
أطلق ا	مكانيات الكامنة في مدخراتك واستفد من 
معّدالت أرباح أعلى  

احصل على ما يصل إلى 200,000 ميل من أميال سكاي 
واردز مع حسابات التوفير لدينا

عرض خاص على التمويل الشخصي

Apple Pay ادفع بسهولة وأمان مع

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار ديسمبر 2017  من نشرتنا االخبارية. يسّرنا 
في هذا العدد أن نطلعك على أحدث أخبارنا ونشاطاتنا 

وعروضنا لهذا الشهر.

بادر باالستفادة من عروض التمويل الشخصي الخاصة ِبَنا، 
والتي من خاللها ستحصل على مبالغ تمويلية عالية 

ومعدالت أرباح مميزة ترقى إلى تطلعاتك. يمكنك أيضًا 
الحصول على تمويل سيارات بمعدالت أرباح تبدأ من 1.99% 

ثابتة سنويًا على السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.  

إنه الوقت ا»فضل لبدء خطة توفيرك مع حلول التوفير 
المتكاملة لدينا. استفد من نسب أرباح أعلى مع وديعة 

الوكالة باالستثمار ذات ا»رباح المضاعفة، أو ِزد ا»رصدة في 
حساب التوفير الحالي الخاص بك واحصل على ما يصل إلى 

200,000 ميل سكاي واردز مجانًا.

نود أن نشكرك على تقيمك ا	يجابي لتطبيق ا	مارات ا	سالمي 
عبر الهاتف المتحرك والذي قد ساهم في تصنيف التطبيق 

بمعدل 4.5 نجوم على متجر آبل ستور. يرجى تحميل التطبيق 
والبدء في استخدامه في حال أنك لم تبدأ في استخدامه بعد، 

لتحظى بالحصول على الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر، 
أينما شئت وقتما أردت. 

 تهنئة خاصة للرابح بالجائزة الكبرى من حساب كنوز للتوفير 
والذي ربح شقة في دبي.

نأمل أن تستمتعوا بعروض هذا الشهر، وكالعادة نتطّلع دائمًا 
لسماع آرائكم لنتمكن من خدمتكم بشكل أفضل.

مع أطيب ا»منيات٫

ا�مارات ا�سالمي

حلق عاليًا بمدخراتك واستفد من معدالت أرباح أعلى مع وديعة 
الوكالة باالستثمار ذات ا»رباح المضاعفة. توزع ا»رباح على أساس 

سنوي وهي متوقعة بالنسب التالية %2 للسنة الواحدة و4.4% 
لسنتين و %7.2 لثالث سنوات، و %12.85 »ربع سنوات. لمعرفة 

 emiratesislamic.ae المزيد، تفّضل بزيارة

تطّبق الشروط وا»حكام.

مزايا مجزية مع تمويل السيارات الكهربائية
تماشيًا مع التزام ا	مارات ا	سالمي بالمساهمة في دعم مبادرة 

حكومة دبي التي تشجع المستهلكين على شراء سيارات 
كهربائية، يسّرنا أن نقدم لك تمويل السيارات مع معدالت أرباح تبدأ 
من %1.99  ثابتة سنويًا. حيث تمتاز هذه السيارات بتقليل انبعاثات 

الغازات الضارة، وحماية البيئة، با	ضافة إلى توفير لغاية 20,000 
درهم سنويًا، مما يقلل من الكلفة ا	جمالية المتالك السيارة. ذلك 

با	ضافة إلى أن  حكومة دبي توّفر حوافز المتالكها تتمّثل بشحن 
كهربائي مّجاني للسيارة، ومواقف مّجانية، وتسجيل مّجاني 

وتجديد مّجاني للملكية مع بطاقة عبور سالك مّجانًا.

تطّبق الشروط وا»حكام.

