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التي تساعدنا
على النمو

اإلبداع

رؤيــتــنــا
أن نكون المصرف الرائد في تقديم منتجات مبتكرة عالية المستوى ومتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية ،وتقديم خدمات نوعية وقيمة للمتعاملين ،المساهمين ،العاملين والمجتمع.

رســالــتــنــا
مع اإللتزام بأحكام الشريعة الغراء نقدم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة فائقة
الجودة إلثراء المجتمع.
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هشام عبداهلل القاسم
رئيس مجلس اإلدارة
اإلمارات اإلسالمي
يعتبر ُبعد النظر والتخطيط السليم من أبرز مقومات النجاح االقتصادي .وتشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجًا يحتذى به بالنسبة للبلدان
األخرى ،حيث ساهمت سياساتها للتنويع االقتصادي ،ضمن إطار الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة ،في مواصلة النمو وترسيخ مكانتها على قائمة أفضل
أداء في المنطقة .ويفخر "اإلمارات اإلسالمي" بكونه شريكًا فاع ً
ال في مسيرة النمو االقتصادي للدولة مع تسجيله نتائج مالية إيجابية خالل
االقتصادات ً
عام .2016
فعلى الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي قامت بالتأثير على األسواق المحلية والعالمية ،نجح "اإلمارات اإلسالمي" في تحقيق نمو ملموس ،مع
تسجيل زيادة في الدخل اإلجمالي على أساس سنوي .وواصل المصرف الوفاء بالتزاماته في توفير تجربة مميزة وفقًا لمفهوم المتعامل أوالً ،مما أثمر عن
زيادة بنسبة  %5في ودائع المتعاملين وتنامي الطلب على منتجاتنا وعروض خدماتنا بالتوازي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة  .%11كما أتى تطبيق
إجراءات ضبط التكاليف ثماره من خالل انخفاض إجمالي التكاليف بشكل ملموس خالل األرباع الثالثة األخيرة لعام .2016
ويستقطب "اإلمارات اإلسالمي" اهتمامًا قويًا من جانب المستثمرين المحليين والدوليين .حيث القت عملية اإلصدار القياسية لصكوك بقيمة  750مليون
دوالر أمريكي لخمس سنوات خالل شهر مايو إقباالً الفتًا ،فقد زاد الطلب على هذه الصكوك بواقع ثالثة أضعاف ،وأعقب ذلك نجاح مماثل إلصدار صكوك
بقيمة  250مليون دوالر استكماالً لعملية اإلصدار السابقة خالل شهر أغسطس الماضي .كما نجح المصرف باستكمال عملية إصدار شهادات ملكية
بقيمة  1.5مليار درهم إماراتي لتوفير رأس مال قوي يدعم مسيرة النمو خالل السنوات المقبلة.
ومن خالل إقرار ميزانية عمومية قوية واستراتيجية مركزة على المدى المتوسط ،نتطلع إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الصيرفة اإلسالمية بدولة
اإلمارات .وقد الحظنا تسجيل معدالت نمو حقيقية في الطلب على الخدمات المصرفية اإلسالمية في الدولة مع ارتفاع سوية الوعي إزاء الطبيعة األخالقية
لهذه المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ويعتزم "اإلمارات اإلسالمي" مواصلة قيادة مسيرة القطاع من خالل التركيز على توظيف االبتكار
لتطوير المنتجات والخدمات ،وتوفير ذلك لمختلف شرائح المتعاملين.
وكان رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه اهلل قد أعلن عام  2017باعتباره "عام الخير" في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ولطالما كان "اإلمارات اإلسالمي" ،منذ تأسيسه عام  ،2004في طليعة الداعمين للفئات المتعففة من المجتمع .ومن خالل "صندوق اإلمارات اإلسالمي
الخيري" ،نعتزم مواصلة دعم القضايا اإلنسانية المختلفة إلى جانب إلهام وتشجيع األفراد والمؤسسات األخرى على تعزيز دعمهم للقضايا اإلنسانية
المهمة ،ومن شأن ذلك أن يثمر في نهاية المطاف عن بناء مجتمع أفضل وأكثر سعادة للجميع.
وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وجميع موظفي "اإلمارات اإلسالمي" على جهودهم الدؤوبة في دعم مسيرة
