
 ( 2022ديسمبر  15سياسة العقوبات ومكافحة غسل األموال لدى إن إي بي )

بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 
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 بيان السياسة  1.0

"( ومسؤوليها إن إي بيتقتضي سياسة شركة إن إي بي جروب إنك وجميع شركاتها التابعة والفرعية )يُشار إليها معًا باسم " 
"(، وأي من وكالئها ومستشاريها ومورديها وبائعيها  الموظفين ومديريها وموظفيها ومقاوليها الداخليين )يُشار إليهم معًا باسم " 

"( االمتثال التام الممثلينوغيرهم ممن يتصرفون بأي صفٍة نيابة عن إن إي بي )يُشار إليهم معًا باسم " ومقدمي الخدمات لديها  
 لجميع أحكام:

•  "( الدولية  الطوارئ  حاالت  في  االقتصادية  الصالحيات  العدو  IEEPAقانون  مع  التجارة  وقانون   ،)"
 "(TWEA "( األجنبية  األصول  مراقبة  ولوائح   ،)"FACRتديرها التي  األمريكية،   "(  الخزانة  وزارة 

والعقوبات التي تديرها وزارة الخارجية األمريكية وفقًا للعديد من القوانين واألوامر التنفيذية، وقوانين الرقابة  
التجارة )"  لوزارة  التابع  الصناعة واألمن  يديرها مكتب  التي  التصدير  إدارة  BISعلى  لوائح  "( بموجب 

العقوبات االقتصادية األخرى السارية على شركة إن إي بي )يُشار   "(، وجميع تشريعاتEARالتصدير )" 
 "(؛قوانين العقوبات والرقابة على التصدير المعمول بهاإليها معًا باسم " 

قوانين مكافحة المقاطعة التي يديرها مكتب الصناعة واألمن بموجب لوائح إدارة التصدير ووزارة الخزانة   •
قوانين  ادات الداخلية واللوائح الصادرة بموجبه )يُشار إليها معًا باسم  من قانون اإلير  999بموجب القسم  

 مكافحة المقاطعة المعمول بها"(؛ و

"(، وقانون توحيد وتعزيز أمريكا من خالل توفير األدوات المالئمة MLCAقانون مكافحة غسل األموال )" •
 "( اإلرهاب  تشر USA PATRIOT Actالمطلوبة العتراض وعرقلة  مكافحة غسل  "(، وجميع  يعات 

 "(. قوانين مكافحة غسل األموال المعمول بهااألموال المطبقة على شركة إن إي بي )يُشار إليها معًا باسم " 

قد يُشار إلى قوانين العقوبات والرقابة على التصدير المعمول بها وقوانين مكافحة المقاطعة المعمول بها وقوانين مكافحة غسل  
 ".القوانين المعمول بهاباسم "  األموال المعمول بها معًا

 

 اعتماد السياسة وتنفيذها  2.0

"( وتحافظ على تطبيقه من برنامج االمتثاللقد نفذت إدارة شركة إن إي بي برنامًجا لالمتثال للعقوبات ومكافحة غسل األموال )" 
وقد تمت إتاحة هذه "(.  السياسة)" أجل تقديم توجيهات محددة بشأن تنفيذ وإنفاذ سياسة العقوبات ومكافحة غسل األموال هذه  

 السياسة لجميع الموظفين ولبعض الممثلين ذوي الصلة. 

 

 إدارة السياسة 3.0

 ستتم إدارة السياسة من جانب مجلس إدارة إن إي بي ومدير الشؤون القانونية لدى إن إي بي وكذلك من ينوب عنهم. 
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بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

 قوانين العقوبات ومكافحة غسل األموال المعمول بها 4.0

 قوانين العقوبات والرقابة على التصدير ومكافحة المقاطعة والجمارك . 4.1

"( التابع لوزارة الخزانة على إدارة وإنفاذ العقوبات  OFACيعمل مكتب مراقبة األصول األجنبية )"   4.1.1
األمريكية وبموجب هذه العقوبات، يُحظر على األشخاص والكيانات    ضد الدول واألفراد والكيانات المستهدفة.

على نطاق واسع التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا ومنطقة القرم  
في أوكرانيا بما في ذلك حكوماتهم واألشخاص والكيانات المقيمة عادةً في هذه الدول، وكذلك بعض األشخاص 

قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص والكيانات المحددة المرتبطة بهذه الدول والمصنّفة على  
  المجمدة أموالُهم التي يديرها مكتب مراقبة األصول األجنبية )"قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص"(.

باإلضافة إلى ذلك، تفرض الواليات المتحدة بعض العقوبات الهامة على روسيا، والتي قد تحظر أو تقيّد  
األشخ مع بعض  وقوائم التعامالت  الخاضعين إلدراجٍ خاص  الرعايا  قائمة  المحّددة ضمن  والكيانات  اص 

كما تفرض الواليات المتحدة قيوًدا واسعة النطاق على التعامالت المباشرة أو غير    األطراف المقيّدة األخرى.
التي المباشرة مع األشخاص والكيانات الُمصنَّفة كرعايا خاضعين إلدراج خاص بموجب برامج العقوبات  

تستهدف الحكومات واألشخاص اآلخرين المرتبطين بدول أخرى معينة، وكذلك األشخاص المتورطين في  
وتجار  الشامل  الدمار  أسلحة  وناشري  اإلرهابيين  مثل  المتحدة،  الواليات  بمصالح  تضّر  معينة  أنشطة 

 المخدرات ومنتهكي حقوق اإلنسان والمنظمات اإلجرامية عبر الوطنية.

بات بشكل أساسي على "األشخاص األمريكيين"، ويشمل هذا المصطلح، ألغراض جميع برامج تنطبق العقو 
العقوبات الرئيسية، المواطنين األمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين )أي حاملي "البطاقات الخضراء"( 

حدة )بما في ذلك فروعها والشركات التي يتم تأسيسها أو تنظيمها لمزاولة األعمال التجارية في الواليات المت
األجنبية وليس شركاتها التابعة األجنبية( وأي شخص يكون داخل الواليات المتحدة. وبموجب برامج عقوبات  

، ستخضع أيًضا أي شركة تابعة أجنبية مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركٍة أمريكية لنفس القيود  إيرانو  كوبا
  المطبقة على األشخاص األمريكيين.

