
:CUSTOMER NAMEإسم العميل: 

نموذج فتح ملف - أفــراد 
RIM OPENING APPLICATION - INDIVIDUAL

:OPEN RIM DATE ** تاريخ فتح الملف :

TO BE FILLED BY BRANCH SUPPORT UNIT ** يتم تعبئتها � وحدة دعم الفروع

شــركــــــــة تـمــــويـــــــــل إســـ�مــــــــــي

تأسـســــت عـــــام ١٩٨٩

Sharia compliant finance company
Established in 1989

:CUSTOMER NO ** رقم العميل:

: I BAN NUMBER ** رقم حساب اآليبان :



PERSONAL DATA ( ALL FIELDS ARE MANDATORY )البيانات الشخصية ( تعبئة جميع البيانات إلزامية ) 

COUNTRY:                                                                         CITY: الدولة:                                                                             المدينة: 

PERSONAL DETAILS IN HOME COUNTRYالبيانات الشخصية في البلد االم  

 :RESIDENTIAL ADDRESSعنوان المنزل:

      .STREET NAME& NO:                                        BUILDING NUMBER:                FLAT NOاسم ورقم الشارع:                                                 رقم المبنى:                               رقم الشقة:

 :TEL. NO. WITH COUNTRY CODEرقم الهاتف مع رمز البلد:

 :ID NUMBER IN HOME COUNTRYرقم البطاقة الشخصية في بلد االم :

:CUSTOMER NAMEإسم العميل :

:PASSPORT NO (FOR RESIDENTS ONLY)رقم جواز السفر (للمقيمين فقط):

:COUNTRY OF ISSUANCEمكان اإلصدار:

       :ISSUANCE DATEتاريخ اإلصدار :

:EXPIRY DATEتاريخ اإلنتهاء:

رقم البطاقة الشخصية:

تاريخ اإلنتهاء:

QATAR ID NO.

EXPIRY DATE:

:NATIONALITYالجنسية:

:DATE OF BIRTHتاريخ الميالد:

:PLACE OF BIRTHمكان الميالد:

CUSTOMER ADDRESS IN QATARعنوان العميل في قطر

:CITY:                REGIONالمدينة:                المنطقة: 

.STREET NAME /NO  إسم ورقم الشارع:

.BUILDING NO.                                      UNIT NOرقم المبنى:                                        رقم   الشقة:

:P.O. BOX ص. ب:

:E-MAIL (PERSONAL)البريد اإللكتروني ( الشخصي ):
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:OFFICE NUMBERهاتف العمل: 

:MOBILE NUMBERرقم الجوال:

:RESIDENTAL NUMBERهاتف المنزل:

توقيع مقدم الطلب : 



EMPLOYMENT CURRENT DETAILS ( ALL FIELDS ARE MANDATORY )بيانات جهة العمل ( تعبئة جميع البيانات إلزامية ) 

SOURCE OF WEALTH ( ALL FIELDS ARE MANDATORY )مصدر الثروة ( تعبئة جميع البيانات إلزامية )

:AMOUNT OF OTHER INCOME ( NOT THE MONTHLY SALARY)قيمة الدخل اإلضافي (غير الراتب الشهري) : QRرق

:ANTICPATED ANNUAL INCOMEالدخل السنوي التقريبي: QRرق

 :MONTHLY SALARY ( GROSS )الراتب الشهري ( إجمالي ):

  :EMPLOYER ADDRESS:                                                             AREAعنوان جهة العمل:                                                                           المنطقة:

QRرق

QRرق

QRرق

: WORK STATUSحالة العمل :

:JOINING DATEتاريخ اإللتحاق بالعمل :

اساسي (قطريين فقط): 

عالوة إجتماعية (قطريين فقط):

BASIC (QATARIS ONLY):

SOCIAL ALLOWANCE (QATARIS ONLY):

TEL. / MOBILE NO. 

