
يسر فريق ا�مارات ا�سالمي أن يهنئكم بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك.

الخدمات المصرفية المفضلة، تأتيك با�فضل.

دع أموالك تجني لك ا�رباح

عرض مميز على صرافة الريال السعودي

استمتع بأحلى ا�وقات عند التسجيل بالخدمات 
المصرفية عبر ا�نترنت

احصل على ما يصل إلى 80,000 ميل سكاي واردز 
مكافأة

رمضان كريم

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي
         يونيو 2017

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

استخدم بطاقة ا�مارات ا�سالمي للخصم أو االئتمانية واستمتع 
بهذه العروض الخاصة:

تشالنج تشامبرز
• خصم %10 على إجمالي الفاتورة لحاملي البطاقة و4 ضيوف

• الموقع: صن سيت مول، جميرا
• يسري العرض حتى 14 أبريل 2018

نظارات ال مودا الشمسية
• خصم %10 على جميع الماركات

• يسري العرض حتى 31 مارس 2018
تطبق الشروط وا�حكام.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار شهر يونيو من نشرتنا ا�خبارية الشهرية. 
الرائعة  وعروضنا  ونشاطاتنا  أخبارنا  بأحدث  نوافيك  أن  يسرنا 
خالل هذا الشهر. كما يسرنا أن نهنئكم بمناسبة حلول شهر 

رمضان المبارك.

شهر  خالل  السعودية  العربية  المملكة  إلى  ستسافر  هل 
رمضان؟ يسرنا أن نقدم لكم عروضنا الخاصة على سعر صرف 
الريال السعودي، لتستفيد بأكبر قدر ممكن أثناء رحلتك. كما 
االئتمانية  التقّدم للحصول على بطاقة سكاي واردز  يمكنك 
أميال  من  ميل    80,000 إلى  تصل  مكافأة  على  والحصول 

سكاي واردز. 

كوننا مصرف يشّجع على االدخار فيسرنا إعالمكم عن إطالق 
ا�رباح  ذات  االستثمارية  الوكالة  "وديعة  الجديد  منتجنا 
من  االستفادة  خالله  من  يمكنك  حساب  وهو  المضاعفة"، 
ليس هذا  سنويًا.   2.57% إلى  أعلى، قد تصل  أرباح  معدالت 
الخاصة  ا�رباح  معدالت  عن  نعلن  أن  أيضًا  يسرنا  بل  فحسب، 
التي   2017 لعام  ا�ول  بالربع  الخاصة  االستثمارية  بالودائع 
حصدها  التي  المتميزة  النتائج  يعكس  مما   ،2.25% بلغت 

المصرف خالل الربع ا�ول من عام 2017.

وهي  المفضلة"  المصرفية  "الخدمات  مؤخراً  أطلقنا  لقد 
خدمات مصرفية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا 
لدينا  ويتوّفر  المتعاملين.  من  مختارة  لمجموعة  المصرفية 
المبارك  رمضان  شهر  خالل  الشخصي  التمويل  عرض  أيضًا 
أرباح  معدالت  على  الحصول  خالله  من  سيمكنك  والذي 

تنافسية، مع فرصة ربح سيارة نيسان باترول.

سجل اÄن في الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت من 
مع  ا�وقات  بأحلى  باالستمتاع  لتحظى  ا�سالمي،  ا�مارات 
من تحب من عائلتك وأصدقائك، حيث ستوفر لك هذه الخدمة 

الكثير من الوقت الذي قد تقضيه عند زيارة فروعنا.  

 نأمل أن تستمتعوا بعروضنا خالل هذا الشهر، ونتطّلع دائمًا 
خدمتكم  من  لنتمكن  وتعليقاتكم  آرائكم  إلى  لالستماع 

بشكل أفضل.

مع أطيب ا�منيات٫

ا�مارات ا�سالمي

هل تخطط لرحلة عمل في الرياض أو جدة، أم تنوي أداء العمرة خالل 
شهر رمضان المبارك؟ مهما كان سبب زيارتك إلى المملكة العربية 
السعودية، يمكنك االستفادة من سعر الصرف الخاص للعمالت مع 
درهم   5,000 عن  يزيد  ما  صرافة  تطلب  عندما  ا�سالمي  ا�مارات 

إلى الريال السعودي. يسري هذا العرض حتى 22 يونيو 2017.
تطّبق الشروط وا�حكام. 

يمكنك اÄن االستمتاع بقضاء فترات أطول مع من تحب من عائلتك أو 
اصدقائك 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.

تقّدم بالطلب اÄن لتحصل على مكافآت تصل لغاية 80,000 ميل 
من أميال سكاي واردز، با�ضافة إلى مجموعة من المزايا الحصرية 
التي تتضّمن عضوية سكاي واردز طيران ا�مارات الفضية مجانًا، وما 
يصل إلى ميلين مقابل كل دوالر أمريكي تنفقه، ودخول مجاني غير 
محدود إلى أكثر من 750 صالة مطار، وجوالت جولف مجانية طوال 
وغيرها  متعّدد  سفر  وتأمين  مجانًا،  السيارة  صف  وخدمة  ا�سبوع، 

الكثير من المزايا التي تُغني أسلوب حياتك. يسري العرض لغاية
30 يونيو 2017.
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باترول  نسيان  سيارة  معنا  تربح  وقد  شخصي  تمويل  على  احصل 
الدفعة ا�ولى حتى  أن تؤجل  جديدة. وللمزيد من السهولة يمكن 
60 يومًا. تقّدم بطلبك اÄن عبر زيارة موقعنا ا�لكتروني. يسري هذا 

العرض لغاية 29 يونيو 2017.

تطبق الشروط وا�حكام.

حقق طموحاتك المالية وعّزز أسلوب حياتك مع الخدمات المصرفية 
فرصة  وتمنحك  المزايا  من  العديد  لك  توّفر  التي  المفضلة، 
والتوفير  الجارية  الحسابات  من  متنوعة  باقات  من  االستفادة 
تفضيلية عند  أرباح  الحصول على معدالت  إلى  با�ضافة  والودائع، 
الحصول على تمويل. ليس هذا فحسب، بل ستمنحك هذه الخدمات 
على  وتخفيضات  الحصرية  والعروض  الخصومات  من  العديد  أيضًا 
الخدمات  عن  المزيد  على  لالطالع  والمزيد.  المصرفية  الرسوم 

المصرفية المفضلة أو االشتراك يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني.

أموالك لكي تعمل  أموالك. وقد جاء دور  بجد لتكسب  لقد عملت 
ا�رباح  ذات  باالستثمار  الوكالة  وديعة  مع  اÄن  أيضًا.  أجلك  من 
االستفادة من معدالت  ا�مارات ا�سالمي، يمكنك  المضاعفة من 
يعطي  مما  سنويًا   2.57% إلى  تصل  متوقعة  أعلى  أرباح 
لالطالع  ا�لكتروني  موقعنا  زيارة  يرجى  إضافية.  أرباحًا  لمدخراتك 

على المزيد عن هذا المنتج أو للتقدم بطلب.

تطبق الشروط وا�حكام.

اربح الكثير مع عرض التمويل الشخصي


