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ميلي�شيا احلوثي تلتف على م�شاورات عمان
تقرير حقوقي: 119 انتهاكًا 

حوثيًا يف تعز خالل الهدنة
•• اليمن-وكاالت:

ك�شفت �شبكة حقوقية مينية عن ارتكاب امليلي�شيا احلوثية املدعومة اإيرانياً، 
119 انتهاكاً مبحافظة تعز، خالل فرتة الهدنة الأممية املعلنة ل�شهرين 

منذ 1 ابريل وحتى 31 مايو 2022.
واأو�شحت ال�شبكة يف تقرير عن خروقات ميلي�شيا احلوثي للهدنة الإن�شانية 
يف حمافظة تعز، اأن النتهاكات تنوعت بني قتل واإ�شابة واختطاف وت�شريد 
نتيجة احل�شار  واملاء  والغذاء  العالج  التعليم، ومنع و�شول  وحرمان من 

الذي تفر�شه ميلي�شيا احلوثي على مداخل مدينة تعز.
كما اأ�شارت اإىل اأن امليلي�شيات ا�شتخدمت القوة ب�شكل مفرط، حيث ق�شفت 
و�شوارع  وط��رق  وح��ارات  عامة  واأ�شواقا  جتارية  ومراكز  ال�شكنية  الأحياء 
وقذائف  الهاون،  وقذائف  الكاتيو�شا،  و�شواريخ  الهاوزر،  مبدافع  املدينة 
الدبابات، واأعمال القن�ص، وا�شتخدام الألغام يف الطرقات املوؤدية من واإىل 
املدينة ويف اجلبال والوديان والتي ت�شببت ب�شقوط العديد من ال�شحايا 

املدنيني العزل خا�شة الأطفال والن�شاء.
هذا واأفادت م�شادر حملية يف تعز ل�شحيفة عكاظ باأن امليلي�شيا ت�شق طريقاً 
وعرة وبعيدة تبداأ من �شارع ال�شتني مروراً باخلم�شني، عرب قرى ومناطق 
ع�شكرية ت�شل اإىل جوار مع�شكر الدفاع اجلوي و�شوًل اإىل �شارع الأربعني 
�شمال مدينة تعز، حمذرة من اأن امليلي�شيا ت�شعى ل�شتغالل الهدنة لتحقيق 

اأهداف ع�شكرية ف�شلت يف حتقيقها طوال الفرتة املا�شية.
ولفتت امل�شادر اإىل اأن امليلي�شيا �شادرت عدداً من اأرا�شي املدنيني وممتلكاتهم 
اإىل املواقع ال�شرتاجتية يف مع�شكر  بهدف �شق هذا الطريق، الذي ي�شل 
اآل��ي��ات ع�شكرية يف  امليلي�شيا  ال��ق��دمي، فيما ترافق  ال��دف��اع اجل��وي وامل��ط��ار 
احلوثيني،  عمان  يف  املفاو�ص  احلكومي  الفريق  واتهم  ا�شتفزازي.  اإج��راء 
بال�شعي لإحباط جهود املبعوث الأممي اإىل اليمن عرب امل�شي يف اإجراءات 

اأحادية واللتفاف على امل�شاورات اجلارية يف العا�شمة الأردنية.
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان امللكة اإليزابيث 
الثانية مبنا�سبة اعتالئها العر�س 70 عاما

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
اإليزابيث  امللكة  اجل��الل��ة  �شاحبة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"  "حفظه 
ال�شمالية  واأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية 

وذلك مبنا�شبة مرور �شبعني عاماً على اعتالئها العر�ص.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة 

اإىل �شاحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية.
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لفروف يعقد موؤمترا �شحفيا عرب الإنرتنت يف مو�شكو  )ا ف ب( 

رئي�ص جمعية الق�شاة التون�شيني اأن�ص احلمايدي

بعد التغيريات الهيكلية الأخرية التي اعتمدها رئي�س الدولة لقطاع التعليم

حممد بن را�سد يعلن اإطالق »مدار�س الأجيال« كخطوة
نحو تطوير مدار�سنا وتعليمنا

•• اأبوظبي -وام:

املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  دول������ة  اأدان��������ت 
الت�شريحات ال�شادرة عن املتحدثة با�شم حزب 
بهاراتيا جاناتا الهندي، معربة عن ا�شتنكارها 
ورف�شها لالإ�شاءة للنبي حممد عليه ال�شالة 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك���دت  وال�����ش��الم، 
الدويل يف بيان لها عن رف�ص دولة الإمارات 

املنافية  الثابت جلميع املمار�شات والت�شرفات 
للقيم واملبادئ الأخالقية والإن�شانية.  ودعت 
الدينية  الرموز  اح��رتام  �شرورة  اإىل  ال���وزارة 
وعدم امل�شا�ص بها، والت�شدي خلطاب الكراهية 
امل�شرتكة  الدولية  امل�شوؤولية  وتعزيز  والعنف 
الإن�شاين،  وال��ت��ع��اي�����ص  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  لن�شر 
اأي ممار�شات من �شاأنها تاأجيج امل�شاعر  ومنع 

الدينية لأتباع الديانات املختلفة.

لفروف: الغرب اأ�شبح بربريًا يف ت�شرفاته

حرب �سوارع يف �سيفريودونيت�سك.. والدوما يهدد ب�سرب مطار ومقر حكومة كييف   
حماكم تون�س بدون ق�شاة:

احلمايدي: ن�سبة ال�ستجابة لالإ�سراب قيا�سية

جديد  ح��ك��م  اجل���زائ���ر.. 
ع��ل��ى ���س��ق��ي��ق ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة

•• اجلزئار-وكاالت:

الإثنني،  جزائرية،  حمكمة  ق�شت 
اأع������وام بحق   8 ب��ال�����ش��ج��ن ال��ن��اف��ذ 
الرئي�ص  �شقيق  بوتفليقة،  ال�شعيد 
بوتفليقة،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال���راح���ل 
ب��ال�����ش��ج��ن يف  ال����ذي يق�شي ح��ك��م��ا 
ق�شية اأخرى بتهم تتعلق بالف�شاد، 

بح�شب و�شائل اإعالم.
امل��ح��اك��م��ة رجل  دي���ن يف نف�ص  ك��م��ا 
ال�شديق  ح�������ّداد،  ع��ل��ي  الأع����م����ال 
بال�شجن  الرئي�ص،  ل�شقيق  املقرب 
اخلفي  التمويل  بتهمة  اأع���وام   4
للحملة النتخابية اخلا�شة باإعادة 
بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ان��ت��خ��اب 
التي   ،2019 يف  خام�شة  ل��ولي��ة 
على  اأج��ربه  �شعبي  ح��راك  اأف�شلها 
ال�شتقالة. واألزم القطب اجلزائي 
املالية  اجل����رائ����م  يف  امل��ت��خ�����ش�����ص 
�شيدي  مب��ح��ك��م��ة  والق���ت�������ش���ادي���ة 
ال�شعيد  العا�شمة،  بو�شط  احممد 
اخلزينة  ب��ت��ع��وي�����ص  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 
دينار  م��الي��ني  ب��ث��الث��ة  العمومية 

)نحو 20 األف يورو(.
وك�����ان�����ت ال���ن���ي���اب���ة ط���ل���ب���ت خ���الل 
اخلمي�ص  ج����رت  ال���ت���ي  امل��ح��اك��م��ة 
ت�شليط عقوبة ال�شجن 10 �شنوات 

على املتهمني.

لبنان عن اأزمة الغاز: ل نريد احلرب مع اإ�سرائيل
•• بريوت-وكاالت:

بحث الرئي�ص اللبناين مي�شال عون مع رئي�ص حكومة ت�شريف الأعمال 
جنيب ميقاتي، ، اخلطوات الواجب اتخاذها ملعاجلة التوتر مع اإ�شرائيل 
اإن  اللبنانية  اخلارجية  قالت  فيما  اجلنوبية،  البحرية  احل���دود  على 

البالد ل تريد احلرب مع اإ�شرائيل.
وقال بيان �شادر عن مكتب ميقاتي: يف اإطار متابعة تطورات التحركات 
امل�شال  الطبيعي  ال��غ��از  اإن��ت��اج  وح���دة  �شفينة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة 
اإ�شرائيل يف  )اإنريجيان باور( قبالة املنطقة البحرية املتنازع عليها مع 
جنوب لبنان، توافق فخامة الرئي�ص ودولة الرئي�ص على دعوة الو�شيط 
م�شاألة  يف  للبحث  ب��ريوت  اإىل  للح�شور  هوك�شتاين  اأم��و���ص  الأم��ريك��ي 
على  والعمل  اجلنوبية،  البحرية  احلدود  املفاو�شات لرت�شيم  ا�شتكمال 
اأي ت�شعيد لن يخدم  ملنع ح�شول  وذل��ك  اأ�شرع وقت ممكن،  اإنهائها يف 
القيام  تقرر  البيان:  واأ���ش��اف  املنطقة.  تعي�شها  ال��ذي  ال�شتقرار  حالة 
ب�شل�شلة ات�شالت ديبلوما�شية مع الدول الكربى والأمم املتحدة ل�شرح 

موقف لبنان، وللتاأكيد على مت�شكه بحقوقه وثروته البحرية.

•• عوا�صم-وكاالت:

على  ج����دي����دة  رو����ش���ي���ة  ردود  يف 
الغربية،  الأ�شلحة  تدفق  م�شاألة 
الأمريكية  ال�����ش��واري��خ  ل���ش��ي��م��ا 
اأك���دت  اأوك���ران���ي���ا،  اإىل  امل��ت��ط��ورة 
اأن رد  اأم�������ص الث���ن���ني،  م��و���ش��ك��و، 

فعلها قد يذهب بعيداً.
فقد اأعلن رئي�ص جلنة الدفاع يف 
اأن  الدوما، فالدميري �شامانوف، 
�شيكون  كييف  يف  احلكومة  مقر 

هدفاً حمتماًل.
كما اأ�شاف اأن �شرب مطار كييف 
العا�شمة  يف  ال���ن���ق���ل  وو����ش���ائ���ل 
���ش��ي��ك��ون اأي�������ش���اً م����ن الأه�������داف 
املحتملة لبالده، يف الأيام املقبلة، 
اإعالم  و���ش��ائ��ل  نقلت  م��ا  بح�شب 

حملية.
ويف �شيناريو �شبيه مبا يف مدينة 
ماريوبول جنوبي اأوكرانيا ال�شهر 
املا�شي، احتدم القتال بني القوات 
بلدة  والأوك���ران���ي���ة يف  ال��رو���ش��ي��ة 
�شيفريودونيت�شك �شرقي البالد. 
فقد اأكد رئي�ص الإدارة الع�شكرية 
هايداي  �شريغي  لوغان�شك،  يف 
اأم�ص الثنني، اأن القوات الرو�شية 
تقتحم املزيد من املواقع، م�شرياً 

•• الفجر -تون�س:

من  بداية  تون�ص  حماكم  ت�شهد 
ي��وم اأم�����ص الث��ن��ني، ا���ش��راب��ا عن 
املجل�ص  ل���ق���رار  ام��ت��ث��ال  ال��ع��م��ل 
ال����وط����ن����ي جل���م���ع���ي���ة ال���ق�������ش���اة 
قرار  على  احتجاجا  التون�شيني، 
عن  وتعبريا  قا�شيا،   57 اإع��ف��اء 
املجل�ص  حل��ّل  القطعي  ال��رف�����ص 

الأعلى للق�شاء. 
وي��ت��وا���ش��ل ال�����ش����راب ال����ذي مت 
ط��ارئ��ة عقدت  ات��خ��اذه يف جل�شة 
كامل  اأ�شبوع  م��دى  على  ال�شبت، 

قابل للتجديد.
وي�شمل الإ�شراب الق�شاء العديل 
با�شتثناء  والداري،  وامل��������ايل 
على  ب��الإره��اب  املت�شلة  الق�شايا 
العمومية،  ال���ن���ي���اب���ة  م�����ش��ت��وى 

واإ�شدار الأذون بالدفن.
الق�شاة  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ص  واأف������اد 
احلمايدي،  اأن�������ص  ال��ت��ون�����ش��ي��ني 
لالإ�شراب  ال�شتجابة  ن�شبة  ب��اأن 
مب��خ��ت��ل��ف حم��اك��م ال���ب���الد كانت 

واث���ب���ت���ت وح������دة كافة  ق��ي��ا���ش��ي��ة 
اإىل  م�شريا  الق�شائية،  الهياكل 
ن�شبة  ب��ل��غ��ت  حم��ك��م��ة   15 اأن 

ال�شراب فيها 100 باملائة.
واأك�����������د اأن�������������ص احل�����م�����اي�����دي يف 
ت�������ش���ري���ح���ات اع����الم����ي����ة اأم�������ص 
من  ك���ب���ريا  ع������ددا  اأن  الث����ن����ني، 
ال��ق�����ش��اة ظ��ل��م��وا ومل ي��ق��ع حتى 
التفقدية،  م�شتوى  على  بحثهم 

من  ك��ب��ريا  ع���ددا  اأن  اإىل  م�شريا 
النيابة  وق�شاة  التحقيق  ق�شاة 
بقائمة  امل�����ش��م��ول��ني  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اع��ف��اوؤه��م لأنهم  الع���ف���اءات، مت 
رف�شوا و�شع اأ�شخا�ص يف ال�شجن 
دون اأي موؤيدات تدينهم، وخدمة 
لأه�������داف ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ع��ي��دة عن 

م�شلحة تون�ص وفق ت�شريحه.
)التفا�شيل �ص12(

الغربية ت�شغط على دول ال�شرق 
الأوروب��ي لت�شبح عدوة لرو�شيا. 
الأوروب�����ي  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  اأن  وراأى 
جتاه بالده وغريها يوؤكد �شحة 
قرار العملية الع�شكرية الرو�شية 

يف اأوكرانيا.
ك��م��ا ات��ه��م ال��رئ��ي�����ص الأوك������راين 
بتنفيذ  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 

اأجندة الغرب �شد مو�شكو.
وعن الدعم الع�شكري الأمريكي 
لكييف، ل�شيما م�شاألة ال�شواريخ 
املتطورة، قال الرئي�ص فالدميري 
احل�����رب قد  م�����ش��اح��ة  اإن  ب���وت���ني 
الأ�شلحة  حجم  لتنا�شب  تتو�شع 

املر�شلة.
تو�شيع  مب�شاألة  يتعلق  فيما  اأم��ا 
���ش��م��ال الأط���ل�������ش���ي، فكرر  ح��ل��ف 
الثابتة،  ب���الده  لف���روف م��واق��ف 
م���وؤك���داً رف�����ص ان�����ش��م��ام ك��ل من 
ال�شويد وفنلندا، ومعترباً اأن تلك 
القومي  لالأمن  تهديد  اخلطوة 

الرو�شي.
الرو�شي  الوزير  ت�شريحات  اأت��ت 
اأج��رب يف وقت �شابق  اأن  هذه بعد 
�شربيا  اإىل  زي���ارت���ه  اإل���غ���اء  ع��ل��ى 
جماورة  دول  ع��دة  منعت  بعدما 

لها طائرته من عبور اأجوائها.

اإىل ح�شول حرب �شوارع.
اأن��ه �شدد يف الوقت عينه على  اإل 
اأن القوات امل�شلحة الأوكرانية ل 
بح�شب  املدينة،  عن  تدافع  ت��زال 

ما نقلت وكالة الأنباء الر�شمية.
الأر�ص  على  الو�شع  اأن  واأو���ش��ح 
تفاقم قلياًل، و�شاء بعد اأن �شيطر 
من   50% ع��ل��ى  الأوك����ران����ي����ون 

البلدة.
وك����������ررت رو�����ش����ي����ا ان���ت���ق���ادات���ه���ا 
التي  ال��ع��ق��وب��ات  لآلف  ال��الذع��ة 

خلفية  ع���ل���ى  ع��ل��ي��ه��ا،  ت���ق���اط���رت 
اأطلقتها  التي  الع�شكرية  العملية 
احلزمة  واآخ���ره���ا  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
الحتاد  فر�شها  ال��ت��ي  ال�شاد�شة 

الأوروبي.
واعترب نائب رئي�ص جمل�ص الأمن 
ميدفيديف  دم���ي���رتي  ال��رو���ش��ي 
هذه  ال�شاد�شة  احلزمة  ه��دف  اأن 
واإمنا  رو�شيا  لي�ص  العقوبات  من 
افتعال حريق يف اقت�شاد العامل. 
كما اأ�شاف يف من�شور على ح�شابه 

اخلا�ص على تلغرام اأن املفو�شية 
الأوروبية تبنت احلزمة ال�شاد�شة 
الرو�شي  بهدف متزيق القت�شاد 
اأن  ال���وا����ش���ح  ل��ك��ن  اأ�����ش����الء،  اإىل 
الهدف افتعال حريق ثورة عاملية 

يف القت�شاد.
ال��ت��وت��ر بني  وق���ع ت�شاعد  وع��ل��ى 
ب����الده وال����غ����رب، وع��ق��ب اإغ����الق 
اأمام طائرته التي كانت  الأج��واء 
وزير  وج���ه  ب��ل��غ��راد،  اإىل  متجهة 
�شريغي  ال���رو����ش���ي���ة،  اخل���ارج���ي���ة 
لف���روف ان��ت��ق��ادات اإىل ع��دد من 
اأنها  م��ع��ت��رباً  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����دول 
اأوروب��������ا  يف  دول  ع���ل���ى  ت�����ش��غ��ط 

ال�شرقية من اأجل معاداة بالده.
م����وؤمت����ر  و������ش�����دد لف�����������روف، يف 
�شحايف عقد، اأم�ص الثنني، عرب 
من  ع��دد  ع��ن  للحديث  الفيديو 
الدولية،  ال�شاحة  على  الق�شايا 
اأ�شحى بربرياً يف  اأن الغرب  على 

ت�شرفاته.
كما اأكد اأن العالقة مع بلغراد لن 
اإغالق  اأن  اأح��د، م�شيفاً  يدمرها 
املجال  ل�شربيا  امل��ج��اورة  ال���دول 
اأمام طائرته خطوة غري  اجلوي 

م�شبوقة.
اأوروبا  دول  اأن  اع��ت��رب  ذل���ك،  اإىل 

تايالند يف حالة تاأهب.. 
واأوامر بتعقب جوا�سي�س اإيران

•• بانكوك-وكاالت:

جوا�شي�ص  وج��ود  لحتمال  ق�شوى،  ت��اأه��ب  حالة  تعي�ص  تايالند  يف  ال�شرطة  اأن  يبدو 
اإيرانيني على اأرا�شيها، بعد اعتقال اأحدهم يف اإندوني�شيا املجاورة.

وتتبع  مل��راق��ب��ة  ���ش��ري��اً  اأم����راً  اأ���ش��درت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب���اأن  بال�شرطة  اأف���اد م�شدر  فقد 
اجلوا�شي�ص الإيرانيني، بح�شب ما اأفادت �شحيفة بانكوك بو�شت.

اإن الأجهزة الأمنية تراقب عن كثب حتركات املواطنني الإيرانيني وبع�ص  قال امل�شدر 
املواطنني التايالنديني الذين ي�شتبه يف اأنهم يعملون كجوا�شي�ص ل�شالح اإيران.

تاأتي تلك التحركات التايالندية بعدما تلقت ال�شلطات الإندوني�شية بالغاً يف 24 مايو 
2021، عن رجل يدعى قا�شم �شابري جيل�شالن، والذي و�شل اإىل البالد حاماًل جواز 
�شفر بلغارياً تبني لحقاً اأنه مزور. فيما اعتقلت ال�شلطات الإندوني�شية الرجل يف مطار 
اإىل قطر. ووجدت  املا�شي، قبل مغادرته  العام  27 مايو من  ال��دويل يف  �شوكارنو هاتا 
ال�شرطة حينها اأنه دخل البالد اأكرث من 10 مرات با�شتخدام اأوراق مزورة وحكمت عليه 

حمكمة بال�شجن ملدة عامني ووجدت بحوزته 11 هاتفا حممول وجهاز كمبيوتر.

�ص 09

�ص 14

�ص 17

جزيرة �صري بو نعري ..املالذ 
الآمن لنوادر الكائنات احلية

اأخبار الإمارات

اأتالنتيك: �صهر الع�صل بني 
اأوكرانيا والغرب �صينتهي قريباً

عربي ودويل

اليوم.. منتخبنا الوطني يواجه اأ�صرتاليا يف 
مهمة احلفاظ على حلم التاأهل للمونديال

الفجر الريا�صي

املزروعي  مبارك  حممد  يعني  الدولة  رئي�س 
م�ست�سارا يف وزارة �سوؤون الرئا�سة بدرجة وزير

•• اأبوظبي-وام: 

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
مر�شوما  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
احت����ادي����ا ب��ت��ع��ي��ني حم��م��د م���ب���ارك ب���ن فا�شل 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  يف  م�شت�شارا  امل��زروع��ي 

بدرجة وزير.

•• دبي-الفجر:

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل عن اإطالق )مدار�ص الأجيال( 

وقال يف تغريدة على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )تويرت(:
الدولة  رئي�ص  اأخ���ي  اعتمدها  ال��ت��ي  الأخ����رية  الهيكلية  ال��ت��غ��ي��ريات  بعد 
لقطاع التعليم، تنطلق اليوم اأوىل امل�شاريع التحولية التعليمية )مدار�ص 
اإطالقها، حيث تدير  �شيتم  الأجيال( وهي منوذج �شمن مناذج خمتلفة 
موؤ�ش�شات تعليمية خا�شة م�شهود لها بالكفاءة بع�ص املدار�ص احلكومية. 

ن�شتهدف ١٤ األف طالب �شمن هذا النموذج.
ت�شرف عليها  �شتنطلق مبناهج وطنية  الأجيال  �شموه: مدار�ص  واأ�شاف 
موؤ�ش�شة التعليم املدر�شي كاللغة العربية والرتبية الإ�شالمية، بالإ�شافة 
تعليمية  موؤ�ش�شات  عليها  ت�شرف  والريا�شيات  العلوم  يف  دول��ي��ة  ملناهج 
خا�شة متميزة بالكفاءة. وتكلفة الطالب �شتتكفل بها احلكومة بالكامل. 

خطوة �شتتبعها خطوات لتطوير مدار�شنا وتعليمنا. )التفا�شيل �ص2(

الإمارات تدين الت�سريحات امل�سيئة للر�سول يف الهند

لرو�سيا:  الأمريكي  ال�سفري 
ال�������س���ف���ارة  ت���غ���ل���ق���وا  ل 

•• لندن -رويرتز: 

ق�����ال ال�����ش��ف��ري الأم����ري����ك����ي لدى 
م��و���ش��ك��و اأم�������ص اإن����ه ل ي��ن��ب��غ��ي اأن 
الأمريكية  ال�شفارة  رو�شيا  تغلق 
فيها  ت�شببت  ال��ت��ي  الأزم�����ة  رغ���م 
اأك���رب  لأن  اأوك����ران����ي����ا  يف  احل�����رب 
قوتني نوويتني يف العامل يجب اأن 

توا�شال التحدث معا.
و�شور الرئي�ص الرو�شي فالدميري 
بوتني غزو اأوكرانيا على اأنه نقطة 
حتول يف تاريخ رو�شيا وثورة على 
والتي  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  هيمنة 
منذ  رو�شيا  اأهانت  اإنها  عنها  قال 
���ش��ق��وط الحت������اد ال�����ش��وف��ي��ت��ي يف 

.1991
ويف حماولة وا�شحة لبعث ر�شالة 
ل��ل��ك��رم��ل��ني، ق����ال ال�����ش��ف��ري جون 
وا�شنطن  اإن  ���ش��ول��ي��ف��ان،  ج���ي���ه. 
عدم  بب�شاطة  عليهما  وم��و���ش��ك��و 

قطع العالقات الدبلوما�شية.
مع  مقابلة  يف  �شوليفان  واأ���ش��اف 
تا�ص علينا اأن نحافظ على القدرة 
على التحدث مع بع�شنا البع�ص.

ال��ك��ون��غ��و..  يف  جم�����زرة 
ق��ت��ل ج��م��اع��ي ب����دم ب���ارد

•• عوا�صم-وكاالت:

�����ش����ه����دت ج����م����ه����وري����ة ال���ك���ون���غ���و 
الدميقراطية مذبحة قتل جماعي 
 20 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  �شحيتها  راح 

مدنيا، �شمال �شرقي البالد.
ووقعت املذبحة ليال من الأحد اإىل 
الإثنني، يف اإيتوري، الواقعة �شمال 
�شرق الكونغو، فيما يعتقد اأن العدد 

احلقيقي لل�شحايا اأكرث بكثري.
ون�شبت عملية القتل اجلماعي اإىل 
املتحالفة،  الدميقراطية  ال��ق��وات 
املحلية  واجل��م��ع��ي��ة  خ�����رباء  وف����ق 

لل�شليب الأحمر.
كيفو  يف  الأم�������ن  م���ر����ش���د  وك���ت���ب 
ع��ل��ى ت��وي��رت: ق��ت��ل م��ا ل ي��ق��ل عن 
بوانا�شورا  ق��ري��ة  يف  م��دن��ي��ا   20
اأن  ي�شتبه يف  الأح��د، م�شيفا:  هذا 
املتحالفة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ق��وات 

وراء ذلك.
ونقلت فران�ص بر�ص عن متطوعني 
اإنهم  قولهم  الأح��م��ر  ال�شليب  يف 

اأح�شوا 36 جثة.

تداعياتها جتاوزت حدود ال�شراع:

مائة يوم من احلرب الأوكرانية: هكذا تغريرّ العامل!
•• الفجر - اأندريه دوت�صي�صن 

- ترجمة خرية ال�صيباين
ي����وم،   100 ق���ب���ل  ب���داي���ت���ه���ا  م���ن���ذ 
تداعيات  اأوك��ران��ي��ا  يف  للحرب  ك��ان 
تتجاوز حدود الدولة التي تعر�شت 

للهجوم.
بني  متفاقم  ان��ق�����ش��ام  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ا: 

ال�شمال واجلنوب.
الباحث يف  ك��ول��ون،  اأ���ش��ار جو�شلني 
مركز الدرا�شات والأبحاث الدولية 
اأن  اإىل  م����ون����رتي����ال،  ج���ام���ع���ة  يف 
احلرب يف اأوكرانيا قد رفعت ال�شتار 
ال�شمال  بني  النق�شام  عن  ببالغة 

واجلنوب.
الوقت  يف  اإج�����م�����اع  وق����ال:ه����ن����اك 
على  ال�������ش���م���ال  دول  ب����ني  احل������ايل 
اأوكرانيا. ومع  الغزو وت�شليح  اإدان��ة 
ذل��ك، ف��اإن ع���دًدا م��ث��رًيا م��ن الدول 
ال��ك��ب��رية يف اجل��ن��وب، وال��ت��ي غالًبا 
املتحدة،  للوليات  حليفة  تكون  ما 

جنود )يونيفيل( بدورية يف منطقة الناقورة على احلدود مع اإ�شرائيل )ا ف ب(

اأو  الإدان���ات  اإىل  الن�شمام  ترف�ص 
العقوبات.

واملك�شيك  الربازيل  كولون،  وي��درج 
والهند واإندوني�شيا وجنوب اإفريقيا 
من  وباك�شتان،  واإ���ش��رائ��ي��ل  وتركيا 

وت�����ش��ري عملية  اأخ������رى.   ب��ني دول 
اإح�شاء  وي���ب  م��وق��ع  م��ن  ح�شابية 
البلدان  اأن  اإىل  ال����ع����امل،  ���ش��ك��ان 
 2.4 املدرجة وحدها بها اأكرث من 
مليار �شخ�ص.)التفا�شيل �ص15(

رئي�ص الوزراء الربيطاين جون�شون يف �شوارع كييف مع الرئي�ص زيلين�شكي



الثالثاء   7  يونيو    2022  م   -    العـدد   13563  
Tuesday    7    June    2022   -  Issue No   13563

02

اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 175,759 فح�سا وتك�سف عن 579 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و476 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة 
وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  امل�شابة  احل���الت 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 175،759 
فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
اإج��راءات التق�شي والفح�ص يف الدولة وتو�شيع    و�شاهم تكثيف 
 579 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق 
جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  حالة 

ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة، 
 911،514 امل�شجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة، 

حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل��ا���ش��ي��ة،  �شاعة  والع�شرين  الأرب����ع  يف  وف���اة 

الوفيات يف الدولة 2،305 حالت.
بفريو�ص  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   476 �شفاء  ال���وزارة  واأعلنت 
اأعرا�ص  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
دخولها  م��ن��ذ  ال��الزم��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  ب��ع��د  امل��ر���ص 
 894،569 ال�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى، 

حالة.

وفد من دائرة الثقافة يزور دول جمل�س التعاون حت�سريا ملهرجان ال�سارقة للم�سرح اخلليجي
•• ال�صارقة - وام:

اإدارة  مدير  بورحيمة،  اأحمد  برئا�شة  بال�شارقة  الثقافة  دائ��رة  من  وف��د  ب��داأ 
دول  عوا�شم  على  جولة  اخلليجي،  للم�شرح  ال�شارقة  مهرجان  مدير  امل�شرح 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، بهدف دعوة فرقها للم�شاركة يف الدورة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية  يقام  ال��ذي  املهرجان  من  الرابعة 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة يف 

فرباير املقبل بعد توقف ب�شبب ظروف جائحة كورونا يف الفرتة املا�شية.
اأم�ص  �شباح  التقى  حيث  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  ب��زي��ارة  جولته  ال��وف��د  وا�شتهل 
و�شلمها  والفنون،  للثقافة  العام  املدير  خليفة،  اآل  حممد  بنت  هال  ال�شيخة 

دعوة امل�شاركة.

وتطرق اللقاء، الذي جرى يف هيئة البحرين للثقافة والآثار، اإىل دور مهرجان 
ال�شارقة للم�شرح اخلليجي يف تن�شيط ال�شاحة امل�شرحيَّة باملنطقة، ومد ج�شور 
اأجيالها وجتاربها، وتثمني جهود فرقها وجمعياتها،  التوا�شل والتفاعل بني 

وت�شجيعها على اإنتاج العرو�ص اجلديدة، واإبراز الإجنازات املتميزة.

"جروح"  ب���  امل��ه��رج��ان  م��ن  املا�شية  ال��ث��الث  ال����دورات  يف  البحرين  و���ش��ارك��ت 
الع�شفور  ح�شني  للمخرج  و"الكرا�شي"   ،  2015 �شويد  ع��ب��داهلل  للمخرج 

.2019 اأحمد  اأنور  العني" للمخرج  و"نوح   ،2017
وتاأ�ش�ص مهرجان ال�شارقة للم�شرح اخلليجي �شنة 2015، وينظم مرة واحدة 
به،  امل�شاركة  العرو�ص  كل  باإنتاج  ويتكفل  الثقافة،  ق�شر  مب�شرح  عامني،  كل 

وترافقه العديد من الأن�شطة الفكريَّة والثقافيَّة.

منوذج جديد للمدار�س احلكومية ُيدار بال�شراكة مع القطاع اخلا�س وي�شتهدف 10 مدار�س يف عامه الأول

موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي تعلن اإطالق مدار�س الأجيال بدءًا من العام الدرا�سي القادم 2023-2022
الطالب ومهارات  التعليمية  املخرجات  جودة  على  مبا�سر  ب�سكل  وتنعك�س  الدولة  يف  التعليمية  للمنظومة  تناف�سية  اأبعادًا  ت�سيف  الأجيال  مدار�س  الأمريي:  • �سارة 

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي عن ا�شتحداث واإطالق منوذج 
وخطوة  ج��دي��دة  مرحلة  ميثل  ال��دول��ة،  يف  احلكومية  للمدار�ص  جديد 
وال��ذي مت  الأجيال"،  "مدار�ص  وهو  التعليمية،  املنظومة  دعم  رائ��دة يف 
التعليم  الأوىل من قطاع  ال��وزراء لتطوير احللقة  اعتماده من جمل�ص 

احلكومي.
العام  للتعليم  دول��ة  وزي���رة  الأم����ريي،  يو�شف  بنت  ���ش��ارة  واأك���دت معايل 
والتكنولوجيا املتقدمة، ورئي�شة جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم 
املدر�شي، اأن م�شروع "مدار�ص الأجيال" يعترب اأحد النماذج املتعددة التي 
�شيتم تنفيذها خالل الفرتة القادمة لتوفري خيارات اأكرب لأولياء الأمور 

وتوفري مناذج تعليمية تلبي متطلبات التنمية، يف خمتلف املجالت.
الكربى  الأهمية  الأجيال"  "مدار�ص  اإط��الق  "يعك�ص  معاليها:  وقالت 
التي توليها الإمارات لقطاع التعليم انطالقاً من دوره الكبري يف م�شرية 
التنمية والتطوير، و�شمن خطط تطوير املنظومة التعليمية يف الدولة 
والتي ت�شتهدف توفري مزيد من اخليارات والفر�ص والنماذج التعليمية 
لأبنائنا الطلبة، وتاأهيل جيل قيادي �شانع للم�شتقبل، باعتبار دعم قطاع 

التعليم وتطويره عملية م�شتمرة ومتوا�شلة.

- جتربة فريدة..
و�شتقدم "مدار�ص الأجيال" جتربة تعليمية فريدة من نوعها بال�شراكة 
مع عدد من م�شغلي ومزودي اخلدمات التعليمية يف القطاع اخلا�ص من 
ذوي التخ�ش�ص واخلربة يف جمال الإدارة وتطبيق املناهج التعليمية وفق 

اأف�شل املمار�شات العاملية.
وي��ر���ش��خ من���وذج ن��ظ��ام م���دار����ص الأج���ي���ال، م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م الإماراتية 
والنتماء والهوية الوطنية، ويعتمد خمرجات ّتعلم اأكرث تطوراً، جتمع 
الإ�شالمية  وال��رتب��ي��ة  العربية  اللغة  يف  املعتمدة  الوطنية  املناهج  ب��ني 
والرتبية الأخالقية والجتماعيات باإ�شراف مبا�شر من موؤ�ش�شة الإمارات 
كالريا�شيات  العلمية  امل��واد  يف  الدولية  املناهج  وب��ني  املدر�شي  للتعليم 
العاملية، ومن  املوؤ�شرات  الدولة �شمن  والعلوم وغريها، مبا يعزز موقع 
خالل منظومة تعليمية تلبي متطلبات التنمية واحتياجات �شوق العمل، 
القطاع  ومتكني  والتعلم،  التعليم  عملية  تطوير  يف  املجتمع  واإ���ش��راك 

اخلا�ص من امل�شاركة يف اإدارة العملية التعليمية وحت�شني خمرجاتها.

حيث �شيتوىل ثالثة م�شغلني ومزودي خدمات تعليمية يف القطاع اخلا�ص 
ذي خربة وكفاءة، اإدارة وت�شغيل املدار�ص على م�شتوى الدولة، وهي تعليم، 

والدار، وبلوم.

- �شراكة مع اأولياء الأمور..
وك�شفت معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي عن اأنه �شيتم توقيع عقود �شراكة 
اأك��رب بني  اأج��ل بناء تعاون  اأولياء الأم��ور �شمن املدار�ص اجلديدة من  مع 

الأ�شرة واملدر�شة يف عملية تقييم امل�شتوى التعليمي للطالب.
وقالت معاليها: "لدينا ثقة تامة باإدراك اجلميع اأهمية مواكبة التطورات 
املراكز  و�شمن  ال�����ش��دارة  يف  لنكون  عاملياً  التعليمي  امل��ج��ال  يف  املت�شارعة 
الأوىل دائماً، وهو ما ي�شري �شكل متواٍز مع جهود تعزيز الهوية الإماراتية 
قيم  وغر�ص  الطلبة  اأذه��ان  يف  تكري�شها  على  العمل  خ��الل  من  واأ�شالتها 
الذي ي�شم يف  املدار�ص اجلديد  ال��ولء والنتماء لديهم، من خالل نظام 
املرحلة الأوىل من تطبيقه 10 مدار�ص يف ال�شنة الأوىل، والهدف الو�شول 
اإىل 28 مدر�شة يف مرحلته الأوىل خالل 3 �شنوات، فيما �شتقوم احلكومة 
بدعم للطلبة امللتحقني ب�"مدار�ص الأجيال" وحتمل ر�شوم الطالب وكافة 

امل�شاريف الت�شغيلية".

- املعلم حجر اأ�شا�س..
واأكدت معايل �شارة الأمريي: "نوؤمن اإمياناً كاماًل باأن املعلم حجر الأ�شا�ص 
يف اأي نظام تعليمي كفوؤ، ونحن نعول عليه يف اإجناح هذا امل�شروع ومتابعة 
م�شرية العطاء والبداع الذي يهدف اإىل خدمة اأبنائنا الطلبة وحتقيق اآمال 
المور  اأولياء  ميثل  فيما  م�شتقبلهم،  ل�شناعة  ومتكينهم  باأبنائها  الدولة 
دوراً جوهرياً وهاماً يف تقدمي الدعم واإجناح كل م�شاريع التعليم يف الدولة، 
باعتبارهم ال�شريك الأ�شا�شي لدعم املنظومة التعليمية وحتقيق الأهداف 
وتكامل الأدوار يف م�شرية الطلبة، وهو ما ينطبق على دورهم املهم يف اإجناح 
هذا النظام اجلديد، وحتقيق اأق�شى ا�شتفادة من اأدواته وامتيازاته ل�شالح 
ومتميز".  ناجح  اإماراتي  تعليمي  نظام  تر�شيخ  ول�شالح  الطلبة،  اأبنائهم 
ومع تطبيق منوذج مدار�ص الأجيال على طلبة احللقة الأوىل /ال�شفوف 
من الأول ولغاية ال�شف الرابع/ يف املدار�ص امل�شمولة �شمن املرحلة الأوىل، 
الطلبة  تقدم  النموذج مع  لهذا  اإ�شافية  توفري �شفوف  العمل على  �شيتم 
العربية  اللغة  م��واد  تدري�ص  �شيتم  كما  التعليمية،  رحلتهم  يف  احلاليني 
والرتبية الإ�شالمية والرتبية الأخالقية والدرا�شات الجتماعية من قبل 

- 10 مدار�س �شمن ال�شنة الأوىل..
الأوىل  احللقة  طلبة  على  الأج��ي��ال  م��دار���ص  نظام  من��وذج  تطبيق  و�شيتم 
من  الأوىل  املرحلة  اإط��ار  يف  ال��راب��ع،  ال�شف  ولغاية  الأول  من  ال�شفوف: 
الإمارات  تام من موؤ�ش�شة  اإ�شراف  10 مدار�ص خمتلفة حتت  تطبيقه، يف 
مدر�شة   28 على  تطبيقه  املوؤ�ش�شة  ت�شتهدف  حيث  امل��در���ش��ي،  للتعليم 
�شفوف  ت��وف��ري  على  العمل  �شيتم  ..فيما  �شنوات  ث��الث  خ��الل  خمتلفة، 

اإ�شافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة احلاليني يف رحلتهم التعليمية.
والرتبية  الإ�شالمية  والرتبية  العربية  اللغة  مناهج  تقدمي  و�شي�شتمر 
الأخالقية والدرا�شات الجتماعية املقررة من قبل وزارة الرتبية والتعليم 
قبل  م��ن  تدري�شها  ي��ك��ون  اأن  على  تغيري،  دون  وال��راب��ع  ال��ث��ال��ث  لل�شفني 

معلمني اإماراتيني تعزيزاً للهوية الوطنية والقيم املجتمعية.

- تطوير مناذج تعليمية متميزة..
وق��ال��ت م��ع��ايل ���ش��ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف الأم�����ريي، وزي����رة دول���ة للتعليم العام 
للتعليم  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�شة  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
الإمارات  موؤ�ش�شة  �شعي  اإط��ار  يف  ياأتي  الأج��ي��ال  مدار�ص  "نظام  املدر�شي: 
للتعليم املدر�شي اإىل تطوير مناذج تعليمية متميزة يف منظومتها الرتبوية، 
اأجل  املوؤ�ش�شة من  التي مت�شي بها  مبا يخدم خطط التطوير والتحديث 
م�شروع  اإيجابيات  �شتنعك�ص  حيث  التعليمية،  خمرجاتها  ج��ودة  حت�شني 
الدولة،  يف  التعليمية  املنظومة  على  اجلديد  احلكومية  امل��دار���ص  تطوير 
وكفاءة  التعليمية  املخرجات  ج��ودة  تعزز  وتناف�شية  عاملية  اأبعادا  وتك�شبها 
املعلمني ومهارات واإمكانات الطالب، ويف اإطار روؤية تعليم م�شتقبلية ترتكز 
على تبني اأنواع ومناذج خمتلفة للتعليم تنا�شب طبيعة كل منطقة واإمارة 

يف دولة الإمارات".

- جودة التعليم..
مع  املتطور  التعليمي  النموذج  ه��ذا  تطبيق  "ين�شجم  معاليها:  واأ�شافت 
اأجل  وذلك من  التعليمي،  املخرج  ترتكز على جودة  التي  الدولة  توجهات 
ا�شتدامة عملية التطوير من خالل توحيد اجلهود والروؤى للم�شي قدماً 
العام وتعزيز جودة مكت�شباتهم  التعليم  الطلبة يف قطاع  اإث��راء جتربة  يف 

التعليمية واملهارية مبا يلبي تطلعات الدولة يف ملف التعليم".
اإ�شرافاً  املدر�شي  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  "�شت�شرف  معاليها:  وتابعت 
اجلديد،  النموذج  تطبيق  مبتابعة  و�شتقوم  الأج��ي��ال  مدار�ص  على  كاماًل 

معلمني اإماراتيني تعزيزاً للهوية الوطنية والقيم املجتمعية.
وقامت موؤ�ش�شة الإم��ارات للتعليم املدر�شي باختيار جمموعة من مدار�ص 
احللقة الأوىل يف خمتلف مناطق الدولة ليتم ت�شغيلها من خالل مزودي 
خدمات تعليمية لهم خربات عريقة يف جمال املناهج الدولية يف الدولة، 
حيث يهدف هذا النموذج اإىل منح الطلبة الإماراتيني امللتحقني بالتعليم 

العام فر�شاً تعليمية اإ�شافية وجتربة تربوية ذات اأبعاد عاملية.
ويرتكز النموذج اجلديد على ال�شراكة بني املوؤ�ش�شة واملدر�شة وويل الأمر، 
والعتماد على دور اأولياء الأمور الأ�شا�شي يف عملية جناح الطالب واإثراء 
اأق�شى  مهاراته �شمن النموذج اجلديد، وذلك وفق التزام وا�شح لتحقيق 

ا�شتفادة للطالب من خمرجات العملية التعليمية.

مدر�سة خليفة بن زايد يف كينيا اأف�سل مدر�سة يف مومبا�سا
•• مومبا�صا-وام:

توجت مدر�شة ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان الثانوية والفنية يف مقاطعة 
الدرا�شي  للعام  الأول  امل��رك��ز  واحتلت  مدر�شة  كاأف�شل  كينيا  يف  مومبا�شا 

احلايل من بني اأكرث من ثالثة اآلف مدر�شة.
ياأتي التتويج بعد جهد كبري بذلته موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�شانية والقائمون وامل�شرفون عليها، حيث �شجلت خالل ال�شنوات الأخرية 

تفوقاً ملحوظاً يف م�شريتها التعليمية يف حمافظة ال�شاحل.
 10 اأف�شل  وم��ن  ال�شاحل،  حمافظة  يف  مدر�شة  كاأف�شل  املدر�شة  وت�شنف 
ت�شم  داخلية  ومدر�شة  خمتلطة  نهارية  وهي  كينيا،  م�شتوى  على  مدار�ص 
كما  وال��ب��ن��ات،  للبنني  منف�شلة  م��راف��ق  م��ع  وطالبة  1000 طالب  ح��وايل 
كينيا،  مرتبة يف  واأعلى  اخلا�شة  الثانوية  املدار�ص  اأرق��ى  من  واح��دة  تعترب 

وهي حتتل حالًيا املرتبة الأوىل يف مقاطعة مومبا�شا ال�شاحلية.
الأكادمييني  نتائج  اأف�شل  م��ن  ا  بع�شً بانتظام  تنال  فاإنها  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
للغة  منهًجا  يت�شمن  �شامل  تعليم  نقل  خ��الل  من  الوطني  امل�شتوى  على 
الإجنليزية والريا�شيات وال�شواحلية والكيمياء والتعليم الديني الإ�شالمي 
كموا�شيع اأ�شا�شية. وقال �شعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية : "نحن فخورون للغاية بهذه 
النتيجة وملتزمون متاًما بدعم املدر�شة يف م�شاعيها لتقدمي نظام تعليمي 
عاملي امل�شتوى لطالبها حيث ت�شكل مهارات التعليم والتدريب ركيزة مهمة 
منتجة  عمل  بيئة  يف  التفوق  م��ن  ال��ط��الب  و�شتمكن  اقت�شادي  هيكل  لأي 
وامل�شاهمة يف اقت�شاد بلدهم". واأ�شاف ت�شكل املبادرات القائمة على التعليم 
ركيزة اأ�شا�شية يف ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة العامة يف جميع اأنحاء العامل، معربا 
عن فخره بدور املوؤ�ش�شة يف امل�شاعدة يف ت�شكيل هذه العقول ال�شابة ومنحهم 

وم�شاهمني  �شاحلني  مواطنني  لي�شبحوا،  يحتاجونها  التي  امل�شاعدة  كل 
– طالب  بفعالية يف املجتمع. من جهته قال خمي�ص حممد مدير املدر�شة 
�شابق يف املدر�شة - : " نحن �شعداء بهذه النتيجة التي حتققت كونها ثمرة 
للجهود املتفانية املبذولة من قبل كل من املعلمني والتالميذ وبدعم كامل 
من موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية، مما يجعل هذه 
ح�شلوا  تقريًبا  املر�شحني  جميع  اأن  وي�شعدنا  ج��ًدا،  ا  خا�شً مكاًنا  املدر�شة 
الفرتة  الرغم من  املطلوبة لاللتحاق باجلامعات، على  على درجة اجلودة 
ال�شعبة التي واجهناها كقطاع تعليمي على مدار العامني املا�شيني خالل 

جائحة فريو�ص كورونا "كوفيد19".
باملهارات  خ��ري��ج   4000 م��ن  اأك���رث  ب��ت��زوي��د  امل��در���ش��ة  ق��ام��ت  اإن�شائها،  منذ 
تناف�شي، ومتكينهم من ممار�شة وظائف يف  ل�شوق عمل  الالزمة  احلياتية 
والقطاعات  والطريان،  والطب،  وال�شناعة،  وامل�شارف،  املحا�شبة،  جمالت 

حكومية  كيانات  يف  منهم  كبري  ع��دد  يوجد  كما  والتجارية،  التكنولوجية 
حملية، بينما يعمل اآخرون يف بعثات دبلوما�شية يف اخلارج.

" طيب اهلل  نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  اأن  بالذكر  جدير 
ثراه " و�شع حجر الأ�شا�ص للمدر�شة يف العام 1982 وتطورت اإىل م�شروع 
لتاأمني م�شتقبل وتطلعات ع�شرات  يزال م�شتمرا  تنموي طموح ل  تعليمي 
خليفة  موؤ�ش�شة  دعم  خالل  من  اإرثها  وتوا�شل  املنطقة  يف  الطالب  ومئات 
اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية كونها نقطة انطالق للعقول ال�شابة  بن زايد 
امل�شرقة لت�شق طريقها يف �شوق العمل مدعمة بالكفاءات الأ�شا�شية واملهارات 

املطلوبة.
وتطبق املدر�شة املنهج الكيني ومفتوحة للجميع دون متييز عرقي اأو ديني 
التدري�شية  الهيئة  وت�شم  كينيا  يف  للم�شلمني  املدار�ص  اأه��م  من  واأ�شبحت 

اأكرث من 48 مدر�شا ومدر�شة ونحو 52 موظفا.

كلية حممد بن را�سد ت�سارك جتاربها يف الإدارة احلكومية مع طالب ماج�ستري من كازاخ�ستان
•• دبي-وام:

نظمت كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية برناجما تدريبيا لتاأهيل 
جمموعة من طالب املاج�شتري من جمهورية كازاخ�شتان، مبا يتما�شى مع 
باخلربات  وتزويدهم  الب�شرية  الكوادر  اإع��داد  يف  ال�شرتاتيجية  اأهدافها 
املنطقة  يف  احلكومية  الإدارة  تطوير  يف  للم�شاهمة  والتجارب  وامل��ه��ارات 

والعامل.
اأي��ام - اإىل   5 23 مايو املا�شي وا�شتمر  ال��ذي انطلق  وه��دف التدريب - 
تطوير الكفاءات العملية والبحثية واملهنية وتاأهيل الطلبة من اأكادميية 
واإدارة  اجل���ودة  عالية  اأب��ح��اث  اإج���راء  على  كازاخ�شتان  يف  العامة  الإدارة 

الأن�شطة بفعالية وحتديد الأ�شاليب املختلفة ل�شنع القرار.
وقال �شعادة الدكتور علي بن �شباع املري، الرئي�ص التنفيذي لكلية حممد 
بن را�شد لالإدارة احلكومية : " اإن كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية 
مع  خرباتها  وتبادل  ومتكينهم،  امل�شتقبل  قادة  لتدريب  جهودها  توا�شل 

�شيوؤدي  ما  وه��و  العامل،  اأنحاء  جميع  من  الطموحني  وال��ق��ادة  املنظمات 
بدوره اإىل تعزيز مكانة الإمارات العربية املتحدة الرائدة على اخلريطة 

العاملية لالإدارة العامة وال�شيا�شات".
املا�شي  مايو   22 يف  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  و�شلت  قد  الطالب  بعثة  كانت 
عواملة،  رائ��د  للربوفي�شور  بكلمة  ا�شتهل  ال��ذي  الربنامج  يف  لي�شاركوا 
ن��دوة حول  ذل��ك  اأعقب  ل���الإدارة احلكومية،  را�شد  عميد كلية حممد بن 
جتربة الإمارات يف جمال الإدارة العامة للدكتور عبد الرحمن ال�شيخوين 
الأ�شتاذ امل�شاعد بال�شيا�شة العامة، كما قامت البعثة بزيارة مكتبة حممد 

بن را�شد وبرواز دبي.
موؤ�ش�شة  اأول  هي  احلكومية  ل��الإدارة  را�شد  بن  حم�����مد  كلي�������ة  وتع������ترب 
بحثية وتعليمية تركز على احلوكمة وال�شيا�شة العامة يف العامل العربي، 
اأك��ادمي��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة ت��ه��دف اإىل ت��دري��ب ق���ادة امل�شتقبل  وت��ق��دم ب��رام��ج 
اأنحاء  جميع  يف  وال�شيا�شات  العامة  الإدارة  حتديات  ملواجهة  واإع��داده��م 

املنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

الرتبية تطلق الدورة الثالثة من برنامج »ا�ستعداد«

لل�شناعات الإبداعية والثقافية.
العام  ه�����ذا  ال����ربن����ام����ج  وي�������ش���ه���د 
م�شاركة طلبة من اململكة العربية 
ال�������ش���ع���ودي���ة ل���ل���ع���ام ال����ث����اين على 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  ال��ت��وايل يف 
اململكة  بني  الوثيق  ال�شرتاتيجي 
العربية ال�شعودية ودولة الإمارات 
امل����ج����ال  امل����ت����ح����دة يف  ال����ع����رب����ي����ة 

التعليمي.

مع   2016 ع������ام  م���ن���ذ  ����ش���ن���وي���ا 
اإ���ش��اف��ة م�����ش��ارات ج��دي��دة تن�شجم 

مع التوجهات املحلية والعاملية.
"�شفراوؤنا"  ب�����رام�����ج  وت�����ن�����درج 
العام  التعليم  لطلبة  املخ�ش�شة 
البتكار،  هي  م�شارات  عدة  �شمن 
وامل�شتقبل، والدبلوما�شية، والتميز 
/ملجالت  و"روائع"  ال��ري��ا���ش��ي، 

الفنون والثقافة/، والعطاء.

م�شريتهم امل�شتقبلية.
الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
وال��ت��ع��ل��ي��م وف�����رت جم��م��وع��ة من 
مبادرة  �شمن  امل��ب��ت��ك��رة  ال���ربام���ج 
تقدمي  يف  ت�����ش��اه��م  "ا�شتعداد" 
والعملي  ال����ن����ظ����ري  ال����ت����دري����ب 
ل�شريحة  الف��رتا���ش��ي  التفاعلي 
وا�شعة من الطلبة املواطنني وغري 
اأحدث  على  وتطلعهم  امل��واط��ن��ني 

وفق  واملهنية  اجلامعية  الدرا�شة 
امل�شتوى،  العاملية  املعايري  اأف�شل 
ا�شتقطاب  ال���ربن���ام���ج  و���ش��ي�����ش��ه��د 
اململكة  م���ن  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
الثاين  للعام  ال�شعودية  العربية 
.. كما يعد برناجما  التوايل  على 
اأ�شا�شيا  وم��ت��ط��ل��ب��ا  حت�������ش���ريي���ا 
"�شفراوؤنا"  ب���ربام���ج  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ال�����وزارة 

اآم��ن��ة ال�شحاك  وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة 
لقطاع  ال����وزارة  وك��ي��ل  ال�شام�شي، 
برامج  اإن  القدرات  وبناء  الرعاية 
متكني  ت�����ش��ت��ه��دف  "ا�شتعداد" 
وخمتلف  ب�����امل�����ع�����ارف  ال����ط����ل����ب����ة 
قدراتهم  ت���ع���زز  ال���ت���ي  امل�����ه�����ارات 
تي�شر  كما  �شخ�شياتهم،  وت�شقل 
اجلامعية  احل��ي��اة  يف  ان��خ��راط��ه��م 
بكل ثقة وتعزز فر�ص جناحهم يف 

�شمن  "ا�شتعداد"  برامج  وتندرج 
البحث  ه����ي  م��ت��ن��وع��ة  م�������ش���ارات 
العلمي، والبتكار وريادة الأعمال، 

والدبلوما�شية، وامل�شار الإثرائي.
م�����ش��ار جديد  ا���ش��ت��ح��دث  ك��م��ا مت 
ال�شناعات  م�����ش��ار  ه��و  ال��ع��ام  ه���ذا 
للم�شاهمة  والإب��داع��ي��ة  الثقافية 
يف حتقيق ال�شرتاتيجية الوطنية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 

•• اأبوظبي-وام:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
برنامج   م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال����������دورة 
"ا�شتعداد"  ال��وط��ن��ي(  )���ش��ف��راوؤن��ا 
"عن  اف����رتا�����ش����ي����ا  ي���ن���ف���ذ  ال�������ذي 
الدرا�شية  الإج������ازة  خ���الل  بعد" 
الفرتة  اأ�شبوعني يف  وملدة  للطلبة 
م���ن ت���اري���خ 18 ي��ول��ي��و وح��ت��ى 5 
مع  بال�شراكة   ،2022 اأغ�شط�ص 
يف  ال��رائ��دة  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات 

الدولة.
من  الطلبة  الربنامج  وي�شتقطب 
ع�شر،  ال��ث��اين  اإىل  الثامن  ال�شف 
وكذلك املعلمني من جميع املدار�ص 
احلكومية واخلا�شة، حيث مت فتح 
حتى  ب��ال��ربن��ام��ج  الت�شجيل  ب���اب 

احلايل. يونيو   10
"ا�شتعداد"  ب����رن����ام����ج  وي���ع���ت���رب 
الطلبة  ت�شتهدف  اإثرائية  مبادرة 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وامل��ع��ل��م��ني 
خمتلف  يف  ق�����درات�����ه�����م  ل����ب����ن����اء 
الربنامج  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا  امل����ج����الت، 
موؤ�ش�شات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  للطلبة 
املهارات  لإك�شابهم  العايل  التعليم 
مرحلة  يف  ي���ح���ت���اج���ون���ه���ا  ال����ت����ي 

امل�����ش��ت��ج��دات وامل���ع���ارف يف خمتلف 
جمالت م�شارات الربنامج.

ا�شتعداد  ب���رام���ج  اأن  واأو����ش���ح���ت 
ت�����ش��ت��ه��دف مت��ك��ني امل��ع��ل��م��ني من 
النظام  اإجن���اح  يف  ب��دوره��م  القيام 
فر�ص  ب��ت��وف��ري  وذل����ك  التعليمي 
معارفهم  لإث����راء  غنية  ت��دري��ب��ي��ة 
البحثية  قدراتهم  وتطوير  وبناء 
والبتكارية  الإبداعية  ومهاراتهم 
وت�شليحهم  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
مب���������ه���������ارات ال��������ق��������رن احل����������ادي 
ال�����ذي يعزز  وال��ع�����ش��ري��ن، الأم�����ر 
مع  بالتعاون  التعليمية  املنظومة 
ال�������ش���رك���اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني من 
جامعات وموؤ�ش�شات رائدة ويحقق 
الأهداف واخلطط ال�شرتاتيجية 
الثاقبة  وال��روؤي��ة  الإم���ارات  لدولة 

لقيادتها الفذة.

معهد دبي الق�سائي ي�ستقبل وفدًا من الإدارة التنفيذية للق�ساء الع�سكري بوزارة الدفاع
•• دبي – الفجر:

لوزارة  التابعة  الع�شكري  للق�شاء  التنفيذية  الإدارة  من  وف��د  زار   
الدفاع بدولة الإمارات العربية املتحدة معهد دبي الق�شائي، وتاأتي 
اأف�شل  تبادل  الوطنية على  املوؤ�ش�شات  اإط��ار حر�ص  هذه اخلطوة يف 
وال��ت��ط��ورات يف جمال  امل�شتجدات  اآخ���ر  والط���الع على  امل��م��ار���ش��ات، 

التدريب والتاأهيل. 
البدواوي، مدير عام معهد  ابت�شام  القا�شي الدكتورة  وكانت �شعادة 
دبي الق�شائي، يف ا�شتقبال وفد الإدارة برئا�شة العقيد الركن قا�شي 
خلفان خادم املحريبي رئي�ص التفتي�ص الق�شائي بالإدارة التنفيذية 

للق�شاء الع�شكري. 

التعاون  عالقات  لتعزيز  الرامية  املعهد  جهود  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��ربز 
عر�شاً  ال�شيف  ال��وف��د  ت��اب��ع  حيث  ال��دول��ة،  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
تقدميياً متكاماًل يو�شح دور  املعهد يف التدريب الق�شائي. واأتيحت 
لل�شيوف فر�شة التعرف على الدبلومات والربامج التدريبية التي 
الدولة  الق�شائية يف  ال�شلطة  اأع�شاء  بانتظام، لرفد  املعهد  يطلقها 
بالكوادر الب�شرية املوؤهلة واملزوّدة باأف�شل م�شتويات التدريب املهني 

املتخ�ش�شة.
التنفيذية  الإدارة  مع  تعاون  قد  الق�شائي  دب��ي  معهد  اأن  اإىل  ي�شار 
للق�شاء الع�شكري يف تخريج ع�شر دفعات من دبلوم العلوم القانونية 
والق�شائية ملنت�شبي القوات امل�شلحة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

وياأتي ذلك يف اإطار تعزيز اأطر التعاون الفّعال بني اجلهتني.

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة 

الهالل الأحمر ينفذ املرحلة الثامنة من حملة مكافحة اأمرا�س العيون يف املغرب
املناطق  من  عدد  يف  الطبية  احلملة  برامج  من  ا�ستفادوا  �سخ�س  األف   27 •

•• الرباط-وام:

الثامنة من حملة مكافحة  املرحلة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  نفذت هيئة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بتوجيهات  املغربية،  اململكة  يف  العيون  اأم��را���ص 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية الرئي�ص الفخري لهيئة 
الهالل الأحمر )اأم الإمارات(، وت�شتهدف احلملة يف جمملها توفري الرعاية 
ال�شحية لآلف احلالت التي تعاين من اأعرا�ص �شحية يف النظر يف القرى 
واملناطق املغربية النائية. و�شهد وفد من الهيئة يزور املغرب حاليا لتنفيذ 
الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  �شعادة  برئا�شة  الإن�شانية،  املهام  من  ع��دد 

الأمني العام، انطالق فعاليات هذه املرحلة من احلملة.
وقد ا�شتفاد 27 األف �شخ�ص من برنامج احلملة الطبية يف عدد من املناطق 
/الكتاراكت/  البي�شاء  امل��ي��اه  اإزال���ة  عمليات  اإج���راء  ت�شمن  ال��ذي  املغربية، 
اإجراء  جانب  اإىل  متقدمة،  جراحية  تقنيات  با�شتخدام  العد�شات  وزراع���ة 
الأدوية  وتوفري  "اجلالكوما"  ال��زرق��اء  املياه  ملر�شى  املبكر  الطبي  الك�شف 
الالزمة والنظارات الطبية للم�شتهدفني من احلملة، وذلك مب�شاركة اأطباء 
ا�شت�شاريني واخت�شا�شيني يف جمال طب العيون، كما ت�شمنت احلملة منذ 
انطالقها على زيارات ميدانية �شملت ع�شرات املدار�ص املغربية مت خاللها 
فح�ص اآلف الطالب، ومت توفري نظارات طبية للذين يعانون من م�شاكل 
املغرب  حملة  اأن  الفالحي  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  واأك���د  النظر.  يف 

املعاناة  من  للحد  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  مل��ب��ادرات  تعزيزا  تاأتي 
يف  ل�شموها  املتعاظم  ال��دور  وجت�شد  ال�شعيفة،  والفئات  لل�شرائح  ال�شحية 
تلبية الحتياجات الإن�شانية وال�شحية والتنموية لل�شعوب واملجتمعات التي 
الر�شيدة  القيادة  تطلعات  احلملة  ه��ذه  حتقق  كما  ال��ظ��روف،  وط��اأة  تعاين 
وا�شرتاتيجية الإمارات يف ا�شتدامة العطاء من خالل تنفيذ برامج وم�شاريع 
وتوفر  املجتمعات،  تلك  ق��درة  تعزيز  يف  عميق  اأث��ر  وذات  طموحة  تنموية 
خدمات �شرورية يف ال�شحة والتعليم والق�شايا الجتماعية وحت�شني اأو�شاع 
الأمومة و الطفولة، وقال : متثل مبادرات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

املتنوعة ر�شالة ت�شامنية قوية مع الأو�شاع الإن�شانية يف خمتلف املجالت.
واأ�شاف الفالحي اأن هيئة الهالل الأحمر تويل هذه احلملة اهتماما كبريا، 

خمتلف  يف  منها  امل�شتفيدين  مظلة  وتو�شيع  فعالياتها  تعزيز  على  وتعمل 
املناطق املغربية والأرياف البعيدة عن املدن الرئي�شية، حيث تنتقل احلملة 
وتنفيذ  املناطق  تلك  اإىل  العيون  طب  يف  متكاملة  طبية  وح��دة  خ��الل  من 
ال��دوام داعما  الهيئة كانت على  اأن  اإىل  واأ�شار  براجمها ال�شحية للمر�شى، 
اأمرا�ص  تعترب حملة مكافحة   : املغربي، وقال  لل�شعب  و�شندا قويا  اأ�شا�شيا 
ملبادراتها  نوعية  ونقلة  الوطنية  هيئتنا  جل��ه��ود  حقيقية  اإ���ش��اف��ة  العيون 

الإن�شانية يف املغرب.
ال�شاحة  على  احلملة  تنفيذ  يف  الهيئة  ل�شركاء  والتقدير  بال�شكر  وتوجه 
املغربية  ال�شحة  ووزارة  ال��رب��اط  يف  ال��دول��ة  �شفارة  مقدمتهم  يف  املغربية 

واجلمعية املغربية الطبية للت�شامن.

النيابة العامة للدولة: ال�سجن والغرامة عقوبة 
حيازة اأموال متح�سلة من جرائم املخدرات

•• اأبوظبي-وام:

على  ام�ص  ن�شرتها  تغريدة  خ��الل  م��ن  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�شحت 
ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي عقوبة حيازة اأموال متح�شلة من 

جرائم املخدرات.
واأ�شارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 65 من املر�شوم بقانون احتادي 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  امل��واد  �شاأن مكافحة  2021 يف  ل�شنة   30 رقم 
والتي ن�شت على انه يعاقب بال�شجن والغرامة التي ل تقل عن مائة األف 
درهم كل من حاز اأو اأخفى اأو اأج��رى اأي عملية لأم��وال، متى كانت هناك 
اجلرائم  من  اأي  ارتكاب  نتيجة  حت�شلت  قد  باأنها  كافية  قرائن  اأو  دلئ��ل 

املن�شو�ص عليها يف هذا املر�شوم بقانون.
امل�شتمرة  العامة للدولة  النيابة  اإطار حملة  املعلومات يف  ياأتي ن�شر هذه    
الت�شريعات  جميع  ون�شر  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
امل�شتحدثة واملحدثة بالدولة، ورفع م�شتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك 

بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

اأحمد ال�سايغ ي�ستقبل املمثل الأمريكي اخلا�س املعني مبلف اأفغان�ستان
•• اأبوظبي-وام:

وزير  ال�شايغ  حممد  علي  ب��ن  اأح��م��د  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
دولة، �شعادة توم وي�شت، املمثل الأمريكي اخلا�ص املعني 
مبلف اأفغان�شتان والوفد املرافق له يف ديوان عام وزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل يف اأبوظبي.
ومّت خالل اللقاء بني معايل ال�شايغ واملبعوث الأمريكي 
- الذي يزور الدولة �شمن جولة يف املنطقة - مناق�شة 
ال���و����ش���ع الأف����غ����اين واجل����ه����ود ال���دول���ي���ة حل���ل الأزم�����ة 
الإن�شانية و�شبل التعاون بني الإمارات العربية املتحدة 
والوليات املتحدة الأمريكية يف هذا الإطار. وا�شتعر�ص 
معاليه اجلهود التي تقوم بها دولة الإمارات للم�شاهمة 

اأف��غ��ان�����ش��ت��ان وخا�شة  يف  الإن�����ش��اين  ال��و���ش��ع  يف حت�شني 
املبادرات يف املجالني ال�شحي والغذائي.

واأك����د م��ع��ايل ال�����ش��اي��غ - خ���الل ال��ل��ق��اء - ع��ل��ى اأهمية 
موا�شلة جهود ا�شتعادة ال�شتقرار والتعايف يف اأفغان�شتان 
الدويل  واملجتمع  الإقليميني  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون 
وحت�شني  الأف��غ��اين  ال�شعب  م�شالح  يخدم  ما  لتحقيق 
توفري  �شمان  اأهمية  اإىل  م�شرياً  ل��ه،  املعي�شة  ظ��روف 

التعليم للفتيات �شمن اجلهود الإغاثية.
بها  تقوم  التي  �شعادة وي�شت باجلهود  اأ�شاد  من جانبه، 
دول���ة الم����ارات ل��دع��م ال�شعب الأف���غ���اين، م��وؤك��داً على 
لتحقيق م�شتقبل  ال��دويل  املجتمع  تعزيز جهود  اأهمية 

اأف�شل لل�شعب الأفغاين وتخفيف معاناته.

اأبوظبي للغة العربية يوؤكد اأهمية دور الرتجمات يف نقل املعارف بني ال�سعوب
•• اأبوظبي-وام:

 - وال�شياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز  اختتم 
مع  بالتعاون  م��وؤخ��راً،  عقدها  التي  "ترجمة"  الثقافية  الفعالية  اأبوظبي، 
معهد العامل العربي يف باري�ص، اإحدى املوؤ�ش�شات العاملية العريقة التي تكّر�ص 

جهودها لدعم الثقافة العربية وربطها بالثقافات الإن�شانية الأخرى.
بن  العزيز  عبد  بنت  هيفاء  الأم��رية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  الفعالية  ح�شر 
حمّمد بن عياف اآل مقرن، مندوبة اململكة العربية ال�شعودية الدائمة لدى 
منظمة اليون�شكو، و�شفرية خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية فرن�شا، 
لدى  للدولة  الدائم  املندوب  القا�شمي  عبداهلل  خالد  �شامل  ال�شيخ  و�شعادة 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "اليون�شكو"، و�شعادة ال�شيخ 

خليفة اآل خليفة، �شفري مملكة البحرين لدى اجلمهورية الفرن�شية.
وخرجت الفعالية بجملة من التو�شيات التي اأ�شاءت على اأهمية الرتجمة 
بو�شفها اجل�����ش��ر الأ���ش��ا���ص يف ت��ع��ري��ف ال�����ش��ع��وب ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات الأخ����رى، 
و�شع  ���ش��رورة  اإىل  ولفتت  واأدب��ائ��ه��ا،  مفّكريها،  م�شاريع  على  واط��الع��ه��م 
�شملت  كما  والعك�ص،  الفرن�شية  اإىل  العربية  من  للرتجمة  وا�شحة  خطة 
على جمموعة من مبادرات دعم املجالت الفكرية والثقافية والجتماعية، 
اإىل  اإ�شافة  ال��الزم،  املعريف  الدعم  بتقدمي  الن�شر  ودور  املوؤ�ّش�شات  وت�شجيع 
تاأهيل املرتجمني من اللغتني لفهم الثقافتني العربية والفرن�شية، والرتقاء 
الندوات  م��ن  �شل�شلة  الفعالية  اإط����ار  يف  امل��رك��ز  ون��ّظ��م  ال��رتج��م��ة.  ب��ج��ودة 
فرن�شا:  يف  العربية  "اللغة  بعنوان  جل�شة  ت�شّمنت  احل��واري��ة  واجلل�شات 
وزير  لن��غ،  ج��اك  معايل  فيها  �شارك  وانت�شارها"،  وتناقلها  ا�شتخداماتها 
الرتبية والثقافة الفرن�شي الأ�شبق، رئي�ص معهد العامل العربي، الذي يعترب 

التعّددية اللغوية قيمة اأوىل يف ال�شيا�شات اللغوية، وكانت له م�شاهمات قيمة 
�شمن م�شروع "كلمة" من خالل ترجمة كتابه "اللغة العربية كنز فرن�شا"، 
و�شعادة الدكتور علي بن متيم، رئي�ص مركز اأبوظبي للغة العربية، والأمني 
العام جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب، و�شعيد حمدان الطنيجي، املدير التنفيذي 
ملركز اأبوظبي للغة العربية بالإنابة، والدكتور معجب الزهراين، مدير عام 
معهد العامل العربي. وناق�شت اجلل�شة الثانية حتت عنوان: جتليات "باري�ص 
العربي  الأدب  يف  وح�����ش��وره��ا  ب��اري�����ص  مكانة  احلديث"،  ال��ع��رب��ي  الأدب  يف 
خليل  الدكتور  من  كل  فيها  �شارك  وقد  للحداثة،  بوابة  بو�شفها  احلديث 
ال�شيخ، مدير اإدارة التعليم وبحوث اللغة العربية بالإنابة يف مركز اأبوظبي 
للغة العربية، وفريديرك لغراجن، مدير وحدة التاأهيل والبحث املخت�شة 

بالدرا�شات العربية والعربية يف جامعة ال�شوربون.
فاإننا  العربي،  العامل  نتحّدث عن معهد  "عندما  لن��غ:  ج��اك  وق��ال معايل 
دور  واإىل  والأوروب��ي��ة،  العربية  الثقافتني  بني  والتاآلف  التعاون  اإىل  ن�شري 
لتعزيز  وي�شعى  واأوروب��ا  الإ�شالمي  العامل  يربط بني  املعهد بو�شفه ج�شراً 
اللغة والثقافة العربية واإعالء �شاأنها، وهو دور يتقا�شمه مع مركز اأبوظبي 
للغة العربية". واأ�شار اإىل اأن هذه الفّعالية ثمرة من ثمار ال�شراكة القائمة 
لتعزيز  و�شعيهما  الثقافية  والفّعاليات  املوؤمترات  تنظيم  املوؤ�ش�شتني يف  بني 
تعّلم اللغة العربية واكت�شابها وانت�شارها يف العامل، م�شيداً باأهمية التعاون 
بينهما لرتجمة الأعمال ال�شادرة بالعربية اإىل اللغة الفرن�شية، بالإ�شافة 

اإىل ترجمة الأعمال الفرن�شية اإىل العربية.
اأبرز مبادرات اتفاقية التعاون بني اجلهتني، وهي  وتعد �شهادة "�شمة" من 
�شهادة الكفاءة الدولية يف اللغة العربية التي مينحها معهد العامل العربي 
يف باري�ص، ويروج لها مركز اأبوظبي للغة العربية بغية تقييم الكفاءة اللغوية 

يف العربية املعيارية احلديثة.
وحول الفعالية قال �شعادة الدكتور علي بن متيم: "يربطنا مبعهد العامل 
بارز  بح�شور  حظيت  التي  املهّمة  العالقات  من  العديد  باري�ص،  يف  العربي 
على �شعيد الأدب العربي احلديث ورموزه، حيث يخدم تنظيم هذه الفعالية 
ا من التوا�شل والتاأثري  احل�شارتني عرب لغتيهما اللتني متتلكان تاريًخا ثرًيّ
اإىل حدٍّ ميكننا معه  والعلم،  والفن  اأ�شكال احلياة  كافة  يتجّلى يف  والتاأّثر، 
باطمئنان اإح�شاء مئات الكلمات املُتداولة بالفرن�شية من اأ�شل عربي، ورمبا 
مثلها يف العربية". واأ�شاف: "ناق�شنا خالل الفعالية م�شتقبل ح�شور اللغة 
العربية يف فرن�شا، التي تعّد ثاين اللغات املحكية فيها، وتدار�شنا �شبل تر�شيخ 
ا حقيقًيا عن تفا�شيل احل�شارة الرثية التي تكتنزها  مكانتها لت�شبح ُمعرّبً
مفرداتها، لتعود كما هي تلك العربية املتاألقة واملنفتحة والقادرة على احتواء 
الكون ومكّوناته، والتوا�شل مع كافة �شعوب الأر�ص وثقافاتها، ون�شعى من 
بو�شفها  وح�شورها  مكانتها  تعزيز  اإىل  بها  خرجنا  التي  التو�شيات  خالل 
ج�شرا يعّرف احل�شارات العاملية على ثقافتنا العربية والإماراتية على نحو 
اأو�شع واأكرث �شموًل". بدوره قال �شعيد حمدان الطنيجي، املدير التنفيذي 
ملركز اأبوظبي للغة العربية بالإنابة: "�شلطت الفعالية ال�شوء على العديد 
العربية  اأتاح لقراء  الذي  من املحاور منها جتربة م�شروع كلمة للرتجمة، 
كنوًزا من املكتبة العاملية بلغاتها املتعددة وثقافاتها املتنوعة، وقد اأوىل هذا 
امل�شروع اللغة الفرن�شية اأهمية خا�شة، فاأبرم اتفاقيات تعاون مع عدد كبري 
من دور الن�شر الفرن�شية العريقة اأثمرت عن ترجمة اأكرث من 1181 كتاباً 
يف العديد من احلقول، لهذا فاإن تنظيم هذه الندوات يعّزز من اأطر التعاون 
منوذًجا  ويج�ّشد  امل�شرتك،  الثقايف  احل��راك  ويدعم  باملعهد،  يجمعنا  ال��ذي 

ُيحتذى يف النفتاح احل�شاري والتوا�شل الثقايف".
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اأخبـار الإمـارات

ا�ست�ساري ال�سارقة يطلع على جهود واأن�سطة اإدارة امل�سرح بدائرة الثقافة
•• ال�صارقة-وام:

وال�شباب  والإع����الم  وال��ث��ق��اف��ة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ���ش��وؤون  جلنة  اطلعت 
امل�شرح  لإدارة  اأم�ص  زيارتها  ال�شارقة خالل  لإم��ارة  ال�شت�شاري  باملجل�ص 
بدائرة الثقافة بال�شارقة على جهودها واأدوارها وفعالياتها املقبلة ودورها 

يف دعم امل�شرحيني وموا�شلة تنظيم الأيام امل�شرحية.
من  الثالث  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  يف  اللجنة  اأع��م��ال  �شمن  ال��زي��ارة  تاأتي 
الف�شل الت�شريعي العا�شر ويف اإطار جولتها لالطالع على اأداء املوؤ�ش�شات 
الثقافية، حيث �شم وفد اللجنة الدكتور حميد جا�شم ال�شويجي الزعابي 

رئي�ص اللجنة واأع�شاء اللجنة �شريفة مو�شى املازمي مقررة اللجنة ونبيلة 
علي احلمادي وعائ�شة بوخاطر و�شيخة اإبراهيم بن جويعد وطالب البلي 
الظهوري ومن الأمانة العامة للمجل�ص هدى احلمادي اأمينة �شر اللجنة. 
واأكد الدكتور حميد جا�شم ال�شويجي الزعابي اأهمية زيارة اللجنة لإدارة 
امل�شرح واطالعها على ما تقوم به من اأعماله متوا�شلة طوال العام ترجمة 
لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة يف العناية بامل�شرح، م�شيدا بجهود الإدارة 
�شمن اأعمال دائرة الثقافة يف الهتمام بامل�شرح وطرح الفعاليات والأيام 

املتوا�شلة التي تعزز من توجهات اإمارة ال�شارقة يف دعم امل�شرحيني.

من جانبه اأ�شاد اأحمد حممد بورحيمه مدير اإدارة امل�شرح بحر�ص املجل�ص 
ال�شت�شاري على الرتقاء باملعامل الثقافية يف الإمارة حيث تعد ال�شارقة 
رائدة يف كافة براجمها الثقافة والفنية وامل�شرحية على امل�شتوى املحلي 

واخلليجي والعربي وتبواأت اأدوارها العاملية اأي�شا يف هذا ال�شدد.
واأ�شار اإىل اأن الإدارة كجزء من دائرة الثقافة ي�شعدها اطالع اللجنة على 
النواحي امل�شرحية واخلطط والربامج املنفذة على مدار العام يف جمال 
اإم��ارة ال�شارقة ويف خارجها، مقدما �شرحا متكامال عن  امل�شرح �شواء يف 
تنظيم املهرجانات امل�شرحية طيلة العام والتي ت�شكل يف جمملها روؤية من 
�شاحب  برعاية  بانتظام  تقام  التي  الثقافية  امل�شرحية  الفنية  التظاهرة 

ال�شمو حاكم ال�شارقة عرب م�شاركة الفرق امل�شرحية والعمل على دعمها 
وتعزيز اأدوارها واأدوار احلركة امل�شرحية ب�شكل دائم .

وت���ن���اول اأع�����ش��اء جل��ن��ة ا���ش��ت�����ش��اي ال�����ش��ارق��ة خ���الل الج��ت��م��اع ع����ددا من 
ال�شارقة  اإم���ارة  امل�شرحي يف  احل���راك  دع��م  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ورات 
القدرات  ودع��م  املدار�ص  يف  ل�شيما  املوهوبني  واكت�شاف  مهرجانات  من 
والكتاب واملمثلني وتوفري البيئة احلا�شنة لالأعمال امل�شرحية ودعم اإنتاج 
امل�شرحيات الهادفة والتوا�شل مع اجلهات واجلمعيات والفرق املتخ�ش�شة 
ل�شتقطاب الفنانني والكتاب اإ�شافة اإىل الدور التعليمي ومنح الدبلومات 

املتخ�ش�شة.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد توقيع اتفاقية كر�سي اأ�ستاذية با�سم الهيئة العامة للطريان املدين
•• ال�صارقة-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب 
الإثنني  اأم�ص  �شباح  ال�شارقة،  جامعة  رئي�ص  ال�شارقة  حاكم 
مبكتب �شموه يف اجلامعة، توقيع اتفاقية كر�شي اأ�شتاذية با�شم 

الهيئة العامة للطريان املدين.
وقع التفاقية عن الهيئة العامة للطريان املدين مديرها العام 
�شيف حممد ال�شويدي وعن جامعة ال�شارقة مديرها الدكتور 

حميد جمول النعيمي.
بني  امل�شرتكة  املجالت  من  العديد  بدعم  التفاقية  وتق�شي 
اجلامعة والهيئة وت�شتمل على دعم البحث العلمي والتطوير 

يف جمال الطريان املدين من خالل: 
يف  ال��ط��رف��ان  عليها  يتفق  ال��ت��ي  البحثية  امل�شاريع  دع��م   .1

جم�����الت ال���ط���ريان امل�����دين مب���ا ي�����ش��م��ل الأم�����ن الإل���ك���رتوين 
وطب  والبلوك�شني،  الأ�شياء  واإن��رتن��ت  ال�شطناعي،  وال��ذك��اء 
من  وغ��ريه��ا  ب��ال��ط��ريان  املتعلقة  البيئة  وح��م��اي��ة  ال���ط���ريان، 
الإن�شانية  والعلوم  القانون  يف  وال��درا���ش��ات  البحوث  جم��الت 
غري  اجل��وي��ة  للمركبات  امل���رور  ح��رك��ة  واإدارة  والج��ت��م��اع��ي��ة، 

املاأهولة، واخلدمات اللوج�شتية.
ودعم  لإجراء  الدولة  خارج  من  عامليني  خرباء  ا�شتقدام   .2
وامللتقيات  ال��ن��دوات  وتنظيم  العلمية  والأب���ح���اث  ال��درا���ش��ات 

العلمية.
خالل  من  �شواء  القانونية  اأو  الفنية  ال�شت�شارات  تقدمي   .3

الطلبة اأو من خالل الهيئة التدري�شية.
يف  وال���دك���ت���وراه  امل��اج�����ش��ت��ري  لطلبة  بحثية  م��ن��ح  ت��وف��ري   .4

املوا�شيع ذات ال�شلة ح�شب لوائح اجلامعة.

كما تق�شي التفاقية بدعم ومتويل ا�شتحداث برامج الدرا�شات 
كلية  مع  والف�شائي  اجل��وي  القانون  مثل  اجلامعة  يف  العليا 
القانون، وهند�شة الطريان مع كلية الهند�شة، وطب الطريان 
مع كلية الطب، بالإ�شافة اإىل اإن�شاء جملة دورية م�شنفة لن�شر 

الأبحاث واملقالت ب�شكل دوري ويف جمالت التخ�ش�ص.
املعنية  امل�شرتكة  املو�شوعات  من  العديد  بحث  اللقاء  وتناول 
ب��اجل��ان��ب ال��ع��ل��م��ي وال��ب��ح��ث��ي مب���ا ي���ع���زز م���ن ال���ع���الق���ات بني 
ي�شهم  ومبا  امل��دين  للطريان  العامة  والهيئة  ال�شارقة  جامعة 
والأبحاث  الدرا�شات  با�شتخدام  خمتلفة  بجوانب  الرتقاء  يف 

وتاأهيل الكوادر املتخ�ش�شة.
ح�شر توقيع التفاقية .. معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
الق��ت�����ش��اد، وع���دد م��ن ال�����ش��ادة اأع�����ش��اء جمل�ص اأم��ن��اء جامعة 

ال�شارقة وكبار امل�شوؤولني من الطرفني.

جلنة ال�سوؤون ال�سحية يف املجل�س الوطني الحتادي تناق�س مو�سوع �سيا�سة احلكومة يف �ساأن الأمن املائي
•• دبي-الفجر:

ال�شحية  ال�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����ش��ت 
الوطني  امل���ج���ل�������ص  يف  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
اج��ت��م��اع عقدته  الحت������ادي خ����الل 
يونيو   5 امل����واف����ق  الث���ن���ني  اأم�������ص 
العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  2022م 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  دب���ي،  يف  للمجل�ص 
النائب  ال�����ش��ره��ان  ع��ب��داهلل  ن��اع��م��ة 
رئي�شة  امل��ج��ل�����ص  ل��رئ��ي�����ص  ال���ث���اين 
احلكومة  �شيا�شة  مو�شوع  اللجنة، 

يف �شاأن الأمن املائي.
اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  يف  �شارك 
���ش��م��ي��ة عبداهلل  م����ن:  ك���ل  ����ش���ع���ادة 
ال��ل��ج��ن��ة لهذا  ال�������ش���وي���دي م���ق���ررة 
بو�شهاب،  حمد  واأح��م��د  الج��ت��م��اع، 
و�شذى �شعيد النقبي، وعذراء ح�شن 
بن ركا�ص، وحممد اأحمد اليماحي 
الحتادي.  الوطني  املجل�ص  اأع�شاء 
اجتماعها  خالل  اللجنة  واعتمدت 
اليوم خطة عملها ملناق�شة مو�شوع 

يف  باملي��اه  املتعلق��ة  التحدي��ات  اأب��رز 
دولة الإمارات تتثمل يف ن�درة م�وارد 
وا�ش�تنزاف  العذبة،  الطبيعية  املي�اه 
الطل��ب  وارتف��اع  اجلوفي��ة،  املي��اه 

درا�شة  على  اطلعت  كما  باملو�شوع، 
الأمانة  ق��ب��ل  م���ن  م��ع��دة  حت��ل��ي��ل��ي��ة 
مفهوم  �شملت  للمجل�ص،  ال��ع��ام��ة 
الأمن املائي واأهميته، وعلى عر�ص 

ون�شبة ا�شتهالك املياه يف القطاعات 
احل���ي���وي���ة )ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي – 
املباين  قطاع   – ال�شناعي  القطاع 
املتعلقة  وال���ت���ح���دي���ات  وامل�����ن�����ازل(، 

���ش��ي��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة يف ���ش��اأن الأم���ن 
املائي، حيث قررت دعوة املخت�شني 
املائي  الأم����ن  واخل�����رباء يف جم���ال 
املعنيني  املحلية  اجل��ه��ات  ومم��ث��ل��ي 

عل��ى املي��اه، وارتف��اع مع��دلت الفاق�د 
يف  اللجنة  وا�شتعر�شت  املي�اه.  م�ن 
الت�شريعات  التحليلية  ال���درا����ش���ة 
وال�شرتاتيجيات املتعلقة باملو�شوع، 

العاملي  القت�شادي  املنتدى  لتقرير 
املائية  اأن الأزم���ات  اإىل  اأ���ش��ار  ال��ذي 
اأك������رب ع�شرة  م����ن  واح�������دة  ت��ع��ت��رب 
اأن  التقرير  خماطر عاملية، واأو�شح 

بالأمن املائي من ا�شتنزاف خمزون 
املياه اجلوفية، وحتلية مياه البحر، 
ال�شحي  ال�����ش��رف  م��ي��اه  وم��ع��اجل��ة 

واآثارها البيئية واملقرتحات.

حتت �شعار )نحو اخت�شا�شي حماية حمرتف( 

اجتماعية ال�سارقة تنظم فعالية »كفى عنفا« لت�سليط ال�سوء على اأبرز م�ستجدات حماية الأطفال والتحديات
•• ال�صارقة-الفجر:

تنظم دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�شارقة، فعاليتها 
اخت�شا�شي  "نحو  �شعار  حت��ت  عنفا"  "كفى  ال�شنوية 
حماية حمرتف" ، مب�شاركة املوؤ�ش�شات املعنية بالطفل، 
 08 يف  ت��ق��ام  حيث  وال��ط��ف��ول��ة،  احل��م��اي��ة  واخت�شا�شي 
من ال�شهر اجلاري يف قاعة امل�شيف يف فندق �شرياتون 
الت�شال  م��دي��ر  علي  اآل  مها  و���ش��رح��ت  –ال�شارقة. 
الفعاليات  "كفى عنفا" تعد من  فعالية  باأن  احلكومي، 
تن�شجم  كونها  ال�شنوية  ال��دائ��رة  اأج��ن��دة  على  ال��ه��ام��ة 
وروؤيتها يف تعزيز الهتمام بالأطفال وتوفري بيئة اآمنة 
هذا  وتاأتي  طفولتهم،  مراحل  كافة  يف  وحمايتهم  لهم 
العام بطرح مو�شوع احلماية والحرتاف، كون الأطفال 
اأن  بنا  ما يجدر  وت�شررا،  ت��اأث��را  الفئات  اأك��رث  اأح��د  هم 
النف�شية  �شحته  تعزيز  اأجل  من  الهتمام  حمل  ن�شعه 
اآمنا  اأك���رث  م�شتقبل  ل�����ش��م��ان  الج��ت��م��اع��ي��ة  وع��الق��ات��ه 
اليوم  مع  بالتزامن  الفعالية  تاأتي هذه  لذا  وا�شتدامة. 
العاملي لالأطفال الأبرياء �شحايا العدوان، لتتناول �ُشبل 
التي قد تواجه  اأوج��ه اخلطر والتهديدات  التعامل مع 
اأطفالنا من جراء ما فر�شته هذه الأزم��ة من تغري يف 

بيئة النمو الطبيعية للطفل.

تطوير مهارات احلماية
تهدف اإىل تطوير منظومة حماية الطفل والعمل على 
العمل  وت�شبيك  احلماية،  اخت�شا�شي  مهارات  تطوير 
اىل  اإ���ش��اف��ة  باحلماية،  واملعنية  ال�شريكة  اجل��ه��ات  م��ع 
العتداء  �شحايا  الأط��ف��ال  مع  املتعاملني  تطويرقدرة 
اأنه  عن  ف�شاًل  الطفل،  حماية  م�شكالت  مواجهة  على 

وتطوير  والتاأهيل،  وال��ت��دري��ب  امل��ع��ريف  للتبادل  من�شة 
مهارات العمل امليداين يف جمال احلماية.

ب����اأن الفعالية  واأو���ش��ح��ت م��دي��ر الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي، 
���ش��ت��اأخ��ذ ���ش��ك��ل اجل��ل�����ش��ة احل���واري���ة ح��ي��ث ي�����ش��ارك فيها 
امل��ع��ن��ي��ة بالطفل،  اخ�����ش��ائ��ي��ون احل��م��اي��ة م���ن اجل���ه���ات 
احلماية  جم��ال  يف  خربتهم  خال�شة  يعر�شون  ال��ذي��ن 
وتر�شيخ  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�شعى  ال���دائ���رة  ك���ون   ، وال��رع��اي��ة 
مفهوم التخ�ش�ص والحرتاف يف جمال حماية الأطفال 
جمتمعياً وموؤ�ش��شياً، ف�شاًل اأن حماية الطفل من العنف 

من اأولوياتها.

حماور   6
اأما حماور الور�شة فتنق�شم اإىل �شتة تت�شمن الحتياجات 
ال��ف��ن��ي��ة، م��ن خ���الل مناق�شة اأوج����ه ال��دع��م ال��ف��ن��ي بني 
اجلهات العاملة يف احلماية، والحتياجات التدريبية من 
خالل تدريب وتاأهيل اخت�شا�شي احلماية، والحتياجات 
احلماية،  جمال  يف  العاملني  ترخي�ص  من  اللوج�شتية 
والحتياجات الأكادميية من خالل مناق�شة الدبلومات 
والتاأهيل اجلامعي يف جمال حماية الطفل، واحتياجات 
واأخريا  واملوؤ�ش�شات،  ال�شركات  بني  والإح��ال��ة  التن�شيق 
امليدانية املت�شلة بحالت التدخل العاجل.  الحتياجات 
مع  الفعال  والت�شبيك  ال��ت��ع��اون  �شبل  اإىل  تتطرق  كما 
املعلومات  لتبادل  احلماية  جم��ال  يف  ال�شريكة  اجلهات 
ب���ني ج��ه��ات احل��م��اي��ة املختلفة  امل�����ش��ت��دام��ة  واخل�����ربات 
وم��ا هي  لعمل،  وداعمة  قوية  اإحالة  نظم  ويحقق  ك��اف 
التطلعات والحتياجات التي تدعم تطوير القدرة على 
اإ�شافة اإىل  مواجهة امل�شكالت يف جمال حماية الطفل، 
التي  ال�شرورية  اللوج�شتية  الحتياجات  التعرف على  

تعريف،  بطاقات  مثل  احلماية  جم��ال  يف  العمل  تدعم 
اأبرز  اإىل   وتتطرق  كما  ترخي�ص..  ق�شائية،  �شبطية 
العاملني يف جمال  تواجه  التي  والتهديدات  التحديات 

املقرتحات لتطوير  اأب��رز  والتعرف على  الطفل،  حماية 
منظومة حماية الطفل عامة، وتطوير عمل اخت�شا�شي 

احلماية على وجه التحديد.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا 
احل�سن يعلن اأ�سماء الفائزين يف امل�سابقات الرم�سانية

•• دبا احل�صن-الفجر:

اأعلن جمل�ص اأولياء الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�شن التابع ملجل�ص 
حتت  الرم�شانية  الأذك���ار  م�شابقة  يف  الفائزين  اأ�شماء  للتعليم  ال�شارقة 
ال�شارقة  جمعية  من  برعاية  حظيت  والتي  بحياتي  اأرتقي  باأذكاري  �شعار 

اخلريية . واأعلن املجل�ص عن فوز اأحد 
ع�شرا متقدما من فئة اأولياء الأمور 
التا�شع  من  العمرية  الفئة  من  وهي 
ع�شر وحتى اخلام�شة وال�شتني وفئة 
الفئة  م��ن  ال��ع��م��ري��ة  للفئة  ال��ط��ل��ب��ة 
ال��ع��م��ري��ة م��ن ع�����ش��رة ���ش��ن��وات وحتى 

ثمانية ع�شر عاما .
ك��م��ا مت الإع������الن ع���ن ال��ف��ائ��زي��ن يف 
املعرفة  فر�شان  الرم�شانية  امل�شابقة 
رم�شان  �شهر  خ���الل  ق��دم��ت  وال��ت��ي 
املبارك وفاز فيها 48 فرد من اأولياء 

الأمور والطلبة .
�شعادة حممد  ب��ارك  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�ص  رئي�ص  احل��م��ودي  ر���ش��ود  را���ش��د 
مبدينة دبا احل�شن  جلميع الفائزين يف م�شابقات املجل�ص الرم�شانية كما 
ال�شريك  ال�شارقة اخلريية  اإىل جمعية  والعرفان  والتقدير  بال�شكر  تقدم 
الأ�شا�شي للمجل�ص والراعي الرئي�شي مل�شابقة الأذكار  على دعمهم مل�شابقات 

املجل�ص .
كما ثمن ر�شود التعاون الفعال ملكتب ال�شوؤون ال�شالمية يف دبا احل�شن يف 
حتكيم جميع امل�شابقات الدينية التي ينفذها املجل�ص  ، واأ�شاف ر�شود باأن 
املجل�ص ي�شعى دائما للتوا�شل مع اأفراد املجتمع من خالل تلك امل�شابقات 

التي ت�شتهدف بناء اأفراد ميتلكون قدرات عالية من البتكار والتميز.
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•• ال�صارقة -الفجر:

للبيئة؛  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 
اأ����ش���اد ال���دك���ت���ور ج��ا���ش��م احل���م���ادي، 
اأم���ني ع���ام ج��ائ��زة ال�����ش��ارق��ة للعمل 
التطوعي، بجهود املوؤ�ش�شات البيئية 
عن  امل�����ش��وؤول��ة  احلكومية  واجل��ه��ات 
ال�شوؤون البيئية واجلمعيات الأهلية 
واملتطوعون  ال��ت��ط��وع��ي��ة  وال���ف���رق 
بالق�شايا  ال��وع��ي  م�شتوى  رف���ع  يف 
املجتمع  اأف�����راد  وت�����ش��ج��ي��ع  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املحافظة على  اأجل  وموؤ�ش�شاته من 
الربية  وال��ب��ي��ئ��ة  الطبيعية  امل�����وارد 
خالل  م��ن  وا�شتدامتها  والبحرية 
والأن�شطة  وامل�����ب�����ادرات  احل���م���الت 

التطوعية.
اأن  اإىل  احل����م����ادي؛  ج��ا���ش��م  واأ�����ش����ار 
اأحد  التطوع يف جمال البيئية، يعد 
اأنواع العمل التطوعي احلديث الذي 
بات القيام به �شرورياً للحفاظ على 
�شيما  ل  الطبيعي،  الب�شري  الإرث 
والتلوث  ال��ت��غ��ري  م���ن  ن�����ش��ه��ده  م���ا 
العامل  ي���ه���دد  ب�����ات  ال������ذي  ال��ب��ي��ئ��ي 
باأثره، ولذا جاء ال�شعار العاملي لهذا 
اأر�ص  �شوى  "ل منلك  بعنوان  العام 
واحدة"، ما يوؤ�شر اإىل اأهمية العي�ص 
ب�شكل م�شتدام يف وئام مع الطبيعة.

