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 أبوظبي مدينة مع بلدية العقاري حساب الضمان مدير اتفاقيةبنك دبي التجاري يوقع 

 مدينة بلديةمع  حساب الضمان مدير اتفاقيةالبنوك الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة  أحدوقع بنك دبي التجاري 
دائرة الشؤون البلدية  للمطورين العقاريين المسجلين لدى الضمانفتح حسابات لرسميًا  يجعل البنك معتمد مما، أبوظبي

 .النقلو 
رائد السيد سعادة المهندس  صالح السراج، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن باإلنابة و  حفل التوقيع حضر
 من بلدية تنفيذيين في كلالمسؤولين ال عدد من إلى باإلضافة، عام إمارة أبوظبي في بنك دبي التجاري  مدير، أبوبكر
 والبنك. أبوظبي مدينة

العتماد لوائح  اقرارهالمفروض حديثًا في أبوظبي الذي تم  2015لعام  3مع قانون العقارات رقم  االتفاقية تتماشى
راف مختلف االطحماية  تطوير االجراءات واالنظمة الخاصة بالقطاع العقاري في أبوظبي و الضمان العقاري بهدف

 .من خالل تسجيل جميع المشاريع والمبيعات ذو الصلة 

"إننا ،  التجاري دبي بنك في أبوظبي إمارة عام مدير، رائد أبوبكر، قال السيد االتفاقيةعلى  التوقيع وحول خطوة
  مع دائرة الشؤون البلدية والنقل مدير حساب الضمان اتفاقيةفخورين بأن نكون أحد البنوك القالئل في دبي التي توقع 

سوف تساهم هذا االتفاقية بتسهيل و تطوير االجراءات  .ي إلى عمالئها في إمارة أبوظبيلتقدم خدمات الضمان العقار 
 المطلوبةمعلومات  نابنك دبي التجاري لعمالئ نقدم فييسعدنا أن  الخدمات المتعلقة باألراضي و العقارات لعمالئنا.

 "وحماية أصول العمالء.دورًا أساسيًا في المساعدة على تقليل المخاطر  حسابات الضمانتلعب  إذلتنفيذ صفقاتهم، 
. ونحن مسرورون 2008منذ عام  في إمارة دبي بنك دبي التجاري بتوفير خدمات الضمان العقاري بدأ" :رائد وختم

 ".لقانونلدعم تنفيذ هذا ا مع بلدية مدينة أبوظبي بهذا الشراكة
 

دة المهندس صالح السراج، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن باإلنابة أن تطبيق قانون تنظيم من جانبه أكد سعا
السوق العقارية يأتي تجسيدًا لحرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على تنظيم القطاع العقاري وفقًا ألعلى المعايير 

ة وااليجابية ية مصالح المستثمرين وجميع االطراف ذو العالقة بما يعود بالفائدالعالمية بما يوفر مظلة تشريعية لحما
 على القطاع العقاري بأكمله، ويشجع على جلب االستثمارات ويعزز التنمية االقتصادية والنمو المستدام لإلمارة.

 
 



 

، أصبحت خدمات الضمان العقاري في بنك 2016الضمان العقاري الحديث مع بداية عام  حسابطالق نظام إومع 
 عمالء.إلى الي التجاري أكثر فعالية بالنسبة دب
 

لدى بنك دبي التجاري وكاالت متخصصة بتقديم خدمات الضمان العقاري لجميع العمالء مما يعزز الراحة والخدمات 
باألنظمة المحلية  في البنكيعمل المختصون بمنتجات الضمان العقاري  ورين.و المطللمستثمرين  المصرفية اآلمنة

 ما بعد التنفيذ. ت إنشاء الحسابات المجّمدة وخدما عندلتوفر خدمات خاصة بعمالئنا وتجربة مصرفية حديثة 
 
 


