تقدير ًا ملكانة الإمارات ودبي يف حفظ الرتاث والتميز يف ت�صميم و�إدارة املتاحف

�ص 11

املجل�س الدويل للمتاحف ير�شح دبي �ضمن ثالث
مدن عاملية ال�ست�ضافة م�ؤمتره العام �آيكوم 2025

برعاية من�صور بن زايد  ..مهرجان
ليوا للرطب ينطلق اليوم

•• دبي-ام:

تقديراً ملكانة دولة الإم��ارات ودور دبي البارز يف جمال حفظ الرتاث ،وما متتلكه
من بنية حتتية متقدمة يف جمال ت�صميم و�إدارة املتاحف العاملية ،اختار املجل�س
ال��دويل للمتاحف �آيكوم دبي �ضمن القائمة املر�شحة ال�ست�ضافة امل�ؤمتر ال�سابع
والع�شرين للمجل�س للعام  ،2025والذي ُيعَدُّ �أكرب م�ؤمتر دويل يف جمال املتاحف
يف العامل .وت�ضم القائمة ثالث مدن �سيتم الت�صويت عليها يف نوفمرب من العام
اجل��اري ،حيث مت اعتماد ق��رار الرت�شيح يف اجتماع اللجنة التنفيذية للمجل�س
الدويل للمتاحف الذي عُقد افرتا�ضياً م�ؤخرا بح�ضور  170ع�ضوا من 118
دولة.ويعد املجل�س ال��دويل للمتاحف ال��ذي ت�أ�س�س يف العام  1946حتت مظلة
الأمم املتحدة ،منظمة عاملية متخ�ص�صة يف جمال املتاحف وتطويرها والتن�سيق
فيما بينها ،وي�ضم يف ع�ضويته ما يزيد على � 50ألف متخ�ص�ص من  122دولة،
(التفا�صيل �ص)5
وما يقارب � 20ألف متحف حول العامل.
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
الرئي�س الفرن�سي باليوم الوطني لبالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
ح�ف�ظ��ه اهلل ب��رق�ي��ة تهنئة �إىل ف�خ��ام��ة �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون رئي�س
اجلمهورية الفرن�سية ،وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س
�إميانويل ماكرون.
حممد بن را�شد خالل زيارته مقر القيادة العامة ل�شرطة دبي (وام)

خالل زيارته مقر القيادة العامة ل�شرطة دبي:

رئي�س الدولة يعني ماجد امل�سمار مديرا عاما للهيئة حممد بن را�شد� :أمن املجتمع و�سالمة �أفراده وم�ؤ�س�ساته م�س�ؤولية
العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت و احلكومة الرقمية
كبرية يحملها �أبناء الوطن بكل اقتدار و�أمانة و�إخال�ص

•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل مر�سوما احت��ادي��ا بتعيني �سعادة املهند�س م��اج��د �سلطان
امل�سمار مديرا عاما للهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت واحلكومة
الرقمية.
و �شغل املهند�س ماجد امل�سمار من�صب نائب مدير عام الهيئة لقطاع
االت�صاالت منذ التحاقه بها يف  ،2010وهو حا�صل على بكالوريو�س
(التفا�صيل �ص)3
العلوم يف الهند�سة الكهربائية.

•• دبي -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي ،رع��اه اهلل� ،أن املنظومة
الأمنية عالية الكفاءة التي جنحت دولة الإم��ارات يف توطيد �أركانها
و�أمدتها بكافة املقومات التي متكنها من �أداء ر�سالتها على الوجه
الأكمل ،تعد من �أهم ركائز م�سرية التنمية ال�شاملة يف الدولة يف �ضوء
الدور الكبري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية يف حفظ مقدرات الوطن

و�صون مكت�سباته التنموية و�إنفاذ القانون و�ضمان �أعلى م�ستويات
ال�سالمة للمجتمع بكافة مكوناته من مواطنني ومقيمني وكذلك
الزوار ويف خمتلف الأوقات و�ضمن �شتى الظروف.
وث ّمن �صاحب ال�سمو �إجنازات �شرطة دبي والأجهزة الأمنية ودورها
الوطني امل�شرف وقال :الأمن ركيزة �أ�سا�سية لتقدم املجتمع ومطلب
رئي�سي للتنمية و�ضمانة مهمة لإجناح �أهدافها ..ونحن مطمئنون �أن
م�س�ؤولية حفظ �أمن املجتمع و�سالمة �أفراده وم�ؤ�س�ساته يحملها �أبناء
(التفا�صيل �ص)2
الوطن بكل اقتدار و�أمانة و�إخال�ص.

ال�سي�سي ي�ستقبل رئي�س الوزراء املكلف والقاهرة ت�سعى لإن�شاء جمموعة اقت�صادية دولية لدعم لبنان

حممد بن را�شد ي�أمر بالإفراج عن 520
نزيال مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك

•• دبي-وام:

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء "رعاه اهلل" ب�صفته حاكما لإمارة دبي
بالإفراج عن  520نزيال من نزالء املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية
يف دبي ومن خمتلف اجلن�سيات وذلك مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى
املبارك.
و �أكد �سعادة امل�ست�شار ع�صام عي�سى احلميدان النائب العام لإمارة
دب��ي �أن �أم��ر الإف��راج ال�صادر عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم يعود �إىل حر�ص �سموه يف مثل هذه املنا�سبات على
�إدخال البهجة و ال�سرور على نفو�س ذوي امل�شمولني وعائالتهم.
(التفا�صيل �ص)2

نقلته طائرة خا�صة برفقة �أربعة مرتزقة كولومبيني

احلريري يقدم �إىل عون ت�شكيلة احلكومة اجلديدة وينتظر رده اليوم هايتي� :سانون ،العقل املدبر لالغتيال �أم جمرد بيدق...؟
•• عوا�صم-وكاالت:

ق� ��ال رئ �ي ����س ال � � ��وزراء اللبناين
امل �ك �ل��ف � �س �ع��د احل ��ري ��ري �أم�س
الأربعاء �إنه قدم ت�شكيلة حكومية
�إىل الرئي�س مي�شال ع��ون ت�ضم
 24وزيرا وينتظر رده اخلمي�س،
لإنهاء ما يقرب من ت�سعة �أ�شهر
م ��ن اجل � �م ��ود ووق� � ��ف االنهيار
االقت�صادي.
وق��ال احل��ري��ري بعد اجتماع مع
ع��ون بالن�سبة يل ه��ذه احلكومة
ق � ��ادرة ع �ل��ى ال� �ب ��دء بالنهو�ض،
تقوم بالبلد ،والبدء بالعمل على
وقف االنهيار ،ومتنيت جوابا من
فخافة الرئي�س غدا (اليوم) على
الأمر مقت�ضاه.
ويف القاهرة �أكد الرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي ،الأربعاء،
دع � ��م ب �ل ��اده ال� �ك ��ام ��ل للم�سار
ال���س�ي��ا��س��ي ال ��ذي ي�ت�ب�ن��اه رئي�س
احلكومة املكلف �سعد احلريري،
م��ن �أج��ل ا�ستعادة اال��س�ت�ق��رار يف
لبنان يف وقت نقلت قناة احلدث-
العربية ،عن م�صادر ب�أن القاهرة
��س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى �إن �� �ش��اء جمموعة
اقت�صادية دولية لدعم لبنان.
وقالت الرئا�سة امل�صرية يف بيان:

ميلي�شيا احل��وث��ي تخطط
لال�ستيالء على عقارات �صنعاء

•• �صنعاء-وكاالت:

ك �� �ش �ف��ت م �� �ص ��ادر يف العا�صمة
ال �ي �م �ن �ي��ة � �ص �ن �ع��اء ع ��ن خمطط
ح��وث��ي ل�ل���س�ي�ط��رة ع �ل��ى مكاتب
ال � �ع � �ق� ��ارات وج� �م� �ي ��ع الأع � �م� ��ال
املت�صلة مبهنة ال�سم�سرة يف بيع
و� �ش��راء الأرا� �ض��ي وال �ع �ق��ارات يف
مناطق �سيطرة امليلي�شيات.
و�أو� �ض �ح��ت امل �� �ص��ادر �أن الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل ��أرا� � �ض� ��ي التابعة
ل�ل�م�ي�ل�ي���ش�ي��ات احل��وث �ي��ة ب�صدد
�إع� � ��داد م �� �ش��روع الئ �ح��ة خا�صة
بتنظيم مهنة املكاتب العقارية،
مبزاعم تنظيم ن�شاط هذه املهنة
من كافة اجلوانب ،وفق ما نقلت
وكالة خرب.
ب�ح���س��ب امل �� �ص��ادر ف � ��إن املخطط
احل ��وث ��ي ي�ت���ض�م��ن و� �ض��ع قيود
ع�ل��ى ن���ش��اط م�ك��ات��ب العقارات،
منها ع��دم ال�سم�سرة يف �أي من
الأ�� �ص ��ول ال �ع �ق��اري��ة ق �ب��ل �إب�ل�اغ
امل�شرف احلوثي.

الرئي�س امل�صري خالل ا�ستقباله احلريري
ا��س�ت�ق�ب��ل ال��رئ �ي ����س ع �ب��د الفتاح م�ؤكدا دعم م�صر الكامل للم�سار م�ن�ه��ا ح��ال �ي��ا ،ب� ��إع�ل�اء م�صلحة
ال�سي�سي �سعد احل��ري��ري ،املكلف ال �� �س �ي��ا� �س��ي ل� �ل� �ح ��ري ��ري ال� ��ذي لبنان الوطنية ،مبا ي�ساعد على
ب��رئ��ا� �س��ة احل �ك��وم��ة اللبنانية ،ي �ه��دف ال��س�ت�ع��ادة اال� �س �ت �ق��رار يف �صون م�ق��درات ال�شعب اللبناين
وذل� ��ك ب �ح �� �ض��ور � �س��ام��ح �شكري ل�ب�ن��ان وال�ت�ع��ام��ل م��ع التحديات ال�شقيق ووحدة ن�سيجه الوطني.
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ،وع�ب��ا���س كامل الراهنة ،ف�ضال عن جهود ت�شكيل و�أ�ضاف البيان �أن احلريري �أ�شاد
رئي�س املخابرات العامة.
احل� �ك ��وم ��ة ،م ��ع �أه �م �ي��ة تكاتف بجهود م�صر احلثيثة وال�صادقة
و��ص��رح املتحدث الر�سمي با�سم م �� �س��اع��ي اجل �م �ي��ع ل �ت �� �س��وي��ة �أي حل�شد الدعم الدويل للبنان على
رئا�سة اجلمهورية ب��أن ال�سي�سي خالفات يف ه��ذا ال�سياق لإخراج �شتى الأ��ص�ع��دة يف ظ��ل ا�ستمرار
رح��ب ب�سعد احلريري يف م�صر ،ل�ب�ن��ان م��ن احل��ال��ة ال �ت��ي يعاين التحديات ال�صعبة التي يواجهها

لندن تفر�ض ارتداء الكمامات يف املوا�صالت العامة

االحتاد الأوروبي % 90 :من الفريو�سات املنت�شرة �ستكون من نوع دلتا
•• عوا�صم-وكاالت:

ق ��ال ��ت ه �ي �ئ��ة ت �ن �ظ �ي��م الأدوي � � ��ة
يف �أوروب� � � ��ا �أم� �� ��س الأرب � �ع � ��اء �إن
� � �س�ل��ال� ��ة دل� � �ت � ��ا م� � ��ن ف�ي��رو�� ��س
كورونا �ست�شكل  90يف املئة من
ال �� �س�لاالت امل�ن�ت���ش��رة يف االحت ��اد
الأوروبي بحلول نهاية �أغ�سط�س
�آب.و�أ�ضافت الهيئة �أن احل�صول
ع �ل��ى ج��رع �ت�ي�ن م ��ن اللقاحات
امل � �� � �ض� ��ادة ل� �ل� �ف�ي�رو� ��س �سيوفر
احل �م��اي��ة�إىل ذل ��ك ،ط�ل��ب عمدة
ل�ن��دن م��ن الهيئة امل���ش��رف��ة على
خدمات النقل يف العا�صمة فر�ض
ا�ستخدام الكمامات يف احلافالت
والقطارات ك�شرط ال�ستخدامها،
ب�ع��د رف ��ع ال �ق �ي��ود ال�ق��ان��ون�ي��ة يف
�إجن� �ل�ت�را يف  19يوليو.وقال
� �ص��ادق خ ��ان ،الأرب �ع ��اء� ،إن ��ه غري
م�ستعد ل�ت�ع��ري����ض م�ستخدمي
و�سائل النقل يف العا�صمة للخطر

ركاب يرتدون الكمامات �أثناء �سفرهم يف مرتو �أنفاق لندن( .ا ف ب)
ب�إلغاء القواعد اخلا�صة بارتداء �سابق �أن معظم القيود املفرو�ضة
الكمامات� .سيكون مبقدور قوة لكبح تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا يف
�إن� �ف ��اذ ال �ق��ان��ون م �ن��ع رك � ��وب �أو �إجن � �ل �ت�را ،مب ��ا يف ذل� ��ك ارت � ��داء
خ��روج الركاب الذين ال يرتدون الكمامات الإج �ب��اري يف العديد
الكمامات �أث�ن��اء ا�ستخدام مرتو م��ن الأم��اك��ن ال�ع��ام��ة الداخلية،
الأنفاق واحلافالت والتزام،
�ستنتهي �ضمن املرحلة الأخرية
وكان رئي�س ال��وزراء الربيطاين ،م��ن خ��ري�ط��ة ال �ط��ري��ق للخروج
بوري�س جون�سون ،قد �أكد يف وقت من الإغالق.

ال���ش�ع��ب ال �ل �ب �ن��اين ،خ��ا��ص��ة على
امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي،
م��ؤك��دا اع�ت��زاز لبنان بالعالقات
التاريخية الوطيدة التي تربط
ال��دول �ت�ي�ن ال���ش�ق�ي�ق�ت�ين ،والتي
ت�ق��وم على �أ��س����س م��ن الت�ضامن
والأخ � ��وة ،وت�ق��دي��ر ب�ل�اده للدور
امل�صري احليوي كركيزة �أ�سا�سية
يف حفظ اال�ستقرار بها واملنطقة
العربية ككل.
ووف� ��ق امل �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي ف� ��إن
اللقاء ت�ن��اول ا�ستعرا�ض امل�شهد
ال�سيا�سي اللبناين ،بالإ�ضافة �إىل
�سبل تعزيز �أطر التعاون الثنائي
القائمة بني البلدين ال�شقيقني،
ومناق�شة تطورات �أبرز الأو�ضاع
الإقليمية.
�إىل ذلك ،التقى الرئي�س اللبناين
ال �ع �م��اد م�ي���ش��ال ع ��ون الأرب� �ع ��اء،
ب ��امل ��وف ��د ال ��رئ ��ا�� �س ��ي الفرن�سي
باتريك دوريل.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعالم
اللبنانية فقد ا�ستعر�ض اجلانبان
العالقات اللبنانية  -الفرن�سية
وال� �ت� �ط ��ورات امل�ت���ص�ل��ة ب ��الأزم ��ة
احل�ك��وم�ي��ة وحت���ض�يرات م�ؤمتر
دع��م لبنان وال�شعب اللبناين يف
بداية �أغ�سط�س (�آب) املقبل.

•• الفجر -ن��ورم��ان لي�سرت
–ترجمة خرية ال�شيباين

ات �ه��م ق��ائ��د ال �� �ش��رط��ة الوطنية
يف ه ��اي� �ت ��ي ال� �ق� �� ��س الإجن� �ي� �ل ��ي
ك��ري �� �س �ت �ي��ان �إمي ��ان ��وي ��ل �سانون
ب �ل �ع��ب دور م ��رك ��زي يف اغتيال
الرئي�س جوفينيل موي�س .وقد
عرثت ال�شرطة على قبعة عليها
�شعار وك��ال��ة مكافحة املخدرات
الأمريكية ،و� 20صندو ًقا من
ال��ر� �ص��ا���ص ،و�أج � ��زاء ب�ن��دق�ي��ة يف
منزل �سانون.
هايتي الأ�صل ،مقيم يف فلوريدا،
�سانون غ�ير م�ع��روف للأو�ساط
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ه��اي �ت �ي��ة .ويعتقد
�أق � ��ارب � ��ه �أن� � ��ه ت �ع��ر���ض للخداع
وال� �ت�ل�اع ��ب م ��ن ق �ب��ل العقول
املدبرة احلقيقية وراء االغتيال.
وا�ستقبل اتهامه كمحر�ض على

رئي�س ال�شرطة الوطنية الهايتية ليون ت�شارلز يتحدث يف م�ؤمتر �صحفي
امل�ؤامرة بالده�شة من قبل النا�س م�ؤخ ًرا" ،قال �إنه �أر�سله اهلل ليحل
الذين يعرفون الق�س 63 ،عامًا ،حمل موي�س" .وبح�سب ما ي�شاع،
ج � �ي � �دًا .ي� �ق ��ول � �ص��دي��ق مقرب فقد قيل له �إن اخلطة تهدف �إىل
ل�سانون� ،إنه �ساذج للغاية ويفتقر اعتقال جوفينيل موي�س لتثبيته
�إىل الب�صرية .ووف � ًق��ا مل�صدر يف مكانه ولي�س قتله( .التفا�صيل
نيويورك تاميز حتدث �إىل �سانون �ص)15

روحاين :قادرون على تخ�صيب
اليورانيوم بن�سبة  90باملئة

•• طهران-وكاالت

�أزم��ة تيغراي� ..أب��ي �أحمد
يتوعد ب�صد هجمات الأعداء
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

وعد رئي�س الوزراء �أبيي �أحمد ،يوم
الأرب� �ع ��اء ،ب���ص��د ه�ج�م��ات الأع� ��داء
ب�ع��د ه�ج��وم ج��دي��د للمتمردين يف
تيغراي املنطقة الواقعة يف �أق�صى
�شمال �إثيوبيا وت�شهد حربا و�أزمة
متفاقمة منذ ثمانية �أ�شهر.
وق � ��ال �أب � ��ي يف ب� �ي ��ان ع �ل��ى تويرت
��س�ن��داف��ع ع��ن �أن�ف���س�ن��ا ون���ص��د هذه
الهجمات م��ن �أع��دائ�ن��ا الداخليني
واخل ��ارج� �ي�ي�ن ب �ي �ن �م��ا ن �ع �م��ل على
ت�سريع اجلهود الإن�سانية.
وك � ��ان رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء الإثيوبي
ق��د �أط �ل��ق يف ال��راب��ع م��ن نوفمرب
عملية ع�سكرية يف تيغراي لطرد
ال�سلطات التي متثل جبهة حترير
�شعب ت�ي�غ��راي ون��زع �سالحها بعد
�أ�شهر من التوتر .و�أعلنت احلكومة
الإث �ي��وب �ي��ة ان�ت���ص��اره��ا ب�ع��د دخول
اجلي�ش ال�ف�ي��درايل �إىل العا�صمة
الإقليمية ميكيلي يف  28نوفمرب.

قافلة من القوات اخلا�صة الأفغانية خالل مهمة �إنقاذ ل�ضباط �شرطة
حا�صرتهم طالبان يف قندهار (رويرتز)

طالبان تعدم  22من الكوماندوز
الأفغاين بعد ا�ست�سالمهم

•• كابول-وكاالت:

�أكدت وزارة الدفاع الأفغانية �أن م�سلحني حلركة طالبان �أعدموا 22
عن�صرا من قوات الكوماندوز بعد ا�ست�سالمهم.
�إىل ذلك ،قالت الوزارة ،يف بيان� ،إن جمموعة من عنا�صر القوات اخلا�صة
ت�ضم � 22شخ�صا كانت تقاتل م�سلحني لطالبان يف حمافظة فرياب،
وبعد نفوذ الذخائر قررت وحدة الكوماندوز اال�ست�سالم للحركة.
و�أمر مقاتلو طالبان عنا�صر القوات اخلا�صة بخلع �سرتاتهم الواقية
من الر�صا�ص وم��ن ثم �أطلق امل�سلحون النريان عليهم ما �أ�سفر عن
مقتلهم.
و�سبق �أن ن�شرت �شبكة  CNNمقاطع فيديو قالت �إنها توثق عملية
قتل  22عن�صرا من قوات "الكوماندوز الأفغانية مبدينة دولة �آباد يف
والية فرياب.
ووقع احل��ادث يوم  16يونيو ،و�أك��د ال�صليب الأحمر العثور على 22
جثة لعنا�صر القوات اخلا�صة يف تلك املنطقة.

ق ��ال ال��رئ �ي ����س الإي � � ��راين ح�سن
روح � ��اين ،الأرب� �ع ��اء� ،إن طهران
ميكنها تخ�صيب اليورانيوم حتى
درج��ة نقاء ت�صل �إىل  90باملئة،
�إذا احتاجت لذلك.
ي�أتي هذا الت�صريح و�سط جهود
�إي� ��ران وال �ق��وى ال�ع��امل�ي��ة ال�ست،
لإح �ي��اء االت �ف��اق ال �ن��ووي املوقع
عام  2015والذي ان�سحبت منه
وا�شنطن قبل � 3أعوام.
ونقلت وكالة مهر �شبه الر�سمية
للأنباء ،عن روحاين ،قوله خالل
اج �ت �م��اع ل �ل �ح �ك��وم��ة" :منظمة
الطاقة ال��ذري��ة الإي��ران�ي��ة قادرة
على تخ�صيب اليورانيوم بن�سبة
 20و 60باملئة ،وب�إمكانها �أي�ضا
التخ�صيب بن�سبة  90باملئة لو
احتاج مفاعلنا ذلك.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة
ال � ��ذري � ��ة ،ق ��د ذك� � ��رت الأ�� �س� �ب ��وع
امل��ا��ض��ي� ،أن �إي ��ران ب��د�أت بالفعل
�إنتاج معدن اليورانيوم املخ�صب،
يف خطوة ميكن �أن ت�ساعدها يف
ت �ط��وي��ر � �س�ل�اح ن � ��ووي ،يف حني
قالت ثالث دول �أوروبية �إن ذلك
ي�ه��دد حم��ادث��ات �إح �ي��اء االتفاق
النووي املوقع عام .2015
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حممد بن را�شد ي�أمر بالإفراج عن  520نزيال مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك �إ�سعاف دبي تبحث التحديات امل�ستقبلية للخدمات الإ�سعافية مع اجلهات املعنية
•• دبي-وام:

02

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء "رعاه اهلل" ب�صفته حاكما لإمارة دبي
بالإفراج عن  520نزيال من نزالء املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية
يف دبي ومن خمتلف اجلن�سيات وذلك مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى
املبارك.
و �أكد �سعادة امل�ست�شار ع�صام عي�سى احلميدان النائب العام لإمارة
دب��ي �أن �أم��ر الإف��راج ال�صادر عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم يعود �إىل حر�ص �سموه يف مثل هذه املنا�سبات على

�إدخ��ال البهجة و ال�سرور على نفو�س ذوي امل�شمولني وعائالتهم،
و�إع �م��اال مل�ب��د�أ �إت��اح��ة الفر�صة �أم��ام �أن��ا���س �أخ �ط ��أوا يف ح��ق �أنف�سهم
ومن حولهم باقرتاف �أفعال و�ضعتهم حتت طائلة القانون ،ملراجعة
�أنف�سهم والعودة �إىل حياتهم مرة �أخرى ك�أ�شخا�ص نافعني لأ�سرهم
وجمتمعهم يف �إط��ار م��ن االل �ت��زام الكامل بالقانون واالب�ت�ع��اد عن
خمالفة �أحكامه ب�أي �شكل من الأ�شكال.
و �أو�ضح �سعادة النائب العام لإمارة دبي �أن النيابة العامة با�شرت على
الفور التن�سيق مع القيادة العامة ل�شرطة دبي لتنفيذ �أمر الإفراج يف
�أ�سرع وقت لتمكني امل�شمولني بالعفو من م�شاركة ذويهم االحتفال
بعيد الأ�ضحى املبارك.

•• دبي  -وام:

بحثت م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف  -مع "هيئة �أبوظبي للدفاع املدين
" و "الإ�سعاف الوطني"  -التحديات التي تواجهها اخلدمات الإ�سعافية
وطرق حتويلها لفر�ص تعزز جودة اخلدمات مبا ي�ضمن �سعادة املتعاملني
واخلطط املو�ضوعة لإ�ست�ضافة "�إك�سبو  " 2020وامل�ب��ادرات امل�ستقبلية
امل�شرتكة .
جاء ذلك خالل لقاء �سعادة خليفة ال��دراي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
خلدمات الإ�سعاف مع كل من العميد حممد النعيمي رئي�س جلنة الإ�شراف
على خ��دم��ات الإ��س�ع��اف الوطني يف الإم ��ارات ال�شمالية ب��وزارة الداخلية
وامل�ق��دم ال��دك�ت��ورة ميثه ال��درع��ي م��دي��رة �إدارة الإ��س�ع��اف  -هيئة �أبوظبي

للدفاع املدين و�أحمد الهاجري الرئي�س التنفيذي لـ " الإ�سعاف الوطني"
وع��دد من امل�س�ؤولني واملخت�صني يف امليدان حيث ج��رى بحث الإجراءات
املرتبطة بتقارير احل��وداث والعمل على و�ضع �آليات موحدة بني اجلهات
املعنية.
و �أكد الدراي حر�ص الهيئات الوطنية على تفعيل ال�شراكات بني م�ؤ�س�سات
املجتمع وت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون والتن�سيق امل���ش�ترك ل�ت�ق��دمي خ��دم��ات نوعية
متكاملة تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة ومتابعتها الدائمة لنتائج
العمل امل�شرتك بني امل�ؤ�س�سات و�سبل تطويرها.
و �أ��ش��اد بتعاون امل�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية وج�ه��وده��ا لتحقيق تكامل
اخلدمات ومتيزها الفتا �إىل �أن االجتماع ي�أتي �ضمن برنامج اجتماعات
تن�سيقية م�شرتكة ملتابعة وتطوير الإجراءات واخلدمات.

