
 طلب تعديل بيانات حساب التداول / التسوية 

REQUEST FOR MODIFICATION IN ACCOUNT DETAILS

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

 ENBDSCCC@emiratesnbd.com اإللكترونيعبر البريد  او 3434 52 600 971+ 

Customer Detailsبيانات العميل

Client IDلرقم العمي

 Client Nameاسم العميل  

 Mobile Number رقم الهاتف المتحرك

Modification in Settlement Bank Account   البنكيتعديل رقم حساب التسوية 

Existing - Settlement Account Numberرقم حساب التسوية القديم 

Replace - Settlement Account Numberتغير رقم حساب التسوية

.Please change the settlement bank account number linked to the above Client IDالرجاء تعديل حساب التسوية المرتبط برقم التداول المبين أعاله. 

العميلرقم دمج    Customer Linking   

 Client ID details (to be cancelled) تفاصيل رقم التداول األول ) لإللغاء(

Client IDرقم العميل

المالي  دبي رقم حساب الوساطة في سوق

دبي / ناسداك

DFM / NASDAQ Dubai 

Brokerage Account Number 

رقم حساب الوساطة في سوق أبوظبي 
ADX Brokerage Account Numberلألوراق المالية 

Client ID details (to remain active)تفاصيل رقم التداول الثاني ) يبقى مفعال( 

Client IDرقم العميل

المالي  دبي رقم حساب الوساطة في سوق

دبي / ناسداك

DFM / NASDAQ Dubai 

Brokerage Account Number 

رقم حساب الوساطة في سوق أبوظبي 

لألوراق المالية 
ADX Brokerage Account Number 

ر رقم يدبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. بتغيانا/ نحن الموقعون أدناه أفوض/ نفوض بموجبه شركة اإلمارات 

حساب التسوية المرتبط برقم العميل المذكور اعاله كما هو مبين في هذا الطلب و سوف تطبق هذه التعديالت 

 .فقط لدى اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية

 .أوكد/ نؤكد أن جميع المعلومات المبينة أعاله صحيحة و دقيقة

I/We the undersigned hereby authorize Emirates NBD Securities LLC to change my/our settlement bank 

account number linked to the respective brokerage account as given above and the above changes will 

be applicable to my / our account(s) only with Emirates NBD Securities. 

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

 Client  Signatureتوقيع العميل

               For Official Use Only لإلستعمال الرسمي فقط 

Signature Verified Date application received

Created by Date application processed

OPS Manager / Assistant Manager Signature

Comments 

Date  التاريخ 

ADD New  - Settlement Account Numberاضافة حساب جديد – رقم حساب التسوية

mailto:ENBDSCCC@emiratesnbd.com



