
عميلنا العزيز؛

مرحبا بك في إصدار شهر أغسطس من نشرتنا الصحفية، 
يسرنا في هذا العدد أن نطلعك على أحدث أخبارنا 

ونشاطاتنا وعروضنا لهذا الشهر.

نفخر مّرة أخرى بالحصول على جائزتين قيمتين من جوائز 
بانكر ميدل إيست، ونود أن نغتنم هذه المناسبة بأن 

نشكر عمالءنا على ثقتهم الغالية بنا وبخدماتنا.

نعلم جيداً أن شهر أغسطس هو السفر واjجازات، ولهذا 
قمنا بتجهيز عرض خاص لربح جوائز كبيرة عند استخدام 

بطاقة الخصم فيزا من اjمارات اjسالمي ، وذلك لsنفاق 
خارج الدولة أثناء اjجازات.

بإمكانك أيضًا االستمتاع بعرض خاص على أسعار تحويل 
العمالت على مجموعة من العمالت.

هل تبحث عن سيارة جديدة؟ يمكنك أن تقوم بدورك في 
حماية البيئة عبر االستفادة من خصومات تمويلنا على 
السيارات الكهربائية، وشراء سيارة كهربائية جديدة هذا 

العام.

كما يمكنك أيضا تعريف صديق باjمارات اjسالمي، حيث 
يمكنكما الحصول على مكافآت نقدية معًا.

وفي إطار تطويرنا المستمر لبوابات مصرفنا الرقمية 
وماكينات الصراف ا�لي، قمنا بإضافة مجموعة متمّيزة 
من الخدمات، ليكون استخدامها أكثر راحة وسهولة، تأكد 

من التعّرف على هذه الخدمات الرائعة.

نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر وكالعادة نتطّلع 
دائمًا لسماع آرائك لنتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

مع أطيب التمنيات
اjمارات اjسالمي

ابدأ بالقيادة الصديقة للبيئة مع عروض التمويل 
الخاصة بالسيارات

اربح 100,000 درهم هذا الصيف مع بطاقات 
الخصم الخاصة بنا

يسرنا اjعالن عن فوز اjمارات اjسالمي بجائزتين في حفل توزيع 
جوائز "بانكر ميدل إيست" للمنتجات المصرفية. 

ونؤكد من جديد التزامنا بالمزيد من االبتكار في مجال الخدمات 
المصرفية اjسالمية. فقد حصلنا على جائزة "أفضل تطبيق 
للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول" و "أفضل بطاقة 

إسالمية" لبطاقة اماراتي االئتمانية الخاصة بنا والتي تم 
تخصيصها لتلبية احتياجات وأسلوب حياة العمالء المواطنين 

اjماراتيين مع امتيازات وعروض حصرية.

هل تعتقد أن بواباتنا الرقمية المصرفية الرقمية بأفضل 
مايمكن؟ لقد قمنا بتحسينها أكثر من ذلك! لقد قدمنا ميزة 

جديدة رائعة على بوابة الخدمات المصرفية عبر اjنترنت 
والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لتوفر لك المزيد 

من الراحة. يمكنك ا�ن ببساطة استرداد مكافآت بطاقة االئتمان 
الخاصة بك بمجرد بضع نقرات. 

> قم بتسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر اjنترنت 
    أو عبر الهاتف المتحرك،

> وانقر على البطاقات 
> ثم على المكافآت وقّدم طلب االسترداد.

أصبحت خدمات ماكينات الصراف ا�لي الخاصة بنا أفضل مع 
اjضافات الجديدة الرائعة! يمكنك ا�ن إجراء تحويالت محلية إلى 

أي بنك في اjمارات، وتحويل ا�موال فوراً إلى حسابات بنك 
اjمارات دبي الوطني وحسابات اjمارات اjسالمي، وتحويل 

سريع ل�موال خالل 60 ثانية إلى الهند، وعرض أو طباعة ملخص 
لجميع خدماتك التمويلية، وكل ذلك بنقرات قليلة فقط من 

أصابعك. لن تجد صعوبة في العثور على موقع ماكينة بالقرب 
منك وذلك مع أكثر من 200 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء 

دولة اjمارات العربية المتحدة.
emiratesislamic.ae لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة الموقع

بما أنك استمتعت بامتيازات أن تكون عميًال لsمارات اjسالمي، 
فلماذا ال تشارك تجربة سهولة التعامل المصرفي مع أحبائك؟ 

قم بدعوة أفراد العائلة وا�صدقاء لالشتراك في منتجات 
اjمارات اjسالمي وسيحصل كل منكما على مكافآت نقدية 
قّيمة. كلما عّرفتنا على أشخاص أكثر، زادت المكافآت النقدية 

التي تكسبها.

هل تستعد لعطلة الصيف؟ ال تنَس إحضار بطاقة الخصم فيزا 
من اjمارات اjسالمي الخاصة بك. اربح واحدة من جائزتين 

بقيمة 50,000 درهم عند استخدامك لبطاقة الخصم فيزا من 
اjمارات اjسالمي لsنفاق خارج الدولة. يمنحك كل إنفاق 

تكميلي بقيمة 1,000 درهم فرصة للدخول في السحب. 
كما يمكنك االستفادة من مجموعة من المزايا ا�خرى بما 

في ذلك الدخول غير المحدود إلى صالة المطار والتأمين على 
الرحالت المتعددة والخصومات على الفنادق والرحالت الجوية 

وأكثر من ذلك بكثير.

اجعل قيادتك أكثر مالءمة للبيئة مع أسعار تمويل السيارات 
الخاصة بنا للسيارات الكهربائية وتمتع بخصم يصل إلى 100% 

على رسوم إجراءات المعاملة الخاصة بالرواتب التي تزيد عن 
30,000 درهم و خصم %50 �ي شخص آخر. نحن نقدم لك 

هذا العرض كشريك مصرفي إسالمي حصري jكسبو 2020 
دبي وتماشيا مع التزامنا باالستدامة، للمساهمة في الحفاظ 

على بيئتنا من التلّوث.

استخدم بطاقة اjمارات اjسالمي االئتمانية أو للخصم 
واستمتع بأحد العروض التالية:

بلومينغ بوكس
• استمتع بخصم %20 على ا�زهار والكيك  

  والشوكوالتة والتمور وغيرها الكثير مع استخدام    
EIB20 الرمز الترويجي   

• يسري العرض حتى 2 مايو 2019
إيليفيشن برجر

•  استمتع بخصم %25 على إجمالي الفاتورة
•  يسري العرض حتى 1  مايو 2019 في عدة مواقع

النشرة اjخبارية
لمتعاملي اjمارات اjسالمي
       أغسطس 2018

تطبق الشروط وا�حكام.

جائزتين لنا وامتياز لك

أصبح استرداد مكافآت البطاقات االئتمانية أكثر سهولة

خدمات جديدة عبر ماكينات الصّراف ا�لي

عّرف صديق ِبَنا واربح مكافآت نقدية


