
كجزء من برنامج ا	مارات ا	سالمي للتوعية المجتمعية، قام وفد 
من موظفي المصرف مؤخراً بزيارة مركز التالسيميا في 

مستشفى لطيفة في دبي، حيث تحّدثوا إلى مجموعة من 
المرضى الذين يخضعون للعالج. ويعتبر مركز التالسيميا في دبي، 

المركز الوحيد في دولة ا	مارات العربية المتحدة ودول مجلس 
التعاون الخليجي. وقد افتُتح في عام 1989، ويقّدم خدمات 

لعالج مرضى التالسيميا، ويشتهر المركز بكونه واحداً من 
المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال عالج التالسيميا.

وخالل زيارته للمستشفى، تعّرف وفد موظفي ا	مارات ا	سالمي 
على نشاطات المركز مع موجز عن مرض التالسيميا وعن محاوالت 

الحّد من انتشار هذه الحالة في المجتمع.

يسّرنا أن نكون المصرف ا	سالمي ا®ّول في دولة ا	مارات العربية 
المتحدة الذي يطلق الخدمات المصرفية عبر تويتر. ستكون قادراً 

على إجراء المعامالت المصرفية فقط بتغريدة صغيرة. وللحفاظ 
على السرية وا®مان، سيستجيب المصرف للطلبات عبر الرسائل 
المباشرة فقط. ما عليك إلّا تسجيل حسابك على تويتر من خالل 
الخدمات المصرفية عبر ا	نترنت أو الهاتف المتحّرك من ا	مارات 

ا	سالمي لالستفادة من هذه الخدمات الرائعة.

إن كنت تخّطط الستبدال سّيارتك بأخرى أحدث، فهذا هو الوقت 
المناسب. بناًء على شراكتنا مع الطاير وبريميير موتورز، نقّدم 

 LR4 لعمالء تحويل الراتب دعم مالي 0% على سّيارات الندروفر
موديل 2016. سّيارة الدفع الرباعي الفاخرة التي تّتسع لـ 7 رّكاب 

هي سّيارة عصرية وحديثة وأنيقة مع تجهيزات داخلية يمكنك اختيار 
تصميمها بنفسك. إنّها بالفعل سّيارة ستحب امتالكها!

تطّبق الشروط وا®حكام.

خدمات مصرفية سهلة عبر تويتر

فريق عمل ا	مارات ا	سالمي يزور مرضى 
التالسيميا

حّول تمويلك الشخصي إلى ا	مارات 
ر ا	سالمي ووفِّ

ا	مارات ا	سالمي .. موقع إلكتروني جديد

عروض مذهلة على السّيارات

النشرة ا	خبارية
لمتعاملي ا	مارات ا	سالمي
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استخدم بطاقات الخصم واالئتمان الخاصة بك من ا	مارات 
ا	سالمي واستمتع بالتالي:

• خصم 15% في ميرتشي (جميع المواقع)

• خصم 15% في بيتزا نابولي في أب تاون مردف،
العربي سنتر ومقابل برجمان.

تسري جميع العروض المذكورة أعاله لغاية 1 فبراير 2017. 
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 مايو.

يسّرني أن أقّدم لك مجموعة من العروض الممّيزة 
والمصّممة لك خصيصـًا لتناسب نمط حياتك.

لقد قمنا هذا الشهر بإطالق خدماتنا المصرفية عبر تويتر. كما 
قمنا أيضًا بتطوير موقعنا ا	لكتروني مع إضافة مزايا 
وأدوات محّسنة لتساعدك على تخطيط أمورك المالية 

بشكل أفضل، تحديد مواقع فروعنا وأجهزة الصّراف اÊلي 
التابعة لنا واختيار البطاقة التي تناسبك. 

