
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC ع م ش اإلسالمي اإلمارات لمصرف المسجلة التجارية العالمة هو اإلسالمي اإلمارات

Please use BLOCK LETTERS & BLACK INK only  األسود الحبر واستخدام واضح بخط التفاصيل كافة استكمال يرجى

Bank Reference Number (Bank use only)  
 رقم المرجع (الستخدام المصرف فقط)

Date  
 D D M M Y Y التاريخ

Subscriber Details / بيانات المشتر ك  New / مشترك جديد  Existing / مشترك حالي 
Subscriber ID (For existing subscription only) 
( فقط الحاليينللمشتركين   رقم المشترك (

Preferred Subscriber ID (Subscriber ID should be between 3-15 characters) / (يجب أن يكون رقم تعريف المشترك بين ٣ – ١٥ حرفا )  رقم االشتراك  المفضل

Option 1 / ولاأل  الخيار 

Option 2 / الخيار الثاني 

Subscriber Name (Company name as per Bank’s records) 
 اسم المشترك ( اسم الشركة كما هو مدون في سجالت المصرف)
Subscriber Address 
 عنوان المشترك

PO Box Number 
ص رقم .ب   

Country 
 الدولة

Telephone 
 رقم الهاتف
Fax 
 رقم الفاكس
Authorised Contact Person Name 
 اسم الشخص المفوض

Authorised Contact Person Mobile Number 
 رقم الهاتف المتحرك  للشخص المفوض 

Authorised Contact Person Email 
 البريد اإللكتروني للشخص المفوض

Type of Administration / نوع اإلدارة 

 Single / منفردة  Dual / مشتركة 

 Please provide the below details and official e-mail ID’s of staff who will be the Administrator for 
smartBUSINESS 

 For single type of administration (Only Administrator Maker-Authoriser is required) 
 For dual type of Administration (Both  Administrator Maker and Administrator Authoriser are

required) 
 User ID should be between 3-15 characters with no special characters. 
 In case Administrator does not have a valid UAE mobile number, kindly complete the token form. 

 سيكون   الذي للموظف الرسمي االلكتروني البريد وعنوان التالية البيانات تقديم  يرجى
 .بيزنس لسمارت مديرا

 مدير اعتماد البيانات - مدير ادخال البياناتيتطلب فقط (  المنفردة اإلدارة لنوع ( 

 مدير اعتماد البياناتو مدير ادخال البيانات من كل يتطلب ( المشتركة  لنوع اإلدارة (  

 بدون رموز خاصة حرفا ١٥ – ٣ بين المشترك تعريف رقم يكون أن يجب.  

 الرمز استمارة تعبئة يرجى بالدولة، مفعل  متحرك هاتف المدير لدى يكن لم إذا. 

Administrator Role 
 دور المدير

Administrator Maker-Authoriser  
اعتماد البيانات -مدير ادخال البيانات    

Administrator Maker  
 مدير ادخال البيانات

 Administrator Authoriser 
مدير اعتماد البيانات  

Proposed Administrator ID 
المقترح المدير تعريف رقم  

Administrator Name 
المدير اسم  

E-mail ID 
اإللكتروني البريد عنوان  

Mobile Number 
المتحرك الهاتف رقم  

Account(s) to be added on smartBUSINESS / رقامرقم /أ الحسابات المطلوب إضافتها لخدمة السمارت بيزنس   
Please enter CIF and account name of main applicant and any Subsidiary Companies. 
Authorisation Letter from the Subsidiary Company required  

وأية شركات تابعة.األساسي  واسم مقدم الطلب ملف تعريف رقامأيرجى ادخال   
  مطلوب رسالة تفويض من الشركة التابعة

1 
Account Name /  الحساباسم  

CIF Number / 4 رقم ملف تعريف العميل 
Account Name / الحساب اسم
CIF Number / رقم ملف تعريف العميل 

2 
Account Name /  الحساباسم  
CIF Number / 5 رقم ملف تعريف العميل 

Account Name / الحساب اسم
CIF Number / رقم ملف تعريف العميل 

3 
Account Name /  الحساباسم  
CIF Number / 6 رقم ملف تعريف العميل 

Account Name / الحساب اسم
CIF Number / رقم ملف تعريف العميل 

Products (Mark a tick against Check Boxes)  (يرجى التأشير على إحدى المربعات) المنتجات 

 Payments / الدفعات  Enquiry / االستعالم  Any Other / خرىأ   

 Enable One-Off Input /  عملية واحدةإجراء تفعيل    Disable Transaction Controller / العمليات خيار التحكم في تعطيل  

 Allow Administrators to reset own password /  السماح للمدير بإعادة ضبط كلمة السر  Allow Users to reset own password / السماح للمستخدم بإعادة ضبط كلمة السر 

Authorised Signatory(ies) / )ة( المعتمد / التوقيعاتالتوقيع   Authorised Signatory(ies) / (ة) المعتمد / التوقيعاتلتوقيعا  

شتراكا في خدمة ”سمارت بيزنس“  طلب 
Application Form for smartBUSINESS 



Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC ع م ش اإلسالمي اإلمارات لمصرف المسجلة التجارية العالمة هو اإلسالمي اإلمارات

I/We have read and do hereby agree to abide by the smartBUSINESS Terms & 
Conditions which forms an integral part of the documentation for availing 
smartBUSINESS services. I/We undertake to provide any further information or 
documentation as required by the Bank from time to time. 

I/We hereby authorise the bank to recover all service charges pertaining to 
smartBUSINESS  including, but not limited to, an amount charged in respect of 
any applicable Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT) by deducting 
my Account number: 

 تشكل التي “بيزنس بسمارت” الخاصة واألحكام الشروط قرأنا/قرأت قد أننا/بأنني أقر
 /وأوافق “بيزنس سمارت” خدمات من باالستفادة المتعلقة المستندات من يتجزأ ال جزءاً

 مستندات أو معلومات أي بتقديم نتعهد/أتعهد بها االلتزام على بموجبه نوافق
 .ألخر وقت من المصرف يطلب كما إضافية

من خالل الخصم من حسابي/حسابنا رقم : 
أفوض/نفوض المصرف بموجبه بتحصيل أي رسوم خدمات تتعلق” بسمارت بيزنس “

بما في ذلك على سبیل المثال ودون حصر أي مبلغ مستحق عن أي ضریبة قیمة مضافة 
مطبقة أو  أي ضریبة مبیعات مماثلة أخرى (الضریبة).

Please enter your 13-digit Company Account Number: 
منالمكون   ١٣ رقماً  يرجى إدخال رقم الحساب الخاص بالشركة  

Currency 
 العملة

Name and Designation of Authorised Signatory of the Company 
(As nominated in smartBUSINESS board resolution) 
 اسم ومنصب المفوض بالتوقيع عن الشركة

  ( كما تم تعيينه بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بخصوص سمارت بيزنيس) 

Signature 
 التوقيع

Bank Use Only  الستخدام المصرف فقط

Bank Authorised Signatory/Relationship Manager 
 التوقيع المعتمد للمصرف/ مدير عالقات العمالء

Details 
 التفاصيل

Back Office Check-List 
 قائمة المراجعة

Details 
 التفاصيل

Signature(s) Verified 
 تدقيق التوقيع 

Signature 
 التوقيع

Processor Input 
 مالحظات مراجع البيانات

Signature 
 التوقيع

Signature Code 
 رمز التوقيع

Approved By 
 معتمد من قبل 

Signature 
 Name of the Signature Verifying Bank Official التوقيع

 اسم الموظف الذي دقق التوقيع
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