ّ
المصرف خالل عام  .2016كما أتوجه بعميق االمتنان إلى متعاملينا ومساهمينا لدعمهم الكبير ودورهم المهم في مسيرة نجاحنا ،ونتطلع معهم
لتحقيق مزيد من اإلنجازات خالل عام .2017
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نعمل بجد لتلبية
توقعات متعاملينا
و لنساعدهم على
تحقيق أحالمهم
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جمال بن غليطة
الرئيس التنفيذي
اإلمارات اإلسالمي
يس ّرني أن أعلن عن النتائج المالية لـ "اإلمارات اإلسالمي" خالل عام  ،2016وذلك في ضوء اإلنجازات المهمة التي حققناها على صعيد المنتجات والخدمات
المصرفية المبتكرة .فقد أثبت المصرف مرونةً عالية في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه األسواق عبر تحقيق نتائج مميزة باإلضافة إلى مواصلة
دوره الريادي في نمو قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
فقد بلغ صافي أرباح المصرف  106ماليين درهم إماراتي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016فيما ارتفع الدخل اإلجمالي (صافي حصة المتعاملين
وحاملي الصكوك من األرباح) بنسبة  %3ليصل إلى  2.5مليار درهم مقارنةً مع  2.4مليار درهم خالل عام  .2015وارتفعت األنشطة التمويلية واالستثمارية
بنسبة  %6لتصل إلى  36.3مليار درهم ،إضافةً إلى نمو ودائع المتعاملين بنسبة  %5لتصل إلى  41.1مليار درهم .وقد أثمر تركيزنا على تحسين مزيج
المطلوبات في المصرف ،عن نمو ملموس في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي تمثل حاليًا  %67من إجمالي ودائع المتعاملين.
وقد حظي المصرف بثقة قوية لدى المستثمرين حيث أعادت وكالة "فيتش" تأكيد تصنيف "اإلمارات اإلسالمي" طويل األجل عند مستوى  +Aمع نظرة
مستقبلية مستقرة ،والتصنيف قصير األجل عند مستوى  ،F1مع تصنيف الجدوى عند مستوى  -bbللعام الثاني على التوالي .كما أكدت الوكالة
تصنيف الدعم ( )1للمصرف.
وقد حافظنا خالل عام  2016على التزامنا الراسخ بتحفيز االبتكار في مجال الصيرفة اإلسالمية ،وتوفير خدمات ومنتجات رائدة في القطاع لمتعاملينا من
فئتي األفراد والشركات .كما حرصنا على االستثمار في التقنيات المتطورة إلطالق نظامنا المصرفي الجديد الذي يهدف لتقديم أفضل تجربة مصرفية
للمتعاملين .واكتسبت مبادرتنا الرائدة "مؤشر الصيرفة اإلسالمية من اإلمارات اإلسالمي™" مزيدًا من الزخم خالل عام  ،2016حيث أظهرت نموًا إيجابيًا على
صعيد االنتشار واالنطباع والمعرفة والن ّية المتعلقة بمستهلكي الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الدولة .كما أظهر المؤشر
ارتفاعًا ملموسًا في مستوى القبول العام والوعي ومعدل الطلب للحصول على الخدمات المصرفية اإلسالمية في دولة اإلمارات .وخالل المرحلة المقبلة،
سنواصل تركيزنا على النمو وزيادة حصتنا السوقية من خالل تلبية االحتياجات المتنامية لمتعاملينا من األفراد والشركات والمؤسسات التجارية.
وتكللت جهودنا لتحقيق التميز في مجال الصيرفة اإلسالمية من خالل الفوز بجوائز مرموقة في القطاع بما فيها جائزة "االبتكار في الصيرفة اإلسالمية"
من مجلة "جلوبال فاينانس" عن بوابة ( ،)EI tradeالمنصة اإللكترونية األولى من نوعها في العالم للتمويل التجاري وسالسل التوريد المتوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية .وكذلك جائزة "البنك األسرع نموًا في اإلمارات" خالل حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست ."2016
ختامًا ،أود أن أعبر عن امتناني العميق لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الذين يواصلون قيادة وتوجيه مسيرتنا لتحقيق مزيد من النمو .وأشكر كذلك
جميع موظفي "اإلمارات اإلسالمي" لجهودهم الدؤوبة ومساهماتهم في تعزيز أداء المصرف خالل عام  ،2016ونتطلع معهم للمضي قدمًا نحو مزيد من
