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احصل على ما يصل إلى 80,000 ميل سكاي واردز مكافأة 

من  االئتمانية  واردز  سكاي  بطاقة  على  الحصول  بطلب  تقدم 
ا�مارات ا�سالمي واحصل على مكافآت تصل لغاية 80,000 ميل من 
التي  العصرية  المزايا  من  مجموعة  إلى  با�ضافة  واردز،  سكاي  أميال 
تتضمن الحصول على العضوية الفضية مجانًا في برنامج سكاي واردز 
لدى طيران ا�مارات، وما يصل إلى ميلين مقابل كل دوالر أمريكي تنفقه، 
ودخول مجاني غير محدود إلى أكثر من 750 صالة مطار، وجوالت جولف 
على  وتأمين  مجانًا،  السيارة  صف  وخدمة  اªسبوع،  طوال  مجانية 
السفريات المتعددة، وغيرها الكثير من المزايا التي سوف تُغني أسلوب 

حياتك. يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2017.

تطّبق الشروط واªحكام.

خدمات مصرفية ذكية عبر ا�نترنت مع سمارت بيزنس
منصة سمارت بيزنس هي الحّل المصرفي ا�لكتروني المصّمم خصيصًا 
المستوى  إلى  بأعمالك  االرتقاء  على  ويساعدك  احتياجاتك  ليناسب 
المحلية  بتحويالتك  للقيام  ومريحة  آمنة  طريقة  إنها  النجاح.  من  التالي 
داخل  والتحويالت  التليغرافية  والتحويالت  الرواتب،  وتحويل  والدولية، 
موقعنا  زيارة  يرجى  المعلومات  من  للمزيد  الكثير.  وغيرها  الحساب 

ا�لكتروني أو التواصل مع مدير عالقات أعمالك.

عميلنا العزيز،

ا�خبارية  النشرة  من   2017 أغسطس  إصدار  في  بكم  مرحبًا 
اªخبار  أحدث  لك  نقدم  أن  يسرنا  العادة  جرت  وكما  الشهرية. 

واªنشطة والعروض الترويجية لهذا الشهر.

في هذا العدد سوف تتطلع على خصائص الخدمات المصرفية 
المفّضلة، والمزايا الجديدة لبطاقة RTA االئتمانية من

ا�مارات ا�سالمي، والمزيد.

هل تود الحصول على المزيد من أميال سكاي واردز؟ تقدم اÂن 
أو سيغنتشر  إنفينيت  بطلب للحصول على بطاقة سكاي واردز 
إلى  يصل  بما  واستمتع  ا�سالمي  ا�مارات  من  االئتمانية 

80,000 ميل من أميال سكاي واردز وغيرها الكثير من المزايا.

تطبيق  عبر  خدمة  تذكرة  على  الحصول  يمكنك  االنتظار؟  لماذا 
السهولة  بمنتهى  المتحرك  الهاتف  على  ا�سالمي  ا�مارات 
لتخطيط زيارتك القادمة ªي من فروع ا�مارات ا�سالمي وقتما 
استخدام  عند  الوقت  من  المزيد  توفير  يمكنك  أيضًا  تشاء. 
المصرفية.  معامالتك  �نجاز  ا�نترنت  عبر  المصرفية  الخدمات 
بقضاء  وانعم  ا�نترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  في  اÂن  سّجل 

وقتك فيما تحب. 

استفد من خصومات عروض مزايا ªقصى حد واستمتع بقضاء 
النافورة  مطعم  في  واªصدقاء  العائلة  مع  مميزة  أوقات 
وقصر السلطان. كما يمكنك الحصول على خصومات في فروع 

فروع متجر بيت الساعات مع بطاقات ا�مارات ا�سالمي.

نتطلع  العادة،  الشهر وكما جرت  بعروض هذا  أن تستمتع  نرجو 
لسماع آرائك بحيث نتمكن من خدمتك بشكل أفضل. 

مع أطيب اªمنيات٫
ا�مارات ا�سالمي

الخدمات المصرفية المفّضلة، تأتيك باªفضل.

