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نموذج فتح حساب الوساطة - لألفراد
BROKERAGE ACCOUNT OPENING FORM - INDIVIDUAL

Date التاريخ

Investor's Number in DFM / NASDAQ Dubai رقم المستثمر في سوق دبي المالي / ناسداك دبي

Investor's Number in ADX رقم المستثمر في سوق  أبوظبي لألوراق المالية

Client ID رقم التداول

  شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م، ص.ب 9409، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
  مرخصة وخاضعة إلشراف هيئة األوراق المالية والسلع منذ 2001 )رقم 604003)

Emirates NBD Securities LLC. P.O. Box 9409, Dubai, UAE
Licensed and Regulated by Securities and Commodities Authority since 2001 under No. 604003

ESTIMATED DAILY TRANSACTIONS (Applicable for DGCX only) عدد المعامالت اليومية المتوقع )ينطبق فقط على بورصة دبي للذهب والسلع( 

6 Contracts or Less   6 عقود أو أقل 7 - 20   20 - 7

21 - 50 50 - 21 More than 50 أكثر من 50

INVESTOR'S FINANCIAL DETAILS (As required by market regulations) المعلومات المالية للمستثمر )مطلوب طبقأ لقوانين السوق(

Amount to be invested in share markets (AED) )المبلغ المستثمر )بالدرهم

Financial Obligations (Optional) اإللتزامات المالية (اختياري)
بنك / مؤسسة مالية

Bank / Financial Institution
قرض / نوع التسهيل
Loan / Facility Type

الدفعة الشهرية
Monthly Payments

الرصيد
Outstanding Balance

INVESTOR المستثمر

1 1

2 2

Do you have any other account with another brokerage company Yes نعم No ال هل لديك حساب آخر لدى شركة وساطة أخرى

If the answer is yes, please give details في حالة اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

The extent of the knowledge in investing in Financial Securities مدى معرفة االستثمار في مجال األوراق المالية

Nothing ال توجد  Less than one year أقل من سنة One to three years من سنة إلى 3 سنوات

Above three years أكثر من 3 سنوات

Preferred sector القطاع المفضل

Banks البنوك Industry الصناعة Real Estate العقارات Investment االستثمار

Services الخدمات Insurance التأمين Communications االتصاالت Others أخرى

Preferred Shares (to be mention in the order of importance ) األسهم المفضلة (يرجى ذكرها حسب األهمية)

A) أ(

B) ب(

C) ج(

Investor's financial goals & knowledge in financial securities
(Please mark a tick (R) in the appropriate box(es))

 األهداف المالية للمستثمر وحدود علمه في األوراق المالية
)الرجاء وضع ) R ( في الخانة المناسبة(

The expected return from investing in financial securities العوائد المتوقعة من األستثمارات في األوراق المالية 

10% %10 20% %20 30% %30 50% %50 75% %75

Other (Please specify) أخرى )الرجاء التحديد(

The extent of risk that I / we can assume حد المخاطرة المقبولة / يمكننا أن نفترض

Low قليلة Moderate معتدلة High عالية

Investment strategy إستراتيجية اإلستثمار

Short Term قصير األجل Long Term طويل األجل Speculation  المضاربة

Arbitrage موازنة Pricing/Delivery تسعير/تسليم Hedging تحوط

Objectives of investing in financial securities أهداف اإلستثمار في األوراق المالية

To become a shareholder and to have the voting rights in a listed 
company / companies

 ألصبح مساهمًا و للحصول على حق اإلنتخاب في 
شركة / شركات مدرجة

To acquire a significant ownership of a listed company /
companies through large investments

 إلكتساب حصة هامة في شركة / شركات مدرجة من خالل 
استثمارات كبيرة

To gain financial benefits in short / medium / long term إلكتساب فوائد مالية في األجل الطويل / المعتدل / القصير

As a main / supportive income stream كربح أساسي / مدعم
شركة اإلمارات دبي الوطني أللوراق المالية ذ.م.م، ص.ب 9409 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة مرخصة وخاضعة إلشراف 

