
اعتباراً من بداية الّشهر الفضيل وحتى نهاية أغسطس، استفد من 
العرض الخاص على منتجاتنا. قم بزيادة الرصيد في حسابات التوفير 

الخاّصة بك أو احصل على أي من بطاقاتنا أو منتجات التمويل 
والتوفير، وكن أحد الرابحين الـ 10 بباقة العمرة لشخصين. با�ضافة 

إلى أنه خالل شهر رمضان، ستستمتع بأسعار مرابحة ترويجية 
خاصة تبدأ من 1.99% لتمويل السيارات. للمزيد من التفاصيل قم 

بزيارة موقعنا ا�لكتروني. تطّبق الشروط وا¦حكام.

استمتع هذا الصيف با�قامة في أتالنتس مع مجموعة من 
العروض الرائعة عبر بطاقتك "فيزا" من ا�مارات ا�سالمي. يمكن 
لجميع حاملي بطاقة فيزا االستفادة من المزايا الرائعة في هذه 

المنشأة المذهلة في نخلة جميرا، مقابل 1,595 درهم فقط 
لعائلة مكونة من 4 أشخاص. استمتع ببوفيه مفتوح على الفطور 

كل يوم في كاليدوسكوب وغداء أو عشاء في واحد من ال 15 
مطعمًا المختارة لديهم. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
www.atlantisthepalm.com/special-offers/visa

أدر أعمالك في أي وقت وأينما كنت، مجانًا! من خالل "سمارت 
بزنيس" منّصة الخدمات المصرفية ا¸منة عبر ا�نترنت التي نقّدمها 
لك، والتي تتيح لك إجراء مجموعة كبيرة من المعامالت المصرفّية 
عبر ا�نترنت، في الوقت الفعلي، يوميًا وعلى مدار الّساعة. وهي 

ليست فقط الطريقة ا¦كثر سرعة وأمانًا للقيام با¦عمال المصرفّية، 
بل أيضًا تمنحك مجموعة منتجات جذابة وحلول مخصصة وبتكاليف 

معامالت مخّفضة. اشترك بـ "سمارت بيزنيس" قبل 31 ديسمبر 
2015 واحصل على تنازل عن رسوم االشتراك الشهريّة بقيمة 

200 درهم.

قم بإدارة المدفوعات الّشهرية على بطاقتك مع خدمة تحويل 
الّرصيد الجديدة التي نقّدمها لك. ببساطة قم بتحويل المبلغ 

المستحّق على بطاقتك االئتمانية من بنوك أخرى إلى بطاقة 
ا�مارات ا�سالمي واستمتع بمعّدل ربح 0% لمدة 6 شهور. ال 

يوجد رسوم معاملة با�ضافة إلى أنك تحتاج لدفع 5% فقط كحد 
أدنى في كل شهر.

طريقة ممتعة لتحصل على الخدمات المصرفّية عبر هاتفك 
المحمول من خالل تطبيق "وورلد" من ا�مارات ا�سالمي. يتمّيز 

تطبيقنا الجديد بواجهة تفاعلّية جّذابة ومبتكرة، تسمح لك بالقيام 
بمجموعة من المعامالت المصرفّية وتسديد الّدفعات. يمكنك 
أيضًا أن تكسب النقاط، الشارات والمكافآت. يمكن تحميل تطبيق 

"وورلد" من ا�مارات ا�سالمي عبر متجر تطبيقات آبل آي تونز.

خالل شهري يونيو ويوليو احجز تذكرة الطيران وفندق من اختيارك 
في أي مكان في العالم باستخدام بطاقتك االئتمانّية من ا�مارات 
ا�سالمي واستمتع بالدفع بالتقسيط لمدة 3 أو 6 أشهر دون أي 

كلفة إضافّية.لالستفادة من هذا العرض اتصل على
 995 599 600 قبل 31 يوليو.

سافر ¦داء العمرة مع منتجات 
ا�مارات ا�سالمي

الهروب إلى أتالنتس

خدمة تحويل الرصيد

حملة االشتراك بـ 
"سمارت بزنيس"

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا�خباريّة الشهريّة لشهر 
يوليو.