ر الواليات المتحدة قوانين الرقابة على التصدير التي تسري على األعمال العالمية لشركة إن إي  كذلك، تدي
"(، التي يديرها وينفذها  EARويتمثل النظام األساسي للرقابة على الصادرات في لوائح إدارة التصدير )"   بي.

لى تصدير وإعادة تصدير ونقل "( وتنطبق عBISمكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة األمريكية )" 
)بما في ذلك عمليات النقل داخل البلد( المنتجات والبرامج والتكنولوجيا أمريكية المنشأ أو التي تقع بخالف 
 ذلك ضمن االختصاص القضائي األمريكي )على سبيل المثال، من خالل دمج محتوى ُمعيّن أمريكي المنشأ(.

ر الخاضع للوائح إدارة التصدير ترخيًصا أو تفويًضا آخر للتصدير  اعتماًدا على تصنيفه، قد يتطلب العنص
تمت   التي  كبيرة  أو عقوبات  لحظر  الخاضعة  الوجهات غير  ُمعيّنة )حتى  إلى وجهات  التصدير  إعادة  أو 
مناقشتها أعاله(، كما أن عناصر لوائح إدارة التصدير مقيدة أيًضا للتصدير أو إعادة التصدير أو النقل إلى  

ونظًرا لطبيعة العمليات التجارية لشركة إن إي بي،    مين نهائيين مقيدين واستخدامات نهائية معينة.مستخد
من المتوقع أال تثير معامالت إن إي بي مخاوف محددة تتعلق باالمتثال بموجب لوائح إدارة التصدير ألن  

)أي ال تخضع لضوابط    EAR99أي من هذه العناصر التي تحتفظ بها إن إي بي إما سيتم تصنيفها على أنها  
ترخيص محددة( أو وفق تصنيف مكافحة اإلرهاب منخفض الرقابة )على سبيل المثال، أجهزة الحاسوب  
التجارية مثل أجهزة الحاسوب المحمولة، أجهزة توجيه الشبكة وما إلى ذلك(، وهي العناصر التي تتطلب  

ألفراد المحظورين بالفعل بموجب سياسة العقوبات  ترخيًصا فقط إلعادة التصدير إلى الوجهات المحظورة أو ا
 الخاصة بشركة إن إي بي. 

 

"(، التي تديرها ITARكما تعمل الواليات المتحدة على إنفاذ األنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في األسلحة )" 
قب تصدير "( وتراDDTCوتعمل على إنفاذها إدارة ضوابط التجارة الدفاعية التابعة لوزارة الخارجية )" 

من غير المتوقع أن تتعامل إن إي بي في عناصر أو خدمات  ونقل بعض المواد الدفاعية وخدمات الدفاع.
تخضع لألنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في األسلحة، ولكن يجب أن يكون موظفو إن إي بي على دراية  
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بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

تصميمها خصيًصا الستخدامات أيًضا بأي معامالت تتضمن مواد عسكرية )مثل أي معدات أو برامج تم  
( قد تؤدي، على  شرطيةعسكرية( أو كيانات عسكرية )على سبيل المثال، فروع أي قوة عسكرية أو قوة  

 األرجح، إلى تطبيق قواعد األنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في األسلحة. 

الفرعية المملوكة لها أو الخاضعة  بصفتها شركة أمريكية، تخضع إن إي بي وشركاتها التابعة والشركات  
وتقتضي سياسة    لسيطرتها ومسؤوليها وموظفيها لقوانين ولوائح العقوبات والرقابة على التصدير األمريكية.

  إن إي بي االمتثال الكامل لجميع قوانين ولوائح العقوبات والرقابة على التصدير األمريكية المعمول بها.

يجب على إن إي بي وشركاتها التابعة، بما في ذلك شركاتها    .ح به مع كوباعدم التداول غير المصر   .4.1.2
للحظر   االمتثال  كوبا،  على  المفروضة  للعقوبات  خاضعين  أمريكيين  أشخاًصا  بصفتهم  األجنبية،  التابعة 

ويتمثل الهدف األساسي للعقوبات في عزل حكومة كوبا اقتصاديًا وحرمانها    التجاري األمريكي ضد كوبا.
األمريكية.من   الكيانات    الدوالرات  أو  كوبا  مع  تجارية  أعمال  أي  إجراء  عامة  بصفة  العقوبات  وتحظر 

منها. القادمة  والواردات  كوبا  إلى  المتجهة  الصادرات  ذلك  في  بما  أو    الكوبية،  السلع  استيراد  يجوز  وال 
باإلضافة إلى قيود التصدير    .الخدمات كوبية المنشأ إلى الواليات المتحدة، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر

واالستيراد هذه، يُحظر على الكيانات واألشخاص األمريكيين المشاركة في أي معاملة يكون لكوبا أو أي 
العقود والخدمات. وال يجوز تصدير أي منتجات أو تقنيات أو   كيان كوبّي أي مصلحة فيها، بما في ذلك 

  بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل بلدان ثالثة.خدمات من الواليات المتحدة إلى كوبا، سواًء 

نتيجة لهذه العقوبات الشاملة، ال يمكن لشركة إن إي بي وشركاتها التابعة مزاولة األعمال مع أي كيان مملوك 
وال يجوز لشركة إن إي بي وشركاتها التابعة إبرام عقود   أو خاضع لسيطرة كوبا، ما لم يتم التصريح بذلك.

فعلى سبيل   ة على كوبا أو أي كيان كوبّي بأي شكل من األشكال أو يكون فيها أي مصلحة كوبية.تعود بالفائد
المثال، ال يمكن أن تقدم إن إي بي منتجاتها أو خدماتها إلى عميل غير كوبّي الستخدامها في عقٍد خاص  

   بكوبا أو في المياه الكوبية أو مع كيان كوبي.

