
لطالما التزم ا�مارات ا�سالمي بمسؤوليته تجاه المجتمع 
ا�ماراتي، وقد قام بالفعل بتقديم الدعم لمجموعة من القضايا 
ا�نسانية عبر مجموعة من الصناديق الخيرية المتخّصصة. ففي 

أبريل 2016، تبّرع المصرف بمبلغ 550,000 درهم إلى وزارة 
الصحة لدولة ا�مارات العربية المتحدة بهدف شراء معّدات طبية 

لمركز المحيصنة الطبي، والتي ساعدت على تطوير مرافق العناية 
الصحية بالمركز. كما قام المصرف بتقديم مبلغ 300,000 درهم 
لمؤسسة سعود بن راشد المعال ل¡عمال الخيرية وا�نسانية في 

أم القيوين، وذلك لدعم العائالت المتعففة بمختلف الوسائل، 
كدفع تكاليف التعليم والنفقات الطبية وغيرها. وللتأكيد على 
توسيع نطاق مساعداته لتشمل دعم المبادرات ا�نسانية عبر 
جميع أنحاء دولة ا�مارات العربية المتحدة، فقد قام ا�مارات 

ا�سالمي بالتبرع بمبلغ 100,000 درهم إلى نادي خورفكان 
لذوي االحتياجات الخاصة بهدف دعم النشاطات الرياضية والثقافية 

واالجتماعية للنادي إلى جانب برامج إعادة التأهيل.

االبتكار هو السبيل إلى مستقبٍل مشرق. انطالقًا من هذا المبدأ، 
قمنا بإضافة مجموعة من التحسينات على تطبيقنا للهاتف 

المتحّرك ومنها "سمارت تاتش" وميزة " Scan to Pay". "سمارت 
تاتش" هي ميزة تسمح لك بتسجيل الدخول إلى تطبيقنا للخدمات 

المصرفية عبر الهاتف المتحّرك ببصمة إصبعك، بطريقة آمنة 
ومريحة. وميزة " Scan to Pay" الجديدة التي تتيح لك دفع فواتير 
هيئة دبي للكهرباء والمياه بشكل فوري عبر تصوير رمز QR. وخالل 

مّدة قصيرة سنطلق ميزة "iBeacon"، وهي عبارة عن إشعارات 
تطلعك على العروض الحصرية والخدمات التي يقّدمها ا�مارات 

ا�سالمي في منطقتك على أساس الموقع.

إن كنت تخّطط لشراء سيارة الند روڤر أو رينج روڤر؟ فقد عقدنا 
شراكة مع الطاير وبريميير موتورز، لنقّدم لك عرضًا رائعًا على 

ديسكڤري سبورت – الند روڤر، وإيڤوك – رينج روڤر. اعتباراً من 0% 
لمّدة سنتين ولغاية %1.5 لمّدة 5 سنوات، عرض تمويل السيارات 

لشهر يونيو .. ال يمكنك تفويته! 

تطّبق الشروط واÈحكام.

مزايا جديدة عبر تطبيق الهاتف المتحّرك

االلتزام بالمتجمع

احصل على أميال سكاي واردز على 
جميع مشترياتك

تحويالت برقية عبر ا�نترنت مجانًا

عروض مذهلة على السيارات

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي
         يونيو 2016

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

استخدم بطاقات الخصم واالئتمان الخاصة بك من
ا�مارات ا�سالمي واستمتع بخصم %15 في المطاعم 

التالية في لو ميريديان دبي – طريق المطار، القرهود:

• ماهيك (هندي معاصر)
• لونغ ين (صيني)

تسري جميع العروض المذكورة أعاله لغاية 3 نوفمبر 2016. 
تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو قم بتحميل تطبيق مزايا من 

ا�مارات ا�سالمي لالّطالع على جميع العروض.

تطّبق الشروط واÈحكام.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا�خبارية الشهرية 
لشهر يونيو.

بداية، أتقدم بخالص التهنئة لك ولعائلتك بمناسية شهر 
رمضان المبارك. أعادة اË علينا وعليك بالخير والبركات.

تماشيًا مع روح الشهر الكريم، نوّد أن نعلن لك عن إطالق 
"الصندوق الخيري" كتعبير عن التزامنا تجاه مجتمع دولة 

ا�مارات.