RELATION WITH CUSTOMER: العالقة مع العميل:    

:NAMEاألسم:

هاتف / الجوال : 

FRIEND NAME CONTACT OR RELATIVEإسم  أقرب صديق أو قريب

GOVERNMENT

SEMI GOVERNMENT

جهه حكومية

جهه شبه حكومية

PRIVATE COMPANY

FINANCIAL INSTITUTION

شركة خاصة

مؤسسة مالية

SALARYراتب

MONTHLYسنوينصف سنويربع سنويشهري QUARTERLY SEMI ANNUALLY ANNUALLY

RENTAL INCOMEإيجارات عقارية

 INHERITANCEميراث

SHARES PROFIT

PART TIME JOB ( SPECIFY WORK NATURE )

RETIREMENT

BUSINESS PROFITS

أرباح أسهم

عمل إضافي ( تحديد طبيعة العمل )

متقاعد

إبرادات من شركات

يعمل لحسابه ( شركاته )

ال يعمل

SELF EMPLOYED ( COMPANY OWNERSHIP )

UNEMPLOYED
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:EMPLOYER NAMEاسم  جهة العمل:

OCCUPATION : الوظيفة :

* هل لديك صلة قرابة مع احد االشخاص الذين يشغلون أو شغلوا المناصب التالية :

رئيس دولة

رئيس تنفيذي لمؤسسة مملوكة من الدولة 

وزير

رئيس حكومة

الفئة العليا في المجلس األعلى للقضاء

الفئة العليا من القوات المسلحة

سفير / قائم باألعمال

عضو بمجلس الشورى

DO YOU HAVE RELATION WITH AN INDIVIDUAL EMPLOYED/WORKING AS :

PRISEDENT

MINISTER

HIGH LEVEL POSITION IN MILITRARY

HIGH LEVEL AT SUPREME COUNCIL OF JUSTICE 

PRIME MINISTER 

AMBASSADOR

CEO AT S.O.E

SHOURA COUNCIL MEMBER

توقيع مقدم الطلب : 
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 TERMS & CONDITIONSالشروط واألحكام

٢. أنني أوافق أنا الموقع أدناه على االستعالم من وتبادل المعلومات اإلئتمانية مع مركز قطر للمعلومات 
المالية األخرى  والتحري من أي مصدر  المؤسسات  البنوك و  إلتزاماتي لدى  االئتمانية ومن خالله عن 
ترونه مناسبا للحصول أو التأكد من البيانات المتعلقة بي بناء على طلب التمويل المقدم مني إلى شركة 

الجزيرة للتمويل.

2. I the undersigned agree to inquire and exchange information about my 
outstanding liabilities with other banks & financial institutions from and through  
Qatar Credit Bureau or any other suitable source to confirm my details related to 
this application. 

٣. تحتفظ الجزيرة للتمويل بحقها في السؤال والتحقق من مصادر األموال المودعة من قبلي أو من قبل 
رقم  لقانون  وفقا  أموالى  بالتصريح عن مصادر  التزم  أن  و   ، كان  أي وقت  اخر لصالحي في  أي شخص 

20/2019  لدولة قطر.

3. Al Jazeera has  the right any time to ask and investigate the source of funds for 
any amounts deposited by myself or by another 3rd party in my favor.  I will be 
committed to disclose the SOF as per Law no 20/2019 for State of Qatar.  

٤. أن للجزيرة الحق في أن تعرض األوراق والمستندات الخاصة بي على أية جهة رسمية ألي غرض مهما 
كان.

4. Al- Jazeera has the right to submit the documents and papers concerning my 
application to any authorized parties for any purpose whatever.

١. أقر أنا الموقع أدناه بأن كافة البيانات الواردة ببيانات فتح الملف خاصة بيانات جهة العمل والعناوين 
وأرقام الهواتف وأية بيانات هامة آخرى هي بيانات صحيحة، كما أتعهد بعدم إخفاء أي بيانات تتعلق بهذه 
البيانات أو غيرها وذلك وقتما يتم طلبها من قبل شركة الجزيرة للتمويل وسأقوم بتحديث بياناتي دائما 

عند حدوث أي تغيير أو تعديل على بياناتي.

