QNB طلـب حصـول علـى بطاقـة
االئتمـانيـة الخـاصـة بالشـر كـات
طلـب خـاص بالشـر كـات العـامة
Application for QNB Corporate Card
General Company Application

Please complete in Block Capitals

Details of your Business

معلومات حول شركتك
اسم الشركة بالكامل

Full Name of Business

اسم الشركة كما يجب أن يظهر على البطاقة االئتمانية

Company name as it shoild appear on corporate card

 حرفاً كحد اقصى20

No more than 20 Charecters

نوع النشاط

رقم السجل التجاري

Type of Business

CR. No.

عنوان المراسالت

Correspondence Address

أرقام الهواتف

أرقام الفاكس

Telephone Numbers

Fax Numbers

Global Reporting Information

معلومات التقارير الدولية
اسم الشخص المخ َول

Name of Authorized Person
Job Title

الوظيفة

ID No.

Mobile No.

الجوال

E-mail Address

البريد اإللكتـروني

)مجاالت التقارير (اختر المجاالت التي تود الحصول عليها

Reporting Parameters (Tick the parameters you wish to have)
تحليل طويل األمد

رقم الهوية

تحديـد بيانـات البطاقة بـواسطة المجال

Aging Analysis

Card business by Report Domain

إرسـال الفـواتيـر

بيانـات البطاقة

Billing Domains

Card Status

عنوان ارسال فواتير حساب البطاقة

البيانات الموحدة

MCC تقــريــر استخـدام
MCC Usage Report

مذكـرة

Memo Statement

مجاالت التقـريـر

Card Account Billing Address

Consolidated Statements

Report Domains

تحديد بيانات البطاقة بواسطة الزبون

التسلسل الوظيفي

مجاالت المخاطرة

تحديد بيانات البطاقة بواسطة المنتج

MCC بيانات استخدام
MCC Usage Statistics

Statement

Card Statistics by Customer

Heirarchies

Card Statistics by Product

Department Credit Limit
رقم الدائرة

Dept. No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

اسم الدائرة

Department Name

Risk Domains

بيـــان

السقف االئتماني الخاص بالدائرة
عدد حاملي البطاقة

No. of Card Holders

السقف االئتماني للدائرة

Departmental Credit Limit QR

)رئيس الدائرة المسؤول (إلعداد التقارير

Authorized Deparment Head (For Reporting)

QNB طلـب حصـول علـى بطاقـة
االئتمـانيـة الخـاصـة بالشـر كـات
طلب خـاص للدوائر
Application for QNB Corporate Card
Departmental Application

دائرة جديدة
New Department

دائرة معدلة
Modify Department

دائرة ملغاة
delete Department

Details of your Business

معلومات حول شركتك
اسم الشركة بالكامل

Full Name of Business

اسم الشركة كما يجب أن يظهر على البطاقة االئتمانية

Company name as it shoild appear on corporate card
Account No.

-

رقم الحساب

-

اسم الدائرة بالكامل

رقم السجل التجاري

Full Name of Department

CR. No.

عنوان المراسالت

رقم الدائرة

Correspondence Address

Department No.
Please refer to company appliction

Global Reporting Information

معلومات التقارير الدولية
اسم الشخص المخ َول

Name of Authorized Person
Job Title

الوظيفة

ID No.

Mobile No.

الجوال

E-mail Address

رقم الهوية

تحليل طويل األمد

تحديـد بيانـات البطاقة بـواسطة المجال

Card business by Report Domain

إرسـال الفـواتيـر

بيانـات البطاقة

Billing Domains

Card Status

عنوان ارسال فواتير حساب البطاقة

البريد اإللكتـروني

)مجاالت التقارير (اختر المجاالت التي تود الحصول عليها

Reporting Parameters (Tick the parameters you wish to have)
Aging Analysis

يرجى الرجوع إلى الطلب الخاص بالشركة

البيانات الموحدة

MCC تقــريــر استخـدام
MCC Usage Report

مذكـرة

Memo Statement

مجاالت التقـريـر

Card Account Billing Address

Consolidated Statements

Report Domains

تحديد بيانات البطاقة بواسطة الزبون

التسلسل الوظيفي

مجاالت المخاطرة

تحديد بيانات البطاقة بواسطة المنتج

MCC بيانات استخدام
MCC Usage Statistics

Statement

Card Statistics by Customer

Heirarchies

Card Statistics by Product

Bank Account

بيـــان

حساب البنك
)ق.السقف االئتماني الخاص بالدائرة (ر

Department Credit Limit (QR)

(...بالحروف (مليون

In letter format (One Million...)

