
عميلنا العزيز،

يسّرنا في هذا العدد أن نطلعكم على أحدث أخبارنا 
وعروضنا ونشاطاتنا لشهر أبريل.

هل تخطط لشراء منزلك الخاص في ا�مارات؟ يسرنا 
أن نقدم لك تمويل سكني مع أفضل معدالت ا�رباح 

والخصومات على الرسوم. هل تبحث عن فرص 
استثمارية في الخارج، أو تحتاج إلى السيولة 

النقدية؟ احصل على تمويل شخصي يصل لغاية 20 
ضعف الراتب. كما يمكنك الحصول على تمويل 

السيارات المستعملة بمعدالت ربح تنافسية لتمتلك 
سيارة أحالمك.

لدينا مجموعة متنوعة من البطاقات االئتمانية التي 
تناسب نمط حياتك. استمتع بالمزايا الرائعة التي 

تأتيك مع بطاقة االسترداد النقدي بلس االئتمانية 
الخاصة ِبنا، والتي تمكنك من الحصول على استرداد 

نقدي على المطاعم والتسوق ومصاريف التعليم 
وفواتير االتصاالت.

نحن نشجع متعاملينا باستمرار على االدخار، وال يوجد 
طريقة أفضل لالدخار من حساب كنوز للتوفير، والذي 

يمنحك فرصة ربح 5 سيارات تسال.

نأمل أن تستمتع بعروض هذا الشهر وكالعادة نتطّلع 
دائمًا لسماع آرائك لنتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

مع أطيب التمنيات

ا�مارات ا�سالمي

اربح واحدة من 5 سيارات تسال مع حساب كنوز للتوفير

انطلق بسيارة أحالمك مع عرضنا التمويلي على 
السيارات المستعملة

تمويل شخصي يصل إلى 20 ضعف الراتب
فرحة ما بعدها فرحة عندما تمتلك بيت العمر

افتح حساب كنوز للتوفير، لتحصل على فرصة لربح واحدة من 
5 سيارات تسال، إضافة للعديد من الجوائز النقدية اليومية . إن 

كل 5,000 درهم تمنحك فرصة واحدة للتأهل لجائزة سيارة 
تسال، وكل 1,000 درهم تمنحك فرصة الفوز بواحدة من 5 

جوائز نقدية يومية بقيمة 3,000 درهم لكل منها. 

هل وجدت السيارة المستعملة المفضلة لك؟ احصل عليها اÀن 
مع عرضنا التمويلي الخاص على السيارات المستعملة مع 

معدل ربح يبدأ من %2.3 ثابت سنويًا و تمويل يصل لغاية 
مليون درهم ،با�ضافة إلى الموافقات وا�جراءات السريعة.

سواء كنت تفكر في الحصول على سيولة إضافية لمشروع 
استثماري أو تصفية التزاماتك المالية تجاه المصارف ا�خرى، أو 

شراء مفروشات جديدة للبيت، أو تحتاج إلى تمويل من أجل 
الزواج أو تعليم طفلك، أو ببساطة للقيام برحلة ممتعة حول 

العالم، يمكن اÀن القيام بذلك عبر التقدم للحصول على تمويل 
شخصي والذي يصل حتى 20 ضعف الراتب.

هل تخطط لشراء منزلك الخاص، تحويل تمويلك أو إعادة تمويل 
ممتلكاتك العقارية؟ نقدم لك في ا�مارات ا�سالمي 

مجموعة شاملة من حلول التمويل السكني التي تناسب 
جميع احتياجاتك، وذلك مع معدل ربح يبدأ من %3.19 سنويًا، 

مع خصومات خاصة على رسوم ا�جراءات وغيرها الكثير. 

استخدم بطاقة ا�مارات ا�سالمي االئتمانية أو للخصم 
واستمتع بأحد العروض التالية:

جمبل
استمتع بخصم %20 على ا�لعاب  •

العنوان: البرشاء 1، دبي  •
يسري العرض حتى 1 ديسمبر 2018  •

تشن تشن
خصم %15 على إجمالي فاتورة المأكوالت والمشروبات  •

العنوان: جميع الفروع  •
يسري العرض حتى 13 فبراير 2019  •

فندق وان تو وان - القرية
خصم %15 على مطاعم مختارة - مطعم ريستو،   •

    ونادي القرية، ومطعم سّناره
العنوان: شارع السالم، أبوظبي  •

يسري العرض حتى 18 نوفمبر 2018  •

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي
       أبريل 2018

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

تطبق الشروط وا�حكام.

بطاقة االسترداد النقدي بلس
احصل على استرداد نقدي على مصاريفك اليومية من بطاقة 

االسترداد النقدي بلس االئتمانية من ا�مارات ا�سالمي. 
يمكنك الحصول على ما يصل إلى %10 استرداد نقدي على 
مصاريف التعليم والمشتريات لدى المطاعم والسوبر ماركت 
وسداد مصاريف االتصاالت. ليس هذا فحسب، بل تحتوي هذه 

البطاقة أيضًا على شريحة تمكنك من استخدامها كبطاقة نول 
لدى شبكة هيئة الطرق والمواصالت. هل تحب السفر، يمكنك 

االستمتاع بدخول مجاني وغير محدود إلى أكثر من 750 صالة 
مطار حول العالم.




