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التمويل الشخصي من ا�مارات ا�سالمي يحصد الجوائز من 
YallaCompare

احصل على ما يصل إلى 80,000 ميل سكاي واردز مكافأة

معدالت أرباح عوائدنا تنمو بازدياد

الخدمات المصرفية المفضلة، تأتيك با�فضل.

عميلنا العزيز،

عيد مبارك وأهًال ومرحبًا بك في نشرتنا ا�خبارية لشهر سبتمبر 
أخبارنا  أحدث  على  مطلعًا  نبقيك  أن  هنا  يسّرنا   .2017

ونشاطاتنا وعروضنا.

في هذا الشهر، يسّرنا أن نقدم لك مكافآت إضافية من أميال 
بطاقة  على  الحصول  بطلب  تقدمك  عند  وذلك  واردز  سكاي 
يمكنك  ا�سالمي.  ا�مارات  من  جديدة  ائتمانية  واردز  سكاي 
على  الممّيزة  النقدي  االسترداد  عروض  من  االستفادة  أيضًا 
جميع النفقات مقابل مشترياتك من السوبرماركت واالتصاالت 
والمطاعم والتعليم باستخدام بطاقة االسترداد النقدي بلس. 
االستثماري �جل محّدد واحصل  الوديعة  ا³ن مع حساب  وّفر 

على أرباح متوقعة أعلى.

التزامنا بدعم ومد  بمناسبة عيد ا�ضحى المبارك وكجزء من 
الشؤون  لدائرة  تبرعنا  عن  ا�عالن  يسرنا  للمجتمع،  العون  يد 

ا�سالمية والعمل الخيري بهدف مساعدة المحتاجين.

عبر  المصرفية  معامالتك  إجراء  عند  الوقت  من  الكثير  وّفر 
بك.  الخاص  المتحرك  الهاتف  أو  الكمبيوتر  خالل  من  ا�نترنت 
أعمالك  إنجاز  في  فراغك  أوقات  من  واستفد  ا³ن  سّجل 

المفّضلة.  

مطعم  في  وأحبائك  عائلتك  مع  "مزايا"  بعروض  استمتع 
حيث  ميريديان،  لو  وفندق  مول  بطوطة  ابن  في   Verdura

يمكنك أيضاَ االستفادة من أفضل أسعار الغرف. 

نرجو  أن تستمتع بعروض هذا الشهر وكالعادة، نتطلع لسماع 
آرائك لنتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

مع أطيب ا�منيات٫

ا�مارات ا�سالمي

حصل ا�مارات ا�سالمي على جائزة "أفضل مزّود للتمويل الشخصي 
خالل العام" من قبل YallaCompare - الموقع الرائد في الشرق 
عن  تعبير  هي  الجائزة  هذه  إن  المالية.  المقارنة  لخدمات  ا�وسط 
التزامنا بتوفير أفضل العروض التمويلية الشخصية التي تناسب نمط 
حياتك الممّيز. إننا نسعى دومًا في ا�مارات ا�سالمي لتوفير أفضل 

الخدمات المالية العالمية التي تناسب جميع متطلباتك المصرفية.

تقّدم بطلب الحصول على بطاقة سكاي واردز االئتمانية من 
ميل   80,000 ا�مارات ا�سالمي واحصل على مكافأة تصل لغاية 
ونمط  السفر  مزايا  من  بمجموعة  استمتع  واردز.  سكاي  أميال  من 
الحياة العصري مثل الحصول على العضوية الفضية مجانًا في برنامج 
الدخول  إمكانية  تمنحك  والتي  ا�مارات  طيران  لدى  واردز  سكاي 
المجاني إلى صالة رجال ا�عمال في مطار دبي الدولي با�ضافة إلى 
المزيد من المزايا والمنافع ا�خرى. يمكنك كسب ميلين سكاي واردز 
بجوالت  االستمتاع  إلى  با�ضافة  تنفقه،  أمريكي  دوالر  كل  مقابل 
جولف مجانية طوال أيام ا�سبوع، وكذلك خدمة صف السيارة مجانًا، 
با�ضافة إلى التأمين على السفر وغيرها الكثير. يسري العرض لغاية  
31 ديسمبر 2017. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني.