النجاحات خالل العام المقبل إن شاء اهلل.
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نعمل في اإلمارات اإلسالمي دومًا على دعم وتنمية كافة فئات المجتمع ،حيث نؤمن بأن عماد التغيير المستدام في أي مجتمع يجب أن يرتكز على
دعامتين اقتصادية واجتماعية .ويعكس هذا اإللتزام استراتيجية المسؤولية المجتمعية لمؤسستنا وينعكس بدوره على المنهجية التي ندير بها
المؤسسة ،وبيئة العمل الداعمة والشاملة التي يعمل بها موظفونا ،باإلضافة إلى المنتجات والخدمات المميزة التي نقدمها لمتعاملينا ،ناهيك عن
الدعم الذي نقدمه لمساعدة االقتصاد المحلي على النمو واالزدهار.
تماشيًا مع هذه القيم ،فقد قام اإلمارات اإلسالمي بإطالق "صندوق
اإلمارات اإلسالمي الخيري" في عام  2016بهدف تقديم الدعم المالي
في عدة مجاالت رئيسية ،نخص بالذكر مؤونة الطعام والمأوى والصحة
والتعليم باإلضافة إلى الرعاية اإلجتماعية .ففي سنة  2016فقط ،قام
اإلمارات اإلسالمي بتقديم ما يزيد عن  50مليون درهم عبر شتى مجاالت
الخير كمؤسسة الهالل األحمر اإلماراتي ،ومؤسسة دار البر ،وجمعية
دبي الخيرية ،وجمعية بيت الخير ،باإلضافة إلى جمعية الفجيرة الخيرية
وغيرها الكثير .في المجال الصحي أيضًا ،قام اإلمارات اإلسالمي بصرف
المساعدات المادية على المعدات الطبية وإعادة التأهيل إلى المعاهد
الحكومية والخاصة على حد سواء مثل وزارة الصحة ،ونادي عجمان
مجمع اإلحسان الطبي .كما قام المصرف بمد يد
لذوي اإلعاقة ،وكذلك
ّ
العون إلى مختلف أقسام الشرطة في كل من دبي وعجمان والشارقة
ورأس الخيمة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة في المؤسسات العقابية،
وتحديث المعدات الطبية والصحية باإلضافة إلى مساعدة السجناء على
دفع دياتهم (وهو عبارة عن تعويض مادي يدفع لعائالت الضحايا).
وإضافة إلى ذلك ،فقد أسهمت جهود موظفينا الحثيثة في تحقيق
أهداف استراتيجية مسؤولياتنا المجتمعية ،وذلك من خالل مشاركاتهم
التطوعية ومساهماتهم بأوقاتهم وخبراتهم في تنفيذ أعمال
المؤسسات الخيرية .حيث قام اإلمارات اإلسالمي بطرح نظام مساهمة
اختيارية يسمح باستقطاع مبالغ نقدية بشكل مباشر من الراتب
الشهري للموظفين وبما يتيح للموظفين إمكانية اختيار استقطاع أي
مبلغ نقدي والتبرع به ألوجه الخير.
كما قام المصرف بالتعاون مع جمعية بيت الخير بإطالق مبادرة "سيارة
اإلمارات اإلسالمي الخيرية" بمساعدة موظفي اإلمارات اإلسالمي لتوزيع
وجبات غذائية على من يحتاجون المساعدة في جميع أنحاء الدولة.
وشارك ما يزيد عن  500موظف من المصرف في العديد من المبادرات
الخيرية التي تشمل التبرع بالدم وزيارة مركز دبي للتوحد ومستشفى
دبي ومركز الثالسيميا في مستشفى لطيفة والعديد من المبادرات
الخيرية األخرى.
لقد كان اإلبداع جزءًا ال يتجزأ من مبادرات اإلمارات اإلسالمي الخيرية خالل
عام  ،2016حيث قام المصرف خالل شهر رمضان المبارك بإطالق مبادرة
"أنشر السعادة" والتي تم طرحها من خالل قنوات التواصل االجتماعي
لتقوم بإيصال من يحتاجون إلى المساعدة بمن لديهم الرغبة في مد يد العون لهم .وقد تم إطالق هذه المبادرة بمناسبة "يوم العمل اإلنساني
اإلماراتي" وتكريمًا لذكرى األب المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .وفي خالل نفس الفترة في
شهر رمضان أطلق المصرف كذلك مبادرة أخرى بالتعاون مع شركة  Careemالرائدة في تقديم خدمات التوصيل عن طريق الحجز المسبق ،ليقوم
بتوصيل المصلين إلى المساجد مجانًا.
كذلك قام اإلمارات اإلسالمي باالشتراك مع عدد من المؤسسات وبهدف التوعية بأهمية اللياقة ونمط الحياة الصحي لجيل الشباب بإطالق "دوري
اإلمارات اإلسالمي للمداراس لكرة القدم" وهي عبارة عن بطولة للدوري بين المدارس بمشاركة أكثر من  90مدرسة تلعب فيما بينها أكثر من 250
مباراة.