 األمريكي الصارم، يُسمح ببعض المعامالت التي تتعلق بكوبا في حاالت محدودة.بصرف النظر عن الحظر  
وتشمل هذه المعامالت بعض المعامالت التي تتضمن األنشطة الصحفية والتعليمية، وكذلك المواد المعلوماتية 

ن أن تكون  ويمك  الموجودة مسبقًا والمبيعات الخاصة ببعض السلع الزراعية واألدوية والمستلزمات الطبية.
وعلى هذا    هذه االستثناءات من الحظر المفروض على كوبا معقدة للغاية ويصعب تحديد قابليتها للتطبيق.

النحو، يجب الحصول على الموافقة المسبقة من المستشار العام لشركة إن إي بي قبل إجراء أي معامالت 
  كات أو األشخاص الكوبيين أينما ُوجدوا.مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بكوبا أو الحكومة الكوبية أو الشر

 

يجب على شركة إن إي بي وشركاتها التابعة، بما في ذلك    .عدم التداول غير المصرح به مع إيران  .4.1.3
إيران. على  المفروض  األمريكي  التجاري  للحظر  االمتثال  األجنبية،  التابعة  العقوبات    شركاتها  وتسري 

على   المفروضة  غير  األمريكية  والفرعية  التابعة  والشركات  األمريكيين  األشخاص  من  كٍل  على  إيران 
باإلضافة إلى ذلك، هناك متطلبات    األمريكية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أشخاٍص أو كياناٍت أمريكية.

"( وتتطلب من الُمصدرين تقديم تقارير SECإبالغ تديرها هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية )" 
معينة لدى هيئة األوراق المالية والبورصات لتحديد أنشطة معينة يتم تنفيذها مع إيران سواًء من جانبهم أو 

 من جانب شركاتهم الفرعية.

بموجب العقوبات المفروضة على إيران، ال يجوز لشركة إن إي بي وشركاتها التابعة، بما في ذلك شركاتها  
شر أو من خالل بلدان ثالثة بتصدير أي منتجات أو تكنولوجيا أو خدمات التابعة األجنبية، القيام على نحو مبا

إلى إيران أو الكيانات الحكومية اإليرانية )أينما ُوجدت(؛ وال يجوز لها ممارسة الوساطة أو تقديم المساعدة  
اإليرا الحكومية  الكيانات  أو  إيران  من  أو  إلى  االستشارية  الخدمات  أو  السلع  أو  البضائع  بيع  أو في  نية 

المواطنين اإليرانيين )أينما ُوجدوا(؛ وال يجوز لها التعامل في أي ممتلكات )بما في ذلك العقود أو الخدمات( 
 يكون إليران أو أي كيان حكومي إيراني مصلحة فيها أو إذا كانت العقود أو الخدمات تتعلق بإيران.
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بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

( إيران  مع  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  لتنفيذ  الواليات ،  أينتيجةً  اعتمدت  اإليرانية(،  النووية  الصفقة 
المتحدة تصريًحا عاًما يسمح للشركات الفرعية األجنبية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أشخاٍص أمريكيين 

معينة. قيوٍد  بموجب  بإيران،  المتعلقة  المعامالت  في  هذا   بالمشاركة  تطبيق  قابلية  تحديد  يكون  أن  ويمكن 
العام معقًدا و للغاية.التصريح  التابعة  صعبًا  الشركات غير األمريكية  النحو، ال يمكن ألي من  وعلى هذا 

لشركة إن إي بي الدخول في أي معاملة إيرانية دون الحصول على موافقة مسبقة من المستشار العام لشركة  
لمعامالت  وتظل الشركات األمريكية التابعة لشركة إن إي بي محظورة تماًما من المشاركة في ا   إن إي بي.

 المتعلقة بإيران بشكل مباشر أو غير مباشر.

تحظر العقوبات المفروضة على سوريا األشخاص والكيانات األمريكية من    .عدم التداول مع سوريا  .4.1.4
سوريا. مع  التجارية  األعمال  معظم  إجراء    مزاولة  أمريكيًا،  شخًصا  بصفتها  بي،  إي  إن  على  ويُحظر 

؛ وتصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد أي خدمات إلى سوريا؛ واستيراد استثمارات جديدة في سوريا
باإلضافة إلى ذلك، تحظر قوانين ولوائح التصدير األمريكية تصدير   أو التعامل في أي منتجات سورية المنشأ.

إلى سوريا. واألدوية،  األغذية  باستثناء بعض  األمريكية،  المنتجات  هذه    كما تحظر  وإعادة تصدير جميع 
القيود إعادة تصدير السلع والبرامج والتكنولوجيا أمريكية المنشأ إلى سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر من  

 جانب الكيانات واألشخاص غير األمريكيين، مثل أي شركات أجنبية تابعة لشركة إن إي بي. 

ي أوكرانيا من جانب االتحاد نتيجةً لضم منطقة القرم ف  .عدم التداول مع منطقة القرم في أوكرانيا  .4.1.5
، فرضت الواليات المتحدة حظًرا شامالً على المعامالت التي تتم بشكل مباشر أو غير  2014الروسي عام 

القرم. داخل  الحكومية(  الكيانات  ذلك  المحددة )بما في  القرم واألشخاص والكيانات  وال يجوز    مباشر مع 
فهذه العقوبات    أمريكيًا، مزاولة األعمال أو تسهيل المعامالت مع القرم.لشركة إن إي بي، بصفتها شخًصا  

كما ال يجوز لشركة إن إي بي تصدير أو إعادة    تحظر فعليًا جميع األنشطة التجارية واالستثمارية مع القرم.
ثناءاٍت  ورغم وجود است  تصدير أي سلع أو تكنولوجيا أو خدمات سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى القرم.

