
 
 الحاكمة كاثي هوكول   23/9/2022 للنشر فوًرا:

 
 

   الحاكمة هوكول تعلن عن توجيهات مصرفية لتخفيف العبء المالي عن المتضررين من إعصار فيونا
  

حث للبنوك على اتخاذ خطوات لدعم األفراد واألعمال التجارية المتضررة من اإلعصار فيونا بما في ذلك التنازل عن رسوم  
   (، وتسريع تحويل األموال والتنازل عن رسوم التأخر في الدفعATMأجهزة الصراف اآللي )

   
   

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إجراءات جديدة إلشراك صناعة الخدمات المالية في نيويورك لدعم سكان بورتوريكو 
في أعقاب إعصار فيونا. أصدرت إدارة الخدمات المالية توجيهات تدعو البنوك المعتمدة لدى والية نيويورك إلى اتخاذ جميع 

والشركات المتضررة من اإلعصار بما في ذلك التنازل عن رسوم أجهزة الصراف الخطوات المعقولة لمساعدة المستهلكين 
( وتسهيل وتسريع تحويل األموال. ATM( ورسوم التأخر في الدفع وزيادة حدود سحب أجهزة الصراف اآللي )ATMاآللي )

ن لدعم العائلة واألصدقاء في ستساعد هذه اإلجراءات في تخفيف األعباء المالية على العديد من سكان نيويورك الذين يسعو
  بورتوريكو وكذلك أي شخص في بورتوريكو لديه حسابات بنكية في نيويورك.

   
"بينما يعيدون البناء من الدمار الذي أحدثه اإلعصار فيونا فإن بورتوريكو بحاجة ماسة إلى مجموعة  قالت الحاكمة هوكول،

واسعة من الموارد والمساعدات ونيويورك على استعداد لتقديمها". "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أخواتنا وإخواننا في 
أُعلن عنها اليوم تقدم مساعدة مالية إضافية ودعًما من نيويورك جزيرة بورتوريكو خالل فترة األزمة هذه واإلجراءات التي 

    لمساعدتهم في طريقهم إلى التعافي".
   

"سيضمن اإلجراء الذي اتخذ اليوم  أن البنوك التي  قال أدريان أ. هاريس المشرف على الخدمات المالية بوالية نيويورك،
قولة لتقديم الدعم الحاسم لألشخاص و األعمال التجارية في بورتوريكو تمارس نشاًطا تجارًيا في الجزيرة ستتخذ خطوات مع

    بينما تبدأ جهود التعافي من هذه الكارثة الطبيعية المدمرة ".
   

 والحكيمة المعقولة الجهود كل بذل اليوم، للبنوك صدرت التي اإلرشادات في المالية، الخدمات على المشرف هاريس طلب
    يلي: ما  ذلك في بما  الجهود وشجع األعاصير من المتضررين العمالء لمساعدة

   (؛ATMالتنازل عن رسوم ) •

   التنازل عن رسوم السحب على المكشوف؛ •

   تخفيف القيود المفروضة على صرف الشيكات خارج الوالية والشيكات لغير العمالء؛ •

   تخفيف شروط االئتمان للقروض الجديدة؛  •

   زيادة حدود السحب لبطاقات االئتمان للعمالء المؤهلين لالئتمان؛ •

   ئتمان وأرصدة القروض األخرى؛التنازل عن رسوم التأخر في الدفع لبطاقة اال •

تقديم تسهيالت للدفع مثل السماح لعمالء القروض بتأجيل أو تخطي بعض الدفعات أو تمديد تواريخ استحقاق السداد   •
األمر الذي من شأنه تجنب التأخيرات وتقارير وكاالت االئتمان السلبية الناتجة عن االضطرابات المرتبطة 

   بالكوارث؛ و

تعاوني مع شركات تحويل األموال واألعمال التجارية األخرى في مجال الخدمات المالية لتسهيل  العمل بشكل •
  وتسريع تحويل األموال وتوافر السيولة للمتضررين من إعصار فيونا.

  .هنا يمكن العثور على نسخة من اإلرشادات الصادرة للبنوك 

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220923_hurricane_fiona


   
منذ إعصار ماريا، ساعدت نيويورك بورتوريكو في تأمين مليارات الدوالرات من التمويل الفيدرالي من وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية  

(Federal Emergency Management Agency, FEMA  للتعافي وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في الجزيرة إضافة إلى )
( بإجراء تقييمات فنية لمحطات الطاقة والمحطات الفرعية  New York Power Authority, NYPAقيام سلطة كهرباء نيويورك )

 اإلجراءاتفي الجزيرة. في أعقاب إعصار فيونا، وهو أسوأ عاصفة تضرب الجزيرة منذ إعصار ماريا، أعلنت الحاكمة هوكول عن 
و في جهود اإلغاثة. وقد عززت هذه الجهود التزام نيويورك طويل األمد لمساعدة بورتوريك نيويورك والية ستتخذها  التي

  بمساعدة بورتوريكو في إعادة البناء والتعافي.
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