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Corporate, Commercial, and 
Business Banking Account 
Opening Form 

األعمال حساب  فتح  طلب  نموذج 
التجارية والمؤسسات  للشركات 



نوع الحساب
Account Type

Currencies
Please tick the appropriate box(es)

درهم إماراتي 
AED

دوالر أمريكي 
USD

جنيه إسترليني 
GBP

يورو
EUR

ين ياباني
JPY

يوان رينمبني 
CNY

أخرى (يرجى التحديد) 
Others (specify)

حساب تحت الطلب
Call Account

جاري أعمالي
Current Attijari 

جاري أعمالي بـالس
Current Attijari Plus

جاري أعمالي
Current My Business

    جاري أعمالي بالس
Current My Business Plus

حـسابات توفير
Savings Account

For Bank Use

Name (as per Trade License)

Legal Status

Company Information

Contact Details in UAE

Please select Account(s) type and Currency(ies)

Account Number

Date

Branch

Segment

رقم الحساب

التاريخ

الفرع

فئة

Relationship Manager  
1 Code

Relationship Manager  
2 Code

رمز المدير ١

رمز المدير ٢

RIM Number رقم ملف العميل

العمالت
يرجى وضع عالمة في الخانة (الخانات) المناسبة

Company Name:

Sole Proprietorship

Partnership Company

Limited Liability Company

Free Zone Company

Trade Licence No

Issuing Authority

Issue Date

Expiry Date

City of Establishment

Street /Area

City

Tel (3)

Fax

Website

Date Established

Registration Office

Tax Registration Number

Makani Number

Public Joint Stock  Company

Private Joint Stock Company

Branch of a Foreign Company

Club/Society/Association

Others (please specify):

رقم التسجيل الضريبي   

رقم مكاني

تفاصيل العنوان في دولة اإلمارات العربية المتحدة

Office / Shop No.

Bldg. Name / No.

Nearest Landmark

P.O. Box

Tel (1)

Tel (2)

Mobile

At least one landline and mobile number are mandatory. يجب على األقل  توفير رقم هاتف أرضي  واحد و رقم هاتف متحرك 

الستخدام البنك

يرجى تحديد نوع الحساب (الحسابات) والعملة (العمالت)

االسم (كما موضح في الرخصة التجارية)

اسم الشركة

الوضع القانوني

مؤسسة فردية شركة مساهمة عامة
شركة تضامنية شركة مساهمة خاصة

شركة ذات مسؤولية محدودة فرع  شركة أجنبية

شركة منطقة حرة ناد/جمعية/اتحاد

أخرى

معلومات عن المـؤسسة / الشركة

رقم الرخصة التجارية
جهة اإلصدار

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء
مدينة االنشاء

تاريخ االنشاء
مكتب التسجيل

رقم المكتب/المحل الشارع/المنطقة

اسم/رقم المبنى

أقرب عالمة دالة
ص.ب المدينة

هاتف (١) هاتف (٣)

هاتف (٢)

متحرك

فاكس

الموقع االلكتروني
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Contact Details Outside UAE
(Overseas Branch/Head Office, if applicable)

Email for information purposes only

Company Details

Office / Shop No.

Bldg. Name / No.

Nearest Landmark

P.O. Box

Tel (1)

Mobile

Website

Other country(ies) where office(s) maintained (if any

Licensed activity(ies):

Street /Area

City

Tel (2)

Fax

Country

Types and nature of products and services offered:

Capital (AED):

العمالء الرئيسية
Key clients

البلدان
Countries

الموردين الرئيسيين
Key suppliers

البلدان
Countries

البريد اإللكتروني لغرض اإلخطار فقط

Trade AdvicesTreasury Remittance
Advices

All other 
correspondence

تجارة التحويالت المراسالت األخرى

Email 1:
Email 2:

*Note: At least one email per field is required. Group email ids are allowed. 
 All contact details provided will be registered and used for “To” and “From” communication      
 between the Bank and the Customer.

مطلوب بريد إلكتروني واحد على األقل في كل خانة. يمكن إضافة بريد إلكتروني مجمع. جميع عناوين البريد 
اإللكتروني سيتم تسجيلها واستخدامها بغرض التواصل "من" و "إلى" فيما بين البنك والعميل.

Cash % Credit %(درهم) إجمالي المبيعات السنوية
نقداً ٪المبالغ المودعة بالحساب بطرق أخرى  ٪

تفاصيل العنوان خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

رقم المكتب/المحل

(فرع/ مكتب رئيسي خارج الدولة، إن وجد)

الشارع/المنطقة

اسم/رقم المبنى
أقرب عالمة دالة

ص.ب المدينة البلد

هاتف (١) هاتف (٢)
متحركفاكس

الموقع االلكتروني

البلد اآلخر (البلدان األخرى) حيث يوجد مكتب (مكاتب (إن وجدت)

تفاصيل عن الشركة

طبيعة وغرض هذا النشاط التجاري:

أنواع وطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة

رأس المال (درهم)
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Name Nationality ID/Passport No. Country of 
Residence

%
Ownership

Details of Shareholders / Ownership*

Affiliated Account(s) with CBD

Account(s) with Other Banks (for the same entity)

Reason for Account Opening with CBD

Anticipated Monthly Deposit in the Account

Sr. No. Account Name Account No.

Sr. No. Bank Name Branch Account No.

Has the entity closed any accounts with other banks in UAE
during the last 5 years?

If yes, state the bank’s name and reason for closure of the account:

Others (Please specify

Location Facilities Competitive rates Better service

Yes No

Mode Cash Cheque Remittances Total

Amount (AED)

% Percentage

Highest Amount (AED)

*Note: Please complete the Personal Information Form “PIF” for each individual
            shareholder/owner. The form will be provided separately.

بيان أسماء الشركاء / المـساهمين*

االسـم الجنسية
رقم الهوية

جواز السفر بلد اإلقامة ٪ ملكية

الحسابات األخرى المرتبطة ببنك دبي التجاري
الرقم المتسلسل

الرقم المتسلسل اسم البنك الفرع

رقم الحساب

رقم الحساب
الحسابات مع البنوك األخرى (لنفس المؤسسة)

هل أغلقت أي حسابات في بنوك أخرى خالل الخمس سنوات الماضية؟
نعم ال

إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر اسم البنك وسبب اغالق الحساب

سبب فتح الحساب لدى بنك دبي التجاري

الموقع تسهيالت مصرفية أسعار تنافسية خدمات افضل

أخرى (يرجى التحديد)

الدخل الشهري المتوقع في الحساب
طريقة الدفع نـقـداً شيك تحـويالت المجموع

المبلغ (درهم)

النسبة٪

أعلى مبلغ (درهم)

مالحظة: يرجى تعبئة نموذج المعلومات الشخصية عن كل مساهم/ مالك. سُيقدم النموذج منفصالً
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Product and Services
Please tick the appropriate box (es) and complete the relevant fields

Cheque book and other documents collection form

Statement Cycle

Cheque Book

Monthly

Yes

Quarterly

No

Half Yearly Yearly

Statements are also available via iBusiness - Corporate Online Banking.

Applicable only for Current Accounts.

I/We the sole proprietor/authorized signatories of M/s.

hereby give the below list of authorized signatories/representatives of 
the above company to collect cheque book through courier services and 
branches  and collect returned cheques, manager cheques and trade 
related documents from branch counters.

This authorization will remain valid, until I/We instruct the Bank in writing 
to revoke the authority and I/We hereby inform that the given below 
details supersedes the list of names, if any with the bank provided 
earlier by me/us for the purpose of collecting cheque books.

I/we hereby agree to the arrangement of the bank and will abide by 
the requirement of collecting cheque book through courier services and 
branches. Also we authorize the above individuals to collect returned 
cheques, manager cheques and trade related documents from the 
branch counters by producing their Emirates ID and not any other ID's.

Sr. No. Name of Representative/Signatory(s) Mobile Number Emirates ID Number

المنتجات والخدماتالمنتجات والخدمات
يرجى وضع عالمة في الخانة (الخانات) المناسبة وتعبئة الحقول ذات الصلة

دورة كشف الحساب

شهري            ربع سنوي            نصف سنوي            سنوي  

تتوفر كشوف الحسابات أيضاً عبر الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

النعمدفتر شيكات

ينطبق فقط على الحسابات الجارية.

