 الشر اكت المقيمة- الوثائق المطلوبة لفتح حساب

Required documents for opening accounts Resident Corporates

1.

• Account Opening Form
• Accounts Services Term and Conditions
• KYC (Know Your Customer) Application
• Tax Residency Self Certification Form - for Entities
• Tax Residency Self Certification Form - for Controlling
Persons (if applicable and based on information
provided in above form)
• FATCA Form (such as W9, W8BENE, etc.) as
applicable
• Fill and sign signature Cards
• All applications duly signed in the presence of the
Bank’s Representative

إلزامي
Mandatory

• نموذج طلب فتح حساب
• شروط وأحكام الخدمات المتعلقة بالحسابات
)• أعرف عميلك (نموذج أعرف عميلك
 للمؤسسات- • نموذج اإلقرار الذاتي لإلقامة الضريبية
 لألشخاص المسيطرين- • نموذج اإلقرار الذاتي لإلقامة الضريبية
FATCA • نموذج
• تعبئة وتوقيع بطاقات التوقيع
• توقيع جميع النماذج أمام موظف البنك
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2.

• Commercial Registration in Arabic
• Proof of company name in English as registered with
Ministry of Commerce and Industry*

إلزامي
Mandatory

• السجل التجاري باللغة العربية
• إثبات إسم الشركة باللغة اإلنجليزية كما هو مسجل لدى وزارة التجارة
والصناعة
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3.

Article of Associations with amendments, if applicable.

إلزامي
Mandatory

.)عقد التأسيس وأي تعديالت عليه (ان وجدت
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4.

Commercial License.

إلزامي في
حالة عدم وجود
السجل التجاري
Mandatory
in case there
is no CR

.رخصة تجارية
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5.

MOI Establishment Card.
*Authorised signatory mentioned in this card shall not be
considered as authorised signatory to operate the
account except their names are indicated in the CR (and
have power as per the company Article of Association, in
case of non-sole proprietorship)
(Exemption for customers with Online or Home Business
activities).

إلزامي
Mandatory

.بطاقة قيد المنشأة
*ال يعتمد بالمخوليين بالتوقيع المذكورين في البطاقة للتوقيع على الحساب مالم يتم
ذكر أسمائهم في السجل التجاري (باإلضافة إلى تفويض حسب النظام األساسي
)في حالة الشركات غير الفردية
اعفاء لعمالء الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين لديهم أنشطة
.تجارية عبر اإلنترنت أو المنزل
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6.

Tax Card

إلزامي
Mandatory

البطاقة الضريبة
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7.

Copy of Qatari IDs & Passports (Passports for nonQataris only) of all Shareholders/Partners owning more
than 10% & Authorized Signatories.

إلزامي
Mandatory

)صور من البطاقة الشخصية القطرية وجوازات السفر (لغير القطريين
. وللمخولين بالتوقيع%10 لجميع المساهمون والشركاء المالكون لنسبه اكثر من
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8.

Mandate Letter determining the authority matrix for the
operation of the account signed by authorised
signatories in the CR, supported by official delegation
either in the Article of Associations or Internal Resolution
acceptable to the bank.

إلزامي
Mandatory

كتاب موجه لبنك قطر الوطني يحدد الشكل القانوني لطبيعة عمل الحساب
موقع من المخولين بالتوقيع على السجل التجاري للشركة على أن يذكر
.اسم الموقع سواء على عقد التأسيس أو بقرار مجلس اإلدارة
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 الحد األدنى لإليداع:متطلبات إضافية

Additional Requirements: Minimum Deposit
1.

Minimum Deposit of QR30K (Cash, Cheque or Transfer),
with no objection letter to reserve the amount for a
period of one month signed by authorised signatory
OR
Credit Card request against FD (Min. QR5K) signed by
all
partners in CR.
(Applicable for SME’s only)

إلزامي
Mandatory

،)ً شيك او تحويل، لاير قطري كحد أدنى (نقدا30,000 إيداع
مع كتاب ال مانع من حجز المبلغ لمدة شهر موقع من المخول بالتوقيع على
الحساب
أو
) االف لاير قطري5 طلب اصدار بطاقة ائتمانية مقابل وديعة (حد أدنى بقيمة
موقع من جميع الشركاء بالسجل التجاري
تنطبق على الشركات الصغيرة والمتو سطة فقط
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Note

“N.B. maintaining/blocking any minimum balance for
QAR 30K for 1 month should not be imposed for newly
opened accounts in case a company approaches the
bank to open a new account for WPS purposes.”

إلزامي
Mandatory

 الف لاير قطري لمدة شهر30 ال ينبغي فرض حد أدنى للرصيد بحجز مبلغ
لحسابات الشركات المفتوحة حديثا ً في حال طلبت الشركة من البنك فتح حساب
.جديد ألغراض نظام حماية األجور

:مالحظة

Note

All required documents must be valid and submitted in
the original form

إلزامي
Mandatory

.يجب ان تقدم جميع المستندات أصلية و سارية المفعول

:مالحظة
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