
وأخيراً! وبعد أشهر من المباريات 
المشّوقة، وصلنا إلى نهاية 

للمداراس في كرة القدم يوم 
السبت 4 فبراير 2017. وقد كانت 
مشاركة المدارس من جميع أنحاء 

الشابة الصاعدة على عرض 
مهاراتهم وشغفهم بالرياضة 

 ً
بغاية الروعة. يسّرنا أن نعلن عن فوز مدرسة ليسيه جورج بومبيدو 

مرة أخرى بالنسبة للفئات تحت 16 سنة وتحت 14 سنة، كما فازت 
12 سنة. 

وسيحظى الالعبون المتميزون خالل البطولة بفرصة السفر إلى 
مدينة رين الفرنسية للمشاركة في التدريب واختبارات كرة القدم 

في نادي "ستاد رين" الفرنسي.

    مارس 2017

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

مجموعة من الحلول لتساعدك على االرتقاء بأعمالك من نجاح 
إلى آخر. استفد إلى أقصى حّد من أسعار صرف العمالت 

التفضيلية، ومدير العالقات المخّصص، وحلول إدارة النقود وغيرها 

تطّب

ارتق بأعمالك إلى مستوى جديد

الخدمات في وقت أقل وال داع لالنتظار داخل الفرع لفترات طويلة. 
للمزيد من المعلومات عن هذه الخدمة وعن كيفية حجز موعد 

هاتفك المتحّرك

 قم بإهداء من تحب بطاقة خصم إضافية تمكنهم من التسوق
 

 أي مكان حول العالم. قم بإدارة نفقات عائلتك وتحّكم بها بمزيد
 من الراحة عبر التقّدم بطلب الحصول على بطاقة خصم إضافية

ّصال على
.600 599 995

تناول أشهى وجبات الطعام في مطاعمك المفّضلة حول 
العالم واستمتع باسترداد نقدي يصل لغاية %10 مع بطاقة 
. مع  "االسترداد النقدي بلس" االئتمانية من  

هذه البطاقة يمكنك أيضًا االستمتاع باسترداد نقدي يصل لغاية 
%10 على المشتريات اليومية، والتعليم  إلى فواتير 

االتصاالت. ليس هذا فحسب! تحتوي هذه البطاقة على شريحة 
نول مدمجة لتستخدمها في وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق 

والمواصالت.
تطّب

استرداد نقدي في المطاعم

في كرة القدم

3 شهور، 3 شقق سكنية، 3 رابحين. افتح حساب كنوز للتوفير 
وحافظ على رصيد بقيمة 5,000 درهم كحّد أدنى لتحظى 
بفرصة ربح واحدة من ثالث شقق سكنية كجائزة كبرى. كما 

كنوز؟ يمكنك زيادة فرصك بالربح عبر زيادة رصيدك. للمزيد، تفّضل 
ّصل على

 .600 599 995
تطّب

وّفر واربح مع العرض الجديد من حساب كنوز للتوفير

رسالة ترحيب

عزيزي المتعامل،

مرحبًا بك إلى إصدار شهر مارس لعام 2017 من النشرة 

كما جرت العادة، يسّرنا أن نقّد
لهذا الشهر.

أولمبياد الخدمات. إن إيماننا بضرورة تقديم أفضل الخدمات 
هو ما يدفعنا للتطّور المتواصل.

وكذلك فقد انتهى الموسم الثاني من بطولة دوري 

رائع قّدمه المشاركون من فئات تحت 16 وتحت 14 وتحت 
12 سنة. في هذا الشهر أيضًا، لقد قمنا برعاية فاعلية

Xplore UAE لنقّدم لمحّبي المغامرات حدثًا ال مثيل له. 

هل تحتاج لزيارة الفرع ولكنك ال توّد
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحّرك الخاص بنا 

حجز موعد بشكل مسبق والحصول على بطاقة انتظار عبر 
هاتفك المتحّرك بحيث تحظى بتجربة مصرفية أسرع.

نوّد أيضًا تهنئة الرابح بجائزة حساب كنوز للتوفير عن الشهر 
الماضي، والذي ربح شقة سكنية في فبراير 2017. 

يمكنك أن تكون أحد الرابحين بواحدة من 3 شقق سكنية 
خالل عرض مارس- مايو المميز.

هل تخطط لعطلتك القادمة؟ يمكنك توفير ما يصل إلى 
، تفّضل  .com 1,400 درهم عبر عرضنا الممّيز مع

الع  ّ أيضًا

نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر، وكما جرت العادة 
نتطّلع لالستماع إلى آرائك بحيث نتمكن من خدمتك بشكل 

أفضل.

وتفّضل بقبول فائق االحترام والتقدير،

Xplore UAE يرعى فاعلية  

في أولمبياد الخدمة الذي عقد مؤّخراً عام 2016 في دبي، 
والذي استضافته شركة إيثوس للحلول المتكاملة، حصد 

ن"  ّ

قنوات التواصل الرقمية واالجتماعية، لتزويد المتعاملين بتجربة 
محسنة وخدمة مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. 

الخدمات 2016"

استمتع بعطلتك القادمة مع توفير يصل إلى 1,400 درهم 
وذلك عندما تقوم بشراء تذاكر رحلة الطيران  في 
الفنادق عبر موقع Musafir.com باستخدام بطاقتك من 

. ليس هذا فحسب، سيمكنك تحويل   
مشترياتك إلى برنامج الدفع الميّسر %0 لمدة 3 أو 6 شهور 

وذلك مقابل رسوم إجراءات رمزية. ماذا تنتظر! يسري العرض 
لغاية 31 مارس 2017.

تطّب

وّفر أكثر في رحلتك القادمة!

واستمتع بما يلي:

1- تخفيضات حصرية في نادي دبي للسيدات
وّفري %40 وادفعي 6,000 درهم فقط مقابل رسوم العضوية 

السنوية (العضوية الشاملة)، التي تتضمن:
•   الدخول إلى النادي الرياضي

•   دروس لياقة بدنية
•   الدخول إلى الشاطئ الخاص في نادي دبي للسيدات

•   تخفيض %15 على استئجار المالعب
•   تخفيض %15-%10 في جميع متاجر نادي دبي للسيدات

•  الدخول إلى مسار الجري، ومالعب كرة المضرب واالسكواش
  •

2 - عوافي  فندق جي دبليو ماريوت دبي
استمتع بتخفيض 30% 

3 - بيسكت - دبي مول
استمتع بخصم %25 على جميع نفقاتك.

. تطّب

يسعدنا أن نقوم برعاية فعالية Xplore UAE، والتي تقوم على 
تنظيمها الشركة العربية للسيارات وإينوك. تعتبر هذه الفعالية 

حدثًا سنويًا فريداً يجمع كل محبي المغامرة في يوم حافل بالمرح 
والتشويق. استعد لتجربة القيادة على طرق وعرة وجديدة، 

واالستمتاع بمغامرات ال تنسى. يمكنك شراء التذاكر من الشركة 

الخيرية. 