نموذج دفتر الشيكات ومستندات الجمع األخرى 

أنا / نحن المؤسسة الفردية / الموقعين المفوضين السيد/ السادة

نقدم أدناه الئحة بالموقعين / الممثلين المعتمدين للشركة المذكورة أعاله لجمع دفتر 
والشيكات  المرتجعة  الشيكات  وجمع  والفروع  البريد  خدمات  خالل  من  الشيكات 

اإلدارية والوثائق التجارية ذات الصلة من مكاتب الفروع.

سيبقى هذا التفويض صالحاً، إلى أن أقوم / نقوم بإعالم البنك خطياً باإللغاء التفويض. 
أقوم /نقوم بموجبه بأعالم البنك أن التفاصيل المقدمة أدناه تحل مكان قائمة األسماء 

في حال قُدمت مسبقاً للبنك من قبلي / قبلنا بهدف جمع دفاتر الشيكات.

الرقم المتسلسل أسماء الممثلين/ الموقعين رقم الهاتف المتحرك رقم بطاقة هوية اإلمارات

أقوم / نقوم  بموجب هذا االتفاق على ترتيبات البنك ونلتزم بشرط جمع دفتر الشيكات 
من خالل خدمات البريد والفروع. كما نقوم بتفويض األفراد المذكورين أعاله لجمع 
مكاتب  من  بالتجارة  المتعلقة  والمستندات  اإلدارية  والشيكات  المرتجعة  الشيكات 

الفروع من خالل عرض الهوية اإلماراتية وليس أي هوية أخرى.
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Phone Banking Registration

Link RSA (Token Device S/N:

For Self - Registration, Call:

• Business Banking Customers 04-2112818

• Corporate/Commercial Customers 04-2112848

خدمة الهاتف المصرفي

(الرقم التسلسلي للجهاز المشفر)ربط جهاز الرمز األمني

للتسجيل الشخصي، اتصل:

 • عمالء حساب األعمال

 • عمالء حساب األعمال للشركات و المؤسسات التجارية      
04-2112818

04-2112848

SMS Banking Registration 
(Applicable only to sole proprietorship)

Please enter the additional mobile number(s) you wish to receive 
the SMS on, beside your registered primary number

&

/

Time of Alerts Morning at 9:30 AM Evening at 6 PM

Daily Weekly Monthly

Please specify the Day The First of Each Month

خدمة الرسائل المصرفية القصيرة

الرسائل  خدمة  في  تسجيله  ترغب  الذي  المتحرك  الهاتف  رقم  ذكر  الرجاء 
القصيرة غير الرقم األساسي المسجل

Debits

Credits 

General Notifications / Alerts

السحوبات

اإليداعات

اإلشعارات العامة /التنبيهات

توقيت ارسال االشعار 9:30 صباحاً 6:00 مساًء

يومياً أسبوعياً

الرجاء اختيار أحد أيام األسبوع

شهرياً

بداية كل شهر

(تطبق على المؤسسات الفردية فقط)

Preferred Language: Arabic Language English Languageاللغة العربية اللغة اإلنجليزية اللغة 
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Corporate Administrator 1* Corporate Administrator 2
Optional

Name*

Phone

Mobile Number*

Email ID*

Passport Expiry Date*

Nationality

Emirates ID Number*

Emirates ID Expiry Date*

Date of Birth*

P.O.Box

City / Emirate

Role of Administrator Maker
Checker

Maker
Checker

If opted for soft Token

Mobile Type*

Email ID*

Mobile Operating System*

iBusiness Application Form

1. Package Details

2. Token Type

3. iBusiness Administrator Details

View Only View and Transactions
Services Required

View Accounts

Remittance

A/C Transfer

Cash Online Top up

iDirect

iConnect

PDC Deferment and Withdrawal

Salary Non WPS

Salary WPS

Trade Finance

Bill Payments

E-Forms

UAE CB Direct Debit

All

Others

إعادة تعبئة حساب كاش أونالين

Hard Tocken Soft Tocken

Number of Administrator Tokens

Number of User Tokens

* Mandatory

iBusiness ٣ بيانات مشرف األعمال المختص عبر

لالطالع فقط

عرض الحسابات
تحويل األموال
تحويل حساب

iDirect

سحب وتأجيل الشيكات اآلجلة

لالطالع وإجراء المعامالت
الخدمات المطلوبة

الجميع

راتب غير مدرج في نظام حماية األجور
راتب مدرج في نظام حماية األجور
تمويل تجاري

تسديد فواتير

iConnect

النماذج اإللكترونية
خصم مباشر من البنك المركزي

نوع جهاز الرمز األمني ٢

جهاز الرمز األمني الرمز األمني

عدد أجهزة الرمز األمني

عدد مستخدمين أجهزة الرمز األمني

مشرف١ مشرف ٢

مدخل البيانات مدخل البيانات
المدقق المدقق

االسم*

رقم الموبايل

رقم الهاتف*

البريد اإللكتروني* 

البريد اإللكتروني* 

تاريخ انتهاء جواز السفر* 

الجنسية * 

رقم الهوية االماراتية *

رقم انتهاء الهوية االماراتية *

تاريخ الميالد *

صندوق البريد

اإلمارة

دور المشرف

اذا اخترت الرمز األمني االلكتروني*

نوع الهاتف*

نظام تشغيل الهاتف*

* RSA Binding هوية

مالحظة: الرجاء ارفاق نسخة من الهوية االمارتية الصالحة المدة. يرجى إضافة عدد ٢ مشرفين اذا تطلب تعيين مدخل بيانات ومدقق.
* إلزامي

١ تفاصيل الباقة

طلبا خدمات أعمال عبر االنترنت

Date: / / التاريخ:
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نحن نوافق على التقيد بشروط وأحكام بنك دبي التجاري الخاصة بتقديم خدمات األعمال 
الموقع  يكون  أن  ونضمن  النموذج.  هذا  مع  منها  بنسخة  تزويدنا  تم  التي  االنترنت  عبر 
(الموقعون) مفوضين حسب األصول إلبرام هذه االتفاقية بالنيابة عن الشركة. ونوافق على 
المقدمة  الحسابات  المستحقة على أي من  الرسوم  المستحقة على أي سداد  الرسوم  سداد 
البنك بموجبة بأن  التجاري عبر اإلنترنت ونفوض  أعاله نظير خدمات أعمال بنك دبي 
يخصمها من حسابنا                                                           ، وللتعرف على 

تفاصيل الرسوم يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:

4.  Company Account Details**
   (Current/Saving/Cash Online Accounts, Credit Card)

5.  Address for Delivery of Hard Tokens(s)

Account Number Account Title Currency Name & Signature Name & Signature

**Accounts of subsidiary company will be added only if the owner, partner are same in the master company

Company Stamp

delegated person name*

Address:

P.O. Box: City:

Country: Office Number:*

Mobile Number:*

ختم الشركة

We understand and agree the Bank’s terms and conditions for the 
provisions of iBusiness service, a copy of which was provided with 
this form. We represent and warrant the signatory (ies) below is / are 
duly authorized to enter into this agreement on company’s behalf. We 
agree that any of the above provided accounts shall be charged for 
“applicable charges of iBusiness” and we hereby authorize the bank to 
debit our account                                                                     for charge 
details please visit our website: http://www.cbd.ae.

Authorized signature and company stamp* Authorized signature and company stamp*

Date: Date:/ // /

Name Name

٤ بيانات حساب الشركة**
(حسابات جارية / توفير / إعادة تعبئة حساب كاش أونالين، بطاقة ائتمان)

رقم الحساب اسم الحساب العملة االسم والتوقيع االسم والتوقيع

** إضافة حسابات الشركات التابعة للمالك وشركائة في الشركة الرئيسية.

رقم هاتف المكتب*

٥ العنوان المتاح لتسليم جهاز الرمز األمني

اسم الشخص المخول باإلستالم:*

العنوان:

ص.ب.:

البلد:

المدينة:

رقم الهاتف المتحرك: *

http://www.cbd.ae

توقيع المفوض بالتوقيع وختم الشركة * توقيع المفوض بالتوقيع وختم الشركة *

االسم االسم

التاريخ: التاريخ:
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iPrint Application Form

1. Address for Delivery of Token(s)

2. Cheque Printing Type

3. Digital Signature

4. iPrint Signatory Details

Add all AED accounts to the system:

If no please specify AED accounts to be added:

Yes No

Micr Non-Micr

Digital Signature is Required

If Digital Signature(s) are Required

Yes

All Signature(s)

Partial Signature(s)

No

Signatory Name Signature
Instructions

Digital Signature Required
(Yes/No) (if partial 

signature)

Signatory Powers
(Singly/Jointly)

Specimen
Signature*

Sample Cheque Attached Yes No

*Note: Signature provided must be same as per account mandate in the 
bank’s record and shall advise the Bank of any change that occurs in 
the account mandate from time to time which includes but not limited to 
change in powers in signatories, mandate documents and all such forms 
as the Bank deems appropriate documented evidence for such change 
in the account mandate.