محدودة، تحظر العقوبات إعادة تصدير السلع والبرامج والتكنولوجيا أمريكية المنشأ إلى القرم بشكل مباشر 
أو غير مباشر من جانب الكيانات واألشخاص األمريكيين وغير األمريكيين، مثل أي شركات أجنبية تابعة 

 لشركة إن إي بي. 

ض الواليات المتحدة أيًضا قيوًدا شاملة على تعامالت األشخاص تفر  .عدم التداول مع كوريا الشمالية  .4.1.6
باإلضافة إلى ذلك، تحظر لوائح الرقابة على    األمريكيين بشكل مباشر أو غير مباشر مع كوريا الشمالية.

التصدير األمريكية بشكل منفصل، رغم وجود بعض االستثناءات المحدودة، تصدير وإعادة تصدير السلع  
كنولوجيا األمريكية إلى كوريا الشمالية من جانب كٍل من الكيانات واألشخاص األمريكيين وغير والبرامج والت

   األمريكيين، مثل أي شركات أجنبية تابعة لشركة إن إي بي.

، فرضت الواليات المتحدة سلسلة متزايدة من القيود  2014منذ عام    .القيود المفروضة على روسيا  .4.1.7
وفي حين أن المعامالت المتعلقة بروسيا ليست مقيدة بصورة شاملة، إال أن    ى روسيا.التجارية والمالية عل

عن   فضالً  روسيا،  في  المحددة  والكيانات  األشخاص  بعض  مع  التعامالت  تقيد  أو  تحظر  قد  التدابير  هذه 
الروسي. االقتصاد  من  معينة  قطاعات  في  األشخاص   التعامالت  من  عدد  إدراج  تم  أنه  ذلك  من  واألهم 

والكيانات في روسيا على قائمة الرعايا الخاضعين إلدراجٍ خاص، ويمتد حظر التعامل مع هؤالء األشخاص 
والكيانات ليشمل أي كيانات تمتلك فيها )إما على نحٍو فردي أو باالشتراك مع رعايا خاضعين إلدراج خاص  

  % أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.50آخرين( حصة ملكية بنسبة 

ومع ذلك، نظًرا لتعقيد   حظر على شركة إن إي بي وشركاتها التابعة الدخول في معامالت متعلقة بروسيا.ال يُ 
  هذه القواعد، يجب مراجعة جميع المعامالت المتعلقة بروسيا بعناية لضمان االمتثال للقوانين المعمول بها. 

من جانب المستشار العام لشركة إن  وال يجوز إجراء أي معامالت روسية دون المراجعة والموافقة المسبقة 
 إي بي. 

كذلك، يحتفظ مكتب مراقبة األصول األجنبية بعقوبات مفروضة بدرجاٍت   .عقوبات الدول األخرى  .4.1.8
في الوقت الحالي، تُطبق   متفاوتة على التجارة مع العديد من الدول األخرى بجانب تلك المشار إليها أعاله. 
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بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

صول األجنبية فيما يتعلق بالدول األخرى التالية: غرب البلقان )مثل: البوسنة  برامج عقوبات مكتب مراقبة األ
الكونغو  وجمهورية  الوسطى  إفريقيا  وجمهورية  وبورما/ميانمار  وبوروندي  وبيالروسيا  وصربيا( 
وأوكرانيا   والسودان  السودان  وجنوب  والصومال  ونيكاراغوا  ومالي  وليبيا  ولبنان  والعراق  الديمقراطية 

وزيمبابوي.)بخال واليمن  وفنزويال  القرم(  منطقة  برامج    ف  من  بعدٍد  يتعلق  فيما  أنه  إلى  اإلشارة  وتُجدر 
البلد المطبقة  العقوبات  تستهدف  هذه، ال  القُطرية  تهدد   العقوبات  أنها  يبدو  تستهدف مجموعات محّددة  بل 

 السالم أو األمن أو االستقرار أو تُسهم بخالف ذلك في إثارة االضطرابات في المنطقة.

يجب على شركة إن إي بي، بصفتها شخًصا أمريكيًا يخضع للوائح مكتب مراقبة األصول األجنبية، االمتثال  
 ات أو أشخاص من هذه الدول. لهذه العقوبات عند إبرام معامالٍت مع كيان

كما ذُكر سابقًا، فيما    .التعامالت مع الرعايا الخاضعين إلدراجٍ خاص واألشخاص المقيدين اآلخرين  .4.1.9
األشخاص  بعض  تحديد  يمكن  األجنبية،  األصول  مراقبة  بمكتب  الخاصة  العقوبات  برامج  بجميع  يتعلق 

ات أو سلوكها على أنها أحد الرعايا الخاضعين إلدراجٍ والكيانات التي تسّهل أو تدعم دولة خاضعة لعقوب
ويُحظر على شركة إن إي بي، بصفتها شخًصا أمريكيًا، الدخول في المعامالت مع الرعايا الخاضعين    خاص.

% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب واحٍد 50إلدراجٍ خاص أو مع أي كيانات مملوكة بنسبة  
   لخاضعين إلدراجٍ خاص.أو أكثر من الرعايا ا

وعلى وجه    تفرض الواليات المتحدة قوائم أطراف مقيدة إضافية قد تؤثر على أعمال إن إي بي العالمية.
الخصوص، يفرض مكتب الصناعة واألمن العديد من القوائم بموجب لوائح إدارة التصدير التي تقيّد تصدير 

ة المنشأ بواسطة األشخاص األمريكيين وغير األمريكيين، وإعادة تصدير السلع والبرامج والتكنولوجيا أمريكي
وقائمة  التصدير(  امتيازات  من  المرفوضين  األشخاص  )قائمة  المرفوضين  األشخاص  قائمة  ذلك  في  بما 

   الكيانات )قائمة األشخاص الذين يشّكلون مخاطر متعلقة باالنتشار أو التحويل(.

شؤون القانونية في الشركة الوصول إلى قائمة الرعايا الخاضعين يمكن للمدراء الماليين اإلقليميين وكذلك ال
  إلدراج خاص واألشخاص المدرجين على القوائم األخرى الصادرة عن الحكومة األمريكية.

