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من  تعمل  لكي  أموالك  دور  جاء  وقد  أموالك.  لتكسب  بجد  عملت  لقد 
أجلك أيضًا. ا�ن مع وديعة الوكالة باالستثمار ذات ا�رباح المضاعفة من 
ا�مارات ا�سالمي، يمكنك االستفادة من معدالت أرباح أعلى متوقعة 
تصل إلى %2.57 سنويًا مما يعطي لمدخراتك أرباحًا إضافية. يرجى زيارة 

موقعنا ا�لكتروني لمعرفة المزيد عن هذا المنتج أو للتقدم بطلب.

تطّبق الشروط وا�حكام.

برنامج الدفع الميّسر %0 مقابل دفعات طيران ا�مارات 
وشرطة دبي

هل تخطط للسفر خالل هذا الصيف؟ اشتر تذاكر سفرك من طيران ا�مارات 
استخدام  عند  أشهر   3 لمدة  أرباح  وبدون  مرنة  سداد  بخطط  واستمتع 
بطاقة ا�مارات ا�سالمي االئتمانية. يمكنك أيضًا سداد دفعات شرطة 

دبي على فترات مرنة تصل لغاية 12 شهراً.

تطّبق الشروط وا�حكام.

خصم %25 على ا�قامة في فنادق الجميرا

%25 مقابل إقامتك  هل تنوي قضاء عطلة ممّيزة؟ استمتع بخصم 
في فنادق جميرا المشتركة بهذا العرض مع بطاقة الخصم أو البطاقة 
االئتمانية الخاصة بك من ا�مارات ا�سالمي، وذلك عند ا�قامة لمدة 

تزيد عن 3 لياٍل. لمعرفة المزيد عن هذا العرض يرجى زيارة 
emiratesislamic.ae

تطّبق الشروط وا�حكام.

عرض مميز على سعر صرف الريال السعودي
هل لديك رحلة عمل في الرياض أو جدة، أم تنوي زيارة مكة المكرمة أو 
العربية  المملكة  إلى  زيارتك  سبب  كان  مهما  المنورة؟  المدينة 
الريال  على  مميزة  صرف  أسعار  من  االستفادة  يمكنك  السعودية، 

السعودي لدى أي من فروعنا قبل 31 يوليو 2017.

تطّبق الشروط وا�حكام.

المصرف رقم 1 على ا�نستغرام في ا�مارات

على  شعبية  ا�كثر  بكونه  المصارف  ا�سالمي  ا�مارات  تَصدر 
ا�نستغرام، حيث تضاعف عدد المتابعين ليصل إلى ما يزيد عن 45,000 
متابع، وهو الرقم ا�على من حيث عدد المتابعين بين المصارف ا�خرى. 
emiratesislamic.ae لالطالع على  تابعوا صفحتنا على ا�نستغرام 
دعمكم  على  نشكركم  وا�نشطة.  وا�خبار  الترويجية  العروض  أحدث 

المتواصل معنا. 

استمتع بأحلى ا�وقات عند التسجيل بالخدمات المصرفية 
عبر ا�نترنت

أو  يمكنك ا�ن االستمتاع بقضاء فترات أطول مع من تحب من عائلتك 
ا�نترنت،  عبر  ا�سالمي  ا�مارات  خدمة  في  التسجيل  عند  أصدقائك 
والتي ستساعدك على إنجاز معامالتك المصرفية عبر ا�نترنت في أي 
وقت وفي أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع. لالطالع على خطوات 

التسجيل يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني. 

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار شهر يوليو لعام 2017 من النشرة ا�خبارية 
ا�خبار  أحدث  لك  نقدم  أن  يسرنا  العادة  جرت  وكما  الشهرية. 

وا�نشطة والعروض الترويجية لهذا الشهر.

1 على ا�نستغرام  المصرف رقم  لقد أصبح ا�مارات ا�سالمي 
في ا�مارات. نشكركم على دعمكم لنا. 

استعد لالطالع على العديد من ا�خبار الرائعة هذا الصيف، حيث 
الرائعة على العديد  سنوفر لك مجموعة متنوعة من العروض 
على  ممّيزة  صرف  أسعار  توفير  الشهر  هذا  يسرنا  منتجاتنا.  من 
إلى  رحلتك  من  االستفادة  من  لتتمكن  وذلك  السعودي  الريال 
بإمكان  ممكن.  مدى  �قصى  السعودية  العربية  المملكة 
حاملي بطاقة ا�مارات ا�سالمي االستفادة من استرداد نقدي 
برنامج  من  واالستفادة  الدولة،  خارج  المشتريات  على   10%
الدفع الميّسر %0 لسداد دفعات طيران ا�مارات أو شرطة دبي، 
فنادق  في  اقامتك  على   25% خصم  من  االستفادة  وكذلك 

الجميرا.

ا�رباح  ذات  باالستثمار  الوكالة  وديعة  أيضًا  لك  نقدم  أن  يسرنا 
مدخراتك.  مقابل  إضافية  أرباحًا  لتمنحك  والمصممة  المضاعفة 
هل تود االستمتاع بأوقاتك على الشاطئ أو في الحديقة أو مع 
عبر  ا�سالمي  ا�مارات  خدمة  في  اليوم  سّجل  ا�صدقاء، 
ا�نترنت وعبر تطبيق الهاتف المتحّرك وانعم بقضاء أوقاتك أينما 

تحب.

دائمًا  ونتطّلع  الشهر،  هذا  خالل  بعروضنا  تستمتع  أن  نأمل 
بشكل  خدمتك  من  لنتمكن  وتعليقاتك  آرائك  إلى  لالستماع 

أفضل.

مع أطيب ا�منيات٫

ا�مارات ا�سالمي

استرداد نقدي بقيمة %10 على المشتريات من خارج الدولة
هذا  الدولة  خارج  ا�سالمي  ا�مارات  من  االئتمانية  بطاقتك  استخدم 
الصيف واحصل على استرداد نقدي بقيمة %10. يسري هذا العرض حتى 

emiratesislamic.ae 8 يوليو 2017. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة

تطّبق الشروط وا�حكام.

ا�سالمي  ا�مارات  من  الخصم  أو  االئتمانية  بطاقتك  استخدم 
واستمتع بما يلي:

كراون بالزا دبي:
أو  االئتمانية  ا�سالمي  ا�مارات  بطاقات  مع   20% خصم   •

الخصم لدى محالت ُمختارة
• الموقع: شارع الشيخ زايد - دبي

• الصالحية: يسري هذا العرض حتى 31 مايو 2018 

فندق ميدان:
شيبا،  فاريرز،  في  والمشروبات  المأكوالت  على   20% خصم   •

برايم، قاعة ميلينيوم
• الموقع: مضمار سباق الميدان، شارع الميدان، ند الشبا - دبي

• الصالحية: يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2017

تطبق الشروط وا�حكام.

دع أموالك تجني لك ا�رباح




