
This PAYCARD REMITTANCE SERVICES AGREEMENT is 
dated and entered into as  
of _______________2020 (hereinafter “Effective Date”) 
between: 

1.   ----------------------------, with registration 
number --------, a  ------------------------------, 
company, with its principal place of business at, 
---------------------------------------------------- 
(hereinafter the “Employer”); and

2. The Commercial Bank (P.S.Q.C.), a company 
incorporated under the laws of the State of Qatar 
with registration number CR 150 and registered 
address at PO Box 3232, Commercialbank Plaza, 
380 Al Markhiyah Street, 60 Al Dafna Area, Doha, 
Qatar (hereinafter “Commercial Bank”).  

The Employer and Commercial Bank are hereinafter 
individually referred to as a "Party" and collectively as 
the "Parties".

RECITALS 
WHEREAS
(A) Commercial Bank is a Qatar licensed financial 

institution engaged in the remittance of funds to 
designated beneficiaries in various countries.

(B) The Parties hereto agree, for their joint and mutual 
benefit that, Commercial Bank shall provide 
the Employer with a remittance solution as per 
the terms of this Agreement, which will enable 
the Employer to remit funds on behalf of its 
Employees to designated Beneficiaries.

NOW, THEREFORE, Commercial Bank and Employer 
hereby agree to the following terms and conditions 
including the Annexes:

اتفاقيــة خدمــات الحــواالت الماليــة باســتخدام بطاقــات دفــع رواتــب 
ــال العم

إنــه فــي ________________ 2020 (يُشــار إليــه فــي هــذه االتفاقيــة 
بـ"تاريــخ النفــاذ")، أبرمت"اتفاقيــة خدمــات الحــواالت الماليــة باســتخدام 

ــن:  ــذه بي ــال" ه ــب العم ــع روات ــات دف بطاق

وهــي   ،-------- رقــم  ســجل   ,----------------------------  .1
مقرهــا  الكائــن   ،  ----------------------------------- شــركة 
    ------------------------------------------- فــي   الرئيســي 

العمــل") بـ"صاحــب  إليهــا ال حقــًا  (ويُشــار 

2. و"البنــك التجــاري" (ش.م.ع.ق)، شــركة قائمــة أصــواًل بموجــب 
قوانيــن دولــة قطــر، ســجل تجــاري رقــم: 150 والكائــن مقرهــا الرئيســي 
فــي: ص.ب: 3232، البنــك التجــاري بــازا، 380 شــارع المرخيــة، 60 
منطقــة الدفنــة، الدوحــة، قطــر (يُشــار إليــه الحقــًا فــي هــذه االتفاقيــة 

بـ"البنــك التجــاري"). 

هــذه  فــي  الحقــًا  التجــاري"  و"البنــك  العمــل"  "صاحــب  إلــى  يُشــار 
مجتمعيــن.  وبـ"الطرفيــن"  منفرديــن  بـ"الطــرف"  االتفاقيــة 

البند التمهيدي
حيث إن: 

1. "البنــك التجــاري" مؤسســة ماليــة قطريــة مرخصــة تعمــل فــي مجــال 
تحويــل األمــوال إلــى المســتفيدين المعينيــن فــي دول عديــدة.

2. طرفــي هــذه االتفاقيــة قــد اتفقــا علــى أن يــزود "البنــك التجــاري" 
ــكام  ــروط وأح ــًا لش ــة وفق ــواالت المالي ــول للح ــل" بحل ــب العم "صاح
هــذه االتفاقيــة، وذلــك تحقيقــًا لمصلحتهمــا المشــتركة المتبادلــة 
عــن  نيابــًة  األمــوال  تحويــل  العمــل"  لـ"صاحــب  يتســنى  وحتــى 

المعينيــن.  المســتفيدين  إلــى  موظفيــه 

ومــن ثــم وبنــاًء علــى ماســبق، فقــد اتفــق "البنــك التجــاري" و"صاحــب 
العمــل" –بموجــب هــذه االتفاقيــة- علــى الشــروط واألحــكام التاليــة 

ــق: ــة الماح متضمن

PayCard Remittance 
Services Agreement



AGREED TERMS 

1. Definitions and interpretation 
This Agreement shall be interpreted in accordance with Annex 
1 (Definitions). 

2. Appointment 
The Employer hereby appoints Commercial Bank to provide 
the Services and Commercial Bank hereby agrees to act as the 
Employer’s non-exclusive correspondent. 

3. Procedures 
3.1. The Parties hereby agree that each will adhere to the 

following procedures:
3.1.1.The Authorised Representative shall send Commercial 

Bank a Payment Instruction via Remittance Smartform as 
follows:

(A) Login to the Remittance Smartform by entering the 
Representative’s Details.

(B) Enter the OTP (One Time Password) which will be sent to his 
registered mobile number.  

(C) Create a remittance application by entering the Beneficiary 
Details, amount to be remitted and name of the Employee 
as the transferor requesting the Remittance Payment.

(D) Generate and download a copy of the Payment Instruction  
and email  it to cbsmartsupport@cbq.qa.

(E) Send the Remittance application(s) created to Commercial 
Bank via option “Ready for Bank Submission” .

(F) Payment instruction to be prepared and submitted to 
Commercial Bank as per the process guidelines listed in 
“Remittance Smartform”.

3.1.2. Commercial Bank shall debit the Employee’s Paycard 
Account or the Employer’s Bank Account, in each case as 
specified in the Payment Instruction, and deliver the funds 
specified in the Payment Instruction to the Beneficiary’s 
bank account upon:

(A) verifying the authenticity of the User ID and Password of 
the Authorized Representative; and

(B) satisfying internal "KYC" processes and procedures and 
anti-money laundering regulations as prescribed by the 
Qatar Central Bank. 

الشروط واألحكام المتفق عليها

1. التعريفات والتفسيرات 

تُفسر هذه االتفاقية وفقًا لما ورد في الملحق رقم 1(التعريفات). 

2. التعيين

يعيــن "صاحــب العمــل" ويكلــف –بموجــب هــذه االتفاقيــة- "البنــك التجــاري" بتقديــم 

الخدمــات ويقبــل هــذا األخير-بموجــب هــذه االتفاقيــة- التكفــل بــدور البنــك المراســل 

غيــر الحصــري لـ"صاحــب العمل". 

3. اإلجراءات

3.1. يقر الطرفان بالتزامهما باإلجراءات التالية:

3.1.1. يجــب علــى "الممثــل المفــوض" أن يرســل إلــى "البنــك التجــاري" التوجيهــات 

بالســداد عبــر نمــوذج "ســمارت فــورم" Smart Form للحــواالت الماليــة، وذلــك 

ــي:  ــو التال ــًا للنح وفق

أ. تســجيل الدخــول إلــى خدمــة "ســمارت فــورم" Smart Form للحــواالت الماليــة عــن 

طريــق إدخــال بيانــات الممثــل. 

ب. إدخــال الرقــم الســري المتغيــر الــذي يُجــرى إرســاله إلــى رقــم الهاتــف الجــوال 

المســجل. 

ج. إنشــاء طلــب الحوالــة الماليــة عــن طريــق إدخــال بيانــات المســتفيد والمبلــغ المــراد 

تحويلــه واســم الموظــف بصفتــه المحــول الــذي يطلــب دفــع الحوالــة الماليــة. 

د. إنشــاء صــورة مــن التوجيهــات بالســداد وتحميلهــا وإرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي 

.cbsmartsupport@cbq.qa إلى

هـــ. إرســال طلــب الحوالــة الــذي جــرى إنشــائه إلــى "البنــك التجــاري" عبــر خيــار "جاهــز 

ــك".  ــى البن ــه إل لتقديم

وفقــًا  وذلــك  التجــاري"،  "البنــك  إلــى  وتقديمهــا  بالســداد  التوجيهــات  إعــداد  و. 

ــة.  ــواالت المالي ــورم" Smart Form للح ــمارت ف ــوذج "س ــي نم ــواردة ف ــادات ال لإلرش

3.1.2. يقــوم "البنــك التجــاري" بالخصــم مــن حســاب بطاقــة دفــع رواتــب العمــال 

للموظــف أو الحســاب المصرفــي لـ"صاحــب العمــل"، وذلــك حســبما هــو محــدد لــكل 

حالــة فــي التوجيهــات بالســداد. وبعــد ذلــك، يقــوم "البنــك التجــاري" بإرســال 

ــتفيد  ــي للمس ــاب المصرف ــى الحس ــداد إل ــات بالس ــي التوجيه ــددة ف ــوال المح األم

ــي:  بعــد إجــراء مــا يل

أ. التحقق من صحة بطاقة هوية المستخدم والرقم السري للممثل المفوض،

ب. واســتيفاء إجــراءات "اعــرف عميلــك" وعملياتهــا الداخليــة وتلبيــة متطلبــات لوائــح 

مكافحــة غســل األمــوال وفقــًا للنحــو الــذي يحــدده "مصــرف قطــر المركــزي". 

3.1.3. يجــب علــى البنــك المراســل أو غيــره مــن البنــوك المشــاركة فــي سلســلة 

دفــع الحــواالت الماليــة تأكيــد تاريــخ التجهيــز وتاريــخ القيمــة (إن وجــد) المســتخدمين 

فــي ســداد الحوالــة الماليــة. 

3.1.٤. قــد يخضــع المبلــغ النهائــي الــذي يتســلمه المســتفيد للخصــم، وذلــك نتيجــة 



3.1.3. The processing date and the value date applicable (if 
any) of the Remittance Payment shall be confirmed by 
the correspondent bank or other banks in the remittance 
payment chain.

3.1.4. The final amount received by the Beneficiary may be 
subject to a reduction as a result of charges levied by the 
correspondent bank or other banks in the remittance 
payment chain.

