
خالل شهري يوليو وأغسطس، سيصبح عرض "عملة ا�سبوع" 
على عمالت رئيسية بدًال من عملة واحدة مع أسعار صرف ممّيزة. 

كما سنقّدم لك أسعاراً تنافسية على أهم العمالت لتستمتع 
بإجازتك أكثر هذا الصيف. يرجى زيارة موقعنا االلكتروني للمزيد من 

التفاصيل.

أطلقنا في شهر مايو الصندوق الخيري الخاص با¦مارات ا¦سالمي 
¦دارة تبرعاتنا الخيرية، التي تعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية 

ا¦مارات ا¦سالمي بما يخص المسؤولية االجتماعية للشركات. 
سيقّدم الصندوق مساعدات مالية تخدم عدة مجاالت رئيسية، 
وفي مقدمتها الغذاء والمسكن والصحة والتعليم والرعاية 

االجتماعية. وفي عام 2015 وحده، قدمنا أكثر من 26 مليون 
درهم �غراض خيرية، شملت دعم المؤسسات الخيرية مثل الهالل 

ا�حمر ومؤسسة تراحم وبيت الخير وصوًال إلى تغطية النفقات 
الطبية والتعليمية ل¹فراد. هذا العام أيضا، قدمنا ما يصل إلى 30 
مليون درهم لدعم ا�عمال الخيرية. للمزيد من المعلومات، يرجى 

Charityfund@emiratesislamic.ae التواصل عبر

سنقوم خالل شهري يونيو ويوليو بمكافأة العمالء الذين 
يستخدمون منّصتنا للخدمات المصرفية عبر ا¦نترنت ¦جراء 

التحويالت المحلية والدولية؛ تسديد فواتير المياه والكهرباء 
واالتّصاالت، فواتير هيئة دبي للطرق والمواصالت وإعادة شحن 

سالك ونول وكذلك عند حجز تذاكر فالي دبي. حيث سيربح العمالء 
الخمسة الذين يسجلون أكبر عدد معامالت قسائم بقيمة 500 

درهم لكل منهم، بينما سيحصل العميل الذي يقوم بأكبر عدد 
.iPhone SE معامالت على

تطّبق الشروط وا�حكام.

نحو مجتمع أفضل

خمس عمالت بمعدالت ممّيزة

استمتع بقيادة سيارات كيا أو هيونداي 
بمعدل ربح 0% 

استرداد نقدي أكثر مع بطاقة
جمعية ا¦تحاد تمّيز

حملة تسديد الفواتير عبر ا¦نترنت

النشرة ا¦خبارية
لمتعاملي ا¦مارات ا¦سالمي
         يوليو 2016

emiratesislamic.ae
اتصل على 995 599 600

استخدم بطاقات االئتمان أو الخصم الخاصة بك من ا¦مارات 
ا¦سالمي واستمتع بخصم %15 على فاتورتك ا¦جمالية 

في فندق راديسون بلو، خور ديرة، دبي. يسري العرض لغاية
3 نوفمبر 2016.

تفّضل بزيارة موقعنا ا¦لكتروني أو قم بتحميل تطبيق مزايا من 
ا¦مارات ا¦سالمي لالّطالع على جميع العروض.

تطّبق الشروط وا�حكام.

رسالة ترحيب
عميلنا العزيز،

مرحبًا بك في إصدارنا الجديد من النشرة ا¦خبارية الشهرية لشهر 
يوليو.

أرجو أن يحمل هذا الشهر الفضيل كل الفرح والسالم والرحمة لك 
ولعائلتك. واسمح لي أن أقّدم لك أطيب التهاني والتمنيات 

بمناسبة اقتراب عيد الفطر.

مع اقتراب موسم العطالت الصيفية، يسعدني أن أقّدم لك 
مجموعة من العروض الرائعة والمصّممة خصيصاُ لتناسب تطّلعاتك.

حتى نهاية شهر أغسطس أنفق في الخارج باستخدام بطاقتك 
واحصل على %10 استرداد نقدي. وأيضًا، استخدم بطاقة جمعية 

االتحاد تمّيز من ا¦مارات ا¦سالمي واستمتع باسترداد نقدي 15% 
عندما تنفق في جمعية االتحاد. تجد المزيد من التفاصيل في نشرتنا 

هذه وفي موقعنا ا¦لكتروني، إلى جانب الشروط وا�حكام.