ما جرت العادة، يسّرني أن أقدم لم مجموعة من العروض 
الرائعة التي صممناها خصيصًا لك.

كما أن الوقت ما زال مناسبًا لشراء سيارة الند روڤر أو رينج 
روڤر فتعاقدنا مع الطاير وبريميير موتورز مستمّر لنقّدم لك 

أفضل عروض تمويل السيارات على موديالت ديسكڤري 
سبورت وإيڤوك.

الكثير من العروض بانتظارك هذا الشهر. من تحويل النقود 
مجانًا عبر ا�نترنت إلى مجموعة جديدة كليًا من المزايا من 

خالل تطبيقنا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحّرك وعرضنا 
المميز على التمويل الشخصي، ونحن على ثقة تامة بأن هذا 

ا�صدار من النشرة سيقّدم لك العديد من اÈمور الرائعة 
والممّيزة.

أخيراً وليس آخراً، ال تنس زيارة موقعنا ا�لكتروني أو أقرب فرع 
إليك للتعّرف على عرض العمالت اÈجنبية لهذا اÈسبوع.

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير، 
الذي ربح 1 مليون درهم؛ با�ضافة إلى الـ 60 رابحًا يوميًا بـ 

5,000 درهم خالل شهر مايو.

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

أفضل.

مع تحياتي,
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - اÈفراد وإدارة الثروات

احصل على المزيد من المكافآت مع بطاقة سكاي واردز االئتمانية من 
ا�مارات ا�سالمي. استمتع اÖن بمعّدل كسب ممّيز Èميال سكاي 

واردز مقابل كل درهم تنفقه. بدون حّد أدنى ل×نفاق لكسب اÈميال، 
سوف تكسب أميال مضاعفة عند استخدام بطاقتك لدى طيران 
ا�مارات و %50 أميال إضافية مقابل النفقات الدولية. للمزيد من 

التفاصيل، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني.
تطّبق الشروط واÈحكام. 

تحويل النقود إلى العائلة واÈحباء هو جزء أساسي من حياة الوافدين 
هنا في ا�مارات. سّجل الدخول إلى بوابة الخدمات المصرفية عبر 

ا�نترنت للقيام بتحويالت برقية إلى أي مكان في العالم مجانًا وارسم 
االبتسامة على وجه عائلتك وأصدقائك. يرجى االنتباه إلى أنه سيتّم 

خصم رسوم البنك المراسل. وبالنسبة للعمالء الذين يقومون بتحويل 
الروبية إلى الهند، فيمكنهم أيضًا االستمتاع بالتحويل في نفس 

اليوم. تعرّف على المزيد عبر موقعنا ا�لكتروني. 
تطّبق الشروط واÈحكام.

وّفر بالدوالر اÈمريكي مع معّدالت تصل لغاية 
%1.40 سنويًا

هل تبحث عن خيارات للتوفير بالدوالر اÈمريكي مع راحة تامة في 
الوصول إلى مّدخراتك أينما كنت؟ عروض التوفير ا�لكتروني تقّدم لك 

معّدل ربح متوّقع يصل لغاية %1.40 على الدوالر اÈمريكي، مما 
يتيح لك التوفير عبر ا�نترنت وتحقيق االستفادة القصوى من مّدخراتك. 

للمزيد من التفاصيل عن معّدالت الربح المتوّقعة عند التوفير عبر 
ا�نترنت، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني. 

تطّبق الشروط واÈحكام.

ُكن واحداً من 10 رابحين محظوظين بالحصول على تمويل شخصي 
بمعّدل ربح %0. كجزء من عرضنا الممّيز، تقّدم بطلب الحصول 

على تمويل شخصي جديد أو قم بنقل تمويلك الشخصي إلى 
ا�مارات ا�سالمي واستمتع بمعّدل ربح ابتداء من %2.99 ثابت 

سنويًا. ستحصل كذلك على فرصة ا�عفاء من مبلغ الربح على 
مبلغ التمويل الشخصي لغاية 25,000 درهم. كما يمكنك 

كذلك تأجيل القسط اÈول لغاية 60 يومًا. للمزيد من التفاصيل، 
تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو اتّصل بمركز االتّصال.

تطبق الشروط واÈحكام.

عرض تمويل شخصي ال يقاوم

تمــــويل شــــخـــصــــي0%
تقّدم بطلبك واربح


