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Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, is licensed by 

the Central Bank of the UAE. Ittihad Street, Port Saeed, Deira, 

Dubai, P.O.Box: 2668, Dubai, UAE. Telephone: 04-2121156/ 

04-2121538

For feedback/complaints, please email us at 

cbd.advisory@cbd.ae

Website: www.cbd.ae

ع، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، مرخص من قبل مصرف .م.بنك دبي التجاري ش

شارع االتحاد، بور سعيد، ديرة، دبي، صندوق . اإلمارات العربية المتحدة المركزي

-04/ 2121156-04: هاتف. ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة2668: بريد

2121538

الشكاوى يرجى مراسلتنا على /لالقتراحات cbd.advisory@cbd.ae
: الموقع اإللكتروني www.cbd.ae

cbd.advisory@cbd.ae

www.cbd.ae
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Investor signature:_________________ __________________:المستثمرتوقيع 

Redemption/ Sell             الشراء  / إلشتراك ا

Date:_________________ __________________:التاريخ 

Name of the Investor المستثمراسم

RIM RIM

Investor settlement account بالمستثمرالخاصحساب التسوية 

FX Rate العملةصرف 

Security أصول االستثمار

ISIN / Ticker رقم تعريف األوراق المالية الدولية

Total Redemption /Sell

Amount / Face Value / Units including 

leverage loan

القيمة اإلسمية

Processing fee % + VAT 5% الرسوم اإلدارية

Settle my loan / Tawarruq:

 Partially

 Fully

التورق/ تسديد القرض 

جزئى

 بالكامل

Expected Trade date (Subject to change)
(ريتغيلقابل ل)المتوقعلتداولتاريخ ا
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 I have read and understood the Investment Terms and

Conditions available on CBD website

 I have read an understood this term sheet and the details of

the transaction

 This transaction is on an execution-only basis and is not a

result of any advice or recommendation from CBD

Signature of the Investor: ______________________

Name of  the investor             ______________________

Date: _____________________

Commercial Bank of Dubai           www.cbd.ae

+971 4 212 1840 

cbd.advisory@cbd.ae

www.cbd.ae
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تحذير

المنتجات االستثمارية عرضة للمخاطر ، بما في ذلك الخسارة 

األداء السابق ليس مؤشرا. المحتملة للمبلغ األصلي المستثمر

.  األسعار يمكن أن ترتفع أو تنخفض: على النتائج المستقبلية

المنتجات االستثمارية ليست ودائع مصرفية وال يضمنها بنك

دبي التجاري

فترة تهدئة

تنفيذ المنتجات االستثمارية في األسواق أو مع مديري يتم 

بمجرد تنفيذها ، ال يمكن عكس معامالت . الصناديق الخارجيين

أي وبالتالي ، ال يمكن أن تقدم المنتجات االستثمارية. االستثمار

.فترة تهدئة

روني لقد قرأت وفهمت شروط وأحكام االستثمار المتوفرة في الموقع اإللكت

التجاريلبنك دبي 

 روني قرأت وفهمت شروط وأحكام االستثمار في الطالق من الموقع اإللكتلقد

التجاريلبنك دبي 

وصية من هذه المعاملة على أساس التنفيذ فقط وليست نتيجة ألي نصيحة أو ت

بنك دبي التجاري

توقيع المستثمر  :_____________________________

______________________________ : أسم المستثمر

التاريخ:       _______________________________
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