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عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار شهر ديسمبر من نشرتنا 
اإلخبارية، يسّرنا في هذا العدد أن نطلعك على أحدث 

أخبارنا ونشاطاتنا وعروضنا لهذا الشهر.

بداية نوّد أن نتقّدم لكم بخالص التهاني بمناسبة 
اليوم الوطني الـ 47 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

التوفير دائمًا مجزي مع اإلمارات اإلسالمي. اربح 
أكبر الجوائز مع حساب التوفير “كنوز”، حيث الجائزة 

الشهرية الكبرى بمقدار مليون درهم أو سيارة 
تسال، أو واحدة من خمس جوائز نقدية يومية بمقدار 
3,000 درهم لكل منها. أترغب بالمزيد؟ يمكنك ربح 

آيفون Xs عند فتح أو إضافة رصيد إلى حساب التوفير 
لدى اإلمارات اإلسالمي.

تماشيًا مع جهودنا لتسهيل عمليات الدفع وجعلها 
أكثر أمانًا وسرعة وسهولة، يسرنا اإلعالن عن إضافة 

خدمة الدفع عبر Google Pay إلى قائمة خدمات 
محفظة الدفع اإللكتروني لدينا، والتي تتضمن أيضًا 

Apple Pay و Samsung Pay. إضافة لذلك فإن  ً
اآلن هو الوقت األمثل للحصول على بطاقة سكاي 

واردز االئتمانية من اإلمارات اإلسالمي، والحصول 
على مكافأة بمقدار 125,000 ميل سكاي واردز 

وترقية مّجانية لعضوية سكاي واردز الفضية.

هل ستسافر خالل فصل الشتاء؟ احصل على 
العمالت األجنبية لدى أكثر من 60 فرعًا من فروع 

اإلمارات اإلسالمي داخل الدولة.

هل قمت بالتسجيل بخدمتنا المصرفية عبر اإلنترنت؟ 
سّجل اآلن بخدماتنا المصرفية لتتمكن من القيام 

بجميع عملياتك المصرفية بكل سهولة وأمان في 
أي وقت ومن أي مكان.

نأمل أن تستمتع بعروضنا لهذا الشهر وكالعادة 
نتطّلع لسماع اقتراحاتكم وآرائكم لنتمكن من 

خدمتكم بشكل أفضل.

مع أطيب التمنيات 
اإلمارات اإلسالمي

 المزيد من الجوائز بانتظاركم لتربحوها مع حساب 
التوفير كنوز

لقــد ربحــت الســيدة/أرماز عبد اهلل محمــد مليون درهم 
فــي ســحب جوائز حســاب كنوز للتوفيــر، يمكنك أنت 
أيضــًا ربــح المزيد مــن الجوائز القيمة مع حســاب كنوز 

التوفيــر، مثــل الجائزة الشــهرية الكبــرى بمبلغ مليون 
درهم نقداً، وســيارات تســال، باإلضافة إلى 5 جوائز 

نقديــة يوميــة بقيمة 3,000 درهــم لكل جائزة.

استخدم بطاقة اإلمارات اإلسالمي االئتمانية أو للخصم 
واستمتع بالعروض الخاصة التالية:

دوم كافيه:
خصم %10 على إجمالي الفاتورة  •

الموقع: جميع الفروع  •
يسري العرض حتى 31 مارس 2019  •

فندق وشقق موڤينبيك بر دبي:
خصم %20 على إجمالي الفاتورة لدى تشاتنيز   •

ومطعم فاونتنز ولوبي كافيه
الموقع: فندق وشقق موڤينبيك بردبي  •

يسري العرض حتى 12 مايو 2019  •

غاليري ال فاييت - لو غورميه:
خصم %20 على إجمالي الفاتورة  •

الموقع: غاليري ال فاييت لو غورميه – سيتي ووك،    •
دبي مول، ذا أوتليت فيليج

يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2018  •

اتصل على 995 599 600
emiratesislamic.ae

Xs وّفر واحصل على آيفون

افتح اآلن حســاب توفير جديد لدى اإلمارات اإلســالمي 
وقــم بزيادة رصيــدك الحالي لتحصــل على آيفون 

