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منتجاتنا تحصد المزيد من الجوائز 

ارتق بأعمالك إلى آفاق جديدة

خدمات توفير النقد عند الطلب وتحويل الرصيد عبر جميع 
البطاقات المصرفية

ا�مارات ا�سالمي يشّجع على تعزيز المعرفة وثقافة 
القراءة خالل شهر القراءة 

استمتع بـ %5 استرداد نقدي غير محدود مقابل نفقات البقالة

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار شهر مايو من النشرة ا�خبارية الشهرية لعام 
نشاطاتنا  أخبارنا،  أحدث  على  مّطلعًا  نبقيك  أن  يسّرنا   .2017

وعروضنا لهذا الشهر.

أن نعلن لك عن فوزنا بجائزتين عن كل من  في هذا الشهر، يسّرنا 
حساب كنوز للتوفير وبطاقة فليكس إيليت االئتمانية.

وكجزء من مشاركتنا في مبادرة شهر القراءة لشهر مارس، يسّرنا 
أن نعلن أننا قد تمكّنا من جمع عدد كبير من الكتب التي سنتبّرع 

بها للمنظمات المحلية والعالمية.

وطلب  الصيف  لرحلة  التخطيط  لتبدأ  المناسب  الوقت  حان  قد  وها 
الحصول على بطاقة سكاي واردز إنفينيت أو سيغنتشر االئتمانية 
من ا�مارات ا�سالمي لالستمتاع بما يصل إلى 80,000 ميل من 
أميال سكاي واردز وغيرها الكثير من المزايا. وإن كنت تخطط للسفر 
قريبًا، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو أقرب فرع إليك لالّطالع 

على عرض عملة ا«سبوعي.

احصل  البقالة؟  من  المنزلية  المستلزمات  على  الكثير  تنفق  هل 
أو  ا�سالمي  ا�مارات  من  تمّيز  االتّحاد  تعاونية  بطاقة  على 
البطاقة  حاملي  من  بالفعل  كنت  إن  مشترياتك  في  استخدمها 
المزايا  من  والعديد   5% إلى  يصل  نقدي  استرداد  على  لتحصل 
بطاقة  أو  ائتمانية  بطاقة  تملك  كنت  حال  في  وأيضًا،  ا«خرى. 
خدمات  من  االستفادة  يمكنك  ا�سالمي،  ا�مارات  من  مغّطاة 
في  النقود  على  الحصول  من  لتتمّكن  الطلب  عند  النقد  توفير 

الحاالت الطارئة.

تهانينا للرابح بالجائزة الكبرى من حساب كنوز للتوفير في الشهر 
الماضي، الذي ربح شّقة في دبي.

إن كنت من أصحاب ا«عمال، يمكنك االطالع على الباقات المتنوعة 
الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  لÀعمال  المصرفية  الخدمات  من 
ا�سالمية والمصّممة خصيصًا لتساعدك على إدارة أعمالك على 

النحو ا«مثل. 

نتطّلع  العادة،  جرت  وكما  الشهر  هذا  بعروض  تستمتع  أن  نرجو 
لسماع آرائك بحيث نتمّكن من خدمتك بشكل أفضل.

مع أطيب ا«منيات٫

ا�مارات ا�سالمي

َحصد ا�مارات ا�سالمي جائزتين ضمن حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست". 
وهما جائزة أفضل حساب توفير عن حساب كنوز للتوفير للمرّة الثانية خالل

 3 سنوات، وجائزة "أفضل بطاقة إسالمية عن بطاقة ائتمان "فليكس إيليت". 
على  المتعاملين  ا�سالمي  ا�مارات  من  للتوفير  كنوز  حساب  ويشجع 
االدخار، ويقدم لهم مكافآت مجزية في شكل جوائز شهرية ويومية تزيد 
قيمتها على 12 مليون درهم سنويًا. تأتي بطاقة فليكس إيليت االئتمانية 
يمكن  والتي  ا�سالمي،  ا�مارات  من  مايلز  سمارت  بأميال  مدعومة 
بشكل  المتحرك  الهاتف  تطبيق  أو  ا�نترنت  طريق  عن  إلكترونيًا  استبدالها 
شركة  فوري وبمنتهى السهولة واالستفادة منها لدى أكثر من 300 
طيران، أو 180,000 فندق أو أي موقع إلكتروني أو متجر حول العالم. إن 
حصولنا على جائزتين عن منتجين أساسيين يسلط الضوء على نهجنا الذي 

يترّكز على ا�بداع والتطوير.

سواء كانت فرصة ال يمكن أن تفوتها أو حالة طوارئ غير متوقعة، فإن 
خدمة توفير النقد عند الطلب من ا�مارات ا�سالمي هو الحّل ا«مثل لك. 
إلى  االئتمانية  بطاقتك  في  المتوّفر  الحّد  من   80% إلى  يصل  ما  حّول 
وبسيطة  سريعة  ميزة  إنها  شيك.  بإصدار  قم  أو  المصرفي  حسابك 
ومريحة! تأتيك مع خيارات سداد شهرية مرنة وهي 6 أو 12 أو 18 أو 24 

أو 36 أو 48 شهراً.

