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 a -Personal particularsأ -بيانات التسجيل

First applicantمقدم الطلب األول

Name   (in full including Title) االسم بالكامل

الجنسية

Nationality

األول

First

بلد اإلقامة

Country of residence

تاريخ و محل الميالد

Date & place of birth

الراتب الشهري

Monthly Salary

تاريخ االنتهاء 

Expiry date

رقم جواز السفر/البطاقة الشخصية القطرية أو رقم السجل التجاري (الرجاء ارفاق صورة)

Passport /QID/C.R number (please attach copy)

b - Subscription & payment details ب - االكتتاب و بيانات الدفع 

 قيمة االكتتاب (أ) ر.ق

Subscription amount (a) QAR

تابع الصفحة التالية

Continue  on next page

رقم الهاتف

Tel.No .
 رقم الجوال

Mobile No .

طلبات االكتتاب المقدمة باسم الُقصر ( الذين تقل اعمارهم عن سن �� عامًا ) تعبأ كما يلي: (اسم الوصي) باالنابة عن (اسم 

التفويض الذى يحدد  القانونية، و أن تقدم  القاصر) و يجب على الشركات أن تذكر االسم المسجل طبقًا لما هو مدون بالوثائق 

األشخاص المخولين بالتوقيع. ( يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر و السجل التجاري (في حال الشركات). 

(ملء المعلومات المطلوبة شرط أساسي).

Applications in the name of minors ( below 18 years of age ) should be completed as ( Name of Guardian ) On 
account of ( Name of minor ) Corporates must state their registered name in accordance with legal 
documents and submit a Power of Attorney listing authorised signatories . Please attach copy of ID/ 
passport/ commercial registration. (It is   mandatory to fill in all details requested).

األخر

Last
األوسط

Middle

العمر

Age

اسم صاحب العمل أو المهنة

Name of employer & profession

+ 9 7 4
فاكس

Fax + 9 7 4

+ 9 7 4
 البريد االلكتروني

E-mail

Second applicantمقدم الطلب الثاني

استثمار/ توفير

   Investments / Saving

أعمال تجارية

Business / trade

دخل مبيعات عقارية

Real Estate Sales income

دخل شخصي

Personal income
غيره

Others
(حدد................................................)

(specify..........................................)

مصدر المحافظ االستثمارية

Source of the funds

 Debit خصم من الحساب بالبنك التجاري رقم
Commercial Bank  Account no

تحويل برقي

Wire transfer
شيك

Cheque
طريقة الدفع

Payment method

  توقيع  مقدمي الطلب معًا

Both to sign jointly

توقيع أي من مقدمي الطلب منفردا

Any applicant to sign singly
صالحية التوقيع

Signing authority

اسم المنتج االستثماري و الشركة المؤسسة للمنتج

Name of investment product and product provider

 رسم االكتتاب (ب) ر.ق

Front end fee (b) QAR

 اجمالي المبلغ الواجب دفعه (أ+ب ) ر.ق

Total amount payable (a+b) QAR
خطة اإلستثماري الشهري

Monthly saving plan

The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.)
PO Box 3232, Doha, State of Qatar

Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070

www.cbq.qa

( )

 Name   (in full including Title) االسم بالكامل

الجنسية

Nationality

األول

First

بلد اإلقامة

Country of residence

العنوان البريدي

Mailing address

تاريخ و محل الميالد

Date & place of birth

الراتب الشهري

Monthly Salary

تاريخ االنتهاء 

Expiry date

رقم الهاتف

Tel.No .
 رقم الجوال

Mobile No .

األخر

Last
األوسط

Middle

العمر

Age

اسم صاحب العمل أو المهنة

Name of employer & profession

+ 9 7 4
فاكس

Fax + 9 7 4

+ 9 7 4
 البريد االلكتروني

E-mail

رقم جواز السفر/البطاقة الشخصية القطرية أو رقم السجل التجاري (الرجاء ارفاق صورة)

Passport /QID/C.R number (please attach copy)



:Terms and conditionsيسري حساب اإلشعار وفقًا للشروط و األحكام التالية 

Subscription and Investment is subject to acceptance by Investors of the following Terms and Conditions 
which Investors agree to be Bound by.

