شيك مصرفي مصدق/التحويل التلغرافي للعملة المحلية
Local Currency Telegraphic Transfer/Manager’s Cheque
الفرع
Branch
الرجاء االختيار
Please select

Date
م.ع.التحويل التلغرافي للعملة المحلية داخل دولة إ
Local Currency Telegraphic Transfer within UAE

أو
OR

عملة الخصم
Debit Currency
A

E

M

M

Y

Y

Y

Y

التاريخ

)بيانات العميل مقدم الطلب (أكمل بخط واضح

اسم مقدم الطلب
Applicant’s Name
رقم حساب الخصم
Debit Account Number
المبلغ باألرقام
Amount in Figures
المبلغ باألحرف
Amount in Words

D

إصدار شيك مصرفي مصدق
Issue a Manager’s Cheque

Ordering Customer Details (Complete in Block Letters)

مبلغ التحويل
Transaction Amount

D

رقم الهاتف
Contact Number

D

Beneficiary Details (Complete in Block Letters)

)بيانات المستفيد (أكمل بخط واضح

اسم المستفيد
Beneficiary’s Name
عنوان المستفيد
Beneficiary’s Address
رقم حساب المستفيد
Beneficiary’s Account Number
رقم الحساب الدولي للمستفيد
Beneficiary’s IBAN
اسم وعنوان بنك المستفيد
Name and Address of Beneficiary’s Bank
Transaction Type Code Details

نوع المعاملة

Purpose of Payment Code (Enter the 3 digit transaction code)

) ارقام3 الغرض من رمز الدفعة (قم بإدخال رمز المعاملة المكون من

Frequently used transaction codes given below. For more codes, visit www.emiratesislamic.ae

Individual Customers & Company/
Non Individual Customers (Entity)
Description
Equated Monthly Instalments
Goods Sold
Goods Bought
Rent Payments

العمالء من األفراد والعمالء
)القانونيين (الشركة
Code رمز
EMI
GDE
GDI
RNT
STR

سفر

Utility Bill Payments

UTL

دفعات فواتير استهالكية

Only for Individual Customers

العمالء االفراد
Code رمز
CRP

Description
Bonus
Corporate Card Payment
Commission
End of Service

Family Support

FAM

مساندة عائلية

PIN

إستثمارات شخصية

رقم المرجع
Invoice Number

Code رمز
BON
CCP
COM
EOS

Salary

البيانات
حافز
تسديد مستحقات بطاقة األعمال االئتمانية
عمولة
نهاية الخدمة

SAL

راتب

Only for Financial Institution

البيانات
دفعات بطاقة االئتمان

Personal Investments
رقم المرجع
Invoice Number

Only for Company/Non Individual Customers العمالء الخاضعين لسلطة الضريبة

البيانات
أقساط شهرية متساوية
بيع السلع
شراء السلع
تسديد اإليجار

Travel

Description
Credit Card Payments

www.emiratesislamic.ae  قم بزيارة، لمزيد من الرموز، تجدون ادناه رموز المعامالت التي يكثر استخدامها

ROC

المؤسسات المالية
Code رمز
DIV

Description
Dividend Payouts

البيانات
صب َُة األرْباح
ِ دفعيات أ ْن

Loan Disbursements

LND

تسديد القروض

POS Merchant Settlement

POS

تسوية جهاز البيع للتجار

طلب مرجع العمالء
Ordering Customer Reference

RBC

فائدة مرجع العمالء
Benefitiary Customer Reference

Charges (select one)

)الرسوم (اختر واحدة

)المستفيد (يرجى خصم الرسوم الخاصة بكم وبالبنوك المراسلة من المستفيد بالخصم من مبلغ التحويل التلغرافي
Beneficiary (Please charge beneficiary for your charges and correspondent banks charges from the TT amount)

)حسابنا (يرجى خصم الرسوم الخاصة بكم وبالبنوك المراسلة من حسابي
Ours (Please debit my account for your charges and correspondent banks charges)

)مشترك (يرجى خصم الرسوم الخاصة بكم من حسابي وسوف يتحمل المستفيد رسوم البنوك المراسلة من مبلغ التحويل التلغرافي
Shared (Please debit my account for your charges, beneficiary will bear the charges of your correspondent banks from the TT amount)
)تعليمات خاصة (إن وجدت
Special Instructions (if any)

Manager’s Cheque Bearer Delivery Instruction (Applicable for 3rd Party Delivery Only)
يرجى تسليم الشيك المصرفي المصدق إلى حامله بموجب التوقيع المرفق
Please deliver the Manager’s Cheque to the bearer, as per the signature appended
توقيع حامله
Bearer’s Signature

)تعليمات تسلم الشيك المصرفي المصدق (تنطبق على التسليم للغير فقط

تم استالم الشيك المصرفي المصدق
Manager’s Cheque Received
توقيع مقدم الطلب
Applicant’s Signature(s)

Applicant’s Signature

توقيع مقدم الطلب

I/We have read, understood and accepted the Bank’s General Terms and Conditions
governing this application as stated in the Business Accounts General Terms and
Conditions a copy of which I/we have received.

