
استمتع بخصومات ممّيزة تصل إلى  عند استخدامك بطاقة 
الخصم من ا(مارات ا(سالمي، كذلك احصل على ترقية مجانّية 

في مجموعة فنادق ومنتجعات فيرمونت في لندن، هامبورغ، 
برشلونة، سانت آندروز، مونتي كارلو، مونترو، باكو وكييف. يسري 

العرض على الحجوزات في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2015 وحتى 
31 مارس 2016. تطّبق الشروط واDحكام.

يقدم ا(مارات ا(سالمي اJن مجموعة واسعة من الحلول 
الهيكلية المصّممة لتلبية استراتيجيات استثمار العميل. كما 

يمكن أيضا أن تكون الحلول مصّممة خصيصًا لتلبية المخاطر 
المحددة ومتطلبات العائدات لدى المستثمرين من خالل تحديد 

الدرجة المطلوبة من حماية رأس المال.  يرجى االتصال بمدير عالقات 
الخدمات المصرفّية الممّيزة الخاص بك للحصول على مزيد من 

التفاصيل.

نقّدم لك بالتعاون مع مشاريع قرقاش مجموعة سيارات 
مرسيدس مختارة بمعّدل ربح  مع إمكانّية تأجيل القسط اDول 
لـ 120 يومًا. كافئ نفسك بسيارة مرسيدس جديدة واختبر متعة 

القيادة على الطريق. تطّبق الشروط واDحكام.

لقد قمنا بعقد شراكة مع منطقة دبي التعليمية كجزء من حملة 
العودة إلى المدارس لتعزيز ثقافة االدخار في الدولة. حيث قمنا 

بزيارة بعض من مدارس دبي لنشر الوعي لدى كل من المعلمين 
والطالب عن أهمّية االدخار عبر "حّصالة"، منتج خاص من حساب توفير 

الطفل قام ا(مارات ا(سالمي بتصميمه. يقدم ا(مارات ا(سالمي 
حساب التوفير لhطفال بمعدل ربح أعلى من المتوقع، وبا(ضافة 

إلى مكافأة ترحيب إضافية لhطفال من "حّصالة" لالدخار بشكل 
يومي.

لم يكن التسّوق في لندن يومًا بهذا القدر من المكافآت. تسوق 
باستخدام بطاقة االئتمان فيزا الخاّصة بك من ا(مارات ا(سالمي 

في أّي من المحّلات التجاريّة المشاركة، في الفترة الواقعة ما بين 
9 سبتمبر حّتى 9 أكتوبر 2015، واستمتع بعروض حصريّة في 

أكثر من 50 من متاجر اDزياء الممّيزة ومحّلات البيع بالتجزئة، 
الفنادق، المواقع الثقافّية والمطاعم. تعّرف على المزيد حول عرض 

"فيزا" لندن والمحّلات التجاريّة المشاركة عبر الّرابط: 
 .http://thedesignjunction.co.uk/london/visa

تطّبق الشروط واDحكام.

قم بفتح حساب أعمال لدى ا(مارات ا(سالمي واستمتع بمزايا 
حصريّة مجانًا! استمتع بحساب أعمال مّجاني ومعامالت صّراف آلي 

مجانّية لعام كامل، تنبيه مّجاني بالرسائل النصية القصيرة، دخول 
مّجاني إلى منّصة "سمارت بيزنس" عبر ا(نترنت، تأمين عمل 

مّجاني، خدمات كشوف مرتّبات مجانّية وغيرها الكثير. لمزيد من 
المعلومات تفّضل بزيارة موقعنا ا(لكتروني أو اتصل على 
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تسّوق في لندن مع بطاقات االئتمان من 
ا(مارات ا(سالمي

زيارة المدارس للترويج عن حساب التوفير
 " حّصالة" الخاص باDطفال

فرص االستثمار
اجعل أعمالك تزدهر مع حساب أعمال 

مجاني

اقض وقتًا ممتعًا في اوروبا مع بطاقة 
الخصم من ا(مارات ا(سالمي

اشتري سيارة مرسيدس التي طالما حلمت 
بها بمعّدل ربح 

النشرة ا(خبارية
لمتعاملي ا(مارات ا(سالمي

أكتوبر 2015  

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

استفد من عروض "مزايا" الممّيزة عند استخدامك بطاقة 
الخصم أو االئتمان الخاّصة بك من ا(مارات ا(سالمي:
 احصل على خصم  على الفاتورة ا(جمالّية لدى 

  مطعم بيتزا باتزا، دبي. يسري العرض حّتى 1 مارس 2016.

 احصل على  خصم على الفاتورة ا(جمالّية لدى كافيه 
   تو جو، دبي. يسري العرض حتى 1 سبتمبر 2016.

تفّضل بزيارة موقعنا ا(لكتروني أو قم بتحميل تطبيق 
"مزايا" من ا(مارات ا(سالمي للتعرف على جميع 

العروض.

تطّبق الشروط واDحكام.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا(خباريّة الشهريّة 
لشهر أكتوبر.

يسّرني أن أقّدم لك مجموعة من العروض الرائعة التي 
ُصّممت خصيصًا لك.

هل تفّكر في اقتناء سيارة جديدة؟ حّقق االستفادة القصوى 
من شراكتنا مع مشاريع قرقاش واحصل على واحدة من 

. سيارات مرسيدس المختارة بمعّدل ربح 

وماذا أيضًا؟ كجزء من عرض تحويل العمالت اDجنبّية الذي 
نقّدمه لك، استمتع بسعر مخّفض على العمالت اDجنبّية 
ووّفر نقودك. يرجى زيارة موقعنا ا(لكتروني أو أقرب فرع 

لتتعّرف على عرض العمالت اDسبوعي.

إن كان في نّيتك الّسفر إلى أوروبا هذا الّشهر، اقرأ هذه 
الّنشرة لتتعّرف على العروض الّرائعة التي ستحصل عليها 

عند استخدامك بطاقة الخصم أو االئتمان الخاّصة بك من 
ا(مارات ا(سالمي. 

االّدخار أمرٌ مهم. وكلما بدء باكراً، كان ذلك أفضل. لتعزيز 
ثقافة االّدخار في سن مبكرة، قمنا بعقد اتّفاق مع منطقة 

دبي التعليمية لنقوم بزيارة المدارس ونشر الوعي حول 
"حّصالة"، حساب التوفير الّذي قمنا بتصميمه خصيصًا 

لhطفال.

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير، 
السّيدة نوال الحارثي التي ربحت شقة استديو؛ با(ضافة إلى 

الـ 60 رابح يومي بـ 5,000 درهم خالل شهر سبتمبر.

نتمنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
ننتطلع الى اتصالك بنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل 

أفضل.
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