24

25

قائمة الفروع
الفروع

موقع الفرع

صندوق البريد

رقم الهاتف

أبوظبي والعين
أبوظبي

شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم .أقرب معلم بارز :شارع المطار

 ،46077أبوظبي

02 446 4000

كورنيش أبوظبي

شارع الكورنيش ،قرب وزارة الطاقة

 ،46077أبوظبي

02 616 0888

أبوظبي مول

أبوظبي مول ،الدور األرضي ،بجوار نظارات اليتيم

 ،46077أبوظبي

02 6145194

الخالدية

شارع ( 26تقاطع شارع زايد مع الشارع األول) ،الخالدية

 ،108330أبوظبي 02 6134710

العين

شارع الجوازات .أقرب معلم بارز :مسجد الشيخة سالمة

 ،15095العين

03 751 1159

العين  -السوق

شارع عود التوبة ،بين بنك المشرق وبنك الخليج األول

 ،15095العين

03 7511112

المعترض

معرض رقم  15 ،14و ،16العربي سنتر ،منطقة المعترض

 ،15095العين

03 755 9840

برج الوحدة

الوحدة  ،G-3الطابق األرضي ،مدينة الوحدة  ،1البرج التجاري ،شارع هزاع بن زايد

 ،46077أبوظبي

026134713

بوتيك مول

الصناعية ،شارع خالد بن سلطان.
أقرب معلم بارز :بجانب اتصاالت  -بالقرب من لولو هايبرماركت

 15095العين

03 703 4590

مدينة خليفة

فيال رقم  ،104قطعة  SE-02مدينة خليفة (أ)

