
خ�سم قيمة فواتيرنا مركزيًا عبر ح�سابنا رقم :   

خ�سم قيمة فواتيرنا فرديًا عبر ح�سابنا رقم :   

اأحتفظ بالبطاقة التجارية بفرع الـ                                      ليتم ا�ستالمها من قبل )اأدخل الأ�سم(   

والذي يحمل بطاقة �سخ�سية/جواز �سفر رقم  

اأر�سل البطاقة التجارية اإلينا معنونة لعناية )اأدخل الإ�سم(   

على العنوان التالي )اأدخل العنوان(  

 HSBC نموذج طلب البطاقة التجارية من

ما�ستركارد الذهبية

ال�سيد / مدير بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط المحدود الى: 

�سارع حمد الكبير، الدوحة  

قطر )"البنك"(  

اأ�سم ال�سركة : “ال�سركة” 

رقم الح�ساب البنكي لل�سركة 

نرغب في التقدم بطلب الح�سول على )اختر نوع البطاقة التجارية(

     بطاقة �سركات                       مع اإمكانية الو�سول الى النقد عبر اأجهزة ال�سراف الآلي )لبطاقة ال�سركات فقط(                               بطاقة م�ستريات

اإننا نريد منكم اأن:

وذلك با�سم ونيابة عن موظفنا )حامل البطاقة( المو�سح تفا�سيله اأدناه:

اأ�سم حامل البطاقة )كما يظهر في جواز ال�سفر(

الجن�سية )يحمل جواز �سفر من(:

رقم البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر )الرجاء اإرفاق ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر و�سفحة التا�سيرة(

تاريخ الميالد )يوم/�سهر/�سنة(

البريد الإلكتروني: الجوال     هاتف المكتب   

الإ�سم كما �سيطبع على البطاقة )19 حرف كحد اأق�سى �ساماًل الم�سافات(

اإ�سم ال�سركة كما �سيطبع على البطاقة )19 حرف كحد اأق�سى(

اإ�سم الإدارة – اإذا كان �سيتم ذكرها على البطاقة – بطاقات الم�ستريات فقط الإ�سم كما �سيطبع على البطاقة )19 حرف كحد اأق�سى(

نوؤكد باأننا قد ت�سلمنا وقراأنا وقبلنا باأحكام و�سروط البطاقة التجارية. ون�سهد باأن كل المعلومات الواردة في هذا الطلب هي معلومات حقيقية و�سحيحة من كل جوانبها واإن ال�سركة �ستكون ملزمة باأحكام 

و�سروط البطاقة التجارية و�ستكون م�سوؤولة عن كل المعامالت والر�سوم التي تن�ساأ عن اإ�ستخدام البطاقة التجارية اأو بخالف ذلك عن اأحكام و�سروط البطاقة التجارية.

ونوؤكد اإننا �سنكون بحاجة اإلى حد اإئتمان بطاقة تجارية )مجمع( بمبلغ .................... ريال قطري، فيما يتعلق بكل البطاقات التجارية التي �سيتم ا�سدارها لنا.

تم التوقيع باإ�سم ونيابة عن ال�سركة في هذا اليوم الموافق .............. من �سهر ................... �سنة      200 م

التوقيع المعتمد:

الإ�سم:

ال�سفة: 

اإقرار حامل البطاقة

اأنا )ادخل الإ�سم والم�سمى الوظيفي( ......................................................................................................................................... بهذا اأوؤكد على طلب البطاقة التجارية من بنك اإت�س اإ�س بي �سي )البطاقة التجارية( ليتم 

اإ�سدارها باأ�سمي وذلك لإ�ستخدامها ح�سب ما اأنا مخول به من قبل ال�سركة وفقًا لتفا�سيل الطلب اأعاله. لقد قراأت اأحكام و�سروط البطاقة التجارية واأوؤكد باأنه قد تم تزويدي بن�سخة منها ، وباإ�ستخدام البطاقة 

التجارية بعد ذلك ، فاإننى اأكون قد اأكدت على قبولي باأحكام و�سروط البطاقة التجارية. ويجوز للبنك ار�سال كل المعلومات المتعلقة بالبطاقة التجارية وك�سوفات الح�ساب المرتبطة بها مبا�سرة اإلى ال�سركة. 