التطوع  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ت��ك��ام��ل 
البيئي

وثمن الأمني العام للجائزة؛ جهود 
ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ات يف اإدخ����ال 
البيئي  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ج���وان���ب 
ب��راجم��ه��ا م��ن خ��الل حتفيز  �شمن 
جهود الأفراد واملوؤ�ش�شات للم�شاهمة 
وهذا  التطوعي،  العمل  يف  الفاعلة 
م��ا مل�����ش��ن��اه يف ال��ع��دي��د م��ن اجلهات 
الفرق  م����ن  وغ����ريه����ا  احل���ك���وم���ي���ة 

ال��ت��ط��وع��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ذل���ك، 
اجلوائز  من  العديد  اإىل  بالإ�شافة 

التي ر�شدت من اأجل ذلك.
ولفت احلمادي، اإىل اأن تعزيز تنمية 
روح امل�شوؤولية الجتماعية يف العمل 
التطوعي البيئي، يتطلب ا�شتمرارية 
التي  ال�شليمة  بالتن�شئة  اله��ت��م��ام 
املوؤ�ش�شات  ج��م��ي��ع  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ك��ام��ل 
مبا  واملجتمع  واخلا�شة  احلكومية 
والأندية  واملدر�شة  الأ���ش��رة  ذل��ك  يف 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ربام���ج 

الإعالمية الهادفة. 

ت�شجيع كافة الفئات
كما نوه اإىل اأن جائزة ال�شارقة للعمل 
ت�شجيع  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وع��ي، حت��ر���ص 
التطوعية  وال���ف���رق  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
على  امل��ج��ت��م��ع  واأف������راد  املتخ�ش�شة 
الذي  التطوعي  العمل  اأن���واع  كافة 
املجتمع، ف�شاًل عن جهودها  يخدم 
نحو تعزيز العمل التطوعي امل�شتدام 
م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الأطفال 
بربامج التوعية والور�ص التطوعية 
التطوع"  "جنوم  ج��ائ��زة  جانب  اإىل 

املخ�ش�شة لطلبة املدار�ص.

•• اأبوظبي-وام: 

العايل  التعليم  وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
والبحث  العايل  التعليم  جمال  يف  التعاون  بتعزيز  تعنى   ، كوبا  بجمهورية 

العلمي بني اجلانبني.
وزارة  وكيل  املعال  اإبراهيم  بن  الدكتور حممد  �شعادة  التفاهم  وقع مذكرة 
النائب الأول  الرتبية والتعليم لل�شوؤون الأكادميية ووالرت بالوجا غار�شيا 

لوزير التعليم العايل يف كوبا.
وكان �شعادة الدكتور حممد بن اإبراهيم املعال قد التقى بوفد وزارة التعليم 
العايل بجمهورية كوبا، برئا�شة الدكتور والرت بالوجا غار�شيا ، ترافقه اإليانا 
العالقات  مديرية  يف  الثنائية  ال�شوؤون  اإدارة  مديرة  غونزالي�ص  مارتينيز 

الدولية، وذلك يف مبنى الوزارة باأبوظبي.

وما  والتعليم،  الرتبية  قطاع  يف  التطورات  اآخ��ر  على  الزائر  الوفد  واطلع 
ت�شنيفات  م��ن  ال��دول��ة  يف  املختلفة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اإل��ي��ه  و�شلت 
اأكادميية، وتطلعات وخطط الوزارة لالرتقاء بالتعليم العايل، يف اإطار �شعي 
الوزارة لتعزيز العالقات التعليمية مع خمتلف دول العامل ، واأكد اجلانبان 

اأهمية تبادل اخلربات يف خمتلف املجالت الأكادميية.
ون�شت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني اجلانبني، 
يف جم���الت الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، والأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني، والبحث العلمي 
التعليم  موؤ�ش�شات  ب��ني  التعاون  جم��الت  فتح  اإىل  بالإ�شافة  وال�شيا�شات، 

العايل يف البلدين، وغريها من املجالت ذات الهتمام امل�شرتك.
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اإىل  ع��دة،  زي���ارات  على  ال��وف��د  برنامج  وا�شتمل 
وكليات  ال�شطناعي،  للذكاء  زاي��د  ب��ن  حممد  جامعة  زار  حيث  ب��ال��دول��ة، 

التقنية العليا يف اأبوظبي، ومعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب.

التفاهم،  توقيع مذكرة  اإن  املعال  اإبراهيم  بن  الدكتور حممد  �شعادة  وق��ال 
املجالت، ل�شيما  �شتى  البلدين يف  التعاون بني  واأط��ر  اأوا�شر  ازده��ار  يعزز 
يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، نحو املزيد من الروؤى التي حتقق 
الأكادميي،  والع��ت��م��اد  البحثية،  اخل���ربات  ت��ب��ادل  يف  الثنائية،  تطلعاتهما 
والبحث العلمي، وعقد اللقاءات الثنائية بني امل�شوؤولني ملتابعة تنفيذ بنود 

مذكرة التفاهم.
واأ�شاف اأن هذه الزيارة تعزز كذلك الروابط التعليمية بني البلدين، وخلق 
الهتمام  ذات  املجالت  يف  القدرات  بناء  بجانب  امل�شتقبلي،  التعاون  فر�ص 
ال�شرتاتيجية،  الأه���داف  لتحقيق  الفعالة  العالقة  تدعم  التي  امل�شرتك، 
اإىل  و�شول  التعليمية،  وال�شيا�شات  بامل�شتجدات  املتعلقة  اخل��ربات  وتبادل 
يتما�شى مع  ، مب��ا  التعليم  وج����ودة خم��رج��ات  امل�����ش��ت��دام،  امل��ع��رف��ة  اق��ت�����ش��اد 

التوجهات الوطنية يف تناف�شية التعليم وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.

الرتبية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة 
التعليم العايل يف كوبا

 

تظهر  ال��زم��ن،  اأوراق  ترتيب  واإع����ادة  النف�ص  م��ع  �شمت  حل��ظ��ات  يف 
�شخ�شيات اإيجابية يف حياتنا، كان لها الأثر الطيب وال�شمري ال�شليم 
الأ�شخا�ص عميد  ه��وؤلء  فمن  الإن�شاين،  واخل��وف  الأب��وي  والتوجيه 
عليه يف وجوده  يطلقون  اأو هكذا  الإم���ارات  امل�شريني يف  ال�شحفيني 
باملحافل الإعالمية اأو عدم ح�شوره، قد يكون لقباً غري ر�شمي لكنه يف 
الواقع طبيعي جداً وي�شتحقه عن جدارة، اإنه الكاتب الكبري حممود 

عالم. 
لقد �شرفت مبقابلته منذ زمن طويل، �شاحب قلم جريء ومفردات 
ترجمت  لالأطفال  اأدب��ي��ة  ق�ش�ص  له  املمتنع،  ال�شهل  لعبارات  ترتقي 
على امل�شرح ونالت جوائز، متكن من جذب كل من يلتقي به، ويقرتب 
منه، لديه ابت�شامة و�شحكة ميلوؤها احلب وال�شفاء والرباءة، ي�شاعد 
اجلميع بال غر�ص اأو طلب، ل يريد حمداً ول �شكورا بل تنبع �شعادته 
ن�شعر  نقابله  عندما  الب�شر  م��ن  ال�شنف  ه��ذا  الأخ��ري��ن،  �شعادة  م��ن 
بفرحة و�شعادة غامرة ترج الوجدان وت�شري يف العروق والقلب معاين 
على  والأدب  الكتابة  ع��امل  الكثري يف  منه  تعلم  كل من عرفه  املحبة، 
امل�شتوى املهني، واحلب وم�شاعدة الآخر والت�شامح والتعاي�ص ال�شلمي 

واإنكار الذات على امل�شتوى الإن�شاين.
اأذكر عندما ات�شل بي وكنت يف القاهرة اأن اأقطع اإجازتي واأعود ل�شتالم 
احلري�ص  والأخ  ال��ودود  الأب  ب�شيغة  حدثني  الفجر،  بجريدة  عملي 
على اأخيه، وطلب بود اأن اأعود باأقرب وقت ممكن ولبيت الطلب وعدت 
بعد املكاملة بيوم واحد، وانطلق قطار اآخر من حياتي لي�شل ملحطة تلو 
حمطة يف نف�ص الجت��اه، لأج��د نف�شي بني ليلة و�شحاها ومع مرور 
الوقت اأنني رفيقه ل�شنوات تنقلها خاللها لأماكن ما كنت لأراها اإل 
والتوا�شع اجلم  الكبري  القلب  اأن��ه حممود عالم �شاحب  وج��وده،  يف 

والت�شامح الذي يكفي العامل ليعي�ص يف �شالم.
حممود عالم لي�ص جمرد ا�شم، بل ق�شة طويلة ت�شم ف�شوًل واأبواباً 
وفهار�ص وهوام�ص، ت�شم تاريخاً ومعلومات عن ذاكرة تلم بجغرافية 
املكان والتاريخ والفل�شفة، كما يعترب مرجعاً مهماً للباحثني عن املحبة 
والعلوم يف �شتى املجالت، ابت�شامته حني اأطالبه بغلق جمعية حممود 
وتهديني  لل�شحك  تدفعني  اخل��ريي��ة،  والإب���داع���ات  ل��الأف��ك��ار  ع���الم 
لال�شتمرار على نهجه يف مفهوم العطاء وجتاوز الهموم ون�شر الطاقة 
الإيجابية، فت�شكيل ال�شخ�شية مل ياأت من فراغ بل من �شخ�شيات لهم 

تاأثري اإيجابي توافق مع امليول ال�شخ�شي للفرد واهتماماته.
 اأعد من املحظوظني ملعرفته ومقابلته، فقلما اأن وجدنا من ي�شد من 
اأزرنا ويهدينا اإىل الطريق ال�شليم، ويقومنا حني نخطاأ ويكربنا حني 
اأ�شراقة  ولها  اأ�شخا�ص يجعلون احلياة جميلة  بالكبار، فهناك  نلتقي 
الكبري  �شماته وعلمنا احرتام  وال�شكر من  خمتلفة متاماً، فالعرفان 
ت�شنيف ول  ب��دون  وج��وه اجلميع  والبت�شامة يف  بال�شغري  والرحمة 

هدف اأو غر�ص.
اأ�شامة عبد املق�شود 

اأعالم يف حياتنا 

حكايات على 
مائدة الع�شاء 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة افرتا�سية للتوعية 
باحلفاظ على الطاقة تزامنًا مع اليوم العاملي للبيئة

•• اأبوظبي – الفجر:

تزامناً مع اليوم العاملي للبيئة، نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة 
وال�شحة  البيئة  واإدارة  م�شفح،  بلدية  مركز  خ��الل  من  والنقل،  البلديات 
وال�شالمة، ور�شة افرتا�شية ا�شتهدفت كافة اأفراد املجتمع، وذلك للتوعوية 
وت�شمنت  ال��ت��ل��وث.  م��ن  واحل��م��اي��ة  والبيئة  الطاقة  على  احل��ف��اظ  باأهمية 
ISO 50001:2018 يف  ال��ط��اق��ة  اإدارة  ن��ظ��ام  ع��ن  ال��ور���ش��ة حم��ا���ش��رة 
اأن  اأو�شح  وال��ذي  املتخ�ش�شني،  اأحد  اأبوظبي، حتدث خاللها  بلدية مدينة 
اإدارة الطاقة )EnMS( عبارة عن  ISO 50001 املتعلق بنظام  معيار 
ت�شاعد  القيا�شية  الدولية  املنظمة  من  �شادرة  وقواعد  و�شروط  متطلبات 
على و�شع نهج منظم لإدارة الطاقة وا�شتخدامها و�شراء معداتها ومواردها، 
وتعمل على  تهدف  وم�شاريع  وم��ب��ادرات  برامج  وتنفيذ   تاأ�شي�ص  من خالل 
خف�ص وتوفري ا�شتهالك الطاقة وحت�شني اأدائها وفعاليتها وتقليل التكاليف 
املالية، مما يوؤدي اإىل تقليل الأثر البيئي ال�شالب واحلماية من التلوث بكافة 
ال�شتفادة  املعيار  لهذا  المتثال  للموؤ�ش�شات من خالل  اأنواعه، حيث ميكن 
من هذه املزايا اإىل جانب احلد من العتماد على موردي الطاقة من الغري.  
بينها خف�ص  وال��ت��ي م��ن   ،ISO 50001 امل��ع��ي��ار  ف��وائ��د  امل��ت��ح��دث  وع���دد 
تكاليف الطاقة، مو�شحاً اأن نظام اإدارة الطاقة وفقاً لهذا املعيار يعمل على 
والقيام  برامج حمددة  تطبيق  الطاقة من خالل  ا�شتهالك  وتوفري  تقليل 
باملراقبة الدورية املنظمة لأداء الطاقة، والعمل على حت�شني كفاءتها، مما 

ي�شاعد املوؤ�ش�شة على التوفري وحماية البيئة.
واأ�شاف اأن �شهادة املعيار ISO 50001 تثبت التزام املوؤ�ش�شات بامل�شوؤولية 
يف  والدولية  املحلية  للت�شريعات  المتثال  �شمان  طريق  عن  البيئة  جت��اه 

جمال الطاقة.

بالتزامن مع اليوم العاملي للبيئة

ال�سارقة للعمل التطوعي تثمن جهود 
املوؤ�س�سات والأفراد يف تعزيز التطوع البيئي

تعاونية  اأبوظبي املجتمعية

يت�شرف جمل�س اإدارة تعاونية اأبوظبي املجتمعية بدعوة ال�شادة الأع�شاء امل�شاهمني لجتماع اجلمعية العمومية العادية )عن ُبعد / اإلكرتونيًا( دون احل�شور 
ال�شخ�شي وذلك يف متام ال�شاعة اخلام�شة ع�شرًا من يوم اخلمي�س املوافق 2022/07/07 من خالل الرابط الكرتوين https://www.smartagm.ae لدى 

مزّود اخلدمة للنظر يف جدول الأعمال التايل:
1- �شماع حم�شر اجتماع اجلمعّية العمومّية ال�شابق عن ال�شنة املالّية املنتهية يف 2020/12/31 والت�شديق عليه. 

2- �شماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط التعاونية ومركزها املايل عن ال�شنة املالّية املنتهية يف 2021/12/31 والت�شديق عليه.
3- �شماع تقرير مدقق احل�شابات عن ال�شنة املالّية املنتهية يف2021/12/31  والت�شديق عليه.

4- مناق�شة ميزانية التعاونية وح�شاب الأرباح واخل�شائر عن ال�شنة املالّية املنتهية يف2021/12/31 والت�شديق عليهما.
5- النظر يف ادراج ا�شهم التعاونية يف املن�شة اخلا�شة بال�شوق املايل. 

6- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف2021/12/31.
7- اإبراء ذمة مدققي احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2021/12/31.

8- تعيني مدققي احل�شابات لعام 2022 وحتديد اأتعابهم.
9- ا�شتكمال املقاعد ال�شاغرة يف جمل�س الإدارة عدد ) 2( مقعد.

2022/06/07 اإىل يوم الأربعاء  و�شوف يتم فتح باب الرت�شح ل�شغر املقاعد ال�شاغرة يف جمل�س اإدارة التعاونية وذلك خالل الفرتة من يوم الثالثاء املوافق 
املوافق 2022/06/22 وملن يرغب يف الرت�شح اأن يقدم طلبًا على النموذج املعد من قبل ادارة التعاونية خالل الفرتة امل�شار اليها  من خالل الرابط:

  https://abudhabicc.ae/ar/about-candidacies/ على اأن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه.
علما باأن:

اأع�شاء.  )2( الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عدد  ل�شتكمال  انتخابهم  املطلوب  الأع�شاء  • عدد 
. التعاونية  مقر  و  الجتماعي  التوا�شل  لو�شائل  الر�شمية  املواقع  يف  الإعالن  بن�شر  التعاونية  • �شتقوم 

الرت�شح. باب  غلق  فور     www.abudhabicc.ae الر�شمي  املوقع  على  قبلهم  من  املقدمة  التعريفية  النبذة  مع  املرت�شحني  اأ�شماء  بن�شر  التعاونية  • �شتقوم 
الإدارة. ملجل�س  احلالية  للدورة  املتبقية  املدة  الإنتخابات  يف  الفائز  الع�شو  • يكمل 

مالحظات:
1. �شوف يقوم مزود اخلدمة باإر�شال ر�شائل ن�شية جلميع الأع�شاء امل�شاهمني على هواتفهم امل�شجلة لدى التعاونية مو�شحا بها رقم الع�شوية والرابط اللكرتوين 

والر�شادات اخلا�شة بالجتماع وذلك فور ن�شر اعالن الدعوة.
الرابط  على  الت�شجيل  عليهم  يجب  العمومية  اجلمعية  اجتماع  ح�شور  لت�شجيل  الالزمان  املرور  وكلمة  امل�شتخدم  ا�شم  على  امل�شاهمني  الأع�شاء  حل�شول   .2
حتديث  ن�شية  ر�شائل  تردهم  مل  الذين  امل�شاهمني  الأع�شاء  وعلى  بالرابط  املو�شحة  لالإر�شادات  وفقا       )https://www.smartagm.ae الإلكرتوين)  
بياناتهم على نف�س الرابط علما باأن الت�شجيل للح�شول على ا�شم امل�شتخدم وكلمة املرور مفتوح قبل موعد الجتماع باأ�شبوع وحتى بداية الجتماع وذلك يف 

حال كانت بيانات امل�شجلني �شحيحة وحمدثة.
املوافق  الأربعاء  يوم  وحمدثة  �شحيحة  بياناتهم  وكانت  بالت�شجيل  قاموا  الذين  امل�شاهمني  لالأع�شاء  امل��رور  وكلمة  امل�شتخدم  ا�شم  ار�شال  يتم  �شوف   .3
2022/07/06 وي�شتمر ت�شجيل ح�شور اجتماع اجلمعية العمومية عن طريق ا�شم امل�شتخدم وكلمة املرور حتى بداية الجتماع ويف�شل اأن يقوم الع�شو امل�شاهم 

بالت�شجيل املبكر لتفادي الزدحام وال�شغط على املوقع اللكرتوين.
الوزارة ومدققي احل�شابات  اأعاله وذلك بح�شور رئي�س الجتماع ومزود اخلدمة ومقرر الجتماع ويجوز ملمثلي  ُيعقد اجتماع اجلمعّية من خالل الرابط   .4
احل�شور ال�شخ�شي باملقر املحدد لالجتماع او من خالل الرابط اللكرتوين املعد لذلك، ويكون ح�شور الأع�شاء امل�شاهمني من خالل امل�شاركة اللكرتونّية وبدون 

ح�شور �شخ�شي.
5. يكون الع�شو امل�شاهم امل�شجل يف �شجل ع�شوية التعاونية هو من له احلق يف احل�شور والت�شويت على القرارات من خالل امل�شاركة اللكرتونية.

6. ميكن لالأع�شاء امل�شاهمني الطالع على حم�شر جل�شة الجتماع ال�شابقة والبيانات املالّية للتعاونية وتقرير املدقق اخلارجي وتقرير جمل�س الإدارة ومقرتح 
توزيع الأرباح واأي م�شتندات متعلقة باجلمعّية العمومية من خالل املوقع اللكرتوين) https://www.smartagm.ae( ومن خالل زيارة مقر التعاونية.

7. ل يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحًا اإل اإذا مت ت�شجيل اأغلبية الأع�شاء امل�شاهمني اإلكرتونيًا، فاإذا مل يكتمل هذا الن�شاب يف الجتماع الأول 
فاإنه �شيتّم عقد الجتماع الثاين بعد خم�شة ع�شر دقيقة من الجتماع الأول ويعترب الجتماع الثاين �شحيحا اإذا �شجل الكرتونيا ع�شر عدد الأع�شاء امل�شاهمني 

اأو خم�شة ع�شر ع�شوًا م�شاهمًا على الأقل.
8. وفقا للقرار الوزاري رقم )1-50( ل�شنة 2021 يجوز ملن له حق احل�شور اجلمعية العمومية ان ينيب عنه ع�شوا اآخر من اأع�شاء اجلمعية العمومية من دون 
اأع�شاء جمل�س الإدارة او العاملني باجلمعية وذلك مبقت�شى توكيل خا�س ثابت بالكتابة ين�س �شراحة على حق الوكيل يف ح�شور اجتماعات اجلمعية العمومية 
والت�شويت على قراراتها وميثل ناق�شي الهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويتعني ان يكون توقيع الع�شو الوارد يف الوكالة امل�شار اليها هو التوقيع املعتمد 

من كاتب العدل او بنك بالدولة �شريطة ان يكون للموكل ح�شاب لديه ويكون اآخر موعد لت�شليم التوكيالت لإدارة التعاونية هو يوم اجلمعة 2022/07/01.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال على رقم الهاتف اخلا�س  بالدعم التقني  024103535

وكذلك اأرقام هواتف مزود اخلدمة 0507547940 / 0507547945
جمل�س الدارة

دع������وة اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�سنة املالية املنتهية يف 2021
من خالل امل�ساركة اللكرتونية لالأع�ساء امل�ساهمني »عن بعد« دون احل�سور ال�سخ�سي

الإمارات للبيئة حتتفل بالدورة ال� 25 جلائزة الإمارات لإعادة التدوير
•• دبي-وام:

احتفلت جمموعة عمل الإمارات للبيئة باأبطال البيئة يف براجمها لإعادة 
التدوير وال�شتدامة يف دولة الإمارات وذلك مبنا�شبة يوم البيئة العاملي 

الذي ي�شادف 5 يونيو من كل عام.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل ال����دورة ال���� 25 م��ن " ج��ائ��زة الإم�����ارات لإع���ادة 
التدوير" الذي اأقيم يف جممع دبي للمعرفة حتت رعاية ال�شيخ املهند�ص 
�شامل بن �شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�ص دائرة الطريان املدين براأ�ص 

اخليمة. 
ويعترب هذا املحفل مبثابة اإقرار من املجموعة باإجنازات والتزام �شرائح 
ذهبياً  معياراً  و�شعت  اأن  بعد  التدوير،  اإع��ادة  بثقافة  املختلفة  املجتمع 
دولة  اأنحاء  جميع  يف  بالبيئة  املهتمني  واملوؤ�ش�شات  والعائالت  ل��الأف��راد 

الإمارات العربية املتحدة معززة الوعي البيئي والعمل مبفهوم التحفيز 
للفائزين من خالل من�شة "جائزة الإمارات لإعادة التدوير" . وين�شب 
الرتكيز الرئي�شي ملجموعة عمل الإمارات للبيئة على توفري بديل لطمر 
النفايات ال�شلبة املنزلية من خالل برنامج اإدارة النفايات واإعادة التدوير، 
وطيلة ال�شنوات منذ بدء هذه الربامج يف عام 1997، دعمت املجموعة 
وذلك  ال�شتيعابية؛  ق��درات��ه��م  وزي����ادة  املحلية  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة  �شناعة 
مب�شاركة خمتلف اأفراد املجتمع وت�شجيعهم على ممار�شة ف�شل النفايات 
ت��روج جميع ه��ذه الربامج  امل�����ش��در، حيث  ال��ت��دوي��ر م��ن  القابلة لع���ادة 
لثقافة اإعادة ال�شتخدام وامل�شاعدة يف تقليل الب�شمة البيئية والكربونية 
املجتمع  اأطياف  كافة  من  القوية  بامل�شاركة  املجموعة  ومتكنت  للدولة. 
من جمع 1،319،611  كيلو جرام من البال�شتيك و20،610،746 
الأمل��ن��ي��وم و  ال���ورق و360،875 كيلو ج���رام م��ن علب  كيلو ج���رام م��ن 

اأحبار  من  قطعة   110،701 و  الزجاج  من  جرام  كيلو   2،582،02
الطابعات و11،455 كيلو جرام من النفايات الإلكرتونية و72،105  
املعدنية.  807 كيلو جرام من اخل��ردة  قطعة من الهواتف املحمولة و 
انبعاثات  م��ن  م��رتي  ط��ن    88،170 م��ن  احل��د  يف  جميعها  و�شاهمت 
غاز ثاين اأك�شيد الكربون واحلد من 627،617 مليون وحدة حرارية 
بريطانية من الطاقة و136،460 مرت مكعب من م�شاحة مكب النفايات 
واإنقاذ 409،581 �شجرة من القطع وتوفري 289،222 جالون من 
والعائالت،  الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  بال�شركات  احلفل  واحتفى  البنزين. 
الذين متكنوا من جمع اأكرب كمية من النفايات القابلة لإعادة التدوير 
�شمن 8 فئات، وهي : علب الأملنيوم، البال�شتيك، الورق، الزجاج، اأحبار 
النفايات الإلكرتونية، واخلردة املعدنية.  الطابعات، الهواتف املحمولة، 
مبجموعة  القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  املهند�ص  ال�شيخ  واأ�شاد 

اأن هذه  اإىل  املناخي، م�شريا  املوجهة للعمل  الإم��ارات للبيئة وحمالتها 
الربامج تركز على ح�شد املجتمعات من خلفيات خمتلفة وو�شعها حتت 
مظلة واحدة تتما�شى مع �شيا�شة العمل املناخي لدولة الإم��ارات. ولفت 
اإىل جائزة الإمارات لإعادة التدوير هي احتفال فريد من نوعه يف دولة 
الإمارات يعرتف بجهود كبار امل�شاهمني يف احلد من انبعاثات الكربون 

وبالتايل دعم النتقال نحو �شفر انبعاث كربوين.
عمل  جمموعة  ورئي�شة  موؤ�ش�ص  ع�شو  املرع�شي،  حبيبة  رحبت  بدورها 
الإمارات للبيئة، باملوؤ�ش�شات الأكادميية وال�شركات وال�شيوف الفخريني، 
النفايات  ويتم ملء مطامر  ا�شتنفادها  يتم  الطبيعية  " "املوارد  وقالت 
ا�شتفد-  "خذ-  يف  املتمثل  احل���ايل  نظامنا  اإن  ب��اخل��ط��ر،  ي��ن��ذر  مب��ع��دل 
تقييم  اإع��ادة  ويتطلب  كبري  حد  اإىل  م�شتدام  غري  تخل�ص"،  ا�شتخدم- 

كاملة ملمار�شاتنا املتعلقة بالتخل�ص من القمامة".
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ال��ل��واء خ��ب��ري خليل  ���ش��ع��ادة  تفقد 
اإبراهيم املن�شوري م�شاعد القائد 
اجلنائي،  ال��ب��ح��ث  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام 
مل��رك��ز ���ش��رط��ة ال��را���ش��دي��ة �شمن 
على  ال�����ش��ن��وي  التفتي�ص  ب��رن��ام��ج 

الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة، 
بح�شور �شعادة اللواء �شعيد حمد 
بن �شليمان اآل مالك، مدير املركز، 
والعميد خالد �شليمان مدير اإدارة 
والعقيد  وال����رق����اب����ة،  ال��ت��ف��ت��ي�����ص 
حممد بن ماجد املري نائب مدير 

املركز، وعدد من ال�شباط.

وقال اللواء املن�شوري، اإن منطقة 
�شهد  الرا�شدية  مركز  اخت�شا�ص 
ومنواً  وعمرانياً  جغرافياً  تو�شعاً 
اقت�شادياً، ما يتطلب من الأجهزة 
الأمني  ل��ل��واق��ع  ق�����راءة  الأم���ن���ي���ة 
من  مل��ا  م�شتمر،  ب�شكل  ودرا���ش��ت��ه 
الأمن  درج��ات  اأعلى  حتقيق  �شاأنه 

والأمان للمجتمع.
ووف���ق���اً لإح�������ش���اءات امل���رك���ز، فقد 
�شجل �شفر ق�شية مقلقة جمهولة 
اأدى  ما  وه��و  املا�شي،  العام  خ��الل 
ن�شبة  يف   100% ت�شجيل  اإىل 
العام  يف  املعلومة  املقلقة  الق�شايا 
واخلطط  ل��ل��ربام��ج  نتيجة  ذات����ه، 

امل��رك��ز يف  ال��ت��ي يطبقها  الأم��ن��ي��ة 
�شجل  كما  الخت�شا�ص.  منطقة 
مع  التوا�شل  موؤ�شر  يف   100%
ال�����ش��ح��ي��ة. وب���ل���غ م��ت��و���ش��ط زمن 
الطارئة،  ل��ل��ح��الت  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
كان  فيما  ث��ان��ي��ة،  و56  دقيقتني 
وبلغ  دق����ائ����ق،   5.5 امل�����ش��ت��ه��دف 
متو�شط زمن ال�شتجابة للحالت 
وكان  دقيقة،   9.5 الطارئة،  غري 

امل�شتهدف 10 دقائق.
واط���ل���ع ال����ل����واء امل���ن�������ش���وري على 
املروري،  الت�شجيل  ق�شم  موؤ�شرات 
بالغاً   442 امل��رك��ز  �شجل  ح��ي��ث 
الق�شايا  ن�شبة  مرورياً، و�شفر يف 
امل��روري��ة امل��ج��ه��ول��ة، ون��ف��ذ الق�شم 
و8  توعوية  م��روري��ة  حمالت   7
درا�شات حتليلية، و33 ور�شة عمل 

وحما�شرات.
ون����وه امل��ن�����ش��وري ب��اجل��ه��ود التي 

تقوم بها �شعبة ال�شيكات يف املركز، 
وت�شويتها لبالغات �شيكات قيمتها 
األفاً  و951  م��ل��ي��ون��اً   142 ن��ح��و 
و453 درهماً، ب�شكل ودي يف العام 

.2021
الإدارية  امل��ب��ادرات  على  اطلع  كما 
للموظفني  امل���رك���ز  ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
اأدت  وال����ت����ي   ،2021 ال����ع����ام  يف 
يف   97.7% ن�����ش��ب��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
ال�شعادة الوظيفية، كما قام املركز 
مرتب  م����ن   100% ب��ت��ح��ف��ي��ز 
خمتلفة  م�����ب�����ادرات  ع����رب  امل����رك����ز 
كان  ح���ني  يف   ،2021 ال���ع���ام  يف 
املركز  ودرب   ،100% امل�شتهدف 
مبختلف  واأحلقهم  موظفاً   200
التي  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ال������������دورات 
اإليهم،  املوكلة  امل��ه��ام  م��ع  تتنا�شب 
لإ�شعاد  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  مثمنا 

املوظفني.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ي�������ش���ارك 
املوؤمتر  يف  بفعالية  وال���ش��ت�����ش��ارات 
����ش���الم  مل�����رك�����ز  الأول  ال���������ش����ن����وي 
�شينعقد  ال��ذي  التطرف،  لدرا�شات 
الديني..  ال��ت��ط��رف  ع���ن���وان:  حت��ت 
وا�شرتاتيجيات  الفكرية  املنطلقات 
 9  - 7 امل���واج���ه���ة، خ����الل ال���ف���رتة 
يونيو اجلاري يف القاهرة، مب�شاركة 
اأكرث من اأربعني دولة، وذلك �شمن 
مع  بالتفاعل  املعهود  تريندز  التزام 
املعنية  والفعاليات  املحافل  خمتلف 
مب��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي الذي 
تريندز  اه��ت��م��ام��ات  ���ش��ل��ب  يف  ي��ق��ع 

ونتاجاته الفكرية.
ك��م��ا ���ش��ي�����ش��ارك م���رك���ز ت���ري���ن���دز يف 
املوؤمتر  فعاليات  �شمن  عمل  ور�شة 
حت��ت ع��ن��وان: الإ���ش��ه��ام��ات البحثية 
)ال��ع��رب��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة( يف جمال 
اأهمي��ة  تتناول  والإره���اب،  التطرف 
جم��ال  ف��ي  البحثي��ة  الإ�ش��هامات 

وقائ��ي  كاإج��راء  التط��رف  مكافح��ة 
ل��ت��ح�����ش��ي��������ن اأف�����������راد امل��ج��ت��م��������ع م�ن 
م��ن  ال�ش��تفادة  و�ش��بل  ال��ت��ط�����رف، 
تطوي��ر  ف��ي  العلمي��ة  الإ�ش��هامات 
املوؤ�ش�ش��ات واملراك��ز البحثي��ة املعني��ة 
فيم��ا  التع��اون  وتعزي��ز  بالتط��رف 

بينها.
وق������ال ال���دك���ت���ور حم���م���د ع���ب���د اهلل 
لرتيندز  التنفيذي  الرئي�ص  العلي 
الذي  امل��وؤمت��ر  يف  املركز  م�شاركة  اإن 
ي��ن��ع��ق��د ب���رع���اي���ة م���ع���ايل الأ����ش���ت���اذ 
رئي�ص  مدبويل،  م�شطفى  الدكتور 
ال��وزراء يف جمهورية م�شر  جمل�ص 
واإطالع  اإث���راء  على  تعمل  العربية، 
خ���ال����ش���ة جهود  ع���ل���ى  امل�������ش���ارك���ني 
"تريندز" البحثية يف خدمة عنوان 
تعزيز  اإىل  ت���ه���دف  ك���م���ا  امل�����وؤمت�����ر، 
ودجمهم  "تريندز"  باحثي  وج���ود 
والعاملية  ال���ع���رب���ي���ة  امل����ح����اف����ل  يف 
وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف ���ش��ن��ع الأح�������داث 

وا�شت�شراف امل�شتقبل.
امل��وؤمت��ر حم��ط��ة مهمة  اأن  واأ����ش���اف 

�شيما  ول  "تريندز"،  ل���ب���اح���ث���ي 
ال�شباب منهم، للتعرف على جتارب 
ال�������دول وال���ب���اح���ث���ني الآخ�����ري�����ن يف 
حماربة التطرف والأفكار املنحرفة 
اأ�شا�شية  اأرب���ع���ة حم����اور  خ���الل  م��ن 
املواجهة  وهي:  املوؤمتر؛  �شيتناولها 
الأم����ن����ي����ة ل���ل���ت���ط���رف والإره������������اب، 
والت�شريعية،  القانونية  وامل��واج��ه��ة 
مكافحة  يف  ال���ف���ك���ري���ة  واجل�����ه�����ود 

التطرف، والإرهاب ودور املراأة.

اأن  العلي  حممد  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح 
م���ن مفكرين  ي�����ش��م  امل����وؤمت����ر مب���ا 
دين  ورج��ال  و�شيا�شيني  وم�شّرعني 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ومهمة  ف��ر���ش��ة  مي��ث��ل 
ملناق�شة مو�شوع حيوي، وهو مو�شوع 
التطرف الديني، الذي ي�شغل العامل 
واأ�شحى  وغ��رب��اً،  �شرقاً  ال��ي��وم،  كله 
تهديد  م�شادر  من  اأ�شا�شياً  م�شدراً 
ورفاهية  وا���ش��ت��ق��رار  و����ش���الم  اأم����ن 
اإذ  واملجتمعات،  ال�شعوب  م��ن  كثري 
الآراء  املوؤمتر جماًل لطرح  �شيكون 
الفكر  مواجهة  يف  التجارب  وتقييم 
امل���ت���ط���رف وك�����ش��ف احل���ق���ائ���ق حول 
الإرهابية  التنظيمات  اأيديولوجية 
"مركز  اإىل جتربة  هة، م�شرياً  امل�شوَّ
وال�شت�شارات"  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
هذا  يف  ن�شطة  ب�شورة  يعمل  ال��ذي 
املجال، ويدعم بقوة اجلهود املبذولة 
على  التطرف  حماربة  اإىل  الهادفة 
امل�شتوى الفكري، وخا�شة يف العامل 
ال��رق��م��ي، ح��ي��ث ي��ع��ك��ف امل��رك��ز على 
اإعداد مو�شوعة تتكون من 35 كتاباً 

ال�شيا�شي،  الإ�شالم  تتناول جماعات 
الإخ����وان  ج��م��اع��ة  ال��ق��ل��ب منها  ويف 
املو�شوعة  امل�شلمني، وت�شتهدف هذه 
اجلماعات  ه�����ذه  خ���ط���اب  ت��ف��ك��ي��ك 

واأهدافها وف�شح خمططاتها.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال الأ����ش���ت���اذ عو�ص 
"تريندز  ق��ط��اع  رئ��ي�����ص  ال���ربي���ك���ي، 
اإن م�شاركة املركز يف هذا  جلوبال"، 
املوؤمتر الدويل الذي ي�شتمر ثالثة 
 42 لنحو  ممثلون  ويح�شره  اأي���ام 
دولة، تهدف اإىل تعزيز وجود باحثي 
مثل  يف  اأدوارهم  "تريندز" وتفعيل 
ياأتي  اأن��ه  كما  العاملية،  املحافل  هذه 
وحر�شه  "تريندز"  عاملية  اإط���ار  يف 
املحافل،  ه����ذه  م��ث��ل  ح�����ش��ور  ع��ل��ى 
وطرح روؤى باحثيه التي ت�شتند اإىل 
التوثيق العلمي الر�شني، م�شرياً اإىل 
اأن املوؤمتر حمطة مهمة لطرح اأفكار 
ظاهرة  م��ع  التعاطي  لكيفية  قيمة 
واإي�شال  وم���واج���ه���ت���ه���ا،  ال���ت���ط���رف 
يف  "تريندز"  واإ������ش�����دارات  اأب���ح���اث 
العامل عرب  اإىل  الإ�شالموية  جمال 

متخ�ش�شني،  وب��اح��ث��ني  م��ف��ك��ري��ن 
جتارب  �شيعر�ص  امل��وؤمت��ر  اأن  مبيناً 
ع��امل��ي��ة ع��دي��دة، اأب���رزه���ا جت���ارب كل 
م���ن ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، والحت�����اد 
واململكة  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  الأوروب���������ي، 
والأردن،  ال�������ش���ع���ودي���ة،  ال���ع���رب���ي���ة 
اأمر بالغ الأهمية  واإندوني�شيا، وهو 
و�شقل  ال�شباب  "تريندز"  لباحثي 

جتاربهم ومتكينهم.
ف��ه��د ع��ي�����ش��ى املهري  ق����ال  ب�������دوره، 
دب���ي،  يف  "تريندز"  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
العاملي  ال��ب��اروم��ي��رت  اإدراة  وم��دي��ر 
الديني..  "التطرف  م���وؤمت���ر  اإن 
وا�شرتاتيجيات  الفكرية  املنطلقات 
املواجهة" وما يت�شمنه من حماور 
تريندز  ل��ب��اح��ث��ي  ف���ر����ش���ة  ي�����ش��ك��ل 
لإث��������راء امل����وؤمت����ر مب����ا ل���دي���ه���م من 
درا���ش��ات واإ���ش��دارات معمقة يف هذا 
املجال، كما يعترب فر�شة لتفاعلهم 
الآخرين  واملفكرين  الباحثني  م��ع 
العاملي"  "تريندز  ح�شور  وت��ع��زي��ز 
يف م��وؤمت��ر ي���ربز جت����ارب ال����دول يف 

حماربة التطرف.
ن���ورة  "تريندز"  ب����  ال��ب��اح��ث��ة  اأم�����ا 
احلب�شي مديرة اإدارة الن�شر العلمي 
"تريندز" �شيقدم  اأن  اأو�شحت  فقد 
اأوراق عمل علمية قائمة على البحث 
املوؤ�ش�شات  دور  اإىل  م�شرية  العلمي، 
الإعالمية والدينية ومراكز البحث 
والفكر يف مواجهة الفكر املتطرف، 
من  ي��ب��ذل  "تريندز"  اأن  وم��ب��ي��ن��ة 

واإ�شداراته  وب��ح��وث��ه  عمله  خ���الل 
خطابات  مل���واج���ه���ة  ك���ب���رية  ج����ه����وداً 
لها  والت�شدي  والكراهية  التطرف 
يف املنابر كافة. كما اأكدت اأن م�شاركة 
تع��زيز  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي  "تريندز" 
امل���وؤ�ش�ش��ات  بي�ن  والتن�ش��يق  التع�اون 
ف�ي  املخت�شي�ن  واخلب�راء  البح���ثية 
جم�����ال م��ه��م م��ث��ل جم���ال مكافح�ة 

التط�رف والإره�اب.

•• دبي-الفجر:

احلياة"  مدى  التعّلم  "مركز  نّظم   
بجامعة حمدان بن حممد الذكية، 
الهيئة  لأع�������ش���اء  ال�����ش��ن��وي  ال��ل��ق��اء 
التدريبية باجلامعة، و ذلك بح�شور 
�شعادة الدكتور من�شور العور، رئي�ص 
الدكتور  ال��ل��واء  و���ش��ع��ادة  اجل��ام��ع��ة، 
عبد القدو�ص عبد الرزاق العبيديل، 
م�شاعد القائد العام ل�شوؤون التميز 
والدكتور  دب��ي،  �شرطة  وال��ري��ادة يف 

فهد ال�شعدي، نائب رئي�ص اجلامعة 
لقطاع تطوير الدار�شني. 

التوا�شل  تعزيز  اإىل  اللقاء  وه��دف 
وتبادل الروؤى حول تطوير وتو�شيع 
التدريبية،  ال��ربام��ج  انت�شار  دائ���رة 
مب������ا ي����ح����ق����ق ال�����ت�����ق�����دم ل������الأف������راد 
جرى  حيث  واملجتمع،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
م��ن��اق�����ش��ات م��و���ش��ع��ة ح����ول الآف�����اق 
واملعزز  الذكي  للتدريب  امل�شتقبلية 
ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، يف اإط������ار اأه�����داف 
للجامعة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

2021-2023، الرامية اإىل زيادة 
التعليم  التدريب عرب  توافر فر�ص 

الذكي يف دول العامل العربي.
وقال �شعادة الدكتور من�شور العور: 
ا�شرتاتيجية  روؤية  "تتبنى اجلامعة 
وا�شحة يف قيادة البتكار يف التعليم 
هند�شة  اإع��������ادة  اأج������ل  م����ن  ال����ذك����ي 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ل��ي��م، م���ا ي���ع���زز من 
واملعرفية،  الفكرية  الدار�شني  اآف��اق 
التخ�ش�شية  امل��ه��ارات  ب��ن��اء  وي��دع��م 
فرق  ج��ه��ود  ت�شافر  بف�شل  وذل���ك 

العمل والتي ت�شمن موا�شلة التميز 
وا�شتباقية اخلطوات يف م�شرية نظم 
ال��ذك��ي��ة وت��ر���ش��خ ح�شور  ال��ت��دري��ب 
الإقليمي  امل�شتويني  على  اجلامعة 
اأكادميية  موؤ�ش�شة  كونها  وال��ع��امل��ي، 
متفردة  ف���ر����ص  ت���وف���ري  يف  رائ������دة 

للتعلم مدى احلياة".
التعّلم  م���رك���ز  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك������د 
تدريبية  برامج  يتيح  احلياة،  مدى 
وباأرقى  م�شتوى  اأعلى  على  ومهنية 
العلمية  وامل����م����ار�����ش����ات  امل����ع����اي����ري 

حت�شني  ����ش���ب���ي���ل  يف  وال�����ع�����امل�����ي�����ة، 
واإتقانهم  الدار�شني  تعلم  م�شتويات 
وامل�شتقبلية،  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ه���ارات 
وحتقق اأق�شى ا�شتفادة من اخلربات 
وتنوعاً  اب���ت���ك���اراً  الأك������رث  ال��ع��ل��م��ي��ة 
بها  يتميز  ال��ت��ي  الوا�شعة  وامل��ع��ارف 

اأع�شاء الهيئة التدريبية. 
ويف ختام اللقاء قدم �شعادة الدكتور 
اأع�شاء  اإىل  ال�شكر  ال��ع��ور  من�شور 
الإداري  والفريق  التدريبية  الهيئة 
املناق�شات  م���ث���م���ن���اً  وامل���������ش����ارك����ني، 

التي مت طرحها  وال���روؤى  والأف��ك��ار 
تفوق  تر�شيخ  نحو  �شعيهم  �شوء  يف 

اجلامعة.
التعّلم  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
بن  ح��م��دان  بجامعة  احل��ي��اة  م���دى 

بتوفري  ي��خ��ت�����ص  ال���ذك���ي���ة،  حم��م��د 
املهارات  واك��ت�����ش��اب  ال��ت��ع��ّل��م  ف��ر���ص 
ب���رام���ج مهنية  امل��ه��ن��ي��ة م���ن خ����الل 
عن طريق م�شارات حمددة تتنا�شب 
الوظيفي  امل�������ش���ار  يف  ال���ت���ق���دم  م����ع 

اإدارة  م��ن��ه��ا؛  م��ت��ع��ددة،  ق��ط��اع��ات  يف 
الأع������م������ال واجل������������ودة، والأع�����م�����ال 
ال�شحية،  وال���ّرع���اي���ة  امل�����ش��رف��ي��ة، 
والتعليم  ال��ذك��ي،  والتعّلم  والبيئة، 

الإلكرتوين. 

بهدف تبادل الروؤى حول تطوير الربامج التدريبية يف اإطار اأهداف اخلطة ال�شرتاتيجية

»مركز التعلرّم مدى احلياة« بجامعة حمدان بن حممد الذكية 
ينظم اللقاء ال�سنوي لأع�ساء الهيئة التدريبية

•• اأبوظبي-وام:

�شاركت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون 
الأح��د ملجموعة  الأول  اأم�ص  ال��ذي عقد  املرئي  الجتماع  ، يف  ال��دويل 
وذلك  اأوكرانيا،  يف  الأزم��ة  مبتابعة  املكلفة  العربية  الوزارية  الت�شال 

بح�شور معايل اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية. 
وبحث الجتماع اآخر تطورات الأزمة اجلارية يف اأوكرانيا وانعكا�شاتها 

على الو�شع الإقليمي والدويل.
امل�شاهمة يف  اإىل  ال��رام��ي��ة  العربية  اإط���ار اجل��ه��ود  وي��اأت��ي الج��ت��م��اع يف 

التعامل مع الأزمة الأوكرانية واحتواء تداعياتها.

رمي الها�سمي ت�سارك يف اجتماع جمموعة الت�سال 
الوزارية العربية املكلفة مبتابعة الأزمة يف اأوكرانيا

�شمن التزامه مبواجهة التطرف الديني

)تريندز( ي�سارك يف املوؤمتر ال�سنوي الأول ملركز �سالم لدرا�سات التطرف 
حتت عنوان: التطرف الديني.. املنطلقات الفكرية وا�سرتاتيجيات املواجهة

�شجل �شفر ق�شية مقلقة جمهولة العام املا�شي

اللواء املن�سوري ي�سيد بجهود مركز الرا�سدية حلفظ الأمن
العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:806/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل  رقم 8٤
افال�ص  اج�����راءات   ١٤/20١9 رق���م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ا�شتئناف  �شحيفة   : ال���ش��ت��ئ��ن��اف  م��و���ش��وع 

بتاريخ:2022/3/30 
امل�شتاأنف:نا�شر تي�شري �شوكت النابل�شي - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 - 
الطابق ال�شاد�ص - مكتب رقم/605 - وميثله:عبداهلل حميد را�شد خليفة دميا�ص ال�شويدي  

)جهة  وال�شلع  املالية  الوراق  عن/هيئة  نائبة  العدل  ب���وزارة  ال��دول��ة  ق�شايا  ادارة   -١   : اإعالنهم  املطلوب 
حكومية احتادية( 2- في�شل حم�شن بركات 3- خالد حممد �شعيد بوج�شيم �شفته وكيل ٤- الدار العقارية 
�ص.م.ع 5- ماركة فا�شن )فرع من ماركة - �ص.م.ع( فرع ابوظبي2/ا�شم جتاري �شونيا باي �شونيا ريكيل 6- 
ماركة فا�شن ذ.م.م - فرع ابوظبي١/ا�شم جتاري ويل 7- اأمينى التفلي�شة ال�شيدين/وميثلها امينى التفلي�شة 
ال�شيدين/ر�شا دروي�ص اآل رحمة ، احمد علي احمد احلو�شني 8- �شوق دبي احلرة ب�شفتها مالكة لفندق اخلور 
جمريا 9-ماركة هو�شبيتاليتى انف�شتمنت�ص �ص.ذ.م.م ١0- ماركة �شبورت�ص 2 ذ.م.م )فرع ابوظبي١( ١١- ماركة 
احلو�شني  احمد  علي  احمد   ، رحمة  اآل  دروي�ص  ال�شيدين/ر�شا  التفلي�شة  امينى  وميثلها  عامة(  )م�شاهمة 
���ص.ذ.م.م ١3- ماركة فا�شن ذ.م.م فرع ابوظبي3/ا�شم جتاري لوريل ١٤-  ١2- ماركة لكجورى انف�شتمنت�ص 
ماركة فا�شن اند بيوتي انف�شتمنت�ص �ص.ذ.م.م ١5- مطعم ومقهى رمي البوادي �ص.ذ.م.م ١6- ماركة �شبورت�ص 

انف�شتمنت�ص �ص.ذ.م.م  -  �شفتهم : م�شتاأنف �شدهم
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:20١9/١٤ اجراءات افال�ص. وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/6/23  ال�شاعة ١0.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70021

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بالن�شر 

 577/2022/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/١-  دال�ص �شتار خلدمات التنظيف

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رقيه را�شد حممد املحرزي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١5275.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

ف���ق���د امل����دع����و / ب���ي���ب���ى ح���وا 
ب���اك�������ش���ت���ان     ، روان  ������ش�����اه 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)6699601AB(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0562606367

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / انت�شار احمد 
اليمن     ، احل���وات���ى  ي��ح��ي��ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )07300386( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0504446588

فقدان جواز �سفر
ج������وىل   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
الفلبني     ، ازج������ار  اي���ري���ق���و 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)p0338303b(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0544861046

فقدان جواز �سفر
�����ش����ي����دا   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
اثيوبيا   ، ب�������ش���ري  �����ش����وم����ت 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4145068(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو 
املجل�ص الأعلى حاكم الفجرية، يف ق�شره بالرميلة، كاًل من 
املطريي،  ال�شم  حمد  وال��دك��ت��ور  الكندي،  �شيخة  ال��دك��ت��ورة 
اجلامعة  م��ن  ال��دك��ت��وراه  ���ش��ه��ادة  على  ح�شولهما  مبنا�شبة 
باململكة  دب����ي، وج��ام��ع��ة حم��م��د اخل��ام�����ص  ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف 

املغربية. 
وا�شتمع �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية، اإىل �شرح تف�شيلي من 
كليهما، عن املوا�شيع التي ناق�شتها ر�شالتاهما، حيث طرحت 
"الختبار  م��و���ش��وع  ر�شالتها  يف  ال��ك��ن��دي  �شيخة  ال��دك��ت��ورة 

الدكتور  وق��دم  باملاء"،  امل��ربدة  ال�شم�شية  لالألواح  التطبيقي 
امل���دين ودوره يف  "املجتمع  ب��ع��ن��وان  ر���ش��ال��ت��ه  امل��ط��ريي  ح��م��د 
تثمني الوحدة الوطنية للمجتمع الإماراتي". وبارك �شموه 
والنجاح،  التقدم  املزيد من  لهما  الإجن��از، متمنًيا  لهما هذا 
وداعًيا اإياهما اإىل موا�شلة م�شرية العلم واملعرفة. وعرّب كل 
من �شيخة الكندي، وحمد املطريي، عن �شكرهما وامتنانهما 
ال�شتقبال،  ع��ل��ى  ال���ف���ج���رية،  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإىل 
املزيد  حت�شيل  على  الفجرية  لأبناء  الدائم  �شموه  وت�شجيع 
�شعيد  حممد  �شعادة  اللقاء  ح�شر  العلمية.  الإجن���ازات  من 
ال�شنحاين مدير الديوان الأمريي بالفجرية و�شعادة �شامل 

الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.  

حمد ال�سرقي ي�ستقبل �سيخة الكندي وحمد املطريي حل�سولهما على الدكتوراه

•• دبي - وام:

اأكد معايل عمر �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء ال�شطناعي والقت�شاد 
التكنولوجيا  ا�شتخدام  تبني  اأهمية  بعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
مبا  ل��الإم��ارات،  التحتية  البنية  وحت�شني  التعامالت  جميع  يف  احلديثة 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  يج�شد توجيهات �شاحب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، بتعزيز ابتكار 
يف  ال�شتباقية  ل�شمان  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  على  تعتمد  ج��دي��دة  حلول 

مواجهة التحديات احلالية وامل�شتقبلية.
ال�شطناعي  للذكاء  الإم���ارات  ملجل�ص  الثاين  الجتماع  ذل��ك، خالل  جاء 
والتعامالت الرقمية "البلوك ت�شني"، يف عام 2022، الذي عقد مب�شاركة 
اأع�شاء املجل�ص الذي ي�شم كاًل من �شعادة ال�شيخ خالد بن اأحمد القا�شمي 
مدير عام دائرة احلكومة الإلكرتونية يف ال�شارقة، و�شعادة ال�شيخ املهند�ص 
حممد بن حمد ال�شرقي رئي�ص دائرة احلكومة الإلكرتونية يف الفجرية، 
و�شعادة يون�ص حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية، و�شعادة املهند�ص �شريف 
الطاقة  ل�����ش��وؤون  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ل��م��اء  �شليم 
امل�شاعد  الوكيل  ال�شام�شي  ال�شحاك  اآمنة  الدكتورة  و�شعادة  وال��ب��رتول، 
الدكتور  و�شعادة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  والأن�شطة  الرعاية  لقطاع 
و�شعادة  الرقمية،  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  الع�شكر  عبداحلميد  حممد 
التنفيذي  امل��دي��ر  الرقمية  ل��دب��ي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد  نا�شر  اآل  يون�ص 

ملوؤ�ش�شة بيانات دبي.
عام  مدير  النعيمي  ال�شياح  �شعيد  اأحمد  �شعادة  الجتماع  يف  �شارك  كما 
ال�شام�شي  خالد  و�شعادة  اخليمة،  راأ����ص  يف  الإلكرتونية  احلكومة  هيئة 
مدير عام دائرة احلكومة الذكية يف اأم القيوين، والدكتور علي العجمي 
و�شعادة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  يف  الرقمية  ال�شحة  اإدارة  مدير 
حممد ح�شن اأهلي املدير التنفيذي لقطاع الإح�شاء والبيانات الإح�شائية 
يف الهيئة الحتادية للتناف�شية والح�شاء، وحممد يو�شف اخلمي�ص املدير 
التنفيذي لإدارة ال�شيا�شات والربامج بالإنابة يف هيئة تنظيم الت�شالت 
واحلكومة الرقمية، ود. جنوى الأع��رج كبرية الباحثني يف مركز بحوث 

الت�شفري التابع ملعهد البتكار التكنولوجي.
الرقمي  التحول  ت�شريع  اأهمية  اإىل  العلماء  �شلطان  عمر  معايل  واأ���ش��ار 
يف  الإم���ارات  لدولة  ال��رائ��د  النموذج  دع��م  يف  ت�شاهم  ذكية  حلول  وابتكار 
التعامالت  تي�شري  بامل�شتقبل وتوظيفها يف  تعنى  التي  التكنولوجيا  تبني 

الرقمية للمجتمع ل�شمان اأف�شل بيئة حتتية رقمية لدولة الإمارات.
التحتية  البنية  ج��ودة  يف  عاملياً  اأوىل  امل��راك��ز  لتحقيق  الو�شيلة  اإن  وق��ال 
الرقمية الأكرث تطوراً، تكمن يف تعزيز ال�شتفادة من التكنولوجيا وبناء 
اأجيال م�شتقبلية من املوهوبني يف جمالت الذكاء ال�شطناعي، وتكامل 
قوياً  رقمياً  اقت�شاداً  تبني  جديدة  ا�شتباقية  م��ب��ادرات  لتطوير  اجلهود 

وت�شع الدولة يف م�شاف الدول الأكرث تقدماً.
ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي وال��ت��ع��ام��الت الرقمية  وي��ه��دف جمل�ص الإم�����ارات 

عمل  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  وه���ي  التفعيل  م��رح��ل��ة  يف  ت�شني"  "البلوك 
الذكاء  لتبني  ال�شطناعي  الذكاء  ومبادرات  اأن�شطة  اعتماد  اإىل  املجل�ص 
للذكاء  خ�شبة  منظومة  وت��ط��وي��ر  احلكومية  اجل��ه��ات  يف  ال�شطناعي 
الأول��وي��ة عرب  ذات  القطاعات  الم���ارات يف  تناف�شية  وزي��ادة  ال�شطناعي 
ي�شهم  مب��ا  املتعاملني  خ��دم��ات  جم��الت  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطوير 
بيئة  وتاأ�شي�ص  املتميز  احلكومي  الأداء  وتعزيز  احلياة  ج��ودة  حت�شني  يف 

ت�شريعية وتنظيمية فعالة.
وناق�ص اأع�شاء املجل�ص اأهم النتائج املتوقعة بعد املرحلة الثانية من جمل�ص 
الذكاء ال�شطناعي والتعامالت الرقمية "البلوك ت�شني"، التي تتمثل يف 
تطوير القطاعات املختلفة وزيادة التناف�شية اخلالقة والعتماد ال�شامل 
على الذكاء ال�شطناعي يف كافة خدمات املتعاملني و�شمان حوكمة قوية 
من خالل تاأ�شي�ص 12 جلنة للعمل على اأكرث من 60 مبادرة تركز على 
التعامالت  لإجن��از  ذكية  واأداة  عمل  اأ�شلوب  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اعتماد 
الرقمية با�شتخدام تقنيات حديثة ومتطورة يف قطاعات ال�شحة، والطاقة 
واخلدمات  واملوا�شالت  وال�شناعة،  ت�شني،  والبلوك  الطبيعية،  وامل���وارد 

اللوج�شتية، وال�شياحة.
تنظيم  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  امل�شمار  �شلطان  م��اج��د  املهند�ص  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
اأهمية  ت�شني"  "البلوك  تقنية  تكت�شب  الرقمية:  واحلكومة  الت�شالت 
ا�شتثنائية بالنظر اإىل ارتباطها بالعديد من التوجهات والتقنيات النا�شئة 
و"امليتافري�ص".  الرقمية  والعمالت  الرقمية  الأ���ش��ول  مثل  واجل��ذري��ة، 
نحن يف حكومة دولة الإم��ارات لدينا جمموعة من التطبيقات املتقدمة 
تدار  التي  الرقمي  التحقق  ومن�شة  الرقمية  كاملحفظة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
"البلوك  "البلوك ت�شني" ما يجعل وجود جلنة تقنية  بوا�شطة  بالكامل 
ذات  القطاعات  يف  وريادتها  الدولة  تناف�شية  لتعزيز  مهماً  اأم��راً  ت�شني" 

الأولوية املرتبطة بالذكاء ال�شطناعي.
ت�شني"  "البلوك  من�شة  طورنا   ،2019 عام  يف  امل�شمار:  ماجد  واأ�شاف 
اليوم  ج��اه��زة  لتكون  الرقمية  احلكومة  ممكنات  اأح��د  لتكون  الهيئة  يف 
ل��ال���ش��ت��خ��دام م���ن ق��ب��ل ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة، و���ش��ن��ع��م��ل يف �شياق 
م�شوؤوليتنا على توحيد جهود اجلهات احلكومية العديدة يف هذا املجال، 
و�شنو�ّشع  احليوي،  امليدان  هذا  يف  اخلا�ص  القطاع  لإ�شراك  �شن�شعى  كما 
الحتادي  امل�شتويني  على  ت�شني"  "للبلوك  العملية  التطبيقات  دائ���رة 
واملحلي كما يجب و�شع برامج لتوعية الأطراف كافة باأهمية التعاون يف 
التحول نحو احلياة  وت�شريع  ت�شني" لدعم  "البلوك  ا�شتخدامات  تعزيز 

الرقمية املتكاملة.
وقال : �شنبداأ خالل الفرتة القريبة املقبلة يف تنفيذ ثالث مبادرات رئي�شة 
املحفظة  واملحلية/ يف  الوثائق احلكومية /الحتادية  اأهم  اإدراج  تت�شمن 
من�شة  بوا�شطة  بالكامل  ت��دار  والتي  الرقمي  التحقق  ومن�شة  الرقمية 
"البلوك ت�شني"، و�شوف نقوم بربط مزودي اخلدمات من القطاع اخلا�ص 
مع املحفظة الرقمية لتفعيل جتربة رقمية %100، وكذلك �شيتم اإطالق 
برنامج تدريبي ملن�شة الثقة الرقمية وتقنية "البلوك ت�شني" على موقع 

اأكادميية هيئة تنظيم الت�شالت واحلكومة الرقمية الفرتا�شية.
الرقمية  دب��ي  ع��ام  م�شاعد مدير  نا�شر  اآل  يون�ص  �شعادة  اأك��د  من جهته، 
الرقمية تعمل على ترجمة  اأن دبي  دبي  بيانات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير 
وتطبيق  الرقمي  التحول  تعزيز  نحو  الر�شيدة  القيادة  وتوجهات  روؤي��ة 
واخلدمية  القت�شادية  الأن�شطة  خمتلف  يف  املتقدمة  التقنيات  خمتلف 
اأن  اإىل  الذكاء ال�شطناعي، م�شرياً  راأ�شها  الإم��ارات، وعلى  على م�شتوى 
التطبيق  اأجل �شمان  الذكاء ال�شطناعي مو�شوع حيوي من  اأخالقيات 
الكامل لتقنيات الذكاء ال�شطناعي باملزيد من امل�شوؤولية وحتقيق كافة 

النتائج.
جمل�ص  اجتماع  يف  رئي�ص  كع�شو  الرقمية  دب��ي  �شاركت  نا�شر:  اآل  وق��ال 
الذكاء ال�شطناعي، حيث ا�شتعر�شنا روؤيتنا يف /جلنة ال�شيا�شة الحتادية 
لأخالقيات الذكاء ال�شطناعي واأداة التقييم الذاتي/ يف تطبيق �شيا�شة 
اأخالقيات الذكاء ال�شطناعي واأدوات تقييمها على امل�شتوى الحتادي، ملا 
الذكاء  اأخالقيات  منظومة  توجهات  حتديد  يف  كربى  اأهمية  من  ت�شكله 
ال�شطناعي وخلق منوذج متكامل ل�شتخدام التكنولوجيا ب�شكل م�شوؤول 
ي��راع��ي ك��اف��ة الأب���ع���اد وال��ت��وج��ه��ات ل�شمان احل�����ش��ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج تت�شم 
بال�شفافية وامل�شداقية، ما يزيد من موثوقية اأنظمة الذكاء ال�شطناعي 
التي ت�شتخدمها وتطبقها دولة الإمارات يف خمتلف القطاعات. ونتطلع 
للتعاون الكامل مع خمتلف اأع�شاء املجل�ص من اأجل حتقيق كافة الأهداف 
امل�شرتكة و�شمان التطبيق الآمن والطموح لأنظمة ذكاء ا�شطناعي رائدة 

عاملياً لقيادة توجهات الإمارات نحو التحول الرقمي يف امل�شتقبل.
واأ�شارت د. جنوى الأعرج كبرية الباحثني يف مركز بحوث الت�شفري التابع 
ملعهد البتكار التكنولوجي اإىل اأن فريق خرباء الذكاء ال�شطناعي ي�شاهم 
ب��اإث��راء جم��ال ال��ذك��اء ال�شطناعي م��ن خ��الل م��راج��ع��ة واق����رتاح طرق 
التح�شني على معايري "ايزو" العاملية املتعلقة باأنظمة الذكاء ال�شطناعي 
الت�شنيف  واأداء  الخ��ت��ب��ار  ط��رق  وتقييم  احلوكمة  على  اآث��اره��ا  وقيا�ص 
تعزز  الإمكانات ومن��اذج  ق��درة  الأخ��رى مثل قيا�ص  التقنية  والع��ت��ب��ارات 

قابلية تعلم الآلة.
ولفتت د. جنوى الأعرج اإىل اأن خطط املعهد للمرحلة املقبلة �شت�شهم يف 
اإىل  اأهمها التوجه  متكني كافة اجلهات من تقنيات الذكاء ال�شطناعي، 
جتربة معايري الذكاء ال�شطناعي يف موؤ�ش�شات احتادية خمتارة لتعزيز 
كافة  يف  املتقدمة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأنظمة  تبني  يف  الإم����ارات  مكانة 
التعامالت احلكومية و�شمان متطلبات اجلودة وتوفري اأف�شل اخلدمات 

للمجتمع.
وا�شتعر�شت جلنة "البلوك ت�شني" يف هيئة تنظيم الت�شالت واحلكومة 
على  الرقمية  للمحفظة  الأول  التطبيق  تد�شني  يف  اإجنازاتها  الرقمية 
للم�شتخدم  ت�شمح  حيث   ،2019 دي�شمرب  يف  ت�شني"  "البلوك  من�شة 
جهات   8 من  امل�شتندات  اأه��م  رب��ط  مت  حيث  م�شتنداته،  وم�شاركة  بطلب 
ال�شفر  وج��واز  الهوية  بطاقة  ت�شمل  والتي  الرقمية  باملحفظة  احت��ادي��ة 
والتاأ�شرية و�شهادة عقد الزواج والوكالت و�شهادة التعليم العام ورخ�شة 

الهمم  اأ�شحاب  وبطاقة  ال�شرية  ح�شن  و�شهادة  ال�شيارة  وملكية  القيادة 
تطعيم  وب��ط��اق��ة  منتجة  اأ���ش��رة  وب��ط��اق��ة  الجتماعية  امل�شاعدة  وب��ط��اق��ة 
كوفيد19- لتكون دولة الم��ارات الوىل عامليا يف تد�شني هذا النوع من 
التطبيقات. كما د�شنت جلان "البلوك ت�شني" يف هيئة تنظيم الت�شالت 
من�شة  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ق��ق  مبن�شة  يتمثل  ال���ذي  ال��ث��اين  التطبيق 
"البلوك ت�شني" يف �شبتمرب 2021، التي توفر من�شة للجهات احلكومية 
وال�شركات  ل��الأف��راد  الرقمية  امل�شتندات  وت�شديق  لإ���ش��دار  واخل��ا���ش��ة 
وخا�شية التحقق من �شحة وم�شداقية امل�شتندات التي باتت �شرورية يف 

هذا الع�شر الرقمي.
العمل مع  املقبلة يف  املرحلة  "البلوك ت�شني" خططها يف  وناق�شت جلنة 
الرقمية  املحفظة  يف  م�شتنداتها  جميع  اإدراج  على  احلكومية  اجل��ه��ات 
ومن�شة الثقة الرقمية لي�شتفيد امل�شتخدم من خدمات رقمية �شل�شة كما 
�شيتم العمل على ربط مزودي اخلدمات من القطاع اخلا�ص مع املحفظة 
الرقمية لتفعيل جتربة رقمية متكاملة و�شاملة واإطالق برنامج تدريبي 
ملن�شة الثقة الرقمية وتقنية "البلوك ت�شني" على موقع اأكادميية الهيئة 

الفرتا�شية.
كما عر�شت اللجان الفرعية خططها يف تفعيل الذكاء ال�شطناعي واأهم 
التعامالت  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  لتبني  املرحلة  م�شاريع  م�شتجدات 
ال�شحية  الرعاية  وحتديات  الرقمية  التحديات  مواجهة  ويف  الرقمية، 
التي  وال�شرتاتيجيات  الت�شريعات  تطوير  يف  وجهودها  الربية،  واحلياة 
الإلكرتونية  اجلرائم  وقانون  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  ت�شمل 
وقانون التوقيع الإلكرتوين وقيادة فريق الإ�شرتاتيجية الوطنية للبلوك 

ت�شني 2025 / 2030 .
وتعمل جلان الطاقة على مبادرات نوعية تركز على الإدارة الذكية للطاقة 
واملياه يف املباين الحتادية، واإدارة �شبكات الكهرباء واملياه بكفاءة، ومبادرات 
وتعزيز  املتجددة  الطاقة  حمطات  و�شيانة  ت�شغيل  ك��ف��اءة  لرفع  نوعية 
�شوق الطاقة، ومبادرات لتد�شني املن�شة املوحدة لبيانات الطاقة والبنية 
التحتية ما يتما�شى نحو حتقيق م�شتهدفات ا�شرتاتيجية الإمارات للذكاء 

ال�شطناعي 2031.
حممد  جامعة  م��ع  تدريبية  ب��رام��ج  ال�شناعة  جم��ال  يف  اللجان  وتنظم 
وتن�شيق  ال�شناعي،  القطاع  قادة  تركز على  ال�شطناعي  للذكاء  زايد  بن 
لل�شركات  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  ا�شتخدامات  عن  توعوية  ور���ص 
تقنيات  تبني  فر�ص  وحتديد  ال�شناعي،  القطاع  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الإمارات  دولة  تناف�شية  لزيادة  ال�شناعي  القطاع  يف  ال�شطناعي  الذكاء 

يف خمتلف القطاعات.
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  الإم������ارات  جمل�ص  ت�شكيل  اإع�����ادة  مت��ت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
 ،2018 ف��رباي��ر   26 يف  م��رة  اأول  اإط��الق��ه  بعد  الرقمية  وال��ت��ع��ام��الت 
لتبني  الوزراء  جمل�ص  لقرار  وفقاً  وحتديده مبدة 3 �شنوات، يف 2021 
الرقمية  التعامالت  وتطوير  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  م��ب��ادرات  ا�شتمرارية 

وقيادة هذا القطاع بطرق م�شتحدثة وجديدة.

•• فرانكفورت-وام:

بن  اللواء علي عبد اهلل  برئا�شة  راأ���ص اخليمة  �شرطة  زار وفد 
علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�ص اخليمة، فعاليات معر�ص 

الأمن الدويل املنعقد يف مدينة فرانكفورت الأملانية.
تاأتي الزيارة بهدف الإطالع على اأف�شل املمار�شات والتطبيقات 
املجالت  العاملية يف  ال�شركات  اأف�شل  التي مت عر�شها من قبل 
ال�شرطية والأمنية باملعر�ص ، لتحقيق ال�شتدامة وتعزيز الأمن 
احلديثة،  الرقمية  التقنيات  يف  ال�شتثمار  خالل  من  والأم��ان 
حيث اطلع الوفد على اأهم احللول واخلدمات الرقمية للمدن 
الآمنة واأحدث الربامج التقنية املتطورة التي تقدمها اجلهات 
GPEC وخا�شة يف  والقطاعات امل�شاركة يف املعر�ص الدويل 
جمال الدوريات الأمنية الذكية وما ت�شمنته من حلول ذكية 
ت�شهم يف اإيجاد بيئة مرورية اآمنة بف�شل التكنولوجيا الداعمة 

للعمل ال�شرطي واملروري.

كما اطلع الوفد على اأف�شل الأنظمة املطبقة يف خمترب الأدلة 
الإلكرتونية  اجلنائية  وال��ن��م��اذج  التجهيزات  وع��ل��ى  الرقمية 
اإليه  و�شلت  وم��ا  الأمنية  امل��ج��الت  يف  ت�شاعد  التي  والتقنيات 
املوؤ�ش�شية يف  الريادة  النجاح وحتقيق  يعزز من  من تقدم، مما 
الأدلة  وك�شف  واملتطورة  الرقمية  اجلنائية  املختربات  جم��ال 

الإلكرتونية بتقنيات متطورة فائقة الذكاء.
وزار الوفد غرفة عمليات مدينة ميونخ الأملانية ، واطلع على 
اأف�شل املمار�شات والتطبيقات التقنية والإ�شرتاتيجية املطبقة 
يف  وال�شيطرة  القيادة  غرفة  خ��الل  من  الآم��ن��ة  امل��دن  اإدارة  يف 
القيادة املركزية، كما اطلع على اآليات التخطيط الإ�شرتاتيجي 
خاللها  م��ن  تعمل  التي  امل�شتدامة،  التحتية  للبنية  احل��دي��ث 
وا�شرتاتيجيات  الآم���ن���ة  امل���دن  اإدارة  ع��ل��ى  الأمل��ان��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
مع  التعامل  واآلية  الرقمي،  الأم��ن  ملفهوم  امل�شتقبلية  التطوير 

البالغات.
تاأتي لالطالع  الزيارة  اإن  راأ�ص اخليمة  وقال قائد عام �شرطة 

العاملية لتطوير الأداء، ولال�شتفادة من  املمار�شات  اأف�شل  على 
وتبادل  تقنياً،  املدن  اإدارة  الناجحة يف جمال  الأمنية  التجارب 
اخلربات يف هذا املجال، حيث تعترب اأملانيا من الدول ال�شباقة 
نعمل  وبالتايل  العاملي،  امل�شتوى  على  املجال  هذا  يف  واملتطورة 
املدن  اأم��ن  لإدارة  التقنية  امل��ج��الت  يف  اخل���ربات  اكت�شاب  على 
مبا ي�شاهم يف رفع م�شتوى الأمن والأمان وحتقيق روؤية وزارة 
الداخلية باأن تكون دولة الإم��ارات من اأف�شل دول العامل اأمناً 
اإطار  تاأتي يف  الزيارات اخلارجية  اأن مثل هذه  واأك��د  و�شالمة. 
التكنولوجي  الأم���ن  جم��ال  يف  لال�شتثمار  امل��ال  راأ����ص  �شندوق 
التطورات  مواكبة  بهدف  الذكية،  للمدن  الرقمية  للتقنيات 
اإىل  لفتا  الرقمي،  والتحول  التكنولوجي  امل��ج��ال  يف  الكبرية 
املجال  يف  العاملية  امل��ع��ار���ص  خ��ارط��ة  على  املعر�ص  ه��ذا  اأهمية 
بها  متيز  ال��ت��ي  ال��وا���ش��ع��ة  ال��دول��ي��ة  بامل�شاركة  م�شيدا  الأم��ن��ي، 
التي  والعملية  املهنية  وال�شتفادة  التنظيم  وم�شتوى  املعر�ص 

حتققت من خالل الزيارة.

عمر �سلطان العلماء: حلول الذكاء ال�سطناعي ت�سمن ال�ستباقية يف مواجهة التحديات

وفد �سرطة راأ�س اخليمة يزور املعر�س ال�سرطي GPEC يف اأملانيا

الدورة الأوىل من بينايل الفنون الإ�سالمية يف �سيافة ال�سعودية
•• الدرعية-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة بينايل الدرعية اإقامة الدورة الأوىل من بينايل الفنون الإ�شالمية 
يف ���ش��ال��ة احل��ج��اج ال��غ��رب��ي��ة مب��ط��ار امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال����دويل ب��ج��دة يف اململكة 
العربية ال�شعودية، خالل الفرتة من 23 يناير اإىل 23 اأبريل 2023م، وذلك 
عنوان  حتت  الفنية،  املجالت  خمتلف  يف  املتخ�ش�شني  من  عاملي  فريق  باإ�شراف 
اأول  يعد  احلدث  هذا  اإن  )وا���ص(  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  وقالت  بيت".  "اأول 
الغربية  اخل��ي��ام  و���ش��ي��ق��ام يف  ال��ع��امل،  م�شتوى  ع��ل��ى  الإ���ش��الم��ي��ة  للفنون  ب��ي��ن��ايل 
 SOM املعمارية  ال�شركة  قبل  من  ت�شميمها  مت  التي  احلجاج  ل�شالة  املحاذية 
1983. وا�شافت  اآغا خان للعمارة عام  1981، وح��ازت حينها على جائزة  عام 
اأُن�شئ  مربع  م��رت   70،000 م�شاحة  على  ميتد  ق�شم  على  �شيحتوي  امل��وق��ع  اأن 
قاعات  وت�شمل  البينايل،  فعاليات  ل�شت�شافة  املخ�ش�شة  املرافق  لي�شم  خ�شي�شاً 

املعر�ص، امل�شرح، امل�شجد، الور�ص الفنية، وقاعات الندوات التي �شتقام فيها خمتلف 
فعاليات الربنامج الثقايف التابع للبينايل، اإ�شافة اإىل ت�شكيلة من املتاجر واملقاهي 
واملطاعم. وذكرت اأن البينايل ياأتي يف ق�شمني مرتابطني؛ اأحدهما داخلي والآخر 
خارجي، يقدمان حواراً متناغماً بني املواقع املقد�شة وطقو�ص العبادات التي تلهم 
الفنانني لت�شويرها وترجمتها، وتوثيق انعكا�شاتها على وجدان الفرد واجلماعة 
ت�شع  التي  امل�شلمني"،  "قبلة  فكرة  ح��ول  الداخلية  الفنية  املعار�ص  ..وتتمحور 
مكة املكرمة يف قلب احلدث، اأما حتت مظالت �شالة احلجاج الغربية �شابقاً، فاإن 
الأعمال الفنية الرتكيبية اخلارجية �شتكون فريدة من نوعها، و�شت�شتلهم اإنتاجها 
للّنا�ص"  َع  ُو�شِ بيٍت  "اأّول  ب�شفتها  امل�شرفة  الكعبة  وتفرد  املكرمة  اأهمية مكة  من 
..و�شتعر�ص ت�شكيلة متنوعة من الأعمال الفنية املعا�شرة واملقتنيات التاريخية، 
من  اأث��ري��ة  مقتنيات  على  يحتويان  منف�شلني  جناحني  يف  اأهمها  �شيكون  التي 

امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي.
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اإع����������الن
بونري  :انرت  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1945228 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداللطيف �شعيد بخيت عمرو العامري ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل حممداملهدي عبداهلل ال�شاطري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
مطبخ  :مطعم  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الزهراء ال�شعبي
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 3805824 

تعديل وكيل خدمات
حذف امنه ال�شيخ مع�شوم عبدالقادر

تعديل �شكل قانوين
من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة مهنية

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�ص  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
فيو  التجاري:بارك  بال�شم   CN  1072463  : رقم 
للمالب�ص ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ال�شادة :القلعة الف�شية  باأن /  التنمية الإقت�شادية  تعلن دائرة 

لت�شليح كهرباء ال�شيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1045222 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة من�شور حممود حاجي ح�شن املرزوقي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد �شعيد را�شد الهنائي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
�شتار  :نايت  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 3752440 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فا�شل داود �شليمان عبداحل�شني حممد ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر من�شور علي نا�شر النعيمي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ب�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN تامي لال�شتثمار العقاري رخ�شة رقم:3839694 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اوراكل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للنقليات العامة رخ�شة رقم:1174154 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الب�شمه 

 CN للزهور  رخ�شة رقم:2157118 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

 CN جنمة الباهية  رخ�شة رقم:1008855 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوموريه 
 CN لتجارة الواين والدوات  رخ�شة رقم:3727229 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/درميز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN هوم ديكور  رخ�شة رقم:3681639 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

 CN الكنز للرجال  رخ�شة رقم:2191781 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بنغالدي�ص لل�شيانه العامه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1013753 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:المارات العامليه ملعدات املطابخ ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي - �شارع النجدة - حمل 8 - 10.9 - �شرق 18/2 - ق 

القبي�شي خليفه  �شعيد  بناية/�شند   -  159
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1169334 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2022/6/1 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205021209
تاريخ التعديل:2022/6/4

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:م�شرت ديليفري للتو�شيل - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2880674 
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعيني ال�شادة/الدره للمراجعة والتدقيق )�شليمان احمد �شامل( ، كم�شفي 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/5/31 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205021091
تاريخ التعديل:2022/6/6

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:كراج عيون العني لل�شيارات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
البلديات  دائرة  مبنى  العا�شر   10 ليتاق  ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 

والنقل - بلدية مدينة العني
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 4024245 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعيني ال�شادة/الدره للمراجعة والتدقيق )�شليمان احمد �شامل( ، كم�شفي 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/5/25 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205020216
تاريخ التعديل:2022/6/5

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القوة ال�شلبة للمقاولت العامة  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3756409 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ القوة ال�شلبة للمقاولت العامة

ALQOAH ALSALBAH GENERAL CONTRACTING

اإىل/ القوة ال�شلبة للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALQOAH ALSALBAH GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأريا�ص للعطور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3001390 
تعديل راأ�ص املال / من 0 اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ اأريا�ص للعطور
ARIAS PERFUMES

اإىل/ اأريا�ص للعطور - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 ARIAS PERFUMES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاحل اجلنوبي لل�شفريات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2844750 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شاحل اجلنوبي لل�شفريات

ALSAHIL ALGANOBI TRAVELS

اإىل/ ال�شاحل اجلنوبي لل�شفريات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALSAHIL ALGANOBI TRAVELS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البلدة للخدمات التجارية ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1090807 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمال جابر خمي�ص الظريف ال�شام�شى ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شماء جمال جابر الظريف ال�شام�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة الريادة العاملية

ALREYADA INTERNATIONAL GROUP
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ البلدة للخدمات التجارية ذ.م.م
AL BALDAH TRADING SERVICES L.L.C

اإىل/ البلدة للخدمات التجارية - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL BALDAH TRADING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• ال�صارقة-وام: 

جمعية  اإدارة  جم��ل�����ص  ا���ش��ت��ع��ر���ص 
اجتماعه  خ���الل  اخل��ريي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
اأم�ص مبقر اجلمعية الرئي�شي برئا�شة 
القا�شمي  ب���ن حم��م��د  ���ش��ق��ر  ال�����ش��ي��خ 
ال�شتعدادت  الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
املقبلة  الأ�شحى  القائمة حلملة عيد 
مناق�شة  ط����رح  ع��ل��ى  الت����ف����اق  ومت 
العر�ص  للوقوف على  امل��وردي��ن  اأم��ام 
مناق�شة  ج��ان��ب  اإىل  م��ن��ه��ا  الأن�����ش��ب 
الق�����رتاح�����ات اخل���ا����ش���ة ب���امل���ب���ادرات 

امل�شاحبة للحملة.
وقال ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي 
اأن اجلمعية قطعت �شوطا كبريا نحو 
الريادة يف العمل اخلريي والإن�شاين 
وهو ما ي�شتوجب البناء عليه ل�شمان 

ا�شتمرارية املراكز املتقدمة يف �شناعة 
الدعم مل�شتحقيه.

احلملة  نتائج  املجتمعون  وا�شتعر�ص 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة امل���ا����ش���ي���ة وم���وؤ����ش���رات 
جناحها حيث و�شل �شدى م�شاريعها 
م�شتفيد  املليون  ون�شف  مليون  اإىل 
وه���و م��ا ي��وؤك��د اأن امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي مت 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ق���د ح��ق��ق��ت اأه���داف���ه���ا كما 
تخللتها  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  ن���اق�������ص 
احل��م��ل��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ت��ه��ا يف 

القريب العاجل.
ال��دور اخلارجي  كما ناق�ص الجتماع 
تتواجد من خالله  وال��ذي  للجمعية 
يف اأكرث من 110 دول حول العامل ما 
بني م�شاريع اإن�شائية وحمالت اإغاثية 
وبرامج كفالة اأيتام واحلاجة اإىل فتح 
مناطق  يف  للجمعية  اأخ����رى  م��ك��ات��ب 

متفرقة خا�شة يف دول غرب اأفريقيا 
اجلمعية  ر�شالة  ا�شتمرارية  ل�شمان 

امل��ك��ات��ب بتزويد  ه����ذه  ت��ت��ك��ف��ل  ح��ي��ث 
الدرا�شات  وتقارير  بنتائج  اجلمعية 

وامل�����ش��ح اجل���غ���رايف ل��ل��م��واق��ع الأك���رث 
وكذلك  اخلريية  للم�شاريع  احتياجا 

مالئمة  الأك������رث  امل�������ش���اري���ع  حت���دي���د 
يعزز  مما  منطقة  كل  �شكان  لطبيعة 
دور اجلمعية يف دعم احتياجات �شكان 

تلك املناطق النائية.
وثمن املجتمعون دعم �شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم 
مل�شرية  املتوا�شلة  ورع��اي��ت��ه  ال�شارقة 
العمل اخلريي يف الإمارة واإ�شهاماته 
العام  م��دار  على  امل�شتمرة  الإن�شانية 
والتي كان لها كبري الأثر يف النهو�ص 

مب�شرية العمل اخلريي يف الإمارة.
بيات  را���ش��د  حممد  الج��ت��م��اع  ح�شر 
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة والأع�شاء 
و�شالح  ال�شويدي  مطر  غامن  �شعيد 
القاب�ص الطنيجي ود.  حممد �شعيد 

يعقوب علي �شعيد خلف النقبي.

•• ال�صارقة -وام:

مبوجب  طبيعية  حممية  اإعالنها  مت  التي  نعري  ب��و  �شري  ج��زي��رة  تعترب 
ال�شقر" املهددة  "منقار  تكاثر �شالحف  اأهم مواطن  اأم��ريي من  مر�شوم 

بالنقرا�ص �شمن قائمة الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة.
"منقار  �شالحف  اإح��دى  ت�شل  عام  كل  يونيو من  اأول  ليل  انت�شاف  فعند 
بداأ  قد  التي  اأنواعها  من  العديد  �شمن  نعري  بو  �شري  ال�شقر" جلزيرة 
توافدها منذ ثالثة اأ�شهر �شابقة للتع�شي�ص لياًل يف �شواطئ اجلزيرة الأكرث 
متيزاً واأماناً بعيداً عن الأ�شواء وال�شو�شاء لي�شل عدد اأع�شا�ص ال�شالحف 
اإىل اأكرث من 300 ع�ص منت�شر على 27 �شاطئا رمليا يف اجلزيرة التابعة 

لإمارة ال�شارقة وتبعد عن �شواحلها م�شافة 110 كيلومرتات �شماًل.
اأن  بعد  بي�شها  و�شع  يف  بنجاح  مهمتها  ال�شقر"  "منقار  �شلحفاة  وتتم 
حفرت ع�شها دون قلق من عبث ب�شري لترتك ما بني 90 و110 بي�شات 
يف الع�ص وتعود اإىل البحر يف حني �شت�شتغرق عملية تفقي�ص البي�ص ما بني 

يوماً. و70   50
ت�شاطر  م��رب��ع  13كم  م�شافة  ع��ل��ى  امل��م��ت��دة  ال�����ش��اح��رة  اجل��زي��رة  ت��ل��ك  يف 
الأخرى  الكائنات  اخلر�شنة  وطيور  �شنني/  /اأب��و  الأ�شخم  النور�ص  طيور 

ا�شتعمار �شواطئها لت�شنع برتبتها احلمراء اآلف الأع�شا�ص وهي مطمئنة 
لختيارها املالذ الآمن الذي ُو�شعت له قوانني �شارمة حلماية الكائنات 

احلية املوجودة فيها.
وت��زخ��ر اجل��زي��رة ب��ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة اخل�����ش��راء النادرة 
والغزلن والقنافذ والزواحف لت�شكل حمميتهم املتكاملة دون عبث ب�شري 
الأحمر  املعطف  �شمك  وج��ود  اكت�شاف  اجل��زي��رة  �شجلت  حيث  بطبيعتها 

والذي مل ي�شبق اكت�شافه يف مياه اخلليج من قبل.
وارتبطت جزيرة �شري بو نعري بالذاكرة ال�شارقية ملا حتفظه �شجالتها من 
اأن�شاأ الربيطانيون يف فرتة  الأح��داث املهمة ذات القيمة التاريخية ففيها 
وجودهم باملنطقة اأول �شكة حديد يف الإمارات التي بقي منها بع�ص القطع 

املوجودة بجانب ال�شاطئ حتت �شطح البحر.
ومن ال�شواهد التاريخية التي حتتفظ بها اجلزيرة "بئر" متيزت بعذوبة 

مياهها التي حتكي الروايات عن قدرتها يف �شفاء الأمرا�ص.
وعرث يف اجلزيرة على اأوان فخارية يعود بع�شها اإىل الع�شر احلديدي اأي 
اإىل نحو 3500 عام م�شت يف حني يعود بع�شها الآخر اإىل 1500 عام ما 

يوؤكد ا�شتمرار الن�شاط البحري للجزيرة خالل 35 قرناً.
اأي�شا مقربة ت�شم رفات عدد من الغوا�شني ومناجم  وتوجد يف اجلزيرة 

ال�شعوب  ت��ط��ور  ت��اري��خ  م��ن  مهمة  تاريخية  مرحلة  متثل  ال��ت��ي  التعدين 
القاطنة على �شفاف اخلليج العربي.

وتبدو اجلزيرة احلمراء بت�شاري�شها ومتازج األوان تربتها بوهجها الوردي 
اأنها غنية باملعادن مبا فيها  مثل كوكب املريخ حيث ُت�شري معلوماتها اإىل 
الكربيت واأك�شيد احلديد لذلك تلونت تربتها بالأحمر وا�شتخدمت ال�شكة 
اخلارج  اإىل  لت�شديرها  ال�شفن  اإىل  امل��ع��ادن  لنقل  امل��ا���ش��ي  يف  احل��دي��دي��ة 
�شكل  على  ال��ي��وم  حتى  م��وج��ودة  بقيت  مناجم  ل�شتخراجها  وخ�ش�شت 

كهوف.
الغني  وحميطها  مياهها  و�شفاء  الرملية  ب�شواطئها  اجل��زي��رة  وتتميز 
76 نوعاً من الأ�شماك  اأكرث من  باحلياة املرجانية وال�شمكية التي ت�شم 

و40 نوعاً من ال�شعاب املرجانية.
جزيرة �شري بو نعري التي و�شفها ال�شعراء ب� "الدمعة التي �شقطت يف مياه 
اخلليج".. متتزج بها معاين البحر بالطبيعة البيئية النادرة لرتوي ق�شة 
م�شرحاً  لهم  �شكلت  لطاملا  التي  بالبحر  احلميمية  ال�شارقة  اأبناء  عالقة 
للعمل والرزق واملغامرة يف الوقت الذي كانت فيه امللجاأ الآمن لل�شفن التي 

تواجه اأعا�شري البحر وكانت مقراً للغوا�شني والباحثني عن اللوؤلوؤ.
الدولية  التفاقية  يف  اإدراج��ه��ا  مت  اإذ  الدولية  باأهميتها  املحمية  ومت��ت��از 

لالأرا�شي الرطبة /رام�شار/ ملا تتمتع به من �شفات ومكونات غنية وزاخرة 
وكذلك �شمن قائمة اليوني�شكو التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي وقبولها 
اأي�شاً يف مذكرة تفاهم حول حماية واإدارة ال�شالحف البحرية يف املحيط 

الهندي وجنوب �شرق اآ�شيا.
وكان �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
قد �شهد فعاليات الن�شخة الثانية والع�شرين من مهرجان �شري بو نعري 
ال�شنوي الذي اأقيم على مدار يومي 3، 4 يونيو اجلاري وي�شتهدف اإبراز 
وتر�شيخ عالقة  للجزيرة  وال�شياحية واحل�شارية  البيئية  واملكانة  القيمة 

الأجيال املتعاقبة ببيئتهم وتراثهم.

جزيرة �سري بو نعري ..املالذ الآمن لنوادر الكائنات احلية

خريية ال�سارقة ت�ستعر�س خطتها حلملة عيد الأ�سحى

Date 7/ 6/ 2022  Issue No : 13563
Notarial Notice by Publication

No. (122097/2022)
Notifier : National Bank of Fujairah
Represented by Advocate : Dr. Ali Ismail Al Jarman,
Notified Parties:
1. QASR AL MELOUK BLDG. MAT TR  First Notified Party
2. MOHAMED DEBBI, Dominican nationality. Second Notified Party 
3. WADI AL ALWAN TRANSPORT L.L.C  Third Notified Party
4. FATEN MOHAMED RASIM BAKRI, Syrian Nationality. Forth Notified Party

Subject : Notice for the First to Fourth Notified Parties to severally and jointly 
pay the due debt-amount under the aforementioned cheques amounting to AED 

852,238.79 (Eight Hundred Fifty-Two Thousand Two Hundred Thirty-Eight UAE 
Dirhams and Seventy-Nine Fils) plus the legal interest of 12% per annum from the 

due date on 13/01/2022 until full payment
The Notifier is a Commercial Bank licensed to provide commercial banking services 
in accordance with laws and regulations applicable in the UAE under the umbrella of 
the UAE Central Bank.
The First and Second Notified Parties endorsed the cheques drawn of the account of 
the Third Notified Party and signed by Fourth Notified Party, subject matter of the 
claim, in favor of the notifier in order to settle its debts to the notifying bank.
Upon presenting cheques for disbursement on their due date with the drawee bank, 
they returned unpaid due to closing the account (Account closed).

# Cheque 
No

Cheque 
Date

Cheque 
Amount

Drawn from 
Account of In favor of Beneficiary-

Endorsee

1 000447 20/12/2021 310،897،56
Dirhams

Wadi 
Al Alwan Transport 

L.L.C
Qasr Al Melouk Bldg.

Mat TR NBF

2 000450 09/01/2022 201،374.23 
Dirhams

Al Alwan Transport 
L.L.C

Qasr Al Melouk Bldg.
Mat TR NBF

3 000352 13/01/2022 339،967.00
Dirhams

Al Alwan Transport 
L.L.C

Qasr Al Melouk Bldg.
Mat TR NBF

TOTAL 852،238.79 
Dirhams

Eight Hundred Fifty Two Thousand Two Hundred Thirty Eight 
UAE Dirhams and Seventy Nine Fils.

As a result, an amount of AED 852,238.79 (Eight Hundred Fifty-Two Thousand 
Two Hundred Thirty-Eight Dirhams and Seventy-Nine fils) is payable by the notified 
parties in favour of the notifier.
Whereas Article 599 of the Commercial Transactions Law states that:
1. A cheque may not be issued unless the drawer has with the drawee, at the time of 
drawing the cheque, funds which he can dispose of by check pursuant to an express 
or implicit agreement.
2 - Whoever draws a cheque in person, or through a person receiving an order to draw 
it for his account, shall deposit sufficient consideration for its payment.
In addition, Article 609 of the same Law also states that "Unless otherwise 
provided, an endorser is liable for payment of the cheque".
Whereas the first and second notified parties used the above-mentioned cheques drawn 
on the account of the third notified party, and signed by its legal representative, who 
is the authorized signatory for the fourth notified party with the National Bank of 
Fujairah, by endorsing such cheques in favor of the notifying bank in consideration 
of bank facilities, consequently the drawer and the endorser shall pay the value of 
the said cheques.
According to the provisions of article 442 of the Commercial Transactions Law, 
the bank shall acquire the ownership of the discounted commercial paper and 
shall exercise all the rights of the bearer as he may have recourse against the 
signatories of the paper.

Therefore
The notifier hereby serves this notice to all the notified parties "from first to fourth" 
in order to pay jointly and severally the due debt amount under the above-mentioned 
cheques amounting to AED 852,238.79 (Eight Hundred Fifty Two Thousand Two 
Hundred Thirty Eight Dirhams and Seventy Nine Fils) and the legal interest for 
the same amount @ 12% per annum from the due date on 13/01/2022 until the full 
payment, within five days from date of receiving this notification, otherwise, legal 
procedures will be taken against you to claim this debt.

