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eBroker طلب التسجيل في خدمة التداول اإللكتروني
eBroker SERVICES REGISTRATION FORM

Date dd-mm-yyyy التاريخ

Customer Details بيانات العميل

Full Name اإلسم الكامل

Mobile Number الهاتف المتحرك

E-mail البريد اإللكتروني

Client ID رقم التداول
 

For ENBDS Official Use only                                                                                              لالستخدام الخاص بشركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية

Date Application Received Signature Verified

Date Application Processed Created By Approved By

For any queries, please contact our Customer Care Center on +971 600 52 3434
or email us at: ENBDSCCC@emiratesnbd.com

للمزید من اإلستفسارات یرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء على 3434 52 600 971+
ENBDSCCC@emiratesnbd.com :او عبر البرید اإللكتروني

----------------------------------------------
Customer Signature

----------------------------------------------
              توقيع العميل

Choose your username for eBroker  الرجاء اختيار اسم المستخدم للوسيط اإللكتروني
Option 1 الخيار  األول

Option 2 الخيار  الثاني

Option 3 الخيار  الثالث 

Please choose your username Access permissions يرجى تحديد صالحيات اسم المستخدم الخاص بك

Full Access          التداول و الخدمات اإللكترونية المختلفة View Only Access االطالع على األسعار وبيانات المحفظة.

Guidelines regarding Username and Password معلومات مهمة عن اسم المستخدم و كلمة المرور

1. The Username is unified across all eBroker Services 
(eBrokerPLUS, eBrokerMobile & eBrokerMax).
2. The application to subscribe for additional eBroker Services is subject 
to the terms and conditions mentioned in the Emirates NBD Securities 
On www.emiratesnbdsecurities.com/ar-sec

اسم المستخدم موحد عبر جميع خدمات eBroker التي تتضمن . 1
 .(eBrokerPLUS, eBrokerMobile, eBrokerMax)    

شروط  إلى   eBroker اإللكتروني  التداول  خدمة  في  التسجيل  طلب  يخضع   .2
وأحكام شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م المذكورة في الموقع 

 www.emiratesnbdsecurities.com/ar-sec اإللكتروني

Authorization تفويض

1. I/We the undersigned hereby authorize Emirates NBD Securities LLC 
to transmit my password for the aforementioned eBroker service(s) to 
the registered email address.
2. I hereby authorize Emirates NBD Securities LLC to link my existing 
eBroker  username for all eBroker services.
3. I/We the undersigned hereby confirm that the aforementioned 
eBroker Services assigned will be applicable only to my / our account(s) 
with Emirates NBD Securities LLC.
4. I/We confirm the above information given is true and complete.

ا. أنا/ نحن الموقعون أدناه أفوض/ نفوض بموجبه شركة اإلمارات دبي الوطني
لألوراق المالية ذ.م.م. بإرسال كلمة المرور الخاصة بالطلب أعاله عبر البريد

اإللكتروني المسجل لدى الشركة.
2. أنا/ نحن أفوض/ نفوض بموجبه شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية

.eBroker ذ.م.م. ربط إسم المستخدم مع جميع خدمات
3. أنا/ نحن الموقع /الموقعون أدناه أقر / نقر ان خدمات أن خدمات eBroker الصادرة 
عن شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. ستكون مرتبطة بحساباتي/

حساباتنا الخاصة بالشركة فقط.

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

Declaration تصریح

• I request you to activate my eBroker Service facility by providing me 
aUSER ID and Password.

• I confirm that I have read and understood the Terms and conditions 
mentioned in the website - www.emiratesnbdsecurities.com/ar-sec.
and thereby,accept them.

وذلك •  اإللكتروني  الوسیط  بخدمة  الخاصة  التسھیالت  تفعیل  منكم  أطلب 
بتزویدي برمز المستخدم وكلمة المرور.

أقر/ نقر فیما یلي بأننا قرأنا/قرأت وفھمنا / فھمت الشروط واألحكام المذكورة • 
في الموقع اإللكترونى www.emiratesnbdsecurities.com/ar-sec وأقبلها/ 

نقبلها وبموجبه نوافق على جميع ما ذكر. 
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