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بحضور معايل وزير اإلسكان

بنك الجزيرة والرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري يوقعان اتفاقية 
رشاء محفظة متويالت عقارية بقيمة 250 مليون ريال

عبدالله  بن  ماجد  األستاذ  العقاري   التمويل  إلعادة  السعودية  الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس  اإلسكان  وزير  معايل  بحضور 
الحقيل، و رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة سعادة املهندس طارق بن عثامن القصبي . وقع بنك الجزيرة اتفاقية رشاء مع 
الرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري )اململوكة بالكامل لصندوق االستثامرات العامة( يشرتي مبوجبها بنك الجزيرة 
محفظة متويالت عقارية بقيمة إجاملية 250 مليون ريال سعودي، بهدف ضخ مزيد من السيولة يف سوق التمويالت 

العقارية لتعزيز منو القطاع واستقراره.

وقد وقع اتفاقية الرشاء من جانب بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب األستاذ نبيل بن داود الحوشان، ومن جانب 
الكامل بدعم قطاع  التزامهام  أكد الطرفان  التنفيذي للرشكة السيد فابريس سوسيني، وقد  الرئيس  الرشكة السعودية 
التمويل العقاري يف اململكة، وذلك من خالل التوقيع أيضاً عىل مذكرة التفاهم والتي تتضمن توقيع العديد من اتفاقيات 

رشاء املحافظ مستقبالً بني الطرفني، ما يضمن استمرارية ضخ السيولة واالستقرار يف قطاع  التمويل السكني.

ويف معرض تعليقه عىل توقيع مذكرة التفاهم، قال األستاذ نبيل بن داود الحوشان، الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
لبنك الجزيرة: »منذ عام 2008، استثمر بنك الجزيرة يف نشاط التمويل العقاري، وقد زادت محفظة البنك عاماً بعد عام، 
مام جعلنا أحد البنوك الرائدة يف سوق التمويل العقاري السعودي«. كام أوضح أن االتفاقية تساهم يف تحقيق أهداف 
رؤية السعودية 2030 املتعلقة بقطاع اإلسكان والتي تستهدف زيادة نسبة متلك املواطنني للمنازل إىل 70 يف املئة 

بحلول عام 2030.

واعترب السيد فابريس سوسيني أن االتفاقية متثل خطوة كبرية ملساعدة املواطنني يف تحقيق حلم امتالك املنازل، 
مع  اليوم  اتفاقية  »إن  وأضاف: 
بتوفري  التزامنا  تعزز  الجزيرة  بنك 
السيولة للبنوك ورشكات التمويل 
حلول  توفري  وتشجيع  العقاري 
كام  للمواطنني.  مبتكرة  متويلية 
االتفاقيات  هذه  مثل  توقيع  أن 
العقارية  التمويالت  لرشاء محافظ 
يساعدنا يف تحقيق هدف الرشكة 
إعادة  يف  املتمثل  االسرتاتيجي 
متويل ما ال يقل عن 10 يف املئة 
يف  العقاري  التمويل  سوق  من 
 ،2020 عام  نهاية  بحلول  اململكة 
و20 يف املئة من السوق بحلول 

عام 2028«.


