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، بعد أسابيع من 2022فبراير 21وفي , عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الحدود مع شرق أوكرانيا حشودا بدأت روسيا 2021في عام 

يا ككيانات مستقلة من قبل روسولوهانسكدونيتسكتم االعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة األوكرانية في واليتي التوترات الشديدة 

.غزوا على أوكرانياروسيا شنت 2022فبراير 24وفي 

Introduction

إلضافة الى ية بالتبدأ بعدها كال من الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد األوروبي بفرض العديد من العقوبات على المؤسسات المالية والحكومة الروس

دولة بيالروسيا الداعمة للكيان الروسي لتبدأ بعدها مخاوف المؤسسات المالية من الوقوع تحت طائلة العقوبات

تأثير ذلك و,  وسنعرض اهم القرارات التي صدرت عن الواليات المتحدة االمريكية او االتحاد األوروبي بشأن التعامل مع المؤسسات المالية الروسية 

التي تدور حول هذا الملف االسئةعلى مؤسساتنا واهم 
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EU Sanctions 
The EU has adopted six packages of sanctions in response to the recognition of the non-government 

controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts and Russia’s unprecedented and unprovoked 

military attack on Ukraine.

The measures are designed to weaken Russia's economic base, depriving it of critical technologies 

and markets, and significantly curtailing its ability to wage war.

والهجوم لوهانسكودونيتسكاالتحاد األوروبي ست حزم من العقوبات رداً على االعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في واليتي تبنى 

.أوكرانياعلى العسكري الروسي 

بشكل هذه اإلجراءات إلى إضعاف القاعدة االقتصادية لروسيا ، وحرمانها من التقنيات واألسواق المهمة ، وتقليص قدرتها على شن الحربتهدف 

.كبير



First package (23 February 2022)

•individual sanctions against members of the Russian State Duma who voted in favour of the recognition of the non-

government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts

•restrictions on economic relations with the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts

•restrictions on Russia's access to the EU’s capital and financial markets and services

(2022فبراير 23)الحزمة األولى 

ولوهانسكدونيتسكبواليتي فردية ضد أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح االعتراف عقوبات •

ولوهانسكدونيتسكواليتي على العالقات االقتصادية مع قيود •

األوروبياالتحاد المال في روسيا إلى أسواق قيود على دخول •

EU Sanctions 
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Second package (25 February 2022)

•individual sanctions against Vladimir Putin, Sergey Lavrov and members of the Russian State Duma and 

National Security Council, among others

•economic sanctions covering the finance, energy, transport and technology sectors

•suspension of visa facilitation provisions for Russian diplomats and other Russian officials and businesspeople

(2022فبراير 25)الحزمة الثانية 

بوتين وسيرجي الفروف العديد من القادة الروس وعلى رأسهم فالديمير عقوبات فردية ضد •

اقتصادية تشمل قطاعات المال والطاقة والنقل والتكنولوجياعقوبات •

للدبلوماسيين الروس وغيرهم من المسؤولين ورجال األعمال الروسالتأشيرات تعليق •

EU Sanctions 
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Third package (28 February and 2 March 2022)

•closure of EU airspace to all Russian aircraft

•prohibition on transactions with the Russian Central Bank

•SWIFT ban for seven Russian banks

•prohibition on the provision of euro-denominated banknotes to Russia

•suspension of broadcasting in the EU of state-owned outlets Russia Today and Sputnik

•individual sanctions against Belarusians in response to Belarus' involvement in Russia’s military invasion

(  2022مارس 2فبراير و 28)الحزمة الثالثة 

المعامالت مع البنك المركزي الروسيحظر •

VNESHECONOMBANK (VEB))وهى بنوك 2022مارس 12من روسيةلسبعة بنوك SWIFTحظر • - VTB BANK - Bank Otkritie-

Novikombank – Promsvyazbank- Bank Rossiya- Sovcombank)

