The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
PO Box 3232, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
www.cbq.qa

Corporate Account Opening Form

ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
Date

ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻘﻂ

For bank use only
رﻣﺰ اﻟﻔﺮع
Branch Code
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
IBAN

رﻗﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ
Customer No.

اﻟﻌﻤﻠﺔ
Currency

Account details (Please complete in capital letters or mark√)
اﺳﻢ اﻟﺤﺴﺎب
Title of account
ﻧﻮع اﻟﺤﺴﺎب
جاري
Type of account
Current
رﻳﺎل ﻗﻄﺮي ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب
Currency of account
QAR

عمالت أخرى
Other currency

) √ (ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
Call
 يرجى تحديد العملة،إذا عمالت أخرى
If other, please specify the currency

ودﻳﻌﺔ ﻷﺟﻞ
Time deposit

Initial Deposit
طريقة اإليداع األولي
Form of initial deposit
مصدر اإليداع
Source of funds

Details of company
اسم الشركة باللغة اإلنجليزية
Name of Company in English
اسم الشركة باللغة العربية
Name of Company in Arabic
الرخصة/نوع السجل التجاري
Type of CR/License

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎب

اإليداع األولي
شيك
Cheque
الشريك/المالك
Owner/Partner

المبلغ بالريال القطري
Amount in QAR
حساب الشركة لدى بنوك أخرى
طرف ثالث
Company’s own account with other Bank
Third party
ﺗﺤﻮﻳﻞ
Transfer

الشركة األم
Parent company

 يرجى تحديد مصدر األموال،إذا طرف ثالث
If Third Party, please specify

بيانات الشركة

سجل تجاري قطري
مرسوم أميري
رخصة تعليمية
رخصة مركز قطر للمال
رخصة هيئة قطر لألسواق المالية
رخصة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
Education license
QFMA license
Qatar CR
Amiri Decree
QFC license
QSTP license
مناطق حرة
سفارة
سجل تجاري أجنبي
رخص أخرى
 يرجى التحديد،إذا رخص أخرى
رخصة قطر مؤسسة
Free zone
Embassy
Foreign CR
Other licenses
If Other, please specify
QF license
قطر
أجنبي
 يرجى التحديد،إذا بلد أجنبية
بلد التأسيس
Qatar
Foreign
If Foreign, please specify
Country of Incorporation
قطر
أجنبي
 يرجى التحديد،إذا بلد أجنبية
بلد العمليات
Qatar
Foreign
If Foreign, please specify
Country of Operations
 الرخصة/رقم السجل التجاري
سنة التأسيس
CR/License No.
Year of Incorporation
الرخصة/تاريخإصدارالسجلالتجاري
الرخصة/تاريخانتهاءالسجلالتجاري
CR/License Issue date
CR/License Expiry date
رأس المال بالريال القطري
الرقم الضريبي
Capital in QAR
Tax number
عقارات
ميراث
وظيفة
استثمارات
ربح الشركة
هدية
بيع شركة
مصدراﻟﻤﺎل
رأس
الثروة
Source ofCapital
wealth
Properties
Inheritance
Employment
Investments
Company profit
Gift
Sale of company
 يرجى التحديد،إذا أخرى
أخرى
If Other, please specify
Others
شراكة محدودة
شركة التوصية باألسهم
شركة تضامن
شركة قابضة
شركة الشخص الواحد
 الكيان القانونى للمنشأة.م.م.ذ
Limited Partnership
Partnership Limited by Shares
Joint Liability Company
Holding Company
Single Person Company
Legal Entity type L.L.C.
فرع شركة أجنبية
شركة مساهمة خاصة
شركة مساهمة عامة
مشروع مشترك
حكومة
Branch of Foreign Company
Private Shareholding Company
Public Shareholding Company
Joint Venture
Government
 مدرجة- شركة أجنبية مسجلة
فوق الوطنية
 غير مدرجة- شركة أجنبية مسجلة
 يرجى التحديد،إذا أخرى
Foreign Registered Company - Listed
Supranational
Foreign Registered Company - Unlisted
If Other, please specify
رقم بطاقة قيد المنشأة
طبيعة العمل
Nature of business
Computer card no.
ﺗﺎرﻳﺦ إصدار بطاقة قيد اﻟﻤﻨﺸأة
تاريخ انتهاء بطاقة قيد المنشأة
Computer card Issue date
Computer card Expiry date
التجارة
الصناعة
البناء
المقاوالت
مجال العمل
الخدمات المالية
الزراعة
متاجر التجزئة
Trading
Manufacturing
Construction
Contracting
Industry
Financial services
Agriculture
Retailer
 يرجى التحديد،إذا أخرى
أخرى
خدمة
If Other, please specify
Service
Others
عدد الموظفين
الدخل السنوي بالريال القطري
Number of employees
Annual Revenue in QAR
عنوان الشركة
رقم الوحدة
رقم المبنى
رقم الشارع
اسم الشارع
Company address
Unit no.
Building no.
Street no.
Street name
رقم المنطقة
اسم المنطقة
اسم المدينة
اسم البلد
Zone no.
Area name
City name
Country name
صندوق البريد
البريد اإللكتروني
P.O.Box
Email
رقم الخط األرضي
رقم الجوال
Landline no.
Mobile no.
 يرجى التحديد،إذا أخرى
الغرض من فتح الحساب
العمليات التجارية
إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
أنشاء نشاط تجاري
If Other, please specify
Purpose of the account
Business operations
Liquidity
Establishing business
 يرجى التحديد،إذا أخرى
مصدر الدخل
العمليات التجارية
اإلستثمار
أخرى
If Other, please specify
Source of income
Business operations
Investment
Others