تحظر لوائح عقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية "تسهيل" أو الموافقة على معاملٍة   .التسهيل  .4.1.10
على بعض اإلجراءات التي يقوم بها شخص ما لتمكين معاملة كانت ستكون  وينطوي التسهيل    محظورة.

 وقد تشمل أمثلة التسهيل:  محظورة لو تم إبرامها من جانب شخص أمريكي.

أي نشاط من جانب أي شخٍص أمريكي يساعد أو يدعم نشاط التداول مع دولة خاضعة للعقوبات  •
 أمريكي(. بواسطة أي شخص )سواًء كان شخًصا أمريكيًا أو غير

دولة   • في  للعقوبات  بدولة خاضعة  الخاصة  الخدمات  أو  بالسلع  يتعلق  فيما  أي فرصة  إحالة 
خاضعة للعقوبات إلى شخص ثالث إذا لم يتمكن الشخص األمريكي من متابعة الفرصة بشكٍل  

 مباشر. 

تغيير إجراءات التشغيل أو تلك الخاصة بإحدى الشركات التابعة لتمكين شخص أجنبي خاضع   •
سيطرة شخص أمريكي من المشاركة في معاملة ال يمكن للشخص األمريكي المشاركة فيها  ل

 مباشرةً. 

من أجل االمتثال لعقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية، يجب أال تقوم إن إي بي بتسهيل أي سلوك أو  
وعلى وجه الخصوص،    العقوبات.نشاط كانت ستكون محظورةً أو مقيدةً من المشاركة فيه بشكل مباشر بسبب  

الحظ أن أي استفسارات تتعلق باألعمال في دولة خاضعة لعقوباٍت شاملة، على النحو الموضح أعاله، ال  
 وفي حالة تلقي أي استفسارات من هذا القبيل، يجب رفضها.   يمكن إحالتها إلى شركة أخرى.
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بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

يمكن أن يؤدي انتهاك العقوبات وقوانين الرقابة على التصدير إلى عقوباٍت جنائية )على   .العقوبات  .4.1.11
عاًما و/أو تكبّد غرامة نقدية بقيمة مليون دوالر أمريكي لكل   20االنتهاكات المتعمدة( تصل إلى السجن لمدة  

ة التي تشّكل أساس  دوالر أمريكي أو ضعف مبلغ المعامل  289,238انتهاك و/أو عقوباٍت مدنية تصل إلى 
ويمكن أن تشمل العقوبات المدنية غير النقدية: حجز ومصادرة العناصر   1االنتهاك، أيهما أكبر، لكل انتهاك.

  ذات الصلة؛ وفقدان امتيازات التصدير؛ وفقدان القدرة على التعاقد مع حكومة الواليات المتحدة.

( حكم 1الواليات المتحدة قانونين منفصلين لمكافحة المقاطعة، )تفرض    .قوانين مكافحة المقاطعة  .4.1.12
( 2مكافحة المقاطعة الوارد في لوائح إدارة التصدير، التي تتم إدارتها من جانب مكتب الصناعة واألمن، و)

من قانون اإليرادات الداخلية، الذي تتم إدارته من جانب وزارة    999حكم مكافحة المقاطعة بموجب القسم  
على    انة.الخز األمريكيين  األشخاص  تشجيع  في  األمريكية  المقاطعة  مكافحة  قوانين  من  الغرض  ويتمثل 

ال   التي  األجنبية  المقاطعات  مع  التعاون  أو  في  المشاركة  برفض،  مطالبتهم  الحاالت  بعض  وفي  رفض، 
المرجح أن تتم وفي حين أنه من    تفرضها الواليات المتحدة، مثل مقاطعة جامعة الدول العربية إلسرائيل.

مواجهة طلبات المشاركة في مقاطعٍة أجنبية في المعامالت التي تشمل منطقة الشرق األوسط، فقد تحدث 
   طلبات المقاطعة في مناطق أخرى.

قد تنشأ طلبات المقاطعة في مجموعة متنوعة من السياقات، مثل العقود ووثائق الشحن والعطاءات وطلبات 
وتشمل األمثلة على الطلبات المرتبطة بالمقاطعة، دون حصر، االمتناع    تماد.عروض األسعار وخطابات االع

عن مزاولة األعمال مع إسرائيل أو مع بعض األشخاص المدرجين في القائمة السوداء، وتقديم معلومات عن 
ة" تفيد األعمال التجارية مع إسرائيل أو األشخاص المدرجين في القائمة السوداء، وتقديم شهادات منشأ "سلبي

ويوفر الرابط التالي  بأن السلع أو الخدمات ليست إسرائيلية المنشأ أو من شخٍص مدرج في القائمة السوداء.
 أمثلة توضيحية لطلبات المقاطعة األخيرة التي تم اإلبالغ عنها إلى الحكومة األمريكية:

https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578-
examples-of-boycott-requests 

المزايا   بعض  فقدان  وكذلك  كبيرة  عقوبات  إلى  المحظورة  المقاطعة  لتعزيز  إجراء  اتخاذ  يؤدي  أن  يمكن 
باإلضافة إلى ذلك، قد يكون هناك شرط لإلبالغ عن استالم الطلب إلى السلطات الحكومية، حتى  الضريبية.