3.1.5. If the Employee’s Paycard Account is debited, 
Commercial Bank will send an acknowledgment to the 
Employee's mobile number linked to the Employee’s 
Paycard Account.

3.1.6. If the Employer’s Bank Account is debited, Commercial 
Bank will send an acknowledgment to the Employer’s 
registered email address linked to the Employer’s Bank 
Account.

4. Employer’s obligations, representations and warranties
4.1 The Employer hereby agrees as follows: 
4.1.1 To make available to Commercial Bank instructions for the 

disbursement of funds including the Fees set forth in Annex 
2 to the Beneficiaries thereof.

4.1.2 To ensure that all details relating to the Beneficiary in the 
Payment Instruction are input correctly and in full. 

4.1.3.To provide Commercial Bank in writing the Mandate 
Details set out in Annex 3 including the Representative 
Details of two Authorized Representatives and Signatory 
Details of the Authorized Signatory who will be submitting 
the Payment Instruction to Commercial Bank via Remittance 
Smartform.

4.1.4.To have the legal right to disclose all personal data 
in which it discloses to Commercial Bank under or in 
connection with this Agreement. The Employer, if required 
by applicable data protection legislation, will ensure that 
any owners to such personal data have been duly informed 
and have given any required consents.

4.1.5.To undertake the responsibility of obtaining authorization 
to debit a Paycard Account from Employee(s) holding a 
Paycard for facilitating the remittance payment.

4.1.6.To comply with the laws of the government it is subject 
to, including, but not limited to, anti-money laundering laws 
and laws combatting terrorist financing, which regulates the 
money remittance business. 

ــره مــن البنــوك المشــاركة فــي  لخصــم الرســوم التــي يفرضهــا البنــك المراســل أو غي

ــة. ــواالت المالي ــع الح ــلة دف سلس

3.1.5. إذا مــا جــرى خصــم المبلــغ مــن حســاب بطاقــة دفــع رواتــب العمــال للموظــف، 

فحينئــذ يرســل "البنــك التجــاري" إشــعار بالخصــم علــى رقــم الهاتــف الجــوال للموظــف 

المســجل فــي حســاب بطاقــة الدفــع.

3.1.6. إذا مــا جــرى خصــم المبلــغ مــن الحســاب المصرفــي لـ"صاحــب العمــل"، فحينئــذ 

يرســل "البنــك التجــاري" إشــعار بالخصــم علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي لـ"صاحــب 

العمــل" المســجل فــي حســابه المصرفــي. 

4. التزامات "صاحب العمل" وإقرارته وتعهداته

٤.1. يقر "صاحب العمل" –بموجب هذه االتفاقية- بما يلي: 

٤.1.1. أن يحيــط الـــ "بنــك التجــاري" بالتوجيهــات الخاصــة بصــرف األمــوال بمــا فــي ذلــك: 

ــا. ــتفيدين منه ــم (2) للمس ــق رق ــي الملح ــا ف ــوص عليه ــوم المنص الرس

٤.1.2. أن يضمــن إدخــال جميــع البيانــات ذات الصلــة بالمســتفيد المحــدد فــي التوجيهــات 

بالســداد بصــورة صحيحــة وكاملــة. 

٤.1.3. أن يقــدم إلــى "البنــك التجــاري" خطيــًا بيانــات التفويــض المنصــوص عليــه فــي 

الملحــق رقــم (3) بمــا فــي ذلــك: بيانــات الممثــل ذات الصلــة بالممثلييــن المفوضييــن 

وبيانــات الموقــع ذات الصلــة بالمخــول بالتوقيــع الــذي يصــدر التوجيهــات بالســداد 

ويقدمهــا إلــى "البنــك التجــاري" عبــر نمــوذج "ســمارت فــورم" Smart Form للحــواالت 

الماليــة. 

٤.1.٤. أنــه يتمتــع بالحــق القانونــي لإلفصــاح عــن جميــع البيانــات الشــخصية المفصــح عنهــا 

لـ"البنــك التجــاري" بموجــب شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة أو ذات الصلــة بهــا. ويضمن 

"صاحــب العمــل" كذلــك إخطــار أصحــاب هــذه البيانــات الشــخصية حســب األصــول 

وبــأن يقدمــوا الموافقــات المطلوبــة لهــذا، وذلــك كلــه متــى ألزمــت لوائــح حمايــة 

ــام بهــذا.  البيانــات الشــخصية "صاحــب العمــل" بالقي

٤.1.5. أن يتولــى المســؤولية بشــأن الحصــول علــى األذن بالخصــم مــن حســابات بطاقــة 

وذلــك  العمــال،  رواتــب  دفــع  بطاقــات  حاملــي  للموظفيــن  العمــال  رواتــب  دفــع 

لتســهيل دفــع الحوالــة الماليــة. 

٤.1.6. أن يمتثــل لقوانيــن الحكومــات التــي يخضــع لهــا بمــا فــي ذلك-علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر: قوانيــن مكافحــة غســل األمــوال وكذلــك قوانيــن مكافحــة تمويــل اإلرهــاب 

التــي تنظــم أعمــال الحــواالت الماليــة. 

٤.2. يتعهــد "صاحــب العمل"-بموجــب هــذه االتفاقيــة- ويقــر ويضمــن لـ"البنــك التجــاري" 

مــا يلــي:

٤.2.1. أنــه يملــك كامــل الحقــوق والســلطات واألهليــة القانونيــة والصاحيــات لتنفيــذ 

التزاماتــه المنصــوص عليهــا بموجــب شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة. كمــا أن إبرامــه 

لهــذه االتفاقيــة لــن يمثــل تضاربــًا مــع شــروط وأحــكام وبنــود االتفاقيــات األخــرى التــي 

يُعــد طرفــاُ فيهــا أو إخــااًل بهــا أو تقصيــرًا فــي تنفيذهــا. 

٤.2.2. أنــه يلتــزم التزامــًا ممتــدًا بجميــع القوانيــن المعمــول بهــا بمــا فــي ذلك-علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر: جميــع اللوائــح ذات الصلــة بمكافحــة غســل األمــوال وكذلــك 

جميــع لوائــح حمايــة البيانــات ذات الصلــة بجميــع بيانــات العمــاء الشــخصية (بمــا فــي 

ــة). ــخصية الحساس ــات الش ــك: البيان ذل



4.2. The Employer hereby undertakes, represents and 
warrants to Commercial Bank that: 

4.2.1.it has the full right, power, legal capacity and authority 
to perform its obligations under this Agreement, and by 
entering into this Agreement, it will not conflict with, or 
breach the terms, conditions or provisions of, or default 
under any other agreement to which it is a party; and

4.2.2.it complies and shall continue to comply with all 
Applicable Legislation including (but not limited to) all 
relevant anti-money laundering regulations and all data 
protection legislation in relation to all Customer information 
which is personal data (including any sensitive personal 
data).

5. Cancellations, amendments and delays. 
5.1 If a request to cancel or amend a Payment Instruction is 

sent by the Authorised Representative, such cancellation 
request shall only be completed if the Transaction in 
question has not been processed by Commercial Bank and 
sent to a correspondent bank by Commercial Bank. 

5.2 If an amendment to the Payment Instruction cannot be 
processed by Commercial Bank automatically or manually, 
the Employer may be asked to cancel the payment order 
(subject to funds having not been sent to the Beneficiary), 
and produce a new Payment Instruction. 

5.3 If Commercial Bank has already processed the Transaction 
to correspondent bank, Commercial Bank will use best 
efforts to contact the correspondent bank in order to 
cancel or amend the Payment Instruction received from the 
Employer. 

5.4 The Employer hereby acknowledges that Commercial 
Bank, acting as the intermediary financial institution, will not 
be held liable in any way, for any kind of rejections, delays, 
suspensions, returns or blockings of the Transaction by 
any correspondent bank. If a correspondent bank requests 
further information, the Employer shall supply Commercial 
Bank with additional details within a reasonable time in 
order for the Transaction to be processed.

5.5 The Employer hereby acknowledges that Commercial Bank 
will not be held liable in any way, for any kind of rejections, 
delays, suspensions, returns or blockings due to conflicts 
with the internal compliance policy of Commercial Bank 

5. اإللغاء والتعديل والتأخير 

5.1 إذا مــا قــام الممثــل المفــوض بإرســال طلــب إللغــاء تعليمــات الســداد أو إجــراء 

تعديــات عليهــا، فإنــه يجــب إكمــال هــذا الطلــب فقــط فــي حالــة عــدم إجــراء معالجــة 

للمعاملــة المعنيــة مــن قبــل البنــك التجــاري وإرســالها إلــى بنــك مراســل مــن جانــب 

البنــك التجــاري.

ــى  ــا عل ــم إجرائه ــي يت ــات الت ــة التعدي ــاري معالج ــك التج ــى البن ــذر عل ــال تع ــي ح 5.2 ف

تعليمــات الســداد ســواء بشــكل آلــي أو يــدوي، فإنــه يجــوز الطلــب مــن صاحــب العمــل 

ــتفيد)  ــرف المس ــى الط ــوال إل ــال األم ــدم إرس ــريطة ع ــداد (ش ــر الس ــاء أم ــذ إلغ حينئ

ومــن ثــم إصــدار تعليمــات بالســداد جديــدة.

