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عرض التمويل السكني في مارينا أركيد دعم جمعية دبي الخيرية

رسالة ترحيب

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا�خباريّة الشهريّة 
لشهر نوفمبر 2016.

يسرني أن أقّدم مجموعة من العروض الممّيزة المصّممة 
خصيصًا لك.

في هذا الشهر، نود مشاركتك خبر تعاوننا مع جمعية 
دبي الخيرية لتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين. 

إن كنت تنوي شراء عقار جديد في دبي، فإننا نقّدم لك 
عرض تمويل سكني مميز. كذلك فقد تعاقدنا مع الطاير 

للسيارات وبريميير موتورز لنقدم لك عروضًا ال تضاهى على 
جميع موديالت رانج روڤر و الند روڤر و جاغوار. بادر بالشراء 

ا°ن وال تدع الفرصة تفوتك. كما يسّرنا أن نعلن عن إطالق 5 
أجهزة جديدة �يداع المبالغ النقدية الكبيرة، وذلك لندعم 

أعمالك عند إنجاز معامالت إيداع المبالغ الكبيرة بسهولة 
وفي وقت أقل.

وإن كنت ترغب باالّدخار، يمكنك االستفادة من عرض حساب 
التوفير ا�لكتروني أو اختيار االستثمار في الذهب.

وتذّكر زيارة موقعنا ا�لكتروني أو فرعنا اµقرب إليك 
لالّطالع على عرض صرف العمالت لهذا اµسبوع.

أخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير، 
الذي ربح شّقة استوديو، با�ضافة إلى الـ 60 رابحًا يوميًا

بـ 5,000 درهم خالل شهر أكتوبر.

 نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطلع إلى تواصلك معنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل 

أفضل.

مع تحياتي٫
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - اµفراد وإدارة الثروات

لطالما التزمنا في ا�مارات ا�سالمي بمسؤوليتنا عند دعم ومد 
يد العون للمجتمع. وكجزء من التزامنا هذا، فقد قدمنا مؤخراً 

مبلغ مليون درهم لجمعية دبي الخيرية من صندوق الزكاة الخاص 
بنا. وتهدف هذه المساهمة إلى دعم النشاطات الخيرية المتنّوعة 

للجمعية، كمساعدة المحتاجين واµسر المتعففة. ونحن على ثقة 
تاّمة بأّن هذا الدعم سيضفي على حياتهم تغييراً إيجابيًا.

احصل على سيارة أحالمك من رانج روڤر٫
الند روڤر أو جاغوار

استمتع بعروض رائعة على السيارات مع كل من الطاير للسيارات 
في دبي، الشارقة وا�مارات الشمالية، وبريميير موتورز في 

أبوظبي والعين. واستفد من معّدل ربح مميز نقّدمه لك على 
موديالت سّيارات رانج روڤر والند روڤر وجاغوار.

وّفر عبر ا�نترنت مع حساب التوفير ا�لكتروني

مع حساب التوفير ا�لكتروني المتاح بالدرهم ا�ماراتي والدوالر 
اµمريكي ستنعم براحة الحصول على الخدمة المصرفية عبر 

ا�نترنت، با�ضافة إلى الحصول على ربح أعلى من حسابات 
التوفير العادية. وكعرض خاص، يمكنك االستفادة من معدل ربح 

متوقع يصل إلى %2.2 عندما تفتح حساب بالدرهم ا�ماراتي. ما 
عليك إلّا تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت 

وفتح حساب بكل سهولة ويسر. تطبق الشروط واµحكام، كما 
يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني لالطالع على المزيد من التفاصيل.

مع عرض التمويل المنزلي الخاص بمساكن مارينا أركيد، يمكنك 
ا°ن امتالك منزل أحالمك في قلب دبي مارينا مع معّدالت تبدأ من 

%3.75 سنويًا وتخفيضات بقيمة %25 على رسوم ا�جراءات. 
استمتع بإطاللة تخطف اµنفاس مع وسائل راحة رائعة! ماذا تنتظر! 

يسري العرض لفترة محدودة فقط.
تطّبق الشروط واµحكام.

عروض ذهبية مع شهادات الذهب من 
ا�مارات ا�سالمي

لطالما اعتبر الذهب واحداً من أكثر أشكال االستثمار أمانًا. يمكنك 
ا°ن شراء شهادات الذهب من ا�مارات ا�سالمي عبر ميزة الحصول 

على السيولة النقدية عند االتصال باستخدام بطاقتك االئتمانية 
وبالسعر السائد حاليًا في السوق العالمي. ال تقلق حيال التخزين أو 

السرقة أو الحماية فنحن سنهتّم باستثماراتك في الذهب حتى 
تقّرر بيعها بسعر السوق أو الحصول على سبائك الذهب الخاّصة 

بك من ا�مارات ا�سالمي.
تطّبق الشروط واµحكام.

أجهزة إيداع المبالغ النقدية الكبيرة الجديدة
لما االنتظار µوقات طويلة أمام الصّراف �يداع مبالغ كبيرة من 

النقود؟ با�ضافة إلى جهاز إيداع المبالغ النقدية الكبيرة الخاص بنا 
في فرع بني ياس، قمنا حاليًا بإطالق خمسة أجهزة جديدة في 

فروعنا في القوز و الطوار وبر دبي والرولة في الشارقة وعجمان. 
وا°ن، ليس عليك القلق عند التفكير في حمل مبالغ نقدية كبيرة 

لمسافة بعيدة واالنتظار لوقت طويل.

استمتع بالتخفيضات الرائعة على
Cleartrip.ae مع بطاقة االئتمان الخاصة بك

من ا�مارات ا�سالمي

 وّفر ما يصل إلى 500 درهم على رحالت الطيران والفنادق 
واµماكن الترفيهية عند حجزها عبر Cleartrip.ae أو عبر تطبيق 

Cleartrip على الهاتف المتحّرك مع بطاقة االئتمان الخاصة بك 
من ا�مارات ا�سالمي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2016.

تطّبق الشروط واµحكام.