  و تحديد أنها مسموٌح بها.بالنسبة لطلبات المقاطعة التي يتم رفضها أ

يجب أن تكون شركة إن إي بي والشركات التابعة لها متيقظةً في مراجعة أوامر الشراء، وشروط وأحكام  
البيع، وعقود المبيعات، وخطابات االعتماد، ووثائق المعامالت األخرى بحثًا عن نٍص متعلق بأي مقاطعة 

ويجب إبالغ المستشار   طعة جامعة الدول العربية إلسرائيل.أجنبية غير مشمولة بالعقوبات، بما في ذلك مقا
العام على الفور بأي نٍص من هذا القبيل إلجراء المراجعة المناسبة واتخاذ اإلجراءات المالئمة، حتى إذا تم 

ويُحظر عليك الرد على الطلب )بخالف رفضه( أو المضي قدًما في المعاملة األساسية حتى    رفض الطلب.
 ًرا آخر من المستشار العام. تتلقى إخطا

نظًرا ألن عمليات األعمال تنطوي على استيراد السلع بشكل متكرر، بما في ذلك المعدات، إلى    .4.1.13
الواليات المتحدة وكذلك الدول األخرى، يجب على شركة إن إي بي وشركاتها التابعة االمتثال بعناية لجميع  

ضمن االستخدام المناسب لإلجراءات الرسمية الجمركية، مثل الدفاتر  وهذا يت  القوانين الجمركية المعمول بها.
ودفاتر الدخول المؤقت للبضائع، التي تُستخدم في التصدير واالستيراد المؤقت الُمعفى من الرسوم الجمركية 

 فيما يتعلق بالمعدات والسلع األخرى المؤهلة. 

 
وقد تشمل العقوبات الجنائية )على االنتهاكات    بالنسبة للتعامالت المحظورة التي تنطوي على مصلحة كوبية، تختلف العقوبات النقدية قليالً.   1

دوالر أمريكي لألفراد أو ضعف الربح أو    250,000سنوات و/أو مليون دوالر أمريكي للمنظمات و   10المتعمدة( لكل انتهاٍك ما يصل إلى السجن لمدة  
دوالر أمريكي )والعقوبات    85,236تهاك غرامةً نقدية تصل إلى  وقد تشمل العقوبات المدنية لكل ان   الخسارة المالية الناتجة عن االنتهاك، أيهما أكبر.

 األخرى غير النقدية المذكورة أعاله(. 



 ( 2022ديسمبر  15سياسة العقوبات ومكافحة غسل األموال لدى إن إي بي )

بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

استناًدا إلى طبيعة األعمال أو المعاملة ذات الصلة، قد يكون   أنظمة العقوبات غير األمريكية. . 4.1.14 
على سبيل المثال، يحتفظ االتحاد  هناك نظام عقوبات واحد أو أكثر بخالف النظام الخاص بالواليات المتحدة.

األوروبي بعقوباٍت اقتصادية فيما يتعلق بالعديد من البلدان واألقاليم، وتنطبق هذه العقوبات على مواطني 
يتم  التي  باألعمال  يتعلق  فيما  أو  األوروبي  االتحاد  في  تأسست  التي  الكيانات  على  أو  األوروبي  االتحاد 

األوروبي. االتحاد  داخل  جزئيًا  أو  كليًا  والكيانات   إجراؤها  األفراد  من  بقائمة  األوروبي  االتحاد  ويحتفظ 
التجارية معهم في ظل عدم وجود ترخيٍص   المدرجة الذين يُعتبر من غير القانوني في الواقع مزاولة األعمال

األوروبي. االتحاد  في  عضو  دولٍة  االتحاد  من  خارج  الدول  وكذلك  الفردية،  األعضاء  الدول  وتحتفظ 
ولذلك يجب على الموظفين ضمان إجراء جميع أعمال إن إي بي بما يتوافق مع   األوروبي، بقوائم مماثلة.

  جميع أنظمة العقوبات المعمول بها.

من هذه السياسة لمعالجة   5اعتمدت شركة إن إي بي إجراءات االمتثال المنصوص عليها في القسم    .4.1.15
   عمليات االمتثال لهذه القوانين.

 مكافحة غسل األموال  . 4.2

غسل األموال هو العملية التي يتم من خاللها منح العوائد المالية المحقّقة من األنشطة اإلجرامية   .4.2.1
مظهر الشرعية، ومن ثم إخفاء طبيعتها أو منشأها أو موقعها أو مصدرها أو ملكيتها وتمكين المجرمين من 

وقد ُطبِّّقت قوانين مكافحة   نوني.جني المنافع المتأتية من جرائمهم واألموال التي تم تحصيلها بطريق غير قا
غسل األموال التي اعتمدتها الواليات المتحدة والعديد من الدول األخرى على البنوك والمؤسسات المالية 

وبالمثل، تُصدر المنظمات الدولية، بما في ذلك فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية    األخرى بشكٍل عام.
 "(FATFسياساٍت ومعايير تن ،)".طبق بشكل أساسي على الكيانات الحكومية أو المؤسسات المالية   

  11لقد أصبحت قوانين تمويل اإلرهاب، مثل قوانين غسل األموال، تحظى بأهمية بالغة بعد أحداث    .4.2.2
المالئمة   .2001سبتمبر   األدوات  أمريكا من خالل توفير  قانون توحيد وتعزيز  بتمرير  الكونجرس  وقام 

تراض وعرقلة اإلرهاب بُغية منع التصرفات اإلرهابية المستقبلية عن طريق زيادة قوة الحكومة المطلوبة الع
الشركات  مطالبة  طريق  عن  وكذلك  فيها،  والتحقيق  المشبوهة  األنشطة  ورصد  المعلومات  إلى  للوصول 

 الخاصة بإصدار برامج تهدف إلى اكتشاف ومنع تمويل اإلرهاب.

تمدت األمم المتحدة والواليات المتحدة والبنك األفريقي للتنمية وغيرهم من باإلضافة إلى ذلك، اع  .4.2.3
أهداف جيوسياسية  إلى  اقتصادية وتجارية تستند  الحكومات عقوباٍت  الحكومية ومتعددة  الدولية  المنظمات 

ك الذين  ومتعلقة باألمن القومي ضد الدول األجنبية المستهدفة واإلرهابيين وتجار المخدرات الدوليين وأولئ
وفي الواليات المتحدة، تتم إدارة برامج العقوبات    يشاركون في األنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

االقتصادية هذه وإنفاذها من جانب مكتب مراقبة األصول األجنبية بموجب سلطات الحرب الرئاسية وسلطات 
تشريع بموجب  الممنوحة  السلطة  وكذلك  الوطنية،  المعامالت  الطوارئ  على  ضوابط  لفرض  محددة،  اٍت 

 وتجميد األصول األجنبية بموجب االختصاص القضائي األمريكي.