 ،46077أبوظبي

02 6134711

منطقة النادي السياحي

شارع الميناء ، 10بناية الزرعوني

 ،46077أبوظبي

02 644 8820

دبي  -بر دبي
البرشاء مول

البرشاء مول ،البرشاء

 ،6564دبي

04 373 3211

الضيافة

بردبي ،شارع الضيافة ،مقابل ديون سنتر

 ،6564دبي

04 3733205

مركز الخليج

بر دبي ،مقابل فندق رامادا في شارع المنخول ،مبنى جنبو لإللكترونيات

 ،6564دبي

04 355 0993

أم سقيم

شارع شاطئ جميرا ،جميرا  ،3بجانب مطعم ريم البوادي

 ،6564دبي

04 3733209

بر دبي

بر دبي ،شارع البنوك بجانب سن أند ساند سبورتس ،أقرب معلم :برج
المصلى

 ،6564دبي

04 359788

دبي مول

قاعة العرض  ،LG-157الطابق األرضي

 ،6564دبي

04 3828010

سوق التنين

مجمع سوق التنين  -IIدبي ،طريق حتا ،المدينة العالمية ،الطابق األرضي،
المنطقة GB

 ،6564دبي

04 280 3846

سوق دبي

منطقة السوق الكبير ،شارع الفالح .مبنى تورنتو ،بر دبي

 6564دبي

04 319 2200

شارع المينا

بردبي ،شارع المينا ،الحديبة

 ،6564دبي

04 3733208

عود ميثاء

بردبي ،مقابل المستشفى األمريكي

 ،6564دبي

04 3379990

مدينة دبي الطبية

مبنى رقم  ،16الطابق األرضي

 ،6564دبي

04 383 4726

مجمع دبي لالستثمار

مبنى دبي لالستثمار

 ،6564دبي

04 885 5005

منصة خدمات مصرفية
في مطار آل مكتوم
الدولي دبي وورلد سنترال

مطار المكتوم الدولي ،صالة المغادرين

 6564دبي

04 887 9443

منصة خدمات مصرفية
في ميناء راشد

البوابة الجديدة ،منطقة  ،4الطابق األرضي

 6564دبي

04 359 7888

واحة دبي للسيليكون

سيت تاور ،الطابق األرضي ،واحة السيليكون

 ،6564دبي

04 3733054

دبي  -ديرة
الرقة

شارع عمر بن الخطاب ،أقرب معلم :فندق ()Ibis

 ،6564دبي

04 224 8442

الطوار

مبنى بلدية دبي ،الطابق األرضي لمركز الطوار

 ،6564دبي

04 7023880

القرهود

مبنى سن شاين بجوار معرض الطاير ،القرهود

 ،6564دبي

04 28292454

المزهر

مركز أسواق ،بجانب المزهر مول ،المزهر 1

 ،6564دبي

04 2845799

بني ياس

شارع بن ياس ،منطقة السبخة ،مبنى السبخة

 ،6564دبي

04 202 3900

مركز الطوار

شارع النهدة (القصيص  ،)2أقرب معلم :مركز الطوار

 ،6564دبي

04 2575983
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قائمة الفروع (تتمة)
دبي  -ديرة (تتمة)
الفرع الرئيسي

برج القرق  ،2رقة البطين ،أقرب معلم :فندق هيلتون الخور

 ،6564دبي

04 213 1660

الممزر

شارع الوحيدة ،بناية أربيال ،بالقرب من المحطة الكبرى

 ،6564دبي

04 2622444

دائرة األراضي واألمالك

دائرة األراضي واألمالك ،الطابق األرضي ،شارع بني ياس

 ،6564دبي

2321 / 04 221 5301
04 221

دبي فيستيفال سيتي

مركز دبي فيستيفال ،بجانب هايبر بنده هايبر ماركت ،مقابل ايكيا

 ،6564دبي

04 373 3201

سوق الحمرية

محل رقم  ،7مبنى سوبر ماركت الحمرية ،هور العنز شرق ،بالقرب من جمعية
اإلتحاد ،شارع أبو هيل

