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Authorization letter on the fixed deposits, 

deposits under demand, special deposits 

and alternative deposits  

الودائع الثابتة والودائع تحت الطلب  خطاب تفويض بشأن 

   والودائع الخاصة

The Manager,   Date: …………………. 

Doha Bank ___________ Branch 

P.O. Box ___________  

.... ...............التاريخ:       مدير،الالسيد  

___________ بنك الدوحة فرع 

___________  . ص. ب

In consideration of Doha Bank (the “Bank”) 

granting banking facilities/issuing BANK 

GURANTEES in the amount of  

…………………………………...………………………………………………………

Only (the “Facility”) to 

…………………………………………………………………………………………….. 

(hereinafter referred to as the “Original 

Debtor”) we/I (collectively/individually) 

undertake to pay  all amounts outstanding 

under the Facility including interest costs, fees, 

expenses, and enforcement expenditures 

related to the Facility (the “Secured Liabilities”) 

قيامفي   الدوحة،   مقابل  تسهيالت  منح  ب"(  البنك)" .    بنك 

بنكية  مصرفية  كفاالت  بمبلغ   /اصدار 

................................................................ 

غير  فقط إلى    "(التسهيالت )"   ال 

.................................................................

إلي)يشا "   هر  باسم  يلي  األصلفيما  )بشكل    أنانحن/"  ي المدين 

جمي  عهدد/أتنتعهفردي(  جماعي/ البدفع  المستحقع  ة  مبالغ 

والرسوم    التسهيالتبموجب   الفائدة  تكاليف  ذلك  في  بما 

ونفقات   الصلة  التنفيذوالمصروفات  التسهيالتب  ذات 

. "(المضمونة ت االلتزاما)" 

We have deposited the sum of 

……………………………………………………………………….…….……………… 

(the “Initial Deposit”) in our account described 

below (the “Account”)  and may deposit 

additional sums in the Account from time to 

time (“Additional Deposits”). The aggregate 

balance in the Account from to time, being the 

sum of the Initial Deposit and any Additional 

Deposits, shall be referred to in this letter as 

the “Deposit   Amount”.We hereby agree that 

the Bank has the full power to debit the 

Account with all or any part of the Secured 

Liabilities, without prior notice to us. 

Signature……………….

مبلغ بايداع  قمنا  لقد 

……………........................................... 

االولي )"  )" االيداع  ادناه  اليه  المشار  "( الحساب "( في حسابنا 

نقوم   حين  اضاف  لغبام   بايداعوقد  من  الحساب  في  ر  الخية 

اال " ) هذه  ضافيةااليداعات  في  االشارة  وعند  الى  "(.  الكتاب 

االجما االرصيد  الخر،  للي  وقت  من  الحساب  في  فان  متوفر 

وااليذ االولي  االيداع  مجموع  يشمل  االضافية  لك  داعات 

"(. المبلغ المودع)" 

xx/xx/xxxx xxxx/xx/xx
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In addition, we/I hereby pledge (i) the Account 

and (ii) the Deposit Amount, to the Bank as 

security for the due payment, discharge and 

performance of the Secured Liabilities or any 

other due Liabilities. 

 

These amounts should be continuing security 

to the bank for the payment and satisfaction on 

demand of all moneys and liabilities whether 

certain or contingent which now are or at any 

time hereafter may be due owing or incurred 

by the Debtor to you or for which we may be or 

become liable to you in any account or in any 

manner whatever. 

 

جزء  او    كلب  الحسابان يخصم من    ونفوضه  للبنك  صرحن 

 بقاَ. عارنا مسونة، دون اشمن االلتزامات المضم

نرأن/نحن  ضافة، البا ههنا  ال ا  )أ(  المبلغ  هن  )ب(  و  حساب، 

بشك السداد  لضمان  البنك  لمصلحة  صحيالمودع،  واداء  ح  ل 

المضمونه التزامات    االلتزامات  المد  أخرىواي  ين  يكون 

    ملتزم بها .

 

المبالغ  تكون  و الوقت  هذه  المستقبل  وتر  الحاض في  في  ظل 

جميع   وتسديد  لدفع  للبنك  مستمرين  وتأمين  ضمان  بمثابة 

والتي   محتمال  او  ثابتاً  منها  كان  ما  وااللتزامات  األموال 

على   تترتب  أو  وقت  اهكتج  ينالمد تستحق  أي  في  أو  حالياً  م 

 . او بأي وسيلة اخري لتزم بها ي الحق او التي قد 

We hereby undertake not to withdraw or 

request a return of all or any part of the  

Deposit Amount until the Bank determines full 

and final satisfaction of the outstanding 

Liabilities  Furthermore, we undertake to 

execute any document or agreement provided 

or requested by the Bank in connection with 

this letter.  

