مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يطلق "برنامج قروض المواطنين"
لتخفيف أعباء الديون عن كاهلهم
أبوظبي  -دولة اإلمارات العربية المتحدة  17 -مارس  :2019أطلق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
بالتعااا م مااح ا حاااف مصااارف اإلمااارات الية ا ال طةيااة ،ميااافرة طةيااة يدةاادة حماا" ا برنااامج قااروض
المواطنين هدف لى خفيف أعياء الدة م عن كاها" الما اطةين ةات طا ه هاال المياافرة فا طاار الجها ف
شركات التم ة"
المستمرة لتعزةز الممار ات المتعلقة بت س مةح القر ض الشخصية اال ته كية من ِقي" الية
ف الد لة
تمحا ر فكاارة اليرنااام حا عااافة يد لااة قاار ض الما اطةين التا تجااا أقساااطها الشااهرةة نسااية  %50مان
الرا ب تعدّى مد ها األربح ة ات ،بسعر فائدة ةيا ر لال ةاة شاه ر أ أقا" ،ذلا مان أيا" خفاي اال اتقاا
الشااهري لااى  %50ماان الرا ااب أ  %30ماان الرا ااب التقاعاادي للمقترضااين ماان الما اطةين المتقاعاادةن ،بالتاال
شاب الف ائد المستقيلية الةا جة عن هال القر ض الت تعدّى عر ةي ر لال ةة شه ر
من شتم اليرنام الجدةد أم ةم ّكن الم اطةين المالقلين بالدة م من اال تفافة من ميالغ ضافية لتسادةد أصا" الادةن،
ما ةساعده على داف فة نه ف قت أبكار بتقسااط شاهرةة ال زةاد عان  %50مان فخلها أ  %30مان را ايه
التقاعاادي ةتماشااى هاااا اليرنااام مااح متاليااات نماااق القاار ض المصاارفية الخاادمات األخاارى المقدمااة للعم ا ء
األفراف ،الصافر عن المصرف المركزي ةة 2011
ف ةغا برنام قر ض الم اطةين القر ض الشخصية اال ته كية الممة حاة قيا" شاهر مااة  ،2011ها
القر ض الشخصية قر ض السيارات سهي ت السحب على المكش ف أرصدة بااقات االئتمام القائمة  -لكةهّ
لن ةشم" قر ض الرهن العقاري القر ض الممة حة مقاب" أ ه أ فائح  -على أم ة قّاح الما اطن المساتفيد مان
ّ
شاركات التم ةا" خا فتارة
اليرنام على ع ّهد بعدق االقتراض أ الحص على ساهي ت ائتمانياة مان اليةا
السداف ،خ ة" اليةا المعةا المصارف المركازي با خااذ أةاة ياراءات دامن عادق الحصا علاى قار ض أ
سهي ت ائتمانية خ فترة السداف
ةمال" اليرنام فرصة للية ك لتزق بتنممة عليمات المصرف المركزي ،الاي قاق مؤخرا ً ب ضح شر ط فا
شتم شراء نق" القر ض الشخصية الت مةحت قي" بعد صد ر الةماق الماك ر ،بهدف د أةة ةغرات قاد ساتغ"
ف هاا الخص ص هال الشر ط ه :
 بالةسااية للقاار ض الت ا مةحاات بعااد صااد ر الةماااق – ضاار رة االلتاازاق التاااق بمتاليااات الةماااق علااى ي اه
الخص ص ل المتعلقة بميلغ القرض أ التم ة" مدة السداف اال تقاا الشهري
 بالةسية للقر ض الت مةحت قي" صد ر الةمااق – ضار رة خفاي نساية الفائادة عادق ةاافة فتارة الساداف أ
رصيد القرض أ التم ة" عن طرةق مةح قرض أ م ة" ضاف للمقترض
ف ق ق الية المشاركة ف برنام قار ض الما اطةين بالت اصا" ماح عم ئهاا اإلعا م عان اليادء با ات ق
طليااات اليرنااام بداةااة الشااهر المقياا" برةاا") كمااا اايق ق المصاارف المركاازي بمراقيااة اييااق برنااام قاار ض

الم اطةين عن كالب ،العم" ماح اليةا
الشر ط

لدامام نجااب اليرناام

اال اتفافة مةاه مان ِقيا" يمياح مان ةاياق علايه

انتهى
معل مات للمحرر:
شروط االستفادة من برنامج قروض المواطنين:
 -1أم ةك م المتقدق من م اطة ف لة اإلمارات العربية المتحدة ،لدةه فخ" ةابت
 -2أم ةك ا م لاادى المتقاادق قاارض شخص ا ا ااته ك م اةِح قياا" شااهر ماااة  2011ةتعاادى فتاارة أربااح ااة ات
اال تقاا الشهري ةتعدى  %50من الدخ" ،على أم ةك م القرض عدّى الحادةّن معاا ً قيا" اارة  2فةسامير
2018
 -3أم ةتعهد المتقدق بعدق ح ة" الرا ب خ فترة الساداف ،علاى أم ةات اداف القارض عان طرةاق أقسااط شاهرةة
بحد أقصى  %50من الدخ" الشهري أ بحد أقصى  %30من الرا ب الشهري للمتقاعدةن
 -4أم ةتعهد المتقدق بعدق االقتراض أ الحص على أةة سهي ت ائتمانية ،بما فيها بااقات االئتمام ،من الية
فترة السداف ،أم ةخ ّ الية المعة المصرف المركزي با خاذ أةة يراءات
شركات التم ة" خ
دمن عدق حص له على قر ض أ سهي ت ائتمانية أخرى خ فترة السداف ،مةها فراج ا مه ضمن
الممة عين من االقتراض ف األنممة اإللكتر نية المختلفة
تتضمن الئحة البنوك المشاركة :بة أب ظي األ  ،بة أب ظي التجاري ،بة اال حاف ال طة  ،بة اإلمارات
فب ال طة  ،الية التجاري الد ل  ،الية العرب المتحد ،بة الفجيرة ال طة  ،بة المشره ،بة أق القي ةن
ال طة  ،بة فب اإل م  ،بة فب التجاري ،مصرف أب ظي اإل م  ،مصرف اإلمارات اإل م ،
المصرف العرب ل تالمار التجارة الخاريية ،مصرف اله  ،مصرف عجمام ،ن ر بة