باليورو إلى روسياأوراق البنكنوتتقديم حظر •

األوروبي االتحاد بعض المواقع المملوكة للحكومة الروسية مثل روسيا اليوم في بث تعليق •

الروسيعلى تورط بيالروسيا في الغزو العسكري رًدا بعض مواطني بيالروسيا فردية ضد عقوبات •

الروسيةإغالق المجال الجوي لالتحاد األوروبي أمام جميع الطائرات •

EU Sanctions 
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Fourth package of sanctions (15 March 2022)

•prohibition on all transactions with certain state-owned enterprises

•prohibition on the provision of credit-rating services to any Russian person or entity

•prohibition on new investments in the Russian energy sector

•prohibition on exports to Russia of luxury goods

•prohibition on imports from Russia to the EU of iron and steel

(2022مارس 15)الحزمة الرابعة من العقوبات 

جميع المعامالت مع بعض الشركات المملوكة للدولةحظر •

حظر تقديم خدمات التصنيف االئتماني ألي شخص أو كيان روسي•

حظر االستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي•

إلى روسيارفاهيةسلع الحظر تصدير •

حظر استيراد الحديد والصلب من روسيا إلى االتحاد األوروبي•

EU Sanctions 
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Fifth package of sanctions (8 April 2022)

•prohibition on imports from Russia of coal

•closure of EU ports to all Russian vessels

•prohibition on Russian and Belarusian road transport operators from entering the EU

•prohibition on imports from Russia of wood, cement, seafood and liquor

•prohibition on exports to Russia of jet fuel and other goods

(2022أبريل 8)الحزمة الخامسة من العقوبات 

2022أغسطس 10مع بدء تطبيق هذا القرار في من روسياحظر استيراد الفحم •

إغالق موانئ االتحاد األوروبي أمام جميع السفن الروسية•

حظر دخول شركات النقل البري الروسية والبيالروسية إلى االتحاد األوروبي•

الى االتحاد األوروبي روسياحظر استيراد األخشاب واالسمنت والمأكوالت البحرية والخمور من •

روسياإلى حظر تصدير وقود الطائرات •

EU Sanctions 
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EU Sanctions 
Sixth package of sanctions (3 June 2022)

•prohibition on imports from Russia of crude oil and refined petroleum products (with limited exceptions) into the EU.  

restrictions will apply gradually: within six months for crude oil and within eight months for other refined petroleum 

products (into Member States, directly or indirectly which originate in Russia or are exported from Russia.

•SWIFT ban for an additional three Russian banks and one Belarusian bank

(2022يونيو 3)السادسة من العقوبات الحزمة 

للنفط الخام شهور 6الل تدريجياً خسيتم تطبيق القيود ( استثناءات محدودةمع )الى االتحاد األوروبي حظر استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من روسيا •

(.وسيا يتم تصديرها من ريكون منشأها روسي أو إلى الدول األعضاء ، بشكل مباشر أو غير مباشر والتي )للمنتجات البترولية المكررة األخرى شهور 8وخالل 

لثالثة بنوك روسية إضافية وبنك بيالروسي واحد SWIFTحظر •
(Sberbank, Credit Bank of Moscow, and Russian Agricultural Bank" and the Belarusian Bank For Development And Reconstruction )
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package (21 July 2022)

•ban on imports of Russian-origin gold

•reinforcement of export controls of dual-use goods

(2022يوليو 21)حزمة التصحيح  

حظر استيراد الذهب الروسي المنشأ

تصدير السلع ذات االستخدام المزدوجوتفعيل ضوابط تعزيز 

EU Sanctions 

On 26 July 2022

EU countries have agreed to reduce gas demand by 15%

EU energy ministers reached a political agreement on a voluntary reduction of natural gas demand by 15% this 

winter.

٪15دول االتحاد األوروبي على خفض الطلب على الغاز بنسبة وافقت 2022يوليو 26في 

On 5 August 2022

the Council adopted the regulation on reducing gas demand by 15% through a written procedure. The 

adoption follows the political agreement reached in July and the regulation published in the Official Journal in 8 

August and enter into force next day.