Date: / / التاريخ:

طلب خدمات طباعة شيكات عبر اإلنترنت

١ الحسابات اإلمارتية للشركة

النعمقم بإضافة جميع الحسابات اإلمارتية على النظام:

في حال عدم إضافتها، يرجى تحديد الحسابات اإلماراتية إلضافتها:

٢ نوع طباعة الشيكات

عرض الحسابات بدون عرض الحسابات

٣ التوقيع االلكتروني

النعمالتوقيع االلكتروني

جميع التواقيعاذا التوقيع / التواقيع االلكتروني مطلوب

توقيع / تواقيع جزئية  

٤ بيانات الموقع طباعة الشيكات

اسم الموقع تعليمات الموقع
التوقيع االلكتروني المطلوب (نعم / 

ال ) (اذا تطلب توقيع جزئي)
القوى الموقعة (الفردية / 

المشتركة) نموذج التوقيع

النعمنموذج من الشيك مرفق

في  الحساب  تفويض  في  الموجودة  للتواقيع  مطابقة  التواقيع  تكون  أن  يجب  *مالحظة: 
سجالت البنك ويجب إعالم البنك بأية تغييرات تطرأ على تفويض الحساب من وقت إلى 
آخر. تضم هذه التغييرات وال تقتصر على تغييرات في القوى الموقعة وتفويض المستندات 
وجميع هذه االستمارات التي يعتقد البنك أنها أدلة موثقة تناسب إجراء مثل هذه التغييرات 

في تفويض الحساب
Page 8 of 16



iCollect Application Form

1. Company AED Accounts

Delivery Address

Add all AED accounts to the system:

If no please specify AED accounts to be added:

Yes No

Address 1 Number of Scanner/s

Company Name:

P.O. Box:

Contact Name:

Phone No.:

Nearest Landmark:

Emirate:

Address 2 Number of Scanner/s

Company Name:

P.O. Box:

Contact Name:

Phone No.:

Nearest Landmark:

Emirate:

Total number of scanners required

نموذج طلب التحصيل عبر االنترنت

١ حسابات الشركة بالدرهم اإلماراتي 

النعمقم بإضافة جميع الحسابات بالدرهم اإلماراتي على النظام:

في حال عدم إضافتها، يرجى تحديد الحسابات بالدرهم اإلماراتي إلضافتها:

عنوان التسليم

عدد الماسحات الضوئية

عدد الماسحات الضوئية

العنوان ١

العنوان ٢

اسم الشركة:

اسم الشركة:

ص.ب.:

ص.ب.:

اسم االتصال:

اسم االتصال:

الهاتف:

الهاتف:

أقرب عالمة دالة:

أقرب عالمة دالة:

اإلمارة:

اإلمارة:

مجموع الماسحات الضوئية المطلوبة
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Address 1 Number of Scanner/s

Company Name:

P.O. Box:

Contact Name:

Phone No.:

Nearest Landmark:

Emirate:

Address 2 Number of Scanner/s

Company Name:

P.O. Box:

Contact Name:

Phone No.:

Nearest Landmark:

Emirate:

Total number of scanners required

Declaration

I/We the undersigned hereby and authorize you to open account(s) 
as specified above and in accordance with the Bank’s terms and 
conditions which I/we confirm receiving a copy of it. I/We agree and 
accept to be bound by the Bank’s Terms and Conditions and Schedule 
of Services and Charges as amended from time to time and available 
at the Bank’s webside: www.cbd.ae.

I/We understand and agree that you may amend the eligibility criteria 
for any type of account from time to time and that if I/We fail to meet 
the eligibility criteria you may re-classify my/our account(s) segment at 
any time. I/We understand and agree that if my/our account(s) balance 
falls below the minimum amount as required by you a service charge 
will be levied.

I/We further agree to abide with any other additional terms and 
conditions relating to any other products availed by me/us through the 
Telephone, Internet, ATM or any other alternate channels introduced 
by the Bank from time to time, including opening an additional Account 
with a different account number.

I/We agree and accept that there can be risks associated with any 
accounts(s) denominated in foreign currency. Therefore, I/We agree 
and accept my/our sole responsibility for all such risks and costs and 
expenses however arising, including without limitations, those arising 
from any international, domestic, legal or regulatory restrictions and 
possible exchange risk fluctuations in respect of any such account(s); 
withdrawal in the currency of such Account(s) is subject to the relevant 
currency being available at the Branch of the Bank on which the 
withdrawal is demanded; deposits/withdrawals from such account are 
subject to charges that may be levied by the Bank.

I/We hereby give unconditional and irrevocable written consent to 
Commercial Bank of Dubai, its subsidiaries, agents and authorized 
Staff including Al Etihad Credit Bureau and any third party Service 
providers for disclosure, sharing, usage, processing and searching of 
my/our company/establishment, company’s/establishment Owners, 
Authorised Signatories, and sister companies “Credit Information, 
Credit Record and Credit Information Report” as required by UAE 
Laws for Al Etihad Credit Bureau.

I/We agree that any duplication and any copy, photocopy, electronic 
data, or facsimile which have been made as a copy from this original 
consent letter by means of photocopying, image scanning, or recording 
in whatever forms shall be deemed as evidence of consent with the 
same effect as its original.

I/We shall indemnify and hold the Bank safe from any claims howsoever 
arising from as a result of such sharing, searching, usage, processing 
or disclosure of account information and data.

I/We declare that the information furnished to the Bank from time to time 
is and shall be true and correct, in case any of the above information is 
found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am 
aware that I/We will be held liable. 

I/We agree to notify the Bank within 30 days of any change in my/our/ 
ultimate beneficial owner(s) status as a U.S. Person for the purposes 
of U.S. Federal Income Tax. I/We undertake to regularly provide the 
Bank with the requested information and keep this information updated 
as long as I/We shall remain customer(s) of the Bank.

I/We understand and agree the Bank’s terms and conditions for the 
provisions of iCollect and iBusiness services available at https:// www.
cbd.ae. We represent and warrant the signatory(ies) below is/are duly 
authorized to enter into this agreement on company’s behalf. We 
agree that any on of the above provided accounts shall be charged 
for “applicable charges of iCollect” and we hereby authorize the bank 
to debit our account (please mention if chargeable account is different 
than provided above, _____________________________, for charge 
details please visit our website http://www.cbd.ae).

إقرار

أنا / نحن الموقعين أدناه نطلب منكم ونخولكم بموجب هذا فـتح الحساب (الحسابات) حسبما 
هو محدد أعاله وفقاً ألحكام وشروط البنك والتي أقر/نقر باستالمنا نسخة منها وأوافق / 
نوافق أيضاً على األحكام والشروط الخاصة بالبنك ونقبل بها كما بجدول الخدمات والرسوم 

حسبما يتم تعديله من وقت آلخر وحسبما يتوفر على موقع البنك اإللكتروني:

كما أفهم / نفهم وأوافق / نوافق على أنه يجوز لكم من وقت إلى آخر تعديل معايير األهلية 
ألي نوع من الحسابات. وأنه في حالة إخفاقي / إخفاقنا في استيفاء معايير األهلية،  فإنه 
أي وقت.  في  (حساباتنا)  / حسابنا  (حساباتي)  إعـادة تصنيف شريحة حسابي  لكم  يجوز 
وإنني / إننا أفهم / نفهم وأوافق / نوافق على أنه في حالة انخفاض رصيد حسابي (حساباتي) 

/ حسابنا (حساباتنا) لما دون الحد األدنى للرصيد المطلوب، سيتم فرض رسوم خدمة.