خالل زيارته ملقر القيادة العامة ل�شرطة دبي:

حممد بن را�شد� :أمن املجتمع و�سالمة �أفراده وم�ؤ�س�ساته م�س�ؤولية كبرية يحملها �أبناء الوطن بكل اقتدار و�أمانة و�إخال�ص
•• دبي -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،أن املنظومة
الأم �ن �ي ��ة ع��ال �ي��ة ال �ك �ف ��اءة التي
جنحت دولة الإم��ارات يف توطيد
�أركانها و�أمدتها بكافة املقومات
ال�ت��ي متكنها م��ن �أداء ر�سالتها
على الوجه الأكمل ،تعد من �أهم
رك��ائ��ز م�سرية التنمية ال�شاملة
يف الدولة يف �ضوء ال��دور الكبري
ال��ذي تقوم ب��ه الأج�ه��زة الأمنية
يف حفظ مقدرات الوطن و�صون
م �ك �ت �� �س �ب��ات��ه ال �ت �ن �م��وي��ة و�إن� �ف ��اذ
القانون و�ضمان �أعلى م�ستويات
ال� ��� �س�ل�ام ��ة ل �ل �م �ج �ت �م��ع بكافة
مكوناته من مواطنني ومقيمني
وك� ��ذل� ��ك ال � � � ��زوار ويف خمتلف
الأوق��ات و�ضمن �شتى الظروف.
وث � ّم��ن �صاحب ال�سمو �إجن ��ازات
��ش��رط��ة دب��ي والأج �ه ��زة الأمنية
ودوره ��ا الوطني امل�شرف وقال:
" الأم��ن ركيزة �أ�سا�سية لتقدم
املجتمع ومطلب رئي�سي للتنمية
و�ضمانة مهمة لإجناح �أهدافها..
ون�ح��ن مطمئنون �أن م�س�ؤولية
ح �ف��ظ �أم � ��ن امل �ج �ت �م��ع و�سالمة
�أف� � � ��راده وم ��ؤ� �س �� �س��ات��ه يحملها
�أبناء الوطن بكل اقتدار و�أمانة
و�إخال�ص" .و�أثنى �صاحب ال�سمو
على م�ستوى الأداء الرفيع الذي
و�صلت �إل�ي��ه �شرطة دب��ي بف�ضل
اال� �س �ت �ث �م��ار امل���س�ت�م��ر يف ت�أهيل
الكادر ال�شرطي من خالل �أرقى
برامج التدريب وتبادل اخلربات
م��ع �أك�ف��أ الأج �ه��زة الأمنية حول
ال �ع��امل ،واحل��ر���ص ع�ل��ى اقتناء
�أحدث التقنيات الأمنية و�أكرثها
ت � �ق� ��دم � �اً وف ��اع� �ل� �ي ��ة وت ��وظ� �ي ��ف
التكنولوجيا املتطورة يف تقدمي
خدمات نوعية للجمهور وكذلك
احل � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى �أم � � ��ن املجتمع
وال�ت���ص��دي ب�ك��ل ح ��زم للجرمية
بكافة �أ�شكالها ،واال�ستفادة منها
يف �إجن��اح نهجها اال�ستباقي ملنع
اجلرمية قبل وقوعها ،لتحافظ
دبي على مكانتها بني �أكرث مدن

• الأمن ركيزة �أ�سا�سية لتقدم املجتمع ومطلب رئي�سي للتنمية و�ضمان �إجناح �أهدافها
• حتية �إعزاز وتقدير لكل عني ت�سهر على �أمن الوطن ..وكل جهد ي�صون �إجنازاته ويحمي مكت�سباته تر�سيخ ًا لأ�سباب رفعته
• �شرطة دبي من �أوائل اجلهات ال�شرطية عاملي ًا يف تطبيق منظومة الدرون بوك�س كم�ستجيب للبالغات اجلنائية واملرورية
العامل �أمناً و�سالمة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة �صاحب
ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رعاه
اهلل يرافقه �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم،
ويل ع �ه��د دب� ��ي و� �س �م��و ال�شيخ
م�ك�ت��وم ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م �ك �ت��وم ،ن��ائ��ب ح��اك��م دب� ��ي� ،إىل
م �ق��ر ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
دب� � ��ي ،ح �ي��ث ك � ��ان يف ا�ستقبال
�سموه ومرافقيه معايل الفريق
�ضاحي خلفان متيم ،نائب رئي�س
ال�شرطة والأم ��ن ال�ع��ام يف دبي،
ومعايل الفريق عبد اهلل خليفة
املري ،القائد العام ل�شرطة دبي،
وم���س��اع��دوه ،وع��دد م��ن مديري
الإدارات العامة وكبار ال�ضباط.
وق ��د �أع� ��رب ��س�م��وه ع��ن تقديره
ل �ل��دور امل �� �ش��رف ال ��ذي ق��ام��ت به
�شرطة دب��ي� ،إىل جانب خمتلف
الأج �ه��زة املعنية ،يف دع��م جهود
م �ك��اف �ح��ة ج��ائ �ح��ة كوفيد-19
وم ��ا ق��دم �ت��ه م ��ن خ ��دم ��ات دعم
وت�سهيالت للمواطنني واملقيمني
وال � � � ��زوار ،وم� ��ا � �ش��ارك��ت ب ��ه من

�إ�سهامات كان لها �أثرها الوا�ضح
يف �إجن ��اح تلك اجل �ه��ود ،ال�سيما
خ� �ل��ال ف� �ت��رة ت �ن �ف �ي��ذ برنامج
ال �ت �ع �ق �ي��م ال ��وط � �ن ��ي ،م� ��ا �� �س� � ّرع
م ��ن ت�ن�ف�ي��ذ ال�ب�رن��ام��ج يف دب ��ي،
و�أدى �إىل ع��ودة �أغ�ل��ب الأن�شطة
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة واحل� �ي ��ات� �ي ��ة �إىل
ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا خ �ل�ال وق� ��ت قيا�سي
باملعايري العاملية .وق��ال �سموه:
"حتية �إع��زاز وتقدير لكل عني
ت�سهر ع�ل��ى �أم ��ن ال��وط��ن ..وكل
ج�ه��د ي���ص��ون �إجن ��ازات ��ه ويحمي
م�ك�ت���س�ب��ات��ه ت��ر� �س �ي �خ �اً لأ�سباب
رفعته وتقدمه وازدهاره" .مركز
القيادة وال�سيطرة.
وب� � ��د�أ � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم� �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل مكتوم
زي� ��ارت� ��ه مل �ق��ر ال� �ق� �ي ��ادة العامة
ل�شرطة دبي بتفقد مركز القيادة
وال�سيطرة حيث ا�ستمع ل�شرح
ح� ��ول ال �ن �ظ��ام الآيل لت�صنيف
م �ن��اط��ق االخ �ت �� �ص��ا���ص ،وال� ��ذي
ي�ضمن حتقيق �سرعة اال�ستجابة
للبالغات وتقدمي خدمات �أمنية
احرتافية رفيعة امل�ستوى ب�سرعة
فائقة مبا ي�سهم يف رفع م�ستوى

ال�ط�م��أن�ي�ن��ة ل ��دى ج�م�ي��ع �أف� ��راد
املجتمع .ويعتمد ال�ن�ظ��ام الآيل
على �أنظمة الذكاء اال�صطناعي
من خالل حتليل كافة املعطيات
وار� �س ��ال ن�ت��ائ��ج ال�ت�ح�ل�ي��ل ب�شكل
ت�ل�ق��ائ��ي �إىل ال ��دوري ��ات االمنية
لتغيري منطقة مت��رك��زه��ا ،كما
ي�ق��وم ال�ن�ظ��ام بت�صنيف املناطق
الرئي�سية يف الإم��ارة وتق�سيمها
�إىل وح� � ��دات (�أ) و(ب) و(ج)
ب��ا� �س �ت �خ��دام ان �ظ �م��ة املعلومات
اجل �غ ��راف �ي ��ة �أو اجليومكانية
ح �� �س��ب الأه� �م� �ي ��ة االقت�صادية
وال�سياحية والتجارية والكثافة
ال�سكانية وي�ساعد ال�ن�ظ��ام على
حت��دي��د امل��وا��ص�ف��ات امل�ط�ل��وب��ة يف
ال ��دوري ��ات وامل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة يف
ك��ل وح ��دة ع�ل��ى ح���س��ب اهميتها
لتقدمي خدماتها يف تلك الوحدة
بكل احرتافية.
وي�ع�م��ل ال�ن�ظ��ام ب�شكل ذك��ي دون
ت��دخ��ل ب���ش��ري ح�ي��ث ي�ت��م تتغري
م� �ه� �م ��ات ال� � ��دوري� � ��ات ومناطق
االخت�صا�ص وفق البيانات املر�سلة
اىل م��رك��ز ال �ق �ي��ادة وال�سيطرة
وي �ت��م حتليلها واع � ��ادة ار�سالها

اىل ال� ��دوري� ��ات االم �ن �ي��ة بتغري
متركزها ومتطلباتها االمنية،
وق��د �ساهم النظام بتقليل زمن
اال��س�ت�ج��اب��ة م��ن  6دق��ائ��ق و46
ث��ان�ي��ة �إىل �أق ��ل م��ن  3دق��ائ��ق يف
فرتة زمنية قيا�سية� ،إ�ضافة �إىل
ان النظام ميكنه تو ّقع اجلرائم
ب ��ا�� �س� �ت� �خ ��دام ت �ق �ن �ي ��ات ال� ��ذك� ��اء
اال�صطناعي التي تقوم بتحليل
املعطيات والأرق��ام و�إعطاء نتائج
تكاد تطابق الواقع.

دب��ي واح� ��دة م��ن �أوائ� ��ل اجلهات
ال�شرطية على م�ستوى العامل
تطبق منظومة ال ��درون بوك�س
كم�ستجيب للبالغات اجلنائية
واملرورية عن طريق حمطات ال
 ،drone boxو�سيتم �إطالق
امل�شروع يف "اك�سبو  2020دبي"
على �أن يتم توزيع الأنظمة بنا ًء
على اح�صائيات البالغات يف كل
�سنة �إىل �أن يتم تغطية �إمارة دبي
بالكامل يف .2025

منظومة الدرون بوك�س
ود� �ش��ن � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم� �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل مكتوم
خالل الزيارة منظومة "الدرون
بوك�س"  drone boxوهي
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن م �ن �� �ص��ة لإط �ل ��اق
ال� �ط ��ائ ��رات امل� ��ؤمت� �ت ��ة م ��ن دون
طيار يف الإمارة ،والتي تهدف �إىل
خف�ض م�ع��دل زم��ن اال�ستجابة
ل� �ل� �ح ��االت ال� �ط ��ارئ ��ة ج� � ��داً من
 4.4دق��ائ��ق �إىل دقيقة واحدة
فقط خ�لال � 5سنوات القادمة،
�إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف الك�شف
ع��ن اجل ��رمي ��ة .وت �ع �ت�بر �شرطة

م�شروع عيون
وا�ستمع �صاحب ال�سمو �إىل �شرح
ح ��ول م �� �ش��روع «ع �ي��ون» الهادف
لو�ضع نظم املراقبة بالكامريات
ذات ال �ت �ق �ن �ي��ات ال��ذك �ي��ة �ضمن
منظومة �أم�ن�ي��ة متكاملة حتت
�إ�� �ش ��راف � �ش��رط��ة دب ��ي بالتعاون
مع ع��د ٍد من ال�شركاء يف القطاع
اخل � ��ا� � ��ص ،وب� ��دع� ��م وم �� �ش ��ارك ��ة
ال��دوائ��ر وامل��ؤ��س���س��ات احلكومية
امل �ع �ن �ي��ة؛ وذل � ��ك ب� �ه ��دف تعزيز
ق ��درات الأج �ه��زة املخت�صة على
التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية
ع��ال �ي��ة م ��ع ك ��ل م ��ا ي�خ����ص �أم ��ن

الفرد واملجتمع.
ك �م��ا اط� �ل ��ع � �س �م��وه ع �ل��ى جهود
��ش��رط��ة دب ��ي يف جم ��ال مكافحة
امل �خ��درات خ�ل�ال ال �ث�لاث �أع ��وام
امل��ا� �ض �ي��ة واجن ��ازات� �ه ��ا يف �ضبط
امل �ط �ل��وب�ين ال ��دول� �ي�ي�ن ،م�شيداً
بجهود �شرطة دب��ي يف مكافحة
عمليات جتارة وترويج املخدرات،
و� �ض �ب��ط جت��اره��ا ع �ل��ى م�ستوى
الإمارة والدولة.
�شكر وعرفان
وت� ��وج� ��ه م� �ع ��ايل ال� �ف ��ري ��ق عبد
اهلل خليفة امل ��ري ،ال�ق��ائ��د العام
ل�شرطة دبي ،با�سمه وا�سم جميع
��ض�ب��اط ومنت�سبي ��ش��رط��ة دبي،
بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،على
رع��اي��ة �سموه وحر�صه لرت�سيخ
كافة مقومات الدعم للمنظومة
ال���ش��رط�ي��ة الأم �ن �ي��ة يف الإم� ��ارة،
وت��وج �ي �ه��ات ��س�م��وه باال�ستعانة
ب ��ال� �ك ��وادر ال��وط �ن �ي��ة املخل�صة
وامل �ب��دع��ة ،مب��ا ي�سهم يف حتقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية والر�ؤى
امل�ستقبلية حلكومة دبي.

و�أك � ��د م �ع��ال �ي��ه� ،أن � �ش��رط��ة دبي
تفخر بالعمل حتت قيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ،وب��ان �ت �ه��اج �سيا�سات
ومبادئ �سموه لتحقيق اخلطط
واال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات وال � � � ��ر�ؤى
اال�ست�شرافية التي تطمح �إليها
��ش��رط��ة دب ��ي ،ل���ض�م��ان الو�صول
�إىل توجهاتها الرئي�سية الثالث
يف مدينة �آم�ن��ة وم��رن��ة ،و�إ�سعاد
امل�ج�ت�م��ع واالب �ت �ك��ار يف القدرات
امل��ؤ��س���س�ي��ة ،و� �ص��و ًال �إىل الهدف
الأ�� �س� �م ��ى وه� ��و حت �ق �ي��ق احلياة
ال � �ك� ��رمي� ��ة ب� �ك ��اف ��ة مقوماتها
ل �ل �م��واط��ن وامل� �ق� �ي ��م ع �ل��ى هذه
الأر�� ��ض ال�ط�ي�ب��ة .ون � � ّوه معاليه
�أن � �ش��رط��ة دب ��ي ح��ري �� �ص��ة على
ت�سخري �أح ��دث التقنيات ونظم
الذكاء اال�صطناعي لتعزيز ورفع
م�ستوى �أداء خدماتها االمنية
وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،ودع� � ��م ك ��وادره ��ا
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب ��ال� �ع� �ل ��وم وامل � �ع� ��ارف
والأدوات الالزمة لتمكينهم من
ت ��أدي ��ة امل �ه��ام امل �ن��وط��ة ب�ه��م على
ال��وج��ه الأم �ث��ل ،م ��ؤك��داً �أن �أثر
ال�سيا�سات التي تنتهجها �شرطة
دب��ي انعك�س جلياً على منظومة
ع�م�ل�ه��ا وت�ق�ل��ده��ا مل��راك��ز ريادية
خالل ال�سنوات املا�ضية ،وجعلها
من � ��وذج� � �اً ي� �ح� �ت ��ذى يف العمل
ال�شرطي االحرتايف.
و�أو� �ض��ح م�ع��ايل الفريق عبداهلل
املري �أن مرتكبي اجلرمية اليوم
باتوا يتخذون من التكنولوجيا
و� �س �ي �ل��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ خمططاتهم
الإج ��رام� �ي ��ة ،وه ��و م��ا ي�ستدعي
ت� �ك� �ث� �ي ��ف اجل � � �ه� � ��ود وت �� �س �خ�ي�ر
الطاقات ،لي�س فقط ملواجهتهم
والك�شف عن جرائمهم والقب�ض
عليهم و�إمنا لتحقيق اال�ستباقية
ومنع وقوع اجلرمية ،م�ؤكدا �أنهم
يتبنون يف عملهم ا�سرتاتيجية
الإم� ��ارات ال�ست�شراف امل�ستقبل
ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا ��ص��اح��ب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ حم �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل
مكتوم ،وا�سرتاتيجية الإمارات
للذكاء اال�صطناعي� ،أول م�شروع
يف املنطقة والعامل �أطلقه �سموه
�ضمن مئوية الإمارات .2071
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رئي�س الدولة ي�صدر مر�سوما احتاديا بتعيني ماجد �سلطان امل�سمار مديرا عاما للهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت و احلكومة الرقمية
•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" مر�سوما احت��ادي��ا بتعيني
�سعادة املهند�س ماجد �سلطان امل�سمار مديرا عاما للهيئة
العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت واحلكومة الرقمية.
و �شغل املهند�س ماجد امل�سمار من�صب نائب مدير عام
الهيئة لقطاع االت�صاالت منذ التحاقه بها يف  ،2010وهو
حا�صل على بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكهربائية.
و ي�ت�م�ت��ع امل���س�م��ار ب �خ�برة م�ه�ن�ي��ة يف جم ��ال االت�صاالت
ال�سلكية و الال�سلكية و تنظيمها لأك�ثر من  30عاما،

و�شغل ال�ع��دي��د م��ن امل��واق��ع الإداري� ��ة رفيعة امل�ستوى يف
العديد من �شركات االت�صاالت حمليا و �إقليميا ودوليا،
مثل نائب الرئي�س الأول ملجموعة ات�صاالت  -امل�شاريع
اخلا�صة  -الإمارات العربية املتحدة و الرئي�س التنفيذي
للتكنولوجيا  -موبايلي  -اململكة العربية ال�سعودية
والرئي�س التنفيذي للعمليات  -ات�صاالت دي بي الهند.
و ي�شغل امل�سمار منذ  2017من�صب رئي�س جمل�س �أمناء
�صندوق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وهو م�شارك
ن�شط يف العديد من الفعاليات الدولية من بينها فعاليات
االحت��اد ال��دويل لالت�صاالت ومت انتخابه رئي�سا مل�ؤمتر
امل�ن��دوب�ين املفو�ضني يف ع��ام  ،2018وه��ي �أع�ل��ى �سلطة

يف االحت��اد ال��دويل لالت�صاالت ..وت��ر�أ���س القمة العاملية
ملجتمع امل�ع�ل��وم��ات يف ع��ام  ، WSIS- 2018ومثل
الدولة يف العديد من دورات القمة.
و ب �ه��ذا امل��ر� �س��وم ي�خ�ل��ف امل���س�م��ار � � ..س �ع��ادة ح�م��د عبيد
املن�صوري الذي كان ي�شغل مدير عام الهيئة.
و توجه معايل طالل حميد بالهول رئي�س جمل�س �إدارة
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة لتنظيم ق �ط��اع االت �� �ص��االت واحلكومة
الرقمية بالثناء والتقدير ل�ل��دور الكبري ال��ذي ق��ام به
�سعادة حمد عبيد املن�صوري وجهوده امل�شهودة يف تطوير
�أداء الهيئة وتعزيز ريادتها ومكانتها املتميزة بني اجلهات
احلكومية يف الدولة.

و �أ�شاد معاليه مبا حققته الهيئة خالل ال�سنوات الأخرية
يف تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة يف قطاع االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات.
وقال" :لقد �أجنزت الهيئة خالل الفرتة الأخرية ،وحتت
�إدارة �سعادة حمد املن�صوري قفزات كربى لي�س يف قطاع
االت�صاالت فح�سب ،و�إمنا يف التحول الرقمي ،حيث �أدت
دورها التنظيمي والتمكيني باقتدار ،ومبا يواكب املتغريات
اال�سرتاتيجية والتوجهات العامة للدولة ،وكانت الهيئة
داعما قويا جلهود الدولة يف �سبيل حتقيق مفاهيم الثورة
ال�صناعية الرابعة واملدينة الذكية والتنمية القائمة على
اقت�صاد املعرفة الرقمي.
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الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات �إغاثية للمت�أثرين بحريق خميم �شاريا يف كرد�ستان العراق
•• �أربيل-وام:

قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات �إغاثية للمت�أثرين من
احلريق الذي �شب يف خميم �شاريا للنازحني يف دهوك بكرد�ستان العراق
م�ؤخرا .
و�أ�شرف وفد من الهيئة على توزيع امل�ساعدات على املت�أثرين يف املخيم
الذي ي�ضم �آالف النازحني العراقيني وت�ضمنت املواد الغذائية وال�صحية
ومواد الإيواء املختلفة واملالب�س ومعدات الطبخ.
�إىل ذلك تفقد وفد الهيئة ال��ذي زار كرد�ستان العراق لتنفيذ عدد من

امل�ه��ام الإن�سانية الأي �ت��ام ال��ذي��ن تكفلهم الهيئة يف الإق�ل�ي��م و�أو�ضاعهم
الإن�سانية واطلع على �أحوالهم وظروفهم ال�صحية وم�سريتهم التعليمية
 ..و قام بتوزيع الطرود الغذائية والهدايا على عدد كبري منهم  ..ويبلغ
عدد الأيتام الذين تكفلهم الهيئة يف كرد�ستان العراق � 10آالف و996
يتيما.
ت�أتي هذه امل�ساعدات يف �إطار الدعم املتوا�صل الذي تقدمه هيئة الهالل
الأح �م��ر الإم��ارات��ي للنازحني وال�لاج�ئ�ين يف �شمال ال �ع��راق يف خمتلف
املجاالت الإن�سانية والتنموية.
و�أك��د �سعادة فهد عبد الرحمن بن �سلطان نائب الأم�ين العام للتنمية

�إطالق �أوىل الور�ش التدريبية ملقيمي االعتماد يف القطاع ال�صحي
••العني -وام:

�أط �ل��ق امل�ع�ه��د ال��وط�ن��ي للتخ�ص�صات ال�صحية التابع
جل��ام�ع��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ور� �ش��ة تدريبية
افرتا�ضية بال�شراكة مع الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية وذلك لإعداد وت�أهيل م َقيمي االعتماد ملراكز
التدريب وبرامج الإقامة والزمالة ال�صحية وبح�ضور
م��ا ي�ق��ارب  150م�شاركا م��ن اال�ست�شاريني والأطباء
واملمار�سني ال�صحيني م��ن خمتلف اجل�ه��ات ال�صحية
والتعليمية داخل وخارج الدولة.
ركزت حماور الور�شة على تعريف اجلمهور بالأهداف
اال�سرتاتيجية للمعهد الوطني للتخ�ص�صات ال�صحية
وا�ستعرا�ض �أف�ضل املمار�سات الإقليمية والعاملية يف
جم��ال االع�ت�م��اد امل��ؤ��س���س��ي وال�ب�راجم��ي للتخ�ص�صات
ال�صحية ،والتعرف على �أح��دث �أ�ساليب و�آليات تقييم
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية وفق �أعلى املعايري العاملية
الهادفة ل�ضمان ج��ودة ط��رح برامج الإق��ام��ة والزمالة
وال�شهادات املهنية التخ�ص�صية .و عملت الور�شة على
تعريف امل�شاركني باملعايري الوطنية لالعتماد امل�ؤ�س�سي

وال�ب�راجم��ي للتخ�ص�صات املهنية ال�صحية املتعمدة
م��ن املعهد ال��وط�ن��ي للتخ�ص�صات ال�صحية ومعايري
و�شروط ت�سجيل مقيمي االعتماد لدى املعهد و�آليات
احل�صول على ع�ضوية مقيم معتمد لدى املعهد� .شارك
يف تقدمي حم��اور ال ��دورة التدريبية ع��دد م��ن �أع�ضاء
اللجان العلمية التخ�ص�صية ال�صحية التابعة للمعهد
الوطني للتخ�ص�صات ال�صحية .و�أك��د الدكتور حممد
احلوقاين الأم�ين العام للمعهد الوطني للتخ�ص�صات
ال�صحية ح��ر���ص امل�ع�ه��د ع�ل��ى تنظيم دورات التعليم
امل�ستمر ب�شكل دوري وم�ستمر لتعزيز مهارات املمار�سني
ال�صحيني يف جم��ال التقييم واالع�ت�م��اد ،وت�شجيعهم
على امل�شاركة ل�ضمان جودة طرح الربامج التخ�ص�صية
ال�صحية وتطبيق املعايري الوطنية لالعتماد امل�ؤ�س�سي
وال�براجم��ي ل�لارت�ق��اء بامل�ست�شفيات وامل��راك��ز الطبية
وتعزيز مكانة الدولة الريادية يف تقدمي �أف�ضل الربامج
التدريبية التخ�ص�صية يف امل�ج��ال ال�صحي .ويف ختام
ال��ور��ش��ة� ،أع�ل��ن املعهد الوطني للتخ�ص�صات ال�صحية
عن فتح باب الت�سجيل لع�ضوية مقيم معتمد من خالل
زيارة ال�صفحة الإلكرتونية للمعهد.

والتعاون الدويل يف الهيئة� ،أن حترك الهيئة جتاه املت�أثرين من احلريق
يف كرد�ستان ال�ع��راق ج��اء يف �إط��ار ت�ضامن الإم ��ارات ال��دائ��م مع �ضحايا
الكوارث والأزم��ات الطبيعية حول العامل ،و�ضمن امل�س�ؤولية الإن�سانية
التي ت�ضطلع بها لتح�سني احلياة ،وتخفيف املعاناة يف خمتلف املناطق
وال�ساحات  ..و قال �إن الهيئة تابعت تداعيات حريق خميم �شاريا وت�أثريه
املبا�شر على الأ��س��ر ال�ن��ازح��ة ،وق��دم��ت ال��دع��م و امل�ساندة لتخفيف �آثار
احلريق وجتاوز تداعياته.
و�أكد دور الإمارات التنموي على ال�ساحة العراقية ،م�شريا �إىل �أن مبادرات
الهالل الأحمر الإماراتي العديدة يف �شمال العراق ت�أتي من�سجمة مع

توجهات الإمارات بالوقوف بجانب الأ�شقاء يف كل الأحوال والظروف.
و�أ�� �ض ��اف  ":ج ��اءت ه ��ذه امل �� �س��اع��دات ت���ض��ام�ن��ا م��ن ال�ه�ي�ئ��ة م��ع �أو�ضاع
املت�أثرين من احلريق من النازحني الذين فقدوا ممتلكاتهم على قلتها
واحتياجاتهم الأ�سا�سية ،ويواجهون ظروفا �إن�سانية �صعبة".
م��ن جانبهم �أع��رب امل�ت��أث��رون باحلريق ع��ن �شكرهم وتقديرهم لدولة
الإم��ارات قيادة و�شعبا على اهتمامها بهم و التحرك نحوهم والوقوف
بجانبهم يف ظ��روف�ه��م ال��راه �ن��ة ،و�أث �ن��وا ع�ل��ى ت��واج��د ال �ه�لال الأحمر
الإم��ارات��ي بينهم يف ه��ذا ال��وق��ت احل��رج بالن�سبة لهم وت�ق��دمي الدعم
وامل�ساندة لهم وتوفري احتياجاتهم ال�ضرورية.

