تنويه حول شهر رمضان

Ramadan Notice

التاريخ 2 :يونيو 2016

Date: 2 June 2016

السادة العمالء الكرام

Dear Customers,

يرجى العلم بأن ساعات العمل في فروع بنك نور لتقديم الخدمة خالل
شهر رمضان ستكون كما يلي:

During the Holy Month of Ramadan, timings
at Noor Bank branches will be as follows:

ستفتح جميع الفروع أبوابها أمام العمالء من الساعة التاسعة صباح ًا
وحتى الثانية ظهر ًا (من السبت إلى الخميس).

All branches will be open for customers
from 9:00 am to 2:00 pm (Saturday to Thursday).

أوقات العمل بفرع دبي مول

DUBAI MALL BRANCH TIMING

من العاشرة صباح ًا وحتى الثانية ظهر ًا (من السبت إلى الخميس)

)10:00 am to 2:00 pm (Saturday to Thursday

من التاسعة مساء الى الثانية عشرة صباحا (من السبت إلى الخميس)

)9:00 pm to 12:00 am (Saturday to Thursday

خدمات الصراف من العاشرة صباح ًا إلى الثانية ظهر ًا
(السبت إلى الخميس)

Teller Services from 10:00 am to 2:00 pm
)(Saturday to Thursday
Branch will be closed on Friday

أيام الجمعة :مغلق
أوقات العمل بفرع القيادة العامة لشرطة دبي

DUBAI POLICE HQ BRANCH TIMING

من التاسعة صباح ًا إلى الثانية ظهر ًا (األحد إلى الخميس)

)9:00 am to 2:00 pm (Sunday to Thursday

أوقات العمل بفرع نور للتجارة -د.م.سي  .سي

NOOR TRADE - DMCC BRANCH TIMING

الساعة التاسعة صباح ًا وحتى الثالثة ظهر ًا (من األحد إلى الخميس)

)9:00 am to 3:00 pm (Sunday to Thursday

خدمات الصراف من التاسعة صباح ًا إلى الثانية ظهر ًا
(األحد إلى الخميس)
فرع مطار دبي الدولي
الساعة التاسعة صباح ًا وحتى الثانية ظهر ًا (من السبت إلى الخميس)
وستعمل خدمات الصراف على مدار األربع والعشرين ساعة
طوال األسبوع
تعمل أجهزه الصراف اآللي طوال األربع والعشرين ساعة كالمعتاد.

يسر إدارة بنك نور أن تهنئ العمالء بحلول هذا الشهر الكريم.

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على ( )800 6667على مدار
األربع والعشرين ساعة

800 6667
noorbank.com

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

Teller Services from 9:00 am to 2:00 pm
)(Sunday to Thursday
AIRPORT BRANCH

)9:00 am to 2:00 pm (Saturday to Thursday
Teller Services 24/7

Our self-service machines will function round the
clock as usual.
The Management of Noor Bank extends its best wishes
to all of its customers during this Holy Month.
For any enquiries, kindly call our 24 hour
contact center on 800 6667

