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دلـيــل 
العمـالء
تمـويـل

ا�عمـال 



رحلـة العميـل: 

تـاريـخ الـبـدء:

تواصـل معنـا



لدى زيارتك لبنك قطر للتنمية فإن مكتب النافذة الواحده ستعرفك على املراحل املختلفة التي ستمر 
بها مع بيان موقفك أو موقعك من كل مرحلة من تلك املراحل. 

هل تريد خطة جيدة؟
مكتب النافذة الواحده سوف تساعدك في ذلك 

هل تبحث عن متويل ؟
"أو إس إس" سوف تقدم لك النصيحة حول أفضل املنتجات التمويلية التي تناسب نشاطك واحتياجات أعمالك

هل تتطلع للعمل في التصدير؟
"أو إس إس" سوف تقدم لك النصيحة حول أماكن التصدير املمكنة وكيفية حدوث ذلك

مرحبا بك في بنك قطر للتنمية مرحبا بك في بنك قطر للتنمية ١
مدير العمالء الذي سيتم تخصيصه حصريا لك والذي 

متتع باخلبرة في مجال عملك سوف يقدم لك النصح خالل 
مراحل تقدمي الطلب اخلاص بك.

سوف حتتاج إلى:
١- عروض أسعار اآلالت واملعدات 

٢- خرائط املباني
٣- األوراق القانونية للشركة مع التراخيص الالزمة

٤- ميزانيات الشركة املالية إن وجد
٥- دراسة جدوى

سيقوم مدير العمالء املخصص لك بتقدمي 
مقترح الطلب وعرضه على اإلدارة إلبداء 

الرأي كما سيطلعك على مدى التقدم في كل 
خطوة مير بها الطلب من خالل وسيلة 

االتصال املفضلة لديك (الرسائل النصية 
القصيرة أو البريد اإللكتروني)

وقد يطلب منك تقدمي مستندات أو معلومات 
إضافية لتعزيز طلبك أو معاملتك 

تقدمي الطلب للموافقة عليهتقدمي الطلب للموافقة عليه٣

في حال املوافقة على طلب 
التمويل، سيرسل لك مدير 

العمالء املخصص لك عرضا 
لتقوم مبراجعته والتوقيع عليه. 
إن لم يتم املوافقة على الطلب 

سوف حتصل على توضيح حول 
أسباب الرفض

املوافقة على٤
التمويل 

املوافقة على
التمويل 

التمويل املباشر من بنك قطر للتنمية التمويل املباشر من بنك قطر للتنمية ٢

لدى قبولك للعرض املقدم من بنك قطر للتنمية سوف يتولى مدير 
العمالء اخلاص بك توضيح كافة املستندات املطلوبة منك وتعريفك 
بكافة مراحل اإلجراءات الكفيلة بإجناز معاملتك وتوقيع األوراق 

املطلوبة وفتح حسابك اجلاري وتقدمي الضمانات.

تقدمي املستندات ووضع٦قيامك باملوافقة على كتاب العرضقيامك باملوافقة على كتاب العرض٥
األطر العامة للتعامل

تقدمي املستندات ووضع
األطر العامة للتعامل

هنا في هذه املرحلة سيخطرك مدير العمالء 
اخلاص بك بكيفية مباشرة نشاطك واالستفادة من 

القائمة الكاملة خلدماتنا. 

لكي يتم إجناز معاملتك ينبغى عليك تقدمي 
كافة املستندات املطلوبة مع توضيح احملددات 

واحلدود املطلوبة مع مدير العالقات.

٧
في هذه املرحلة أنت جاهز
ملباشرة نشاطك وأعمالك

في هذه املرحلة أنت جاهز
ملباشرة نشاطك وأعمالك

إن كان لديك أية مالحظات على خدماتنا يرجى إبالغنا 
بها من خالل مدير العالقات أو االتصال بنا مباشرة أو 
زيارة موقعنا االلكتروني أو من خالل البريد اإللكتروني.

٨
أنت اآلن على استعداد
إلستخدام التسهيالت

أنت اآلن على استعداد
إلستخدام التسهيالت

البث في
الطلب

التواصل مع العميل

تقديم
الضمانات

والمستندات
الالزمة

االستعداد والجاهزية
لمباشرة
النشاط

وا�عمال 

المراحل
المختلفة
للمعاملة 

خدمات
مابعد

التمويل

مراحل
استثنائية 

اكتشف



١- مالمح رحلة العميل 
النافذة الواحده - هذه املرحلة تستغرق حوالي شهرين 

عندما تزور بنك قطر للتنمية للمرة األولى سيقوم قسم االستقبال بتوجيهك إلى "ون ستوب شوب" والذي سيعطيك فكرة 
كاملة حول مالمح رحلتك بناء على موقعك أو موقفك احلالي فعلى سبيل املثال:

- قد تتوافر لديك فكرة أو تصور عام عما تريد إجنازه من أعمال ولكن قد حتتاج تلك الفكرة إلى خطة عمل تدعمها 
- سيقوم فريقنا من املستشارين مبساعدتك وإرشادك حول كيفية حتضير خطة العمل

- سوف نقدم لك املشورة حول أفضل منتجات التمويل التي تناسبك
- هل تفكر في التصدير؟ سوف يسعدنا تقدمي النصح واملشورة حول ذلك وما ميكن تصديره وإلى أين. 

اكتشف

خدمات النافذة الواحده
في بنك قطر للتنمية

يستغرق مدة شهرين



من ٤ - ٦ أسابيع
(لتلقي املوافقة على العرض)

٢- حتضير طلب التمويل املباشر من بنك قطر للتنمية
مبجرد أن تكمل دراسة اجلدوى اخلاصة مبعاملتك سوف يتم تخصيص مدير عالقات يتمتع باخلبرة في القطاع الذي 
تعمل فيه أو الذي ترغب العمل فيه والذي سيتولى إرشادك خالل مراحل تقدمي الطلب ووصف كافة تسهيالت التمويل. 

أيضا سيقوم مدير العالقات بتعريفك على مختلف املراحل وإطالعك على التطورات واملستجدات املتعلقة بطلبك أو 
معاملتك. في هذه املرحلة سنطلب منك التقدم بطلب بناء على التسهيالت التي يتطلبها مشروعك أو معاملتك. 
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تصور عن الفترة أقل فترة زمنية متوقعة لسداد التمويل 

عمل أو شركة قائمة: قوائـم مالية ملدة ثالث سنوات 
على األقل

شركة جديدة أو قائمة تسعى للتوسع في مجاالت عمل 
جديدة ذات قيمة ملموسة ومجدية وتقدمي تقرير مقبول 

من بنك قطر للتنمية (راجع مدير العالقات حول هذا 
التقرير)

قائمة كاملة باملعدات

عرض سعرى واحد على األقل من مورد مرفقا به 
املواصفات احملددة عن املعدات 

ميزانية مدققة ومعتمدة عن دراسة جدوى من 
شركة كبيرة إن كانت قيمة املشروع تزيد على 

٣٠ مليون ريال

مورد بديل للمعدات

شروط التركيب والصيانة
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تقدم بطلبك

يفضل أن يكون لديك ما يجب أن يتوافر لديك

يفضل أن يكون لديك ما يجب أن يتوافر لديك

مدير العالقات



أية مستندات 
نطلبها
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جدول الكميات ومواصفات البناء والعروض السعرية من 
املقاول ان وجد

كافة الرسومات الهندسية (املعمارية واالنشائية 
واالليكتروميكانيكية ورسومات أخرى سيقوم مدير 
العالقات بإخطارك باملتطلبات التفصيلية في هذا 

اخلصوص) ونحن نوصي بأن تكون كافة الرسومات 
الهندسية معتمدة حتى ال تختلف املقايسات واملبالغ 

التقديرية بعد ذلك. 