أ  نتعهد  استبعدم سحب  طلب  منرجاع  و  جزء  او  مبلغ  ال  كل 

الحساب    مودعال أنفي  البنك  ي  إلى  الكامل  االستيفاء  قرر 

وعالوة على ذلك،    على المدين  حقة تس الم  لاللتزامات والنهائي  

اتفاق   بتوقيعنتعهد   أو  وثيقة  يطلبه  ايقدمه   يةأي  فيما    البنك  اأو 

 . يتعلق بهذه الكتاب

 

 

We acknowledge and affirm the rights of the 

Bank in respect of the Account  mortgage  and 

the Deposit Amount shall not be waived, 

affected or discharged at any time, by any  

amendment, alternate security, guarantee, 

pledge, mortgage, , or any impairment by the 

Bank to realize or perfect any interest provided 

by the Original Debtor or myself/ourselves or 

any other party or anything else whatsoever.  

 

 

Signature……………….                                                          

 

بموجبه  ونؤكد  البنك    على  ونقر  يتعلق  حقوق  رهن  بفيما 

المودع  الحساب   عنها  والمبلغ  التنازل  يجوز  ال  أو  والتي 

عنها  ر  يتأث ال التخلي  أو  في عليها  تبديل    يلتعد  الة ح  حتى  أو 

من     عقاري منح تعهد أو رهن  تقديم ضمانات أو أو  الضمان

فائدة  تحقيق  أجل   أي  استكمال  ال  من  مقدمةأو    مدينقبل 

أو أي طرف آخر أو أي شيء    من قبلنا/من قبلي  األصلي أو  

 ،  أو ما شابههآخر 
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We/I acknowledge and confirm that my/our 

commitment(s) mentioned herein will be 

considered as the same commitments of the 

Original Debtor(s) in relation to the Secured 

Liabilities. We also acknowledge and confirm 

that my/our undertaking(s) and commitment(s) 

relating the Secured Liabilities shall be applied 

to all Deposit Amounts and shall be 

transferable to  my account with the Bank and 

in any currency the monies are deposited. 

I / we further agree that you may at any time 

without notice to me / us combine and / or 

consolidate all or any of my / our then existing 

accounts and sums of money with any 

liabilities to you and set off our transfer any 

amounts standing to the credit of any one 

more of such accounts and sums of money in 

or towards satisfaction of this liabilities . 

 
ي/ التزاماتنا  نؤكد بأنه سوف يتم مراعاة التزامات/أؤكد  نقرأقر/ 

كال هنا  المذكورة   األصلي  ا تزامات  ومعاملتها  نين  )المدي لمدين 

أيضا  و  المضمونة  تما بااللتزا  قةالمتعلاألصليين(   ونؤكد  نقر 

تعهدات تعهداتنا  بأن  التزاماتنا  والتزاماتي/  المتعلقة  ي/ 

المضمونة  ب المبالغ  على  تنطبق  االلتزامات  المودعة  جميع 

أي عملة    وفيبنك  المع    التقبحساب مسال  إلى    لتحوقد    التيو

 فيها.  األموال يتم إيداع  

 

وقت ودون  كما أوافق / نوافق على ان يكون لكم الحق في أي  

من  ا أي  او  توحيد  او   / دمج  في  بذلك  اشعارنا   / شعاري 

المالية   المبالغ  وجميع  حينئذ  المفتوحة  حسابتانا   / حساباتي 

المقاصة   اجراء  او  تجاهكم  التزم  بها  او  المرتبطة  التسوية  او 

موقوفه لصالحنا في حساب واحد  التحوي  مبالغ  بالنسبة ألية  ل 

   اتلتزامهذه اال   ه تسديد او أكثر او ايه مبالغ مالية تجا 

 

 

the terms of this letter may be construed in 

accordance with the laws of Qatar and 

governed by Qatar Courts.  

 

 
لقوانين  تفس  وفقا  الخطاب  هذا  أحكام  وتكون    قطردولة  ر 

 دولة قطر خاضعة لمحاكم 

 

Details of the Account  

Account 

No. 

Type 

Of 

Accou

nt 

Name of account 

holder 

Initial 

Deposit 

Amount  

Deposit 

type 

     

 

 الحساب  يلي تفاصيلفيما  

 

رقم  

 الحساب 

نوع 

 الحساب 

مبلغ  الحساب صاحب اسم ا

االيداع  

 االولي 

 نوع الوديعه

     

 

Yours Sincerely, 

Name  

QID no 

Signature 

 

 

 ،قبول فائق االحترامتفضلوا بو 

 االسم 

 البطاقة الشخصية  رقم

 التوقيع
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