يخضع االكتتاب و االستثمار لقبول المستثمرين بالشروط و األحكام اآلتية و التي وافق المستثمرون على 
االلتزام بها و هي �

تعريفات 
" الحساب " يعني الحساب االستثماري 

" البنك التجاري " يعني البنك التجاري القطري ( ش�م�ق�)

Definitions 
«Account » means the investment account 
«CB» means The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C�) 

االكتتاب 
أ) التزم / نلتزم بسداد مبلغ االكتتاب إما عبر تحويل مصرفي أو شيك مسحوب على بنك محلي في دولة قطر و ذلك وفقاً 

لتعليمات مصرف قطر المركزي�

ب) من المعلوم لدي / لدينا أن الوحدات سوف تسجل في إسم البنك التجاري أو أي إسم اخر يحدد من قبل البنك 
التجاري�

ج) من المعلوم لدي / لدينا أن التوجيهات / األوامر الصادرة من قبلي / قبلنا لن تنفذ ( ما لم يوافق البنك التجاري على 
خالف ذلك ) إلى حين استالم البنك التجاري لكافة المبالغ الخاصة بطلب االكتتاب�

Subscription 
a) In accordance with Qatar Central Bank regulation I/We must provide settlement for the subscription 
amount through either a bank transfer or a cheque drawn on a local bank in the state of Qatar�

b) I/We understand that the units will be registered in the name of CB or such other name as may be 
determined by CB�

c) I/We understand that my/ our instructions / orders will not be carried out (unless otherwise agreed by CB ) 
until all requisite application money has been received by CB�

تفويض المستثمر 

المطبوعات األخرى  ) و  التأسيس  أو عقد   ) النسخة األحدث من نشرة االكتتاب  نقر بإستالم، قراءة و فهم  أقر/   (�
المتعلقة بالمنتج االستثماري � أتعهد / نتعهد  بمراعاة الشروط و األحكام ( و التي قد تعدل من وقت الخر ) المضمنة 

في المستندات المذكورة و االلتزام بتنفيذها �

½) أقر / نقر بأن قرار االستثمار قد اتخذ بناءاً على حكمي / حكمنا دون االعتماد على أي مواد أو نصائح مقدمة من قبل 
البنك التجاري أو ممثله �

البنك التجاري بافتراض صحة و التصرف بناًء على أي توجيه، طلب، أو أي اتصال أخر صدر أو يدعي  Á) أفوض / نفوض 
صدوره من قبلي / قبلنا دون أي استفسار من جانبي / جانبنا على الرغم من ثبوت أن أي من ذلك لم يوقع أو يرسل 
من قبلي / قبلنا أو بموجب تفويضي / تفويضنا الصريح �ال يكون البنك التجاري مسؤوال عن أي خسائر، أضرار، تكاليف، 

رسوم و نفقات قد اتكبدها / نتكبدها كنتيجة لتصرف البنك بناًء على ما ذكر �

أصحاب   / صاحب  إلى  فيه  الموجودة  األرصدة  من   ٪ÉÊÊ تحويل  يتم  المشترك،  الحساب  أصحاب  أحد  وفاة  حال  في   (Ì
الوحيدون �في حال وجود ورثة آخرين  الورثة  الوحيد /  الوارث  إذا كان صاحب الشأن هو  الباقين  الحساب المشترك 
للمرحوم يتم توزيع األرصدة بين الورثة وفقاً للنسب التي يتم تحديدها بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية أو القانون 
حسب ظروف الحال� في حال كان الوارث قاصراً (عمره أقل من ÉÐ عاماً) سيتم التعامل مع األرصدة بناء على توجيهات 
ملزما  القاصر  يكون  ان  شريطة  الحال  ظروف  حسب  القانون  أو  اإلسالمية  الشريعة  احكام  بموجب  المعين  الوصي 
بتعويض البنك التجاري عن أي خسائر، أضرار أو تكاليف قانونية من قبل البنك كنتيجة لتصرفه بناء على توجيهات الوصي�

التي ال   ( المتحدة األمريكية  الواليات  ( يشمل ذلك دون حصر  البالد  المقيمين في  بأنني /أننا لست / لسنا من  Ó) أقر 
تسمح باإلستثمار في المنتج االستثماري �

