
برنامج الضمانات الوطني لإلستجابة لتداعيات )كوفيد- 19 ( - )شركات(
Covid-19 National Response Guarantee program - (Corporate)
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رقم الحساب الرئيسي

الفرع التاريخ:

اسم الشركة

رقم السجل التجاري

مقدم الطلب ) يرجي تحديد رقم واحد للهوية القطرية فقط الحد الشركاء القطريين(

رقم الجوال لمقدم الطلب

عنوان الشركة

صندوق بريد 

اجمالي اإليرادات

اسم المخول بالتوقيع

رقم الجوال للمخول بالتوقيع )الرسالة القصيرة للمرابحة(

البريد اإللكتروني للشركة 

رقم هاتف الشركة

سجل تجاري حديث 

الرخصة التجارية 

بطاقة قيد المنشأة 

صورة بطاقة المخول/المخولين بالتوقيع

قرار مجلس اإلدارة بحق االقتراض )اليتم استيفاؤة في حالة توقيع كافة الشركاء على مستندات التمويل(

صورة عقود االيجار ) مقر الشركة - سكن العمال - محالت الشركة - المصنع - المخازن (

شرح مدعم بالمستندات عن تأثر شركتكم السلبي لتداعيات فيروس كرونا 

القوائم المالية )المدققة أو الداخلية( 

Name of the Company

Commercial registration no.

Applicant QID - (please specify only one Qatari partner’s QID’s ) 

Applicant mobile number 

Company address 

Bulidling number

Recent Revenues

Name of authorized signatory 

Authorized person Mobile Number (Murabaha SMS)

Company email address

Land line

P.O. Boxzone number street number  رقم العقاررقم الشارعرقم المنطقة

Valid Commercial Registration (Company CR)

Valid Trade License

Valid Computer Card

ID copy of the authorized signatory/signatories

Board resolution (not required if all  partners will sign the finance documents)

Rental Agreement copies (factory, business outlet, warehouse and labor accommodation rent)

Evidence of the COVID-19 outbreak negative impact on the business 

Audited / In-house financial

برنامج الضمانات الوطني لإلستجابة لتداعيات )كوفيد-19( 

Covid-19 National Response Guarantee program

Main Account no. (RIM)

Branch Date:

بيانات الشركة

المستندات المطلوبة )يرجى ارفاق صور من المستندات التالية( 

Company Details

Required documents (kindly attach copy of the following documents)
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Company address 
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Valid Commercial Registration (Company CR)

Valid Trade License

Valid Computer Card

ID copy of the authorized signatory/signatories

Board resolution (not required if all  partners will sign the finance documents)

Rental Agreement copies (factory, business outlet, warehouse and labor accommodation rent)

Evidence of the COVID-19 outbreak negative impact on the business 

Audited / In-house financial

برنامج الضمانات الوطني لإلستجابة لتداعيات )كوفيد-19( 

Covid-19 National Response Guarantee program

Main Account no. (RIM)

Branch Date:

بيانات الشركة

المستندات المطلوبة )يرجى ارفاق صور من المستندات التالية( 

Company Details

Required documents (kindly attach copy of the following documents)

d m y yd m y y

Company Detailsبيــانات الشــركة

المستندات المطلوبة )يرجى ارفاق 
صور من المستندات التالية(

Required documents (kindly attach 
copy of the following documents)

١- سجل تجاري حديث )ساري الصالحية(

٢- الرخصة التجارية )ساري الصالحية(

٣- بطاقة قيد المنشأة )سارية الصالحية(

ــع  ــول بالتوقي ــل المخ ــن قب ــا م ــم توقيعه ــى أن يت ــركة عل ــل الش ــن قب ــل م ــب التموي 4- طل
ــركة ــي الش ــركاء ف والش

٥- صورة بطاقة المخول/المخولين بالتوقيع

6- صورة بطاقة مقدم الطلب

7- في حالة تمويل اإليجارات البد من وجود أيًا من اإلثباتات التالية:

عقــد إيجــار مصــدق قبــل شــهر أبريــل ٢٠٢٠ أو عــداد الخدمــات مســجل باســم المســتأجر 
ــيكات أو  ــور الش ــم ص ــة وتقدي ــات متتالي ــالث دفع ــات ث ــل ٢٠٢٠ أو إثب ــهر أبري ــل ش ــأة قب للمنش

ــهور ــالث ش ــالل ث ــار خ ــوم اإليج ــع رس ــات دف إثب

ــع -  ــركة - المصن ــالت الش ــال - مح ــكن العم ــركة - س ــر الش ــار )مق ــود االيج ــورة عق 8- ص
ــخ ــازن( .. إل المخ

9- تقديم عقد إيجار ساري في حالة رغبة الشركة باالستفادة من تمويل اإليجارات

١٠- إثبات دفع رواتب الموظفين خالل أي من األشهر الثالث السابقة

١١- تقديم كفالة شخصية من قبل مقدم الطلب بكامل مبلغ التمويل مع األرباح

1- Valid Commercial Registration (Company CR)

2- Valid Trade License

3- Valid Computer Card

4- Financing request from the company Signed by the authorized signatory & the 
partners of the company as well.

5- ID copy of the authorized signatory/signatories

6- A Copy of the Applicant QID

7- The following proofs must be provided in case the finance request is for rent:

Attested Rental Agreements dated before April 2020 or water & electricity meter 
registered in the name of the tenant dated before April 2020, or proof of three 
consecutive payments of the rental fee within three months.

8- Rental Agreement copies (factory, business outlet, warehouse and labor 
accommodation rent)  etc ..

9- Presenting a valid lease contract if the company would like to benefit from 
the rental financing 

10- Proof of payroll payment during any of the previous three months

11- Provide a personal guarantee by the applicant with the full amount of the 
financing + profits .

Main Account No. (CIF)

Applicant QID - (please specify only one Qatari partner’s QID)
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التمويل المطلوب للرواتب )ثالثة شهور(

التمويل المطلوب لتغطية القيمة االيجارية )ثالثة اشهر(

إجمالى التمويل المطلوب )للرواتب وااليجارات(

سيمول برنامج الضمانات الوطني رواتب الموظفين حسب نظام حماية األجور لمدة 3 أشهر تدفع على 
أشهر   3 لمدة  العمال(  سكن  مستودعات،  أعمال،  مرافق  )مصانع،  اإليجار  ومستحقات  شهري  أساس 

تدفع على أساس شهري

Finance request for salaries (for three months)

Finance request for rent (for three months)

Total finance request (salaries and Rent)

This program is to finance the Staff payroll as per the Wage Protection system registry 
(WPS) for a period of up to 3 months paid on a monthly pro-rata basis - Rental fees (factory, 
business outlet, warehouse and labor accommodation rent) for a period of up to 3 months 
paid on a monthly pro-rata basis.

 Finance request detailsبيانات طلب التمويل 

Name of Authorized Signatory 
اسم الُمفّوض بالتوقيع

QID 
بطاقة الهوية القطرية

Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
ختم الشركة

عدد الموظفين بالشركة 

الرواتب 

القيمه بالريال القطري الشهر  

يناير 

فبراير 

مارس

عقود االيجار

القيمه بالريال القطري بيان  

المصنع 

مقر ومحالت الشركة 

المخازن 

سكن الموظفين والعمال

No of employees under company sponsorship 

Salaries

Month  Amount (in QAR)

Jan

Feb

March

Rental Agreement 

Description  Amount (in QAR)

factory

Business outlet

Warehouse

Labor accommodation

Kindly furnish us with your feedback about the followingيرجى تعبئة البيانات التالية

التمويل المطلوب للرواتب )ثالثة شهور(
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Company StampSignatureDesignationQIDName of Authorized Signatory
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Other أخرى                                                                                                                                                        
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إجمالى التمويل المطلوب )للرواتب وااليجارات(

سيمول برنامج الضمانات الوطني رواتب الموظفين حسب نظام حماية األجور لمدة 3 أشهر تدفع على 
أشهر   3 لمدة  العمال(  سكن  مستودعات،  أعمال،  مرافق  )مصانع،  اإليجار  ومستحقات  شهري  أساس 

تدفع على أساس شهري

Finance request for salaries (for three months)

Finance request for rent (for three months)

Total finance request (salaries and Rent)

This program is to finance the Staff payroll as per the Wage Protection system registry 
(WPS) for a period of up to 3 months paid on a monthly pro-rata basis - Rental fees (factory, 
business outlet, warehouse and labor accommodation rent) for a period of up to 3 months 
paid on a monthly pro-rata basis.
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Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
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عدد الموظفين بالشركة 
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القيمه بالريال القطري الشهر  

يناير 

فبراير 

مارس

عقود االيجار

القيمه بالريال القطري بيان  

المصنع 
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No of employees under company sponsorship 

Salaries

Month  Amount (in QAR)
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Feb
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Description  Amount (in QAR)

factory
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Labor accommodation

Kindly furnish us with your feedback about the followingيرجى تعبئة البيانات التالية

عقود اإليجارعدد

سيمول برنامج الضمانات الوطني رواتب الموظفين حسب نظام حماية األجور لمدة 6 أشهر 
تدفع على أساس شهري وسيكون الحد األقصى للرواتب عشرة آالف ريال قطري ومستحقات 

اإليجار )مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال( ... إلخ  لمدة 6 أشهر تدفع على 
أساس شهري وأن ال يتعدى التمويل إثنان مليون ونصف شهريًا للبطاقة الشخصية الواحدة

مبلغ التمويل المطلوب للرواتب

مبلغ التمويل المطلوب لتغطية القيمة اإليجارية

This program is to finance the Staff payroll as per the Wage Protection system registry 
(WPS) for a period of up to 6 months paid on a monthly pro-rata basis and the maximum 
salary payment 10,000 QAR- Rental fees (factory, business outlet, warehouse and labor 
accommodation rent) etc ... for a period of up to 6 months paid on a monthly pro-rata basis 
and the financing should not exceed 2,500,000 million monthly per QID.