8٪  وتم نشر الالئحة في الجريدة الرسمية في 15الطلب على الغاز الروسي بنسبة األوروبي هذه الالئحة لخفض مجلس االتحاد اعتمد 2022أغسطس 5وفى 

.أغسطس ودخلت حيز التنفيذ في اليوم التالي
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Economic sanction 

o Finance:

 Swift ban for 10 Russian banks 

 Restrictions on Russia's accesses to the EU capital and financial market 

 Ban on transactions with Russian central bank 

 Ban on supply of Euro-denominated banknotes to Russia 

 Ban to Deposits to crypto –wallets 

o Energy:

 Ban on imports from Russia of coal 

 Ban on imports from Russia of oil

 Ban on export to Russia of goods and technologies in the oil refining sector 

 Ban in new investment in the Russian energy sector 

 Reducing gas demand 

EU Sanctions 
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o Transport:

 Closure of EU airspace to all Russian-owned aircraft 

 Closure of EU ports to Russian Vessels 

 Ban on Russian road transport operator 

 Ban on Export to Russia of goods and technology in the aviation, maritime and space sector 

o Defense: 

 Ban on export to Russia of civilian goods and technology used for military purpose  

o Raw Material and other goods  

 Luxury goods

 Ban on imports from Russia of iron, steel, wood, cement, seafood, liquor 

EU Sanctions 
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21 Feb. 2022 - Executive Order 14065

The import The export, re-export, directly or indirectly, of any goods, services, from the United States to DNR or LNR , 

any approval, financing, facilitation or guarantee by a U.S. person, wherever it may be, of a transaction carried out by a 

foreign person where the transaction was made by that foreigner.

14065رقم األمر التنفيذي

مويل أو تسهيل أي موافقة أو تالمتحدة او الواليات من سلع أو خدمات ألي ولوهانسكدونيتسكمباشر أو غير مباشر إلى االستيراد أو التصدير بشكل حظر االمر التنفيذي
من قبل شخص أمريكي او لشخص اجنبي لهذه المناطق أو ضمان

USA Sanctions 

22 Feb. 2022

OFAC updated SDN list with  ( VEB Bank / EXIMBANK OF RUSSIA / PROMSVYAZBANK / PROMINVESTBANK / 

BANK BELVEB ) 

– OFACتم تحديث قائمة  SDN  بهذه البنوك
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USA imposed severe Economic costs. USA targeted Russia's tow largest financial institutions ( own 50 % of the banking 

sector in Russia) 

1. Sberbank of Russia

2. VTB bank

Sberbank prohibited s from opening or maintain of a correspondent accounts or payable through accounts or processing of 

a transactions . 

٪ من القطاع المصرفي في روسيا وهما 50الواليات المتحدة عقوبات اقتصادية مشدده استهدفت بها أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا والتي تمتلكا فرضت 

ته فيما االمريكية وتم اضافمن فتح أو االحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات تسويات معامالت مع البنوك Sberbankمنع حيث VTBو Sberbankبنكي 

.الى نفس القائمة VTBكما تم إضافة  SDNبعد  الى قائمة 

24 Feb. 2022 USA updated SDN /  Non-SDN / & Russia-related Directive 2 and 3

USA Sanctions 

SDN list  updated by a lot of financial institutions and entities : 

1. VTB bank

2. Bank Dabrabyt

3. Belarusian bank of development and reconstructions

4. NOVIKOMB bank 

5. OTKRITE Bank

6. SOVCOMBANK

– OFACتحديث قائمة كما تم  SDN  بهذه البنوك
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Non-SDN list updated and dealing with entities listed subject to determinants ( Gazprom Bank / Russian Railways / Gazprom / Gazprom 

