� 1,522إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 1,485حالة �شفاء

�ص 05

ال�صحة تعلن تقدمي 73,831
جرعة من لقاح كوفيد19 -

وزارة الدفاع تكرم الفائزين بالدورة الرابعة

من جائزة القوات امل�سلحة للتميز واالبتكار

•• �أبوظبي-وام

مواقــيت ال�صالة

ا�ستثمار �أردوغان يف االنقالب
الفا�شل و�صل �إىل نهايته

�ص 17
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عربي ودويل

�ص 12

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي  73,831ج��رع��ة م��ن لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي
مت تقدميها حتى اليوم  16,042,491جرعة ومعدل توزيع اللقاح 162.20
جرعة لكل � 100شخ�ص.ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة
عن �إج��راء  263,784فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات
خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
(التفا�صيل �ص)5
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الفجر الريا�ضي

احتاد الكرة يُنظم ور�شة عمل
تطويرية ملُقيّمي احلكام
 36صفحة -الثمن درهمان

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد

�إطالق نادي طريان الإمارات للمربجمني الأول من نوعه يف الدولة

رئي�س الدولة ي�أمر بالإفراج عن
 855نزيال مبنا�سبة عيد الأ�ضحى

•• �أبوظبي-وام

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" بالإفراج عن  855نزيال من نزالء املن�ش�آت اال�صالحية
والعقابية ممن �صدرت بحقهم �أحكام يف ق�ضايا خمتلفة وتكفل �سموه
بت�سديد الغرامات املالية وذلك مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك.
وت�أتي هذه املكرمة ال�سامية من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" يف �إطار املبادرات الإن�سانية لدولة الإمارات والتي ت�ستند �إىل قيم
العفو والت�سامح ،و�إعطاء نزالء املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية فر�صة
التغيري نحو الأف�ضل والبدء من جديد يف امل�شاركة الإيجابية باحلياة،
بال�شكل الذي ينعك�س على �أ�سرهم وجمتمعهم( .التفا�صيل �ص)2

•• دبي-وام

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بتعزيز التعاون
بني خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة لتمكني جمتمع املربجمني يف
الدولة ودع��م وا�ستقطاب �أف�ضل املربجمني العامليني� ،أعلن "الربنامج
الوطني للمربجمني" بال�شراكة مع جمموعة "طريان الإمارات" عن
�إط�ل�اق �أول ن��اد للمربجمني يف ال��دول��ة لي�ضم نخبة م��ن املتخ�ص�صني
و�أ�صحاب املهارات واخلربات واملواهب الربجمية يف املجموعة.
ويهدف "نادي طريان الإمارات للمربجمني" �إىل تطوير املهارات الرقمية
والتكنولوجية للكفاءات املتخ�ص�صة ،وت�شكيل جمتمع رقمي نوعي يوظف
الطاقات الواعدة يف ابتكار حلول وخدمات قائمة على تطبيقات الربجمة
ت�سهم يف االرت�ق��اء بجودة العمليات الت�شغيلية ،وتطوير �أف�ك��ار جديدة،
وتبني تقنيات متقدمة ومبتكرة ،ت�سهم يف تعزيز ريادة "طريان الإمارات"
عاملياً يف قطاعات الطريان وال�سفر وال�سياحة واخل��دم��ات اللوج�ستية.
ويعترب �إط�لاق ن��ادي ط�يران الإم��ارات للمربجمني ،الأول من نوعه يف
ال��دول��ة� ،أح��د �أوىل خم��رج��ات "الربنامج الوطني للمربجمني" والتي
تهدف ب�شكل رئي�سي لإن�شاء حلقة و�صل وثيقة بني جمتمع املربجمني
واجلهات احلكومية واخلا�صة والأكادميية ،والعمل مع الهيئات الت�شريعية
وحا�ضنات الأعمال وال�شركات اال�ستثمارية واجلامعات واملراكز البحثية
لدعم امل�ب��ادرات وامل�شاريع القائمة على الربجمة التي ت�سهم يف تطوير
مهارات الكوادر املحلية ،وحتديث القوانني الت�شريعية الداعمة ملواجهة
ال�ت�غ�يرات املت�سارعة وتلبية املتطلبات وال�ت�ح��دي��ات اجل��دي��دة يف جمال
التكنولوجيا .و�أك��د م�ع��ايل عمر �سلطان العلماء وزي��ر ال��دول��ة للذكاء
اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد� ،أن تطبيقات
الربجمة �أ�صبحت ركيزة حمورية تدخل يف �صلب كافة القطاعات احليوية
وامل�ستقبلية ويف مقدمتها الف�ضاء والطريان والنقل وال�صحة والتعليم
واالقت�صاد ،و�أن دورها يتنامى ب�شكل كبري ليدخل كافة تفا�صيل حياتنا

�أكد �سعادة تاوالنت بيال نائب رئي�س الربملان يف جمهورية �ألبانيا �أن
الإمارات العربية املتحدة دولة راعية لل�سالم واال�ستقرار والت�سامح
يف املنطقة معربا ع��ن امتنانه للمواقف الإن�سانية النبيلة لدولة
الإمارات وقيادتها الر�شيدة جتاه �ألبانيا وال�شعب الألباين.
وقال يف حوار مع وكالة �أنباء الإمارات (وام) �إن العالقات الإماراتية
الألبانية ت�شهد تطورا م�ستمرا على خمتلف الأ�صعدة يف ظل دعم
ورعاية من قيادتي البلدين م�شريا �إىل �أن هذه العالقات ت�شهد منوا
م�ستمرا يف العديد من املجاالت ونتطلع معا �إىل تعزيزها ال�سيما
(التفا�صيل �ص)2
على ال�صعيد االقت�صادي.

•• النا�رصية�-أ ف ب

مواطنون عراقيون ي�ساهمون يف �إطفاء احلريق الذي �شب يف مركز حجر �صحي بالنا�صرية
�أ�سباب امل�أ�ساة وتداعياتها.
التي جرت و�شارك فيها عدد كبري خ��رج��ت ت �ظ��اه��رة ��ص��اخ�ب��ة �أم ��ام
وم� ��ن ب�ي�ن ال �� �ض �ح��اي��ا مم ّر�ضة من فرق الدفاع املدين".
امل���س�ت���ش�ف��ى وه �ت��ف املتظاهرون
ق �� �ض��ت يف احل ��ري ��ق ،ف �ي �م��ا هرع و�أع �ل �ن ��ت ال �� �س �ل �ط��ات امل �ح �ل �ي��ة يف "اهلل �أكرب ،الأحزاب حرقونا".
مئات املتط ّوعني لتقدمي امل�ساعدة امل�ح��اف�ظ��ة ح��ال ال� �ط ��وارئ ،فيما وق� � ��ال رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � �ن � � ّواب
لإنقاذ املر�ضى الذين حا�صرتهم ا��س�ت��دع��ت دائ� ��رة ��ص� ّ�ح��ة ذي قار حم �م��د احل �ل �ب��و� �س��ي يف تغريدة
�أل�سنة النريان.
الأط � � ّب � ��اء امل� �ج ��ازي ��ن لاللتحاق على تويرت � ّإن فاجعة م�ست�شفى
احل�سني دليل وا�ضح على الف�شل
و�أو�ضح الزاملي � ّأن " 20مري�ضاً بعملهم.
ّ
مت �إنقاذهم خالل عمل ّيات الإخالء وب �ع��د ال���س�ي�ط��رة ع �ل��ى احلريق ،يف حماية �أرواح العراق ّيني ()...

و�صول طائرة حتمل � 500ألف جرعة
لقاح من الإمارات �إىل ال�شعب التون�سي

•• تون�س-وام

اليومية ،وليغري من �أ�سلوب عملنا ور�ؤيتنا للم�ستقبل .وقال معاليه �إن
"الربنامج الوطني للمربجمني" الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم هذا الأ�سبوع� ،سجل جتاوبا واهتماماً وا�سعاً
على امل�ستويني املحلي والدويل من كربى ال�شركات العاملية والتكنولوجية،
التي �أكدت رغبتها بامل�شاركة يف هذه املبادرة النوعية ،وتوظيف �إمكانياتها
وخرباتها التكنولوجية لدعم جهود دولة الإمارات يف �إن�شاء جمتمع رقمي
متكامل ينظر ب�إيجابية لتحديات امل�ستقبل ويوظف الطاقات والأدوات
التكنولوجية خلدمة املجتمعات.
(التفا�صيل �ص)4

وق��د �آن الأوان لو�ضع ح � ّد لهذا
الف�شل الكارثي.
وا�� �ض ��اف � ّأن ال�ب�رمل ��ان �سيح ّول
جل�سة ال�ي��وم ل�ت��دار���س اخليارات
بخ�صو�ص ما جرى.
و�أظ �ه��رت مقاطع فيديو ُن�شرت
على مواقع التوا�صل االجتماعي
�أل�سنة النريان تلتهم املبنى الذي
ت���ص��اع��دت م�ن��ه �أع �م ��دة الدخان
الأ�سود.
ال�صحة يف
ووفقاً مل�صدر يف دائرة
ّ
املحافظة ف �� ّإن احل��ري��ق جن��م عن
ان�ف�ج��ار ا��س�ط��وان��ات �أوك�سيجني.
�صحت هذه املعلومات تكون
و�إذا ّ
هذه امل�أ�ساة ن�سخة طبق الأ�صل عن
تلك التي وقعت يف م�ست�شفى ابن
اخلطيب يف بغداد يف نهاية ني�سان
�أب��ري��ل وجن �م��ت �أي �� �ض �اً ع��ن �سوء
تخزين ا�سطوانات الأوك�سيجني
التي ي�ستخدمها مر�ضى كوفيد-
 .19وعزت م�صادر �سبب احلادث
�إىل الإهمال الذي غالباً ما يكون
م��رت�ب�ط�اً بالف�ساد يف ب�ل��د تعاين
م���س�ت���ش�ف�ي��ات��ه م ��ن ح��ال��ة �س ّيئة
وه��اج��ر ع ��دد ك�ب�ير م��ن �أط ّبائه
ب���س�ب��ب احل� � ��روب امل� �ت� �ك� � ّررة منذ
�أربعني عاماً.

�إ�صابات كورونا حول العامل تتخطى  187مليون ًا

ال�صحة العاملية :تون�س يف و�ضع �صعب قد يزداد �سوء ًا
•• عوا�صم-وكاالت

ا�سرتاليا ت�ستخدم اللقاحات الغربية فقط

توترت العالقات بني ال�صني و�أ�سرتاليا

�أية دبلوما�سية لقاح على �ضفاف املحيط الهادئ...؟

•• الفجر �-ألك�سندر دايانت* -ترجمة خرية ال�شيباين

ت��وت��رت ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�صني و�أ��س�ترال�ي��ا خ�لال االث�ن��ي ع�شر �شه ًرا
املا�ضية ،خا�صة منذ �أن طلبت ك��ان�برا ب ��إج��راء حتقيق دويل يف �أ�صل
فريو�س كورونا.
لكن يف الأ�سبوع املا�ضي ،وجد البلدان نقطة ارتكاز جديدة ،تتعلق هذه
امل��رة بحمالت التطعيم �ضد ف�يرو���س ك��ورون��ا كوفيد -19يف املحيط
الهادئ.
ويف مقال مطول ،اتهمت جلوبال تاميز -املتحدثة با�سم احلزب ال�شيوعي
ال�صيني �-أ�سرتاليا ب�شكل مبا�شر بتخريب برنامج امل�ساعدة يف التطعيم
(التفا�صيل �ص)15
ال�صيني املخ�ص�ص لبابوا غينيا اجلديدة.

نائب رئي�س برملان �ألبانيا  :الإمارات
راعية للت�سامح وال�سالم باملنطقة

•• �أبوظبي-وام

ع�شرات ال�ضحايا يف حريق مب�ست�شفى لكورونا يف العراق
�أعلنت ال�سلطات العراقية م�صرع
� � 60ش �خ �� �ص �اً ع �ل��ى الأق � � � � ّل يف
خم�ص�ص
ح��ري��ق ان��دل��ع يف ق�سم ّ
ل�ع��زل امل�صابني بكوفيد -19يف
م�ست�شفى مبدينة النا�صر ّية يف
جنوب العراق ،يف م�أ�ساة ت�أتي بعد
�شهرين ون�صف على م�صرع �أكرث
م��ن � 80شخ�صاً بحريق مماثل
اندلع يف م�ست�شفى ببغداد.
ال�صحة
وقال الناطق با�سم دائرة
ّ
يف حم��اف �ظ��ة ذي ق� ��ار الدكتور
حيدر الزاملي � ّإن احلريق اندلع
يف مركز عزل مر�ضى كوفيد-19
�ضمن املبنى الرئي�سي مل�ست�شفى
الإمام احل�سني التعليمي يف و�سط
م��دي�ن��ة ال�ن��ا��ص��ري��ة ( 300كلم
جنوب بغداد) و�أ�سفر يف ح�صيلة
غري نهائية عن  52قتي ً
ال و22
ج��ري �ح �اً ،م �� �ش�يراً �إىل � ّأن مركز
العزل الذي احرتق كان فيه 70
�سريراً.
وع �ق��د رئ �ي ����س جم �ل ����س ال� � ��وزراء
م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي اجتماعاً
ط� ��ارئ � �اً م� ��ع ع � ��دد م� ��ن ال � � ��وزراء
والقيادات الأمن ّية للوقوف على

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أعلن ممثل منظمة ال�صحة العاملية �إي��ف �سوتريان
�إن تون�س ت�سجل ع��دد وفيات هو الأع�ل��ى يف املنطقة
العربية وال�ق��ارة الإفريقية ومت��ر بو�ضع �صعب قد
ي ��زداد � �س��وءاً ،وب��ال�ت��ايل ،حت�ت��اج ال�ب�لاد �إىل م�ساعدة
ولقاحات.
وقال �سوتريان :تون�س ت�سجل ن�سبة وفيات هي الأعلى
يف القارة الإفريقية والعامل العربي ،م�ضيفا �أنه يتم
ت�سجيل �أكرث من  100وفاة يف اليوم يف بلد ي�سكنه
حواىل  12مليون ن�سمة .هذا حقا كثري.
ومتكنت تون�س م��ن جت��اوز امل��وج��ة الأوىل واحتواء
ال��وب��اء ب�ين م��ار���س (�آذار) و�أغ�سط�س (�آب)،2020
وبلغت ن�سبة ال��وف�ي��ات حينها  .50لكن و��ص��ل عدد
الوفيات اليوم اىل �أك�ثر من � 16أل�ف��ا ،ومت ت�سجيل
�أرق ��ام قيا�سية بـ 194و 189و 134وف ��اة يوميا
خالل الأ ّيام الأخرية.وقال �إن تون�س �أكرث �شفافية يف
ن�شر املعطيات من دول �أخ��رى ،وع��دد الوفيات الذي
تن�شره من دون �شك قريب من الواقع .و�أك��د رئي�س
مكتب املنظمة يف تون�س �أن الو�ضع ال�صحي خطري،
وك ّل امل�ؤ�شرات حمراء.
وع ّلل ذلك بتف�شي الفريو�س يف كل �أنحاء البالد ،وهذا
مقلق للغاية ،وانت�شار متحورة دلتا ال�شديدة العدوى
واملتواجدة بكثافة .وت�شهد بع�ض الواليات التون�سية

ال�ي��وم و�ضعا وبائيا مقلقا للغاية .مثل م��ا ح��دث يف
ال�ق�يروان (و�سط) و�سليانة (و�سط) وباجة (�شمال
غ��رب) ،بالإ�ضافة اىل تطاوين (جنوب) والق�صرين
(و��س��ط) .ه��ذا و�أظ�ه��رت بيانات جممعة �أن �إجمايل
عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا يف �أنحاء العامل بلغ
 187.2مليوناً حتى �صباح الثالثاء ،فيما و�صل عدد
جرعات اللقاحات املعطاة �إىل  3.44مليارات جرعة.
و�أظهرت �أحدث البيانات املتوفرة على موقع جامعة
ج��ون��ز ه��وب�ك�ن��ز الأم��ري �ك �ي��ة ،ع�ن��د ال���س��اع��ة 0730
بتوقيت غرينت�ش� ،أن �إج�م��ايل الإ��ص��اب��ات و�صل �إىل
 187مليوناً و� 244ألف حالة.
كما �أظهرت البيانات �أن �إجمايل الوفيات ارتفع لأربعة
ماليني و � 39ألف حالة.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��إع�ط��اء ال�ل�ق��اح��ات ،ك�شفت البيانات
املجمعة لوكالة بلومربغ للأنباء عن �إعطاء  3مليارات
و 440مليون جرعة من اللقاحات امل�ضادة للفريو�س
ح��ول العامل.وتت�صدر ال��والي��ات املتحدة دول العامل
من حيث ع��دد الإ��ص��اب��ات ،تليها الهند ثم الربازيل
وفرن�سا ورو�سيا وتركيا واململكة املتحدة والأرجنتني
وكولومبيا و�إيطاليا و�إ�سبانيا و�أملانيا و�إيران وبولندا
واملك�سيك.وتت�صدر ال�صني دول العامل من حيث عدد
اجلرعات التي مت �إعطا�ؤها ،يليها االحت��اد الأوروبي
ث��م ال�ه�ن��د وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال�ب�رازي ��ل واململكة
املتحدة واليابان وتركيا.

و�صلت �إىل تون�س طائرة حتمل على متنها � 500ألف جرعة لقاح فريو�س
كوفيد ـ  19مقدمة من دولة الإمارات �إىل ال�شعب التون�سي ال�شقيق لدعم
اجلهود الطبية يف البالد .وي�أتي تقدمي هذا الدعم تنفيذاً لتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بتعزيز الأو�ضاع ال�صحية لل�شعب التون�سي
ال�شقيق يف مواجهة جائحة كورونا .وقال �سعادة را�شد حممد املن�صوري
�سفري الدولة لدى اجلمهورية التون�سية يف ت�صريح له � ..إن توجيهات
القيادة الر�شيدة ب�إر�سال جرعات لقاحات " كوفيد ــ  .." 19ت�أتي يف �إطار
دعم دولة الإمارات لل�شعب التون�سي ال�شقيق يف مواجهة الأو�ضاع ال�صحية
(التفا�صيل �ص)2
التي ت�شهدها تون�س جراء جائحة كورونا.

ا�ستعدادا ل�صراع ع�سكري حمتمل

بتهديد من ال�صني ،تايوان تعيد ت�س ّلحها!...
•• الفجر -فران�سوا كليمن�صو
–ترجمة خرية ال�شيباين

يف م��واج �ه��ة ال �ت��وغ�ل�ات املتكررة
ل �ل �ج �ي ����ش ال �� �ص �ي �ن��ي يف جمالها
اجل��وي ،تعمل تايوان على تكثيف
ت �ع��اون �ه��ا م ��ع ال� ��والي� ��ات املتحدة
واليابان.
ل��ن ت��ر� �س��ل احل �ك��وم��ة التايوانية
ه��ذا الأ��س�ب��وع دباباتها وطائراتها
وف ��رق ��اط ��ات� �ه ��ا ل� �ل ��رد ب��ال��ذخ�ي�رة
احلية على حماكاة للعدوان امل�سلح
ال �� �ص �ي �ن��ي .ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ا�ستدعت
ال��زي��ادة يف �إ� �ص��اب��ات كوفيد،-19
تخفي�ض قيادة االرك��ان يف تايبيه
من نطاق امل�ن��اورات ال�سنوية التي
ك��ان م��ن امل �ق��رر �إج ��را�ؤه ��ا اعتبارًا
م��ن �أم ����س ال�ث�لاث��اء ع�ل��ى �سواحل
اجلزيرة.
غري ان الع�سكريني ،مل ي�ستوعبوا
ب �ع ��د ال� �ت ��وغ ��ل ال �� �ض �خ��م يف 15
ي ��ون� �ي ��و ،ع� �ن ��دم ��ا اخ�ت��رق� ��ت 28
مقاتلة وق��اذف��ات ��ص��واري��خ تابعة
للقوات اجل��وي��ة ال�صينية منطقة

جمل�س النواب الليبي يعلق
ً
جم���ددا
ج��ل�����س��ة امل���وازن���ة
•• طرابل�س-وكاالت

ع � ّل ��ق م ��ن ج ��دي ��د جم �ل ����س ال �ن ��واب
الليبي جل�ساته �أم�س الثالثاء� ،إىل
ما بعد عيد الأ�ضحى دون الت�صويت
على م�شروع املوازنة ،فيما ا�شرتطت
اللجنة الت�شريعية يف املجل�س 120
� �ص��وت �اً ل �ت �م��ري��ره��ا .وك� ��ان املجل�س
ع� ّل��ق� ،أم����س االث �ن�ين ،اجلل�سة التي
كانت خم�ص�صة لإقرار امليزانية ،بعد
رف�ض عدد من النواب بدء الت�صويت
ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ة امل �ع��دل��ة .ومت خالل
جل�سة الأم ����س اال��س�ت�م��اع للتقرير
النهائي للجنة التخطيط واملوازنة
العامة واملالية باملجل�س حول م�شروع
قانون امليزانية العامة للدولة للعام
اجل� ��اري وم �ق�ت�رح ال�ل�ج�ن��ة بتعديل
م �� �ش ��روع ق ��ان ��ون امل �ي ��زان �ي ��ة ومتت
مناق�شاته م��ن ق�ب��ل ال �ن��واب .وكان
ال�برمل��ان الليبي ق��د اجتمع ملناق�شة
م �� �ش��روع امل �ي��زان �ي��ة امل �ث�ي�ر للجدل
واخل�ل�اف��ات ال ��ذي ط��رح�ت��ه حكومة
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،يف جل�سة عامة
مبدينة طربق �شرق البالد ،يناق�ش
فيها كذلك م�شروع قانون انتخاب
الرئي�س ب�شكل مبا�شر من ال�شعب.

قامت الغوا�صة النووية الفرن�سية امرود بدوريات يف بحر ال�صني
حتديد الدفاع اجلوي التايوانية .اجلزيرة املتمردة .وهو ما �أثار تلك
انطلق الإنذار العام على القواعد ،ال�ضربة على الطاولة م��ن طرف
و�أق�ل�ع��ت ال�ط��ائ��رات املعرت�ضة ،اال رئي�س الدبلوما�سية التايوانية،
ان ال�ط��ائ��رات ال�صينية ا�ستدارت ج��وزي��ف وو ،قبل ث�لاث��ة �أ�سابيع:
ل �ت �ج � ّن��ب ال �ق �ت ��ال.يف � 12أب ��ري ��ل" ،يجب �أن ن�ستعد ل�صراع ع�سكري
ح��اول��ت  25ط��ائ��رة م��ن �أ�سراب حمتمل ،لي�س لدينا خ�ي��ار �سوى
ب �ك�ي�ن اجل � ��وي � ��ة ،ن �ف ����س امل �ق ��ارب ��ة �أن ن�ك��ون م�ستعدين" .ورد عليه
التدخلية يف جنوب غ��رب منطقة متحدث با�سم النظام ال�شيوعي،
ال��دف��اع ال�ت��اي��وان�ي��ة .يف ال��واق��ع ،ال ب ��أن وو ك��ان "انف�صال ًيا م�سعورا
مير �أ�سبوع منذ ع��ام  2019دون �سيتعني عليه دف��ع ثمن باهظ".
(التفا�صيل �ص)13
�أن ت��أت��ي ال�صني الختبار مقاومة

االحتاد الأوروبي :احلوار هو
احلل الوحيد لأزمة �سد النه�ضة

•• بروك�سيل-وكاالت

�أكد االحتاد الأوروبي الثالثاء� ،أن احلوار هو ال�سبيل الوحيد حلل �أزمة
�سد النه�ضة ،م�شرياً يف ت�صريح خا�ص ل�ـ العربية احل��دث �أن الأزمة
�ضمن �أولويات االحتاد.
وكان وزير اخلارجية امل�صري �سامح �شكري� ،أو�ضح �أم�س الأول االثنني،
�أن االحتاد الأوروبي م�ستعد لتكثيف التعاون لتي�سري الأمر وجتاوز ما
و�صفها بحالة الت�صلب احلايل يف مفاو�ضات النه�ضة.
و�أ�ضاف �شكري خالل ات�صال هاتفي مع تلفزيون �صدى البلد امل�صري،
�أن هناك تن�سيقاً بني اجلانبني امل�صري وال�سوداين التخاذ القرار املنا�سب
للعودة للمفاو�ضات.
وذكر �شكري ،الذي التقى يف وقت �سابق االثنني ،رئي�س املجل�س الأوروبي،
�شارل مي�شيل� ،أن مفو�ضي االحت��اد الأوروب��ي �أك��دوا على عدالة املوقف
امل�صري وحقه يف مياه النيل.
وبحث �شكري ،ملفات التعاون الثنائي مع االحت��اد الأوروب ��ي ،وناق�ش
اجلانبان عدداً من الق�ضايا ،من بينها ملف �سد النه�ضة وعملية ال�سالم
يف ليبيا .يف م��وازاة ذل��ك� ،أعلنت وزارة اخلارجية الإثيوبية ،الثالثاء،
التزامها بالعمل لإجناح املباحثات ب�ش�أن هذا امللف ال�شائك ،والو�صول
لنتيجة مقبولة.
ك�م��ا � �ش��ددت يف ب �ي��ان ،ع�ل��ى ال�ت��زام�ه��ا بالعمل لإجن ��اح و��س��اط��ة االحتاد
الإفريقي ب�ش�أن �سد النه�ضة .و�أ�سفت �أي�ضاً اخلارجية ملا و�صفته بتعطيل
وت�سيي�س امل�سار التفاو�ضي الثالثي حول امللف .يف املقابل� ،أكدت وزيرة
اخلارجية ال�سودانية مرمي ال�صادق املهدي� ،أم�س االثنني ،على �أن رو�سيا
ت�ستطيع �إقناع �إثيوبيا بتحكيم �صوت العقل يف ملف �سد النه�ضة.
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Wednesday

رئي�س الدولة ي�أمر بالإفراج عن  855نزيال
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى

02

قيم العفو والت�سامح ،و�إعطاء نزالء املن�ش�آت اال�صالحية والعقابية
•• �أبوظبي-وام
فر�صة التغيري نحو الأف�ضل والبدء من جديد يف امل�شاركة الإيجابية
�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة باحلياة ،بال�شكل الذي ينعك�س على �أ�سرهم وجمتمعهم.
"حفظه اهلل" ب ��الإف ��راج ع��ن  855ن��زي�لا م��ن ن ��زالء املن�ش�آت ويحر�ص �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" كل ع��ام على
اال�صالحية والعقابية ممن �صدرت بحقهم �أحكام يف ق�ضايا خمتلفة العفو عن ع��دد من ن��زالء املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية مبنا�سبة
وتكفل �سموه بت�سديد الغرامات املالية وذل��ك مبنا�سبة حلول عيد حلول عيد الأ�ضحى املبارك تعزيزا للروابط الأ�سرية و�إدخاال لل�سعادة
الأ�ضحى املبارك.
وال�سرور �إىل قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزالء فر�صة اال�ستفادة
وت�أتي هذه املكرمة ال�سامية من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه من هذه املنا�سبة املباركة لإعادة التفكري يف م�ستقبلهم والعودة �إىل
اهلل" يف �إط��ار املبادرات الإن�سانية لدولة الإم��ارات والتي ت�ستند �إىل الطريق الذي ي�ضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

بلدية الفجرية تطلق مبادرة التوا�صل املرئي خلدمة املتعاملني

ظل االجراءات االحرتازية املتبعة ملواجهة جائحة كورونا.
•• الفجرية-وام
و�أك��د �ســـــــعادة املهــــــند�س مــــــحمد �ســــــيف االفخـــم مدير ع��ام بلدية
�أطلقت بلدية الفجرية مبادرة توا�صل ك�أول جهة حكومية على م�ستوى الفجرية �أن بلدية الفجرية فعلت م�ب��ادرة توا�صل على ق�سم خدمات
الإم��ارة تفعل تقنيات التوا�صل املرئي للتوا�صل مع املتعاملني و التي الأرا�ضي و ذلك بتوفري الإ�ستف�سارات اخلا�صة مبعامالت ق�سم الأرا�ضي
تغني املتعامل عن احل�ضور ملقر البلدية يف ظل االج ��راءات والتدابري يـــــوميا عـــرب تقنيات الإت���ص��ال امل��رئ��ي ع��ن ط��ري��ق ال��راب��ط امل��وج��ود يف
الإح�ت�رازي��ة .و ت�ه��دف امل �ب��ادرة �إىل ت�سهيل متابعة امل�ع��ام�لات وتقدمي العنوان املثبت توا�صل الأرا��ض��ي يف موقع التوا�صل الإجتماعي التابع
اخلدمات و ذلك متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة لتقدمي خدمات لبلدية الفجرية الإن�ستقرام و عليه �سوف يتم �أي�ضا العمل على توفري
حكومية �سهلة و تفاعلية للمتعاملني و متكنهم من �إجن��از معامالهم م�ع��ام�لات ق�سم ال��رخ����ص التجارية و ق�سم امل�ب��اين و ق�سم التخطيط
عن بعد حيث تتيح املبادرة للمتعامل التوا�صل مع املعنيني يف البلدية العمراين ومركز �إ�ســـــعاد املتعـــــاملني قــــريبا و ذلك حر�صا على �سالمة
ومتابعة طلباته واجن��از معامالته دون احلاجة ملراجعة مقار البلدية املتعاملني والتدابري الإح�ترازي��ة املتبعة يف الإم��ارات للحد من انت�شار
االمر الذي من �ش�أنه توفري الوقت و اجلهد وحتقيق ال�سالمة خا�صة يف فايرو�س كورونا.

نائب رئي�س برملان �ألبانيا  :الإمارات راعية للت�سامح وال�سالم باملنطقة

•• �أبوظبي-وام

�أك ��د ��س�ع��ادة ت��اوالن��ت ب�ي�لا نائب
رئي�س الربملان يف جمهورية �ألبانيا
�أن الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
دول��ة راع�ي��ة لل�سالم واال�ستقرار
والت�سامح يف املنطقة معربا عن
امتنانه للمواقف الإن�سانية النبيلة
لدولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة
جتاه �ألبانيا وال�شعب الألباين.
وق� ��ال يف ح� ��وار م ��ع وك ��ال ��ة �أنباء
الإم � � � ��ارات (وام) �إن العالقات
الإماراتية الألبانية ت�شهد تطورا
م�ستمرا ع�ل��ى خمتلف الأ�صعدة
يف ظ��ل دع��م ورع��اي��ة م��ن قيادتي

ال �ب �ل��دي��ن م �� �ش�ي�را �إىل �أن هذه
العالقات ت�شهد من��وا م�ستمرا يف
العديد من املجاالت ونتطلع معا
�إىل تعزيزها ال�سيما على ال�صعيد
االقت�صادي.
و�أ� � �ض� ��اف �سعادته ":ل ��ن نن�سى
م��واق��ف دول ��ة الإم � � ��ارات النبيلة
جت� ��اه �أل �ب��ان �ي��ا و��ش�ع�ب�ه��ا فعندما
�ضرب البالد زلزال يف عام 2019
ك��ان��ت دول ��ة الإم� � ��ارات م��ن �أوائ ��ل
ال � ��دول ال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف عملية
�إع ��ادة الأع �م��ار وق��ام��ت ببناء نحو
 2000م �� �س �ك��ن للمت�ضررين
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير امل�ساعدات
الطبية ل��دع��م اجل �ه��ود الإغاثية

خالل تلك الفرتة كما �ساهمت يف
بناء وت�أهيل مطار زايد الدويل يف
مدينة كوك�س الألبانية".
و�أك ��د ��س�ع��ادت��ه -ال ��ذي ي�ع��د زعيم
الأغلبية يف الربملان الألباين� -أن
دول� ��ة الإم � � ��ارات ت �ع��د م��ن ال ��دول
ال� ��راع � �ي� ��ة ل �ل �� �س�ل�ام والت�سامح
والتعاي�ش واال�ستقرار يف املنطقة
ك�م��ا تلعب �أل�ب��ان�ي��ا ال ��دور ذات ��ه يف
منطقة ال�ب�ل�ق��ان فنحن نت�شارك
م� �ع ��ا يف ت ��ر�� �س� �ي ��خ ه � � ��ذه القيم
والأهداف ال�سامية.
وقال �سعادته�":إن �إك�سبو 2020
دبي الذي ت�ست�ضيفه دولة الإمارات
و�سيفتتح يف �أكتوبر املقبل �سيكون

احل��دث ال�ع��امل��ي الأب ��رز والأه ��م يف
ظل جائحة "كوفيد – ."19
و�أ�ضاف ":ن �ت �ط �ل��ع م ��ن خالل
م�شاركتنا يف ه��ذا احل��دث العاملي
�إىل �إب� ��راز ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية
امل �م �ي ��زة ال� �ت ��ي مت �ت �ل �ك �ه��ا �ألبانيا
وامل �ق��ا� �ص��د ال �� �س �ي��اح �ي��ة ال ��رائ ��دة
واملوارد الطبيعة التي تزخر بها"،
م� ��ؤك ��دا �أن �إك �� �س �ب��و  2020دبي
ي�شكل من�صة عاملية مهمة بارزة
لتعزيز ال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ات بني
الدول".
ونوه �سعادته �إىل �أن �ألبانيا ت�ستقبل
ال�سائحني الإماراتيني واملقيمني
يف دولة الإم��ارات من دون ت�أ�شرية

دخ� ��ول م���س�ب�ق��ة ومب �ع��دل رحلتي
ط�يران يوميا من دب��ي وال�شارقة
معربا عن �أمله يف �أن تقوم �شركة
وي��ز �إي��ر �أبوظبي بتي�سري رحالت
ي��وم �ي��ة م�ن�ت�ظ�م��ة م ��ن العا�صمة
اب ��وظ� �ب ��ي اىل ت�ي�ران ��ا لتن�شيط
التبادل ال�سياحي والتجاري بني
اجلانبني.
واك � ��د �أن امل ��وق ��ع اال�سرتاتيجي
لألبانيا يف منطقة البلقان جعل
م �ن �ه��ا واح� � ��دة م ��ن �أك �ث��ر ال� ��دول
ال��واع��دة يف اجل ��ذب ال���س�ي��اح��ي ملا
ت�ت�م�ت��ع ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ وح�ضارة
وطبيعة خالبة.
وثمن الدور البارز الذي تقوم بها

حكومة دولة الإم��ارات يف التعامل
م� ��ع ج ��ائ� �ح ��ة "كوفيد "19 -
وح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى امل �� �ض��ي يف م�سار
التعايف من اجلائحة وعودة احلياة
�إىل طبيعتها.
و�أ� �ض ��اف �سعادته ":خ�ل�ال فرتة
ت � ��واج � ��دي يف دول� � � ��ة الإم � � � � ��ارات
تعرفت ع��ن ق��رب على اجلاهزية
التامة للدولة ال�ست�ضافة العامل
يف �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي فدولة
الإم� � � � ��ارات مت �ت �ل��ك ب �ن �ي��ة حتتية
متميزة وكذلك منظومة �صحية
متطورة ق��ادرة على تعزيز �صحة
و�سالمة جميع امل�شاركني.
وق��ال �سعادته�" :إن ه�ن��اك فر�صا

ا�ستثمارية عديدة يف �ألبانيا وندعو
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن الإم� ��ارات � �ي �ي�ن �إىل
اال�ستثمار يف �ألبانيا يف املجاالت
املختلفة ومنها القطاع ال�سياحي
وال� �ع� �ق ��اري وال� �ط ��اق ��ة املتجددة
النظيفة� � ،س��واء ط��اق��ة ال��ري��اح �أو
ال�ط��اق��ة ال�شم�سية ،ونتطلع �إىل
ال �ت �ع��اون م��ع ��ش��رك��ة م���ص��در التي
تعد �إح ��دى �أه��م ��ش��رك��ات الطاقة
املتجددة يف العامل".
وذكر �أن هناك الكثري من الفر�ص
امل �ت��اح��ة ل �ل �ت �ع��اون ب�ي�ن البلدين
ال�صديقني ،و�أن �إك�سبو 2020
دب��ي يوفر لنا ه��ذه الفر�صة لي�س
فقط للم�ستثمرين الإماراتيني بل

من كافة دول العامل.
وتوجه �سعادته بالتهنئة �إىل قيادة
دول��ة الإم ��ارات و�شعبها مبنا�سبة
االح �ت �ف��اء مب ��رور  50ع��ام��ا على
ت�أ�سي�سها ،م�شيدا باملكانة البارزة
التي حتظى بها على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل.

النائب العام للدولة :الإفراج عن  855نزيال يج�سد النهج
الإن�ساين الكرمي لرئي�س الدولة
•• ابوظبي-وام:

�أك� ��د امل���س�ت���ش��ار ال��دك �ت��ور حمد
��س�ي��ف ال���ش��ام���س��ي ال �ن��ائ��ب العام
لدولة الإم ��ارات �أن �أم��ر �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ب��الإف��راج ع��ن  855نزي ً
ال

م��ن ن ��زالء امل�ن���ش��آت الإ�صالحية
والعقابية مم��ن ��ص��درت بحقهم
�أحكام يف ق�ضايا خمتلفة ،وتكفّل
�سموه بت�سديد الغرامات املالية
املرتتبة عليهم ،وذل��ك مبنا�سبة
ح �ل��ول ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى املبارك،
يج�سد النهج الإن���س��اين الكرمي
ل �� �س �م��وه ،وح��ر� �ص��ه ال �ب��ال��غ على

منح املعفو عنهم فر�صة جديدة
للعودة �إىل �صفوف املجتمع �أفراداً
� �ص��احل�ي�ن ،ي �ل �ت��زم��ون بقوانني
ال��دول��ة وي�ساهمون ب�إيجابية يف
بناء بلدهم وتنميته وامل�ضي به
نحو امل�ستقبل.
و�أ��ش��ار النائب العام للدولة �إىل
�أن مكرمة �سموه والتي ت�أتي يف

�إط��ار امل�ب��ادرات الإن�سانية لدولة
الإم� � ��ارات امل���س�ت�ن��دة �إىل مبادئ
وق �ي��م ال �ع �ف��و وال �ت �� �س��ام��ح ،متثل
ر�سالة �أبوية و�إن�سانية ب�أن القيادة
الر�شيدة ال ت�ألو جهداً يف �إتاحة كل
الفر�ص املمكنة لأبنائها ليكونوا
ن��اف �ع�ي�ن لأن �ف �� �س �ه��م ولأ� �س ��ره ��م
وملجتمعهم ،م ��ؤك��داً �أهمية هذه

امل �ك��رم��ة ال �ت ��ي ال ت �ت��وق��ف عند
تعزيز الروابط الأ�سرية و�إدخال
ال �ب �ه �ج��ة والأم � � � ��ل �إىل نفو�س
النزالء ب�صفة خا�صة وعائالتهم
و�أق��رب��ائ�ه��م و�أ��ص��دق��ائ�ه��م ب�صفة
ع��ام��ة ،ب��ل ت�شكل ح��اف��زاً لبقية
ال�ن��زالء لاللتزام بح�سن ال�سري
وال���س�ل��وك يف امل�ن���ش��أة العقابية،

مبا يعزز فر�صهم لال�ستفادة من
املكرمات املقبلة.
وت��وج��ه ال �ن �ـ��ائ��ب ال �ع �ـ��ام للدولة
بخال�ص التهـانـي والتربيكــات
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل ،و�إل � �ـ� ��ى �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة و�إىل �أ�صحاب
ال�سمو �أع���ض��اء املجل�س الأعلى
لالحتاد حكام الإم��ارات و�أولياء

العهود مبـنا�سبة قرب حـلول عيد
الأ��ض�ح��ى امل �ب��ارك� ،سائ ً
ال املوىل
ع��ز وج��ل �أن يعيد ه��ذه املنا�سبة
امل �ب��ارك��ة ع�ل��ى ��س�م��وه��م مبوفور
ال�صحة وال�ع��اف�ي��ة ،وع�ل��ى �شعب
دول ��ة الإم� � ��ارات ،و��ش�ع��وب الأمة
ال �ع��رب �ي��ة والإ� �س�ل�ام �ي��ة باخلري
واليمن والربكات.

و�صول طائرة حتمل � 500ألف جرعة لقاح من الإمارات �إىل ال�شعب التون�سي
•• تون�س-وام

و�صلت �إىل تون�س طائرة حتمل
ع �ل��ى م�ت�ن�ه��ا � 500أل� ��ف جرعة
ل � �ق� ��اح ف�ي��رو�� ��س ك ��وف� �ي ��د ـ 19
مقدمة م��ن دول��ة الإم� ��ارات �إىل

ال�شعب التون�سي ال�شقيق لدعم
اجلهود الطبية يف البالد.
وي�أتي تقدمي هذا الدعم تنفيذاً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى

للقوات امل�سلحة بتعزيز الأو�ضاع
ال �� �ص �ح �ي��ة ل �ل �� �ش �ع��ب التون�سي
ال �� �ش �ق �ي��ق يف م ��واج �ه ��ة جائحة
كورونا.
وق� � � ��ال � � �س � �ع� ��ادة را�� � �ش � ��د حممد
امل �ن �� �ص��وري ��س�ف�ير ال��دول��ة لدى

اجلمهورية التون�سية يف ت�صريح
ل� ��ه � ..إن ت ��وج �ي �ه ��ات ال �ق �ي ��ادة
الر�شيدة ب�إر�سال جرعات لقاحات
" كوفيد ــ .." 19
ت�أتي يف �إطار دعم دولة الإمارات
ل�ل���ش�ع��ب ال �ت��ون �� �س��ي ال���ش�ق�ي��ق يف

مواجهة الأو�ضاع ال�صحية التي
ت���ش�ه��ده��ا ت��ون ����س ج� ��راء جائحة
كورونا.
و�أو� �ض��ح ��س�ع��ادة �سفري ال��دول��ة..
�أنها لي�ست املرة الأوىل التي توفر
خ�لال�ه��ا دول ��ة الإم� � ��ارات الدعم

ال �ط �ب��ي �إىل ت��ون ����س ال�شقيقة
حيث �أر�سلت خالل �شهر نوفمرب
 2020ط ��ائ ��رة حت �م��ل م ��واد
طبية عاجلة �شملت  11طناً من
املعدات الطبية و�أجهزة الفح�ص
والت�شخي�ص بجانب �أجهزة تنف�س

ا�صطناعي ووحدات متنقلة لهذا
ال�غ��ر���ض و�أدوات حماية ووقاية
للعاملني يف القطاع الطبي.
وك � ��ان � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى

للقوات امل�سلحة قد تلقى م�ؤخراً
ات� ��� �ص ��ا ًال ه��ات �ف �ي �اً م� ��ن فخامة
قي�س �سعيد رئي�س اجلمهورية
ال �ت��ون �� �س �ي��ة ال �� �ش �ق �ي �ق��ة ت� �ن ��اول
تطورات جائحة وجهود البلدين
يف مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وزارة ال�صحة تطلق املخيم ال�صيفي
االفرتا�ضي للأطفال واليافعني
•• دبي-وام

املركز الوطني للأر�صاد يفتتح القبة العلمية رباعية الأبعاد
•• �أبو ظبي-وام

اف�ت�ت��ح امل��رك��ز ال��وط �ن��ي للأر�صاد
�أم ����س "القبة العلمية" اجلديدة
رب ��اع� �ي ��ة الأب� � �ع � ��اد ،وذل� � ��ك �ضمن
ا�سرتاتيجيته الرامية �إىل تعزيز
وع ��ي وف �ه��م اجل �م��اه�ير ملعلومات
الأر�� �ص ��اد اجل��وي��ة واجليوفيزياء
وع�ل��وم اال�ستمطار .وتتميز القبة
العلمية ب�أحدث التقنيات وامل�ؤثرات
اخلا�صة ون�ظ��ام الإ��س�ق��اط بتقنية
خ�صي�صا
 6Kوالو�سائط امل�صممة
ً
لذلك ،وتركز القبة كذلك ب�شكل
رئي�سي على عر�ض بيانات الأر�صاد
اجلوية و املناخية و اجليوفيزيائية
ب�شكل مبتكر.
مت ت�صميم القبة ال�ست�ضافة خرباء
ال �ط �ق ����س ال ��دول� �ي�ي�ن واجلمهور
يف �إط� ��ار م���س��اع��ي امل��رك��ز الوطني
ل�ل�أر� �ص��اد اجل��وي��ة ل��دع��م اجلهود
التوعوية يف هذا املجال.
وجت�م��ع القبة العلمية ال�ت��ي يبلغ
حجمها  12مرتا �أف�ضل مقومات
التجربة العلمية الرتفيهية على
م�ستوى العامل ،حيث تقدم لقرابة
� 60شخ�ص بيانات علمية دقيقة،

ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت��وف�يره��ا �أماكن
خم���ص���ص��ة ل� �ل ��زوار م ��ن �أ�صحاب
الهمم.
ومب�ن��ا��س�ب��ة �إف �ت �ت��اح ه ��ذا امل�شروع
ال��رائ��د ،ق��ال ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور عبد
اهلل �أح�م��د امل�ن��دو���س ،م��دي��ر املركز
الوطني ل�ل�أر��ص��اد رئي�س االحتاد
الآ�سيوي للأر�صاد اجلوية :ي�سرنا
افتتاح هذا امل�شروع العلمي املبتكر،
ال��ذي ي��أت��ي متا�شياً م��ع توجيهات
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،و��ض�م��ن جهود
امل��رك��ز ال��رام�ي��ة �إىل توظيف كافة
التقنيات احلديثة لتقدمي خدمات
وم�ع�ل��وم��ات دق�ي�ق��ة ح��ول الطق�س
وامل �ن��اخ وغ�يره��ا م��ن امل �ج��االت ذات
ال �ع�لاق��ة للمخت�صني والطالب.

وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال عمر اليزيدي،
م��دي��ر �إدارة الأب �ح ��اث والتطوير
وال � �ت� ��دري� ��ب يف امل� ��رك� ��ز الوطني
ل�ل�أر� �ص��اد :تعترب ال�ق�ب��ة العلمية
�إ��ض��اف��ة حم��وري��ة للمركز الوطني
ل �ل��أر� � �ص� ��اد ،وي� �ع ��د االن� �ت� �ه ��اء من
�إن�شائها يف ظ��ل ال�ظ��روف الراهنة
ال �� �ص �ع �ب��ة ال �ن��اج �م��ة ع ��ن جائحة
/كوفيد� /-19إجن� � � � ��ازاً مهماً
للمركز ،حيث �ست�ساهم يف تر�سيخ
دوره ال�ف��اع��ل يف الأر� �ص��اد اجلوية
واجليوفيزياء ،وتعزز من جهوده
التوعوية والتثقيفية يف هذا املجال

العلمي احليوي.
و مت ت���ص�م�ي��م ال �ق �ب��ة ال�ع�ل�م�ي��ة يف
املركز الوطني للأر�صاد وجتهيزها
ب ��أح��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ل�ت�ق��دم جتربة
فريدة من نوعها ت�ساعد الزوار على
فهم تفا�صيل علوم الأر�صاد اجلوية
واجليوفيزياء وعمليات اال�ستمطار
ب �� �ش �ك��ل � �س �ه��ل وم� �ب� �ت� �ك ��ر .وك ��ون ��ه
امل���ش��روع العلمي الأول م��ن نوعه
على م�ستوى العامل ،ف�إنه يت�ضمن
ق�ب��ة رب��اع �ي��ة الأب �ع ��اد ال�ستعرا�ض
وحماكاة بيانات الطق�س الت�صوري
يف الوقت الفعلي ،حيث مت تزويد

القبة ب��أح��دث احل�ل��ول با�ستخدام
تقنية "فلك" والتي تت�ضمن �شا�شة
عر�ض "فل دوم  "6Kتعتمد على
�آلية الإ�سقاط ب�إ�ضاءة الليزر.
وت�ستخدم ال�ت�ج��رب��ة اال�ستثنائية
ال �ت��ي ت� ��أخ ��ذ اجل �م��اه�ي�ر يف رحلة
علمية مم �ي��زة ،ت ��أث�ي�رات مدجمة
و�آل � �ي� ��ة ب ��االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى �أج� �ه ��زة
ال� ��� �ض� �ب ��اب م �ن �خ �ف �� �ض��ة امل�ستوى
وامل � � ��راوح وال �� �س �خ��ان��ات احل ��راري ��ة
و�أج� �ه ��زة �أ� �س �ف��ل امل �ق��اع��د ملحاكات
الظواهر الزلزالية ونظام �صوتي
حديث وعايل الكفاءة.

�أط �ل �ق��ت وزارة ال���ص�ح��ة ووقاية
املجتمع فعاليات املخيم ال�صيفي
الإف �ت�را� � �ض ��ي ال � ��ذي ي�ستهدف
فئة الأط �ف��ال واليافعني الذين
ت �ت��رواح �أع �م��اره��م ب�ي�ن ع �م��ر 6
�إىل � 15سنة وذل��ك حت��ت �شعار
"معكم ل�صيف ممتع" .ويقدم
املخيم  -الذي �أطلقته �إدارة تعزيز
ال�صحة ب��ال��وزارة وي�ستمر حتى
� 15أغ�سط�س املقبل  -جمموعة
ك�ب�يرة م��ن الأن���ش�ط��ة التثقيفية
وال�ب��دن�ي��ة وال�ترف�ي�ه�ي��ة ال�ت��ي مت
ت�صميمها بطريقة مبتكرة وذلك
ب �ه��دف ت���ش�ج�ي��ع الأط� �ف ��ال على
ت�ب�ن��ي �أمن � ��اط احل �ي��اة ال�صحية
خالل العطلة ال�صيفية.
و يت�ضمن املخيم �إطالق برنامج
"الطبخ ال�صحي" وال� � ��ذي
ي�ت�ي��ح ال�ف��ر��ص��ة ل�ل�أط �ف��ال تعلم
�إع ��داد وج�ب��ات ب�سيطة و�صحية
بالإ�ضافة �إىل مبادرة "جيم معكم
الريا�ضي" والتي �ست�شهد تنظيم
تدريبات بدنية يقدمها مدربني
ري��ا� �ض �ي�ي�ن ،ل�ت���ش�ج�ي��ع وحتفيز
الأط�ف��ال على ممار�سة الن�شاط
البدين �إىل جانب �إطالق برنامج
"ال�شيف ال�صغري" وال � ��ذي
يت�ضمن �سل�سلة م��ن احل�ص�ص
التثقيفية وور�ش الطهي العملية
وال �ت��ي ي�ت��م م��ن خ�لال�ه��ا تدريب
الأطفال ب�شكل عملي على �أ�س�س
وقواعد اختيار املنتجات ال�صحية
وط ��رق ال�ط�ه��ي ال���ص�ح��ي والتي
ت��ؤه��ل امل�شاركني لإع��داد وجبات
�صحية وال�ت�ن��اف����س ل�ل�ف��وز بلقب
"ال�شيف ال�صغري".
ك� �م ��ا ي � �ق ��دم امل� �خ� �ي ��م جمموعة

م�ت�ن��وع��ة م��ن ال��ور���ش التوعوية
ملناق�شة موا�ضيع �صحية متنوعة
ب �ط��ري �ق��ة ت �ف��اع �ل �ي��ة ت �ه��دف �إىل
ت� ��زوي� ��د الأط� � �ف � ��ال باملعلومات
ال�صحية الالزمة وتعزيز الوعي
لتبني �أمناط حياة �صحية.
و�أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ح�سني
ع �ب��د ال��رح �م��ن ال ��رن ��د الوكيل
امل�ساعد لقطاع ال�صحة العامة،
�إىل �أن �إطالق "املخيم ال�صيفي"
يندرج يف �إطار الربامج التوعوية
ال �ن��وع �ي��ة ال �ت��ي ت�ط�ل�ق�ه��ا وزارة
ال� ��� �ص� �ح ��ة ووق� � ��اي� � ��ة واملجتمع
ل�ت�ع��زي��ز الأمن � ��اط وال�سلوكيات
ال��وق��ائ�ي��ة وامل �م��ار� �س��ات ال�سليمة
ل��دى الأط �ف��ال ،وذل ��ك انطالقا
م��ن حر�صها على تن�شئة �أجيال
امل�ستقبل تن�شئة �صحية �سليمة
وت� ��وف �ي�ر ال� ��� �س�ل�ام ��ة النف�سية
وال �ب��دن �ي��ة وت �ع��زي��ز م�ستويات
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وف ��ق �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات ال �ع��امل �ي��ة الف �ت��ا �إىل
امل�ساعي املتوا�صلة التي تبذلها
ال� ��وزارة يف �إط ��ار حتقيق هدفها
الإ�سرتاتيجي املتمثل يف تعزيز
الوعي ب��أمن��اط احلياة ال�صحية
ل �ل��وق��اي��ة م ��ن الأم � ��را� � ��ض ،عن
ط��ري��ق مت�ك�ين الأف� � ��راد ال�سيما

الأط�ف��ال م��ن تبني �أمن��اط حياة
�صحية �سليمة.
و�أو� �ض��ح �أن املخيم ال�صيفي مبا
يت�ضمنه من مبادرات وفعاليات
� �ص �ح �ي��ة ت� ��رك� ��ز ع� �ل ��ى تر�سيخ
ممار�سات تغذوية �صحية وتعزيز
الن�شاط ال�ب��دين ل��دى الأطفال
ي�أتي �ضمن الأن�شطة الرامية �إىل
دع��م �أه ��داف ال�برن��ام��ج الوطني
ملكافحة ال�سمنة ل��دى الأطفال
واليافعنيوحتقيقالإ�سرتاتيجية
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ت �خ �ف �ي ����ض معدل
ال���س�م�ن��ة ع �ن��د الأط � �ف� ��ال ،نظرا
لكونها �أول��وي��ة وطنية متقدمة
يف �إط� � ��ار ن �ظ ��ام رع ��اي ��ة �صحية
يت�سم باال�ستجابة واال�ستدامة
وي�ستهدف تعزيز دوره الأ�سا�سي
يف الوقاية من الأمرا�ض الناجتة
ع��ن ال�سمنة .م��ن جانبها ذكرت
ن��وف خمي�س نائبة م��دي��ر �إدارة
تعزيز ال�صحة �أن املخيم ال�صيفي
ميثل فر�صة للأطفال واليافعني
لإ�ستثمار �أوق��ات�ه��م خ�لال فرتة
ال�صيف واكت�ساب املعرفة حول
�سبل تنبي �أمن ��اط ح�ي��اة �صحية
م� ��ن خ� �ل��ال م � � �ب� � ��ادرات وور�� � ��ش
توعوية �ستقدم بطريقة مبتكرة
ل�ت�ح�ق�ي��ق الإ� �س �ت �ف��ادة الق�صوى
ل�ل�أط�ف��ال م��ؤك��دة �أهمية املخيم
يف حت �ف �ي��ز وت �� �ش �ج �ي��ع الأط� �ف ��ال
على تبني �أمناط غذائية �صحية
ومم��ار��س��ة الن�شاط ال �ب��داين ،ما
ي�ساهم يف تعزيز م�ستوى ال�صحة
العامة للأطفال وخا�صة يف ظل
الظروف ال�صحية احلالية حيث
يعترب الغذاء ال�صحي وممار�سة
ال �ن �� �ش��اط ال �ب ��دين �أح� ��د عوامل
ت �ع��زي��ز امل� �ن ��اع ��ة وال ��وق ��اي ��ة من
الأمرا�ض.
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رئي�س الدولة مينح �سفرية دوقية لوك�سمبورغ و�سام اال�ستقالل

•• �أبوظبي-وام

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" �سعادة �إليزابيث
كاردو�سو �سفرية دوقية لوك�سمبورغ لدى الدولة و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل مبنا�سبة انتهاء
مهام عملها لدى البالد.
وق ّلد معايل �أحمد بن علي ال�صايغ وزير دولة ال�سفرية كاردو�سو الو�سام خالل ا�ستقبالها �أم�س يف
ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف ابوظبي بح�ضور �سعادة خالد عبداهلل حميد بالهول
وكيل وزارة اخلارجية وال�ت�ع��اون ال��دويل و �سعادة علياء حممد امل�ح��رزي الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
املرا�سم ..وث ّمن معاليه خالل اللقاء تطور العالقات بني الإمارات العربية املتحدة دوقية لوك�سمبورغ
يف �شتى املجاالت .و�شكر معاليه ال�سفرية كاردو�سو على جهودها يف تعزيز العالقات بني البلدين
ال�صديقني خالل فرتة عملها بالدولة.

الرتبية تعلن عن اخلم�سني الأوائل يف اختبار الإمارات القيا�سي
•• دبي-وام

�أعلنت وزارة الرتبية والتعليم ع��ن ق��وائ��م اخلم�سني الأوائ ��ل يف اختبار
الإم��ارات القيا�سي �- EmSATإجناز للعام الدرا�سي ،2021-2020
حيث ق�سمت �إىل قائمتني ،القائمة الأوىل ت�ضم اخلم�سني الأوائ ��ل من
الإماراتيني  ،بينما ت�شمل القائمة الثانية اخلم�سني الأوائل من املقيمني.
وقد �أظهر ه�ؤالء الطلبة من خريجي ال�صف الثاين ع�شر �أف�ضل �أداء كلي
يف املواد الأ�سا�سية الأربعة التي ي�شملها اختبار الإمارات القيا�سي –�إجناز،
وه��ي اللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�ضيات والفيزياء ،مقارنة
ب�أقرانهم يف دورة اختبار العام الدرا�سي  .2021-2020ويجدر الذكر
�أن عدد االختبارات يف املواد املختلفة التي �شملها اختبار الإمارات القيا�سي-
�إجن��از لل�صف الثاين ع�شر يف دورة العام الدرا�سي  2021-2020قد
و�صل �إىل  163,426اختبارا.
وهن�أ معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ،الطلبة
الذين اجتازوا االختبار وخ�ص بالذكر الطلبة الأوائ��ل ،قائال� :إن اختبار
الإم�سات �أح��دث نقلة نوعية يف ميدان التعليم بدولة الإم ��ارات العربية
املتحدة حني �أقرته ال��وزارة و�أطلقته يف العام الدرا�سي 2017-2016
وال��ذي ج��اء بعد �إج��راء العديد م��ن ال��درا��س��ات والبحوث واالط�ل�اع على
التجارب العملية واج��راء املقارنات املعيارية لأف�ضل املمار�سات الإقليمية
والعاملية.
و�أو�ضح �أنه بناء على ذلك مت �إعداد جمموعة اختبارات �إلكرتونية مبنية
على امل�ع��اي�ير الوطنية لقيا�س وتقييم �أداء الطلبة يف ال��دول��ة ،وتطبق
على عدد من املراحل الدرا�سية ،وتهدف �إىل �ضمان ح�صول الطلبة على
املعارف والعلوم واملهارات الالزمة للم�شاركة الفعالة يف املجتمع االقت�صادي
املعريف.
وذكر �أن �أهمية اختبار الإمارات القيا�سي تكمن يف جمع بيانات دقيقة حول
معارف وم�ه��ارات الطلبة يف دول��ة الإم ��ارات يف امل��واد الدرا�سية الأ�سا�سية
وحت��دي��د م�ستوى تطور امل�ع��ارف وامل �ه��ارات ع�بر م��راح��ل درا�سية خمتلفة
يف �ضوء معايري قيا�سية وطنية ،كما وي�ساهم يف تقييم منظومة التعليم
العام من خالل مراقبة جودة برامج ومدخالت نظام التعليم من خالل
ربط تقييم �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العام والعاملني فيها /مديري املدار�س
واملعلمني ب�أداء الطلبة.
ولفت معاليه �إىل �أن نتائج اختبار الإمارات القيا�سي تدعم متخذي القرار
ب�ش�أن تطوير وحت�سني منظومة التعليم يف الدولة ،وت�ساعد الطلبة على

حتديد امل�سارات التعليمية املنا�سبة لهم ،كما وتعك�س م�ستوى �أداء الطلبة
وطنياً ودوليا.
وبني �أن الإم�سات يعد بديال الختبارات «التوفل» و«الآيلت�س» داخل الدولة
يف عدد من اجلامعات ،كما �أن �أداء اختبار االمارات القيا�سي ال يقت�صر على
طلبة ال�صف الثاين ع�شر وطلبة اجلامعات ،حيث تو�سع نطاقها لتكون
�أداة تقييم مل�ستوى مهارات املتقدمني للعديد من الوظائف احلكومية يف
الدولة.
ب��دوره��ا ب��ارك��ت معايل جميلة بنت �سامل امل�ه�يري وزي��رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
التعليم العام رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي للطلبة
ح�صولهم على مراتب متقدمة يف اختبار الإمارات القيا�سي �إم�سات  ،م�ؤكدة
معاليها �أن االختبار بات �أداة قيا�س فعالة تدعم تطوير منظومة التعليم
احلكومي يف ال��دول��ة وت��وف��ر معلومات دقيقة ع��ن م��دى تقدم الطلبة يف
عدد من املواد الدرا�سية الرئي�سية وهي اللغة العربية ،واللغة الإجنليزية،
والفيزياء والريا�ضيات.
وبينت معاليها �أن الدولة حققت نقالت نوعية كبرية يف جم��ال التعليم
وهو ما تطلب ا�ستحداث منظومة قيا�س وطنية قادرة على موائمة التوجه
الوطني يف قطاع التعليم مع توجهات الدولة يف امل�ستقبل ومتطلباته وذلك
على �إثر م�ضي الدولة قدما يف حتديث خططها وبراجمها وا�سرتاتيجيتها
امل�ستقبلية يف خمتلف املجاالت والقطاعات وعلى را�سها التعليم .
و�أو��ض�ح��ت معاليها �أن منظومة التعليم ب��ات��ت �أك�ث�ر ق��درة على مواكبة
طموحات الدولة امل�ستمدة من �أجندتها ومئويتها ،بف�ضل متابعة القيادة
الر�شيدة ودعمها الكبري لقطاع التعليم  ،حيث باتت املنظومة قادرة على
ت�صويب م�سارها وا�ستلهام �أ��س�ب��اب تقدمها وري��ادت�ه��ا �أ��س��وة باملنظومات
التعليمية العاملية التي ارتكزت يف جوهرها على حاجة الطالب واهتماماته
وك�ي�ف�ي��ة ت��وج �ي��ه ط��اق��ات��ه وق ��درات ��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق امل��رج��و م �ن��ه يف م�سريته
التعليمية.
ومت تق�سيم االختبارات ،وفقا للتطور املعريف واملهاري لكل مرحلة تعليمية،
وعليها مت �إع ��داد ث�لاث��ة اخ �ت �ب��ارات ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال �ت��ايل� :أوال :االختبار
الأ�سا�سي لتحديد امل�ستوى ،وه��و اختبار قيا�سي يتم تطبيقه على طلبة
ال�صف الأول عند التحاقهم مبرحلة التعليم العام/احللقة الأوىل /بعد
انتقالهم من مرحلة ريا�ض الأطفال ،وتهدف لقيا�س املهارات الأ�سا�سية يف
معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية واالجنليزية والريا�ضيات  ،وتتم
بناء على نتائجه عملية �إعداد اخلطط امل�ساندة مل�سارهم التعليمي و�سيتم
البدء يف جتريبه قريبا و يف مدار�س حكومية حمددة.

ثانيا :االختبار التتابعي :ويتكون من اختبارات قيا�سية �إلكرتونية يتم
تطبيقها على طلبة ال�صفوف  :الرابع ،ال�ساد�س ،الثامن ،العا�شر وتهدف
لتتبع تطور مهارات الطلبة يف �ضوء املعايري الوطنية لتعليم وتقييم الطلبة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ولقيا�س مهاراتهم يف اللغة العربية واللغة
االجنليزية والريا�ضيات والعلوم وتزويد مدار�سهم بتقارير تدعم الطلبة
وتطور املنظومة التعليمية ،ويطبق يف جميع املدار�س احلكومية و بع�ض
املدار�س اخلا�صة يف الدولة  ،ويعد االختبار التتابعي مبثابة ت�أهيل وتهيئة
للطالب لأداء اختبار �إجناز املذكور �آنفا.
ثالثا :اختبار �إجناز هو اختبار �إلكرتوين معياري عايل الأهمية باعتباره
متطلبا �أ�سا�سيا من متطلبات االلتحاق باجلامعات والكليات باعتباره بديل
الختبارات «التوفل» و«الآيلت�س» داخ��ل ال��دول��ة وي�ستهدف طلبة الثاين
ع�شر املواطنني يف جميع مدار�س الدولة احلكومية واخلا�صة /منهج وزارة
الرتبية والتعليم واملناهج الدولية /وطلبة مراكز التعليم امل�ستمر� ،إ�ضافة
لطلبة ال�صف الثاين ع�شر من غري املواطنني من طلبة املدار�س احلكومية
واخلا�صة الراغبني ب�إكمال درا�ستهم يف جامعات الدولة  .كما يتم طرح هذا
االختبار لطلبة اجلامعات يف املرحلة الت�أ�سي�سية ،وطلبة البعثات اخلارجية
واملاج�ستري والدكتوراه ،بالإ�ضافة �إىل جمندي اخلدمة الوطنية.
وي�شمل االختبار عدة مواد منها :امل��واد الرئي�سة/ :اللغة العربية واللغة
االجنليزية والريا�ضيات والفيزياء /للم�سار العام وت�ضاف مادة الكيمياء
للم�سار املتقدم ،كما تتوفر اختبارات يف مادتي علوم احلا�سوب والأحياء
ح�سب التخ�ص�ص يف اجلامعات.
ومت تقدمي االختبار يف مراكز االختبارات يف عدد من م�ؤ�س�سات التعليم
العايل �أو يف خمتربات احلا�سوب يف املدار�س بواقع  265مركزا يف كافة
�إمارات الدولة ،والتي مت اعتمادها من قبل اللجان املخت�صة بوزارة الرتبية
والتعليم كمراكز معتمدة لالختبار بعد الت�أكد من مطابقتها ل�شروط
ومقايي�س االعتماد املطلوبة .وقد و�صل عدد اجلل�سات االختبارية �إىل 50
جل�سة يف العام الدرا�سي  2021-2020ل�ضمان تغطية كافة االحتياجات
املتعلقة بهذا االختبار الهام.
�أم��ا بالن�سبة لآلية ت�سجيل الطلبة يف االختبار  ،فتتم من خالل من�سقي
املدار�س املعتمدين با�ستخدام قارئ الهوية يف كافة مدار�س الدولة ،يف حني
�أن ت�سجيل طلبة املنازل والتعليم امل�ستمر /للكبار /يتم من خالل مراكز
التعليم امل�ستمر  ،ويتبعها ول��وج الطالب ملن�صة الت�سجيل الختيار املواد
واملواعيد املنا�سبة وحتديد املركز املنا�سب ،كما وت�سمح �إدارة االختبارات
الوطنية والدولية للطالب لالختبار للمواد املطلوبة يف �أي��ام خمتلفة،
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ولي�س ب��ال���ض��رورة يف ال�ي��وم نف�سه ،وي�ت��وف��ر االخ�ت�ب��ار باللغتني العربية
واالجنليزية وميكن للطالب اختيار اللغة املف�ضلة لالختبار.
ويتيح اختبار �إم�سات العديد من اخليارات للطالب حيث ب�إمكانه التقدم
لالختبار للمواد املطلوبة يف �أي��ام خمتلفة ،ولي�س ب��ال���ض��رورة يف اليوم
نف�سه ،كما ويتيح اختيار مركز االختبار املنا�سب يف �أي �إم��ارة من �إمارات
الدولة واملواعيد املنا�سبة وفق جداول االختبار املتاحة ،كما يتوفر االختبار
باللغتني العربية واالجنليزية وميكن للطالب اختيار اللغة املنا�سبة له.
وي�ستطيع الطالب يف حالة ت�سجيله املبكر لالختبار تغيري �أو الغاء موعد
ومكان االختبار عند ال�ضرورة ،مع مراعاة �أن تلك اخلا�صية تغلق قبل املوعد
املقرر لالختبار بـ 12يوم ،بعدها لن يتمكن الطالب من تغيري املوعد �أو
�إلغاء التقدم لالختبار ،بل عليه االلتزام باحل�ضور ويف حالة عدم ح�ضور
الطالب ي�سجل غياب .وتطبق عليه ال�سيا�سة املتبعة يف حاالت الغياب ،من
حيث �إذا تعذر ح�ضور الطالب لأي اختبار من اختبارات الإمارات القيا�سية
يتوجب عليه رفع طلب �إعادة اختبار لإدارة االختبارات الوطنية والدولية،
مو�ضحاً �سبب الغياب اال�ستثنائية م��ر���ض ،ط��ارئ عائلي وارف ��اق تقرير
طبي �صادر من م�ست�شفى حكومي وم�صدقة من وزارة ال�صحة �أو الهيئات
ال�صحية ،وعليه �سيتم درا�سة طلبه ،و�إبالغه مبوعد اختبار الإعادة يف حال
اعتماد العذر.
وتظهر نتائج اختبار االم��ارات القيا�سي بعد تقدمي االختبار ب � 10أيام
عمل على الأق ��ل ،وي�ت��م �إخ �ط��ار ال�ط��ال��ب م��ن خ�لال ال�بري��د الإلكرتوين
والذي يفيد بتوفر النتائج يف ح�سابه على من�صة االختبار.
وجتدر الإ�شارة ب�أنه ال توجد عالمة جناح �أو ر�سوب الختبارات الإم�سات،
حيث �إن اختبارات االم��ارات القيا�سية هي اختبارات تقيم م��دى امتالك
الطلبة للمهارات واملفاهيم يف مواد درا�سية حمددة املعدل املطلوب لغايات
القبول اجلامعي ،ومتتد �صالحية نتائج اختبارات الإم�سات �إىل � 18شهراً
من تاريخ �أداء االختبار.

م�ؤ�س�سة االمارات «تعليم» تعتمد اجلدولة الزمنية لربنامج الف�صول الذكية للمدار�س احلكومية واخلا�صة من الرابع للحادي ع�شر
•• دبي -حم�سن را�شد:

اعتمدت م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للتعليم املدر�سي اجل��دول��ة الزمنية ،لربنامج
الف�صول ال�صيفية الذكية� ،إذ مت تفعيله �أم�س ،وي�ستهدف طلبة ال�صفوف من
الرابع وحتى احلادي ع�شر ،يف املدار�س احلكومية واخلا�صة ،املطبقة املنهاج
الوزاري ،بهدف رفع م�ستويات �أداء الطلبة غري املجتازين يف مادة درا�سية� ،أو
�أكرث خالل امتحانات نهاية العام.
وبح�سب دل�ي��ل امل�ؤ�س�سة ،يعد برنامج الف�صول ال�صيفية الذكية �إحدى

حمطات التقييم الداعمة مهارات الطلبة ،وينفذ بعد �صدور نتائج نهاية
ال�ع��ام ال��درا��س��ي  ،2021-2020وي �ب��د�أ بعمليات �إحل ��اق الطلبة ببيئة
التعلم ،يدر�سون فيها ذاتياً من خالل من�صات التعلم.
وتت�ضمن الف�صول ال�صيفية الذكية جمموعة من م�صادر التعلم ،بالإ�ضافة
�إىل �إجراءات تقييمية ت�ساعد الطالب على حت�سني م�ستوى �أدائه ،وال يوجد
زمن حمدد للتمدر�س �أثناء تفعيل الف�صول ال�صيفية ،و�إمنا يعتمد ذلك على
ح�س الطالب بامل�س�ؤولية جتاه تعلمه ،ويعد التقييم اخلتامي �آخر حمطة يف
الف�صول ال�صيفية الذكية.

وح��دد الدليل خطوات التعلم يف الف�صول ال�صيفية ،حيث يلتحق الطلبة
بتلك على من�صة التعلم الذكي " ،LMSمركزيا" ،من دون احلاجة �إىل
الت�سجيل� ،إذ يتاح لهم عمليات التعلم يوميا �صباحاً م�ساءاً ،مبا يتنا�سب
مع �أوقاتهم ،ويلتزم الطالب بحل التدريبات والتكليفات املتوفرة له على
املن�صة ،ويف نهاية الربنامج يتقدم الطالب �إىل التقييم اخلتامي من خالل
نظام االختبارات املركزية �سويفت �أ�سي�س يف الفرتة املعلنة للتطبيق .ووفقا
للدليل تعتمد الف�صول ال�صيفية الذكية على تعلم الطالب ال��ذات��ي من
خالل من�صات تعليمية �ضمن برنامج زمني حمدد ،وتتميز هذه الف�صول

باملرونة يف التعامل مع حمتويات التعلم الذاتي� ،أو الإج��راءات التقييمية
املتاحة على املن�صة ،وه��ذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف رف��ع كفاءة �أداء الطالب،
ومتكينه من املهارات امل�ستهدفة يف الربنامج ،ف�ضال عن حتمله م�س�ؤولية
تعلمه وتقييمه.
ويعك�س تطبيق هذا الربنامج حر�ص م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي على
متكني الطالب من املهارات املطلوبة كافة ،وفق النواجت التعليمية املحددة يف
عمليات التعلم ،واملرتبطة باخلطة الزمنية املنفذة خالل العام الدرا�س ي
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وفـد �إمـاراتي يبحـث مـع م�سـ�ؤولني يف �إ�سـتونيا تعـزيـز التعـاون
•• تالني-وام

زار وف ��د م ��ن دول� ��ة الإم � � ��ارات،
ب��رئ��ا� �س��ة � �س �ع��ادة ع �ب��د النا�صر
ال�شعايل ،م�ساعد الوزير لل�ش�ؤون
االقت�صادية والتجارية يف وزارة
اخل��ارج �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون ال � ��دويل،
جمهورية �إ�ستونيا يف �إطار تعزيز
التبادل التجاري ،واال�ستثماري،
وا�ستك�شاف الفر�ص االقت�صادية
بني البلدين.
و�أكد �سعادة ال�شعايل على حر�ص
دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات ع� �ل ��ى تعزيز
عالقاتها م��ع �إ�ستونيا .وق��ال يف

هذا ال�صدد� " :إن �إ�ستونيا �شريك
جت��اري مهم ل��دول��ة الإم ��ارات يف
�أوروب� � ��ا .ن�ح��ن ع�ل��ى ث�ق��ة م��ن �أن
ه ��ذه ال ��زي ��ارة ق��د وف ��رت من�صة
لتعزيز عالقاتنا مع القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص يف �إ�ستونيا .من
ال��وا� �ض��ح �أن ه �ن��اك ال �ع��دي��د من
جم ��االت ال �ت �ع��اون ال ��واع ��دة بني
دول��ة الإم��ارات و�إ�ستونيا يف عدد
م��ن ال �ق �ط��اع��ات وامل� �ج ��االت ذات
االهتمام امل�شرتك ،والتي ن�سعى
ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م �ن �ه��ا مب ��ا يحقق
م�صالح البلدين ال�صديقني".
و� � �ض� ��م وف� � ��د ال � ��دول � ��ة يف ه ��ذه

ال��زي��ارة ال�ت��ي ا�ستغرقت � 3أيام
مم�ث�ل�ين ع ��ن وزارة االقت�صاد،
ووزارة البيئة والتغري املناخي،
ووزارة الرتبية والتعليم ،وغرف
ال� �ت� �ج ��ارة وال �� �ص �ن��اع��ة ،ووك ��ال ��ة
الإمارات للف�ضاء ،وهيئة ال�شارقة
لال�ستثمار والتطوير "�شروق"،
وغرفة جتارة و�صناعة الفجرية.
وق � ��د ع �ق ��د ال� ��وف� ��د الإم � ��ارات � ��ي
اجتماعات مع هاندري�س روندو
وكيل وزارة اخلارجية الإ�ستونية،
و� �س �ع��ادة ج ��ان ري �ن �ه��ول��د �سفري
�إ��س�ت��ون�ي��ا ل ��دى دول ��ة الإم � ��ارات،
ومارجو�س رافا رئي�س دبلوما�سية

الأع � �م� ��ال يف وزارة اخلارجية
اال�ستونية ،و�سعادة دان�ي��ال �شري
امل �ف��و���ض ال �ع��ام جل �ن��اح �إ�ستونيا
يف �إك�سبو  2020دب��ي ،و�سعادة
�أن��دو ليبيمان – �أمني عام وزارة
االقت�صاد.
وتطرقت االجتماعات �إىل رغبة
اجل��ان �ب�ين يف ت �ع��زي��ز العالقات
ال �ت �ج��اري��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ،مع
الرتكيز على القطاعات املتطورة
م� �ث ��ل ال � ��ذك � ��اء اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي،
وال �ف �� �ض��اء ،وت�ق�ن�ي��ة املعلومات،
والتنمية ال��زراع �ي��ة امل�ستدامة،
كما �أت�ف��ق ال�ط��رف��ان على �إن�شاء

جمل�س رج��ال �أع �م��ال �إم��ارات��ي-
�إ�ستوين.
ك� �م ��ا � � �ش � ��ارك ال � ��وف � ��د يف ن � ��دوة
الأع � �م� ��ال ب�ي�ن دول � ��ة الإم � � ��ارات
و�إ� �س �ت��ون �ي��ا ،وال �ت��ي ت �ع��د فر�صة
ل� �ل� �ح ��وار م ��ع �� �ش ��رك ��ات القطاع
اخل ��ا� ��ص الإ� �س �ت��ون �ي��ة ال ��رائ ��دة،
وت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى الفر�ص
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال�ك�ب�يرة املوجودة
يف ك�ل�ا ال �ب �ل��دي��ن .ك �م��ا �شارك
الوفد ،بدعوة من رئي�س �إ�ستونيا
ال�سابق ،توما�س هندريك �إلفي�س،
يف االج �ت �م��اع ال�ت��ا��س��ع لأ�صدقاء
�إ�ستونيا ال�سنوي.

انعقاد احلوار الهيكلي بني الإمارات واالحتاد الأوروبي ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال بلدية عجمان حت�صد اخلم�س جنوم يف تقييم جودة اخلدمات الرقمية احلكومية
•• �أبوظبي-وام

انعقدت م��ؤخ��را ال ��دورة الثالثة م��ن احل��وار الهيكلي ب�ين دولة
الإم��ارات واالحت��اد الأوروب��ي  .تر�أ�س االجتماع من جانب دولة
الإمارات �آمنة فكري ،مديرة �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية والتجارية
بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل ،ومن جانب االحتاد الأوروبي
رال��وك��ا ب��رون��ا ،رئي�سة وح��دة مكافحة اجلرمية املالية ،ورئي�سة
املديرية العامة لال�ستقرار املايل واخلدمات املالية واحتاد �أ�سواق
ر�أ�س املال.
�شارك يف الدورة الثالثة �سعادة حامد الزعابي ،مدير عام املكتب
التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� ،إىل جانب هدى
بلهول من املكتب التنفيذي ،و�أمرية �أحمد من م�صرف الإمارات
العربية املتحدة امل��رك��زي ،و�صفية ال�صايف من وزارة االقت�صاد،
وعلي باعلوي من وحدة املعلومات املالية .كما ح�ضر ممثلون عن
وزارة املالية ووزارة العدل والهيئة االحتادية للجمارك.
وق��د تناولت املناق�شات كيفية حت�سني ال�سلطتني الق�ضائيتني
لأطر مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب اخلا�صة ،و�شملت
ما يلي :احلزمة الت�شريعية املرتقبة لالحتاد الأوروب ��ي ب�ش�أن
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،و جهود دولة الإمارات وتقدمها
يف تطوير �إطار عمل فعال ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

 ،و �أه�م�ي��ة ال���ش��راك��ة الن�شطة وال�ف��اع�ل��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين العام
واخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل العديد من الإجراءات العملية التي يتم
اتخاذها لتعزيز هذا احل��وار املهم ،و الئحة امل�ستفيد احلقيقي،
حيث يتم جمع معلومات امل�ستفيد احلقيقي من قبل كل �سلطة
ترخي�ص وحتتفظ بها وزارة االقت�صاد يف ال�سجل االقت�صادي
الوطني.
كما �شملت املناق�شات تفعيل خمتلف من�صات التعاون الدويل
ومبادرات تبادل املعلومات بني اجلهات الفنية يف دولة الإمارات
واالحتاد الأوروبي ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
،و تقييم املخاطر يف دول��ة الإم��ارات والتقدم املحرز فيما يتعلق
بتطبيق نهج قائم على املخاطر ،و التعاون بني دول��ة الإمارات
واالحت ��اد الأوروب� ��ي يف جم��ال مكافحة الإره� ��اب ،و ج�ه��ود بناء
القدرات بني دولة الإمارات واالحتاد الأوروبي من خالل الدورات
التدريبية امل�ستمرة التي يقدمها املرفق العاملي لالحتاد الأوروبي
مل�ك��اف�ح��ة غ�سل الأم � ��وال ومت��وي��ل الإره � ��اب ،ل�ع��دد م��ن اجلهات
الرئي�سية يف دولة الإم��ارات .وتطرق النقا�ش �أي�ضاً �إىل �إمكانية
تبادل ال��زي��ارات بني اجلانبني يف امل�ستقبل القريب .وت�أتي هذه
اجلل�سة يف �أعقاب اجلل�سة الثانية للحوار الهيكلي بني االحتاد
الأوروب� ��ي ودول ��ة الإم � ��ارات ،وال�ت��ي ع�ق��دت ب�ت��اري��خ  11نوفمرب
 ،2020بهدف متكني احل��وار املفتوح ح��ول �أف�ضل املمار�سات

ال��دول �ي��ة املتعلقة ب�سيا�سات مكافحة غ�سل الأم � ��وال ومتويل
الإره��اب .وقالت اّمنة فكري ،مديرة �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتجارية ب��وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل ،يف هذا ال�صدد:
بالنيابة عن حكومة دولة الإم��ارات� ،أتقدم بال�شكر �إىل الزمالء
من املفو�ضية الأوروبية ،وكذلك بعثة االحتاد الأوروبي لدى دولة
الإم ��ارات ،لدعوتهم لنا ال�ي��وم .ت��رى الإم ��ارات العربية املتحدة
قيمة كبرية يف هذا احل��وار� .أج��د �أن��ه من الالفت للنظر كيفية
تطور هذا احلوار على مدار عام واحد ،فقد عقدت جل�ستنا الأوىل
يف يوليو املا�ضي ،بهدف حتقيق عدد من النتائج امللمو�سة املهمة،
مبا يف ذلك تنظيم دورات تدريبية ف ّعالة بقيادة خرباء من املرفق
العاملي لالحتاد الأوروبي .من جهتها قالت �صفية ال�صايف ،مديرة
�إدارة غ�سل الأم��وال بوزارة االقت�صاد :اعتباراً من اليوم� ،سجلت
 88باملئة من ال�شركات يف دولة الإم��ارات معلومات امل�ستفيد
احلقيقي اخلا�صة بها يف ق��اع��دة بيانات م��وح��دة ت�شرف عليها
وزارة االقت�صاد .ه��ذا النجاح ه��و انعكا�س جلهود ال ��وزارة التي
تهدف �إىل �ضمان وج��ود معلومات دقيقة و�صحيحة عن جميع
ال�شركات العاملة يف دول��ة الإم��ارات .نحن ممتنون لإتاحة هذه
الفر�صة لنا ،والتي متكننا من التوا�صل مع نظرائنا يف االحتاد
الأوروبي واال�ستماع �إىل �آرائهم حول كيفية تقليل �إ�ساءة ا�ستخدام
الرتتيبات القانونية لغر�ض غ�سيل الأموال .

•• عجمان-وام

ح�صدت دائ��رة البلدية والتخطيط
بعجمان تقييم اخلم�س جن��وم عن
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف م �� �ش��روع "ت�صنيف
النجوم" لتقييم ج ��ودة اخلدمات
الرقمية احلكومية بدورته الثالثة،
ح�ي��ث ا��س�ت�ح�ق��ت ال ��دائ ��رة وبجدارة
ال�ت���ص�ن�ي��ف يف امل �� �ش��روع امل �ق��دم من
دائ ��رة ع�ج�م��ان ال��رق �م �ي��ة .و�أع ��رب
�سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي
مدير عام دائرة البلدية والتخطيط
ب �ع �ج �م��ان ع� ��ن ف � �خ ��ره بالنتيجة
امل �ح �ق �ق��ة وال� �ت ��ي ��ص�ن�ع�ت�ه��ا عزمية
الكفاءات الب�شرية امل�ؤهلة يف الدائرة
وال �ت��ي ت���س�ع��ى ب���ش�ك��ل دائ� ��م ود�ؤوب
لتحقيق الأف �� �ض��ل وت �ق��دمي �أف�ضل
اخل��دم��ات ل�ل�ج�م�ي��ع .وث�م��ن جهود
ال�ك��وادر الطموحة التي عملت على
تطوير نظام ت�صديق وال��ذي ي�ضم

جمموعة م��ن خ��دم��ات ال�ت��ي ت�سهل
ع�ل��ى ال �ف �ئ��ات امل���س�ت�ف�ي��دة ،مو�ضحا
�أن جميع اخل��دم��ات بنظام ت�صديق
�أ��ص�ب�ح��ت حت�م��ل ت���ص�ن�ي��ف اخلم�س
جنوم واملت�ضمنة خلدمة ا�صدار عقد
ا��س�ت�ث�م��اري ج��دي��د وخ��دم��ة جتديد
ع�ق��د جت ��اري وخ��دم��ة جت��دي��د عقد
ا�ستثماري وخ��دم��ات طلب ت�سجيل
عقار والغاء عقد �سكني وطلب الغاء
عقد ا�ستثماري ب��الإ��ض��اف��ة خلدمة

طلب ال�غ��اء عقد جت ��اري .وق��ال �إن
الدائرة تويل اهتماماً كبرياً ودائماً
مب �� �ش��روع ال �ت �ح��ول ال ��ذك ��ي جلميع
خ��دم��ات�ه��ا ،وت���س�ع��ى ج��اه��زة وبدعم
كبري وبتوجيهات مبا�شرة من ال�شيخ
را� �ش ��د ب ��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي رئي�س
ال ��دائ ��رة ،ل�ت�ح�ق�ي��ق �أه � ��داف يلم�س
�أثرها كل فرد يف املجتمع كما وت�سهم
يف تب�سيط احلياة ومتكني املتعامل
من التمتع بخدمات مثالية وخالل
وق ��ت ق���ص�ير م��ن خ�ل�ال ا�ستخدام
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال ��ذك� �ي ��ة والأن� �ظ� �م ��ة
امل �ت �ط��ورة..م �� �ش�يرا اىل �أن الدائرة
ح�ق�ق��ت ال �ع��دي��د م��ن االجن� � ��ازات يف
جم ��ال اخل ��دم ��ات ال��ذك �ي��ة ود�شنت
امل�شاريع النوعية و�أطلقت املبادرات
التح�سينية ،وال زالت تتطلع لتحقيق
الأف�ضل وا�سعاد املتعاملني وتقدمي
خدمات مثالية ت�صل للجميع يف �أي
وقت و�أي مكان خالل وقت قيا�سي.
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االحتادية للموارد الب�شرية تعرف موظفي احلكومة االحتادية بخدمات بنك املهارات احلكومية
•• دبي-وام

04

ع �ق��دت ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة ل �ل �م��وارد ال�ب���ش��ري��ة احل �ك��وم �ي��ة ،خ�ل�ال عام
 2020والن�صف الأول من العام اجل��اري  9ور���ش عمل افرتا�ضية
تعريفية مببادرة بنك املهارات احلكومية ،التي �أطلقتها الهيئة يف العام
 ،2018بهدف م�ساعدة ومتكني اجلهات االحتادية من اال�ستفادة من
اخلرباء واالخت�صا�صيني و�أ�صحاب الكفاءات لديها يف خمتلف املجاالت
والتخ�ص�صات ذات ال�صلة بعمل اجلهة االحتادية ،وتوظيف �إمكانياتهم يف
تطوير منظومة العمل امل�ؤ�س�سي يف احلكومة االحتادية ،وتر�سيخ ثقافة
�إدارة املعرفة فيها .و �أو�ضحت �سلوى عبد اهلل مدير �إدارة امل�شروعات
والربامج يف الهيئة �أن �أكرث من  1000موظف من خمتلف الوزارات

واجلهات االحتادية تابع الور�ش االفرتا�ضية الت�سع ،التي عقدتها الهيئة
خ�لال ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،والن�صف الأول م��ن ال�ع��ام احل ��ايل ،حيث �سلطت
جميعها ال�ضوء على �أب��رز اخلدمات واملميزات التي تتيحها بوابة بنك
املهارات احلكومية ملوظفي احلكومة االحتادية ،والتي د�شنتها الهيئة يف
العام .2019
وذك ��رت �أن الهيئة ع�ق��دت ال��ور���ش ع�بر تقنية ال�ب��ث امل�ب��ا��ش��ر ،وتخللها
ا�ستعرا�ض �أبرز اخل�صائ�ص التي توفرها بوابة بنك املهارات احلكومية
 ،skillsbank.fahr.gov.aeملوظفي احلكومة االحت��ادي��ة ،ال
�سيما متكينهم من التوا�صل مع خ�براء املجال املخت�صني امل�سجلني يف
ال�ب��واب��ة ،واال�ستفادة م��ن خرباتهم و�إمكانياتهم ومعارفهم يف العديد
م��ن امل�ج��االت احليوية واملهمة ،وط��رح الأ�سئلة واال�ستف�سارات عليهم،

بالإ�ضافة لإمكانية اال�ستعانة بهم يف نقل املعرفة والتدريب واال�ست�شارات
يف جماالت تخ�ص�صهم .وبينت �أن عدد خرباء املجال املخت�صني املعتمدين
�ضمن بنك املهارات احلكومية بلغ حتى نهاية �شهر مايو املا�ضي 470
خبرياً وخمت�صاً يعملون يف خمتلف ال��وزارات واجلهات االحت��ادي��ة ،كما
�أن ع��دد �أع�ضاء �شبكة بنك امل�ه��ارات احلكومية �شهد ارت�ف��اع�اً ملحوظا
خالل الفرتة املا�ضية لي�صل �إىل قرابة  2400ع�ضو من كافة الوزارات
واجلهات االحت��ادي��ة .و�أك��دت �سلوى عبد اهلل �أن البوابة متاحة ح�صراً
للوزارات واجلهات االحتادية وموظفيها ،حيث تتيح بيانات جميع �أع�ضاء
�شبكة بنك املهارات احلكومية ،مع ملخ�ص ل�سريهم الذاتية ،واملهارات
الفنية واخلربات التي يتمتعون بها ،كما توفر ركنا خا�صاً لعر�ض �أحدث
امل �ق��االت وال��درا� �س��ات والأب �ح��اث التخ�ص�صية يف ال�ع��دي��د م��ن املجاالت

واالخت�صا�صات .من جانبها قالت ندى عبداهلل مدير م�شاريع يف الهيئة
�إن اختيار �أع�ضاء �شبكة بنك املهارات احلكومية يف احلكومة االحتادية
يخ�ضع ملجموعة معايري منها :ارتباط االخت�صا�ص باحتياجات اجلهة
واحلكومة االحتادية ،واخل�برة العملية ذات ال�صلة باملعرفة �أو املهارات
املكت�سبة ،والإجن ��ازات والتقدير املتعلق مبجال االخت�صا�ص ،وامل�ؤهل
العلمي وال�شهادات املهنية ذات ال�صلة ،واالط�لاع على �أف�ضل املمار�سات
ون�شرها وتطبيقها ،وال�ت��وا��ص��ل وم �ه��ارات االت���ص��ال ،وت�ق��دمي الإر�شاد
والتوجيه ونقل املعارف للآخرين ،والتطوع التخ�ص�صي املهني.
و�أ�شارت �إىل �أن م�شروع بنك املهارات احلكومية يعود على الأف��راد بعدة
فوائد منها :التحفيز على اكت�ساب معارف وم�ه��ارات ج��دي��دة؛ وتعزيز
االنتماء امل�ؤ�س�سي ،ورفع م�ستويات الر�ضا والتناغم الوظيفي لديهم.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد

�إطالق نادي طريان الإمارات للمربجمني الأول من نوعه يف الدولة
•• دبي-وام

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
ب �ت �ع��زي��ز ال � �ت � �ع ��اون ب�ي��ن خمتلف
اجل � �ه� ��ات احل �ك ��وم �ي ��ة واخل ��ا� �ص ��ة
ل �ت �م �ك�ين جم �ت �م��ع امل �ب�رجم �ي�ن يف
ال��دول��ة ودع ��م وا��س�ت�ق�ط��اب �أف�ضل
امل �ب��رجم �ي��ن ال � �ع� ��امل � �ي�ي��ن� ،أع � �ل ��ن
"الربنامج الوطني للمربجمني"
ب��ال���ش��راك��ة م��ع جم�م��وع��ة "طريان
الإمارات" ع ��ن �إط �ل��اق �أول ناد
للمربجمني يف الدولة لي�ضم نخبة
من املتخ�ص�صني و�أ�صحاب املهارات
واخل�ب�رات وامل��واه��ب الربجمية يف
املجموعة.
وي �ه��دف "نادي ط�ي�ران الإم� ��ارات
للمربجمني" �إىل تطوير املهارات
الرقمية والتكنولوجية للكفاءات
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ،وت �� �ش �ك �ي��ل جمتمع
رق� �م ��ي ن ��وع ��ي ي ��وظ ��ف الطاقات
ال��واع��دة يف ابتكار حلول وخدمات
ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ت�ط�ب�ي�ق��ات الربجمة
ت�سهم يف االرتقاء بجودة العمليات

الت�شغيلية ،وتطوير �أفكار جديدة،
وتبني تقنيات متقدمة ومبتكرة،
ت���س�ه��م يف ت �ع��زي��ز ري � ��ادة "طريان
الإمارات" ع ��امل� �ي� �اً يف قطاعات
ال � �ط�ي��ران وال �� �س �ف��ر وال�سياحة
واخلدمات اللوج�ستية.
وي� �ع� �ت�ب�ر �إط � �ل� ��اق ن � � ��ادي ط�ي��ران
الإم ��ارات للمربجمني ،الأول من
نوعه يف الدولة� ،أحد �أوىل خمرجات
"الربنامج الوطني للمربجمني"
والتي تهدف ب�شكل رئي�سي لإن�شاء
ح�ل�ق��ة و� �ص��ل وث�ي�ق��ة ب�ي�ن جمتمع
امل�ب�رجم�ي�ن واجل� �ه ��ات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة والأك ��ادمي �ي ��ة ،والعمل
مع الهيئات الت�شريعية وحا�ضنات
الأع �م��ال وال���ش��رك��ات اال�ستثمارية
واجلامعات واملراكز البحثية لدعم
امل �ب��ادرات وامل���ش��اري��ع القائمة على
ال�برجم��ة ال �ت��ي ت�سهم يف تطوير
مهارات ال�ك��وادر املحلية ،وحتديث
ال �ق��وان�ي�ن ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة الداعمة
ملواجهة التغريات املت�سارعة وتلبية
املتطلبات والتحديات اجلديدة يف
جمال التكنولوجيا.
و�أك��د معايل عمر �سلطان العلماء
وزي��ر ال��دول��ة للذكاء اال�صطناعي

واالق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي وتطبيقات
ال �ع �م��ل ع ��ن ب� �ع ��د� ،أن تطبيقات
الربجمة �أ�صبحت ركيزة حمورية
ت��دخ��ل يف ��ص�ل��ب ك��اف��ة القطاعات
احليوية وامل�ستقبلية ويف مقدمتها
ال� �ف� ��� �ض ��اء وال� � � �ط� �ي ��ران وال� �ن� �ق ��ل
وال�صحة والتعليم واالقت�صاد ،و�أن
دوره��ا يتنامى ب�شكل كبري ليدخل
ك��اف��ة ت�ف��ا��ص�ي��ل ح�ي��ات�ن��ا اليومية،
وليغري من �أ�سلوب عملنا ور�ؤيتنا
ل �ل �م �� �س �ت �ق �ب��ل .وق� � ��ال م �ع��ال �ي��ه �إن
"الربنامج الوطني للمربجمني"
الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم هذا
الأ��س�ب��وع� ،سجل جت��اوب��ا واهتماماً
وا�� �س� �ع� �اً ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ين املحلي
وال� � � ��دويل م ��ن ك �ب��رى ال�شركات
العاملية والتكنولوجية ،التي �أكدت
رغبتها بامل�شاركة يف ه��ذه املبادرة
ال �ن��وع �ي��ة ،وت��وظ �ي��ف �إمكانياتها
وخرباتها التكنولوجية لدعم جهود
دول ��ة الإم � ��ارات يف �إن���ش��اء جمتمع
رق �م��ي م�ت�ك��ام��ل ي�ن�ظ��ر ب�إيجابية
ل� �ت� �ح ��دي ��ات امل �� �س �ت �ق �ب��ل وي ��وظ ��ف
ال�ط��اق��ات والأدوات التكنولوجية
خلدمة املجتمعات.

و�أ�� � �ض � ��اف م� �ع ��ايل ع �م ��ر �سلطان
ال � �ع � �ل � �م ��اء" :يهدف ال�ب�رن ��ام ��ج
ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل� �م�ب�رجم�ي�ن خ �ل�ال
امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة �إىل �إط�ل��اق عدد
من املبادرات النوعية بالتعاون مع
�شركائه ح��ول ال�ع��امل ب�ه��دف دعم
وت�شجيع املربجمني على موا�صلة
االب � �ت � �ك� ��ار ،وت� �ط ��وي ��ر مهاراتهم
التكنولوجية وامل�ع��رف�ي��ة ،وتوفري
جمموعة متنوعة من ور�ش العمل
وال�برام��ج التدريبية والداعمة يف
جم��ال الربجمة" ،و�أ��ش��اد معاليه
مب� � �ب � ��ادرة "طريان الإمارات"
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف دع� ��م "الربنامج
ال��وط�ن��ي للمربجمني" وحر�صها
ع �ل��ى امل �� �س��اه �م��ة يف حت �ق �ي��ق ر�ؤي� ��ة
القيادة وتعزيز تناف�سية االقت�صاد
امل�ستقبلية لدولة الإمارات.
م��ن جانبه ،ق��ال �أليك�س �ألك�سندر
الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا يف
جمموعة طريان الإمارات" :تفخر
امل �ج �م��وع��ة ب� �ه ��ذه ال� ��� �ش ��راك ��ة مع
ال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي للمربجمني،
ال �ت ��ي �أث � �م ��رت ع ��ن �إط �ل ��اق ن ��ادي
"طريان الإم ��ارات للمربجمني"،
الأول م��ن ن��وع��ه يف ال��دول��ة ،الذي

ي� �ه ��دف �إىل ت �ه �ي �ئ��ة ب �ي �ئ��ة جاذبة
ل�ل�م�برجم�ين م��ن خم�ت�ل��ف �أنحاء
ال� �ع ��امل وي ��دع ��م حت �ق �ي��ق �أه � ��داف
ح�ك��وم��ة الإم� � ��ارات ب�ج�ع��ل الدولة
مركزاً لتطوير وتبني تكنولوجيا
امل�ستقبل" .و�أ� � �ض� ��اف �ألك�سندر
�أن ن� � � ��ادي "طريان الإم � � � � ��ارات
للمربجمني" �سيعمل ع�ل��ى دعم
ال�ك�ف��اءات املتخ�ص�صة ،وتزويدهم
ب��امل�ه��ارات الرقمية والتكنولوجية
الالزمة لإتقان لغة امل�ستقبل ،التي
ت�شكل رك �ي��زة �أ��س��ا��س�ي��ة يف تطوير
امل � �ب� ��ادرات وال �ب�رام ��ج واختبارها
وت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ،م � � ��ؤك � ��داً �أن جن ��اح
امل�ؤ�س�سات يعتمد على ق��درت�ه��ا يف
م��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور ال��رق �م��ي ،وتبني
�أح��دث الو�سائل التكنولوجية ،مبا
ي�ضمن حتقيق الأه��داف التنموية
ال�شاملة للدولة يف بناء جمتمعات
رق �م �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ت�ب�ت�ك��ر احللول
ملختلف التحديات".
و��س�يرك��ز "نادي ط�ي�ران الإم ��ارات
للمربجمني" من خالل مبادراته
وم���ش��اري�ع��ه ع�ل��ى ت�ط��وي��ر تقنيات
خمتلفة ذات نفع جتاري وتطبيقي
ميكن ا�ستخدامها يف برامج وخطط

عمل "طريان الإمارات" امل�ستقبلية،
و��س�ي��وف��ر ف��ر��ص�اً ت��دري�ب�ي��ة لطلبة
وخ��ري�ج��ي اجل��ام�ع��ات ال��وط�ن�ي��ة يف
جمال الربجمة و�إعدادهم لدخول
�سوق العمل ،ومتكينهم بالقدرات
وامل � � �ه� � ��ارات امل� �ط� �ل ��وب ��ة لوظائف
امل�ستقبل.
ك �م��ا ي �ه��دف ال� �ن ��ادي �إىل ت�صميم
وت �ط��وي��ر حم �ت��وى رق �م��ي جديد
ب ��أ� �س �ل��وب م�ب�ت�ك��ر ي��وظ��ف تقنيات
ال�ه�ن��د��س��ة وال�ب�رجم ��ة والبيانات
وال� ��ذك� ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي� ،إ�ضافة
�إىل توفري كافة الأدوات املطلوبة
لتمكني �أع�ضاء النادي من امل�شاركة
يف خمتلف الفعاليات والتحديات
الربجمية.
ويحر�ص "نادي ط�يران الإمارات
للمربجمني" على تعزيز التعاون
م��ع خم�ت�ل��ف م� �ب ��ادرات وم�شاريع
"الربنامج الوطني للمربجمني"
م��ن خ�لال تنظيم دورات تدريبية
وور�� ��ش ع�م��ل تطبيقية م�شرتكة
ل �ل �م��واه��ب ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة يف
دول��ة الإم��ارات ،وتعريفهم ب�أحدث
ال� �ت ��وج� �ه ��ات يف ك ��اف ��ة قطاعات
التكنولوجيا والطريان.

اجل ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ران "الربنامج
ال ��وط� �ن ��ي للمربجمني" ال� ��ذي
� �س �ي �� �ش��رف ع �ل �ي��ه م �ك �ت��ب ال ��ذك ��اء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي يف ح �ك��وم��ة دول ��ة
الإم��ارات ،يهدف �إىل دعم املبادرات
ال ��وط � �ن � �ي ��ة واال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي ��ات
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل� ��دول� ��ة الإم� � � � ��ارات
والرامية �إىل تنمية قدرات املواهب
ال��وط �ن �ي��ة وا� �س �ت �ق �ط��اب �أ�صحاب
امل � �ه� ��ارات ال��رق �م � ّي��ة م ��ن خمتلف
�أن � �ح ��اء ال � �ع� ��امل ،وت ��وف�ي�ر البنية
التحتية الالزمة لإن�شاء وتو�سيع
عدد ال�شركات املبنية على االبتكار.
ك �م��ا ي���س�ه��م ال�ب�رن��ام��ج يف �إتاحة
الفر�صة ل��رواد الأع�م��ال و�أ�صحاب
امل �� �ش ��اري ��ع وال� ��� �ش ��رك ��ات النا�شئة
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جم ��ال الربجمة
ل��دع��م م �� �س�يرة ال �ت �ح��ول الرقمي
يف خمتلف القطاعات الرئي�سية،
وتوفري فر�ص للتعاون مع اجلهات

احل �ك ��وم �ي ��ة واخل ��ا�� �ص ��ة يف دول� ��ة
الإمارات وخارجها لتطبيق الأفكار
ال ��واع ��دة وحت��وي�ل�ه��ا �إىل م�شاريع
م �ت �ك��ام �ل��ة .وت ��رك ��ز ا�سرتاتيجية
ال�ب�رن��ام��ج ال��وط �ن��ي للمربجمني
على  5حماور رئي�سية ت�شمل :دعم
الأط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة م��ن املربجمني
ورواد الأعمال وال�شركات النا�شئة
وال� ��� �ش ��رك ��ات ال � �ك �ب�رى وال �ق �ط ��اع
الأك��ادمي��ي ،و�إن�شاء من�صة �شاملة
جت �م��ع امل�ب�رجم�ي�ن م ��ع ال�شركات
واجل� ��ام � �ع� ��ات امل �ح �ل �ي��ة ،و�إط �ل ��اق
مبادرات عاملية ب�إ�شراف نخبة من
امل��درب�ين العامليني لتطوير كفاءة
املواهب املحلية ،وا�ستقطاب �أف�ضل
املهارات العاملية يف جمال الربجمة
�إىل دول� � ��ة االم � � � � ��ارات ،واق �ت ��راح
��س�ي��ا��س��ات مم�ك�ن��ة وداع �م��ة لقطاع
امل�برجم�ين ب��ال�ت�ع��اون م��ع اجلهات
احلكومية املختلفة.