با�ضافة إلى ذلك، استمتع بالتوفير مع ميزة تحويل الرصيد. قم بتحويل 
الرصيد المستحّق من بطاقاتك المصرفية في مصارف أخرى إلى بطاقة 
من الحّد   80% ا�مارات ا�سالمي الخاصة بك واحصل على ما يصل إلى 
بطاقات  جميع  على  حاليًا  التسهيالت  هذه  تتوّفر  بطاقتك.  في  المتوّفر 

ا�مارات ا�سالمي. 

تطّبق الشروط وا«حكام.

حلول  من  ومتكاملة  متنوعة  مجموعة  ا�سالمي  ا�مارات  لك  يقّدم 
مع  والمتوافقة  والعالمية  المحلية  ا«عمال  من  لكل  والتمويل  التجارة 
لتلبي  خصيصًا  المنتجات  هذه  ُصّممت  ولقد  ا�سالمية.  الشريعة  أحكام 
احتياجات أعمالك والمرتبطة باالستيراد والتصدير وإصدار خطابات االعتماد 
زيارة  يمكنك  والمزيد.  االستشارات  وتقديم  االحتياطي  االعتماد  وخطابات 
ا�سالمي  لÎمارات  التابع  الشركات  وعمليات  التجارة  خدمات  مكتب 
مقرنا  في  لÀعمال  المصرفية  الخدمات  لعمالء  حصريًا  والمخصص 
بزيارة  تفّضل  المعلومات،  من  للمزيد  الطبية.  دبي  بمدينة  الرئيسي 

موقعنا ا�لكتروني.

احصل على ما يصل إلى 80,000 ميل سكاي واردز مكافأة

تقّدم بالطلب اÐن لتحصل على مكافآت تصل لغاية 80,000 ميل من 
التي  العصرية  المزايا  من  مجموعة  إلى  با�ضافة  واردز،  سكاي  أميال 
تتضّمن الحصول على العضوية الفضية مجانًا في برنامج سكاي واردز 
أمريكي  دوالر  كل  مقابل  ميلين  إلى  يصل  وما  ا�مارات،  طيران  لدى 
مطار،  صالة   750 من  أكثر  إلى  محدود  غير  مجاني  ودخول  تنفقه، 
مجانًا،  السيارة  صف  وخدمة  ا«سبوع،  طوال  مجانية  جولف  وجوالت 
وتأمين سفر متعّدد وغيرها الكثير من المزايا التي تُغني أسلوب حياتك.

يسري العرض لغاية 30 يونيو 2017.

تطّبق الشروط وا«حكام.

للطباعة  "قنديل  مع  شراكة  اتفاقية  بعقد  ا�سالمي  ا�مارات  قام 
والنشر والتوزيع"، الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
خالل  القراءة  وثقافة  المعرفة  تعزيز  بهدف  وذلك   ،(MBRF) للمعرفة 
بوضع  السماح  خالل  من  المبادرة  بدعم  المصرف  قام  القراءة.  شهر 
وسيتّم  له.  التابعة  الفروع  من  مجموعة  في  بالكتب  للتبّرع  صناديق 
والعالمية  المحلية  التعليمية  للمؤسسات  بها  المتبّرع  الكتب  تقديم 
والجهات التي تحتاج إلى توفير موارد للقراءة. يفتخر ا�مارات ا�سالمي 
بمساهمته ومشاركته في حملة مستدامة وقيمة تساعد على نشر 

الثقافة في دولة ا�مارات العربية المتحدة وخارجها.

اÐن أصبح تسّوق البقالة معزز بالمكافآت. مع بطاقة جمعية االتّحاد تمّيز 
غير  نقدي  استرداد   5% على  الحصول  يمكنك  ا�سالمي،  ا�مارات  من 
أن  أيضًا  يمكنك  االتحاد.  تعاونية  من  الشراء  عند  تمّيز  كنقاط  محدود 
تحصل على نقاط تمّيز مقابل جميع مشترياتك ا«خرى، في ا�مارات أو 

في الخارج. للمزيد من التفاصيل، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني.

تطّبق الشروط وا«حكام.

أو  الخصم  بطاقات  مع  الرائعة  العروض  من  بمجموعة  استمتع 
االئتمان الخاصة بك من ا�مارات ا�سالمي.

مغامرات إتش كيو:
خصم %15 على منتجات مختارة في المتجر  •

قوارب  الهوائية،  الدراجات  على  مجانًا   1 على  واحصل   1 اشتر   •
 SUP التجديف وألواح التزحلق

عطلة  في   15% و  ا«سبوع  أيام  خالل   30% إلى  يصل  خصم   •
نهاية االسبوع لالستمتاع بالدخول إلى أدفنتشر إتش كيو لمدة 

60 أو 90 دقيقة 
أسعار خاصة عند حجز الحفالت خالل ا«سبوع أو في عطلة نهاية   •

ا«سبوع
يسري العرض لغاية 1 أبريل 2018  •

تانجرين:
خصم %10 على الفاتورة ا�جمالية (للطلبات داخل المطعم فقط)  •
وبرجمان  التجاري  الخليج   – تاور  إكزيكيوتيف  أفينيو،  باي  المكان:   •

سنتر، دبي
يسري العرض لغاية 30 ديسمبر 2017  •

شانغ باالس:
تخفيض %15 على الفاتورة ا�جمالية  •

المكان: فندق شانغريال، شارع الشيخ زايد، دبي  •
يسري العرض لغاية 9 مارس 2018  •

تطبق الشروط وا«حكام.