With all respect,
Notary Public
(Signed and Stamped on 31 May 2022)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 7/ 6/ 2022  Issue No : 13563
Defendant's notification by publication 

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0001318 civil (partial)

To the defendant : Chepozy Solmon Nwafor
As on the date the attached judgment was issued against you in favor of the 
plaintiff. Sharjah Taxi LLC. At the above-mentioned Case
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the 
execution of the aforementioned judgement and to pay the determined fees
And since the judgment to be executed is as follows:
The grand total including fees and charges : 8152
You are required to implement what was stated in the above-mentioned 
executive document within 15 days from the date of your announcement of 
this notification.  In case of violation, the court will take the necessary legally 
enforcement procedures against you
Judge/
Waleed Khamees Abdullah Al Khadeem
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 7/ 6/ 2022  Issue No : 13563
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/185- real estate execution
Considered at :  4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 585/2020 partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 1.304.215) including the 
fees and expenses.
Execution Applicant: Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubai -  Airport St  - Port Saeed - Business Point – Mezzanine - 
Office (9)- 0504643947 -  email: EXECUTION1@OMALC.AE -  Makkani: 3244594826 
-  IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Muhammad Irfan Muhammad Zakaria, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 1.304.215) to the 
execution applicant or court's treasury.  Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by / Mahmoud Ghulam Al Balooshi
Date of approval /02-06-2022 11:29:37

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 7/ 6/ 2022  Issue No : 13563
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1439- partial real estate 
Considered at : 7th Partial Real Estate Department No. 248 
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (194.547), fees, 
expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment Inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building - Mezzanine 
- Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae -  Makkani: 3244594826 - IBAN: 
AE090500000000020106942
Notifiee  : 1-Damir Faizulin, his capacity: Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session 
held on 24-11-2021 in the said case by obliging the Defendant to pay to the Plaintiff an Amount of 
(AED 94.547) and legal interest of 5% annually from the date of Judicial claim until full payment 
and obliged the Defendant to pay the fees, Expenses and five hundred dirhams as attorneys' fee and 
rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect 
from the next day of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed 
bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/ Omar Ahmed Al Yasi.
Date of approval/ 06-06-2022 09:50:38

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 7/ 6/ 2022  Issue No : 13563

577/2022/208 Civil Execution
Notice and assignment to fulfill publication

Notice of publication details:
To the Respondent : 1. Dallas Star Cleaning Services LLC

(unknown residence)
The Claimant, Ruqayya Rashed Mohamed Al-Mehrzi filled 
the above-mentioned executive lawsuit against you and 
obligated you to pay the executed amount of AED 15275.00 
to the Claimant or the court treasury. Therefore, the Court 
will initiate executive procedures against you in the case of 
non-compliance with the said resolution within 15 days of 
the publication of this Notice.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 7/ 6/ 2022  Issue No : 13563
Court of Appeal

Memo Notification by Publication (Appeal)
In the appeal No : 382/2022/6 - real estate appeal
Considered at : Department of Urgent Matters and Execution - appeal No. 89
Subject of appeal :appealing the judgment issued in the case No. 7/2022- real estate appeal, 
fees, expenses and attorneys' fee.
Appellant : Al Owais And Al Matrooshi Advocates And Legal Consultants.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building - 
Mezzanine  - Office No. 9 - Tel: 0506335560  - Email : AlMatrooshi@omalc.ae - Makkani 
: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : 1- Wasinee Jeffery, his capacity: Appellee
Subject of Notification : has appealed the decision/judgment issued in the case No. 7/2022- 
real estate appeal on 07/04/2022. A remotely session was set on Wednesday corresponding 
to 15-06 2022 at 5:30 pm in litigation hall. Therefore, you are kindly requested to attend in 
person or by attorney, otherwise, the court will issue its judgment in absentia.
Prepared by/Thaniya Salem Al Falasi.
Date of approval / 03-06-2022 09:20:06

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472

Date 7/ 6/ 2022  Issue No : 13563
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1441- partial real estate
Considered at : 7th Partial Real Estate Department No. 248
 Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (279.999), fees, 
expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff  :  Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai -  Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building - 
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 -  Email: info3@omalc.ae -  Makkani : 3244594826 
-  IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Zenab Majid Nokhas, his capacity : Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its 
session held on 24-11-2021 in the said case by obliging the Defendant to pay to the Plaintiff an 
Amount of (AED 79.999) and legal interest of 5% annually from the date of Judicial claim until 
full payment and obliged the Defendant to pay the fees, Expenses and five hundred dirhams as 
attorneys' fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal within 
thirty days with effect from the next day of publication of this notification. Issued in the name 
of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been 
publicly announced.
Prepared by/ Omar Ahmed Al Yasi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 7/ 6/ 2022  Issue No : 13563
Notice by Publication 

18/2021/1340, Partial Real Estate
Notice Details

Details of the Notice by Publication 
To the Defendant : 1. Ramez Mansour  , 2. Mohamed Wali

Unknown Address
Whereas, the Plaintiff «Masoud Nimatullah Raphaian” represented by Hassan 
Abdullah Mohammed Al Abdooli filed the Lawsuit against you regarding the 
cancelation of the Sale Contract in addition to the obligation to pay an amount 
of (AED 539600) plus 12% as the Legal interest from the delivery date until 
the full payment in addition to pay the fees and expenses. The Hearing dated 
Monday corresponding to 13/06/2022 at 10:00 a.m. in the remote litigation hall 
&BUILDING_DESC So that you shall assign to present personally or by an 
attorney in addition to submit your memorandums and exhibits to the Court at 
least three days before the Hearing. 
Lawsuit's management office
The Judgments and minutes of the Court Hearings
View Details

18/2021/1340, Partial Real Estate

Notice by Publication

70392
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تقرير املراجع امل�شتقل اإىل جمل�س اإدارة البنك الوطني الإيراين

البنك الوطني الإيراين
 فروع الإمارات العربية املتحدة

القوائم املالية وتقرير املراجع امل�شتقل 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

BANK MELLI IRAN 
بن����ك ملرّ����ي اإي����ران

قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

قائمة الربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل الآخر  لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

قائمة التغريات يف اأ�شهم راأ�س مال امل�شاهمني لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

قائمة املركز املايل  31 دي�شمرب 2021
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 إن�آر�دو����وشر�اه�محاسبون�قانونيون 
 عضو��شركة�دي�إف��ي�الدولية

 يرا�يالبنك�الوط���إلا تقر�ر�املراجع�املستقل�إ���مجلس�إدارة�
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 القوائم�املاليةتقر�ر��شأن�تدقيق�
 الرأي

د�سم����٣١")،�وال����شتمل�ع���قائمة�املركز�املا���كما����البنك("فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة� -�يرا�يلبنك�الوط���إلا لراجعنا�القوائم�املالية�
وقائمة�التدفقات�النقدية�للسنة�املن��ية����أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�وقائمة�الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر�وقائمة�التغ��ات�����۲۰۲۱

�ا�ملا�هو�منصوص�عليه����الصفحاتاملرفقة�بالقوائم�املالية�وفًق �ألاخرى التفس��ية��وإلايضاحات وم��ص�للسياسات�املحاس�ية�الهامةذلك�التار�خ،�
 .٧٠إ����٥من�

�تظهر� �املرفقة �املالية �القوائم �أن �رأينا، ��� �للشركة ���عدلاملركز�املا�� ��� �كما �ا��وهر�ة �النوا�� ��افة �۲۰۲۱د�سم����٣١من �وتدفقا��ا�، �املا�� وأدا��ا
  للتقر�ر�املا��.خ،�وفقا�للمعاي���الدولية�قدية�للسنة�املن��ية����ذلك�التار�الن

 أساس�الرأي�
مراجعة�ب�فيما�يتعلقسم�مسؤوليات�املراجع�تمت�مراجعتنا�وفقا�للمعاي���الدولية�للمراجعة.�إن�مسؤولي�نا�بموجب�تلك�املعاي���تم�توضيحها����ق

�إننا�مستقلون�عن� ��البنكالقوائم�املالية����تقر�رنا. ذات�الصلة�بمراجعتنا�إلامارات�العر�ية�املتحدة�آداب�املهنة�املعتمدة����لقواعد�سلوك�و وفقا
.�باعتقادنا�أن�أدلة�املراجعة�ال���حصلنا�عل��ا��افية�ومالئمة�لتوف���وفقا�لتلك�القواعد�ألاخرى للقوائم�املالية،�كما�أننا�ال��منا�بمسؤولياتنا�ألاخالقية�

 .أساس�إلبداء�رأينا
 تن�يه

 دون�إبداء�أي�تحفظ����رأينا،�نلفت�الان�باه�إ���ما�ي��:
�١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣رقم��التعميما����،�تجاوز�البنك�حدود�التعرض�املنصوص�عل��القوائم�املالية(ج)�ع����٧مناقشته����إلايضاح��وفًقا�ملا�جرت�-١

�يتعلق�٢٠١٣نوفم��� �مراقبةبل�فيما �من�وائح �ألاق��� ��ا��د �وجدول �و�عديالته �التعرض �الصادر�عن �التعرض �من �ألاق��� �إلامارات�ا��د مصرف
الرئ�����والفروع��للمقر التعرض�لق�بفيما�يتع�،٢٠١٣نوفم����١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣�التعميم�رقم)�من�٢(�رقم�ع���املادة�بناءً .�العر�ية�املتحدة�املركزي�

��أساس٪�من�٣٠سمح�بتجاوز�،�ال��ُ ج�دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�و�غض�النظر�عن�تار�خ�الاستحقاقالعاملة�خار  تجاوز�حيث�رأس�مال�البنك.
�ا��د�العاملة�الرئ�����وفروعه��للمقر �عرض�البنك� ����رأس�مال�البن�أساس٪�من�٣٠وهو��املتفق�عليه���ا��ارج �٢٠٢١د�سم����٣١ك�كما وفيما�.

�املوضوع ���ذا �يتعلق �إعفاء �البنك �طلب �تقديم، �بموجب �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات ��مصرف ��١٤٠٠/٠٠٠٣/٠٠٠١١�.رقمخطاب �٢٨بتار�خ
 مارات�العر�ية�املتحدة�املركزي.مصرف�إلا مالحظات�تقر�ر�فحص�ع���فيه��ردالرئ�����والذي��إ���املقر �٢٠٢١د�سم���

�افة�متطلبات�السيولة�،�يواصل�البنك�مراقبة�١٩-�وفيدان�شار�،�واستجابة�ألزمة�القوائم�املاليةع����٣١رت�مناقشته����إلايضاح�رقم�وفًقا�ملا�ج�-٢
واصل�البنك�يس�نار�وهات�الاقتصادية�ا��الية.�طوارئ�السيولة�واختبارات�الضغط�ال����عكس�الا��اصة�ب�ا��طط�بإعداد�والتمو�ل�والاستجابة�لها

،�قائمة�املركز�املا��تار�خ�وفًقا�لاس�يعاب�التأث���املحتمل�لالضطراب�ا��ا������الف��ة�املقبلة.�ع����السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�قدرةإعادة�تقييم�
املالية�ع���أساس�مبدأ�الاستمرار�ة.�اعتمد�تلك�القوائم��أعدت�مزاولة�عمليات�البنك.�و�ناًء�ع���ما�تقدم،�فإن�إدارة�البنك�ع���ثقة�من�استمرارها���
وع���وجه�ا��صوص�تلك�املقدمة�إ���،�تدفق�الائتمانات�املقدمة�إ���الاقتصادضمان���غرض�فعاًال ن�ً�ا�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�

� �وقوع �جراء ��شدة �تأثرت �ال�� �القطاعات �١٩-�وفيدأزمة �أعلن �املتحدة. �العر�ية �إلامارات ��مصرف �الاقتصادي�املركزي �للدعم �شاملة �خطة عن
لبنوك�يفتح�املجال�أمام�ا،�مما�٢٠٢٠أبر�ل��٦�ا��طة�الشاملة�للدعم�الاقتصادي�املس��دف�بتار�خبرنامج�راجع�و �٢٠٢٠مارس��١٥�بتار�خاملس��دف�

.�لم�يتمكن�البنك�من�املشاركة����لعمال��مالفائدة��رأس�املال/�ت�لفة�ونقل�الفوائد�من�خالل�تأجيل�تحمل�أي�دون التمو�ل�ة�بالوصول�إ���ماراتيإلا 
من����الاعتبار�أساس�املوضوع�أخذ�.�مع�سو�فتعدم�توفر�نظام�بمصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ن�يجة�لا��اص��دون�ت�لفة�سهيل�التمو�ل�

خالل�العام�املحسن�داخ���ال�لة�للدعم�الاقتصادي�املس��دفا��طة�الشام�البنك�برنامج�نفذ،�وجه�نظر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 السابق.و ا��ا���

 ..........)�الصفحة�التالية���فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��-�يرا�يالبنك�الوط���إلا تقر�ر�املراجع�املستقل����تا�ع�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يتا�ع�تقر�ر�املراجع�املستقل����البنك�الوط���إلا 
 القوائم�املالية�مجلس�إلادارة�وامل�لف�ن�با��وكمة�عن�مسؤوليات�

والقانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�ة�إعداد�القوائم�املالية�وعرضها��ش�ل�عادل�وفقا�للمعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���يمسؤول�البنكإدارة��تتحمل

وعن�الرقابة�الداخلية�ال���)،�بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥)�لسنة�٢والقانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(�٢٠١٨لسنة��١٤املتحدة�رقم�

�ضر  �إلادارة �التحر�فتراها �من �خالية �مالية �قوائم �إلعداد �ا��ور�ة ��وهري �أو�خطا�ةناتجسواء�أ�انت �غش �عن .� �املالية، �القوائم �إعداد �تتحملعند

ع���الاستمرار����العمل�وفقا�ملبدا�الاستمرار�ة�وإلافصاح،�حسبما�هو�مالئم،�عن�ألامور�ذات�العالقة�بمبدأ��البنكة�تقو�م�مقدرة�يدارة�مسؤولإلا 

 ذلكأو�ل�س�هناك�خيار�مالئم�بخالف��عمليا��ا�أو�إيقاف�البنكالاستمرار�ة،�وتطبيق�مبدأ�الاستمرار�ة����املحاسبة،�ما�لم�تكن�هناك�نية�لتصفية�

 .البنكع���عملية�إعداد�التقر�ر�املا������ ة�إلاشرافيمسؤول�امل�لفون�با��وكمة�يتحمل

 مراجعة�القوائم�املاليةب�فيما�يتعلقمسؤوليات�املراجع�

عن�غش�أو�خطأ،��ةناتجسواء�أ�انت��وهري�ا�ف�ن�التحر�تتمثل�أهدافنا����ا��صول�ع���تأكيد�معقول�فيما�إذا��انت�القوائم�املالية�ك�ل�خالية�م

القيام���ا�وإصدار�تقر�ر�املراجع�الذي�يتضمن�راينا.�إن�التأكيد�املعقول�هو�مستوى�عا���من�التأكيد،�إال�أنه�ل�س�ضمان�ع���أن�املراجعة�ال���تم�

جوهر�ة،�بمفردها��عدو�ُ وفقا�للمعاي���الدولية�للمراجعة�ستكشف�دائما�عن�تحر�ف�جوهري�موجود.�و�مكن�أن�ت�شأ�التحر�فات�عن�غش�أو�خطأ،�

 .تؤثر�ع���القرارات�الاقتصادية�ال���يتخذها�املستخدمون�بناء�ع���هذه�القوائم�املاليةان�يمكن��ش�ل�معقول�توقع�أ��ا�أو����مجموعها،�إذا��

 ما�ي��:الل�املراجعة،�كما�نقوم�ب،�فإننا�نمارس�ا��كم�امل���ونحافظ�ع���نزعة�الشك�امل���خوفقا�للمعاي���الدولية�للمراجعة�وكجزء�من�املراجعة،

ملواجهة�تلك�����القوائم�املالية�سواء��انت�ناتجة�عن�غش�أو�خطأ،�وتصميم�وتنفيذ�إجراءات�مراجعة�هاوتقو�ممخاطر�التحر�فات�ا��وهر�ة�تحديد��-

ف�جوهري�ناتج�عن�غش�أع���من��تحر �املخاطر،�وا��صول�ع���أدلة�مراجعة��افية�ومالئمة�لتوف���أساس�إلبداء�رأينا.�و�عد�خطر�عدم�اك�شاف

 إلجراءات�الرقابة�الداخلية�ا��طر�الناتج�عن�خطأ،�ألن�الغش�ينطوي�ع���تواطؤ�أو�تزو�ر�أو�حذف�متعمد�أو�إفادات�مضللة�أو�تجاوز 

فيما�رأي���غرض�إبداء�تصميم�إجراءات�مراجعة�مالئمة�وفقا�للظروف،�ول�س��غرضا��صول�ع���فهم�للرقابة�الداخلية�ذات�الصلة�باملراجعة،��-

 .لبنكل�فاعلية�الرقابة�الداخليةيتعلق�ب

 .تقو�م�مدى�مالئمة�السياسات�املحاس�ية�املستخدمة،�ومدى�معقولية�التقديرات�املحاس�ية�وإلافصاحات�ذات�العالقة�ال���قامت���ا�إلادارة�-

ا�إ���أدلة�املراجعة�ال���تم�ا��صول�عل��ا،�فيما�إذا��ان�هناك�عدم��نادً است�تاج�مدى�مالئمة�تطبيق�إلادارة�ملبدأ�الاستمرار�ة����املحاسبة،�واس�-

وإذا�ما�تب�ن�لنا�وجود�عدم�تأكد�جوهري،�ع���الاستمرار����العمل،��البنكقدرة�ب�تث���شك�كب���فيما�يتعلقتأكد�جوهري�يتعلق�بأحداث�أو�ظروف�

فصاحات�غ����افية،�عندها�يتم��عديل�ائم�املالية،�أو�إذا��انت�تلك�إلا الواردة����القو �الصلةفصاحات�ذات�لفت�الان�باه����تقر�رنا�إ���إلا �يتع�ن�علينا

ألاحداث�أو�الظروف�املستقبلية�تؤدي�ذلك،��ورغمرأينا.��س�ند�است�تاجاتنا�إ���أدلة�املراجعة�ال���تم�ا��صول�عل��ا�ح���تار�خ�تقر�رنا�حول�املراجعة.�

 مستمرة. كم�شأة���أعمالهعن�الاستمرار���البنكإ���توقف�

ال��� داثتقو�م�العرض�العام،�وهي�ل�ومحتوى�القوائم�املالية،�بما����ذلك�إلافصاحات،�وفيما�إذا��انت�القوائم�املالية��ع���عن�املعامالت�وألاح�-

  ا�عادالً تمثلها�بطر�قة�تحقق�عرضً 

تم�خطط�للمراجعة�والنتائج�الهامة�للمراجعة،�بما����ذلك�أي�أوجه�قصور�هامة�بالنطاق�والتوقيت�امل�-من�ب�ن�أمور�أخرى��-امل�لفون�با��وكمة��نبلغ

 .���الرقابة�الداخلية�خالل�مراجعتنااك�شافها�

 ..........)�الصفحة�التاليةفروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�����-�يرا�يتا�ع�تقر�ر�املراجع�املستقل����البنك�الوط���إلا 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�ياملستقل����البنك�الوط���إلا تا�ع�تقر�ر�املراجع�

 ألاخرى تقر�ر�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�

 

 ،�نفيد�بما�ي��:)بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥لسنة��)٢القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(عمًال�بما�نص�عليه�

i.املعلومات�ال���رأيناها�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا��افةصلنا�ع���ح 

ii.القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�السار�ةألح�ام�ل،��افة�النوا���ا��وهر�ة،�من�وتمتثلللبنك��القوائم�املالية�أعدت����

 ).بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥)�لسنة�٢رقم�(

iii.قة.ومتطابمنتظمة��و��الت�دفاتر�حساباتبالبنك��يحتفظ 

iv.وشروط�إجرا��ا.�الصلةللبنك�عن�املعامالت�ا��وهر�ة�مع�ألاطراف�ذات��لقوائم�املالية�٧�إلايضاح�رقم�يب�ن 

v.�٢٠رقم�(مرسوم�القانون�الاتحادي��افة�أح�ام�ل�لالستمرار����الامتثالفعالة��إجراءاتالبنك��اتخذ�أمامنا،بناًء�ع���املعلومات�املتاحة�(

فيما��٢٠١٩)�لسنة�١٠قرار�مجلس�الوزراء�رقم�(و �والكسب�غ���املشروع،�رهابوتمو�ل�إلا �موالم�افحة�غسل�ألا ب�فيما�يتعلق�٢٠١٨لسنة�

تعديل�،�فيما�يتعلق�ب٢٠٢١)�لسنة�٢٦الاتحادي�رقم�(قانون�ومرسوم�ال�،٢٠١٨)�لسنة�٢٠قانون�رقم�(الئحة�التنفيذية�ملرسوم�الالب�يتعلق

�،يةرهاب�شأن�نظام�القوائم�إلا �٢٠٢٠لسنة��٧٤قرار�مجلس�الوزراء�رقم�و �،٢٠١٨)�لسنة�٢٠�عض�أح�ام�املرسوم�بقانون�اتحادي�رقم�(

�لوتنفيًذ  �املتعلقة�بمنع�وقمع�إلا ا �يتعلق�٢٠٢١)�لسنة�١٦وقرار�مجلس�الوزراء�رقم�(�،رهابقرارات�مجلس�ألامن القائمة�املوحدة�ب�فيما

�وا �للمخالفات �املذ�ورة �الان��ا�ات ��شأن �إلادار�ة �ألا لغرامات �غسل �م�افحة �إلا �موالإلجراءات �و رهابوتمو�ل �رقم�، �املركزي قرار�البنك

فيما��٢٠١٩)�لسنة�٢٤٩قرار�رقم�(وال�مات�غ���املشروعة،واملنظ�رهابوتمو�ل�إلا �موالجراءات�م�افحة�غسل�ألا فيما�يتعلق�بإ�٥٩/٤/٢٠١٩

�تنفيذب�يتعلق �رقم��آلية �الوزراء ��٢٠إجراءات�قرار�مجلس �ق�٢٠١٩لسنة ��شأن �رهابإلا ائمة �بدولة ��إلاماراتي�ن �املتحدة، ا�وتنفيًذ العر�ية

قيد�التنفيذ�،�و�لها�وإجراءات�مراقبة�الوثائقو�عض�عمليات�ألاتمتة��رهابقرارات�مجلس�ألامن�الدو���املتعلقة�بمنع�وم�افحة�تمو�ل�إلا ل

 .ا��اليةلعوامل�البي�ية�ا��ارجية�والاقتصادية�ن�يجة�ل

��،بخالف�ما�ورد�أعاله ��عتقد�أن�البنك�خالف�مالم�يلفت�ان�باهنا ����السار�ةألاح�ام�،�٢٠٢١د�سم����٣١الية�املن��ية����خالل�السنة�امل�،يجعلنا

)� �رقم �املتحدة �العر�ية �إلامارات �لدولة �الاتحادي �٢القانون �لسنة �املعدلة)�٢٠١٥) ��،(بصيغته ��تؤثر��ش�لال�� �للبنك�سل�� �املركز�املا�� �ع�� جوهري

 عملياته.ونتائج�

املعلومات���افةنفيد�بأننا�حصلنا�ع����،٢٠١٨ام�لع�١٤القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�وعمًال�بما�نص�عليه��،ذلك�باإلضافة�إ��

 .بما��ساعدنا����مراجعتناضرور�ة�الوالتوضيحات�

 

  :التوقيع

 عدنان�محمد�عبدهللا�سالم�ا��ابري 

 شر�ك

 وشر�اؤهن.�ر.�دو����

 ،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�د�ي٦٦٢رقم��ال��ل

 ٢٠٢٢�مارس�٠٤�التار�خ:
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�املركز�املا��

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ إيضاح 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠�مارا�يبالدر�م�إلا 

     ألاصول 
ألارصدة�النقدية�واملالية�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�

 املركزي 
٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ ٦ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ ٧ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ١٬٠٥١٬٢٠٣ ٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٢٬٢٩٨٬٩٤٠ ٩ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٩٧٬٣٥٢ ١٠ ألاخرى ألاصول�

 ٢٨٬٤٧٢  ٢١٬٠٢٧ ١١ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ١٥٬٧٣٤٬٨٧٠  ألاصول �إجما��

     ا��صوم
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٦٬٧٨٢٬٥٥١ ٨ ألاخرى املبلغ�املستحق�للبنوك�
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٣٬٢٨٣٬٤٠٧ ١٢ املبالغ�املودعة�للعمالء

 ٨٢٩٬٤٨١  ٢٬٠٠٥٬٠٥٦ ٧ املبلغ�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ١٩٢٬٢٥١  ١٠٩٬٤٢٥ ١٣ ألاخرى ا��صوم�

 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٢٬١٨٠٬٤٣٩  ا��صوم�إجما��
     

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٥٥٤٬٤٣١  صا���ألاصول 
     أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١ رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬٥٦٨  ٤٥٣٬٢٩٦ ٢١ الاحتياطي�القانو�ياملبلغ�

 ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٢٬١٠١٬١٣٥  ألار�اح�غ���املوزعة
 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٥٥٤٬٤٣١  أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن��إجما��

 

اختيار�السياسات�املحاس�ية�وإصدار�ألاح�ام�ال����س�ند�إل��ا.�مسؤولية�بما����ذلك��،ي��اسؤولتحملنا�ملونؤكد��القوائم�املالية�عتمد�هذه�
 .لتحصيلهاال��الت�واملعلومات�املحاس�ية�ذات�الصلة��توف��نا�ل�افةكما�نؤكد�
 ٢٠٢٢مارس��٤بتار�خ��٧٠إ����٥���الصفحات�من��املذ�ورة�القوائم�املاليةع���نيابة�عن�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��وافق�ووقع

 

 املدير�املا���التنفيذي�-�التوقيع  املدير�التنفيذي-�قيعالتو 
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا   فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 ٤إ����٢ُيدرج�تقر�ر�املراجع�املستقل����الصفحات�من�
 

 مق��نة�باإليضاحات�املرفقة�ُتقرأ�قائمة�املركز�املا���املذ�ور�أعاله
 

     اإليراني, دبي الوطني البنك, االقليمي : المكتبختم
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 قائمة�الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 

 إ���٢٠٢١٫٠١٫٠١ إيضاح 
٢٠٢١٫١٢٫٣١ 

 إ���٢٠٢٠٫٠١٫٠١ 
٢٠٢٠٫١٢٫٣١ 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 
 ٢٧٥٬٠٢٦  ١٢٢٬٣٦١ ١٤ املتأتية�من�الفوائد�يراداتإلا 

 )٦٨٬٩٨٨(  )٦١٬٤٤٢( ١٥ مصروفات�الفوائد
 ٢٠٦٬٠٣٨    ٦٠٬٩١٩  املتأتية�من�الفوائد�يراداتصا���إلا 

 ٩٬١٢٥  ١٢٬٦٣٦ ١٦ صا���دخل�الرسوم�والعموالت
 ١٨٧٬٤٠٥  ٩٠٬٠٢٨ ١٧ مصدر�دخل�آخر

 )٩٩٬٢٦٢(  )٦١٬٤٠٦( ١٨ النفقات�إلادار�ة�والعمومية
 )٣٠١٬٦٧٨(    ١٠٬٥٢٤ ١٩ صا���خسارة�انخفاض�قيمة�ألاصول�املالية

 ١٬٦٢٨  ١١٢٬٧٠١  الر�ح�قبل�خصم�الضرائب
  �٢٬١١٦  )٢٥٬٤٣٦( ٢٠ خصم�الضرائب

املقر�الرئ�����للبنك�الوط���الر�ح��عد�خصم�الضرائب�لسنة�
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�- يرا�يإلا 

 ٣٬٧٤٤  ٨٧٬٢٦٥ 

     الدخل�الشامل�آلاخر
  -    -   ألاصناف�ال���لن�ُ�عاد�تص�يفها����وقت�الحق����الر�ح�أو�ا��سارة

  -    -   ألاصناف�ال���يمكن�تص�يفها����وقت�الحق����قائمة�الر�ح�أو�ا��سارة
  -    -   الدخل�الشامل�آلاخر�لتلك�السنة�دون�خصم�ضر�بة

�- يرا�يالدخل�الشامل�لسنة�املقر�الرئ�����للبنك�الوط���إلا �إجما��
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة

 
٣٬٧٤٤  ٨٧٬٢٦٥ 

 

 ٢٠٢٢مارس��٤بتار�خ��٧٠إ����٥�وافق�ووقع�نيابة�عن�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�ع���القوائم�املالية�املذ�ورة����الصفحات�من
 

 املدير�املا���التنفيذي-�التوقيع  املدير�التنفيذي-�التوقيع

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا   فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 ٤إ����٢ُيدرج�تقر�ر�املراجع�املستقل����الصفحات�من�
 قائمة�املركز�املا���املذ�ور�أعاله�مق��نة�باإليضاحات�املرفقةُتقرأ�

 

     اإليراني, دبي الوطني البنك, االقليمي : المكتبختم
 

 

7 
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 التغي��ات����أس�م�رأس�مال�املسا�م�نقائمة�

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 

املبالغ�الاحتياطية�  املال�املخصصرأس�  
 النظامية�

أس�م�رأس��إجما��  ألار�اح�غ���املوزعة 
 مال�املسا�م�ن

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  ٤٤٤٬١٩٤  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير��١الرصيد�كما����
 ٣٬٧٤٤  ٣٬٧٤٤  -  -  الر�ح�العام��عد�خصم�الضرائب

��عد� �السنة �آلاخر�لتلك �الشامل الدخل
 خصم�الضر�بة

 
-  -  -  - 

  الدخل�الشامل�لتلك�السنة�إجما��
-   -   ٣٬٧٤٤  ٣٬٧٤٤ 

�الاحتياطي� �املبلغ �إ�� �املحول املبلغ
 القانو�ي

 
-  ٣٧٤(  ٣٧٤(  - 

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٤٤٤٬٥٦٨  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����

 

املبالغ�الاحتياطية�  رأس�املال�املخصص 
 النظامية�

أس�م�رأس�مال��إجما��  ألار�اح�غ���املوزعة 
 املسا�م�ن

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٤٤٤٬٥٦٨  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢١يناير��١الرصيد�كما����
 ٨٧٬٢٦٥  ٨٧٬٢٦٥  -  - الر�ح�العام��عد�خصم�الضرائب

�لتلك� �آلاخر �الشامل الدخل
 -  -  -  - السنة��عد�خصم�الضر�بة

�لتلك��إجما�� �الشامل الدخل
 ٨٧٬٢٦٥  ٨٧٬٢٦٥  -  - السنة

املبلغ�املحول�إ���املبلغ�الاحتياطي�
 -  )٨٬٧٢٨(  ٨٬٧٢٨  - القانو�ي

�الرئ����� �املقر �مع املعامالت
        :بصف��م�املقر�الرئ����

 )٢٨٨٬٠٠٠(  )٢٨٨٬٠٠٠(  -  - إعادة�ألار�اح�إ���املقر�الرئ����
� ��� �كما د�سم����٣١الرصيد

٣٬٥٥٤٬٤٣١  ٢٬١٠١٬١٣٥  ٤٥٣٬٢٩٦  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢١ 

 أعاله�مق��نة�باإليضاحات�املرفقة�ةاملذ�ور قائمة�التغي��ات����أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�ُتقرأ�

 

11 
 

 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 ٢٠٢١والتفس��ات�السار�ة�����املعاي���والتعديالت�-٢

 :٢٠٢١املعاي���والتعديالت�والتفس��ات�التالية�ع���املعاي���امل�شورة�إلزامية�للسنة�املحاس�ية�ُ�عد�

 أسعار�الفائدة�مؤشر املرحلة�الثانية�من�إصالح�

 )٢٠٢١يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من���سري عقود�التأم�ن�( )٢٠٢٠(أغسطس��٤املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢١يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد���سري املالية:�إلافصاحات�(�الص�وك )٢٠٢٠(أغسطس��٧املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢١يناير��١للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد���سري (الص�وك�املالية� )٢٠٢٠(أغسطس��٩املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

(أغسطس��١٦املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

٢٠٢٠( 
 )٢٠٢١يناير��١لف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد��سري����اعقود�إلايجار�(

يناير��١لف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��سري�اوالقياس�(:�الاع��اف�الص�وك�املالية )٢٠٢٠(أغسطس��٣٩املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�

٢٠٢١( 

 ٢٠٢١يونيو��٣٠�عد�تار�خ�١٩-بكوفيد��املتعلقةامتيازات�إلايجار�

 )٢٠٢٠يونيو��١عقود�إلايجار�(�سري����الف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد� )٢٠٢٠(مايو��١٦املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 تأث���التطبيق�املبد�ي�للمعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملُعدلة�

�إلعداد�التقار�ر�املالية�الصادرة��طبق ��ش�ل�إلزاميوال����سري�عن�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية،�البنك�التعديالت�التالية�ع���املعاي���الدولية

�ش�ل�جوهري�ع���املبالغ�املدرجة����تطبيق�هذه�التعديالت�ع���املعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية�يؤثر�.�لم�٢٠٢١يناير��١لف��ة�محاس�ية�تبدأ����أو��عد�

 املستقبلية�للبنك.�إلاجراءاتاملعامالت�أو�ا��اصة�بولك��ا�تؤثر�ع���املحاسبة�السنة�ا��الية،�تقار�ر�

 معاي���وتفس��ات�صدرت�ولك��ا�لم�ُتنفذ��عد�-٣

 :�عد�البنكولم�يطبقها���سري ،��انت�املعاي���والتعديالت�ع���املعاي���والتفس��ات�التالية�قيد�إلاصدار�ولك��ا�لم�القوائم�املالية���تار�خ�اعتماد�هذه�
للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ������سري (��و�للمرة�ألا اعتماد�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية� )٢٠٢٠(مايو��١املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢٢يناير��١أو��عد�

���اعتماد�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�للمرة�ألاو���(�سري�للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ� )٢٠٢٠(مايو��١املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢٣يناير��١أو��عد�
 )٢٠٢٢يناير��١لف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد��سري�ادمج�ألاعمال�( )٢٠٢٠(مايو��٣املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�
 )٢٠٢٣يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من���سري عقود�التأم�ن�( )٢٠٢٠(مايو��٤املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢٢يناير��١للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد��سري�املالية�(�الص�وك )٢٠٢٠(مايو��٩تقر�ر�املا���رقم�املعاي���الدولية�لل
 �تار�خ�السر�ان�إ���أجل�غ���مس��)يؤجل�القوائم�املالية�املوحدة�( )٢٠١٥(د�سم����١٠�املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم
 )٢٠٢١أبر�ل��١للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد���سري عقود�إلايجار�( )٢٠٢١(مارس��١٦�املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم

اإي�شاحات ب�شاأن القوائم املالية 31 دي�شمرب 2021
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� إيضاح 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

     التدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�ال�شغيلية
 ١٬٦٢٨  ١١٢٬٧٠١  الر�ح�العام�قبل�خصم�الضرائب

     �عديالت�ع��:
 ٧٬٣٢٩  ٧٬٥٤٢ ١١ إهالك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ١٬٢٥٦  ١٬٣٣٦ ١٣ مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن
� �املمتل�ات �انخفاض�قيمة �خسارة �املقدمة�صا�� �قروض�والدفعات �سداد �مقابل املقتناة

 للعمالء
٣٨٬٦٩٤  )٢٠٣( ١٨ 

 ٣٠١٬٦٧٨  )١٠٬٥٢٤( ١٩ صا���خسارة�انخفاض�قيمة�ألاصول�املالية
  ٣٥٠٬٥٨٥  ١١٠٬٨٥٢ 

     التغي������ألاصول�وا��صوم�ال�شغيلية:
 ٢٣٬٦٨٩  )٧٠٬٢٥٣( ٦ املتحدة�املركزي (ز�ادة)/�نقص�املبالغ�املودعة�النظامية�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�

 ٥٠٧٬٥١٢  )٤٧٬١٦٥( ٧ (ز�ادة)/�نقص�املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 )١٬٧٨٣٬٠٢٩(  ٢٬٧٥٥٬٢٣٢ ٨ ألاخرى (ز�ادة)/�نقص�املبلغ�املستحق�من�البنوك�

 )٦٣٬٤٩٧(  )١١٣٬٠٠٤( ٩ ز�ادة�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٠٤٬٩٢٤  ١٩٬٩٦٩ ١٠ ألاخرى انخفاض����ألاصول�

 )٦١٬٢٢٦(  ٣٬٦٧٤٬٥٩٤ ٨ ز�ادة/�(نقص)�املبلغ�املستحق�لدى�بنوك�أخرى 
 ٦٤١٬٨٤٤  ٨٢٣٬٧١١ ١٢ ز�ادة�املبالغ�املودعة�للعمالء

 )٣٩٬٧١٦(  ١٨٨٬٦٧٠ ٧ ز�ادة/�(نقص)�ن�يجة�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٦٨٬٦١٦  )٩٦٬٤٨٢( ١٣ ألاخرى (نقص)/�ز�ادة����ا��صوم�

  ٢٥٠٬٢٩٨(  ٧٬٢٤٦٬١٢٤( 
 )٦٨٥(  )٩٢٤( ١٣ سداد�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن

 )١٩٬٦٢٥(  )٧٩٬٧٥٦( ٢٠ الضر�بة�املدفوعة
 )٢٧٠٬٦٠٨(  ٧٬١٦٥٬٤٤٤  صا���التدفق�النقدي�من/�(املستخدم���)�ألا�شطة�ال�شغيلية

     الاس�ثمار�ةالتدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�
 )٢٥(  )٩٧( ١١ شراء�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 )٢٥(  )٩٧(  صا���النقد�املستخدم����ألا�شطة�الاس�ثمار�ة
     التدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�التمو�لية

 )١٦٣٬٥٧١(  ٩٨٦٬٩٠٥ ٧ ز�ادة/�(نقص)�املبلغ�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 )٦٬٧٩٤(  )٧٬٠٦٤( ١٣ إلايجار�(صا��)نقص�خصوم�

  -   )٢٨٨٬٠٠٠( ١ إعادة�تحو�ل�ألار�اح�إ���املقر�الرئ����
 )١٧٠٬٣٦٥(  ٦٩١٬٨٤١  صا���التدفق�النقدي�من/�(املستخدم���)�ألا�شطة�التمو�لية

 )٤٤٠٬٩٩٨(  ٧٬٨٥٧٬١٨٨  صا���ز�ادة/�(نقص)�النقد�والنقد�وما����حكمه
 ٣٬٠٠٨٬٦١٠  ٢٬٥٦٧٬٦١٢ ٤٬٢٢ حكمه����بداية�السنة�املاليةالنقد�والنقد�وما����

 ٢٬٥٦٧٬٦١٢  ١٠٬٤٢٤٬٨٠٠ ٤٬٢٢ النقد�والنقد�وما����حكمه������اية�السنة�املالية
     �املعلومات�التكميلية�لقائمة�التدفقات�النقدية

     التدفقات�النقدية�ال�شغيلية�من�الفوائد:
 ٦٣٬٠٩٨  ٧١٬١٥٦  الفائدة�املدفوعة
 ٣٤٩٬١٢٧  ١١٧٬٤٩١  الفائدة�املستلمة

 ُتقرأ�قائمة�التغي��ات����أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�املذ�ورة�أعاله�مق��نة�باإليضاحات�املرفقة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 
 
 

 :املعامالت�غ���النقدية

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� إيضاح
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 

 ٣٢٬٩٦١   -   ز�ادة�حق�استخدام�ألاصول 

 ٣٢٬٩٦١   -   ز�ادة�خصوم�إلايجار
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 رأس�مال�املساهم�ن�املذ�ورة�أعاله�مق��نة�باإليضاحات�املرفقة�ُتقرأ�قائمة�التغي��ات����أسهم
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 معلومات�عامة�-١
 الوضع�القانو�ي�-أ

.�يمارس�بال�امل�ا��مهور�ة�إلايرانية�إلاسالميةتمتلكه�ح�ومة��هو�بنك�("البنك")�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 باسم�"البنك"):�م�مجتمع�نشار�إل���ُ و التالية�(�السبع�فروع�ألاعمال�املصرفية�التجار�ة�من�خاللالبنك����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�

ادر�عن�دائرة�التنمية�الص�٢٠٢٢١٢�)،�و�حمل�ترخيص�رقميرا�يالرواتب�للمس�شفى�إلا �سدادفرع�د�ي�الرئ�����(بما����ذلك�مكتب��-١
 .١٩٧٠يناير��١،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ�الاقتصادية

 .١٩٧٢يناير��١،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ�ادر�عن�دائرة�التنمية�الاقتصاديةالص�٢٠٨٨٢٧فرع�بر�د�ي،�و�حمل�ترخيص�رقم��-٢
�أبو�ظ���-٣ �و�حملفرع �رقم�، �الاقتصاديةالص�CN-1002022�ترخيص �التنمية �دائرة �ادر�عن �بتار�خ �لألعمال �مركز�أبوظ�� أبر�ل��١٠،

١٩٩٠. 
 .١٩٧١يناير��١٩،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ�ادر�عن�دائرة�التنمية�الاقتصاديةصال�CN-1004580�ترخيص�رقم�،�و�حملفرع�الع�ن�-٤
 .١٩٧٥أغسطس��١٤،�ح�ومة�الشارقة�بتار�خ�دائرة�التنمية�الاقتصاديةادر�عن�الص�١٢٦٣٤فرع�الشارقة،�و�حمل�ترخيص�رقم��-٥
 .١٩٨٧ف��اير��٧صادر�عن�ح�ومة�الفج��ة�بتار�خ�ال�٥٠٠٦٢ترخيص�رقم��،�و�حملفرع�الفج��ة�-٦
 .١٩٧٨�س�تم�� �٢٤،�ح�ومة�رأس�ا��يمة�بتار�خ�ادر�عن�دائرة�التنمية�الاقتصاديةصال.١٢٣٢٠�فرع�رأس�ا��يمة،�و�حمل�ترخيص�رقم�-٧

�،�ص.بيرا�يالبنك�الوط���إلا للبنك����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�هو�مب���املكتب�القطري�عنوان� �-ياس،�ديرة�شارع�ب���،�١٨٩٤:
 ،�إلامارات�العر�ية�املتحدة.د�ي

 .ا��مهور�ة�إلايرانية�إلاسالمية،�قع�املقر�الرئ�����للبنك����طهراني
� �دو �القوائم�تلك�عكس ��� �البنك �أ�شطة �املالية �فقط، �املتحدة �العر�ية �إلامارات �لة ���افةو�س�ث�� �وا��صوماملعامالت للمقر��وألاصول

 للبنك.�ألاخرى الرئ�����والفروع�
درهًما�مليون��١٬٠٠٠:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�اإماراتي�امليون�درهًم �١٬٠٠٠�بقيمة�املقر�الرئ����املستلم�من��بلغ�رأس�املال�املخصص�للبنك

 ).اإماراتي
أبر�ل��٢٢بتار�خ��CBUAE/BSD/2021/2120�ألامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ع���إلاشعار�رقم�مصرفهذه�السنة،��عد�موافقة�خالل�
 �).يوجد:�ال�٢٠٢٠الرئ�����(�مقرهإ���ا�إماراتيدرهًما�مليون��٢٨٨البنك��أحد،�٢٠٢١

 ألا�شطة�التجار�ة�-ب
 املصرفية�التجار�ة.�عمل�البنك����مجال�ألاعمال�

 إلادارة�-ج
 الفروع����إلامارات�العر�ية�املتحدة.�تلكإدارة�عمليات��يةللبنك����إمارة�د�ي�مسؤولالقطري�املكتب�يتحمل�
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 )٢٠٢٣يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من���سري عقود�التأم�ن�( )٢٠١٧(مايو��١٧�املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم

 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةمعاي���وتفس��ات�صدرت�ولك��ا�لم�ُتنفذ��عد�(�-٣

 
 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� )٢٠٢٠(يونيو��١٧املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

(د�سم����١٧ي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�املعا
٢٠٢١( 

 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�

 )٢٠٢٢يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من���سري املالية�(�القوائمعرض� )٢٠٢٠(يناير��١املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�
 )٢٠٢٣يناير��١عرض�القوائم�املالية�(�سري�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� )٢٠٢٠(يوليو��١الدولية�رقم�املعاي���املحاس�ية�

 )٢٠٢٣يناير��١عرض�القوائم�املالية�(�سري�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� )٢٠٢١(ف��اير��١املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�
�الف��ات� )٢٠٢١(ف��اير��٨املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم� �من �(�سري �املحاس�ية �وألاخطاء �التقديرات ��� �والتغي��ات �املحاس�ية السياسات

 )٢٠٢٣يناير��١املحاس�ية�ال���تبدأ�من�
 )٢٠٢٣يناير��١ضرائب�الدخل�(�سري�من�الف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد� )٢٠٢١(مايو��١٢املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�

 )٢٠٢٢يناير��١للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد���سري املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�( )٢٠٢٠(مايو��١٦���املحاس�ية�الدولية�رقم�املعاي
 تار�خ�السر�ان�إ���أجل�غ���مس��)يؤجل�اس�ثمارات����شر�ات�زميلة�ومشار�ع�مش��كة�( )٢٠١١(مايو��٢٨املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�
� )٢٠٢٠(مايو��٣٧املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم� �أو��عد ��� �تبدأ �ال�� �السنو�ة �للف��ات �(�سري �املحتملة �وألاصول �واملخصصات �١املخصصات

 )٢٠٢٢يناير�
 )٢٠٢٢يناير��١الزراعة�(�سري�للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد� )٢٠٢٠(مايو��٤١املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�

 

تح�لإلدارة�أو�عندما�ي�ون�ذلك�قابًال�للتطبيق.�لم�تُ �٢٠٢٢يناير��١املالية�للبنك�للف��ة�ال���تبدأ����تلك�التعديالت�ع���القوائم�تتوقع�إلادارة�تطبيق�
 التعديالت.�تلك�عد�للنظر����التأث���املحتمل�لتب���الفرصة�

 أسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�-٤
 بيان�الال��ام�-أ

ل��نة�تفس��ات��ساري املتطلبات�و�ل�تفس����تلكوتتوافق�مع��الساري،دو���إلعداد�التقار�ر�املالية�العيار�املمتطلبات�بناًء�ع���املالية��القوائم�أعدت
 الدائمة.�اتمعاي���املحاسبة�الدولية�وتفس��ات���نة�التفس�� ��افة�شمل�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�كما�التقار�ر�املالية�الدولية.�

 أسس�إلاعداد�-ب
العادلة�عاد�تقييمها�أو�القيم�املالية�ال���تم�قياسها�باملبالغ�املُ �والص�وكع���أساس�الت�لفة�التار�خية�باست�ناء��عض�املمتل�ات�أعدت�القوائم�املالية�

 أدناه.�املذ�ورة����السياسات�املحاس�ية�وص�عليه�����اية��ل�ف��ة�تقر�ر�وفًقا�ملا�هو�منص
 ألصول.لاملقدم��للمبلغع���القيمة�العادلة��ةعام�بصفة�س�ند�الت�لفة�التار�خية�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(أسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية��-٤
���معاملة�منظمة�ب�ن�املشارك�ن����السوق����تار�خ�القياس،��غض�النظر��خصوملتحو�ل��ُ�سددبيع�أصل�أو�املستلم�مقابل�القيمة�العادلة����السعر�

البنك��يركز ،�ا��صوم�ل�أو و تقييم�أخرى.�عند�تقدير�القيمة�العادلة�لألص�طر�قةهذا�السعر�أو�تقديره��ش�ل�مباشر�باستخدام�ن�إم�انية�مالحظة�ع
���تار�خ�القياس.�ألاصول�أو�ا��صوم�يأخذون�هذه�ا��صائص����الاعتبار�عند��سع���ألاصول�أو�ا��صوم�إذا��ان�املشار�ون����السوق�خصائص��ع��

ع���أساس�ألاسهم�ال���تقع��السداداملا���ع���هذا�ألاساس،�باست�ناء�معامالت��املركز �قائمةأو�أغراض�إلافصاح�����حدد�القيمة�العادلة�للقياستُ 
�للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �نطاق �٢�رقم�ضمن �للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �نطاق �ضمن �تقع �التأج���ال�� �ومعامالت ،� �ال���١٦رقم �والقياسات ،

أو�القيمة�املستخدمة�����٢�رقم����معيار�املحاسبة�الدو���تحصيلهالة،�مثل�صا���القيمة�املمكن�قيمة�عاد�القيمة�العادلة�ولك��ا�ل�ست�مع�ت�شابه
 .٣٦�رقم�معيار�املحاسبة�الدو��

الدرجة�ال���يمكن�عندها�مالحظة��ح���٣أو��٢أو��١�املستوى بف�قياسات�القيمة�العادلة�صنألغراض�إعداد�التقار�ر�املالية،�تُ و باإلضافة�إ���ذلك،�
 توصف�كما�ي��:،�وال���بال�املقياس�القيمة�العادلة�قياسات�القيمة�العادلة�وأهمية�مدخالت��مدخالت

 ن�الوصول�إل��ا����تار�خ�القياس.مماثلة�يمكن�للكيا�ألصول�أو�خصومعدلة)����ألاسواق�ال�شطة����أسعار�مدرجة�(غ���ُم �١مدخالت�املستوى�-
-� �املستوى��٢املستوى�مدخالت ��� �ألاسعار�املدرجة �بخالف �مدخالت، �ألاول �� �مالحظ��ا �يمكن �أو�ا��صوم، �مباشر�أو�غ���لألصول ��ش�ل ،�سواء

 مباشر
 .لألصول�أو�ا��صوم�ال�يمكن�مالحظ��ا���مدخالت��٣مدخالت�املستوى�-

 �ذلك.�أمكن)�حيثما�إمارا�ياملالية�إ���أقرب�ألف�(ألف�درهم��القوائم����املنصوص�عل��االقيم���افةُتقرب�
 ألاساس�املحاس���-ج

ال�سو�ة�املستلمة�من�بنك��أموالاملتعلقة�ب�ألاخرى �والنفقاتالفوائد��إيراداتمعلومات�التدفقات�النقدية�و �بصرف�النظر�عن،�أعدت�القوائم�املالية
�وقوعهاباملعامالت�وألاحداث�عند��ُ�ع��ف���الفقرة�التالية،�ع���أساس�الاستحقاق�املحاس��.�وفًقا�ألساس�الاستحقاق�املحاس��،��واردمسكن�كما�هو�

 .ذات�الصلةاملالية�للف��ات�القوائم�����وترد���ال��الت�املحاس�ية�ل�س�نقًدا�أو�ما����حكمه�يتم�استالمه�أو�دفعه)،�وُ���ل�تلك�القوائم�املالية�(
مليار��١٫٠١البالغة�التصدير�مع�البنك�ائتمان��سو�ة�مستحقات�بنك�مسكن�املتأخرة�عن�طر�ق�خصم�خطابات�املقر�الرئ�����ل�أضطر ،�٢٠١٨خالل�

��عادل��اإماراتي�ادرهًم  صندوق�تفو�ض�ل�مقره�الرئ����تفاقية�مع�الاسياسة�بموجب�����وقت�الحقالبنك��وتب��،�اإيراني�مليار�ر�االً �١٢٬١٠٦٫٩١بما
املركزي�إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرف�ا��اصة�ب�لالمتثال�ملعاي���التعرض�ألاخرى مع�تفو�ضهم�بوضعه�مع�البنوك��ا��مهور�ة�إلايرانية�إلاسالمية

�أو� �املك�سب �الصلة �ذي �الدخل �املتكبدة�النفقاتو��ساب �وجدت، �إن ،� ��التحصيلعند �الفع�� �له �حساب ��� �منوس��و �بالدوالر�ألامر��ي �املقر ع
 .تلك�السنةمليون�دوالر�أمر��ي)�خالل��٢٫٤٩:�٢٠٢٠مليون�دوالر�أمر��ي�(�١٤،�بلغ�رصيد�البنك�ما�تقدمالرئ����.�و�ناًء�ع���

 أسس�القياس�-د
 املالية�وفًقا�ملبدأ�الت�لفة�التار�خية�باست�ناء�قياس�املشتقات�بالقيمة�العادلة،�إن�وجدت.أعدت�القوائم�

 ألاصول�املالية�-�ـ
 .للصكألاح�ام�التعاقدية��افطر كأحد�أالبنك�����حالة�وجوداملركز�املا���للبنك��قائمةاملالية�����ُ�ع��ف�باألصول 

iقياس�ألاصول�املالية�( 
�����البدايةاملالية�ألاصول�اس�ُتق املالية��صول ألا اقتناء�أو�إصدار�ألاصول�املالية�(بخالف�بمباشرة��ا��اصةت�اليف�املعاملة��ُتضافبالقيمة�العادلة.

بت�اليف�املعاملة�امل�سو�ة�مباشرة�إ����ُ�ع��ف.�الاع��اف�ألاو��املالية�عند��لألصول بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة)�إ���القيمة�العادلة�
 الر�ح�أو�ا��سارة.�قائمةاقتناء�ألاصول�املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة�مباشرة����
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
أو�القيمة�العادلة،�املس��لكة�بالت�لفة�����وقت�الحق�٩رقم�ألاصول�املالية�املع��ف���ا�ال���تقع�ضمن�نطاق�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية���افةاس�ُتق

 :لألصول�املالية،�ع���وجه�ا��صوصع���أساس�نموذج�أعمال�الشركة�إلدارة�ألاصول�املالية�وخصائص�التدفقات�النقدية�التعاقدية�
الدين�املحتفظ���ا�ضمن�نموذج�ألاعمال�الذي���دف�إ���تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�وال���لها�تدفقات�نقدية��عاقدية��ُتقاس�ص�وك-

 املس��لكة.الت�لفة����وقت�الحق�ع���أساس�،�املستحق�رأس�املال�مبلغرأس�املال�والفائدة�ع���عات�دف�تتمثل���
�نموذج- �ضمن ���ا �املحتفظ �الدين �ص�وك ��ُتقاس �التعاقدية �النقدية �التدفقات �تحصيل �إ�� ���دف �الذي �ألاعمال �لها��ص�وكو�يع �وال�� الدين،

القيمة�العادلة�من�خالل�تتمثل����دفعات�رأس�املال�والفائدة�ع���مبلغ�رأس�املال�املستحق،����وقت�الحق�ع���أساس�تدفقات�نقدية��عاقدية�
 .الدخل�الشامل�آلاخر

 بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة.����وقت�الحق�أسهم�رأس�مال�املساهم�نوالاس�ثمارات�����ألاخرى �اس�ثمارات�الدين��افة�اسُتق-
 ا��:املصل�األ التعي�ن�التا���غ���القابل�لإللغاء�عند�الاع��اف�ألاو���ب�/ا�سبق�ذكره،�يجوز�للبنك�الاختيارع���الرغم�مم��
غ���محتفظ�به�أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�عرض�التغ��ات�الالحقة����القيمة�العادلة�الس�ثمار�����،�ش�ل�غ���قابل�للنقض�اختيار،يجوز�للبنك�-

 .أعمال�الدخل�الشامل�آلاخردمج�للمتاجرة�أو�بمقابل�طارئ�مع��ف�به�من�املش��ي����
معاي���الدخل�الشامل��بموجبأو�القيمة�العادلة��املس��لكة�عيد�سداد�الت�لفة�الذي�دين�الاس�ثمار��،�ش�ل�غ���قابل�للنقضتحديد،�يجوز�للبنك�-

 املحاس��.�تطابقالأو�يقلل�من�عدم��ش�ل�كب���بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة�إذا��ان�القيام�بذلك�يل����وفًقا�ملا�تم�قياسه�ألاخرى 
 أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�املس��لكةالدين�بالت�لفة��صكوك

 بناًء�ع���خصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لألصل�ونموذج�أعمال�البنك�إلدارة�ألاصل.�املا��صل�تص�يف�وقياس�ألا البنك��يقيم
قدية�إ���تدفقات�نقدية�شروطه�التعا�ترتقيأن��البدأو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر،��املس��لكةلتص�يف�ألاصل�وقياسه�بالت�لفة�

 رأس�املال�املستحق.والفائدة�ع����رأس�املالعات�دفت�ون�فقط�
�مبلغ�من�املحتمل��غي�� هو�القيمة�العادلة�لألصل�املا���عند�الاع��اف�ألاو��.��ي�ون�رأس�املال،�عند�اختبار�رأس�املال�والفائدة�ع���رأس�املال�املستحق

للمال�).�تت�ون�الفائدة�من�مقابل�القيمة�الزمنية�رأس�املالعات�لسداد�دف�ألاصل�املا���(ع���س�يل�املثال،����حالة�وجودع���مدى�عمر�رأس�املال�
،�فضًال�عن�هامش�الر�ح.�ألاخرى خالل�ف��ة�زمنية�معينة�ومخاطر�وت�اليف�إلاقراض�ألاساسية��رأس�املال�املستحقمبلغ�املتعلقة�بومخاطر�الائتمان�

 �بالعملة�املقوم���ا�ألاصل�املا��.حق�دفعات�رأس�املال�والفائدة�ع���رأس�املال�املستتقييم��ُيجرى 
الشروط�ال�تؤدي�إلاقراض�ألاساسية.��ترت�بمع�دفعات�رأس�املال�والفائدة�ع���رأس�املال�املستحق�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���تمثل�تتوافق�

سا���،�مثل�التعرض�للتغ��ات�ألا قراض�إلاال�تتعلق�ب��ت�ب�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���التعرض�للمخاطر�أو�التقلبات�����تقدمالتعاقدية�ال���
.�يمكن�أن�ي�ون�ألاصل�املا���دفعات�رأس�املال�والفائدة�ع���رأس�املال�املستحق���أسعار�ألاسهم�أو�أسعار�السلع،�إ���تدفقات�نقدية��عاقدية�تمثل�

���� ��ان�قرًضا �إذا �أو�املك�سب�ترت�ب�إقراض�أسا�����غض�النظر�عما ��عد�تقييم�نماذج�ألاعمال�إلدارة�ألاصول�املاليةامل�شأ ألحد��ش�له�القانو�ي.
يحدد�البنك�نماذج�ألاعمال�ع���املستوى�الذي��عكس�كيفية�إدارة�مجموعات�ألاصول�كما�تص�يف�ألاصل�املا��.�ال����ساعد�ع����ألامور�ا��وهر�ة

تقييم�نموذج�ألاعمال��ُيجرى �،و�التا���بصك�فردي.���نوايا�إلادارة�فيما�يتعلق�تحقيق�هدف�عمل�مع�ن.�ال��عتمد�نموذج�أعمال�البنك�ع�غرض�املالية�
 �ع���حدة.�صكع���مستوى�أع���من�التجميع�ول�س�ع���أساس��ل�

بلغ�املستحق�املا��ارج،�و بالرئ�����وفروعه��املقر املستحق�من�املبلغ�و �همن�النقد�وما����حكم�مس��لكةاملالية�املصنفة�ع���أ��ا�ت�لفة��ألاصول تت�ون�
 .ألاخرى و�عض�ألاصول��واملبالغ�املقدمةوالقروض��ألاخرى من�البنوك�

 الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�إيراداتلألصل�املا���وتخصيص��املس��لكةحساب�الت�لفة�ع���أ��ا�طر�قة�الفائدة�الفع����سعر طر�قة�ُ�عرف�
،�باإلضافة�إ���دفعات�رأس�املالاملبلغ�الذي�يقاس�به�ألاصل�املا���عند�الاع��اف�ألاو���مطروًحا�منه�ع���أ��ا�لألصل�املا����املس��لكةالت�لفة�ُ�عرف�

القيمة��إجما��خسارة.�مخصص�ال��اك���باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�ألي�فرق�ب�ن�املبلغ�ألاو���ومبلغ�الاستحقاق،�مع��عديله�ألي��الاس��الك
 لألصل�املا���قبل��عديل�أي�مخصص�خسارة.�املس��لكة�لفة�الدف��ية�لألصل�املا���هو�الت
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
تص�يف�الر�ح�أو�ا��سارة�امل��اكمة�املع��ف���ا��ُ�عادس�ثمار����الدين�املقاس�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر،�اال عند�إلغاء�الاع��اف�ب

أسهم�رأس�االس�ثمار����رة�كتعديل�إلعادة�التص�يف.�عند�إلغاء�الاع��اف�بإ���الر�ح�أو�ا��سا�أسهم�رأس�مال�املساهم�ن���الدخل�الشامل�آلاخر�من�
���ألار�اح�أو�ا��سائر�امل��اكمة�املع��ف���ا����الدخل�الشامل�آلاخر��ُتحول بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر،�املقاس��املساهم�ن�مال

 �.غ���املوزعةإ���ألار�اح��وقت�الحق
 أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�لالنخفاض����القيمة.�املس��لكةبالت�لفة����وقت�الحق��ُتقاسالدين�ال����ص�وكتخضع�

 ألاصول�املالية�بالقيمة�العادلة����الر�ح�أو�ا��سارة
 :��املالية�بالقيمة�العادلة����الر�ح�أو�ا��سارة��ت�ثمل�ألاصول 

i(�رأس�املال�املستحق.دفعات�رأس�املال�والفائدة�عألاصول�ذات�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���ال�تمثل��� 
ii(أو�للتحصيل�والبيع.�املحتفظ���ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�تلك�ألاصول �ألاصول�املحتفظ���ا����نموذج�ألاعمال�بخالف 
iii(.ألاصول�املصنفة�بالقيمة�العادلة����الر�ح�أو�ا��سارة�باستخدام�خيار�القيمة�العادلة 

 قياس�الر�ح�أو�ا��سارة.ت�شأ�عن�إعادة�خسائر��/مع�الاع��اف�بأي�أر�احالقيمة�العادلة،�ألاصول�ب�تلكاس�ُتق
بالقيمة�العادلة��وفًقا�ملا�تم�قياسهأو�معاي���الدخل�الشامل�آلاخر��املس��لكةالبنك�أي�اس�ثمارات�دين�تفي�بالت�لفة��يخصص���السنة�ا��الية،�لم�

 .من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة
 وما����حكمهالنقد�والنقد�

����حكمه�أرصدة�ذات�آجال�استحقاق�أصليةوالنقد�النقد��منيتض و�تضمن�النقد�قاق،�ثالثة�أشهر�أو�أقل�من�تار�خ�الاستحإ���مد��ا��تصل�وما
 املركزي.�إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرفا��ساب�ا��اري�غ���املقيدة�لدى�وأرصدة�

iiم�اسب�وخسائر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�( 
 و�ش�ل�خاص:بالسعر�الفوري������اية��ل�ف��ة�تقر�ر.���ية،�وتحول املالية�املقومة��عملة�أجن�ية�بتلك�العملة�ألاجن�لألصول القيمة�الدف��ية��ُتحدد

ا��سارة�روق�الصرف����الر�ح�أو�بف�ُ�ع��ف�ف��اال���ال��ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة��لألصول بال�سبة�-
 .سنة�عن�تلك�ال

بفروق�ُ�ع��ف�ف��ا�ال���ال��ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،�ل�الدخل�الشامل�آلاخر�الدين�املقاسة�بالقيمة�العادلة�من�خال�لص�وكبال�سبة�-
حتياطي�خل�الشامل�آلاخر����ا���الد�ألاخرى بفروق�الصرف�ُ�ع��ف�.�عن�تلك�السنةالدين����الر�ح�أو�ا��سارة��لصك�املس��لكةالصرف�ع���الت�لفة�

 الاس�ثمارات.�غّ���قيمة�
بفروق�ُ�ع��ف�ف��ا�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،�ال��ش�ل�املالية�املقاسة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة�وال���لألصول�بال�سبة�-

 عن�تلك�السنة.الصرف����الر�ح�أو�ا��سارة�
-� ��لص�وكبال�سبة �مال �رأس ��املساهم�نأسهم �آلاخر، �الشامل �الدخل �خالل �من �العادلة �بالقيمة �املقاسة �ف��ا �الدخل�ُ�ع��ف ��� �الصرف بفروق

 الاس�ثمارات.�غّ���قيمة�الشامل�آلاخر����احتياطي�
iiiانخفاض�قيمة�ألاصول�املالية�( 

أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل��املس��لكةت�لفة�بال�املُقاسةالدين��ص�وكالاس�ثمارات��������الائتمان�املتوقعخسارة��ببدل�ع��ف�البنك�
التغ��ات����مخاطر�الائتمان�منذ�الاع��اف��للتعرف�ع�����تار�خ��ل�تقر�ر��ُيحدث�مبلغ�خسائر�الائتمان�املتوقععقود�الضمان�املا��.����آلاخر�وكذلك�

املدرجة�بالقيمة�العادلة�من�خالل��أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�ص�وكنخفاض����قيمة�الاس�ثمارات����الا بخسارة��ُ�ع��ف.�ال�للصك�املالية�املع��ألاو���
 الر�ح�أو�ا��سارة.

الاع��اف�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�منذ��وجود�نية�املتوقعة�ع���مدى�العمر�عندا��سائر�الائتمابالبنك���ع��فاملالية،��الص�وكبال�سبة�ل�افة�
ا��سارة�لتلك��بدلالبنك��يق�س�ش�ل�م��وظ�منذ�الاع��اف�ألاو��،��الصك�املا��مخاطر�الائتمان�ع�������حالة�عدم�ز�ادةناحية�أخرى،�.�من�ألاو��

�إ��وقعة�الاع��اف�با��سائر�الائتمانية�املتاملتعلق�بمدى�إم�انية�تقييم�ال��س�ندشهًرا.��١٢بمبلغ��عادل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��الصك�املا��
أن�ألاصل�املا����عرض�النخفاض�ائتمانًيا����تار�خ�التقر�ر�ب�الاع��افالز�ادات�الكب��ة����احتمالية�أو�مخاطر�حدوث�تقص���منذ�الاع��اف�ألاو���بدًال�من�

 .عن�السداد�فع���تأخر أو�حدوث�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 القوائم�املاليةإيضاحات��شأن�

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
��يركز  �لتقييم��إعداد�ز�ادة�جوهر�ة����مخاطر�الائتمان��ش�ل�مستمر�خالل��ل�ف��ة�وجود�ع��البنك ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان،��وجودتقر�ر.

 و��.يقارن�البنك�مخاطر�التخلف�عن�السداد�ال���تحدث�ع���ألاصل�كما����تار�خ�التقر�ر�مع�مخاطر�التخلف�عن�السداد�كما����تار�خ�الاع��اف�ألا 
التطلعية�واملعلومات��السابقةا����ذلك�ا����ة��ل�من�املعلومات�الكمية�والنوعية�املعقولة�واملدعومة،�بمع���البنك��يركز عند�إجراء�هذا�التقييم،�

 دا��.�دون ت�لفة�أو�جهد��تحمل�أي�املتاحة�دون 
 دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاص:تُ 
 وجد).(إن�أو�الداخ���للصك�املا���التدهور�ا��وهري�الفع���أو�املتوقع����التص�يف�الائتما�ي�ا��ار���-
-� �حدوث �أن �املتوقع �من �ال�� �أو�الاقتصادية �املالية �أو�الظروف �ألاعمال ��� �أو�املتوقعة �الفعلية �الكب��ة �السلبية ��غي�� التغ��ات �إحداث ��� �ت�س�ب

 ة�املدين�ع���الوفاء�بال��اماته.���قدر �جوهري 
 قع����النتائج�ال�شغيلية�للمدين.التدهور�ا��وهري�الفع���أو�املتو -
 لنفس�املق��ض.�ألاخرى املالية��الص�وكخاطر�الائتمان�ع���الز�ادات�الكب��ة����م-
ي�تج�عنه�انخفاض�كب������قدرة�املدين�ع���مما�حدوث��غي���سل���كب���فع���أو�متوقع����الب�ئة�التنظيمية�أو�الاقتصادية�أو�التكنولوجية�للمدين�-

 اء�بال��اماته�املتعلقة�بالديون.الوف
 ت�الائتمانية.الداعم�لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�الطرف�الثالث�أو�التعز�زا�ضا��إلا ��غي��ات�كب��ة����قيمة�الضمان-
����ذلك�التغي��ات����حالة�- للمق��ض�ن����البنك�والتغ��ات����النتائج�ال�شغيلية��السداد�غي��ات�كب��ة����ألاداء�والسلوك�املتوقع�للمق��ض،�بما

 للمق��ض.
�التحليل �النظر�عن ��املذ�ور ��غض �مخاطر�الائتمان ��� �كب��ة �ز�ادة �حدوث �ُيف��ض �حالةأعاله، ���� �أك���من ��٦٠تأخر�املدين ��عنيوًما دفعة�السداد

يوًما�من�تار�خ�استحقاقها.��٩٠�خاللعات��عاقدية�يتخلف�الطرف�املقابل����سداد�دف���ألاصل�املا���عندما��التخلف�عن�السدادتعاقدية.�يحدث�ال
��انت�هناك�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان��مدىالبنك�بانتظام��يراقب �إذا ا��اجة��غرض�مراجع��ا�حسب�و فعالية�املعاي���املستخدمة�لتحديد�ما

 متأخرًا.�املستحق�املعاي���ع���تحديد�الز�ادة�ا��وهر�ة����مخاطر�الائتمان�قبل�أن�يصبح�املبلغ�قدرةلتأكد�من�ا
 منخفضة�القيمةألاصول�املالية��-الائتمان�مبلغ�

شار�ألصل�املا��.��ُ لضار�ع���التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة��يؤثر��ش�ل"�عند�وقوع�حدث�أو�أك���الائتمانية�منخفضة�القيمة�عت���ألاصل�املا���"
فيما�بيانات�يمكن�مالحظ��ا��انخفاض�القيمة�الائتمانية.�يتضمن�الدليل�ع���٣إ���ألاصول�املالية�منخفضة�ا��دارة�الائتمانية�باسم�أصول�املرحلة�

 �يتعلق
 مالية�كب��ة.�ضائقةوال����ش���إ���أن�املق��ض�يواجه��،األحداث�التاليةب
 ألاجل�ةطو�ل����ف��ة�سماح�املق��ضإذا��ان�-
 ���حالة�وفاة�املق��ض�-
 لإلعساراملق��ض����حالة��عرض�-
 املالية�للمواثيقاملق��ض����حالة�إخالل�-
 لصعو�ات�املاليةن�يجة�لاملا����ألصللسوق��شط��عدم�وجود-
 املالية�للمق��ض�بالضائقةتنازالت�تتعلق�لم�املقرض�يقدت-
 املق��ض����مرحلة�إفالس�دخول أصبح�من�املحتمل�-
 �عكس�خسائر�الائتمان�املتكبدة.�كب�� شراء�ألاصول�املالية�أو�إ�شا��ا�بخصم�-

قيمة����انخفاض�إحداث�من�ألاحداث��س�ب�����لكث�� تحديد�حدث�واحد�منفصل.�بدًال�من�ذلك،�ي�ون�التأث���املش��ك��من�املحتمل�عدم�التمكن�من
أو�القيمة�العادلة�من�خالل�الدخل��املس��لكةمالية�مقاسة�بالت�لفة��عبارة�عن�أصول الدين�ال�������ص�وكالبنك�ما�إذا��انت��يقيمألاصول�املالية.�

�ذ �آلاخر��� �الشامل �الات �الا قيمة �املئتمانية ��انت �إذا �ما �لتقييم �تقر�ر. ��ل �تار�خ ��� ��ص�وكنخفضة �والشر�ات �السيادية �القيمة�الدين منخفضة
 عوامل�مثل�عوائد�السندات،�والتص�يفات�الائتمانية�وقدرة�املق��ض�ع���ز�ادة�التمو�ل.�ع��البنك��يركز ،�الائتمانية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
دليل�ع���أنه�ن�يجة��يوجداملا���للمق��ض،�ما�لم��املركز تدهور�ن�يجة�لمنح�الامتياز�للمق��ض�عند��منخفض�من�ناحية�القيمة�الائتمانية�عت���القرض�
�لألصول �توجد�مؤشرات�أخرى�ع���انخفاض�القيمة.�بال�سبة��ش�ل�كب���وال مخاطر�عدم�تلقي�التدفقات�النقدية�التعاقدية��تنخفضملنح�الامتياز،�

ليل�يمكن�مالحظته�ع���انخفاض�د�صل�منخفض�القيمة�الائتمانية�عند�وجود،��عت���ألا ُتمنحلم���ااملالية�ال���ُيتوقع�ف��ا�ا��صول�ع���امتيازات�ولك�
أدناه)�عدم�الرغبة����ما�هو�مذ�ور�.�يتضمن��عر�ف�التخلف�عن�السداد�(انظر�التخلف�عن�السدادبما����ذلك�تلبية��عر�ف�القيمة�الائتمانية،�

 يوًما�أو�أك��.�٩٠ملدة��التخلف�عن�السداد����حالةؤشرات�سداد�امل
 أصول�مالية�منخفضة�القيمة�الائتمانية�-ه�أو�إ�شاء�هتم�شراءائتمان�

.�يح�سب�البنك�الاع��اف�ألاو��عند��نخفاض�ائتما�يألاصول�ال����عرضت�ال تلك�منخفضة�القيمة�الائتمانية�����امل�شأةألاصول�املالية�املش��اة�أو�
دمج�تأث���خسائر�الائتمان�قيمته�الدف��ية�و�ُ �إجما���من�لألصل�املا���بدالً �املس��لكةع���أساس�الت�لفة��ُيح�سبالئتمان،�والذي�لالفائدة�الفع����سعر 

 املتوقعة����التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة.
 �عر�ف�التخلف�عن�السداد

���قياس�مبلغ�ا��سائر�التخلف�عن�السداد��عر�ف���ستخدمتحديد�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة.�جوهرً�ا�����عد��عر�ف�التخلف�عن�السداد�أمًرا�
،�حيث�أن�طوال�مدة�القرضشهًرا�أو��١٢الائتمانية�املتوقعة�و���تحديد�ما�إذا��ان�مخصص�ا��سارة��عتمد�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�

� �احتمالية �م�ونات �هو�أحد �السداد �عن �التخلف �السداد �عن �قياالتخلف �من ��ل �تؤثر�ع�� �املال�� �ا��سائر�الائتمانية �و س �الز�ادة�توقعة، تحديد
 �ا��وهر�ة����مخاطر�الائتمان.

 تخلف�عن�السداد:�عت���البنك�ما�ي���بمثابة�حدث�
ا��طة�الشاملة�للدعم�عاته�التعاقدية،�ع���س�يل�املثال،�مشاركة�املق��ض����سياسة�يوًما�من�تار�خ�استحقاقه�لدف�٩٠من�ك���ألاملق��ض��تخطي-

 يوًما�من�تار�خ�استحقاقه�لدفعاته�التعاقدية�املنقحة.�٩٠من�حيث�ي�ون�تار�خ�التخلف�عن�السداد�أك���حسن�الاقتصادي�املس��دف�الداخ���امل
 املق��ض�ال��اماته�الائتمانية�للبنك�بال�امل.�سدادمن�غ���املحتمل�-

 عكس�ا��صائص�املختلفة�ألنواع�مختلفة�من�ألاصول.املتطلبات�ال�����عر�ف�التخلف�عن�السداد��يفي
�عند� ��ان�من�غ���املر�� �إذا ��عتمد�املعلومات�ال����ع��البنك��يركز ل��امه�الائتما�ي،�الاملق��ض��سدادتقييم�ما �يجري املؤشرات�النوعية�والكمية.

تجزئة.��عت���إقراض�المع��وال�ي�ناسب،�للمواثيقتقييمها�ع���نوع�ألاصل،�ع���س�يل�املثال،����إقراض�الشر�ات،��عت���املؤشر�النو���املستخدم�خرًقا�
�السداد�وعدم�السداد�الل��ام�آخر�للطرف�املقابل� ��ستخدم�ذاتهاملؤشرات�الكمية،�مثل�حالة�التأخر��� �التحليل. ،�من�املدخالت�الرئ�سية����هذا

 .من�مصادر�خارجية�يحصل�عل��اداخلًيا�أو��ُتحدثالبنك�مجموعة�متنوعة�من�مصادر�املعلومات�لتقييم�التخلف�عن�السداد�وال���
 قياس�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة

�أو��١٢��لاملتوقعة�الائتمانية��سارة�ا�اس�ُتق �كب��ة����مخاطر�الائتمان�قد��بناءً �طوال�مدة�القرضشهًرا ��انت�هناك�ز�ادة �إذا منذ��وقعتع���ما
ية�التخلف�عن�السداد�احتمالاملخفضة�من�الاع��اف�ألاو���أو�ما�إذا��ان�ألاصل��عت���منخفض�القيمة�الائتمانية.�خسائر�الائتمان�املتوقعة����املنتج�

 وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه�أدناه:وا��سارة����حالة�التخلف�عن�السداد،��التخلف�عن�السدادوالتعرض�عند�
�الوقت�املتبقيأو�ع���مدى�التالية��هًراش�١٢مدار��احتمال�تخلف�املق��ض�عن�الوفاء�بال��اماته�املالية،�إما�ع���التخلف�عن�السداداحتمالية�مثل�ت-

 لالل��ام.
-�� �عتمد �عند �السدادالتعرض �عن ��التخلف �أن �البنك �يتوقع �ال�� �املبالغ ��تصبحع�� �مدى �ع�� �السداد، �عن �التخلف �وقت ��� �شهًرا�١٢مستحقة

البنك�الرصيد�امل��وب�ا��ا���باإلضافة�إ���أي�مبلغ�إضا����يدرجع���س�يل�املثال،�بال�سبة�لالل��ام�املتجدد،�أو�ع���مدى�العمر�املتبقي.��التالية
 ُيتوقع���به�إ���ا��د�التعاقدي�ا��ا���بحلول�وقت�التخلف�عن�السداد،����حالة�حدوثه.

-� �السدتمثل �عن �التخلف �عن �الناتجة �ا��سارة �التعرض �عن �الناتجة �ا��سارة �ملدى �البنك �توقعات �تاد �السداد. �عن �التخلف �عن �ختلفالناتج
التعب����يجري حسب�نوع�الطرف�املقابل�ونوع�وأقدمية�املطالبة�وتوافر�الضمانات�أو�دعم�ائتما�ي�آخر.��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد

ا��سارة�الناتجة�عن��ُتح�سب.�التخلف�عن�السداد�عرض�عند�ة�من�ا��سارة�ل�ل�وحدة�عن�ا��سارة����حالة�التخلف�عن�السداد�ك�سبة�مئو�
شهًرا����حالة�التخلف�عن�السداد�ال�سبة�املئو�ة�ل��سارة��١٢،�حيث�تمثل�ا��سارة�ملدة�طوال�مدة�القرضشهًرا�أو��١٢��لالتخلف�عن�السداد�

� �حدوث �حالة ��� �حدو��ا �املتوقع �السداد �عن �الاث��التخلف ���� �ا��سارة ��سبة �وت�ون �التالية، �عشر�شهًرا �القرض �مدة �املئو�ة�طوال �ال�سبة ��
 املتوقع�املتبقي�للقرض.�الوقتالتخلف�عن�السداد�ع���مدى�����حالة�حدوثل��سارة�املتوقعة�تتم�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
�و�حدتُ  �للضرر �مخاطر�التعرض �وخفض �السداد �عن �التخلف �احتمالية �توقع �خالل �من �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية �د �عند �عن�التعرض التخلف

��ل�ل�شهر�مستقبالً �السداد وفًقا�الحتمالية�البقاء�(ع���س�يل�املثال،��عدلو�ُ �سوً�اامل�ونات�الثالثة��ُتدمج�تلكول�ل��عرض�فردي�أو�قطاع�جما��.
�،مستقبالً �ل�شهر�عن����شهر�سابق).�يؤدي�هذا�إ���اح�ساب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ش�ل�فعال��التخلف�عن�السدادأو��عدم�السداد�املسبق

�سعر الفائدة�الفع���ألاص���أو��سعر ستخدم����اح�ساب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�هو�ا��صم�امل�سعر إ���تار�خ�إعداد�التقار�ر�وجمعها.��ُيخصمثم�
 تقر����له.

ا��دول�شهًرا.�ينظر��١٢ا��ا���ملدة��احتمالية�التخلف�عن�السدادع���ا��دول�الزم���للسداد�تطبيق�للف��ة�ب احتمالية�التخلف�عن�السدادوضعت�
ا��دول�الزم���للسداد�طوال�عمر�القروض.��عتمد�و الاع��اف�ألاو����بدايةالتخلف�عن�السداد����املحفظة�من����كيفية�تطور�حاالت�الزم���للسداد�
� �البيانات ��السابقةع�� �و�ف��ض �أساسهااملرصودة ��ع�� ��افة �ألاصول �التحليل�املدرجة �من �مدعوم �هذا �الائتمانية. �والدرجة �املحفظة �نطاق ضمن

 .السابق
 ،�والذي�يختلف�حسب�نوع�املنتج.ا��دول�الزم���املتوقع�للسدادشهًرا�وعمرها�بناًء�ع����١٢ملدة��عن�السدادالتخلف�التعرض�عند�د�ُيحد

شهًرا�أو��١٢املنتجات�وقروض�السداد�السر�ع،��عتمد�ذلك�ع���أقساط�السداد�التعاقدية�املستحقة�ع���املق��ض�ع���مدى��الس��الكبال�سبة��-
 إعادة�التمو�ل����ا��ساب.�/درج�اف��اضات�السداد�املبكرتُ و عات�زائدة�متوقعة�من�املق��ض.�ألي�دفهذا��كما�ُ�عدل.�طوال�مدة�القرض

أخذ�الرصيد�امل��وب�ا��ا���وإضافة�"عامل�تحو�ل�الائتمان"�الذي��سمح�ب�التأخر�عن�السدادوقع�التعرض�عند�ي،�املتجددةبال�سبة�للمنتجات��-
�بناًء�ع��الاف��اضات�حسب�نوع�املنتج�ونطاق�استخدام�ا��د�ا��ا��،��تلكالتخلف�عن�السداد.�تختلف��بال��ب�املتوقع�ل��د�املتبقي�بحلول�وقت

 تحليل�البيانات�الاف��اضية�ألاخ��ة�للبنك.
د�التخلف�ال���تمت��ع�ال���تؤثر�ع���عمليات�الاس��داد�العواملشهًرا�وعمرها�بناًء�ع����١٢ملدة��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السدادد�حدتُ -

 تختلف�حسب�نوع�املنتج.عن�السداد،�و 
-� �للمنتجات �الضمانبال�سبة ��غط��ا �نو ال�� �ع�� �أسا��� ��ش�ل �هذا ��عتمد �املتوقعة، �الضمانات �وقيم �الضمان ��ع �قيم�وا��صومات �ع�� السابقة

 وت�اليف�الاس��داد�املرصودة.�بيعات�القسر�ة،�ووقت�الاس��دادامل�ن�يجةالدف����/السوق 
�الضمانبال�سبة�للمنتجات�- �ع���مستوى�املنتج��س�ب�التمايز�املحدود����ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد��ُتحدد،�ال���ال��غط��ا عادًة

� �املس��دة �مناملبالغ �تتأثر��املحصلة �املق��ض�ن. �مختلف �السداد �عن �التخلف �عن �الناتجة �مبيعات��باس��اتيجياتا��سارة �ذلك ��� �بما التحصيل،
 الديون�املتعاقد�عل��ا�والسعر.

� �ُتدرج �كما �تحديد ��� �التطلعية �الاقتصادية �السداداملعلومات �عن �التخلف �و �احتمالية �عند �السدادالتعرض �عن �عن��التخلف �الناتجة وا��سارة
 تختلف�هذه�الاف��اضات�حسب�نوع�املنتج..�وطوال�مدة�القرضشهًرا��١٢ملدة�التخلف�عن�السداد�

وقيم��احتمالية�التخلف�عن�السدادو ا��دول�الزم���للسداد�تتغ���مثل�كيفية�ب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ال���يقوم�عل��ا�حساالاف��اضات�ُترصد�
 ع���أساس�ر�ع�سنوي.الضمان�وما�إ���ذلكـ�وُتراجع�

 ف��ا�كما�ي��:اس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ُتقبال�سبة�للتعرضات�غ���املمولة،�
التعاقدية��بال�سبة�الل��امات�القروض�غ���امل��و�ة،�فإن�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����الفرق�ب�ن�القيمة�ا��الية�للفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية-

 ���حال���ب�القرض.املستحقة�للبنك�إذا�قام�حامل�الال��ام����ب�القرض�والتدفقات�النقدية�ال���يتوقع�البنك�ا��صول�عل��ا�
مطروًحا�منه��صك�الدين�املضمون عات�املتوقعة�لتعو�ض�حامل�مانية�املتوقعة����الفرق�ب�ن�الدفة�لعقود�الضمان�املا��،�فإن�ا��سائر�الائتبال�سب-

 .لها�املالك�أو�املدين�أو�أي�طرف�آخر �أي�مبالغ�يتوقع�البنك�استالم
 .ساهم�نأسهم�رأس�مال�املبخسارة�انخفاض����قيمة�الاس�ثمارات�����ُ�ع��فال����
iv(�عديل�ألاصول�املالية 

 الاس��داد.�ز�ادة،���دف�السداد�متع�� ن�يجة�إلعادة�التفاوض�التجاري�أو�القروض�البنك�شروط�القروض�املقدمة�للعمالء�����عض�ألاحيان،��عدل�
�لة�إ����شمل�أ�شطة�إعادة�الهي�لة�هذه�ترت�بات�ف��ات�السداد�املمتدة�وإجازات�السداد�وإلاعفاء�من�السداد.��س�ند�سياسات�وممارسات�إعادة�الهي

ك���شيوًعا����إعادة�الهي�لة����ألا��عد�السياسات�للمراجعة�املستمرة.�تلك.�تخضع�استمرار�السدادإلادارة،�إ����من�وجه�نظر مؤشرات�أو�معاي����ش��،�
 تطبيق�القروض�ألجل.

 
 

 

19 
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة� – يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
إلغاء�الاع��اف�سياسة�البنك،�يؤدي�التعديل�إ���بموجب�.�أم�ال�البنك�ما�إذا��ان�هذا�التعديل�يؤدي�إ���إلغاء�الاع��اف�يقيم�عديل�ألاصل�املا��،��عند

والتغ������العملة�أو�النقدية�التعاقدية��عد�التعديل��العوامل�النوعية�(أي�التدفقات�ع��البنك��يركز عندما�ي�تج�عنه�شروط�مختلفة��ش�ل�جوهري.�
�امل �و �أسعار�الفائدة�ابلقالطرف �الاستحقاق �التعاقديمبالغ �النقدية �للتدفقات �ا��الية �القيمة �مقارنة �(أي �الك�� �والتقييم �املتبقية�والتعهدات) ة

� �مع �ألاصلية �الشروط �النقديةبموجب �املُ �التعاقدية�التدفقات �الشروط �بموجب �عدلة، �م��ا �ألاص��)مطروًحا �الفع�� �سعر�الفائدة ���دف تحديد�،
 املختلفة�جوهرً�ا.الشروط�
لتحديد�صا���القيمة�الدف��ية�لألصل����ذلك�إلغاء�الاع��اف�خسائر�الائتمان�املتوقعة����تار�خ��بدلاألصل�املا��،��عاد�قياس�إلغاء�الاع��اف�ب���حالة�
� إلغاء��سارة�عند�ا�ر�ح�أو�الا��ديدة�إ����ا��ديد�مع�الشروطلة�والقيمة�العادلة�لألصل�املا���الفرق�ب�ن�هذه�القيمة�الدف��ية�املعديؤدي�التار�خ.

شهًرا�باست�ناء�ا��االت�النادرة�ال����عت���ف��ا��١٢ع���أساس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��ُيقاسخسارة��بدلي�ون�لألصل�املا���ا��ديد�الاع��اف.�
املبلغ��منطبق�هذا�فقط����ا��الة�ال���يتم�ف��ا�الاع��اف�بالقيمة�العادلة�للقرض�ا��ديد�بخصم�كب����ديد�منخفض�القيمة�الائتمانية.�يُ القرض�ا�

التعديل.�يراقب�البنك�مخاطر�الائتمان��عد�إجراء��تنخفضوال���لم��قائمة،�عالية�من�التخلف�عن�السدادالخاطر�املزال�نظًرا�ألنه�ال�تالاس���املعدل�
 قييم�املعلومات�النوعية�والكمية،�مثل�ما�إذا��ان�املق��ض����حالة�تأخر�الاستحقاق�بموجب�الشروط�ا��ديدة.تبلألصول�املالية�املعدلة�

،�يحدد�البنك�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�لألصل�املا���زادت��ش�ل�إلغاء�الاع��اف�عديل�الشروط�التعاقدية�لألصل�املا���وال�يؤدي�التعديل�إ���عند�
� �الاع��اف �ألاصليةكب���منذ �التعاقدية �والشروط �ألاو�� �الاع��اف �عند �الائتما�ي �التص�يف �مقارنة �طر�ق �عن �ال�ألاو�� �مع �تار�خ�الا تص�يف ��� ئتما�ي

 عدلة.الشروط�املُ �بموجبالتقر�ر�
ف��ية�قبل�التعديل�و�عده�القيمة�الد�إجما��خسارة�التعديل�بمقارنة��/ر�حالبنك��يح�سبمن�الدفاتر،�إلغاء�الاع��اف�عندما�ال�يؤدي�التعديل�إ���

� ��بدل(باست�ناء �حيث �املعدل، �لألصل �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية �البنك �يق�س �ثم �املتوقعة). �املتوقعة��ُتدرجا��سائر�الائتمانية �النقدية التدفقات
 الناتجة�من�ألاصل�املا���املعدل����حساب�ال��ز�النقدي�املتوقع�من�ألاصل�ألاص��.

�مخاطر�ال�يجري  �تقييم �السداد �عن �الاع��اف��لتلكتخلف �عند �ألاصلية �الشروط �باملخاطر�بموجب �التقر�ر�ومقارن��ا �تار�خ ��� �التعديل ��عد ألاصول
�من�املحتمل�أنالالحق�لألصول�املعدلة.��ألاداءاألصل�ألاص��.�يراقب�البنك�إلغاء�الاع��اف�بألاو��،�عندما�ال�ي�ون�التعديل�جوهرً�ا�و�التا���ال�يؤدي�إ���

�يق �بحيث �الهي�لة، �إعادة ��عد �م��وظ ��ش�ل �تحس�ت �مخاطر�الائتمان �أن �البنك �تُ رر �املرحلة �من �ألاصول ��الثالثةنقل (ا��سائر��الثانيةأو�املرحلة
�تمتشهًرا).�هذا�هو�ا��ال�فقط�بال�سبة�لألصول�ال����١٢(ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��ألاو��)�إ���املرحلة�طوال�مدة�القرضالائتمانية�املتوقعة�

 وفًقا�للشروط�ا��ديدة�ملدة�ثالثة�أشهر�متتالية�أو�أك��.
 املعدلة.�لألصول ة�استخدام�نماذج�محددبيواصل�البنك�مراقبة�ما�إذا��انت�هناك�ز�ادة�جوهر�ة�الحقة����مخاطر�الائتمان�فيما�يتعلق���ذه�ألاصول�

v�(الشطب 
�أو�جزئًيا،�عند�البنك�ألاصول���شطب ��شمل��مناسبةأنه�ال�توجد�توقعات��والتأكدجهود�الاس��داد�العملية���افةد�ااس�نفاملالية،��لًيا الس��دادها.

رهن�الضمانات�وت�ون�اد�البنك�بح�س�تقوم�طر�قة�اس��د)�حيث�٢(�)�وقف�التنفيذ١االس��داد�(ب�مناسباملؤشرات�ال����ش���إ���عدم�وجود�توقع�
 باالس��داد�بال�امل.�مناسبقيمة�الضمان�بحيث�ال�يوجد�توقع�

�املالية�ال���ال�تزال� �٣١املشطو�ة�خالل�السنة�املن��ية�����لتلك�ألاصول �املستحقةاملبالغ�التعاقدية��ُتذكر �.قيد�التنفيذيجوز�للبنك�شطب�ألاصول
عدم�وجود�ن�يجة�لج.�ال�يزال�البنك��س���الس��داد�املبالغ�املستحقة�عليه�بال�امل�قانوًنا،�ولكن�تم�شط��ا�جزئًيا�-٩�رقم����إلايضاح�٢٠٢١د�سم���

 باس��دادها�بال�امل.�مناسبتوقع�
vi�املالية�باألصول )�إلغاء�الاع��اف 

��يل�� �ان��اءالبنك �حالة ��� �فقط �املا�� �باألصل �التعاق�الاع��اف �النقا��قوق �للتدفقات �دية �ألاصل �من �دية �أو�ينقل �ملكية �البنك �املا�� �و�افةألاصل
مخاطر�ومزايا�امللكية�واستمر�����ب�افةحتفاظ��ش�ل�جوهري�بنقل�ملكية�أو�الا البنك�����حالة�عدم�قياممخاطر�ومزايا�ملكية�ألاصل�إ���كيان�آخر.�

����حالة�احتفاظ.�سدادهااملرتبطة�باملبالغ�ال���يتع�ن�عليه��صوموا��حصته�املحتفظ���ا����ألاصل�بالبنك���ع��فع���ألاصل�املحول،��الاستحواذ
�االق��اض�املضمون�مقابل�املتحصالت�و مخاطر�ومزايا�ملكية�ألاصل�املا���املحول،��ستمر�البنك����الاع��اف�باألصل�املا����بكفةالبنك��ش�ل�جوهري�

 املستلمة.
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة� – يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
املقابل�املستلم�واملدين�ن����الدخل��املبلغ�إجما��و بالفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل��ُ�ع��ف،�املس��لكةعند�اس�بعاد�ألاصل�املا���املقاس�بالت�لفة�

 الشامل.
vii�املالية�القوائما��سائر�الائتمانية�املتوقعة�����بدل)�عرض 

 بدل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����القوائم�املالية�بالش�ل�التا��:عرض��ُ 
-� �بالت�لفة �املقاسة �املالية �لألصول ��املس��لكةبال�سبة �لدى �(أرصدة �مصرف �املركزي إلامارات �املتحدة �و �العر�ية �من �املستحق �املقر�الرئ����املبلغ

القيمة�الدف��ية��إجما���):�كخصم�منألاخرى الية�امل�وألاصول �واملبالغ�املدفوعة�مقدًماوقروض��املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى و �با��ارج�هفروعو 
 لألصول.

-� ��لص�وكبال�سبة �من �كجزء �آلاخر: �الشامل �الدخل �خالل �من �العادلة �بالقيمة �املقاسة �الدين ��غّ���قيمة �بالقيمة�احتياطي �املصنفة لالس�ثمارات
 ملدرجة����الدخل�الشامل�آلاخر.العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�وا

 قروض�وعقود�الضمان�املا��:�كمخصصبال�سبة�الل��امات�ال-
 ملعداتاملمتل�ات�وآلاالت�وا�-و

�عندحق�الاستخدام����تار�خ�بدء�عقد�إلايجار�(أي�تار�خ�إتاحة�ألاصل�ألاسا����لالستخدام)�لعقود�إلايجار�ال���لم�تكن�موجودة��بأصول �ع��ف�البنك�
� ��إلايجار تار�خ �ُتقألاو��. �بالت�لفة، �الاستخدام �حق �أصول �م��ااس ��مطروًحا �القيمة، �وخسائر�انخفاض �م��اكم �قياس��عدل�ُ و أي�اس��الك �إعادة ألي

����صوم �مبلغ �الاستخدام �حق �أصول �ت�لفة �تتضمن ���اإلاي�خصومإلايجار. �املتكبدةوالت�جار�املع��ف �ألاولية �املباشرة �إلايجار�ال�����اليف ودفعات
اس��الك��يجري من�ا��صول�ع���ملكية�ألاصل�املؤجر������اية�مدة�إلايجار،��مناسبالبدء.�ما�لم�يكن�البنك�متأكًدا��ش�ل�تار�خ����أو�قبل��ُسددت

�حق� �أصول �تخضع �أقصر. �أ��ما �إلايجار، �املقدر�ومدة �العمر�إلانتا�� �مدى �ع�� �الثابت �القسط �أساس �ع�� ���ا �املع��ف �الاستخدام �حق أصول
 الاستخدام�لالنخفاض����القيمة.

 خسائر�انخفاض�القيمة،�إن�وجدت.بالت�لفة�التار�خية�مطروًحا�م��ا�إلاهالك�امل��اكم�و �خرى ألا املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ُتدرج�
�الفوائد،�فقط�عندما�ي�ون�من�املحتمل�أن�تتدفق�ا��اجةالت�اليف�الالحقة����القيمة�الدف��ية�لألصل�أو�الاع��اف���ا�كأصل�منفصل،�حسب��ُتدرج

ُتضاف�.�املس�بدلالقيمة�الدف��ية�ل��زء�ُيل���الاع��اف�بو�مكن�قياس�ت�لفة�البند��ش�ل�موثوق.�البنك،��قبلية�املرتبطة�بالبند�إ��الاقتصادية�املست
 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر�خالل�الف��ة�املالية�ال���يتم�تكبدها�ف��ا.����قائمة�ألاخرى �افة�إلاصالحات�والصيانة��قيمة

 كما�ي��:طروًحا�م��ا�قيمها�املتبقية�ع���مدى�عمرها�إلانتا��،�باستخدام�طر�قة�القسط�الثابت�لشطب�ت�لفة�ألاصول�م�باإلهالك�ُ�ع��ف
 سنوات�٣ عداتألاثاث�وامل
 سنوات�٣ السيارات

 سنوات�٥�-٤ ع)-٤�أنظر�إلايضاحأصل�حق�الاستخدام�(
 

��ُتراجع �وطر�قة �املتبقية �والقيم �املقدرة ��إلاهالكألاعمار�إلانتاجية �سنة، ��ل ���اية �جانب�� �أساس��إ�� �ع�� �التقديرات ��� ��غي��ات �تأث���أي حساب
 مستقب��.

املبيعات�والقيمة�الدف��ية�لألصل،�د�الر�ح�أو�ا��سارة�الناتجة�عن�اس�بعاد�أحد�بنود�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ع���أنه�الفرق�ب�ن�عائدات�ُيحد
 به����الر�ح�أو�ا��سارة.وُ�ع��ف�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
 قيمة�ألاصول�غ���املالية�انخفاض�-ز

� �تمتلك �غ���محدد، �عمر�إنتا�� �و ألاصول �تخضع ��و�جري �لالس��الكال �قيم��ا. ��� �الانخفاض �الك�شاف �سنوً�ا �ا��اضعة��ُتراجعاختبارها ألاصول
�لالس��الك� �الظروف�إ���أن�القيمة�الدف��ية �غ���للتحقق�من�انخفاض�قيم��ا�عندما��ش���ألاحداث�أو�التغ��ات��� بخسارة��ُ�ع��فقابلة�لالس��داد.

�الا  �نخفاض �قيمة �ل�� �الدف��ية �القيمة �به �تتجاوز �الذي �لألصل�املبلغ �العادلة �القيمة ��� �لالس��داد �القابلة �القيمة �لالس��داد. �القابلة �قيمته ألصل
املستو�ات�ال���من�د�ى�ألا �ا��د�ألاصول�عند�ُتجمعتقييم�الانخفاض����القيمة،��إلجراءت�اليف�البيع�والقيمة����الاستخدام،�أ��ما�أع��.��مطروًحا�م��ا

غ���املالية�بخالف�الشهرة�ال����عرضت�النخفاض�����ُتراجع�ألاصول �ل�منفصل�(وحدات�توليد�النقد).�توجد�لها�تدفقات�نقدية�يمكن�تحديدها��ش
� �واملبالغ�املدفوعة�مقدًمااملمتل�ات�املقتناة�مقابل�سداد�قروض�تنخفض�قيمة�القيمة�الحتمال�عكس�الانخفاض����القيمة�بتار�خ��ل�تقر�ر�ما��.