واأخول البنك بفتح ح�ساب با�سمي وذلك فقط لغر�س اإ�سدار البطاقة التجارية التي تم التقديم لها بموجب هذا الطلب، وبهذا فاإنني اأقر واأقبل اأن هذا الح�ساب لن يكون متاحًا لي لأي خدمات اأو ت�سهيالت اأو 

معامالت اخرى بخالف تلك الم�سموحة لى بها من قبل البنك.

التوقيع المعتمد:

الإ�سم:

ال�سفة: 

توقيع حامل البطاقة

Corp Card A/C No:

Limit Approved:

Relationship Manager:

Authorised Signatories Signatures Verified:

لإ�ستخدام البنك فقط

التاريخ:

 
 . للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات الماليةألغراض هذه الحملة الترويجية ويخضع  مصرف قطر المركزي للتنظيم من قبل  يخضع، قطر –الدوحة  57ص. ب.  فرع قطر،  صدر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود

V140925 
 

 
 . للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات الماليةألغراض هذه الحملة الترويجية ويخضع  مصرف قطر المركزي للتنظيم من قبل  يخضع، قطر –الدوحة  57ص. ب.  فرع قطر،  صدر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود
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To: The Manager
	 HSBC	Bank	Middle	East	Limited
 Grand Hamad Street, Doha
 Qatar (the "Bank") 

HSBC	Commercial	Card	Application	

for and on behalf of our employee (the "Cardholder") whose details are as follows

Cardholder's Name (as it appears in passport):

Nationality (holding passport from):

ID or Passport Number (please attach a copy of ID Card or passport photo and visa page)  

Date of Birth (dd/mm/yy)

Office Tel: Mobile: Email:

Name to be printed on Card (Maximum 19 characters including spaces)

Company Name to be printed on Card (maximum 19 characters)

Department Name (if to be stated on Card - Purchase Cards only-maximum 19 characters)

We	would	like	you	to:

 centrally bill us through our account no.

 individually bill us through our account no.

 hold the Commercial Card at your                                          branch for collection 

 by (insert name)                                                                                      holding ID/Passport # 

 send the Commercial Card to us, marked for the attention of (insert name)                    

 at (insert address)

We confirm that we have received, read and accept the Commercial Card Terms and Conditions.  We certify that all information in this application form is true and correct in all 
respects and that the Company shall be bound by the Commercial Card Terms and Conditions and will be liable for all transactions and charges incurred by use of the Commercial 
Card or otherwise as per the Commercial Card Terms and Conditions.

We confirm that we shall require a (Combined) Commercial Card Credit Limit of QAR                               in connection with all Commercial Cards to be issued to us.
 
Signed for and on behalf of the Company on this                          day of                  200

Authorised	Signatory
Name:

Title:

Authorised	Signatory
Name:

Title:

Signature	of	Cardholder
Date: 

Corp Card A/C No:

Limit Approved:

Relationship Manager:

Authorised Signatories Signatures Verified:

For	Bank	use	only

Cardholder's	Declaration

I, (insert name and job title)                                                                                                                . hereby confirm the request of an HSBC Commercial Card (the "Commercial Card") to 
be issued in my name, for the use as the Company so authorises me, pursuant to the application details above.  I have read the Commercial Card Terms and Conditions, a copy of 
which I confirm has been provided to me, and by making use of the Commercial Card thereafter, I shall be confirming my acceptance of the Commercial Card Terms and Conditions. 
The Bank may send all information regarding the Commercial Card and the statements of account relating thereto directly to the Company.  I authorise the Bank to open an account 
in my name for the sole purpose of establishing the Commercial Card applied for in this application form, and hereby acknowledge and accept that this account will not be accessible 
to me for any other service, facility or transaction other than allowed to me by the Bank.

Company	Name:	(the	"Company")

Company's	Bank	Account	Number

Corporate Card  with ATM Cash Access (Corporate Cards Only)  Purchase Card 

MasterCard® Gold 
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