المراســل  للبنــك  وإرســالها  المعاملــة  بمعالجــة  التجــاري  البنــك  قــام  حــال  فــي   5.3

بالفعــل، فإنــه يتعيــن علــى البنــك التجــاري عندئــذ بــذل قصــارى جهــده للتواصــل مــع 

البنــك المراســل فــي ســبيل إلغــاء تعليمــات الســداد التــي تلقاهــا مــن صاحــب العمــل 

ــا.  ــات عليه ــراء التعدي أو إج

5.٤ يقــر صاحــب العمــل بموجــب هــذه االتفاقيــة بــأن البنــك التجــاري، باعتباره المؤسســة 

الماليــة الوســيطة، ال يتحمــل المســؤولية بــأي شــكل مــن األشــكال عــن حــاالت رفــض 

ــة أو تأخيرهــا أو تعليقهــا أو إرجاعهــا أو إيقافهــا مــن جانــب أي بنــك مراســل.  المعامل

وفــي حــال طلــب البنــك المراســل الحصــول علــى معلومــات وتفاصيــل إضافيــة، فإنــه 

يتعيــن علــى صاحــب العمــل حينئــذ تزويــد البنــك التجــاري بهــا فــي خــال فتــرة زمنيــة 

معقولــة حتــى يتســنى إجــراء المعالجــة للمعاملــة.

البنــك  مســؤولية  تنعقــد  ال  بأنــه  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  العمــل  صاحــب  يقــر   5.5

التجــاري بــأي شــكل مــن األشــكال عــن حــاالت رفــض المعاملــة أو تأخيرهــا أو تعليقهــا 

أو إرجاعهــا أو إيقافهــا، طالمــا كانــت ناتجــة عــن التعــارض مــع السياســة الداخليــة 

لامتثــال فــي البنــك التجــاري أو التشــريعات أو اللوائــح أو األوامــر الصــادرة مــن الجهــات 

ــا. ــول به ــة المعم الحكومي

5.6 يقــر صاحــب العمــل بموجــب هــذه االتفاقيــة بأنــه ال تنعقــد مســؤولية البنــك التجــاري 

بــأي شــكل مــن األشــكال عــن حــاالت رفــض المعاملــة أو تأخيرهــا أو تعليقهــا أو 

إرجاعهــا أو إيقافهــا، طالمــا كانــت ناتجــة عــن قيــام صاحــب العمــل بــاإلدالء بمعلومــات 

غيــر دقيقــة أو غيــر مكتملــة ضمــن تعليمــات الســداد.

6. تدابير وإجراءات االمتثال 

6.1 يحتفــظ البنــك التجــاري بحقــه فــي إيقــاف أمــر ســداد أو إلغائــه أو حجبــه وكذلــك فــي 

إتاحــة الخدمــات لموظــف أو طــرف مســتفيد معيــن، وذلــك دون اإلخــال بتقديــم 

الخدمــات واألحــكام المتعلقــة بهــا أو بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة.

6.2 فــي حــال ُصنفــت معاملــة مــا بكونهــا مشــبوهة أو اكتشــف البنــك التجــاري نشــاط 

احتيالــي بــأي طريقــة أخــرى أو كان لديــه ســبب معقــول لاشــتباه فيــه أو مــا يبــرر 

اعتقــاده بــأن المعاملــة ال ريــب مشــبوهة، فإنــه يجــوز لــه عندئــذ اتخــاذ اإلجــراءات 

التــي يراهــا الزمــة بموجــب القوانيــن واللوائــح والسياســات المعمــول بهــا فــي هــذا 

الخصــوص. كمــا أنــه ال تنعقــد مســؤوليته عــن النزاعــات التــي قــد تنشــأ بيــن صاحــب 

ــباب  ــات ألس ــذه النزاع ــأت ه ــتفيد، إال إذا نش ــرف المس ــف و/ أو الط ــل والموظ العم

ــره. ــده دون غي ــك وح ــى البن ــزى إل تُع

6.3 إذا مــا قــام صاحــب العمــل أو البنــك التجــاري أو أي بنــك مراســل باإلبــاغ عــن نشــاط 



or any Applicable Legislation, regulation and order of a 
governmental authority. 

5.6 The Employer hereby acknowledges that Commercial Bank 
will not be held liable in any way, for any kind of rejections, 
delays, suspensions, or returns due to incomplete or 
inaccurate information provided by Employer in the 
Payment Instructions. 

6. Compliance measures   
6.1 Commercial Bank reserves the right to suspend, cancel 

or withhold a Payment Instruction or the availability of the 
Services to a particular Employee or Beneficiary without 
otherwise affecting the provisions of the Services or 
violating the terms of the Agreement. 

6.2 If a Transaction is categorized as suspicious, or 
Commercial Bank in any other way detects fraudulent 
activity, reasonably suspects fraudulent activity or cannot 
reasonably conclude a transaction not to be fraudulent, 
Commercial Bank may take whatever action it reasonably 
assesses to be required under applicable laws, regulations 
and policies. Commercial Bank shall not be liable for 
any dispute between Employer and Employee and/or 
Beneficiary, unless such dispute is solely attributable to 
Commercial Bank.

6.3 In the event the Employer, Commercial Bank, or any 
correspondent bank flag any activity or a transaction as 
requiring further investigation, then each Party: 

6.3.1 shall promptly on request provide the other Party with 
any applicable information that it holds on any Employee 
and/or Beneficiary and acknowledge that the Party may 
forward such information onto any relevant correspondent 
bank; 

6.3.2 shall acknowledge that any investigation may result in 
delay or rejection of the relevant Payment Instruction and/
or Transaction;  

6.3.3 shall acknowledge that in the event the necessary 
information is not provided, or there is an unreasonable 
delay in providing required information, the Payment 
Instruction will not be processed by Commercial Bank and 
if already processed, will be recalled by Commercial Bank; 
and

ــب  ــه يج ــات، فإن ــات والتحري ــن التحقيق ــد م ــراء المزي ــتلزم إج ــا تس ــة باعتباره أو معامل

علــى كل طــرف االلتــزام بمــا يلــي: 

6.3.1 تقديــم المعلومــات المتعلقــة بــأي موظــف و/ أو طــرف مســتفيد إلــى الطــرف اآلخــر 

علــى الفــور، إلــى جانــب اإلقــرار بأنــه يجــوز لذلــك الطــرف إرســال هــذه المعلومــات إلــى 

أي بنــك مراســل ذي صلــة؛ 

6.3.2 اإلقــرار بأنــه قــد يترتــب علــى إجــراء مثــل هــذه التحقيقــات حــدوث تأخيــر أو رفــض 

للمعامــات وتعليمــات الســداد ذات الصلــة؛ 

6.3.3 اإلقــرار بأنــه فــي حالــة عــدم تقديــم المعلومــات الازمــة أو التأخيــر فــي تقديمهــا 

بشــكل غيــر مبــرر، فلــن يقــوم البنــك التجــاري بإجــراء المعالجــة لتعليمــات الســداد. أمــا 

فــي حــال قــام بالمعالجــة بالفعــل، فســيعمل البنــك علــى ســحبها. 

6.3.٤ اإلقــرار بــأن البنــك التجــاري قــد يقــع علــى عاتقــه االلتــزام بحجــز األمــوال ومــن ثــم 

تقديــم تقريــر عــن نشــاط مشــبوه بموجــب القانــون. 

7. وقت العطل 

7.1 يقــر صاحــب العمــل بأنــه قــد يحــدث عطــل فــي الخدمــة لفتــرات زمنيــة (والمشــار إليهــا 

فيمــا بعــد بـــ "فتــرة العطــل") بســبب متطلبــات إجــراء الصيانــة واإلصاحــات والطلــب 

الزائــد والظــروف الخارجــة عــن ســيطرة البنــك التجــاري وكذلــك أحــداث القــوة القاهــرة.

ــرار  ــن األض ــاري ع ــك التج ــؤولية البن ــد مس ــه ال تنعق ــى أن ــل عل ــب العم ــق صاح  7.2  اتف

والخســائر التــي قــد تلحــق بصاحــب العمــل نتيجــة لهــذا العطــل (ســواء أكان متوقًعــا 

أم ال) فــي العمليــات أو تقديــم الخدمــات وبالتالــي أدت إلــى فتــرات العطــل. وبالرغــم 

مــن أن البنــك التجــاري يلتــزم ببــذل الجهــود المعقولــة مــن الناحيــة التجاريــة بغيــة اتخاذ 

كافــة اإلجــراءات التــي يراهــا مناســبة والزمــة لتــدارك مثــل هــذه الحــوادث وتفاديهــا 

ــه،  ــكال. وعلي ــن األش ــكل م ــأي ش ــا ب ــدم وقوعه ــن ع ــه ال يضم ــاس، إال أن ــن األس م

ــم  ــد تنج ــي ق ــائر الت ــرار والخس ــة األض ــن كاف ــؤوليته ع ــي مس ــاري يُخل ــك التج ــإن البن ف

عــن مثــل هــذه الحــوادث أو تتعلــق بهــا.

 8. الرسوم

8.1 تُخصــم الرســوم المنصــوص عليهــا فــي الملحــق رقــم 2("الرســوم") مــن حســاب 

بطاقــة الدفــع الخــاص بالموظــف أو مــن الحســاب المصرفــي الخــاص بصاحــب العمــل 

ــر  ــك نظي ــاب، وذل ــذا الحس ــف ه ــدى الموظ ــن ل ــم يك ــال ل ــي ح ــاري ف ــك التج ــدى البن ل

تقديــم الخدمــات. 

8.2 يحتفــظ البنــك التجــاري بحقــه فــي مراجعــة الرســوم مــن حيــن آلخــر مــع مراعــاة 

ــوم،  ــذه الرس ــة ه ــى قيم ــات عل ــراء التعدي ــي إج ــوق وف ــي الس ــائدة ف ــروف الس الظ

وذلــك بعــد إعــادة إجــراء المفاوضــات بيــن البنــك التجــاري وصاحــب العمــل. 

8.3 تُحمل كافة الرسوم خارج دولة قطر على حساب الطرف المستفيد. 

