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Dear sirs,
Letter of credit / LG/ NO
Dated                  

amount

beneficiary
we request you to amend the above mentioned letter of credit / guarantee as follows and 
advise by Air Mail / Telex.

extend shipment date to 
extend validity to 
others 

I/We hereby agree that, our company do not deal in `Dual-use, proliferation-sensitive or 
military goods' , ' shell Companies as counterparties', 'entities located in countries of 
AML/CFT risk as per FATF or Countries with weak financial safeguards or weak import/ex-
port control laws'  ' Carry out re import /re export of goods that are subject to sanctions in 
either  country of import/reimport, or country of export/reexport', 'Transaction are not 
between related companies'

all other terms and conditions remain unchanged 

please debit our account with all your charges for the above amendment under advice to us 

yours faithfully

تحديد صالحية االعتماد المستندي حتى

تحية طيبة و بعد,
االعتماد / كفالة رقم

المورخ في

المبلغ

المستفيد
نرجو تعديل كتاب االعتماد / كفالة المذكور اعاله طبقا لما يلي بالبريد الجوي / برقيا"

تحديد تاريخ الشحن حتى
تحديد صالحية االعتماد المستندي حتى

ايضاحات أخرى

بموجب هذه الوثيقة، أقرّ/نقرّ بأن شركتنا ال تتجار في السلع "المزدوجة االستخدام أو المتعلقة بانتشار 
األسلحة أو السلع العسكرية"، أو مع "الشركات الوهمية كجهات مقابلة" أو مع "الكيانات المتواجدة في 

دول فيها مستوى خطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مرتفع بحسب تصنيف فرقة العمل لإلجراءات 
المالية المعنية بغسل األموال، أو الدول ذات حصانات مالية ضعيفة أو فيها قوانين مراقبة االستيراد 

والتصدير ضعيفة " ،أو تقوم "بعمليات إعادة استيراد/إعادة تصدير السلع الخاضعة لنظام الجزاءات في 
دولة االستيراد/إعادة االستيراد أو دولة التصدير/إعادة التصدير"، أو" المعامالت التجارية بين الشركات 

المتصلة".

ستظل جميع الشروط األخرى دون تغير 

يرجى تقيد كافة مصاريفكم على حسابنا و أشعارنا بذلك 

و تفضلوا بقبول فائق اإلحترام.

التاريخ
Date

رقم الحساب
Account No

التوقيع
signature(s)

اسم العميل
Title of account

CBQ L/C plc 008

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
PO Box 3232, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
www.cbq.qa

Application for amending documentary
 letter of credit / letter of guarantee
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