كما أوافق / نوافق على االمتثال ألية شروط وأحكام إضافية أخرى تتعلق بأي من المنتجات 
التي استفدت / استفدنا منها عبر الهاتف أو اإلنترنت أو الصراف اآللي أو أية قنوات بديلة 
أخرى يقدمها البنك من وقت إلى آخر، بما في ذلك فتح حساب إضافي برقم حساب مختلف.

أوافق/نوافق وأقبل/نقبل بأنه يمكن أن يكون ثمة مخاطر مرتبطة بأي حساب من فئة العملة 
هذه  عن  الكاملة  المسؤولية  تحمل  وأقبل/نقبل  أوافق/نوافق  فإنني/فإننا:  وعليه  األجنبية، 
المثال،  سبيل  على  ذلك،  في  بما  عنها  تنشا  أن  يمكن  التي  والنفقات  والتكاليف  المخاطر 
ال الحصر، المخاطر التي تنشأ عن أي قيود دولية أو محلية أو قانونية أو تنظيمية أو أية 
مخاطر قد تنشأ عن تقلب سعر الصرف فيما يتعلق بأي من هذه الحسابات. يخضع سحب 
العملة في هذا الحساب إلى العملة المشابهة المتاحة في فرع البنك والتي يتم عليها طلب 

السحب. تخضع الودائع/السحوبات من مثل هذا الحساب للرسوم التي قد يحتسبها البنك.

أنا / نحن نعطي موافقة خطية غير مشروطة وغير قابلة للنقض إلى بنك دبي التجاري، 
للمعلومات  االتحاد  ذلك  في  وبما  المفوضين  وموظفيه  ووكالئه  له،  التابعة  والشركات 
ومعالجة  واستخدام  ومشاركة  لإلفصاح  خدمة  ألداء  متعاقد  ثالث  طرف  وأي  االئتمانية 
والبحث في "المعلومات االئتمانية والسجل االئتماني وتقرير المعلومات االئتمانية" الخاص 
بشركتي / شركتنا ومؤسستي / مؤسستنا،  والخاص بصاحب / أصحاب الشركة، والمفوض/ 
المفوضين بالتوقيع عن الشركة، والشركات الشقيقة لشركتي / شركتنا وفق ما هو مطلوب 

بمقتضى قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن أجل االتحاد للمعلومات االئتمانية.

أنا / نحن أوافق / نوافق على أن أي نسخة طبق األصل أو أي نسخة أو صورة أو بيانات 
إلكترونية أو فاكس نشأ بمثابة نسخة من خطاب الموافقة األصلي هذا من خالل التصوير 
أو مسح الصورة أو التسجيل بأي شكل من األشكال يعتبر دليالً على الموافقة ويملك نفس 

أثر األصل.

أنا / نحن سوف أقوم / نقوم بتعويض وإبراء ذمة البنك من أية مطالبات سواء ناجمة أو 
ناتجة عن المشاركة أو البحث أو االستخدام أو المعالجة أو اإلفصاح عن معلومات وبيانات 

الحساب.

أنا / نحن أقر / نقر بأن المعلومات المقدمة للبنك من وقت آلخر حقيقية وصحيحة، وإذا تبين 
أن البيانات المذكورة أعاله غير صحيحة أو غير دقيقة أو مظللة أو ال تعكس الواقع، فإنني 

/ أننا أدرك / ندرك بأنني / أننا سأتحمل / نتحمل مسؤولية ذلك

أوافـق/نـوافـق على إعـــالم البنك خــالل 30 يوم بأي تغيير في وضع المستفيد (المستفيدين) 
األمريكية.  الفدرالية  الدخل  ضريبة  ألغراض  أمريكي  كشخص  لدي  (النهائيين)  النهائي 
أتعهد/نتعهد بتزويد البنك،  بانتظام،  بالمعلومات المطلوبة وباالحتفاظ بهذه المعلومات طالما 

أكون/نكون من عمالء البنك.

أنا / نحن نفهم ونوافق على شروط وأحكام بنك دبي التجاري الخاصة بتقديم خدمة التحصيل 
عبر االنترنت وخدمة أعمال بنك دبي التجاري عبر االنترنت في الرابط

ونضمن أن يكون الموقع (الموقعون) مفوضين حسب األصول إلبرام هذه االتفاقية بالنيابة 
عن الشركة.  ونوافق على سداد الرسوم المستحقة على أي من الحسابات المقدمة أعاله 
حسابنا  من  يخصمها  بأن  بموجبه  البنك  ونفوض  االنترنت  عبر  التحصيل  خدمة  نظير 
المذكور  الحساب  عن  مختلفاً  كان  إذا  الرسوم  عليه  المحتسب  الحساب  ذكر  (يرجى 
أعاله،_____________________ ، وللتعرف على تفاصيل الرسوم يرجى زيارة 

موقعنا اإللكتروني: 

 www.cbd.ae

https://www.cbd.ae

https://www.cbd.ae
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In event that the bank may grant credit facilities to us of whatsoever 
nature in consequence of which we may become indebted to the bank,
therefore for the purpose of securing payment on demand to the bank
all debts plus interests, we hereby hold ourselves responsible for the 
payment of the debts and undertake to pay on demand to the bank any
claim which the bank may have in future to any amount and of any 
nature whatsoever, the bank at its own discretion without prior notice 
to us can  terminate such credit facilities and shall become due on first 
demand.

في حال قام البنك بمنحنا تسهيالت ائتمانية بغض النظر عن طبيعته، او نتيجة لذلك قد نصبح 
بموجبه  نقوم  الطلب،  عند  للبنك  والفوائد  الديون  دفع جميع  تأمين  وبغرض  للبنك،  مدينين 
بتحميل أنفسنا مسؤولية سداد الديون ونتعهد بدفع أية تعويضات قد يطلبها البنك في المستقبل 
بغض النظر عن قيمتها وطبيعتها عند الطلب، يحق للبنك بتقدير منه ومن دون إشعار مسبق 

أن ينهي مثل هذه التسهيالت االئتمانية وتصبح متوجبة عند أول طلب.
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اأنا / نحن املوقعني اأدناه نطلب منكم ونخولكم مبوجب هذا فـتح احل�شاب )احل�شابات( 

ح�شبما هو حمدد اأعاله وفقًا الأحكام و�شروط البنك واأوافق / نوافق اأي�شًا على االأحكام 

وال�شروط اخلا�شة بالبنك ونقبل بها كما بجدول اخلدمات والر�شوم ح�شبما يتم تعديله 

.www.cbd.ae :من وقت الآخر وح�شبما يتوفر على موقع البنك االإلكرتوين

كما اأفهم / اأوافق ونفهم / نوافق على اأنه يجوز لكم من وقت اإىل اآخر تعديل معايري 

ا�شتيفاء معايري  اإخفاقنا يف   / اإخفاقي  واأنه يف حالة  نوع من احل�شابات.  الأي  االأهلية 

ح�شابنا   / )ح�شاباتي(  ح�شابي  �شريحة  ت�شنيف  اإعـــادة  لكم  يجوز  فاإنه  االأهلية، 

)ح�شاباتنا( يف اأي وقت. واإنني / اإننا اأفهم / نفهم واأوافق / نوافق على اأنه يف حالة 

االأدنــى  احلد  دون  ملا  )ح�شاباتنا(  ح�شابنا   / )ح�شاباتي(  ح�شابي  ر�شيد  انخفا�س 

للر�شيد املطلوب، �شيتم فر�س ر�شوم خدمة.

من  باأي  تتعلق  اأخــرى  اإ�شافية  واأحكام  �شروط  الأية  االمتثال  على  نوافق   / اأوافــق  كما 

املنتجات التي ا�شتفدت / ا�شتفدنا منها عرب الهاتف اأو االإنرتنت اأو ال�شراف االآيل اأو 

اأية قنوات بديلة اأخرى يقدمها البنك من وقت اإىل اآخر، مبا يف ذلك فتح ح�شاب اإ�شايف 

برقم ح�شاب خمتلف.