الوقــت المســتغرق  إلــى  بــه، إن وجــد، اســتناًدا  الصــرف المعمــول  8.٤ يحــدد ســعر 



6.3.4 shall acknowledge that Commercial Bank may be obliged 
under law to withhold the funds and file a suspicious activity 
report. 

7. Downtime
7.1 Employer accepts that maintenance requirements, repairs, 

excess demand and circumstances otherwise beyond 
the control of Commercial Bank, as well as Force Majeure 
events, may result in the Services being unavailable for 
periods of time (“Downtime”).

7.2 The Parties agree that Commercial Bank shall not be liable 
for any damages or losses that the Employer may suffer as 
a result of disruption (whether foreseen or unforeseen) to 
the operation of the Services which leads to any Downtime. 
Although Commercial Bank will use commercially 
reasonable efforts to take actions it deems appropriate to 
remedy and avoid such events, Commercial Bank cannot 
guarantee that they will not occur. Accordingly, Commercial 
Bank disclaims any and all liability resulting from or related 
to such events.

8. Fees
8.1 In consideration of providing the Services, the fees set 

forth in Annex 2 (the “Fees”) will be deducted from the 
Employee's Paycard Account or if an Employee does not 
hold a Paycard Account, from Employer's Bank Account with 
Commercial Bank.

8.2 Commercial Bank reserves the right to review the Fees 
from time to time taking into consideration market 
conditions and to change the Fee amounts upon re-
negotiation between Commercial Bank and Employer.

8.3 All fees outside Qatar are at the expense of the Beneficiary.
8.4 The exchange rate applicable if any, will be determined 

based on the time of processing the Payment Instruction. 
Commercial Bank may change the declared exchange rate 
without prior notice.

8.5 Any Taxes payable in a territory in connection with the 
Services shall be borne by the Party of that territory. If any 
new taxes are introduced, the related Party will promptly 
inform the other Party without delay no later than thirty (30) 
Business Days after notice of such introduction. 

ــر ســعر الصــرف  فــي إجــراء المعالجــة لتعليمــات الســداد. ويجــوز للبنــك التجــاري تغيي

المعلــن دون تقديــم إخطــار مســبق.

8.5 تُحمــل الضرائــب مســتحقة الســداد فــي إقليــم مــا فيمــا يتعلــق بالخدمــات المقدمــة 

علــى الطــرف المتواجــد فــي ذلــك اإلقليــم. أمــا فــي حالــة فــرض ضرائــب جديــدة، فإنــه 

ــال  ــي خ ــر وف ــا تأخي ــك دونم ــر بذل ــرف اآلخ ــاغ الط ــة إب ــرف ذي الصل ــى الط ــن عل يتعي

فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز 30 يــوم عمــل اعتبــاًرا مــن تاريــخ اإلخطــار بفــرض تلــك الضرائــب. 

9. الحساب المصرفي لصاحب العمل 

9.1 إذا لــم يكــن لــدى الموظــف حســاب بطاقــة دفــع رواتــب العمــال، فإنــه يجــب حينئــذ 

تســوية المعامــات مــن الحســاب المصرفــي الخــاص بصاحــب العمــل وإليــه. 

9.2 يلتــزم صاحــب العمــل بالتأكــد مــن وجــود رصيــد كاِف لديــه فــي الحســاب بشــكل 

ذلــك  فــي  (بمــا  الســداد  تعليمــات  معالجــة  إلجــراء  المطلوبــة  وبالعملــة  مســبق 

بإرســالها.  يقــوم  التــي  الرســوم) 

أي  اســتنفاذ  بعــد  الســداد  تعليمــات  لمعالجــة  الرصيــد  كفايــة  عــدم  حــال  فــي   9.3

تســهيات ائتمانيــة التــي يقدمهــا البنــك التجــاري، فإنــه يتعيــن علــى صاحــب العمــل 

عندئــذ ســداد أي رصيــد للبنــك التجــاري دون أي تأخيــر، وســيتم وقــف صــرف المبالــغ 

ــة  ــي قيم ــث يغط ــا بحي ــح كافًي ــن أن يصب ــى حي ــه إل ــاص ب ــي الخ ــاب المصرف ــن الحس م

المعاملــة المعنيــة. 

10. السرية وتأمين البيانات 

10.1 اتفــق الطرفــان علــى التعامــل مــع كافــة المعلومــات التــي قــد يحصــل عليهــا أي 

ــتخدام  ــدم اس ــان بع ــد الطرف ــا يتعه ــرية. كم ــا س ــة باعتباره ــب االتفاقي ــا بموج منهم

المعلومــات الســرية المتعلقــة بهــذه االتفاقيــة وأي معلومــات أخــرى قــد يعتبرهــا 

الطــرف اآلخــر كذلــك أو الكشــف عنهــا إلــى الغيــر ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 

مــا لــم يشــترط اســتخدامها أو الكشــف عنهــا بمقتضــى القانــون أو اللوائــح أو األوامــر 

الصــادرة مــن المحكمــة. 

يتعلــق  بمــا  بهــا  المعمــول  القوانيــن  بكافــة  االلتــزام  طــرف  كل  علــى  يتعيــن    10.2

بخصوصيــة البيانــات وحمايتهــا عنــد تقديــم الخدمــات بموجــب هــذه االتفاقيــة، بمــا 

فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر الفنيــة والتنظيميــة 

المناســبة والازمــة بغيــة حمايــة البيانــات الشــخصية وصيانــة العمليــات واألنظمــة التــي 

ــا.  ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــب القواني ــة بموج ــة الكافي ــر الحماي ــل توفي تكف

10.3 تظــل جميــع بيانــات العمــاء التــي يعمــل البنــك التجــاري علــى معالجتهــا (والمشــار 

إليهــا بـــ "بيانــات العمــاء") ملكيــة حصريــة لــه. 

11. الملكية الفكرية

تظــل كافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ذات الصلــة بالخدمــات التــي يقدمهــا البنــك التجــاري 

بموجــب هــذه االتفاقيــة ملــكًا حصريــًا لــه. 

12. حدود المسؤولية



9. Employer’s Bank Account
9.1 If an Employee does not have a Paycard Account, 

settlement of the Transactions shall be made to or from the 
Employer’s Bank Account. 

9.2 The Employer shall ensure the Employer’s Bank Account 
is sufficiently pre-funded in the balance of the currency 
required to process the Payment Instructions (including the 
Fees) sent by the Employer. 

9.3 Where the balance is insufficient to process the Payment 
Instructions after having exhausted any credit facilities 
provided by Commercial Bank, the Employer shall pay any 
balance to Commercial Bank without any delay, and any 
disbursements out from the Employer’s Bank Account will 
be suspended until such time as the funds are sufficient to 
cover the Transaction(s) in question.

10. Confidentiality and Data Security
10.1 The Parties undertake not to use or disclose, directly or 

indirectly to any third party, any Confidential Information 
relating to this Agreement, or any other information which 
the other Party may deem confidential, unless required by 
court order, law, statute or regulation. The Parties agree to 
presume that all information that a Party may acquire under 
this Agreement is deemed Confidential Information. 

10.2 Each Party will comply with all applicable laws relating 
to data privacy and data protection in the provision of 
receipt of the Services under this Agreement, including 
but not limited to employing appropriate technical and 
organizational measures to protect personal data and 
maintaining processes and systems providing adequate 
protection under applicable laws and regulations. 

10.3. All customer data processed by Commercial Bank 
(the “Customer Data”) shall remain the sole property of 
Commercial Bank.

11. Intellectual Property 
Any and all intellectual property rights related to the Services 
provided by Commercial Bank under this Agreement shall 
remain the sole property of Commercial Bank.

12. Limitations of Liability 
12.1. Commercial Bank is under no obligation to verify, confirm 

or complete Beneficiary Details and cannot be held liable 
for any funds transferred to an incorrect Beneficiary as 

12.1 ال يقــع علــى البنــك التجــاري أي التــزام بشــأن التحقــق مــن بيانــات الُمســتفيد أو 

تأكيدهــا أو اســتكمالها وال يجــوز أن يتحمــل مســؤولية أي أمــوال جــرى تحويلهــا إلــى 

ــر  ــة أو غي ــر صحيح ــات غي ــتفيد األول لبيان ــم المس ــة لتقدي ــر نتيج ــتفيد آخ ــاب مس حس

مكتملــة متعلقــة بحســابه.

ــرى  ــي ج ــودة أو الت ــوال المفق ــأن األم ــؤولية بش ــة مس ــاري أي ــك التج ــل البن 12.2 ال يتحم

إضافتهــا إلــى حســاب ُمســتفيد آخــر بشــكل خاطــئ، وذلــك مــا لــم يكــن قــد حــدث هــذا 

بســبب يُعــزي إلــى خطــأ البنــك التجــاري وحــده.

ــة أو  ــت الحكوم ــي قام ــغ الت ــأن المبال ــؤولية بش ــة مس ــاري أي ــك التج ــل البن 12.3 ال يتحم

البنــك أو الســلطة التنظيميــة أو غيرهــا مــن الســلطات بمصادرتهــا أو الحجــز عليهــا، 

ــيمة  ــاكات الجس ــى االنته ــع إل ــادرة يرج ــك المص ــدوث تل ــبب ح ــن س ــم يك ــا ل ــك م وذل

اللتزامــات البنــك التجــاري المقــررة بموجــب هــذه االتفاقيــة.

12.٤ يُقــر صاحــب العمــل بإخــاء مســؤولية البنــك التجــاري تجــاه الموظفيــن و/ أو الجهــات 

المســتفيدة إزاء حــدوث أيــة خســائر أو خصومــات، بمــا فــي ذلــك مــا يكــون نتيجــة ألي 

خســارة أو حجــز األمــوال أو مصادرتهــا أو التأخيــر المتعلــق بإجــراءات تحويــل األمــوال، 

وذلــك باســتثناء الحــاالت المنصــوص عليهــا بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا بعــدم 

تحديــد المســؤولية فــي هــذا الشــأن.

