
Full name as written in QID  االسم الكامل كما في 
البطاقة الشخصية  

Name as it should appear on 
Card (English only)

 االسم كما يجب أن يظهرعلى 
البطاقة باإلنجليزية فقط

QID Number  رقم البطاقة 
الشخصية Nationality الجنسية

Issue Date تاريخ اإلصدار Expiry Date تاريخ اإلنتهاء

 Passport No. رقم جواز السفر Place of Issue بلد اإلصدار

Issue Date تاريخ اإلصدار Expiry Date تاريخ اإلنتهاء

Mobile رقم الجوال Home Telephone هاتف المنزل

Date of Birth Gender   تاريخ الوالدة Female Male    أنثى ذكر  الجنس

Company Name اسم الشركة

C.R. السجل التجاري

Sponsor Name اسم الكفيل

Department Name اسم القسم Position المنصب

Joining Date تاريخ اإلنضمام Work Telephone هاتف العمل

نموذج طلب البطاقة المدفوعة مقدًما )بالريال القطري(
Prepaid Card )QAR( Application Form

Date التاريخ Branch Dفرع D M M Y Y

D D M M Y Y

س س ش ش ي ي

Customer Details تفاصيل العميل

Residential Address عنوان السكن

Financial Details التفاصيل المالية

Building No. رقم  المبنى.  Villa / Apartment No. فيال / شقة رقم:

Street Name / No. أسم / رقم الشارع City المدينة

Zone No. رقم المنطقة P.O. Box صندوق بريد

Home Country Address عنوان البلد األصلي

Home Country Contact No. رقم منزل البلد األصلي

Email Address البريد اإللكتروني

Total Salary مجموع الراتب Other Income مصدر دخل آخر

Source of Funds مصدر األموال



 Existing Customer عميل حالي RIM No. رمز التعريف المصرفي

 New Customer عميل جديد RIM No. رمز التعريف المصرفي

Staff Name / Number / 
  Sign / Stamp

 اسم/ رقم/توقيع /
ختم الموظف:

 Supervisor Stamp / Number / 
Sign / Stamp

 اسم/ رقم/توقيع /
ختم المسؤول

 Sales & Branch Manager 
Name / Sign اسم/توقيع /مدير الفرع أو مسؤول المبيعات

Branch Stamp ختم الفرع 
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Declaration إعالن

I/We declare that all particulars and information given are true 
and complete. I/we acknowledge that Dukhan Bank’s consent 
to granting me this Card is partly based on these particulars and 
information. I/We also authorize the Bank to make credit enquiries 
from whatever source the Bank deems appropriate. By sigining this 
Card Application, I/We agree to abide by the Bank’s General Terms 
& Conditions in addition to Terms & Conditions for this Card and to 
any amendment that may be brought to them in the future. I/We 
understand that this is a Prepaid Card and I/We can spend up to 
the available balance of this card which I/We can spend up to the 
available balance of this card which I/We have deposited in the card 
account.

 أقر / نقر بأن جميع التفاصيل والمعلومات المقدمة صحيحة وكاملة. 
أقر / نقر بأن موافقة بنك دخان على منحني هذه البطاقة تستند جزئًيا إلى 

هذه التفاصيل والمعلومات. أفوض / نفوض البنك أيًضا بإجراء استفسارات 
ائتمانية من أي مصدر يراه البنك مناسًبا. من خالل التوقيع على طلب 

البطاقة هذا ، أنا / نحن نوافق على على االلتزام بالشروط و األحكام العامة 
للبنك و الشروط و األحكام الخاصة لهذه البطاقة وأي تعديل قد يتم إجراؤه 

عليها في المستقبل. أفهم / نفهم أن هذه بطاقة مسبقة الدفع ويمكنني 
/ يمكننا إنفاق ما يصل إلى الرصيد المتاح لهذه البطاقة والذي يمكنني / 

يمكننا إنفاقه حتى الرصيد المتاح لهذه البطاقة الذي أودعته / قمنا بإيداعه 
في حساب البطاقة.

dukhanbank.com 800 8555

For Bank Use Only الستخدام البنك فقط

Date Customer Signature           التاريخ Dتوقيع العميل D M M Y Y