النيابة العامة يف �أبوظبي تبد�أ الإجراءات التنفيذية للقرار
ال�سامي لرئي�س الدولة بالعفو عن ال�سجناء
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سعادة امل�ست�شار علي حممد
ال�ب�ل��و��ش��ي ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام لإم� ��ارة
�أب��وظ �ب��ي� ،أن ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة يف
�أب ��وظ � �ب ��ي ات � �خ� ��ذت الإج � � � � ��راءات
التنفيذية للقرار ال�سامي ل�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل"؛ والقا�ضي بالإفراج عن عدد
م��ن ن ��زالء امل �ن �� �ش ��آت الإ�صالحية
مبنا�سبة عيد الأ��ض�ح��ى املبارك؛
وذلك بالتن�سيق مع القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي.
وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ت� �ق ��دم �سعادة

امل���س�ت���ش��ار ب��ال���ش�ك��ر �إىل �صاحب
ال���س�م��و رئ�ي����س ال��دول��ة ع�ل��ى هذه
ال�ل�ف�ت��ة الإن �� �س��ان �ي��ة ال �ت��ي تعودها
م �ن��ه �أب� �ن ��اء ��ش�ع�ب��ه وامل �ق �ي �م�ين يف
كنف قيادته احلكيمة  ،كما وجه
ال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو 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���س�ل�ح��ة حل��ر���ص �سموه
ع �ل ��ى ت��ر� �س �ي��خ م � �ب� ��ادئ ال �ع ��دال ��ة
و�سيادة ال�ق��ان��ون .و�أ��ش��اد باملتابعة
امل�ستمرة التي يوليها �سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
ال��رئ��ا� �س��ة رئ �ي ����س دائ � ��رة الق�ضاء

لأحوال نزالء املن�ش�آت الإ�صالحية
العقابية ،مما حقق �أعلى معايري
حقوق الإن�سان يف املن�ش�آت العقابية

يف �أبوظبي .
و�أ�شار �سعادته �إىل ما حتمله هذه
املكرمة من ر�سالة �أبوية و�إن�سانية؛
ب�أن القيادة الر�شيدة ال ت�ألو جهداً
يف االن�ح�ي��از لأب�ن��ائ�ه��ا و�إت��اح��ة كل
ال �ف��ر���ص امل �م �ك �ن��ة ل �ه��م ليكونوا
ن ��اف� �ع�ي�ن لأن �ف �� �س �ه��م ولأ�� �س ��ره ��م
وملجتمعهم ،داع�ي�اً بقية ال�سجناء
�إىل االل � � �ت� � ��زام ب �ح �� �س��ن ال�سري
وال�سلوك يف املن�ش�أة العقابية مبا
ي �ع��زز ف��ر� �ص �ه��م ل�لا� �س �ت �ف��ادة من
املكرمات املقبلة.
ويف خ �ت ��ام ك �ل �م �ت��ه ،رف� ��ع النائب
العام لإم��ارة �أبوظبي �أ�سمى �آيات
ال �ت �ه��اين و ال �ت�بري �ك��ات مبنا�سبة

عيد الأ��ض�ح��ى امل �ب��ارك� ،إىل مقام
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل و�إىل ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة و�سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
� � �ش � ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة رئ �ي ����س دائ� ��رة
ال �ق �� �ض��اء ،وق� �ي ��ادة و� �ش �ع��ب دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة� ،سائ ً
ال
اهلل عز وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة
باخلري والربكة والأمن على الأمة
الإ�سالمية والعامل �أجمع.

الإمارات والفاتيكان تعززان التعاون يف قطاع
التعليم تكري�سا ملبادئ وثيقة الأخوة الإن�سانية

•• �أبوظبي-وام:

�سفري الإمارات يف �إ�سرائيل يفتتح �سفارة الدولة يف تل �أبيب ر�سميا
•• تل �أبيب-وام:

افتتح �سعادة حممد حم�م��ود �آل
خاجة �سفري الإم��ارات لدى دولة
�إ�سرائيل ام�س �سفارة ال��دول��ة يف
تل �أبيب ر�سميا بح�ضور فخامة
�إ� �س �ح��اق ه��رت �� �س��وغ رئ �ي ����س دولة
�إ� �س��رائ �ي��ل و م �ع��ايل م ��رمي بنت

حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة
دول��ة ل�ل�أم��ن الغذائي وامل��ائ��ي يف
�إط ��ار ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات الثنائية
ع�ل��ى ��ض��وء االت �ف��اق الإبراهيمي
ل �ل �� �س�ل�ام ال� �ت ��اري� �خ ��ي ال� � ��ذي مت
توقيعه بني دولة الإمارات ودولة
�إ�سرائيل يف �سبتمرب .2020
و �أل �ق��ى ف�خ��ام��ة ه��رت���س��وغ كلمة

قال فيها� :إن افتتاح �سفارة دولة
الإم��ارات يف تل �أبيب يعد مرحلة
جديدة يف رحلتنا امل�شرتكة نحو
م�ستقبل ي�سوده ال�سالم واالزدهار
والأم ��ن لل�شرق الأو� �س��ط ..لقد
كانت ر�ؤية علم الإمارات يرفرف
ب�ف�خ��ر يف ت��ل �أب �ي��ب ح�ل�م��ا بعيد
امل �ن��ال ق�ب��ل ع��ام واح ��د ف�ق��ط من

ن��واح ك�ث�يرة �إال �أن�ه��ا ب��ات��ت اليوم
�أمرا طبيعيا".
من جهتها �أ�شادت معايل املهريي
بالتقدم ال��ذي ت�شهده العالقات
ب�ي�ن دول ��ة الإم� � ��ارات و�إ�سرائيل
منذ توقيع االت�ف��اق االبراهيمي
لل�سالم .
وق ��ال ��ت ت �ع �ل �ي �ق��ا ع �ل��ى االفتتاح

التاريخي ل�سفارة دولة الإمارات
يف ت � ��ل �أب� � �ي � ��ب " :هذه حقبة
ج��دي��دة م��ن ال �ت �ط��ور واالزده � ��ار
لبلدينا� ..إن افتتاح ال�سفارة ميثل
ع�لام��ة ف��ارق��ة و�سي�سهل تبادل
امل �ع��ارف واخل�ب�رات ع�بر خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات احل �ي ��وي ��ة ونتطلع
�إىل تعزيز التعاون مبا ي�سهم يف

حتقيق ر�ؤيتنا ".
�إىل ذل ��ك ق ��ال ��س�ع��ادة �آل خاجة
 ":ح ��ان ال��وق��ت ل�ن�ه��ج و تفكري
جديدين لتحديد م�سار �أف�ضل
مل�ستقبل املنطقة ..ن�أمل �أن ميثل
افتتاح �سفارة دول��ة الإم� ��ارات يف
تل �أبيب حجر زاوية يف العالقات
املتنامية بني بلدينا و�شعبينا".

تفاهم بني م�ؤ�س�سة زايد العليا وجمعية �أ�صدقاء البيئة لتعزيز مفوم اال�ستدامة البيئية
•• �أبوظبي -وام:

وقعت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
الهمم مذكرة تفاهم م�شرتكة مع
ج�م�ع�ي��ة �أ� �ص ��دق ��اء ال�ب�ي�ئ��ة ب�ش�أن
امل�س�ؤولية املجتمعية واال�ستدامة
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ت� �ه ��دف ل �ت �ع��زي��ز مفوم
اال� �س �ت��دام��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ل ��دى ك ��وادر
امل�ؤ�س�سة الرتبوية واالدارية ،وبناء
ال�ق��درة لديهم لن�شر ه��ذا الوعي
ب�ين اف ��راد املجتمع ،وت�ع��زي��ز دمج
وم�شاركة �أ�صحاب الهمم وذويهم
يف املنا�سبات البيئية والتطوعية،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ع �م��ل ع �ل��ى �أجندة
�سنوية م�شرتكة لتحقيق م�صلحة
امل�ؤ�س�سة واجلمعية.
وق ��ع امل ��ذك ��رة ع��ن م��ؤ��س���س��ة زايد
ال�ع�ل�ي��ا لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م �سعادة
ع � �ب� ��داهلل ع �ب ��د ال � �ع� ��ايل ع �ب ��داهلل
احلميدان الأمني العام للم�ؤ�س�سة،
وعن جمعية �أ�صدقاء البيئة �سعادة
�إب ��راه� �ي ��م ع �ل��ي حم �م��د ب�صفته
رئ �ي ����س جم�ل����س ادارة اجلمعية،

وح �� �ض��رام��را� �س��م ال �ت��وق �ي��ع التي
�أق�ي�م��ت ع��ن بعد ع��دد م��ن قيادات
امل�ؤ�س�سة واجلمعية.
ومب� � ��وج� � ��ب م� � ��ذك� � ��رة ال� �ت� �ف ��اه ��م
ي � �ت � �ع� ��اون اجل� ��ان � �ب� ��ان يف ت� �ب ��ادل
املعرفة واملعلومات ح��ول الثقافة
البيئية ،وتن�سيق �إقامة الأن�شطة
والفعاليات التوعوية البيئية التي
تقوم جمعية �أ�صدقاء البيئة باعداد
خطة م�شرتكة لتنفيذها بالتن�سيق
مع" زايد العليا " التي تقدم الدعم
اللوج�ستي لها ،وت�شارك امل�ؤ�س�سة

يف م���ش��اري��ع اجلمعية م�ث��ل �إع ��ادة
ت��دوي��ر النفايات ال��ورق�ي��ة ،واعادة
ا� �س �ت �خ��دام امل�ل�اب ����س امل�ستعملة،
ا�ضافة �إىل ادراج اجلمعية �ضمن
خ �ط �ت �ه��ا ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،ب �ي �ن �م��ا تنفذ
اجلمعية دورات وور�ش عمل بيئية
وتطوعية لكوادر وطالب امل�ؤ�س�سة،
مع توفري اجلانب الفني واملعريف
ل�ه��ا ،ومنحهم ��ش�ه��ادات معتمدة،
كما تقوم باعداد الربامج ال�صيفية
لهم ويعمل اجلانبان م�ؤ�س�سة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم ،وجمعية

�أ� �ص��دق��اء ال�ب�ي�ئ��ة ع�ل��ى اب� ��راز دور
وم�سـاهمة كل منهما عرب و�سـائل
االع�لام املنا�سـبة من خ�لال ن�شـر
امل�ق��االت �أو اب��راز �شـعار ك��ل طرف
يف ال��و��س��ائ��ل الإع�لام �ي��ة وو�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م ��اع ��ي ،ف�ض ً
ال
ع��ن توفري امل ��وارد ال�لازم��ة لن�شر
الثقافة البيئية وحتقيق املذكرة.
و�أك��د �سعادة عبد اهلل عبد العايل
احل�م�ي��دان الأم�ي�ن ال�ع��ام مل�ؤ�س�سة
زايد العليا لأ�صحاب الهمم عقب
م��را� �س��م ال �ت��وق �ي��ع �أه �م �ي��ة تربية

الطالب �أ�صحاب الهمم منت�سبي
امل ��ؤ� �س �� �س��ة وك� ��وادره� ��ا الوظيفية
وت ��وع �ي �ت �ه ��م ب ��اجل ��ان ��ب البيئي
و�� � �ض � ��رورة احل � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى بيئة
الأم��ارات حيث �أ�صبح ذل��ك واجبا
وط�ن�ي��ا ،وال��س�ي�م��ا �أن �أب��وظ �ب��ي يف
ع�ه��د امل�غ�ف��ور ل��ه ب � ��إذن اهلل تعاىل
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه  ،ومن بعده �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه
اهلل ل��دي�ه��م ح��ر��ص�اً � �ش��دي��داً على
الأهتمام بالبيئة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ويتعدى ذلك �إىل
االهتمام بها �إقليمياً وعاملياً.
و�أ�� �ض ��اف يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح��ايف �أن
ق�ضية البيئة وال�ت��وع�ي��ة البيئية
ت�شغل حيزاً كبرياً يف جميع ملفات
وف �ع��ال �ي��ات م��ؤ��س���س��ة زاي ��د العليا
لأ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ،وي ��أت��ي م�شروع
�إعادة تدوير العبوات البال�ستيكية
ال�ف��ارغ��ة ال ��ذي اطلقته امل�ؤ�س�سة
يف ت� �ع ��اون م �� �ش�ت�رك ث�ل�اث ��ي مع

�شركة �أبوظبي للخدمات العامة
"م�ساندة" ،ومركز �أبوظبي لإدارة
النفايات " تدوير يف �إطار �إهتمامنا
املتزايد يف" زايد العليا " ب�ضرورة
ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة واحل � �ف� ��اظ على
مقدراتها الطبيعية ،ت�أكيداً على
ال �ت��زام امل�ؤ�س�سة احلقيقي مببد�أ
ال�سالمة البيئية.
م��ن جهته �أك��د ال��دك�ت��ور ابراهيم
ع�ل��ي حم�م��د رئ�ي����س جمل�س ادارة
جمعية �أ�صدقاء البيئة ان التزام
اجل �م �ع �ي��ة ب ��ر�ؤي ��ة ح �ك��وم��ة دول ��ة
الإم� � � ��ارات يف االب �ت �ك��ار والإب� � ��داع
بالفعاليات املجتمعية والتطوعية،
و�إ�� �ش ��راك خم�ت�ل��ف ف �ئ��ات املجتمع
مب��ا ي�شمل ف�ئ��ة �أ� �ص �ح��اب الهمم،
تتوافق وم�ب��ادئ العطاء لقيادتنا
الر�شيدة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن اجل�م�ع�ي��ة حتر�ص
على م�شاركة �أن�شطتها وفعالياتها
ال �ت��ي ت���س�ه��م يف مت �ك�ين �أ�صحاب
الهمم وتعزيز اندماجهم يف بيئة
التطوع وخدمة املجتمع.

�أبرمت وزارة الرتبية والتعليم مذكرة تفاهم مع جممع التعليم الكاثوليكي
بالكر�سي الر�سويل "هويل �سي" يف الفاتيكان تن�ص يف جوهرها على تعزيز
التعاون يف قطاع التعليم بني الطرفني من �أجل توثيق العالقات الرا�سخة
وال�ت��ي ت��أت��ي ام �ت��دادا وتكري�سا مل��ا ج��اء يف وثيقة "الأخوة الإن�سانية" من
�أجل ال�سالم العاملي والعي�ش امل�شرتك .وقع مذكرة التفاهم معايل ح�سني
بن �إبراهيم احلمادي وزي��ر الرتبية والتعليم ونيافة الكاردينال جوزيبي
فر�سالدي رئي�س امل�ؤ�س�سة البابوية الرتبوية  -عميد التعليم الكاثوليكي يف
العامل  -وزير تربية الفاتيكان وبح�ضور �سعادة الدكتور حممد املعال وكيل
ال��وزارة لل�ش�ؤون الأكادميية و�سعادة الدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة
امل�ساعد لقطاع املناهج وال�شيخ الدكتور عمار بن نا�صر املعال مدير �إدارة
التعاون التعليمي الدويل وامل�ست�شار �سامل القريني واملون�سنيور جاي ريال
ثيفريج الأمني العام للم�ؤ�س�سة البابوية الرتبوية والدكتور تاج الدين �سيف
�سفري امل�ؤ�س�سة البابوية الرتبوية .وي�أتي توقيع املذكرة تتويجا لزيارة قدا�سة
البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية التي قام بها �إىل دولة الإمارات عام
 2019وما ترتب عليها ورغبة كل من الطرفني يف دعم وتوثيق العالقات
القائمة بينهما والتي جاءت يف وثيقة "الأخوة الإن�سانية من �أجل ال�سالم
العاملي والعي�ش امل�شرتك " التي وقعها بهذه املنا�سبة ف�ضيلة الإمام الأكرب
الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني
و قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية .وتهدف مذكرة التفاهم
�إىل تعزيز ثقافة اللقاء والإخاء ك�أ�سا�س وطريق للعدالة وال�سالم وفتح حوار
بني احل�ضارات وتطوير التعليم باعتباره منفعة م�شرتكة للب�شرية جمعاء
ف�ضال عن تطوير روابط التعاون يف جمال التعليم العام والعايل /امل�شاريع
البحثية  -احللقات النقا�شية  -البنية التحتية التعليمية /ملواجهة التحديات
احل��ال�ي��ة وامل�ستقبلية يف التعليم .كما ت�ه��دف �إىل تعزيز اح�ت�رام حقوق
الإن�سان والبيئة املتكاملة والت�ضامن بو�صفهما م�سارين لتحالف تعليمي
يعزز الهوية واح�ترام االختالف بني الثقافات بجانب تبادل زي��ارات طلبة
امل�ؤ�س�سات التعليمية وامل�شاركة يف الأن�شطة التعليمية� .إىل ذلك وعلى هام�ش
توقيع مذكرة التفاهم عقد معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي اجتماعا مع
معايل الكاردينال جوزيبي فري�سالدي ناق�شا خالله جمموعة من الق�ضايا
الرتبوية وبحثا �سبل تعزيز التعاون يف املجال التعليمي بني دولة الإمارات
والفاتيكان ع�لاوة على التطرق �إىل م�س�ألة �أهمية التعليم وت��أث�يره على
الإن�سانية والبحث كذلك يف �أطر وم�سارات التعليم يف كال البلدين.

املوارد الب�شرية بعجمان حتدد عطلة
يوم عرفة وعيد الأ�ضحى املبارك

•• عجمان-وام:

�أعلنت دائرة املوارد الب�شرية بعجمان �أن عطلة يوم عرفة وعيد الأ�ضحى املبارك
للجهات احلكومية يف �إمارة عجمان تبد�أ اعتباراً من يوم الإثنني التا�سع من ذي
احلجة 1442ه املوافق التا�سع ع�شر من �شهر يوليو لعام 2021م ولغاية يوم
اخلمي�س الثاين ع�شر من ذي احلجة 1442ه املوافق الثاين والع�شرين من
�شهر يوليو اجلاري على �أن ي�ست�أنف الدوام الر�سمي يوم الأحد املوافق اخلام�س
والع�شرين من يوليو اجلاري .جاء ذلك يف تعميم �أ�صدرته دائرة املوارد الب�شرية
�إىل كافة اجلهات احلكومية يف �إالمارة ب�ش�أن �إجازة عيد الأ�ضحى املبارك ووقفة
عرفة يف حكومة عجمان للعام  1442هجرية .وبهذه املنا�سبة تقدمت دائرة
امل��وارد الب�شرية ب�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�إىل �أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات ،ول�شعب دولة الإمارات العربية
املتحدة خا�صة والأمتني العربية والإ�سالمية عامة� ،سائلة اهلل �أن يعيد العيد
على اجلميع باخلري واليمن والربكات.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�أمر بالعفو عن � 174سجينا مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك
•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

04

�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة  -انطالقا م��ن قيم
العفو والت�سامح الرا�سخة جذورها يف جمتمع الإمارات
 بالعفو على � 174سجينا ممن �صدرت بحقهم �أحكامخمتلفة مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك وتوافرت ب�ش�أنهم
�شروط العفو ومت ت�أهيلهم لالندماج يف املجتمع وامل�ساهمة
يف بنائه مبا يعك�س اهتمام �سموه بهذه الفئة ومتكينهم من

ممار�سة حياتهم مع �أ�سرهم يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة.
ج ��اءت �أم ��ر ��س�م��وه �إث ��ر متابعة حثيثة م��ن �سمو ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
رئي�س جمل�س الق�ضاء ال��ذي كلف جلنة العفو ب�إعداد
قوائم العفو والتن�سيق مع دائ��رة النيابة العامة بالإمارة
والقيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة بهذا ال�ش�أن و حث
اجلميع على �ضمان حتقيق مبادرة �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة لأهدافها ال�سامية يف ا�سعاد النزالء وت�أهيلهم
للعودة لأ�سرهم وجمتمعهم �أفرادا منتجني.

و�أع��رب امل�ست�شار ح�سن حميمد النائب العام لإم��ارة ر�أ�س
اخل�ي�م��ة ع��ن خ��ال����ص ��ش�ك��ره ل�ه��ذه امل�ك��رم��ة ال�سامية من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي بالعفو عن
ال�سجناء و التي تعك�س حر�ص �سموه على �إدخ��ال ال�سرور
والفرحة على �أ�سر النزالء يف هذه الأيام املباركة و�أكد �أن
العفو فر�صة ذهبية لل�سجناء لطي ال�صفحات القدمية مبا
حوته من عرثات وبدء حياة جديدة حتت مظلة االلتزام
بالقانون الذي ي�ستظل به املجتمع ويجعل من مبد�أ �سيادة
القانون قيمة �أ�سا�سية من قيمه ال بديل عنه.

حاكم �أم القيوين ي�أمر بالإفراج عن عدد
من ال�سجناء مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك
•• �أم القيوين-وام:

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين ب��الإف��راج عن عدد من
نزالء املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية ب�أم القيوين ممن �صدرت بحقهم �أحكام باحلب�س و الغرامة و يق�ضون عقوبات
متفاوتة وذلك مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك.
و�أعرب �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين عن متنياته للمفرج عنهم بالعودة ال�صاحلة للمجتمع و احلياة العامة.
ي�أتى �أمر العفو عن النزالء فى �إطار حر�ص �سموه على منح املفرج عنهم فر�صة بدء حياة جديدة و �إدخال ال�سرور
والبهجة �إىل قلوب �أ�سرهم وعائالتهم خالل عيد الأ�ضحى املبارك.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد

الربنامج الوطني للمربجمني يدرب � 20ألف طالب يف  8جامعات وطنية �ضمن املرحلة الأوىل لل�شراكة مع اجلامعات
•• دبي -وام:

تنفيذا لتوجيهات �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" بتفعيل دور
اجل��ام�ع��ات الوطنية يف دع��م امل��واه��ب ال��واع��دة م��ن م�برجم��ي امل�ستقبل يف
الدولة� ،أعلن "الربنامج الوطني للمربجمني" عن �شراكات معرفية مع
 8جامعات وطنية لتمكني � 20ألف طالب مبهارات الربجمة و�إعدادهم
لي�صبحوا من نخب املربجمني ودعم القطاعات امل�ستقبلية والنا�شئة.
ي�أتي ذلك يف �إطار املرحلة الأوىل ل�شراكات الربنامج الوطني للمربجمني
م��ع اجل��ام �ع��ات ،و�سيتم خ�لال�ه��ا ت��وف�ير  500ف��ر��ص��ة ت��دري��ب يف �شركات
تكنولوجية حملية وعاملية يف جماالت الربجمة املختلفة لطالب اجلامعات
امل�شاركة يف الربنامج ،التي ت�شمل ك ً
ال من كليات التقنية العليا ،وجامعة
زاي��د ،وجامعة خليفة ،وجامعة ال�شارقة ،وجامعة حممد بن زاي��د للذكاء
اال�صطناعي ،وجامعة �أبوظبي ،واجلامعة الأمريكية يف دب��ي� ،إ�ضافة �إىل
جامعة دبي.
كما �أعلن "الربنامج الوطني للمربجمني" عن �إط�لاق  3مكتبات رقمية
بالتعاون مع نخبة من كربى �شركات التكنولوجيا العاملية وهي "�أمازون"
وهواوي" و"�آي ب��ي �إم" م��ا يتيح الفر�صة ل�ط�لاب اجل��ام�ع��ات يف الدولة
الكت�ساب املعرفة بكيفية ا�ستخدام تطبيقات ال�برجم��ة املختلفة ،و�سبل
توظيفها ب�شكل عملي ،وتعريفهم بالتقنيات والأدوات الربجمية امل�ستخدمة
يف خمتلف القطاعات و�أ�سواق العمل.
وتوفر هذه املكتبات مرجعية مهمة لطالب اجلامعات ،ومتكنهم من االطالع
على خمتلف جماالت املحتوى الرقمي املتخ�ص�ص ،واال�ستفادة من التجارب
العاملية يف التكنولوجيا املرتبطة مبجال الربجمة مثل الذكاء اال�صطناعي،
وعلم البيانات ،وت�صميم املن�صات الرقمية ،وت�صميم التطبيقات الإلكرتونية،
وخدمات احلو�سبة ال�سحابية ،وتقنيات اجليل اخلام�س ،والبلوك ت�شني.
و�أك ��دت م�ع��ايل ن��ورة بنت حممد الكعبي وزي ��رة الثقافة وال���ش�ب��اب رئي�س
جامعة زايد� ،أن التعاون بني اجلامعة والربنامج الوطني للمربجمني الذي
�أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،يعد �أحد الأولويات
الوطنية والتنموية الهادفة لتقلي�ص الفجوة ب�ين الأو� �س��اط الأكادميية
وال�صناعية من حيث م�ه��ارات الربجمة  ..وق��ال��ت :كونها مطل ًبا �أ�سا�س ًيا
خلريجي جامعة زاي��د وال�شباب يف دول��ة الإم��ارات اجل��دد وم�سنداً ل�ضمان
انخراطهم ب�سوق العمال ويف املجاالت التكنولوجية ،ت�سعى جامعة زايد �إىل
عقد �شراكات ا�سرتاتيجية لتزويد اخلريجني باملهارات واملعرفة الالزمة
التي جتعلهم ق��ادري��ن على مواكبة كافة املتغريات املت�صلة ب�سوق العمل،
حيث تركز اجلامعات اليوم على تخريج �أفراد متعددي املواهب ليتمكنوا من
االندماج يف بيئة العمل وتوظيف مهاراتهم بع�ض النظر عن تخ�ص�صاتهم
الأكادميية.

