
مساهمة بمليون درهم لجمعية الشارقة الخيرية

سافر حول العالم مع عرض التمويل الشخصي المميز

150,000 ميل سمارت مايلز مّجانًا مع بطاقة فلكس إيليت

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك الجديد كليًا 

عميلنا العزيز،

مرحبًا بكم في إصدار نوفمبر 2017 من نشرتنا ا�خبارية. 
يسّرنا في هذا العدد أن نطلعكم على أحدث أخبارنا 

ونشاطاتنا وعروضنا لهذا الشهر.

يسرنا هذا الشهر ا�عالن عن بطاقة إماراتي االئتمانية 
والمصممة خصيصًا لمواطني دولة ا�مارات العربية 

المتحدة. يمكنك ا¤ن الحصول على ما يصل إلى 200,000 
ميل من أميال سكاي واردز مجانًا عند فتح حساب توفير لدى 

ا�مارات ا�سالمي، كما يمكنك االستفادة من ما يصل إلى 
100,000 ميل من أميال ضيف االتحاد مجانًا عند الحصول 

على تمويل شخصي. ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا 
االستفادة من 150,000 ميل من أميال سمارت مايلز عند 

التقدم بطلب للحصول على بطاقة فلكس إيليت االئتمانية.

إننا نضع دومًا إثراء تجربتكم المصرفية لدينا في مقدمة 
أولوياتنا، وذلك من خالل ابتكار تقنيات حديثة وذكية تمكننا 

من تلبية احتياجاتكم المصرفية على الوجه ا·مثل. لذا، 
يسرنا أن نعلن عن طرح تطبيق ا�مارات ا�سالمي للخدمات 

المصرفية عبر الهاتف المتحرك والذي قد أعيد تصميمه كليًا 
ليوّفر لكم تجربة مصرفية مميزة. كما سنقوم قريبًا بطرح 

خدمة Pay Apple لمساعدتكم على سداد قيمة 
مشترياتكم بالبطاقة االئتمانية بمنتهى السهولة.  

تهنئة خاصة للرابح بالجائزة الكبرى من حساب كنوز للتوفير 
والذي ربح سيارة بنتلي. 

تماشيًا مع عام الخير، وكجزء من دعمنا للمجتمع، يسّرنا 
ا�عالن عن مساهمتنا لجمعية الشارقة الخيرية بمبلغ 

مليون درهم إماراتي، وذلك لمساعدتها على ا�نفاق على 
ا·عمال والمساعدات ا�نسانية التي تقدمها داخل دولة 

ا�مارات وخارجها.

نرجو أن تستمتع بعروض هذا الشهر وكالعادة، نتطلع 
لسماع آرائك لنتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

مع أطيب ا·منيات٫

ا�مارات ا�سالمي

تماشيًا مع مبادرة "عام الخير"، قام ا�مارات ا�سالمي بالتبرّع بمبلغ 
مليون درهم إماراتي لجمعية الشارقة الخيرية، لمساعدتها على 

ا�نفاق على ا·عمال والمساعدات ا�نسانية التي تقدمها داخل دولة 
ا�مارات العربية المتحدة وخارجها. لطالما كان "ا�مارات ا�سالمي" 
مساهمًا وداعمًا للقضايا وا·هداف ا�نسانية الخيرية بانتظام، حيث 

بلغ مجموع مساهماته أكثر من 46 مليون درهم في عام 2017 
من خالل صندوق ا�مارات ا�سالمي الخيري التابع له.

احصل على تمويل شخصي من ا�مارات ا�سالمي قبل 30 
نوفمبر 2017 واستفد من 100,000 ميل من أميال ضيف االتحاد 

للسفر حول العالم مجانًا. استمتع بعطلة مميزة وذكريات ال 
.emiratesislamic.ae تنسى. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة

تطّبق الشروط وا·حكام.