1. I confirm that all information in customer information application, including 
employer information’s, addresses, telephone numbers and other important data 
are correct. I also undertake not to hide any information related to this application 
or other information whenever requested by Al-Jazeera Finance company (AJF) 
related to any change or modification to my information’s occurs.

٥. تحتفظ الشركة بحق التحويل الى الهيئة العامة لشؤون القاصرين اية مبالغ قد تستحق لصالحكم غير 
التمويل  لشركات  التنفيذية  التعليمات  وفي  بالقانون  عليها  المنصوص  المدد  إنقضاء  بعد  بها  مطاالب 

الصادرة من مصرف قطر المركزي .

5. Al-Jazeera Company have the right to freeze and transfer any unclaimed 
amounts might result in your favor to the General Authority for Minors Affairs after 
the expiration of the period stipulated by law and reflected in Qatar Central Bank’s  
Instruction Manual

٦. أنني بموجب هذا أطلب منكم فتح ملف تمويل بإسمي وفقاً للبيانات المذكورة أعاله  والتي أقر أنها 
صحيحة وكاملة.

6. I hereby request and authorize you to open a finance account in my name 
according to the above mentioned details which I confirm that all the provided 
information are true & complete.

ان التوقيع على هذا النموذج هو بمثابة اقرار بأن العميل هو المستفيد الحقيقي من عملية التمويل المذكورة اعاله  ، كما أقر و أؤكد ان جميع البيانات المقدمة في نموذج بيانات العميل هي صحيحة وحقيقية وانني إطلعت ووافقت 
على الشروط واألحكام  وكذلك الرسوم واألرباح المتعلقة بطلب التمويل هذا كذلك انني أتعهد ان أخبر الجزيرة على الفور في حال حدوث أي تغيرات على هذه البيانات والتي من شأنها أن تؤثر على تغير أي معلومات وبيانات 

خاصة بي.

I hereby confirm that the customer is the ultimate beneficial owner of this finance , also agree that all the information in customer information form are true and complete as well as I have 
seen and agreed on all terms, conditions, profits and expenses related to this finance application also I understand to notify Al Jazeera Finance immediately in case of any changes of 
these information.

إسم مقدم الطلب :

نوع العالقة مع العميل :

رقم البطاقة الشخصية:

التاريخ :              /              /

توقيع مقدم الطلب ( كما في البطاقة الشخصية ):

REQUESTOR NAME: 

RELATIONSHIP TYPE WITH CUSTOMER :

Q . I . D NUMBER:

DATE :             /             / 

REQUESTOR SIGNATURE ( AS PER QATARI ID ):

إسم الموظف: 

توقيع الموظف:

توقيع مدير الفرع:

STAFF NAME: 

STAFF SIGNATURE:

BRANCH MANAGER SIGNATURE: 

أقر وأتعهد أنا الموقع أدناه أن البيان الخاص برقم IBANالخاص بي والوارد بهذا الطلب هو المعتمد لدي البنك الخاص بي وأوافق أن يتم تحويل  و رد أية مبالغ مالية ناتجة عن  مكافأة سداد مبكر أو المتبقي من أقساط 
التأمين إن وجدت و أيضا أية مبالغ فائضة مستحقة لي أو خالفه والمشروط جميعها بموافقة شركة الجزيرة من عدمه  ، فإنه يعد إقرارا مني باستالمي هذه المبالغ بمجرد تحويلها علي IBAN المذكور ومن وقتها ال يحق لي 
مطالبة شركتكم بأية مطالبة مالية ، كما أقر أنه بمرور تسعون يوما من تاريخ السداد مبكرا دون استالمي لمكافأة السداد أو المتبقي من أقساط التأمين إن وجدت أو مبالغ فائضة فإن ذلك يعد إبراء مني لكم في المطالبة 
بها مستقبال . كما أتعهد وأقر أنه في حال عد م استالمي للشيكات المسددة أوشيكات السداد البديلة والمقدمة في معامالتي ، خالل تسعون يوما من تاريخ الطلب بموافقتي علي تصرف شركة الجزيرة للتمويل فيما سلف 
ذكره كيفما ووقتما تشاء . كما أتعهد أنه في حالة تغيير رقم IBAN أو البنك المعتمد لديكم سأقوم بإخطار شركة الجزيرة للتمويل بذلك وإال يعتبر هذا البيان المعتمد لدي شركة الجزيرة للتمويل هو المتعامل عليه وبذلك 

