
enjaz.bankalbilad.com لمعرفة المزيد من المعلومات عن شبكة فروع انجاز نأمل زيارة موقعنا
For more info about our network of branches please visit our website enjaz.bankalbilad.com

مطار الملك خالد، الرياض
24  ساعة 

King Khalid Airport, Riyadh
24 HOURS

1:00 PM to 5:30 PM 1:00 م إلى  5:30م 

الخرج, الخرج

العسكري، الرياض 

الريل، الرياض

البطحاء، الرياض

الخزان، الرياض

الروضة، الرياض

البلد، الرياض

المرقب، الرياض

صناعيه السلي، الرياض

المدينة الصناعية الثانية

المروج، الرياض

Al Balad, Riyadh

Al Marqab, Riyadh

Sulai Sanaya, Riyadh

Second Industrial city

Al Murooj, Riyadh

Al Kharj, Al Kharj

Al Askri, Riyadh

Al Rail, Riyadh

Al Batha , Riyadh

Al Khazan, Riyadh

Al Rawdah, Riyadh

|

|

|

|

|

|

920 001 002
enjaz.bankalbilad.com

Saturday to Thursday:
10:00 AM to 5:00 PM

من السبت إلى الخميس:
10:00 ص إلى 5:00 م 

Central Region / المنطقة الوسطى

Branches Opening on Friday
فروع انجاز العاملة يوم الجمعة

أوقات عمل فروع انجاز في شهر رمضان
Enjaz branches Ramadan working hours



enjaz.bankalbilad.com لمعرفة المزيد من المعلومات عن شبكة فروع انجاز نأمل زيارة موقعنا
For more info about our network of branches please visit our website enjaz.bankalbilad.com

1:00 PM to 5:30 PM 1:00 م إلى  5:30م 

الكوت, الهفوف

الجبيل الرئيسي، الجبيل

حياة بالزا، الدمام

شارع الخزان، الدمام

الدمام الرئيسي، الدمام

شارع الظهران، الخبر

شارع االمير ناصر، الخبر

األحساء، األحساء

شارع جدة، الجبيل

Dhahran Street, Al Khobar

Prince Nasser St, Al Khobar

Al Ahsa, Al Ahsa

Jeddah Street, Al Jubail

Al Koot, Al Hofuf

Al Jubail Main, Al Jubail

Hayat Plaza, Dammam

Al Khazan Street, Dammam

Main Dammam, Dammam

|

|

|

|

|

920 001 002
enjaz.bankalbilad.com

Saturday to Thursday:
10:00 AM to 5:00 PM

من السبت إلى الخميس:
10:00 ص إلى 5:00 م 

Eastern Region / المنطقة الشرقية

Branches Opening on Friday
فروع انجاز العاملة يوم الجمعة

أوقات عمل فروع انجاز في شهر رمضان
Enjaz branches Ramadan working hours



Al Sitiyn, Jeddah

Al Salama, Jeddah

العنبرية، المدينة المنورة

السلطانة،  المدينة المنورة

ينبع الرئيسي، ينبع

شارع قابل، جدة

شارع الملك عبدالعزيز، جدة

الستين، جدة

السالمة، جدة

Al Anbaria, Almadinah Almuanwah

Sultana, Almadinah Almunawarah

Yanbu Main, Yanbu

Qabel street, Jeddah

King Abdulaziz St, Jeddah
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|

|
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enjaz.bankalbilad.com لمعرفة المزيد من المعلومات عن شبكة فروع انجاز نأمل زيارة موقعنا
For more info about our network of branches please visit our website enjaz.bankalbilad.com

1:00 PM to 5:30 PM 1:00 م إلى  5:30م 

920 001 002
enjaz.bankalbilad.com

Saturday to Thursday:
10:00 AM to 5:00 PM

من السبت إلى الخميس:
10:00 ص إلى 5:00 م 

Western Region / المنطقة الغربية

Branches Opening on Friday
فروع انجاز العاملة يوم الجمعة

أوقات عمل فروع انجاز في شهر رمضان
Enjaz branches Ramadan working hours



enjaz.bankalbilad.com لمعرفة المزيد من المعلومات عن شبكة فروع انجاز نأمل زيارة موقعنا
For more info about our network of branches please visit our website enjaz.bankalbilad.com

1:00 PM to 5:30 PM 1:00 م إلى  5:30م 

حائل الرئيسي, حائل

المنشية، تبوك

بريدة الرئيسي، بريدة

Main Hail, Hail

Al Mansheyah, Tabuk

Main Buraida, Buraida

920 001 002
enjaz.bankalbilad.com

Saturday to Thursday:
10:00 AM to 5:00 PM

من السبت إلى الخميس:
10:00 ص إلى 5:00 م 

Northern Region / المنطقة الشمالية

Branches Opening on Friday
فروع انجاز العاملة يوم الجمعة

أوقات عمل فروع انجاز في شهر رمضان
Enjaz branches Ramadan working hours



enjaz.bankalbilad.com لمعرفة المزيد من المعلومات عن شبكة فروع انجاز نأمل زيارة موقعنا
For more info about our network of branches please visit our website enjaz.bankalbilad.com

1:00 PM to 5:30 PM 1:00 م إلى  5:30م 

البلد، خميس مشيط

نجران، نجران

جازان، جازان

بيش، بيش

حفرالباطن، حفرالباطن

Al Balad، Khamis Mushait

Al Najran، Najran

Jizan، Jizan

Baish، Baish

Hafar Al Batin, Hafar Al Batin

920 001 002
enjaz.bankalbilad.com

Saturday to Thursday:
10:00 AM to 5:00 PM

من السبت إلى الخميس:
10:00 ص إلى 5:00 م 

Southern Region / المنطقة الجنوبية

Branches Opening on Friday
فروع انجاز العاملة يوم الجمعة

أوقات عمل فروع انجاز في شهر رمضان
Enjaz branches Ramadan working hours