Finance request for salaries

Finance request for rent

                                                                                                                                                        WPS مبلغ شهر واحد من رواتبOne monthly payroll amount per WPS

التمويل المطلوب للرواتب )ثالثة شهور(

التمويل المطلوب لتغطية القيمة االيجارية )ثالثة اشهر(

إجمالى التمويل المطلوب )للرواتب وااليجارات(

سيمول برنامج الضمانات الوطني رواتب الموظفين حسب نظام حماية األجور لمدة 3 أشهر تدفع على 
أشهر   3 لمدة  العمال(  سكن  مستودعات،  أعمال،  مرافق  )مصانع،  اإليجار  ومستحقات  شهري  أساس 

تدفع على أساس شهري

Finance request for salaries (for three months)

Finance request for rent (for three months)

Total finance request (salaries and Rent)

This program is to finance the Staff payroll as per the Wage Protection system registry 
(WPS) for a period of up to 3 months paid on a monthly pro-rata basis - Rental fees (factory, 
business outlet, warehouse and labor accommodation rent) for a period of up to 3 months 
paid on a monthly pro-rata basis.

 Finance request detailsبيانات طلب التمويل 

Name of Authorized Signatory 
اسم الُمفّوض بالتوقيع

QID 
بطاقة الهوية القطرية

Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
ختم الشركة

عدد الموظفين بالشركة 

الرواتب 

القيمه بالريال القطري الشهر  

يناير 

فبراير 

مارس

عقود االيجار

القيمه بالريال القطري بيان  

المصنع 

مقر ومحالت الشركة 

المخازن 

سكن الموظفين والعمال

No of employees under company sponsorship 

Salaries

Month  Amount (in QAR)

Jan

Feb

March

Rental Agreement 

Description  Amount (in QAR)

factory

Business outlet

Warehouse

Labor accommodation

Kindly furnish us with your feedback about the followingيرجى تعبئة البيانات التالية

Payroll
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Facility structure and repaymentاختيار هيكلية التمويل وطريقة السداد

*On behalf of such customers , Qatar Development Bank will pay to MAR a profit rate of 1.5% سيقوم بنك قطر للتنمية بتحمل العائد بمعدل ١.٥ % على الستة اشهر بالنيابة عن العمالء

»نقر نحن بأن المعلومات أعاله صحيحة ونتعهد بتزويد المصرف بأي تغييرات تطرأ عليها. ونفوضكم باالستعالم 
عن البيانات التي تخصنا مع أي بنك أو جهة يوافق عليها المصرف المركزي أو مركز قطر للمعلومات اإلئتمانية.

للمعلومات  قطر  مركز  أو  المركزي  قطر  لمصرف  بياناتي  عن  االبالغ  تخويلكم  على  بموافقتي  أقر 
االئتمانية وأحكام المصرف.

نرجوا التكرم بالموافقة على طلبنا للتمويل وسوف نقوم بإبرام وتوقيع كافة العقود المتعلقة بطلبنا 
حسب النظام المتبع لديكم وحسب الشروط. كما نتعهد بالقيام برهن الحصص منعُا من التصرف 

فيها  و ذلك حتى  قيامنا بتسديد اإللتزام.

التي حددها مصرف  نقر نحن ان جميع المعلومات المذكورة أعاله صحيحة. واننا نقبل الشروط واالحكام 
قطر اإلسالمي الموجودة في هذا الطلب ونوافق عليها وعلى أية تعديالت قد يراها المصرف ضرورية الحقُا.
لتسديد  غيرها(  أو  أعاله  )المذكورة  المصرف  في  الموجودة  حساباتنا  على  بالخصم  نفوضكم  كما 
مصاريف  أو  مسئولية  أو  أضرار  أو  خسارة  أي  عن  المصرف  تعويض  على  ونوافق  مبالغ  أو  نفقات  أي 
حسابنا. على  بمعرفتنا  أو  قبلنا  من  ترتكب  واألحكام  للشروط  مخالفة  ألي  نتيجة  المصرف   يتكبدها 

الودائع  أو كسر  بيع الصكوك  او  التفويض، يكون من حق المصرف السداد من حساباتنا  بموجب هذا 
وتسديد االلتزامات للمصرف في حالة تخلف المدين/المدينين عن سداد أي منها في وقت استحقاقها 
هي  للمصرف  الشركة  من  تصدر  التي  الشيكات  كافة  بأن  نقر  كما  بذلك.  إخطارنا  الى   الحاجة  دون 
شيكات للوفاء بالمديونية  بالمعنى القانوني للوفاء كما ورد في القانون و للمصرف الحق بعرضها على 
بالتمويل  الخاصة  االجراءات  و  للسياسات  يخضع  التمويل   منح  بأن  نعي  حقوقه<  الستيفاء  الحسابات 

لدى مصرف قطر االسالمي .«

We hereby declare that the above mentioned information is correct and I undertake to provide 
you with any changes that may occur. And we irrevocably authorize you at all times to enquire 
about our account(s)/relationships with other Bank or any other parties approved by Qatar 
Central Bank or the Credit Bureau of Qatar.

We seek your kind approval to grant us a finance, and we acknowledge our obligation to 
sign the mandated contract as determined by your system and as per the Bank’s terms and 
conditions Also, we undertake to pledge the shares till the settlement, we declare that all the 
information given above are true.

We accept and agree to the terms and conditions of use as published overleaf and amended 
from time to time. We further authorize you to debit our accounts in the Bank whatsoever 
(mentioned above or not) to settle any fees, amount and charges. We hereby agree to the 
indemnify QIB against any loss, damage, liability or cost incurred by QIB on account of any 
breach by me or with my knowledge.

According to this authority, QIB shall have the right, without a prior warning or notice, to 
debit this Sukuk/account or deposit for settlement when the indebted are in default on due 
obligations. We acknowledge that any check drawn by the company will always maintain the 
legal meaning of check and will not be considered at any circumstances as a security check. 
granting the finance will be as per the policy and the procedure of QIB. 

Acknowledgement and Authorizationإقرار و تفويض

يرجى اختيار برنامج التمويل:

6 شهور فترة السماح   االختيار األول  

السداد خالل الستة اشهر السداد     

6 شهور  فترة التمويل     

1.5% سنويًا    سعر العائد   

سيقوم بنك قطر للتنمية بتحمل العائد بمعدل 1.5% على الستة اشهر بالنيابة عن العمالء

12 شهر  فترة السماح   االختيار الثاني  

السداد خالل الستة اشهر االخيرة من فترة السماح السداد     

12 شهر  فترة التمويل     

QMRL + 1% (minimum 3.5% p.a.)    سعر العائد   

يتحمل بنك قطر للتنمية جزء من العائد السنوي بواقع 1.5% سنويًا

12 شهر  فترة السماح   االختيار الثالث    

12 قسط شهري السداد     

24 شهر  فترة التمويل     

QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)    سعر العائد   

يتحمل بنك قطر للتنمية جزء من العائد السنوى بواقع 1.5% سنويا للسنة االولى

12 شهر  فترة السماح   االختيار الرابع     

24 قسط شهري السداد     

36 شهر   فترة التمويل     

QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)    سعر العائد   

يتحمل بنك التنمية جزء من العائد السنوى بواقع 1.5% سنويا للسنة االولى 

التدوير األول بعد )6( اشهر والثاني  بعد  إعادة  الرابع سيتم  او  الثالث  او  الثاني  في حال اختيار اي من االختيار 
)12( شهر

السلع عبارة عن وحدات ثمن كل وحدة ريال قطري واحد

Kindly select one of the following categories 

Category 1 Grace period  6 months

 Repayment  during 6 months grace period

 tenor  6 months

 Profit rate (*)  1.5% p.a.

*On behalf of such customers , Qatar development bank will pay to QIB a profit rate of 1.5%

Category 2 Grace period  12 months

 Repayment  during last 6 month of the grace period

 tenor  12 months

 Profit rate (**)  QMRL + 1% (minimum 3.5% p.a.)

** On behalf of such customers , Qatar development bank will pay to QIB profit rate 
represented of 1.5% (out the total profit rate percentage) 

Category 3 Grace period  12 months

 Repayment  12 monthly installment 

 tenor  24 months 

 Profit rate   QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)

Qatar Development Bank will pay to QIB profit rate
represented of 1.5 for the first year% (out the total profit rate percentage)

Category 4 Grace period  12 months

 Repayment  24 monthly installments 

 tenor  36 Months 

 Profit rate   QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)

Qatar development bank will pay to QIB profit rate
represented of 1.5% for the first year (out the total profit rate percentage)
In case of second or third or fourth (categories) are selected, first rollover will be 
executed after 6 months , second rollover will be executed after 12 months
The price for each commodity unit is one Qatari Riyal
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Name of Authorized Signatory 
اسم الُمفّوض بالتوقيع

QID 
بطاقة الهوية القطرية

Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
ختم الشركة

»نقر نحن بأن المعلومات أعاله صحيحة ونتعهد بتزويد المصرف بأي تغييرات تطرأ عليها. ونفوضكم باالستعالم 
عن البيانات التي تخصنا مع أي بنك أو جهة يوافق عليها المصرف المركزي أو مركز قطر للمعلومات اإلئتمانية.

للمعلومات  قطر  مركز  أو  المركزي  قطر  لمصرف  بياناتي  عن  االبالغ  تخويلكم  على  بموافقتي  أقر 
االئتمانية وأحكام المصرف.

نرجوا التكرم بالموافقة على طلبنا للتمويل وسوف نقوم بإبرام وتوقيع كافة العقود المتعلقة بطلبنا 
حسب النظام المتبع لديكم وحسب الشروط. كما نتعهد بالقيام برهن الحصص منعُا من التصرف 

فيها  و ذلك حتى  قيامنا بتسديد اإللتزام.

