
Attention: Letter of Credit & Bills Department

Dear Sirs,

عناية: إدارة خطابات االعتماد والفواتير

تحية طيبة ... وبعد

طلب ضمان شحن/ أمر تسليم
Shipping Guarantee/ 
Delivery Order Application

رقم
Ref.

اسم السفينة
Vessel's Name

رقم الحاوية
Container No.

البضائع
Goods

ميناء الشحن
Port of loading

الوجهة
Destination

Furthermore, we hereby agree that all discrepancies whatsoever occurring in the documentation and/ or by way of 
missing document(s) are acceptable to us.

Please e£ect payment as required without any further reference to us.

We also undertake that the Bank is authorised to hold the above referred Margin until such time(s) it receives the 
original docunments/ shipping guarantee  for cancellation

If the Bank received the original documents, we authorise the Bank to settle the same by debiting our account 
without further reference to us.

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/export 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'

Your faithfully,

كما أننا نوافق على أن أي اختالفات في المستندات، أيًا كانت طبيعتها، و/أو المستند/المستندات المفقودة مقبولة 
بالنسبة لنا.

يرجى الدفع كما هو مطلوب دون الرجوع إلينا. 

نقر بأن البنك مفوض في االحتفاظ بالضمان المشار إليه حتى استالم المستندات األصلية/ ضمان الشحن لإللغاء.

إذا استلم البنك المستندات األصلية فإننا نفوضه في تسويتها بالخصم على حسابنا دون الرجوع إلينا.

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".

وتفضلوا بقبول وافر التحية

المستفيد (الُمصدر): السادة
Beneficiary (Exporter): M/S

رقم بوليصة الشحن الجوي/رقم النقل/رقم بوليصة الشحن البحري
Airways Bill/Trn/ Bill of Lading no.

يرجى إصدار أمر تسليم/ ضمان مصرفي لصالح السادة
Please issue a Delivery  Order/ Bank  Guarantee in favor of M/S

كضمان احتياطي ٪        وفقًا للموضوع المذكور لإلفراج عن البضائع من مطار الدوحة/الميناء البحري/ الجمارك البرية، وخصم مبلغ الفاتورة من حسابنا إضافة إلى
under the mentioned subject to release the goods from the Doha Airport/ Sea Port/ Land Customs, and debit our account accordingly, with the invoice amout plus                                        ٪ being margin for the same.

:وفقًا للتفاصيل اآلتية
Details are as follows:

المبلغ
Amount

 اسم العميل  
Title of account

 رقم الحساب 
Account no.

التوقيع
Signature(s)

عالمات الشحن
Shipping marks

لالستفسار يرجى االتصال بالسيد/
In case of any query, please contact Mr.

  رقم الهاتف 
Telephone no. + 9 7 4

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
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