
بصفتك أحد حاملي بطاقات االئتمان من ا�مارات ا�سالمي يمكنك 
االستفادة من خدمة طلب النقود لغاية 80% من رصيد بطاقتك 

المتوّفر. وهذا ليس كل شيء، إذ يمكنك االستفادة من معّدالت 
الربح المنخفضة 1.19% فقط ، لمّدة 6 أو لغاية 24 شهراً. تتوّفر 

هذه الخدمة حاليًا لحاملي بطاقات االسترداد النقدي، وجمعية 
االتّحاد، وإيزي والبطاقة المغطاة. لمزيد من المعلومات تفّضل 

بزيارة موقعنا ا�لكتروني، وللتقّدم بالطلب اتّصل على
.600 599 995
تطّبق الشروط وا§حكام.

يتيح لك حساب التوفير ا�لكتروني من ا�مارات ا�سالمي 
االستفادة من معّدل ربح يصل لغاية 2% سنويًا. استمتع بإمكانية 
الوصول على مدار الساعة 24/7 وبراحة تاّمة سواء من المنزل أو 

من المكتب وافتح حساب توفير إلكتروني من خالل الخدمات 
المصرفية عبر ا�نترنت أو الهاتف المتحّرك، متوّفر بالدرهم ا�ماراتي 

والدوالر ا§مريكي.

بعد أشهر من المباريات الممتعة، وصلت بطولة دوري ا�مارات 
ا�سالمي لكرة القدم – بطولة المدارس إلى نهايتها. وكان من 
دواعي سرورنا االشتراك مع المدارس في جميع أنحاء ا�مارات 
واستضافة هذه البطولة لتشجيع النجوم الناشئين على تطوير 

مهاراتهم وشغفهم بهذه الرياضة التي يحّبها الجميع. حّقق
فريق مدرسة جورج بوميدو الثنائية وفاز بنهائيات تحت الـ 16 
وتحت الـ 14. لمشاهدة بعض المباريات وا§هداف الرائعة في

هذا الموسم، تفّضل بزيارة الصفحة الرسمية ل¿مارات ا�سالمي 
على الفيسبوك.

قم بتحويل الرصيد المستحّق على بطاقتك االئتمانية من أي بنك 
إلى بطاقة ائتمان من ا�مارات ا�سالمي واستمتع بمعّدل ربح %0 

لمّدة ستة أشهر. ما عليك إلّا دفع 5% كحّد إدنى في كل شهر. 
وليس هذا فقط، إذ تأتي خدمة تحويل الرصيد مع رسم معاملة 

لمّرة واحدة 2% فقط. يمكنك الحصول على ما يصل لغاية %80 
من الرصيد المتوّفر في بطاقتك االئتمانية. تتوّفر هذه الخدمة حاليًا 

لكل من حاملي بطاقات االسترداد النقدي، وجمعّية االتّحاد، وإيزي 
والبطاقة المغطاة. للمزيد من المعلومات تفّضل بزيارة موقعنا 

ا�لكتروني، وللتقّدم بالطلب اتّصل على 995 599 600.
تطّبق الشروط وا§حكام.

إنّه الوقت ا§فضل لشراء سّيارة جديدة. بناًء على شراكتنا مع 
الفطيم للسّيارات، نقّدم لك مجموعة كبيرة من العروض على 

سّيارات تويوتا وليكزس. أيضًا لدينا عرضًا على الند روفر من شركة 
الطاير للسيارات وبريميير موتورز. سواء كنت موّظفًا أو تعمل 

لحسابك الشخصي، أو تحتاج إلى سّيارة خاّصة أو §غراض العمل، 
كن على ثقة بأنّنا سنقّدم لك عرضًا لن تتمّكن من مقاومته.

لدينا ميزة جديدة وسهلة ستنطلق قريبًا عبر تويتر. معامالتك 
المصرفية مع ا�مارات ا�سالمي ستكون على بُعد تغريدة منك.  
إبقى على اطالع وسنوافيك بآخر ا§خبار لتتمكن من االستفادة من 

هذه الخدمة الجديدة.

خدمة تحويل الرصيد

اكسب أكثر مع حساب التوفير ا�لكتروني

نقد عند الطلب

النشرة ا�خبارية
لمتعاملي ا�مارات ا�سالمي

مارس 2016         

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

استخدم بطاقات الخصم أو االئتمان الخاصة بك من 
ا�مارات ا�سالمي واحصل على:

• خصم 20% في ذي ماركت بليس، ماريوت الجّداف، دبي.
• خصم 20% على الطعام والمشروبات غير الكحولية 

في ذي كاليفورنيان، دوسيت تاني، دبي.

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 وا§حكام.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

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

يسرنّي مع حلول فصل الربيع أن أقّدم لك مجموعة من 
العروض الممّيزة والمصّممة لك خصيصًا.

بدايًة، إذا كنت مالك أحد المشاريع الصغيرة أو المتوّسطة، ما 
زال بإمكانك الحصول على حساب في الخدمات المصرفية 

لÉعمال مّجانًا في السنة ا§ولى، مع معامالت صّراف 
مجانية لمّدة عام كامل، وذلك لغاية 31 مارس 2016. 

كذلك، تفّضل باالّطالع على موقعنا ا�لكتروني أو زيارة أقرب 
فرع لالستفادة من عرض العمالت ا§جنبية ا§سبوعي.

من بين العروض الكثيرة التي نقّدمها لك هذا الشهر، يمكنك 
االستمتاع بمعّدل ربح 2% مع حساب التوفير ا�لكتروني، 

با�ضافة إلى خدمات نقد عند الطلب وتحويل الرصيد.

بفضل الشراكة التي عقدناها مع الفطيم، والطاير وبريميير 
موتورز لنقّدم لك أفضل عروض تمويل السيارات. فاÊن هو 

الوقت المثالي لشراء سّيارة تويوتا، أو ليكزس أو الند روفر.

مع اقتراب نهاية بطولة دوري ا�مارات ا�سالمي لكرة 
القدم – بطولة المدارس، نحن فخورون بمشاهدة ا§داء 

الكروي الرائع الذي قدمه رياضيونا الشباب. تعّرف على من 
فاز بالكأس في النشرة ا�خبارية.

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير، 
السّيد حمد خلفان الذي ربح 1 مليون درهم؛ با�ضافة إلى 

60 رابح يومي بـ 5,000 درهم خالل شهر فبراير.

نتمّنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطّلع إلى اتصالك بنا حتى نتمكن من خدمتك بشكٍل أفضل.

مع تحياتي
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي – ا§فراد وإدارة الثروات

جورج بوميدو يحّقق فوزاً ثنائيًا في نهائيات 
بطولة دوري ا�مارات ا�سالمي لكرة القدم 

– بطولة المدارس

معامالت مصرفية عبر تويتر ... قريبًا!!

عروض رائعة على السّيارات الممّيزة