بيانات كاملة عن املقاول

تقدمي منوذج التأهل واملوافقة من موقع بنك قطر للتنمية 
وهو النموذج الذي يتعني تعبئته بواسطة املقاول

وصف تفصيلي عن القطاع واملنتجات املستهدفة

تعرف دقيق الستراتيجية األعمال وكونها محلية أو للتصدير 

من املمكن ان يتم طلب ملفات اضافية من قبل 
مسؤول العالقات

سجل جتاري
سجل صناعي - أو ترخيص صناعي

صورة عن وثيقة "بوليصة" التأمني إن وجدت
طلب متويل رسمي مكتوب يتضمن قيمة التمويل والفترة 

الزمنية املطلوبة
عقد تأسيس الشركة 

الترخيص البيئي
صور بطاقات األشخاص املخول لهم بالتوقيع (بطاقة 

قطرية أو جواز سفر للمقيمني أو الشركات اخلارجية). 
صورة من عقد إيجار األرض أو عقد امللكية مع خرائط 

تفصيلية توضح حجم وموقع املصنع

يفضل أن يكون لديك ما يجب أن يتوافر لديك

يفضل أن يكون لديك ما يجب أن يتوافر لديك

يفضل أن يكون لديك ما يجب أن يتوافر لديك



من خالل
مدير العالقات
المخصص لك

مدير العالقات
تستغرق من ٤ - ٦ أسابيع 

باإلضافة إلى ٤ أيام 
ملراجعات املباني و ١٨ يومًا

ملراجعات املعدات. 

مدير العالقات
يستغرق من ٢ - ٣ أسابيع للموافقة 
على الطلب من قبل اللجنة باإلضافة 

إلى يوم واحد إلبالغك بالقرار 

٣- تقدمي الطلب ملراجعته واملوافقة عليه
سيقوم مدير العمالء أو مدير العالقات املخصص لك بتقدمي مقترح الطلب لإلدارة بغرض إبداء الرأي وسوف يخطرك 

بكافة املستجدات في كل خطوة من خالل وسيلة االتصال التي تفضلها سواء رسالة نصية أو بريد إلكتروني. في بعض 
األحيان قد نطلب منك معلومات ومستندات إضافية لتعزيز طلبك. 

٤- املوافقة على التمويل
بعد تقدمي كافة مستندات معاملتك وقبولها سيخطرك مسؤول العالقات املخصص لك بالقرار املتعلق مبعاملتك. 

في حال املوافقة على طلب التمويل سيقدم لك مدير العالقات عرضا متويليا في صورة قائمة للشروط تضم هذه القائمة 
شروطا محددة ومعايير من قبل بنك قطر للتنمية بخصوص التمويل املقدم لك. 

سوف يتولى مدير العالقات املخصص لك توضيح كافة الشروط الواردة بالقائمة املشار إليها تفصيليا والتي سيتم 
إرسالها إليك بالبريد اإللكتروني لتقوم مبراجعتها والتوقيع عليها. وبعد املوافقة على الشروط وقبولها سوف تقدم لنا 

موافقة خطية تؤكد رغبتك في احلصول على التمويل منا. 

إن لم يتم قبول طلب التمويل سوف نعلمك باألسباب. 



تقديم
الضمانات
"مستندات
الضمان" 

سيقدم لك بنك قطر للتنمية شروط التمويل 
ومتطلباتها خالل أسبوعني من تاريخ 

موافقة اللجنة

٥- املوافقة على العرض 
مدير العمالء اخلاص سيطلعك على عرض التمويل املقدم لك كما سيقوم بشرح كافة املتطلبات الالزمة 

للمستندات ومساعدتك في مراحل التوقيع على االتفاقية األساسية وغيرها من املستندات املطلوبة منك مبا في 
ذلك عملية فتح حسابك اجلاري وتقدمي كافة الضمانات والشروط الواردة بعرض التمويل.

سيكون ساريا ملدة ٦ شهور وميكنك 
طلب متديد فترة سريان العرض إن 

شئت
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مدير العالقات

يجب أن يكون املوقع على العرض املقدم من بنك قطر للتنمية مخوال 

له التوقيع رسميا عن شركتك. 

مدة سريان العرض املقدم من بنك قطر للتنمية هي ٣٠يوم من تاريخ 

العالقات  الفترة عن طريق مدير  تلك  إصداره. وميكنك طلب متديد 

اخلاص بك في حالة رغبتك في متديد تلك الفترة. 

عند قبولك العرض سيقوم مدير العمالء اخلاص بك بتسلميك االتفاقية 

األساسية وبعض مستندات الضمان والتأمني لتقوم بتوقيعها.

يتعني عليك إنهاء تلك املستندات خالل ٣٠يوم. 



بنك قطر للتنمية سيقوم بتوفير الشروط واملستندات 
لتقوم أنت بتوقيعها 

يجب توقيعه من املالك

يجب توقيعه من املالك

يجب توقيعه من املالك

يجب توقيعه من املالك

يجب توقيعه من املالك

يجب توقيعه من املالك

يتم إصداره من وزارة االقتصاد والتجارة 

يتم إصداره من وزارة االقتصاد والتجارة 

يتم إصداره من وزارة الطاقة والصناعة
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الشروط واملتطلبات العامة - إيصال تأكيد االستالم 

KYC منوذج طلب التعرف على العميل

منوذج احلساب اجلاري لبنك قطر للتنمية 

قبول عرض بنك قطر للتنمية 

االتفاقية األساسية 

شيك الضمان الشخصي 

التحقق من الضمان الشخصي

إصدار التعهد على السجل التجاري أو الرهن العقاري 

سجل جتاري ساري 

سجل صناعي ساري 

مدير العالقات  إذا رغب فريق االئتمان في احلصول على 
إيضاحات أو معلومات إضافية سيقوم مدير 
العالقات اخلاص بك بإبالغك بذلك والتنسيق 

معك في هذا الصدد. 

٦- إجراءات صك
إجراءات "صك" هي الطلب الرسمي للخدمات العقارية اإللكترونية ومستندات التسجيل في وزارة العدل. يرجى تنزيل 

 MOJ التطبيق اإللكتروني لتتمكن من تقدمي املستندات املطلوبة أو ميكنك زيارة املوقع اإللكتروني لوزارة العدل
للحصول على مزيد من املعلومات.

يجب إستكمال كافة التعهدات عبر تطبيق "صك". وذلك لتوثيق عقود الرهن.
 

٧- تقدمي مستنداتك إلى مدير العالقات
في هذه املرحلة سوف يقوم مدير العالقات اخلاص بك بتعريفك وتقدميك لفريق خدمة العمالء الذي سيكون متاحا على 

الدوام الستالم املستندات اخلاصة بك واإلجابة على أي تساؤالت لديك. 

أيضا سيستمر مدير العالقات اخلاص بك في مساعدتك لإلجابة على أي استفسارات لديك.

