
التاريخ 
  Date

الوقت
Time

 رقم المساهم
NIN No.    

اإلسم 
Name

 رقم البطاقة الشخصية القطرية  / الجواز
QID/ Passport no.

رقم حساب األوراق المالية
Securities Account Number

رقم الموبايل
Mobile No.   

في حالة القاصر ( أقل من �� سنة ) يرجي إستكمال التالي

13
.C

B.
FR

M
.0

38

حساب التداول
C No.

In case of Minor (under 18 years of age) please complete the following information form

الولي/الوصي
Parent/Guardian Name

 رقم البطاقة الشخصية القطرية  / الجواز
QID/ Passport no.

I, the underigned, with full legal capacity, hereby irrevocably and unconditionally 
authorize you to purchase the below shares or any number thereof.

This Buy Order is valid from the Signing Date until the Expiry Date mentioned below.

Buy Order Particulars تفاصيل أمر الشراء 

لنهاية شهر التداول
Good Till Month

لنهاية أسبوع التداول
Good till Week

يوم تداول
Same Day

صالحية األمر
Order Validity 

نعم
Yes

ال
No

تعليمات أخري
Other Instructions

مجزء طبقا للنظام
Undisclosed Order

مجزء طبقا للوسيط
Broker - Driven

كل الكمية أو ال شىء
All or None

نوع األمر
Order Type

أفوض الوسيط بنقل أمري بين األسواق الثالثة كلما تستدعي الحاجة  

بالتوقيع علي هذه الوثيقة يكون مصرح لكم التعامل و السحب من حسابي عند الشراء

By signing this form you are authorized to debit my securities trading account for the purchase

توقيع مقدم الطلب
Applicant’s Signature

For broker use onlyإلستخدام الوسيط فقط

تم رفض األمر. األسباب
Order rejected. Reasons

تم قبول االمر بالكامل /مجزأ 
بموجب معاملة رقم

Order fully/partially accepted 
as per transaction No.

السعر
Price

عدد األسهم
No. of Shares

السعر
Price

عدد األسهم
No. of Shares

أنا الموقع أدناه، بكامل أهليتي المعتبرة قانونًا، و بدون نقض و دون أي قيد أو شرط، أفوضكم بموجب 
هذا األمر بشراء األسهم أدناه أو أي عدد منها. 

 
يسري أمر الشراء هذا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه و حتى تاريخ انتهاء مدته الموضح أدناه.  

السعر
Price

عدد األسهم
No. of Shares

الرمز
Symbol

إسم الشركة 
Co. Name

Commercial Bank Financial Services (L.L.C)

PO Box: ¹º¹º Doha, State of Qatar

Tel: +»»ºº ¼¼¼½ ½¾¼

Fax: +½»¾� ¼¼¼� ½¾¼

+   

+   

 I hereby authorize the broker to move my order through the
three markets as the need arises


