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احصل على مكافأة تصل إلى 80,000 ميل سكاي واردز

استرداد نقدي لغاية %10 مقابل رسوم التعليم، ومشتريات 
السوبر ماركت، ونفقات االتصاالت وفي المطاعم

خدمات مصرفية ذكية عبر ا�نترنت مع سمارت بيزنس

3 شقق سكنية بانتظار من يربحها خالل 3 شهور مع 
العرض الترويجي الجديد من حساب كنوز للتوفير 

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك إلى إصدار شهر أبريل لعام 2017 من النشرة 
ا�خبارية الشهرية. وكما جرت العادة يسّرني أن أقّدم لك 

أحدث ا»خبار وا»نشطة والعروض الترويجية لهذا الشهر.

خالل هذا الشهر، سنرّكز جميع جهودنا على منحك تجربة 
مصرفية أفضل. تجربة مصرفية توّفر عليك الوقت عند زيارة 

فروع ا�مارات ا�سالمي وذلك من خالل خاصية تذكرة انتظار 
الخدمة الجديدة والتي يمكنك الحصول عليها بسهولة عبر 

هاتفك المتحّرك.

ستحصل مع بطاقات سكاي واردز من ا�مارات ا�سالمي 
على أفضل عروض السفر وامتيازات الحياة العصرية. ما عليك 

إال االشتراك في عرضنا الترويجي على بطاقة سكاي واردز 
االئتمانية واالستمتاع بما يصل لغاية 80,000 ميل من 

أميال سكاي واردز.

نوّد أيضًا تهنئة الرابح بجائزة حساب كنوز للتوفير عن الشهر 
الماضي، والذي ربح مليون درهم. يمكنك أيضًا أن تكون أحد 

الرابحين مع حساب كنوز للتوفير. حيث يمنحك كل إيداع 
بقيمة 5,000 درهم فرصة واحدة لدخول السحب وربح واحدة 

من 3 شقق سكنية خالل الفترة من مارس إلى مايو 2017، 
إضافة إلى الجوائز النقدية اليومية.

هل تخطط للسفر قريبًا؟ ما عليك إال زيارة موقعنا ا�لكتروني أو 
أقرب الفروع إليك لالّطالع على عرض عملة ا»سبوع.

وماذا بعد! تابعنا على إنستجرام وابق مّطلعًا على أحدث  
العروض الترويجية وا»نشطة!

نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر، وكما جرت العادة، نتطّلع 
لالستماع إلى آرائك بحيث نتمّكن من خدمتك بشكل أفضل.

مع تحياتي٫

ا�مارات ا�سالمي

ال وقت أفضل من ا¾ن لطلب الحصول على بطاقة سكاي واردز إنفينيت 
أو سيغنتشر االئتمانية من ا�مارات ا�سالمي تقّدم بالطلب ا¾ن لتحصل 

على مكافآت تصل لغاية 80,000 ميل من أميال سكاي واردز، 
با�ضافة إلى مجموعة من المزايا العصرية التي تتضّمن عضوية سكاي 

واردز طيران ا�مارات الفضية مجانًا، وما يصل إلى ميلين مقابل كل دوالر 
أمريكي تنفقه، ودخول مجاني غير محدود إلى أكثر من 750 صالة 

مطار، وجوالت جولف مجانية طوال ا»سبوع، وخدمة صف السيارة مجانًا، 
وتأمين سفر متعّدد وغيرها الكثير من المزايا التي تُغني أسلوب حياتك.

يسري العرض من 1 أبريل لغاية 30 يونيو 2017.
تطّبق الشروط وا»حكام.

قّدم »طفالك أفضل مستوى من التعليم ووّفر ما يصل لغاية 10% 
استرداد نقدي مع بطاقة االسترداد النقدي بلس االئتمانية من

ا�مارات ا�سالمي. يمكنك أيضًا الحصول على استرداد نقدي يصل لغاية 
%10 مقابل مشترياتك اليومية، وفي المطاعم ومقابل نفقات 

االتّصاالت. وماذا أيضًا! تحتوي هذه البطاقة على شريحة نول مدمجة 
لتتمّكن من استخدامها في شبكة وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق 
والمواصالت. يمكنك أيضًا االستمتاع بدخول مجاني وغير محدود إلى 

أكثر من 750 صالة مطار حول العالم.
تطّبق الشروط وا»حكام.

تابعنا على إنستجرام emiratesislamic@  وابق مطلعًا على أحدث 
ا»خبار، العروض الترويجية وا»نشطة الخاصة با�مارات ا�سالمي.

وّفر الوقت مع ميزة الحصول على تذكرة انتظار الخدمة عبر 
هاتفك المتحّرك

مع ميزة الحصول على تذكرة انتظار الخدمة من خالل تطبيق الخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المتحّرك من ا�مارات ا�سالمي، يمكنك ا¾ن 
التخطيط مسبقًا لزيارتك القادمة إلى أحد فروع ا�مارات ا�سالمي 

وتوفير الوقت. هذه الميزة مجانية ومريحة، حيث يمكنك من خاللها 
الحصول على تذكرة انتظار بأي فرع تود الحصول على الخدمة من 

خالله. لمعرفة المزيد عن هذه الخدمة وكيفية الحصول عليها، تفّضل 
بزيارة موقعنا ا�لكتروني.

منصة سمارت بيزنس هي الحّل المصرفي ا�لكتروني المصّمم 
خصيصًا ليناسب احتياجاتك ويساعدك على االرتقاء بأعمالك إلى 

المستوى التالي من النجاح. إنها طريقة آمنة ومريحة للقيام بتحويالتك 
المحلية والدولية، وتحويل الرواتب، والتحويالت البرقية والتحويالت داخل 

الحساب وغيرها الكثير.

للمزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو تواصل مع 
مدير عالقات ا»عمال الخاص بك.

ثالثة شهور، ثالث شقق، ثالثة رابحين قد تكون أنت واحداً منهم! افتح 
حساب كنوز للتوفير وحافظ على رصيد بقيمة 5,000 درهم كحّد أدنى 

للحصول على فرصة ربح واحدة من هذه الشقق الثالث كجائزة كبرى. 
يمكنك أيضًا ربح واحدة من الجوائز النقدية اليومية. لديك حساب كنوز 

للتوفير بالفعل؟ يمكنك زيادة فرصك بالفوز عبر زيادة رصيدك. لمعرفة 
المزيد، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو اتّصل على995 599 600

تطّبق الشروط وا»حكام.

استخدم بطاقة الخصم أو االئتمان الخاصة بك من ا�مارات ا�سالمي 
في ا»ماكن التالية واستمتع بهذه العروض الرائعة.

تخفيض %20 على الطعام والمشروبات في كريسيندو في   •
أنانتارا، منتجع ذا بالم دبي وأوليا في فندق كمبينيسكي، مول 

ا�مارات 
خصم %20 على جميع المنتجات في بوتيك النشامة إل إل سي@@  •

@يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2017.
@@ يسري العرض لغاية 31 يناير 2018.

تطّبق الشروط وا»حكام.


