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بنك الجزيرة يعلن إستمرارية فروعه ومراكز »فوري« لتحويل األموال العاملة
خالل إجازة عيد الفطر

أعلــن بنــك الجزيــرة اســتمرار العمــل يف عــدد مــن فروعــه خــال إجــازة عيــد الفطــر املبــارك للعــام 1441هـــ، عــى  أن يكــون 

أول أيــام عيــد الفطــر إجــازة لجميــع الفــروع وتســتأنف دوامهــا ثــاين أيــام عيــد الفطــر حتــى يــوم الخميــس 10/5/ 1441هـــ 

املوافــق 28 مايــو 2020م، مــن الســاعة الحاديــة عــرة صباحــاً حتــى الثانيــة ظهــراً ، يف كل مــن فــرع جــدة الرئيــي يف 

مدينــة جــدة وفــرع العزيزيــة يف مكــة املكرمــة وفــرع طريــق امللــك يف مدينــة الريــاض، وفــرع الخــر الرئيــي يف الخــر، 

كــا ستســتمر فــروع مراكــز فــوري لتحويــل األمــوال التابعــة لبنــك الجزيــرة يف جميــع انحــاء اململكــة بتقديــم جميــع خدمــات 

الرصافــة والتحويــل.

هــذا وســيكون أول أيــام عيــد الفطــر إجــازة لجميــع مراكــز فــوري لتحويــل االمــوال عــى ان يســتأنف دوام املراكــز ثــاين أيــام 

عيــد الفطــر، مــن الســاعة العــارشة صباحــاً حتــى الرابعــة عــرصاً.

وأشـار األسـتاذ/ محمـد بـن سـعود السـاري، نائـب الرئيـس ورئيـس شـبكة الفـروع وقنـوات التوزيـع يف بنـك الجزيـرة إىل 

التباعـد  الواجبـة و  الكـرام مـع إسـتيفاء تطبيـق جميـع  اإلشـراطات الصحيـة  البنـك يف اسـتمرار اسـتقبال عمائـه  حـرص 

االجتاعـي  للمحافظـة عـى صحـة الجميـع يـأيت حرصـا مـن بنـك الجزيـرة  عـى توفري الخدمـات املرصفية كافـة لعمائه خال 

إجـازة العيـد ووضـع خدمـة العمـاء كأولويـة  لتيسـري إمتـام عملياتهـم املرصفيـة الرضوريـة داخـل الفـروع خـال هـذه الفـرة.

وأضـــاف  إىل أنـــه ميكـــن للعمـــاء االســـتفادة مـــن الخدمـــات املرصفيـــة مـــن خـــال قنـــوات بنـــك الجزيـــرة املختلفـــة إمـــا عـــر 

ــدار  ــة عـــى مـ ــات اإللكرونيـ ــتخدام الخدمـ ــن خـــال اسـ ــة ، أو مـ ــاء اململكـ ــزة الـــرصاف اآليل املنتـــرة يف أنحـ ــبكة أجهـ شـ

ـــرة فـــون« والتـــي تتيـــح إجـــراء  ـــرة أون اليـــن« و«الجزيـــرة ســـارت« إضافـــة إىل الهاتـــف املـــرصيف »الجزي الســـاعة مثـــل »الجزي

كافـــة العمليـــات املرصفيـــة إضافـــة إىل الحـــواالت املحليـــة والدوليـــة. كـــا  ميكـــن للعمـــاء األســـتفادة  مـــن خدمـــة تحويـــل 

األمـــوال داخليـــاً ودوليـــاً مجانـــاً عـــر قنواتـــه اإللكرونيـــة لجميـــع عمـــاء البنـــك التـــي أطلقهـــا البنـــك مؤخـــرا، وذلـــك تبعـــاً للجهـــود 

املبذولـــة للتعامـــل مـــع آثـــار فـــريوس كورونـــا املســـتجد يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية.