Ô) اقر /نقر بأن كافة التوجيهات المقدمة غير قابلة للنقض وال يجوز تعديلها دون موافقة البنك التجاري�

Õ) من المعلوم لدي / لدينا أن قيمة الوحدات و الدخل العائد من المنتج االستثماري قد ال ينخفضان أو يرتفعان� إنني/ أننا 
أدرك/ندرك و أتفهم /نتفهم طبيعة المخاطر االستثمارية ( بما في ذلك الخسارة المحتملة للمبلغ األساسي المستثمر 
) الناجمة عن عملية االستثمار� ال يكون البنك التجاري مسؤوالً عن أي خسائر قد أتكبدها / نتكبدها فيما يتعلق بعمليات 
االكتتاب �من المعلوم لدي / لدينا أن عمليات االستثمار ليست التزامات أو ودائع لدي البنك التجاري أو تابعية كما أنها 

ليست مضمونة من قبل البنك أو تابعية، ما لم يتم النص على خالف ذلك في نشرة االكتتاب�

Investor authority

1) I/We confirm that I/We have received, read and understand the most recent version of the Prospectus     
(or Articles of association) and other literature relating to the investment product�

I/We undertake to observe and be bound by the terms and conditions contained therein (which may be 
amended from time to time)�

2) I/We acknowledge that the decision to invest is based on my / our judgment without relying on any 
materials provided or advice given by CB or its representative�

3) I/We authorise CB to accept as genuine and act upon any instructions, demand or other communication 
given by me/ us, or purported to be given by me/ us without enquiry not withstanding that it shall be 
shown the same was not signed or sent by me / us or with my / our express authority� CB shall not be liable 
for any loss, damage, cost, charge and expense incurred by me/us as a result of so acting�

4) In the event of the death of a joint account holder, 100% of the funds contained therein shall be 
transferred to the remaining joint account holder (s) if that joint account holder(s) is/are the sole 
remaining heirs �In the event that there are other heirs to the deceased, such funds shall be distributed 
among the heir according to the percentages determined by Shari’a rules or law as the case may be� In the 
event an heir is a minor (less than 18 years), fund Shall be dealt with as per the instructions of the guardian 
appointed by Shari’a rules or law as the case may be provided that the minor shall be bound to compensate 
CB for any losses, damages or legal costs sustained by CB as a result of acting on the guardian’s instructions�

5) I/We declare that I/We am/are not resident (s) of the countries (including but not limited to U.S�) which 
do not permit investment in the investment product�

6) I/We declare that all instructions given are irrevocable and may not be amended without the consent of 
CB�

7) I/We understand that the value of the units and the income from the investment product may fall as well 
as rise� I/We are aware of and understand the investment risks (including possible loss of the principal 
amount invested) involved� CB shall not be held responsible for any losses that I/We may suÙer in 
connection with the subscriptions�
I/We understand that my/ our investments are not obligations of, deposits in, or guaranteed by CB and /or 
its aÚliates, unless otherwise provided in the Prospectus�

d - Declaration & signaturesد - التعهد و التواقيع

I/We understand that I am/ we are subscribing to units in the above mentioned investment 
I/We confirm that I/we have received , read and understood the Prospectus and the Terms and Conditions on 
the captioned Investment product and acknowledge that all decisions concerning subscription and 
investment are made independently by me/us and any reliance by me/ us on information contained within 
the Prospectus is at my / our own risk 
I/We accept full responsibility and liability for all consequences of Investment by me / us , whether in profit or 
in loss , and acknowledge that The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.) and the portfolio manager shall in no 
way be liable  for any consequence to me / us from investment .
I/We acknowledge that the liability of the portfolio manager is limited to abiding by the conditions set in the 
subscription , in the case of any violation or default 
I/We understand that the role of The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.) is that of distributor of the investment 
without any liability in any way for any consequence arising from the investment.

أدراك / ندرك بأنني / بأننا أكتتب / نكتتب في وحدات األوراق المالية اعاله .

