
عميلنا العزيز؛

رمضان كريم ومرحبًا بك في إصدار شهر مايو 2018 من 
نشرتنا اNخبارية يّسرنا في هذا العدد أن نطلعك على 

أحدث أخبارنا وعروضنا ونشاطاتنا لهذا الشهر.

ربح اNمارات اNسالمي جائزة“ أفضل عالمة تجارية في 
الصيرفة اNسالمية” في اNمارات لعام 2018، وذلك 
من جوائز مجلة Global Brands. ونود أن نتقدم لك 
بجزيل الشكر، eنك كنت عامًال أساسيًا في هذا النجاح.

في هذا العام سنطرح العديد من المبادرات التي 
تعكس التزامانا بدعم عام زايد، الذي يرتبط بذكرى اeب 

المؤسس لدولة اNمارات العربية المتحدة ومصدر 
إلهامنا وفخرنا.

يسرنا أن نعلمكم بأننا الشريك المصرفي اNسالمي 
الحصري Nكسبو 2020 دبي، الحدث الذي يتطلع إليه 

العالم بأسره.

هل تخطط لرحلة صيفية رائعة؟ تقدم بطلب للحصول 
على بطاقة فليكس إيليت من اNمارات اNسالمي 
واحصل على مكافأة تصل لغاية 300,000 ميل 

سمارت مايلز من اNمارات اNسالمي، بقيمة 3,000  
درهم الستخدامها في رحالتك، باNضافة إلى مجموعة 

من المزايا اeخرى.

وأخيراً نود أن نتقدم بخالص التهاني للسيد/ أحمد حمد 
السويدي الفائز  بسيارة تسال في سحب الجائزة الكبرى 

من حساب كنوز للتوفير ، وال تنسى أنه من الممكن أن 
تربح أنت أيضًا مع سحبنا القادم الذي يحتوى على 

العديد من الجوائز القيمة التي تشمل سيارات تسال أيضًا.

نأمل أن تستمتع بعروض هذا الشهر وكالعادة نتطّلع 
دائمًا لسماع آرائك لنتمكن من خدمتك بشكل أفضل. 

مع أطيب التمنيات
اNمارات اNسالمي

ندعم عام زايد

المزيد من الجوائز الرائعة مع حساب كنوز للتوفير

قيمنا سر نجاحنا، ومسيرتنا حافلة باNنجازات

الشراكة مع إكسبو 2020 دبي

نهدف دومًا في اNمارات اNسالمي إلى المساهمة في دعم 
المجتمع. وفي هذا العام أعلنا عن استراتيجية صندوق 

اNمارات اNسالمي الخيري لعام 2018، وذلك إحياًء لذكرى 
اeب المؤسس المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان. 

تقدم بطلب للحصول على بطاقة فليكس إيليت من اNمارات 
اNسالمي واستمتع بمكافأة مجانية بقيمة تصل لغاية 

300,000 ميل من أميال سمارت مايلز من اNمارات اNسالمي، 
والتي يمكن استبدالها في أي مكان وفي أي وقت. يمكنك 

مع هذه البطاقة أيضًا الحصول على خدمة صف السيارات مجانًا، 
واالستمتاع بجوالت مجانية من لعبة الغولف، والدخول 

المّجاني إلى صاالت المطارات في جميع أنحاء العالم وأكثر 
من ذلك بكثير. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع 

emiratesislamic.ae

فخورون بفوزنا بجائزة " أفضل عالمة تجارية في الصيرفة 
     Global Brands سالمية "، التي حصلنا عليها من مجلةNا

إنه دعمكم المستمر هو العامل اeساسي الذي مكننا من 
الوصول إلى هذه المستويات العالية من اeداء.

يسعدنا وبكل فخر بأن نكون الشريك الحصري للخدمات 
المصرفية اNسالمية في إكسبو 2020 دبي، وهو الحدث 

الذي سيشهد اجتماعًا عالميًا من أجل عرض االبتكار وتبادل 
اeفكار وتشجيع التعاون وبناء مستقبل أفضل. تستعد دبي 

الستضافة ممثلين عالميين من جميع أنحاء العالم وهم 
يعرضون أفكارهم على العالم.

استخدم بطاقة اNمارات اNسالمي االئتمانية أو للخصم 
واستمتع بأحد العروض التالية:

باكو كافيه
خصم %20 على مجمل فاتورة المأكوالت والمشروبات  •

الموقع: سيتي ووك، الصفا، دبي.  •
يسري العرض حتى 24 فبراير 2019  •

ذا ريتريت بالم دبي أم جاليري من سوفيتيل
خصم %20 على مجمل فاتورة المأكوالت   •

    في ڤايب وسوشيال كيتشن
الموقع: الهالل الشرقي، نخلة جميرا، دبي  •

يسري العرض حتى 31 مارس 2019  •

تشين تشين
خصم %15 على مجمل فاتورة المأكوالت  •

الموقع: جميع المتاجر  •
يسري العرض حتى 13 فبراير 2019  •

النشرة اNخبارية
لمتعاملي اNمارات اNسالمي
       مايو 2018

تطبق الشروط واeحكام.

مكافأة 300,000 ميل من أميال سمارت مايلز من 
اNمارات اNسالمي مع بطاقة فليكس إيليت

أطيب التهاني للسيد/ أحمد حمد السويدي الفائز بسيارة تسال 
في سحب الجائزة الكبرى من حساب كنوز للتوفير ، وال تنسى 

أنه من الممكن أن تربح أنت أيضًا مع سحبنا القادم الذي يحتوى 
على العديد من الجوائز القيمة التي تشمل سيارات تسال أيضًا. 

استمتع بأحلى اeوقات عندالتسجيل بالخدمات 
المصرفية عبر اNنترنت

يمكنك ا�ن االستمتاع بقضاء فترات أطول مع من تحب من 
عائلتك أو أصدقائك عند التسجيل في خدمات اNمارات 

اNسالمي عبر اNنترنت، والتي ستساعدك على إنجاز 
معامالتك المصرفية عبر اNنترنت في أي وقت وفي أي 
مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع. لالطالع على خطوات 

التسجيل، يرجى زيارة موقعنا اNلكتروني.