اأوافق/نوافق واأقبل/نقبل باأنه ميكن اأن يكون ثمة خماطر مرتبطة باأي ح�شاب من فئة 

العملة االأجنبية، وعليه فاإنني/فاإننا: اأوافق/نوافق واأقبل/نقبل حتمل امل�شوؤولية الكاملة 

عن هذه املخاطر والتكاليف والنفقات التي ميكن اأن تن�شاأ عنها مبا يف ذلك، على �شبيل 

املثال، ال احل�شر، املخاطر التي تن�شاأ عن اأي قيود دولية اأو حملية اأو قانونية اأو تنظيمية 

اأية خماطر قد تن�شاأ عن تقلب �شعر ال�شرف فيما يتعلق باأي من هذه احل�شابات.  اأو 

يخ�شع �شحب العملة يف هذا احل�شاب اإىل العملة امل�شابهة املتاحة يف فرع البنك والتي 

يتم عليها طلب ال�شحب. تخ�شع الودائع/ال�شحوبات من مثل هذا احل�شاب للر�شوم التي 

قد يحت�شبها البنك.

اأنا / نحن نعطي موافقة خطية غري م�شروطة وغري قابلة للنق�س اإىل بنك دبي التجاري، 

للمعلومات  االحتاد  ذلك  يف  ومبا  املفو�شني  وموظفيه  ووكالئه  له،  التابعة  وال�شركات 

االئتمانية واأي طرف ثالث متعاقد الأداء خدمة لالإف�شاح وم�شاركة وا�شتخدام ومعاجلة 

االئتمانية” املعلومات  وتقرير  االئتماين  وال�شجل  االئتمانية  “املعلومات  يف  والبحث 

اأ�شحاب   / ب�شاحب  واخلا�س  موؤ�ش�شتنا،   / وموؤ�ش�شتي  �شركتنا   / ب�شركتي  اخلا�س 

 / ل�شركتي  ال�شقيقة  وال�شركات  ال�شركة،  بالتوقيع عن  املفو�شني   / واملفو�س  ال�شركة، 

�شركتنا وفق ما هو مطلوب مبقت�شى قوانني دولة االإمارات العربية املتحدة ومن اأجل 

االحتاد للمعلومات االئتمانية.

اأو  �شورة  اأو  ن�شخة  اأي  اأو  االأ�شل  طبق  ن�شخة  اأي  اأن  على  نوافق   / اأوافــق  نحن   / اأنــا 

بيانات اإلكرتونية اأو فاك�س ن�شاأ مبثابة ن�شخة من خطاب املوافقة االأ�شلي هذا من خالل 

الت�شوير اأو م�شح ال�شورة اأو الت�شجيل باأي �شكل من االأ�شكال يعترب دلياًل على املوافقة 

وميلك نف�س اأثر االأ�شل.

اأنا / نحن �شوف اأقوم / نقوم بتعوي�س واإبراء ذمة البنك من اأية مطالبات �شواء ناجمة 

االإف�شاح عن معلومات  اأو  اأو املعاجلة  اأو اال�شتخدام  البحث  اأو  امل�شاركة  اأو ناجتة عن 

وبيانات احل�شاب.

اأنا / نحن اأقر / نقر باأن املعلومات املقدمة للبنك من وقت الآخر حقيقية و�شحيحة، 

واإذا تبني اأن البيانات املذكورة اأعاله غري �شحيحة اأو غري دقيقة اأو مظللة اأو ال تعك�س 

الواقع، فاإنني / اأننا اأدرك / ندرك باأنني / اأننا �شاأحتمل / نتحمل م�شوؤولية ذلك. 

امل�شتفيد  و�ــشــع  يف  تغيري  بـــاأي  يــومــًا   30 خــالل  البنك  اإعـــالم  على  اأوافـــق/نـــوافـــق 

الدخل  �شريبة  الأغرا�س  اأمريكي  ك�شخ�س لدي  )النهائيني(  النهائي  )امل�شتفيدين( 

املطلوبة  باملعلومات  بانتظام،  البنك،  بتزويد  اأتعهد/نتعهد  االأمريكية.  الفدرالية 

وباالحتفاظ بهذه املعلومات طاملا اأكون/نكون من عمالء البنك.

بتقدمي  اخلا�شة  التجاري  دبي  بنك  واأحكام  �شروط  على  ونوافق  نفهم  نحن   / اأنا 

خدمة التح�شيل عرب االنرتنت وخدمة اأعمال بنك دبي التجاري عرب االنرتنت يف 

مفو�شني  )املوقعون(  املوقع  يكون  اأن  ون�شمن   //https://www.cbd.ae الرابط 

�شداد  على  ونوافق  ال�شركة.  عن  بالنيابة  االتفاقية  هــذه  الإبــرام  االأ�ــشــول  ح�شب 

التح�شيل  خدمة  نظري  اأعــاله  املقدمة  احل�شابات  من  اأي  على  امل�شتحقة  الر�شوم 

ذكر  )يرجى  ح�شابنا  من  يخ�شمها  بــاأن  مبوجبه  البنك  ونفو�س  االنــرتنــت  عرب 

اأعــاله،  املذكور  احل�شاب  عن  خمتلفًا  كان  اإذا  الر�شوم  عليه  املحت�شب  احل�شاب 

___________، وللتعرف على تفا�شيل الر�شوم يرجى 

.(http://www.cbd.ae :زيارة موقعنا االإلكرتوين

I/We the undersigned hereby and authorize you to open account(s) 
as specified above and in accordance with the Bank’s terms and 
conditions. I/We agree and accept to be bound by the Bank’s Terms 
and Conditions and Schedule of Services and Charges as amended 
from time to time and available at the Bank’s webside: www.cbd.ae.

I/We understand and agree that you may amend the eligibility criteria 
for any type of account from time to time and that if I/We fail to meet 
the eligibility criteria you may re-classify my/our account(s) segment 
at any time.  I/We understand and agree that if my/our account(s) 
balance falls below the minimum amount as required by you a service 
charge will be levied.  

I/We further agree to abide with any other additional terms and 
conditions relating to any other products availed by me/us through 
the Telephone, Internet, ATM or any other alternate channels 
introduced by the Bank from time to time, including opening an 
additional Account with a different account number.  

I/We agree and accept that there can be risks associated with any 
accounts(s) denominated in foreign currency. Therefore, I/We agree 
and accept my/our sole responsibility for all such risks and costs and 
expenses however arising, including without limitations, those arising 
from any international, domestic, legal or regulatory restrictions 
and possible exchange risk fluctuations in respect of any such 
account(s); withdrawal in the currency of such Account(s) is subject 
to the relevant currency being available at the Branch of the Bank on 
which the withdrawal is demanded; deposits/withdrawals from such 
account are subject to charges that may be levied by the Bank.

I/We hereby give unconditional and irrevocable written consent to 
Commercial Bank of Dubai, its subsidiaries, agents and authorized 
Staff including Al Etihad Credit Bureau and any third party Service 
providers for disclosure, sharing, usage, processing and searching of 
my/our company/establishment, company’s/establishment Owners, 
Authorised Signatories, and sister companies “Credit Information, 
Credit Record and Credit Information Report” as required by UAE 
Laws for Al Etihad Credit Bureau.

I/We agree that any duplication and any copy, photocopy, electronic 
data, or facsimile which have been made as a copy from this original 
consent letter by means of photocopying, image scanning, or 
recording in whatever forms shall be deemed as evidence of consent 
with the same effect as its original.

I/We shall indemnify and hold the Bank safe from any claims 
howsoever arising from as a result of such sharing, searching, usage, 
processing or disclosure of account information and data.

I/We declare that the information furnished to the Bank from 
time to time is and shall be true and correct, in case any of the 
above information is found to be false or untrue or misleading or 
misrepresenting, I/We am aware that I/We will be held liable.

I/We agree to notify the Bank within 30 days of any change in my/our/
ultimate beneficial owner(s) status as a U.S. Person for the purposes 
of U.S. Federal Income Tax. I/We undertake to regularly provide 
the Bank with the requested information and keep this information 
updated as long as I/We shall remain customer(s) of the Bank.

I/We understand and agree the Bank’s terms and conditions for the 
provisions of iCollect and iBusiness services available at https://
www.cbd.ae. We represent and warrant the signatory(ies) below is/
are duly authorized to enter into this agreement on company’s behalf. 
We agree that any one of the above provided accounts shall be 
charged for “applicable charges of iCollect” and we hereby authorize 
the bank to debit our account (please mention if chargeable account 

is different than provided above, _____________________________, for 
charge details please visit our website http://www.cbd.ae). 