التي حددها مصرف  نقر نحن ان جميع المعلومات المذكورة أعاله صحيحة. واننا نقبل الشروط واالحكام 
قطر اإلسالمي الموجودة في هذا الطلب ونوافق عليها وعلى أية تعديالت قد يراها المصرف ضرورية الحقُا.
لتسديد  غيرها(  أو  أعاله  )المذكورة  المصرف  في  الموجودة  حساباتنا  على  بالخصم  نفوضكم  كما 
مصاريف  أو  مسئولية  أو  أضرار  أو  خسارة  أي  عن  المصرف  تعويض  على  ونوافق  مبالغ  أو  نفقات  أي 
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وتسديد االلتزامات للمصرف في حالة تخلف المدين/المدينين عن سداد أي منها في وقت استحقاقها 
هي  للمصرف  الشركة  من  تصدر  التي  الشيكات  كافة  بأن  نقر  كما  بذلك.  إخطارنا  الى   الحاجة  دون 
شيكات للوفاء بالمديونية  بالمعنى القانوني للوفاء كما ورد في القانون و للمصرف الحق بعرضها على 
بالتمويل  الخاصة  االجراءات  و  للسياسات  يخضع  التمويل   منح  بأن  نعي  حقوقه<  الستيفاء  الحسابات 
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from time to time. We further authorize you to debit our accounts in the Bank whatsoever 
(mentioned above or not) to settle any fees, amount and charges. We hereby agree to the 
indemnify QIB against any loss, damage, liability or cost incurred by QIB on account of any 
breach by me or with my knowledge.

According to this authority, QIB shall have the right, without a prior warning or notice, to 
debit this Sukuk/account or deposit for settlement when the indebted are in default on due 
obligations. We acknowledge that any check drawn by the company will always maintain the 
legal meaning of check and will not be considered at any circumstances as a security check. 
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 Repayment  24 monthly installments 
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In case of second or third or fourth (categories) are selected, first rollover will be 
executed after 6 months , second rollover will be executed after 12 months
The price for each commodity unit is one Qatari Riyal
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Qatar development bank will pay to QIB profit rate
represented of 1.5% for the first year (out the total profit rate percentage)
In case of second or third or fourth (categories) are selected, first rollover will be 
executed after 6 months , second rollover will be executed after 12 months
The price for each commodity unit is one Qatari Riyal

 Facility structure and repaymentاختيار هيكلية التمويل وطريقة السداد

Name of Authorized Signatory 
اسم الُمفّوض بالتوقيع

QID 
بطاقة الهوية القطرية

Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
ختم الشركة

»نقر نحن بأن المعلومات أعاله صحيحة ونتعهد بتزويد المصرف بأي تغييرات تطرأ عليها. ونفوضكم باالستعالم 
عن البيانات التي تخصنا مع أي بنك أو جهة يوافق عليها المصرف المركزي أو مركز قطر للمعلومات اإلئتمانية.

للمعلومات  قطر  مركز  أو  المركزي  قطر  لمصرف  بياناتي  عن  االبالغ  تخويلكم  على  بموافقتي  أقر 
االئتمانية وأحكام المصرف.

نرجوا التكرم بالموافقة على طلبنا للتمويل وسوف نقوم بإبرام وتوقيع كافة العقود المتعلقة بطلبنا 
حسب النظام المتبع لديكم وحسب الشروط. كما نتعهد بالقيام برهن الحصص منعُا من التصرف 

فيها  و ذلك حتى  قيامنا بتسديد اإللتزام.

التي حددها مصرف  نقر نحن ان جميع المعلومات المذكورة أعاله صحيحة. واننا نقبل الشروط واالحكام 
قطر اإلسالمي الموجودة في هذا الطلب ونوافق عليها وعلى أية تعديالت قد يراها المصرف ضرورية الحقُا.
لتسديد  غيرها(  أو  أعاله  )المذكورة  المصرف  في  الموجودة  حساباتنا  على  بالخصم  نفوضكم  كما 
مصاريف  أو  مسئولية  أو  أضرار  أو  خسارة  أي  عن  المصرف  تعويض  على  ونوافق  مبالغ  أو  نفقات  أي 
حسابنا. على  بمعرفتنا  أو  قبلنا  من  ترتكب  واألحكام  للشروط  مخالفة  ألي  نتيجة  المصرف   يتكبدها 

الودائع  أو كسر  بيع الصكوك  او  التفويض، يكون من حق المصرف السداد من حساباتنا  بموجب هذا 
وتسديد االلتزامات للمصرف في حالة تخلف المدين/المدينين عن سداد أي منها في وقت استحقاقها 
هي  للمصرف  الشركة  من  تصدر  التي  الشيكات  كافة  بأن  نقر  كما  بذلك.  إخطارنا  الى   الحاجة  دون 
شيكات للوفاء بالمديونية  بالمعنى القانوني للوفاء كما ورد في القانون و للمصرف الحق بعرضها على 
بالتمويل  الخاصة  االجراءات  و  للسياسات  يخضع  التمويل   منح  بأن  نعي  حقوقه<  الستيفاء  الحسابات 

لدى مصرف قطر االسالمي .«

We hereby declare that the above mentioned information is correct and I undertake to provide 
you with any changes that may occur. And we irrevocably authorize you at all times to enquire 
about our account(s)/relationships with other Bank or any other parties approved by Qatar 
Central Bank or the Credit Bureau of Qatar.

We seek your kind approval to grant us a finance, and we acknowledge our obligation to 
sign the mandated contract as determined by your system and as per the Bank’s terms and 
conditions Also, we undertake to pledge the shares till the settlement, we declare that all the 
information given above are true.

We accept and agree to the terms and conditions of use as published overleaf and amended 
from time to time. We further authorize you to debit our accounts in the Bank whatsoever 
(mentioned above or not) to settle any fees, amount and charges. We hereby agree to the 
indemnify QIB against any loss, damage, liability or cost incurred by QIB on account of any 
breach by me or with my knowledge.

According to this authority, QIB shall have the right, without a prior warning or notice, to 
debit this Sukuk/account or deposit for settlement when the indebted are in default on due 
obligations. We acknowledge that any check drawn by the company will always maintain the 
legal meaning of check and will not be considered at any circumstances as a security check. 
granting the finance will be as per the policy and the procedure of QIB. 

Acknowledgement and Authorizationإقرار و تفويض

يرجى اختيار برنامج التمويل:

6 شهور فترة السماح   االختيار األول  

السداد خالل الستة اشهر السداد     

6 شهور  فترة التمويل     

1.5% سنويًا    سعر العائد   

سيقوم بنك قطر للتنمية بتحمل العائد بمعدل 1.5% على الستة اشهر بالنيابة عن العمالء

12 شهر  فترة السماح   االختيار الثاني  

السداد خالل الستة اشهر االخيرة من فترة السماح السداد     

12 شهر  فترة التمويل     

QMRL + 1% (minimum 3.5% p.a.)    سعر العائد   

يتحمل بنك قطر للتنمية جزء من العائد السنوي بواقع 1.5% سنويًا

12 شهر  فترة السماح   االختيار الثالث    

12 قسط شهري السداد     

24 شهر  فترة التمويل     

QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)    سعر العائد   

يتحمل بنك قطر للتنمية جزء من العائد السنوى بواقع 1.5% سنويا للسنة االولى

12 شهر  فترة السماح   االختيار الرابع     

24 قسط شهري السداد     

36 شهر   فترة التمويل     

QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)    سعر العائد   

يتحمل بنك التنمية جزء من العائد السنوى بواقع 1.5% سنويا للسنة االولى 

التدوير األول بعد )6( اشهر والثاني  بعد  إعادة  الرابع سيتم  او  الثالث  او  الثاني  في حال اختيار اي من االختيار 
)12( شهر

السلع عبارة عن وحدات ثمن كل وحدة ريال قطري واحد

Kindly select one of the following categories 

Category 1 Grace period  6 months

 Repayment  during 6 months grace period

 tenor  6 months

 Profit rate (*)  1.5% p.a.

*On behalf of such customers , Qatar development bank will pay to QIB a profit rate of 1.5%

Category 2 Grace period  12 months

 Repayment  during last 6 month of the grace period

 tenor  12 months

 Profit rate (**)  QMRL + 1% (minimum 3.5% p.a.)

** On behalf of such customers , Qatar development bank will pay to QIB profit rate 
represented of 1.5% (out the total profit rate percentage) 

Category 3 Grace period  12 months

 Repayment  12 monthly installment 

 tenor  24 months 

 Profit rate   QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)

Qatar Development Bank will pay to QIB profit rate
represented of 1.5 for the first year% (out the total profit rate percentage)

Category 4 Grace period  12 months

 Repayment  24 monthly installments 

 tenor  36 Months 

 Profit rate   QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)

Qatar development bank will pay to QIB profit rate
represented of 1.5% for the first year (out the total profit rate percentage)
In case of second or third or fourth (categories) are selected, first rollover will be 
executed after 6 months , second rollover will be executed after 12 months
The price for each commodity unit is one Qatari Riyal

 Facility structure and repaymentاختيار هيكلية التمويل وطريقة السداد

Name of Authorized Signatory 
اسم الُمفّوض بالتوقيع

QID 
بطاقة الهوية القطرية

Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
ختم الشركة

Qatar Development Bank will pay to profit rate
represented of 1.5 for the first 6 months & QMR + 1% for the next 6 months)

يتحمل بنك قطر للتنمية جزء من العائد السنوي بواقع ١.٥ % سنويًا للسنة األولى

Qatar development bank will pay to MAR profit rate
represented of 1.5 for the first 6 months & QMR + 1% for the next 6 months)

In case of second or third or fourth (categories) are selected, first rollover will may
executed after 6 months , second rollover will may executed after 12 months
The price for each commodity unit is one Qatari Riyal

Tenor  36 months

Grace period 12 months or 24 months

Repayment  24 monthly installments

Profit rate  QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)

12 months additional grace period

Tenor  24 months

Grace period 12 months or 24

Repayment  12 monthly installments

Profit rate  QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.)

12 months additional grace period

Category 4

Category 3

٣6 شهر فترة التمويل  
١٢ شهر أو ٢4 شهر فترة السماح  

٢4  قسط شهري السداد  
QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.) سعر العائد  

فترة سماح إضافية لمدة ١٢ شهر

٢4 شهر فترة التمويل  
١٢ شهر أو ٢4 شهر فترة السماح  

١٢  قسط شهري السداد  
QMRL + 2% (minimum 4.5% p.a.) سعر العائد  

فترة سماح إضافية لمدة ١٢ شهر

االختيار الرابع

االختيار الثالث

اسم الُمفّوض بالتوقيعبطاقة الهوية القطريةالُمسمى الوظيفيالتوقيعختم الشركة
Company StampSignatureDesignationQIDName of Authorized Signatory

Acknowledgement and Authorizationإقرار و تفويض
»نقر نحن 

١-  بأن المعلومات أعاله صحيحة،  ونتعهد بتزويد مصرف الريان بأي تغييرات تطرأ عليها. 