و�أ�ضافت �أن جامعة زايد ركزت خالل ال�سنوات املا�ضية على دعم الربامج
املخت�صة بعلوم الربجمة �ضمن ج��دول الأعمال الأك��ادمي��ي بكلية االبتكار
التقني  ..وقالت �إن م�شاركة اجلامعة يف هذه املبادرة �ستمكن الطالب من
التفاعل مع املربجمني املخت�صني بهدف تقوية مهاراتهم حيث نظمت كلية
االبتكار التقني بجامعة زايد العديد من امل�سابقات والأن�شطة والفعاليات
املتعلقة بالربجمة ،و�شاركت باملبادرات على امل�ستوى الوطني والإقليمي.
و�أ�شارت معايل نورة الكعبي �إىل �أن اجلامعة ت�شارك �ضمن امل�سابقة الوطنية
ملهارات الإمارات منذ عام � ،2015إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف م�سابقة الربجمة
اخلليجية ال�سنوية م�ن��ذ ع��ام  ،2018ن��اه�ي��ك ع��ن ف��وز ع��دد م��ن طالب
ج��ام�ع��ة زاي ��د ب��ال�ع��دي��د م��ن امل�ي��دال�ي��ات واجل��وائ��ز يف جم��ال ت�ط��وي��ر حلول
برجميات تكنولوجيا املعلومات يف جمال الأعمال التجارية وت�صميم املواقع
الإل�ك�ترون�ي��ة ،ف�ض ً
ال ع��ن دور اجلامعة الفاعل يف ت�شكيل ن��وادي طالبية
جديدة ،وتنظيم ور�ش عمل ودورات تدريبية لدعم املبادرة يف مقر اجلامعة
الواقع يف �أبوظبي ودبي ،والتي ت�ستهدف طالب اجلامعة �إ�ضافة �إىل طالب
امل�ؤ�س�سات الأكادميية الأخرى مثل املدار�س.
من جانبه� ،أكد معايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد� ،أن اجلامعات الوطنية متثل
�شريكاً معرفياً فاع ً
ال وداعماً رئي�سياً لتحقيق �أهداف وخمرجات "الربنامج
الوطني للمربجمني" الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،وتوفر بيئة حا�ضنة للمواهب ال�شابة والواعدة يف جمال الربجمة
ب��ال��دول��ة ،م��ن خ�لال توظيف �إمكانياتها املعرفية وخ�برات�ه��ا الأكادميية
والتكنولوجية يف �إعداد مربجمي امل�ستقبل.
و�شدد معاليه على �أهمية ال�شراكات بني الربنامج الوطني للمربجمني وعدد
من �شركات التكنولوجيا العاملية ،ما ميثل خطوة مهمة لتفعيل ال�شراكات
احلكومية واخلا�صة على م�ستوى العامل لتعزيز اجلهود امل�شرتكة يف �إعداد
ك�ف��اءات متمكنة من املربجمني وتزويدهم ب��أح��دث الأدوات وامل �ه��ارات ،ما
ميكنهم من امل�شاركة الفاعلة يف م�سرية التطور الب�شري.
و�ستعمل اجلامعات الوطنية امل�شاركة يف الربنامج الوطني للمربجمني على
�إط�لاق ن��وا ٍد خم�ص�صة للمربجمني يف حرمها اجلامعي ،بهدف احت�ضان
امل��واه��ب الربجمية و�صقل مهاراتهم ،و�إت��اح��ة الفر�صة لهم للم�شاركة يف
م�سابقات الهاكاثون املتخ�ص�صة يف جم��ال ال�برجم��ة حملياً وع��امل�ي�اً ،كما
�ستنظم ه��ذه اجل��ام�ع��ات خ�ل�ال امل��رح�ل��ة املقبلة ال�ع��دي��د م��ن ور� ��ش العمل
التدريبية واملحا�ضرات الأكادميية مب�شاركة نخبة من اخلرباء واملتخ�ص�صني
من دولة الإمارات وخارجها.
و�أك��د �سعادة الدكتور عبداللطيف ال�شام�سي مدير جممع كليات التقنية
العليا� ،أن �إط�لاق الربنامج الوطني للمربجمني ميثل ر�ؤي��ة ا�ست�شرافية
جديدة ت�ؤمن بقدرات ال�شباب ودورهم يف ت�صميم م�ستقبل الإمارات وت�سريع
التحول الرقمي حملياً وعاملياً باالعتماد على العقول والطاقات ال�شابة

و�أ�صحاب املواهب القادرين على الإب��داع يف عامل التكنولوجيا املت�سارع يف
النمو  ..م�شريا �إىل �أن كليات التقنية العليا على �أعلى جاهزية للم�شاركة
يف هذا الربنامج ال��ذي ير�سم مالمح مرحلة مقبلة للدولة على م�ستوى
التحول الرقمي ،وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والكفاءات الب�شرية
التي متتلك مهارات امل�ستقبل.
وقال ال�شام�سي �إن ا�سرتاتيجية كليات التقنية العليا للمرحلة املقبلة تركز
ب�شكل كبري على امل �ه��ارات املتقدمة وت�ع��زي��ز تكنولوجيا التعليم والتعلم
وتطوير قدرات ال�شباب يف ت�أ�سي�س �شركاتهم النا�شئة القائمة على الأفكار
املبتكرة وترجمتها يف تطبيقات ذكية توفر حلو ًال فاعلة للتحديات التي
تواجه خمتلف القطاعات.
و�أك��د الدكتور عارف �سلطان احلمادي ،نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا �سعي اجلامعة للم�شاركة يف امل �ب��ادرات التي
تهدف �إىل تعزيز �أ�سا�سيات امل�ستقبل الرقمي لدولة الإم ��ارات ،خا�صة يف
جماالت الف�ضاء والطريان والنقل والرعاية ال�صحية واالقت�صاد� ،إ�ضافة
للبحوث الأك��ادمي �ي��ة والعلمية ..وق ��ال  :ن�ه��دف م��ن خ�لال �شراكتنا مع
ال�برن��ام��ج الوطني للمربجمني �إىل ت�صميم وتطوير املنتجات واحللول
املتعلقة باملنظومة الرقمية على نطاق �أو�سع ،وتقدمي اخلربات التعليمية
�إىل طلبتنا الذين يتعاونون ب�شكل وثيق مع قادة القطاع ال�صناعي لرفدهم
مبهارات القرن الـ  21التي ت�ساهم يف �إعدادهم لوظائف امل�ستقبل.
ويف ال�سياق� ،أكد الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة �أن
الربنامج الوطني للمربجمني الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم يعد م�شروعاً ا�سرتاتيجياً وتاريخياً مهماً يتماهى مع
كل حديث يف جمال �سوق العمل ووظائفه امل�ستقبلية ويف جمال التكنولوجيا
احلديثة والتقدم التكنولوجي امل�ستقبلي خا�صة و�أن العامل يتجه لإدخال
التقنية يف التطبيقات اليومية.
و�أكد �أن الربنامج ي�ؤ�س�س القت�صاد رقمي قوي يف ظل الت�سارع التقني الذي
يتطور يوماً يعد ي��وم ،الأم��ر ال��ذي يعزز مكانة الإم��ارات ال��رائ��دة عاملياً يف
خمتلف املجاالت اال�ستثمارية امل�ستقبلية ،كما يدعم ذلك الربنامج املبادرات
الوطنية واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية للدولة والرامية �إىل تنمية قدرات
املواهب الوطنية وا�ستقطاب �أ�صحاب املهارات الرقم ّية من خمتلف �أنحاء
العامل ،وتوفري البنية التحتية الالزمة لإن�شاء وتو�سيع عدد ال�شركات املبنية
على االبتكار .وقال الربوفي�سور �إري��ك زينغ رئي�س جامعة حممد بن زايد
للذكاء اال�صطناعي� ،إن التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي يعتربان حمركات
رئي�سية يف بناء االقت�صاد الرقمي و�صنع امل�ستقبل عرب اال�ستثمار يف مبادرات
بناء ق��درات امل�برجم�ين ال��ذي��ن ي�شكلون �أ�سا�ساً لدرا�سة واختبار وتطبيق
منتجات ج��دي��دة ت�ع��زز االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ،و�إع �ط��اءه��م ف��ر��ص��ة لالبتكار
وحتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للدولة.
و�أ�ضاف �أن الربنامج الوطني للمربجمني ي�سهم يف تزويد اجليل اجلديد

من املربجمني باملهارات الرقمية ،و�إعدادهم ليتمكنوا من امل�شاركة الفاعلة
يف دفع العجلة االقت�صادية وابتكار قطاعات م�ستقبلية م�ستدامة ،م�ؤكداً
ح��ر���ص جامعة حممد ب��ن زاي��د ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي على دع��م املبادرات
الوطنية ،م��ن خ�لال جعلها من�صة متكاملة للتعلم وال�ت��وا��ص��ل ،ومركزاً
ال�ستقطاب �أف�ضل العقول واملهارات لتعزيز قطاع ريادة الأعمال.
من جانبه� ،أكد الدكتور علي �سعيد بن حرمل الظاهري ،رئي�س جمل�س �إدارة
جامعة �أبوظبي �أن الربنامج الوطني للمربجمني يج�سد ا�ست�شراف القيادة
للم�ستقبل وما تتطلبه �أجندة اخلم�سني املقبلة ،ويرتجم الر�ؤية الإماراتية
امل�ستقبلية لرعاية املواهب والكوادر املتخ�ص�صة من املربجمني يف خمتلف
�أنحاء العامل ما يفتح �آف��اق امل�ستقبل �أمامهم للم�ساهمة يف دعم االقت�صاد
الوطني والعاملي ملواكبة التطورات العلمية والتطبيقية يف الع�صر الرقمي
وما يحمله من طموحات م�ستقبلية.
و�أعرب عن اعتزاز جامعة �أبوظبي بامل�شاركة يف تنفيذ هذا الربنامج الوطني
وت��وظ�ي��ف اخل�ب�رات الأك��ادمي �ي��ة والتطبيقية لأع���ض��اء ه�ي�ئ��ات التدري�س
والباحثني لديها ،م�شرياً �إىل الدور املحوري ملركز االبتكار يف جامعة �أبوظبي
وال��ذي يعمل على تعزيز ثقافة الإب ��داع واالبتكار ل��دى الطلبة والهيئات
التدري�سية والإدارية يف اجلامعة ويقدم الدعم للم�شاريع املبتكرة.
وقال الدكتور ديفيد �شميدت ،رئي�س اجلامعة االمريكية يف دبي �إن اجلامعة
تفخر ب�شراكتها اال�سرتاتيجية مع الربنامج الوطني للمربجمني الذي
يعك�س فكر و ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،م�ضيفاً
�أن ال�شراكة املعرفية حتقق م�ستهدفات اجلامعة ور�ؤيتها يف تزويد الطالب
باملهارات التي متكنهم من النجاح على امل�ستويات ال�شخ�صية والأكادميية
والعملية.
و�أو��ض��ح �أن اجلامعة �ستعمل ،م��ن خ�لال ال�شراكة م��ع الربنامج الوطني،
على �إط�لاق ور���ش العمل وال�برام��ج التدريبية وتنظيم اجلل�سات املعرفية
املتخ�ص�صة يف املهارات الرقمية� ،إ�ضافة �إىل الرتكيز على لغة الربجمة يف
املنهاج الدرا�سي اجلامعي و�إعداد الطالب لالنطالق يف قطاع ريادة الأعمال
و�إثرائه مب�شروعات جديدة تعتمد على علوم البيانات وتكنولوجيا الذكاء
اال�صطناعي.
و�أكد عي�سى الب�ستكي رئي�س جامعة دبي �أن "الربنامج الوطني للمربجمني"
الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ي�سهم بتطوير
بنية حتتية تكنولوجية تدعم حتقيق ر�ؤي��ة القيادة ال�ستدامة االقت�صاد
وتطوير الكوادر التقنية الوطنية املتخ�ص�صة  ..وقال� :ستوظف جامعة دبي
براجمها التقنية يف الأمن املعلوماتي والذكاء اال�صطناعي وعلوم البينات
لدعم حتقيق ر�ؤي��ة القيادة ب��أن ت�صبح الإم��ارات من �أف�ضل دول العامل يف
خمتلف املجاالت التكنولوجية  ..و�ستوا�صل جامعتنا ريادتها يف التدريب
املهني يف الربجميات ،وط��رح �شهادات مهنية عاملية يف الربجميات ،وبناء
قدرات برجمية تطبيقية وعالية اجلودة بالتعاون مع �شركائها.

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل �أوائل الثانوية العامة
•• الفجرية -وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ حممد بن حمد
ب ��ن حم �م��د ال �� �ش��رق��ي ويل عهد
الفجرية ،على توجيهات �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م��د ب��ن حممد
ال���ش��رق��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
ح��اك��م ال �ف �ج�يرة ،ب��دع��م م�سرية
التعليم يف الإمارة ،وحر�ص �سموه
ع �ل��ى ا� �س �ت �ث �م��ار ط ��اق ��ات ال�شباب
ومت�ك�ي�ن�ه��م يف ت�ط��وي��ر قدراتهم
العلمية للم�ساهمة يف لعب دور

�أكرب يف م�سرية الإمارات وحتقيق
الريادة يف جميع املجاالت.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه
يف ق�صر الرميلة �أوائ��ل الثانوية
ال �ع��ام��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��دول ��ة
والفجرية للعام الدرا�سي 2020
  ،2021ب� �ح� ��� �ض ��ور � �س �ع ��ادةامل�ست�شار را�شد عبيد �سيف حماد
احل�ف�ي�ت��ي رئ�ي����س جم�ل����س رعاية
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �� �ش ��ؤون الأكادميية
بالفجرية.
وق� ��ال ��س�م��و ويل ع �ه��د الفجرية

�إن ال�ت�ع�ل�ي��م يف دول � ��ة الإم� � ��ارات
و� � �ص� ��ل �إىل م � ��رات � ��ب متقدمة
وح�صد مكا�سب عديدة يف جميع
القطاعات داخ��ل ال��دول��ة بف�ضل
الر�ؤية الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة
ودوره ��ا ال�ب��ارز يف تر�سيخ ر�سالة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ت ��ي ت ��دع ��م التنمية
ال�شاملة يف الدولة .
وه� �ن� ��أ � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د بن
حمد بن حممد ال�شرقي ،الطلبة
الأوائل البالغ عددهم  15طالباً
وط��ال �ب��ة ،ومت �ن��ى ل �ه��م التوفيق

وال �ن �ج��اح يف م�سريتهم العلمية
املقبلة ،م�شيداً بالنتائج املتميزة
ال� �ت ��ي ح �ق �ق��وه��ا ع �ل ��ى م�ستوى
ال��دول��ة وال�ف�ج�يرة ،وال�ت��ي ت�ؤكد
على مدى �إح�سا�سهم بامل�س�ؤولية
جتاه وطنهم وقيادتهم الر�شيدة.
ووجه �سموه جمل�س رعاية التعليم
وال�ش�ؤون الأكادميية بالفجرية،
بت�سخري كافة االمكانيات العلمية
مل�ت��اب�ع��ة ال�ط�ل�ب��ة و �إر� �ش��اده��م �إىل
انتقاء التخ�ص�صات العلمية مبا
ي �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات ال� ��دول� ��ة .من

جانبهم �أعرب الطلبة الأوائل عن
�سعادتهم بلقاء �سموه وتهنئته لهم
ب��ال�ن�ج��اح وت�ق��دم��وا ب�ب��ال��غ ال�شكر
وال�ت�ق��دي��ر واالم �ت �ن��ان معاهدين
�سموه على اال�ستمرار يف موا�صلة
م �� �س�يرة ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ت� �ق ��دم مبا
يحقق الفائدة.
ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي
م ��دي ��ر م �ك �ت��ب � �س �م��و ويل عهد
الفجرية وعائ�شة اليماحي نائب
رئ �ي ����س جم�ل����س رع ��اي ��ة التعليم
وال�ش�ؤون الأكادميية بالفجرية.

اللوفر �أبوظبي و ريت�شارد ميل يطلقان معر�ضا وجائزة فنية لت�شجيع املواهب املعا�صرة
•• �أبوظبي-وام:

�أع� �ل ��ن م �ت �ح��ف ال �ل��وف��ر �أبوظبي
وال�ع�لام��ة التجارية ال�سوي�سرية
ل �� �ص �ن��اع��ة ال �� �س��اع��ات "ريت�شارد
ميل" ع��ن �إط�ل�اق معر�ض �سنوي
ج��دي��د حت��ت ع�ن��وان "فن احلني"
وج ��ائ ��زة ري �ت �� �ش��ارد م�ي��ل للفنون،
بهدف دعم الفنون املعا�صرة حيث
�سيتم يف ال �ع��ام الأول للمعر�ض
واجل ��ائ ��زة ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
ال�ف�ن��ان�ين الإم��ارات �ي�ين واملقيمني
يف دول ��ة الإم� � ��ارات اح �ت �ف��ا ًال بعام
اخل�م���س�ين وي���ش� ّك��ل م�ع��ر���ض "فن
احلني" ال �ع��امل��ي م�ن���ص��ة لعر�ض
�أع � �م� ��ال ال �ف �ن��ان�ي�ن املعا�صرين،
العاملني على جمموعة متنوعة
م��ن ال��و� �س��ائ��ط ال�ف�ن�ي��ة �إذ �سيتم
اختيار �أربعة �إىل �ستة فنانني كل
ع� ��ام ،م ��ن خ�ل�ال دع� ��وة مفتوحة
لتقدمي العرو�ض ،و�سيعر�ض ٌ
كل
منهم �أحد �أعماله الف ّنية يف رواق
امل�ت�ح��ف ،وه��و ع �ب��ارة ع��ن م�ساحة
ل �ل �ت �ف��اع��ل وال� �ت� �ب ��ادل خم�ص�صة
للفن املعا�صر يف اللوفر �أبوظبي.
و�سيفتتح املتحف معر�ضه الأول

حتت عنوان "فن احلني "2021
يف نوفمرب من العام احلايل ،وبعد
ت �ق��دمي الأع � �م� ��ال ،ي�ح���ص��ل �أح ��د
الفنانني الذين �ستختارهم جلنة
من اخل�براء على جائزة ريت�شارد
ميل للفنون ،و�سيتم الإع�لان عن
�إ�سم الفائز باجلائزة يف حفل يُقام
يف ال�ل��وف��ر �أب��وظ �ب��ي .وتبلغ قيمة
اجلائزة النقدية � 50أل��ف دوالر،
وه��ي ت�أتي يف �إط��ار ال�ت��زام اللوفر
�أب��وظ�ب��ي وري�ت���ش��ارد ميل بالفنان
على مدى ع�شر �سنوات.
وق � � � ��ال م � �ع� ��ايل حم� �م ��د خليفة
امل � �ب� ��ارك ،رئ �ي ����س دائ � ��رة الثقافة
وال�سياحة � -أبوظبي �إ َّن الإعالن
ع��ن �إط�ل�اق ج��ائ��زة ري�ت���ش��ارد ميل

ل�ل�ف�ن��ون وم �ع��ر���ض ف��ن احل�ي�ن يف
ال�ل��وف��ر �أب��وظ�ب��ي دل�ي��ل على �سعي
�أبوظبي �إىل ت�سريع وترية الدعم
ال��ذي تقدمه للمواهب الإبداعية
يف الإم� ��ارات ،و�إىل تر�سيخ مكانة
العا�صمة كوجهة جاذبة وملهمة
ل �ل �م �ب��دع�ين م ��ن خم �ت �ل��ف �أنحاء
العامل .و�أك��د معاليه �أن الفنانني
ال��ذي��ن يتمتعون مب�ستوى عاملي
م �ت��واج��دون بيننا ،ل��ذا ف� ��إ َّن هذه
اجل� ��ائ� ��زة اجل � ��دي � ��دة ،وامل �ع ��ر� ��ض
الذي يرتافق معها� ،سي�سهمان يف
ت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل املواهب
الإب��داع �ي��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات ،يف
هذا العام الذي حتتفل فيه دولتنا
بخم�سني ع��ام �اً م��ن الإجن� � ��ازات،

وت �ت �ط �ل��ع ف �ي ��ه ق� ��دم � �اً ل �ل��أع� ��وام
اخلم�سني املقبلة.
وي ��وج ��ه ال �ل��وف��ر �أب��وظ �ب��ي اليوم
دع��وة مفتوحة �إىل الفنانني من
الإم ��ارات� �ي�ي�ن وامل�ق�ي�م�ين يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة لتقدمي
�أع �م��ال �ه��م ،وال �ت��ي ��س�ت�ن��درج حتت
ع � �ن ��وان "يف ال � ��ذاك � ��رة وال ��زم ��ان
واملكان" ،وه� ��و م��و� �ض��وع يتمتع
ب�أهمية خا�صة ،ال �سيما يف �سياق
االحتفال باليوبيل الذهبي لدولة
الإم � � ��ارات ،مم��ا ي���س�م��ح للفنانني
ب �ت ��أمّ ��ل ت� ��راث ال ��دول ��ة والتفكري
يف امل��ا��ض��ي واحل��ا��ض��ر وامل�ستقبل.
وميكن للفنانني املهتمني تقدمي
ال�ع��رو���ض حتى � 31أغ�سط�س ..

و�ستعمل جلنة م�ؤلفة من خرباء
بارزين يف الفن من خمتلف �أنحاء
العامل على اختيار امل�شاركني الذين
��س� ُت�ع��ر���ض �أع �م��ال �ه��م يف املعر�ض،
و�سيتم الإعالن عن �أ�سماء �أع�ضاء
اللجنة يف وقت الحق.
وق ��ال ب�ي�تر ه��اري �� �س��ون ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ري�ت���ش��ارد ميل
يف �أوروب � � � � ��ا وال � �� � �ش ��رق الأو� � �س� ��ط
و�أفريقيا �إن اللوفر �أبوظبي �أحد
�أ�شهر املتاحف الفنية يف العامل يف
غ�ضون �سنوات قليلة ،م�شريا �إىل
�أن ريت�شارد ميل واللوفر �أبوظبي
قاما على مبادئ التم ّيز يف االبتكار
والفن والإتقان والدراية يف العمل،
ولطاملا وجد نف�سه من هواة جمع
الأع�م��ال الفنية ،بالأخ�ص �أعمال
ال� �ف� �ن ��ان�ي�ن امل� �ع ��ا�� �ص ��ري ��ن ال ��ذي ��ن
ي�ع��دون م�صدر �إل �ه��ام ل��ه ،ولذلك
يفخر بالتعاون القائم بني اللوفر
�أبوظبي وريت�شارد ميل حيث �أنه
تعاون مكر�س لرعاية اجليل القادم
من الفنانني املوهوبني ،وقد جاءت
جائزة ريت�شارد ميل للفنون لتعيد
حت��دي��د م�ع��اي�ير الإب� ��داع املعا�صر
ب�غ�ي��ة �إت ��اح ��ة ال �ف��ر� �ص��ة للفنانني

املبدعني لإطالق العنان لإبداعهم
�ضمن بُعد جديد.
وقال مانويل راباتيه ،مدير اللوفر
�أبوظبي� ،إن ال�شراكة مع ريت�شارد
م�ي��ل ه��ي مب�ث��اب��ة ال �ت��زام م�شرتك
طويل الأمد بدعم املواهب الف ّنية
املعا�صرة داخل دولة الإم��ارات ويف
املنطقة على ح��د ��س��واء ،وتر�سيخ
مكانة اللوفر �أبوظبي يف الدولة
..م� ��ؤك ��دا �أن ه��دف�ه��م ه��و تزويد
ه�ؤالء الفنانني مبن�صة بارزة على
ال�صعيد العاملي لعر�ض �أعمالهم
ع�ل��ى املجتمع ك�م��ا ع�ل��ى اجلمهور

العاملي ول��ذل��ك ،ف ��إ َّن ه��ذه املبادرة
ُت�ع�ت�بر خ �ط��وة را� �س �خ��ة يخطوها
ال�ل��وف��ر �أب��وظ�ب��ي يف م �ي��دان الفن
تو�سع مهمتنا
املعا�صر ،خا�ص ًة مع ّ
لت�سليط ال�ضوء على لقاء الثقافات
الذي ي�ش ّكل �سر وحدتهم.
و��س�ي�ت��م الإع� �ل��ان ع ��ن ال �ف��ائ��ز يف
"فن احل�ين  "2021يف اللوفر
�أب��وظ �ب��ي وج��ائ��زة ري �ت �� �ش��ارد ميل
ل �ل �ف �ن��ون ب ��ال� �ت ��وازي م ��ع املو�سم
الثقايف يف دول��ة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ،وال � ��ذي ي���ض��م معر�ض
�إك�سبو  2020دبي ،ومعر�ض فن

�أبوظبي ،و�أ�سبوع دب��ي للت�صميم،
وم �ع��ر���ض "�آرت دبي" ،لي�ش ّكل
بذلك �إ�ضافة مم� ّي��زة �إىل رزنامة
الفعاليات يف الدولة التي حتتفي
ب��الإب��داع املعا�صر .وي�ق��ام معر�ض
"فن احل�ين  "2021يف اللوفر
�أب ��وظ� �ب ��ي م ��ن ن��وف �م�ب�ر 2021
�إىل م��ار���س  .2022ومل��زي��د من
املعلومات حول جائزة ريت�شارد ميل
للفنون ومعر�ض "فن احلني" يف
اللوفر �أبوظبي ،يُرجى زيارة موقع
امل �ت �ح ��ف الإلكرتوينwww.
. louvreabudhabi.ae
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حاكم ال�شارقة ي�أمر بالإفراج عن  225نزيال بتوجيهات حاكم عجمان ..ت�سليم  10م�ساكن مل�ستحقيها من �أهايل منطقة املنامة
بامل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية

•• ال�شارقة  -وام:

�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بالإفراج عن  225نزيال
من الذين يق�ضون فرتة حمكوميتهم ب�إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية
والإ�صالحية يف الإم��ارة وانطبقت عليهم �شروط العفو وثبتت
�أهليتهم للتمتع بالعفو وف��ق �شروط ح�سن ال�سرية وال�سلوك
وذلك مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك.
وب�ه��ذه املنا�سبة رف��ع ال�ل��واء �سيف ال��زري ال�شام�سي قائد عام

��ش��رط��ة ال���ش��ارق��ة �أ��س�م��ى �آي ��ات ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر �إىل �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة على مكرمة �سموه بالعفو عن املحكومني
والتي ت�أتي انطالقاً من حر�ص �سموه على دعم كيان الأ�سرة
واملحافظة على ا�ستقرارها و�إدخال البهجة وال�سرور �إىل نفو�س
�أ��س��ر املحكومني وعائالتهم و�أب�ن��ائ�ه��م يف ه��ذه الأي ��ام املباركة
�آم ً
ال �أن تكون هذه املكرمة باعثاً للخري يف نفو�س املفرج عنهم
و�سبي ً
ال �إىل اال�ستفادة من درو�س جتربتهم والعودة �إىل املجتمع
�أفراداً �صاحلني ي�سهمون يف تعزيز �أمنه وا�ستقراره وامل�شاركة يف
م�سرية نه�ضته ال�شاملة التي تتبناها قيادتنا الر�شيدة.

•• عجمان-وام:

�سلم �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير ع��ام دائ��رة البلدية والتخطيط
بعجمان  10م�ساكن مل�ستحقيها من �أه��ايل منطقة املنامة والتي وج��ه بتوزيعها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان
مبكرمة من �سموه للت�سهيل على �أه��ايل املنطقة وتوفري امل�سكن الآم��ن للجميع و
حتقيق اال�ستقرار الأ��س��ري و ال��راح��ة و الطم�أنينة و �سبل العي�ش الكرمي  .جرت
عملية ت�سليم امل�ساكن  -التي بنيت وفق طراز معماري حديث وب�أف�ضل املوا�صفات
والتجهيزات و اخلدمات  -بح�ضور مديري �إدارة بلدية املنامة حممد علي �سيف
ال�سويحي و�سامل عبد اهلل بن غليطه �إىل جانب طارق العو�ضي نائب مدير م�ؤ�س�سة
حميد بن را�شد اخل�يري��ة .و�أك��د �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي �أن القيادة
احلكيمة ال تدخر جهدا يف �سبيل توفري كل مقومات العي�ش الهانئ لل�سكان و من

�أهمها امل�سكن الآمن والذي ي�ضمن اال�ستقرار الأ�سري ويحقق ال�سعادة و الرفاهية
للمنتفعني به مو�ضحاً �أن تكلفة امل�ساكن بلغت  5ماليني و� 500ألف درهم .و �أعرب
عن �شكره ل�صاحب ال�سمو حاكم عجمان الذي يويل اهتماماً دائما باجلميع وي�سعى
جاهداً للتعرف على متطلبات الأهايل و احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم لتعزيز الوالء
واالنتماء للوطن الغايل  .ونوه �إىل �أن حكومة عجمان قدمت العديد من الت�سهيالت
جلميع فئات و�شرائح املجتمع وال ت��زال ت�سعى جاهدة لتقدمي املزيد بالتعاون مع
اجلهات والدوائر وامل�ؤ�س�سات جمتمعة لتد�شني وتنفيذ امل�شاريع واملبادرات بتوجيهات
مبا�شرة من القيادة الر�شيدة لتحقيق الأهداف التي يلم�س �أثرها كل فرد يف �إمارة
عجمان .من جانبهم �أعرب �أ�صحاب امل�ساكن اجلديدة عن عميق �شكرهم وتقديرهم
ل�صاحب ال�سمو حاكم عجمان م�ؤكدين �أن �سموه والد للجميع ويحر�ص على معرفة
احتياجات �أبناء الإم��ارة و حتويل �أحالمهم �إىل واقع ي�ضمن احلياة الهانئة لهم و
لأبنائهم وي�سهم يف حتقيق الرفاهية وال�سعادة للجميع.

