
-تصريح دفع  نموذج متعدد األغراض
Payment Authorization - Multiple Request Form 

Customer Details   بيانات العميل
      :Client ID   :رقم العميل
:Client Name:اسم العميل
Request (Please mark a tick in the box))جى  وضع إشارة في المربع المناسب ير( نوع الطلب 

      Statement of Account  إصدار آشف حساب أسهم
 DFM        ADX       NASDAQ Dubai ناسداك دبي     سوق أبوظبي لألوراق المالية        سوق دبي المالي    

  Share Transfer to Other Broker / CDS تحويل أسهم إلى وسيط أخر
 DFM        ADX       NASDAQ Dubai ناسداك دبي     سوق أبوظبي لألوراق المالية        سوق دبي المالي    

 Share Transfer to Other Marketم إلى أسواق أخرى    تحويل أسه
 Kuwait       Al Khartoum        NASDAQ Dubai    ناسداك دبي      الخرطوم      الكويت    

 Family Transferتحويل عائلي
 DFM        ADX       NASDAQ Dubai ناسداك دبي      سوق أبوظبي لألوراق المالية        اليسوق دبي الم    

Replacement Security Token - eBroker Service  إصدار بدل فاقد جھاز التشفیر

Authorization / Mandate & Agreement  )الدفع أو الخصم(تفويض 
Total Amount in AEDالمبلغ بالدرهم 

.Bank Account Noرقم الحساب  
اطلب /نطلب بموجبھ إتخاذ اإلجراء اعاله على حسابي/حسابنا الوساطة  في االمارات 

دبي الوطني لألوراق المالیة  وقد قمت / قمنا بتفویضكم في خصم أي رسوم تتعلق 
بھذه المعاملة من حسابي / حسابنا  في بنك اإلمارات دبي الوطني المذآوره اعاله. 

 Customer Signatureالتوقيعات/ التوقيع   

 Service Fees & Chargesجدول الرسوم 

For Official Use Only
Back OfficeCustomer Care Center

Input by  Signature Verified 

Authorized by Authorized by 
Comments (if any)

Date  التاريخ

Statement of Account: 10 AED per Statement 
Share Transfer to other Broker / CDS:  10 AED per transaction 
Share Transfer to other Market: 15 AED per transaction 
Family Transfer in DFM: No. of shares*last closing price*.002 
Family Transfer in ADX: No. of shares*last closing price*.0015 
Replacement of RSA Token: 150 AED 
Audit Letter of Confirmation: 200 AED 
Live Share Prices on eBroker Services (TADAWUL Market) Individual: SAR 50* 
Live Share Prices on eBroker Services (TADAWUL Market) Institution: SAR 75*
*The live share price charges are applied on a monthly basis and will be debited from 
the customer account in the beginning of every month. Please note the FX rates 
applied for TADAWUL Market are subject to change on a timely basis.

كشف حساب : 10دراھم لكل كشف
تحویل أسھم إلى وسیط  اخر أو إلى المقاصة :10  دراھم

تحویل أسھم إلى سوق اخر :15 درھم لكل شركة
تحویل عائلي سوق دبي: عدد األسھم* أخر سعر إغالق* 0.002  لكل شركة 

 تحویل عائلي سوق أبوظبي: عدد األسھم* أخر سعر إغالق*0.0015 لكل شركة
إصدار بدل فاقد لجھار التشفیر : 150 درھم

األسعار المباشرة للسوق المالیة السعودیة (تداول) - تداول إلكتروني- :  50لایر سعودي  - األفراد*   
لایر سعودي - الشركات* األسعار المباشرة للسوق المالیة السعودیة (تداول) - تداول إلكتروني- :   75

* تخضع خدمة "األسعار المباشرة" للسوق المالیة السعودیة (تداول) لرسوم شھریة  تخصم مباشرًة من حساب العمیل 
لدى شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالیة عند بدایة كل شھر. قد تخضع أسعار تحویل العملة في التعامالت 

الخاصة بالسوق المالیة السعودیة (تداول) للتغییر من وقت الخر

      ________________________________ Others    ___________________________        أخرى، يرجى التحديد

تداول إلكتروني -  للسوق المالیة السعودیة (تداول)

رسالة تقیق:200 درھم

 eBroker Service - Saudi Stock Market (TADAWUL)

I/We hereby request you to take the following action on my/our trading 
account held with Emirates NBD Securities and I/we authorize you to 
debit my/our afore mentioned Bank Account  Number with Emirates NBD 
for charges mentioned above. 




