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رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا�خبارية الشهرية 
لشهر ديسمبر. أوّد االستفادة من هذه الفرصة �قّدم لك 

أطيب التهاني بمناسبة العيد الوطني الـ 45 لدولة 
ا�مارات العربية المتحدة.

وكما جرت العادة، يسّرني أن أقّدم لك أحدث ا�خبار 
والنشاطات والعروض التي صممناها خصيصًا لك.

لقد أتمننا بنجاح تحديث نظام تقنية المعلومات لدينا، 
وأطلقنا نظام جديد للخدمات المصرفية يهدف إلى االرتقاء 

بتجربتكم المصرفية معنا وليجعل منها الخدمة المصرفية 
ا�فضل على ا�طالق. كما قمنا بإعادة تصميم موقع 

خدمات ا�مارات ا�سالمي المصرفية عبر ا�نترنت لنقّدم لك 
المزيد من الخصائص والمزايا التي تمكنك من الحصول على 

الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت بكل سهولة ويسر.

إن كنت تخّطط للسفر قريبًا، تفّضل بزيارة موقعنا 
ا�لكتروني أو فرعنا ا�قرب إليك لالستفادة من عرض 

العملة ا�سبوعي وإن كنت ترغب في إرسال النقود إلى 
الخارج، استفد من عرض االسترداد النقدي على تحويل 

ا�موال. ولكل محبي الرياضة الذين يبحثون عن مغامرات 
رياضية، قمنا بتقديم عرض خاص بالمشاركة مع شركة إم 

تي إم باورسبورتس. وإضافة إلى ذلك، اّطلع على آخر 
عروض تمويل السيارات مع الحبتور للسيارات ضمن هذه 

النشرة ا�خبارية.

سنقوم بإطالق العرض الخاص بحساب كنوز للتوفير قريبًا. 
اقرأ النشرة لالطالع على فرصة ربح واحدة من 5 شقق 

سكنية عند توفير 5,000 درهم فقط. كما أوّد تهنئة الرابح 
المحظوظ بحساب التوفير "كنوز" الذي ربح مليون درهم؛ 

با�ضافة إلى 60 رابحًا يوميًا بجوائز قيمة كل منها 5,000 
درهم خالل شهر نوفمبر.

نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطّلع الى تواصلك معنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل 

أفضل.

مع تحياتي٫
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - ا�فراد وإدارة الثروات

 (CIF) ورقم المتعامل  IBANبطاقة فليكس االئتمانيةالرقم الجديد للحساب و

نحن في ا�مارات ا�سالمي دومًا نضع تعزيز مستوى الخدمة وتقديم 
المنتجات المصرفية ا�فضل للمتعاملين في مقدمة أولوياتنا، وذلك 

من خالل استثمارنا المتواصل في أحدث التقنيات وتقديم كل ما هو 
جديد. لقد قمنا بإطالق نظام تقني جديد للخدمات المصرفية يهدف إلى 

االرتقاء بتجربتكم المصرفية معنا وليجعل منها الخدمة المصرفية 
ا�فضل على ا�طالق. وتبعًا لتحديث نظام تقنية المعلومات لقد تغيرت 

أرقام الحساب و IBAN و CIF الخاصة بك، ولكن يرجى العلم بأنه لن 
تتأثر معامالتك المصرفية بتغيير هذه ا�رقام، وستبقى ا�رقام 

القديمة للحساب و IBAN و CIF سارية كما هي، كما ستبقى خدماتك 
المصرفية كالمعتاد من دون أي تغيير. يمكنك االطالع على ا�رقام 

الجديدة الخاصة بك من خالل زيارة موقعنا ا�لكتروني.

توّد السفر في ديسمبر؟ احصل على بطاقة فليكس من
ا�مارات ا�سالمي واحصل على هدية ترحيبية من أميال "سمارت مايلز" 

تصل قيمتها لغاية 750 درهمًا. يمكنك الحصول على أميال "سمارت 
مايلز" مقابل جميع مشترياتك واستبدلها بلمسة واحدة عبر هاتفك 

في أكثر من 300 شركة خطوط جوية، وأكثر من 180,000 فندق، أو 
في أي متجر أو الشراء عبر ا�نترنت في أي مكان حول العالم.

تطّبق الشروط وا�حكام.     

