�إعــــالن لـــلـعمـــالء

Notice to Customers

يـود بـنك �إت�ش �إ�س بي �سي الـ�شـرق الأو�سـط الـمـحـدود �أن يـعـلـن لـعـمـالئـه وجـمهوره
الـكرام بـ�أن �سـاعـات العمل امل�رصيف خالل �شهر رم�ضان الكرمي �ستكون من ال�ساعة
� 9.00صباح ًا وحتى ال�ساعة  02.00بعد الظهر من ال�سبت �إلى اخلمي�س ،يف كافة
فروعنا يف الإمارات العربية املتحدة.

HSBC Bank Middle East Limited wishes to inform its
customers and the general public that during the holy month
of Ramadan banking hours will be from 09.00 am – 02.00
pm, Saturday to Thursday, across all our UAE branches.

هذا و�ستكون مراكز خدمة العمالء التالية مفتوحة للعمل وفق ًا للأوقات املبينة �أدناه.
يرجى املالحظة �أن مراكز خدمة العمالء �ستكون مغلقة خالل فرتة الإفطار وذلك من
م�ساء.
ال�ساعة  7:00وحتى ال�ساعة 8:00
ً

The following Customer Service Units will be open according
to the timing below. Please note, that all the CSUs will be
closed from 07.00 pm to 08.00 pm for iftar.

Friday

Saturday to Thursday

 Customer Service UnitDubai

مـول الإمارات

04.00 pm – 10.00 pm

10.00 am – 10.00 pm

Mall of the Emirates

مردف �سيتي �سنرت

04.00 pm – 10.00 pm

10.00 am – 10.00 pm

Mirdiff City Centre

دبـي مـول

04.00 pm – 10.00 pm

10.00 am – 10.00pm

Dubai Mall

مركز ابـن بطوطة

04.00 pm – 10.00 pm

10.00 am – 10.00 pm

Ibn Battuta Mall

مــغــلــق Closed

09.00 am – 03.00 pm

Al Saqr Business Tower

مـركـز خـدمـة الـعـمـــالء  -دبي

اجلمعـة

مبنى برج ال�صقر للأعمال

ال�سبت �إلى اخلمي�س

مـركـز خـدمـة الـعـمـــالء � -أبوظبي

 Customer Service UnitAbu Dhabi

مركز التجارة العاملى
يا�س مول

مــغــلــق Closed

10.00am – 06.00pm

World Trade Centre

04:00 pm – 10:00 pm

10.00am – 10.00pm

Yas Mall

كما �سيتوفر للعمالء �إمكانية اال�ستفادة من اخلدمات التالية:

• اخلدمات امل�رصفية الهاتفية 600 55 4722 -
• اخلدمات امل�رصفيةعرب الإنرتنت www.hsbc.ae -
• اخلدمات امل�رصفية للم�ؤ�س�سات  ،HSBCnetاملدفوعات امل�ؤ�س�ساتية
( 800 4407من داخل الإمارات)
وبطاقات ال�رشكات
( +971 4 366 9001من خارج الإمارات)
			
• لال�ستف�سارات املتعلقة بالتجارة)800 4722 87233( 800 HSBC TRADE :
مع خال�ص تهانينا بحلول ال�شهر الف�ضيل وكل عام و�أنتم بخري.
بـنـك �إت�ش �إ�س بي �سي الـ�شـرق الأو�سـط الـمـحـدود
مكتب �إدارة ال�رشق الأو�سط
مبنى � ،5إعمار �سكوير
�ص.ب ،502601 :دبي� ،إ.ع.م
www.hsbc.ae

© بنك بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود  2017جميع احلقوق حمفوظة .ال يجوز ا�ستن�ساخ �أي جزء من
هذا املن�شور �أو تخزينه يف �أي جهاز خلزن املعلومات �أو حتويله ،يف �أي �شكل �أو و�سيلة �إلكرتونية ،ميكانيكية ،الت�صوير،
الت�سجيل� ،أو غري ذلك ،دون احل�صول على �إذن خطي م�سبق من بنك بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود.
�صدر عن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود فرع الإمارات العربية املتحدة� ،ص.ب ،66 .دبي ،الإمارات
العربية املتحدة ،خا�ضع للتنظيم من قبل م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي وخا�ضع للتنظيم الرئي�سي من قبل
�سلطة دبي للخدمات املالية.CRN 170544 .

The following services will also be available:
• HSBC Phone Banking Service (open 24/7) - 600 55 4722
• HSBC Internet Banking - www.hsbc.ae
• For Corporate HSBCnet, Corporate payments
and Corporate Cards:
)800 4407 (within UAE
		
)+9714 366 9001 (outside UAE
)• For Trade related queries: 800 HSBC TRADE (800 4722 87233
Wishing you all Ramadan Mubarak.
HSBC Bank Middle East Limited
Middle East Management Office
Building 5, Emaar Square
PO Box 502601, Dubai, UAE
www.hsbc.ae
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