12.5 ال يتحمــل البنــك التجــاري أيــة مســؤولية بشــأن األمــوال التــي جــرى تحويلهــا وفًقــا 

البنــك، وذلــك  لتعليمــات الســداد وذلــك حــال خصــم تلــك األمــوال مــن حســاب 

باســتثناء المنازعــات التــي تنشــأ نتيجــة الرتــكاب البنــك التجــاري لســلوكًا ينطــوي علــى 

ــش.  ــال أو الغ ــر أو اإلهم التقصي

13. التعويض

مــن  بتعويــض كل  التعويــض")  ("متحمــل  بــــ  إليــه  المشــار  العمــل  يُقــر صاحــب   13.1

البنــك التجــاري المشــار إليــه بــــ ("مســتحق التعويــض") ومســؤوليه ومديريــه وعمائــه 

واالدعــاءات  والدعــاوى  المطالبــات  جميــع  مقابــل  وخلفائــه  وممثليــه  وموظفيــه 

بــــ  منهــا  واحــد  كل  إلــى  يُشــار  المطالبــات  أو  الدعــاوى  وتحريــك  إقامــة  وأســباب 

ــى الطــرف اآلخــر أو المرفوعــة ضــده، ويُغطــي هــذا  ــر إل ("االجــراء") الُمقدمــة مــن الغي

ــك  ــي ذل ــا ف ــة عليهم-بم ــات المفروض ــات والغرام ــائر والخصوم ــًا الخس ــض أيض التعوي

علــى ســبيل المثــال ال الحصر-أتعــاب المحامــاة بقــدر معقــول الناشــئة عــن اإلجــراءات 

ــي: ــا يل ــة بم ذات الصل

13.1.1 اإلخــال باإلقــرارات أو الضمانــات التابعــة لمتحمــل التعويــض والمنصــوص عليهــا 

فــي تلــك االتفاقيــة؛ 

13.1.2 مخالفــة متحمــل التعويــض ألي مــن اتفاقياتــه أو اإلخــال بالتزاماتــه الــواردة فــي 

تلــك االتفاقيــة أو عــدم وفائــه بهــا؛

13.1.3 مخالفــة متحمــل التعويــض للقوانيــن المعمــول بهــا، مالــم تكــن تلــك المخالفــة 

ناتجــة عــن القيــام بالعمــل أو االمتنــاع عنــه بنــاء علــى توجيهــات أو تعليمــات صــادرة 

مــن مســتحق التعويــض؛ 

13.1.٤ اإلهمــال الجســيم أو التقصيــر المتعمــد لمتحمــل التعويــض أثنــاء أداءه اللتزاماتــه 

الــواردة بموجــب هــذه االتفاقيــة؛

الخاصــة  والخدمــات  التقنيــات  مــن  أي  انتهــاك  بشــأن  المرفوعــة  الدعــاوى   13.1.5

"بمتحمــل التعويــض" والمقدمــة مــن جانبــه بموجــب هــذه االتفاقيــة أو تنفيــذ األعمــال 

بموجبهــا ألي حــق مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة أو أي حــق آخــر مــن حقــوق الغيــر، وذلــك 



a result of incorrect or incomplete beneficiary account 
information. 

12.2 Commercial Bank has no liability for funds lost or 
misdirected unless such loss or misdirection is solely 
attributable to Commercial Bank. 

12.3 Commercial Bank has no liability for amounts, which have 
been confiscated or appropriated by any government, 
bank, regulatory or other authority unless such confiscation 
is due to a material violation of Commercial Bank’s 
obligations under this Agreement. 

12.4 Employer acknowledges that Commercial Bank shall have 
no liability to the Employees and/or Beneficiary for any loss 
or liability, including as a result of any loss, withholding or 
appropriation of funds or any delay in the transmission of 
funds, except to the extent that any such liability cannot be 
excluded or limited by applicable laws. 

12.5 Commercial Bank has no liability for funds which have 
been transferred pursuant to a Payment Instruction when 
such funds have left Commercial Bank’s account unless any 
dispute arising here were due to act of omission, negligence 
or fraudulent behavior of Commercial Bank. 

 
13. Indemnification 
13.1 The Employer (the “Indemnitor”) agrees to indemnify, 

defend and hold Commercial Bank (“the Indemnitee”) and 
its officers, directors, agents, employees, representatives 
and successors harmless from and against all claims, suits, 
allegations, causes of action, proceedings or demands 
(each an “Action”) that are presented to or brought against 
the other Party by a third party, and any losses, liabilities and 
penalties, including but not limited to reasonable attorney 
fees arising out of such Action relating to:

13.1.1 any breach of any representation or warranty of the 
Indemnitor in this Agreement;

13.1.2 any breach of or failure to perform, by the Indemnitor of 
any of its agreements, obligations or covenants contained 
in this Agreement;

13.1.3 the Indemnitor’s failure to comply with applicable laws, 
unless such failure is the result of an Action or inaction 
undertaken pursuant to directions or instructions from the 
Indemnitee;

13.1.4 the gross negligence or willful misconduct of the 

التعويــض" بتغييــر أو تعديــل  الناتجــة عــن قيــام "مســتحق  باســتثناء المطالبــات 

التكنولوجيــا أو الخدمــات المقدمــة أو الدمــج بيــن كل منهمــا بتقنيــة أو خدمــة أخــرى؛ أو

13.1.6 تعليمــات الســداد غيــر المصــرح بهــا أو المــزورة أو غيــر الصحيحــة أو أي مبالــغ 

الدفــع هــذه. مخصومــة بســبب صــدور تعليمــات 

ــى  ــض عل ــل التعوي ــا لمتحم ــارًا خطًي ــال إخط ــض إرس ــتحق التعوي ــى مس ــن عل 13.2 يتعي

ــض،  ــتحقاقه ألي تعوي ــض باس ــتحق التعوي ــم مس ــال عل ــي ح ــك ف ــرعة وذل ــه الس وج

ويتمتــع متحمــل التعويــض بســلطة الدفــاع عــن المطالبــة أو الدعــاوى ذات الصلــة 

ــم  ــا وتقدي ــد يتحمله ــي ق ــارة الت ــل الخس ــة لتقلي ــوده المعقول ــذل جه ــويتها وب أو تس

ــه  ــى نفقت ــض (عل ــتحق التعوي ــا مس ــذي يطلبهم ــن ال ــاعدة المعقولي ــاون والمس التع

ــة. ــوية والمطالب ــاع والتس ــأن الدف ــة) بش الخاص

14. المدة واإلنهاء 

1٤.1 تســري هــذه االتفاقيــة لمــدة ســتة (6) أشــهر مــن تاريــخ النفــاذ المشــار إليهــا بـــ 

("المــدة األوليــة")، وذلــك مــا لــم يتــم إنهاؤهــا  قبــل األجــل المحــدد وفًقــا ألحــكام هــذه 

ــهر  ــتة (6) أش ــا س ــة مدته ــرة إضافي ــا لفت ــة تلقائًي ــدة االتفاقي ــد م ــم تجدي ــرة. ويت الفق

ــل  ــاء قب ــارًا باإلنه ــل إخط ــد أرس ــن ق ــن الطرفي ــن أي م ــم يك ــا ل ــك م ــا، وذل ــكل منه ل

ــة. ــدة األولي ــة الم ــن نهاي ــل م ــى األق ــا عل ــن (30) يوًم ثاثي

1٤.2 يحــق ألي مــن الطرفيــن إنهــاء هــذه االتفاقيــة بعــد ثاثيــن (30) يوًمــا مــن اإلخطــار 

الخطــي (مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك أدنــاه):

ــا مــن تلقــي أحــد الطرفيــن لإلخطــار الــذي ينــص علــى  1٤.2.1 بعــد خمســة عشــر (15) يوًم

قيــام هــذا الطــرف بالتقصيــر أو االخــال بتنفيــذ أي مــن األحــكام الــواردة بموجــب هــذه 

االتفاقيــة أو مخالفــة القوانيــن المعمــول بهــا ولــم يقــوم هــذا الطــرف المخالــف بتــدارك 

هــذا الخطــأ أو تافيــه؛

1٤.2.2 فــي حــال تخلــف الطــرف اآلخــر عــن ســداد الدفعــات أو الرســوم، ولــم يقــوم 

بســدادها فــي غضــون خمســة (5) أيــام مــن تاريــخ تلقيــه لإلخطــار الخطــي مــن الطــرف 

اآلخــر؛  

1٤.2.3 فــي حــال صــدر قــرار ضــد الطــرف اآلخــر بشــأن خضوعــه إلجــراء التصفيــة الطوعيــة 

بعــد تقديــم التمــاس إلــى المحكمــة أو رفــع أي دعــاوى متعلقــة باإلعســار أو اإلفــاس 

أو الحراســة القضائيــة أو حــل المؤسســة لصالــح الدائنيــن؛ أو

1٤.2.٤ فــي حــال صــدر قــرار ضــد الطــرف اآلخــر بشــأن خضوعــه إلجــراء التصفيــة الطوعيــة 

بعــد تقديــم التمــاس إلــى المحكمــة أو رفــع أي دعــاوى متعلقــة باإلعســار أو الحراســة 

القضائيــة مــع التصفيــة لصالــح الدائنيــن، وذلــك إذا لــم يتــم الطعــن علــى هــذا االلتماس 

أو الدعــوى فــي غضــون ســتين (60) يوًمــا مــن إيداعهــا.