Declaration اإقــــــــرار In event that the bank may grant credit facilities to us of whatsoever 
nature in consequence of which we may become indebted to the bank, 
therefore for the purpose of securing payment on demand to the bank 
all debts plus interests, we hereby hold ourselves responsible for the 
payment of the debts and undertake to pay on demand to the bank any 
claim which the bank may have in future to any amount and of any nature 
whatsoever, the bank at its own discretion without prior notice to us can 
terminate such credit facilities and shall become due on first demand.

نتيجة  والتي  النظر عن طبيعته،  ائتمانية بغ�س  ت�شهيالت  البنك مبنحنا  يف حال قام 

لها قد ن�شبح مدينني للبنك، وبغر�س تاأمني �شداد كامل قيمة الديون امل�شتحقة عنها 

باالإ�شافة للفوائد عند املطالبة من البنك، فاإننا مبوجب هذا امل�شتند �شن�شبح م�شوؤولني 

عن �شداد املديونية ونتعهد بال�شداد فور ورود اأية مطالبات لنا من البنك عن اأية مبالغ 

املنفرد  لتقديره  وفقًا  للبنك  ويحق  طبيعتها،  عن  النظر  وبغ�س  م�شتقبال  ت�شتحق  قد 

وبدون اأي اإخطار لنا، باإنهاء تلك الت�شهيالت االئتمانية والتي �شت�شبح م�شتحقة ال�شداد 

عند اأول طلب لها. 
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Note:

•	 If the controlling person matches the above mentioned types,
however he/she is not applicable to provide the utility bill i.e. 
housewife, then a self-declaration must be provided by the 
controlling person that he/she resides in the UAE for more than 
6 months during the year in order to consider him/her as “Non-
Reportable”. 

مالحظة:

امل�شيطر مطابقة الأحد املذكورين اعاله، اال انه غري قادر  اذا كانت مهنة ال�شخ�س 	•
ال�شخ�س اإقرار من  تقدمي  املنزل( يجب حينها  ربة  الفاتورة )مثال:  توفري  على 

ا�شهر خالل ال�شنة من اجل اعتباره “غري  امل�شيطر باإقامته يف االمارات الأكرث من 6

خا�شع لالإبالغ ال�شريبي”. 

Common Reporting Standard (CRS) Details (For 
Entities and Controlling Persons)

تفا�شيل الإقرار ال�شريبي املـ�حد )للم�ؤ�شـ�شـات والأ�شخا�س 

املـ�شـيـطـرون(

1. Is the Entity established in UAE?

  Yes      No

If your answer is “No”, then please complete the Entity CRS form

2. Does the controlling person(s) reside in UAE?

  Yes      No

If your answer is “No”, then please complete the Entity CRS form

3. Does the Controlling person(s) profession mentioned under the
resident visa match any of the following types “Investor”, “real
estate”, “housewife” or “partner” ?

  Yes      No

If your answer is “Yes”, then the applicable controlling person 
(Shareholders, partner or Authorized signatory) to provide us 
the latest UAE utility bill as proof of residency or the authorized 
person who is signing on behalf of the entity to complete the 
Entity CRS form along with specifying their residency status.

هل تاأ�ش�س الكيان )موؤ�ش�شة/�شركة( يف االإمارات العربية املتحدة؟  -1

  نعم          ال

اذا كان اجلواب “ال” يرجى تعبئة منوذج االقرار ال�شريبي املوحد للموؤ�ش�شات.

هل ال�شخ�س امل�شيطر/االأ�شخا�س امل�شيطرون مقيم/مقيمون يف االإمارات العربيية املتحدة؟  -2

  نعم          ال

اذا كان اجلواب “ال” يرجى تعبئة منوذج االقرار ال�شريبي املوحد للموؤ�ش�شات.

االإقامة  تاأ�شـرية  يف  املـذكــورة  املـ�شـيطرون  االأ�شـخا�س   / ال�شـخـ�س  مهنة  هل   -3

اأو  منزل”  “ربة  عـقـار”،  “�شـاحـب  “م�شتثمر”،  التالية   االأنــواع  من  اأي  تـطـابـق 

“�شـــــــريـك”؟

  نعم          ال

املفو�س  اأو  ال�شريك  امل�شيطر )امل�شاهم،  ال�شخ�س  “نعم” فعلى  اذا كان اجلواب 

بالتوقيع( تقدمي احدث فاتورة املرافق من االمارات كاإثبات اقامة اأو على ال�شخ�س 

املفو�س بالتوقيع عن املوؤ�ش�شة تعبئة منوذج االقرار ال�شريبي املوحد للموؤ�ش�شات مع 

ذكر معلومات االقامة.
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RIM Numberرقم ملف العميلRIM Numberرقم ملف العميل

Name: اال�شم: Name: اال�شم:

Name: اال�شم: Name: اال�شم:

Name: اال�شم: Name: اال�شم:

Signature: :Signatureالتوقيع: التوقيع:

Signature: :Signatureالتوقيع: التوقيع:

Signature: :Signatureالتوقيع: التوقيع:

اأنا/نحن نقر باأّنني/باأّننا منلك ال�شفة القانونية للتوقيع عن املوؤ�ش�شة املحددة 

اأعاله يف منوذج فتح احل�شاب

I /We Certify that I /We have the legal capacity to sign for the 
entity identified above in account opening form

................................................................................................................................................................................................................................... :Entity Stamp (if Applicable)ختم املوؤ�ش�شة )يف حال وجوده(:
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FATCA Self Declaration اإقرار FATCA ال�شخ�شي

1. Is the entity a public listed company or an affiliate of a public
listed company?

  Yes       No

If Yes, skip the remaining questions, however if no please 
complete the remaining questions and sign below.

2. Is this Government owned?

  Yes       No

If Yes, skip the remaining questions, however if no please 
complete the remaining questions and sign below.  

3. Is this entity a tax exempt retirement Fund or Trust?

  Yes       No

If Yes, skip the remaining questions, however if no please 
complete the remaining questions and sign below.

4. Is this entity a tax exempt Not for Profit Entity (Charity)?

  Yes       No

If Yes, skip the remaining questions, however if no please 
complete the remaining questions and sign below.

5. Is the country of incorporation and / or parent company
country of incorporation in the U.S.?

  Yes       No

If Yes, please complete FATCA W9 form.

6. Is the entity an active Non-Financial Entity or a Passive Non-
Financial Entity established outside U.S.?

  Active       Passive

If Passive, please complete the W8BEN-E

7. Does this entity have POA holder or authorized signatory
with a U.S. mailing address?

  Yes       No

If Yes, please complete FATCA W8BEN-E form

8. Are you aware if any of the shareholders, beneficial owners,
directors or partners (with >= 5% ownership) of the company 
hold a U.S. passport, hold a U.S. Green Card, or U.S. Social
Security Number)?

  Yes       No

If Yes, please complete FATCA W8BEN-E form

9. Is this entity’s income effectively connected with the conduct 
of a trade or business in the U.S.?

  Yes       No

If Yes, please complete FATCA W8BEN-E form

•	 Passive Definition: Entities generate > 50% of their income from passive 
sources such as interest, dividend, income equivalent to interest, rents
and royalties, excess of gains over losses from the sale or exchange of
property etc.

•	 	Active Definition: Entities generate > 50% of their income from non-
passive sources such as non-investment businesses like trading,
manufacturing or provision of services etc.

هل الكيان ه� �شركة عامة مدرجة اأو جزء من اإحدى ال�شركات التابعة   -1

ل�شركة عامة مدرجة؟

  نعم          ال

اإذا كانت االإجابة نعم، تخطى االأ�شئلة املتبقية، اأما اإذا كانت ال، فريجى االإجابة 

على االأ�شئلة املتبقية والتوقيع اأدناه.

هل هي �شركة حك�مية؟  -2

  نعم          ال

اإذا كانت االإجابة نعم، تخطى االأ�شئلة املتبقية، اأما اإذا كانت ال، فريجى االإجابة 

على االأ�شئلة املتبقية والتوقيع اأدناه.

هل هذا الكيان معفى �شريبياً لك�نه للتم�يل التقاعدي اأو بر�شم الأمانة؟  -3

  نعم          ال

اإذا كانت االإجابة نعم، تخطى االأ�شئلة املتبقية، اأما اإذا كانت ال، فريجى االإجابة 

على االأ�شئلة املتبقية والتوقيع اأدناه.