وتستمر عروضنا الرائعة على السيارات لهذا الشهر، حيث أن 
الوقت لم يفت بعد لشراء سيارة الندروفر LR4. حيث عقدنا 

شراكة مع الطاير وبريميير موتورز لنقّدم لك عروض دعم 
مالي ال تقاوم. ال تنَس زيارة موقعنا ا	لكتروني أو أقرب فرع 

إليك لالستفادة من عرض عمالت هذا ا®سبوع. با	ضافة، إن 
كنت تملك أو ترغب بامتالك عقار تتعّهده إعمار حاليًا، يمكنك 

االستفادة من التمويل السكني بأسعار ممّيزة تبدأ من 
3.79% سنويًا. يسري العرض لمّدة محدودة. ماذا تنتظر!

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير 
بالجائزة الكبرى والذي ربح شّقة استوديو؛ با	ضافة إلى الـ 
60 رابحًا يوميًا بـ 5,000 درهم خالل شهر أبريل. كما أوّد أن 

أهنئ رابحي باقات العمرة والجوائز النقدية ضمن حملة 
التوفير السابقة. تفّضل بزيارة موقعنا ا	لكتروني للمزيد من 

التفاصيل.

أخيراً وليس آخراً، يرجى االطالع في نشرتنا هذه عن زيارة 
فريقنا لمرضى الثالسيميا في مستشفى لطيفة، دبي.

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

أفضل.

مع تحياتي,
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي – ا®فراد وإدارة الثروات

عروض بطاقات ا	مارات ا	سالمي 
في دبي مول

تريد تسوية دينك الحالي واالنتقال إلى خّطة معقولة أكثر؟ يمكنك 
اÊن تحويل تمويلك الشخصي إلى ا	مارات ا	سالمي واالستفادة 
من تخفيضات تصل لغاية 0.50% على المعّدالت الربحية. يسري 
هذا العرض على صفقات تسوية الديون االعتيادية. يسري العرض 

لغاية 10 مايو 2016.
تطّبق الشروط وا®حكام.

في سعينا المتواصل لخدمتك بشكل أفضل، قمنا بإطالق موقعنا 
ا	لكتروني الجديد مع مجموعة من المزايا الجديدة. صّمم هذا 
الموقع ا	لكتروني ليناسب أجهزة الهاتف المتحّرك وليتيح لك 

الدخول إليه بسهولة عبر جميع ا®جهزة الذكية بما فيها الهواتف 
المتحركة وا®جهزة اللوحية. كما أضفنا برنامج محّسن لتحديد 

مواقع الفروع وأجهزة الصّراف اÊلي كي تجدنا بسهولة تامة أينما 
كنت في دولة ا	مارات العربية المتحدة. وستساعدك أداة المقارنة 

بين البطاقات على اختيار البطاقة التي تناسب أسلوب حياتك 
بالشكل ا®فضل، بينما تقوم أداة حاسبة النقود بحساب أقساط 

التمويل الشهرية القادمة. نتمّنى أن تكون قد استمتعت بالتجربة 
الجديدة عبر ا	نترنت. وإن لم تتعّرف بعد على موقعنا ا	لكتروني 
الجديد، تفّضل بزيارة www.emiratesislamic.ae وأعطنا رأيك.

يوفر ا	مارات ا	سالمي خيارين لخزائن ا®مانات. خدمات "لوكرز بلس" 
التي تقّدم مزيجا من ا®مان المعزز وإمكانية الوصول إلى خزائن 

ا®مانات الخاصة بك على مدار الساعة . باستخدم تقنية عالية، 
يمكنك الدخول عن طريق تقنية "البيومتري للخزائن" من خالل تقنية 

التعرف على راحة اليد.  يمكنك أيضا اختيار الخزائن التي تتوفر بأحجام 
صغيرة، متوسطة، كبيرة وكبيرة جدا وتقع أيضًا في أماكن مالئمة 

في 10 فروع من فروعنا في جميع أنحاء ا	مارات.

خدمة خزائن ا®مانات