أوافق علي إبراء شركة الجزيرة للتمويل من أية مطالبات في حال مخالفتي لما ورد بهذا اإلقرار والتعهد .

I hereby declare that the IBAN statement contained in this application is approved by my bank and I agree that any amounts resulting from early or remaining payment of 
premiums, if any, and any surplus amounts owed to me or otherwise I am not entitled to claim your company Al Jazeera Finance AJF  for any financial claim. I also acknowledge 
that within 90 days from the date of early repayment without receiving the payment or remaining payment of the premiums If any or exaggerated it is discharged from me to AJF 
in the future claim.I also undertake and acknowledge that if I do not receive the checks received and the alternative payment checks made in my transaction, within 90 days 
from the date of the request, I agree to the conduct of Al Jazeera Finance  AJF in the above and as you wish.I also declare that in the event of changing my IBAN number or 
my authorized bank which certified , I will notify Al Jazeera Finance Company of this. Otherwise, this statement approved by Al Jazeera Finance Company shall be deemed to 
be the Customer's consent and I hereby agree to release Al Jazeera  Finance Company from any claims in the event of my breach of this declaration.

/            /              :  DATEالتاريخ  :           /           /



طلب تمويل أفراد 
INDIVIDUAL FINANCE APPLICATION

 :FINANCE PAYMENT SOURCEمصدر السداد:

:GRACE  PERIODفترة السماح:

REQUESTED FINANCE AMOUNT: QRقيمة  التمويل المطلوب: رق

 :CUSTOMER NUMBERرقم العميل:

SALARYراتب أخرى

:COLLATERALSالضمانات:

COLLATERALS TYPE: نوع الضمانات:

QR :COLLATERAL VALUE رق قيمة الضمان:

QR :COLLATERAL VALUE رق قيمة الضمان:

QR :COLLATERAL VALUE رق قيمة الضمان:

1-

2-

3-

-١

-٢

-٣

BRAND/MODEL : NEW USED

إسم المورد:

:FINANCE CONTRACT TYPEنوع عقد التمويل:  

:VEHICLE FINANCEتمويل المركبات:

VENDOR/SHOWROOM NAME:

الحالة:

إجمالي السعر:

:GOODS FINANCEتمويل البضاعة:

مستعملةجديدة

:VALUE OF GOODS REQUIRED TO BE FINANCEDسعر البضاعة المراد تمويلها:

: VENDOR NAMEإسم المورد :

:REAL ESTATE/ LAND FINANCEتمويل العقار/ األرض:

:TYPE OF REAL ESTATE/ LANDنوع العقار/ األرض:

:VALUE OF REAL ESTATE/ LANDقيمة العقار/ األرض:

OTHER

:IF ( OTHER ) PLEASE SPECIFYإذا كانت أخرى يرجى تحديدها:
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MUSAWAMAمساومة

MURABAHAمرابحة

IJARAإجارة

:(PURPOSE OF THE FINANCEالغرض من التمويل:

QR : TOTAL PRICEرق

QRالدفعة المقدمة ( إن وجدت ): : DOWN PAYMENT ( IF ANY )رق

:OWNER NAME REAL ESTATE/ LAND FINANCEاسم مالك العقار/ األرض:

: PURPOSE OF THE FINANCE ( CLASSIFY )الغرض من التمويل ( مع ذكر التفاصيل ) :

توقيع مقدم الطلب : 

: FINANCE PERIODمدة التمويل المطلوبة:



 TERMS & CONDITIONSالشروط واألحكام

١. أنني أفهم تماما حق الشركة في إستيفاء حقوقها من أية حسابات أو ضمانات عينية في حوزتها مقابل 

هذا اإللتزام أو أية إلتزامات اخرى مقدمة من الجزيرة للتمويل لصالحي وتشمل جميع ممتلكاتي واألصول 

المالية أألخرى الخاصة بي و المقدمة كضمانات للشركة وأوافق على حجزها أو بيعها أو االستحواذ عليها 

مقابل مديونياتى للشركة .

