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رسالة ترحيب

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا�خباريّة الشهريّة 
لشهر أكتوبر 2016.

أوّد االستفادة من هذه الفرصة �قّدم لك أحّر التهاني 
بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. وكما جرت العادة، 

يسّرني أن أقّدم لك مجموعة من العروض الممّيزة 
المصّممة خصيصًا لك.

لالّدخار أهمية كبيرة؛ وكلما بدأت في وقت أبكر، كان ذلك 
أفضل. بهدف الترويج لثقافة االّدخار بين جيل الشباب، قمنا 

بتظيم زيارات إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم في دبي لنشر الوعي حول "حّصالة"، حساب 

التوفير الذي صّممناه خصيصًا ل®طفال.

وفي هذا الشهر، ما زال الوقت مناسبًا لشراء سيارة
رنج روفر، إذ تعاقدنا مع الطاير للسيارات لنقدم لك أفضل 

عروض التمويل على جميع الموديالت. كما أن دوري 
ا�مارات ا�سالمي للمدارس لكرة القدم ينطلق هذا الشهر 

ونحن متشّوقون لمشاهدة جميع نجوم كرة القدم 
يلعبون! يرجى الرجوع إلى قنواتنا عبر مواقع التواصل 

االجتماعي للمزيد من التفاصيل.

وتذّكر زيارة موقعنا ا�لكتروني أو أقرب فرع لالستفادة من 
عرض عملة ا�سبوع. اقرأ في هذه النشرة ا�خبارية المزيد 

عن حساب الراتب عالي القيمة، مزايا الّدفع الجديدة عبر 
ا�نترنت وعروض بطاقات الخصم وورلد ماستركارد® من 

ا�مارات ا�سالمي التي تتيح لك دخوًال مجانيًا وغير محدود 
إلى أكثر من 650 صالة مطار حول العالم .

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" 
للتوفير، الذي ربح سيارة بنتلي فاخرة، با�ضافة إلى

الـ 60 رابحًا يوميًا بـ 5,000 درهم خالل شهر سبتمبر. كما 
أهّنئ الرابحين الـ 10 في حملة التمويل الشخصي السابقة 
والرابحين الـ 3 في حملة  تحديث البيانات. يرجى الرجوع إلى 

موقعنا ا�لكتروني للمزيد من التفاصيل.

نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطلع إلى تواصلك معنا حتى نتمكن من خدمتك

بشكل أفضل.

مع تحياتي,
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - ا�فراد وإدارة الثروات

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دبي، قام ا�مارات ا�سالمي 
بزيارة 3 مدارس في دبي لنشر الوعي بين المدرّسين والطّلاب عن مزايا 

االّدخار عبر حساب التوفير "حّصالة"،  ميزة خاّصة تجّسد حساب توفير 
الطفل من ا�مارات ا�سالمي. وقد تّمت توعية ا�طفال عن أهمية 
التوفير للمستقبل عبر جلسات تفاعلية مليئة بالمرح وا�لعاب مع 

دمية حّصالة. جولة من الصور والهدايا ضمنت عودة ا�طفال إلى 
منازلهم محّملين بالمعلومات الجديدة والذكريات السعيدة. 

سّدد دفعات دائرة التنمية االقتصادية (DED) ودائرة ا�راضي 
وا�مالك(DLD) بسهولة وراحة من خالل بوابات الخدمات المصرفية

عبر ا�نترنت وسمارت بيزنس، أو في مجموعة مختارة من فروع 
ا�مارات ا�سالمي. ما عليك إلّا استخدام الرقم المرجعي الخاص بك 

للتسديد إّما نقداً، عبر الشيكات أو با�يداع المباشر من حسابك أو 
بطاقتك االئتمانية. وقريبًا ستكون هذه الخدمات متاحة في جميع 

فروع ا�مارات ا�سالمي إلى جانب تسهيالت تسديد دفعات الدوائر 
الحكومية ا�خرى.

يمكن لمتعاملي الخدمات المصرفية الممّيزة الذهبية من حاملي 
بطاقة الخصم وورلد ماستركارد® من ا�مارات ا�سالمي االستمتاع 

بدخول مجاني وغير محدود إلى أكثر من 650 صالة مطار حول العالم. 
ليس على المتعاملين إلّا تقديم بطاقة الخصم وولد ماستركارد® 

الخاصة بهم من ا�مارات ا�سالمي في مكتب استقبال أي من صاالت 
مطارات "لونج كي" المشاركة للدخول مباشرة. وسيتّم فرض رسم 

بقيمة 27$ على الضيوف المرافقين في الزيارة الواحدة. لالّطالع على 

قائمة الصاالت المشاركة، تفّضل بزيارة 
www.mastercard.com/world

استخدم بطاقات االئتمان أو الخصم من ا�مارات ا�سالمي واحصل على:
•  خصم 15% على الفاتورة ا�جمالية لدى تشاينا كلوب في شارع

    بني ياس، ديرة، دبي 
• خصم 20% لدى أكوا تشيل إن في منطقة عود ميثاء، دبي 

   تسري جميع العروض لغاية 3 نوفمبر 2016.
   تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني لالطالع على جميع العروض.

تطّبق الشروط وا�حكام.

زيارات مدرسية للترويج عن حساب توفير 
ا�طفال "حّصالة"

سّدد دفعات دائرة التنمية االقتصادية ودائرة 
ا�راضي وا�مالك بسهولة تاّمة

دخول إلى صاالت المطارات حول العالم 
لمتعاملي الخدمات الممّيزة الذهبية

سينطلق موسم دوري ا�مارات ا�سالمي للمدارس لكرة القدم في 
أكتوبر لÇعمار أقّل من 16  وأقل من 14 مع أكثر من 60 مدرسة 

مشاركة وأكثر من 96 فريقًا. يمكنك تتبع آخر ا�خبار عبر قنوات وسائل 
التواصل االجتماعي الخاصة بنا لمشاهدة مجموعة من الفيديوهات 

الرائعة والحركات المشّوقة التي يؤّديها نجوم الكرة الصاعدون.

دوري ا�مارات ا�سالمي للمدارس لكرة القدم

إليك حساب توفير راتب يمنحك مجموعة من المزايا الرائعة وطرق االّدخار 
المذهلة. استمتع بمعّدل ربح متوّقع أكبر مع حساب تحويل الراتب 

عالي القيمة عند تحويل راتبك إلى أحد فروع ا�مارات ا�سالمي.
هذا ولن تحصل فقط على مّدخرات أكبر مع معّدالت ربحية أعلى،
بل ستتمّكن أيضًا من االستمتاع بدفتر شيكات مّجاني وبطاقات

خصم مجانية.

حساب تحويل الراتب عالي القيمة
توّد قيادة سيارة رنج روفر؟ لقد عقدنا شراكة مع الطاير للسيارات لنقّدم 

لك عروضًا رائعة على جميع موديالت رنج روفر. تبدأ معدالت الربح 
الرائعة من 0% لسنتين ووصوًال إلى 1.5% لـ 5 سنوات فقط 

لمتعاملي تحويل الراتب لن تستطيع تفويت عرض تمويل السيارات 
الذي نقّدمه لك!

تطّبق الشروط وا�حكام.

عروض مذهلة على السيارات