Related Entities

الشركات ذات الصلة

هل يوجد شركات ذات صلة بالشركة؟
Are there any related entities of the Company?
داخل قطر
Inside Qatar
الرقم التسلسلي
اسم الشركة
Serial No
Name of Entity

نعم
Yes

 يرجى ذكر هذه الشركات إن كانت داخل أو خارج قطر:اذا نعم
If Yes, please specify entities inside or outside Qatar

ال
No

) فرع/ شركة زميلة/ شركة تابعة:نوع الصلة ( على سبيل المثال
Type of relation (e.g. Subsidiary(ies), Affiliate(s), Branch(es)

)نسبة الملكية (حملة األسهم
Ownership percentage

نوع النشاط التجاري
Type of Business

1
2
3
4
5
خارج قطر
Outside Qatar
الرقم التسلسلي
Serial No.

اسم الشركة
Name of Entity

الدولة
Country

) فرع/ شركة زميلة/ شركة تابعة:نسبة الملكية (حملة األسهم) نوع الصلة ( على سبيل المثال
Type of relation (e.g. Subsidiary(ies), Affiliate(s), Branch(es) Ownership percentage

نوع النشاط التجاري
Type of Business

1
2
3
4
5

Correspondence
العنوان في الخارج
Overseas address

المراسالت
عنوان البريدي
Mailing Address
رقم المبنى
Building no.
المنطقة
Area
رقم الخط األرضي
Landline no.

عنوان الشركة
Company Address
رقم الشارع
Street no.
المدينة
City

 يرجى التحديد،عنوان في الخارج
Overseas Address, mention below
أسم الشارع
رقم المنطقة
Street name
Zone no.
 المقاطعة/ الوالية
State/ Province
رقم الجوال
Mobile no.