1. I completely understand Al Jazeera’s Finance right over any accounts or physical 

collateral at their end against this liability or any other liability granted to me 

including all my properties and other financial assets and I accept any action of 

blocking, selling or acquisition by Aljazeera against my liabilities towards them.

٣. تحتفظ الجزيرة للتمويل بحقها في السؤال والتحقق من مصادر األموال المودعة من قبلي أو من قبل 

رقم  لقانون  وفقا  أموالى  بالتصريح عن مصادر  التزم  أن  و   ، كان  أي وقت  اخر لصالحي في  أي شخص 

20/2019 لدولة قطر.

3. Al Jazeera has  the right any time to ask and investigate the source of funds for 

any amounts deposited by myself or by another 3rd party in my favor.  I will be 

committed to disclose the SOF as per Law no 4/2010 for State of Qatar.  

٤. أ ) أن الجزيرة للتمويل لها الحق المطلق بقبول أو رفض هذا الطلب حسب تقديرها واختيارها بدون 

ابداء أي سبب مهما كان.

     ب ) أي مستندات تم تقديمها للجزيرة بما فيها هذا الطلب هي ملك للجزيرة و ال يجوز المطالبة فيها. 

4. a)  Al Jazeera shall have the right to accept or reject this application for finance 

without any justification or reasons.

    b) Any documents including this application are considered as Al Jazeera’ 

property and shall have the right to keep the application form and supporting 

documents and not return them.
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 Al Jazeera has the right to demand an acceptable security as a condition for the .٥5. أن الجزيرة تحتفظ بحقها في طلب ضمان مقبول لديها كشرط التمويل.

finance facility.
٦. أقر وأوافق أنا الموقع أدناه أنه في حالة حصولي علي التمويل الممنوح لي من شركة الجزيرة للتمويل أيا 

كانت قيمته أو شروطه وأحكامه بعدم أحقيتي في المطالبة مستقبال بإسترداد أية أوراق أو مستندات من 

الملف الخاص بي لديها ويشمل ذلك حاالت السداد المبكر سواء الجزئي أو الكلي أو السداد التام فإنه في 

هذه الحالة ال يحق لي إسترداد أية شيكات سداد تم سدادها نقدا أو أية شيكات قدمت ضمانا للسداد في 

معامالتي لدي شركة الجزيرة للتمويل ، وفي حالة رغبتي في إستردادها بعد السداد وفقا للموضح أعاله 

يكون ذلك بطلب كتابي ، 

في حال مرور  90يوما من تاريخ إستحقاق الشيك فإنه يحق لشركة الجزيرة للتمويل التصرف في هذه 

الشيكات تصرفا مطلقا سواء باإلهالك أو اإلتالف وفقا لما تراه وذلك دون الرجوع لي في ذلك الشأن كما 

أقر أنه بمضي هذه المدة  دون مطالبتي باالسترداد يسقط حقي في ذلك وال يحق لي مستقبال مطالبة 

شركة الجزيرة للتمويل بأية مطالبات مرتبطة بذلك األمر

6. I acknowledge and agree that in the event I am granted financing from Al Jazeera 

Finance company regardless of its value, terms and conditions, I am not be entitled 

to claim in the future any documents from my file, including cheques  settled either 

early or  partially in cash, I am not entitled to any refunds when settling installments 

in cash aganist any cheques made to secure payment as a cheque guarantee or 

cheque installment in my transactions with Al Jazeera Finance, In case that I wish 

to refund them after cash payment as stated above, this shall be by written request. 

