اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

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 1441 /10/5هـــ

املوافــق  28مايــو 2020م ،مــن الســاعة الحاديــة عــرة صباح ـاً حتــى الثانيــة ظهــرا ً  ،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 صباحـاً حتــى الرابعــة عــرا ً.

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

حـرص البنـك يف اسـتمرار اسـتقبال عمالئـه الكـرام مـع إسـتيفاء تطبيـق جميـع اإلشتراطات الصحيـة الواجبـة و التباعـد

االجتامعـي للمحافظـة على صحـة الجميـع يـأيت حرصـا مـن بنـك الجزيـرة على توفري الخدمـات املرصفية كافـة لعمالئه خالل

إجـازة العيـد ووضـع خدمـة العملاء كأولويـة لتيسير إمتـام عملياتهـم املرصفيـة الرضوريـة داخـل الفـروع خلال هـذه الفترة.

وأض ــاف إىل أن ــه ميك ــن للعم ــاء االس ــتفادة م ــن الخدم ــات املرصفي ــة م ــن خ ــال قن ــوات بن ــك الجزي ــرة املختلف ــة إم ــا ع ــر
ش ــبكة أجه ــزة ال ــراف اآليل املنت ــرة يف أنح ــاء اململك ــة  ،أو م ــن خ ــال اس ــتخدام الخدم ــات اإللكرتوني ــة ع ــى م ــدار

الس ــاعة مث ــل «الجزي ــرة أون الي ــن» و»الجزي ــرة س ــارت» إضاف ــة إىل الهات ــف امل ــريف «الجزي ــرة ف ــون» والت ــي تتي ــح إج ــراء
كاف ــة العملي ــات املرصفي ــة إضاف ــة إىل الح ــواالت املحلي ــة والدولي ــة .ك ــا ميك ــن للعم ــاء األس ــتفادة م ــن خدم ــة تحوي ــل

األمــوال داخليـاً ودوليـاً مجانـاً عــر قنواتــه اإللكرتونيــة لجميــع عمــاء البنــك التــي أطلقهــا البنــك مؤخــرا ،وذلــك تبعـاً للجهــود
املبذول ــة للتعام ــل م ــع آث ــار ف ــروس كورون ــا املس ــتجد يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية.
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