For e-statement, please forward to the following email address:
1)

صندوق البريد
P.O.Box
البلد
Country

: ﻳﺮﺟﻰ اﻹرﺳﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ،ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
2)

Transaction Profile (Estimated Range of Activities)
المعامالت النقدية
إيداع نقدي
Cash Dealings
Cash Deposit
)المبلغ اإلجمالي في الشهر (ما يعادلها بالريال القطري
Total amount in a month (equivalent in QAR)
الغرض من المعامالت
Purpose of transactions
الحد األقصى لعدد المعامالت في الشهر
Maximum number of transactions in a month
المعامالت عبر الشيكات
إيداع الشيكات
Cheque Transactions
Cheque Deposit
)المبلغ اإلجمالي في الشهر (ما يعادلها بالريال القطري
Total amount in a month (equivalent in QAR)
الغرض من المعامالت
Purpose of transactions
الحد األقصى لعدد المعامالت في الشهر
Maximum number of transactions in a month
 تحويالت األموال/ اﻟﺤواﻻت
Remittances/ Fund Transfers
هل المعامالت الخارجية متوقعة؟
ال
Are cross border transactions expected?
No
اسم الدولة
 يرجى ذكر التفاصيل:اذا نعم
Name of Country
If Yes, please provide details

3)

)نشاط المعامالت (النطاق المقدر لألنشطة
السحب النقدي
Cash Withdrawal

الشيكات المدفوعة
Cheque Paid

نعم
Yes
نوع المعامالت
Type of Transaction

تابع الصفحة التالية
Continue on next page

Commercial Information

معلومات تجارية

نوع القطاع المتعلق بعمالء الشركة
Company’s Customer profile
حكومي
Government
شبه حكومي
Semi Government
خاص
Private
غير ربحي
Non Profit
النسبة اإلجمالية
Total Percentage
مكان أعمال عمالء الشركة
Company’s customers Location

النسبة المئوية لحصة المبيعات
Sale share Percentage

النسبة المئوية لحصة المبيعات
Sale share Percentage

داخل قطر
Inside Qatar
خارج قطر
Outside Qatar
النسبة اإلجمالية
Total Percentage
a. Company’s currect list of top five suppliers
الرقم التسلسلي
Serial No.

أ) قائمة الشركة الحالية ألكبر خمسة موردين
الدولة
Country

االسم
Name

1
2
3
4
5
b. Company’s currect list of top five customers
الرقم التسلسلي
Serial No.

ب) قائمة الشركة الحالية ألكبر خمسة عمالء
الدولة
Country

االسم
Name

1
2
3
4
5
c. Does the Company sell products related to Aluminum, Steel, Fertilizer, Plastics, Petrochemicals,
Chemicals, Electric Generators, Arms and Ammunition or any other dual use goods outside Qatar?
نعم
Yes

ج) هل تبيع الشركة أي منتجات مرتبطة باأللمنيوم أو الفوالذ أو األسمدة أو البالستيك أو المنتجات البيتروكيميائية أو
المواد الكيمائية أو المولدات الكهربائية أو األسلحة و الذخيرة أو سلع ذات استخدام مزدوج ألي عمالء خارج دولة قطر
ال
No

if Yes, please provide details
الرقم التسلسلي
Serial No.

 يرجى ذكر التفاصيل:اذا نعم
أسماء عمالء الشركة
Name of the Company’s Customer

الدولة
Country

1
2
3
4
5

تابع الصفحة التالية
Continue on next page

Primary contact details of account holder

بيانات االتصال األساسية لصاحب الحساب
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

/السيدة
Ms.

/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

تابع الصفحة التالية
Continue on next page

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.

ال
No
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

نعم
Yes
رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.

اللقب
Title
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.
شخص سياسي
Politically Exposed Person
العنوان
Address

Individual Owners/Partners/Shareholders

الشركاء أو المساهمون األفراد
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

/السيدة
Ms.

/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
مستوى المالك المستفيد النهائي
UBO level
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

نعم
Yes

ال
No
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

/السيدة
Ms.

رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.
/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
مستوى المالك المستفيد النهائي
UBO level
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

نعم
Yes

ال
No
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

/السيدة
Ms.

رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.
/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
مستوى المالك المستفيد النهائي
UBO level
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

نعم
Yes

ال
No
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

/السيدة
Ms.

رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.
/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
مستوى المالك المستفيد النهائي
UBO level
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.

ال
No
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

نعم
Yes
رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.

اللقب ()١
(1) Title
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.
شخص سياسي
Politically Exposed Person
الحصه ٪
Share %
العنوان
Address

اللقب ()٢
(2) Title
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.
شخص سياسي
Politically Exposed Person
الحصه ٪
Share %
العنوان
Address

اللقب ()٣
(3) Title
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.
شخص سياسي
Politically Exposed Person
الحصه ٪
Share %
العنوان
Address

اللقب ()٤
(4) Title
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.
شخص سياسي
Politically Exposed Person
الحصه ٪
Share %
العنوان
Address

الشركات/الشركاء/المساهمون

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

Corporate Owners/Partners/Shareholders
تاريخإصدارالسجلالتجاري/الرخصة
CR/License Issue date
الحصه %
Share %
إذا بلد أجنبية ،يرجى تحديد
If Foreign, please specify
إذا بلد أجنبية ،يرجى تحديد
If Foreign, please specify
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.

أجنبي
Foreign
أجنبي
Foreign
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

تاريخإصدارالسجلالتجاري/الرخصة
CR/License Issue date
الحصه %
Share %
إذا بلد أجنبية ،يرجى تحديد
If Foreign, please specify
إذا بلد أجنبية ،يرجى تحديد
If Foreign, please specify
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.

أجنبي
Foreign
أجنبي
Foreign
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

تاريخإصدارالسجلالتجاري/الرخصة
CR/License Issue date
الحصه %
Share %
إذا بلد أجنبية ،يرجى تحديد
If Foreign, please specify
إذا بلد أجنبية ،يرجى تحديد
If Foreign, please specify
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.

أجنبي
Foreign
أجنبي
Foreign
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

تاريخإصدارالسجلالتجاري/الرخصة
CR/License Issue date
الحصه %
Share %
إذا بلد أجنبية ،يرجى تحديد
If Foreign, please specify
إذا بلد أجنبية ،يرجى تحديد
If Foreign, please specify
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.

أجنبي
Foreign
أجنبي
Foreign
رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

قطر
Qatar
قطر
Qatar
رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.

قطر
Qatar
قطر
Qatar
رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.

قطر
Qatar
قطر
Qatar
رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.

قطر
Qatar
قطر
Qatar
رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.

اسم الشركة ()١
(1) Company Name
رقم السجل التجاري /الرخصة
CR/License No.
تاريخانتهاءالسجلالتجاري/الرخصة
CR/License Expiry date
بلد التأسيس
Country of Incorporation
بلد العمليات
Country of Operations
العنوان
Address

اسم الشركة ()٢
(2) Company Name
رقم السجل التجاري /الرخصة
CR/License No.
تاريخانتهاءالسجلالتجاري/الرخصة
CR/License Expiry date
بلد التأسيس
Country of Incorporation
بلد العمليات
Country of Operations
العنوان
Address

اسم الشركة ()٣
(3) Company Name
رقم السجل التجاري /الرخصة
CR/License No.
تاريخانتهاءالسجلالتجاري/الرخصة
CR/License Expiry date
بلد التأسيس
Country of Incorporation
بلد العمليات
Country of Operations
العنوان
Address

اسم الشركة ()٤
(4) Company Name
رقم السجل التجاري /الرخصة
CR/License No.
تاريخانتهاءالسجلالتجاري/الرخصة
CR/License Expiry date
بلد التأسيس
Country of Incorporation
بلد العمليات
Country of Operations
العنوان
Address

األطراف ذات الصلة (المديرين  ،الرئيس التنفيذي  ،المدير المالي  ،أعضاء مجلس اإلدارة)
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

)Related parties (Directors, CEO, CFO, Board Members
/السيدة
Ms.