الشخص/اجلهة املصدرة لهذا املستند ما يجب أن يتوافر لديك



يتم إصداره من وزارة الطاقة والصناعة

يتم إصداره من وزارة الطاقة والصناعة
يتم إصداره من وزارة البيئة 

تصدره شركة التأمني اخلاصة بك

خبير معتمد ومسجل 
تقوم أنت بتقدميها من جانبك

راجع مدير العالقات اخلاص بك

سجل صناعي

ترخيص صناعي "رخصة صناعية" 
تصريح بيئي

تأمني ساري "تأمني تكافلي" 

تثمني مستقل من طرف ثالث "مثمن معتمد" 
قائمة مورد حصري 

استيفاء كافة الشروط الواردة بكل من العرض 
واإلتفاقية األساسية 

تقدم
بطلبك 

 البوابة البنكية اإللكترونية
سوف ميكنك من اإلطالع على حساباتك

وأمورك املالية بالتفصيل

اإلطالع املعامالت
ميكنك من اإلطالع على كل كشوف 
حساباتك وتفاصيل دفعاتك املسددة 

للقروض القائمة حاليا.

إجناز املعامالت
متكنك هذه اخلاصية

من إجناز كافة معامالتك
إلكترونيا من مكانك.
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الشخص/اجلهة املصدرة لهذا املستند ما يجب أن يتوافر لديك



أنت ا¢ن
جاهز للعمل 

٨- أنت اآلن جاهز ملباشرة أعمالك 
بعد استيفاء كافة الشروط وتقدمي كافة املستندات املطلوبة واملنصوص عليها في اتفاقية العقد األساسي الذي مت 

التوقيع عليه مع بنك قطر للتنمية، ستمكنك هذه االتفاقية من مباشرة أعمالك ومعامالتك معنا واستخدام تسهيالتنا 
والوصول إلى قائمة اخلدمات.

مبوجب هذه االتفاقية سيتم إجناز كافة معامالتك اليومية بواسطة فريق خدمة العمالء لدينا. وميكنك االتصال مبدير 
العالقات في أي معاملة إضافية أو حاجات إضافية وميكنك التنسيق مع مدير العمالء في أي أمر يتعلق باحلساب. 

كما ميكنك أيضا االتصال مبدير العالقات للحصول على أي استفسار أو سؤال حول االستفادة من األسقف املتاحة 
والدفعات.

خدمة العمالء
عند تقدمي كل وثيقة من قبل العميل يتم 

وضع عالمة لك. 

سيقوم فريق خدمة العمالء لدينا مبساعدتك في طلب اخلدمات التالية:
١- طلبات اإليداع (أو املعامالت اإلسالمية – تعاقد بنك قطر للتنمية مع موردين أو جتار) املواد اخلام – األصول – 

شراء السيارات. 
٢- متويل املعامالت التجارية (استيراد وتصدير وخطابات اعتماد وخطابات الضمان والتحصيل)

٣- إدارة املنشآت (للمدى الطويل والقصير واملرابحة واإلجارة املنتهية بالتملك وخصم املستندات وإيداعها)
٤- خدمات أخرى مثل

• اإلفراج عن الشيكات وعمليات املقاصة اخلاصة بها
• إدارة احلسابات اجلارية

٥- استشارات أخرى بخصوص املعامالت
٦- خدمات إضافية فيما يخص التسهيالت املمنوحة إليك.

أما فيما يتعلق مبعامالت البناء اخلاصة بك سوف يتم تعريفك بفريق إدارة املشاريع الهندسية والذين سيقدمون لك كل 
الدعم فيما يخص مشروعات البناء مع تخصيص مهندس "مدير املشروع" متخصص لإلشراف على اإلنشاءات. 



أ- دفعات البناء (معامالت إسالمية وتقليدية) 
قبل مباشرة معامالت البناء مع فريق اإلدارة الهندسية يجب أن تتأكد من التالي:

٤ أيام كحد أدنى يعتمد على مدى التحقق أو 
املسح الذي يتم استرداده من قبل بنك قطر 

للتنمية، وسيقوم البنك بإسداء املشورة إلى اجلدول 
الزمني للدفع اذا كان هناك تأخير متوقع.

فيما يخص املعامالت اإلسالمية:
عقد إجاره ما بينك ومابني بنك قطر للتنمية 

عقد البناء ما بني املقاول ومدير املشروع التابع لبنك 
قطر للتنمية 

العقد ما بينك وبني االستشاري

فيما يخص املعامالت التقلدية:
العقد ما بينك وبني بنك قطر للتنمية 

العقد ما بينك وما بني املقاول
العقد ما بينك وما بني االستشاري 

أن يكون موقع البناء موافقا عليه ومتاحا وأن كل العقود (ليارا – استثناء – 
مشاركة) مت التوقيع عليها وتقدميها إلى بنك قطر للتنمية. سوف تتسلم 

"شهادة جاهز للعمل RBC" من بنك قطر للتنمية مبجرد االنتهاء من البنود 
السابقة. 

تقوم بتغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ (خمسة آالف) ريال قطري 
كرسوم معامالت.

اخلطوات التالية واملتطلبات املوضحة بعد يجب استيفائها قبل مباشرة البناء 
والتأكد من توقيع العقود املطلوبة كما هو موضح بعد:
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 RBC شهادة جاهز للعمل
 CARI تأمني

ال يوجد
تصاريح البناء

الرسوم الهندسية املعتمدة واملوافق عليها 
كتاب املقاول – سجل جتاري – بطاقة الكمبيوتر

كتاب االستشاري – سجل جتاري – بطاقة الكمبيوتر
كتاب املالك – سجل جتاري – بطاقة الكمبيوتر

مستندات الكميات (للكميات واألسعار)
أي مواصفات 

جدول التدفقات النقدية 

اجلدول الزمني



املشروعات  مهندسي  فريق  مبوافقة  إبالغك  سيتم   •
التابع لبنك قطر للتنمية 

يفيد  ما  أو  املساهمة  مبقدار  شيكا  تقدم  أن  يجب   •
السداد إن كانت املساهمة قد مت دفعها بالفعل 

تقدميه  قبل  مستند  أي  من  التأكد  رغبتك  إن   :ßM’

ميكنك االتصال مبدير العمالء قبل تقدمي املستدات 

عقد مبرم بينك وبني بنك قطر للتنمية 

شهادة جاهز للعمل التي مت إصدارها لك 

كافة املستندات الكاملة للمناقصات (ال تقتصر على الشروط العامة لألعمال – املواصفات – شهادة الكميات)
ال يوجد

تصريح البناء

الرسوم الهندسية املعتمدة واملوافق عليها 

خطاب املالك – سجل جتاري – بطاقة الكمبيوتر

الكتاب املوجه من املقاول إلى االستشاري لطلب الدفعات 
شهادة الكميات
شهادة السداد

الكتاب املوجه من االستشاري إلى العميل يوافق فيه على الدفع للمقاول 
كتاب موجه منك إلى بنك قطر للتنمية توافق فيه على الدفع

اخلطوة رقم ١ تقدمي طلب الدفعات إلى فريق اإلدارة الهندسية

• تقوم بتقدمي طلب دفعات لفريق هندسة املشروعات
«اإلدارة الهندسية»

• أرفق شهادة دفع مكتملة وموقعة من قبلك

اخلطوة رقم ٢ موافقة اإلدارة الهندسة ببنك قطر للتنمية 

• عقب القيام بزيارة ميدانية ملوقع البناء يقوم فريق مهندسي 
املشروعات باملوافقة على شهادة الدفع

• املستند الدال على مساهمة العميل في الدفعة 

اخلطوة رقم ٣ السداد للمقاول

• سيقوم بنك قطر للتنمية بالسداد للمقاول

• سوف يتم إخطارك بالسداد

 AÉæÑdG äÉ©aO

مالحظـــات  خطوات الدفع واملستندات املطلوبة لذلك
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• التوقيع على هذا املستند من قبل الشخص املخول له 
بالتوقيع 

• أن تتضمن بيانات بنك املستفيد رقم IBAN بوضوح 
ودقة 



٣ - ٤ أيام

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "ملصروفات املعامالت".