أوّد تذكيرك بعرض التمويل الشخصي الخاص بنا. تقّدم بطلبك لغاية 
21 يوليو 2016 وقد تكون أحد الرابحين الـ 10 المحظوظين باسترداد 

الربحية الخاصة بهم لغاية 25,000 درهم. وماذا أيضًا، استخدم 
بوابتنا للخدمات المصرفية عبر ا¦نترنت واربح قسائم بقيمة 500 

درهم وiPhone SE. وال تنسى زيارة موقعنا أو أقرب فرع إليك 
لالستفادة من عرض عملة ا�سبوع.

أخيراً وليس آخراً، يمكنك االستثمار في شهادات الذهب والحصول 
على سيولة تصل إلى %50. كما يمكنك إنشاء وديعة استثمار 

آجلة من ا¦مارات ا¦سالمي والحصول على معدالت ربحية تنافسية.

وأخيراً، أوّد أن أهّنئ الرابح المحظوظ بحساب "كنوز" للتوفير، الذي ربح 
سيارة بنتلي الفاخرة؛ با¦ضافة إلى الـ 60 رابحًا يوميًا بـ 5,000 درهم 

خالل شهر يونيو.

تذّكر، إن كنت ترغب في فتح حساب "كنوز" للتوفير، يمكنك القيام 
بذلك عبر ا¦نترنت وبمنتهى السهولة.

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 تعاقدنا مع مجموعة جمعة الماجد، يمكنك اÎن 
االستفادة من معدالت ربحية تبدأ من %0 على موديالت مختارة من 

سيارات كيا وهيونداي. كما يمكنك تأجيل الدفعة ا�ولى لغاية
90 يومًا. يسري العرض لفترة محدودة فقط! 

تطّبق الشروط وا�حكام. 

تقّدم اليوم بطلب الحصول على بطاقة جمعية ا¦تحاد ”تمّيز“ من 
ا¦مارات ا¦سالمي واستمتع باسترداد نقدي يصل لغاية % 15 

مقابل جميع مشترياتك من جمعية ا¦تحاد. أكثر من ذلك، ستحصل 
على هدية ترحيبية* 10,000 نقطة من نقاط تمّيز عند إجراء أول 

معاملة عبر بطاقتك. يسري العرض على نفقاتك اعتباراً من 15 
يونيو ولغاية 31 يوليو 2016.  سيتّم إيداع قيمة االسترداد النقدي 

في 31 أغسطس 2016.

@يطّبق فقط على طلبات البطاقات الجديدة.
تطّبق الشروط وا�حكام.

استثمار سهل وآمن في الذهب مع ا¦مارات ا¦سالمي. استثمر 
بشهادات الذهب واستمتع بتسهيالت التمويل الجديدة على 

استثمارك. للمزيد من التفاصيل حول كيفية الحصول على تمويل يصل 
إلى %50 ومعدالت تنافسية، تفّضل بزيارة موقعنا ا¦لكتروني.

التمويل على شهادات الذهب من
ا¦مارات ا¦سالمي

بما أنك تقوم اÎن بالتخطيط لعطالت الصيف، نقدم لك عرضًا 
سيحظى بإعجابك. يمكن لحاملي البطاقات االئتمانية أو البطاقات 
المغطاة من ا¦مارات ا¦سالمي االستمتاع باسترداد نقدي 10% 

عند ا¦نفاق في الخارج عبر بطاقاتهم. كما سيحصل حاملو بطاقات 
سكاي واردز إنفينيت وبالتينوم من ا¦مارات ا¦سالمي على 

إضافية من أميال سكاي واردز مقابل النفقات الدولية، وضعف 
أميال سكاي واردز مقابل نفقاتهم في طيران ا¦مارات.

يرجى االنتباه إلى أنه سيكون عليك التسجيل لالستفادة من هذا 
العرض من خالل إرسال رسالة نصية قصيرة بـ " CB" إلى 4451. 

يسري هذا العرض لغاية 31 أغسطس 2016.

تطّبق الشروط وا�حكام. 

سافر، أنفق واحصل على %10 استرداد نقدي