ــريطة  ــت ش ــي أي وق ــة ف ــذه االتفاقي ــاء ه ــي إنه ــق ف ــاري بالح ــك التج ــظ البن 1٤.3 يحتف

ــرة اإلخطــار ــا مــن تاريــخ انتهــاء فت ــًا قبــل ثاثيــن (30) يوًم تقديمــه إخطــارًا خطي

15.  شروط وأحكام عامة

ــكام  ــق األح ــر، دون تطبي ــة قط ــن دول ــًا لقواني ــر وفق ــة وتُفس ــذه االتفاقي ــع ه 15.1. تخض

ــة. ــن الدول ــع قواني ــارض م ــي تتع ــا الت ــواردة فيه ال

15.2. تخضــع كافــة النزاعــات التــي تنشــأ بموجــب هــذه االتفاقيــة أو تتعلــق بهــا إلــى 

االختصــاص القضائــي الحصــري لمحاكــم قطــر.

ــذف  ــا أو الح ــر فيه ــة أو التغيي ــذه االتفاقي ــكام له ــود أو أح ــة بن ــة أي ــري إضاف 15.3. ال تس



Indemnitor in the performance of its obligations hereunder;  
13.1.5 any claim that the Indemnitor’s technology provided 

under this Agreement, or the operation of the Services in 
connection with this Agreement, or the performance by 
the Indemnitor pursuant to this Agreement, infringes or 
violates any Intellectual Property Right or other right of 
any third party, except to the extent that such claim arises 
from any Action by the Indemnitee that alters or changes 
the technology or Services provided or combines the 
technology or Service provided with another technology or 
Service; or

13.1.6 any unauthorized, fraudulent or erroneous Payment 
Instruction and/or any debited amounts applicable to such 
Payment Instruction. 

13.2 The Indemnitee will provide the Indemnitor prompt 
written notice upon of the existence of any indemnification 
of which it becomes aware, grant the Indemnitor authority 
to defend or settle any related claim or action, use its 
reasonable endeavors to minimize the loss against which 
the Indemnitor may be obliged to indemnify and provide 
the Indemnitor with reasonable assistance requested by the 
Indemnitor (at the Indemnitor’s expense), for the defense, 
settlement and claim. 

14. Term and Termination 
14.1 This Agreement will be effective for a period of six (6) 

months from the Effective Date (the "Initial Term"), unless 
earlier terminated according to the provisions of this clause. 
The Agreement will automatically renew for additional 
terms of six (6) months each, unless either party has 
provided notice of termination at least thirty (30) days 
before the end of the Initial Term.

14.2 Either party will have the right to terminate this 
Agreement upon thirty (30) days of written notice (unless 
prescribed otherwise below): 

14.2.1 Fifteen (15) days after the delivery of notice from one 
Party to the other Party specifying a breach or default of any 
provision of this Agreement or any Applicable Legislation 
and this breach or default is not remedied by the breaching 
Party;

14.2.2 If the other party fails to issue payments or pay fees, 
and is not cured within five (5) days after receipt of written 
notice from either Party;

منهــا أو اإللغــاء المتفــق عليــه ألي بنــود منهــا أو جميعهــا وال تعتبــر نافــذة إال إذا كان 

ذلــك فــي صــورة خطيــة وقــام الطرفــان بالتوقيــع عليــه.

15.٤. لــن يقــع علــى أي مــن الطرفيــن أيــة مســؤولية عــن الخســائر أو األضــرار أو النفقــات 

التأخــر  التزاماتهــم أو  التــي تنشــأ بصــورة غيــر مباشــرة أو مباشــرة مــن عــدم أداء 

فــي تنفيذهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة، طالمــا كان ذلــك ألســباب خارجــة عــن نطــاق 

ــدر أو  ــاء والق ــة أو القض ــال الحربي ــباب، األعم ــك األس ــن تل ــة، وم ــيطرتهم المعقول س

الــزالزل أو الفيضانــات أو الحصــار أو أعمــال الشــغب أو التخريــب أو األعمــال اإلرهابيــة 

أو النقــص فــي العمالــة أو النزاعــات أو القــرارات الحكوميــة أو الهيئــات التنظيميــة 

ــر التنظيمــي) أو الهجــوم اإللكترونــي أو انقطــاع  المعمــول بهــا (بمــا فــي ذلــك التغيي

ــي: أ)  ــا يل ــه بم ــن أداء  التزامات ــر ع ــرف المتأخ ــوم الط ــريطة أن يق ــك ش ــت، وذل اإلنترن

إصــدار إخطــار فــوري بشــأن تلــك األســباب، ب) بــذل جهــوده التجاريــة المعقولــة 

لتصحيــح هــذا اإلخفــاق أو التأخيــر فــي األداء. وفــي حــال أخفــق أي مــن الطرفيــن فــي 

أداء التزاماتهــم بموجــب هــذه االتفاقيــة بســبب أحــداث القــوة القاهــرة التــي تســتمر 

ــاء  ــببًا إللغ ــة س ــك بمثاب ــد ذل ــذ يُع ــة (3)، فعندئ ــهر الثاث ــاوز األش ــة تتج ــرة زمني لفت

الخدمــات المتأثــرة فقــط بتلــك األحــداث بموجــب إصــدار إخطــار خطــي مدتــه أربــع 

ــر  ــد التقصي ــى الرغــم ممــا ســبق، ال يُع ــى الطــرف اآلخــر. وعل وعشــرون (2٤) ســاعة إل

ــؤولية  ــن المس ــاء م ــة إعف ــرة بمثاب ــوة القاه ــداث الق ــبب أح ــات بس ــي أداء االلتزام ف

القــوة  أحــداث  وقــوع  تاريــخ  قبــل  الُمقدمــة  الخدمــات  تكاليــف  بســداد  المتعلقــة 

القاهــرة.

ــة  ــي حال ــة وف ــة واإلنجليزي ــن العربي ــا بالللغتي ــة وتوقيعه ــذه اإلتفاقي ــذ ه ــم تنفي 15.5. ت

وجــود أي تعــارض بيــن اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، تكــون النســخة العربيــة هــي 

الســائدة.



14.2.3 If the other party becomes the subject of a voluntary 
petition in bankruptcy or any voluntary proceeding relating 
to insolvency, receivership, liquidation, or composition for 
the benefit of creditors; or

14.2.4 If the other party becomes the subject of an involuntary 
petition in bankruptcy or any involuntary proceeding 
relating to insolvency, receivership, liquidation, or 
composition for the benefit of creditors, if such petition or 
proceeding is not dismissed within sixty (60) days of filing.

14.3 Commercial Bank reserves the right to terminate this 
Agreement at any time and on thirty (30) days advance 
written notice effective as of the expiration of the notice 
period. 

15. Miscellaneous provisions 
15.1 This Agreement shall be governed, construed, and 

enforced according to the Laws of the State of Qatar, 
without giving effect to the conflict of law principles thereof. 

15.2 Any dispute arising out of or relating to this Agreement 
shall be subject to the non - exclusive jurisdiction of the 
courts of Qatar.

15.3 No addition to or variation, deletion, or agreed 
cancellation of all or any clauses or provisions of this 
Agreement will be of any force or effect unless in writing 
and signed by the Parties.  

15.4 Neither Party will be liable for any losses, damages or 
expenses arising indirectly or directly from any failure or 
delay in its performance under this Agreement due to any 
cause beyond its reasonable control, including act of war, 
acts of God, earthquake, flood, embargo, riot, sabotage, 
terrorism, labor shortage or dispute, the act or order of any 
applicable governmental or regulatory authority (including 
regulatory change) cyberattack or failure of the Internet, 
provided that the delayed Party: (a) gives the other Party 
prompt notice of such cause, and (b) uses its reasonable 
commercial efforts to correct promptly such failure or delay 
in performance. Failure of either Party to perform under this 
Agreement, because of a Force Majeure event lasting more 
than three (3) months will, upon twenty-four (24) hours’ 
written notice to the other Party, represent a ground for 
termination only of the Service affected by such event.  

15.5 This Agreement has been executed and signed in Arabic 
and English and in the case of any discrepancy between 
Arabic and English, the Arabic version shall prevail.



on behalf of the Employer

Signed: ---------------------------------------------

Name:  ---------------------------------------------

Title:  ---------------------------------------------

Date:  ---------------------------------------------

Signed: ---------------------------------------------

Name:  ---------------------------------------------

Title:  ---------------------------------------------

Date:  ---------------------------------------------

Signed: ---------------------------------------------

Name:  ---------------------------------------------

Title:  ---------------------------------------------

Date:  ---------------------------------------------

Signed: ---------------------------------------------

Name:  ---------------------------------------------

Title:  ---------------------------------------------

Date:  ---------------------------------------------

On behaf of The Commercial Bank (P.S.Q.C)

Signed: ---------------------------------------------

Name:  ---------------------------------------------

Title:  ---------------------------------------------

Date:  ---------------------------------------------

IN WITNESS WHEREOF, the Parties to the Agreement have 
caused it to be executed, with a complete understanding of 
the contents hereof, on the day and year first set forth herein 
above.

بالنيابة عن صاحب العمل  

--------------------------------------------- التوقيع: 

--------------------------------------------- االسم: 

المسمى الوظيفي-----------------------------------------

 --------------------------------------------- التاريخ:  

--------------------------------------------- التوقيع: 

--------------------------------------------- االسم: 

المسمى الوظيفي-----------------------------------------

 --------------------------------------------- التاريخ:  

--------------------------------------------- التوقيع: 

--------------------------------------------- االسم: 

المسمى الوظيفي-----------------------------------------

 --------------------------------------------- التاريخ:  

الت

--------------------------------------------- وقيع: 

--------------------------------------------- االسم: 

المسمى الوظيفي-----------------------------------------

 --------------------------------------------- التاريخ:  

بالنيابة عن البنك التجاري (ش.م.ع.ق..)

