 استمارة تسجيل لطباعة الصكوك المالية- ADIB Direct خدمة

ADIB Direct - Instrument Printing Registration Form
ً اسم المتعامل كام
:ال

Customer Full Name:
Product Name: Corporate Cheques (Client Authorizer Signed Instrument)
Cheque Layout:
Print Location:

With Invoice Details

■

Client Premise Printing (Customer Cheque only)

Print Location Address

:نموذج الشيك

بدون تفاصيل الفاتورة

:موقع الطباعة

)طباعة في موقع المتعامل (شيك المتعامل فقط
)الشيكات (يمكن تخصيص مواقع متعددة لنفس الحساب

Client Locations for Cheque Printing (Multiple Locations can be assigned to Same Account)

#

:اسم المنتج

)شيكات الشركات (صك موقع من قبل مندوب المتعامل

Without Invoice Details

مع تفاصيل الفاتورة

Location Code

مواقع المتعامل لطباعة

Account Number

Action

1.

Add

إضافة

Remove

حذف

2.

Add

إضافة

Remove

حذف

3.

Add

إضافة

Remove

حذف

Note: • All printed cheques will be 'A/C PAYEE only' • Company Logo and
Approver Signature images are mandatory to be provided by the client
• Damaged and revalidation cheques will have a maker/checker process for reprinting • Positive Pay is a service provided with this product where, details of
issued cheques will be matched by the bank with the positive pay information
file uploaded by the customer • This will only be done for cheques lodged and
cleared via the UAE Central Bank’s Image Cheque Clearing System • Any cheques
which are presented over-the-counter of ADIB Branches will not be matched
with positive pay information file

" • ستكون جميع الشيكات المطبوعة "لحساب المستفيد فقط:مالحظة
• يلتزم المتعامل بتقديم شعار الشركة وصور توقيع مسؤول االعتماد
• ستخضع الشيكات التالفة والشيكات المعاد التحقق منها لعملية إنشاء
 تدقيق إلعادة الطباعة • الدفع اإليجابي هو خدمة مقدمة مع هذا/
المنتج حيث سيجري مطابقة تفاصيل الشيكات الصادرة من قبل البنك مع
ملف معلومات الدفع اإليجابي الذي يقدمه المتعامل • لن يجري ذلك إال
للشيكات التي يجري إيداعها وتسويتها عبر نظام تسوية صور الشيكات
التابع لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي • لن يجري مطابقة
الشيكات التي ُتقدم في مكتب الصراف في فروع مصرف أبوظبي
.اإلسالمي مع ملف معلومات الدفع اإليجابي
 لطباعة الصكوك الماليةADIB Direct صالحية وصول مستخدم خدمة

ADIBDirect User Access for Instrument Printing

• Please provide the roles required for the existing ADIB Direct Users* • New
*  الحاليينADIB Direct • يرجى تقديم األدوار المطلوبة لمستخدمي
Users will require ADIB Direct form to be filled and submitted • Enquiry Access is ADIB Direct • سيطلب من المستخدمين الجدد تعبئة استمارة خدمة
provided as default to all requested Users • Authorizers are required to fill in the وتقديمها • يُسمح بالوصول إلى خدمة االستفسارات كإعداد افتراضي
Signature Specimen Card along with this form or before submission of this form لجميع المستخدمين الضروريين • يقوم المفوضين بتعبئة بطاقة استمارة
* Existing ADIB Direct Users' profiles will remain as is
.التوقيع مع هذه االستمارة أو قبل إرسال هذه االستمارة
. كما هيADIB Direct * ستبقى الملفات الشخصية الحالية لمستخدمي