هل هذا الكيان معفى �شريبياً ككيان غري ربحي )خريي(؟  -4

  نعم          ال

اإذا كانت االإجابة نعم، تخطى االأ�شئلة املتبقية، اأما اإذا كانت ال، فريجى االإجابة 

على االأ�شئلة املتبقية والتوقيع اأدناه.

هل بلد التاأ�شي�س لل�شركة اأو ال�شركة الأم يف ال�ليات املتحدة؟  -5

  نعم          ال

.FATCA W9 اإذا كانت االإجابة بنعم، يرجى ملء اال�شتمارة

نا�شط  اأو كيان غري مايل غري  نا�شط  الكيان ه� كيان غري مايل  هل   -6

قائم خارج ال�ليات املتحدة؟

  نا�شط          غري نا�شط

W8BEN-E اإذا كانت االإجابة غري نا�شط، يرجى ا�شتكمال

اأو �شخ�س مف��س بالت�قيع  هل لدى هذا الكيان �شخ�س لديه وكالة   -7

مع عن�ان بريدي يف ال�ليات املتحدة؟

  نعم          ال

FATCA W8BEN-E اإذا كانت االإجابة بنعم، يرجى ملء اال�شتمارة

هل اأنت على علم اإذا كان اأي من امل�شاهمني, املالكني امل�شتفيدين, املدراء   -8

اأو ال�شركاء )مع ن�شبة ملكية 5٪ اأو اأكرث( يحمل ج�از �شفر من ال�ليات 

املتحدة, اأو البطاقة اخل�شراء الأمريكية, اأو رقم ال�شمان الجتماعي 

االأمريكي؟

  نعم          ال

FATCA W8BEN-E اإذا كانت االإجابة بنعم، يرجى ملء اال�شتمارة

اأو الأعمال التجارية يف  هل هذا الكيان مرتبط ب�شكل فعال بالتجارة   -9

الواليات املتحدة؟

  نعم          ال

FATCA W8BEN-E اإذا كانت االإجابة بنعم، يرجى ملء اال�شتمارة

م�شادر  من  دخلها  من   ٪50 من  اأكرث  جتني  كيانات  النا�شط:  غري  الكيان  تعريف  	•
غري نا�شطة مثل الفائدة واأرباح االأ�شهم واحل�ش�س واملدخول املوازي للفائدة واالإيجارات 

والر�شوم، وزيادة املكا�شب واالأرباح الناجمة عن بيع اأو تبادل املمتلكات، اإلخ. 

تعريف الكيان النا�شط: كيانات جتني اأكرث من 50٪ من دخلها من م�شادر نا�شطة  	•
مثل ال�شركات الغري ا�شتثمارية التي تعمل يف التجارة والت�شنيع اأو اخلدمات، اإلخ. 

Corporate Account Opening Form Feb2017.indd   14-15 3/23/17   4:11 PM

Page 12 of 17



RIM Numberرقم ملف العميلRIM Numberرقم ملف العميل

Name: اال�شم: Name: اال�شم:

Name: اال�شم: Name: اال�شم:

Name: اال�شم: Name: اال�شم:

Signature: :Signatureالتوقيع: التوقيع:

Signature: :Signatureالتوقيع: التوقيع:

Signature: :Signatureالتوقيع: التوقيع:

اأنا/نحن نقر باأّنني/باأّننا منلك ال�شفة القانونية للتوقيع عن املوؤ�ش�شة املحددة 

اأعاله يف منوذج فتح احل�شاب

I /We Certify that I /We have the legal capacity to sign for the 
entity identified above in account opening form

................................................................................................................................................................................................................................... :Entity Stamp (if Applicable)ختم املوؤ�ش�شة )يف حال وجوده(:
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FATCA Self Declaration اإقرار FATCA ال�شخ�شي

1. Is the entity a public listed company or an affiliate of a public 
listed company?

  Yes       No

If Yes, skip the remaining questions, however if no please 
complete the remaining questions and sign below.

2. Is this Government owned?

  Yes       No

If Yes, skip the remaining questions, however if no please 
complete the remaining questions and sign below.  

3. Is this entity a tax exempt retirement Fund or Trust?

  Yes       No

If Yes, skip the remaining questions, however if no please 
complete the remaining questions and sign below.

4. Is this entity a tax exempt Not for Profit Entity (Charity)?

  Yes       No

If Yes, skip the remaining questions, however if no please 
complete the remaining questions and sign below.

5. Is the country of incorporation and / or parent company 
country of incorporation in the U.S.?

  Yes       No

If Yes, please complete FATCA W9 form.

6. Is the entity an active Non-Financial Entity or a Passive Non-
Financial Entity established outside U.S.?

  Active       Passive

If Passive, please complete the W8BEN-E

7. Does this entity have POA holder or authorized signatory 
with a U.S. mailing address?

  Yes       No

If Yes, please complete FATCA W8BEN-E form

8. Are you aware if any of the shareholders, beneficial owners, 
directors or partners (with >= 5% ownership) of the company 
hold a U.S. passport, hold a U.S. Green Card, or U.S. Social 
Security Number)?

  Yes       No

If Yes, please complete FATCA W8BEN-E form

9. Is this entity’s income effectively connected with the conduct 
of a trade or business in the U.S.?

  Yes       No

If Yes, please complete FATCA W8BEN-E form

•	 Passive Definition: Entities generate > 50% of their income from passive 
sources such as interest, dividend, income equivalent to interest, rents 
and royalties, excess of gains over losses from the sale or exchange of 
property etc.

•	 Active Definition: Entities generate > 50% of their income from non-
passive sources such as non-investment businesses like trading, 
manufacturing or provision of services etc.

�شركة عامة مدرجة اأو جزء من اإحدى ال�شركات التابعة  هل الكيان ه� -1

ل�شركة عامة مدرجة؟

  نعم          ال

اإذا كانت االإجابة نعم، تخطى االأ�شئلة املتبقية، اأما اإذا كانت ال، فريجى االإجابة 

على االأ�شئلة املتبقية والتوقيع اأدناه.

هل هي �شركة حك�مية؟ -2

  نعم          ال

اإذا كانت االإجابة نعم، تخطى االأ�شئلة املتبقية، اأما اإذا كانت ال، فريجى االإجابة 

على االأ�شئلة املتبقية والتوقيع اأدناه.

هل هذا الكيان معفى �شريبياً لك�نه للتم�يل التقاعدي اأو بر�شم الأمانة؟ -3

  نعم          ال

اإذا كانت االإجابة نعم، تخطى االأ�شئلة املتبقية، اأما اإذا كانت ال، فريجى االإجابة 

على االأ�شئلة املتبقية والتوقيع اأدناه.

هل هذا الكيان معفى �شريبياً ككيان غري ربحي )خريي(؟ -4

  نعم          ال

اإذا كانت االإجابة نعم، تخطى االأ�شئلة املتبقية، اأما اإذا كانت ال، فريجى االإجابة 

على االأ�شئلة املتبقية والتوقيع اأدناه.

هل بلد التاأ�شي�س لل�شركة اأو ال�شركة الأم يف ال�ليات املتحدة؟ -5

  نعم          ال

.FATCA W9 اإذا كانت االإجابة بنعم، يرجى ملء اال�شتمارة

نا�شط  اأو كيان غري مايل غري  نا�شط  الكيان ه� كيان غري مايل  هل  -6

قائم خارج ال�ليات املتحدة؟

  نا�شط          غري نا�شط

W8BEN-E اإذا كانت االإجابة غري نا�شط، يرجى ا�شتكمال

اأو �شخ�س مف��س بالت�قيع  هل لدى هذا الكيان �شخ�س لديه وكالة  -7

مع عن�ان بريدي يف ال�ليات املتحدة؟

  نعم          ال

FATCA W8BEN-E اإذا كانت االإجابة بنعم، يرجى ملء اال�شتمارة

املالكني امل�شتفيدين, املدراء  هل اأنت على علم اإذا كان اأي من امل�شاهمني, -8

اأو ال�شركاء )مع ن�شبة ملكية 5٪ اأو اأكرث( يحمل ج�از �شفر من ال�ليات 

اأو رقم ال�شمان الجتماعي  اأو البطاقة اخل�شراء الأمريكية, املتحدة,

االأمريكي؟

  نعم          ال

FATCA W8BEN-E اإذا كانت االإجابة بنعم، يرجى ملء اال�شتمارة

اأو الأعمال التجارية يف  هل هذا الكيان مرتبط ب�شكل فعال بالتجارة  -9

الواليات املتحدة؟

  نعم          ال

FATCA W8BEN-E اإذا كانت االإجابة بنعم، يرجى ملء اال�شتمارة

م�شادر  من  دخلها  من   ٪50 من  اأكرث  جتني  كيانات  النا�شط:  غري  الكيان  تعريف  	•
واملدخول املوازي للفائدة واالإيجارات  غري نا�شطة مثل الفائدة واأرباح االأ�شهم واحل�ش�س

والر�شوم، وزيادة املكا�شب واالأرباح الناجمة عن بيع اأو تبادل املمتلكات، اإلخ. 