أتمنى أن يحمل الشهر الفضيل معه كّل معاني الفرح، السالم 
والرحمة لك ولعائلتك. وأرجو أن تسمح لي باغتنام هذه الفرصة 

¦قّدم لكم جميعًا أحّر التهاني بمناسبة قدوم العيد.

مع قرب موسم العطالت الصيفية، يسعدني أن أقّدم لك 
مجموعة من العروض الرائعة التي ستساعدك في الحصول 

على ذكريات ال تنسى مع العائلة وا¦صدقاء. عملتنا هذا الشهر 
هي الريال السعودي، لذا حقق االستفادة القصوى من عرض 

تصريف العمالت ا¦جنبية الممّيز عليه. وال تنَس أن تستفيد من 
العرض الخاص على منتجاتنا وفرصة ربح واحدة من 10 باقات 

عمرة. كذلك إذا كنت تتطّلع إلى الّسفر، فما عليك إلّا استخدام 
بطاقتك االئتمانية لتستفيد من العروض الرائعة على بطاقات 

الطيران والفنادق. 

قمنا مؤّخراً بإطالق خدمة تحويل الّرصيد على بطاقاتنا؛ مما 
يساعد في التوفير في مدفوعاتك الشهرية عبر بطاقات 

االئتمان من بنوك أخرى. يمكنك أن تلقي نظرة على تطبيق 
"وورلد" الجديد من ا�مارات ا�سالمي، والذي يهدف إلى جعل 

الخدمات المصرفّية عبر هاتفك المحمول تجربة غاية في المتعة. 
يرجى االّطالع على النشرة لمعرفة المزيد عن هذه ا¦خبار 

المثيرة.

وأخيراً، نوّد أن نهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير، 
السّيد رافيندران الذي ربح شقة استديو با�ضافة إلى الـ 60 رابح 

يومي بـ 5,000 درهم خالل شهر يونيو.

نتمنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، ننتطلع 
الى اتصالك بنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

مع تحّياتي
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - ا¦فراد وإدارة الثروات

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي

يوليو 2015 

قم باستخدام بطاقة جمعّية ا�تحاد "تمّيز" للبقالة والمشتريات 
اليومّية واحظ بفرصة ربح سيارة نيسان باترول. تمنحك كل 100 
درهم تنفقها بأي شكل حتى 25 يوليو 2015 مشاركة واحدة 
في الّسحب. تقّدم بالطلب وقم بتفعيل بطاقة جمعّية ا�تحاد 
الخاّصة بك و احصل مباشرة على مشاركتين في الّسحب. هذا 
بالتأكيد يتجاوز المكافآت العاديّة عبر برنامج نقاط "تشويس" و 

"تمّيز". تتوّفر التفاصيل كاملًة في الموقع ا�لكتروني لÐمارات 
ا�سالمي.

@تسري الحملة على البطاقات الحالّية والجديدة. تطّبق الشروط 
  وا¦حكام.

اربح سيارة نيسان باترول مع بطاقة جمعية 
ا�تحاد من ا�مارات ا�سالمي

التعريف بتطبيق "وورلد" 
من ا�مارات ا�سالمي

سافر هذا الّصيف بتكاليف مقبولة

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

تناول الطعام مع من تحبهم في فندق راديسون بلو، خور 
ديرة واستمتع بتخفيض 15% مع بطاقة الخصم الخاّصة 

بك من ا�مارات ا�سالمي في أربعة من مطاعمهم 
الممّيزة التي تتضّمن:

- فيش ماركت
- تشاينا كلوب

- يم
- مركب المنصور الشراعي

يسري العرض حتى 31 أكتوبر 2015.

احجز ليلتين في أحد فنادق أو منتجعات ستاروود 
المشتركة واحصل على الليلة الثالثة مجانًا مع بطاقة 

الخصم "ماستركارد" الخاّصة بك من ا�مارات ا�سالمي. 
يسري العرض في أكثر من 175 منشأة حتى 30 سبتمبر 
www.spg.com/mastercard 2015. للحجز، يرجى زيارة

يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني أو تحميل تطبيق "مزايا" من 
ا�مارات ا�سالمي لالّطالع على جميع العروض.
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