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 16-22850 (A)  

 القرار من (أ) 1 الفقرة في الواردة األصول تجميد تدابير من عفاءاإل طلبات
2255 )2015(  

 

  والعملية االستمارة شرح  

 الفقرة يف الواردة األصول جتميد تدابري من عفاءاإل طلبات دعم إىل االستمارة هذه دف 

 مــــن (أ) 18 بــــالفقرة عمــــال عفــــاءاتاإل يف اللجنــــة وتبــــت .)2015( 2255 القــــرار مــــن (أ) 1

 مــن عمــل أيــام ثالثــة غضــون يف )“أساســية نفقــات لتغطيــة إلعفــاءا”( )2015( 2255 القــرار

 2255 القــــــرار مــــــن (ب) 18 بــــــالفقرة عمــــــال إلعفــــــاءاتا يف اللجنــــــة وتبــــــت .اإلخطــــــار تــــــاريخ

 تقــدمي تــاريخ مــن عمــل أيــام مخســة غضــون يف )“اســتثنائية نفقــات لتغطيــة اإلعفــاء”( )2015(

 إىل الرجــوع يرجــى عفــاءاإل طلبــات تقــدمي عمليــة عــن التفاصــيل مــن املزيــد علــى ولالطــالع. الطلــب

 وإىل 1988 بـالقرار عمـال املنشأة األمن جملس للجنة الشبكي املوقع يف باإلعفاءات اخلاص فرعال

   .املذكورة للجنة التوجيهية املبادئ

 

  األصول تجميد من عفاءاإل طلب استمارة مشروع    

 األمـن جملـس جلنـة إىل حتياـا املتحـدة األمم لدى البلد) اسم (يذكر لـ الدائمة البعثة دي  

 لصــاحل معينــة بنفقــات اإلذن نيتنــاب كمبــإبالغ وتتشــرف ،)2011( 1988 بــالقرار عمــال املنشــأة

  .اجلزاءات) قائمة يف الوارد الكيان أو الفرد اسم درج(ي
  

 للمبــــــالغ مطابقتــــــه مــــــن التأكــــــد وينبغــــــي املبلــــــغ؛ جممــــــوع (يــــــذكر ىاملتــــــوخ اإلذن ويتعلــــــق  
  يلي: مبا أدناه) الواردة

    
    الكيان/الفرد اسم

   اجلزاءات قائمة يف الوارد الدائم املرجعي الرقم

   الكيان/الفرد عنوان

   )االقتضاء عند( املستفيدة للجهة املصرفية املعلومات

  )وجيم ألف الفرعني ملء يرجى( أساسية نفقات ☐  اخليارين) أحد اختيار (يرجى املدفوع املبلغ من الغرض

  )وجيم باء الفرعني ملء يرجى( استثنائية نفقات ☐
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  :)2015( 2255 القرار من (أ) 18 بالفقرة عمال أساسية )نفقات( نفقة لتغطية اإلعفاء حال يف - ألف

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ (يذكر   الطعام ‘1’
 

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ (يذكر   العقاري الرهن أو اإلجيار ‘2’
 

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ (يذكر   الطيب والعالج األدوية ‘3’
 

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ (يذكر   الضرائب ‘4’
 

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ (يذكر   التأمني أقساط ‘5’
 

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ (يذكر   العامة املرافق رسوم ‘6’
 

 بتقدمي املرتبطة التكاليف ورد مهنية أتعاب سداد ‘7’

   قانونية خدمات

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ (يذكر
 

 باألموال املتعلقة اخلدمات تكاليف أو رسومال دفع ‘8’

   امدة األصول أو

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ (يذكر
 

 أعاله مشمولة غري أخرى أساسية نفقات أي ‘9’

  التحديد) (يرجى

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ ويذكر التفاصيل (تقدم
 

  :)2015( 2255 القرار من (ب) 18 بالفقرة عمال استثنائية )نفقات( نفقة لتغطية اإلعفاء حال يف  - باء

  إذا كان معروفا)/(تقدم التفاصيل ويذكر املبلغ عند االقتضاء  التحديد) (يرجى أعاله مشمول غري شيء أي
 

  إضافية معلومات - جيم

    الدفع بدء تاريخ

  )يدرج( آخر تواتر/شهريا/واحدة ملرة   الدفع تواتر

  )االقتضاء عند( األقساط عدد
 

 

  )اخليارين أحد حيذف( املباشر اخلصم/املصريف التحويل  )االقتضاء عند( الدفع شكل
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  ائدةالف
 

  )معروفا كان إذا/االقتضاء عند املبلغ يذكر(
 

  أخرى معلومات
 

 ملساعدة أمهية ذات تعترب أخرى معلومات أي تقدمي جى(ير

  صلة) ذات وثائق أي وإرفاق نظرها يف اللجنة
 

 

 

 

 

  االتصال جهة - دال

  الطلب) هذا بشأن أسئلة أي وجود حال يف معها للتواصل البعثة يف االتصال جهة عن تفاصيل تقدمي (يرجى

  :االسم

  :اهلاتف رقم

  :اإللكرتوين الربيد عنوان
  

 