٢-  بقبولنــا الشــروط واالحــكام التــي حددهــا مصــرف الريــان الموجــودة فــي هــذا الطلــب ونوافــق 
عليهــا وعلــى أيــة تعديــالت الحقــة  قــد يراهــا مصــرف الريــان ضروريــة.

٣-  بأن منح التمويل يخضع للسياسات و االجراءات الخاصة بالتمويل لدى مصرف الريان. 

4-  بأن كافة الشيكات التي تصدر من الشركة لمصرف الريان هي شيكات للوفاء.

ونفوضكم دون أي شرط أو قيد: 

ــا مــع أي بنــك أو أي جهــة أخــرى بمــا فــي ذلــك مركــز  ــات التــي تخصن ١-   باالســتعالم عــن البيان
ــار  ــي االستفس ــق ف ــان الح ــرف الري ــون لمص ــى ان يك ــق عل ــة، و ونواف ــات االئتماني ــر للمعلوم قط

ــر مــن مــرة عــن التاريــخ اإلئتمانــي ســواء ان كان ذلــك قبــل أو بعــد منحــي اي تمويــل.  أكث

٢-  بالخصــم مــن حســاباتنا الموجــودة فــي مصــرف الريــان )أيــًا كان نوعهــا(، بمــا فيهــا الودائــع 
وذلــك لتســديد أي أقســاط أو نفقــات أو مبالــغ تكبدهــا مصــرف الريــان.

نأمــل التكــرم بالموافقــة علــى طلبنــا للتمويــل ، حســب النظــام المتبــع لديكــم وحســب شــروط 
مصــرف الريــان. 

ونوافــق علــى تعويــض مصــرف الريــان عــن أي خســارة أو أضــرار مســؤوليات أو مصاريــف يتكبدهــا 
فــي حالــة مخالفتنــا الي مــن الشــروط أو التعهــدات أو اإلقــرارات التــي قدمانهــا لمصــرف الريــان.

We hereby:
1-  Declare that the abovementioned information is correct and we undertake to provide 
Masraf Al Rayan with any changes that may occur. 
2-  Accept and agree to the Terms and Conditions stipulated in this application, and to any 
subsequent amendments that Masraf Al Rayan may deem necessary.
3-  Acknowledge that this finance application is subject to Masraf Al Rayan’s financing 
policies and procedures.
4-  Confirm that all the Cheques issued/shall be issued by the Company are payment 
cheques to fulfil the dues. 

We irrevocably and unconditionally authorize Masraf Al Rayan:
1-  At all times to enquire about our account(s)/relationships with other Bank or any other 
parties including the Credit Bureau of Qatar. We further agree that Masraf Al Rayan has the 
right to inquire more than once about our credit history, whether before or after grating us 
any facility.
2-  To debit our accounts (whatever its type) including the Deposits in Masraf Al Rayan to 
settle any installment, fees, and amount incurred by Masraf Al Rayan.

To grant us finance, and according to Masraf Al Rayan’s the Masraf Al Rayan’s terms and 
conditions.

We hereby agree to indemnify Masraf Al Rayan against any loss, damage, liability or 
cost incurred by Masraf Al Rayan in the event that we violate any of the conditions, 
representations or acknowledgments submitted to Masraf Al Rayan.

دفعةواحدة بعد ستة أشهر

ستة اشهر االخيرة من فترة السماح

Tenor  12 months

Grace period 6 months or 18 months

Repayment  6 monthly installments after grace period 

Profit rate  QMRL + 1% (minimum 3.5% p.a.)

12 months additional grace period

Tenor  6 months

Grace period 6 months or 18 months

Repayment  One bullet after 6 months grace period

Profit rate  1.5% p.a.

12 months additional grace period

Category 2

Category 1

Kindly select one of the following categories

١٢ شهر فترة التمويل  
6 شهور أو ١8 شهر فترة السماح  

ستة أشهر بعد فترة السماح السداد  
QMRL + 1% (minimum 3.5% p.a.) سعر العائد  

فترة سماح إضافية لمدة ١٢ شهر

6 أشهر فترة التمويل  
6 أشهر أو ١8 شهر فترة السماح  

دفعة واحدة بعد ستة أشهر السداد  
١.٥ % سنويًا سعر العائد  

فترة سماح إضافية لمدة ١٢ شهر

االختيار الثاني

االختيار األول

يرجى اختيار برنامج التمويل:

** On behalf of such customers , Qatar Development Bank will pay profit rate
of % 1.5 for the first 6 months & QMR + 1% for the next 6 months)

يتحمل بنك قطر للتنمية جزء من العائد السنوي بواقع ١.٥ % ألول 6 أشهر
كما يتحمل بنك قطر للتنمية )١ % + سعر اقتراض مصرف قطر المركزي( للفترة 

المتبقية من السنة األولى

يتحمل بنك قطر للتنمية جزء من العائد السنوي بواقع ١.٥ % ألول 6 أشهر
كما يتحمل بنك قطر للتنمية )١ % + سعر اقتراض مصرف قطر المركزي( للفترة 

المتبقية من السنة األولى

يتحمل بنك التنمية جزء من العائد السنوى بواقع ١.٥ % ألول 6 أشهر
كما يتحمل بنك قطر للتنمية )١ % + سعر اقتراض مصرف قطر المركزي( للفترة 

المتبقية من السنة األولى
في حال اختيار اي من االختيار الثاني او الثالث او الرابع فقد يتم إعادة التدوير األول 

بعد )6( اشهر والثاني بعد )١٢( شهر
السلع عبارة عن وحدات ثمن كل وحدة ريال قطري واحد
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اسم الُمفّوض بالتوقيعبطاقة الهوية القطريةالُمسمى الوظيفيالتوقيعختم الشركة
Company StampSignatureDesignationQIDName of Authorized Signatory

Eligibility Criteriaالمعايير االساسية للبرنامج

Financing tenor will be up to 2 years & grace period of up to 24 months.

We acknowledge that we have been acquainted and aware with the criteria for this
program set by Qatar Development Bank in accordance with the aforementioned 
terms and conditions, and we acknowledge that the Masraf Al Rayan will not be 
responsible for accepting our facility request related to this subject in the event 
that our financing application deviates from these standards and according to our 
signature below, we acknowledge and understand that our facility request will be 
subject to the final approval of Qatar Development Bank.

The benefit for the company is related to the Qatari ID, and it is not allowed to apply 
for the same company by another Qatari ID. 

This program is to finance the Staff payroll as per the Wage Protection system registry
(WPS) for a period of up to 6 months paid on a monthly pro-rata basis - Rental fees
(factory, business outlet, warehouse and labor accommodation rent) etc ... for a period 
of up to 6 months paid on a monthly pro-rata basis.

ســيمول برنامــج الضمانــات الوطنــي رواتــب الموظفيــن حســب نظــام حمايــة األجور لمدة 6 
أشــهر تدفــع علــى أســاس شــهري ومســتحقات اإليجــار )مصانــع، مرافــق أعمــال، مســتودعات، 

ــهري. ــاس ش ــى أس ــع عل ــهر تدف ــدة 6 أش ــخ لم ــال( .. إل ــكن العم س

نقــر نحــن بأننــا اطلعنــا علــى الشــروط والمعاييــر الخاصــة بهــذا البرنامــج التــي وضعهــا بنــك قطــر 
للتنميــة وفقــا لمــا ذكــر اعــاله كمــا ونقــر بــأن مصــرف الريــان لــن يكــون مســؤواًل عــن قبــول طلــب 
التمويــل الخــاص بنــا المرتبــط بهــذا الموضــوع فــي حــال خــروج معطيــات هــذا الطلــب عــن هــذه 
ــا  ــيكون خاضع ــل س ــب التموي ــأن طل ــم ب ــر ونتفه ــا نق ــاه فانن ــا ادن ــب توقيعن ــر وبموج المعايي

للموافقــة النهائيــة مــن قبــل بنــك قطــر للتنميــة .

ــأن  ــمح ب ــة وال يس ــخصية القطري ــة الش ــة بالبطاق ــركة مرتبط ــبة للش ــتفادة بالنس ــون االس تك
ــة أخــرى. يتــم  التقديــم علــى ذات الشــركة مــن قبــل  بطاقــة قطري

فترات السماح والسداد ستكون لغاية سنتين لفترة السماح وسنتين لفترة السداد.

ــهريا  ــري ش ــال قط ــون ري ــى ٢.٥ ملي ــد أقص ــيكون بح ــارات س ــب و اإليج ــل للروات ــب تموي كل طل
لحــد أقصــى ســتة أشــهر بســقف تمويلــي اليتعــدى 7.٥ مليــون ريــال قطــري وســيتم ذلــك بنــاء 

علــى المبالــغ الفعليــة لرواتــب الموظفيــن ورســوم اإليجــار.

حســب تعليمــات بنــك قطــر للتنميــة قــد يتــم منــح مبالــغ تمويــل إضافيــة لبعــض القطاعــات 
ــركات. والش

Each application will be assessed with maximum financing allowed per beneficiary
company is up to QAR 2.5 million per month for a period of 6 months (not exceeding 
QAR 7.5 million in total) based on the actual amounts of employee salaries and rental fees.

Additional financing amount may be granted to certain sectors and companies deemed 
eligible by Qatar Development Bank.

Any company that exist in Qatar that are registered in Qatar with a minimum 
ownership of 10% of Qatari nationals will be eligible.

بإمــكان أي مــن الشــركاء القطرييــن بنســبة التقــل علــى ١٠ % التقديــم لالســتفادة مــن البرنامــج 
)يحــق للبطاقــة الشــخصية القطريــة تقديــم علــى عــدد ال محــدود شــريطة أن ال يتعــدى 

ــهريًا(. ــف ش ــن ونص ــدة مليوني ــخصية الواح ــة الش ــل للبطاق التموي

أشهر   3 لمدة  األجور  حماية  نظام  حسب  الموظفين  رواتب  الوطني  الضمانات  برنامج  سيمول 
تدفع على أساس شهري ومستحقات اإليجار )مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال( 

لمدة 3 أشهر تدفع على أساس شهري.

