نموذج طلب منتجات وخدمات
الشر اكت الصغيرة والمتوسطة

SME Products and Services
Application Form

Company Use Only

الستخدام الشركة فقط
 التاريخBranch

Date

الفرع

Company Name

اسم الشركة

Account Number

رقم الحساب
 رقم السجل التجاريCR Expiry Date

Commercial Reg. Number

تاريخ انتهاء السجل التجاري

 البريد اإللكترونيMobile No.

Email address

رقم الجوال

Services

الخدمات
:الرجاء اختيار الخدمات المطلوبة

Please choose the required services:
Wages Protection System
(WPS) Registration
التسجيل في نظام حماية األجور
Page 1

QNB SME Business World
Credit Card

Cash Deposit Card
بطاقة إيداع نقدي

 االئتمانيـة العالميةQNB بطاقة
لألعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة

Page 2

Trade Portal System
بوابة التجارة اإللكترونية
Page 3

Page 2

Internet Banking
الخدمة المصرفية عبر االنترنت
Page 4

.يجب على العمالء إكمال نماذج الطلبات أدناه للخدمات المختارة فقط

Customers must complete the below application forms for
selected services only.

Wages Protection System (WPS) Registration

التسجيل في نظام حماية األجور
رقم الحساب المصرفي الدولي

Payer IBAN

:يستكمل فقط في حال اختلفت جهة العمل عن جهة الدفع

To be completed if Payer is different than the Employer:
Payer Name

 اسم جهة الدفعPayer QID / EID

Company EID

/ رقم البطاقة الشخصية
قيد المنشأة لجهة الدفع

EID Expiry Date

For Official Use Only

لالستعمال الرسمي فقط

Salary Department Code

رمز الراتب في اإلدارة
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QNB SME Business World Credit Card

 االئتمانيـة العالمية لألعمال للشركات الصغيرة والمتوسطةQNB بطاقة
الرجاء استكمالها بأحرف كبيرة

Please complete in Block Capitals

اسم الشركة كما يجب أن يظهر على البطاقة
االئتمانية

Company name as it should
appear on corporate card

Company Credit Limit (QAR)

)السقف االئتماني الخاص بالشركة (لاير قطري
)... بالحروف (مليون

In letter format (One Million...)

)... 1000.000( باألرقام

In Number format (1,000,000...)

تعليمات السداد

Payment Instructions

QNB سيتم تحديد نسبة الدفع تلقائيا ً وفقا ً للحد األدنى الشهري المعتمد في

Default payment percentage is set as per the QNB monthly
minimum payment policy.

سأقوم بتسديد كامل الرصيد

I will pay 100% of the total outstanding of the month.
Please provide details of your QNB Account to be debited on
the due date

 القتطاع المبلغ في موعد االستحقاقQNB يرجى إدراج المعلومات الخاصة بحسابك في
رقم الحساب

Account No.

Cardholders Details (Individual)

)معلومات حاملي البطاقات (فردي
يرجى إصدار بطاقة ائتمانية الخاصة بالشركات “الصغيرة والمتوسطة” للموظفين التالية
أسماؤهم

Please issue QNB SME Business World Credit Cards to the
following staff members
No

Cardholder Name

Job Title

ID No

Credit Limit
(QAR)

Status (New,
Modified,
Canceled)

Date of
Birth

Mobile No.

Signature

الرقم

اسم حامل البطاقة

الوظيفة

رقم الهوية

)ق.السقف االئتماني (ر

،الحالة (جديد
) ملغي،معدل

تاريخ الميالد

رقم الجوال

التوقيع

1
2
3

Cash Deposit Card

بطاقة إيداع نقدي

Please mention the name to be embossed on each card.
(Can be the outlet name or the name of the person who will use the
card).

.يرجى ذكر االسم الذي سوف يطبع على كل بطاقة
.)(قد يكون اسم المتجر أو اسم مستخدم البطاقة

(1)
Name

 اإلسمID No

 رقم البطاقة الشخصيةExpiry Date

تاريخ انتهاء الصالحية

 اإلسمID No

 رقم البطاقة الشخصيةExpiry Date

تاريخ انتهاء الصالحية

(2)
Name

Primary card number

رقم البطاقة الرئيسية

Supplementary card number

رقم البطاقة اإلضافية
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Trade Portal System

بوابة التجارة اإللكترونية

Request Details

تفاصيل الطلب
 اسم الموظفEmployee ID

1. Employee Name

رقم البطاقة الشخصية
For Bank
Use Only

البريد اإللكتروني

Email Address

رقم الحساب

نوع الطلب

Account
No.