If 90 days have passed from the date of cheque , Aljazeera Finance company shall 

be entitled to dispose these checks . I acknowledge that by doing so without my 

claim for redemption I have no right in the future to ask Al Jazeera for these 

cheques or documents.

٧. أتعهد بإكمال اإلجراءات الخاصة بهذا الطلب خالل المدة التي تحددها الجزيرة من تاريخ الموافقة واال 

فأنه يحق لها اعتبار الطلب ملغياً.

7. I undertake to complete the procedures of this application form within the period 

specified by Al Jazeera from the date of approval, or else Al Jazeera shall have the 

right to consider the application null and void.

الداخلية للشركة  للوائح و األنظمة  الجزيرة للتمويل فى تقييم عقارى /عقاراتى وفقا  أوافق على حق   .٨

ووفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزى و أتعهد بسداد أية مصاريف تتكبدها الشركة فى سبيل تقييم أى 

من عقاراتى. 

8. I agree that Al Jazeera Finance has  the right to evaluate my real estate/estates 

according to the internal rules and regulations in the company and as per QCB’s  

requirements. Also I undertake to pay all the fees and charges incurred by the 

company in this regard.

٩. أن أقوم بتعويض الجزيرة عن أية مصاريف تنتج عن  - بدون حصر - أي إجراءات أو دعاوي أو قضأيا 

أو مطالبات أو طلبات أو رسوم أو خسائر أو أضرار أو تكاليف (شامالً بدون حصر أي تكاليف قانونية) أو 

مصروفات أو إلتزامات نشأت بسبب عدم التزامي ببيانات وشروط واحكام هذا الطلب .

9. I shall  indemnify Al-Jazeera for any expenses/costs including –without limitation, 

actions, suits, proceedings, claims, demands , charges , losses, damages , costs 

(including without limitation legal costs) , expenses and liabilities whatsoever made 

against or incurred by Al Jazeera arising & resulted as a consequence of being  

uncommitted to the terms, conditions and  provisions of this application.  

١٠. تحتفظ الشركة بحق تجميد وتحويل (الى الهيئة العامة لشؤون القاصرين)  اية مبالغ قد تستحق 

لصالحكم غير مطاالب بها بعد إنقضاء المدد المنصوص عليها بالقانون وفي التعليمات التنفيذية لشركات 

التمويل الصادرة من مصرف قطر المركزي .

10. Al-Jazeera Company have the right to freeze and transfer any unclaimed 

amounts might result in your favor to the General Authority for Minors Affairs after 

the expiration of the period stipulated by law and reflected in Qatar Central Bank’s  

Instruction Manual

٢. أنني أوافق أنا الموقع أدناه على االستعالم من وتبادل المعلومات اإلئتمانية مع مركز قطر للمعلومات 

المالية األخرى  والتحري من أي مصدر  المؤسسات  البنوك و  إلتزاماتي لدى  االئتمانية ومن خالله عن 

ترونه مناسبا للحصول أو التأكد من البيانات المتعلقة بي بناء على طلب التمويل المقدم مني إلى شركة 

الجزيرة للتمويل.

2. I the undersigned agree to inquire and exchange information about my 

outstanding liabilities with other banks & financial institutions from and through  

Qatar Credit Bureau or any other suitable source to confirm my details related to 

this application. 

