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Client ID رقم العميل

Client  Name اسم  العميل

Client  Signature توقيع العميل

Agent Name اسم الوكيل

Agent Mobile Number رقم الهاتف المتحرك للوكيل

Agent Email Address البريد اإللكتروني للوكيل 

Agent Signature توقيع الوكيل

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

Date D D M M Y Y Y Y التاريخ

Dear Sir,

I/We, Mr.  /   Ms.  /    Mrs.     .......................................................   
the undersigned, maintaining Brokerage Account Number   ……….
.............................................    with     Emirates   NBD Securities 
LLC (“ENBDS”) hereby confirm  the accuracy and validity  of the  
attached Power  of  Attorney  (“POA”)  document  which will give 
authority to  Mr. /  Ms.  / Mrs. ……………………………………………     

To purchase and sell securities such as shares, bonds and fixed 
income notes, listed on Dubai Financial Market (DFM), Abu Dhabi 
Securities Exchange (ADX), NASDAQ Dubai, Dubai Gold & 
Commodities Exchange (DGCX) and Saudi Stock Exchange –
TADAWUL over telephone, in writing  or through any online or 
electronic platform operated, offered or accessed from or through 
ENBDS as specified in the POA.  

I/We undertake, in case of cancellation or revocation of this POA, to 
immediately notify ENBDS in writing, and I acknowledge that 
ENBDS shall not be held responsible for my failure to inform you 
about a cancellation or revocation of the POA.

 تحية طيبة وبعد،

السيد / السيدة ..............................................................................
شركة  في   .................................................... الوساطة  حساب  رقم 
الوطني  دبي  اإلمارات  (”شركة  ذ.م.م  المالية  لألوراق  الوطني  دبي  اإلمارات 
لألوراق المالية”) أقر بصحة وسريان الوكالة المرفقة (”الوكالة”) والتي تخول بها 

السيد/السيدة ......................................   

بالنيابة عني في شراء وبيع األوراق المالية مثل األسهم والسندات والعائد الثابت 
المدرجة في سوق دبي المالي، وناسداك دبي، وسوق أبوظبي لألوراق المالية، 
الهاتف،  عبر  (تداول)  السعودية  المالية  والسوق  والسلع،  للذهب  دبي  وبورصة 
نظامها  تشغيل  يتم  إلكترونية  منصة  أو  إنترنت  منصة  أي  خالل  من  أو  كتابًة 
دبي  اإلمارات  شركة  خالل  من  أو  عبر  إليها  الوصول  أو  تزويدها  أو  األساسي 

الوطني لألوراق المالية كما هو محدد في الوكالة.

أنا / نحن أتعهد / نتعهد ، في حالة إلغاء أو إبطال الوكالة، بإخطار شركة اإلمارات 
دبي  اإلمارات  شركة  بأن  وأقر  الفور،  على  كتابًيا  المالية  لألوراق  الوطني  دبي 
الوطني لألوراق المالية غير مسؤولة عن إخفاقي في إبالغ شركة اإلمارات دبي 

الوطني لألوراق المالية بإلغاء أو إبطال الوكالة.
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للمزيد من اإلستفسارات يرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء على 971600523434+
ENBDSCCC@emiratesnbd.com    او عبر البريد اإللكتروني


