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استرداد نقدي على النفقات اليومية

احصل على استرداد نقدي يصل إلى 200 درهم
عند تحويل ا�موال

مزايا رائعة جديدة لحاملي بطاقات سكاي 
استثمر من أجل المستقبلواردز إنفينيت

معّدالت ربح حصرية على التمويل الشخصي 
لمواطني دولة ا�مارات

سيارة ا�مارات ا�سالمي الخيرية

تمويل السيارات – عروض سيارة جاغوار

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار شهر فبراير 2017 من النشرة ا�خبارية 
الشهرية.

كما جرت العادة، يسّرني أن أقّدم لك أحدث ا�خبار 
والنشاطات والعروض الخاصة بهذا الشهر.

وفر واربح المزيد مع ا�مارات ا�سالمي. يمكنك ا»ن 
االستفادة من حساب التوفير ا�لكتروني المتوّفر بالدرهم 

ا�ماراتي والدوالر ا�مريكي، الذي يتيح لك االستمتاع 
بمعدل ربح متوقع يصل لغاية %2.2 سنويًا. ما عليك إلّا 
تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت لفتح 

حساب التوفير ا�لكتروني بكل سهولة وراحة.  هل تود 
الحصول على أميال سكاي واردز؟ فمع حساب التوفير 

"سوبر" سيمكنك أيضًا االستمتاع بالمزيج الفريد من 
إمكانية الحصول على معّدل ربح أعلى، وكسب ما يصل 

إلى 60,000 ميل من أميال سكاي واردز سنويًا على 
وديعتك. كلما وّفرت أكثر، كلما حصلت على أميال أكثر. 

وإن كنت ترغب في تحويل ا�موال إلى الخارج، فيمكنك 
االستفادة من عروض االسترداد النقدي على معامالت 

تحويل ا�موال. وللحصول على المزيد من االسترداد النقدي، 
تمنحك بطاقة "االسترداد النقدي بلس" االئتمانية من 

ا�مارات ا�سالمي استرداداً نقديًا يصل إلى %10 على 
نفقاتك.

هذا الشهر، نقّدم لك العديد من عروض التمويل الشخصي 
الرائعة بمعدالت خاصة، وكذلك أيضًا عروض تمويل السيارات 

التي ستوفر لك صفقات مميزة على سيارتك المفضلة.

إن كنت تخطط للسفر قريبًا، فتفضل باالّطالع على عرض 
العملة ا�سبوعي من ا�مارات ا�سالمي من خالل زيارة 

موقعنا ا�لكتروني أو فرعنا ا�قرب إليك.

 نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطّلع الى تواصلك معنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل 

أفضل.

مع تحياتي٫
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - ا�فراد وإدارة الثروات

احصل على المكافآت مقابل نفقاتك اليومية مع بطاقة "االسترداد 
النقدي بلس" الخاّصة بك من ا�مارات ا�سالمي. يمكنك كسب 

استرداد نقدي يصل لغاية %10 على نفقات التعليم و المطاعم و 
السوبرماركت وفواتير االتّصاالت. وماذا بعد، تأتيك هذه البطاقة مع 

شريحة نول مدمجة لتتمّكن من استخدامها في شبكة النقل التابعة 
لهيئة الطرق والمواصالت. هل تحّب السفر؟ استمتع بدخول مجاني 

وغير محدود إلى أكثر من 750 صالة مطار حول العالم.
تطّبق الشروط وا�حكام.

هل تود تحويل ا�موال إلى أحبائك أو ترغب في التوفير خارج الدولة؟ 
قم ا»ن بتحويل ما يزيد عن 10,000 درهم بأي من العمالت ا�جنبية 
وسيتّم إلغاء رسوم ا�جراءات لهذه المعاملة. ليس هذا فحسب، بل 

سيمكنك االستمتاع باسترداد نقدي يصل لغاية 200 درهم على 
التحويالت التي تتجاوز 50,000 درهم.

تطّبق الشروط وا�حكام.

سينعم حاملو بطاقة سكاي واردز إنفينيت  االئتمانية من 
ا�مارات ا�سالمي بمزايا إضافية صممت خصيصًا لهم. وهي 

تشتمل على ترقية تلقائية لعضوية سكاي واردز الفضية، وخدمة 
صف السيارة مجانًا مرتين شهريًا، با�ضافة إلى جوالت جولف 

مجانية غير محدودة في أي يوم من أيام ا�سبوع في نادي 
المرابع العربية. لحجز جوالت الجولف تفّضل بزيارة

www.emiratesislamic.ae/eng/forms/golf-service
تطّبق الشروط وا�حكام.