جامعة خليفة تعلن و�صول «ظبي �سات» �إىل موقعه املداري
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت �أم�س جامعة خليفة للعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا و� �ش��رك �ت��ي الياه
ل�ل�ات �� �ص��االت ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة "الياه
�سات" و�شركة ن��ورث��روب غرومان
ع��ن و� �ص��ول ال�ق�م��ر اال�صطناعي
امل�صغر "ظبي �سات" �إىل موقعه
امل � � � ��داري ع �ب�ر م ��رك �ب ��ة الإم � � ��داد
ال�ف���ض��ائ�ي��ة "�سيغنو�س" التابعة
ل���ش��رك��ة ن ��ورث ��روب غ��روم��ان مما
ميثل �إجن��ازاً ب��ارزاً جديداً للدولة
يف ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء .وي �ع��د ظبي
�سات ثاين قمر ا�صطناعي م�صغر
�صممه وبناه طلبة جامعة خليفة
وق ��د دخ ��ل ال �ق �م��ر ب���س�لا��س��ة �إىل
مداره بعد مغادرة حمطة الف�ضاء

الدولية.
وت�ت�م�ث��ل امل �ه �م��ة ال��رئ�ي���س��ة لظبي
�سات يف متكني الطلبة من ت�صميم
وتنفيذ واخ�ت�ب��ار من ��اذج برجمية
لو�ضع التحكم والأنظمة الفرعية
ح �ي��ث مت ب �ن��اء ال �ق �م��ر يف خمترب
ال �ي��اه ��س��ات للف�ضاء ال�ت��اب��ع ملركز
جامعة خليفة لتكنولوجيا الف�ضاء
واالبتكار.
ويف ه ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ق ��ال الدكتور
ع � ��ارف � �س �ل �ط��ان احل� �م ��ادي نائب
الرئي�س التنفيذي جلامعة خليفة:
مع و�صول ظبي �سات �إىل موقعه
امل ��داري يحقق طلبتنا و�شركا�ؤنا
�إجنا ًزا �آخر يف �سجل جامعة خليفة
ودول��ة الإم ��ارات ون�شكر �شركائنا
يف الياه �سات ون��ورث��روب غرومان

الذين دعموا الطلبة خالل عملية
ت�صميم وت�ط��وي��ر و�إط�ل��اق ظبي
�سات وهو القمر ال�صناعي امل�صغر
ال�ث��ال��ث م��ن ن��وع��ه مت��ت �صناعته
ب�أيدي طلبة جامعة خليفة �إ�ضافة
�إىل ق �م��ر � �ص �ن��اع��ي م���ص�غ��ر �آخ ��ر
نخطط لبنائه يف امل�ستقبل.
و�أ�ضاف مع تر�سيخ دولة الإمارات
مل �ك��ان �ت �ه��ا ك �ق��وة ع��امل �ي��ة يف جمال
الف�ضاء نتطلع �إىل �إع ��داد املزيد
م��ن ال �ك��وادر العلمية ور�أ� ��س املال
الب�شري خ�صو�صاً يف قطاع علوم
الف�ضاء بالتعاون مع �شركائنا يف
خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات الأكادميية
وال�صناعية.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت م�ن��ى املهريي
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي للأ�صول

هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص تعلن
ا�ستمرار التعليم احل�ضوري للعام املقبل
•• ال�شارقة -وام

�أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة للتعليم
اخل��ا���ص بالتعاون م��ع فريق �إدارة
ال � �ط� ��وارئ والأزم � � � ��ات وال � �ك ��وارث
املحلي يف ال�شارقة عن اال�ستمرار
ب��ات�ب��اع ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م احل�ضوري
جلميع الطلبة يف ال�ع��ام الدرا�سي
املقبل .2022-2021
و�أو�� � �ض� � �ح � ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة �أن ق � ��رار
الإ�ستمرار يف التعليم املبا�شر ي�أتي
�ضمن املقايي�س الهادفة �إىل توفري
بيئة �صحية و�آمنة جلميع �أطراف
ال �ع �م �ل �ي��ة ال�ت�رب ��وي ��ة ًوذل � � ��ك بعد
ال�ت��أك��د م��ن �أن الأغ�ل�ب�ي��ة العظمى
من العاملني يف الطاقم التدري�سي
والإداري يف امل��دار���س ت�ل�ق��وا لقاح
كوفيد.-19
وحر�صت الهيئة منذ تف�شي جائحة
ف�ي��رو�� ��س ك � ��ورون � ��ا كوفيد-19
امل�ستجد على توفري بيئة تعليمية
�آم �ن ��ة يف امل�ج�ت �م��ع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي من
خ�ل�ال ت�ظ��اف��ر اجل �ه��ود والتن�سيق
امل�ستمر مع م�ؤ�س�سات الدولة املعنية
متثلت يف جمموعة م��ن القرارات
امل ��درو�� �س ��ة وامل �م��ار� �س��ات الإداري� � ��ة
والتنظيمية الداعمة التي ت�ضمنت
ات �خ��اذ ال �ق��رارات وف��ق امل�ستجدات
امليدانية لتحقيق �شروط التعليم
احل�ضوري.
وع�م�ل��ت الهيئة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر �آلية
وم �ن �ه �ج �ي��ة م� ��درو� � �س� ��ة لل�سماح

للمدار�س با�ستقبال الطالب بعد
تطبيقها لال�شرتاطات بالإ�ضافة
�إىل ال��زي��ارات ال��رق��اب�ي��ة امل�ستمرة
التي و�صلت �إىل �أكرث من 2000
زي ��ارة رق��اب�ي��ة م�ن��ذ �سبتمرب حتى
ال�ي��وم و�إط�ل�اق من�صة الكرتونية
للعمليات اليومية لر�صد احلاالت
امل���ص��اب��ة يف امل��ؤ��س���س��ات التعليمية
وت �� �ش �ك �ي��ل جل �ن��ة م �ت��اب �ع��ة ح ��االت
الإ� �ص��اب��ة بكوفيد -19املركزية
وجل� �ن ��ة مم��اث �ل��ة يف ك ��ل مدر�سة
وا��س�ت�م��رار التعليم احل���ض��وري يف
املدار�س وفق الإجراءات االحرتازية
وتقييم منظومة التعلم ع��ن بعد
والتي عك�ست نتائج متميزة.
و� �ش �م �ل��ت ج� �ه ��ود ال �ه �ي �ئ��ة تدريب
الإدارات امل��در� �س �ي��ة ع �ل��ى الدليل
االر� � �ش� ��ادي لإع� � ��ادة ف �ت��ح امل ��دار� ��س
وا�ستقبال الطلبة ل�ضمان تطبيق
الأم �ث��ل ل�ل��إج ��راءات االحرتازية
ا�ضافة اىل عن عقد ور���ش ودورات
ت��دري �ب �ي��ة ل �ل �م��دار���س ح ��ول نظام
التعلم ع��ن بعد والتوعية العامة
عن اجلائحة من خ�لال �أكادميية
ال���ش��ارق��ة للتعليم ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا �أك �ث ��ر م� ��ن  20دورة
�صحية توعوية ��ش��ارك فيها �أكرث
من � 23000شخ�صاً.
وق ��ال ��س�ع��ادة ال �ل��واء �سيف الزري
ال �ق��ائ��د ال �ع ��ام ل���ش��رط��ة ال�شارقة
ورئ�ي����س ال�ف��ري��ق املحلي للطوارئ
والأزم � � � � � ��ات وال � � �ك � � ��وارث ب � ��إم� ��ارة

ال� ��� �ش ��ارق ��ة� ..إن ال �ف ��ري ��ق املحلي
ل �ل �ط ��وارئ والأزم � � � ��ات وال� �ك ��وارث
ب ��إم��ارة ال���ش��ارق��ة وه�ي�ئ��ة ال�شارقة
للتعليم اخلا�ص عملوا على تعزيز
�آف��اق التعاون مع جميع امل�ؤ�س�سات
املعنية بهدف ت�أمني بيئة مدر�سية
�آم� �ن ��ة و� �ص �ح �ي��ة جل �م �ي��ع الطلبة
و�أولياء الأمور والكوادر التدري�سية
والإداري � � � � ��ة وال �ف �ن �ي��ة يف خمتلف
امل��ؤ��س���س��ات التعليمية يف ال�شارقة
منذ انت�شار جائحة فريو�س كورونا
كوفيد -19امل�ستجد .و�أعرب قائد
ع��ام �شرطة ال���ش��ارق��ة ع��ن تقديره
للجهود املبذولة من كافة الأع�ضاء
واجل� �ه ��ات امل �� �ش��ارك��ة وامل�ؤ�س�سات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف م��واج �ه��ة جائحة
كورونا ودوره��م ال�ضليع يف ت�أمني
بيئة مدر�سية �آمنة.
وق��ال��ت ��س�ع��ادة ال��دك �ت��ورة حمدثة
ال�ه��ا��ش�م��ي رئ�ي���س��ة ه�ي�ئ��ة ال�شارقة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م اخل ��ا� ��ص �إن اجلائحة
عززت من �أوا�صر التعاون و�أطلقت
العنان للأفكار واملبادرات النوعية
مم��ا �أ��س�ه��م يف جن��اح ن�ظ��ام التعليم
الذي اعتمدته الهيئة �سوا ًء التعلم
احل�ضوري �أو التعلم عن بعد و�أ�سهم
يف ت�سريع ات �خ��اذ ال �ق��رار بالعودة
�إىل ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م احل �� �ض��وري ..
مثمنة جهود فريق �إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث املحلي يف �إمارة
ال���ش��ارق��ة و�أول �ي��اء الأم ��ور وجميع
الكوادر التدري�سية والإدارية.

ال�ب���ش��ري��ة يف ��ش��رك��ة ال �ي��اه �سات:
ت�ع��د ه��ذه اخل �ط��وة ُم� ِه�م��ة يف ظل
��س�ع��ي ال ��دول ��ة ل�ت�ط��وي��ر املواهب
املحلية لقيادة الربنامج الوطني
للف�ضاء ولتحقيق تطلعات �آبائنا
امل�ؤ�س�سني ولإثراء �إمكانياتنا نحن
بحاجة �إىل بناء �أجيال م�ستقبلية
م��ن ال ��رواد الإم��ارات �ي�ين يف قطاع
الف�ضاء.
وذكرت �أن جناح مهمة "ظبي �سات"
ت�ؤكد كفاءة ومهارة �شبابنا لإدارة
الربامج متعددة اجلوانب والعمل
م��ع رواد �صناعة الف�ضاء العاملية
كما �أن �شركة ال�ي��اه ��س��ات جاهزة
مل �� �س��اع��دة امل��ر� �ش �ح�ين اجلديرين
على النمو وفهم تقنيات الأقمار
ال�صناعية املتقدمة لتحفيز جهود

الت�صنيع الوطنية.
و�أ� �ض��اف��ت ان خم�ت�بر ال �ي��اه �سات
للف�ضاء الذي مت �إن�شا�ؤه يف مركز
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ف �� �ض��اء واالبتكار
بجامعة خليفة يعد و�سيلة ممتازة
لتطوير الكوادر املحلية يف جماالت
ه�ن��د��س��ة ال�ف���ض��اء والأن �ظ �م��ة كما
يعترب "ظبي �سات" مثا ًال �آخر على
جناحه.
وت��وج �ه��ت ب��ال���ش�ك��ر �إىل ال�شركاء
وكالة الإم ��ارات للف�ضاء وجامعة
خ�ل�ي�ف��ة ون� ��ورث� ��روب ج ��روم ��ان -
على التزامهم بدعم هذا امل�شروع
م�ؤكدة �إن طموحات دولة الإمارات
يف جمال الف�ضاء تتجاوز احلدود
ال��وط �ن �ي��ة وي �ع �ت�بر "ظبي �سات"
�أك�ب��ر م �ث��ال مل ��ا مي �ك��ن لأي دول ��ة

حت �ق �ي �ق��ه م � ��ن خ �ل ��ال ال� �ت� �ع ��اون
الوطني والدويل .
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ف��ران��ك دمي ��اورو
نائب رئي�س ومدير عام الأنظمة
الف�ضائية التكتيكية يف نورثروب
غرومان :كم�ست�شار تقني و�إر�شادي
للطلبة يف فريق ظبي �سات تتطلع
نورثروب غرومان لتحقيق نتائج
ب�ح��وث يف التحكم ب��اجت��اه القمر
ال���ص�ن��اع��ي امل���ص�غ��ر وال �ت��ي �سيتم
تنفيذها ع�بر الأق �م��ار ال�صناعية
وي�سلط �إط�لاق ظبي �سات وغريه
م��ن الأق �م��ار ال�صناعية امل�صغرة
ال�ضوء على �أهمية وق��درة مركبة
الإم��داد الف�ضائية "�سيغنو�س" يف
تنفيذ امل �ه��ام ال�ت��ي ت�ت�ع��دى حدود
�إمداد حمطات الف�ضاء الدولية.

و�سيعمل "ظبي �سات" على تقييم
دقة خمتلف ا�سرتاتيجيات التحكم
يف ال�ت��وج�ي��ه والأن �ظ �م��ة الفرعية
والتحقق من �صحتها عرب التقاط
ال�صور با�ستخدام كامريا رقمية
ع �ل��ى م�ت�ن امل ��رك �ب ��ة ُت ��وج ��ه نحو
اجتاهات حمددة.
و�ستعمل اخل��وارزم �ي��ات اجلديدة
ل�ل�ت�ح�ك��م ب��ال��و� �ض �ع �ي��ة والأنظمة
الفرعية على حت�سني دقة توجيه
الأق� �م ��ار اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة امل�صغرة
ووقت ا�ستجابتها لتغريات املواقف
مقارنة باخلوارزميات التقليدية.
ويف ح� � � � � � � ��ال جن � � � �ح� � � ��ت ت � �ل� ��ك
اخل ��وارزم� �ي ��ات مي �ك��ن اال�ستفادة
م�ن�ه��ا ب�ع��د ذل ��ك ك ��أ� �س��ا���س ملهمات
الأق�م��ار اال�صطناعية امل�صغرة يف

امل�ستقبل.
ُي��ذك��ر �أن "ماي �سات "-1وهو
�أول قمر ا�صطناعي م�صغر طوره
ط�ل�ب��ة ج��ام �ع��ة خ�ل�ي�ف��ة ق��د و�صل
يف ف�براي��ر  2019للف�ضاء عرب
م��رك �ب��ة �إن جي� -10سيغنو�س
ح�ي��ث �أر� �س��ل ال�ق�م��ر اال�صطناعي
امل�صغر التعليمي والتوا�صلي �صوراً
م��ن ال�ف���ض��اء ا�ستقبلتها املحطة
الأر�ضية يف جامعة خليفة.
كما مت اختبار بطارية ليثيوم �أيون
جديدة يف الف�ضاء بعد ت�صنيعها يف
خمتربات جامعة خليفة فيما ن�شر
الطلبة و�أع�ضاء الهيئة الأكادميية
ح �ت��ى الآن ع ��دة م �ق ��االت علمية
بحثية ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ب�ي��ان��ات جمعها
ماي �سات.-1

تركيب �أكرث من مليوين عداد ذكي للكهرباء واملياه يف دبي
•• دبي-وام

�أع � �ل � ��ن م � �ع� ��ايل � �س �ع �ي��د حممد
الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي للهيئة عن االنتهاء من
ت��رك�ي��ب �أك�ث�ر م��ن م�ل�ي��وين عداد
ذك��ي للكهرباء وامل�ي��اه يف دب��ي مبا
ي�سهم يف رف��ع ال �ك �ف��اءة وتر�شيد
اال� �س �ت �ه�لاك �إ� �ض��اف��ة �إىل متكني
املتعاملني من مراقبة ا�ستهالكهم
يف �أي وق��ت وم��ن �أي م�ك��ان .وقد
بد�أت الهيئة ت�شغيل مركز التحليل
والت�شخي�ص اخل��ا���ص بالعدادات
الذكية حيث تتم مراقبة وقراءة
العدادات عن بُعد كل  15دقيقة.
وق��ال معايل الطاير :بتوجيهات
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة نعمل يف هيئة
ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي ع�ل��ى توفري
بنية حتتية متطورة لإدارة املرافق
واخل � ��دم � ��ات ع�ب�ر �أن� �ظ� �م ��ة ذكية
وم�تراب �ط��ة تعتمد ع�ل��ى تقنيات
ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة مثل
ال��ذك��اء اال�صطناعي والطائرات
الروبوتية وتقنية البلوك ت�شني
و�إنرتنت الأ�شياء وغريها ولدينا
ا�سرتاتيجية متكاملة لل�شبكات
الذكية با�ستثمارات ت�صل �إىل 7
مليارات درهم �سيتم االنتهاء منها
يف م ��راح ��ل ق �� �ص�يرة ومتو�سطة
وطويلة الأج��ل حتى عام 2035
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال��ذك�ي��ة م��ن خالل
ع � ��دادات و��ش�ب�ك��ات ذكية" �إح ��دى
امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا الهيئة
لتحقيق م �ب��ادرة "دبي الذكية"

التي تهدف �إىل حتويل دب��ي �إىل
املدينة الأذكى �ضم اال�سرتاتيجية
ع ��دة ب��رام��ج �أه �م �ه��ا ب�ن�ي��ة حتتية
متطورة لقيا�س بيانات ا�ستهالك
ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه و�إدارة الأ�صول
والبيانات الكبرية وغريها وتعد
م �ب ��ادرة "التطبوالأكرث �سعادة
يف ال�ع��امل و�إ��ض��اف��ة �إىل دوره ��ا يف
ال �ت �ح��ول ال ��ذك ��ي ورف � ��ع الكفاءة
الت�شغيلية وتقليل ن�سبة الفاقد
م��ن امل�ي��اه توفر ال �ع��دادات الذكية
ال �ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا للمتعاملني
وتتيح لهم مراقبة و�إدارة والتحكم
يف ا��س�ت�ه�لاك�ه��م ب�شكل ا�ستباقي
ورقمي دون ال��رج��وع �إىل الهيئة،
مبا ي�سهم يف تر�شيد اال�ستهالك
وا�ستدامة املوارد.
و�أ�شار املهند�س عبداهلل عبيداهلل

النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع
امل�ي��اه والهند�سة املدنية يف هيئة
كهرباء ومياه دب��ي �إىل �أن البنية
التحتية امل�ت�ط��ورة ل �ع��دادات املياه
ال ��ذك� �ي ��ة يف ال �ه �ي �ئ��ة جن� �ح ��ت يف
حتديد  503,161حالة ت�سرب
للمياه و 16,103خلل و7,974
حالة زيادة �أحمال خالل ال�سنوات
الثالثة املا�ضية ،ما حقق وفورات
�إجمالية للمتعاملني بلغت نحو
 324م�ل�ي��ون دره ��م م�ن��وه��ا �أن
خدمة "�إ�شعار با�ستهالك مرتفع
للمياه" ��ض�م��ن م �ب��ادرة "احلياة
الذكية" ت �� �س��اع��د املتعاملني
ع �ل��ى اك �ت �� �ش��اف �أي� ��ة ت���س��ري�ب��ات يف
تو�صيالت املياه بعد العداد حيث
يتم �إر�سال �إ�شعارات �آنية للمتعامل
يف ح��ال اكت�شاف ن�ظ��ام العدادات

الذكية �أي ارت �ف��اع غ�ير معتاد يف
اال��س�ت�ه�لاك ح�ت��ى ي �ب��ادر بفح�ص
ال�ت��و��ص�ي�لات ال��داخ�ل�ي��ة و�إ�صالح
�أي��ة ت�سريبات يف تو�صيالت املياه،
مبا ي�سهم يف وقف الهدر وتقليل
التكلفة على املتعاملني.
م��ن جهته �أو��ض��ح املهند�س را�شد
ب��ن ح �م �ي��دان ال �ن��ائ��ب التنفيذي
للرئي�س لقطاع توزيع الطاقة يف
الهيئة �أن ال �ع��دادات الذكية تعد
ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري لل�شبكة الذكية
وه��ي م�صممة وف��ق �أعلى املعايري
الفنية حيث ير�سل العداد الذكي
�إ��ش��ارات ال�سلكية تلتقطها �أجهزة
اال� �س �ت �ق �ب��ال امل ��وزع ��ة يف مناطق
خمتلفة يف دبي مو�ضحا �أن الهيئة
لديها بنية حتتية �آمنة وم�ؤمتتة
بالكامل لإدارة بيانات العدادات

وال�ت�ك��ام��ل م��ع ن�ظ��ام ال�ف��وات�ير يف
ال�ه�ي�ئ��ة وت �ت �ي��ح �أمت �ت��ة معلومات
ق��راءة ال �ع��دادات ملتعاملي الهيئة
احل���ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات فورية
عن �أمن��اط ا�ستهالكهم وبالتايل
�إدارة ا��س�ت�ه�لاك�ه��م ب���ش�ك��ل فعال
ل�تر��ش�ي��د اال��س�ت�ه�لاك واحلفاظ
على املوارد الطبيعية.
ي�شار �إىل �أن العدادات الذكية تتيح
للمتعاملني اال�ستفادة من مبادرة
"احلياة الذكية" التي �أطلقتها
الهيئة وال�ت��ي ح�صدت ه��ذا العام
راي ��ة ب��رن��ام��ج ح �م��دان ب��ن حممد
ل �ل �خ��دم��ات احل �ك��وم �ي��ة 2020
وت�ساعد امل �ب��ادرة املتعاملني على
مراقبة اال�ستهالك املنزيل ذاتيا
ح�ي��ث ميكنهم ت�سجيل دخولهم
�إىل ح �� �س��اب��ات �ه��م اخل��ا� �ص��ة لدى
الهيئة عرب موقعها الإلكرتوين
وتطبيقها الذكي ،ومتابعة لوحة
ال �ب �ي��ان��ات اخل��ا� �ص��ة ب �ه��م ملراقبة
ا�ستهالكهم والتعرف �إىل �شرائح
التعرفة للمتعاملني من القطاع
ال �� �س �ك �ن��ي ون� ��� �ص ��ائ ��ح الرت�شيد
وو� �ض��ع خ�ط��ة ال�تر��ش�ي��د اخلا�صة
ب� �ه ��م ك� �م ��ا مي� �ك ��ن للمتعاملني
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ب��رن��ام��ج "نهجي
امل�ستدام" م��ن خ�لال املقارنة مع
م���س�ت��وي��ات اال��س�ت�ه�لاك للمنازل
امل�م��اث�ل��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل اال�ستفادة
م��ن اخل�صومات احل�صرية التي
ت��وف��ره��ا ال�ه�ي�ئ��ة ��ض�م��ن "متجر
ديوا" ل �� �ش��راء الأج� �ه ��زة املوفرة
للطاقة واملياه.
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�أخبـار الإمـارات

� 1,522إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 1,485حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  263,784فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف
الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن
 1,522حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  653,284حالة .كما �أعلنت
الوزارة عن وفاة  6حاالت م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  1,876حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما
�أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  1,485ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  631,294حالة.
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ال�صحة تعلن تقدمي � 73,831إ�سالمية دبي تعتمد �أ�سعار الأ�ضاحي لعام 2021
•• دبي-وام
جرعة من لقاح كوفيد19-
اعتمدت دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي الأ�سعار اخلا�صة مب�شروع

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  73,831جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم  16,042,491جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  162.20جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

الأ�ضاحي ملو�سم احلج 1442هـ للعام  2021مع املوردين واملعنيني من اجلمعيات
اخلريية التي ت�شرف عليها الدائرة على �أن يكون �سعر الأ�ضحية داخل الدولة 600
درهم بينما �سعر الأ�ضحية خارج الدولة  350درهما .جاء ذلك خالل اجتماع مت
عن بعد برئا�سة حممد م�صبح �ضاحي مدير �إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية يف الدائرة
حيث يتم تنفيذ م�شروع الأ�ضحية كل عام من خالل تفوي�ض اجلمعيات اخلريية
بالتعاون مع �أهل اخلري واملح�سنني الذين يقدمون �أ�ضحيتهم نقداً ب�شراء �أ�ضحيتهم
وذبحها وتوزيعها ب�إ�شراف دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخل�يري .و�شارك
االجتماع خمتلف اجلهات اخلريية التي ت�شرف عليها الدائرة كجمعية بيت اخلري
وجمعية دار الرب وجمعية دبي اخلريية وم�ؤ�س�سة عي�سى �صالح القرق اخلريية.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع
املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام

ع �ق��د امل�ج�ل����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لإم� ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة � �ص �ب��اح �أم� �� ��س اجتماعه
االع �ت �ي��ادي ب��رئ��ا� �س��ة ��س�م��و ال�شيخ
� �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د ب ��ن �سلطان
القا�سمي ويل ع�ه��د و ن��ائ��ب حاكم
ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي
وبح�ضور �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل بن
��س��امل ب��ن �سلطان ال�ق��ا��س�م��ي نائب
حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س
التنفيذي.
ناق�ش االجتماع الذي عقد يف مكتب

�سمو احلاكم ع��دداً من املو�ضوعات
احل�ك��وم�ي��ة ال�ه��ام��ة ال �ت��ي ت�سهم يف
ت�ط��وي��ر اخل��دم��ات وت��وف�ير احلياة
ال �ك��رمي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين والقاطنني
على �أر�ض �إمارة ال�شارقة.
واطلع املجل�س على التقرير الن�صف
�سنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد
الب�شرية يف �إمارة ال�شارقة ،وت�ضمن
التقرير �أبرز نتائج اللجنة من حيث
�أعداد االجتماعات وخمرجاتها التي
�شملت درا��س��ة و�إ��ص��دار العديد من
ال�ق��رارات والتعاميم ،وح��ل �شكاوي
التظلمات القانونية.

ك �م��ا ت� �ن ��اول ال �ت �ق��ري��ر ال ��درا�� �س ��ات
وال � �ب � �ح� ��وث ال � �ت� ��ي ع �م �ل ��ت عليها
اللجنة لدعم البيئة الوظيفية يف
حكومة ال�شارقة ،ومراجعة خمتلف
القرارات واللوائح اخلا�صة باملوارد
الب�شرية.
واع �ت �م��د امل�ج�ل����س �إع �ف��اء ع ��ددا من
امل �� �ش��اري��ع امل��دع �م��ة م ��ن م�ؤ�س�سة
ال���ش��ارق��ة ل��دع��م امل���ش��اري��ع الريادية
"رواد" م��ن ن�صف ر��س��وم اجلهات
احلكومية يف الإم ��ارة وذل��ك �ضمن
حر�ص املجل�س على دع��م امل�شاريع
ال� ��ري� ��ادي� ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وت ��وف�ي�ر
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اخل� � ��دم� � ��ات ال � �ت � ��ي مت� �ك� �ن� �ه ��م من
تطوير �أعمالهم والو�صول بها �إىل
م�ستويات �أكرب.
و ب�ل��غ ع ��دد امل �� �ش��اري��ع امل��دع �م��ة من
م�ؤ�س�سة ال���ش��ارق��ة ل��دع��م امل�شاريع
ال��ري��ادي��ة امل���س�ت�ف�ي��دة م��ن خدمات
الإع �ف��اء م�ن��ذ ع��ام 2018م 147
م� ��� �ش ��روع يف خم �ت �ل��ف الأن �� �ش �ط ��ة
التجارية.
و�أ�صدر املجل�س ق��راراً ب�ش�أن تنظيم
ت ��أج�ي�ر ب �ي��وت ال �ع �ط�لات يف �إم� ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة ،ون ����ص ال� �ق ��رار ع �ل��ى �أن
ي�ح�ظ��ر ع �ل��ى �أي ��ش�خ����ص مزاولة

الن�شاط يف الإمارة مامل يكن م�صرح
له بذلك من هيئة الإمناء التجاري
وال�سياحي يف ال�شارقة.
ك�م��ا ن����ص ال �ق��رار ع�ل��ى �أن تخت�ص
ال�ه�ي�ئ��ة بتنظيم ت���ص��اري��ح مزاولة
الن�شاط يف الإم ��ارة ،ولها يف �سبيل
ذل��ك ممار�سة امل�ه��ام وال�صالحيات
مزاولة الن�شاط.
الآتية:
 1و�ضع ال�ضوابط واال�شرتاطات � 3-إ�صدار ت�صاريح مزاولة الن�شاطواملعايري الالزمة ملزاولة الن�شاط .وجتديدها وفق الإجراءات املعتمدة
 2م � �ن� ��ح امل � ��واف� � �ق � ��ة امل� �ب ��دئ� �ي ��ة لدى الهيئة.للرتخي�ص من قِبل دائ��رة التنمية  4-حت��دي��د واج� �ب ��ات والتزامات
االق�ت���ص��ادي��ة يف الإم � ��ارة لأغرا�ض املرخ�ص لهم مبزاولة الن�شاط.

 5اعتماد معايري ت�صنيف وتقييمبيوت العطالت.
 6الرقابة والتفتي�ش والإ�شرافع�ل��ى ب �ي��وت ال �ع �ط�لات ل�ل�ت��أك��د من
ال� �ت ��زام� �ه ��ا ب� ��أح� �ك ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��رار
وا�ستيفائها لل�ضوابط واال�شرتاطات
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واملعايري املحددة من الهيئة.
 7تلقي ال�شكاوى املتعلقة ببيوتال� �ع� �ط�ل�ات وات� � �خ � ��اذ الإج � � � � ��راءات
ال�لازم��ة ب�ش�أنها� 8- .إن���ش��اء �سجل
ي�ضم بيانات امل�صرح لهم مبزاولة
الن�شاط يف الإمارة.

وزارة الدفاع تكرم الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة القوات امل�سلحة للتميز واالبتكار
•• ابوظبي-وام

كرمت وزارة الدفاع كوكبة من ال�ضباط و�ضباط ال�صف واجلنود واملدنيني
واملتقاعدين وجمندي اخلدمة الوطنية من الذكور والإناث من خمتلف
التخ�ص�صات الفائزين بالدورة الرابعة من «جائزة القوات امل�سلحة للتميز
واالبتكار» التي ت�أتي لتقدير وحتفيز الأداء املتميز وت�شجيع التناف�س
الإيجابي  .ج��اء ذل��ك خ�لال احلفل ال��ذي �أقيم يف ن��ادي �ضباط القوات
امل�سلحة �صباح �أم�س برعاية معايل الدكتور �سلطان بن احمد اجلابر وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و�سعادة اللواء الركن عبدالرحمن املري،
م�ساعد رئي�س الأرك��ان للقدرات امل�شرتكة ب��وزارة الدفاع وعدد من كبار
�ضباط وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة.
و�أكد معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة �أن القيادة الر�شيدة �أر�ست نهجا را�سخا للتميز واالبتكار من
خالل ا�سرتاتيجية وا�ضحة للعمل امل�ؤ�س�سي تواكب تطلعات اخلم�سني
عاما املقبلة يف خمتلف املجاالت ال �سيما يف القوات امل�سلحة التي ت�أ�س�ست
على ثقافة االبتكار والتميز حتى باتت ت�شكل قيمة م�ضافة يف املجاالت
كافة.
و�أ�ضاف معاليه �أن جائزة القوات امل�سلحة للتميز واالبتكار ت�أتي امتدادا
مل�سرية الإم��ارات الرائدة يف التميزاحلكومي والتي جت�سدت بتوجيهات
ودع��م �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة

"حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة.
وق��ال معاليه �إن ق��وات�ن��ا امل�سلحة ق��دم��ت من��وذج �اً ملهماً يف تطبيقات
التكنولوجيا املتقدمة يف جمال الدفاع واالمن لتلبية االحتياجات احلالية
وامل�ستقبلية ومب��ا ي�سهم يف توطني ال�صناعات الع�سكرية وتطبيقاتها
العلمية القائمة على احللول املبتكرة واالبداعية ،م�شرياً �إىل �أن اجلائزة
جت�سد �أه��داف الدولة نحو تر�سيخ ثقافة االبتكار واال�ستثمار امل�ستدام
يف الطاقات الب�شرية والذي من �ش�أنه تعزيز القدرات التناف�سية العاملية
لدولة الإم��ارات وحتويل مفهوم االبتكار والتميز �إىل ثقافة م�ؤ�س�سية
م�ستدامة يف خمتلف جماالت العمل احلكومي.
و�أل�ق��ى �سعادة ال�ل��واء ال��رك��ن الدكتور م�ب��ارك اجل��اب��ري الوكيل امل�ساعد
للإ�سناد وال�صناعات الدفاعية بوزارة الدفاع رئي�س اللجنة العليا للجائزة
كلمة قال فيها " نلتقـي اليـوم للإحتفـاء مبـن عمـل و�أجتهـد ومتيز و�أبدع
لينال �شرف الفوز بجائزة القوات امل�سلحة للتميز والإبتكار يف دورتها
الرابعة ،هـذه اجلائزة التي �أر�سى قواعدهـا و�أمـر ب�إن�شائها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة �إمياناً من �سموه بقدرة �أبنائه منت�سبي القوات امل�سلحة
على التميز والإبتكار".

وا�ضاف ان جائزة القوات امل�سلحة للتميز واالبتكار تهدف �إىل حتقيق
ر�ؤية القيادة الع�سكريـة فـي موا�صلة العمل لتعزيز دور القوات امل�سلحة
م��ن �أج ��ل حتقيق االه ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل �ح��ددة لبنـاء ق�ـ��وة رادعـة
جمهزة ب�أحدث املعدات والأنظمة الع�سكرية وتقنياتها ،وال��ذي يتطلب
�إعداد وتنفيذ برامج حتديث دفاعية �شاملة ت�ؤهل القوات امل�سلحة للقيام
بواجباتها املنوطة بها.
واو�ضح ان «جائزة القوات امل�سلحة للتميز واالبتكار» �أ�صبحت الأ�سا�س
خللق مناخ تناف�سي �شريف بني �ضباط و�أف��راد وحـدات القـوات امل�سلحـة
مم��ن تنطبق عليهم ��ش��روط امل�شاركة ،لتمثيل وحداتهم حيث �شهـدت
اجلائزة �إقبا ًال كبرياً منذ بدء ت�أ�سي�سها و�أ�ضحت جما ًال خ�صباً الكت�شاف
املبتكريـن وتقديـم احللـول للعديـد مـن التحديات واكت�شاف املواهب
وال�ط��اق��ات الب�شريـة وا�ستثمارها مب��ا يحقق امل ��ردود الإي�ج��اب��ي للقوات
امل�سلحة.
وا�شار اىل ان التميز واالبتكار ا�صبح من �أهم املعايري الرئي�سية يف مدى
تطور القوات امل�سلحة ،لأنهما يرتبطان ب�شكل وثيـق بجوانب التطوير
والتحديث املختلفة يف ه��ذه امل�ؤ�س�سة ،مرتكزة على العن�صر الب�شري
والعمل على ت�أهيله وتدريبـه وفـق برامـج عاليـة امل�ستوى ،حتى يكـون
قـادراً على التميز واالبتكـار واالبداع.
وقال " لقد �شكلت جائزة القوات امل�سلحة للتميز واالبتكار �إ�ضافة حيوية
مل�سرية قواتنا امل�سلحة منذ انطالقتها يف ال�ع��ام  2018حيث جنحت

اجلائزة يف ن�شر وتر�سيخ ثقافة التميز واالبتكار واكت�شاف املبدعني من
خمتلف وح��دات ال�ق��وات امل�سلحة وفتح �آف��اق ال��ري��ادة �أمامهم لتد�شني
مبادرات وم�شاريع تعزز من القدرات الع�سكريه وترفد القطاع ال�صناعي
الدفاعي مب�شاريع وافكار نابعه من متطلبات عملياتية وا�ضحة والذي
من �شانه ان ينعك�س متيزاً و�إب��داع�اً على م�سرية قواتنا امل�سلحة داخل
الدولة وخارجها"  .واكد اننا اليوم منتلك جيال من �شباب الوطن من
ابناء القوات امل�سلحة قادرين على ت�صميم وت�صنيع وحتديث املركبات
الع�سكرية وانظمة االت���ص��االت والأن�ظ�م��ة الإل�ك�ترون�ي��ة وامل��رك�ب��ات غري
امل�أهولة مبا يف ذل��ك الطائرات ب��دون طيار والتميز يف �أعمال ال�صيانة
والإ�صالح ومت�ضي جائزة القوات امل�سلحه يف متكني هذا اجليل واالجيال
ال�ق��ادم��ة م��ن التكنولوجيا املتقدمة وت�ق��دم لهم ال��دع��م ال�ل�ازم للتميز
واالبتكار.
وتوجه يف ختام كلمته بال�شكر واالمتنان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات امل�سلحة
وذلك لدعم �سموه للجائزة وحر�صه على تطورها �سنوياً لتكون من �أكرث
اجلوائز متيزاً على م�ستوى وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة واىل �أع�ضاء
املجل�س الأعلى للجائزة وقادة القوات امل�سلحة و�إىل جميع اللجان العاملة
على اجلائزة من ع�سكريني ومدنيني على اجلهود املبذولة التي لوالها ما
و�صلنا �إىل هذا امل�ستوى من التميز واالبتكار  .ثم �شاهد احل�ضور عر�ضا
تعريفيا عن جائزة القوات امل�سلحة للتميز والإبتكار .

م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب تطلق مدونة جديدة خم�ص�صة للجمهور العربي
•• دبي-وام

�أطلقت م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للآداب
 اللجنة املنظمة ملهرجان طريانالإم� � ��ارات ل �ل� ��آداب� ..أم ����س مدونة
� �ص��وت �ي��ة ج ��دي ��دة ب��ال �ل �غ��ة العربية
ت���ض��م اجل �ل �� �س��ات ال �ك��ام �ل��ة املقدمة
باللغة العربية من مهرجان طريان
الإم ��ارات لل��آداب  2021وذل��ك يف
�إطار اجلهود الرامية لتعزيز مكانة
الأدب والثقافة يف الإمارات واملنطقة
ب�شكل عام.
وتوفر املدونة �سل�سلة من الت�سجيالت
ال�صوتية جلل�سات مع نخبة الكتاب
واملبدعني املحليني والعامليني مثل
جل�سة "م�ستقبل اللغة العربية حوار
مع معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي
وال��دك�ت��ور علي ب��ن متيم والدكتور

عبد ال�سالم هيكل و "جل�سة" �أيامي
م��ع كايروكي" ل�ل�ك��ات��ب وال��روائ��ي
امل�صري والء كمال وجل�سة "و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي والقوالب

النمطية" ..جم��ان��ا ع �ل��ى جميع ك �م��ا ت� �ت ��اح اجل �ل �� �س��ات للم�شاهدة وقالت �أحالم بلوكي مديرة املهرجان
م�ن���ص��ات امل ��دون ��ات ال���ص��وت�ي��ة مثل ع�ل��ى ي��وت�ي��وب �إ� �ض��اف��ة �إىل جل�سات �إن مهمة م�ؤ�س�سة الإم��ارات للآداب
 Apple Podcast Googleاملهرجان املقدمة باللغة الإجنليزية تلخ�صت يف تعزيز مكانة ودور الأدب
و�إث ��راء الثقافة ب�شتى �أ�شكالها لذا
مع ترجمة للغة العربية.
 Podcastو.Spotify

�إنه ملن دواعي ال�سرور �إطالق مدونة
�صوتية جديدة من �ش�أنها الو�صول
�إىل ��ش��رائ��ح خمتلفة م��ن جمهورنا
و ي�أتي ذل��ك �إمي��ان�اً ب��دورن��ا ب�ضمان

للآداب �شهد يف دورته الثالثة ع�شرة
م�شاركة نخبة من الأدباء واملبدعني
�أب � ��رزه � ��م م �ل��اال ي ��و� �س �ف ��زاي ومن
�ضمنهم �أمني معلوف و�أليف �شافاك
وليمن �سي�ساي وه��دى حمد وعبد
العزيز بركة �ساكن وذلك يف الفرتة
م ��ن  29ي �ن��اي��ر �إىل  13فرباير
.2021
وك� ��ان� ��ت ال� �ع ��دي ��د م� ��ن اجلل�سات
م �� �س �ت��وح��اة م� ��ن � �ش �ع ��ار مهرجان
" 2021لنغري احلكاية" الذي
يعرب عن روح الفرتة احلالية.
وقدم املهرجان برنامج املرح العائلي
واملناق�شات الرثية واملمتعة والأفكار
ا� �س �ت �م �ت��اع ك ��ل م �ت��ذوق��ي الأدب يف امللهمة وال�ع��رو���ض التفاعلية التي
العامل وال �سيما الوطن العربي مبا ت��رك��ز ع�ل��ى ال�ك�ت��ب وال �ف��ن والعلوم
مت تقدميه يف املهرجان.
وال� ��� �ش� ��ؤون امل �ع��ا� �ص��رة والعرو�ض
يذكر �أن مهرجان ط�يران الإمارات ال�سينمائية وفن الطهو.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري �إندوني�سيا

الإمارات تت�ضامن مع العراق يف
�ضحايا حادث م�ست�شفى احل�سني

•• ر�أ�س اخليمة-وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة �أم�س يف
ق�صر �سموه يف مدينة �صقر بن حممد� ..سعادة ح�سني بجي�س �سفري اجلمهورية الإندوني�سية لدى الدولة
الذي قدم لل�سالم على �سموه يرافقه كيه وكاندرا نيغارا قن�صل عام جمهورية �إندوني�سيا يف دبي والإمارات
ال�شمالية.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،ب�سعادة ال�سفري ،وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز عالقات
التعاون بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شاد �سموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية �إندوني�سيا ،وجهود �سعادة ال�سفري
يف توطيد ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين .من جانبه عرب �سعادة ح�سني بجي�س ،عن بالغ �شكره
وتقديره ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

•• ابوظبي-وام:

06

عربت دولة الإمارات عن ت�ضامنها مع جمهورية العراق ال�شقيقة يف �ضحايا
احلادث الأليم الناجم عن حريق ن�شب يف م�ست�شفى احل�سني يف النا�صرية
املخ�ص�ص لعالج املر�ضى امل�صابني بفريو�س كوفيد .-19و�أعربت وزارة
ّ
اخلارجية والتعاون الدويل ،عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها �إىل احلكومة
العراقية و�إىل �أه��ايل وذوي ال�ضحايا يف ه��ذا امل�صاب اجل�ل��ل ،ومتنياتها
بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.

عمار النعيمي يطلق منوذج عجمان للعناية باملجتمع
•• عجمان-وام:

�أط�ل��ق �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد النعيمي ويل عهد عجمان �أم�س
"منوذج عجمان للعناية باملجتمع"  ،ترجمة ل��ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان يف
رفع جودة احلياة بالإمارة وتفعيل �إ�شراك املجتمع مع احلكومة املحلية.
ج��اء ذل��ك خ�لال �إط�لاع �سموه على ال��درا��س��ات التي ق��ام مركز عجمان

ل�ل�إح���ص��اء والتناف�سية ب ��إع��داده��ا وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات واملقارنات
املعيارية املعنية بدرا�سات خدمة املجتمع بح�ضور �سعادة الدكتور �سعيد
�سيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي والدكتورة هاجر �سعيد
احلبي�شي املدير التنفيذي ملركز عجمان للإح�صاء والتناف�سية.
و�أ��ش��اد �سموه بتطوير ه��ذا النموذج ال��ذي يعترب الأول من نوعه على
م�ستوى الدولة والفريد على امل�ستوى العاملي ويهدف للعناية باحتياجات
املجتمع و ت�ق��دمي اخل��دم��ات العامة والأ�سا�سية جلمهور الإم ��ارة من

خالل �إ�شراك املجتمع يف عمليات ا�ستحداث و تطوير اخلدمات و تقييم
فعاليتها اعتماداً على �أبرز النماذج العاملية يف هذا ال�صدد.
ووج ��ه ��س�م��وه اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة املحلية ب��اع�ت�م��اد ال�ن�م��وذج ال ��ذي مت
ت�صميمه ليواكب تطلعات املجتمع ويحقق احتياجاتهم وذل��ك بتبني
�آل �ي��ات عمل ري��ادي��ة يف الإدارة احلكومية كما يتيح للحكومة املحلية
تقدمي خدمات رائدة وتطوير بنية حتتية ع�صرية جتعل الإمارة مكاناً
�أف�ضل للعي�ش و�ضمان م�شاركة جميع املعنيني يف تلبية احتياجات �سكان

الإم��ارة  .ويعك�س النموذج ال�ت��زام احلكومة بو�ضع احتياجات املجتمع
�ضمن �أولوياتها والتوجيه والدعم امل�ستمر لعملية التخطيط والتنمية
ال�شاملة امل�ستدامة وب��ذل كافة اجلهود لتوثيق التوا�صل مع خمتلف
��ش��رائ��ح املجتمع املعنية بخدماتها ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع��ر���ض ن�ت��ائ��ج �أداء
اخلدمات ور�صد �آراء ومقرتحات فئات املجتمع امل�ستهدفة ب�شكل دوري
الأم��ر الذي ميكنها من ا�ست�شراف امل�ستقبل لتطوير اخلدمات وتعزيز
م�ستويات تقدميها .

ر�أ�س اخليمة ..جمعيات النفع العام  5عقود يف ن�شر الثقافة واملعرفة
•• ر�أ�س اخليمة-وام

ت�ضطلع جمعيات النفع العام يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة خالل  5عقود ب�أ�شكالها
وم �ه��ام �ه��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة ب � ��دور ب � ��ارز يف
تطوير املجتمع �إذ تعمل على االرتقاء
ب�شخ�صية ال �ف��رد ب��اع�ت�ب��اره القاعدة
الأ�سا�سية يف بناء املجتمع عن طريق
بث الوعي العامة واملعرفة .وتتواجد
يف ر�أ���س اخليمة  16جمعية نفع عام
امل�شهرة من قبل وزارة تنمية املجتمع
وهي اجلمعية الكيميائية الإماراتية
وم ��رك ��ز ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة االجتماعي
وجمعية االمارات للتنمية االجتماعية
وجمعية نه�ضة امل ��ر�أة وم���س��رح ر�أ�س
اخل �ي �م��ة ال��وط �ن��ي وج�م�ع�ي��ة املطاف
ل�ل�تراث وال�ف�ن��ون ال�شعبية وجمعية
ر�أ�س اخليمة للفنون والرتاث ال�شعبي
وجمعية ب��ن ماجد للفنون ال�شعبية

وال�ت�ج��دي��ف وجمعية �شمل للثقافة
وال�ف�ن��ون ال�شعبية وجمعية الرم�س
ل�ل�ف�ن��ون ال�شعبية وج�م�ع�ي��ة النخيل
ل �ل �ف��ن وال �ت ��راث ال �� �ش �ع �ب��ي وجمعية
ال�شحوح للثقافة وال�ت�راث ال�شعبي
وجمعية اجل�ب��و���س للفنون والرتاث
ال�شعبي وجمعية اجل��زي��رة احلمراء
للفنون ال�شعبية وجمعية ر�أ�س اخليمة
لإحياء الرتاث ال�شعبي وجمعية دعم
م��ر��ض��ى ال �ت �ه��اب الأم� �ع ��اء التقرحي
ب��الإ� �ض��اف��ة اىل ع ��دد م��ن اجلمعيات
اخل�ي�ري��ة يف االم� � ��ارة .وق� ��ال ال�شيخ
� �س��امل ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي رئي�س
دائرة الطريان املدين يف ر�أ�س اخليمة
ال��رئ �ي ����س ال �ف �خ��ري جل �م �ع �ي��ة ر�أ�� ��س
اخليمة للفنون وال�ت�راث ال�شعبي..
" متثل الفنون ال�شعبية الإماراتية
جزءا ال يتجز�أ من الرتاث ال�شعبي يف
دولة الإمارات ويعك�س اختالف وتنوع

الفنون للتنوع الثقايف واالجتماعي
ل�ل ��أف� ��راد ك��ون �ه��ا م��رت �ب �ط��ة ب �ع ��ادات
وتقاليد وقيم را�سخه على اختالف
املنا�سبات واالح ��داث االجتماعية".
و�أكد �أن الرتاث الإماراتي �أ�صيل لأنه
غني مبفرداته وتنوعه الذي يعود �إىل
تنوع بيئات الدولة مو�ضحا �أن الرتاث
يلعب دورا كبريا يف احلفاظ على بقاء
الهوية الثقافية وميثل هوية ال�شعوب
والأمم ومن هذا املفهوم كان البد من
التم�سك ب�أ�صالته وعراقته واملحافظة
ع�ل�ي��ه م��و��ض�ح��ا �أن ع�لاق��ة الإن�سان
بالرتاث عالقة ع�ضوية متثل هويته
وج� ��ذوره ال�ث�ق��اف�ي��ة .و�أ� �ض��اف ال�شيخ
��س��امل ب��ن �سلطان القا�سمي " تتنوع
يف ر�أ� ��س اخليمة ال�ف�ن��ون تبعا لتنوع
ال �ب �ي �ئ��ات وال �� �س �ك��ان ح �ي��ث جن ��د لكل
بيئة يف ر�أ���س اخليمة ولكل جمموعة
ن��وع��ا م��ن ال�ف�ن��ون وامل�لام��ح و�أ�شكاال

ومبتكرات و�أدوات م�ستمدة من البيئة
والفن ال�شعبي حيث توجد جمعيات
الفنون يف امل��دن ال�ساحلية يف االمارة
ال �ت��ي ت �ع �ن��ى ب��ال��ري��ا� �ض��ات البحرية
والتجديف وكذلك جمعيات الفنون
الواقعة بالقرب من املناطق اجلبلية
ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب �ف �ن��ون �ه��ا واهازيجها
اخلا�صة وكذلك مناطق ال�سهول لها
فنونها التي تنتمي لطبيعة بيئتها".
و�أ� � �ش� ��اد ال �� �ش �ي��خ � �س ��امل ب ��ن �سلطان
ال �ق��ا� �س �م��ي ب �ج �ه��ود ج�م�ي��ع جمعيات
ال �ف �ن��ون ال���ش�ع�ب�ي��ة يف ر�أ� � ��س اخليمة
ل��دوره��ا املجتمعي الفعال م��ن خالل
م�شاركاتها يف االح�ت�ف��االت الوطنية
للدولة واملنا�سبات املختلفة وكذلك
تنظيمها ل�ل�م�ه��رج��ان��ات ال�ت��ي تعرف
اف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع ب� ��امل� ��وروث ال�شعبي
وما�ضي الإب��اء واالج��داد .من جانبها
�أك � ��دت �إدارة م �� �س��رح ر�أ� � ��س اخليمة

ال��وط �ن��ي ان �ه��ا وخ�ل��ال ال �ع �ق��ود الـ5
امل��ا� �ض �ي��ة ا� �س �ت �ط��اع��ت ان ت �ط��ور من
احل ��رك ��ة امل �� �س��رح �ي��ة يف �إم� � ��ارة ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة يف خ�ل��ال اح �ت �� �ض��ان �أب �ن ��اء
االم��ارة يف تن�شيط احلركة امل�سرحية
وكذلك الكتاب وامل�ؤلفني واملخرجني
ح �ي��ث � �ش ��ارك م �� �س��رح ر�أ� � ��س اخليمة
ال ��وط �ن ��ي ب �ع �� �ش��رات امل �� �س��رح �ي��ات يف
ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا وح�صد املنت�سبني
على اجل��وائ��ز و��س��وف ي�ستمر امل�سرح
بن�شر ر�سالته التي دائما ما حتر�ص
الإدارات امل �ت �ع��اق �ب��ة ع �ل��ى اي�صالها
وه��ي ن�شر امل�ع��رف��ة ل�ل�أب�ن��اء االم ��ارة.
وقال خلف �سامل بن عنرب مدير عام
جمعية االمارات للتنمية االجتماعية
" نحن يف اجلمعية ن�سعى لإعداد رواد
العمل االجتماعي وتطوير القيادات
لتعزيز م�سرية التنمية االجتماعية
يف دول��ة االم� ��ارات م��ن خ�لال تقدمي

ب��رام��ج وخ��دم��ات اجتماعية وتربوية
وثقافية منوعة لكافة �شرائح املجتمع
حيث ي�ساهم هذا العمل االجتماعي يف
تطوير مهارات الأفراد ب�شتى املجاالت
وي �ع �ط��ي الأف � � ��راد ه��وي��ة اجتماعية
وت �ن �ظ �ي �م �ي��ة وي � �ع� ��زز � �ش �ع ��ور ال �ف ��رد
ب�أهم ّيته وقيمته يف املجتمع وبالتايل
يعزز متا�سك املجتمع وترابط �أفراده
ل �ت �ط��وي��ر امل �ج �ت �م��ع ك �ك��ل واالرت �ق �ـ ��اء
باحلـياة االجتماعية ونحن يف جمعية
االم��ارات للتنمية االجتماعية ن�سعى
�إىل تفعيل امل�شاركة ال�شبابية يف دعم
م�سـرية التنـمية وتوجـيه الطـاقـات
لتـعـزيـز املكت�سبات الوطنية ال�شاملة
يف دول��ة االم� ��ارات م��ن خ�لال تقدمي
برامج وخدمات منوعة لكافة �شرائح
املجتمع" .و�أ� �ض��اف " �أخ ��ذت جمعية
االم � � � � ��ارات ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االجتماعية
ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا �إر�� �س ��اء ق��واع��د التميز

االج�ت�م��اع��ي وحت�ف�ي��ز وت�ق��دي��ر جهود
امل�ب��دع�ين و�إ��س�ه��ام��ات املتميزين عرب
�إط �ل��اق ج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز االجتماعي
التي تهدف �إىل تعزيز ون�شر ثقافة
العمل واالب��داع االجتماعي باعتباره
ج � ��زء م� ��ن ث �ق ��اف ��ة دول � � ��ة االم� � � ��ارات
العربية املتحدة و�إذك��اء روح التناف�س
االي�ج��اب��ي واالب� ��داع خل��دم��ة املجتمع
وت �ق��دي��ر وت� �ك ��رمي ال �ف �ئ��ات املتميزة
م��ن الأف ��راد واجل�م��اع��ات وامل�ؤ�س�سات
يف جم ��االت ال�ع�م��ل االج�ت�م��اع��ي على

م�ستوى الدولة" .و�أ��ش��ار مدير عام
جمعية االمارات للتنمية االجتماعية
اىل ان هناك تنوعا كبريا يف الأعمال
ك��امل�ج��ال����س االج �ت �م��اع �ي��ة وال� � ��دورات
وال�ب��رام� ��ج واجل� ��وائ� ��ز وال �ب �ط ��والت
ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة وم� � ��ن �أه � � ��م الأع � �م� ��ال
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ت �ت��م ع ��ن ط��ري��ق تقدمي
دورات وحما�ضرات يف �شتى املجاالت
لكافة ��ش��رائ��ح املجتمع ان�ط�لاق��ا من
احلمالت يف املدار�س والور�ش اخلا�صة
بال�سنع الإماراتي.

كلية دبي لل�سياحة تطلق م�سارا �أكادمييا جديدا بالتعاون �أكادميية �أبوظبي الق�ضائية تنظم ور�شة
حول قواعد الإثبات يف النزاعات العمالية
مع جامعة ليفربول جون مور�س الربيطانية
•• �أبوظبي-وام

•• دبي-وام:

�أعلنت كلية دبي لل�سياحة  -التابعة
لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
ب��دب��ي دب��ي لل�سياحة  -ع��ن �إطالقها
م �� �س��ارا �أك��ادمي �ي��ا ج��دي��دا لطالبها
بالتعاون مع جامعة "ليفربول جون
مور�س" �إحدى �أعرق و�أكرب امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف اململكة املتحدة.
وي �ت �ي ��ح امل� ��� �س ��ار اجل� ��دي� ��د للطالب
احلا�صلني على �شهادة ال��دب�ل��وم من
كلية دبي لل�سياحة وفقا ملعدل معني
فر�صة موا�صلة تعليمهم واحل�صول
على درجة البكالوريو�س "مع مرتبة
ال�شرف" من جامعة "ليفربول جون
مور�س"  .وت���س�ه��م ه��ذه اخل �ط��وة يف
دعم م�ساعي الكلية الرامية لتزويد
ط�لاب�ه��ا مب���س��ارات تعليمية متعددة
وجم �م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن اخليارات
الأكادميية رفيعة امل�ستوى.
وتتيح كلية دبي لل�سياحة  -بو�صفها
م�ؤ�س�سة تعليم مهني معتمدة ورائدة
 الفر�صة لطالبها الكت�ساب �شهادة�أك��ادمي�ي��ة يف ك� ّل مرحلة م��ن مراحل
درا� �س �ت �ه ��م ف �ي �ه��ا ب � ��دءا م ��ن �شهادة
برنامج مدته عام واح��د يف ال�سياحة
�أو الفعاليات �أو ال�ضيافة �أو جتارة
التجزئة �أو فنون الطهي.
ومي�ك��ن للطالب ال��راغ�ب�ين مبتابعة
درا� �س �ت �ه��م واحل��ا� �ص �ل�ين ع�ل��ى املعدل
املطلوب التقدم لربنامج الدبلوم مع
�سنة درا�سية �إ�ضافية قبل الت�سجيل
يف ب��رن��ام��ج ال��دب �ل��وم امل �ت �ق��دم ال ��ذي
يفتح امل �ج��ال للح�صول ع�ل��ى �شهادة

البكالوريو�س "مع مرتبة ال�شرف"
يف �إدارة الفعاليات �أو �إدارة ال�سياحة
ال ��دول� �ي ��ة �أو �إدارة �أع � �م� ��ال جت ��ارة
التجزئة.
و�ست�سهم �شهادات البكالوريو�س "مع
م��رت�ب��ة ال�شرف" امل�ع�ت�م��دة يف �إع ��داد
ال�ط�لاب ل��دخ��ول ق�ط��اع ال�سياحة يف
دب��ي وامل�ساهمة ب�شكل ف��اع��ل يف دعم
ورع ��اي ��ة ج �ي��ل ج��دي��د م ��ن املهنيني
املتخ�ص�صني يف جمال ال�سياحة �سواء
ك��ان��وا م��ن امل��واط�ن�ين الإم��ارات �ي�ين �أو
الوافدين.
وق��ال عي�سى ب��ن حا�ضر امل��دي��ر العام
ل�ك�ل�ي��ة دب ��ي ل�ل���س�ي��اح��ة" :ي�سر كلية
دب��ي لل�سياحة �إط�لاق ه��ذا الربنامج
الفريد لل�شهادات العليا والذي ي�سهم
ب�شكل فاعل يف �إعداد الطالب لدخول
جم��االت العمل املختلفة يف القطاع

ال�سياحي".
و�أ� � �ض� ��اف �أن ال �� �ش��راك��ة م ��ع جامعة
"ليفربول جون مور�س"�ست�سهم يف
دع��م ال �ت��زام الكلية ال��را��س��خ بتزويد
الطالب بتجارب تعليمية ا�ستثنائية
ف���ض�لا ع��ن ت�ع��زي��ز ج �ه��ود ك�ل�ي��ة دبي
ل�ل���س�ي��اح��ة ال��رام �ي��ة لإع� � ��داد ك ��وادر
وطنية م�ؤهلة بكافة امل �ه��ارات التي
يتطلبها � �س��وق ال�ع�م��ل يف امل�ستقبل
و�إر�� �س ��اء م�ع��اي�ير رف�ي�ع��ة امل���س�ت��وى يف
جم� ��ال ت �ق ��دمي اخل ��دم ��ات وحتقيق
التميز املهني يف القطاع ال�سياحي .
ب��دوره �أع��رب تيم نيكول نائب مدير
ق�سم كلية �إدارة الأع �م��ال واحلقوق
يف جامعة" ل�ي�ف��رب��ول ج ��ون مور�س
ع ��ن � �س �ع��ادت��ه ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع كلية
دب��ي لل�سياحة الف�ت��ا �إىل �أن �إحدى
العنا�صر الرئي�سية ل�ه��ذه ال�شراكة

تتمثل يف م��واءم��ة امل�ب��ادئ الأ�سا�سية
لكلتا امل�ؤ�س�ستني التعليميتني بهدف
توفري برامج تعليمية عالية اجلودة
تركز على القطاع وتواكب احتياجات
خم�ت�ل��ف الأط� � ��راف ع �ل��ى امل�ستويات
املحلية والوطنية والعاملية.
وي �ت �ي��ح امل �� �س��ار ل �ل �ط�لاب احلا�صلني
على م��ؤه�لات الدبلوم املطلوبة من
كلية دب��ي لل�سياحة ف��ر��ص��ة متابعة
حت�صيلهم العلمي من خ�لال درا�سة
�سنتهم الأخرية يف جامعة "ليفربول
جون مور�س".
وتتاح فر�صة الت�سجيل يف كلية دبي
لل�سياحة اع�ت�ب��ارا م��ن �شهر �سبتمرب
امل �ق �ب��ل  ..ف�ي�م��ا مي �ك��ن زي � ��ارة املوقع
الإل� � �ك �ت��روينhttps://dct. :
 /ac.aeل�ل�ت�ع��رف ع��ن امل��زي��د من
املعلومات.

ن� �ظ� �م ��ت �أك � ��ادمي� � �ي � ��ة �أب ��وظ � �ب ��ي
الق�ضائية ،ور�شة عمل حول قواعد
الإث �ب��ات يف ال�ن��زاع��ات العمالية يف
�ضوء م�ستحدثات قانون االثبات
رق��م  27ل�سنة  2020مب�شاركة
 42م��ن ق�ضاة حمكمة النق�ض
و�إدارة التفتي�ش الق�ضائي بدائرة
ال �ق �� �ض��اء يف �أب ��وظ � �ب ��ي ،وق�ضاة
املحكمة العمالية والدوائر املدنية
التي تنظر النزاعات ذات ال�صلة.
و�أو�ضحت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي
�أن �ه��ا ق��ام��ت ب �ن��اء ع �ل��ى توجيهات
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة
ال�ق���ض��اء ،ب��ال�ع��دي��د م��ن املبادرات
ن�ح��و ت�سهيل و� �ص��ول ال�ع�م��ال �إىل
العدالة واحل�صول على حقوقهم
التي ي�ضمنها القانون مبا يتوافق
م� ��ع امل� �ع ��اي�ي�ر ال ��دول � �ي ��ة حلقوق مكانة �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي التناف�سية الق�ضائية �أن الور�شة تهدف �إىل
ع��امل�ي�اً .و�أك ��دت �أك��ادمي�ي��ة �أبوظبي توحيد االجتهاد الق�ضائي ب�ش�أن
الإن�سان.
و�أ� �ض��اف��ت �إن ال��ور���ش التدريبية
ال�ت��ي تقدمها الأك��ادمي�ي��ة لق�ضاة
امل �ح �ك �م��ة ال �ع �م��ال �ي��ة ت� ��أت ��ي �ضمن
الربنامج التدريبي املتكامل الذي
اع�ت�م��ده ��س�ع��ادة امل�ست�شار يو�سف
�سعيد العربي وكيل دائرة الق�ضاء
يف �أب��وظ �ب��ي رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
الأك��ادمي�ي��ة ل�ع��ام  ،2021بهدف
جت��وي��د �أداء ال �ق �� �ض��اء العمايل،
وامل���س��اه�م��ة يف حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي واالجتماعي والأمني
يف امل �ج �ت �م��ع ،وب ��ال� �ت ��ايل تدعيم

تف�سري �أحكام قانون االثبات رقم
 27ل�سنة  ،2020وتي�سري تطبيق
�أحكامه على الوجه ال�صحيح مبا
يحقق ا�ستقرار املمار�سة الق�ضائية،
وذل��ك عرب �إث��راء الفكر القانوين
الق�ضائي ب�ين ال���س��ادة الق�ضاة يف
ال��دوائ��ر املخت�صة م�شري ًة �إىل �أن
ال��ور��ش��ة ت�ضمنت مناق�شة ق�ضية
اف�ترا��ض�ي��ة مت عر�ضها وحتليلها
م��ن ق�ب��ل امل���ش��ارك�ين ب�ه��دف و�ضع
م�ب��ادئ م�شرتكة يف ت�ن��اول قواعد
الإث� � �ب � ��ات يف �� �ض ��وء امل�ستجدات
الت�شريعية الواردة يف القانون رقم
 27لعام .2020
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�صحة دبي تد�شن مركز بر دبي خلدمات اللياقة الطبية النيابة العامة للدولة تو�ضح جرمية ن�شر �أخبار التحقيقات
•• دبي -وام

د��ش�ن��ت هيئة ال�صحة ب��دب��ي �أم ����س "مركز ب��ر دب��ي خل��دم��ات اللياقة
الطبية" ال��ذي فتح �أب��واب��ه لإج��راء الفحو�صات الطبية جلميع فئات
املقيمني وجاء ك�إ�ضافة ل�سل�سلة مراكز فح�ص اللياقة الطبية املنت�شرة
يف دبي والبالغ عددها  17مركزا.
و�أو�ضحت مي�ساء الب�ستاين مديرة �إدارة اللياقة الطبية يف الهيئة �أن
املركز امل�ستحدث مت ت�شييده وفق �أعلى املوا�صفات والت�صاميم وجتهيزه
ب�أف�ضل التقنيات والو�سائل الطبية الذكية ورف��ده بعنا�صر وكوادر
ب�شرية طبية و�إدارية لها خربتها ومتيزها.
وقالت �إن الإمكانيات الكبرية التي ميتلكها "مركز بر دب��ي خلدمات
اللياقة الطبية" �ساعدت كثريا يف البدء بطاقة ا�ستيعابية ت�صل �إىل

 500متعامل يومياً م�ؤكدة �أن الهيئة لديها القدرات الالزمة لرفع
الطاقة اال�ستيعابية حالة تزايد الطلب على خدمات املركز م�ستقبال
م�ن��وه��ة ب� ��أن امل��رك��ز ي�ستقبل املتعاملني ب��داي��ة م��ن ال���س��اع��ة ال�سابعة
والن�صف �صباحا وحتى الثانية والن�صف بعد الظهر خالل الأي��ام من
الأحد حتى اخلمي�س.
وذكرت �أن هيئة ال�صحة بدبي حر�صت على توفري مناخ �صحي �آمن داخل
املركز ك�سائر املراكز الأخرى وب�سطت جميع �إجراءات الفح�ص لت�سهيل
رحلة املتعاملني منذ اللحظة الأوىل لدخول املركز وحتى �إجناز جميع
خطوات الفح�ص ،التي اعتمدت على �أحدث التقنيات.
و�أ�ضافت �أنه ميكن للمتعاملني الدخول على املوقع الإلكرتوين لهيئة
ال�صحة بدبي للإختيار ما بني باقات اخلدمات املتوفرة يف املركز ح�سب
ما يتنا�سب وكل متعامل.

•• ابوظبي-وام

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة من خالل مادة فيلمية ن�شرتها على ح�ساباتها
يف مواقع التوا�صل االجتماعي جرمية ن�شر اخبار التحقيقات ب�إحدى طرق
العالنية اذا كانت �سلطة التحقيق قد حظرت �إذاعة �شيء منه .
و�أ� �ش��ارت النيابة العامة �إىل �أن��ه طبقا للمادة  264م��ن ق��ان��ون العقوبات
االحتادي يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني �أو بالغرامة  ،كل من ن�شر
ب�إحدى طرق العالنية :
� 1أخبارا يف �ش�أن حتقيق قائم يف جرمية �أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق� ،إذا كانت �سلطة التحقيق قد حظرت �إذاعة �شيء منه .
� 2-إخبارا ب�ش�أن التحقيقات �أو الإج��راءات يف دع��اوى الن�سب �أو الزوجية

�أو احل�ضانة �أو الطالق �أو النفقة �أو التفريق �أو الزنا �أو القذف �أو �إف�شاء
الأ�سرار .
� 3أ�سماء �أو �صور املتهمني الأحداث .� 4أ�سماء �أو �صور املجني عليهم يف جرائم االعتداء على العر�ض .� 5أ�سماء �أو �صور املحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة . 6مداوالت املحاكم .� 7أخبارا يف �ش�أن الدعاوى التي قررت املحاكم نظرها يف جل�سة �سرية �أومنعت ن�شرها .
وي�أتي ن�شر ه��ذه املعلومات يف �إط��ار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة
لتعزيز الثقافة القانونية بني �أف��راد املجتمع ،ورفع م�ستوى وعي اجلمهور
بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.
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عدد م�شاهدات من�صة (مدر�سة) املفتوحة باللغة العربية يت�ضاعف � 220%أثناء اجلائحة
•• دبي-وام

غ �ي��رت ج ��ائ �ح ��ة ف �ي�رو�� ��س ك ��ورون ��ا
امل�ستجد "كوفيد "-19منط احلياة،
وت ّغريت معها �آليات العمل والت ّعلم
والتعليم .لكن حتدي التباعد الذي
ف��ر� �ض �ت��ه الإج� � � � ��راءات االح �ت�رازي ��ة
والوقائية املرافقة للجائحة العاملية
خ�ل��ق ف��ر��ص�اً ج��دي��دة و� �س � ّرع تطبيق
مناذج رقمية و�إلكرتونية يف خمتلف
مناحي احلياة.
وب �ع��د �أن ك ��ان ال �ك �ث�ي�رون يعتربون
ت�ل��ك الأمن ��اط م�ث��ل ال�ع�م��ل ع��ن بُعد
وال �ت �ع �ل �ي��م االف�ت�را�� �ض ��ي والرقمي
والإلكرتوين جتريبية� ،أثبتت الفرتة
املا�ضية باملعطيات والأرق��ام جناحات
ن��وع�ي��ة ل�ل�ع��دي��د م��ن ه ��ذه التجارب
و�أكدت قدرة املجتمع الب�شري العالية
على الت�أقلم ال�سريع والت ّكيف املرن
وحتويل التحديات �إىل فر�ص.
وم ��ن ت�ل��ك ال �ف��ر���ص ال �ت��ي ك��ان��ت قد
ح �ق �ق��ت اجل ��اه ��زي ��ة ال� �ت ��ام ��ة حتى
ق �ب��ل ج��ائ �ح��ة كوفيد -19من�صة
"مدر�سة" التعليمية الإلكرتونية
املفتوحة الأك�بر عربياً ،التي �شكلت
م �ن��ذ ان �ط�ل�اق �ت �ه��ا ف� �ك ��رة متكاملة
املعامل ومن�صة �شاملة مبو�ضوعاتهم
العلمية ودور���س الفيديو التعليمية
املتنوعة التي �ضمتها ،و�إذا بها خالل
ف�ت�رة ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ت��وف��ر خياراً
نوعياً مفتوحاً لع�شرات املاليني من
املتعلمني باللغة العربية �أينما كانوا
ويف �أي وقت ودون مقابل.
و� �ش �ك �ل��ت "مدر�سة" ،وه� ��ي �إح� ��دى
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية التي انطلقت ع��ام ،2018
خ� �ي ��اراً ع �م �ل �ي �اً وم ��وث ��وق� �اً للطالب
وامل�ع�ل�م�ين و�أول� �ي ��اء الأم � ��ور ،بف�ضل
اك �ت �م��ال حم �ت��واه��ا ال�ت�ع�ل�ي�م��ي الذي
ي �غ �ط��ي �أه� � ��م م ��و�� �ض ��وع ��ات العلوم
وال� �ف� �ي ��زي ��اء وال �ك �ي �م �ي��اء والأح � �ي� ��اء
وال��ري��ا� �ض �ي��ات وال �ه �ن��د� �س��ة واللغة
ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �م��راح��ل ال��درا� �س �ي��ة من
ريا�ض الأطفال وحتى نهاية املرحلة
الثانوية.
ور�أت الطالبة �شيخة حممد الكعبي
�أن املن�صة �ساعدت بتوفري معلومات
للطلبة يف خمتلف ال�ع�ل��وم للرجوع
ال�ي�ه��ا يف جميع الأوق � ��ات ،خ��ا��ص��ة يف
م��وا� �ض �ي��ع ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة والعلوم
العامة والفيزياء والأحياء والكيمياء
وع � �ل� ��وم امل �� �س �ت �ق �ب��ل ال � �ت ��ي حتتوي
ع�ل��ى �أف �ك��ار خم�ت�ل�ف��ة ،متمنية ربط
ال��درو���س م�ستقب ً
ال مبحتوى العلوم
املتخ�ص�صة يف اجلامعات بحيث تكون
مرجعاً للطلبة.
ف�ي�م��ا ي �ق��ول ال �ط��ال��ب م�ه�ير ارحمه
امل��ازم��ي �إن "مدر�سة" مت�ي��زت منذ
�إط�ل�اق �ه��ا ب �ت��وظ �ي��ف التكنولوجيا
والربامج احلديثة يف التعلم الذكي،
مب��ا ي�ح�ق��ق ��س�ه��ول��ة ال�ت�ع�ل��م و�سرعة
ف�ه��م امل �ع �ل��وم��ة ،م �ع �ت�براً �أن املن�صة

الرقمية املفتوحة وفرت مو�ضوعات
خمتلف هامة مثل املوا�ضيع ال�صحية
ال �ت��ي تنعك�س �إي �ج��اب �اً ع�ل��ى معرفة
الطالب وحياته ال�شخ�صية وحميطه
االجتماعي.
وكان مبد�أ "العدالة يف التعليم" هو
املنهج ال��ذي تعتمده مدر�سة والذي
ه ��و �أو�� �س ��ع يف �أب� �ع ��اده وتطبيقاتها
م��ن م �ب��ادئ "امل�ساواة يف التعليم"
و"التعليم للجميع" ،وه��و م��ا جعل
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية التي ت�شرف على عملياتها
�ضمن حم��ور ن�شر التعليم واملعرفة
تتيح حمتواها عاملي امل�ستوى جماناً
لتمكني ك��اف��ة ال�ف�ئ��ات م��ن الو�صول
�إىل �أدوات التعلم الرقمي املبا�شر دون
و�سيط �أو ر�سوم �أو عوائق لوج�ستية،
خا�صة يف زم��ن جائحة كوفيد-19
التي �أحدثت ه ّزات عامودية يف نظم
التعليم القائمة.
وتعترب املعلمة لينا خالد زعيرت �أن
من�صة م��در��س��ة �ساهمت يف ت�سهيل
و�� �ص ��ول امل �ع �ل��وم��ة ل �ل �ط��ال��ب �أينما
ك ��ان؛ ح�ت��ى �أث �ن��اء التعليم ع��ن بعد،
لكونها من�صة �إل�ك�ترون�ي��ة جمانية
م� �ت ��اح ��ة لأك� �ث ��ر م� ��ن  50مليون
ط��ال��ب ع��رب��ي ،مت�ك��ن امل�ستخدم من
ال��دخ��ول وم�شاهدة املحتوى املالئم
الحتياجاته بكل �سهولة .وهي ترى
�أن مت ّيز حمتوى "مدر�سة" يتمثل
يف خطة تعريب مدرو�سة ملواد العلوم
وال��ري��ا� �ض �ي��ات ّ
مت� ��ت ف �ي �ه��ا مراعاة
احتياجات الطلبة التعليمية يف �شتى
امل��راح��ل ال��درا� �س �ي��ة ،وت�ط�ب�ي��ق �أرقى
املعايري وال�ضوابط الفنية يف اختيار
املواد العلمية ،ومواءمتها مبا يتوافق
مع املناهج املعتمدة يف الوطن العربي
وامل�ؤ�س�سات التعليمية العاملية.
�أم � � ��ا ع ��اب ��د ع� �ث� �م ��ان حم� �م ��د� ،أح� ��د
�أول�ي��اء الأم ��ور ،وال��ذي يتابع من�صة
"مدر�سة" ،فقال �إنها مكنت املعلمني
من توفري مدر�سة بديلة الحتوائها
على التخ�ص�صات املختلفة و�إمكانية
دخولها يف �أي وقت من قبل املعلمني
والطلبة معترباً �أنها م�صدر هام من
م�صادر العلم ،خا�صة يف مو�ضوعات
م�ه�م��ة م �ث��ل ال �ع �ل��وم ال �ع��ام��ة وعلوم
الأحياء والتي تدعم الطلبة وتنمي
م�ستواهم ،داعياً �إىل تعميمها ب�شكل

�أك �ب��ر ل �ل �م��دار���س وت ��وف�ي�ر تدريب
مب�سط لطريقة ا�ستخدامها لأكرب
ع��دد مم�ك��ن م��ن امل�ت�ع�ل�م�ين .وخالل
ف�ترة جائحة ك��ورون��ا وف��رت من�صة
مدر�سة خياراً نوعياً مفتوحاً لع�شرات
املاليني من املتعلمني باللغة العربية
حيث ت�ضاعف عدد م�شاهدات من�صة
"مدر�سة" ب �ي�ن ع ��ام ��ي 2019
و 2020بن�سبة  220%بالتزامن
مع جائحة كوفيد -19والتغيريات
ال�ت��ي �صاحبتها على �أمن ��اط التع ّلم
والتعليم لي�صعد م��ن  6.7مليوناً
ع � ��ام  2019ق �ب��ل اجل ��ائ� �ح ��ة �إىل
 21.6مليوناً ع��ام  2020لي�صل
ع� ��دد امل �� �ش��اه��دات �إىل  44مليون
م�شاهدة حتى يومنا هذا.
وح�سب التقرير فقد �سجلت من�صة
"مدر�سة" م �� �ش ��اه ��دات مليونية
ملحتواها التعليمي الرقمي النوعي
م��ن  100دول��ة ح��ول ال�ع��امل ولي�س
م��ن ال�ع��امل العربي وح�سب ،لت�شكل
� �ش �ب �ك��ة م �ع��رف �ي��ة وم �ل �ت �ق��ى ملاليني
امل �� �ش�ت�رك�ي�ن ال ��ذي ��ن ي �ط �ل �ع��ون على
حم�ت��واه��ا ي��وم�ي�اً م��ن ج�ه��ات العامل
الأربع ،واحتلت ال�سعودية والإمارات
وم���ص��ر وال� �ع ��راق واجل ��زائ ��ر ال ��دول
الأك�ثر م�شاهدة لفيديوهات من�صة
"مدر�سة" بعد كوفيد -19وخالل
التعلم عن بعد.
وت�ق��ول �أ�سماء �سعيد حممد خذيل،
ن��ائ��ب م��دي��ر� ،إن من�صة "مدر�سة"
م�ن��ّ��ص��ة تعليمية �إل�ك�ترون�ي��ة بفكرة
ا�ستثنائية ورائ��دة ،وهي من املن�صات
الداعمة للمعلمني والطلبة و�أولياء
الأم � ��ور والإدارات امل��در� �س �ي��ة حيث
ت ��وف ��ر م �� �س��اح��ة م �ت �ك��ام �ل��ة لتقوية
املهارات الأ�سا�سية للطلبة ب�شكل ذاتي
وبطريقة وا�ضحة ومت�سل�سلة لفهم
الطالب ،كما �أنها �أتاحت عدة �أن�شطة
ذاتية مثل امل�سابقات وجنوم املدر�سة
وامل�ه�م��ات ومكتبة الفيديوهات مما
ي�ساعد الطالب على تقييم ما تعلمه
ذاتيا وي�ساعد ويل الأمر على متابعة
�إجناز الأبناء.
وه � ��ي ت �ت �ط �ل��ع �إىل ت ��و� �س ��ع من�صة
مدر�سة م�ستقب ً
ال لت�ضم �أن ي�ضاف
�إليها لغات �أخ��رى مثل الإجنليزية
وال���ص�ي�ن�ي��ة وال�ف��رن���س�ي��ة وموا�ضيع
جديدة مثل ري��ادة الأعمال وطريقة

البحوث العلمية ومهارات الت�صميم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا لأن �ه��ا م��ن املهارات
امل�ستقبلية للطلبة.
واليوم يف � ،2021سجلت "مدر�سة"،
�إحدى "مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية" ،منذ �إطالقها عام
 2018وحتى الآن �أك�ثر من 44
مليون م�شاهدة م��ن خمتلف �أنحاء
ال �ع��امل ت��اب �ع��ت امل �ح �ت��وى التعليمي
ال ��رق� �م ��ي امل � �ج� ��اين ال � � ��ذي ت ��وف ��ره
املن�صة ،كما قدمت منذ انطالقتها
م��ا جمموعه �أك�ثر م��ن  1.3مليون
�� �س ��اع ��ة م� ��ن امل� �ح� �ت ��وى التعليمي
متعدد الو�سائط ،ال��ذي يغطي مواد
الريا�ضيات والعلوم واللغة العربية
مل�خ�ت�ل��ف امل ��راح ��ل ال��درا� �س �ي��ة ب� ��دءاً
م��ن ري��ا���ض الأط �ف��ال وح�ت��ى املرحلة
الثانوية.
و�أجن � ��زت "مدر�سة" ح�ت��ى تاريخه
 6,823فيديو تعليميا عمل على
�إع� ��داد حم �ت��واه ن�خ�ب��ة م��ن اخل�ب�راء
ال�ترب��وي�ين واملتخ�ص�صني يف املواد
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،ف �ي �م��ا �أجن � ��زه و�أنتجه
جم �م��وع��ة م ��ن امل ��واه ��ب واخل�ب��رات
الإب��داع�ي��ة لتقدمي جت��رب��ة تعليمية
مفيدة وممتعة يف �آن.
وق � ��ارب ع ��دد امل �� �ش�ترك�ين امل�سجلني
ر� �س �م �ي �اً ع �ل��ى امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت�روين
مل�ن���ص��ة "مدر�سة"  2.98مليوناً
حتى الآن ،فيما يعتمد املاليني على
قناة "مدر�سة" على موقع يوتيوب
مل �� �ش��اه��دة ك ��ل ج��دي��د م ��ن املحتوى
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ودرو�� � ��س ال �ف �ي��دي��و التي
تقدمها با�ستمرار.
وي �ق��ول امل�ع�ل��م خ��ال��د ع �ب��داهلل �صالح
امل�ع�م��ري �إن من�صة م��در��س��ة ت�ساهم
يف ب �ن��اء ��ش�خ���ص�ي��ة ال �ط��ال��ب القادر
ع�ل��ى االع�ت�م��اد ع�ل��ى نف�سه وتطوير
قدراته ب�شكل ذاتي م�ؤكداً �أنها �شكلت
م���ص��دراً للتوعية وال�ت��وج�ي��ه خالل
ج��ائ �ح��ة كوفيد .-19ف �ي �م��ا ترى
املعلمة �إن ملن�صة "مدر�سة" �أثر كبري
يف تنظيم وترتيب املعلومات املقدمة
للطالب واملعلم على حد �سواء حيث
توفر كافة املو�ضوعات والفيديوهات
الداعمة للمناهج الدرا�سية و�أدوات
املعلم يف �آن .ويفيد تقرير �أداء من�صة
"مدر�سة" خ�ل�ال ف�ت�رة اجلائحة
�إىل �أن ع ��دد اق�ت�راح ��ات امل�شاهدة

ل�ف�ي��دي��وه��ات "مدر�سة" ع�ل��ى موقع
"يوتيوب" ارتفع من � 99ألفاً �إىل
 4.7مليون خالل عام  ،2020مبا
يعزوه التقرير �إىل موا�صلة من�صة
"مدر�سة" عملية �إنتاج ورفع املحتوى
اجل ��دي ��د ب��ا� �س �ت �م��رار ط� � ��وال فرتة
اجل��ائ �ح��ة ،م��ا خ�ل��ق �أمن� ��اط متابعة
منتظمة ملحتواها التعليمي ،ورفع
ن�سبة عودة امل�شاهدين �إىل .35%
وت�صدّر املوقع الإل�ك�تروين للمن�صة
 www.madrasa.orgقائمة
امل�صادر اخلارجية مل�شاهدات حمتوى
"مدر�سة" بن�سبة  51.6%تاله
موقع البحث العاملي "جوجل" ،ثم
ت�ط�ب�ي��ق ال�ترا� �س��ل ال �ف ��وري "وات�س
�آب" ،وموقع "يوتيوب".
وت �ع �م ��ل م �ن �� �ص��ة "مدر�سة" على
ت� �ق ��دمي حم� �ت ��وى ت �ع �ل �ي �م��ي متميز
باللغة العربية يف مو�ضوعات العلوم
وال��ري��ا� �ض �ي��ات وال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة يف
م�ت�ن��اول ال �ط�لاب وامل�ت�ع� ّل�م�ين �ضمن
كافة املراحل املدر�سية بدءاً من ريا�ض
الأطفال وحتى املرحلة الثانوية.
وفيما تعترب عزة عبيد �سعيد� ،إحدى
�أولياء الأمور� ،أن �أبرز مميزات من�صة
"مدر�سة" ه��ي ت�ع��زي��ز اال�ستخدام
التقني للو�سائط الرقمية والتعلم
الذكي والوعي ب��ه ،و�إمكانية تواجد
�أف��راد من الأ��س��رة مع الطلبة خالل
ف�ت�رة ت�ل�ق��ي ال ��درو� ��س ،ت ��رى �سلمى
را�شد بطي الظاهري� ،إح��دى �أولياء
الأم��ور� ،أن "مدر�سة" ت�ساعد الأبناء
م ��ن ح �ي��ث ت �ق��دمي ال ��دع ��م العلمي
واملعريف و�إك�سابهم املهارات الالزمة
واملطلوبة حا�ضراً وم�ستقب ً
ال.
وت�صدرت اللغة العربية ،مبا يف ذلك
درو� � ��س ال � �ق ��راءة وق ��واع ��د الإم �ل��اء
والنحو وتركيب اجلمل ،مو�ضوعات
ال �ب �ح��ث وامل �� �ش ��اه ��دات ع �ل��ى من�صة
"مدر�سة" التعليمية الرقمية الأكرب
ع��رب �ي �اً وامل �ف �ت��وح��ة لأك�ث��ر م ��ن 50
مليون طالب ومتعلم للغة العربية.
واعتمد �أ��س��ات��ذة املرحلة االبتدائية
ب �� �ش �ك��ل خ ��ا� ��ص ع �ل��ى درو� � � ��س اللغة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل � �ت� ��وف� ��رة ع� �ل ��ى من�صة
"مدر�سة" ل�ت��دري��ب الأط �ف��ال على
احل��روف وم�ب��ادئ ال�ق��راءة والكتابة،
ف�ي�م��ا ا��س�ت�ف��اد امل�ع�ل�م��ون ب���ش�ك��ل عام
م� ��ن حم� �ت ��وى امل �ن �� �ص��ة يف خمتلف

املو�ضوعات خالل جتربة التعليم عن
بعد بالتزامن مع تطبيق الإجراءات
االح�ترازي��ة ال�صحية التي فر�ضتها
لفرتات زمنية جائحة كوفيد.-19
وكانت من�صة "مدر�سة" الإلكرتونية
�أ�ضافت درو���س تعليم اللغة العربية
�إىل قائمة �آالف الدرو�س التعليمية
التي توفرها رقمياً وبالفيديو� ،ضمن
م �� �ش��روع م �ت �ك��ام��ل ن �ف��ذت��ه لتقدمي
 1000در���س تعليمي بالفيديو يف
تخ�ص�صات اللغة العربية قبل نهاية
عام .2020
وتقدم الدرو�س قواعد اللغة العربية،
ومهارات التحدث والكتابة ،وغريها
من املهارات اللغوية ملختلف املراحل
الدرا�سية ب�شكل م�ت��درج ،فيما يتبع
ك��ل ف�ي��دي��و جم�م��وع��ة م��ن الأ�سئلة
اال�ستيعابية للتقييم.
وتتنوع الدرو�س على من�صة مدر�سة
ل �ت �� �ش �م��ل  800ف� �ي ��دي ��و تعليمي
ل�ل�م��راح��ل م��ن ال���ص��ف الأول وحتى
ال���ص��ف ال �ث��اين ع���ش��ر و 200ق�صة
م� ��� �ص ��ورة ت� �ق ��دم م � �ه� ��ارات ال � �ق ��راءة
للأطفال من مرحلة ريا�ض الأطفال
وامل��رح�ل��ة االب�ت��دائ�ي��ة ب�أ�سلوب ممتع
ويف ق��ال��ب ق�ص�صي ت�ق��دم��ه املن�صة
ع�ب�ر ��ش�خ���ص�ي��ات ك��رت��ون�ي��ة طورتها
ف��رق امل�ح�ت��وى الإب ��داع ��ي يف املن�صة
خ�صي�صاً لهذا الهدف.
ويف وق��ت ت�شري ف�ي��ه ب�ي��ان��ات �إىل �أن
ح�ج��م امل�ح�ت��وى ال�ع��رب��ي ع�ل��ى �شبكة
الإنرتنت ال يتجاوز  3%من جممل
املحتوى املتوفر فيما ي�شكل متحدثو
العربية  5%من م�ستخدمي �شبكة
الإنرتنت ،ت�سهم "مدر�سة" يف �إثراء
امل �ح �ت��وى ال��رق �م��ي امل �ت��وف��ر باللغة
ال �ع��رب �ي��ة ت��وف�ي�ر م �ن �� ّ��ص��ة تعليمية
�إلكرتونية لع�شرات ماليني الطلبة
العرب ومتعلمي اللغة العربية ت�ضم
حمتوى تعليمياً نوعياً متاحاً يف �أي
زم��ان وم �ك��ان .وت�ستفيد "مدر�سة"
من �أح��دث املناهج العاملية يف العلوم
وال��ري��ا��ض�ي��ات وال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة� ،إىل
جانب االرتقاء عربياً بواقع التعليم،
وت��و��س�ي��ع خ �ي��ارات و�آف� ��اق التح�صيل
العلمي واملعريف �أمام ماليني الطلبة
ال � �ع� ��رب ،وت �ط��وي��ر �أمن� � ��اط التعلم
ال��ذات��ي وامل�ستمر ،ب�شكل يك ّمل دور
امل�ؤ�س�سات التعليمية واملناهج لكافة

املراحل الدرا�سية حتى نهاية املرحلة
الثانوية.
وي�ل�ف��ت ع�ب��دال�ع��زي��ز �أح �م��د �سليمان
املازمي ،مدير مدر�سة� ،إىل �أن �أكرث ما
مييز من�صة مدر�سة هو املو�ضوعات
ال �ع �ل �م �ي ��ة ال � �ت� ��ي تحُ � ��اك � ��ي ال� ��ذك� ��اء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،وع �ن��ا� �ص��ر التحفيز
والت�شويق التي توفرها واملو�ضوعات
التي تدعم املعلم والطالب يف املنهاج
ال��درا� �س��ي ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الألعاب
املختلفة امل��وج��ودة يف املن�صة ،الفتاً
�إىل �أنها قدّمت معلومات نوعية حول
التعامل الآمن مع جائحة كوفيد19
وال�ن���ص��ائ��ح والإر� � �ش� ��ادات ال �ه��ام��ة يف
التعامل مع املر�ض ،وقدمت احللول
واملقرتحات املهمة يف تنمية �شخ�صية
الفرد وجودة احلياة.
وت� �ع� �م ��ل "مدر�سة" ع� �ل ��ى تعزيز
خمرجات التعليم وم�ساندة املتعلمني
وامل�ع�ل�م�ين و�أول� �ي ��اء الأم � ��ور بتوفري
حمتوى تعليمي رقمي نوعي متميز
وفق �أعلى املعايري العلمية والرتبوية
ومب���س��اه�م��ة ن�خ�ب��ة م��ن الرتبويني
واخل �ب��راء ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل توظيف
�آل �ي��ات �إب��داع �ي��ة مم�ت�ع��ة يف تدري�س
امل��و� �ض��وع��ات ،وت �ق ��دمي ل �غ��ة �سل�سة
ت �خ��اط��ب اجل �ي��ل اجل��دي��د والفئات
العمرية املختلفة ،ف�ض ً
ال عن توفري
�أك�ث�ر م��ن  6,800در� ��س بالفيديو
مل �خ �ت �ل��ف امل � � � ��واد ول� �ك ��اف ��ة امل ��راح ��ل
ال ��درا�� �س� �ي ��ة.وي� �ق ��ع �إن � �ت� ��اج حمتوى
تعليمي رق �م��ي وم���ص��ور مل ��ادة اللغة
العربية �ضمن خطة متكاملة و�ضعها
فريق من�صة مدر�سة ،بالتعاون مع
اخل �ب�راء وال�ت�رب��وي�ي�ن ،م��ن �أ�ساتذة
ج��ام �ع �ي�ين وم �ع �ل �م�ين و�أك ��ادمي �ي�ي�ن
وخم� �ت� ��� �ص�ي�ن ب� �ت� �ط ��وي ��ر امل� �ح� �ت ��وى
التعليمي ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة .وكانت
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
وال �ث �ق��اف��ة "اليون�سكو" ومنظمة
ال�ع��امل ا?�سالمي للرتبية والعلوم
وال�ث�ق��اف��ة "الإي�سي�سكو" �أو��ص�ت��ا يف
م��ار���س امل��ا� �ض��ي مب�ن���ص��ة "مدر�سة"
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة املفتوحة
كم�صدر للمحتوى التعليمي املوثوق
باللغة العربية ،للطلبة واملد ّر�سني
والرتبويني و�أولياء الأمور.
ك�م��ا ف ��ازت من�صة "مدر�سة" بعدة
جوائز متخ�ص�صة مرموقة عن دورها

ال ��ري ��ادي يف ت�ط��وي��ر �أدوات التعلم
الرقمي يف العامل العربي و�إتاحتها يف
متناول املجتمعات الناطقة بالعربية
دون مقابل ،ومن تلك اجلوائز جائزة
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ت�م� ّي��ز ال�ت�رب ��وي ،التي
تعترب �أول جائزة تربوية من نوعها
ع�ل��ى م���س�ت��وى دول ��ة الإم� � ��ارات منذ
انطالقها قبل ربع قرن.
وك � ّرم��ت اجل��ائ��زة من�صة "مدر�سة"
ب��اع�ت�ب��اره��ا م���ش��روع�اً ت��رب��وي�اً ريادياً
وم �ت �م �ي��زاً ي��رت �ق��ي مب �� �ض �م��ون م ��واد
التع ّلم الرقمي وال��ذات��ي وامل�ستمر،
وي �� �ض �ع �ه��ا يف م� �ت� �ن ��اول ال ��دار�� �س�ي�ن
واملتعلمني باللغة العربية �أينما كانوا
حول العامل ،وهو ما انعك�س �إيجاباً
ع �ل��ى ال�ت�ح���ص�ي��ل ال �ع �ل �م��ي واملعريف
ل�ل�ط�ل�ب��ة و� �س��اه��م يف رف ��د املنظومة
التعليمية العربية مبحتوى علمي
متقدم .وتهدف من�صة مدر�سة� ،إىل
توفري تعليم نوعي ،و�إتاحته جماناً
ملاليني الطلبة ال�ع��رب يف �أي مكان،
وامل �� �س��اه �م��ة يف ت �ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م يف
الوطن العربي ،واالرتقاء بالتح�صيل
ال �ع �ل �م��ي مل�ل�اي�ي�ن ال �ط �ل �ب��ة ال �ع ��رب،
وفتح �آف��اق معرفية جديدة �أمامهم،
ف���ض� ً
لا ع��ن ت�ع��زي��ز م �� �س��ارات التعلم
الذاتي ،دون تعار�ض مع دور امل�ؤ�س�سة
التعليمية ،مع توفري حمتوى تعليمي
جاذب ومتميز ،من مراحل الت�أ�سي�س
الأوىل ،وحتى املرحلة الثانوية.
ومت ّثل من�صة "مدر�سة" التعليمية
الإل�ك�ترون�ي��ة ن�ت��اج حت �دّي الرتجمة
ال��ذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،لتعريب 11
م �ل �ي��ون ك�ل�م��ة م��ن حم �ت��وى مناهج
تعليمية م�ت�م�ي��زة ع��امل �ي �اً يف العلوم
وال��ري��ا��ض�ي��ات مب���ش��ارك��ة متطوعني
من خمتلف التخ�ص�صات وب�إ�شراف
خ �ب��راء ت�ع�ل�ي�م�ي�ين وم �� �ش��رف�ين من
وزارة ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ،كخطوة
�أوىل ل� �ت ��وف�ي�ر حم � �ت ��وى تعليمي
ن��وع��ي باللغة ال�ع��رب�ي��ة �ضمن �آالف
ال�ف�ي��دي��وه��ات التعليمية يف متناول
ع�شرات ماليني ال�ط�لاب واملعلمني
و�أول �ي��اء الأم ��ور يف ال �ع��امل العربي.
وي�ش ّكل املحتوى العلمي من من�صة
"مدر�سة" الإل �ك�ترون �ي��ة املفتوحة
مك ّم ً
ال للمناهج التعليمية ،ويوفر
يف متناول الطالب واملعلمني و�أولياء
الأمور مواد تعليمية باللغة العربية
يف تخ�ص�صات ال�ع�ل��وم والريا�ضيات
وال� �ف� �ي ��زي ��اء وال �ك �ي �م �ي��اء والأح � �ي� ��اء
والهند�سة واللغة العربية.
وت � �ه� ��دف "مدر�سة" �إىل توفري
حم �ت��وى ت�ع�ل�ي�م��ي م�ت�م�ي��ز ومتطور
ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة جم��ان �اً يف متناول
ال�ط�لاب واملعلمني و�أول �ي��اء الأمور،
مع توفري تعليم تفاعلي يجمع بني
امل �ت �ع��ة وال �ف ��ائ ��دة وي �ن �م��ي الف�ضول
العلمي.

�شرطة دبي حت�صد  8جوائز عاملية يف الن�صف الأول من العام احلايل
•• دبي-وام:

ح�صدت القيادة العامة ل�شرطة دبي  8جوائز عاملية يف الن�صف الأول من
ال�ع��ام احل��ايل على ال��رغ��م م��ن ال�ظ��روف اال�ستثنائية التي �شهدها العامل
وتطبيق الإجراءات االحرتازية من فريو�س كورونا.
و�سخرت �شرطة دبي �إمكاناتها وطبقت �أف�ضل املمار�سات يف العمل عن بُعد،
والعمل عرب االت�صال املرئي يف الإعداد للمناف�سة وامل�شاركة يف العديد من
اجلوائز املحلية والعاملية ،ومنها جوائز الرابطة الدولية لقادة ال�شرطة،
واملنظمة الأوربية للجودة ،واملجل�س الربيطاين لل�سالمة ،ومركز �أبحاث
التميز التنظيمي ،وغريها من امل�ؤ�س�سات الأخرى.

وقال اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل ،م�ساعد القائد العام
ل�ش�ؤون التميز والريادة� ،إن ح�صول �شرطة دبي على هذا العدد من اجلوائز
يدعم جهود �شرطة دبي يف حتقيق ر�ؤي��ة وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل"  ،وبف�ضل هذه الر�ؤية الطموحة� ،أ�صبحت دولة الإمارات
واحدة من �أ�سرع الدول يف العامل تعافياً من جائحة فريو�س كورونا  ،كما �أنه
يدل على املكانة املتميزة التي و�صلت �إليها يف جودة العمل� ،سواء يف جتهيز
اال�ستمارات والإع��داد للمناق�شات و�إج��راء املقابالت وغريها ،ويف الإ�صرار
على اال�ستمرار يف النجاحات املتوا�صلة والإبداع يف العمل وح�صد اجلوائز.
و�أو��ض��ح �أن حر�ص ف��رق العمل ال��دائ��م يف القيادة العامة �شرطة دب��ي على

التميز يف �أداء مهامهم الوظيفية ،جعلها منوذجاً يُحتذى يف العمل ال�شرطي
االح�ت�رايف ،ال�سيما مع حتقيق العديد من الإجن��ازات الأمنية وال�شرطية
املتتالية امل�شهود لها على امل�ستويني املحلي والعاملي ،م�شيداً باجلهود الكبرية
التي بذلها موظفو خمتلف الإدارات ومراكز ال�شرطة القائمني على �إعداد
ملفات املناف�سة يف خمتلف اجلوائز وه��و ما ي�ؤكد م��دى احلرفية العالية
واحلر�ص ال�شديد على التميز والإبداع يف العمل لديهم.
من جانبه ،قال املقدم بدر بو�سمره ،مدير �إدارة التقييم والتميز امل�ؤ�س�سي،
�إن ح�صول �شرطة دبي على هذه اجلوائز ،جاء �ضمن ا�سرتاتيجية �شرطة
دبي للم�شاركة يف جوائز التميز املحلية ،وحر�صها الدائم على تطبيق �أحدث
االبتكارات والأف�ك��ار يف عملها �إىل جانب تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية

وا�ستخدام �أحدث التقنيات احلديثة عرب الكوادر املواطنة امل�ؤهلة.
و�أو�ضح �أن اجلوائز الثمانية �شملت  4جوائز من جوائز الرابطة الدولية
لقادة ال�شرطة يف فئة  40من القادة امل�ؤثرين حتت �سن الـ � 40سنة ،وفئة
جائزة القيادة يف حقوق الإن�سان واحلقوق املدنية ،وجائزتني من جوائز
املجل�س الربيطاين لل�سالمة يف فئة ال�سالمة العاملية ،وفئة قطاع احلكومة
املحلية وال��دف��اع واخل��دم��ات العامة ،وجائزة من املنظمة الأوروب�ي��ة لإدارة
اجلودة يف فئة التنوع واالندماج وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وجائزة من مركز
�أب�ح��اث التميز التنظيمي يف �أف�ضل املمار�سات ال��رائ��دة ،حيث تخدم تلك
اجلوائز املحاور اال�سرتاتيجية ل�شرطة دبي املتمثلة يف �إ�سعاد املجتمع ،مدينة
�آمنه ،واالبتكار يف القدرات امل�ؤ�س�سية.
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بنك �صادرات �إيران
ﻓﺎﻟكون اﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2020

فروع الإمارات العربية املتحدة

��//ﻬر ﺸﻌﺎر ﻓﺎﻟكون اﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق
اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م//

اﻟم ًﻌد إﻟﻰ ﻤجﻠس إدارة ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران
ﺘﻘر�ر اﻟمدﻗق اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟمستﻘﻞ ُ

ﻗمنـ ــﺎ �مراﺠﻌـ ــﺔ ﻋمﻠ�ـ ــﺔ ﺘحدﻴـ ــد أﺼـ ــوﻝ اﻟض ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ .ﻟﻘـ ــد اﻋتمـ ــدﻨﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﺤسـ ــﺎ�ﺎت ﻤتخصصـ ــﻲ اﻟض ـ ـراﺌب اﻟخـ ــﺎرﺠ��ن
ﻹﺜ�ـ ــﺎت �ﺄﺼـ ــوﻝ اﻟض ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ .ﻗمنـ ــﺎ ﺒتﻘ�ـ ــ�م اﻷدﻟـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﻗـ ــدﻤﻬﺎ اﻟبنـ ــك ﻻﺴـ ــتخدام أﺼـ ــوﻝ اﻟض ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒـ ــﻞ

ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران

رﻀــ ـ ــﺎت اﻟرﺌ�س ـ ـ ــ�ﺔ اﻟمس ـ ـ ــتخدﻤﺔ ﻤ ـ ـ ــن ﻗب ـ ـ ــﻞ اﻹدارة �� ـ ـ ــﺄن اﻟتنم� ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ــدﺨﻞ ا ﻟمس ـ ـ ــتﻘبﻠﻲ اﻟخﺎﻀ ـ ـ ــﻊ ﻟﻠضـ ـ ـ ـر��ﺔ ﻟﻠبن ـ ـ ــك واﻻﻓت ا

ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ.

ﺘﻘر�ر ��صوص ﺘدﻗ�ق اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ
اﻟرأ�

ﻟﻘ ـ ــد ر�زﻨ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻓح ـ ــص اﻟبن ـ ــك ﻟﻠ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻟموﺠ ـ ــودات اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘم ـ ــت ﻤراﺠﻌتﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻨﻬﺎ� ـ ــﺔ ﻓتـ ـ ـرة

ﻟﻘ ــد ﻗمن ــﺎ ﺒت ــدﻗ�ق اﻟك� ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ــﺔ ﻟبنــــك ﺼــــﺎدرات إﻴــــران )ﻓــــروع اﻹﻤــــﺎرات اﻟﻌر��ــــﺔ اﻟمتحــــدة( )"اﻟبنــــك"( ،واﻟت ــﻲ ﺘت ــﺄﻟﻒ

اﻟتﻘر� ـ ــر .ﻴ ـ ــتم اﻹﺜ� ـ ــﺎت �ﺎﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟح ـ ــد اﻟ ـ ــذ� �حتم ـ ــﻞ ﻤﻌ ـ ــﻪ ﺘ ـ ــوﻓر ر� ـ ــﺢ ﺨﺎﻀ ـ ــﻊ

ﻤـ ـ ــن ﺒ�ـ ـ ــﺎن اﻟمر�ـ ـ ــز اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ �مـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ  ٣١د�سـ ـ ــمبر  ٢٠٢٠و��ــ ــﻒ اﻷر�ــ ــﺎح واﻟخسـ ـ ــﺎﺌر واﻹﻴ ـ ـ ـرادات اﻟ�ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨـ ـ ــر�
و��ـ ــﻒ اﻟتﻐ� ـ ـرات ﻓـ ــﻲ ﺤﻘـ ــوق اﻟمﻠك�ـ ــﺔ و اﻟتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك اﻟتـ ــﺎر�ﺦ وﻤـ ــوﺠز ﻟﻠخ�ـ ــ� اﻟمحﺎﺴـ ــب�ﺔ
واﻟمﻼﺤ� ـ ــﺎت اﻷﺨ ـ ــر� �خص ـ ــوص اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ واﻟس�ﺎﺴ ـ ــﺎت اﻟمحﺎﺴ ـ ــب�ﺔ اﻟﻬﺎﻤ ـ ــﺔ واﻟمﻼﺤ� ـ ــﺎت اﻟتﻔس ـ ــ�ر�ﺔ اﻷﺨ ـ ــر�
ﻟﻠك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ٩إﻟﻰ .٥٩
وﻓﻘـ ـ ـﺎً ﻟرأﻴن ـ ــﺎ  ،ﻓ ـ ــﺈن اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمرﻓﻘ ـ ــﺔ ﺘ�ﻬ ـ ــر �ص ـ ــورة ﻋﺎدﻟ ـ ــﺔ ،ﻤ ـ ــن ﺠم� ـ ــﻊ اﻟنـ ـ ـواﺤﻲ اﻻﺴﺎﺴ ـ ــ�ﺔ ،اﻟمر� ـ ــز اﻟم ـ ــﺎﻟﻲ
وﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر
ﻟﻠبنـ ــك �مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ،٢٠٢٠وأداءﻩ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ وﺘدﻓﻘﺎﺘـ ــﻪ اﻟنﻘد� ـ ــﺔ ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك اﻟتـ ــﺎر�ﺦ ً
اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ )اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ(.
أﺴﺎس اﻟرأ�
ﻗمن ـ ــﺎ �ـ ـ ـﺈﺠراء ﻋمﻠ� ـ ــﺎت اﻟت ـ ــدﻗ�ق �م ـ ــﺎ ﻴتواﻓ ـ ــق ﻤ ـ ــﻊ اﻟمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ اﻟمت�ﻌ ـ ــﺔ ﻟﻠت ـ ــدﻗ�ق )اﻟمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠت ـ ــدﻗ�ق( .ﻋﻠ ـ ــﻰ
وﻓﻘ ـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠت ـ ــدﻗ�ق )اﻟمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠت ـ ــدﻗ�ق ( .ﺘ ـ ــم وﺼ ـ ــﻒ ﻤس ـ ــؤوﻟ�ﺎﺘنﺎ
ﻤس ـ ــؤوﻟ�ﺎﺘنﺎ ،ﻟﻘ ـ ــد أﺠر�ن ـ ــﺎ ﺘ ـ ــد��ﻘنﺎ ً
�موﺠـ ــب ﻫـ ــذﻩ اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر �مز�ـ ــد ﻤـ ــن اﻟتﻔصـ ــ�ﻞ ﻓـ ــﻲ ﻗسـ ــم ﻤسـ ــؤوﻟ�ﺎت اﻟمـ ــدﻗق ﺤـ ــوﻝ ﺘـ ــدﻗ�ق اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘﻘر�رﻨـ ــﺎ.
وﻓﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠمت�ﻠ�ـ ـ ــﺎت اﻷﺨﻼ��ـ ـ ــﺔ ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ ﺒتـ ـ ــد��ﻘنﺎ ﻟﻠﻘ ـ ـ ـواﺌم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻹﻤـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ
ﻨحـ ـ ــن ﻤسـ ـ ــتﻘﻠون ﻋـ ـ ــن اﻟبنـ ـ ــك ً
وﻓﻘ ـ ــﺎ ﻟﻬ ـ ــذﻩ اﻟمت�ﻠ� ـ ــﺎت .و�ﺎﻟت ـ ــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨن ـ ــﺎ ﻨﻌتﻘ ـ ــد أن دﻟ� ـ ــﻞ اﻟت ـ ــدﻗ�ق
اﻟمتح ـ ــدة ،وﻗ ـ ــد أوﻓ�ن ـ ــﺎ �مس ـ ــؤوﻟ�ﺎﺘنﺎ اﻷﺨﻼ�� ـ ــﺔ اﻷﺨ ـ ــر� ً
اﻟذ� ﺤصﻠنﺎ ﻋﻠ�ﻪ �ﺎف وﻤنﺎﺴب ﻟتﻘد�م أﺴﺎس ﻟرأ� اﻟتدﻗ�ق اﻟخﺎص ﺒنﺎ.

ﻟﻠضر��ﺔ �ﺎﻓﻲ ﻟﻠسمﺎح �ﺎﺴتخدام ﺠزء ﻤن أو �ﻞ أﺼﻞ اﻟضر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠﺔ.

اﻟتر��ز ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎﺌﻞ

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم وﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

رﺴـ ــﻼت اﻟموﺜﻘـ ــﺔ ﺒـ ــ�ن اﻟبنـ ــك وﻫ��ـ ــﺔ اﻟضــ ـراﺌب ﻓـ ــﻲ اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟمﻌن�ـ ــﺔ ��ـ ــﺄن اﻟمواﻓﻘـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺘﻘ�ـ ــ�م
ﻟﻘـ ــد اﻋتمـ ــدﻨﺎ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟم ا

وﻓﻘﺎ ﻟم ﺘم ﻤنﺎﻗ�تﻪ ﻓﻲ اﻟمﻼﺤ�ﺔ � ٣٠خصوص اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.
ً .١

ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﻨؤ�د أﻨنﺎ ﻤسؤوﻟون ﻋنﻬﺎ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺨت�ﺎر اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴب�ﺔ و�ﺼدار اﻷﺤ�ﺎم

أ .اﻷﻨ�طﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ

اﻟتﻲ ﺘستند إﻟ�ﻬﺎ� .مﺎ ﻨؤ�د أﻨنﺎ وﻓرﻨﺎ ﺠم�ﻊ اﻟسجﻼت اﻟمحﺎﺴب�ﺔ ذات اﻟصﻠﺔ واﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟتجم�ﻌﻬﺎ.