 ،6564دبي

04 373 3504

قرية األعمال

قرية األعمال ،دائرة التنمية االقتصادية ،الطابق األرضي

 ،6564دبي

04 236 7878

مردف سيتي سنتر

الطابق األول ،مردف سيتي سنتر

 ،6564دبي

04 3733055

ند الحمر

بناية نادي بالرميثة .معرض رقم  S-8 & S-9شارع الرباط

 ،6564دبي

04 284 5999

دبي  -دبي الجديدة
أبراج بحيرات جميرا

برج الماس ،الطابق األرضي

 ،6564دبي

04 3733225

مركز المؤتمرات

المركز التجاري العالمي ،قاعة المعارض رقم  ،1شارع الشيخ زايد

 6564دبي

043830020

القوز

منطقة القوز  ،3مبنى خليفة بن ديسمال ،معرض رقم 1

 ،6564دبي

04 380 9952

المنطقة الحرة بجبل علي
(جافزا)

فرع المنطقة الحرة بجبل علي ،بوابة رقم  ،04جافزا 16

 ،6564دبي

04 887 2555

جبل علي

القطعة  ,MO0698 #منطقة البنوك الجديدة ,قرب بوابة رقم  ,5خلف محطة
وقود اينوك ،منطقة جبل علي الحرة

 ،6564دبي

04 881 1133

جميرا بيتش ريزيدنس

أمواج 3

 ،6564دبي

04 423 3777

شارع الشيخ زايد

معرض رقم  ،2برج الوصل

 ،6564دبي

04 3312020

شارع الشيخ زايد 2

بناية الخرباش ،بجانب فندق شانغريال

 ،6564دبي

04 3438882
04 3439192

ميديا سيتي

معرض رقم  ،16برج مركز األعمال ميديا سيتي ،تي كوم ،شارع الشيخ زايد

 ،6564دبي

04 438 0200

الشارقة واإلمارات الشمالية
فرع الشارقة الرئيسي

شارع البنوك في منطقة العروبة .أقرب معلم بارز :ميدان الرولة

 ،5169الشارقة

06 5064015

كورنيش الشارقة

برج مصرف اإلمارات اإلسالمي الطابق األرضي ،منطقة المجاز

 ،5169الشارقة

06 5064008

الشارقة (كريستال بالزا)

شارع الكورنيش بالقرب من السوق المركزي .بناية كريستال بالزا  ،الطابق األرضي  ،60666الشارقة

06 5064001

مكتب صرف محكمة
الشارقة

شارع الميناء

 5169الشارقة

065282248

الفجيرة

بجوار شويترام ،شارع الشيخ حمد بن عبداهلل

 ،1472الفجيرة

09 2235553

القاسمية

مبنى العتيبة ،شارع الملك عبدالعزيز ،الشارقة

 ،67622الشارقة

06 5720002

المويلح

بناية الدكتور فيصل القاسمي ،قاعات العرض رقم  6و  ،7شارع مليحة،
بالقرب من أصباغ ناشيونال

 ،5169الشارقة

06 5358855

الناصرية

ماي سيتي سنتر  ،الطابق األرضي ،محل رقم  ،G012الناصرية

 ،67622الشارقة

06 5064018

النديّة

مبنى علي عبداهلل النعيمي ،صالة عرض رقم ،2الندية ،رأس الخيمة

 ،5198رأس الخيمة

07 2359482

أم القيوين

شارع الملك فيصل .أقرب معلم بارز :إذاعة أم القيوين

 ،315أم القيوين

06 5064020

حلوان

مبنى الشيخ اسماعيل ،شارع واسط ،المنطقة الصناعية

 ،67621الشارقة

06 5064009

خورفكان

شارع الكورنيش

،18969خورفكان

07 237 1122

رأس الخيمة

برج اإلمارات اإلسالمي ،الطابق األرضي ،شارع المنتصر ،منطقة النخيل

 ،5198رأس الخيمة

07 226 0044

عجمان

شارع الشيخ خليفة بن زايد .أقرب معلم بارز :بجانب مخبز ربيع لبنان

 ،6688عجمان

06 5064012

مركز صحارى

شارع النهدة ،مركز صحارى ،الطابق السفلي ،وحدة رقم  B2و B3

 5169الشارقة

06 525 5532

ميغا مول

ميغا مول ،الطابق األرضي

 ،5169الشارقة

06 5064022
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قائمة أجهزة الصراف اآللي خارج المواقع
أبوظبي

