
Page 1 of 1 صفحة رقم 1 من 1

Official Letter addressing Qatar Development Bank  
for a loan request including the amount and loan tenor

كتاب طلب تمويل رسمي موجه لبنك قطر للتنمية يحتوي 
على قيمة القرض المطلوب والمدة

Copy of valid Commercial Registration نسخة سارية المفعول من السجل التجاري

Copy of valid Industrial License نسخة سارية المفعول من الرخصة الصناعية

Copy of valid Environment Permit نسخة سارية المفعول من التصريح البيئي

Copy of feasibility study prepared by an independent 
consultant with audited financials for the last three years – if 
applicable (for existing projects)

نسخه من دراسة الجدوى مقدمة من استشاري مستقل مع 
الميزانيات المدققة آلخر ثالث سنوات إن وجدت )للمشاريع 

القائمة(

Copy of land lease or ownership deeds with maps explaining 
the size and location of the factory

نسخة من كتاب تخصيص األرض أو عقد اإليجار مع خرائط 
توضح مساحة وموقع المصنع

Copies of at least two Quotations of the project machinery and 
equipment directly from the manufacturers  
(a copy of the specifications must be attached)

 نسخ من عرضين لالسعار على األقل لآلالت 
 ومعدات المشروع من الجهات المصنعة مباشرة 

)يجب ارفاق نسخة من المواصفات(

Copy of Preliminary Engineering Designs of the project buildings 
and Bill of Quantities including Material and Specification in PDF 
format on CD

 التصميم الهندسي المبدئي لمباني المشروع الموافق عليه 
)يجب ارفاق جدول الكميات المسعر مبينا فيه مواصفات المواد 

المستخدمة( -  نسخة من الملفات بصيغة PDF يتم 
CD تسليمها على قرص مدمج

Copies of authorized signatories’ Qatari ID  
(Qatari ID card or passport copy of non-resident or overseas sponsor)

 نسخ من البطاقة الشخصية للشركاء المفوضين بالتوقيع
)البطاقة الشخصية أو نسخة من جواز سفر الشريك غير المقيم(

Signed Credit Bureau Consent Form نموذج موافقة استخراج السجل اإلئتماني للعميل

Completed application form (Direct Lending) اكمال تعبئة استمارة الطلب )التمويل المباشر(

Application Fee: 1,000 QAR رسوم الطلب: 1,000 لاير قطري

+974 4430 0000
+974 4435 5009
Grand Hamad Street
PO Box 22789 Doha Qatar
www.qdb.qa

DOCUMENTS FOR LOAN REQUEST FOR A NEW MANUFACTURING PROJECT
قائمة الوثائق المطلوبة لتقديم طلب تمويل صناعي جديد

Document Checklist المستندات المطلوبة

Client Approval  موافقة العميل
Client Signature توقيع العميل

Personal Information المعلومات الشخصية

/ /

Full Name

Qatari ID Number

Gender

االسم الكامل

الجنسية

تاريخ الميالد

رقم البطاقة الشخصية Nationality

Date of BirthالجنسMale Female
ذكر أنثى

Contact Information معلومات التواصل
Landline Number

P.O.Box

Address

رقم الجوال

البريد االلكتروني

العنوان

Mobile Number

Email

رقم الهاتف

رقم صندوق البريد

Date التاريخ
/ /

Street Name اسم الشارع رقم الشارع

Zone Numberرقم المنطقة Building Number رقم المبنى Unit Numberرقم الوحدة

Street Number
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