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The Manager   
National Bank of Bahrain
United Arab Emirates.

 we hereby authorize the below signatories for operating 
our above account(s). Kindly update your  records and follow 
these instructions with immediate effect:

نفوض بموجب هذا الموقعين أدناه إلدارة الحساب/ الحسابات المذكورة أعاله 
يرجى تحديث سجالتك واتباع هذه التعليمات فوًرا:

Add the following signatories (please sign within the outline of the boxes and cross out blank boxes):

إضافة الموقعين التاليين )يرجى التوقيع  في المربعات وشطب المربعات الفارغة(:

Branch

Account Title

Name of signatory

Name of signatory

Name of signatory

Name of signatory

Account Number(s)  

Category, if any

Category, if any

Category, if any

Category, if any

Passport /ID

Passport /ID

Passport /ID

Passport /ID

تعليمات توقيع المخولين على الحسابات 
الشركات

Date      DD   |   MM   |   YYYY       YYYY   |   MM   |   DD التاريخ                               

المدير
بنك البحرين الوطني

اإلمارات العربية المتحدة.

الفرع

اسم الموّقع

اسم الموّقع

اسم الموّقع

اسم الموّقع

الفئة، إن وجدت

الفئة، إن وجدت

الفئة، إن وجدت

الفئة، إن وجدت

رقم جواز السفر/ بطاقة الهوية

رقم جواز السفر/ بطاقة الهوية

رقم جواز السفر/ بطاقة الهوية

رقم جواز السفر/ بطاقة الهوية

عنوان الحساب

رقم الحساب
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Amendment to the existing Signatories

Delete the following Signatories

Bank / Branch Stamp & Authorised Signature

ID/ Passport Number

ID/ Passport Number

Authorised Signatories under Company Stamp

Note : If not already submitted, please attach 
Board/ Shareholder’s Resolution. and also enclose 
certified true copies of Passports of all new signatories 
along with visa page and Emirates ID if available.

المخولين بالتوقيع بموجب ختم الشركة

مالحظة: يرجى تسليم  قرار مجلس اإلدارة/ قرار الشركاء 
وأيًضا نسخ طبق األصل من جوازات السفر لجميع المخولين 

بالتوقيع الجدد إلى جانب التأشيرة وبطاقة الهوية اإلمارتية 
-إفي حال وجودها.-.

ختم البنك / الفرع والتوقيع المعتمد
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تعليمات توقيع المخولين على الحسابات 
الشركات

تعديل المخولين بالتوقيع الحاليين

هوية / رقم جواز السفر

هوية / رقم جواز السفر

حذف المخولين بالتوقيع التاليين

Name of Signatory

Name of Signatory

اسم الموّقع

اسم الموّقع
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