استمتع بالحصول على ما يصل إلى 200,000 ميل سكاي واردز 
مجانًا مع باقة متنوعة من حسابات التوفير لدينا. فمع كل 

100,000 درهم في حساب التوفير ستحصل على 10,000 ميل 
سكاي واردز مجانًا. ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا االستفادة من 

80,000  ميل سكاي واردز مجانًا عند الحصول على بطاقة 
سكاي واردز انفينيت من ا	مارات ا	سالمي. أي يمكنك الحصول 

على ما يصل إلى 280,000 ميل سكاي واردز. هذا العرض ال 
يشمل حساب التوفير ا	لكتروني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة 

.emiratesislamic.ae

تطّبق الشروط وا»حكام.

يمكنك االستفاده من معدالت أرباح مميزه عند التقدم بطلب 
للحصول على تمويل شخصي من ا	مارات ا	سالمي. سواٌء كان 

فرصة استثمارية ال يمكن تفويتها أو مناسبة خاصة تحتاج فيها إلى 
سيولة نقدية إضافية، فاËن هو الوقت ا»نسب للحصول على 

تمويل شخصي بمعدالت أرباح مميزة، ترقى إلى تطلعاتك.

استخدم بطاقة ا	مارات ا	سالمي للخصم أو االئتمانية 
واستمتع بهذه العروض الخاصة:

مطعم أميسي، أيبيس مول ا�مارات:
استمتع بخصم %20 على إجمالي فاتورة   •

المأكوالت والمشروبات
يسري العرض حتى 31 أغسطس 2018  •

2.800 بيتزيريا (جميع الفروع):
استمتع بخصم %25 على إجمالي فاتورة   •

المأكوالت والمشروبات
يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2018  •

مقهى ومخبز جود فود. دبي مول:
استمتع بخصم %15 على إجمالي فاتورة   •

المأكوالت والمشروبات
يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2018  •

تطبق الشروط وا»حكام.

ا	ضافة المثالية لهاتفك المتحرك 
استطاع تطبيق ا	مارات ا	سالمي للخدمات المصرفية عبر الهاتف 

المتحرك بالحصول على تصنيف مميز "4.5" في آبل ستور. لقد 
القى التطبيق استحسان متعاملينا، حيث يوفر التطبيق واجهة 

سهلة وذكية وتحتوي على العديد من الخصائص تمنحك تجربة 
مصرفية مميزة. يحتوي التطبيق على ما يزيد عن 25 خدمة وميزة 
جديدة، بما فيها خدمات إيقاف البطاقات وتفعيلها وإلغاء ا	يقاف، 

وميزة توفير السيولة النقدية عبر االتصال وغيرها الكثير.

يمكنك اËن االستفادة من مزايا بطاقة ا	مارات ا	سالمي الخاصة 
 Apple Watchو iPhone على أجهزة Apple Pay بك مع خدمة

وiPad وMac. إن خدمة Apple Pay متوّفرة في ا»جهزة التي 
تستخدمها يوميًا. يمكنك الدفع في المتاجر أو عبر التطبيقات أو 

عبر ا	نترنت بطريقة سهلة ومريحة.

تطّبق الشروط وا»حكام.

النشرة ا	خبارية
لمتعاملي ا	مارات ا	سالمي
       ديسمبر 2017

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

150,000 ميل سمارت مايلز مّجانًا مع بطاقة فلكس إيليت

تقدم للحصول على بطاقة فليكس إيليت من ا	مارات ا	سالمي، 
واستمتع بمكافأة مّجانية 150,000 ميل من أميال سمارت مايلز، 

والتي يمكن استبدالها في أي مكان وأي وقت. يمكنك مع هذه 
البطاقة أيضًا الحصول على خدمة صف السيارة مّجانًا، ولعب الغولف 

مّجانًا والدخول إلى صاالت المطارات حول العالم، وغيرها الكثير من 
. emiratesislamic.ae الميزات. لمعرفة المزيد يرجى زيارة

تطّبق الشروط وا»حكام.


