
عميلنا العزيز،

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

سنقوم هذا الشهر بتقديم مجموعة من العروض 
الخاصة على التمويل الشخصي وتمويل السيارات 

والتمويل السكني.

بإمكانك أيضًا فتح حساب كنوز للتوفير لتحصل على 
فرصة لربح واحدة من خمس سيارات تسال.

يتوّفر لدينا أيضًا مجموعة من البطاقات الرائعة لتختار 
منها، مثل بطاقات فليكس إيليت وسكاي واردز 

إنفينيت االئتمانية المناسبة لمحبي السفر ونمط 
الحياة المميز، وبطاقات هيئة الطرق والمواصالت 

واالسترداد النقدي بالس لمكافآت االسترداد النقدي 
والتوفير.

وأخيراً نهنئ الفائز بسحب حساب التوفير كنوز للشهر 
الماضي، والذي ربح بطاقة مسبقة الدفع مع رصيد 

بقيمة 200,000 درهم.

نأمل أن تستمتعوا بعروض هذا الشهر وكالعادة 
نتطّلع دائمًا لسماع آرائكم لنتمكن من خدمتكم 

بشكل أفضل.

مع أطيب اxمنيات٫
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 بقيمة تصل إلى 20 ضعفًا للراتب

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. يرجى زيارة 
موقعنا ا|لكتروني لالطالع على المزيد من المعلومات.

هل وجدت السيارة المستعملة المفضلة لك؟ احصل عليها ا{ن 
مع عرضنا التمويلي الخاص على السيارات المستعملة مع 
معدل ربح يبدأ من %2.3 ثابت سنويا مع تمويل يصل لغاية 

مليون درهم وموافقات وإجراءات سريعة.
تفضل بزيارة موقعنا ا|لكتروني للحصول على المزيد من 

المعلومات.

سواء كنت تفكر في الحصول على سيولة إضافية لمشروع 
استثماري أو تصفية التزاماتك المالية تجاه المصارف اxخرى، أو 
شراء مفروشات جديدة للبيت، أو تحتاج تمويل بغرض الزواج أو 

تعليم طفلك، أو ببساطة لرحلة ممتعة حول العالم، يمكن ا{ن 
القيام بذلك عبر التقدم للحصول على تمويل شخصي والذي 
يصل حتى 20 ضعفًا من راتبك الشهري، يرجى زيارة موقعنا 

ا|لكتروني للحصول على المزيد من التفاصيل.

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. تفضل 
بزيارة موقعنا ا|لكتروني للحصول على المزيد من التفاصيل. 

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

منتجع دانات العين:
خصم %15 على الطعام في مطاعم مختارة – تانجور،   •

تي الونج، مقهى الواحة، أرابيسك
الموقع: شارع السالم – العين  •

يسري العرض لغاية 30 ديسمبر 2018  •

بيغ فيرناند:
خصم %20 على إجمالي فاتورة الطعام والمشروبات  •

الموقع: سيتي ووك، فسيتيڤال سيتي، ذا اوتليت فيليدج  •
يسري العرض لغاية 19 ديسمبر 2018  •

تيست أوف بيرشيا:
خصم %10 على إجمالي فاتورة الطعام والمشروبات  •

الموقع: سيتي ووك - دبي  •
يسري العرض حتى 19 مايو 2018  •

النشرة ا|خبارية
لمتعاملي ا|مارات ا|سالمي
       مارس 2018

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

مع بطاقة RTA االئتمانية  احصل على استرداد نقدي 10% 
من ا|مارات ا|سالمي 

توّفر لك بطاقة RTA االئتمانية من ا|مارات ا|سالمي 
مجموعة من المزايا تتضمن استرداداً نقديًا %10 على مصاريف 

الوقود وعلى مدفوعات سداد رسوم المواصالت الخاصة 
بشبكة هيئة الطرق والمواصالت، واسترداد نقدي بقيمة 

%2.25 على ا|نفاق الدولي واسترداد نقدي بقيمة 1.25% 
على المشتريات اxخرى. تحتوي هذه البطاقة على رقاقة نول 
التي ستوفر لك ميزة استخدام بطاقة واحدة كبطاقة ائتمانية 
للمشتريات أو السحب النقدي وكذلك أيضًا كبطاقة نول يمكن 
استخدامها في المترو والباصات والباص المائي وغيرها الكثير 
من اxماكن التي تقبل بها بطاقة نول. لالطالع على المزيد من 
المعلومات حول البطاقة أو للتقّدم للحصول عليها يرجى زيارة 

موقعنا ا|لكتروني.

استمتع بأحلى اxوقات عند التسجيل بالخدمات 
المصرفية عبر ا|نترنت

يمكنك ا{ن االستمتاع بقضاء فترات أطول مع من تحب من 
عائلتك أو أصدقائك عند التسجيل في خدمات 

ا|مارات ا|سالمي عبر ا|نترنت، والتي ستساعدك على إنجاز 
معامالتك المصرفية عبر ا|نترنت في أي وقت وفي أي 
مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع. لالطالع على خطوات 

التسجيل، يرجى زيارة موقعنا ا|لكتروني.

تطبق الشروط واxحكام.