الفترة املتوقعة لإليداع هي ثالثة أيام عمل من 
تاريخ تسليمك عقد املرابحة (الحظ أنه العقود 
التي يتم تسليمها بعد الساعة احلادية عشرة 

سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي وبالتالي 
ستكون الفترة املتوقعة لإليداع ثالثة أيام عمل من 

اليوم التالي للمعاملة التي تقدم بعد الساعة ١١ 
صباحا).

في حالة توقيع بنك قطر للتنمية على عقد الشراء 
للمحلى كمالك لهذا العقد فإن هذه املعاملة قد 

تستغرق حوالي أربعة أيام عمل.

أن يكون التعاقد بني بنك قطر للتنمية واملوردين 
قد مت من خالل اعتماد مستندي أو طلب شراء 

محلي إن كان الشراء من السوق احمللي.

أن يتضمن متويل املرابحة متويل املواد اخلام 
واآلثاث ومعدات تكنولوجيا املعلومات (اليتضمن 

املعدات الثقيلة والسيارات) وغير ذلك من 
األصول املنقولة. 

في حال كان متويل السيارات من خالل املرابحة 
يرجى تزويد بنك قطر للتنمية بنسخة عن تسجيل 

التعهد خالل فترة من إصدار خطاب التعهد

سقف متويل املواد اخلام موافقا عليه وجاهز 
للسحب (ستتسلم شهادة جاهز للعمل من بنك 

قطر للتنمية مبجرد االنتهاء من ذلك)

ب- دفعات املواد اخلام واألصول املنقولة 
(إسالمي – مرابحة – وتقليدي)

قبل أن تبدأ معنا معامالت املواد اخلام يجب أن تتأكد من التالي:



موقعة من قبل من هو مخول له بالتوقيع 
رسميا ومتضمنة بيانات بنك املستفيد 

.IBAN ورقم االي بان

مالحظـــات  املستندات املطلوبة

في حالة رغبة العميل االحتفاظ بالفواتير األصلية 
وإذن التسليم فيجب أن يتم ختمه من قبل بنك قطر 
للتنمية كدليل على إطالع البنك عليه وقبوله كمعاملة 

سليمة مت فحصها.

سيتم إرسال عقد املرابحة بالبريد اإللكتروني
وميكن للعميل طباعتها وتوقيعها وإعادتها

موقعة للبنك.

اخلطوة رقم ١ طلب العميل - قم بتقدمي التالي: 
• بروفورما إنفويس "الفاتورة األولية " للبضائع (بإسم بنك قطر للتنمية إن 

كان التمويل إسالميا)

• منوذج موقع "التعهد بالشراء" 

(املعامالت اإلسالمية فقط) 
اخلطوة رقم ٢ فحص ومراجعة الطلب (متى استلتزم ذلك)

سوف يقوم فريق خدمة العمالء بالبنك بحض ومراجعة والتأكد من التالي:
أ- البضائع محل التعاقد متوافرة بالفعل لدى املورد

ب- مطابقة البضائع للمواصفات واالحتياجات
ج- البضائع في حوزة املورد ومملوكة 

ح- ال يوجد عقد توريد قائم ما بينك وبني املورد للبضائع املذكورة 

(املعامالت اإلسالمية فقط) 
اخلطوة رقم ٣ تعاقد بنك قطر للتنمية مع املورد

• توقيع طلب شراء محلي مابني البنك واملورد

• بالرغم من كون العميل مسؤوال بصفة أساسية عن طلب توقيع الشراء 
احمللي املبرم مع املورد، إال أن بنك قطر للتنمية ميكنه حتمل تلك املسؤولية 
في التأكد من قيام املورد بالتوقيع على هذا الطلب لكل حالة على حدة بناء 

على طلب من العميل. 

(املعامالت اإلسالمية فقط) 
اخلطوة رقم ٤ بيع املواد والبضائع للعميل

• عقد املرابحة يتم توقيعه من قبل العميل

• سوف يقوم بنك قطر للتنمية بإصدار مذكرة تسليم ميكنك مبقتضاها تسلم 
البضائع واملواد

(املعامالت اإلسالمية فقط) 
اخلطوة رقم ٥ السداد للمورد

للسداد للمورد يرجى تزويد بنك قطر للتنمية بالتالي:

• الفاتورة األصلية (الفاتورة ستكون بإسم بنك قطر للتنمية إن كانت املعاملة 
إسالمية)

• إذن التسليم األصلي املتعلق بالفاتورة موقعة ومختومة من قبل العميل 

• سوف يقوم بنك قطر للتنمية بالسداد للمورد فقط وإخطارك بالسداد
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٥ أيام عمل (إن كان يتعني فحص 
العرض السعري ملنتج جديد فإن تلك 

اخلطوة قد تستغرق وقتا أطول من 
خمسة أيام عمل)

٨c- سداد قيمة األجهزة واملعدات*
(معامالت إسالمية - إجارة - إيجار منتهي بالتملك - معامالت تقليدية)

قبل أن تباشر معنا معامالتك اخلاصة باألجهزة واملعدات يجب أن تتأكد من التالي:

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "ملصروفات املعامالت" 

الفترة املتوقعة لإليداع هي ثالثة أيام عمل من 
تاريخ تسليمك عقد املرابحة (الحظ أن العقود 
التي يتم تسليمها بعد الساعة احلادية عشرة 

سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي وبالتالي 
ستكون الفترة املتوقعـة لإليداع ثالثة أيام عمـل 
من اليوم التالي للمعاملة التي تقدم بعد الساعة 

١١ صباحا)

عدم تغيير أي بند متت املوافقة عليه فيما يخص 
املعدات املطلوبة واملورد والتكلفة (أي تغيير يجب 

أن حتصل أوال على موافقة بنك قطر للتنمية) 

التعاقد ما بني بنك قطر للتنمية واملورد يجب أن 
يكون من خالل اعتماد مستندي أو طلب شراء 

محلي

أن يكون سقف األجهزة واملعدات موافقا عليها 
ومتاحا للسحب. (ستتسلم شهادة جاهز للعمل 

من بنك قطر للتنمية مبجرد االنتهاء من ذلك)

* يشمل ذلك السيارات الكبيرة ويستبعد السيارات واحلافالت والشاحنات الصغيرة
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يجب أن تتاكد من التالي:
• أن تكون الطلبات موقعة من قبل من هو 

مخول له بالتوقيع رسميا 
• أن تتضمن الطلبات بيانات بنك املستفيد 

  IBAN ورقم االي بان
• تقدمي طلب لبنك قطر للتنمية في حالة 

رغبتك في التحوط بشأن معامالت 
بالعمالت األجنبية 

• أن تكون كافة عروض األسعار موقعة 
ومختومة من املورج وأال مير على تاريخ 

عرض السعر ثالثة أشهر 

ميكن أن يتحمل بنك قطر للتنمية مسؤولية 
توقيع طلب الشراء احمللي في حالة رغبة 

العميل في ذلك وسوف يؤدي ذلك لزيادة زمن 
املوافقة على املعاملة مبقدار يوم عمل إضافي. 