الشركات المخولة لالستفادة من هذا البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة %100 
( ذات  تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا )كوفيد- 19  الخاص وفق قوانين دولة قطرالتي  للقطاع 

رخصة تجارية سارية المفعول.

البرنامج وإذا كان  ال يحق للشركات العاملة في مجال العقار، والبناء، والمقاوالت االستفادة من 
السجل التجاري يعكس أي نوع من االنشطة المستثناة من هذا البرنامج ، باعتباره نشاطا مستقاًل 

أو جزًءا من عدة انشطة، فإن هذه الشركة ليست مؤهلة لهذا البرنامج.

)كل  البرنامج  من  لالستفادة  التقديم   %10 على  التقل  بنسبة  القطريين  الشركاء  من  أي  بإمكان 
شريك/ رقم شخصي قطري وسجل تجاري مخول لالستفادة مرة واحدة فقط من البرنامج(. 

يحق تقديم طلب واحد فقط لكل بطاقة شخصية والسجل التجاري وفي حال وجود شركات 
اخرى فيجب ان يتقدم بالطلب ببطاقة شخصية لشريك اخر.

البرنامج مخصص للشركات وفروع الشركات العاملة في قطر.

لن ٌيسمح للشركات التي تم اعفاءهم من دفع االيجارات من الجهات المؤجرة )مالكي العقارات( 
بتمويل االيجارات من خالل هذا البرنامج

كل طلب تمويل للرواتب و اإليجارات سيكون بحد أقصى 2.5 مليون ريال قطري شهريا لحد أقصى 
ثالثة أشهر بسقف تمويلي اليتعدى 7.5 مليون ريال قطري وسيتم ذلك بناء على المبالغ الفعلية 

لرواتب الموظفين ورسوم اإليجار. 

فترات السماح والسداد ستكون لغاية سنة لفترة السماح وسنتين لفترة السداد.

يجب تقديم طلب التمويل والوثائق المطلوبة إلى البنك الذي يتولى شهريا دفع الرواتب من خالل 
نظام ضمان األجور الخاص بشركتك. ال يجوز التقديم لبنك آخر.

مدة دراسة وتقييم الطلبات والملفات ستكون خالل 5 أيام عمل من أجل دراسة الملفات واتخاذ 
لجميع  ومستوفي  مكتمل  تمويل  لطلب  تقديمكم  تاريخ  من  وذلك  عدمه  من  التمويل  قرار 

المستندات المطلوبة وهذه المدة ال تتضمن اجراءات صرف التمويل.

 2020 يونيو   30 ولغاية  ابريل   01 من  ابتداء  فقط  اشهر  لثالثة  متاحة  ستكون  التمويلية  النافذة  هذه 
فقط ويمكنكم التقديم خالل هذه الفترة حصرا وفقا لبنك قطر للتنمية.

للتنمية  قطر  بنك  وضعها  التي  البرنامج  بهذا  الخاصة  والمعايير  الشروط  على  اطلعنا  بأننا  نحن  نقر 
بنا  الخاص  التمويل  طلب  قبول  عن  مسؤواًل  يكون  لن  المصرف  بأن  ونقر  كما  اعاله  ذكر  لما  وفقا 
المرتبط بهذا الموضوع في حال خروج معطيات هذا الطلب عن هذه المعايير وبموجب توقيعنا ادناه 

فاننا نقر ونتفهم بأن طلب التمويل سيكون خاضعا للموافقة النهائية من قبل بنك قطر للتنمية .

This program is to finance the Staff payroll as per the Wage Protection system registry 
(WPS) for a period of up to 3 months paid on a monthly pro-rata basis - Rental fees 
(factory, business outlet, warehouse and labor accommodation rent) for a period of up 
to 3 months paid on a monthly pro-rata basis.

Eligibility under this program is for 100% privately owned companies incorporated 
under the regulation applicable to Qatar that got impacted negatively by the Covid 19, 
Must have a valid commercial license. 

Companies operate in the real estate, construction and contracting industries are not 
entitled for the benefits of this program and If CR reflects any of type of business that 
is excluded from this program, as a standalone or part of multiple businesses, then that 
company is NOT eligible for this program

Any company that exist in Qatar that are registered in Qatar with a minimum ownership of 
10% of Qatari nationals will be eligible (each Qatari is eligible to benefit once in one CR). 

Only one application can be submitted for each QID against the commercial register, and 
in case there are other companies, application must be submitted through another QID 
related to different partner. 

The program is limited to Qatar based companies and branches 

Companies that were exempted from paying rents from the Landlords will not be 
allowed to finance the rents through this program.

Each application will be assessed with maximum financing allowed per beneficiary 
company is up to QAR 2.5 million per month for a period of 3 months (not exceeding QAR 
7.5 million in total) based on the actual amounts of employee salaries and rental fees

Financing tenor will be up to 2 years and grace period of up to 12 months. 

To submit the facility request form and relevant documents to your Bank where your 
company maintain its WPS account with. 

Decision will be notified for approving the credit facility within 5 working days as this time is 
dedicated for review and decide on the facility application whether approved or rejected subject 
to submit full set of documents, and this period excludes the finance disbursement process. 

This financing window will be available for three months only, starting from 01 April to 
30 June 2020 only, and you can apply during this period exclusively.

We acknowledge that we have been acquainted and aware with the criteria for this 
program set by Qatar Development Bank in accordance with the aforementioned terms and 
conditions, and we acknowledge that the QIB will not be responsible for accepting our facility 
request related to this subject in the event that our financing application deviates from these 
standards and according to our signature below, we acknowledge and understand that our 
facility request  will be subject to the final approval of Qatar Development Bank.

Eligibility Criteriaالمعايير االساسية للبرنامج

Name of Authorized Signatory 
اسم الُمفّوض بالتوقيع

QID 
بطاقة الهوية القطرية

Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
ختم الشركة

ــا  ــود ملكيته ــي تع ــة الت ــركات القطري ــج الش ــذا البرنام ــن ه ــتفادة م ــة لالس ــركات المخول الش
ــا  ــاء كورون بنســبة ١٠٠ % للقطــاع الخــاص وفــق قوانيــن دولــة قطرالتــي تأثــرت بســبب تفشــي وب

ــول. ــارية المفع ــة س ــة تجاري ــد- ١9 ( ذات رخص )كوفي

أشهر   3 لمدة  األجور  حماية  نظام  حسب  الموظفين  رواتب  الوطني  الضمانات  برنامج  سيمول 
تدفع على أساس شهري ومستحقات اإليجار )مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال( 

لمدة 3 أشهر تدفع على أساس شهري.

الشركات المخولة لالستفادة من هذا البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة %100 
( ذات  تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا )كوفيد- 19  الخاص وفق قوانين دولة قطرالتي  للقطاع 

رخصة تجارية سارية المفعول.

البرنامج وإذا كان  ال يحق للشركات العاملة في مجال العقار، والبناء، والمقاوالت االستفادة من 
السجل التجاري يعكس أي نوع من االنشطة المستثناة من هذا البرنامج ، باعتباره نشاطا مستقاًل 

أو جزًءا من عدة انشطة، فإن هذه الشركة ليست مؤهلة لهذا البرنامج.

)كل  البرنامج  من  لالستفادة  التقديم   %10 على  التقل  بنسبة  القطريين  الشركاء  من  أي  بإمكان 
شريك/ رقم شخصي قطري وسجل تجاري مخول لالستفادة مرة واحدة فقط من البرنامج(. 

يحق تقديم طلب واحد فقط لكل بطاقة شخصية والسجل التجاري وفي حال وجود شركات 
اخرى فيجب ان يتقدم بالطلب ببطاقة شخصية لشريك اخر.

البرنامج مخصص للشركات وفروع الشركات العاملة في قطر.

لن ٌيسمح للشركات التي تم اعفاءهم من دفع االيجارات من الجهات المؤجرة )مالكي العقارات( 
بتمويل االيجارات من خالل هذا البرنامج

كل طلب تمويل للرواتب و اإليجارات سيكون بحد أقصى 2.5 مليون ريال قطري شهريا لحد أقصى 
ثالثة أشهر بسقف تمويلي اليتعدى 7.5 مليون ريال قطري وسيتم ذلك بناء على المبالغ الفعلية 

لرواتب الموظفين ورسوم اإليجار. 

فترات السماح والسداد ستكون لغاية سنة لفترة السماح وسنتين لفترة السداد.

يجب تقديم طلب التمويل والوثائق المطلوبة إلى البنك الذي يتولى شهريا دفع الرواتب من خالل 
نظام ضمان األجور الخاص بشركتك. ال يجوز التقديم لبنك آخر.

مدة دراسة وتقييم الطلبات والملفات ستكون خالل 5 أيام عمل من أجل دراسة الملفات واتخاذ 
لجميع  ومستوفي  مكتمل  تمويل  لطلب  تقديمكم  تاريخ  من  وذلك  عدمه  من  التمويل  قرار 

المستندات المطلوبة وهذه المدة ال تتضمن اجراءات صرف التمويل.

 2020 يونيو   30 ولغاية  ابريل   01 من  ابتداء  فقط  اشهر  لثالثة  متاحة  ستكون  التمويلية  النافذة  هذه 
فقط ويمكنكم التقديم خالل هذه الفترة حصرا وفقا لبنك قطر للتنمية.

للتنمية  قطر  بنك  وضعها  التي  البرنامج  بهذا  الخاصة  والمعايير  الشروط  على  اطلعنا  بأننا  نحن  نقر 
بنا  الخاص  التمويل  طلب  قبول  عن  مسؤواًل  يكون  لن  المصرف  بأن  ونقر  كما  اعاله  ذكر  لما  وفقا 
المرتبط بهذا الموضوع في حال خروج معطيات هذا الطلب عن هذه المعايير وبموجب توقيعنا ادناه 

فاننا نقر ونتفهم بأن طلب التمويل سيكون خاضعا للموافقة النهائية من قبل بنك قطر للتنمية .

This program is to finance the Staff payroll as per the Wage Protection system registry 
(WPS) for a period of up to 3 months paid on a monthly pro-rata basis - Rental fees 
(factory, business outlet, warehouse and labor accommodation rent) for a period of up 
to 3 months paid on a monthly pro-rata basis.

