
  العقوبات المفروضة عىل العمالء

 

 ،، ي
ي الــــــــــــــــعمان 

 الـــــــــــــــــى: البنـــــــــــك الـــــــــــــوطن 

 

ي التجارية / أنشطتنا التجارية لن تشارك عن قصد  
أنا / نحن ________________________ بموجب هذا أؤكد وأتعهد بأن أنشطن 

  : ي ما يلي
 
 ف

: كوبا، وإيران، و إشائي  و     ل،التعامل أو االرتباط التجاري المباشر أو غير المباشر مع البلدان التالية الخاضعة للعقوبات / المحظورة وهي

 وسوريا.   ا،و روسيا، و بيالروسي ، و أوكرانيا، وريا الشمالية  ك

 

يشمل التعامل التجاري أو االتصال )عل سبيل المثال ال الحرص( المعامالت والخدمات المالية التالية: المدفوعات من / إىل البلدان  

ي البلد
 ان الخاضعة للعقوبات. الخاضعة للعقوبات ، وبطاقات االئتمان ، والتمويل التجاري ، والتأمير  ، واالستثمار ف 

 

 :  ما يىلي
ً
 سيشمل نطاق البلدان الخاضعة للعقوبات جغرافيا

ة بدولة / دولة   ▪ ة / غير مباشر المعامالت التجارية نيابة عن كيانات / أفراد تابعير  لجهات خارجية لها عالقة مباشر

 واحدة أو أكير من البلدان الخاضعة للعقوبات. 

( الشحن   النقل من ▪  خاضعة للعقوبات أو أكير   عير دولة / دول/ إىل ، أو )عير

ي ذلك عل سبيل   ▪
ي هذا البلد الخاضع للعقوبات )بما ف 

كة تابعة لكيان يقع ف  كة مقرها أو تعمل خارج أو فرع / شر شر

 المثال ال الحرص البنوك والكيانات الحكومية وأذرعها الممتدة(. 

ي ذلك ناقالت النفط وسفن   ▪
ي تحمل علم أي من الدول الخاضعة للعقوبات  السفن البحرية ، بما ف 

الشحن ، الن 

ي تم رسمها أو تشغيلها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هذه  
المذكورة ، أو المملوكة أو الخاضعة للعقوبات أو الن 

 البلدان الخاضعة للعقوبات. 

/ أو وقف العالقة مع    أفوض البنك برفض أي معاملةموجبه أوافق / نوافق عل تزويد البنك بأي مستندات داعمة بناًء عل طلبه ، وب 

ا لتقديره وتقديره الخاص ،  
ً
يعتقد بالرغم من ذلك بوجود مثل هذه المعامالت مع  العميل ، إذا ثبت خالف ذلك أو إذا كان البنك ، وفق

 الدول الخاضعة للعقوبات. 

 

 

 

 

 

كة   ختم الشر
____________________________ : المفوض بالتوقيع  

 )االسم والتوقيع والتاريــــخ(
 

كة    *يجب طباعة هذه اإلستمارة عل األوراق الرسمية للشر