تقدير ًا ملكانة دولة الإمارات ودبي يف حفظ الرتاث والتميز يف جمال ت�صميم و�إدارة املتاحف العاملية
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املجل�س الدويل للمتاحف ير�شح دبي �ضمن ثالث مدن عاملية ال�ست�ضافة م�ؤمتره العام �آيكوم 2025
• ملف الإمارات ال�ست�ضافة امل�ؤمتر قدمه �آيكوم -الإمارات ودبي للثقافة وبلدية دبي ودبي لل�سياحة و�شعاره (م�ستقبل املتاحف يف جمتمعات �سريعة التغيري)
• هالة بدري  :اال�ستدامة والتعاون والتن�سيق وتبادل املعارف واخلربات وتلبية احتياجات املجتمع بطرق مبتكرة حماور �أ�سا�سية مللف اال�ست�ضافة
• داوود الهاجري :دبي تتمتع ببنية حتتية متطورة جتعلها بني �أهم مدن العامل يف ا�ست�ضافة الأحداث الكربى
املري :امل�ؤمتر من�صة مثالية جتمع املتخ�ص�صني يف قطاع املتاحف وفر�صة لتعزيز ح�ضور الإمارة على م�ستوى الفعاليات الدولية
• هالل ّ
•ر�شاد بوخ�ش :و�صول دولة الإمارات ودبي �إىل قائمة الرت�شيحات النهائية ال�ست�ضافة امل�ؤمتر ي�ؤكد مكانتها يف جمال ت�صميم و�إدارة املتاحف العاملية
•• دبي-ام:

تقديراً ملكانة دولة الإمارات ودور دبي البارز يف جمال حفظ الرتاث ،وما متتلكه
من بنية حتتية متقدمة يف جمال ت�صميم و�إدارة املتاحف العاملية ،اختار املجل�س
الدويل للمتاحف �آيكوم دبي �ضمن القائمة املر�شحة ال�ست�ضافة امل�ؤمتر ال�سابع
والع�شرين للمجل�س للعام  ،2025وال��ذي ُي� َع� ُّد �أك�بر م�ؤمتر دويل يف جمال
املتاحف يف العامل .وت�ضم القائمة ثالث مدن �سيتم الت�صويت عليها يف نوفمرب
من العام اجلاري ،حيث مت اعتماد قرار الرت�شيح يف اجتماع اللجنة التنفيذية
للمجل�س ال ��دويل للمتاحف ال ��ذي ُع�ق��د اف�ترا��ض�ي�اً م ��ؤخ��را ب�ح���ض��ور 170
ع�ضوا من  118دول��ة .ويعد املجل�س ال��دويل للمتاحف ال��ذي ت�أ�س�س يف العام
 1946حتت مظلة الأمم املتحدة ،منظمة عاملية متخ�ص�صة يف جمال املتاحف
وتطويرها والتن�سيق فيما بينها ،وي�ضم يف ع�ضويته ما يزيد على � 50ألف
متخ�ص�ص من  122دولة ،وما يقارب � 20ألف متحف حول العامل .وكان فرع
الإمارات للمجل�س الدويل للمتاحف �آيكوم -الإمارات بالتعاون مع هيئة الثقافة
والفنون يف دبي -دبي للثقافة  ،وبلدية دبي ،ودائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
بدبي -دب��ي لل�سياحة  ،قد تقدّم مبلف الإم��ارات ال�ست�ضافة "�آيكوم "2025
يف دبي حتت �شعار "م�ستقبل املتاحف يف جمتمعات �سريعة التغيري" ،وذلك يف
نهاية �شهر �أبريل املا�ضي .واختار املجل�س الدويل للمتاحف املدن التي �ستتناف�س
على ا�ست�ضافة امل�ؤمتر وهي دبي ،و�ستوكهومل  -ال�سويد -وكازان -رو�سيا .مكانة
مرموقة .و�أكدت �سعادة هالة بدري ،مدير عام "دبي للثقافة" �أهمية ا�ست�ضافة

تكون دبي ،املدينة الأوىل على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
يف ا�ست�ضافة م�ؤمتر املجل�س الدويل للمتاحف ".وجهة عاملية.
من جهته ،قال �سعادة هالل �سعيد امل ّري ،املدير العام لدائرة ال�سياحة والت�سويق
التجاري بدبي "دبي لل�سياحة"" :ا�ستطاعت �إم��ارة دبي بف�ضل ر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب الرئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ومن خالل بنيتها التحتية املتطورة وكذلك التعاون
الناجح بني القطاعني العام واخلا�ص ،تر�سيخ مكانتها كوجهة عاملية مف�ضلة
للعي�ش والعمل واملكان الأمثل ال�ست�ضافة وتنظيم فعاليات الأعمال وامل�ؤمترات
واالجتماعات الدورية لل�شركات الدولية ".
و�أ�ضاف امل ّري�" :إن ا�ست�ضافة الأحداث التي ترتبط بالقطاعات املحورية يف دبي
ُتعد من العنا�صر الأ�سا�سية ال�سرتاتيجيتنا ،و�سيكون م�ؤمتر "�آيكوم" 2025
مبثابة فر�صة لتعزيز ح�ضور الإم��ارة على م�ستوى الفعاليات الدولية ،نظراً
لكونه من�صة مثالية لتبادل املعرفة واخل�برات والتوا�صل بني املتخ�ص�صني يف
قطاع املتاحف .ومن جهتنا �سنوا�صل العمل مع �شركائنا للتعاون والتن�سيق مع
�صناع القرار يف "�آيكوم" ،مبا يُظهر القدرة الدائمة للإمارة على ا�ست�ضافة
وتنظيم كربى الفعاليات وامل�ؤمترات الناجحة".

دولة الإم��ارات للم�ؤمتر يف دبي� ،إذ �سيعزز الفوز مكانتها على امل�ستوى العاملي
وعلى ال�صعيد الثقايف .وق��ال��ت" :تتبو�أ دول��ة الإم ��ارات ودب��ي مكانة مرموقة
على ال�صعيد ال��دويل ،و�ستكون املرة الأوىل على م�ستوى ال�شرق الأو�سط التي
ت�ست�ضيف فيها مدينة عربية م�ؤمتر املجل�س ال��دويل للمتاحف منذ �إن�شائه
يف العام  ،1946و�سيتم انعقاد امل�ؤمتر للمرة الأوىل ب�شكل هجني؛ ح�ضورياً
وافرتا�ضياً ".و�أ��ش��ارت هالة ب��دري �إىل �أن املحاور الرئي�سية مللف اال�ست�ضافة
ت�ؤكد على �أهمية اال�ستدامة والتعاون والتن�سيق من خالل برامج تبادل املعارف
واخلربات التي �ستجعل املجتمعات �أكرث ا�ستعداداً وا�ستجاب ًة ملواجهة التغيريات،
واحل��ر���ص على تلبية احتياجات املجتمع و�إي�ج��اد ط��رق مبتكرة للتوا�صل مع
يعب
�أف��راده .و�أو�ضحت مدير عام "دبي للثقافة" �أن ال�شعار املقرتح للم�ؤمتر رِّ
عن االرتباط والعالقة التكاملية بني املتاحف واملجتمعات التي ت�شهد تغيرياً
مت�سارعاً؛ فمن خالل النظر �إىل �أحداث املا�ضي ومقارنتها بالتغيريات ال�سريعة
التي �شهدها عاملنا يف ال�سنوات القليلة املن�صرمة ،تت�ضح �أن هناك حاجة ملحّ ًة
�إىل �إب��راز دور املتاحف و�إدماجها مع املجتمع من �أج��ل م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث
ا�ستدامة للب�شرية .مقومات حديثة.
من جهته ،قال �سعادة املهند�س داوود الهاجري ،مدير عام بلدية دبي�" :إن وجود
مدينة دبي يف القائمة النهائية املر�شحة ال�ست�ضافة امل�ؤمتر ال�سابع والع�شرين
للمجل�س الدويل للمتاحف �/آيكوم /لعام  ،2025كان متوقعاً ملا تزخر به الإمارة �أول دولة عربية.
من مقومات املدن احلديثة بهياكلها العاملية ،وبنيتها التحتية املتطورة ،حيث و�أك��د املهند�س ر�شاد بوخ�ش ،رئي�س فرع الإم��ارات للمجل�س ال��دويل للمتاحف
باتت اليوم من �أهم مدن العامل التي ت�ست�ضيف الأحداث الكربى ،و�سن�سعى ب�أن "�آيكوم الإمارات" �أن و�صول دولة الإمارات ودبي �إىل قائمة الرت�شيحات النهائية

ال�ست�ضافة امل�ؤمتر العام للمجل�س الدويل للمتاحف يعترب دليال على امل�ستوى
ال��راق��ي ال��ذي و�صلت �إليه ال��دول��ة يف ت�صميم و�إدارة املتاحف ،مبا ت�ضمه من
متاحف عاملية مثل :متحف اللوفر �أبوظبي ،واملتاحف الوطنية ومن �أهمها:
متحف االحتاد ومتحف ال�شندغة ومتحف ق�صر احل�صن ،ومتحف امل�ستقبل يف
دبي ،بالإ�ضافة �إىل العديد من املتاحف احلكومية واخلا�صة التي متثل تاريخ
وتراث وثقافة دولة الإمارات.
و�أكد بوخ�ش �أنه يف حال ا�ست�ضافة دولة الإمارات مل�ؤمتر "�آيكوم"  2025يف دبي،
ف�إن ذلك يعترب تتويجا للجهود احلثيثة التي تبذلها الدولة متمثلة يف وزارة
الثقافة وال�شباب والدوائر املحلية املعنية مبجاالت الثقافة وال�تراث ،وتعترب
�أول دولة عربية ت�ست�ضيف هذا امل�ؤمتر الدويل ،و�سوف ت�ضيف خربات وجتارب
وا�سعة للعاملني يف جماالت ت�صميم وتنفيذ و�إدارة املتاحف يف دولة الإمارات.
وينعقد م�ؤمتر املجل�س الدويل للمتاحف مرة كل ثالث �سنوات ،حيث �أقيم يف
دورته الـ 25عام  2019يف مدينة كيوتو اليابانية ،ومن املقرر �إقامة امل�ؤمتر
ال�ساد�س والع�شرين يف مدينة براغ يف جمهورية الت�شيك عام .2022
وتويل دولة الإمارات ودبي �أهمية كبري ًة للمتاحف بو�صفها مراكز حيوية لتبادل
املعرفة واحل��وار الثقايف ،و�صروح ثقافية مهمة ت�صل بني �أف��راد املجتمع وبني
تاريخهم الغني وتراثهم املادي وغري امل��ادي ،م�ؤكدة ارتباطهم مبا�ضي الدولة
العريق ومر�سخ ًة ال ِقيَم والتقاليد الأ�صيلة يف نفو�سهم .ويبلغ ع��دد املتاحف
احلكومية الر�سمية يف دولة الإم��ارات  55متحفاً ،بينهم  115متحفاً خا�صاً،
ومن هذه املتاحف ما يعترب �أيقونة عاملية وثقافية.

اخلارجية تقيم حفل وداع ل�سفريي دوقة لوك�سمبورج وال�سويد مبنا�سبة انتهاء فرتة عملهما فى الدولة
•• �أبوظبي-وام:

�أق��ام��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دوىل �صباح �أم����س ،حفل ت��ودي��ع ل�سعادة
�إليزابيث ك��اردو��س��و ج��ورداو �سفرية دوق��ة لوك�سمبورج و�سعادة هرنيك الندر
ه��ومل �سفري مملكة ال�سويد وذل��ك مبنا�سبة انتهاء ف�ترة عملهما ك�سفريين
لبلديهما ب��ال��دول��ة  .وخ�ل�ال احل�ف��ل ال��ذى �أق�ي��م يف ف�ن��دق ق�صر االم� ��ارات يف

ابوظبي �أكدت �سعادة  ،علياء حممد املحرزي وكيل وزارة م�ساعد ل�ش�ؤون املرا�سم
يف وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل عمق العالقات الثنائية القائمة بني دوقية
لوك�سمبورج الكربي ومملكة ال�سويد  ،وما تت�سم به من متانة وق��وة ،م�شيدة
بجهود �سعادة اليزابيث كردو�سو و�سعادة هرنيك الندرهومل التي بذالها خالل
فرتة عملهما يف الدولة والتي �أ�سهمت يف تعزيز عالقات التعاون بني بلديهما
ودولة االمارات العربية املتحدة يف �شتى املجاالت.

من جانبها �أعربت �سعادة اليزابيث عن �شكرها وتقديرها للم�س�ؤولني يف وزارة
اخلارجية والتعاون ال��دوىل  ،ولكافة امل�س�ؤولني يف ال��دول��ة ملا لقيته من دعم
وتعاون �أ�سهم يف ت�سهيل و�إجناح مهام عملها متمنية لدولة االمارات املزيد من
التقدم واالزده��ار .كما �أعرب �سعادة هرنيك عن �شكره وتقديره للم�س�ؤولني يف
وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل على ما لقيه من تعاون لت�سهيل مهام عمله
ك�سفري لبلده لدى دولة االمارات والذي كان له االثر الكبري يف توطيد عالقات

التعاون بني مملكة ال�سويد ودولة االمارات يف كافة املجاالت املختلفة  .ويف نهاية
احلفل قدمت �سعادة علياء املحرزي وكيل وزارة م�ساعد ل�ش�ؤون املرا�سم يف وزارة
اخلارجية والتعاون ال��دوىل لل�سفريين هدية تذكارية بهذه املنا�سبة ،متمن ًية
لهما كل التوفيق والنجاح يف مهام عملهم القادمة.
كما ح�ضر احلفل �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي العربي واالجنبي املعتمدين لدى
الدولة ،وعدد من امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل.

االحتادية للموارد الب�شرية حتدث وثيقة ال�سلوك املهني و�أخالقيات الوظيفة العامة
•• دبي -وام:

�أطلقت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية الن�سخة املحدثة من
وثيقة ال�سلوك املهني و�أخالقيات الوظيفة العامة يف احلكومة االحتادية،
وهو التحديث الأول على الوثيقة منذ �أن �أطلقتها الهيئة يف العام ،2010
وت�سري �أحكامها هذه على جميع املوظفني املدنيني بالدولة.
ويف هذا ال�سياق �..أو�ضحت �سعادة عائ�شة خليفة ال�سويدي املدير التنفيذي
لقطاع �سيا�سات امل��وارد الب�شرية يف الهيئة �أن �إط�لاق الن�سخة املحدثة
م��ن وثيقة ال�سلوك املهني و�أخ�لاق �ي��ات الوظيفة ال�ع��ام��ة يف احلكومة
االحت��ادي��ة ،ي��أت��ي يف �إط��ار امل��راج�ع��ة امل�ستمرة التي جتريها الهيئة على
�سيا�سات وت�شريعات وقوانني و�أنظمة املوارد الب�شرية املعتمدة يف احلكومة
االحت��ادي��ة ،وه��و الأم ��ر ال��ذي ي�ع��زز ك �ف��اءة وم��رون��ة منظومة العمل يف
احلكومة االحتادية ،وميكنها من مواكبة كافة املتغريات العاملية املت�سارعة
يف �شتى املجاالت.
ولفتت �إىل �أن الهيئة �أطلقت وثيقة ال�سلوك املهني و�أخالقيات الوظيفة
العامة يف احلكومة االحت��ادي��ة يف ال�ع��ام 2010؛ بغية تنمية الثقافة
امل�ؤ�س�سية للموظف ،ودعم القيم املهنية وتنمية روح امل�س�ؤولية لديه ،مبا
ينعك�س �إيجاباً على �إنتاجيته ،ويعزز �أداء امل�ؤ�س�سة التي ينتمي �إليها.
وقالت ال�سويدي  :ترمي الهيئة من الوثيقة �إىل تعزيز ال�سلوك الإيجابي
ل��دى امل��وظ��ف يف التعامل م��ع م��ر�ؤو��س��ه وزم�لائ��ه يف العمل ،ومتعاملي
اجلهة ،كما تعمل الوثيقة على تر�سيخ روح وقيم الت�سامح التي �أر�ستها

حكومة دولة الإمارات بني كافة �أفراد و�شرائح املجتمع ،والتي تدعو �إىل
تبادل االح�ترام والقبول والتقدير ملختلف الثقافات واالن�ت�م��اءات ،كما
تدعو الوثيقة �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات ملتلقي اخلدمة ،لتعزيز الثقة
وامل�صداقية يف القطاع احلكومي.
وتطرقت �سعادة عائ�شة ال�سويدي �إىل القيم الأ�سا�سية لل�سلوك املهني
و�أخ�لاق�ي��ات الوظيفة العامة التي ت�ضمنتها الوثيقة وع��دده��ا  9قيم
ه��ي :ال��ري��ادة والتميز ،والكفاءة املهنية ،وال�ن��زاه��ة ،وال�صدق والأمانة،
واملو�ضوعية ،والكفاءة ،وال�شفافية ،والعدل وامل�ساواة ،والت�سامح.
وذك��رت �أن الهيئة �أت��اح��ت وثيقة ال�سلوك املهني و�أخ�لاق�ي��ات الوظيفة
العامة يف احلكومة االحتادية على موقعها الإلكرتوين www.fahr.
 ،gov.aeو�أنها ب�صدد عقد �سل�سلة ور�ش تدريبية افرتا�ضية ملوظفي
وم���س��ؤويل ال� ��وزارات واجل �ه��ات االحت��ادي��ة؛ لتعريفهم ب ��أب��رز حتديثات
الوثيقة ،و�أهم املبادئ العامة التي ت�ضمنتها.
و�أو�ضحت املدير التنفيذي لقطاع �سيا�سات امل��وارد الب�شرية يف الهيئة
�أن الوثيقة ت�ضمنت جمموعة من الواجبات التي ينبغي على املوظف
احلكومي االلتزام بها ،ومنها :االلتزام بالت�شريعات والأنظمة ال�سارية
ب��ال��دول��ة ،والت�صرف يف جميع الأوق ��ات بطريقة تعزز القيم الأ�سا�سية
والنزاهة وال�سمعة الطيبة للدولة ،و�أن يدرك املوظف �أن جميع الأفراد
مت�ساوون �أمام القانون بدون �أي نوع من �أنواع التمييز ،مع �ضرورة احرتام
احل�ق��وق واحل��ري��ات واالن�ف�ت��اح على الآخ��ري��ن ،واالم�ت�ث��ال لقيم ومبادئ
الت�سامح والرحمة والتعاون مع اجلميع.

ومن الواجبات الأخرى التي احتوتها الوثيقة :على املوظف �أن يظهر والءه
وانتماءه جلهة عمله ،و�أال يت�سبب يف ت�شويه �سمعتها �أو �سمعة �أي جهة
احتادية �أخرى ،و�أن يلتزم باال�ستخدام الأمثل ملواقع التوا�صل االجتماعي
مبا ال مي�س ب�سمعته وال �سمعة اجلهة التي ينتمي �إليها �أو �سمعة �أي جهة
احتادية �أخرى وال الدولة عموماً ،و�أن يلتزم بكافة الت�شريعات ال�صادرة
عن الدولة ،والتي تنظم ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وحتدث حمد بو عميم مدير �إدارة ال�سيا�سات وال�ش�ؤون القانونية يف الهيئة
عن قواعد ال�سلوك املهني الواردة يف الوثيقة ،حيث تدعو جميع املوظفني
العموميني �إىل التحلي ب��أرف��ع املعايري الأخ�لاق�ي��ة ،وب�ق��واع��د ال�سلوك
املهني القومي ،داخل العمل ،باعتبار الوظيفة العامة م�س�ؤولية وتكليفاً
للقائمني عليها ،وااللتزام باملبادئ الواردة يف الربنامج الوطني للت�سامح
مبا فيها االحرتام ،واالعتدال وااللتزام بعدم التمييز على �أ�سا�س الأ�صل
�أو الدين �أو العرق.
و�شدد على �ضرورة �أال يفو�ض املوظف العام مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية
�إىل �شخ�ص �آخر ،ما مل يكن مفو�ضاً بذلك ب�شكل �صريح ،مبوجب القانون،
�أو تفوي�ض خطي �صريح من رئي�سه املبا�شر �أو يف حالة القوة القاهرة،
م�ؤكداً على �أهمية ح�ضور املوظف العام �إىل مقر عمله يف الوقت املحدد
لبداية ال��دوام الر�سمي املحدد ،طبقاً للوائح املعمول بها يف هذا ال�ش�أن،
و�أن يكون متواجداً يف مكان عمله خالل �ساعات العمل الر�سمية؛ لتنفيذ
التزاماته املتعلقة بواجبات وظيفته ومن�صبه.
وقال بوعميم  :بح�سب وثيقة ال�سلوك املهني و�أخالقيات الوظيفة العامة

ف�إنه يقع على عاتق املوظف العام االلتزام بالقيام ب�أي واجب يكلف به حتى
لو كان خارج نطاق واجباته وم�س�ؤولياته املعتادة ،وال ميكنه رف�ض القيام
مبثل ذلك الواجب ،طاملا �صدر بتعليمات من رئي�سه املبا�شر يف العمل ،و�أن
ي�ساعد مر�ؤو�سيه وزم�لاءه وغريهم من املوظفني العامني على تطوير
معرفتهم ومهاراتهم وكفاءتهم ،وت�شجيعهم على زيادة تبادل املعلومات
ونقل املعرفة فيما بينهم.
وا�ستعر�ضت �آ�سية البلو�شي رئي�س ق�سم ال�سيا�سات والبحوث يف الهيئة
جملة من التزامات اجلهة االحت��ادي��ة جت��اه امل��وظ��ف ،والتي ج��اء ذكرها
يف الوثيقة ،ومنها  :توخي العدالة والإن�صاف يف تطبيق �سيا�سات وقيم
امل ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ،وح�م��اي��ة ح�ق��وق وام �ت �ي��ازات امل��وظ�ف�ين ،يف ظ��ل �أحكام
هذه ال�سيا�سات ،وتهيئة ظروف عمل �آمنة وعادلة و�صحية للموظفني،
وت�شجيع روح املبادرة واالبتكار ،وتوفري فر�ص للموظفني للم�شاركة يف
تقدمي االقرتاحات املتعلقة بتح�سني اخلدمة.
ومن االلتزامات الأخ��رى :ت�شجيع املوظفني على التوا�صل واالت�صاالت
املفتوحة للنقا�ش ال �ه��ادف ،وجت��ذي��ر قيم الت�سامح واحل ��وار واالنفتاح
للأفكار والقيم والثقافات املختلفة ،وتعزيز دور دول��ة الإم ��ارات كرمز
للت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي من خ�لال تعزيز قيم التعددية الثقافية،
وت��وف�ير بيئة تكنولوجية �آم�ن��ة للموظف م��ن خ�لال م��راع��اة ال�ضوابط
املتعلقة باحلفاظ على خ�صو�صية و�سرية بيانات اجلهة ،وتطوير وحتديث
اخلدمات وقنوات تقدميها و�إعادة ت�صميمها ،مع الرتكيز على قيم �إ�سعاد
واحرتام املتعاملني.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فال
جروب الدارة املطاعيم
رخ�صة رقم CN 3971657:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هونك�سني لتجارة
االخ�شاب ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1666382:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فينود كوتانكوال جنارا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فيناياك بانديات �ساجيف �ساجيف
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم روجربرجر
رخ�صة رقم CN 2150789:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سلوى �صالح عبدربه �صالح الهاليل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه حممد عبيد حممد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم وم�شاوي
الركن امللكي رخ�صة رقمCN 3728510:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد حممد حماد حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف معمر علي احمد فرج بانبيله
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
را�ضية للتجميل
رخ�صة رقم CN 3807809:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:رونزا للمالب�س ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد  ,مدينة حممد بن زايد �شرق
 0.11مبنى ال�سيد حممد �صالح حممد خريده خلفان
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3732846 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شوال
لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة
رخ�صة رقم CN 1694771:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
بيبيدي بوبدي بولالطفال
رخ�صة رقم CN 2533364:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/12:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105019380:
تاريخ التعديل2021/7/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املفنود
للعود
رخ�صة رقم CN 2910539:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بحر االر�ض لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0.3ال�سيدة موزة عبداهلل �صالح
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1813413 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون فالديفيا
للحالقة رخ�صة رقم CN 1169472:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد مطر علي را�شد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ال�سيد احمد عبداهلل را�شد عبداهلل الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
الطربو�ش للخياطة الرجالية
رخ�صة رقم CN 3810591:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/6/8:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105014529:
تاريخ التعديل2021/7/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تيتانيوم
ليمتد للمواد العازلة
رخ�صة رقم CN 2281517:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بنك
انف�ستكورب �ش.م.ب � -أبوظبي
رخ�صة رقم CN 1525834:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
االجنازات الع�صرية العمال اال�صباغ والبال�سرت
رخ�صة رقم CN 1156848:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمري
لتجارة اخلردة واملعادن
رخ�صة رقم CN 1539081:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة نور البطني
لنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1666315:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة نور البطني لنقليات العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/من�صوركو لال�ست�شارات والهند�سة
املعمارية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2777107:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /من�صور نا�صر عبيد �ساملني املن�صوري من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /من�صور نا�صر عبيد �ساملني املن�صوري من � % 25إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر عبيد را�شد �ساملني املن�صوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد نا�صر عبيد �ساملني املن�صوري
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /من�صوركو لال�ست�شارات والهند�سة املعمارية ذ.م.م

�إعــــــــــالن

NOOR ALBUTEEN GENRAL TRANSPORTING

�إىل /م�ؤ�س�سة نور البطني للنقليات العامة

�إعــــــــــالن

NOOR ALBUTEEN GENERAL TRANSPORTING

MANSOURKO CONSULTING & ARCHITECTURE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إىل /ام بي ان لال�ست�شارات والهند�سة املعمارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

M B N CONSULTING &ARCHITECTURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جلف للم�ساحة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2414727:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالرحمن حمد حممد عبداهلل القمزى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد حممد �سعيد يو�سف طنا�ش %29
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ب�شار حممد فالح العمرى %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد عبدالرحمن حمد حممد القمزى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نزار حممد فالح العمرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل حممد �سعيد يو�سف طنا�ش
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:تل الهوى للمقاوالت العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
عنوان ال�شركة� C89:أبوظبي �شارع املرور بناية�/شني القاب�ضة -
حو�ض �شرق  1-18قطعة رقم
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1016431 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/12:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105019314:تاريخ التعديل2021/7/13:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

