Document Check List
قائمة بالمستندات المطلوبة
Dear Customer,

:عميلنا العزيز

Thank you for choosing NBKS Services as your
preferred vehicle finance provider.

»نشكركم على اختياركم شركة «ناصر بن خالد للخدمات
.كخياركم األفضل لتمويل المركبة

In addition to a completed and signed Application
Form, you need to provide the following original
documents:

باإلضافة إلى استمارة الطلب الموقعة و المعبأة بالكامل يرجى
:تزويدنا بالوثائق األصلية التالية

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Copy of Driving License
Copy of Residence ID Copy (QID)
Copy of Passport (Expats)
Original 6 months current bank statements dated
and stamped (in case salary is being transferred
to savings account, then both accounts original
statements need to be provided)
Salary Certificate from your employer, See below
template
Copy of Company Signatory Card (Munsha'a)
Copy of Company Commercial Registration (CR)
Copy of Employment contract showing term of
employment (open-ended, indefinite) or salary
certificate stating the term.
Copy of tenancy agreement (for expats) unless
salary certificate states housing is provided by
employer

The above set of documents are the
minimum requirements; additional
supporting documents might be required.
Kind Regards,
NBK Services

صورة من رخصة القيادة
صورة من البطاقة الشخصية القطرية
)صورة من جواز السفر ( للمقيمين
نسخة أصلية من كشف الحساب البنكي الجاري لستة
أشهر مختوم و موثق من البنك )في حالة تحويل الراتب
الى حساب التوفير فيجب تقديم نسخة اصلية من
)الحسابين
 مرفق ادناه صيغة توضيحية، شهادة راتب من عملك
نسخة من قيد المنشأة للشركة التي تعملون بها

•
•
•
•

نسخة من السجل التجاري للشركة التي تعملون بها
) محدد-نسخة من عقد العمل مبين فيه مدة التعاقد (مفتوح
.او توضيح مدة التعاقد في شهادة الراتب
نسخة من عقد االيجار (للمقيمين) اال اذا ذكر في شهادة
.الراتب ان السكن مؤمن من عماك

•
•

مجموعة الوثائق المذكورة أعاله هي الحد األدنى من
.المتطلبات؛ قد تكون هناك حاجة إلى وثائق دعم إضافية
مع أطيب التحيات
شركة ناصر بن خالد للخدمات

•
•

•

