
البنـــك التجاري للخدمات الماليـــة )ذ.م.م(
ص.ب 3232, الدوحة, قطر
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التسلسل
Serial

رقم الفاتورة 
Invoice Number

تاريخ الفاتورة
Invoice Date

مرجع الطرف الثالث
Counterparty  Ref.

مبلغ الفاتورة
Invoice Amount

الخصم )إن وجد)
Less Discount (if any(

 المبلغ المستحق الدفع
Amount Payable

Application form for SCF Receivable Finance
Details of the Our Account 

Work Order Details 

 بيانات الحساب

بيانات الطلب 

نموذج تمويل سلسلة التوريد

Company name

Company Account Number 

Our Credit Facility Agreement with you dated (if any( 

I/we undersigned enclose the below mentioned invoice(s( aggregating QAR (in numbers(      

   In words                                                                                          

   

and submit to The Commercial Bank P.S.Q.C. for discounting and prepayment ‘with 

recourse ourself’, the proceeds may please be credited to the above mentioned account 

with you.

The underlying are on lien to yourself and the proceeds are considered as assigned to 

yourself. I/we undertake that the below mentioned invoice(s( will not be discounted by 

other bank. I/we acknowledge and agree that the above arrangement is irrevocable 

and shall not be amended or discontinued without prior written confirmation from The 

Commercial Bank (P.S.Q.C.(.

Furthermore, I as partner of the company mentioned above guarantee and indemnify the bank 

in my personal capacity for any loss or non-payment that may arise out of this discounting, 

my indemnity to The Commercial Bank Qatar P.S.Q.C. is direct and to hold it harmless in any 

event of non-performance of any obligations by the company above. In addition , I accept  all 

other terms and conditions included in Corporate Terms & Conditions and Corporate Tariff of 

Charges

I/We hereby agree that, our company do not deal in `Dual-use, proliferation-sensitive or 

military goods› , ‹ shell Companies as counterparties›, ‹entities located in countries of AML/

CFT risk as per FATF or Countries with weak financial safeguards or weak import/export control 

laws›  ‹ Carry out re import /re export of goods that are subject to sanctions in either  country 

of import/reimport, or country of export/reexport›, ‹Transaction are not between related 

companies›.

اسم الشركة

رقم حساب الشركة      

تم إبرام اتفاقية التمويل فيما بيننا في )إن وجد) 

أنا/نحن الموقعون أدناه نرفق الفاتورة )الفواتير) المذكورة أدناه والتي يبلغ إجمالي مبلغها بالريال القطري )باألرقام)  

بالكلمات          

   

ونقدمها إلى البنك التجاري ش.م.ق. للخصم والدفع المسبق »دون حق الرجوع إلينا«، حيث يتم إيداع األموال في 

الحساب المذكور أعاله لديكم.

ويعتبر ذلك ضمانة مالية منا تجاه البنك. كما أتعهد/نتعهد بأن الفاتورة )الفواتير) المذكورة أدناه لن تكون 

مخصومة من قبل بنك آخر. أنا/نحن نقر ونوافق بأن ما تم ذكره أعاله غير قابل لإللغاء وال يجوز تعديله أو إيقافه 

دون إخطار كتابي مسبق من البنك التجاري )ش.م.ق.)

وبصفتي شريك في الشركة المذكورة أعاله، فإني أقدم كافة الضمانات لتعويض البنك بصفة شخصية عن أي 

خسارة قد تنشأ أو في حالة عدم تسوية المدفوعات من جراء هذا الخصم. كما أن نهاية مستحقاتي هي مودعة 

لدى البنك التجاري في حال عدم وفاء الشركة أعاله ألي من التزاماتها تجاه البنك. كما أوافق على جميع الشروط 

واألحكام األخرى المذكورة في الشروط واألحكام  وتعاريف الرسوم

بموجب هذه الوثيقة، أقرّ/نقرّ بأن شركتنا ال تتجار في السلع »المزدوجة االستخدام أو المتعلقة بانتشار األسلحة 