اخلميس  15يوليو  2021م  -العـدد 13292

�أخبـار الإمـارات
ال�صحة تعلن تقدمي  77,513جرعة من لقاح
كوفيد 19-خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي  77,513جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى ام�س  16,120,004جرعات ومعدل توزيع اللقاح
 162.99جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

�أجرت  286,676فح�صا ك�شفت عن � 1,529إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,481حالة جديدة من كورونا
•• ابوظبي -وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
ال ��وزارة ع��ن �إج��راء  286,676فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال�ساعات ال�ـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات

الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,529
حالة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  654,813حالة .كما �أعلنت الوزارة عن وفاة
 4حاالت م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد،
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  1,880حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة

�صندوق �أبوظبي للتنمية ي�ساهم بتطوير طريق ا�سرتاتيجي يف رواندا بقيمة  55مليون درهم
•• �أبوظبي-وام:

وقع �صندوق �أبوظبي للتنمية اتفاقية قر�ض مع حكومة روان��دا ي�ساهم من
خاللها بتمويل م�شروع طريق روبنغريا موهاجنا بطول  61كيلوم ً
رتا بقيمة
 55مليون درهم  15مليون دوالر �أمريكي.
وق��ع االتفاقية ك� ٌ�ل م��ن �سعادة حممد �سيف ال�سويدي ،مدير ع��ام �صندوق
�أبوظبي للتنمية ،و�سعادة �إميانويل هاتيجيكا �سفري جمهورية روان��دا لدى
الدولة ،بح�ضور �سعادة خليفة عبد اهلل القبي�سي نائب مدير عام ال�صندوق
وعدد من م�س�ؤويل اجلانبني.
يهدف امل�شروع �إىل �إع��ادة بناء الطريق الرابط بني املدينتني وتو�سعته ،مبا
يزيد من كفاءته املرورية وي�سهل و�صول ال�سكان �إىل اخلدمات االجتماعية
وال�صحية والتعليمية يف البالد وتعزيز دور القطاعات االقت�صادية الأخرى
كالزراعة وال�سياحة والنقل وت�شجيع حركة النقل التجاري بني راوندا والدول
املجاورة .و بهذه املنا�سبة قال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي" :ي�شكل توقيع هذه
االتفاقية حمطة هامة يف م�ساعي رواندا نحو حتقيق ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية
بت�سريع الن�شاط االقت�صادي وحت�سني نوعية احلياة ،حيث ت�سهل �شبكة الطرق
امل �ط��ورة ال��و��ص��ول �إىل اخل��دم��ات وت��دع��م ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة واحلركة
التجارية" .و �أ��ض��اف " :جتمعنا عالقة وثيقة م��ع روان ��دا ب��د�أت منذ �أكرث
من  40عامًا ،وت�شهد هذه العالقة ً
ن�شاطا متزايدًا خالل ال�سنوات الأخرية،
و�سنوا�صل العمل مع حكومة راوندا على تطوير املزيد من امل�شاريع التنموية
مبا يدعم نه�ضتها االقت�صادية واالجتماعية ويحقق ر�ؤيتها".
م��ن جانبه ق��ال �سعادة �إمي��ان��وي��ل هاتغيكا " :يعد تطوير �شبكة ال�ط��رق يف
رواندا ركيزة �أ�سا�سي ًة يف ر�ؤية  ،2050وحمطة هامة �ضمن م�ساعينا الرامية
لتعزيز االقت�صاد املحلي والنهو�ض به ،عن طريق ربط املدن وخمتلف مناطق
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الدولة ب�شبكة طرق ت�سهل و�صول ال�سكان �إىل اخلدمات احلكومية ال�صحية
والتعليمية وغريها ،وتدعم قطاعات الزراعة وال�سياحة والنقل يف الدولة،
وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ..ونحن �سعداء بهذا التعاون الوثيق مع
دولة الإمارات ،ونقدر جهود �صندوق �أبوظبي للتنمية يف �سبيل دعم م�شاريعنا
التنموية".
يتكون م�شروع الطريق البالغ طوله  61كيلو مرتا من ثالثة مقاطع رئي�سية
ممتدة بني مدينتي روبنغريا وموهاجنا  ..ميتد املقطع الأول بطول 15
كيلوم ً
رتا ويربط روبينغرا مبدينة رامبورا فيما ميتد املقطع الثاين بطول
 22كيلوم ً
رتا ويربط بني مدينتي رامبورا ونيانغي �أما املقطع الثالث فيبلغ
طوله  24كيلوم ً
رتا ويربط مدينة نيانغي مبدينة موهاجنا.
و ت�سعى راوندا �إىل حتقيق ر�ؤيتها لعام  2050الرامية �إىل حت�سني م�ستوى
احلياة ل�سكانها ،وتعمل �ضمن هذا الإطار على تفعيل جمموعة من املبادرات
االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ،ومي�ث��ل ت�ط��وي��ر �شبكة ال �ط��رق خ�ط��وة �أ�سا�سية
يف حتقيق ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،باعتبارها ت�شكل ع�ص ًبا رئي�س ًيا لتطوير االقت�صاد
وال�صناعة املحلية والتجارة الدولية ،لت�ساهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،وذل��ك عن طريق زي��ادة كفاءة الطرق وت�سهيل �سري احلركة
املرورية بني املدن وتعزيز ال�سالمة املرورية ،بالإ�ضافة �إىل دعم حركة النقل
التجاري بني املدن الكربى يف رواندا ،والدول املجاورة من جهة �أخرى.
و ت�شمل �أع�م��ال التطوير يف م�شروع الطريق البالغ طوله  61كيلوم ً
رتا،
�إع��ادة بنائه وتو�سعته مبقدار  7.5مرت مع �أكتاف طريق بعر�ض  1.5مرت،
بالإ�ضافة �إىل بناء م�صارف املياه املت�ضررة على طول الطريق وتطوير مداخل
التقاطعات الرئي�سية .وترجع عالقة ال�صندوق التنموية مع وروان��دا لعام
 ،1981عندما با�شر متويل م�شروع تطوير مطار كيغايل الدويل بقيمة 14
مليون درهم.

ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها ل��ذوي 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 �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء 1,481
حالة جديدة 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  632,775حالة.
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�سعود بن را�شد املعال يكرم الطالب والطالبات الأوائل فى
الثانوية العامة ب�أم القيوين للعام الدرا�سة 2021- 2020
•• �أم القيوين-وام:

ك ّرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين الطالب والطالبات الأوائل فى الثانوية العامة ب�إمارة
�أم القيوين للعام الدرا�سي  -2021 2020امل�سار املتقدم والعام وامل�سار
التكنولوجي التطبيقي.
وه � ّن ��أ ��س�م��وه ال�ط�ل�ب��ة امل�ت�ف��وق�ين يف �إم� ��ارة �أم ال�ق�ي��وي��ن ع�ل��ى متيزهم
وح�صولهم على املراكز الأوىل يف الثانوية العامة ..متمنياً لهم التوفيق
وال�ن�ج��اح يف موا�صلة م�سريتهم العلمية واملهنية وت�ط��وي��ر قدراتهم
واالب��داع واالبتكار مبا يخدم الدولة ويحقق م�صاحلها ..جمدداً ثقته
ب�أبناء الإمارات وقدرتهم على تعزيز مكانة الدولة.
و�أو��ض��ح �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين �أن التعليم ه��و �أ�سا�س بناء
احل�ضارات ورك�ي��زة التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة للمجتمعات م�ؤكداً
�ضرورة �أن تواكب منظومة التعليم يف دولة االمارات متطلبات احلا�ضر
وامل�ستقبل ،مو�ضحاً �أن تفوق الطالب والطالبات يف الدولة يدل على
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه وطنهم وقيادتهم.
من جانبهم �أع��رب الطالب والطالبات الأوائ��ل عن �شكرهم ل�صاحب
ال�سمو حاكم �أم القيوين لتهنئته لهم بالنجاح وحر�صه على متابعة
�أبنائه وت�شجيعهم على موا�صلة م�سرية التعليم وال�ت�ق��دم ،م�ؤكدين
�أن دعم �سموه �سيكون دافعاً لهم ملوا�صلة درا�ساتهم العليا واال�ستمرار
بالتفوق والتميز .

حامد بن زايد ي�شهد حفل تخريج الدورة امل�شرتكة الـ  30لكلية القيادة والأركان
وقد و�ضعت وزارة الدفاع �ضمن �إ�سرتاتيجيتها التعليم الع�سكري املهني
•• �أبوظبي-وام:
واملحرتف وجعلت له م�ساراً وا�ضحاً ت�سعى �إىل تطوير منت�سبيها يف االرتقاء
�شهد �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي �أم�س بامل�ستوى الذي يليق ب�سمعة دولتنا ومكانتها املرموقة بني الدول.
حفل تخريج ال��دورة امل�شرتكة ال�ـ  30لكلية القيادة والأرك ��ان امل�شرتكة و�أ�شار �إىل �أن كلية القيادة والأركان امل�شرتكة لعبت خالل العقود الثالثة
املن�صرمة دوراً حيوياً يف تطوي ِر منظومة التعليم الع�سكري ،متكام ً
والذي �أقيم يف مقر الكلية.
ال
وبد�أت مرا�سم حفل التخريج بتالوة �آيات من الذكر احلكيم  ..ثم �ألقى قائد مع كليات ومعاهد القوات امل�سلحة ،حيث ر�ؤيتها �أن تكون مواكبة وتفوق
كلية القيادة والأركان امل�شرتكة كلمة رحب فيها براعي احلفل واحل�ضور مثيالتها من الكليات الع�سكرية على م�ستوى العامل.
و�شكر رعاية �سموه للحفل ..مثمناً حر�ص قيادة الدولة على م�شاركة �أبناء وقال قائد كلية القيادة والأرك��ان امل�شرتكة � :إننا على العهد ما�ضون مع
الوطن فرحتهم واالحتفاء ب�إجنازاتهم مع زمالئهم من الدول ال�شقيقة فريق عملنا من خالل خطة �إ�سرتاتيجية وا�ضحة �أهم مالحمها ا�ستثما ُر
وال�صديقة .وق��ال � :إن��ه رغ��م ال �ظ��روف ال�صحية اال�ستثنائية ،حتر�ص ما مت الو�صول �إليه والعمل على تطوير جماالت التعليم من خِ الل �إدخال
القيادة على م�شاركة �أَبناء الوطن فرحتهم  ..فهنيئاً للوطن ب�إجناز �أبنائه الذكاء اال�صطناعي وتطوير �أ�ساليب التقومي والبحث العلمي وتر�سيخ
وزمالئهم من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،تخرجهم من الدورة الثالثني الثوابت والأ�س�س يف العلوم الع�سكرية.
امل�شرتكة بجدارة واقتدار ،يف منارة العلم الع�سكري وعرين القادة ،كلية و�أ�شار �إىل �أن الكلية �سجلت �إجنازين مهمني ي�ضافان �إىل الإجنازات ال�سابقة
القيادة والأركان امل�شرتكة  ..فمنذ ن�ش�أتها وهي ترفد قواتنا امل�سلحة بِدماء خال َل هذا العام � ..أولهما االعتماد الأكادميي لربامج الكلية البكالوريو�س
جديدة كل عام وبقادة مت�سلحني بالعلم واملعرفة.
واملاج�ستري والآخر ح�صول الكلية على جوائز البحث العلمي �ضمن جائزة
و�أ�ضاف  :ان دولة الإم��ارات ومببادرة قيادتها وطموحها ،جعلت التنمية التميز واالبتكار للقوات امل�سلحة يف دورتها الرابعة م�ؤكدة امل�ضي قدماً
الب�شرية ع�ل��ى ر�أ� ��س �أول��وي��ات�ه��ا م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر التعليم وخمرجاته يف التطوير والتمز ومتوافق ًة مع املتغريات واملتطلبات يف بيئة العمليات

املعقدة و�سريعة التغري.
و�أع��رب قائد كلية القيادة والأرك��ان امل�شرتكة عن �شكره وتقديره جلميع
ال�شركاء من ال ��وزارات وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة على ما قدموه من �إ�سهامات
وم�شاركات لتعزيز منهاج الدورة و�إثرائه و�إىل هيئة التوجيه ومرتب الكلية
لإجنازهم ودعمهم للدورة.
وهن�أ قائد الكلية اخلريجني مثنياً على عملهم املتميز والنوعي وح�سن
�أدائهم يف �إجناز متطلبات منهاج الدورة .
وختم قائد كلية القيادة والأرك��ان كلمته بالقول  :بالأ�صالة عن نف�سي
والإن��اب��ة عن هيئة التوجيه وجميع منت�سبي الكلية  ..نعاهدكم �أن نظل
اجلنود الأوفياء لدولتنا وقيادتنا الر�شيدة ممثلة ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة "
حفظه اهلل " و�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�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد
حكام الإمارات  ..وفقنا اهلل جميعاً �إىل اخلري وال�سداد  ..وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.

بعد ذلك �أعلنت نتائج الدورة الـ  .. 30وقام �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل
نهيان بتوزيع اجلوائز وال�شهادات على ال�ضباط املتفوقني واخلريجني من
ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة  ..وهن�أ �سموه اخلريجني من دولة الإمارات
والدول ال�شقيقة وال�صديقة ..متمنياً لهم التوفيق والنجاح يف �أداء مهامهم
القيادية خالل م�سرية عملهم الع�سكري.
بعدها التقطت ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة التي جمعت �سمو راعي
احلفل وهيئة قيادة الكلية وكوادر التدري�س واخلريجني.
و�ضمت ال��دورة الــ � 30ضباطا من خمتلف وح��دات القوات امل�سلحة من
دولة الإمارات واململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين بجانب الأردن
وم�صر وال�سودان واليمن واجلزائر وباك�ستان  ..وتلقى املنت�سبون درا�سات
وتدريبات ع�سكرية يف عمليات احلروب ومو�ضوعات تتعلق بالإ�سرتاتيجية
الع�سكرية وحفظ ال�سالم والقيادة والإدارة.
ح�ضر حفل التكرمي  ..معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي
رئي�س �أرك��ان ال�ق��وات امل�سلحة و�سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة
ال��دف��اع وال�ل��واء الركن بحري طيار ال�شيخ �سعيد بن حمدان بن حممد
�آل نهيان قائد القوات البحرية وع��دد من كبار �ضباط ال��وزارة والقوات
امل�سلحة.

�أكادميية ربدان تكرم طلبتها املتميزين من منت�سبي الداخلية
•• �أبوظبي-وام:

ك��رم��ت �أك��ادمي �ي��ة رب ��دان نخبة م��ن ط�لاب�ه��ا املتميزين وامل�ت�ف��وق�ين م��ن وزارة
الداخلية بح�ضور �سعادة اللواء الدكتور جا�سم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع
املدين بالوزارة ع�ضو جمل�س �أمناء �أكادميية رب��دان والعقيد الدكتور عمر �آل
علي مدير عام تطوير الكفاءات بالوزارة.
و ق��ال �سعادة ال�ل��واء الدكتور جا�سم حممد امل��رزوق��ي �" :إن الطلبة املتفوقني
واملتميزين هم قدوة ل�شباب الوطن تفتخر بهم الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا
ومتيزهم يف الدرا�سة �سيجعلهم قادرين على �شغل منا�صب امل�س�ؤولية العليا
•• عجمان -وام :

�أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جاهزيتها ال�ستقبال عيد الأ�ضحى
املبارك و�أكدت موا�صلة تقدمي بع�ض خدماتها على مدار �أيام العيد وذلك يف
�إطار حر�صها على تقدمي الأف�ضل ل�سكان الإمارة والزوار وال�سياح.
ويف هذ ال�صدد �أكد �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام الدائرة
اعداد خطة �شاملة ووا�ضحة قبيل عيد الأ�ضحى للعمل على تقدمي خدمات
مثالية للمتعاملني م�شريا �إىل �أن املق�صب �أمت ا�ستعداداته للعمل خالل �أيام
العيد ليفتح �أبوابه �أمام اجلمهور يف �أول �أيام العيد بعد �صالة عيد الأ�ضحى
املبارك و حتى ال�ساعة الرابعة ع�صرا و�أو�ضح �أن الدائرة ت�سعى للحفاظ على
�صحة و�سالمة املتعاملني وعليه قررت �إغالق �صالة املتعاملني يف املق�صب �أمام
اجلمهور احرتازيا للوقاية من فريو�س كوفيد  ..19ونوه �إىل �أن املق�صب
�سيعمل خالل بقية �أيام العيد من ال�سابعة �صباحا �إىل الرابعة ع�صرا.

فيه العلوم ف�إن الرابح من ميتلك �أحدث العلوم واملعلومات م�صحوبة ب�أف�ضل
تدريب عملي وه��ذا هو جوهر عملنا يف الأكادميية حيث �أننا نحر�ص على �أن
نقدم للطلبة �أعلى امل�ستويات العاملية يف التعليم الأك��ادمي��ي والتدريب املهني
حتى نحقق ر�سالتنا يف �إن�شاء كوادر وطنية متخ�ص�صة قادرة على حماية الوطن
واحلفاظ على مكت�سباته".
و �أ��ض��اف " :ف�خ��ورون بعالقتنا املتينة مع وزارة الداخلية و نقدم لهم جزيل
ال�شكر واالمتنان على جهودهم ودعمهم وتعاونهم معنا من �أجل تخريج كوادر
وطنية م�ؤهلة مبعايري دقيقة تراعي احتياجات احلا�ضر و ذات كفاءة يف مواجهة
التحديات امل�ستقبلية قادرة على حماية �أمن و �سالمة جمتمع دولة الإمارات".

من جانبه قال العقيد الدكتور عمر �آل علي مدير عام تطوير الكفاءات يف وزارة
الداخلية يف كلمة وجهها للطلبة �" :إنكم طلبة متفوقون وتتمتعون بالكفاءات
واملواهب بعد متتعكم باجلاهزية لأداء مهامكم يف احلفاظ على ال�سالمة العامة
وفقا لأ�س�س علمية تلبي االحتياجات الأمنية امل�ستقبلية وت��واك��ب املتغريات
والتطورات مرتكزين على �أ�س�س را�سخة من العلم واملعرفة وا�ست�شراف امل�ستقبل
ووفق �أف�ضل املعايري املتقدمة عامليا".
و يف ختام احلفل ق��دم �سعادة ال�ل��واء جا�سم امل��رزوق��ي و�سعادة الدكتور في�صل
العيان الدروع وال�شهادات التقديرية للطلبة املتفوقني واملتميزين بح�ضور عدد
من �أولياء �أمور الطلبة الذين عربوا عن فرحتهم بهذا الإجناز الكبري.

بلدية عجمان ت�ؤكد جاهزيتها ال�ستقبال عيد الأ�ضحى املبارك

و�أكد جمانية املواقف اخلا�ضعة للر�سوم طوال �أيام عطلة عيد املبارك ل�ضمان
تقدمي خدمات مثالية للجمهور والزوار و�إيجاد مواقف متعددة.
ون��وه مدير عام دائ��رة البلدية والتخطيط بعجمان �إىل �أن حدائق الإمارة
�ستفتح �أبوابها �أمام اجلمهور من العوائل والأف��راد وال��زوار طوال �أيام عيد
الأ�ضحى املبارك مع مراعاة التباعد اجل�سدي وااللتزام بالتعاميم ال�صادرة.
وقد زينت دائرة البلدية �شوارع الإمارة وج�سورها بالأ�ضواء املبهجة والأ�شكال
الهند�سية وال�ع�ب��ارات الرتحيبية واملهنئة احتفاء ب��اق�تراب عيد الأ�ضحى
امل�ب��ارك ،ويف �إط��ار �سعيها لن�شر �أج��واء ال�سعادة وال�ف��رح ب�ين �سكان الإمارة
والزوار.
ويف ه��ذا ال�صدد �أو��ض��ح الدكتور املهند�س حممد �أح�م��د ب��ن عمري املهريي
املدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة �أن الدائرة حتر�ص
على م�شاركة ال�سكان وال��زوار وال�سياح فرحة العيد كل عام متمنيا للجميع
اال�ستمتاع ب�أجوائه.

لأنهم �أثبتوا ج��دارة عالية يف نيل العلم والعمل والتخ�ص�ص خلدمة وطنهم
يف �شتى املجاالت " ..وتقدم بال�شكر لأولياء الأمور الذين بذلوا غاية عنايتهم
ورعايتهم لتوفري �أ�سباب التفوق يف الدرا�سة لأبنائهم رغم الظروف اال�ستثنائية
للجائحة .من جانبه قال �سعادة الدكتور في�صل العيان نائب رئي�س �أكادميية
رب ��دان يف كلمته خ�ل�ال ح�ف��ل ال�ت�ك��رمي ال ��ذي �أق �ي��م يف ق��اع��ة ال�شهيد يف مقر
الأكادميية ب�أبوظبي وح�ضره عدد من ال�ضباط وامل�س�ؤولني يف وزارة الداخلية
والدفاع املدين �إىل جانب الطالب املتميزين وعدد من �أولياء �أمورهم " ..ه�ؤالء
الطالب متميزون بتفوقهم العلمي وامل�ستوى العايل من االن�ضباط مع �سرعة
يف التكيف مع �أنظمة التعليم احل�ضورية وعن بعد ويف عاملنا اليوم الذي تت�سابق

و�أو�ضح مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان �أن �أيام العيد وما قبلها
ت�شهد اقباال كبريا من ال�سكان على منافذ البيع وامل�ؤ�س�سات اال�ستهالكية
وال�صالونات ومراكز ،التجميل وعليه عملت الكفاءات العاملة يف �إدارة ال�صحة
العامة على اعداد خطة �شاملة لتنفيذ حمالت التفتي�ش و�إحكام الرقابة على
تلك املن�ش�آت عرب فرق التفتي�ش التي �ستعمل على مدار ال�ساعة .
ونوه �إىل �أن فرق التفتي�ش �ستكثف حمالتها امليدانية �أي�ضا على من�ش�آت بيع
الأغ��ذي��ة مثل املجمعات اال�ستهالكية واجلمعيات التعاونية للرقابة على
عمليات عر�ض وت��داول الأغ��ذي��ة و�صالحية العرو�ض الرتويجية ل�ضمان
�صحة و�سالمة الغذاء للم�ستهلك و التعامل مع �شكاوى املتعاملني على مدار

ال�ساعة وتطبيق الإجراءات االحرتازية الالزمة .
ودعا اجلمهور �إىل التعاون عرب الإب�لاغ عن �أي ممار�سات غري �صحية عرب
مركز االت�صال احلكومي  80070على مدار ال�ساعة وااللتزام بالإجراءات
الوقائية للحفاظ على �سالمة اجلميع.
ويف جم��ال ا�ستقبال ال�شحنات اجل��اري��ة �أو��ض��ح �أن التن�سيق متوا�صل بني
مكتب التجارة الغذائية ال�ستقبال ال�شحنات التجارية الغذائية ودائرة امليناء
واجلمارك بعجمان لتتزامن �أوقات عمل مكتب التجارة الغذائية مع �أوقات
عمل دائرة امليناء ل�ضمان ا�ستمرارية عمليات الفح�ص والإفراج عن احلاويات
الغذائية خالل �أيام العيد.
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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
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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
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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.
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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
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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�
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)(٥٦٣,٢٢٦

اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج
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٦,٨٤٧

١,٨٥٢
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دﻓﻊ ﺘﻌو�ض ﻤ�ﺎﻓﺄة ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن
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ﺤ�مـ ــﺎ ﻤـ ــن اﻟبنـ ــك ،واﻟـ ــذ� �سـ ــتند إﻟـ ــﻰ ﻋـ ــدد ﻤـ ــن اﻟﻌواﻤـ ــﻞ
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�مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻞ ﺴ��ون ﻫنﺎك أر�ﺎح ﻀر�ب�ﺔ �ﺎ��ﺔ ﻓﻲ ﻓترات ﻤستﻘبﻠ�ﺔ ﻟدﻋم اﻹﺜ�ﺎت.

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمخصص
اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ١ﻓبراﻴر

ﺸراء اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

١٢

ﻋﺎﺌدات ﻤن ﻤستﻬﻠكﺎت اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات
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٠
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ﺼﺎﻓﻲ اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ

)(٣ +٢ +١

٣٥٦,٨٦٠

٤٢٢,٠٤٩

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ اﻟسنﺔ

)إ�ضﺎح ٤ه،

٥٤٠,٤٢٤

١١٨,٣٧٥

اﻟتدﻓق اﻟنﻘد� ﻤن أﻨ��ﺔ اﻟتمو�ﻞ
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)إ�ضﺎح ٤ه،

٨٩٧,٢٨٤
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٢,٣٥٠,٠٠٠
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ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ١٦ﻤﺎﻴو

٢٠٢٠/٠١/٠١
اﻟﻲ
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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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أﺒو�بﻲ ﻟﻸﻋمﺎﻝ ﺒتﺎر�ﺦ  ٣١د�سمبر .١٩٦٩

 ٢٢ﻴوﻟ�و .١٩٧٤
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ﻀ

ﺼ
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س

 ١ﻴنﺎﻴر .١٩٦٨

 .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

ض

ت

ت

ﺒتﺎر�ﺦ  ٦أﻛتو�ر .١٩٦٩

�بﻲ ﻟﻸﻋمﺎﻝ ﺒتﺎر�ﺦ  ١٣أﻛتو�ر .١٩٧٢

ض

ب

ض
ت

 -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

ﺒتﺎر�ﺦ  ١٦أﺒر�ﻞ .٢٠٠٣

ص

ص

س

ﺒتﺎر�ﺦ  ٦أﻛتو�ر .١٩٦٩

 -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

ت

ض

أ -اﻟك�ﺎن اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
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

ث
ﺼ

ب ض

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢١

٢٥٠,٠٠٠
٠

ﻀ

ت

ص

اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻤن اﻟﻔواﺌد:
٥٧,٩٧٦

ث

ت

ث

س

اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟتكم�ﻠ�ﺔ ﻟك�ﻒ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ

١٦٥,٤٧١

ت

ت

ض

ﺼ

ﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن

ف

ض

ﺼ

(٢٠٢٠

٢٠١٩/٠١/٠١
اﻟﻲ

ض

ﻀ

ت

(٢٢

ﻛ�ﻒ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ )ﺘﺎ�ﻊ(
��//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 :
ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم

س

ت

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣

اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ
)(٤٠٥

ض

ض

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

 ٥ﻓ ـ ـ ــرع أﺒ ـ ـ ــو�بﻲ ﺤﺎﺼ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﺘ ـ ـ ــرﺨ�ص رﻗ ـ ـ ــم  CN-١٠٠٢٠١٢ﺼ ـ ـ ــﺎدر ﻋ ـ ـ ــن داﺌـ ـ ـ ـرة اﻟتنم� ـ ـ ــﺔ اﻻﻗتص ـ ـ ــﺎد�ﺔ ،ﻤر� ـ ـ ــز
١,٣٠٧,٧٤٧

اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

(٢٠٢٠

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣
ﻋرض اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن ١

 -٢اﻟتدﻓق اﻟنﻘد� ﻤن اﻷﻨ�طﺔ اﻻﺴتثمﺎر�ﺔ
)(١,١٧٥

ص

ص

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
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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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ث
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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

�

ص ص

�

ﺼ

ت

ﺼ

ض

�

ت

ض

ت

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

س

ض

ت

�
ﺼ

ﻋﻘود اﻹ�جﺎر ﻗص�رة اﻷﺠﻞ وﻋﻘود إ�جﺎر اﻷﺼوﻝ ﻤن�ﻔضﺔ اﻟ��مﺔ

س

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

ض

�

ض

ت

ﻒ

ﺼ

ص ص

واﻟخسﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.

