
تم تصميم خطة إدخار بلس لتكون بمثابة وسيلة فعالة لتساعدك 
في الوصول إلى أهدافك المالية بسهولة.  تعمل هذه الخطة 

بذكاء وتبقيك على الطريق الصحيح لالستفادة القصوى من 
االستثمار الخاص بك وحماية أموالك.  كل ذلك بطريقة تتوافق مع 

الشريعة ا¢سالمية، كما وأنها تسهل عليك أن تكون منضبطًا نحو 
أهدافك وتكون قادراً على حماية عائلتك ضد أي خسارة مالية غير 

متوقعة.  تأتي الخّطة مع مجموعة من المزايا مثل، مكافأة 
مقدمًا على الوحدات المخّصصة، خيار الحفاظ على فعالية الخطة 

حتى عمر 100 سنة والكثير من الخيارات والمزايا ا±خرى، حيث 
يرافق ذلك فترات سداد مرنة  تتراوح بين 5 إلى 25 عامًا.

@يتم تقديم خطة التوفير اّدخار بلس من ِقبل "سالمة"، الشركة ا¢سالمية العربية للتأمين. 
ا¢مارات ا¢سالمي هو عبارة عن موزّع لهذا المنتج فقط. تطّبق الشروط وا±حكام.

استخدم بطاقة ا¢مارات ا¢سالمي هذا الصيف أثناء تجّولك 
وسفرك، واستمتع باسترجاع نقدي 10% حتى 300 درهم على 

ا¢نفاقات الدولية في الفنادق والمطاعم عند استخدام بطاقة 
الخصم أو االئتمان من ا¢مارات ا¢سالمي حتى 31 أغسطس 

2015. أرسل "ST" برسالة نّصية إلى 4451 للتسجيل. تفّضل بزيارة 
موقعنا ا¢لكتروني لتحصل على مزيد من التفاصيل.

تفكر بإرسال ا±موال إلى أوروبا؟  ال تنسى االستفادة من  العرض 
الترويجي على اليورو ، حيث ستكون عطلتك المقبلة خفيفة على 

الجيب.  يمكنك أيضًا االستفادة من التحويل المجاني لليورو عبر ا¢نترنت 
في أي زمان ومكان.  العرض ساري حتى 31 أغسطس 2015.

كحامل بطاقة ائتمانية من ا¢مارات ا¢سالمي، بإمكانك اÃن أن 
تستفيد من خدمة النقد عند الطلب حتى 80% من الرصيد المتاح 

ببطاقتك. هذا ليس كل شيء، فبإمكانك أيضًا االستفادة من 
معّدل المرابحة المنخفض الخاص بنا بقيمة 1.19% فقط، على 

فترة سداد لـ 6، 12، 18 أو 24 شهر. تتوّفر هذه الخدمة لحاملي 
بطاقات االسترجاع النقدي، جمعية االتّحاد، وحاملي البطاقات 

المغطاة. للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع 
ا¢لكتروني أو اتّصل على 995 599 600 للتقّدم بالطلب.

من خالل برنامج الجوائز الذي أطلقناه مؤخراً "رّشح صديق"، أصبح 
بإمكانك أن ترّشح لنا صديقًا على موقعنا ا¢لكتروني، لتحصل على 
500 درهم عن كل تمويل ناجح للشخص المرّشح و200 درهم عن 

كل شخص مرّشح يحصل على بطاقة ائتمانية.  تذّكر، كّلما زاد عدد 
أصدقائك الذين يقدمون طلب ويحصلون على تمويل شخصي أو 

بطاقة ائتمانية، يزداد ربحك. 

خطة التوفير اّدخار بلس 

مهرجان االسترجاع النقدي الصيفي

عرض حصري على اليورو

رّشح أصدقاءك وعائلتك لالنضمام معنا 
واحصل على المكافآت النقدية

النشرة ا¢خبارية
لمتعاملي ا¢مارات ا¢سالمي

أغسطس 2015 

هل حلمت يومًا بامتالك منزل في أبوظبي؟ يسر ا¢مارات ا¢سالمي 
من خالل شراكته االستراتيجية مع بلوم العقارية أن يقّدم لك 

تمويل سكني بمعّدالت منخفضة بقيمة 2.95% سنويًا لـ "حدائق 
بلوم"، المشروع الراقي في قلب مدينة أبوظبي. يتوفر التمويل 

للوحدات السكنية الجاهزة وتحت التجهيز.