--------------------------------------------- التوقيع: 

--------------------------------------------- االسم: 

المسمى الوظيفي-----------------------------------------

 --------------------------------------------- التاريخ:  

 وإشهاًد على ما تقدم، قام الطرفان بالتوقيع على هذه االتفاقية مع الفهم الكامل 
لما ورد فيها من محتوى، وذلك في اليوم والسنة الواردة في أول هذه االتفاقية.



Annex 1 Definitions and interpretation 

In this Agreement, the following words shall, unless otherwise 
stated or inconsistent with the context in which they appear, 
bear the following meanings and other words derived from 
the same origins as such words (that is, cognate words) shall 
bear corresponding meanings: 
“Affiliate”means any subsidiary or holding company or any 
subsidiary of any such holding company or a person, including 
a corporate person, that owns or controls, or is owned or 
controlled by, or is under common ownership or control 
with, the person of which it is an affiliate. For purposes of 
this definition, control means that a person has the power to 
direct or cause the direction of the management and policies 
of another person, whether through the ownership of voting 
shares, by contract, or otherwise.
“Applicable Legislation” means all applicable legislation, 
regulations and all directives, rules and/or guidelines of any 
applicable regulatory or governmental authority relating to a 
Party's obligations under and/or pursuant to this Agreement
“Authorised Representative” means an employee of 
the Employer nominated by the Employer to provide the 
Beneficiary’s details of the Employee holding a Paycard 
Account with Commercial Bank and instructing Commercial 
Bank to make Remittance Payments on behalf of the 
Employee.
“Authorised Signatory”means the person who is authorised 
by the Employer to operate the Employer’s Bank Account.
“Beneficiary” means the legal person (whether a business 
or individual) who is the ultimate beneficiary of a Payment 
Instruction sent to Commercial Bank by Employer.
“Beneficiary Details”means the name and bank account 
number of the Beneficiary and the name, bank code and 
branch details of the Beneficiary’s bank
“Business Day”means any working day on which the banks in 
Qatar are ordinarily open for business.
“Confidential Information”means all proprietary and 
confidential information of the Parties, as well as all 
proprietary and confidential information of their Customers 
or clients, whether commercial, financial, technical or 
otherwise, and whether communicated orally, in writing, in 
machine readable or any other form by the Disclosing Party or 

الملحق رقم 1 التعريفات والتفسيرات

يُقصد بالمصطلحات التالية في هذه االتفاقية المعاني التالية قرين كله 

منها، ويقترن بالكلمات األخرى المشتقة من نفس جذور هذه الكلمات (أي 
الكلمات المترادفة) المعاني المناظرة لها، وذلك ما لم يتم النص على خاف 

ذلك أو تعارضت تلك المصطلحات مع السياق الذي وردت فيه:
يُقصد بها جميع الشركات التابعة أو القابضة أو الشركات  "التابعة" 

الفرعية لجميع الشركات القابضة أو األشخاص بما في ذلك األشخاص 
االعتباريين الذين يمتلكون الشركات التي تعد بمثابة شركات تابعة لهم 

أو تحت سيطرتهم أو كان تلك الشركات نفسها تحت ملكية أو سيطرة 
الشركات التابعة أو كانت خاضعة لملكية أو سيطرة مشتركة معهم. 

وألغراض هذا التعريف، يُقصد بالسيطرة أي أن الشركات لها السلطة في 
إصدار التوجيهات إلى إدارة الشركات األخرى سواء من خال امتاك أسهم 

التصويت أو من خال العقد أو غير ذلك.
"التشريعات المعمول بها" يُقصد بها جميع التشريعات واللوائح 

المعمول بها باإلضافة إلى جميع التوجيهات والقواعد أو المبادئ التوجيهية 
ألي سلطة تنظيمية أو حكومية فيما يتعلق بالتزامات األطراف بموجب هذه 

االتفاقية.
"الممثلون المفوضون" يُقصد بهم الموظفين لدى صاحب العمل الذين 
يرشحهم األخير لتقديم بيانات المستفيدين من الموظفين الذين لديهم 

حساب بطاقة سداد من البنك التجاري ومن ثم تكليف البنك التجاري 
بسداد مبالغ التحويل نيابة عن هؤالء المستفيدين.

"الموقعون المفوضون" يُقصد بهم الموظفين المفوضين من قبل صاحب 
العمل إلدارة شؤون الحساب المصرفي الخاص بصاحب العمل.

"المستفيدون" يُقصد بهم األشخاص االعتباريين (سواء أكانوا شركات 
أو أفراد) الذين يُعدوا بمثابة المستفيد النهائي من التوجيهات التي يُصدرها 

صاحب العمل إلى البنك التجاري بسداد المبالغ. 
"بيانات المستفيدين" يُقصد بها األسماء وأرقام الحسابات المصرفية 
للمستفيدين باإلضافة إلى أسماء البنوك ورموزها وبيانات فروع بنوك 

المستفيدين. 
"أيام العمل" يُقصد بها جميع أيام العمل التي تفتح فيه البنوك في قطر 

للعمل بشكل اعتيادي.
"المعلومات السرية" يُقصد بها كافة المعلومات السرية والمملوكة 

لألطراف، وكذلك جميع المعلومات السرية والمملوكة لعمائهم، سواء 
أكانت تلك المعلومات تجارية أو مالية أو تقنية أو غير ذلك، وسواء تم 

اإلباغ بها شفهيًا أو خطيًا أو يمكن االطاع عليها بصورة آلية أو بأي صورة 
من الصور األخرى بواسطة الطرف المفصح أو ممثليه أو تم الحصول عليها 

من خال الماحظات التي جمعها ممثلو الطرف المتلقي داخل مقار الطرف 
المفصح، والتي تقرر - بحكم طبيعتها - أنها سرية ويرغب الطرفان في 



its representatives or obtained through observations made 
by representatives of the Recipient at the premises of the 
Disclosing Party, which, by its very nature, would reasonably 
be determined to be secret and confidential and which the 
Parties desire to protect against unrestricted disclosure or 
competitive use, or which is designated as such.  Confidential 
Information includes, without limitation: (a) the identity of 
Customers, Beneficiaries, agents and correspondents and 
information about same, which one Party transmits to the 
other Party; (b) information relating directly or indirectly to 
either Party’s business, including but not limited to details 
of trade secrets, know-how, strategies, ideas, operations, 
compliance information, processes, methodologies and 
practices; (c) information relating directly or indirectly to either 
Party’s plans, intentions, know-how, market opportunities and 
business affairs or those of its Customers (including potential 
Customers) and clients; (d) any information resulting directly 
or indirectly from the discussions or negotiations relating to 
this Agreement and all copies, notes, records and all related 
information (in any form) generated by either Party based 
on or arising from any disclosures for this Agreement; (e) the 
terms of any agreement reached by the Parties or proposed 
by either Party (whether agreed or not) in connection with this 
Agreement; and (f) Non-public Personal Information, which 
the Parties acknowledge must be kept strictly confidential in 
accordance with applicable laws.

“Discloser” means the Party receiving confidential 
information. 
“Employee” means an individual who is employed by 
the Employer and who maintains a Paycard Account with 
Commercial Bank and/or an account with other banks in Qatar. 
“Employer’s Bank Account” means am account held by 
Employer with Commercial Bank which shall be used for 
settlements to Commercial Bank and disbursements to 
Beneficiaries in accordance with the Payment Instructions of 
the Employer. 
“Intellectual Property Right” means any (i) copyright, 
patent, know-how, rights in domain names and rights in 
trademarks, trade names, service marks and designs (whether 
registered or unregistered), (ii) applications for registration, 
and the right to apply for registration for any of the same; 

حمايتها من أن تتعرض لإلفصاح غير المشروط أو لاستخدام التنافسي، أو 
من ذلك القبيل.  وتشتمل المعلومات السرية، على سبيل المثال ال الحصر: 

(أ) هوية العماء والمستفيدين والوكاء والمراسلين والمعلومات ذات 
الصلة بهم، التي يرسلها أحد الطرفين إلى الطرف اآلخر؛ (ب) المعلومات 

المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال أي من الطرفين، بما في ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر التفاصيل عن األسرار التجارية والمعرفة الفنية 

واالستراتيجيات واألفكار والعمليات ومعلومات االمتثال واإلجراءات 
والمنهجيات والممارسات؛ (ج) والمعلومات المتعلقة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بالخطط الخاصة بأي من الطرفين ونواياه ومعرفته الفنية وفرصه 
في السوق وشؤونه التجارية أو المعلومات الخاصة بعمائه (بمن فيهم 
العماء المحتملون)؛ (د) جميع المعلومات الناتجة بشكل مباشر أو غير 

مباشر عن المناقشات أو المفاوضات المتصلة بهذه االتفاقية وجميع النسخ 
واإلخطارات والسجات وجميع المعلومات ذات الصلة (بأي شكل من 

األشكال) التي ينشئها أي من الطرفين استناًد إلى أي إفصاح عن هذه 
االتفاقية أو الناشئة عنها؛ (هـ) الشروط واألحكام المنصوص عليها في أي 

اتفاق يتوصل إليه الطرفان أو يقترحه أي منهما (سواء كان تم االتفاق عليه 
أم ال) فيما يتعلق بهذه االتفاقية؛ (و) والمعلومات الشخصية غير الُمعلنة، 

التي يقر الطرفان بضرورة ووجوب الحفاظ على سريتها وفقا للقوانين 
المعمول بها.

"الطرف المفصح" يُقصد بها الطرف الذي يتلقى المعلومات السرية.
"الموظفون" يُقصد بهم جميع األفراد العاملين لدى صاحب العمل الذين 

لديهم بطاقة سداد من البنك التجاري أو لديهم حسابات مصرفية لدى 
البنوك األخرى داخل قطر.