هل تحتاج إلى تمويل شخصي لتنعم بالحياة التي طالما حلمت بها؟ 
يمكن لمواطني دولة ا�مارات العربية المتحدة ا»ن االستمتاع 
بمعّدالت ربح مخّفضة عند التقّدم بطلب الحصول على تمويل 

شخصي من ا�مارات ا�سالمي. استفد من مبالغ التمويل الكبيرة 
التي تصل لغاية 3 مليون درهم، واستمتع بالحصول على بطاقة 

ائتمانية مجانية من ا�مارات ا�سالمي، با�ضافة إلى مجموعة 
متنوعة من المزايا والعروض التي تتناسب مع نمط الحياة العصري.

تطّبق الشروط وا�حكام.

وّفر عبر ا�نترنت مع حساب التوفير ا�لكتروني

مع حساب التوفير ا�لكتروني المتاح بالدرهم ا�ماراتي والدوالر 
ا�مريكي ستنعم براحة الحصول على الخدمات المصرفية عبر 

ا�نترنت، با�ضافة إلى الحصول على ربح أعلى من حسابات 
التوفير العادية. وكعرض خاص، يمكنك االستفادة من معدل ربح 

متوقع يصل إلى %2.2 سنويًا عندما تفتح حساب بالدرهم 
ا�ماراتي. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية 

عبر ا�نترنت وفتح الحساب بكل بسهولة وفي خالل فترة وجيزة. 
يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني لالطالع على المزيد من التفاصيل. 

لطالما التزمنا في ا�مارات ا�سالمي بمسؤوليتنا عن دعم ومد يد 
العون للمجتمع، يسرنا أن نعلن عن إطالق "سيارة ا�مارات ا�سالمي 

الخيرية" والتي من خاللها ندعم بشكل مباشر مبادرة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة ا�مارات العربية المتحدة 

"حفظه اË" بأن نجعل عام 2017 هو "عام الخير". ومن خالل 
شراكتنا مع "جمعية بيت الخير"، المؤسسة الخيرية الرائدة التي 

تقوم بالكثير من ا�نشطة الخيرية المتنوعة في الدولة، سنوزع من 
خالل "سيارة ا�مارات ا�سالمي الخيرية" وجبات غذائية على 

المحتاجين. ولقد القت هذه المبادرة الكثير من الترحيب، كما أننا 
نتطلع إلى ا�عالن عن المزيد من ا�نشطة الخيرية خالل هذا العام.

هل تحلم بامتالك سيارة جاغوار جديدة هذا العام؟ استمتع بعروض 
رائعة على السيارات مع الطاير للسيارات في دبي والشارقة وا�مارات 

الشمالية، وكذلك بريميير موتورز في أبوظبي والعين. استفد من 
معّدالت ا�رباح الممّيزة على موديالت جاغوار في جميع المعارض.

تطّبق الشروط وا�حكام.

مع حساب الوديعة االستثماري �جل محدد لدى ا�مارات ا�سالمي 
ستتاح لك فرصة االستثمار من أجل مستقبلك ومستقبل عائلتك على 
الوجه ا�مثل، حيث سيمكنك االستثمار لفترات متعددة لمدة 3 أو 6 أو 

9 أو 12 شهراً. ليس هذا فحسب، بل يوجد لدينا أيضًا  الوديعة المرنة 
لمدة 9 شهور التي يمكنك من خاللها الحصول على أرباح أعلى، 

با�ضافة إلى ميزة الحصول على أموالك وقتما تشاء.

استمتع بتخفيضات رائعة في المطاعم التالية عند الدفع بواسطة 
بطاقة الخصم أو االئتمان الخاّصة بك من ا�مارات ا�سالمي.

فيرمونت النخلة، دبي، نخلة جميرا
مطعم فريفو – خصم %30 على إجمالي فاتورة الطعام   •

والمشروبات 
مطاعم سيغريل أون °25 وفلو كيتشن - خصم %20 على   •

إجمالي فاتورة الطعام والمشروبات 
يسري العرض لغاية 28 فبراير 2017  •

فندق كمبينسكي ريزيدنسز، نخلة جميرا
تخفيضات %20 على الطعام والمشروبات في برونيللو و بون فاير   •

واليوم العائلي في برونيللو
يسري العرض لغاية 1 يناير 2018  •

تطّبق الشروط وا�حكام.