 الاستحواذ�عل��ا.�سنوات�من�تار�خ�٣للعمالء�عند�إتمام�
 الصادرة�عن�البنك��أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن�وصكوكاملالية��ا��صوم�-ح

 أس�م�رأس�مال�املسا�م�نالتص�يف�كدين�أو�
املا���وا��صم�وفًقا�ملضمون�ال��ت�ب�التعاقدي�أسهم�رأس�مال�مساهم�ن�مالية�أو�ك�كخصومإما��أسهم�رأس�مال�املساهم�نالدين�و �ص�وكف�صنتُ 

 .رأس�مال�املساهم�ن�أسهم�وصك
i�(أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن�صكوك 

أسهم�رأس�مال��ص�وك�ل��أصول�أي�كيان��عد�خصم�جميع�ال��اماته.��ً �تخصأي�عقد�يث�ت�وجود�مص��ة��هو �أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�صك
 الصادرة�عن�البنك�بالعائدات�املستلمة��عد�خصم�ت�اليف�إلاصدار�املباشرة.�املساهم�ن

ii�(املالية�ا��صوم 
 .للصكاملركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����ألاح�ام�التعاقدية��قائمةاملالية�����ُ�ع��ف�با��صوم
�ُتقاس�ا��صوم� �بالقيمة�العادلة. املالية�بالقيمة��ا��صوماملالية�(بخالف��ا��صومخصم�ت�اليف�املعاملة�امل�سو�ة�مباشرة�إلصدار�تً املالية�مبدئًيا

�يتم�الاع��اف�بت�اليف�الاع��اف�ألاو��املالية�عند��ل��صومالر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر)�من�القيمة�العادلة��قائمةادلة�من�خالل�الع .
� �اقتناء �إ�� �مباشرة �امل�سو�ة �أو��خصوماملعاملة �الر�ح ��� �آلاخر�مباشرة �الشامل �والدخل �أو�ا��سارة �الر�ح �بيان �خالل �من �العادلة �بالقيمة مالية

 ا��سارة.
 باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية.�املس��لكةاملالية�بالت�لفة���صوما�ُتقاس��افة�

�ت�لفة���صومتت�ون�ا� الرئ������ملقرهاالعمالء�املستحقة��واملبالغ�املودعة�منأخرى�من�املبالغ�املستحقة�لبنوك��مس��لكةاملالية�املصنفة�ع���أ��ا
 أخرى.�خصوما��ارج�و بوفروعها�

� ��سعر طر�قة �الت�لفة �الح�ساب �طر�قة ��� �الفع�� ����صم�املس��لكةالفائدة �وتخصيص ��نفقاتما�� �الصلة. �ذات �الف��ة �ع�� الفائدة��سعر الفائدة
وال����ش�ل�وم�والنقاط�املدفوعة�أو�املستلمة،�الرس��افةية�املستقبلية�املقدرة�(بما����ذلك�عات�النقدالسعر�الذي�يخصم�بالضبط�الدفالفع���هو�

)�ا��اجةأو�(عند��ل��صم�املا��)�من�خالل�العمر�املتوقع�ألاخرى الفائدة�الفع���وت�اليف�املعامالت�وألاقساط�أو�ا��صومات��سعر جزًءا�ال�يتجزأ�من�
 ا��.امل�ل��صم�املس��لكةف��ة�أقصر�للت�لفة�

املا���الذي�ي�سب�إ���التغ��ات����مخاطر��ل��صمعرض�التغي��ات����القيمة�العادلة��)٩(�رقم�ع���وجه�التحديد،�يتطلب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية
�الذي����الدخل�الشامل�با��صمالاع��اف�بآثار�التغ��ات����مخاطر�الائتمان�ا��اصة��يجري ���الدخل�الشامل�آلاخر،�ما�لم��ا��صمالائتمان�لذلك�

تص�يف�التغي��ات����القيمة�العادلة�امل�سو�ة�إ���مخاطر�الائتمان��ُ�عادمن�شأنه�أن�يخلق�أو�يز�د�من�عدم�التوافق�املحاس������الر�ح�أو�ا��سارة.�ال�
 املا��.�با��صمإلغاء�الاع��اف��عند�غ���املوزعةإ���ألار�اح��حول املالية�إ���الر�ح�أو�ا��سارة،�ولكن�بدًال�من�ذلك�تُ ��صومل�
iiiم�اسب�وخسائر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�( 

�ل�حدتُ  �الدف��ية �القيمة ���صومد �ألاجن�ية �العملة �بتلك �أجن�ية ��عملة �املقومة �تقر�ر.بالسعر�الفو �حول تُ و املالية �ف��ة ��ل ���اية ��� �وجه��ري وع��
 ا��صوص:
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
الاع��اف�بفروق�الصرف����الر�ح�أو��يجري ال���ال��ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة���صومبال�سبة�ل�-

 ا��سارة�للسنة�
الاع��اف�بأر�اح�وخسائر�صرف�العمالت�يجري�ال����ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�مخصصة،��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة���صومبال�سبة�ل�-

 .أسهم�رأس�مال�املساهم�ن���عنصر�منفصل�من��وُتحصلألاجن�ية����الدخل�الشامل�آلاخر�
iv�املالية��صوم)�إلغاء�الاع��اف�با 

ملُقرض�ما���حا���بآخر�من�نفس�ا�خصماس�بدال��لغاؤها�أو�ان��اء�صالحي��ا.�عندالوفاء�بال��امات�البنك�أو�إاملالية�عند���صومالبنك�الاع��اف�با��يل��
�كب��  �حد �إ�� �مختلفة ���شروط �شروط ��خصمأو��عديل �جوهري، ��ش�ل ���عت�� قائم �هذا ��الاس�بدالمثل �با��صمأو�التعديل �اع��اف ألاص����إلغاء

 الاع��اف�بالفرق����القيم�الدف��ية�ذات�الصلة����الدخل�الشامل.�و�جري �ديد،�ا��با��صماع��اف�و 
غ���نقدية�محولة�أو�،�بما����ذلك�أي�أصول�السداداملالية�غ���املع��ف���ا�واملقابل�املدفوع�واملستحق���صومبالفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�ل��ُ�ع��ف

 ���الر�ح�وا��سارة.�متحملة�خصوم
�ت �عند �ا��ا�� �املقرض �مع �البنك ��صكبادل ���غ��هدين �كب��، �حد �إ�� �مختلفة �الاس�بدال�شروط �هذا ��ُ�عامل �إطفاء �أنه �ألاص����ا��صمع�� املا��

ل��صم�املا���ألاص���ا��ا���أو�جزء�منه�كإطفاء��ا��صم�شروطا��وهري����تعديل�الالبنك�عن��يحاسب�ديد.�و�املثل،�ا�ا���امل�با��صموالاع��اف�
لشروط�تتوافق�مع�االنقدية��موالالشروط�اختالًفا�جوهرً�ا�إذا��انت�القيمة�ا��الية�املخصومة�لأل �اختالف�ديد.�من�املف��ض�ا��با��صماع��اف�و 

٪�ع���ألاقل�١٠الفع���ألاص��،�تختلف�ب�سبة��السعر م�رسوم�مدفوعة�من�أي�رسوم�مستلمة�ومخصومة�باستخداصا���أي�ا��ديدة،�بما����ذلك�
�املخصومة�من�التدفقات�النقدية�املتبقية�ل� �القيمة���صومعن�القيمة�ا��الية �(أ) �ب�ن: ��ان�التعديل�غ���جوهري،�فإن�الفرق �إذا املالية�ألاصلية.

الاع��اف�بالقيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية��عد�التعديل����الر�ح�أو�ا��سارة�كأر�اح�أو�خسارة�التعديل��البد�من(ب)��ل��صم�قبل�التعديلالدف��ية�
 .ألاخرى �النفقات�/أو�الدخل�ألاخرى مل�اسب�وا��سائر�ضمن�ا

i��اية�خدمة�املوظف�نم�افأة�مخصص�� 
i�(لد��م�وثيقة�"جي�سيا")�ن�ماراتيللموظف�ن�إلا )�بال�سبة 
���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�للقانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية��واملعاشاتم�املساهمات�إ���الهيئة�العامة�للتأمينات�الاجتماعية�قدتُ 

�يتعلق١٩٩٩)�لعام�٧املتحدة�رقم�( �يقتصر�ال��ام�البنك�ع���هذه�املساهمات،�وال���با�،�فيما عند��سدد�كنفقات�ُ ملعاشات�والتأمينات�الاجتماعية.
 استحقاقها.

ii�(�بما����ذلكبال�سبة�للموظف�ن)�وثائق�"جي�سيا")�ال�يمتل�ون الذين���نماراتياملوظف�ن�إلا �املغ��ب�ن 
��يخصص �للموظف�ن �ا��دمة ���اية �م�افأة �مناملغ��ب�نالبنك �ا��دمة �ومدة �للموظف�ن �ال��ا�ي �الراتب �ع�� �امل�افآت �هذه �استحقاق ��س�ند تار�خ��.

تقدير�الت�اليف�املتوقعة�لهذه��يجري أ��ما�أحدث،�وفًقا�ألح�ام�قانون�العمل�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة.�،�٢٠١٥يناير��١مام�أو�الانض
��الفوائد �ل��دمة �املقدرة �واملدة �املتوقع �ال��ا�ي �الراتب �أساس ��و�جري ع�� �ا��دمة. �ف��ة �مدى �ع�� ���سوي استحقاقها ���اية �م�افأة ا��دمة�البنك

أساس�متطلبات�املخصصات�وفًقا�لقانون�العمل�لعمل�بنظام�صندوق�الادخار�ا��ا��.�طبق�وقف�ايحيث��٢٠١٤د�سم����٣١ح���املغ��ب�ن�للموظف�ن�
غ���متداول.��الفوائد�كخصم��اية�ا��دمة�عن�م�افأة�املخصص�املتعلق�بيف���.�٢٠١٥يناير��١الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�اعتباًرا�من�

 البنك.��سددهااستحقاقات�املوظف�ن�ل��ك�الصرف�والسفر�ا��وي�إ���مدين��م�عندما��ُيح�سب
 املخصصات�-ي

عن�ومن�املحتمل�أن�يتطلب�تدفق�خارج�و�ي�أو�استدال���ن�يجة���دث�سابق،�باملخصص����املركز�املا���عندما�ي�ون�لدى�البنك�ال��ام�قان�ُ�ع��ف
 االل��ام.ل��ام،�وتقدير�موثوق�ملبلغ�يمكنه�الوفاء�بل�سو�ة�الاالاقتصادية��الفوائد

�ا�� �الال��ام �ل�سو�ة �املطلوب �تقدير�للمقابل �هو�أفضل �كمخصص �به �املع��ف �املبلغ �مع �التقر�ر، �ف��ة ���اية ��� �ا�� �املحيطة�أخذ املخاطر�والش�وك
املقدرة�ل�سو�ة�الال��ام�ا��ا��،�فإن�قيمته�الدف��ية����القيمة�ا��الية�لتلك�قياس�املخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية�.�عند����الاعتبارباالل��ام�

 التدفقات�النقدية�(حيث�ي�ون�تأث���القيمة�الزمنية�للنقود�جوهرً�ا).
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 )تتمةوالسياسات�املحاس�ية�(أسس�إلاعداد��-٤
باملدين�ن�كأصل�إذا��ان�من��ُ�ع��فالاقتصادية�املطلو�ة�ل�سو�ة�املخصص�من�طرف�ثالث،���افة�الفوائدعندما�ي�ون�من�املتوقع�اس��داد��عض�أو�

 ن�قياس�مبلغ�املستحق��ش�ل�موثوق.و�مكاستالم�السداد،�املؤكد�
 عقود�الضمان�املا���وال��امات�القروض�-ك

مدين�محدد����سداد��ن�يجة�إخفاقا�عات�محددة�لتعو�ض�حاملها�عن�خسارة�تكبدهود�تتطلب�من�املُصدر�سداد�دفود�الضمان�املا������عقعق
�الدف �لشروط �وفًقا �استحقاقها، �عند �تُ �صكعات �لتأم�ن��تلك�مقدالدين. �العمالء �عن �نيابة �وغ��ها �املالية �واملؤسسات �للبنوك �املالية الضمانات

 .ألاخرى �البنكيةالقروض�وال��ب�ع���املكشوف�وال�سهيالت�
 وتقاس�الحًقا�بما�ي��:�،عقود�الضمانات�املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة�ُتقاس

  .٩�رقم�املاليةا��سارة�املحدد�وفًقا�للمعيار�الدو���للتقار�ر��بدلمبلغ�-
 .١٥�رقم�الدخل�املع��ف�به�وفقًا�ملبادئ�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�مطروًحا�م��ا�الاع��اف�ألاو��العالوة�املستلمة�عند�-
�لم�يقدم�البنك�أي�ال��ام�بتقد�بدلارتباطات�القروض�املقدمة�من�البنك�بمبلغ�ُتقاس�� أو�يمكن��يم�قروض��سعر�فائدة�أقل�من�السوق ا��سارة.

 صك�ما���آخر.�سو���ا�بالصا���نقًدا�أو�عن�طر�ق�تقديم�أو�إصدار�
ا��سارة�كمخصص.�ومع�ذلك،�بال�سبة�للعقود�ال���تتضمن�كًال�من�قرض�وال��ام��ببدل�ُ�ع��فبال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمانات�املالية،�

� �املتوقعة �خسائر�الائتمان �تحديد �للبنك �وال�يمكن �غ���م��وب �عنصر�القرض، �ز�ادة �من �غ���امل��وب �عنصر�الال��ام �من �منفصل �ُ�ع��ف�ش�ل
�إجما��لقرض.�إ���ا��د�الذي�تتجاوز�فيه�خسائر�الائتمان�املتوقعة�املجمعة�ل�بدل�ا��سارةبخسائر�الائتمان�املتوقعة�ع���الال��ام�غ���امل��وب�مع�

 .عة�كمخصصبخسائر�الائتمان�املتوق�ُ�ع��فالقيمة�الدف��ية�للقرض،�
l-��الضرائبخصم 

 ضر�بة�الدخل
 للوائح�املحلية�لتقييم�الضر�بة�ع���فروع�البنوك�ألاجن�ية�العاملة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة.ا�بناًء�ع��فرض�الضرائب�تُ 

أسهم�رأس���ا����الدخل�الشامل�باست�ناء�ما�يتعلق�ب�نود�مع��ف���ا�مباشرة�����وُ�ع��فتت�ون�الضرائب�للسنة�من�ضر�بة�جار�ة�وضر�بة�مؤجلة،�
 أو����الدخل�الشامل�آلاخر.�مال�املساهم�ن

� �املستحقة �املتوقعة �الضر�بة �من �ا��الية �الضر�بة �ع����السدادتت�ون ��عديل �وأي �للسنة �للضر�بة �ا��اضعة �أو�ا��سارة �الدخل �ع�� أو�املستحقة
 ���تار�خ�التقر�ر.�املفروضالضر�بة��سعر باستخدام��ُتقاسة�الدفع�أو�املستحقة�القبض�فيما�يتعلق�بالسنوات�السابقة.�الضر�بة�املستحق

�أصول  ��خصومو �ُتقاس �املؤجلة �الدخل ��بأسعار ضر�بة �املتوقع �من �ال�� ��سو�ة��فرضهاالضرائب �أو�توقع �ألاصل �تحقق �ف��ا �يتوقع �ال�� �الف��ة ع��
 ن�ن�ال���تم�س��ا����تار�خ�التقر�ر.،�بناًء�ع���القواا��صم

إ���ا��د�الذي�لم��عد�من�املحتمل�توفر�ر�ح�ضر�����اٍف�للسماح��خفضضر�بة�الدخل�املؤجلة����تار�خ��ل�تقر�ر�وتُ �ألصول القيمة�الدف��ية��ُتراجع
 باستخدام��ل�أو�جزء�من�أصل�ضر�بة�الدخل�املؤجلة.

 ضر�بة�القيمة�املضافة
 صا���مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة،�باست�ناء:وألاصول�ببالنفقات��ُ�ع��ف

�ُ�ع��فعندما�ت�ون�ضر�بة�القيمة�املضافة�املتكبدة�ع���شراء�ألاصول�أو�ا��دمات�غ���قابلة�لالس��داد�من�مص��ة�الضرائب،�و���هذه�ا��الة،�-
 ا��اجة.حسب�،�النفقاتجزء�من�ت�لفة�اقتناء�ألاصل�أو�من�بند�ع���أ��ا�بضر�بة�القيمة�املضافة�

 تضم�ن�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة.�إ���جانبإثبات�الذمم�املدينة�والدائنة�عند�-
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 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤

لهيئة�الضرائب�كجزء�من�الذمم�املدينة�أو�الدائنة�����السداداملستحق��املبلغ�تضم�ن�صا���مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة�القابل�لالس��داد�أو �يجري 
 املركز�املا��.�قائمة

 القانو�يالاحتياطي�املبلغ��-م
٪�من�١٠تحو�ل�بصيغ��ا�املعدلة)،�(�٢٠١٥)�لسنة�٢من�القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(�٢٣٩�رقم�املادة�وفًقا�ملا�تنص�عليه

 غ���قابل�للتوز�ع.املبلغ�الاحتياطي�٪�من�رأس�املال.�هذا�٥٠املبلغ�الاحتياطي��اص�ح����ساوي�هذا�املبلغ�الاحتياطي�ا�صا���الر�ح�إ���
 يراداتاإل ب�الاع��اف�-ن
i�(الفوائد�إيراداتب 

�إجما��هـ)�ع���-٤إلايضاح��أنظر الفع���(�سعر�الفائدةاملالية�ال���تحمل�فائدة�عن�طر�ق�تطبيق��ب�افة�الص�وكالفوائد��ونفقات�إيرادات�ُتح�سب
�بال�سبة��١٤(ج)�و�٤اء�ما�هو�مذ�ور����إيضاح�،�باست�نللصك�املا��القيمة�الدف��ية� املالية�ال���أصبحت�الحًقا�ذات�قيمة�ائتمانية��لألصول (ط).

� �(املرحلة �)الثالثةمنخفضة �وال�� ��ُيح�سب، �عل��ا �الفائدة �باستحقاق ��سعر�الفائدةتطبيق �ت�لف��ا �ع�� �خص�املس��لكةالفع�� ��عد �مخصص�(أي م
 املركزي.ية�املتحدة�إلامارات�العر�مصرف�عليق�وفًقا�لالئحة�تلل��ا�مباشرًة��ُ�ع��ف،�خسارة�الائتمان�املتوقعة)

ii من�العقود�امل��مة�مع�العمالء�يرادات)�إلا 
التحكم،����وقت�ما�أو�بمرور�عندما�يتلقى�العميل�ا��دمات.�يتطلب�تحديد�توقيت�نقل��يراداتباإل �ُ�ع��ف،�١٥عيار�الدو���للتقار�ر�املالية�بموجب�امل

 حكم.إصدار��،الوقت
 :١٥���املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم��وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليهمن�تقديم�ا��دمات�بناًء�ع���نموذج�خمسة�موظف�ن��يرادات�ع��ف�البنك�باإل 

 مع�العميلتحديد�العقد�:�١ا��طوة�
 الوفاء�به.�يتع�نو�حدد�املعاي���ل�ل�عقد�حقوًقا�وال��امات�قابلة�للتنفيذ،��ُ�عرَّف�العقد�بأنه�اتفاق�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���ي����

 :�تحديد�ال��امات�ألاداء����العقد٢ا��طوة�
 ال��ام�ألاداء�هو�وعد����العقد�مع�العميل�لتقديم�ا��دمات�للعميل.

 :�تحديد�سعر�املعاملة٣ا��طوة�
 .الغ���،�باست�ناء�املبالغ�املحصلة�نيابة�عنقاقه�مقابل�تقديم�ا��دمات�للعميلسعر�املعاملة�هو�املقابل�الذي�يتوقع�البنك�استح

 تخصيص�سعر�املعاملة�الل��امات�ألاداء����العقد:�:٤ا��طوة�
يخصص�البنك�سعر�املعاملة�ل�ل�ال��ام�أداء�بمبلغ�يو���مبلغ�املقابل�الذي�يتوقع�البنك�ي�يحتوي�ع���أك���من�ال��ام�أداء،�بال�سبة�للعقد�الذ

 استحقاقه�مقابل�الوفاء�ب�ل�ال��ام�أداء.
 عندما�تفي�امل�شأة�بال��ام�ألاداء:�يراداتالاع��اف�باإل �:٥ا��طوة�

 اس�يفاء�أحد�املعاي���التالية:����حالة،�بمرور�الوقت�يراداتء�و�ع��ف�باإل يفي�البنك�بال��امات�ألادا
i(�ال���يوفرها�أداء�البنك�مثل�أداء�البنك�الفوائديتلقى�العميل�و�س��لك����نفس�الوقت. 
ii(�أثناء�إ�شاء�ألاصل�أو�تحس�نهأو�تحس�نه�يؤدي�أداء�البنك�إ���إ�شاء�ألاصل�الذي�يتحكم�فيه�العميل 
iii(ال�ي�تج�عن�أداء�البنك�أصًال�له�استخدام�بديل�للبنك�وللم�شأة�حق�السداد�مقابل�ألاداء�املكتمل�ح���تار�خه.�-٣ 

 ���الوقت�الذي�يتم�فيه�الوفاء�بال��ام�ألاداء.�يراداتباإل �ُ�ع��ف،�ط�املذ�ورة�أعاله�يفاء�أحد�الشرو بال�سبة�الل��امات�ألاداء�ال���ال�يتم�ف��ا�اس
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 
 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤

بلغ�املقابل�املك�سب�من�خالل�ألاداء.�عندما�املا�بناًء�ع���الذي�يتعهد���ا،�فإنه�ي�����أصًال��عاقديً تقديم�ا��دمات�بعندما�يفي�البنك�بال��ام�ألاداء�
 .خصم��عاقدي،�فإن�هذا�يؤدي�إ���املع��ف���ا�يراداتعميل�مبلغ�إلا يتجاوز�مبلغ�املقابل�املستلم�من�ال

 الرسوم�والعموالت�إيرادات
 يكسب�البنك�دخل�الرسوم�والعموالت�من�مجموعة�متنوعة�من�ا��دمات�ال���يقدمها�لعمالئه.�يمكن�تقسيم�دخل�الرسوم�إ���الفئت�ن�التاليت�ن:

-� �زمنية �ف��ة �مدى �ع�� �ا��دمات �تقديم �مقابل �املك�سبة �معينةالرسوم ��شمل ��تلك. �العموالت �إيراد �ألا�عاب �إلا والعهدة �والاس�شارات�وأ�عاب دارة
��ا�كتعديل�(مع�أي�ت�اليف�إضافية)،�وُ�ع��ف�املتعلقة�باالئتمان��ألاخرى ال��ام�القرض�للقروض�ال���يحتمل�����ا�والرسوم��تؤجل�رسوم�.ألاخرى 

��سعر�الفائدةل �غ���املحتمل �من �ي�ون �عندما �القرض. �ع�� �قرضالفع�� ���ب �الا�ُ�ع��ف، �ف��ة �مدى �ع�� �القرض �ال��ام �أساس�برسوم �ع�� ل��ام
 القسط�الثابت.

 بالرسوم�أو�م�ونات�الرسوم�املرتبطة�بأداء�مع�ن��عد�اس�يفاء�املعاي���املقابلة.ُ�ع��ف�-
 �التعامالت�بالعمالت�ألاجن�ية�-س

التعب���عن��يجري ،�ئم�املاليةالقواللبنك��عملة�الب�ئة�الاقتصادية�ألاساسية�ال����عمل�ف��ا�البنك�(عملته�الوظيفية).�ألغراض��القوائم�املاليةعرض��ُ 
 .القوائم�املاليةعرض���العملة�الوظيفية�للبنك�وعملة�،�و�مارا�ياملا���للبنك�بالدرهم�إلا �النتائج�واملركز 

i. باألسعار�السائدة�عند�الدخول�ف��ا.مارا�يل�املعامالت�بالعمالت�ألاجن�ية�إ���"الدرهم�إلا تحو�" 
ii.� بأسعار�الصرف�السائدة����تار�خ�املركز�املا��."�مارا�يإ���"الدرهم�إلا ل�ألارصدة�النقدية�بالعمالت�ألاجن�ية�تحو 
iii.�غطية�دخل�الشركة�للسنة.عن�الر�ح�أو�ا��سارة�الناتجة��يؤخذ� 
iv.تار�خ�تحديد�القيمة�العادلة.ائدة����ألاجن�ية�باألسعار�الس�بالقيمة�العادلة�واملحددة�بالعمالت�املقاسةتحو�ل�البنود�غ���النقدية��ُ�عاد 
v.�عملة�أجن�ية.�السابقةمن�حيث�الت�لفة�املقاسة�تحو�ل�البنود�غ���النقدية�ُ�عاد�ال� 
 عقود�إلايجار�-ع

باست�ناء�عقود�،�����افة�عقود�إلايجارعند�البدء�وخصم�إيجار�الاع��اف�بأصل�حق�الاستخدام��)١٦(يتطلب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
 إلايجار�قص��ة�ألاجل�وعقود�إيجار�ألاصول�منخفضة�القيمة.

 البنك�كمستأجر
عات�د�إلايجار�صا���القيمة�ا��الية�لدفعقو �خصومع���أساس�القيمة�ا��الية.��شمل�����البدايةالناشئة�عن�عقد�إلايجار���صوموا��صول ألا �ُتقاس

 إلايجار�التالية:
 مطروًحا�م��ا�أي�حوافز�إيجار�مستحقة.�،الثابتة�ا��وهر�ة)�دفعاتالثابتة�(بما����ذلك�ال�دفعاتال-
 شر�أو�السعر�كما����تار�خ�البدء.باستخدام�املؤ �ُتقاس����البداية�،سعرإلايجار�املتغ��ة�ال����س�ند�إ���مؤشر�أو��دفعات-
 بقية.ك�بموجب�ضمانات�القيمة�املتالبن��سددهااملبالغ�ال���يتوقع�أن�-
 �يار.سعر�ممارسة�خيار�الشراء�إذا��ان�البنك�متأكًدا�من�ممارسة�هذا�ا�-
 إذا��انت�مدة�إلايجار��عكس�ممارسة�البنك�لهذا�ا��يار.�،غرامات�إ��اء�عقد�إلايجار�دفعات-

 .ا��صم���قياس��مناسببموجب�خيارات�تمديد�معينة��ش�ل��املُسددةإلايجار��دفعات�ُتدرجكما�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يإلا البنك�الوط���
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
وهو�ما�يحدث�عموًما�لعقود�إلايجار��،�عذر�تحديد�هذا�السعر��سهولة����حال���عقد�إلايجار.��املُدرج�سعر�الفائدةإلايجار�باستخدام��دفعاتخصم�تُ 

الالزمة�ل��صول�ع����موالالق��اض�ألا �سدادهوهو�السعر�الذي�يتع�ن�ع���املستأجر�الفرد��،الاق��اض�إلاضا���للمستأجر��ستخدم�سعر �،���البنك
 .مماثلةأصل�بقيمة�مماثلة�إ���حق�استخدام�ألاصل����ب�ئة�اقتصادية�مماثلة��شروط�

 يقوم�البنك�بما�ي��:�،اض�إلاضا��الاق�� �سعر لتحديد�
و�ل�منذ�تلقي�مع��عديله�ليعكس�التغ��ات����شروط�التم�،بدايةحصل�عليه�املستأجر�الفردي�كنقطة��الغ���الذيتمو�ل��استخدام�،حيثما�أمكن-

 تمو�ل�من�الغ��.�
ل�ملخاطر�الائتمان�لعقود�استخدام�- وال���ل�س�لد��ا�تمو�ل�من��،إلايجار�ال���يحتفظ���ا�البنكن���تراك���يبدأ��سعر�فائدة�خاٍل�من�املخاطر�معدَّ

 �الغ��.
 .والضمانمدة�إلايجار�والبلد�والعملة�ع���إجراء��عديالت�خاصة�-

فائدة�دوري��سعر الر�ح�أو�ا��سارة�ع���مدى�ف��ة�إلايجار�وذلك�إلنتاج����ت�لفة�التمو�ل��ُتدرجإلايجار�ب�ن�رأس�املال�وت�لفة�التمو�ل.��دفعاتع�توز 
 ل�ل�ف��ة.���صمثابت�ع���الرصيد�املتبقي�

شروط�إلايجار�ع���أساس�فردي�وتحتوي�ع���مجموعة�واسعة�من�الشروط�وألاح�ام�املختلفة.�ال�تفرض�اتفاقيات�إلايجار�أي���شنالتفاوض��يجري 
 ام�ألاصول�املؤجرة�كضمان�ألغراض�الاق��اض.���ألاصول�املؤجرة�ال���يحتفظ���ا�املؤجر.�ال�يجوز�استخدفوائد�الضمان��عهدات�بخالف�

-٤(�رقم�إلايضاح�وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه����عقود�إيجار�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�املصنفة�كعقود�إيجار��شغي���كأصل�حق�استخدام��ُ�ع��ف
 ق��اض�امل��ايد�للمستأجر.الا�سعر باستخدام��مطروًحا�،إلايجار�املتبقية�دفعاتقاس�بالقيمة�ا��الية�لمقابل�يُ �وخصم)،�و

إلايجار�مباشرة�قبل�التحول�ع���أ��ا�القيمة����صم�عقود�إيجار�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�املصنفة�كعقود�إيجار�تمو����بالقيمة�الدف��ية�ُ�ع��ف�
�عد�ذلك��١٦ق�مبادئ�القياس�للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�طبإلايجار����تار�خ�التطبيق�املبد�ي.�تُ �وخصمالدف��ية�ألصل�حق�الاستخدام�

 إلايجار�كتعديالت�ع���أصول�حق�الاستخدام�ذات�الصلة�مباشرة��عد�تار�خ�التطبيق�املبد�ي.�خصومبإعادة�قياس��ُ�ع��فالتار�خ.�
� �م�ونات �ع�� �العقود �البنكإتحتوي �يخصص �وغ���إيجار�ة. �ال�املقابل�املبلغ�يجار�ة �لعناصر�التأج���وغ���إلايجار �� �ال�س�ية��عقد �أسعارها �ع�� بناًء

و�دًال��إلايجار�وغ���إلايجار �عناصر عدم�الفصل�ب�ن��البنك�اختار �،بال�سبة�لعقود�إيجار�العقارات�ال���ي�ون�البنك�مستأجًرا�لها�،ذلك�ورغماملستقلة.�
 من�ذلك�اح�سا��ا�كعنصر�إيجار�واحد.

 ��اءخيارات�التمديد�وإلا
املرونة�ال�شغيلية�من�حيث�إدارة��لز�ادةالبنك.�و�ستخدم��من�خالليتم�تضم�ن�خيارات�التمديد�وإلا��اء����عدد�من�إيجارات�املمتل�ات�واملعدات�

 ألاصول�املستخدمة����عمليات�البنك.�يمكن�ممارسة�خياري�التمديد�وإلا��اء�املحتفظ���ما�إما�من�البنك�أو�املؤجر�املع��.
 القيمة�املتبقية�ضمانات

 إن�وجدت.�،يقدم�البنك�ضمانات�القيمة�املتبقية�فيما�يتعلق��عقود�إيجار�املعداتأحياًنا�ما��،لتحس�ن�ت�اليف�إلايجار�خالل�ف��ة�العقد
 إلايجارات�قص��ة�ألاجل�وعقود�إلايجار�لألصول�منخفضة�القيمة

فة�كعقود�إي �ع��ف�البنك�بدفعات��،شهًرا�أو�أقل)�وعقود�إيجار�ألاصول�منخفضة�القيمة�١٢جار�ملدة�بال�سبة�إ���عقود�إلايجار�قص��ة�ألاجل�(املُعرَّ
قسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�إلايجار،�ما�لم�يكن�هناك�أساس�م�����آخر�أك���تمثيال�ل��دول�الزم���الذي�إلايجار�كعقد�إيجار��شغي���ع���أساس�ال

�ُ�عرض�تلك�النفقات�ضمن�النفقات�يتم�فيه�اس��الك�الفوائد�الاقتصادية�من�ألاصول�ا ���قائمة�الر�ح�وا��سارة�والدخل�الشامل��ألاخرى ملؤجرة.
 .آلاخر

عن�أي�عقد�إيجار��يحاسبو�دًال�من�ذلك��،غ���إلايجار�ة�العناصر للمستأجر��عدم�فصل��١٦�سمح�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم��،�وسيلة�عملية
 غ���إيجار�ة�ك��ت�ب�واحد.�استخدم�البنك�هذه�الوسيلة�العملية.�عناصر وما�يرتبط�به�من�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
 املركز�املا��.�قائمةأخرى"�����خصومإلايجار�ضمن�"�وخصومقدم�البنك�حق�استخدام�ألاصل�ضمن�"ممتل�ات�وآالت�ومعدات"�

 املشتقات�ومقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك�-ف
الصرف.�كما�يتعهد��إدارة�التعرض�لتقلبات�أسعار �غرض�البنك�عقود�مشتقات�مثل�عقود�مقايضة�العمالت�وعقود�العمالت�آلاجلة�نيابة�عنه��يحرر 

� �بتلكالبنك ��بالوفاء �سعر�الفائدة �إلدارة �وُتقاسالعقود �ألاجن��، ��ومركز�الصرف �العادلة. �بالقيمة �العادلة��ُتدرجاملشتقات �القيمة �ذات املشتقات
����ألاخرى ��صومملحققة)�ضمن�ا�املشتقات�ذات�القيمة�العادلة�السالبة�(ا��سائر�غ���ا،�وُتدرج�ألاخرى ب�غ���املحققة)����ألاصول�املوجبة�(امل�اس

 املركز�املا��.�قائمة
فإن��،وإذا��ان�ألامر�كذلك�،تحوط�كصك�عتمد�طر�قة�الاع��اف�بأر�اح�أو�خسائر�القيمة�العادلة�الناتجة�ع���ما�إذا��ان�املشتق�مخصًصا�ومؤهًال�

 تصبح�متحوطة.طبيعة�البند�
 :سواء�أ�انتيخصص�البنك��عض�املشتقات�

 ت�القيمة�العادلة).املع��ف���ا�أو�الال��امات�املؤكدة�(تحوطا��صومأو�ا��صول العادلة�لأل �تحوطات�القيمة-
 ه�(تحوطات�التدفقات�النقدية).مع��ف�ب�خصمتحوطات�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املحتملة�للغاية�امل�سو�ة�إ���أصل�أو�-
 ).تحوطات�صا���الاس�ثمار����عملية�أجن�ية�(تحوطات�صا���الاس�ثمار-

باإلضافة�إ���هدف�إدارة�املخاطر�واس��اتيجيته�إلجراء�معامالت�التحوط��،التحوط�وص�وكالعالقة�ب�ن�بنود�التحوط��،���بداية�التحوط�،يوثق�البنك
لة�للغاية����ملا�إذا��انت�املشتقات�املستخدمة����معامالت�التحوط�فعا�،عند�بداية�التحوط�وع���أساس�مستمر�،يوثق�البنك�تقييمهكما�املختلفة.�

 �عو�ض�التغ��ات����القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�لبنود�التحوط.
 تحوط�القيمة�العادلة

���ُ� ��� �العادلة �للقيمة �كتحوطات �واملؤهلة �املصنفة �املشتقات �أو�ا��سارة�قائمةل �لأل �باإلضافة�،الر�ح �العادلة �القيمة ��� �التغ��ات أو��صول إ��
 إ���مخاطر�التحوط.�ترجعاملغطاة�ال���يمكن�أن���صوما�

طر�قة�الفائدة�الفعلية�له�إ�����ستخدمالتعديل�ع���القيمة�الدف��ية�للبند�املغطى�الذي�ب�ُيل���الاع��اف�،التغطية�باملعاي���املحاس�ية�تفيلم�����حال
 ئد.لفوال�إيراداتكصا�����سارة�خالل�الف��ة�ح���الاستحقاق،�وُ���لالر�ح�أو�ا�

 تحوط�التدفق�النقدي
�القيمة�العادلة�لا��زء�الفعال�من�التغ��ات����ُ�ع��ف�ب ُ�ع��ف�لمشتقات�املحددة�واملؤهلة�كتحوطات�للتدفقات�النقدية����الدخل�الشامل�آلاخر.

 الر�ح�أو�ا��سارة.�قائمةباألر�اح�أو�ا��سائر�املتعلقة�با��زء�غ���الفعال�مباشرة����
الر�ح�أو�ا��سارة����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�البند�املغطى�ع���الر�ح�أو�ا��سارة.��قائمةإ����أسهم�رأس�مال�املساهم�نامل��اكمة����تدو�ر�املبالغ��ُ�عاد

 املرتبطة�بالبند�املغطى�ذي�الصلة.أو�النفقات��يراداتإلا حيث�يتم�إلابالغ�عن��النفقاتأو��يراداتإلا ���بنود����ل�ُ 
أسهم�رأس�أو�خسارة�م��اكمة�موجودة�����ر�حأي�تظل��،معاي���محاسبة�التحوطبالتحوط��يفيأو�عندما�ال��التحوط�أو�بيعهصك�عند�ان��اء�صالحية�

.�عندما�ال�ند�املتحوط�ع���الر�ح�أو�ا��سارة��ا����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�الب،�وُ�ع��ف�أسهم�رأس�مال�املساهم�ن���ذلك�الوقت�����مال�املساهم�ن
تص�يف�ألار�اح�أو�ا��سائر�امل��اكمة��ُ�عاد�،األصل�املتحوط�املع��ف�به)ب�إلغاء�الاع��اف�،توقع�حدوث�معاملة�متوقعة�(ع���س�يل�املثالي�ون�من�امل

 الر�ح�أو�ا��سارة.�قائمةاملع��ف���ا�سابًقا����الدخل�الشامل�آلاخر�مباشرة�إ���
 تحوط�صا���الاس�ثمار

صك�التحوط�أو�خسارة�من��ر�حبأي��ُ�ع��فلعمليات�ألاجن�ية��ش�ل�مشابه�لتحوطات�التدفقات�النقدية.�تحوطات�صا���الاس�ثمارات����ا�ُتحسب
�قائمةأو�ا��سائر�املتعلقة�با��زء�غ���الفعال�مباشرة�����باألر�اح�،�كما�ُ�ع��فبا��زء�الفعال�من�التحوط�مباشرة����الدخل�الشامل�آلاخر�املتعلق

لص�من�العملية�ألاجن�ية�كجزء�التخقائمة�الر�ح�أو�ا��سارة�عند�����أسهم�رأس�مال�املساهم�نامل��اكمة�����وا��سارة�ُيدرج�الر�حالر�ح�أو�ا��سارة.�
 البيع.�عمليةخسارة�من�ر�ح�أو�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 
 )تتمةوالسياسات�املحاس�ية�(أسس�إلاعداد��-٤

 تبادل�العمالت�ب�ن�البنوك
� �لتبادل �بنك�ن �ب�ن �ما�� �عقد ��� �البنوك �ب�ن �العمالت ��دفعاتمقايضة �املالالفائدة ��،ورأس ��يجري حيث �و �دفعاتتبادل ��عملة�امل�رأسالفائدة ال

تم�إلافصاح�عن�صا���الفرق����الفوائد�املدينة��،املا���ة�املركز قائم�عملة�أخرى.�كما����تار�خ��ورأس�مالفائدة�م�ساو�ة�القيمة��دفعاتواحدة�مقابل�
 املا��.�قائمة�املركز أخرى�أو�ذمم�دائنة�أخرى�ع���التوا�������أصول أو�الدائنة�ك

 تخضع�هذه�العقود�ملخاطر�التغ��ات����أسعار�الفائدة�وأسعار�العمالت����السوق�باإلضافة�إ���مخاطر�ال�سو�ة�مع�البنوك�املقابلة.
 محاسبة�تار�خ�التجارة�وال�سو�ة�-ص

�ب�افة �ال�سو�ة�ُ�ع��ف �تار�خ ��� �املالية �لألصول �"العادية" �واملبيعات �أو�البيع��،املش��يات �الشراء �عمليات �املقابل. �الطرف �إ�� �ألاصل ��سليم �تار�خ أي
بموجب�اللوائح�����ع���وجه�العمومإلاطار�الزم���املحدد�بالطر�قة�املعتادة����عمليات�شراء�أو�بيع�ألاصول�املالية�ال���تتطلب��سليم�ألاصول�ضمن�

 السوق.
 ألاصول�الائتمانية�-ق
 .القوائم�املاليةو�التا���ف���غ���مدرجة�����،للبنك�أصول التعامل�مع�ألاصول�املحتفظ���ا�بصفة�أمانة�أو�ائتمانية�ك�يجري ال�

 املقاصة�-ر
وًنا�ملقاصة�املبالغ�قان�التنفيذل�صا���املبلغ����املركز�املا���عندما�ي�ون�هناك�حق�واجب���و�املالية�فقط���صوموا��صول ع���ألا املقاصة��ُتجرى 

� ���ا، �ال�املع��ف �إما �البنك �و�نوي �أساس �ع�� ��صا��سو�ة �املبلغ �و�سو�ة �ألاصل ��ا��صمأو�تحقيق �عام ��ش�ل �ا��ال �ل�س �هذا اتفاقيات����ذاته.
 املا��.�قائمة�املركز م�ألاصول�وا��صوم����قدتُ و �،املقاصة�الرئ�سية

 ضمانات�معاد�حياز��ا�-ش
�صا��"����تار�خ�اقتناء�القيمة�العادلة�بألاخرى بند�"ألاصول��املا���تحت�قائمة�املركز الضمانات�املعاد�حياز��ا�مقابل��سو�ة�ديون�العمالء�ضمن��ُتث�ت
 �عد�خصم�الانخفاض����القيمة.�املبلغ

البنك����أي�أرض�وممتل�ات�تم�ا��صول�عل��ا�مقابل��سو�ة��يتصرف�،٢٠١٨لعام��١٤تحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�وفًقا�للقانون�الا
� �ألاصول �خاللالديون �ع�� �ا��صول �تار�خ �من �سنوات �ثالث �ال�تتجاوز ��،ف��ة �تمديد �ب�تلكو�مكن �الف��ة �موجب �العر�ية�قرار�من �إلامارات مصرف

 .املتحدة�املركزي 
 ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥

بما�يتوافق�مع�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�من�إلادارة�اتخاذ�أح�ام�واف��اضات�ومصادر�رئ�سية�أخرى�لعدم��القوائم�املاليةيتطلب�إعداد�
� �تار�خ ��� �التقديرات �من �املركز التأكد ��،املا���قائمة ��تتضمنوال�� �لألصول �الدف��ية �القيم �ع�� �جوهري ��عديل �إ�� �تؤدي �وا��صوممخاطر�كب��ة

 أدناه:�وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه�،خالل�السنة�املالية�التالية�والنفقات�يراداتوإلا 
ألاحداث�املستقبلية�ال����عتقد�أ��ا��بما����ذلك�توقعات�،وعوامل�أخرى �السابقة�س�ند�إ���ا����ة�و تقييم�التقديرات�وألاح�ام��ش�ل�مستمر��يجري 

 ���ظل�الظروف.�مناسبة
 ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�-أ

املحاس�ية�مارست�إلادارة�حكمها����عملية�تطبيق�السياسات�املحاس�ية�للبنك.�فيما�ي���ألاح�ام�الهامة�ال���اتخذ��ا�إلادارة�عند�تطبيق�السياسات�
للبنك�كما������اية�السنة�املن��ية��القوائم�املاليةتطبيقها����إعداد��يجري وال����انت����نفسها�ال�����املؤكدة،�الرئ�سية�للتقديرات�غ��للبنك�واملصادر 

 .٢٠٢٠د�سم����٣١�بتار�خ
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 
 )تتمة(�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكدألاح�ام�املحاس�ية��-٥
iتقييم�نموذج�العمل�( 

�نتائج� �ع�� �وقياسها �املالية �ألاصول �تص�يف �والفائدة��عتمد �املال �رأس ����دفعات �املالية �ألاصول �أقسام �ع�� �الاطالع �(ير�� �ألاعمال واختبار�نموذج
�رقم �املالية�٤�إلايضاح �ألاصول �مجموعات �إدارة �كيفية ��عكس �الذي �املستوى �ع�� �نموذج�ألاعمال �البنك �يحدد �مع�ن.��سوً�ا). �عمل لتحقيق�هدف

� ��عكس �حكًما �التقييم �هذا �أدا��ا��افةيتضمن �وقياس �ألاصول �أداء �تقييم �ذلك ��� �بما �إدار��ا��ألادلة �وكيفية �ألاصول �أداء �تؤثر�ع�� واملخاطر�ال��
أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�الذي�تم��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة��صول و�ض�مديري�ألاصول.�يراقب�البنك�ألا وكيفية��ع

بة�ملراقاس�بعاده�قبل�استحقاقها�لفهم�س�ب�اس�بعادها�وما�إذا��انت�ألاسباب�متوافقة�مع�هدف�ألاعمال�ال���تم�الاحتفاظ�باألصل�من�أجلها.��عد�ا
ًبا�ما�إذا��ان�جزًءا�من�التقييم�املستمر�للبنك�ملعرفة�ما�إذا��ان�نموذج�ألاعمال�الذي�يحتفظ�به�ألاصول�املالية�املتبقية�مناسًبا�وإذا�لم�يكن�مناس

 لف��ات�املعروضة.و�التا����غي���محتمل����تص�يف�تلك�ألاصول.�لم�تكن�هناك�حاجة�ملثل�هذه�التغي��ات�خالل�ايوجد��غي������نموذج�ألاعمال،�
ii ع���الكمبياالت�املتأخرة�املخصومة�يرادات)�الاع��اف�باإل 

� ��شأن �حكًما �إلادارة ��سعر�الفائدةأصدرت �يتم �الذي ��فيهالفع�� ��إيراداتاك�ساب �املتأخرة �املدينة �الذمم �ع�� �ولف��ة�بالفوائد �الكمبياالت خصم
وقدرة�البنك�ع���التفاوض��شأن��،للبنك�السابقةالفع���بناًء�ع���اتجاهات�السوق�آنذاك�واتجاه�أسعار�الفائدة��سعر�الفائدة�ُيحددالفائدة�املتأخرة.�

الفوائد�الذي�يتم�اح�سابه��إيراداتالتحصيل�من�و الفع���وف��ة�الفائدة��سعر�الفائدةثم�الب�ئة�الاقتصادية�والسياسية.�إن�أي��غي�������،سعر�الفائدة
 يؤثر�ع���أداء�الف��ة�ال���تم�تحقيقها�بالفعل.�القوائم�املالية�عد�ذلك����هذه�

iiiتحديد�ما�إذا��ان�العقد�يتضمن�عقد�إيجار�( 
العقد�ع���عقد�إيجار�إذا��ان�العقد�ينقل�يحتوي�يتع�ن�ع���امل�شأة�تقييم�ما�إذا��ان�العقد�عبارة�عن�عقد�إيجار�أو�يحتوي�عليه.��،عند�بداية�العقد

 استخدام�ألاصل�املحدد.�مبلغمقابل.�يمكن�وصف�"الف��ة�الزمنية"�من�حيث�باستخدام�أصل�محدد�لف��ة�زمنية��ة�ع��السيطر ا��ق����
ivتحديد�مدة�إلايجار�( 

ا��قائق�والظروف�ال���تخلق�حافًزا�اقتصادًيا�ملمارسة�خيار�التمديد�أو�عدم�تطبيق�خيار�إلا��اء.��ع����افةإلادارة��تركز �،عند�تحديد�مدة�عقد�إلايجار
��ان�من�املؤكد��ش�ل��ُتدرج ��عد�خيارات�إلا��اء)�فقط����مدة�إلايجار�إذا �يجري تمديد�عقد�إلايجار�(أو�لم��مناسبخيارات�التمديد�(أو�ف��ات�ما

 إ��اؤه).
 حدوث�حدث�مهم�أو��غي���جوهري����الظروف�ال���تؤثر�ع���هذا�التقييم�وال���تقع�ضمن�سيطرة�املستأجر.التقييم����حالة��ُيراجع

vاملبلغ�املستحق�الدفع�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�( 
�عديلها�إذا��ان��جري�املبالغ�و �ُتراجعإلايجار.��خصمبموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�كجزء�من��سدادهااملبالغ�املتوقع��و�درجالبنك�����البداية،�يقدر 

 ذلك�مناسًبا������اية��ل�ف��ة�تقر�ر.
 غ���املؤكدتقدير�لاملصادر�الرئ�سية�ل�-ب

ترى�إلادارة�أنه��،ذلك�ورغما�ما�ت�ساوى�التقديرات�املحاس�ية�الناتجة�مع�النتائج�الفعلية.�البنك�تقديرات�واف��اضات�تتعلق�باملستقبل.�نادرً �يجري 
 ���السنة�املالية�القادمة.��صوموا��صول تقديرات�واف��اضات�الحقة�لها�مخاطر�كب��ة�لل�س�ب�����عديالت�جوهر�ة�ع���القيم�الدف��ية�لأل �توجد

i�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�بدل)�قياس 
العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�مجاًال�يتطلب��والقيمةاملس��لكة�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�لألصول�املالية�املقاسة�بالت�لفة��بدل�عد�قياس�

العمالء��تخلفاحتمالية��،الظروف�الاقتصادية�املستقبلية�وسلوك�الائتمان�(ع���س�يل�املثالب�فيما�يتعلقاستخدام�نماذج�معقدة�واف��اضات�مهمة�
تخدمة����قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�بمز�د�من�التفصيل�شرح�املدخالت�والاف��اضات�وأساليب�التقدير�املس�ُ عن�السداد�وا��سائر�الناتجة).�

 والذي�يو���ا��ساسيات�الرئ�سية���سارة�الائتمان�املتوقعة�للتغ��ات����هذه�العناصر.�،)هـ-٤(�رقم����إلايضاح
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(�ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥
 مثل:�،عند�تطبيق�املتطلبات�املحاس�ية�لقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�يوجد�عدد�من�ألاح�ام�الهامة�مطلوب

 تقييم�الز�ادة�ا��وهر�ة����مخاطر�الائتمان
القروض�الصادرة�وعقود�الضمانات�املالية�ال���تخضع�ملتطلبات�انخفاض�القيمة�لتقييم�ما�إذا��انت�و املالية��وا��صوم�صول البنك��افة�ألا �يراقب
طوال�ا��سارة�بناًء�ع����بدليق�س�البنك��،ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�منذ�الاع��اف�ألاو��.�إذا��انت�هناك�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�توجد

 شهًرا.�١٢بدًال�من�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��مدة�القرض
يقارن�البنك�مخاطر�التخلف�عن�السداد�ال���تحدث��،مالية�زادت��ش�ل�كب���منذ�الاع��اف�ألاو���صكعند�تقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�ع���

ق�للف��ة�املتبقية�من�الاستحقا�من�املتوقع�خاطر�التخلف�عن�السداد.��انمع�م�للصك���تار�خ�التقر�ر�بناًء�ع���تار�خ�الاستحقاق�املتبقي��للصك�املا��
املعلومات�الكمية�والنوعية�املعقولة��ع����افةالبنك��يركز �،.�عند�إجراء�هذا�التقييم�و�ألا �بالصك�املا���للمرةالاع��اف����تار�خ�التقر�ر�ا��ا���عند�

للبنك�وتقييم�ائتمان��السابقةبناًء�ع���ا����ة��،التطلعية�املتاحة�دون�ت�لفة�أو�جهد�ال�دا���له�واملعلومات�السابقةبما����ذلك�ا����ة��،واملدعومة
 التطلعية.املعلومات�ا����اء�بما����ذلك�

تؤدي�لتقار�ر�الالحقة.�عند�الاع��اف�ألاو���و���توار�خ�إعداد�ا�التخلف�عن�السدادتحديد�احتمالية�هات�الاقتصادية�املتعددة�أساس��ش�ل�الس�نار�و 
�احتماليةمتوسط�أساس�ترجيح�هذه�الس�نار�وهات�املختلفة��ش�ل�الس�نار�وهات�الاقتصادية�املختلفة�إ���احتمالية�مختلفة�للتخلف�عن�السداد.�

 املر���املستخدمة�لتحديد�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�زادت��ش�ل�كب��.التخلف�عن�السداد�
ا��صول��يجري وال����،تتضمن�املعلومات�التطلعية�آلافاق�املستقبلية�للصناعات�ال����عمل�ف��ا�ألاطراف�املقابلة�للبنك�،اتبال�سبة�إلقراض�الشر�

�و  �الاقتصادي�ن �تقار�ر�ا����اء �من �املالي�نحلل�املعل��ا ��ن �املماثلة �واملنظمات �ا���ومية �املصادر�الداخ�،ألاخرى والهيئات �مختلف �النظر��� لية�وكذلك
�لوا��ا �التجزئةرجية �إلقراض �بال�سبة �واملتوقعة. �الفعلية �الاقتصادية ��،لمعلومات �الاقتصادية �التوقعات �التطلعية �املعلومات �تتضمن مثل�ذا��ا

� �مع �الشر�ات �املحلية�توقعاتإقراض �الاقتصادية �للمؤشرات �معينةو �،إضافية �صناعات �تركز�ع�� �ال�� �للمناطق �بال�سبة �إ����،ال�سيما باإلضافة
 العمالء.�دفعاتداخلًيا�عن�سلوك��ت�شأمات�ال���املعلو 

احتمال�التخلف��ع��البنك��يركز جودة�الائتمان�ا��اصة���م.��اس�ناًدا�إ���املعنيةيخصص�البنك�ألاطراف�املقابلة�لدرجات�مخاطر�الائتمان�الداخلية�
.�إعداد�التقار�رطوال�ف��ة��مبدأ�الاستمرار�ةوما�إذا��انت�هناك�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�ع���أساس��باألصل،عن�السداد�عند�الاع��اف�ألاو���

�مخاطر�الائتمان ��� �كب��ة �ز�ادة �هناك ��انت �إذا �ما �مخاطر��،لتقييم �التقر�ر�مع �تار�خ ��� �كما �ألاصل �ع�� �تحدث �ال�� �مخاطر�الن�يجة �البنك يقارن
� ��� �كما �السداد �عن �التخلف �ألاو��. �الاع��اف �و تار�خ �دمج �تم �املتاحة. �والداعمة �املعقولة �التطلعية �وجه��املؤشر�ن�عت���املعلومات �ع�� التالي�ن

 ا��صوص:
 درجة�املخاطر�الداخلية�-
 ما�ي�ا��ار���(بقدر�املتاح)التص�يف�الائت-
 ملتوقعةو�الاقتصادية�االتغ��ات�السلبية�ا��وهر�ة�الفعلية�أو�املتوقعة����ألاعمال�أو�الظروف�املالية�أ-
 املق��ض�ع���الوفاء�بال��اماته��إحداث��غي���كب������قدرة-
 ة����النتائج�ال�شغيلية�للمق��ض�التغ��ات�ا��وهر�ة�الفعلية�أو�املتوقع-
 ذاتهلمق��ض�ل�ألاخرى الص�وك�املالية�الز�ادات�الكب��ة����مخاطر�الائتمان�ع���-
 أو�التعز�زات�الائتمانية��الغ�� لالل��ام�أو����جودة�ضمانات��غي��ات�كب��ة����قيمة�الضمان�الداعم�-
 ��:�بما����ذلك�التغي��ات�،�غي��ات�كب��ة����ألاداء�الفع���أو�املتوقع�وسلوك�املق��ض-
i-���ات����نتائج��شغيل�املق��ضحالة�سداد�املق��ض�ن����البنك�والتغ� 

ii-��الناتج�املح��)�كجزء�من�نموذج�التص�يف�الداخ��.�إجما��أو�إدراج�معلومات�الاقتصاد�الك���(مثل�أسعار�النفط 
 ���الوقت�املناسب.�احتمالية�التخلف�عن�السدادتنعكس�العوامل�النوعية�ال����ش���إ���ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان����نماذج�

�بال�سبة�إلقراض��تزدادال�يزال�البنك�يدرس��ش�ل�منفصل��عض�العوامل�النوعية�لتقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان��،ذلك�ورغم �ش�ل�كب��.
قلق�من�تدهور��يوجد���"قائمة�املراقبة"�نظًرا�ألن�التعرض�موجود����قائمة�املراقبة�بمجرد�أن��املدرجةترك���خاص�ع���ألاصول��يوجد�،الشر�ات
 الائتمانية�للطرف�املقابل�املحدد.ا��دارة�

 

 

31 
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(�ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥
أو�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ع����ألاو��شهًرا�ألصول�املرحلة��١٢�ساوي�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��كبدلا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ُتقاس

.�ي�تقل�ألاصل�إ���املرحلة�الثانية�عندما�تزداد�مخاطر�الائتمان�ا��اصة�به��ش�ل�كب���منذ�الاع��اف�ألاو��.�٣أو�املرحلة��٢مدى�ا��ياة�ألصول�املرحلة�
ما��ش�ل�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان.�عند�تقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�ألصل�ما�زادت��ش�ل�ب�٩�رقم�عيار�الدو���للتقار�ر�املاليةال�يحدد�امل

 كمية�املعقولة�والداعمة�التطلعيةاملعلومات�النوعية�وال�ع��البنك��يركز �،كب��
 م�شا��ةصول�ذات�خصائص�مخاطر�ائتمانية�ألا �من�ت�و�ن�مجموعة

ودرجة�مخاطر��الصكاملالية�ع���أساس�خصائص�املخاطر�املش��كة�(مثل�نوع��ُتجمع�الص�وك�،جما����ش�لقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�عند�
).�يراقب�البنك�مدى�وما�إ���ذلك�،الائتمان�ونوع�الضمان�وتار�خ�الاع��اف�ألاو���واملدة�املتبقية�ح���الاستحقاق�والصناعة�واملوقع�ا��غرا���للمق��ض

� �م�شا��ة. �ال�تزال ��انت �إذا �ما �مستمر�لتقييم ��ش�ل �مخاطر�الائتمان �خصائص �مخاطر��هذا�ُيطلبمالءمة ��غ���خصائص �حالة ��� �أنه �من للتأكد
ئص�مخاطر�خصا.�يؤدي�ذلك�إ���إ�شاء�محافظ�جديدة�أو�انتقال�ألاصول�إ���محفظة�حالية��عكس�ألاصول��ش�ل�مناسبتقسيم��ُ�عاد�،الائتمان

ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان��توجدب�ن�املحافظ�أك���شيوًعا�عندما��والنقل�ش�ل�أفضل�لبنك�ألاصول.��عد�إعادة�تقسيم�املحافظ�الائتمان�املماثلة�
�،الائتمانية�املتوقعة�أو�العكس�شهًرا�إ���ا��سائر �١٢و�التا���ت�تقل�ألاصول�من�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�تنعكس�هذه�الز�ادة�الكب��ة)،�(أو�

� �ع�� ��ستمر�قياسها �ال�� �املحافظ �ضمن �تحدث �أن �يمكن �ولكن �املتوقعةأساس ��ذا��ا�خسائر�الائتمان �ا��ياة�١٢ملدة �أو�مدى �و شهًرا �تغ���مبلغ�،
 اختالف�مخاطر�الائتمان�للمحافظ.�ن�يجةا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�

 النماذج�والاف��اضات�املستخدمة
م����تحديد�النموذج�ألا�سب�ل�ل�نوع�ا��ك�ُيطبقاملالية.��صول تخدم�البنك�نماذج�واف��اضات�مختلفة����قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لأل �س

 بما����ذلك�الاف��اضات�ال���تتعلق�بالدوافع�الرئ�سية�ملخاطر�الائتمان.�،لتحديد�الاف��اضات�املستخدمة����هذه�النماذجو �،من�أنواع�ألاصول 
�للس�نار�وه- �ال�س�ية �وألاوزان �العدد �املنتجاتتحديد �من �نوع �ل�ل �التطلعية �قياس��/ات �س�نار�و�عند �ب�ل �التطلعية �املعلومات �وتحديد السوق

�املتوقعة ��،ا��سائر�الائتمانية �معلومات �مناسب�ستخدم�البنك �الاقتصادية��،وداعمة�ةتطلعية �للدوافع �املستقبلية �ا��ركة �اف��اضات �إ�� �س�ند
 تؤثر�هذه�املحر�ات�ع����عضها�البعض.و املختلفة�

 التخلف�عن�السداد�احتمالية-
السداد�ع����التخلف�عن�يةهو�تقدير�الحتمال�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�والتخلف�عن�السداد�مدخًال�رئ�سًيا����قياسالتخلف�عن�السداد��ش�ل�

 والاف��اضات�والتوقعات�للظروف�املستقبلية.�السابقةو�تضمن�حسابه�البيانات��،مدى�أفق�زم���مع�ن
 التخلف�عن�السداد�الناتجة�عنا��سارة�-

النقدية�التعاقدية��س�ند�إ���الفرق�ب�ن�التدفقات�ارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد،�و تقدير�ل��س�ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد���
 .مع�مراعاة�التدفقات�النقدية�من�الضمانات�والتعز�زات�الائتمانية�املت�املة�،املستحقة�وتلك�ال���يتوقع�املقرض�ا��صول�عل��ا

iiاملمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�( 
الاستخدام�املتوقع�لألصل�والتآ�ل�املادي�املتوقع��إ���س�ند�والذي��،اس��الك�ت�لفة�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ع���مدى�العمر�إلانتا���املقدر�يجري 

 غ���جوهر�ة.�ل�و��او�رنامج�إلاصالح�والصيانة�والتقادم�التكنولو���الناتج�عن�التغ��ات�والقيمة�املتبقية.�لم�تنظر�إلادارة����أي�قيمة�متبقية�
iii�(قيمة�ألاصول�غ���املالية�انخفاض 

ألاصول�غ���املالية�لالنخفاض�����ُتخت�� ألاصول�غ���املالية����تار�خ��ل�تقر�ر.���افةشرات�ع���انخفاض�قيمة�أية�مؤ �توجدالبنك�ما�إذا��انت��يقيم
� �عندما �ألا �توجدالقيمة �قيمة �انخفاض �إلادارة �تحدد �لالس��داد. �قابلة �ال�ت�ون �الدف��ية �القيم �أن �ع�� �القيمة��صول مؤشرات �ع�� �بناًء غ���املالية

إلادارة�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املتوقعة�من��تقدر �،.�عند�إجراء�حسابات�القيمة�قيد�الاستخداما��اجةحسب��،ستخدمةالعادلة�أو�القيمة�امل
 حساب�القيمة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية.��غرضخصم�مناسب��سعر ألاصل�أو�وحدة�توليد�النقد�واختيار�

ivالتعرضات�الضر��ية�( 
بما����ذلك�ما�إذا��ان�من�املمكن�استحقاق�ضرائب�وفوائد��،تأث���التعرض�للضرائب�ع��البنك��يركز �،الية�واملؤجلةعند�تحديد�مبلغ�الضر�بة�ا��

�لتلكالناتج�الضر����ال��ا�ي��يختلفمعامالت�وحسابات�معينة�ي�ون�التحديد�الضر����ال��ا�ي�لها�غ���مؤكد�أثناء�س���العمل�العادي.��توجدإضافية.�
هذه�الفروق�ع���املخصصات�الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�التحديد.��عتمد�هذا�التقييم��تؤثر �،ألامور�عن�املبالغ�ال���تم�الاع��اف���ا����البداية

���حكمه��شأن�األحداث�املستقبلية.�تتوافر�معلومات�جديدة�تجعل�البنك��غب�فيما�يتعلقسلسلة�من�ألاح�ام��و�شملع���التقديرات�والاف��اضات�
 هذه�التغي��ات����الال��امات�الضر��ية�ع���مصروف�الضر�بة����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�التحديد.تؤثر��اية�الال��امات�الضر��ية�ا��الية.كف
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
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 )تتمة(�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكدألاح�ام��-٥
v�(املخصومة�فوات���التصدير�املتأخرة�انخفاض 

�نظًرا�ألن�فوات���التصدير�املتأخرة�املخصومة�مدعومة�من�ـ)ه-٤رقم�(املالية����إلايضاح��صول السياسة�املحاس�ية�للبنك��شأن�انخفاض�قيمة�ألا �تو�� .
عدم�ن�يجة�لفاتورة�التصدير�املخصومة�فات�موعد�استحقاق�صفر.��اع���أ��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد���عت�� �،الرئ�����واملقر �ألاخرى البنوك�

 .موالتوفر�قناة�تحو�ل�ألا 
viم�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�( 

إدارة���عتقداملا��.��قائمة�املركز �غادرون�اعتباًرا�من�تار�خ��افة�املوظف�ن���اية�ا��دمة�للموظف�ن�ع���اف��اض�أن��م�افأةتجاه��ا��صممخصص��ُيح�سب
ا��صم��وأسعار حيث�من�املحتمل�أن�ي�ون�لت��م�الرواتب�التأمي���ساس�ألا ع����ا��صمحساب�����حالةفرق�كب����وجودالبنك�أنه�لم�يكن�من�املمكن�

 آثار�م�ساو�ة�ومعاكسة.
vii أخرى �خصوم)�مخصصات�و 

ناتج�عن��موالتدفق�خار���مستقب���لأل �يوجد���السنة�فقط�إ���ا��د�الذي�ترى�فيه�إلادارة�أنه�من�املحتمل�أن��ألاخرى ��صوماملخصصات�وا�ب�ُ�ع��ف
تطبيق�ا��كم�ع����ا��صمو�مكن�تقدير�مبلغ�التدفقات�النقدية�ا��ارجة��ش�ل�موثوق.�يتطلب�توقيت�الاع��اف�وتحديد�كمية��،عمليات�أو�أحداث�سابقة

�أن�التدفقات�النقدية�ا��ارجة�الفعلية�يمكن�أن�تحدث����سنوات�الحقة�،ا��قائق�والظروف�ا��الية �بما �عرضة�للتغي��. �ُتراجع�،وال���يمكن�أن�ت�ون
�وا� �للمخصصات �الدف��ية �و ��صوماملبالغ �بانتظام ��جري �املتغ��ة. �والظروف �ا��قائق �ملراعاة �أن�عديلها �املحتمل �أو�ي�من �تقدير�املخصص �التغي����� ؤدي

 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر����السنة�ال���يحدث�ف��ا�التغي��.����قائمةاملع��ف�به�إ���تحميل�أو�قيد��ا��صم
viii�الاق��اض�إلاضا���سعر )�تقدير 

سعر�الاق��اض�الاق��اض�إلاضا���لقياس�ال��امات�إلايجار.��سعر فإنه��ستخدم��،و�التا���،ال�يمكن�للبنك�تحديد�سعر�الفائدة�الضم������عقد�إلايجار��سهولة
الالزمة�ل��صول�ع���أصل�بقيمة�مماثلة��موالألا �،و�ضمان�مماثل�،لالق��اض�ع���مدى�ف��ة�مماثلة�سدادهيتع�ن�ع���البنك�الذي��سعر�الفائدةهو�إلاضا���

ألامر�الذي�يتطلب�تقديًرا����حالة�عدم��،"سدادهما�"يتع�ن�ع���البنك�سعر�الاق��اض�إلاضا����عكس��،.�وعليهةاقتصاد�مماثلب�ئة�ألصل�حق�الاستخدام����
��أشعار توفر� �يقدر�البنك �إلايجار. �عقد �وأح�ام �شروط �لتعكس ��عديلها �يلزم �أو�عندما �م��وظة �إلاضا�� �يمكن�سعر�الاق��اض �ال�� �املدخالت باستخدام

 �سوق)�عند�توفرها�و��ون�مطلوً�ا�إلجراء��عديالت�معينة�خاصة�بامل�شأة.مالحظ��ا�(مثل�أسعار�الفائدة����ال
 النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �-٦

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

 ٦٧٬٥١٨  ٨٢٬٦٣١ النقدية�املتاحة�موالألا 
 ٨٢  ٢٬٥٨٤ :إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي���أرصدة�لدى�بنك�

 ٢٬٥٠٠٬٠١٢  ١٠٬٣٣٩٬٥٨٥ ا��سابات�ا��ار�ة�-
 ١٠١٬٣٦١  ١٧١٬٦١٤ �سهيالت�املبالغ�املودعة�لليلة�واحدة�-
 ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ املبالغ�املودعة�القانونية�دون�فوائد-

 :مالحظات
i-��وال�يمكن�)،�مارا�ي:�بالدرهم�إلا ٢٠٢٠د�سم����٣١(�مارا�ياملركزي�بالدرهم�إلا إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرف�باملبالغ�املودعة�القانونية�لدى�يتم�الاحتفاظ

.�تنص�أحدث�التوج��ات�الصادرة�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �ل�شهر�وفًقا�لتوج��ات�املبالغ�املودعة�����ا�دون�موافق��م.�يتغ���مستوى�هذه�
تحت�الطلب�من��ل�افة�املبالغ�املودعةالاحتياطي�النقدي��املبلغ�ع���تخفيض�متطلبات�٢٠٢٠أبر�ل��٦مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�بتار�خ�عن�

 غي��.ألجل�دون��املبالغ�املودعة�٪�ع���١النقدي�البالغة�املبلغ�الاحتياطي�٪.�تظل�متطلبات�٧٪�إ���١٤
ii-��مّكن�هذا�و .�٢٠٢٠يوليو��١٢اعتبارًا�من��سهيالت�املبالغ�املودعة�لليلة�واحدة��سهيًال�جديدًا�لإليداع��س���مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�قدم

ع���أساس�مارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�مصرف�إلا ال�سهيل�البنوك�التقليدية�العاملة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�من�إيداع�فائض�السيولة�لد��ا����
برنامج�الفوات���النقدية��بدءقبل��مارا�يليلة�واحدة.�ي�ون��سهيل�إلايداع�لليلة�واحدة�هو�الوسيلة�الرئ�سية�إلدارة�السيولة�الفائضة����القطاع�املصر���إلا 

إلامارات�ملصرف���املوقف�العام�للسياسة�النقدية�إ��ُ�شار ع�لليلة�واحدة،�حل�محل�إصدار�شهادة�إلايداع�ملدة�أسبوع�واحد.�مع�إدخال��سهيل�إلايدا�حيث
ملصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�الرئ������الوثيقةيصبح�سعر��حيث،�ل�سهيل�إلايداع�لليلة�واحدةمن�خالل�سعر�الفائدة�العر�ية�املتحدة�املركزي�

تحوم�حول�السعر�أن�أسعار�سوق�املال�لليلة�واحدة�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ك،�يتوقع��شار�إليه�ع���أنه�السعر�ألاسا���.�و�ناًء�ع���ذلو 
 ألاسا�������ظل�ظروف�ألاسواق�العادية.
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 الصلةمعامالت�مع�ألاطراف�ذات��-٧
ا��ارج�وموظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن�وامل�شآت�ا��اضعة�للسيطرة�أو�للسيطرة�املش��كة�أو�املتأثرة�بالرئ�����وفروعه��املقر من��الصلةيت�ون�الطرف�ذو�

 ألاطراف.�تلك�ش�ل�جوهري�من�
الطرف�ذي�الصلة�الوارد����معاي���املحاسبة�الدولية��نطاقى�تقع�ضمن�يدخل�البنك����سياق�ألاعمال�العادية����معامالت�مع�مؤسسات�أعمال�أخر 

ع���إدارة�البنك��توافق.�الغ��.�و�عتقد�البنك�أن�شروط�مثل�هذه�املعامالت�ال�تختلف��ش�ل�كب���عن�تلك�ال���يمكن�ا��صول�عل��ا�من�)٢٤(رقم�
 لشروط�املتفق�عل��ا�من�مجلس�إلادارة�أو�إلادارة.ا�بناًء�ع��شروط�هذه�املعامالت�مع�ألاطراف�ذات�الصلة�و�تم�إجراؤها�

 املركز�املا���كما�ي��:�قائمةكما����توار�خ��الصلةم��ص�ألارصدة�مع�ألاطراف�ذات�
:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��٣١٦�بقيمة�باملبالغ�املودعةالاحتفاظ��يجري أ)�يقدم�البنك�تمو�ًال�تجارً�ا�و�سهيالت�أخرى�لعمالئه�حيث�

أو�ممارسة�حق��املبالغ�املودعةالرئ�����خطاب�عدم�مما�عة�للبنك�لتعديل�هذه��املقر الرئ�����لدى�البنك.�قدم��املقر )�من�إمارا�يمليون�درهم��٣٠٤
من��املبالغ�املودعةال���يقوم���ا�البنك.�تم�إلافصاح�عن��ألاخرى ا���ز�عل��ا�جزئًيا�أو��لًيا�مقابل�الذمم�املدينة�املتعلقة�بالتمو�ل�التجاري�وألا�شطة�

 (د).�٧�رقم�يضاحإلا ا��ارج����بالرئ�����إ���جانب�الرصيد����ا��سابات�ا��ار�ة�وألارصدة�املستحقة�لفروع��املقر 
سنوي���ش�لوم�إدار�ة�ع���البنك�رس�املقر�الرئ����الرئ�����الدعم�إلاداري�والتنظي���للبنك.�كتعو�ض�عن�هذه�ا��دمات،�يفرض��املقر ب)�يقدم�

 املالية.�القوائممن�هذه��١٨���إلايضاح��وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه)�إمارا�ي�مليون�درهم�٠٫٩١:�٢٠٢٠(�إمارا�ي�مليون�درهم�٠٫٩١�بقيمة
 فروعه�با��ارجو �املقر�الرئ����املستحق�من��املبلغ�ج)�يتألف
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٬٠٢٠٬٦٨٩  ١٬٠٦٨٬١١٤ املقر�الرئ����
 ٢٬٠٩٥  ١٬٨٣٥ الفروع�با��ارج

 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ١٬٠٦٩٬٩٤٩ 
 )١٧(  )١٥( مطروًحا�منه:�مخصصات�أرصدة�الديون�املش�وك����تحصيلها

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 
 

ا��د�ألاق����من��شأن�اللوائح�ا��اصة�بمراقبة��٢٠١٣نوفم����١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣ا����التعميم�رقم�تجاوز�البنك�حدود�التعرض�املنصوص�عل��
�التعميم�رقم)�من�٢املركزي.�بناء�ع���املادة�(�إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرفالصادر�عن�التعرض�و�عديالته�وجدول�ا��د�ألاق������دود�التعرض�

الرئ�����والفروع�العاملة�خارج�دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة،��غض�النظر�عن�تار�خ�الاستحقاق،��للمقر ،�التعرض�٢٠١٣نوفم����١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣
رأس�مال��أساس٪�من�٣٠�البالغا��د�املقرر��فروعه�با��ارجالرئ�����و �للمقر رأس�مال�البنك.�تجاوز��عرض�البنك�أساس�٪�من�٣٠ال��سمح�بتجاوز�

�املقر�الرئ����خطاب��مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�بموجب�تقديملصدد،�طلب�البنك�إعفاء�.�و���هذا�ا٢٠٢١د�سم����٣١البنك�كما����
 .مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي مالحظات�تقر�ر�فحص�ع����فيه�ردوالذي�،�٢٠٢١د�سم����٢٨بتار�خ��١٤٠٠/٠٠٠٣/٠٠٠١١رقم�

 ت�ون�من:ت�فروعه�با��ارجالرئ�����و �للمقر املستحق��املبلغ�-د
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

 ٧٦٨٬٦١٣  ١٬٧٥٥٬٥١٨ املقر�الرئ����
 ٦٠٬٨٦٨  ٢٤٩٬٥٣٨ الفروع�با��ارج

 ٨٢٩٬٤٨١  ٢٬٠٠٥٬٠٥٦ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  �٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٣  ١٦٢ للقروض�مع�كبار�موظفي�إلادارة�هـ)�الرصيد�املستحق
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمة(�الصلةاملعامالت�مع�ألاطراف�ذات��-٧
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    ا��صوم�املحتملة�و)
 ١٨٬٢٠٠  ١٨٬٢٠٠ خطاب�الضمان

 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر�كما�ي��:�قائمةاملدرجة�����الصلةاملعامالت�مع�ألاطراف�ذات��جاءتز)�
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 ٣١/١٢/٢٠٢١إ���
 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠إ���
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 

 الفوائد�من�فوات���التصدير�املخصومة/�املعاد�تمو�لها�وتمو�ل�املشار�ع�إيرادات
-  ٥٦٬٥١١ 

 ٩٬٠٧٠  - الفوائد�من�املبالغ�املودعة�إيرادات
 ١٣٦  ٣٬٧٩٩ نفقات�الفائدة�ع���حسابات�املبالغ�املودعة�وا��سابات�تحت�الطلب

 ٩١٠  ٩١٠ )١٨رسوم�املقر�الرئ�����(أنظر�إلايضاح�
 ٣٬٤٥٨  ٣٬١٠٦ �عو�ضات�موظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن

 ١٤  ١٢ الفائدة�ع���القروض�ملوظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن
 ٦٬٧٦٦  ٦٬٧٦٦ اس��الك�أصل�حق�الاستخدام

 ١٬٣٤٥  ١٬٠٩٩ ت�لفة�التمو�ل�ع���خصوم�إلايجار
ز�ادة/�(نقص)�خسارة�انخفاض�القيمة�املستحقة�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج�

 ٢  )٢( )١٩(أنظر�إلايضاح�
 

 ستحق�من�بنوك�أخرى املبلغ�امل�-٨
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    :أ)�املبلغ�املستحق�من
 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٥١٬٤٤٥ البنوك�با��ارج�-

 )٢٦٩(  )٢٤٢( مطروًحا�منه:�بدالت�أرصدة�الديون�املش�وك����تحصيلها
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ١٬٠٥١٬٢٠٣ 

 

مستحق�من�مبلغ�)�إمارا�يمليون�درهم��٣٬٨٠٦:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��١٬٠٥١�شمل�املبالغ�املستحقة�من�البنوك����ا��ارج�مبلغ�
مليون�دوالر�أمر��ي��٢٧٩:�٢٠٢٠د�سم����٣١بقيمة�ال����ء�(���مهور�ة�إلايرانية�إلاسالميةة�بما����ذلك�مستحق�من�البنك�املركزي�اليرانيالبنوك�إلا 

:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥املستحق�من�بنوك�أخرى�مبلغ��املبلغ�،�يتضمن٢٠٢١د�سم����٣١).����إمارا�يمليون�درهم��١٬٠٢٥�عادل�
يتعلق�بفوات���التصدير�املعاد�تمو�لها�وفوات���فيما�)�إمارا�ي�درهممليون��٢١:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١)�و�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥

فيما�يتعلق�ب�سو�ة��يرا�ياملستلمة�نيابة�عن�البنك�من�بنك�مسكن�بالر�ال�إلا �مواليتضمن�ما�ورد�أعاله�جزًءا�من�ألا �التصدير�املخصومة�ع���التوا��.
�إ���البنوك�إلا �الرئ����املقر�الفوات���املستحقة�املخصومة����السنوات�السابقة�من� لالمتثال�ملعاي���التعرض�القصوى��ألاخرى ة�يرانيوتحو�لها�الحًقا

 ).١٤(ن)�و�٤(ج)�و�٤�أنظر�إلايضاحاملركزي.�(�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املنصوص�عل��ا�من�مصرف
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمة(املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى��-٨
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    ب)�املبلغ�املستحق�من:
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٦٬٧٨٢٬٥٥١ بنوك����ا��ارج�-
 -  - بنوك����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٦٬٧٨٢٬٥٥١ 
للبنك�مستحق�)�كمبلغ�إمارا�يمليون�درهم��٢٬٨٢٢:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��٦٬٤٧٣تتضمن�املبالغ�املستحقة�للبنوك����ا��ارج�مبلغ�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�١٬٥٢٣:�٢٠٢٠�د�سم�� �٣١(�إمارا�يمليون�درهم��١٬٢١٨بمبلغ����مهور�ة�إلايرانية�إلاسالميةاملركزي�ال
 

 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�القروض��-٩
 

 كما�ي��:واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�ت�و�ن�محفظة�القروض��يأ�ي
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    أ)�حسب�النوع
 ٢٬١٤٥٬٥٠٤  ٣٬٠٧٩٬٨٣٠ ال��ب�ع���املكشوف

 ٢٠٬٥٥٢  ١٧٬٩٢٧ الكمبياالت/�الشي�ات�املخصومة
 ١٬٨٣٦٬٩٤٤  ١٬١١٣٬٨٧٦ قروض�طو�لة�ألاجل

 ٢٨١٬٤٥٠  ٢٢٣٬٠٨٣ خصوم�العميل�املدفوعة�(الدفع�مقابل�املس�ندات)
 ٢١٬٣٤٩  ٧٬٢٦٩ قروض�مقابل�إيصاالت�ألامانة

 ١٥٨٬٥٧٠  ٢٦٨٬٣٣٥ أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠ إجما���مبلغ�للقروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 )٧١٣٬٩٥٧(  )٩٠٨٬٩٧٥( منه:�فوائد�تحت�ال�سو�ة�مطروًحا
 )١٬٥٧٤٬٩٧١(  )١٬٥٠٢٬٤٠٥( بدل�انخفاض�القيمة�مقابل�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٢٬٢٩٨٬٩٤٠ صا���مبلغ�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

    ب)�حسب�القطاع�الاقتصادي
 ٢٬٩٥٧٬٠٣٦  ٣٬٠٠٨٬٠٥٤ تجارة�با��ملة�والتجزئة

 ٦٬٠٢٩  ٥٬٩١٣ البناء
 ٤٥٣٬٩٨٠  ٤٧٥٬١٢٣ ا��دمات

 ٦٥٬٩٤٨  ٧٠٬٨٦٣ القروض�ال��صية
 ٧٢٢٬٧٧٧  ٩٠٠٬٢٧١ التص�يع

 ٢٥٨٬٤٧٧  ٢٥٠٬٠٥٢ النقل�واملواصالت
 ١٢٢  ٤٤ أخرى 

 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠ 
 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�ج)�التحر�ات����الفائدة�املعلقة�ومخصص�الانخفاض����القيمة�مقابل�القروض�

واملبالغ�املدفوعة�الانخفاض����القيمة�مقابل�القروض��و�دلاملركز�املا����عد�خصم�الفوائد�املعلقة��قائمة���واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�القروض��ُتث�ت
 السنة:تلك�خالل�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�انخفاض�القيمة�مقابل�القروض��و�دل.�فيما�ي���تحر�ات�الفوائد�املعلقة�مقدًما
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمة(واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�قروض�ال�-٩
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
فوائد�تحت� 

 ال�سو�ة
بدل�انخفاض�القيمة� 

مقابل�القروض�
واملبالغ�املدفوعة�

 مقدًما

فوائد�تحت� 
 ال�سو�ة

بدل�انخفاض�القيمة� 
مقابل�القروض�

واملبالغ�املدفوعة�
 مقدًما

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٬٣٤١٬١٧٧  ٥٤٢٬٦٨٧  ١٬٥٧٤٬٩٧١  ٧١٣٬٩٥٧ ���بداية�السنةالرصيد�
 ٣١٠٬٩٤٣  -  ١٣٬٣٢٠  - البدل�خالل�السنة

 -  ٢٧٠٬٦١٧  -  ١٩٧٬١٩٦ �عليق�الفائدة�خالل�السنة
 )٧٥٬٤٣٩(  )٩٩٬٠٤٩(  )٦٢٬٠٧١(  )٩٨٣( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة

 )١٬٩٤٧(  )٢٩٨(  )٢٣٬٨١٥(  )١٬١٩٥( املبلغ�املُسددة/�املس��دة�خالل�السنة

     ٢٣٧           -                  -                    -          حر�ات�أخرى�

 ١٬٥٧٤٬٩٧١  ٧١٣٬٩٥٧  ١٬٥٠٢٬٤٠٥  ٩٠٨٬٩٧٥ الرصيد������اية�السنة
قبل�خصم�أي�خسارة�انخفاض����القيمة�مقدرة��،املحدد��ش�ل�فردي�ع���أنه�انخفضت�قيمته�املبالغ�املدفوعة�مقدًمامبلغ�القروض�و �إجما��يصل�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�٢٬٣٦٢:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�٢٬٧١٨�ش�ل�فردي�إ���
� �إ�� �تصل �قيم��ا �انخفضت �أ��ا �ع�� �فردي ��ش�ل �املحددة �القروض �مقابل �البنك ���ا �يحتفظ �ال�� �للضمانات �العادلة �درهم�١٬٦٤٨القيمة �مليون

املركبات�املرهونة�واملمتل�ات�و �التأم�نو ).�يت�ون�الضمان�من�النقد�إمارا�ي�مليون�درهم�١٬٠٥٥:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�٢٠٢١د�سم����٣١كما�����إمارا�ي
 العقار�ة.

 )١٠يضاح�أنظر�إلا :�ال����ء)�(٢٠٢٠(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٫٧٢خالل�السنة�ا��الية،�استحوذ�البنك�ع���ضمانات�بمبلغ�
 ألاخرى ألاصول��-١٠

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٦٤٬٦١٥  ١٦٩٬٤٨٥ الفوائد�املستحقة
 ٣٬٠٥٣  ٣٬٣٢٧ النفقات�املدفوعة�مسبقا
 ٢٧٨٬٨٣١  ٣٥٣٬٤٥٩ ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

 ١٬٤٧٩  ١٬٧١٣ (صا��)�ضر�بة�القيمة�املضافة�املستحقة�
 ٢٢٩٬٥٦١  ٢٢٨٬٤٠٥ املك�سبة�مقابل��سو�ة�قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�للعمالءاملمتل�ات�

 ٢٨٬١١٣  ٣٬٣٣٦ أخرى 
 ٧٠٥٬٦٥٢  ٧٥٩٬٧٢٥ 

�قروض� �سداد �مقابل �املقتناة �العقارات �مقابل �القيمة �انخفاض �بدل �منه: مطروًحا
 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�للعمالء

)٥٩٬١٧٤(  )٥٨٬٣٨٥( 

 )٣٬٩٨٨(  )٣٬٩٨٨( انخفاض�القيمة�مقابل�ألاصول�ألاخرى �مطروًحا�منه:�بدل
 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٩٧٬٣٥٢ 

 :مالحظات
١-�� �ال�� �املمتل�ات ��شمل �حصل �عل��ا �البنك �قروض ��سو�ة �مقابل �مقدًما �املدفوعة �واملبالغ �البنك �عل��ا �حصل �إيران ��� �عقارات ال��ولكنهللعمالء

).�تم�بيع�العقارات����إيران�ال���حصل�عل��ا�٩يضاح�إلا �أنظر بطر�قة�منظمة�وفًقا�لسياسة�البنك�(�و�جري�التصرف�ف��ا�شغلها�لالستخدام�التجاري�
 .تلك�السنة)�خالل�إمارا�يدرهم��٤٣٨٬٤٣٧:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يدرهم��٥٨٥٬٠٦٢البنك�بقيمة�دف��ية�

السلطة�و�مكن��سو���ا�ع���لبنك�حق�قانو�ي�واجب����مقاصة�ذمم�ضر�بة�القيمة�املضافة�املدينة�والدائنة�كما����مفروضة�من�نفس�يمتلك�ا�-٢
 .املبلغ�صا��أساس�

�ي���ا��ر�ات���� �انخفاض�القيمة�مقابل�العقارات�املقتناة�مقابل��سو�ة�قروض��بدلفيما اض�القيمة�انخف�و�دلالعمالء�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 خالل�السنة:�ألاخرى �ألاصول مقابل�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(�ألاخرى صول�ألا �-١٠
بدل�انخفاض�القيمة� 

مقابل�العقارات�املقتناة�
مقابل�سداد�قروض�

واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�
 للعمالء

بدل�انخفاض�قيمة� 
 ألاخرى ألاصول�

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
 ١١٬٠١١  ٢٠٬٤٨٠ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�كما����

 )٧٬٠٢٣(  ٣٨٬٦٩٤ (صا��)�التقلبات�خالل�السنة�
 ٣٬٩٨٨  ٥٩٬١٧٤ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  )٥٨٦( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة
         -          )٢٠٣( )١٨(صا��)�التقلبات�خالل�السنة�(أنظر�إيضاح�

 )٧٨٩(          -          
 ٣٬٩٨٨  ٥٨٬٣٨٥ ٢٠٢١�د�سم�� �٣١الرصيد�كما����

 

ألاصول�الضر��ية� 
 املؤجلة

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
 ٢٥٧٬٦٨٣ ٢٠١٩د�سم����٣١����كما�الرصيد
 ٢١٬١٤٨ السنةالاضافات�ال���تمت�خالل�(صا��)�
 ٢٧٨٬٨٣١ ٢٠٢٠د�سم����٣١����كما�الرصيد

 ٧٤٬٦٢٨ )٢٠إيضاح��أنظر ((صا��)�الاضافات�ال���تمت�خالل�السنة�
 ٣٥٣٬٤٥٩ ٢٠٢١د�سم����٣١����كما�الرصيد

 

 املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�-١١
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٬٥٦٠  ٢٤٬٦٥٧ ألاثاث�واملعدات
 )٢٤٬٢٨٢(  )٢٤٬٥٧٤( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم

 �����������٢٧٨�����  ���٨٣��  
 ١٬٧٢١  ١٬٧٢١ السيارات

 )١٬٧٢١(  )١٬٧٢١( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم
 ������������-�������  ������������-�� 

 ٣٥٬٤٤٤  ٣٥٬٤٤٤ حق�الاستخدامأصل�
 )٧٬٢٥٠(  )١٤٬٥٠٠( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم

 ٢٨٬١٩٤  ٢٠٬٩٤٤ 
 ٢٨٬٤٧٢  ٢١٬٠٢٧ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةومعدات�(وآلاالت�متل�ات�امل�-١١

واملعدات� ألاثاث 
٣٣٫٣٣٪ 

حق�استخدام�  ٪٣٣٫٣٣السيارات� 
 ٪٢٥�-٪�٢٠ألاصول�

 املجموع 

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
 ٢٬٨١٥  ٢٬٤٨٣  ١٨  ٣١٤ ٢٠٢٠يناير��١الرصيد�كما����

 ٣٢٬٩٨٦  ٣٢٬٩٦١  -  ٢٥ الاضافات
 )٧٬٣٢٩(  )٧٬٢٥٠(  )١٨(������  )٦١(������� الاس��الكنفقات�

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬١٩٤  -  ٢٧٨ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����
 ٩٧  -  -  ٩٧ الاضافات

 )٧٬٥٤٢(  )٧٬٢٥٠(  -  )٢٩٢( نفقات�الاس��الك
 ٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد�كما����

������������٢١٬٠٢٧  ٢٠٬٩٤٤  -  ��٨٣ 
 

 :مالحظات

i-��القائمأصول�حق�الاستخدام����مقر�فرع�البنك�تتمثل�:�� 

 سنوات�٣مع�ف��ة�إيجار�متبقية�تبلغ��إمارا�ي�مليون�درهم�٢٥٫٣٩د�ي،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�بقيمة�دف��ية�-

 أشهر�٧ات�وسنو �١��ة�إيجار�متبقية�تبلغ�مع�ف�إمارا�يمليون�درهم��١٫٢٥ة�بقيمة�دف��ية�أبوظ��،�إلامارات�العر�ية�املتحد-

 سنوات�٣�ة�إيجار�متبقية�تبلغ�مع�ف��إمارا�يمليون�درهم��٠٫٩٨الفج��ة،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�تبلغ�قيم��ا�الدف��ية�-

 أشهر�٤و�٢ف��ة�إيجار�متبقية�ملدة��مع�إمارا�يمليون�درهم��٠٫٥٨الشارقة،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�بقيمة�دف��ية�-

 العمالء�املبالغ�املودعة�من�-١٢

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٩٥٤٬٨٢٧  ٨٧٤٬٦٩٤ املبالغ�املودعة�ذات�ألاجل
 ٦٧٥٬١٢٤  ١٬٤٤٣٬٤٦٩ ا��سابات�ا��ار�ة

 ٢١٨٬٣٤٧  ٢١٦٬٠٣١ حسابات�التوف��
 ٥١٨٬٤٢٣  ٦٢٥٬٩١٤ حسابات�تحت�الطلب

 ٩٢٬٩٧٥  ١٢٣٬٢٩٩ حسابات�الهامش
 

٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٣٬٢٨٣٬٤٠٧ 
 

 م��وظة:

�،٢٠٢١د�سم����٣١والال��امات�كما�����املبالغ�املدفوعة�مقدًماألجل�بحسابات�الرهن�والهامش�املحتفظ���ا�كضمان�للقروض�و �املبالغ�املودعةبلغت�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�١٩٠:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�٢١٦�بقيمة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١
 ألاخرى �ا��صوم�-١٣

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٬١٣٠  ١٤٬٤١٦ الفوائد�املستحقة�السداد
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ )٢٠مخصص�الضرائب�(أنظر�إيضاح�

 ٤٬٩٧٤  ٥٬٣٨٦ مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�(أنظر�أدناه)
 ٧٣٨  ٧٣٨ بدل�انخفاض�قيمة�ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة

 ٢٤  ١٨ دخل�غ���مك�سب
 ٢٨٬٧٥٠  ٢١٬٦٨٦ خصوم�إلايجار

 ١٣٣٬١٥٩  ٤٦٬٣٩٧ أخرى 
  

١٠٩٬٤٢٥ 
  

١٩٢٬٢٥١ 
 مالحظات:

i-�١٩٩٩لسنة��٧لقانون�الاتحادي�رقم�البنك�مساهمات�املعاشات�التقاعدية�والتأم�ن�الوط���ملواط���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�ل��سدد،�
 .مارا�يوفًقا�لقانون�العمل�إلا �املغ��ب�ن��اية�ا��دمة�للموظف�ن��م�افأةو�خصص�البنك�

ii-��مليون��٨٣٫٦٦:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٩٫٠٧�بقيمة�املقر�الرئ����املستلمة�من��موال�ش�ل�رئ�����ألا �غ��ها�من�املساهمات�شمل
املستحقة��والنفقات�يرا�يعات�ألاقساط�املستقبلية�من��عض�العمالء�بالر�ال�إلا �ستخدم����دفوال����يرا�ي)�تجاه�صرف�عملة�الر�ال�إلا إمارا�ي�درهم

 ).إمارا�يدرهم�مليون��٩:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�مارا�يإدرهم��مليون �٨٫٨٦�مارا�يبالدرهم�إلا 
iii-��كما�ي��ا��ركة����م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�ت�ون: 

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٤٬٤٠٣  ٤٬٩٧٤ الرصيد����بداية�السنة
 ١٬٢٥٦  ١٬٣٣٦ السنةرسوم�هذه�

 )٦٨٥(  )٩٢٤( الدفعات�خالل�هذه�السنة
 

٤٬٩٧٤  ٥٬٣٨٦ 
 الفوائد�إيرادات�-١٤

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    إيرادات�الفوائد�ع��:
 ١٣٢٬٢٥٣  ٥٨٬٨٢٥ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما��-
 ١٥٬٨٧٢  ١٢٬١٢١ شهادات�إلايداع�و�سهيالت�إلايداع�لليلة�واحدة�-
 ١٢٦٬٩٠١  ٥١٬٤١٥ املعامالت�ب�ن�البنوك�(بما����ذلك�فوات���التصدير�املخصومة�وفوات���التصدير�املعاد�تمو�لها�-
 ٢٧٥٬٠٢٦  ١٢٢٬٣٦١ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يإلا البنك�الوط���

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

  
 )تتمةالفوائد�(�إيرادات�-١٤

 مالحظات:
من�بنك��املقر�الرئ����املستلمة�نيابة�عن�البنك�من��موالاملتكبدة،�إن�وجدت،�من�ألا �النفقاتاعتمد�البنك�سياسة���ساب�الدخل�املك�سب�أو��-١

املقوم�هذا��نوس��واملعادل�فيما�يتعلق�بالفوات���املستحقة�املخصومة����السنوات�السابقة�عند�التحقيق�الفع������حساب��يرا�يمسكن�بالر�ال�إلا 
�إمارا�يمليون�درهم��٥١٫٤٢عادل�بما���مليون�دوالر�أمر��ي�١٤�تلك�السنة.�وفًقا�لذلك،�حقق�البنك�خالل�املقر�الرئ�����عملة�الدوالر�ألامر��ي�مع�

 هذا.نوس��و)����حساب�إمارا�يمليون�درهم��٩٫٠٧مليون�دوالر�أمر��ي�بما��عادل��٢٫٤٩:�٢٠٢٠(
إ���الفوائد�املعلقة�لعدد�قليل�من��ُتحول وال����ـ)إمارا�ي�مليون�درهم�٤٢٫٣٧:�٢٠٢٠(�إمارا�يدرهم�مليون��٥٧٫٨٠الفوائد�البالغة��إيراداتال��شمل��-٢

�ت �مع �العمالء �واعتماد �تطبيق �ع�� �بناًء �خاصة" �عناية �"تحت �مخاطر�داخ�� �الداخ���ص�يف �املس��دف �الاقتصادي �للدعم �الشاملة �ا��طة سياسة
 .املحسن

 الفوائد�نفقات�-١٥
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    ع��:�نفقات�الفائدة
 ٢١٬٠١٤  ٢٤٬٤٤٧ املبالغ�املودعة�من�املؤسسات�املالية�-
 ٤٦٬٥٧١  ٣٥٬٨٦٠ املبالغ�املودعة�للعمالء�-
 ١٬٤٠٣  ١٬١٣٥ (ز)�٧خصوم�عقود�إلايجار�(أنظر�إلايضاح��-

 ٦٨٬٩٨٨  ٦١٬٤٤٢ 

 الرسوم�والعموالت�إيراداتصا����-١٦
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٩٬٢٦٦  ١٢٬٧١٠ إيرادات�الرسوم�والعموالت
 )١٤١(  )٧٤(������ نفقات�الرسوم�والعموالت

 ٩٬١٢٥  ١٢٬٦٣٦ 

 ألاخرى �يراداتإلا �-١٧
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�

 ١٨٦٬٣١٥  ٧٦٬٨٤٢ (صا��)�م�اسب�صرف�العمالت�ألاجن�ية�
 �١٬٠٩٠  ١٣٬١٨٦ مصدر�دخل�آخر
 ١٨٧٬٤٠٥  ٩٠٬٠٢٨ مصدر�دخل�آخر

 

41 
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

   �٢٠٢١د�سم����٣١

 نفقات�عمومية�وإدار�ة�-١٨
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مارا�يبالدر�م�إلا   مارا�يبالدر�م�إلا 

    ت�اليف�املوظف�ن�واملصروفات�ذات�الصلة
 ١٧٬٠١٨  ١٦٬٤٩٨ مبلغ�إلايجار�والنفقات�ذات�الصلة

� �املقتناة �املمتل�ات �قيمة �انخفاض �خسارة �مقدًما�صا�� �املدفوعة �واملبالغ �قروض ��سو�ة مقابل
 للعمالء

٨٬٥٢٩  ١٠٬٨٨٨ 

 ٣٨٬٦٩٤  )٢٠٣( املبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ٧٬٣٢٩  ٧٬٥٤٢ )١١اس��الك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�(أنظر�إيضاح�

 ٩١٠  ٩١٠ (ز)�٧رسوم�املقر�الرئ�����(أنظر�إيضاح�
 ٢٦٬٧٨٢  ٢٥٬٧٧١ نفقات�أخرى 

 ٩٩٬٢٦٢  ٦١٬٤٠٦ 
 ألاصول�املالية�انخفاض�قيمةصا���خسارة��-١٩

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مارا�يبالدر�م�إلا   مارا�يبالدر�م�إلا 

 ٣٠٨٬٩٩٦  )١٠٬٤٩٥( (ج)�٩خسارة�انخفاض�قيمة�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�(أنظر�إيضاح�
 )٧٬٠٢٣(  - )١٠(أنظر�إيضاح��ألاخرى خسارة�انخفاض�قيمة�ألاصول�

 ١٥  )٢٧( (أ)�٨(أنظر�إيضاح��ألاخرى خسارة�انخفاض�القيمة�ع���املبلغ�املستحق�من�البنوك�
 ٢  )٢( (ج)�٧خسارة�انخفاض�القيمة�املستحقة�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج�(أنظر�إيضاح�

  )٣١٢(�����   ��-  امل��انية)�قيمة�ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة�(خارجالتغي������بدل�انخفاض�
 )٣٠١٬٦٧٨  )١٠٬٥٢٤ 

 الضرائب�-٢٠
أبو�ظ���ود�ي�والشارقة�ورأس�ا��يمة��بة����إلامارات�للسنة����إمارة�٪�من�الدخل�الفردي�ا��اضع�للضر ٢٠معدل�يخضع�البنك���صم�ضرائب�ب

 الدخل�ا��اضع�للضر�بة��عد�إجراء��عديالت�معينة�ع���صا���الر�ح�قبل�الضر�بة�للسنة،�و�عتمد�ع���أفضل�تقديرات�إلادارة.�ُيحسبوالفج��ة.�
 ا��ركة����مخصص�الضرائب�خالل�السنة�كما�ي��:�جاءت

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مارا�يبالدر�م�إلا   مارا�يبالدر�م�إلا 

 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ الرصيد����بداية�السنة
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ السنة�ا��الية�-
 ١٨٬٥٥٦  ٧٩٬٢٨٠ السنة�السابقة�-
 ٢٠٬١٠١  ١٠٠٬٥٤٠ 

 )١٩٬٦٢٥(  )٧٩٬٧٥٦( الضر�بة�املدفوعة�خالل�السنة
 

٤٧٦�����������  ٢٠٬٧٨٤� 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةالضرائب�(�-٢٠
 الضر�بة�للسنة�وألار�اح�املحاس�ية�قبل�الضر�بة�للسنة����كما�ي��:�نفقاتالعالقة�ب�ن�

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مارا�يبالدر�م�إلا   مارا�يبالدر�م�إلا 

 ١٬٦٢٨  ١١٢٬٧٠١ املحاس��الر�ح�
 ٧٥١  )٨٬٧٨١( التعديالت�ألغراض�الضر�بة

 ٢٬٣٧٩  ١٠٣٬٩٢٠ الر�ح�ا��اضع�للضر�بة
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ ٪�٢٠الضر�بة�املطبقة�ب�سبة�

 ١٨٬٥٥٦  ٧٩٬٢٨٠ عبء�الضر�بة�فيما�يتعلق�بالسنوات�السابقة�
 )٢١٬١٤٨(  )٧٤٬٦٢٨( )١٠(صا��)�الضرائب�املؤجلة�(أنظر�إيضاح�

 )٢٬١١٦(  ٢٥٬٤٣٦ الضرائب�للسنة
 القانو�يحتياطي�املبلغ�الا �-٢١

٪�من�١٠تحو�ل��،�يجري )بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥)�لسنة�٢من�القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(�)٢٣٩(�رقم�املادةعمًال�بنص�
 غ���قابل�للتوز�ع.املبلغ�الاحتياطي�٪�من�رأس�املال.�هذا�٥٠املبلغ�الاحتياطي�خاص�ح����ساوي�هذا�املبلغ�الاحتياطي�صا���الر�ح�إ���

 ما����حكمهالنقد�النقد�و �-٢٢
 من�ألارصدة�التالية�ذات�ف��ات�الاستحقاق�ألاصلية�ملدة�ثالثة�أشهر�أو�أقل:والنقد�ما����حكمه�يت�ون�النقد�

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠�مارا�يبالدر�م�إلا 

 ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ أرصدة�نقدية�و�نوك�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 )١٠١٬٣٦١(  )١٧١٬٦١٤( مطروًحا�منه:�املبالغ�املودعة�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 ٢٬٥٦٧٬٦١٢  ١٠٬٤٢٤٬٨٠٠ النقد�والنقد�ما����حكمه

 املشتق�-٢٣
 البنك����التداول����السوق�املالية���سابه�ا��اص.��شاركباست�ناء�التداول�املحدود����العمالت�ألاجن�ية،�ال�

هو��ستخدم�البنك�املشتقات��ش�ل�أسا����للتحوط�من��عرضه�للعملة�ألاجن�ية.�املشتقات�ألاك���استخداًما�من�البنك����عقد�مقايضة�العمالت،�و 
السوق�خارج�البورصة�يتم�تنفيذها����الوقت�الذي�تتم�فيه�معاملة�آجلة،�حيث�يتم�تبادل�العمالت�����ل�من�التار�خ��عبارة�عن�معاملة�فور�ة���

عكس�املعاملة����التار�خ�والسعر�آلاجل.�وهكذا،�بمجرد�ان��اء�صالحية��ُ آلاجل.�يتم�شراء�عملة�واحدة�بالسعر�والتار�خ�الفور��ن،�ب�نما�التار�خ�الفوري�و 
فرق�سعر�الفائدة�ع����يوجد،��عود�كال�الطرف�ن�إ���مواقعهما�ألاصلية.��عمل�مقايضة�العمالت��اس�ثمار����عملة�وقرض����عملة�أخرى.�املقايضة

 ب�ن�الطرف�ن.�ُ�سددهامدى�ف��ة�املقايضة،�وال���
 

 قيم�العقد:�إجما�����عادل�القيمة�السوقية،�إ���جانب�املالية�املشتقة،�وال��للص�وكأدناه�القيم�العادلة�إلايجابية�والسلبية�املذ�ور�يو���ا��دول�
 

 عقود�مقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك
 

القيمة�العادلة�
 إلايجابية

القيمة�العادلة� 
 السلبية

 القيمة�ألاسمية 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
  - ����������    -��������  �������� ��-��������� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(در�م��٢٠٢١د�سم����٣١
 ٢٬٧٥٥٬٢٠٧   -   ���٢٤٬٩١٢����� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(درهم��٢٠٢٠د�سم����٣١
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمة(شتق�امل�-٢٣
 م��وظة:

 املالية�املشتقة:�ا��دول�الزم���لسداد�الص�وكأدناه�املذ�ور�يو���ا��دول�
ثالثة�أش�ر�إ���سنة�  أقل�من�ثالثة�أش�ر 

 واحدة
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    عقود�مقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك
 - ������������  - ������������� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(در�م��٢٠٢١د�سم����٣١
 ٢٨٠٬٢٠٧����  ٢٬٤٧٥٬٠٠٠ دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(درهم��٢٠٢٠د�سم����٣١

 

 والال��امات�الطارئة�ا��صوم�-٢٤
 الال��امات�املتعلقة�باالئتمان

�تمثل�املبالغ�عات�نيابة�البنك��سداد�دفوالضمانات��الائتماناملبالغ�التعاقدية���طابات�تلزم� عن�العمالء��شرط�اس�يفاء�العميل�لشروط�العقد.
املبلغ�التعاقدي�لالل��امات��إجما��ال�يمثل�ومع�ذلك،��التعاقدية�مخاطر�الائتمان،�باف��اض�أن�املبالغ�مقدمة�بال�امل�وأن�أي�ضمان�ل�س�له�قيمة.