/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

ال
No

نعم
Yes

رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

/السيدة
Ms.

شخص سياسي
Politically Exposed Person

رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.
/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

ال
No

نعم
Yes

رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

/السيدة
Ms.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.
االسم بالكامل
Full Name
تاريخ الميالد
Date of Birth
بلد الميالد
Country of birth
جنسية أخرى (يرجى التحديد)
)Other Nationality (if any

ال
No

نعم
Yes

رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

/السيدة
Ms.

تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية القطرية

اسم الشارع
Street name
اسم البلد
Country name

QID Expiry date
تاريخ إصدار جواز السفر
Passport Issue date
تاريخ إنتهاء جواز السفر
Passport Expiry date
رقم الشارع
Street no.
اسم المدينة
City name
البريد اإللكتروني
Email
رقم الجوال
Mobile no.

ال
No

رقم المبنى
Building no.
اسم المنطقة
Area name

اللقب ()٢
)Title (2
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.
العنوان
Address

اللقب ()٣
)Title (3
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.
شخص سياسي
Politically Exposed Person

رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.
/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

العنوان
Address

شخص سياسي
Politically Exposed Person

رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.
/الشيخ
Shk.

/السيد
Mr.

اللقب ()١
)Title (1
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.

نعم
Yes

العنوان
Address

اللقب ()٤
)Title (4
المنصب
Designation
الجنسية
Nationality
بلد اإلقامة
Country of Residence
رقم البطاقة الشخصية القطرية
QID no.
رقم جواز السفر
Passport no.
شخص سياسي
Politically Exposed Person

رقم الوحدة
Unit no.
رقم المنطقة
Zone no.
صندوق البريد
P.O.Box
رقم الخط األرضي
Landline no.

العنوان
Address

Cheque book and ATM cards
دفتر شيكات للحساب الجاري فقط
Cheque book for Current Account only
عدد دفاتر الشيكات المطلوبة
Number of cheque books required
Debit Card / Deposit Direct Card
بطاقة خصم للحساب الجاري فقط
Debit Card for Current Account only
بطاقة اإليداع المباشر
Deposit Direct Card
التسليم
Delivery

دفاتر الشيكات وبطاقات الصراف اآللي
نعم
Yes
التسليم
Delivery

ال
No
بواسطة بريد قطر
By Q-post

االحتفاظ بغرض التحصيل
Hold for collection

نعم
Yes
نعم
Yes

ال
No
ال
No
بواسطة بريد قطر
By Q-post

االسم الظاهر على البطاقة
Name as appears on card
االسم الظاهر على البطاقة
Name as appears on card
االحتفاظ بغرض التحصيل
االحتفاظ به لدى
Hold for collection
Hold with

االحتفاظ به لدى
Hold with

Accounts with Commercial Bank (if applicable)
اسم الحساب
Title of account
 ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى؟/  ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ/ ﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
Are you a Subsidiary / Associate / Partner of any other company?
اسم الحساب
Title of account
 ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى؟/  ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ/ ﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
Are you a Subsidiary / Associate / Partner of any other company?

 بطاقة إيداع مباشر/ بطاقة خصم

)ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري (إن وﺟﺪت
نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

رقم الحساب
Account No.
)٪٥٠ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ (ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
Subsidiary (ownership of over 50%)
رقم الحساب
Account No.
)٪٥٠ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ (ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
Subsidiary (ownership of over 50%)

)٪٢٠ ﺷﺮﻛﺔ زميلة (ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
Associate (ownership of over 20%)
)٪٢٠ ﺷﺮﻛﺔ زميلة (ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
Associate (ownership of over 20%)

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى بنوك أخرى

Accounts with Other Banks
اسم البنك
Name of Bank
اسم البنك
Name of Bank
اسم البنك
Name of Bank

رقم الحساب
Account No.
رقم الحساب
Account No.
رقم الحساب
Account No.

