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Business Banking-Shareholders Resolution for Debit Card

Resolution passed by the shareholders of  

 

(the “Company”) at its meeting held on  at  .

قرار صادر من مساهمي 

)الشركة( في اجتماعها المنعقد بتاريخ  في  .

The Company maintains current account(s) bearing number(s) 

  , 

and  (“Current Account(s)”) with 

Emirates Islamic Bank P.J.S.C (“Bank”).

أرقــام(  تحمــل  جاريــة  )حســابات  رقــم  يحمــل  جــاري  بحســاب  الشــركة  تحتفــظ 

 ،

ــدى  ــة( ل ــابات الجاري ــاب الجاري/الحس  و  )الحس

مصــرف اإلمــارات اإلســامي ش.م.ع. )المصــرف(.

For the purpose of operational convenience/efficiency in the operation of the Current 
Account(s), it is proposed to apply to the Bank for Debit Card facility for Current 
Account(s) so to carry out banking operations. The Shareholders also noted the 
terms and conditions of the Bank in relation of operation of the Bank account(s). The 
Shareholders, after discussions, unanimously passed the following resolution:

مــن أجــل ســهولة العمليــات التشــغيلية وفعاليــة تشــغيل الحســاب الجــاري )الحســابات 
الجاريــة(، اقتــرح تقديــم طلــب إلــى المصــرف للحصــول علــى تســهيات تتعلــق ببطاقــة 
ــة.  ــات المصرفي ــذ العملي ــل تنفي ــن أج ــة( م ــابات الجاري ــاري )الحس ــاب الج ــى الحس ــم عل الخص
الحســاب  بتشــغيل  يتعلــق  فيمــا  المصــرف  وأحــكام  بشــروط  علمــا  المســاهمون  أحيــط 

)الحســابات( المصرفيــة. بعــد المناقشــات، اتخــذ المســاهمون باإلجمــاع القــرار التالــي:

Resolved That: تقرر ما يلي:

1. The Company do apply to the Bank for issuance of (numbers ( ) 
of cards required) Debit Cards and Personal Identification Numbers (“PIN”) for 
the Current Account(s) and the following officers/individuals of the Company 
be and are hereby authorised severally to apply for and carry out its banking 
operations through use of Debit Card(s) at ATM/POS/Online payments.

) البطاقــات  تقــدم الشــركة طلبــا إلــى المصــرف مــن أجــل إصــدار )عــدد (  . 1
المطلوبــة( بطاقــات الخصــم وأرقــام التعريــف الشــخصية للحســاب الجــاري )الحســابات 
الجاريــة( وأن الموظفين/األفــراد التابعيــن للشــركة المذكوريــن أدنــاه مفوضيــن بموجبــه 
بتقديــم وإجــراء عملياتهــم المصرفيــة منفرديــن مــن خــال اســتخدام بطاقــة الخصــم 
)بطاقــات الخصــم( لــدى أجهــزة الصــراف اآللي/نقــاط البيع/عمليــات الدفــع اإللكترونــي.

نوع البطاقة )أساسية/إضافية(
Type of Card (Primary/Supplementary)

اسم الشخص المفوض
Name of Authorised Person

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية
Emirates ID Number

سقف السحب اليومي )الدرهم اإلماراتي( 
)غير قابل للتطبيق على حامل البطاقة األساسية(

Withdrawal Limit per day (AED)
(Not applicable for Primary cardholder)

The extent of and the manner in which the facilities can be availed by use of Debit 
Card including the ability to transfer and/or withdrawal and the availability of 
information relating to the  transactions and the balances in the Current Accounts 
and the limits thereof, including the charges and the conditions thereof, shall be as 
may be prescribed/permitted by the Bank from time to time.

ــتخدام  ــهيات باس ــر التس ــن توفي ــا يمك ــن خاله ــي م ــة الت ــاق والطريق ــون النط ــب أن يك يج
بطاقــة الخصــم بمــا فــي ذلــك إمكانيــة التحويــل و/أو الســحب وتوفيــر المعلومــات الخاصــة 
ــروط  ــوم والش ــك الرس ــي ذل ــا ف ــقفها، بم ــة وس ــابات الجاري ــي الحس ــدة ف ــات واألرص بالمعام

الخاصــة بهــا علــى النحــو الــذي قــد يحــدده ويســمح بــه المصــرف مــن حيــن آلخــر.

2. Mr. , 

Mr. . 

Mr.   
(the “Authorised Persons”) be and are hereby authorised severally, on behalf 
of the Company, to sign, execute and affirm all agreements, letters, documents, 
deeds, applications, rules, declarations, releases, indemnities, affidavits, waivers, 
undertakings, etc., as may be prescribed/required by the Bank from time to time 
for carrying out banking operations through Debit Card(s) and to receive from 
the Bank the Debit Card PIN.

 ، السيد/  .2 

 ، السيد/

السيد/
، )األشــخاص المفوضيــن( مخوليــن منفرديــن بموجبــه، نيابــة عــن الشــركة، بتوقيــع 
الطلبــات،  الســندات،  المســتندات،  الخطابــات،  االتفاقيــات،  جميــع  واعتمــاد  وتنفيــذ 
ــدات،  ــاءات، التعه ــمية، اإلعف ــهادات الرس ــات، الش ــراءات، التعويض ــرارات، اإلب ــد، اإلق القواع
ــخ، وفــق مــا يقرره/يطلبــه المصــرف مــن حيــن آلخــر لتنفيــذ العمليــات المصرفيــة مــن  إل
خــال بطاقــة )بطاقــات( الخصــم واســتام رقــم التعريــف الشــخصي لبطاقــة الخصــم 

ــرف. ــن المص م

3. The Debit Card(s) will bear personal names of the Authorised Persons or the 
nominees, without printing name of the Company on the Debit Card(s), and the 
shareholders understand, acknowledge and undertake the risks associated with 
printing personal names of the Authorised Persons or the nominees on the Debit 
Card(s) by using the Debit Card(s) at ATM/POS/Online payments for personal 
benefits of the Authorised Persons or their nominees.

تحمــل بطاقة)بطاقــات( الخصــم أســماء خاصــة باألشــخاص المفوضيــن أو األشــخاص   .3
المعينيــن دون طباعــة اســم الشــركة علــى بطاقة)بطاقــات( الخصــم، ويــدرك ويقــر 
ويتعهــد المســاهمون بتحمــل المخاطر المتعلقة بطباعة األســماء الشــخصية لألشــخاص 
 المفوضيــن أو األشــخاص المعينيــن علــى بطاقــة )بطاقــات( الخصــم باســتخدام بطاقــة

)بطاقــات( الخصــم فــي أجهــزة الصــراف اآللي/نقــاط البيع/الدفــع عبــر اإلنترنــت للمصلحــة 
الشــخصية لألشــخاص المفوضيــن أو األشــخاص المعينيــن مــن قبلهــم.

4. The Authorised Person(s) is/are also authorised severally to delegate all or any of 
their powers with respect to issuance and use of the Debit Card to any person(s) 
on behalf of the Company.

ــن  ــع أو أي م ــض جمي ــن بتفوي ــن منفردي ــخاص المفوضي ــخص المفوض/األش ــول الش يخ  .4
صاحياتهــم إلــى أي شــخص )أشــخاص( بشــأن إصــدار واســتخدام بطاقــة الخصــم نيابــة 

ــركة. ــن الش ع

For and on behalf of  باسم ونيابة عن

االسم: 
Name:

التوقيع: 
Signature:

االسم: 
Name:

التوقيع: 
Signature:

الخدمات المصرفية لألعمال-قرارالمساهمين لبطاقة الخصم
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