Request
Type

حد المستخدم

رقم الهاتف

رقم الجوال

User Level

Tel No.

Mobile No.

حد التفويض (حد
* )منفرد

المبلغ المفوض
* )(حد منفرد

Authorisation
Limit
(Single
Limit)*

Authorisation
Amount
(Single
Limit)*

حد التفويض
Authorisation
Level

 اسم الموظفEmployee ID

2. Employee Name

رقم الحساب

نوع الطلب

Account
No.

Request
Type

حد المستخدم

رقم الهاتف

رقم الجوال

User Level

Tel No.

Mobile No.

المبلغ المفوض
* )(حد منفرد

Authorisation
Limit
(Single
Limit)*

Authorisation
Amount
(Single
Limit)*

حد التفويض
Authorisation
Level

 اسم الموظفEmployee ID

3. Employee Name

رقم الحساب

نوع الطلب

Account
No.

Request
Type

حد المستخدم

رقم الهاتف

رقم الجوال

User Level

Tel No.

Mobile No.

رقم البطاقة
الشخصية
للمستخدم (إن
)وجد

المبلغ المفوض
* )(حد منفرد

Authorisation
Limit
(Single
Limit)*

Authorisation
Amount
(Single
Limit)*

الرقم الرمزي
Token No.

User ID
(if existing)

For Bank
Use Only

حد التفويض (حد
* )منفرد

الستخدام البنك
فقط

رقم البطاقة الشخصية

البريد اإللكتروني

Email Address

User ID
(if existing)

For Bank
Use Only

حد التفويض (حد
* )منفرد

الرقم الرمزي
Token No.

رقم البطاقة الشخصية

البريد اإللكتروني

Email Address

رقم البطاقة
الشخصية
للمستخدم (إن
)وجد

الستخدام البنك
فقط

حد التفويض
Authorisation
Level

رقم البطاقة
الشخصية
للمستخدم (إن
)وجد

الستخدام البنك
فقط
الرقم الرمزي
Token No.

User ID
(if existing)

 يرجى تزويدنا بتفويضكم الحالي مع البنك،* في حال وجود تفويض مشترك

*In case of joint authorisation, please provide us with your existing
mandate with the Bank

QNB Internet Banking

 المصرفية عبر االنترنتQNB خدمة
إسم المستخدم

User Name
Option 1

1 الخيار

Option 2

2 الخيار
إعادة إصدار كلمة السر

Re-issue password
Specify reason

تحديد السبب
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Declarations

اإلقرارات
التسجيل في نظام حماية األجور

Wages Protection System (WPS) Registration
I/We confirm that all the above information provided are true and
correct, and hereby request and authorise Qatar National Bank (the
“Bank”) to register the company in Wages Protection System (WPS)
and process the salaries of employees periodically.

نطلب/ كما أطلب.نحن نقر بأن جميع المعلومات أعاله والمقدمة مع هذا الطلب صحيحة/أنا
SPW  وتسجيل الشركة في نظام حماية األجورQNB نفوض بنك قطر الوطني/و أفوض
.ًوتنقيذ الرواتب دوريا
 االئتمانيـة العالمية لألعمال للشركات الصغير ة والمتوسطةQNB بطاقة

QNB SME Business World Credit Card

•
•
•

•
•

•

We hereby apply for the issue of the Qatar National Bank (QNB)
SME Business World Credit Card facility and declare that all
information provided in this application is true and correct.
We hereby authorize QNB to verify any of the information
contained in this application from whatever source it may
consider appropriate.
We accept that QNB is entitled in its absolute discretion to
accept or reject this application without assigning any reason
whatsoever. This application is authorization to QNB to issue
individual cards to those individuals named herein and to
applicants named on future subsidiary application forms by the
company duly completed and countersigned by an authorized
signatory of the company.
The company assumes liability for all charges incurred on the
SME Business World Credit Card issued at the company’s
request.
We acknowledge and agree that the use of all or any of the
cards issued on the Company’s account will be deemed an
acceptance of the Terms and Conditions of the QNB’s Corporate
Card Facility as mentioned in the booklet.
We also agree that all documents presented to QNB will remain
the property of the Bank.

