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استمراراً لتقديم املزيد من املكافآت ألعضاء برنامج » اجواء«
بنك الجزيرة يوقع اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية السعودية

ـــع بنـــك  الجزيـــرة  ممثـــاً بربنامـــج »بطاقـــة أجـــواء«، اتفاقـــاً مـــع برنامـــج الفرســـان الخـــاص باملســـافرين الدامئـــن عـــى مـــن  وقّ

الخطـــوط الجويـــة العربيـــة الســـعودية، إلضافـــة مزيـــد مـــن التعـــاون و الخدمـــات املقدمـــة ألعضـــاء الربنامجـــن و الحصـــول عـــى 

خدمـــات مميـــزة التـــي متكـــن عمـــاء البنـــك مـــن تحويـــل نقـــاط برنامـــج مكافـــآت أجـــواء واســـتبدالها بأميـــال الفرســـان حيـــث 

يتمتـــع أعضـــاء برنامـــج الفرســـان مبزايـــا وخدمـــات متعـــددة، رحـــات مجانيـــة وترفيـــع درجـــة الســـفر مـــع زيـــادة مجانيـــة يف وزن 

األمتعـــة وأولويـــة عـــى قامئـــة االنتظـــار وغرهـــا. وبإنضـــام »الســـعودية« إىل تحالـــف رشكات الطـــران “ســـكاي تيـــم”، 

ــال  ــة إىل جانـــب الحصـــول عـــى أميـ ــعة مـــن خطـــوط الطـــران العامليـ ــبكة واسـ ــان الوصـــول إىل شـ ــاء الفرسـ ميكـــن ألعضـ

املكافـــآت واســـتبدالها عـــرب شـــبكة »ســـكاي تيـــم«.

ومـــن جانبـــه أشـــار األســـتاذ / خالـــد بـــن عثـــان العثـــان نائـــب أول للرئيـــس ورئيـــس مجموعـــة الخدمـــات املرصفيـــة لألفـــراد 

ببنـــك الجزيـــرة أن هـــذه االتفاقيـــات تحمـــل نقلـــة نوعيـــة وفـــق معايـــر ذات جـــودة عاليـــة لكســـب والء عمـــاء البنـــك و تقديـــم 

كل مـــا هـــو أفضـــل مـــن الخدمـــات املقدمـــه والتعـــاون والتكامـــل و التنافســـية و مواكبـــة التطـــورات، كـــا أضـــاف أن عمـــل 

الكيانـــان معـــاً يعنـــي مزيـــد مـــن التفـــوق يف الخدمـــات و يعـــزز قـــدرة الربنامجـــن عـــى بنـــاء عاقـــات اســـراتيجية متكاملـــة 

ذات أهـــداف مشـــركة لتحقيـــق الريادة.حيـــث تؤهـــل عمـــاء البنـــك الكـــرام حامـــي بطاقـــة أجـــواء مـــن تحويـــل النقـــاط مـــن 

ـــل كل 21 نقطـــة يتـــم تحولهـــا  ـــال الفرســـان حيـــث ســـيحصل العميـــل عـــى 1 ميـــل يف الفرســـان مقاب برنامـــج أجـــواء إىل أمي

ـــواء ـــج أج مـــن برنام

وقـــد أفصـــح  األســـتاذ / حســـام جـــال مديـــر عـــام الفرســـان برشكـــة الخطـــوط الســـعودية للنقـــل الجـــوي بـــأن الرشاكـــة مـــع 

بنـــك الجزيـــرة والـــذي يعتـــرب مـــن أحـــد أهـــم املصـــارف الرائـــدة يف اململكـــة تـــأيت ضمـــن خطـــط الســـعودية يف تحقـــق رؤيـــة 

ـــادة يف تقديـــم الخدمـــات ألعضـــاء برنامجـــه املميـــز يف منطقـــة الـــرشق األوســـط، و  »برنامـــج الفرســـان« يف أن يحتـــل الري

كجـــزء مـــن هـــذه الرشاكـــة ســـيكون هنـــاك فـــرص إضافيـــة و نشـــاطات مشـــركة ملزيـــد مـــن املزايـــا و كســـب األميـــال و أصبـــح 

بإمـــكان أعضـــاء برنامـــج »أجـــواء« مـــن بنـــك الجزيـــرة اســـتبدال نقاطهـــم للحصـــول عـــى أميـــال الفرســـان عـــرب مجموعـــة خيـــارات 

ـــد  ـــم ملزي ـــاء وتدفعه ـــام باألعض ـــدى االهت ـــة تعكـــس م ـــذه الرشاك ـــا أن ه ـــتوى، ك ـــة املس ـــآت راقي ـــز و مكاف ـــم حواف لتقدي

مـــن الثقـــة والـــوالء« للربنامجـــن وتحقـــق متيزهـــم .

 الجديـــر بالذكـــر أن بطاقـــة أجـــواء االئتانيـــة متنـــح حامليهـــا أعـــى قيمـــة نقـــاط مقابـــل كل ريـــال يتـــم رصفـــه بواســـطة 

ـــارات، مثـــل الســـفر أو املتجـــر  البطاقـــة، باإلضافـــة إىل ســـهولة اســـتخدام النقـــاط املكتســـبة واســـتبدالها بالعديـــد مـــن الخي

اإللكـــروين أو القســـائم الرشائيـــة واســـتبدال النقـــاط لـــدى الـــرشكاء مـــن خـــال املوقـــع اإللكـــروين الخـــاص بربنامـــج أجـــواء 
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