تعريف الكيان النا�شط: كيانات جتني اأكرث من 50٪ من دخلها من م�شادر نا�شطة  	•
مثل ال�شركات الغري ا�شتثمارية التي تعمل يف التجارة والت�شنيع اأو اخلدمات، اإلخ. 
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For Bank Use Only

* Signatory limit should match with account currency

Group Name/List of signatories

Grouping/Combination * Currency Limit (Singly) Limit (Jointly) Expiry Date

Name: Name:

Signature: Signature:

Other rules/restrictions (if any)

Authorised by Account holder(s)

I/We hereby understand that the addition, amendment or change of my/
our signature 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 by the customer 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 Commercial 
Bank of Dubai P.S.C.

Branch Head Office

Admitted by:

Name: Name:

Name:
Signature: Signature:

Signature:Date: Date:

Date:

/ /

/

/ /

/

20 20

20

Approved by: Signature(s) Scanned:

Checked by:

*يجب أن يكون الحد المسموح به للمفوض بالتوقيع بنفس عملة الحساب

مجموعةاسم/قائمة المفوضين بالتوقيع 

التجميعالعملة*الحد (مفردا)الحد (باالشتراك)تاريخ االنتهاء

شروط/ أحكام أخرى (إن وجدت)

ستكون  توقيعاتنا   / لتوقيعي  إضافة  أو  تعديل  أو  تغيير  أي  بأن  بموجبه  ندرك  أدرك/ 
سارية بعد استكمال التدقيقات الضرورية من قبل البنك بما يتماشى مع إجراءات البنك 
تقديمها على  المطلوبة  المستندات  كافة  العميل  يستوفي  الذي  الوقت  في  أو  و/  الداخلية 
النحو المرضي للبنك ووفقا لتقدير البنك. يجوز تعديل أي مواعيد نهائية على النحو الذي 
يعتبر مناسبا من قبل البنك لتلبية متطلباته القانونية والتنظيمية والرقابية. تقرأ هذه األحكام 
عمليات  تنظم  التي  العامة  والشروط  األحكام  من  يتجزأ  ال  وتعتبر جزءا  مع  باالقتران 

وصيانة حساب (حسابات) بنك دبي التجاري.

تفويض مخول من صاحب/ أصحاب الحساب

االسم: االسم:

التوقيع: التوقيع:

إلستخدام البنك فقط
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Check List (For Bank use only)
Account Opening Application with complete KYC.

PIF completed.

Valid Trade License/Commercial License attached.

Identification of UBOs through official documents.

UAE Central Bank Blacklist and International
Screening through AML System completed & results 
attached.  

AML risk rating module completed & attached.

Court Attested MOA/AOA/General Partnership
Contract & all its Amendments attached.

Board of Resolution signed by all the shareholders (if 
authority not mentioned in the MOA/AOA) or POA issued by 
all the partners (or their legal representatives).

Original Documents Sighted by RMs and foreign documents 
attested by UAE Embassy and MOF.

Tax self-certification (FATCA or CRS) completed.

CRS, Utility bill and self-declaration (where ever applicable) 
for Controlling persons attached.

MAKANI Number official document attached.

VAT Certificate attached.

Additional requirements for Special Entities (Check List 
available on zoom).

For US indicia:

• W8BEN E form (for Entities established in the UAE).

•     W9 form (for Entities incorporated in the USA)as applicable.

• Certificate for loss of USA nationality (when applicable).

Enhanced Due Diligence Done, where applicable:

• Undertaking letter as applicable. 
                                              
• AML Questionnaire attached.     
                                               
• Site Visit Report signed & attached.                 
                        
• Bank Reference Letter or Credit Approval attached.             

Others:

Prepared by (Name):

Prepared by (Name):

Signature:

Signature:

Date:

Date:

Remarks (if any):

قائمة المراجعة (الستخدام البنك)

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

Yes نعم

تعبئة طلب فتح الحساب.

تعبئة نموذج المعلومات الشخصية.

رخصة تجارية سارية المفعول.

تحديد هوية المستفيد األساسي.

تم التحقق من القائمة السوداء للمصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة و 
إجراء المسح الدولي عبر نظام مكافحة غسل األموال و النتائج مرفقة.  

إكمال تقييم تصنيف المخاطر على صعيد مكافحة غسل األموال و إرفاق النتيجة.

نسخة مصدقة من كاتب العدل للنظام األساسي أو عقد التأسيس أو عقد الشراكة 
وتعديالتهم ان وجدت. 

المخول  فيه  موضح  منهم  موقع  اإلدارة/الشركاء  مجلس  من  صادر  قرار 
الصالحيات  تكن  لم  إذا   ) اإلدارة  مجلس  أعضاء  صالحياته/  و  بالتوقيع 
توكيل رسمى عام  أو   ( التأسيس  بالنظام األساسى /عقد  والسلطات مذكورة 

صادر من كافة الشركاء ( أو ممثلهم   القانونى ).  

تصديق المستندات من الجهات الدبلوماسية حتى وزارة الخارجية اإلماراتية.

فاتورة الكهرباء و اإلقرار الشخصي للمستفيد األساسي. 

رقم مكاني و مستند رسمي له.

رقم/شهادة التسجيل الضريبي.

متطلبات إضافية للمؤسسات ذو طبيعة خاصة (قائمة المراجعة  متوافرة 
على 

• نموذج

• نموذج

(للشركات التي تم تأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة).

(للشركات التي تم تأسيسها في الواليات المتحدة األمريكية).

• شهادة فقدان جنسية الواليات المتحدة األمريكية (عند الطلب).

FATCA اإلقرار الضريبي الموحد).طلب شهادة الضرائب الذاتية (أو

.(zoom

للدالئل الخاصة بأمريكا:

W8BEN E

W9

تم بذل العناية الواجبة حيثما تنطبق.

• رسالة تعهد عند الطلب.

• استبيان مكافحة غسل األموال مرفق.

• تم توقيع تقرير الزيارة الميدانية و هو مرفق.

• الكتاب المرجعي للبنك أو الموافقة االئتمانية مرفقة.

أخرى:

التاريخ:

التاريخ:

التوقيع:

التوقيع:

أعده (اسم الموظف)

أعده (اسم الموظف)

المالحظات (إن وجدت):
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Head Office Use

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Account No(s).

Signature Scanned

Central Bank / International black list checked

Cheque book

Debit Card

Processor Name:

Processor Name:

Processor Name:

Processor Name:

Processor Name:

Central Archiving:

Verifier Name:

Verifier Name:

Verifier Name:

Verifier Name:

Verifier Name:

Documents Scanned By:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Attijari e-Advice

Attijari Phone Banking

Attijari SMS Banking

iBusiness (IRIM...............................................)

Remarks (if any):

إلستخدام المكتب الرئيسي:

رقم الحساب

تم مسح التوقيع ضوئيا

تم التحقق من القائمة السوداء للمصرف المركزي-الدولية

دفتر شيكات 

بطاقة الخصم المباشر

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

اسم معالج الوثائق

اسم معالج الوثائق

اسم معالج الوثائق

اسم معالج الوثائق

اسم معالج الوثائق

اسم المراجع

اسم المراجع

اسم المراجع

اسم المراجع

اسم المراجع

خدمة التجاري اإلشعار االلكتروني

خدمة التجاري الهاتفية المصرفية 

خدمة التجاري للرسائل المصرفية القصيرة

  (..................... IRIM) أعمال بنك دبي التجاري عبر االنترنت

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

Yes Noنعم ال

Yes Noنعم ال

Yes Noنعم ال

Yes Noنعم ال

Yes Noنعم ال

االرشفة المركزية

مسح الوثائق ضوئيا

المالحظات (إن وجدت):
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