سيتم إرسال عقد املرابحة باإلمييل "البريد 
اإللكتروني" على أن يقوم العميل بطباعته 

وتوقيعه وإعادته موقعا للبنك.

في حالة رغبة العميل االحتفاظ بالفواتير 
األصلية وإذن التسليم فيجب أن يتم ختمه من 
قبل بنك قطر للتنمية كدليل على إطالع البنك 

عليه وقبوله كمعاملة سليمة مت فحصها.

مالحظـــات  املستندات املطلوبة

اخلطوة رقم ١ طلب العميل - تقوم بتقدمي التالي: 
• طلب موقع

قطر  بنك  (بإسم  موردين  ثالثة  من  لألصول  األولية"  "الفاتورة  إنفويس  بروفورما   •
للتنمية إن كان التمويل إسالميا)

• في حالة الشراء من خالل اإلجارة فقط توقيع خطاب تعهد باالستئجار (الينطبق 
على خطابات الضمان وطلبات الشراء الداخلية)

(املعامالت اإلسالمية فقط) 
اخلطوة رقم ٢ تقرير الفحص: سوف يقوم بنك قطر للتنمية بفحص 

والتأكد من: 
أ- األصول محل التعاقد متوافرة بالفعل لدى املورد

ب- مطابقتها للمواصفات واالحتياجات
ج- تواجدها في حوزة املورد وملكيته لها 

ح- ال يوجد عقد توريد قائم ما بينك وبني املورد لألصول املذكورة 

(املعامالت اإلسالمية فقط) 
اخلطوة رقم ٣ تعاقد بنك قطر للتنمية مع املورد

• توقيع طلب شراء محلي مابني البنك واملورد
• بالرغم من كون العميل مسؤوال بصفة أساسية عن طلب توقيع الشراء احمللي املبرم 
مع املورد، إال أن بنك قطر للتنمية ميكنه حتمل تلك املسؤولية في التأكد من قيام 

املورد بالتوقيع على هذا الطلب لكل حالة على حدة بناء على طلب من العميل. 

اخلطوة رقم ٤ توقيع العقد مع بنك قطر للتنمية واحلصول على إذن 
التسليم

• عقد اإلجارة يتم توقيعه من قبل العميل
• سوف يقوم بنك قطر للتنمية بإصدار مذكرة تسليم ميكنك مبقتضاها تسلم البضائع 

واملواد

(معامالت تقليدية فقط)
اخلطوة رقم ٥ السداد للمورد-إصدار خطاب تعهد من قبل بنك قطر 

للتنمية إلى املورد:
• سوف يقوم البنك بإصدار كتاب تعهد للمورد

للمعامالت اإلسالمية واملعامالت التقليدية 
اخلطوة رقم ٦ السداد للمورد: يتعني عليك تقدمي املستندات التالية: 

املعاملة  كانت  إن  للتنمية  قطر  بنك  بإسم  ستكون  (الفاتورة  األصلية  الفاتورة   •
إسالمية)

• إذن التسليم األصلي املتعلق بالفاتورة موقعة ومختومة من قبل العميل 
• تقدمي صورة من ملكية السيارة أو املعدة موضحا بها رهنها "ملكيتها" بإسم بنك 

قطر للتنمية 
• سوف يقوم بنك قطر للتنمية بالسداد للمورد فقط وإخطارك بالسداد
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ج- إصدار خطاب الضمان اخلاص باألجهزة واملعدات 
متويل الشراء احمللي (إجارة)

يرجى التأكد من التالي :

الفترة املتوقعة إلصدار اخلطاب هي ثالثة أيام عمل 

الساعة احلادية عشرة  بعد  يتم استالمها  التي  الطلبات 
سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي وبالتالي ستكون 
التالي  اليوم  أيام عمل من  ثالثة  لإليداع  املتوقعة  الفترة 

للمعاملة التي تقدم بعد الساعة ١١ صباحا

عدم تغيير أي بند متت املوافقة عليه فيما يخص 
املعدات املطلوبة واملورد والتكلفة (أي تغيير يجب 

أن حتصل أوال على موافقة بنك قطر للتنمية) 

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "رسوم االعتماد املستندي" 

٣ أيام عمل (إن كان يتعني فحص عرض 
السعر ملنتج جديد فإن تلك اخلطوة قد 

تستغرق وقتا أطول من ٥ أيام عمل)

خطوة رقم ١: قدم طلب إلى خدمة العمالء في بنك قطر للتنمية 

منوذج خطاب اعتماد مستندي (منوذج إجارة بالنسبة للمعامالت اإلسالمية) 

للتمويل التقليدي فقط يجب أن يكون عقد شراء املعدات موقعا من قبل املخول 
له بالتوقيع رسميا

فاتورة أساسية "عرض سعري" بإسم بنك قطر للتنمية 

مستند مشاركة بحقوق امللكية 
مستند فحص مبدئي مسبق للمعدات واألجهزة

مستند تأجير للمعدة أو األجهزة "للعميل" 

التشغيل (النسبة احملجوزة واملتبقية من الدفعات بعد احلصول على شهادة 
تركيب وتشغيل املعدات) 

التحوط (للمعامالت التي تتم بعمالت غير الريال القطري والدوالر األمريكي)

خطوة رقم ٢ إصدار خطاب الضمان "االعتماد املستندي"
• سوف يتم إخطارك متى مت إصدار خطاب الضمان "االعتماد املستندي"
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االعتماد  طلب  منوذج  وتعبئة  بإكمال  العميل  يقوم  أن  يجب 
املستندي 

للمعامالت اإلسالمية ، إن كان هذا العقد مبرما بينك وبني املورد، 
يجب أن يتم إلغاء هذا العقد

بنك  بإسم  تكون  أن  الفاتورة األساسية (عرض األسعار) يجب 
قطر للتنمية وال تقل مدتها عن ثالثة أشهر من تاريخ إصدارها 
تاريخ  منذ  أشهر  ثالثة  البضائع  تسليم  إذن  تاريخ  يتجاوز  (أال 

إصدار الفاتورة/عرض األسعار) 

حقوق امللكية: تقدمي شيك مبقدار املساهمة أو ما يثبت السداد 

تقدمي طلب يوضح من سيقوم بفحص املعدات واآلجهزة قبل توريدها 

يجب أن يقوم العميل مسبقا بتوقيع إتفاقية إجارة مع بنك قطر للتنمية 
على أن يقوم البنك بإرسال هذا العقد للعميل عبر البريد اإللكتروني 

ليقوم العميل بطباعة العقد وتوقيعه وإعادته مرة أخرى للبنك

تقدمي إيضاح عن سبب عدم احلاجة إلى ما يثبت تركيب وتشغيل 
اآلالت بشكل مقبول (إن لم يكن هناك داعي لشهادة التشغيل)

الريال  غير  بعملة  تتم  املعامالت  كانت  إن  للتحوط  طلب  تقدمي 
القطري والدوالر األمريكي 

مالحظـــات  املستندات املطلوبة



د- إصدار خطاب الضمان (االعتماد املستندي) 
املواد اخلام (متويل إسالمي) 

يرجى التأكد من التالي:

