
عميلنا العزيز؛

مرحبًا بك في إصدار شهر أكتوبر من نشرتنا 
ا�خبارية، يسّرنا في هذا العدد أن نطلعك على 

أحدث أخبارنا ونشاطاتنا وعروضنا لهذا الشهر.

يمكنك تعريف صديق أو أحد أفراد العائلة إلى 
ا�مارات ا�سالمي والحصول على مكافآت نقدية. 

كلما عّرفت أشخاصًا أكثر، كلما زادت المكافآت 
النقدية التي يمكنك الحصول عليها.

تذكر قبل سفّرك من صرف العمالت ا¤جنبية لدى 
أقرب فرع من فروع ا�مارات ا�سالمي إليك. 

يتوّفر لدينا أكثر من 19 عمله لتختار منها وبأسعار 
صرف مميزة.

استفد ¤قصى حد من التمويل الشخصي لدى 
ا�مارات ا�سالمي، حيث يوفر لك مبالغ تمويلية 

عالية ومعدالت ربح مميزة، وذلك سعيًا منا 
لتقديم حلول مصرفية ترقى إلى تطلعاتك. 

هل قمت بالتسجيل بخدمة ا�مارات ا�سالمي عبر 
ا�نترنت؟ تأكد من التسجيل في هذه الخدمة 

لتحصل على الخدمات المصرفية بكل سهولة 
وأمان في أي وقت ومن أي مكان.

وأخيراً، نود أن نتقدم بخالص التهاني للسيدة/ 
هانم مصطفى محّمد التي ربحت معنا الجائزة 

الشهرية الكبرى مليون درهم عبر السحب الذي تم 
على حسابات كنوز للتوفير. يمكنك الربح أيضًا حيث 
تتوّفر لدينا العديد من الجوائز بما فيها سيارة تسال.

نأمل أن تستمتع بعروضنا لهذا الشهر وكالعادة 
نتطّلع لسماع اقتراحاتكم وآرائكم لنتمكن من 

خدمتكم بشكل أفضل.

مع أطيب التمنيات
ا�مارات ا�سالمي

عرِّف صديق بنا واربح مكافآت نقدية %50 من متعاملي التمويل الشخصي لدينا يأتون من 
بنوك أخرى، ماذا تنتظر؟

االحتفال باليوم العالمي لÂعمال الخيرية

يمكنك اÄن 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.

لقد ربحت السيدة/هانم مصطفى محمد مليون درهم في 
سحب جوائز حساب كنوز للتوفير،  يمكنك أنت أيضًا ربح 
المزيد من الجوائز القيمة مع حساب كنوز التوفير، مثل 

الجائزة الشهرية الكبرى بمبلغ مليون درهم نقداً، وسيارات 
تسال، با�ضافة إلى 5 جوائز نقدية يومية بقيمة 3,000 

درهم لكل جائزة.

بما أنك استمتعت بأن تكون متعامًال لدى ا�مارات 
ا�سالمي، فلما ال تشارك سهولة التعامل المصرفي مع 
أحبائك؟ قم بدعوة أفراد العائلة وا¤صدقاء للحصول على 

منتجات ا�مارات ا�سالمي، وسيحصل كل منكما على 
مكافأة نقدية، كّلما عرفتنا على أشخاص أكثر، زادت 

المكافآت النقدية التي يمكنك ربحها.

إن كنت تود الحصول على سيولة نقدية أو تريد تسوية 
قرضك الشخصي من بنوك أخرى، ا�مارات ا�سالمي 

لديه الحل. يمكنك االختيار من بين أفضل حلول التمويل 
الشخصي مثل معدالت ا¤رباح التنافسية، والمبالغ 

التمويلية ا¤على وإمكانية تأجيل سداد الدفعة ا¤ولى 
خالل 60 يومًا.

اشترك موظفو ا�مارات ا�سالمي ودبي العطاء معًا في 
االحتفال باليوم العالمي لÂعمال الخيرية، وذلك تماشيًا مع 

مبادرات حكومة ا�مارات الخيرية وا¤عمال ا�نسانية 
والعمل المجتمعي.

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

فور بوينتس من شيراتون
•  خصم %25 على مجمل الفاتورة لدى أنتيك بازار وال تيراس 

وريسيتا 
•  الموقع: فور بوينتس من شيراتون - بر دبي

•  يسري العرض حتى 1 مارس 2019

بيتاليا هاوس
•  خصم %15 عند إنفاق 100 درهم على ا¤قل

•  الموقع: الكرامة، مقابل مكتب بريد الكرامة، دبي
يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2018   •

رمادا داون تاون دبي
•  خصم %20 على مجمل الفاتورة لدى كينزا

•  الموقع: شارع البوليڤار – داون تاون دبي
•  يسري العرض حتى 24 يوليو 2019
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تطبق الشروط وا¤حكام.

استمتع بأحلى ا¤وقات عند التسجيل بالخدمات 
المصرفية عبر ا�نترنت

المزيد من الجوائز بانتظاركم لتربحوها مع                    
حساب كنوز للتوفير

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 استرداد نقدي %10 على 

مصاريف الوقود وعلى مدفوعات سداد رسوم شبكة هيئة 
الطرق والمواصالت، واسترداد نقدي بقيمة %2.25 على 

ا�نفاق الدولي واسترداد نقدي بقيمة %1.25 على 
المشتريات ا¤خرى. 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 المواقف التابعة لهيئة الطرق 
والمواصالت والمترو والباصات والباص المائي وغيرها الكثير 

من ا¤ماكن التابعة لشبكة هيئة الطرق والمواصالت. 
لالطالع على المزيد من المعلومات حول البطاقة أو للتقّدم 

للحصول عليها يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني.