��//ﻬر ﺘو��ﻊ ��ط اﻟ�د//

��//ﻬر ﺨتم ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران//

أﺼوﻝ اﻟضراﺌب اﻟمؤﺠﻠﺔ �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠

اﻟس�د /ﺴﻌ�د ﻤ�رزاﺌ�ﺎن ﺘﻔتﻰ

اﻟس�د  /ﺴ�د ﻨﻘﻲ ��ﺎس ﺠﻔر�

ﻟﻘــ ــد اﻋتمـ ـ ــدﻨﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟرﺴــ ــﺎﻟﺔ )اﻟمرﺠــ ــﻊ رﻗـ ـ ــم (١٣٧١٢٣٦/٩٩ :اﻟـ ـ ـواردة ﻤـ ـ ــن اﻟمﻘـ ـ ــر اﻟرﺌ�ســ ــﻲ ﻟﻠبنـ ـ ــك )�ﻬ ـ ـ ـران ،إﻴ ـ ـ ـران( ،

اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ

اﻟمدﻴر اﻟمﺎﻟﻲ

�ﻌـ ــض اﻟك�ﺎﻨـ ــﺎت واﻷﻓ ـ ـراد اﻹﻴ ـ ـراﻨ��ن� ،مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك ﺒنـ ــك ﺼـ ــﺎدرات إﻴ ـ ـران ،ﺘـ ــر� إدارة اﻟبنـ ــك أن ﻫـ ــذﻩ اﻟﻘ�ـ ــود ﻟـ ــم ��ـ ــن ﻟﻬـ ــﺎ
ﺘﺄﺜ� اًر �ب� اًر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻻﺴتمرار �من�ﺄة ﻤستمرة وﻨﺎﺠحﺔ ،و
 ﻓـ ـ ــﻲ اﻟسـ ـ ــنوات اﻟﻘﻠ�ﻠـ ـ ــﺔ اﻟمﺎﻀـ ـ ــ�ﺔ ،ﻗـ ـ ــﺎم ﻋـ ـ ــدد ﻤـ ـ ــن اﻟـ ـ ــدوﻝ �مـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ذﻟـ ـ ــك اﻟوﻻ�ـ ـ ــﺎت اﻟمتحـ ـ ــدة واﻟممﻠكـ ـ ــﺔ اﻟمتحـ ـ ــدة ودوﻝأورو�� ـ ـ ــﺔ أﺨ ـ ـ ــر� �ﻔ ـ ـ ــرض  /ﺘ� ـ ـ ــدﻴد ﻋﻘو� ـ ـ ــﺎت ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟبن ـ ـ ــوك اﻹﻴراﻨ� ـ ـ ــﺔ .واﻷﻫـ ـ ــم ﻤ ـ ـ ــن ذﻟ ـ ـ ــك ،أن ﻗــ ـ ـرار ﻤجﻠ ـ ـ ــس اﻻﺘح ـ ـ ــﺎد
اﻷورو�ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ــم  ٢٠١٢/١٥٢/CFSPاﻟصـ ـ ــﺎدر ﻓـ ـ ــﻲ  ١٥ﻤـ ـ ــﺎرس  ٢٠١٢ﻴـ ـ ــنص ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺤ�ـ ـ ــر ﺘور�ـ ـ ــد ﺨـ ـ ــدﻤﺎت اﻟرﺴـ ـ ــﺎﺌﻞ
اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتخصصـ ـ ــﺔ اﻟمسـ ـ ــتخدﻤﺔ ﻟت�ـ ـ ــﺎدﻝ اﻟب�ﺎﻨـ ـ ــﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ،ﻟـ ـ ــ�ﻌض اﻟبنـ ـ ــوك اﻹﻴراﻨ�ـ ـ ــﺔ .وﻨت�جـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــذﻟك ،ﻗﺎﻤـ ـ ــت ﺠم��ـ ـ ــﺔ
اﻻﺘص ـ ــﺎﻻت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟم� ـ ــﺔ ﺒ ـ ــ�ن اﻟبن ـ ــوك )"ﺴ ـ ــو�ﻔت"( �ﻔص ـ ــﻞ �ﻌ ـ ــض اﻟبن ـ ــوك اﻹﻴراﻨ� ـ ــﺔ �م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك ﺒن ـ ــك ﺼ ـ ــﺎد ارت

اﻟخﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠضـ ـ ـر��ﺔ� .س ـ ــتخدم اﻟبن ـ ــك اﻟﻔ ـ ــروق اﻟمؤﻗت ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠ ـ ــﺔ ﻟﻠخص ـ ــم و�خﻠ ـ ــص إﻟ ـ ــﻰ اﻟح ـ ــد اﻷدﻨ ـ ــﻰ ﻤ ـ ــن ﻋ ـ ــدم اﻟ�ﻘ ـ ــ�ن

ﻓﺎﻟكون إﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
��//ﻬر
ﺨتم إﻴران
ﺼﺎدرات
ﺒنك

ـﺎء ﻋﻠ� ـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ﱠـدم اﻟمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ ﻟﻠبن ـ ــك ﺘﺄﻛ� ـ ــدات ﻤﻌﻘوﻟ ـ ــﺔ �� ـ ــﺄن
�� ـ ــﺄن أر� ـ ــﺎح اﻟبن ـ ــك اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟخﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠضـ ـ ـر��ﺔ .و�ن ـ ـ ً
اﺴـ ــترداد أﺼـ ــوﻝ اﻟضــ ـراﺌب اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟمسـ ــتﻘبﻞ اﻟﻘر�ـ ــب وﻓًﻘـ ــﺎ ﻟم��ـ ــﺎر اﻟمحﺎﺴـ ــ�ﺔ اﻟـ ــدوﻟﻲ رﻗـ ــم  ١٢اﻟخـ ــﺎص �ضــ ـراﺌب

اﻟمتحدة//
١٢٨٢٨٥
ص.ب:
اﻟمتحدة،
اﻟﻌر��ﺔ
اﻹﻤﺎرات
ﻓروع

اﻟدﺨﻞ.

اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ٣١ :د�سمبر ٢٠٢٠

 .٥اﻟتﻌرض اﻟكب�ر ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟ�ﺎرج واﻟبنوك اﻷﺨر� ﺨﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم
ﻤﻼﺤ�ﺎت

ﺘج ـ ــﺎوز اﻟبن ـ ــك ﺤ ـ ــدود اﻟتﻌ ـ ــرض ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو اﻟمنص ـ ــوص ﻋﻠ� ـ ــﻪ �موﺠ ـ ــب اﻟتﻌم ـ ــ�م رﻗ ـ ــم  ٢٠١٣/٣٢ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ١١ﻨ ـ ــوﻓمبر

اﻋت�ﺎر ﻤن  ١٧ﻤﺎرس .٢٠١٢
ًا
إﻴران ﻤن ﺸ��تﻬﺎ اﻟدوﻟ�ﺔ

اﻟم�ـ ــﺎر إﻟ�ﻬـ ــﺎ أﻋـ ــﻼﻩ ﻟﻔت ـ ـرة �و�ﻠـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻟوﻗـ ــت وﻟكوﻨـ ــﻪ ﻴتﻌﺎﻤـ ــﻞ ��ـ ــ�ﻞ أﺴﺎﺴـ ــﻲ ﻤـ ــﻊ اﻟبنـ ــوك اﻹﻴراﻨ�ـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﻟـ ــدﻴﻬﺎ ﺘرﺘ��ـ ــﺎت

اﺘص ـ ــﺎﻝ داﺨﻠ� ـ ــﺔ ﺨﺎﺼ ـ ــﺔ ﺒﻬ ـ ــﺎ ،ﻟ ـ ــذا ﻓ ـ ــﺈن اﻷﻨ� ـ ــ�ﺔ اﻟتجﺎر� ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك ﻟ ـ ــم ﺘت ـ ــﺄﺜر �� ـ ــ�ﻞ �ب� ـ ــر �س ـ ــبب ﻋ ـ ــدم اﻟﻘ ـ ــدرة ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﺴ ـ ــتخدام اﻟس ـ ــو�ﻔت  .و ﻋ ـ ــﻼوة ﻋﻠ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــك ،واﺴ ـ ــتجﺎ�ﺔ ﻟ ـ ــذﻟك ،اﺘخ ـ ــذ اﻟبن ـ ــك ﺘ ـ ــداﺒ�ر ﻟض ـ ــمﺎن اﻟتحو� ـ ــﻞ اﻟمس ـ ــتمر واﻟموﺜ ـ ــق
واﻟمصدق ﻟﻠرﺴﺎﺌﻞ واﺴتمرار اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ �مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘحو�ﻞ اﻷﻤواﻝ.
وﻻ ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟحس�ﺎن اﻟتﺄﺜ�رات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟمحتمﻠﺔ ﻟﻠﻘ�ود اﻟحﺎﻟ�ﺔ وأ�ﺔ ﻗ�ود أﺨر� ﻗد �ﻔرﻀﻬﺎ ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟتﺎ�ﻊ
ﻟﻸﻤم اﻟمتحدة وﻤ�تب ﻤرا��ﺔ اﻷﺼوﻝ اﻷﺠنب�ﺔ اﻟتﺎ�ﻊ ﻟو ازرة ﺨزاﻨﺔ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة واﻟﻘ�ود اﻟتﻲ ﻗد ﻴتم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﺒﻠدان أﺨر�.
 .٢و�حسب ﻤﺎ ﺘمت ﻤنﺎﻗ�تﻪ ﻓﻲ اﻟمﻼﺤ�ﺔ  ٣١ﻋﻠﻰ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ:
 ﻟمواﺠﻬـ ــﺔ أزﻤـ ــﺔ �وﻓ�ـ ــد –  ،١٩ﻴواﺼـ ــﻞ اﻟبنـ ــك ﻤرا��ـ ــﺔ ﺠم�ـ ــﻊ ﻤت�ﻠ�ـ ــﺎت اﻟسـ ــ�وﻟﺔ واﻟتمو�ـ ــﻞ واﻻﺴـ ــتجﺎ�ﺔ ﻟﻬـ ــﺎ ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼﻝاﺨت� ـ ــﺎرات �ـ ـ ـوار� اﻟس ـ ــ�وﻟﺔ واﺨت� ـ ــﺎرات اﻟض ـ ــﻐ� اﻟت ـ ــﻲ ﺘﻌ� ـ ــس اﻟس ـ ــ�نﺎر�وﻫﺎت اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟحﺎﻟ� ـ ــﺔ .ﻴواﺼ ـ ــﻞ اﻟبن ـ ــك إﻋ ـ ــﺎدة
ﺘﻘ�ـ ـ ــ�م ﻗـ ـ ــوة اﻟسـ ـ ــ�وﻟﺔ واﻟتمو�ـ ـ ــﻞ واﻟمر�ـ ـ ــز اﻟ أرﺴـ ـ ــمﺎﻟﻲ ﻟـ ـ ــﻪ ﻻﺴـ ـ ــت�ﻌﺎب اﻟتـ ـ ــﺄﺜ�ر اﻟمحتمـ ـ ــﻞ ﻟﻼﻀـ ـ ــ�راب اﻟحـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻔت ـ ـ ـرة
ـﺎء ﻋﻠ� ــﻪ ﺘ ــم
اﻟمﻘبﻠ ــﺔ� .م ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺘ ــﺎر�ﺦ �� ــﻒ اﻟمر� ــز اﻟم ــﺎﻟﻲ ،ﻓ ــﺈن إدارة اﻟبن ــك ﻋﻠ ــﻰ ﺜﻘ ــﺔ ﻤ ــن ﻤواﻛ� ــﺔ ﻋمﻠ� ــﺎت اﻟبن ــك ،و�ن ـ ً
إﻋداد ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤبدأ اﻻﺴتم ارر�ﺔ.
ـت�ﺎ��ﺎ ﻤ ـ ـ ــن أﺠ ـ ـ ــﻞ ﻀ ـ ـ ــمﺎن ﺘ ـ ـ ــدﻓق اﻻﺌتم ـ ـ ــﺎن إﻟ ـ ـ ــﻰ
ﻨﻬج ـ ـ ــﺎ اﺴ ـ ـ ـ ً
 -اﻋتم ـ ـ ــد ﻤص ـ ـ ــرف اﻹﻤ ـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ـ ــدة اﻟمر� ـ ـ ــز� ً

اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد ،وﺨﺎﺼـ ـ ــﺔ اﻟﻘ�ﺎﻋـ ـ ــﺎت اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــﺄﺜرت ��ـ ـ ــدة �ﺄزﻤـ ـ ــﺔ �وﻓ�ـ ـ ــد  .١٩-أﻋﻠـ ـ ــن ﻤصـ ـ ــرف اﻹﻤـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ اﻟمتحـ ـ ــدة

اﻟمر� ـ ــز� ﻋ ـ ــن ﺨ� ـ ــﺔ ﺸ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠ ـ ــدﻋم اﻻﻗتص ـ ــﺎد� اﻟمس ـ ــتﻬدف )"ﺨ� ـ ــﺔ ﺸ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠ ـ ــدﻋم اﻻﻗتص ـ ــﺎد� اﻟمس ـ ــتﻬدف "( ﻓ ـ ــﻲ ١٥
ﻤـ ــﺎرس  ،٢٠٢٠ﻤمـ ــﺎ �سـ ــمﺢ ﻟﻠبنـ ــوك اﻹﻤﺎراﺘ�ـ ــﺔ �ﺎﻟوﺼـ ــوﻝ إﻟـ ــﻰ ﺘمو�ـ ــﻞ ﺒـ ــدون ﺘكﻠﻔـ ــﺔ و�ﺼـ ــدار اﻟﻔواﺌـ ــد ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼﻝ ﺘﺄﺠ�ـ ــﻞ
اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟرﺌ�سـ ــ�ﺔ و  /أو ﺘﺄﺠ�ـ ــﻞ اﻟﻔﺎﺌـ ــدة ﻟﻌمﻼﺌﻬـ ــﺎ� .مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ ��ـ ــﻒ اﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ،ﻟـ ــم �سـ ــتخدم اﻟبنـ ــك ﺘسـ ــﻬ�ﻼت

ﺘﻌرﻀ ـ ــﺎ
ـر ﻷن اﻟبن ـ ــك ﻴتحم ـ ــﻞ
ﻗمنـ ــﺎ �مراﺠﻌ ـ ــﺔ ﺴ�ﺎﺴ ـ ــﺔ اﻻﺌتم ـ ــﺎن �ﻐ ـ ــرض ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟمخ ـ ــﺎ�ر واﻟتﻌرﻀ ـ ــﺎت اﻟنﺎﺘج ـ ــﺔ ﻋنﻬ ـ ــﺎ .ﻨ� ـ ـ ًا
ً

ﺘﻔﻌـ ــﺎ ��ـ ــ�ﻞ ﻤﻠحـ ــو� ﻤﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻷرﺼـ ــدة اﻟمدﻴنـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻟمﻘـ ــر اﻟرﺌ�سـ ــﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟخـ ــﺎرج واﻟبنـ ــوك اﻷﺨـ ــر� ،ﻓﻘـ ــد ﻗمنـ ــﺎ
ﻤر ً

و�ن�ب ـ ــق ﻫ ـ ــذا ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻨك� ـ ــﺎف اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ ﻟﻔ ـ ــروع اﻟبن ـ ــوك اﻷﺠنب� ـ ــﺔ واﻟﻔ ـ ــروع اﻷﺨ ـ ــر� ﻓ ـ ــﻲ اﻟخ ـ ــﺎرج .ر� ـ ــز اﻟت ـ ــدﻗ�ق
ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻷﻤـ ــر ،ﺤ�ـ ــث ﺘجـ ــﺎوز ﺘﻌـ ــرض اﻟبنـ ــك ﻓـ ــﻲ اﻟمﻘـ ــر اﻟرﺌ�سـ ــﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟخـ ــﺎرج و�نـ ــوك إﻴراﻨ�ـ ــﺔ أﺨـ ــر� ﺨـ ــﺎرج
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة اﻟحد اﻟمﻌروض واﻟ�ﺎﻟﻎ  ٪٣٠ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟبنك �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠

ﺘمو�ﻞ ﺼﻔر�ﺔ ﻓﻲ إ�ﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟدﻋم اﻻﻗتصﺎد� اﻟمستﻬدف.

إﻴرادات اﻟﻔواﺌد

إﻟﻰ

إﻟﻰ

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

 ٠٠٠درﻫم

 ٠٠٠درﻫم

١٥

٧٤,٩١٦

٦٢,٥٩٨

١٦

)(١٤٠,٤٩٣

)(١٤٨,٥٢٤

)(٦٥,٥٧٧

)(٨٥,٩٢٦

ﻤصروﻓﺎت اﻟﻔواﺌد
ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻔواﺌد )اﻟمصروﻓﺎت(  /اﻹﻴراد

اﻟمت�ﻠ� ـ ــﺎت ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو اﻟمنص ـ ــوص ﻋﻠ� ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟتﻌم ـ ــ�م اﻟص ـ ــﺎدر ﻋ ـ ــن ﻤص ـ ــرف اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر� ـ ــز�.
ﻟﻠس ـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ،٢٠٢٠ﺒﻠﻐ ـ ــت ﻨس ـ ــ�ﺔ ﺘﻌ ـ ــرض اﻟبن ـ ــك ﻟﻠمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ وﻓروﻋ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟخ ـ ــﺎرج %١٢٤
ﻤـ ــن ﻗﺎﻋـ ــدة رأس ﻤﺎﻟـ ــﻪ .ﻗمنـ ــﺎ �ﺈﻟﻘـ ــﺎء ﻨ� ـ ـرة ﻋﺎﻤـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺨ�ـ ــﺔ اﻟﻌمـ ــﻞ اﻟتـ ــﻲ ﻗـ ــدﻤﻬﺎ اﻟبنـ ــك ﻟتﻘﻠ�ـ ــﻞ ﺤـ ــدود اﻟتﻌـ ــرض اﻟكب� ـ ـرة
اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘ�ـ ـ ــمﻞ ز�ـ ـ ــﺎدة اﻹﻴـ ـ ــداﻋﺎت ﻟـ ـ ــد� ﺒنـ ـ ــوك أﺠنب�ـ ـ ــﺔ ﺠدﻴـ ـ ــدة وذﻟـ ـ ــك ﻟتﻘﻠ�ـ ـ ــﻞ اﻟتﻌرﻀـ ـ ــﺎت اﻟكب� ـ ـ ـرة ﻟﻠبنـ ـ ــوك اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﺨـ ـ ــﺎرج
اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة ﻓـ ــﻲ اﻟسـ ــنﺔ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتﺎﻟ�ـ ــﺔ .ﺨـ ــﻼﻝ اﻟﻌـ ــﺎم ،ﺘجـ ــﺎوز ﺘﻌـ ــرض اﻟبنـ ــوك ﻟسـ ــتﺔ ﺒنـ ــوك أﺠنب�ـ ــﺔ %٣٠
ﻤــ ــن ﻗﺎﻋ ـ ــدة رأس ﻤﺎﻟﻬـ ـ ــﺎ .وﻤــ ــﻊ ذﻟـ ـ ــك ،ﻋنــ ــد ﺘنﻔ�ــ ــذ اﻟخ�ـ ـ ــﺔ اﻟمــ ــذ�ورة أﻋـ ـ ــﻼﻩ ،ﺘج ـ ــﺎوز اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟحـ ـ ــد اﻟمنص ـ ــوص ﻋﻠ�ـ ـ ــﻪ
ﻟمصـ ـ ــرﻓ�ن أﺠنب�ـ ـ ــ�ن ﻓﻘـ ـ ــ� �مـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ  ٣١د�سـ ـ ــمبر  .٢٠٢٠اﻋتمـ ـ ــدﻨﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟخ� ـ ـ ــﺎب ،CBUAE/BSD/٢٠٢٠/٤٧٦٩
اﻟتﻌرض اﻟكب�رة اﻟنﺎﺸ�ﺔ ﻋن اﻨخﻔﺎض رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ �ﻌد  ١أﻛتو�ر  ٢٠١٨ﻟخصم .١:١

�� ٢٠١٣ـ ـ ــﺄن اﻟﻠــ ـ ـواﺌﺢ اﻟخﺎﺼـ ـ ــﺔ �ﺈﻋـ ـ ــﺎدة ﻤرا��ـ ـ ــﺔ ﺤـ ـ ــدود اﻟتﻌـ ـ ــرض اﻟكب�ـ ـ ــر وﺘﻌد�ﻼﺘـ ـ ــﻪ وﺠـ ـ ــدوﻝ اﻟحـ ـ ــد اﻷﻗصـ ـ ــﻰ ﻟحـ ـ ــدود
اﻟتﻌـ ـ ــرض اﻟكب� ـ ـ ـرة اﻟصـ ـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــن ﻤصـ ـ ــرف اﻹﻤـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ اﻟمتحـ ـ ــدة اﻟمر�ـ ـ ــز� .وﻓًﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠمـ ـ ــﺎدة ) (٢ﻤـ ـ ــن اﻟتﻌمـ ـ ــ�م رﻗـ ـ ــم
 ٢٠١٣/٣٢ﺒتـ ـ ــﺎر�ﺦ  ١١ﻨـ ـ ــوﻓمبر  ،٢٠١٣ﻻ �جـ ـ ــوز ﻟمﻘتـ ـ ــرض واﺤـ ـ ــد أو ﻤجموﻋـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ــن اﻟمﻘترﻀـ ـ ــ�ن اﻟم ـ ـ ـرﺘ���ن ﺒتجـ ـ ــﺎوز

اﻟتر�ـ ـ ـزات اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــوق اﻟح ـ ــدود اﻟص ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ــن ﻤص ـ ــرف اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر� ـ ــز� ،ﺘ ـ ــم ﻤ ـ ــنﺢ اﻟبن ـ ــوك ﻓتـ ـ ـرة

وﻓﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــذﻟك ،ﻴ ـ ــؤد� ﻋ ـ ــدم اﻻﻤتث ـ ــﺎﻝ
ﺴ ـ ــمﺎح ﻤ ـ ــدﺘﻬﺎ  ٥ﺴ ـ ــنوات ﻟﻼﻟتـ ـ ـزام ﺒﻠ ـ ــواﺌﺢ اﻟتﻌم ـ ــ�م اﻟم ـ ــذ�ور أﻋ ـ ــﻼﻩ رﻗ ـ ــم ً .٢٠١٣/٣٢
ﻟّﻠ ـ ـ ـواﺌﺢ إﻟـ ـ ــﻰ ﻓـ ـ ــرض  ١درﻫـ ـ ــم � ـ ـ ـرأس ﻤـ ـ ــﺎﻝ )رﺴـ ـ ــم إﻀـ ـ ــﺎﻓﻲ ﻟ ـ ـ ـرأس اﻟمـ ـ ــﺎﻝ( ﻟكـ ـ ــﻞ درﻫـ ـ ــم ﻴتجـ ـ ــﺎوز ﺤـ ـ ــد اﻟتﻌـ ـ ــرض اﻟكب�ـ ـ ــر
اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟﻠواﺌﺢ.
ـر ﻷن اﻟبن ـ ــك ﻴتحم ـ ــﻞ
ﻗمن ـ ــﺎ �ﺈﻋ ـ ــﺎدة ﺘﻌ ـ ــدﻴﻞ اﻟس�ﺎﺴ ـ ــﺔ اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ �ﻐ ـ ــرض ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟمخ ـ ــﺎ�ر واﻟتﻌرﻀ ـ ــﺎت اﻟنﺎﺸ ـ ــ�ﺔ ﻋنﻬ ـ ــﺎ .ﻨ� ـ ـ ًا

ﻤخ ـ ــﺎ�ر ﻋﺎﻟ� ـ ــﺔ �� ـ ــ�ﻞ ﻤﻠح ـ ــو� ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ اﻷرﺼ ـ ــدة اﻟمدﻴن ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﻤجموﻋ ـ ــﺔ ﻤح ـ ــددة ﻤ ـ ــن اﻟمﻘترﻀ ـ ــ�ن ،ﻗمن ـ ــﺎ ﺒتﻘ� ـ ــ�م اﻟت ـ ــداﺒ�ر

 .٣ﻨﻠﻔـ ــت اﻻﻨت�ـ ــﺎﻩ إﻟـ ــﻰ اﻟمﻼﺤ�ـ ــﺔ  ،١٨ﺤ�ـ ــث ﻗـ ــﺎم أﺤـ ــد ﻤـ ــو�ﻔﻲ اﻟبنـ ــك �ـ ــﺎﺨتﻼس أﻤ ـ ـواﻝ ﻤـ ــن ﺤسـ ــﺎ�ﺎت اﻟﻌمـ ــﻼء اﻟخﺎﻤﻠـ ــﺔ
ﻗ ــﺎم اﻟبن ــك ﺒرﻓ ــﻊ دﻋ ــو� ﻗض ــﺎﺌ�ﺔ ﻀ ــد اﻟمو� ــﻒ .وﺘ ــم ﺸ ــ�ب اﻟمبﻠ ــﻎ اﻹﺠم ــﺎﻟﻲ اﻟ ــذ� اﺨتﻠس ــﻪ

اﻟمو�ﻒ وﻟم �ستردﻩ اﻟبنك واﻟمﻘدر ���مﺔ  ١,٦ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟحﺎﻟﻲ.

رت اﻟﻌر�� ـ ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ـ ــدة
ﻟﻘ ـ ـ ــد اﻋتم ـ ـ ــدﻨﺎ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟخ�ــ ـ ــﺎب  CBUAE/BSD/٢٠٢٠/٤٧٦٩اﻟص ـ ـ ــﺎدر ﻋ ـ ـ ــن ﻤصــ ـ ــرف اﻹﻤــ ـ ــﺎ ا
اﻟمر� ـ ــز� ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ٢٧أﻛت ـ ــو�ر ٢٠٢٠ﺤ� ـ ــث ﻻ ﺘخض ـ ــﻊ ﻤخﺎﻟﻔ ـ ــﺎت اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟكب�ـ ـ ـرة اﻟنﺎﺸــ ــ�ﺔ ﻋ ـ ــن اﻨخﻔ ـ ــﺎض رأس اﻟمــ ــﺎﻝ

) ١٠د(،

٤٩,٨٣٦

)(٢٧٥,٦٠٢

ﻤسﺄﻟﺔ أﺨر�
ﺘ ـ ــم ﺘ ـ ــدﻗ�ق اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك �م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ٢٠١٩ﺒواﺴ ـ ــ�ﺔ ﻤ ـ ــدﻗق ﺤس ـ ــﺎ�ﺎت آﺨ ـ ــر ،ﺤ� ـ ــث أﻋ ـ ــرب ﻓ ـ ــﻲ
ﺘﻘر�رﻩ اﻟمؤرخ ﻓﻲ  ٣١ﻤﺎﻴو  ٢٠٢٠ﻋن رأ� ﻏ�ر ﻤتحﻔ� ��ﺄن ﺘﻠك اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

وﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻹﻋـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ
ﺘتحمـ ــﻞ إدارة اﻟبن ـ ــك ﻤسـ ــؤوﻟ�ﺔ اﻹﻋ ـ ــداد واﻟﻌ ـ ــرض اﻟﻌـ ــﺎدﻝ ﻟﻠﻘـ ـ ـواﺌم اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ً

ﻤسﺎﺌﻞ اﻟتدﻗ�ق اﻟرﺌ�س�ﺔ
وﻓﻘـ ـ ــﺎ ﻟتﻘـ ـ ــدﻴرﻨﺎ اﻟمﻬنـ ـ ــﻲ� ،ﺎﻨـ ـ ــت
إن ﻤسـ ـ ــﺎﺌﻞ اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق اﻟرﺌ�سـ ـ ــ�ﺔ )ﻤسـ ـ ــﺎﺌﻞ اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق اﻟرﺌ�سـ ـ ــ�ﺔ( ﻫـ ـ ــﻲ ﺘﻠـ ـ ــك اﻟمسـ ـ ــﺎﺌﻞ اﻟتـ ـ ــﻲً ،
اﻷﻛثـ ــر أﻫم�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــد��ﻘنﺎ ﻟﻠﻘ ـ ـواﺌم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ  ٣١د�سـ ــمبر  .٢٠٢٠وﻗـ ــد ﺘـ ــم ﺘنـ ــﺎوﻝ ﻫـ ــذﻩ اﻟمسـ ــﺎﺌﻞ ﻓـ ــﻲ
ﺴ�ﺎق ﺘد��ﻘنﺎ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ وﻓﻲ ﺘكو�ن رأﻴنﺎ ��ﺄﻨﻬﺎ.

واﻟﻘ ـ ـ ــﺎﻨون اﻻﺘح ـ ـ ــﺎد� ﻟدوﻟ ـ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ـ ــدة رﻗ ـ ـ ــم  ١٤ﻟس ـ ـ ــنﺔ  ٢٠١٨واﻟﻘ ـ ـ ــﺎﻨون اﻻﺘح ـ ـ ــﺎد� ﻟدوﻟ ـ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ـ ــﺎرات

رﻫ ـ ــﺎ اﻹدارة ﻀ ـ ــرور�ﺔ ﻟﻠتم� ـ ــ�ن ﻤ ـ ــن إﻋ ـ ــداد
اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة رﻗ ـ ــم  ٢ﻟس ـ ــنﺔ  ٢٠١٥وﺘج ـ ــﺎﻩ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟرﻗﺎ� ـ ــﺔ اﻟداﺨﻠ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ا
اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟخﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻷﺨ�ﺎء اﻟجوﻫر�ﺔ ،ﺴواء �ﺎﻨت ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن اﻻﺤت�ﺎﻝ أو اﻟخ�ﺄ.
ﻋن ـ ــد إﻋ ـ ــداد اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ،ﺘتحم ـ ــﻞ اﻹدارة اﻟمس ـ ــؤوﻟ�ﺔ ﻋ ـ ــن ﺘﻘ� ـ ــ�م ﻗ ـ ــدرة اﻟبن ـ ــك ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﺴ ـ ــتمرار �من� ـ ــﺄة ﻤس ـ ــتمرة أو
رر�ﺔ اﻟمحﺎﺴـ ـ ــبﻲ ﻤـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــم
رر�ﺔ واﺴـ ـ ــتخدام أﺴـ ـ ــﺎس اﻻﺴـ ـ ــتم ا
اﻹﻓصـ ـ ــﺎح ،ﺤسـ ـ ــب اﻟضـ ـ ــرورة ،ﻋـ ـ ــن اﻷﻤـ ـ ــور اﻟمتﻌﻠﻘـ ـ ــﺔ �ﺎﻻﺴـ ـ ــتم ا
ﺘﻌتزم اﻹدارة ﺘص��ﺔ اﻟبنك أو إ�ﻘﺎف اﻟﻌمﻠ�ﺎت أو ﻟ�س ﻟد�ﻪ ﺒدﻴﻞ واﻗﻌﻲ ﺴو� اﻟ��ﺎم ﺒذﻟك.

ﻛ�� ﻋﺎﻟجت ﻋمﻠ�ﺔ اﻟتدﻗ�ق اﻟمسﺎﺌﻞ اﻟرﺌ�س�ﺔ

 .١ﺘﻘر�ر ﻋدم اﻟ�ﻘ�ن ��صوص اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟسﻠﻒ ﻟﻠﻌمﻼء

ﻴتحمﻞ أوﻟ�ك اﻟمسؤوﻟ�ن ﻋن اﻹدارة ﻤسؤوﻟ�ﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻋمﻠ�ﺔ إﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠبنك.
ﻤس�وﻟ�ﺎت اﻟمدﻗق اﻟمﺎﻟﻲ ﺘجﺎﻩ ﺘدﻗ�ق اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﻴت�ﻠ ـ ــب ﺘﻘ� ـ ــ�م ﺘحدﻴ ـ ــد اﻟبن ـ ــك ﻟمخصص ـ ــﺎت اﻨخﻔ ـ ــﺎض ��م ـ ــﺔ اﻟﻘ ـ ــروض واﻟس ـ ــﻠﻒ اﻟمﻘدﻤ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌم ـ ــﻼء ،أن ﺘﻘ ـ ــوم إدارة اﻟبن ـ ــك
ﺒوﻀـ ـ ــﻊ اﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺘصـ ـ ــن�� اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ و��ـ ـ ــﺎس اﻟخسـ ـ ــﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ .ر�ـ ـ ــز اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــذﻩ
اﻟمس ـ ــﺄﻟﺔ �س ـ ــبب اﻷﻫم� ـ ــﺔ اﻟنس ـ ــب�ﺔ ﻟﻠﻘ ـ ــروض واﻟس ـ ــﻠﻒ ﻟﻠﻌم ـ ــﻼء )ﺘمث ـ ــﻞ  ٪٣٩ﻤ ـ ــن إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ اﻷﺼ ـ ــوﻝ( وﺘﻌﻘ� ـ ــد اﻓت ارﻀ ـ ــﺎت
اﻷﺤ�ـ ــﺎم واﻟتﻘـ ــدﻴرات اﻟمسـ ــتخدﻤﺔ ﻓـ ــﻲ ��ـ ــﺎس ﻨمـ ــﺎذج اﻟخسـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ .ﻴـ ــتم ﺘنﻔ�ـ ــذ ��ـ ــﺎس اﻟخسـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ

اﻟضراﺌب ﻟﻠسنﺔ

٢٠

٨٤,٥٠٩

٣٤٢,٤٤١

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻟر�ﺢ )اﻟ�سﺎرة( �ﻌد اﻟضر��ﺔ ﻟﻠسنﺔ

)أ(

٩,١٩٧

)(٩٤,٧٧٧

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٣ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

(٢٠٢٢

اﻟبنود اﻟتﻲ ﻟن ﻴتم إﻋﺎدة ﺘصن�ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ��ﻒ اﻟر�ﺢ أو

٠

٠

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ﻋﻘود اﻟتﺄﻤ�ن )ﺴﺎر�ﺔ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣

ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ ��ﻒ اﻟر�ﺢ أو
اﻟبنود اﻟتﻲ �م�ن إﻋﺎدة ﺘصن�ﻔﻬﺎ ً

٠

٠

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ﻋﻘود اﻟتﺄﻤ�ن )ﺴﺎر�ﺔ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢١

٩,١٩٧

)(٩٤,٧٧٧

اﻟخسﺎرة
اﻟر�ﺢ ) /اﻟ�سﺎرة( �ﻌد اﻟضر��ﺔ اﻟمنسو�ﺔ إﻟﻰ:

٩,١٩٧

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟنمﺎذج ﻤﻊ ﺘدﺨﻞ ﻴدو� ﻤحدود وﺴﺎر� �واﻝ اﻟﻔترة اﻟم�موﻟﺔ �ﺎﻟتﻘر�ر.

اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن و��ـ ـ ــﺎس اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ـ ـﺔ .وﻫـ ـ ــذا ﻴت�ﻠـ ـ ــب ﻤـ ـ ــن إدارة اﻟبنـ ـ ــك اﻟحصـ ـ ــوﻝ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺠم�ـ ـ ــﻊ اﻟمﻌﻠوﻤـ ـ ــﺎت
أو أﺜن ــﺎء ﺘﻘ� ــ�م ﻤﻌ ــﺎﻴ�ر اﻨخﻔ ــﺎض ��م ــﺔ

ـددا ﻤـ ـ ــن اﻻﻓت ارﻀـ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ ﺘ�ـ ـ ــو�ر أوﻀـ ـ ــﺎع اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ـ ـﺔ
اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن� .مـ ـ ــﺎرس اﻟبنـ ـ ــك
أﺤ�ﺎﻤـ ـ ــﺎ ﻤﻬمـ ـ ــﺔ و�ضـ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ـ ً
ً

اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ،واﻟتـ ــﻲ ﺘ�ـ ــمﻞ اﺤتمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتخﻠـ ــﻒ )اﺤتمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتخﻠـ ــﻒ( واﻟخسـ ــﺎرة اﻟنﺎﺠمـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻟتخﻠـ ــﻒ )اﻟخسـ ــﺎرة اﻟنﺎﺠمـ ــﺔ ﻋـ ــن

( واﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟت�ﻠ�� ـ ــﺔ وﺘﻌ ـ ــد�ﻼت اﻻﻗتص ـ ــﺎد اﻟكﻠ ـ ــﻲ

٠

٠

٩,١٩٧

)(٩٤,٧٧٧

اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك

٩,١٩٧

)(٩٤,٧٧٧

ﺤصص ﻋدم اﻟس��رة

٠

٠

٩,١٩٧

)(٩٤,٧٧٧

)أ(
إﺠمﺎﻟﻲ اﻟدﺨﻞ ) /اﻟ�سﺎرة( اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻟمنسوب إﻟﻰ:

)ب(
ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﺒواﺴ�ﺔ:
��//ﻬر ﺘو��ﻊ ��ط اﻟ�د//

وﻤﻌﺎﻴ�ر اﻟتن��م.

��//ﻬر ﺨتم ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران//

ات إﻴر
ﺼﺎدر
ﺒنك
اناﺌ�ﺎن ﺘﻔتﻲ
ﻤ�رز
ﺴﻌ�د
اﻟس�د/
اﻹﻗﻠ�مﻲاﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻟمدﻴراﻹﻤﺎرات
ﻓروع

اﻟمدﻴر اﻟمﺎﻟﻲ

ﺤﻘوق
اﻟمدﻗقات ﻓﻲ
ﻛ�ﻒ اﻟتﻐ�ر
اﻟمﻠك�ﺔ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ١إﻟﻰ .٨
ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ
اﻟمستﻘﻞ
ﺘﻘر�ر
ﻓﺎﻟكون
ﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ٢٠٢٠
د�سمبر
اﻟمنتﻬ�ﺔ:
اﻟسنﺔ
ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
٣١إﻨتر
��//ﻬر ﺨتم
//١٢٨٢٨٥
ص.ب:
ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم
�ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر
اﻟمتحدة،اﻷرﻗﺎم
ﺠم�ﻊ

)ﻤتوﻓر ﻓﻲ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك(

اﻟرﺼ�د �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ) ٢٠١٨ﻤﻌﺎد

رأس اﻟمﺎﻝ

اﻻﺤت�ﺎطﻲ

اﻟ�سﺎﺌر

اﻟم�صص

اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

اﻟمتراﻛمﺔ

 ٠٠٠درﻫم

 ٠٠٠درﻫم

 ٠٠٠درﻫم

 ٠٠٠درﻫم

٢,١٠٠,٠٠٠

٥٢١,٥٥٣

)(٩٦٨,٣٠٦

١,٦٥٣,٢٤٧

٢٥٠,٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٢,٣٥٠,٠٠٠

٥٢١,٥٥٣

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎرة اﻟ�ﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠسنﺔ

ﻛجـ ــزء ﻤـ ــن ﻋمﻠ�ـ ــﺔ اﻟتـ ــدﻗ�ق وﻓًﻘـ ــﺎ ﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر اﻟتـ ــدﻗ�ق اﻟدوﻟ�ـ ــﺔ ،ﻓﺈﻨنـ ــﺎ ﻨمـ ــﺎرس اﻟح�ـ ــم اﻟمﻬنـ ــﻲ وﻨحـ ــﺎﻓ� ﻋﻠـ ــﻰ اﻟ�ـ ــك اﻟمﻬنـ ــﻲ
�واﻝ ﻋمﻠ�ﺔ اﻟتدﻗ�ق .ﻨحن أ�ضﺎ ﻨﻘوم ﺒـ:
 ﺘحدﻴ ـ ــد وﺘﻘ� ـ ــ�م ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻷﺨ� ـ ــﺎء اﻟجوﻫر�ـ ـ ـﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ،ﺴـ ـ ـواء �ﺎﻨ ـ ــت ﻨﺎﺘج ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن اﻻﺤت� ـ ــﺎﻝ أو اﻟخ� ـ ــﺄوﺘصـ ـ ــم�م وﺘنﻔ�ـ ـ ــذ إﺠ ـ ـ ـراءات اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘسـ ـ ــتج�ب ﻟتﻠـ ـ ــك اﻟمخـ ـ ــﺎ�ر ،واﻟحصـ ـ ــوﻝ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أدﻟـ ـ ــﺔ ﺘـ ـ ــدﻗ�ق �ﺎ��ـ ـ ــﺔ وﻤنﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ
ﻟتـ ــوﻓ�ر أﺴـ ــﺎس ﻟرأﻴنـ ــﺎ .ﺘكـ ــون ﻤخـ ــﺎ�ر ﻋـ ــدم اﻛت�ـ ــﺎف اﻷﺨ�ـ ــﺎء اﻟجوﻫر�ـ ــﺔ اﻟنﺎﺘجـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻻﺤت�ـ ــﺎﻝ أﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــن ﺘﻠـ ــك اﻟنﺎﺘجـ ــﺔ
ﻋ ـ ــن ا ﻟخ� ـ ــﺄ ،ﺤ� ـ ــث ﻗ ـ ــد ﻴتض ـ ــمن اﻻﺤت� ـ ــﺎﻝ اﻟتوا� ـ ــؤ أو اﻟتزو� ـ ــر أو ﻋمﻠ� ـ ــﺎت اﻟح ـ ــذف اﻟمتﻌم ـ ــد أو ﻋمﻠ� ـ ــﺎت اﻟتحر� ـ ــ� أو

 -اﻟحصـ ــوﻝ ﻋﻠـ ــﻰ ﻓﻬـ ــم ﻟﻠرﻗﺎ�ـ ــﺔ اﻟداﺨﻠ�ـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﺘتﻌﻠـ ــق �ﺎﻟت ـ ــدﻗ�ق ﻤـ ــن أﺠـ ــﻞ ﺘصـ ــم�م إﺠــ ـراءات ﺘـ ــدﻗ�ق ﻤنﺎﺴـ ــ�ﺔ ﻟﻠ� ـ ــروف،

ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن.
ﻟﻘ ـ ــد ﺘﻔﻬمن ـ ــﺎ إﺠـ ـ ـراءات أﻋم ـ ــﺎﻝ اﻟبن ـ ــك اﻟمتﻌﻠﻘ ـ ــﺔ � ـ ــﺈدارة ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن وﻋمﻠ� ـ ــﺔ اﻟتﻘ ـ ــدﻴر ﻟتحدﻴ ـ ــد ﻤخصص ـ ــﺎت اﻷرﺼ ـ ــدة

اﻟتحو�ﻞ إﻟﻰ اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران
١,٨١٧,٦٦٧
)(١,٠٥٤,٨٠٦
٥٢٢,٤٧٣
٢,٣٥٠,٠٠٠
اﻟرﺼ�د �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
��//ﻬر ﺨتم ﻓﺎﻟكون إﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
ﻛ�ﻒ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ
اﻟمتحدة ،ص.ب//١٢٨٢٨٥ :
اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ٣١ :د�سمبر ٢٠٢٠

ﻤﻼﺤ�ﺎت

ﻟمخصصﺎت اﻨخﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘرض.
ﻟﻘـ ـ ــد ﻗمنـ ـ ــﺎ �ﺈﻋـ ـ ــﺎدة إﺠ ـ ـ ـراء ﺤسـ ـ ــﺎ�ﺎت ﻨموذﺠ�ـ ـ ــﺔ ﻤحـ ـ ــددة ﻟتﺄﻛ�ـ ـ ــد ﻤخرﺠـ ـ ــﺎت اﻟﻌواﻤـ ـ ــﻞ اﻟمتﻐ� ـ ـ ـرة ﻟﻠمخـ ـ ــﺎ�ر وﻤ�ـ ـ ــﺎﻟﻎ اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر
اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ـ ــﺔ ،ووﺠ ـ ـ ــدﻨﺎ أﻨﻬ ـ ـ ــﺎ ﻤنﺎﺴ ـ ـ ــ�ﺔ و�ﺎ�� ـ ـ ــﺔ �� ـ ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘ ـ ـ ــوﻝ .ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟنﻬﺎ� ـ ـ ــﺔ ،ﻗمن ـ ـ ــﺎ ﺒتح ـ ـ ــدﻴث ﺘﻘ��من ـ ـ ــﺎ ﻟﻺ� ـ ـ ــﺎر
واﻟمنﻬج� ـ ــﺔ اﻟمص ـ ــممﺔ واﻟمنﻔ ـ ــذة ﺒواﺴ ـ ــ�ﺔ اﻟبن ـ ــك ﻟمﻌرﻓ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨ ـ ــت ﻨت ـ ــﺎﺌﺞ ﻨم ـ ــﺎذج اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ وﻤرﺤﻠ ـ ــﺔ اﻟتن� ـ ــ�م
ﺘب ـ ــدو ﻤﻌﻘوﻟ ـ ــﺔ وﺘﻌ� ـ ــس اﻟتوﻗﻌ ـ ــﺎت اﻟت ـ ــﻲ �س ـ ــتخدﻤﻬﺎ اﻟبن ـ ــك ﻟتحدﻴ ـ ــد اﻟ� ـ ــروف اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺘ ـ ــﺎر�ﺦ ﺘﻘر� ـ ــر
اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.
اﻟسَﻠﻒ ﻟﻌمﻼء ﻤحددﻴن
 .٢اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘروض و ُ
ﺘﻌتبـ ــر اﻟمحﺎﺴـ ــ�ﺔ ﻋـ ــن ﻤخصـ ــص اﻨخﻔـ ــﺎض ��مـ ــﺔ اﻟﻘـ ــروض واﻟسـ ــﻠﻒ ﻫـ ــو أﺤـ ــد اﻟمجـ ــﺎﻻت اﻟتـ ــﻲ ﺘت�ﻠـ ــب ﻤـ ــن إدارة اﻟبنـ ــك
إﺼـ ــدار ﺤ�ـ ــم ﻤﻌﱠﻘـ ــد وﻫـ ــﺎم ��ـ ــﺄن ﺘوﻗ�ـ ــت اﻹﺜ�ـ ــﺎت و�ـ ــم ﻫـ ــذا اﻻﻨخﻔـ ــﺎض ﻓـ ــﻲ اﻟ��مـ ــﺔ .ﱠ
ر�ـ ــز اﻟتـ ــدﻗ�ق ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟمسـ ــﺄﻟﺔ
�سـ ـ ــبب اﻷﻫم� ـ ـ ــﺔ اﻟنسـ ـ ــب�ﺔ ﻟﻠﻘ ـ ـ ــروض وأرﺼ ـ ـ ــدة اﻟسـ ـ ــﻠﻒ )اﻟت ـ ـ ــﻲ ﺘمثـ ـ ــﻞ  ٪٣٩ﻤ ـ ـ ــن إﺠم ـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻷﺼ ـ ـ ــوﻝ( واﻟ�ب�ﻌ ـ ـ ــﺔ اﻟذاﺘ� ـ ـ ــﺔ
ﻟﻠحسـ ــﺎ�ﺎت� .مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ  ٣١د�سـ ــمبر  ،٢٠٢٠ﺒﻠـ ــﻎ إﺠمـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻘـ ــروض واﻟسـ ــﻠﻒ  ١٢٬٤٤٧ﻤﻠ�ـ ــون درﻫـ ــم واﻟتـ ــﻲ �موﺠبﻬـ ــﺎ ﺘـ ــم
ﺘسـ ــج�ﻞ ﻤخصصـ ــﺎت ﻗـ ــروض اﻨخﻔـ ــﺎض اﻟ��مـ ــﺔ واﻟسـ ــﻠﻒ ���مـ ــﺔ  ٤٬٣٠٥ﻤﻠ�ـ ــون درﻫـ ــم ﻋـ ــﻼوة ﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــك ،ر�ـ ــز اﻟتـ ــدﻗ�ق
ﻋﻠـ ــﻰ إﺠمـ ــﺎﻟﻲ ﺘﻌـ ــرض ﻤجموﻋـ ــﺔ اﻟﻌمـ ــﻼء اﻹﻟكتروﻨ�ـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﺘمثـ ــﻞ  % ١٦,٩١ﻤـ ــن إﺠمـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻘـ ــروض واﻟسـ ــﻠﻒ �مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ
 ٣١د�سمبر .٢٠٢٠
ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمنﺎﻗ� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻊ
ﻗمن ـ ــﺎ ﺒتﻘ� ـ ــ�م ﻤس ـ ــتو� ﻤخصص ـ ــﺎت ﺨس ـ ــﺎرة اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ ﻟمجموﻋ ـ ــﺔ ﻤح ـ ــددة ﻤ ـ ــن اﻟﻌم ـ ــﻼء ﺒن ـ ـ ً
اﻹدارة اﻟﻌﻠ� ـ ـ ــﺎ ﻟﻠبن ـ ـ ــك واﻟمﻌﻠوﻤ ـ ـ ــﺎت اﻟمت ـ ـ ــﺄﺨرة ﻋ ـ ـ ــن اﻟﻘ ـ ـ ــرض واﻟ� ـ ـ ــرف اﻟمﻘﺎﺒ ـ ـ ــﻞ ،واﻟت ـ ـ ــﻲ ﺘح ـ ـ ــتﻔ� ﺒﻬ ـ ـ ــﺎ اﻹدارة ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻤﻠ ـ ـ ــﻒ
اﻟم َحـ ـ ـ ــﺎﻓ� ،وﺤسـ ـ ـ ــﺎ�ﺎت اﻟمخصصـ ـ ـ ــﺎت وﺘﻘـ ـ ـ ــدﻴرات اﻹدارة
اﻻﺌتمـ ـ ـ ــﺎن .ﻗمنـ ـ ـ ــﺎ ً
أ�ضـ ـ ـ ــﺎ ﺒتﻘ�ـ ـ ـ ــ�م دﻗـ ـ ـ ــﺔ اﻟب�ﺎﻨـ ـ ـ ــﺎت اﻟرﺌ�سـ ـ ـ ــ�ﺔ ﻤـ ـ ـ ــن َ

واﻻﻓتراﻀﺎت اﻟتﻲ ﺘم ﺘﻘ��مﻬﺎ ���ﻞ ﻨﻘد� اﻟمستخدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘحدﻴد ﻤخصص ﺨسﺎرة اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ.

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷدﻟ ـ ــﺔ اﻟموﻀ ـ ــو��ﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘم ـ ــت ﻤﻼﺤ�تﻬ ـ ــﺎ ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻟﻌ ـ ــﺎم� ،ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟمجموﻋ ـ ــﺔ ﻤح ـ ــددة ﻤ ـ ــن اﻟﻌم ـ ــﻼء اﻟ ـ ــذﻴن
ﺒن ـ ـ ً
ﻟـ ـ ــدﻴﻬم إﺠمـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻗـ ـ ــﺎﺌم أو  ٢٬١٠٥ﻤﻠ�ـ ـ ــون درﻫـ ـ ــم �مـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ  ٣١د�سـ ـ ــمبر  ،٢٠٢٠اﻟتـ ـ ــزم اﻟبنـ ـ ــك �ﺎﻟمسـ ـ ــتو� اﻟم�ﻠـ ـ ــوب ﻤـ ـ ــن

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﺘمثﻞ اﻟمﻌﺎﻤﻼت واﻷﺤداث اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ��ر�ﻘﺔ ﺘحﻘق اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدﻝ.
ﻨح ـ ــن ﻨتواﺼ ـ ــﻞ ﻤــ ــﻊ أوﻟ� ـ ــك اﻟمســ ــؤوﻟ�ن ﻋ ـ ــن اﻹدارة ��م ـ ــﺎ ﻴتﻌﻠــ ــق ،ﻤ ـ ــن ﺒــ ــ�ن أﻤ ـ ــور أﺨ ـ ــر�� ،ﺎﻟن�ــ ــﺎق اﻟمخ� ـ ــ� ﻟﻠتــ ــدﻗ�ق
وﺘوﻗ�ت ـ ــﻪ وﻨت ـ ــﺎﺌﺞ اﻟت ـ ــدﻗ�ق اﻟﻬﺎﻤ ـ ــﺔ� ،م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك أ� أوﺠ ـ ــﻪ ﻗص ـ ــور �ب�ـ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ اﻟرﻗﺎ� ـ ــﺔ اﻟداﺨﻠ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﻨح ـ ــددﻫﺎ ﺨــ ــﻼﻝ
ﺘد��ﻘنﺎ.
أ�ضـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠمسـ ـ ـ ــؤوﻟ�ن ﻋـ ـ ـ ــن اﻹدارة ﻗﺎﺌمـ ـ ـ ــﺔ ﺘﻔ�ـ ـ ـ ــد �ﺄﻨنـ ـ ـ ــﺎ اﻤتثﻠنـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠمت�ﻠ�ـ ـ ـ ــﺎت اﻷﺨﻼ��ـ ـ ـ ــﺔ ذات اﻟصـ ـ ـ ــﻠﺔ ��مـ ـ ـ ــﺎ ﻴتﻌﻠـ ـ ـ ــق
ﻨﻘـ ـ ـ ــدم ً

�ﺎﻻﺴـ ــتﻘﻼﻟ�ﺔ واﻟتواﺼـ ــﻞ ﻤﻌﻬـ ــم ��ـ ــﺄن ﺠم�ـ ــﻊ اﻟﻌﻼﻗـ ــﺎت واﻷﻤـ ــور اﻷﺨـ ــر� اﻟتـ ــﻲ ﻗـ ــد ُ�ﻌتﻘـ ــد ��ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘـ ــوﻝ أﻨﻬـ ــﺎ ﺘـ ــؤﺜر ﻋﻠـ ــﻰ
اﺴتﻘﻼﻟ�تنﺎ واﻟضمﺎﻨﺎت ذات اﻟصﻠﺔ ،ﺤسب اﻟضرورة.

ﻤ ــن ﺒ ــ�ن اﻷﻤـــور اﻟت ــﻲ ﻴ ــتم إ� ــﻼغ اﻟمســـؤوﻟ�ن ﻋ ــن اﻹدارة ﺒﻬـــﺎ  ،ﻨح ــدد ﺘﻠ ــك اﻷﻤ ــور اﻷﻛثـــر أﻫم� ــﺔ ﻓـــﻲ ﺘ ــدﻗ�ق اﻟك�ـــوﻓﺎت
اﻟمﺎﻟ� ــﺔ ﻟﻠﻔتـ ـرة اﻟحﺎﻟ� ــﺔ ،و�ﺎﻟت ــﺎﻟﻲ ﻓﻬ ــﻲ أﻤ ــور اﻟت ــدﻗ�ق اﻟرﺌ�س ــ�ﺔ .ﻨح ــن ﻨص ــﻒ ﻫ ــذﻩ اﻷﻤ ــور ﻓ ــﻲ ﺘﻘر� ــر ﻤ ــدﻗﻘنﺎ ﻤ ــﺎ ﻟ ــم �من ــﻊ
اﻟﻘ ـ ــﺎﻨون أو اﻟﻠـ ـ ـواﺌﺢ اﻹﻓصــ ــﺎح اﻟﻌﻠن ـ ــﻲ ﻋــ ــن ﻫ ـ ــذﻩ اﻟمس ـ ــﺄﻟﺔ أو ﻋنــ ــدﻤﺎ ﻨﻘ ـ ــرر ،ﻓــ ــﻲ ﺤ ـ ــﺎﻻت ﻨ ـ ــﺎدرة ﻟﻠﻐﺎ�ــ ــﺔ ،أﻨ ـ ــﻪ ﻻ ﻴن�ﻐــ ــﻲ
اﻹ�ـ ـ ــﻼغ ﻋـ ـ ــن أﻤـ ـ ــر ﻤـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺘﻘر�رﻨـ ـ ــﺎ ﻷن اﻟﻌواﻗـ ـ ــب اﻟسـ ـ ــﻠب�ﺔ ﻟﻠ��ـ ـ ــﺎم ﺒـ ـ ــذﻟك ﻤـ ـ ــن اﻟمتوﻗـ ـ ــﻊ ��ـ ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘـ ـ ــوﻝ أن ﺘﻔـ ـ ــوق ﻓواﺌـ ـ ــد
اﻟمصﻠحﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟمثﻞ ﻫذا اﻟتواﺼﻞ.

إﻫﻼك اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

١٢

ﻤخصص ﺘﻌو�ضﺎت ﻤ�ﺎﻓﺂت ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن

١٤

١,٥٠٦

١,٥٥٠

) ١٠د(١١ ،

)(٤٩,٨٣٦

٢٧٥,٦٠٢

ﺼﺎﻓﻲ ﺨسﺎرة اﻨخﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻒ واﻷﺼوﻝ
ر�ﺢ اﻟمستﻬﻠكﺎت ﻤن اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘحﺎد� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة رﻗم  ٢ﻟسنﺔ ٢٠١٥؛

ﺜﺎﻟثًﺎ .ﻟﻘد اﺤتﻔ� اﻟبنك ﺒدﻓﺎﺘر ﺤسﺎ�ﺎت ﻤنﺎﺴ�ﺔ ،وﺘتﻔق ﻤﻌﻪ ﺴجﻼت اﻟبنك؛
ا�ﻌﺎ .ﻟم �ﻘم اﻟبنك ��راء أ� أﺴﻬم أو ﻤخزوﻨﺎت ﺨﻼﻝ اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ؛
رً

ﻤخصص اﻨخﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻒ.

وﻓﻘـ ــﺎ ﻟمـ ــﺎ �ﻘتضـ ــ�ﻪ اﻟﻘـ ــﺎﻨون اﻻﺘحـ ــﺎد� ﻟدوﻟـ ــﺔ اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة رﻗـ ــم  ١٤ﻟسـ ــنﺔ  ،٢٠١٨ﻨبﻠـ ــﻎ
ﻋـ ــﻼوة ﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــكً ،
�ﺄﻨنﺎ ﻗد ﺤصﻠنﺎ ﻋﻠﻰ ﺠم�ﻊ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت واﻟتﻔس�رات اﻟتﻲ اﻋتبرﻨﺎﻫﺎ ﻀرور�ﺔ ﻟﻐرض ﺘد��ﻘنﺎ.

اﻟم�ﱠ�م ـ ــﺔ �� ـ ــ�ﻞ ﻓ ـ ــرد� .ﻗمن ـ ــﺎ �ﺎﺨت� ـ ــﺎر اﻟتص ـ ــم�م واﻟﻔﺎﻋﻠ� ـ ــﺔ اﻟت� ـ ــﻐ�ﻠ�ﺔ ﻟﻠضـ ـ ـوا��
ﻤخص ـ ــص اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ ﻟﻠﻘ ـ ــروض ُ
ذات اﻟص ـ ــﻠﺔ ﻟتحدﻴ ـ ــد اﻟمخص ـ ــص ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ اﻟﻘ ـ ــروض اﻟمتﻌثـ ـ ـرة .ﻗمن ـ ــﺎ �ﺎﺨت� ـ ــﺎر �ﻌ ـ ــض ﻋ�ن ـ ــﺎت اﻟﻘ ـ ــروض اﻟمتﻌثـ ـ ـرة ﻻﺨت� ـ ــﺎر
اﻟ�� ـ ــﺎس اﻟكم ـ ــﻲ وﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴ ـ ــ�ﺔ وﺘﻘ ـ ــدﻴرات اﻻﺴ ـ ــترداد ﻋن ـ ــد اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ﻋ ـ ــن اﻟس ـ ــداد ��ُ .ـ ـ ِّـ�ﻞ اﻟتﻘ� ـ ــ�م اﻟﻌ ـ ــﺎدﻝ

ﻟﻠممتﻠك ـ ــﺎت اﻟمح ـ ــتﻔ� ﺒﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ إﻴـ ـ ـران ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ اﻟﻘ ـ ــروض اﻟمتﻌثـ ـ ـرة  ٪٩١ﻤ ـ ــن إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ ��م ـ ــﺔ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟت ـ ــﻲ �ح ـ ــتﻔ� ﺒﻬ ـ ــﺎ
اﻟبن ـ ــك ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻘ ـ ــروض .ﺘ ـ ــم ﺘﻘ ـ ــدﻴر اﻟتﻘ� ـ ــ�م اﻟﻌ ـ ــﺎدﻝ ﻟﻠممتﻠك ـ ــﺎت اﻟمرﻫوﻨ ـ ــﺔ اﻟممﻠو� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ إﻴـ ـ ـران واﻟم��م ـ ــﺔ �ﺎﻟ ـ ــدرﻫم

اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤن ِﻗَبﻞ و�ﺎﻻت ﻋﻘﺎر�ﺔ ﺨﺎرﺠ�ﺔ ﻤﻘرﻫﺎ إﻴران ،وﻫﻲ رﺴوم ﻤﻌتمدة ﻤن ﻗبﻞ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك.
ﻟﻠم َ�ـ ـ ـّ�ِم اﻟخ ـ ــﺎرﺠﻲ ذ� اﻟ ـ ــرﻗم اﻟمرﺠﻌ ـ ــﻲ  ٨٠٣٥٧٦/٩٩ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ٢٠أﻛت ـ ــو�ر ٢٠٢٠
ﻟﻘ ـ ــد اﻋتم ـ ــدﻨﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟتﻘر� ـ ــر اﻟمﻌتم ـ ــد ُ

�ﻐـ ــرض ﺘﻘ ـ ــدﻴر اﻟتﻘ� ـ ــ�م اﻟﻌ ـ ــﺎدﻝ ﻟﻠممتﻠك ـ ــﺎت اﻹﻴراﻨ� ـ ــﺔ و�ﺎﻟت ـ ــﺎﻟﻲ ﻤ ـ ــد� �ﻔﺎ� ـ ــﺔ ﻤخص ـ ــص اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ� .ﺎﻹﻀ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ــﻰ

أ�ضـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺨ�ـ ـ ـ ــﺎب ﺼـ ـ ـ ــﺎدر ﻤـ ـ ـ ــن إدارة اﻟتسـ ـ ـ ــﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ـ ــﺔ �ﺎﻟبنـ ـ ـ ــك ذ� اﻟـ ـ ـ ــرﻗم اﻟمرﺠﻌـ ـ ـ ــﻲ
ذﻟـ ـ ـ ــك ،ﻓﻘـ ـ ـ ــد ﺤصـ ـ ـ ــﻠنﺎ ً

 ٢٠٢٠/٥٠٥/٤/١٨٢ﺒت ـ ـ ــﺎر�ﺦ  ٢٨د�س ـ ـ ــمبر  ٢٠٢٠واﻟ ـ ـ ــذ� �ح ـ ـ ــدد أن اﻟممتﻠك ـ ـ ــﺎت اﻟمرﻫوﻨ ـ ـ ــﺔ اﻟموﺠ ـ ـ ــودة ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺠمﻬور� ـ ـ ــﺔ
��م ـ ــﺎ ﻋﺎدﻟ ـ ــﺔ ﺘﻘر ً�� ـ ــﺎ،
إﻴ ـ ـران اﻹﺴ ـ ــﻼﻤ�ﺔ ﻟص ـ ــﺎﻟﺢ ﻋم ـ ــﻼء ﺒن ـ ــك ﺼ ـ ــﺎدرات إﻴــ ـران  -اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟت ـ ــﻲ �ﺎﻨ ـ ــت ً
ﺘﻌتبر ذات وﺠود ﻤﻠموس و�حﺎﻟﺔ ﻤﻌﻘوﻟﺔ �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠
 .٤إﺜ�ﺎت واﺴترداد اﻷﺼوﻝ اﻟضر�ب�ﺔ اﻟم�ﺠﻠﺔ

٦

٩٥٤,٢٧٠

) ٧أ(

٥٧٠,٣٧٧

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك اﻷﺨر�

) ٨أ(

١,٠٧٢,٩٢٠

١,٣٤٢,٨٠٢

٩

٣,٨٦٥

١٠٨,٤٩٣

١٠

٢,٦١٦,٠٤٠

٢,٦٣٤,٢٥٣

١١

١,٤١٩,٣٠٧

١,٣٢٣,٨١٠

١٢

٦٣,٤٣٥

٢٤,٨٣٦

٦,٧٠٠,٢١٤

٦,٥٥٠,٨٥٥

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

وﺠــ ــود ر�ـ ـ ــﺢ ﻀـ ـ ـر�بﻲ ﻤسـ ـ ــتﻘبﻠﻲ �ــ ــﺎﻓﻲ �م�ـ ـ ــن �موﺠ�ـ ـ ــﻪ اﺴـ ـ ــتخدام اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن اﻟمرﺤـ ـ ــﻞ .وﻫـ ـ ــذا ﻴث�ـ ـ ــر اﻟﻘﻠــ ــق ��ـ ـ ــﺄن اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت
و��ـ ـ ــﺎس أﺼـ ـ ــﻞ اﻟض ـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ـ ــﺔ ﺤ�ـ ـ ــث أن اﻹدارة ﻤ�ﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﺒتكـ ـ ــو�ن اﻓت ارﻀـ ـ ــﺎت و�ﻋـ ـ ــداد ﺘوﻗﻌـ ـ ــﺎت ﻟﻸر�ـ ـ ــﺎح اﻟمسـ ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ

اﻟ�صوم

د�سمبر  ١٬٢٢٤ ٢٠١٩ﻤﻠ�ون درﻫم( ﻤن أﺼوﻝ اﻟضر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.

درﻫم ٠٠٠

درﻫم ٠٠٠

٤٩٩,٥٦٥

اﻟ�صوم وﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

اﻟس ـ ــوق واﻟ� ـ ــروف اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘن� ـ ــو� ﻋﻠ ـ ــﻰ درﺠ ـ ــﺔ ﻋﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﻋ ـ ــدم اﻟ�ﻘ ـ ــ�ن� .م ـ ــﺎ ﻫ ـ ــو ﻤب ـ ــ�ن ﻓـ ـ ــﻲ

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

٦١٧,٠٩٦

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻔ ـ ــروق اﻟمؤﻗت ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠ ـ ــﺔ ﻟﻠخص ـ ــم ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو اﻟمت ـ ــوﻓر ﻟ ـ ــد�
�ﻘ ـ ــوم اﻟبن ـ ــك ﺒتﻘ� ـ ــ�م أﺼ ـ ــﻞ اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ ﺒن ـ ـ ً
اﻟبن ـ ــك .ﻴ ـ ــتم اﻹﺜ� ـ ــﺎت �ﺄﺼ ـ ــﻞ اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ ﻟﻼﺌتم ـ ــﺎن اﻟضـ ـ ـر�بﻲ ﻏ� ـ ــر اﻟمس ـ ــتخدم ﻓﻘ ـ ــ� ﻋن ـ ــدﻤﺎ �� ـ ــون ﻤ ـ ــن اﻟمحتمـ ـ ـﻞ

اﻟمﻼﺤ� ـ ــﺔ  ١١ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ �م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ،٢٠٢٠اﻋت ـ ــرف اﻟبن ـ ــك ﺒ ـ ـ ـ  ١٬٣٥٨ﻤﻠ� ـ ــون درﻫ ـ ــم )٣١

)اﻟز�ﺎدة( اﻟنﻘص ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻒ
اﻟنﻘص )اﻟز�ﺎدة( ﻓﻲ اﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

١١

٣٨,٢٣٣

)(٨,٩٥٩

اﻟز�ﺎدة )اﻟنﻘص( ﻓﻲ وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

١٣

٦٨,١٦٣

)(٥٦٣,٢٢٦

اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

) ٧ب(

٦,٨٤٧

١,٨٥٢

)اﻟنﻘص( اﻟز�ﺎدة اﻟمستحﻘﺔ ﻟبنوك أﺨر�

) ٨ب(

)(٣٨٧,٩٠٧

٢٢٤,١١٥

١٤

)(١٠,٨٩٧

)(٢١,٦٨٨

)(١٢,١٣٣

٣٧٦,٨٢٥

دﻓﻊ ﺘﻌو�ض ﻤ�ﺎﻓﺄة ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن

١٤

)(١,٣٢٤

)(١,٤١٣

اﻟضر��ﺔ اﻟمدﻓوﻋﺔ

٢٠

)(٤٨,٠٢١

)(١٨,٦٦١

)(٦١,٤٧٨

٣٥٦,٧٥١

اﻟنﻘص ﻓﻲ اﻟخصوم اﻷﺨر�
ﺼﺎﻓﻲ اﻟنﻘد اﻟنﺎﺘﺞ ﻤن اﻟت�ﻐ�ﻞ

ﺼﺎﻓﻲ اﻟنﻘد )اﻟمست�دم ﻓﻲ(  /اﻟتدﻓق ﻤن اﻷﻨ�طﺔ

اﻟمستحق ﻟبنوك أﺨر�

٩١٩,٨٤٠

١٣

٣,١٧١,١٦٩

٣,١٠٣,٠٠٦

) ٧ب(

٦٤٠,٣٧٧

٢١٠,٥٣٢

اﻟخصوم اﻷﺨر�

١٤

١٥١,١٦١

١٢١,١٠٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم

)أ(

٤,٨٨٢,٥٤٧

٤,٧٤٢,٣٨٥

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء
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 .٦ﻓـ ـ ــرع اﻟﻌـ ـ ــ�ن ﺤﺎﺼـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺘـ ـ ــرﺨ�ص رﻗـ ـ ــم  CN-١٠٠٥٧٩٢ﺼـ ـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــن داﺌ ـ ـ ـرة اﻟتنم�ـ ـ ــﺔ اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻤر�ـ ـ ــز أﺒـ ـ ــو

�ﻘﻊ اﻟم�تب اﻟمسجﻞ ﻟﻠبنك -اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﻓﻲ ص.ب ،٤١٨٢ :دﺒﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
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 .٨ﻓـ ـ ــرع ﻋجمـ ـ ــﺎن ﺤﺎﺼـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺘـ ـ ــرﺨ�ص رﻗـ ـ ــم  ٢٦٩٢ﺼـ ـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــن داﺌ ـ ـ ـرة اﻟبﻠد�ـ ـ ــﺔ واﻟتخ�ـ ـ ــ�� ،ﻋجمـ ـ ــﺎن ﺒتـ ـ ــﺎر�ﺦ ١١
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 ٤ﻓـ ــرع ﺒـ ــر دﺒـ ــﻲ ﺤﺎﺼـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ ﺘـ ــرﺨ�ص رﻗـ ــم  ٢٠٦٤٥٤اﻟصـ ــﺎدر ﻋـ ــن داﺌ ـ ـرة اﻟتنم�ـ ــﺔ اﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ ،ﺤ�وﻤـ ــﺔ دﺒـ ــﻲ ﺒتـ ــﺎر�ﺦ

 ٧ﻓـ ــرع اﻟ�ـ ــﺎرﻗﺔ ﺤﺎﺼـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ ﺘـ ــرﺨ�ص رﻗـ ــم  ١٢٢٧١ﺼـ ــﺎدر ﻋـ ــن داﺌ ـ ـرة اﻟتنم�ـ ــﺔ اﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ ﺤ�وﻤـ ــﺔ اﻟ�ـ ــﺎرﻗﺔ ﺒتـ ــﺎر�ﺦ
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ﺒتﺎر�ﺦ  ٦أﻛتو�ر .١٩٦٩
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 -٢ﻓـ ــرع ﻤرﺸ ـ ــد �ـ ــﺎزار ﺤﺎﺼ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘـ ــرﺨ�ص رﻗ ـ ــم  ٢٠٦٥٨٧ﺼ ـ ــﺎدر ﻋـ ــن داﺌــ ـرة اﻟت�ـ ــو�ر اﻻﻗتصـ ــﺎد� ،ﺤ�وﻤ ـ ـﺔ دﺒ ـ ــﻲ
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 -٣ﻓ ـ ــرع اﻟ� ـ ــ�ﺦ ازﻴ ـ ــد ﺤﺎﺼ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘ ـ ــرﺨ�ص رﻗ ـ ــم  ٥٤٤١٦٦اﻟص ـ ــﺎدر ﻋ ـ ــن داﺌـ ـ ـرة اﻟتنم� ـ ــﺔ اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ ،ﺤ�وﻤ ـ ــﺔ دﺒ ـ ــﻲ
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ﺘﺄﺴ ـ ــس ﺒنـــــك ﺼـــــﺎدرات إﻴــــــران ﻓ ـ ــﻲ ﺠمﻬور� ـ ــﺔ إﻴـ ـ ـران اﻹﺴ ـ ــﻼﻤ�ﺔ ﻓ ـ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة� ،م ـ ــﺎرس اﻟبن ـ ــك
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��//ﻬر ﺨتم ﻓﺎﻟكون إﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ٣١ :د�سمبر ٢٠٢٠
اﻟمتحدة ،ص.ب//١٢٨٢٨٥ :
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س

ت

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣

اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ
)(٤٠٥

ض

ض

اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر
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ت

 -١ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﺎﻤﺔ

اﻷﺼوﻝ
ﺼﺎدرات إﻴران
ﺒنك

اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ١ﻴوﻟ�و

ﻋرض اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن ١

ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم

ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺂﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

(٢٠٢٠

ت

١٠

ف

ت

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ١ﻴنﺎﻴر

//١٢٨٢٨٥
ص.ب:
اﻟمتحدة،
د�سمبر ٢٠٢٠
ﻓﻲ ٣١
اﻟمنتﻬ�ﺔ
ﻟﻠسنﺔ

ﻤﻼﺤ�ﺎت

اﻟسﻠﻒ
اﻟﻘروض و ُ

٩

١٠٤,٦٢٨

١٢٤,٠٤٧

ت

ض

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟك�وﻓﺎتﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ
ﺤوﻝﻓﺎﻟكون إﻨتر
ﻤﻼﺤ�ﺎت ﺨتم
��//ﻬر

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

اﻟض ـ ـ ـر�ب�ﺔ ،ﺒنـ ـ ــﺎء ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻗ ـ ـ ـواﻨ�ن وﻤﻌـ ـ ــدﻻت اﻟض ـ ـ ـراﺌب اﻟمﻌمـ ـ ــوﻝ ﺒﻬـ ـ ــﺎ .ﻴـ ـ ــتم اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت �ﺄﺼـ ـ ــﻞ اﻟض ـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻔـ ـ ــروق
ً
اﻟمؤﻗتـ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻠخصـ ـ ــم واﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻟض ـ ـ ـر�ب�ﺔ ﻏ�ـ ـ ــر اﻟمسـ ـ ــتخدﻤﺔ واﻻﺌتمﺎﻨـ ـ ــﺎن اﻟض ـ ـ ـر�ب�ﺔ ﻏ�ـ ـ ــر اﻟمسـ ـ ــتخدﻤﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟحـ ـ ــد

) ٨أ(

٢٦٩,٨٨٢

)(١,٣٣٥,٣٠٢

٦٨,٠٤٩

ﺨصوم
ز
اﻹ�جﺎر اﻟمتحدة
ات اﻟﻌر��ﺔ
�ﺎدة اﻹﻤﺎر
ﻓروع

ﻛ�ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخصوﻤﺔ ﻟﻠبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

) ٧أ(

)(٧٠,٨١٢

ص

ب

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣

١,٥١٨,٩٦٦

ت

ت

ﻋرض اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن ١

ﺼ

٥٨٤,٢٧٠

اﺴتخدام اﻷﺼوﻝ
ز
ﺤقرات إﻴران
ﺒنك�ﺎدةﺼﺎد

اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻹﻤﺎرات
٢٠٢١
ﻓروعﻤﺎﻴو
٠٧

ﻴ ـ ــتم ﺘس ـ ــج�ﻞ اﻟضـ ـ ـراﺌب اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌواﻗ ـ ــب اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻸﺤ ـ ــداث اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم إﺜ�ﺎﺘﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ أو اﻹﻗـ ـ ـ اررات

١٩,٦٨٦

١٠,١٧٩

ص

ص �

ﻋﻘود اﻟتﺄﻤ�ن )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمخصص

دﺒﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

�خضـ ــﻊ اﻟبنـ ــك ﻟﻘ ـ ـواﻨ�ن ﻀ ـ ـر��ﺔ اﻟـ ــدﺨﻞ اﻟسـ ــﺎر�ﺔ ﻓـ ــﻲ اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة ﻓـ ــﻲ اﻟوﻻ�ـ ــﺔ اﻟﻘضـ ــﺎﺌ�ﺔ اﻟتـ ــﻲ �ﻌمـ ــﻞ ﻓ�ﻬـ ــﺎ.

)(١١٨,٠٠٥

)(١٥٧,٤٢٩

س
ص

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٧ﻤﺎﻴو (٢٠١٧

ﻓﻲ اﻟخﺎرج

اﻟتحو�ﻞ ﻤن اﻟمستحق إﻟﻰ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ إﻟﻰ

رﻗم اﻟتسج�ﻞ٢٧٦ :

اﻟمر�ز�

اﻟخﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠضــ ـر��ﺔ ﻟتﻘ� ـ ــ�م إﻤ�ﺎﻨ� ـ ــﺔ اﺴـ ــترداد رﺼ ـ ــ�د اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ .ﺘخض ـ ــﻊ ﻫ ـ ــذﻩ اﻻﻓت ارﻀ ـ ــﺎت واﻟتوﻗﻌـ ــﺎت ﻟ� ـ ــروف

اﻟحسﺎ�ﺎت – ذ.م.م) .راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،ص.ب:
 ،١٢٨٢٨٥أﺒو�بﻲ – اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة//

ﺸر�ك

اﻟمستحق ﻤن اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

ﻤنﻬﺎ.

��//ﻬر ﺨتم ﻓﺎﻟكون اﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق

ﻓﺎﻟكون اﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت

اﻟنﻘد واﻷرﺼدة ﻟد� ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

ﻤتﺎﺤ ـ ـﺎ ﻤﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻟﻔـ ــروق اﻟمؤﻗتـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠـ ــﺔ ﻟﻠخصـ ــم اﻟتـ ــﻲ �م�ـ ــن اﻻﺴـ ــتﻔﺎدة
اﻟـ ــذ� �حتمـ ــﻞ أن ��ـ ــون اﻟ ـ ـر�ﺢ اﻟخﺎﻀـ ــﻊ ﻟﻠض ـ ـر��ﺔ ً

اﻟنﻘص  /اﻟز�ﺎدة( ﻓﻲ اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك اﻷﺨر�

اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠبنك أو  /وﻨتﺎﺌﺞ ﻋمﻠ�ﺎﺘﻪ.

ﻤحمد ﻋبدﷲ ﺴﺎﻟم اﻟجﺎﺒر�

٦

اﻟنﻘص ﻓﻲ ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخصوﻤﺔ ﻟﻠبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة رﻗ ـ ــم  ٢ﻟس ـ ــنﺔ � ٢٠١٥ص ـ ــ�ﻐتﻪ اﻟمﻌدﻟ ـ ــﺔ ،واﻟت ـ ــﻲ ﻗ ـ ــد �� ـ ــون ﻟﻬ ـ ــﺎ ﺘ ـ ــﺄﺜ�ر ﺴ ـ ــﻠبﻲ ﺠ ـ ــوﻫر� ﻋﻠ ـ ــﻰ

ﺘض ـ ــمنت إﺠـ ـ ـراءات ﺘـ ــد��ﻘنﺎ ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟمنﻬج� ـ ــﺎت واﻟم ـ ــدﺨﻼت واﻻﻓت ارﻀ ـ ــﺎت اﻟمس ـ ــتخدﻤﺔ ﻤ ـ ــن اﻟبن ـ ــك ﻓ ـ ــﻲ ﺘﻘ� ـ ــ�م ﻤ ـ ــد� �ﻔﺎ� ـ ــﺔ

١٨

)(٨

ث ص

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٦ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

اﻟمتحدة اﻟمر�ز�

ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران
اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟسنﺔ
ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

ﺨﺎﻤس ـ ـﺎ� .ﻔصـ ــﺢ اﻟمﻼﺤ�ـ ــﺔ رﻗـ ــم  ٧ﻋﻠـ ــﻰ اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻟﻠبنـ ــك ﻋـ ــن اﻟﻌمﻠ�ـ ــﺎت اﻟجوﻫر�ـ ــﺔ ﻤـ ــﻊ زو� اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ واﻟ�ـ ــرو�
ً

ﺘم اﻟتو��ﻊ ﺒواﺴطﺔ��// :ﻬر ﺘو��ﻊ �خ� اﻟ�د//

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ﻋﻘود اﻟتﺄﻤ�ن )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣

اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ ﺘ�ﻐ�ﻞ اﻷﺼوﻝ واﻟ�صوم

أوﻻً .ﻟﻘد ﺤصﻠنﺎ ﻋﻠﻰ ﺠم�ﻊ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟتﻲ رأﻴنﺎﻫﺎ ﻀرور�ﺔ ﻷﻏراض ﺘد��ﻘنﺎ.

ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ.

ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟمسـ ـ ــﺄﻟﺔ �سـ ـ ــبب اﻷﻫم�ـ ـ ــﺔ اﻟنسـ ـ ــب�ﺔ ﻟﻠ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ــن ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟضـ ـ ــمﺎﻨﺎت )ﺘمثـ ـ ــﻞ  ٪٥٧ﻤـ ـ ــن إﺠمـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻤبﻠـ ـ ــﻎ

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

س

)(٢٧

ﺼ

ت

ت

ﻋﻘود اﻹ�جﺎر )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ أو ﻗبﻞ  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠

اﻷﺨر�

ب

ت

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ص

ص ص

ت

ﻋﻘود اﻹ�جﺎر )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١أﺒر�ﻞ (٢٠٢١

ﺘسو�ﺎت اﻹﻴرادات واﻟمصروﻓﺎت ﻏ�ر اﻟنﻘد�ﺔ:

ﺼﺎﻓﻲ اﻟنﻘص ﻓﻲ ﺨصوم اﻹ�جﺎر

 .٣اﻟتﻘ��م اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻠممتﻠكﺎت اﻟمرﻫوﻨﺔ اﻟموﺠودة ﻓﻲ إﻴران �ضمﺎﻨﺎت

اﻟﻘ ـ ــروض واﻟس ـ ــﻠﻒ ﻤ ـ ــن اﻟﻌم ـ ــﻼء وﺘ� ـ ــ�ﻞ  ٪٩١ﻤ ـ ــن إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت ﻤ ـ ــن ﻫ ـ ــؤﻻء اﻟﻌم ـ ــﻼء( وأﻫم�تﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﺤتس ـ ــﺎب

 ٠٠٠درﻫم

 ٠٠٠درﻫم

٥,٦٤٥

وﻓًﻘﺎ ﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘحﺎد� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة رﻗم  ٢ﻟسنﺔ  ،٢٠١٥ﻓﺈﻨنﺎ ﻨﻔ�د �مﺎ ﻴﻠﻲ:

اﻟتﻲ أﺠر�ت �موﺠبﻬﺎ؛

اﻟمرﻫوﻨ ـ ــﺔ اﻟموﺠ ـ ــودة ﻓ ـ ــﻲ إﻴـ ـ ـران ﻫ ـ ــﻲ واﺤ ـ ــدة ﻤ ـ ــن اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟرﺌ�س ـ ــ�ﺔ اﻟمﻘدﻤ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻟﻌم ـ ــﻼء .ﺘ ـ ــم اﻟتر�� ـ ــز ﻓ ـ ــﻲ اﻟت ـ ــدﻗ�ق

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢,٦٦٤

ز�ﺎدة ﻓﻲ ﻤستحﻘﺎت اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

ﺜﺎﻨ�ــ ــﺎ .ﺘــ ــم إﻋـ ـ ــداد اﻟك�ــ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻟﻠبنــ ــك وﺘواﻓﻘﻬـ ـ ــﺎ ﻤــ ــن ﺠم�ــ ــﻊ اﻟن ـ ـ ـواﺤﻲ اﻟجوﻫر�ــ ــﺔ ﻤــ ــﻊ اﻷﺤ�ــ ــﺎم اﻟمﻌمـ ـ ــوﻝ ﺒﻬــ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ
ً

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٦أﻏس�س (٢٠٢٠

ت

ض

ﻀ �

ﻋﻘود اﻹ�جﺎر )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢١

)أﻏس�س (٢٠٢٠

ت

ث ص

ﺼ

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ٤١ﻤﺎﻴو

ت
ت

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٦ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ت

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٠د�سمبر (٢٠٢٠

 -٣اﻟتدﻓق اﻟنﻘد� ﻤن أﻨ�طﺔ اﻟتمو�ﻞ

ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ اﻟمﻌﻠوﻤـ ــﺎت اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــم ﺘوﻓ�رﻫـ ــﺎ ﻟنـ ــﺎ ،ﻟـ ــم ﻴﻠﻔـ ــت اﻨت�ﺎﻫنـ ــﺎ أ� ﺸـ ــﻲء �جﻌﻠنـ ــﺎ ﻨﻌتﻘـ ــد أن اﻟبنـ ــك ﻗـ ــد ﺨـ ــﺎﻟﻒ
ً
ﺴﺎدﺴـ ــﺎ .ﺒنـ ـ ً
ﺨـ ــﻼﻝ اﻟسـ ــنﺔ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمنتﻬ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر ً ٢٠٢٠أ�ـ ــﺎ ﻤـ ــن اﻷﺤ� ـ ــﺎم اﻟمﻌمـ ــوﻝ ﺒﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘـ ــﺎﻨون اﻻﺘحـ ــﺎد� ﻟدوﻟ ـ ــﺔ

�مـ ــنﺢ اﻟبنـ ــك اﻟﻘـ ــروض واﻟسـ ــﻠﻒ ﻟﻠﻌمـ ــﻼء �ﻌـ ــد اﻟحصـ ــوﻝ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟضـ ــمﺎﻨﺎت اﻟﻼزﻤـ ــﺔ وﺘﻘ��مﻬـ ــﺎ ﺒواﺴـ ــ�ﺔ اﻟبنـ ــك .اﻟممتﻠكـ ــﺎت

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ﻋﻘود اﻹ�جﺎر )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴوﻨ�و (٢٠٢٠

ﺼ

ﺼﺎﻓﻲ اﻟنﻘد اﻟمست�دم ﻓﻲ اﻷﻨ�طﺔ اﻻﺴتثمﺎر�ﺔ

ﺘﻘد�م ﺘﻘر�ر ﺤوﻝ اﻟمتطﻠ�ﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ واﻟتن��م�ﺔ اﻷﺨر�

إﻟﻰ

إﻟﻰ
٢٠١٩/١٢/٣١

)(٧٥,٣١٢

اﻟخسﺎرة ﻗبﻞ اﻟضراﺌب ﻟﻠسنﺔ

س

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٩أﻏس�س (٢٠٢٠

٢٠١٩/٠١/٠١

)(٤٣٧,٢١٨

ﻤـ ــﻊ اﻟبنـ ــك ﻋـ ــن اﻻﻓت ارﻀـ ــﺎت اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــم إﺠراؤﻫـ ــﺎ أﺜنـ ــﺎء اﺤتسـ ــﺎب اﺤتمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتخﻠـ ــﻒ )اﺤتمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتخﻠـ ــﻒ( واﻟخسـ ــﺎرة اﻟنﺎﺠمـ ــﺔ

ﻤثـ ــﻞ اﻟتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ اﻟمسـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟمﻘـ ــدرة وﺘﻘ��مـ ــﺎت اﻟضـ ــمﺎن وﺘﻘـ ــدﻴرات اﻻﺴـ ــترداد.

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟموﺤدة )ﺘﺎر�ﺦ اﻟسر�ﺎن ﻤؤﺠﻞ إﻟﻰ أﺠﻞ ﻏ�ر ﻤسمﻰ(

 -١اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ ﻤن اﻷﻨ�طﺔ اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ

ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺴـ ــتمرار �من�ـ ــﺄة ﻤسـ ــتمرة .إذا ﺘوﺼـ ــﻠنﺎ إﻟـ ــﻰ وﺠـ ــود ﺸـ ــك ﺠـ ــوﻫر� ،ﻓ�تﻌـ ــ�ن ﻋﻠ�نـ ــﺎ ﻟﻔـ ــت اﻻﻨت�ـ ــﺎﻩ ﻓـ ــﻲ ﺘﻘر�ـ ــر اﻟمـ ــدﻗق

ﺒدﻗ ـ ـ ــﺔ اﻟمواﻓﻘ ـ ـ ــﺔ واﻛتم ـ ـ ــﺎﻝ ﻤخصص ـ ـ ــﺎت اﻨخﻔ ـ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ـ ــﺔ �م ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ـ ــك ﺘﻘ� ـ ـ ــ�م اﺠتمﺎﻋ ـ ـ ــﺎت اﻹدارة اﻟرﺌ�س ـ ـ ــ�ﺔ واﻟﻠج ـ ـ ــﺎن

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ )ﺴﺎر�ﺔ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢١

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ٣٩

٠

ت

ت

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ :اﻻﻋتراف واﻟ��ﺎس )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن ١

٢٠٢٠/٠١/٠١

صص

ت

ت

)(٩٤,٧٧٧

٩٢٠

ﺼ

ت

)(٩٤,٧٧٧

)(٩٢٠

أ�ضﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠ�ﺔ اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻟﻠضوا�� ذات اﻟصﻠﺔ ﻀمن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات.
ﻟﻠﻘروض واﻟسﻠﻒ ﻟﻠﻌمﻼء .اﺨتبرﻨﺎ ً

 -ﺘﻘ�ــ ــ�م اﻟﻌـ ـ ــرض اﻟﻌـ ـ ــﺎم و���ـ ـ ــﻞ وﻤحتــ ــو� اﻟك�ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ� ،مـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ذﻟــ ــك اﻹﻓصـ ـ ــﺎﺤﺎت وﻤـ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨــ ــت اﻟك�ـ ـ ــوﻓﺎت

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٩ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

(٢٠٢٠

٠

ت

ت

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ٣٧ﻤﺎﻴو

ر�ﺢ اﻟسنﺔ

ﻗمن ـ ــﺎ �ﻔح ـ ــص ﺼ ـ ــحﺔ ﻨم ـ ــﺎذج اﻟخس ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ �ورﺘﻬ ـ ــﺎ ﺸ ـ ــر�ﺔ إﻤﺎراﺘ� ـ ــﺔ ﺨﺎرﺠ� ـ ــﺔ ﻋ�نﻬ ـ ــﺎ اﻟبن ـ ــك ،ﻤ ـ ــن

ﻗمنـ ــﺎ ﺒتﻘ�ـ ــ�م اﻟض ـ ـوا�� اﻟمتﻌﻠﻘـ ــﺔ

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ )ﺴﺎر�ﺔ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٢

اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر {٢٠٢٢

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ ﻟﻠسنﺔ

اﻟتﻲ أﻋدﺘﻬﺎ اﻹدارة.

ﻋ ــن اﻟتخﻠ ــﻒ )اﻟخس ــﺎرة اﻟنﺎﺠم ــﺔ ﻋ ــن اﻟتخﻠ ــﻒ ( واﻟتﻌ ــرض ﻋن ــد اﻟتخﻠ ــﻒ )اﻟتﻌ ــرض ﻋن ــد اﻟتخﻠ ــﻒ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٧أﻏس�س (٢٠٢٠

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢١

اﻟمخصصﺎت واﻟخصوم اﻟﻌرﻀ�ﺔ واﻷﺼوﻝ اﻟﻌرﻀ�ﺔ )ﺴﺎر�ﺔ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ

٠

ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ أدﻟـ ــﺔ اﻟتـ ــدﻗ�ق اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــم اﻟحصـ ــوﻝ
 اﺴـ ــتنتﺎج ﻤـ ــد� ﻤﻼءﻤـ ــﺔ اﺴـ ــتخدام اﻹدارة ﻟمبـ ــدأ اﻻﺴـ ــتم ارر�ﺔ اﻟمحﺎﺴـ ــبﻲ ،و�نـ ـ ً
ـ�و�ﺎ �ب�ـ ـ ـرة ﺤ ـ ــوﻝ ﻗ ـ ــدرة اﻟبن ـ ــك
ﻋﻠ�ﻬ ـ ــﺎ ،ﻤ ـ ــﺎ إذا � ـ ــﺎن ﻫن ـ ــﺎك ﺸ ـ ــك ﺠ ـ ــوﻫر� ﻤتﻌﻠ ـ ــق �ﺄﺤ ـ ــداث أو � ـ ــروف اﻟت ـ ــﻲ ﻗ ـ ــد ﺘث� ـ ــر ﺸ ـ ـ ً

اﺘسـ ــﺎﻗﻬﺎ وﻤﻌﻘوﻟ�ـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻻﻓت ارﻀـ ــﺎت .ﻟﻘـ ــد ﺘحـ ــدﻴنﺎ اﻻﻓت ارﻀـ ــﺎت اﻟتـ ــﻲ �ﻘـ ــوم ﻋﻠ�ﻬـ ــﺎ اﺤتسـ ــﺎب ﻤخصـ ــص اﻨخﻔـ ــﺎض اﻟ��مـ ــﺔ

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ :إﻓصﺎﺤﺎت )ﺴﺎر�ﺔ اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن ١

)(٩٤,٧٧٧

٠

ت

ث

)(٩٤,٧٧٧

٠

صف

ت

(٢٠١١

٠

وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

ﻤن ذﻟك ،ﻗد ﺘتسبب اﻷﺤداث أو اﻟ�روف اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻓﻲ ﺘوﻗﻒ اﻟبنك ﻋن اﻻﺴتمرار �من�ﺄة ﻤستمرة.

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٤ﻴوﻨ�و (٢٠٢٠

(٢٠٢٠

٩,١٩٧

)اﻟز�ﺎدة( اﻟنﻘص ﻓﻲ اﻟمستحﻘﺎت ﻤن اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ

ﻛﺎ��ـــﺔ .ﺘسـ ــتند اﺴـ ــتنتﺎﺠﺎﺘنﺎ إﻟـ ــﻰ أدﻟـ ــﺔ اﻟتـ ــدﻗ�ق اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــم اﻟحصـــوﻝ ﻋﻠ�ﻬـ ــﺎ ﺤتـ ــﻰ ﺘـ ــﺎر�ﺦ ﺘﻘر�ـ ــر ﻤـ ــدﻗننﺎ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ .وﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــرﻏم

ﺼ

ف

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ٢٨ﻤﺎﻴو

٩,١٩٧

اﻟنﻘص ﻓﻲ اﻟوداﺌﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻟد� ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ إﻟـ ـ ــﻰ اﻹﻓصـ ـ ــﺎﺤﺎت ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟك�ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ،أو ﺘﻌـ ـ ــدﻴﻞ رأﻴنـ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨـ ـ ــت ﻫـ ـ ــذﻩ اﻹﻓصـ ـ ــﺎﺤﺎت ﻏ�ـ ـ ــر

صف

ﻀ

ﻤسمﻰ(

٩,١٩٧

ص ف
ت

ض

(٢٠٢٢

٩,١٩٧

داﺌمـ ــﺎ ﻋـ ــن اﻷﺨ�ـ ــﺎء اﻟجوﻫر�ـ ــﺔ ﻋنـ ــد وﺠودﻫـ ــﺎ� .م�ـ ــن أن ﺘن�ـ ــﺄ اﻷﺨ�ـ ــﺎء اﻟنﺎﺘجـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻻﺤت�ـ ــﺎﻝ
اﻟدوﻟ�ـ ــﺔ ﺴـ ــوف ﺘك�ـ ــﻒ ً

ررات
أو اﻟخ� ـ ــﺄ وﺘﻌتب ـ ــر ﺠوﻫر� ـ ــﺔ إذا � ـ ــﺎن ﻤ ـ ــن اﻟمتوﻗ ـ ــﻊ �� ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘ ـ ــوﻝ أن ﺘ ـ ــؤﺜر �� ،ـ ــ�ﻞ ﻓ ـ ــرد� أو إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ ،ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻘـ ـ ـ ا

ت

ﺼف

اﺴتثمﺎرات ﻓﻲ ﺸر�ﺎت زﻤ�ﻠﺔ وﻤ�ﺎر�ﻊ ﻤ�تر�ﺔ )ﺘﺎر�ﺦ اﻟسر�ﺎن ﻤؤﺠﻞ إﻟﻰ أﺠﻞ ﻏ�ر

١,٨٠٨,٤٧٠

ت

ت

٢٥٠,٠٠٠

)(١,٠٦٣,٠٨٣

اﻟمﻌﻘـ ـ ــوﻝ ﻫـ ـ ــو ﻤسـ ـ ــتو� ﻋـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻤـ ـ ــن اﻟضـ ـ ــمﺎن ،وﻟكنـ ـ ــﻪ ﻻ �ضـ ـ ــمن أن ﻋمﻠ�ـ ـ ــﺔ اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــتم وﻓًﻘـ ـ ــﺎ ﻟمﻌـ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق

وﻟكن ﻟ�س ﻟﻐرض إﺒداء رأ� ﺤوﻝ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻟﻠبنك.

( ﻟﻠتحﻘ ــق ﻤ ــن ﻤ ــد�

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﺼ�ﺎﻏتﻪ(

اﻟرﺼ�د �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٩

ﺼ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٤أﻏس�س (٢٠٢٠

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ص ف

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٧ﻴوﻨ�و (٢٠٢٠

اﻟجوﻫر�ـ ــﺔ ،ﺴ ـ ـواء �ﺎﻨـ ــت ﻨﺎﺘجـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻻﺤت�ـ ــﺎﻝ أو اﻟخ�ـ ــﺄ و�ﺼـ ــدار ﺘﻘر�ـ ــر اﻟمـ ــدﻗق اﻟـ ــذ� ﻴتضـ ــمن رأﻴنـ ــﺎ�� .ـ ــون اﻟضـ ــمﺎن

 -ﺘﻘ�ــ ــ�م ﻤــ ــد� ﻤﻼءﻤـ ـ ــﺔ اﻟس�ﺎﺴ ـ ــﺎت اﻟمحﺎﺴـ ـ ــب�ﺔ اﻟمســ ــتخدﻤﺔ وﻤﻌﻘوﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟتﻘ ـ ــدﻴرات اﻟمحﺎﺴـ ـ ــب�ﺔ واﻹﻓصــ ــﺎﺤﺎت ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ

ﺨـ ــﻼﻝ إﺠ ـ ـراء ﻋمﻠ�ـ ــﺎت إﻋـ ــﺎدة اﻟحسـ ــﺎب ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟﻌ�نـ ــﺔ ﻟكـ ــﻞ ﻨمـ ــوذج ﻟﻠتحﻘـ ــق ﻤـ ــن دﻗتﻬـ ــﺎ اﻟحسـ ــﺎﺒ�ﺔ� .مـ ــﺎ اﺴتﻔس ـ ـرﻨﺎ

��//ﻬر ﺘو��ﻊ ��ط اﻟ�د//

ب

ت

صف

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٦ﻤﺎرس (٢٠٢٠

اﻟس�د  /ﺴ�د ﻨﻘﻲ ��ﺎس ﺠﻔر�

ﺘتمثـ ــﻞ أﻫـ ــداﻓنﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟحصـ ــوﻝ ﻋﻠـ ــﻰ ﻀـ ــمﺎن ﻤﻌﻘـ ــوﻝ ﺤـ ــوﻝ ﻤـ ــﺎ إذا �ﺎﻨـ ــت اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ��ـ ــﻞ ﺨﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻷﺨ�ـ ــﺎء

ﺘجﺎوز اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ.

ﻴرﺠ ـ ـ ــﻰ اﻟرﺠ ـ ـ ــوع إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟمﻼﺤ� ـ ـ ــﺔ  ٤ﻤ ـ ـ ــن اﻟك� ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ـ ــﺔ ﻟﻠس�ﺎﺴ ـ ـ ــﺔ اﻟمحﺎﺴ ـ ـ ــب�ﺔ واﻟمﻼﺤ� ـ ـ ــﺔ  ٢٧ﻟﻺﻓص ـ ـ ــﺎح ﻋ ـ ـ ــن

)(٩٤,٧٧٧

ت

ﺼ

ﺼ

ﺼ

ت

رت اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر
اﻨدﻤﺎج اﻷﻋمﺎﻝ )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔت ا

ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم

اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟتﻲ ﻴتخذﻫﺎ اﻟمستخدﻤون ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

اﻟس ـ ــﻠﻒ �� ـ ــ�ﻞ ﻓ ـ ــرد� ﻟمﻌرﻓ ـ ــﺔ اﻟز� ـ ــﺎدة اﻟكب�ـ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ ﻤخ ـ ــﺎ�ر
ﻴ ـ ــتم ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟج ـ ــزء اﻟم ـ ــﺎد� ﻤ ـ ــن ﻤحﻔ� ـ ــﺔ اﻟبن ـ ــك ﻟﻠﻘ ـ ــروض و ُ

اﻹﺼدار وﻟكنﻬﺎ ﻟم ﺘص�ﺢ ﺴﺎر�ﺔ اﻟمﻔﻌوﻝ �ﻌد وﻟم �ﻘم اﻟبنك ﺒت�ب�ﻘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻤ��ر:

ت

ﺼف

ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻋتمـ ــﺎد ﻫـ ــذﻩ اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ� ،ﺎﻨـ ــت اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر واﻟتﻌـ ــد�ﻼت اﻟتﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر واﻟتﻔسـ ــ�رات اﻟحﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻗ�ـ ــد

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟدﺨﻞ ) /اﻟ�سﺎرة( اﻟ�ﺎﻤﻞ ﻟﻠسنﺔ

ﺼ

ت

اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٢

)ب(

ت

ﺼ

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻟخسﺎرة

ص

ب

ص ص

اﻋتمﺎد اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻷوﻝ ﻤرة )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات

ﺨسﺎرة اﻟسنﺔ

ﻤس�وﻟ�ﺎت اﻹدارة وأوﻟ�ك اﻟمس�وﻟ�ن ﻋن ﺤ�وﻤﺔ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﺼ

اﻤ�ـ ـ ــﺎ ﻟﻔت ـ ـ ـرة ﻤحﺎﺴـ ـ ــب�ﺔ ﺘبـ ـ ــدأ ﻓـ ـ ــﻲ أو �ﻌـ ـ ــد  ١ﻴنـ ـ ــﺎﻴر  .٢٠٢٠ﻟـ ـ ــم ��ـ ـ ــن ﻟت�ب�ـ ـ ــق ﻫـ ـ ــذﻩ
اﻟمحﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ اﻟدوﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘسـ ـ ــر� إﻟز ً
اﻟتﻌـ ــد�ﻼت ﻋﻠـ ــﻰ اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ـ ــﺔ ﻹﻋـ ــداد اﻟتﻘـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ أ� ﺘـ ــﺄﺜ�ر ﺠـ ــوﻫر� ﻋﻠـ ــﻰ اﻟم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمبﻠـ ــﻎ ﻋنﻬـ ــﺎ ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ــﺔ

ﻤصﺎر�� إدار�ﺔ وﻋموﻤ�ﺔ

)(٧٥,٣١٢

ﺼ

ص

ف

ﻀ

ﻗ ـ ــﺎم اﻟبن ـ ــك ﺒت�ب� ـ ــق اﻟتﻌ ـ ــد�ﻼت اﻟتﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟص ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ــن ﻤجﻠ ـ ــس ﻤﻌ ـ ــﺎﻴ�ر

١٩

)( ٤٣٧,٢١٨

ت

ﺘﺄﺜ�ر اﻟتطب�ق اﻟمبدﺌﻲ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟجدﻴدة واﻟمﻌدﻟﺔ

)(٦٥,٥٩٨

واﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

ﺼ

ت

ت

ض

)(٧١,٥٧٣

اﻟتحو�ﻞ ﻤن اﻟمستحق إﻟﻰ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ

اﻟتن��مﻲ �ﻌد  ١أﻛتو�ر  ٢٠١٨ﻟخصم .١:١

(٢٠١٩

ﻓﻲ أو �ﻌد  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠

ﺼﺎﻓﻲ دﺨﻞ اﻟرﺴوم واﻟﻌموﻻت

اﻷﻗسﺎ� ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ.

ﻤ ــﺎﻝ اﻟبن ــك ﻤ ــن أﺠ ــﻞ ﺘﻠب� ــﺔ اﻟمت�ﻠ� ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ اﻟنح ــو اﻟمنص ــوص ﻋﻠ� ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟتﻌم ــ�م اﻟص ــﺎدر ﻋ ــن اﻟمص ــرف اﻟمر� ــز�

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ٣٩ﺴبتمبر

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ :اﻷﺜ�ﺎت واﻟ��ﺎس )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ

ﺼﺎﻓﻲ اﻟدﺨﻞ )اﻟمصروﻓﺎت( اﻷﺨر�

اﻟت ـ ــﻲ اﺘخ ـ ــذﻫﺎ اﻟبن ـ ــك ﻟتﻘﻠ� ـ ــﻞ ﺤ ـ ــد اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟكب� ـ ــر ﻤث ـ ــﻞ اﺴ ـ ــترداد اﻷﻤـ ـ ـواﻝ اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ ﻤ ـ ــن ﻫ ـ ــؤﻻء اﻟﻌم ـ ــﻼء ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس

.

)أﻛتو�ر(٢٠١٨

ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر {٢٠٢٠

١٨

ﺘمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟموﻀحﺔ ﻓﻲ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ٩إﻟﻰ  ٥٩ﻓﻲ  ٣ﻤﺎﻴو  ٢٠٢١وﺘم اﻟتو��ﻊ ﻋﻠ�ﻬﺎ

وﻓﻘ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻺﺨ� ـ ـ ـ ــﺎر رﻗ ـ ـ ـ ــم  ٢٠١٨/٢٢٦ﺒت ـ ـ ـ ــﺎر�ﺦ  ١أﻛت ـ ـ ـ ــو�ر  �� ٢٠١٨ـ ـ ـ ــﺄن اﻟتﻌرﻀ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟكب�ـ ـ ـ ـ ـرة –
ﻋ ـ ـ ـ ــﻼوة ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــكً ،

)أﻛتو�ر(٢٠١٨
ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ٨

١٧

١١

ﺼ
ﺼ

ب

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠

٣,٧١٥

ﺼﺎﻓﻲ ﻤخصص ﺨسﺎرة اﻨخﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻒ

ب

ص

ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴ�ﺔ ،اﻟتﻐ��رات ﻓﻲ اﻟتﻘدﻴرات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ واﻷﺨ�ﺎء )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ

٢,٣١٢

 % ٢٥ﻤـ ــن ﻗﺎﻋـ ــدة رأس ﻤـ ــﺎﻝ اﻟبنـ ــك .ر�ـ ــز اﻟتـ ــدﻗ�ق ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻷﻤـ ــر ﺤ�ـ ــث ﺘجـ ــﺎوز ﺘﻌـ ــرض اﻟبنـ ــك ﻟمجموﻋـ ــﺔ ﻤﻌ�نـ ــﺔ ﻤـ ــن
اﻟمﻘترﻀ�ن اﻟحد اﻟمﻘرر ﺒنس�ﺔ  %٤٦ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟبنوك �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ١

ﻋرض اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ )ﺴﺎر�ﺔ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ أو �ﻌد ١

٣,١٩٩

ﺤصص ﻋدم اﻟس��رة

 .٦اﻟتﻌرض اﻟكب�ر ﻟمﻘترض واﺤد أو ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟمﻘترﻀ�ن اﻟمرﺘ�ط�ن

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٩ﺴبتمبر (٢٠١٩

(٢٠٢٠

)(٧,٣١٦

اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك

ﻟﻘ ـ ــد ﺘج ـ ــﺎوز اﻟبن ـ ــك ﺤ ـ ــدود اﻟتﻌ ـ ــرض ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو اﻟمنص ـ ــوص ﻋﻠ� ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟتﻌم ـ ــ�م رﻗ ـ ــم  ٢٠١٣/٣٢ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ١١ﻨ ـ ــوﻓمبر

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

 -٣اﻟمﻌﺎﻴ�ر واﻟتﻔس�رات اﻟتﻲ ﺼدرت وﻟكنﻬﺎ ﻟم ﺘص�ﺢ ﺴﺎر�ﺔ اﻟمﻔﻌوﻝ �ﻌد

اﻟ�سﺎرة ﻗبﻞ اﻟضر��ﺔ

ﻟﻘـــد ﺘـــم ﺘزو�ـ ــدﻨﺎ ﺒتﺄﻛ�ـــد ﻤﻌﻘـــوﻝ ﻟخﻔـ ــض اﻟتﻌـــرض اﻟمتﻌﻠ ــق �ﺄرﺼـ ــدة اﻟمﻘـــر اﻟرﺌ�ســـﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ ﻓـــﻲ اﻟخـــﺎرج ﻤـ ــن أﺠـــﻞ ﺘﻠب�ـ ــﺔ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٧ﺴبتمبر (٢٠١٩

أو �ﻌد  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠
اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ )ﺴﺎر�ﺔ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ أو �ﻌد  ١ﻴنﺎﻴر

وﻟكنﻬﺎ ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟترﺘ��ﺎت أو اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠبنك.

ﻟﻘ ـ ــد ﺤص ـ ــﻠنﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘﺄﻛ� ـ ــدات ﻤﻌﻘوﻟ ـ ــﺔ ﻟخﻔ ـ ــض اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟمتﻌﻠ ـ ــق �مجموﻋ ـ ــﺔ ﻤﻌ�ن ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻟمﻘترﻀ ـ ــ�ن وز� ـ ــﺎدة ﻗﺎﻋ ـ ــدة رأس

اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ( واﻟتﻌ ـ ــرض ﻋن ـ ــد اﻟتخﻠ ـ ــﻒ )اﻟتﻌ ـ ــرض ﻋن ـ ــد اﻟتخﻠ ـ ــﻒ

٢٠٢٠/٠١/٠١

٢٠١٩/٠١/٠١

�� ٢٠١٣ــ ــﺄن اﻟﻠـ ـ ـواﺌﺢ اﻟخﺎﺼــ ــﺔ �مرا��ــ ــﺔ ﺤـ ـ ــدود اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟكب�ــ ــر وﺘﻌد�ﻼﺘــ ــﻪ وﺠـ ـ ــدوﻝ اﻟحــ ــد اﻷﻗصــ ــﻰ ﻟح ـ ــدود اﻟتﻌـ ـ ــرض

اﻟمرﺴ ـ ــﺎﻝ ﻤ ـ ــن ﻤص ـ ــرف اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر� ـ ــز� ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ٢٧أﻛت ـ ــو�ر  ٢٠٢٠ﺤ� ـ ــث ﻟ ـ ــن ﺘخض ـ ــﻊ اﻨتﻬﺎﻛ ـ ــﺎت

ـر ﻷن ﻟﻌ ـ ــدم اﻤ ـ ــتﻼك اﻟبن ـ ــك ﺘﻌ ـ ــﺎﻤﻼت  /ﻋﻼﻗ ـ ــﺎت ﺘجﺎر� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻊ أ� ﻤ ـ ــن اﻟبن ـ ــوك ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــدوﻝ
وﺘﻌتﻘ ـ ــد إدارة اﻟبن ـ ــك أﻨ ـ ــﻪ ﻨ� ـ ـ ًا

اﻟمﻌﺎﻴ�ر واﻟتﻌد�ﻼت واﻟتﻔس�رات اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟمن�ورة إﻟزاﻤ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟمحﺎﺴبﻲ :٢٠٢٠

ﺘﻘر�ر اﻟمدﻗق اﻟمستﻘﻞ ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ١إﻟﻰ .٨

اﻟك�ﺎﻨـ ــﺎت واﻷﻓ ـ ـراد اﻹﻴ ـ ـراﻨ��ن ،ﺤ�ـ ــث ﺘﻌتﻘـ ــد اﻹدارة أن اﻟبنـ ــك ﻗـ ــد اﻤتثـ ــﻞ ﻟجم�ـ ــﻊ ﻫـ ــذﻩ اﻹﺨ�ـ ــﺎرات اﻟصـ ــﺎدرة ﻋـ ــن ﻤصـ ــرف

ﻤنﺎﺴ�ﺎ،
ﻴزاﻝ
ً

اﻟم�تب اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻟﻠبنك ﻓﻲ إﻤﺎرة دﺒﻲ ﻫو اﻟمسؤوﻝ ﻋن إدارة ﻋمﻠ�ﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﻓﻲ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ت

ﻀ

ض

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة اﻟمر�ـ ــز� "( �سـ ــبب اﻟﻘ�ـ ــود اﻟتـ ــﻲ ﻓرﻀـ ــﻬﺎ ﻤجﻠـ ــس اﻷﻤـ ــن اﻟتـ ــﺎ�ﻊ ﻟﻸﻤـ ــم اﻟمتحـ ــدة ﻋﻠـ ــﻰ �ﻌـ ــض

أ�ضـ ـ ــﺎ ﻤ�تـ ـ ــب ﻤرا��ـ ـ ــﺔ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻷﺠنب�ـ ـ ــﺔ )"  (" OFACاﻟتـ ـ ــﺎ�ﻊ ﻟـ ـ ــو ازرة اﻟخ ازﻨـ ـ ــﺔ اﻷﻤر���ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــرض ﻗ�ـ ـ ــود ﻋﻠـ ـ ــﻰ
 -ﻗـ ـ ــرر ً

ﺠـ  -اﻹدارة:

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ :اﻹﻓصﺎﺤﺎت )ﺴﺎر�ﺔ اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ

ﻛ�ﻒ اﻟر�ﺢ أو اﻟ�سﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر

ص ﻒ
ف

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٣أﻛتو�ر(٢٠١٨

ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ١٧ﻤ ـ ــﺎرس  .٢٠٢١ﺤ� ـ ــث ﺘ ـ ــنص ﻋﻠ ـ ــﻰ أن اﻟمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ ﻟﻠبن ـ ــك ﻗ ـ ــﺎم ﺒتﻘ� ـ ــ�م �ﻔﺎ� ـ ــﺔ أر� ـ ــﺎح اﻟبن ـ ــك اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ

س
ت

 -٢ﺘطب�ق اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟجدﻴدة واﻟمنﻘحﺔ

��//ﻬر ﺘو��ﻊ ��ط اﻟ�د//

ص �

ص �

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ﻟﻠبنك و ﺘﻘد�م ﻗروض ﻷﺠﻞ ﻟبنوك أﺠنب�ﺔ أﺨر�.