تقتضي سياسة إن إي بي حظر غسل األموال أو تمويل األنشطة اإلرهابية أو اإلجرامية ومتابعة    .4.2.4
ا للقانون المعمول به وتطلب وتلتزم شركة إن إي بي باالمتثال لمكافحة غسل األموال وفقً   منعها بشكل فعّال.

 من موظفيها ووكالئها وشركائها االمتثال في معامالتهم التجارية مع إن إي بي. 

لضمان عدم مشاركة إن إي بي بأي حال من األحوال في األنشطة المتعلقة بغسل األموال أو تمويل   .4.2.5
 اإلرهاب، يجب أال يقوم أي من موظفي إن إي بي بما يلي: 

المثال    قبول دفعة • دوالر أمريكي أو أكثر( مقابل أي   5,000نقدية كبيرة )على سبيل 
بي. إي  إن  تبيعها  منتجات  أو  كبيرة    خدمات  بمبالغ  الُمقّدمة  المدفوعات  ويجب رفض 

 واإلبالغ عن الحادث إلى مسؤول االمتثال.
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بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

د قبول طرف مقابل جديد )إما عميل أو مشتري أو بائع أو ُمقرض أو ُمصدر خطاب اعتما •
أو جهة شحن( دون اتخاذ الخطوات المعقولة للتحقق من هوية الطرف المقابل على النحو  

 التالي: 

o  طلب الوثائق إلظهار هوية الطرف المقابل ومن يمثلهم في المعاملة؛ 

o بذل جهود معقولة لتحديد المالكين المستفيدين للطرف المقابل؛ 

o  والطبيعة المقصودة منها؛ و الحصول على معلومات عن الغرض من عالقة العمل 

o  المقابل المعاملة تُشكل "مؤشرات تحذيرية" على أن الطرف  إذا كانت  النظر فيما 
 يشارك في غسل األموال أو األنشطة اإلرهابية، مثل:

وثائق   − تقديم  في  نحٍو غير معقول  تردده على  أو  المقابل  الطرف  رفض 
  الهوية أو المعلومات أو األعمال المناسبة؛

مخا − بسياسات  أي  يتعلق  فيما  المقابل  الطرف  لدى  معتادة  غير  وف 
 ومتطلبات االمتثال الخاصة بشركة إن إي بي؛ 

وثائق المعلومات أو األعمال الزائفة أو غير العادية أو المشبوهة للطرف   −
 المقابل؛

 التغيرات المريبة في أنماط األعمال العادية؛  −

 النقدية الكبيرة؛الطلبات غير المعتادة للمعامالت   −

معامالت األعمال أو الدفع المعقدة بشكٍل غير معتاد والتي ال تعكس أي  −
غير   بشكل  مواتية  دفع  شروط  على  تشتمل  أو  واضح  تجاري  غرض 

  عادي؛

الحسابات   − من  عدٍد  من  الوقت  نفس  في  متعددة  صغيرة  دفعات  إجراء 
 ؛ المختلفة في حين تبدو الدفعة الواحدة الكبيرة أكثر منطقيةً 

  تحويالت األموال غير المعتادة من أو إلى دول غير مرتبطة بالمعاملة؛ −

مناطق   − أو  تحديدها كمالذات ضريبية  تم  تتضمن مواقع  التي  المعامالت 
ألنشطة غسل األموال المعروفة، بما في ذلك أي من مناطق الجرائم المالية  

  2عالية الكثافة؛ 

اع نقًدا أو بشيك أو بحوالة أو  المدفوعات الزائدة المصحوبة بطلبات اإلرج −
 عبر أداة قابلة للتحويل؛

البلدان   − في  البنوك  عن  صادرة  ائتمانية  أدوات  تتضمن  التي  المعامالت 
المدرجة على قائمة البلدان واألقاليم غير المتعاونة لدى فرقة العمل المعنية 

  باإلجراءات المالية؛

أو حسابات جديدة ال طلب تحويل األموال إلى أطراف ثالثة غير معروفة   −
 يتم تقديم المعلومات المعتادة بشأنها؛

 معامالت المقاصة التي يبدو أنها تنقل األموال أو تحّول العملة فقط؛ −

 هيكلة المعامالت للتهرب من متطلبات حفظ السجالت أو اإلبالغ؛ −

المعامالت التي تنطوي على كيانات صغيرة أو غامضة يبدو أنها تقدم سلع   −
يلة أو ال تقدم أي سلع أو خدمات على اإلطالق إال أنها قادرة  أو خدمات قل

 على دفع الكمبياالت أو الفواتير بدون أي مشكلة؛ 

 
 



 ( 2022ديسمبر  15سياسة العقوبات ومكافحة غسل األموال لدى إن إي بي )

بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

المعامالت التي تشمل األفراد أو المجموعات أو البلدان المرتبطة بنشاط  −
 إرهابي.

مستويات متفاوتة من العناية  بناًء على الطرف المقابل وطريقة الدفع المقترحة، قد تكون هناك حاجة إلى  
 لضمان أن الطرف المقابل ال يشارك أو ال يُشتبه في أنه يقوم بغسل األموال. 

 إجراءات االمتثال  5.0

ال تزاول شركة إن إي بي أعماالً تجارية بشكل مباشر أو غير مباشر مع عمالء أو موردين من كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية  
 رة القرم في أوكرانيا. أو سوريا أو منطقة شبه جزي

قبل مزاولة أعمال تجارية مع أي عمالء أو موردين جدد من أو يعملون في روسيا أو غرب البلقان )مثل: البوسنة وصربيا( أو 
بيالروسيا أو بورما/ميانمار أو بوروندي أو جمهورية إفريقيا الوسطى أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو العراق أو لبنان أو 

أو مالي أو نيكاراغوا أو الصومال أو جنوب السودان أو السودان أو أوكرانيا )بخالف منطقة القرم( أو فنزويال أو اليمن أو    ليبيا
زيمبابوي، يجب على المدير المالي اإلقليمي مراجعة قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص والحصول على موافقة من مدير  

 يحتفظ مدير الشؤون القانونية أو مدير االمتثال في المجموعة بسجل ألي موافقات.ويجب أن  الشؤون القانونية.

