
أكد بنك الجزيرة استمرار عمل فرعي مكة المكرمة والمدينة المنورة بصفة مستمرة خالل 

موسم الحج بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين كامل الفترة من 

يوم األربعاء الثامن من ذي الحجة 1438هـ الموافق 30 أغسطس 2017 إلى يوم الثالثاء 14 ذي الحجة 

1438هـ الموافق 05 سبتمبر 2017، من خالل فرع العزيزية في مكة المكرمة، وفرع المدينة المنورة 

الرئيسي في المدينة المنورة، من الساعة 11 صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. 

إلى جانب فرع جدة الرئيسي طريق الملك، وفرع الملز في الرياض، وفرع الشاطئ في الدمام، إلى جانب فرع جدة الرئيسي طريق الملك، وفرع الملز في الرياض، وفرع الشاطئ في الدمام، 

ستعمل من يوم األربعاء الثامن من ذي الحجة 1438هـ الموافق 30 أغسطس 2017 إلى يوم الثالثاء 

14 ذي الحجة 1438هـ الموافق 05 سبتمبر 2017، وبذلك يكون يوم الجمعة أول أيام العيد إجازة 

وسيكون دوام هذه الفروع من الساعة 11 صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. 

كما ستقدم جميع مراكز «فوري» لتحويل األموال التابعة لبنك الجزيرة جميع منتجات الصرافة كما ستقدم جميع مراكز «فوري» لتحويل األموال التابعة لبنك الجزيرة جميع منتجات الصرافة 

والتحويل إضافة إلى تقديم خدمات اإليداع النقدي لحسابات العمالء لدى بنك الجزيرة مع توافر بيع 

وشراء العمالت األجنبية (دوالر، يورو) في يومي األربعاء والخميس الثامن والتاسع من ذي الحجة 

1438هـ، وبذلك يكون يوم الجمعة 10 ذي الحجة 1438هـ الموافق 11 سبتمبر 2017م أول أيام العيد 

إجازة لجميع المراكز. 

وستعمل كل من مراكز البطحاء والبلد والمنتزه والعسكري والمروج والخالدية في مدينة وستعمل كل من مراكز البطحاء والبلد والمنتزه والعسكري والمروج والخالدية في مدينة 

الرياض ومركز مخطط 91 ومركز الصناعية 2 في الدمام ومركز العيسى في الخبر ومركز الجبيل 1 

ومراكز حراء ومشرفة والحمدانية في مدينة جدة إضافة إلى مركز ينبع والطائف والخرج وحائل 

وبريدة وتبوك ومركز أبها على فترتين صباحية من التاسعة صباحا إلى 12 ظهرا ومسائية من 

الرابعة عصرا إلى السابعة مساء يوميا، وذلك ابتداء من ثاني أيام العيد. 

وأشار محمد بن سعود السماري نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع في بنك وأشار محمد بن سعود السماري نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع في بنك 

الجزيرة إلى أن استمرار البنك في استقبال عمالئه الكرام عن طريق تلك الفروع أثناء إجازة الحج 

وعيد األضحى المبارك يأتي في إطار حرصه البالغ على خدمة العمالء ممن يحتاجون إلى إتمام 

عملياتهم المصرفية داخل الفروع أثناء هذه الفترة، كما يمكن للعمالء االستفادة من الخدمات 

المصرفية من خالل قنوات بنك الجزيرة البديلة عبر شبكة أجهزة الصراف اآللي المنتشرة في 

أنحاء المملكة، إضافة إلى الخدمات اإللكترونية المتنوّعة على مدار الساعة مثل "الجزيرة أون الين" 

و"الجزيرة سمارت"، إضافة إلى الهاتف المصرفي "الجزيرة فون". 

«بنك الجزيرة» ومراكز «فوري» يقدمان خدماتهما 
في الحج والعيد 