أقر / نقر بأنني / بأننا استلمت و قرأت و فهمت نشرة االكتتاب التي تشرح كيفية االستثمار في المحفظة و أقر بأن قرار االكتتاب في 

المحفظة اتخذ بناء على كامل حريتي / حريتنا و سأتحمل / نتحمل أي مخاطر ناتجة عن اعتمادي / اعتمادنا على أي معلومات موجودة 

في نشرة االكتتاب .

أتحمل / نتحمل جميع نتائج المحفظة االستثمارية سواء في الربح أو الخسارة و أقر / نقر أن البنك التجاري القطري و مدير الصندوق غير 

مسئولين عن أي عاقبة تحدث لي / لنا نتيجة االستثمار في الصندوق .

اعترف / نعترف إن مسئولية مدير المحفظة مقصورة على االلتزام بالشروط المدونة في نشرة االكتتاب في حالة أي اعتداء أو إهمال .

أفهم / نفهم ان دور البنك التجاري هو موزع لالستثمار فقط  بدون أي مسؤولية عن نتائج المحفظة 

 أقر / نقر بانني / أننا نقوم باالكتتاب، االسترداد، التحويل فيما يتعلق باالستثمار أعاله على أساس التعاقد فقط دون دراسة المخاطر

.

 I/We acknowledge that I/We are subscribing /redeeming / switching on the above mentioned investment 
based on an execution basis only.

توقيع مقدم الطلب األول

First  Applicant’s  signature
توقيع مقدم الطلب الثاني

Second Applicant’s signature

تابع الصفحة التالية

Continue  on next page

c - Other transactionsج - إجراءات أخرى

االسترداد

Redemption

من المحفظة االستثمارية

From Name of Fund 
التحويل

Switiching

عدد الوحدات

 No. of units

إلى المحفظة االستثمارية

To Name of Fund 
عدد الوحدات

 No of units



FOR BANK USE ONLY إلستخدام البنك فقط
رقم الموظف

StaÍ. No

مالحظات

Remarks

رقم الموظف

Sales referral code

StaÍ initial

تم التأكد من صحة التوقيع

Signature verified by

مستشار االستثمار

 Investment advisor

KYC and AML check Yes No

التحويل
 

فقط  يمكننا  التجاري،  البنك  يجيزه  لما  فقاً  و  محفظة،  بكل  االكتتاب  نشرة  في  المذكورة  األحكام  و  للشروط  وفقاً 
تحويل الوحدات بين المحافظ االستثمارية الغير محددة المدة و المدارة من قبل مدير المحفظة ذاته �يجب أخذ موافقة 

مدير المحفظة قبل تحويل الوحدات من المحافظ االستثمارية المقامة بالعملة االجنبية 

Switching 

Subject to the Terms and Conditions set out in the Prospectus of the relevant Fund and as may be permitted 
by CB, we may only switch units between open-ended funds managed by the same Fund Manager� Switching 
of funds denominated in foreign currency is subject to the relevant Fund Manager’s approval�

Redemption
 
Redemption of units in a fund shall be in such minimum amount as may be imposed by the Fund Manager 
and/or CB from time to time� I/We acknowledge and accept that redemption proceeds will be paid in the 
currency in which the Fund is denominated and all charges and expenses incurred in connection with 
redemption of units shall be borne by me /us�

االسترداد
 

التجاري من  البنك  المحفظة و/أو  بالمحفظة سيكون ألقل قيمة تفرض من قبل مدير  الموجودة  الوحدات  إسترداد 
وقت آلخر �أقر / نقر و أقبل / نقبل استرداد المبلغ المستثمر بنفس العملة المقامة بها المحفظة و سوف أتحمل / 

نتحمل جميع الرسوم و النفقات التي من الممكن التعرض لها عند االسترداد �

أنصبة األرباح و إعادة االستثمار 

األرباح  أنصبة  التجاري، فإن كافة  البنك  القبول من جانب  يتم  و  / قبلنا  التوجية بخالف ذلك بخالف من قبلي  يتم  لم  ما 
والمبالغ المقتسمة المعلن عنها بموجب المنتج االستثماري سوف يتم إعادة استثمارها بشكل تلقائي �

Dividends & reinvestment 

Unless otherwise instructed by me / us accepted by CB, all dividends and distributions declared on the 
investment product will be automatically reinvested�

