
عميلنا العزيز؛

مرحبًا بك في إصدار شهر سبتمبر من نشرتنا ا�خبارية، 
يسّرنا في هذا العدد أن نطلعك على أحدث أخبارنا 

ونشاطاتنا وعروضنا لهذا الشهر.

ا�ن مع موسم العودة إلى المدارس بعد العطلة 
الصيفية، يسرنا إعالمكم عن عرض االسترداد النقدي 

الممّيز على الرسوم المدرسية.

يمكنك توفير نفقات سفرك عبر فتح حساب التوفير 
سوبر، مع الحصول على 2020 ميل سكاي واردز عند 

فتح الحساب وهذا العرض يأتي تماشيًا مع كوننا 
الشريك الحصري للخدمات المصرفية ا�سالمية في 

إكسبو 2020 دبي. كما يمكنك دعوة صديق لك 
لالنضمام إلى أسرة ا�مارات ا�سالمي وكسب جوائز 

نقدية لكما معًا. كذلك قمنا بتوقيع اتفاقية مع دائرة 
التنمية االقتصادية لدعم الشركات الناشئة من قبل 

مواطني دولة ا�مارات العربية المتحدة ومواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي.

هل قمت بالتسجيل بخدمات ا�مارات ا�سالمي عبر 
ا�نترنت، أو بتطبيق ا�مارات ا�سالمي للخدمات 

المصرفية عبر الهاتف المتحرك؟ تأكد من القيام بذلك 
حتى تتمكن من إجراء معامالتك المصرفية بكل سهولة 

وأمان في أي وقت وأي مكان.

نأمل أن تستمتع بعروضنا لهذا الشهر وكالعادة نتطّلع 
لسماع اقتراحاتكم وآرائكم لنتمكن من خدمتكم بشكل 

أفضل.

مع أطيب التمنيات
ا�مارات ا�سالمي

عرِّف صديق بنا واربح مكافآت نقدية

باقات التاجر ا�لكتروني للشركات الناشئة

وّفر جزءاً من رسوم مدارس أوالدك واستمتع باسترداد نقدي 
يصل حتى %10 مع بطاقات ا�مارات ا�سالمي االئتمانية. 

إضافة لذلك يمكنك االتصال بنا لتحويل رسوم المدرسة إلى 
برنامج السداد الميّسر 0% والتي يمكنك من خاللها سداد 

رسوم المدارس على أقساط تصل لغاية 12 شهر. وفي حال لم 
تقبل المدرسة الدفع عبر البطاقات االئتمانية يمكنك االتصال بنا 

لتزويدك بشيك بالمبلغ المطلوب ومن ثم تقديمه للمدرسة. 
لالشتراك في العرض أرسل رسالة نصية EDU إلى 4451 

للتسجيل بهذا العرض.

كوننا الشريك الحصري للخدمات المصرفية ا�سالمية في 
إكسبو 2020 دبي، يسّرنا أن نقّدم لكم هدية ترحيبية بمقدار 

2020 ميل من أميال سكاي واردز عند فتح حساب التوفير 
سوبر، وما يصل إلى 60,000 ميل سنويًا من أميال سكاي   
واردز با�ضافة إلى الحصول على اÅرباح. للتقدم بطلب، تفضل 

emiratesislamic.ae بزيارة

يمكنك ا�ن االستمتاع بقضاء فترات أطول مع من تحب من 
عائلتك أو أصدقائك عند التسجيل في خدمات ا�مارات ا�سالمي 

عبر ا�نترنت، 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

نبارك للسيد/ خالد أحمد المرزوقي الذي ربح الجائزة الكبرى 
بمبلغ  مليون درهم نقداً في سحب جوائز حساب التوفير كنوز. 
يمكنك أنت أيضًا ربح المزيد من الجوائز القيمة مع حساب كنوز 
التوفير، مثل الجائزة الشهرية الكبرى بمبلغ مليون درهم نقداً، 

وسيارات تسال، با�ضافة إلى 5 جوائز نقدية يومية بقيمة 
3,000 درهم لكل جائزة.

بما أنك استمتعت بأن تكون متعامًال لدى ا�مارات ا�سالمي، 
فلما ال تشارك سهولة التعامل المصرفي مع أحبائك؟ قم 

بدعوة أفراد العائلة واÅصدقاء للحصول على منتجات ا�مارات 
ا�سالمي، وسيحصل كل منكما على مكافأة نقدية، كّلما 

عرفتنا على أشخاص أكثر زادت المكافآت النقدية التي 
يمكنك ربحها.

يسّرنا ا�عالن عن توقيع اتفاقية مع قطاع التسجيل والترخيص 
التجاري لدى دائرة التنمية االقتصادية في دبي، لتوفير باقة 

التاجر ا�لكتروني، وذلك لدعم الشركات الناشئة والممّولة من 
قبل مواطني دولة ا�مارات العربية المتحدة ودول مجلس 

التعاون الخليجي، والتي تعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي 
أو من المنزل، وتمتاز باقات التاجر ا�لكتروني بكونها حل صمم 

خصيصًا للشركات الصغيرة التي تطمح إلى تنمية أعمالها. 

استخدم بطاقة ا�مارات ا�سالمي االئتمانية أو للخصم 
واستمتع بأحد العروض التالية:

فيرمونت دبي
•  استمتع بخصم %20 على المأكوالت والمشروبات في 

   كاسكيد، كافيه سوشي، دوكوز، برونتو كافيه، 
   َذا اكستشينج جريل.

•  الموقع: دبي، شارع الشيخ زايد
•  يسري العرض حتى 24 يونيو 2019

ميابي سوشي أند بينتو
•  استمتع بخصم %20 على إجمالي الفاتورة

•  المواقع: دبي، المير الجنوب، S011، جميرا، أو أبوظبي 
   كورنيش، مقابل أبراج االتحاد

• يسري العرض حتى 30 مايو 

فندق راديسون بلو دبي واترفرونت
•  استمتع بخصم %15 على المأكوالت والمشروبات في 

   َذا الردر وأبراج كافيه
•  الموقع: بالقرب من قناة دبي في الخليج التجاري

•  يسري العرض حتى 24  مارس 2019

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي
       سبتمبر 2018

تطبق الشروط واÅحكام.

هل أنت مستعد لموسم العودة إلى المدارس؟

استمتع بحساب التوفير سوبر والذي يوّفر من 
تكاليف سفرك

استمتع بأحلى اÅوقات عند التسجيل بالخدمات 
المصرفية عبر ا�نترنت

المزيد من الجوائز بانتظاركم لتربحوها مع                    
حساب كنوز للتوفير