ﻤب ـ ــدأ اﻟمن�ـ ــﺄة اﻟنﺎﺠح ـ ــﺔ اﻟمس ـ ــتمرة اﻟمس ـ ــتخدم ﻓ ـ ــﻲ إﻋ ـ ــداد اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠس ـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ٢٠٢٠ﻻ

واﻟخصوﻤﺎت ﻟﻠمر�ز اﻟرﺌ�سﻲ واﻟﻔروع اﻷﺨر� ﻟﻠبنك.
ﺒﻠﻎ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمخصص ﻟﻠبنك  ٢٬٣٥٠ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ) ٣١د�سمبر  ٢٬٣٥٠ ،٢٠١٩ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ(.
�ﻌمﻞ اﻟبنك ﻓﻲ ﻤجﺎﻝ اﻷﻋمﺎﻝ اﻟمصر��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ.

ﺘمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟموﻀحﺔ ﻓﻲ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ٩إﻟﻰ  ٥٩ﻓﻲ  ٣ﻤﺎﻴو  ٢٠٢١وﺘم اﻟتو��ﻊ ﻋﻠ�ﻬﺎ

ﺼ
ت

ﻓترة اﻟتﻘر�ر اﻟسنو� اﻷوﻟﻰ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ أو �ﻌد  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠

ﺒتﻘ�ـ ــ�م اﻹﺠ ـ ـراءات اﻟتـ ــﻲ اﺘخـ ــذﻫﺎ اﻟبنـ ــك ﻟتﻘﻠ�ـ ــﻞ ﺤـ ــدود اﻟتﻌـ ــرض اﻟكب� ـ ـرة ﻤثـ ــﻞ ﺘﻘﻠ�ـ ــﻞ ﻋمﻠ�ـ ــﺎت اﻹﻴـ ــداع ﻓـ ــﻲ اﻟمﻘـ ــر اﻟرﺌ�سـ ــﻲ

أ�ض ـ ــﺎ أﻨـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــرﻏم ﻤ ـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻟﻘ� ـ ــود اﻟمﻔروﻀ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺈن
اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر�ـ ــز� ،وﺘﻌتﻘ ـ ــد اﻹدارة اﻟبن ـ ــك ً

ﺘﻌ�ــس ﻫــذﻩ اﻟك�ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ــﺔ أﻨ�ــ�ﺔ اﻟبنــك ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻤــﺎرات اﻟﻌر��ــﺔ اﻟمتحــدة ﻓﻘــ� وﺘســتثنﻲ ﺠم�ــﻊ اﻟمﻌــﺎﻤﻼت واﻷﺼــوﻝ

اﻨدﻤﺎج اﻷﻋمﺎﻝ )اﻨدﻤﺎج اﻷﻋمﺎﻝ اﻟتﻲ ��ون ﺘﺎر�ﺦ اﻻﺴتحواذ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أو �ﻌد ﺒدا�ﺔ

ﻋن ﺘﺎر�ﺦ اﺴتحﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻟتجﺎوز  ٪٣٠ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟبنك.

اﻟنو�� ــﺔ واﻟكم� ــﺔ اﻟمﻌﻘوﻟ ــﺔ اﻟت�ﻠ�� ــﺔ ﻟتﻘ� ــ�م اﻟز� ــﺎدة اﻟكب�ـ ـرة ﻓ ــﻲ ﻤخ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ــﺎن

)أ +ب(

٦,٧٠٠,٢١٤

٦,٥٥٠,٨٥٥

ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﺒواﺴ�ﺔ:

ﺒتـ ــﺎر�ﺦ  ١١ﻨـ ــوﻓمبر  ،٢٠١٣ﻻ ُ�سـ ــمﺢ ﺒتﻌـ ــرض اﻟبنـ ــوك اﻟﻌﺎﻤﻠـ ــﺔ ﺨـ ــﺎرج دوﻟـ ــﺔ اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة� ،ﻐـ ــض اﻟن�ـ ــر

 � -ـ ـ ــﺎن اﻟبن ـ ـ ــك ﺨﺎﻀ ـ ـ ــﻌﺎً ﻟم ـ ـ ــذ�رات ﺘنﻔ�ذ� ـ ـ ــﺔ ﺼ ـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ـ ــن ﻤص ـ ـ ــرف اﻹﻤ ـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ـ ــدة اﻟمر� ـ ـ ــز� )"ﻤص ـ ـ ــرف

ﻤسﺎﺌﻞ اﻟتدﻗ�ق اﻟرﺌ�س�ﺔ

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ
ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

)ب(

١,٨١٧,٦٦٧

اﻟكب�ــ ــر اﻟصــ ــﺎدر ﻋــ ــن ﻤصــ ــرف اﻹﻤــ ــﺎرات اﻟﻌر��ــ ــﺔ اﻟمتحــ ــدة اﻟمر�ــ ــز� .وﻓًﻘــ ــﺎ ﻟﻠمــ ــﺎدة ) (٢ﻤــ ــن اﻟتﻌمــ ــ�م رﻗـ ـ ــم ٢٠١٣/٣٢

دون إﺒداء رأ� ﻤتحﻔ� ﻤن �رﻓنﺎ ،ﻓﺈﻨنﺎ ﻨﻠﻔت اﻻﻨت�ﺎﻩ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺨ ــﻼﻝ اﻟس ــنوات اﻟس ــﺎ�ﻘﺔ.

)(١,٠٥٤,٨٠٦

)(١,٠٦٣,٠٨٣
١,٨٠٨,٤٧٠

�ﻘﻊ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك ﻓﻲ �ﻬران �جمﻬور�ﺔ إﻴران اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ

ﺼ

ت

ضﺼ

ب

09

بنك �صادرات �إيران
� -ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمحس ـ ــو�ﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟم�ﻔ ـ ــﺄة )أرﺼ ـ ــدة ﻟ ـ ــد� ﻤص ـ ــرف اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر� ـ ــز�

ﺘتكــ ــون اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻤــ ــن اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ اﻟمســ ــتحﻘﺔ اﻟـ ـ ــدﻓﻊ أو اﻟمســ ــتحﻘﺔ ﻋﻠــ ــﻰ اﻟـ ـ ــدﺨﻞ أو ﺨســ ــﺎرة اﻟسـ ـ ــنﺔ وأ�

وﻤس ـ ــتحق ﻤ ـ ــن اﻟمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ وﻓروﻋ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟخ ـ ــﺎرج ﻤس ـ ــتحﻘﺔ ﻤ ـ ــن ﺒن ـ ــوك أﺨ ـ ــر� ،وﻗ ـ ــروض وﺴ ـ ــﻠ��ﺎت وأﺼ ـ ــوﻝ ﻤﺎﻟ� ـ ــﺔ
أﺨر�( �خصم ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ ﻟﻸﺼوﻝ.

ﻤﻌدﻝ اﻟضر��ﺔ اﻟمﻌموﻝ �ﻪ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ر.

� -ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ ﻷدوات اﻟـ ــدﻴن اﻟمحسـ ــو�ﺔ �ﺎﻟ��مـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼﻝ اﻟ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخسـ ــﺎرة �جـ ــزء ﻤـ ــن اﺤت�ـ ــﺎ�ﻲ إﻋـ ــﺎدة اﻟتﻘ�ـ ــ�م

ﻴـــتم ��ـــﺎس أﺼـــوﻝ وﺨصـــوم ﻀـ ـر��ﺔ اﻟـــدﺨﻞ اﻟمؤﺠﻠـــﺔ �مﻌـ ــدﻻت اﻟضـ ـراﺌب اﻟتـــﻲ ﻤـــن اﻟمتوﻗـــﻊ أن ﺘ�بـــق ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔتـ ـرة اﻟتـ ــﻲ

ﻟﻼﺴتثمﺎرات اﻟمصنﻔﺔ �ﺎﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر واﻟمثبتﺔ ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.

ﻴتوﻗﻊ أن ﻴتم ﻓ�ﻬﺎ إﻋﺎدة اﻷﺼﻞ أو ﺘنﻔ�ذ اﻻﻟتزام ﻟ�تم ﺘسو�تﻪ� ،موﺠب اﻟﻘواﻨ�ن اﻟتﻲ ﺘم ﺴنﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ر.

� -ﺎﻟنس�ﺔ ﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟضمﺎن اﻟمﺎﻟﻲ �مخصص.

ﺘـ ــتم ﻤراﺠﻌـ ــﺔ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻷﺼـ ــوﻝ ﻀـ ــر��ﺔ اﻟـ ــدﺨﻞ اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ �ـ ــﻞ ﺘﻘر�ـ ــر وﺘخ��ضـ ــﻬﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟحـ ــد اﻟـ ــذ� ﻟـ ــم

 (٥ﺘﻌدﻴﻞ اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

�ﻌد ﻤن اﻟمحتمﻞ ﺘوﻓر ر�ﺢ ﻀر�بﻲ �ﺎﻓﻲ ﻟﻠسمﺎح �ﺎﺴتخدام �ﻞ أو ﺠزء ﻤن أﺼﻞ ﻀر��ﺔ اﻟدﺨﻞ اﻟمؤﺠﻠﺔ.

�ﻘـ ـ ــوم اﻟبنـ ـ ــك ﻓـ ـ ــﻲ �ﻌـ ـ ــض اﻷﺤ�ـ ـ ــﺎن ﺒتﻌـ ـ ــدﻴﻞ ﺸـ ـ ــرو� اﻟﻘـ ـ ــروض اﻟمﻘدﻤـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌمـ ـ ــﻼء �سـ ـ ــبب إﻋـ ـ ــﺎدة اﻟتﻔـ ـ ــﺎوض اﻟتجـ ـ ــﺎر� أو

ﻀر��ﺔ اﻟ��مﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ

ﻻ وﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن ﻫنـ ــﺎك ﺘﻐ��ـ ــر ﻓـ ــﻲ ﻨمـ ــوذج اﻷﻋمـ ــﺎﻝ و�ﺎﻟتـ ــﺎﻟﻲ ﺘﻐ��ـ ــر ﻤحتمـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﺘصـ ــن�� ﺘﻠـ ــك اﻷﺼـ ــوﻝ .ﻟـ ــم
 (٢إﺜ�ﺎت اﻹﻴرادات ﻋﻠﻰ ﺴندات إﻋﺎدة اﻟتمو�ﻞ واﻟسندات اﻟمتﺄﺨرة اﻟم�صوﻤﺔ

ﺴ�ﺎﺴـ ــﺎت وﻤمﺎرﺴـ ــﺎت إﻋـ ــﺎدة اﻟﻬ��ﻠـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟمؤﺸ ـ ـرات واﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر اﻟتـ ــﻲ ﺘ�ـ ــ�ر ،ﻓـ ــﻲ ﺤ�ـ ــم اﻹدارة ،إﻟـ ــﻰ أن اﻟـ ــدﻓﻊ ﺴ�سـ ــتمر

ﻤص ـ ــﻠحﺔ اﻟضـ ـ ـراﺌب ،وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟحﺎﻟ ـ ــﺔ ﻴ ـ ــتم اﻻﻋتـ ـ ـراف �ضـ ـ ـر��ﺔ اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟمض ـ ــﺎﻓﺔ �ج ـ ــزء ﻤ ـ ــن ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻗتن ـ ــﺎء اﻷﺼ ـ ــﻞ أو

ـ�وﻋﺎ ﻟﻠت�ب�ـ ــق
ﻋﻠـ ــﻰ اﻷرﺠـ ــﺢ .ﻴـ ــتم اﻻﺤتﻔـ ــﺎ� ﺒﻬـ ــذﻩ اﻟس�ﺎﺴـ ــﺎت ﺘحـ ــت اﻟمراﺠﻌـ ــﺔ اﻟمسـ ــتمرة .إﻋـ ــﺎدة اﻟﻬ��ﻠـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ اﻷﻛثـ ــر ﺸـ ـ ً

ﻛجزء ﻤن ﺒند اﻟمصﺎر�� ﺤسب اﻟضرورة،
 ﻋندﻤﺎ ﻴتم إﺜ�ﺎت اﻟذﻤم اﻟمدﻴنﺔ واﻟداﺌنﺔ ﻤﻊ ﺘضم�ن ﻤبﻠﻎ ﻀر��ﺔ اﻟ��مﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ.ﻴ ـ ــتم ﺘض ـ ــم�ن ﺼ ـ ــﺎﻓﻲ ﻤبﻠ ـ ــﻎ ﻀـ ـ ـر��ﺔ اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟمض ـ ــﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺒ ـ ــﻞ ﻟﻼﺴ ـ ــترداد ﻤ ـ ــن أو اﻟمس ـ ــتحق اﻟ ـ ــدﻓﻊ ﻟ ـ ـ ـ �ج ـ ــزء ﻤ ـ ــن اﻟ ـ ــذﻤم

 (٣ﺘحدﻴد ﻤﺎ إذا �ﺎن اﻟﻌﻘد ﻴتضمن ﻋﻘد إ�جﺎر

اﻟﻌواﻤـ ــﻞ اﻟنو��ـ ــﺔ )أ� اﻟتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ �ﻌـ ــد اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ واﻟتﻐ�ـ ــر ﻓـ ــﻲ اﻟﻌمﻠـ ــﺔ أو اﻟ�ـ ــرف اﻟمﻘﺎﺒـ ــﻞ وأﺴـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌـ ــدة
واﻻﺴـ ـ ــتحﻘﺎق واﻟتﻌﻬـ ـ ــدات( واﻟتﻘ�ـ ـ ــ�م اﻟكمـ ـ ــﻲ )أ� ﻤﻘﺎرﻨـ ـ ــﺔ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻟﻠتـ ـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ـ ــﺔ اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ـ ــﺔ اﻟمت���ـ ـ ــﺔ �موﺠـ ـ ــب

 ٪١٠ﻤن ﺼﺎﻓﻲ اﻟر�ﺢ إﻟﻰ اﺤت�ﺎ�ﻲ ﺨﺎص ﺤتﻰ �سﺎو� ﻫذا اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ  ٪٥٠ﻤن رأس اﻟمﺎﻝ.

اﻟ�ـ ــرو� اﻷﺼـ ــﻠ�ﺔ ﻟﻠتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد� ـ ــﺔ اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ �موﺠـ ــب اﻟ� ـ ــرو� اﻟمﻌدﻟـ ــﺔ ،اﻟمخصـ ــوﻤﺔ �س ـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟﻔﻌﻠـ ــﻲ اﻷﺼ ـ ــﻠﻲ(

ن -إﺜ�ﺎت اﻹﻴرادات
�( إﻴرادات اﻟﻔواﺌد واﻟمصروﻓﺎت

ﻟتحدﻴد اﻟ�رو� اﻟمختﻠﻔﺔ ﺠوﻫرً�ﺎ.

ﻓـ ــﻲ ﺤﺎﻟـ ــﺔ إﻟﻐـ ــﺎء إﺜ�ـ ــﺎت اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ� ،ﻌـ ــﺎد ��ـ ــﺎس ﻤخصـ ــص اﻟخسـ ــﺎرة ﻟخسـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمـ ــﺎن اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ إﻟﻐـ ــﺎء

ﻴـ ـ ــتم اﺤتسـ ـ ــﺎب إﻴ ـ ـ ـرادات وﻤصـ ـ ــروﻓﺎت اﻟﻔواﺌـ ـ ــد ﻟجم�ـ ـ ــﻊ اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘحمـ ـ ــﻞ ﻓﺎﺌـ ـ ــدة ﻋـ ـ ــن �ر�ـ ـ ــق ﺘ�ب�ـ ـ ــق ﻤﻌـ ـ ــدﻝ

اﻹﺜ�ـ ــﺎت ﻟتحدﻴـ ــد ﺼـ ــﺎﻓﻲ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك اﻟتـ ــﺎر�ﺦ .ﺴـ ــ�ؤد� اﻟﻔـ ــرق ﺒـ ــ�ن ﻫـ ــذﻩ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ اﻟمﻌدﻟـ ــﺔ

رﺠ ـ ــﻊ إ�ض ـ ــﺎح  ٤ﻫـ ـ ــ( ﻋﻠ ـ ــﻰ إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻸداة اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ �ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ
اﻟﻔﺎﺌ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ــﻲ ) ا

واﻟ��م ـ ـ ـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟجدﻴـ ـ ــد ﻤـ ـ ــﻊ اﻟ�ـ ـ ــرو� اﻟجدﻴـ ـ ــدة إﻟـ ـ ــﻰ ر�ـ ـ ــﺢ أو ﺨسـ ـ ــﺎرة ﻋنـ ـ ــد إﻟﻐـ ـ ــﺎء اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت .ﺴـ ـ ــ��ون

ﻻﺤﻘ ـ ــﺎ )أو اﻟمرﺤﻠ ـ ــﺔ  (٣واﻟت ـ ــﻲ ﻴ ـ ــتم اﺤتس ـ ــﺎب اﺴ ـ ــتحﻘﺎق اﻟﻔﺎﺌ ـ ــدة ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ ﺘ�ب� ـ ــق ﻤﻌ ـ ــدﻝ
اﻨخﻔض ـ ــت ��متﻬ ـ ــﺎ اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ
ً

ـﻬر
ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟجدﻴـ ـ ــد ﻤخصـ ـ ــص ﺨسـ ـ ــﺎرة ﻴـ ـ ــتم ��ﺎﺴـ ـ ــﻪ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺴـ ـ ــﺎس اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ ﻟمـ ـ ــدة  ١٢ﺸـ ـ ـ ًا

اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ــﻲ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘكﻠﻔتﻬ ـ ــﺎ اﻟم�ﻔ ـ ــﺄة )ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺴ ـ ــب�ﻞ اﻟمثـ ــﺎﻝ ،ﻤخص ـ ــص ﺼ ـ ــﺎﻓﻲ ﺨس ـ ــﺎرة اﻻﺌتم ـ ــﺎن اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ( واﻟت ـ ــﻲ ﻴ ـ ــتم

�ﺎﺴـ ـ ــتثنﺎء اﻟحـ ـ ــﺎﻻت اﻟنـ ـ ــﺎدرة اﻟتـ ـ ــﻲ �ﻌتبـ ـ ــر ﻓ�ﻬـ ـ ــﺎ اﻟﻘـ ـ ــرض اﻟجدﻴـ ـ ــد ﻤـ ـ ــنخﻔض اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ .و�ن�بـ ـ ــق ﻫـ ـ ــذا ﻓﻘـ ـ ــ� ﻓـ ـ ــﻲ
اﻟح ـ ــﺎﻻت اﻟت ـ ــﻲ ﻴ ـ ــتم ﻓ�ﻬ ـ ــﺎ إﺜ� ـ ــﺎت اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘ ـ ــرض اﻟجدﻴ ـ ــد �خص ـ ــم �ب� ـ ــر ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ��م ـ ــﺔ اﻻﺴ ـ ــم�ﺔ اﻟمﻌدﻟ ـ ــﺔ ﻷﻨ ـ ــﻪ ﻻ

ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ��ـ ـ ــون ﻫنـ ـ ــﺎك ﺸـ ـ ــك ﻓـ ـ ــﻲ اﺴـ ـ ــترداد اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة أو أﺼـ ـ ــﻞ اﻟمبﻠـ ـ ــﻎ ،ﻴتوﻗـ ـ ــﻒ إﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ــدﺨﻞ و�ؤﺨـ ـ ــذ أ� دﺨـ ـ ــﻞ إﻀـ ـ ــﺎﻓﻲ

رﻗ ـ ــب اﻟبن ـ ــك
ﻴـ ـ ـزاﻝ ﻫن ـ ــﺎك ﻤخ ـ ــﺎ�ر ﻋﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ﻋ ـ ــن اﻟس ـ ــداد واﻟت ـ ــﻲ ﻟ ـ ــم ﻴ ـ ــتم ﺘخ��ض ـ ــﻬﺎ ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻟتﻌ ـ ــدﻴﻞ .ﻴ ا

وﻓﻘﺎ ﻟﻠواﺌﺢ ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة اﻟمر�ز�.
ﻤستحق ���ﻞ ﻤ�ﺎﺸر إﻟﻰ اﻟتﻌﻠ�ق ً

ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمﻌدﻟ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟنو�� ـ ــﺔ ،ﻤث ـ ــﻞ ﻤ ـ ــﺎ إذا � ـ ــﺎن اﻟمﻘت ـ ــرض ﻓ ـ ــﻲ

 (٢اﻹﻴرادات ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ اﻟﻌمﻼء

ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﺨر اﻻﺴتحﻘﺎق �موﺠب اﻟ�رو� اﻟجدﻴدة.

�موﺠـ ـ ــب اﻟم��ـ ـ ــﺎر  ١٥ﻤـ ـ ــن اﻟمﻌـ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟتﻘـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ،ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻹﻴ ـ ـ ـرادات ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ﻴتﻠﻘـ ـ ــﻰ اﻟﻌم�ـ ـ ــﻞ

ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻴـ ــتم ﺘﻌـ ــدﻴﻞ اﻟ�ـ ــرو� اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ وﻻ ﻴـ ــؤد� ﻫـ ــذا اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ إﻟـ ــﻰ إﻟﻐـ ــﺎء اﻻﺜ�ـ ــﺎت� ،حـ ــدد اﻟبنـ ــك إذا ﻤـ ــﺎ

ﺤ�مﺎ ،ﻓﻲ وﻗت ﻤﺎ أو �مرور اﻟوﻗت.
اﻟخدﻤﺎت .ﻴت�ﻠب ﺘحدﻴد ﺘوﻗ�ت ﻨﻘﻞ اﻟتح�م
ً

ﻛﺎﻨ ـ ــت اﻟمخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻞ اﻟم ـ ــﺎﻟﻲ ﻗ ـ ــد زادت �� ـ ــ�ﻞ �ب� ـ ــر ﻤن ـ ــذ اﻹﺜ� ـ ــﺎت اﻷوﻟ ـ ــﻲ �مﻘﺎرﻨ ـ ــﺔ اﻟتص ـ ــن�� اﻻﺌتم ـ ــﺎﻨﻲ
ﻋنـ ــد اﻹﺜ�ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ــﻲ واﻟ�ـ ــرو� اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ اﻷﺼـ ــﻠ�ﺔ ذات اﻟتصـ ــن�� اﻻﺌتمـ ــﺎﻨﻲ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ـ ــر ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟ�ـ ــرو�

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻨم ـ ــوذج ﻤ ـ ــن ﺨم ـ ــس ﺨ�ـ ـ ـوات ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو
�ﻘ ـ ــوم اﻟبن ـ ــك �ﺈﺜ� ـ ــﺎت اﻹﻴـ ـ ـرادات ﻤ ـ ــن ﺘﻘ ـ ــد�م اﻟخ ـ ــدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴ ـ ــ�ﺔ ﺒن ـ ـ ً
اﻟموﻀﺢ ﻓﻲ اﻟم��ﺎر  ١٥ﻤن اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ:

اﻟمﻌدﻟﺔ.

ﺨطوة  – ١ﺘحدﻴد اﻟﻌﻘد )اﻟﻌﻘود( ﻤﻊ اﻟﻌم�ﻞ.

ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻻ ﻴـ ــؤد� اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ إﻟـ ــﻰ إﻟﻐـ ــﺎء اﻹﺜ�ـ ــﺎت� ،حسـ ــب اﻟبنـ ــك ر�ـ ــﺢ  /ﺨسـ ــﺎرة اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ �مﻘﺎرﻨـ ــﺔ إﺠمـ ــﺎﻟﻲ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ
ﻗب ـ ـ ــﻞ اﻟتﻌ ـ ـ ــدﻴﻞ و�ﻌ ـ ـ ــدﻩ )�ﺎﺴ ـ ـ ــتثنﺎء ﻤخص ـ ـ ــص اﻟخس ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ـ ــﺔ( .ﺜ ـ ـ ــم �� ـ ـ ــ�س اﻟبن ـ ـ ــك اﻟخس ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ـ ــﺔ

زﻤـ ــﺎت ﻗﺎﺒﻠـ ــﺔ ﻟﻠتنﻔ�ـ ــذ و�حـ ــدد اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر ﻟكـ ــﻞ ﻋﻘـ ــد �جـ ــب
ُ�ﻌـ ـ ّـرف اﻟﻌﻘـ ــد �ﺄﻨـ ــﻪ اﺘﻔـ ــﺎق ﺒـ ــ�ن �ـ ــرﻓ�ن أو أﻛثـ ــر ﻴن�ـ ــﺊ ﺤﻘوًﻗـ ــﺎ واﻟت ا
أن ﻴتم اﻟوﻓﺎء �ﻪ.

اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻞ اﻟمﻌ ـ ــدﻝ ،ﺤ� ـ ــث ﻴ ـ ــتم ﺘض ـ ــم�ن اﻟت ـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد� ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ اﻟنﺎﺘج ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻷﺼ ـ ــﻞ اﻟم ـ ــﺎﻟﻲ اﻟمﻌ ـ ــدﻝ ﻓ ـ ــﻲ

ﺨطوة  – ٢ﺘحدﻴد اﻟتزاﻤﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد:

ﺤسﺎب اﻟﻌجز اﻟنﻘد� اﻟمتوﻗﻊ ﻤن اﻷﺼﻞ اﻷﺼﻠﻲ.

اﻟتزام اﻷداء ﻫو وﻋد ﻓﻲ ﻋﻘد ﻤﻊ ﻋم�ﻞ ﻟتﻘد�م ﺨدﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻌم�ﻞ.

ﻴـ ــتم ﺘﻘ�ـ ــ�م ﻤخـ ــﺎ�ر اﻟتخﻠـ ــﻒ ﻋـ ــن اﻟسـ ــداد ﻟﻬـ ــذﻩ اﻷﺼـ ــوﻝ �ﻌـ ــد اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ـ ــر وﻤﻘﺎرﻨتﻬـ ــﺎ �ﺎﻟمخـ ــﺎ�ر �موﺠـ ــب

ﺨطوة  – ٣ﺘحدﻴد اﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ

اﻟ�ـ ـ ــرو� اﻷﺼـ ـ ــﻠ�ﺔ ﻋنـ ـ ــد اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ـ ــﻲ ،ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ﻻ ��ـ ـ ــون اﻟتﻌـ ـ ــدﻴﻞ ﺠوﻫرً�ـ ـ ــﺎ و�ﺎﻟتـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻻ ﻴـ ـ ــؤد� إﻟـ ـ ــﻰ إﻟﻐـ ـ ــﺎء اﺜ�ـ ـ ــﺎت

ﺴـ ـ ــﻌر اﻟمﻌﺎﻤﻠـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــو ﻤبﻠـ ـ ــﻎ اﻟمﻘﺎﺒـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ــذ� ﻴتوﻗـ ـ ــﻊ اﻟبنـ ـ ــك اﺴـ ـ ــتحﻘﺎﻗﻪ ﻤﻘﺎﺒـ ـ ــﻞ ﺘﻘـ ـ ــد�م اﻟخـ ـ ــدﻤﺎت ﻟﻠﻌم�ـ ـ ــﻞ� ،ﺎﺴـ ـ ــتثنﺎء اﻟم�ـ ـ ــﺎﻟﻎ

رﻗـ ــب اﻟبن ـ ــك اﻷداء اﻟﻼﺤـ ــق ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﻌدﻟـ ـ ـﺔ .ﻗـ ــد �ﻘ ـ ــرر اﻟبنـ ــك أن ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمـ ــﺎن ﻗ ـ ــد ﺘحس ـ ــنت
اﻷﺼـ ــﻞ اﻷﺼ ـ ــﻠﻲ .ﻴ ا

اﻟمحصﻠﺔ ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن اﻷ�راف اﻟخﺎرﺠ�ﺔ.

��ـ ـ ــ�ﻞ ﻤﻠحـ ـ ــو� �ﻌـ ـ ــد إﻋـ ـ ــﺎدة اﻟﻬ��ﻠـ ـ ــﺔ� ،ح�ـ ـ ــث ﻴـ ـ ــتم ﻨﻘـ ـ ــﻞ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ ﻤـ ـ ــن اﻟمرﺤﻠـ ـ ــﺔ  ٣أو اﻟمرﺤﻠـ ـ ــﺔ ) ٢اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ

ﺨطوة  – ٤ﺘ�ص�ص ﺴﻌر اﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻﻟتزاﻤﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد:

ـﻬرا( .ﻫـ ــذا ﻫـ ــو اﻟحـ ــﺎﻝ ﻓﻘـ ــ� �ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ
اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﻤـ ــد� اﻟح�ـ ــﺎة( إﻟـ ــﻰ اﻟمرﺤﻠـ ــﺔ ) ١اﻟخسـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﻟمـ ــدة  ١٢ﺸـ ـ ً

�ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ـ ــد اﻟ ـ ــذ� �حت ـ ــو� ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻛث ـ ــر ﻤ ـ ــن اﻟتـ ـ ـزام أداء ،ﺴ�خص ـ ــص اﻟبن ـ ــك ﺴ ـ ــﻌر اﻟمﻌﺎﻤﻠ ـ ــﺔ ﻟك ـ ــﻞ اﻟتـ ـ ـزام أداء �مبﻠ ـ ــﻎ

وﻓﻘﺎ ﻟﻠ�رو� اﻟجدﻴدة ﻟمدة ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤتتﺎﻟ�ﺔ أو أﻛثر.
ﻟﻸﺼوﻝ اﻟتﻲ ﺘم أداؤﻫﺎ ً

�سـ ــتمر اﻟبنـ ــك ﻓـ ــﻲ ﻤرا��ـ ــﺔ إذا ﻤـ ــﺎ �ـ ــﺎن ﻫنـ ــﺎك ز�ـ ــﺎدة ﻤﻠحو�ـ ــﺔ ﻻﺤﻘـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟمخـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ اﻟمتﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺒﻬـ ــذﻩ اﻷﺼـ ــوﻝ

ﻴوﻀﺢ ﻤبﻠﻎ اﻟمﻘﺎﺒﻞ اﻟذ� ﻴتوﻗﻊ اﻟبنك اﺴتحﻘﺎﻗﻪ ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟوﻓﺎء ��ﻞ اﻟتزام أداء.
ﺨطوة  – ٥إﺜ�ﺎت اﻹﻴرادات ﻋندﻤﺎ )أو ﻤثﻠمﺎ( �ﻔﻲ اﻟك�ﺎن �ﺎﻟتزام اﻷداء:
�ﻔﻲ اﻟبنك �ﺎﻟتزام اﻷداء و�ﻘوم �ﺈﺜ�ﺎت اﻹﻴرادات �مرور اﻟوﻗت ،إذا ﺘم اﺴت�ﻔﺎء أﺤد اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟتﺎﻟ�ﺔ:

ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴتخدام ﻨمﺎذج ﻤحددة ﻟﻸﺼوﻝ اﻟمﻌدﻟﺔ.

اﻻﻗتراض اﻟمضمون ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟمتحصﻼت اﻟمستﻠمﺔ.
ﻋنـ ـ ــد إﻟﻐـ ـ ــﺎء إﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟمﻘـ ـ ــﺎس �ﺎﻟتكﻠﻔـ ـ ــﺔ اﻟمسـ ـ ــتﻬﻠكﺔ ،ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻟﻔـ ـ ــرق ﺒـ ـ ــ�ن اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ
وﻤجموع اﻟمﻘﺎﺒﻞ اﻟمستﻠم واﻟمدﻴن ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ.

 -ﻴتم إﺜ�ﺎت اﻟرﺴوم أو ﻤ�وﻨﺎت اﻟرﺴوم اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺄداء ﻤﻌ�ن �ﻌد اﺴت�ﻔﺎء اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟمﻘﺎﺒﻠﺔ.

و .اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

س .ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ

ﻨﺎﻗصـ ـ ـ ــﺎ
ﻻ ﻴـ ـ ـ ــتم إﻫـ ـ ـ ــﻼك اﻷرض .ﻴـ ـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ـ ــﺎت ﺠم�ـ ـ ـ ــﻊ اﻟممتﻠكـ ـ ـ ــﺎت واﻟمن�ـ ـ ـ ــﺂت واﻟمﻌـ ـ ـ ــدات اﻷﺨـ ـ ـ ــر� �ﺎﻟتكﻠﻔـ ـ ـ ــﺔ اﻟتﺎر�خ�ـ ـ ـ ــﺔ
ً

ﻴ ـ ــتم ﻋ ـ ــرض اﻟب�ﺎﻨ ـ ــﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك �ﻌمﻠ ـ ــﺔ اﻟب�� ـ ــﺔ اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻷﺴﺎﺴ ـ ــ�ﺔ اﻟت ـ ــﻲ �ﻌم ـ ــﻞ ﻓ�ﻬ ـ ــﺎ اﻟبن ـ ــك )ﻋمﻠت ـ ــﻪ اﻟو���� ـ ــﺔ(.

اﻹﻫﻼك اﻟمتراﻛم وﺨسﺎﺌر اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ اﻟمتراﻛمﺔ .إن وﺠدت.

ﻤتﺎﺤـــﺎ
ﻴثب ــت اﻟبن ــك أﺼ ــوﻝ ﺤ ــق اﻻﺴ ــتخدام ﻓ ــﻲ ﺘ ــﺎر�ﺦ ﺒ ــدء ﻋﻘ ــد اﻹ�ج ــﺎر )أ� اﻟت ــﺎر�ﺦ اﻟ ــذ� �� ــون �� ــﻪ اﻷﺼ ــﻞ اﻟمح ــدد
ً

ﻨﺎﻗص ـ ــﺎ ﻤن ـ ــﻪ أ� إﻫ ـ ــﻼك ﻤتـ ـ ـراﻛم وﺨس ـ ــﺎﺌر اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ و� ـ ــتم ﺘﻌ ـ ــدﻴﻠﻬﺎ ﻷ� إﻋ ـ ــﺎدة �� ـ ــﺎس ﻟخص ـ ــوﻤﺎت ﻋﻘ ـ ــد
�ﺎﻟتكﻠﻔ ـ ــﺔ
ً
اﻹ�ج ـ ـ ــﺎر .ﺘتض ـ ـ ــم ن ﺘكﻠﻔ ـ ـ ــﺔ أﺼ ـ ـ ــوﻝ ﺤ ـ ـ ــق اﻻﺴ ـ ـ ــتخدام ﻤبﻠ ـ ـ ــﻎ ﺨص ـ ـ ــوﻤﺎت اﻹ�ج ـ ـ ــﺎر اﻟمثبت ـ ـ ــﺔ واﻟتك ـ ـ ــﺎﻟ�� اﻟم�ﺎﺸـ ـ ـ ـرة اﻷوﻟ� ـ ـ ــﺔ

 . ٢ﻴـ ـ ــتم ﺘحو�ـ ـ ــﻞ اﻷرﺼـ ـ ــدة اﻟنﻘد�ـ ـ ــﺔ �ـ ـ ــﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــدرﻫم اﻹﻤـ ـ ــﺎراﺘﻲ �ﺄﺴـ ـ ــﻌﺎر اﻟصـ ـ ــرف اﻟسـ ـ ــﺎﺌدة ﻓـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــﺎر�ﺦ

ﻨﺎﻗصـ ــﺎ أ� ﺤ ـ ـواﻓز إ�جـ ــﺎر ﻤسـ ــتﻠمﺔ .ﻤـ ــﺎ ﻟـ ــم ��ـ ــن اﻟبنـ ــك
اﻟمتكبـ ــدة ودﻓﻌـ ــﺎت اﻹ�جـ ــﺎر اﻟتـ ــﻲ ﺘمـ ــت ﻓـ ــﻲ أو ﻗبـ ــﻞ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟبـ ــدء
ً
ﻤتﺄﻛـ ـ ًـدا ��ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘـ ــوﻝ ﻤـ ــن ﺤصـ ــوﻟﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﻠك�ـ ــﺔ اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمـ ــؤﺠر ﻓـ ــﻲ ﻨﻬﺎ�ـ ــﺔ ﻤـ ــدة اﻹ�جـ ــﺎر ،ﻴــ ـتم إﻫـ ــﻼك أﺼـ ــوﻝ ﺤ ـ ــق
اﻻﺴ ـ ــتخدام اﻟمثبت ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس اﻟﻘس ـ ــ� اﻟثﺎﺒ ـ ــت ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤ ـ ــد� اﻟﻌم ـ ــر اﻹﻨت ـ ــﺎﺠﻲ اﻟمﻘ ـ ــدر وﻤ ـ ــدة اﻹ�ج ـ ــﺎر ،أﻴﻬم ـ ــﺎ أﻗصـ ـ ـر.

ﺘؤد� إﻟﻰ إﺠراء ﺘﻌد�ﻼت ﺠوﻫر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ��م اﻟدﻓتر�ﺔ ﻟـﻸﺼوﻝ واﻟخصوم ﺨﻼﻝ اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻘﺎدﻤﺔ.
 (١اﺴتمرار�ﺔ اﻟم�روع
� ـ ــﺄن اﻟبن ـ ــك ﻟد� ـ ــﻪ اﻟمـ ـ ـوارد ﻟمواﺼ ـ ــﻠﺔ اﻟﻌم ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟمس ـ ــتﻘبﻞ اﻟمن� ـ ــور .ﻋ ـ ــﻼوة ﻋﻠ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــك ،ﻓ ـ ــﺈن اﻹدارة ﻟ�س ـ ــت
ـ�و�ﺎ ﺠوﻫر�ـ ــﺔ ﺤـ ــوﻝ ﻗـ ــدرة اﻟبنـ ــك ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺴـ ــتمرار ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس
ﻋﻠـ ــﻰ د ار�ـ ــﺔ �ـ ــﺄ� ﺸـ ــ�وك ﺠوﻫر�ـ ــﺔ ﻗـ ــد ﺘث�ـ ــر ﺸـ ـ ً

اﻟﻘس� اﻟثﺎﺒت ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

اﻟم�ﺎﻨﻲ
ﺘحس�ن اﻟﻌﻘﺎر اﻟمستﺄﺠر

أﻗﻞ ﻤن ﺸرو� اﻹ�جﺎر و ٤ﺴنوات

اﻷﺜﺎث واﻟتجﻬ�زات واﻟتر���ﺎت واﻟمﻌدات اﻟم�تب�ﺔ

 ٤ – ١ﺴنوات

اﻟس�ﺎرات

 ٣ﺴنوات

أﺼوﻝ ﺤق اﻻﺴتخدام )اﻨ�ر ﻤﻼﺤ�ﺔ  ٤ب(

 ١٠ﺴنوات

ﻴـ ــتم ﻤراﺠﻌـ ــﺔ اﻷﻋمـ ــﺎر اﻹﻨتﺎﺠ�ـ ــﺔ اﻟمﻘـ ــدرة واﻟ�ـ ــ�م اﻟمت���ـ ــﺔ و�ر�ﻘـ ــﺔ اﻹﻫـ ــﻼك ﻓـ ــﻲ ﻨﻬﺎ�ـ ــﺔ �ـ ــﻞ ﺴـ ــنﺔ ،ﻤـ ــﻊ ﺤسـ ــﺎب ﺘـ ــﺄﺜ�ر أ�
ﺘﻐ��رات ﻓﻲ اﻟتﻘدﻴر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤستﻘبﻠﻲ.
ﻴ ـ ــتم ﺘحدﻴ ـ ــد اﻟـ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخس ـ ــﺎرة اﻟنﺎﺘج ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن اﺴ ـ ــت�ﻌﺎد أو ﺴ ـ ــحب أﺤ ـ ــد ﺒن ـ ــود اﻟممتﻠك ـ ــﺎت واﻟمن� ـ ــﺂت واﻟمﻌ ـ ــدات ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻨ ـ ــﻪ
اﻟﻔ ـ ــرق ﺒ ـ ــ�ن ﻋﺎﺌ ـ ــدات اﻟمب�ﻌ ـ ــﺎت واﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻞ و� ـ ــتم إﺜ�ﺎﺘﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺒ� ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخس ـ ــﺎرة واﻟ ـ ــدﺨﻞ اﻟ� ـ ــﺎﻤﻞ
اﻵﺨر.
ز .اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻷﺼوﻝ ﻏ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ
ـنو�ﺎ ﻟتحدﻴـ ــد اﻻﻨخﻔـ ــﺎض ﻓـ ــﻲ ��متﻬ ـ ـﺎ .ﺘـ ــتم
ﻻ ﺘخضـ ــﻊ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟتـ ــﻲ ﻟﻬـ ــﺎ ﻋمـ ــر ﻏ�ـ ــر ﻤحـ ــدد ﻟﻼﺴـ ــتﻬﻼك و�ـ ــتم اﺨت�ﺎرﻫـ ــﺎ ﺴـ ـ ً
ﻤراﺠﻌـ ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ـ ــوﻝ اﻟخﺎﻀ ـ ـ ــﻌﺔ ﻟﻼﺴ ـ ـ ــتﻬﻼك ﻟﻠتحﻘ ـ ـ ــق ﻤ ـ ـ ــن اﻨخﻔـ ـ ــﺎض ��متﻬ ـ ـ ــﺎ ﻋن ـ ـ ــدﻤﺎ ﺘ� ـ ـ ــ�ر اﻷﺤ ـ ـ ــداث أو اﻟتﻐ�ـ ـ ـ ـرات ﻓ ـ ـ ــﻲ

اﻟ� ـ ــروف إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻗ ـ ــد ﻻ ﺘك ـ ــون ﻗﺎﺒﻠ ـ ــﺔ ﻟﻼﺴ ـ ــتردادد .ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت ﺨس ـ ــﺎرة اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ � ـ ــﺎﻟمبﻠﻎ اﻟ ـ ــذ�
ﺘز�ـ ـ ــد ��ـ ـ ــﻪ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ ﻋـ ـ ــن ��متـ ـ ــﻪ اﻟﻘﺎﺒﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺴـ ـ ــتردادد .اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺴـ ـ ــترداد ﻫـ ـ ــﻲ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ
ﻨﺎﻗصــ ــﺎ ﺘك ـ ــﺎﻟ�� اﻟب�ــ ــﻊ واﻟ��م ـ ــﺔ ﻗ�ــ ــد اﻻﺴ ـ ــتخدام ،أﻴﻬمــ ــﺎ أﻋﻠـ ـ ـﻰ .ﻷﻏـ ـ ـراض ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻻﻨخﻔــ ــﺎض ﻓ ـ ــﻲ اﻟ��مــ ــﺔ ،ﻴــ ــتم
ﻟﻸﺼ ـ ــﻞ
ً
ﺘجم�ـ ــﻊ اﻷﺼـ ــوﻝ ﻋنـ ــد أدﻨـ ــﻰ اﻟمسـ ــتو�ﺎت اﻟتـ ــﻲ ﺘوﺠـ ــد ﻟﻬـ ــﺎ ﺘـ ــدﻓﻘﺎت ﻨﻘد�ـ ــﺔ �م�ـ ــن ﺘحدﻴـ ــدﻫﺎ ��ـ ــ�ﻞ ﻤنﻔصـ ــﻞ )وﺤـ ــدات ﺘوﻟ�ـ ــد
اﻟنﻘـ ــد( .ﺘ ـ ــتم ﻤراﺠﻌ ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ــوﻝ ﻏ� ـ ــر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ �خ ـ ــﻼف اﻟ� ـ ــﻬرة اﻟتجﺎر� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘﻌرﻀ ـ ــت ﻟﻬ ـ ــﺎ واﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ ﻻﺤتم ـ ــﺎﻝ
ﻋ�س اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟ��مﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ �ﻞ ﺘﻘر�ر ﻤﺎﻟﻲ.
ح .اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ وأدوات ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟبنك

ﻓـ ــﻲ اﻻﻋت�ـ ــﺎر �ـ ــﻞ ﻤـ ــن اﻟمﻌﻠوﻤـ ــﺎت اﻟكم�ـ ــﺔ واﻟنو��ـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﺘﻌتبـ ــر ﻤﻌﻘوﻟـ ــﺔ وﻤدﻋوﻤـ ــﺔ ،ﺸـ ــﺎﻤﻠﺔ اﻟخب ـ ـرة اﻟتﺎر�خ�ـ ــﺔ
واﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟت�ﻠ�� ـ ــﺔ اﻟمتﺎﺤ ـ ــﺔ دون
ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟخبـ ـ ـرة اﻟتﺎر�خ� ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك وﺘﻘ� ـ ــ�م
ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ أو ﺠﻬ ـ ــد ﻻ داﻋ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻪ ،ﺒن ـ ـ ً
اﺌتمﺎن اﻟخبراء ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟت�ﻠ��ﺔ.
أﺴﺎﺴـ ـ ــﺎ ﻟتحدﻴـ ـ ــد اﺤتمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟتﻌثـ ـ ــر ﻋنـ ـ ــد اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ـ ــﻲ وﻓـ ـ ــﻲ ﺘ ـ ـ ـوار�ﺦ
ﺘ�ـ ـ ــ�ﻞ اﻟخ�ـ ـ ــ� اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمتﻌـ ـ ــددة
ً
إﻋ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟﻼﺤﻘ ـ ــﺔ ،ﺴ ـ ــتؤد� اﻟخ� ـ ــ� اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمختﻠﻔ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﺤتم ـ ــﺎﻝ وارد ﻟﻠتﻌث ـ ــر .إن ﺘ ـ ــرﺠ�ﺢ ﻫ ـ ــذﻩ
اﻟخ�ـ ــ� اﻟمختﻠﻔـ ــﺔ ﻫـ ــو اﻟـ ــذ� ��ـ ــ�ﻞ أﺴـ ــﺎس اﻟمتوﺴـ ــ� اﻟمـ ــرﺠﺢ ﻻﺤتمـ ــﺎﻝ اﻟتخﻠـ ــﻒ ﻋـ ــن اﻟسـ ــداد واﻟـ ــذ� �سـ ــتخدم

ﺘصن�� اﻟدﻴون أو ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

اﻟك�ـ ــﺎن �ﻌـ ــد ﺨصـ ــم ﺠم�ـ ــﻊ ﺨصـ ــوﻤﻬﺎ .ﻴـ ــتم ﺘسـ ــج�ﻞ أدوات ﺤﻘـ ــوق اﻟمﻠك�ـ ــﺔ اﻟصـ ــﺎدرة ﻋـ ــن اﻟبنـ ــك �ﺎﻟمتحصـ ــﻼت اﻟمسـ ــتﻠمﺔ
�ﻌد ﺨصم ﺘكﺎﻟ�� اﻹﺼدار اﻟم�ﺎﺸرة.
 (١اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ
ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت اﻟخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺒ�ـ ــﺎن اﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠبنـ ــك ﻟﻠحﺎﻟـ ــﺔ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻋنـ ــدﻤﺎ �صـ ــ�ﺢ اﻟبنـ ــك �رًﻓـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻷﺤ�ـ ــﺎم
اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻟﻸداة.
ـدﺌ�ﺎ �ﺎﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ـ ـﺔ .ﻴـ ـ ــتم ﺨصـ ـ ــم ﺘكـ ـ ــﺎﻟ�� اﻟمﻌﺎﻤﻠـ ـ ــﺔ اﻟمنسـ ـ ــو�ﺔ ﻤ�ﺎﺸ ـ ـ ـرة إﻟـ ـ ــﻰ إﺼـ ـ ــدار
ﻴـ ـ ــتم ��ـ ـ ــﺎس اﻟخصـ ـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻤبـ ـ ـ ً
اﻟخصـ ـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ )�خـ ـ ــﻼف اﻟخصـ ـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ �ﺎﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ــن ﺨـ ـ ــﻼﻝ اﻟ ـ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخسـ ـ ــﺎرة( ﻤـ ـ ــن اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ
ﻟﻠخص ـ ــوم اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻋن ـ ــد اﻟتحﻘ ـ ــق اﻷوﻟ ـ ــﻲ .ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت ﺘك ـ ــﺎﻟ�� اﻟمﻌﺎﻤﻠ ـ ــﺔ اﻟمنس ـ ــو�ﺔ ﻤ�ﺎﺸـ ـ ـرة إﻟ ـ ــﻰ اﻗتن ـ ــﺎء اﻟخص ـ ــوم اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ
�ﺎﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة ﻤ�ﺎﺸرة ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.
ﻴتم ��ﺎس ﺠم�ﻊ اﻟخصوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻻﺤًﻘﺎ ﺒتكﻠﻔﺔ اﻻﺴتﻬﻼك �ﺎﺴتخدام �ر�ﻘﺔ ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

ﺘتك ـ ــون اﻟخص ـ ــوم اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمص ـ ــنﻔﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻨﻬ ـ ــﺎ ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ اﺴ ـ ــتﻬﻼك ﻤ ـ ــن اﻟم� ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ ﻟبن ـ ــوك أﺨ ـ ــر� ووداﺌ ـ ــﻊ اﻟﻌم ـ ــﻼء

واﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج وﺨصوم أﺨر�.
�ر�ﻘـ ـ ــﺔ ﻤﻌ ـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌ ـ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ�ـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــﻲ �ر�ﻘ ـ ـ ــﺔ ﻻﺤتسـ ـ ــﺎب اﻟتكﻠﻔ ـ ـ ــﺔ اﻟمس ـ ـ ــتﻬﻠكﺔ ﻟﻼﻟتــ ـ ـزام اﻟم ـ ـ ــﺎﻟﻲ وﺘخص ـ ـ ــ�ص ﻤص ـ ـ ــروﻓﺎت
اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻔتــ ـ ـرة ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ .ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــو اﻟمﻌـ ـ ــدﻝ اﻟـ ـ ــذ� �خصـ ـ ــم �ﺎﻟضـ ـ ــ�� اﻟمـ ـ ــدﻓوﻋﺎت اﻟنﻘد� ـ ـ ــﺔ
ز ﻤــ ــن
اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟمﻘــ ــدرة )�مــ ــﺎ ﻓــ ــﻲ ذﻟــ ــك ﺠم� ـ ــﻊ اﻟرﺴــ ــوم واﻟنﻘــ ــﺎ� اﻟمدﻓوﻋــ ــﺔ أو اﻟمســ ــتﻠمﺔ واﻟت ـ ــﻲ ﺘ�ــ ــ�ﻞ ﺠــ ــزًءا ﻻ ﻴتجـ ـ ـ أ
ﻤﻌــ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌــ ــدة اﻟﻔﻌﻠــ ــﻲ وﺘكـ ـ ــﺎﻟ�� اﻟمﻌــ ــﺎﻤﻼت واﻷﻗســ ــﺎ� أو اﻟخصـ ـ ــوﻤﺎت اﻷﺨــ ــر�( ﻤــ ــن ﺨـ ـ ــﻼﻝ اﻟﻌمــ ــر اﻟمتوﻗــ ــﻊ ﻟﻼﻟت ـ ـ ـزام
اﻟمﺎﻟﻲ ،أو )ﻋند اﻟضرورة( ﻓترة أﻗصر ﻟﻠتكﻠﻔﺔ اﻟمستﻬﻠكﺔ ﻟﻼﻟتزام اﻟمﺎﻟﻲ.
 (٢أر�ﺎح وﺨسﺎﺌر ﺴﻌر اﻟصرف
ﻴـ ـ ــتم ﺘحدﻴـ ـ ــد اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ ﻟﻠخصـ ـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟمﻘوﻤـ ـ ــﺔ �ﻌمﻠـ ـ ــﺔ أﺠنب�ـ ـ ــﺔ ﺒتﻠـ ـ ــك اﻟﻌمﻠـ ـ ــﺔ اﻷﺠنب�ـ ـ ــﺔ و�ـ ـ ــتم ﺘحو�ﻠﻬـ ـ ــﺎ �ﺎﻟسـ ـ ــﻌر
اﻟﻔور� ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ �ﻞ ﻓترة ﺘﻘر�ر .ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟتحدﻴد
 �ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ ﻟﻠخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟمﻘﺎﺴـ ــﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔـ ــﺔ اﻟمسـ ــتﻬﻠكﺔ اﻟتـ ــﻲ ﻟ�سـ ــت ﺠـ ــزًءا ﻤـ ــن ﻋﻼﻗـ ــﺔ اﻟتحـ ــو� اﻟمحـ ــددة ،ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎتﻓروق اﻟصرف ﻓﻲ اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة ﻟﻠسنﺔ ،و

� -ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ ﻟﻠخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟمﻘﺎﺴـ ــﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔـ ــﺔ اﻟمسـ ــتﻬﻠكﺔ اﻟتـ ــﻲ ﺘ�ـ ــ�ﻞ ﺠـ ــزًءا ﻤـ ــن ﻋﻼﻗـ ــﺔ اﻟتحـ ــو� اﻟمحـ ــددة ،ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت

أر�ﺎح وﺨسﺎﺌر اﻟصرف ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر و�تم ﺘجم�ﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋنصر ﻤنﻔصﻞ ﻤن ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ.
 (٦إﻟﻐﺎء إﺜ�ﺎت اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ

زﻤـ ــﺎت اﻟبنـ ــك أو إﻟﻐﺎؤﻫـ ــﺎ أو اﻨتﻬﺎؤﻫـ ــﺎ.
�ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك �ﺈﻟﻐـ ــﺎء إﺜ�ـ ــﺎت اﻟخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻋنـ ــدﻤﺎ ،وﻓﻘ ـ ـ� ﻋنـ ــدﻤﺎ ،ﻴـ ــتم اﻟوﻓـ ــﺎء �ﺎﻟت ا
اﻟمﻘ ــرض �� ــرو� ﻤختﻠﻔ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺤ ــد �ب� ــر أو ﻴ ــتم ﺘﻌ ــدﻴﻞ ﺸ ــرو�
ﻋن ــدﻤﺎ ﻴ ــتم اﺴ ــتبداﻝ اﻟتـ ـزام ﻤ ــﺎﻟﻲ ﺤ ــﺎﻟﻲ � ــﺂﺨر ﻤ ــن ﻨﻔ ــس ُ
زم
اﻟتـ ـ ـزام ﻗ ـ ــﺎﺌم �� ـ ــ�ﻞ ﺠ ـ ــوﻫر� ،ﻓ ـ ــﺈن ﻤث ـ ــﻞ ﻫ ـ ــذا اﻟت� ـ ــﺎدﻝ أو اﻟتﻌ ـ ــدﻴﻞ ﻴ ـ ــتم اﻟتﻌﺎﻤ ـ ــﻞ ﻤﻌ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻨ ـ ــﻪ إﻟﻐ ـ ــﺎء إﺜ� ـ ــﺎت ﻟﻼﻟتـ ـ ـ ا
اﻷﺼﻠﻲ و�ﺜ�ﺎت اﻟتزام ﺠدﻴد ،و�تم إﺜ�ﺎت اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟ��م اﻟدﻓتر�ﺔ ذات اﻟصﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ.
ﻴ ــتم إﺜ� ــﺎت اﻟﻔـــرق ﺒ ــ�ن اﻟ��مـــﺔ اﻟدﻓتر� ــﺔ ﻟﻠخصـــوم اﻟمﺎﻟ� ــﺔ ﻏ�ـــر اﻟمثبت ــﺔ واﻟمﻘﺎﺒـــﻞ اﻟم ــدﻓوع واﻟمســـتحق اﻟ ــدﻓﻊ� ،مـــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟـــك
أ� أﺼوﻝ ﻏ�ر ﻨﻘد�ﺔ ﻤحوﻟﺔ أو ﺨصوم ﺘم ﺘحمﻠﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ.
�( ﻤ�صص ﺘﻌو�ض ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟ�دﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن
��مـ ــﺎ ﻴتﻌﻠـ ــق �ـ ــﺎﻟمو�ﻔ�ن اﻟم ـ ـوا�ن�ن� ،ﻘـ ــدم اﻟبنـ ــك ﻤسـ ــﺎﻫمﺎت ﻓـ ــﻲ ﺼـ ــندوق ﻤﻌﺎﺸـ ــﺎت اﻟتﻘﺎﻋـ ــد اﻟـ ــذ� أﻨ�ـ ــﺄﺘﻪ اﻟﻬ��ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻤـ ــﺔ
زﻤـ ــﺎت اﻟبنـ ــك ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ
ﻟﻠمﻌﺎﺸـ ــﺎت واﻟتﺄﻤ�نـ ــﺎت اﻻﺠتمﺎ��ـ ــﺔ ﻤحسـ ــو�ﺔ �نسـ ــ�ﺔ ﻤ�و�ـ ــﺔ ﻤـ ــن رواﺘـ ــب اﻟمـ ــو�ﻔ�ن .ﺘﻘتصـ ــر اﻟت ا
اﻟمسﺎﻫمﺎت ،واﻟتﻲ ﻴتم دﻓﻌﻬﺎ �مصروﻓﺎت ﻋند اﺴتحﻘﺎﻗﻬﺎ.
�ﻘ ـ ــدم اﻟبن ـ ــك ﻤ�ﺎﻓ ـ ــﺄة ﻨﻬﺎ� ـ ــﺔ اﻟخدﻤ ـ ــﺔ ﻟﻠم ـ ــو�ﻔ�ن اﻟواﻓ ـ ــدﻴن .ﻋ ـ ــﺎدة ﻤ ـ ــﺎ �� ـ ــون اﺴ ـ ــتحﻘﺎق ﻫ ـ ــذﻩ اﻟم�ﺎﻓ ـ ــﺂت ﺤس ـ ــب � ـ ــوﻝ ﻤ ـ ــدة
ﺨدﻤـ ــﺔ اﻟمـ ــو�ﻔ�ن و�ﻛمـ ــﺎﻝ اﻟحـ ــد اﻷدﻨـ ــﻰ ﻤـ ــن ﻓت ـ ـرة اﻟخدﻤ ـ ـﺔ .ﻴـ ــتم اﺴـ ــتحﻘﺎق اﻟتكـ ــﺎﻟ�� اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﻟﻬـ ــذﻩ اﻟم�ﺎﻓـ ــﺂت ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــد�
ﻓتـ ـ ـرة اﻟتو�� ـ ــ� وﻻ ﺘﻘ ـ ــﻞ ﻋ ـ ــن اﻟمس ـ ــؤوﻟ�ﺔ اﻟنﺎﺸ ـ ــ�ﺔ �موﺠ ـ ــب ﻗـ ـ ـواﻨ�ن اﻟﻌم ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة ، .ﻴ ـ ــتم
ﻫمـ ــﺎ ﺸـ ــﻬرً�ﺎ ﻓـ ــﻲ ﺼـ ــندوق اﻻدﺨـ ــﺎر ﻟﻠمـ ــو�ﻔ�ن
اﻗت�ـ ــﺎع ﻤسـ ــﺎﻫمﺔ ﺒنسـ ــ�ﺔ  ٪٧ﻤـ ــن اﻟ ا
رﺘـ ــب اﻷﺴﺎﺴـ ــﻲ �حـ ــد أﻗصـ ــﻰ  ٢٩٠در ً
اﻟواﻓ ـ ـ ــدﻴن اﻟﻌ ـ ـ ــﺎﻤﻠ�ن ﻗب ـ ـ ــﻞ  ١ﻴن ـ ـ ــﺎﻴر � .١٩٨٠س ـ ـ ــﺎﻫم اﻟبن ـ ـ ــك �ض ـ ـ ــﻌﻒ ﻫ ـ ـ ــذا اﻟمبﻠ ـ ـ ــﻎ و�دﻤج ـ ـ ــﻪ ﻤ ـ ـ ــﻊ ﻤس ـ ـ ــﺎﻫمﺔ اﻟم ـ ـ ــو�ﻔ�ن
ﻟتﻌو�ض ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن.
� .اﻟم�صصﺎت
ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت اﻟمخصـ ــص ﻓـ ــﻲ اﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻋنـ ــدﻤﺎ ��ـ ــون ﻟـ ــد� اﻟبنـ ــك اﻟت ـ ـزام ﻗـ ــﺎﻨوﻨﻲ أو اﺴـ ــتدﻻﻟﻲ ﻨت�جـ ــﺔ ﻟحـ ــدث ﺴـ ــﺎﺒق
وﻤـ ـ ــن اﻟمحتمـ ـ ــﻞ أن ﻴت�ﻠـ ـ ــب ﺘـ ـ ــدﻓق ﺨـ ـ ــﺎرج ﻟﻠﻔواﺌـ ـ ــد اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻟتسـ ـ ــو�ﺔ اﻻﻟتــ ـ ـزام و�م�ـ ـ ــن إﺠــ ـ ـراء ﺘﻘـ ـ ــدﻴر ﻤوﺜـ ـ ــوق ﻟمبﻠـ ـ ــﻎ
اﻻﻟتزام.
اﻟمبﻠـ ــﻎ اﻟمثبـ ــت �مخصـ ــص ﻫـ ــو أﻓضـ ــﻞ ﺘﻘـ ــدﻴر ﻟﻠمﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻟم�ﻠـ ــوب ﻟتسـ ــو�ﺔ اﻻﻟت ـ ـزام اﻟحـ ــﺎﻟﻲ ﻓـ ــﻲ ﻨﻬﺎ�ـ ــﺔ ﻓت ـ ـرة اﻟتﻘر�ـ ــر ،ﻤـ ــﻊ
زم .ﻋن ـ ـ ــدﻤﺎ ﻴ ـ ـ ــتم �� ـ ـ ــﺎس اﻟمخص ـ ـ ــص �ﺎﺴ ـ ـ ــتخدام اﻟت ـ ـ ــدﻓﻘﺎت
اﻷﺨ ـ ـ ــذ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻻﻋت� ـ ـ ــﺎر اﻟمخ ـ ـ ــﺎ�ر واﻟ� ـ ـ ــ�وك اﻟمح�� ـ ـ ــﺔ � ـ ـ ــﺎﻻﻟت ا
اﻟنﻘد�ـ ــﺔ اﻟمﻘـ ــدرة ﻟتسـ ــو�ﺔ اﻻﻟت ـ ـزام اﻟحـ ــﺎﻟﻲ ،ﻓـ ــﺈن ��متـ ــﻪ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻟتﻠـ ــك اﻟتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ )ﺤ�ـ ــث ��ـ ــون
ﺘﺄﺜ�ر اﻟ��مﺔ اﻟزﻤن�ﺔ ﻟﻠنﻘود ﺠوﻫرً�ﺎ(.
ﻋنـ ــدﻤﺎ ��ـ ــون ﻤـ ــن اﻟمتوﻗـ ــﻊ اﺴـ ــترداد �ﻌـ ــض أو �ـ ــﻞ اﻟﻔواﺌـ ــد اﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ اﻟم�ﻠو�ـ ــﺔ ﻟتسـ ــو�ﺔ ﻤخصـ ــص ﻤـ ــن �ـ ــرف ﺜﺎﻟـ ــث،
��ـ ــﺎ أن اﻟسـ ــداد ﺴـ ــ�تم اﺴـ ــتﻼﻤﻪ و�م�ـ ــن ��ـ ــﺎس ﻤبﻠـ ــﻎ اﻟمسـ ــتحق
ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت اﻟـ ــذﻤم اﻟمدﻴنـ ــﺔ �ﺄﺼـ ــﻞ إذا �ـ ــﺎن ﻤـ ــن اﻟمؤ�ـ ــد ﺘﻘر ً

���ﻞ ﻤوﺜوق.

ك .ﻋﻘود اﻟضمﺎن اﻟمﺎﻟﻲ واﻟتزاﻤﺎت اﻟﻘروض
اﻟمصـ ــدر ﺴـــداد ﻤـ ــدﻓوﻋﺎت ﻤحـ ــددة ﻟتﻌـ ــو�ض ﺤﺎﻤﻠﻬـــﺎ ﻋـ ــن ﺨسـ ــﺎرة ﺘكبـ ــدﻫﺎ
ﻋﻘـــود اﻟضـ ــمﺎن اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻫـ ــﻲ ﻋﻘـــود ﺘت�ﻠـ ــب ﻤـ ــن ُ

�س ـ ــبب ﻓ� ـ ــﻞ ﻤ ـ ــدﻴن ﻤح ـ ــدد ﻓ ـ ــﻲ ﺴ ـ ــداد اﻟم ـ ــدﻓوﻋﺎت ﻋن ـ ــد اﺴ ـ ــتحﻘﺎﻗﻬﺎ ،وﻓًﻘ ـ ــﺎ ﻟ� ـ ــرو� أداة اﻟ ـ ــدﻴن .ﺘُم ـ ــنﺢ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت
اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠبنـ ـ ـ ــوك واﻟمؤﺴسـ ـ ـ ــﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ـ ــﺔ وﻏ�رﻫـ ـ ـ ــﺎ ﻨ�ﺎ�ـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــن اﻟﻌمـ ـ ـ ــﻼء ﻟتـ ـ ـ ــﺄﻤ�ن اﻟﻘـ ـ ـ ــروض واﻟسـ ـ ـ ــحب ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟم��ـ ـ ـ ــوف
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اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن اﻟخﺎﺼـ ـ ــﺔ ﺒﻬـ ـ ــم� .ﺄﺨـ ـ ــذ اﻟبنـ ـ ــك ﻓـ ـ ــﻲ اﻻﻋت�ـ ـ ــﺎر اﺤتمـ ـ ــﺎﻝ اﻟتخﻠـ ـ ــﻒ ﻋـ ـ ــن اﻟسـ ـ ــداد ﻋنـ ـ ــد اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ـ ــﻲ

�ﺎﻷﺼ ــﻞ وﻤ ــﺎ إذا �ﺎﻨ ــت ﻫن ــﺎك ز� ــﺎدة �ب�ـ ـرة ﻓ ــﻲ ﻤخ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس ﻤس ــتمر �ـ ـواﻝ � ــﻞ ﻓتـ ـرة ﺘﻘر� ــر.
ﻟتﻘ� ـ ــ�م ﻤ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨ ـ ــت ﻫن ـ ــﺎك ز� ـ ــﺎدة �ب�ـ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن� ،ﻘ ـ ــﺎرن اﻟبن ـ ــك ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ﻋ ـ ــن اﻟس ـ ــداد
ث

ﺎر�ﺦ اﻟتﻘر� ــر ﻤ ــﻊ ﻤخ ــﺎ�ر اﻟتخﻠ ــﻒ
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ﻤد� ﻓترة اﻹ�جﺎر وذﻟك ﻹﻨتﺎج ﻤﻌدﻝ ﻓﺎﺌدة ﺜﺎﺒت ﻋﻠﻰ اﻟرﺼ�د اﻟمت�ﻘﻲ ﻤن اﻟخصم ﻟكﻞ ﻓترة.
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ﻴـ ـ ــتم اﻟتﻔـ ـ ــﺎوض ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺸـ ـ ــرو� اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺴـ ـ ــﺎس ﻓـ ـ ــرد� وﺘحتـ ـ ــو� ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻤجموﻋـ ـ ــﺔ واﺴـ ـ ــﻌﺔ ﻤـ ـ ــن اﻟ�ـ ـ ــرو� واﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم
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اﻟمختﻠﻔ ـ ــﺔ .ﻻ ﺘﻔ ـ ــرض ﻋﻘ ـ ــود اﻹ�ج ـ ــﺎر أ� ﺘﻌﻬ ـ ــدات �خ ـ ــﻼف اﻟﻔواﺌ ـ ــد اﻷﻤن� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟم ـ ــؤﺠرة اﻟت ـ ــﻲ ﻴ ـ ــتم اﻻﺤتﻔ ـ ــﺎ�
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ﺨصـ ــم اﻹ�جـ ــﺎر ﻤ�ﺎﺸ ـ ـرة ﻗبـ ــﻞ اﻟتحو�ـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ أﻨﻬـ ــﺎ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻷﺼـ ــﻞ ﺤـ ــق اﻻﺴـ ــتخدام وﺨصـ ــم اﻹ�جـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ

س

اﻟت�ب�ـ ـ ــق اﻟمبـ ـ ــدﺌﻲ .ﺘن�بـ ـ ــق ﻤ�ـ ـ ــﺎد� اﻟ��ـ ـ ــﺎس ﻤـ ـ ــن اﻟم��ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟتﻘـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ رﻗـ ـ ــم  ١٦ﻓﻘـ ـ ــ� �ﻌـ ـ ــد ذﻟـ ـ ــك
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اﺤتسﺎﺒﻬﺎ �ﻌنصر إ�جﺎر واﺤد.

ﺨ�ﺎرات اﻟتمدﻴد واﻹﻨﻬﺎء

ﺼ

ﻴـ ـ ــتم ﺘضـ ـ ــم�ن ﺨ�ـ ـ ــﺎرات اﻟتمدﻴـ ـ ــد واﻹﻨﻬـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــدد ﻤ ـ ـ ــن إ�جـ ـ ــﺎرات اﻟممتﻠكـ ـ ــﺎت واﻟمﻌـ ـ ــدات ﻓـ ـ ــﻲ ﺠم�ـ ـ ــﻊ أﻨحـ ـ ــﺎء اﻟبن ـ ـ ــك،

س

وﺘس ـ ــتخدم ﻫ ـ ــذﻩ اﻟخ� ـ ــﺎرات ﻟز� ـ ــﺎدة اﻟمروﻨ ـ ــﺔ اﻟت� ـ ــﻐ�ﻠ�ﺔ ﻤ ـ ــن ﺤ� ـ ــث إدارة اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمس ـ ــتخدﻤﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻋمﻠ� ـ ــﺎت اﻟبن ـ ــك� .م� ـ ــن
ﻀمﺎﻨﺎت اﻟ��مﺔ اﻟمت���ﺔ
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ﻋﻘود اﻹ�جﺎر ﻗص�رة اﻷﺠﻞ وﻋﻘود إ�جﺎر اﻷﺼوﻝ ﻤن�ﻔضﺔ اﻟ��مﺔ
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ﻤنخﻔضـ ــﺔ اﻟ��مـ ــﺔ� ،ﻌتـ ــرف اﻟبنـ ــك ﺒـ ــدﻓﻌﺎت اﻹ�جـ ــﺎر �ﻌﻘـ ــد إ�جـ ــﺎر ﺘ�ـ ــﻐ�ﻠﻲ ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟﻘسـ ــ� اﻟثﺎﺒـ ــت ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــد� ﻓت ـ ـرة
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واﻟخسﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.
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ﻛوﺴ ـ ــ�ﻠﺔ ﻋمﻠ� ـ ــﺔ� .س ـ ــمﺢ اﻟم�� ـ ــﺎر اﻟ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ رﻗ ـ ــم  ١٦ﻟﻠمس ـ ــتﺄﺠر �ﻌ ـ ــدم ﻓص ـ ــﻞ أ� ﻋنص ـ ــر ﻏ� ـ ــر
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إ�جـ ــﺎر� و�ـ ــدﻻً ﻤـ ــن ذﻟـ ــك ﺤسـ ــﺎب أ� ﻋنصـ ــر ﻏ�ـ ــر إ�جـ ــﺎر� وﻤـ ــﺎ ﻴ ـ ـرﺘ�� �ـ ــﻪ ﻤـ ــن ﻤ�وﻨـ ــﺎت ﻏ�ـ ــر إ�جﺎر�ـ ــﺔ �ترﺘ�ـ ــب واﺤـ ــد.

ث ض ﻀ
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ف

ﻟﻘد اﺴتخدم اﻟبنك ﻫذﻩ اﻟوﺴ�ﻠﺔ اﻟﻌمﻠ�ﺔ.
زﻤ ـ ــﺎت اﻹ�ج ـ ــﺎر ﻀ ـ ــمن "اﻟخص ـ ــوم
ﻟﻘ ـ ــد ّﻗ ـ ـ �ـدم اﻟبن ـ ــك أﺼ ـ ــﻞ ﺤ ـ ــق اﻻﺴ ـ ــتخدام ﻀ ـ ــمن "اﻟممتﻠك ـ ــﺎت واﻟمن� ـ ــﺂت واﻟمﻌ ـ ــدات" واﻟت ا

ﺼ ﻲ

اﻷﺨر�" ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.
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ص

ت ص

�ﻌتمـ ــد ﺘحدﻴـ ــد ﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن اﻟترﺘ�ـ ــب ��ـ ــﺎرة ﻋـ ــن أو �حتـ ــو� ﻋﻠـ ــﻰ ﻋﻘـ ــد إ�جـ ــﺎر ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس ﺠـ ــوﻫر اﻟترﺘ�ـ ــب ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ

س

اﻟبدا�ﺔ ��مﺎ إذا �ﺎن اﻟوﻓﺎء �ﺎﻟترﺘ�ب �ﻌتمد ﻋﻠﻰ اﺴتخدام أﺼﻞ ﻤﻌ�ن أو أن اﻟترﺘ�ب ﻴنﻘﻞ أﺼﻞ ﺤق اﻻﺴتخدام.

ﻀ ت

ف -ﻤواﻓﻘﺎت اﻟﻌمﻼء

ﻒ

ﺼ ﻲ

�

ص

ض

ض

ﻲ

ض

ﺼ

ت
ص

ت

ص

ﺼ

ﻀ ت

ﻼ

ﺼ

ت
س

ص

ص

ﻒ ﻰ

ض
ﻰ

ﺘن�ـ ــﺄ ﻤواﻓﻘـ ــﺎت اﻟﻌمـ ــﻼء ﻋنـ ــدﻤﺎ ��ـ ــون اﻟبنـ ــك ﻤﻠزًﻤـ ــﺎ �سـ ــداد دﻓﻌـ ــﺎت ﻤﻘﺎﺒـ ــﻞ ﻤسـ ــتندات ﻤسـ ــحو�ﺔ �موﺠـ ــب ﺨ�ﺎ�ـ ــﺎت اﻋتمـ ــﺎد.

ق

ﺘحـــدد اﻟمواﻓﻘـ ــﺎت ﻤبﻠـ ــﻎ اﻟمـ ــﺎﻝ واﻟتـ ــﺎر�ﺦ واﻟ�ـ ــخص اﻟمسـ ــتحق اﻟـ ــدﻓﻊ ﻟـــﻪ .ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت ﻗبـ ــوﻝ اﻟﻌم�ـ ــﻞ �ـ ــﺎﻟتزام ﻤـ ــﺎﻟﻲ ﻓـ ــﻲ ﺒ�ـ ــﺎن
اﻟمر�ـ ـ ــز اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻤـ ـ ــﻊ ﺤـ ـ ــق ﺘﻌﺎﻗـ ـ ــد� ﻤ�ـ ـ ــﺎﺒق ﻓـ ـ ــﻲ اﻟتﻌـ ـ ــو�ض ﻤـ ـ ــن اﻟﻌم�ـ ـ ــﻞ اﻟمﻌتـ ـ ــرف �ـ ـ ــﻪ �ﺄﺼـ ـ ــﻞ ﻤـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻟـ ـ ــذﻟك ،ﺘ�ـ ـ ــ�ﻞ

س
ﻒ

اﻟتﻌﻬدات ��مﺎ ﻴتﻌﻠق �ﺎﻟمواﻓﻘﺎت أﺼوﻝ ﻤﺎﻟ�ﺔ وﺨصوم ﻤﺎﻟ�ﺔ.

ﻀت

ص -ﻤحﺎﺴ�ﺔ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتجﺎرة واﻟتسو�ﺔ

ﻒ

�

ت

ض

ﻒ

ﻴ ـ ــتم إﺜ�ــ ــﺎت ﺠم� ـ ــﻊ ﻤ�ــ ــتر�ﺎت وﻤب�ﻌ ـ ــﺎت اﻷﺼــ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ــ ــﺔ "�ﺎﻟ�ر�ﻘ ـ ــﺔ اﻟمﻌتــ ــﺎدة " ﻓ ـ ــﻲ ﺘــ ــﺎر�ﺦ اﻟتس ـ ــو�ﺔ ،أ� ﺘــ ــﺎر�ﺦ ﺘســ ــﻠ�م
اﻷﺼـ ـ ــﻞ ﻟﻠ�ـ ـ ــرف اﻟمﻘﺎﺒـ ـ ــﻞ .اﻟم�ـ ـ ــتر�ﺎت أو اﻟمب�ﻌـ ـ ــﺎت �ﺎﻟ�ر�ﻘـ ـ ــﺔ اﻟمﻌتـ ـ ــﺎدة ﻫـ ـ ــﻲ ﻤ�ـ ـ ــتر�ﺎت أو ﻤب�ﻌـ ـ ــﺎت اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ

ت

اﻟت ـ ــﻲ ﺘت�ﻠ ـ ــب ﺘس ـ ــﻠ�م اﻷﺼ ـ ــوﻝ ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻹ� ـ ــﺎر اﻟزﻤن ـ ــﻲ �� ـ ــ�ﻞ ﻋ ـ ــﺎم اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم إﻨ� ـ ــﺎؤﻫﺎ �موﺠ ـ ــب ﻻﺌح ـ ــﺔ أو اﺘﻔﺎ�� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ

�

اﻟسوق.

ض

ض

ﻒ

ق -اﻷﺼوﻝ اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

ت

ت

ف

ت
ت ص

ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

ت

ر -اﻟمﻘﺎﺼﺔ

ض

ض

ض

ض

ف

ت

ﻴـ ــتم إﺠــ ـراء ﻤﻘﺎﺼـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ واﻟخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻓﻘـ ــ� و�ـ ــتم ﺘسـ ــج�ﻞ ﺼـ ــﺎﻓﻲ اﻟمبﻠـ ــﻎ ﻓـ ــﻲ اﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻋنـ ــدﻤﺎ

ت

ض

ﻗﺎﻨوﻨـ ــﺎ ﻟمﻘﺎﺼـ ــﺔ اﻟم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمﻌتـ ــرف ﺒﻬـ ــﺎ و�ﻌتـ ــزم اﻟبنـ ــك ﺘسـ ــو�تﻬﺎ ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس ﺼـ ــﺎﻓﻲ ،أو ﻟتحﻘ�ـ ــق
��ـ ــون ﻫنـ ــﺎك ﺤـ ــق ﻤﻠـ ــزم
ً

ﻲ
ص

ص ت

اﻷﺼـ ــﻞ وﺘسـ ــو�ﺔ اﻟخصـ ــم ﻓـ ــﻲ وﻗـ ــت واﺤـ ــد ،وﻫـ ــذا ﻟـ ــ�س ﻫـ ــو اﻟحـ ــﺎﻝ ��ـ ــ�ﻞ ﻋـ ــﺎم ﻤـ ــﻊ اﺘﻔﺎ��ـ ــﺎت اﻟمﻘﺎﺼـ ــﺔ اﻟرﺌ�سـ ــ�ﺔ و�ـ ــتم

ت

 -٥اﻷﺤ�ﺎم اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ واﻟمصﺎدر اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟﻠ�ك اﻟتﻘدﻴر�

ت

صص ت

ت

ﻼ

ﺼ

ﻴت�ﻠ ـ ـ ــب إﻋ ـ ـ ــداد اﻟك� ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ـ ــﺔ �م ـ ـ ــﺎ ﻴتواﻓ ـ ـ ــق ﻤ ـ ـ ــﻊ اﻟمﻌ ـ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ــن اﻹدارة وﻀ ـ ـ ــﻊ

ﺼ

ت

رﻀـ ـ ــﺎت اﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم واﻟمصـ ـ ــﺎدر اﻟرﺌ�سـ ـ ــ�ﺔ اﻷﺨـ ـ ــر� ﻟﻠ�ـ ـ ــك اﻟتﻘـ ـ ــدﻴر� ﻓـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــﺎر�ﺦ اﻟمر�ـ ـ ــز اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ واﻟتـ ـ ــﻲ ﺘن�ـ ـ ــو� ﻋﻠـ ـ ــﻰ
اﻓت ا

ﺼ

ض

ت

ض

ﻒ

ص

ﺼ ﻲ
ض

ﺼ

ﻲ

ت

ض

ﻋرض اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم ذات اﻟصﻠﺔ �ﺎﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.

ك

ت

ت

ت

ﻼت

ص

�

ض

ﻒ

ﻀ

ﻻ ﻴـ ــتم اﻟتﻌﺎﻤـ ــﻞ ﻤـ ــﻊ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟمحـ ــتﻔ� ﺒﻬـ ــﺎ �ﺄﻤﺎﻨـ ــﺔ أو �صـ ــﻔﺔ اﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ �ﺄﺼـ ــوﻝ ﻟﻠبنـ ــك ،و�ﺎﻟتـ ــﺎﻟﻲ ﻓﻬـ ــﻲ ﻏ�ـ ــر ﻤدرﺠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ

ﻲ

�

ف

ﻀ

��

ﻼ

ص

ض
ض

ﻲ

ت

ص

ﻒ

ﻲ

ﻲ
ت

ﻀت

ﻟﻸﺼﻞ اﻟمستﺄﺠر و�تم إﺜ�ﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘس� اﻟثﺎﺒت ﻋﻠﻰ ﻤد� ﻓترة اﻹ�جﺎر.

ﻲ

�

ﻀ ت

اﻟصـ ــﻠﺔ ﺘضـ ــﺎف اﻟتكـ ــﺎﻟ�� اﻷوﻟ�ـ ــﺔ اﻟم�ﺎﺸــ ـرة اﻟمتكبـ ــدة ﻓـ ــﻲ اﻟتﻔـ ــﺎوض وﺘرﺘ�ـ ــب ﻋﻘـ ــد إ�جـ ــﺎر ﺘ�ـ ــﻐ�ﻠﻲ إﻟـ ــﻰ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ

ص

ﺼ

ب

ﻋﻘد اﻹ�جﺎر اﻟت�ﻐ�ﻠﻲ

ض

ص

ث
�

 -٣اﻟبنك �م�ﺠر

ص

ص

ض

ﻒ

ﺼ

س

اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻤـ ـ ــن اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمـ ـ ــؤﺠرة .ﻴـ ـ ــتم ﻋ ـ ـ ـرض ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟمصـ ـ ــروﻓﺎت ﻀـ ـ ــمن اﻟمصـ ـ ــروﻓﺎت اﻷﺨـ ـ ــر� ﻓـ ـ ــﻲ ﺒ�ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـر�ﺢ

ت

ﺼ

ت ص ص

ت

ـ�ﻼ ﻟﻠـ ـ ــنم� اﻟزﻤنـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــذ� ﻴـ ـ ــتم ��ـ ـ ــﻪ اﺴـ ـ ــتﻬﻼك اﻟمنـ ـ ــﺎﻓﻊ
اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻤـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــم ��ـ ـ ــن ﻫنـ ـ ــﺎك أﺴـ ـ ــﺎس ﻨ�ـ ـ ــﺎﻤﻲ آﺨـ ـ ــر أﻛثـ ـ ــر ﺘمثـ ـ ـ ً

س

ب

ت
ف

ت

ت

اﻟمﻌدات ،إن وﺠدت.

ﻒ

س

ص

ب

ـﻬر أو أﻗـ ـ ــﻞ( وﻋﻘـ ـ ــود إ�جـ ـ ــﺎر اﻷﺼـ ـ ــوﻝ
ﻌرﻓـ ـ ــﺔ �ﻌﻘـ ـ ــود إ�جـ ـ ــﺎر ﻟمـ ـ ــدة  ١٢ﺸـ ـ ـ ًا
)اﻟم ﱠ
�ﺎﻟنسـ ـ ــ�ﺔ ﻟﻌﻘـ ـ ــود اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻗصـ ـ ــ�رة اﻷﺠـ ـ ــﻞ ُ

ت

ت

ت

ت ص ص

ض

أﺤ�ﺎﻨـ ــﺎ ﻀـ ــمﺎﻨﺎت اﻟ��مـ ــﺔ اﻟمت���ـ ــﺔ ��مـ ــﺎ ﻴتﻌﻠـ ــق �ﻌﻘـ ــود إ�جـ ــﺎر
ﻟتحسـ ــ�ن ﺘكـ ــﺎﻟ�� اﻟتسـ ــﻬ�ﻞ ﺨـ ــﻼﻝ ﻓت ـ ـرة اﻟﻌﻘـ ــد� ،ﻘـ ــدم اﻟبنـ ــك
ً

ت

ض

ص

ﻒ

س ص ص

ﻤمﺎرﺴﺔ ﺨ�ﺎرات اﻟتمدﻴد واﻹﻨﻬﺎء اﻟمحتﻔ� ﺒﻬﺎ إﻤﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟبنك أو ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟمؤﺠر اﻟمﻌنﻲ.

صص ت

ﺼ

ض ب

ﺼ

ت

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷﺴ ـ ــﻌﺎر اﻟنس ـ ــب�ﺔ اﻟﻘﺎﺌم ـ ــﺔ ﺒ ـ ــذاﺘﻬﺎ .وﻤ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ــك� ،ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟﻌﻘ ـ ــود إ�ج ـ ــﺎر اﻟﻌﻘ ـ ــﺎرات
واﻟم�وﻨ ـ ــﺎت ﻏ� ـ ــر اﻹ�جﺎر� ـ ــﺔ ﺒن ـ ـ ً
اﻟتـ ــﻲ ��ـ ــون اﻟبنـ ــك ﻤسـ ـ ًا
ـتﺄﺠر ﻟﻬـ ــﺎ ،ﻓﻘـ ــد اﺨتـ ــﺎر ﻋـ ــدم ﻓصـ ــﻞ ﻤ�وﻨـ ــﺎت اﻹ�جـ ــﺎر واﻟﻌنﺎﺼـ ــر ﻏ�ـ ــر اﻟمـ ــؤﺠرة و�ـ ــدﻻً ﻤـ ــن ذﻟـ ــك

صص ت

ﺼ

ض

ﺼ

ﺼ

ﻗ ـ ـ ــد ﺘحت ـ ـ ــو� اﻟﻌﻘ ـ ـ ــود ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻋنﺎﺼ ـ ـ ــر إ�جﺎر� ـ ـ ــﺔ وﻏ� ـ ـ ــر إ�جﺎر� ـ ـ ــﺔ� .خص ـ ـ ــص اﻟبن ـ ـ ــك اﻟمﻘﺎﺒ ـ ـ ــﻞ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﻌﻘ ـ ـ ــد ﻟﻌﻘ ـ ـ ــد اﻹ�ج ـ ـ ــﺎر

ت

ﺴ

ﻒ

ﻤخـ ــﺎ�ر �ب� ـ ـرة ﻟﻠتسـ ــبب ﻓـ ــﻲ ﺘﻌـ ــدﻴﻞ ﺠـ ــوﻫر� ﻟﻠم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ــوﻝ واﻟخصـ ــوم واﻟـ ــدﺨﻞ .واﻟمصـ ــروﻓﺎت ﺨـ ــﻼﻝ اﻟسـ ــنﺔ
اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟموﻀﺢ أدﻨﺎﻩ:

واﻟتسﻬ�ﻼت اﻟبنك�ﺔ اﻷﺨر�.
ـدﺌ�ﺎ �ﺎﻟ��مــ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ و�ــ ـ ـ ـ ــتم ��ﺎﺴــ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ﻻﺤًﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺎ �ﺎﻟ��مــ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻋﻠــ ـ ـ ـ ــﻰ:
ﻴ ـ ـ ـ ـ ــتم ��ــ ـ ـ ـ ــﺎس ﻋﻘ ـ ـ ـ ـ ــود اﻟضــ ـ ـ ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ــ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤب ـ ـ ـ ـ ـ ً

ﻨﻘدا أو ﻋن �ر�ق ﺘﻘد�م أو إﺼدار أداة ﻤﺎﻟ�ﺔ أﺨر�.
�سﻌر ﻓﺎﺌدة أﻗﻞ ﻤن اﻟسوق أو �م�ن ﺘسو�تﻬﺎ ً

ت

ـﺎدا ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺠ ـ ــودة
�خص ـ ــص اﻟبن ـ ــك أ� ارﻓ ـ ــﻪ اﻟمﻘﺎﺒﻠ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ درﺠ ـ ــﺔ ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن اﻟداﺨﻠ� ـ ــﺔ ذات اﻟص ـ ــﻠﺔ اﻋتم ـ ـ ً

ﻴـ ــتم ﺘوز�ـ ــﻊ دﻓﻌـ ــﺎت اﻹ�جـ ــﺎر ﺒـ ــ�ن رأس اﻟمـ ــﺎﻝ وﺘكﻠﻔـ ــﺔ اﻟتمو�ـ ــﻞ .ﺘـ ــم ﺘحم�ـ ــﻞ ﺘكﻠﻔـ ــﺔ اﻟتمو�ـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخسـ ــﺎرة ﻋﻠـ ــﻰ

ﺘﺎر�ﺦ اﻟت�ب�ق اﻟمبدﺌﻲ.

ت

داﺨﻠ�ﺎ ﻋن ﺘﻬرب اﻟﻌمﻼء ﻤن اﻟدﻓﻊ.
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟتﻲ ﺘم إﻨ�ﺎؤﻫﺎ
ً

إﺠراء ﺘﻌد�ﻼت ﻤحددة ﻋﻠﻰ ﻤدة ﻋﻘد اﻹ�جﺎر واﻟدوﻟﺔ واﻟﻌمﻠﺔ واﻷﻤن.

اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟتﻲ �ﻌتﻘد أﻨﻬﺎ ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ �ﻞ �ﻌض اﻟ�روف.

ﻨﺎﻗص ـ ــﺎ اﻟ ـ ــدﺨﻞ اﻟمثب ـ ــت وﻓًﻘ ـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ .١٥
 اﻟﻘس ـ ــ� اﻟمس ـ ــتﻠم ﻋن ـ ــد اﻹﺜ� ـ ــﺎت اﻷوﻟ ـ ــﻲً
زﻤـ ــﺎت اﻟﻘـ ــروض اﻟمﻘدﻤـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻟبنـ ــك �مبﻠـ ــﻎ ﻤخصـ ــص اﻟخسـ ــﺎرة .ﻟـ ــم �ﻘـ ــدم اﻟبنـ ــك أ� اﻟت ـ ـزام ﻟتﻘـ ــد�م ﻗـ ــروض
ﻴـ ــتم ��ـ ــﺎس اﻟت ا

صف

ض

ف

اﻟمختﻠﻔ ـ ــﺔ ﻟﻠمص ـ ــﺎدر اﻟﻔﻌﻠ� ـ ــﺔ و اﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ ﻟﻠحص ـ ــوﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت ﺘ�ﻠ�� ـ ــﺔ ﻹﻗـ ـ ـراض

�حتﻔ� ﺒﻬﺎ اﻟبنك واﻟتﻲ ﻟ�س ﻟدﻴﻬﺎ ﺘمو�ﻞ ﺤدﻴث ﻤن �رف ﺜﺎﻟث ،و

ﻴـ ـ ــتم ﺘﻘ�ـ ـ ــ�م اﻟتﻘـ ـ ــدﻴرات واﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم �ﺎﺴـ ـ ــتمرار وﺘسـ ـ ــتند إﻟـ ـ ــﻰ اﻟخب ـ ـ ـرة اﻟتﺎر�خ�ـ ـ ــﺔ وﻋواﻤـ ـ ــﻞ أﺨـ ـ ــر� ﺸـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﺘوﻗﻌـ ـ ــﺎت اﻷﺤـ ـ ــداث

 -ﻤبﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻎ ﻤخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص اﻟخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد وﻓًﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،و

ت

ﺼ

ﺼ

واﻟﻬ�� ـ ــﺎت اﻟح�وﻤ� ـ ــﺔ وﻏ�رﻫ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــن اﻟمن�م ـ ــﺎت اﻟممﺎﺜﻠ ـ ــﺔ� ،ﺎﻹﻀ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ــﻰ د ارﺴ ـ ــﺔ اﻟمص ـ ــﺎدر اﻟداﺨﻠ� ـ ــﺔ واﻟخﺎرﺠ� ـ ــﺔ

اﺴـ ــتخدام ﻨﻬـ ــﺞ ﺘراﻛمـ ــﻲ ﻴبـ ــدأ �سـ ــﻌر ﻓﺎﺌـ ــدة ﺨـ ـ ٍ
ـﺎﻝ ﻤـ ــن اﻟمخـ ــﺎ�ر ﻤﻌـ ـ ﱠـدﻝ ﻟمخـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمـ ــﺎن ﻟﻌﻘـ ــود اﻹ�جـ ــﺎر اﻟتـ ــﻲ

اﻟتــ ــﺎر�ﺦ .ﺘــ ــم إﺜ�ــ ــﺎت إﻋــ ــﺎدة ��ــ ــﺎس ﺨصــ ــوم اﻹ�جــ ــﺎر �تﻌــ ــد�ﻼت ﻋﻠــ ــﻰ أﺼــ ــوﻝ ﺤــ ــق اﻻﺴــ ــتخدام اﻟمت���ــ ــﺔ ﻤ�ﺎﺸـ ـ ـرة �ﻌـ ـ ــد

ت

اﻷ�ـ ـ ـراف اﻟمﻘﺎﺒﻠ ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك ،واﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم اﻟحص ـ ــوﻝ ﻋﻠ�ﻬ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــن ﺘﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟخبـ ـ ـراء اﻻﻗتص ـ ــﺎدﻴ�ن واﻟمحﻠﻠ ـ ــ�ن اﻟم ـ ــﺎﻟ��ن

ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﻟ�ﻌ�س اﻟتﻐ��رات ﻓﻲ أﺤ�ﺎم اﻟتمو�ﻞ ﺤ�ثمﺎ ﺘم ﺘﻠﻘﻲ ﺘمو�ﻞ ﻤن �رف ﺜﺎﻟث.

ﻴ ـ ــتم ﺘخص ـ ــ�ص رأس ﻤ ـ ــﺎﻝ ﻷداة ﺤﻘ ـ ــوق اﻟمﻠك� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻟمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ واﻟ ـ ــذ� ﻴثب ـ ــت وﺠ ـ ــود ﺤص ـ ــﺔ ﻤت��� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أﺼــ ــوﻝ

� .أدوات ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

صف

صص ت

�ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻹﻗـ ـ ـراض اﻟ� ـ ــر�ﺎت ،ﺘتض ـ ــمن اﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟت�ﻠ�� ـ ــﺔ اﻵﻓ ـ ــﺎق اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠص ـ ــنﺎﻋﺎت اﻟت ـ ــﻲ ﺘﻌم ـ ــﻞ ﻓ�ﻬ ـ ــﺎ

ﻟتحدﻴد ﻤﻌدﻝ اﻻﻗتراض اﻹﻀﺎﻓﻲ� ،ﻘوم اﻟبنك �مﺎ ﻴﻠﻲ:

ﻴـ ـ ــتم ﺘصـ ـ ــن�� ﻋﻘـ ـ ــود إ�جـ ـ ــﺎر اﻟممتﻠكـ ـ ــﺎت واﻟمن�ـ ـ ــﺂت واﻟمﻌـ ـ ــدات اﻟمصـ ـ ــنﻔﺔ �ﻌﻘـ ـ ــود إ�جـ ـ ــﺎر ﺘمو�ﻠ�ـ ـ ــﺔ �ﺎﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ أو

ﻀ
ض

ﻟتحدﻴد ﻤﺎ إذا �ﺎﻨت ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن ﻗد زادت ���ﻞ �ب�ر.

ﺤ�ثم ـ ــﺎ أﻤ� ـ ــن ،اﺴ ـ ــتخدام ﺘمو� ـ ــﻞ � ـ ــرف ﺜﺎﻟ ـ ــث ﺤ ـ ــدﻴث ﺤص ـ ــﻞ ﻋﻠ� ـ ــﻪ اﻟمس ـ ــتﺄﺠر اﻟﻔ ـ ــرد� �نﻘ� ـ ــﺔ اﻨ� ـ ــﻼق ،ﻤ ـ ــﻊ

ﺘم ﺘصن�� أدوات اﻟدﻴون وﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ �خصوﻤﺎت ﻤﺎﻟ�ﺔ أو �حﻘوق ﻤﻠك�ﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟجوﻫر اﻟترﺘ��ﺎت اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ.

ت

ﺼ

ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ـ ــر اﻟحـ ــﺎﻟﻲ ﻋن ـ ــدﻤﺎ ﺘـ ــم إﺜ�ـ ــﺎت اﻷداة اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻷوﻝ ﻤ ـ ـرة .ﻋن ـ ــد إﺠ ـ ـراء ﻫـ ــذا اﻟتﻘ�ـ ــ�م� ،ﺄﺨـ ــذ اﻟبن ـ ــك

���مﺔ ﻤمﺎﺜﻠﺔ ﻷﺼﻞ ﺤق اﻻﺴتخدام ﻓﻲ ﺒ��ﺔ اﻗتصﺎد�ﺔ ﻤمﺎﺜﻠﺔ ��رو� وأﻤن وأﺤ�ﺎم ﻤمﺎﺜﻠﺔ.

�ﺎﺴتخدام ﻤﻌدﻝ اﻻﻗتراض اﻟمتزاﻴد ﻟﻠمستﺄﺠر.

ض

ت

ﺼ

ﻤتوﻗﻌ ـ ــﺎ ﻟﻠﻔتـ ـ ـرة اﻟمت��� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻻﺴ ـ ــتحﻘﺎق
اﻻﺴ ـ ــتحﻘﺎق اﻟمت�ﻘ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻸداة ﻤ ـ ــﻊ ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ﻋ ـ ــن اﻟس ـ ــداد � .ـ ــﺎن
ً

ﻟﻠمس ـ ــتﺄﺠر وﻫ ـ ــو اﻟس ـ ــﻌر اﻟ ـ ــذ� ﻴتﻌ ـ ــ�ن ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمس ـ ــتﺄﺠر اﻟﻔ ـ ــرد دﻓﻌ ـ ــﻪ ﻻﻗتـ ـ ـراض اﻷﻤـ ـ ـواﻝ اﻟﻼزﻤ ـ ــﺔ ﻟﻠحص ـ ــوﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺼ ـ ــﻞ

ـوﻤﺎ
اﻟنحـ ـ ــو اﻟموﻀـ ـ ــﺢ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟمﻼﺤ�ـ ـ ــﺔ  ٤و وﺨصـ ـ ــم ﻤﻘﺎﺒـ ـ ــﻞ �ﻘـ ـ ــﺎس �ﺎﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــدﻓﻌﺎت اﻹ�جـ ـ ــﺎر اﻟمت���ـ ـ ــﺔ ،ﻤخصـ ـ ـ ً

ص

ت

ص

�ﻘـ ــﺎرن
ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ ﺘـ ــﺎر�ﺦ
اﻟبنـ ــك ﻤخـ ــﺎ�ر اﻟتخﻠـ ــﻒ ﻋـ ــن اﻟسـ ــداد اﻟتـ ــﻲ ﺘحـ ــدث ﻟـ ــﻸداة اﻟمﺎﻟ� ـ ـﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ـ ــر ﺒنـ ـ ً

دﻓﻌﺎت ﻏراﻤﺎت إﻨﻬﺎء ﻋﻘد اﻹ�جﺎر إذا �ﺎﻨت ﻤدة اﻹ�جﺎر ﺘﻌ�س ﻤمﺎرﺴﺔ اﻟبنك ﻟﻬذا اﻟخ�ﺎر.

ﻴـ ــتم اﺜ�ـ ــﺎت ﻋﻘـ ــود إ�جـ ــﺎر اﻟممتﻠكـ ــﺎت واﻟمن�ـ ــﺂت واﻟمﻌـ ــدات اﻟمصـ ــنﻔﺔ �ﻌﻘـ ــود إ�جـ ــﺎر ﺘ�ـ ــﻐ�ﻠ�ﺔ �ﺄﺼـ ــﻞ ﺤـ ــق اﺴـ ــتخدام ﻋﻠـ ــﻰ

صف

ﻋن ـ ــد ﺘﻘ� ـ ــ�م ﻤـ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨ ـ ــت ﻤخـ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن ﻋﻠـ ـ ــﻰ أداة ﻤﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻗ ـ ــد زادت ��ـ ـ ــ�ﻞ �ب� ـ ــر ﻤنـ ـ ــذ اﻹﺜ� ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ـ ــﻲ،

ـدﺌ�ﺎ �ﺎﺴـ ــتخدام اﻟمؤﺸـ ــر أو اﻟسـ ــﻌر
دﻓﻌـ ــﺎت اﻹ�جـ ــﺎر اﻟمتﻐ� ـ ـرة اﻟتـ ــﻲ ﺘسـ ــتند إﻟـ ــﻰ ﻤؤﺸـ ــر أو ﻤﻌـ ــدﻝ ،ﻴـ ــتم ��ﺎﺴـ ــﻪ ﻤبـ ـ ً

ﺒﻬﺎ .ﻻ �جوز اﺴتخدام اﻷﺼوﻝ اﻟمؤﺠرة �ضمﺎن ﻷﻏراض اﻻﻗتراض.

ص

ﺸﻬرا.
اﻟح�ﺎة ﺒدﻻً ﻤن اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ً ١٢

اﻟسـ ـ ــﻌر �سـ ـ ــﻬوﻟﺔ ،وﻫـ ـ ــﻲ ﺤﺎﻟـ ـ ــﺔ ﻋﺎﻤـ ـ ــﺔ �ﺎﻟنسـ ـ ــ�ﺔ ﻟﻌﻘـ ـ ــود اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ اﻟبنـ ـ ــك ،ﻴـ ـ ــتم اﺴـ ـ ــتخدام ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻻﻗت ـ ـ ـراض اﻹﻀـ ـ ــﺎﻓﻲ

-

ﺼ

اﻟتحﻘـ ــق .إذا �ﺎﻨـ ــت ﻫنـ ــﺎك ز�ـ ــﺎدة �ب� ـ ـرة ﻓـ ــﻲ ﻤخـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمـ ــﺎن��� ،ـ ــ�س اﻟبنـ ــك ﻤخصـ ــص اﻟخسـ ــﺎرة ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــد�

ﻴــ ــتم ﺨصـ ـ ــم دﻓﻌـ ـ ــﺎت اﻹ�جــ ــﺎر �ﺎﺴـ ـ ــتخدام ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌــ ــدة اﻟمتضـ ـ ــمن ﻓـ ـ ــﻲ ﻋﻘــ ــد اﻹ�جـ ـ ــﺎر .إذا �ـ ـ ــﺎن ﻻ �م�ــ ــن ﺘحدﻴـ ـ ــد ﻫـ ـ ــذا

-

صف

ض

ﻀ

ﻛمﺎ ﻴتم ﺘضم�ن دﻓﻌﺎت اﻹ�جﺎر اﻟتﻲ ﻴتم ﺴدادﻫﺎ �موﺠب ﺨ�ﺎرات ﺘمدﻴد ﻤﻌ�نﺔ ���ﻞ ﻤﻌﻘوﻝ ﻓﻲ ��ﺎس اﻟخصم.

-

ض

ص

ﺘخض ـ ــﻊ ﻟمت�ﻠ� ـ ــﺎت اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ ﻟتﻘ� ـ ــ�م ﻤ ـ ــﺎ إذا � ـ ــﺎن ﻫن ـ ــﺎك ز� ـ ــﺎدة �ب�ـ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن ﻤن ـ ــذ ﺒ ـ ــدء

ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟبدء،

-

ﻒ

ت

اﻟمتوﻗﻌﺔ ،ﻤثﻞ:

ﻤ�روﺤﺎ ﻤنﻬﺎ أ� ﺤواﻓز إ�جﺎر ﻤستحﻘﺔ اﻟ��ض:
اﻟدﻓﻌﺎت اﻟثﺎﺒتﺔ )ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟثﺎﺒتﺔ اﻟجوﻫر�ﺔ(،
ً

-

ﺼ

ت

اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟﻠخسﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠتﻐ�رات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌنﺎﺼر.

اﻹ�جﺎر ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ اﻟ��مﺔ اﻟحﺎﻟ�ﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹ�جﺎر اﻟتﺎﻟ�ﺔ:

-

ﺼ

أ�ضـ ـ ــﺎ ﻟت�ب�ـ ـ ــق ﻤت�ﻠ�ـ ـ ــﺎت اﻟمحﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ ﻟ��ـ ـ ــﺎس اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ
ﻫنـ ـ ــﺎك ﻋـ ـ ــدد ﻤـ ـ ــن اﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم اﻟﻬﺎﻤـ ـ ــﺔ ﻤ�ﻠو�ـ ـ ــﺔ ً

ـدﺌ�ﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺴـ ـ ــﺎس اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ .ﺘ�ـ ـ ــتمﻞ ﺨصـ ـ ــوم
ﻴـ ـ ــتم ��ـ ـ ــﺎس اﻷﺼـ ـ ــوﻝ واﻟخصـ ـ ــوم اﻟنﺎﺸـ ـ ــ�ﺔ ﻋـ ـ ــن ﻋﻘـ ـ ــد اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻤبـ ـ ـ ً

اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟبنك �موﺠب ﻀمﺎﻨﺎت اﻟ��مﺔ اﻟمت���ﺔ؛

ض

ض

ض

أ�ضـ ــﺎ اﻟحسﺎﺴـ ــ�ﺎت
ﺨسـ ــﺎرة اﻻﺌتمـ ــﺎن اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﱠ
ﻤﻔصـ ــﻠﺔ �مز�ـ ــد ﻤـ ــن اﻟتﻔصـ ــ�ﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟمﻼﺤ�ـ ــﺔ  ٤ﻫـ ـ ـ واﻟتـ ــﻲ ﺘحـ ــدد ً

 -١اﻟبنك �مستﺄﺠر

ﻤتﺄﻛدا ���ﻞ ﻤﻌﻘوﻝ ﻤن ﻤمﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟخ�ﺎر؛ و
ﺴﻌر ﻤمﺎرﺴﺔ ﺨ�ﺎر اﻟ�راء إذا �ﺎن اﻟبنك
ً

ب

ت

ـﺎﻻ ﻴت�ﻠ ـ ــب اﺴ ـ ــتخدام ﻨم ـ ــﺎذج ﻤﻌﻘ ـ ــدة واﻓت ارﻀ ـ ــﺎت ﻤﻬم ـ ــﺔ ﺤ ـ ــوﻝ
اﻟﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻟ ـ ــدﺨﻞ اﻟ�ـ ـ ـﺎﻤﻞ اﻵﺨ ـ ــر ﻤج ـ ـ ً

ﻴـ ـ ــتم ﺘضـ ـ ــم�ن اﻟتكـ ـ ــﺎﻟ�� اﻟﻼﺤﻘـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ أو إﺜ�ﺎﺘﻬـ ـ ــﺎ �ﺄﺼـ ـ ــﻞ ﻤنﻔصـ ـ ــﻞ ،ﺤسـ ـ ــب اﻟضـ ـ ــرورة ،ﻓﻘـ ـ ــ�

 ٢٠ﺴنﺔ

ﺼ

ﻀ

ﺼ

ﺼ

ض

ﺼ

�� (٢ﺎس ﻤ�صص اﻟ�سﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

اﻟبدء ﻟجم�ﻊ ﻋﻘود اﻹ�جﺎر �ﺎﺴتثنﺎء ﻋﻘود اﻹ�جﺎر ﻗص�رة اﻷﺠﻞ وﻋﻘود إ�جﺎر اﻷﺼوﻝ ﻤنخﻔضﺔ اﻟ��مﺔ.