 دون�تمو�لها.�ت�ت��من�هذه�الال��امات��كث�� بالضرورة�متطلبات�نقدية�مستقبلية�ألن�
رسوم.�بما��سداد�ش�ل�عام�توار�خ�ان��اء�محددة�أو�بنود�إ��اء�أخرى�وتتطلب�تمتلك�تلك�الال��امات�القرض�التعاقدية�لتقديم�القرض.��ال��اماتتمثل�

 مبالغ�العقد�بالضرورة�متطلبات�نقدية�مستقبلية.�إجما��ال�يمثل�أن�الال��امات�ت�ت���دون�����ا،�
 الال��امات�التالية�املتعلقة�باالئتمان:لدى�البنك�

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 �٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ��٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    ا��صوم�املحتملة
 ٣٨٧٬٣١٠  ٣٠٦٬٤٧٨ خطاب�الضمان

 م��وظة:
� �إ�� �تصل �الدفع �مستحقة �ضمان �خطابات �الضمان �خطابات �درهم�٤٥تتضمن �٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون �درهم�٤٦: �إمارا�ي�مليون ��عد).

�املستحق �الضمانات �إجراءمعلق�ةخطاب �ح�� ��ة �للممارسات �وفًقا �ُيف��و�التا���.العادية�البنكيةإلالغاء ،�� ��� �وفًقا��القوائم�إيضاحاتعنه املالية.
 املا��.�ملركز قائمة�االطارئة�كما����تار�خ��ا��صوممحتملة�من�هذه��خصومإلدارة�البنك،�ال�توجد�

 املحتملة:�ا��صومفيما�ي���بيان�استحقاق�هذه�
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 

 ��٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

٢٠٢١        
 ٣٠٦٬٤٧٨  �����-�����������������  ٢٥٬٤٣١  ٢٨١٬٠٤٦ خطاب�الضمان

٢٠٢٠        
 ٣٨٧٬٣١٠  ���-������������������  ٣٦٬٨٥٣  ٣٥٠٬٤٥٧ خطاب�الضمان
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةطارئة�(والال��امات�ال�ا��صوم�-٢٤
�).�يمكنإمارا�ي�مليون�درهم�١٢٫٣٣:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥٫٥٢قيمته�مبلغ��٢٠٢١د�سم����٣١بلغت�ال�سهيالت�املعتمدة�غ���املستغلة�كما����

 إبطال�ا��زء�غ���املستخدم�من�ال�سهيالت�املعتمدة�من�جانب�واحد����أي�وقت.للبنك�
 تحليل�استحقاق�ألاصول�وا��صوم�-٢٥

�وا��صوم�استحقاق�توار�خ ��ألاصول ��� �املركز امل��لة ��قائمة �مراعاة �عدم �مع �التقر�ر، �تار�خ ��� �املتبقية �التعاقدي �الاستحقاق �ف��ة �أساس �ع�� توار�خ�املا��
 كما�ي��:�السنةالسائلة،�كما������اية��مواللدى�البنك�وتوافر�ألا �املبالغ�املودعة���تار�خ�الاحتفاظ�ب�منصوص�عليهالاستحقاق�السار�ة�كما�هو�

 ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 
        ألاصول:

النقد�وأرصدة�البنوك�لدى�بنك�إلامارات�
 العر�ية�املتحدة�املركزي�

١٠٬٥٩٦٬٤١٤  -  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ 

املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 با��ارج

١٬٠٦٩٬٩٣٤  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 

 ١٬٠٥١٬٢٠٣  -  -  ١٬٠٥١٬٢٠٣ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬٢٩٨٬٩٤٠  ٧٨٬١٠٢  ٤٬٣٤٥  ٢٬٢١٦٬٤٩٣ مقدًماصا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�

 ٦٩٧٬٣٥٢  -  -  ٦٩٧٬٣٥٢ �ألاخرى صا���ألاصول�
 ٢١٬٠٢٧  ٢١٬٠٢٧  -�������������  �-���������������������� املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ١٥٬٧٣٤٬٨٧٠  ٩٩٬١٢٩  ٤٬٣٤٥  ١٥٬٦٣١٬٣٩٦ 
        ا��صوم:

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  ١٠٧٬٠٠٠  ٦٬٦٧٥٬٥٥١ املبلغ�املستحق�للبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  ٧٢٬٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ٢٬٧٢٨٬٢٧٢ ودا�ع�العمالء

�وفروعه� �الرئ���� �للمقر �املستحق املبلغ
 با��ارج

٢٬٠٠٥٬٠٥٦  ٧٦٬٥٥٧  ١٧٩٬٨٥٨  ١٬٧٤٨٬٦٤١ 

 ١٠٩٬٤٢٥  -�����������������  ��-������������������  ١٠٩٬٤٢٥ خصوم�أخرى 
 ١٢٬١٨٠٬٤٣٩  ١٤٨٬٦٣٩  ٧٦٩٬٩١١  ١١٬٢٦١٬٨٨٩ 

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١  )٤٩٬٥١٠(  )٧٦٥٬٥٦٦(  ٤٬٣٦٩٬٥٠٧ صا���الفرق�
        يتمثل���:

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠       رأس�املال�املخصص
 ٤٥٣٬٢٩٦       املبلغ�الاحتياطي�القانو�ي

 ٢٬١٠١٬١٣٥       ألار�اح�غ���املوزعة
 ٣٬٥٥٤٬٤٣١       اسهم�رأس�مال�املساهم�ن�إجما��

 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        ألاصول:
النقد�وأرصدة�البنوك�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�

 املركزي�
٢٬٦٦٨٬٩٧٣  -  -  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  -  -  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ٦٤٢٬٤٩٠  -  -  ٦٤٢٬٤٩٠ �ألاخرى صا���ألاصول�

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  -   -  املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٨٦١٬٩٧٠  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٬٩٤٨٬٨٠٩ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(��صوموا��صول تحليل�استحقاق�ألا �-٢٥
        ا��صوم:

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  ٨٠٬٠٠٠  ٣٬٠٢٧٬٩٥٧ املبلغ�املستحق�للبنوك�أخرى 
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬٩٣٨٬١٣٤ ودا�ع�العمالء

 ٨٢٩٬٤٨١  -  ١٨٩٬٨٧٢  ٦٣٩٬٦٠٩ املبلغ�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ١٩٢٬٢٥١  ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٦٣٬١٠٣ خصوم�أخرى 

 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٣٤٧  ٥٬٦٦٨٬٨٠٣ 
 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٧٣٤٬٧٣٥  )٢٥٩٬٥٧٥(  ٣٬٢٨٠٬٠٠٦ صا���الفرق�

        يتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠       رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬٥٦٨       املبلغ�الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨       ألار�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦       اسهم�رأس�مال�املساهم�ن�إجما��
 

 املالية�للصكوكالقيمة�العادلة��-٢٦
عاملة�ع���أسس�تجار�ة�إجراء�املغبة����ب�ن�أطراف�ع���دراية�ور �تمثل�القيمة�العادلة�املبلغ�الذي�يمكن�من�خالله�تبادل�ألاصل�أو��سو�ة�ال��ام،

 وتقديرات�القيمة�العادلة.�السابقةبحتة.�لذلك�يمكن�أن�ت�شأ�فروق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�بطر�قة�الت�لفة�
املالية�للبنك��ش�ل�جوهري�عن�قيم��ا�الدف��ية�كما������اية�السنة.��عتمد�هذا�ع���اف��اض�إلادارة�بأن���صوموا��صول ال�تختلف�القيم�العادلة�لأل 

 )�تقارب�قيم��ا�العادلة.سنةاملالية�السائلة�أو�ذات�أجل�استحقاق�قص���ألاجل�(أقل�من���صوماملالية�وا��صول القيم�الدف��ية�لأل 
 

 املالية��صوموا��صول تص�يف�ألا �-٢٧
بالقيمة�العادلة�من� 

خالل�الر�ح�أو�
 ا��سارة

بالقيمة�العادلة�من� 
خالل�الدخل�
 الشامل�آلاخر

 
 الت�لفة�املس��لكة

بدل�انخفاض� 
القيمة�(خسارة�

 الائتمان�املتوقعة)

 
 القيمة�الدف��ية

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
          ٢٠٢١د�سم����٣١كما����

          ألاصول�املالية:
نقد�وأرصدة�بنوك�لدى�البنك�املركزي�لدولة�إلامارات�

 العر�ية�املتحدة
-  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ 

 ١٬٠٦٩٬٩٣٤  )١٥(  ١٬٠٦٩٬٩٤٩  -  - الرئ�����وفروعه�با��ارجاملستحق�من�املقر�
 ١٬٠٥١٬٢٠٣  )٢٤٢(  ١٬٠٥١٬٤٤٥  -  - املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 

 ٢٬٢٩٨٬٩٤٠  )١٬٥٠٢٬٤٠٥(  ٣٬٨٠١٬٣٤٥  -  - صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٦٨٬٨٣٣  )٣٬٩٨٨(  ١٧٢٬٨٢١  -  - صا���أصول�أخرى 

 ١٥٬١٨٥٬٣٢٤  )١٬٥٠٦٬٦٥٠(  ١٦٬٦٩١٬٩٧٤  -  - ألاصول�املالية�إجما��
          ا��صوم�املالية:

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  - املبلغ�املستحق�لبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  -  ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  -  - ودا�ع�العمالء

 ٢٬٠٠٥٬٠٥٦  -  ٢٬٠٠٥٬٠٥٦  -  - املبلغ�املستحق�ملقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٨٢٬٤٩٩  -  ٨٢٬٤٩٩  -  - ا��صوم�أخرى 

 ١٢٬١٥٣٬٥١٣  -  ١٢٬١٥٣٬٥١٣  -  - ا��صوم�املالية�إجما��

 
 

 

 

46 
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢٠د�سم����٣١
 

 تص�يف�ألاصول�وا��صوم�املالية�(تتمة)�-٢٧
العادلة�بالقيمة� 

من�خالل�الر�ح�أو�
 ا��سارة

بالقيمة�العادلة�من� 
خالل�الدخل�
 الشامل�آلاخر

مخصصات�  الت�لفة�املطفأة 
انخفاض�القيمة�
(خسارة�الائتمان�

 املتوقعة)

 القيمة�الدف��ية 

 ٠٠٠إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
          ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����

          ألاصول�املالية:
نقد�وأرصدة�بنوك�لدى�البنك�املركزي�لدولة�إلامارات�

 العر�ية�املتحدة
-  -  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  �-  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  )١٧(�  ١٬٠٢٢٬٧٨٤  -  - املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  )٢٦٩(  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  -  - املستحق�من�بنوك�أخرى املبلغ�

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  )١٬٥٧٤٬٩٧١(  ٣٬٧٥٠٬٤١٢  -  - صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٨٨٬٧٤٠  )٣٬٩٨٨(  ١٩٢٬٧٢٨  -  - صا���أصول�أخرى 

 ٩٬٨٦٢٬٣٢٩  )١٬٥٧٩٬٢٤٥(  ١١٬٤٤١٬٥٧٤  -  - ألاصول�املالية�إجما��
          املالية:ا��صوم�

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  - املبلغ�املستحق�لبنوك�أخرى 
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  -  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  -  - ودا�ع�العمالء

 ٨٢٩٬٤٨١  -  ٨٢٩٬٤٨١  -  - املبلغ�املستحق�ملقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ١٨٦٬٠٣٩  -  ١٨٦٬٠٣٩  -  - ا��صوم�أخرى 
 ٦٬٥٨٣٬١٧٣  -  ٦٬٥٨٣٬١٧٣  -  - ا��صوم�املالية�إجما��

 

 إدارة�املخاطر�املالية�-٢٨
� �املخاطر�إلدارة �إدارة �مجال ��� �املمارسات �أفضل �باعتماد �املخاطر�مدعومة �إلدارة �قو�ة �تحتية �ب�ية �البنك �ومراقب��اأ�شأ �التالية �املخاطر�الرئ�سية

 الناشئة�عن�عمليا��م�اليومية:
 مخاطر�الائتمان�
 مخاطر�السيولة�
 مخاطر�السوق�(بما����ذلك�مخاطر�أسعار�الفائدة�ومخاطر�العمالت�ألاجن�ية�ومخاطر�ألاسعار)�
 املخاطر�ال�شغيلية�

سياسات�وإجراءات�مخاطر�ثابتة����هذا�الصدد.��ُتطبقعن�إلاشراف�ع���إطار�عمل�إدارة�املخاطر�للبنك.��بال�امليتو���قسم�إدارة�املخاطر�املسؤولية�
� �سياسة ���نة ��املُش�لة ملخاطراتضمن �إلاقليمية �ألاقسام �ورؤساء �ومدير�املخاطر�إلاقلي�� �العليا �إلادارة �ل�ألاخرى من �املعتمدة�الامتثال لسياسات

 .عن�قرب�وتراقب�املخاطر�املختلفة�داخل�البنك
ملختلفة�وإدارة�املخاطر�الشاملة.��عتمد�بموجب�تفو�ض�املدير�إلاقلي���لوضع�حدود�املخاطر�او��نة�ألاصول�وا��صوم� �عمل���نة�الائتمان�إلاقليمية

 ال��ان�سياسات�إدارة�املخاطر�للبنك�ال���طورها�قسم�إدارة�املخاطر.�تلك
� �املخاطر��عمل �إدارة �قسم �مسؤوليتهمستقل�ش�ل �تتمثل �واملخاطر��. �واملخاطر�ال�شغيلية �والسوق �باالئتمان �املخاطر�املتعلقة �تطو�ر�سياسات ��
�ا�املحددة�ألاخرى  �أثناء �الدوري�لها. ��مديري لتقييم �املخاطر�هم �مخاطر�أ��اب �معامالت �ع�� �املخاطر�للموافقة �إطار�إدارة �ضمن �املفوضة السلطة

 .و�عديلها�الائتمان.�تتحمل�وحدة�مخاطر�الائتمان����قسم�إدارة�املخاطر�مسؤولية�تطو�ر�والتحقق�من�نماذج�املخاطر�املالية�لتص�يف�املخاطر 
���إدارة�مستقلة�تتمثل�مسؤولي��ا����مراجعة�تصميم�وتنفيذ�سياسات�/�إطار�عمل�املخاطر.�باإلضافة�إ���ذلك،�دارة�التدقيق�الداخ���والامتثال�إ

 ال��نة�الاس�شار�ة�الدولية�أيًضا��ش�ل�دوري�الامتثال�للضوابط�الداخلية�والقيود�ال���وضع��ا�إلادارة.�تراجع
 �ز�نةا�

 .�كما�أ��ا�مسؤولة��ش�ل�أسا����عن�التمو�ل�ومخاطر�السيولة�للبنك.ةالعام�ةاملالي�والهي�لةالبنك��خصومو �أصول عن�إدارة��ا��ز�نة�مسؤولة
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 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 الداخ��التدقيق�

كفاية�إلاجراءات�وامتثال�البنك�لهذه��مدى�فحصالذي�يوظيفة�التدقيق�الداخ����مسؤول�البنك��ش�ل�دوري�من�داخلإدارة�املخاطر��ُتراجع�عمليات
 .القطري التقييمات�مع�إلادارة،�و�قدم�تقر�ًرا�عن�نتائجه�وتوصياته�إ���املدير���افةإلاجراءات.�يناقش�التدقيق�الداخ���نتائج�

 وإعداد�التقار�رأنظمة�قياس�املخاطر�
�يضعهاالسيطرة�عل��ا��ش�ل�أسا����ع���أساس�ا��دود��جري�املخاطر�و �ُتراقب �ا��دود��ال�� ��عكس�هذه العمل�و��ئة�السوق��اس��اتيجيةالبنك.

س��ق�البنك�و �يراقبع���الصناعات�املختارة.�باإلضافة�إ���ذلك،�كذلك�للبنك�باإلضافة�إ���مستوى�املخاطر�ال���يرغب�البنك����قبولها،�مع�ال��ك���
 أنواع�وأ�شطة�املخاطر.��افةقدرة�تحمل�املخاطر�فيما�يتعلق�بالتعرض�الك���للمخاطر�ع����إجما��

���غرضالشر�ات���افةاملعلومات�املجمعة�من��ُتفحص و��نة�املخاطر��القطري ر�هذه�املعلومات�للمدي�ُتقدمتحليل�ومراقبة�وتحديد�املخاطر�املبكرة.
�التقر�ر� �يتضمن �ألاعمال. �أقسام �من �قسم ��ل ��إجما��ورئ�س ��� �والتغ��ات �و�سب�السيولة �الاحتفاظ �حدود �واست�ناءات �لالئتمان مسألة�التعرض

إلادارة�العليا�مدى�مالءمة�مخصص�خسائر��تقيمم�تقار�ر�مفصلة�ع���أساس�شهري�عن�مخاطر�الصناعة�والعمالء�واملخاطر�ا��غرافية.�قداملخاطر.�تُ 
�يتلقى�املدير���ش�لالائتمان� توف���جميع�املعلومات�الالزمة�خاطر�الائتمان�مرة��ل�ثالثة�أشهر،�وُ�عد��غرض�تقر�ًرا�شامًال�عن�م�القطري ر�ع�سنوي.

 .املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�واست�تاجها�للبنكلتقييم�
� ��ل�افةبال�سبة �ا�داخلاملستو�ات �وتوزعلبنك، �خصيًصا �تقار�ر�مخاطر�مصممة ��ُ�عد �وصول �ضمان �أجل �املعلومات���افةمن �إ�� �ألاعمال أقسام

 الشاملة�والضرور�ة�وا��ديثة.
�م��ص �للمدير��ُيقدم ��القطري يومي �الصلة �ذوي �آلاخر�ن �البنك �إدارة �أعضاء �بوجميع �يتعلق �ا��اصة�فيما �والاس�ثمارات �السوق �حدود استخدام
 إلضافة�إ���أي�تطورات�مخاطر�أخرى.والسيولة،�با

 تخفيف�املخاطر
إلدارة�التعرضات�الناتجة�عن�التغ��ات����أسعار�الفائدة�والعمالت��ألاخرى �والص�وككجزء�من�إدارة�املخاطر�الشاملة،��ستخدم�البنك�املشتقات�

 عامالت�املتوقعة.ومخاطر�الائتمان�والتعرضات�الناشئة�عن�امل�أسهم�رأس�مال�املساهم�نألاجن�ية�ومخاطر�
 �ستخدم�البنك��ش�ل�فعال�الضمانات�لتقليل�مخاطر�الائتمان

 ال��ك���املفرط�للمخاطر
أو�لد��ا�سمات�اقتصادية��ذا��ا�أ�شطة����املنطقة�ا��غرافية����عدد�من�ألاطراف�املقابلة����أ�شطة�تجار�ة�مماثلة�أو ��شاركت�شأ�ال��ك��ات�عندما�

�أن�ت�س�ب�� ��قدر��ا�ع���الوفاء�باالل��امات�التعاقدية�ال���تتأثر�باملثل�بالتغ��ات����الظروف�الاقتصادية�أو�السياسية�أو�غ��ها.�مماثلة�من�شأ��ا
 �ش���ال��كزات�إ���ا��ساسية�ال�س�ية�ألداء�البنك�تجاه�التطورات�ال���تؤثر�ع���صناعة�معينة�أو�منطقة�جغرافية�معينة.

��� �للم��غيًة �ال��ك���املفرط �تجنب �متنوعة. �محفظة �ع�� �ا��فاظ �لل��ك���ع�� �محددة �إرشادات �البنك �وإجراءات �سياسات �تتضمن �و�جري خاطر،
 التحكم����ال��كزات�املحددة�ملخاطر�الائتمان�وإدار��ا�وفًقا�لذلك.

i-�إدارة�مخاطر�الائتمان 
أي�من�عمالء�البنك�أو�العمالء�أو�ألاطراف�املقابلة����السوق����الوفاء��إخفاقمخاطر�التعرض���سارة�مالية����حالة��بأ��امخاطر�الائتمان�ُ�عرف�

�و  �القروض �من �رئ���� ��ش�ل �مخاطر�الائتمان �ت�شأ �البنك. �تجاه �التعاقدية �مقدًمابال��اما��م �املدفوعة �البنوك��املبالغ �ب�ن �والاس��الكية التجار�ة
�الضمانكن�أن�ت�شأ�من��عز�ز�الائتمان�املقدم،�مثل�الضمانات�املالية�وخطابات�وال��امات�القروض�الناشئة�عن�أ�شطة�إلاقراض�هذه،�ولكن�يم

 والتأييد�والقبول.
إلادارة��عناية��عرضها�ملخاطر�الائتمان.�تتمركز�إدارة�ومراقبة�مخاطر�الائتمان�����وتدير أك���املخاطر�الفردية�ألعمال�البنك.�أحد��عت���مخاطر�الائتمان�
 تمان.فر�ق�إدارة�مخاطر�الائ

 :ما�ي���مسؤوليا��م�يندرج�تحتمسؤولية�إدارة�مخاطر�الائتمان�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية�وإدارة�املخاطر.��القطري فوض�املدير�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
�التقار�ر��-أ �املخاطر�وإعداد �وتص�يف �الائتمان �وتقييم �الضمانات �متطلبات ��غطي �وال�� �ألاعمال، �وحدات �مع �بال�شاور �الائتمان �سياسات صياغة

 والقانونية�والامتثال�للمتطلبات�القانونية.�الوثائقيةوإلاجراءات�
�تُ هاوتجديدال�سهيالت�الائتمانية�وضع�هي�ل�التفو�ض�العتماد��-ب �تتطلب�ال�سهيالت�خص. ص�حدود�التفو�ض�ملسؤو���الائتمان�لوحدة�ألاعمال.

 ألاك���موافقة���نة�الائتمان�إلاقليمية.
مخاطر�الائتمان����البنك��ش�ل�دوري.��و�راقبقسم�إدارة�املخاطر�بالتعاون�مع�إدارة�الائتمان�إلاقليمية��يقيم.�هاوتقييممخاطر�الائتمان�مراجعة��-ج
 .قسم�إدارة�املخاطرمن��لل�سهيلت�واملراجعات�ذ�التجديدانفتُ 
��-د �(للقروض �والصناعات �ا��غرافية �واملناطق �املقابلة �ألاطراف �حيث �من �التعرض �ترك��ات �مقدًماتحديد �املدفوعة �املُصدر�واملبالغ �وحسب (

 �والتص�يفات�الائتمانية�والبلد�(لألوراق�املالية�الاس�ثمار�ة).
��-هـ �تص�يف �ع�� �تطو�ر�وا��فاظ �ع�����غرضمخاطر�البنك �وترك���إلادارة �تواجهها �ال�� �املالية �مخاطر�ا��سارة �درجة �حسب �التعرضات تص�يف

انخفاض�القيمة�مقابل�التعرضات�الائتمانية�املحددة.�تقع��بدالتنظام�تص�يف�املخاطر����تحديد�ألاماكن�ال���تتطلب���ستخدماملخاطر�املصاحبة.�
.�تخضع�درجات�املخاطر�ملراجعات�منتظمة�من�ا��اجةال��نة�حسب��موافقة�/املوافقة�ال��ائية�التنفيذيةع����اءً بن�مسؤولية�تحديد�درجات�املخاطر 

 قسم�الائتمان�إلاقلي���وإدارة�املخاطر.
����ذلك�ا��اصة�بالصناعات�املختارة�ومخاطر�الدولة�وأنواع�ا�-و �تُ مراجعة�امتثال�وحدات�ألاعمال���دود�التعرض�املتفق�عل��ا،�بما م�قدملنتجات.

 جودة�الائتمان�للمحافظ�املحلية�واتخاذ�إلاجراءات�الت��يحية�املناسبة.ب�فيما�يتعلقتقار�ر�منتظمة�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية�
 البنك����إدارة�مخاطر�الائتمان.�داخلتقديم�املشورة�والتوجيه�واملهارات�املتخصصة�لوحدات�ألاعمال�لتعز�ز�أفضل�املمارسات��-ز
فروع���ش�ل�أسا��������افةمن���نة�الائتمان�إلاقليمية.�تمت�املوافقة�ع���جميع�خطوط�الائتمان��واملعتمدةالسياسات�املتعلقة�باالئتمان��راجعتُ 

ا،�يتم�ضمان�سياسة�الائتمان�املنصوص�عل��ا����دليل�سياسة�الائتمان.�باإلضافة�إ���ذلك،��لما��ان�ذلك�ممكنً ارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�لدولة�إلام
 القروض�عن�طر�ق�ضمانات�ع���النحو�املنصوص�عليه����دليل�الائتمان.

�وُتراقب�ُتدار  �الائتمان �إدارة �من �الائتمانية �ال�سهيالت ��جميع �املعنية. �الفروع �إدارة��ُتجرى �� �من �وكذلك �الائتمان �مسؤول �من �الدور�ة املراجعات
 الائتمان�إلاقليمية.

مان�املوافقة�ع���حدود�التعرض�والتعرض�ع���ا��دود�للمؤسسات�املالية�أل�شطة�سوق�املال�وا��زانة�وفًقا�لإلرشادات�ال���وضع��ا���نة�الائت�تجري 
 إلاقليمية.

 املؤس����/اري إلاقراض�التج
من��ا��اجةواملتطلبات�التنظيمية،�حسب��طلبات�الائتمان�ا��اصة�باإلقراض�التجاري�واملؤس����لسياسات�الائتمان�إلاقليمية�للبنك��افةتخضع�

 وقت�آلخر.
�لنظام�سلطة�التوقيع�بموجب�السلطة�ال��ائية�ل��نة�ائتمان���افةتخضع� �البنك�ملوافقة�مسبقة�وفًقا خطوط�الائتمان�أو�ال�سهيالت�ال���يقدمها

 الفروع�أو���نة�الائتمان�إلاقليمية.
د�حدود�الدول�الفردية�بناًء�ع���سياسة�ائتمان�مفصلة�تحدد�التعرض�املقبول�ملخاطر�تحد�دود.�إدارة�البنك�حدود�دولية�للمخاطر�العابرة�ل��تضع

ا��دود��ش�ل�منتظم�من�إدارة�مخاطر�الائتمان�إلاقليمية�للبنك�و�ش�ل��تلك�ُتراجعالائتمان�للدولة�وتقييم�املخاطر�العابرة�ل��دود�والسيطرة�عل��ا.�
 دوري�من���نة�الائتمان�إلاقليمية.

 إلاقراض�بالتجزئة
هو�محدد����دليل�الائتمان�ا��اص�بالبنك،�واملعتمد�من�إدارة�الائتمان�وفًقا�ملا�وفًقا�ل��نامج�املنتج،��العتمادهيتم�النظر�����ل�طلب�ائتمان�تجزئة�

عتمادات�الفردية����إطار�برامج�املنتج.�الا �/والقروض�إلاقليمية.�تم�تحديد�مستو�ات�السلطة�املختلفة�للموافقة�ع���برامج�املنتج�والاست�ناءات�م��ا،
يق�باإلضافة�يحتوي��ل�برنامج�منتج�ع���معاي���ائتمانية�مفصلة�(مثل�ال��كيبة�الس�انية�للعمالء�وأهلية�الدخل)�ومتطلبات�التنظيم�والامتثال�والتوث

 .ألاخرى إ���متطلبات�ال�شغيل�
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 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
 ���الاعتبار�أي�ضمانات�و�عز�زات�ائتمانية�أخرى��أخذ�ا��د�ألاق����من�التعرض�ملخاطر�الائتمان�دون 

�جما��إل ،�بما����ذلك�املشتقات.�يظهر�ا��د�ألاق����املا���قائمة�املركز �لعناصر أدناه�ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان��املذ�ور �يو���ا��دول 
 الرئ�سية�واتفاقيات�الضمانات�والبدالت�املحتفظ���ا����الدفاتر.�املقاصة،�قبل�تأث���التخفيف�من�خالل�استخدام�التعرض

 مالحظات 
 

التعرض��إجما�� 
ألاق����لسنة�

٣١/١٢/٢٠٢١ 

التعرض��إجما�� 
ألاق����لسنة�

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

 ٢٬٦٠١٬٤٥٥  ١٠٬٥١٣٬٧٨٣  ٦ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ١٬٠٦٩٬٩٤٩  ٧ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٥١٬٤٤٥  ٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ٩ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٩٢٬٧٢٨  ١٧٢٬٨٢١  ١٠ أصول�أخرى 
   ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 

 ٣٨٧٬٣١٠  ٣٠٦٬٤٧٨  ٢٤ خطابات�الضمان�وخطابات�الاعتماد
   ١٢٬٤٧٥٬٣٢٣  ١٧٬٨٢٤٬٧٩٦ 

 تعرض�ملخاطر�الائتمانمن�الق������د�ألاترك��ات�املخاطر�ل
،�قبل�ألاخذ����الاعتبار�أي�ضمانات�يمكن�تحليل�ألاصول�املالية�للبنك��املخاطر�حسب�املنطقة�ا��غرافية�وقطاع�الصناعة.��تركالعميل�املقابل��يدير 

 من�خالل�املناطق�ا��غرافية�التالية:�تحس�نات�ائتمانية�أخرى محتفظ���ا�أو�أي�
ا��د�ألاق�����إجما�� 

للتعرض�لسنة�
٣١/١٢/٢٠٢١ 

ا��د�ألاق�����إجما�� 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠للتعرض�لسنة�

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
    املناطق�ا��غرافية

 ٧٬٢٥٨٬٥٥٥  ١٥٬٣٩٦٬٨٧٨ إلامارات�العر�ية�املتحدة
 ٤٬٨٢٧٬٠٤٠  ٢٬١١٩٬٢٩٧ إلايرانية�إلاسالميةا��مهور�ة�

 ٢٬١٨٠  ١٬٩٠٥ منظمة�التعاون�الاقتصادي�والتنمية
 ١٦٤  ١٦٤ دول�مجلس�التعاون�ا��لي��

  ٧٤    ٧٤  أخرى 
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 

    قطاع�الصناعة
 ٧٬٤٣٠٬٩١٦  ١٢٬٦٣٥٬٢٢٣ املؤسسات�املالية

 ٢٬٩٥٧٬٠٣٦  ٣٬٠٠٨٬٠٥٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة
 ٤٥٣٬٩٨٠  ٤٧٥٬١٢٣ ا��دمات
 ٧٢٢٬٧٧٧  ٩٠٠٬٢٧١ التص�يع

 ٢٥٨٬٤٧٧  ٢٥٠٬٠٥٢ النقل�واملواصالت
 ٦٥٬٩٤٨  ٧٠٬٨٦٣ القروض�ال��صية

 ٦٬٠٢٩  ٥٬٩١٣ البناء
 ١٩٢٬٨٥٠  ١٧٢٬٨١٩ أخرى 

 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 
 

 نموذج�إدارة�املخاطر
عن�خسائر��إعداد�تقار�ر من�أ�شطته�املالية�والتجار�ة�من�الاكتتاب����ال�سهيالت�الائتمانية�إ����كث�� �ستخدم�البنك�عدًدا�من�النماذج�الكمية����

 .٩�رقم�الائتمان�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
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 احات��شأن�القوائم�املاليةإيض
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
نموذج�ألاعمال�يحتوي�ع���سياسات�وممارسات�التطو�ر�والتنفيذ�والتحقق�ع���مستوى�البنك.�وفًقا�لالبنك�إطار�عمل��وضع،�إلدارة�مخاطر�النموذج

خسائر�الائتمان�فيما�يتعلق�بوال���تؤثر��ش�ل�مباشر�ع���التقار�ر�املالية�خاطر�املطورة�داخلًيا�أو�خارجًيا،�نماذج�قياس�امل��افة،�تتطلب�هذا�إلاطارل
� ���نة �تتو�� �أو�خارجًيا). �(داخلًيا �دوري ��ش�ل �التحقق �املتوقعة �(لمؤشر�السوق �رقم �للتقار�ر�املالية �٩لمعيار�الدو�� (� �ع�� �إلاشراف ��افةمسؤولية

 وتنفيذ�إطار�العمل�وأداء�النماذج.�الصلة�بالنموذج�يات�التطو�ر�ذاتعمل
أدوار�بضع�هيكًال�فعاًال�ل��وكمة�وإلادارة�ستخدام�املستمر�للنماذج.،�بما�يإلاطار�ن�ً�ا�من��ًيا�إلدارة�التطو�ر�والتنفيذ�واملوافقة�والتحقق�والا ��ش�ل

� �مخاطر�النموذج. �إلدارة �وضوابط �وسياسات �بوضوح �محددة ��ُيراجعومسؤوليات �املعاي���التنظيمية���ش�لإطار�العمل �يل�� �أنه �من �للتأكد منتظم
� �الدولية. ��تجري واملمارسات ���نة �توصية �ع�� �املخاطر�بناًء �سياسة �و��نة �إلاقليمية �الائتمان ���نة �إلاطار�من ��غي���كب����� �أي �ع�� مؤشر�املوافقة

 ).٩لمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم�(لالسوق�
 املعرضة�النخفاض�القيمةالصكوك�املالية��-ق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�ا��د�ألا

كما�يمثل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لها.��ببدالتاملالية�ال���تم�الاع��اف��للص�وكع���تحليل�لتعرض�مخاطر�الائتمان��املذ�ور�أدناهيحتوي�ا��دول�
 أدناه�أق�����عرض�للبنك�ملخاطر�الائتمان�ع���هذه�ألاصول.�املذ�ور �)املتاحلنقد�املالية�(باست�ناء�ا�صول القيمة�الدف��ية�لأل �إجما��

 املس��لكةاملالية�املدرجة�بالت�لفة��الصكوك
   ٣املرحلة�  ٢املرحلة�  ١املرحلة� 
خسارة�الائتمان� 

�١٢املتوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

خسارة�الائتمان� 
�املتوقعة�مدى

 ا��ياة

 جما��إلا  

   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        ٢٠٢١د�سم����٣١كما����
 ١٠٬٥١٣٬٧٨٣  -  -  ١٠٬٥١٣٬٧٨٣ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٦٩٬٩٤٩  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٤٩ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ١٬٠٥١٬٤٤٥  ١٬٠٤٨٬٦١٧  -  ٢٬٨٢٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٧١٨٬٨٠٥  ٢٧٣٬٣٥٢ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

   ١٬٢٤٤  ١٧١٬١٧٧  ٤٠٠ أصول�أخرى 
١٧٢٬٨٢١ 

 ١٧٬٥١٨٬٣١٨  ٣٬٧٦٨٬٠٢٤  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  ١١٬٨٦٠٬٣١٢ الصكوك�املالية�املدرجة�بالقيمة�املس��لكة�إجما��
        ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����

 ٢٬٦٠١٬٤٥٥  -  -  ٢٬٦٠١٬٤٥٥ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٨٤ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٤٨٬٦١٧  -  ٢٬٧٥٨٬٠٦٠ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٩٧٬١١٩ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٩٢٬٧٢٨  ٣٬٢٤٣  ١٦٤٬٣٦٦  ٢٥٬١١٩ ألاخرى ألاصول�
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ الص�وك�املالية�املدرجة�بالقيمة�املس��لكة�إجما��

 �التعرض�ع���النحو�التا��:حركة��إجما��ت�ون��
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
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 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 

 جما��إلا   ٣املرحلة�  ٢املرحلة�  ١املرحلة� الصكوك�املالية�املدرجة�بالت�لفة�املس��لكة
الائتمان�خسارة� 

�١٢املتوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

  

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        
 ١١٬١٨٨٬٧٥٦  ٣٬٥٤٤٬٢٤٣  ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٦٬١١٦٬٠١٨ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  -  ٧٣٬٧٥٧  )٧٣٬٧٥٧( ٢إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢١٬٨٢٨  -  )٢١٬٨٢٨( ٣إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٦٬٢٨٢  )٦٬٢٨٢(  - ٣ا���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  )٣٦٦٬٧٥٥(  ٣٦٦٬٧٥٥  - ٢ا���املرحلة��٣الانتقال�من�املرحلة��-

 ٨٩٩٬٢٥٧  ٢٠٨٬٧٥٨  ١٠٦٬٣٩٥  ٥٨٤٬١٠٤ حر�ات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  -  ١٢٬٨٠٤  )١٢٬٨٠٤( ٢إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢٬٢٠٨  -  )٢٬٢٠٨( ٣إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  -  )٢٬٠٥٧(  ٢٬٠٥٧ ١إ���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢٣٧٬٧٢١  )٢٣٧٬٧٢١(  - ٣ا���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  )٣٢٢(  ٣٢٢  - �٢ا���املرحلة��٣الانتقال�من�املرحلة��-

 ٥٬٤٣٠٬٣٠٥  ١١٤٬٠٦١  ٤٧٬٥١٤  ٥٬٢٦٨٬٧٣٠ حر�ات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٧٬٥١٨٬٣١٨  ٣٬٧٦٨٬٠٢٤  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  ١١٬٨٦٠٬٣١٢ ٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد�كما����

 

 جودة�الائتمان�لألصول�املالية
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
ألاصول�املالية� 

 ألاخرى 
القروض�واملبالغ� 

 املدفوعة�مقدًما
ألاصول�املالية� 

 ألاخرى 
واملبالغ�القروض� 

 املدفوعة�مقدًما
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        الانخفاض
 ١٠٬٢١٣  -  ١٨٬٦٨٧  - املعيار�الفر��
 ٤٨٢٬٦١٧  -  ٧٤١٬٠٢٢  - مش�وك�فيه

 ١٬٨٦٩٬٦٦٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ١٬٩٥٨٬٤٥٤  ١٬٠٤٩٬٨٦١ خسارة
 ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٠٤٩٬٨٦١ 

 ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٠٤٩٬٨٦١ ٣املرحلة�
 ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٦٤٬٣٦٦  ١٬٧١٨٬٨٠٥  ١٧١٬١٧٧ ٢املرحلة�
 ١٩٧٬١١٩  ٦٬٤٠٧٬٤١٨  ٢٧٣٬٣٥٢  ١١٬٥٨٦٬٩٦٠ ١املرحلة�

 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٧٬٦٢٣٬٦٤٤  ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ١٢٬٨٠٧٬٩٩٨ 

 
ملخاطر�املطبقة�مسألة�ا�إلادارةع����سهل��مماتص�يفات�دقيقة�وأحدث�للمخاطر�ع���املحفظة�الائتمانية.��انتاج�سياسة�البنك����ا��فاظ�ع��تتمثل�

دعم�نظام�التص�يف�من�خالل�مجموعة�متنوعة�من�التحليالت�يُ مجاالت�ألاعمال�واملناطق�ا��غرافية�واملنتجات.���افةومقارنة�التعرض�لالئتمان�ع���
 معلومات�السوق�املعا��ة�لتوف���املدخالت�الرئ�سية�لقياس�مخاطر�الطرف�املقابل.�جانباملالية،�إ���

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
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 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 املخاطر�املالية�(تتمة)إدارة��-٢٨
 تحليل�التقادم�ألصول�املرحلة�الثانية�من�الاس�ثمار�والتمو�ل�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�كما�ي��:

 ٢٠٢١د�سم����٣١���
من�ش�ر�إ���ثالث�  ش�ر�واحد

 ش�ور 
أك���من�ثالث� 

 ش�ور 
 جما��إلا  

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        
 ١٬٧١٨٬٨٠٥  -  ١٬٧١٨٬٨٠٥  - القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٧١٬١٧٧  -  ١٧١٬١٧٧  - أصول�أخرى 
 ١٬٨٨٩٬٩٨٢  -  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  - ٢٠٢٠د�سم����٣١

 ١٬٩٠٤٬٧٥٤  -  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  - القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٦٤٬٣٦٦  -  ١٦٤٬٣٦٦  - أصول�أخرى 

 -  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  -  ٢٬٠٦٩٬١٢٠ 
 

 إعادة�التفاوض�ع���شروطها:�جرى القيمة�الدف��ية�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�ال���
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٠٧٬١٧٦  ١٠٣٬٣٥٦ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 

 ألاخرى الائتمانية��والتحس�ناتالضمانات�
بقبول�أنواع�الضمانات��ذات�صلة�عتمد�مبلغ�ونوع�الضمان�املطلوب�ع���تقييم�مخاطر�الائتمان�للطرف�املقابل.�يحتوي�دليل�الائتمان�ع���إرشادات�

� �ومعاي���التقييم. �ومن �ال�� �للضمانات �الرئ�سية �واملخزون��يجري ألانواع �العقار�ة �املمتل�ات �ع�� �والرسوم �املالية �وألاوراق �النقد ��� �عل��ا ا��صول
 سواء�الشر�ات�أو�ال��صية.لذمم�املدينة�التجار�ة�والضمانات،�وا

لقيم�العادلة�يرات�اتحديث�تقد�يجري وفًقا�لالتفاقية�ألاساسية.�ال����حالة�الضرورة،�تراقب�إدارة�الائتمان�إلاقليمية�القيمة�السوقية�للضمانات،�
 بالضمانات�مقابل�املبالغ�املقدمة�للبنوك�ُيحتفظال��تقييم�القرض��ش�ل�فردي�أو�انخفاض�قيمته.�عادةً �ش�ل�عام�إال�عند�

ام،�ال�العائدات�لتقليل�أو�سداد�املطالبة�املستحقة.��ش�ل�ع��ستخدماملمتل�ات�املعاد�حياز��ا�بطر�قة�منظمة.��التصرف�������سياسة�البنكتتمثل�
 �شغل�البنك�العقارات�املعاد�حياز��ا�لالستخدام�التجاري.

 إجراءات�مراجعة�الائتمان�وتص�يف�القرض
�يتوافق�مع�إرشادات�مصرف�إلا �بإجراء�التدقيق�الداخ���بالبنك�قسم�يتعهد �مستقًال�ل��ودة�ع���أساس�منتظم�بما مارات�العر�ية�املتحدة�تقييمًا

 املساعدة����التحديد�املبكر�ملشا�ل�الاستحقاق�وألاداء�املحتملة.��غرضوالسياسات�الداخلية��املركزي 
عمل�مخصص�محدد�النخفاض�قيمة�ألاصول�املصنفة��يجري إ���الدخل.��ُتضافق�الفائدة�وال�عليوًما�أو�أك��،��ُ �٩٠تأخر�سداد�الائتمان�ملدة�����حالة

 القائمة�وتص�يفات�املخاطر�لألصول.�لألصول ع���أساس�إم�انية�الاس��داد�املحتمل�
 تص�يف�املخاطر�الداخلية

�محددة �داخلية �مخاطر�ائتمانية �تص�يف �نماذج �البنك �املختلفة��ستخدم �الصناعة �لقطاعات ��/مصممة �املقابل. �ا��اصة��ُتدرجالطرف املعلومات
� �ومستوى �املالية �ا��الة �(مثل �الطلب �تقديم �وقت ��� �جمعها �تم �ال�� �والقرض �بالعميل�باملق��ض �ا��اص �ألاعمال �وقطاع �السوق �وحالة الضمانات

 بإدخال�البيانات�ا��ارجية����النموذج.�التص�يف�هذا�التص�يف.�ُ�ستكمل�هذانموذج�وسمعة�العميل�وأ��ابه�وإدارة�ا��سابات�و�سي��ها)����
 دناه:أ�املذ�ورة�د�تص�يفات�املخاطر�هذه����مراحل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�املحددةحدتُ 
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 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 التعر�ف �سبة�املخاطر مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة

 جيدة�جدا ١٠٠ – ٨٨ ١املرحلة�
 جيدة ٨٧ – ٧٨ ١املرحلة�
 مقبولة ٧٧ – ٦٨ ١املرحلة�
 يتم�مراقب��ا ٦٧ – ٥٨ ١املرحلة�
املصرف��-تحت�اهتمام�خاص�(قروض�أخرى�مذ�ورة��ش�ل�خاص�/�قائمة�املراقبة ٥٧ – ٤٨ ٢املرحلة�

 املركزي)
 املطلوب دون�املستوى  ٤٧ – ٣٨ ٣املرحلة�
 مش�وك�ف��ا ٣٧ – ٢٨ ٣املرحلة�
 خسارة ٢٧ – ٠ ٣املرحلة�

 

 خسائر�الائتمان�املتوقعة
�املخاطر�معقد�و�تطلب�استخدام�نماذج،�حيث�يختلف�التعرض�باختالف�التغ��ات����ظروف�السوق�والتدف قات�النقدية�املتوقعة�ومرور�تقدير�التعرض�الائتما�ي�ألغراض�إدارة

السداد،�و�سب�ا��سائر�املرتبطة���ا،�وارتباطات�التخلف�عن�الوقت.�و�ست�بع�تقييم�املخاطر�الائتمانية���افظة�ألاصول�مز�دا�من�التقديرات��شأن�احتمال�حدوث�حاالت�تخلف�عن�
�� �و�ق�س�البنك�مخاطر�الائتمان�باستخدام�احتمالية�التخلف�عن�السداد�ومخاطر�التخلف�عن�السداد�وا��سارة �وهذا�السداد�ب�ن�ألاطراف�املقابلة. س�ب�التخلف�عن�السداد.

 .٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��ملتوقعة�بموجبامشابه�للن���املستخدم�ألغراض�قياس�خسائر�الائتمان�
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 ي��ص�ا��دول�التا���مخصص�انخفاض�القيمة�ل�ل�فئة�من�ألاصول�واملرحلة:
 ١املرحلة� 

خسائر�الائتمان�
 املتوقعة

 ش�ر�١٢
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 ا��ياةمدى�

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٣املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 جما��إلا  

      
٣١/١٢/٢٠٢١        

        مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة
 ١٥  ١٥  -  - أصول�مستحقة�من�املركز�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٢٤٢  ٢٤٢  -  - أصول�مستحقة�من�بنوك�أخرى�
١٬٥٠٢٬٤٠  ١٬١٥٤٬٢٤٩  ٢٧٤٬٢٧٣  ٧٣٬٨٨٣ قروض�وسلف

٥ 
 ٣٬٩٨٨  ١٬٢٤٥  ٢٬٧٤٣  - أصول�أخرى 

١٬٥٠٦٬٦٥  ١٬١٥٥٫٧٥١  ٢٧٧٬٠١٦  ٧٣٬٨٨٣ مخصص�انخفاض�القيمة�إجما��
٠ 

        ا��صوم�والال��امات�الطارئة
 ٧٣٨  -  -  ٧٣٨ ال��امات�قروض�غ���م��و�ة

 ا��صوم�والال��امات�الطارئة�إجما��
 

٧٣٨  -  -  ٧٣٨ 
 

 ١املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 ش�ر�١٢

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٣املرحلة� 
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 مدى�ا��ياة
 

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 جما��إلا  

٣١/١٢/٢٠٢٠        
        مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة

 ١٧  ١٧  -  - أصول�مستحقة�من�املركز�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٢٦٩  ٢٦٩  -  - أصول�مستحقة�من�بنوك�أخرى�

 ١٬٥٧٤٬٩٧١  ١٬٢٢٦٬٨١٥  ٣٠١٬٨١٧  ٤٦٬٣٣٩ قروض�وسلف

 ٣٬٩٨٨  ١٬٢٤٥  ٢٬٧٤٣  - أصول�أخرى 
 ١٬٥٧٩٬٢٤٥  ١٬٢٢٨٫٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٦٬٣٣٩ 
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 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 ٧٣٨  -  -  ٧٣٨ ال��امات�قروض�غ���م��و�ة

 ا��صوم�والال��امات�الطارئة�إجما��
 

٧٣٨  -  -  ٧٣٨ 

 فيما�ي���حركة�مخصص�انخفاض�القيمة�للسنة:
 ١املرحلة� 

خسائر�الائتمان�
 املتوقعة

 ش�ر�١٢
 

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 

 ٣املرحلة� 
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 مدى�ا��ياة
 

 جما��إلا  

   ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
        الصكوك�املالية�املدرجة�بالت�لفة�امل�لكة

 ١٬٣٥٢٬٤٥٧  ١٬٠٠١٬٨٦٩  ٢٩٣٬٥٣٩  ٥٧٬٠٤٩ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد����
 -  ٣٬٢٣٤  )٣٬٢٣٤(  - ٣إ���املرحلة��٢تحو�ل�من�املرحلة��-
 -  )٢٩٬٧٠٠(  ٢٩٬٧٠٠  - ٢إ���املرحلة��٣تحو�ل�من�املرحلة��-

 ٢٢٧٬٥٢٦  ٢٥٢٬٩٤٣  )١٥٬٤٤٥(  )٩٬٩٧٢( عمليات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٬٥٧٩٬٩٨٣  ١٬٢٢٨٬٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٧٬٠٧٧ 
 -  ٢٩٬٤٩٦  )٢٩٬٤٩٦(  - ٣إ���املرحلة��٢تحو�ل�من�املرحلة��-
 -  )٢٢٧(  ٢٢٧  - ٢إ���املرحلة��٣تحو�ل�من�املرحلة��-

 )٧٢٬٥٩٥(  )١٠١٬٨٦٤(  ١٬٧٢٥  ٢٧٬٥٤٤ املرحلةعمليات�أخرى����نفس�
 ١٬٥٠٧٬٣٨٨  ١٬١٥٥٬٧٥١  ٢٧٧٬٠١٦  ٧٤٬٦٢١ �٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد����

 احتياطي�انخفاض�القيمة�بموجب�توج��ات�املصرف�املركزي����إلامارات�العر�ية�املتحدة
ي�ناول��CBUAE/BSD/2018/458ع���إشعار�رقم.��٢٠١٨أبر�ل��٣٠����٩أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�توج��اته��شأن�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 ���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�("التوج��ات").�٩ملالية�رقم�مختلف�تحديات�التنفيذ�وآلاثار�العملية�امل��تبة�ع���اعتماد�البنوك�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�ا
 ٩الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٢٨/٢٠١٠وفيما�ي���ال�سو�ة�ب�ن�املخصص�العام�وا��اص�بموجب�التعميم�رقم�

 ٠١/٠١/٢٠٢١من�  
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠�من
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 

    احتياطي�انخفاض�القيمة:�املخصصات�العامة
 ١٠٦٬٤٤٩ ١٠٦٬٤٤٩  الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �٢٨/٢٠١٠املخصصات�العامة�بموجب�التعميم�

 ٣٥١٬٦٣٧ ٣٥١٬٦٣٧  ٩بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية��٢واملرحلة��١ناقص:�مخصصات�املرحلة�
 - -  املخصص�املحول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�إجما��

    
    احتياطي�انخفاض�القيمة:�املخصصات�ا��اصة

 ١٬٢٢٨٬٣٤٦ ١٬١٥٥٬٧٥١  الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �٢٨/٢٠١٠املخصصات�ا��اصة�بموجب�التعميم�
 ١٬٢٢٨٬٣٤٦ ١٬١٥٥٬٧٥١  ٩بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية��٣ناقص:�مخصصات�املرحلة�

 - -  املخصص�املحول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�إجما��
ملصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي،�ال�يجوز�تحو�ل�أي�مبلغ�إ���احتياطي�للمخصصات�وفًقا��٩���حالة�تجاوز�املخصصات�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 انخفاض�القيمة
 ازدياد�كب������مخاطر�الائتمان

ار�خ�إ�شاء�م�شأة�معينة�وتار�خ�ام�واحد�ب�ن�ت�عت���البنك�أن�ألاصول�املالية�قد�شهدت�ازدياد�كب������مخاطر�الائتمان�عندما�يحدث��غي���كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�ملدة�ع
 ا��اص�بخسائر�الائتمان�املتوقعة.�٩�شغيل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 املعاي���الكمية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
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 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 (تتمة)إدارة�املخاطر�املالية��-٢٨
 إذا�واجه�املق��ض�ازدياد�كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�وال���يمكن�أن��سب��ا�العوامل�الكمية�التالية:

 تجاوز�الاستحقاق�-
 �شاط�احتيا���-
 إعادة�هي�لة�امل�شآت�املتع��ة�-
 ان��اك�التعهدات�املالية�-
 �عطيل�العمليات�املهمة�-
 اداء�ال�شغيل�-
 يةالكفاءة�ال�شغيل�-
 خدمة�الدين�-
 تقييم�السيولة�-
 هي�ل�رأس�املال�-

 املعاي���النوعية:
 إذا�واجه�املق��ض�ازدياد�كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�وال���يمكن�أن��سب��ا�العوامل�النوعية�التالية:

 إلادارة�-
 توقعات�الصناعة�-
 السلوك�املا���-
 استقرار�الدخل�-
 مرحلة�دورة�ا��ياة�-
 مات�املدققمعلو �-

 .٢٠٢١د�سم����٣١لم��ستخدم�البنك�إلاعفاء�الائتما�ي�املنخفض�ألي�ص�وك�مالية����السنة�املن��ية����
 الدعم�املا��:

 الائتمان.�يوما�عن�استحقاقه�لدفعاته�التعاقدية،�ُيطبق�الدعم�املا���و�عت���ألاصل�املا���قد�شهد�ز�ادة�كب��ة����مخاطر �٦٠إذا��ان�املق��ض�قد�تأخر�أك���من�
 املعلومات�التطلعية�املضمنة����نماذج�خسائر�الائتمان�املتوقعة

املتغ��ات�الاقتصادية��يتضمن�تقييم�الازدياد�الكب������مخاطر�الائتمان�وحساب�خسائر�الائتمان�املتوقعة�معلومات�تطلعية.�وأجرى�البنك�تحليًال�تار�خًيا�وحدد
 وخسائر�الائتمان�املتوقعة�ل�ل�حافظة.الرئ�سية�ال���تؤثر�ع���مخاطر�الائتمان�

�التخل ��س�ب �وا��سارة �السداد �عن �ومخاطر�التخلف �السداد �عن �التخلف �احتمالية �ع�� ���ا �املرتبط �وتأث��ها �الاقتصادية �املتغ��ات �هذه �السداد�تختلف �عن ف
توقعات�هذه�املتغ��ات�الاقتصادية�("التصور�الاقتصادي�ألاسا���")�ع���حسب�الصك�املا��.�وُطبق�حكم�ا����اء����هذه�العملية.�و�قدم�فر�ق�الاقتصاد����البنك�

دية�طوال�أساس�ر�ع�سنوي�و�وفر�أفضل�رؤ�ة�تقدير�ة�لالقتصاد�ع���مدى�السنوات�ا��مس�املقبلة.�و�عد�خمس�سنوات،�ومن�أجل�إسقاط�املتغ��ات�الاقتصا
سطة،�مما��ع���أن�املتغ��ات�الاقتصادية�تميل�إما�إ���معدل�متوسط�طو�ل�ألاجل�(مثل�البطالة)�أو�العمر�املتبقي�ل�ل�صك،�ُاستخدم�ن���العودة�إ���القيمة�املتو 

�إلا  �املح�� �الناتج �(مثل �ألاجل �نمو�طو�ل �معدل �متوسط �ع���جما��إ�� �الاقتصادية �املتغ��ات �تأث���هذه �وُحدد �سنوات. �وخمس �س�ت�ن �ب�ن �ت��اوح �ف��ة �مدى �ع�� (
د�ومخاطر�التخلف�عن�السداد�وا��سارة��س�ب�التخلف�عن�السداد�من�خالل�إجراء�تحليل�الانحدار�إلاحصا�ي�لفهم�تأث���التغ��ات����احتمالية�التخلف�عن�السدا

 هذه�املتغ��ات�تار�خيا�ع���معدالت�التخلف�عن�السداد�وع���ا��سارة��س�ب�التخلف�عن�السداد�ومخاطر�التخلف�عن�السداد.
�الفعلية�مختلفة�كما�هو�ا��ال�مع�أي�ت�بؤات�اق �و�التا���قد�ت�ون�النتائج �عالية�من�عدم�اليق�ن�املتأصل، �التوقعات�واحتماالت�حدو��ا�لدرجة تصادية،�تخضع

فظ�التماثل�داخل�محا�اختالفا�كب��ا�عن�تلك�املتوقعة.�و�رى�البنك�أن�هذه�التوقعات�تمثل�أفضل�تقديراته�للنتائج�املحتملة،�وقد�أجرى�تحليل�عدم�ا��طية�وعدم
 البنك�املختلفة�إلثبات�أن�التصورات�املختارة�تمثل��ش�ل�مناسب�مجموعة�التصورات�املحتملة.

 املشتقات�املالية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات�القوائم�املالية

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨

صارمة�ع���صا���مراكز�املشتقات�املالية�املفتوحة�(أي�الفرق�ب�ن�عقود�الشراء�والبيع)،�من�حيث�املبلغ�واملدة.�و���أي�وقت،�يقتصر��يحتفظ�البنك�بقيود�رقابة

باملشتقات�املالية�����ما�يتعلقاملبلغ�ا��اضع�ملخاطر�الائتمان�ع���القيمة�العادلة�ا��الية�للص�وك�املواتية�للبنك�(أي�القيمة�العادلة�إلايجابية�لألصول)،�وال���في

ة�مع�ألاطراف�جماليجزء�صغ���من�العقد�أو�القيم�الاف��اضية�املستخدمة�للتعب���عن���م�الص�وك�القائمة.�وُتدار�مخاطر�الائتمان�كجزء�من�حدود�إلاقراض�إلا 

 املقابلة�جنبا�إ���جنب�مع�املخاطر�املحتملة�من��غي��ات�السوق 

املشتقة�من�احتمالية�تخلف�الطرف�املقابل�عن�سداد�ال��اماته�التعاقدية�وتقتصر�ع���القيمة�العادلة�إلايجابية��الص�وك�املاليةبت�شأ�مخاطر�الائتمان�فيما�يتعلق�

 .للص�وك�املواتية�للبنك.�و���م�البنك�عقود�مشتقات�مالية�مع�مؤسسات�مالية�ذات�وضع�ائتما�ي�مرض�وفقا�للتقييم�الائتما�ي�املستقل�للبنك

 امل��انيةمخاطر�خارج�

�و���حالة�الال��امات�املتعلقة� �إدارة�املخاطر�ع���املخاطر�خارج�امل��انية�كما�هو�ا��ال�مع�مخاطر�امل��انية. �العمالء�يطبق�البنك�نفس�سياسات باإلقراض،�يخضع

 اعتماًدا�ع���قوة�الطرف�املقابل�وطبيعة�املعاملة�وألاطراف�املقابلة�لنفس�سياسات�إدارة�الائتمان�كما�هو�ا��ال�بال�سبة�للقروض�والُسلف.�و�مكن�طلب�الضمان

ii-�مخاطر�السيولة 

 مخاطر�السيولة����أن�يواجه�البنك�صعو�ة����الوفاء�بال��اماته�املالية����وقت�مع�ن

 إدارة�مخاطر�السيولة

ند�استحقاقها،����ظل�الظروف�العادية�والصعبة�ع���حد�سواء،�يتمثل�ن���البنك����إدارة�السيولة����ضمان�أن�ي�ون�لديه�دائما�سيولة��افية�للوفاء�بال��اماته�ع

 دون�تكبد�خسائر�غ���مقبولة�أو�املخاطرة�بإ��اق�الضرر��سمعته.

�الناشئة�عن�ألاخرى تتلقى�ا��ز�نة�معلومات�من�جميع�وحدات�ألاعمال�فيما�يتعلق�بموجز�سيولة�أصولها�وخصومها�املالية�وتفاصيل�التدفقات�النقدية�املتوقعة�

صول�وا��صوم،�وال���ألاعمال�املتوقعة����املستقبل.�ثم�تحتفظ�ا��ز�نة�بحافظة�من�ألاصول�السائلة�قص��ة�ألاجل�وفقا�للمبادئ�التوج��ية�ال���وضع��ا���نة�ألا 

لوحدات�ألاعمال�والفروع�من�خالل�قروض��تت�ون�إ���حد�كب���من�القروض�والُسلف�املقدمة�إ���البنوك�وغ��ها�من�ال�سهيالت�ب�ن�البنوك.�وُتل���متطلبات�السيولة

 قص��ة�ألاجل�من�ا��ز�نة�لتغطية�أي�تقلبات�قص��ة�ألاجل�وتمو�ل�طو�ل�ألاجل�لتلبية�أي�متطلبات�سيولة�هي�لية.

 ��نة�ألاصول�وا��صوم

ل�وا��صوم�واس��اتيجية�التمو�ل�للبنك.�وتجتمع�تتمتع���نة�ألاصول�وا��صوم�بمجموعة�واسعة�من�الصالحيات�املفوضة�من�املدير�إلاقلي���إلدارة�هي�ل�ألاصو 

طلبات�ال�سبة�ع���أساس�ر�ع�سنوي�أو�أك����لما�أملت�الظروف�مراجعة��سب�السيولة،�وهي�ل�ألاصول�وا��صوم،�وأسعار�الفائدة�ومخاطر�الصرف�ألاجن��،�ومت

واملالية�املحلية�والدولية.�وتضع���نة�ألاصول�وا��صوم�توج��ات�إدارة�مخاطر��الداخلية�والقانونية،�والفجوات�التمو�لية،�والظروف�العامة�لألسواق�الاقتصادية

 السيولة�ل�شغيل�البنك�ع���أساس�هذه�املراجعة.

 التعرض�ملخاطر�السيولة

ألاصول�السائلة�إ���الودا�ع��املقياس�الرئ�����الذي��ستخدمه�مدير�املخاطر�إلاقلي���ورئ�س�ا��سابات�ورئ�س�قسم�ا��ز�نة�إلدارة�مخاطر�السيولة�هو��سبة�صا��

ى��ستحق�خالل�الشهر�من�العمالء.�ولهذا�الغرض،��عت���صا���ألاصول�السائلة�شامال�النقد�وما��عادل�النقد�ناقًصا�أي�ودا�ع�من�البنوك.�وقروض�وال��امات�أخر 

�ألاخرى لسيولة�الذي�تحدده�إلادارة�إلاقليمية.�و�عت���املؤشرات�املقبل.�و�ستخدم�طر�قة�حساب�مماثلو،�ولك��ا�ل�ست�متطابقة،�لقياس�مدى�امتثال�البنك���د�ا

صول�وا��صوم�ال���يتم�رصدها�عن�كثب�ع���أساس�منتظم�����سبة�السلف�إ���الودا�ع،�و�ستخدم�للموارد�املستقرة.�بال�سبة���ميع�التداب��،�تضع���نة�ألا 

 املعاي���وتراجعها�ع���أساس�منتظم.

� �ألاساسية �وضع��ألاخرى ألاداة �يتم �الوظيفية. �وع���العمالت �متتالية �زمنية �ع���نطاقات �مراقبته �يتم �والذي �الاستحقاق، �تطابق �عدم �تحليل ��� �السيولة ملراقبة

 توج��ات�للتدفق�النقدي�السل���ال��اك���ع���مدى�نطاقات�زمنية�متتالية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 القوائم�املاليةإيضاحات�

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 التخفيف�من�مخاطر�السيولة

���ذلك�إدارة�ا��زانة�مسؤولة�عن�التخفيف�من�مخاطر�السيولة�من�خالل�تنفيذ�اس��اتيجيات�السيولة�مثل�تنو�ع�أنواع�املس�ثمر�ن�/�املودع�ن�بما�
ة�أخرى�بموجب��سهيالت�إعادة�التمو�ل�ال���إيرانيالوة�ع���ذلك،�يدخل�البنك����حالة��عرض�ل��طر�مع�بنوك�عمالء�ا��ملة�والشر�ات�التجار�ة.�وع

.�وقد�وضع�البنك�اس��اتيجيات�وخطط�الستمرار�ة�ألاعمال�من�شأ��ا�أن�تضمن�عدم��عرض�أعمال�البنك�وسيولته�يرا�ييدعمها�البنك�املركزي�إلا 
 ل��طر.

 طر�ق�الاستحقاقات�التعاقدية�املتبقيةتحليل�ا��صوم�املالية�عن�
ا��صوم�املالية�للبنك������اية�السنة�اس�نادا�إ���ال��امات�السداد�التعاقدية�غ���املخصومة.�و�عامل�املبالغ��مواعيد�استحقاقي��ص�ا��دول�أدناه�

أن�العديد�من�العمالء�لن�يطلبوا�السداد����أقرب��املسددة�ا��اضعة�لإلشعار�كما�لو��ان�ي�ب���توجيه�إشعار�ع���الفور.�ومع�ذلك،�يتوقع�البنك
 تار�خ�قد�يطلب�فيه�من�البنك�السداد،�وال�يو���ا��دول�التدفقات�النقدية�املتوقعة�املشار�إل��ا������ل�الاحتفاظ�بالودا�ع.

 

 مالية�خصوم
 ٢٠٢١�د�سم�� �٣١

�١٢إ����٣من�  ش�ور �٣أقل�من�  عند�الطلب
 ش�ر

�٥إ����١من� 
 سنوات

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
 -  ١٠٧٬٠٠٠  -  ٦٬٦٧٥٬٥٥١ مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٧٢٬٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ٢٩١٬٨٣٤  ٢٬٤٣٦٬٤٣٨ السلف�املقدمة�للعمالء

 ٧٦٬٥٥٧  ١٧٩٬٨٥٨  ١٥٣٬٧٠٦  ١٬٥٩٤٬٩٣٥ مستحق�من�املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�البالد
 -  -  ١٤٬١٤٦  ٩٥٫٢٧٩ خصوم�أخرى 

 ١٤٨٬٦٣٩  ٧٦٩٬٩١١  ٤٥٩٫٦٨٦  ١٠٫٨٠٢٫٢٠٣ املخصومة�غ�� �املالية�الال��امات�إجما��
        ٢٠٢٠�د�سم�� �٣١

 -  ٨٠٬٠٠٠  ٤٨٠٬٠٠٠  ٢٬٥٤٧٬٩٥٧ مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ٣٧٢٬٨٢٣  ١٬٥٦٥٬٣١١ السلف�املقدمة�للعمالء

 -  ١٨٩٬٨٧٢  ١٧٬٠٠٠  ٦٢٢٬٦٠٩ مستحق�من�املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�البالد
 ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٥٦٬٨٩١  -                    خصوم�أخرى 

 ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٣٤٧  ٩٢٦٬٧١٤  ٤٬٧٣٥٬٨٧٧ املخصومة�غ�� �املالية�الال��امات�إجما��
 إدارة�مخاطر�السوق �-٣

�أسعار��مخاطر�السوق  �مثل �السوق ����متغ��ات �التغ��ات ��س�ب �املالية �للص�وك �املستقبلية �النقدية �أو�التدفقات �العادلة �القيمة �مخاطر�تقلب ��
 الفائدة�وأسعار�الصرف�ألاجن���وأسعار�السلع�وأسعار�ألاسهم.

ة�إ���حدود�فرعية�بالرجوع�إ���عوامل�جماليطر�إلا تدار�مخاطر�السوق�ضمن�حدود�املخاطر�املعتمدة�من���نة�سياسة�املخاطر.�تقسيم�حدود�املخا
ة،�يتم�وضع�ا��طر�املختلفة،�بما����ذلك�سعر�الفائدة�وسعر�الصرف�ألاجن���وسعر�السلع�وسعر�ألاسهم.�بالنظر�إ���الطبيعة�املختلفة�للمنتجات�املعني

 د�ا��ساسية.ا��دود�باستخدام�مجموعة�من�تقنيات�قياس�املخاطر،�بما����ذلك�حدود�املركز�وحدو 
الصرف��ستخدم�البنك�من��يات�مختلفة�لتقدير�ا��سائر�املحتملة�ال���تحدث����مواقف�املخاطر�املتخذة��س�ب�التحر�ات����أسعار�الفائدة�وأسعار�

 ألاجن���وأسعار�السلع�وأسعار�ألاسهم�ع���مدى�ف��ة�زمنية�محددة�وإ���مستوى�مع�ن�من�الثقة.
 إدارة�مخاطر�أسعار�الفائدة

�يجة�عدم��شأ�مخاطر�أسعار�الفائدة�من�احتمال�تأث���التغ��ات����أسعار�الفائدة�ع���قيمة�الص�وك�املالية.�يتعرض�البنك�ملخاطر�أسعار�الفائدة�نت
 التطابق�أو�الفجوات����املبالغ�وعمالت�ألاصول�وا��صوم.

ا����عتقد�إلادارة�أنه�ال�يوجد�ارتفاع�كب������أسعار�الفائدة�بال�سبة�تحمل�معظم�ألاصول�وا��صوم�ال���تحمل�فائدة�للبنك�معدل�فائدة�ثابت،�و�الت
 للبنك.

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية
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 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
٪)�سنوً�ا،�وتبلغ�القروض�والدفع�١٫٥٠٪�إ���٠٫١٠:�٢٠٢٠٪�(٠٫١٥٪�إ���٠٫١٠إلايداع�و�سهيالت�إلايداع�لليوم�الواحد�من�املصرف�املركزي�من�ي��اوح�سعر�الفائدة�الفع���ع���شهادات�

 .٪)�سنوً�ا٠٫٥٨:�٢٠٢٠٪�(٠٫٣٧٪)�سنوً�ا�وع���القروض�املصرفية�٣٫٥١:�٢٠٢٠٪�(٢٫١٧٪)�سنوً�ا،�تبلغ�ودا�ع�العمالء�٣٫٠٩:�٢٠٢٠٪�(١٫٣٠املقدمة�
وحقوق�امللكية��٢٠٢١د�سم����٣١ثابتة،�انخفض�ر�ح�البنك�للسنة�املن��ية�����ألاخرى نقطة�أساس�خالل�العام�وتم�الاحتفاظ�بجميع�املتغ��ات��٥٠إذا��انت�أسعار�الفائدة�أقل�بمقدار�

نقطة�أساس�عند�إلابالغ�عن��٥٠ا.�استخدام�ز�ادة�أو�نقصان�بمقدار�إماراتيدرهًما��١٬٠٣٧٬١٠٧:�انخفض�بمبلغ�٢٠٢٠ا�(إماراتيدرهًما��١٤٬٨١١٬٢٦٩بحوا����٢٠٢١د�سم����٣١كما����
 مخاطر�أسعار�الفائدة�داخلًيا�ملوظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن�وتمثل�تقييم�إلادارة�للتغي���املعقول�املحتمل����أسعار�الفائدة.

 مخاطر�العمالت�ألاجن�ية
ع���املراكز�حسب�العمالت�وال���لعمالت�ألاجن�ية�مخاطر�التغ������قيمة�الص�وك�املالية�ن�يجة�للتغ��ات����أسعار�صرف�العمالت�ألاجن�ية.�وضع�املدير�إلاقلي���قيوًدا�تمثل�مخاطر�ا

 ٌتراقب�يومًيا،�كما�ُ�ستخدم�اس��اتيجيات�التحوط�كذلك�لضمان�ا��فاظ�ع���املراكز�ضمن�ا��دود.
قلبات����أسعار�صرف�العمالت�أصول�البنك�بنفس�العملة�ال���يتم���ا�التعامل�مع�ألاعمال�التجار�ة�لتقليل�مخاطر�الصرف�ألاجن��.�يدير�البنك�املديونية�لتأث��ات�الت�عادة�ما�ُتمول 

ل�ل�من�املراكز�الليلية�و���اليوم�الواحد�وال����إجما��العملة�و�ش�ل�ألاجن�ية�السائدة�ع���مركزه�املا���وتدفقاته�النقدية.�يضع�املدير�إلاقلي���حدوًدا�ع���مستوى�املديونية�حسب�
 ُتراقب�يومًيا.������اية�العام،��عرض�البنك�للمخاطر�الصافية�التالية�بالعمالت�ألاجن�ية:

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٦٬٥٨٢  ٧٬١٥٨ اليورو
 ٣٬٤٠٠٬٢٢٩  ٧٠٤٬٦٧٢ دوالر�أمر��ي
 ٩٣٩  ٨٤٠ ال�ن�اليابا�ي

 ١٨  ١٨ إلاس��لي��ا��نيه�
 ٢٨٬٨٧٢  - ال�ن�الصي��

 ١٬٠١٢٬٣٧٨  ١٬٠١٢٬٣٧٧ عمالت�أخرى 
 ٤٬٤٤٩٬٠١٨  ١٬٧٢٥٬٠٦٥� 

ع���الر�ح�وا��سارة��ألاخرى ،�مع�ثبات�جميع�املتغ��ات�مارا�ي%����سعر�مع�ن�للعمالت�ألاجن�ية�مقابل�الدرهم�إلا �١٠يحسب�التحليل�أدناه�تأث���ا��ركة�املنخفضة�املحتملة�ب�سبة�
 (�س�ب�القيمة�العادلة�لألصول�وا��صوم�النقدية�ا��ساسة�للعملة).

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 )٦٥٨(  )٧١٦( اليورو
 )٩٤(  )٨٤( ال�ن�اليابا�ي

 )٢(  )٢( إلاس��لي��ا��نيه�
 )٢٬٨٨٧(  - ال�ن�الصي��

 )١٠١٬٢٣٨(  )١٠١٬٢٣٨( عمالت�أخرى 
 )١٠٤٬٨٧٩(  )١٠٢٬٠٤٠�( 

أعاله�مرتبط�حاليا�بالدوالر�ألامر��ي،�فال��عت���ألارصدة�بالدوالر�ألامر��ي�ممثلة�ألي�مخاطر����العملة.�و�ناء�ع���ذلك،�ال�يتضمن�ا��دول��مارا�ينظرا�ألن�الدرهم�إلا 
 أثر�التغ��ات�ع���سعر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�للدوالر�ألامر��ي.

 مخاطر�ألاسعار�
� �تلك�الناشئة�عن�مخاطر�أسعار�مخاطر�ألاسعار����تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات �أسعار�السوق�(بخالف ��� �للصك�املا����س�ب�التغ��ات النقدية�املستقبلية

تؤثر�ع���جميع�الص�وك��الفائدة�أو�مخاطر�العملة)،�سواء��انت�هذه�التغي��ات�ناتجة�عن�عامل�خاص�باألداة�املالية�الفردية�أو�مصدرها�أو�عن�طر�ق�العوامل�ال��
 ة�املتداولة����السوق.املالية�املماثل
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات�القوائم�املالية

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 املخاطر�ال�شغيلية�-٤

أو�ألا��اص�أو�ألانظمة�أو�من�ألاحداث�ا��ارجية.�و��دف�البنك�إ���إدارة�املخاطر�ال�شغيلية����ا��سارة�الناتجة�عن�العمليات�الداخلية�غ���ال�افية�أو�الفاشلة�
 ٣هذه�املخاطر�بما�يتما����مع�أفضل�املمارسات�واستعدادا�لتنفيذ�اتفاقية�بازل�

طر�ال�امنة����العمليات�وألا�شطة�يدير�البنك�املخاطر�ال�شغيلية�من�خالل�تحديد�املخاطر�وتقييمها�ومراقب��ا�والتحكم�ف��ا�والتخفيف�من�حد��ا،�ومراجعة�املخا
ية.�وُتراجع�سياسات�م�افحة�رهابأو�تمو�ل�ألا�شطة�إلا �موالواملنتجات�التجار�ة�من�خالل�الاس�شارات�الداخلية.�يتم�تطو�ر�العمليات�التجار�ة�للبنك�ملنع�غسل�ألا 

طر�ال�شغيلية����الفروع�بانتظام�لضمان�الامتثال�ال�امل�للمتطلبات�التنظيمية�املحلية�وأفضل�املمارسات�الدولية.�و�راقب�البنك�بانتظام�خسائر�املخا�موالغسل�ألا 
ملياته�التجار�ة.�كما�يؤكد�البنك�ع���و�قدم�تقار�ر�ع��ا�إ���إلادارة�العليا.�وكجزء�من�حالة�الرقابة�الداخلية،�يحتفظ�البنك�بوثائق��افية�إلجراءات�الرقابة�ع���ع

 ا��اجة�إ���الفصل�املناسب�ب�ن�املهام�والتفو�ض�املستقل����جميع�ألا�شطة�التجار�ة.
�احتياطية��افية�و�تم�إجراء�تدر�بات� �ا��فاظ�ع���مرافق �و�تم ����حالة�ال�وارث. �استمرار�ة�ألاعمال�لدعم�العمليات�التجار�ة إ���دور�ة.�باإلضافة�تم�وضع�خطة

 ذلك،�يرتب�البنك�أيضا��غطية�تأمي�ية�ل��د�من�ا��سائر�املحتملة�فيما�يتعلق�باملخاطر�ال�شغيلية.
�ال �للتدفقات �املستمرة �املراقبة �خالل �من �متاحة �اق��اض �و�سهيالت ��افية �نقدية �احتياطيات �ع�� �ا��فاظ �خالل �من �مخاطر�السيولة �الفعلية�يدير�البنك نقدية

 �خ�استحقاق�ألاصول�وا��صوم�املالية.واملتوقعة�ومطابقة�توار 
 إدارة�رأس�املال�-٢٩

 رأس�املال�التنظيمي
 ر�ية�املتحدةيحدد�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�و�راقب�متطلبات�رأس�املال�للبنوك�وفروع�البنوك�ألاجن�ية�العاملة����دولة�إلامارات�الع

،��شأن�اللوائح�املتعلقة�با��د�ألاد�ى�لرأس�املال�للبنوك�الصادرة�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�٢٠٢١أبر�ل��٢٥بتار�خ��١٢/٢٠٢١من�التعميم�رقم��٣وفقا�للمادة�
مليون�درهم�ع���مستوى�الفروع�ورأس�مال�مؤهل�ال�يقل��١٠٠املتحدة�املركزي،�يجب�ع���فروع�البنوك�ألاجن�ية�ا��فاظ�ع���رأس�مال�ُمسدد�بال�امل�ال�يقل�عن�

 أو�ما��عادلها�ع���مستوى�الكيان.�إمارا�يهم�مليار�در �٢عن�
 ٣�سبة�رأس�املال�التفاقية�بازل�

الصادرة�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي.�ودخلت�هذه�التوج��ات��٣يحسب�البنك��سبة�الكفاية�الرأس�مالية�بما�يتما����مع�إرشادات�اتفاقية�بازل�
فصاعدا.�و�موجب�هذه�اللوائح،�يتم�رصد�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�رأس�املال��٢٠١٧ع�شرط�إلابالغ�ألاول�اعتباًرا�من�د�سم���م�٢٠١٧ف��اير��١ح���التنفيذ�اعتباًرا�من�

 رأس�املال.�إجما��ع���ثالثة�مستو�ات،�و���ألاسهم�املش��كة�من�الفئة�ألاو���والفئة�ألاو���و 
 يتم�تحليل�رأس�املال�التنظي���للبنك�إ���فئات�مختلفة:

i-� ألاسهم�العادية�سهم�العادية�من�الفئة�ألاو���وال���تتضمن�ألاسهم�العادية�الصادرة�عن�البنك،�عالوة�إصدار�ألاسهم�الناتجة�عن�إصدار�الص�وك�املدرجة�ألا���
���ع��ا،�وحصة�ألاقلية،�وال���ت�ون�مؤهلة�املف�ألاخرى من�الفئة�ألاو��،�وألار�اح�املحتجزة،�والاحتياطيات�القانونية،�والدخل�الشامل�آلاخر�امل��اكم�والاحتياطيات�

بما����ذلك�ألاصول�الضر��ية�املؤجلة�املطبقة����حساب�ألاسهم�العادية�من��ألاخرى لإلدراج����ألاسهم�العادية�من�الفئة�ألاو����عد�ا��صومات�للتعديالت�التنظيمية�
 الفئة�ألاو��

ii-��ص�وك�رأس�املال�غ���العادية�املؤهلة�رأس�املال�إلاضا���من�الفئة�ألاو���الذي�يتألف�من 
iii-��رأس�املال�لألسهم�العادية�من�الفئة�ألاو���ورأس�املال�إلاضا���من�الفئة�ألاو��.�إجما��رأس�املال�من�الفئة�ألاو��،�وهو 
iv-��ألاصول�املر��ة�بمخاطر�الائتمان)،��٪�من١٫٢٥رأس�املال�من�الفئة�الثانية،�والذي�يتضمن�مخصصات�عامة�(مخصص�جما���النخفاض�القيمة�يخضع���د

 ع���س�يل�املثال�قرض�تا�ع.�٢وص�وك�حقوق�امللكية�الدائمة،�غ���املدرجة����رأس�املال�من�الفئة�ألاو���والص�وك�املؤهلة�إلدراجها����الفئة�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١املن��ية����للسنة�
 )تتمة(إدارة�رأس�املال��-٢٩

املقدمة�بموجب�)�٪�ل�ل�احتياطي٢٫٥بحد�أق�����-احتياطي�حفظ�رأس�املال�واحتياطي�رأس�املال�ملواجهة�التقلبات�الدور�ة�(الاحتياطيات�إلاضافية�لرأس�املال�
 .٪٧وهو��١تز�د�عن�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�حقوق�امللكية�العادية�املستوى��٣إرشادات�بازل�
� �لعام �٢٠٢١بال�سبة �عند �املال �رأس �حفظ �احتياطي �ع�� �ا��فاظ ،٢٫٥� �املال �رأس �أساس �من ٪)٢٠٢٠� :٢٫٥٪� �التقلبات�). �ملواجهة �املال �رأس �احتياطي ��سري لم

 .٢٠٢١الدور�ة��عد�ول�س�مطلوً�ا�لالحتفاظ�به�لعام�
 ).٪١٠٠:�٢٠٢٠(٪�للسنة�١٠٠اح�ساب�قيمة�التعديل�التنظي���فيما�يتعلق�بأصل�الضر�بة�املؤجلة،�يطبق�البنك��لغرض

� �رقم �التعميم ��� �عليه �النحو�املنصوص �الكب���ع�� �املديونية �حد �يتجاوز �الذي �املبلغ �كذلك �البنك �يخصم �التنظيمية، �التعديالت �من ��٣٢/٢٠١٣كجزء �١١بتار�خ
ية�اللوائح�ا��اصة�بمراقبة�حدود�املديونية�الكب���و�عديالته�وجدول�ا��د�ألاق������دود�املديونية�الكب���الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر��شأن��٢٠١٣نوفم���

�املتحدة�املركزي  �إمارا�يدرهم��١تحصيل��شأن�املديونيات�الكب��ة�وال��ك��ات�الائتمانية�فوق�ا��دود،�يلزم��٢٠١٨أكتو�ر��١بتار�خ��٢٢٦/٢٠١٨وفًقا�لإلخطار�رقم�.
 .يتجاوز�حد�املديونية�الكب���املحدد�إمارا�يل�ل�درهم�)�رسوم�إضافية�لرأس�املال(كرأس�مال�

يتم��عر�ف�.�تتضمن�مخاطر�الائتمان�مخاطر�داخل�وخارج�امل��انية.�ترجيح�البنك�ألاصول�املر��ة�باملخاطر�ع���أساس�مخاطر�الائتمان�والسوق�وال�شغيل�ال�س�ية
خاطر�الديون�السوق�ع���أ��ا�مخاطر�ا��سائر����داخل�وخارج�امل��انية�العمومية�الناتجة�عن�التحر�ات����أسعار�السوق�و�شمل�مخاطر�أسعار�الفائدة�وم�مخاطر 

لناتجة�عن�عدم�كفاية�أو�فشل�يتم��عر�ف�مخاطر�ال�شغيل�ع���أ��ا�مخاطر�ا��سارة�ا.�ألاجن�ية�ومخاطر�املديونية���قوق�امللكية�ومخاطر�السلع�ومخاطر�ا��يارات
 .ي�بع�البنك�ن���القياس�املوحد�ملخاطر�الائتمان�والسوق�وال�شغيل�وفًقا�ملتطلبات�بازل .�العمليات�الداخلية�أو�ألا��اص�أو�ألانظمة�أو�من�ألاحداث�ا��ارجية

الذي�تم��شره����وقت�سابق����أبر�ل��١٧٣٣/٢٠٢٠�رقم�إلاشعار (س�املال�،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�تحديًثا�ملعاي���كفاية�رأ٢٠٢٠���نوفم���
بموجب�إلاشعار�املنقح،�من�املتوقع�أن�تنفذ�البنوك�متطلبات�معاي���رأس�املال��ش�ل�تدر����مما�س�سمح��CBUAE/BSSD/N/2020/4980�ع���رقم�إلاشعار �٢٠٢٠

 .١٩-�وفيدللبنوك�بتطبيق�اللوائح�ا��ديدة�دون�إثقال��اهلها�خالل�
 .٪�دون�عواقب�رقابية١٠٠٪�ومخزن�الاستقرار�املح���املؤقت�يصل�إ���٦٠يمكن�للبنوك�الاستفادة�من�احتياطي�حفظ�رأس�املال�بحد�أق�����-
.�٩الدو���للتقار�ر�املالية���سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�بتطبيق�عامل�التصفية�الاح��ازي�ع���مخصصات�ا��سارة�املتوقعة�وفًقا�للمعيار �-

ع���رأس�املال�التنظي������ضوء�التقلبات�املتوقعة��س�ب�أزمة��٩��دف�عامل�التصفية�الاح��ازي�إ���تقليل�تأث���أح�ام�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
 .١٩-�وفيد�

� �الدعم �مخطط �برنامج �عن �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �أعلن ��� �الشامل �املس��دف ��١٥الاقتصادي �الدعم��٢٠٢٠مارس �مخطط �برنامج ونقح
� ��� �املس��دف ��٦الاقتصادي �إلا ٢٠٢٠أبر�ل �للبنوك ��سمح �مما �و�ماراتي، �الرئ�سية �الفائدة �تأجيل �خالل �من �وتمر�ر�املزايا �ت�لفة �بدون �تمو�ل �إ�� �بالوصول �/و��/ة

تار�خ�التقر�ر،�لم��ستخدم�البنك�منحة�لتمديد��سهيالت�التمو�ل�ذات�الت�لفة�الصفر�ة�هذه����إطار�برنامج�مخطط�ومع�ذلك،�كما����.�وتأجيل�الفائدة�لعمال��ا
 .الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل�ولكنه�طبق�سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل�إلالك��ونية�بدًال�من�ذلك

 :�كما�ي���٣السنة�بموجب�بازل���ان�مركز�رأس�املال�التنظي���للبنك������اية
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

    أساس�رأس�املال
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٫٥٦٨  ٤٥٣٬٢٩٦ الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٢٬١٠١٬١٣٥ ألار�اح�املحتجزة

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٥٥٤٬٤٣١ )قبل�ا��صومات�التنظيمية(�١رأس�مال�حقوق�امللكية�العادية�املستوى�
    ا��صومات�التنظيمية

 )٢٧٨٬٨٣١(  )٣٥٣٬٤٥٩( ألاصول�الضر��ية�املؤجلة
 -                      )١٠٨٬٢٢٦( املبلغ�يتجاوز�عتبة�املديونية�الكب��ة

 ٣٬٤٧٦٬٣٣٥  ٣٬٠٩٢٬٧٤٦ )أ(�عد�التعديالت�الانتقالية��١إجما���رأس�مال�حقوق�امللكية�العادية�املستوى�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 )تتمة(إدارة�رأس�املال��-٢٩

� 

 -  - املستوى�ألاول رأس�مال�إضا���من�

 -  - التعديالت�الانتقالية

 -  - )ب(إجما���رأس�املال�إلاضا���من�املستوى�ألاول��عد�التعديالت�الانتقالية�

 ٣٬٤٧٦٬٣٣٥  ٣٬٠٩٢٬٧٤٦ )ب+�أ�=�ج�(رأس�املال�من�املستوى�ألاول��إجما��

 ٩٥٬٤٤٣  ٦٥٬٤٣٨ مخصص�انخفاض�قيمة�القروض�والسلف�املقدمة

 -  - الانتقالية�التعديالت

 ٩٥٬٤٤٣  ٦٥٬٤٣٨ )د(رأس�املال�من�املستوى�القا�ي��عد�التعديالت�الانتقالية�

 ٣٬٥٧١٬٧٧٨  ٣٬١٥٨٬١٨٤ )د+�ج�=�ه�(قاعدة�رأس�املال��إجما��

    ألاصول�املر��ة�باملخاطر

 ٧٬٦٣٥٬٤٢٦  ٥٬٢٣٥٬٠٥٣ مخاطر�الائتمان

 ١٬٠٤٨٬٤٣٦  ١٬٠٢٠٬٣٩٣ مخاطر�السوق 

 ٥٣٤٬٣١٤  ٤١٩٬٢٥٣ ال�شغيليةاملخاطر�

 ٩٬٢١٨٬١٧٦  ٦٬٦٧٤٬٦٩٩ ألاصول�املر��ة�باملخاطر�إجما��

 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ �سبة�رأس�املال

 �سب�رأس�املال أد�ي�املتطلبات �سب�رأس�املال أد�ي�املتطلبات 

 %٣٨٫٧٥ %١٠٫٥٠ %٤٧٫٣١ %١٠٫٥٠ رأس�املال�إجما��أ.��سبة�

 %٣٧٫٧١ %٨٫٥٠ %٤٦٫٣٣ %٨٫٥٠ ب.��سبة�رأس�املال�من�املستوى�ألاول 

 %٣٧٫٧١ %٧٫٠٠ %٤٦٫٣٣ %٧٫٠٠ ج.��سبة�حقوق�امللكية����رأس�املال�من�املستوى�ألاول 

 %٢٨٫٢٥ %٢٫٥٠ %٣٦٫٨١ %٢٫٥٠ احتياطي�حفظ�رأس�املال�متاح�ملتطلبات�ا��فظ�املؤقت.�د

 

 تخصيص�رأس�املال

�إ���حد�كب��� �مدفوعة�بتحس�ن�العائد�املحقق�ع���رأس�املال�املخصصُيخصص�رأس�املال�ب�ن�عمليات�وأ�شطة�محددة �عتمد�مبلغ�رأس�املال�.

