
CUSTOMER, CONTRACTOR, & CONSULTANT DETAILS بيانات العميل، المقاول واالستشاري

CONSTRUCTION & PAYMENT DETAILS بيانات البناء والدفع

DECLARATIONS & SIGNATURES ا�قرارات والتواقيع

Date Branchالتاريخ فـــــرع

Date التاريخ
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Customer Details: بيانات العميل: 

Contractor Details: بيانات المقاول:

Consultant Details:  :بيانات االستشاري

Customer Name:

Establishment/Company Name: 

اسم العميل:

اسم المؤسسة/ الشركة:

Registration No.: رقم السجل التجاري: 

Consultant/ Firm Name: اسم االستشاري/ الشركة:

Registration No.: رقم السجل التجاري:

Stage No. Completed:  :رقم مرحلة البناء المكتمل

Payment Amount (OMR): مبلغ الدفع (ريال عماني):

Name

Signature

االسم

التوقيع

تفاصيل العقار:

 :.Loan Account Noرقم حساب القرض:

Property Details: 

Details of Work Completed: :تفاصيل العمل المنجز

Customer (To be completed by the customer only) العميل (للتعبئة من قبل العميل فقط)
I/We confirm that the construction of stage of the above property 
mentioned has been completed to my/our satisfaction, and hence, I/we 
have no objection for Ahli Bank SAOG (the “Bank”) to pay the amount 
stated from my/our above finance account as stage payment to the 
contractor mentioned in the form.

ــا/ نحــن نؤكــد أن مرحلــة بنــاء العقــار أعاله قــد تــم االنتهــاء منهــا بمــا يرضينــا  أن
وبالتالــي ليــس لــدي/ لدينــا أي اعتــراض علــى البنــك ا�هلــي ش.م.ع.ع ("البنــك")  
أعاله كدفعــة  بنــا  بــي/  الخــاص  التمويــل  مــن حســاب  المذكــور  المبلــغ  بدفــع 

مرحلية للمقاول المذكور في االستمارة أعاله.

Contractor (To be completed by the contractor only) المقاول (للتعبئة من قبل المقاول فقط.)

We confirm and attest that we have completed our works in relation to the said 
the stage mentioned above in relation to the Customer’s Property as per the 
approved drawings and specifications agreed in accordance with our 
agreement. 

We confirm that the customer has made his/her payment share as per phase 
schedule for an amount of OMR __________________ .

We request to process our payment by:

- Issuing a pay order favoring our company name.

- Crediting our company’s Ahli Bank account no.

Construction Phase Payment Request Form
اســتــمــارة طــلـب دفعــة لمـرحـلــة بنـاء

بالمرحلــة  يتعلــق  فيمــا  المطلوبــة  أعمالنــا  أكملنــا  أننــا  ونقــر  نؤكــد 
المذكــورة أعاله فيمــا يتعلــق بعقــار العميــل وفــق§ للرســومات والمواصفــات 

المعتمدة والمتفق عليها وفق§ للعقد المتفق.

نؤكــد لكــم أن العميــل قــد قــام بســداد الدفعــة المســتحقة عليه/عليهــا 
وفق§ لجدول الدفعات بمبلغ وقدره __________________ ريال عماني.

نطلب منكم اجراء الدفعه عن طريق:

- إصدار أمر دفع باسم شركتنا.

- إيداع المبلغ في حساب الشركة بالبنك ا�هلي، حساب رقم



Date التاريخ

Name

Signature
& Stamp

االسم

التوقيع
والختم

Signature
& Stamp

التوقيع
والختم

Date التاريخ

Name االسم

Consultant (To be completed by the consultant only) االستشاري (للتعبئة من قبل االستشاري فقط.)

-Remitting the payment to our account in - تحويل المبلغ الى حسابنا في 
(Bank Name) (اسم البنك)

- Issue customer a pay order for his contribution in the amount of
OMR ________________.

- إصدار أمر دفع للعميل مقابل مساهمته بمبلغ       
   ريال عماني.

We certify that the work completed in and until this stage has been 
inspected by us and the construction is as per approved drawings and 
specifications.

We acknowledge that the above certification has been accorded with all 
relevant laws, regulations, codes of practice and relevant local and 
international standards by which we are required to abide and after 
exercise of reasonable skill, care and diligence to be expected of a 
consultant who has held itself out as suitable and competent to perform the 
services without application of unfair or prejudicial practices in relation to 
our duties.

We confirm that we have detailed all of the following as part of our 
certification for the current stage: (i) any major or minor changes in the 
costs incurred up to this stage; (ii) any delays in the project of which we 
have become aware; and/or (iii) any deviation from the agreed plan/scope 
of work as per the approved drawing and specifications.

We understand, agree and acknowledge that a failure to comply with any of 
the above shall be considered a breach of our duties in preparing the above 
certification, and we shall be held liable for the same by your Bank.

نقــر أن ا�عمــال المنجــزة فــي وحتــى هــذه المرحلــة قــد تــم فحصهــا مــن قبلنــا 
وأن البناء قد تم وفًقا للرسومات والمواصفات المعتمدة والمتفق عليها.

نقــر أن الشــهادة المذكــورة أعاله قــد تــم منحهــا بالمطابقــة ووفــق القوانيــن 
واللوائــح، وقواعــد الممارســة والمعاييــر المحليــة والدوليــة ذات الصلــة التــي 
يتعيــن علينــا ا¶لتــزام بهــا، وبعــد ممارســة العنايــة المعقولــة والمتوقعــة منــا 
كإستشــاري أثبــت أنــه مناســب ومؤهــل �داء الخدمــات دون تطبيــق لممارســات 

غير عادلة أو ضارة فيما يتعلق بواجباتنا.

نؤكــد أننــا قمنــا بالتحقــق مــن كل مــا يلــي أدنــاه كجــزء مــن إعتمادنــا للمرحلــة 
الحاليــة: (1) أي تغييــرات فــي التكاليــف المعتبــرة حتــى هــذه المرحلــة ؛ (2) أي 
تأخيــر فــي المشــروع علمنــا بــه؛ (3) أي تغييرعــن الخطــة/ نطــاق العمــل المتفــق 

عليه وفًقا للرسم والمواصفات المعتمدة.

نوافــق ونقــر بــأن الفشــل فــي ا¶متثــال �ي ممــا ورد أعاله يعتبــر إنتهــاًكا وخــرق§ 
لواجباتنــا فــي إعــداد الشــهادة المذكــورة أعاله، وســوف نتحمــل المســؤولية عــن 

ذلك من قبل البنك الخاص بك.

FOR BANK USE ONLY الستخدام البنك فقط

Branch 
Staff 
Signature

توقيع 
موظف 

الفرع

BM/ABM 
Signature

توقيع مدير/ 
مساعد 

مديرالفرع
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(note: remittance charges are applicable). (مالحظة: تطبق رسوم التحويل).

with account no. حساب رقم