Eligibility under this program is for 100% privately owned companies incorporated 
under the regulation applicable to Qatar that got impacted negatively by the Covid 19, 
Must have a valid commercial license. 

Companies operate in the real estate, construction and contracting industries are not 
entitled for the benefits of this program and If CR reflects any of type of business that 
is excluded from this program, as a standalone or part of multiple businesses, then that 
company is NOT eligible for this program

Any company that exist in Qatar that are registered in Qatar with a minimum ownership of 
10% of Qatari nationals will be eligible (each Qatari is eligible to benefit once in one CR). 

Only one application can be submitted for each QID against the commercial register, and 
in case there are other companies, application must be submitted through another QID 
related to different partner. 

The program is limited to Qatar based companies and branches 

Companies that were exempted from paying rents from the Landlords will not be 
allowed to finance the rents through this program.

Each application will be assessed with maximum financing allowed per beneficiary 
company is up to QAR 2.5 million per month for a period of 3 months (not exceeding QAR 
7.5 million in total) based on the actual amounts of employee salaries and rental fees

Financing tenor will be up to 2 years and grace period of up to 12 months. 

To submit the facility request form and relevant documents to your Bank where your 
company maintain its WPS account with. 

Decision will be notified for approving the credit facility within 5 working days as this time is 
dedicated for review and decide on the facility application whether approved or rejected subject 
to submit full set of documents, and this period excludes the finance disbursement process. 

This financing window will be available for three months only, starting from 01 April to 
30 June 2020 only, and you can apply during this period exclusively.

We acknowledge that we have been acquainted and aware with the criteria for this 
program set by Qatar Development Bank in accordance with the aforementioned terms and 
conditions, and we acknowledge that the QIB will not be responsible for accepting our facility 
request related to this subject in the event that our financing application deviates from these 
standards and according to our signature below, we acknowledge and understand that our 
facility request  will be subject to the final approval of Qatar Development Bank.

Eligibility Criteriaالمعايير االساسية للبرنامج

Name of Authorized Signatory 
اسم الُمفّوض بالتوقيع

QID 
بطاقة الهوية القطرية

Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
ختم الشركة

Maximum monthly salary per employee should be 10,000 QAR.

Providing a personal guarantee by the applicant in the named Masraf Al Rayan with 
the full amount of financing profits. 

تقديــم كفالــة شــخصية مــن قبــل مقــدم الطلــب باســم مصــرف الريــان بكامــل مبلــغ 
التمويــل واألربــاح.

أشهر   3 لمدة  األجور  حماية  نظام  حسب  الموظفين  رواتب  الوطني  الضمانات  برنامج  سيمول 
تدفع على أساس شهري ومستحقات اإليجار )مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال( 

لمدة 3 أشهر تدفع على أساس شهري.

الشركات المخولة لالستفادة من هذا البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة %100 
( ذات  تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا )كوفيد- 19  الخاص وفق قوانين دولة قطرالتي  للقطاع 

رخصة تجارية سارية المفعول.

البرنامج وإذا كان  ال يحق للشركات العاملة في مجال العقار، والبناء، والمقاوالت االستفادة من 
السجل التجاري يعكس أي نوع من االنشطة المستثناة من هذا البرنامج ، باعتباره نشاطا مستقاًل 

أو جزًءا من عدة انشطة، فإن هذه الشركة ليست مؤهلة لهذا البرنامج.

)كل  البرنامج  من  لالستفادة  التقديم   %10 على  التقل  بنسبة  القطريين  الشركاء  من  أي  بإمكان 
شريك/ رقم شخصي قطري وسجل تجاري مخول لالستفادة مرة واحدة فقط من البرنامج(. 

يحق تقديم طلب واحد فقط لكل بطاقة شخصية والسجل التجاري وفي حال وجود شركات 
اخرى فيجب ان يتقدم بالطلب ببطاقة شخصية لشريك اخر.

البرنامج مخصص للشركات وفروع الشركات العاملة في قطر.

لن ٌيسمح للشركات التي تم اعفاءهم من دفع االيجارات من الجهات المؤجرة )مالكي العقارات( 
بتمويل االيجارات من خالل هذا البرنامج

كل طلب تمويل للرواتب و اإليجارات سيكون بحد أقصى 2.5 مليون ريال قطري شهريا لحد أقصى 
ثالثة أشهر بسقف تمويلي اليتعدى 7.5 مليون ريال قطري وسيتم ذلك بناء على المبالغ الفعلية 

لرواتب الموظفين ورسوم اإليجار. 

فترات السماح والسداد ستكون لغاية سنة لفترة السماح وسنتين لفترة السداد.

يجب تقديم طلب التمويل والوثائق المطلوبة إلى البنك الذي يتولى شهريا دفع الرواتب من خالل 
نظام ضمان األجور الخاص بشركتك. ال يجوز التقديم لبنك آخر.

مدة دراسة وتقييم الطلبات والملفات ستكون خالل 5 أيام عمل من أجل دراسة الملفات واتخاذ 
لجميع  ومستوفي  مكتمل  تمويل  لطلب  تقديمكم  تاريخ  من  وذلك  عدمه  من  التمويل  قرار 

المستندات المطلوبة وهذه المدة ال تتضمن اجراءات صرف التمويل.

 2020 يونيو   30 ولغاية  ابريل   01 من  ابتداء  فقط  اشهر  لثالثة  متاحة  ستكون  التمويلية  النافذة  هذه 
فقط ويمكنكم التقديم خالل هذه الفترة حصرا وفقا لبنك قطر للتنمية.

للتنمية  قطر  بنك  وضعها  التي  البرنامج  بهذا  الخاصة  والمعايير  الشروط  على  اطلعنا  بأننا  نحن  نقر 
بنا  الخاص  التمويل  طلب  قبول  عن  مسؤواًل  يكون  لن  المصرف  بأن  ونقر  كما  اعاله  ذكر  لما  وفقا 
المرتبط بهذا الموضوع في حال خروج معطيات هذا الطلب عن هذه المعايير وبموجب توقيعنا ادناه 

فاننا نقر ونتفهم بأن طلب التمويل سيكون خاضعا للموافقة النهائية من قبل بنك قطر للتنمية .

This program is to finance the Staff payroll as per the Wage Protection system registry 
(WPS) for a period of up to 3 months paid on a monthly pro-rata basis - Rental fees 
(factory, business outlet, warehouse and labor accommodation rent) for a period of up 
to 3 months paid on a monthly pro-rata basis.

Eligibility under this program is for 100% privately owned companies incorporated 
under the regulation applicable to Qatar that got impacted negatively by the Covid 19, 
Must have a valid commercial license. 

Companies operate in the real estate, construction and contracting industries are not 
entitled for the benefits of this program and If CR reflects any of type of business that 
is excluded from this program, as a standalone or part of multiple businesses, then that 
company is NOT eligible for this program

Any company that exist in Qatar that are registered in Qatar with a minimum ownership of 
10% of Qatari nationals will be eligible (each Qatari is eligible to benefit once in one CR). 

Only one application can be submitted for each QID against the commercial register, and 
in case there are other companies, application must be submitted through another QID 
related to different partner. 

The program is limited to Qatar based companies and branches 

Companies that were exempted from paying rents from the Landlords will not be 
allowed to finance the rents through this program.

Each application will be assessed with maximum financing allowed per beneficiary 
company is up to QAR 2.5 million per month for a period of 3 months (not exceeding QAR 
7.5 million in total) based on the actual amounts of employee salaries and rental fees

Financing tenor will be up to 2 years and grace period of up to 12 months. 

To submit the facility request form and relevant documents to your Bank where your 
company maintain its WPS account with. 

Decision will be notified for approving the credit facility within 5 working days as this time is 
dedicated for review and decide on the facility application whether approved or rejected subject 
to submit full set of documents, and this period excludes the finance disbursement process. 

This financing window will be available for three months only, starting from 01 April to 
30 June 2020 only, and you can apply during this period exclusively.

We acknowledge that we have been acquainted and aware with the criteria for this 
program set by Qatar Development Bank in accordance with the aforementioned terms and 
conditions, and we acknowledge that the QIB will not be responsible for accepting our facility 
request related to this subject in the event that our financing application deviates from these 
standards and according to our signature below, we acknowledge and understand that our 
facility request  will be subject to the final approval of Qatar Development Bank.

Eligibility Criteriaالمعايير االساسية للبرنامج

Name of Authorized Signatory 
اسم الُمفّوض بالتوقيع

QID 
بطاقة الهوية القطرية

Designation 
الُمسمى الوظيفي

Signature 
التوقيع

Company Stamp 
ختم الشركة

رواتب الموظفين تكون بحد أقصى ١٠.٠٠٠ ريال قطري شهري لكل موظف.
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General Terms and Conditionsالشروط واألحكام العامة
The Client hereby represents and warrants to Masraf Al Rayan as follows:
1-1  That (if the Client is a legal entity), it is duly incorporated and validly existing under 
the laws of Qatar, and the person who will sign this Terms and Conditions is legally 
authorized.

1-2  That it has not taken any action and no legal proceedings have been initiated or 
threatened against it for its winding-up, dissolution, administration, bankruptcy or re-
organization or for the appointment of a receiver, administrator, administrative receiver 
or similar officer.

1-3  Comply in all material respects with all applicable laws and regulations.

1-4  Ensure that there is no substantial change made to the general nature of its business, 
or to its financial status or to the related guarantor(s).

1-5  To advise  Masraf Al Rayan  of any change in address and/or in its within 7 (seven) 
days of it occurring;

1-6  To inform Masraf Al Rayan immediately of any proposed changes of employment or 
business he is conducting, within 7 (seven) days of such circumstances becoming known 
to him.

2-1  The following shall constitute an Event of Default:
(a)  the Client fails to perform or abide any of the Terms and Conditions, any of the its 
related documents ; or any other contract of financing extended to him by Masraf Al 
Rayan or by any other bank or financial institution inside or outside Qatar; or

(b)  the Client fails  to make payment of any sums due to Masraf Al Rayan under  this Terms 
and Conditions; or any other contract of financing extended to him by Masraf Al Rayan or 
by any other bank or financial institution inside or outside Qatar; or

(c)  the Client provides incomplete or materially inaccurate or misleading information or 
documentation to Masraf Al Rayan; or

(d)  the Client changes his employment or the business that he is conducting which has a 
material adverse effect on the Client’s ability to pay any Instalment or any other amount 
due; or

(e)  any proceeding for any litigation, bankruptcy, liquidation and / or attachment is 
instituted against the Client; or

(f)  if any cheque(s) issued by the Client in respect of the Sale Price is dishonoured; or

(g)  if the Client is imprisoned, dies and/or becomes unable, in the opinion of Masraf Al 
Rayan, perform the Client’s obligations.