-

ض

ﺼ

ص

ﻀ

س

ﻀ

�ﻌتبـ ـ ــر ��ـ ـ ــﺎس ﻤخصـ ـ ــص اﻟخسـ ـ ــﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟمﻘﺎﺴـ ـ ــﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔـ ـ ــﺔ اﻟم�ﻔـ ـ ــﺄة واﻟ��مـ ـ ــﺔ

زﻤـ ـ ــﺎت اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻋنـ ـ ــد
ﻴت�ﻠـ ـ ــب اﻟم��ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟتﻘـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ رﻗـ ـ ــم ١٦ :إﺜ�ـ ـ ــﺎت أﺼـ ـ ــﻞ ﺤـ ـ ــق اﻻﺴـ ـ ــتخدام واﻟت ا

واﻟص�ﺎﻨﺔ اﻷﺨر� ﻋﻠﻰ ﺒ�ﺎن اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة واﻟنتﺎﺌﺞ اﻟ�ﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨر� ﺨﻼﻝ اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘم ﺘكبدﻫﺎ ﻓ�ﻬﺎ.

س

ص

ﻟﻠمؤﺸ ـ ـرات اﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ اﻟمحﻠ�ـ ــﺔ ،ﺨﺎﺼـ ــﺔ �ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ ﻟﻠمنـ ــﺎ�ق اﻟتـ ــﻲ ﺘر�ـ ــز ﻋﻠـ ــﻰ ﺼـ ــنﺎﻋﺎت ﻤﻌ�نـ ــﺔ �ﺎﻹﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ــﻰ

ﻨﺎﻗص ـ ــﺎ ��متﻬ ـ ــﺎ اﻟمت��� ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤ ـ ــد� ﻋمرﻫ ـ ــﺎ اﻹﻨت ـ ــﺎﺠﻲ �ﺎﺴ ـ ــتخدام �ر�ﻘ ـ ــﺔ
ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت اﻹﻫ ـ ــﻼك ﻟ� ـ ــ�ب ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ــوﻝ
ً

ﻀ

ﻤبدأ اﻻﺴتم ارر�ﺔ .ﻟذﻟك �ستمر إﻋداد اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤستمر .راﺠﻊ إ�ضﺎح  ٣٠و .٣١

ﻓﻲ اﻟتﺎر�ﺦ اﻟذ� ﺘم ��ﻪ ﺘحدﻴد اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

-

ﻒ

صص ت

ﻀ

ص

ﻗﺎﻤ ـ ــت إدارة اﻟبن ـ ــك � ـ ــﺈﺠراء ﺘﻘ� ـ ــ�م ﻟﻘ ـ ــدرة اﻟبن ـ ــك ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﺴ ـ ــتمرار ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس ﻤب ـ ــدأ اﻻﺴ ـ ــتم ارر�ﺔ وﻫ ـ ــﻲ ﻤﻘتنﻌ ـ ــﺔ

اﻟتجـ ـ ـ ــﺎر �ﺎﻟتجزﺌـ ـ ـ ــﺔ ﺘتضـ ـ ـ ــمن ﻨﻔـ ـ ـ ــس اﻟتوﻗﻌـ ـ ـ ــﺎت اﻻﻗتصـ ـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻤثـ ـ ـ ــﻞ إﻗ ـ ـ ـ ـراض اﻟ�ـ ـ ـ ــر�ﺎت ﻤـ ـ ـ ــﻊ ﺘنب ـ ـ ـ ـؤات إﻀـ ـ ـ ــﺎ��ﺔ

ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟﻌنص ـ ــر �� ـ ــ�ﻞ ﻤوﺜ ـ ــوق .ﻴ ـ ــتم إﻟﻐ ـ ــﺎء إﺜ�ـ ـ ـﺎت اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻟﻠج ـ ــزء اﻟمس ـ ــتبدﻝ .ﻴ ـ ــتم ﺘحم� ـ ــﻞ �ﺎﻓ ـ ــﺔ اﻹﺼ ـ ــﻼﺤﺎت

ض

ض

ﻨﺎﻗص ـ ــﺎ اﻹﻫ ـ ــﻼك اﻟمتـ ـ ـراﻛم وﺨس ـ ــﺎﺌر اﻨخﻔ ـ ــﺎض
ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت اﻟممتﻠك ـ ــﺎت واﻟمن� ـ ــﺂت واﻟمﻌ ـ ــدات اﻷﺨ ـ ــر� �ﺎﻟتكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟتﺎر�خ� ـ ــﺔ
ً
اﻟ��مﺔ اﻟمتراﻛمﺔ ،إن وﺠدت.
ﻋن ـ ــدﻤﺎ �� ـ ــون ﻤ ـ ــن اﻟمحتم ـ ــﻞ أن ﺘت ـ ــدﻓق اﻟﻔواﺌ ـ ــد اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟمرﺘ�� ـ ــﺔ �ﺎﻟﻌنص ـ ــر إﻟ ـ ــﻰ اﻟبن ـ ــك و�م� ـ ــن �� ـ ــﺎس

صص ت

اﻟنت ـ ــﺎﺌﺞ اﻟﻔﻌﻠ� ـ ــﺔ ذات اﻟص ـ ــﻠﺔ .وﻤ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ــك ،ﺘ ـ ــر� اﻹدارة أن اﻟتﻘ ـ ــدﻴرات واﻻﻓت ارﻀ ـ ــﺎت اﻟتﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻬ ـ ــﺎ ﻤخ ـ ــﺎ�ر �ب�ـ ـ ـرة

 .٣ﻴتم إدراج اﻷر�ﺎح أو اﻟخسﺎﺌر اﻟنﺎﺘجﺔ ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر ﻟﻠسنﺔ.

ﺘخضﻊ أﺼوﻝ ﺤﻘوق اﻻﺴتخدام ﻻﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ.

ﻀ
ت

ﻒ

ت

ب -اﻟمصﺎدر اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟﻠ�ك اﻟتﻘدﻴر�

 -٤ﻴـ ــتم إﻋـ ــﺎدة ﺘحو�ـ ــﻞ اﻟبنـ ــود ﻏ�ـ ــر اﻟنﻘد�ـ ــﺔ اﻟمﻘﺎﺴـ ــﺔ �ﺎﻟ��مـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ واﻟمحـ ــددة �ـ ــﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ـ ــﺔ �ﺎﻷﺴـ ــﻌﺎر اﻟسـ ــﺎﺌدة

ع -ﻋﻘود اﻹ�جﺎر

ض

ﺼ

ت

ر ﻤـ ــﺎ ﺘتسـ ــﺎو� اﻟتﻘـ ــدﻴرات اﻟمحﺎﺴـ ــب�ﺔ اﻟنﺎﺘجـ ــﺔ ﻤـ ــﻊ
�ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك �ﻌمـ ــﻞ ﺘﻘـ ــدﻴرات واﻓت ارﻀـ ــﺎت ﺘتﻌﻠـ ــق �ﺎﻟمسـ ــتﻘبﻞ ﻨـ ــﺎد اً

اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.

 -٥ﻻ ﻴتم إﻋﺎدة ﺘحو�ﻞ اﻟبنود ﻏ�ر اﻟنﻘد�ﺔ اﻟتﻲ ﻴتم ��ﺎﺴﻬﺎ ﻤن ﺤ�ث اﻟتكﻠﻔﺔ اﻷﺼﻠ�ﺔ �ﻌمﻠﺔ أﺠنب�ﺔ.

ث

ت

ص

ﻤنﺎﺴ�ﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ �ﻞ ﻓترة ﺘﻘر�ر.
اﻟتزام اﻹ�جﺎر .ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ اﻟم�ﺎﻟﻎ وﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ إذا �ﺎن ذﻟك
ً

ﻟﻠبنك وﻋمﻠﺔ اﻟﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

ﻟﻼﺴ ـ ــتخدام( ﻟﻌﻘ ـ ــود اﻹ�ج ـ ــﺎر اﻟت ـ ــﻲ ﻟ ـ ــم ﺘك ـ ــن ﻤوﺠ ـ ــودة ﻓ ـ ــﻲ ﺘ ـ ــﺎر�ﺦ اﻟت�ب� ـ ــق اﻷوﻟ ـ ــﻲ .ﻴ ـ ــتم �� ـ ــﺎس أﺼ ـ ــوﻝ ﺤ ـ ــق اﻻﺴ ـ ــتخدام

ت

ث

ت

 (٥اﻟمبﻠﻎ اﻟمستحق اﻟدﻓﻊ �موﺠب ﻀمﺎﻨﺎت اﻟ��مﺔ اﻟمت���ﺔ )إن وﺠد(

ﻷﻏ ـ ـراض اﻟب�ﺎﻨـ ــﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ،ﻴـ ــتم اﻟتﻌب�ـ ــر ﻋـ ــن اﻟنتـ ــﺎﺌﺞ واﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠبنـ ــك �ﺎﻟـ ــدرﻫم اﻹﻤـ ــﺎراﺘﻲ ،وﻫـ ــﻲ اﻟﻌمﻠـ ــﺔ اﻟو����ـ ــﺔ
 . ١ﻴتم ﺘحو�ﻞ اﻟمﻌﺎﻤﻼت �ﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ إﻟﻰ اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ �ﺎﻷﺴﻌﺎر اﻟسﺎﺌدة ﻋند ﺘسج�ﻠﻬﺎ.

ب

ﺼ

ﺼ
ض

ت

ت

ـدﺌ�ﺎ ﺒتﻘـ ــدﻴر و�دراج اﻟم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗـ ــﻊ دﻓﻌﻬـ ــﺎ �موﺠـ ــب ﻀـ ــمﺎﻨﺎت اﻟ��مـ ــﺔ اﻟمت���ـ ــﺔ �جـ ــزء ﻤ ـ ــن
�ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك ﻤبـ ـ ً

�ﻘ ـ ــوم اﻟبن ـ ــك �مرا�� ـ ــﺔ �ﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟموﺠ ـ ــودات اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ واﻟت ازﻤـ ــﺎت اﻟﻘ ـ ــروض اﻟص ـ ــﺎدرة وﻋﻘ ـ ــود اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ

ﻋﻠﻰ ﻤد� ﻓترة اﻻﻟتزام ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘس� اﻟثﺎﺒت.

ض

ص

صص

ﺼ

ﻟﻬ ـ ــذﻩ اﻷﺼ ـ ــوﻝ ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻟس ـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ٢٠٢٠اﻟمﻔص ـ ــﺢ ﻋنﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟمﻼﺤ� ـ ــﺔ  ١٠د .ﻻ ﻴـ ـ ـزاﻝ اﻟبن ـ ــك

اﻟمحـ ــتﻔ� ﺒﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺼـ ــﻞ واﻻﻟتــ ـزام اﻟمـ ـ ـرﺘ�� �ﺎﻟم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟت ـ ــﻲ ﻗـ ــد ﻴتﻌـ ــ�ن ﻋﻠ� ـ ــﻪ دﻓﻌﻬــ ـﺎ .إذا اﺤـ ــتﻔ� اﻟبن ـ ــك ��ـ ــ�ﻞ ﺠ ـ ــوﻫر�

صص

اﻟتﻘ��م واﻟتﻲ ﺘﻘﻊ ﻀمن ﺴ��رة اﻟمستﺄﺠر.

ﻴؤد� إﻟﻰ اﻟتزام ﻋﻘد.

ز�ـ ـ ــﺎ ﻤﻠك�ـ ـ ــﺔ اﻷﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟمحـ ـ ــوﻝ� ،سـ ـ ــتمر اﻟبنـ ـ ــك ﻓـ ـ ــﻲ اﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ و�ـ ـ ــذﻟك اﺜ�ـ ـ ــﺎت
�جم� ـ ـ ـ ﻊ ﻤخـ ـ ــﺎ�ر وﻤ ا

ﺼ

ﻒ

ﺘ ــتم ﻤراﺠﻌ ــﺔ اﻟتﻘ� ــ�م ﻓ ــﻲ ﺤﺎﻟ ــﺔ ﺤـ ــدوث ﺤ ــدث ﻤﻬ ــم أو ﺘﻐ�� ــر ﺠ ــوﻫر� ﻓـ ــﻲ اﻟ� ــروف اﻟت ــﻲ ﺘ ــؤﺜر ﻋﻠ ــﻰ ﻫـ ــذا

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤبﻠ ـ ــﻎ
ﻋن ـ ــدﻤﺎ �ﻔ ـ ــﻲ اﻟبن ـ ــك � ـ ــﺎﻟتزام اﻷداء ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ ﺘﻘ ـ ــد�م اﻟخ ـ ــدﻤﺎت اﻟموﻋ ـ ــودة ،ﻓﺈﻨ ـ ــﻪ ﻴن� ـ ــﺊ أﺼ ـ ـ ًـﻼ ﺘﻌﺎﻗ ـ ـ ً
ـد�ﺎ ﺒن ـ ـ ً
اﻟمﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻟم�تسـ ــب ﻤـ ــن اﻷداءء .ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻴتجـ ــﺎوز ﻤبﻠـ ــﻎ اﻟمﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻟمسـ ــتﻠم ﻤـ ــن اﻟﻌم�ـ ــﻞ ﻤبﻠـ ــﻎ اﻹﻴ ـ ـرادات اﻟمثبتـ ــﺔ ،ﻓـ ــﺈن ﻫـ ــذا

اﻟﻔﺎﺌـــدة اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻘـــرض .ﻋنـــدﻤﺎ ��ـ ــون ﻤـــن ﻏ�ـــر اﻟمحتمـ ــﻞ أن ﻴـــتم ﺴـــحب ﻗـ ــرض ،ﻴـــتم إﺜ�ـــﺎت رﺴـ ــوم اﻟتـ ـزام اﻟﻘـ ــرض

س

ض

س

ﺘمدﻴد ﻋﻘد اﻹ�جﺎر )أو ﻟم ﻴتم إﻨﻬﺎؤﻩ(.

ﺘﻘ��م اﻟز�ﺎدة اﻟجوﻫر�ﺔ ﻓﻲ ﻤ�ﺎطر اﻻﺌتمﺎن

ز�ـ ــﺎ اﻟمﻠك�ـ ــﺔ واﺴـ ــتمر ﻓـ ــﻲ اﻟسـ ــ��رة ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمحـ ــوﻝ ،ﻓـ ــﺈن اﻟبنـ ــك ﻴثبـ ــت ﺤصـ ــتﻪ
��ـ ــ�ﻞ ﺠـ ــوﻫر� �جم�ـ ــﻊ ﻤخـ ــﺎ�ر وﻤ ا

س

ف

ت

وﺘكون ��مﺔ اﻟضمﺎن �ح�ث ﻻ ﻴوﺠد ﺘوﻗﻊ ﻤﻌﻘوﻝ �ﺎﻻﺴترداد �ﺎﻟكﺎﻤﻞ.

اﻟت ـ ــﻲ �حتمــ ــﻞ ﺴ ـ ــحبﻬﺎ واﻟرﺴــ ــوم اﻷﺨ ـ ــر� اﻟمتﻌﻠﻘــ ــﺔ �ﺎﻻﺌتمــ ــﺎن )ﻤ ـ ــﻊ أ� ﺘكــ ــﺎﻟ�� إﻀ ـ ــﺎ��ﺔ( و�ــ ــتم إﺜ�ﺎﺘﻬ ـ ــﺎ �تﻌــ ــدﻴﻞ ﻟمﻌــ ــدﻝ

ض

ﻒ

ث

)أو ﻓتـ ـرات ﻤـ ــﺎ �ﻌـ ــد ﺨ�ـ ــﺎرات اﻹﻨﻬـــﺎء( إﻻ ﻓـ ــﻲ ﻤـ ــدة اﻹ�ج ــﺎر إذا �ـ ــﺎن ﻤـ ــن اﻟمؤ�ـ ــد ��ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘـ ــوﻝ أﻨـ ــﻪ ﺴـ ــ�تم

�ج ـ ــوز ﻟﻠبن ـ ــك ﺸ ـ ــ�ب اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﻻ ﺘـ ـ ـزاﻝ ﺨﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟن� ـ ــﺎ� اﻹﻨﻔ ـ ــﺎذ .ﻴ ـ ــتم ﺸ ـ ــ�ب اﻟم� ـ ــﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗد� ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺌم ـ ــﺔ

اﻟرﺴ ـ ــوم دﺨ ـ ــﻞ اﻟﻌم ـ ــوﻻت واﻹﻴ ـ ــداع ورﺴ ـ ــوم اﻹدارة واﻻﺴت� ـ ــﺎرات اﻷﺨ ـ ــر� .ﻴ ـ ــتم ﺘﺄﺠ� ـ ــﻞ رﺴ ـ ــوم اﻟتـ ـ ـزام اﻟﻘ ـ ــروض ﻟﻠﻘ ـ ــروض

ت

ﺼ

ض

صص ت

ـﺎد�ﺎ ﻟممﺎرﺴ ـ ــﺔ ﺨ� ـ ــﺎر اﻟتمدﻴ ـ ــد ،أو ﻋ ـ ــدم ﻤمﺎرﺴ ـ ــﺔ ﺨ� ـ ــﺎر اﻹﻨﻬ ـ ــﺎء .ﻻ ﻴ ـ ــتم ﺘض ـ ــم�ن ﺨ� ـ ــﺎرات اﻟتمدﻴ ـ ــد
اﻗتص ـ ـ ً

اﻟذ� ﻴتم ��ﻪ اﻟوﻓﺎء �ﺎﻟتزام اﻷداء.

ز�ـ ــﺎ ﻤﻠك�ـ ــﺔ اﻷﺼـ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ��ـ ــﺎن آﺨ ـ ـر .إذا ﻟـ ــم �ﻘـ ــم اﻟبنـ ــك ﺒتحو�ـ ــﻞ أو اﻻﺤتﻔـ ــﺎ�
ﻨﻘـ ــﻞ اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ وﺠم�ـ ــﻊ ﻤخـ ــﺎ�ر وﻤ ا

ض

صص ت

ﻒ

ف

ـﺎﻓز
ﻋنـ ــد ﺘحدﻴـ ــد ﻤـ ــدة ﻋﻘـ ــد اﻹ�جـ ــﺎر ،ﺘﺄﺨـ ــذ اﻹدارة ﻓـ ــﻲ اﻻﻋت�ـ ــﺎر ﺠم�ـ ــﻊ اﻟحﻘـ ــﺎﺌق واﻟ�ـ ــروف اﻟتـ ــﻲ ﺘخﻠـ ــق ﺤـ ـ ًا

�ﺎﻻﺴ ـ ــترداد ) (١وﻗ ـ ــﻒ ﻨ� ـ ــﺎ� اﻹﻨﻔ ـ ــﺎذ و ) (٢ﻋن ـ ــدﻤﺎ ﺘك ـ ــون �ر�ﻘ ـ ــﺔ اﺴ ـ ــترداد اﻟبن ـ ــك ﻫ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــ�س اﻟ ـ ــرﻫن ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت

 -ﻴ ـ ــتم اﺴ ـ ــتحﻘﺎق اﻟرﺴــ ــوم اﻟم�تس ـ ــ�ﺔ ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ ﺘﻘــ ــد�م اﻟخ ـ ــدﻤﺎت ﻋﻠــ ــﻰ ﻤ ـ ــد� ﻓتـ ـ ـرة زﻤن�ــ ــﺔ ﺨ ـ ــﻼﻝ ﺘﻠ ـ ــك اﻟﻔتــ ــرة .ﺘ� ـ ــمﻞ ﻫــ ــذﻩ

صص ت

ت

 (٤ﺘحدﻴد ﻤدة ﻋﻘد اﻹ�جﺎر

اﻟم�تمﻞ ﺤتﻰ ﺘﺎر�خﻪ.

�ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك �ﺈﻟﻐـ ــﺎء اﺜ�ـ ــﺎت اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻓﻘـ ــ� ﻋنـ ــدﻤﺎ ﺘنتﻬـ ــﻲ اﻟحﻘـ ــوق اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ ﻟﻠتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻷﺼـ ــﻞ أو ﻴـ ــتم

ﺼ

ض

ض

زﻤ ـ ــﺎت اﻷداء ﻓ ـ ــﻲ ﺤﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــدم اﺴ ـ ــت�ﻔﺎء أﺤ ـ ــد اﻟ� ـ ــرو� اﻟم ـ ــذ�ورة أﻋ ـ ــﻼﻩ ،ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت اﻹﻴـ ـ ـرادات ﻓ ـ ــﻲ اﻟوﻗ ـ ــت
�ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻻﻟت ا

دﺨﻞ اﻟرﺴوم إﻟﻰ اﻟﻔ�ت�ن اﻟتﺎﻟ�ت�ن:

ﺼ

ﺼ

ب

اﻟمحدد.

 (٥اﻟ�طب

��سـ ــب اﻟبنـ ــك اﻟـ ــدﺨﻞ ﻤـ ــن اﻟرﺴـ ــوم واﻟﻌمـ ــوﻻت ﻤـ ــن ﻤجموﻋـ ــﺔ ﻤتنوﻋـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻟخـ ــدﻤﺎت اﻟتـ ــﻲ �ﻘـ ــدﻤﻬﺎ ﻟﻌمﻼﺌ ـ ـﻪ� .م�ـ ــن ﺘﻘسـ ــ�م

ﻒ

ض

صص ت

صص

ﻤح ـ ــدد ﻟﻔتـ ـ ـرة زﻤن� ـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ ﺘﻌ ـ ــو�ض� .م� ـ ــن وﺼ ـ ــﻒ اﻟﻔتـ ـ ـرة اﻟزﻤن� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﺤ� ـ ــث ﻤﻘ ـ ــدار اﺴ ـ ــتخدام اﻷﺼ ـ ــﻞ

اﻟس ـ ـ ــداد واﻟخس ـ ـ ــﺎﺌر اﻟنﺎﺘج ـ ـ ــﺔ( .ﺸ ـ ـ ــرح اﻟم ـ ـ ــدﺨﻼت واﻻﻓت ارﻀ ـ ـ ــﺎت واﻷﺴ ـ ـ ــﺎﻟ�ب اﻟتﻘدﻴر� ـ ـ ــﺔ اﻟمس ـ ـ ــتخدﻤﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ �� ـ ـ ــﺎس

�ﺎﺴتردادﻫﺎ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ.

ص

ض

ب

ﻋنـ ــد ﺒدا�ـ ــﺔ اﻟﻌﻘـ ــد ،ﻴتﻌـ ــ�ن ﻋﻠـ ــﻰ اﻟمن�ـ ــﺄة ﺘﻘ�ـ ــ�م ﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن اﻟﻌﻘـ ــد أو ﻤـ ــﺎ �حتو�ـ ــﻪ ��ـ ــﺎرة ﻋـ ــن ﻋﻘـ ــد إ�جـ ــﺎر.

ﺌ�ـ ـ ــﺎ ،ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ��ـ ـ ــون ﻗـ ـ ــد اﺴـ ـ ــتنﻔد ﺠم�ـ ـ ــﻊ ﺠﻬـ ـ ــود اﻻﺴـ ـ ــترداد اﻟﻌمﻠ�ـ ـ ــﺔ
�ﻠ�ـ ـ ــﺎ أو ﺠز ً
�ﻘـ ـ ــوم اﻟبنـ ـ ــك ��ـ ـ ــ�ب اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔً ،

 (٦إﻟﻐﺎء إﺜ�ﺎت اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﻀ

ض

ﻀ

ت

ف

�ﻌتب ــر اﻟﻌﻘ ــد أو ﻤ ــﺎ �حت ــو� ﻋﻠ� ــﻪ ﻋﻘ ــد إ�ج ــﺎر إذا �ـ ـﺎن اﻟﻌﻘ ــد ﻴنﻘ ــﻞ اﻟح ــق ﻓ ــﻲ اﻟ ــتح�م ﻓ ــﻲ اﺴ ــتخدام أﺼ ــﻞ

�حسن اﻷﺼﻞ اﻟذ� ﻴتح�م ��ﻪ اﻟﻌم�ﻞ أﺜنﺎء إﻨ�ﺎء اﻷﺼﻞ أو ﺘحس�نﻪ ،أو
 .٢ﻴن�ﺊ أداء اﻟبنك أو ّ
 .٣ﻻ ﻴن� ـ ـ ــﺊ أداء اﻟبن ـ ـ ــك أﺼ ـ ـ ــﻞ ذ� اﺴ ـ ـ ــتخدام ﺒ ـ ـ ــدﻴﻞ ﻟﻠبن ـ ـ ــك وﻟﻠك� ـ ـ ــﺎن ﺤ ـ ـ ــق واﺠ ـ ـ ــب اﻟنﻔ ـ ـ ــﺎذ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟس ـ ـ ــداد ﻤﻘﺎﺒ ـ ـ ــﻞ اﻷداء

ﺌ� ـ ـ ــﺎ �س ـ ـ ــبب ﻋ ـ ـ ــدم وﺠ ـ ـ ــود ﺘوﻗ ـ ـ ــﻊ ﻤﻌﻘ ـ ـ ــوﻝ
�س ـ ـ ــﻌﻰ ﻻﺴ ـ ـ ــترداد اﻟم� ـ ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمس ـ ـ ــتحﻘﺔ ﻗ ً
ﺎﻨوﻨ ـ ـ ــﺎ �ﺎﻟكﺎﻤ ـ ـ ــﻞ ،وﻟك ـ ـ ــن ﺘ ـ ـ ــم ﺸ ـ ـ ــ�بﻬﺎ ﺠز ً

ت

ص

ض

ض

ﺼ

ت

 .١ﻴتﻠﻘﻰ اﻟﻌم�ﻞ و�ستﻬﻠك ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت اﻟمزا�ﺎ اﻟتﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ أداء اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟذ� ﻴؤد�ﻪ اﻟبنك أو

اﻟدﺨﻞ ﻤن اﻟرﺴوم واﻟﻌموﻻت

ب

 :٢٠١٩ﻻ ﺸ ـ ــﻲء( �س ـ ــبب اﻻﺨ ـ ــتﻼف ﻓ ـ ــﻲ ﻤﻌ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــن ﻤﻌ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ــﻲ اﻟمحس ـ ــوب ﻓ ـ ــﻲ

اﻟ�ـ ـ ــروف اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمسـ ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ واﻟسـ ـ ــﻠوك اﻻﺌتمـ ـ ــﺎﻨﻲ )ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺴـ ـ ــب�ﻞ اﻟمثـ ـ ــﺎﻝ ،اﺤتمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﺘﻌثـ ـ ــر اﻟﻌمـ ـ ــﻼء ﻓـ ـ ــﻲ

واﺴـ ـ ــتنتﺞ أﻨـ ـ ــﻪ ﻻ ﻴوﺠـ ـ ــد ﺘوﻗـ ـ ــﻊ ﻤﻌﻘـ ـ ــوﻝ �ﺎﻻﺴـ ـ ــترداد ،وﺘ�ـ ـ ــمﻞ اﻟمؤﺸــ ـ ـرات اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘ�ـ ـ ــ�ر إﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ــدم وﺠـ ـ ــود ﺘوﻗـ ـ ــﻊ ﻤﻌﻘـ ـ ــوﻝ

ﺼ

ﻒ

ﺼ

ﻒ

ض

ﻒ
ض

ض

ﺘحص ــ�ﻞ اﻷ ارﻀ ــﻲ ﻤ ــن دﺨ ــﻞ اﻟﻔواﺌ ــد ﻫ ــذا ﺜ ــم ﻴ ــتم اﺤتس ــﺎ�ﻪ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟك� ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ــﺔ ﻴ ــؤﺜر ﻋﻠ ــﻰ أداء اﻟﻔتـ ـرة

وﻓﻘﺎ ﻟﻠواﺌﺢ ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة اﻟمر�ز�.
اﻻﻋتراف ﺒﻬﺎ ﻤ�ﺎﺸرة ﻓﻲ اﻟتﻌﻠ�ق ً

ض

ت

ب

ﺴـ ـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة ﺜـ ـ ــم اﻟب��ـ ـ ــﺔ اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ واﻟس�ﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ وأ� ﺘﻐ��ـ ـ ــر ﻓـ ـ ــﻲ ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠـ ـ ــﻲ أو ﻓت ـ ـ ـرة اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة أو

اﻟسنوات اﻟسﺎ�ﻘﺔ

ﺘـ ـ ــنص اﻟمـ ـ ــﺎدة  ٢٣٩ﻤـ ـ ــن اﻟﻘـ ـ ــﺎﻨون اﻻﺘحـ ـ ــﺎد� ﻟدوﻟـ ـ ــﺔ اﻹﻤـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ اﻟمتحـ ـ ــدة رﻗـ ـ ــم ) (٢ﻟسـ ـ ــنﺔ  ٢٠١٥ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺘحو�ـ ـ ــﻞ

س
ب

ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ
اﻟمدﻴنـ ــﺔ اﻟمتـ ــﺄﺨرة ﻟخصـ ــم اﻟكمب�ـ ــﺎﻻت وﻓـ ــﻲ ﻓت ـ ـرة اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟمتـ ــﺄﺨرة ﺘـ ــم ﺘحدﻴـ ــد ﻤﻌـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟﻔﻌﻠـ ــﻲ ﺒنـ ـ ً
اﺘجﺎﻫـ ــﺎت اﻟسـ ــوق ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك اﻟوﻗـ ــت واﺘجـ ــﺎﻩ أﺴـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟتﺎر�خ�ـ ــﺔ ﻟﻠبنـ ــك وﻗـ ــدرة اﻟبنـ ــك ﻋﻠـ ــﻰ اﻟتﻔـ ــﺎوض ��ـ ــﺄن

اﻟﻘروض اﻟمتﻌثرة ،ﺒﻬدف ﺘﻌ��م اﻟسداد.

وﻓﻘـ ــﺎ ﻟس�ﺎﺴـ ــﺔ
ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻴـ ــتم ﺘﻌـ ــدﻴﻞ أﺼـ ــﻞ ﻤـ ــﺎﻟﻲ� ،ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك ﺒتﻘ�ـ ــ�م ﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن ﻫـ ــذا اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ ﻴـ ــؤد� إﻟـ ــﻰ إﻟﻐـ ــﺎء اﻻﺜ�ـ ــﺎتً .

ض
ﺼ

ض

ﺤ�مـ ـ ــﺎ ��ـ ـ ــﺄن ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــذ� ﻴـ ـ ــتم ﻋنـ ـ ــدﻩ اﻛتسـ ـ ــﺎب دﺨـ ـ ــﻞ اﻟﻔواﺌـ ـ ــد ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــذﻤم
أﺼـ ـ ــدرت اﻹدارة ً

ﺘ�ـ ـ ــمﻞ أﻨ�ـ ـ ــ�ﺔ إﻋـ ـ ــﺎدة اﻟﻬ��ﻠـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــذﻩ ﺘرﺘ��ـ ـ ــﺎت ﻓت ـ ـ ـرات اﻟسـ ـ ــداد اﻟممتـ ـ ــدة و�ﺠـ ـ ــﺎزات اﻟسـ ـ ــداد واﻹﻋﻔـ ـ ــﺎء ﻤـ ـ ــن اﻟسـ ـ ــداد .ﺘسـ ـ ــتند

اﻟبنـــك ،ﻴـــؤد� اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ إﻟـــﻰ إﻟﻐـ ــﺎء اﻻﺜ�ـــﺎت ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻴن�ـــﺄ ﻋنـ ــﻪ ��ـــ�ﻞ ﺠـ ــوﻫر� ﺸـــرو� ﻤختﻠﻔـ ــﺔ� .ﺄﺨـــذ اﻟبنـ ــك ﻓـــﻲ اﻻﻋت�ـ ــﺎر

صص

ص

ﻴتم إﺜ�ﺎت اﻟمصروﻓﺎت واﻷﺼوﻝ �ﺎﻟصﺎﻓﻲ ﻤن ﻤبﻠﻎ ﻀر��ﺔ اﻟ��مﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ ،و�ستثنﻲ:

م -اﻻﺤت�ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

ض

ﺘكن ﻫنﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻟمثﻞ ﻫذﻩ اﻟتﻐ��رات ﺨﻼﻝ اﻟﻔترات اﻟمﻌروﻀﺔ.

ص

ﺼﻒ

 -ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ﺘكـ ـ ــون ﻀ ـ ـ ـر��ﺔ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟمضـ ـ ــﺎﻓﺔ اﻟمتكبـ ـ ــدة ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺸ ـ ـ ـراء اﻷﺼـ ـ ــوﻝ أو اﻟخـ ـ ــدﻤﺎت ﻏ�ـ ـ ــر ﻗﺎﺒﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺴـ ـ ــترداد ﻤـ ـ ــن

اﻟمدﻴنﺔ أو اﻟداﺌنﺔ ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.
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ﻓﻌﻠ�ـ ـ ــﺎ .ﺨـ ـ ــﻼﻝ اﻟﻌـ ـ ــﺎم ﻟـ ـ ــم ﻴتكبـ ـ ــد اﻟبنـ ـ ــك أ� ﺨسـ ـ ــﺎرة اﻨخﻔـ ـ ــﺎض ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ��مـ ـ ــﺔ ) ٣١د�سـ ـ ــمبر
اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــم ﺘح��ﻘﻬـ ـ ــﺎ ً

ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻷﺠﻞ.

Wednesday

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

فروع الإمارات العربية املتحدة
ﺘﻌ ـ ــدﻴﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ اﻟ ـ ــدﻓﻊ أو اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ اﻟ� ـ ــ�ض ��م ـ ــﺎ ﻴتﻌﻠ ـ ــق �ﺎﻟس ـ ــنوات اﻟس ـ ــﺎ�ﻘﺔ .ﻴ ـ ــتم ��ﺎﺴ ـ ــﻬﺎ �ﺎﺴ ـ ــتخدام
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ض

ﺼ
ت

ض

اﻟت ـ ــﻲ اﺘخ ـ ــذﺘﻬﺎ اﻹدارة ﻋن ـ ــد ﺘ�ب� ـ ــق اﻟس�ﺎﺴ ـ ــﺎت اﻟمحﺎﺴ ـ ــب�ﺔ ﻟﻠ� ـ ــر�ﺔ واﻟمص ـ ــﺎدر اﻟرﺌ�س ـ ــ�ﺔ ﻟﻠ� ـ ــك اﻟتﻘ ـ ــدﻴر� واﻟت ـ ــﻲ

�ﺎﻟنسـ ـ ــ�ﺔ ﻟﻠﻌﻘـ ـ ــود اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘتضـ ـ ــمن �ــ ـ ـﻼً ﻤـ ـ ــن ﻗـ ـ ــرض واﻟت ـ ـ ـزام ﻏ�ـ ـ ــر ﻤسـ ـ ــحوب وﻻ �م�ـ ـ ــن ﻟﻠبنـ ـ ــك ﺘحدﻴـ ـ ــد ﺨسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن

 (١ﺘﻘ��م ﻨموذج اﻟﻌمﻞ

اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻻﻟت ـ ـ ـزام ﻏ�ـ ـ ــر اﻟمسـ ـ ــحوب ��ـ ـ ــ�ﻞ ﻤنﻔصـ ـ ــﻞ ،ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ﺎﺘﻬـ ـ ــﺎ ﻤـ ـ ــﻊ ﻤخصـ ـ ــص ﺨسـ ـ ــﺎرة اﻟﻘـ ـ ــرض .ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ــﺎت

�ﻌتمـ ـ ــد ﺘصـ ـ ــن�� اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ و��ﺎﺴـ ـ ــﻬﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻨتـ ـ ــﺎﺌﺞ اﺨت�ـ ـ ــﺎر ﻤﻌـ ـ ــﺎﻴ�ر ﺴـ ـ ــداد اﻟم�ـ ـ ــﺎﻟﻎ اﻷﺼـ ـ ــﻠ�ﺔ وﻓواﺌـ ـ ــدﻫﺎ

ﺨس ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتم ـ ــﺎن اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ �مخص ـ ــص إﻟ ـ ــﻰ اﻟح ـ ــد اﻟ ـ ــذ� ﺘز� ـ ــد �� ـ ــﻪ ﺨس ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتم ـ ــﺎن
اﻟمجمﻌ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ
ّ
اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ ﻟﻠﻘرض.

وﻨم ـ ــوذج اﻷﻋم ـ ــﺎﻝ ،ﻴرﺠ ـ ــﻰ اﻻ� ـ ــﻼع ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻗس ـ ــﺎم اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟمﻼﺤ� ـ ــﺔ � .(٤ح ـ ــدد اﻟبن ـ ــك ﻨم ـ ــوذج

ﻝ .اﻟضراﺌب

ﻤﻌ ـ ــﺎ ﻟتحﻘ� ـ ــق ﻫ ـ ــدف ﻋم ـ ــﻞ
اﻷﻋم ـ ــﺎﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمس ـ ــتو� اﻟ ـ ــذ� �ﻌ� ـ ــس ���� ـ ــﺔ إدارة ﻤجموﻋ ـ ــﺎت اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ً

ﻤﻌ ـ ــ�ن �� .ـ ــتمﻞ ﻫ ـ ــذا اﻟتﻘ� ـ ــ�م ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺤ� ـ ــم �ﻌ� ـ ــس ﺠم� ـ ــﻊ اﻷدﻟـ ـ ـﺔ ذات اﻟص ـ ــﻠﺔ �م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك ���� ـ ــﺔ ﺘﻘ� ـ ــ�م أداء

ﻀر��ﺔ اﻟدﺨﻞ

اﻷﺼـ ــوﻝ و��ـ ــﺎس أداﺌﻬـ ــﺎ ،واﻟمخـ ــﺎ�ر اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــؤﺜر ﻋﻠـ ــﻰ أداء اﻷﺼـ ــوﻝ و����ـ ــﺔ إدارﺘﻬـ ــﺎ و����ـ ــﺔ ﺘﻌـ ــو�ض ﻤـ ــدﻴر�

ﻴ ـ ــتم ﺘحدﻴ ـ ــد اﻟضـ ـ ـراﺌب وﻓًﻘ ـ ــﺎ ﻟﻠـ ـ ـواﺌﺢ اﻟمحﻠ� ـ ــﺔ ﻟتﻘ� ـ ــ�م اﻟضـ ـ ـر��ﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻓ ـ ــروع اﻟبن ـ ــوك اﻷﺠنب� ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ــﺎرات

اﻷﺼ ـ ــوﻝ� .ﻘ ـ ــوم اﻟبن ـ ــك �مرا�� ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم ��ﺎﺴ ـ ــﻬﺎ �ﺎﻟتكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟم�ﻔ ـ ــﺄة أو اﻟ��م ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ــﻠ�ﺔ ﻤ ـ ــن

اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ﺨـ ــﻼﻝ اﻟـ ــدﺨﻞ اﻟ�ـ ــﺎﻤﻞ اﻵﺨـ ــر اﻟـ ــذ� ﺘـ ــم اﺴـ ــت�ﻌﺎدﻩ ﻗبـ ــﻞ اﺴـ ــتحﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻔﻬـ ــم ﺴـ ــبب اﻟـ ــتخﻠص ﻤنﻬـ ــﺎ وﻤـ ــﺎ إذا �ﺎﻨـ ــت

ﺘتك ـ ــون ﻀـ ـ ـراﺌب اﻟس ـ ــنﺔ ﻤ ـ ــن ﻀـ ـ ـر��ﺔ ﺠﺎر� ـ ــﺔ وﻀـ ـ ـر��ﺔ ﻤؤﺠﻠ ـ ــﺔ ،و� ـ ــتم إﺜ�ﺎﺘﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــدﺨﻞ اﻟ� ـ ــﺎﻤﻞ �ﺎﺴ ـ ــتثنﺎء ﻤ ـ ــﺎ ﻴتﻌﻠ ـ ــق

اﻷﺴ ـ ــ�ﺎب ﻤتواﻓﻘ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻊ ﻫ ـ ــدف اﻷﻋم ـ ــﺎﻝ اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم اﻻﺤتﻔ ـ ــﺎ� �ﺎﻷﺼ ـ ــﻞ ﻤ ـ ــن أﺠﻠﻬ ـ ــﺎ .ﺘﻌتب ـ ــر اﻟمرا�� ـ ــﺔ ﺠ ـ ــزء ﻤ ـ ــن

�ﻌنﺎﺼر ﻤثبتﺔ ﻤ�ﺎﺸرة ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ أو ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.

اﻟتﻘ�ـ ــ�م اﻟمسـ ــتمر ﻟﻠبنـ ــك ﻟمﻌرﻓـ ــﺔ ﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن ﻨمـ ــوذج اﻟﻌمـ ــﻞ اﻟـ ــذ� ﺴتسـ ــتمر ��ـ ــﻪ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟمت���ـ ــﺔ أم

ﺼ

ب ض

ﻲ

ت

ﺴ

ﺼ

ت

ص

ت

ﺼ
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ﻟﻘ ـ ــد ﻤﺎرﺴــ ــت اﻹدارة ﺤ�مﻬ ـ ــﺎ ﻓــ ــﻲ ﻋمﻠ�ــ ــﺔ ﺘ�ب� ـ ــق اﻟس�ﺎﺴــ ــﺎت اﻟمحﺎﺴ ـ ــب�ﺔ ﻟﻠ�ــ ــر�ﺔ�� .مــ ــﺎ ﻴﻠ ـ ــﻲ اﻷﺤ�ــ ــﺎم اﻟﻬﺎﻤــ ــﺔ

زﻤـ ـ ــﺎت اﻟﻘـ ـ ــروض وﻋﻘـ ـ ــود اﻟضـ ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ،ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ــﺎت ﻤخصـ ـ ــص اﻟخسـ ـ ــﺎرة �مخصـ ـ ــص .وﻤـ ـ ــﻊ ذﻟـ ـ ــك،
�ﺎﻟنسـ ـ ــ�ﺔ ﻻﻟت ا

ض

ت

أ -اﻷﺤ�ﺎم اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ
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فروع الإمارات العربية املتحدة
رﺴوم ﺒنك�ﺔ

)(٤٨

)(٣٣

دﺨﻞ أﺨر�

)(٩٬٩٤٨

)(٣٬١٧٥

)(٣٬٧١٨

٧٬٣١٦

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻔرق

١٢١٬٥٦٣

٣٬٥٤٧٬٧٦٢

)(١٬٨٩٥٬٤٨٨

١٬٨١٧٬٦٦٧

٤٣٬٨٣٠

إ�ضﺎح:

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢٢٬٤٧٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ

)(١٬٠٥٤٬٨٠٦
١٬٨١٧٬٦٦٧

 -١٩اﻟمصروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹدار�ﺔ
٢٠١٩/٠١/٠١

ﺤتﻰ

_____________

ﺤتﻰ

٢٠٢٠/١٢/٣١
_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

ﺘكﻠ�� �ﺎﻗم اﻟﻌﺎﻤﻠ�ن واﻟنﻔﻘﺎت ذات اﻟصﻠﺔ

٤١٬٥٥٥

٤٣٬٣٠٥

ﻤصروﻓﺎت اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ )ﻴرﺠﻰ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟمﻼﺤ�ﺔ ) ٧د(.

٥٬٨٦١

٦٬١٢٠

إﻫﻼك اﻟﻌﻘﺎر واﻵﻻت واﻟمﻌدات )ﻴرﺠﻰ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟمﻼﺤ�ﺔ

٥٬٦٤٥

٢٦٦٤

اﻹ�جﺎر واﻟنﻔﻘﺎت ذات اﻟصﻠﺔ

٢٬١٦٣

٦٬٣٧٤

أﺨر�

١٠٬٣٧٤

١٣٬١١٠

٦٥٬٥٩٨

٧١٬٦٧٣

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻹﺠمﺎﻟﻲ
ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

ﻤن ﻋﺎم وﺤتﻰ

ﻟﻌﺎم

 ٥أﻋوام

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

٠٠٠

٠

٠

٠٠٠

أﻛثر ﻤن ٥

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

أﻋوام

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
٠٠٠

اﻷﺼوﻝ
٦١٧٬٠٩٦

٦١٧٬٠٩٦

٠

اﻟبنك�ﺔ ﻟد� اﻟبنك
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟمتحدة
اﻟمستحق ﻤن اﻟمﻘر

 -٢٠اﻟضراﺌب اﻟمﻔروﻀﺔ
� -خضﻊ اﻟبنك ﻟضراﺌب اﻟمﻔروﻀﺔ ﺒواﻗﻊ  %٢٠ﻤن اﻟدﺨﻞ اﻟﻔرد� اﻟخﺎﻀﻊ ﻟﻠضر��ﺔ ﻓﻲ اﻹﻤﺎرات ﻋن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﻤﺎرات

�ﺎﻟخﺎرج
١٬١٢٨٬٤٨٩

٢١٤٬٣١٣

٠

٠

١٬٣٤٢٬٨٠٢

١٠٨٬٤٩٣

٠

٠

٠

١٠٨,٤٩٣

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٢٠٢٠/٠١/٠١

٢٠١٩/٠١/٠١

ﺤتﻰ

٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ
�ﺎﻟخﺎرج

_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٣٬٧١٠

٣٬٥٩٥

٢٣٠٬٢٢٣

٥٥٬٧٦٣

٢٬٣٤٨٬٢٦٧

٠

٢٬٦٣٤٬٢٥٣

٩٩٬٨٢٦

٠

١٬٢٢٣٬٩٨٤

٠

١٬٣٢٣٬٨١٠

٠

٠

٠

٢٤٬٨٣٦

٢٤٬٨٣٦-

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
ﺼﺎﻓﻲ أﺼوﻝ
أﺨر�
اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت

رﺴوم اﻟضر��ﺔ

واﻟمﻌدات

 -اﻟﻌﺎم اﻟحﺎﻟﻲ

٤٬٩١٠

٣٬٧١٠

 -اﻟﻌﺎم اﻟسﺎﺒق

٤٤٬٣١١

١٥٬٠٦٦

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

٥٢٬٩٣١

٢٢٬٣٧١

اﻟضراﺌب اﻟمسددة أﺜنﺎء اﻟﻌﺎم

)(٤٨,٠٢١

)(١٨,٦٦١

اﻟرﺼ�د ﻋند ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم )رﺠﺎء اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟمﻠحو�ﺔ رﻗم (١٤

٤,٩١٠

٣,٧١٠

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

ﺤتﻰ

٢٠١٩/٠١/٠١ﺤتﻰ
٢٠١٩/١٢/٣١
�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
اﻟخسﺎرة اﻟمحﺎﺴب�ﺔ

)(٧٥٬٣١٢

)(٤٣٧٬٢١٨

اﻟتسو�ﺎت ﻷﻏراض ﻤحﺎﺴب�ﺔ

٩٩٬٨٦٢

٤٥٥٬٧٦٨

اﻷر�ﺎح اﻟتﻲ ﺘخضﻊ ﻟضر��ﺔ

٢٤٬٥٥٠

١٨٬٥٥٠

١٠٧٬٠٧٧

٠

١٬١٩٩٬٧٣٢

١٬٥١٩٬١٥٦

٣٨٤٬١١٨

٠

٣٬١٠٣٬٠٠٦

١٤٠٬٣٥٣

٧٠٬١٧٩

٠

٠

٢١٠٬٥٣٢

اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر

ﺨصوم أﺨر�

_______

١٬٢٠٠٬٦٧٠

٠

١٬٣٠٧٬٧٤٧

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ
�ﺎﻟخﺎرج
١٢١٬١٠٠

٠

٠

٠

١٢١٬١٠٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم

٢٬٦٦١٬٨٥٥

١٬٦٩٦٬٤١٢

٣٨٤٬١١٨

٠

٤٬٧٤٢٬٣٨٥

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻔرق

)(١٦٦٬٤٣٣

)(١٬٢٣٨٬٠٦٦

٣٬١٨٨٬١٣٣

٢٤٬٨٣٦

١٬٨٠٨٬٤٧٠

اﻟضراﺌب اﻟحﺎﻟ�ﺔ:

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد
اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢١٬٥٥٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ

)(١٬٠٦٣٬٠٨٣

ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق

٢٠٢٠/٠١/٠١
ﺤتﻰ

_______

_______

 -٢٥اﻟ��م اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟ�ﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ
 -ﺘمثﻞ اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمبﻠﻎ اﻟذ� �م�ن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﺘ�ﺎدﻝ أﺼﻞ أو ﺘسو�ﺔ ﻤدﻴوﻨ�ﺔ ﺒ�ن أ�راف ﺠﺎدﻴن ﻤن ﺨﻼﻝ ﺤجم

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
٤٬٩١٠
٤٤٬٣١١

١٥٬٠٦٦

٤٩٬٢٢١

١٨٬٧٧٦

ﻀراﺌب ﻤرﺤﻠﺔ

)(١٣٣٬٧٣٠

)(٣٦١٬٢١٧

اﻟضراﺌب ﻋن اﻟﻌﺎم

)(٨٤٬٥٠٩

)(٣٤٢٬٤٤١

اﻟضر��ﺔ ﺒنس�ﺔ  ٪٢٠اﻟم��ﻘﺔ

ﻤﺎد�ﺎ ﻋن اﻟ��م اﻟدﻓتر�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم� .ستند
ﻻ ﺘﻌتبر اﻟ��م اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠبنك ﻤختﻠﻔﺔ
ً
ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻻﻓتراض اﻟذ� ﺘضﻌﻪ اﻹدارة ﻟﻠ��م اﻟدﻓتر�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟسﺎﺌﻠﺔ أو اﻟمستحﻘﺔ ﻓﻲ

��ﺎ �ﺎﻟمﻘﺎرﻨﺔ �ﺎﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﻪ.
أﺠﻞ ﻗص�ر )أﻗﻞ ﻤن ﻋﺎم( ﺘﻘر ً

اﻟسﺎ�ﻘﺔ

٣١-١٢-٢٠٢٠
اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 -٢١اﻻﺤت�ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﺘت�ﻠب اﻟمﺎدة  ٢٣٩ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘحﺎد� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﺘحو�ﻞ  %١٠ﻤن ﺼﺎﻓﻲ

اﻟ��مﺔ

٢٠٢٠/١٢/٣١
_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟنﻘد واﻷرﺼدة اﻟبنك�ﺔ ﻟد� ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

٩٥٤٬٢٧٠

٦١٧٬٠٩٦

ﻤ�روﺤﺎ ﻤن :اﻟوداﺌﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻟد� ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

)(٥٦٬٩٨٦

)(٧٦٬٦٧٢

٨٩٧٬٢٨٤

٥٤٠٬٤٢٤

٠٠٠

ﻤن ﺨﻼﻝ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن

ﻛ�ﻒ اﻷر�ﺎح

ﺨﻼﻝ

واﻟ�سﺎﺌر

اﻟدﺨﻞ

اﻟمر�ز�

اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻻﺌتمﺎن
 اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ إن اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻟخ�ﺎ�ﺎت اﻻﻋتمﺎد واﻟضمﺎﻨﺎت ﺘﻠزم اﻟبنك �سداد دﻓﻌﺎت ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن اﻟﻌمﻼء ��ر� اﺴت�ﻔﺎءاﻟﻌم�ﻞ ﻟ�رو� اﻟﻌﻘد .ﺘمثﻞ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻓتراض أن اﻟم�ﺎﻟﻎ ﻤﻘدﻤﺔ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ وأن أ� ﻀمﺎﻨﺎت أو
اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﺨر� ﻟ�س ﻟﻬﺎ ��مﺔ إﻻ أن اﻟمبﻠﻎ اﻟتﻌﺎﻗد� ﻟﻼﻟتزاﻤﺎت ﻻ �مثﻞ �ﺎﻟضرورة ﻤت�ﻠ�ﺎت ﻨﻘد�ﺔ ﻤستﻘبﻠ�ﺔ ﻷن
اﻟﻌدﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻻﻟتزاﻤﺎت ﺴتنتﻬﻲ أو ﺘنتﻬﻲ دون أن ﻴتم ﺘمو�ﻠﻬﺎ

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷﺼدة اﻟبن�ﺔ ﻟد� اﻟ�ك

اﻟضمﺎﻨﺎت

_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
٧٣,٢٠١

٧٨,٧٥١

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١

�ﻌد ﻋﺎم

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻟﻌﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٥,٦٥١

٣١,٠٥٧
٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

�ﻌد ﻋﺎم
ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻟﻌﺎم
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٦٧٬٩٦٣

٧٨٬٧٥١

ﻤستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟمﻌتمدة ���ﻞ أﺤﺎد� ﻓﻲ أ� وﻗت ﻤن اﻟبنك.

درﻫم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠

٠

٩٥٤٬٢٧٠

٩٥٤٬٢٧٠

٠

ﻤستحق ﻤن اﻟبنوك اﻷﺨر�

٠

٠

١٬٠٧٢٬٩٢٠

٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠبنوك

٠

٠

٣٬٨٦٥

٠

٠

٠

٦٬٩٢١٬٦٣٤

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

٠

٠

٦٧٬٤٤٢

)(٨٬٤٧٩

٥٨٬٩٦٣

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

٩٬٥٩٠٬٥٠٨

)(٤٬٣١٤٬٠٧٣

٥٬٢٧٦٬٤٣٥

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

)(٤٬٣٠٥٬٥٩٤

ﻤستحﻘﺔ ﻟد� ﺒنزك أﺨر�

٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٠

٠

٣٬١٧١٬١٦٩

٠

٣٬١٧١٬١٦٩

اﻋت�ﺎر ﻤن ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم واﻟتﻲ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:
ًا
ﺤجز اﻟوداﺌﻊ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك واﻷﻤواﻝ اﻟسﺎﺌﻠﺔ اﻟمتﺎﺤﺔ

٠

٠

٦٤٠٬٣٧٧

٠

٦٤٠٬٣٧٧

ﻤستحﻘﺔ ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ
�ﺎﻟخﺎرج
ﻤدﻴوﻨ�ﺎت أﺨر�

٠

٠

١٢٦٬٨٧٤

٠

١٢٦٬٨٧٤

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

٤٬٨٥٨٬٢٦٠

٠

٤٬٨٥٨٬٢٦٠

٢٠٢٠/١٢/٣١

___________

٣١

أﻗﻞ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر
ﻤن ﺜﻼﺜﺔ
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
٠٠٠

اﻟ��مﺔ

اﻟ��مﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

�ﺎﻨ�ﻔﺎض اﻟ��مﺔ

٢٠٢٠/١٢/٣١

ﻤن ﻋﺎم وﺤتﻰ

٢٠٢٠/١٢/٣١
اﻹﺠمﺎﻟﻲ

أﻛثر ﻤن ٥

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

أﻋوام

٠٠٠

اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة

 -ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻻﺌتمﺎن واﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ .ﺘتم اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﻤن

ﻤن ﺨﻼﻝ

)اﻟ�سﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

ﺨﻼﻝ

ﻗﺎﺌمﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ(

٠

اﻟدﺨﻞ

اﻷر�ﺎح

اﻟ�ﺎﻤﻞ

واﻟ�سﺎﺌ

اﻷﺨر

٠٠٠

٠٠٠

ر
درﻫم

درﻫم

إﻤﺎراﺘﻲ

إﻤﺎراﺘﻲ

 ٠٠٠درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 ٠٠٠درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 ٠٠٠درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة اﻟبنك�ﺔ

٠

٠

٦١٧٬٠٩٦

٦١٧٬٠٩٦

٠

ﻟد� اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ
٠

٠

٤٩٩٬٥٦٥

٠

٤٩٩٬٥٦٥

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج
١٬٣٤٢٬٨٠٢

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

٠

٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٠

٠

١٠٨٬٤٩٣

٠

٠

٧٬١٤١٬٠٦٤

٠

١٬٣٤٢٬٨٠٢

٠

١٠٨٬٤٩٣

)(٤٬٥٠٦٬٨١١

٢٬٦٣٤٬٢٥٣

اﻷﺨر�

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ
اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
اﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

٠

٠

١٠٣٬٨٩١

)(٨٬٤٧٩

٩٥٬٤١٢

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

٩٬٨١٢٬٩١١

)(٤٬٥١٥٬٢٩٠

٥٬٢٩٧٬٦٢١

اﻟمستحق ﻟد� ﺒنوك

٠

٠

١٬٣٠٧٬٧٤٧

٠

١٬٣٠٧٬٧٤٧

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٠

٠

٣٬١٠٣٬٠٠٦

٠

٣٬١٠٣٬٠٠٦

٠

٠

٢١٠٬٥٣٢

٠

٢١٠٬٥٣٢

٠

٠

٩٨٬١٩٥

٠

٩٨٬١٩٥

٠

٠

٤٬٧١٩٬٤٨٠

٠

٤٬٧١٩٬٤٨٠

اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ

 -٢٧إدارة اﻟم�ﺎطر اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -٢ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ.
 -٣ﻤخﺎ�ر اﻟسوق )ﺘ�تمﻞ ﻋﻠﻰ ﻤخﺎ�ر ﺴﻌر ﻟﻔﺎﺌدة وﻤخﺎ�ر أﺴﻌﺎر اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ واﻟمخﺎ�ر اﻟسﻌر�ﺔ(.
 -٤اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ.

اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ .ﻴتم ﻤنﺢ ﻤدﻴر� اﻟمخﺎ�ر اﻟصﻼﺤ�ﺔ ،ﻀمن إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ اﻟخﺎص �ﺈدارة اﻟمخﺎ�ر ،وﻫذا ﻟﻠمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼت
ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن� .ذﻟك �ﻌمﻞ ﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻋﻠﻰ ﻤرا��ﺔ اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ واﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ .ﺘﻌد وﺤدة ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

اﻟ�ز�نﺔ

 ﺘﻌد اﻟخز�نﺔ ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن إدارة اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك و���ﻠﻪ اﻟمﺎﻟﻲ ��ﻞ� .ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌد ﻤسؤوﻟﺔ ���ﻞأﺴﺎﺴﻲ ﻋن ﻤخﺎ�ر اﻟتمو�ﻞ واﻟس�وﻟﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

�ﺎﻟخﺎرج
١٬٠٧٢٬٩٢٠

٠

٠

٠

١٬٠٧٢٬٩٢٠

٣٬٨٦٥

٠

٠

٠

٣٬٨٦٥

اﻟبنوك اﻷﺨر�

ا اﻟتدﻗ�ق اﻟداﺨﻠﻲ
 -ﻴتم ﺘدﻗ�ق ﻋمﻠ�ﺎت إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟبنك ���ﻞ دور� ﺒواﺴ�ﺔ اﻟمسؤوﻟون ﻋن اﻟتدﻗ�ق اﻟداﺨﻠﻲ واﻟذﻴن �ﻘوﻤون

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ
اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻹدارة و�ﻘدم اﻟتﻘﺎر�ر �ﺎﻟنتﺎﺌﺞ ﻤﻊ رﻓﻊ اﻟتوﺼ�ﺎت إﻟﻰ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ.

�ﺎﻟخﺎرج
٢٠٨٬١٩١

٤٬٨٦٢

٢٬٤٠٢٬٩٨٧

٠

٦١٬٥٩٣

٠

١٬٣٥٧٬٧١٤

٠

١٬٤١٩٬٣٠٧

٠

٠

٠

٦٣٬٤٣٥

٦٣٬٤٣٥

٢٬٨٧١٬٢١٦

٤٬٨٦٢

٣٬٧٦٠٬٧٠١

٦٣٬٤٣٥

٦٬٧٠٠٬٢١٤

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
أﺨر�
واﻟمﻌدات

أﻨ�مﺔ ��ﺎس اﻟم�ﺎطر واﻹ�ﻼغ ﻋنﻬﺎ
 ﺘتم اﻟمرا��ﺔ واﻟس��رة ﻋﻠﻰ اﻟمخﺎ�ر ���ﻞ أﺴﺎﺴﻲ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟحدود اﻟتﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻟبنك .ﺘﻌ�س ﺘﻠك اﻟحدود إﺴتراﺘ�ج�ﺔاﻟﻌمﻞ واﻟب��ﺔ اﻟسو��ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك� ،ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤستو� اﻟمخﺎ�ر اﻟذ� �ﻘبﻠﻪ اﻟبنك ﻤﻊ اﻟتﺄﻛ�د أ�ضﺎ ﻋﻠﻰ اﻟصنﺎﻋﺎت
اﻟمختﺎرة� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ،ﻓﺈن اﻟبنك �ﻘوم �مرا��ﺔ و��ﺎس اﻟﻘدرة اﻟكﻠ�ﺔ ﻟتحمﻞ اﻟمخﺎ�ر �ﺄﻛمﻠﻬﺎ واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟتﻌرض
اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠمخﺎ�ر ﻤن ﺨﻼﻝ ﺠم�ﻊ أﻨواع وأﻨ��ﺔ اﻟمخﺎ�ر .
 -ﻴتم ﻓحص اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمجمﻌﺔ ﻤن �ﺎﻓﺔ اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ وﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻤن أﺠﻞ ﺘحﻠ�ﻠﻬﺎ وﺘﻌر�� اﻟمخﺎ�ر اﻟ��رة واﻟس��رة

٨٢٥٬٠١٣

٩٤٬٨٢٧

٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

١٬٢٢٦٬٩٦٦

١٬٧٤٦٬٩٤٩

١٩٧٬٢٥٤

٠

٣٬١٧١٬١٦٩

٥٨٥٬٣٧٥

٥٥٬٠٠٢

٠

٠

٦٤٠٬٣٧٧

اﻷﺨر�

ﻋﻠ�ﻬﺎ .ﻴتم رﻓﻊ ﺘﻠك اﻟمﻌﻠوﻤﺎت وﺸرﺤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ وﻟجنﺔ اﻟمخﺎ�ر ورﺌ�س �ﻞ ﻗسم ﻤن أﻗسﺎم اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ.

�ﺎﻟخﺎرج
١١٢٬٢٩٩

٣٬٥٧٢

١٥٬٦٨٥

١٩٬٦٠٥

٢٬٧٤٩٬٦٥٣

١٬٩٠٠٬٣٥٠

٢١٢٬٩٣٩

١٩٬٦٠٥

٤٬٨٨٢٬٥٤٧

)(١٠٠٬٠١٥

ﺨﻼﻝ ﻨﻔس اﻟمرﺤﻠﺔ
ر ﻤن
اﻟرﺼ�د اﻋت�ﺎ ا

٤٠٬٢٢٨

٢٬٧٧٤٬٢٢٧

١٥٬٠٦١٬٤١٩

١٢٬٢٤٦٬٩٦٤

اﻻﺌتمﺎن اﻟ�ﺎﻤﻞ �ﻞ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر واﻟذ� ﻴتم وﻀﻌﻪ ﻟتزو�دﻩ ��ﺎﻓﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟضرور�ﺔ ﻟتﻘ��م واﺴتنتﺎج اﻟمخﺎ�ر اﻟمرﺘ��ﺔ
�ﺎﻻﺌتمﺎن اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.
 -ﻴتم ﻋﻠﻰ ﺠم�ﻊ اﻟمستو�ﺎت داﺨﻞ اﻟبنك ،رﻓﻊ ﺘﻘﺎر�ر اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﺘم إﻋدادﻫﺎ ﺨص�صﺎ وﺘوز�ﻌﻬﺎ ﻤن أﺠﻞ ﻀمﺎن �ﺄن

ﺤدود اﻟسوق واﻻﺴتثمﺎرات اﻟمﻠك�ﺔ واﻟس�وﻟﺔ ﻫذا �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ� ﺘ�ورات ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟمخﺎ�ر اﻷﺨر�.
ﺘ���� اﻟم�ﺎطر

 -اﻟتحوﻝ ﻤن اﻟمرﺤﻠﺔ رﻗم  ١ﺤتﻰ

)(٥٠

٥٠

٠

٠

ﺘحر�ﺎت أﺨر� ﺨﻼﻝ ﻨﻔس اﻟمرﺤﻠﺔ

٠

٠

٢٧٥٬٦٠٢

٢٧٥٬٦٠٢

٢٠٢٠

اﻟمصروﻓﺎت اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم

)(٥٠

ﺠودة اﺌتمﺎن

ﺼﺎﻓﻲ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟم��و�ﺔ

٠

٠

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

اﻟرﺼ�د ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٩

١٦٦٬٩٨١

١٢٢

٤٬٣٤٨٬١٨٧

٤٬٥١٥٬٢٩٠

 -اﻟتحوﻝ ﻤن اﻟمرﺤﻠﺔ رﻗم  ١ﺤتﻰ

٧٠

)(٧٠

٠

٠

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﺨر�

اﻟمرﺤﻠﺔ رﻗم ٢

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

اﻷﺨر�

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

ﺘحر�ﺎت أﺨر� ﺨﻼﻝ ﻨﻔس اﻟمرﺤﻠﺔ

٠

٠

)(٤٩٬٨٣٦

)(٤٩٬٨٣٦

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟمصروﻓﺎت اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم

٧٠

)(٧٠

)(٤٩٬٨٣٦

)(٤٩٬٨٣٦

ﻗبﻞ ﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر.

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

٥٬٣٩١

١٢٬٢٤١٬٥٧٣

٥٬٣٩١

اﻹﻗراض اﻟتجﺎر�  /اﻟم�ﺴسﻲ

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

٣٤٬٥١٦

٥٬٧١٢

١٣٧٬٧٤٢

٢٬٥٠١

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

٢,٥٧٤,٦٦٣

١٩٩٬٥٦٤

٢٬٤٧٤٬٨٣٢

٣٠٧٬٤٥٤

اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ

٢٬٦١٤٬٥٧٠

١٢٬٤٤٦٬٨٤٩

٢٬٦١٧٬٩٦٥

١٢٬٦٣١٬٣٥٦

اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

اﻟرﺼ�د ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٨

١٦٧٬٣٠١

٧٢

٤٬١٢٤٬٦٠٩

٤٬٢٩٢

٥٠

١٢٬٣٢١٬٤٠١

ﺘﻠك اﻟحدود �صورة دور�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻠبنك وأ�ضﺎ ���ﻞ دور� ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ

٠٠٠

٠٠٠

٢٧٥٬٦٠٢

ﺨسﺎرة

اﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤﻔصﻠﺔ ﺘحدد اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمﻘبوﻟﺔ ﻟبﻠد ﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻘ��م وﻤرا��ﺔ اﻟمخﺎ�ر اﻟﻌﺎﺒرة ﻟﻠحدود .ﻴتم ﻤراﺠﻌﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

)(٥٢٬٠٢٤

ﻤ��وك ��ﻪ

 -ﻟﻘد وﻀﻌت إدارة اﻟبنك اﻟحدود ﻟﻠدوﻝ ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟﻌﺎﺒرة ﻟﻠحدود .ﻴتم ﺘحدﻴد اﻟحدود اﻟخﺎﺼﺔ ﺒدوﻟﺔ ﻤﻌ�نﺔ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﺴ�ﺎﺴﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

٢٧٥٬٦٠٢

٠

�موﺠب اﻟصﻼﺤ�ﺔ اﻟكبر� ﻟﻠجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ أو ﻟﻠمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ.

اﻟح�ﺎة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

)(٥٢٬٠٢٤

٥٬٣٩١

اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟمﺎ ﻫو ﻤﻌموﻻ �ﻪ ﻤن وﻗت ﻷﺨر.

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

اﻟمرﺤﻠﺔ رﻗم ٢

 ٣١د�سمبر

٨٬٨٤٨٬٩٧١

 -ﺘخضﻊ ﺠم�ﻊ �ﻠ�ﺎت اﻻﺌتمﺎن اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻹﻗراض اﻟمؤﺴسﻲ واﻟتجﺎر� ﻟﻠس�ﺎﺴﺎت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ ﻟﻠبنك وأ�ضﺎ إﻟﻰ

 ١٢ﺸﻬر

اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك

)(١٨٧٬٩٠٢

١٬٥٤٠٬٣٠٢

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
٢٬٧٢٠٬٢٠٦

ﺼﺎﻓﻲ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟم��و�ﺔ

٠

٠

)(١٥١٬٣٨١

)(١٥١٬٣٨١

اﻟرﺼ�د ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٩

١٦٧٬٠٥١

٥٢

٤٬١٤٦٬٩٧٠

٤٬٣١٤٬٠٧٣

اﻟز�ﺎدة اﻟكب�رة ﻓﻲ اﻟم�ﺎطر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ
 �ﺄﺨذ اﻟبنك ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻤرور اﻷﺼﻞ اﻟمﺎﻟﻲ ﺒز�ﺎدة �ب�رة ﻓﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﻫذا ﻋند وﻗوع ز�ﺎدة �ب�رة ﺨﻼﻝ ﻋﺎمﻤﻌ�ن ﻤن اﻻﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘحدث ﺒ�ن ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﺄﺴ�س اﻟخﺎص ﺒتسﻬ�ﻞ ﻤﻌ�ن واﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ
وﺘﺎر�ﺦ ﺘصور اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ.

اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟكم�ﺔ

ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺴ�ﺎﺴﺔ اﻟبنك ﻟﻠمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘصن�ﻔﺎت د��ﻘﺔ ﺤوﻝ اﻟمخﺎ�ر اﻷﺨ�رة ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤحﻔ�ﺔ اﻻﺌتمﺎن .ﺘﻌمﻞ ﻫذﻩ
اﻟس�ﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘسﻬ�ﻞ إدارة اﻟمخﺎ�رة اﻟموﺠودة وﻋﻘد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺤوﻝ اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر اﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ �ﺎﻓﺔ ﺨ�و� اﻷﻨ��ﺔ
اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟمنﺎ�ق اﻟجﻐرا��ﺔ واﻟمنتجﺎت� .ﻌد ﻨ�ﺎم اﻟتصن�� ﻤدﻋوﻤﺎ �مجموﻋﺔ ﻤتنوﻋﺔ ﻤن اﻟتحﺎﻟ�ﻞ اﻟمﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟسو��ﺔ اﻟتﻲ ﺘمت ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ وﻫذا ﻟتﻘد�م اﻟمدﺨﻼت اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟ��ﺎس اﻟمخﺎ�ر اﻟن��رة.

ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻤر اﻟمﻘرض ﺒز�ﺎدة �ب�رة ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟتﻲ �م�ن ﺤدوﺜﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟكم�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ:
 ﺘجﺎوز ﻤوﻋد اﻻﺴتحﻘﺎق. -ﺘﺄﻛﻞ ﺼﺎﻓﻲ اﻟ��مﺔ.

 -ﻴرﺠﻰ اﻻ�ﻼع ﻋﻠﻰ اﻟتحﻠ�ﻞ اﻟزﻤنﻲ ﻟﻠمرﺤﻠﺔ رﻗم  ٢اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﺴتثمﺎر وﺘمو�ﻞ اﻷﺼوﻝ وﻓﻘﺎ ﻟتصن�� اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -أﻨ��ﺔ اﺤت�ﺎﻟ�ﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

 إﻋﺎدة اﻟﻬ��ﻠﺔ اﻟمتﻌثرة. ﺨرق اﻟﻌﻬود اﻟمﺎﻟ�ﺔ. اﻀ�راب �ﺎرز ﻓﻲ اﻟﻌمﻠ�ﺎت.ﺸﻬر

ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ٣

ﺼﻼﺤ�ﺎت اﻻﻋتمﺎد إﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ .ﻴتم ﺘخص�ص ﻤستو�ﺎت اﻟصﻼﺤ�ﺔ اﻟمختﻠﻔﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

أﺸﻬر

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻟصﺎﻟﺢ ﺒراﻤﺞ اﻋتمﺎد اﻟمنتجﺎت واﻟتوﻗﻌﺎت اﻟخﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ واﻟﻘروض اﻟ�خص�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟبراﻤﺞ اﻟمنتﺞ� .حتو� �ﻞ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎص

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

ﻟﻺرﺸﺎدات اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻓﻲ ﺴ�ﺎﺴﺔ اﻟمنتﺞ اﻟمﻌتمدة ﻤنﻘبﻞ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ .ﻴتم ﺘﻔو�ض �ﺎﻓﺔ

ر ﻤن  ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
اﻋت�ﺎ ا

 -اﻷداء اﻟت�ﻐ�ﻠﻲ.

أﻛثر ﻤن  ٣أﺸﻬر

اﻹﺠمﺎﻟﻲ
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
٠٠٠

��� -ﻞ رأس اﻟمﺎﻝ.

اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

٠

٠

١١٬٩٤٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

٠

٠

٣٬٨٦٥

٣٬٨٦٥

 -ﻴوﻀﺢ اﻟجدوﻝ أدﻨﺎﻩ اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟم�وﻨﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج

واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ اﻟم�تﻘﺎت .ﻴتم ﻋرض اﻟ��مﺔ اﻟكبر� ﻟﻠحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻗبﻞ إﻨزاﻝ أﺜر اﻟتخ��� وﻫذا ﻤن

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

٠

٥٬٧١٢

٠

٥٬٧١٢

ﺨﻼﻝ اﺴتخدام اﻟمﻌﺎوﻀﺔ اﻟرﺌ�س�ﺔ واﺘﻔﺎ��ﺎت اﻟضمﺎﻨﺎت واﻟمخصصﺎت اﻟمحتجزة واﻟواردة ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر.

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

١٨٬٧١١

١٨٬٧١١

٠

٥٬٧١٢

٣٤٬٥١٦

٤٠٬٢٢٨

اﻟحد اﻷﻗصﻰ

اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

ﻟﻠتﻌرض ﻟﻠم�ﺎطر

اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟنو��ﺔ:

�ﺎﻟخﺎرج

ر ﻤن  ٣١د�سمبر ٢٠١٩
اﻋت�ﺎ ا

اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

٥٦٣٬٢١٤

اﻟمتحدة

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج

) ٧أ(

٥٧٠٬٣٧٧

٤٩٩٬٥٦٥

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك اﻟخر�

) ٨أ(

١٬٠٧٢٬٩٢٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

٩

٣٬٨٦٥

١٠٨٬٤٩٣

�ﺎﻟخﺎرج
اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

١٠

١٢٬٤٤٦٬٨٤٩

١٢٬٦٣١٬٣٥٦

أﺼوﻝ أﺨر�

١١

٦٧٬٤٤٢

١٠٣٬٨٩١

١٥٬٠٦١٬٤١٩

١٥٬٢٤٩٬٣٢١

ﻤدﻴوﻨ�ﺎت ﻤ�رو�ﺔ

ﺸﻬر

ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ٣

أﻛثر ﻤن  ٣أﺸﻬر

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

أﺸﻬر

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

٠٠٠

٧٣٬٢٠١

٧٨٬٧٥١

١٥٬١٣٤٬٦٢٠

١٥٬٣٢٨٬٠٧٢

 ﺘتم إدارة ﺘر�ز اﻟمخﺎ�ر ﻤن ﻗبﻞ ﻨ��ر اﻟﻌم�ﻞ وﻫذ ﻤن ﺤ�ث اﻟح�ز اﻟجﻐراﻓﻲ واﻟﻘ�ﺎع اﻟصنﺎﻋﻲ� .ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ �م�نﻤن ﺨﻼﻝ اﻟمنﺎ�ق اﻟجﻐرا��ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ
اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

ﻟﻠم�ﺎطر

ﻟﻠم�ﺎطر

_______ ٢٠٢٠/١٢/٣١

_______ ٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ٠٠٠

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ٠٠٠

اﻟﻘ�ﺎع اﻟصنﺎﻋﻲ

١٣٬١٢٢٬٥٤٠
١٬٩٣١٬٩٠١

٢٬٢٢٤٬٩٩٠

٦٬٩٧٨

١٧٬٨٤٩

١٥٬٢٤٩٬٣٢١

اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

ﻟﻠم�ﺎطر

ﻟﻠم�ﺎطر

_______٢٠٢٠/١٢/٣١

_______٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ٠٠٠
٤١٧٬٩٨٣

١٠٬٠١٨٬٢٦٢
٤٢٣٬٤٧٨

٠

١٠٨٬٤٩٣

١٠٨٬٤٩٣

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج
اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

٠

٢٬٥٠١

٠

٢٥٠١

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

١٧٬٣٠٩

١٧٬٣٠٩

٢٬٥٠١

١٣٧٬٧٤٢

١٤٠٬٢٤٣

٠

 ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﺄﺨر اﻟمﻘرض ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻷﻛثر ﻤن  ٦٠ﻴوم ﻋن اﻟمدﻓوﻋﺎت اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ،ﻴتم ﺘ�ب�ق اﻟمسﺎﻨد اﻟمﺎﻟ�ﺔ و�تم اﻋت�ﺎرأن اﻷﺼﻞ اﻟمﺎﻟﻲ ﻗد ﻤر ﺒز�ﺎدة �ﺎرزة ﻓﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟمدﻤجﺔ ﻓﻲ ﻨمﺎذج اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ.
 ﻴتم دﻤﺞ اﻟتﻘ��م اﻟخﺎص �ﺎﻟز�ﺎدة اﻟ�ﺎرزة ﻓﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﺤسﺎب اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻀمن اﻟمﻌﻠوﻤﺎتاﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ،ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ،وﻫذا ﻋند اﻟ��ﺎم ﺒتﻘ��م اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ و�ﺠراء ﺘحﻠ�ﻞ اﻻﻗتصﺎد اﻟكﻠﻲ واﻟﻌواﻤﻞ اﻟمﺎﻟ�ﺔ
واﻟمخﺎ�ر اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟحر�ﺎت اﻟتﻲ ﻴتم أﺨذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر وﻤنﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴب�ﻞ اﻟمثﺎﻝ ،اﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟخ�ﺄ اﻟتﻲ ﻴتم اﻟتنبؤ ﺒﻬﺎ ﻤن
ﺨﻼﻝ اﺴتخدام �روف اﻷﺤداث اﻟمﺎﻀ�ﺔ واﻟنتﺎﺌﺞ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ .ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟبنك �ﺈﺠراء اﻟتحﻠ�ﻞ اﻟتﺎر�خﻲ وﺘﻌر�� اﻟمتﻐ�رات
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻤثﻞ إﺠمﺎﻟﻲ ﻨمو إﺠمﺎﻟﻲ اﻟنﺎﺘﺞ اﻟﻘوﻤﻲ واﻟ��ﺎﻟﺔ واﻟتضخم وأﺴﻌﺎر اﻟبتروﻝ وﻤﺎ إﻟﻰ ذﻟك واﻟتﻲ ﺘؤﺜر

اﻟضمﺎﻨﺎت واﻟتﻌز�زات اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻷﺨر� اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ
 �ﻌتمد ﻤبﻠﻎ وﻨوع اﻟضمﺎن اﻟم�ﻠوب ﻋﻠﻰ ﺘﻘ��م اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟن��ر� .حتو� دﻟ�ﻞ اﻻﺌتمﺎن ﻋﻠﻰ إرﺸﺎداتﻋﻠ�ﻬﺎ ،ﻤن اﻟ�ر�ﺎت أو اﻷﻓراد ،ﻓﻬﻲ ،اﻟنﻘد واﻟسندات واﻟمصروﻓﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟمﻠك�ﺎت اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ واﻟمخزن واﻟذﻤم اﻟتجﺎر�ﺔ
اﻟمدﻴنﺔ واﻟضمﺎﻨﺎت.
 ﺘﻌمﻞ ﻟجنﺔ اﻻﺌتمﺎن اﻹﻗﻠ�م�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرا��ﺔ اﻟ��مﺔ اﻟسو��ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟضمﺎن اﻟبنكﻲ ،ﺤﺎﻝ اﺤت�ﺎﺠﻪ ،وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎقاﻟرﺌ�سﻲ .ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ،ﻓﺈﻨﻪ ﻟم ﻴتم ﺘحدﻴث اﻟتﻘدﻴرات اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟ��م اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﻘ��م اﻟﻘرض أو ﺨﻔض ��متﻪ ���ﻞ
ﻤنﻔرد .ﻴتم ﺤجز اﻟضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ ﻋﺎدة ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟتﻲ ﻴتم دﻓﻌﻬﺎ ﻤﻘدﻤﺎ إﻟﻰ اﻟبنوك.

ﻋﻠﻰ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ واﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ��ﻞ ﻤحﻔ�ﺔ .ﻻ ﺘتسم اﻟمدﺨﻼت واﻟنمﺎذج اﻟمستخدﻤﺔ ﻓﻲ
ﺤسﺎب اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ �ﺎﻟصﻔﺎت اﻟسو��ﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ إﻋداد اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ .وﻟﻌ�س ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم ﺘنﻔ�ذ
ﺘسو�ﺎت ﻨو��ﺔ �تسو�ﺔ ﻨ�ﺎﻤ�ﺔ ﻤستخدﻤﺔ ﺤ�م ﺨب�ر اﻻﺌتمﺎن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمتﺎﺤﺔ ﻤن ﻤصﺎدر ﻤوﺜوﻗﺔ.
 �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠتوﻗﻌﺎت اﻻﻗتصﺎد�ﺔ ،ﻓﺈن اﻟتوﻗﻌﺎت وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ اﻟخﺎﺼﺔ ﺒوﻗوع أﺤداث إﻨمﺎ ﻫﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ درﺠﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﻋدماﻟ�ﻘ�ن�ﺔ اﻷﺼ�ﻠﺔ ،وﻤن ﺜم ﻓمن اﻟمم�ن أن ﺘكون اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟواﻗ��ﺔ ﻤختﻠﻔﺔ �صورة �ب�رة ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟتﻲ ﺘم ﺘوﻗﻌﻬﺎ� .ﺄﺨذ اﻟبنك
�ﻌ�ن اﻻﻋت�ﺎر ﻟتﻠك اﻟتنبؤات اﻟتﻲ ﺘمثﻞ اﻟتﻘدﻴر اﻷﻤثﻞ اﻟخﺎص ﺒﻬﺎ واﻟخﺎص �ﺎﻟنتﺎﺌﺞ اﻟمم�نﺔ واﻟتﻲ ﻗﺎﻤت ﺒتﻘ��م اﻟنتﺎﺌﺞ ﻏ�ر
اﻟمت واﻓﻘﺔ وﻏ�ر اﻟمت�ﺎﺒﻬﺔ داﺨﻞ ﻤحﺎﻓ� اﻟبنك اﻟمختﻠﻔﺔ وﻫذا ﻤن أﺠﻞ إرﺴﺎء اﻟتصورات اﻟمختﺎرة واﻟتﻲ ﺘﻌد ﻤمثﻼ ﻤﻼﺌمﺎ

 -ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺴ�ﺎﺴﺔ اﻟبنك ﻓﻲ اﻟتخﻠص ﻤن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟتﻲ أﻋ�د اﻤتﻼﻛﻬﺎ ��ر�ﻘﺔ ﻤن�مﺔ .ﻴتم اﺴتخدام ﺘوز�ﻌﺎت اﻷر�ﺎح ﻟتﻘﻠ�ﻞ

ﻟن�ﺎق ﻋدﻴد ﻤحتمﻞ ﻤن اﻟس�نﺎر�وﻫﺎت اﻟمم�نﺔ.

أو ﻟسداد اﻟم�ﺎﻟ�ﺎت اﻟمستحﻘﺔ .و�وﺠﻪ ﻋﺎم ،ﻓﺈن اﻟبنك ﻻ �ﻘوم ﺒت�ﻐ�ﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟتﻲ أﻋ�د اﻤتﻼﻛﻬﺎ ﻟﻼﺴتخدام اﻟتجﺎر�.

اﻟم�ﺎطر ﺨﺎرج اﻟم�زاﻨ�ﺔ

إﺠراءات ﻤراﺠﻌﺔ اﻻﺌتمﺎن وﺘصن�� اﻟﻘروض

� -ﻘوم اﻟبنك ﺒت�ب�ق ﻨﻔس ﺴ�ﺎﺴﺎت إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟخﺎﺼﺔ �مخﺎ�ر ﺨﺎرج اﻟم�زاﻨ�ﺔ ﻤثﻠمﺎ ﺘﻘوم �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟمخﺎ�ر اﻟموازﻨﺔ.

 -ﺘتﻌﻬد إدارة اﻟمراﺠﻌﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻠبنك �ﺈﺠراء ﺘﻘ��م ﻤستﻘﻞ ﻟﻠجودة ���ﻞ دور� ﻫذا �ﺎﻟتواﻓق ﻤﻊ اﻹرﺸﺎدات اﻟخﺎﺼﺔ

ﻓﻲ ﺤﺎﻝ وﺠود اﻟتزاﻤﺎت �ﺈﻗراض اﻟﻌمﻼء واﻟن�راء ،ﻓﺈن ﺘﻠك اﻻﻟتزاﻤﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘخضﻊ ﻟس�ﺎﺴﺎت اﻹدارة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

وﻤ�ﺎﻛﻞ اﻷداء اﻟمحتمﻠﺔ.
 ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﺄﺨر ﺴداد ��مﺔ اﻻﺌتمﺎن ﻋن  ٩٠ﻴوﻤﺎ أﻛثر ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم ﺘﻌﻠ�ق اﻟﻔﺎﺌدة وﻻ ﺘﻌد ﻤدﻴنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨﻞ .ﻴتم ﺘخص�صﻤخصصﺎت ﻤﻌ�نﺔ ﻻﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟمصنﻔﺔ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ إﻤ�ﺎﻨ�ﺔ اﻻﺴترداد اﻟمحتمﻞ ﻟﻠم�ﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ
وﺘصن�ﻔﺎت اﻟمخﺎ�رة اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺼوﻝ.

�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ .ﻗد �ﻌتمد اﻟحصوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟضمﺎن اﻟبنكﻲ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟن��ر اﻟ�ب�ﻌﺔ اﻟخﺎﺼﺔ
�ﺎﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ.
وﻓﻘﺎ ﻟدﻟ�ﻞ اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻻﺤت�ﺎطﻲ ً

 ﻗﺎم اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة �ﺈﺼدار اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩ﻓﻲ  ٣٠اﺒر�ﻞ ٢٠١٨ﻫذا ﻤن ﺨﻼﻝ
اﻹﺸﻌﺎر اﻟذ� �حمﻞ اﻟرﻗم اﻟمرﺠﻌﻲ CBUAE/ BSD/ ٢٠١٨/ ٤٥٨

ﺘصن�� اﻟم�ﺎطر اﻟداﺨﻠ�ﺔ

�ستخدم اﻟبنك ﻨمﺎذج ﺘصن�� اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ واﻟمصممﺔ ﻟ�راﺌﺢ ﺼنﺎ��ﺔ ﻤتنوﻋﺔ  /اﻟن�راء� .ﻘوم

١٨٢٬٧٠٥

١٧٣٬٤٢١

اﻟخدﻤﺎت

١٬٠٩١٬٥٢٥

اﻟﻘروض اﻟ�خص�ﺔ

٨٢٬٢٢٣

٩٢٬٧٠٩

اﻟتصن�ﻊ

٦٥٧٬٨٩٩

٥٧٩٬٤٧٧

اﻟنﻘﻞ واﻻﺘصﺎﻻت

٨٬٢٥١

١١٬٣٠٠

اﻟمؤﺴسﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

٢٬٧١٤٬٣٥٩

٢٬٧٢٠٬٣٧٣

١٥٬٠٦١٬٤١٥

١٥٬٢٤٩٬٣٢١

اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنوك

اﻟمﻘرض ﺒتجم�ﻊ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻟﻘرض ﻓﻲ وﻗت اﻟت�ب�ق ،ﻤنﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴب�ﻞ اﻟمثﺎﻝ ،اﻟوﻀﻊ اﻟمﺎﻟﻲ وﻤستو�

اﻟتﻲ ﺘتبنﻰ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة )اﻟدﻟ�ﻞ(.

اﻟضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ ووﻀﻊ اﻟسوق وﺸر�حﺔ اﻷﻋمﺎﻝ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻌمﻼء وﺴمﻌﺔ اﻟﻌمﻼء واﻹدارة اﻟمﺎﻟكﺔ و�دارة اﻟحسﺎ�ﺎت،

 -ﺘﺄﺘﻲ اﻟتسو�ﺔ ﺒ�ن اﻟمخصصﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟخﺎﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمن�ور رﻗم  ٢٨/٢٠١٠اﻟصﺎدر ﻋن اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

واﻟتﻲ ﻴتم إدﺨﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻨموذج اﻟتصن�� .ﻴتم ﺘد��م ﻫذﻩ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت �ﺎﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟخﺎرﺠ�ﺔ اﻟمدﺨﻠﺔ إﻟﻰ اﻟنموذج.
 -ﻟﻘد ﺘم وﻀﻊ ﺨر��ﺔ ﺒتصن�ﻔﺎت اﻟمخﺎ�ر داﺨﻞ ﻤراﺤﻞ اﻟخسﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟمحددة أدﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة واﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:
اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻻﺤت�ﺎطﻲ :ﻋﺎﻤﺔ

اﻟمرﺤﻠﺔ

اﻟتصن��

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+,

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

Aa-, Ab-, Ac-, Ba-, Bb-, Bc-, Ca-, Cb-,

-٠١-٢٠١٩

Cc-

 -ﻟﻘد ﺘم ﺘﻌر�� اﻟتصن�ﻔﺎت اﻟمذ�ورة أﻋﻼﻩ �مجموﻋﺔ ﻤن اﻟم�وﻨﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتصن�ﻔﺎت اﻟم�تﻘﺔ ﻤن ﻤجموﻋﺎت ﻤتنوﻋﺔ

إدارة اﻟم�ﺎطر اﻟنموذﺠ�ﺔ� -ستخدم اﻟبنك ﻋدد ﻤن اﻟنمﺎذج اﻟكم�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻴد ﻤن أﻨ��تﻪ اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟتجﺎر�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ

ﻋﻠﻰ ﺘنﻔ�ذ اﻟت�و�ر اﻟمتﻌﻠق �ﺎﻟنموذج وأداء اﻟنمﺎذج اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

٣١

اﻟمجموﻋﺔ

ﻤ�ون اﻟتصن��

اﻟنطﺎق

_______

٠٠٠

ﻤخﺎ�ر اﻟﻘدرة

A

١٠٠ - ٦٥

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

B

٦٤ - ٣٠

٠٠٠

C

–٢٩ - ٠

a

١٠٠ - ٦٥

ﻤخﺎ�ر اﻷداء

b

ﻤ�روﺤﺔ ﻤن :ﻤخصصﺎت اﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟمرﺤﻠﺔ اﻟثﺎﻨ�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر

١٦٧٬١٠٣

١٦٧٬١٠٣

اﻟم�صصﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟتﻲ ﺘم ﺘحو�ﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﺤت�ﺎطﻲ ﻤن�ﻔض اﻟ��مﺔ

٠

٠

اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

c
ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن

اﻟمخصصﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمن�ور رﻗم  ٢٨/٢٠١٠واﻟصﺎدر ﻋن اﻟبنك

٥٠٬٥٣٩

٥٦٬٠٩٠

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

٢٩ - ٠–٦٤ - ٣٠

-

٢٩ - ٠

+

 -ﻴؤﺴس إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ ﻟمنﻬج�ﺔ ﻨ�ﺎﻤ�ﺔ ﻹدارة اﻟت�و�ر واﻟتنﻔ�ذ واﻻﻋتمﺎد واﻟتحﻘق وأ�ضﺎ اﻻﺴتخدام اﻟمستمر ﻟﻠنمﺎذج .ﻴنص

٢٥٠ - ٦٥

–٦٤ - ٣٠

><-

اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻻﺤت�ﺎطﻲ :ﺨﺎﺼﺔ

اﻹدار� ﺘم ﺘﻌر�ﻔﻬﺎ �منتﻬﻰ اﻟوﻀوح� .ذﻟك ،ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ ���ﻞ دور� ﻟضمﺎن اﺴتﻔﺎﺌﻪ ﻟﻠمﻌﺎﻴر اﻟتن��م�ﺔ

-٠١-٢٠١٩

واﻟممﺎرﺴﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ .ﺘتم اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺠراء أ� ﺘﻐ�ر ﻋﻠﻰ إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻻﺌتمﺎن اﻹﻗﻠ�مﻲ وﻟجنﺔ ﺴ�ﺎﺴﺎت
اﻟمخﺎ�ر ﻓور اﻟحصوﻝ ﻋﻠﻰ ﺘوﺼ�ﺔ ﻟجنﺔ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩واﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟمؤﺴسﺔ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟبر��ﺎﻨ�ﺔ.

��ﺎس اﻟ�سﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠتﻌرض ﻟﻠم�ﺎطر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ – اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﺎﻀﻌﺔ ﻻﻨ�ﻔﺎض اﻟ��مﺔ

� -ﻌد اﻟتﻘدﻴر اﻟخﺎص �ﺎﻟتﻌرض اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻷﻏراض إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻤﻌﻘدا ﻟﻠﻐﺎ�ﺔ و�ت�ﻠب اﺴتخدام اﻟنمﺎذج ،ذﻟك

 �حتو� اﻟجدوﻝ اﻟتﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘحﻠ�ﻞ اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟتﻲ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻴتم اﻻﻋتراف�مخصص اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﺘمثﻞ اﻟ��مﺔ ﻟدﻓتر�ﺔ اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻸﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ� ،ﺎﺴتثنﺎء اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمتوﻓرة ،أدﻨﺎﻩ
أ�ضﺎ اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟتﻌرض اﻟبنك ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟتﻠك اﻷﺼوﻝ.
ً

٢٠٢٠

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ١٢

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

ﺸﻬر

اﻟح�ﺎة

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻷن اﻟتﻌرض ﻟتﻠك اﻟمخﺎ�ر ﻴتﻐ�ر �ﻔﻌﻞ اﻟتﻐ�رات اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟ�روف اﻟسو��ﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ وﻤﻊ ﻤرور اﻟوﻗت
أ�ضﺎ� .ستت�ﻊ ﺘﻘ��م اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻟمحﻔ�ﺔ اﻷﺼوﻝ وﻀﻊ ﻤز�د ﻤن اﻟتﻘدﻴرات ﻤرﺘ��ﺔ �ﺎﻟ��م اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺒنسب

٠١

٠١

ﺤتﻰ

ﺤتﻰ

-١٢-٢٠١٩

-١٢-٢٠٢٠

٣١

٣١

_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ
٠٠٠

٠٠٠

اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمن�ور رﻗم  ٢٨/٢٠١٠واﻟصﺎدر ﻋن اﻟبنك

٤٬١٤٦٬٩٧٠

٤٬٣٤٨٬١٨٧

ﻤ�روﺤﺔ ﻤن :ﻤخصصﺎت اﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟمرﺤﻠﺔ اﻟثﺎﻨ�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر

٤٬١٤٦٬٩٧٠

٤٬٣٤٨٬١٨٧

اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ اﻟتﻲ ﺘم ﺘحو�ﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﺤت�ﺎ�ﻲ ﻤنخﻔض اﻟ��مﺔ

٠

٠

اﻟخسﺎﺌر ذات اﻟصﻠﺔ و�ذا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔرﻀ�ﺔ ﺒ�ن اﻟن�راء� .ﻘوم اﻟبنك ���ﺎس اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤستخدﻤﺎ اﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟخ�ﺄ
ﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  .٩ﻟﻠمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ،ﻴرﺠﻰ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟمﻼﺤ�ﺔ رﻗم )٤ﻫـ(.

-٠١-٢٠٢٠

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

واﻟتﻌرض اﻟمتﻌثر واﻟخسﺎرة اﻻﻓتراﻀ�ﺔ ،وﻫوﻤﺎ ﻴت�ﺎ�ﻪ ﻤﻊ اﻟمنﻬﺞ ﻟمستخدم ﻷﻏراض ��ﺎس اﻟخسﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ر ﻤن  ٣١د�سمبر  ٢٠٢٠و ٣١د�سمبر  ٢٠١٩وﻓﻘﺎ ﻟتصن��
 ﻴﻠخص اﻟجدوﻝ اﻟتﺎﻟﻲ ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ اﻋت�ﺎ ااﻷﺼوﻝ وﻤراﺤﻠﻪ.

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﺤتﻰ

٣١-١٢-٢٠٢٠

-١٢-٢٠١٩

واﻟتﻲ ﺘؤﺜر ���ﻞ ﻤ�ﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ ��ﺄن ﺨسﺎﺌر اﻻﻨتصﺎب اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺘت�ﻠب اﻟتحﻘق ���ﻞ دور�
)داﺨﻠ�ﺎ أو
ً

ﺠ�ﺎ( .ﺘتحمﻞ ﻟجنﺔ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟمؤﺴسﺔ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟبر��ﺎﻨ�ﺔ اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﻋن اﻹﺸراف
ﺨﺎر ً

٠١

ﺤتﻰ
_______

اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم .٩
ﺠ�ﺎ
وﻓﻘﺎ ﻹ�ﺎر  ،ﻓﺈن ﺠم�ﻊ ﻨمﺎذج ﺘﻘدﻴر اﻟمخﺎ�ر اﻟم�ورة
اﻟتنﻔ�ذ واﻟتحﻘق ﻤن اﻟصحﺔ ﻋﻠﻰ ﻤستو� اﻟبنكً .
داﺨﻠ�ﺎ أو ﺨﺎر ً
ً

٠١-٠١-٢٠٢٠

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

ﻤخصصﺔ ﻟﻠمجموﻋﺎت اﻟتﺎﻟ�ﺔ:

اﻻﻛتتﺎب ﻋﻠﻰ ﺘسﻬ�ﻞ اﺌتمﺎﻨﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر ﺤوﻝ اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ �موﺠب اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

�مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر

ﺒتنﻔ�ذ اﻟتحد�ﺎت اﻟمتنوﻋﺔ واﻟمﻘتض�ﺎت اﻟﻌمﻠ�ﺔ

Cc+

١٬٢٣٠٬٣٠١

اﻟتﻌدﻴن واﻟمحﺎﺠر

٠

 ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟمراﺠﻊ.ﻟم �ﻘم اﻟبنك �ﺎﺴتخدام إﻋﻔﺎء اﻻﺌتمﺎن اﻟمنخﻔض ﻟصﺎﻟﺢ اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟمنصرم ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ٠٠٠
٩٬٩٠٦٬٤٧٤

ﺘجﺎرة اﻟجمﻠﺔ واﻟتجزﺌﺔ

٠

١١٬٩٤٠

١١٬٩٤٠

�ﺎﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة واﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ وﻫذا ﻤن أﺠﻞ اﻟمسﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟتﻌر�� اﻟمبدﺌﻲ ﻟﻼﺴتحﻘﺎق

١٣٬٠٠٦٬٤٨٢

اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

٠

 -ﻤرﺤﻠﺔ اﻟدورة اﻟح�ﺎﺘ�ﺔ.

اﻟمسﺎﻨد:

ﻤتﻌﻠﻘﺔ �ﺈﻤ�ﺎﻨ�ﺔ ﻗبوﻝ اﻟضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ وأﺴس اﻟتﻘ��م .أﻤﺎ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻸﻨواع اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟﻠضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ اﻟتﻲ ﻴتم اﻟحصوﻝ

ﺘر��زات اﻟم�ﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟتﻌرض ﻟﻠحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠم�ﺎطر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟمنﺎطق اﻟجﻐرا��ﺔ

 اﻟسﻠوك اﻟمﺎﻟﻲ. -اﺴتﻘرار اﻟدﺨﻞ.

�ﺎﻟخﺎرج

١٬٣٤٢٬٨٠٢

٢٣

 اﻹدارة. -اﻟن�رة اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠصنﺎﻋﺔ.

٠٠٠

٠٠٠

٦

ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻤر اﻟمﻘرض ﺒز�ﺎدة �ب�رة ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟتﻲ �م�ن ﺤدوﺜﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟنو��ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ:

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ
٨٩٩,٩٦٦

 ﺨدﻤﺔ اﻟدﻴن. -ﺘﻘ��م اﻟس�وﻟﺔ.

١١٬٩٤٠

وﻤحﻞ اﻹﻗﺎﻤﺔ وﻤﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،و�ذا اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ واﻻﻤتثﺎﻟ�ﺔ واﻟمستند�ﺔ وأ�ضﺎ اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ اﻷﺨر�.

 -اﻟكﻔﺎءة اﻟت�ﻐ�ﻠﻲ.

٠٠٠

�منتﺞ ﻤﻌ�ن ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴ�ر اﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤﻔصﻠﺔ وﻤنﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴب�ﻞ اﻟمثﺎﻝ ،ﻤضﺎﻋﻔﺎت اﻟرواﺘب و��ﻒ اﻟحسﺎب اﻟبنكﻲ واﻟﻌمر

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩اﻟمخصصﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻤن�ور اﻟبنك
 -ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘخ�ت اﻟمخصصﺎت ً

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ
اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر
وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك
اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك

٨٩٩,٩٦٦

٠

٠

ﻤراﺤﻞ اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

٨٩٩,٩٦٦

اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴتﻌ�ن ﺘحو�ﻞ أ�ﺔ ﻤ�ﺎﻟﻎ إﻟﻰ اﺤت�ﺎ�ﻲ ﻤنخﻔض اﻟ��مﺔ.

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات
٥٥٨٬٤٣٧

١١٬٩٤٠

٠

٥٧٠٬٣٧٧

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ١٢

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٠

٠

٠

٠

�ﺎﻟخﺎرج
١٬٠٧٢٬٩٢٠

٠

٠

١٬٠٧٢٬٩٢٠

اﻟخر�

اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك
اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٣٬٨٦٥

٠

٣٬٨٦٥

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك

اﻟمتحدة

اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج
١٩٩٬٥٦٤

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

٥٬٧١٢

١٢٬٢٤١٬٥٧٣

١٢٬٤٤٦٬٨٤٩

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٠

٠

٤٣٬٣٤٠

١٨٬٧١١

٥٬٣٩١

٦٧٬٤٤٢

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

٢٬٧٧٤٬٢٢٧

٤٠٬٢٢٨

١٢٬٢٤٦٬٩٦٤

١٥٬٠٦١٬٤١٩

اﻷﺨر�

اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٠

٠

٠

٠

اﻟدﻓﺎﺘر وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ��

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

اﻹﻫﻼك

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ١٢

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﺸﻬر
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟح�ﺎة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

١٦٧٬٠٥١

٥٢

٤٬١٣٨٬٤٩١

٤٬٣٠٥٬٥٩٤

 -ﺘتمتﻊ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم �صﻼﺤ�ﺎت واﺴﻌﺔ ﻤمنوﺤﺔ ﻤن اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻹدارة ���ﻞ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم

واﻟﻔروق اﻟتمو�ﻠ�ﺔ واﻷوﻀﺎع اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻻﻗتصﺎد اﻟدوﻟﻲ و�روف اﻟسوق اﻟمﺎﻟﻲ� .ذﻟك ،ﺘﻌمﻞ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ
واﻟخصوم ﻋﻠﻰ ﺼ�ﺎﻏﺔ إرﺸﺎدات إدارة ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ ﻷﻏراض ﺘ�ﻐ�ﻞ اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎس اﻟخﺎص �مثﻞ ﻫذﻩ اﻟمراﺠﻌﺔ.

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٨٬٤٧٩

٨٬٤٧٩

اﻟتﻌرض ﻟم�ﺎطر اﻟس�وﻟﺔ

إﺠمﺎﻟﻲ ﻤ�صصﺎت

١٦٧٬٠٥١

٥٢

٤٬١٤٦٬٩٧٠

٤٬٣١٤٬٠٧٣

ﻌد اﻟ��ﺎس اﻷﺒرز واﻟمستخدم ﻤن ﻗبﻞ رﺌ�س إدارة اﻟمخﺎ�ر ورﺌ�س ﻗسم ﻤخﺎ�ر اﻟحسﺎ�ﺎت ورﺌ�س اﻹدارة اﻟمخوﻟﺔ �ﺈدارة
ً �ُ -

اﻨ�ﻔﺎض اﻟ��مﺔ

ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ ،ﻫو اﻟنس�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �صﺎﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟس�وﻟﺔ إﻟﻰ وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء .وﻟﻬذا اﻟﻐرض� ،ﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﺼﺎﻓﻲ

أﺼوﻝ اﻟس�وﻟﺔ وﻫذا ﻻﺤتواﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟنﻘد وﻤﺎ �ﻌﺎدﻟﻪ ﻤ�روﺤﺎ ﻤن أ�ﺔ وداﺌﻊ ﻤن اﻟبنوك واﻟﻘروض اﻷﺨر� واﻹﻟتزاﻤﺎت

اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر

اﻟمستحﻘﺔ ﺨﻼﻝ اﻟ�ﻬر اﻟﻘﺎدم .و�ﺎﻟمثﻞ ،وﻟكن ﻟ�س ﻤ�ﺎ�ﻘﺎ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم إﺠراء ﺤسﺎ�ﺎت ﻟ�تم اﺴتخداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ��ﺎس ﻤد� اﻻﻤتثﺎﻝ

وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك
٥٦٣٬٢١٤

٠

٠

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات
٤٨٧٬٦٢٥

١١٬٩٤٠

٠

ﻤن ﺠﻬﺔ اﻟبنك ﻟحدود اﻟس�وﻟﺔ اﻟمرﺴﺎة ﻤن ﻗبﻞ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ� .ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ ﺘتم ﻤرا��ﺔ اﻟمؤﺸرات اﻷﺨر� ﻋن �ثب ���ﻞ

٥٦٣٬٢١٤

اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع

ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟ�صوم

ﻤراﺠﻌﺔ ﻨسب اﻟس�وﻟﺔ و���ﻞ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة واﻟتﻌرض ﻷﺴﻌﺎر اﻟصرف وﻤت�ﻠ�ﺎت اﻟنسب اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ

اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك

اﻟبنوك واﻟتسﻬ�ﻼت اﻷﺨر� ﺒ�ن اﻟبنوك وﻫذا ﻟضمﺎن اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺴ�وﻟﺔ �ﺎ��ﺔ ﻓﻲ اﻟبنك ��ﻞ .ﻴتم اﻟوﻓﺎء �مت�ﻠ�ﺎت

واﺴتراﺘ�ج�ﺔ ا ﻟتمو�ﻞ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك .ﺘجتمﻊ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم �ﻞ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو أﻛثر ،ﺤسب اﻟ�روف ،ﻤن أﺠﻞ

�ﺎﻟخﺎرج

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻤﻘدﻤﺎ إﻟﻰ
�ﺎﻻﺤتﻔﺎ� �مﻠﻒ ﺨﺎص �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟسﺎﺌﻠﺔ ﻗص�رة اﻷﺠﻞ واﻟتﻲ ﺘتكون ﺒنس�ﺔ �ب�رة ﻤن اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ
ً

اﻷﺠﻞ و�ذا اﻟتمو�ﻞ �و�ﻞ اﻷﺠﻞ ﻟمواﺠﻬﺔ أ� ﻤت�ﻠ�ﺎت ﺴ�وﻟﺔ ���ﻠ�ﺔ.
٠

٢٠١٩

 -ﺘﻌمﻞ اﻟخز�نﺔ ﻋﻠﻰ ﺘسﻠم اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﻤن وﺤدات اﻷﻋمﺎﻝ اﻷﺨر� واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �مﻠﻒ اﻟس�وﻟﺔ اﻟخﺎص �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

�ﺎﻟخﺎرج
٠

�مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر

اﻟسمﻌﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ
٠

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋند اﺴتحﻘﺎﻗﻬﺎ �موﺠب اﻟ�رو� اﻟﻌﺎد�ﺔ واﻟمﻐﻠ�ﺔ وﻫذا دون ﺘكبد ﺨسﺎﺌر ﻻ �م�ن ﻗبوﻟﻬﺎ أو اﻟمخﺎ�رة �ﺈﻀرار

اﻟس�وﻟﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﺒوﺤدات اﻷﻋمﺎﻝ واﻟﻔروع ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻘروض ﻗص�رة اﻷﺠﻞ ﻤن اﻟخز�نﺔ ﻟتﻐ��ﺔ أ� ﺘضﺎر�ﺎت ﻗص�رة
٠

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -ﺘﻌمﻞ ﻤنﻬج�ﺔ اﻟبنك ﻨحو إدارة اﻟس�وﻟﺔ وﻫذا ﻟضمﺎن ،ﻗدر اﻹﻤ�ﺎن ،اﻨﻪ ﺴوف ﻴتمتﻊ داﺌمﺎ �س�وﻟﺔ �ﺎ��ﺔ ﻟﻠوﻓﺎء �ﺎﻟتزاﻤﺎﺘﻪ

واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت واﻟتﻔﺎﺼ�ﻞ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟنﺎﺸ�ﺔ ﻋن اﻷﻋمﺎﻝ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ .ﺘﻘوم اﻟخز�نﺔ �ﻌد ذﻟك

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع

 -٢ﻤ�ﺎطر اﻟس�وﻟﺔ
 ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ :ﻫﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﻴواﺠﻪ ﻓ�ﻬﺎ اﻟبنك ﺼﻌو�ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء �ﺎﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﻪ ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌ�ن.إدارة ﻤ�ﺎطر اﻟس�وﻟﺔ:

ﺸﻬر

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

ﻴتم إﻋداد ﺘﻘر�ر ﺸﻬر� ﻤﻔصﻞ ﺨﺎﺼﺔ �مخﺎ�ر اﻟصنﺎﻋﺔ واﻟﻌمﻼء واﻟمخﺎ�ر اﻟجﻐرا��ﺔ اﻟموﺠودة .ﺘﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ ﻋﻠﻰ

 ﻴتم ﺘﻘد�م ﻤوﺠز ﻴوﻤﻲ ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ وﺠم�ﻊ أﻋضﺎء ﻤجﻠس إدارة اﻟبنك اﻵﺨر�ن ذو� اﻟصﻠﺔ ﺤوﻝ اﺴتخدام١٥١٬١٦١

ﺘحر�ﺎت أﺨر�

)(٨٬٠٥٩

)(٧٩٬٨٢٨

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر

 ٣١د�سمبر ٢٠١٩

٠

ﺘﻘ��م ﻤد� ﻤﻼﺌمﺔ اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ر�ﻊ ﺴنو� .ﻴتسﻠم اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﺘﻘر�ر ﻤخﺎ�ر

ﺠم�ﻊ أﻗسﺎم اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﺘتمتﻊ �ﻘدر ﻋﺎﻝ ﻤن اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟضرور�ﺔ واﻟحدﻴثﺔ واﻟ�ﺎﻤﻠﺔ.