إثبات الهوية
 

أو صورة  السفر  المكتتبين صورة معتمدة من جواز   / المكتتب  المقدمة من قبل  االكتتاب  ترفق مع طلبات  أن  يجب 
البطاقة الشخصية في حالة المواطنين القطريين �

Proof of identity 

Subscriptions received from me/ us must be accompanied by a verified copy of my/our passport, or, in the 
case of Qatari nationals by an identity card�

غسيل األموال 

�) أقر / نقر بما يلي � 
إنني / إننا صاحب / أصحاب الحساب األصلي / األصليين و األساسي / األساسيين�

إنه ال يوجد طرف ثالث له مصلحة أو ضمان على الحساب �
إن كافة االموال التى قد تدفع للبنك التجاري من وقت آلخر سوف تسدد من أرصدة خالية من االلتزامات واضحة المصدر 

و قانونية 

½) وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي، ألتزم / نلتزم بتزويد البنك التجاري بكافة المعلومات و الوثائق  الالزمة للتحقق 
من هويتي و خلفيتي / هويتنا و خلفياتنا حسبما قد يطلب من وقت آلخر خالل فترة االستثمار و القيام بكافة التصرفات 
و األشياء الالزمة لتمكين البنك التجاري من االلتزام بكافة القوانين و األحكام و التعليمات السارية المتعلقة بمكافحة 
غسيل األموال و معرفة العميل �من المعلوم لدي / لدينا أن عدم تقديم المعلومات و المستندات الالزمة قد يؤدي إلى 

التأخير و الفشل الكامل في قبول طلبات المنتج االستثماري�

Á) أقر / نقر بحق البنك التجاري في تجنب أي أرصدة محولة إلى حسابات المستثمرين إذا نشأت شبهة تتعلق بمعامالت 
غسيل االموال، تمويل اإلرهاب او المنظمات اإلرهابية �

Ì) أقر / نقر أن المبلغ المودع في حسابي / حسابنا يمثل عائدات مصدر دخل قانوني / أعمال شرعية�
يخضع فتح الحساب و االستفادة من التسهيالت المقدمة من البنك التجاري لتوفر كافة المعلومات التى يطلبها البنك 
المعلومات  بمعايير  الوفاء  يتم  لم  إذا  المركزي  قطر  مصرف  قبل  من  المقررة  االموال  غسيل  مكافحة  لنظم  وفقاً 
المطلوبة من قبل البنك أو ثبت أن المعلومات المقدمة غير صحيحة، عندها يحق للبنك التجاري، وفقاً لتقديرة المطلق ان 
يرفض عرض أو تقديم اي تسهيالت للعميل في حال وجود شبهة على تورط العميل على غسيل االموال، تمويل 
االرهاب او اي انشطة غير مشروعة اخري عندها يحق للبنك التجاري سحب كل التسهيالت المقدمة للعميل او تجنيب 
االموال و الضمانات من حساب العميل مقابل اى مديونية مستحقة للبنك التجاري او ان يقوم باغالق حسابات العميل 

بطرف البنك و ان يقوم بابالغ مصرف قطر المركزي بأي من ذلك�

Money laundering 

I/we hereby confirm that the above deposit in my / our account represents proceeds of legal source of 
income / legitimate business�

Account opening and availing of facilities oÙered by CB is subject to all information required by the bank 
being provided by the customer in accordance with Qatar Central bank Anti –Money laundering regulations 
If our information criteria are not met or prove to be incorrect CB is under no obligation to, and has the 
absolute right to refuse to, oÙer any facilities to the customer� In the event of suspicion arising concerning a 
Customer’s involvement in money laundering, terrorism financing or other illegal activities CB has the right 
to withdraw all facilities oÙered to and utilised by the customer; to oÙ-set funds or securities from Customer 
accounts against any indebtedness to CB; to close customer accounts held with the bank and shall 
immediately notify QCb of all such cases�

المراسالت 

( و تشمل دون حصر إرسال اإلشعارات،  العمالء   / للعميل  التجاري  البنك  الصادرة من  المراسالت  É) يجوز إرسال 
التقارير السنوية و نصف السنوية، تقارير األداء أو إشعارات التأكيد حسبما يتطلبه األمر ) عن طريق أو إلى أي عنوان 