الفترة املتوقعة إلصدار اخلطاب هي ثالثة أيام عمل 

الطلبات التي يتم استالمها بعد الساعة احلادية 
عشرة سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي 

فيما يخص املواد اخلام سيتم فتح طلب شراء 
باملرابحة 

 UCP تعبئة طلب خطاب الضمان طبقا لقواعد
واملتطلبات والشروط البنكية وفاتورة عرض 

األسعار "البروفورما" وأي شروط ومتطلبات خاصة 
ينص عليها في خطاب التسهيالت اخلاص بك 

تغطية احلساب اجلاري مببلغ مالي يغطي املساهمة 
املطلوبة 

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "رسوم االعتماد املستندي" 

٣ أيام عمل 

خطوة رقم ١ تقدم طلب لفريق خدمة العمالء ببنك قطر للتنمية 
ويرجى التأكد من تقدمي التالي:

منوذج طلب خطاب ضمان/اعتماد مستندي (أو مرابحة للمعاالت 
اإلسالمية)

فاتورة عرض أسعار "بروفورما" سارية بإسم بنك قطر للتنمية 

طلب حتوط
(للمعامالت التي تتم بغير الريال القطري أو الدوالر األمريكي) 

خطوة رقم ٢ إصدار خطاب الضمان/االعتماد املستندي 
سوف يتم إخطارك متي مت إصداره 
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ضمان/اعتماد  خطاب  فتح  طلب  بتعبئة  العميل  يقوم   
مستندي 

الفاتورة األساسية (عرض األسعار) يجب أن تكون بإسم 
بنك قطر للتنمية وال تقل مدة سريانها عن ثالثة أشهر من 
تاريخ إصدارها (أال يتجاوز تاريخ إذن تسليم البضائع ثالثة 

أشهر منذ تاريخ إصدار الفاتورة /عرض األسعار) 

تقدمي طلب للتحوط إن كانت املعامالت بغير الريال القطري 
أو الدوالر األمريكي 

مالحظـــات  املستندات املطلوبة



٢ يوم للسداد والدفع إن مت تقدمي األوراق 
قبل الساعة ١١ صباحا 

٣ أيام أو أكثر إذا في حالة وجود عرض 
سعري يتعلق بصنف جديد

هـ- تسليم مستندات خطاب الضمان (االعتماد املستندي) 
اآلالت – الشراء احمللي – إسالمي

يرجى التأكد من التالي:

احلد األدنى للرصيد الواجب توافره هو 
٥٫٠٠٠ آالف ريال قطري لزوم شحن 

املستندات والرسوم 

يستغرق إجناز معاملة السداد يومي عمل حتتسب 
بعد موافقتك واستيفائك لكافة املتطلبات

يستغرق زمن التدقيق في املعاملة ومراجعتها 
ثالثة أ يام

خطوة رقم ١ إشعار وصول املستندات 
• سوف يصلك إشعار بالبريد اإللكتروني من بنك قطر للتنمية يفيد بوصول املستندات 

خطوة رقم ٢ إشعار إيداع املستندات وتسجيلها من بنك قطر للتنمية
وعقد اإلجارة

• سيخطرك بنك قطر للتنمية عبر البريد اإللكتروني إن كانت أوراقك مكتملة أو حتتاج إلى 
استيفاء

• سوف يصلك عقد اإلجارة مع إشعار إيداع املستندات (مكتمل/غير مكتمل) 

خطوة رقم ٣ قبولك لعقد اإلجارة وإشعار إيداع املستندات التي قد حتتاج الستيفاء 
للتنمية والتوقيع عليها  إليك من بنك قطر  • قدم األوراق املطلوب استيفائها والتي وردت 

(توقيع معتمد)
• وقع عقد اإلجارة التي أرسلها لك بنك قطر للتنمية وقم بتقدميها

خطوة رقم ٤ تسليم أوراق الشحن "مستندات الشحن" للعميل 
• يتعني على العميل تقدمي عقد اإلجارة/املرابحة بعد توقيعه قبل شحن املستندات 

• يوقع العميل على إيصال تسليم املستندات الذي حصل عليه من بنك قطر للتنمية وقت 
تسليمه ملستندات الشحن

خطوة رقم ٥ الدفع والسداد للبنك الوسيط "البنك الذي ميثل اُملصِدر أو املورد أو 
املستفيد" 

• سيقوم بنك قطر للتنمية بإرسال إمييل يخطر فيه العميل بسداد القيمة إلى بنك املصدر 
SWIFT مع نسخة من حتويل

 »∏ AGô°T …óæà°ùe OÉªàYG –  äGó©e

يرجى التأكد من هذه النقطة ووجود 
التوقيع املعتمد 

مالحظـــات  املستندات املطلوبة



اخلطوة رقم ١: قدم طلب إلى خدمة العمالء في بنك قطر للتنمية 

منوذج خطاب اعتماد مستندي 

عقد شراء املعدات موقعا من قبل املخول له بالتوقيع رسميا 

فاتورة أساسية "عرض سعري" 

مستند فحص مبدئي مسبق للمعدات واألجهزة

على  احلصول  بعد  الدفعات  من  واملتبقية  احملجوزة  (النسبة  التشغيل 
شهادة تركيب وتشغيل املعدات) 

التحوط (للمعامالت التي تتم بعمالت غير الريال القطري والدوالر األمريكي)

اخلطوة رقم ٢ إصدار خطاب الضمان "االعتماد املستندي"
• سوف يتم إخطارك متى مت إصدار خطاب الضمان "االعتماد 

املستندي"
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االعتماد  طلب  منوذج  وتعبئة  بإكمال  العميل  يقوم  أن  يجب 
املستندي 

تأكد من وجود التوقيع املعتمد 

مدة  تقل  ال  أن  يجب  األسعار)  (عرض  األساسية  الفاتورة 
سريانها عن ثالثة أشهر من تاريخ إصدارها (أال يتجاوز تاريخ 
إذن تسليم البضائع ثالثة أشهر منذ تاريخ إصدار الفاتورة / 

عرض األسعار) 

تقدمي طلب يوضح من سيقوم بفحص املعدات واآلجهزة قبل 
توريدها 

تركيب  يثبت  ما  إلى  احلاجة  عدم  سبب  عن  إيضاح  تقدمي 
وتشغيل اآلالت بشكل مقبول (إن لم يكن هناك داعي لشهادة 

التشغيل)

الريال  تتم بعملة غير  للتحوط إن كانت املعامالت  تقدمي طلب 
القطري والدوالر األمريكي 

يتطلب ٣ أيام عمل
ستزيد املدة في حالة وجود عرض أسعار 

لصنف جديد 

و- إصدار خطاب الضمان(االعتماد املستندي)
اآلالت - تقليدي 
يرجى التأكد من التالي:

التأكد من تطابق كافة املعدات املطلوبة واملورد 
والتكلفة مع تلك التي متت املوافقة املسبقة عليها 
"عدم تغيير أي بند متت املوافقة عليه فيما يخص 
املعدات املطلوبة واملورد والتكلفة" (أي تغيير يجب 

أن حتصل أوال على موافقة بنك قطر للتنمية) 

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "رسوم املعامالت" 

الفترة املتوقعة إلصدار اخلطاب هي ثالثة أيام 
عمل 

الطلبات التي يتم استالمها بعد الساعة احلادية 
عشرة سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي 

وبالتالي ستكون الفترة املتوقعة لإليداع ثالثة أيام 
عمل من اليوم التالي للمعاملة التي تقدم بعد 