هيئة األوراق المالية والسلع منذ 2001 رقم 604003
 Emirates NBD Securities LLC. P.O. Box 9409, Dubai, UAE Licensed and Regulated by
Securities andCommodities Authority since 2001 under No. 604003
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OTHER SERVICES خدمات أخرى

 Preferred method of placing orders الطريقة المفضلة لوضع األوامر

Telephone الهاتف In Person شخصيًا Online Trading - eBroker Services* التداول عبر االنترنت - خدمات الوسيط اإللكتروني*

* Choose your username for eBroker  * الرجاء اختيار اسم المستخدم للوسيط اإللكتروني

Option 1 الخيار  األول

Option 2 الخيار  الثاني

Option 3 الخيار  الثالث

Preferred method of receiving Daily Trade Confirmations الطريقة المفضلة لتلقي تأكيدات التجارة يوميًا

SMS رسائل نصية Email البريد اإللكتروني Fax الفاكس
Preferred method of receiving Monthly Trade 
Statements & Quarterly Portfolio Statements E-mail البريد اإللكتروني By Post بالبريد

الطريقة المفضلة لتلقي بيانات التجارة
 الشهرية وبيانات ربع االستثمار

RELATED PARTY / EMPLOYEE موظف ذو صلة

Investor to determine the relationship with the Brokerage company 
that contracts with him or with any of the members of its board of 
directors or any of its financial group and his relationship with any 
of the capital market institutions or any of the companies listed in 
the market or any of the other licensed companies or members of the 
board of directors of any of them (If applicable).
Please mark a tick (R) in the appropriate box(es) (If applicable).

على المستثمر أن يقوم بتحديد عالقته بشركة الوساطة المتعاقد معها أو بأي من 
أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مجموعتها المالية وكذلك عالقته بأي من مؤسسات 
الشركات  من  أي  أو  السوق  في  المدرجة  الشركات  من  أي  أو  المال  رأس  سوق 

المرخصة األخرى أو بأعضاء مجلس إدارة أي منهم )إن وجد(.

يجب اإلشارة بعالمة R في المربع المناسب )إن وجد(.

Job Title/Relationship الوظيفة/العالقة

Employee of Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities 
Exchange, NASDAQ Dubai Market or 

 موظف في سوق دبي المالي أو 
سوق أبوظبي لألوراق المالية أو ناسداك دبي أو  

 
 Employee of Company listed in Dubai Financial Market, Abu Dhabi Securities 
Exchange, NASDAQ Dubai Market or 

 موظف في شركة مدرجة في سوق دبي المالي أو 
سوق أبوظبي لألوراق المالية أو ناسداك دبي أو

Employee of a brokerage company or  موظف في شركة وساطة أو

Other (Please explain) أخرى )يرجى التوضيح(

 
 

QUALIFIED INVESTOR مستثمر مؤهل

Meets the criteria if, Q1 = “D” AND Q2 = “B” / OR Q3 = “A” يستوفون المعايير في حال أن الرد على االستفسار 1= « د» = و االستفسار 2= » ب«/ أو 
االستفسار 3= « أ»

Q1: What is the value of your net equity with exception of Main House? السؤال 1:ما هي قيمة صافي رأسمالكم باستثناء المنزل الرئيسي؟

A Less than 1 Million AED أقل من 1 مليون درهم إماراتي أ

B From 1-2 Million AED بين 1-2 مليون درهم إماراتي ب

C From 3-4 Million AED بين 3-4 مليون درهم إماراتي ج

D More than 4 Million AED أكثر من 4 مليون درهم إماراتي د

Q2: What is your Annual Income? السؤال 2: ما هو دخلكم السنوي؟

A Less than 1 Million AED أ أقل من 1 مليون درهم إماراتي

B More than 1 Million AED أكثر من 1 مليون درهم إماراتي ب
Q3: Are you Accredited by Securities And Commodities Authority or by 
a similar regulatory authority to perform any of the functions
Related to Financial Activities or Services?

