
قام معالي وزير اإلسكان األستاذ ماجد بن عبداهللا الحقيل بزيارة بنك الجزيرة بهدف 
تعزيز التعاون والتنسيق استعداداً إلطالق برنامجي «التمويل السكني المدعوم» 

و«الرهن الميسر» وقد كان في استقبال معاليه سعادة المهندس طارق بن عثمان 
القصبي رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ نبيل بن داود الحوشان الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب وعدد من نواب الرئيس التنفيذي وكبار مسؤولي وزارة اإلسكان وصندوق 

التنمية العقارية. 
وناقش وزير اإلسكان أثناء زيارته لبنك الجزيرة سبل التعاون بين الوزارة والبنك في وناقش وزير اإلسكان أثناء زيارته لبنك الجزيرة سبل التعاون بين الوزارة والبنك في 
مجال تنمية ودعم قطاع اإلسكان، وتمكين المواطنين المستحقين من تملك 

وحدات سكنية، كما استعرض معاليه أحدث المنتجات والبرامج التي يطلقها صندوق 
التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والتي بدأت بإطالق 

منتجي التمويل المدعوم والرهن الميسر.  
وأكد معالي الوزير خالل الزيارة أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تعتبر رافدة وأكد معالي الوزير خالل الزيارة أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تعتبر رافدة 

لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطالقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك 
السكني وتحقيق المزيد من الرفاه واالستقرار االقتصادي واالجتماعي لجميع 

المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن األمثل بين العرض والطلب في سوق اإلسكان عبر 
خلق وتنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول 
المناسبة لتوفير السكن المالئم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني 
بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق األهداف اإلستراتيجية التي تشمل تحفيز 

المعروض العقاري ورفع اإلنتاجية وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني المعروض العقاري ورفع اإلنتاجية وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني 
مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في تحسين الناتج المحلي. 

كما أشار األستاذ أيهم بن محمد اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية كما أشار األستاذ أيهم بن محمد اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية 
إلى تحويل الصندوق من مقرض مباشر الى داعم لخدمة للتمويل المقدم من قبل 

البنوك والمؤسسات المالية لخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين من المواطنين 
وشراء المحافظ التمويلية لتوفير السيولة النقدية للممولين. من جهته أوضح 

المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس اإلدارة ببنك الجزيرة حرص البنك 
على المساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، ودفع حركة التنمية بالمملكة 

بالتعاون مع وزارة اإلسكان والتي تقوم بجهود جبارة لتسهيل حصول المواطنين على 
السكن المناسب، فتحظى بكل أشكال الدعم من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة السكن المناسب، فتحظى بكل أشكال الدعم من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهللا-، وفقا لرؤيته 
اإلستراتيجية لالرتقاء بمستوى حياة المواطنين. بدوره عقب األستاذ نبيل بن داود 
الحوشان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بقوله :"الشراكة بين بنك الجزيرة ووزارة 
اإلسكان في إطار التمويل العقاري والسكني تُعد مثاالً يحتذى به، ونحن نؤكد جاهزية 
البنك لتعزيز التعاون، وتحقيق األهداف المرجوة منه بكفاءة واحترافية رفيعة تليق 

بتاريخ وعراقة البنك، كما نسعى دوماً إليجاد وتطوير المنتجات التمويلية المتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية بما يخدم تطلعات مواطني هذا البلد الكريم في الحصول أحكام الشريعة اإلسالمية بما يخدم تطلعات مواطني هذا البلد الكريم في الحصول 
على السكن المناسب، وجعل الحلول التمويلية في متناول أكبر شريحة ممكنة من 

المواطنين". 

وزير اإلسكان يزور مقر بنك الجزيرة لمناقشة 
التعاون في دعم وتنمية القطاع 