الساعة ١١ صباحا

مالحظـــات  املستندات املطلوبة



٣ أيام عمل
إذا كان يلزم التحقق من عنصر تسعير 

جديد، فقد يستغرق األمر وقتا أطول.
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تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "رسوم االعتماد املستندي" 

الفترة املتوقعة إلصدار اخلطاب هي ثالثة أيام 
عمل 

الطلبات التي يتم استالمها بعد الساعة احلادية 
عشرة سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي 

UCP تعبئة طلب خطاب الضمان طبقا لقواعد
واملتطلبات والشروط البنكية وفاتورة عرض 

األسعار "البروفورما" وأي شروط ومتطلبات خاصة 
ينص عليها في خطاب التسهيالت اخلاص بك 

تغطية احلساب اجلاري مببلغ مالي يغطي 
املساهمة املطلوبة 

التأكد من تطابق كافة املعدات املطلوبة واملورد 
والتكلفة مع تلك التي متت املوافقة املسبقة عليها 
"عدم تغيير أي بند متت املوافقة عليه فيما يخص 
املعدات املطلوبة واملورد والتكلفة" (أي تغيير يجب 

أن حتصل أوال على موافقة بنك قطر للتنمية) 

ز- إصدار خطاب الضمان (االعتماد املستندي)
آالت – شراء خارجي (معامالت تقليدية) 

يرجى التأكد من التالي:

مالحظـــات  املستندات املطلوبة

اخلطوة رقم ١: قدم طلب إلى خدمة العمالء في بنك قطر للتنمية 

منوذج خطاب اعتماد مستندي 

فاتورة بروفورما أساسية "عرض سعري" 
مستند مشاركة بحقوق امللكية 

ضمان الدفع املسبق
مستند فحص مبدئي مسبق للمعدات واألجهزة

التشغيل (النسبة احملجوزة واملتبقية من الدفعات بعد احلصول على شهادة 
تركيب وتشغيل املعدات) 

التحوط (للمعامالت التي تتم بعمالت غير الريال القطري والدوالر األمريكي)

اخلطوة رقم ٢ إصدار خطاب الضمان "االعتماد املستندي"
• سوف يتم إخطارك متى مت إصدار خطاب الضمان "االعتماد املستندي"

االعتماد  طلب  منوذج  وتعبئة  بإكمال  العميل  يقوم  أن  يجب 
املستندي 

تأكد من وجود التوقيع املعتمد 

مدة  تقل  ال  أن  يجب  األسعار)  (عرض  األساسية  الفاتورة 
سريانها عن ثالثة أشهر من تاريخ إصدارها (أال يتجاوز تاريخ 
إذن تسليم البضائع ثالثة أشهر منذ تاريخ إصدار الفاتورة / 

عرض األسعار) 

حقوق امللكية : تقدمي شيك مبقدار املساهمة أو ما يثبت السداد 

في حال وجود شرط الدفع املسبق للمورد يجب أن يوافق بنك 
للتنمية كتابة على ضمانات الدفع املسبق على أن يكون  قطر 

بنك قطر للتنمية هو املستفيد

تقدمي طلب يوضح من سيقوم بفحص املعدات واآلجهزة قبل 
توريدها

تقدمي إيضاح عن سبب عدم احلاجة إلى ما يثبت تركيب وتشغيل 
اآلالت بشكل مقبول (إن لم يكن هناك داعي لشهادة التشغيل)

الريال  تتم بعملة غير  للتحوط إن كانت املعامالت  تقدمي طلب 
القطري والدوالر األمريكي 



٣ أيام عمل 

للتنمية  العمالء ببنك قطر  خطوة رقم ١ تقدم طلب لفريق خدمة 
ويرجى التأكد من تقدمي التالي:

منوذج طلب خطاب ضمان/اعتماد مستندي (أو مرابحة للمعاالت اإلسالمية)

فاتورة عرض أسعار "بروفورما" سارية بإسم بنك قطر للتنمية 

طلب حتوط (للمعامالت التي تتم بغير الريال القطري أو الدوالر األمريكي)

خطوة رقم ٢ إصدار خطاب الضمان/االعتماد املستندي 

• سوف يتم إخطارك متى مت إصداره 

 …óæà°ùe OÉªàYG – ΩÉÿG OGƒŸG AGô°T

يقوم العميل بتعبئة طلب فتح خطاب ضمان/اعتماد مستندي

الفاتورة األساسية (عرض األسعار) يجب أن تكون بإسم بنك 
للتنمية وال تقل مدة سريانها عن ثالثة أشهر من تاريخ  قطر 
إصدارها (مبعنى أال يتجاوز تاريخ إذن تسليم البضائع فترة 

ثالثة أشهر منذ تاريخ إصدار الفاتورة /عرض األسعار) 

تقدمي طلب للتحوط إن كانت املعامالت بغير الريال القطري أو 
الدوالر األمريكي 

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "رسوم االعتماد املستندي" 

الفترة املتوقعة إلصدار اخلطاب هي ثالثة أيام 
عمل 

الطلبات التي يتم استالمها بعد الساعة احلادية 
عشرة سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي 

UCP تعبئة طلب خطاب الضمان طبقا لقواعد
واملتطلبات والشروط البنكية وفاتورة عرض األسعار 

"البروفورما" وأي شروط ومتطلبات خاصة ينص 
عليها في خطاب التسهيالت اخلاص بك 

تغطية احلساب اجلاري مببلغ مالي يغطي املساهمة 
املطلوبة 

ح- إصدار خطاب الضمان 
مواد خام /أولية (معامالت تقليدية) 

يرجى التأكد من التالي:

مالحظـــات  املستندات املطلوبة



٣ أيام عمل لفحص الوثائق و يومني 
ملعاجلة الدفع

(إذا كان يلزم التحقق من عنصر تسعير 
جديد، فقد يستغرق األمر وقتا أطول.)

خطوة رقم ١ إشعار وصول املستندات 
• سوف يصلك إشعار بالبريد اإللكتروني من بنك قطر للتنمية يفيد بوصول املستندات 

خطوة رقم ٢ إشعار إيداع املستندات وتسجيلها من بنك قطر للتنمية وعقد اإلجارة
• سيخطرك بنك قطر للتنمية عبر البريد اإللكتروني إن كانت أوراقك مكتملة أو حتتاج إلى استيفاء

• قدم طلب يفيد قبولك مبا جاء في خطاب بنك قطر للتنمية إن كانت هناك حاجة الستيفاء أي مستندات إضافية

خطوة رقم ٣ تسليم املستندات التي مت شحنها إلى العميل 
• قدم األوراق املطلوب استيفائها والتي وردت إليك من بنك قطر للتنمية والتوقيع عليها (توقيع معتمد)

خطوة رقم ٤ الدفع والسداد للبنك الوسيط "البنك الذي ميثل اُملصِدر أو املورد أو املستفيد" 
 SWIFT سيقوم بنك قطر للتنمية بإرسال إمييل يخطر فيه العميل بسداد القيمة إلى بنك املصدر مع نسخة من حتويل •
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ط- خطاب الضمان (تسليم الوثائق)
اآلالت - الشراء احمللي (معامالت تقليدية) 

يرجى التأكد من التالي:

