
التاريخ 
  Date

Bond sell/buy order 

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
PO Box 3232, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
www.CB.qa

 طلب بيع / شراء سندات 

The Manager, Investments
The Commercial Bank
Doha, Qatar

السيد/مدير قسم الصرف األجنبي وأسواق النقد
البنك التجاري،

الدوحة، قطر.

With reference to the Bond Trading Account opened by me/us, kindly execute the 
following trade on my/our behalf:

تاريخ طلب إجراء الصفقة

Order date

نوع الصفقة

Deal type
شراء

Purchase
بيع

Sale

تنفيذ  يرجى  قبلي/قبلنا،  من  المفتوح  السندات  تداول  حساب  إلى  باإلشارة 
معاملة التداول التالية باإلنابة عني/عنا:

اسم العميل

Customer name

رقم حساب تداول السندات

Bond trading account number

(ُمٌصدر السند/االستحقاق/القسيمة)

Issuer/maturity/coupon

 رقم ISIN السندات

Bond ISIN Code

السعر المطلوب

Requested price
(دوالر أمريكي، يورو، جنيه استرليني، ريال قطري)

(USD, EUR, GBP, QAR)

Acknowledgement and Authorization:
•  I/ We understand that completion of the Order Form does not guarantee execution of deal.  Upon execution of 

deal, the net amount payable/receivable by me/us may include interest accrued from the last payment date of 
interest coupon and fees charged by CB.

•  On settlement date, I hereby authorize you to debit my/our  account with Commercialbank, account  for an 
amount in (USD , EUR,GBP, QAR)

•  CB is entitled to charge Transaction charges/ fees for the Bond Buy or Sell orders executed.  
•  The Bank is entitled to charge a custody fee  of the nominal value of the Bonds for the custodial services provided 

by the Bank. The Bank shall have the right to change the rate of the custody fee at its sole discretion.
•  I/ We  have read and accepted the Terms and Conditions and Custody Agreement related to Bond Trading 

Account.

إقرار وتفويض

•   أقر/نقر بأن تعبئة استمارة األوامر ال يكفل تنفيذ الصفقة.  لدى تنفيذ الصفقة، فإن المبلغ الصافي المدفوع/المقبوض بالنسبة لي/لنا قد يشتمل 

على فوائد مستحقة من تاريخ آخر دفعة لقسيمة الفوائد وكذلك أي رسوم مطبقة من قبل البنك التجاري .

•   بموجب ذلك ، أفوض البنك التجاري بأن يقوم ، في تاريخ االستحقاق، بخصم/اضافة مبلغ (دوالر أمريكي، يورو، جنيه استرليني، ريال قطري) 

من/إلى حسابي/حسابنا بطرف البنك التجاري.

•   يحق للبنك فرض رسوم  على عمليات الشراء او البيع  المنفذة الخاصة بالسندات.

•   يحق للبنك فرض و تحصيل رسوم حفظ  من القيمة اإلسمية للسندات نظير تقديم خدمات الحفظ المقدمة من قبل البنك. و يحق للبنك تغيير 

نسبة رسوم الحفظ حسب تقديره الخاص. 

•   أقر/ نقر بقراءة و قبول الشروط و األحكام و إتفاقية اإليداع الخاصة بحساب تداول السندات.   

توقيع العميل

Signature of Customer
موافق: موظف الفرع

Agreed: Bank staø

السعر المحدد

Limit price

سعر السوق

Market price

عملة التداول

Traded currency
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