(h)  If any changes or decline in the value of the collaterals provided by your company or, 
any change in the legal status of said collaterals.

2-2  Upon the occurrence of an event of default mentioned above, or if the  Client failed to 
abide by any of the  representation and warranties indicated above,  Masraf Al Rayan– at 
its option – shall have the right carry out the following:
(a)  Consider that all outstanding amounts due becomes due and payable by the Client 
immediately.

(b)  Enforce any security provided by the Client to secure payments of the Sale Price; and 
/ or Initiate the necessary legal action.

(c)  Review the conditions of continuation of facilities.

3-1  If the Client fails to make the payment of the payable installments he should prove its 
insolvency and inability to pay such installments by a letter addressed to Masraf Al Rayan 
Management sent by registered mail with acknowledge receipt. If the Client fails to prove 
its insolvency, the Client is obliged to, as a result of his failure, to donate an amount of 
10% for each month delay if Masraf Al Rayan requested the same. This amount shall be 
paid to charitable account identified by Masraf Al Rayan with the acknowledgement of its 
Sharia Supervisory Board.

3-2  Masraf Al Rayan shall have the right, at any time and without notice to the Client, to 
set off and apply any credit balance on any account of the Client with Masraf Al Rayan, 
and any other indebtedness owing to the Client by Masraf Al Rayan against the liabilities 
of the Client.

3-3  Masraf Al Rayan has the right to cancel any unutilized amounts of the granted 
facilities in the event that Masraf Al Rayan is unable to fund the facilities for whatever 
reason. Masraf Al Rayan shall not be required to explain or otherwise notify you of what 
such reasons are.

4-1  The Client shall, upon Masraf Al Rayan’s, demand fully indemnify Masraf Al Rayan, 
(and its directors, officers, employees and agents) to the fullest extent permitted by law, 
and, at all times throughout the term of this facility hold Masraf Al Rayan and the Other  
harmless, against any and all claims, demands, actions, suits, damages and liabilities of 
whatsoever nature arises out of  the subject matter of this finance.

4-2  The Client will be liable (until such time as the Sale Price is completely paid) for and 
will indemnify Masraf Al Rayan against all costs and expenses (including any legal costs 
on full indemnity basis) incurred by Masraf Al Rayan as a result of this finance.

يتعهد العميل بموجب هذه الشروط واألحكام بأنه سيتقيد ويضمن لمصرف الريان ما  يلي:
١-١   بأنــه مؤســس حســب االصــول ونافــذة وفقــًا لقوانيــن دولــة قطــر، وان الشــخص الــذي ســيوقع 

هــذه االتفاقيــة  مخــول قانونــا البــرام هذه الشــروط واألحــكام .

١-٢  بأنــه لــم يباشــر أيــة إجــراءات وأنــه لــم تتــم مباشــرة أيــة إجــراءات قانونيــة أو يحتمــل مباشــرتها 
ــر  ــي أو مدي ــارس قضائ ــن ح ــه أو لتعيي ــه أو إفالس ــادة هيكلت ــه أو إع ــه أو إدارت ــه أو حل ــده إلغالق ض

تركــة أو حــارس إداري أو مؤتمــن أو أي مســؤول مشــابه عليــه.

١-٣  االلتزام بكافة القوانين والتعليمات النافذة ذات العالقة.

ــي، او  ــه المال ــه، أو لوضع ــة ألعمال ــة العام ــى الطبيع ــري عل ــر جوه ــدوث تغيي ــدم ح ــان ع ١-4  ضم
ــن. ــالء الضامني ــن الكف الي م

ــن  ــام م ــبعة )7( أي ــالل س ــه خ ــي ملكيت ــه و /او ف ــي عنوان ــر ف ــأي تغيي ــان ب ــرف الري ــالغ مص ١-٥  إب
ــور. ــر المذك ــخ التغيي تاري

١-6  إبــالغ مصــرف الريــان علــى الفــور بأيــة تغييــرات مقترحــة فــي الوظيفــة أو العمــل الــذي يقــوم 
العميــل بــه وذلــك خــالل ســبعة )7( أيــام مــن تاريــخ معرفتــه بتلــك الظــروف.

٢-١  تشكل الحاالت التالية حاالت إخالل:
)أ(  تقصيــر العميــل فــي تنفيــذ أو التقيــد بــأي هــذه الشــروط واإلحكام أو اي من شــروط المســتندات 
المرتبطــة بــه؛ أو إخاللــه فــي تنفيــذ أو التقيــد بــأي مــن شــروط هــذه الشــروط واألحــكام أو شــروط 
أي تســهيالت أخــرى ممنوحــة لــه مــن مصــرف الريــان أو مــن أي مصــرف آخــر أو أي مؤسســة ماليــة 

داخــل أو خــارج دولــة قطــر؛ أو 

)ب(  تقصيــر العميــل فــي ســداد أيــة مبالــغ مســتحقة إلــى مصــرف الريــان بموجــب هــذه الشــروط 
واألحــكام؛ أو بموجــب أي تســهيالت أخــرى ممنوحــة لــه مــن مصــرف الريــان أو مــن أي مصــرف آخــر 

أو أي مؤسســة ماليــة داخــل أو خــارج دولــة قطــر؛ أو

)ج(  تقديــم العميــل معلومــات أو مســتندات ناقصــة أو غيــر دقيقــة جوهريــًا أو مضللــة إلــى 
مصــرف الريــان ؛ أو

ــدرة  ــى ق ــري عل ــر جوه ــه أث ــون ل ــذي يك ــه وال ــوم ب ــذي يق ــه ال ــه أو عمل ــل وظيفت ــر العمي )د(  تغيي
ــتحق ؛ أو ــر مس ــغ آخ ــط أو أي مبل ــداد أي قس ــى س ــل عل العمي

)هـ(  مباشرة أية دعوى قضائية أو دعوى إفالس و/ أو تصفية و/ أو حجز ضد العميل؛ أو

)و(  في حالة رفض صرف أي شيك )شيكات( صادرة عن العميل بخصوص ثمن البيع؛ أو

ــن  ــان ع ــرف الري ــب رأي مص ــزًا حس ــح عاج ــه و/ أو إذا أصب ــل و/ أو وفات ــس العمي ــة حب ــي حال )ز(  ف
ــل؛ ــات العمي ــذ التزام تنفي

)ح(  فــي حالــة تغييــر نــوع أو انخفــاض قيمــة الضمانــات المقدمــة، أو فــي حالــة تغيــر الوضــع 
القانونــي ألي مــن تلــك الضمانــات.

٢-٢  عنــد حــدوث حالــة مــن حــاالت اإلخــالل المذكــورة أعــاله ، أو فــي حالــة إخــالل العميــل بــأي مــن 
التعهــدات المذكــورة اعــاله، فإنــه يحــق لمصــرف الريــان - طبقــًا الختيــاره - اتخــاذ التالــى:

)أ(  إعتبــار جميــع المبالــغ المتبقيــة المســتحقة عليــه  واجبــة الدفــع فــورًا ومطالبــة العميــل 
بســدادها فــورا.

)ب(  التنفيــذ علــى أى ضمــان ممنــوح مــن العميــل لســداد ثمــن البيــع؛ و/أو إتخــاذ اإلجــراءات 
المناســبة القانونيــة 

)ج(  إعــادة النظــر فــي شــروط االســتمرار فــي إســتخدام التســهيالت المصرفيــة فــي العمليــة 
الالحقــة.

ــاره  ــات إعس ــه إثب ــب علي ــتحقة يج ــاط المس ــداد األقس ــي س ــل ف ــة العمي ــة مماطل ــي حال ٣-١  ف
وعــدم قدرتــه علــى ســداد هــذه األقســاط وذلــك بكتــاب يرفعــه إلــى إدارة مصــرف الريــان مســجاًل 
بعلــم الوصــول، فــإن لــم يســتطع إثبــات إعســاره يلتــزم العميــل بالتصــدق نتيجــة لمماطلتــه فــي 
ــرف  ــه مص ــداد إذا طالب ــن الس ــه ع ــر في ــهر تأخ ــن كل ش ــبة ١٠ % ع ــغ نس ــع مبل ــك بدف ــداد وذل الس
الريــان بذلــك ويتــم إيــداع كل مبلــغ متصــدق بــه فــي حســاب وجــوه البــر التــي يحددهــا مصــرف 

الريــان بمعرفــة هيئــة الرقابــة الشــرعية.

ــد  ــة الرصي ــل، مقاص ــى العمي ــعار إل ــه إش ــدون توجي ــت وب ــي أي وق ــان ف ــرف الري ــق لمص ٣-٢  يح
ــان وأيــة ديــون أخــرى مســتحقة  الدائــن واســتخدامه علــى أي حســاب للعميــل لــدى مصــرف الري

ــل، ــات العمي ــة التزام ــل كاف ــان مقاب ــرف الري لمص

٣-٣  يحــق لمصــرف الريــان إلغــاء المبالــغ غيــر المســتخدمة مــن التســهيالت الممنوحــة فــي حالــة 
عــدم مقدرتــه علــى توفيرهــا ألي ســبب مــن األســباب ودون تقديــم إيضاحــات أو إشــعارات بهــذه 

األســباب.

