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لمساندة عمالئه  التسهيالتمن  حزمةيعلن عن ( CBI)البنك التجاري الدولي 

 المتأثرين من تداعيات وباء "فيروس كورونا"

 

( عن سلسلة من اإلجراءات لدعم عمالئه CBIة: أعلن البنك التجاري الدولي )االمارات العربية المتحد -دبي

 (.19-كوفيدفيروس كورونا )تداعيات من المتأثرين في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 ،التجاريةوعمالء الخدمات المصرفية اإلسالمية والبنك من الشركات عمالء سيتمكن بموجب هذه اإلجراءات و

تسهيالت  النظر فيوإعادة  قروضهم سداد لتسهيلالتقدم بطلب من ، تداعيات الوباءذين تأثرت أعمالهم بال

تتراوح بين ثالثة إلى لمدة  الحساب حد األدنى لرصيدال باإلضافة إلى اإلعفاء من رسم، رأس المال العامل

 أشهر.ستة 

 

ستفادة من إلغاء الرسوم المتعلقة بالسحب إلالبنك من ا عمالء الخدمات المصرفية لألفراد فيتمكن يكما س

لرسوم المصرفية ايض تخفسيتم اإلمارات العربية المتحدة، ودولة أي جهاز صراف آلي في عند استخدام النقدي 

، رأشه تتراوح بين ثالثة إلى ستةلمدة  الحسابرصيد لالحد األدنى  وأيضاً اإلعفاء من رسم ،عبر اإلنترنت

لى بطاقاتهم إاألجنبية ت بالعمال قيمة المشتريات استردادعملية ب الخاصةرسوم الهم من ئعفاإقوم البنك بما سيك

 معدلزيادة ستتم ف الجددللمشترين  الرهن العقاري الممنوحةقروض أما بالنسبة ل ،حجوزات السفرإلغاء  نتيجة

 .%5بنسبة  (LTVالقرض إلى القيمة )

 

تخفيض أو تم ، أو رجازة غير مدفوعة األجإل خضعوا الذينو الخدمات المصرفية لألفرادعمالء ل يمكنكما 

للحصول على الدعم المالي  بالبنكتصال الا، الشركات والمؤسسات التي يعملون بهاتأخير رواتبهم من قبل 

 .بشروط يتم االتفاق عليها برضى الطرفين

 

 ً نحن نتفهم ": بالوكالة الرئيس التنفيذي ،العامري علي سلطان ركاض، قال التسهيالت المعلنةهذه على  وتعليقا

 دولة عمالئنا واقتصادل تقديم الدعم الالزمعلى  نحن عازمون، والمسبوقة التي يواجهها عمالؤنا التحديات غير

المركزي،  مصرف اإلمارات العربية المتحدةلن عنها قتصادي التي أعتماشياً مع حزمة التحفيز اإل اإلمارات

ونعمل على ت عن كثب سنستمر في مراقبة التطوراو ،ذه األوقات الصعبةمن تخطي همالئنا يتمكن ع كي

  ".عند الحاجة جديدة لدعم عمالئناجراءات وتسهيالت إطرح 

 

 -انتهى-



 نبذة عن البنك التجاري الدولي:

، أحد أبرز المصارف ويقع مقره الرئيسي في دبي في إمارة رأس الخيمة 1991يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 

المصرفية للشركات واألفراد، باإلضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية اإلسالمية. وهو المتخصصة في تقديم الخدمات 

لإلصدارات طويلة األجل   "+BBB"وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة (ADX) مدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية

وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف االئتماني. ويخضع البنك إلشراف ورقابة مصرف لإلصدارات قصيرة األجل من " F2و"

 وهيئة األوراق المالية والسلع.المركزي اإلمارات العربية المتحدة 

وتجدر اإلشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة 

 رئيس مجلس اإلدارة، محمد سلطان القاضي. برئاسةرات اإلما

ويوفر البنك لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العمالء من فئتي الشركات 

وراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصوالً إلى واألفراد إلى جانب الخدمات المصرفية اإلسالمية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مر

 الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات االئتمان والتمويل العقاري.
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