Neft / Credit bank of Moscow / Russian Agriculture bank / Central bank of the Russian federation / Ministry of finance of the Russian 

federation / National wealth fund of the Russian federation 

بالعديد من المؤسسات وتخضع المعامالت مع  هذه المؤسسات الى محددات مختلفة في التعامل حاله بحالهNon-SDNوتم تحديث قائمة 

USA Sanctions 

8 March 2022

Executive Order 14066 on Prohibiting Imports and New Investments of Russian Oil

بشأن حظر الواردات واالستثمارات الجديدة في البترول او الغاز  او الفحم  الروسي14066أصدرت الواليات المتحدة األمريكية أمًرا تنفيذًيا رقم 
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OFAC added Sberbank, Russia’s largest state-owned bank, and Alfa-Bank, Russia’s largest private bank to SDN list and imposed 

full blocking sanctions on them.

 SDNوإضافتهم إلى قائمة( ALFA bank)بنك خاص في روسيا وأكبر ( Sberbank) عقوبات جديدة على اكبر بنك مملوك للحكومة الروسية فرضت 

6 April 2022

Treasury imposed full blocking sanctions on                             , and 

USA President issued E.O. of April 6, 2022, Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian 

Federation, or the exportation, reexportation, sale, or supply, by a United States person, of any category of services 

as may be determined.

ات التي قد يتم تحديدها تنفيذيا بحظر االستثمار الجديد في روسيا أو التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد ألي فئة من الخدمكما أصدر الرئيس األمريكي امرا 

.الحقاوالموافقة عليها 

USA Sanctions 
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البنوك  
الروسية 

محظور التعامل 
معها 

SDN Non-SDN 

وهى بنوك  قد ال يتم  
التعامل معها او يتم  التعامل

معها بمحددات مختلفة

غير محظور 
التعامل معها 

يمكن التعامل معها بصورة
ظر طبيعية طبقا ومحددات الح

الخاصة بالمنتجات

اب يمكن استيراد اخش:  مثال 
بالدوالر األمريكي  من 

Uralsibروسيا من  BANK 
ولكن ال يمكن استيراد  
بترول روسي  بالدوالر 

األمريكي  مع نفس البنك   

وهذه البنوك  ال 

ها  يتم  التعامل مع

بأي شكل من 

اشكال التعامل 

مثل 

SberBank

مل والبعض االخر يمكن  التعا

معه بمحددات وحالة بحالة مثل 
Gazprombank والذى

يمكن  التعامل معه  من خالل 

الـ تسوية المعامالت الخاصة ب
debt    و الـequity  خالل

يوم 14

امل بعض البنوك  ال يتم  التع

معها طبقا ومحددات نظم  

الحظر كالبنك  المركزي 

الروسي والبعض االخر قد ال

يتم  التعامل معه نظرا لقطع
  creditعنه السويفتخط 

bank  of Moscow    /

Russian agriculture 
bank  



the United States has not imposed sanctions on the production, manufacturing, sale, or transport of agricultural commodities 

(including fertilizer), agricultural equipment, or medicine relating to the Russian Federation (Russia). In addition, Treasury’s Office of 

Foreign Assets Control (OFAC) has issued a broad general license (GL) to authorize certain transactions related to agricultural 

commodities, agricultural equipment, medicine, and medical devices. 

The United States strongly supports efforts by the United Nations to bring both Ukrainian and Russian grain to world markets and to 

reduce the impact of Russia’s unprovoked war on Ukraine on global food supplies and prices. Agricultural and medical trade are not 

targets of the sanctions imposed by the United States on Russia for its atrocities in Ukraine. 

