
استمارة طلب تسجيل في الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت
Corporate Internet Banking Registration Form 

Section 1 - Corporate details (please type N/A if not applicable) القسم � - بيانات الشركة (يرجى كتابة "ال ينطبق" إن لم يكن ينطبق)

رقم السجل التجاري
CR number

اسم الشركة
Company name

 العنوان ١
Address 1

 العنوان ٢
Address 2

رقم بطاقة قيد المنشأة
Computer card number

رمز مؤشر السهم (إن وجد)
Stock index code (if any)

صندوق البريد
P.O. Box

رقم الجوال
Mobile number

البريد ا�لكتروني
E-mail address

االسم
Name

Section 1A - Contact person details القسم �.أ - بيانات جهة االتصال

Section 1B - Services required (corporate level) القسم �.ب - الخدمات المطلوبة (مستوى الشركة)

استفسار فقط
Enquiry only 

معاملة
Transaction

Section 1C - Account details (corporate level) القسم �.ج - بيانات الحساب (مستوى الشركة)

 أرقام الحسابات 
Accounts numbers

 أرقام بطاقات االئتمان الخاصة بالشركة
 Corporate credit cards numbers

المفّوض/ المفّوضون بالتوقيع عن الشركة
Authorised signatory(s) for the company

االسم ١
Name 1

التوقيع
Signature

االسم ٢
Name 2

التوقيع
Signature

(Please complete this form and print for signatures) (يرجى تعبئة بيانات االستمارة وطباعتها للتوقيع)

تابع الصفحة التالية
Continue on next page

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
P.O. Box 3232, Doha, State of Qatar

Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070

www.cbq.qa



Section 2 - Corporate user details (all fields mandatory) القسم � - بيانات المستخدم (جميع الخانات إجبارية)

اسم العائلة
Last name

تاريخ االنتهاء
Date of expiry 

رقم الجوال
Mobile number

البريد ا�لكتروني
E-mail address

رقم البطاقة الشخصية القطرية/ جواز السفر
QID/ Passport number

االسم ا©ول
First name

البريد ا�لكتروني
E-mail

 رسالة نصية قصيرة
SMS

يرجى استخدام صفحات إضافية �ضافة أكثر من مستخدم

Section 2B - Add credit cards (user level) القسم �.ب - إضافة بطاقات االئتمان (مستوى المستخدم)

إضافة – أرقام بطاقات االئتمان الخاصة بالشركة
Add - Corporate credit cards numbers

1234XXXXXXXX4321 :مثال
e.g. 1234XXXXXXXX4321

المفّوض/ المفّوضون بالتوقيع عن الشركة 
Authorised signatory(s) for the corporate

التوقيع
Signature

التوقيع
Signature

ختم الشركة
Company seal

Please use additional sheets to add more users

لقد قرأت الشروط وا©حكام وأوافق عليها
I have read the terms and conditions and accept them

(Click here for terms and conditions)  (لالطالع على الشروط وا©حكام يرجى الضغط هنا)

January 2017

 الُمنشئ
Originator

 المراجع ١
Checker 1

 المراجع ٢
Checker  2

المجيز المبدئي
Pre - releaser 

 المجيز
 Releaser

مهام فريق العمل ١
Roles for workgroup 1

 الُمنشئ
Originator

 المراجع ١
Checker 1

 المراجع ٢
Checker  2

المجيز المبدئي
Pre - releaser 

 المجيز
 Releaser

مهام فريق العمل ٢
Roles for workgroup 2

 الُمنشئ
Originator

 المراجع ١
Checker 1

 المراجع ٢
Checker  2

المجيز المبدئي
Pre - releaser 

 المجيز
 Releaser

مهام فريق العمل ٣
Roles for workgroup 3

(يجب تعبئة الخانات التالية في حال تم إسناد حقوق إجراء المعامالت لمستخدم. يجب أن يكتب سقف المعاملة ب  ١٫٠٠٠/ ١٠٫٠٠٠/ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ أو أكثر بالريال القطري) 
(Following should be filled in if the transactional rights are to be assigned to a user. Limit should be mentioned as 1,000/ 10,000/ 1,000,000, etc. in QAR)

(يمكن للمستخدم إنجاز مهمتين ضمن نفس مجموعة العمل إّال في حال كان المستخدم هو الُمنشئ)
(Single user can perform two roles within one workgroup except the Originator)

Section 2A - User rights القسم �.أ – حقوق المستخدم

أرقام الحسابات
Accounts numbers

استفسار فقط
Enquiry only

Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   

Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   

Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   

Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   Limit      سقف   

 الحسابات
الخاصة بي

Own account

لدى البنك التجاري
Within 

Commercial 
Bank

داخل قطر
Within Qatar

دولية
International

سداد مبالغ كبيرة
Bulk payment

 مبالغ كبيرة
للرواتب

Bulk payroll

 مبالغ كبيرة
 لبطاقة دفع

الرواتب
Bulk PayCard

 نظام حماية
ا©جور
WPS

سداد الفواتير
Bill payments

طلب دفتر شيكات
Cheque book 

request

استفسار فقط
Enquiry only

معاملة
Transaction

 Transactional rights حقوق إجراء المعاملة
 تسوية بطاقات

االئتمان
Credit Card 
settlement

طريقة إرسال كلمة السر
Send password by

 الجهاز المشفر
RSA

رسالة نصية قصيرة/ كلمة سر 
صالحة لمرة واحدة  

 SMS/OTP-
(One Time Password)

طريقة التحقق ( للمستخدمين الذين يجرون 
المعامالت المصرفية فقط)

Authentication mode to login
 Changes may apply. Please

refer to terms and conditions

 Âمجان

Free

يمكن أن تطبق الرسوم. يرجى 
مراجعة الشروط وا©حكام

االسم ١
Name 1

االسم ٢
Name 2
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