ترشيح صديق
هل تستمتع بالحصول على باقات متنوعة من المنتجات والخدمات 

المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية من
ا�مارات ا�سالمي؟ إذاً لماذا ال تقوم بترشيح صديق ليستمتع هو أيضًا 

بهذه المزايا؟ ال يقّدم برنامج ترشيح صديق االستفادة من التمويل 
الشخصي وبطاقة االئتمان �صدقائك فحسب، بل ستحصل أنت أيضًا 

على مكافآت نقدية في كل مّرة يحصل فيها أحد ا�صدقاء الذين قمت 
بترشيحهم على أحد منتجات ا�مارات ا�سالمي.

تطّبق الشروط وا�حكام.     

زيارة ذوي االحتياجات الخاّصة
كجزء من مبادرتنا لخدمة المجتمع، نظم موظفونا مؤخراً زيارات 

ميدانية إلى مركز دبي للتوحد (DAC)، ومدينة الشارقة للخدمات 
ا�نسانية (SCHS). والتقى فريقنا بالمقيمين بالمركز من ذوي 

االحتياجات الخاّصة. كما أعلن المصرف عن مساهمة بقيمة
200,000 درهم إلى مركز دبي للتوحد (DAC)، وذلك كجزء من 

التزامنا بدعم الخدمات الخاّصة التي يقّدمها المركز للمصابين بالتوحد 
وأولئك الذين يهتمون بهم. ومساهمة بقيمة 300,000 درهم إلى 

مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية لدعم المبادرات المختلفة لذوي 
االحتياجات الخاّصة في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

عرض حصري مع إم تي إم باور سبورتس
يسّرنا أن نقّدم لك عرض تمويل 
السيارات الترفيهية والمركبات 
المائية من خالل منتج مرابحة 

البضائع لدى ا�مارات ا�سالمي. 
يسري العرض على المشتريات 
الجديدة، ويمكنك االستفادة من 

معّدالت ربح تبدأ من %3 ثابتة سنويًا.
تطّبق الشروط وا�حكام.     

توّد إرسال النقود إلى أحبائك أو ترغب في التوفير خارج الدولة؟ قم اÒن 
بتحويل مبلغ أكبر من 10,000 درهم بأية عملة أجنبية وسنقوم 

بإلغاء رسوم ا�جراءات. ليس هذا فحسب، بل وعند تحويل مبلغ يزيد عن 
50,000 درهم، يمكنك االستفادة من استرداد نقدي يصل إلى

200 درهم. 

تطّبق الشروط وا�حكام.     

احصل على استرداد نقدي يصل إلى 200 درهم 
عند تحويل ا�موال

ماذا عن استقبال عام 2017 بمنزل جديد مجانًا. افتح حساب كنوز 
للتوفير وحافظ على 5,000 درهم كحّد أدنى للرصيد وقد تكون أحد 

الرابحين بواحدة من 5 شقق سكنية كجائزة كبرى. كما يمكنك أن تربح 
واحدة من الجوائز النقدية اليومية.

تطّبق الشروط وا�حكام.     

وّفر واربح أكثر مع عرض حساب كنوز للتوفير

إن قمت بشراء سيارتك من الحبتور للسيارات بتمويل من
ا�مارات ا�سالمي ينتهي في نوفمبر أو ديسمبر 2016، فهناك عرض 

خاص بانتظارك. سيقوم الحبتور للسيارات بتسديد الدفعة ا�خيرة من 
تمويل السيارة الخاص بك، كما سيقّدم لك تخفيض عند شراء سيارة 

جديدة منهم. 
تطّبق الشروط وا�حكام.     

عرض خاص مع الحبتور للسيارات

تجربة مصرفية عبر ا�نترنت جديدة كليًا

يمكنك ا�ن االستفادة من خدمات ا�مارات ا�سالمي عبر ا�نترنت 
الجديدة كليًا التي قمنا بإطالقها بهدف االرتقاء بتجربتكم المصرفية 

معنا ولنجعل منها التجربة المصرفية ا�فضل على ا�طالق. اÒن 
يمكنكم الوصول إلى الخدمات  بكل سهولة ويمكنكم أيضًا اختيار 
الحصول على الخدمة باللغة العربية والمزيد من المزايا والخصائص 

ا�ضافية. 

استخدم بطاقات االئتمان أو الخصم من ا�مارات ا�سالمي واحصل على:
•  خصم %20 على إجمالي الفاتورة في نايا بمدينة جميرا، دبي

•   خصم %20 في هنايا في ميناء السالم، مدينة جميرا، دبي
•  خصم %20 في نوماد في فندق جميرا كريك سايد، دبي

تسري العروض السابقة لغاية 31 ديسمبر, 2016.
للمزيد من العروض، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني.

تطّبق الشروط وا�حكام.