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

٢٬٧٨٢٬٢٨٦

١٢٬٣٢٦٬٧٩٢

٥٬٣٩١

��تمﻞ اﻟتﻘر�ر ﻋﻠﻰ اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ووﻀﻊ ﺤدود ﻟﻠتوﻗﻌﺎت وﻨسب اﻟس�وﻟﺔ واﻟتﻐ�رات �مﻠﻒ اﻟمخﺎ�ر.

اﻟ�صوم

ر ﻤن
اﻟرﺼ�د اﻋت�ﺎ ا

١٤٠٬٢٤٣

١٥٬٢٤٩٬٣٢١

٧٬٣١٤٬٦٢٨

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

ﻋﻠﻰ ﻓحص �ﻔﺎ�ﺔ اﻹﺠراءات واﻤتثﺎﻝ اﻟبنك ﻟتﻠك اﻹﺠراءات .ﻴنﺎﻗ� اﻟتدﻗ�ق اﻟداﺨﻠﻲ اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟخﺎﺼﺔ ��ﺎﻓﺔ اﻟتﻘ��مﺎت ﻤﻊ

٢٬٦١٦٬٠٤٠

)(٧٧٬٢٢٠

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة

)(١٤٧٬٢٣٨

٢٬٢٨٦٬٥٦٧

ﻤن اﻟس�ﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات اﻟمﻘررة واﻟمﻔصﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ�ﺄن ﺠن�ﺎ إﻟﻰ ﺠنب ﻤﻊ أﻋمﺎﻝ ﻟجﺎن اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ ذات اﻟكﻔﺎءة

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

)(٣٧٧٬٣٢٠

 -ﺘتم إدارة وﻤتﺎ�ﻌﺔ ﺠم�ﻊ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ إدارة اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ .ﻴتم إﺠراء ﻤراﺠﻌﺎت دور�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ

 -ﻴتحمﻞ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ اﻟمسؤوﻟ�ﺔ اﻟكﺎﻤﻠﺔ ﻋن اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ ﻹدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك .ﻫنﺎك اﻟﻌدﻴد

اﻟمخﺎ�ر وﻤرا��ﺔ إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ.

اﻟمتحدة

٣٠٧٬٣٠٢

ذﻟك اﻹ�ﺎر ﻋﻠﻰ ﺤو�مﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و���ﻞ إدار� �حتو� ﻋﻠﻰ أدوار وﻤسؤوﻟ�ﺎت وﺴ�ﺎﺴﺎت وﻀوا�� ﺨﺎﺼﺔ �مخﺎ�ر اﻟنموذج

اﻟكﺎﺌنﺔ ﻀمن ﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن ﺘ�و�ر وﺘحس�ن ﻨمﺎذج اﻟمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﺒتصن�� اﻟمخﺎ�ر.

٠

٢١٧٬٤٦٣

دون اﻟم��ﺎر�

 -ﻹدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟنموذﺠ�ﺔ ،ﻗﺎم اﻟبنك ﺒت�و�ر وﺘنﻔ�ذ إ�ﺎر ﻋمﻞ ﻨموذج اﻷﻋمﺎﻝ اﻟذ� �حتو� ﻋﻠﻰ ﺴ�ﺎﺴﺎت وﻤمﺎرﺴﺎت

 -ﺘﻌد و��ﻔﺔ إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻤستﻘﻠﺔ ﻋن اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� .ﻓﻬﻲ ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن ﺘ�و�ر اﻻﺌتمﺎن واﻟسوق وﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟمخﺎ�ر

٠

١٢٬٧٠٤٬١١٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

١٥٬٣٩٦٬٥٥٩

٠

اﻟبنﺎء

 ٥أﻋوام

٠

٢٬٤٧٤٬٩٨٤

ﺘحر�ﺎت أﺨر�

-

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٥٧٠٬٣٧٧

اﻟ�سﺎﺌر

١,٨٥٢,٣٠٠

ودوﻝ اﻟتنم�ﺔ

٠٠٠

٠

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

٠

١٥٬٠٦١٬٤١٩

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﺨﻼﻝ ﻨﻔس اﻟمرﺤﻠﺔ

� -ﻘوم اﻟبنك ﻻﺤﻘﺎ ﺒوﻀﻊ ﺤدود اﻟمخﺎ�ر ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘنو�ﻊ اﻷﺼوﻝ ﻤن ﺤ�ث اﻟح�ز اﻟجﻐراﻓﻲ واﻟﻘ�ﺎﻋﺎت اﻟصنﺎ��ﺔ.

ﻟﻠمخﺎ�ر و�دارة اﻟمخﺎ�ر ﺒرﻤتﻬﺎ .ﺘﻌتمد ﺘﻠك اﻟﻠجﺎن ﺴ�ﺎﺴﺎت إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻠبنك واﻟتﻲ ﱠ
�ورﻫﺎ ﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر.

٩٥٤٬٢٧٠

اﻨ�ﻔﺎض اﻟ��مﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

 -ﻴتم اﻋتمﺎد اﻟمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﺒرة ﻟﻠحدود وﺤدود اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟمؤﺴسﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﻫذا �ﺎﻟنس�ﺔ

إﺠمﺎﻟﻲ ﻤ�صصﺎت

١٦٦٬٩٨١

١٢٢

٤٬٣٤٨٬١٨٧

٤٬٥١٥٬٢٩٠

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻤو�ﻒ اﻻﺌتمﺎن وأ�ضﺎ ﻤن ﻗبﻞ إدارة اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٨٬٤٧٩

٨٬٤٧٩

ﺤر�ﺔ ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

ﺤدة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

إﻴران

اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ ﻟضمﺎن اﻻﻟتزام �ﺎﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟمﻌتمدة واﻟمرا��ﺔ ﻋن ﻗرب ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟمختﻠﻔﺔ داﺨﻞ اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

٠٠٠

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

١٦٦٬٩٨١

١٢٢

٤٬٣٣٩٬٧٠٨

٤٬٥٠٦٬٨١١

 ٣١د�سمبر ٢٠١٨

ﺠم�ﻊ اﻟخ�و� اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ �صورة ﻤر�ز�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟس�ﺎﺴﺔ اﻻﺌتمﺎن اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻓﻲ دﻟ�ﻞ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ

اﻟمؤﺴسﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتﻌﺎون اﻻﻗتصﺎد�

 -ﺘﻌمﻞ ﻟجنﺔ اﻹﺌتمﺎن وﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم وﻟجنﺔ اﻻﺴتثمﺎر �موﺠب ﺘﻔو�ض اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﺤدود

اﻟبنك�ﺔ ﻟد� اﻟبنك

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم

اﻟكﺎﺌن ﺒﻬﺎ إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

اﻟ�رق اﻷوﺴ�

 -ﺘﻌد إدارة اﻟتدﻗ�ق واﻻﻤتثﺎﻝ إدارة ﻤستﻘﻠﺔ وﻫﻲ ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن ﻤراﺠﻌﺔ ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟمخﺎ�ر واﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر و�دارة

ﺨصوم أﺨر�

ز -ﺘﻘد�م اﻟم�ورة واﻹرﺸﺎد واﻟمﻬﺎرات اﻟمتخصصﺔ إﻟﻰ وﺤدات اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﻟرﻓﻊ اﻟممﺎرﺴﺎت اﻟمثﻠﻰ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻔروع

٢٠١٩/١٢/٣١
اﻟم�صصﺎت اﻟ�ﺎﺼﺔ

 -١اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻷﺼوﻝ

اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر

ﺠودة اﻻﺌتمﺎن اﻟخﺎص �ﺎﻟمﻠﻔﺎت اﻟمحﻠ�ﺔ واﻹﺠراءات اﻟتصح�ح�ﺔ اﻟمنﺎﺴ�ﺔ اﻟتﻲ ﻴتم اﺘخﺎذﻫﺎ.

اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ

 -ﻟﻘد أﻨ�ﺄ اﻟبنك ﺒن�ﺔ ﺘحت�ﺔ ﻗو�ﺔ ﻹدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﻫذا ﻤن ﺨﻼﻝ اﻋتمﺎدﻩ ﻟﻠممﺎرﺴﺎت اﻟمثﻠﻰ ﻓﻲ ﻤجﺎﻝ إدارة

-١٢-٢٠٢٠
٢٠٢٠/١٢/٣١

أﺸﻬر ﻟﻌﺎم

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

و -ﻤراﺠﻌﺔ اﻤتثﺎﻝ وﺤدات اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﻟحدود اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمتﻔق ﻋﻠ�ﻬﺎ واﻟتﻲ ﺘ�مﻞ ﺘﻠك اﻟخﺎﺼﺔ
�ﺎﻟصنﺎﻋﺎت اﻟمختﺎرة وﻤخﺎ�ر اﻟبﻠد وأﻨواع اﻟمنتﺞ .ﻴتم رﻓﻊ اﻟتﻘﺎر�ر اﻟدور�ﺔ إﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ ﺤوﻝ

ﺘحﻠ�ﻞ ،ﻗبﻞ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻷ�ﺔ ﻀمﺎﻨﺎت ﻋﻘﺎر�ﺔ ﻤحتجزة أو ﺘﻌز�زات اﺌتمﺎﻨ�ﺔ أﺨر� ،اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠبنك

اﻟمخﺎ�ر ﻤن أﺠﻞ إدارة وﻤرا��ﺔ اﻟمخﺎ�ر اﻟكبر� اﻟتﺎﻟ�ﺔ اﻟنﺎﺸ�ﺔ ﻋن ﻋمﻠ�ﺎﺘﻬم اﻟ�وﻤ�ﺔ:

اﻟمستحق ﻟﻠبنوك

اﻟمخﺎ�ر.

٢٬٦١٦٬٠٤٠

وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج

اﻟمت���ﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ر ﻤﻊ ﻋدم اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻟتوار�ﺦ اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟسﺎر�ﺔ ﺤسب ﻤﺎ ﻫو ﻤ�ﺎر إﻟ�ﻪ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟتﺎر�ﺦ

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

ﺘصن�� اﻟمخﺎ�ر ﻓﻲ ﺘحدﻴد ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟحﺎﻟﺔ اﻟتﻲ ﻗد ﺘت�ﻠب ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج

 -ﺘم ﺘسج�ﻞ ﺘوار�ﺦ اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺼوﻝ واﻟخصوم ﻓﻲ ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻓترة اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟتﻌﺎﻗد�

واﻵﻻت اﻟممتﻠكﺎت

اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟخسﺎرة اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘمت ﻤواﺠﻬتﻬﺎ وﻫذا ﻤن أﺠﻞ ﺘر��ز اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟمخﺎ�ر اﻟمصﺎﺤ�ﺔ .ﻴتم اﺴتخدام ﻨ�ﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٣٬٨٦٥

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﺼﺎﻓﻲ أﺼوﻝ

ه -ﻴتم ﺘ�و�ر واﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤخﺎ�ر اﻟبنك ﻤن أﺠﻞ ﺘصن�� اﻟتﻌرض ﻟﻠمسؤوﻟ�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟدرﺠﺔ اﻟمخﺎ�رة

اﻷﺨر

١٬٠٧٢٬٩٢٠

 .٢٤ﺘحﻠ�ﻞ ﺘﺎر�ﺦ اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟ�ﺎص �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟ�صوم

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻌمﻼء( ،ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك اﻟمصدر وﻤجموﻋﺔ ﺘصن�� اﻻﺌتمﺎن واﻟس�وﻟﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ(

٠

اﻟخصوم اﻷﺨر�

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

زت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتﻌرض ﻟﻠمسؤوﻟ�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﺤ�ث اﻟن�راء واﻟح�ز اﻟجﻐراﻓﻲ واﻟصنﺎﻋﺎت )وﻫذا
د -ﻴتم وﻀﻊ ﺤدود ﻟﻠتر�� ا

ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك

ر ﻤن
اﻟرﺼ�د اﻋت�ﺎ ا

_______

أﺨر�

إ�ضﺎح:

اﻟمستحق ﻤن

اﻟتجدﻴدات واﻟمراﺠﻌﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتسﻬ�ﻼت ﻟنﻔس ﻋمﻠ�ﺔ اﻟمرﺠﻌﺔ.

اﻟدﻓﺎﺘر وﻓﻘﺎ

�ﺎﻟخﺎرج

اﻋت�ﺎر ﻤن  ٣١د�سمبر  ٢٠٢٠واﻟتﻲ ﺘبﻠﻎ  ٢٠ﻤﻠ�ون
ًا
 ﺘم اﻋتمﺎد اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ إﻻ أن اﻟتسﻬ�ﻼت ﻏ�ر اﻟمستخدﻤﺔدرﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ) ٣١د�سمبر  ٤٤ :٢٠١٩ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎرﺘﻲ(� .م�ن إﻟﻐﺎء اﻟجزء ﻏ�ر اﻟمستخدم اﻟخﺎص �ﺎﻟتسﻬ�ﻼت

اﻟمستحق ﻤن اﻟمﻘر

اﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻋند ﺘخ�ﻲ اﻟحدود اﻟمﻌ�نﺔ ﻗبﻞ أن ﺘﻠتزم اﻟتسﻬ�ﻼت �ﺎﻟﻌمﻼء ﻤن ﺨﻼﻝ وﺤدة اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ اﻟمﻌن�ﺔ .ﺘخضﻊ

اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ج -ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﻘ��م اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ :ﺘﻘوم إدارة اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر ﺒتﻘ��م ﺠم�ﻊ اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ

اﻟ�ﺎﻤﻞ

اﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

اﻻﺌتمﺎن ﻟوﺤدات اﻷﻋمﺎﻝ اﻟتجﺎر�ﺔ .ﺘت�ﻠب اﻟتسﻬ�ﻼت اﻟكبر� اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟكﺎﺌنﺔ ﻓﻲ
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

)اﻟ�سﺎرة

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

٧٣,٢٠١

٢٠١٩/١٢/٣١

٥٬٩٩٣

٢٠٢٠/١٢/٣١

ﻟمو�ﻔﻲ

اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

٠

اﻟمستحق ﻤن اﻟمﻘر

_____________

٤٬٧٩٥

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ:

_____________

ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

اﻟح�ﺎة

اﻟح�ﺎة

ﻟﻠم�ﺎطر

٥٧٠٬٣٧٧

٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟجدوﻝ اﻟزﻤنﻲ ﻟﻠسداد ﻟتﻠك اﻟخصوم اﻟﻌرﻀ�ﺔ �مﺎ ﻴﻠﻲ:

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة  ١٢ﺸﻬر

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

٢٠٢٠/١٢/٣١

٠

اﻟخصوم اﻟﻌرﻀ�ﺔ

٣٦,٤٩٣

اﻻﺌتمﺎﻨﻲ ودرﺠﺎت اﻟمخﺎ�ر و�ﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر ورﻓﻌﻬﺎ ووﻀﻊ اﻹﺠراءات اﻟمستند�ﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ وا �ﺎﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ

_______

٥٧٠٬٣٧٧

ﻗﺎﺌمﺔ

٢٠١٩/١٢/٣١

أ -ﺼ�ﺎﻏﺔ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ �ﺎﻟت�ﺎور ﻤﻊ وﺤدات اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟتﻲ ﺘﻐ�ﻲ ﻤت�ﻠ�ﺎت اﻟضمﺎن اﻟبنكﻲ واﻟتﻘ��م

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟمتحدة

اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ.

ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

اﻟ�ﺎﺼﺔ

اﻟمر�ز� ﻟدﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

وﻀﻊ اﻟبنك اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻻﺌتمﺎن ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟدﻓتر�ﺔ

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ:

�مثﻞ اﻟتزاﻤﺎت اﻟﻘروض اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻟﻠﻘرض .ﻟﻘد وﻀﻌت ﺘﻠك اﻻﻟتزاﻤﺎت ﺘﺎر�ﺦ ﻻﻨتﻬﺎﺌﻬﺎ أو ﺒنودا ﻹﻟﻐﺎﺌﻬﺎ وﺘت�ﻠب

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟحر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتﻌرض اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠمخﺎ�ر ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

�ﺎﻟخﺎرج

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

ﻤﻼﺤ�ﺎت

إﻤﺎراﺘﻲ

ﻤبﻠﻐﺎ ﻤن اﻟرﺴوم� .مﺎ أن ﺘﻠك اﻻﻟتزاﻤﺎت ﻗد ﺘنتﻬﻲ دون ﺴحبﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻟ��مﺔ اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠم�ﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻻ ﺘمثﻞ �ﺎﻟضرورة

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟسو��ﺔ واﻟبﻠد )ﺨﺎص �ﺎﻟضمﺎﻨﺎت اﻻﺴتثمﺎر�ﺔ(.

٠

٠

٠

٠

اﻷﺨر�
ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

ب -إﻨ�ﺎء اﻟﻬ��ﻞ اﻹدار� اﻟمسؤوﻝ ﻋن اﻋتمﺎد وﺘجدﻴد اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﺘخص�ص ﺤدود اﻟصﻼﺤ�ﺎت

٠

٠

٠

٠

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -٢٣اﻟ�صوم واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟﻌرﻀ�ﺔ

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟ��مﺔ

�ﺎﻟخﺎرج

اﻟمر�ز�

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ

ﺘكﻠﻔﺔ اﻹﻫﻼك

اﻟ��مﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 -٢٢اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ

اﻟم�صصﺎت
�ﺎﻨ�ﻔﺎض

اﻟر�ﺢ �ﺎﺤت�ﺎ�ﻲ ﺨﺎص ﺤتﻰ �سﺎو� ﻫذا اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ  %٥٠ﻤن رأس اﻟمﺎﻝ .ﻫذا اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ ﻏ�ر ﻗﺎﺒﻞ ﻟﻠتوز�ﻊ

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٬٧٨٢٬٢٨٦

١٤٠٬٢٤٣

١٢٬٣٢٦٬٧٩٢

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟم�ﺎطر اﻟﻘصو� ﻟﻠتﻌرض ﻟﻠمس�وﻟ�ﺔ اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ دون اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻷ�ﺔ ﻀمﺎﻨﺎت أو ﺘﻌز�زات اﺌتمﺎﻨ�ﺔ أﺨر�

 ٢٦ﺘصن�� اﻷﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -ﻴن�و� اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ ﻋﻠﻰ اﻷرﺼدة اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﺒتوار�ﺦ اﺴتحﻘﺎﻗﺎت أﺼﻠ�ﺔ ﺘصﻞ إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو أﻗﻞ:

وﺘتضمن ﻤسؤوﻟ�ﺎﺘﻬم:

 -ﻴتم اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر �ﻞ ﺘ�ب�ق اﺌتمﺎن اﻟتجزﺌﺔ ﻟﻠحصوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟمواﻓﻘﺔ ��ﻘﺎ ﻟبرﻨﺎﻤﺞ اﻟمنتﺞ واﻟذ� ﻴتم ﺘصم�مﻪ وﻓﻘﺎ

اﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ .ﺘن�ﺄ اﻟﻔروق �ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻋن اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ �موﺠب أﺴﻠوب اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎر�خ�ﺔ وﺘﻘدﻴرات اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

٣٬٧١٠

٨١٬١٩١

١٧٬٣٠٩

٥٬٣٩١

١٠٣٬٨٩١
١٥٬٢٤٩٬٣٢١

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

إﻗراض اﻷﻓراد

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟمصروﻓﺎت اﻟضر�ب�ﺔ اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻷﻋوام

١٬٨٠٨٬٤٧٠

اﻟمﻠك�ﺔ

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻓوض اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻤسؤوﻟ�ﺔ إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ إﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻻﺌتمﺎن وﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ
 -ﻟﻘد ﱠ

٠

٠

�ﺎﻟخﺎرج

وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك

 ﺘخضﻊ ﺠم�ﻊ اﻟخ�و� اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ أو اﻟتسﻬ�ﻼت اﻟمﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك ﻟﻠمواﻓﻘﺔ اﻟمس�ﻘﺔ ﻋمﻼ ﺒن�ﺎم اﻟتﻔو�ض �ﺎﻟتو��ﻊ٢٬٣٥٠٬٠٠٠

٢٬٥٠١

١٢٬٦٣١٬٣٥٦

٠

٠

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر

ﻟﻸﻤواﻝ اﻟسو��ﺔ وأﻨ��ﺔ اﻟخز�نﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺرﺸﺎدات اﻟتﻲ وﻀﻌتﻬﺎ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ واﻟتﻲ ﻴتم ﻤراﻗبتﻬﺎ ﻤن

ﺘم ﺘمث�ﻠﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ

 ٢٠١٩/٠١/٠١ﺤتﻰ

أﺼوﻝ أﺨر�
اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟكبر�

إﻟﻰ ﻫذا ،ﺤﺎﻝ �ﺎن ذﻟك ﻤم�نﺎ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم ﺘﺄﻤ�ن اﻟﻘروض ﻤن ﺨﻼﻝ أﺸ�ﺎﻝ ﻤﻘبوﻟﺔ ﻤن أﺸ�ﺎﻝ اﻟضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ ﺘخ��ﻔﺎ ﻤن

اﻟمستحق ﻟﻠبنوك

 -ﻨستﻌرض اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒ�ن اﻟنﻔﻘﺎت اﻟضر�ب�ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم واﻟخسﺎرة اﻟمحﺎﺴب�ﺔ ﻗبﻞ ﻓرض اﻟضر��ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٬٤٩٥٬٤٢٢

٢٤٬٨٣٦

اﻟ�صوم

اﻷﺨر�

٢٠٢٠/٠١/٠١

٤٥٨٬٣٤٦

٣٬٥٧٢٬٢٥١

٥٬٨٨٠٬٨٥٥

٣٠٧٬٤٥٤

١٢٬٣٢١٬٤٠١

اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

إدارة اﻟم�ﺎطر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

٠

اﻟمتحدة

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك.
اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻒ ﻤتنوع� ،مﺎ ﺘتم اﻟس��رة ﻋﻠﻰ ﺘر�� ا
زت ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن و�دارﺘﻬﺎ ً

٠

٠

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج

ﻟدﻴﻬم ﻨﻔس اﻟخصﺎﺌص اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟم�ﺎﺒﻬﺔ اﻟتﻲ ﺘتسبب ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء �ﺎﻟتزاﻤﺎت ﺘﻌﺎﻗد�ﺔ واﻟتﻲ ﺘتﺄﺜر �صورة

اﻟضرورة � .خضﻊ ﺘصن�� اﻟمخﺎ�ر ﻟﻠمراﺠﻌﺎت اﻟدور�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ إدارة اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﻓروع اﻟبنك وﻗسم إدارة

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

٠٠٠

٥٧٠٬٣٧٧

زت ﻋند اﻨخرا� ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟن�راء ﻓﻲ أﻨ��ﺔ ﺘجﺎر�ﺔ ﻤ�ﺎﺒﻬﺔ أو أﻨ��ﺔ ﻓﻲ ذات اﻟن�ﺎق اﻟجﻐراﻓﻲ أو
 -ﺘن�ﺄ اﻟتر�� ا

اﻟمحددة .ﺘكمن ﻤسؤوﻟ�ﺔ وﻀﻊ ﺘصن�� ﻟﻠمخﺎ�ر ﻓﻲ اﻟحصوﻝ ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻨﻬﺎﺌ�ﺔ ﻤن اﻟمسؤوﻝ اﻟتنﻔ�ذ� /اﻟﻠجنﺔ ،ﺤسب

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

ﺤتﻰ

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟرﺼ�د ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ اﻟﻌﺎم

١٨٨٬٢٧٠

٠

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟمستحق ﻤن

ﺒنﺎء ﻟﻠتﻘدﻴرات اﻟمثﻠﻰ ﻟﻺدارة.
اﻟضر��ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم وﻫذا ً

٣١١٬٢٩٥

٠

٤٩٩٬٥٦٥

اﻟبنوك اﻷﺨر�

ﻛﺎﻨت اﻟحر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟضراﺌب اﻟمﻔروﻀﺔ أﺜنﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة

ﺘر�ز اﻟم�ﺎطر اﻟ�دﻴدة

اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ أو اﻋتمﺎد ﻤدﻴر اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ أو اﻋتمﺎد ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻹﻗﻠ�م�ﺔ.

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

أﺒو�بﻲ ودﺒﻲ واﻟ�ﺎرﻗﺔ وﻋجمﺎن .ﻴتم اﺤتسﺎب اﻟدﺨﻞ اﻟخﺎﻀﻊ ﻟﻠضر��ﺔ ﻋﻘب إﺠراء ﺘسو�ﺎت ﻋ�نﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ اﻷر�ﺎح ﻗبﻞ

٩٥٤٬٢٧٠

اﻷﺨر�

واﻟتن��م�ﺔ.

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة

).(١٢

اﻟضمﺎﻨﺎت

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

٠

١٠٨٬٤٩٣

٠

١٠٨٬٤٩٣

٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك

زت اﻟ�دﻴدة ﻟﻠمخﺎ�ر ،ﺘتضمن اﻟس�ﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك إرﺸﺎدات ﻤحددة ﻟﻠتر��ز ﻋﻠﻰ
 -ﻟتجنب اﻟتر�� ا

أﻗﻞ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

٢٠١٩/١٢/٣١

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟضمﺎﻨﺎت ٢٠١٩

� -ﻘوم اﻟبنك �ﺎﺴتخدام اﻟضمﺎن اﻟبنكﻲ �صورة ﻨ��ﺔ وﻫذا ﻟتﻘﻠ�ﻞ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

١٬٣٤٢٬٨٠٢

٠

٠

١٬٣٤٢٬٨٠٢
اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

اﻟنسب�ﺔ ﻤن أداء اﻟبنك ﺘجﺎﻩ اﻟت�ورات اﻟتﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺼنﺎﻋﺔ �ﻌ�نﻬﺎ أو ﺤ�ز ﺠﻐراﻓﻲ ﻤحدد.

٢٠٢٠/٠١/٠١

٢٠٢٠

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

زت إﻟﻰ اﻟحسﺎﺴ�ﺔ
ﻤ�ﺎﺒﻬﺔ �ﺎﻟتﻐ�رات اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ�روف اﻻﻗتصﺎد�ﺔ أو اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ أو اﻟ�روف اﻷﺨر� .ﺘ��ر ﺘﻠك اﻟتر�� ا
٢٠١٩/١٢/٣١

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

�ﺎﻟخﺎرج

ﻋن اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟمتوﻗﻌﺔ.

ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

اﻟخﺎص �ﺄﻤواﻝ اﻟحسﺎ�ﺎت اﻟنﺎﺌمﺔ ﻟﻠﻌمﻼء أﺜنﺎء ﻓترة ﻤﺎ ﻗبﻞ اﻷﻋوام اﻟمذ�ورة ﻤن ﻤو�ﻒ اﻟبنك.

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟنﺎﺸ�ﺔ ﻋن اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة واﻟﻌمﻼت ﻷﺠنب�ﺔ وﻤخﺎ�ر ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ واﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ واﻟتﻌرض اﻟنﺎﺸﺊ

ﺘم ﺘمث�ﻠﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ

�� -مﻞ اﻟدﺨﻞ اﻷﺨر ﻋﻠﻰ  ١،٦ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ﻤدﻴنﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟحسﺎب ،ﻓﻬﻲ ﺘﻌتبر ﺨسﺎرة دﻓتر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟحسﺎب

� -ﻘوم اﻟبنك� ،جزء ﻤن ﻋمﻠ�ﺔ إدارة اﻟمخﺎ�ر ��ﻞ� ،ﺎﺴتخدام اﻟم�تﻘﺎت واﻷدوات اﻷﺨر� ﻹدارة اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر

ﺸﻬر
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٤٩٩٬٥٦٥

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ١٢

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﻋوﻀﺎ ﻋن ﻫذا ،ﻓﺈﻨﻪ ﺘم
دور� وﻫﻲ ﻨس�ﺔ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ إﻟﻰ اﻟوداﺌﻊ وﻨس�ﺔ اﻟمستخدﻤﺎت إﻟﻰ اﻟمصﺎدر اﻟثﺎﺒتﺔ.
ً

وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴ�ر ﻤحددة ﻟكﻞ ﻫذﻩ اﻟمؤﺸرات واﻟتﻲ ﺘتم ﻤراﺠﻌتﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم ���ﻞ دور�.
ﺘ���� ﻤ�ﺎطر اﻟس�وﻟﺔ
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 -٣٠اﻷﻤم اﻟمتحدة – ﻤ�تب اﻷﺼوﻝ اﻷﺠنب�ﺔ واﻟﻘ�ود اﻷﺨر�

 -و��مﺎ ﻴﻠﻲ اﺤتسﺎب اﻟتحﻠ�ﻞ اﻟخﺎص �ﺄﺜر اﻻﻨخﻔﺎض اﻟمم�ن ﻟﻠحر�ﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠﺔ أﺠنب�ﺔ ﻤحددة ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤﻊ

 -وﻓﻲ ﻨوﻓمبر  ،٢٠٢٠اﺼدر اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﺘحدﻴث ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴ�ر اﻟكﻔﺎ�ﺔ اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ

اﻟمستثمر�ن  /اﻟمودﻋ�ن واﻟذ� ��تمﻠون ﻋﻠﻰ ﻋمﻼء اﻟجمﻠﺔ واﻟ�ر�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﻴبرم اﻟبنك اﺘﻔﺎ��ﺎت ﻓﻲ

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟوﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻟﻠمتﻐ�رات اﻷﺨر� اﻟثﺎﺒتﺔ ﻋﻠﻰ اﻷر�ﺎح واﻟخسﺎﺌر )�سبب اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼوﻝ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟنﻘد�ﺔ

)اﻹﺨ�ﺎر رﻗم  ١٧٣٣/٢٠٢٠واﻟذ� ﺘم ﻨ�رﻩ ﻤ�� ار ﻓﻲ أﺒر�ﻞ  ٢٠٢٠واﻹﺸﻌﺎر رﻗم (CBUAE/BSD/N/٢٠٢٠/٤٩٨٠

��ﻘﺎ ﻹﻋﺎدة ﺘمو�ﻞ اﻟتسﻬ�ﻼت واﻟمدﻋوﻤﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك اﻟمر�ز� اﻹﻴراﻨﻲ.
اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�رات ﻤﻊ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ اﻷﺨر� ً

�ﺎﻟخﺎرج

اﻟحسﺎﺴﺔ ﻟﻠﻌمﻠﺔ( .ﺘﻌ�س اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟسﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟجدوﻝ أدﻨﺎﻩ ﻨﻘص ﺼﺎﻓﻲ ﻤحتمﻞ ﻓﻲ ��ﻒ اﻷر�ﺎح واﻟخسﺎﺌر واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ

�موﺠب اﻹﺨ�ﺎر اﻟمنﻘﺢ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟمتوﻗﻊ ﻤن اﻟبنوك أن ﺘﻘوم ﺒتنﻔ�ذ اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ �ﺄﺴﻠوب

ﻤستحق ﻤن اﻟبنوك

١٬٠٦٧٬٤٣٧

اﻷﺨر ،ﺒ�نمﺎ ﺘ��ر اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟموﺠ�ﺔ إﻟﻰ ز�ﺎدة ﺼﺎ��ﺔ ﻤحتمﻠﺔ.

ﻤرﺤﻠﻲ واﻟتﻲ ﺴوف ﺘسمﺢ ﻟﻠبنوك ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻠواﺌﺢ اﻟجدﻴدة دون اﻟمز�د ﻤن اﻟم�ﺎق أﺜنﺎء ﺠﺎﺌحﺔ �وﻓ�د.١٩-

اﻷﺨر�

� -م�ن ﻟﻠبنوك ز�ﺎدة اﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ ﺤتﻰ � %٦٠حد أﻗصﻰ وﺤمﺎ�ﺔ اﻟبنوك اﻟمحﻠ�ﺔ اﻟن�ﺎﻤ�ﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٣٨٦٥

ﻴراﻗب اﻟبنك ﻋن �ثب اﻟوﻀﻊ اﻟﻌﺎﻟمﻲ وﻫذا ��مﺎ ﻴتﻌﻠق �ﺎﻟﻌﻘو�ﺎت اﻟمﻔروﻀﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻷﻤم اﻟمتحدة ﺤ�ث ﻗﺎم ﺒوﻀﻊ
اﺴتراﺘ�ج�ﺎت وﺨ�� اﺴتمرار اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟتﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺘضمن ﻋدم وﺠود ﻤخﺎ�ر �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻸﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟس�وﻟﺔ

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﺠمﺎﻟﻲ اﻟكﻠﻲ :طو�ﻞ  /ﻗص�ر اﻷﺠﻞ

ﻟد� اﻟبنك .ﺘﻘوم اﻟخز�نﺔ �ذﻟك �مرا��ﺔ اﻟس�وﻟﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

٣١-١٢-٢٠٢٠

ﺘحﻠ�ﻞ اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﻋ�د اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ

٣١-١٢-٢٠١٩

 ﻴﻠخص اﻟجدوﻝ اﻟتﺎﻟﻲ ﻤﻠﻒ اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟخﺎص �ﺎﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟبنك�ﺔ ﻟﻠبنك ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟتزاﻤﺎت اﻟسداداﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻏ�ر اﻟمخﻔضﺔ .ﺘخضﻊ ﻋمﻠ�ﺎت اﻟسداد إﻟﻰ اﻹﺸﻌﺎر اﻟذ� ﺘتم ﻤﻌﺎﻤﻠتﻪ �ﺈﺸﻌﺎر ﻓور� .ﺒ�د أن اﻟبنك ﻴتوﻗﻊ ﻋدم
��ﺎم اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻌمﻼء ��ﻠب اﻟسداد ﻓﻲ أﻗرب وﻗت �م�ن أن ��ون ﻤ�ﻠو�ﺎ ﻤن اﻟبنك اﻟسداد ��ﻪ  .ﻻ �ﻌ�س اﻟجدوﻝ اﻟتﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
دوﻻر اﻤ�ر�ﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
٢١٥

٤٤

اﻟ�ورو

٥

٥

ﻴن �ﺎ�ﺎﻨﻲ

)(٤٠٧

)(٣٩٣

ﺘحت اﻟطﻠب

اﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

 ١٢ – ٣ﺸﻬر

 ٥ – ١أﻋوام

أﻛثر ﻤن  ٥أﻋوام

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﺠن�ﺔ إﺴترﻟ�نﻲ

٢٧٧٤

٢٨٢٣

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻋمﻼت أﺨر�

٢٤١٦

٢٦٥٠

٠٠٠

ﺤﺎﻟ�ﺎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤ�ر�ﻲ ،ﻓﺈن اﻷرﺼدة اﻟموﺠودة �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤ�ر�ﻲ ﻻ ﺘﻌتبر ﺘمث�ﻼ
 -و�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ اﻟمرﺘ�� ً

٨٠٧٬٢٣٠

٠

١١٢٬٦١٠

٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

اﻷﻤ�ر�ﻲ.

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٥٨٢٬٥٥٣

٦٧٤٬٦٣٢

١٬٧٧٧٬٣١٣

٢٠٣٬٨٦٧

٠

٣٬٢٣٨٬٣٦٥

اﻟم�ﺎطر اﻟسﻌر�ﺔ

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج

٣٨٣٬٨٧٦

١٨٦٬٣٣١

٧٠٬١٧٠

٠

٠

٦٤٠٬٣٧٧

اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟم�ﺎر إﻟ�ﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﺘﺎر�ﺦ اﻹ�ﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوداﺌﻊ.
اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﺤتﻰ  %١٠٠دون ﻨتﺎﺌﺞ إﺸرا��ﺔ.

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

� -سمﺢ اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﺒت�ب�ق ﻤرﺸﺢ اﺤتراز� إﻟﻰ ﻤخصصﺎت اﻟخسﺎﺌر اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ  ،٩و�ﻬدف اﻟمرﺸﺢ اﻻﺤتراز� إﻟﻰ ﺘﻘﻠ�ﻞ ﺘﺄﺜ�ر أﺤ�ﺎم اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم ٩

�ﺎﻟخﺎرج

ﻋﻠﻰ اﻟجﻬﺔ اﻟتن��م�ﺔ  /رأس اﻟمﺎﻝ ﻓﻲ ﻀوء اﻟتﻘﻠ�ﺎت اﻟمتوﻗﻊ �سبب أزﻤﺔ �وﻓ�د.١٩-

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

 -ﻟﻘد أﻋﻠن اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﻤخ�� ﺸﺎﻤﻞ ﻟﻠدﻋم اﻻﻗتصﺎد� اﻟمستﻬدف ﻓﻲ  ١٥ﻤﺎرس

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

 ٢٠٢٠وﻫو ﻤﺎ �سمﺢ ﻟبنوك اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة �ﺎﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ ﺘمو�ﻞ ﺒتكﻠﻔﺔ ﺼﻔر وﺘمر�ر اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺄﺠ�ﻞ
اﻋت�ﺎر ﻤن ﺘﺎر�ﺦ إﺼدار اﻟتﻘر�ر ،ﻟم �ستخدم اﻟبنك ﻤنحﺔ
ًا
اﻟﻔﺎﺌدة اﻟرﺌ�س�ﺔ و  /أو ﺘﺄﺠ�ﻞ اﻟﻔﺎﺌدة ﻟﻌمﻼﺌﻬم .وﻤﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ

ﻤد ﺘسﻬ�ﻞ اﻟتمو�ﻞ ذات اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟصﻔر�ﺔ �موﺠب ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤخ�� اﻟدﻋم اﻻﻗتصﺎد� اﻟمستﻬدف.

ﻤستحق ﻟبنوك أﺨر�

اﻟتزاﻤﺎت أﺨر�

٨٧٬٢٩٨

٧١٤

٣٬٥٧٢

١٥٬٦٨٥

١٩٬٦٠٥

١٢٦٬٨٧٤

إﺠمﺎﻟﻲ اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻏ�ر

١٬٨٦٠٬٩٥٧

٨٦١,,٦٧٧

١٬٩٦٣٬٦٦٥

٢١٩٬٥٥٢

١٩٬٦٠٥

٤٬٩٢٥٬٤٥٦

اﻹﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﺘحت اﻟطﻠب

اﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

 ١٢ – ٣ﺸﻬر

 ٥ – ١أﻋوام

أﻛثر ﻤن  ٥أﻋوام

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

١٬٠٣٦٬٨٤٥

١٦٣٬٨٢٥

١٠٧٬٠٧٧

٠

٠

١٬٣٠٧٬٧٤٧

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٥٤٥٬٥١٧

٦٨٤٬٧٦٢

١٬٥٥٠٬٩٨١

٣٩٥و١٦٢

٠

٣٬١٧٦٬٤٢٢

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج

٥٧٬٤٠٧

٨٢٬٩٤٦

٧٠٬١٧٩

٠

٠

٢١٠٬٥٣٢

اﻟم�ﻔضﺔ

 -اﻟمر�ز اﻟرأﺴمﺎﻟﻲ اﻟتن��مﻲ اﻟخﺎص �ﺎﻟبنك ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟ�ﺎزﻝ  ٣ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

٠٠٠
ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٩
ﻤستحق ﻟبنوك أﺨر�

اﻟتزاﻤﺎت أﺨر�

٩٨٬١٩٥

٠

٠

٠

٠

٩٨٬١٩٥

إﺠمﺎﻟﻲ اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻏ�ر

١٬٧٣٧٬٩٦٤

٩٣١٬٥٣٣

١٬٧٢٨٬٢٣٧

٣٩٥٬١٦٢

٠

٤٬٧٩٢٬٨٩٦

 ﺘﻌد اﻟمخﺎ�ر اﻟسﻌر�ﺔ ﻫﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﺘتضﺎرب ﻓ�ﻬﺎ اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷدواتﺘﻠك اﻟمتﻐ�رات �سبب ﻋﺎﻤﻞ ﻤرﺘ�� �ﺎﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ أو اﻟجﻬﺔ اﻟمصدرة ﻟﻬﺎ أو �ﻔﻌﻞ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟتﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ �ﺎﻓﺔ
اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟم�ﺎﺒﻬﺔ واﻟمتداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟسوق.

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢٢٬٤٧٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ

)(١٬٠٥٤٬٨٠٦

)(١٬٠٦٣٬٠٨٣

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ )ﻗبﻞ اﻟخصوﻤﺎت

١٬٨١٧٬٦٦٧

١٬٨٠٨٬٤٧٠

اﻟخصوﻤﺎت اﻟتن��م�ﺔ

)(١٬٣٥٧٬٧١٤

)(١٬٢٢٣٬٩٨٤

� -ﻌمﻞ اﻟبنك ﻋﻠﻰ إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻌر�� وﺘﻘ��م وﻤرا��ﺔ وﻀ�� وﺘخ��� اﻟمخﺎ�ر وﻤراﺠﻌﺔ اﻟمخﺎ�ر

إﺠمﺎﻟﻲ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻋﻘب اﻟتسو�ﺎت

٤٥٩٬٩٥٣

٥٨٤٬٤٨٦

اﻷﺼ �ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌمﻠ�ﺎت واﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟمنتجﺎت ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟت�ﺎورات اﻟداﺨﻠ�ﺔ .ﻴتم وﻀﻊ اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ ﻟﻠبنك ﻟمنﻊ

اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

وﻓﻘﺎ

إﻋدادﻫﺎ

ﻤﻌﺎﻴ�ر

ﻟتنﻔ�ذ

.٣

�ﺎزﻝ

ﻏس�ﻞ اﻷﻤواﻝ أو ﺘمو�ﻞ اﻷﻨ��ﺔ اﻹرﻫﺎﺒ�ﺔ .ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ ﺴ�ﺎﺴﺎت ﻤ�ﺎﻓحﺔ ﻏس�ﻞ اﻷﻤواﻝ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك �صورة دورة
ﻟضمﺎن اﻻﻤتثﺎﻝ اﻟكﺎﻤﻞ ﻟﻠمت�ﻠ�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ اﻟمحﻠ�ﺔ واﻟممﺎرﺴﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟمثﻠﻰ .و�جزء ﻤن اﺴتراﺘ�ج�ﺔ إدارة اﻟمخﺎ�ر

 ﺘﻌد اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ ﻤن اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﺘتﻘﻠب ﻓ�ﻬﺎ اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات ﺘتم إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺤدود اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﺘمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ اﻟﻠجنﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ .ﻴتم ﺘﻘس�م ﺤدوداﻟمخﺎ�ر اﻟكﻠ�ﺔ إﻟﻰ ﺤدود ﻓر��ﺔ �ﺎﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟمختﻠﻔﺔ ﻟﻠمخﺎ�رة واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة وأﺴﻌﺎر ﺼرف
اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ وﺴﻌر اﻟسﻠﻌﺔ وﺴﻌر اﻟسﻬم .ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر اﻟ�ب�ﻌﺔ اﻟمختﻠﻔﺔ ﻟﻠمنتجﺎت اﻟواردة ،ﻓﺈﻨﻪ ﻗد ﺘم وﻀﻊ
اﻟحدود ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴتخدام ﻤجموﻋﺔ ﻤن ﺘﻘن�ﺎت ��ﺎس اﻟمخﺎ�ر واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ ﺤدود اﻟمر�ز وﺤدود اﻟحسﺎﺴ�ﺔ.
 �ستخدم اﻟبنك ﻤنﻬج�ﺎت ﻤختﻠﻔﺔ ﻟتﻘدﻴر اﻟخسﺎﺌر اﻟمحتمﻠﺔ اﻟتﻲ �م�ن أن ﺘحدث ﻋﻠﻰ ﻤخﺎ�ر اﻟمر�ز واﻟتﻲ �م�ن اﻷﺨذﺒﻬﺎ �سبب اﻟحر�ﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة وأﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ وأﺴﻌﺎر اﻟسﻠﻌﺔ وأﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻓترة
ﻤحددة و�مستو� ﻤﻌ�ن ﻤن اﻟثﻘﺔ.

�ﻌمﻞ اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤستندات �ﺎ��ﺔ ﻹﺠراءات اﻟض�� اﻟخﺎص �ﺎﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ�� .دد اﻟبنك أ�ضﺎ ﻋﻠﻰ
ا ﻟحﺎﺠﺔ

إﻟﻰ

اﻟﻔصﻞ

اﻟمﻼﺌم

ﻟﻠواﺠ�ﺎت

واﻟصﻼﺤ�ﺎت

اﻟمستﻘﻠﺔ

ﻓﻲ

�ﺎﻓﺔ

اﻷﻨ��ﺔ

اﻟتجﺎر�ﺔ.

 ﺘم وﻀﻊ ﺨ�ﺔ اﺴتمرار اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﻟدﻋم اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟكوارث ،وﺘمت اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتسﻬ�ﻼتاﻟكﺎ��ﺔ اﻟبدﻴﻠﺔ و�ﻋداد ﺘدر��ﺎت ر�ﻊ ﺴنو�ﺔ� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا� ،ﻘوم اﻟبنك ﺒتدﺒ�ر اﻟﻐ�ﺎء اﻟتﺄﻤ�نﻲ ﻟتﻘﻠ�ﻞ اﻟخسﺎﺌر اﻟمحتمﻠﺔ
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ.
 -٢٨إدارة رأس اﻟمﺎﻝ

ﺴنو�ﺎ(.
ﺴنو�ﺎ )%١،٠٣ :٢٠١٩
ﺴنو�ﺎ ) %٤،٠٣ :٢٠١٩ﺴنو�ﺎ( وﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟبنك�ﺔ %٠،٧٨
اﻟﻌمﻼء %٤،١٣
ً
ً
ً

ﺘﻌد ﺜﺎﺒتﺔ .أﻤﺎ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟخسﺎﺌر اﻟبنك ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟمنصرم ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  ٢٠٢٠واﻟتﻲ ﻗد اﻨخﻔضت إﻟﻰ  ٢١،٥٥ﻤﻠ�ون
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ﺘﻘر��ﺎ ) ٢٢،٦١ :٢٠١٩ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ(.

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟمستو� اﻟرأﺴمﺎﻟﻲ ١

٤٥٩٬٩٥٣

ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ اﻟمجمﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

٥٠٬٥٣٩

٥٦٬٠٩٠

اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

اﻟمستو� اﻟرأﺴمﺎﻟﻲ  ٢ﻋﻘب اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٥٠٬٥٣٩

٥٦٬٠٩٠

٥١٠٬٤٩٢

٦٤٠٬٥٧٦

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ
اﻷﺼوﻝ اﻟمرﺠحﺔ ﻟﻠم�ﺎطر
اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

٤٬٠٤٣٬١٥٥

٤٬٤٨٧٬١٩١

اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ

٩٬٠٢٩

٧٬٥٨٠

اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ

� -حدد اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة و�راﻗب اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ واﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنوك واﻟﻔروع اﻟخﺎﺼﺔ

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟمرﺠحﺔ ﻟﻠمخﺎ�ر

ﻤﻌرﻀﺎ ﻟمخﺎ�ر أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة �نت�جﺔ ﻟﻌدم اﻟتواﻓق ﺒ�ن اﻟﻔروق اﻟكﺎﺌنﺔ ﻓﻲ اﻟم�ﺎﻟﻎ واﻟﻌمﻠﺔ اﻟخﺎﺼﺔ
اﻟمﺎﻟ�ﺔ� .ﻌد اﻟبنك
ً

 -ﻓﻲ ﺤﺎﻝ �ﺎﻨت أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة أﻗﻞ ﻤمﺎ �ﺎﻨت ﻋﻠ�ﻪ ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﺒواﻗﻊ  ٥٠ﻨﻘ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟتﻐ�رات اﻟمختﻠﻔﺔ اﻟتﻲ �ﺎﻨت

إﺠمﺎﻟﻲ رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﻋﻘب اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٠

٠
٥٨٤٬٤٨٦

٠

�حتسب اﻟبنك ﻨس�ﺔ �ﻔﺎ�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ وﻓق ﺘوﺠ�ﻬﺎت �ﺎزﻝ  ٣واﻟصﺎدرة ﻋن اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ﻤخﺎ�ر �ﺎرزة ﻓﻲ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ ١

٤٬٠٥٢٬١٨٤

إدارة ﻤ�ﺎطر أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة

ﺴنو�ﺎ( ،وﻋﻠﻰ وداﺌﻊ
ﻤﻘدﻤﺎ  %٥،٨٢ﺴنو�ﺎ )%٥،٧١ :٢٠١٩
ً
 -ﻴبﻠﻎ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟسﺎر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ً

اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

٢٦٣٬١٤٥

 ﺘن�ﺄ ﻤخﺎ�ر أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ﻋن إﻤ�ﺎﻨ�ﺔ ﺤدوث ﺘﻐ�رات ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة واﻟتﻲ ﺴوف ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟ��مﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات�ﺎﻷﺼوﻝ واﻻﻟتزاﻤﺎت.

٠

٠

٤٬٧٥٧٬٩١٦

�ﺎزﻝ  – ٣ﻨس�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ

 -ﺘحمﻞ ﻤﻌ�م اﻷﺼوﻝ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمدرة ﻟﻠﻔواﺌد اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك ﺴﻌر ﻓﺎﺌدة ﺜﺎﺒت وﻤن ﺜم ،ﻓﺈن اﻹدارة ﺘؤﻤن �ﺄﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد

اﻟتن��م�ﺔ(

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ

�ﺎﻟبنوك اﻷﺠنب�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ﻨس�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ

اﻋت�ﺎر ﻤن  ١ﻓبراﻴر  ٢٠١٧اﻟمرﺘ�� �مت�ﻠب رﻓﻊ اﻟتﻘر�ر اﻷوﻝ اﻟذ� ﻴبدأ ﻤن د�سمبر ٢٠١٧
ًا
و�بدأ ﺴر�ﺎن ﺘﻠك اﻟتوﺠ�ﻬﺎت
وﺤتﻰ ﺘﺎر�خﻪ .و�موﺠب ﺘﻠك اﻟﻠواﺌﺢ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم رﺼد اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟدﻨ�ﺎ ﻟرأس اﻟمﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤستو�ﺎت ،وﻫﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ ١

ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ،اﻟمرﺤﻠﺔ  ١و�ﺠمﺎﻟﻲ رأس اﻟمﺎﻝ - .ﻴتم ﺘحﻠ�ﻞ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ اﻟخﺎص �ﺎﻟبنك ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤراﺤﻞ
ﻤختﻠﻔﺔ:

أوﻻً :رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم اﻟﻌﺎد�ﺔ اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟبنك
واﻷﺴﻬم اﻟممتﺎزة ﻨت�جﺔ ﻹﺼدار اﻷدوات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﻓ�ﺔ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ واﻷر�ﺎح اﻟمحتجزة واﻻﺤت�ﺎ�ﻲ
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟن�ﺎﻤﻲ واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻷﺨر اﻟمتراﻛم واﻻﺤت�ﺎ��ﺎت اﻷﺨر� اﻟمﻔصﺢ ﻋنﻬﺎ وﺤﻘوق اﻷﻗﻠ�ﺔ واﻟتﻲ ﺘﻌد

اﻷﺠنب�ﺔ .ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﺒوﻀﻊ ﺤدود ﻋﻠﻰ اﻟمراﻛز ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌمﻼت واﻟتﻲ ﺘتم ﻤراﻗبتﻬﺎ ���ﻞ ﻴوﻤﻲ ﺠن�ﺎ إﻟﻰ
ﺠنب ﻤﻊ وﻀﻊ اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺎت اﻟمستخدﻤﺔ أ�ضﺎ ﻓﻲ ﻀمﺎن اﻟمراﻛز اﻟتﻲ ﺘمت اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻀمن اﻟحدود.
 ﻴتم ﺘمو�ﻞ أﺼوﻝ اﻟبنك ﺒنﻔس اﻟﻌمﻠﺔ اﻟتﻲ ﺘمت ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﻤن أﺠﻞ ﺘﻘﻠ�ﻞ اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر أﺴﻌﺎراﻟصرف .ﺒ�د أن اﻟبنك ﻻ �ﻘوم �ﺎﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر�ز اﻟدوﻻر اﻷﻤ�ر�ﻲ ﻀمن اﻟحدود اﻟمﻌتمدة ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ

دوﻻر اﻤ�ر�ﻲ

٠

ﻤستحق ﻟﻠبنوك
وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٠

١٬٧٤٦٬٩٤٩

١٩٧٬٢٥٤

٥٩٦٬٥٤٨

٣٬١٧١٬١٦٩

٧٠١٬١٦٩

٠

٣٨٣٬٨٧٧

٦٤٠٬٣٧٧

وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج
ﺨصوم أﺨر�

٧١٤

٣٬٥٧٢

٣٥٬٢٩٠

١١١٬٥٨٥

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم )ب(

٨١٧٬٤٦٣

١٬٩٣٣٬٣٠٠

٢٣٢٬٥٤٤

١٬٨٩٩٬٢٤٠

ﻓروق ﺤسﺎﺴ�ﺔ ﺴﻌر

٩٦٦٬٢٩٦

)(١٬٩٢٨٬٤٣٧

٢٬١٧٠٬٤٤٢

٦٠٩٬٣٦٦

١٬٨١٧٬٦٦٧

اﻟﻔﺎﺌدة )أ – ب(
ﻤمثﻠﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ:
رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد
اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢٢٬٤٧٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟتراﻛم�ﺔ

)(١٬٠٥٤٬٨٠٦

 -٣١إدارة اﻟم�ﺎطر ﻓﻲ إطﺎر اﻟتصور اﻻﻗتصﺎد� اﻟحﺎﻟﻲ

إﺠمﺎﻟﻲ ﺤﻘوق

١٬٨١٧٬٦٦٧

 -ﻟﻘد �ﺎن ﻤن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺘكون اﻟتدا��ﺎت اﻻﻗتصﺎد�ﺔ ﻷزﻤـﺔ �وﻓ�ـد� ١٩-ـﺎرزة وﻤسـتمرة ﻓـﻲ اﻟتصـﺎﻋد ﺒـوﺘ�رة ﻤتسـﺎرﻋﺔ .ﻗـدم

اﻟمسﺎﻫم�ن

اﻟمر�ـز� ﻟدوﻟـﺔ اﻹﻤــﺎرات اﻟﻌر��ـﺔ اﻟمتحــدة �ـذﻟك ﻋــن إﺠـراءات وﺤـواﻓز ﻤتﻌــددة �صـﻞ إﺠمﺎﻟﻬــﺎ إﻟـﻰ  ٢٥٦ﻤﻠ�ــﺎر درﻫـم إﻤــﺎراﺘﻲ
ﻟمسﺎﻋد اﻟبنوك ﻓﻲ ﺘد��م اﻟﻘ�ﺎﻋﺎت اﻻﻗتصﺎد�ﺔ واﻷﻓراد داﺨﻞ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة اﻟمتضررة ﻤن اﻷزﻤﺔ اﻟراﻫنﺔ.
 ٣١د�سمبر ٢٠١٩

أﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

ﻤن  ٣أﺸﻬر إﻟﻰ

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻋﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠ ٠٠٠

ﻏ�ر ﺨﺎﻀﻊ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﻟﻔﺎﺌدة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

٠٠٠
اﻷﺼوﻝ
اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة اﻟبنك�ﺔ ﻟد�

٤١٠٬٠٠٠

٠

٠

٢٠٧٬٠٩٦

٦١٧٬٠٩٦

ﺒنك اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻟمر�ز�
ﻤستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ

٢٥٦٬١٥٨

١٨٨٬٢٧٠

٠

٥٥٬١٣٧

٤٩٩٬٥٦٥

وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج
ﻤستحق ﻤن اﻟبنوك اﻷﺨر�

١٬١٢١٬١٦٦

٢١٤٬٣١٣

٠

٧٬٣٢٣

١٬٣٤٢٬٨٠٢

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ

١٠٨٬٤٩٣

٠

٠

٠

١٠٨٬٤٩٣

٢٣٠٬٢٢٣

٥٥٬٧٦٣

٢٬٣٤٨٬٢٦٧

٠

٢٬٦٣٤٬٢٥٣

ﺼﺎﻓﻲ أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٠

١٬٣٢٣٬٨١٠

١٬٣٢٣٬٨١٠

اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت

٠

٠

٠

اﻷﺼﻞ ﻏ�ر

٢٤٬٨٣٦

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ )أ(

٢٬١٢٦٬٠٤٠

٤٥٨٬٣٤٦

٢٬٣٤٨٬٢٦٧

اﻷﺼﻞ ﻏ�ر

٥٥٠٬٨٥٥

واﻀﺢ

واﻀﺢ

اﻟمخصص .وﺘتم ﻋمﻠ�ﺔ ﺘخص�ص رأس اﻟمﺎﻝ اﻟموزع ﻋﻠﻰ �ﻞ ﻋمﻠ�ﺔ أو ﻨ�ﺎ� ،ﻤبدﺌ�ﺎ ،ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ .ﻴتم

اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ورأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠمرﺤﻠﺔ .١

ا�ﻌﺎ :رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ٢واﻟذ� ﻴن�و� ﻋﻠﻰ اﻟمخصصﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ )اﻟمخصصﺎت اﻟمجمﻌﺔ ﻻﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ
رً

واﻟذ� �خضﻊ ﻟحد  %١,٢٥ﻤن اﻷﺼﻞ اﻟمرﺠﺢ ﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن( وأدوات اﻟمﻠك�ﺔ اﻟداﺌمﺔ ﻏ�ر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﻟرأس

 ٣١د�سمبر ٢٠١٩

ﺘوز�ﻊ رأس اﻟمﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﻨ��ﺔ وﻋمﻠ�ﺎت ﻤحددة داﺨﻞ اﻟبنك ،إﻻ أن ﻫذا ﻟ�س اﻷﺴﺎس اﻟوﺤ�د ﻟصنﺎﻋﺔ اﻟﻘرار� .ذﻟك ،و�ؤﺨذ

اﻟمﺎﻝ واﻷدوات اﻟتﻲ ﺘﻌد ﻤؤﻫﻠﺔ ﻟتضم�نﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ،٢ﻤثﺎﻝ :اﻟﻘروض اﻟتﺎ�ﻌﺔ.

أﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

ﻤن  ٣أﺸﻬر إﻟﻰ

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻋﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠ ٠٠٠

أ�ضﺎ أوﺠﻪ اﻟتﺂزر ﻤﻊ اﻟﻌمﻠ�ﺎت واﻷﻨ��ﺔ اﻷﺨر� وﻤد� ﺘواﻓر اﻹدارة واﻟمصﺎدر اﻷﺨر� وﻤد� ﺘنﺎﺴب
ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ً

اﻟن�ﺎ� ﻤﻊ اﻷﻫداف اﻹﺴتراﺘ�ج�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمد� اﻟ�ﻌ�د ﻟﻠبنك .ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺈدارة رأس اﻟمﺎﻝ

ﻋﻠﻰ اﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ ﻋند ﻤستو�  (%٢,٥ :٢٠١٩) %٢,٥ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس اﻟمﺎﻝ ،و�ذﻟك ﻻ �سر�
ﻤ�ﻠو�ﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠٢٠
اﻟمﻌدﻝ اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ ﻟمواﺠﻬﺔ اﻟتﻘﻠ�ﺎت اﻟدور�ﺔ وﻻ �ﻌد اﻟحﻔﺎ� ﻋﻠ�ﻬﺎ
ً

اﻟ�ورو

)(٤٣٦

)(٢١٥٠

اﻟﻔﺎﺌدة وﻤخﺎ�ر أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ وﻤخﺎ�ر اﻟتﻌرض ﻟحﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ واﻟمخﺎ�ر اﻟسﻠ��ﺔ وﻤخﺎ�ر اﻟخ�ﺎرات.

ﻴن �ﺎ�ﺎﻨﻲ

)(٥٠

)(٤٨

وﺘﻌرف اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ �ﺄﻨﻬﺎ ﻤخﺎ�ر اﻟخسﺎﺌر اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋدم �ﻔﺎ�ﺔ أو ﻓ�ﻞ اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ أو اﻷﺸخﺎص أو

اﻟبنك�ﺔ ﻟد� ﺒنك

ﺠن�ﺔ إﺴترﻟ�نﻲ

٤٠٦٦

٣٬٩٢٨

اﻷﻨ�مﺔ أو �سبب اﻷﺤداث اﻟخﺎرﺠ�ﺔ .و�ت�ﻊ اﻟبنك ﻤنﻬﺞ اﻟ��ﺎس اﻟم��ﺎر� اﻟخﺎص �ﺎﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ واﻟسو��ﺔ واﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

ﻋمﻼت أﺨر�

)(٢٧٧٣٨

)(٢٨٬٢٢٩

وﻓﻘﺎ ﻟمت�ﻠ�ﺎت �ﺎزﻝ.

١٬٠٨٦٬٦٨١

١٬٢٦٧٬٥٢٦

 -أﻤتثﻞ اﻟبنك ﻤﻊ �ﺎﻓﺔ اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ اﻟمﻔروﻀﺔ ﻤن اﻟخﺎرج ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻌﺎم.

ﻤستحق ﻤن اﻟم�تب

اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .و�نﺎء ﻋﻠ�ﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتﻌ�ن ﻋﻠﻰ اﻟبنك أن �سـتمر ﻓـﻲ ﻤتﺎ�ﻌـﺔ اﻟﻌمﻠ�ـﺎت اﻟتجﺎر�ـﺔ اﻟموﺠـودة �ﺎﻟﻔﻌـﻞ واﻟمتﻌﻠﻘـﺔ
�ﺈدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﻋمﻠ�ﺔ ﺘﻘدﻴر ﻟنﻘص ��مﺔ اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋـﺔ ﻤﻘـدﻤﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌمـﻼء.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتﻌ�ن ﺘنﻔ�ذ أ� إﻋﺎدة ﺘﻘ��م ﻹ�ﺎر اﻟﻌمﻞ واﻟمنﻬج�ﺔ اﻟمصممﺔ واﻟمنﻔذة ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟنتـﺎﺌﺞ

إدارة اﻟس�وﻟﺔ
 أد� اﻟضﻐ� اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق �ﻔﻌﻞ أزﻤﺔ �وﻓ�د ١٩-إﻟﻰ ﺘﺄﺜر ﺒنـوك دوﻟـﺔ اﻹﻤـﺎرات اﻟﻌر��ـﺔ اﻟمتحـدة ﻓـﻲ ﻤـﺎرس وﻓـﻲأﺒر�ﻞ  ٢٠٢٠ﺒدرﺠﺔ �ب�رة �سبب ﻨﻘص اﻟس�وﻟﺔ ﻓﻲ أﺴواق اﻟتمو�ﻞ اﻷﺠنب�ﺔ .وﻟﻘـد أد� أ�ضـﺎ اﻻﻨخﻔـﺎض ﻓـﻲ أﺴـﻌﺎر اﻟبتـروﻝ
إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﻋدم اﻟ�ﻘ�ن �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟتمو�ﻞ ﺤ�وﻤﺎت دوﻝ ﻤجﻠس اﻟتﻌﺎون اﻟخﻠ�جﻲ.
ـت�ﺎ��ﺎ ﻤــن أﺠــﻞ ﻀــمﺎن ﺘــدﻓق اﻻﺌتمــﺎن إﻟــﻰ اﻻﻗتصــﺎد،
ﻨﻬجــﺎ اﺴـ ً
 ﻟﻘــد ﺘبنــﻰ اﻟبنــك اﻟمر�ــز� ﻟدوﻟــﺔ اﻹﻤــﺎرات اﻟﻌر��ــﺔ اﻟمتحــدة ًﺨصوﺼﺎ إﻟﻰ اﻟﻘ�ﺎﻋﺎت اﻟتﻲ ﺘﺄﺜرت ��دة �ﻔﻌﻞ أزﻤـﺔ �وﻓ�ـد .١٩-ﻟﻘـد أﻋﻠـن اﻟبنـك اﻟمر�ـز� ﻟدوﻟـﺔ اﻹﻤـﺎرات اﻟﻌر��ـﺔ اﻟمتحـدة
ً

ﺼــﻔر وﺘمر� ـرﻩ اﻟﻔﺎﺌــدة م ﺨــﻼﻝ اﻟمبﻠــﻎ اﻟرﺌ�ســﻲ و  /أو ﺘﺄﺠ�ــﻞ اﻟﻔواﺌ ــد اﻟخﺎﺼــﺔ �ﻌمﻼﺌــﻪ .واﻋت�ــﺎ ار ﻤــن ﺘــﺎر�ﺦ إﻋــداد اﻟتﻘر�ــر

اﻟحﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟبنـك ﻟـم ��ـﺎرك ﻓـﻲ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤخ�ـ� دﻋـم اﻻﻗتصـﺎد اﻟمسـتﻬدف �سـبب اﻟﻌﻘو�ـﺎت واﻟﻘ�ـود اﻟموﺠـودة ﻓـﻲ اﻟتواﺼـﻞ
واﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘوﻤسون رو�ترز أو ﺴو�ﻔت.
 -٣٢ﺘحدﻴث ﻋﻠﻰ اﻟتﻐ�رات اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر اﻟمرﺠ��ﺔ

ﻤستحق ﻟﻠبنوك اﻷﺨر�

١٦٣٬٨٢٤

١٠٧٬٠٧٧

٠

١٬٠٣٦٬٨٤٦

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٦٣٥٬٧٥٤

١٬٥١٩٬١٥٦

٣٨٤٬١١٨

٥٦٣٬٩٧٨

٧٠٬١٧٩

٠

٥٧٬٤٠٧

٢١٠٬٥٣٢

 ُ�جر� إﺼﻼح أﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴ�ر أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻋﺎﻟم�ﺎ وﻫذا ﻻﺴتبداﻝ أو إﺼﻼح ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﺒ�ن اﻟبنوك�مﻌدﻻت ﺒدﻴﻠﺔ ﺨﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻟمخﺎ�ر ﺘﻘر��ﺎ )��ﺎر إﻟ�ﻬﺎ �ﺎﺴم إﺼﻼح ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﺒ�ن اﻟبنوك( .ﻟم ﻴتﻌرض اﻟبنك ���ﻞ

ﻛب�ر إﻟﻰ ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﺒ�ن اﻟبنوك ﻤن ﺨﻼﻝ أدواﺘﻪ اﻟمﺎﻟ�ﺔ .ﻫنﺎك ﺤﺎﻟﺔ ﺸدﻴدة ﻤن ﻋدم اﻟ�ﻘ�ن ��ـﺄن اﻟوﻗت وﻤنﺎﻫﺞ اﻻﻨتﻘﺎﻝ
ﻋبر اﻟتخصصﺎت اﻟتﻲ �ﻌمﻞ اﻟبنك ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ .و�توﻗﻊ اﻟبنك أن إﺼﻼح ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﺒ�ن اﻟبنوك ﻟن ��ون ﻟﻪ ﻤخﺎ�ر

أﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

ﻤن  ٣أﺸﻬر إﻟﻰ ﻋﺎم

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم

ﻏ�ر ﺨﺎﻀﻊ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﺨصوم أﺨر�

٠

٠

٠

١٢١٬١٠٠

١٢١٬١٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻟﻔﺎﺌدة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم )ب(

٨٨٢٬٥٢٤

١٬٦٩٦٬٤١٢

٣٨٤٬١١٨

١٬٧٧٩٬٣٣١

٤٬٧٤٢٬٣٨٥

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻓروق ﺤسﺎﺴ�ﺔ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة

١٬٢٤٣٬٥١٦

)(١٬٢٣٨٬٠٦٦

١٬٩٦٤٬١٤٩

)(١٦١٬١٢٩

١٬٨٠٨٬٤٧٠

)أ – ب(

اﻷﺼوﻝ

اﻟمتحدة اﻟمر�ز�

ﻛوﻓ�ــد ١٩-ﻻ ﻴ ـزاﻝ ﻤتصــﺎﻋد ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟحــﺎﻟﻲ وﻫــو ﻤــﺎ ��ــ�ﻞ ﺘحــد�ﺎ �ﺎﻟنســ�ﺔ ﻻﻨﻌ�ــﺎس اﻟتــﺄﺜ�رات ﻋﻠــﻰ ﺘﻘــدﻴرات اﻟخســﺎﺌر

 -٣٣أﺤداث �ﺎرزة وﻗﻌت ﻋﻘب ﺘﺎر�ﺦ إﺼدار ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ

٠٠٠
اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة

ﻹﻋــداد اﻟتﻘــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ــﺔ  ٩و��ــﺎس اﻟخســﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ــﺔ اﻟمتوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻀــوء اﻟمﻌﻠوﻤــﺎت اﻟمتﺎﺤــﺔ .و�ﺠمــﺎﻻ ،ﻓــﺈن اﻟموﻗــﻒ ﻤــن

إدار�ﺔ وﺘﺄﺜ�رات ﻤحﺎﺴب�ﺔ �ب�رة ﻋﻠﻰ ﺨ�و� اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﻪ.

اﻟصﻠﺔ .ﺘن�و� اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻋﻠﻰ �ﻞ ﻤن اﻟمخﺎ�ر ﺨﺎرج اﻟم� ازﻨ�ﺔ وداﺨﻠﻬﺎ .و�تم ﺘﻌر�� اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ

١٬١١٠٬٨٣٩

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

٣٬١٠٣٬٠٠٦

ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر ،أﻴﻬمﺎ أﻗرب.

١٬٣١٤٬٠٢٥

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

١٬٣٠٧٬٧٤٧

�ﺎﻟخﺎرج

ﻤخﺎ�ر اﻟخسﺎﺌر اﻟواردة داﺨﻞ اﻟم�زاﻨ�ﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ واﻟتﻲ ﺘن�ﺄ ﻋن ﺘحر�ﺎت أﺴﻌﺎر اﻟسوق واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ ﻤخﺎ�ر أﺴﻌﺎر

ﻟﻔﺎﺌدة

اﻟ�صوم

 -ﻟﻘد ﺘم ﺘحدﻴد ﺸ�ﻞ إﻋﺎدة ﺘسﻌ�ر اﻷﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓترة اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟنﻬﺎﺌ�ﺔ أو ﻓﺎﺌدة ﻓترات إﻋﺎدة اﻟتسﻌ�ر

 -ﻴتم ﺘرﺠ�ﺢ اﻷﺼوﻝ اﻟمرﺠحﺔ ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟمخﺎ�ر اﻟسوق واﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ واﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ذات

ﻏ�ر ﺨﺎﻀﻊ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

٠٠٠

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ٨٢٬٩٤٦

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻨﻬﺎ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ  ٣١د�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر .٢٠٢٠

ﻋن ﻤخ�� ﺸﺎﻤﻞ ﻟﻠدﻋم اﻻﻗتصﺎد� اﻟمستﻬدف ﻓﻲ  ١٥ﻤﺎرس  ٢٠٢٠واﻟذ� �سمﺢ ﻟﻠبنـوك اﻹﻤﺎراﺘ�ـﺔ ﺒتﻘـد�م اﻟتمو�ـﻞ ﺒتكﻠﻔـﺔ

ﺘنﻔ�ذ ﻋمﻠ�ﺔ ﺘوز�ﻊ رأس اﻟمﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋمﻠ�ﺎت وأﻨ��ﺔ ﻤحددة �صورة ﻤستﻘﻠﺔ ﻋن ﻫؤﻻء اﻟمسؤوﻟ�ن ﻋن اﻟت�ﻐ�ﻞ ﺤسب
اﻟمخﺎ�ر واﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ واﻟتﻲ ﺘخضﻊ ﻟمراﺠﻌﺔ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم.

ﺨ��ﻪ اﻟخﺎﺼﺔ ��وار� اﻟس�وﻟﺔ واﺨت�ﺎرات اﻟضﻐ� اﻟتﻲ ﺘﻌ�س اﻟتصورات اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟراﻫنﺔ .ﻴتﻌ�ن ﻋﻠـﻰ اﻟبنـك اﻻﺴـتمرار

وﻤراﺤﻞ اﻟتوز�ﻌﺎت اﻟخﺎﺼﺔ ﺒنموذج ﻨﻘص اﻟ��مﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم اﻟمﺎﻟﻲ اﻟحﺎﻟﻲ.

واﻟمﻌدات

 -ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﻌ��م اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمﻌدﻝ ﺤسب اﻟمخﺎ�ر ﻫو اﻷﺴﺎس اﻟرﺌ�سﻲ اﻟمستخدم ﻓﻲ ﺘحدﻴد ����ﺔ

 -ﻓـﻲ اﺴـتجﺎ�ﺔ ﻤنـﻪ ﻷزﻤـﺔ �وﻓ�ـد ،١٩-اﺴـتمر اﻟبنـك ﻓـﻲ ﻤرا��ـﺔ واﻻﺴـتجﺎ�ﺔ ﻟجم�ـﻊ اﻟمت�ﻠ�ـﺎت اﻟتمو�ﻠ�ـﺔ واﻟسـ�وﻟﺔ ﻤـن ﺨــﻼﻝ

� -ﻘــوم اﻟبنــك ﺤﺎﻟ�ــﺎ �مراﺠﻌــﺔ اﻟتــﺄﺜ�ر اﻟمحتمــﻞ ﻟجﺎﺌحــﺔ �وﻓ�ــد ١٩-ﻋﻠــﻰ اﻟمــدﺨﻼت واﻟﻔرﻀــ�ﺎت اﻟخﺎﺼــﺔ �ﺎﻟمﻌــﺎﻴ�ر ﻟدوﻟ�ــﺔ

ﻤﻘدﻤﺎ

ﺘ�ص�ص رأس اﻟمﺎﻝ

ﺘﺄﺜ�ر أزﻤﺔ �وﻓ�د ١٩-ﻋﻠﻰ اﻟبنك

ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﻘ��م ﻗـوة اﻟسـ�وﻟﺔ واﻟتمو�ـﻞ وﻤر�ـز رأس اﻟمـﺎﻝ ﻟد�ـﻪ ﻤـن أﺠـﻞ اﺤتـواء اﻟتـﺄﺜ�ر اﻟمحتمـﻞ ﻟﻼﻀـ�را�ﺎت اﻟحﺎﻟ�ـﺔ اﻋت�ـﺎ ار

ج -ﻨس�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ

و�ذا اﻟﻘ�ود اﻟتﻲ ﻗد ﻴتم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ اﻟبﻠدان اﻷﺨر� �ﻌ�ن اﻻﻋت�ﺎر.

اﻟم�ــرﻋون واﻟح�وﻤ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻤســتو� اﻟﻌ ــﺎﻟم إﺠـ ـراءات ﺘحﻔ�ز�ــﺔ اﻗتص ــﺎد�ﺔ وﻤﺎﻟ� ــﺔ ﻟتخ��ــ� أﺜ ــﺎر اﻟجﺎﺌح ــﺔ .ﻟﻘــد أﻋﻠ ــن اﻟبن ــك

٧%

 ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻟمت�ﻠب

ﻤن ﻗبﻞ ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟتﺎ�ﻊ ﻟمن�مﺔ اﻷم اﻟمتحدة وﻤ�تب اﻟس��رة ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻷﺠنب�ﺔ اﻟتﺎ�ﻊ ﻟو ازرة اﻟخزاﻨﺔ اﻷﻤ�ر��ﺔ

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

١١,٣٥%

٢,٥٠%

ﻤتﻘ�ﻌﺔ وﻤوﺜﻘﺔ واﻻﺴتمرار ﻓﻲ ﻤمﺎرﺴﺔ أﻨ��تﻪ اﻟتجﺎر�ﺔ وﻤنﻬﺎ ﺘحو�ﻞ اﻷرﺼدة.

 -ﻻ ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﺄﺜ�رات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟمحتمﻠﺔ واﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻘ�ود اﻟحﺎﻟ�ﺔ واﻟﻘ�ود اﻟﻘﺎدﻤﺔ واﻟتﻲ ﻗد ﻴتم ﻓرﻀﻬﺎ

٧%

٤,٣٥%

ﻨ�ر ﻟﻌدم ��ﺎم اﻟبنك �ﻌﻘد ﺼﻔﻘﺎت ﺘجﺎر�ﺔ أو ﻋﻼﻗﺎت ﺘجﺎر�ﺔ ﻤﻊ أ� ﻤن اﻟبنوك اﻷورو��ﺔ أو
 -ﺘر� إدارة اﻟبنك �ﺄﻨﻪ ًا

١٥١٬١٦١

١٢,٢٨%

٢,٥٠%

اﻟبنوك �ﻌدم اﻟتواﺼﻞ ﻤﻊ ﺒنوك إﻴراﻨ�ﺔ ﻤﻌ�نﺔ وﺸ�بﻬﺎ ﻤن اﻟ���ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﻌ�ﻞ ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ  ١٧ﻤﺎرس .٢٠١٢

٤٬٨٨٢٬٥٧٤

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ

٥,٢٨%

ﻛﺎﻨت ﺘستخدم ﻓﻲ ﺘ�ﺎدﻝ اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ إﻟﻰ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ .و�نت�جﺔ ﻟﻬذا ،ﻗﺎﻤت ﺠم��ﺔ اﻻﺘصﺎﻻت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟم�ﺔ ﺒ�ن

وردا ﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﻗﺎم اﻟبنك ﺒتﻘد�م ﺘداﺒ�ر ﻤن أﺠﻞ ﻀمﺎن إ�صﺎﻝ رﺴﺎﺌﻞ ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻏ�ر
اﻟﻌﺎﻟم�ﺔ ﺒ�ن اﻟبنوك .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذاً ،

أ -اﻹﺠمﺎﻟﻲ

�ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ

�ﻔرض ﻋﻘو�ﺎت ﻤﻌززة ﻋﻠﻰ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ .واﻷﻫم ﻤن ذﻟك ،ﺼدور ﻗرار ﻤجﻠس اﻻﺘحﺎد اﻷورو�ﻲ رﻗم
ﺤ�ر ﻋﻠﻰ إﻤداد ﺨدﻤﺎت إرﺴﺎﻝ رﺴﺎﺌﻞ ﻤﺎﻟ�ﺔ ﻤتخصصﺔ
 ٢٠١٢/١٥٢/CFSPﺒتﺎر�ﺦ  ١٥ﻤﺎرس  ٢٠٢٠واﻟذ� �ﻔرض ًا

��مﺎ ﺒ�نﻬﺎ ،وﻤن ﺜم ﻓﺈن اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ ﻟﻠبنك ﻟم ﺘتﺄﺜر �صورة �ب�رة �ﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺴتخدام ﺠم��ﺔ اﻻﺘصﺎﻻت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ب -إﺠمﺎﻟﻲ ﻨس�ﺔ اﻟمستو� ١

ﺜﺎﻨ�ﺎ :رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠمرﺤﻠﺔ  ١ﺜﺎﻟثًﺎ :رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١وﻫو رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق
ً

اﻟبنك ﻤ�ﺎﻟ�ﺎ ﺒت�ب�ق  %١٠٠ﻤن اﻟ��مﺔ اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم .(%١٠٠ :٢٠١٩) ٢٠٢٠

٨٠٧٬٢٣٠

٩١٩٬٨٤٠

 -ﺨﻼﻝ اﻷﻋوام اﻟﻘﻠ�ﻠﺔ اﻟمﺎﻀ�ﺔ ،ﻗﺎﻤت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدوﻝ وﻤنﻬﺎ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة واﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة و�ﻌض اﻟبﻠدان اﻷورو��ﺔ

اﻷﻤ�ر��ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻓترة زﻤن�ﺔ �و�ﻠﺔ ،وﺤ�ث أﻨﻬﺎ ﺘتﻌﺎﻤﻞ ���ﻞ رﺌ�سﻲ ﻤﻊ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ واﻟتﻲ ﻟدﻴﻬﺎ ﺘداﺒ�ر اﻻﺘصﺎﻻت

٨,٥٠%

د -رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ

١١٢٬٦١٠

٦٣٠٬٤١٨

١٠,٥٠%

� -ﻌد ﺘ�ص�ص رأس اﻟمﺎﻝ ﺒ�ن ﻋمﻠ�ﺎت وأﻨ��ﺔ ﻤحددة ﻫو إﻟﻰ ﺤد �ب�ر ﻤدﻓوع ﺒتحس�ن اﻟﻌﺎﺌد اﻟمتحﻘق ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ

 -و�ﺎﻟنس�ﺔ ﻷﻏراض اﺤتسﺎب اﻟ��مﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتسو�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻟضر�ب�ﺔ اﻟمرﺤﻠﺔ �مﺎ �ﻌد

٤٬٨٦٣

٢٬٤٠٢٬٩٨٦

٢٬٥٠٨٬٦٠٦

٦٬٧٠٠٬٢١٤

اﻷﺨر�

١١,٣٥%

واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ� .ﻘوم اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﺒوﻀﻊ ﺤدود ﻋﻠﻰ ﻤستو� اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر اﻟﻌمﻼت و�ﺠمﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟمراﻛز اﻟ�وﻤ�ﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

١٬٧٨٣٬٧٥٩

١٢,٦٠%

ﻟمواﺠﻬﺔ اﻟتﻘﻠ�ﺎت اﻟدور�ﺔ -اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﺤتﻰ  % ٢,٥ﻋن �ﻞ اﺤت�ﺎ�ﻲ( واﻟذ� ﻴتم ﺘﻘد�مﻪ وﻓﻘﺎ ﻟتوﺠ�ﻬﺎت �ﺎزﻝ  ٣اﻟحد

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت

٠

٠

٠

٦٣٬٤٣٥

٦٣٬٤٣٥

اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻻﺴتمرار ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺤتﻰ ﺘﺎر�خﻪ.

٨,٥٠%

اﻷﻗصﻰ ﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ﺒواﻗﻊ .%٧وﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﻓﺈﻨﻪ ﺴوف ��ون ﻤن اﻟم�ﻠوب اﻟمحﺎﻓ�ﺔ

٣١-١٢-٢٠١٩

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٠

١٠,٥٠%

 -٢٩ﺸ�ﻞ إﻋﺎدة ﺘسﻌ�ر اﻷﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت

٣١-١٢-٢٠٢٠

اﻟمطﻠوب

اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟمستخدﻤﺔ �ﺎﺴتمرار ﻓﻲ إﻋداد اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟمنصرم ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  ،٢٠٢٠ﻻ ﺘزاﻝ ﻤﻼﺌمﺔ ﺘمﺎﻤﺎ.

١٬٤١٩٬٣٠٧

١٢,٢٨%

واﻻﻟتزاﻤﺎت� .ﻘوم اﻟبنك �ﺈدارة اﻟتﻌرض ﻷﺜﺎر اﻟتضﺎرب ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ اﻟسﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ

اﻷﺠنب�ﺔ.

٤٨٦٣

٠

١٬٤١٩٬٣٠٧

١٣,٤٦%

ﺘتجﺎوز اﺤت�ﺎ�ﺎت رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ )اﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمﻌدﻝ اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ

ﺼﺎﻓﻲ إﺠمﺎﻟﻲ اﻟكﻠﻲ  :طو�ﻞ  /ﻗص�ر اﻷﺠﻞ

٢٬٤٠٢٬٩٨٦

٢٬٦١٦٬٠٤٠

اﻟمر�ز� اﻟصﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟ�ﺄن ���ﻞ �ﺎﻤﻞ .ﺘؤﻤن إدارة اﻟبنك �ذﻟك �ﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺘﻠك اﻟﻘ�ود اﻟمﻔروﻀﺔ ،ﻓﺈن
 -ﻟﻘد ﻗﺎم ﻤ�تب اﻟس��رة ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻷﺠنب�ﺔ اﻟتﺎ�ﻊ ﻟو ازرة اﻟخزاﻨﺔ اﻷﻤر���ﺔ أ�ضﺎ �ﺈﺼدار ﻗرار �ﻔرض ﻗ�ود ﻋﻠﻰ

�ﺎﻟخﺎرج

واﻟتوز�ﻊ.

و�ﻌد ﻤنتصﻒ اﻟﻠ�ﻞ واﻟتﻲ ﺘتم ﻤراﻗبتﻬﺎ ﻴوﻤ�ﺎ .وﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟبنك ﺒتسم�ﺔ ﺼﺎﻓﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻟمسمﺎة ﻓﻲ اﻟﻌمﻼت

اﻟحد اﻷدﻨﻰ

ﻨسب رأس اﻟمﺎﻝ

 -ﻟﻘد ﻗﺎم ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟتﺎ�ﻊ ﻟﻸﻤم اﻟمتحدة �ﺈﺼدار ﻗرار �ﻔرض ﻗ�ود ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎت وأﻓراد إﻴراﻨ�ﺔ ﻤﻌ�ن�ن واﻟتﻲ �ﺎﻨت ﻗد

ﺸخص�ﺎت وﺠﻬﺎت إﻴراﻨ�ﺔ ﻤﻌ�نﺔ وﻤنﻬﺎ اﻟبنك اﻟمذ�ور .ﺘؤﻤن اﻹدارة �ﺄن ﺘﻠك اﻟﻘ�ود ﻟم ﺘكن ﺘمثﻞ أ� ﺘﺄﺜ�ر ﻤﺎد� ﻋﻠﻰ ﻤﻘدرة

ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻟضر�ب�ﺔ اﻟمؤﺠﻠﺔ اﻟمﻌموﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ.

ﻤ�ﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ

اﻟحد اﻷدﻨﻰ

ﻨسب رأس اﻟمﺎﻝ

اﻟمطﻠوب

ﻤؤﻫﻠﺔ ﻟتضم�نﻬﺎ ﻓﻲ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ واﻟمن�م /اﻟتسو�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ اﻟتﻲ ﺘن�و�

 -ﺘتمثﻞ ﻤخﺎ�ر اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ ﻓﻲ ﻤخﺎ�ر ﺘﻐ�ر ��مﺔ اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ �ﻔﻌﻞ اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت

٢٠٨٬١٩١

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ ١٨٦٬٣٣١

٥٢١٬٥٥٣

اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ���ﻞ دور� ﻤﻊ رﻓﻊ ﺘﻘﺎر�ر إﻟﻰ ﻨﻔس اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا� ،جزء ﻤن ﺒ��ﺔ اﻟض�� اﻟداﺨﻠﻲ،

اﻟمﺎﻟ�ﺔ �سبب اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ اﻟمتﻐ�رات اﻟسو��ﺔ ﻤثﻞ أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة وأﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ وأﺴﻌﺎر ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ.

٠٠٠

اﻟمﺎﻟ�ﺔ �سبب اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ اﻟمتﻐ�رات اﻟسو��ﺔ )ﻏ�ر ﺘﻠك اﻟتﻲ ﺘن�ﺄ ﻋن ﻤخﺎ�ر ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة أو ﻤخﺎ�ر اﻟﻌمﻠﺔ( ﺴواء �ﺎﻨت

اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ،ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟبنك �ﺎﻻﻤتثﺎﻝ �ﺎﻹﺸﻌﺎرات واﻟتﻌم�مﺎت اﻟصﺎدرة ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

اﻟمخﻔضﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻗﺎﻋدة رأس اﻟمﺎﻝ

واﻟمرﺘ��ﺔ �ﻌﻘو�ﺎت اﻷﻤم اﻟمتحدة واﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ اﻷ�راف اﻟواردة ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻟﻌﻘو�ﺎت� .ﻘوم اﻟبنك �مرا��ﺔ ﺨسﺎﺌر
 -٣إدارة اﻟم�ﺎطر اﻟسو��ﺔ

٣١-١٢-٢٠٢٠

٣١-١٢-٢٠١٩

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد

أو اﻷﻨ�مﺔ أو ﻤن ﺨﻼﻝ اﻷﺤداث اﻟخﺎرﺠ�ﺔ .ﻴﻬدف اﻟبنك إﻟﻰ إدارة ﻫذﻩ اﻟمخﺎ�ر ��ًﻘﺎ ﻤﻊ ﻟﻠممﺎرﺴﺎت اﻟمثﻠﻰ واﻟتﻲ ﻴتم

٠

اﻟ�صوم

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

 -٤اﻟم�ﺎطر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ

٠

٣٨٦٥

ﺘن�و� ﻋﻠﻰ ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج.
ﺨضﻌت ﻟتنﻔ�ذ اﻹﺸﻌﺎرات اﻟمرﺴﻠﺔ ﻤن اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة .و�ﻤتثﻞ اﻟبنك ﻹﺸﻌﺎرات اﻟبنك

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ )أ(

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

 -ﺘﻌد اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻫﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟخسﺎرة اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﻏ�ر اﻟكﺎ��ﺔ أو اﻷﺸخﺎص

٠
٠

٥٬٤٨٣ ٠

١٬٠٧٢٩٢٠

ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار رﻗم  ١٨٠٣اﻟصﺎدر ﻓﻲ  ٣ﻤﺎرس  ،٢٠٠٨دﻋﺎ ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟتﺎ�ﻊ ﻟمن�مﺔ اﻷﻤم اﻟمتحدة أﻋضﺎءﻩ إﻟﻰ
 ًﻤمﺎرﺴﺔ ﺤذرة ﻋﻠﻰ اﻷﻨ��ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟمؤﺴسﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ داﺨﻞ اﻟمنﺎ�ق اﻟتﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟبنوك ﻓﻲ ﺠمﻬور�ﺔ إﻴران واﻟتﻲ

واﻟمﻌدات

ﻟمخﺎ�ر أ�ﺔ ﻋمﻠﺔ .و�نﺎء ﻋﻠ�ﻪ ،ﻓﺈن اﻟجدوﻝ ﺴﺎﻟﻒ اﻟب�ﺎن ﻻ ��تمﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜ�ر اﻟتﻐ� ارت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﻋمﻼت اﻟصرف ﻟﻠدوﻻر

ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
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 -ﺘتوﻟﻰ إدارة اﻟخز�نﺔ واﻟتسو�ق �ﺎﻟبنك ﻤسؤوﻟ�ﺔ ﺘخ��� ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘ�ب�ق اﺴتراﺘ�ج�ﺎت اﻟس�وﻟﺔ وﻤنﻬﺎ ﺘنو�ﻊ

األربعاء  14يوليو  2021م  -العـدد 13291

٠

٥٠٤٬٢٦٦

٠

٠

٩٥٤٬٢٧٠ ٠

٦٦٬١١١ ٠

٩٥٤٬٢٧٠

٥٧٠٬٣٧٧

ﻤمثﻠﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ:
رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢١٬٥٥٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟتراﻛم�ﺔ

)(١٬٠٦٣٬٠٨٣

إﺠمﺎﻟﻲ ﺤﻘوق اﻟمسﺎﻫم�ن

١٬٨٠٨٬٤٧٠

 ﻟم ﺘﻘﻊ أ�ﺔ أﺤﺎث �ﺎرزة ﻋﻘب ﺘﺎر�ﺦ إﺼدار ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ واﻟتﻲ ﺘت�ﻠب اﻹﻓصﺎح داﺨﻞ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ. -٣٤أرﻗﺎم اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻀ�ﺔ
 ﻟﻘد ﺘم إﻋﺎدة ﺘجم�ﻊ أرﻗﺎم اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻀ�ﺔ أو إﻋﺎدة ﺘرﺘ�بﻬﺎ ،ﻋند اﻟضرورة ،وﻫذا ﺤتﻰ ﺘتواﻓق ﻤﻊ ﻋرض اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟ�ﺔ.� -٣٥ﺎﻟنس�ﺔ ﻟرأ� اﻹدارة ،ﻓﺈن �ﺎﻓﺔ اﻷﺼوﻝ اﻟمب�نﺔ ﻓﻲ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤوﺠودة و�م�ن ﺘح��ﻘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠم�ﺎﻟﻎ اﻟموﻀحﺔ
ﻤﻘﺎﺒﻞ �ﻞ ﻤنﻬﺎ �مﺎ إﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد أ�ﺔ اﻟتزاﻤﺎت ﺘجﺎﻩ اﻟبنك� ،ﺎرﺌﺔ أو ﺨﻼﻓﻪ ،ﻟم ﻴنص ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ أﻋﻼﻩ.

تراخي�ص تنجز �أكرث من � 27ألف معاملة خالل الن�صف الأول من 2021
•• دبي-وام

ك� ��� �ش� �ف ��ت دائ � � � � � ��رة ال �ت �خ �ط �ي ��ط
والتطوير"تراخي�ص" -ال ��ذراع
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي مل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة امل� ��وان� ��ئ
واجلمارك واملنطقة احلرة بدبي..
يف �إح���ص��ائ�ي��ات حديثة ع��ن �إجناز
�أكرث من � 27ألف معاملة ت�شتمل
على خدمات الرتخي�ص التجاري
والهند�سي خ�لال الن�صف الأول
من عام .2021
وق ��ال امل�ه�ن��د���س ع �ب��داهلل بالهول
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� ��دائ� ��رة
التخطيط والتطوير– تراخي�ص
�إن م��ؤ��س���س��ة امل ��وان ��ئ واجلمارك
وامل�ن�ط�ق��ة احل ��رة و��ض�م��ن ر�ؤيتها
ل�ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة دب��ي ك�م��رك��ز رائد

م�ستدام لدعم القطاع االقت�صادي
ع�ل��ى ال�صعيد ال�ع��امل��ي تعمل على
تبني ثقافة التميز ل�ضمان �سعادة
ووالء امل �ت �ع��ام �ل�ي�ن ع �ب�ر حتفيز
م �ب��ادرات التح�سني امل�ستمر على
اخلدمات التي تقدمها مبا يواكب
التوجهات احلكومية انطالقاً من
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" الرامية
�إىل ج �ع��ل دب ��ي امل �ق �� �ص��د املف�ضل
للأن�شطة اال�ستثمارية والوجهة
الأ�سهل يف ممار�سة الأعمال عاملياً.
و�أك � � � � � ��د �أن ت � �ل� ��ك ال � �ت ��وج � �ه ��ات
وامل � � �ب� � ��ادرات � �س��اه �م��ت يف حتفيز
النمو االقت�صادي وتعزيز جاذبية

ب�ي�ئ��ة الأع� �م ��ال يف الإم � � ��ارة �أم ��ام
امل�ستثمرين ..م�شرياً �إىل منو ن�سبة
املعامالت املنجزة خ�لال الن�صف
الأول م��ن ه��ذا ال �ع��ام لت�صل �إىل
 12باملائة مقارنة بنف�س الفرتة
من العام املا�ضي حيث بلغ �إجمايل
ع ��دد امل �ع��ام�ل�ات ال �ت��ي ت �ق��دم بها
متعاملي "تراخي�ص" من الأفراد
وال���ش��رك��ات خ�لال الن�صف الأول
م��ن ع��ام  2021نحو � 27أل�ف��ا و
 687معاملة مقارنة ب�إجمايل
� 22ألفا و  872معاملة خلدمات
الرتخي�ص ال�ت�ج��اري والهند�سي
وال �ت��ي مت اع�ت�م��اده��ا خ�ل�ال نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.
وع � ��ن اخل� ��دم� ��ات ال� �ت ��ي تقدمها
"تراخي�ص" قال بالهول ب�أن دائرة

التخطيط والتطوير تقدم 284
خدمة لفئات الأف ��راد وال�شركات
منها خدمات الإ��ش��راف الهند�سي
و�إ� �ص��دار ت�صاريح البناء و�إ�صدار
ال ��رخ� �� ��ص ال� �ت� �ج ��اري ��ة وخ ��دم ��ات
ال�ت�ف�ت�ي����ش ال �ت �ج��اري والهند�سي
للمواقع و�إ� �ص��دار �إق��ام��ات العمل
وغريها من اخلدمات.
و�أ� � � �ش � � ��ار ال ��رئ� �ي� �� ��س التنفيذي
لــ"تراخي�ص" �إىل �أن من��و عدد
املعامالت والت�صاريح قد �صاحبه
بالتوازي منو يف عدد �إقامات العمل
ال�ت��ي منحتها ت��راخ�ي����ص ملوظفي
ال�شركات املرخ�صة بنظام املناطق
احلرة لي�صل �إىل اعتماد �أكرث من
� 2400إقامة عمل خالل الن�صف
الأول من  2021مقابل �إ�صدار

� 874إقامة عمل يف نف�س الفرتة
خ�لال ال�ع��ام املا�ضي لت�صل ن�سبة
النمو �إىل  27باملائة.
وب �خ �� �ص��و���ص �إدارة الرتخي�ص
ال �ت �ج ��اري يف "تراخي�ص" فقد
�أجن��زت � 11ألفا و  556معاملة
للح�صول على �سل�سلة متنوعة من
اخل��دم��ات وذل ��ك م�ق��اب��ل � 6آالف
و  669معاملة يف نف�س الفرتة
بالعام املا�ضي ،مما ي�شري �إىل ن�سبة
منو ت�صل �إىل باملائة .17
و�أ� �ض��اف �أن "تراخي�ص" منحت
ال�ع��دي��د م��ن الت�سهيالت للتجار
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن يف امل �ن��اط��ق احلرة
التي تدخل �ضمن نطاق �إ�شرافها
منها �إعفاء املتعاملني من الر�سوم
امل �ت ��أخ��رة ب���ش��أن جت��دي��د �أو �إلغاء

رخ ����ص امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة ال�صادرة
م��ن خ�لال �ه��ا و�إع� �ف ��اء املتعاملني
م��ن ر� �س��وم الت�سجيل مل��رة واحدة

بالن�سبة ل��رخ����ص امل�ن��اط��ق احلرة
وذل ��ك ا��س�ت�ك�م��ا ًال مل��ا ت�ق��دم��ه دبي
م��ن م �ق��وم��ات ال�ت�ح�ف�ي��ز الرامية

�إىل ��ض�م��ان ا��س�ت�م��راري��ة الأعمال
وا�ستدامتها وتخفيف الأعباء على
ال�شركات وامل�ستثمرين.

تاك�سي دبي ت�ستخدم تقنيات فائقة التطور يف مركز التحكم الذكي لتلبية طلبات متعامليها
•• دبي-وام:

زود م ��رك ��ز ال �ت �ح �ك��م وحتليل
البيانات التابع مل�ؤ�س�سة تاك�سي
دبي يف هيئة الطرق واملوا�صالت
ب�أحدث التقنيات الذكية والفائقة
التطور ليعمل على �إدارة وتغطية
جميع نطاقات اخلدمات املقدمة
م��ن قبل امل�ؤ�س�سة يف �إم ��ارة دبي
و�صمم املركز وفق �أحدث تقنيات
الذكاء اال�صطناعي لرفع كفاءة
العمليات الت�شغيلية والرقابية

خل��دم��ات ال �ن �ق��ل ال �ت��ي تقدمها
امل�ؤ�س�سة.
و�أك� � ��د ع �ب��د اهلل �إب ��راه� �ي ��م املري
م��دي��ر �إدارة الت�شغيل وال�ش�ؤون
ال �ت �ج��اري��ة يف م��ؤ��س���س��ة تاك�سي
دبي ..دور مركز التحكم وحتليل
البيانات الهادف �إىل حتقيق ر�ؤية
حكومة دب��ي يف �أن تكون املدينة
الأذك��ى والأ�سعد يف العامل وذلك
ع�ب�ر ت��وظ�ي��ف �أح� ��دث التقنيات
لإدارة منظومة النقل بطريقة
�آم�ن��ة وموثوقة وذك�ي��ة للجميع.

و�أ�شار اىل �أن طاقة مركز التحكم
وحت�ل�ي��ل ال�ب�ي��ان��ات اال�ستيعابية
جمهزة لإدارة �أ�سطول مركبات
الأجرة وحافالت النقل املدر�سي
ح �ي��ث ي �ج��ري ر� �ص��د ممار�سات
ال �� �س��ائ �ق�ين وال �ت �ق �ي��د ب�ضوابط
ال�ع�م��ل ون� ��زول و� �ص �ع��ود الطلبة
وامل���ش��رف��ات م��ن ح��اف�لات النقل
امل��در��س��ي وتتبع وم��راق�ب��ة م�سار
الأ�� �س� �ط ��ول ك �م��ا ي� �ت ��وىل املركز
�إدارة ع�م�ل�ي��ات ت�شغيل مركبات
الليموزين �إ��ض��اف��ة �إىل خدمتي

"�سائقي" و"الأيدي الأمينة"
وخدمة النقل باحلافالت والتي
ت���ض��م خ��دم��ة "حافالت النقل
املدر�سي" وخ��دم��ة "احلافالت
التجارية" التي �أطلقتها امل�ؤ�س�سة
م� � ��ؤخ � ��را ك� �م ��ا وي �ت �ل �ق��ى امل ��رك ��ز
ات� ��� �ص ��االت ال �� �س��ائ �ق�ين وتقدمي
ال� ��دع� ��م ل �ه��م وت��وج �ي �ه �ه��م �إىل
الأم��اك��ن الأك�ث�ر طلبا للخدمة
با�ستخدام تقنيات رقمية تعمل
ع �ل��ى م� ��دار � � 24س��اع��ة حر�صاً
على ا�ستدامة تلبية احتياجات

املتعاملني م��ن خ��دم��ات مركبات
الأج ��رة لغر�ض انتقالهم .و�أكد
�أن م�ؤ�س�سة تاك�سي دب��ي كر�ست
ج �ه��وده��ا وم���س��اع�ي�ه��ا يف �سبيل
�إن�شاء مركز حتكم فريد من نوعه
وي�ت�م� ّت��ع ب��ال �ق��درة ع�ل��ى التحكم
وال�سيطرة والتكامل بني جميع
و�سائل النقل املختلفة احلالية
وامل�ستقبلية م��ن ج�ه��ة وو�صوال
اىل حتقيق �أوىل غايات م�ؤ�س�سة
تاك�سي دبي املتمثلة بـ "الت�شغيل
املتميز" من جهة �أخرى.

دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي تطلق مبادرة حلقة احلرفيني
•• �أبوظبي -وام:

ي�ستعد "بيت احلرفيني" ،التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي،
لإطالق �أحدث مبادراته الثقافية اجلديدة "حلقة احلرفيني" التي تهدف
�إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية احلرف اليدوية التقليدية كواحدة من �أهم
مكونات الثقافة الإماراتية والهوية الوطنية.
تت�ضمن مبادرة "حلقة احلرفيني" جمموعة من العرو�ض املبا�شرة التي
�ستقام يف مواقع متعددة من �أبوظبي ،حيث �سيقوم فريق من احلرفيني
الإماراتيني بالتعاون مع �أ�صحاب الأعمال التجارية بدمج مكونات احلرف
اليدوية التقليدية مع امل��واد احلديثة لإنتاج م�صنوعات يدوية بلم�سات
ع�صرية فريدة .وت�ستعر�ض هذه املبادرة فنيات �صناعة املنتجات اليدوية
و�إبراز خمتلف املهارات الإبداعية للحرفيني الإماراتيني لت�سلط ال�ضوء
على �أهميتها ك�أحد عنا�صر الرتاث يف دولة الإمارات.

تقام �أوىل فعاليات "حلقة احلرفيني" يف يا�س م��ول يف الفرتة من 15
ولغاية  17يوليو اجل��اري وذل��ك بالتعاون مع حمل احللويات ال�شهري
"كانديل�شيو�س" ،وت�ست�ضيف الفعالية حرفيني �إماراتيني متخ�ص�صني
باحلرف التقليدية البحرية ل�صناعة �شباك "القراقري" ولكن مبنظور
خمتلف ،حيث كانت ت�ستخدم القراقري تقليدياً ل�صيد الأ�سماك بينما
�سي�ستمتع احل�ضور والعائالت بالتع ّرف عليها وعلى تاريخها ،و�صناعتها
خالل هذه الفعالية ك�شبكة �صيد مميزة لتجميع وتوزيع احللوى والعيدية
يف عيد الأ�ضحى املقبل.
وق��ال��ت ��س�لام��ة ال�شام�سي ،م��دي��رة ق�صر احل���ص��ن وامل��واق��ع التاريخية
وامل�شرفة على بيت احلرفينيُ " :تعد "حلقة احلرفيني" �أحدث مبادراتنا
التي حتتفي بالرتاث الإماراتي و ُت�سهم يف �صونه باعتباره مكوناً حيوياً
من مكونات الهوية الوطنية وعن�صراً �أ�سا�سياً يف حياتنا املعا�صرة .كما
وت ��أت��ي امل �ب��ادرة لتحفيز ج�ه��ود ��ص��ون ال�ت�راث غ�ير امل ��ادي حيث تخربنا

احلرف اليدوية التقليدية الكثري عن ثقافة الإمارات وموروثها الإن�ساين
العريق. ".
و�أ�ضافت" :تتيح هذه النوافذ املمتعة العابقة بالتاريخ واجلاذبة لأفراد
الأ� �س��رة ال�ف��ر��ص��ة �أم ��ام ال� ��زوار الك�ت���س��اب امل�ع��رف��ة وال�ت�ع�ل��م امل�ب��ا��ش��ر من
احلرفيني املوهوبني وت�ؤكد على �أهمية تناقل هذه احلرف اليدوية عرب
الأجيال ومتكينها �ضمن منظومة وطنية �إبداعية تر�سخ قيمة ومكانة
الرتاث الإماراتي يف ع�صرنا احلايل".
ت�ق��ام فعالية "اخلو�ص" يف ي��ا���س م��ول ي��وم��ي  15و 17يوليو اجلاري
و�سيتم تنظيم املزيد من فعاليات مبادرة "حلقة احلرفيني" يف عدد من
املواقع الأخرى يف الإمارة ،والتي �سيتم الإعالن عن تفا�صيلها يف حينه.
ت�أتي مبادرة حلقة احلرفيني كجزء من املهمة الثقافية لدائرة الثقافة
وال�سياحة � -أبوظبي الالحتفاء بتاريخ وتراث �أبوظبي املتنوع والتعريف به
والرتويج له ب�أ�ساليب مبتكرة وملهمة .ي�ش ّكل بيت احلرفيني �إ�ضاقة ق ّيمة

ملوقع احل�صن حيث يقع �إىل جانب ق�صر احل�صن واملج ّمع الثقايف ،لريفد
بذلك العرو�ض والربامج الثقافية التي يقدّمها املوقع والهادفة �إىل زيادة
الوعي بالتاريخ الغني والرتاث اجلمايل لدولة الإمارات العربية املتحدة
من خالل احلفاظ على الأ�صالة الثقافية للحرف اليدوية التقليدية يف
�أبوظبي و�صون املهارات واملمار�سات املرتبطة بها عرب منظورات جديدة.
ي� �وليّ ب�ي��ت احل��رف �ي�ين �أه �م �ي��ة ك �ب�يرة ل �ل�تراث ال �ث �ق��ايف الإم ��ارات ��ي غري
امل��ادي م��ن خ�لال االح�ت�ف��اء بالعالقة الفنية والإب��داع�ي��ة ال�ف��ري��دة التي
ط ّورها الأج��داد مع البيئة املحيطة بهم لتلبية االحتياجات االقت�صادية
والوظيفية للمجتمع ،ومن هذا املنطلق يتع ّرف زوار بيت احلرفيني على
املهارات وامل��واد الطبيعية والتقنيات الالزمة لإنتاج احل��رف التقليدية،
ف�ض ً
ال عن اكت�شاف القطع املعا�صرة امل�صوغة ب�أيدي فنانني وم�صممني
�إم��ارات�ي�ين نا�شئني وخم�ضرمني وغ�يره��م مم��ن ا ّت�خ��ذوا دول��ة الإمارات
العربية املتحدة وتراثها م�صدر �إلهام لهم.
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بايدن يحث احلكومات االحتادية واملحلية ملكافحة اجلرمية
•• وا�شنطن-رويرتز

12

ح��ث ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ج��و ب��اي��دن القيادات
املحلية واالحتادية على “العمل معا” للحد من
العنف امل�سلح وذلك خالل اجتماع مع م�س�ؤولني
ب�أجهزة �إن�ف��اذ القانون ور�ؤ��س��اء بلديات لبحث
�سبل الت�صدي الرتفاع مثري للقلق يف معدالت
اجلرمية بالعديد من املدن.
ك��ان ب��اي��دن ق��د تعهد ب ��إدخ��ال تعديالت كبرية
على القوانني املتعلقة بحيازة الأ�سلحة النارية،
وك�شف ال�شهر املا�ضي عن �إج ��راءات للحد من

انت�شار ه��ذه الأ�سلحة.و�أعلن بايدن �أي�ضا عن
خطوات ملحا�سبة جتار الأ�سلحة غري امللتزمني
بالقانون.وارتفع معدل جرائم العنف بقوة يف
ال��والي��ات املتحدة ع��ام � 2020إذ زادت جرائم
ال �ق �ت��ل ب�ن���س�ب��ة  30يف امل �ئ��ة وج ��رائ ��م العنف
با�ستخدام �أ�سلحة نارية  8يف املئة.وقال بايدن
يف م�ستهل االج �ت �م��اع ب��ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض �أم�س
االث�ن�ين “ندرك �أن��ه ينبغي لنا �أن نعمل معا
للنهو�ض ب�أول م�س�ؤولية من م�س�ؤوليات الدول
الدميقراطية واحل�ف��اظ على �سالمة كل منا.
وه��ذا ما يتطلع �إليه ال�شعب الأمريكي عندما

يتعلق الأم ��ر بخف�ض م�ع��دالت ج��رائ��م العنف
واجلرائم با�ستخدام الأ�سلحة النارية».
و�أ�ضاف “ا�سرتاتيجيتنا تت�ضمن متويل عمليات
�إن�ف��اذ القانون ب��ال��والي��ات وامل��دن والتمكن من
اال�ستعانة ب��أف��راد ال�شرطة وتعوي�ضهم ماديا
عن �ساعات العمل الإ�ضافية».
ك��ان بايدن قد تعهد خ�لال حملته االنتخابية
ب��ال�ت���ص��دي جل��رائ��م ال�ع�ن��ف م��ن ال �ي��وم الأول
لإدارت��ه .لكن منتقديه ،ومن بينهم ن�شطاء يف
جمال احلد من الأ�سلحة ،يقولون �إن جهوده يف
هذا ال�صدد حمدودة حتى الآن.

