طلب اضافة حساب تداول
REQUEST TO ADD NEW BROKERAGE ACCOUNT
Date

D

D

M

M

Y

Y
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Customer Details

تاريخ

Y

بيانات العميل

Client ID

رقم التداول

Client Name

اسم العميل

Mobile Number

رقم الهاتف المتحرك

Please mark the exchange the brokerage account (New) to
be opened and mention the corresponding Investor Number

يرجى اإلشارة إلى السوق المطلوب إضافته للحساب مع
تفاصيل رقم المستثمر

DFM

Investor Number

رقم المستثمر

سوق دبي المالي

NASDAQ Dubai

Investor Number

رقم المستثمر

ناسداك دبي

ADX

Investor Number

رقم المستثمر

سوق أبوظبي لألوراق المالية

DGCX

DGCX Account Number

رقم الحساب في بورصة دبي للذهب وال س ل ع

بورصة دبي للذهب والسلع

I/We request you to open a brokerage account pursuant to the above
data. I/We agree that the submitted information is correct and
complete. I/We have read and understood the terms and conditions
applicable to the brokerage account and the services offered by
Emirates NBD Securities LLC which I/We have selected on which I/We
expressly agree and accept to abide by, whether in Arabic or English
language.

ً
 نحن/  وأنا،وفقا للبيانات المذكورة أعاله
 نحن نطلب من سيادتكم فتح حساب وساطة/ أنا
 قرأنا وفهمت/  وأنني قد قرأت،نوافق على أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة
 فهمنا الشروط واألحكام التي تنطبق على حساب الوساطة والخدمات التي تقدمها/
 اخترناه بحيث/ الذي قد اخترته. م. م. شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ
. سواء المذكورة باللغة العربية أو اإلنجليزية، أننا نوافق صراحة ونقبل االلتزام بها/ أنني

Settlement Account Details

رقم حساب التسوية

AED

الدرهم اإلماراتي

USD

الدوالر األمريكى

I/We the undersigned hereby authorize Emirates NBD Securities LLC to
link the new brokerage account opened under the above mentioned
investor number to the aforementioned Share Trading Bank Account
held with Emirates NBD Bank.

 نخول شركة اإلمارات دبي/الموقعون أدناه أخول/ نحن الموقع/ أنا
 بربط رقم حساب الوساطة الجديد. م. م. الوطني لألوراق المالية ذ
 مع حساب التسوية الخاص بي في بنك،الخاص بي والمذكور اعاله
.اإلمارات دبي الوطني

Client Signature

توقيع العميل

For Official Use Only
Date application received

لإلستعمال الرسمي فقط
Signature Verified

Details of Brokerage Account (New)
DFM - Brokerage Account Number

NASDAQ Dubai - Brokerage Account Number

ADX - Brokerage Account Number

DGCX Account Number

Created by

Date application processed
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Y

Y

Approved by
For any queries, please contact our Customer Care Center on
+971 600 523434 or email us at: ENBDSCCC@emiratesnbd.com
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 او عبر+971 600 52 3434 للمزيد من اإلستفسارات يرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء على
ENBDSCCC@emiratesnbd.com البريد اإللكتروني
02.19 Ver 1