س

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

ض

ﻀ

ص ص

ﻒ

ﺼ

ب

س

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

س

ت

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.

ص

ﺼ
ﻀ ت

ص
ﻒ

ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت إﻴ ـ ـرادات اﻹ�جـ ــﺎر ﻤـ ــن ﻋﻘـ ــود اﻹ�ج ـ ـﺎر اﻟت�ـ ــﻐ�ﻠ�ﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟﻘسـ ــ� اﻟثﺎﺒـ ــت ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــد� ﻓت ـ ـرة اﻹ�جـ ــﺎر ذات

ت

ت

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.

Thursday

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

ﻛﺎﻨـــت ﻫـــﻲ ﻨﻔســـﻬﺎ اﻟتـــﻲ ﺘـــم ﺘ�ب�ﻘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ إﻋـــداد اﻟك�ـــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـــﺔ ﻟﻠ�ـــر�ﺔ �مـــﺎ ﻓـــﻲ ﻨﻬﺎ�ـــﺔ اﻟســـنﺔ اﻟمنتﻬ�ـــﺔ ﻓـ ــﻲ
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ﻲ
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ﺼ

ب

ﺼ
ض

ﺼ

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

 ٣١د�سمبر .٢٠١٩
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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-,
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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
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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

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

اﻷﺨر ،ﺒ�نمﺎ ﺘ��ر اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟموﺠ�ﺔ إﻟﻰ ز�ﺎدة ﺼﺎ��ﺔ ﻤحتمﻠﺔ.
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

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

اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟم�ﺎر إﻟ�ﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﺘﺎر�ﺦ اﻹ�ﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوداﺌﻊ.
اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
دوﻻر اﻤ�ر�ﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

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 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.

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

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

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

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

ﻗﺎﻋدة رأس اﻟمﺎﻝ

ﺘﻠك اﻟمتﻐ�رات �سبب ﻋﺎﻤﻞ ﻤرﺘ�� �ﺎﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ أو اﻟجﻬﺔ اﻟمصدرة ﻟﻬﺎ أو �ﻔﻌﻞ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟتﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ �ﺎﻓﺔ

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟم�ﺎﺒﻬﺔ واﻟمتداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟسوق.

أو اﻷﻨ�مﺔ أو ﻤن ﺨﻼﻝ اﻷﺤداث اﻟخﺎرﺠ�ﺔ .ﻴﻬدف اﻟبنك إﻟﻰ إدارة ﻫذﻩ اﻟمخﺎ�ر ��ًﻘﺎ ﻤﻊ ﻟﻠممﺎرﺴﺎت اﻟمثﻠﻰ واﻟتﻲ ﻴتم

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

 -٣إدارة اﻟم�ﺎطر اﻟسو��ﺔ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ �سبب اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ اﻟمتﻐ�رات اﻟسو��ﺔ ﻤثﻞ أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة وأﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ وأﺴﻌﺎر ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ.
اﻟمخﺎ�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.

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
٠

٠

اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

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

�ﻌمﻞ اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤستندات �ﺎ��ﺔ ﻹﺠراءات اﻟض�� اﻟخﺎص �ﺎﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ�� .دد اﻟبنك أ�ضﺎ ﻋﻠﻰ
ا ﻟحﺎﺠﺔ

اﻟﻔصﻞ

إﻟﻰ

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.

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

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ

٥١٠٬٤٩٢

٦٤٠٬٥٧٦

٤٬٠٤٣٬١٥٥

٤٬٤٨٧٬١٩١

اﻷﺼوﻝ اﻟمرﺠحﺔ ﻟﻠم�ﺎطر

 -٢٨إدارة رأس اﻟمﺎﻝ
رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ

اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ

٩٬٠٢٩

٧٬٥٨٠

اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ

٠

� -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

٤٬٠٥٢٬١٨٤

٤٬٧٥٧٬٩١٦

ﻤﻌرﻀﺎ ﻟمخﺎ�ر أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة �نت�جﺔ ﻟﻌدم اﻟتواﻓق ﺒ�ن اﻟﻔروق اﻟكﺎﺌنﺔ ﻓﻲ اﻟم�ﺎﻟﻎ واﻟﻌمﻠﺔ اﻟخﺎﺼﺔ
اﻟمﺎﻟ�ﺔ� .ﻌد اﻟبنك
ً

ﺘﻌد ﺜﺎﺒتﺔ .أﻤﺎ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟخسﺎﺌر اﻟبنك ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟمنصرم ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  ٢٠٢٠واﻟتﻲ ﻗد اﻨخﻔضت إﻟﻰ  ٢١،٥٥ﻤﻠ�ون

إﺠمﺎﻟﻲ رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﻋﻘب اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٠

٠
٥٨٤٬٤٨٦

٢٦٣٬١٤٥

�حتسب اﻟبنك ﻨس�ﺔ �ﻔﺎ�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ وﻓق ﺘوﺠ�ﻬﺎت �ﺎزﻝ  ٣واﻟصﺎدرة ﻋن اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

 -ﻓﻲ ﺤﺎﻝ �ﺎﻨت أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة أﻗﻞ ﻤمﺎ �ﺎﻨت ﻋﻠ�ﻪ ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﺒواﻗﻊ  ٥٠ﻨﻘ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟتﻐ�رات اﻟمختﻠﻔﺔ اﻟتﻲ �ﺎﻨت

رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

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 ًﺴنو�ﺎ(.
ﺴنو�ﺎ )%١،٠٣ :٢٠١٩
ﺴنو�ﺎ ) %٤،٠٣ :٢٠١٩ﺴنو�ﺎ( وﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟبنك�ﺔ %٠،٧٨
اﻟﻌمﻼء %٤،١٣
ً
ً
ً

اﻟتن��م�ﺔ(

� -ﻌمﻞ اﻟبنك ﻋﻠﻰ إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻌر�� وﺘﻘ��م وﻤرا��ﺔ وﻀ�� وﺘخ��� اﻟمخﺎ�ر وﻤراﺠﻌﺔ اﻟمخﺎ�ر

 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.

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ )ﻗبﻞ اﻟخصوﻤﺎت

١٬٨١٧٬٦٦٧

١٬٨٠٨٬٤٧٠

إﺠمﺎﻟﻲ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻋﻘب اﻟتسو�ﺎت

�ﺎزﻝ  – ٣ﻨس�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ

ﻤخﺎ�ر �ﺎرزة ﻓﻲ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ

)(١٬٠٥٤٬٨٠٦

٤٥٩٬٩٥٣

وﻓﻘﺎ

ﻤﻌﺎﻴ�ر

�ﺎﻟبنوك اﻷﺠنب�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

 -ﺘحمﻞ ﻤﻌ�م اﻷﺼوﻝ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمدرة ﻟﻠﻔواﺌد اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك ﺴﻌر ﻓﺎﺌدة ﺜﺎﺒت وﻤن ﺜم ،ﻓﺈن اﻹدارة ﺘؤﻤن �ﺄﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢٢٬٤٧٣

٥٢١٬٥٥٣
)(١٬٠٦٣٬٠٨٣

٥٨٤٬٤٨٦

إﻋدادﻫﺎ

ﻟتنﻔ�ذ

�ﺎزﻝ

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،

 -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 ﺤدود

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

اﻟحد اﻷدﻨﻰ

ﻨسب رأس اﻟمﺎﻝ

أ -اﻹﺠمﺎﻟﻲ

١٠,٥٠%

١٢,٦٠%

١٠,٥٠%

ب -إﺠمﺎﻟﻲ ﻨس�ﺔ اﻟمستو� ١

٨,٥٠%

١١,٣٥%

٨,٥٠%

١٢,٢٨%

ج -ﻨس�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص

٧%

١١,٣٥%

٧%

١٢,٢٨%

٢,٥٠%

٤,٣٥%

٢,٥٠%

٥,٢٨%

اﻟمطﻠوب

د -رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ

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

� -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

ﺜﺎﻨ�ﺎ :رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠمرﺤﻠﺔ  ١ﺜﺎﻟثًﺎ :رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١وﻫو رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق
ً
اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ورأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠمرﺤﻠﺔ .١

اﻟمخﺎ�ر واﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ واﻟتﻲ ﺘخضﻊ ﻟمراﺠﻌﺔ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم.
 -ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﻌ��م اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمﻌدﻝ ﺤسب اﻟمخﺎ�ر ﻫو اﻷﺴﺎس اﻟرﺌ�سﻲ اﻟمستخدم ﻓﻲ ﺘحدﻴد ����ﺔ

واﻟذ� �خضﻊ ﻟحد  %١,٢٥ﻤن اﻷﺼﻞ اﻟمرﺠﺢ ﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن( وأدوات اﻟمﻠك�ﺔ اﻟداﺌمﺔ ﻏ�ر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﻟرأس
اﻟمﺎﻝ واﻷدوات اﻟتﻲ ﺘﻌد ﻤؤﻫﻠﺔ ﻟتضم�نﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ،٢ﻤثﺎﻝ :اﻟﻘروض اﻟتﺎ�ﻌﺔ.

واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ� .ﻘوم اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﺒوﻀﻊ ﺤدود ﻋﻠﻰ ﻤستو� اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر اﻟﻌمﻼت و�ﺠمﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟمراﻛز اﻟ�وﻤ�ﺔ

دوﻻر اﻤ�ر�ﻲ

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
ً

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٦٣٠٬٤١٨

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

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:

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

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

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

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.

اﻟمتحدة اﻟمر�ز�

١٬٠٨٦٬٦٨١

١٬٢٦٧٬٥٢٦

 -أﻤتثﻞ اﻟبنك ﻤﻊ �ﺎﻓﺔ اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ اﻟمﻔروﻀﺔ ﻤن اﻟخﺎرج ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻌﺎم.

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
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

ﻏ�ر ﺨﺎﻀﻊ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻋﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻟﻔﺎﺌدة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠ ٠٠٠

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

٠٠٠

ﺘﺄﺜ�ر أزﻤﺔ �وﻓ�د ١٩-ﻋﻠﻰ اﻟبنك
 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 ﺨــﻼﻝﺨ��ﻪ اﻟخﺎﺼﺔ ��وار� اﻟس�وﻟﺔ واﺨت�ﺎرات اﻟضﻐ� اﻟتﻲ ﺘﻌ�س اﻟتصورات اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟراﻫنﺔ .ﻴتﻌ�ن ﻋﻠـﻰ اﻟبنـك اﻻﺴـتمرار
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

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

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
� -ﻘــوم اﻟبنــك ﺤﺎﻟ�ــﺎ �مراﺠﻌــﺔ اﻟتــﺄﺜ�ر اﻟمحتمــﻞ ﻟجﺎﺌحــﺔ �وﻓ�ــد ١٩-ﻋﻠــﻰ اﻟمــدﺨﻼت واﻟﻔرﻀــ�ﺎت اﻟخﺎﺼــﺔ �ﺎﻟمﻌــﺎﻴ�ر ﻟدوﻟ�ــﺔ

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

ﻹﻋــداد اﻟتﻘــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ــﺔ  ٩و��ــﺎس اﻟخســﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ــﺔ اﻟمتوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻀــوء اﻟمﻌﻠوﻤــﺎت اﻟمتﺎﺤــﺔ .و�ﺠمــﺎﻻ ،ﻓــﺈن اﻟموﻗــﻒ ﻤــن
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
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
وﻤراﺤﻞ اﻟتوز�ﻌﺎت اﻟخﺎﺼﺔ ﺒنموذج ﻨﻘص اﻟ��مﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم اﻟمﺎﻟﻲ اﻟحﺎﻟﻲ.

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ

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

واﻀﺢ
٢٬١٢٦٬٠٤٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ )أ(

٤٥٨٬٣٤٦

٢٬٣٤٨٬٢٦٧

اﻷﺼﻞ ﻏ�ر

٥٥٠٬٨٥٥

واﻀﺢ

 ٣١د�سمبر ٢٠١٩

أﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

ﻤن  ٣أﺸﻬر إﻟﻰ

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم

ﻏ�ر ﺨﺎﻀﻊ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻋﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻟﻔﺎﺌدة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠ ٠٠٠

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
ً
ﻋن ﻤخ�� ﺸﺎﻤﻞ ﻟﻠدﻋم اﻻﻗتصﺎد� اﻟمستﻬدف ﻓﻲ  ١٥ﻤﺎرس  ٢٠٢٠واﻟذ� �سمﺢ ﻟﻠبنـوك اﻹﻤﺎراﺘ�ـﺔ ﺒتﻘـد�م اﻟتمو�ـﻞ ﺒتكﻠﻔـﺔ
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

٠٠٠
اﻟ�صوم
ﻤستحق ﻟﻠبنوك اﻷﺨر�

١٦٣٬٨٢٤

١٠٧٬٠٧٧

٠

١٬٠٣٦٬٨٤٦

١٬٣٠٧٬٧٤٧

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٦٣٥٬٧٥٤

١٬٥١٩٬١٥٦

٣٨٤٬١١٨

٥٦٣٬٩٧٨

٣٬١٠٣٬٠٠٦

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

ﻤستحق ﻤن اﻟم�تب

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

 -٣٣أﺤداث �ﺎرزة وﻗﻌت ﻋﻘب ﺘﺎر�ﺦ إﺼدار ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ

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

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة

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

إدار�ﺔ وﺘﺄﺜ�رات ﻤحﺎﺴب�ﺔ �ب�رة ﻋﻠﻰ ﺨ�و� اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﻪ.

٠٠٠

١٬١١٠٬٨٣٩

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

ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر ،أﻴﻬمﺎ أﻗرب.

١٬٣١٤٬٠٢٥

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

�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

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 ،

 -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

�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

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ٨٢٬٩٤٦

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

 -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

أ�ضﺎ أوﺠﻪ اﻟتﺂزر ﻤﻊ اﻟﻌمﻠ�ﺎت واﻷﻨ��ﺔ اﻷﺨر� وﻤد� ﺘواﻓر اﻹدارة واﻟمصﺎدر اﻷﺨر� وﻤد� ﺘنﺎﺴب
ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ً

اﻷﻗصﻰ ﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ﺒواﻗﻊ .%٧وﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﻓﺈﻨﻪ ﺴوف ��ون ﻤن اﻟم�ﻠوب اﻟمحﺎﻓ�ﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

١١٢٬٦١٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

اﻷﺨر�

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
اﻟن�ﺎ� ﻤﻊ اﻷﻫداف اﻹﺴتراﺘ�ج�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمد� اﻟ�ﻌ�د ﻟﻠبنك .ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺈدارة رأس اﻟمﺎﻝ

اﻟبنك ﻤ�ﺎﻟ�ﺎ ﺒت�ب�ق  %١٠٠ﻤن اﻟ��مﺔ اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم .(%١٠٠ :٢٠١٩) ٢٠٢٠

٦٬٧٠٠٬٢١٤

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

ا�ﻌﺎ :رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ٢واﻟذ� ﻴن�و� ﻋﻠﻰ اﻟمخصصﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ )اﻟمخصصﺎت اﻟمجمﻌﺔ ﻻﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ
رً

 -و�ﺎﻟنس�ﺔ ﻷﻏراض اﺤتسﺎب اﻟ��مﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتسو�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻟضر�ب�ﺔ اﻟمرﺤﻠﺔ �مﺎ �ﻌد

٢٬٥٠٨٬٦٠٦
٨٠٧٬٢٣٠

اﻟمخصص .وﺘتم ﻋمﻠ�ﺔ ﺘخص�ص رأس اﻟمﺎﻝ اﻟموزع ﻋﻠﻰ �ﻞ ﻋمﻠ�ﺔ أو ﻨ�ﺎ� ،ﻤبدﺌ�ﺎ ،ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ .ﻴتم

 -٢٩ﺸ�ﻞ إﻋﺎدة ﺘسﻌ�ر اﻷﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت

٣١-١٢-٢٠١٩

ﻤستحق ﻟﻠبنوك

�ﺎﻟخﺎرج

ﺘ�ص�ص رأس اﻟمﺎﻝ

واﻻﻟتزاﻤﺎت� .ﻘوم اﻟبنك �ﺈدارة اﻟتﻌرض ﻷﺜﺎر اﻟتضﺎرب ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ اﻟسﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ

٣١-١٢-٢٠٢٠

٠

١٣,٤٦%

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ

ﻟمواﺠﻬﺔ اﻟتﻘﻠ�ﺎت اﻟدور�ﺔ -اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﺤتﻰ  % ٢,٥ﻋن �ﻞ اﺤت�ﺎ�ﻲ( واﻟذ� ﻴتم ﺘﻘد�مﻪ وﻓﻘﺎ ﻟتوﺠ�ﻬﺎت �ﺎزﻝ  ٣اﻟحد

اﻷﺠنب�ﺔ.

١٬٧٨٣٬٧٥٩

٤٬٨٦٣

٢٬٤٠٢٬٩٨٦

واﻟمﻌدات

واﻟتوز�ﻊ.

ﺼﺎﻓﻲ إﺠمﺎﻟﻲ اﻟكﻠﻲ  :طو�ﻞ  /ﻗص�ر اﻷﺠﻞ

اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت

٠

٠

٠

٦٣٬٤٣٥

٦٣٬٤٣٥

اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻻﺴتمرار ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺤتﻰ ﺘﺎر�خﻪ.

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟمستخدﻤﺔ �ﺎﺴتمرار ﻓﻲ إﻋداد اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟمنصرم ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  ،٢٠٢٠ﻻ ﺘزاﻝ ﻤﻼﺌمﺔ ﺘمﺎﻤﺎ.
 -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

ﻤﻘدﻤﺎ

ﺘتجﺎوز اﺤت�ﺎ�ﺎت رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ )اﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمﻌدﻝ اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ

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

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٠

١٬٤١٩٬٣٠٧

١٬٤١٩٬٣٠٧

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

 ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻟمت�ﻠب

ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻟضر�ب�ﺔ اﻟمؤﺠﻠﺔ اﻟمﻌموﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ.

ﻤ�ﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ

٢٠٨٬١٩١

٤٨٦٣

٢٬٤٠٢٬٩٨٦

اﻟحد اﻷدﻨﻰ
اﻟمطﻠوب

اﻟمر�ز� اﻟصﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟ�ﺄن ���ﻞ �ﺎﻤﻞ .ﺘؤﻤن إدارة اﻟبنك �ذﻟك �ﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺘﻠك اﻟﻘ�ود اﻟمﻔروﻀﺔ ،ﻓﺈن

٠

ﻨسب رأس اﻟمﺎﻝ

�ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ

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

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

 -ﻟﻘد ﻗﺎم ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟتﺎ�ﻊ ﻟﻸﻤم اﻟمتحدة �ﺈﺼدار ﻗرار �ﻔرض ﻗ�ود ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎت وأﻓراد إﻴراﻨ�ﺔ ﻤﻌ�ن�ن واﻟتﻲ �ﺎﻨت ﻗد

٢٬٦١٦٬٠٤٠

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ ١٨٦٬٣٣١

اﻟخصوﻤﺎت اﻟتن��م�ﺔ

واﻟمرﺘ��ﺔ �ﻌﻘو�ﺎت اﻷﻤم اﻟمتحدة واﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ اﻷ�راف اﻟواردة ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻟﻌﻘو�ﺎت� .ﻘوم اﻟبنك �مرا��ﺔ ﺨسﺎﺌر

 -ﺘﻌد اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ ﻤن اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﺘتﻘﻠب ﻓ�ﻬﺎ اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

)(١٬٣٥٧٬٧١٤

اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ،ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟبنك �ﺎﻻﻤتثﺎﻝ �ﺎﻹﺸﻌﺎرات واﻟتﻌم�مﺎت اﻟصﺎدرة ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

اﻟمخﻔضﺔ

٣١-١٢-٢٠١٩

)(١٬٢٢٣٬٩٨٤

.٣

٠

ﺨضﻌت ﻟتنﻔ�ذ اﻹﺸﻌﺎرات اﻟمرﺴﻠﺔ ﻤن اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة .و�ﻤتثﻞ اﻟبنك ﻹﺸﻌﺎرات اﻟبنك

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ )أ(

٠٠٠

 -ﺘﻌد اﻟمخﺎ�ر اﻟسﻌر�ﺔ ﻫﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﺘتضﺎرب ﻓ�ﻬﺎ اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات

 -٤اﻟم�ﺎطر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ

٠

٣٨٦٥

ﺘن�و� ﻋﻠﻰ ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج.

اﻟ�صوم

٣١-١٢-٢٠٢٠

 -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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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.

برعاية من�صور بن زايد

مهرجان ليوا للرطب ينطلق اليوم
•• ليوا  -الظفرة  -وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ..
تنطلق ال �ي��وم ال� ��دورة ال �ـ  17من
مهرجان ليوا للرطب ،ال��ذي يقام
يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة يف
�إم��ارة �أبوظبي ،بتنظيم جلنة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
وال �ت��راث� � �ي � ��ة ب � ��أب� ��وظ � �ب� ��ي ،خ�ل�ال
الفرتة من  15ولغاية  25يوليو
اجلاري.
وتقت�صر ف�ع��ال�ي��ات م�ه��رج��ان ليوا
ل� �ل ��رط ��ب ب � ��دورت � ��ه ال � � �ـ  17على
م�سابقات الرطب والفواكه واملزرعة
النموذجية و�أجمل خمرافة ،وبدون
زوار حر�صاً على ال�سالمة العامة
و��س�لام��ة امل���ش��ارك�ين وال�ع��ام�ل�ين يف
ظ��ل ال �ظ��روف اال�ستثنائية ب�سبب
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد-
."19
و�أك� ��د م �ع��ايل ال �ل ��واء ف��ار���س خلف
املزروعي ،قائد عام �شرطة �أبوظبي
رئ �ي ����س جل �ن��ة �إدارة املهرجانات
وال �ب�رام� ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة والرتاثية
ب�أبوظبي� ،أن املهرجان يج�سد ر�ؤية
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،م�ؤ�س�س
النه�ضة الزراعية يف دولة الإمارات
ال��ذي �أر�سى قواعد تو�سيع القطاع
الزراعي وتنميته� ،إىل جانب مت�سكه
باملكانة التاريخية ل�شجرة النخيل

• فار�س املزروعي  :مهرجان ليوا للرطب عزز ثقافة الزراعة لدى �أفراد املجتمع
• املهرجان يحظى برعاية ودعم  15جهة حكومية وخا�صة
ال �ت��ي جم��دت �ه��ا ال �ك �ت��ب ال�سماوية
وا��س�ت�ح�ق��ت م�ك��ان�ت�ه��ا ال���ش��اخم��ة يف
ال �ت�راث ال��وط�ن��ي وال �ع��امل��ي �إذ تعد
رم ��زا وط�ن�ي��ا وت��راث�ي��ا ع�ل��ى امتداد
ت ��اري ��خ دول� ��ة الإم� � � ��ارات وم�صدرا
رئي�سيا لتعزيز الأمن الغذائي وقد
ع ��ززت مكانتها ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
بني �أبناء الإم��ارات عرب �إن�شاء بنية
حتتية زراع �ي��ة م�ستدامة �ساهمت
يف تر�سيخ عوامل ارتباط الإن�سان
بالأر�ض.
وت�ق��دم معاليه بال�شكر والتقدير
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
"حفظه اهلل" ،ال��ذي ي��ويل قطاع
ال ��زراع ��ة �أول ��وي ��ة خ��ا� �ص��ة ،م�شريا
�إىل ال� ��دع� ��م ال �ل��احم � ��دود ال� ��ذي
ي �ق��دم��ه � �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 ،لكافة املهرجانات
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ت�راث �ي��ة ،واملتابعة
احلثيثة ل�سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف
م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة ،و رع ��اي ��ة �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير

�ش�ؤون الرئا�سة ،للمهرجان والتي
امتدت على مدار ال�سنوات املا�ضية
لدعم ومتكني املزارعني من تطوير
م�شاركاتهم.
وث �م��ن م �ع��ال �ي��ه االه �ت �م��ام الكبري
ال ��ذي ي��ول�ي��ه � �ش��رك��اء ال �ن �ج��اح من
م�ؤ�س�سات و�شركات وطنية لإجناح
هذا املهرجان ،ويف مقدمتهم ديوان
ممثل احل��اك��م يف منطقة الظفرة،
وال�شريك اال�سرتاتيجي للمهرجان
��ش��رك��ة ب �ت�رول �أب��وظ �ب��ي الوطنية
"�أدنوك" ،ومركز �أبوظبي لإدارة
النفايات "تدوير" ،وراعي التوا�صل
املجتمعي م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة
ال � �ن� ��ووي� ��ة ،وال� ��داع � �م�ي��ن /دائ � � ��رة
ال�ب�ل��دي��ات وال�ن�ق��ل وب�ل��دي��ة منطقة
الظفرة ،و�شرطة �أبوظبي ،ودائرة
الثقافة وال�سياحة ،وهيئة �أبوظبي
ل� �ل ��زراع ��ة وال �� �س�ل�ام��ة الغذائية،
و�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
"�صحة" ،وم�ست�شفيات الظفرة،
و�شركة �أبوظبي للتوزيع ،و�شركة
� �س �ي �ك �ي��ورت �ي��ك ،و� �ش��رك��ة الفوعة،
واالحت��اد الن�سائي ال�ع��ام ،والغدير
ل �ل �ح��رف الإم ��ارات� �ي ��ة /وال�شريك
الإعالمي قناة بينونة.
وق��ال عي�سى �سيف امل��زروع��ي ،نائب

رئ �ي ����س جل �ن��ة �إدارة املهرجانات
وال �ب�رام� ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة والرتاثية
ب�أبوظبي� ،إن مهرجان ليوا للرطب
بدورته الـ  17يحظى برعاية ودعم
 15ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة وخ��ا��ص��ة من
امل�ؤ�س�سات الوطنية الداعمة مل�شاريع
�صون ال�تراث الإماراتي ،و�سي�شهد
املهرجان تنظيم  22م�سابقة ،منها
 11م�سابقة ملزاينة للرطب �أمام
املزارعني يف خمتلف �إمارات الدولة،
و  7م�سابقات للفواكه مفتوحة �أمام
مزارعي الدولة واملهتمني بالزراعة
يف ح��دي�ق��ة امل �ن ��زل ،و 3م�سابقات
ل �ل �م��زرع��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة /حما�ضر
ل �ي��وا ال �� �ش��رق �ي��ة وال �غ��رب �ي��ة وم ��دن
الظفرة ،/وم�سابقة �أجمل خمرافة
التي ت�ستهدف املبدعني و�أ�صحاب
احلرف التقليدية.
و�أ�شار �إىل �أن اللجنة املنظمة قامت
بتوزيع كتيب �إلكرتوين على مالك
امل � ��زارع وامل �� �ش��ارك�ين ون���ش��رت��ه عرب
من�صات "تراثنا" ال�ت��اب�ع��ة للجنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية
والرتاثية ب�أبوظبي على /تويرت،
وان �� �س �ت �غ��رام ،وف �ي �� �س �ب��وك ،و�سناب
� �ش��ات ،/يت�ضمن جميع ال�شروط
االح�ت�رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة ،ومواعيد

