


الخدمات المصرفية للشركات عبر االنترنت – استمارة الحصول على نظام حماية األجور
Corporate Internet Banking – Wages Protection System (WPS) Access Form

Section 1 : Corporate details (please type N/A if not applicable)القسم � : بيانات الشركة (يرجى كتابة ال ينطبق في الخانة التي ال تتوفر بياناتها)

الرقم التعريفي للشركة
Existing corporate ID

رقم السجل التجاري
CR number

اسم الشركة
Company name

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

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

www.cbq.qa

 Section 1A : Edit/ New contact person detailsالقسم � أ : تعديل/ إضافة بيانات جهة االتصال 
اسم المستخدم الحالي

Name of existing user

اسم المستخدم الجديد
Name of new user

رقم الجوال
Mobile number + 9 7 4

البريد ا�لكتروني
Email address

Section 1B : List of accounts to be addedالقسم � ب : قائمة الحسابات التي ينبغي إضافتها
أرقام الحسابات التي سيتم الخصم منها

Debit account numbers 

Section 2A : User 1 - Originator: Edit/ New detailsالقسم � أ : المستخدم �-المنشئ: تعديل/ إضافة بيانات

االسم ا�ول
First name

اسم العائلة
Last name

جديدة

 New
تعديل

Edit

رقم الجوال
Mobile number

البريد ا�لكتروني
Email address+ 9 7 4

سقف المعاملة (يرجى كتابة ٠٫٠٠ في حال عدم وجود سقف) 
Transaction limit (please mention 0.00 if no limit)

القسم � ب : المستخدم �-المجيز: تعديل/ إضافة بيانات 
(مفّوض بالتوقيع على الحسابات المذكورة)

Section 2B : User 2 - Releaser: Edit/ New 
(signatory for the mentioned accounts) details

اسم المفّوض بالتوقيع ١
Authorised signatory name 1

التوقيع ١
Signature 1

ختم الشركة
Company seal

اسم المفّوض بالتوقيع ٢
Authorised signatory name 2

التوقيع ٢
Signature 2 

Please use additional sheets to add more users.

Upon signing this application, we irrevocably and unconditionally confirm that we have read, 
understood and agreed to be bound by all terms and conditions found on  www.cbq.qa website.

يرجى استخدام صفحات إضافية لمزيد من المستخدمين.

اسم المستخدم الحالي (عند اختيار تعديل)
Existing user ID (if edit has been checked)

االسم ا�ول
First name

اسم العائلة
Last name

جديدة

 New
تعديل

Edit

رقم الجوال
Mobile number

البريد ا�لكتروني
Email address+ 9 7 4

سقف المعاملة (يرجى كتابة ٠٫٠٠ في حال عدم وجود سقف) 
Transaction limit (please mention 0.00 if no limit)

FOR BANK USE ONLY الستخدام البنك فقط

رقم موظف المبيعات
Seller ID 

رمز فرع المبيعات
Selling branch code

أعّدها
Prepared by 

اعتمدها
 Approved by

التاريخ
 Date

تاريخ االنتهاء
Date of expiry 

رقم البطاقة الشخصية القطرية/ جواز السفر
QID/Passport number

طريقة إرسال كلمة السر
Send password by

البريد ا�لكتروني
E-mail

 رسالة نصية قصيرة
SMS

طريقة التحقق ( للمستخدمين الذين يجرون المعامالت المصرفية فقط)
Authentication mode to login

رسالة نصية قصيرة/ كلمة سر صالحة لمرة واحدة  
 SMS/OTP-(One Time Password)

مجان° 

Free

تاريخ االنتهاء
Date of expiry 

رقم البطاقة الشخصية القطرية/ جواز السفر
QID/Passport number

طريقة إرسال كلمة السر
Send password by

البريد ا�لكتروني
E-mail

 رسالة نصية قصيرة
SMS

طريقة التحقق ( للمستخدمين الذين يجرون المعامالت المصرفية فقط)
Authentication mode to login

رسالة نصية قصيرة/ كلمة سر صالحة لمرة واحدة  
 SMS/OTP-(One Time Password)

مجان° 

Free

اسم المستخدم الحالي (عند اختيار تعديل)
Existing user ID (if edit has been checked)

بتوقيعنا على هذا الطلب، نقر بدون نقض أو قيد أو شرط بأننا اطلعنا على كافة الشروط 
وا�حكام الواردة في موقع البنك التجاري www.cbq.qa وفهمناها ونوافق عليها.

Terms and conditions الشروط واألحكام

http://www.cbq.qa/EN/Wholesale/Documents/corporate_terms_conditions_08042014_en.pdf
http://www.cbq.qa/EN/Wholesale/Documents/corporate_terms_conditions_08042014_ar.pdf
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