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مقابلتك لتسوية جميع األمور مع النافذه الواحدة هامة جدا ألن املختصني سيناقشونك حول فكرة مشروعك ويحددون 
أهليتك للمشاركة في البرنامج بناء على بعض األمور مثل:

- املرحلة التي وصل إليها مشروعك
- ما إذا كان القطاع الذي تعمل فيه مدعوم من ِقَبلنا

- مدى استعدادك لتلبية املتطلبات

تقدم بطلبك عبر موقعنا الرئيسي على اإلنترنت www.qdb.qa في صفحة الضمني.

معلـومـات عن الشـركــة

اسم الشركة:  _________________________ 
العنوان:  ___________________________ 

رقم الهاتف:  _________________________
البريد اإللكتروني: _______________________ 

التاريخ: _______/_______/_______ 
تفاصيـل امللكيـة: ________________________
اسم املالك/أسماء املالكني: ____________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG πNOCG∂àcô°T øY

فريق خدمة النافذه الواحده 
سوف يراجع الطلب املقدم 

مع العميل

في ظرف يومني من تاريخ تقدمي 
طلبك كامال على املوقع الرسمي

اكتشف



تكلفة المشروع
100% 

القـرض 87% 
من املمكن ان تتغير هذه النسبة 
بناء على تقييم اللجنة عن حجم 

املخاطرة

ضمان بنك قطر للتنمية
%85 للمشروع اجلديد
%75 للمشروع القائم

ضمان العميل
%15 للمشروع اجلديد 

%25 للمشروع القائم

مشاركة العميل 13% 
ميكن تغيير هذه النسبة بناء 

على تقييم اللجنة

 ∂æÑdG Ö∏£j ób

kÉeó≤e ÉgOGó°S ∂jô°ûdG
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• في هذه املرحلة ُيتوقع منك أن تقدم الوثائق املطلوبة حسب الشروط التالية:

تقدم بطلبك

ستقابل مدير عالقات 
العمالء املخصص لك

ترتبط بسرعتك في تقدمي جميع 
الوثائق املطلوبة

∂jô°ûdG ∂æÑdG

 äÉfÉª°V Ö∏£j ób

á«aÉ°VEG



iôNC’G áªYGódG ≥FÉKƒdGh QÉ©°SC’G ºFGƒb

á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdG

إجـراءاتنــا املتطلبــــات  الـتـاريـخ   
صور من البطاقات الشخصية للشركاء   

السجل التجاري ساري املفعول   
املوافقات القانونية والتنظيمية للمشاريع الصناعية:   

- عقد تخصيص قطعة األرض   
- تصريح البناء   

- املوافقات الصناعية   
- التصاريح البيئية   

عرض اإليجار ملرافق املشروع   

á«dÉŸG »MGƒædGh ihó÷G á°SGQO

إجـراءاتنــا املتطلبــــات  الـتـاريـخ   
دراسة جدوى للمشاريع اجلديدة تتضمن التالي:   

- أحدث دراسات السوق   
- التقييم الفني   

- تقييم املوارد البشرية   
- التوقعات املالية   

التوقعات املالية مع االفتراضات للمشروع القائم:   
-  معلومات عن الشركة ماتضمن من معلومات عن نشاط    

      الشركة واملشاريع (السابقة والقائمة املستقبلية)
- قوائم مالية مدققة ألخر ثالث سنوات مالية   

- كشف حساب البنك ألخر سنة   

طلب رسمي موجه لبنك قطر للتنمية يذكر فيه نوع   
القرض، قيمة القرض، وعدد سنوات الدفع   

إجـراءاتنــا املتطلبــــات  الـتـاريـخ   
للمشاريع التي تتضمن بناء أو ديكور:   

- اخلرائط الهندسية املختومة من االستشاري الهندسي   
(A1) وذلك بحجم     

- عرض سعر من املقاول متضمن فيه جدول الكميات   
     التي سيتم العمل بها

- اتفاقية املستشار واملقاول أو قائمة األسعار   

املشاريع
الصناعية

سيقوم بنك قطر للتنمية بتحليل عرض السعر من 
أن  من  للتأكد  وذلك  الهندسية،  اإلدارة  خالل 
السعر يتوافق مع أسعار السوق احمللي، وهذا 

ميكننا من التأكد من اجلدوى املالية للمشروع.

بني  السعر  في  فرق  وجود  حالة  في  ملحوظة: 
العميل  لدى  سيكون  املقدم،  والعرض  التقييم 

احلق في تغيير املقاول أو دفع الفرق.



عرض أسعار للماكينات الرئيسية للمشروع مع 
خصائص املاكينات والطاقة اإلنتاجية + ملخص 

املاكينات، املورد، أو املصنع، والئحة األسعار املفصلة 
.(Word or Excel) بصيغة

عروض أسعار ألصول املشروع:
- سيارات

- مفروشات
- أدوات تقنية 

السيرة الذاتية للمالك وملدير املشروع

إجـراءاتنــا املتطلبــــات  الـتـاريـخ   

شيك شخصي من املالك/املالك لصالح بنك قطر للتنمية    

كفالة شخصية من املالك/املالك لصالح بنك قطر للتنمية    

رهن السجل التجاري لصالح بنك قطر للتنمية    
 

(∂jô°ûdG ∂æÑdG øe áHƒ∏£ŸG äÉfÉª°†dG AÉæãà°SEÉH) á«ªæà∏d ô£b ∂æH øe áHƒ∏£ŸG äÉfÉª°†dG

ملكية املركبات التي يتم شراؤها عن طريق القرض 
تسجيل  ويتم  الشريك.  البنك  لصالح  رهنها  يتم 

املركبات بإسم املشروع فقط وليس لألفراد.