تتم�عملية�تخصيص�رأس�املال�لعمليات�وأ�شطة�محددة��ش�ل�مستقل�عن�.�املخصص�ل�ل�عملية�أو��شاط��ش�ل�أسا����ع���رأس�املال�التنظي��

 .��اجةاملسؤول�ن�عن�العملية�وتخضع�للمراجعة�من���نة�ألاصول�وا��صوم�حسب�ا

ع���الرغم�من�أن��عظيم�العائد�ع���رأس�املال�املعدل�حسب�املخاطر�هو�ألاساس�الرئ�����املستخدم����تحديد�كيفية�تخصيص�رأس�املال�داخل�

�ألاخرى �شطة�يؤخذ�كذلك�أوجه�التآزر�مع�العمليات�وألا.�البنك�لعمليات�أو�أ�شطة�معينة،�إال�أنه�ال��عت���ألاساس�الوحيد�املستخدم����اتخاذ�القرار

تتم�مراجعة�سياسات�الفروع�فيما�يتعلق�.�ومالءمة�ال�شاط�مع�ألاهداف�الاس��اتيجية�طو�لة�املدى�للبنك�ألاخرى ���الاعتبار�وتوافر�إلادارة�واملوارد�

 .�بإدارة�رأس�املال�وتخصيصه�بانتظام
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 التدفقات�النقديةقائمة�

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم�-٣٠

 .�بقتحديد�ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم�ع���أساس�ف��ة�الاستحقاق�ال��ائية�أو�ف��ات�إعادة��سع���الفوائد����تار�خ�التقر�ر،�أ��ما�أس
أش�ر�ح����٣من�  ش�ور �٣أقل�من� ٢٠٢١د�سم����٣١كما����

 سنة�واحدة
عدم�تحمل�  أك���من�سنة 

 الفائدة
 إلاجما�� 

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
          ألاصول 

النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�
 إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

١٠٬٥٩٦٬٤١٤  ٢٥٦٫٨٢٩  -  -  ١٠٬٣٣٩٬٥٨٥ 

مستحق�من�املركز�الرئ�����
 وفروعه�خارج�البالد

-  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٣٤  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 

 ١٬٠٥١٬٢٠٣  ١٬٠٥١٬٢٠٣  -  -  - مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬٢٩٨٫٩٤٠  -  ٧٨٬١٠٢  ٤٬٣٤٥  ٢٬٢١٦٬٤٩٣ القروض�والسلف�املقدمة

 ٦٩٧٬٣٥٢  ٦٩٧٬٣٥٢  -  -  - أصول�أخرى 
 ٢١٬٠٢٧  ٢١٬٠٢٧  -  -  - املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ١٥٬٧٣٤٬٨٧٠  ٣٬٠٩٦٬٣٤٥  ٧٨١٠٢  ٤٬٣٤٥  ١٢٬٥٥٦٬٠٧٨ إجما���ألاصول 
          ا��صوم

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  ٣٬٧٢٧٬١٧٩  -  ١٠٧٬٠٠٠  ٢٬٩٤٨٬٣٧٢ مستحق�لبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  ١٬٥٨١٬٩٦١  ٧٢٫٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ١٬١٤٦٬٣١١ ودا�ع�العمالء

مستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�
 ���ا��ارج

٢٬٠٠٥٫٠٥٦  -  -  ١٧٩٫٨٥٨  ١٬٨٢٥٬١٩٨ 

 ١٠٩٬٤٢٥  ٩٥٬٢٧٩  -  -  ١٤٬١٤٦ خصوم�أخرى 
 ١٢٬١٨٠٬٤٣٩  ٥٬٤٠٤٬٤١٩  ٧٢٫٠٨٢  ٧٦٩٫٩١١  ٥٬٩٣٤٬٠٢٧ إجما���ا��صوم

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١  )٢٬٣٠٨٬٠٧٤(  ٦٬٠٢٠  )٧٦٥٬٥٦٦(  ٦٬٦٢٢٬٠٥١ فجوة�سعر�الفائدة
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص�:يتمثل���

 ٤٥٣٬٢٩٦         الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬١٠١٬١٣٥         ألار�اح�املحتجزة

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١         إجما���حقوق�امللكية
 

أش�ر�ح����٣من�  ش�ور �٣أقل�من� ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����
 سنة�واحدة

 جما��إلا   الفائدةعدم�تحمل�  أك���من�سنة 

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
          ألاصول 

النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�إلامارات�
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٧٠٬٩٧١  -  -  ٢٬٤٩٨٬٠٠٢ 

املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�مستحق�من�
 البالد

-  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ 

 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  -  -  - مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬١٧٥٬٤٤١  -  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ القروض�والسلف�املقدمة

 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٤٢٬٤٩٠  -  -  - أصول�أخرى 
 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  -  -  - املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 
١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٥٬٦٧١٬١٠٨  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٣٬٣٠٦٬١٧٣ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم��-٣٠

          ا��صوم
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٧٣٤٬٣١٢  -  ٨٠٬٠٠٠  ٢٬٢٩٣٬٦٤٥ أخرى مستحق�لبنوك�

 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٨٢٢٬٨٨٤  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬١١٥٬٢٥٠ ودا�ع�العمالء
 ٨٢٩٬٤٨١  ٤٢٬٨١٤  -  ١٨٩٬٨٧٢  ٥٩٦٬٧٩٥ مستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه����ا��ارج

 ١٩٢٬٢٥١  ١٦٣٬٥٠١  ٢١٬٦٦٢  ٧٬٠٨٨  - خصوم�أخرى 
 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٬٧٦٣٬٥١١  ١٢٧٬٢٣٥  ٦٩٢٬٩٤٩  ٤٬٠٠٥٬٦٩٠ ا��صوم�إجما��

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٩٠٧٬٥٩٧  ٧٠٦٬٢٦٣  )١٥٩٬١٧٧(  )٦٩٩٬٥١٧( فجوة�سعر�الفائدة

          :يتمثل���
          

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬٥٦٨         الاحتياطي�القانو�ي

 ٢٬٣١٠٬٥٩٨         ألار�اح�املحتجزة
 ٣٬٧٥٥٬١٦٦         حقوق�امللكية�إجما��

 إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا���-٣١

����أزمة��شر�ة�و��ية�غ���مسبوقة�و�سب�ت�إلاجراءات�الالزمة�الحتواء�الف��وس����حدوث�ر�ود�اقتصادي�١٩-�وفيد��س�ب ���ح�ن�خففت��عض�البلدان�من�.

� ��عض �و�� �تدر�جًيا، �التخفيف ��ان �املتجددإلاغالق، �املرض �تف��� �مع �للتعامل �تداب���صارمة �فرض �إعادة �عل��ا ��ان �ا��االت، �وارتفعت�. �الائتمان �هوامش قفزت

 .التقلبات�إ���مستو�ات�تذكرنا�باألزمة�املالية�العاملية�مع�التدهور�الكب������سيولة�السوق 

 ع���البنك�١٩-كوفيدتأث���

� �ألزمة �١٩-�وفيداستجابة �مراقبة �البنك �يواصل �ال���، �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطط �باستخدام �لها �والاستجابة �والتمو�ل �السيولة �متطلبات جميع

����.��عكس�املخططات�الاقتصادية�ا��الية سيواصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�الس�يعاب�التأث���املحتمل�لالضطراب�ا��ا���كما

 .٢٠٢١د�سم����٣١��اية�

 إلاجراءات�ال���يتخذ�ا�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

إ���حد�كب����س�ب�نقص�السيولة����أسواق�ال��فيه��٢٠٢٠���مارس�وأوائل�أبر�ل�١٩-�وفيدة�بالضغوط�العاملية����ألاسواق�الناجمة�عن�ماراتيشعرت�البنوك�إلا 

 .عدم�اليق�ن��شأن�املوارد�املالية����ومات�دول�مجلس�التعاون�ا��لي���الغنية�بالنفطكما�أدى�انخفاض�أسعار�النفط�إ���حالة�من�.�ألاجن�ية

� �ألزمة �الاقتصادية �التداعيات �ت��م �املتوقع ��سرعة�١٩-�وفيدمن �وتطورها �تداب���تحف���مالية�. �العالم �أنحاء �جميع ��� �وا���ومات �التنظيمية �الهيئات أدخلت

�أ.�واقتصادية�للتخفيف�من�تأث��ها مليار�درهم�إمار�ي��٢٥٦علن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�عن�كث���من�إلاجراءات�وا��وافز�ال���بلغ�مجموعها�كما

 .ملساعدة�البنوك����دعم�القطاعات�الاقتصادية�وألافراد�املتأثر�ن���ذه�ألازمة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة

�امل �العر�ية�املتحدة �ال���تأثرت��شدة�بأزمة�اعتمد�مصرف�إلامارات �إ���الاقتصاد�وخاصة�القطاعات �الائتمان �اس�باقًيا�لضمان�تدفق أعلن�.�١٩-�وفيدركزي�ن�ً�ا

وتنقيح�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف��٢٠٢٠مارس��١٥مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�عن�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل����

ح���تار�خ�التقر�ر،�لم�.�وتأجيل�الفائدة�لعمال��ا�/ة�بالوصول�إ���تمو�ل�بدون�ت�لفة�وتمر�ر�املزايا�بتأجيل�الفائدة�أو�ماراتي،�مما��سمح�للبنوك�إلا ٢٠٢٠أبر�ل��٦���

�التمو�لية����إطار�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�ول �ذلك�نفذ�مخطط��ستخدم�البنك�منحة�لتمديد�هذه�الت�لفة�الصفر�ة�لل�سهيالت كن�بدًال�من

 .�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 املالتداب���تحف���السيولة�ورأس�
�كب�� �حد �إ�� �املصر�� �القطاع �وراء �حالًيا �السابق �العام �من �ألاول �ا��زء �خالل �الو�اء �سب��ا �ال�� �الشديدة �السيولة ��عت���ضغوط �ألسعار�. �التدر��� �التعا�� ساعد

���الوقت�املناسب�القطاع��ر�ية�املتحدة�املركزي النفط�و���السيولة�من�البنوك�املركز�ة����جميع�أنحاء�العالم�وخاصة�إلاجراءات�ال���اتخذها�مصرف�إلامارات�الع
مع�أزمة�السيولة�املفاجئة�خالل�العام�املا����منتصف�مارس،�اتخذ�البنك�خطوات�متعددة�لتنفيذ�إلاجراءات�املطلو�ة�.�املصر������التغلب�ع���املخاوف�ألاولية

متطلبات�الاحتياطي�مقابل�أرصدة�ا��سابات��إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �كما�خفض�مصرف.�ملعا��ة�الوضع�ا��ا���مع�تحديثات�منتظمة�للمكتب�الرئ����
�مما�وفر�دفعة�فور�ة�لسيولة�البنوك�إلا ٢٠٢٠ا��ار�ة�وحسابات�التوف������أبر�ل� �ةماراتي، �العر�ية�املتحدة�املركزي . �إلامارات ا��د�ألاد�ى�ملعدالت��خفض�مصرف

� �ألا (السيولة �و�سبة �السيولة ��غطية �املؤهلة�سبة �السائلة �صول (� �ب�سبة �الطر�قة ���ذه �املحررة �السيولة �من �باالستفادة �للبنوك �٪٣٠للسماح �ب�ن�. �ا��مع وساعد
إ���جانب�إلادارة�ا��كيمة�للسيولة�من�البنك�ع���ضمان�قدرة�البنك�ع���تلبية�متطلبات��إلاجراءات�املذ�ورة�أعاله�من�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 .ات�املصرفية�لعمالئه��ش�ل�فعال�دون�انقطاع�خالل�ف��ة�طو�لة�من�انخفاض�الوصول�إ���أسواق�التمو�ل�ألاجن��ا��دم
التمو�ل�ومخاطر�رأس�املال�وملف�النظام�املصر���آخذة����التطور�وتخضع�للمراقبة�املستمرة،�حيث�تتدخل�ا���ومات�����/�عت���تأث��ات�هذه�ألازمة�ع���السيولة�

تداب���التحف���التالية�املتعلقة��قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي .�ء�العالم�لتقديم�تداب���تحف���مختلفة�للتخفيف�من�آلاثار�السلبية�لألزمةجميع�أنحا
�البنوك�من �الاضطراب�وتمك�ن �خالل�هذا �املتحدة �إلامارات�العر�ية �املال�لدعم�الصناعة�املصرفية��� �ورأس �الصلة�بمخطط��بمتطلبات�السيولة �ذات �املزايا نقل

 :الدعم�الاقتصادي�املس��دف��ش�ل��امل�إ���العمالء�ال��ائي�ن
-�� �السيولة�ب�سبة �املتحدة�املركزي�متطلبات�مخفضة�ل��فاظ�ع���ا��د�ألاد�ى�من��سبة��غطية وا��د�ألاد�ى�)�٪١٠٠من�(٪�٧٠يمتلك�مصرف�إلامارات�العر�ية

�٩٥ملخازن�السيولة�التنظيمية��جما��يقدر�إلاصدار�إلا ).�٪١٠من�(٪�٧وا��د�ألاد�ى�ل�سبة�ألاصول�السائلة�املؤهلة�من�)�٪١٠٠ن�م(٪�٩٠ل�سبة�صا���التمو�ل�ب�سبة�
 .يمكن�استخدام�هذه�السيولة�للتعو�ض�عن�تأث���ترحيل�الضمانات�ال���يتطل��ا�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف.�إمارا�يمليار�درهم�

-�� �إلا لتحس�ن �املصر�� �النظام ��� �إ���مارا�يالسيولة �البنوك ���ميع �الطلب �تحت �للودا�ع �الاحتياطي �متطلبات �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �خفض ،
اءات�رأس�املال�والسيولة�ة���ميع�إجر جماليتبلغ�القيمة�إلا .�مارا�يمليون�سيولة�إضافية�للقطاع�املصر���إلا �٦١٪�وال���من�املتوقع�أن�تصدر�٧٪�إ���١٤النصف�من�

�املركزي� �املتحدة �العر�ية �إلامارات لدولة�إلامارات��جما��٪�من�الناتج�املح���إلا ١٧،�أي�ما�يقرب�من�إمارا�يمليار�درهم��٢٥٦املذ�ورة�أعاله�وال���اعتمدها�مصرف
 .العر�ية�املتحدة

ن��،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�متطلًبا�جديًدا���ميع�البنوك�لتطبيق�مر���ملواجهة�التقلبات����ألاسواق�املالية�وتأث��ها�ع���رأس�املال�ألاج�-
�املتوقعة �الائتمان �خسارة �مخصصات �تخص �ال�� �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �ع�� �اح��ازي .� �مقارنًة �املخصصات ��� �ز�ادة س�تم��٢٠١٩د�سم����٣١أي

 .٢٠٢٤د�سم����٣١تدر�جيا�خالل�ف��ة�خمس�سنوات�ت�ت�������٩ال�التنظي���ب�نما�س�تم�إضافة�مخصصات�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�إضاف��ا�جزئًيا�إ���رأس�امل
٪�٦٠امية�ب�سبة�النظ�سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�باالستفادة�من�املخزن�املؤقت�ل��فاظ�ع���رأس�املال�والبنوك�املحلية�ذات�ألاهمية�-
 .٢٠٢١د�سم����٣١٪�ع���التوا���ح���١٠٠و

 .ع���املدى�القص��،�إال�أ��ا�ستخفف�من�ألاثر�السل���طو�ل�املدى�للو�اء�١٩-�وفيدع���الرغم�من�عدم�شمول�التداب���املذ�ورة�أعاله�وال�تتصدى�تماًما�لتأث���
� �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك �يواصل �ألازمة، �لهذه ��عكس�استجابة �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطة �بتطبيق �لها �والاستجابة �والتمو�ل السيولة

 .كما����تار�خ�التقر�ر،�ال�تزال�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�للبنك�قوً�ا�و���وضع�جيد�الس�يعاب�تأث���الاضطراب�ا��ا��.�املخططات�الاقتصادية�ا��الية
  خسارة�الائتمان�املتوقعةع���معيار��١٩-كوفيدتأث���

يمتلك�البنك�حوكمة�.�تقدير�خسارة�الائتمان�املتوقعة�بناًء�ع���الظروف�الاقتصادية�ا��الية�واملتوقعة�٩يتطلب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
� �للتقار�ر�املالية ����جميع�ألاوقاتوتقديرات�ا��سائر�الا �٩قو�ة�لضمان�مالءمة�إطار�املعيار�الدو�� �ئتمانية�املتوقعة�الناتجة ع���وجه�التحديد،�يتم�إلاشراف�ع���.

بمشاركة�املدير�إلاقلي���و��نة�الائتمان��٩من���نة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٩جميع�جوانب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
ا��سائر�الائتمانية��٩يراجع�البنك�ع���هذه�ال��نة�مدى�مالءمة�املدخالت�واملن��ية�للمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�.�املخاطر�وإدارة�الشؤون�املاليةإلاقليمية�وإدارة�

 .�ع���أساس�مستمر�٩يار�الدو���للتقار�ر�املالية�ذات�الصلة�املتعلقة�باملع�ألاخرى واملسائل��٩املتوقعة�وفعالية�وموثوقية�التقار�ر�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�
  

 

64 
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 املالتداب���تحف���السيولة�ورأس�
�كب�� �حد �إ�� �املصر�� �القطاع �وراء �حالًيا �السابق �العام �من �ألاول �ا��زء �خالل �الو�اء �سب��ا �ال�� �الشديدة �السيولة ��عت���ضغوط �ألسعار�. �التدر��� �التعا�� ساعد

���الوقت�املناسب�القطاع��ر�ية�املتحدة�املركزي النفط�و���السيولة�من�البنوك�املركز�ة����جميع�أنحاء�العالم�وخاصة�إلاجراءات�ال���اتخذها�مصرف�إلامارات�الع
مع�أزمة�السيولة�املفاجئة�خالل�العام�املا����منتصف�مارس،�اتخذ�البنك�خطوات�متعددة�لتنفيذ�إلاجراءات�املطلو�ة�.�املصر������التغلب�ع���املخاوف�ألاولية

متطلبات�الاحتياطي�مقابل�أرصدة�ا��سابات��إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �كما�خفض�مصرف.�ملعا��ة�الوضع�ا��ا���مع�تحديثات�منتظمة�للمكتب�الرئ����
�مما�وفر�دفعة�فور�ة�لسيولة�البنوك�إلا ٢٠٢٠ا��ار�ة�وحسابات�التوف������أبر�ل� �ةماراتي، �العر�ية�املتحدة�املركزي . �إلامارات ا��د�ألاد�ى�ملعدالت��خفض�مصرف

� �ألا (السيولة �و�سبة �السيولة ��غطية �املؤهلة�سبة �السائلة �صول (� �ب�سبة �الطر�قة ���ذه �املحررة �السيولة �من �باالستفادة �للبنوك �٪٣٠للسماح �ب�ن�. �ا��مع وساعد
إ���جانب�إلادارة�ا��كيمة�للسيولة�من�البنك�ع���ضمان�قدرة�البنك�ع���تلبية�متطلبات��إلاجراءات�املذ�ورة�أعاله�من�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 .ات�املصرفية�لعمالئه��ش�ل�فعال�دون�انقطاع�خالل�ف��ة�طو�لة�من�انخفاض�الوصول�إ���أسواق�التمو�ل�ألاجن��ا��دم
التمو�ل�ومخاطر�رأس�املال�وملف�النظام�املصر���آخذة����التطور�وتخضع�للمراقبة�املستمرة،�حيث�تتدخل�ا���ومات�����/�عت���تأث��ات�هذه�ألازمة�ع���السيولة�

تداب���التحف���التالية�املتعلقة��قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي .�ء�العالم�لتقديم�تداب���تحف���مختلفة�للتخفيف�من�آلاثار�السلبية�لألزمةجميع�أنحا
�البنوك�من �الاضطراب�وتمك�ن �خالل�هذا �املتحدة �إلامارات�العر�ية �املال�لدعم�الصناعة�املصرفية��� �ورأس �الصلة�بمخطط��بمتطلبات�السيولة �ذات �املزايا نقل

 :الدعم�الاقتصادي�املس��دف��ش�ل��امل�إ���العمالء�ال��ائي�ن
-�� �السيولة�ب�سبة �املتحدة�املركزي�متطلبات�مخفضة�ل��فاظ�ع���ا��د�ألاد�ى�من��سبة��غطية وا��د�ألاد�ى�)�٪١٠٠من�(٪�٧٠يمتلك�مصرف�إلامارات�العر�ية

�٩٥ملخازن�السيولة�التنظيمية��جما��يقدر�إلاصدار�إلا ).�٪١٠من�(٪�٧وا��د�ألاد�ى�ل�سبة�ألاصول�السائلة�املؤهلة�من�)�٪١٠٠ن�م(٪�٩٠ل�سبة�صا���التمو�ل�ب�سبة�
 .يمكن�استخدام�هذه�السيولة�للتعو�ض�عن�تأث���ترحيل�الضمانات�ال���يتطل��ا�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف.�إمارا�يمليار�درهم�

-�� �إلا لتحس�ن �املصر�� �النظام ��� �إ���مارا�يالسيولة �البنوك ���ميع �الطلب �تحت �للودا�ع �الاحتياطي �متطلبات �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �خفض ،
اءات�رأس�املال�والسيولة�ة���ميع�إجر جماليتبلغ�القيمة�إلا .�مارا�يمليون�سيولة�إضافية�للقطاع�املصر���إلا �٦١٪�وال���من�املتوقع�أن�تصدر�٧٪�إ���١٤النصف�من�

�املركزي� �املتحدة �العر�ية �إلامارات لدولة�إلامارات��جما��٪�من�الناتج�املح���إلا ١٧،�أي�ما�يقرب�من�إمارا�يمليار�درهم��٢٥٦املذ�ورة�أعاله�وال���اعتمدها�مصرف
 .العر�ية�املتحدة

ن��،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�متطلًبا�جديًدا���ميع�البنوك�لتطبيق�مر���ملواجهة�التقلبات����ألاسواق�املالية�وتأث��ها�ع���رأس�املال�ألاج�-
�املتوقعة �الائتمان �خسارة �مخصصات �تخص �ال�� �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �ع�� �اح��ازي .� �مقارنًة �املخصصات ��� �ز�ادة س�تم��٢٠١٩د�سم����٣١أي

 .٢٠٢٤د�سم����٣١تدر�جيا�خالل�ف��ة�خمس�سنوات�ت�ت�������٩ال�التنظي���ب�نما�س�تم�إضافة�مخصصات�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�إضاف��ا�جزئًيا�إ���رأس�امل
٪�٦٠امية�ب�سبة�النظ�سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�باالستفادة�من�املخزن�املؤقت�ل��فاظ�ع���رأس�املال�والبنوك�املحلية�ذات�ألاهمية�-
 .٢٠٢١د�سم����٣١٪�ع���التوا���ح���١٠٠و

 .ع���املدى�القص��،�إال�أ��ا�ستخفف�من�ألاثر�السل���طو�ل�املدى�للو�اء�١٩-�وفيدع���الرغم�من�عدم�شمول�التداب���املذ�ورة�أعاله�وال�تتصدى�تماًما�لتأث���
� �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك �يواصل �ألازمة، �لهذه ��عكس�استجابة �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطة �بتطبيق �لها �والاستجابة �والتمو�ل السيولة

 .كما����تار�خ�التقر�ر،�ال�تزال�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�للبنك�قوً�ا�و���وضع�جيد�الس�يعاب�تأث���الاضطراب�ا��ا��.�املخططات�الاقتصادية�ا��الية
  خسارة�الائتمان�املتوقعةع���معيار��١٩-كوفيدتأث���

يمتلك�البنك�حوكمة�.�تقدير�خسارة�الائتمان�املتوقعة�بناًء�ع���الظروف�الاقتصادية�ا��الية�واملتوقعة�٩يتطلب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
� �للتقار�ر�املالية ����جميع�ألاوقاتوتقديرات�ا��سائر�الا �٩قو�ة�لضمان�مالءمة�إطار�املعيار�الدو�� �ئتمانية�املتوقعة�الناتجة ع���وجه�التحديد،�يتم�إلاشراف�ع���.

بمشاركة�املدير�إلاقلي���و��نة�الائتمان��٩من���نة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٩جميع�جوانب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
ا��سائر�الائتمانية��٩يراجع�البنك�ع���هذه�ال��نة�مدى�مالءمة�املدخالت�واملن��ية�للمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�.�املخاطر�وإدارة�الشؤون�املاليةإلاقليمية�وإدارة�

 .�ع���أساس�مستمر�٩يار�الدو���للتقار�ر�املالية�ذات�الصلة�املتعلقة�باملع�ألاخرى واملسائل��٩املتوقعة�وفعالية�وموثوقية�التقار�ر�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

� �لتف��� �التأث���املحتمل �البنك �١٩-�وفيدراجع �للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �بموجب �والاف��اضات �املدخالت �ضوء��٩ع�� ��� �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية لقياس

غ���مستقر�و�تطور��سرعة����هذه�١٩-�وفيد�ش�ل�عام،�ال�يزال�وضع�.�١٩-�وفيدلم�يالحظ�البنك�أي�تأث���كب���ولكنه�سيواصل�مراقبة�تأث���.�املعلومات�املتاحة

ع���الرغم�من�ذلك،�وإدراً�ا�منه�أنه�من�املتوقع�تأث���تف����املرض�ع���.�ة،�مما�يصعب�عكس�التأث��ات��ش�ل�موثوق����تقديرات�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعةاملرحل

 .ب�ئة�الاقتصاد�الك���بما�ال�يدع�مجاًال�للشك،�يقيم�البنك�باستمرار�قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة

ملستو�ات�عالية�جًدا�من�عدم�اليق�ن�حيث�ال�تتوفر�حالًيا�١٩-�وفيدل�جما��ة�لتقدير�التأث���إلا ع�أي��غي��ات�مجراة�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعيدرك�البنك�خضو 

الائتمانية�املتوقعة�قو�ة�ألنه�تؤدي�أي�تظل�عملية�ا��سائر�.�سوى�القليل�من�املعلومات�التطلعية�املعقولة�والقابلة�للدعم�وال���ٌتحدد�ع���أساسها�هذه�التغي��ات

�مفيد �تأث���اقتصادي �أي �ال�تحمل �وال�� �الائتمان ����ظروف �مبالغة�كب��ة����تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�إ����شديد�غ���ضروري �اق��ح�مجلس�. �عليه، و�ناًء

تحدة�تداب���معينة�إلدارة�تأث���عدم�اليق�ن�الاقتصادي�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�والهيئات�التنظيمية����دولة�إلامارات�العر�ية�امل

 .ا��فاظ�ع���امتثالها�للمعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية

حالة�عدم�اليق�ن�ا��الية�الناشئة�عن��،�أصدر�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�مذكرة�إرشادية�حول�محاسبة�خسائر�الائتمان�املتوقعة����ضوء٢٠٢٠مارس��٢٧���

�١٩-�وفيد .� �للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �أن �ع�� �إلارشادية �املذكرة �ا��سائر�الائتمانية��٩تنص �لتحديد �ن��ها �بتعديل �للم�شآت �و�سمح �ألاح�ام �تطبيق يتطلب

لطر�قة�ال���ٌتنفذ���ا�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ح���آلان�وال���ال�تبقى�قائمة�يوجد�عدد�من�الاف��اضات�والروابط�ال���تؤسس�عل��ا�ا.�املتوقعة����ظروف�مختلفة

 .ال��ستمر�الكيانات����تطبيق�قياس�خسارة�الائتمان�املتوقعة�ا��الية�آلًيا.����الب�ئة�ا��الية

خسارة�الائتمان�املتوقعة����سياق��٩ر�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�توج��ات��شأن�معا��ة�املعيا٢٠٢٠أبر�ل��٢٢���

-�وفيدوأولئك�الذين�تأثروا��ش�ل�كب���ب)�١املجموعة�(�١٩-�وفيدتتطلب�إلارشادات�من�البنوك�تحديد�العمالء�املتأثر�ن�مؤقًتا�و�ش�ل�معتدل�ب.�١٩-�وفيدأزمات�

ج��ات�كذلك�من�البنك�مراجعة�عامل�تحو�ل�الائتمان�ووضع�الس�نار�وهات�و�شغيلها�للتأكد�من�تأث���متغ��ات�تتطلب�التو ).�٢املجموعة�(ع���املدى�الطو�ل��١٩

،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�مز�ًدا�من�إلارشادات�٢٠٢٠أكتو�ر��٢٧���.�اتخذ�البنك�ا��طوات�الالزمة�لالمتثال�لهذه�إلارشادات.�الاقتصاد�الك��

معرفة�ما�إذا��انت�هذه�التأجيالت�مقدمة�بموجب�مخطط�.�إ���املرحلة�الثانية)�٢املجموعة�(�١٩-�وفيدلب�نقل�جميع�ا��سابات�ال���تأثرت��ش�ل�كب���بال���تتط

 .الدعم�الاقتصادي�املس��دف�أو�خارج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف

تقيم�الشر�ات�التغ��ات����مخاطر�التع���ال���تحدث�ع���مدى�العمر�املتوقع�لألداة�املالية�لتقييم�ز�ادة��أن�٩عالوة�ع���ذلك،�يتطلب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�

كيان��س�ند��ل�من�تقييم�ز�ادة�كب��ة����الائتمان�مخاطرة�وقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�إ���املعلومات�املعقولة�والداعمة�املتاحة�لل.�كب��ة����الائتمان�مخاطرة

.�تضع�الكيانات�تقديرات�بناًء�ع���أفضل�املعلومات�املتاحة�حول�ألاحداث�املاضية�والظروف�ا��الية�وتوقعات�الظروف�الاقتصادية.�ون�ت�لفة�أو�جهد�ال�دا���لهد

 .وتداب���الدعم�ا���ومي�الهامة�املتخذة�١٩-�وفيدعند�تقييم�ظروف�الت�بؤ،�ي�ب���النظر����تأث��ات�

�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية،�قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وسلطة�د�ي�ل��دمات�املالية�وهيئة�تنظيم�ا��دمات�املالية�إرشادات�تماشًيا�مع�توج��ات

 :مش��كة�تنص�ع���الاعتبارات�التالية�أثناء�قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة

هذا�هو�ا��ال�كذلك�ح���لو�أدى�.�بحد�ذاته�ز�ادة�كب��ة����تحف���مخاطر�الائتمان����الب�ئة�ا��الية�ال��عت���الوقف�املؤقت�للدفعات�أو�التنازل�عن�خرق�العهد�-

 .،�إذا�تم�تقديمها��غض�النظر�عن�الظروف�الفردية�للمق��ض)ع���س�يل�املثال،�إذا�تم�تخفيض�دفعات�الفائدة�أو�التنازل�ع��ا(التأجيل�إ���خسارة�للبنك�

 .يوًما�����عض�ا��االت�٣٠غ���املعتادة،�تم�دحض�اف��اض�الدعم�الذي�تجاوز�نظًرا�للظروف�ا��الية��-

من�املر���تأثر�املل��مون�.�وأولئك�الذين�يتأثرون��ش�ل�دائم�١٩-�وفيدالبنك�ب�ن�املدين�ن�الذين�من�غ���املحتمل�تأثر�مخاطر�الائتمان�طو�لة�ألاجل��ش�ل�كب���ب�-

 .ُير���النظر����هذه�العوامل�لتحديد�ما�إذا��انت�هناك�حالة�من�مخاطر�الائتمان�طو�لة�ألاجل.��هاالعاملون����صناعات�معينة�أك���من�غ�

 .�عديالت�جوهر�ة�١٩-�وفيدال��عت���معظم�التعديالت�ع���العقود�ن�يجة�ل�-
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١�للسنة�املن��ية���
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي

.����الاعتبار�١٩-�وفيديواصل�البنك�تقييم�املق��ض�ن�بحًثا�عن�مؤشرات�أخرى�ع���عدم�الرغبة����السداد،�مع�أخذ�الس�ب�ال�امن�وراء�أي�صعو�ة�مالية��س�ب��

،�أعد�البنك�مارا�يالصادرة�عن�البنك�املركزي�إلا �١٩-�وفيدبالنظر�إ���املعاي���والتوج��ات�املش��كة�فيما�يتعلق�بمخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف����سياق�أزمة�

�إلالك��و�ي�كجزء�من�منح�تداب���إلاغاثة�لدعم�املق��ض�ن �املس��دف �الاقتصادي �الدعم �املس��دف�.�سياسة�مخطط �الدعم�الاقتصادي تم�إعداد�سياسة�مخطط

بمنح�إعفاء��٢٠٢٠مارس��١ن�إلالك��و�ي�ألاو���للعمالء�الذين�لد��م�مخاطر�ائتمانية�جيدة�جًدا�أو�جيدة�أو�مقبولة�أو�تحت�املراقبة�أو�تحت�اهتمام�خاص�اعتباًرا�م

مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�-كجزء�من�سياسة�.�٢٠٢٠د�سم����٣١ستحقة�ح���سلفهم�امل�/أو�الفائدة�ع���قروضهم��/مؤقت�من�دفعات�أصل�الدين�و�

�امل��اكمة� �ا��ا���مع�الفائدة �أو�التجاري �ال����� �جدولة�القرض �أك���من�قسط�ن����قرض�������أو��/إلالك��و�ي�ا��ا��،�يمكن�للمق��ض�إعادة املتأخرات���

 .٢٠٢٢يونيو��٣٠ط�القرض�ح���تجاري�جديد�حيث�يتم�سداد�القرض�ألاول�وتأجيل�قس

حيث�ي�ون�املديونية�املستحق�مضموًنا��ش�ل��٢٠٢٢يمكن�للمق��ض�ن�تأجيل�سداد�الفائدة�بموجب�القروض�التجار�ة�ألي�أو�جميع�ألاقساط�املستحقة�ح���يونيو�

بموجب��يرا�يا��ان�الضمان�إلاضا������الودا�ع�الثابتة�بالر�ال�إلا أينم.��اٍف�مقابل�ضمانات�ملموسة�مثل�الودا�ع�الثابتة�تحت�الرهن�والرهن�العقاري�ع���املمتل�ات

�هو �كما �الثابتة �للودا�ع �املخصصة �الفائدة ��ستمر�استالم �امتياز�البنك، �للدفعات�. ���ا �الاحتفاظ �س�تم �ولكن �التأجيل �ف��ة �خالل �املق��ض �إ�� �إعاد��ا �يتم لن

�أخرى  �ال��امات �بموجب �للمق��ض �املستقبلية �خال. �البنكتخصيصه �لسياسة �وفًقا �العام ���اية �ل �املركزي�. �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �تمديد �مع �ذلك، ومع

،�مدد�البنك�كذلك�سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي�لبعض�العمالء�ح���٢٠٢٢يونيو��٣٠سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�ح���

  .ح����سدد�العمالء�املبلغ�املؤجل�والفائدة�ألاخرى ظ�بدفعات�الفائدة�لهؤالء�العمالء�ضمن�الال��امات�قرر�البنك�الاحتفا.�٢٠٢٢يونيو��٣٠

�٩٠وتأجيل�عرض�الشي�ات�املخصومة�بحد�أق�����٢٠٢٢يونيو��٣٠يمكن�للمق��ض�ن�تأجيل�الفائدة�الشهر�ة�املفروضة�ع����سهيالت�ال��ب�ع���املكشوف�ح���

�مع�التنازل�عن�الفائدة�ا��زائية�للف��ة�املمتدة�٢٠٢١د�سم����٣١يوًما�ولكن����موعد�ال�يتجاوز� �غي��ات�للمق��ض�ن�الذين��/التنازل�عن�رسوم�معا��ة�القرض�.

 .�ستفيدون�من�إلاعفاء�بموجب�املخطط

 تأجيل�السداد

� �الاقتصادي�املس��دف�امل�أمواللم����ب�البنك�أي�مبلغ�من �الدعم تأجيل�السداد�للعمالء�من�الشر�ات�واملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�.�خصصة�لهمخطط

 .بتأجيالت�سداد�مؤقتة�١٩-�وفيدوعمالء�التجزئة�بما�يتما����مع�لوائح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ال���تضمن�دعم�العمالء�املتأثر�ن�ب

 ):�ألاخرى دي�املس��دف�إلالك��و�ي�والتأجيالت�بما����ذلك�مخطط�الدعم�الاقتصا(م��ص�تأجيالت�السداد�
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
ا��دمات�املصرفية� 

 التجار�ة
ا��دمات�املصرفية�ألعمال� 

 التجزئة
 جما��إلا  

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
)�بموجب�مخطط�البنك�لدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي�(�ألاخرى تأجيالت�الدفع�

 ٣١/١٢/٢٠٢٠اعتباًرا�من�
     

٦٦٬٨٣٦  ٩١  ٦٦٬٧٤٥ 
 ٨٣٣٬٦٧٧  ٣٠٣  ٨٣٣٬٣٧٤ امتدت�تأجيالت�أخرى�خالل�العام

 ٩٠٠٬٥١٣  ٣٩٤  ٩٠٠١١٩ الدفعات�خالل�العام�إجما��تمديد�تأجيل�سداد�
 )٢٣٬٢٨٢(  )١٥٧(  )٢٣٬١٢٥( املسددة�خالل�العامتأجيالت�الدفعة�:�مخصوًما�منه

 ٨٧٧٬٢٣١  ٢٣٧  ٨٧٦٬٩٩٤ تأجيالت�السداد�املعلقة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
ا��دمات�املصرفية� 

 التجار�ة
ا��دمات�املصرفية� 

 ألعمال�التجزئة
 جما��إلا  

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
 -  -  - امتدت�تأجيالت�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�خالل�العام

 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ العامامتدت�تأجيالت�أخرى�خالل�
 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ الدفعات�خالل�العام�إجما��تمديد�تأجيل�سداد�

 )٦٬١٩٢(  )٣(  )٦٬١٨٩( تأجيالت�الدفعة�املسددة�خالل�العام:�مخصوًما�منه
 ٦٦٬٨٣٦  ٩١  ٦٦٬٧٤٥ تأجيالت�السداد�املعلقة

 :املستحق�حسب�املنتجم��ص�تأجيالت�السداد�واملديونية�ومخصص�انخفاض�القيمة�
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ١٥٢٬٥٠١  ٣١٧٬١٦٧  ٣٬٩٢٦ ال��ب�ع���املكشوف
 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض�التجزئة

 ١٨٬٢٧١  ١٬١٢٣٬٨٨٠  ٨٧٣٬٠٦٨ قروض�الشر�ات
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١ جما��إلا 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 تأجيل�السداد  تأجيل�السداد  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٤٠٬٠٠٠  ٤١١٬٠٢٦  ٦٬٤٨٩ ال��ب�ع���املكشوف
 -  ٣٬٢٦٢  ٩١ قروض�التجزئة

 ١١٨٬٧٧٢  ٩٩٣٬٠٤١  ٦٠٬٢٥٦ قروض�الشر�ات
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ جما��إلا 

 :تص�يف�املنتج�لقروض�التجزئة
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض���صية
 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 -  ٣٬٢٦٣  ٩١ قروض���صية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 :القطاع�الاقتصاديم��ص�تأجيالت�السداد�واملديونية�ومخصص�انخفاض�القيمة�املستحق�حسب�

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

      القطاع�الاقتصادي
 ٩٨٬٧٧٢  ٩١١٬٨٦٦  ٦٢٥٬٤٢٥ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

 ٦٢٬٠٠٠  ٤٢٠٬٩٣٢  ٢٤٢٬٩٠٣ البناء
 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض���صية

 -  ٥٥٬١٣٨  ٢٬٩٠٠ التص�يع
 -  ٧٬٢٢٢  ٣٩٧ النقل�واملواصالت

 ١٠٬٠٠٠  ٤٥٬٨٨٩  ٥٬٣٦٩ آخرون
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١ جما��إلا 

 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

      القطاع�الاقتصادي
 ٨٦٬٧٧٢  ٨٨٢٬٩٤٧  ٥٠٬٧٩٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

 ٦٢٬٠٠٠  ٣٩٤٬٧٧٢  ١٠٬٣٢٤ البناء
 -  ٥٧٦  ٤٬٧٤٠ ا��دمات

 -  ٣٬٢٦٢  ٩١ قروض���صية
 ١٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٧٧٢  ٨٨٧ آخرون

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ جما��إلا 

 :تتطلب�إلارشادات�املش��كة�تجميع�جميع�العمالء�الذين��ستفيدون�من�تأجيل�السداد����فئت�ن

 ١مجموعة�

لهؤالء�العمالء،��عت���تأجيل�الدفع�فعال،�و�التا���ال�ُيتوقع�تأثر�القيمة�الاقتصادية�بال�سبة�.�١٩-ب�وفيدالعمالء�الذين�تأثروا�مؤقًتا�و�ش�ل�معتدل�

 .من�املتوقع�مواجهة�هؤالء�العمالء�قيود�السيولة�دون��غي��ات�جوهر�ة����جدارة�الائتمان�خاص��م.�للمرافق��ش�ل�جوهري 

 ٢مجموعة�

 .انة�الائتمان�بما�يتجاوز�قضايا�السيولةالعمالء�الذين�من�املتوقع�أن�يواجهوا��غي��ات�كب��ة����مت

نيات�لالمتثال�للمتطلبات�املذ�ورة�أعاله،�راجع�البنك�جميع�مديونيات�البيع�با��ملة�ع���أساس��ل�حالة�ع���حدة�لضمان�التص�يف�ال��يح�ملديو 

� �٢و�١املجموعة �والتص�يف. �الصناعة �قطاع �ع�� ��عتمد �ن�ً�ا �البنك �اعتمد �املحفظة، �لبقية �القيمة��بال�سبة �إ�� �ومعاي���القرض �ا��ا�� الداخ��

 .تمت�مراجعة�سياسة�التجميع�واملوافقة�عل��ا�من�مختلف�الرؤساء�الوظيفي�ن�للبنك.�للتمو�ل�املدعوم�باألصول 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 :بناًء�ع���الاعتبارات�املذ�ورة�أعاله،�تم�تص�يف�العمالء�الذين��ستفيدون�من�تأجيل�السداد�ع���النحو�التا��

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد  عدد�العمالء املجموعة القطاع

 القيمة
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  

 ١٧٠٬٧٧٢  ١٬٤٤١٬٠٤٧  ٨٧٦٬٩٩٤  ٨ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�با��ملة
 -  ٣٬٣٨٥  ٢٣٦  ٧٦ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�بالتجزئة

 ٥  ١٨  ١  ١ ٢املجموعة� 
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١  ٨٥  جما��إلا 

 ٢٠٢٠�د�سم�� �٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد  عدد�العمالء املجموعة 

 القيمة
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٤٬٠٦٧  ٦٦٬٧٤٥  ١٥ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�با��ملة
 -  ٣٬٢٦٢  ٩١  ٦٨ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�بالتجزئة

  ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦  ٨٣ 

مذكرة�إرشادية�مش��كة�للبنوك�وشر�ات�التمو�ل��شأن�معا��ة�مخصصات�خسارة�"�سق�البنك�سياساته�الداخلية��شأن�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�وتماشًيا�مع�

"�)�التوجيه�املش��ك"ُ�شار�إليه�فيما�ي���باسم�"�(١٩-�وفيد���إلامارات�العر�ية�املتحدة����سياق�أزمة��٩الائتمان�املتوقعة�من�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�

 .٢٠٢٠أبر�ل��٤بتار�خ�

 .البنك�ا��طوات�التالية�للتأكد�من�توافر�ممارسات�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����ضوء�تأجيالت�السداد�املقدمة�للعميلاتخذ�

 التغي��ات����متغ��ات�الاقتصاد�الك��

العر�ية�املتحدة�املركزي،�تم�تحديث�أحدث�ومع�ذلك،�واس�ناًدا�إ���توج��ات�مصرف�إلامارات�.�يدير�البنك�نماذج�خسارة�الائتمان�املتوقعة�ع���أساس�الاف��اضات

باإلضافة�إ���ذلك،�يواصل�البنك�الاحتفاظ�بالتبديالت�.�متغ��ات�وتوقعات�الاقتصاد�الك������نماذج�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لتعكس�الوضع�الاقتصادي�ا��ا��

 .١٩-�وفيدال���تم�وضعها�جانبًا�لتغطية�تأث���

 لف�عن�السدادمراجعة�املديونية�عند�التخ

�ال�سهيالت �هذه ���ب �واحتمالية �غ���املمولة �للمديونيات �الائتمان �تحو�ل �عوامل �البنك �راجع �ع���. �لل��ب �الائتمان �تحو�ل �عوامل �البنك �رفع �ذلك، �ع�� عالوة

 .�املكشوف�غ���املستخدم�وال�سهيالت�الائتمانية�املتجددة�ملحفظة�البيع�با��ملة�كجزء�من�هذه�املراجعة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا �البنك
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 ):حسب�قطاع�ألاعمال(التص�يف�املرح���للعمالء�املستفيدين�من�تأجيل�السداد�

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد املجموعة املرحلة القطاع

 القيمة
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م   

 -  ٦٣٬٢٤١  ٣٬٣٤٢ ١املجموعة� ١�املرحلة 
 ١٧٠٬٧٧٢  ١٬٣٧٧٬٨٠٦  ٨٧٣٬٦٥٢ ١املجموعة� ٢�املرحلة 

 ١٧٠٬٧٧٢  ١٬٤٤١٬٠٤٧  ٨٧٦٬٩٩٤   جما��إلا 

 -  ٣٬٣٨٥  ٢٣٦ ١املجموعة� ١�املرحلة 
 ٥  ١٨  ١ ٢املجموعة� ٣�املرحلة 

 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧   جما��إلا 
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١   جما��صا���إلا 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد املجموعة املرحلة القطاع

 القيمة
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م   
 -  ١٢٢٬٠٤٦  ٤٬٧٣٩ ١املجموعة� ١�املرحلة 
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٢٨٢٬٠٢١  ٦٢٬٠٠٦ ١املجموعة� ٢�املرحلة 

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٤٬٠٦٧  ٦٦٬٧٤٥   جما��إلا 
 -  ٣٬٢٦٢  ٩١ ١املجموعة� ١�املرحلة 

 -  ٣٬٢٦٢  ٩١   جما��إلا 
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦   جما��صا���إلا 

 ):ألاسعار�املحددة�ب�ن�البنوك(تحديث��شأن�التغي��ات�املتوقعة����ألاسعار�املرجعية�

�شار�إل��ا�فيما�ي���(ة�خالية�من�املخاطر�تقر�ًبا�إجراء�إصالح�أسا����ملعاي���أسعار�الفائدة�الرئ�سية�ع���الصعيد�العال���الس�بدال�أو�إصالح�ألاسعار�املحددة�ب�ن�البنوك�بمعدالت�بديل

يوجد�قدر�كب���من�عدم�اليق�ن��شأن�توقيت�وطرق�.�عار�املحددة�ب�ن�البنوك�بص�وكه�املاليةال�بمديونية�البنك�ملخاطر�جوهر�ة�تجاه�ألاس").�إصالح�ألاسعار�املحددة�ب�ن�البنوك"باسم�

 .يتوقع�البنك�عدم�تأث���إصالح�ألاسعار�املحددة�ب�ن�البنوك�ع���إدارة�املخاطر�واملحاسبة����جميع�مجاالت�أعماله.�الانتقال�ع���الواليات�القضائية�ال����عمل�ف��ا�البنك

 �امة�ال���وقعت��عد�تار�خ�قائمة�املركز�املا��ألاحداث�ال -٣٣

 .ال�توجد�أحداث�جوهر�ة�تحدث��عد�تار�خ�قائمة�املركز�املا���وال���تتطلب�إلافصاح�ع��ا����القوائم�املالية

 أرقام�العام�املا����-٣٤

 .إعادة�تجميع�أرقام�العام�السابق�أو�إعادة�ترتي��ا�عند�الضرورة�لتتوافق�مع�عرض�العام�ا��ا��

 رأي�إلادارة -٣٥

  .ك�طارئة�أو�غ���ذلك�غ���مدرجة����القوائم�املاليةترى�إلادارة�أن�جميع�ألاصول�كما�تظهر����القوائم�املالية�قائمة�وقابلة�للتحقيق�باملبلغ�املب�ن�مقابلها�وال�توجد�ال��امات�ع���البن
 

 ��  املتحدة�العر�ية�إلامارات�-�د�ي,���١٣٧٤٢.�ب.ص,���قانونيون �محاسبون �وشر�اه�دو����ار �إنصفحة)���ل����(ا��تم
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يإلا البنك�الوط���

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

  
 )تتمةالفوائد�(�إيرادات�-١٤

 مالحظات:
من�بنك��املقر�الرئ����املستلمة�نيابة�عن�البنك�من��موالاملتكبدة،�إن�وجدت،�من�ألا �النفقاتاعتمد�البنك�سياسة���ساب�الدخل�املك�سب�أو��-١

املقوم�هذا��نوس��واملعادل�فيما�يتعلق�بالفوات���املستحقة�املخصومة����السنوات�السابقة�عند�التحقيق�الفع������حساب��يرا�يمسكن�بالر�ال�إلا 
�إمارا�يمليون�درهم��٥١٫٤٢عادل�بما���مليون�دوالر�أمر��ي�١٤�تلك�السنة.�وفًقا�لذلك،�حقق�البنك�خالل�املقر�الرئ�����عملة�الدوالر�ألامر��ي�مع�

 هذا.نوس��و)����حساب�إمارا�يمليون�درهم��٩٫٠٧مليون�دوالر�أمر��ي�بما��عادل��٢٫٤٩:�٢٠٢٠(
إ���الفوائد�املعلقة�لعدد�قليل�من��ُتحول وال����ـ)إمارا�ي�مليون�درهم�٤٢٫٣٧:�٢٠٢٠(�إمارا�يدرهم�مليون��٥٧٫٨٠الفوائد�البالغة��إيراداتال��شمل��-٢

�ت �مع �العمالء �واعتماد �تطبيق �ع�� �بناًء �خاصة" �عناية �"تحت �مخاطر�داخ�� �الداخ���ص�يف �املس��دف �الاقتصادي �للدعم �الشاملة �ا��طة سياسة
 .املحسن

 الفوائد�نفقات�-١٥
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    ع��:�نفقات�الفائدة
 ٢١٬٠١٤  ٢٤٬٤٤٧ املبالغ�املودعة�من�املؤسسات�املالية�-
 ٤٦٬٥٧١  ٣٥٬٨٦٠ املبالغ�املودعة�للعمالء�-
 ١٬٤٠٣  ١٬١٣٥ (ز)�٧خصوم�عقود�إلايجار�(أنظر�إلايضاح��-

 ٦٨٬٩٨٨  ٦١٬٤٤٢ 

 الرسوم�والعموالت�إيراداتصا����-١٦
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٩٬٢٦٦  ١٢٬٧١٠ إيرادات�الرسوم�والعموالت
 )١٤١(  )٧٤(������ نفقات�الرسوم�والعموالت

 ٩٬١٢٥  ١٢٬٦٣٦ 

 ألاخرى �يراداتإلا �-١٧
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�

 ١٨٦٬٣١٥  ٧٦٬٨٤٢ (صا��)�م�اسب�صرف�العمالت�ألاجن�ية�
 �١٬٠٩٠  ١٣٬١٨٦ مصدر�دخل�آخر
 ١٨٧٬٤٠٥  ٩٠٬٠٢٨ مصدر�دخل�آخر
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يإلا البنك�الوط���

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

  
 )تتمةالفوائد�(�إيرادات�-١٤

 مالحظات:
من�بنك��املقر�الرئ����املستلمة�نيابة�عن�البنك�من��موالاملتكبدة،�إن�وجدت،�من�ألا �النفقاتاعتمد�البنك�سياسة���ساب�الدخل�املك�سب�أو��-١
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• ريت�صارد هيتو

النّية  ل��ك��ن  ال��ك��م��ال،  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  التنفيذ  ك���ان      
الأمريكية  ال��ق��وات  اآخ���ر  ب�شحب  وا���ش��ح��ة:  ك��ان��ت 
بهدف  يتحّرر  ان  بايدن  جو  اأراد  اأفغان�شتان،  من 
ويف  اخل��ارج��ي��ة،  �شيا�شته  اأول���وي���ات  على  ال��رتك��ي��ز 

مقدمتها ال�شني.
    بعد اأقل من عام، اختفت اأفغان�شتان من الرادار 
الأمريكي، لكن م�شار ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية 
تغرّي ب�شكل مفاجئ وغري متوقع. “حطم ال�شراع 
بايدن على  اإدارة  واأج��رب  امل�شار،  ه��ذا  اأوك��ران��ي��ا  يف 
اإع����ادة الن��خ��راط يف امل��ل��ف الأوروب�����ي، رغ��م انفها 
امل�شارك  الباحث  م��ورك��و���ص،  بيري  ي��وؤك��د  قلياًل”، 
يف مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية، وهو 

مركز اأبحاث مقره وا�شنطن.
    »ومع ذلك، لعبت وا�شنطن ورقة الزعامة ب�شكل 
من  املتخ�ش�ص  ي�شيف  ال�شراع”،  ه��ذا  يف  مثايل 
ا�شول فرن�شية، يف اإ�شارة اإىل جهود وا�شنطن، قبل 
العدوان الرو�شي، لبناء حتالف ي�شم دوًل اأوروبية، 

وكذلك اليابان واأ�شرتاليا، من بني دول اأخرى.
يتعلق  فيما  م�شبوق  غ��ري  تن�شيق  ه��ن��اك  »ك���ان     
اأوكرانيا،  اإىل  الأ�شلحة  وت�شليم  العقوبات،  بتبني 
اأن الوليات  ا يف جمال الطاقة. ونعلم  اأي�شً ولكن 

املتحدة كانت القوة الدافعة يف هذا الأمر«.

ب� “م�شاعدة” رو�شيا
يف  امل�شاعدة  الباحثة  �شرتادنر،  اإيفانا  وتذهب     
فكرية  موؤ�ش�شة  وه��و  اإن��رتب��راي��ز،  اأمريكان  معهد 
اأن  “علينا  ذل����ك:  اأب��ع��د م��ن  ب��وا���ش��ن��ط��ن،  اأخ����رى 
اأوكرانيا الوليات  باأنه، بف�شل الو�شع يف  نعرتف 
املتحدة، يف حدود قدراتها وم�شاحلها يف اأوكرانيا، 

ب�شدد اعادة ت�شكيل النظام العاملي ».
ا، باأن هذا مل يكن ليحدث     »يجب اأن نعرتف اأي�شً
ت��ت��وّق��ع تدمري  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ل��ول م�شاعدة رو���ش��ي��ا 
ال��وح��دة داخ���ل الحت����اد الأوروب������ي وح��ل��ف �شمال 

الأطل�شي«.
   من هنا، للذهاب اىل حّد مقارنة اإدارة احللفاء 
من قبل جو بايدن يف مواجهة غزو اأوكرانيا باإدارة 
ج����ورج ب��و���ص الأب يف م��واج��ه��ة ���ش��ق��وط الحت���اد 
هناك  تكن  مل  اأملانيا،  توحيد  واإع���ادة  ال�شوفياتي 
�شوى خطوة واحدة تخطاها الأ�شبوع املا�شي املعلق 
توما�ص  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  يف  ال�شيا�شي 
اإىل  الأخ��ري خ�شو�شا،  ه��ذا  اأ���ش��ار  لقد  فريدمان. 
اأنه مل يفقد اأي جندي اأمريكي حياته اأثناء حتول 

اأوروبا يف عهد بو�ص الأب.

طبقة �شيا�شية موحدة
   مثل هذه املقارنة، التي تريد اأن تكون يف �شالح 
ج��و ب��اي��دن، ا�شتفزت غ��اري��ت م��ارت��ن، الأ���ش��ت��اذ يف 
اجلامعة الأمريكية يف وا�شنطن، حيث ي�شارك يف 

اإدارة مركز ال�شيا�شة عرب الأطل�شي.
   »اأنا موؤرخ التكوين، واملقارنة التاريخية تزعجني 
دائًما”، يقول، واأعتقد اأن الت�شبيه مثري لالهتمام 
كان  عندما  الأب  بو�ص  مثل  بايدن،  اأن  زاوي��ة  من 
يف من�شبه، رجل يتمّتع بخربة كبرية يف ال�شيا�شة 
ب�شكل  يعتمد  للغاية  براغماتي  ورجل  اخلارجية، 

كبري على العالقات ال�شخ�شية، كما فعل بو�ص«.
ان���ه لي�ص  ال��ق��ول  ال�شعب  “لكن م��ن      وا���ش��اف 
هناك اراقة دماء بالنظر للعنف وامل�شاهد املروعة 
ب�شاأن  امل��خ��اوف  اأن  اوك��ران��ي��ا. كما  ن��راه��ا يف  ال��ت��ي 

ا«. التجاوزات مل تختف متاًما اأي�شً
    املوؤكد، اأن الطبقة ال�شيا�شية الأمريكية ل تزال 
بايدن  ج��و  اأه����داف  م��ع  كبري  ح��د  اإىل  مت�شامنة 

جتاه اأوكرانيا ورو�شيا. 
وافق  املعار�شة،  الأ�شوات  بع�ص  من  الرغم  فعلى 
موؤخًرا،  ال��ك��وجن��ر���ص  جمل�شي  يف  اجل��م��ه��وري��ون 
ع�شكرية  م�شاعدات  خطة  على  خاطفة،  وب�شرعة 
واقت�شادية بقيمة 40 مليار دولر لكييف، والتي 
املتحدة مبوا�شلة  للوليات  ب�شكل خا�ص  �شت�شمح 
منها  اأوك���ران���ي���ا،  اإىل  ال��ث��ق��ي��ل��ة  الأ���ش��ل��ح��ة  ت�شليم 
“نظام  واأنظمة هيمار�ص  H777 هاوتزر،  مدافع 
وقاذفات  احلركة”،  ع����ايل  م��دف��ع��ي  ����ش���اروخ���ي 
ويبلغ  خفيفة،  دروع  على  مثبتة  متعددة  �شواريخ 

مداها حوايل 80 كم.

خطر الوقوع يف م�شتنقع
   لكن اإىل متى ميكن اأن ت�شتمر هذه الوحدة؟ ي�شمل 

ال�شوؤال اأي�شا الطبقة ال�شيا�شية الأمريكية.
   »�شي�شبح الأمر �شعًبا يف امل�شتقبل عندما تتحول 
�شنوات،  طيلة  م�شدود  وطريق  م��اأزق  اىل  احل��رب 
وتبداأ تبدو وكاأنها اأفغان�شتان اأخرى حيث ي�شتمر 
يقول  حلها”،  على  ال��ق��درة  دون  الأم����وال  اإن��ف��اق 

غاريت مارتن.
ا بني  اأي�شً  يف م�شتقبل قريب، قد تظهر خالفات 

احللفاء حول كيفية اإنهاء ال�شراع.
اأو�شنت، عن  اأعلن وزير الدفاع المريكي لويد     
“اإ�شعاف”  اأب���ري���ل، وه���و  ن��ه��اي��ة  ه���دف ج��دي��د يف 
ل  بحيث  املقبلة،  القليلة  ال�شنوات  خ��الل  رو�شيا 
اأوكرانيا يف مكان اآخر.  ميكنها تكرار ما تفعله يف 
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ص  اأن  يبدو  املقابل،  يف 
اأكرث  �شولتز،  اأولف  الأمل���اين  وامل�شت�شار  م��اك��رون 

ا�شتعجال للتو�شل اإىل وقف لإطالق النار.
اي�شا يف  راأيهم  الأمريكيني  للناخبني  و�شيكون     

انتخابات التجديد الن�شفي.
اأ�شعار  وارتفاع  الت�شخم،  النا�ص من  �شئم  »لقد     
الغاز، والقت�شاد، تقول اإيفانا �شرتادنر، و�شيكون 
التي  ب��اي��دن،  لإدارة  ك��ب��رًيا  حت��دًي��ا  بالتاأكيد  ه��ذا 
�شيتعني عليها اإيجاد توازن بني ال�شيا�شات املحلية 

والدولية«.
ترجمة خرية ال�شيباين

نظام عاملي جديد ن�سخة جو بايدن...!

* روائي وكاتب، من موؤلفاته: “مدام اأمريكا: 100 مفتاح لفهم هيالري كلينتون”، 
وهي رواية تاريخية عن بعثة لوي�ص وكالرك ال�شتك�شافية،  و”الطريق اإىل الغرب”، 

و”25 عاًما يف الوليات املتحدة: ثم مت انتخاب ترامب«.

اإل��ي��ه��ا يف  دوائ��ي��ة نحتاج  بنية حتتية  ���ش��رورة وج���ود  لل�شك  جم��ال 
امل�شري  الرئي�ص  م�شت�شار  ت�شريحات  وت��اأت��ي  الطارئة«.  ال��ظ��روف 
الأول  الإف��ري��ق��ي  الطبي  للمعر�ص  القاهرة  تنظيم  م��ع  بالتزامن 
“�شحة اإفريقيا”، بح�شور الرئي�ص عبد الفتاح ال�شي�شي ومب�شاركة 
اأكرث من 102 دولة. واأو�شح تاج الدين، اأن “املعر�ص يحظى بزخم 
وبرعاية  الإفريقية،  واملوؤ�ش�شات  الدول  العديد من  كبري مب�شاركة 
وح�شور الرئي�ص �شخ�شيا«. واأ�شار وزير ال�شحة امل�شري ال�شابق اإىل 
اأن “اإفريقيا تعاين م�شاكل �شحية كثرية وهي �شوق قوية ووا�شعة، 
وميثل املعر�ص دعما كبريا للقارة، ويف نف�ص الوقت نحقق الفائدة 
ال�شي�شي  اأعلن  املعر�ص،  افتتاح  ح�شوره  وخ��الل  معها«.  امل�شرتكة 
اإطالق مبادرة م�شرية لتقدمي 30 مليون جرعة لقاح �شد فريو�ص 

كورونا لدول القارة، بالتن�شيق مع الحتاد الإفريقي.

ال�شائعة  املو�شوعات  اأه��م  تتناول  عمل،  وور���ص  تدريبية  وجل�شات 
بهذا القطاع، حيث تتوىل جلنة فنية ت�شم 29 خمت�شا يف خمتلف 
القطاعات واملوؤ�ش�شات الطبية اإعداد 18 موؤمترا طبيا يت�شمن ما 
يزيد على 350 جل�شة و20 ور�شة عمل، يتم عقدها خالل فعاليات 
املوؤمتر املنعقد على مدار 3 اأيام، مب�شاركة خرباء دوليني يف املجال 

الطبي من دول عدة.
ويجمع املعر�ص ممثلي الرعاية ال�شحية ليوفر لهم بذلك فر�شة 
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ل���ش��ت��ك�����ش��اف م��ا ي��ق��دم يف خم��ت��ل��ف القطاعات 
ال�شيدلنية،  وامل�شتح�شرات  الطبية،  وامل��ع��دات  امل�شتلزمات  مثل 
طب  وم�شتلزمات  ومعدات  الكيميائية،  وامل��واد  املعامل  وم�شتهلكات 
ومقدمي  والفيتامينات،  باجللد،  العناية  وم�شتح�شرات  الأ�شنان، 

الرعاية ال�شحية، وال�شيدليات، وال�شناعات املغذية والتعبئة.

•• القاهرة-وكاالت

تاج  عو�ص  حممد  ال�شحة  ل�شوؤون  امل�شري  الرئي�ص  م�شت�شار  ق��ال 
قوي  �شيا�شي  ق���رار  اإىل  وحت��ت��اج  ب�شدة  ت��ع��اين  اإفريقيا  اإن  ال��دي��ن، 
واإمدادها  ال�شحية  نظمها  اإ���ش��الح  يف  مل�شاعدتها  �شريع  وحت���رك 
تبخل  ل  “القاهرة  اأن  على  م�شددا  الطبية،  وامل�شتلزمات  بالأدوية 
مبد يد العون لأ�شقائها الأفارقة، وهذا ما ظهر جليا خالل ال�شنوات 
“�شكاي  ملوقع  خا�شة  ت�شريحات  يف  الدين  ت��اج  واأ���ش��اف  املا�شية«. 
اأو  الب�شرية  �شواء  وقدراتها  باإمكانياتها  “م�شر  اأن  عربية”،  نيوز 
التخ�ش�شات الطبية اأو اإنتاج الدواء مبا فيها من موؤ�ش�شات دوائية 
قوية للغاية، قادرة على م�شاعدة الدول الإفريقية. الفرتة املا�شية 
اأثبتت مبا ل يدع  الأوكرانية  التي �شهدت جائحة كورونا واحل��رب 

لالأ�شقاء”،  متاحة  م�شر  يف  املوجودة  “القدرات  اإن  ال�شي�شي  وقال 
لي�ص فقط يف  يعاين  لكل من  اإن�شانيا  تقديرا واحرتاما  يكن  واإن��ه 
اإفريقيا بل يف العامل، و”بالإرادة والأمل �شيكون هناك اإجناز وحل 

لأزمات القارة«.
وال�شتقرار  التحديات  مواجهة  على  ق��ادرة  اإفريقيا  اأن  على  و�شدد 

لأنها تعترب �شوقا واعدة لال�شتثمارات.
امل�شتويني  على  ك��ربى  اأهمية  الإفريقي  الطبي  املعر�ص  ويكت�شب 
القاري والعاملي، حيث يعد بوابة القارة وم�شر نحو البتكار والتجارة، 
ليكون مبثابة ملتقى بني ال�شركات العاملية العاملة باملجال الطبي 
ال�شركات  خالله  م��ن  وتعر�ص  �شنوي،  ب�شكل  الإف��ري��ق��ي  واجل��ان��ب 
املختلفة.  الطبية  باملجالت  التكنولوجية  التقنيات  اأح��دث  العاملية 
ويقدم املعر�ص فر�شة تعليمية من خالل جل�شات حما�شرات علمية 

م�ست�سار ال�سي�سي يك�سف عن تعاون م�سر مع اإفريقيا »�سحيا«

يعلن الرئي�ص الأمريكي خالل القمة عن خطوات ترتبط 
ب��ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي وم��ك��اف��ح��ة وب����اء ك��وف��ي��د والتغري 
املناخي، بح�شب غونزاليز. كما ياأمل بايدن بالتو�شل اإىل 
واجهت  لطاملا  ق�شية  يف  الإقليمي  التعاون  ب�شاأن  ات��ف��اق 

انتقادات من احلزب اجلمهوري هي الهجرة.
ويزداد عدد املهاجرين القادمني من دول اأمريكا الو�شطى 
هربا  املتحدة  الوليات  اأرا�شي  لدخول  ال�شاعني  وهايتي 

من الفقر والعنف يف بلدانهم.
القا�شي  بوعدها  الوفاء  يف  الآن  حتى  بايدن  اإدارة  ف�شلت 
اأكرث  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��ده��ا  ه��ج��رة حم��دث��ة،  �شيا�شة  ب��ات��ب��اع 
دونالد  �شلفه  ولي��ة  خالل  ُطبقت  التي  تلك  من  اإن�شانية 
ت���رام���ب. ���ش��م��ن ب��اي��دن ح�����ش��ور روؤ����ش���اء ب���ارزي���ن اآخرين 
األربتو  بينهم الأرجنتيني املعروف مبيله اإىل تيار الي�شار 
جاير  امل��ت�����ش��دد  اليميني  ال��ربازي��ل��ي  ون��ظ��ريه  ف��رن��ان��دي��ز 
الالتينية يف  اأم��ريك��ا  برنامج  م��دي��ر  واأ���ش��ار  ب��ول�����ش��ون��ارو. 
“مركز وودرو ويل�شون الدويل للباحثني” بنجامن غيدان 

اإىل اأن غياب لوبيز اأوبرادور �شيحدث “فجوة كبرية«.
ثانوية  “حبكة  ك��ان  باملقاطعة  التهديد  ب��اأن  غيدان  وذك��ر 
موؤ�شفة حقا قبيل القمة لأنها ا�شتنزفت طاقة دبلوما�شية 

اأمريكية هائلة«.
ال�شني  ت�شتثمر  اأن���ه يف ح��ني  اإىل  ك��ذل��ك  ال��ب��اح��ث  وا���ش��ار 
حتى  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  يعر�ص  مل  املنطقة،  يف  ب�شخاء 

الآن اأي جهود اقت�شادية ملمو�شة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

الرئي�ص  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  الأمريكيتني”  “قمة  ت��ب��داأ 
الأمريكي جو بايدن ويفرت�ص اأن تك�شف النقاب عن حقبة 
اأمريكا  ودول  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  التعاون  من  جديدة 
العديد من  انطالقها  قل  ت�شهد حتى  اأنها  اإل  الالتينية، 

العرثات بينما ما زالت قائمة املدعوين مل تكتمل.
ومن املتوقع اأن يبداأ القادة الإقليميون الثنني حمادثاتهم 
اإظهار  اإىل  اأجنلي�ص. تطمح وا�شنطن  اأ�شبوع يف لو�ص  ملدة 
قوتها اأمام ال�شني التي تتحرك للتغلغل يف منطقة لطاملا 
الأبي�ص  ال��ب��ي��ت  ل��ك��ن  وا���ش��ن��ط��ن.  اع��ت��ربت مب��ث��اب��ة ملعب 
خاللها  من  يحاول  التي  املدعوين  قائمة  بعد  ي�شدر  مل 
مانويل  اأن��دري�����ص  املك�شيكي  الرئي�ص  م��ع  اأزم���ة  فتيل  ن��زع 
تتم  م��ا مل  الأخ���ري بعدم احل�شور  اأوب�����رادور. ه��دد  لوبيز 
تلك  ذل��ك  يف  مب��ا  ا�شتثناء،  دون  املنطقة  دول  كافة  دع��وة 
كوبا  مثل  معها،  التعامل  املتحدة  ال��ولي��ات  تريد  ل  التي 
وفنزويال ونيكاراغوا. وكان بايدن الذي تعّهد الدفاع عن 
الدميوقراطية يخطط ل�شتبعاد حكومات ا�شتبدادية من 
الأبي�ص  البيت  م�شت�شاري  كبري  واأف���اد  املدعوين.  قائمة 
ال�شحافيني  غونزاليز  خوان  الالتينية  اأمريكا  �شوؤون  يف 
اآمنة ومن  ل�”تقدمي روؤي��ة عن منطقة  اأن بايدن يخطط 
الطبقة املتو�شطة ودميوقراطية” وهو اأمر ي�شب “ب�شكل 
جوهري يف م�شلحة الأمن القومي الأمريكي«. ويتوقع اأن 

»قمة الأمريكيتني« تواجه عرثات قبل انطالقها 

•• بغداد-وكاالت

دخ���ل���ت ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
ال��ع��راق مرحلة ح��رج��ة، م��ع قرب 
اأع��ط��اه��ا زعيم  ال��ت��ي  املهلة  ان��ت��ه��اء 
ال�شدر  مقتدى  ال�����ش��دري  ال��ت��ي��ار 
بهدف  التن�شيقي  الإط�����ار  ل��ق��وى 
بينما  اجل��دي��دة،  احلكومة  ت�شكيل 
اأخرى حماولتها  اأط��راف  توا�شل 
الأخ����رية ق��ب��ل الن��ف��ت��اح ع��ل��ى عدة 
ال�شدر  واأع����ل����ن  ����ش���ي���ن���اري���وه���ات. 
منت�شف �شهر مايو املا�شي حتوله 
على  الوطنية”،  “املعار�شة  اإىل 
التن�شيقي،  الإط��ار  قوى  ت�شكل  اأن 
مب�������ش���ارك���ة الأح����������زاب الأخ��������رى، 
“موقف  باتخاذ  مهددا  احلكومة، 
وزارة  ولدة  ع���دم  ح���ال  يف  اآخر” 
حينها:  ال�����ش��در  وق�����ال  ج���دي���دة. 
“بقي لنا خيار ل بد اأن جنربه وهو 
التحول اإىل املعار�شة الوطنية ملدة 
اإن جنحت  ي��وم��ا.   30 ل تقل ع��ن 
ال��ربمل��ان��ي��ة، مبا  والكتل  الأط����راف 
فيها من ت�شرفنا بالتحالف معهم، 
معاناة  ل���رف���ع  ح��ك��وم��ة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل 
حمذرا اأن  ال�شعب، فبها ونعمت”، 
“عك�ص ذلك �شيكون لنا قرار اآخر 

نعلنه يف حينه«.

�شيناريوهات متعددة
الأخرية،  املهلة  انتهاء  ق��رب  وم��ع 
فاإن البالد ترتقب ما �شتوؤول اإليه 
الأمور يف ظل اأو�شاع مربكة، ب�شبب 
والن�شداد  امل��ال��ي��ة  امل���وازن���ة  غ��ي��اب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي، ف�����ش��ال ع���ن خم���اوف 
من النزلق نحو الفو�شى يف ظل 

امتالك جميع الأطراف لل�شالح.
وي��ب��دو اأن ال��ت��ح��رك ال��داخ��ل��ي مع 
قرب انتهاء مهلة ال�شدر مل يثمر 

عن حل يقرب وجهات نظر الفرقاء 
مراقبون  يرى  بينما  ال�شيا�شيني، 
اإق��ل��ي��م��ي��ة قد  اأن ه��ن��اك م���ب���ادرات 

حتلحل الن�شداد ال�شيا�شي.
وقال املحلل ال�شيا�شي اأثري ال�شرع 
املطروحة  “ال�شيناريوهات  اإن 
هي  ال�شدر  مهلة  انتهاء  ق��رب  مع 
اإب���ق���اء ال��رئ��ا���ش��ات ال���ث���الث، وهذا 
امل���ب���ادرة الأخ����رية ال��ت��ي قد  ح�شب 
يطرحها الإطار التن�شيقي، واأي�شا 
�شتكون  رمبا  كردية  مبادرة  هناك 
م�شابهة ملبادرة الإطار، نظرا لعدم 

وجود حل على الإطالق«.
 واأو�شح ال�شرع ملوقع “�شكاي نيوز 
الفرتة  ه����ذه  “يف  اأن�����ه  عربية”، 
املتحدة  ال��ولي��ات  �شفرية  و�شلت 
رومان�شكي،  األ���ي���ن���ا  ال����ع����راق  اإىل 
ولديها  ال��ع��ادة  ف��وق  �شفرية  وه��ي 
�����ش����الح����ي����ات وا������ش�����ع�����ة، وع����ق����دت 
اجتماعات مع ال�شفري الربيطاين 
ومع مبعوثة الأمم املتحدة جينني 
تفوي�ص  لديها  ال��ت��ي  بال�شخارت 
ال�شيا�شي،  الن�شداد  حالة  باإنهاء 
اإقليمي  ح���راك  اأم���ام  يجعلنا  مم��ا 
ال�شيا�شي  ال��ف��اع��ل  على  ي��وؤث��ر  ق��د 

الداخلي«.
العراقي  ال�شيا�شي  املحلل  وي���رى 
هو  رمب��ا  الأف�شل  “ال�شيناريو  اأن 
الكاظمي  م�شطفى  حكومة  اإبقاء 
وتخويل  اجل���م���ه���وري���ة،  ورئ���ي�������ص 
ب��ب��ع�����ص الأم������ور نظرا  احل��ك��وم��ة 
اأعمال،  ت�شريف  حكومة  لكونها 
ان��ت��خ��اب��ات مبكرة  اأن جت���ري  ع��ل��ى 
ت��ع��دي��ل قانون  ب��ع��د ع���ام���ني، م���ع 

النتخابات«.
غري  ال�شيا�شية  الأزم���ة  وتتوا�شل 
 7 نحو  منذ  ال��ع��راق  يف  امل�شبوقة 
النتخابات  اإج�����راء  ع��ق��ب  اأ���ش��ه��ر، 

اأكتوبر  يف  امل���ب���ك���رة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
امل��ا���ش��ي، ال��ت��ي اأف����رزت ف���وز التيار 
اأقرب  ع��ن  ب��ف��ارق كبري  ال�����ش��دري 
م���ن���اف�������ش���ي���ه م�����ن ق�������وى الإط���������ار 
ال�شيناريوهات  وح��ول  التن�شيقي. 
حالة  يف  ال�������ش���در  اأم�������ام  امل���ت���اح���ة 
ان��ت��ه��ت امل��ه��ل��ة ال��ت��ي م��ن��ح��ه��ا، قال 
اإن  امل��ي��زان  كتاب  ال�شيا�شي  املحلل 
“اخليار الأق��وى بعد انتهاء املهلة 
هو اإعادة النتخابات، واأغلب الكتل 
ال�شيا�شية بداأت تلوح بهذه الورقة 

يف الفرتة الأخرية«.
ملوقع  ح���دي���ث  امل����ي����زان يف  واأ�����ش����ار 
اأنه  اإىل  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
“يف حال عدم التو�شل اإىل نتيجة 
بعد مهلة ال�شدر، ف�شيقوم الأخري 
التيار  م����ن  ج���م���ه���وره  ب��ت��ح��ري��ك 
ال�شوارع  اإىل  واإن���زال���ه  ال�����ش��دري 
ال�شيا�شية  ال��ك��ت��ل  ع��ل��ى  لل�شغط 

واحل���ك���وم���ة احل���ال���ي���ة، م����ن اأج����ل 
ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة اجل�����دي�����دة«. 
وبح�شب امليزان فاإنه “يف حال عدم 
التو�شل اأي�شا اإىل نتيجة �شيذهب 
النتخابات،  اإع������ادة  اإىل  ال�����ش��در 
وال���ك���ل ���ش��ي��ذه��ب يف ال��ن��ه��اي��ة اإىل 
نظرا  النتخابات،  اإع��ادة  �شيناريو 
احلالية  وال�������ش���راع���ات  ل��ل��ظ��روف 
ب���ني الكتل  ت��ف��اه��م  وع�����دم وج�����ود 

ال�شيا�شية«.

مبادرة جديدة
احلرج،  الوقت  يف  امل�شاعي  و�شمن 
اأع�����ل�����ن احل���������زب ال����دمي����ق����راط����ي 
م�شعود  ب���زع���ام���ة  ال���ك���رد����ش���ت���اين 
بارزاين “�شمن التحالف الثالثي” 
عزمه اإطالق مبادرة جديدة حلل 

اأزمة ت�شكيل احلكومة.
وذك����ر ع�����ش��و احل����زب م��ه��دي عبد 

ال���ك���رمي يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي، اأن 
�شعب  اأم����ر  ال���ربمل���ان  ح���ل  “خيار 
احلالية”،  ل��ل��ظ��روف  وف��ق��ا  ج����دا 
املقبلة  “الأيام  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
�شت�شهد طرح مبادرة زعيم احلزب 
الكرد�شتاين م�شعود  الدميقراطي 
�شيحل  خ��الل��ه��ا  وم����ن  ب��������ارزاين، 
الكثري من امل�شاكل التي ت�شببت يف 
اأ�شبحت  امل��ب��ادرة  احلالية.  الأزم��ة 
ب�شكل  ت��ط��رح  ل��ك��ن��ه��ا مل  ن��ا���ش��ج��ة 
ر�شمي حتى اللحظة«. ومنذ اإجراء 
النتخابات النيابية يف العا�شر من 
القوى  تتمكن  مل  املا�شي،  اأكتوبر 
تاأليف  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  ال�شيا�شية 
رغبة  ب�شبب  اجل��دي��دة،  احلكومة 
بزعامة  الوطن”  “اإنقاذ  حتالف 
“اأغلبية  حكومة  بت�شكيل  ال�شدر 
فيما ت�شعى قوى الإطار  وطنية”، 
التن�شيقي اإىل حكومة “توافقية«.

   وي��ت��وا���ش��ل الإ����ش���راب ال����ذي مت 
ات���خ���اذه يف ج��ل�����ش��ة ط���ارئ���ة عقدت 
كامل  اأ���ش��ب��وع  م��دى  على  ال�شبت، 
قابل للتجديد.   وي�شمل الإ�شراب 
والداري،  وامل��ايل  العديل  الق�شاء 
با�شتثناء الق�شايا املت�شلة بالإرهاب 
العمومية،  النيابة  م�شتوى  على 

واإ�شدار الأذون بالدفن.
الق�شاة  رئ��ي�����ص ج��م��ع��ي��ة  واأف�����اد     
ال��ت��ون�����ش��ي��ني اأن���������ص احل���م���اي���دي، 
لالإ�شراب  ال�شتجابة  ن�شبة  ب���اأن 
“كانت  ال��ب��الد  حم��اك��م  مبختلف 
كافة  وح�������دة  واث���ب���ت���ت  ق���ي���ا����ش���ي���ة 
م�شريا  الق�شائية”،  ال��ه��ي��اك��ل 
ن�شبة  بلغت  حمكمة   15 اأن  اإىل 

الإ�شراب فيها 100 باملائة.
اأن�����������ص احل�����م�����اي�����دي يف     واأك����������د 
ت�شريحات اعالمية اأم�ص الثنني، 
اأن عددا كبريا من الق�شاة ظلموا 
ومل يقع حتى بحثهم على م�شتوى 

عددا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ت��ف��ق��دي��ة، 
التحقيق وق�شاة  كبريا من ق�شاة 
امل�شمولني  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال���ن���ي���اب���ة 
اإعفاوؤهم  مت  الإع���ف���اءات،  بقائمة 
يف  اأ�شخا�ص  و�شع  رف�شوا  لأن��ه��م 
تدينهم،  موؤيدات  اأي  دون  ال�شجن 
وخدمة لأهداف �شيا�شية بعيدة عن 

م�شلحة تون�ص وفق ت�شريحه.
   و�شدد احلمايدي على اأن الق�شاة 
برنامج  اأي  يف  ي���ن���خ���رط���ون  ل����ن 
�شيا�شي �شواء مع الرئي�ص اأو �شده 
ينخرطون  ال��ق�����ش��اة  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
ا�شتقالل  وه���و  وح��ي��د  ب��رن��ام��ج  يف 
ال�شلطة الق�شائية ح�شب قوله يف 
ت�شريح للديوان اف ام على هام�ص 

ندوة عقدت اأم�ص الثنني
   وقال احلمايدي: “نحن ل ندافع 
على الق�شاة ال� 57 فقط نحن بل 
الق�شائية  ال�����ش��ل��ط��ة  ع��ل��ى  ن��داف��ع 
وع����ل����ى ال����ن����ظ����ام ال����دمي����ق����راط����ي 

وحرياتهم”،  النا�ص  حقوق  وعلى 
معركة  لي�شت  املعركة  اأن  م�شيفا 
ق�شاة فقط بل معركة كل ال�شعب 

التون�شي، وفق تعبريه.
   وذّكر اأن�ص احلمايدي باأن جمعية 
بوجود  اأق���ّرت  التون�شيني  الق�شاة 
ف�شاد داخل الق�شاء وكانت اأّول من 
اأ�شارت اإىل مظاهره، لكن معاجلته 
وفق  بل  الطريقة  بهذه  تكون  “ل 
م���ب���ادئ امل��ح��اك��م��ة ال���ع���ادل���ة وحق 
الدفاع والق�شاء الذي �شلبه رئي�ص 
على  اخت�شا�شاته”،  اجلمهورية 

حد تعبريه.
القا�شية  اأف������ادت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن     
ع���ائ�������ش���ة ب��ل��ح�����ش��ن ب������اأن اإ�����ش����راب 
باملائة   100 بن�شبة  جنح  الق�شاة 

يف اأول اأيام الإ�شراب. 
عائ�شة  ال��ق��ا���ش��ي��ة  وا���ش��ت��ن��ك��رت    
بلح�شن قرار اإعفاء ق�شاة معتربة 
�شيا�شية  ت�شفية  ال��ق��رار  ه���ذا  اأن 

لل�شلطة الق�شائية واعتداء �شارخ 
على الق�شاء وي�شتهدف ا�شتقاللية 

ال�شلطة الق�شائية وفق قولها.
عائ�شة  ال���ق���ا����ش���ي���ة  وط����ال����ب����ت    
بلح�شن رئي�ص الدولة قي�ص �شعيد 
ب��ال��رتاج��ع ع��ن ق��رار اإع��ف��اء ق�شاة 
قائلة: “هذا املطلب ل رجوع عنه 
“ موؤكدة مت�شك الق�شاة با�شتقالل 
بني  والف�شل  الق�شائية  ال�شلطة 
ال���ق���ان���ون ح�شب  ب���دول���ة  ال�����ش��ل��ط 

تعبريها .
  هذا ورف�ص احّتاد ق�شاة حمكمة 
امل��ح��ا���ش��ب��ات، اإع���ف���اء ال��ق�����ش��اة دون 
التاأديبي، ملا يف ذلك  امل��رور بامل�شار 
وعزل  ال����رباءة  لقرينة  خ���رق  م��ن 

للق�شاة بال�شبهة اأو بدون �شبهة.
   كما ن���ّدد يف ب��ي��ان اأ���ش��دره اأم�ص 
الق�شاة  ح�����ّق  ب��ت��ق��ي��ي��د  الث����ن����ني، 
منعهم  عرب  التقا�شي  يف  املعفّيني 
اأمام  اإعفائهم  الطعن يف قرار  من 

�شدور  ب��ع��د  اإّل  الإداري  ال��ق�����ش��اء 
حكم جزائي باّت، موؤّكدا اأّن اللجوء 

اإىل الق�شاء حّق ل ميكن �شلبه.
حمكمة  ق�������ش���اة  احت�������اد  ودع�������ا     
�شعيد  قي�ص  الرئي�ص  املحا�شبات، 
واملر�شوم  الإع��ف��اء  اأم���ر  اإل��غ��اء  اإىل 
ا�شتقاللّية  واح���رتام  ل��ه،  املوؤ�ّش�ص 
ال�����ش��ل��ط��ة ال��ق�����ش��ائ��ّي��ة وال���ك���ّف عن 
ة  العام �شّدها، خا�شّ الراأي  تاأليب 
واأّن ذلك من �شاأنه تهديد ال�شالمة 
اإّي���اه  حمملة  للق�شاة،  اجل�����ش��دّي��ة 
مناخ  تعّكر  ع��ن  كاملة  امل�شوؤولية 
ال���ع���م���ل ب���امل���ح���اك���م ت��ب��ع��ا لن���ع���دام 

الأمان الوظيفي للق�شاة.
اإىل  املالّيني  الق�شاة  كاّفة  ودع��ا     
ت��ع��ل��ي��ق ال��ع��م��ل ال����ذي مّت اإق������راره، 
الهياكل  بقّية  مع  تن�شيقه  م��وؤّك��دا 
ا�شتقاللّية  ع��ن  ال��دف��اع  �شبيل  يف 
ن�ص  ح�شب  التون�شيني،  الق�شاة 

البيان.

العملية ال�شيا�شية تدخل مرحلة حرجة 

بدء العد التنازيل ملهلة ال�سدر.. والعراق يبحث عن خمرج الطوارئ

حماكم تون�س بدون ق�شاة:

احلمايدي: ن�سبة ال�ستجابة لالإ�سراب كانت قيا�سية

حم��اك��م  ت�����ش��ه��د     
ت��ون�����س ب���داي���ة من 
الثنني،  اأم�����س  ي��وم 
العمل  ع��ن  اإ���ش��راب��ا 
امتثال لقرار املجل�س 
جلمعية  ال���وط���ن���ي 
التون�شيني،  الق�شاة 
اح���ت���ج���اج���ا ع��ل��ى 
 57 اإع����ف����اء  ق�����رار 
عن  وتعبريا  قا�شيا، 
القطعي”  “الرف�س 
الأعلى  املجل�س  حلّل 

للق�شاء. 

•• الفجر -تون�س

رئي�ص جمعية الق�شاة التون�شيني اأن�ص احلمايدي
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اإن عدد �شحايا  الثنني  اأم�ص  الهندية   ال�شرطة  م�شوؤول من  قال   
حادث �شقوط حافلة يف واد يف ولية اأوتاراخند يف �شمال الهند ارتفع 
اإنقاذ  راكبا ومت   30 اأن احلافلة كانت تقل  26 قتيال، م�شيفا  اإىل 

اأربعة اأحدهم يف حالة حرجة.
اأوتاركا�شي، الذي  اأربان يادوفان�شي امل�شوؤول بال�شرطة يف حي  وقدم 
وق��ع ب��ه احل���ادث اأم�����ص الأح����د، ل��روي��رتز حت��دي��ث اأع����داد ال�شحايا 

اليوم.
“كانت  ات�����ش��ال هاتفي  ل��روي��رتز يف  بال�شرطة  اآخ���ر  م�����ش��وؤول  وق���ال 
احلافلة يف طريقها اإىل يامونوتري وعلى متنها 29 راكبا” م�شريا 

اإىل منبع نهر يامونا الذي يعترب مزارا دينيا.
يف  بانا  منطقة  من  طريقها  يف  كانت  احلافلة  اأن  امل�شوؤول  واأ���ش��اف 

ولية ماديا برادي�ص بو�شط الهند.
نقل  الإنقاذ جارية مع  اأن عمليات  �شاه  اأميت  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 

اجلرحى اإىل اأقرب م�شت�شفى.
وكتب على تويرت اأنه مت ا�شتدعاء القوة الوطنية ملواجهة الكوارث.

 
 

 اأُجرب وزير اخلارجية الرو�شي �شريغي لفروف على اإلغاء زيارة اإىل 
�شربيا  اأم�ص الثنني بعدما منعت عدة دول جماورة لها طائرته من 

عبور اأجوائها، وفق ما اأفاد م�شوؤولون.
وكان من املقرر اأن يعقد لفروف حمادثات مع م�شوؤولني يف بلغراد 
اأوروب��ا منذ  التي تعد بني عدد قليل من ال��دول احلليفة ملو�شكو يف 
غزو اأوكرانيا يف وقت �شابق هذا العام. ونقلت وكالت اإخبارية رو�شية 
“الدول  اإن  قولها  زاخ��اروف��ا  م��اري��ا  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  الناطقة  ع��ن 
ال�شماح مبرور  رف�شها  الت�شال عرب  قناة  اأغلقت  ب�شربيا  املحيطة 
واأ�شافت  اإىل �شربيا«.  متوّجها  كان  الذي  �شريغي لف��روف  طائرة 
“كان على الوفد الرو�شي اأن ي�شل اإىل بلغراد لإجراء حمادثات. لكن 
اأغلقت  الأطل�شي  �شمال  الأوروب���ي وحلف  الحت��اد  دول من�شوية يف 
نوفو�شتي”  “في�شريين  �شحيفة  وقالت  طائرته.  اأم��ام  اأجواءها” 
ال�شربية اإن بلغاريا ومقدونيا ومونتينيغرو رف�شت ال�شماح لطائرة 
رو�شي  دبلوما�شي  م�شدر  اأف��اد  جهته،  من  اأجوائها.  بعبور  لف��روف 

وكالة “اإنرتفاك�ص” اأن الوزير مل ميلك خيارا غري اإلغاء الزيارة.
وقال امل�شدر “ما زال على الدبلوما�شية الرو�شية تعّلم التخاطر«.

 
حوادث  يف  اآخرين  ع�شرين  من  اأك��رث  واأ�شيب  اأ�شخا�ص  ت�شعة  ُقتل 
اإطالق نار بثالث مدن اأمريكية ليل ال�شبت و�شباح الأحد، يف اأحدث 
اندلع لأعمال العنف بالأ�شلحة النارية يف اأعقاب ثالث وقائع اإطالق 
نار جماعي هزت الوليات املتحدة. ففي فيالدلفيا، قالت ال�شرطة اإن 
مواجهة ت�شاعدت بني رجلني لتتحول اإىل معركة بالأ�شلحة النارية 
اأُطلق خاللها الر�شا�ص على حانة ومطعم مزدحمني، مما اأدى اإىل 
مقتل ثالثة اأ�شخا�ص واإ�شابة 12 اآخرين واإثارة الذعر مع حماولة 
نار  اإط��الق  اأن  ال�شرطة  ذك��رت  الثانية،  الواقعة  ويف  ال��ف��رار.  النا�ص 
ت�شاتانوجا  يف  حانة  م��ن  بالقرب  ال�شبت  ليل  منت�شف  بعد  ان��دل��ع 
الواقعة  اأم���ا  م�شابا.  و14  قتلى  ث��الث��ة  اأوق���ع  مم��ا  تني�شي  ب��ولي��ة 
اأن  عن بيان لل�شرطة  “دبليو.اإي.واي.اآي”  الثالثة، فقد نقلت قناة 
حادث اإطالق نار اآخر وقع يف ال�شاعات الأوىل من �شباح الأحد اأدى 
اإىل مقتل ثالثة اأ�شخا�ص واإ�شابة اثنني اآخرين يف �شاجيناو بولية 
النار  اإط���الق  حالتي  عك�ص  على  اإن���ه  ال�شرطة  وق��ال��ت  مي�شيجان. 
الأخريني واللتني اأثرتا على املارة فاإن الأ�شخا�ص اخلم�شة يف حادث 
اأي م�شتبه بهم رهن  مي�شيجان �شالعون فيه. ومل يتم الإب��الغ عن 
الحتجاز حتى م�شاء الأحد يف اأي من حوادث اإطالق النار. ووقعت 
حوادث اإطالق النار هذه يف اأعقاب اأخرى اأ�شقط اأحدها ع�شرة قتلى 
21 يف  اآخ��ر بحياة  اأودى  يف حمل بقالة يف بوفالو بنيويورك، فيما 

مدر�شة ابتدائية يف يوفالدي بتك�شا�ص.