عرض حصري في فروع ا�مارات الشمالية
استفد من عروضنا الخاصة المتوّفرة بفروع ا�مارات ا�سالمي 

في عجمان والفجيرة وخورفكان ورأس الخيمة وأم القيوين. ا¤ن 
يمكنك الحصول تمويل شخصي بمعدل أرباح يبدأ من 2.75% 

ثابتة سنويًا، و تمويل سيارات بمعدل أرباح يبدأ من %2.25 ثابتة 
سنويًا، إضافة إلى مجموعة من عروض البطاقات االئتمانية 

الممّيزة. بادر باالستفادة من هذا العرض الحصري، حيث أنه 
يسرى لغاية 21 نوفمبر 2017 فقط.

تطّبق الشروط وا·حكام.

بطاقة إماراتي االئتمانية – حصريًا للمواطنين
يسرنا أن نقدم بطاقة إماراتي المجانية مدى الحياة والتي 

صممت حصريًا لمواطني دولة ا�مارات العربية المتحدة. تأتي 
بطاقة إماراتي معززّة بمجموعة واسعة من المميزات التي 

تثري نمط الحياة بطريقة ال مثيل لها با�ضافة إلى العديد من 
مزايا السفر، بما فيها مكافأة ترحيبية 25,000 ميل من أميال 
سمارت مايلز، والتي يمكن استبدالها بشكل مباشر عبر لمسة 
على هاتفك الذكي، إضافة إلى خدمة صف السيارة في جميع 

أنحاء ا�مارات، ولعب الغولف مّجانًا والدخول المّجاني إلى 
صاالت المطارات حول العالم، وغيرها الكثير من الميزات. لمعرفة 

. emiratesislamic.ae المزيد يرجى زيارة
تطّبق الشروط وا·حكام.

تقدم للحصول على بطاقة فليكس إيليت من ا�مارات ا�سالمي، 
واستمتع بمكافأة مّجانية 150,000 ميل من أميال سمارت مايلز، 

والتي يمكن استبدالها في أي مكان وأي وقت. يمكنك مع هذه 
البطاقة أيضًا الحصول على خدمة صف السيارة مّجانًا، ولعب الغولف 

مّجانًا والدخول إلى صاالت المطارات حول العالم، وغيرها الكثير من 
. emiratesislamic.ae الميزات. لمعرفة المزيد يرجى زيارة

تطّبق الشروط وا·حكام.

استخدم بطاقة ا�مارات ا�سالمي للخصم أو االئتمانية 
واستمتع بهذه العروض الخاصة:

ميكونغ، أنانتارا، منتجع النخلة دبي:

استمتع بخصم %20 على المأكوالت والمشروبات  •
يسري هذا العرض حتى 31 يناير 2018  •

بامبو الجون، فندق جي دبليو ماريوت، ديرة:

خصم %30 على المأكوالت والمشروبات  •
يسري هذا العرض حتى 4 يناير 2018  •

تطبق الشروط وا·حكام.

وفر واحصل على 200,000 ميل من أميال سكاي 
واردز مجانًا 

هل ترغب في ترقية فئة تذكرة الطيران الخاصة بك أم تود زيارة 
واجهات جديدة حول العالم؟ لديك مطلق الحرية في اختيار ما 

تشاء. افتح حساب توفير لدى ا�مارات ا�سالمي واحصل على ما 
يصل إلى 200,000 ميل من أميال سكاي واردز مجانًا. كلما زادت 

قيمة ا�يداع في الحساب، كلما حصلت على أميال سكاي واردز 
.emiratesislamic.ae أكثر. لمعرفة المزيد يرجى زيارة

تطّبق الشروط وا·حكام.

يمكنك ا¤ن استخدام تطبيق ا�مارات ا�سالمي للخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المتحرك والذي قمنا بإعادة تصميمة كليًا 
وأضفنا العديد من الخصائص والخدمات لكي نضمن لك الحصول 

على خدماتنا المصرفية بكل سهولة ويسر. يحتوي التطبيق الجديد 
على ما يزيد عن 25 خدمة جديدة وتحسينات تتضمن تحويل 

ا·موال السريع وإيقاف وتفعيل وإلغاء إيقاف البطاقات االئتمانية، 
والحصول على السيولة النقدية عند الطلب وغيرها الكثير.

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي
       نوفمبر 2017
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