
 

 

                                                                                                  

For any queries, please contact our Customer Care Center on +971 600 52 3434 or 

email us at: ENBDSCCC@emiratesnbd.com 

 3434 52 600 971+للمزيد من اإلستفسارات يرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء على 

  ENBDSCCC@emiratesnbd.com عبر البريد اإللكتروني او

  

 طلب إضافة وكالة إلى حساب وساطة

MANDATE FOR REGISTERING POA TO A BROKERAGE ACCOUNT 

 

 

 انـــا/نحن المـــوقع/الموقعون ادنــــاه

السيد/السيدة/ .................................................... رقم حساب 

..............................................في .…….……………الوساطة 

شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية اقر بصحة وسريان الوكـالة 

المرفقــه والتي تخــول بها 

 .................................................................………السيد/السيدة

بالنيابه عني في جميع تعامالت سوق دبي المالي وسوق ابوظبي لالوراق 

  لسلعوا للذهب بيد صةربوالمالية و بورصة دبي العالمية وناسداك دبي و 

 وتعتبر الوكالة سارية المفعول حتى اشعار خطي اخر مني.

أنه في حال إلغاء الوكالة بأن أتحمل/نتحمل مسؤولية إبالغكم  وأتعهد/ نتعهد

بإخطار رسمي موقع مني/ منا شخصيا وفي حالة إخاللي /إخاللنا فإن  شركة 

اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية تعتبر غير مسؤولة عما قد يترتب من 

 جراء ذلك.

Dear Sir, 

I/We, Mr. / Ms. / Mrs.  ....................................................... the 

undersigned, maintaining Brokerage Account 

Number ……….............................................. with Emirates NBD 

Securities LLC hereby confirm the accuracy and validity of the attached 

Power of Attorney (POA) document which will give authority to Mr. / Ms. 

/ Mrs. ........................................................................................ 

to act on behalf of me in any transactions in Dubai Financial Market (DFM), 

Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), NASDAQ Dubai and Dubai Gold & 

Commodities Exchange (DGCX) and this should be considered valid Power 

of Attorney from me until further written notice. 

I/We undertake, in case of any cancellation of this Power of Attorney, to 

bear the responsibility to notify officially in writing authorized by me, and 

in the event of my failure to do so, Emirates NBD Securities LLC shall not 

be responsible for any further consequences. 

  .I/We confirm the above information given is true and complete .أوكد/ نؤكد أن جميع المعلومات المبينة أعاله صحيحة و دقيقة

 Client ID  العميلرقم 

   Client  Name       إسم العميل

  Client  Signature  توقيع العميل

  Agent Name  إسم الوكيل

 Agent Mobile Number  رقم الهاتف المتحرك للوكيل

  Agent Email Address  البريد االلكتروني للوكيل

  Agent Signature  توقيع الوكيل

                                                                                                                                                               For Official Use Only لإلستعمال الرسمي فقط 

Customer Care Center  

 Signature Verified  Date request received  

Back office Operations  

 Date Application Processed  TradeNet Updated  

Comments 

 

 

 Date  التاريخ 

 


