
النشرة اإلخبارية
لمتعاملي اإلمارات اإلسالمي
       يناير 2019

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في أول إصدار من نشرتنا اإلخبارية لعام 
2019، نوّد بهذه المناسبة أن نتمنى لكم 

ولعائالتكم عامًا جديداً سعيداً، ويسّرنا في هذا 
العدد أن نطلعك على أحدث أخبارنا ونشاطاتنا 

وعروضنا لهذا الشهر.

اآلن هو الوقت األنسب إلرسال األموال إلى أحبائك، 
حيث أن خدمة تحويل األموال من خالل خدمات اإلمارات 
اإلسالمي عبر اإلنترنت أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك 

مّجانية ولفترة محدودة خالل هذا الشهر.

هل تخطط الدخار المزيد خالل هذا العام؟ يمكنك 
توفير الكثير مع بطاقة االسترداد النقدي بالس، حيث 

بإمكانك الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 10% 
على الكثير من المشتريات. كما بإمكانك التوفير كل 
شهر مع حساب كنوز للتوفير والحصول على فرصة 

لربح العديد من الجوائز التي يزيد عددها عن 1200 
جائزة على مدار العام.

هل قمت بالتسجيل في الخدمات المصرفية عبر 
الهاتف المتحرك؟ بادر بالحصول على هذه الخدمة 

لتتمكن من القيام بعملياتك المصرفية بكل سهولة 
وأمان في أي وقت ومن أي مكان. هل تعلم أيضًا 

أنه يمكنك تعريفنا بصديق لربح جوائز مالية؟

نأمل أن تستمتع بعروضنا لهذا الشهر وكالعادة 
نتطّلع لسماع اقتراحاتكم وآرائكم لنتمكن من 

خدمتكم بشكل أفضل.

مع أطيب التمنيات 
اإلمارات اإلسالمي

وّفر واربح مع حساب كنوز للتوفير

يمكنك مع حساب كنوز للتوفير ادخار المزيد وربح العديد 
من الجوائز الكبرى، حيث يمكنك ربح جائزة شهرية كبرى 

بقيمة مليون درهم إماراتي أو إحدى سيارات تسال، 
إضافة إلى خمسة جوائز يومية بقيمة 3000 درهم 
لكل منها. ليس لديك حساب معنا بعد؟ يمكنك فتح 

حساب عبر اإلنترنت أو عبر أحد فروعنا.

استخدم بطاقة اإلمارات اإلسالمي االئتمانية أو 
الخصم واستمتع بالعروض الخاصة التالية.

:800° Pizzeria
استمتع بخصم %25 على إجمالي الفاتورة   •

الموقع: مول اإلمارات، سيتي سنتر ديرة، مركز   •
برجمان، و4 مواقع أخرى 

يسري العرض حتى 2 سبتمبر 2019  •

باكو كافيه:
خصم %20 على إجمالي الفاتورة   •
الموقع: سيتي ووك، الصفا، دبي  •

يسري العرض حتى 24 فبراير  2019  •

أرسل البهجة إلى من تحب

استمتع بخدمة تحويل األموال المّجانية محليًا ودوليًا، 
وذلك عبر القيام بخطوات بسيطة وسهلة. تحويل األموال 

مع اإلمارات اإلسالمي عبر اإلنترنت أو عبر تطبيق الهاتف 
المتحرك سهل للغاية وآمن. ليس هذا فحسب، بل يمكنك 

أيضًا حتى 20 يناير 2019 القيام بتحويل األموال محليًا 
أو دوليًا بدون أي رسوم على اإلطالق. انطلق اآلن وادخل 
على حسابك عبر موقعنا أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك 

واستفد من عرضنا المجاني ولفترة محدودة فقط.

استرداد نقدي على النفقات اليومية

احصل على المكافآت مقابل نفقاتك اليومية مع 
بطاقة “االسترداد النقدي بلس” الخاّصة بك من اإلمارات 

اإلسالمي. يمكنك كسب استرداد نقدي يصل لغاية 
%10 على نفقات التعليم و المطاعم و السوبرماركت 

وفواتير االتّصاالت. وماذا بعد، تأتيك هذه البطاقة مع 
شريحة نول مدمجة لتتمّكن من استخدامها في شبكة 

النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصالت. هل تحّب السفر؟ 
استمتع بدخول مجاني وغير محدود إلى أكثر من 900 

صالة مطار حول العالم.

استخدم خدماتنا اإللكترونية إلجراء معامالتك المصرفية 
واقض وقت أقل في فروعنا.

يمكنك اآلن االستمتاع بقضاء فترات أطول مع من 
تحب من عائلتك أو أصدقائك عند التسجيل في خدمات 

اإلمارات اإلسالمي عبر اإلنترنت، والتي ستساعدك على 
إنجاز معامالتك المصرفية عبر اإلنترنت في أي وقت 
وفي أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع. لالطالع 

على خطوات التسجيل، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

%50 من متعاملي التمويل الشخصي لدينا يأتون من 
بنوك أخرى، ماذا تنتظر؟

إن كنــت تــود الحصــول على ســيولة نقدية أو تريد 
تســوية قرضك الشــخصي من بنوك أخرى، اإلمارات 

اإلســالمي لديــه الحــل. يمكنك االختيار مــن بين أفضل 
حلــول التمويــل الشــخصي مثل معدالت األرباح 

التنافســية، والمبالــغ التمويليــة األعلــى وإمكانية 
تأجيل ســداد الدفعــة األولى خالل 60 يومًا.

عرِّف صديق بنا واربح مكافآت نقدية

بما أنك استمتعت بأن تكون متعاماًل لدى اإلمارات 
اإلسالمي، فلما ال تشارك سهولة التعامل المصرفي 

مع أحبائك؟ قم بدعوة أفراد العائلة واألصدقاء للحصول 
على منتجات اإلمارات اإلسالمي، وسيحصل كل منكما 

على مكافأة نقدية، كّلما عرفتنا على أشخاص أكثر، 
زادت المكافآت النقدية التي يمكنك ربحها. لمعرفة 

المزيد، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

تطبق الشروط واألحكام.

الزمن يتغّير. وتبقى القيم راسخة.
المصرف اإلسالمي المفّضل


