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 ميتافيرس ال في ًا رسمياً البنك التجاري الدولي أول بنك إماراتي يطلق موقع
 

أعلن البنك التجاري الدولي، وهو أحد البنوك الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية  :  2022أكتوبر    7دبي،  
ميتافيرس الخاص به رسميًا. وباعتباره أول الللشركات واألفراد، ويقع مقره الرئيسي في دبي، عن إطالق موقع  

والعالم    لشرق األوسطأحد أوائل البنوك في منطقة افي عالم الميتافيرس، فإنه أيضًا    يطلق موقعهبنك إماراتي  
 هذه التكنولوجيا الواعدة.  ىن  تب التي ت 

 ديسنتراالند عبر منصة    الدخول إليهاالفتراضي للبنك التجاري الدولي مفتوح اآلن للزوار، ويمكن   إن الموقع
Decentraland    علىcbi.dcl.eth    خريطة127- ،  63)  حداثيات إعبر  أو باستخدام     ديسنتراالند   ( 
Decentraland،  ًالدولي  كميمكن  أيضا التجاري  للبنك  االفتراضي  الموقع  إلى  البوابات  الوصول  من خالل 

 .االلكترونية

ضمن    في جيتكس غلوبال تزامنًا مع مشاركته  رسميًا  موقعه االفتراضي  لالبنك التجاري الدولي  ويأتي إطالق  
يتبنون أحدث    مخصصة حصرياً ، وهي مساحة  األسبوع المقبل  فيرس-إكس   XVERSEقاعة   الذين  ألولئك 

في مركز دبي    2022أكتوبر    14و   10سوف يقام الحدث خالل الفترة الممتدة ما بين  و تقنيات الميتافيرس.  
 التجاري العالمي. 

زيادة التركيز وذلك بغرض  الحدث،  هذا  خالل  منسجمة مع المستقبل  لقد وضع البنك التجاري الدولي أجندة  
 فيرس، سيعرض -إكس  XVERSEكجزء من جدول أعمال أجندة  و ميتافيرس وإمكاناته.  عالم العلى استكشاف  

في الوقت الحالي، بالشراكة مع العالمة  من قبل األفراد   الميتافيرس كيفية استخدام تقنية البنك التجاري الدولي
تمكين االقتصاد الرقمي من  كيفية    Pickl سيوضح البنك بالتعاون مع  حيث  .  Picklالتجارية اإلماراتية للبيرغر  

 .لم يحدث من قبل في الشرق األوسطبشكل تكنولوجيا الميتافيرس الستخدام  خالل عرض 

قال علي سلطان ركاض  الميتافيرس،  في عالم    رسمياً   االفتراضيالبنك التجاري الدولي  وتعليقًا على إطالق موقع  
"نحن فخورون بأن نكون أول بنك إماراتي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد  العامري، الرئيس التنفيذي:

 جديدة الميتافيرس لعمالئنا وموظفينا، والتي نعتقد أنها تجربة    عالم  تجربةيقدم  الشرق األوسط  منطقة  األوائل في  
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وتأتي هذه المبادرة  عالميًا.  داع  في مجال الريادة واالب  حكومتنا الرشيدة وشهادة على دعمنا القوي وإيماننا برؤية  
إننا  اتنا المصرفية  وتعزيز خدملمواكبة االقتصاد الرقمي  أيضًا   واستخدام أحدث  نؤمن بأهمية االبتكار  حيث 

مبادرات  س و تجربة الميتافير عالم االفتراضي من خالل  المزج بين العالم الواقعي والو التقنيات لخدمة عمالئنا  
 ." أخرى  رقمية

رحلتيمثل   في  مهمة  فارقة  عالمة  الدولي  التجاري  للبنك  االفتراضي  الموقع  اإطالق  عالم  في  لميتافيرس. نا 
وتتماشى مشاركة البنك في حدث يركز على التكنولوجيا مثل جيتكس مع التزامه بدعم الرقمنة واالبتكار في  

في جيتكس مساهمة البنك  فيرس  -إكس  XVERSEسيشهد الجناح في مساحة    .دولة اإلمارات العربية المتحدة
تمنح الزائرين فرصة الستكشاف فصل جديد لرؤية إنترنت س  والتيالغامرة    3.0التجاري الدولي في رحلة ويب  

 الميتافيرس. من خاللالمستقبل 

 

 - انتهى -

 

 :نبذة عن البنك التجاري الدولي

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

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

قبلية مستقرة" من  مع "نظرة مست  ”+BBB“ وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة  (ADX) وهو مدرج في سوق أبو ظبي لألوراق المالية

وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف االئتماني. ويخضع البنك إلشراف ورقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق  

 .المالية والسلع 

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

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

خزينة وصوالً إلى  واألفراد إلى جانب الخدمات المصرفية اإلسالمية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول ال

 الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات االئتمان والتمويل العقاري. 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 توفيق عثمان 

 Toufik.osman@cbi.ae 
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