
  

  

 

 خرب صحفي

مليون ريال  300بنك الجزيرة يوّقع اتفاقية لبيع محفظة متويل عقاري بقيمة 

 سعودي

 

 633م، أن صايف الربح بعد الزكاة والرضيبة بلغ 2022يونيو  30أوضح إعالن بنك الجزيرة عن النتائج املالية املوحدة للفرتة املنتهية يف 

. ويعود االرتفاع يف األرباح %10ريال خالل الفرتة امل�ثلة من العام السابق، بارتفاع قدره  مليون 573مليون ريال للفرتة الحالية، مقابل 

يف الفرتة الحالية مقابل الفرتة امل�ثلة من العام السابق بشكل رئييس بسبب االرتفاع يف دخل العمليات، واالنخفاض يف مصاريف 

 .العمليات

رشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري، اململوكة بالكامل لصندوق االستث�رات العامة، أعلن بنك الجزيرة عن توقيعه اتفاقية مع ال

 .مليون ريال سعودي 300لبيع محفظة متويل عقاري بقيمة 

ويسلط هذا اإلعالن الضوء عىل اتفاقية إعادة التمويل العقاري الثانية من نوعها ب� الجانب�، بحيث تصل القيمة اإلج�لية ملحافظ 

مليون ريال سعودي. ومن املتوقع أن تتيح االتفاقية، التي تعد أكرب اتفاقية إعادة متويل  480لتمويل العقاري املعاد متويلها إىل ا

 .عقاري يف القطاع املرصيف، سيولة طويلة األمد لسوق التمويل العقاري يف اململكة مع تسهيل إدارة املخاطر يف هذا القطاع

رشاكة طويلة ال«، الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لبنك الجزيرة: مالعبد الكريتفاقية، قال األستاذ نايف ويف سياق تعليقه عىل اال 

األمد مع الرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري تعزز جهودنا بتوف� حلول متويل عقاري مناسبة للمواطن� السعودي�. ستساعدنا 

ري عىل تسهيل توف� املزيد من حلول التمويل العقاري السيولة الناتجة عن اتفاقنا األخ� مع الرشكة السعودية إلعادة التمويل العقا

للمواطن� يف اململكة، م� يوسع قاعدة املستفيدين املتزايدة لدينا. ك� توفر لنا الرشاكة املستمرة أدوات إدارة رأس املال 

ودية إلعادة التمويل العقاري واملخاطر الرضورية لعملياتنا الشاملة وتخصيص رأس املال. ومبوازاة ذلك، نواصل دعم الرشكة السع

 .«2030ومنظومة اإلسكان يف اململكة يف تحقيق أهداف برنامج اإلسكان يف رؤية 

نسعى عىل الدوام إىل توسيع رشاكاتنا مع «وقال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري: 

 ٪70املتمثل يف زيادة معدالت متلك املواطن� للمنازل بنسبة  2030ان وفق رؤية املمول� العقاري� لترسيع تحقيق هدف اإلسك

 يف اململكة. تعد االتفاقية املربمة مع بنك الجزيرة أكرب اتفاقية إلعادة التمويل العقاري يف القطاع املرصيف، وهذا دليل عىل مرونتنا

ل إدارة السيولة واملخاطر. نحن فخورون بالبناء عىل رشاكتنا طويلة يف دعم مقدمي خدمات التمويل العقاري املتنوع� من خالل حلو 

 .«األمد مع بنك الجزيرة حيث نقدم معاً للمواطن� متويالً عقارياً ميسور التكلفة م� يسهم يف زيادة نسبة متلك املنازل

تحقيق املنتجات املبتكرة والحلول املالية ل وتزامنا مع النمو املستمر يف سوق التمويل العقاري، يستمر بنك الجزيرة يف تقديم أفضل

يخص قطاع اإلسكان ومن أهمها زيادة نسبة متلك املواطن� للمنازل ومساهمة صناعة  في� 2030األهداف الطموحة لرؤية اململكة 

 .التمويل العقاري يف الناتج املحيل



  

  

 

 

 :نبذة عن بنك الجزيرة

دة املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية، التي تقدم يعد بنك الجزيرة إحدى املؤسسات املالية الرائ

لألفراد والرشكات واملؤسسات خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية من خالل فريق عمل محرتف ومتفاٍن يف 

 .خدمة العمالء وتطوير العمل املرصيف

 .نتجات املبتكرة للتمويل العقاري والشخيص تهدف اىل تلبية احتياجات العمالء وتحقيق تطلعاتهميقدم البنك حزمة واسعة من امل

 :نبذة عن الرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري

كرشكة مملوكة بالكامل لصندوق االستث�رات العامة السعودي، بهدف املساعدة يف تحّول سوق اإلسكان  2017تأسست عام 

 .صلت الرشكة عىل ترخيص من البنك املركزي السعودي للعمل يف إعادة التمويل العقاري من خالل السوق الثانويةاملحيل، حيث ح

مُتكن الرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري األفراد والجهات الطامحة بالتمويل العقاري بشكل مبارش وغ� مبارش من زيادة وتنوع 

عدل ربح ثابت، وكجزء من مهامها الرئيسية، تُقدم الرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري متويالً التمويالت العقارية طويلة األجل مب

قص� األجل للممول� العقاري� لتوف� السيولة وتخفيف العبء عىل رأس املال، م� يتيح زيادة يف النمو لقطاع التمويل العقاري 

عودي�. ثم تقوم الرشكة بعد ذلك بتجميع وحزم محافظ التمويل يف أوراق مالية وزيادة يف معدالت متلك املساكن للمواطن� الس

ولية الرشكة فريقا إداريا استفاد من أفضل امل�رسات الد كوالدولي�. ومتلمدعومة بالتمويالت العقارية لبيعها للمستثمرين املحلي� 

 .ملكة العربية السعوديةيف هذا املجال؛ لتكون الرشيك املفّضل للممول� العقاري� يف امل

 