بريد اإللكتروني، فاكس، تلكس أو أخر عنوان بريدي معروف للعميل / العمالء �

½) تعتبر الرسائل قد تم أستالمها (أ) في ذات وقت اإلرسال، إذا تم إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني، الفاكس، 
التلكس،أو (ب)  بعد ثالث أيام عمل من تاريخ اإلرسال البريدي، إذا تم االرسال عن طريق البريد�

Á) كافة المعلومات المضمنة في أي إشعار تأكيد أو تقرير سوف تكون دليالً قاطعاً على صحتها ما لم يثبت خالف ذلك 
غير  المعني  المستند  في  المضمنة  المعلومات  بأن  التقرير   / التأكيد  تاريخ  من  يوم   ÉÌ خالل  البنك  ترضي  التي  بالصورة 

صحيحة�

Communications 

1) Communications (including but not limited to the sending of notices , annual and semi-annual reports, 
performance statements, or confirmation notes, as applicable) from CB to me/us may be sent by and to any 
electronic mail, facsimile, telex or postal address to my/our last known address�

2) Communications shall be deemed to be received �(a) if by electronic mail , facsimile or telex transmission, 
at the same time as the relevant communication is dispatched؛ or (b) if by post, three working days after the 
same has been posted�

3) All information contained in any confirmation advice or statement shall be conclusive evidence unless 
otherwise proven to the satisfaction of CB within 14 days of the date of such confirmation and /or 
statement that the information set out is incorrect�

المسؤولية و التعويض 

É) نظير تصرف البنك التجاري وفقاً لشروط ------، أتعهد/ نتعهد  بموجب ذلك بدون نقض و دون قيد أو شرط بالقيام 
النفقات،  التكاليف،  الخسائر،  اإلجراءات،  الدعاوي،  كافة  عن  التجاري  البنك  بتعويض  األوقات  كل  وفي  آلخر  وقت  من 
تتعلق  أو  عن  تنشأ  طبيعتها  كانت  أياً  أسباب  عن  شكل  بأي  الناجمة  أو  صورة  بأي  المتكبدة  االلتزامات  و  الطلبات 

بالتوجيهات الصادرة من جانبي / جانبنا �

½) أقر/ نقر بعدم تحمل البنك التجاري ألي التزام أو مسؤولية أياً كان نوعها تترتب على / علينا بسبب  أي خطأ، إغفال 
ذكر معلومة أو امتناع عن ذكرها في أي نشرة أكتتاب أو تقرير أو أي مادة أخري يتم إعدادها أو إصدارها بواسطة أي 

مدير من مدراء الصندوق االستثماري �

Liability and indemnity 

1) In consideration of CB acting in accordance with the terms of this account, I/We hereby irrevocably and 
unconditionally from time to time and at all times undertake to indemnify and keep indemnified CB against 
all actions, proceedings, losses, costs, claims, expenses, demands and liabilities howsoever incurred or 
sustained, of whatever nature and howsoever arising out of or in connection with the instructions issued by 
me/us�

2) I/We acknowledge and agree that CB shall bear no liability or responsibility whatsoever to us for any error, 
misstatement or omission in any Prospectus or report any other material prepared by or issued by any Fund 
Manager�

القانون الواجب التطبيق و االختصاص  

أي  األحكام،  و  الشروط  هذه  الطلب،  استمارة  في  المضمنة  االلتزامات  و  االستثمار  عمليات  لدينا   / لدي  المعلوم  من 
حسابات العالقات بين العميل / العمالء، و البنك التجاري و الحقوق و االلتزامات المتوقعة بموجب هذه االتفاقية سوف 

تحكم و تفسر وفقاً لقوانين دولة قطر �

Governing law and jurisdiction 

My/Our investment and obligations contained under this application form, these terms and conditions, any 
account and the relationship between me/ us and CB and the rights and obligations contemplated 
hereunder, shall be governed by any be construed in accordance with the laws of the State of Qatar�

توقيع مقدم الطلب األول

First Applicant’s  signature
توقيع مقدم الطلب الثاني

Second Applicant’s signature