أقر وأتعهد أنا الموقع أدناه أن البيان الخاص برقم IBANالخاص بي والوارد بهذا الطلب هو المعتمد لدي البنك الخاص بي وأوافق أن يتم تحويل  و رد أية مبالغ مالية ناتجة عن  مكافأة سداد مبكر أو المتبقي من أقساط 

التأمين إن وجدت و أيضا أية مبالغ فائضة مستحقة لي أو خالفه والمشروط جميعها بموافقة شركة الجزيرة من عدمه  ، فإنه يعد إقرارا مني باستالمي هذه المبالغ بمجرد تحويلها علي IBAN المذكور ومن وقتها ال يحق لي 

مطالبة شركتكم بأية مطالبة مالية ، كما أقر أنه بمرور تسعون يوما من تاريخ السداد مبكرا دون استالمي لمكافأة السداد أو المتبقي من أقساط التأمين إن وجدت أو مبالغ فائضة فإن ذلك يعد إبراء مني لكم في المطالبة 

بها مستقبال . كما أتعهد وأقر أنه في حال عد م استالمي للشيكات المسددة أوشيكات السداد البديلة والمقدمة في معامالتي ، خالل تسعون يوما من تاريخ الطلب بموافقتي علي تصرف شركة الجزيرة للتمويل فيما سلف 

ذكره كيفما ووقتما تشاء . كما أتعهد أنه في حالة تغيير رقم IBAN أو البنك المعتمد لديكم سأقوم بإخطار شركة الجزيرة للتمويل بذلك وإال يعتبر هذا البيان المعتمد لدي شركة الجزيرة للتمويل هو المتعامل عليه وبذلك 

أوافق علي إبراء شركة الجزيرة للتمويل من أية مطالبات في حال مخالفتي لما ورد بهذا اإلقرار والتعهد .

I hereby declare that the IBAN statement contained in this application is approved by my bank and I agree that any amounts resulting from early or remaining payment of 

premiums, if any, and any surplus amounts owed to me or otherwise I am not entitled to claim your company Al Jazeera Finance AJF  for any financial claim. I also acknowledge 

that within 90 days from the date of early repayment without receiving the payment or remaining payment of the premiums If any or exaggerated it is discharged from me to AJF 

in the future claim.I also undertake and acknowledge that if I do not receive the checks received and the alternative payment checks made in my transaction, within 90 days 

from the date of the request, I agree to the conduct of Al Jazeera Finance  AJF in the above and as you wish.I also declare that in the event of changing my IBAN number or 

my authorized bank which certified , I will notify Al Jazeera Finance Company of this. Otherwise, this statement approved by Al Jazeera Finance Company shall be deemed to 

be the Customer's consent and I hereby agree to release Al Jazeera  Finance Company from any claims in the event of my breach of this declaration.

توقيع مقدم الطلب : 



3/3

إسم الموظف:

توقيع الموظف:

توقيع مدير الفرع: 

STAFF NAME:

STAFF SIGNATURE:

 

BRANCH MANAGER SIGNATURE: 

TERMS AND CONDITIONS APPLY ** تطبق ال�وط وا�حكام

إسم مقدم الطلب :

نوع العالقة مع العميل :

رقم البطاقة الشخصية:

التاريخ :              /              /

توقيع مقدم الطلب ( كما في البطاقة الشخصية ):

REQUESTOR NAME: 

RELATIONSHIP TYPE WITH CUSTOMER :

Q . I . D NUMBER:

DATE :             /             / 

REQUESTOR SIGNATURE ( AS PER QATARI ID ):

ان التوقيع على هذا النموذج هو بمثابة اقرار بأن العميل هو المستفيد الحقيقي من عملية التمويل المذكورة اعاله  ، كما أقر و أؤكد ان جميع البيانات المقدمة في نموذج بيانات العميل هي صحيحة وحقيقية وانني إطلعت ووافقت 
على الشروط واألحكام  وكذلك الرسوم واألرباح المتعلقة بطلب التمويل هذا كذلك انني أتعهد ان أخبر الجزيرة على الفور في حال حدوث أي تغيرات على هذه البيانات والتي من شأنها أن تؤثر على تغير أي معلومات وبيانات 

خاصة بي.

I hereby confirm that the customer is the ultimate beneficial owner of this finance , also agree that all the information in customer information form are true and complete as well as I have 
seen and agreed on all terms, conditions, profits and expenses related to this finance application also I understand to notify Al Jazeera Finance immediately in case of any changes of 
these information.

/            /              :  DATEالتاريخ  :           /           /


