
1/2

Customer Information Update Form
استمارة تحديث بيانات العميل  

رقم تعريف العميل
CIF Number

التاريخ 
Date

D D M M Y Y Y Y

اسم الشخص بالكامل )حسب جواز السفر(
Full name of the person (as per passport) 

هل تحمل جوازات سفر متعددة
Multiple passport holder

نعم
Yes

ال
No

إذا كان الجواب نعم، يرجى حصر الجنسيات أدناه:
If yes, kindly list the nationalities below:

الرقم التسلسلي 
Sr. No:

الجنسية 
Nationality

رقم جواز السفر 
Passport number

Employment and Income Details تفاصيل الدخل والوظيفة

موظف
Employed

صاحب أعمال حرة 
Self-employed

بدون عمل 
Un-employed

الراتب الشهري )بالدرهم اإلماراتي( 
Monthly Salary (AED)

الدخل الشهري لألعمال التجارية 
)بالدرهم اإلماراتي(
Monthly Business Income 
(AED)

الدخل الشهري )بالدرهم 
اإلماراتي( 
Monthly Income (AED)

أي دخل شهري آخر )بالدرهم 
اإلماراتي(  
Any other monthly Income 
(AED)

أي دخل شهري آخر )بالدرهم 
اإلماراتي(  
Any other monthly Income 
(AED)

أي دخل شهري آخر )بالدرهم 
اإلماراتي(   
Any other monthly Income 
(AED)

إجمالي مدة الخدمة  )بالسنوات(  
Total length of service  
(in years)

نوع الشركة ونسبة التملك
Type of Entity & % of 
Ownership

المبلغ التقديري إلجمالي صافي 
األصول )بالدرهم اإلماراتي( 
Estimated total net worth 
(AED)

الدخل الشهري اإلضافي من 
العقار/ االستثمارات )بالدرهم 
اإلماراتي(  
Additional monthly income 
from property/investments 
(AED)

الدخل الشهري اإلضافي من 
العقار/ االستثمارات )بالدرهم 
اإلماراتي( 
Additional monthly income 
from property/investments 
(AED)

الدخل الشهري اإلضافي من 
العقار/ االستثمارات )بالدرهم 
اإلماراتي( 
Additional monthly income 
from property/investments 
(AED)

الدخل السنوي اإلجمالي التقديري 
)بالدرهم اإلماراتي(  
Estimated total annual income 
(AED)

الدخل السنوي اإلجمالي التقديري 
)بالدرهم اإلماراتي(  
Estimated total annual income 
(AED)

الدخل السنوي اإلجمالي التقديري 
)بالدرهم اإلماراتي(  
Estimated total annual income 
(AED)

هل الراتب محول إلى اإلمارات 
اإلسالمي؟ 
Salary Transferred to  
Emirates Islamic?

نعم
Yes

ال
No

طبيعة العمل التجاري/ المهنة  
Nature of Business/
Occupation

مصدر الثروة: يرجى شرح النشاطات التي يقوم بها العميل والتي أدت إلى تكوين الثروة )هذه الخانة تسري على العمالء ذوي رأس مال مرتفع على سبيل المثال عمالء الخدمات المصرفية المميزة(
Source of Wealth: Please provide a narration of the activities carried out by the customer that has generated customer’s wealth (This field is applicable for high net worth 
customers such as Priority)

إيرادات األعمال التجارية
Business Earnings

الهدايا/ الميراث
Gifts/Inheritance

الدخل من االستثمار
Investment income

بيع الشركة/ العمل التجاري
Sale of company/Business

بيع العقار
Sale of property

أخرى )يرجى التحديد(
Others (please specify) 

Monthly anticipated transaction pattern (in AED) نموذج المعامالت الشهرية المتوقعة )درهم إماراتي(  

قيمة االيداع 
Value Credit

تكرار/ عدد المعامالت 
Frequency/number of

transactions

قيمة السحب 
Value Debit

تكرار/ عدد المعامالت 
Frequency/number of

transactions
النقد 
Cash

التحويالت الداخلية
Internal Transfers

الشيك
Cheque

الحوالة
Remittance

اإلجمالي )إجمالي قيمة جميع أنواع 
المعامالت المذكورة في الجدول أعاله(
Total (total value of all types of 
transactions mentioned in above table)

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 مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.



Details of Remittances تفاصيل التحويالت  

الرقم التسلسلي  
Sr. Number

اسم البنك 
Bank Name

الدولة 
Country

Other Banking Relationships عالقات مع بنوك األخرى

اسم البنك 
Bank Name

المبلغ التقديري تجاه بنوك أخرى )بالدرهم اإلماراتي( 
Estimated relationship value (in AED)

عميل لدى البنك منذ )الشهر-السنة( 
Banking since (MM-YY)

MM - YY

MM - YY

MM - YY

MM - YY

Safe Deposit Lockers صناديق األمانات

هل تحتفظ بصناديق أمانات/ صناديق مؤجرة بقياس 70 سم x 70 سم x 70 سم لدى اإلمارات اإلسالمي، اإلمارات العربية المتحدة؟
Holds Safe deposit lockers/rent boxes measuring more than 70 cm x 70cm x 70 cm with Emirates Islamic UAE?

نعم
Yes

ال
No

إذا كان الجواب نعم، يرجى تحديد عدد الصناديق؟
If yes, please provide number of boxes? 

توقيع العميل
Customer Signature

Bank Use Only

Is customer a PEP (Politically Exposed Persons) Yes No

Additional Comments if any:

Signature verified by Staff Name Designation Staff ID
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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 مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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