االئتمانية الخاصةQNB نقر هنا بأننا قمنا بالتقدم بطلب من أجل إصدار بطاقة
بالشركات “الصغيرة والمتوسطة” ونقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب
بالتحقيق من أي معلومات ورد ذكرها في الطلبQNB حقيقة وصحيحة وعليه نخول
.ًوبأي وسيلة أو مصدر يراه البنك مناسبا
ً
مخوال وحسب ما يراه مناسبا بقبول أو رفض هذا الطلبQNB نحن نقبل أن يكون
.بدون إبداء أي سبب مهما كان

•

 الخاصة بالشركاتQNB تتحمل الشركة كافة الرسوم المفروضة على بطاقة
.الصادرة بناء على طلب الشركة

•

نقر ونوافق بأن استخدام البطاقة كل أو أي من البطاقات الصادرة لحساب الشركة
الخاصة بالبطاقةQNB “الصغيرة والمتوسطة” ستكون متوافقة مع شروط وأحكام
.االئتمانية الخاصة بالشركات الواردة في النشرة المرفقة

•

. ستبقى بحيازة البنكQNB ونوافق كذلك على أن جميع الوثائق المقدمة لـ

•

بطاقة إيداع نقدي

I/We authorize and request the issue of a cash deposit card in
the above name(s). I/We acknowledge that I/We have read and
understood the cash deposit card agreement and related terms and
conditions for a cash deposit card printed overleaf and agree to
abide by them unconditionally.

 نقر/  أقر. نطلب إصدار بطاقات اإليداع النقدي باألسماء أعاله/  نفوض وأطلب/ بهذا أفوض
/ علمنا ما بها من شروط وأحكام وأوافق/ باإلطالع على اتفاقية بطاقة اإليداع النقدي وعلمت
نوافق على التقيد بها دون قيد أو شرط
بوابة التجارة اإللكترونية

Trade Portal System

 سيقوم الممثل المفوض بقبول الشروط واألحكام،بالتوقيع على طلب بوابة التجارة اإللكترونية
الخاصة ببوابة التجارة اإللكترونية

By signing this Trade Portal System Application Form, the company
authoriser Representative accepts the Trade Portal Terms &
Conditions.

 المصرفية عبر االنترنتQNB خدمة

QNB Inernet Banking

 تنفیذ طلبي كما ھو موضح أعاله تحت كاملQNB  نحن الموقع أدناه نطلب من/ أنا
QNB  نحن نوافق على االمتثال لشروط وأحكام/  وأنا، مسؤولیتنا الشخصیة/ مسؤولیتي
 أو/  المصرفية عبر االنترنت باإلضافة إلى أي تعدیالت وQNB  خدمة،التي تحكم خدمة
.إضافات قد تطرأ علیھا في المستقبل

I/We the undersigned hereby request QNB to take action as
indicated above and I/we agree to comply with QNB’s Terms and
Conditions governing the QNB Internet Banking service including
any additions and/or amendments that may be made by the Bank in
the future.

Company Authorized Signatories

المخولين بالتوقيع في الشركة
1 الموقع

Signatory 1

Title

 االسمDate

التوقيع

 التاريخSignature

المنصب
2 الموقع

Signatory 2
Name
Title

•

إلصدار بطاقات فردية إلى األفراد الواردQNB يعتبر هذا الطلب بمثابة تصريح لـ
ذكرهم هنا وإلى األشخاص المتقدمين بالطلب والذين ستظهر أسماؤهم في طلبات
ملحقة في المستقبل من قبل الشركة على أن تكون كاملة وموقعة بواسطة موظف
.مخول بالتوقيع

Cash Deposit Card

Name

•

 االسمDate

التوقيع

 التاريخSignature

المنصب
ختم الشركة

Company Stamp

For Bank Use

الستخدام البنك فقط

Prepared by

Signature

Date

Checked by

Signature

Date
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