دبي (تتمة)

الخالدية مول
أوقاف أبوظبي
ديرفيلدز مول
غاليريا مول
كارفور ،أبوظبي مول
الراحة مول
كابيتال مول
ياس مول

لولو هايبر ماركت ،القصيص
مبنى مطار دبي رقم 1
مبنى مطار دبي رقم 2
مبنى مطار دبي رقم 3
مجمع إعمار لألعمال
مدرسة األهلي لتعليم القيادة
مدينة دبي الطبية ،مبنى رقم 16
مرفئ دبي للرحالت البحرية

جمعية اإلتحاد التعاونية  -عجمان
سيتي سنتر عجمان
شرطة عجمان

مركز الغرير
مول اإلمارات  -بالقرب من هوم سنتر
مول اإلمارات  -مخرج المترو
إعمار بوليفارد

عجمان

العين

تعاونية االتحاد  -الكرامة

الجيمي مول
العين مول
بوادي مول بالقرب من ستايل ستوديو
بوادي مول بالقرب من كارفور
الهيلي مول

تعاونية االتحاد  -الحمرية
تعاونية االتحاد  -الراشدية
تعاونية االتحاد  -الطوار
تعاونية االتحاد  -العوير
تعاونية االتحاد  -الوصل

دبي

تعاونية االتحاد  -أم سقيم

ابن بطوطه مول
اتحاد مول
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب
مركز البستان
القيادة العامة لشرطة دبي
المستشفى األمريكي ،عود ميثاء
مركز دبي للسياقة
الشاطئJBR ،
معيصم سيتي سنتر
غولدن مايل
دبي مارينا مول
سيتي ووك 2
تاكسي دبي ،جبل علي

تعاونية االتحاد  -جميرا
حياة ريجنسي دبي كريك هايتس
سكاي جاردنز ،مركز دبي المالي العالمي
سوق الوصل
كارفور الشندغة
مارينا مول
مردف ستي سنتر
مسجد الشيخ أحمد
ممشى مرسى دبي
ميغا مارت  ،القصيص
نواعس المدينة  -النهدة
هول سيل بالزا ،دبي

الفجيرة

 ،RITAJشركة دبي لالستثمار العقاري
ماي سيتي سنتر ،البرشاء

خدمة الصراف اآللي للسيارات خارج فرع الفجيرة
خليفة خميس مطر الكعبي

المال بالزا

رأس الخيمة

أسواق سوبر ماركت  ،أم سقيم
بلدية دبي ،خارج موقع المنارة سنتر

منتجع المرجان
بلدية رأس الخيمة

بن سوقات سنتر ،شارع المطار

الشارقة

تاكسي دبي
تالل اإلمارات ،البحيرات
جمارك وموانئ دبي
دبي مول ،بالقرب من كوستا كوفي
دبي مول ،حلبة التزلج
دبي مول ،ساحة المطاعم
دبي مول ،سوق أتريوم
دبي مول ،كيدزانيا
دبي وورلد سنترال
ديرة ستي سنتر بالقرب من نيولوك
ديرة ستي سنتر ،اتصاالت
مركز الكرامة

الصقر بيزنس سنتر
أنصار مول
ميغا مول
روال مول
مركز صحارى
مطار الشارقة الدولي
مكتب الدفع في الشارقة

كلية دبي للطالبات
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