
 بنكي مشترك  تسوية طلب تداول من خالل حساب
NO OBJECTION FOR TRADING THROUGH JOINT SETTLEMENT BANK ACCOUNT 

 

 Client IDالعميلرقم 

     اسم العميل

)الرئيسي الحساب صاحب اسم(

Client Name 

(Name of Primary Account Holder)

رقم الحساب البنكي المشترك في 

 بنك اإلمارات دبي الوطني

Emirates NBD

 Joint Bank Account Number

Name of Secondary Account Holderالثانوي الحساب صاحب اسم

اصحاب الحساب البنكي المشترك فـي /صاحبأدناه  الموقعون/ الموقع  نحن/ أنا

لدينا ان يربط حساب وساطة /نقر بانه ال مانع لدي/ بنك اإلمارات دبي الوطني اقر

 .فردي بالحساب البنكي المذكور ألغراض التداول والتسوية  في األسواق المالية

ــان نبقــي اإلمــارات دبــي  ــع نقــر ب الــوطني لــألوراق الماليــة علــى إطــالع فــي جمي

الحسـاب  جميع عمليـات البيـع والشـراء المنفـذة مـن قبلنـا مـن خـالل ات علىاالوق

 .البنكي المشترك في بنك اإلمارات دبي الوطني

ــة  ــر قابــل لإللغــاء إال مــن خــالل الموافقــة الخطي يعتبــر هــذا التفــويض إلزاميــا وغي

  .لشركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية

 .المبينة أعاله صحيحة و دقيقةنؤكد أن جميع المعلومات / أوكد

I/We, the undersigned and joint account holders of the Emirates NBD 

bank account do hereby confirm that we have no objection to having 

individual brokerage accounts linked to the referred bank account for the 

purpose of trading and settlement of shares buy and sell.  

I/We, agree to keep Emirates NBD Securities LLC indemnified at all times 

against all transactions debited to our joint account.  

This authority is irrevocable and would not be cancelled without written 

approval of Emirates NBD Securities. 

I/We confirm the above information given is true and complete.  

     اسم العميل

)الرئيسي الحساب صاحب اسم(

Client Name 

(Name of Primary Account Holder) 

 توقيع العميل

)الرئيسيصاحب الحساب   (توقيع 

Client Signature 

(Signature of Primary Account Holder) 

الثانوي الحساب صاحب اسم
Name 

(Secondary Account Holder)

 الثانوي الحساب صاحب توقيع
Signature  

(Secondary Account Holder) 

    For Official Use Only لإلستعمال الرسمي فقط 

Customer Care Center 

Signature VerifiedDate request received 

Comments 

Date التاريخ 

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

or email us at: ENBDSCCC@emiratesnbd.com
للمزيد من اإلستفسارات يرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء على 3434 52 600 971+ 

  ENBDSCCC@emiratesnbd.com او عبر البريد اإللكتروني


