
Samsung Pay ادفع بسهولة مع

بطاقة االسترداد النقدي بلس

خدمات صرف العمالت سريعة ومميزة
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا ا�ول لعام 2018. يسرنا في 
هذا العدد أن نطلعك على أحدث أخبارنا ونشاطاتنا 

وعروضنا لهذا الشهر. 

وفر المزيد في بداية عام 2018 مع بطاقة 
االسترداد النقدي بلس عند سداد مصاريف المدارس، 

أو احصل على هدية ترحيبية با�ضافة إلى مزايا 
مصرفية حصرية عند تحويل راتبك الشهري إلى 

ا�مارات ا�سالمي.

 ،Apple Pay يسرنا إعالمك أنه بعد إطالق خدمة
استطعنا إطالق خدمة Samsung Pay، مما يجعلنا 

المصرف ا�سالمي الوحيد في ا�مارات الموّفر 
لخدمتي Apple Pay و Samsung Pay. سجل 

البطاقة الخاصة بك من ا�مارات ا�سالمي مع هذه 
الخدمات واستمتع بالدفع عبر ا�جهزة المحمولة 

بطريقة سهلة وآمنة.

هل تستفيد من خدماتنا عبر ا�نترنت؟ يمكنك ا©ن 
زيارة موقعنا ا�لكتروني لالطالع على كيفية 

الحصول على خدماتنا المصرفية بمجرد لمسة على 
هاتفك المتحرك، ولالستفادة من مزايا تطبيق الهاتف 

المتحرك الذي حصل مؤخراً على تقييم متميز.

هل تخطط للسفر في يناير؟ استفد من خدمات صرف 
العمالت المتوّفرة في فروعنا.

نأمل أن  تستمتع بعروض هذا الشهر وكالعادة 
نتطّلع دائمًا لسماع آرائك لنتمكن من خدمتك بشكل 

أفضل.

مع أطيب ا�منيات٫

ا�مارات ا�سالمي

استمتع بأحلى ا�وقات عندالتسجيل بالخدمات المصرفية 
عبر ا�نترنت

يمكنك ا©ن االستمتاع بقضاء فترات أطول مع من تحب من عائلتك 
أو أصدقائك عند التسجيل في خدمات ا�مارات ا�سالمي عبر 

ا�نترنت، والتي ستساعدك على إنجاز معامالتك المصرفية عبر 
ا�نترنت في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع. 

لالطالع على خطوات التسجيل، يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني.

مع Samsung Pay يمكنك وبكل سهولة تسجيل بطاقة الخصم 
أو البطاقة االئتمانية الخاصة بك من ا�مارات ا�سالمي مع أي من 

أجهزة سامسونج لتتمكن من إجراء عمليات سداد مشترياتك 
بمجرد وضع جهاز سامسونج على قارئ البطاقة الذكي. ليس هذا 

فحسب، بل يمكنك أيضًا الحصول على مكافأة بقيمة 100 درهم 
 .Samsung Pay بعد إجراء ثالث عمليات دفع مستخدمًا خدمة

لالطالع على المزيد من المعلومات يرجى زيارة 
emiratesislamic.ae

تطّبق الشروط وا�حكام.

احصل على استرداد نقدي على مصاريفك اليومية من بطاقة 
االسترداد النقدي االئتمانية من ا�مارات ا�سالمي. يمكنك الحصول 

على ما يصل إلى %10 استرداد نقدي على مصاريف التعليم 
والمشتريات لدى المطاعم والسوبر ماركت وسداد مصاريف 

االتصاالت. ليس هذا فحسب، بل تحتوي هذه البطاقة أيضًا على 
شريحة تمكنك من استخدامها كبطاقة نول لدى شبكة هيئة الطرق 
والمواصالت. هل تحب السفر، يمكنك االستمتاع بدخول مجاني وغير 

محدود إلى أكثر من 750 صالة مطار حول العالم.

تطّبق الشروط وا�حكام.

استخدم بطاقة ا�مارات ا�سالمي للخصم او ا�ئتمانية 
واستمتع بهذه العروض الخاصة:

قرية البوم السياحية:
استمتع بخصم %15 على المأكوالت والمشروبات  •

الموقع: مطعم زمان أول وسفينة الداو  •
يسري هذا العرض حتى 14 أكتوبر 2018  •

Bookanyservice.com
خصم %10 على أي خدمة محجوزة عبر   •

bookanyservice.com
EIB10 :رمز العرض  •

يسري هذا العرض حتى 10 سبتمبر 2018  •

مطعم ديلي بوتيك:
استمتع بخصم %20 على المأكوالت والمشروبات  •

أجنحة نوڤوتيل مول ا�مارات  •
يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2018  •

تطبق الشروط وا�حكام.

باقات تحويل الراتب

ما أجمل أن تبدأ العام الجديد مع هدية ترحيبية، إضافة إلى مزايا 
مصرفية حصرية. قم بتحويل راتبك إلى ا�مارات ا�سالمي واحصل 

على مجموعة من المزايا التي تأتي مع باقات تحويل الراتب القيم 
والقيم بالس، التي تشمل باقة متنوعة من الخدمات المجانية 

وأسعار تفضيلية.

تطّبق الشروط وا�حكام.

استفد من معدالت صرف العمالت ا�جنبية بأسعار منافسة لدى 
ما يزيد عن 60 فرعًا من فروع ا�مارات ا�سالمي. العالم بين يديك 

مع صرف 19 عملة أجنبية بدون رسوم وخالل فترة وجيزة من 
الوقت. يمكنك زيارة موقعنا ا�لكتروني لالطالع على المزيد من 

المعلومات.

تطّبق الشروط وا�حكام.

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي
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