4-١  يلتــزم العميــل بنــاء علــى طلــب مصــرف الريــان بتعويــض مصــرف الريــان بشــكل كامــل 
ــون  ــه القان ــمح ب ــد يس ــى ح ــى أقص ــه( إل ــه ووكالئ ــؤوليه وموظفي ــه ومس ــس إدارت ــاء مجل )وأعض
ــراء  ــم ج ــي تصيبه ــت( الت ــا كان ــؤوليات )مهم ــات والمس ــاوى والمطالب ــرار  والدع ــة االض ــن كاف ع

ــل. ــذا التموي ه

4-٢  يتحمــل العميــل المســؤولية ويلتــزم )حتــى دفــع كامــل ثمــن البيــع( بتعويــض مصــرف الريــان 
عــن كافــة التكاليــف أو المصاريــف )بمــا فــي ذلــك أيــة تكاليــف قانونيــة علــى أســاس التعويــض  

الكامــل( والتــي يتكبدهــا أو يتحملهــا مصــرف الريــان نتيجــة لهــذا التمويــل.
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اسم الُمفّوض بالتوقيعبطاقة الهوية القطريةالُمسمى الوظيفيالتوقيعختم الشركة
Company StampSignatureDesignationQIDName of Authorized Signatory

المستندات  أصل  واقع  من  وذلك  العميل  قبل  من  المزودة  البيانات  وتدقيق  بفحص  قمنا  لقد 
والوثائق كما بتدقيق ومطابقة توقيع العميل ووجد مطابقا  

إسم الموظف:

الرقم الوظيفي:

توقيع الموظف:

إسم  المسؤول:

توقيع المسؤول: 

We have checked details given by the client on basis of original documents and I have Verified 
Customer Signature

Staff Name:

Staff ID:

Staff Signature:

Manager Name: 

Manager Signature:

For Bank Use Onlyالستخدام المصرف فقط For Bank Use Onlyالستخدام المصرف فقط

4-٣  فــي حالــة اإلخــالل بــأي مــن الشــروط بمــا فــي ذلــك نســبة تغطيــة الضمانــات يجــوز لمصــرف 
الريــان زيــادة معــدل الربــح بنســبة )١%( ســنويًا للعمليــة التاليــة و اعادتــه الــى معدلــه الســابق فــي 
العمليــة الالحقــة فــي حالــة تصحيــح هــذا االخــالل. و فــي حــال عــدم تصحيــح اإلخــالل خــالل مــدة 
ــي  ــة و ف ــة الالحق ــي العملي ــبة )٢%( ف ــي بنس ــح األصل ــدل الرب ــادة مع ــرف زي ــهريجوز للمص )3( أش
ــي  ــح األصل ــدل الرب ــادة مع ــرف زي ــوز للمص ــهر يج ــدة  )6( أش ــالل م ــالل خ ــح اإلخ ــدم تصحي ــال ع ح
ــة  ــي العملي ــي ف ــه األصل ــى معدل ــح ال ــدل الرب ــادة مع ــع اع ــة. م ــة الالحق ــي العملي ــبة )٣%( ف بنس

الالحقــة فــي حالــة تصحيــح هــذا االخــالل.

يملكــه  حــق  أي  ممارســة  فــي  الريــان  مصــرف  جانــب  مــن  تأخيــر  أو  تقصيــر  أي  يعتبــر  ال    -٥
بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام علــى أنــه تنــازل عنــه. وتعتبــر الحقــوق واإلجــراءات التصحيحيــة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام تراكميــة و ال تتضمــن أي حقــوق أو إجــراءات 

تصحيحيــة منصــوص عليهــا بموجــب القانــون.

ــث  ــرف ثال ــكام الي ط ــروط واألح ــذه الش ــا له ــه وفق ــل حقوق ــان، أن يحي ــرف الري ــق لمص 6-١  يح
ــه  ــه أو التزامات ــن حقوق ــة أي م ــل حوال ــوز  للعمي ــن ال يج ــبقة، ولك ــل المس ــة العمي ــدون موافق ب

ــان. ــرف الري ــبقة لمص ــة المس ــة الكتابي ــدون الموافق ب

6-٢  تعتبــر هــذه الشــروط واألحــكام ملزمــًا لطرفيــه ولخلفائهمــا والمتنــازل لهــم المصــرح لهــم 
مــن قبلهمــا و/ أو ورثتهمــا و/ أو ممثليهمــا القانونييــن.

6-٣  تعتبــر دفاتــر مصــرف الريــان ومســتنداته وإشــعاراته وقيــوده وكشــوف حســاباته هــي دليــل 
إثبــات قطعــى علــى صحــة حركــة ورصيــد حســاب العميــل.

ــارًا  ــاًل مخت ــر مح ــكام تعتب ــروط واألح ــذه الش ــة به ــن الموضح ــأن العناوي ــدان ب ــق المتعاق 7- واف
لهمــا وأن جميــع المراســالت واإلعالنــات التــي ترســل لهمــا بهــذه العناويــن  تعتبــر صحيحــة 

وســارية.

ــر  ــد اآلخ ــن ض ــد الطرفي ــن أح ــوى م ــكام وأي دع ــروط واألح ــذه الش ــي ه ــن طرف ــالف بي 8-  أي خ
تنشــأ بمقتضــى هــذه الشــروط واألحــكام تكــون خاضعــة للقانــون  القطــري بمــا اليتعــارض مــع 

ــة ــة المختص ــة القطري ــن للمحكم ــن الطرفي ــزاع بي ــال أي ن ــريعة. و يح ــكام الش اح

9-  صيغــت هــذه الشــروط واألحــكام باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة وفــي حالــة وجــود أي تعــارض 
بيــن النــص العربــي والنــص االنجليــزي ُيعتمــد النــص العربــي.

4-3  In the event of breach of any term or condition advised herein, including but not 
limited to a breach of a security coverage ratio, Masraf Al Rayan shall have the right to 
increase the profit rate for the next transaction by (1%) per annum and revert it back to its 
previous percentage for the subsequent transaction if the breach is cured. In the event that 
such breach has not been cured within three (3) months, Masraf Al Rayan shall have the 
right to increase the original profit rate for the next transaction by (2%) per annum in the 
subsequent transaction, and in the event that such breach has not been cured within six 
(6) months, Masraf Al Rayan shall have the right to increase the original profit rate for the 
next transaction by (3%) per annum in the subsequent transaction and to revert it back to its 
original percentage for the subsequent transaction in the event that such breach has been 
cured. 

5- No failure by Masraf Al Rayan to exercise or any delay by Masraf Al Rayan in exercising 
any right or remedy hereunder shall operate as a waiver thereof.  The rights and remedies 
herein provided are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

6-1  Masraf Al Rayan has the right, to assign its rights under these Terms and Conditions to 
any other third party without obtaining the prior permission of the Client. The Client has no 
right to assign any rights or obligations to any third part without a written approval of Masraf 
Al Rayan.

6-2  This Terms and Conditions shall be binding on the parties hereto, their respective 
successors and permitted assigns, heirs and/or legal representatives.

6-3  The books, documents, notifications, records and statement of accounts of Masraf Al 
Rayan shall constitute the final evidence on the accuracy of the Client’s account transactions 
and balance.

7-  Both Parties agree that the address mentioned in this Terms and Conditions is true 
location for them and all correspondence and notices send to this address are considered 
as valid and correct.

8-  This Terms and Conditions shall be governed and construed in accordance with law 
of Qatar provided that it does not contradict with the Principles of Shariah. The Parties 
irrevocably agree that the Qatari courts shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute 
that may arise between the parties.

9-  This Terms and Conditions has been drafted in both Arabic and English language. In 
case there is any contradiction between the Arabic and the English texts, the Arabic text 
shall prevail.

We have checked details given by the client on basis of original documents and we have 
Verified Customer Signature



طلب / وعد بشراء سلع ومعادن

“ رقم :                   /            20 “

التاريخ:

الستخدام العميل :

السـادة مصـرف الريـــان احملترمني

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يرجــى التكــرم بتدبيــر شــراء ســلع ومعــادن بغــرض بيعهــا لنــا مــن خــالل أي وســيلة مــن وســائل االتصــال املتاحــه ، و ذلــك يف حــدود مــا يعــادل مبلــغ 
الســحب املقــدم منــا اليكــم مبوجــب طلــب التمويــل اخلــاص ببرنامــج الضمانــات الوطنــي ، هــذا مــع تعهــدي بشــراء هــذه الســلع منكــم )بعــد متلككــم لهــا( 
فــور عرضهــا علينــا مــن قبلكــم ، و بالثمــن الــذي مت االتفــاق عليــه حســب الترتيبــات الــواردة بالطلــب مــع تفويضنــا لـــمصرف الريــــــان بعمــل تدويــر لعــدة 

مــرات متكــرره وفقــا لبرنامــج الســداد الــذي مت االتفــاق عليــه يف طلــب التمويــل، مــع تفويضي/تفويضنــا كال مــن:

١- السيد /                                                                                        

يف تنفيذ عملية شراء السلع والتفويض بالبيع ومتثيلي شخصيًا يف تنفيذ العمليات وفق جدول التمويل و السداد املنصوص عليه يف طلب  

التمويل املؤرخة                                                                         يف وحتملي لكامل املسئولية عن ذلك وال يحق لي االعتراض أو التنصل من            

.)SMS( التنفيذ والبيع الذي مت معه. كما نوافق على أن تتم عمليات البيع والشراء عن طريق رسائل الهاتف اجلوال

رقم الهاتف الذي سيتم من خالله البيع والشراء حسب القانون و ما اليتعارض مع الشريعة االسالمية:                                                                   

ويعتبر ذلك تعهدا مني بذلك .

مصادقة التوقيع: 
املقر مبا ورد أعاله:

االسم ورقم البطاقة الشخصية القطرية:                                                                                                                                                                

حساب رقم:                                                                                        

هاتف رقم:                                                                                         

التوقيع:                                                                                            

d d m m y y y y



إقرار بتفويض
“ بيع سلع ومعادن “

التاريخ:

السـادة مصـرف الريـــان احملترمني

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

عطفًا على الترتيبات الواردة يف طلب التمويل بتاريخ                                               وطلب / وعد الشراء رقم )                              /           20 ( 

الـمؤرخ يف                                                  نعزز نحن املوقع/ املوقعني أدناه مبوجب كتابنا هذا، تفويضنا لكم ببيع السلع التي ستؤول ملكيتها

م ثمن البيع وحتويله حلسابنا طرفكم رقم                                                                                         .          إلينا مبوجب تلك الترتيبات، وَتسلُّ

وهذا إقرار منا بذلك.

 
املقر مبا ورد أعاله:

االسم:                                                                                                

التوقيع:                                                                                             

d d m m y y y y
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