تطّبق الشروط وا�حكام.

دعم دائرة الشؤون ا�سالمية والعمل الخيري

في  المساهمة  واجبنا  من  أنه  ا�سالمي  ا�مارات  في  نعتبر 
ا�سالمية  الشؤون  دائرة  دعم  يسرنا  ولهذا  المحتاجين،  مساعدة 
وذلك  إماراتي،  درهم   300,000 بمبلغ  الخيري  والعمل 
كمساهمة مّنا في دعم أفراد المجتمع المحتاجين. وتندرج هذه 
المساهمة ضمن مبادرة عام الخير والتزام ا�مارات ا�سالمي في 
المساهمة في المبادرات ا�نسانية في ا�مارات العربية المتحدة. 
إننا نتطّلع دومًا للمزيد من هذه المساهمات التي تساهم بخدمة 

المجتمع ودفعه نحو ا�فضل.

�جل  االستثمارية  الودائع  حسابات  على  أعلى  عوائد  على  احصل 
محّدد. افتح حساب وديعة استثمارية �جل محّدد واستمتع بأعلى 
لتصل  لدينا  الودائع  أرباح  معدالت  زادت  فقد  المتوقعة.  العوائد 
مستقبل  نحو  ا�ولى  بخطوتك  قّم  لذلك  سنويًا.   2.35% لغاية 

مشرق واستثمر مع ا�مارات ا�سالمي.
تطّبق الشروط وا�حكام.

ا�سالمي  ا�مارات  من  الخصم  أو  االئتمانية  بطاقتك  استخدم 
واستفد من هذه العروض الرائعة:

مطعم Verdura Mediterranean في ابن بطوطة مول:
استمتع بخصم %15 على إجمالي الفاتورة  •

يسري العرض لغاية 31 يوليو 2018  •

منتجع وسبا  لو ميريديان شاطئ العقه، طريق دبا، الفجيرة:
استمتع بخصم %20 خالل أيام ا�سبوع وخصم %10 خالل   •
لدى  والمشروبات  المأكوالت  على  ا�سبوع  نهاية  عطلة 

جميع المطاعم مع أفضل أسعار الغرف

يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2017  •

تطبق الشروط وا�حكام.

برنامج الدفع الميّسر %0 مقابل دفعات طيران ا�مارات 
وشرطة دبي

استمتع ببرنامج الدفع الميّسر %0 لمدة 3 أشهر عند شراء تذاكر 
ا�سالمي  ا�مارات  بطاقة  باستخدام  ا�مارات  طيران  من  سفرك 
أيضًا سداد دفعات شرطة دبي واالستفادة من  االئتمانية. يمكنك 

برنامج الدفع الميّسر %0 على فترات تصل لغاية 12 شهراً.

تطّبق الشروط وا�حكام.

حقق طموحاتك المالية وعّزز أسلوب حياتك مع الخدمات المصرفية 
فرصة  وتمنحك  المزايا  من  العديد  لك  توّفر  التي  المفضلة، 
والتوفير  الجارية  الحسابات  من  متنوعة  باقات  من  االستفادة 
تفضيلية عند  أرباح  الحصول على معدالت  إلى  با�ضافة  والودائع، 
الحصول على تمويل. ليس هذا فحسب، بل ستمنحك هذه الخدمات 
على  وتخفيضات  الحصرية  والعروض  الخصومات  من  العديد  أيضًا 
الخدمات  عن  المزيد  على  لالطالع  والمزيد.  المصرفية  الرسوم 

المصرفية المفضلة أو االشتراك يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني.




