
                                                                                                                                                                                

 
 

 

 

 
 

 

 

 لقروض المنازل في دولة اإلمارات مبتكراً يقدم حالً  بنك دولي أول

  
 

المستويات العالمية  مصرفية ترقى إلىمع استراتيجيته الرامية إلى توفير حلول  تماشيا   –7102 مايو دبي، 4

 مبتكر وفريد، أعلن بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات اليوم عن إطالق حل العربية المتحدة اإلماراتدولة في 

التقليدي واإلسالمي : قطاع الصيرفةشقي في لعمالئه وذلك ، "غيج وانتمور"لقروض المنازل تحت مسمى 

في أسواق أخرى كبيرة يعمل  نينجاحا  وقبوال  واسع هذا المنتجوقد القى . العربية المتحدة في دولة اإلمارات

 .وهونغ كونغ والهند مثل سنغافورة ،فيها بنك ستاندرد تشارترد

 

األول من نوعه بالنسبة لمصرف دولي في اإلمارات، للعمالء إمكانية ضم وهو وان،  مورتغيجويتيح حساب 

 الحسابهذا  ويعتمد .حسابات القروض المنزلية واالدخارات والمعامالت الشخصية في حساب واحد

فإذا . الربح على أساس الفرق بين رصيد القرض والمبلغ المالي الموجود في الحساب/احتساب قيمة الفائدة

 .كان لدى العميل مبالغ نقدية أكبر في حسابه، تكون قيمة الفائدة التي يدفعها على القرض أقل من المعتاد

 

كبر منها لسداد أصل األجزء النزل، يذهب والمغزى من ذلك أن العميل كلما أدى دفعة من دفعات قرض الم

تساعد تحقق هذه الطريقة وفورات كبيرة ويمكن أن ون دفعا  للفوائد المترتبة عليه، والقرض، بدل أن يك

ربح أقل األمر الذي قل نظيره في /العمالء على االنتهاء من دفعات القروض بوقت اسرع بسعر فائدة

بل  –ب قرض المنزل لن يوفر على العميل دفع الفوائد فقط كما أن ربط الحساب الجاري بحسا.السوق

كما هو الحال في الحساب )سيمكنه أيضا  من سحب الفائدة الموفرة، إضافة للمبالغ الموجودة في حسابه 

 (.المعتاد

 

شهزاد حميد، رئيس قسم الخدمات المصرفية لألفراد، بنك تعقيب أدلى به بهذه المناسبة، صرح  وفي

لقد تحولنا من التركيز على المنتجات إلى التركيز أكثر على العمالء، : "قائال   تشارترد اإلماراتستاندرد 

ولذلك شرعنا في تطوير باقات أفضل من الخدمات والمنتجات تتمحور حول الحاجات المتنوعة لعمالئنا 



                                                                                                                                                                                

تيجية من تحقيق زخم وقد تمكنا من خالل هذه االسترا. لجميعاناسب عوضا  عن انتهاج طريقة مقاس واحد ي

مواصلة االستثمار في أعمالنا عبر تطوير منتجات شبيهة بمنتج وذلك ب ،قوي وسنحافظ على هذا النمو

 ."‘وان مورتغيج’

 

سنة،  56و  12العميل بين  أن يتراوح عمرشروط األهلية للحصول على هذا المنتج، يتعين أما بالنسبة ل

 .مليون درهم 21يقوم البنك بتمويل لغاية أن  ، وهذا ويمكنهمدر 210111الشهري عن  الراتبوأن ال يقل 

 

 -انتهى-

 :لمزيد من المعلومات أو إلجراء مقابالت، يرجى التواصل مع

 اءوسيم بن خضر
 رئيس قسم التواصل الخارجي

 +172 65 611 1215: متحرك

 +172 8611 1112: هاتف

 wasim.benkhadra@sc.com :بريد إلكتروني

 

  

 ستاندرد تشارترد

 261موظف ولدينا تاريخ يعود إلى  110111نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة يعمل لدينا أكثر من 
يدفع نقدم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات بشكل . سنة في بعض من أكثر األسواق دينامية في العالم

يعبر " نحن هنا لنبقى"وشعارنا . عجلة االستثمار والتجارة وإيجاد الثروة في آسيا وإفريقيا والشرق األوسط
 .عن تراثنا وقيمنا

بنك ستاندرد تشارترد مدرج في بورصتي لندن وهونج كونج، باإلضافة إلى بورصتي بومباي وبورصة 
 .الهند الوطنية

: مدونتنا استكشف أفكارنا وعلق على  www.sc.com.ابط لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الر
.BeyondBorders  تابع ستاندرد تشارترد علىTwitter  وLinkedIn   وFacebook 
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