توقيع مدقق الطلب
Signature Verified

ص عليها
 قبلنا الشروط واألحكام الخاصة بهذا الطلب والمنصو/فهمنا وقبلت/ فهمت،قرأنا/قرأت
.استلمنا نسخة منها/في الشروط واألحكام العامة – حسابات الشركات التي استلمت

Bank Use Only
(only in case of Special FX Deal)

Select One:
Normal FX Deal
Signatures

IBTRY Deal Number

Branch Rate
Special FX Deal

Client Rate*

Teller:

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC
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Transaction Ref. Number*
Head Teller:
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Terms and Conditions

القوانين والشروط
مــن المعلــوم أن المصــرف وفروعــه ومراســليه غيــر مســؤولين عــن أي تأخيــر أو خطــأ أو ســهو
مهمــا كان لتعليمــات العميــل أو أي تســوية تحــدث علــى البرقيــات أو التلغرافــات أو اإلتصــاالت
مــن أي نــوع والمراســلة بواســطة األجهــزة اإللكترونيــة.

It is understood that neither the Bank nor its branches or correspondents are
responsible for any delay, mistake or omission caused howsoever or mutilation arising
in the transmission of cables, telegrams or communication of any kind whatsoever by
electronic systems.

فــي حالــة ضيــاع أو ســرقة حوالــة مصرفيــة أو شــيك مصرفــي فســوف يقــدم العميــل
للمصــرف ضمانــً مقبــو ً
ال لحمايتــه مــن أي مســؤولية تتعلــق بالحوالــة المصرفية/الشــيك
المصرفــي .وذلــك فــي حالــة أي طلــب يقــوم العميــل بتقديمــه الصــدار بــدل فاقد/إعــادة صــرف
مبلــغ تلــك الحوالــة المصرفية/الشــيك المصرفــي.

If Demand Draft/Manager’s cheque is lost or stolen, the Customer shall provide the
Bank with an indemnity acceptable to the Bank protecting the Bank against liability
acceptable to the Bank protecting the Bank against liability with respect to the
Demand Draft/Manager’s Cheque in connection with any request the Customer may
make for the issue of a replacement/refund of the amount of any such Demand Draft/
Manager’s Cheque.

يتــم إرســال الحوالــة المصرفيــة /الشــيك المصرفــي علــى مســؤولية المحــول بالكامــل ولــن
يكــون المصــرف مســؤوال عــن تأخيــر البريــد إذا تــم إرســال الحوالــة نيابــة عــن المحــول.
يحتفــظ المصــرف بحقــه فــي ســحب هــذه الحوالــة التلغرافيــة علــى مــكان يختلــف عمــا
حــدده المحــول إذا تطلبــت ظــروف العمليــات ذلــك.
يتــم إرســال كل الرســائل التلغرافية(/سويفت)/إرســال جميــع الرســائل/الحواالت الخارجيــة
علــى مســؤولية العميــل الكاملــة ،يقــوم المصــرف كجــزء مــن التزامــه التنظيمــي ،بفحــص
كل الدفعــات الخارجيــة للتأكــد مــن أن الدفعــة ال تخــل بــأي مــن النظــم المحليــة أو العالميــة
بمــا فــي ذلــك النظــام المتعلــق بالمســتفيدين المقيديــن ،كجــزء مــن هــذا االلتــزام ،يحــق
للمصــرف ووكالئــه والبنــوك المراســلة الحصــول مــن العميل/المحــول علــى معلومــات إضافيــة
بخصــوص األطــراف ذات الصلــة والغــرض مــن التحويل/تعليمــات الدفــع .يحــق للمصــرف القيام
بعمليــة الفحــص عنــد أي نقطــه خــال معالجــة تعليمــات الدفــع حتــى بعــد تســليم إيصــال
للعميــل .قــد ال تكتمــل أو تتــم معالجــة تعليمــات الدفــع بواســطة المصــرف حتــى يقــوم
العميــل بتقديــم التفاصيــل اإلضافيــة المطلوبــة .يوافــق العميــل علــى تعويــض المصــرف
ووكالئــه ومراســليه ضــد أي خســارة أو تكلفــة أو أضــرار أو مصروفــات أو التزامــات أون إجــراءات
قــد يتكلفهــا المصــرف أو يعانــي منهــا نتيجــة العمــل أو التأخــر فــي العمــل أو اإلمتنــاع عــن
العمــل بموجــب التعليمــات المذكــورة.
لــن يكــون المصــرف مســؤوال مهمــا يكــن عــن أي خســارة ألربــاح أو عقــود أو خســارة أو أضــرار
خاصــة أو غيــر مباشــرة أو مترتبــة قــد يتحملهــا العميــل نتيجــة أي عمــل/أو امتنــاع عــن أي عمــل
بخصــوص طلــب التحويــل.
يتــم تحويــل كل الحــواالت التــي يطلبهــا العميــل مــن قبــل المصــرف الــذي يقــوم بالدفــع إلــى
العملــة المحليــة بســعر الشــراء المحلــي لديــه إال إذا قــام المســتفيد بعمــل ترتيبــات خاصــة مــع
المصــرف الــذي يقــوم بالدفــع.
يخضــع صــرف الحــواالت ألي رقابــة صــرف أو أي قيــود أخــرى والتــي يتــم فرضهــا بموجــب قواعد
وتعليمــات البلــد الــذي يتــم فيــه الصــرف .لــن يكــون المصــرف وال مراســلوه أو وكالؤه مســؤولين
عــن الضيــاع أو التأخيــر الــذي تســببه تلــك القواعــد والتعليمــات.
ســوف يبــذل المصــرف جهــدًا معقــوال إلنجــاز الطلبــات التــي يســتلمها المصــرف قبــل الســاعة
الواحــدة ظهــرًا (أو أي وقــت آخريخطــر بــه المصــرف فــروع ومراكــز االســتالم) فــي نفــس اليــوم
يتــم فيــه إنجــاز المعامــات التــي يســتلمها المصــرف بعــد وقــت توقــف الخدمــة فــي يــوم
العمــل التالــي ولهــذا ال يعتبــر يــوم الجمعــة علــى أنــه يــوم عمــل.
جميــع كافــة المصاريــف المترتبــة خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تكــون علــى حســاب
المســتفيد (إال إذا تــم تحديــد ذلــك) يحتفــظ المصــرف بحقــه فــي مراجعــة رســوم التحويــل
مــن وقــت آلخــر دون إخطــار مســبق.
يرجــى العلــم بأنــه بموجــب تعليمــات المصــرف المركــزي ،يتــم اإليــداع بالحســابات المفتوحــة
لــدى البنــوك العاملــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى أســاس رقــم الحســاب الدولــي
للمســتفيد فقــط ولــن يتــم اســتخدام كل المعلومــات األخــرى المقدمــة مثــل المســتفيد
وغيرهــا مــن البيانــات.
جميــع الرســوم والمصاريــف والعمــوالت مســتثناة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة أو أي ضريبــة
مبيعــات مشــابهة أخــرى (الضريبــة) .يوافــق العميــل بموجبــه علــى دفــع أي مبلــغ مقابــل
ضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة.

اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.
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Demand Draft/Managers Cheque is to be dispatched entirely at the Customer’s own
risk. The Bank will not be responsible for mail delays if the draft is dispatched on
behalf of the remitter.
The Bank reserves the right to draw this telegraphic transfer on a different place from
that specified by the Customer if operations circumstances so require.
All Telex/SWIFT messages/UAEFTS messages/outward transfers are sent entirely at the
Customer’s risk. The Bank will, as part of it regulatory obligations, screen all outward
payments to satisfy itself that the payment does not breach any local or international
regulations including any regulation in connection with restricted beneficiaries. As
part of this obligation, the Bank, Its agents and correspondents reserve the right
to seek from the Customer/remitter any additional information with respect to the
parties involved and purpose of the remittance/payment instruction. Bank reserves
the right to perform the screening process at any point during the processing of
the payment instruction, even after handling over an intermediate receipt to the
Customer. Payment instruction may not be completed or processed by the Bank until
the additional details called for are provided by the Customer. The Customer agrees
to indemnity the Bank, Its agents and correspondents against any loss, cost, damages,
expense, liability or proceedings which the Bank may incur or suffer as a result of actin
upon, delaying to act upon or refraining from acting upon the said instructions.
In no event shall the Bank be liable for any loss of profits or contracts or special,
indirect or consequential loss or damages suffered by the Customer in any way arising
from the acts/omissions of the Bank in respect of the transfer request.
All transfers requested by the Customer shall be converted by paying bank into local
currency at its buying rate unless the payee has made special arrangements with the
paying bank.
Encashment of the remittances is subject to any exchanges control or other
restrictions, which may be imposed by the rules and regulations of the country where
encashment is to be made. Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be
liable for any loss or delay by any such rules and regulations.
The Bank will use reasonable endeavors to process applications received by the Bank
before 1.00PM (or such other time as may be notified by the receiving branches
or centers) on the same day. Applications received after such cut-off time will be
processed on the next working day. For this purpose Friday is not a working day.
All Charges incurred outside UAE are for the account of the beneficiary (Unless
)specified
The Bank reserves the right to revise all remittance charges from time to time without
prior notice.
Please be advised that as per Central Bank guidelines, credit to accounts held in banks
operation in the UAE will be effected solely based on the beneficiary IBAN. All other
information provided such as the beneficiary name and other, details will not be used.
All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax or any other
similar sales tax (VAT). The customer hereby agrees to pay an amount in respect of
any applicable VAT.
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