موريتانيا :توجيه تهمة حماولة امل�سا�س بوحدة �أر�ض الوطن لزعيم قبلي
•• نواك�شوط-وكاالت

وجه الق�ضاء املوريتاين تهمة “حماولة امل�سا�س بوحدة
�أر�ض الوطن” طبقاً لقانون العقوبات املوريتاين ولأول
مرة ،للزعيم التقليدي والقبلي النني ولد �أحمد ولد
ك��رك��وب ( 65ع��ام �اً) امل�ن�ح��در م��ن �شمال ال �ب�لاد� ،إثر
دعوات طالب فيها بـ”�إن�صاف مناطق وحمافظات �شمال
البالد ومنحها حكماً ذاتياً».
و�أح��ال��ت ال�شرطة املوريتانية ول��د كركوب املنحدر من
حمافظة “�آدرار” و�أح ��د �أب ��رز ق �ي��ادات قبيلة “�أوالد
عمني” العربية التي ت�سكن �شمال موريتانيا ،للمحاكمة

بعد � 10أيام من االعتقال والتحقيق.
ووج��ه له وكيل اجلمهورية مبحكمة نواك�شوط اليوم
تهمة “حماولة امل�سا�س بوحدة �أرا�ضي الوطن” و�أحالته
�أمام قا�ض للتحقيق وطالب ب�سجنه ،لكن القا�ضي وجه
له نف�س التهمة وامتنع عن حب�سه و�أ�صدر قراراً بو�ضعه
حتت املراقبة الق�ضائية (االفراج عنه بكفالة).
وطالب ولد كركوب مع � 4آخرين يف ر�سالة وزعت عرب
و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي مب�ن��ح �أرب ��ع حمافظات
م��وري�ت��ان�ي��ة يف ال���ش�م��ال “حكماً ذاتياً” ح�ت��ى تتمتع
بح�صتها م��ن ث ��روات ال�ب�لاد وم��ن التعيينات يف هرم
الدولة ويف خمتلف امل�ؤ�س�سات والأجهزة احلكومية.

ا�ستثمار �أردوغان يف االنقالب الفا�شل و�صل �إىل نهايته

•• عوا�صم-وكاالت

ي�صادف اخلمي�س الذكرى اخلام�سة
مل �ح��اول��ة االن� �ق�ل�اب ع �ل��ى الرئي�س
ال �ت�رك� ��ي رج � ��ب ط �ي��ب �أردوغ� � � � ��ان.
ا� �س �ت �ث �م��ر الأخ� �ي ��ر ك � �ث �ي�راً يف تلك
امل�ح��اول��ة لتعزيز �شعبيته وقب�ضته
على احل�ك��م ،لكن ال�ق��درة على هذا
اال�ستثمار و�صلت �إىل نهاياتها كما
ي�ك�ت��ب ال �� �ص �ح��ايف امل �خ �� �ض��رم دايفد
ليبي�سكا يف �صحيفة “ذا نا�شونال”
الإماراتية.
اتهمت �أنقرة تيار الداعية فتح اهلل
غولن بالوقوف خلف املحاولة ف�شنت
�سل�سلة من عمليات التطهري التي
انتهت بفقدان حوايل � 150ألفاً من
امل�شتبه بانتمائهم لغولن وظائفهم
الر�سمية ،وبدخول ع�شرات الآالف
منهم ال�سجون .وبعد �إلغاء جوازات
�سفرهم ،ه��رب ع��دد ال يح�صى من
املواطنني الأتراك املرتبطني بغولن
من البالد ،وا�ست�ضافت غالبية دول
االحت��اد الأوروب ��ي ح��وايل � 30ألفاً
منهم.
ط� � ��اردت ت��رك �ي��ا �أت � �ب ��اع غ ��ول ��ن كما
معار�ضني �آخرين يف اخل��ارج .وذكر
تقرير ��ص��ادر ع��ن منظمة فريدوم
ه ��او� ��س احل �ق��وق �ي��ة �أن االن� �ق�ل�اب
الفا�شل �أطلق “حتو ًال يف ا�ستخدام
ت��رك �ي��ا ل�ل�ق�م��ع ال �ع��اب��ر للحدود”.
واح �ت �ج��زت �أن �ق��رة �أك�ث�ر م��ن 110
�أ�شخا�ص م�شتبه بانتمائهم للتيار
ال� �غ ��ول� �ن ��ي يف ح � � ��وايل  30دول � ��ة
�أجنبية قبل �أن تعيدهم �إىل تركيا
ملحاكمتهم .و�أعلن �أردوغان الأ�سبوع
امل��ا��ض��ي � ّأن حكومته �أل�ق��ت القب�ض
على رئي�س التيار يف �آ�سيا الو�سطى.
يف ه��ذه الأث� �ن ��اء ،ب� ��د�أت جمموعات
ق � ��وم� � �ي � ��ة ب� �ت� ��� �ص� �ن� �ي ��ف احل � ��رك � ��ة

ب � ��الإخ � ��وان مل���س�ل�م�ين وجمموعات
عنيفة �أخ��رى .يف يونيو (حزيران)
امل��ا��ض��ي ،ن�شرت �صحيفة يني �شفق
ال�ترك�ي��ة الإ� �س�لام��وي��ة امل�ق��رب��ة من
احل �ك��وم��ة � �س�ي�رة ح �ي��اة الإخ� � ��واين
وامل�ؤ�س�س امل�شارك لتنظيم القاعدة
ع� �ب ��داهلل ع � ��زام وا� �ص �ف��ة �إي � ��اه ب�أنه
“�أيقونة فل�سطينية” .ور�أى مدير
برنامج مكافحة التطرف يف جامعة
جورج وا�شنطن لورينزو فيدينو �أن
�شبكة تركيا الإ�سالموية يف �أوروبا
ت� �ع ��زز ال� �ن� �ف ��وذ ال �ت�رك� ��ي وتقو�ض
االندماج الأوروبي.

ال �ك��ردي��ة وامل �ع��ار� �ض�ين والنا�شطني
وال �� �ص �ح��اف �ي�ين امل���س�ت�ق�ل�ين ب�أنهم
�أه � � � � ��داف م� ��� �ش ��روع ��ة �إىل جانب
الغولنيني .يف  ،2018ح�ض رئي�س
الهيئة الرتكية احلكومية للإ�شراف
على ال�شتات املغرتبني الأتراك على
م�ساعدة �أنقرة يف البحث عن �أتباع
غ��ول��ن .و�أط�ل��ق جهاز اال�ستخبارات
ال��وط �ن��ي ت �ط �ب �ي �ق �اً ع �ل��ى الهواتف
اخل�ل��وي��ة ميكن امل��واط�ن�ين الأت ��راك
املقيمني يف �أملانيا من الإبالغ عن �أي
�شخ�ص ينتقد �أردوغان وحكومته.
الذئاب الرمادية
ب��د�أ حزب العدالة والتنمية يتعاون
مع حزب احلركة القومية اليميني
املتطرف يف �أواخ��ر  2015وتوطد
التن�سيق بينهما ع�ق��ب االنقالب.
وك��ان رئي�س احلركة دول��ت بهت�شلي
من بني �أوائل داعمي خطة �أردوغان
ل�ت�ح��وي��ل ت��رك�ي��ا �إىل ن �ظ��ام رئا�سي
وه��ي خطوة متت املوافقة عليها يف
ا�ستفتاء  .2017باع حزب العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة ن���ش��اط��ات��ه ال�ع���س�ك��ري��ة يف
��س��وري��ا وليبيا وغ�يره�م��ا كحمالت
ق��وم�ي��ة ،الأم ��ر ال��ذي �شجع اجلناح
الع�سكري حل��زب احلركة القومية،
�أي الذئاب الرمادية ،على �أن ي�صبح
�أكرث جتر�ؤاً يف �أوروبا� .سنة ،2020
�أطلق مركز درا�سات و�أبحاث ال�شرق
الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا تقريراً
وجد � ّأن � 20ألف ع�ضو من الذئاب
الرمادية نا�شطون يف �أملانيا و� 5آالف
على الأقل يف النم�سا.
قرارات حكيمة
ه��اج�م��ت ال��ذئ��اب ال��رم��ادي��ة جتمعاً
ملنظمة كردية ن�سائية يف فيينا و�آخر
للأرمن الفرن�سيني يف بلدة دي�سني.

وذك��رت تقارير ع��ن قائد جمموعة
حم�ل�ي��ة ل �ل��ذئ��اب ال ��رم ��ادي ��ة يدعى
�أح� �م ��د ج �ت�ين ق ��ول ��ه“ :فلتعطني
احل� �ك ��وم ��ة ال�ت�رك� �ي ��ة �أل � �ف� ��ي ي� ��ورو
و��س�لاح�اً و��س��أق��وم مب��ا يجب القيام
به ،يف �أي مكان من فرن�سا” .حظرت
باري�س الذئاب الرمادية يف نوفمرب
(ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين) امل��ا� �ض��ي ،بينما
تدر�س �أملانيا والنم�سا وهولندا اتخاذ
�إج � ��راءات مم��اث�ل��ة .ي�صف ليبي�سكا
هذه القرارات باحلكيمة.
يف ال�سبعينات وال�ث�م��ان�ي�ن��ات ،قتلت
جم � �م ��وع ��ات ال � ��ذئ � ��اب ال ��رم ��ادي ��ة
امل �ع��ار� �ض�ي�ن ل �ل �ن �ظ��ام ال �ع �� �س �ك��ري يف
ال �� �ش��وارع ال�ترك �ي��ة .وو� �ص��ل العنف
�أح�ي��ان�اً �إىل �أوروب ��ا كما ح�صل �سنة
 1981ح�ين ح ��اول �أح ��د املنتمني

ل �ه��ذه امل �ج �م��وع��ات اغ �ت �ي��ال البابا علناً لغولن ،عرب حماكمة والده يف
يوحنا بول�س الثاين يف الفاتيكان .تركيا.
من جهته ،يقول ال�صحايف الفرن�سي
غ�ي��وم بريييه �إن خ�ط��اب الكراهية دعم الإخوان الإرهابيني
ال�ق��وم��ي �أ��ص�ب��ح �أك�ث�ر ان�ت���ش��اراً بني يف ال��وق��ت نف�سه ،عملت �أن�ق��رة على
الأتراك الفرن�سيني امل�ؤيدين حلزب �إع ��ادة �صياغة الإ� �س�ل�ام الأوروب� ��ي.
العدالة والتنمية �أو ح��زب احلركة يعمل �آالف الأئمة الأتراك يف �أوروبا
بتوجيه من مديرية ال�ش�ؤون الدينية
القومية.
ح��ذر ال�صحايف املنفي ج��ان دوندار يف تركيا (ديانيت) من �أجل مراقبة
يف ��ص�ح�ي�ف��ة وا� �ش �ن �ط��ن ب��و� �س��ت من وج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات ع��ن �أت �ب��اع غولن
خمطط اغتيال م��دع��وم م��ن تركيا و�إر�سالها �إىل �أنقرة .يف  ،2020ذكر
ويحتمل �أن يكون مرتبطاً بالذئاب ت�ق��ري��ر � �ص��ادر ع��ن جمل�س ال�شيوخ
ال��رم��ادي��ة .ردت احل�ك��وم��ة الرتكية الفرن�سي �أن تنظيم الإخوان امل�سلمني
ع�بر ح�ج��ز �أ� �ص��ول��ه لإدان �ت��ه بك�شف هو �أك�ثر جمموعة �إ�سالموية �إثارة
�أ�سرار ر�سمية .و�سعت �أنقرة طوي ً
ال ،للإ�شكالية يف فرن�سا ،وي�شري �إىل
ل�ك��ن م��ن دون ج ��دوى� ،إىل �إ�سكات �أن تركيا امل�س�ؤولة عن تدريب ن�صف
العب كرة ال�سلة �أن�س كانرت الداعم �أئمة فرن�سا على الرغم من متثيلهم

ال�سجل الإرهابي للإخوان يف �أوروبا ..جرائم قادت �إىل احلظ
•• عوا�صم-وكاالت

مل يكن ال�ت�ح��ول يف امل��وق��ف الأوروب� ��ي جتاه
ت�ن�ظ�ي��م الإخ � � ��وان ول �ي��د حل �ظ��ة �أو حم�ض
� �ص��دف��ة ،ول�ك�ن��ه ك�م��ا و��ص�ف��ه م��راق �ب��ون “رد
فعل” ،وحترك م�ضاد ملواجهة اخلطر الذي
مي�ث�ل��ه ال�ت�ن�ظ�ي��م ،خ��ا��ص��ة ب�ع��د ازدي� ��اد حجم
العمليات الإره��اب�ي��ة داخ��ل �أوروب ��ا ،وتورطه
يف دع��م العديد م��ن التنظيمات الإرهابية،
�أبرزها داع�ش والقاعدة.
وفتح الهجوم الإره��اب��ي ال��ذي �شهدته فيينا
مطلع ن��وف�م�بر امل��ا��ض��ي ،و�أ��س�ف��ر ع��ن مقتل
� 4أ� �ش �خ��ا���ص و�إ� �ص��اب��ة � 20آخ ��ري ��ن ،الباب
وا��س�ع��ا �أم ��ام الإج� ��راءات الأوروب �ي��ة ملالحقة
عنا�صر جماعة الإخوان ،خا�صة بعد �أن بينت
التحقيقات �أن منفذ الهجوم كان على �صلة
بالتنظيم ،و�أن��ه كان معروفا لأجهزة الأمن
و�أراد ال�سفر �إىل �سوريا لاللتحاق بداع�ش.
ال�ه�ج��وم ال��دام��ي �سبقه ب�ع��دة �أ��ش�ه��ر هجوم
�إره��اب��ي مم��اث��ل يف مدينة ني�س الفرن�سية،
و�أي�ضا حادث ذبح املدر�س الفرن�سي �صامويل
باتي ،وكلها جرائم �أثبتت التحقيقات �صلة
منفذيها بتيارات الت�شدد الديني ال�سيا�سية،
ويف القلب منها جماعة الإخوان.ووفق املحلل
ال�سيا�سي ،مدير حترير “�صوت ال�ضفتني”
بباري�س ،نزار جليدي ،ف�إن ال�سجل الإجرامي
جلماعة الإخوان والتنظيمات التي تتحالف
معها ،هو ما دفع �أوروب��ا ل�صياغة ت�شريعات
ج��دي��دة ت���س�ت�ه��دف حم��ا� �ص��رة ن �� �ش��اط هذه
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات ،وف ��ر� ��ض رق ��اب ��ة م�ك�ث�ف��ة على
حتركات �أع�ضائها وم�صادر متويلها.وي�ؤكد
ج�ل�ي��دي يف ت�صريحات مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن الإج��راءات الأوروبية ،وحتديدا
يف �أملانيا ،التي بها �أكرب عدد من املهاجرين،
�ستعتمد على جتفيف منابع متويل امل�ؤ�س�سات
واجل �م �ع �ي��ات ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل اجل �م ��اع ��ة حتت
عباءتها.ويلفت �إىل �أنه �ستكون هناك قوانني
جديدة “�أكرث �صرامة” ،ب�ش�أن تد�شني تلك
اجلمعيات ،وكذلك تقلي�ص م�صادر متويلها
وم�ن��ع الفعاليات والأن���ش�ط��ة ال�ت��ي متار�سها
على م��دار ال �ع��ام ،وال�ت��ي تعد ب� ��ؤرة لتجنيد
ال���ش�ب��اب م��ن �أب �ن��اء اجل��ال �ي��ات ون���ش��ر الفكر
املتطرف بني جمتمعات جديدة.

 5%من ال�سكان فقط ،هي الداعم
الأكرب للتنظيم الإرهابي.
�أ�� � �ض � ��اف ل �ي �ب �ي �� �س �ك��ا �أن احل�ضور
الإ� �س�لام��وي الأ��س��ا��س��ي لأوروب� ��ا هو
ميللي غورو�ش (ال��ر�ؤي��ة القومية)،
وه ��و ت �ي��ار �أ��س���س��ه م��ر��ش��د �أردوغ � ��ان
ورئي�س ال��وزراء الأ�سبق جنم الدين
�أرب �ك��ان وي���ض��م ح ��وايل � 150ألف
ع�ضو يف �أوروب� ��ا .يف م��ار���س (�آذار)،
واف ��ق جم�ل����س ب�ل��دي��ة �سرتا�سبورغ
ع �ل��ى  3م�ل�اي�ي�ن دوالر م ��ن �أج ��ل
متويل م�سجد مليللي غورو�ش وكان
مقدراً له �أن يكون الأكرب يف �أوروبا.
مت �إلغاء التمويل يف �أبريل (ني�سان)
بعد ن�شوء اعرتا�ض �شعبي عليه.
واجه حزب العدالة والتنمية وميللي
غورو�ش انتقادات وا�سعة ل�صالتهما

اعتداءات وطعنات
قال �أت��راك منفيون يف �أملانيا ل�شبكة
زد دي �أف الأمل��ان�ي��ة �إن�ه��م يواجهون
ت �ه ��دي ��دات م �ب��ا� �ش��رة م ��ن امل�ساجد
ال�ت��ي ت��دي��ره��ا ت��رك�ي��ا ،بينما تعي�ش
امل�شرعة الأملانية من �أ�صول تركية
�سفيم داغدلني التي تن�شر مقاالت
يف � �ص �ح��ف ت ��رك� �ي ��ة ،حت ��ت حماية
ال� ��� �ش ��رط ��ة .ف �ق��د مت ا�ستهدافها
وتعر�ضت لهجمات �شخ�صية عدة.
يف الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي �أي���ض�اً ،تعر�ض بداية النهاية؟
ال�صحايف املنفي �إرك �أج ��ارر الذي خ �ل��ال ع �ط �ل��ة ن� �ه ��اي ��ة الأ� � �س � �ب� ��وع،
اتهم يف يونيو حزب العدالة والتنمية ك�شف “جامي�س �إن توركي” وهو
بن�شر الأكاذيب والنفاق واالحتيال� ،أب� � ��رز م���س�ت�ط�ل��ع ل � �ل ��ر�أي �أن حزب
ل�ه�ج��وم ب��ال���س�ك�ين داخ ��ل م�ن��زل��ه يف ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة وح ��زب احلركة
ب��رل�ين .بعد ع��ودت��ه م��ن امل�ست�شفى القومية يواجهان تدنياً قيا�سياً يف
كتب �أج��ارر يف تغريدة على تويرت� :شعبيتيهما ،وق��د ان�ت���ش��رت تقارير
“هذا �إث �ب��ات على �أن ك��ل م��ا نقوله تتحدث عن تف�سخات يف حتالفهما،
عن احلكومة الفا�شية الإ�سالموية ح �ي��ث ي �ب �ح��ث ح� ��زب �أردوغ� � � ��ان عن
لـ(حزبَي) العدالة والتنمية-احلركة �شريك جديد .ويخل�ص ليبي�سكا �إىل
�أن��ه بعد خم�سة �أع��وام م��ن ا�ستثمار
القومية هو �صحيح».
�أردوغان يف االنقالب الفا�شل لتعزيز
�سيطرته على تركيا وعلى ال�شتات،
يبني ق�صور ًا فيما �شبعه جائع
يف اليوم التايل على نهايته ،و�صف رمب��ا و�صلت قدرته على اال�ستفادة
�أردوغ � � ��ان االن �ق�ل�اب ال �ف��ا� �ش��ل ب�أنه ال�سيا�سية منه �إىل نهايتها.

مقتل  10م�سلحني كولومبيني
مبواجهات يف كراكا�س
•• كراكا�س�-أ ف ب

وي�ق��ول جليدي �إن الن�صف ال�ث��اين م��ن عام
� 2021سي�شهد “الكثري م��ن الت�ضييق
ع�ل��ى ن���ش��اط الإخ � ��وان يف �أوروبا” ،م�شريا
�إىل �أن ال �ه��دف م�ن�ه��ا ك��ذل��ك ه��و “الداعم
الأكرب” لكل هذه التنظيمات ،نظام الرئي�س
ال�ت�رك ��ي رج � ��ب ط �ي��ب �أردوغ � � � � ��ان“ ،الذي
ي�ستخدم التنظيمات الإرهابية ك�أداة لتنفيذ
�أجندته يف املنطقة وال�ضغط على �أوروب��ا يف
ع��دة ملفات».وي�ضيف“ :تركيا ا�ستخدمت
التنظيم ك�أداة وظيفية لل�ضغط على �أوروبا،
وك��ذل��ك التنظيمات الإره��اب�ي��ة مثل داع�ش،
لذلك ف ��إن ه��ذه الت�ضييقات �ست�سهم ب�شكل
كبري يف قطع ذراع ي�ستخــــدمها �أردوغـــان
ل�ت�ح�ق�ي��ق م �� �ش��روع��ه».وي �ت��اب��ع“ :منذ عام
م�ضى ،وحتديدا عقب هجمات ني�س بفرن�سا،
بد�أت �أوروبا تدرك حجم اخلطر الذي متثله
تنظيمات الإره��اب على �أمنها وا�ستقراراها،
وب��ات معروفا م�صدر ه��ذه القنابل املوقوتة
وال��ذئ��اب امل�ت�م��ردة ،مم��ا دف��ع �أوروب ��ا لتوحيد
ج�ه��وده��ا وال �ت �ع��اون امل���ش�ترك مل��واج�ه��ة تلك
التنظيمات امل��دع��وم��ة م��ن اخلارج».وي�شري
�إىل �أن جماعة الإخ��وان “ا�ستغلت الظروف
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ل �� �س �ك��ان بع�ض

ال�ضواحي ،خا�صة اجلاليات امل�سلمة ،ولعبت
ع �ل��ى امل �ت �ن��اق �� �ض��ات ل�ن���ش��ر ال �ف �ك��ر املتطرف
وال�ت�ك�ف�يري ل��دى �أب�ن��ائ�ه��ا ،و�أ��ص�ب�ح��ت تقيم
ح�ل�ق��ات لتعليم ق�ي��م العن�صرية والتطرف
الديني».
كما يلفت املحلل ال�سيا�سي �إىل “عملية غ�سيل
الأموال والتمويالت ال�ضخمة التي تتلقاها
تلك امل�ؤ�س�سات ،وال�ت��ي �سمحت لها بتكوين
�شبكات �ضخمة من امل�ؤيدين ،وجعلتها ب�ؤرة
لتجنيد الأع���ض��اء يف التنظيمات الإرهابية
خارج البالد».
ويو�ضح اجلليدي �أن ظاهرة “الذئاب املنفردة
التي انت�شرت ب�أوروبا خالل ال�سنوات املا�ضية،
ونفذت عمليات �إرهابية ل�صالح تنظيم داع�ش
الإره��اب��ي ،بعد مبايعته ع�بر الإن�ترن��ت ،مل
تكن �سوى نتاجا لهذه الب�ؤر».
و�أوردت درا� � �س� ��ة ع ��ن امل �ج �ل ����س الأوروب� � � ��ي
لدرا�سات مكافحة الإره��اب واال�ستخبارات،
�أن خ��ط ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإره��اب �ي��ة يف �أوروب� ��ا،
يتمثل يف جتنيد وا�ستقطاب ال�شباب ،حيث
ق���ض��ت حم�ك�م��ة من �� �س��اوي��ة يف  29نوفمرب
 ،2018ب��ال���س�ج��ن � 8أع � ��وام ع�ل��ى �شخ�ص
يبلغ من العمر  38عاما ،لإقناعه عائلتني

مع �أطفالهما الت�سعة باالن�ضمام �إىل تنظيم
داع�ش يف �سوريا.
واخلطر الثاين يتعلق بن�شر الفكر املتطرف،
حيث �أعلنت ال�سلطات النم�ساوية يف  8يونيو
 ،2018ط��رد  60م��ن الأئ�م��ة وعائالتهم،
ال� ��ذي� ��ن ي �ح �� �ص �ل��ون ع� ��ل مت ��وي ��ل خ ��ارج ��ي
م��ن ت��رك�ي��ا ،وذل ��ك مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�ك��ر املت�شدد
واجلماعات املتطرفة.
كما �أغلقت  7م�ساجد ،يف حملة ت�ستهدف
التطرف ،وذل��ك عقب حتقيق �أجرته �سلطة
ال�ش�ؤون الدينية.
وي �ت �ع �ل��ق اخل �ط ��ر ال �ث��ال��ث وف� ��ق ال ��درا�� �س ��ة،
بـ”حتويل الثقافة الدينية ال�سيا�سية” ،حيث
ك�شف تقرير ع��ن وزارة اخل��ارج�ي��ة و�أجهزة
اال�ستخبارات النم�ساوية ،بدعم من �صندوق
التكامل النم�ساوي واملكتب الفدرايل حلماية
ال��د��س�ت��ور وم�ك��اف�ح��ة الإره� � ��اب“ ،ا�ستغالل
الإخ � � � ��وان �أم� � � ��وال احل� �ك ��وم ��ة النم�ساوية
وم��دار� �س �ه��ا ،ون���ش��ر ال �ت �ط��رف يف اجلاليات
الإ�سالمية املحلية».
كما ك�شف �أن التنظيم “ا�ستخدم على نحو
انتقائي العنف ،ويف بع�ض الأحيان الإرهاب،
�سعيا وراء �أهدافه امل�ؤ�س�سية».

“هدية م ��ن اهلل” وه� ��و تو�صيف
يعتقد الرئي�س ال�ترك��ي �أن��ه ي�صبح
�أك�ث�ر �صحة مب��رور الأي ��ام .يف هذه
الأث� � �ن � ��اء ،ن �� �ش��ر الإع� �ل� ��ام الرتكي
��ص��وراً ج��دي��دة لق�صره ال�صيفي يف
مرمري�س امل��ؤل��ف م��ن  300غرفة
والبالغة كلفته  74مليون دوالر.
وي�شرف الق�صر على �شاطئ ب�شكل
هالل كما ي�ضم �أحوا�ض �سباحة ودار
�ضيافة �ضخماً �إ�ضافة �إىل احلدائق.
مب �ج��رد �أن ان �ت �� �ش��رت ال �� �ص��ور على
امل��واق��ع الإل �ك�ترون �ي��ة ،ح�ث��ت عقيلة
الرئي�س �أمينة �أردوغ ��ان املواطنني
الأت� ��راك ع�ل��ى اال��س�ت�ه�لاك بكميات
�أ� �ص �غ��ر� .أث � ��ارت ه��ات��ان ال�صورتان
غ���ض��ب �أت� ��راك ك�ثر م��ع ن�سبة فقر
م �ت��زاي��دة ون �� �س �ب��ة ت���ض�خ��م و�صلت
�إىل  17.5%وه��ي الأع �ل��ى خالل
ع��ام�ين .يقول رئي�س ح��زب ال�شعب
اجلمهوري كمال كيليت�شدار �أوغلو:
“�إن ال���ش�ع��ب ي�ت���ض��ور ج��وع �اً ،لكنه
ال ي ��أب ��ه .ل�ق��د ب�ن��ى ق �� �ص��راً �صيفياً
لنف�سه».

�أعلن رئي�س فنزويال نيكوال�س م��ادورو مقتل ع�شرة
عنا�صر “جماعات �شبه ع�سكرية” كولومبيني يف
م��واج�ه��ات م�سلحة ب�ين ع���ص��اب��ات �إج��رام �ي��ة وقوات
الأمن يف كراكا�س.
وق��ال م ��ادورو �إن “ع�شرين عن�صرا كولومبيا على
الأقل من جماعات �شبه ع�سكرية” �شاركوا يف تدريب
ع�صابات �إجرامية تقف خلف عمليات �إط�لاق النار
املتكررة التي تفاقمت منذ  7متوز/يوليو وقتل فيها
عدد غري حمدد من املدنيني “بالر�صا�ص الطائ�ش».
وتابع �أنه “من �أ�صل الع�شرين عن�صرا كولومبيا على
�أقل تقدير ،قب�ضنا على ثالثة مع �سالحهم ،ويبدو �أن
الآخرين قتلوا ويجري حاليا التعرف �إىل هوياتهم”
م�ضيفا “ال �أعرف �إن كان العدد الذي تب ّلغته دقيقا،
ع�شرة قتلى ،وهناك �آخرون فارون نبحث عنهم».
وذكر مادورو �أن امل�سلحني الكولومبيني كانوا يدربون
منذ �أ�شهر “جمرمني و�إرهابيني” متت ت�صفيتهم
خالل عملية �شارك فيها  2500عن�صر من القوات
الفنزويلية م�ؤخرا لل�سيطرة على �أحياء �شعبية.
وق ��ال “كان ل��دي�ه��م خ �ن��ادق ،وم �ك��ان ي��دع��ون��ه املوقع
املح�صن ،ك��ان��وا يتمتعون بتدريب لوج�ستي خا�ص

بعنا�صر اجلماعات �شبه الع�سكرية خلو�ض حرب يف
كراكا�س” م�ؤكدا �أن “� 200إىل  300جمرم” كانوا
يتقا�ضون �أمواال من عائدات املخدرات.
و�أع �ل �ن��ت ال���س�ل�ط��ات ال�ف�ن��زوي�ل�ي��ة ال���س�ب��ت مقتل 22
“جانحا” و�أرب � �ع� ��ة م ��ن ع �ن��ا� �ص��ر ق � ��وات الأم � ��ن يف
مواجهات ا�ستمرت يومني يف غرب كراكا�س.
و� �ش��ارك ن�ح��و  2500عن�صر م��ن ق ��وات الأم� ��ن يف
العملية الع�سكرية ال�ستعادة ال�سيطرة على حي “كوتا
 ”905ال�شعبي يف كراكا�س،
وبعد يومني من تبادل �إط�لاق النار الغزير مبا يف
ذلك بالأ�سلحة الثقيلة ،احتلت قوات الأمن اجلمعة
الأح �ي��اء ال�شعبية الأرب �ع��ة التي ت�سيطر عليها هذه
الع�صابات فيما ف ّر قادتها.
و�أ�صدرت ال�شرطة اخلمي�س مذكرات بحث يف حقهم
واعدة مبكاف�أة قدرها � 500ألف دوالر.
وق ��ال م� ��ادورو �أن ب�ين ال�تر��س��ان��ة ال �ت��ي مت �ضبطها
خ�ل�ال ال�ع�م�ل�ي��ة �أ� �س �ل �ح��ة ت �ع��ود ل�ل���ش��رط��ة واجلي�ش
الكولومبيني.
ويتهم مادورو الذي يندد بانتظام مب�ؤامرات لإطاحته
تدبرها على حد قوله الواليات املتحدة وكولومبيا،
املعار�ضة ووا�شنطن وبوغوتا بالوقوف خلف حتركات
هذه الع�صابات بهدف زعزعة ا�ستقرار نظامه.
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فنزويال توجه تهمة الإرهاب واخليانة لفريدي جيفارا
•• كراكا�س-رويرتز

ق��ال االدع ��اء ال�ف�ن��زوي�ل��ي �إن ��ه ات�ه��م ال�سيا�سي املعار�ض
ف��ري��دي ج�ي�ف��ارا ب��الإره��اب واخل�ي��ان��ة م��ن ب�ين اتهامات
�أخ��رى بعدما �ألقى جهاز الأم��ن الداخلي القب�ض عليه
وهو يف �سيارته على طريق �سريع بالعا�صمة كراكا�س.
وجيفارا حليف مقرب من زعيم املعار�ضة خوان جوايدو
ال��ذي تعرتف ب��ه ال��والي��ات املتحدة ودول �أخ��رى رئي�سا
�شرعيا ل�ل�ب�لاد.وق��ال ج��واي��دو �إن م�سلحني جمهولني
هددوه باالعتقال يف وقت �سابق من يوم �أم�س االثنني بعد
�أن غادر منزله ملحاولة م�ساعدة جيفارا.

و�أ�صدر مكتب االدعاء العام بيانا قال فيه �إنه �سعى لإ�صدار
�أم��ر بالقب�ض على جيفارا “ل�صلته بجماعات متطرفة
وجماعات م�سلحة مرتبطة بحكومة كولومبيا».يجيء
هذا بينما ت�ستعد احلكومة واملعار�ضة ملفاو�ضات مزمع
�إج��را�ؤه��ا ال�شهر ال �ق��ادم يف املك�سيك بو�ساطة الرنويج
بهدف ت�سوية الأزم ��ة ال�سيا�سية العميقة يف فنزويال،
ح�سبما ذكرت م�صادر مطلعة على الأمر لرويرتز الأ�سبوع
املا�ضي.و�أكد الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س م��ادورو على
�شا�شة التلفزيون الر�سمي �أم����س االث�ن�ين خطط عقد
مفاو�ضات ،لكنه ق��ال �إن على املعار�ضة نبذ العنف قبل
املحادثات.ودون �أن يحدد جيفارا �أو جوايدو باال�سم قال

�إن لديه دليال على �أن بع�ض العنا�صر تخطط النقالب
و�إن االدعاء حترك على �أ�سا�س هذا الدليل.
وقال “�أوافق على اجللو�س �إىل طاولة املك�سيك والرنويج،
لكن ال بد �أن تكون هناك �شروط منها التعبري عن نبذ
املمار�سات التي تت�سم بالعنف” .و�أ�ضاف �أن على الواليات
امل�ت�ح��دة واالحت� ��اد الأوروب � ��ي �أي���ض��ا رف��ع ال�ع�ق��وب��ات عن
فنزويال قبل بدء املفاو�ضات.
وت�صف املعار�ضة املدعومة من الواليات املتحدة مادورو
ب�أنه دكتاتور وتتهمه بتزوير نتائج انتخابات  2018التي
�أع��ادت انتخابه وب��أن��ه ّ
ي�سخر النظام الق�ضائي لإ�سكات
املعار�ضة.

بايدن يدعو امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني
يف هايتي �إىل الوحدة

•• وا�شنطن�-أ ف ب

دعا الرئي�س الأمريكي جو بايدن امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني يف هايتي �إىل توحيد ال�صفوف
فيما البالد غارقة يف حالة عدم ا�ستقرار منذ اغتيال الرئي�س.وقال بايدن من البيت
الأبي�ض على هام�ش اجتماع مكر�س للعنف والأ�سلحة النارية يف الواليات ملتحدة
“�شعب هايتي ي�ستحق ال�سالم والأم��ن .وعلى القادة ال�سيا�سيني توحيد ل�صفوف”
لهذا الغر�ض.
ويف وقت �سابق �أ�سفت الناطقة با�سم البيت الأبي�ض جني �ساكي “لعدم اليقني احلا�صل
على م�ستوى القيادة ال�سيا�سية املقبلة” يف البالد.

ا�ستعدادا ل�صراع ع�سكري حمتمل

بتهديد من ال�صني ،تايوان تعيد ت�س ّلحها!...
 -تعمل تايوان على تكثيف تعاونها مع الواليات املتحدة واليابان

قامت الغوا�صة النووية الفرن�سية امرود بدوريات يف بحر ال�صني

تايوان تكثف تعاونها مع الواليات املتحدة

 يف فرن�سا ،تعترب تايوان«ق�ضية �أمريكية بالدرجة الأوىل»

 الإنزال الربمائي على اجلزر اليابانية،وبو�صلة املخططني ت�شري �إىل تايوان

•• الفجر -فران�سوا كليمن�صو
–ترجمة خرية ال�شيباين

يف م��واج�ه��ة ال �ت��وغ�لات امل �ت �ك��ررة للجي�ش ال�صيني يف
جمالها اجل��وي ،تعمل تايوان على تكثيف تعاونها مع
الواليات املتحدة واليابان.
لن تر�سل احلكومة التايوانية ه��ذا الأ�سبوع دباباتها
وط��ائ��رات�ه��ا وف��رق��اط��ات�ه��ا ل�ل��رد ب��ال��ذخ�يرة احل�ي��ة على
حماكاة للعدوان امل�سلح ال�صيني .هذا العام ،ا�ستدعت
الزيادة يف �إ�صابات كوفيد ،19-تخفي�ض قيادة االركان
يف تايبيه م��ن ن�ط��اق امل �ن��اورات ال�سنوية ال�ت��ي ك��ان من
املقرر �إجرا�ؤها اعتبا ًرا من �أم�س الثالثاء على �سواحل
اجلزيرة.غري ان الع�سكريني ،مل ي�ستوعبوا بعد التوغل
ال�ضخم يف  15ي��ون�ي��و ،عندما اخ�ترق��ت  28مقاتلة
وق ��اذف ��ات � �ص��واري��خ ت��اب�ع��ة ل �ل �ق��وات اجل��وي��ة ال�صينية
منطقة حتديد الدفاع اجلوي التايوانية .انطلق الإنذار

�إعالن احلداد الر�سمي
يف العراق �إثر حادثة
حريق م�ست�شفى
•• بغداد-وكاالت

�أع� �ل ��ن رئ �ي ����س ال � � ��وزراء العراقي
ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ل �ل �ق��وات امل�سلحة
العراقية م�صطفى الكاظمي فجر
ال �ث�لاث��اء ،احل� ��داد ال��ر��س�م��ي على
“�أرواح �شهداء” ح��ادث��ة حريق
م�ست�شفى الإمام احل�سني التعليمي
مبدينة النا�صرية مبحافظة ذي
قار.وقرر الكاظمي خالل اجتماع
ط � ��ارئ � �ض��م ع� � ��دداً م ��ن ال� � ��وزراء
وامل �� �س ��ؤول�ين وال �ق �ي��ادات الأمنية
عقد للوقوف على �أ�سباب حادثة
حريق م�ست�شفى الإم ��ام احل�سني
ال�ب��دء بتحقــيق حكومـــــــي عايل
امل���س�ت��وى ،ل�ل��وق��وف على �أ�سبـــــاب
احل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ادث��ة.ك�م��ا ق ��رر املجتمعون
ت��وج��ه ف��ري��ق ح �ك��وم��ي ف � ��وراً �إىل
حم��اف�ظ��ة ذي ق ��ار م��ن جمموعة
م ��ن ال � � ��وزراء وال � �ق ��ادة الأمنيني
ملتابعة الإج��راءات ميدانياً وحجز
م ��دي ��ر � �ص �ح��ة ذي ق� � ��ار ،ومدير
امل�ست�شفى ،ومدير الدفاع املدين يف
املحافظة و�إخ�ضاعهم للتحقيق.
وطالب االجتماع بتوجيه خمتلف
ال��وزارات ب�إر�سال م�ساعدات طبية
و�إغ ��اث� �ي ��ة ع��اج �ل��ة �إىل حمافظة
ذي ق��ار واع�ت�ب��ار �ضحايا احلادث
“�شهداء” ،و�إجن� ��از معامالتهم
ف��وري �اً ،وت�سفري اجل��رح��ى الذين
حاالتهم حرجة �إىل خارج العراق.

العام على القواعد ،و�أقلعت الطائرات املعرت�ضة ،اال ان
الطائرات ال�صينية ا�ستدارت لتج ّنب القتال.
يف � 12أب��ري��ل ،ح��اول��ت  25ط��ائ��رة م��ن �أ� �س��راب بكني
اجلوية ،نف�س املقاربة التدخلية يف جنوب غرب منطقة
ال��دف��اع التايوانية .يف ال��واق��ع ،ال مير �أ�سبوع منذ عام
 2019دون �أن ت�أتي ال�صني الختبار مقاومة اجلزيرة
املتمردة .وه��و ما �أث��ار تلك ال�ضربة على الطاولة من
ط��رف رئ�ي����س ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ال�ت��اي��وان�ي��ة ،ج��وزي��ف وو،
قبل ثالثة �أ�سابيع“ :يجب �أن ن�ستعد ل�صراع ع�سكري
حمتمل ،لي�س لدينا خيار �سوى �أن نكون م�ستعدين”.
ورد عليه متحدث با�سم النظام ال�شيوعي ،ب��أن وو كان
“انف�صال ًيا م�سعورا �سيتعني عليه دفع ثمن باهظ».
ح��رب الكلمات وامل��واق��ف ال�ع��دوان�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ق�ترب من
اال�ستفزاز واالن ��زالق غري املن�ضبط اىل �إط�لاق النار،
ت�ستعد لها الواليات املتحدة هي الأخرى.
يف نهاية ي��ون�ي��و ،نظم اجلي�شان الأم��ري�ك��ي والياباين
مناورات م�شرتكة يف جنوب و�شرق بحر ال�صني .ومن

خ�لال حماكاة م�ن��اورات الإن��زال الربمائي على اجلزر
اليابانية ،ف ��إن املخططني ي�شريون �إىل ت��اي��وان ،وفقًا
مل��ا نقلته �صحيفة فاينن�شال تاميز ع��ن م�س�ؤول �سابق
يف ال�ش�ؤون الآ�سيوية يف البنتاغون .و�سمحت وا�شنطن
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي بت�سليم ت��اي��وان � � 400ص��اروخ هاربون
مبدى  160كيلوم ً
رتا عام .2025
م�ن��ذئ��ذ ،طلبت الرئي�سة ،ت�ساي �إن��غ ون ،م��ن �صناعة
ال��دف��اع يف ب�لاده��ا ،ت�سريع �إن �ت��اج ال���ص��واري��خ امل�ضادة
للطائرات ،وخا�صة �صواريخ ك��روز ،وال �سيما �صواريخ
يون فنغ ،القادرة على ا�ستهداف �شنغهاي �أو بكني ،كما
يذ ّكر هان�س م��ول ،باحث يف معهد مركاتور لدرا�سات
ال�صني يف برلني .و�ستكون مثل هذه املجموعة ال�شاملة
جز ًء من مبادرة الردع يف املحيط الهادئ ،التي اقرتحتها
القيادة الع�سكرية الأمريكية ملنطقة املحيطني الهندي
والهادئ.
اما ا�سرتاتيجية املحيطني الهندي والهادئ للأوروبيني،
وخا�صة فرن�سا ،ف�إنها ال ت�شمل تايوان “على امل�ستوى

العملياتي” ،كما �أ��س� ّر لنا م�س�ؤول فرن�سي .ورغ��م �أن
ال�سفن احلربية الفرن�سية والهولندية والربيطانية
والدمناركية ،تبحر بانتظام يف بحر ال�صني لتذكريها
ب��احل��ق ال ��دويل يف ح��ري��ة احل��رك��ة ،ف ��إن ت��اي��وان تعترب
“ق�ضية �أم��ري �ك �ي��ة ب��ال��درج��ة الأوىل” ،ي���ض�ي��ف هذا
امل�صدر .لكن ه��ذا مل مينع ان م�سالة ت��اي��وان نوق�شت،
اجل�م�ع��ة ،يف وا��ش�ن�ط��ن ،خ�ل�ال ال��زي��ارة الأوىل لوزيرة
الدفاع الفرن�سية ،فلورن�س باريل� ،إىل نظريها اجلديد،
لويد �أو�سنت.
ولأن فرن�سا تريد �أن حتافظ مع حليفها على وجود رادع
يف منطقة املحيطني الهندي وال �ه��ادئ ،فلهذا ال�سبب
يوا�صل �أ�سطولها البحري الوطني تعزيز تعاونه .وهكذا
قامت الغوا�صة الهجومية النووية ام��رود ،يف اخلريف
املا�ضي ،بدوريات يف بحر ال�صني ،و�شاركت يف مناورات
منخف�ضة امل�ستوى مع الأ�سطول الأ�سرتايل والأمريكي،
وتوقفت يف غ ��وام ،ال�ق��اع��دة اال�سرتاتيجية الرئي�سية
للواليات املتحدة يف املحيط الهادئ.

�أعلى معدل وفيات بكوفيد باملنطقة العربية يف تون�س
•• تون�س�-أ ف ب

�أع� �ل ��ن مم �ث��ل م�ن�ظ�م��ة ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة �إي ��ف
� �س��وت�ي�ران �إن ت��ون����س ت���س�ج��ل ع ��دد وف �ي��ات هو
“الأعلى” يف املنطقة العربية والقارة الإفريقية
ومتر “بو�ضع �صعب” قد يزداد �سوءا ،وبالتايل،
حتتاج البالد �إىل م�ساعدة ولقاحات.
وق ��ال ��س��وت�يران يف مقابلة م��ع وك��ال��ة فران�س
بر�س “تون�س ت�سجل ن�سبة وفيات هي الأعلى يف
القارة الإفريقية والعامل العربي” ،م�ضيفا �أنه
يتم ت�سجيل “�أكرث من  100وفاة يف اليوم” يف
بلد ي�سكنه حواىل  12مليون ن�سمة“ .هذا حقا
كثري».
ومتكنت تون�س من جتاوز املوجة الأوىل واحتواء
الوباء بني �آذار/مار�س و�آب�/أغ�سط�س ،2020
وبلغت ن�سبة الوفيات حينها خم�سني .لكن و�صل
عدد الوفيات اليوم اىل �أكرث من � 16ألفا ،ومت
ت�سجيل �أرق��ام قيا�سية ب 194و 189و134
وفاة يوميا خالل الأيّام الأخرية.
وقال �إن تون�س “�أكرث �شفافية يف ن�شر املعطيات
من دول �أخرى” ،و”عدد الوفيات الذي تن�شره
من دون �شك قريب من الواقع».
و�أكد رئي�س مكتب املنظمة يف تون�س �أن “الو�ضع
ال�صحي خطري ،وك ّل امل�ؤ�شرات حمراء».
وع ّلل ذلك بتف�شي الفريو�س يف كل �أنحاء البالد،
وه��ذا “مقلق للغاية” ،و”انت�شار متحورة دلتا
ال�شديدة العدوى واملتواجدة بكثافة».
وت�شهد بع�ض الواليات التون�سية “اليوم و�ضعا
وبائيا مقلقا للغاية .مثل ما حدث يف القريوان
(و�سط) و�سليانة (و�سط) وباجة (�شمال غرب)،
ب��الإ��ض��اف��ة اىل ت�ط��اوي��ن (ج �ن��وب) والق�صرين
(و�سط)».
وتعي�ش البالد على وقع �أزمة �سيا�سية ت�ؤثر على
اتخاذ القرارات وعلى ثقة التون�سيني بال�سلطات
احلاكمة.

كما �أن قطاع ال�صحة احلكومي الذي كان ي�شكل
فخرا التون�سيني� ،أ�صبح اليوم يعاين من �سوء
�إدارة ونق�ص يف املعدات والتجهيزات.
ويرى امل�س�ؤول �أن عوامل �أخرى كثرية �ساهمت
يف و� �ص��ول ت��ون����س �إىل ه ��ذا ال��و��ض��ع “ال�صعب
جدا».
وف��ر� �ض��ت ت��ون����س ت��داب�ي�ر وق��ائ �ي��ة و� �ص��ارم��ة يف
�آذار/م ��ار� ��س  2020م��ا �سمح ل�ه��ا بال�سيطرة
على الو�ضع الوبائي لفرتة ،لكن ثمن ذلك كان
كبريا.
وق��ال ممثل ال�صحة العاملية “كان لذلك ت�أثري
اق �ت �� �ص��ادي واج �ت �م��اع��ي ك �ب�ير ج � ��دا ،م ��ا جعل
ال���س�ل�ط��ات الح �ق��ا ت�ت���ص��رف وف �ق��ا ل �ت��وازن بني
اال�ستجابة للو�ضع ال�صحي والو�ضع االقت�صادي
واالجتماعي».

وم�ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن� ،أ�صبحت ال�ق�ي��ود ال�صحية
املفرو�ضة حم��دودة .وتابع “كذلك ،لي�س هناك
تقدير كاف للوباء من جانب ال�سكان».
ونبّه اخلبري �إىل “�أن ن�سخة دلتا تنت�شر ب�شكل
وا�سع اليوم” ،م�ضيفا “ميكن �أن نعترب �أننا مل
ن�صل بعد اىل الذروة الوبائية ال من حيث عدد
احلاالت وال من حيث عدد الوفيات».
وقال “تواجه تون�س �إمكانية عي�ش �أيّام �صعبة”
��س�ي�ك��ون خ�لال �ه��ا “النظام ال���ص�ح��ي مطلوبا
ج��دا».و�أ��ض��اف “املوارد الب�شرية التي تعمل يف
�أق���س��ام الكوفيد منهكة و�أع��داده��ا غ�ير كافية.
ق ّلة يف االخت�صا�صات يف امل�ست�شفيات احلكومية
وخ���ص��و��ص��ا يف الإن �ع��ا���ش والتخدير...النظام
ال�صحي غ�ير ق ��ادر ع�ل��ى اال��س�ت�ج��اب��ة للطلبات
الكبرية للعالج».وتابع امل�س�ؤول “يجب م�ساعدة
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(تون�س) وخ�صو�صا باللقاحات” التي تواجه
ال �ب�لاد ��ص�ع��وب��ات يف اقتنائها “ب�سبب م�شكلة
توافرها».وخ�ص�صت ال��دول املتقدمة لنف�سها
ح�ص�صا كبرية م��ن اللقاحات ومل يتم الإيفاء
بوعود بهبات �أعلن عنها.
وتلقى  11%من �سكان تون�س جرعة واحدة على
الأقل من اللقاح ،و 5%تطعيما كامال ،و”هذا
دون املطلوب لتح�صيل املناعة اجلماعية” ،وفق
امل�س�ؤول.
ويف ما يتعلق بالتطعيم ،ت�أتي تون�س “بعد املغرب
ب �ك �ث�ير...وه��ي ق��ري�ب��ة م��ن الأردن ومت�ساوية
م��ع لبنان و�أف�ضل م��ن م�صر واجل��زائ��ر وليبيا
و�أف�ضل يف �أغلب دول جنوب قارة �إفريقيا».
وق��ال �سوتريان �إن الهدف هو “�ضمان و�صول
على الأقل  20%من ال�سكان �إىل اللقاحات».
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عوا�صم
برلني
�أعلنت امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل الثالثاء �أن �أملانيا ال تنوي
جعل التلقيح �ضد كوفيد� 19-إلزاميا مراهنة م��رة جديدة على
رغبة ال�شعب والدعاية للقاح.وقالت امل�ست�شارة خالل م�ؤمتر �صحايف
يف معهد روبرت كوخ ال�صحي “ال �أعتقد انه بامكاننا ك�سب الثقة عرب
تغيري ما قلناه” �أي عدم جعل اللقاح �إلزاميا.و�أ�ضافت “لكن �أعتقد
انه بامكاننا ك�سب الثقة عرب القيام بدعاية للقاح و�أي�ضا عرب ترك
�أكرب عدد ممكن من الأ�شخا�ص ي�صبحون �سفراء للقاح انطالقا من
جتربتهم اخلا�صة».وتابعت مريكل “كلما تلقحنا ،كلما كنا �أحرارا
وكلما متكنا من العي�ش جمددا».و�أو�ضحت “ميكنني القيام بدعاية
ب�صفتي م�ست�شارة ،م��ع قناعة عميقة يف �سبيل التلقيح” .وقالت
مريكل �أي�ضا �إنه من املفيد عر�ض �سلبيات و�إيجابيات التطعيم يف
لقاءات عامة.ون�صحت امل�ست�شارة الأملانية القناع املرتددين بالتلقيح
“ببحث امل�سالة معا يف العائلة ،يف العمل ،يف نادي كرة القدم يف كل
مكان يثق فيه الأ�شخا�ص ببع�ضهم البع�ض».
يكت�سب جعل اللقاح �إلزاميا زخما يف �أوروب��ا كما ح�صل يف فرن�سا
التي قررت االثنني �إلزامية تلقي املعاجلني الطبيني اللقاح بهدف
الق�ضاء على املتحورة دلتا .كما �أعلنت اليونان �أن هذا الأمر �سي�صبح
�إلزاميا اعتبارا من � 1أيلول�/سبتمرب.
تلقى حواىل  35,4مليون �شخ�ص ( )42,6%اللقاح بالكامل يف
�أملانيا ،و 48,6مليونا ( )58,5%تلقوا جرعة واح��دة كما �أعلن
وزي��ر ال�صحة ين�س �شبان معربا ع��ن �أ�سفه لأن االجت��اه ال�ع��ام هو
“تباط�ؤ” وترية التلقيح.
طوكيو

تراجع حجم الت�أييد ال�شعبي الذي يحظى به رئي�س الوزراء الياباين،
يو�شيهيدي �سوغا� ،إىل م�ستوى قيا�سي قبل �أيام قليلة من انطالق
دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة ،مم��ا ي ��ؤدى �إىل زي ��ادة املخاطر ال�سيا�سية
بالن�سبة لرئي�س الوزراء الياباين الذي من املقرر �أن يواجه انتخابات
عامة بعد فرتة وجيزة من الأوملبياد.
و�أع��رب نحو  33%من امل�شاركني يف ا�ستطالع للر�أي �أجرته هيئة
الإذاع��ة والتلفزيون اليابانية (�إن �إت�ش كيه) يف الفرتة بني التا�سع
والـ 11م��ن يوليو(متوز) اجل��اري ،ع��ن ت�أييدهم حلكومة �سوغا،
وذلك برتاجع قدره �أرب��ع نقاط مئوية عن ال�شهر ال�سابق ،بح�سب
ما نقلته وكالة “بلومربغ” للأنباء الثالثاء.
وك��ان �سوغا ت��وىل من�صبه يف �سبتمرب(�أيلول) امل��ا��ض��ي ،متفاخراً
بح�صوله على ت�أييد �شعبي ق��وي حيث ت��وىل احل�ك��م خ�لال العام
الأخري من والية رئي�س الوزراء ال�سابق� ،شينزو �آبي ،الذي ا�ستقال
ب�سبب ظروف �صحية.
بوينو�س اير�س
طالب الرئي�س الأرجنتيني �ألربتو فرنانديز برفع احل�صار املفرو�ض
على كوبا الذي و�صفه ب�أنه “غري �إن�ساين” ورف�ض �أي تدخل خارجي
حمتمل لت�سوية اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية.
وق��ال الرئي�س يف مقابلة مع �إذاع��ة “راديو “ ، ”10فر�ض ح�صار
اقت�صادي على بلد خالل جائحة �أمر غري �إن�ساين للغاية .احلكومة
ال تعاين بل ال�شعب».وتفر�ض الواليات املتحدة ح�صارا �صارما على
كوبا منذ  1962تعتربه ال�سلطات الكوبية ال�سبب الرئي�سي مل�شاكل
اجلزيرة االقت�صادية الكبرية.
و�أكد الرئي�س الكوبي ميغيل دياز-كانيل االثنني �أن الواليات املتحدة
تقف وراء التظاهرات غري امل�سبوقة التي �شهدتها اجلزيرة الأحد
مع نزول �آالف الكوبيني الذين �سئموا �أزمة اقت�صادية فاقمها نق�ص
يف الأغ��ذي��ة والأدوي� ��ة� ،إىل ال���ش��ارع يف ع���ش��رات امل��دن وه��م يهتفون
“فلت�سقط الديكتاتورية” ونحن جياع».

بوريل ين�أى باالحتاد الأوروبي
عن اتهامات �سلوفينيا لإيران

•• بروك�سل�-أ ف ب

�سعى وزير خارجية االحتاد الأوروبي جوزيب بوريل اىل الن�أي بالتكتل عن
التعليقات التي �أدىل بها رئي�س وزراء �سلوفينيا خالل م�شاركته يف م�ؤمتر
جلماعة معار�ضة �إيرانية يف املنفى و�أثارت غ�ضب طهران.
واحتجت �إيران الأحد على م�شاركة رئي�س الوزراء ال�سلوفيني ياني�س يان�شا
يف م�ؤمتر منظمة “جماهدي خلق” املعارِ�ضة ،كما ا�ستدعت خارجيتها
ال�سفرية ال�سلوفينية لدى طهران كري�ستينا رادي احتجاجاً على الت�ص ّرف
“اخلارج عن الأعراف الدبلوما�سية” ليان�شا.
وق� ��ال ي��ان���ش��ا يف ك�ل�م��ة ع�ب�ر ال �ف �ي��دي��و �إنّ “ال�شعب الإي � � ��راين ي�ستحق
الدميوقراطية ،احلرية ،واح�ترام حقوق الإن�سان ،ويجب �أن ينال دعماً
قوياً من املجتمع الدويل” ،داع�ي�اً �إىل “حما�سبة النظام الإي��راين على
انتهاكه حلقوق الإن�سان».
وقال بوريل �إنّ ت�صريحات الزعيم ال�سلوفيني هي “بالت�أكيد ال تعك�س”
موقف االحتاد الأوروبي ،على الرغم من �أن �سلوفينيا تتوىل حالياً الرئا�سة
الدورية للتكتل ومدّتها �ستة �أ�شهر.
و�أ� �ض��اف بعد اجتماع ل ��وزراء خارجية االحت��اد الأوروب� ��ي يف بروك�سل �أنّ
“موقف االحتاد الأوروبي عندما يتع ّلق ب�إيران متوازن».
وتابع “نحن ن�ؤمن مبمار�سة ال�ضغط ال�سيا�سي عند ال�ضرورة يف كثري من
املجاالت ،ويف الوقت نف�سه نحاول �إيجاد تعاون عند ال�ضرورة».
وت�شاور وزير اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف الأحد مع بوريل وندّد
ب”الأفعال غري املقبولة لرئي�س الوزراء ال�سلوفيني” ،داعياً �إىل “تو�ضيح
موقف االحتاد االوروبي” ،وفق بيان للخارجية الإيرانية.
ومت ّر عالقة االحتاد الأوروب��ي مع �إيران يف الوقت الراهن مبرحلة بالغة
احل�سا�سية مع �سعي التكتل للتو�سط يف عودة الواليات املتحدة اىل االتفاق
النووي الإيراين و�إحيائه.
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بلومربغ� :إذالل �أمريكا يف �أفغان�ستان �أفرز عدو ًا �شر�س ًا لإيران
•• وا�شنطن-وكاالت
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ح��ول انعكا�سات �سيطرة حركة “طالبان” على ح��دود �أفغان�ستان مع
�إي��ران ،كتب بوبي غو�ش يف موقع “بلومربغ” الأمريكي� ،أنه يف �أحيان
كثرية يكون عدو العدو� ،أكرث �شرا�سة .وبالن�سبة �إىل �إي��ران ،ف�إن �إذالل
الواليات املتحدة يف �أفغان�ستان� ،أف��رز ع��دواً �أك�ثر �شرا�سة .و�إذا مل يكن
التهديد الذي ت�شكله “طالبان” وجودياً بالقدر الذي ميثله عدو �أكرث
قوة ،ف�إن امليلي�شيا املنت�صرة ت�شكل خطراً داهماً يف حلظة غري منا�سبة
�إط�لاق�اً.وع �ل��ى رغ��م �أن �إي ��ران ق��د ط��ورت �صالتها الديبلوما�سية مع
“طالبان” ،على حكومة الرئي�س املنتخب �إبراهيم رئي�سي ،التي تواجه
�إ��س�ت�ي��ا ًء يف ال��داخ��ل و��س��ط ت��راج��ع الآم ��ال ب��إع�ف��اء �سريع م��ن العقوبات

املقلقة ع��ن �سيطرة “طالبان” على معرب �إ��س�لام قلعة الرئي�سي بني
البلدين .وتفيد التقارير الواردة من املنطقة �أن قوى الأمن وم�س�ؤويل
اجل�م��ارك الأف�غ��ان ق��د ف��روا �إىل اجل��ان��ب الإي ��راين م��ن احل��دود عندما
و�صلت ميلي�شيات “طالبان” �إىل املنطقة .و�إ�سالم قلعة لي�س فح�سب
البوابة املهمة للتجارة الثنائية ،بل �إنه املدخل �إىل مدينة هريات حيث
ت��وج��د قن�صلية �إي��ران�ي��ة ك�ب�يرة .ويف ع��ام � ،1998أق��دم��ت ميلي�شيات
متحالفة مع “طالبان” على قتل � 11إيرانياً بينهم  9ديبلوما�سيني
هناك ،مما كاد يت�سبب بحرب بني البلدين.

الإقت�صادية التي يفر�ضها الغرب� ،أن ت�أخذ يف الإعتبار الأخطار القادمة
م��ن ال���ش��رق .وق��د ال ي�ك��ون م��ن م�صلحة “طالبان” �إ��س�ق��اط النظام
الإي��راين ،لكن دورها يف احلرب الأهلية الأفغانية املحتملة �سي�ؤدي �إىل
موجات جديدة من الالجئني الذين �سيتدفقون عرب احلدود التي متتد
على  900كيلومرت ،بالتزامن مع ت�صاعد يف الإجتار بالب�شر واملخدرات،
وكذلك تزايد يف الن�شاط الإرهابي.
كما �أن م��ن �ش�أنه تعري�ض التجارة للخطر وتهديد امل�شروع الطموح
لت�شييد خط للقطارات يحمل ال�صادرات الأفغانية �إىل املوانئ الإيرانية،
ومنها �إىل العامل الأو�سع.
وه�ك��ذا ف ��إن �أي �شعور بال�شماتة يف ط�ه��ران ح�ي��ال حم ��اوالت الرئي�س عالقات �أمر واقع
الأمريكي جو بايدن تربير الإن�سحاب من �أفغان�ستان ،حتجبه الأنباء وجنح الإيرانيون و”طالبان” يف �إقامة عالقات �أمر واقع ،لكن العالقات

املئات يهتفون :ال�سيا�سيني حرقونا!.

غ�ضب وي�أ�س عقب حريق م�أ�ساوي يف م�ست�شفى جنوب العراق
•• النا�رصية�-أ ف ب

� �س ��اد غ �� �ض��ب وي � ��أ�� ��س ال� �ث�ل�اث ��اء يف
ال �ع��راق غ ��داة ح��ري��ق م ��روع اندلع
يف م�ست�شفى مبدينة النا�صر ّية يف
جنوب ال�ع��راق وذه��ب �ضحيته 64
 ،م�سلطا ال�ضوء جم��دداً على �سوء
الإدارة احلا�صل يف قطاع ال�صحة يف
البالد بعد �شهرين ون�صف ال�شهر
على م�أ�ساة مماثلة وقعت يف بغداد.
�شخ�صا يف
وق�ضى ما ال يقل عن ً 64
النريان التي �أتت على وحدة ملر�ضى
كوفيد 19-ت�ضم � � 70س��ري��راً يف
م�ست�شفى احل���س�ين يف النا�صرية
م�ساء االثنني  ،وفقًا لأحدث ح�صيلة
�صادرة عن م�صادر طبية.
و�أ��ص�ي��ب نحو � 100شخ�ص فيما
مت ع �ل��ى  39ج �ث��ة ف �ق��ط يف هذه
املرحلة.
وحت ��ول ��ت �أ�� �س� �ق ��ف وج� � � ��دران تلك
ال ��وح ��دة ال �ت��ي �أن �� �ش ��أت ق�ب��ل �أ�شهر
قليلة ب�ج��وار امل�ست�شفى ،اىل ركام
ت�غ�ط�ي��ه �أث � ��ار ال ��دخ ��ان .واحتاجت
ف��رق الإط �ف��اء �إىل ��س��اع��ات لإخماد
احلريق.
وك� ��ان امل���ش�ه��د يف امل �ك��ان م ��ؤمل��ا بعد
منت�صف ليل االث�ن�ين ،مع مالب�س
و�أغ� �ط� �ي ��ة م �ت �ن ��اث ��رة .وق � ��د توجه
�إىل امل�ك��ان متطوعون م��ن ال�سكان
حماولني �إنقاذ املر�ضى و�إخالئهم
بني �أل�سنة اللهب.
وتناقلت مواقع التوا�صل االجتماعي
م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و م � ��ؤمل� ��ة� ،أح ��داه ��ا
ل�شرطي يذرف الدموع بعدما �إنهار
عند �سماعه بوفاة �أثنني من �أقاربه
يف احلريق.

و�شهدت حمافظة ذي قار وعا�صمتها
مدينة النا�صرية� ،صباح الثالثاء
م��واك��ب ت�شييع ل�ضحايا ق�ضوا يف
احلريق.
ومت يف �أح ��د ه ��ذه امل��واك��ب ت�شييع
�ست �ضحايا من عائلة واح��دة ،هم
امر�أتان وثالثة ا�شقاء و�أبن عمهم،
يف ق�ضاء الدواية �شرق النا�صرية،
على ما ق��ال مرا�سل وكالة فران�س
بر�س.
وق ��ال م���ص��در يف دائ ��رة ال���ص� ّ�ح��ة يف
امل �ح��اف �ظ��ة �إنّ احل ��ري ��ق جن ��م عن
انفجار ا��س�ط��وان��ات �أك�سجني .و�إذا
��ص� ّ�ح��ت ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ت�ك��ون هذه
امل ��أ� �س ��اة ن���س�خ��ة ط �ب��ق الأ�� �ص ��ل عن
تلك ال�ت��ي وق�ع��ت يف م�ست�شفى ابن
اخلطيب يف بغداد يف نهاية ني�سان/
�أب ��ري ��ل وجن �م��ت �أي� �� �ض� �اً ع ��ن �سوء
تخزين ا�سطوانات الأك�سجني التي

ي�ستخدمها مر�ضى كوفيد.19-
�أث��ارت الكارثة ردود �أف�ع��ال غا�ضبة
ع �ل��ى ال� �ف ��ور ،ف �خ��رج م �ئ��ات الليلة
املا�ضية �أم��ام م�ست�شفى النا�صرية
وه � � ��م ي� �ه� �ت� �ف ��ون “ال�سيا�سيني
حرقونا»!.
وتعالت �صيحات املحتجني متهمة
امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن ب��ال �ف �� �س��اد والإه � �م� ��ال
و��ض�ع��ف الأم� ��ن يف رد ف�ع��ل مماثل
تخلل تظاهرة خرجت عقب حريق
وق��ع ق�ب��ل ��ش�ه��ر ون���ص��ف ال���ش�ه��ر يف
م�ست�شفى �أب ��ن اخل�ط�ي��ب اخلا�ص
مبر�ضى كورونا يف بغداد.
وقال �شاب من بني املحتجني لوكالة
فران�س بر�س “على ال��دول��ة �أتخاذ
ال �ت��داب�ي�ر امل �ط �ل��وب��ة يف م �ث��ل هكذا
الأماكن التي تتعلق بحياة النا�س،
ال �ت �� �ص��دي ل�ل�ف��ا��س��دي��ن ل��و� �ض��ع حد
لهذه امل�آ�سي».

و�أثار حريق م�ست�شفى �أبن اخلطيب
حينها غ�ضباً وا��س�ع�اً ،م��ا �أدّى �إىل
تعليق م�ه��ام وزي ��ر ال���ص� ّ�ح��ة �آن ��ذاك
ح���س��ن التميمي ال ��ذي م��ا ل�ب��ث �أن
ا�ستقال ب�سبب تلك امل�أ�ساة.
وع� �ق ��ب ح� ��ادث� ��ة االث � �ن �ي��ن� ،أوق � ��ف
رئي�س ال��وزراء م�صطفى الكاظمي
مدير دائ��رة �صحة ذي ق��ار ومدير
م�ست�شفى ال �ن��ا� �ص��ري��ة ،ك�م��ا �أعلن
حداداً وطنياً ملدة ثالثة �أيام.
�إال ان ه��ذه ال �ت��داب�ير ق��د ال تكون
كافية للحد من غ�ضب العراقيني
الذين يعي�شون معاناة �أ�ص ً
ال ب�سبب
�أنقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات
طويلة ونق�ص اخلدمات.
وق � ��ال ي��ا� �س��ر ال� �ب��راك الأ�� �س� �ت ��اذ يف
جامعة النا�صرية ،لوكالة فران�س
بر�س “مرة �أخرى يثبت ال�سيا�سيون
ف���ش�ل�ه��م يف �إدارة ال� �ب�ل�اد ف �م��ا �أن

ن�ستفيق من م�أ�ساة يذهب �ضحيتها
ن ��ا� ��س �أب� ��ري� ��اء ح �ت��ى ن �� �ص �ح��و على
م�أ�ساة جديدة تزيد حمنة الإن�سان
العراقي يوماً بعد �آخر».
وجت� ��ددت االح �ت �ج��اج��ات يف مدينة
النا�صرية� ،صباح ال�ث�لاث��اء و�أغلق
خ�لال�ه��ا ال���س�ك��ان ط��رق م ��ؤدي��ة اىل
ال �ك �ث�ير م��ن امل���س�ت���ش�ف�ي��ات وعلقوا
الف �ت��ات ك�ت��ب ع�ل�ي�ه��ا “مغلق ب�أمر
ال�شعب” ،مطالبني بنقل املر�ضى
�إىل م�ست�شفى ت��رك��ي ج��دي��د ي�ضم
� � 500س��ري��ر ت��ول��ت ت��رك �ي��ا بناءه
ب�أموال عراقية و�أفتتحه الكاظمي
يف حزيران/يونيو ،لكنه مازال غري
م�ستخدم حتى الآن.
وتناقلت مواقع التوا�صل االجتماعي
يف العراق ،ردود �أفعال تظهر الي�أ�س
املنت�شر ،بينها تغريدة ت�ق��ول “كل
��ش�ه��ر ن�ف����س ال �ف �ظ��اع��ة يف العراق،
ميكنني �أن���س��خ وال���ص��ق تغريداتي
فقط»!.
وك �ت ��ب ال��رئ �ي ����س ال� �ع ��راق ��ي برهم
�صالح يف تغريدة “فاجعة م�ست�شفى
ال�ن��ا��ص��ري��ة وق�ب�ل�ه��ا م�ست�شفى ابن
اخل�ط�ي��ب يف ب �غ ��داد ،ن �ت��اج الف�ساد
امل �� �س �ت �ح �ك��م و�� �س ��وء الإدارة ال ��ذي
ي�ستهني ب� ��أرواح العراقيني ومينع
ا��ص�لاح �أداء امل�ؤ�س�سات” ،وطالب
ب”التحقيق وامل�ح��ا��س�ب��ة الع�سرية
للمق�صرين” ودع��ا �إىل “مراجعة
��ص��ارم��ة لأداء امل��ؤ��س���س��ات وحماية
املواطنني».
ووقع حريق النا�صرية ،بعد �ساعات
على ان��دالع حريق حم��دود يف مق ّر
وزارة ال�صحة يف ب �غ��داد ،م��ن دون
ت�سجيل �أي وفيات.

الطبقة ال�سيا�سية يف لبنان تفقد الدبلوما�سيني الأجانب دبلوما�سيتهم
•• بريوت�-أ ف ب

مل تعد لدى ال�سفراء الأجانب يف لبنان لباقة
دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ل�ل�ت�ع�ب�ير ع ��ن م ��دى امتعا�ضهم
و�إح�ب��اط�ه��م م��ن طبقة �سيا�سية ال تتوقف عن
ت�سوّل الدعم ،فيما ال تقوم ب�أي خطوة يف اجتاه
�إ� �ص�لاح��ات � �ض��روري��ة حللحلة �أزم� ��ة متجذرة
واحل�صول على الدعم الدويل.
يف ر� �س��ال��ة وداع ن���ش��ره��ا ع�ل��ى ح���س��اب ال�سفارة
الربيطانية على “في�سبوك” ،مل يرتدّد القائم
ب��الأع�م��ال م��ارت��ن لنغدن يف �أن يكتب “�أعذروا
�أ� �س �ل��وب��ي اجل� ��اف :ول �ك��ن يف ق�ل��ب ل�ب�ن��ان �شيء
عفن” .ويف لقاء منقول مبا�شرة عرب حمطات
التلفزة ،مل جتد ال�سفرية الفرن�سية �آن غريو
ح��رج�اً يف ت�أنيب رئي�س احلكومة ح�سان دياب
ال ��ذي ط��ال��ب املجتمع ال ��دويل ب�ت�ق��دمي الدعم
مب�ع��زل ع��ن ت�شكيل حكومة ج��دي��دة ،قائلة �إن
االنهيار “نتيجة �أفعالكم جميعاً منذ �سنوات يف
الطبقة ال�سيا�سية .هذه هي احلقيقة».
ورغ ��م ق�ط��ع ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��ر��س�م��ي ال �ب� ّ�ث �أثناء
حديثها ،انت�شر فيديو مداخلتها ب�شكل وا�سع
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وي�غ��رق لبنان يف انهيار اقت�صادي رجّ ��ح البنك
ال��دويل �أن يكون من بني ث�لاث �أ��ش� ّد �أزم��ات يف

العامل منذ العام  .1850ومل تتمكن القوى
ال�سيا�سية امل�ت�ن��اح��رة م��ن ت�شكيل حكومة منذ
�� 11ش�ه��را ي���ش�ترط امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل قيامها
ب�إ�صالحات جذرية ليقدّم دعماً مالياً للبالد.
وت� �ت� �ب ��ادل الأط � � � ��راف ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة االت �ه ��ام ��ات
بالتعطيل ،فيما تتع ّمق معاناة اللبنانيني يوماً
بعد يوم :تدهور جنوين للرية ينعك�س ارتفاعاً
غري م�سبوق يف �أ�سعار املواد الغذائية واخلدمات
والوقود� ،أزمة �أدوية و�ساعات تقنني يف الكهرباء
ت���ص��ل اىل �� 22س��اع��ة ،بينما ان�ت�ف�خ��ت فاتورة
املولدات اخلا�صة على وقع �شح الوقود.
ويقول م�صدر دبلوما�سي فرن�سي يف بريوت “من
ال��وا��ض��ح �أن ه�ن��اك �إح�ب��اط�اً ك�ب�يراً م��ن الطبقة
ال�سيا�سية لأنها غري قادرة على �إعطاء الأولوية
ل�ل�م���ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ع �ل��ى ح �� �س��اب م�صلحتها
ال�شخ�صية».
وي�ضيف “ثمة ا�ستعداد دويل مل�ساعدة لبنان.
ل�ك��ن ل�ل�أ��س��ف ل�سنا ح�ت��ى ق��ادري��ن ع�ل��ى القيام
بذلك لأن�ن��ا ال جن��د حم��اوري��ن �أم��ام�ن��ا� ،أو جند
�أنف�سنا �أم ��ام حم��اوري��ن لي�ست لديهم �إطالقاً
الإمكانات �أو القدرة على العمل».
يف م��واج�ه��ة ان���س��داد الأف ��ق ال�سيا�سي ،يتح ّرك
املجتمع الدويل لل�ضغط على الطبقة ال�سيا�سية.
و�أع�ل��ن وزراء خارجية االحت��اد الأوروب ��ي خالل

اج�ت�م��اع الإث �ن�ين ت��وجّ �ه��ا لفر�ض ع�ق��وب��ات على
قادة م�س�ؤولني عن التعطيل قبل نهاية ال�شهر
احلايل.
وق� ��ال وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال �ف��رن �� �س��ي ج ��ان �إي ��ف
لودريان “�سي�شكل ذلك �أداة �ضغط على ال�سلطات
اللبنانية لتدفع باجتاه ت�شكيل حكومة وتنفيذ
�إ�صالحات �أ�سا�سية” ،منبهاً اىل �أن لبنان “يف
طور تدمري ذاته».
وتعتزم فرن�سا مع الأمم املتحدة تنظيم م�ؤمتر
دع��م �إن�ساين خ�لال ال�شهر احل��ايل ،هو الثالث
منذ انفجار مرف�أ ب�يروت امل��روّع يف ال��راب��ع من
�آب�/أغ���س�ط����س .وق��د جت ��اوزت قيمة امل�ساعدات
املقدّمة حتى الآن للبنان  140مليون يورو.
ويو�ضح م�س�ؤول رفيع يف الأمم املتحدة يف بريوت
لفران�س بر�س �أن امل�ؤمتر �سيتيح ت�سليط ال�ضوء
جم��دداً على “التداعيات الإن�سانية” الناجمة
ع��ن “ال�شلل ال�سيا�سي” .لك ّنه ينبّه يف الوقت
ذات��ه �إىل �أن “امل�ساعدة الإن�سانية ال ميكنها �أن
ت�شكل ح ً
ال دائماً” و”ال �أن حت� ّل ،ب��أي حال من
الأحوال ،مكان دور الدولة وم�س�ؤولياتها».
وبح�سب امل�صدر الدبلوما�سي الفرن�سي“ ،كل
ما يف الأمر �أننا ال نعطي امل�ساعدات اىل الدولة
اللبنانية ب�شيك على بيا�ض».
ويقول دبلوما�سي عربي يف بريوت “ال توجد �أي

خطة” عمل لدى �صانعي القرار الذين ما زالوا
يراهنون على �أ ّن “املجتمع ال��دويل �سيتحرك
ويخدمهم من دون �أن يقدّموا هم �أي تنازالت
�أو تغيري».
وي�ضيف “املجتمع الدويل يك ّرر منذ زمن الكالم
ذاته� :ساعدوا �أنف�سكم كي ن�ساعدكم».
ل �ك��ن دي� � ��اب اع� �ت�ب�ر يف ك �ل �م��ة �أل� �ق ��اه ��ا مطلع
ال�شهر احل��ايل �أم ��ام ع��دد م��ن ممثلي البعثات
الدبلوما�سية� ،أن “ربط م�ساعدة لبنان بت�شكيل
احل �ك��وم��ة �أ� �ص �ب��ح ي �� �ش �ك��ل خ� �ط ��راً ع �ل��ى حياة
اللبنانيني” ،منتقداً “ال�ضغوط التي تمُ ار�س
واحل�صار املطبق على لبنان».
وج ��اء ال ��رد ��س��ري�ع�اً وع ��ايل ال �ن�برة ع�ل��ى ل�سان
�سفرية فرن�سا التي ح�ضرت اللقاء .وقالت غريو
“ما يخيف فع ً
ال ،هو �أن ه��ذا الإف�ق��ار الوح�شي
اليوم ملا ك��ان يعد مثا ًال يحتذى به يف املنطقة،
هذا االنهيار ...هو نتيجة متعمدة ل�سوء الإدارة
وال�ت�ق��اع����س م�ن��ذ ��س�ن��وات ول�ي����س نتيجة ح�صار
خارجي».
وكثفت ب��اري����س ووا��ش�ن�ط��ن جهودهما م�ؤخراً.
ويف خطوة غري م�ألوفة ،زارت غريو وال�سفرية
الأم�ي�رك� �ي ��ة دوروث � � ��ي � �ش �ي��ا الأ�� �س� �ب ��وع املا�ضي
ال�سعودية .و�شددتا يف بيان على �أن “�إجراءات
ملمو�سة يتخذها ق��ادة لبنان ملعاجلة عقود من
�سوء الإدارة والف�ساد �ستكون حا�سمة لإطالق
دع ��م �إ�� �ض ��ايف م ��ن ف��رن���س��ا وال� ��والي� ��ات املتحدة
وال�شركاء الإقليميني والدوليني».
ويعاين الدبلوما�سيون ،كما �سائر �سكان لبنان،
من تداعيات االنهيار املتوا�صل منذ �أك�ثر من
عام ون�صف.
وغ ّرد ال�سفري الياباين تاكي�شي �أوكوبو اجلمعة
“الكهرباء م�ق�ط��وع��ة ع��ن م �ق � ّر �إق��ام �ت��ي منذ
ال�صباح الباكر” ،م�ضيفاً “�أفكاري م��ع كافة
امل���س�ت���ش�ف�ي��ات والعيادات” ال �ت��ي ت �ع��اين من
انخفا�ض �ساعات التغذية اىل احلدود الدنيا.
و�أثارت تغريدة ل�سفرية كندا �شانتال ت�شا�ستيناي
بينما تنتظر “كما جميع النا�س” يف طابور
�أم��ام حمطة وق��ود ،تعاطفاً وا�سعاً على مواقع
التوا�صل االجتماعي.
و�أوح � ��ى ذل ��ك ملن�صة �إع�لام �ي��ة ع�بر االنرتنت
ب�س�ؤال طرحته على عدد من النواب عن كيفية
تعبئة خزانات �سياراتهم بالوقود ،ف�أجاب �أغلبهم
�أن “ال�شباب” ينتظرون على املحطة ،يف �إ�شارة
اىل �سائقيهم ومرافقيهم.

ال يزال يخيم عليها العداء ،لي�س فقط ب�سبب وجهات نظرهم الطائفية
املتناف�سة �إىل العامل ،حيث تعترب “طالبان” ذات الغالبية ال�سنية ال�شيعة
يف �إيران مبثابة بدعة .وعندما حكمت “طالبان” كابول ،ف�إن امليلي�شيات
عاملت الأقلية ال�شيعية يف �أفغان�ستان مبنتهى الق�سوة .وتزعم احلركة
حالياً الت�سامح حيالها ،لكن جماعات �إرهابية تتمتع بحماية “طالبان”
�صعدت فع ً
ال من هجماتها على �أهداف �شيعية.
ويعترب بع�ض قادة “طالبان” �إيران مفيدة على �صعيد كونها �صلة و�صل
�إىل الأ�سواق الغربية للأفيون الأفغاين ،الذي يعترب م�صدر العائدات
الرئي�سي للميلي�شيات .وال يعنيهم �إذا م��ا وق��ع ج��زء م��ن الأف�ي��ون من
ال�شاحنات من �أجل ت�سميم ال�شعب الإي��راين .وكنتيجة مبا�شرة لذلك،
توجد يف �إيران �أعلى ن�سبة من املدمنني يف العامل.

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

�صداقة ه�شة بني ال�صني ورو�سيا...
 �إذا كانت هذه االتفاقية مبنية على تقارب امل�صالح ،فيمكن للعديد من املعايري تقوي�ضهاال�ط��وي��ل خلف مو�سكو ،تلعب ال�صني -وه��ي ع�ضو
•• برونو تريتري*
دائم يف جمل�س الأمن ،مثل رو�سيا وحائزة للأ�سلحة
منذ ت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي ال�صيني قبل مائة عام النووية – تلعب الآن دورها اخلا�ص يف الأمم املتحدة
ووالدة االحتاد ال�سوفياتي بعد عام� ،شهدت العالقات ويف املنتديات الدولية الأخرى.
بني بكني ومو�سكو تدن ًيا �أكرث من ال�صعود ،لكن يبدو و�إذا كانت ال�صني �أك�بر �شريك جت��اري لرو�سيا منذ
�أن عديد املراقبني يعتقدون �أنهما اليوم �أقوياء مبا ع��ام  ،2012ف� ��إن ه��ذه الأخ �ي�رة ه��ي زب ��ون ومزود
يكفي للتحدث عن حتالف حقيقي� .صحيح �أنه بعد ثانوي لبكني -التي ،عالوة على ذلك ،ت�ستثمر القليل
ع�شرين ع��ا ًم��ا م��ن توقيع “معاهدة ح�سن اجلوار ج �دًا يف جارتها ال�ك�برى ،وم��ع ت�ط��ور ط��رق احلرير
وال�صداقة والتعاون” ( 16يوليو  ،)2001يبدو �أن ون�شر قوتها يف جميع القارات تتقل�ص حاجتها اليها.
العا�صمتني قد اتفقتا على متديدها تلقائ ًيا عندما وح�ت��ى يف امل�ج��ال الع�سكري ،ق��ام��ت ال�صني بابتهاج
تنتهي �صالحيتها عام .2022
بن�سخ التكنولوجيا الرو�سية ...
�إن البلدين متناف�سان بعمق ،وت��زداد ه��ذه املناف�سة
ميثاق عدم اعتداء
�أكرث و�أكرث -يف �آ�سيا الو�سطى ،ويف �إفريقيا ،وقري ًبا يف
أ�سا�سا على القطب ال�شمايل  ...و�إذا �سمح النجاح ال�صيني لبكني
ولكن �إذا ك��ان هناك حتالف ،ف�إنه يقوم � ً
تقاطع امل�صالح .ال يوجد التزام دفاعي بني البلدين ب ��أن ت�ضع نف�سها على �أن�ه��ا “منوذج” ،ف��ان رو�سيا
لذلك فهو لي�س حتال ًفا ع�سكر ًيا حقيق ًيا ،بل هو نوع بوتني ،التي مل ترغب �أب �دًا يف تنويع اقت�صادها ،المن معاهدة عدم اعتداء .ومنظمة �شنغهاي للتعاون ،ميكنها قول ال�شيء نف�سه :ورقتها الثقافية الوحيدة
ال �ت��ي جتمعهما م��ع دول �آ��س�ي��ا ال��و��س�ط��ى ،ال ت�شبه هي االدعاء بتمثيل الثقافة الأوروبية “التقليدية”،
منظمة حلف �شمال الأطل�سي اطالقا.
القائمة على امل�سيحية.
ورغ��م �أنها تبدو �سليمة من الناحية التكتيكية� ،إال
�أنها بالت�أكيد ه�شة ا�سرتاتيجيا� .إن التواط�ؤ ال�صيني ارتباك غربي
الرو�سي حقيقي وق��د تزايد خ�لال ال�سنوات الع�شر م��ن ه�ن��ا ،ف� ��إن اخل ��وف ال�ت��اري�خ��ي م��ن رو��س�ي��ا ،التي
املا�ضية ،حيث �أ�صبحت بكني ومو�سكو راديكاليتني ي �ف��رغ ق���س�م�ه��ا ال �� �ش��رق��ي م��ن ��س�ك��ان�ه��ا ،يف مواجهة
�سيا�س ًيا� .إن��ه �أو ًال وقبل كل �شيء مناه�ض لأمريكا ال�صني ال�ضخمة ،ال ي�ستغرق وق ًتا طوي ً
ال للظهور يف
ومعاد للغرب ،كما يت�ضح من مناوراتهما وت�صويتهما املناق�شات.
يف املنظمات الدولية ،ف�ض ً
ال عن حمالت الت�ضليل ومع ذلك ،ف�إن الأم��ل يف “ف�صل” مو�سكو عن بكني
على ال�شبكات االجتماعية التي غال ًبا ما ت�ستخدم ه��و م�س�ألة عنف دبلوما�سي غ��رب��ي معني وانتقام.
تقنيات مماثلة دون تن�سيق .ومي�ك��ن ال�ق��ول انهما ف �ه��ل ن�ع�ت�ق��د ج��دي��ا �أن اخل� �ي ��ارات اال�سرتاتيجية
يتعاي�شان ب�شكل رائع ،خا�صة للتحري�ض على م�ؤامرة الرو�سية حتددها يف املقام الأول ال�سيا�سات الأوروبية
�ضد جهة ما.
والأم��ري�ك�ي��ة؟ وه��ذا م��ن ��ش��أن��ه �أن يتجاهل خيارات
كما �أنه اقت�صادي ومايل :فقد منت التجارة الثنائية ال�سيد بوتني،
ب�شكل مطرد على مدى ع�شرين عامًا ،وازدادت بعد الذي يريد �أن يرى بالده كج�سر بني �أوروبا و�آ�سيا،
العقوبات التي فر�ضها الغرب .ويف ال�سنوات الأخرية ،و�سيكون هذا مبثابة التغا�ضي عن وجود فر�ص تعاون
خف�ضت رو�سيا احتياطاتها من الدوالر �إىل الن�صف �أك�ث�ر م�لاءم��ة يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي��ان ع�ل��ى اجلانب
وزادت احتياطاتها من اليوان خم�سة �أ�ضعاف.
ال�صيني...
وخا�صة هو ن�سيان �أهمية �أن ي�ؤكد الكرملني نف�سه
ا�ستثمار �صيني �ضعيف
ك�ق�ط��ب مل�ق��اوم��ة ال �غ��رب ،وال �سيما لأ� �س �ب��اب تتعلق
ل�ك��ن ه ��ذه ال �ع�لاق��ة غ�ي�ر م �ت��وازن��ة .ب�ع��د االختباء بال�سيا�سة الداخلية.

* متخ�ص�ص يف التحليل اجليو�سيا�سي ،ون��ائ��ب مدير م�ؤ�س�سة البحوث
اال�سرتاتيجية وزميل �أول يف معهد مونتني.
ترجمة خرية ال�شيباين

القوات املتمردة يف تيغراي
ت�سيطر على مدينة يف �إثيوبيا
•• غوندار�-أ ف ب

�شنت القوات املتمردة يف �إقليم تيغراي الإثيوبي هجوما
جديدا على ما �أفاد ناطق با�سم املتمردين وكالة فران�س
بر�س الثالثاء ،بعد �أقل من �أ�سبوعني على هجوم �أول
ا�ضطر احلكومة �إىل �إعالن وقف �إطالق نار.
و�أو�ضح غيتا�شو ريدا يف ات�صال هاتفي مع فران�س بر�س
“يف الأم�س (االث�ن�ين) با�شرنا هجوما يف منطقة رايا
(جنوب تيغراي) ومتكننا من احلاق الهزمية بوحدات
قوات الدفاع الفدرالية وقوات �أمهرة».
و�أ��ض��اف �أن املقاتلني املتمردين ما زال��وا “يطاردون”

القوات املوالية للحكومة.
وق��ال “متكنا من �ضمان �أم��ن معظم جنوب تيغراي”
و�أ��ش��ار �إىل �أن املتمردين �سيطروا على �أالم��ات��ا ،كربى
مدن املنطقة ،م�ؤكدا �أنه موجود فيها.
وت�ع��ذر االت�صال مبتحدث با�سم اجلي�ش ال�ف��درايل يف
الوقت احلا�ضر ،وال التثبت من ت�أكيدات غيتا�شو يف ظل
انقطاع �شبكات االت�صال يف املنطقة.
و�شن رئي�س ال ��وزراء الإث�ي��وب��ي �أب�ي��ي �أح�م��د يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب عملية ع�سكرية يف املنطقة الواقعة يف
�شمال البالد ،لنزع �سالح عنا�صر جبهة حترير �شعب
تيغراي والقب�ض على قادتها.
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فل�سطني ترحب بالتم�سك الأوروبي بحل الدولتني مراهقون بلجيكيون ينجون من حريق
اندلع يف حافلة يف فرن�سا
•• رام اهلل-وكاالت

رح� � ��ب وزي� � � ��ر اخل� ��ارج � �ي� ��ة وامل� �غ�ت�رب�ي�ن
الفل�سطيني ،ري��ا���ض امل��ال�ك��ي ،الثالثاء،
مبوقف املمثل الأعلى لالحتاد الأوروبي
لل�ش�ؤون اخل��ارج�ي��ة وال�سيا�سة الأمنية،
جوزيف بوريل ،ال��ذي �أك��د �أهمية ت�سوية
ال���ص��راع الفل�سطيني الإ��س��رائ�ي�ل��ي على
�أ�سا�س مبد�أ حل الدولتني.
و�أك��د املالكي ،يف بيان �صحايف� ،أن املوقف
الأوروبي “من�سجم مع ال�شرعية الدولية

وق��رارات �ه��ا وم��رج �ع �ي��ات ع�م�ل�ي��ة ال�سالم
الدولية ،ويوفر الفر�صة لإطالق عملية
�سالم ومفاو�ضات حقيقية».
ودعا الوزير �إىل “�أهمية اخلروج من عقدة
ان�ت�ظ��ار ال�ف��ر���ص و�إ��ض��اع�ت�ه��ا واالنطالق
نحو �صناعتها وتوفري الأجواء واملناخات
املنا�سبة لنجاحها ،مب��ا يف ذل��ك �ضرورة
وق ��ف االن �ت �ه��اك��ات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة بجميع
�أ�شكالها».
و�� �ش ��دد امل��ال �ك��ي ع �ل��ى �أن ح ��ل الق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ه��و “البوابة الطبيعية

وال�صحيحة لتحقيق الأم��ن واال�ستقرار
والعالقات الطبيعية يف املنطقة».
وك��ان ب��وري��ل �أ��ش��ار عقب اجتماع جمل�س
ال �ع�ل�اق��ات اخل��ارج �ي��ة ل�ل�احت��اد �إىل �أن
ال�ت�ك�ت��ل الأوروب � ��ي ينتظر م��ن احلكومة
الإ�سرائيلية اجلديدة تقدمي وجهة نظر
�سيا�سية من �أج��ل �إن�ه��اء ال�صراع القائم،
مب��ا “ي�ساهم اي�ج��اب�ي�اً يف حتقيق الأمن
واال� �س �ت �ق��رار يف امل�ن�ط�ق��ة ،م�ع�ت�براً �أن ��ه ال
ميكن حتقيق �أم��ن �إ�سرائيل �إال عرب حل
الدولتني».

لكن مل يُ�صب �أي م��ن ال�شباب فيها” ،م��ؤ ّك��دي��ن معلومات
�أوردتها �صحيفة “ال مونتان” املحلية .واندلع احلريق عندما
كانت احلافلة ت�سري على الطريق ال�سريع “ايه  ”75عائدة
من �إ�سبانيا .ومت ّكن ال�سائق من مغادرة هذا الطريق ال�سريع
و�إيقاف احلافلة لإجالء املراهقني ومرافقيهم البالغ عددهم
� 42شخ�صا.و ُنقل ال�شباب �إىل قاعة كبرية ،على �أن يعودوا �إىل
بلجيكا بعد ظهر الثالثاء على منت حافلة �أخرى.

•• باري�س�-أ ف ب

ا�شتعلت النريان يف حافلة تنقل نحو �أربعني مراهقا بلجيكيا
ليل االثنني الثالثاء يف �إقليم �أوت-لوار يف جنوب �شرق فرن�سا،
لكن احل��ري��ق مل يت�سبب ب�سقوط �أيّ �ضحية بعدما مت ّكن
ال�سائق من �إخالء املركبة يف الوقت املنا�سب.
وقال عنا�صر الإطفاء يف الإقليم �إن “احلافلة تفحّ مت بالكامل،
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توترت العالقات بني ال�صني و�أ�سرتاليا

�أية دبلوما�سية لقاح على �ضفاف املحيط الهادئ...؟

لكن يف الأ�سبوع املا�ضي ،وجد البلدان نقطة ارتكاز
••الفجر �-ألك�سندر دايانت*
جديدة ،تتعلق هذه امل��رة بحمالت التطعيم �ضد
ترجمة خرية ال�شيباينفريو�س كورونا كوفيد -19يف املحيط الهادئ.
توترت العالقات بني ال�صني و�أ�سرتاليا خالل االثني ويف مقال مطول ،اتهمت جلوبال تاميز -املتحدثة
�شهرا املا�ضية ،خا�صة منذ �أن طلبت كانربا با�سم احلزب ال�شيوعي ال�صيني �-أ�سرتاليا ب�شكل
ع�شر ً
ب�إجراء حتقيق دويل يف �أ�صل فريو�س كورونا.
مبا�شر بتخريب برنامج امل�ساعدة يف التطعيم

وزير املحيط الهادئ الأ�سرتايل ينفي االتهامات ال�صينية

�شي جني بينغ و ّقع �شراكة ا�سرتاتيجية �شاملة مع بيرت �أونيل

ا�سرتاليا ت�ستخدم اللقاحات الغربية فقط
وردا ع �ل��ى ه ��ذه االت �ه ��ام ��ات ،نفى
وزي ��ر امل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ الأ�سرتايل
زيد �سي�سيلجا الوقائع ،م�شريا �إىل
�أن “ الأم��ر لي�س على ه��ذا النحو
�إطالقا” ،و�أن �أ�سرتاليا “كانت تفي
بب�ساطة مب�س�ؤوليتها الأخالقية
واالقت�صادية” جت� ��اه املنطقة.
و�أ�ضاف �أن �أ�سرتاليا “تتعامل مع
هذه الق�ضايا بح�سن نية ،وتوا�صل
القيام مبا هو يف م�صلحة املنطقة
وم �� �ص��ال��ح �أ� �ص��دق��ائ �ن��ا وجرياننا،
وخا�صة بابوا غينيا اجلديدة« .
وتعك�س هذه االتهامات حالة عدم
اال�ستقرار اجليو�سيا�سي التي تخيم
حال ًيا على املحيط الهادئ.
كانت بابوا غينيا اجلديدة م�ستعمرة
�أ� �س�ترال �ي��ة ح �ت��ى ا��س�ت�ق�لال�ه��ا عام
 .1975ومنذئذ ،كانت بابوا غينيا
اجل ��دي ��دة وال ت � ��زال� ،أك�ب��ر متلق
للم�ساعدات الدولية الأ�سرتالية.
وه �ك��ذا ،مت مت��وي��ل ج��زء كبري من
ميزانية ال�ب�لاد منذ ف�ترة طويلة
م��ن ق �ب��ل ك��ان �ب�ي�را ،ال �ت��ي انتهزت
ال �ف��ر� �ص��ة ل �ت �ع �ي�ين م�ست�شارين
يف م�ن��ا��ص��ب رئ�ي���س�ي��ة يف الإدارات
احل�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي غ��ال� ًب��ا م��ا تعترب
ا�سرتاتيجية .وانتقل هذا الت�أثري
الح ًقا �إىل القطاع اخلا�ص ،ال �سيما
قطاع املوارد الطبيعية.

ال�صيني املخ�ص�ص لبابوا غينيا اجلديدة .وللقيام
بذلك ،ورد �أن كانبريا ا�ستخدمت “م�ست�شارين”
للتالعب بال�سيا�سات ال�صحية املحلية ومنع
امل��واف��ق��ة على اللقاح ال�صيني ،م��ع تهديد كبار
امل�س�ؤولني احلكوميني الذين يتعاونون مع ال�صني يف
هذا ال�ش�أن.

 تعك�س هذه االتهامات حالة عدم اال�ستقراراجليو�سيا�سي التي تخيم حاليًا على املحيط الهادئ

 لوحات املنطقة تتحرك ،وال�صني ،مثل �أ�سرتاليا،ترى يف الأزمة ال�صحية احلالية معربا لتعزيز نفوذها

 ال�صني تتهم �أ�سرتاليا بتخريب برنامج امل�ساعدة يف التطعيم ال�صيني املخ�ص�ص لبابوا غينيا اجلديدة يرى اخلرباء فر�صة لبكني ،التي ميكن �أنت�ستخدم لقاحاتها لتعميق قيادتها الإقليمية
اال ان ك��ل ه��ذا ت�غ�ّي�رّ يف ال�سنوات
الأخ �ي�رة ،م��ع �صعود ال�صني على
ال�صعيد الدويل .وتع ّد بكني اليوم،
واحدة من �أكرب امل�ستثمرين يف بابوا
غينيا اجلديدة ،وثاين �أكرب �شريك
جت � ��اري ل �ل �ب�ل�اد ،ب �ع��د �أ�سرتاليا
م �ب��ا� �ش��رة .ويف ن��وف �م�بر ،2018
قام الرئي�س �شي جني بينغ ،بزيارة
ت��اري�خ�ي��ة �إىل ال �ب�ل�اد ،ح�ي��ث و ّقع
� �ش��راك��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ��ش��ام�ل��ة مع
رئي�س الوزراء بيرت �أونيل ،وكذلك
انتماء بابوا نيو غينيا �إىل مبادرة

احلزام والطريق.
وب � � ��ال� � � �ت � � ��ايل ،ف � � � � � ��إن ال� � �ل � ��وح � ��ات
اجليو�سيا�سية يف املنطقة تتحرك،
وال���ص�ين ،مثل �أ��س�ترال�ي��ا ،ت��رى يف
الأزم ��ة ال�صحية احل��ال�ي��ة فر�صة
لتعزيز نفوذها.
ب �ع��د م ��واف� �ق ��ة م �ن �ظ �م��ة ال�صحة
العاملية على لقاح �سينوفارم ،بد�أت
ال�صني يف توزيعه يف جميع �أنحاء
امل�ن�ط�ق��ة يف م��اي��و م��ن ه ��ذا العام.
وكانت �أول دولة ا�ستفادت هي جزر
�سليمان ،حيث تطوع نائب رئي�س

الكوفيد ي�شعل الفتيل يف املحيط الهادئ

ال��وزراء مانا�سيه مايالجنا ،لتلقي
�أول ج��رع��ة م��ن � 50أل ��ف جرعة
قدمتها بكني.
ورداً على ذل��ك ،يف نف�س الأ�سبوع،
عر�ضت �أ�سرتاليا على هونيارا 60
�ألف جرعة من لقاح �أ�سرتا زينيكا
امل�صنوع حمل ًيا .وتبع ذلك اقرتاح
��ص�ي�ن��ي ب �� �ش ��أن � 200أل ��ف جرعة
خم�ص�صة لبابوا غينيا اجلديدة.
ل ��ذل ��ك ن �ح��ن ن �� �ش �ه��د ح � ًق ��ا �سباق
لقاحات يف املحيط الهادئ.
ي�ب��دو �أن ل�ق��اح �سينوفارم ه��و جزء

 وافقت الإدارة الأ�سرتالية على ثالثة لقاحات غربيةفقط ،مع و�ضع اللقاح ال�صيني جان ًبا
�أ�سا�سي من “دبلوما�سية اللقاح”
ال �� �ص �ي �ن �ي��ة .وي �ت��م ت���ص�ن�ي��ع مئات
امل�لاي�ين م��ن اجل��رع��ات يف ال�صني
وعر�ضها على البلدان النامية يف
جميع �أنحاء العامل.
ويف املحيط الهادئ ،يرى اخلرباء
وج��ود فر�صة لل�صني ،التي ميكن
�أن ت���س�ت�خ��دم ل �ق��اح��ات �ه��ا لتعميق
“قيادتها الإقليمية” .فكرة ينفيها
املتحدث با�سم ال�صني وانغ وينبني.
وح�سب قوله ،ف�إن توزيع اللقاحات
يف ب��اب��وا غ�ي�ن�ي��ا اجل ��دي ��دة “لي�س

ل��ه ه��دف جيو�سيا�سي �أو �شروط
�سيا�سية».
ك��ان ر ّد ك��ان�برا ام ��ام ه��ذا الو�ضع
على �شقني� :أو ًال ،وا�صلت �أ�سرتاليا
�إر�سال اللقاحات والفرق الطبية يف
جميع �أن�ح��اء املنطقة ،مبا يف ذلك
االلتزام بتقدمي  15مليون جرعة
�إىل املحيط الهادئ بحلول منت�صف
عام .2022
والأه� � ��م م ��ن ذل� ��ك ،واف �ق ��ت �إدارة
امل�ن�ت�ج��ات ال�ع�لاج�ي��ة الأ�سرتالية
ع� �ل ��ى ث �ل�اث ��ة ل� �ق ��اح ��ات ف� �ق ��ط يف

برناجمها ال�صحي :فايزر و�أ�سرتا
زينيكا وج��ون���س��ون �آن��د جون�سون،
مع و�ضع اللقاح ال�صيني جان ًبا يف
ال��وق��ت احل ��ايل .امل�ع�ن��ى الأ�سا�سي
لهذا القرار ،هو �أن��ه �سيمنع �سكان
املحيط الهادئ الذين مت تطعيمهم
بـ “�سينوفارم” من اال�ستفادة من
رف� ��ع �إج� � � ��راءات احل �ج��ر ال�صحي
امل�ك�ل�ف��ة ع�ن��د دخ ��ول �أ� �س�ترال �ي��ا ،يف
حالة �إعادة فتح احلدود.
من املهم �أن نذ ّكر هنا� ،أن املنطقة
تعتمد ب�شكل كبري على ال�سياحة

اللقاح �سالح دبلوما�سي �صيني

ال��دول �ي��ة وخ��ا� �ص��ة الأ�سرتالية.
و�إذا طبقت ك��ان�برا منطقها حتى
النهاية ،فهذا يعني �أن “فقاعات”
ال�سفر ال�سياحي املحتملة لن حتدث
�إال مع البلدان التي تلقت اللقاحات
الغربية ،املعرتف بها من قبل �إدارة
امل�ن�ت�ج��ات ال�ع�لاج�ي��ة الأ�سرتالية.
وبالتايل ،ف�إن االنتعا�ش االقت�صادي
يف املنطقة �سيكون انتقائ ًيا فقط.
ونتيجة لذلك ،من املتوقع �أن يكون
للقرار الأ�سرتايل ت�أثري كبري على
قبول اللقاح ال�صيني يف املنطقة.
حتى وان مل تكن جميع االتهامات
ال�صينية م�ب�ررة ،ف�م��ن امل ��ؤك��د �أن
ه� ��ذه اخل � �ط� ��وة ،وت �ك �ث �ي��ف توزيع
ال� �ل� �ق ��اح ��ات ال� �غ ��رب� �ي ��ة م � ��ن قبل
�أ��س�ترال�ي��ا�� ،س�ت��ؤث��ران على اخلطة
ال�صحية ال�صينية.
ول�ك��ن يف ال��وق��ت ال��ذي يرتفع فيه
ع� ��دد الإ�� �ص ��اب ��ات ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف
املنطقة ،وجتاوزت االو�ضاع القوى
ال�صحية ،ال يتمتع �شركاء التنمية
يف املحيط الهادئ برفاهية املماطلة
يف ب��راجم �ه��م ل�ل�ت�ط�ع�ي��م ،ب��ل على
العك�س ،يجب القيام بها يف �أ�سرع
وقت ممكن.
-------------------------* ب����اح����ث يف م���ع���ه���د ل���وي
(�أ�سرتاليا)
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حتليل اخباري

كوبا :هل ترتجم املظاهرات بداية انهيار الكا�سرتوية...؟

من امل�ستحيل عدم ا�ستح�ضار ارتياب لوي�س ال�ساد�س
•• الفجر  -خرية ال�شيباين
ع�شر وق��ت اق��ت��ح��ام البا�ستيل بعد التظاهرات
ثورة داخل ثورة! بعد ثالثة �أ�شهر من رحيل را�ؤول التاريخية التي هزت جزيرة كوبا الأحد  11يوليو،
بدء من الزعيم ال�شيوعي
كا�سرتو ،كانت مظاهرات  11يوليو نقطة حتول وفاج�أت جهاز الدولة كلهً ،
ميغيل دياز كانيل ،الذي خلف را�ؤول كا�سرتو على
تاريخية .ما يدعو للقلق ب�ش�أن النظام.

ر�أ�س البالد قبل ثالثة �أ�شهر فقط.
“احلرية!”“ ،لت�سقط الديكتاتورية!” والأهم من
مل يجر�ؤ الكوبيون قط ،منذ بداية الثورة الكوبية ذلك“ :مل نعد نخاف!”.
عام  ،1959على حتدي ال�سلطة بهذه ال�صراحة.
و�ضع غ�ير م�سبوق ،مم��ا يجعل املراقبني املطلعني
من هافانا �إىل �شرق البالد ،م��رورا بع�شرات املدن ،يقولون �إن  11يوليو ،ه��و نقطة حت��ول يف تاريخ
�سار �آالف املتظاهرين من �أفقر الطبقات� ،صارخني الكا�سرتوية.