Xs، وذلــك لغايــة 31 ديســمبر 2018. اختر من بين 
مجموعــة مــن حســاباتنا والتي تتضمن حســاب كنوز 

للتوفيــر وحســاب التوفيــر اإللكتروني وحســاب التوفير 
االســتثماري وحســاب التوفير “سوبر”، حســب ما يناسب 

خططــك االدخاريــة. الحد األدنى للتأهــل لهذا العرض 
هــو إضافة أموال جديــدة بقيمة 500,000 درهم 

للحســاب. للحصــول على تفاصيل الشــروط واألحكام 
يرجــى زيارة موقعنــا اإللكتروني.

اكتشف وجهات جديدة مع 125,000 ميل سكاي واردز
تقــّدم بطلــب للحصول على بطاقة ســكاي واردز 

االئتمانيــة مــن اإلمارات اإلســالمي، لتحصل على ما 
يصل إلى 125,000 ميل ســكاي واردز. اســتمتع 

بمجموعــة مــن الميــزات الحصرية على عروض الســفر 
والرحــالت والتــي تتضمــن العضوية الفضيــة مجانًا في 

برنامــج ســكاي واردز طيران اإلمــارات. وما يصل إلى 
ميليــن مقابــل كل دوالر أمريكــي تنفقــه، ودخول مجاني 

وغيــر محــدود إلى أكثر مــن 900 صالة مطار، وجوالت 
جولــف مجانية طوال األســبوع، وخدمة صف الســيارات 

مجانــًا، وتأميــن على الســفريات المتعددة وغيرهــا الكثير 
مــن المزايا التي ســوف تغني أســلوب حياتك. 

Google PayTM سدد مشترياتك أسرع مع
قم بســداد دفعاتك بســرعة عندما تستخدم بطاقتك 

من اإلمارات اإلســالمي مع Google Pay. إنها 
الطريقة األســرع واألســهل للدفع في ماليين المواقع 

اإللكترونيــة والتطبيقات والمتاجر. ليس هذا فحســب، 
بــل يمكنــك أيضًا الحصــول على 50 درهم مكافأة بعد 

إجــراء ثــالث معامالت عبر تلــك الخدمة. مع إضافة خدمة 
Google PayTM ، يســرنا أن نعلن أن اإلمارات اإلســالمي 

هو المصرف اإلســالمي الوحيد في اإلمارات الذي يوّفر 
.Google Pay و Samsung Payو Apple Pay خدمــة

استخدم خدماتنا اإللكترونية إلجراء معامالتك المصرفية 
واقض وقت أقل في فروعنا.

يمكنــك اآلن االســتمتاع بقضــاء فترات أطول مع من 
تحــب مــن عائلتــك أو أصدقائك عند التســجيل في 
خدمات اإلمارات اإلســالمي عبــر اإلنترنت، والتي 

ستســاعدك على إنجــاز معامالتــك المصرفية عبر 
اإلنترنــت فــي أي وقت وفي أي مــكان دون الحاجة إلى 

زيــارة الفروع. لالطــالع على خطوات التســجيل، يرجى 
زيارة موقعنــا اإللكتروني.

عرِّف صديق بنا واربح مكافآت نقدية

بما أنك استمتعت بأن تكون متعاماًل لدى اإلمارات 
اإلسالمي، فلما ال تشارك سهولة التعامل المصرفي 

مع أحبائك؟ قم بدعوة أفراد العائلة واألصدقاء للحصول 
على منتجات اإلمارات اإلسالمي، وسيحصل كل منكما 

على مكافأة نقدية، كّلما عرفتنا على أشخاص أكثر، 
زادت المكافآت النقدية التي يمكنك ربحها. لمعرفة 

المزيد، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

تطبق الشروط واألحكام.