#

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

اسم المستخدم بالكامل

User Full Name

رقم تعريف
 الحاليADIB Direct

Existing ADIB Direct ID

إصدار الشيك

Cheque Issuance

الدفع اإليجابي

Positive Pay

تحديث
الطباعة

Print Update Print/ Re-Print

 المحقق+ المنشئ
ُ

 المحقق+ المنشئ
ُ

المنشئ
ُ

المفوض

المفوض

المفوض

Authorizer

Authorizer

Authorizer

 المحقق+ المنشئ
ُ

 المحقق+ المنشئ
ُ

المنشئ
ُ

المفوض

المفوض

المفوض

Authorizer

Authorizer

Authorizer

 المحقق+ المنشئ
ُ

 المحقق+ المنشئ
ُ

المنشئ
ُ

المفوض

المفوض

المفوض

Authorizer

Authorizer

Authorizer

 المحقق+ المنشئ
ُ

 المحقق+ المنشئ
ُ

المنشئ
ُ

المفوض

المفوض

المفوض

Authorizer

Authorizer

Authorizer

 المحقق+ المنشئ
ُ

 المحقق+ المنشئ
ُ

المنشئ
ُ

المفوض

المفوض

المفوض

Authorizer

Authorizer

Authorizer

 المحقق+ المنشئ
ُ

 المحقق+ المنشئ
ُ

المنشئ
ُ

المفوض

المفوض

المفوض

Authorizer

Authorizer

Authorizer

 المحقق+ المنشئ
ُ

 المحقق+ المنشئ
ُ

المنشئ
ُ

المفوض

المفوض

المفوض

Authorizer

Authorizer

Authorizer

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

1

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

Maker+Verifier

 إعادة/ الطباعة
الطباعة

Maker

Maker

Maker

Maker

Maker

Maker

Maker

المشغل
ُ

Operator

■

المشغل
ُ

Operator

■

المشغل
ُ

Operator

■

المشغل
ُ

Operator

المشغل
ُ

Operator

المشغل
ُ

Operator

المشغل
ُ

Operator

 استمارة تسجيل لطباعة الصكوك المالية- ADIB Direct خدمة

ADIB Direct - Instrument Printing Registration Form

 استمارة تسجيل لطباعة الصكوك المالية- ADIB Direct خدمة

ADIB Direct - Instrument Printing Registration Form
Special Instructions (if any)

)تعليمات خاصة (إن وجدت

Charge Account

حساب الخصم

)(يرجى تحديد الحساب الذي جرى تفويض مصرف أبوظبي اإلسالمي بخصم الرسوم منه

(Please specify the account from which ADIB is authorized to debit the charges)
Note that per cheque charges will be debited from the respective debit account accordingly.
Acceptance of the ADIB Cash Management Services Terms and Conditions:
I/we, hereby declare, having read, understood and agree to be bound by, the Terms and
Conditions governing the Cash Management Services (the “Terms and Conditions”)
between me / us and Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (ADIB), and hereby on the date hereof,
duly accept such Terms and Conditions, as contained on ADIB Website
https://www.adib.ae/en/SiteAssets/adib- direct-TCs.pdf and appended to the Application
Form (which we acknowledge receipt thereof). The Terms and Conditions are integral
and inseparable part of using the Cash Management Services made available by ADIB
accordingly, I/We undertake to comply with all my/our obligations therein and with any
amendments which may be made therein from time to time and notified by ADIB and
published on the above mentioned Website. The use by me/us or any of my/our users
of any Cash Management Services after any amendment is made shall establish my/our
acceptance.

Authorized Person 1 المفوَ ض األول

ً
.وفقا لذلك
المحدد
ُ الحظ أنه س ُتخصم رسوم كل شيك من حساب الخصم
:قبول شروط وأحكام خدمات إدارة النقد بمصرف أبوظبي اإلسالمي
نقر نحن بقراءة وفهم والموافقة على االلتزام بالشروط واألحكام التي تحكم خدمات إدارة
 وبموافقتنا بموجب،).ع.م.النقد ("الشروط واألحكام") بيننا وبين مصرف أبوظبي اإلسالمي (ش
هذا اإلقرار وفي التاريخ المذكور على هذه الشروط واألحكام الواردة في الموقع اإللكتروني
 والمرفقةhttps://www.adib.ae/en/SiteAssets/adib- direct-TCs.pdf لمصرف أبوظبي اإلسالمي
جزءا ال يتجزأ وال ينفصل عن
 تعتبر الشروط واألحكام.)باستمارة الطلب (التي نقر باستالمها
ً
ً
 ونتعهد،وفقا لذلك
استخدام خدمات إدارة النقد التي يوفرها مصرف أبوظبي اإلسالمي
باالمتثال لجميع التزاماتنا الواردة فيها وبأي تعديالت قد ُتجرى عليها من وقت آلخر والتي يخطرنا
 ويُعتبر استخدامنا أو.بها مصرف أبوظبي اإلسالمي والمنشورة على الموقع المذكور أعاله
استخدام أي من مستخدمينا ألي من خدمات إدارة النقد بعد إجراء أي تعديل عليها بمثابة إثبات
.قبولنا لذلك التعديل

