
 
 
 
 

1. Letter addressed to ADX and another to DFM requesting to issue investor number, signed by authorized signatory/signatories, 

(Not necessary If NIN is already issued). 

2.   Copy of Memorandum of Association and valid Commercial/Trade License. 

3. Authorized Signatory/Signatories Letter (Not necessary if the same is mentioned at the Memorandum of Association). 

4. Copy of the authorized signatory/signatories valid Passport and National ID. 

5. List of Authorized Traders along with their contact details and copy of their valid passport and National ID. 

6. Register of Board Directors. 

7. Register of shareholders (exceeding 5%). 

8. IBAN certificate issued by the company’s bank / Dated and stamped (if the same was not dated it will be rejected by market) 

the same is for crediting shares cash dividends. 

9. TAX Certificate 

If a Company is registered outside UAE, All below documents should be duly authenticated by the official authorities, the UAE 
embassy in those countries and the UAE Ministry of Foreign Affairs inside the country. 

-1  Memorandum of Association. 

-2 Commercial/Trade License. 

-3  Power of Attorney issued from other countries. 
 

                                                                                     .Note: All required documents in addition to our agreement should be stamped by the company stamp المؤ
                    Agreement should be signed infront of our Company Representative or verified by the bank. 

 
   For any inquiries related to the Account Opening, please contact the customer services department: 
   Tel/Abu Dhabi:  +971 2 494 2777  *  Tel / Dubai : +971 4 590 5900 
   E-mail: cs@intlsecurities.ae 
  Address: Al Bateen Towers, C2 Tower, P.O.Box 107077, Abu Dhabi, UAE  
 

  

 
 

 الشركة عن نيابة بالتوقيع المفوض بتوقيع ممهورة الخطابات تكون أن على مستثمر، رقم إصدار لطلب المالي دبي وسوق ظبي أبو سوق من كل إلى موجه خطاب .1

 .(بالفعل مصدر مستثمر رقم وجود حال يلزم ال)   

 .المفعول سارية التجارية والرخصة التأسيس عقد من نسخة-2

 .(التأسيس بعقد مذكور بالتوقيع المفوض كون حال يلزم ال) الشركة عن نيابة بالتوقيع تفويض رسالة .3

 .الشركة عن نيابة بالتوقيع المفوضين/للمفوض المفعول ساري السفر وجواز الوطنية الهوية من نسخة .4

 (التوقيع االلكتروني، البريد ، الهاتف رقم) بهم الخاصة التواصل بيانات مع الشركة عن نيابة بالتداول المفوضين باألشخاص قائمة .5

 .منهم لكل المفعول ساري السفر وجواز الوطنية الهوية من نسخة إلى باإلضافة   

 .الحاليين اإلدارة مجلس بأعضاء بيان .6

 (العميل) الشركة مال رأس من %5 عن منهم كل ملكية تزيد الذين بالمساهمين بيان .7

 ، وذلك بغرض تحويل التوزيعات النقدية ألرباح األسهم البنكصادرة من البنك الخاص بالشركة ومختومة بختم ( IBAN) المصرفي الحساب برقم شهادة .8

 .(وإال فإنه سوف يتم رفضها من قبل السوق ومختومةيرجى مراعاة أن تكون الشهادة مؤرخة)

 9.صورة من شهادة التسجيل الضريبي.                                                                                                                                                                                                     
 

  األم البلد في الترخيص جهاتلدى المذكورة أدناه   الرسمية الوثائق تصديق يجب فإنه المتحدة العربية االمارات دولة خارج المرخصة والمؤسسات للشركات

 الدول. تلك في االماراتية الخارجية وزارة إلى باإلضافة المتحدة العربية االمارات دولة سفارة)

 . التأسيس عقد-1

 .التجارية الرخصة-2

 . الدولة خارج الصادرة من للوكاالت -3

 

 مالحظة: جميع المستندات المذكورة أعاله باإلضافة الى اتفاقية فتح الحساب يجب ان تكون مختومة بختم الشركة.

 يجب توقيع اإلتفاقية امام ممثل الشركة او اعتماد التوقيع من قبل البنك.  
 

مع ادارة خدمة العمالء من خالل :فى حال وجود اى استفسارات تتعلق بفتح الحساب يرجى التواصل   
   :رئيسي ابو ظبي /هاتف 2777 494 2 971+ 

+ 971 4 590 5900هاتف / فرع دبي :   

 cs@intlsecurities.ae :البريد االلكترونى  

,االمارات العربية المتحدة.ابو ظبى  ,107077صندوق بريد  ,2برج رقم سى  ,العنوان : ابراج البطين   

Note: Originals of all the above documents must be submitted for viewing and verification.                                                                              Vol -1-DB-12-2020       
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