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بما أنك استمتعت بأن تكون متعامًال لدى ا�مارات 
ا�سالمي، فلما ال تشارك سهولة التعامل المصرفي مع 
أحبائك؟ قم بدعوة أفراد العائلة وا�صدقاء للحصول على 

منتجات ا�مارات ا�سالمي، وسيحصل كل منكما على 
مكافأة نقدية، كّلما عرفتنا على أشخاص أكثر، زادت 

المكافآت النقدية التي يمكنك ربحها.

للخصم  أو  االئتمانية  ا�سالمي  ا�مارات  بطاقة  استخدم 
واستمتع بالعروض الخاصة التالية:

برغر جوينت نيويورك
•  خصم %15 على إجمالي الفاتورة

•  الموقع: سيتي ووك دبي
•  يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2019

مور كافيه
•  خصم %30 على إجمالي الفاتورة

دبي   مركز  مول،  دبي  مقابل  المروج،  مجمع  الموقع:   •
    المالي العالمي، مركاتو مول جميرا

يسري العرض حتى 3 سبتمبر 2019  •
حياة ريجينسي دبي و غاليريا

•  خصم %20 على إجمالي الفاتورة 
•  المطعم الدوار، مياكو، ذا كيتشن، في الصالة الرئيسية

•  يسري العرض حتى 15 يوليو 2019

المزيد من الجوائز بانتظاركم لتربحوها مع حساب 
كنوز للتوفير

لقد ربح السيد/ سمير كارياتا بويل سيارة تسال في سحب 
جوائز حساب كنوز للتوفير، يمكنك أنت أيضًا ربح المزيد من 

الجوائز القيمة مع حساب كنوز للتوفير، مثل الجائزة الشهرية 
الكبرى بمبلغ مليون درهم نقداً، وسيارات تسال، با�ضافة 
إلى 5 جوائز نقدية يومية بقيمة3,000 درهم لكل جائزة.

عرِّف صديق بنا واربح مكافآت نقدية

طريقة أسهل للدفع من خالل الهاتف المتحرك
أتمم عملية دفع مشترياتك خالل ثوان. يقوم ا�مارات 

ا�سالمي بتسهيل عمليات الدفع مع حلول الدفع عبر 
هواتف آبل وسامسونج، لتقوم بعمليات الشراء بكل أمان 

وسهولة وخصوصية لدى الماليين من المتاجر وعبر 
التطبيقات الذكية وعبر ا�نترنت. لمعرفة المزيد عن هذه 

الخدمة وكيفية استخدامها،  يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني.

اكتشف وجهات جديدة مع 125,000 من أميال 
سكاي واردز

تقّدم بطلب للحصول على بطاقة سكاي واردز االئتمانية من 
ا�مارات ا�سالمي، لتحصل على ما يصل إلى 125,000 

ميل من أميال سكاي واردز االئتمانية. استمتع بمجموعة 
من الميزات الحصرية على عروض السفر والرحالت والتي 

تتضمن العضوية الفضية مجانًا في برنامج سكاي واردز لدى 
طيران ا�مارات. وما يصل إلى ميلين مقابل كل دوالر أمريكي 
تنفقه، ودخول مجاني وغير محدود إلى أكثر من 900 صالة 

مطار، وجوالت جولف مجانية طوال ا�سبوع، وخدمة صف 
السيارات مجانًا، وتأمين على السفريات المتعددة وغيرها 

الكثير من المزايا التي سوف تغني أسلوب حياتك. 

الزمن يتغّير. وتبقى القيم راسخة.
المصرف ا�سالمي المفّضل

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدار شهر نوفمبر من نشرتنا 
ا�خبارية، يسّرنا في هذا العدد أن نطلعك على 

أحدث أخبارنا ونشاطاتنا وعروضنا لهذا الشهر.

إذا كنت تخطط للسفر خالل هذا الشتاء فاÇن هو 
الوقت ا�مثل للحصول على بطاقة سكاي واردز 

من ا�مارات ا�سالمي، واالستمتاع بمكافأة تصل 
إلى 125,000 ميل من أميال سكاي واردز.

استفد �قصى حد من التمويل الشخصي لدى 
ا�مارات ا�سالمي، حيث يوفر لك مبالغ تمويلية 

عالية ومعدالت ربح مميزة، وذلك سعيًا منا 
لتقديم حلول مصرفية ترقى إلى تطلعاتك. 

هل قمت بالتسجيل بخدمة ا�مارات ا�سالمي 
المصرفية عبر ا�نترنت؟ تأكد من ذلك حتى تتمكن 
من إتمام العمليات المصرفية بكل سهولة وأمان 

في أي وقت ومن أي مكان.

نبارك للسيد/ سمير كارياتا بويل الفائز سيارة تسال 
عبر السحب الذي تم على حساب كنوز للتوفير. 

يمكنك الربح أنت أيضًا حيث ال يزال لدينا الكثير من 
الجوائز لتربحها هذا العام بما فيها مليون درهم 

وسيارة تسال والعديد من الجوائز النقدية.

نأمل أن تستمتع بعروضنا لهذا الشهر وكالعادة 
نتطّلع لسماع اقتراحاتكم وآرائكم لنتمكن من 

خدمتكم بشكل أفضل

مع أطيب التمنيات
ا�مارات ا�سالمي

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

ا�سالمي المصرفية 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.

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

تطبق الشروط وا�حكام.

%50 من متعاملي التمويل الشخصي لدينا يأتون من 
بنوك أخرى، ماذا تنتظر؟

إن كنت تود الحصول على سيولة نقدية أو تريد تسوية 
قرضك الشخصي من بنوك أخرى، ا�مارات ا�سالمي 

لديه الحل. يمكنك االختيار من بين أفضل حلول التمويل 
الشخصي مثل معدالت ا�رباح التنافسية، والمبالغ 

التمويلية ا�على وإمكانية تأجيل سداد الدفعة ا�ولى 
خالل 60 يومًا.




