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النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي

مرحبًا بك في إصدار شهر يناير من نشرتنا ا�خبارية.

بداية، أتوجه للجميع بأطيب التمنيات بالسعادة 
والنجاح في العام الجديد. كما أتقدم بالشكر 

واالمتنان لكل من شاركنا في حملة قلبي ينبض حبًا 
ل�مارات في سيتي ووك بمنطقة جميرا. لقد كانت 

المشاركة غفيرة من الجمهور اللذين شاركوا معنا 
وأضاؤوا علم ا�مارات ا�لكتروني الضخم بصورهم 

ونبض قلوبهم.

وتماشيًا مع التزامنا بتوفير العديد من المزايا 
والعروض لعمالئنا في السنة الجديدة، نحرص على 

تطوير وتحسين جودة المنتجات والخدمات والعروض 
الترويجية التي نقدمها لك.  يمكنك االستفادة من 

حملة االدخار الجارية مع معدالت ربح مضاعفة وفرصة 
للفوز بسيارة أودي R8.  وبا�ضافة إلى ذلك، إذا كنت 

تبحث على الجمع بين االدخار لمستقبل أحبائك مع 
حمايتهم في نفس الوقت، فقد قمنا حديثا بإطالق 

خطة تكافل إمارات للتأمين على الحياة وهي مطابقة 
تمامًا ¹حكام الشريعة ا�سالمية.

هذا كما أنه بإمكانك االستفادة بأسعار تمويالت حصرية 
عن طريق حملة تحطيم ا¹سعار على حلول التمويل 

الشخصي لفترة من الوقت محدودة،  تفضل بزيارة 
موقعنا ا�لكتروني لالطالع على التفاصيل.  با�ضافة 

إلى ذلك، يمكنك أيضا االستفادة من العروض الترويجية 
المستمرة لدينا على العمالت والتحويالت الخارجية.

وأخيراً ، يسعدني أن أعلن أنه  ا½ن بإمكانك متابعتنا 
على إنستغرام لتبقى على اطالع على آخر ا¹خبار 

والمستجدات.

وكعادتنا، نحن نعتمد على مالحظاتك القيمة 
لتساعدنا على فهم احتياجاتك، وذلك لنضمن أن 

تحصل دومًا على أفضل تجربة مصرفية معنا. نتطلع 
دائمًا التصالك بنا.

مع تحياتي،

فيصل عقيل
نائب الرئيس التنفيذي

ا¹فراد وإدارة الثروات

رسالة ترحيب

خطة تكافل ا�مارات للتأمين 
على الحياة

نتفهم في ا�مارات ا�سالمي مدى أهمية مستقبل عائلتك 
بالنسبة إليك. لذا قمنا بتطوير خطة  برنامج ا�مارات تكافل للتأمين 

على الحياة، وهي خطة مطابقة ¹حكام الشريعة ا�سالمية، تم 
تصميمها لحماية أعز ما لديك وضمان مستقبلهم المالي وراحة 

البال في حال حدوث طارئ ال سمح اÃ. تساعد الخطة في 
تخطيط وتحقيق أهداف عائلتك مثل التعليم والزواج، وحتى في 

فترة التقاعد. إن هذه الخطة وسيلة ممتازة لضمان مستقبل 
عائلتك وذلك بفضل مرونة اختياراتها من الدفعات والمساهمات 
واالختيارات النقدية المتعددة من باقة متنوعة من االستثمارات 

المتوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية.

حملة تحطيم ا¹سعار الحصرية 
من حلول التمويل الشخصي. 

 حملة تحطيم ا¹سعار الحصرية من حلول التمويل الشخصي 
تعود لفترة محدودة من الوقت. يمكنك التخطيط لتمويل 

جميع أهدافك وأحالمك الجديدة مع ا�مارات ا�سالمي مع 
أسعار تبدأ من 1.99%، ثابتة سنويًا وتمويالت مرتفعة. يجعل 
ا�مارات ا�سالمي أحالمك الكبيرة حقيقة. با�ضافة إلى ذلك، 

يمكنك أيضا اختيار ما يصل الى شهرين في السنة لتأجيل 
القسط من خالل تمويلنا المرن.