السؤال 3: هل أنتم معتمدون من قبل هيئة األوراق المالية والسلع أو هيئة
تنظيمية مشابهة للقيام بأية أعمال ذات صلة النشاطات أو الخدمات المالية؟

A Yes* نعم * أ

B No ال ب

*Please specify the name of the other Authority يرجى ذكر اسم الهيئة األخرى*

Please Specify the type of Accreditation يرجى تحديد نوع االعتماد

*Qualified Investor
*A Qualified Investor is a natural or legal person who has sufficient experience 
and understanding of the markets, complex financial products and the risks 
associated therewith and satisfies the requirements for Qualified Investor status 
as stipulated from time to time by the Regulatory Authority. If you agree to be 
treated as a Qualified Investor, you would not have the protection awarded to 
Ordinary clients under the relevant regulations.

مستثمر مؤهل*
*المستثمر المؤهل هو شخص طبيعي أو اعتباري لديه الخبرة والفهم الكافيين لألسواق 
والمنتجات المالية المعقدة والمخاطر المرتبطة بها ويفي بمتطلبات وضع المستثمر المؤهل 
كما هو معرف من وقت آلخر من قبل هيئة التنظيم. في حال قبولكم لمعاملتكم كمستثمر 
مؤهل، لن يتم منحكم الحماية الممنوحة للعمالء العاديين بموجب األنظمة المتعلقة.

Yes  نعم

Yes (However, I do not wish to be treated as one) نعم )على الرغم من ذلك، ال أرغب في معاملتي بصفة مستثمر مؤهل(

No ال
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DATA USAGE AUTHORIZATION  تفويض استخدام البيانات
I/We hereby authorize ENBD Securities and any affiliate of ENBD 
Securities to have access to and to use my/our information which 
the Bank holds )including but not limited to identification data 
and documents, licensing data and documents, balances of 
accounts with the Bank) in order to facilitate all services of ENBD 
Securities that I/we have requested of ENBD Securities on this 
form or otherwise through any other communication channel or 
medium and in accordance with the Terms and Conditions of ENBD 
Securities. Therefore, I/We hereby confirm to ENBD Securities to use 
my/our existing information in the Bank.

أنا/نحن أفوض/نفوض بموجبه شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. 
وأي شركات تابعة لشركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. باستخدام 
البنك )بما في ذلك  التي يحتفظ بها  الخاصة بي/بنا  واالطالع على المعلومات 
على سبيل المثال دون حصر وثائق وبيانات إثبات الهوية وبيانات ووثائق الترخيص، 
أرصدة الحسابات لدى البنك( من أجل تسهيل جميع خدمات شركة اإلمارات دبي 
الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. المطلوبة من قبلي/قبلنا من شركة اإلمارات دبي 
الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. من خالل هذا الطلب أو خالف ذلك من خالل أي 
قناة أو وسيلة اتصال أخرى ووفقا لشروط وأحكام شركة اإلمارات دبي الوطني 
لألوراق المالية، وعليه فأنا/نحن أؤكد/نؤكد بموجبه لشركة اإلمارات دبي الوطني 
لألوراق المالية ذ.م.م. على استخدام المعلومات الخاصة بي/بنا الموجودة بالبنك.

CLIENT AUTHORIZATION تفويض  العميل
ENBD Securities facilitates: (i) the opening of a share investment bank 
account “Share Investment Bank Account” with the Bank; and (ii) the 
procurement of a national investor number “NIN” for each of ADX, 
DFM and NASDAQ Dubai.

حساب    فتح  عملية  ذ.م.م.)أ(  المالية  لألوراق  الوطني  دبي  اإلمارات  شركة  تسهل 
المستثمر  رقم  على  الحصول  و)ب(  البنك؛  لدى  باألسهم  خاص  بنكي  استثمارى 

الوطني لكل من سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

I/We hereby authorize ENBD Securities to facilitate the opening of 
a Share Investment Bank Account with the Bank on my/our behalf.

ذ.م.م.  المالية  لألوراق  الوطني  دبي  اإلمارات  شركة  بموجبه  أفوض/نفوض 
لتسهيل فتح حساب استثماري خاص باألسهم لدى البنك نيابة عني/عنا.