Authorized Person 2 المفوَ ض الثاني

Authorized Person 3 المفوَ ض الثالث

Name االسم
Title المنصب
التوقيع وختم
الشركة

Signature &
Company Stamp
Date التاريخ

For Bank Use Only
Client Segment:
GRIM :
Received By استالم
توقيع المستلم وتاريخ االستالم

Receiver Signature & Date

توقيع المستلم وتاريخ االستالم

Reviewer Signature & Date

WBG

■

مجموعة البنك الدولي

BBD

RIM :

:رقم المتعامل الموحد للمجموعة

:شريحة المتعامل

قسم حسابات األعمال
:رقم المتعامل الموحد

Signature Verification التحقق من صحة التوقيع

Document Archivist مسؤول أرشفة المستندات

المنشئ وتاريخ اإلنشاء
ُ توقيع

توقيع مسؤول األرشيف وتاريخ األرشفة

Maker Signature & Date

Archivist Signature & Date

المنشئ وتاريخ اإلنشاء
ُ توقيع

Checker Signature & Date

2
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ADIB Direct - Instrument Printing Registration Form

بطاقة التوقيع الخاصة باستمارة عمالء مصرف أبوظبي اإلسالمي
لطباعة توقيع الشيكات عن بعد فقط *

ADIB Customer Specimen Signature Card

*For Remote Cheque Signature Printing Only

RIM / Account Number for Client Identification:

رقم المتعامل الموحد  /رقم الحساب لتحديد هوية المتعامل:

Customer Full Name

اسم المتعامل بالكامل

Please fill in the details and sign inside the Signature Box
with a BOLD Ink / Felt Tip Pen without touching the edges

يرجى ملء التفاصيل والتوقيع داخل صندوق التوقيع باستخدام
قلم حبر غامق  /قلم لباد دون لمس الحواف.

)Full Name: (as per passport

االسم الكامل( :كما في جواز السفر)

Emirates ID:

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية:
التاريخ:

Date:

رقم الهاتف المتحرك:

Signature Box:

صندوق التوقيع

)Full Name: (as per passport

االسم الكامل( :كما في جواز السفر)

Emirates ID:

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية:
التاريخ:

Date:

رقم الهاتف المتحرك:

)Full Name: (as per passport

االسم الكامل( :كما في جواز السفر)

Emirates ID:

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية:

Date:

رقم الهاتف المتحرك:

)Full Name: (as per passport

االسم الكامل( :كما في جواز السفر)

Emirates ID:

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية:

Date:

رقم الهاتف المتحرك:

)Full Name: (as per passport

االسم الكامل( :كما في جواز السفر)

Emirates ID:

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية:

Date:

لطباعة توقيع الشيكات عن بعد فقط *

ADIB Customer Specimen Signature Card
*For Remote Cheque Signature Printing Only

رقم الهاتف المتحرك:

Mobile:

Signature Box:

صندوق التوقيع

بطاقة التوقيع الخاصة باستمارة عمالء مصرف أبوظبي اإلسالمي

Mobile:

Signature Box:

صندوق التوقيع

التاريخ:

Mobile:

Signature Box:

صندوق التوقيع

التاريخ:

Mobile:

Signature Box:

صندوق التوقيع

التاريخ:

Mobile:

3

بطاقة التوقيع الخاصة باستمارة عمالء مصرف أبوظبي اإلسالمي
لطباعة توقيع الشيكات عن بعد فقط *

