"فيصل اإلسالمي" يفتتح فرعاً جديداً بمدينة الشيخ زايد
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فييٖ ارييب اسييزتار٘ة٘خ انجٌييت انزْسيي ٘خ ّانْصييْب ثماهبرييَ انوةييتف٘خ انوزْافمييخ هيي
انشتٗ خ االساله٘خ انئ عوالئيَ ي٘مويب نيبًْا لاايب انيجالل ّرحم٘ميب نوجياا انشيوْب انويبنٖ اني ٕ
رسزِافَ اناّنخ ّانجٌت انوتنزٕ انوةتٕ ...لبم ثٌت ف٘ةب االسالهٖ انوةتٕ ثإضبفخ فتعب
جاٗاا نشجكخ ّياارَ ي٘ش افززح ْٗم األييا انوْافيك 0100/4/01م فتعيَ ثواٌٗيخ انشي٘ ااٗيا
ن٘ة يب ان ييال اإلجوييبنٖ نلفييتّ ان بهلييخ لااييب انةوِْ ٗييخ انيئ  39فتعييب رٌزشييت عجييت انويياى
ّانوحبفظـــــبد انتئ٘س٘خ نلةوِْ ٗخ.
ّلا صــــيـتح األسيزب  /عجيا انحو٘يا اثيْ هْسئ -هحيبفع انجٌيت– ثينى انفيت انةاٗيا رين
رنس٘سَ ّفمب ألياس رمٌ٘بد االًشيب ّانزةيو٘ن انتاليٖ ٕ انوسيزْٓ انتف٘ي ّرين رزّٗياٍ ثكبفيخ
انزةِ٘زاد انتلو٘خ انحاٗمخ انزٖ رزٌبست ه انزطْ اد انزكٌْنْج٘خ انوزسب عخ فضال عي ااز٘يب
نفب اد هةتف٘خ هو٘زح نل وب ثيَ ث يا رينُ٘لِن انزنُ٘يب انوٌبسيت هيي ايالب اًميتارِن فيٖ رلميِ٘ن
انجتاهج انزا ٗج٘خ انوزماهخ ...ضوبًب نةْلح انماهبد انوةتف٘خ انوماهخ نل وال ّثويب ٗزْانيت هي
ٗبلح هةتفٌب نلة٘تفخ االساله٘خ لااب انسْق انوةتٗخ ّثوب ٗسبُن فٖ رْس٘ لبعاح انوز بهل٘ي ثومزلف انفئبد هي اجب لعن هجياا انشيوْب انويبنٖ
ان ٕ رس ٖ اناّنيخ نز زٗيزٍ ّرطيْٗتٍ ّاضيب

انسي٘ا انوحيبفع ثينى انجٌيت ٗسيز ا الفززيبح عيالا هيي انفيتّ انةاٗياح األايتٓ ايالب انشيِْ انمل٘ليخ

انمبلهخ ٗنرٖ فٖ هماهزِب فت "ثٌٖ سْٗف" ّفت "ان بصوخ اإللا ٗخ انةاٗاح" ّفيت "شيج٘ي انكيْم" ُي ا ّٗسيزِا

انجٌيت انْصيْب ث يال فتّعيَ

انٔ  20فتعب ثٌِبٗخ اطزَ االسزتار٘ة٘خ عبم 0102مّ ...ر م٘جب علٔ ًزبئج اعوبب انجٌت اشب انس٘ا اثْهْسٔ -انٔ انحتص ّانزنن٘ا علٔ رحم٘يك
ًزبئج هزو٘زح غن ظتّ

انسْق غ٘ت انوْار٘خ ...فما ثلغ اجوبنٖ اصْب انجٌت فٖ ًِبٗخ فجتاٗت 0100م هيب ٗ يبلب  030,0هل٘يب جين ّّصيلذ

األهْاب رحذ اإللا ح انوزوملخ فٖ جولخ ّلائ ان وال ّاألّع٘يخ ّانشيِبلاد االلاب ٗيخ انئ هيب ٗ يبلب  001,7هل٘يب جين رزيْا علئ انميت هيي
هلْ٘ى ّرس وبئخ انف يسبة ٗاٗتُب انجٌت نةبنح عوالئَ اهب ا صاح انزْظ٘ف ّاالسزموب فةب د ثوب ٗ بلب  000,0هل٘ب جن.

***

بنك فيصل اإلسالمي املصري
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