وسيا  وقد أصدر أو المعدات الزراعية أو األدوية من او الى ر( بما في ذلك األسمدة)لم تفرض الواليات المتحدة عقوبات على إنتاج أو تصنيع أو بيع أو نقل السلع الزراعية 

وتدعم .للسماح بالمعامالت المتعلقة بالسلع الزراعية والمعدات الزراعية واألدوية واألجهزة الطبية ترخيًصا عاًما واسع النطاق OFACمكتب مراقبة األصول األجنبية 

لى اإلمدادات الغذائية لحرب الروسية عر االواليات المتحدة بقوة الجهود التي تبذلها األمم المتحدة لجلب كل من الحبوب األوكرانية والروسية إلى األسواق العالمية وتقليل تأثي

العالمية وأسعارها فالتجارة الزراعية والطبية ليست هدفا للعقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على روسيا

.

هل تحظر العقوبات األمريكية تصدير السلع الزراعية واألدوية من أو إلى روسيا ؟ 

األسئلة الشائعة حول العقوبات االمريكية على روسيا 
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األسئلة الشائعة حول العقوبات االمريكية على روسيا 

بشأن  العقوبات على روسيا  OFACما هي اهم  التراخيص الصادرة عن 

Authorizing Overflight Payments, Emergency Landings, and Air Ambulance Services
All transactions that are ordinarily incident and necessary to the receipt of, and payment of charges for, services rendered in 

connection with overflights of the Russian Federation or emergency landings in the Russian Federation by aircraft registered in the 

United States or owned or controlled by, or chartered to, U.S. persons are authorized. 

ات الضرورية أو عمليات الهبوط االضطراري بواسطة طائرالسماح بالمدفوعات الخاصة بالطيران والهبوط في حاالت الطوارئ وخدمات اإلسعاف الجوي

أمريكية في االتحاد الروسي

Authorizing Transactions Related to Telecommunications and Certain Internet-Based Communications
All transactions ordinarily incident and necessary to the receipt or transmission of telecommunications involving the Russian

Federation are authorized.

رسال االتصاالت حيث ُيسمح بجميع المعامالت الضرورية الستالم أو إترخيص المعامالت المتعلقة باالتصاالت وبعض االتصاالت القائمة على اإلنترنت 

.السلكية والالسلكية التي تشمل االتحاد الروسي
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Civil Aviation Safety
All transactions ordinarily incident and necessary to the provision, exportation, or reexportation of goods, technology, or services 

to ensure the safety of civil aviation are authorized,

provided that: (1) The aircraft is registered in a jurisdiction solely outside of the Russian Federation; and (2) The goods, 

technology, or services that are provided, exported, or reexported are for use on aircraft operated solely for civil aviation purposes.

سالمة الطيران المدني
ُيسمح بجميع المعامالت الضرورية لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا أو الخدمات لضمان سالمة الطيران المدني 

:شريطة أن تكون

الطائرة مسجلة في والية قضائية خارج االتحاد الروسي فقط ( 1)

.اض الطيران المدنيغرالسلع أو التكنولوجيا أو الخدمات التي يتم توفيرها أو تصديرها أو إعادة تصديرها هي لالستخدام على الطائرات التي يتم تشغيلها فقط أل( 2)

األسئلة الشائعة حول العقوبات االمريكية على روسيا 

بشأن  العقوبات على روسيا  OFACما هي اهم  التراخيص الصادرة عن 
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USA Authorized Transactions related to ENERGY, through 5 Dec. 2022 and it renewed through 5 Dec.2022 through General license 8 

GL 8C provides authorization solely under E.O. 14024. Therefore, U.S. financial institutions that rely on the authorization provided in 

GL 8C to process transactions related to energy must also comply with the prohibitions of E.O. 14066, E.O. 14068, and E.O. 14071 

which prohibit the importation of crude oil; petroleum; liquefied natural gas; coal; and coal products of Russian Federation origin; 

.2022ديسمبر  5المعامالت المتعلقة بالطاقة مع الجانب الروسي حتى والذى يسمح بترخيص الخاص بالطاقة 8الترخيص رقم 

لذلك يجب على المؤسسات المالية التي  .E.O. 14024فقط بمعامالت  الطاقة  بموجب االمر التنفيذي رقم  يمنح اإلذن  GL 8Cالعام اال اننا يجب ان نلتفت الى ان الترخيص 