تابعونا على
إنستغرام!

مصرفك على إنستغرام ا½ن!
تابعونا لتبقوا على اطالع على آخر

المستجدات وا¹خبار والعروض من ا�مارات ا�سالمي. 
.@EmiratesIslamic بإمكانكم متابعتنا على

عرض بطاقة فيزا  في
مهرجان دبي للتسوق

كن أنت سعيد الحظ الفائز بأروع تجربة تسوق على ا�طالق مع 
بطاقة ا�مارات ا�سالمي فيزا.  اربح رحلة لواحدة من أرقى 

عواصم الموضة العالمية: لندن، باريس، ميالنو أو دبي مع خبير 
تسوق أزياء خاص بك.  تسوق باستخدام بطاقة ا�مارات 

ا�سالمي فيزا خالل مهرجان دبي للتسوق وتوجه إلى عجلة 
فيزا في دبي مول مع قسائم مشترياتك بقيمة 300 درهم 

أو أكثر في الفترة من 12 إلى 25 يناير 2015.  أدر العجلة 
لتأخذك فيزا إلى الوجهة التي تتمناها.

عرض السفر مع بطاقة
خصم ماستركارد

ا�مارات ا�سالمي وماستركارد جعال السفر أكثر متعة ومكاسب 
رائعة للمكافئة. إنها الحقيقة أن بطاقات الخصم عادة ما تكون 

أسهل وسيلة للتسوق والحصول على النقد أثناء سفرك للخارج. 
ا½ن، نحن أيضا نقوم بمكافئة عمالئنا بإعطائهم 1,000 درهم 

كل يوم وذلك الستخدامه بطاقة الخصم في الخارج . في المرة 
القادمة إذا كنت تفكر بالسفر، ماعليك سوى أخذ بطاقة الخصم 

أو  بطاقة مسبقة الدفع الخاصة بك من ا�مارات ا�سالمي 
واستخدامها في الخارج للتسوق والسحب النقدي.  يسري 

العرض حتى حتى 31 مارس 2015. تطبق الشروط وا¹حكام.

مستشاري االستثمار
بإمكان عمالء الخدمات المصرفية المميزة االستفادة من فريق 

خبراء االستثمار اللذين سيسعدهم تقديم النصح بخصوص 
مجموعة الحلول االستثمارية لدينا والتي تهدف لبناء 

محفظتك. عن طريق إدارة متطلباتك االستثمارية نقدم نهجًا 
متكامًال لمحفظتك عن طريق تقديم المشورة على الحلول 
المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية والتي 

بإمكانك تعديلها وتخصيصها لتلبي متطلباتك المالية الفردية 
وأسلوب معيشتك ونمط حياتك. كما بإمكان فريق خبراء 

االستثمار أن يقدم لك النصح بخصوص حلول الثروات، والتي 
بإمكانك كذلك تخصيصها لتتناسب مع ما تحتاجه. لمعرفة 

المزيد، يرجى التواصل مع مدير العالقات الخاص بك.

عرض مدينة دبي الرياضية الخاص
نقدم لك، وبالتعاون مع مدينة دبي

الرياضية أسعاراً حصرية على حلول
تمويل المنازل. إذا كنت تملك منزًال في

مدينة ديي الرياضية، أو تخطط لذلك ما عليك إال التواصل
معنا لتستفيد من عرض تمويل المنازل والذي سيدوم لفترة 

محدودة فقط.

استفد من عروض مزايا الرائعة عند استخدام بطاقة 
االئتمان أو الخصم الخاصة بك من ا�مارات ا�سالمي.

لمزيد من العروض تفضل
بزيارة موقعنا ا�لكتروني.
أو قم بتحميل تطبيق مزايا

من ا�مارات ا�سالمي

أخبار هامة
عروض "مزايا"

•          سوفيتيل النخلة - %20
•          ماريوت الجداف - %20

•          سوفيتيل داون تاون - %20
•          سوفيتيل كورنيش أبوظبي - %20


