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          بيان صحافي 

 

مصرف أبوظبي اإلسالمي يقدم للعمالء األفراد تسهيالت تمويل سكني حصرية  
 في جزيرة الجبيل 

 

أعلن مصرف أبوظبي اإلسالمي، المؤسسة المالية الرائدة، عن توقيع   :2022  مايو  23اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي،  
الجبيل لالستثمارشراكة   الجبيل.  لكافة المستثمرين  سكني  م عرض تمويل  يتقدل  مع شركة جزيرة  العرض  و في جزيرة  يتيح 

رسوم السداد المبكر حتى و   يمتقيوالرسوم المعاملة    من إلغاءالتكافل المجاني و و جذاب  الربح  ال االستفادة من معدل    للمتعاملين
 من التمويل المستحق كل عام.  30%

الذين    ويستفيد من العمالء  أو    اشتروا العرض  الجبيل  المرحلة األولى من جزيرة  في  سيقدم  و .  فيها  شراءال  يعتزمون منازل 
تغطي  و عامًا    25مليون درهم مع فترة ممتدة تصل إلى    30يصل إلى    سكنياً مصرف أبوظبي اإلسالمي للمستثمرين تموياًل  

    ،   قبل التسليم   من القيمة  فقط  30%  تسديد  سوى   يتعين على المستثمرينوال  من إجمالي قيمة العقار الجاهز.    % 85  حتى
٪  65و      للمستخدمين النهائيين٪  85  يصل الى  تمويل. وذلك بحد  عند التسليم  ٪70    وهيالقيمة المتبقية    دفعالى    باإلضافة

   للمستثمرين يتم سدادها بسهولة من خالل عرض التمويل العقاري من قبل مصرف أبوظبي اإلسالمي.

  : " مصرف أبوظبي اإلسالمي  في للشركات المصرفية  الخدمات قطاعل إلقليمي ا المدير الفهيم، محمد قالفي هذا اإلطار، و 

بصفته المصرف اإلسالمي الرائد في المنطقة ، فإن مثل هذه الجهود هي التي توضح كيف يمكن للمصارف اإلسالمية أن  
تكون جزًءا ال يتجزأ من تنمية المجتمع. فنحن نطمح ألن نوفر لمتعاملينا حلواًل سهلة وسريعة وسلسة لتحقيق أهدافهم في  

الذين    JIICيرة الجبيل وجهة جذابة ومثالية لذلك، وإننا فخورون بشراكتنا مع  تعتبر جز و تمّلك المنازل على المدى الطويل.  
   يكرسون جهودهم لتقديم عروض مميزة ومخصصة لعمالئهم.

"يسرنا توقيع هذه الشراكة   ومن جانب آخر، قال محمود دندشلي، رئيس قطاع األعمال في شركة جزيرة الجبيل لالستثمار:
الحاليينالمميزة مع مصرف   تمويلية جذابة ومريحة لعمالئنا  إتاحة ، و أبوظبي اإلسالمي، والتي تمكننا من توفير خيارات 

لراغبين باقتناء منزلهم أحالمهم في أحد أبرز المجتمعات السكنية الرائدة في العاصمة. نتطلع في شركة جزيرة جميع االفرصة ل
ت االستراتيجية التي من شأنها دعم وتعزيز نمو القطاع العقاري المزدهر الجبيل لالستثمار إلى تحقيق المزيد من هذه الشراكا

 ."في أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة

  30على أكثر من  تمتد  روف  غغابات المانخالبة محاطة بواجهة مائية  وتضم    كيلومتراً   40  تمتد جزيرة الجبيل على مساحة
بما في ذلك  سكنية  وحدة    1253تضم المرحلة األولى  و   استثمارية،مجتمعات قروية    6مراحل و  3من    الجزيرة  تتألفم.  لك

مرافق  كما سيضم المشروع متعددة.  شقة موزعة على قطع أراض   262وتاون هاوس منزل   182وفيال وقطعة أرض   809
 . مقيم 7000 طبيستقزهات، ومن المتوقع أن ت ومن تسّوق ومركز  اً رياضي اً مثل منطقة المارينا ومدارس ومجمع
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لجزيرة الجبيل   "إجارة"أول اتفاقية    في إطار  جزيرة الجبيل لالستثمارشراكة مع شركة    سابقاً مصرف أبوظبي اإلسالمي    وعقد
   .مشروعالشريعة اإلسالمية للمرحلة األولى من ال أحكام وفق

 

   -انتهى  -
 

 نبذة عن مصرف أبوظبي اإلسالمي 

 1997مليار درهم. وقد تأسس في عام    133يعد مصرف أبوظبي اإلسالمي أحد المصارف الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز  
. ويقدم المصرف خدماته اليوم ألكثر من مليون عميل ضمن شبكته التي  (ADIB)ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز  

جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية اإللكترونية المتوفرة عبر اإلننترنت ومن خالل األجهزة الذكية،    500فرعًا وأكثر من    70ضم  ت
والتي تتيح للعمالء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي اإلسالمي مجموعة واسعة من المنتجات  

حافظ  لخدمات المصرفية لألفراد والشركات واألعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وفي مجال تطوير رأس المال البشري، ي وا
مصرف أبوظبي اإلسالمي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية.  

مواطني دولة اإلمارات  و  التوطين، حيث يشكل  أبوظبي    40يمتلك المصرف إحدى أعلى نسب  لديه. ويتواجد مصرف  العاملة  القوى  بالمائة من 
فرعًا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة    70اإلسالمي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك  

نكر"  . وتكريمًا لتميزه وحرصه الدائم على االبتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي اإلسالمي كأفضل بنك إسالمي على مستوى العالم من دورية "ذا باقطر
دم  قالتابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل بنك في دولة اإلمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي بسجل حافل باالبتكار، حيث  

 أول مصرف إسالمي رقمي في العالم للشباب، وأول مصرف في دولة اإلمارات يتيح للعمالء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

 

  ، أو االتصال مع: www.adib.aeلمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

  ايدلمان الشرق األوسط                                                مصرف أبوظبي اإلسالم
   رامي فهمي                                                                 لمياء حريز 

  مدير عالقات عامة                            رئيس العالقات العامة و التواصل المؤسسي

  7991 130 50 971متحرك: +                                       +  971506824207متحرك: 
 

http://www.adib.ae/