المصرفية  الخدمات  مع  حياتك  أسلوب  وعززّ  المالية  طموحاتك  حقّقّّ 
المفّضلة، التي توفر لك العديد من المزايا وتمنحك فرصة االستفادة من 
إلى  با�ضافة  والودائع،  والتوفير  الجارية  الحسابات  من  متنوعة  باقات 
الحصول على معدالت أرباح تفضيلية عند الحصول على تمويل. ليس هذا 
الخصومات  من  العديد  أيضًا  الخدمات  هذه  ستمنحك  بل  فحسب، 
والعروض الحصرية وتخفيضات على الرسوم المصرفية والمزيد. لالطالع 
زيارة  يرجى  االشتراك  أو  المفّضلة  المصرفية  الخدمات  عن  المزيد  على 

موقعنا ا�لكتروني.

سّجل في الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت وّوفر وقت 
االنتظار بالفرع

أو  عائلتك  من  تحب  من  مع  أطول  فترات  بقضاء  االستمتاع  يمكنك 
ا�نترنت،  عبر  ا�سالمي  ا�مارات  خدمات  في  التسجيل  عند  أصدقائك 
والتي ستساعدك على إنجاز معامالتك المصرفية عبر ا�نترنت في أي 
وقت وفي أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع. لالطالع على خطوات 

التسجيل يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني.

مع بطاقة RTA االئتمانية  احصل على استرداد نقدي 10% 
من ا�مارات ا�سالمي 

من  مجموعة  ا�سالمي  ا�مارات  من  االئتمانية   RTA بطاقة  لك  توّفر 
وعلى  الوقود  مصاريف  على   10% نقدي  استرداد  تتضمن  المزايا 
واسترداد  والمواصالت،  الطرق  هيئة  شبكة  رسوم  سداد  مدفوعات 
بقيمة  نقدي  واسترداد  الدولي  ا�نفاق  على   2.25% بقيمة  نقدي 
%1.25 على المشتريات اªخرى. تحتوي هذه البطاقة على رقاقة نول 
ائتمانية  كبطاقة  واحدة  بطاقة  استخدام  ميزة  لك  ستوفر  التي 
يمكن  نول  كبطاقة  أيضًا  وكذلك  النقدي  السحب  أو  للمشتريات 
والمترو  والمواصالت  الطرق  لهيئة  التابعة  المواقف  في  استخدامها 
والباصات والباص المائي وغيرها الكثير من اªماكن التابعة لشبكة هيئة 
الطرق والمواصالت. لالطالع على المزيد من المعلومات حول البطاقة أو 

للتقّدم للحصول عليها يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني.

تطّبق الشروط واªحكام.

الخصم  أو  االئتمانية  ا�سالمي  ا�مارات  بطاقة  استخدم 
واستمتع بهذه العروض الرائعة: 

بيت الساعات:
• خصم %20 بجميع الفروع في ا�مارات

• يسري العرض حتى  1 يونيو 2018

النافورة:
• خصم %20 على المأكوالت والمشروبات

• الموقع: دبي، شارع الشيخ زايد، أبراج ا�مارات، الطابق اªرضي
• يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2017

فندق قصر السلطان:
• خصم %20 على إجمالي فاتورة المأكوالت والمشروبات

• الموقع: دبي، بجانب دبي باركس آند ريزورتس
• يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2017

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

الخدمات  تطبيق  خالل  من  الخدمة  انتظار  تذكرة  على  الحصول  ميزة  مع 
اÂن  يمكنك  ا�سالمي،  ا�مارات  من  المتحرك  الهاتف  عبر  المصرفية 
ا�سالمي  ا�مارات  فروع  أحد  إلى  القادمة  لزيارتك  مسبقًا  التخطيط 
خاللها  من  يمكنك  حيث  ومريحة،  مجانية  الميزة  هذه  الوقت.  وتوفير 
الحصول على تذكرة انتظار الخدمة بأي فرع تود الحصول على الخدمات 
المزيد عن هذه الخدمة وكيفية الحصول  المصرفية من خالله. لمعرفة 

عليها، تفضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني. 