I/We hereby authorize ENBD Securities to deposit and deduct any 
amounts to or from (as applicable) the Share Investment Bank 
Account (once opened with the Bank) which are payable arising from 
trading in securities / commodities / currencies / futures and options.

أنا/نحن أفوض/نفوض بموجبه شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. 
المالية/ األوراق  التداول في  نائشة عن  الدفع  أية مبالغ مستحقة  بإيداع وخصم 
المطبق(  )حسب  من  أو  إلى  الخيار  وحقوق  المستقبلية  السلع/العمالت/العقود 

حساب االستثمار البنكي خاص باألسهم )بمجرد فتحه لدى البنك(.

I/We hereby authorize ENBD Securities to facilitate the procurement 
of a NIN for trading securities on the DFM and NASDAQ DUBAI on 
my/our behalf and I/We further authorize ENBD Securities to debit 
from my/our AED denominated Bank Account specified above the 
cost for procuring such NIN and any related services provided to 
me/us by ENBD Securities in accordance with the ENBD Securities 
Fee Schedule available on the website of ENBD Securities.

أنا/نحن أفوض/نفوض بموجبه شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. 
بتسهيل الحصول على رقم المستثمر الوطني لتداول األوراق المالية لدى سوق 
دبي المالي وناسداك دبي نيابة عني/عنا وأفوض/نفوض كذلك شركة اإلمارات 
دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. بخصم تكلفة الحصول على رقم المستثمر 
الوطني المذكور وأي خدمات ذات صلة المقدمة لي/لنا من شركة اإلمارات دبي 
اإلماراتي  بالدرهم  المقوم  البنكي  ذ.م.م. من حسابي  المالية  لألوراق  الوطني 
المالية  لألوراق  الوطني  دبي  اإلمارات  شركة  رسوم  لجدول  وفقا  أعاله  المحدد 

ذ.م.م. المتوفر على موقع شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م.

I/We hereby authorize ENBD Securities to facilitate the procurement 
of a NIN for trading securities on the ADX on my/our behalf and I/
We further authorize ENBD Securities to debit from my/our AED 
denominated Bank Account specified above the cost for procuring 
such NIN and any related services provided to me/us by ENBD 
Securities in accordance with the ENBD Securities Fee Schedule 
available on the website of ENBD Securities.

أنا/نحن أفوض/نفوض بموجبه شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. 
بتسهيل الحصول على رقم المستثمر الوطني لتداول األوراق المالية لدى سوق 
أبوظبي لألوراق المالية نيابة عني/عنا وأفوض/نفوض كذلك شركة اإلمارات دبي 
الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. بخصم تكلفة الحصول على رقم المستثمر الوطني 
الوطني  المقدمة لي/لنا من شركة اإلمارات دبي  المذكور وأي خدمات ذات صلة 
لألوراق المالية ذ.م.م. من حسابي البنكي المقوم بالدرهم اإلماراتي المحدد أعاله 
وفقا لجدول رسوم شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. المتوفر على 

موقع شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م.

DEBIT / CREDIT AUTHORIZATION تفويض الخصم / اإليداع 

I am / We are the existing Bank Account 
holder with the Bank specified herein 
and I/we hereby authorize Emirates 
NBD Securities LLC “ENBD Securities”  
to deposit and deduct any amounts to 
or from (as applicable) my/our existing 
Bank Account(s) which are payable 
arising from trading in securities / 
commodities / currencies / futures and 
options.

البنك  لدى  القائم  البنكي  الحساب  صاحب  أنا/نحن 
المبين في هذا المستند. أفوض/نفوض بموجبه 
شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. 
الدفع نائشة عن  أية مبالغ مستحقة  بإيداع وخصم 
التداول في األوراق المالية/السلع/العمالت/العقود 
)حسب  من  أو  إلى  الخيار  وحقوق  المستقبلية 

المطبق( حسابي البنكي القائم. 