ADIB Customer Specimen Signature Card

*For Remote Cheque Signature Printing Only

قبول شروط وأحكام خدمات إدارة النقد بمصرف أبوظبي اإلسالمي:
نقــر نحــن بقــراءة وفهــم والموافقــة علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام التــي تحكــم خدمــات
إدارة النقــد ("الشــروط واألحــكام") بيننــا وبيــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي (ش.م.ع ،).وبموافقتنــا
بموجــب هــذا اإلقــرار وفــي التاريــخ المذكــور علــى هــذه الشــروط واألحــكام الــواردة فــي الموقــع
اإللكترونــي لمصــرف أبوظبــي اإلســامي https://www.adib.ae/en/SiteAssets/adib- direct-TCs.pdf
جــزءا ال يتجــزأ وال
والمرفقــة باســتمارة الطلــب (التــي نقــر باســتالمها) .تعتبــر الشــروط واألحــكام
ً
ً
وفقــا لذلــك،
ينفصــل عــن اســتخدام خدمــات إدارة النقــد التــي يوفرهــا مصــرف أبوظبــي اإلســامي
ونتعهــد باالمتثــال لجميــع التزاماتنــا الــواردة فيهــا وبــأي تعديــات قــد ُتجــرى عليهــا مــن وقــت آلخــر
والتــي يخطرنــا بهــا مصــرف أبوظبــي اإلســامي والمنشــورة علــى الموقــع المذكــور أعــاه .ويُعتبــر
اســتخدامنا أو اســتخدام أي مــن مســتخدمينا ألي مــن خدمــات إدارة النقــد بعــد إجــراء أي تعديــل
عليهــا بمثابــة إثبــات قبولنــا لذلــك التعديــل.
* يوافــق المتعامــل ويقــر بموجبــه بــأن التوقيعــات المذكــورة أعــاه س ُتســتخدم للطباعــة علــى
الشــيك (الشــيكات) كمــا يحددهــا المتعامــل أثنــاء طباعــة الشــيكات وســيجري التحقــق مــن صحــة
تلــك التوقيعــات مــع ســجل (ســجالت) البنــك الخــاص عندمــا يُقــدم الشــيك للمقاصــة.

المفوَ ض الثالث Authorized Person 3

Acceptance of the ADIB Cash Management Services Terms and Conditions :
I/we, hereby declare, having read, understood and agree to be bound by, the Terms and Conditions
governing the Cash Management Services (the “Terms and Conditions”) between me / us and
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (ADIB), and hereby on the date hereof, duly accept such Terms and
Conditions, as contained on ADIB Website https://www.adib.ae/en/SiteAssets/adib- direct-TCs.pdf
and appended to the Application Form (which we acknowledge receipt thereof). The Terms
and Conditions are integral and inseparable part of using the Cash Management Services made
available by ADIB accordingly, I/We undertake to comply with all my/our obligations therein and
with any amendments which may be made therein from time to time and notified by ADIB and
published on the above mentioned Website. The use by me/us or any of my/our users of any
Cash Management Services after any amendment is made shall establish my/our acceptance.
* The Customer hereby accepts and acknowledge that the above signatures will be used for
printing on the cheque(s) as selected by the Customer during printing of cheques and the same
will be cross validated with the bank's own record(s) when a cheque is presented for clearing.

المفوَ ض الثاني Authorized Person 2

المفوَ ض األول Authorized Person 1
االسم Name
المنصب Title
التوقيع وختم
الشركة

& Signature
Company Stamp
التاريخ Date
For Bank Use Only
شريحة المتعامل:

قسم حسابات األعمال
رقم المتعامل الموحد:

BBD

مجموعة البنك الدولي

RIM :

WBG

رقم المتعامل الموحد للمجموعة:

Client Segment:
GRIM :

مسؤول أرشفة المستندات Document Archivist

التحقق من صحة التوقيع Signature Verification

استالم Received By

توقيع مسؤول األرشيف وتاريخ األرشفة

المنشئ وتاريخ اإلنشاء
توقيع ُ

توقيع المستلم وتاريخ االستالم

Archivist Signature & Date

Maker Signature & Date

المنشئ وتاريخ اإلنشاء
توقيع ُ

Checker Signature & Date

بطاقة التوقيع الخاصة باستمارة عمالء مصرف أبوظبي اإلسالمي
لطباعة توقيع الشيكات عن بعد فقط *

ADIB Customer Specimen Signature Card
*For Remote Cheque Signature Printing Only
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Receiver Signature & Date

توقيع المستلم وتاريخ االستالم

Reviewer Signature & Date

