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رسالة ترحيب

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار شهر ديسمبر من نشرتنا ا�خبارية،
نرجو أن تكونوا قد أسعدتم باالحتفال باليوم الوطني الـ 43 

لدولة ا�مارات العربية المتحدة.

بداية، أتوجه شخصيًا بالشكر إلى كل من شارك بالتبرع
في برنامج «مساعدة»! وأذكر كل من يرغب بالمشاركة، أنه 

ال زال بإمكانكم المساهمة في حملة التبرع لدعم هيئة 
الصحة في دبي عن طريق برنامج «مساعدة» الخيري.

مع اقتراب حلول عام جديد، نستعد لتقديم أفضل العروض 
والخدمات التي من شأنها تعزيز نمط حياتك وحياة من تحب.

استفد من العرض المحدود على أسعار صرف عملة ا²سبوع 
من خالل أقرب فرع إليك. كما ال تنس أن تستخدم بطاقتك 

االئتمانية من ا�مارات ا�سالمي أثناء السفر وقد تكون 
واحداً من 100 محظوظ وتستعيد ما أنفقته أثناء سفرك.

احرص أال تفوتك حملة التوفير الجديدة مع أرباح تصل لغاية 
4% وفرصة ربح سيارة Audi R8 الرائعة!

وإذا كنت تفكر في اقتناء سيارة جديدة، فقد قام ا�مارات 
ا�سالمي بعقد صفقات مع نيسان وميزراتي وليكزس 

وإنفينيتي، ليقدم لك أفضل حلول تمويل السيارات.

نقوم وباستمرار بتقييم احتياجات قاعدة عمالئنا المتنامية، 
ونسعى دائمًا لتلبية متطلباتهم، ويقع تدشين فرعنا 

الجديد في أبراج بحيرات جميرا في سياق التأكيد على توفير 
الراحة والسهولة للعميل. أما لعمالء الخدمات المصرفية 

لÅعمال، فقد أطلقنا باقات خدمات مصرفية لÅعمال يمكن 
تخصيصها لتناسب االحتياجات المختلفة للشركات المختلفة 

حسب متطلباتها. وأخيراً، يسعدني أن أهنئ الرابحين في 
مسابقة الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت وحساب كنوز 

للتوفير، والذين استلموا جوائزهم مؤخراً.

تواصلك معنا يهمنا، فذلك يساعدنا على تفهم احتياجاتك 
وتقديم منتجات وخدمات تلبي متطلباتك.

مع تحياتي،

فيصل عقيل
نائب الرئيس التنفيذي ا²فراد وإدارة الثروات

شهادات الذهب

منتج رائد وفريد، شهادات الذهب من ا�مارات ا�سالمي هي 
الوسيلة اÊمنة لتملك الذهب. بإمكانك شراء وبيع الذهب 

با²سعار السائدة المرتبطة با²سواق العالمية واستمتع 
بالشفافية دون رسوم مخفّية. الفئات المتوفرة هي سبائك 

100غ و500غ و1كغ، كما بإمكانك بيع أو استرجاع السبائك 
بذاتها من ا�مارات ا�سالمي في أي وقت تشاء.

ندى العلي
طالل الشامسي

حارب المهيري
باقر حسين

خليفة المنصوري

جوائز حملة الخدمات المصرفية
عبر ا�نترنت

كان ا�مارات ا�سالمي قد أعلن عن حملة الخدمات المصرفية 
عبر ا�نترنت والتي استمرت لمدة شهرين، وهدفت إلى 

تشجيع العمالء على استخدام القنوات الرقمية للمصرف. تم 
تسليم الجوائز للرابحين الخمسة في حفل توزيع للجوائز وحصل 

كل من الرابحين على بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 1,000 
درهم، حيث حقق الرابحون أعلى رقم للتعامالت المختارة عن 

طرق الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت أو تطبيقات الهاتف.

باقات الخدمات المصرفية لÅعمال

نقوم في ا�مارات ا�سالمي بتصميم خدماتنا ومنتجاتنا 
لتلبي احتياجات المنشآت النامية. كما نعي تمامًا أن حًال وحيداً 

قد ال يناسب الجميع. لذا قمنا بتطوير باقتين باالعتماد على 
متطلبات أعمالك - باقات غولد بالس وبالتينوم بالس 

المصرفية لÅعمال. باقتان تذخران بالمزايا والمنافع، تم 
تصميمهما خصيصًا لمساعدة الشركات لبدء عالقتها مع 

ا�مارات ا�سالمي وترسيخها كذلك.

صفقات تمويل السيارات

يوفر ا�مارات ا�سالمي أسعاراً حصرية على مرابحات السيارات 
لطرازات مختارة من نيسان وميزراتي وليكزس وإنفينيتي عبر 
دولة ا�مارات العربية المتحدة. تم عقد هذه الصفقات تلبية 

لمتطلبات العمالء. فيما يلي تفاصيل الصفقات مع الشركة 
العربية للسيارات لنيسان وإنفينيتي، والطاير للسيارات لميزراتي 

والفطيم لسيارات ليكزس.

نيسان - معدل ربح 1.99% وتمويل لغاية 3 سنوات
إنفينيتي - معدل ربح 0.00% وتمويل لغاية 4 سنوات

ميزراتي - معدل ربح 0.00% للسنة ا²ولى
لكزس الفطيم - معدل ربح 0.00% وتمويل لغاية 4 سنوات

لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة موقعنا أو أي من الفروع.

ابدأ باالدخار. مردود أكثر وربح أكبر

حملة السفر

لتعزيز مفهوم االدخار ولمكافأة العمالء الذين يقومون 
باالدخار، أطلق ا�مارات ا�سالمي حملة حسابات التوفير. 

استمتع بأرباح تصل لغاية 4% على الرصيد المتزايد في أي من 
حسابات التوفير ا²ربعة: كنوز، ا�لكتروني، سوبر، وحساب 
التوفير لÅطفال. با�ضافة إلى ذلك، ستحصل على فرصة 

لدخول السحب الكبير على سيارة أودي. كل زيادة في الرصيد 
بقيمة 5,000 درهم تحصل على فرصة لدخول السحب. يرجى 

زيارة الموقع للتفاصيل.

قم باستخدام بطاقتك االئتمانية من ا�مارات ا�سالمي أثناء 
سفرك وسنقوم بمكافأتك على ذلك. في كل أسبوع 

سيسترد 100 رابح محظوظ ما أنفقوه أثناء سفرهم باستخدام 
بطاقاتهم االئتمانية / المغطاة. يتم االشتراك بشكل آلي لكل 

العمالء. يسري العرض من 8 نوفمبر 2014 لغاية
2 يناير 2015. الحد ا²قصى للمبلغ المسترد هو 1,000 درهم 

لكل عميل في كل أسبوع.

•    خصم 20% لدى سيجنتشر من سانجيف كابور في 
فندق ميليا

•    خصم 15% لدىسوخوثتاي في لي ميريديان 
القرهود، دبي

يسري العرض لغاية أكتوبر2015.
 تفضل بزيار موقعنا ا�كتروني أو

قم بتحميل تطبيق مزايا من
ا�مارات ا�سالمي لمزيد

من التفاصيل.

عروض "مزايا"

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600