Other Products
بطاقة إئتمان للشركات
Corporate Credit Card
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
Banking at Work

منتجات أخرى
تأمين
Insurance
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
Corporate Premium Services

نقطة بيع
Point of Sale
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت للشركات
Corporate Internet Banking

ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ
Trade lines
استمارة الحصول على نظام حماية األجور
Wages Protection System (WPS)

Documents to be enclosed with this form

ﺑﻄﺎﻗﺎت دﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ
Paycards

المستندات الواجب تقديمها مع هذا النموذج

 ميثاق التأسيس/ عقد التأسيس والنظام األساسي
سجل تجاري أو رخصة سارية

Memorandum and Articles of Association/ Establishment Charter
Valid Commercial Registration/ License

بطاقة قيد المنشأة

Computer Card

قرار مجلس اإلدارة

Board Resolution

 الشخص المسؤول للتواصل معه وجميع،بطاقة الهوية القطرية صالحة وجواز السفر للمالكين والشركاء والمساهمين
األطراف األخرى ذات الصلة
سجل تجاري ساري اذا كان الشريك أو الشركاء كانوا شركة
كتاب تفويض بتعيين المخولين بالتوقيع
التواقيع المعتمدة
البطاقة الشخصية القطرية وجواز السفر للشخص المفوض بالتوقيع سارية
* All fields are mandatory and must be completed with valid and current information for all account
holders, in line with regulatory requirements. The Bank will require all foreign documents to be officially
certified by the Ministry of Foreign Affairs of the accountholder/parent company, Qatari Embassy in said
country and the Ministry of Foreign Affairs in Qatar.

Valid QID & passport of owners, partners, shareholders, primary contact person & all other
related parties
Valid partner CR, if any of the partner(s) is a company
Authorisation letter appointing authorized signatories
Authorised specimen signatures
Valid QID & passport of authorized signatories
 بما يتمشى للمتطلبات،* جميع الخانات اجبارية ويجب استكمالها بمعلومات صحيحة وحديثة لجميع أصحاب الحسابات
 سوف يطلب البنك إجراء تصديق رسمي لجميع المستندات األجنبية من قبل وزارة الخارجية للشركة.التنظيمية
. والسفارة القطرية في البلد المذكور ووزارة الخارجية القطرية،  الشركة األم/ المالكة

Declaration

إقرار
بتوقيع هذا الطلب نؤكد أننا قمنا بتحميل الشروط واألحكام المنشورة على موقع  www.cbq.qaوقراءتها وفهمها
والموافقة على االلتزام بها .وﻧﺘﻌﻬﺪ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ www.cbq.qa
وأي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ.

By signing this application, we confirm that we have downloaded, read, understood and agree to be
bound by terms and conditions found on www.cbq.qa website. We undertake to periodically review
the terms and conditions found on www.cbq.qa website and any amendments made thereto.

توقيع العميل ()٢
)Customer Signature (2

توقيع العميل ()١
)Customer Signature (1

االسم ()٢
)Name (2

االسم ()١
)Name (1

رقم البطاقة الشخصية القطرية

رقم البطاقة الشخصية القطرية

توقيع العميل ()٤
)Customer Signature (4

توقيع العميل ()٣
)Customer Signature (3

االسم ()٤
)Name (4

االسم ()٣
)Name (3

رقم البطاقة الشخصية القطرية

رقم البطاقة الشخصية القطرية

QID No.
التاريخ
Date

QID No.
التاريخ
Date
توقيع العميل ()٦
)Customer Signature (6

QID No.
التاريخ
Date
توقيع العميل ()٥
)Customer Signature (5

االسم ()٦
)Name (6

االسم ()٥
)Name (5

رقم البطاقة الشخصية القطرية

رقم البطاقة الشخصية القطرية

QID No.
التاريخ
Date

يوقع (الموفض/المفوضين) بالتوقيع فقط

QID No.
التاريخ
Date

QID No.
التاريخ
Date
To be signed by authorised signatory(s) only

