
عقدنا في شهر يناير شراكة مع الهيئة االتّحادية للموارد البشرية 
الحكومية في امارات بما يخّص رعاية حفل الموارد البشرية 

السنوي. ومن خالل هذه الشراكة سيصبح المصرف هو الراعي 
الحصري �نشطة نادي الموارد البشرية الخاص بالهيئة االتّحادية 

للموارد البشرية الحكومية لعام 2016. وهذا النادي هو أحد 
االبتكارات االستراتيجية للهيئة االتّحادية للموارد البشرية الحكومية 

وهو مصّمم لتأمين منّصة للمدراء التنفيذيين في مجال الموارد 
البشرية في المكاتب الحكومية لتبادل أحدث المعلومات 

والمواضيع التي تتعّلق باختصاصهم.

نفتخر بحصولنا على تكريم عبر أربع جوائز في حفل توزيع جوائز 
"سي بي آي" للخدمات المصرفية اسالمية والتمويل اسالمي 

التي شملت: أفضل بنك تجزئة – امارات العربية المّتحدة، أفضل 
بنك تجاري – امارات العربية المّتحدة، إدارة الثروات ا�فضل – في 

الشرق ا�وسط، ومصرفي العام 2015 لرئيسنا التنفيذي جمال بن 
غليطة. تعترف هذه الجوائز بالنمو الكبير وا�داء المتمّيز للمصرف 

خالل عام 2015 والسنوات السابقة، والحفاظ على سمعتنا 
كمصرف رائد في مجال الخدمات المصرفية.

نحن ندرك حجم التوتر الناتج عن إدارة عملك الخاص. لذلك نقّدم 
�صحاب المشاريع الصغيرة والمتوّسطة حساب مّجاني للسنة 

ا�ولى في الخدمات المصرفية ل«عمال، مع معامالت صّراف 
مّجانية لمّدة سنة كاملة. تسري هذه الحملة لغاية 

31 مارس 2016. 
تطّبق الشروط وا�حكام.

نظراً للشراكة التي عقدناها مؤّخراً مع مشاريع قرقاش، سيتمّكن 
كل من العمالء الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص من 

الحصول على سّيارة جديدة مع معّدل ربح 0.99%. كذلك 
يمكنهم اختيار تأجيل الدفعة ا�ولى لغاية 90 يومًا. يمكنك 

االّطالع على أحدث عروض السّيارات عبر موقعنا الكتروني.
تطّبق الشروط وا�حكام.

سواء كنت تسعى لالّدخار أو إرسال النقود إلى من تحّب في الهند، 
يمكنك اÈن تحويل النقود عن طريق الخدمات المصرفية عبر انترنت 

لتصل إلى الهند في اليوم نفسه، كذلك يمكنك أن تستمتع 
بأسعار صرف تنافسية للغاية.

تطّبق الشروط وا�حكام.

شهادات الذهب من امارات اسالمي، هي المنتج الفريد لدينا 
وتعتبر الحل ا�نسب المتالك الذهب. بإمكانك شراء وبيع الذهب 

باالسعار السائدة والمرتبطة با�سواق العالمية واالستمتاع 
بأسعار واضحة دون رسوم مخفية وبطريقة آمنة.  الفئات المتوفرة 
هي سبائك 100 غ و500 غ و1 كغ.  كما يمكنك بيع أو استرجاع 

السبائك في أي وقت تشاء من امارات اسالمي. تواصل مع 
الفرع ا�قرب إليك واشتر شهادة ذهب.

عروض ذهبية الجوائز والتقدير

استفد إلى أقصى حّد من الروبية الهندية

الشراكة مع الهيئة االتّحادية للموارد 
البشرية الحكومية

النشرة اخبارية
لمتعاملي امارات اسالمي

فبراير 2016         

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

استخدم بطاقة الخصم أو االئتمان الخاصة بك من امارات 
اسالمي واحصل على تخفيض 20% في ذا ريد جريل.  

يقع المطعم على طريق الشيخ زايد، سوفيتيل دبي داون 
تاون.  يسري العرض لغاية 3 نوفمبر 2016.

تفضل بزيارة موقعنا الكتروني أو قم بتحميل تطبيق 
مزايا من امارات اسالمي

تطّبق الشروط وا�حكام.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في اصدار الثاني من النشرة اخباريّة الشهريّة 
لعام 2016.

في البداية وقبل كل شيء، يسّرني أن أشاركك بكّل فخر 
وسعادة خبر فوزنا بأربعة جوائز ضمن حفل توزيع جوائز "سي 
بي آي" للخدمات المصرفية اسالمية والتمويل اسالمي. 
وأيضًا نحن فخورون باعالن عن شراكتنا مع الهيئة االتّحادية 

للموارد البشرية الحكومية لرعاية حفل الموارد البشرية 
السنوي الخاص بهم.

كما يسّرني أن استعرض مجموعة من العروض المصّممة 
لك خصيصًا لهذا الشهر.

ويستمّر عرض االسترداد النقدي الذي قد تصل قيمته إلى 
200 درهم عندما تنفق في الخارج لغاية 31 مارس. يمكنك 

مضاعفة قيمة االسترداد النقدي عندما تختار االستفادة من 
التمويل الشخصي ثم إنفاق هذه النقود. كذلك نقّدم حساب 
مّجاني في الخدمات المصرفية ل«عمال �صحاب المشاريع 

الصغيرة والمتوّسطة، إلى جانب العروض الرائعة على 
السّيارات لكل من الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص. 

وأخيراً، يمكنك االستمتاع بمعّدالت ربح أعلى على وديعة 
"وكالة" من امارات اسالمي.

ال تنس زيارة موقعنا الكتروني أو أقرب فرع لالستفادة من 
العرض ا�سبوعي على العمالت. كما نقّدم لك خدمة 
التحويل النقدي في نفس اليوم إلى الهند، مع أسعار 

تنافسية للغاية على الروبية الهندية.

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابحين المحظوظين بحساب "كنوز" 
للتوفير، السّيد سالم عبد اÕ والسّيد عبد اÕ محمد حيث 

ربح كل منهما شّقة استوديو ضمن حملة كنوز الكبرى؛ 
باضافة إلى الرابحين اليوميين بـ 5,000 درهم خالل شهر 

يناير.

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

أفضل.

مع تحياتي
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي – ا�فراد وإدارة الثروات

حساب مّجاني في الخدمات المصرفية 
ل«عمال

عروض رائعة على السّيارات