I/We undertake to accept the exchange rate as per the applicable prevailing 
rate of the Bank and confirm that I/We will not question, challenge or make any 
other claim against ENBD Securities or the Bank in respect of the exchange rate 
applied by ENBD Securities and/or the Bank on conversion and reconversion into 
foreign currency.

أنا/نحن أتعهد/نتعهد بقبول التغيير في السعر استنادا إلى السعر السائد المعمول به لدى البنك 
وأؤكد/نؤكد بأنني/أننا لن أحتج/نحتج عن أو أعترض/نعترض أو أقدم/نقدم أي مطالبات ضد شركة 
اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. أو البنك فيما يتعلق بسعر الصرف المطبق لدى 
شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. و/أو البنك عند التحويل من وإلى العمالت 

األجنبية.

Emirates NBD Bank PJSC Emirates Islamic Bank PJSC

AED

USD

Others

If you are a related employee / party, please provide share trading 
information pertaining to your relatives up to second degree (If 
applicable).

إن كان مقدم الطلب موظف ذو صلة، يرجى توفير المعلومات اآلتية والمتعلقة 
باألقارب حتى الدرجة الثانية )إن وجد(.

اإلسم الكامل
Full Name

 صلة القرابة مع مقدم الطلب
Relationship to Applicant

رقم المستثمر )سوق دبي  /  أبوظبي (
NIN Number (DFM / ADX)

1 1

2 2

3 3

4 4
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I / We request you to open a brokerage account pursuant to the 
above data.I / We agree that the submitted information are correct 
and complete. I / We have received, read and understood:

• Terms and Conditions
• Member Client Agreement
• Risk Disclosure Document
• Statement of Acknowledgment of Risk
• Terms & Conditions – eBroker Service

applicable to the brokerage accounts and the services offered by ENBD 
Securities which I / We have selected on which I / We expressly agree 
and accept to abide by, whether in Arabic or English language.

*Please refer to all the Terms, Conditions, Agreements mentioned
above in the Terms Booklet or on www.emiratesnbdsecurities.com

أطلب/نطلب منكم فتح حساب وسيط بموجب البيانات المذكورة أعاله. أقر/نقر بأن 
المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وكاملة. قرأت/قرأنا وفهمت/فهمنا ما يلي:

األحكام والشروط• 
اتفاقية عميل عضو• 
مستند اإلفصاح عن المخاطر• 
  بيان اإلقرار بالمخاطر• 
 األحكام والشروط - خدمة  الوسيط اإللكتروني• 

المطبقة على حسابات الوساطة والخدمات المقدمة من قبل اإلمارات دبي الوطني 
نوافق  أوافق/  والتي  قبلنا  قبلي/  من  اختيارها  تم  التي  ذ.م.م.  المالية  لألوراق 

وأقبل/ نقبل التقيد بها سواء كانت مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية. 

*يرجى االطالع على كافة الشروط واألحكام واالتفاقيات المشار إليها أعاله في 
www.emiratesnbdsecurities.com :كتيب الشروط أو على الموقع

I / WE AGREE ON OPENING AN ACCOUNT IN FOLLOWING MARKET أوافق / نوافق على فتح حساب في األسواق التالية

I/ We agree on opening an account in: أوافق / نوافق على فتح حساب في:

Dubai Financial Market / NASDAQ Dubai سوق دبي المالي / ناسداك دبي

Brokerage Account Number DFM/ NASDAQ Dubai  رقم حساب الوساطة فى سوق دبي المالي / ناسداك
دبي

Abu Dhabi Securities Exchange سوق أبوظبي لألوراق المالية

Brokerage Account Number ADX رقم حساب الوساطة فى سوق أبوظبي لألوراق المالية

Dubai Gold & Commodities Exchange بورصة دبي للذهب والسلع

Brokerage Account Number DGCX رقم حساب الوساطة فى بورصة دبي للذهب والسلع

Other Markets أسواق أخرى

Brokerage Account Number Other Markets رقم حساب الوساطة فى أسواق أخرى

Applicant’s Signature توقيع مقدم الطلب

Authorization of Brokerage 
Account Opening تفويض بفتح حساب الوساطة
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