
يشارك بنك الجزيرة في فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2017 والذي 
سيقام خالل الفترة الواقعة من 23 إلى 26 أبريل 2017 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض، حيث يعرض بنك الجزيرة لزوار المعرض «منتجات بنك الجزيرة للتمويل العقاري» 
ويقدم حزمة من أفضل حلول التمويل العقاري التي تناسب كافة شرائح العمالء. 

وسوف يقدم بنك الجزيرة في معرض ريستاتكس الرياض باقة من العروض المميزة على 
منتجات التمويل العقاري المتخصصة والتي تتنوع لتلبي احتياجات التمويل لكافة الشرائح 

وفق شروط ميسرة. 
يقدم البنك منتج التمويل العقاري السكني في حملة تسويقية صممت بعناية تحت شعار يقدم البنك منتج التمويل العقاري السكني في حملة تسويقية صممت بعناية تحت شعار 
«بيتك.. مع مزايا مالها أخرى» والذي يوفر العديد من المزايا حيث يصل مبلغ التمويل إلى 

خمسة ماليين ريال لمدة تمويل تصل إلى 30 سنة، مع اإلعفاء من باقى األقساط حال الوفاة 
أو العجز الكلي (ال قدّر اهللا). كما يغطي التأمين على العقار المخاطر ضد الحريق أو الكوارث 
الطبيعية خالل فترة التمويل باإلضافة للعديد من المزايا التي ينفرد بها البنك، وذلك من 

خالل تقديم بطاقه إئتمانية مجانية بدون رسوم سنوية طوال مدة التمويل العقاري، اضافة 
الى برنامج التمويل الجامعي الذي يمكن من خالله تقسيط الرسوم الجامعية ألبنائك 
بالقيمة النقدية، (اإلعفاء من الرسوم اإلدرية للتمويل الشخصي و%50 للتمويل العقاري،  للتمويل العقاري، 
قسيمة خصم 8500 ريال من شركة عبداهللا هاشم (هوندا) وقسيمة خصم %20 لدى 

معارض (أي دي ديزاين) للمفروشات).  
ويقدم بنك الجزيرة أيضاً أثناء المعرض «منتج التمويل العقاري االستثماري» والذي يمكّن 
العميل من الحصول على تمويل عقاري لشراء عمارة سكنية أو تجارية أو مركز تجاري أو 
مجمع سكني مع مرونة عالية في السداد تصل إلى 20 سنة وبهامش ربح تنافسي مع 

إمكانية السداد من اإليجارات وأي مصادر دخل أخرى للعميل. 
كما يعرض البنك «منتج التمويل العقاري مقابل رهن العقار» بهدف إرضاء كافة شرائح كما يعرض البنك «منتج التمويل العقاري مقابل رهن العقار» بهدف إرضاء كافة شرائح 
عمالئه وتحقيق رغباتهم والذي صمم خصيصاً ليناسب جميع شرائح العمالء ممن 

يملكون عقاراً حيث يمكّن هذا المنتج العميل من الحصول على سيولة نقدية لبناء أو شراء 
عقار آخر بضمان عقاره الحالي. 

وقد أكد األستاذ خالد العثمان نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية وقد أكد األستاذ خالد العثمان نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد ببنك الجزيرة بالقول "إن مشاركة بنك الجزيرة في هذا المعرض تأتي في إطار 

مساهمة البنك في دعم القطاع العقاري في المملكة والقيام بدور فاعل في إيجاد أفضل 
الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق طموحاتهم".  

بنك الجزيرة يقدم عروضًا خاصة في معرض 
الرياض العقاري 


