
تفّكر في شراء سيارة؟ يسرنا إعالمك بأنه تّم تمديد تعاقدنا مع 
الفطيم للسيارات لغاية 30 أبريل! حيث نقّدم لك مجموعة من 

سيارات تويوتا من موديالت 2015 و2016، تتضمن ياريس، كوروال، 
راف4، فورتشنر، برادو، كامري، أفالون وسيكويا. سواء كنت 

موظفًا أو تعمل لحسابك الشخصي، تأّكد من أننا سنقدم لك 
عروضًا من الصعب مقاومتها. تفّضل بزيارة موقعنا ا¢لكتروني 

لالّطالع على أحدث عروض تمويل السيارات.
تطّبق الشروط وا¬حكام.

تفضل بزيارة دبي مول مع العائلة أو ا¬صدقاء واستمتع بأروع 
العروض الحصرية مع بطاقة الخصم أو االئتمان الخاّصة بك من 

ا¢مارات ا¢سالمي. اشتر تذكرة واحدة لحلبة دبي للتزلج واحصل 
على الثانية مجانًا، استمتع كذلك بتذكرة باورباس مجانًا عندما 

تشتري تذكرتين في "سيغا ريبابليك"، احصل أيضًا على خصم 25% 
على تذاكر دخول ا¬طفال إلى "كيدزانيا" و "دبي أكواريوم" وحديقة 

الحيوانات المائية. يسري العرض حتى 30 يونيو 2016.
تطّبق الشروط وا¬حكام.

 ،‘‘EI Appathon اختتم ا¢مارات ا¢سالمي منذ وقت قريب فعالية
وهو عبارة عن مسابقة تحّدي لمدة 24 ساعة للطّلاب والمحترفين 

من جميع أنحاء دولة ا¢مارات العربية المتحدة بهدف تطوير 
تطبيقات فريدة ومتميزة للهاتف المتحرك. وقد أقيمت هذه 
الفعالية احتفاًال باالبتكار ولتقديم منّصة يقوم عبرها مطّورو 

تطبيقات الهواتف المتحّركة بعرض ا¬فكار المميزة في
التكنولوجيا المالية.

وقد حضرت الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا في دولة 
ا¢مارات العربية المتحدة، مثل مايكروسوفت وأوراكل وهيوليت 

بكارد، وجي دي جي (مجموعات مطوري برامج غوغل) إلى جانب 
جمارك دبي كشركاء أساسيين في هذه الفعالية.

حصل 63 فريقًا مؤلفين من 176 مشاركًا على 24 ساعة لتطوير 
تطبيق هاتفي ضمن إطار الخدمات المصرفية.

حصل الفائزون على جائزة كبرى بقيمة 10,000 درهم لكل من 
المحترفين والطالب، با¢ضافة إلى مجموعة كبيرة من المكافآت 

التي قّدمها الشركاء. وقد قام الفائزون من فئة المحترفين بتطوير 
تطبيق ’ShopUp‘، الذي يهدف لسّد الفجوة بين المتاجر التقليدية 

والمتاجر عبر ا¢نترنت، بينما قام الطالب الفائزون بتطوير تطبيق 
’iEarn‘ الذي يعّلم ا¬طفال قيمة ا¢دخار.

عروض رائعة على السيارات المميزة

النشرة ا¢خبارية
لمتعاملي ا¢مارات ا¢سالمي

أبريل 2016         

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

استخدم بطاقات الخصم أو االئتمان الخاصة بك من 
ا¢مارات ا¢سالمي واستمتع بالتالي:

• خصم %20 على الطعام والمشروبات غير الكحولية 
في ينجارونغ في فندق دوسيت ثاني، قرب محطة مترو 

المركز المالي، طريق الشيخ زايد، دبي. يسري العرض 
لغاية 3 نوفمبر 2016.

• خصم %15 على الفاتورة ا¢جمالية لدى بانتري كافيه 
(المكان 1: مقابل حديقة الصفا، متجر رقم 29-27، ساحة 

الوصل. المكان 2: بناية رقم 6، ساحة الخليج، الخليج 
التجاري). يسري العرض لغاية 1 سبتمبر 2016.

تفّضل بزيارة موقعنا ا¢لكتروني أو قم بتحميل تطبيق 
مزايا من ا¢مارات ا¢سالمي.

تطّبق الشروط وا¬حكام.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

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

يسرني أن أقّدم لك مجموعة من المزايا والعروض الجديدة 
التي اخترناها خصيصًا لك لتناسب نمط حياتك.

إن كنت قد قمت بزيارة موقعنا ا¢لكتروني مؤخراً، فالبد أن 
تكون قد الحظت تصميمه الجديد. نتمنى أن يكون تصفح 

الموقع قد أصبح أكثر سهولة من ذي قبل. وفي حال لم 
تكن قد زرته بعد، نرجو منك زيارة موقعنا ا¢لكتروني 

ومشاركتنا رأيك.

وتستمر عروضنا الرائعة على السيارات.  حيث أن الوقت لم 
يفت بعد لشراء سيارة تويوتا المفضلة لديك، واالستفادة 

من تعاقدنا مع الفطيم للسيارات. حيث نقّدم لك أروع 
العروض على الكثير من موديالت 2015 و2016. ستعرف 

المزيد في هذه النشرة.

أخيراً وليس آخراً، ال تنس زيارة موقعنا ا¢لكتروني أو أقرب فرع 
لالّطالع على عرض عملة ا¬سبوع.

أيضًا استخدم بطاقة الخصم أو االئتمان من ا¢مارات 
ا¢سالمي لتحصل على عروض مذهلة في مواقع متعّددة 

في دبي مول.

وأخيراً، أوّد أن أهنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير، 
السيدة فاهميدا التي ربحت سيارة بنتلي فاخرة؛ با¢ضافة 

إلى الـ 60 رابحًا يوميًا بـ 5,000 درهم خالل شهر مارس.

نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطّلع الى سماع آرائك حتى نتمكن من خدمتك.

مع تحياتي
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي – ا¬فراد وإدارة الثروات

EI Appathon إعالن أسماء الفائزين في

عروض بطاقات ا¢مارات ا¢سالمي 
في دبي مول

عّود أطفالك على التوفير مع حساب التوفير "حصالة" من 
ا¢مارات ا¢سالمي. يمكنك فتح الحساب بـ 100 درهم فقط وتمتع 

بحساب التوفير دون حد أدنى للرصيد مجانًا والتنبيه عبر الرسائل 
النصية القصيرة SMS, أيضًا تمتع مجانًا ببطاقة خصم أو بطاقة 

الدفع المسبق مزودة بـ 100 درهم  وخيار التأمين "تكافل" على 
الحياة بتغطية لغاية 120,000 درهم للطفل كمستفيد.

امنح أطفالك مستقبًال آمنًا وساعدهم في تعّلم تحّمل 
المسؤولية عبر حساب "حصالة" اليوم.




