
يستمّر حساب "كنوز" للتوفير بمنحك مكافآت أكثر من أّي وقت 
مضى وذلك لغاية 31 ديسمبر 2015. استمتع بعرض الجوائز 

المضاعفة حيث يمكنك أن تربح شقتين "استوديو" بدًال من واحدة 
في السحب الشهري الّذي سيتم في يناير 2016. كذلك، ضاعفنا 

عدد الجوائز اليومية من 3 إلى 6 ليصل العدد ا¢جمالي للرابحين 
إلى 140 خالل فترة المسابقة. سارع بفتح حساب كنوز أو أضف 

رصيداً إلى حسابك فقد تكون أحد الرابحين.

يسعدنا أن نعلن عن كوننا الراعي الرسمي والحصري للقرية 
العالمية هذا العام، في عيدها الـ 20. ندعوك لالنضمام إلى جناح 

ا¢مارات ا¢سالمي قرب المسرح المركزي إلى جانب الجناح 
الماليزي والبحريني لتكون جزءاً من االحتفال باليوم الوطني الـ 44 
لدولة ا¢مارات، وتحظى بفرصة ربح الكثير من الجوائز وذلك لغاية 9 

ديسمبر.

انطالق ممّيز لبطولة دوري ا¢مارات ا¢سالمي لكرة القدم – بطولة 
المدارس، في جميع أنحاء البالد، اعتباراً من أكتوبر 2015 ولغاية 

يناير 2016. حيث يتنافس 77 فريق من الفتيان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 14 و 16 سنة من 49 مدرسة في ا¢مارات العربية 

المتحدة على الصدارة من خالل مباريات تقام في عطلة نهاية 
ا¼سبوع في كل من دبي وأبوظبي. يمكنك تتّبع آخر ا¼خبار عبر 

قنوات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا.

قم بالتسجيل في خدمة أوبر عبر بطاقة الخصم ماستركارد من 
ا¢مارات ا¢سالمي واحصل على رحلة مجانّية بقيمة تصل لغاية 

120 درهم. أوبر هو أحد تطبيقات الهاتف المتحرك الرائعة، يتيح لك 
االتصال بسائقين خاصين عبر ضغطة زر فقط. كل ما تحتاجه هو تحميل 

تطبيق أوبر المجاني، إدخال رمز العرض " MasterCardAE " وإدخال 
معلومات بطاقة الخصم ماستركارد من ا¢مارات ا¢سالمي كوسيلة 

للدفع واستمتع برحلة مجانية.

احصل على رحلة مجانية مع أوبر
القرية العالمية

ا¢مارات ا¢سالمي يطلق دوري لكرة القدم 
بالمدارس ¢لهام نجوم المستقبل

عرض سيارات تويوتا

عرض الجوائز المضاعفة مع 
حساب "كنوز" للتوفير 

النشرة ا¢خبارية
لمتعاملي ا¢مارات ا¢سالمي
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اتصل على 995 599 600

استخدم بطاقات الخصم أو االئتمان من ا¢مارات ا¢سالمي 
واحصل على خصم 10% على باقات رحالت كوستا البحرية 

حيث يمكنك الحجز عن طريق الريّس للسياحة والعطالت. 
مّدة العرض: من 15 نوفمبر لغاية 15 ديسمبر 2015. 

تستمر فترة ا¢بحار لغاية مارس 2016 وهي تسري على 
الرحالت البحرية في ا¢مارات فقط. تطّبق الشروط 

وا¼حكام.

تفّضل بزيارة موقعنا ا¢لكتروني أو قم بتحميل تطبيق 
"مزايا" من ا¢مارات ا¢سالمي للتعرف على جميع 

العروض.

تطّبق الشروط وا¼حكام.

رسالة ترحيب

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا¢خباريّة الشهريّة 
لشهر ديسمبر.

يسّرني أن أقّدم لك أحّر التهاني بمناسبة اليوم الوطني 
الرابع وا¼ربعين للدولة، سائلين اÄ عز وجل أن يديم نعمة 

ا¼من وا¼مان على الوطن.

في عيدها العشرين تقّدم لكم القرية العالمية عدداً من 
المفاجآت الممّيزة با¢ضافة إلى مجموعة واسعة من 

خيارات التسّوق والترفيه التي عّودتنا عليها في كّل عام. 
وبصفتنا الراعي الرسمي والحصري لهذه الفعالية، سنقّدم 

بدورنا مجموعة من المفاجآت والجوائز. كما أننا نفتخر 
بشراكتنا في دوري ا¢مارات ا¢سالمي لكرة القدم، حيث أن 

ا¼طفال يلعبون ويستعرضون مهاراتهم في جميع أنحاء 
البالد بهدف الفوز باللقب.

يسّرني أن أقّدم لك مجموعة من العروض الرائعة التي 
ُصّممت خصيصًا لك.

إن كنت تفّكر في شراء سيارة تويوتا جديدة، فيمكنك 
االستفادة من شراكتنا مع الفطيم للسيارات والحصول على 

أسعار ربح مخفضة لغاية 0% على موديالت مختارة. 

وتستمّر عروض خدماتنا المصرفية عبر ا¢نترنت هذا الشهر 
مع فرص لربح قسائم تسّوق بقيمة 500 درهم. كذلك 

قمنا بإطالق مجموعة من العروض في فروعنا في إمارة 
العين، حيث يمكنك االستفادة من التخفيضات الرائعة على 

التمويل، والبطاقات والحسابات الجديدة. با¢ضافة لذلك، 
يمكنك االستفادة من عروضنا المستمّرة عند استخدام 

بطاقات ا¢مارات ا¢سالمي.

هل أنت جاهز لرحالت موسم الشتاء؟ كجزء من عرضنا على 
تحويل العمالت ا¼جنبية يمكنك أن تستمتع بأسعار ربح 

مخّفضة على العمالت ا¼جنبية لتحّقق االستفادة القصوى 
من نقودك. تفضل بزيارة موقعنا ا¢لكتروني أو أقرب فرع 

لالستفادة من عرض تحويل العمالت لهذا ا¼سبوع.

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير، 
السّيد حمد عبداÄ الذي ربح مليون درهم؛ با¢ضافة إلى 

60 رابح يومي بـ 5,000 درهم خالل شهر نوفمبر.

نتمنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطلع الى اتصالك بنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

 مع تحياتي
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي – ا¼فراد وإدارة الثروات

إن كنت تفّكر بشراء سيارة تويوتا جديدة، فنحن نقّدم لك الفرصة 
المثالية. انطالقًا من شراكتنا مع الفطيم موتورز، نقّدم لك تمويل 

سيارة بسعر ربح يبدأ من 0% فقط على مجموعة من موديالت 
تويوتا كـ الندكروزر، راف4، فورتشنر، أفالون، إينوفا وبريفا.

لغاية 31 ديسمبر 2015، يمكنك إجراء مجموعة من المعامالت 
المصرفية من خالل الخدمات المصرفية عبر ا¢نترنت أو الهاتف 

المتحرك، وأن تكون أحد الرابحين الخمسة بقسائم تسّوق قيمة كل 
منها 500 درهم كل شهر. تتضمن المعامالت كل من التحويالت 

 RTA الدولية والمحلية، تسديد الفواتير المختلفة، إعادة تعبئة
وغيرها المزيد.

أنجز أعمالك المصرفية عبر ا¢نترنت واربح