عرض بلوم العقارية

نقد عند الطلب

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

دلّل نفسك أنت وعائلتك واستمتعوا بالمرح في 
"ذا لوست تشامبرز" في أتالنتس، النخلة دبي. ببساطة، 

اشتِر بطاقة للكبار واحصل على بطاقة واحدة للصغار 
مجانًا عند الشراء باستخدام بطاقة الخصم أو االئتمان من 
ا¢مارات ا¢سالمي. يسري هذا العرض من 15 يوليو حتى 
31 ديسمبر 2015، ويمكنك االستفادة منه عبر موقعنا 

ا¢لكتروني أو عبر تطبيق مزايا من ا¢مارات ا¢سالمي، حيث 
تجد فيه جميع العروض ا±خرى.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا¢خبارية لشهر أغسطس.

بينما نستمتع بعطلتنا الصيفّية، يسّرنا أن نقّدم لك عروضنا التي 
نأمل أن تستفيد منها إلى أقصى حد.

استفد إلى أقصى حد من عرض تحويل العمالت ا±جنبية، من 
خالل متابعة العرض ا±سبوعي الخاص بنا. با¢ضافة إلى ذلك، 

فنحن نقّدم معّدالت خاصة جداً على اليورو وتحويل مجاني عبر 
ا¢نترنت بعملة اليورو في أي وقت ومن أي مكان. كما أن 
إنفاقك الدولي سيمنحك استرجاع نقدي رائع هذا الصيف.

يمكنك االستفادة دائمًا من عروضنا الحصرية على منتجاتنا، لتربح 
واحدة من عشرة باقات عمرة. هل تبحث عن سيارة لتشتريها؟ 

 XJ أو جاكوار LR4 ن امتالك وقيادة سيارة الند روقرÃبإمكانك ا
مع معّدل ربح يبدأ من 0%. وأيضًا، رّشح لنا صديقًا للحصول على 

بطاقة ائتمانية أو تمويل شخصي واحصل على جوائز نقدية.   
أخيراً، يسعدنا أن نعلن عن طرح عرض حصري على التمويل 

السكني من خالل شراكتنا مع بلوم العقارية.

أخيراً وليس آخراً، نوّجه أحر التهاني للفائز المحظوظ بحساب كنوز 
للتوفير، السيد محّمد سليمان، الذي فاز بسيارة بينتلي فاخرة، 
با¢ضافة إلى 60 رابحًا يوميًا بـ 5,000 درهم خالل شهر يوليو.

 عالوة على ذلك، نود أن نهّنئ الفائزين بالحملة الترويجية التي 
أطلقناها على الخدمات المصرفية عبر االنترنت وتطبيق الهاتف، 

كما نهّنئ ونبارك لكل من اشترك معنا.

نأمل أن تكون قد استمعت بالعروض خالل هذا الشهر كما هو 
الحال دائمًا، كما نتطّلع لمعرفة رأيك لنخدمك بشكل أفضل.

 مع تحّياتي
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - ا±فراد وإدارة الثروات

يسّرنا أن نعلن عن معّدالت مرابحة ممّيزة لتمويل السيارات وذلك 
بمساعدة الطاير للسيارات (دبي، الشارقة وا¢مارات الشمالية) ومع 

بريمير موتورز (أبوظبي والعين)، وذلك للعمالء الموّظفين بأجر أو 
للعمالء العاملين لحسابهم الخاص. يسري هذا العرض على الند 
روقر LR4 وجاكوار XJطراز 2015، مع معّدالت مرابحة تتراوح بين 

0% إلى 2% وحتى 5 سنوات.

خيارات رائعة لتمويل السيارات
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