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تصريح دفع - نموذج متعدد األغراض
PAYMENT AUTHORIZATION - MULTIPLE REQUEST FORM

Date D D M M Y Y Y Y التاريخ

Client Details بيانات العميل

Client ID رقم التداول

Client Name اسم العميل

Agreement and Payment Authorization اإلتفاقية وتفويض الدفع

Total Amount in AED المبلغ اإلجمالي بالدرهم

Bank Account No.  رقم الحساب البنكي

I/We hereby request you to action the requests above in respect of  my/
our trading account held with Emirates NBD Securities LLC, and I/we 
authorize you to debit my/our above mentioned Bank Account with 
Emirates NBD for all fees and charges payable (as set out below) .

اطلب /نطلب منكم بموجبه إتخاذ اإلجراء الالزم بشأن الطلبات المشار إليها أعاله فيما يتعلق 
بحساب الوساطة الخاص بي/بنا والمحتفظ به لدى شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق 
المالیة، وبهذا أفوضكم/نفوضكم بخصم جميع الرسوم والمصاريف المستحقة )كما هو 

مبين أدناه( من حسابي / حسابنا المشار إليه أعاله لدى بنك اإلمارات دبي الوطني.

Client Signature توقيع العميل

Request (Please mark a tick in the box) نوع الطلب ) ير جى وضع إشارة في المربع المناسب(

Applying for investor number on 
behalf of client

                                                                           
Please specify the required financial markets يرجى تحديد األسواق المالية المطلوبة          

 طلب إصدار رقم مستثمر بالنيابة عن 
العميل

Statement of Securities Account from 
the financial market Please specify the required financial markets يرجى تحديد األسواق المالية المطلوبة         

 كشف حساب األوراق المالية من السوق 
المالي

Share Transfer to Market CDS / other 
Broker Please specify the required financial markets يرجى تحديد األسواق المالية المطلوبة         

تحويل أسهم إلى المقاصة أو إلى وسيط
 آخر

Share Transfer between financial 
markets Transfer Shares From_____________________________ تحويل أسهم من

 To_________________________________________________________ إلى

 تحويل أسهم بين األسواق المالية

Updating investor details with 
financial markets Please specify the required financial markets يرجى تحديد األسواق المالية المطلوبة           تحديث بيانات العميل لدى األسواق المالية

Cash dividends Services Please specify the required financial markets يرجى تحديد األسواق المالية المطلوبة           خدمة توزيعات األرباح النقدية

Family transfer / Securities ownership 
transfer requests Please specify the required financial markets يرجى تحديد األسواق المالية المطلوبة           طلب تحويل عائلي / تحويل ملكية األوراق 

المالية

Audit Confirmation Letter رسالة تأكيد ملكية األوراق المالية )للمدققين(

Others, please specify  أخرى، يرجى التحديد
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Services and Price Guide دليل الخدمات والرسوم

Statement of Securities account from the 
financial market

AED 36.75 per Statement 36.75  درهم لكل كشف السوق من  المالية  األوراق  حساب   كشف 
المالي

Transfer of Securities within Nasdaq 
Dubai USD 86.1 86.1 دوالر أمريكي تحويل أسهم في ناسداك دبي

Audit Confirmation Letter AED 210 210 درهم رسالة تأكيد ملكية األوراق المالية )للمدققين(

Live prices of The Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) on eBroker Services

Individuals: SAR 50
 Institutions: SAR 75

لألفراد : 50 ريال سعودي
للشركات : 75 ريال سعودي

السعودية المالية  للسوق  المباشرة   األسعار 
)تداول( من خالل خدمات التداول اإللكتروني

Applying for investor number on 
behalf of client AED 26.25 26.25 درهم طلب إصدار رقم مستثمر بالنيابة عن العميل

Updating investor details with the 
financial market AED 26.25 26.25 درهم تحديث بيانات المستثمر لدى األسواق المالية

Transfer Securities from Broker to 
Market CDS / other broker AED 105  تحويل األوراق المالية من الوسيط إلى 105 درهم

المقاصة أو إلى وسيط آخر

Transfer Dual Listed shares between 
financial market 

AED 57.75 57.75 درهم  تحويل األوراق المالية المدرجة فرعًيا بين
األسواق المالية

Family transfer / Securities ownership  
transfer requests

AED 105
in addition to charges applied by 
financial markets
- DFM: 
No. of shares X last closing price X 0.002
- ADX: 
No. of shares X last closing price X 0.002

105 درهم 
باإلضافة إلى رسوم التحويل المطبقة في 

األسواق المالية
     - سوق دبي المالي:

0.002x  عدد األسھم x سعر آخر إغالق
     - سوق أبوظبي لألوراق المالية:

0.002xx  عدد األسھم x سعر آخر إغالق

 طلب تحويل عائلي / تحويل ملكية األوراق
المالية

Cash dividends Services AED 26.25 26.25 درهم خدمة توزيعات األرباح النقدية
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client Signature توقيع العميل

*The live share price charges are applied on monthly basis and will be debited from 
the client’s account with Emirates NBD Bank,at the beginning of every month.

Please note the FX rates applied for The Saudi Stock Exchange (Tadawul) are subject 
to change on a timely basis.

All fees and charges are inclusive of Value Added Tax (VAT) or similar sales tax.

*تخضع خدمة “األسعار المباشرة” للسوق المالية السعودية )تداول(  لرسوم شھریة تخصم 
مباشرًة من حساب العمیل لدى بنك اإلمارات دبي الوطني عند بدایة كل شھر.

قد تخضع أسعار تحویل العملة في التعامالت الخاصة بالسوق المالیة السعودیة) تداول( 
للتغییر من وقت الخر.

تشمل جميع الرسوم والتكاليف ضريبة القيمة المضافة )VAT( أو ضرائب المبيعات 
المماثلة.