قبل مزاولة أعمال تجارية مع أي عمالء أو موردين جدد خارج أستراليا وكندا ودول االتحاد األوروبي واليابان ونيوزيلندا 
أن يكون اإلنفاق السنوي المتوقع أعلى مما يعادل  وسنغافورة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية حيث من المرجح  

دوالر أمريكي، يجب على المدير المالي اإلقليمي إجراء فحص بالرجوع إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج    1,000,000
  خاص.

يجب   وفي حالة ظهور أي مؤشرات خطر )حسبما هي موضحة في الملحق أ من سياسة العقوبات الخاصة بشركة إن إي بي(،
قبل   فيها  الخطر والبت  بالمجموعة والنظر في جميع مؤشرات  االمتثال  أو مدير  القانونية  الشؤون  المسألة مع مدير  مراجعة 

 المتابعة.

 

 عواقب انتهاك القانون والسياسة  6.0

ينتهكون أيًا من    الذين  باإلضافة إلى العقوبات الموضحة في األقسام الواردة أعاله من هذه السياسة، ينبغي أن يتوقع الموظفون
الُمسبّب. إنهاء عملهم  السياسة  أو هذه  بها  المعمول  إنهاء عقودهم    القوانين  يتوقعوا  أن  إي بي  إن  وبالمثل، يجب على ممثّلي 

إن إي بي بنشاط السترداد أي خسائر تتكبدها   وسوف تسعى  الُمسبّب إذا انتهكوا أيًا من القوانين المعمول بها أو هذه السياسة. 
   نتهاٍك للقوانين المعمول بها من الفرد أو الكيان الذي ارتكب االنتهاك.نتيجة ا

 

 التعليم والمراقبة  7.0

المناهضة  لقد طبّقت الفساد والممارسات  التعليم والتدريب في مجال مكافحة  لتوفير  إدارة شركة إن إي بي وتحتفظ ببرنامجٍ 
للموظفين وبعض   األموال  القانونية للمنافسة والعقوبات ومكافحة غسل  الشؤون  اختيارهم من جانب مدير  يتم  الذين  الممثلين 

ومدير إدارة االمتثال للمجموعة وفقًا لتقديره المطلق، بما في ذلك برنامج لمراقبة امتثال إن إي بي وموظفيها وممثليها لهذه  
   السياسة بشكل فعّال.

 

 معلومات إضافية  8.0

ال والقضايا  للقوانين  ملخًصا  السياسة  هذه  إضافية  تقدم  تفاصيل  األموال، ولكن هناك  بالعقوبات ومكافحة غسل  المتعلقة  مهمة 
ويجب توجيه أي أسئلة متعلقة بالسياسة أو برنامج االمتثال إلى مدير الشؤون القانونية في   متوفرة حول أسئلٍة وقضايا محّددة.

  شركة إن إي بي أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة. 
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بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

 الموافقة  9.0
 

 تم منح الموافقة على بدء هذه السياسة من جانب:  

 

__________________________________________________ ______________________ 
 التاريخ   الرئيس التنفيذي

 
 

_________________________________________________ ______________________ 
 التاريخ   ومدير االمتثال مدير الشؤون القانونية 

 
 

 

 تاريخ المراجعة 
   ملخص المراجعة التاريخ 

 نشر السياسة  10/1/2014

 المراجعة الرئيسية  6/1/2018

 المراجعة والتحديث  2020ديسمبر  1

  المزيد من المراجعة والتحديث 2021نوفمبر  1

 المزيد من المراجعة والتحديث  2022ديسمبر 
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بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي وقت بإخطاٍر  تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك  

 أو بدون إخطاٍر للموظفين. 

 الملحق أ 
 

 مؤشرات الخطر 

 يتشابه العميل أو عنوانه مع أحد األطراف الموجودة في قوائم األطراف المقيدة الصادرة عن الواليات المتحدة األمريكية.  •

 ممانعة العميل أو وكيل الشراء في تقديم معلومات عن االستخدام النهائي للعنصر.  •

 قدرات المنتج ال تتناسب مع خط أعمال المشتري، مثل طلب شراء أجهزة كمبيوتر متطورة لمخبز صغير.  •

السلعة المطلوبة غير متوافقة مع المستوى الفني للدولة التي يتم شحنها إليها، مثل: معدات تصنيع أشباه الموصالت التي يتم   •
 شحنها إلى دولة ال يوجد بها صناعة إلكترونيات. 

 يرغب في الدفع نقًدا مقابل سلعة باهظة الثمن في حين أن شروط البيع تمنح في العادة خيار التمويل.  العميل •

 العميل لديه خلفية تجارية قليلة أو ليس لديه خلفية على اإلطالق.  •

 العميل ليس على دراية بخصائص أداء المنتج ولكنه ال يزال يريد المنتج. •

 ريب أو الصيانة الروتينية. العميل يرفض خدمات التركيب أو التد •

 تواريخ التسليم غير واضحة أو تم التخطيط للتسليم إلى وجهات بعيدة.  •

 إدراج شركة شحن البضائع باعتبارها الوجهة النهائية للمنتج. •

 مسار الشحن غير مألوف بالنسبة للمنتج والوجهة.  •

 التعبئة غير متسقة مع طريقة الشحن أو الوجهة المذكورة.  •

مشتري ما إذا كان المنتج الذي تم شراؤه لالستخدام المحلي أم للتصدير أم إلعادة التصدير، يراوغ في اإلجابة أو يقدم إجابة  عند سؤال ال
 غير واضحة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


