
أطلقت دائرة دبي االقتصادية بالتعاون مع شراكة دبي لالقتصاد 
ا�خضر مبادرة "الصفقة الخضراء"، منصة التجارة ا�لكترونية وهي 
بمثابة نافذة واحدة للحصول على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة 

مثل مجموعات ا�لواح الشمسية، سخانات المياه بالطاقة 
الشمسية، توفير استهالك المياه وغيرها من المنتجات المشابهة. 

وبصفتنا شركاء في هذه المبادرة فسيقوم ا�مارات ا�سالمي 
بتوفير باقات تمويل للعمالء لمساعدتهم على شراء هذه الحلول 

التقنية صديقة البيئة. كما يمكن للعمالء االستفادة من خطة 
التقسيط عبر البطاقة االئتمانية دون ربح ولمدة تصل لغاية 12 

شهراً وتمويل شخصي بمعدل ربح ثابت يبدأ من 2.69% سنويًا 
ولمدة تصل إلى 48 شهراً.

قامت أكاديمية كرة القدم الدولية (IFA) ا�كبر في ا�مارات العربية 
المتحدة، بالتعاقد مع ا�مارات ا�سالمي لدعم مهمتها في 

مساعدة ناشئي ا�مارات الذين يحلمون بالوصول إلى النجومية 
في الرياضة ا�كثر شعبية في العالم. ستوفر هذه الشراكة برامج 

تدريب ل±طفال من عمر 18 شهر ولغاية 18 سنة، با�ضافة إلى 
تأمين المعدات الرياضية والعروض الخاصة با�عضاء. كما سيتم 

تنظيم فعاليات رياضية لعمالء المصرف بهدف التشجيع على 
أسلوب حياة صحي.

أتاحت لنا القمة العالمية لالقتصاد ا�سالمي، التي اختُتمت مؤخراً، 
والتي نُظمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، فرصة قيادة هذا الحدث وترأُسه. وقد شارك في هذه 
القمة مجموعة من قادة الفكر العالميين بما فيهم كبار 

المسؤولين الحكوميين وقادة ا�عمال وا�كاديميين الذين ناقشوا 
كيف يمكن للعمل المصرفي ا�سالمي أن يدعم نمو االقتصاد 

ا�سالمي العالمي. كما تّم طرح مجموعة من القضايا التي تحتاج 
إلى معالجة وجرت مناقشة مطّولة للمواضيع الرئيسية كالتعليم 

واللوائح ونظم العدالة القانونية.

هل تستعّد للسفر إلى الهند لقضاء موسم ا�عياد؟ أو هل تفكر في 
إرسال النقود �حبائك هناك؟ يمكنك اÂن ولغاية 12 نوفمبر 2015 

االستفادة من أسعار رائعة للروبية الهندية مع ا�مارات ا�سالمي 
لجعل عيدك عيدين.

الروبية الهندية بأسعار مذهلة

القمة العالمية لالقتصاد ا�سالمي

تمتع بالقيادة مع فولكس واجن

المبادرة الخضراء
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استخدم بطاقة الخصم أو االئتمان من ا�مارات ا�سالمي 
واستمتع بتخفيض 20% على الفاتورة ا�جمالية لدى 

"آي في كواترو" وهو مطعم عالمي يقدم أطباقًا مميزة 
من جميع أنحاء العالم ويقع في بوليفارد الشيخ محمد 

بن راشد، دبي داون تاون. يسري العرض حتى 
31 مايو 2016.

لالطالع على جميع العروض تفّضل بزيارة الموقع 
ا�لكتروني الخاص بنا أو قم بتحميل تطبيق مزايا من 

ا�مارات ا�سالمي.

تطّبق الشروط وا�حكام.

رسالة ترحيب

عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا�خباريّة الشهريّة 
لشهر نوفمبر.

يسّرني أن أقّدم لك مجموعة من العروض الرائعة التي 
ُصّممت خصيصًا لك.

بدايًة يمكنك أن تحظى بفرصة ربح قسائم تسوق بقيمة 
500 درهم عند االستفادة من خدماتنا المصرفية عبر تطبيق 

الهاتف المتحرك أو عبر ا�نترنت. وإن كنت تفكر بشراء سيارة 
جديدة، فيمكنك اÂن االستفادة من شراكتنا مع النابودة 

للسيارات واالستمتاع بمعّدالت ربح منخفضة تبدأ من 
2.35% على سيارات فولكس واجن.

وماذا أيضًا؟ إن كنت تفكر في السفر إلى الهند هذا الشهر، 
فنحن نقدم لك أسعار صرف مذهلة للروبية الهندية ، ا�مر 

الذي سيجعل فرحة العيد أكبر. كما ننصحك بزيارة موقعنا 
ا�لكتروني أو أقرب فرع إليك لالستفادة من عرض تحويل 

العمالت ا�جنبية لهذا ا�سبوع.

أخيراً وليس آخراً، كان من دواعي فخرنا ترأس القمة العالمية 
لالقتصاد ا�سالمي، ويمكنك االطالع على المزيد من 

التفاصيل في النشرة ا�خبارية. كما سيسرك التعرف على 
المبادرة الخضراء، منصة التجارة ا�لكترونية التي تقّدم لك 
أحدث التقنيات الصديقة للبيئة مع خيارات التمويل بأسعار 

مقبولة. كذلك قمنا بالتعاقد مع أكاديمية كرة القدم 
الدولية IFA الرياضية للتشجيع على أسلوب حياة صحي 

وتقديم الكثير من العروض المتعلقة بالرياضة والتي ستنال 
إعجابك. 

وفي النهاية، أوّد أن قدم أحر التهاني للرابح المحظوظ في 
حساب كنوز للتوفير، السّيد آصف شاه رابح سيارة بنتلي 

الفاخرة، با�ضافة إلى 60 رابح يومي بـ 5,000 درهم خالل 
شهر أكتوبر. كما أوّد أن أهنئ السيد وليد محمد الذي فاز 

بسيارة نيسان باترول ضمن العرض الترويجي لبطاقة جمعّية 
االتحاد "تميز" من ا�مارات ا�سالمي.

نتمنى أن تستمتع بعروض هذا الشهر. وكعادتنا دائمًا، 
نتطلع الى اتصالك بنا حتى نتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

 مع تحياتي
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي – ا�فراد وإدارة الثروات

يمكنك اÂن من خالل عرضنا الجديد لدى النابودة للسيارات شراء 
سيارة فولكس واجن جديدة أو مستعملة ضمن عروض رائعة. مع 

أسعار ربح تبدأ من 2.35%، كما يتيح لك هذا العرض إمكانية تأجيل 
القسط ا�ول لغاية 90 يومًا.

اعتباراً من 1 نوفمبر ولغاية 31 ديسمبر 2015، يمكنك تنفيذ 
مجموعة من المعامالت المصرفية عبر ا�نترنت أو الهاتف المتحرك 

واالستفادة من فرصة أن تكون أحد الرابحين الخمسة بقسائم 
تسّوق بقيمة 500 درهم كل شهر. تتضمن المعامالت عمليات 

التحويل المحلية والدولية، وتسديد الفواتير المختلفة وإعادة تعبئة 
خدمات الهيئة العامة للطرق والمواصالت وغيرها.

استفد من الخدمات المصرفية عبر 
ا�نترنت واربح