16

الرئي�س دياز كانيل ...كا�ستينغ خاطئ
ب��ال�ت��أك�ي��د ،ع��ام � ،1994أث ��ارت
حركة احتجاج عفوية يف ماليكون
(ط��ري��ق ه��اف��ان��ا ال �ب �ح��ري) قلق
ال�ن�ظ��ام ل�ف�ترة وج �ي��زة ،وق��د كان
حتت كلكل الأزمة االقت�صادية التي
�أعقبت انهيار االحتاد ال�سوفياتي.
ول � �ك� ��ن ،يف ذل� � ��ك ال � ��وق � ��ت ،ك ��ان
اخل�ط��اب امل��اه��ر لفيدل كا�سرتو،
�إىل جانب تدخل قوات ال�شرطة،
ق ��د مت �ك �ن��ا ب �ل �ط��ف م ��ن التغلب
ع �ل��ى “ماليكونازو” (�ضربة
ماليكون) ،وه��ي حركة اقت�صرت
على ب�ضع مئات من الأ�شخا�ص،
ويف العا�صمة وحدها«.ما ن�شهده
ه��و انهيار الكا�سرتوية” ،تقول
امل ��ؤرخ ��ة ال�ف��رن���س�ي��ة الفنزويلية
ال�ي��زاب�ي��ث ب��ورغ��و���س ،واح ��دة من
�أرق ��ى املحللني يف � �ش ��ؤون النظام
الكوبي ،والتي تعاملت معه قبل
�أن تبتعد عنه� .إن ظاهرة ت�أكيد
املتظاهرين من خالل �صرخاتهم
�أن �ه��م “تخل�صوا م��ن اخلوف”،
�أم ��ر ب��ال��غ الأه �م �ي��ة :ان��ه �سقوط
ح��واج��ز ذه�ن�ي��ة وعقلية ورمزية
كانت متنع ال�سكان من احلركة”.
و�أ� �ش ��ارت امل ��ؤرخ ��ة� ،إىل �أن ��ه لأول
مرة ،مت ت�صوير عنا�صر ال�شرطة
وه��م يفرون �أم��ام املتظاهرين...
مل ي�سبق لهذا مثيل.
يف ه��اف��ان��ا ،ه �ن��اك م���ش�ه��د �آخ ��ر،
لوحظ يوم الأح��د ،ي�شي بالكثري
ع��ن احل��ال��ة ال��ذه �ن �ي��ة لل�سكان.
بينما كان �شرطي يف ثياب مدنية
يوجه �سالحه �أمام متظاهر �شاب،
حت� ��داه ه ��ذا الأخ �ي��ر ب�شجاعة:
“هيا� ،أط� �ل ��ق ال� �ن ��ار! �أطلق!”،
ف � ��أخ � �ف� ��ى ع � � ��ون �أم � � � ��ن ال� ��دول� ��ة
(ال���ش��رط��ة ال���س��ري��ة) �سالحه ...
“بالن�سبة ل�ل���س�ل�ط��ات ،الو�ضع
ح�سا�س للغاية لأن التاريخ يظهر
�أنه عندما يقرر الكوبيون القتال،
ف�إنهم قادرون على الذهاب بعيدًا
جدًا »...
«احلقيقة هي �أنه ،يكمل خورخي
ري � �ك ��اردو م��ا� �س �ي �ت��ي ،وه ��و نف�سه
م � ��ن ال� �ن ��وم� �ي� �ن� �ك�ل�ات ��ورا (ك � ��ان

ال�شباب والن�ساء والفقراء وراء احلدث

 لي�س الكوفيد �أو احلظر الأمريكي هو الذي يف�سر مظاهرات  11يوليو التاريخية �سلطت االنتفا�ضة ال�ضوء � ًأي�ضا على حدود النظام
الذي ابتكره را�ؤول كا�سرتو لإطالة عمر الكا�سرتوية

يدعو علنًا �إىل القتال �ضد �شعبه
مل ي�سمع ب�ه��ذا م��ن قبل �أح��د يف
ك ��وب ��ا :ي ��ا ل ��ه م ��ن غ �ي��اب للح�س
ال�سيا�سي!” ،ي � ��رى خ ��ورخ ��ي
ما�سيتي.ما هو رد اجلهاز الكوبي
ع �ل��ى ال �ت �ح ��دي امل� � �ط � ��روح؟“ ،ال
يوجد �سوى حلول �سيئة بالن�سبة
ي�ضحي بدياز كانيل؛
له� ...إما �أنه ّ
�أو ي�ح��اف��ظ عليه ب��امل��راه�ن��ة على
ال �ق �م��ع ،ك�م��ا ك ��ان ي�ف�ع��ل دائ ًما”،
يح�سب ما�سيتي .ويف احلالتني،
ه��ي ع�لام��ة � �ض �ع��ف .يف االثناء،
اجرب النظام على اختزال �شرحه
ب� � ��أن ك ��ل ه� ��ذا ي �ج��د ت �ف �� �س�يره يف
الإحباط الناجت عن �أزمة كوفيد،
وه ��ذا خ �ط ��أ ...ان ك��وف�ي��د عامل
ف�ق��ط يف امل �ع��ادل��ة م��ن ب�ي�ن �أم ��ور
�أخرى»...

وال� ��ده ،امل�ق��ات��ل ال �ث��وري خورخي
ما�سيتي ،امللقب بـ” كوماندانتي
�سيجوندو” ،م �ق � ّرب��ا م��ن ت�شي
جيفارا)� ،أن الأمر يتطلب الكثري
من ال�شجاعة للذهاب والتظاهر
يف ك��وب��ا .ف�ف��ي فرن�سا �أو ت�شيلي
�أو ك��ول��وم �ب �ي��ا ،ب �ع��د امل�شاركة
يف م� �ظ ��اه ��رة ،ت� �ع ��ود �إىل املنزل
بهدوء لتتذكر الأوق��ات اجلميلة
ل��ذاك ال�ي��وم؛ ام��ا يف ك��وب��ا ،الأمر
خمتلف :التظاهر يعني بالت�أكيد
�أن ت �ت��م ال��و� �ش��اي��ة ب ��ك م ��ن قبل
و� �ش��اة احل ��ي اخل��ا��ض�ع�ين لأوام ��ر
احل� ��زب ال �� �ش �ي��وع��ي ،وق ��د ينتهي
الأم� � ��ر ب��امل �ت �ظ��اه��ر اىل ال�سجن
ليخ�ضع ل�لا��س�ت�ج��واب م��ن قبل
ال �� �ش��رط��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة .وي�شري
الكوبيون امل�شاركون يف مظاهرات
االحد� ،إىل �أنهم على دراية كاملة
ب��امل�خ��اط��ر ال �ت��ي ي�ت�ع��ر��ض��ون لها،
ولي�س لديهم ما يخ�سرونه «.
الرئي�س دياز كانيل؟ خط�أ يف
الكا�ستينغ
بعد �أق��ل من مائة ي��وم من تويل
ميغيل دياز كانيل من�صبه� ،سلطت
ال �ث��ورة ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �� �ض��وء � ً
أي�ضا
على ح��دود النظام ال��ذي ابتكره
را�ؤول ك ��ا� �س�ت�رو لإط� ��ال� ��ة عمر
الكا�سرتوية.
«��س�ت��ال�ي�ن��ي خ��ال ����ص ،ظ��ن �شقيق
ف �ي��دل ال���ص�غ�ير ،ان ��ه ح � ّ�ل جميع

 ال�سخط لي�س نتيجة ثالثة �أ�شهر من �سوء الإدارة� ،إنهثمرة �سنوات من الإحباط حتت حكم را�ؤول وقبله فيدل

امل�شاكل م��ن خ�لال امل��راه�ن��ة على
احلزب ال�شيوعي -وهو ما جتنبه
ف� �ي ��دل ب �ع �ن��اي��ة -وع � �ل� ��ى هيكلة
تنظيمية مغلقة ،م��ن املفرت�ض
�أن ت�ضمن ا��س�ت�ق��رار ال�سلطة”،
ت���س�ت��أن��ف �إل �ي��زاب �ي��ث بورجو�س.
امل�شكلة ال��وح�ي��دة ،ان دي��از كانيل
ال مي �ل��ك ال �� �ش��رع �ي��ة التاريخية
“لقادة الثورة” ،او ال�ضباط
ال�ك�ب��ار ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف الثورة
ال �ك��وب �ي��ة �أو احل � ��رب الأنغولية

تك�سر حاجز اخلوف يف كوبا
( ،)2002-1975وكثري منهم دي ل� ��و�� ��س ب ��ان� �ي ��و� ��س (ح� � ��وايل
باق يف قمة الدولة .كما انه يفتقر ثالثني كيلوم ً
رتا من العا�صمة)،
اىل ال�ك��اري��زم��ا ال�شخ�صية“ .يف ل�ت�ع�زّز االن�ط�ب��اع ب��وج��ود خ�ط��أ يف
نظر الكوبيني ،يتابع بورغو�س ،الكا�ستينغ.
وا�ضحا على دياز-
ال ��رئ� �ي� �� ��س ه� ��و جم� � ��رد �صناعة لقد بدا القلق
ً
م�صطنعة لرا�ؤول ال يحرتمونها ك��ان �ي��ل ،وك� ��ان ي�ع�ط��ي انطباعًا،
يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان ،ب� ��أن اخلوف
ريا».
كث ً
وجاء الأداء املتلفز ال�ضعيف مليغيل ق��د غ�ّي�رّ مع�سكره .وع�ل�اوة على
دي��از ك��ان�ي��ل ،يف اللحظة املحددة ذل��ك ،عندما يتبنى رج��ل احلزب
ال �ت��ي ان��دل �ع��ت ف�ي�ه��ا املظاهرات ال �� �ش �ي��وع��ي ،ه ��ذا ال� ��ذي ال خربة
العفوية الأوىل يف �سان �أنطونيو ع �� �س �ك��ري��ة ل� ��ه ،ن�ب��رة ع�سكرية،

ف ��إن وج�ه��ة ن�ظ��ره ت�ك��ون خاطئة،
وال مي�ك��ن �أن ت�ث�ير اخل ��وف بني
ال�سكان.
را ،ت � �ه � � ّور رئ �ي ����س ال ��دول ��ة
�أخ � �ي � � ً
اجل��دي��د ،ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر 61
ع��ا ًم��ا ،بالدعوة �إىل ح��رب �أهلية:
“نطلب من جميع الثوار وجميع
ال�شيوعيني النزول �إىل ال�شوارع
للدفاع عن الثورة يف كل مكان”،
ق��ال دي ��از ك��ان�ي��ل ،ب ��دون جن��اح يف
ال ��وق ��ت احل � ��ايل“ .رئي�س دول ��ة

اخل�����ط������أ ال�����ف�����ادح جل���ه���از
املخابرات
بالإ�ضافة �إىل �شخ�صية الرئي�س
دي ��از ك��ان �ي��ل ،ك���ش�ف��ت ح��رك��ة 11
يوليو عن ثغرة كبرية يف النظام
ال �ق �م �ع��ي .ب �ي �ن �م��ا ك� ��ان الرئي�س
يتحدث على �شا�شة التلفزيون،
ويعتقد �أن احلركة تقت�صر على
ح �ف �ن��ة م� ��ن امل� �ح ��ر�� �ض�ي�ن ،كانت
�أع� � ��داد امل �ت �ظ��اه��ري��ن ت �ت��زاي��د كل
دق�ي�ق��ة لتنت�شر م�ث��ل بقعة زيت،
وذل ��ك بف�ضل و��س��ائ��ل التوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،يف ج �م �ي��ع �أن� �ح ��اء

 -ال ميلك دياز كانيل ال�شرعية التاريخية لقادة الثورة ،او للذين �شاركوا يف الثورة الكوبية �أو احلرب الأنغولية

حركة متعددة االعراق

م�سريات االحد ...هل ت�شكل منعطفا؟

البالد ،يف �سانتياغو ،يف هولغوين،
يف هافانا.
و” ُيظهر ه� � ��ذا ال � � ��ذي ح � ��دث،
ث �غ��رة ك �ب�يرة يف ن �ظ��ام املخابرات
الداخلية” ،ي���ض�ي��ف ما�سيتي،
الذي كان والد زوجته ،توين دي
ال غوارديا ،هو جيم�س بوند فيدل
ك��ا� �س�ترو ،اىل ان ��ض�ح��ى ب��ه هذا
الأخ�ير و�أعدمه رميا بالر�صا�ص
ع ��ام  .1989وي �� �ض �ي��ف“ :لقد
ف�شلت ال�شرطة ال�سرية يف املهمة
الأ�سا�سية املتمثلة يف �أخ��ذ نب�ض
امل�ج�ت�م��ع ل �ت��و ّق��ع امل �� �ش��اك��ل .وهذا
� ً
أي�ضا مل يحدث من قبل .وال �شك
�أن رئي�س امل�خ��اب��رات ي��واج��ه االن
اوقاتا ع�صيبة »...
يف احل��ال �ت�ين ،ال ي�ن�ب�غ��ي البا�س
دياز كانيل قبعة �أكرب من حجمه.
لقد ت��وىل خليفة را�ؤول كا�سرتو
رئا�سة ال��وزراء منذ ثالثة �أ�شهر
ف �ق��ط .وم��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ال�سخط
لي�س نتيجة ثالثة �أ�شهر من �سوء
الإدارة ،بل على العك�س� ،إنه ثمرة
� �س �ن��وات م��ن الإح� �ب ��اط املرتاكم
حتت حكم را�ؤول كا�سرتو وقبله
حتت زعامة فيدل.
وعلى عك�س ما تكتبه ال�صحيفة
الر�سمية الكوبية غ��رامن��ا ،التي
ي�ن�ق��ل ع�ن�ه��ا ب �� �س��ذاج��ة ج ��زء من
ال�صحافة الدولية ،لي�س كوفيد
�أو احل �ظ��ر الأم��ري �ك��ي ه��و الذي
ي �ف �� �س��ر م� �ظ ��اه ��رات  11يوليو
التاريخية .وللتحقق م��ن ذلك،
يكفي اال�ستماع على اليوتيوب �إىل
ال�شعارات التي رددها املتظاهرون،
غ ��ال� � ًب ��ا م� ��ن ال� ��� �ش� �ب ��اب ،خمتلط
الأعراق ،الفقراء والن�ساء.
يف ال�شوارع الكوبية ،مل ي�صرخ �أحد
“ي�سقط كوفيد!” �أو “ت�سقط
الواليات املتحدة” ،ولكن ،يجب ان
نكرر“ :ت�سقط الديكتاتورية!”،
“تعي�ش احلرية!”  ،و”مل نعد
خائفني!».
------------------------عن الك�سربي�س
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حقيقة اهتمام الريدز بثالثي املنتخب الإجنليزي
مع نهاية "يورو  ،"2020وع��ودة ليفربول للتدريبات
م��ن �أج��ل اال��س�ت�ع��داد للمو�سم اجل��دي��د� ،سيكون هناك
العديد من ال�شائعات حول فرتة �سوق االنتقاالت.
ارتبط ليفربول م�ؤخراً باالهتمام بالتعاقد مع كل من
جاك غريلي�ش ،ورحيم �ستريلينغ ،وديكالن راي�س ،وذلك
بعد م�شاركتهم م�ؤخراً رفقة املنتخب الإجنليزي.
مع غريلي�ش ف��إن يورغن كلوب لديه بع�ض التحفظات
ع�ل��ى �شخ�صية ال�لاع��ب خ ��ارج امل�ل�ع��ب ،وب��ال�ت��ايل رف�ض
ف��ر��ص��ة ال�ت��وق�ي��ع م��ع الع��ب خ��ط ال��و��س��ط امل�ه��اج��م هذا

ال�صيف.
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،ف� ��أن رح�ي��م �ستريلينغ ل��دي��ه ق�صة
خمتلفة ،خ���ص��و��ص�اً و�أن ك�ل��وب ي��ود ال�ت��وق�ي��ع م��ع جنم
�إجن�ل�ترا ،م��ن �أج��ل م�ساعدة اخل��ط الأم��ام��ي يف املو�سم
املقبل.
ع�لاوة على ذل��ك ،ي�شعر ال��دويل الإجنليزي بالإحباط
من تواجده يف مان�ش�سرت �سيتي ،خ�صو�صاً بعد تواجده
يف عدة مباريات ،وبالأخ�ص يف دوري �أبطال �أوروب��ا على
دكة البدالء ،يف ت�شكيلة بيب غوارديوال.

�أم��ا ديكالن راي�س ،ف��إن كلوب مهتم ب�شدة بالتعاقد مع
ال�لاع��ب ،لكن م��ا يقف �أم��ام تلك ال�صفقة ه��و مطالب
و��س��ت ه��ام امل��رت�ف�ع��ة ،خ�صو�صاً و�أن ال�ف��ري��ق ي��ري��د 80
مليون جنية �إ�سرتليني على الأقل ،من �أجل املوافقة على
رحيل الالعب .ومن املتوقع �أن يتجه ليفربول خليارات
ج��دي��دة ،م��ن �أج��ل تدعيم خ��ط ال��و��س��ط ،وال�ت�ع��اق��د مع
العب جديد يعو�ض رحيل الهولندي فاينالدوم املن�ضم
�إىل باري�س �سان جريمان هذا ال�صيف يف �صفقة جمانية،
بعد نهاية عقده مع "الريدز".

احتاد الكرة ُينظم ور�شة عمل
تطويرية ملُق ّيمي احلكام
•• دبي  -الفجر:

نظم احتاد الإمارات لكرة القدم �أم�س يف مقره بدبي ور�شة عمل تطويرية
ملُق ّيمي حكام خمتلف امل�سابقات الكروية املحلية مب�شاركة  18مٌ ق ّيماً  ،وذلك
�ضمن جهود االحتاد الرامية لتطوير الكوادر العاملة يف قطاع التحكيم من
ق�ضاة مالعب ومدربني وحما�ضرين ومقيمني وغريهم .
ح�ضر الور�شة عمر ي�برودي الأم�ين العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الفنية ،وحمد
بن حمد بن حنيفة ع�ضو جلنة احلكام ،ويل بروبرت مدير �إدارة احلكام،
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وريت�شارد ميلني املدير الفني ،و�أح�م��د يعقوب امل�س�ؤول الفني لل ُمق ّيمني
واملحا�ضرين.
تناولت الور�شة التي قدمها ريت�شارد ميلني املدير الفني للحكام عدداً من
املحاور منها دور ومهام عمل املُقيمني يف تطوير ورفع م�ستوى �أداء احلكام
خالل �إدارة املباريات ب�شكل خا�ص واللعبة ب�شكل عام  ،حيث �أكد ريت�شارد �أن
عمل املُق ّيم ال يقت�صر فقط على متابعة الأداء التحكيمي واكت�شاف الأخطاء
وت�صحيحها  ،بل ميتد �إىل تقدمي الن�صائح واالر� �ش��ادات بطريقة �سل�سة
و�إيجابية .

انطالق الفرتة الأوىل لت�سجيل الالعبني
للمو�سم اجلديد 2022-2021
•• دبي  -الفجر:

انطلقت �أم ����س ال�ث�لاث��اء ال �ف�ترة الأوىل لت�سجيل الالعبني
للمو�سم الكروي اجلديد  2022-2021والتي �ستمتد حتى
يوم � 4أكتوبر املقبل وذلك ح�سب التعميم ال�سنوي املعتمد ،
حيث ي�سمح خالل هذه الفرتة بقيد وت�سجيل الالعبني بالفريق
الأول بالأندية املحرتفة و�أندية الدرجة الأوىل .
وح ��ددت جل�ن��ة �أو� �ض��اع وان �ت �ق��االت ال�لاع�ب�ين ال �ف�ترة م��ن 27

�سبتمرب �إىل � 4أكتوبر النتقاالت الالعبني حملياً فقط  ،على
�أن يبقى انتقال الالعبني اىل خارج الدولة م�ستمراً كاملعتاد .
وقال ه�شام الزرعوين ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإم��ارات لكرة
ال �ق��دم رئ�ي����س جل�ن��ة �أو� �ض��اع وان �ت �ق��االت ال�لاع�ب�ين �أن اللجنة
حر�صت خ�لال الفرتة املا�ضية على عقد ور���ش عمل للأندية
مت خاللها �شرح كافة البنود اخلا�صة بالتعميم ال�سنوي لأو�ضاع
وان�ت�ق��االت ال�لاع�ب�ين �إىل ج��ان��ب ال��رد على ك��ل اال�ستف�سارات
الواردة من الأندية .

و�أ� �ض��اف ال��زرع��وين �أن اللجنة ا�ستحدثت ن�ص على التعميم
ال�سنوي يُتيح للأندية �إجراء انتقاالت حملية لالعبني ( �إعارة
ان�ت�ق��ال  -ت�سجيل ج��دي��د ) خ�لال ال�ف�ترة الأوىل للت�سجيل ،وذل��ك بعد التن�سيق ب�ين جلنة �أو� �ض��اع و�إن�ت�ق��االت الالعبني
ورابطة املحرتفني الإماراتية و�إدارة امل�سابقات باحتاد الكرة ،
م�شيداً بتعاون الأندية والتزامها بالقرارات ال�صادرة عن جلنة
�أو�ضاع وانتقاالت الالعبني التي تتما�شى مع لوائح االحتادين
الدويل والآ�سيوي لكرة القدم .

جدة ال�سعودية حتت�ضن ختام اجلولة الأوربية ملحرتفات الغولف

�أرامكو ت�شعل حما�س الالعبات يف لندن
والالعبة ماريان بطلة الفردي
مناف�سات الفرق
كما �شهدت بطولة ل�ن��دن البالغ
�إج �م��ايل ج��وائ��زه��ا مليون دوالر،
ت�ت��وي��ج ف��ري��ق ال�لاع �ب��ة الأملانية
�أوليفيا كوان بلقب "فرق اجلولة
الأوىل" ،بقيادتها كل من مواطنتها
�سارينا �شميدت ،والهندية ديك�شا
داغار ،والإجنليزي �أندي كيل�سي،
وبر�صيد � 41ضربة حتت املعدل،
الن�ت��زاع امل��رك��ز الأول ،واحل�صول
ع�ل��ى ج��ائ��زة ه ��ذا امل��رك��ز البالغة
� 150ألف دوالر.

•• دبي – فائز بجبوج

ت�ست�ضيف مدينة جدة يف اململكة
العربية ال�سعودية خ�لال الفرتة
م� ��ن  10وح� �ت ��ى  12نوفمرب
م��ن ه��ذا ال�ع��ام اجل��ول��ة اخلتامية
للن�سخة الأوىل يف بطولة �سل�سلة
�أرام�ك��و لفرق اجلولف لل�سيدات،
ال� �ت ��ي د� �ش �ن��ت ب �ن �ه��اي��ة الأ� �س �ب ��وع
امل��ا� �ض��ي يف ل �ن ��دن ،وت �ع��د �إح ��دى
بطوالت اجلولة الأوروبية لغولف
ال���س�ي��دات ،ون��اف����س ع�ل��ى �ألقابها
 108م��ن نخبة ال�لاع�ب��ات على
ال�ساحة الدولية.
وكانت قد �أك��دت �شركة "�أرامكو"
ال�ت��زام�ه��ا ب��دع��م ري��ا��ض��ة الغولف
ال �ن �� �س��ائ��ي ب���ش�ك��ل ع� ��ام ،والعبات
ال���س�ع��ودي��ة ع�ل��ى وج��ه التحديد،
ب��ان�ط�لاق اجل��ول��ة االفتتاحية يف "�سل�سلة �أرامكو" ال �ت��ي جرت
ع�ل��ى م�ل�ع��ب ��س�ن�ت��وري��ون ال�شهري
"�سل�سلة �أرامكو للفرق".
يف العا�صمة الربيطانية لندن،
تتويج مارين
ال�ل�اع� �ب ��ة ال�ن�روي� �ج� �ي ��ة م ��اري ��ن
و�أه � ��دت اجل��ول��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة يف � �س �ك��اري �ن��ورد ل�ق�ب�ه��ا اخل��ام ����س يف

اجل � ��والت الأورب � �ي� ��ة ،وذل� ��ك بعد
م �ن ��اف �� �س ��ة ق� ��وي� ��ة م � ��ع ال�ل�اع ��ب
التايلندية �أث��اي��ا ثيتبكول ،جل�أت
فيها ال�لاع�ب��ات �إىل جولة متايز
عند احلفرة الأخرية ،بعد التعادل

ب��واق��ع �� 13ض��رب��ة حت��ت املعدل،
يف ج��ول��ة ح���س�م�ت�ه��ا الرنويجية
ل�صاحلها ،وح�صلت على جائزة
امل ��رك ��ز الأول � 30أل� � ��ف دوالر
�أمريكي.

جنمات اللعبة
وح� � �ف� � �ل � ��ت اجل � � ��ول � � ��ة الأوىل،
مب�شاركة وا�سعة لنجمات اللعبة،
الربيطانية ت�شاريل ه��ول جنمة
اجل��والت الأوروب �ي��ة ،ومواطنتها
ج��ورج �ي��ا ه ��ول ال �ف��ائ��زة ببطولة
ال�سيدات املفتوحة ع��ام ،2018
وال�سويدية �آنا نوردكفي�ست الفائز
بالبطوالت الكربى ،والدمناركية
�إمي�ي�ل��ي كري�ستني �صاحبة لقب

بداية جيدة جلامايكا وكو�ستاريكا يف الك�أ�س الذهبي
ا�ستهلت ك��ل م��ن جامايكا وكو�ستاريكا م���ش��واره��ا يف الك�أ�س ويف الثانية� ،ضربت كو�ستاريكا ،حاملة اللقب �أع��وام 1963
الذهبية ملنطقة الكونكاكاف يف كرة القدم بالفوز على �سورينام و 1969و 1989وو�صيفة ن�سخة  ،2002بقوة وتقدمت
�2صفر وغوادلوب  1-3تواليا يف �أورالندو يف اجلولة االوىل بهدفني نظيفني �سجلهما جويل كامبل ( )6و�أري��ال ال�سيرت( ،)21قبل �أن يقل�ص راف��اي��ل م�يرف��ال ال �ف��ارق يف الدقيقة
من مناف�سات املجموعة الثالثة.
يف امل �ب��اراة الأوىل ،م�ن��ح م�ه��اج��م � �ش��ارل��روا البلجيكي �شامار الأخرية من ال�شوط الأول.
نيكول�سون منتخب ب�لاده جامايكا ،و�صيف ن�سختي  2015وتلقت غوادلوب �ضربة موجعة مطلع ال�شوط الثاين اثر طرد
و ،2017التقدم يف الدقيقة ال�ساد�سة م�سجال هدفه الثالث �ستيف �سولفيه يف الدقيقة  ،54فا�ستغلت كو�ستاريكا النق�ص
ال�ع��ددي و�أع��ادت ال�ف��ارق �إىل �سابق عهده بهدف ثالث �سجله
يف الك�أ�س الذهبية والأول مع املنتخب منذ عامني.
وا�ضاف مهاجم فولهام الإنكليزي بوبي ريد الهدف الثاين يف �سيل�سو بورغي�س يف الدقيقة .70
وكانت املك�سيك حاملة اللقب والأكرث تتويجا يف البطولة (11
الدقيقة .26

لقبا) ا�ستهلت حملة الدفاع عن لقبها بتعادل �سلبي خميب مع
ترينيداد وتوباغو الأح��د �ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل
التي تت�صدرها �سلفادور بفوزها على غواتيماال �2-صفر.
يف املقابل ،ب��د�أت ال��والي��ات املتحدة و�صيفتها و�صاحبة املركز
الثاين يف عدد الألقاب ( )6م�شوارها بفوز �صعب على هايتي
�1صفر الإثنني �ضمن مناف�سات املجموعة الثانية التي �شهدتفوز كندا على مارتينيك .1-4
وت�ستهل ق�ط��ر� ،ضيفة ال�ب�ط��ول��ة ،م���ش��واره��ا م���س��اء الثالثاء
مبواجهة بنما �ضمن مناف�سات املجموعة الرابعة التي تلتقي
خاللها اي�ضا هندورا�س مع غرانادا.

ال �ن �� �س �خ��ة الأوىل م� ��ن بطولة
"�أرامكو" ال�سعودية الدولية التي
جرت يف نوفمرب .2020

املا�ضي لأول بطولة ن�سائية دولية
ل�ل�غ��ول��ف ،ح�ي��ث يق�ضي ن �ظ��ام الـ
"�سل�سلة" مب�شاركة  36العبة
ب�صفتهن قائدات للفرق امل�شاركة
وامل�ك��ون ك��ل منها م��ن  4العبني،
على �أن ي�ضم كل فريق العباً من
الهواة.

نظام البطولة
وب ��ره ��ن ال� �ن� �ظ ��ام امل �� �س �ت �ح��دث لـ
"�سل�سلة فرق �أرامكو" ومن خالل
اجلولة االفتتاحية على ال�شعبية
التي يتمتع فيها نخبة الالعبات موا�صلة ال�سل�سلة
ح��ول العامل ،يف جتربة تعيد �إىل وت �� �س �ت �ك �م��ل � �س �ل��ة ب �ط��ول��ة "فرق
الأذهان ا�ست�ضافة ال�سعودية العام �أرام� � �ك � ��و ال �� �س �ع��ودي��ة للغولف"

باجلولة الثانية يف ا�سبانيا ،خالل
الفرتة من  5وحتى � 7أغ�سط�س
املقبل ،وت�ق��ام اجل��ول��ة الثالثة يف
م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك خ�ل�ال الفرتة
ب�ين  14و� 16أك �ت��وب��ر ،2021
وي�سدل ال�ستار عليها با�ست�ضافة
م��دي�ن��ة ج��دة ال���س�ع��ودي��ة للجولة
اخل �ت��ام �ي��ة ال� �ت ��ي � �س �ت �ق��ام خالل
ال� � �ف �ت��رة م � ��ن  10وح � �ت� ��ى 12
نوفمرب ،و�أن اجلائزة املالية لكل
جولة تبلغ مليون دوالر.
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 16العب ًا يف قائمة املنتخب امل�صري لكرة اليد
ا�ستعداد ًا للأوملبياد
�أع�ل��ن االحت ��اد امل�صري ل�ك��رة ال�ي��د ع��ن قائمة الفريق ال��ذي �سي�شارك يف وم�ساعده �أنطونيو يورينتي �إىل جانب كل من فينيو لوزرت مدرب حرا�س
دورة الألعاب الأوملبية التي تنطلق يوم  23من يوليو (متوز) اجلاري يف املرمى ودكتور حممد �شوقى طبيب املنتخب ونور �أبو زيد مدير املنتخب.
و�أ��ض��اف �أن قائمة الالعبني ت�ضم  16العباً هم ك��رمي هنداوى وحممد
العا�صمة اليابانية طوكيو.
وك�شف االحت��اد امل�صري للعبة ع�بر �صفحته الر�سمية مبوقع التوا�صل ع�صام الطيار وحممد على وعمر الوكيل "بكار" ويحيى الدرع وعلى زين
الإجتماعي "في�سبوك"،اليوم الإثنني ،عن تويل �أمين �صالح رئا�سة البعثة وح�سن وليد قداح و�أحمد ه�شام "دودو" و�سيف الدرع ويحيى خالد و�أحمد
التي ت�ضم اجلهاز الفني للفريق بقيادة الإ�سباين روبرتو غار�سيا باروندو االحمر وحممد ه�شام �سند و�إبراهيم امل�صرى وحممد ممدوح ها�شم وو�سام

18

�سامى نوار و�أحمد عادل .وعادت بعثة املنتخب امل�صري لليد �إىل العا�صمة
امل�صرية القاهرة ،بعدما خا�ض الفريق خم�س مباريات دولية ودي��ة فى
�أوروب��ا �أم��ام منتخبات كرواتيا و�إ�سبانيا وفرن�سا والربازيل واملانيا �ضمن
اال�ستعدادات الوملبياد طوكيو ،علي �أن تغادر لليابان يوم  16من ال�شهر
اجلاري .و�أوقعت القرعة املنتخب امل�صري يف املجموعة الثانية يف الأوملبياد
�إىل جانب منتخبات الدمنارك وال�سويد والربتغال واليابان والبحرين.

الكندية �أندريي�سكو تن�سحب من الأوملبياد
اعلنت الكندية بيانكا �أندريي�سكو ،امل�صنفة خام�سة عامليا ،ان�سحابها من
م�سابقة ك��رة امل���ض��رب يف دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة يف طوكيو "ب�سبب كل
التحديات التي ي�سببها وباء كوفيد."-19
وقالت �أندريي�سكو البالغة من العمر  21عاما والتي فجرت املفاج�أة عام
 2019بتتويجها بلقب بطولة الواليات املتحدة� ،آخر البطوالت الأربع
الكربى على مالعب فال�شينغ ميدوز ،على ح�سابها على �إن�ستغرام�" :أعلم
من �أعماق قلبي �أن هذا هو القرار الأف�ضل".
وحلقت �أندريي�سكو بقائمة املن�سحبني م��ن الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة امل�ق��ررة يف
الفرتة بني  23متوز/يوليو احل��ايل والثامن من �آب�/أغ�سط�س املقبل،
�أب��رزه��م الإ��س�ب��اين راف��اي��ل ن��ادال والنم�سوي دومينيك تيم والأمريكية
�سريينا وليام�س.

م�صر �أول دولة عربية تد ّون ا�سمها على ال�سجل الذهبي

ام�سرتدام  ..1928ال�شعلة توقد رغم انف امللكة فيلهلمني
كانت �أم���س�تردام املدينة الوحيدة
التي تر�شحت ال�ست�ضافة الدورة
االومل �ب �ي��ة ال�ت��ا��س�ع��ة ع ��ام ،1928
فنالت حق التنظيم واال�ست�ضافة،
و�أ� �ض��اف��ت ج��دي �دًا �إىل "طقو�س"
الأل� �ع ��اب مت�ث�ل��ت ب��اي �ق��اد ال�شعلة
للمرة الأوىل.
�أق�ي�م��ت ال ��دورة التا�سعة م��ن 17
�أي ��ار م��اي��و �إىل � 12آب اغ�سط�س
ع�ل��ى رغ ��م مم��ان�ع��ة م�ل�ك��ة هولندا
فيلهلمني التي اع�ت�برت الدورات
االومل �ب �ي ��ة ت �ظ��اه��رة وث �ن �ي��ة ،لكن
ا� �س �ت �ف �ت��اء � �ش �ع �ب � ًي��ا ق �� �ض��ى بعك�س
ذلك...
اف �ت� �ت� �ح ��ت الأل � � �ع� � ��اب يف غيابها
مب �� �ش��ارك��ة  2883ري��ا� �ض � ًي��ا من
 46ب �ل �دًا ب�ي�ن�ه��م  277ام� ��ر�أة،
تناف�سوا يف  111م�سابقة .و�شهد
ال�ب�رن��ام��ج م �ب��اري��ات يف املالكمة
وامل�صارعة وال��دراج��ات وك��رة املاء
واجلمباز والتجذيف والفرو�سية
و�ألعاب القوى (بينها  5م�سابقات
ل�ل���س�ي��دات) وال �ي �خ��وت وال�سباحة
والغط�س ورف��ع الأث�ق��ال واملبارزة
والهوكي على الع�شب وكرة القدم.
ودخ� �ل ��ت دول ج ��دي ��دة ع �ل��ى خط
امل�شاركة هي بنما ورو�سيا ال�شمالية
ومالطا ،وعادت �أملانيا �إىل "العائلة"
بعد تغييب ا�ستمر  16عا ًما ،لكن
ال�ت�رح �ي��ب ال �ه��ول �ن��دي بح�ضور
بعثتها وال��ود ال��ذي ظهر جتاهها
قابله رف�ض فرن�سي لدخول طابور
احتجاجا على ذلك ،و�أيد
العر�ض
ً
االم�ي�رك �ي��ون امل��وق��ف الفرن�سي،
وك � ��ان ي� ��ر�أ�� ��س ب�ع�ث�ت�ه��م اجل�ن��رال
ال���ش�ه�ير م ��اك �آرث� ��ر اح ��د �أبطال
احلرب العاملية الثانية الحقًا.
ويف الرتتيب النهائي للميداليات،
بقيت ال�سيطرة للواليات املتحدة
فت�صدرت بر�صيد  22ذهبية و18
ف�ضية و 16ب��رون��زي��ة ،يف مقابل
 10ذهبيات لأملانيا و 7ف�ضيات و
 14برونزية ،وحلت فنلندا ثالثة
(.)9-8-8

وباتت م�صر �أول دولة عربية تد ّون
ا�سمها على ال�سجل الذهبي حيث
ت��وج �إب��راه �ي��م م�صطفى بالذهب
يف وزن خفيف الثقيل يف امل�صارعة
ال�ي��ون��ان�ي��ة-ال��روم��ان�ي��ة ،و�أ�ضحى
�أول فائز يف ال��دورات االوملبية من
خ ��ارج "النادي الأوروبي" ،ونال
م��واط�ن��ه �سيد ن�صري ذه�ب�ي��ة رفع
الأثقال لوزن خفيف الثقيل ً
اي�ضا،
وح�صد فريد �سميكة ال��ذي تدرب
يف الواليات املتحدة ف�ضية الغط�س
م ��ن امل �ن �� �ص��ة ال �ث��اب �ت��ة وبرونزية
املن�صة املتحركة.
ورف� � ��ع ال � �ع� ��داء ال �ف �ن �ل �ن��دي بافو
ن��ورم��ي ع��دد ذهبياته �إىل  9يف 3
دورات ،وفر�ض ج��وين فاي�سمولر
"طرزان" ن�ف���س��ه م��ن ج��دي��د يف
ال�سباحة.
وفاج�أت الكندية بريي�س وليام�س
اجلميع بفوزها يف �سباقي اجلري
 100م و 200م ف�ضال عن فوز
ف��ري��ق ال� �ب ��دل  4م � ��رات  100م
بذهبية ال�سباحة ومواطناتهن يف
ال�ب��دل  4م��رات  400م جر ًيا...
وح �� �ص��ل ال �ف��رن �� �س��ي اجل� ��زائ� ��ري
الأ� � �ص� ��ل حم �م��د ب ��وق ��ره ال� �ع ��وايف
ّ
وحفظت
على ذهبية امل��اراث��ون...
ال�سجالت ا�سم الإيطالية لويجينا
جيافوتي ال�ت��ي �أح ��رزت ف�ضية يف
اجلمباز و�أ�صبحت ا�صغر متوجة
اومل �ب �ي��ة وه� ��ي يف � �س��ن  11عاما
و 302يومني.
والن ال � ��دورات االومل �ب �ي��ة ع ��ادة ما
تكون م�صحوبة باملفارقات ،راجت
الأخبار ودارت حول بع�ض الوقائع
وال�ظ��واه��ر وال �سيما يف م��ا يتعلق
خ�صو�صا يف
مب���ش��ارك��ة ال���س�ي��دات
ً
�أل�ع��اب ال�ق��وى ،وذل��ك طب ًعا عك�س
رغبة "امل�ؤ�س�س" البارون الفرن�سي
ب �ي��ار دو ك��وب��رت��ان ال � ��ذي �أ�صبح
ه ��ر ًم��ا ،ف ��آث��ر ال ��راح ��ة ب �ع �ي �دًا من
اجل ��و امل �� �ش �ح��ون ،غ�ي�ر ان عبارته
ال�شهرية "�إن م�شاركة الن�ساء غري
عملية وغ�ير هامة وغ�ير �صحية

وت�خ�ل��و م��ن ال�ن��اح�ي��ة اجلمالية"
ظلت ترتدد طويال يف �أروقة امللعب
ال�ت�ح�ف��ة ال ��ذي ��ص�م�م��ه ي ��ان ويلز
واعترب الحقًا معل ًما تاريخ ًيا على
رغ ��م احل �م�ل�ات ل �ه��دم��ه ...ومنح
الحقًا امليدالية الذهبية للت�صميم
تقدي ًرا لهذا "االبتكار".
ظ��ل ك��وب��رت��ان يطالب ان يقت�صر
دور اجلن�س اللطيف على اجلانب
ال �ب�روت� ��وك� ��ويل امل �ت �ع �ل��ق بتوزيع
اجلوائز ومرا�سم التكرمي" ...الن
بنيتهن ال تقوى على حتمل م�شاق
التدريب امل�ضني واجل�ه��د الكبري
يف امل�سابقات" .و�أثارت �إقامة �سباق
 800م ل�ل���س�ي��دات �أ��س�ئ�ل��ة كثرية
نظ ًرا العتباره "كارث ًيا" على بع�ض
امل�شاركات عل ًما ان املتوجة الأوىل
ف �ي��ه ك��ان��ت الأمل��ان �ي��ة ل�ي�ن��ا روكيه
بات�شمان ،وهي �أ�ضحت ثاين �أملانية
حت��رز ميدالية لبالدها يف �ألعاب
القوى ...فقد حذف ال�سباق الحقًا
من الربنامج ومل يعد �إدراج��ه �إال
يف دورة عام  1960يف روما.
وت��راف �ق��ت حت�ف�ظ��ات دو كوبرتان
امل�ستمرة على امل�شاركة الن�سائية

م ��ع و� �ص �ي��ة ال � � ��وداع ال� �ت ��ي نا�شد
فيها اجلميع املحافظة على املثل
االوملبية ويف مقدمها الهواية...
هذه "املثالية" التي ب��د�أت تتحول
�إىل ك��اب��و���س ب��ال�ن���س�ب��ة لكثريين،
ويقع البع�ض �ضحايا خرقها.
ومتثلت ح��االت الرف�ض ال�شديدة
لأف � �ك� ��ار دو ك ��وب ��رت ��ان اخلا�صة
مب���ش��ارك��ة امل ��ر�أة ب�ح��رك��ة رائ ��دة يف
فرن�سا عام  1920بطلتها ترييز
ب ��رول� �ي ��ه ،ي��وم �ه��ا ك ��ان ��ت ريا�ضة
"اجلن�س اللطيف" ك �ن��اي��ة عن
رق�ص �إيقاعي �أو جمباز �إيقاعي يف
مدر�سة �أيرين بوبار...
وم� ��ن الأ�� �س� �م ��اء ال �ت��ي ر� �س �خ��ت يف
ت��اري��خ "االوملبياد التا�سع" بطل
املبارزة الفرن�سي لو�سيان غودين،
فعلى رغم نيل االيطاليني ح�صة
الأ�سد يف م�سابقات اللعبة� ،إال ان
غ��ودي��ن اب ��ن الـ 42ع��ا ًم��ا ح�صد
ذهبتي احل�سام وال�شي�ش ،انت�صا ٌر
ان�ت�ظ��ره  25ع��ا ًم��ا ،منذ ان حقق
لقبه العاملي الأول عام .1903
ويف املاراثون ،فاج�أ العوايف العامل
يف م�صانع ري�ن��و اجلميع ،و�سجل

زم� ًن��ا مم�ت��ازًا م�ق��داره 2:32,57
� ��س ،خ��اط � ًف��ا ال �ل �ق��ب م��ن �صاحب
الأف�ضلية الأول الفنلندي مارثي
م��ارت �ي �ل�ين وال �ف��رن �� �س��ي غ �ي��وم تل
الذي اكتفى باملركز الـ ،29وح�شد
من �أقوياء فنلندا واليابان و�أمريكا
اجلنوبية ،الذي نفذ منهم الت�شيلي
ميغل ب�ل�ازا ،ومل ي�ت�ف��وق العوايف
ع �ل �ي��ه �إال ب� �ف ��ارق ق �ل �ي��ل ،بف�ضل
اخل �ط��وات ال���س��ري�ع��ة والطويلة.
واملفارقة ان الفوز الفرن�سي جتدد
بعد  28ع��ا ًم��ا م��ن �إح ��راز مي�شال
ثياتو لقب ال�سباق يف دورة باري�س
عام  ...1900وتكرر بعد انتظار
 28عا ًما �آخ��ر ،بف�ضل �إجن��از �ألن
ميمون  -اجلزائري الأ�صل � ً
أي�ضا
يف دورة ملبورن عام .1956
و�أ�� �ص� �ب ��ح �أم �ي��ر ال �� �س��وي��د اوالف
اخل��ام ����س �أول ب �ط��ل م ��ن عائلة
م��ال�ك��ة ع�ن��دم��ا �أح� ��رز م�ي��دال�ي��ة يف
�سباق اليخوت ...ود�شنت الهند �أول
�ألقابها ال�ستة املتتالية يف الهوكي
ع �ل��ى ال �ع �� �ش��ب ب �ف��وزه��ا ام� ��ام 50
�ألف متفرج ...ومهدت �أوروغواي
للقبها امل��ون��دي��ايل الأول يف كرة

ال �ق��دم ع��ام  1930على �أر�ضها،
بالذهبية االوملبية يف �أم�سرتدام.
وا�ستعرا�ض وقائع دورة �أم�سرتدام
 ،1928ال يكتمل من دون التطرق
�إىل ظ ��اه ��رة ال �ف �ن �ل �ن��دي نورمي
جم��ددًا ،والنموذج الفرن�سي حول
الدوميغ ...ونهايتها الدراماتيكية،
ف�ضال عن �إيالء التغذية املدرو�سة
االهتمام للمرة الأوىل ،وقد حملت
باخرة الرئا�سة االمريكية لـ250
ري��ا��ض�ي��ة وري��ا��ض� ًي��ا م��ن الواليات
املتحدة وجبات عدة وكمية كبرية
م ��ن امل �ث �ل �ج��ات و � 580شريحة
حل��م حت �ت��وي ع �ل��ى الفيتامينات
الكاملة!!
��ص�ح�ي� ٌ�ح ان ن��ورم��ي ق�ط��ف ذهبية
االوملبية التا�سعة لهذه الدورة من
خالل فوزه يف �سباق � 10آلف مرت
وت�سجيله رق ًما قيا�س ًيا جديدًا امام
م��واط�ن��ه فيلهو ري�ت��وال ال��ذي ث�أر
منه يف �سباق � 5آالف م�تر ،لكنه
ّظ � ��ل ذلك" ال �ت �م �ث��ال اجلامد"
ال��ذي يتجنب الآخ��ري��ن والإدالء
بت�صريحات �أو حتى االبت�سام حني
تلتقط له ال�صور.

وتذكر التقارير انه �شوهد للمرة
االوىل ي�ضحك منذ ع��ام 1920
يف خ�ضم �سباق � 3آالف م موانع
ال ��ذي خ���س��ره ام ��ام م��واط�ن��ه تينو
ل��وك��وال ( 8:12,9دق �ي �ق��ة رقم
اوملبي جديد) ،حني تعرث يف حفرة
املياه ومد مناف�سه دوكن�سي له يده
لي�ساعده يف املتابعة ...فكانت لفتة
�شكر منه عربت عنها معامل حمياه
التي انفرجت ا�ساريرها!! غري ان
هذا ال�شرود �سهّل فوز لوكوال.
نورمي "انتهى" منبو ًذا بعد الدورة
و�أوق� ��ف دول � ًي��ا ب�ع��دم��ا ات�ه��م بنيله
� 25أل��ف دوالر لقاء امل�شاركة يف
ع��دد من ال�سباقات ،فا�ستبعد عن
ال�ساحة العاملية ...والحق امل�صري
ال�تراج �ي��دي ذات ��ه الدوم �ي��غ حتى
ق�ضى عليه.
ك ��ان الدوم� �ي ��غ امل �ل �ق��ب بـ"جيلو"
امل� ��ر� � �ش� ��ح ال� � �ق � ��وي ل� �ن� �ي ��ل �سياق
 1500م ،وناف�سه على الطليعة
ال� �ف� �ن� �ل� �ن ��دي ��ان ب � ��وري � ��ي وه � � ��اري
الرف � ��ا اب� ��ن ب �ل��دة ت ��ورك ��و م�سقط
نورمي...ويومها كان الفنلنديون
م�سيطرين على جممل امل�سافات
املتو�سطة والطويلة وحتديدًا منذ
دورة �أنتورب .1920
و�أط�ل��ق "جيلو" العنان خلطواته
امل �ط��اط �ي��ة ال��وا� �س �ع��ة ج � � �دًا ،بعد
حما�شرته لالرفا وجت��اوزه ،فهلل
الفرن�سيون يف اال�ستاد ظنًا منهم
ان ال �أح � � �دًا ب ��إم �ك��ان��ه ب �ع��د الآن
جتاوز عدائهم ،لكن الرفا ا�ستلحق
املوقف وتقدم على الدوميغ بفارق
م�تري��ن ف�ق��ط ع�ن��د خ��ط النهاية
م�ل�ح� ًق��ا ب��ه خ �� �س��ارة غي��ر متوقعة
بقيت وانت�صار الربيطاين ايلي�س
عليه ع��ام  ،1927ال��وح �ي��دان يف
�سجله ...وم��ا ع��زز م��ن بريق فوز
ال�ف�ن�ل�ن��دي حتقيقه رق � ًم��ا اوملب ًيا
مقداره  2:53,3د وطبعا �أ�سهم
ريا يف حتقيقه.
الدوميغ كث ً
وع �ل��ى غ� ��رار "ال�شائعات" التي
ر ّوج � � ��ت ح � ��ول ن� ��ورم� ��ي ،ذك � ��ر ان

الدوم � �ي� ��غ ق �ب ����ض م �ب��ال��غ طائلة
ح �ي �ن��ذاك ل �ي �خ��و���ض � �س �ب��اق��ات يف
ال �� �س��وي��د ،ف ��أق �� �ص��ي ع��ن ال�ساحة
وم �ن��ع م�ث��ل ن��ورم��ي م��ن امل�شاركة
ُ
يف االوملبياد يف لو�س اجنلي�س عام
.1932
وق ��د ورد يف حت �ق �ي �ق��ات وتقارير
�صحافية يف فرن�سا حت��دي �دًا ،ان
ع��ددًا م��ن ع��دائ��ي الطليعة �أمثال
� � �س �ي�را م� ��ارت� ��ن وج � � ��ان ك �ي �ل��ر مل
يت�ضامنوا مع الدوميغ ( 26عا ًما)
ال��ذي ك��ان يف �أوج عطائه .و�أ�صاب
�إق���ص��ا�ؤه �أل�ع��اب ال�ق��وى الفرن�سية
يف مقتل طوال ع�شرة �أع��وام .فمع
�أفول جنمه عن امل�ضمار ،برز جيل
ج��دي��د ��ض��م االم�ي�رك��ي ورد روف
والنيوزيلندي لوف لوك...
وك � � ��ان جم � ��رد �إع � �ل ��ان م�شاركة
الدوميغ الذي حقق �أرقا ًما عاملية
ع �ل��ى امل �� �س��اف��ات م��ن � 1000إىل
 3000م ف�ضال عن �سباقات امليل
وامل �ي �ل�ين وغ�ي�ره��ا م��ن القيا�سات
الإن �ك �ل �ي��زي��ة ،ي ��ؤم��ن ح �� �ش��ودًا من
امل �ت �ف ��رج�ي�ن ...ل �ك �ن��ه م �� �ض��ى بعد
اخليبة لي�سابق اخليول يف ال�سريك
�أو يجري ا�ستعرا�ض ًيا فوق ب�ساط
�آيل على م�سرح "ميوزيك هول"
بباري�س ...و�إزاء املوقف الر�سمي
منه ،كانت �أللفتة ال�شعبية املعنوية
�إذ ا�ستقبله نحو � 400ألف �شخ�ص
يحييونه وه��و يجري م��ن "بورت
مايو" �إىل �ساحة "ال كونكورد" يف
العا�صمة الفرن�سية.
ق�صة الدوميغ هي القدر ال�ساخر
م��ن ال���س��اع��ي �إىل ال �ف��وز لينتقم
�إىل الأب��د من طفولته املعذبة� ،إذ
ت��ويف وال��ده قبل ثالثة ا�شهر من
والدت� ��ه...ومل� ��ا ح�م�ل�ت��ه �أم ��ه طفال
عمره  17ي��و ًم��ا �إىل ج��ده املقعد،
ت �ع�ثرت ق ��رب امل��دخ �ن��ة وا�شتعلت
ال� �ن ��ار ب �ث��وب �ه��ا ال� �ط ��وي ��ل ،فحمت
الر�ضيع مبا تبقى منه ...وتوفيت
الحقًا مت�أثرة بحروقها ...لكن نار
املجتمع حرقت م�ستقبل "جيلو".

حكاية بافو نورمي ال�صبور من انتورب �إىل ام�سرتدام
ق�صة الفنلندي بافو نورمي
ب��د�أت ّ
واالن �ت �� �ص��ارات االومل �ب �ي��ة يف دورة
ان �ت��ورب ع��ام  1920وت �ط��ورت يف
ب��اري����س  1924ث��م يف ام�سرتدام
.1928
يف ان� �ت ��ورب ،ت ��أل��ق ن��ورم��ي وانتزع
 3ذه �ب �ي��ات يف ج� ��ري امل�سافات
املتو�سطة وال�ط��وي�ل��ة .ويف باري�س
خ�ط��ف اال� �ض��واء ب�ع��د ان �أح ��رز 5
ذهبيات.
كان نورمي "امتدادًا" ملواطنه هانز
كويلهامين الذي برز يف �ستوكهومل
 1912بعد �صراعه مع الفرن�سي
ج� ��ان ب� � ��وان .وت ��واج ��ه ن ��ورم ��ي يف
ان� � �ت � ��ورب م� ��ع ف��رن �� �س��ي �آخ � � ��ر هو
جوزيف غيومو .و�ش ّكل ومواطنه
"منوذجا
فيلهو ريتوال يف باري�س
ً
فائقًا" ،فكان الثنائي االع�ظ��م يف
جري امل�سافات املتو�سطة.
ويف ا�ستعرا�ض اي��ام �ألعاب باري�س،
يجب التوقف عند ظاهرة نورمي
بطل �سباق  1500م و� 5آالف م.
وتخت�صر م�سريته املظفرة بـ"اربعة
اي � ��ام ال تن�سى" خ ��ا� ��ض خاللها

��س�ب��اق��ات��ه امل�ت�ن��وع��ة ع�ل��ى امل�ضمار
وال�ضاحية.
ك ��ان ي�ظ�ه��ر ع�ل�ي��ه دائ � ًم��ا احلر�ص
على ال�ترك�ي��ز واحل���ض��ور الذهني
والبدين ،فظنّ البع�ض انه يف�ضل
االن��زواء وع��دم االختالط .وعرف
ع �ن��ه ق �ي��ام��ه ب �ت��دري �ب��ات مرحلية
ت�صاعدية ل�ضمان اللياقة والقدرة
على التحمل ،ل��ذا ُ�س ّمي بـ" رجل
احل�سابات" والإي �ق��اع واخلطوات
املدرو�سة الوا�سعة وانتظام ذلك مع
التنف�س وت�آلفه ،عل ًما �أن بلوغ ذلك
بحاجة �إىل ت�ضحيات كبرية.
ك��ان ن��ورم��ي ( 27ع��ا ًم��ا) اكت�شاف
ال� �ع ��اب ان � �ت� ��ورب  ،1920حطم
الرقم القيا�سي االوملبي يف �سباقي
 1500م ( 3:06.53دقائق)
و� 5أالف ( 14:31.2دقيقة).
وج��اء انت�صاره يف ال�سباق الثاين
بعد  20دقيقة فقط م��ن �إنهائه
الأول مكلال بالغار ،وه��ذه ظاهرة
نادرة بحد ذاتها.
وهو مل يفرط بكل قواه يف ال�سباق
االول واب� �ق ��ى خ��زي � ًن��ا للم�سافة

االط � � � ��ول ح� �ي ��ث ب� � ��دا ح � � � ��ذ ًرا من
اخلطوات ال�سريعة لريتوال .وظنه
كان يف حمله فقد ا�ستب�سل غرميه
وم ��واط� �ن ��ه ع �ل��ى رغ� ��م تقل�صاته
الع�ضلية واجتاز م�سافة الـ� 5آالف
م بفارق مرت واحد عنه.
و�� �ش ��ارك ن��ورم��ي �أي �� ً��ض��ا يف �سباق
ال�ضاحية (� 10آالف مرت) ،الذي
بلغ فيه عدد املتبارين  36عداء من
فرن�سا والواليات املتحدة وال�سويد
وفنلندا ،لكن  23ان�سحبوا ،وكتبت
ال���ص�ح��ف يف ال �ي��وم ال �ت��ايل معلقة
ان��ه �سباق خطر ،ك��ان درب جلجلة
يف ظ ��ل ح� � ��رارة و� �ص �ل��ت �إىل 40
درج��ة مئوية (متوز/يوليو ،علما
ان ��س�ب��اق��ات ال���ض��اح�ي��ة مناف�سات
�شتوية) ،وكان يجب �إلغا�ؤه .االحتاد
الفرن�سي لألعاب القوى اخط�أ من
دون �شك" .كان الغريب ان نورمي
�أن �ه��اه ب �ف��ارق ك�ب�ير ع��ن الآخرين،
ً
ومنع�شا!.
ن�ض ًرا
وا�ستعرا�ض وقائع دورة �أم�سرتدام
 ،1928ال يكتمل من دون التطرق
�إىل ظاهرة نورمي جمددًا� .صحيح

ان ��ه ق�ط��ف ذه�ب�ي��ة اومل �ب �ي��ة تا�سعة قيا�س ًيا جديدًا امام مواطنه ريتوال
(راف ًعا ر�صيده اىل  12ميدالية من ال��ذي ث��أر منه يف ال�ـ � 5آالف مرت،
خمتلف املعادن) من خالل فوزه يف لكنه ظل ذلك "التمثال اجلامد"
�سباق الـ� 10آالف م وت�سجيله رق ًما ال ��ذي يتجنب الآخ��ري��ن والإدالء

يف خ�ضم ��س�ب��اق � 3آالف م موانع
ال ��ذي خ���س��ره ام ��ام م��واط�ن��ه تينو
ل��وك��وال ( 8:12.9دق �ي �ق��ة رقم
اوملبي جديد) ،حني تعرث يف حفرة
املياه وم ّد مناف�سه دوكن�سي له يده
لي�ساعده يف املتابعة ...فكانت لفتة
�شكر منه عربت عنها معامل حمياه
التي انفرجت ا�ساريرها!! غري ان
هذا ال�شرود �سهّل فوز لوكوال.
و� �ص��ف � �ص �ح��ايف � �س��وي��دي نورمي
بـ"القدي�س" نظ ًرا اللتزامه املثايل
و��ص�بره وج �ل��ده .وي�ع�ترف ريتوال
انه "عداء ا�ستثنائي و�أ�سرع مني".
يف �إج ��اب ��ات ��ه ال � �ن� ��ادرة واملقت�ضبة
على ا�سئلة ال�صحافيني ،مل يت�أثر
نورمي يو ًما ب�إطراء بل يرد قائال:
"انا احب الفوز من اجل بلدي".
واعترب ان دورة انتورب و"�سباقات
اخل ��ري ��ف امل��ا� �ض��ي ( )1923يف
�ستوكهومل من اف�ضل ذكرياتي".
بت�صريحات او حتى االبت�سام حني ك��ان ن��ورم��ي ي�ج��ري وا��ض� ًع��ا �ساعة
تلتقط له ال�صور.
ت ��وق� �ي ��ت يف م �ع �� �ص �م��ه لي�ضبط
وتذكر التقارير ان��ه �شوهد للمرة اي �ق ��اع ��ه ،وي� �ق ��ارن ن�ف���س��ه يف هذا
االوىل ي�ضحك منذ ع��ام  1920امل� �ج ��ال ب��ال �ف��رن �� �س��ي ب � ��وان ال ��ذي

"ي�ضبط ايقاعه على �ساعة توقيت
يف ر�أ�سه" .كان دائ ًما يناف�س الوقت
ويتمنى العودة �سري ًعا اىل فنلندا
الخذ ق�سط من الراحة ثم الرك�ض
جمددًا كما يجب ،و"بعدها متابعة
�آخرين يت�صدون الرقامي".
وا�� � �ش� � �ت� � �ه � ��ر ن� � � ��ورم� � � ��ي ب � �غ� ��دائ� ��ه
"اال�سبارطي" ،ي �ت �ن��اول��ه عند
احل� ��ادي� ��ة ع �� �ش��رة وال �ن �� �ص��ف قبل
الظهر ،ومكوناته اال�سا�سية حلوم
بي�ضاء مطبوخة جيدًا مع �صل�صة
وخ�ضار وخبز فنلندي ا�سود ممزوج
بحليب وماء.
نورمي "انتهى" منبو ًذا بعد دورة
ام�سرتدام و�أوقف دول ًيا بعدما اتهم
بنيله  25الف دوالر لقاء امل�شاركة
يف عدد من ال�سباقات ،فا�ستبعد عن
ال�ساحة العاملية.
وب �ع��د  20ع ��ا ًم ��ا ،اع �ي��د االعتبار
اىل بطل كبري وو��ض��ع مت�ث��ال من
ال �ب�رون� ��ز ل ��ه ع �ل��ى م ��دخ ��ل �ستاد
هل�سنكي� .أ�سندت اللجنة املنظمة
لأوملبياد هل�سنكي اليه �شرف ايقاد
ال�شعلة يف دورة عام .1952
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رئي�س الأرجنتني ملي�سي ورفاقه :منحتم
ال�شعب فرحة كبرية
�أكد رئي�س الأرجنتني� ،ألربتو فرنانديز� ،أن ليونيل مي�سي وزمالئه يف املنتخب منحوا وتابع "يجب �أن نعتني ب�أنف�سنا� ،أنا ال �أ�ستخدم هذه الأ�شياء ملمار�سة ال�سيا�سة ،وال �أريد �أن
ال�شعب الأرجنتيني فرحة كبرية ،بالفوز يف نهائي بطولة كوبا �أمريكا على الربازيل يف�سر �أحد �أن هناك من يريد �أن يالئم ما ح�صل عليه".
و�أ�ضاف�" :سيكون لدينا الوقت ال�ستقبالهم ،منحوا ال�شعب االرجنتيني فرحة كبرية،
.0-1
يف حوار مع حمطة راديو  10املحلية ،قال فرنانديز الذي مل يلتق بعد مع الالعبني :ممنت ب�شكل كبري لهم".
"طلبوا منا الذهاب �إىل مطار �إيزيزا يف العا�صمة الأرجنيتينة بوينو�س �آير�س ال�ستقبال واع�ترف �ألربتو فرنانديز ب�أنه خ�لال امل�ب��اراة النهائية ك��ان "متوتراً للغاية" ،م�شيداً
ب�إمكانيات املدرب ليونيل �سكالوين.
الأبطال ،لكنني رف�ضت على الفور".

بوردو و�أجنيه ينجوان من الهبوط
�إىل الدرجة الأوىل
�ضمن ناديا بوردو و�أجنيه بقاءهما
يف دوري ال��درج��ة الأوىل بعدما
منحتهما جلنة اال�ستئناف التابعة
ل �ل �م��دي��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة للرقابة
والإدارة ال���ض��وء الأخ���ض��ر بذلك
عقب طعنهما يف عقوبة الهبوط
�إىل ال � ��درج � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ب�سبب
خمالفات مالية.
و�أع � � �ل� � ��ن ال� � �ن � ��ادي � ��ان يف بيانني
منف�صلني �أنهما �سيلعبان يف دوري
الدرجة الأوىل املو�سم املقبل بعد
ك�سبهما ا�ستئناف عقوبة الهبوط
التي فر�ضتها هيئة الرقابة املالية
مطلع ال�شهر احلايل.
وقال بوردو "مت �إنقاذ النادي! �إنه
ي��وم عظيم ل �ب��وردو ،و�سنبد�أ الآن
يف و��ض��ع ه��ذا امل �� �ش��روع الريا�ضي
واالق�ت���ص��ادي امل���ص��ادق عليه هذا
امل�ساء" يف �إ�شارة �إىل م�شروع رجل
الأعمالالإ�سباين-اللوك�سمبورغي
ج�ي�رار ل��وب�ي����س امل��ر� �ش��ح ال�ستالم
النادي.
و�أو� �ض��ح لوبي�س يف ب�ي��ان �صحايف

االثنني �أن هذا القرار "م�صحوب
ب ��إج��راءات لل�سيطرة على جدول
روات � ��ب ال � �ن ��ادي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ال� �ت ��زام ب�ب�ي��ع ال�لاع �ب�ين ق �ب��ل �أي
ا�ستحواذ".
و�أ�ضاف "قرارات املديرية الوطنية
ل �ل��رق��اب��ة والإدارة ف �ي �م��ا يتعلق
ب��ال��رق��اب��ة ع �ل��ى الأج � � ��ور و�شراء
الالعبني و�إع ��ادة بيعهم تتما�شى

مع منوذج الإدارة ال�سليمة للنادي
الذي قدمته اليوم".
وك ��ان ب ��وردو �أع �ل��ن يف ال �ث��اين من
مت��وز/ي��ول�ي��و احل��ايل �أن املديرية
عاقبته ك�إجراء احرتازي بالهبوط
�إىل الدرجة الثانية ب�سبب ان�سحاب
امل���س��اه��م الأك �ب�ر يف ال �ن��ادي كينغ
�سرتيت بعد جل�سة ا�ستماع �أوىل،
م�ؤكدا نيته يف اال�ستئناف.

وق��ال لوبي�س الإثنني قبل �إعالن
القرار" :قدمنا م�شروعنا لإنقاذ
ال� �ن ��ادي م ��ن ال �ه �ب��وط �إىل جلنة
اال� �س �ت �ئ �ن��اف ،م ��ن خ�ل��ال توفري
ال�ضمانات التي طلبتها املديرية.
م�شروعنا الريا�ضي واالقت�صادي
الذي مت بنا�ؤه مع جميع �أ�صحاب
امل �� �ص �ل �ح��ة ،ي �ج��ب �أن ي �ج �ع��ل من
املمكن ا�ستعادة التوازن املايل ،وهو

�شرط �ضروري لإنقاذ النادي".
وك � ��ان ل��وب �ي ����س جن ��ح اجل �م �ع��ة يف
�إق� �ن ��اع امل �� �س ��ؤول�ي�ن امل�ن�ت�خ�ب�ين يف
ب� ��وردو م �ي�تروب��ول ،م��ال��ك ملعب
مامتوت �أتالنتيك الذين وافقوا
على ال�ضمانات التي قدمها رجل
الأع� �م ��ال ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر 49
ع��ا ًم��ا ل��دف��ع �إي�ج��ار امللعب ،ووافق
على �أن حتل �شركته جوغو بونيتو
حم��ل ك�ي�ن��غ ��س�تري��ت م�ق��اب��ل هذه
ال��دف �ع��ة ال���س�ن��وي��ة ال �ب��ال �غ��ة 9,4
ماليني يورو.
وق� ��ررت امل��دي��ري��ة الإث �ن�ي�ن �أي�ضا
االب� �ق ��اء ع �ل��ى �أجن �ي��ه يف الدرجة
الأوىل ب�ع��دم��ا عاقبته بالهبوط
�إىل ال ��درج ��ة ال �ث��ان �ي��ة يف الثاين
م��ن مت��وز/ي��ول �ي��و �أي �� ً��ض��ا ك�إجراء
احرتازي.
ورحب �أجنيه بالقرار يف بيان قال
فيه "نحن يف الدرجة الأوىل" ،يف
ح�ين متنى رئي�سه �سعيد �شعبان
"حياة طويلة يف الدرجة الأوىل"
لنادي �أجنيه.

�أوملبياد طوكيو ..تخوف من احلرارة
املرتفعة والرطوبة العالية
�أج� � �ب� � ��رت احل� � � � � � ��رارة امل ��رت� �ف� �ع ��ة
والرطوبة العالية املتوقعة خالل
دورة االلعاب االوملبية يف طوكيو،
الريا�ضيني على �إع��داد �أج�سادهم
لهذه الظروف القا�سية يف خطوة
�إل��زام �ي��ة يف ال �ط��ري��ق �إىل �إح ��راز
ميدالية اوملبية.
يف ق� �ل ��ب "الغرفة احلرارية"
للمعهد الوطني للريا�ضة واخلربة
والأداء يف باري�س ،ظهر عداء �سباق
امل��ارات��ون الفرن�سي ح�سن �شهدي
ع��اري ال�صدر يت�صبب عر ًقا وهو
يعدو بخطوات ه��ادئ��ة ف��وق جهاز
امل���ش��ي .تبلغ احل� ��رارة  34درجة
م �ئ��وي��ة ،وال ��رط ��وب ��ة  70باملئة،
وال�ه��واء ثقيل للغاية .بعد �ساعة
م ��ن ال��رك ����ض ،خ ��رج � �ش �ه��دي من
الغرفة املظلمة .قام بعملية الوزن،
ب�ق�ي��ا���س ن�سبة ال �ت �ع��رق ،وبتقييم
التعب والأح��ا��س�ي����س ،كما فعل يف
اليوم ال�سابق وكما �سيفعل يف اليوم
التايل.
يف ن �ه��اي��ة ��ش�ه��ر �أي ��ار/م ��اي ��و ،كان
ال��ري��ا��ض��ي ال�ب��ال��غ م��ن العمر 32
ع��ا ًم��ا ي�ت�ب��ع ب��روت��وك��وال للتكيف
م��ع احل � ��رارة ال �ت��ي ت�ع�ت�بر العدو
احل �ق �ي �ق��ي ل � �ل � ��أداء ال � �س �ي �م��ا يف
ريا�ضات التحمل.
ويقول الباحث يف جامعة كانبريا
اال� �س�ت�رال �ي��ة واالخ �ت �� �ص��ا� �ص��ي يف
ال �ت �ك �ي��ف م ��ع احل � � ��رارة املرتفعة
ال �ك �ن ��دي ج ��ول �ي ��ان ب�ي�ري ��ار "مع
ال��رط��وب��ة ،يتبخر ال �ع��رق بدرجة
�أق� ��ل وب��ال �ت��ايل ف � ��إن اجل �ل��د يربد
ب��درج��ة �أق ��ل .ت ��زداد درج��ة حرارة
اجل �� �س��م وك��ذل��ك م �ع��دل �ضربات
القلب ون�صاب باجلفاف ،وعندما
نفقد الكثري م��ن امل��اء يقلل ذلك
من القدرة على التعرق".
وم ��ن �أج� ��ل م��واج �ه��ة ه ��ذه الآث� ��ار
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 5وديات جتهز مان�ش�سرت
يونايتد للمو�سم اجلديد
�أعلن نادي مان�ش�سرت يونايتد ،جدول املباريات الودية
التي يخو�ضها "ال�شياطني احلمر" ،حتت قيادة املدرب
�أويل جونار �سول�شار ،خ�لال الفرتة املقبلة ،ا�ستعداداً
الن�ط�لاق مناف�سات امل��و��س��م اجل��دي��د مل�سابقة الدوري
الإجنليزي.
ي�خ��و���ض ي��ون��اي�ت��د وف�ق��ا مل��وق�ع��ه ال��ر��س�م��ي 5 ،مباريات
حت�ضريية ا�ستعداداً للمو�سم املقبل مع �أندية :ديربي

ك��اون�ت��ي ،كوينز ب��ارك ري�ن�غ��رز ،برينتفورد ،بري�ستون
نورث �إند ،و�إيفرتون.
و�أ�� �ض ��اف امل��وق��ع" :نادي مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ينتظر
الإر� �ش��ادات امل�ح��دث��ة م��ن احل�ك��وم��ة الربيطانية ،فيما
يخ�ص �إقامة الأح��داث الريا�ضية ،للإعالن عن ن�سبة
احل�ضور اجلماهريي التي �سي�سمح بها �سواء يف �أولد
ترافورد� ،أو خارج الديار".

فاي�سمولر بطل الأحوا�ض وال�شا�شات

�أحدث االمريكي جوين فاي�سمولر "�أمواجً ا عاتية" يف مياه امريك ًيا و 62رق ًما عامل ًيا.
احلو�ض االوملبي خالل دورتي باري�س  1924وام�سرتدام �ضمه با�شرا�ش اىل ن��ادي ايلينوي اثليتيك كلوب ،وطلب
 .1928هو بطل �سباق  100م حرة يف املنا�سبتني ،والفائز منه ان ين�سى كل ما تعلمه وينفذ تعليماته بحذافريها،
بباري�س ب�سباق  400م حرة حيث تغلب على حامل الرقم وان ينكب على التدريب من دون اي �أع��ذار ،وح��ذره من
القيا�سي العاملي �آرن ب��ورغ ،والبدل  4م��رات  200م و� 4صعوبة امل��وق��ف�" :ستكون ع�ب�دًا يل و�ستكرهني .لكن يف
مرات  800م .ولو �سمح له بخو�ض �سباقات اخرى لفاز النهاية �ستحطم االرقام القيا�سية كلها".
�سبح فاي�سمولر �شهورًا طويلة وكان ممنوعًا عليه ا�ستعمال
بها كما او�ضح �شخ�ص ًيا.
�سمي فاي�سمولر بـ"ادوني�س االح��وا���ض املبت�سم دائ ًما" ،فخذيه يف ال�ع��وم ،ما ادى اىل متيزه يف ا�سلوب ال�سباحة
كما اط�ل��ق عليه لقب "الوجه امل�ضيء"� .أح ��رز ب�سهولة ون�صف ج�سده يف امل��اء ،ور�أ��س��ه دائما اىل اعلى ما يجعله
بالغة ذهبية باري�س يف  100م حرة كا�س ًرا حاجز الدقيقة يتن�شق االوك�سجني ب�شكل اف�ضل.
للمرة االوىل اوملب ًيا ( 59ثانية) .واملعمرون الذين تابعوا وقتذاك ،مل يكن احلو�ض يق�سم اىل حارات بوا�سطة حبال
م�ن��اف���س��ات ح��و���ض ت��وري��ل ع��ام��ذاك ي���ص�ف��ون ت�ل��ك االيام من النايلون والفلني ،وكي يعتاد فاي�سمولر على ال�سباحة
ريا يعوم ون�صف يف خط م�ستقيم ،كان بيغ ي�ضع قبعته على طرف احلو�ض
بـ"التاريخية" ،كان ا�سلوبه جديدًا ،ومث ً
من اجلهة املقابلة لنقطة االنطالق ويطلب من �سباحه
ج�سده يف املاء.
ه��ذا ال�شاب اال�سمر الب�شرة ول��د يف ف��راي��دروف (املانيا) العوم يف اجتاها ومل�سها .وحتقيقه زم��ن دون الدقيقة يف
بتاريخ  2ح��زي��ران/ي��ون�ي��و  .1904ك��ان يف ال��راب�ع��ة من الـ100م حرة د�شنه يف  9متوز/يوليو  ،1922وعززه اىل
عمره عندما انتقلت عائلته اىل ال��والي��ات املتحدة .عمل ان بلغ  57,4ثانية يف � 17شباط/فرباير .1923
والده يف منجم لكنه كان �سكريا وا�صيب بداء ال�سل وتويف ،يف باري�س ً
اي�ضا ،حطم فاي�سمولر الرقم القيا�سي للبدل
وجوين ال يزال يف العا�شرة من عمره ،ما ا�ضطره لرتك  4مرات 800م مرتني مع الفريق االمريكي .كما �شارك
امل��در��س��ة ب�ع��د �سنتني وال�ع�م��ل مل���س��اع��دة وال��دت��ه يف �إعالة يف �صفوف منتخب بالده لكرة اليد وح�صد معه امليدالية
الربونزية.
�شقيقه اال�صغر.
حتى �سن الثامنة كان فاي�سمولر يخاف من املياه ويخ�شى فاي�سمولر طرزان ال�شا�شتني الف�ضية والذهبية ،انطلق يف
اال�ستحمام يف مغط�س املنزل .لكنه ا�ضطر اىل العوم بناء ال�سينما عام  ،1930وتلقفته هوليوود لأن��ه كان يعرف
على ن�صيحة طبيب العائلة الذي وجد ان قف�صه ال�صدري العوم جيدًا .ا�شتهر ب�صرخته املدوية يف �أفالمه �أكرث من
��ض�ي��ق ق�ل�ي�لا .واخ��رج �ت��ه ال���س�ب��اح��ة الح � ًق��ا م��ن الهموم حواراته مع طرزان ال�صغري (جوين �شيفيلد) .وهو �أح�سن
اليومية و�شظف العي�ش .و�صادف ان �شاهده مدرب يدعى ه��ذه ال�صنعة وت ��أل��ق يف ه��ذه امل �ي��زة� .صرخة يف الرباري
بيل (بيغ) با�شرا�ش ،فلفتته قامته املم�شوقة ويداه وقدماه والأدغ� ��ال "خمارجها" م��ن ال�ع�ب��ارات امل�ت��داول��ة يف جبال
الكبرية فـ"رو�ض" روعه وحمله ليح�صد الح ًقا  57لقبًا النم�سا م�سقط �أجداده.

ً
ا�ستعدادا للأوملبياد
باخ :طوكيو الأف�ضل

ال � �� � �ض� ��ارة ب �� �ش �ك��ل �أف � �� � �ض� ��ل ،ق ��رر
امل�شاركون يف العديد من الألعاب
ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة (�أل � � �ع� � ��اب ال � �ق� ��وى،
ال�تري��ات�ل��ون ،الأل� ��واح ال�شراعية،
الركبي وريا�ضات اخرى) الت�أقلم
م��ع ال� �ظ ��روف ب���ش�ك��ل ي��وم��ي قبل
ف�ترة زمنية م��ن االل �ع��اب املقررة
من  23متوز/يوليو اىل الثامن
من �آب/اغ�سط�س حيث �سترتاوح
احل� � � ��رارة ب�ي�ن  32و 35درج ��ة
مئوية وال��رط��وب��ة ب�ين  70و80
ب��امل�ئ��ة .وي��و��ص��ي االخت�صا�صيون
مبع�سكر واحد على الأقل (ما بني
� 10أيام و�أ�سبوعني) قبل انطالق
املناف�سة ب�أ�سابيع ع��دة ،مع القيام
ب�ج�ه��د م�ع�ت��دل ع�ل��ى م ��دى �ساعة
�أو �ساعة ون�صف من خالل اتخاذ
حمام �ساخن على �سبيل املثال.
وق� � ��ال � �ش �ه��دي خ �ل��ال خ�ضوعه

مل �ع �� �س �ك��ره ال � �ث� ��اين "يف ال �ب ��داي ��ة
نت�صبب عر ًقا ب�شكل كبري ،ن�شعر
ب� ��أن اجل���س��د يتكيف .يف �أول 15
دقيقة ي�ك��ون اجل��و ح ��ا ًرا ج �دًا ثم
نتعرق ون�شعر بالراحة".
�شعر �شهدي بفوائد ما خ�ضع له
خ�ل�ال م���ش��ارك�ت��ه يف ��س�ب��اق ن�صف
امل��ارات��ون يف جيبوتي يف �شباط/
فرباير املا�ضي.
ت� �ع� �ت�ب�ر ه � � ��ذه ال� �ب��روت� � ��وك� � ��والت
�ضرورية للريا�ضيني قبل طوكيو
(�أو �سابورو حيث مت نقل �سباقات
امل�شي واملاراتون بقرار من اللجنة
الأومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة) ،ح�ت��ى ل��و مل
ت�ضمن النجاح يف �أر���ض ال�شم�س
امل�شرقة.
ويقول مدير الأبحاث يف م�ست�شفى
� �س �ب �ي �ت��ار ال �ق �ط��ري �سيبا�ستيان
را�سينيه "الإن�سان وح�ش ا�ستوائي

م �ن �ظ��م ح � ��رار ًي � ��ا ج � �ي � �دًا وميكن
للجميع التكيف مع احلرارة .لقد
ك��ان��ت ق ��درات التنظيم احل ��راري
ل�ل�إن���س��ان وق��درت��ه ع�ل��ى التحمل
ميزة يف التطور ل�صيد حيوانات
�أقوى و�أ�سرع".
و�أ� � � �ض� � ��اف "�سي�ستفيد جميع
ال ��ري ��ا� �ض �ي�ي�ن م� ��ن ال� �ت ��دري ��ب يف
احل � � � ��رارة .وم� ��ع ذل� ��ك مي �ك��ن �أن
متلك الع� َب�ين م��ن نف�س امل�ستوى
ي�ستجيبان ب�شكل خمتلف متا ًما".
وك���ش��ف "مع ال�ت�ع��ر���ض للحرارة
مي�ك��ن �أن نح�صل ع�ل��ى انخفا�ض
يف الأداء ب �ن �� �س �ب��ة  10يف املئة
وبالتايل فالهدف من الت�أقلم هو
التعوي�ض عن هذا االنخفا�ض يف
الأداء .بح�سب الريا�ضة ،الريا�ضي
وال � � �ظ � ��روف ال ��دق� �ي� �ق ��ة ،ميكننا
ت �ع��وي ����ض ك ��ل �أو ج� ��زء م ��ن هذا

االنخفا�ض".
ويو�ضح �أن "بروتوكوالت التدريب
الأخرى مثل دورات التدريب على
املرتفعات توفر واح��د يف املئة من
الأداء .لذا ف�إن الت�أقلم �أهم بكثري
من جميع �أن��واع الإع��داد النهائي
الأخرى".
ب�ع��د ��س�ق��وط��ه خ�ل�ال دورة �ألعاب
ال�ك��وم�ن��ول��ث يف غ��ول��د ك��و��س��ت يف
�أ� �س�ترال �ي��ا ع ��ام  ،2018ا�ستعد
ع��داء امل��ارات��ون الربيطاين كالوم
ه��وك�ي�ن��ز ب�ن�ج��اح ل���س�ب��اق الدوحة
خالل بطولة العامل لألعاب القوى
عام ( 2019حيث حل راب ًعا) من
خالل التدريب يف حديقة والديه
املجهزة بجهاز م�شي وه��و يتلقى
موجات من احلرارة املرتفعة .ك ّرر
التجربة قبل طوكيو حيث �سيكون
من املر�شحني لإحراز ميدالية.

نوه رئي�س اللجنة االوملبية الدولية االمل��اين توما�س
باخ مبدينة طوكيو الثالثاء وو�صفها ب�أنها "الأف�ضل
ا�ستعداداً على الإطالق" للألعاب االوملبية حيث بد�أ
الريا�ضيون دخول القرية الأوملبية قبل � 10أيام من
حفل االفتتاح.
وق��ال ب��اخ ال��ذي و��ص��ل �إىل طوكيو الأ��س�ب��وع املا�ضي
وق�ضى ثالثة �أيام يف احلجر ال�صحي ،لرئي�سة اللجنة
املنظمة اللعاب طوكيو � 2020سيكو ها�شيموتو �إن
املنظمني "يقومون بعمل رائع" ،وقال "لقد جنحتم
يف ج �ع��ل ط��وك �ي��و امل��دي �ن��ة الأف �� �ض��ل ا� �س �ت �ع��داداً على
الإطالق لدورة الألعاب الأوملبية".
و�أ��ض��اف "انه �أم��ر مثري للإعجاب يف ظ��ل الظروف
ال�صعبة التي يتعني علينا جميعاً مواجهتها".
التقى الثنائي م��ع ب��دء دخ��ول الريا�ضيني الأوائ ��ل
�إىل القرية الأوملبية التي افتتحت الثالثاء دون �أي
م��ن م��را��س��م ال�ترح�ي��ب امل�ع�ت�م��دة ع ��ادة يف
االلعاب.
ورف ����ض امل�ن�ظ�م��ون ح�ت��ى حتديد
ال �ف��رق ال �ت��ي ��س�ت��دخ��ل �أو عدد
الريا�ضيني املوجودين الآن يف
القرية.
واع� �ت� �م ��دت ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
ق��واع��د �صارمة

ب�ش�أن جائحة كوفيد -19حيث ال ميكن للريا�ضيني
دخ��ول القرية �إال قبل خم�سة �أي��ام م��ن مناف�ساتهم
ويجب عليهم املغادرة يف غ�ضون � 48ساعة من الفوز
�أو اخلروج من املناف�سة.
على الرغم من االفتتاح الب�سيط ،قال باخ �إن املنظمني
"ميكن �أن يكونوا واثقني من �أن امل�سرح مهي�أ".
و�أ�ضاف "الآن ،حان الوقت "لأداء ،لتقدمي ،لإظهار
�أف�ضل م��ا لديكم مل��ا ا�ستعديتم ل��ه على م��دى فرتة
طويلة" .ي��أت��ي العد ال�ت�ن��ازيل لبدء الأل �ع��اب يف ظل
حالة ط��وارئ املفرو�ضة يف طوكيو وبع�ض املقاطعات
االخرى ب�سبب فريو�س كورونا ومنع املتفرجني من
ح�ضور جميع الأح��داث الأوملبية يف املدينة واملناطق
امل�ح�ي�ط��ة ب �ه��ا� .سيغيب اجل�م�ه��ور �أي �� �ض �اً ع��ن جميع
الأماكن تقريباً يف �أي مكان �آخر يف البالد.
ويخ�ضع الريا�ضيون وو�سائل الإع�ل�ام وامل�س�ؤولون
الختبارات للك�شف عن فريو�س كورونا
ب�شكل منتظم و�سيتم ف��ر���ض قيود
على حتركاتهم.
و�أظ� � �ه � ��رت ا� �س �ت �ط�ل�اع ��ات ال� � ��ر�أي
ب��ان �ت �ظ��ام �أن م �ع �ظ��م اليابانيني
يف�ضلون ت�أجيل الألعاب �أو �إلغائها
ب�شكل تام على الرغم من تراجع
امل �ع��ار� �ض��ة يف الأ�سابيع
الأخرية.

دومينوز بيتزا تعتذر بعد وجبة �أهانت �إيطاليا و�إجنلرتا
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ا�ضطرت �سل�سلة مطاعم "دومينوز بيتزا" لتقدمي اعتذار ،بعد تغريدة لأحد املتابعني اعترب فيها �أن �أحد منتجات
املطعم �إهانة لكل من �إيطاليا و�إجنلرتا.
ويبدو �أن �أحد �أفرع "دومينوز بيتزا" يف اليابان حاول مواكبة الأح��داث ،ف�أعلن عن بيتزا جديدة مزينة ب�شرائح
ال�سمك والبطاطا.
والبيتزا �أكلة �إيطالية� ،أما �شرائح ال�سمك والبطاطا فهي الأ�شهر يف �إجنلرتا ،علما �أن منتخبي البلدين خا�ضا الأحد
نهائي بطولة �أوروبا التي توجت بها �إيطاليا بركالت الرتجيح.
ومع �إطالق بيتزا ب�شرائح ال�سمك والبطاطا ،ر�أى �أحد املتابعني �أنها "طبق يهني كال من �إيطاليا و�إجنلرتا" ،على
اعتبار �أنها لي�ست بيتزا �أ�صلية ،وكذلك لي�ست وجبة �سمك وبطاطا �أ�صلية.
و�أثار ذلك �ضجة كبرية على الإنرتنت ،لدرجة �أن احل�ساب الر�سمي لـ"دومينوز بيتزا" يف اليابان اعتذر بعد تغريدة
املتابع.
ورد احل�ساب الر�سمي قائال" :ن�أ�سف لأن بيتزا ال�سمك والبطاطا املقلية لدينا ت�سببت يف الكثري من املتاعب .نعتقد
�أنها لذيذة للغاية� .إذا كنت يف اليابان وترغب يف التحدي ،ف�أخربنا بذلك" .و�أ�ضاف موجها حديثه للمتابع �صاحب
التغريدة الأوىل" :قد نتمكن من تدبري الأمور حتى ميكننا تقدميها لك جمانا".
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�سقوط رافعة يح�صد �ضحايا

مبادرة حلماية عمال النظافة
يف العراق

قالت ال�شرطة الكندية �إن راف�ع��ة مث ّبتة مببنى �شاهق
حت��ت الإن���ش��اء يف كيلونا ب�إقليم كولومبيا الربيطانية
�سقطت يوم االثنني مما ت�سبب يف مقتل عدد من النا�س.
وق��ال مفت�ش ال�شرطة �آدم ماكلنتو�ش لل�صحفيني يف
كيلونا �إن عددا من العمال كان مبقربة من الرافعة وقت
�سقوطها .و�أ�ضاف �أن �أ�ضرارا حلقت بعدة مبان جماورة
و�أن "املنطقة ال تزال غري م�ستقرة وال �آمنة" مما ا�ستلزم
�إخالءها.

م��ع االرت �ف��اع احل ��اد يف درج ��ات احل� ��رارة يف ال �ع��راق خ�ل�ال ف�صل
ال���ص�ي��ف ،ث�م��ة ف�ئ��ات عمالية معينة يقا�سي �أف��راده��ا �أك�ث�ر من
غريهم ،كونهم يعملون حتت ال�شم�س مبا�شرة ،وعلى ر�أ���س هذه
الفئات ت�أتي فئة عمال النظافة.
ويف مبادرة الق��ت �صدى وا�سعا يف من�صات التوا�صل االجتماعي
العراقية ،حملت ا�سم "�شكرا" تقديرا لعمال النظافة وتكرميا
لهم� ،صممت جمموعة �شبابية مدنية ،عربة خا�صة به�ؤالء العمال
يف مدينة كربالء جنوبي البالد.
ولبيان الهدف من هذه املبادرة وماهية هذه العربة ،يقول امل�شرف
على مبادرة "�شكرا" علي حاكم ،يف حوار مع "�سكاي نيوز عربية":
"نحن جمموعة �شباب متطوعني �أطلقنا هذه املبادرة ،لإن�صاف
هذه الطبقة امل�سحوقة من العمال وتقدير جهودهم العظيمة".
و�أ�ضاف" :فمع االرتفاع الكبري يف درجات احلرارة وعملهم حتت
�أ�شعة ال�شم�س احل��ارق��ة طيلة �ساعات النهار الطويلة ،واملعاناة
الكبرية له�ؤالء العمال ،لدرجة �أنهم ي�ضطرون لتغطية ر�ؤو�سهم
بقطع من الكرتون �أو القما�ش من �شدة احلر والعياء والإنهاك،
ق��ررن��ا ت�صميم ع��رب��ة خم�ص�صة ل�ه��م ،فوقها مظلة تقيهم من
ال�شم�س ،وميكن و�ضع �أدوات التنظيف داخلها وعلى جنباتها،
مع وجود �صندوق براد حلفظ مياه ال�شرب الباردة وغريها من
امل�شروبات ،ت�سهم يف التخفيف من وط�أة حرارة اجلو عنهم".

حادثة قطار ا�ستقر عند جم�سم ذيل حوت
خل�ص تقرير ر�سمي �إىل �أن قطار �أنفاق يف هولندا جنا
من كارثة يف ت�شرين الثاين نوفمرب بعدما ا�ستقر عند
جم�سم ذيل حوت عمالق ،قد خرج عن م�ساره خ�صو�صا
ب�سبب ال�سرعة ال��زائ��دة .و�أ� �ش��ار التقرير �إىل �أن املطر
ال��ذي بلل ال�سكك احلديد ،وت�أخر ال�سائق يف ا�ستخدام
املكابح هما �أي�ضا من العوامل التي ت�سببت يف احلادث يف
�سبيكيني�سه قرب روتردام.
وب��دل ال�سقوط يف املياه من ارتفاع ع�شرة �أمتار ،انتهى
قطار الأنفاق معلقا يف الهواء بعدما ا�ستقر عند جم�سم
ذيل ف�ضي حلوت معدين.
وقد ُ�شيد املج�سم املكون من ذيلي حوت عمالقني يخرجان
من املاء ،يف حديقة تقع حتت �سكة القطار املعلق.
وق��د جن��ا ال���س��ائ��ق ال ��ذي ك��ان مب �ف��رده يف ال �ق �ط��ار ،من
احلادث من دون �إ�صابة.
وبينّ التحقيق يف احل��ادث �أن القطار كان ي�سري ب�سرعة
 57ك�ي�ل��وم�ترا يف ال���س��اع��ة يف مقطع ي�ج��ب �أال تتعدى
ال�سرعة فيه  35كيلومرتا يف ال�ساعة.
و�أ� �ش��ارت ال�شركة امل�س�ؤولة ع��ن النقل ال�ع��ام يف روتردام
و�ضواحيها (ريت) يف بيان �إىل �أن احلادث وقع يف م�سار
ف��رع��ي ،ل�ك��ن ال���س��رع��ة امل���س�م��وح ب�ه��ا ك��ان��ت ت� ��وازي تلك
املعتمدة على م�سار رئي�سي� ،أي  70كيلومرتا يف ال�ساعة،
فيما كان يجب �أال تتعدى  35كيلومرتا يف ال�ساعة.
وق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام لهيئة ري��ت موري�س �أون ��ك الدرا�سة
تظهر �أن�ن��ا ف�شلنا يف ن�ق��اط ع��دة .و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان بعد
احل��ادث مبا�شرة ،اتخذنا �إج��راءات تقنية للح�ؤول دون
تكرار ما ح�صل :وقد بات امل�سار املعني خارج اخلدمة.

تز ّيف خطفها وتطلب فدية من عائلتها
تو�صلت �سيدة م�صرية ،من حمافظة الدقهلية ،م�ؤخرا ،خلطة
�شيطانية للهروب م��ع ع�شيقها ،وذل��ك بتزييف خطفها وطلب
فدية من عائلتها.
وادعت ال�سيدة �أنها تعر�ضت للخطف ،وقامت ب�إر�سال مقطع فيديو
يظهرها وهي مقيدة على كر�سي داخل �شقة �سكنية ،م�شرية �إىل �أن
اخلاطف طلب فدية قيمتها ن�صف مليون جنيه من عائلتها.
وقال م�صدر �أمني ،يف ت�صريحات خا�صة ملوقع "�سكاي نيوز عربية"،
�إن الأجهزة الأمنية مبديرية �أمن الدقهلية ،تلقت بالغا من �أحد
الأ�شخا�ص ،ويدعى �أحمد ( 44عاما يعمل مزارعا) ،ومقيم بقرية
يداوى التابعة ملركز املن�صورة ،يفيد فيه بتغيب زوجته البالغة من
العمر  35عاما ،منذ التا�سع من يوليو اجلاري.
و�أ��ش��ار �إىل �أن�ه��ا اختفت �أث�ن��اء توجهها مل�ساعدة �إح��دى قريباتها
يف جتهيز �شقة الزوجية ،لكنها مل ت�صل لقريبتها ومل تعد �إىل
منزلها.
و�أ�ضاف امل�صدر� ،أن التحريات �أك��دت و�صول ر�سائل على تطبيق
"وات�ساب" من هاتف الزوجة الغائبة �إىل هاتف �شقيقتها ،املقيمة
يف ال�سعودية ،حتتوي على مقاطع فيديو لها وهي موثقة بحبال
وجتل�س على كر�سي بال�ستيكي.
وطلب �صاحب الر�سائل مبلغ � 500ألف جنيه من �شقيقتها مقابل
�إطالق �سراحها ،وهددها ب�أنه لو مت �إبالغ ال�شرطة ف�إنها �ستتعر�ض
للأذى.

كورونا يزيد فجوة
الرثوة يف بريطانيا
�أظ � � �ه� � ��ر ب � �ح� ��ث م� � ��ن م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة
ريزوليو�شن فاوندي�شن البحثية �أن
زيادة يف �سوق الإ�سكان يف بريطانيا
وارتفاع �أ�سعار الأ�سهم العاملية �أديا
�إىل مكا�سب غري متوقعة للأ�سر
ذات الدخل املتو�سط والأكرث ثراء
خالل جائحة فريو�س كورونا.
وارتفعت ثروة الأ�سرة الربيطانية
املتو�سطة  7800جنيه �إ�سرتليني
( 10800دوالر) ب�سبب ارتفاع
�أ�سعار الأ�صول ،و�أي�ضا بدرجة �أقل،
ب�سبب انخفا�ض الإن�ف��اق اليومي
على الرغم من مواجهة بريطانيا
لأ�سو�أ تباط�ؤ اقت�صادي منذ �أكرث
من  300عام يف عام .2020
وق � � � � ��ال ج � � � ��اك ل � � �ي � ��زيل  ،كبري
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي�ي��ن يف م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة
ري��زول �ي��و� �ش��ن "�أُجربت العديد
م��ن الأ��س��ر على االدخ��ار ب��دال من
الإن �ف ��اق �أث �ن��اء ع�م�ل�ي��ات الإغ�ل�اق
بينما ا��س�ت�م��رت �أ��س�ع��ار امل �ن��ازل يف
االرتفاع حتى مع انخفا�ض �ساعات
العمل" .وج��اءت �أكرب ن�سبة زيادة
يف ال �ث ��روة مل ��ن ه ��م يف منت�صف
ق��ائ �م��ة ت ��وزي ��ع ال �ث ��روة وال ��ذي ��ن
ارت �ف �ع��ت ق �ي �م��ة � �ص��ايف �أ�صولهم
ت�سعة يف املئة �إىل  80500جنيه
لل�شخ�ص البالغ نتيجة ارتفاع حاد
يف �أ�سعار امل�ساكن.
وارتفعت �أ�سعار املنازل يف بريطانيا
 9.9%يف ال�ع��ام حتى م��ار���س �آذار
يف �أك�ب��ر زي � ��ادة م �ن��ذ ع ��ام 2007
مدعومة بخف�ض �ضرائب �شراء
ال� �ع� �ق ��ارات وزي � � ��ادة ال �ط �ل��ب على
امل �ن��ازل الأك�ث��ر ات���س��اع��ا املنا�سبة
للعمل من املنزل.
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بيتزا حم�ضرة � ً
آليا على يد روبوت

عار�ضة �أزياء تقدم ابتكار امل�صممة فريجيني فيارد كجزء من عر�ض جمموعة هوت كوتور لدار الأزياء �شانيل يف باري�س( .رويرتز)

طاهي امللكة �إليزابيث يك�شف و�صفته ال�سرية

�شارك طاهي �سابق للملكة الربيطانية �إليزابيث و�صفته ال�سرية لإعداد
�شريحة اللحم املف�ضلة للملكة .ويف حديث ل�صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية،
�شارك جيف بيكر طاهي التطوير التنفيذي يف � Farmison & Coأهم
ن�صائحه حول طهي اللحوم .و�أو�ضح بيكر قم ب�إعداد جميع الأدوات التي
حتتاجها للعمل م�سبقًا ،فاملقالة الثقيلة هي خياري املف�ضل عند الطهي
يف الداخل ،وحتتاج �أي�ضاً �إىل ملقط جيد وملعقة للدهن .ويو�صي اخلبري
�أو ًال ب�إح�ضار اللحم �إىل درجة حرارة الغرفة ،وهذا مي ّكن �شريحة اللحم
من الطهي ب�شكل �أكرث توازناً ،وي�ساعد يف تكوين �شكل خارجي منا�سب.
وعندما يتعلق الأمر بطهي اللحم� ،أو�ضح جيف "بالن�سبة ل�شرائح اللحم
الأقل ده ًنا� ،ضع الدهن �أو الزيت مبا�شرة على اللحم ولي�س على املقالة،
وتتبيل اللحم بوفرة بامللح قبل الطهي" .و�أ�ضاف جيف "يجب طهي اللحم
على نار عالية من جميع اجلوانب قبل تقليل احلرارة ملوا�صلة الطهي .كما
يجب �إراحة �شريحة اللحم دائ ًما ملدة ن�صف وقت الطهي على الأقل ،وهذا
ي�سمح للحوم بالراحة قبل التقطيع ،بحيث تبقى الع�صائر الطبيعية يف
�شريحة اللحم" .و�شارك جيف � ً
أي�ضا �أ�شياء ال يجب عليك فعلها �أبدًا عندما
يتعلق الأمر بطهي قطعة اللحم ،و�أو�ضح ال تقم �أبدًا بطهي �شرائح اللحم
من درجة حرارة جممدة �أو حتى من الثالجة ،فهذا يقلل من الطراوة .ال
متلح �أي�ضاً �شريحة اللحم حتى تكون جاه ًزا للطهي ،لأن امللح �سي�سحب
الرطوبة ،لذا ت�أكد من تتبيلها �أثناء الطهي.

حو�ض �آرغني يف موريتانيا ..جنة الطيور والأ�سماك

على بعد حوايل  200كلم �إىل ال�شمال من العا�صمة املوريتانية نواك�شوط،
تقع حممية حو�ض �آرغني ،التي ت�صنفها اليون�سكو منذ عام � 1989ضمن
الرتاث الطبيعي العاملي .وعلى طول  180كلم من اجلنوب �إىل ال�شمال،
متتد املحمية على �شاطئ املحيط الأطل�سي من ر�أ���س تيمريي�س مبركز
مامغار �إىل خليج الكلب ،حيث جزيرة تيدرة ،قبلة ماليني الطيور املهاجرة
من �شتى �أ�صقاع العامل� .أن�شئت حممية حو�ض �آرغني عام  ،1976مع تزايد
وعي املوريتانيني ب�أهمية املنطقة وفرادتها و�ضرورة احلفاظ على تنوعها
البيئي .وقد لعب كل من العاملني الفرن�سي تيودور مونو وال�سوي�سري لوك
هوفمان دورا ب��ارزا يف لفت انتباه احلكومة املوريتانية �آن��ذاك �إىل �أهمية
�إن�شاء املحمية .وقد �صنفت املحمية �ضمن املناطق الرطبة ذات الأهمية
العاملة �ضمن اتفاقية رام�سار عام  ،1982قبل �أن تدرجها اليون�سكو بعد
ذلك ب�سبع �سنوات �ضمن الرتاث العاملي الذي جتب املحافظة عليه؛ و "هذا
يعطيها �أهمية كبرية وقيمة ا�ستثنائية ..فهي من �أك�بر املناطق امل�صنفة
�ضمن الرتاث العاملي يف �إفريقيا والعامل العربي" يقول م َّنا حممد �صالح
امل�ست�شار املكلف باالت�صال مبحمية حو�ض �آرغ�ين ،متحدثا ملوقع "�سكاي
نيوز عربية".

�سرقة جموهرات املمثلة
جودي تورنر
�� ُ�س��رق��ت جم��وه��رات امل�م�ث�ل��ة ال�بري�ط��ان�ي��ةجودي
تورنر �سميث يف مدينة كان الفرن�سية خالل
وج��وده��ا حل�ضور املهرجان ال�سينمائي الدويل،
وفق ما �أفادت ال�شرطة الق�ضائية يف مدينة ني�س
الفرن�سية.
و�أو��ض��ح م�صدر يف �أن التحقيق ج��ار يف املو�ضوع،
ومل ي�ك��ن وا��ض�ح�اً ع�ل��ى ال �ف��ور م��ا �إذا ك��ان��ت هذه
احل �ل��ي ع��ائ��دة للممثلة �أم �أن �ه��ا ا��س�ت�ع��ارت�ه��ا من
ع�لام��ة جت��اري��ة .و�أ� �ش��ار امل���ص��در �إىل �أن ال�سرقة
ار ُتكبت "اجلمعة يف غرفة الفندق ،وق��د ات�صلت
املمثلة وحميطها بال�شرطة خالل النهار" ،م�شرياً
�إىل �أن قيمة املجوهرات ال ت�صل �إىل ع�شرة �آالف
اليورو خالفاً ملا ذكرته معلومات �صحافية ،وهي
"لي�ست طائلة" مقارن ًة مع عمليات �سرقة �سابقة.
و�أ�ضاف امل�صدر" :ال ن�ستبعد �أي فر�ضية ،ال ميكننا
قول �أي �شيء حتى اللحظة".

يقدم مطعم يف و�سط باري�س جتربة مميزة لزبائنه �إذ
يتيح لهم تناول �شطائر بيتزا حم�ضرة على يد روبوت
م��ن دون �أي ت��دخ��ل ب���ش��ري ،م��ا ق��د ي���س� ّرع ف�ت��ح �صفحة
جديدة يف جمال املطاعم عنوانها "الطباخون الآليون".
ُي �ع��د م�ط�ع��م ب��ات��زي ال���ص�غ�ير ال��واق��ع يف ح��ي ب��وب��ور يف
العا�صمة الفرن�سية ،ث��اين مطعم من ه��ذا النوع يفتح
�أب��واب��ه ،بعد مطعم م�شابه اف ُتتح يف نوفمرب (ت�شرين
ال�ث��اين)  2019يف م��رك��ز "فال دوروب" للت�سوق �شرق
باري�س.
ويف ا�ستطاعة الروبوت يف مطعم "باتزي" ،الذي يعمل
خ�ل��ف واج �ه��ة زج��اج �ي��ة� ،صنع ب�ي�ت��زا يف غ���ض��ون خم�س
دق��ائ��ق ،على م��ر�أى من ال��زب��ون ال��ذي ير�سل طلبه عرب
جهاز �آيل مو�ضوع يف املكان.

اختبار لقيا�س ال�سكر يف الدم دون �أمل

ق ��ال ع�ل�م��اء �أ� �س�ترال �ي��ون �إن �ه��م ط� ��وروا �أف�ضل
اختبار لقيا�س م�ستوى ال�سكر يف ال��دم ملر�ضى
داء ال���س�ك��ري ،وه��و ع�ب��ارة ع��ن �شريط يفح�ص
م�ستويات اجللوكوز عن طريق اللعاب.
وعادة ما يقوم مر�ضى ال�سكري بوخز �أ�صابعهم
عدة مرات يف اليوم ثم و�ضع قطرة دم على �شريط
اختبار وذل��ك ملراقبة م�ستويات ال�سكر يف الدم
وال�سيطرة عليها .ل��ذا ي�ح��اول بع�ض امل�صابني
بداء ال�سكري جتنب هذه العملية تفاديا للأمل
وتقليل عدد االختبارات قدر الإمكان.
ولكن االختبار اجلديد يعمل عن طريق �إدخال
�إن��زمي ي�ستطيع الك�شف عن وج��ود اجللوكوز يف
جهاز ميكنه بعد ذل��ك نقل وحت��دي��د م�ستويات
اجللوكوز ،وذلك ح�سبما قال بول دا�ستور �أ�ستاذ
الفيزياء بجامعة نيوكا�سل يف �أ�سرتاليا وقائد
الفريق الذي ابتكر االختبار.
وق��ال دا�ستور "�أف�ضل اختبار لقيا�س م�ستوى

اجللوكوز يف الدم هو ما ال ي�ستلزم وخزا".
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا االخ �ت �ب��ار "يفتح ال �ب��اب �أمام
اختبارات لقيا�س م�ستويات اجللوكوز يف الدم دون
�أمل وبتكلفة منخف�ضة ،ون�أمل كذلك يف نتائج
�أف�ضل كثريا ملن يعانون من داء ال�سكري".
وم�ضى قائال �إن االختبار اجلديد اب ُتكر مبح�ض
ال�صدفة بينما ك��ان يعمل العلماء على خاليا
�شم�سية.
وح �� �ص��ل امل �� �ش��روع ع �ل��ى مت��وي��ل م ��ن احلكومة
الأ��س�ترال�ي��ة يبلغ  6.3مليون دوالر �أ�سرتايل
( 4.7م�ل�ي��ون دوالر �أم��ري �ك��ي) لإق��ام��ة من�ش�أة
لإنتاج املعدات الالزمة لالختبار عند االنتهاء
من التجارب ال�سريرية.
وق� ��ال دا� �س �ت��ور �إن� ��ه مي �ك��ن ن �ق��ل التكنولوجيا
اجلديدة وا�ستخدامها يف اختبارات كوفيد-19
وم�سببات احل�سا�سية وم�ستويات الهورمونات
والك�شف عن الأورام.

�سلمى حايك تخطف الأنظار
يف مهرجان كان
ك وزوجها فران�سوا هرن ي يف مدينة كان الفرن�سية
�أط ّلت النجمة العاملية �سلمى حاي 
و�سط احتفاالت املدينة مبهرجان كان ال�سينمائي و�أ�سبوع املو�ضة ،ووحافظ هرني على
الإجراءات الالزمة مرتديًّا الكمامة ل�سالمته منفريو�س كورونا.
ويف ��س�ي��اق مت�صل � �ص��در ف�ي�ل��م �سلمى ح��اي��ك اجل��دي��د the Hitman's Wife's
 ،Bodyguardوت�صدر �شباك التذاكر الأمريكي ،حيث ت�شارك �سلمى يف تكملة فيلم
 The Hitman’s Bodyguardالذي طرح عام  ،2017وح�صد  176مليون دوالر
يف جميع �أنحاء العامل ،ي�شهد فيلم احلركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s
 ،"Bodyguardعودة احلار�س ال�شخ�صي مايكل بري�س ،الذي يلعبه رينولدز والقاتل
داريو�س كينكيد ،الذي يلعبه جاك�سون ،يف مهمة �أخرى تهدد حياتهما  ،هذه املرة ان�ضمت
�إليها زوجة داريو�س �سونيا ،والتي تلعب دورها حايك ،كما ي�شارك يف البطولة النجمان
�أنطونيو بانديرا�س ومورجان فرميان.

�إيرانيون يبحثون عن
لقاح كورونا يف �أرمينيا
بعد رحلة برية ا�ستمرت لأكرث من
ت�سع �ساعات ،حمل خاللها املواطن
الإي��راين �شيرّ زاد �أمينكداد والديه
امل ُ�� �س �ن�ين م��ن م��دي �ن��ة ط �ه��ران �إىل
"معرب نوردوز" احل��دودي الفا�صل
بني �إيران و�أرمينيا ،ا�ضطر الثالثة
�إىل االنتظار هناك �أكرث من خم�سة
ع�شر �ساعة ،بانتظار حلول دورهم
ل�ل�ع�ب��ور واحل �� �ص��ول ع�ل��ى التطعيم
� �ض��د ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا امل�ستجد.
وي � �ت ��دف ��ق ع � �� � �ش ��رات الآالف من
املواطنني الإيرانيني �إىل هذا املعرب،
لل�سفر �إىل �أرمينيا واحل�صول على
ج ��رع ��ات ال �ت �ط �ع �ي��م � �ض��د فريو�س
كورونا ،والأ�شكال احلديثة املتحورة
م �ن��ه ،ال �ت��ي � �ص ��ارت ت �غ��زو خمتلف
مناطق �إيران ،حتى �أن  14حمافظة
�إيرانية �صارت يف املنطقة احلمراء.
ي�ع�بر �أم �ي �ن �ك��داد ع��ن ا��س�ت�ي��ائ��ه من
�أو��ض��اع �آالف املنتظرين على املعرب
احلدودي يف حديث مع "�سكاي نيوز
عربية" ،وقال" :يعي�ش والداي معنا
يف نف�س البيت ،و�أن��ا �أخ�شى عليهم
م��ن الإ� �ص��اب��ة ب��ال��وب��اء ،ال� ��ذي قد
ي ��ؤدي بحياتهما ال �سمح اهلل ،ف�أنا
وزوجتي و�أوالدي نخرج من البيت
ب�شكل ي��وم��ي ،ويُ�ستحال �أن نحمي
�أن�ف���س�ن��ا ب�شكل م�ؤكد" .و�أ�ضاف:
"منذ �ستة �أ�شهر مل يح�صل والداي
على التطعيم داخل البالد ،بالرغم
من �إمتامنا لكل الإجراءات وجتاوز
ع �م��ره �م��ا ال �� �س �ت�ين ع ��ام � �اً� ،إذ من
ال��وا� �ض��ح �أن الأع � ��داد امل �ت��وف��رة من
ا ُ
حل�ق��ن ال تكفي �إال �أع� ��داداً قليلة،
فكان اللجوء �إىل خيار ال�سفر �إىل
�أرمينيا ح ً
ال وحيداً بالن�سبة لنا".

