
Specimen Signature Form (For Joint Accounts and Company Account)  
استمارة نموذج توقيع - )للحساب المشترك وحساب الشركات(

Dateالتاريخ

Account Title/Name 

Account Numbers    

Suffix 2 (if required)   

اسم الحساب 

رقم الحساب    

الحقة 2 )إذا كانت مطلوبة(  

*Signatory limit should match with Account Currency *يجب أن يطابق حد المخول بالتوقيع عملة الحساب

المجموعة/مزيج  العملة الحد )منفردا( الحد )مجتمعين( تاريخ االنتهاء
Group/Combination Currency Limit (Singly) Limit (Jointly) Expiry Date 

Other Rules/restrictions (if any) )القواعد/القيود األخرى )إن وجدت

Name of Signatories/POA to be Deleted 

Name االسم

سم المخولين بالتوقيع/يجب شطب الوكالة

Name االسم

المجموعة  اسماء/قائمة المخولين بالتوقيع
Group Name/List of Signatories 

Existing Authorised Signatory’s/Account Holder’s Signatures

Company’s Rubber Stamp (In case of Company)

Name 

توقيع المخول بالتوقيع القائم/صاحب الحساب

ختم الشركة )في حالة الشركات(

االسم 

. اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع.)
مصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.). 
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.



Existing Authorised Signatory’s/Account Holder’s Signatures

Company’s Rubber Stamp (In case of Company)

Name 

I/We hereby understand that the change, amendment or addition of my/our 
signature(s) will come into effect upon completion of necessary checks by the Bank 
in-line with the Bank’s internal procedures and/or at such time when all submissions 
have been satisfactorily met to the Bank’s contentment and at the Bank’s discretion. 
Any deadlines may be amended as considered appropriate by the Bank to satisfy its 
legal, regulatory, and compliance issues. These terms will be read in conjunction with 
and shall form a part of the general terms and conditions governing the operation 
and maintenance of account(s) of Emirates Islamic.

توقيع المخول بالتوقيع القائم/صاحب الحساب

ختم الشركة )في حالة الشركات(

االسم 

أفهم/نفهم بموجبه بأن تغيير أو تعديل أو إضافة توقيعي/توقيعاتنا سوف تصبح نافذة 
عند إكمال عمليات التحقق الضرورية من قبل البنك تماشيا مع إجراءات البنك الداخلية و/

أو في الوقت الذي يتم فيه الوفاء بكافة المستندات الواجب تقديمها للبنك بشكل مقنع 
للبنك وحسب تقدير البنك. يجوز تعديل أية مواعيد نهائية حسبما يعتبرها البنك مناسبة 

للوفاء بالمسائل القانونية والتنظيمية والرقابية الخاصة به. تقرأ هذه الشروط جنبا إلى 
جنب مع ويجب أن تشكل جزءا ال يتجزأ من الشروط واألحكام العامة التي تحكم تشغيل 

واالحتفاظ بالحساب/الحسابات لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي.

  االسم
Name

  االسم
Name

  مخول  بالتوقيع  
          Authorised Signatory  

  وكالة  
          POA   

  مخول  بالتوقيع  
          Authorised Signatory  

  وكالة  
          POA   

1. 2.

  المجموعة
Group

  المجموعة
Group

  االسم
Name

  االسم
Name

  مخول  بالتوقيع  
          Authorised Signatory  

  وكالة  
          POA   

  مخول  بالتوقيع  
          Authorised Signatory  

  وكالة  
          POA   

3. 4.

  المجموعة
Group

  المجموعة
Group

  االسم
Name

  االسم
Name

  مخول  بالتوقيع  
          Authorised Signatory  

  وكالة  
          POA   

  مخول  بالتوقيع  
          Authorised Signatory  

  وكالة  
          POA   

5. 6.

  المجموعة
Group

  المجموعة
Group

Bank Use Only

Branch Back Office (SIGCAP) Date

Approved by Captured by

Date Verified by

Note: Please keep signatures within numbered boxes and use Black ink only مالحظة: الرجاء استخدام قلم الحبر األسود ووضع العالمة داخل المربع المحدد فقط

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.). 
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

. اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع.)
مصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.


