
اكتشف تطبيق أميال سمارت مايلز الجديد كليًا

السيولة النقدية عند الطلب وتحويل الرصيد عبر 
جميع البطاقات

ادع أصدقائك لالنضمام إلى عائلتنا واحصل على مكافأة

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

عميلنا العزيز،

يسّرنا في هذا العدد أن نطلعك على أحدث أخبارنا 
ونشاطاتنا وعروضنا لشهر فبراير. 

بادر إلى فتح حساب كنوز للتوفير أو قم بزيادة رصيد 
حسابك الحالي للحصول على فرصة لربح واحدة من 

خمس سيارات تسال، إضافة إلى الجوائز اليومية 
االعتيادية.

هل تخطط لرحلة سفر؟ 
تذّكر أن تقوم بصرف العمالت ا´جنبية لدى فروع 

ا¶مارات ا¶سالمي واالستفادة من معدالت الصرف 
المميزة ´كثر من 19 عملة.

يمكنك أيضًا قضاء وقتًا أقل في فروعنا عند
الحصول على تذكرة انتظار الخدمة من تطبيق

ا¶مارات ا¶سالمي للهاتف المتحرك.

كافئ نفسك بالعديد من التخفيضات على المطاعم 
والتسوق والسفر مع عروض مزايا الرائعة. كما تتوّفر 

لدينا المزيد من المكافآت أيضًا، فعند ترشيح صديق أو 
أحد أفراد العائلة للحصول على إحدى منتجات

ا¶مارات ا¶سالمي ستحصل على جائزة نقدية.

نأمل أن تستمتع بعروض هذا الشهر وكالعادة نأمل 
أن نتطّلع دائمًا لسماع آرائك لنتمكن من خدمتك 

بشكل أفضل.

مع أطيب ا´منيات٫
ا�مارات ا�سالمي

اربح واحدة من 5 سيارات تسال مع حساب كنوز للتوفير

افتح حساب كنوز للتوفير، لتحصل على فرصة ربح واحدة من 5 
سيارات تسال، إضافة للعديد من الجوائز النقدية اليومية . إن كل 
5,000 درهم تمنحك فرصة واحدة للتأهل لجائزة سيارة تسال، 

وكل 1,000 درهم تمنحك فرصة الفوز بواحدة من 5 جوائز 
نقدية يومية بقيمة 3,000 درهم لكل منها. يرجى زيارة 
موقعنا ا¶لكتروني لالطالع على المزيد من المعلومات.

تطّبق الشروط وا´حكام.

قم بتحميل تطبيق سمارت مايلز الجديد من ا¶مارات ا¶سالمي 
وسّجل الدخول إلى حسابك لتحصل على مكافأة ترحيبية تصل 

إلى 750 درهمًا (في حال لم تكن قد قمت باستبدالها من 
قبل). استبدل أميال سمارت مايلز فوريًا مقابل مجموعة من 
المكافآت التي تشمل أكثر من 300 شركة طيران وأكثر من 

180,000 فندق، أو اختر من بين 10,000 منتج متوفر على 
موقع السوق ا¶لكتروني الخاص بنا أو أي موقع إلكتروني أو 

 Apple متجر حول العالم. ببساطة تفضل بزيارة متجر التطبيقات
أو Google Play وقم بتحميل تطبيق سمارت مايلز من 

ا¶مارات ا¶سالمي. 

تطّبق الشروط وا´حكام.

سواء كانت فرصة ال يمكن تفويتها أو حالة طوارئ لم تكن 
مخطط لها مسبقًا، فإن ميزة الحصول على النقود عند الطلب 

من ا¶مارات ا¶سالمي هو الحل ا´مثل لك. حّول ما يصل إلى 
%80 من الحد المتوفر في بطاقتك االئتمانية إلى حسابك 

المصرفي أو قم بإصدار شيك. إنها ميزة سريعة، سهلة 
ومريحة! تتوفر خيارات إعادة السداد الشهرية لمدة 6 أو 12 أو 

18 أو  24 شهرا.ً 

تطّبق الشروط وا´حكام.

استخدم بطاقة ا¶مارات ا¶سالمي االئتمانية أو للخصم 
واستمتع بأحد العروض التالية:

بوبو برشلونه كافيه:
خصم %25 على إجمالي الفاتورة  •

الموقع: سيتي ووك في دبي، ومدينة خليفة في أبو ظبي  •
يسري هذا العرض حتى 12 نوفمبر 2018  •

بوتيك آيال:
خصم %15 على إجمالي الفاتورة  •

الموقع: دبي مول  •
يسري العرض حتى 1 ديسمبر 2018  •

تطبق الشروط وا´حكام.

إذا كنت ممن يستمتعون بخدماتنا ومنتجاتنا المختلفة لماذا ال 
تقّدمنا ´حد من أصدقائك أو أفراد عائلتك ليتمكنوا من 

االستمتاع بذات المزايا أيضًا؟ إن تقديمنا ´حد أصدقائك أو أفراد 
عائلتك يوّفر لهم حرية االختيار من بين مجموعة متنوعة من 

المنتجات المصرفية المتميزة، كما ستحصل أيضًا على مكافأة 
مالية في كل مرة يقوم الشخص الذي قدمته بالحصول على 

أحد منتجاتنا. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع 
 emiratesislamic.ae

تطّبق الشروط وا´حكام.

مع ميزة الحصول على تذكرة انتظار الخدمة من خالل تطبيق 
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك من ا¶مارات ا¶سالمي، 

يمكنك اÊن التخطيط مسبقًا لزيارتك القادمة إلى أحد فروع 
ا¶مارات ا¶سالمي وتوفير الوقت. هذه الميزة مجانية ومريحة، 
حيث يمكنك من خاللها الحصول على تذكرة انتظار الخدمة بأي 
فرع تود الحصول على الخدمات المصرفية من خالله. لمعرفة 

المزيد عن هذه الخدمة وكيفية الحصول عليها، تفضل بزيارة 
موقعنا ا¶لكتروني.

النشرة ا¶خبارية
لمتعاملي ا¶مارات ا¶سالمي
       فبراير 2018
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