عوا�صم

نيودلهي

مو�صكو

وا�صنطن

حمكمة اإ�سرائيلية جتدد
 العتقال بحق فل�سطيني فرن�سي 

•• القد�س-اأ ف ب

جددت ال�شلطات الإ�شرائيلية ليل الأحد الثنني اعتقال املحامي الفرن�شي 
وثائق  بح�شب  الأق���ل  على  اأ���ش��ه��ر  لثالثة  احل��م��وري  ���ش��الح  الفل�شطيني 

قانونية اطلعت عليها وكالة فران�ص بر�ص.
اأ�شهر  ثالثة  بال�شجن  اإ�شرائيلية  ع�شكرية  حمكمة  ق�شت  اآذار-م��ار���ص  يف 
اجلبهة  يف  نا�شط  ب��اأن��ه  اإي���اه  لتهامها  ع��ام��ا-  احلموري-37  على  اإداري����ا 
الإداري  والعتقال  نفاها.  لطاملا  تهمة  وهي  فل�شطني،  لتحرير  ال�شعبية 
اإجراء مثري للجدل ي�شمح للدولة العربية ب�شجن اأ�شخا�ص من دون تهمة 

ملدة �شتة اأ�شهر قابلة للتجديد.
مارك�شية  خ��ل��ف��ي��ة  ذات  م��ن��ظ��م��ة  فل�شطني  ل��ت��ح��ري��ر  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  واجل��ب��ه��ة 
ال�شلطات  وتتهم  “اإرهابية”.  الأوروبي  الدولة العربية والحتاد  تعتربها 
“ال�شمري”  فل�شطينية مثل موؤ�ش�شة  الإ�شرائيلية منظمات غري حكومية 
لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  مع  �شالت  لها  ب��اأن  احلموري  فيها  يعمل  التي 

فل�شطني وهو ما تنفيه هذه املنظمات اأي�شا.
يف نهاية ني�شان-اأبريل قالت اخلارجية الفرن�شية اإنها تاأمل يف الإفراج عن 
احلموري وباأن يتمكن من عي�ص حياة طبيعية يف القد�ص حيث ولد وعا�ص 

وباأن حت�شل زوجته واأولده على حق التوجه اإىل هناك للقائه.
اأيلول- اإ�شرائيل جددت ليل الأحد الثنني حتى تاريخ اخلام�ص من  لكّن 

الثنني  اأو جت��دي��ده  ان��ت��ه��اوؤه  م��ق��ررا  ك��ان  ال��ذي  الإداري  اعتقاله  �شبتمرب 
حماموه  تلقاها  التي  الع�شكري  الق�شاء  لوثائق  وفقا  حزيران-يونيو   6

واطلعت عليها فران�ص بر�ص.
�شبق للحموري اأن اأم�شى اأحكاما لفرتات متفاوتة يف ال�شجون الإ�شرائيلية. 
وقد �ُشجن بني العامني 2005 و2011 بعدما دانته حمكمة اإ�شرائيلية 
بالتخطيط لغتيال الزعيم الروحي حلزب �شا�ص الديني املت�شّدد احلاخام 

عوفاديا يو�شف.

حتذيرات من األعيب حوثية جتاه الهدنة يف اليمن

قد فاقم معاناة ثالثة ماليني �شخ�س 

امل�ساعدات الدولية ل�سمال �سوريا عرب تركيا مهددة 

اإ�سرائيل ترف�س اتهامات لبنان.. وت�ستبعد ن�سوب �سراع 
ملوا�شل��ة املفاو�ش�����ات ب�ش�اأن تر�ش�����يم احل������دود البحرية اجلنوبية مع 

اإ�شرائيل.
القت�شادية  املنطقة  داخ���ل  يقع  املعني  احل��ق��ل  اإن  اإ���ش��رائ��ي��ل  وت��ق��ول 

اخلال�شة التابعة لها ولي�ص يف املياه املتنازع عليها.
وقالت وزيرة الطاقة الإ�شرائيلية كارين احلرار ملحطة اإذاعة تل اأبيب 
الواقع”.  بعيدة متاما عن  اللبنانية”  “الرواية  “هذه  اإف.اإم   103
واأ�شافت اأنه مل يكن هناك اأي تعد على الإطالق من جانب اإ�شرائيل.
وكانت جماعة حزب اهلل اللبنانية املدعومة من اإيران، والتي خا�شت 
عدة حروب مع اإ�شرائيل، قد حذرت اإ�شرائيل يف ال�شابق من التنقيب 
النزاع وقالت  املتنازع عليها حتى يحل  املنطقة  والغاز يف  النفط  عن 

اإنها �شتتخذ اإجراء اإذا حدث ذلك.
“ل�شنا عند هذه  الت�شعيد  �شوؤال عن فر�ص  ردا على  احل��رار  وقالت 

الكالم  “بني  الن��ف�����ش��ال  ه��و  ه���ذا  الإط�����الق. حقيقة،  ع��ل��ى  امل��رح��ل��ة 
والواقع” الذي يجعلني اأعتقد اأنهم لن يتخذوا اأي اإجراء«.

لكنها اأ�شافت “اإ�شرائيل تتخذ ا�شتعداداتها واأو�شي باأل يحاول اأحد 
مفاجاأة اإ�شرائيل«.

ومل يرد تعليق فوري من الوليات املتحدة التي بداأت الو�شاطة غري 
املبا�شرة بني اجلانبني يف عام 2000 لت�شوية خالف يعطل التنقيب 

عن الطاقة يف �شرق املتو�شط منذ فرتة طويلة.
وقالت اإنرجيان اإن وحدة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة و�شلت يوم 
الأحد اإىل حقل كاري�ص الذي يبعد نحو 80 كيلومرتا غربي مدينة 
ال�شركة  وقالت  الإ�شرائيلية اخلال�شة.  القت�شادية  املنطقة  حيفا يف 

اإنها تعتزم بدء ت�شغيلها يف الربع الثالث من العام.
ومتتد  جنوبا  اأو���ش��ع  ب��زاوي��ة  البحر  تقطع  ح���دوده  اإن  لبنان  وي��ق��ول 

�شمال مما يخلق مثلثا من  اأبعد  اإ�شرائيل  بها  التي تطالب  احل��دود 
املياه املتنازع عليها.

ويف العام املا�شي و�شع لبنان امل�شاحة التي يطالب بها بنحو 1400 
كيلو مرت مربع لتت�شع بذلك املنطقة املتنازع عليها مع اإ�شرائيل.

 وقال مكتب رئي�ص حكومة ت�شريف الأعمال اللبنانية جنيب ميقاتي 
املبعوث  دع��وة  على  واف��ق  ع��ون  مي�شال  اللبناين  الرئي�ص  اإن  الثنني 
ب�شاأن  املفاو�شات  ملوا�شلة  ب��ريوت  اإىل  هوك�شتاين  امو�ص  الأمريكي 

تر�شيم احلدود البحرية اجلنوبية مع اإ�شرائيل.
املتنازع  امل��ي��اه  يف  عدواين”  “عمل  اأي  م��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل  ل��ب��ن��ان  وح���ذر 
بعد  البحرية  الطاقة  م��وارد  تطوير  يف  الدولتان  تاأمل  حيث  عليها 
ال�شاحل  اإنرجيان ومقرها لندن قبالة  و�شول �شفينة تديرها �شركة 

ل�شتخراج الغاز لإ�شرائيل.

•• القد�س-رويرتز

 نفت اإ�شرائيل اتهام لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه يف 
البحر املتو�شط وهونت اأم�ص الأول الثنني من احتمال ن�شوب �شراع 

ب�شبب هذا اخلالف.
وبعد م�شي �شهور على تعرث حمادثات تتو�شط فيها الوليات املتحدة 
اأي  الأح��د من  اأم�ص  ب��ريوت  البحرية، ح��ذرت  ب�شاأن تر�شيم احل��دود 
�شركة  ت�شغلها  �شفينة  ردا على و�شول  املتنازع عليها  املياه  اأن�شطة يف 

اإنرجيان ومقرها لندن لإنتاج الغاز لإ�شرائيل.
جنيب  اللبناني�ة  الأع��م��ال  ت�شريف  حكوم������ة  رئي�ص  مكتب  وق���ال 
على  واف�����ق  ع������ون  مي�ش�����ال  الرئي�ص  اإن  الثنني  الي������وم  ميقات������ي 
بي������روت  اإىل  هوك�ش����تاين  ام�������و�ص  الأمريك�����ي  املبع�������وث  دع������وة 

•• عوا�صم-وكاالت

األع��ي��ب حوثية  م��ن  �شيا�شيون  ح��ذر 
املتحدة  الأمم  بجهود  تهدد  جديدة 
اليمن  يف  الن�شانية  ال��ه��دن��ة  م��د  يف 

���ش��ه��ري��ن ج��دي��دي��ن يف ظ��ل ا���ش��ت��ئ��ن��اف امل�������ش���اورات بني 
احلكومة اليمنية ووفد احلوثيني يف العا�شمة الأردنية 

عمان.
ووف����ق ���ش��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ش���ادرة اأم�����ص الث���ن���ني، ي�شعى 
احل���وث���ي���ون ل��ل��ت��ه��رب م���ن ال��ت��زام��ات��ه��م جت����اه الهدنة 
الن�شانية التي مت التفاق عليها وممار�شة انتهاكاتهم 
اعتبار  اأي  و�شع  دون  اليمني  ال�شعب  جت��اه  امل�شتمرة 
واأطراف  املتحدة  الأمم  برعاية  تتم  التي  لالتفاقات 

اأخرى حمايدة.

انتكا�شة الهدنة
املبعوث  اإع���الن  اأّن  اليمني  لل�شاأن  م��راق��ب��ون  واع��ت��رب 
الأمم�����ي ه��ان�����ص غ���رون���دب���رغ ع���ن م��واف��ق��ة احلكومة 
الهدنة  مت��دي��د  على  احل��وث��ي��ة  وامليلي�شيات  ال�شرعية 
�شهرينْن اإ�شافّينينْ ا�شتجابة مبا�شرة لل�شغوط الدولية، 
اإىل  الأر����ص  املعطيات على  فيه  ت�شري  ال��ذي  الوقت  يف 
ال�شراع  من  قادمة  جلولة  اليمنيني  الفرقاء  ا�شتعداد 
ال��ن��ار وتعرث تنفيذ  اإط���الق  ال��ت��زام ه�ص بوقف  يف ظ��ل 

بنود الهدنة التي رعتها الأمم املتحدة.
اأن  “العرب”  �شحيفة  وف��ق  امل��راق��ب��ون  ه���وؤلء  ورج���ح 
تتعر�ص الهدنة لنتكا�شة مفاجئة و�شريعة اإذا مل ينجح 
املجتمع الدويل يف اإحداث توازن يف املكا�شب التي جتعل 
من وقف اإطالق النار م�شلحة م�شرتكة لطريف النزاع 

يف اليمن.
ال�شيا�شات عزت  ل��ب��ح��وث  ف��ن��ار  م��رك��ز  رئ��ي�����ص  واع��ت��رب 
بها  اأدىل  ال��ت��ي  الأخ�����رية  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  اأن  م�شطفى 
عبدال�شالم،  حممد  احل��وث��ي  ميلي�شيا  با�شم  الناطق 
اأن  اإىل  ت�شري  الهدنة،  متديد  ب��دء  م��ع  تزامنت  وال��ت��ي 
بالتزاماتها  الإي��ف��اء  متاماً  ترف�ص  احلوثية  امليلي�شيا 
�شيطرتها من  م��ن��اط��ق  امل��وظ��ف��ني يف  روات����ب  ب�����ش��رف 
وقبله  الهدنة  ات��ف��اق  ح�شب  احل��دي��دة  ميناء  اإي����رادات 
مدة  تنتهي  اأن  م��رج��ح��ا   ،2018 ���ش��ت��وك��ه��ومل  ات��ف��اق 
متديد الهدنة دون تنفيذ اللتزامات احلوثية يف �شقها 
هو  دخ��ل  تعز  معابر  فتح  ملف  واأن  خا�شة  الإن�����ش��اين، 

الآخر يف طريق م�شدود ويواجه تعنتا حوثياً.
وحول توقعاته مل�شار الهدنة يف ظل املعطيات الأخرية 
ب�شاأن تعرث تنفيذ بنودها اأ�شاف م�شطفى، يف ت�شريح 
“من املتوقع اأن تنتهي مدة متديد الهدنة  ل�”العرب”، 

•• �صيلفيغوزو-اأ ف ب

طويل  طابور  يف  ال�شاحنات  ت�شطف 
و����ش���ط اأ����ش���ج���ار ال���زي���ت���ون والأر�������ص 
املغطاة باحل�شى على الطريق الذي 
الرتكية  ه���ات���اي  حم��اف��ظ��ة  ي���رب���ط 

ب�شمال غرب �شوريا ومتر عربه 800 �شاحنة م�شاعدات 
اإن�شانية تابعة لالأمم املتحدة كل �شهر.

ه��ذا امل��ع��رب، وه��و الأخ���ري ال��ذي ي�شمح ل��وك��الت الأمم 
امل��ت��ح��دة و���ش��رك��ائ��ه��ا ب��ال��و���ش��ول اإىل حم��اف��ظ��ة اإدل����ب، 
املقاتلة  والف�شائل  املتطرفة  للتنظيمات  معقل  اآخ��ر 
10 مت��وز-ي��ول��ي��و، وه��و م��ا قد  يف �شوريا، ق��د يغلق يف 
“يفاقم معاناة” ثالثة ماليني �شخ�ص يعي�شون فيها، 
وف��ق م��ا اأك���دت اخلمي�ص م��ن اجل��ان��ب ال��رتك��ي �شفرية 
توما�ص  ليندا  املتحدة  الأمم  ل��دى  املتحدة  ال��ولي��ات 

غرينفيلد.
ال�شنوات الأخ��رية يف  جنحت رو�شيا، حليفة دم�شق، يف 
هذا  اإىل  احل��دود  عرب  امل�شاعدات  عبور  نقاط  تقلي�ص 
النق�ص  ح��ق  با�شتخدام  الآن  وت��ه��دد  ال��وح��ي��د،  امل��ع��رب 
الدويل  الأم��ن  جمل�ص  يف  متوز-يوليو  �شهر  بداية  يف 

لإغالقه.
ويرى مراقبون اأن مو�شكو تريد ا�شتخدام اإبقاء املعرب 
�شياق احلرب يف  الإن�شاين مفتوًحا كورقة م�شاومة يف 

اأوكرانيا.
تركيا  جنوب  زيارتها  ل��دى  غرينفيلد  توما�ص  اأعربت 
ب�شاأن  قلقها  عن  املحتملة  الأزم��ة  حجم  على  للوقوف 
الذي  ال��وق��ت  ال�����ش��وري��ني، يف  ت��دف��ق حمتمل لالجئني 
اإن��ه��ا ت�شتعد لإع�����ادة م��ل��ي��ون لجئ  اأن���ق���رة  ت��ق��ول ف��ي��ه 
�شوري اإىل بالدهم من بني اأكرث من 3،7 ماليني على 

اأرا�شيها.

 »ل بديل« 
ق���ال م���ارك ك��ات�����ص، ن��ائ��ب امل��ن�����ش��ق الإق��ل��ي��م��ي لل�شوؤون 
لل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإدارة  يف  ل�����ش��وري��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ال��ت��اب��ع لالأمم  ال�شحن  اإع����ادة  الإن�����ش��ان��ي��ة، م��ن م��رك��ز 

حوثية  حماولة  اأي  ب��اأن  تعز،  طرقات  لفتح  احلكومي 
خبيثة لفر�ص روؤية اأحادية تعّد اإخالًل بجوهر عملية 
حلحلة  يف  الأممية  اجلهود  وتن�شف  اجل��اري��ة،  النقا�ص 
نوايا م�شبقة  الإن�شاين، وتك�شف بجالء عن  امللف  هذا 

للتهرب من اللتزامات التي تن�ص عليها الهدنة.
اإعالم  و�شائل  بحديث  “فوجئنا  قائاًل  �شيبان  واأ�شاف 
اأحادي  اإج��راء  تابعة جلماعة احلوثي حول الذهاب يف 
ت���راب���ي جم���ه���ول، يف حم���اول���ة مك�شوفة  ل��ف��ت��ح ط��ري��ق 
لإحباط جهود الأمم املتحدة واللتفاف على امل�شاورات 

اجلارية«.
يظهرون  احلوثيني ل  اإن  قال  م�شوؤول ميني  وبح�شب 
اأي ا�شتعداد نحو تنفيذ التزاماتهم حتى الآن. واأ�شاف 
م�شرتطاً عدم ذكر ا�شمه اأن امللف اإن�شاين برمته، فيما 
اقرتاحات  عرب  املعابر  فتح  عرقلة  احلوثيون  يوا�شل 
واه��ي��ة وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��وق��ت. احل��ك��وم��ة ل��ن تنتظر 
الأممي  املبعوث  م��ن  وا���ش��ح��اً  موقفاً  ونتوقع  ط��وي��اًل، 

لليمن.
ودع����ا ع��ب��د ال���ك���رمي ���ش��ي��ب��ان امل��ب��ع��وث الأمم�����ي هان�ص 
غروندبرغ اإىل الإ�شراع يف حتمل م�شوؤولياته القانونية 
و�شفها  مل���ا  ال��ت�����ش��دي  يف  والإن�������ش���ان���ي���ة  والأخ���الق���ي���ة 

دون حتقيق اأي تقدم يف امللفات الإن�شانية الثالثة التي 
اأي  اإىل  ال��ذه��اب  ال��ذي ي�شبق  التمهيد  اإط���ار  ت��ن��درج يف 
اأمام  اليمني  امل�شهد  و�شيكون  �شاملة.  �شيا�شية  ت�شوية 
خيارين؛ فاإما ف�شل متديد الهدنة لفرتة ثالثة وُترتك 
املفتوحة،  الع�شكرية  املواجهات  لعودة  عر�شة  الأم���ور 
وه���ذا الح��ت��م��ال م��ره��ون مب���دى ا���ش��ت��ع��داد الطرفني 
لهذا الحتمال اإذ من املرجح اأن تلجاأ ميلي�شيا احلوثي 
النفطية يف  اإىل معاودة حماولة �شيطرتها على ماأرب 
وفرتها  التي  الع�شكرية  ا�شتعداداتها  ا�شتكملت  ح��ال 
�شيا�شية  ت�شوية  م�شاورات  اإىل  الذهاب  اأو  الهدنة،  لها 
يف  رغبة  اأو  نوايا  ح�شن  على  مبنية  غري  ه�شة  نهائية 
تنفيذ خمرجاتها يف حال ر�شخت ال�شرعية لل�شغوط 

امل�شلطة عليها يف هذا ال�شاأن«.

حماولت خبيثة
جولة  ب��دء  ع��ن  مطلعة  م�شادر  حتدثت  جانبها  وم��ن 
الأردن،  يف  املتحدة  الأمم  رعاية  حتت  ثانية  م�شاورات 
الأحد، بني وفدي احلكومة اليمنية، وجماعة احلوثي 

النقالبية، ب�شاأن فتح معابر تعز وبقية املحافظات.
وح���ذر ع��ب��د ال��ك��رمي ���ش��ي��ب��ان، رئ��ي�����ص ف��ري��ق التفاو�ص 

عليها النظام ال�شوري “ل بديل عن هذه الآلية ... لي�ص 
من الوارد ادخال امل�شاعدات عرب اخلطوط الأمامية” 

التي ت�شيطر عليها القوات ال�شورية.
4،1 ماليني  اأك��رث من  يعتمد  �شوريا،  غ��رب  �شمال  يف 
�شخ�ص على امل�شاعدات الإن�شانية، مقابل 3،4 ماليني 
 ،)IRC( الدولية  الإنقاذ  للجنة  وفًقا  املا�شي،  العام 

وهذا يجعل اإي�شالها اأكرث اإحلاًحا من اأي وقت م�شى.
�شيلفيغوزو- يف  ال�شورية  الرتكية  احل��دود  نقطة  عند 
باب الهوى، حيث تخ�شع �شاحنات امل�شاعدات الإن�شانية 
للم�شح واحدة تلو الأخرى، قال حمافظ هاتاي اأورهان 
اأكتورك بلهجة مطمئنة لل�شفرية الأمريكية اخلمي�ص 

املتحدة الواقع بالقرب من منطقة احلدود، حيث يتم 
حتميل وتفريغ �شاحنات على مدار اليوم “نحن نتجه 
و�شول  ب�شاأن  القرار”  جتديد  يتم  مل  اإذا  كارثة  نحو 

امل�شاعدات الإن�شانية اإىل �شوريا.
والبطانيات  الأط���ف���ال  بحفا�شات  امل��ق��ط��ورات  متتلئ 
كيلوغراًما   15 زنتها  باأكيا�ص  والأه��م  ولكن  واملراتب، 
واملعكرونة  واحلم�ص  وال�شكر  وال��ربغ��ل  الدقيق  م��ن 
البنية امل�شنوعة من الفول ال�شوداين لالأطفال الذين 

يعانون من �شوء التغذية احلاد.
التي  البي�شاء  ال�شلمو، ع�شو جمعية اخلوذ  قال عمار 
ي�شيطر  ل  التي  املناطق  يف  ين�شطون  م�شعفني  ت�شم 

واإىل  امل���ف�������ش���وح���ة،  ب������»الألع�����ي�����ب« 
لوقف  اجل��م��اع��ة  ه��ذه  على  ال�شغط 
النقا�شات  واح�������رتام  امل����ه����ازل  ه����ذه 

اجلارية حتت رعاية الأمم املتحدة.
اإدانة  اإىل  ال���دويل  املجتمع  دع��ا  كما 
احل�����ش��ار ال��وح�����ش��ي ال����ذي ت��ف��ر���ش��ه امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات على 
�شنوات، وممار�شة �شغوط جادة   7 منذ  تعز  حمافظة 
والتفاهمات،  التفاقات  لح��رتام  امليلي�شيات  هذه  على 
وال��ك��ف ع��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ق�����ش��اي��ا الإن�����ش��ان��ي��ة بهذه 
ال��ط��ري��ق��ة ال�����ش��ائ��ن��ة، و���ش��رع��ة الل���ت���زام ب��ب��ن��ود الهدنة 
الأممية التي تق�شي بفتح الطرق الرئي�شية، وت�شهيل 
ح���رك���ة ت��ن��ق��ل امل���دن���ي���ني وال���ب�������ش���ائ���ع، ب���اع���ت���ب���اره حقاً 
اإن�شانياً مكفوًل يف جميع القوانني والأع��راف الدولية 

والإن�شانية.

ُمطط جديد
ف��ي��م��ا اع��ت��رب ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي ال��ي��م��ن��ي ل��ف��ت��ح طرق 
ميلي�شيات  اإليها  تذهب  حماولة  اأي  اأن  تعز،  حمافظة 
بجوهر  متاماً  تخل  الأحادية،  روؤيتها  لفر�ص  احلوثي 
الأممية  اجل��ه��ود  وت��ن�����ش��ف  اجل���اري���ة،  ال��ن��ق��ا���ص  عملية 
حللحلة هذا امللف الإن�شاين، وتك�شف بجالء عن نوايا 
عليها  تن�ص  ال��ت��ي  الل��ت��زام��ات  م��ن  ل��ل��ت��ه��رب  م�شبقة 

الهدنة.
واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال�����ش��رع��ي��ة ع��ن التم�شك 
الهدنة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ����ش���روط  اإزاء  ال��ث��اب��ت  مب��وق��ف��ه��ا 
تعز  واملعابر يف  الطرقات  اجلديدة، ويف مقدمتها فتح 
اأي  ودون  ع��اج��ل  ب�شكل  احل��وث��ي  ميلي�شيات  قبل  م��ن 

�شروط اأو مماطلة اأو ت�شويف.
فتح عدة  ب��دء  اأعلنت جماعة احلوثيني  اأن  بعد  وذل��ك 
 12 ال�شمالية للمدينة بطول  ال�شواحي  طرقات عند 
ب�شارع  ال�شتني م��روراً  كيلومرتاً، تبداأ من و�شط �شارع 
النور  اإىل مدينة  اخلم�شني ومن ثم الأربعني، و�شوًل 

وبري با�شا داخل مدينة تعز.
وذكرت امل�شادر اأن خمطط مرور الطريق يهدف فعاًل 
ذات  وم��ن��اط��ق  اجل���وي،  ال��دف��اع  مع�شكر  اإىل  للو�شول 
املدينة،  غ��رب��ي  �شمال  ع�شكرية  ا�شرتاتيجية  اأه��م��ي��ة 
ال�شنوات  خالل  اإليها  الو�شول  عن  امليلي�شيات  عجزت 
الع�شكرية  امل���ع���دات  مل���رور  ال��ط��ري��ق  الأخ�����رية، ومي��ه��د 
احلوثية نحو املناطق املحررة يف ظل الهدنة. ول ي�شكل 
اأو  اأي اأهمية بالن�شبة ملرور العربات املحملة بالب�شائع 
للم�شافرين، ملروره يف مناطق ت�شم حقول األغام اأر�شية، 
ال�شمالية  اجلهة  م��ن  احلوثيني  م��واق��ع  عليها  وتطل 

ال�شرقية، وتهدده ال�شيول الناجمة عن الأمطار.

املحلية  احلكومية  غ��ري  “جمعياتنا 
يف  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  يف  �شت�شتمر 
مطلق الأحوال” لأن هذه اجلمعيات 
الذي  املتحدة  الأمم  ق��رار  ي�شملها  ل 

تهدد رو�شيا بنق�شه.

»كارثة«
عدم  طالًبا  كثب،  من  الق�شية  يتابع  اإغاثة  عامل  قال 
ذك���ر ا���ش��م��ه، اإن ال��ه��الل الأح��م��ر ال��رتك��ي ع��ر���ص على 
الأمم امل��ت��ح��دة ���ش��م��ان م����رور ج��م��ي��ع امل�����ش��اع��دات اإىل 
اأن من غري املحتمل  اجلانب ال�شوري، معترًبا بالتايل 

حدوث اأزمة وتدفق اأعداد اأخرى من الالجئني.
�شاحنة   500 نحو  ب��اإدخ��ال  ال��رتك��ي��ة  اجلمعية  ت��ق��وم 
م�����ش��اع��دات اإن�����ش��ان��ي��ة اإىل ���ش��وري��ا ك���ل ���ش��ه��ر م��ن��ذ عام 
2011، وفًقا لرئي�شها كرمي كينيك، ما يجعل دورها 
الأر���ص. ومل حت�شل وكالة فران�ص بر�ص  رئي�شًيا على 

على تعقيب على الفور لدى ات�شالها بكينيك.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ���ش��ارة ك��ي��ايل ال��ب��اح��ث��ة يف منظمة 
جًدا  قلياًل  ع���دًدا  “هناك  ،اإن  ووت�����ص  رايت�ص  هيومن 
من البدائل القابلة للتطبيق لآلية الأمم املتحدة عرب 
مو�شحة اأن حجم عملية الأمم املتحدة عرب  احلدود”، 
املانحة  اجلهات  لدى  بها  تتحلى  التي  والثقة  احل��دود 

جتعل من ال�شعب ا�شتبدالها.
ي��خ�����ش��ى حم���م���د ه���رم���و����ص ال������ذي ي��ع��ي�����ص يف خميم 
وم�شتقبل  م�شتقبله  على  اإدل��ب  للنازحني يف حمافظة 
�شروري  امل�شاعدات  “اإي�شال  اإن  ويقول  ال�شتة  اأطفاله 

لنا، وانقطاعها �شيمثل كارثة بالن�شبة لنا«.
على اجلانب الآخر من احلدود يف هاتاي، ي�شعر حممد 
وهو لجئ �شوري يبلغ من العمر �شبعني عاًما تقريًبا 
ويعي�ص يف تركيا منذ عام 2015 بالقلق على م�شري 

اأبناء اأخيه الذين بقوا يف اإدلب.
اإن��ه غري  يقول  اأبناء حم�ص  من  ال�شابق  املهند�ص  هذا 
امل�شاعدات  وبدون  مبا�شر  ب�شكل  م�شاعدتهم  على  قادر 
“ميكننا  املتحدة،  الأمم  لهم  توؤمنها  التي  الإن�شانية 

اعتبارهم اأمواًتا«.

الناخبون يف كازاخ�ستان يوؤيدون تعديال د�ستوريا  •• نور �صلطان-اأ ف ب

باأغلبية  كازاخ�شتان  الناخبون يف  اأيد 
�شاحقة تعديالت د�شتورية من �شاأنها 
الرئي�ص  ع��ه��د  ���ش��ف��ح��ة  ت���ط���وي  اأن 
الذي  نزارباييف  �شلطان  نور  ال�شابق 
حكم اأغنى دولة يف اآ�شيا الو�شطى على 
مدى 30 عاما، وفًقا لنتائج ا�شتفتاء 

ُنظم الأحد.
نورلن  النتخابات  جلنة  رئي�ص  قال 
اعتماد  “ميكن  الث���ن���ني  ع����ب����دروف 
ال�شتفتاء”، معلناً اأن 77 يف املئة من 

الناخبني اأيدوا هذه اخلطوة.

امل�شاركة جتاوزت  اأن ن�شبة  اإىل  وا�شار 
جرى  ال��ذي  ال�شتفتاء  يف  باملئة   68
قا�شم  احل���ايل  الرئي�ص  م��ن  مب��ب��ادرة 

جومارت توكاييف.
ال�شوفياتية  اجل���م���ه���وري���ة  ����ش���ه���دت 
اآ�شيا  و����ش���ط  يف  ال���واق���ع���ة  ال�����ش��اب��ق��ة 
النفطية  وامل�����وارد  ب��امل��ع��ادن  وال��غ��ن��ي��ة 
الثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  ا���ش��ط��راب��ات 
اأوقعت اأكرث من 230 قتيال. وكانت 
تلك اأ�شواأ اأعمال عنف �شهدتها البالد 

منذ ا�شتقاللها يف 1991، و�شبقتها 
اأ�شعار  احتجاجات �شلمية على ارتفاع 
ال���وق���ود ت���ط���ّورت اإىل ���ش��دام��ات بني 

قوات الأمن ومدنيني.
الرئي�ص  قبل تلك ال�شطرابات، كان 
قا�شم جومارت توكاييف )69 عاما( 
يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 
 2019 يف  تنحى  وال����ذي  ع��ام��ا   81

لكّنه احتفظ بنفوذ �شيا�شي كبري.
و���ش��ّك��ل��ت ال���ش��ط��راب��ات ال��ت��ي وقعت 

اإذ  منعطفا،  الثاين-يناير  ك��ان��ون  يف 
ا�شتفاد من الأزمة  اأن توكاييف  يبدو 
للتحرر من نفوذ �شلفه والتخل�ص من 
بع�ص املقربني منه. ةتن�ص التغيريات 
ال�شتفتاء  يف  املطروحة  الد�شتورية 
على تعديل حوايل ثلث مواد القانون 
وجه  وعلى  الكازاخ�شتاين،  الأ�شا�شي 
اخل�����ش��و���ص جت��ري��د ن��زارب��اي��ي��ف من 
 ،- “قائد الأمة”   - “اإلبا�شي”  لقب 

وهي مكانة متنحه نفوذا وا�شعا.

وقال املحلل ال�شيا�شي غزيز ابيت�شيف 
“ميكننا الن  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة 
اإل���ب���ا����ش���ي قد  اإن ع��ه��د  ال���ق���ول  ب��ث��ق��ة 

انتهى«.
ي��ل��ح��ظ ال��ت��ع��دي��ل ال���د����ش���ت���وري منع 
ت����ويل منا�شب  ال���ق���ادة م���ن  م��ق��ّرب��ي 
تدبري  امل�شتوى، وهو  رفيعة  حكومية 
عائلة  خ�شو�شا  ي�شتهدف  اأن��ه  يبدو 

نزارباييف.
اع��ت��ربت اإي��ن��ي�����ص اآمت��ان��ب��ي��ك��وف��ا التي 

ج����اءت ل����الدلء ب�����ش��وت��ه��ا الأح����د مع 
ابنتها يف اأملاتي، العا�شمة القت�شادية 
فران�ص  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  ل��ل��ب��الد، 
الد�شتورية  التعديالت  اأن هذه  بر�ص 
ان  ن��اأم��ل  لكننا   ... للغاية  “�شئيلة 

تكون لالف�شل«.
اأن ي�شع  وبح�شب توكاييف، يفرت�ص 
“الرئا�شي  ل��ل��ن��ظ��ام  ح���دا  ال���ش��ت��ف��ت��اء 
بامتياز” الذي لطاملا ح�شر ال�شلطات 

باأيدي نزارباييف.
مل جتر اأي حملة مناه�شة لال�شتفتاء 
يف ه���ذه ال���دول���ة امل��ع��روف��ة ب��ق��م��ع اأي 

انتقاد.
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•• الفجر –خرية ال�صيباين

   يف اليوم 103 من احلرب يف اأوكرانيا، حترز القوات 
فادحة  خ�شائر  ح�شاب  على  بطيًئا  تقدًما  الرو�شية 
مزيد  اإىل  الأوك��راين  اجلي�س  ويحتاج  الأرواح.  يف 
بهجوم  القيام  اأو  الأر�س  على  لل�شمود  الأ�شلحة  من 

م�شاد.
اأوك��راين  مليون   14 القتلى،  من  الآلف  ع�شرات     
من  املليارات  مئات  ديارهم،  من  الفرار  على  اأجربوا 

قد   ... عاملية  غذاء  اأزم��ة  وخطر  كاأ�شرار،  اليورو 
ا لأول مائة يوم من احلرب الرو�شية  يكون هذا ملخ�شً

يف اأوكرانيا. 
الو�شع،  خرائط  خ��الل  من  حكمنا  اإذا  ذل��ك،  وم��ع 
احل�شاد  ه����ذا  يعك�س  ل  الع�ش���كري  التق�����دم  فاإن 

الكارثي.
 ول�شبب وجيه: بعد الف�شل الوا�شح لهجومها الأويل، 
على  ال�شتيالء  وجعلت  اأهدافها  من  رو�شيا  قل�شت 

دونبا�س، يف ال�شرق، على راأ�س اأولوياتها.

زيلين�سكي يزور قواته على خط اجلبهة يف دونبا�س 
•• كييف-اأ ف ب

قواته  زيلين�شكي  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�ص  زار 
الب������الد حيث  �ش������رق  دونبا�ص يف  اجلبهة يف  على خط 
ما  بح�شب  الرو�شية،  الق��������وات  �شد  احل��رب  ت�ش����تعر 
التوا�ش�ل  مواق������ع  على  فيدي�������و  مقط�����ع  يف  اأع��ل��ن 

الجتماعي.
يف  كن����ا  ل��ي�����ش��ي��ت�����ش��ان�����ش��ك،  يف  “كنا  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  وق����ال 
�شوليدار” يف اإ�شارة اإىل زيارته مواقع القيادة يف هاتني 
مدن  ك��ربى  �شيفريودونت�شك  م��ن  بالقرب  املنطقتني 

دونبا�ص حيث تركز مو�شكو هجومها.

اأي�شا باخموت يف جنوب غرب  زار  اأنه  الرئا�شة  وذكرت 
منطقة دونيت�شك وحتدث مع جنود.

واأ�شافت اأن زيلين�شكي “عّمق” خالل الزيارة “معرفته 
بالو�شع العملياتي على خط اجلبهة الدفاعي«.

املمتاز  عملكم  على  اأ�شكركم  اأن  “اأريد  الرئي�ص  وق��ال 
“وحماية”  جميعا  ح��م��اي��ت��ن��ا  وع��ل��ى  خ��دم��ت��ك��م  وع��ل��ى 

دولتنا. اأنا ممنت للجميع. اعتنوا باأنف�شكم!«.
واأ�شاف يف خطابه اليومي “اأنا فخور بكل من قابلتهم 

و�شافحتهم وتوا�شلت معهم ودعمتهم«.
�شكان  للقاء  زابوريجيا  اإىل  اأي�شا  توجه  اأنه  اإىل  واأ�شار 
م���ن م���اري���وب���ول مت��ك��ن��وا م���ن ال���ف���رار م���ن ه���ذا امليناء 

الق�شف  دم��ره  وال���ذي  اآزوف  بحر  على  ال�شرتاتيجي 
الرو�شي بالكامل تقريبا.

و�شبق لزيلين�شكي اأن زار خطوط اجلبهة يف اأيار-مايو 
يف منطقة خاركيف.

وقال اجلرال ال�شابق يف اجلي�ص الأ�شرتايل ميك راين 
اإن توجه زيلين�شكي اإىل �شاحة املعركة اأعطاه ملحة عامة 
مهمة عن العمليات الع�شكرية و�شمح له بتعزيز الروح 

املعنوية لقواته يف اخلطوط الأمامية.
واأ�شار عرب تويرت اإىل اأن ذلك اأظهر اأي�شا اأن لديه “ثقة 
اأ�شلوب  ب��ني  التباين  ب��اإب��راز  و�شمح  جي�شه”  يف  كاملة 

قيادته واأ�شلوب خ�شمه الرو�شي فالدميري بوتني.

ال�سني ت�سجل 171 اإ�سابة جديدة بكورونا 
•• بكني-رويرتز

�شجل  الرئي�شي  ال�شني  ب��ر  اإن  الث��ن��ني  اأم�����ص  الوطنية  ال�شحة  جلنة  قالت 
يونيو -حزيران منها  كورونا يف اخلام�ص من  بفريو�ص  171اإ�شابة جديدة 
ر�شدت  ال�شني  اأن  واأ�شافت  اأعرا�ص.  بدون  و140  باأعرا�ص  م�شحوبة   31
يف اليوم ال�شابق 162 اإ�شابة جديدة منها 56 ظهرت عليها اأعرا�ص و106 
بدون اأعرا�ص. ومل ت�شجل البالد وفيات جديدة وبهذا تظل ح�شيلة الوفيات 
5226. و�شجلت ال�شني حتى اخلام�ص من يونيو حزيران 224341 اإ�شابة 
موؤكدة بفريو�ص كورونا. و�شجلت بكني خم�ص حالت اإ�شابة جديدة م�شحوبة 
واإ�شابة  ي��وم،  قبل   16 من  انخفا�شا  حمليا  العدوى  اإليها  انتقلت  باأعرا�ص 
واحدة غري م�شحوبة باأعرا�ص مقابل ثالث يف اليوم ال�شابق. ويف �شنغهاي، مت 
اإ�شابات جديدة م�شحوبة باأعرا�ص انخفا�شا من �شت يف اليوم  اأربع  ت�شجيل 

ال�شابق واأربع اإ�شابات بدون اأعرا�ص تراجعا من 16 قبل يوم.

•• وا�صنطن-وكاالت

مل�شاعد وزير  ال�شابق  النائب  اأ�شار 
الدفاع يف �شيا�شة ال�شرق الأو�شط 
اأندرو اإكزوم اإىل اأن الدعم الغربي 
ذروت������ه.  اإىل  و����ش���ل  لأوك����ران����ي����ا 
اأتالنتيك”  “ذي  وتوقع يف جملة 
العالقات  ت��ت��وت��ر  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 
وداعميها  الأوكرانية  القيادة  بني 
ال��غ��رب��ي��ني ب�����ش��ك��ل ت�����ش��اع��دي يف 
الأمل  ب�����ش��ب��ب  امل��ق��ب��ل��ة  الأ�����ش����ه����ر 
القت�شادي الذي تفاقمه احلرب.
حني يدر�ص اأبناء واأحفاد الغربيني 
�شوف  م�����ش��ت��ق��ب��اًل،  ال����ن����زاع  ه�����ذا 
واجل���راأة  ال�شرعة  م��ن  يتعجبون 
الغربية  ال��ق��وى  ح�����ش��دت  ال��ل��ت��ني 
ال�شعب  اإىل  ال�شالح  بوا�شطتهما 
الهجوم  م��واج��ه��ة  يف  الأوك������راين 
ذهوله  الكاتب  وي��ب��دي  ال��رو���ش��ي. 
من امل�شاعدة الع�شكرية. لقد كان 
اأن عمل  كتب  كما  �شوء حظه  من 
ال�شتباك  ف��ك  على  امل�����ش��اع��دة  يف 
والرو�ص  احل��ل��ف��اء  ع��م��ل��ي��ات  ب���ني 
حتى   2015 �شنة  من  �شوريا  يف 
2017. حينها ذهب الأمريكيون 
اأي  اأبعد احلدود لتفادي قتل  اإىل 
رو�شي، خ�شية اإطالق حرب عاملية 

ثالثة.
اإىل  ال������غ������رب  ي����ر�����ش����ل  ال�������ي�������وم، 
الأوك����ران����ي����ني ب��ع�����ش��اً م���ن اأك���رث 
اأ����ش���ل���ح���ت���ه امل���������ش����ادة ل���ل���دب���اب���ات 
�شريح  بهدف  تطوراً  والطائرات 
وه���و ق��ت��ل اأك����رب ع���دد مم��ك��ن من 
الرو�ص. مل تكن الوليات املتحدة 
وحدها �شريعة يف توفري الأ�شلحة 
امل�شادة للدبابات، بل اأي�شاً اململكة 
ال�شويد  وحتى  وهولندا  املتحدة 
مع  تن�شم  اأن  املحتمل  م��ن  ال��ت��ي 

املوانئ  عمليات  اأن  يبدو  بطريقة 
تعجز عنها. �شي�شتمر التذمر من 
ب�شاأن مدة هذا  الغربية  العوا�شم 
الع�شل  �شهر  و�شينتهي  ال�����ش��راع 
ال��ذي متتع ب��ه ق��ادة اأوك��ران��ي��ا مع 

الغرب قريباً.
و�شتكون  ذل���ك  رو���ش��ي��ا  �شتالحظ 
بني  النق�شامات  بزيادة  م�شرورة 
بح�شب  لكن  وداعميها.  اأوكرانيا 
بوتني  ي��رت��اح  األ  ي��ج��ب  ال��ك��ات��ب، 
التي  فالعقوبات  ي���راه.  مل��ا  ك��ث��رياً 
ب�شكل  ل���زج���ة  ب������الده  ت���واج���ه���ه���ا 
تزول  اأن  املرجح  غري  من  فريد: 
���ش��ري��ع��اً ب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر ع��م��ا اإذا 
ت��ر���ش��ل �شواريخ  وا���ش��ن��ط��ن  ك��ان��ت 
طويلة املدى اأو مقذوفات ق�شرية 
اأوكرانيا. واخل�شائر يف  اإىل  املدى 
�شفوف ال�شباط ال�شغار يف رو�شيا 
يعاين  حتكي وحدها ق�شة جي�ص 
القتالية.  ال��ف��اع��ل��ي��ة  غ��ي��اب  م���ن 
اأمل  ام��ت�����ش��ا���ص  رو���ش��ي��ا  ت�شتطيع 
بالرغم  لكن  امل��ي��دان،  على  ه��ائ��ل 
من مكا�شب ميدانية �شغرية، مل 

يتح�شن و�شعها ال�شرتاتيجي.
اأوكرانيا  ت��ق��رر  ق���د  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
القبول  ع����دم  م���ن  ب���ال���رغ���م  اأن�����ه 
اأوائ��ل اخلريف  �شهلة  بهدنة غري 
�شت�شمح  ف��ه��ي  ن��ه��ائ��ي��ة  ك��ت�����ش��وي��ة 
ال�شرق، حيث  بتعزيز دفاعاتها يف 
املدفعية  مل�شلحة  امل��ي��دان  ي�شب 
وحداتها  جتهيز  وتعيد  الرو�شية، 
هدنة  �شتعطي  املنهكة.  القتالية 
ك��ه��ذه ال��ع��ق��وب��ات ال��وح�����ش��ي��ة على 
لرتخي  الوقت  من  مزيداً  رو�شيا 
بثقلها على عقول القادة الرو�ص. 
ولو  ه��دن��ة،  اأي  اإن  �شك،  دون  م��ن 
العوا�شم  ب��ه��ا  ���ش��رتح��ب  م��وؤق��ت��ة، 

الغربية بهدوء.

فنلندا اإىل الناتو عند اأول فر�شة 
ممكنة.

توؤكد ال�شتجابة الغربية الالفتة 
مدى �شوء التقدير لدى الرئي�ص 
ال������رو�������ش������ي ف������الدمي������ري ب���وت���ني 
فاقع  ب�شكل  تناق�ص  اأي�شاً  لكنها 
من  الغرب  تعامل  التي  الطريقة 
الع�شكرية  الهجمات  مع  خاللها 
الرو�شية ال�شابقة يف جورجيا �شنة 
 .2014 �شنة  واأوكرانيا   2008
يف ك�����ل م�����ن ه����ذي����ن ال����ن����زاع����ني، 
ت��ب��اط��اأت ال�����دول الأوروب����ي����ة قبل 
فر�ص اأي اأكالف على رو�شيا. من 
الرتدد  ه��ذا  يكون  اأن  امل��وؤك��د  �شبه 

بع�ص  ع�����ن  ت������ن������ازلت  ل����ت����ق����دمي 
اأرا�شيها وال�شماح لرو�شيا بحفاظ 
م����اء وج���ه���ه���ا، ول��ي�����ص ف��ق��ط من 
هري كي�شنجر. حتى اإنهاء �شريع 
ل��ل��ح��رب ل��ن ي��وق��ف ع��ل��ى الأرج���ح 
اقت�شادي  اأمل  العامل نحو  انزلق 

اأعظم.
بطبيعة احلال، لي�ص حلرب بوتني 
ال�شني  ب�����ش��ي��ا���ش��ة  ك��ب��رية  ع��الق��ة 
مطلقاً  ال��ت�����ش��ام��ح  ب��ع��دم  املتمثلة 
مع انت�شار كوفيد-19 اأو بفاعلية 
الغربية.  ال�����ش��واح��ل  على  امل��وان��ئ 
تاأ�شر  احل��������روب،  ك��ج��م��ي��ع  ل���ك���ن 
احلرب احلالية خميلة املتفرجني 

الرو�شية  ق��د دخ��ل يف احل�����ش��اب��ات 
لقد طالت  الأخ��ري.  الهجوم  قبل 
احل������رب ع���ل���ى م�����دى اأ����ش���ه���ر ول 
تظهر اأي اإ�شارة اإىل اأنها �شتتوقف 

قريباً.
ت��وا���ش��ل اأوك���ران���ي���ا ال�����ش��غ��ط على 
حلفائها الغربيني لنيل املزيد من 
ال��دع��م. ل��ك��ن م��ا ت��ري��ده الآن هو 
اإليه  لن حتتاج  ال��ذي  الدعم  ن��وع 
وح�شب  الرو�شي  التقدم  ملقاومة 
ب���ل اأي�������ش���اً ل����ش���ت���ع���ادة الأرا�����ش����ي 
الرو�شية  امل���دف���ع���ي���ة  وم������ب������ارزة 
اأكرث  اإدارة بايدن  الطويلة املدى. 
امل�شاعدة  ه���ذه  ت��وف��ري  يف  ت������ردداً 

الأخ��رية يف كولومبيا  النتخابات 
وفرن�شا واأو�شرتاليا واأملانيا الرياح 
الروؤ�شاء  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل��ع��اك�����ش��ة 
ال�شائدة.  والأح�������زاب  احل��ال��ي��ني 
املتعرث  الق����ت���������ش����اد  ����ش���ي�������ش���غ���ل 
وال�شعبوية ال�شاعدة اأذهان �شناع 
القرار الغربيني عندما ي�شارعون 
على  ال��ت��اأث��ري  يف  �شت�شتمر  ح��رب��اً 

القت�شادات الرائدة يف العامل.
اأن  ال��ك��ات��ب  يتوقع  ال�شبب،  ل��ه��ذا 
اأوكرانيا  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  ت�شبح 
اأكرث �شعوبة ل �شهولة  وداعميها 
و�شتواجه  امل��ق��ب��ل��ة.  الأ����ش���ه���ر  يف 
ال�شغط  م����ن  امل����زي����د  اأوك����ران����ي����ا 

اأخرى  دول  روؤي����ة  ال�����ش��ع��ب  وم���ن 
ت��ت��ق��دم ع��ل��ى الأم��ري��ك��ي��ني يف هذا 

املجال.
وفقاً لإكزوم، الأكالف القت�شادية 
���ش��ب��ب ك���ب���ري لهذا  ل���ل���ح���رب ه����ي 
ال����رتدد وه���ي ت��ب��داأ ب���اإث���ارة القلق 
ل��دى الأم��ري��ك��ي��ني و�شناع  ج��دي��اً 
الت�شخم  اآخ��ري��ن.  غربيني  ق��رار 
اإىل  ارت����ف����ع  ال����ي����ورو  م��ن��ط��ق��ة  يف 
بلغ  بينما  ال�����ش��ن��ة،  ه���ذه   8.1%
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  ال��ت�����ش��خ��م 
عقود.  اأربعة  خالل  له  رقم  اأعلى 
يقلق اقت�شاديون كبار من حدوث 
يخ�شى  بينما  املقبلة  ال�شنة  رك��ود 

الكاتب  اإليهم  اأعمال حتدث  ق��ادة 
م�����ن اح����ت����م����ال ح�������دوث ذل������ك يف 
حرب  اأن  الكاتب  راأى  اأبكر.  وق��ت 
تت�شبب  اأوك��ران��ي��ا مل  على  ب��وت��ني 
العاملي  لالقت�شاد  الأمل  هذا  بكل 
وقد  ت�شاعده  ل  بالتاأكيد  لكنها 
الأمل  يف  م��ت�����ش��خ��م��اً  دوراً  ل��ع��ب��ت 
ال�شعور  على  العامل  يو�شك  الذي 
العاملي للغذاء. كل  الإم��داد  به يف 
الوقت  ه����ذا  ي��ج��ع��ل  الأمل  ذل����ك 
منتخب  ح��ايل  رئي�ص  لأي  ردي��ئ��اً 
تقريباً  مكان  اأي  يف  دميوقراطياً 
حول العامل كما يجعله وقتاً جيداً 
جداً ليكون املرء �شعبوياً. اأظهرت 

يحتاج اجلي�س الأوكراين اإىل مزيد من الأ�سلحة لل�سمود على الأر�س

اجلي�س الرو�سي يلقي بكل ثقله واحتياطه يف معركة �سيفريودونيت�سك 

اجلي�شان مرهقان

معارك طاحنة يف �شيفريودونيت�شك

احلريق الأوكراين:

هذه اأولوية رو�سيا, مهما كان الثمن...!
التقدم الع�شكري ل يعك�س احل�شاد الكارثي للمعارك

   ل��ن ت��ك��ون ه���ذه امل��رح��ل��ة الثانية 
من ال�شراع اأقل دموية، لأن حرب 
ا�شتنزاف اأعقبت احلرب اخلاطفة، 
بخنادقها وكرثة املدفعية، حيث يتم 
ك�شب الأر�ص مرًتا بعد مرت. “ما 
الثانية  املرحلة  بداية هذه  زلنا يف 
فقط”، يقول اإدوارد جويل، الباحث 
ال�شرتاتيجية  البحوث  معهد  يف 
يف املدر�شة الع�شكرية. بالن�شبة له، 
“قدرة  على  تتوّقف  النتيجة  ف��اإن 
القوات الأوكرانية على ال�شمود يف 

وجه �شربات الرو�ص«.

�شيفريودونيت�شك، 
ماريوبول اجلديدة؟

   »اجل���ي�������ص ال���رو����ش���ي ي��ل��ق��ي بكل 
معركة  يف  واح�����ت�����ي�����اط�����ه  ث���ق���ل���ه 
ال�شبت  اأو���ش��ح  �شيفريودونيت�شك، 
حاكم  ج����اودت���������ص،  ���ش��ريج��وي��ت�����ص 
اأقل  يبقى  ال��ذي  لوهان�شك،  اإقليم 
من 10 باملائة منه حتت ال�شيطرة 
الذي  ال�شيناريو،  هذا  الأوكرانية. 
ملباين  منهجًيا  ت��دم��رًيا  يت�شمن 
ا�شتمر  ال���ذي  ذاك  ي�شبه  امل��دي��ن��ة، 

قرابة ثالثة اأ�شهر يف ماريوبول.
   وبعد تقدم بطيء للغاية باجتاه 
الرو�شي  اجلي�ص  دخ��ل  ال�شواحي، 
املدينة  و���ش��ط  الأخ�����رية  الأي�����ام  يف 

حيث تدور املعارك الآن. 
“ميكن  ج�����ويل:  اإدوارد  وي����وؤك����د 
من  ال�شتفادة  الأوكرانية  للقوات 

احل�شرية،  امل��ن��اط��ق  يف  لأن����ه  ه���ذا 
يتطلب الأمر عادًة �شبعة مهاجمني 
الل�شيق  القتال  ان  ملدافع واحد”. 
ا�شتخدام الطريان  ا من  اأي�شً يحد 
واملدفعية، اللذين ي�شنعان التفوق 

الرو�شي.
اإن  ال�شبت،  قالت  مو�شكو  ان  ال     
ج�����زء م����ن اجل����ن����ود الأوك����ران����ي����ني 
لي�شيت�شان�شك  ب��ل��دة  اإىل  ت��راج��ع 

املجاورة. 
وب���������ال���������ت���������ايل، ف���������������اإن �����ش����ق����وط 
من  تبقى  وم��ا  �شيفريودونيت�شك 
عام  ب�شكل  اأوب��ال���ش��ت  ل��وه��ان�����ش��ك 
ذلك،  ح��دث  واإذا  ينتظر.  ي���زال  ل 
القوات  ملعنويات  “مهًما  ف�شيكون 
الكرملني”،  وم�شداقية  الرو�شية 
يوؤكد دمييرتي مينيك، الباحث يف 
املعهد الفرن�شي للعالقات الدولية، 
“من  اأن���ه �شيكون  اع��ت��رب  ل��و  ح��ت��ى 

ال�شعب التحدث عن جناح ».

�شالفيان�شك، الهدف التايل
الواقعة  �شالفيان�شك،  اأن  يبدو     
غ���رًب���ا يف دون��ي��ت�����ش��ك اأوب���ال����ش���ت، 
ه��ي ه���دف م��و���ش��ك��و الآخ����ر ق�شري 
املدى. فوفق هيئة الأرك��ان العامة 
كتيبة   20 ت���رتك���ز  الأوك����ران����ي����ة، 
الفا   15 بني  “ما  تكتيكية  قتالية 
املدينة،  �شمال  رجل”  األ���ف  و20 

حيث يت�شارع اإجالء املدنيني.
 غ��ري ان ال��رو���ص ال��ذي��ن يحاولون 

ال�شعوبات التي
 يواجهها الأوكرانيون

وعد  لنا”،  ���ش��ي��ك��ون  »ال��ن�����ش��ر     
اجلمعة.  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 
ق��ب��ل ذل����ك ب���اأي���ام ق��ل��ي��ل��ة، اع���رتف 
الرئي�ص الأوكراين مع ذلك باأن “ما 
بني 60 اإىل 100 جندي ميوتون 
جرحوا”.   500“ واأن  يوم”،  كل 
املرحلة  اأب����رزت  ذل���ك،  ع���الوة على 
ال�شعوبات  ال�شراع  م��ن  اجل��دي��دة 
الأوكراين  اجلي�ص  يواجهها  التي 
الهجوم.  م��رح��ل��ة  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 
�شمال  ال�شتعادة  تزال عمليات  ول 
خاركيف اأو يف اجلنوب حمدودة، ان 
مل تكن يف حالة توقف ت���ام.    »ل 
متلك ما يكفي من معدات”، يقول 
الغرب  ت�شليم  اإن  ج���ويل.  اإدوارد 
ال��ث��ق��ي��ل��ة، م��ث��ل مدافع  ل��الأ���ش��ل��ح��ة 
هوتويزر  اأو  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ق��ي�����ش��ر 
الأمريكية، مل يغري ميزان القوى 
ال��ذي ل ي��زال ل�شالح ال��رو���ص، ان 
يتابع  للغاية”،  حم���دود  “عددها 
ال��ب��اح��ث. ه���ذا الأ���ش��ب��وع، ق��ب��ل جو 
هيمار�ص،  اأن��ظ��م��ة  ت�شليم  ب��اي��دن 
 80 مداها  يبلغ  �شواريخ  ق��اذف��ات 
كيلومرًتا مثبتة على دروع خفيفة، 
اإىل كييف. ويعتقد بع�ص املحللني 
ال���ش��ل��ح��ة تغيري  ت��ل��ك  ب��اإم��ك��ان  اأن 
م�شار احل���رب. وم��ع ذل��ك، مل يتم 

حتديد تاريخ ت�شليمها.
عن لك�شربي�س

“اإيزيوم  حم���وري���ن  م���ن  ال���ت���ق���دم 
وليمان” ل يتقدمون. فقد مت �شد 
الهجمات على قريتني حما�شرتني 

يوم اجلمعة. 
“بنى  ج�������ويل:  اإدوارد  وي�����ق�����ول 
مهًما  دفاعًيا  موقًعا  الأوك��ران��ي��ون 
يف املنطقة مبركبات مدرعة وم�شاة 
تعد  اأخ����رى،  م��رة  ميكانيكية”... 

املعارك باأن ت�شتمر.
ب��اإم��ك��ان فالدميري  زال  م��ا  ه��ل     
“عمليته  ا���ش��ت��م��رار  ت��خ��ّي��ل  ب��وت��ني 
“يتم  حتى  اخلا�شة”  الع�شكرية 
حتقيق جميع الأهداف الع�شكرية”، 
الكرملني  با�شم  املتحدث  قال  كما 
“من  اجلمعة؟  بي�شكوف  دميرتي 
ي��ع��ت��ق��د دمييرتي  امل��ح��ت��م��ل،  غ���ري 
 30 “ما بني  يقّدر  ال��ذي  مينيك، 
الفا و35 الفا عدد اجلنود الرو�ص 
“قتلى  على الأرجح خارج اخلدمة 
اأو جرحى اأو فارين من اخلدمة”، 
القوات  باملائة من   15 ح��وايل  اأي 

امل�شاركة يف بداية احلرب.
اإىل فرتات  اجل��ي�����ش��ان  و���ش��ي��ح��ت��اج   
اليقاع  اأن  حيث  عملياتية،  راح��ة 
منهما”.  لأي  ي���ط���اق  ل  احل�����ايل 
ا،  اأي�شً ج����ويل  اإدوارد  وي���الح���ظ 
الدبابات  “مناذج  ا���ش��ت��خ��دام  اأن 
يج�شم  تي-62”،  مثل  ال��ق��دمي��ة 
تواجهها  ال���ت���ي  امل����ع����دات  م�����ش��اك��ل 
الأوك���راين  اجلي�ص  ان  ال  رو���ش��ي��ا، 

ي�شيبه نف�ص ال�شرور.

�شي�شغل القت�شاد املتعرث اأذهان �شناع القرار الغربيني 

اأتالنتيك: �سهر الع�سل بني اأوكرانيا والغرب �سينتهي قريبًا
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عربي ودويل
تداعياتها جتاوزت حدود ال�شراع:

مائة يوم من احلرب الأوكرانية: هكذا تغريرّ العامل...!
•• الفجر -اأندريه دوت�صي�صن 

ترجمة خرية ال�صيباين
   منذ بدايتها قبل 100 يوم، كان للحرب يف اأوكرانيا 
تعر�شت  ال��ت��ي  ال��دول��ة  ح���دود  تتجاوز  ت��داع��ي��ات 

للهجوم.

ال�شمال  ب��ني  متفاق�م  انق�ش���ام  دبلوما�ش����يا: 
واجلنوب

اأ�شار جو�شلني كولون، الباحث يف مركز الدرا�شات     
اأن  اإىل  مونرتيال،  جامعة  يف  الدولية  والأب��ح��اث 
عن  ببالغة  ال�شتار  رفعت  قد  اأوكرانيا  يف  احل��رب 

“النق�شام بني ال�شمال واجلنوب«.

   وقال “هناك اإجماع “يف الوقت احلايل” بني دول 
ال�شمال على اإدانة الغزو وت�شليح اأوكرانيا”. 

الكبرية يف  ال��دول  من  مثرًيا  ع��دًدا  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
للوليات  حليفة  تكون  م��ا  غالًبا  وال��ت��ي  اجل��ن��وب، 
اأو  الإدان������ات  اإىل  الن�����ش��م��ام  ت��رف�����س  امل��ت��ح��دة، 

العقوبات«.

   ويدرج كولون، الربازيل واملك�شيك والهند واإندوني�شيا 
وجنوب اإفريقيا وتركيا واإ�شرائيل وباك�شتان، من بني 

دول اأخرى.
 وت�شري عملية ح�شابية من موقع ويب اإح�شاء �شكان 
العامل، اإىل اأن البلدان املدرجة وحدها بها اأكرث من 

2.4 مليار �شخ�س.

رئي�ص الوزراء الربيطاين جون�شون يف �شوارع كييف مع الرئي�ص زيلين�شكيجو بايدن والرئي�ص الفنلندي �شويل نيني�شتو ورئي�شة الوزراء ال�شويدية ماجدالينا اأندر�شون يف البيت الأبي�ص
بني  ال���ف���ج���وة  “هذه  وي���ت���اب���ع،     
ال�����ش��م��ال واجل��ن��وب ت��ن��ط��وي على 
خماطر اآخذة يف الت�شاع، لأن هذه 
ال��ب��ل��دان يف اجل��ن��وب ق��د اكت�شبت 
و�شيا�شًيا  اق��ت�����ش��ادًي��ا  ا���ش��ت��ق��الًل 
عاًما  الع�شرين  م��دار  على  كبرًيا 
اإمكانية  الآن  ل��دي��ه��ا  امل��ا���ش��ي��ة: 
جمالت  يف  الغرب  عن  ال�شتغناء 
موردين  اإىل  وال��ت��ط��ل��ع  م��ع��ي��ن��ة، 

اآخرين مثل ال�شني«.
��ا عالقات  اأي�����شً   ���ش��ت��ع��زز احل���رب 
الحتاد  مثل  منظمات  م��ع  اأوث���ق 
الأوروبي وحلف �شمال الأطل�شي، 
حيث �شيكون لل�شراع اآثار طويلة 
هيوز،  ت���وم���ا����ص  ي��ت��وق��ع  الأم�������د، 
الباحث يف مركز ال�شيا�شة الدولية 

والدفاعية يف جامعة كوينز.
  و “يعّد ان�شمام ال�شويد وفنلندا 
اأه����ّم  امل��ح��ت��م��ل اإىل ح��ل��ف ال��ن��ات��و 
تاأثري طويل املدى. ميلك البلدان 
جانب  اإىل  ق��وي��ة،  ع�شكرية  ق��وات 
ُيعيد  م��وق��ع��ه��م��ا اجل����غ����رايف، مب���ا 
اأن  ميكن  التي  الطريقة  تعريف 

يقاتل بها الناتو يف اأوروبا«.
اإىل  “الن�شمام  اأن  وي�����ش��ي��ف     
اأمنية  ب�شمانات  �شياأتي  املنظمة 

يتم احل�شول  ك��ن��دا،  ���ش��رق  »يف     
ب�����ش��ك��ل ح�شري  الأ����ش���م���دة  ع��ل��ى 
ت��ق��ري��ًب��ا م���ن رو���ش��ي��ا. وم���ع ذلك، 
فقد فر�شت احلكومة الفيدرالية 
على  ب��امل��ائ��ة   35 بن�شبة  �شريبة 
رو�شيا،  م��ن  امل�����ش��ت��وردة  امل��ن��ت��ج��ات 

واملنتجون هم من �شيدفعها«.
   وُي��ذّك��ر الأ���ش��ت��اذ املمّيز يف ق�شم 
مونرتيال،  ب��ج��ام��ع��ة  اجل��غ��راف��ي��ا 
اأن����ه منذ  رودول�����ف دي ك��ون��ي��ن��ك، 
بور�شة  اأ�شعار احلبوب يف  حترير 
الت�شعينات،  اأواخ�����ر  يف  ���ش��ي��ك��اغ��و 
“معر�شة  احل���ب���وب  اأ���ش��ع��ار  ف����اإن 
ب�شدة للتاأثريات اجليو�شيا�شية”. 
كانت  ال�������ش���اب���ق،  “يف  وي�����ق�����ول: 
رفع  منذ  لكن  منظمة،  الأ���ش��ع��ار 
ت�شجع  اأزم��ة  اأي  اأ�شبحت  القيود، 
قادرون  التجار  وك��ب��ار  امل�شاربة. 
والحتفاظ  امل��خ��زون  ���ش��راء  على 
ب��ه ل��ي��ف��رج��وا ع��ن��ه ع��ن��دم��ا ترتفع 
الأ����ش���ع���ار«.    ان ال��ب��ل��دان الأكرث 
ول  الأوك��ران��ي��ة،  للحبوب  ارتهانا 
�شمال  يف  امل����وج����ودة  ت��ل��ك  ���ش��ي��م��ا 
الأكرث  هي  واإندوني�شيا،  اأفريقيا 
ارتفاع  من  املعاناة  خلطر  عر�شة 

الأ�شعار.

جديدة لهاتني الدولتني«.
   ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، رك����زت هذه 
احل�������رب الن����ت����ب����اه ع���ل���ى الأم������ن 
الأوروبي. ميكن اأن ينمو التواجد 
الأمامي املعزز حللف الناتو -الذي 
اأقيم عام 2017- وي�شبح دائًما. 
الع�شكرية  النفقات  ���ش��ت��زداد  كما 
املديني  ع��ل��ى  الأع�������ش���اء  ل���ل���دول 
الرغم  على   ، واملتو�شط  الق�شري 

من اأننا ل نعرف اإىل متى«.

ع�شكرّيا: 
ال�شتثمار يف ارتفاع

    على خطى اأع�����ش��اء اآخ��ري��ن يف 
عن  كندا  اأعلنت  الغربية،  الكتلة 
الع�شكري  اإنفاقها  زيادة كبرية يف 

يقرب من 30 باملائة من �شادرات 
الوقت،  نف�ص  ويف  العاملية.  القمح 
وامل�شدرة  املنتجة  البلدان  ت�شهد 
فرن�شا  مثل  الأخ����رى،  الرئي�شية 
للغاية  متو�شًطا  عاًما  والربازيل، 

يف احلقول.

 النتيجة: قفزت الأ�شعار 
منذ ثالثة اأ�شهر.

كاملة”،  ع��ا���ش��ف��ة  يف  »ن���ح���ن     
املدير  ل��ي��غ��ول��ت،  ب��ي��ن��وا  ي��ل��خ�����ص 
يف  احلبوب  منتجي  ل�شركة  العام 
�شل�شلة  ت��ك��ال��ي��ف  ج��م��ي��ع  ك��ي��ب��ي��ك. 
الإن��ت��اج، م��ن مبيدات الآف���ات اإىل 
الوقود تاأثرت. واملثال الأكرث لفتا 

لالنتباه يتعلق بالأ�شمدة.

ال������ع������دوان  اأع������ق������اب  امل����ح����ل����ي يف 
ال���رو����ش���ي.     وم��ب��ل��غ 8.1 مليار 
اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه وزي���رة  ال����ذي  دولر 
 7 يف  ف��ري��الن��د  كري�شتيا  امل��ال��ي��ة 
الكندية  ال���ق���وات  ل��ت��ع��زي��ز  اأب���ري���ل 
�شيزيد   2027-2026 بحلول 
امليزانية  م���ن  امل��خ�����ش�����ص  اجل����زء 
 1 اإىل  ال��وط��ن��ي  ل��ل��دف��اع  الكندية 
فا�شل 5 باملائة من الناجت املحلي 
الإجمايل، مقارنة ب� 1 فا�شل 36 
تبلغ  ذل��ك، مل  باملائة حالًيا. ومع 
ن�شبة 2 باملائة التي حددها الناتو 
لي�شت  “اإنها  املتحدة.  وال��ولي��ات 
ماأمول”،  ه��و  ك��م��ا  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة 
يقول جا�شنت ما�شي، اأ�شتاذ العلوم 
يف  كيبيك  ج��ام��ع��ة  يف  ال�شيا�شية 

هذه لي�شت من خمزونها، يالحظ 
من  �شراوؤها  �شيتم  ما�شي.  ال�شيد 

ال�شركات امل�شنعة الأمريكية.
   م��ع اأك����رث م��ن 4 م��ل��ي��ارات من 
امل�����ع�����دات ال���ع�������ش���ك���ري���ة م���ن���ذ 24 
ف���رباي���ر، ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة هي 
لالأ�شلحة  ال���رئ���ي�������ش���ي  امل�����م�����ّول 
املتحدة  اململكة  تليها  لأوك��ران��ي��ا، 
اأنها  اأعلنت  التي  واأملانيا،  وبولندا 
يورو  مليار   100 ا�شتثمار  تريد 
يف حت��دي��ث ج��ي�����ش��ه��ا، وه���و تغيري 

كبري بالطبع يف هذا البلد.

غذائّيا: نق�س عاملي، 
ارتفاع الأ�شعار

ما  مًعا  واأوكرانيا  رو�شيا  ت�شكل     

مونرتيال، واملدير امل�شارك ل�شبكة 
التحليل ال�شرتاتيجي.

   وحت��ت��ل ك��ن��دا امل��رت��ب��ة اخلام�شة 
م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ال��ن��ق��دي��ة بني 
الدول التي تزود اأوكرانيا باملعدات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة. وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة هذه 
فرباير  منذ  الع�شكرية  امل�شاعدة 

2022، 262 مليون دولر.
ب��ال��ن�����ش��ب��ة لإم����������دادات     »ل����ك����ن 
القدرات  ف���اإن  الثقيلة،  الأ�شلحة 

ح  الكندية حمدودة للغاية”، يو�شّ
ج��ا���ش��نت م��ا���ش��ي. وه���ك���ذا، قدمت 
ك��ن��دا ب��ط��اري��ة م��ن اأرب��ع��ة مدافع 
هاوتزر M777 اإىل اأوكرانيا، اأو 
10 باملائة من خمزونها. وقدمت 
ب�����دون طيار،  ك���ام���ريات  ال���دول���ة 
ول���ك���ن ل ت���وج���د ط���ائ���رات ب���دون 
طيار، لأنها ... ل متلكها. اأخرًيا، 
األف   20 توريد  عن  كندا  اأعلنت 
لكن  لأوك��ران��ي��ا،  مدفعية  قذيفة 

البلدان املرتهنة للحبوب الأوكرانية، هي الأكرث عر�شة خلطر املعاناة من ارتفاع الأ�شعار

 يعّد ان�شمام ال�شويد وفنلندا املحتمل 
اإىل حلف الناتو اأهم تاأثري طويل املدى

الفجوة بني ال�شمال واجلنوب 
تنطوي على ماطر اآخذة يف الت�شاع

كندا خام�ص ممول لت�شليح اوكرانياق�شف م�شتودع حبوب يف منطقة دونيت�شك

ركزت هذه احلرب النتباه 
عل���ى الأم���ن الأوروب���ي

احلزب احلاكم يف الهند يوقف �شاحبة التعليقات 

الهند ت�سارع لحتواء الغ�سب بعد ت�سريحات م�سيئة لالإ�سالم
•• نيودلهي-اأ ف ب

اأم�ص الثنني، لتهدئة الغ�شب يف  �شعت احلكومة الهندية، 
»بهاراتيا  اأدىل م�شوؤولن يف حزب  اأن  بعد  الداخل واخل��ارج 
جاناتا« احلاكم بت�شريحات م�شيئة عن النبي حممد- عليه 
يف  �شخ�شاً   38 ال�شلطات  اعتقلت  بينما  وال�شالم-  ال�شالة 
ب�شمال  مدينة  يف  الت�شريحات  ب�شبب  ن�شبت  �شغب  اأعمال 

البالد.
وج����اءت الع��ت��ق��الت يف م��دي��ن��ة ك��ان��ب��ور يف اإط����ار حماولت 
البالد  لحتواء توتر ديني يت�شاعد بني احلني والآخ��ر يف 
بت�شريحات  احل��اك��م  احل���زب  يف  م�����ش��وؤول��ني  اإدلء  واأج��ج��ه 
ت�شببت يف غ�شب وا�شع النطاق بني امل�شلمني يف الهند ويف 

اخلارج.
الأزمة  اإدارة  يف  الهند  يف  امل�����ش��وؤول��ني  اأب���رز  بع�ص  و���ش��ارك 
واإ�شالمية  ع��رب��ي��ة  دول  م���ع  ن�����ش��ب��ت  ال��ت��ي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
تلك  مثل  ب�شدور  ل�شماحها  احلكومة  من  باعتذار  طالبت 

الت�شريحات.
وخالل مطلع الأ�شبوع، مت ا�شتدعاء الدبلوما�شيني الهنود 
ت�شريحات  ع��ل��ى  ل��الح��ت��ج��اج  واإ���ش��الم��ي��ة  خليجية  دول  يف 

اخلارجية  وزارة  وقالت  جاناتا«.  »بهاراتيا  ح��زب  م�شوؤويل 
ل  امل�شيئة  والت�شريحات  التغريدات  اإن  بيان  يف  الهندية 

تعك�ص باأي حال وجهة نظر احلكومة. 
م�ش�������وؤوًل  وف�ش�����ل  العم����ل  عن  متحدث�������ة  احلزب  واأوق��ف 
يف  دينية  اأقلي������ة  م�ش�����اعر  اإيذائهم�����ا  ب�ش�����بب  اأم�ص،  اآخ��ر، 

البالد.
13 يف املائة من �شكان الهند البالغ  وي�شكل امل�شلمون نحو 

عددهم 1.35 مليار ن�شمة. 
يف  امل�شيئة  الت�شريحات  على  مزمعة  احتجاجات  وه��ن��اك 

العا�شمة املالية مومباي اليوم.
وقال م�شوؤول كبري يف �شفارة قطر بنيودلهي اإن على حكومة 
رئي�ص الوزراء ناريندرا مودي اأن تناأى بنف�شها علناً عن تلك 

الت�شريحات.
ب�شكل  يوؤثر  اأن  الدينية ميكنه  م�شاعرنا  »اإي���ذاء  واأ���ش��اف:   
بالده  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الق��ت�����ش��ادي��ة«،  ال��ع��الق��ات  على  مبا�شر 
يف  املتاجر  م��الك  بع�ص  مقاطعة  ع��ن  تقارير  ع��ن  تتحرى 

قطر للب�شائع الهندية.
وق���ال ح��زب ب��ه��ارات��ي��ا ج��ان��ات��ا احل��اك��م يف ال��ه��ن��د، اإن���ه اأوقف 
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م احل����زب، ن��وب��ور ���ش��ارم��ا، ع��ن ال��ع��م��ل، ردا 

اأدل��ت بها خ��الل مناظرة  النبي حممد  على تعليقات ح��ول 
تلفزيونية.

اأنه  الإن��رتن��ت،  ب��ي��ان على موقعه على  واأ���ش��اف احل���زب يف 
جاناتا  بهاراتيا  “حزب  قائال:  الأديان”،  جميع  “يحرتم 

يدين ب�شدة اإهانة اأي رموز دينية لأي دين«.
جاء  تويرت،  على  تغريدة  �شارما  نوبور  ن�شرت  جانبها،  من 
فيها: “قلت بع�ص الأ�شياء ردا على تعليقات مت الإدلء بها 
اأب��دا لإيذاء  باإله هندو�شي، لكن مل تكن هناك نية  متعلقة 

امل�شاعر الدينية لأي �شخ�ص«.
جرح  اأو  اإزع����اج  يف  ت�شببت  كلماتي  ك��ان��ت  “اإذا  واأ���ش��اف��ت: 
للم�شاعر الدينية لأي �شخ�ص على الإطالق، فاإنني اأ�شحب 

بياين دون قيد اأو �شرط«.
كما اأعلن مكتب احلزب طرد نافني جيندال، وهو متحدث 
اآخر با�شم حزب بهاراتيا جاناتا، من احلزب ب�شبب تعليقات 

اأدىل بها عن الإ�شالم على مواقع التوا�شل الجتماعي.
واأ�شاف بيان احلزب: “حزب بهاراتيا جاناتا يعار�ص ب�شدة 
اأي�شا اأي فكر يهني اأو يحط من قدر اأي طائفة اأو دين.. ول 
يروج احلزب ملثل هوؤلء الأ�شخا�ص اأو لهذه الفل�شفة”، وفق 

ما ذكرت وكالة رويرتز.

مقتل »الكثري« من امل�سلرّني يف هجوم على كني�سة يف نيجرييا 
•• الغو�س-اأ ف ب

هاجم م�شلحون كني�شة كاثوليكية يف ولية اأوندو يف جنوب 
امل�شلني  من  “الكثري”  اأ�شفر عن مقتل  ما  نيجرييا  غرب 

واإ�شابة اآخرين، وفقا للحكومة وال�شرطة.
ووقع الهجوم خالل القدا�ص ال�شباحي يف كني�شة القدي�ص 
فرن�شي�ص الكاثوليكية يف مدينة اأوو يف جنوب غرب نيجرييا 
والتي هي مبناأى ن�شبيا من هجمات املتطرفني والع�شابات 

الإجرامية الن�شطة يف مناطق اأخرى من البالد.
واأعرب البابا فرن�شي�ص عن اأ�شفه ملقتل “ع�شرات املوؤمنني” 
اأجل  من  ي�شلي  اأن��ه  موؤكدا  الكاثوليكية،  الكني�شة  ه��ذه  يف 
بيان  يف  الفاتيكان  يف  العالمية  الدائرة  وقالت  ال�شحايا. 
اأون��دو يف  “البابا علم بالهجوم -ال��ذي وق��ع- يف كني�شة  اإن 
عدة،  اأط��ف��ال  بينهم  امل��وؤم��ن��ني،  ع�����ش��رات  ومبقتل  نيجرييا 

خالل قدا�ص العن�شرة«.
ت��ف��ا���ش��ي��ل احل�����ادث يف طور  ت�����زال  “يف وق����ت ل  واأ����ش���اف���ت 
ومن  ال�شحايا  اأجل  من  فرن�شي�ص  البابا  ي�شلي  التو�شيح، 
ومل  احتفالية”.  حلظة  يف  ب�شدة  تاأثرت  التي  البالد  اأج��ل 
تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن الهجوم الذي مل ُتعرف حتى 
الآن دوافعه وعدد القتلى الذين �شقطوا فيه. لكن الرئي�ص 

حممد بخاري دان “جرمية قتل امل�شلني ال�شنعاء«.
وقالت الناطقة با�شم �شرطة الولية اإبوكن اأودونالمي اإنه 
ما  واملتفجرات،  النارية  بالأ�شلحة  الكني�شة  مهاجمة  جرت 

اأ�شفر عن مقتل عدد غري معروف من امل�شلني. واأو�شحت 
لوكالة فران�ص بر�ص “ما زال من املبكر حتديد عدد القتلى. 
يف  اآخ���رون  واأ�شيب  حتفهم  لقوا  امل�شلني  م��ن  الكثري  لكن 

الهجوم«.
اإنهم  اأون��دو  من جهته، قال ناطق با�شم مكتب حاكم ولية 

لن يقدموا ح�شيلة ر�شمية لل�شحايا يف الوقت احلايل.
واأفاد �شاهد ذكر ا�شمه الأول فقط ويدعى اأبايومي لوكالة 
فران�ص بر�ص اأن ما ل يقل عن 20 م�شليا قتلوا يف الهجوم. 
انفجار  دوي  ���ش��م��ع��ت  ع��ن��دم��ا  احل���ي  يف  م����ارا  “كنت  وق����ال 
�شاهد  اأن���ه  واأ���ش��اف  الكني�شة«.  داخ���ل  ن��اري��ة  وطلقات  ق��وي 
يلوذ  اأن  قبل  الكني�شة  داخ��ل  الأق���ل  على  م�شلحني  خم�شة 
بالفرار لالختباء. تعترب الهجمات التي ت�شتهدف الأماكن 
اأحيانا  ت��وت��رات  تندلع  حيث  نيجرييا  يف  ح�شا�شة  الدينية 
من  غالبية  جنوبه  ت�شكن  بلد  يف  خمتلفة،  جمتمعات  بني 

امل�شيحيني، فيما تهيمن غالبية م�شلمة على �شماله.
حماولة  يف  ع��دة  جبهات  على  النيجريي  اجلي�ص  وينت�شر 
نيجرييا  �شرق  �شمال  وي�شهد  الأم���ن.  لن��ع��دام  ح��د  لو�شع 
غربها  �شمال  يتعر�ص  فيما  عاما   12 منذ  جهاديا  مت��ردا 
وو���ش��ط��ه��ا ل��رته��ي��ب ع�����ش��اب��ات ال��ن��ه��ب واخل��ط��ف م��ع بروز 
حركات انف�شالية يف اجلنوب ال�شرقي. وا�شتهدفت جماعة 
ال��ب��الد الكنائ�ص يف  ���ش��رق  ب��وك��و ح���رام الإره��اب��ي��ة يف �شمال 
املا�شي يف اإطار ال�شراع يف نيجرييا الذي اأودى بحياة 40 

األف �شخ�ص و�شرد مليونني اآخرين.
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العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأبوظبي الدولية للم�شاريع ال�شتثمارية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م   رخ�شة رقم:1144445 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمال جابر خمي�ص الظريف ال�شام�شى١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شماء جمال جابر الظريف ال�شام�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة الريادة العاملية

ALREYADA INTERNATIONAL GROUP

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأبوظبي الدولية للم�شاريع ال�شتثمارية ذ م م

ABU DHABI INTERNATIONAL INVESTMENT L.L.C

اإىل/ اأبوظبي الدولية للم�شاريع ال�شتثمارية - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ABUDHABI INTERNATIONAL INVESTMENT  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
�شركة   - تنجافور  تي�شتي  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�ص الواحد ذ م م   رخ�شة رقم:2657029 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بارتيبان بي�شايكانو بي�شايكانو ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�شد على احل�شينى الطنيجى

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا تي�شتي تنجافور - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TASTY THANJAVUR CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطعم تي�شتي تنجافور �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TASTY THANJAVUR RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  56١000١
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  56١0003

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ت�شيك لتجميل ال�شيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1047915 

تعديل وكيل خدمات / حذف خليفه ابراهيم جعفر ح�شن الزرعونى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون ت�شيك لتجميل ال�شيادات 

CHICK LADIES BEAUTY SALON

اإىل/ �شالون ت�شيك لتجميل ال�شيدات �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

CHICK LADIES BEAUTY SALON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا تاكو �شرمبو - �شركة 

ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2420354 

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا تاكو �شرمبو - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

TACO SHRIMPO CAFETERIA- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطعم ا�شماك احللقة للماكولت البحريه - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ASMAK ALHALQA SEA FOOD RESTAURANT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري 

م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات 

املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
للوجبات  كو  ال�ش�����ادة/جاثرينق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اخلفيفة رخ�شة رقم:3772137 

تعديل اإ�شم جتاري من/ جاثرينق كو للوجبات اخلفيفة

GATHERING CO SNACKS

اإىل/ بايت�ص بوتيك للوجبات اخلفيفة

  THE BITES BOUTIQUE FOR SNACKS

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/توب كال�ص لدارة املرافق

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1988559 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل ١00000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ توب كال�ص لدارة املرافق

TOP CLASS FACILITIES MANAGEMENT

اإىل/ توب كال�ص لدارة املرافق - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TOP CLASS FACILITIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون هني للرجال

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2397916 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كولديب �شاند تول�شى رام ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على حمد على املن�شورى

تعديل نوع نرخ�شة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قمر بني يا�ص للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1165131 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهيد ح�شني حممد بوتا ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف عي�شه حممد را�شد املزروعى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ قمر بني يا�ص للمقاولت العامة

QAMAR BANIYAS GENERAL CONTRACTING

اإىل/ قمر بني يا�ص للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

QAMAR BANIYAS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شريين بيوتي ان �شبا ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1037723 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / الفريد ديجولكاو دي�شوزا من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / الفريد ديجولكاو دي�شوزا من 25 % اإىل ١00%
تعديل مدير / اإ�شافة ايونا كيلفني داو�شون كيلفني كالرين�ص داو�شون

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ايونا كيلفني داو�شون كيلفني كالرين�ص داو�شون
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف غنيه حممد مبارك الزعابى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شريين بيوتي ان �شبا ذ.م.م

SERENE BEAUTY N SPA LLC
اإىل/ �شريين بيوتي ان �شبا - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

SERENE BEAUTY N SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر كري لل�شيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2341323 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / تاج الدين بوتونكارا حممد على بوتونكارا من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / تاج الدين بوتونكارا حممد على بوتونكارا من ٤9 % اإىل ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد مطر را�شد مطر القبي�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوبر كري لل�شيانة العامة ذ.م.م

SUPER CARE GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ �شوبر كري لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

SUPER CARE GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 

�شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/م�ص  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تي�شتي للوجبات اخلفيفه واحللويات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4234205 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مطبخ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كال�شيك ت�شت ت�شت ت�شت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4498326 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/الغزال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العربي لرتبية احليوانات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1171923 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
كوب�ص  :ثري  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للقهوة املخت�شة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2595395 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمار �شامل حممد علي الكثريي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نوره يعقوب يو�شف احمد املبارك

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
العي�ص  :خمبز  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: امل�شري رخ�شة رقم : 4127793 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليل حممد ح�شن �شجاعي العبيديل ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان حممد �شيد علي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عود اخلليج للعطور - �شركة ال�شخ�ص 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:2645844 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حممد برهان الدين حممد �شم�ص احلق من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد برهان الدين حممد �شم�ص احلق من ١00 % اإىل %50

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة موهان دا�ص �شيندى %50
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ عود اخلليج للعطور - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
OUD AL KHALEEJ PERFUMES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ عود اخلليج للعطور ذ.م.م
OUD AL KHALEEJ PERFUMES L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اإع����������الن
ملعدات حقول  تكنوجلي  ال�ش�����ادة/هيدرو�شريف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN النفط ذ.م.م  رخ�شة رقم:1870387 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / م�شطفى حممد ال�شاكي�ص من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / م�شطفى حممد ال�شاكي�ص من ٤9 % اإىل ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف الدرجة الذهبيه للخدمات ملالكها خمي�ص �شامل 

املزروعي- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م -
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ هيدرو�شريف تكنوجلي ملعدات حقول النفط ذ.م.م
HYDROSERV TECHNOLOGY OILFIELD EQUIPMENT L.L.C

اإىل/ هيدرو�شريف تكنولوجي ملعدات حقول النفط - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
HYDROSERV TECHNOLOGY OILFIELD EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

 اإعـــالن �شطب قيد
تران�شمي�شن  تو�شيبا  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
قد  ايطاليا(  )اجلن�شية:  ايه  بي  ا�ص  يوروب  دي�شرتيبيو�ص  اأند 
)العنوان:  دبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت 
الختيار  ملك   7 رقم  مكتب   - دبي   - التجاري  اخلليج   - بردبي 
رقم  حتت  واملقيدة  �ص.ب:27087(   - ا�شتدامة  لالعمال  املميز 
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )١232(
القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 20١5 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  20١0م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�ص  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �ص.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

 اإعـــالن �شطب قيد
�شيلباهنني  دوبيلماير  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
جي ام بي ات�ص )اجلن�شية: النم�شا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
مكتب   - ال�شناعية  القوز  )العنوان:  دبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع 
١09 - مالك موؤ�ش�شة دبي العقارية - بناية املنارة - �ص.ب:38٤88( 
واملقيدة حتت رقم )3973( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة. 
�شاأن  يف   20١5 ل�شنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�ص  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  20١0م 
من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت 
ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  الوزارة 
�ص.ب:)3625(  التجاري  الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل: 

- دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

فقدان �سهادات اأ�سهمالعدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
فقدت �شهادات ا�شهم �شادرة عن )م�شرف ابوظبي ال�شالمي(

بال�شماء التالية:
1 - �شيخة �شيف حممد �شيف الغفلي 

 رقم ال�شهادة ADIB10205207  بعدد 197 �شهما.
2 - علياء نا�شر عبيد حميد املزروعي 

رقم ال�شهادة ADIB10202510  بعدد 198 �شهما.
ابوظبي  م�شرف  فروع  من  فرع  لأقرب  ت�شليمهم  يجدهم  ممن  الرجاء 

الإ�شالمي. او الت�شال على تلفون رقم 0503313823  م�شكورا

فقدان �سهادات اأ�سهمالعدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
فقدت �شهادات ا�شهم �شادرة عن )الواحة كابيتال( بال�شماء التالية:

1 - �شيخة �شيف حممد �شيف الغفلي 
 رقم ال�شهادة 1150470  بعدد 272 �شهما.

2 - علياء نا�شر عبيد حميد املزروعي 
 رقم ال�شهادة 1150473  بعدد 271 �شهما.

الت�شال على  او  اعاله.  املذكورة  لل�شركة  ت�شليمهم  الرجاء ممن يجدهم 
تلفون رقم 0503313823  م�شكورا 
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•• اأبوظبي-وام:

ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  ه����ن����اأ 
امل�شارعة  احت����اد  رئ��ي�����ص  ال���درع���ي 
النيادي  اهلل  عبد  �شعادة  واجل���ودو 
رئي�ص احتاد الإم��ارات للمواي تاي 
الحتاد  رئي�ص  بوك�شينج  وال��ك��ي��ك 
مبنا�شبة  ت�����اي،  ل���ل���م���واي  ال���ع���رب���ي 
الحتادات  اأ�شوات  باإجماع  اختياره 
ال��وط��ن��ي��ة الآ���ش��ي��وي��ة ل��ل��م��واي تاي 
الآ����ش���ي���وي للعبة  ل���الحت���اد  رئ��ي�����ش��ا 

لدورة قادمة.
مقر  الإم������ارات  دول���ة  و�شتحت�شن 
الحتاد الآ�شيوي للمواي تاي خالل 
تلك الدورة ، ما يعد اإجنازا جديدا 
ل��ري��ا���ش��ة الإم������ارات م��ق��ارن��ة بعمر 
تاأ�شي�شه يف مايو  ال��ذي مت  الحت��اد 
احت���اد الإم����ارات  واأح����دث   2017
بوك�شينج  وال��ك��ي��ك  ت����اي  ل��ل��م��واي 
على  اللعبة  جم��ال  يف  نوعية  نقله 
م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، وخري 
امل��م��ي��زة يف بطولة  امل�����ش��ارك��ة  دل��ي��ل 
اختتمت  التي  ت��اي  للمواي  ال��ع��امل 
عا�شمة  ظ���ب���ي  اأب�������و  يف  م�����وؤخ�����را 

الريا�شات القتالية يف العامل.
وجدد الدرعي ثقته بقدرة النيادي 
على اإحداث طفرة يف جمال اللعبة 
على م�شتوى املنطقة والعامل خالل 

الدورة املقبلة.
ك��م��ا ح��ر���ص ال���درع���ي ع��ل��ى تهنئة 
طارق حممد املهريي ع�شو جمل�ص 
تاي  للمواي  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة 
التنفيذي  املدير  بوك�شينج  والكيك 

املكتب  ع�����ش��و  الإم����������ارات،  لحت�����اد 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����الحت�����اد ال��������دويل، 
من�شب  لي�شغل  اخ��ت��ي��اره  مبنا�شبة 
الآ�شيوي  التنفيذي لالحتاد  املدير 

للمواي تاي.

•• ال�صارقة -وام: 

اختتم احتاد الإمارات للتايكواندو مو�شمه الريا�شي -2021 2022 بتنظيم 
الريا�شية  القاعة  يف  اأقيمت  والتي  الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  كاأ�ص  بطولة 
القا�شمي  الرحمن  عبد  بن  �شامل  ال�شيخ  بح�شور  احلزانة  فرع  ال�شارقة  لنادي 
رئي�ص  احل��رام��ي  ه��الل  وعي�شى  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  مكتب  رئي�ص 

جمل�ص ال�شارقة الريا�شي.
كما ح�شر اخلتام زايد خليفة ال�شويدي نائب رئي�ص احتاد التايكواندو وعبداهلل 
و  ال�شارقة  ن��ادي  رئي�ص  امل��دف��ع  �شامل  علي  و  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�شماحي 
لنادي  الفردية  الألعاب  اإدارة  رئي�ص  الهاجري  الرحمن  عيد  �شليمان  املهند�ص 

ال�شارقة وع�شوي الحتاد حنان الكثريي وحممد عثمان املدين.
واأعلن احتاد الإمارات للتايكواندو عن فوز نادي الفجرية للفنون القتالية بدرع 
التفوق العام للمو�شم الريا�شي 2021 - 2022 ، كما اأ�شفرت النتائج عن فوز 
الفردية  لالألعاب  ال�شارقة  تاله  ال�شباب  لفئة  الأول  باملركز  كلباء  احت��اد  فريق 

ثانيا والفجرية للفنون القتالية ثالثا.
ويف بطولة الرجال فاز فريق نادي ال�شارقة - الألعاب الفردية باملركز الأول تاله 

احتاد كلباء و�شرطة دبي باملركزين الثاين والثالث.
احتاد  تاله  الأول  باملركز  الفردية  الألعاب   - ال�شارقة  فاز  الآن�شات  بطولة  ويف 
كلباء ثانيا والفجرية للفنون القتالية ثالثا .. ويف فئة ال�شيدات فاز فريق احتاد 
كلباء باملركز الأول تاله ال�شارقة - الألعاب الفردية ثانيا ثم الفجرية للفنون 

القتالية ثالثا.
ومنح احتاد التايكواندو دروع التفوق الفردي للمو�شم الريا�شي حيث نال لعب 
نا�شيء  لع��ب  اأف�شل  درع  الظنحاين  حممد  خالد  القتالية  للفنون  الفجرية 
ال�شارقة  وح�شل  الآن�شات  فئة  يف  لعبة  اأف�شل  اإبراهيم  ح�شن  �شمه  وزميلته 
لالألعاب الفردية على دروع اأف�شل لعب �شاب ناله علي حممد علي واأف�شل لعب 
رجال وناله �شلطان �شالح اآل علي واأف�شل لعبة نا�شئة نالتها جنا �شمري.. بينما 
ح�شلت لعبة احتاد كلباء عائ�شة اأحمد على درع اأف�شل لعبة يف فئة ال�شيدات 
ومنح احتاد التايكواندو درع املدرب املثايل لنادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن 
الفجرية  ن��ادي  �شيدات  ملدربة  املثالية  املدربة  ودرع  علوي  علي  للمدرب  النف�ص 
الفردية  الألعاب   - ال�شارقة  ن��ادي  نال  بينما  ال�شالم  دي  وئ��ام  القتالية  للفنون 

درع الفريق املثايل .. وذهب درع اأف�شل حكم يف املو�شم لكل من احلكم الدويل 
دره بن مراد واحلكم الدويل عبداهلل عمر واحلكم الدويل �شامل زكريا واحلكم 

�شانتو�ص كومار.
وبارك عبد اهلل ال�شماحي لالأندية الفائزة بالبطولة .. متمنيا لهم املزيد من 
النجاح يف البطولت املقبلة .. م�شيدا بامل�شتويات الفنية التي قدمها الالعبون 

والالعبات ومبا يعك�ص النقلة النوعية لريا�شة التايكواندو يف دولة الإمارات.
للمو�شم  ال��ع��ام  التفوق  ب��درع  ل��ف��وزه  القتالية  للفنون  الفجرية  ن��ادي  هناأ  كما 
فازوا  الذين  وامل��درب��ني  والالعبات  والالعبني   2022  -  2021 الريا�شي 
يف  التايكواندو  لأ���ش��رة  الدارة  جمل�ص  �شكر  مقدما   .. ال��ف��ردي  التفوق  ب���دروع 

الدولة للجهود التي بذلت طوال املو�شم.

•• دبي -وام:

لريا�شات  ال�����ش��ارق��ة  ن�����ادي  ت�����ش��در 
الدولة  ب��ط��ول��ة  النف�ص  ع��ن  ال��دف��اع 
املفتوحة للكاراتيه مل�شابقة "الكومتيه 
فعالياتها  اختتمت  التي  القتال"،   -
على �شالة نادي �شباب الأهلي باملمزر 
 /  2021 الكاراتيه  مو�شم  ختام  يف 

.2022
واأقيمت البطولة على م�شتوى فردي 
والنا�شئني  والفتيات  الأ�شبال  فئات 
وال���ن���ا����ش���ئ���ات وال�������ش���ب���اب والآن�������ش���ات 
 12 من  والثانية  الأوىل  للدرجتني 
لعباً   263 مب�شاركة  �شنة   19 اإىل 
ومركزاً  ن��ادي��اً   16 ميثلون  ولع��ب��ة 

تناف�شوا يف 41 م�شابقة.
بني  مثرياً  تناف�شاً  البطولة  و�شهدت 
بالدولة،  الكاراتيه  وبطالت  اأب��ط��ال 
ال�شارقة  ن�����ادي  ال��ب��ط��ول��ة  وت�����ش��در 
لريا�شات الدفاع عن النف�ص بر�شيد 
على  م��وزع��ة  متنوعة  ميدالية   47
و19  ف�����ش��ي��ة  و11  ذه���ب���ي���ة   17/
الأهلي  �شباب  ن��ادي  وحل  برونزية/، 
ميدالية   30 ب��ر���ش��ي��د  ث��ان��ي��اً  دب����ي 
ف�شيات  و9  ذه��ب��ي��ات   10" متنوعة 
نادي  ج��اء  فيما   .. برونزية"  و11 
ال�شارقة الريا�شي ثالثاً بر�شيد 19 
ميدالية "5 ذهبيات و5 ف�شيات و9 

برونزيات".
ح�شر اخل��ت��ام وت��وج الأب��ط��ال �شعادة 

ال������رزاق  " م" ن���ا����ش���ر ع���ب���د  ال����ل����واء 
الرزوقي رئي�ص الحتادين الإماراتي 

لرئي�ص  الأول  ال��ن��ائ��ب  والآ����ش���ي���وي 
واأع�شاء  للكاراتيه،  ال��دويل  الحت��اد 

الإم�����������ارات  احت��������اد  اإدارة  جم���ل�������ص 
للكاراتيه.