أو السلع العسكرية«، أو مع »الشركات الوهمية كجهات مقابلة« أو مع »الكيانات المتواجدة في دول فيها 

مستوى خطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مرتفع بحسب تصنيف فرقة العمل لإلجراءات المالية المعنية 

بغسل األموال، أو الدول ذات حصانات مالية ضعيفة أو فيها قوانين مراقبة االستيراد والتصدير ضعيفة » 

،أو تقوم »بعمليات إعادة استيراد/إعادة تصدير السلع الخاضعة لنظام الجزاءات في دولة االستيراد/إعادة 

االستيراد أو دولة التصدير/إعادة التصدير«، أو« المعامالت التجارية بين الشركات المتصلة«.

Continue on next page
تابع الصفحة التالية

Total QAR
 ريال قطري اإلجمالي

http://www.cbq.qa/EN/Wholesale/Documents/corporate_terms_conditions_08042014_en.pdf
http://www.cbq.qa/EN/Wholesale/Documents/corporate_toc_en_16042014.pdf
http://www.cbq.qa/EN/Wholesale/Documents/corporate_toc_en_16042014.pdf
http://www.cbq.qa/EN/Wholesale/Documents/corporate_toc_en_16042014.pdf
http://www.cbq.qa/EN/Wholesale/Documents/corporate_terms_conditions_08042014_ar.pdf


Charges (agreed with bank(  الرسوم )المتفق عليها مع البنك(

Interest

Transfer Fee 

(minimum 1 month(, Discount Charge flat QAR 
  الفائدة

رسوم التحويل 

 )شهر على األقل) رسوم الخصم بالريال القطري  

Check list for applicant  قائمة التحقق لمقدم الطلب 

الفواتير مرفقة.

إشعار/إذن التسليم.

الشيك المؤجل مرفق إلجمالي المبلغ المستحق

اسم البنك

رقم الشيك

أ. تواريخ الشيكات أعاله هي شهر واحد قبل تقديم هذا الطلب

ب. مبلغ الشيك يساوي القيمة اإلجمالية للفاتورة كما هو موضح أعاله

ج. تم التحقق من التوقيع على الشيكات من قبل المسحوب عليه 

أقر/نقر بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة بحسب معرفتي/معرفتنا

For bank use only الستخدام البنك فقط

Thirdparty Approvals Check 

Approval for Discounting

Checklist for processor

Signature)s(  &  Co. Seal

Approval 1 

Approved

Approval 2

Business Relationship

Cheque

Invoice

Approval

For and on behalf of

 Place/Date: 

Amount

Application details tally  Aggregate amount check

Date SV

Credit / Credit Monitoring

PDC Check

1( PDC Date Conformed

2( PDC Amount Conformed

SV

الموافقة على الشيك من طرف ثالث 

الموافقة على الخصم

قائمة التحقق لمنفذ الطلب 

 التوقيع/ التواقيع أو ختم الشركة 

Yes Yes

Yes Yes

Yes

No No

No No

No

نعم

شيك

فاتورة

الموافقة

لصالح وبالنيابة عن 

المكان/ التاريخ 

المبلغ

تفاصيل الطلب  الموافقة على المبلغ اإلجمالي 

التاريخ

نعم

الموافقة األولى 

تمت الموافقة 

الموافقة األولى 

نعم نعم

نعم

ال ال

ال ال

ال

Invoices enclosed.

Delivery Challan/ Delivery Note.

Post Dated Cheque enclosed for the aggregate amount payable.

Bank name

Cheque no.

a.  Above Cheques are Dated 1 month  forward from this request.

b.  Amount in Cheque is equal to aggregate invoice value as above.

c.  Signature in these Cheques has been verified by the respective bank chq is drawn on.

The above information is accurate to the best of our/my knowledge 
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