يتطلب من املالكني التسجيل في 
خدمات موقع صك Sak على 

اإلنترنت وخدمات حكومي.

بتحليل عرض  للتنمية  بنك قطر  سيقوم 
الفنية،  اإلدارة  خالل  من  وذلك  السعر 
مع  يتوافق  السعر  أن  من  للتأكد  وذلك 
وهذا  والعاملي،  احمللي  السوق  أسعار 
املالية  اجلدوى  من  التأكد  من  ميكننا 

للمشروع. 

مالحظة: في حالة وجود فرق في السعر 
سيكون  املقدم،  والعرض  التقييم  بني 
أو  املورد  تغيير  في  احلق  العميل  لدى 

دفع الفرق.



معلومات إضافية: 

- نسبة الفائدة السنوية: %7 كحد أقصى 

- الرسوم اإلدارية: %2 من القرض
   (تدفع مرة واحدة للبنك الشريك) 

- بوليصة تأمني لتغطية القرض املمنوح للمشروع 

هناك شروط يجب معرفتها مسبقًا: 

١- ال يسمح بأي تغيير في امللكية بدون موافقة 
مسبقة من بنك قطر للتنمية.

٢- تصرف الدفعات مباشرة للمقاول، أو املوردين.

٣- يسمح االستفادة من احلد االئتماني لرأس املال 
العامل (إيجارات، رواتب، ومواد خام) فقط بعد  

البدء في تشغييل املشروع.

٤- ال يسمح بأي تغيير للمقاول، أو املوردين بدون 
موافقة مسبقة من بنك قطر للتنمية.

٥- دفعات الرواتب ال تتم إال عن طريق حماية أجور 
العمال.

٦- مبلغ اإليجار يصرف لصاحب احملل وحسب عقد 
اإليجار.

•  تذكر: يتوقع منك أن تدفع جميع ديونك في الوقت احملدد للبنك الشريك. يرجى االنتباه إلى أنه لو حدث تأخير في تقدمي 
الوثائق املطلوبة منك أن يحدث تأخير في مجمل رحلتك معنا. 

•  هذه املرحلة مهمة/سريعة احلركة ويجب عليك املتابعة الدائمة مع مسئول العالقات املخصص لك والذي يدرس جميع 
عناصر طلبك ومشروعك. مبجرد استالم جميع الوثائق سيقوم مسئول العالقات املخصص لك برفعها للموافقة الداخلية.

á«aÉ°VEG ΩÉµMCGh äÉeƒ∏©e



في هذه املرحلة سوف يخبرك مدير عالقات العمالء املخصص لك من الضمني (من خالل الهاتف أو البريد 
اإللكتروني) بالقرار التي اتخذته جلنة املوافقات الداخلية بالبنك حيال طلبك.

في حالة املوافقة على طلبك سيرتب مدير عالقات العمالء املخصص موعد لالجتماع معك ملناقشة الشروط واألحكام.

في حالة عدم املوافقة على طلبك سيشرح لك مدير عالقات العمالء أسباب رفض الطلب بالتفصيل.

في هذه احلالة سيتم إحالتك إلى مستشار النافذه الواحده ليقرر ما إذا كان بإمكاننا أن نساعدك بتقدمي خدمات 
أخرى من املمكن ان تستفيد منها.

استالم العرض قد تستغرق املوافقة على 
طلبك ٣ أسابيع

االلتــزام
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البد من إكمال إجراءات بواسطة بنك قطر للتنمية والبنك الشريك. وقد تستغرق هذه اإلجراءات ٣ أسابيع لدى بنك 

التنمية و ٣ أسابيع أخرى لدى البنك الشريك.

?»H ¢UÉÿG ∂jô°ûdG ∂æÑdG QÉàNCG ∞«c  -2

أنت تختار البنك الشريك مبحض إرادتك، وقد يكون ذلك لألسباب التالية:

-  نوع البنك (إسالمي، تقليدي)

-  سرعة اخلدمات التي يقدمها البنك

-  عالقتك اخلاصة مع البنك

?áeó≤e á©aO ∂jô°ûdG ∂æÑdG »æe Ö∏£j ¿CG »æ©j GPÉe  -3

يضمن بنك قطر للتنمية %85 من قيمة القرض على أن يكمل العميل الباقي وهو %15 من القيمة في شكل 

إيداع أو شيك ضمان أو أي ضمان آخر يحدده البنك الشريك.

? ¢Vô≤dG ádhóL IOÉYEG øY É¡aôYCG ¿CG »∏Y Öéj »àdG á«ªgCG ÌcC’G AÉ«°TC’G »g Ée  -4

١)  أن تقدم األوراق من خالل بنكك الشريك الذي سيقوم بتنسيق هذا اإلجراء معنا.

٢)  أن عملية إعادة جدولة القرض تستغرق وقت (بسبب زيارات املوقع) وحتليل وضع املشروع، وبالتالي عليك أن 

تقدم طلبك مقدما.

٣) أثناء فترة السماح اإلضافية سُتفرض عليك قيمة مقابل سعر الفائدة.
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