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال قطري بصفة دائمة 

نظير رسوم إيداع املعامالت

يستغرق فحص املستندات ثالثة أيام عمل 

يستغرق السداد ٢ يوم عمل لتدقيق املستندات والتأكد من استيفاء 

كافة أوراق خطاب الضمان – تاريخ استحقاق الفوائد – واألوراق 

املكتملة طبقا لشروط وأحكام خطاب الضمان

املستندات املطلوبة
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٣ أيام عمل

الطلبات التي يتم استالمها بعد الساعة احلادية 
عشرة سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي 

وبالتالي ستكون الفترة املتوقعة لإليداع ثالثة أيام 
عمل من اليوم التالي للمعاملة التي تقدم بعد 

الساعة ١١ صباحا

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "رسوم املعامالت"

الفترة املتوقعة إلصدار التعديالت هي ثالثة أيام 
عمل 

خطوة رقم ١ 
• قيام العميل بتقدمي طلب تعديل خطاب الضمان إلى فريق خدمة العمالء في بنك قطر للتنمية 

خطوة ٢ موافقة بنك قطر للتنمية على التعديالت 
• إن لم تتم املوافقة على التعديالت سوف يتم إشعارك من خالل إمييل ورسالة نصية قصيرة 

خطوة ٣ إصدار التعديالت 
• سوف يتم إشعارك بإصدار التعديالت من خالل إمييل ورسالة نصية قصيرة 
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يجرى التأكد من وجود التوقيع املعتمد 
على هذا الطلب 

مالحظـــات  املستندات املطلوبة

ي- تعديالت خطاب االعتماد املستندي 
يرجى التأكد من التالي:



 ٣ أيام عمل

الطلبات التي يتم استالمها بعد الساعة احلادية 
عشرة سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي 

وبالتالي ستكون الفترة املتوقعة لإليداع ثالثة أيام 
عمل من اليوم التالي للمعاملة التي تقدم بعد 

الساعة ١١ صباحا

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "رسوم املعامالت" 

الفترة املتوقعة إلصدار خطابات الضمان هي 
ثالثة أيام عمل 

ك- خطابات الضمان
يرجى التأكد من التالي:

خطوة رقم ١ 
• قيام العميل بتقدمي طلب الضمان إلى فريق خدمة العمالء في بنك قطر للتنمية 

• تقدمي العقد الذي حتتاج إصدار خطابات ضمان له
• تعبئة منوذج طلب خطاب الضمان طبقا لشروط العقد 

• تقدمي صيغة كتاب الضمانات املطلوبة من املستفيد إن كانت تلك الصيغة مقبولة بالفعل 
من بنك املستفيد

خطوة ٢ موافقة بنك قطر للتنمية على الطلب 
• سوف يتم إشعارك من خالل إمييل ورسالة نصية قصيرة تفيد باملوافقة على الطلب

خطوة ٣ إصدار خطاب الضمان 
• سوف يتم إشعارك بإصدار التعديالت من خالل إمييل ورسالة نصية قصيرة 
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يجرى التأكد من وجود التوقيع املعتمد 
على هذا الطلب 

مالحظـــات  املستندات املطلوبة



الفترة املتوقعة إلصدار تعديالت خطابات الضمان 
هي ثالثة أيام عمل 

الطلبات التي يتم استالمها بعد الساعة احلادية 
عشرة سوف يتم إدراجها في يوم العمل التالي 

وبالتالي ستكون الفترة املتوقعة لإليداع ثالثة أيام 
عمل من اليوم التالي للمعاملة التي تقدم بعد 

الساعة ١١ صباحا

تغطية حسابك اجلاري مبا اليقل عن ٥٠٠٠ ريال 
قطري بصفة دائمة "رسوم املعامالت" 

تغطية احلساب اجلاري مببلغ مالي يغطي 
املساهمة املطلوبة 

ل- التعديالت على خطابات الضمان 
يرجى التأكد من التالي:

٣ أيام عمل

خطوة رقم ١ 
• قيام العميل بتقدمي طلب تعديل خطاب الضمان إلى فريق خدمة العمالء في بنك قطر للتنمية 

خطوة ٢ موافقة بنك قطر للتنمية على التعديالت 
• إن لم تتم املوافقة على التعديالت سوف يتم إشعارك من خالل  إمييل ورسالة نصية قصيرة 

خطوة ٣ إصدار التعديالت 
• سوف يتم إشعارك بإصدار التعديالت من خالل إمييل ورسالة نصية قصيرة 
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يرجى التأكد من وجود التوقيع املعتمد 
على هذا الطلب 

مالحظـــات  املستندات املطلوبة



يتطلب ٥ أيام عمل
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يرجى التأكد من وجود التوقيع املعتمد 
على هذا الطلب 

الفترة املتوقعة إلخطار العميل باستالم املستندات هي ٢ يوم عمل من 

تاريخ استالم املستندات 

الفترة املتوقعة للسداد هي ٣ أيام عمل عقب استالم ما يفيد قبول 
العميل 

ريال   ٥٠٠٠ اليقل عن  تغطية حسابك اجلاري مبا  التأكد من  يرجى 

قطري بصفة دائمة "رسوم املعامالت" 

مالحظـــات  املستندات املطلوبة

م- استالم املستندات الواردة 
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خطوة رقم ١ إشعار وصول املستندات 
• سوف يصلك إشعار بالبريد اإللكتروني أو رسالة نصية من بنك قطر للتنمية يفيد 

بوصول املستندات الواردة 

• سيصلك إشعار تعليمات إيداع املستندات وتسجيلها مع عقد اإلدارة أو املرابحة 
إن كان سيتم متويلها سيكون عن طريق املعامالت اإلسالمية 

خطوة رقم ٢ قبولك للمستندات 
• تقدم بطلب قبول مستنداتك

• قدم عقد املرابحة/اإلجارة إن كان متويل املعاملة إسالميا 

خطوة رقم ٣ سداد املعامالت بناء على موافقة بنك قطر للتنمية
• سيتم إخطارك باملوافقة باإلمييل أو رسالة نصية 

SWIFT ستتسلم أيضا نسخة من جداول السداد مع نسخة من حتويل •



يوم عمل واحد

ن- مقاصة الشيكات 
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الفترة املتوقعة ملقاصة 
الشيكات تكون عادة في نفس اليوم 

الشيكات التي يتم تسليمها بعد الساعة ١٢ ظهرا "منتصف النهار" 
تقدم للمقاصة في اليوم التالي 
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املستندات املطلوبة

خطوة رقم ١ تقوم بإيداع الشيكات للمقاصة 
• ميكنك إيداع الشيكات في حسابك اجلاري "رسوم – متأخرات – عموالت"

• سيتم تسجيل الشيكات في حسابك اجلاري

• ميكنك أيضا إيداع الشيكات اآلجلة لتغطية أي مدفوعات الحقة

خطوة رقم ٢ التعامل مع الشيكات من خالل بنك قطر للتنمية 
سوف تتسلم إشعار من بنك قطر للتنمية يفيد بإجناز عملية املقاصة للشيكات مبجرد االنتهاء 

من ذلك. في حالة رفض الشيكات سوف تتسلم إشعارا بذلك مع معلومات إضافية 

٩- بدء املعاملة
في هذه املرحلة سوف تتمكن من متابعة ومراجعة كافة معامالت والقيام بسداد الدفعات عبر القنوات التالية:

١- املعامالت البنكية عبر اإلنترنت
٢- شباك التحصيل في مبنى حاضنة قطر لألعمال

٣- املقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية 
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