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رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

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

في البداية أوّد أن أغتنم الفرصة �قدم لك أحر التهاني 
بقرب حلول عيد ا�ضحى المبارك، أعاده ا� عليك بالخير 

والعافية. 

وكما جرت العادة، يسّرنا أن نقّدم لك مجموعة من العروض 
الرائعة التي صممناها خصيصًا لك لتناسب نمط حياتك.

بدايًة، يسّرنا أن نعلن عن إطالق بطاقات فليكس، البطاقة 
ا�ولى والفريدة من نوعها في دولة ا�مارات مع مزايا

ال مثيل لها كمكافآت "سمارت مايلز" من ا�مارات ا�سالمي 
مقابل كل معاملة شراء وإمكانية استبدالها بشكل فوري 
عبر هاتفك المتحّرك، دخول مجاني إلى أكثر من 650 صالة 

من صاالت المطارات حول العالم وغيرها الكثير.

يمكنك أيضًا االستفادة من باقات تحويل الراتب التي 
نقّدمها لك والحصول على 500 درهم كهدية ترحيبية. 

وماذا أيضًا! يمكنك االّطالع بشكل أكبر على شراكتنا 
الحصرية مع عقارات جميرا للجولف، التي تمنحك خيارات 

تمويل سكن رائعة تساعدك على تحويل حلمك إلى 
حقيقة.

أخيراً وليس آخراً، تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو أقرب 
فرع إليك للتعّرف على عرض العمالت ا�جنبية لهذا 

ا�سبوع.

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" 
للتوفير، الذي ربح 1 مليون درهم؛ با�ضافة إلى الـ 60 رابحًا 

يوميًا بـ 5,000 درهم خالل شهر أغسطس.

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

أفضل.  

مع تحياتي,
فيصل عقيل

نائب الرئيس التنفيذي - ا�فراد وإدارة الثروات

بناًء على شراكتنا الجديدة مع عقارات جميرا للجولف، يسّرنا أن 
نساعدك على امتالك منزل ا�حالم. اختر من بين شقق بغرفة أو 

غرفتين أو ثالث أو أربع غرف نوم ضمن مجمع جولف نابض بالحياة 
ومترامي ا�طراف في مشروع "ا�ندلس" من عقارات جميرا 

للجولف بأسعار تبدأ من 597,000 درهم. 
تتربّع خمسة مواقع مستوحاة من تراث حدائق ا�ندلس على 

مساحة خضراء ومفتوحة تفوق الـ 6 هكتارات ا�مر الذي يجعل من 
هذه العقارات الرائعة والفريدة من نوعها مكانًا يمكنك أن تطلق 

عليه وبكل فخر "منزل". كما يمكنك االختيار من حلولنا للتمويل 
السكني التي تناسبك.

تطّبق الشروط وا�حكام

شراكة حصرية مع عقارات جميرا للجولف

قم بتحويل راتبك إلى ا�مارات ا�سالمي واحصل على ما يصل إلى 
500 درهم نقداً عندما تختار واحدة من باقات تحويل الراتب. 

ستحصل على هذه الهدية الترحيبية إلى جانب مجموعة من المزايا 
التي تأتي مع باقات تحويل الراتب القيم والقيم بالس، التي 

تتضّمن "تكافل" مجاني وبطاقات خصم مجانية وتحويل دولي 
مجاني وغيرها الكثير.

تطّبق الشروط وا�حكام

ادفع نفقات تعليم أطفالك واستمتع باسترداد نقدي يصل إلى 
%10 مع بطاقات االئتمان أو البطاقات المغطاة من

ا�مارات ا�سالمي. لالشتراك في هذا العرض، ما عليك سوى 
إرسال "EDU" إلى 4451. وماذا أيضًا! يمكنك االتّصال بنا وتحويل 

رسوم المدرسة إلى برنامج الدفع الميّسر %0 لمّدة 3 أو 6 
أشهر. وفي حال عدم قبول المدرسة للدفع بواسطة بطاقات 
االئتمان، سنقّدم لك شيكًا بالمبلغ. ماذا تنتظر؟ ابدأ التخطيط .. 

ادفع رسوم مدارس أطفالك .. واستمتع بالتوفير الرائع!
تطّبق الشروط وا�حكام

تمّتع بميزة الجمع الفريدة بين حسابات التوفير وميزة القدرة على 
الحصول على معدالت ربح عالية، واكسب في نفس الوقت أميال 
سكاي واردز على الودائع الخاصة بك. افتح حساب التوفير "سوبر" 

اليوم واحصل على 2,000 ميل سكاي واردز هدية عند االشتراك 
وما يصل إلى 60,000 ميل سكاي واردز في السنة بناًء على 

أرصدتك. كلما ادخرت أكثر ستكسب أميال أكثر.
تطّبق الشروط وا�حكام

استخدم بطاقة الخصم أو  االئتمان الخاصة بك من
ا�مارات ا�سالمي واحصل على خصم %20 في المطاعم 

التالية في سوفيتيل، داون تاون دبي:

•  ال كوزين       •  ذا غرين سبايس
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تفّضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني أو حّمل تطبيق مزايا لالّطالع 
على جميع العروض.

تطّبق الشروط وا�حكام

حّول راتبك واحصل على 500 درهم

استرداد نقدي %10 على رسوم المدرسة

وّفر وسافر مع حساب التوفير "سوبر"

مكافآت فورية،
وذكريات ال تنسى.

ا�مارات ا�سالمي يطلق بطاقات فليكس الجديدة كليًا 
– أّول بطاقة متكاملة في دولة ا�مارات.

اكسب أميال "سمارت مايلز" من ا�مارات ا�سالمي مقابل 
جميع مشترياتك واستبدلها بشكل فوري من خالل هاتفك 

المتحرك.
• استبدال فوري �ميال "سمارت مايلز" لدى أكثر من 300  

    شركة طيران وفي أكثر من 180,000 فندق حول العالم
• السهولة والراحة عند التسوق، في أي وقت ومن أي

    مكان عبر ميزة "الشراء الفوري"
• إمكانية استبدال ا�ميال مع برامج المسافر الدائم

    المقدمة من شركائنا
• دخول مجاني غير محدود إلى أكثر من 650 صالة من

    صاالت المطارات حول العالم

تقدم بطلبك اليوم واحصل على مكافأة ترحيبية
لغاية 75,000 من أميال "سمارت مايلز" من

ا�مارات ا�سالمي وابدأ باستبدال أميالك فورًا. 

تطبق الشروط وا�حكام

أرسل ’FXN‘ إلى 4451
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