"الحسابات المصرفية لصاحب العمل"  يُقصد بها الحسابات المصرفية 

التي تقع تحت تصرف صاحب العمل لدى البنك التجاري وتستخدم تلك 

الحسابات ألغراض التسوية مع البنك التجاري وسداد المبالغ للمستفيدين 

بما يتفق مع التوجيهات بالسداد التي يصدرها صاحب العمل.

"حقوق الملكية الفكرية" يُقصد بها أي مما يلي: 1) حقوق الطبع والنشر 

وحقوق براءات االختراع وحقوق المعرفة الفنية وحقوق أسماء النطاقات 

وحقوق العامات التجارية واألسماء التجارية والعامات التجارية للخدمات 

وحقوق التصاميم (سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة)، 2) وطلبات 

التسجيل، وحقوق تقديم طلب للتسجيل ألي مما سبق، 3) وكافة حقوق 

الملكية الفكرية األخرى وما يعادلها أو صور الحماية األخرى المماثلة المعمول 

بها في جميع أنحاء العالم.

"بطاقات السداد" يُقصد بها البطاقات التي يُصدرها البنك التجاري إلى 

الموظفين.

"حسابات بطاقات السداد" يُقصد بها الحسابات المصرفية التي يوفرها 

البنك التجاري، شريطة أن يكون سبيل الوصول الوحيد إلى تلك الحسابات 



and (iii) all other intellectual property rights and equivalent or 
similar forms of protection existing anywhere in the world. 
“Paycard”means a card issued by Commercial Bank to an 
Employee.
“Paycard Account” means a bank account provided by 
Commercial Bank where the only access is permitted through 
a Paycard.
“Payment Instruction” means instructions given by the 
Authorised Representative to Commercial Bank for the 
distribution of funds from the Employee’s Paycard Account or 
the Employer’s Bank Account to designated Beneficiaries.  
“Recipient” means the Party receiving confidential 
information. 
“Remittance Payments”means all amounts in Qatari Riyals 
to be remitted via the Remittance Smartform pursuant to a 
Payment Instruction.
“Remittance Smartform”means the electronic remittance 
application used by Commercial Bank for outward remittance.
“Representative Details”means the name, QID number, 
mobile number and email address of the Authorized 
Representative.
“Services” means Commercial Bank’s disbursement solution 
services, systems and processes provided under this 
Agreement, and any other services provided by Commercial 
Bank to Employer under this Agreement.
“Signatory Details” means the name, QID number, mobile 
number and email address of the Authorised Signatory.
“Tax”means any government tax, imposition, charge, duty, 
levy or assessment (including income taxes, VAT, excise, 
withholding, intangible, and gross receipts taxes) together 
with interest and penalties. Any taxes due in the Beneficiary’s 
country is accepted to be collected from the Employee.
“Transaction”means the delivery of funds to a Beneficiary by 
Commercial Bank in accordance with the instructions of the 
Employer. 

In this Agreement, unless a contrary intention clearly 
appears:
a) Headings are for reference only and shall not affect the 

interpretation or construction of this Agreement.
b) Any reference to a natural person includes a juristic person 

and vice versa;

من خال بطاقات السداد.

"إصدار التوجيهات بالسداد" يُقصد بها التوجيهات التي يُصدرها الممثلون 

المفوضون إلى البنك التجاري بشأن صرف المبالغ من حساب بطاقة السداد 

الخاص بصاحب العمل أو من الحساب المصرفي لدي صاحب العمل إلى 

المستفيدين المحددين.

"الطرف المتلقي" يُقصد به الطرف الذي يتلقى المعلومات السرية.

"تحويل المبالغ" يٌقصد به كافة المبالغ بعملة الريال القطري التي يتم 

تحوليها عبر تقنية (سمارت فورم) وفقًا للتوجيهات بالسداد.

يُقصد بها تطبيق التحويل اإللكتروني  "التحويل بتقنية (سمارت فورم)" 

الذي يستخدمه البنك التجاري في إجراء التحويات الخارجية.

"بيانات الممثلين" يُقصد بها األسماء والبطاقات الشخصية وأرقام 

الهواتف الجوالة وعناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالممثلين المفوضين.

يُقصد بها خدمات الحلول المصرفية للسداد واألنظمة  "الخدمات" 

واإلجراءات التي يقدمها البنك التجاري بموجب هذه االتفاقية وغيرها من 

الخدمات األخرى التي يقدمها البنك التجاري لصاحب العمل بموجب هذه 

االتفاقية.

"بيانات الموقعين" يُقصد بها األسماء والبطاقات الشخصية وأرقام 

الهواتف الجوالة وعناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالموقعين المفوضين.

"الضرائب" يُقصد بها كافة الضرائب الحكومية أو الرسوم أو المصاريف أو 

المكوس أو الضرائب أو التقديرات الضريبية (بما في ذلك الضرائب على 

الدخل، وضرائب القيمة المضافة، والضرائب االنتقائية والخصم من المنبع 

وضرائب األصول غير الملموسة والضرائب على مجمل العوائد) باإلضافة إلى 

الفوائد والغرامات. علمًا بأنه يتم تحصيل كافة الضرائب المستحقة في بلد 

المستفيد من حساب الموظف.

"المعامالت" يُقصد بها تسليم المبالغ إلى المستفيد عن طريق البنك 

التجاري بموجب التوجيهات التي يُصدرها صاحب العمل.

يُعد الغرض من العناصر المكونة لهذه االتفاقية ما يلي، إال إذا تم 

التصريح بشكل واضح عن أية نوايا تخالف ذلك: 

1. إن الغرض من العناوين هو االستدالل بها فقط وينبغي أال تؤثر على 

تفسير هذه االتفاقية.

2. تنصرف اإلشارة إلى الشخص الطبيعي على الشخص االعتباري والعكس 

صحيح.

3. يشتمل استخدام المفرد على الجمع والعكس صحيح.

٤. يُقصد بالمصطلحات المكتوبة بصيغة خطوط العناوين في هذه االتفاقية 

المعاني قرين كل منها على النحو المحدد، وفي حال ظهرت نفس 

المصطلحات باألحرف اإلنجليزية الصغيرة، فعندئذ ينبغي تفسيرها وفقًا 



c) Use of the singular shall include the plural and vice versa;
d) Unless otherwise provided, defined terms appearing in 

this Agreement in title case shall be given their meaning 
as defined, while the same terms appearing in lower case 
shall be interpreted in accordance with their plain English 
meaning; and

e) If the due date for performance of any obligation under 
this Agreement is a day which is not a Business Day the due 
date for performance of the relevant obligation shall be 
the immediately following Business Day (unless otherwise 
stipulated).

لمعناها اإلنجليزي المباشر، وذلك مال يتم النص على خاف ذلك.

5. إنه وفي حال كان تاريخ استحقاق تنفيذ أي من االلتزامات بموجب هذه 

االتفاقية هو يوم ليس من أيام العمل، فعندئذ يكون تاريخ استحقاق 

تنفيذ تلك االلتزامات ذات الصلة هو يوم العمل التالي مباشرة (وذلك ما لم 

يتم النص على خاف ذلك). 



Annex 2  Transfer Fee Details

Country Fee (in QAR)

India 10

Pakistan 0

Bangladesh 10

Nepal 5

Sri Lanka 10

Philippines 10

Others 10

Note: As per QCB directives there is currently no fees being 
charged to the remitter. The Employer will be informed in 
writing when the fees will become applicable.

Annex 3 “Remmittance Smartform” registration - 
Mandate details  

1. Employer’s Bank Account with Commercial Bank: 

2. Employer’s Name registered with Commercial Bank:

3. Employer’s registered P.O. Box No (including alternative - 

4. Employer’s office telephone number(s):

5. Representative Details (Details of minimum two 
Employees required)

Name    

QID Number   

Mobile Number   

Email Address

Name    

QID Number   

Mobile Number   

Email Address

المحلق رقم 2  تفاصيل رسوم التحويل

الرسوم (بالريال قطري) البلد

10 الهند

0 باكستان

10 بنغاديش

5 نيبال

10 سري النكا

10 الفلبين

10 أخرى
ماحظة : وفقا لتوجيهات مصرف قطر المركزي حاليا , ال يوجد اي رسوم مطبقة 

على العميل صاحب الحوالة. سيتم اباغ صاحب العمل خطيا عندما تفرض الرسوم.
 

المحلق رقم 3  البيانات المطلوبة للتسجيل في خدمة التحويل بتقنية 
"سمارت فورم"

1. الحساب المصرفي لصاحب العمل لدى البنك التجاري.

2. اسم صاحب العمل المسجل لدى البنك التجاري.

3. رقم صندوق البريد المسجل (بما في ذلك رقم صندوق بريد بديل – إن وجد).

4. أرقام هواتف مكتب صاحب العمل.

5. بيانات الممثلين (مطلوب بيانات عدد ممثلين على األقل)

 االسم

رقم البطاقة الشخصية

 رقم الهاتف الجوال

 عنوان البريد اإللكتروني

االسم

رقم البطاقة الشخصية

 رقم الهاتف الجوال

 عنوان البريد اإللكتروني



6. بيانات الموّقع (بيانات الموّقع المعني باعتماد التوجيهات بالسداد التي أصدرها 

الممثل المفوض عبر التحويل بتقنية "سمارت فورم)

االسم.

 رقم البطاقة الشخصية

 رقم الهاتف الجوال

 عنوان البريد اإللكتروني

6. Signatory Details (Details of the signatory who will 
approve the Payment Instruction initiated by the Authorized 
Representative via Remittance Smartform)

Name

QID Number

Mobile Number

Email Address
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