امل��و���ش��م ع���ن ح�شول  واأ����ش���ف���ر خ���ت���ام 
ن������ادي ����ش���ب���اب الأه����ل����ي ع���ل���ى درع����ي 
التفوق العام للفئات الأربعة "اأ�شبال 
�شباب  ونا�شئات:"  نا�شئون  وفتيات" 
وكان  و�شيدات"،  رج����ال  واآن�شات" 
الرتتيب  يف  الأك������رب  ال��ن�����ش��ي��ب  ل���ه 
كوؤو�ص   3 على  بح�شوله  اأي�شاً  العام 
"الأ�شبال والفتيات"  للفئات الثالثة 
"ال�شباب  وال���ن���ا����ش���ئ���ات  ال��ن��ا���ش��ئ��ون 
توج  بينما  وكومتيه"،  كاتا  والآن�شات 
"ال�شارقة  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي 
الرتتيب  بكاأ�ص  الفردية"  لالألعاب 
كاتا  وال�شيدات  الرجال  "لفئة  العام 

وكومتيه".
الفنية  الأج����ه����زة  ن��ت��ائ��ج  واأ����ش���ف���رت 
امل��و���ش��م، من  املتميزة خ��الل  الأرب��ع��ة 
واق����ع ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ح�����ش��ل��وا عليها 
الفني  اجلهاز  فوز  عن  اأنديتهم،  مع 
"ال�شارقة  الريا�شي  ال�شارقة  لنادي 
الأول،  ب��امل��رك��ز  الفردية"  ل��الأل��ع��اب 
وت�����اله يف امل����راك����ز م���ن ال���ث���اين اإىل 
الرابع على الرتتيب ؛ اجلهاز الفني 
لنادي �شباب الأهلي ، واجلهاز الفني 
لنادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن 
احتاد  لنادي  الفني  واجلهاز  النف�ص، 

كلباء.

•• دبي-وام:

الأول  الإم������ارات  منتخب  ي��خ��و���ص 
لكرة القدم اليوم الثالثاء مواجهة 
ال�شرتايل  ن��ظ��ريه  اأم�����ام  ح��ا���ش��م��ة 
املوؤهلة  الآ���ش��ي��وي  امللحق  م��ب��اراة  يف 
ل��ل��م��ل��ح��ق ال���ع���امل���ي امل����وؤه����ل ب�����دوره 
 ،2022 ال���ع���امل  ك���اأ����ص  ل��ن��ه��ائ��ي��ات 
بينهما  التي جتمع  املباراة  وذلك يف 
يف التا�شعة م�شاء، بتوقيت الإمارات، 
علي  ب��ن  اأح��م��د  ا�شتاد  وي�شت�شيفها 
"الدوحة"،  ال��ق��ط��ري��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
وي������دي������ره������ا ط�����اق�����م حت����ك����ي����م من 
اأوزب��ك�����ش��ت��ان ب��ق��ي��ادة احل��ك��م الدويل 

ايلجري تانتا�شي.
املواجهة  ه���ذه  يف  ال��ف��ائ��ز  وي��ت��اأه��ل 
منتخب  مل�����واج�����ه�����ة  احل�����ا������ش�����م�����ة، 
واملحطة  ال��ع��امل��ي  امل��ل��ح��ق  يف  ب����ريو، 
والتي  للمونديال،  للتاأهل  النهائية 
ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا ال����دوح����ة اأي�������ش���ا يوم 
يتاأهل  اأن  على  اجلاري،  يونيو   13
يف  للم�شاركة  منهما  الفائز  الفريق 
نهائيات كاأ�ص العامل �شمن املجموعة 
الرابعة التي ت�شم منتخبات فرن�شا، 

حاملة اللقب، وتون�ص والدمنارك.
هذا  اإىل  الإم����ارات  منتخب  وو���ش��ل 
امللحق بعد احتالله املركز الثالث يف 

الت�شفيات  �شمن  الأوىل  املجموعة 
الأخرية املوؤهلة لكاأ�ص العامل، خلف 
اجلنوبية  وك��وري��ا  اإي����ران  منتخبي 
اللذين تاأهال مبا�شرة اإىل املونديال، 
ف��ي��م��ا اح���ت���ل امل��ن��ت��خ��ب الأ�����ش����رتايل 
الثانية  املجموعة  يف  الثالث  امل��رك��ز 
واليابان  ال�شعودية  منتخبي  خلف 
بدورهما  اأي�����ش��ا  ت���اأه���ال  وال���ل���ذي���ن 

للمونديال.

وت��ع��د ه���ذه ه��ي امل����رة ال��ث��ان��ي��ة التي 
ت�شفيات  منتخبنا  ف��ي��ه��ا  ي��خ��و���ص 
لكاأ�ص  امل����وؤه����ل  الآ����ش���ي���وي  امل��ل��ح��ق 
ال��ع��امل، ع��رب ت��اري��خ��ه، على اأم��ل اأن 
التي  الأوىل  امل����رة  ه���ي  ت��ل��ك  ت��ك��ون 
اآ�شيوي  عربي  منتخب  فيها  ينجح 
امللحق  ع����رب  ال���ن���ه���ائ���ي���ات  ب���ل���وغ  يف 
الآ�شيوي والعاملي للمونديال، وذلك 
الآ�شيوي  امللحق  يف  م�شاركته  بعد 

كاأ�ص  ت�����ش��ف��ي��ات  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ال��ع��امل ك��وري��ا وال��ي��اب��ان 2002، يف 
الأ�شرتايل  امل��ن��ت��خ��ب  ا���ش��ت��ف��اد  ح��ني 
التاأهل لكاأ�ص العامل عرب امللحق  يف 
الآ���ش��ي��وي م���رة واح����دة م��ن ق��ب��ل يف 

ن�شخة 2018.
املواجهة  ه���ذه  منتخبنا  وي��خ��و���ص 
فنية  ق������ي������ادة  حت������ت  احل����ا�����ش����م����ة 
رودلفو  امل����درب  ب��ق��ي��ادة  اأرجنتينية 

"46 عاماً" ال��ذي توىل  اأرواب��اري��ن��ا 
املهمة ر�شمياً يف 13 فرباير املا�شي، 
خلفا للهولندي بريت فان مارفيك، 
املرحلة  يف  الإم����ارات  منتحب  وق���اد 
املرحلة  احل��ا���ش��م��ة م��ن م�����ش��واره يف 
اخل��ت��ام��ي��ة م���ن ال��ت�����ش��ف��ي��ات، حيث 
ب���ه���دف وحيد،  ال���ع���راق  خ�����ش��ر م���ن 
وف���از ع��ل��ى ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة بنف�ص 

النتيجة.
ويف املقابل يقود الأ�شرتايل جراهام 
الفنية  القيادة  عاما-   -58 اأرنولد 
 ،2018 ع���ام  م��ن��ذ  ب����الده،  ملنتخب 
خلفا للهولندي بريت فان مارفيك 
الفرتة  ه��ذه  خ��الل  وتعر�ص  اأي�شا، 
لنتقادات عديدة ب�شبب عدم قدرته 
النتائج املرجوة خا�شة  على حتقيق 
الت�شفيات،  الأخ��رية من  املرحلة  يف 
ولكن الحت��اد الأ���ش��رتايل جدد فيه 
املهمة  توليه  يف  ل���ش��ت��م��راره  الثقة 

مبرحلة امللحق.
وعلى مدار تاريخ كاأ�ص العامل لكرة 
ال����ق����دم، ت���اأه���ل م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات 
عام  يف  واح���دة  م��رة  النهائيات  اإىل 
ت�شفيات  وتعد  باإيطاليا،   1990
 ،2022 قطر  يف  املقبلة  البطولة 
اإليها  ي�����ش��ل  م���رح���ل���ة  اأق�������رب  ه����ي 
�شعيه  اإط�����ار  الإم�������ارات يف  م��ن��ت��خ��ب 

كاأ�ص  اإىل  ال��و���ش��ول  ح��ل��م  لتحقيق 
تاريخه، يف  الثانية يف  العامل للمرة 
اإىل  ا�شرتاليا  منتخب  ي�شعى  ح��ني 
للمرة  النهائيات  يف  وج���وده  ف��ر���ص 
ت��اري��خ��ه، ح��ي��ث �شبق  اخل��ام�����ش��ة يف 
وت���اأه���ل ل��ل��م��ون��دي��ال 5 م�����رات من 
التوايل،  ع��ل��ى  ن�شخ   4 اأخ���ر  بينهم 
و2006   1974 اأع��������وام  وذل������ك 

و2010 و2014 و2018.
وا���ش��ت��ع��د امل��ن��ت��خ��ب��ان خل���و����ص هذه 
ب��خ��و���ص مباراة  ال��ف��ا���ش��ل��ة،  امل���ب���اراة 
ودي��ة وح��ي��دة، حيث ت��ع��ادل منتخب 
املنتخب  ����ش���ي���ف���ه  م�����ع  الإم�������������ارات 
التي  امل����ب����اراة  يف   ،1-1 اجل��ام��ب��ي 

فاز  دب��ي، يف حني  بينهما يف  جمعت 
امل��ن��ت��خ��ب الأ�����ش����رتايل ع��ل��ى نظريه 
الأردين 2-1 يف املباراة التي جمعت 

بينهما يف الدوحة.
�شعياً  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وي���ع���ول 
لتحقيق حلمه يف جتاوز هذا امللحق، 
ع��ل��ى م��زي��ج م��ن ال��الع��ب��ني ال�شباب 
واأ����ش���ح���اب اخل�����ربة، اأب����رزه����م علي 
وكايو  الأح���ب���اب���ي  وب���ن���در  م��ب��خ��وت 
كانيدو ووليد عبا�ص وعلى خ�شيف 
وحارب  �شالح  وعلي  عي�شى  وخالد 
���ش��ه��ي��ل وع����ل����ى ����ش���امل���ني وع����ب����داهلل 
رم�������ش���ان، وغ���ريه���م، ومت��ث��ل عودة 
ع��م��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن اإ���ش��اف��ة قوية 

بعد  ق���درات���ه،  م��ن  ت��ع��زز  للمنتخب 
لالعب  الإ�شابة  ب�شبب  غياب  فرتة 
اأف�����ش��ل لع��ب يف  احل��ائ��ز على لقب 

اآ�شيا عام 2016.
اأ�شرتاليا  منتخب  يعول  املقابل  ويف 
الالعبني  من  مو�شعة  ت�شكيلة  على 
الأندية  من  العديد  من  املختارين 
الأوروبية، ياأتي يف مقدمتهم ايدين 
هرو�شتيت�ص، الذي مت �شمه لت�شكيلة 
توم  ل��الع��ب  ب��دي��اًل  ب���الده  منتخب 
روجيت�ص الذي اعتذر عن الن�شمام 
العائد  امل��ه��اج��م  واأي�����ش��ا  للمنتخب، 
تاجارت،  اآدم  ج��دي��د  م��ن  للت�شكيلة 

واحلار�ص املخ�شرم مات رايان.

ال�سارقة واحتاد كلباء يحرزان كاأ�س رئي�س الدولة للتايكواندو .. والفجرية للفنون القتالية درع التفوق العام

»ال�سارقة للدفاع عن النف�س« يت�سدر بطولة الدولة للكومتيه .. و�سباب الأهلي يتوج بالتفوق العام

اليوم.. منتخبنا الوطني يواجه اأ�سرتاليا يف مهمة احلفاظ على حلم التاأهل للمونديال

ابن ثعلوب يهنئ النيادي برئا�سة الحتاد الآ�سيوي للمواي تاي

•• دبي -وام:

اأ�شدل ال�شتار على مناف�شات بطولة الإمارات ال�شاد�شة ع�شرة لكرة 
ال�شقور  ه��ي  ف��رق   4 مب�شاركة  اأقيمت  وال��ت��ي  للمكفوفني  ال��ق��دم 
املباريات مبقر  اأقيمت جميع  وقد  والعا�شفة،  والفر�شان  والحت��اد 
اأن  الفر�شان  فريق  وا�شتطاع  ب�شريا.  للمعاقني  الإم���ارات  جمعية 
الفوز  بعد  العا�شفة  فريق  ح�شاب  على  البطولة  كاأ�ص  لقب  ينتزع 
الدور  مباريات  وكانت  النهائية.  املباراة  يف   3  - عليه بنتيجة 14 
التمهيدي للبطولة قد �شهدت فوز الفر�شان على ال�شقور بع�شرة 
اأهداف مقابل هدفني، كما �شهدت اأي�شا تاألق لعب ال�شقور اأحمد 
يعقوب ب��اإح��راز 8 اأه���داف م��ن اأ���ش��ل 10. ويف م��ب��اراة اأخ���رى فاز 
العا�شفة على الحتاد بنتيجة 8 - 2 فيما فاز الحتاد على ال�شقور 

بنتيجة 11 - 2 ليحقق املركز الثالث. واأعرب اأحمد �شعيد عالي 
النقبي رئي�ص اللجنة الريا�شية بجمعية الإمارات للمعاقني ب�شرياً 
ع�شرة،  ال�شاد�شة  ن�شختها  البطولة يف  باإقامة  الكبرية  �شعادته  عن 
املا�شية،  الن�شخ  اأف�شل من  اأن م�شتويات الالعبني كانت  اإىل  لفتا 
ب�شبب  املا�شية  ال�شهور  خ��الل  املباريات  ع��دد  قلة  من  الرغم  على 
ذيبان  ت��وج��ه  جانبه  م��ن  ك��ورون��ا.  جلائحة  ن��ظ��را  الن�شاط  ت��وق��ف 
الإماراتية  الوطنية  الباراملبية  للجنة  العام  الأم��ني  املهريي  �شامل 
بال�شكر لكل من �شاهم يف جناح البطولة، موؤكدا ان جناح البطولة 
وم�شتوى الالعبني �شينعك�ص على املنتخب الوطني. واأكد املهريي 
املحلية  البطولت  اإقامة  على  الوطنية  الباراملبية  اللجنة  حر�ص 
مدار  على  الريا�شي  الن�شاط  انتظام  يف  لأهميتها  نظرا  بانتظام، 

العام واحلفاظ على اللياقة الفنية والبدنية لالعبني.

ختام ناجح لبطولة الإمارات ال�ساد�سة ع�سرة لكرة القدم للمكفوفني
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

�شجل فريق اأبوظبي للزوارق ال�شريعة 
بداية قوية يف اجلولة الإفتتاحية من 
الفورمول1  ل���زوارق  ال��ع��امل  بطولة 
ماكون  م���دي���ن���ة  يف  اأق���ي���م���ت  وال����ت����ي 
اأم�ص  الفرن�شية واختتمت مناف�شاتها 
اأبوظبي  زورق  بحلول  الأح���د  الأول 
املركز  يف  ت��ورن��ت��ي  ���ش��ون  ب��ق��ي��ادة   5
 6 اأب���وظ���ب���ي  زورق  وت�����ش��ج��ي��ل  الأول 
ب��ق��ي��ادة ث���اين ال��ق��م��زي امل��رك��ز الثاين 
يف ال�شباق لتكون ال�شدارة والو�شافة 
نادي  مل�شلحة  البطولة  م�شتوى  على 
البحرية  للريا�شات  الدويل  اأبوظبي 
بطولت  قمة  تعد  ال��ت��ي  البطولة  يف 

الحتاد الدويل للريا�شات البحرية.
ووج����ه اأح���م���د ث���اين ال��رم��ي��ث��ي نائب 
اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 

املنتدب  الع�شو  البحرية  للريا�شات 
التهنئة بالفوز اإىل ال�شيخ حممد بن 
رئي�ص  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
البحرية  للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد 
للريا�شات  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  رئ��ي�����ص 
التميز  م�شل�شل  اأن  موؤكدا  البحرية، 
والتفوق للريا�شات البحرية يف تطور 
يتوفر من  م��ا  م��ع  ازده����ار، خ�شو�شا 
الذي  الإماراتي  للفريق  واإع��داد  دعم 
على  والتفوق  ال��ري��ادة  حاليا  ميتلك 

امل�شتوى العاملي يف اأكرث من بطولة.
وق���������ال ال����رم����ي����ث����ي : م�����ا حت����ق����ق يف 
بفرن�شا  الفورمول1  م���ن���اف�������ش���ات 
األقاب،  اأرب���ع���ة  اأ����ش���ل  ل��ق��ب��ا م���ن  ي��ع��د 
بطولة  وهي  ال�شيف  هذا  ن�شتهدفها 
وبطولة  الفورمول1،  لزوارق  العامل 
وبطولة  الفورمول2،  لزوارق  العامل 
ال���ع���امل ل���ل���دراج���ات امل��ائ��ي��ة، وحتدي 

الفورمول2  ل��زوارق  العاملي  اأوج�شتو 
اأبوظبي  فريق  وط��م��وح  �شاعة،   12
هو حتقيق الألقاب الأربع جميعها يف 

�شيف 2022.
فريق  ك����وادر  ت��ق��دم  مب�شتوى  واأ����ش���اد 
الفردية  ال���ري���ا����ش���ات  يف  اأب���وظ���ب���ي 

ال��ب��ح��ري��ة، وق���ال : م��ا ي��ق��وم ب��ه ثاين 
ال��ق��م��زي وامل��ج��م��وع��ة امل��ت��م��ي��زة حاليا 
ال��وط��ن��ي��ة م���ن رفاقه  ال����ك����وادر  م���ن 
القدرات  يعك�ص  اأب��وظ��ب��ي،  ف��ري��ق  يف 

ال���ك���ب���رية وامل����ج����ه����ود ال���ه���ائ���ل ال����ذي 
باأف�شل  ال���وط���ن  ل��ت��م��ث��ي��ل  ي��ب��ذل��ون��ه 
الدولية  امل�شاركات  �شورة، من خالل 
اأننا  ون��وؤك��د  ب��ذل��ك  ون�شيد  امل��ت��ن��وع،ة 

نوؤمن بقدراتهم على تقدمي ال�شمعة 
الطيبة واحل�شور الريا�شي املميز يف 

كل البطولت التي �شي�شاركون فيها.
اأبوظبي  ف���ري���ق  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

امل��ق��ب��ل عدة  ي��ول��ي��و  �شهر  ت��ن��ت��ظ��ره يف 
حتديات مهمة اأبرزها �شباق اأوج�شتو 
اجلولة  ث��م  ب��ول��ن��دا،  يف  ���ش��اع��ة   12
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل���زوارق 

اجلولة  ثم  اإيطاليا،  يف  الفورمول1 
ل����زوارق  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 
عن  ف�شال  ب��ول��ن��دا،  يف  الفورمول2 

عدة بطولت دولية اأخرى.

•• دبي - وام:

�شيطر لعبو نادي اأبوظبي للمبارزة على األقاب م�شابقات العمومي ببطولة 
الحتاد ومهرجان الرباعم واملواهب، فيما تقا�شمت اأندية اأبوظبي واأكادميية 

الرباعم. األقاب   MKFA
املا�شيني  ال��ي��وم��ني  م���دار  على  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  البطولة،  فعاليات  واختتمت 
دبي،  يف  الطوار  النعمان" مبنطقة  بنت  "اأ�شماء  والأحد" ب�شالة  "ال�شبت 

لُي�شدل ال�شتار على البطولت املحلية للمو�شم الريا�شي لحتاد اللعبة.
ح�شر حفل اخلتام �شعادة ال�شيخ �شهيل بن بطي اآل مكتوم، املدير التنفيذي 
املدير  ت��رمي  و�شفاء  للريا�شة،  العامة  بالهيئة  الريا�شية  التنمية  لقطاع 

التنفيذي للجنة الإمارات لريا�شة النخبة وامل�شتوى العايل، وحممد غامن 
امل�شاركة،  الأندية  وم�شوؤولو  امل��ب��ارزة،  احت��اد  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  املن�شوري، 

اإ�شافة حل�شور جماهريي لفت لت�شجيع الأبطال واملواهب ال�شابة.
وقال ال�شيخ �شهيل اآل مكتوم: "نتطلع من خالل هذه املناف�شات اإىل تقدمي 
اأف�شل دعم للريا�شيني وجتهيزهم للم�شاركات الإقليمية والدولية القادمة 
اأف�شل  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة  الر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 

الفر�ص لتحقيق اإجنازات يف خمتلف الريا�شات".
املواهب  باكت�شاف  الكبري  اله��ت��م��ام  ال��رباع��م  مهرجان  "يعك�ص  واأ���ش��اف: 
وتنميتها، حيث تعمل الهيئة العامة للريا�شة بالتعاون مع جميع احتادات 
الألعاب، ل �شيما احتاد املبارزة، اإىل تقدمي اأف�شل رعاية للمواهب الريا�شية 

بهدف الو�شول مل�شتقبل اأكرث اإ�شراقاً وتعزيز ح�شور الريا�شة الإماراتية يف 
املناف�شات الدولية".

و�شارك يف البطولة 150 لعباً ولعبة مثلوا اأندية الدولة للمبارزة، و�شيطر 
األقاب م�شابقات العمومي الثالث، فيما  اأبوظبي للمبارزة على  لعبو نادي 
تقا�شمت اأندية اأبوظبي واأكادميية MKFA األقاب الرباعم حيث خ�ش�شت 

فعاليات اليوم الأخري ملناف�شات ال�شباب.
اهلل  عبد  الإم���ارات���ي  البطل  ا�شتعاد  ع��م��وم��ي،  الإي��ب��ي��ه  ���ش��الح  م�شابقة  ويف 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ب��ارزة، نغمة ال��ف��وز ب��الأل��ق��اب بتغلبه  احل���م���ادي، لع���ب ن���ادي 
15-9، وح�شل كل من حمدان  النهائي  ال��زرع��وين، يف  زميله خليفة  على 
 ،"MKFA اجله�شمي "نادي اأبوظبي للمبارزة" وباليم ديكوف "اأكادميية

على املركز الثالث.
وفاز خليفة العربي "اأبوظبي للمبارزة" بلقب م�شابقة �شالح ال�شابر عمومي 
بتغلبه على حامد املازمي "ال�شارقة" 15-11، وح�شل لعبا ال�شارقة اأحمد 

احلمادي وعلي املرزوقي على املركز الثالث.
واأحرز حمد اجلالف "اأبوظبي للمبارزة" على لقب �شالح الفلوريه عمومي 
بتغلبه يف النهائي على حممد عبد الناظر "ال�شارقة" 15-9، وح�شل فار�ص 

البلو�شي "ال�شارقة" وعبد اهلل العطار "الفجرية" على املركز الثالث.
الفائزين  اآل مكتوم  �شهيل بن بطي  ال�شيخ  �شعادة  توج  املناف�شات،  ويف ختام 
والتقط ال�شور التذكارية معهم، وقدم دعمه للمواهب ال�شابة م�شجعاً اإياهم 

على موا�شلة الجتهاد والتطور.

»اأبوظبي للمبارزة« ي�سيطر على األقاب العمومي يف ختام بطولة »الحتاد«
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•• اأبوظبي-وام: 

التقدم  يف  لال�شتمرار  يحركني  "ما 
اأو  اأك��ون الأف�شل  اأن  لي�شت رغبتي يف 
ال�"جراند  األ��ق��اب  م��ن  ال��ف��وز مب��زي��د 
ما   .. امل��ن��اف�����ش��ني  ب��اق��ي  ع��ن  �شالم" 
هكذا   .. للعبة"  ح��ب��ي  ه���و  ي��ح��رك��ن��ي 
ال�شهري  الإ�شباين  التن�ص  جنم  ك�شف 
تاألقه  وراء  ال�شر  ع��ن  ن���ادال  راف��اي��ي��ل 
التن�ص  م��الع��ب  يف  بريقه  وا���ش��ت��م��رار 
من  والثالثني  ال�شاد�شة  بلوغه  رغ��م 

عمره.
ويف ح�����ش��ور ال��ع��اه��ل الإ���ش��ب��اين امللك 
العهد  وويل  ال���������ش����اد�����ص،  ف��ي��ل��ي��ب��ي 
ماجنو�ص،  هاكون  الأم��ري  الرويجي 
الأحد  الأول  اأم�����ص  م�شاء  ن���ادال  ت��وج 
فرن�شا  بطولة  يف  ع�شر  ال��راب��ع  بلقبه 
املفتوحة "رولن جارو�ص" ليعزز بهذا 
الفوز  م���رات  ع��دد  يف  القيا�شي  رق��م��ه 

الرملية  املالعب  على  الغايل  باللقب 
امللك  ي����زال  ل  اأن����ه  اأك����د عمليا  ال����ذي 

املتوج على عر�شها.
وت�شلم نادال كاأ�ص البطولة يف ح�شور 
العديد من امل�شاهري بني اجلماهري يف 
املدرجات مثل لعب التن�ص الربازيلي 
املتوج  ك��وي��رت��ن  ال�����ش��اب��ق ج��و���ش��ت��اف��و 
واملمثل  ج��ارو���ص،  رولن  بلقب  �شابقا 
دوجال�ص،  مايكل  ال�شهري  الأمريكي 
���ش��ي��ي��ن��ا ميلر،  الإجن��ل��ي��زي��ة  وامل��م��ث��ل��ة 
ال�شينمائي  واملنتج  املمثل  ومواطنها 

هيو جرانت.
ومل ي��ك��ت��ف ن����ادال ب��ه��ذا، واإمن����ا �شهد 
اأك��رث م��ن رق��م قيا�شي  اأم�����ص  تتويجه 
�شل�شلة  اإىل  ال���الع���ب  لي�شيف  اآخ����ر 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة التي  الأل����ق����اب والأرق��������ام 
ح�����ش��ده��ا ع��ل��ى م����دار ���ش��ن��وات طويلة 
ف��ر���ص ف��ي��ه��ا ه��ي��م��ن��ت��ه ع��ل��ى بطولت 

التن�ص باملالعب الرملية.

وقبل بداية البطولة احلالية، �شاورت 
لنادال  املتابعني  من  العديد  ال�شكوك 
وت�شرب  ب���ل  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  وال��ب��ط��ول��ة 
اإمكانية  يف  نف�شه  ن����ادال  اإىل  ال�����ش��ك 
ا�شتعادة اللقب الذي خطفه ال�شربي 
املا�شي  املو�شم  نوفاك ديوكوفيت�ص يف 
.. ومل تكن ال�شكوك ب�شبب �شن نادال 
والثالثني  ال�����ش��اد���ش��ة  ت��خ��ط��ى  ال����ذي 
واإمن���ا ل��الإ���ش��اب��ة ال��ت��ي ع��ان��ى منها يف 
ال���ق���دم ال��ي�����ش��رى وح��رم��ت��ه ح��ت��ى من 
خو�ص البطولت الأخرى التي ت�شبق 
املالعب  م��و���ش��م  يف  ج���ارو����ص  رولن 

الرملية.
ولكن املثري اأن ن��ادال �شق طريقه عن 
جدارة وا�شتحقاق اإىل من�شة التتويج 
م��ب��اراة قوية  اج��ت��از  اأن��ه  باللقب حتى 
الرابع  ال�����دور  يف  5 جم��م��وع��ات  م���ن 
للبطولة اأمام الالعب الكندي ال�شاب 
عاما"   21" األيازمي  اأوج��ي��ه  فيلك�ص 

الأ�شعب  ال��ع��ق��ب��ة  ي��ت��خ��ط��ى  اأن  ق��ب��ل 
ب��ال��ف��وز على  ب��ال��ب��ط��ول��ة  يف ط��ري��ق��ه 
ال�شربي ديوكوفيت�ص يف دور الثمانية 
ع��ل��م��ا ب����اأن امل����ب����اراة ���ش��ه��دت اأي�����ش��ا 4 
جمموعات مثرية و�شعبة يف مواجهة 

امل�شنف الأول للبطولة.
حالف  للبطولة،  الذهبي  امل��رب��ع  ويف 
بان�شحاب  ال�شيء  بع�ص  ن��ادال  احل��ظ 
زفرييف  األك�شندر  الأمل����اين  مناف�شه 
اأواخ���ر  يف  للبطولة  ال��ث��ال��ث  امل�شنف 
التعادل  كان  الثانية عندما  املجموعة 
نادال  ب���اأن  علما  بينهما   6-6 �شائدا 
املباراة  م��ن  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  اأن��ه��ى 

متقدما 6-7 .
ومل يكن من ال�شعب على ن��ادال بعد 
هذا انتزاع اللقب يف مواجهة الالعب 
الذي  رود  كا�شرب  ال�����ش��اب  ال��روي��ج��ي 
الأوىل  الر�شمية  امل��ب��اراة  اأم�ص  خا�ص 
اأ�شبح  ك���م���ا  ن�������ادال  م���واج���ه���ة  يف  ل����ه 

رولن  نهائي  يخو�ص  ن��روي��ج��ي  اأول 
جارو�ص على مدار تاريخ البطولة.

لعب  اأك��رب  ن���ادال  اأ�شبح  املقابل،  ويف 
حيث  جارو�ص  رولن  بلقب  يتوج  �شنا 
القيا�شي  ال��رق��م  الأول  اأم�����ص  ح��ط��م 
اأندري�ص  ال�شابق الذي حققه مواطنه 
توج  ع��ن��دم��ا  ع��ام��ا   50 ق��ب��ل  خيمينو 
باللقب وهو يف الرابعة والثالثني من 

عمره.
لعدد  القيا�شي  الرقم  ن��ادال  ع��زز  كما 
لعب  اأي  ي���ح���رزه���ا  ال���ت���ي  الأل�����ق�����اب 
الأرب����ع  �شالم"  "جراند  ب��ط��ولت  يف 
الكربى، رافعا ر�شيده اإىل 22 لقبال 
ليو�شع الفارق مع مناف�شيه العنيدين 
روجيه  وال�����ش��وي�����ش��ري  دي��وك��وف��ي��ت�����ص 
ب�20  ف��ي��درر ال��ل��ذي��ن ت��وج ك��ل منهما 

لقبا فقط يف هذه البطولت.
واأ�����ش����اف ن�����ادال ب�����ش��م��ة ج���دي���دة اإىل 
�شجل اإجنازاته يف م�شريته الريا�شية 

احلافلة؛ كونها املرة الأوىل التي يتوج 
فيها بلقبي اأ�شرتاليا املفتوحة ورولن 
اأحرز  واح��د حيث  ج��ارو���ص يف مو�شم 
اأ�شرتاليا  ل��ق��ب  امل��خ�����ش��رم  ال���الع���ب 
للمرة  احل��ايل  ال��ع��ام  مطلع  املفتوحة 

الثانية فقط يف م�شريته الريا�شية.
جارو�ص  رولن  ب��ل��ق��ب  ف�����وزه  ورغ�����م 
18 مو�شما، مل  م��دار  م��رة على   13
�شويا  باللقبني  توج  اأن  لالعب  ي�شبق 
يف مو�شم واحد حيث كان لقبه الأول 
 2009 اأ���ش��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة ع���ام  يف 
قبل اأن يودع رولن جارو�ص من الدور 

الرابع يف ن�شخة ذلك العام.
وي�����ش��ت��ح��وذ ن�����ادال ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
على  املناف�شات  يف  القيا�شية  الأرق����ام 
املالعب الرملية، حيث حقق الالعب 
مباراة   115 يف  ان���ت�������ش���ارا   112
خا�شها يف رولن جارو�ص بن�شبة جناح 
الالعب  حقق  % فيما   97 ت��ت��ج��اوز 

هزمية   41 مقابل  انت�شارات   305
ال��ت��ي خ��ا���ش��ه��ا مبختلف  امل��ب��اري��ات  يف 
الأرب������ع  �شالم"  "جراند  ب����ط����ولت 

الكربى بن�شبة جناح 88 % .

خا�شها  التي  البطولت  خمتلف  ويف 
تاريخه،  الرملية خالل  املالعب  على 
حقق نادال 474 انت�شارا مقابل 45 

هزمية بن�شبة جناح تفوق 91 % .

•• اأبوظبي-وام:

برغم فوزه بلقب دوري اأبطال اأوروبا، والرتفاع الذي طراأ على القيمة ال�شوقية 
الرتاجع  ري��ال مدريد من موجة  بنزميا ورودري��ج��و، مل يفلت  لالعبيه كرمي 

التي �شهدتها القيمة ال�شوقية ملعظم الأندية الكبرية يف الدوري الإ�شباين.
واأظهر اأحدث تقييم من موقع "تران�شفري ماركت" العاملي لالإح�شائيات واأرقام 
الالعبني والأندية تراجع القيمة ال�شوقية ل�10 من الأندية ال�20 يف امل�شابقة 
% عما كانت عليه القيمة ال�شوقية لأندية   3.3 باإجمايل ن�شبة تراجع بلغت 

البطولة يف التقييم ال�شابق ال�شادر يف 15 مايو املا�شي.
5 مليارات  الإ�شباين جمتمعة من  ال��دوري  ال�شوقية لفرق  القيمة  وانخف�شت 
اإىل 4.84 مليار يورو .. وكانت اأندية ريال مدريد وبر�شلونة واأتلتيكو مدريد 

من بني الأندية ال�10 التي �شهدت تراجعا يف القيمة ال�شوقية لفرقها.
مليون   750 اإىل  % لت�شل  وبلغت ن�شبة الرتاجع يف قيمة فريق الريال 0.9 
تراجعا كبريا  �شهد  ال��ذي  بر�شلونة  ي��ورو يف فريق  626 مليون  ي��ورو، مقابل 
ن�شبته 7.8 %، وكان الرتاجع يف قيمة اأتلتيكو مدريد اأكرب من بر�شلونة وبلغت 
يورو،  ماليني   608 اإىل  للفريق  ال�شوقية  القيمة  لت�شل   %  7.9 ن�شبته 
بقائمة  الأوىل  الثالثة  املراكز  يف  ترتيبها  على  حافظت  الثالثة  الفرق  ولكن 

القيم ال�شوقية لفرق الدوري الإ�شباين.
وكانت ن�شبة الرتاجع الأكرب من ن�شيب فريق فياريال وبلغت 12.3 % لت�شل 
قيمته اإىل 361.3 مليون يورو يف املركز ال�شاد�ص بني فرق الدوري الإ�شباين 

من حيث القيمة ال�شوقية.
ويف املقابل، كانت اأكرب ن�شبة ارتفاع يف القيمة ال�شوقية لفريق الدوري الإ�شباين 
الأخري  امل��رك��ز  ال��ف��ري��ق  % ل��ي��رتك   10.1 وبلغت  فاليكانو  راي���و  ن�شيب  م��ن 
ال�شوقية  القيم  قائمة  التا�شع ع�شر يف  املركز  اإىل  األفي�ص ويتقدم  لديبورتيفو 

لفرق امل�شابقة.
ريال  مهاجم  جونيور  فيني�شيو�ص  الربازيلي  حافظ  الالعبني،  م�شتوى  وعلى 
مدريد على موقعه يف �شدارة اأعلى الالعبني من حيث القيمة ال�شوقية بواقع 
 2018 يف  مدريد  لريال  انتقل  باأنه  علما  ي��ورو  مليون   100 بلغت  قيمة 

مقابل 45 مليون يورو فح�شب.

كما حافظ الإ�شباين بيدري جنم بر�شلونة على موقعه يف املركز الثاين بقيمة 
�شوقية بلغت 80 مليون يورو.

مدريد"  "اأتلتيكو  فيليك�ص  وج���واو  "بر�شلونة"  ف��ال��ف��ريدي  فيدريكو  ويحتل 
لكل  يورو  70 مليون  تبلغ  �شوقية  بقيمة  القائمة  والرابع يف  الثالث  املركزين 

منهما.
وكان الربازيلي الآخر رودريجو مهاجم ريال مدريد اأكرب الرابحني يف التقييم 
ليزاحم  يورو  مليون   60 اإىل  اجلديد حيث ارتفعت قيمته ال�شوقية من 40 
وفرنكي  فاتي وجايف  واآن�شو  كورتوا  تيبو  املرمى  ميليتاو وحار�ص  اإي��در  زميليه 
اأويارزابال  اأ�شبيلية وميكيل  دي يوجن لعبي بر�شلونة وجولي�ص كوندي لعب 
املراكز من اخلام�ص  ال�شوقية حيث ي�شغلون  القيمة  لعب �شو�شييداد يف نف�ص 

اإىل الثاين ع�شر.
كما حقق الفرن�شي كرمي بنزميا "34 عاما" نقلة تاريخية يف التقييم بارتفاع 
قيمته ال�شوقية من 25 اإىل 30 مليون يورو وهو ارتفاع مل يحققه اأي لعب 
يف مثل �شنه على مدار 18 عاما هي تاريخ هذا التقييم الذي يعكف "تران�شفري 

ماركت" على تقدميه.
ويرجع هذا اإىل املو�شم ال�شتثنائي لبنزميا مع ريال مدريد حيث �شجل الالعب 
مباراة مع الفريق مبختلف البطولت و�شاهم بقدر هائل يف   46 يف  هدفا   44

فوز الفريق بلقبي الدوري الإ�شباين ودوري اأبطال اأوروبا.
القيمة  ال��رتاج��ع يف  ك��ان  التقييم  الن�شخة اجل��دي��دة م��ن ه��ذا  امل��ث��ري يف  ول��ك��ن 
املباراة  اأف�شل لعب يف  الذي كان  تيبو كورتوا  املرمى  ال�شوقية لزميله حار�ص 
ليفربول  لعبي  ت�شديدات  م��ن  للعديد  وت�شدىه  الأب��ط��ال  ل���دوري  النهائية 
اإىل التتويج باللقب الأورب��ي الرابع ع�شر يف  الإجنليزي ليقود الفريق برباعة 

تاريخه.
يورو فيما تراجعت  60 مليون  اإىل   65 ال�شوقية من  وتراجعت قيمة كورتوا 
45 مليون يورو  اأتلتيكو مدريد من 60 اإىل  قيمة يان اأوب��الك حار�ص مرمى 
القيمة  تراجعت  وكذلك،  �شنوات.  منذ  املوا�شم  اأ�شواأ  اأح��د  وفريقه  قدم  بعدما 
 45 بر�شلونة من  �شتيجن حار�ص مرمى  تري  اأندريه  مارك  لالأملاين  ال�شوقية 
بر�شلونة  من  املتو�شط  الأداء  ل�شتمرار  طبيعية  كنتيجة  يورو  مليون  اإىل 30 

وخروجه �شفر اليدين من جميع البطولت باملو�شم املنق�شي.

•• اأبوظبي-وام:

قبل اأقل من ثالثة اأ�شابيع على احتفاله بعيد ميالده اخلام�ص والثالثني، 
وا�شل جنم كرة القدم الأرجنتيني ال�شهري ليونيل مي�شي ترك ب�شماته يف 

تاريخ ال�شاحرة امل�شتديرة وتاأكيد تفوقه على عدد من اأ�شاطري اللعبة.
الكبري  ال��ف��وز  اإىل  الأرجنتيني  املنتخب  ليقود  اأه���داف   5 مي�شي  و�شجل 
املباراة الودية التي اأقيمت مبدينة بامبلونا  ا�شتونيا يف  5-0 على منتخب 
العامل  ك��اأ���ص  لبطولة  الأرجنتيني  املنتخب  ا�شتعدادات  �شمن  الإ�شبانية 

.  2022
على  لفريقه  ال��ت��ام��ة  ال�شيطرة  اخلم�شة  الأه����داف  ب��ه��ذه  مي�شي  وت��رج��م 
بلغت  الأرجنتيني  للمنتخب  ا�شتحواذ  ن�شبة  امل��ب��اراة  �شهدت  حيث  امل��ب��اراة 
ا�شتونيا منها  كرة على مرمى   24 الفريق  �شدد لعبو  % كما   80 نحو 
10 ت�شديدات بني القائمني والعار�شة. وحافظ املنتخب الأرجنتيني بهذا 
على �شجله خاليا من الهزائم على مدار 33 مباراة من بينها املباراة التي 
والتي   ،2022 مونديال  ت�شفيات  يف  الربازيلي  املنتخب  اأم��ام  تكتمل  مل 
 2 يف  الأرجنتيني  للمنتخب  اآخر هزمية  وكانت  املقبل.  �شبتمرب  �شتعاد يف 
كاأ�ص  0-2 يف بطولة  الربازيلي  اأم��ام نظريه  2019 عندما خ�شر  يوليو 
اأمريكا" بالربازيل. ورفع مي�شي ر�شيده من  "كوبا  اأمريكا اجلنوبية  اأمم 
الأه��داف مع منتخب بالده اإىل 86 هدفا يف 162 مباراة دولية خا�شها 
% ومبعدل   53 مع الفريق خالل م�شريته الكروية بن�شبة تهديف تبلغ 
يفوق الهدف الواحد يف كل مباراتني. وعزز مي�شي مكانته كاأبرز الهدافني 
اعتلى �شدارة هذه  اأن  له  �شبق  اأمريكا اجلنوبية حيث  تاريخ منتخبات  يف 
القائمة متفوقا على الأ�شطورة الربازيلي بيليه وذلك بعد ثالثيته يف �شباك 
بوليفيا بت�شفيات مونديال 2022 يف 9 �شبتمرب 2021 . ومع خما�شيته 

اأخ��رى يف م�شريته  اأك��رث من ب�شمة  اأم�ص، ترك مي�شي  ا�شتونيا  يف مرمى 
الكروية ويف تاريخ اللعبة؛ كونها املرة الأوىل التي يحرز فيها خم�شة اأهداف 
للفريق  التاريخي  الهداف  باأنه  ب��الده علما  واح��دة مع منتخب  يف مباراة 
باتي�شتوتا  جابرييل  للفريق  ال�شابق  التاريخي  ال��ه��داف  عن  كبري  بفارق 
اأول  واأ�شبح مي�شي  التدريبية.  54 هدفا على مدار م�شريته  �شجل  الذي 
لعب يف تاريخ املنتخب الأرجنتيني يحرز 5 اأهداف مع الفريق يف مباراة 
واحدة ويحرز 5 اأهداف مع ناديه يف بطولة دوري اأبطال اأوروبا حيث �شبق 
باير  مرمى  يف  الإ�شباين  بر�شلونة  ال�شابق  لفريقه  خما�شية  اأح��رز  اأن  له 
. كذلك،   2012 7-1 يف مار�ص  بر�شلونة  فاز  الأمل��اين عندما  ليفركوزن 
اأكرث  قائمة  يف  بو�شكا�ص  فرينك  املجري  الأ�شطورة  ر�شيد  مي�شي  اجتاز 
لبو�شكا�ص  �شبق  ت�شجيال لالأهداف مع منتخبات بالدهم حيث  الالعبني 
اأن اأح��رز 84 هدفا مع منتخب ب��الده. وتقدم مي�شي اإىل املركز الرابع يف 
هذه القائمة خلف الربتغايل كري�شتيانو رونالدو "117 هدفا" والإيراين 
علي دائي "109 اأهداف" واملاليزي خمتار ظاهري "89 هدفا" . جدير 
"هاتريك" يف �شبع مباريات �شابقة  اأهداف  اأن مي�شي �شجل ثالثة  بالذكر 
مع املنتخب الأرجنتيني لكنها املرة الأوىل التي يجتاز فيها حاجز الثالثة 
اأه��داف يف مباراة واح��دة مع منتخب ب��الده. وجنح مي�شي بهذه الأهداف 
اخلم�شة ومن قبلها بالأداء الراقي يف مباراته اأمام املنتخب الإيطايل قبل 
اأيام يف تعوي�ص مو�شمه املتو�شط مع فريقه اجلديد باري�ص �شان جريمان 
 2153" باإجمايل  م��ب��اراة   26 اأه���داف فقط يف   6 اأح��رز  الفرن�شي حيث 
دقيقة من اللعب" مع �شان جريمان يف املو�شم املنق�شي. وكان مي�شي �شنع 
هدفني من الأهداف الثالثة لفريق يف مرمى اإيطاليا عندما فاز املنتخب 
"كاأ�ص  اأوروب��ا اأمريكا اجلنوبية  اأيام يف مباراة كاأ�ص  3-0 قبل  الأرجنتيني 

فاينالي�شما" على ا�شتاد "وميبلي" يف لندن.

نادال يك�سف �سر تاألقه يف حتطيم الأرقام القيا�سية يف مالعب التن�س

برغم اللقب الأوروبي .. ريال مدريد يقود موجة الرتاجع بالقيمة ال�سوقية للفرق الإ�سبانية مي�سي يك�سر رقم بو�سكا�س يف ليلة اخلما�سية
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منتخبنا  جن������وم  م����ن  ع������دد  اأك�������د 
�شاركوا  الذين  ال�شابقني  الوطني 
باإيطاليا   1990 م���ون���دي���ال  يف 
منتخبنا  اأم���ام  كبرية  الفر�شة  اأن 
ال���وط���ن���ي احل�����ايل م���ن اأج�����ل بلوغ 
يف   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���ص  نهائيات 
قطر، حيث يواجه املنتخب نظريه 
الأ�شرتايل اليوم الثالثاء يف مباراة 
امل��وؤه��ل للملحق  امل��ل��ح��ق الآ���ش��ي��وي 
كاأ�ص  اإىل  ب����دوره  وامل���وؤه���ل  ال��ع��امل��ي 

العامل.
بن  اأحمد  ا�شتاد  املباراة على  وتقام 
 22:00 ال�شاعة  ال��دوح��ة  يف  علي 

بتوقيت الإمارات.
 1990 وات���ف���ق جن����وم م���ون���دي���ال 
اأنباء  "وكالة  ل����  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 
الإمارات" على اأن تاريخ املواجهات 
واأ�شرتاليا لن يكون  الإم��ارات  بني 
اأجل  الفوز من  اأم��ام حتقيق  عائقا 
املونديال،  وبلوغ  امل�شوار  موا�شلة 
تعرتف  ل  ال��ق��دم  ك��رة  واأن  خا�شة 

�شوى بالرتكيز يف املباراة التي تقام 
ونتيجتها  فقط  دقيقة   90 خ��الل 
النهائية بغ�ص النظر عن اأي نتائج 

اأو مواجهات �شابقة.
وق��ال خليل غ��امن لع��ب منتخبنا 
ال�شابق، واأحد جنوم جيل  الوطني 
اأ�شبحت  ال��ف��ر���ش��ة  اأن   1990
ب��اأي��دي ال��الع��ب��ني م��ن اأج���ل ح�شم 
م����ب����اراة ا����ش���رتال���ي���ا وال���ت���اأه���ل اإىل 
الت�شفيات،  م��ن  النهائية  امل��ب��اراة 
يتاأهل  وال��ت��ي  ب���ريو  منتخب  اأم����ام 
منها الفائز مبا�شرة اإىل املونديال، 
واللعب  الرتكيز  عليهم  وب��ال��ت��ايل 
يعترب  ال���ل���ق���اء  ه�����ذا  لأن  ب���ج���دي���ة 
عادية  مباراة  ولي�ص  كوؤو�ص  نهائي 
ميكن التعوي�ص يف حال التعادل اأو 

اخل�شارة لقدر اهلل.
جميع  يف  ك��ب��رية  ثقتنا  واأ����ش���اف: 
الالعبني من اأجل حتقيق املطلوب 
وم��وا���ش��ل��ة امل�������ش���وار ن��ح��و امل���ب���اراة 
عليهم  معلقة  والآم����ال  النهائية، 
والكرة  الإم���������ارات  ج��م��اه��ري  م���ن 
ال��ع��رب��ي��ة، ف��ه��م ي��ع��رف��ون ج��ي��دا اأن 

ت�شريف  امل���ون���دي���ال  اإىل  ال���ت���اأه���ل 
كبري لهم ولدولة الإمارات يف هذا 

املحفل العاملي.
املواجهات  ب��ت��اري��خ  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ويف 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب���ني  ال�����ش��اب��ق��ة 
وم��ن��ت��خ��ب ا���ش��رتال��ي��ا، ق����ال : كرة 
القدم ل تعرتف بتاريخ املواجهات 
بني الفريقني، خا�شة لو كانت على 
التاأكيد  ميكن  ف��ال  بعيدة،  ف��رتات 
ال�شرتايل  املنتخب  ق���وة  اأن  ع��ل��ى 

يف ال��وق��ت احل���ايل مثلما ك��ان��ت يف 
ال�شابق، والعك�ص �شحيح، وبالتايل 
يخو�شوا  اأن  الالعبني  على  يجب 
اأمور  اأي  يف  ال��ت��ف��ك��ري  دون  ال��ل��ق��اء 

اأخرى �شوى الفوز.
كبرية  ثقته  اأن  غ��امن  خليل  واأك���د 
من  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  لع��ب��ي  يف 
حينما  خا�شة  باللقاء،  الفوز  اأج��ل 
يقومون بتاأدية ما عليهم يف امللعب 
اأن  اإىل  90 دقيقة، لفتا  ال�  ط��وال 

للمونديال  ممهدا  اأ�شبح  الطريق 
املزيد من اجلهد  ول يحتاج �شوى 

والرتكيز لتحقيق احللم.
الوطني  منتخبنا  لع��ب  وج��ه  كما 
ب�شرورة  لالعبني  ر�شالة  ال�شابق، 
�شغوطات  لأي  الل����ت����ف����ات  ع�����دم 
خارجية، والرتكيز فقط يف اللقاء 
وتقدمي اأف�شل ما لديهم من اأجل 

حتقيق الهدف املطلوب.
اأحد  غ��امن  اأك��د مبارك  من جانبه 

ال�شابق يف  الوطني  جنوم منتخبنا 
�شتكون  امل��ب��اراة  اأن   90 م��ون��دي��ال 
�شعبة على الطرفني، خا�شة واأنها 
فريق  ك��ل  وب��ال��ت��ايل  نهائي  مبثابة 
م��ط��ال��ب ب��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل م��ا لديه 
من اأجل الفوز والعبور اإىل املرحلة 
الأخرية من الت�شفيات، وهو الأمر 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي��ج��ع��ل  ال�����ذي 
يبذل اأق�شى جهده من اأجل الفوز، 
الأ�شرتايل  امل��ن��ت��خ��ب  واأن  خ��ا���ش��ة 

كان  مثلما  حالته  اأف�شل  يف  لي�ص 
يف ال�����ش��اب��ق، وي��ع��ي�����ص ح��ال��ي��ا فرتة 

انتقالية يجب علينا ا�شتغاللها.
وقال : لو لحظنا نتائج املنتخبني 
فرمبا  الت�شفيات  م��رح��ل��ة  خ���الل 
بلوغهما  والدليل  مت�شابهة  تكون 
امل��ل��ح��ق الآ���ش��ي��وي، الأم����ر ال���ذي ل 
اأع�����ذار م��ن قبل  اأي  ي��ج��ع��ل ه��ن��اك 
لعبينا خالل املباراة، حيث تتوفر 
اأجل  م��ن  الإمكانيات  كافة  لديهم 

الفوز، وثقتنا كبرية يف ذلك.
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع�����ب  وذك������ر 
ال�شابق اأن الكرة الآ�شيوية ل يوجد 
فيها فريق كبري و�شغري، لأنها كلها 
وق���ادرة  ق��وي��ة  منتخبات  اأ���ش��ب��ح��ت 
قدمت  حيث  ال��ف��ارق،  �شناعة  على 
العديد من املنتخبات نف�شها وبقوة 
والياباين  ال�شعودي،  املنتخب  مثل 
وغريهما، والفر�شة اأمام منتخبنا 
الوطني من اأج��ل اإب��راز ذلك حيث 
يف  بجدية  اللعب  �شوى  ينق�شه  ل 

ملعب املباراة.
من جانبه قال عبدالرحمن احلداد 

ال�شابق يف  الوطني  لعب منتخبنا 
مدرب  وم�شاعد   1990 مونديال 
اإن ظروف  ال�����ش��ارق��ة ح��ال��ي��ا  ف��ري��ق 
منتخبنا الوطني حاليا مهياأة اأمام 
ا�شرتاليا من اأجل موا�شلة امل�شوار 
وحتقيق حلم بلوغ املونديال للمرة 
ال��ث��ان��ي��ة، وب��ال��ت��ايل لب���د م��ن بذل 

اجلهد لتحقيق ذلك.
واأ�شاف: جاءتنا الفر�شة وعلينا اأن 
ن�شتغلها خا�شة واأن الروح املعنوية 
العالية والرتكيز واحلالة النف�شية 
الالعبون  بها  التي مير  الإيجابية 
يف الوقت احلايل �شتكون اأكرب �شالح 
ا�شرتاليا.  اأم���ام  الوطني  ملنتخبنا 
واأو����ش���ح ع��ب��دال��رح��م��ن احل����داد اأن 
املنتخب الأ�شرتايل خا�ص مباريات 
�شعبة  جم��م��وع��ة  يف  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
ب��ع��ك�����ص م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ال���ذي 
كانت جمموعته اأ�شهل، ولكن علينا 
الفني  م�شتوانا  حت�شن  ن�شتغل  اأن 
وتراجع  امل��ا���ش��ي��ة،  ال���ف���رتة  خ���الل 
م�شتوى منتخب ا�شرتاليا من اأجل 

حتقيق الهدف املطلوب.

جنوم منتخب مونديال 90 ل� »وام« : 

فر�سة الإمارات اأمام اأ�سرتاليا كبرية والرتكيز �سالح الالعبني ملوا�سلة امل�سوار نحو التاأهل

اليوم  املنتخبان  اأ�شرتاليا عندما يلتقي  اأمل الإم��ارات لتخطي عقبة  �شيكون علي مبخوت 
الثالثاء يف الدوحة �شمن امللحق الآ�شيوي لت�شفيات مونديال 2022 لكرة القدم يف قطر، 

بعدما كان "لعب الأرقام القيا�شية" على الوعد دائما يف ال�شتحقاقات الهامة.
ل ُيعّد مبخوت )31 عاماً( لعبا عاديا، نظراً ملعدلته التهديفية املرتفعة واأرقامه القيا�شية، 

فهو الهداف الأول ملنتخب الإمارات وللدوري املحلي ولالعبني العرب يف كاأ�ص اآ�شيا.
لكن التاأهل لكاأ�ص العامل هو القطعة املفقودة التي تنق�ص م�شريته، بعدما �شبق ان تذوق 
حالوة طعم التاأهل اإىل اأوملبياد لندن 2012، لكنه عجز عن ال�شعود بالإمارات اإىل احلدث 

الكروي الأهم يف ت�شفيات مونديايل 2014 و2018.
ويريد مهاجم اجلزيرة ان تكون الثالثة ثابتة، لكن لتحقيق هدفه، على منتخب الإمارات 
اأوًل، ثم البريو يف امللحق العاملي الأ�شبوع املقبل. وقال مبخوت يف  اأ�شرتاليا  تخطي عقبة 

ح���دي���ث مل���وق���ع الحت�����اد ال����دويل 
)فيفا( "اأن تكون على بعد 180 
ال��ع��امل فر�شة  دقيقة م��ن ك��اأ���ص 
باأيدينا  الأم���ر  ك��ث��رياً،  تتكّرر  ل 
نتائج  اأي  ان��ت��ظ��ار  علينا  ولي�ص 

اأن  اأخ��رى، كل ما نحتاجه هو 
اأ�شرتاليا  مواجهة  على  نركز 
نهائية  مباراة  باعتبارها  اأوًل 

طوال  جهدنا  ق�����ش��ارى  ن��ب��ذل  واأن 
املباراة".

يف  للجزيرة  الأول  الفريق  مع  م�شواره  ب��داأ  ان  ومنذ 
م��رات، اأُطلق على  ثالث  ال��دوري  لقب  معه  حمرزا   2009

يف  القرن  لع��ب  اإىل  اإ���ش��ارة  ال�شغري" يف  "الطلياين  لقب  مبخوت 
اأم��ام كوريا اجلنوبية  التعادل  الطلياين، �شاحب هدف  الإم��ارات عدنان 

الأوىل  للمرة  ب���الده  اأه���ل  ال���ذي   1990 م��ون��دي��ال  ت�شفيات  يف   1-1
والوحيدة اإىل كاأ�ص العامل.

فهل يكرر مبخوت ما فعله مثاله الأعلى قبل 32 عاما؟
يتابع مبخوت "ل اأحّبذ املقارنات، عدنان الطلياين يبقى ا�شماً تاريخياً 
يف كرة القدم الإماراتية بغ�ص النظر عن الأرقام. اإذا جنحت يف تكرار 

ما فعله الطلياين وقيادة املنتخب للتاأهل اإىل كاأ�ص العامل ف�شاأكون 
�شعيدا، وكذلك احلال اإذا �شجل لعب اآخر وتاأهلنا. جميعنا نهدف 
اإىل رفع ا�شم الإمارات وعلمها يف بطولة بحجم كاأ�ص العامل، وهو 

نف�ص الأمر الذي كان هدفا لعدنان وزمالئه وقتها".
"الطلياين  "الأ�شتاذ  ان تفّوق على  و�شبق ل�"التلميذ" مبخوت 
عندما جتاوز رقمه كهداف تاريخي ملنتخب الإمارات بر�شيد 
80، ك��اأع��ل��ى معدل  لح��ق��ا اىل ال��ه��دف  وو���ش��ل  ه��دف��ا،   52
لالعب دويل حايل با�شتثناء الربتغايل كري�شتيانو رونالدو 

والأرجنتيني ليونيل مي�شي.
التاريخي  الهداف  ا�شبح  بعدما  بذلك  يكتف مبخوت  ومل 
الرقم  م��اح��ي��ا  ه��دف��ا،   181 بر�شيد  الم���ارات���ي  ل��ل��دوري 
ل��الم��ارات فهد  اأخ��رى  اأ�شطورة  ك��ان يحمله  ال��ذي  ال�شابق 

خمي�ص �شاحب 175 هدفا.
فهو  القيا�شية،  الأرق����ام  حتقيق  م��ن  ي��ك��ّل  ل  مبخوت  ولن 

 9 بر�شيد  اآ���ش��ي��ا  ك��اأ���ص  نهائيات  يف  للعرب  التاريخي  ال��ه��داف 
اأهداف، ول يتقدمه يف البطولة �شوى اليراين علي دائي )14 هدفا( 

والكوري اجلنوبي يل دونغ غوك )10 اأهداف(.
ومبنا�شبة املباراة بني الإمارات واأ�شرتاليا الثالثاء، فان مبخوت لطاملا تاألق اأمام الأخرية 

ويحمل من ن�شخة ا�شت�شافتها لكاأ�ص اآ�شيا عام 2015 اأجمل الذكريات.
تّوج مبخوت يف الأرا�شي الأ�شرتالية هدافا لكاأ�ص اآ�شيا بر�شيد 5 اأهداف كاأول لعب اإماراتي 
ينال هذا ال�شرف، كما حقق اإجنازا فريدا بعدما بات �شاحب اأ�شرع هدف يف تاريخ البطولة 

بعدما �شجل يف مرمى البحرين بعد 14 ثانية.

الإم���ارات، منها  2019 يف  اآ�شيا  اأه��داف يف كاأ�ص   4 4 �شنوات، عاد مبخوت لي�شجل  وبعد 
هدف الفوز -1�شفر على اأ�شرتاليا نف�شها يف ربع النهائي، والتي كانت اق�شت "الأبي�ص" 

من الدور ن�شف النهائي يف ن�شخة 2015 بالفوز -2�شفر.
الأوىل  و2019،   2015 يف  ب��اأدائ��ي  �شعيد  اأن��ا  ال�شخ�شي،  امل�شتوى  "على  مبخوت  يقول 
تبقى البطولة التي ح�شدت فيها جائزة الهداف والتي قدمت مبخوت للجمهور الآ�شيوي، 
اإىل  الو�شول  لكن  املحبطة.  النهاية  رغم  اأر�شنا  على  لها طعم خمتلف  كان   2019 لكن 
تاريخنا  يف  ُي�شّجل  ت��وال��ي��اً  م��رت��ني  النهائي  ن�شف 

كالعبني".
بطولة  يف  امل����ت����ب����ادلن  والن����ت���������ش����اران 
اآ���ش��ي��ا ب��ني الإم�����ارات واأ���ش��رتال��ي��ا هما 
امل�����ش��ت��وى بني  ت��ق��ارب  اأح���د دللت 
"اأعتقد  مل��ب��خ��وت  وف��ق��ا  امل��ن��ت��خ��ب��ني 
متقارب،  ال��ف��ري��ق��ني  م�����ش��ت��وى  اأن 
ال�شنني  ب��ن��اء ع��ل��ى م��واج��ه��ات��ن��ا يف 
الفريقني  اأن  وك���ذل���ك  الأخ�������رية 
املجموعتني  يف  الثالث  املركز  ح�شدا 
علينا  �شيكون  ل��ذا  الت�شفيات(،  )خ��الل 

الرتكيز وعدم ارتكاب الأخطاء".
•• دبي-وام: 

الإمارات  اأن منتخب  رويل كومانز،  الهولندي  املدرب  اأكد 
تتمثل يف جتان�ص  الأ�شرتايل،  اأف�شلية على نظريه  ميلك 
ب�شورة  املحلية  امل��ب��اري��ات  يف  ب��ك��رثة  وم�شاركتهم  لعبيه 
املرتقبة  املواجهة  يف  مناف�شه  على  كفته  ترجح  اأن  ميكن 

بينهما.
اليوم على  الأ���ش��رتايل  الإم��ارات��ي نظريه  املنتخب  ويلتقي 
ا�شتاد "اأحمد بن علي" يف الدوحة مبباراة امللحق الآ�شيوي 
املوؤهلة للملحق العاملي املوؤهل بدوره لنهائيات كاأ�ص العامل 

.  2022
ويرى كومانز املدرب امل�شاعد ال�شابق يف كل من املنتخبني 
الإماراتي والأ�شرتايل اأنه بالرغم من هذه الأف�شلية، تظل 
الحتمالت  كل  وتبقى  الفريقني  مت�شاوية بني  احلظوظ 
واردة. وميلك كومانز دراية كبري مب�شتوى الفريقني، من 
مارفيك  ف��ان  ملواطنه  م�شاعد  ك��م��درب  �شابقا  عمله  واق��ع 
املدير الفني ال�شابق ملنتخب الإمارات، ومن قبله العمل مع 
مارفيك اأي�شا يف الإدارة الفنية ملنتخب اأ�شرتاليا حتى عام 

2018 ، وتعامله مع معظم لعبي املنتخبني عن قرب.
واأدىل املدرب الهولندي، الذي يتوىل حاليا تدريب فريق 
جارديان"  "ذي  ل�شحيفة  بت�شريحات  ال�شعودي،  احل��زم 
العديد من عنا�شر تفوق و�شعف  الربيطانية، حلل فيها 

كل من املنتخبني.
توقع  يف  كبرية  �شعوبة  كومانز  وج��د  ه��ذا،  م��ن  وبالرغم 
الواحدة،  املباراة  هذه  يف  وارد  �شيء  "كل  وق��ال:  النتيجة، 
مت�شاويان  اأنهما  ..اأعتقد  ب�شدة  ممكنة  الحتمالت  وك��ل 
كفريق  ويلعب  ب�شدة  �شيكافح  ال��ذي  الفريق  ولكن  فعال، 

واحد ، �شيفوز".
الإم�����ارات ي�شم  اأن منتخب  ع��ن  ي��ق��ال  م��ا  "برغم  وق���ال: 
الذين  املحليني  الالعبني  من  كاماًل  فريقاً  ت�شكيلته  يف 
واأن هذا رمبا ي�شبب بع�ص  الإماراتي،  بالدوري  ين�شطون 
املخاوف على اعتبار اأنه �شيواجه مناف�شاً جميع لعبيه من 
اأ�شرتاليا، قد مينح هذا اأف�شلية ملنتخب  املحرتفني خارج 

الإمارات".
ي�����ش��ارك لع��ب��و منتخب الإم����ارات  "على الأق���ل  واأو����ش���ح: 
طوال املو�شم كاأ�شا�شيني مع فرقهم، وتتمثل امليزة الأكرب 
يف قدرتهم على اإيقاف الدوري موؤقًتا لتوفري م�شاحة من 
املواجهات  قبل  تدريباته  وخو�ص  املنتخب  لإع��داد  الوقت 

للتح�شري  جتمع  الإم����ارات  منتخب  اأن  ويكفي  ال��دول��ي��ة، 
جميع  مب�شاركة  دب��ي  يف  اأ�شبوعني  مل��دة  اأ�شرتاليا  ملواجهة 

لعبيه، قبل ال�شفر للدوحة ل�شتكمال برنامج اإعداده".
احلايل  اأ�شرتاليا  فمنتخب  باملا�شي،  "مقارنة  واأ���ش��اف: 
لي�ص لديه اأي لعبني حمرتفني يف امل�شتويات املتقدمة يف 
اأ�شا�شية،  ب�شورة  يلعب  الأوروب��ي��ة، ومنهم عدد ل  الأندية 
مثل م��ات راي���ان، ال��ذي ك��ان يلعب يف ب��راي��ت��ون، ث��م انتقل 
من  العديد  يلعب  يعد  ومل  اإ�شبانيا،  اإىل  ومنه  لأر���ش��ن��ال، 

املباريات �شمن الت�شكيل الأ�شا�شي".
اأي�شا  املرتقبة غدا حتظى  املواجهة  اأن  اإىل  واأ�شار كومانز 
مبيزة جديدة، وهي اإقامتها من مباراة واحدة فقط على 
ملعب حمايد، بعيداً عن ظ��روف الإج��ه��اد ال��ذي ك��ان من 
اإقامتها بنظام  اأن يوؤثر على لعبي املنتخبني حال  املمكن 

الذهاب والإياب بني البلدين.
واأكد اأن منتخب الإم��ارات بحاجة لتباع نهج خمتلف عن 
مباراته التي فاز فيها على كوريا اجلنوبية يف الت�شفيات، 
وجتنب  الو�شط  خط  على  ال�شيطرة  الفريق  يحاول  واأن 

اللتحامات البدنية.
عبدالرحمن،  عمر  ع���ودة  ت��ك��ون  اأن  املحتمل  "من  واأك���د: 
مهمة؛  الإ�شابة  من   ،2016 لعام  اآ�شيوي  لع��ب  اأف�شل 
فهو قادر على اإحداث الفارق ..وبرغم اأنه مل يلعب الكثري 
م��ن امل��ب��اري��ات، ل��ك��ن ل ت���زال ل��دي��ه مل�شة م���وؤث���رة، وقدمه 

الي�شرى جيدة للغاية".
اإعادة تاأ�شي�ص  "اإذا متكن عمر عبد الرحمن من  واأ�شاف: 
تعاونه مع املهاجم علي مبخوت، هداف الت�شفيات بر�شيد 
اإزعاجا  �شي�شكالن  فاإنهما  فقط  واح��دة  مل��رة  ه��دًف��ا،   14
ملنتخب اأ�شرتاليا ..مبخوت لعب ا�شتثنائي، ومقاتل داخل 
عانى  واإح�شائياته متميزة جداً، رمبا  ال�شندوق وخارجه 
يف  ال�شحيح  م�����ش��اره  اإىل  ي��ع��ود  لكنه  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  قليال 

الوقت املنا�شب".
وتطرق كومانز اأي�شا لإقامة املباراة على ملعب "اأحمد بن 
علي"، وقال اإن درجة حرارة الأجواء يف هذا التوقيت كان 
لأن  لكن  اأ�شرتاليا،  ملنتخب  عائقا  تكون  اأن  املفرت�ص  من 
ملعب املباراة من بني املالعب /املكيفة/، فاإن هذا العائق 

لي�ص موجوداً".
"منتخب الإمارات ميلك اأي�شا ميزة قرب امل�شافة  واأ�شار: 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن لن��ت��ق��ال ج��م��اه��ريه ب���اأع���داد ك��ب��رية لدعمه 

وت�شجيعه يف هذه املواجهة احلا�شمة".

مبخوت »القيا�سي« اأمل الإمارات  كومانز: منتخب الإمارات ميتلك اأف�سلية يف 
مواجهة اأ�سرتاليا.. وكل الحتمالت واردة

•• دبي-وام: 

اأعلن احتاد الإمارات للرماية عن نتائج تقييم رماة الأطباق من 
ور�شم  رماته  وت�شنيف  لتقييم  اأقامها  " الرتاب" والتي  احلفرة 
املو�شم  نهاية  وحتى  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  لهم  الطريق  خ��ارط��ة 
ل��ل��رم��اة م��ن خ��الل رماية  التقييم  احل���ايل. وق���ام الحت���اد بعمل 
ا�شتكمال  وذل��ك  ي��وم��ني،  م��دار  على  ج��ولت   8 يف  طبق   200
ملا مت الأ�شبوع املا�شي حيث قام الرماة بتكرار العدد نف�شه خالل 

الأ�شبوع اجلاري، لي�شبح العدد الإجمايل 400 طبق، حيث كان 
ال�شرط اأن يحقق الرامي 372 طبقا كمعيار تاأهيلي لالن�شمام 
اإىل قائمة منتخبنا الوطني الأول للرماية والذي �شيمثل الإمارات 

يف البطولت الر�شمية خالل العام احلايل.
جتاوز  بعدما  الثماين  اجل���ولت  امل��ه��ريي  يحي  ال��رام��ي  وت�شدر 
عن  طبقا   11 ب��زي��ادة  طبقا   383 حقق  بعدما  املطلوب  املعيار 

العدد املطلوب، ومبعدل 23.9375 طبقا يف اجلولة الواحدة.
وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين ال��رام��ي حمد ب��ن جم��رن بر�شيد 381 

طبقا، بينما جاء يف املركز الثالث عبد اهلل حممد بوهليبه بر�شيد 
بر�شيد  الرابع  املركز  يف  العرياين  ظاهر  جاء  ثم   ، طبقا   379
العرياين  وليد  الرامي  جاء  اخلام�ص  املركز  ويف  طبقا.   378
بر�شيد 376 طبقا، ثم الرامي بطي اأحمد بن جمرن يف املركز 
�شابعا  ال�شام�شي  �شيف  الرامي  ثم  374 طبقا،  بر�شيد  ال�شاد�ص 
الثامن  امل��رك��ز  يف  يحي  اأح��م��د  ال��رام��ي  ث��م  طبقا،   368 بر�شيد 
التا�شع  املركز  البناي يف  م�شعل  الرامي  ثم  366 طبقا،  بر�شيد 

بر�شيد 364 طبقا.

احتاد الإمارات للرماية يعلن نتائج التقييم 
النهائية لرماة الأطباق »الرتاب«



موهوبة بالفطرة.. طفلة تعيد ر�سم الوجوه من جديد
احلجم  يف  ال�شغرية  كفر�شاتها  الأف���ئ���دة،  ي��اأخ��ذ  مالئكي  ���ش��وت 
والكبرية يف الأداء، تقول وبثقة واإ�شرار "اأنا ر�شامة موهوبة اأمزج 

كل الألوان لأعرب عن �شعوٍر داخلي".
ج��ن��ات اأح���م���د، ط��ف��ل��ة مل ت��ت��ج��اوز ال��ث��م��ان ���ش��ن��وات م��ن حمافظة 
النجف العراقية، وهبها اهلل الر�شم بحرفية عالية يفوق �شنواتها 
الأ�شياء  ت�شور  يف  املعريف  وعمقهم  اأقرانها  خيال  وب�شاطة  الفتية 
"بداأت  الإخبارية":  ل�"العني  "جنات"  ت��ق��ول  ف��ًن��ا.  وا�شتدراكها 
بعامني،  الدرا�شية  املرحلة  الرابعة قبيل دخويل  �شن  الر�شم منذ 

وانبهر حينها اأهلي مبا قدمته".
الفنية  قدراتها  من  تطور  اأن  ا�شتطاعت  اإنها  بالقول،  وت�شتدرك 
الأدوات  الذين وفروا لها  �شيًئا ف�شيًئا من خالل م�شاعدة ذويها، 

الالزمة من الأ�شباغ وورق الر�شوم.
وغ��ال��ًب��ا م��ا ت��رتك��ز ر���ش��وم��ات "جنات" على ت��ق��دمي ل��وح��ات تكون 
ع��ن م�شامني  ال��ف��ل��ك��وري، ف�شاًل  بزيها  ال��ع��راق��ي��ة  امل����راأة  م��ادت��ه��ا 
اأخ����رى مت���زج م��ا ب��ني اخل��ي��ال ال��ع��ايل واإب�����راز اجل���وان���ب اخلفية 
احلر  الر�شم  جتيد  فهي  فقط،  ذل��ك  لي�ص  والأح����داث.  لالأ�شكال 
وكذلك الر�شوم على وجوه الأطفال، وتزيني ق�شماتهم ب�شتى اأنواع 

النقو�ص والزخارف اجلميلة.
دون  ال��ر���ش��م  "بداأت  امل��وه��وب��ة  طفلتها  اإن  ج��ن��ات،  وال����دة  ت��ق��ول 
الأم����ر، حيث  ب���ادئ  اأو حت�شري يف  ت��ط��وي��ر  ب���اأي دورة  ال����ش���رتاك 
اعتمدت الر�شمات املطبوعة من خالل تلوينها، وفيما بعد، جلاأت 

اإىل من�شة يوتيوب لتقوية مهارتها".

م�سابة بلهيب بركان مدمر تك�سف عن وجهها لأول مرة
نيوزلندا  اآيالند" يف  "وايت  بركان  ناجية من  ك�شفت  م��رة،  لأول 
�شنة 2019، عن التغري الذي طراأ على �شكلها من جراء احلروق 

التي حلقت بها.
اإ�شابتها بحروق  واأزلت �شتيفاين برويت، التي ت�شبب الربكان يف 
على  ترتديها  كانت  التي  ال�شمادة  ج�شدها،  من  باملئة   70 غطت 

وجهها، يف حلقة من برنامج "60 دقيقة".
اأم�شت  اأن��ه��ا  اإىل  ع��ام��ا،   26 العمر  م��ن  البالغة  ب��روي��ت  واأ���ش��ارت 
من  حل���روق  ج�شدها  معظم  تعر�ص  عقب  غيبوبة  يف  اأ�شبوعني 

الدرجة الثالثة.
�شخ�شا  اأرى  "اإين  لنف�شها:  قالت  امل��راأة  �شكلها يف  تاأملت  وعندما 
اأق��وى مما  اإنني  اأتوقعه يف هذه احلياة.  اأكرث بكثري مما كنت  مر 
اأن الكفاح من اأجل البقاء هو اأمر حقيقي. كنت  اعتقدت. تعلمت 
اأحارب كل يوم من اأجل البقاء، ومل اأكن اأعلم اأبدا اأن لدي كل هذه 

القوة يف داخلي".
وروت برويت تفا�شيل الربكان املرعب، حيث اأ�شارت اإىل اأنها راأت 
الدخان الأ�شود يت�شاعد، واأعقبه �شراخ املر�شد ال�شياحي ب�شرورة 

التحرك ال�شريع.
اأ�شوات  ���ش��م��اع  وبا�شتطاعتنا  ب�����ش��رع��ة،  جن���ري  "كنا  واأ���ش��اف��ت: 
ال�شخور وهي تتدحرج، والنا�ص ي�شرخون خائفني. اعتقدت اأين 

�شاأموت".
وبح�شب برويت فقد نقلت جوا اإىل م�شت�شفى يف اأ�شرتاليا بعدما 
ظلت ل�شاعات يف خطر قبل اإنقاذها، لتخ�شع ل�شل�شلة من العمليات 

اجلراحية التي ا�شطر خاللها الأطباء لبرت اأ�شابعها.
التي ل ميكن ت�شورها والتي حتملتها،  الأوج��اع اجل�شدية  ورغم 
العي�ص  بالن�شبة لربويت هو تعلم  اإيالما  الأك��رث  فقد كان اجلزء 

من دون والدها واأختها، اللذين توفيا يف الربكان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأع�ساوؤها يف اجلانب اخلطاأ من ج�سمها
اكت�شفت امراأة رو�شية موؤخراً باأن جمموعة من اأع�شائها الداخلية، تقع يف اجلانب اخلطاأ من ج�شمها، بعدما عجز 

الأطباء عن ت�شخي�ص حالتها ملدة 14 عاماً.
عانت اأولي�شيا كوليكوفا 27- عاماً- ل�شنوات من عدد من امل�شكالت الطبية اإىل اأن جنح الأطباء يف النهاية بت�شخي�ص 
الأ�شا�شية يف  "، وهي حالة غري طبيعية تتميز بتو�شع الأع�شاء  اإنفري�شو�ص توتالي�ص  " �شيتو�ص  اإ�شابتها بحالة 

اجلانب اخلطاأ من اجل�شم.
يولد �شخ�ص واحد فقط من بني كل 10000 �شخ�ص م�شاًبا بهذه احلالة، وقد حتدثت اأولي�شيا، من اأت�شين�شك، 

رو�شيا، عن حالتها لرفع م�شتوى الوعي بعد اأن مت ت�شخي�ص حالتها ب�شكل متاأخر.
مثل  ال�شحية  وامل�شاكل  الأم��را���ص  من  الكثري  ب�شبب  ولدتها  منذ  منه  وتخرج  امل�شت�شفى  تدخل  اأولي�شا،  وكانت 

اللتهاب الرئوي والربو الق�شبي واآلم املعدة ال�شديدة.
وقالت اأولي�شا متحدثة عن جتربتها: " اكت�شفت اأن قلبي يقع على اليمني يف حني يقع كبدي على الي�شار. وكلما 
القلب  تخطيط  اأث��ن��اء  امل�شاألة.  ه��ذه  ال�شحية  الرعاية  وموظفي  لالأطباء  اأ���ش��رح  اأن  علي  ك��ان  امل�شت�شفى،  دخلت 

الكهربائي، يجب اأن اأخرب الأطباء بو�شع الأقطاب الكهربائية على اليمني."
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اأوبر  تك�سف قائمة باأغرب املفقودات يف رحالتها
ت�شمن  ال��ذي  ال�شاد�ص،  ال�شنوي  املفقودات  موؤ�شر  عن  اأوب��ر  �شركة  ك�شفت 
���ش��ي��ارات الأجرة  ال��رك��اب خ��الل رح��الت��ه��م يف  اأغ���رب م��ا ن�شيه  قائمة م��ن 
اخلا�شة بها. ووفق موؤ�شر املفقودات، فاإن قائمة الأ�شياء الأكرث �شيوعا يف 
تركها داخل �شيارات الأجرة يف الوليات املتحدة، هي الكامريات واملفاتيح 
وال�شجائر  والنظارات  الراأ�ص  و�شماعات  الظهر  النقود وحقائب  وحمافظ 
الإلكرتونية والبطاقات التعريفية وقطع املجوهرات التي قد ت�شقط من 

الركاب دون انتباههم.
اأما قائمة اأغرب املفقودات فقد �شمت ظفرا ا�شطناعيا وطقم اأ�شنان و500 

غرام من الكافيار وزيا تنكريا على �شكل بيتزا.
تكرمي  و�شهادة  و�شماعة طبية  "الأغرب" �شلحفاة حية  قائمة  �شملت  كما 
الأوك�شجني،  بتدفق  خا�شا  وج��ه��ازا  ال�����ش��رك��ات  اإح���دى  يف  ال�شهر  مل��وظ��ف 

ح�شبما نقلت وكالة "يونايتد بر�ص اإنرتنا�شونال" لالأنباء.
ب�شائقيها، وميكن  �شيارات  ا�شتئجار  تقدم خدمة  اأمريكية  و"اأوبر" �شركة 

التن�شيق بني الركاب وال�شائقني عرب تطبيق على الهواتف الذكية.

خطابات طبيب  تك�سف م�سكالت �سوت هتلر
ك�شفت �شحيفة "نويه ت�شوري�شرت�شايتوجن اأم زونتاج" ال�شوي�شرية ال�شادرة 
الراحل،  النازي  الزعيم  اأطباء  لأحد  �شوي�شريا  �شليال  اأن  الأملانية،  باللغة 
اأدولف هتلر، تو�شل اإىل تفا�شيل خطابات ومرا�شالت تظهر كيف عالج هذا 

الطبيب م�شكالت ال�شوت التي كان يعاين منها الديكتاتور.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن طبيب الأنف والأذن واحلنجرة الأملاين، كارل اأوتو 
 .1935 10 �شنوات، ب��دءا من ع��ام  اآيكن، عالج هتلر ع��دة م��رات مل��دة  ف��ون 

وتويف فون اآيكن عام 1960.
وكانت تلك اخلطابات مر�شلة من الطبيب لأحد اأقاربه، واكت�شفها روبرت 
دوبجن، وهو اأحد اأحفاد الطبيب، عندما كان يبحث يف اأر�شيف الأ�شرة من 

اأجل م�شروع مطلوب للمدر�شة، ح�شب ما اأو�شحت وكالة رويرتز.
واأكد املوؤرخ الربيطاين ريت�شارد جيه اإيفانز، املتخ�ش�ص يف التاريخ الأملاين، 

�شحة اخلطابات غري املن�شورة، وفقا ملا نقلته ال�شحيفة.
الزعيم  ق��ال  اإذ  الع�شال،  الأم��را���ص  هتلر من  خ��وف  واأظ��ه��رت اخلطابات 
النازي للطبيب بعد م�شاورتهما الأوىل يف مايو 1935: "اإذا كان هناك ما 

ي�شوء يف �شحتي، علي اأن اأعرف ذلك قطعا".
اأي�شا عن تعلق هتلر ب�شوته  اأن اخلطابات ك�شفت  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 

امللكة اإليزابيث ال�سابة 
جتوب �سوارع لندن

�شنوات  ال�������ش���اع���ة  ع����ق����ارب  ع�������ادت 
الربيطانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ل���ل���وراء 
اإليزابيث  امللكة  اأطلت  حيث  لندن، 
"ال�شابة" على حمبيها يف ال�شوارع، 
الذهبية  ع��رب��ت��ه��ا  ع��ل��ى م��نت  وه���ي 
تقنية  وذلك من خالل  التاريخية، 
احتفالت  �شمن  "الهولوغرام"، 
العربة  وكانت  البالتيني.  اليوبيل 
عاما،  ل�260  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود  ال��ت��ي 
واإىل  اإليزابيث من  امللكة  اأخذت  قد 
واليوم،   .1953 ع���ام  يف  تتويجها 
ح��ظ��ي ال��ربي��ط��ان��ي��ون ب��ف��ر���ش��ة ل 
وكاأنهم  امل�شهد  ذل��ك  ل��روؤي��ة  تتكرر 
دخلوا اآلة زمنية، حيث ظهرت امللكة 
بيوم  ب��دت فيه  ال��ذي  ال�شكل  بنف�ص 
ت��ت��وي��ج��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي، ف��ي��م��ا جرت 
احلرا�ص  وا�شطف  العربة  اخليول 
القائمون  ومت��ك��ن  ج��ان��ب��ي��ه��ا.  ع��ل��ى 
عاما   70 الح��ت��ف��الت مب���رور  على 
العر�ص،  ع��ل��ى  امل��ل��ك��ة  ع��ل��ى ج��ل��و���ص 
من تقدمي ذلك امل�شهد، من خالل 
قدمت  ال��ت��ي  ال��ه��ول��وغ��رام،  تقنية 
�شورة ثالثية الأبعاد للملكة ال�شابة 

داخل العربة.
باليوبيل  الح�����ت�����ف�����الت  وك�����ان�����ت 
بعر�ص  ب����������داأت  ق�����د  ال���ب���الت���ي���ن���ي 
وتلقت  ل���ن���دن،  و���ش��ط  ع�����ش��ك��ري يف 
 1500 من  التحية  اإليزابيث  امللكة 
ج��ن��دي و���ش��اب��ط م��ن ���ش��رف��ة ق�شر 
بكنغهام. وت�شمل الحتفالت قدا�ص 
�شكر اجلمعة يف كاتدرائية القدي�ص 
مو�شيقيا  وح��ف��ال  ل��ن��دن،  يف  بول�ص 
ال�شبت،  ي����وم  ب��اك��ن��غ��ه��ام  ق�����ش��ر  يف 
وم�شابقة نظمها الآلف من فناين 
وجمموعات  امل����دار�����ص  م���ن  الأداء 
بعد  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  اأخ����رى بجميع 

مفهوم جديد ل�سيارة 
بعجالت تلتوي ذاتيًا

ال��ب��اح��ث��ون م��ف��ه��وم��اً جديداً  ط���ور 
ل�شيارة بعجالت قادرة على املناورة 
اجتياز  م���ن  ل��ت��ت��م��ك��ن  والل�����ت�����واء 

الت�شاري�ص والطرقات الوعرة.
 The امل�شماة  النموذجية،  ال�شيارة 
Huntress تتميز بعجالت ميكن 
للتعامل  م�شتقل  ب�شكل  تلتف  اأن 
مع الت�شاري�ص غري امل�شتوية، وهي 
للطرق  م�شممة  كهربائية  �شيارة 

الوعرة من ت�شميم كونري �شو.
املقعدين  ذات  ال�����ش��ي��ارة  وت��ت��م��ي��ز 
ب��ن��ظ��ام ت��ع��ل��ي��ق م�����ش��ت��ق��ل، وال����ذي 
بالتحرك  ع���ج���ل���ة  ل���ك���ل  ي�������ش���م���ح 
للظروف  ا�شتجابة  م�شتقل  ب�شكل 
ال�شيارة  ج�شم  ون�شف  املختلفة. 
���ا ع��ل��ى الل����ت����واء على  ق�����ادر اأي�������شً
لظروف  وف���ًق���ا  ال����وع����رة  ال���ط���رق 
خم��ت��ل��ف��ة، م��ث��ل ال��ت�����ش��اري�����ص غري 

امل�شتوية والطرق الوعرة.
وتتميز مقدمة ال�شيارة مبجموعة 
غري عادية من امل�شابيح الأمامية 
وفًقا  اأف��ق��ًي��ا،  ت��دور  اأن  ميكن  التي 
���ش��و. وعندما  ال�����ش��ي��د  ل��ر���ش��وم��ات 
عن  تك�شف  فاإنها  الأ���ش��واء،  ت��دور 
امل�شابيح  م���ن  اأخ������رى  جم��م��وع��ة 
لل�شائقني  ي��وف��ر  مم��ا  الأم���ام���ي���ة، 
املظلمة  ال��ظ��روف  يف  اأف�شل  روؤي���ة 

اأو ال�شبابية.
و�شع  ي���ت���م  ن���ف�������ش���ه،  ال����وق����ت  ويف 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي يف اجل����زء  امل����ح����رك 
اخل��ل��ف��ي م��ن ال�����ش��ي��ارة، م��ع و�شع 
بني  ا  اأي�شً الحتياطية  الإط����ارات 

العجلتني اخللفيتني.

ط كيت ميدلتون  الأمري ال�سغري يوررّ
ميدلتون  ك���ي���ت  ال������دوق������ة  ت���ع���ّر����ش���ت 
مل���وق���ف حم�����رج يف ال����ي����وم الأخ�������ري من 
جللو�ص  البالتيني  اليوبيل  اح��ت��ف��الت 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى العر�ص  اإل��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة 
الربيطاين. وجاء املوقف املحرج لدوقة 
كامربيدج كيت ميدلتون، زوجة الأمري 
ويليام، ب�شبب ابنها الأمري لوي�ص، الذي 
اليوبيل،  احتفالت  اأثناء  امللل  عليه  بدا 
خ��ارق��اً ك��ل ال��ربوت��وك��ولت امل��ع��م��ول بها 

لدى العائلة امللكية.
وك���ان���ت ك��ي��ت م��ي��دل��ت��ون ط�����وال احلفل 
بربوتوكولت  باللتزام  لإقناعه  ت�شعى 
الأمري  اأن  اإل  الربيطاين  امللكي  البيت 
عن  حم��رج  م��وق��ف  يف  و�شعها  ال�شغري 
فمها،  على  ي��ده  بو�شع  اإ�شكاتها  طريق 
تدخل  ع��ن��دم��ا  اإل  ال�����ش��م��ت  ي��ل��ت��زم  ومل 
ت��ي��ن��دال لع��ب ال��رج��ب��ي ال�شابق،  م��اي��ك 
وزوج زارا تيندال حفيدة ملكة بريطانيا 

لت�شليته حتى تهداأ اأفعاله .

اكت�سفت كنزا يف اأريكة ح�سلت عليها جمانا
عندما انتقلت الأمريكية فيكي اأومود اإىل منزلها اجلديد 
ال�شاغل احل�شول على  �شغلها  كان  كاليفورنيا،  يف ولية 

اأثاث باأ�شعار منا�شبة.
وح�شب �شبكة "اإي بي �شي نيوز" الأمريكية التي �شردت 
 36 "�شعيدة احلظ" اكت�شفت  ال�شيدة  اأوم��ود، فاإن  ق�شة 

األف دولر يف اأريكة ح�شلت عليها باملجان.
اإع��الن��ا على موقع  اأوم���ود  ق���راأت  الق�شة عندما  وب���داأت 
اإل���ك���رتوين ي��ق��ول اإن����ه ب��الإم��ك��ان احل�����ش��ول ع��ل��ى اأريكة 
امل��راأة نف�شها للوهلة الأوىل واعتربت  جمانا، مل ت�شدق 

ذلك فر�شة مثالية للح�شول على قطعة اأثاث.
وقالت اأومود لل�شبكة الأمريكية اإنها "يف البداية اعتقدت 
ثم  الإع����الن  ب�شاحب  ات�شلت  ل��ذل��ك  ح��ي��ل��ة،  الأم����ر  اأن 
اكت�شفت اأن الأمر �شحيح"، واأكدت اأنها كانت بحاجة اإىل 

الأريكة لتاأثيث منزلها باأقل تكلفة.
وب��ع��دم��ا اأدرك������ت اأوم������ود اأن الإع������الن ح��ق��ي��ق��ي، اأخ����ذت 
ال�شيدة الأمريكية الأريكة اإىل منزلها اجلديد يف ولية 

كاليفورنيا.
الأريكة كانت حتتوي على  اأن  ال��ذي مل تتوقعه هو  لكن 

كنز من الأموال املخباأة فيها.
داخل  دولر  األ����ف   36 م��ب��ل��غ  وج����ود  اك��ت�����ش��ف��ت  وع��ن��دم��ا 
"تعال.  ابنها:  نحو  الأث��اث، �شرخت  مظاريف يف قطعة 

تعال. تعال. هذا هو املال".
اإل اأن ال�شيدة حتلت بالأمانة، فاأعادت املبلغ اإىل �شاحبه 

الذي كافاأها مببلغ 2200 دولر.

�سبي يطلق النار داخل حمل جتاري 
ر���ش��د م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و، و���ش��ف��ت��ه و���ش��ائ��ل اإع�����الم غربية 
داخل  ال��ن��ار  يطلق  العمر  مقتبل  يف  �شبيا  ب�"ال�شادم"، 

حمل جتاري يف ولية مي�شيغان الأمريكية.
12 عاما،  ويظهر الفيديو طفال نحيال يبلغ من العمر 
وهو يخرج من حقيبة ظهره م�شد�شا عيار 9 ملم ويطلب 

املال من العاملة يف املحل.
"ماذا تفعل؟  ب��ال��ق��ول:  ت�����ش��األ��ه  ال��ع��ام��ل��ة  ���ش��م��اع  ومي��ك��ن 
ال�شبي يطلق طلقة  ال��ذي جعل  الأم��ر  اأن��ت جاد؟"،  هل 

حتذيرية يف �شقف املحل التجاري. 
وا�شطرت العاملة اإىل مّد الطفل بكل الأموال املتوفرة، 

ثم طلبت منه املغادرة.
الفيديو  اإن  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت 
جرى ت�شويره يف حمل جتاري تابع ملحطة وقود يف بلدة 
اعتقال  يف  جنحت  ال�شرطة  اأن  اإىل  م�شرية  ه��ارت��ف��ورد، 

الطفل بعد دقائق من عمليته.
واأ�شافت اأن احلادثة وقعت يوم الأربعاء املا�شي يف حدود 
الرابعة ع�شرا، م�شرية اإىل اأن ال�شرطة تلقت بالغا حول 
"�شطو م�شلح" يف حمطة وقود ماراثون. وجرى احتجاز 
املتو�شطة،  ه��ارت��ف��ورد  مدر�شة  يف  ي��در���ص  ال��ذي  ال�شبي، 
هناك  و�شيبقى  األ��ي��غ��ان،  مقاطعة  يف  الأح���داث  مركز  يف 
اإىل حني موعد جل�شة ال�شتماع يف وقت لحق من هذا 

ال�شهر.

بالذكاء ال�سطناعي.. علماء ي�سمعون ما ل ميكن �سماعه
مقطع  اإىل  ال�شمع  العلماء  م��ن  فريق  اأرع���ى  عندما 
�شوتي �ُشجل حتت املاء قبالة جزر يف و�شط اإندوني�شيا 
طرق م�شامعهم ما بدا اأنه �شوت نار ت�شطلي. لكن يف 
حقيقة الأمر كان ذلك �شوت �شعاب مرجانية تنب�ص 
ي�شم  ال��ذي  الفريق،  اأجراها  لدرا�شة  وفقا  باحلياة، 
وُن�شرت  واإندوني�شية،  بريطانية  جامعات  من  علماء 

ال�شهر املا�شي.
وا�شتخدم العلماء يف الدرا�شة مئات املقاطع ال�شوتية 
ال�شعاب  �شالمة  ملراقبة  كمبيوتر  برنامج  لتدريب 

املرجانية من خالل ال�شتماع اإليها.
وقال بن وليامز املتخ�ش�ص يف علوم احلياة والباحث 
ال�شليمة  املرجانية  ال�شعاب  اإن  الفريق  يف  الرئي�شي 
ب�شبب  املخيم"  ن��ار  فرقعة  "ي�شبه  معقد  �شوت  لها 
اأن  ح��ني  يف  وداخ��ل��ه��ا،  عليها  تعي�ص  ال��ت��ي  ال��ك��ائ��ن��ات 
ال�شعاب املرجانية املتدهورة احلال تبدو مقفرة اأكرث 

وبال حياة اإىل حد بعيد.
مثل  البيانات  نقاط  ال�شناعي  الذكاء  نظام  ويحلل 
ال�شوتية،  امل��ق��اط��ع  م���ن  ال�����ش��وت  وارت���ف���اع  ال�����رتدد 
امل��ئ��ة ما  92 يف  ع��ن  ب��دق��ة ل تقل  ي��ح��دد  اأن  وميكنه 

و�شعها مرتد،  اأم  �شليمة  املرجانية  ال�شعاب  كانت  اإذا 
وفًقا لدرا�شة الفريق املن�شورة يف جملة اإيكولوجيكال 
الذكاء  ن��ظ��ام  ي�شاعد  اأن  العلماء  ي��اأم��ل  اإن��دي��ك��ي��ت��ور. 
ال�����ش��ن��اع��ي اجل��دي��د ه���ذا جم��م��وع��ات احل��ف��اظ على 
البيئة واحلياة الطبيعية يف جميع اأنحاء العامل على 
كفاءة.  اأك��رث  ب�شكل  املرجانية  ال�شعاب  �شالمة  تتبع 
الكربون  بانبعاثات  �شلبا  املرجانية  ال�شعاب  تتاأثر 
الناجمة عن الن�شاط الب�شري والتي اأدت اإىل ارتفاع 
0.13 درجة كل عقد  املحيطات  اأ�شطح  درجة ح��رارة 
وزيادة حم�شيتها 30 يف املئة منذ الع�شر ال�شناعي. 
وُفقد نحو 14 يف املئة من ال�شعاب املرجانية يف العامل 
بني عامي 2009 و2018، وهي م�شاحة تزيد مرتني 
ون�شف عن م�شاحة متنزه جراند كانيون الوطني يف 
الوليات املتحدة، وفًقا لل�شبكة العاملية لر�شد ال�شعاب 
�شوى  املرجانية  ال�شعاب  تغطي  ل  وبينما  املرجانية. 
اأقل من واحد يف املئة من قاع املحيطات، فاإنها تدعم 
البحري،  التنوع احليوي  املئة من  25 يف  اأك��رث من 
والكركند - مما  والأ���ش��م��اك  ال�شالحف  ذل��ك  مب��ا يف 

ا خ�شبة ل�شناعات ال�شيد العاملية. يجعلها اأر�شً

تيرن رو�شينج خالل ح�شورها احتفال ديزين يف م�شرح El Capitan يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. ا ف ب

جينيفر لوبيز تفوز بجائزة اأف�سل اأغنية 
ح�شدت النجمة العاملية  جينيفر لوبيز  جائزة اأف�شل اأغنية يف حفل توزيع جوائز 

."MTV"
 Marry" فيلم  من   "On My Way" اأغنية  عن  باجلائزة  جينيفر  وف��ازت 

اأفليك. بن  الأمريكي  املمثل  حلبيبها  اجلائزة  باإهداء  وقامت   ،"Me
املو�شيقية يف  الأيقونة عن م�شريتها  املا�شي جائزة  اآذار  �شهر  ونالت جينيفر يف 
"لقد  باحلفل،  حديثها  يف  قالت  حيث   "iHeartRadio" حفل توزيع جوائز 

بداأت للتو".
الفيلم  اأح��داث  وت��دور   "Marry Me" فيلم  من   "On My Way" اأغنية 
حفل  م��ن  حل��ظ��ات  قبل  ال���روك  مغني  خطيبها  عنها  يتخلى  ب��وب  جنمة  ح��ول 
زفافهما املقام و�شط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعر�ص 
الزواج على رجل تختاره ع�شوائًيا من بني احل�شود، والذي يحمل لفتة بعنوان 

"تزوجيني".