).....1000.000( باألرقام

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

)ق.السقف االئتماني الخاص بالشركة (ر

Company Credit Limit (QR)

(...بالحروف (مليون

In letter format (One Million...)

).....1000.000( باألرقام

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

Please provide details of your QNB Account to be debited on the due date
Account No.

Risk Domains

-

 القتطاع المبلغ في موعد االستحقاقQNB يرجى إدراج المعلومات الخاصة بحسابك في
-

رقم الحساب

Company Declaration

إقرار من الشركة

We hereby apply for the issue of the Qatar Bank (QNB) Corporate 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.

 االئتمانية الخاصة بالشركات ونقر بأن جميعQNB نقر هنا بأننا قمنا بالتقدم بطلب من أجل إصدار بطاقة
 بالتحقيق من أي معلومات وردQNB المعلومات الواردة في هذا الطلب حقيقة وصحيحة وعليه نخول
ً
QNB  نحن نقبل أن يكون. ًذكرها في الطلب وبأي وسيلة أو مصدر يراه البنك مناسبا
مخوال وحسب

 يعتبر هذا الطلب بمثابة تصريح.مايراه مناسباً بقبول أو رفض هذا الطلب بدون إبداء أي سبب مهما كان
 إلصدار بطاقات فردية إلى األفراد الوارد ذكرهم هنا وإلى األشخاص المتقدمين بطلب والذينQNB لـ
ستظهر أسماؤهم في طلبات ملحقة في المستقبل من قبل الشركة على أن تكون كاملة وموقعة بواسطة
.موظف مخول بالتوقيع

The company assumes liability for all charges incurred on the QNB Corporate Cards
issued at the company’s request.

 الخاصة بالشركات الصادرة بنا ًء على طلبQNB تتحمل الشركة كافة الرسوم المفروضة على بطاقة
.الشركة

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.

نقر ونوافق بأن استخدام البطاقة كل أو أي من البطاقات الصادرة لحساب الشركة ستكون متوافقة مع
 الخاصة بالبطاقة االئتمانية الخاصة بالشركات الواردة في هذا الطلب على ظهرQNB شروط وأحكام
.الصفحة وفي النشرة المرفقة

We also agree that all documents presented to QNB will remain the property of the Bank.

. ستبقى بحيازة البنكQNBونوافق كذلك على أن جميع الوثائق المقدمة لـ

.موقعة لصالح وبالنيابة عن الشركة
المخولون بالتوقيع مع التفويض الحالي للبنك

Signed for and on behalf of the named company.
Authorized Signatures in accordance with current Bank mandate.

Authorized Signature (Company)

)المخول بالتوقيع (الشركة

1. Signatory

 الموقعName

 االسمDate

التاريخ

2. Signatory

 الموقعName

 االسمDate

التاريخ

3. Signatory

 الموقعName

 االسمDate

التاريخ

Authorized Signature (QNB)
1. Signatory (Corporate)
) الموقع (الشركةName

 االسمDate

التاريخ

) الموقع (االئتمانName

 االسمDate

التاريخ

2. Signatory (Credit)

)QNB( المخول بالتوقيع

)معلومات حاملي البطاقات (فردي

Cardholders Details Individual
Please issue QNB Corporate Credit Cards to the following staff members
الرقم
No.

اسم حامل البطاقة
Cardholder Name

الوظيفة
Job Titte

رقم الهوية
ID No.

يرجى إصدار بطاقة ائتمانية الخاصة بالشركات للموظفين التالية أسماؤهم

).ق.السقف االئتماني (ر
) ملغي، معدل،الحالة (جديد
Credit Limit (QR) Status (New, Madify, Delete)

تاريخ الوالدة
Date of
Birth

رقم الجوال
Mobile No.

التوقيع
Signature

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Signed for and on behalf of the named company.
Authorized Signatures in accordance with current Bank mandate.

Authorized Signature (Company)

.موقعة لصالح وبالنيابة عن الشركة
المخولون بالتوقيع مع التفويض الحالي للبنك

)المخول بالتوقيع (الشركة

1. Signatory

 الموقعName

 االسمDate

التاريخ

2. Signatory

 الموقعName

 االسمDate

التاريخ

3. Signatory

 الموقعName

 االسمDate

التاريخ

Authorized Signature (QNB)
1. Signatory (Corporate)
) الموقع (الشركةName

 االسمDate

التاريخ

) الموقع (االئتمانName

 االسمDate

التاريخ

2. Signatory (Credit)

)QNB( المخول بالتوقيع