.حم او الغاز الروسي ول او الفبترتعتمد على هذا الترخيص لتنفيذ معامالتها المتعلقة بالطاقة أن تمتثل وتتابع أيضا األوامر التنفيذية األخرى التي تمنع التعامل في ال

ENERGY

الطاقة 

المنتجات الزراعية المستخدمة في / الخشب 

مصادر/ اليورانيوم أو / تصنيع الوقود الحيوي 

.الطاقة النووية والحرارية والمتجددة

يمكن استخدام الدوالر في التعامل 

معهم طبقا ومحددات نظم  الحظر 

فحم/ بترول / غاز

ممنوع استخدام  الدوالر 

ة  األمريكي في أي معاملة مرتبط

بهذه المنتجات 
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ENERGY

the term “related to energy” means the extraction, production, transport, or purchase of petroleum, including crude oil, 

unfinished oils, natural gas liquids, petroleum products, natural gas, or other products capable of producing energy, such 

as coal, wood, or agricultural products used to manufacture biofuels, or uranium in any form, as well as the development, 

production, generation, transmission, or exchange of power, through any means, including nuclear, thermal, and 

renewable energy sources.
"  الطاقة" مصطلح 

غاز الطبيعي أو غيرها البترولية أو الات يعني استخراج أو إنتاج أو نقل أو شراء البترول ، بما في ذلك النفط الخام أو الزيوت غير المكتملة أو سوائل الغاز الطبيعي أو المنتج

طاقة أو إنتاجها أو وكذلك تطوير الوم من المنتجات القادرة على إنتاج الطاقة ، مثل الفحم أو الخشب أو المنتجات الزراعية المستخدمة في تصنيع الوقود الحيوي ، أو اليوراني

.توليدها أو نقلها أو تبادلها بأي وسيلة بما في ذلك مصادر الطاقة النووية والحرارية والمتجددة
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Sanctioned SDN & Non-SDN Russian Banks
SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST (50 %) SDN

 PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 

 BANK BELVEB OJSC 

 EXIMBANK OF RUSSIA JSC

 PROMINVESTBANK 

 STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK- VEB

 SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY

 VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

 BANK DABRABYT JOINT STOCK COMPANY 

 BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY

 BELARUSSIAN BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BELINVESTBANK JOINT STOCK COMPANY

 BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

 JOINT STOCK COMPANY SAROVBUSINESSBANK

 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE

 JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK

 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA

 AMSTERDAM TRADE BANK

 JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK

 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK

Non-SDN LIST

 CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION

 CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

 GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY

 Russian Agriculture bank 
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اهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية 
من بعد بداية هذه الحرب بدأت العديد من التساؤالت  التي شغلت البنوك والمؤسسات المالية من أهمها

  هل يتم التعامل مع دولة روسيا بشكل عام

 هل يتم  فتح  حسابات  مع  البنوك  الروسية وما هي العمالت  التي سيتم التعامل عليها

هل نتجه ناحية االشتراك في نظام  الSPFS  الروسي

  هل يعد  نظامMIR  هو طوق النجاة لمستقبل المدفوعات والبطاقات االئتمانية الروسية

  ـ للهل هناك  تأثير للتعامل مع  روسيا على تطبيق البنوك  المراسلةKYC  على البنك .
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توصيات بشأن التعامل مع الملف الروسي 

بالهدوء والحذر الروسي بوجه عام التعامل مع  الملف -

 SDNانهاء المعامالت القائمة  مع أي طرف روسي مدرج على قائمة -

تطبيق إجراءات العناية المشددة مع كافة المعامالت الروسية -

دراسة كل حالة بشكل منفصل حالة بحالة بناء على محددات نظم  الحظر المختلفة وبعناية مهنية فائقة -

متابعة واالطالع  على اخر التحديثات والمستجدات وما يطرأ من جديد بالملف الروسي   -



National Bank of Egypt

THANK YOU


