
في إطار خطط تطوير الحلول والخيارات التمويلية لعمالئه من األفراد، وإتاحة أكبر 
قدر من خيارات التمويل بما يناسب تنوع احتياجات العمالء، أطلق بنك الجزيرة 
حملة (حوِّل تمويلك علينا) التي تهدف إلى تسهيل حصول العمالء الذين تنطبق 

عليهم الشروط الخاصة بهذه الخدمة على تمويل شخصي لغرض سداد 
مديونياتهم القائمة وإعادة ترتيب أوضاعهم المالية ليحصل العميل على أعلى مبلغ 
تمويل بأقل هامش ربح. وحول هذه الحملة التي تعد من أقوى العروض التسويقية 

التي يقدمها بنك الجزيرة، قال األستاذ خالد العثمان نائب أول الرئيس ورئيس 
مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد: "إن إطالق الحملة يأتي ضمن مسار توسيع مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد: "إن إطالق الحملة يأتي ضمن مسار توسيع 
الخيارات أمام العمالء الجدد لتسهيل سداد مديونياتهم عن طريق بنك الجزيرة، 

حيث يأتي التزام البنك الدائم بتلبية حاجة عمالئه وحرصه على تقديم أفضل البرامج 
والخدمات التي تلبي حاجاتهم الحقيقية. 

وأضاف األستاذ خالد العثمان أن الحملة أُعدت للعمالء الجدد لتمكنهم من تحويل وأضاف األستاذ خالد العثمان أن الحملة أُعدت للعمالء الجدد لتمكنهم من تحويل 
مديونياتهم من البنوك األخرى إن وجدت ليتمتع العميل بتمويل ميسر يشتمل 
على الكثير من المزايا ضمن برامج التمويل الشخصي لبنك الجزيرة المتوافقه مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية. وأشار األستاذ خالد العثمان إلى إمكانية الحصول على 
تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي بهامش ربح تنافسي يعد األفضل في 

المملكة، مع إمكانية الحصول على موافقة فورية وسرعة في التنفيذ للحصول على 
التمويل المطلوب. وأوضح األستاذ العثمان أن طرح هذه الحملة يأتي ضمن مسار 
توفير خيارات متعددة للعمالء لتسهيل سداد مديونياتهم عن طريق بنك الجزيرة توفير خيارات متعددة للعمالء لتسهيل سداد مديونياتهم عن طريق بنك الجزيرة 
واالستفادة من الخدمات والمميزات والبرامج التمويلية المختلفة والمتنوعة التي 
يقدمها البنك لعمالئه". يذكر أن بنك الجزيرة أتاح الخدمة لعمالئه من خالل زيارة 
أقرب فرع من فروع البنك أو االتصال على الهاتف المجاني 8002449999 أو عن طريق 
موقع البنك على اإلنترنت، حيث يجدون منتسبي الجزيرة على أتم االستعداد لتقديم 

المساعدة. 

بنك الجزيرة يطلق حملة (حوِّل تمويلك علينا) 
تتوافق مع أحكام الشريعة.. وتوفر تمويالً يصل لـ 

2 مليون ريال 