امل ��زاي� �ن ��ات والأ� � �ص � �ن ��اف و�� �ش ��روط
اال�شرتاك ،و�آلية ومواعيد الت�سجيل
وت�سليم امل�شاركات اخلا�صة بكل فئة،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اجل ��داول اخلا�صة
ب�ك��ل ف�ئ��ة وق�ي�م�ت�ه��ا ،و�آل �ي��ات الفرز
والتحكيم و�إعالن النتائج.
و�أك��د عبيد خلفان املزروعي ،مدير
امل �ه��رج��ان م��دي��ر �إدارة امل�شاريع
والتخطيط يف اللجنة� ،أن املهرجان
�سيقام على فرتتني من � 15إىل 18
ي��ول�ي��و ،وم��ن � 22إىل  25يوليو
اجلاري و�سيتخلله فرتة �إجازة عيد
الأ�ضحى املبارك ،وق��ال �إن ا�ستالم
م�شاركات امل�سابقات �سيكون ح�سب
اليوم املقرر �ضمن اجل��دول املعلن
عنه �سابقاً ،من ال�ساعة � 8صباحاً
ولغاية  3م�ساءً ،فيما تبد�أ عملية
التحكيم بعد ذلك مبا�شرة و�سوف
يتم الإع�ل�ان ع��ن النتائج يف اليوم
الثاين ب�شكل مبا�شر عرب من�صات
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي اخلا�صة
بلجنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ومن
خالل و�سائل الإعالم املختلفة.
و�أو�ضح مدير املهرجان �أن اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة � �س �ت �ق��وم ب �ت �ط �ب �ي��ق كافة
ال �ت��داب�ي�ر ال��وق��ائ �ي��ة والإج � � ��راءات

االحرتازية على امل�شاركني واللجان
امل �� �ش��رف��ة ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع اجلهات
املخت�صة واملعنية ب��إم��ارة �أبوظبي،
وق ��ال �إن ��ه ي�ت��وج��ب ع�ل��ى امل�شاركني
�إب��راز �شهادة تطعيم كوفيد 19 -
م ��ع ن �ت �ي �ج��ة ��س�ل�ب�ي��ة ع�ب�ر تطبيق
احل�صن مبدة ال تتجاوز � 48ساعة،
و�سيتم ا�ستالم امل�شاركات وفق م�سار
خا�ص لل�سيارات مير بعدة مراحل،
فيما �سيتم التوا�صل بني امل�شارك
وال�ع��ام�ل�ين ع�بر م �ك�برات ال�صوت
وبوجود عازل زجاجي.
وق��ال املزروعي �إن اليوم الأول من
امل���س��اب�ق��ة ��س�ي���ش�ه��د م��زاي �ن��ة رطب
ال��دب��ا���س وال �ت��ي خ���ص����ص ل�ه��ا 25
ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة � 446أل ��ف دره ��م،
وم�سابقة �أكرب عذج والتي خ�ص�ص
ل �ه��ا  15ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة �إجمالية
تبلغ � 234أل��ف دره��م ،كما تنطلق
خالل اليوم الأول م�سابقة املزرعة
النموذجية �ضمن فئاتها الثالث
مل��دن ال�ظ�ف��رة وال �ت��ي �سيتم �إعالن
نتائجها �آخر يوم باملهرجان بتاريخ
 25ي��ول�ي��و اجل � ��اري ،وت �ق��دم 15
ج��ائ��زة /ب��واق��ع  5ج��وائ��ز لكل فئة
بقيمة �إجمالية تبلغ مليونني و25

�ألف درهم.
وي���ش�ه��د ال �ي��وم ال �ث��اين م�سابقات
امل��اجن��و املحلي  10ج��وائ��ز بقيمة
� 117أل��ف دره��م ،وامل��اجن��و املنوع
 10/ج ��وائ ��ز ب�ق�ي�م��ة � 117أل ��ف
دره ��م ،/ويف ال�ي��وم ال�ث��ال��ث مزاينة
رط��ب ال�شي�شي وخ�ص�ص لها 15
ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة � 397أل ��ف دره ��م،
وال �ل �ي �م��ون امل �ح �ل��ي  10/جوائز
بقيمة � 117ألف درهم ،/والليمون
املنوع  10/جوائز بقيمة � 117ألف
دره��م ،/ويف اليوم الرابع م�سابقات
�سلة فواكه الدار  3/جوائز بقيمة
� 400ألف درهم ،/والتني الأحمر
 10/ج��وائ��ز ب�ق�ي�م��ة � 117ألف
دره��م ،/وال�ت�ين الأ�صفر وخ�ص�ص
لها  10ج��وائ��ز بقيمة � 117ألف
درهم.
وي �� �ش �ه��د ال� �ي ��وم اخل��ام ����س �إق ��ام ��ة
مزاينة رطب اخلنيزي وخ�ص�ص لها
 15جائزة بقيمة � 397ألف درهم،
ومزاينة رطب بومعان  15/جائزة
بقيمة � 397ألف درهم ،/وم�سابقة
�أجمل خمرافة رط��ب  10/جوائز
بقيمة � 54أل �ف��ا و 500دره ��م،/
ويف اليوم ال�ساد�س مزاينات رطب

اخلال�ص �/شوط مفتوح /وخ�ص�ص
لها  25ج��ائ��زة بقيمة � 446ألف
دره��م ،ورطب اخلال�ص املخ�ص�صة
مل ��زارع منطقة ال�ع�ين  25/جائزة
بقيمة � 446أل��ف دره ��م ،/ورطب
الفر�ض �/شوط مفتوح /وخ�ص�ص
لها  15ج��ائ��زة بقيمة � 397ألف
دره��م ،و رط��ب الفر�ض املخ�ص�صة
مل ��زارع منطقة ال�ع�ين  15/جائزة
بقيمة � 397ألف درهم./
وتقام يف اليوم ال�سابع م�سابقة ليوا
لنخبة الرطب ،والتي خ�ص�ص لها
 15جائزة بقيمة � 540ألف درهم،
وي �� �ش�ترط ل�ل�م���ش��ارك��ة ب�ه��ا تقدمي
م��ا ال ي�ق��ل  15ن��وع��ا خمتلفا من
ال��رط��ب على �أن ي��زن ك��ل �صنف ما
ال ي�ق��ل ع��ن  3ك �ي �ل��وغ��رام��ات� ،أما
اليوم الثامن والأخ�ير يف املهرجان
بتاريخ  25يوليو اجل��اري ،في�شهد
م���س��اب�ق��ة ال �ظ �ف��رة لنخبة الرطب
وال� �ت ��ي خ �� �ص ����ص ل �ه��ا  15جائزة
بقيمة � 725ألف درهم ،وي�شرتط
للم�شاركة بها تقدمي ما ال يقل عن
 20نوعا خمتلفا من الرطب على
�أن يزن كل �صنف ما ال يقل عن 3
كيلوغرامات.
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بكني تدعو �إىل حما�سبة امل�س�ؤولني عن انفجار قتل �صينيني بباك�ستان

يف منطقة ال�ساحل.
•• باري�س�-أ ف ب
وق ��ال �إنّ “اجلي�ش الفرن�سي وعملية ب��رخ��ان هما ال � ّل��ذان منعا يف
�أع �ل��ن ال��رئ�ي����س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون �أنّ عملية “برخان” ال�سنوات الأخرية ت�أ�سي�س خالفة يف منطقة ال�ساحل».
الع�سكرية الفرن�سية ملكافحة اجلهاديني يف منطقة ال�ساحل والتي وك��ان م��اك��رون �أع�ل��ن اجلمعة يف �أع�ق��اب ق ّمة م��ع ق��ادة جمموعة دول
ي�شارك فيها اليوم �أكرث من خم�سة �آالف ع�سكري� ،ستنتهي يف “الربع ال�ساحل اخلم�س �أنّ ب�لاده �ستبد�أ بحلول نهاية العام ب�سحب قواتها
الأول من .»2022
املنت�شرة يف �أق�صى �شمال مايل وتركيز جهودها جنوباً حيث توا�صل
وقال ماكرون يف خطابه ال�سنوي �إىل الع�سكريني ع�شية العيد الوطني اجلماعات اجلهادية “ن�شر التهديد».
�إ ّنه “يف الربع الأول من العام � 2022سن�ضع ح ّداً لعملية برخان” ،و�أو�ضح الرئي�س الفرن�سي يومها �أنّ �إغ�لاق قواعد برخان يف �شمال
م�ؤ ّكداً يف الوقت نف�سه �أنّ �إنهاء هذه العملية امل�ستم ّرة منذ  2014ال مايل �ستبد�أ يف “الن�صف الثاين من العام  ،”2021يف حني �ستغلق
يعني تخ ّلي بالده عن دورها يف هذه املنطقة.
املواقع الع�سكرية يف كيدال وتي�ساليت ومتبكتو “بحلول بداية عام
ون ّوه الرئي�س الفرن�سي بالدور الذي قامت به قواته يف دحر اجلهاديني .»2022

•• بكني �-أ.ف.ب

�أع��رب��ت ال�صني الأرب �ع��اء ع��ن “انزعاجها ال�شديد” من
انفجار حافلة يف �شمال غرب باك�ستان �أ�سفر عن  13قتي ً
ال
بينهم ت�سعة �صينيني ،ودع��ت �إىل �إن��زال “عقاب �شديد”
مب �ن �ف��ذي “الهجوم».وكانت احل��اف �ل��ة ت �ق � ّل مهند�سني
وخ�براء م�ساحة وعاملني يف جم��ال ال�صيانة امليكانيكية
�صينيني يعملون يف م�شروع بناء �س ّد دا�سو يف �إقليم خيرب
بختونخوا.
و�ص ّرح م�س�ؤول �إداري حملي كبري بدون الك�شف عن ا�سمه،
لوكالة فران�س بر�س �أن “االنفجار �أ�شعل املح ّرك ،ما ج ّر
املركبة �إىل الوادي” وت�سبب مبقتل � 13شخ�صاً بينهم

ت�سعة �صينيني ،م�ضيفاً �أن � 28صينياً �آخر �أُ�صيبوا بجروح.
ومل يحدّد امل�س�ؤول طبيعة االنفجار.
م��ن جهته ،ن��دد الناطق با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية
جاو ليجيان بالهجوم.وقال يف م�ؤمتر �صحايف �إن “ال�صني
طلبت من باك�ستان تو�ضيح هذه الق�ضية وتوقيف املنفذين
و�إن��زال عقاب �شديد بهم” داعياً �إ�سالم �أب��اد �إىل “�ضمان
�أمن و�سالمة املواطنني ال�صينيني وامل�ؤ�س�سات وامل�شاريع”
ال�صينية يف هذا البلد.
ولطاملا كانت �سالمة املوظفني ال�صينيني الذين يعملون
يف م�شاريع بناء يف باك�ستان تثري قلق بكني التي ت�ستثمر
مبليارات الدوالرات يف ال�سنوات الأخرية يف هذا البلد التي
تقيم معه عالقات وثيقة.

تناحر عرقي ..النزاع يف تيغراي
�صراع من �أجل البقاء

•• احلمرياء�-أ ف ب

قبل ثالثني عاما ،هرب �أ�سفاو �أبريا �سريا
على الأقدام من غرب تيغراي حيث كانت
ت��دور م��واج�ه��ات ب�ين اجل�ن��ود الإثيوبيني
واملتمردين .لكن يف حزيران يونيو� ،أعادته
ح��اف�ل��ة �إىل ه ��ذه الأر� � ��ض ال �ت��ي م��ا زالت
مو�ضع نزاع �شر�س و�أ�صبحت الآن يف قلب
ال�صراع الذي يهز املنطقة.
انهمرت الدموع من عيني الرجل البالغ
م��ن العمر  47عاما وينتمي �إىل عرقية
الأم �ه ��رة ع�ن��دم��ا ر�أى م��ن ج��دي��د حقول
ال�سم�سم والذرة التي ن�ش�أ بينها.
ك ��ان ي�ح�ل��م ب�ه��ا ل�ي��ل ن �ه��ار ع�ن��دم��ا ك ��ان يف
منفاه يف ال�سودان حيث كان يك�سب لقمة
عي�شه من تنظيف دورات املياه يف مكاتب
يف اخلرطوم.
ونظمت �سلطات منطقة �أم�ه��رة املتاخمة
جلنوب تيغراي ،عودته مع �آالف �آخرين
لتعديل ال �ت��وازن ال��دمي��وغ��رايف يف �أق�صى
غرب هذه املنطقة.
وي�شهد �إق�ل�ي��م ت�ي�غ��راي ن��زاع��ا ح��ادا �أودى
بحياة الآالف ودفع مئات الآالف �إىل حافة
املجاعة.
و��ش��ن رئ�ي����س ال� ��وزراء �أب �ي��ي �أح �م��د عملية

ع�سكرية مطلع ت�شرين ال�ث��اين نوفمرب
لطرد ال�سلطات املحلية املن�شقة املنبثقة
ع��ن ج�ب�ه��ة حت��ري��ر ��ش�ع��ب ت �ي �غ��راي ،ونزع
�سالحها .وقد وعد الأربعاء ب�صد هجمات
الأعداء” ب �ع��د ه �ج��وم ج��دي��د ملتمردي
تيغراي.
يف ب��داي��ة ال �ن��زاع ،ان�ت�ه��زت ق ��وات �سلطات
�أمهرة الإقليمية ان�سحاب مقاتلي تيغراي
ل�لا� �س �ت �ي�لاء ع �ل��ى ه� ��ذه الأرا� � �ض� ��ي التي
يعتربونها تاريخيا ملكا لهم.
يف الأي��ام الأخ�يرة ،حققت القوات املوالية
جل �ب �ه��ة حت��ري��ر � �ش �ع��ب ت �ي �غ��راي تقدما.
فبعدما ا�ستعادت عا�صمة الإقليم ميكيلي،
باتت ت�ستهدف الآن الغزاة الأمهرة و�شنت
ه�ج��وم��ا االث �ن�ين ال��س�ت�ع��ادة ك��ل �سنتيمرت
مربع من تيغراي.
ي�ت��واج��ه الأم �ه��رة وال�ت�ي�غ��راي م�ن��ذ عقود
ح��ول ملكية الأرا� �ض��ي اخل�صبة يف �سهول
تيغراي الغربية .ويف املع�سكرين ي�ؤكدون
�أنهم م�ستعدون للموت دفاعا عنها.
وبني ه�ؤالء ا�سفاو الذي كان يف املجموعة
الأوىل م��ن � 15أل��ف عائلة م��ن الأمهرة
ت �خ �ط��ط � �س �ل �ط��ات امل �ن �ط �ق��ة ل�ن�ق�ل�ه��ا من
ال�سودان.
وق��ال لوكالة فران�س بر�س ه��ذا اال�سبوع

بينما ك��ان جال�سا يف باحة منزله يف بلدة م��ع و� �ص��ول �أب �ي��ي �أح �م��د �إىل ال�سلطة يف
حمرياء حيث يعي�ش مع زوجته و�أطفالهما  2018مت تهمي�ش ق ��ادة ج�ب�ه��ة حترير
ال�سبعة يقولون �إنهم م�ستعدون لتدمرينا �شعب ت�ي�غ��راي .وحت��ول اال�ستياء العميق
لكننا باقون مهما ح��دث ... .مب�شيئة اهلل ب�ين ال���س�ل�ط��ات اجل��دي��دة وال �ق��دمي��ة �إىل
م��واج�ه��ة م�سلحة مطلع ت�شرين الثاين
حان وقتنا الآن.
غادر الرجل املنطقة �سرا مطلع ت�سعينات نوفمرب مبعارك �أوىل يف حمرياء وحولها.
القرن املا�ضي عندما كانت جبهة حترير ويف امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ات� �خ ��ذت ف �ي �ه��ا ق ��وات
�شعب تيغراي على و�شك اال�ستيالء على الأم �ه��رة م��واق��ع ب�ع��د ان���س�ح��اب الوحدات
ال���س�ل�ط��ة يف �إث �ي��وب �ي��ا ح�ي��ث ه�ي�م�ن��ت على امل� ��ؤي ��دة جل�ب�ه��ة حت��ري��ر ��ش�ع��ب تيغراي،
ق��ام��ت ب �ت��دم�ير ن���ص��ب اجل �ب �ه��ة واحتلت
ال�سيا�سة الوطنية ملدة  27عاما.
وقامت اجلبهة ب�إعادة تق�سيم البالد �إىل مع�سكراتها.
ت�سع مناطق �إدارية �أدت �إىل �إحلاق مدن يف وف�ت�ح��ت ال���س�ل�ط��ات ف��روع��ا حملية هناك
�شمال غرب البالد بينها حمرياء مبنطقة لتح�صيل ال�ضرائب و�إدارة املدار�س حيث
ميكن للأطفال الدرا�سة باللغة الأمهرية.
تيغراي التي ُ�شكلت حديثا.
واعترب الأمهرة ذلك ا�ستيالء وح�شيا على كما ق��ام��ت ب�ت��وزي��ع �أرا� ��ض وم�ن��ازل لآالف
الأر�ض .لكنهم مل يتحركوا ب�سبب ترهيب الأم �ه��رة ال�ق��ادم�ين م��ن مناطق �أخ��رى يف
�إثيوبيا �أو ،مثل �أ�سفاو ،من اخلارج.
كبري تعر�ضوا له.
�إال �أن العديد من الأمهرة يف غرب تيغراي وب�ي�ن ه � ��ؤالء �أي �� �ض��ا ��س�ي��وم ب��ري �ه��ون لذي
يتذكرون مب��رارة �أي��ام جبهة حترير �شعب ي�شعر بال�سرور لهذا التحول.
تيغراي ويتحدثون عن �شعورهم باخلوف وق��ال ه��ذا امل��زارع ب��د�أت �أعي�ش الآن .ومع
�أن �ن��ي �أب �ل��غ م��ن ال�ع�م��ر  58ع��ام��ا� ،أعترب
من التكلم بلغتهم يف الأماكن العامة.
وم �ع �ظ��م ق� � ��ادة الأم� � �ه � ��رة ال ��ذي ��ن كانوا حياتي القدمية ف�شال .الآن ب ��د�أت حياة
ي�ك��اف�ح��ون م��ن �أج ��ل ال�ت�غ�ي�ير وخ�صو�صا جديدة .ال �أبالغ.
ال��ذي��ن ي�ط��ال�ب��ون بحكم ل�ل�أم �ه��رة ،كانوا مع تدفق الأم�ه��رة فر املدنيون التيغراي
بع�شرات الآالف �إما غربا �إىل ال�سودان �أو
ي�سجنون يف �أغلب الأحيان.

�شرقا �إىل داخل تيغراي.
وكان النزوح اجلماعي �ضخما �إىل درجة �أن
وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكني
�أ�شار �إىل �أعمال تطهري عرقي.
وي�ن�ف��ي ح �ك��ام �أم �ه ��رة ذل ��ك ب���ش�ك��ل قاطع
لكنهم ي�ق��ول��ون �إن املنطقة لي�ست جزءا
من تيغراي و�أن الأم�ه��رة �سيحكمونها يف
امل���س�ت�ق�ب��ل.وخ�لال زي ��ارة ق��ام ب�ه��ا م�ؤخرا
�صحافيو فران�س بر�س� ،أر�سل م�س�ؤولون
حم�ل�ي��ون م��دن�ي�ين م��ن ال�ت�ي�غ��راي ب�ق��وا يف
املنطقة ،لي�ؤكدوا �أن��ه مل يتم �إج�ب��ار �أحد
على الرحيل.
ويو�ضح ت�سفاي ولديجربيل ( 67عاما)

�أنه كان خائفا على حياته يف بداية القتال
يف ت�شرين الثاين نوفمرب .لكنه ي�ؤكد �أن
م�س�ؤويل �أمهرة �أكدوا له �أن ب�إمكانه البقاء
م�شريا �إىل �أن ال��ذي��ن غ ��ادروا ك��ان��وا على
�صلة بجبهة حترير �شعب تيغراي.
وق��ال عندما ترحل حكومة وت�أتي �أخرى
يجب �أن نرحب بها بفرح.
وت �ت �ع��ار���ض ه ��ذه ال ��رواي ��ة ل�ل��أح ��داث مع
العديد من ال��رواي��ات عن عمليات الطرد
العنيفة التي �سقط فيها قتلى يف كثري من
الأحيان يف هذا اجلزء من تيغراي.
وينفي ق��ادة تيغراي ه��ذه ال��رواي��ة .وقال
رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة ت� �ي� �غ ��راي ق �ب��ل احل ��رب

ديربيت�سيون جربميايكل م�ؤخرا �إن �أولئك
ال��ذي��ن ن�ه�ب��وا مم�ت�ل�ك��ات ح�ك��وم��ة تيغراي
والأفراد ورجال الأعمال يجب �أن يعيدوها
ب�سرعة و�إال ف�إننا ف�سنفعل ذلك.
وم ��ع و� �ص��ول ج �ن��ود ف��درال �ي�ين �إىل غرب
تيغراي ،ي�ستعد قادة الأمهرة للمواجهة.
ون�شر رئي�س حكومة �إقليم �أمهرة �أجيجنهو
تي�شاغر ه��ذا الأ��س�ب��وع تفا�صيل ح�سابات
ب�ن�ك�ي��ة مل��ن ي��رغ �ب��ون يف مت��وي��ل الأعمال
احلربية املقبلة �ضد جبهة حترير �شعب
تيغراي.
وق��ال �إن املعركة لن تكون �أق��ل من �صراع
من �أجل البقاء.

نا�شونال �إنرت�ست :تركيا لن تكون ح�صن ًا �ضد رو�سيا و�إيران
•• وا�شنطن-وكاالت

كتب مايكل روبن يف موقع جملة “نا�شيونال
�إنرت�ست” الأمريكية� ،أنه منذ عقود �صارت
تركيا حليفاً ق��وي�اً لوا�شنطن �إب��ان احلرب
ال �ب��اردة ،وه��ي واح ��دة م��ن ب�ين ع�ضوين يف
حلف �شمال الأطل�سي كانا يحدان الإحتاد
ال�سوفياتي ،وذهبت تركيا بعيداً يف �شراكتها
مع الواليات املتحدة.
و��س��اه�م��ت �أن �ق��رة ب�ج�ن��ود للحلف �أك�ث�ر من
�أملانيا وفرن�سا جمتمعتني .وان�ضمت تركيا
�إىل حلف بغداد ،وقاتل الأت��راك �إىل جانب

الواليات املتحدة يف احلرب الكورية .وخلف �إىل ت�بري��ر �أي غ���ض��ب ت��رك��ي �أو يريدون
الكوالي�س ،لعبت تركيا دوراً �أ�سا�سياً يف عدد احل �ف��اظ ع �ل��ى ال �ت �ح��ال��ف ب � ��أي ث �م��ن .ومع
و�صول �إدارات �أمريكية جديدة-على الأقل
من عمليات التج�س�س ومكافحة الإرهاب.
ومع انتهاء احلرب الباردة ،بقيت العالقات م �ق��ارن��ة ب��ال�ع�ق��دي��ن الأخ�ي�ري ��ن يف تركيا-
الثنائية قوية ،على الأقل حتى تويل رجب ف� ��إن ه��ذا يعني �أن �أردوغ � ��ان ك��ان ب�إمكانه
ط �ي��ب �أردوغ � � ��ان رئ��ا� �س��ة ال � � ��وزراء .وببطء دائ�م�اً العثور على م���س��ؤول �أم��ري�ك��ي راغب
لكن ع��ن ت�صميم� ،أخ��ذ �أردوغ ��ان بالإبتعاد يف �إع��ادة �ضبط العالقات .وم ��راراً ،يجادل
ع��ن ال�غ��رب .واخ�ت��ار القتال ،واث�ق�اً م��ن �أنه ال���س��اع��ون �إىل ت�ع��زي��ز ال �ت �ق��ارب م��ع تركيا،
�سيجد ��س�ف��راء �سابقني و�آخ��ري��ن يف وزارة ب��أن �إ�صالح العالقات �ضروري من املنظور
اخلارجية والبيت الأبي�ض ومراكز الأبحاث الإ�سرتاتيجي الأو�سع ملواجهة الطموحات
امل��دف��وع��ة الأج ��ر ،مم��ن ي ��ؤي��دون �سيا�ساته .اجليو�سيا�سية لرو�سيا و�إيران.
ولعب مبهارة وكاف�أ �أولئك الذين مييلون

فقاعة ا�سطنبول
ور�أى الكاتب �أن الفكرة القائمة على �أنه
مي�ك��ن ت��رك�ي��ا ت���ش�ك�ي��ل ح���ص��نٍ ��ض��د رو�سيا
و�إي ��ران ،ه��ي فكرة �سحرية� .إذ انها ت�ستند
�إىل ف�ق��اع��ة ا��س�ط�ن�ب��ول وال مت�ث��ل التفكري
الرتكي الأو�سع ،وتعترب قبو ًال �شام ً
ال لفكرة
�أن و�صف تركيا لأعدائها و�سرديتها للتاريخ،
ه��ي م���س��أل��ة دق�ي�ق��ة ،ف���ض� ً
لا ع��ن ف�ك��رة عفا
عليها الزمن تقوم على �أن تركيا مل تتغري
على مدى عقود.
ول� �ع ��ل ف� �ك ��رة ت �ت �ج��اه��ل الإي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ا
والتقلبات التي زرعها �أردوغ��ان يف املجتمع
الرتكي ،مماثلة لفكرة ت�أييد الإ�صالحيني
الإيرانيني علهم يحدون من نفوذ القائد
الأعلى .وعلى نح ٍو مماثل ،ف�إن الإعتقاد ب�أن
عقدين من الأردوغانية مل يغريا املجتمع
الرتكي ،م�شابه للإعتقاد ب�أن ع�شرين عاماً
م��ن اخل�م�ي�ن�ي��ة مل ت�غ�ير �إي � ��ران .ل�ك��ن كال
احلالتني جمرد �أوهام.
ولن�أخذ مث ً
ال فكرة �أن تركيا �ستقف يف وجه
رو� �س �ي��ا .ف�ف��ي  10م��اي��و (�أي � ��ار) ،2010
وق �ع��ت رو� �س �ي��ا وت��رك �ي��ا ات �ف��اق��ات ت �ع��اون يف
جمال الطاقة من �أجل ح�صول �أنقرة على
�أول مفاعل نووي ،مب�ساعدة �شركات الطاقة
ال��رو� �س �ي��ة .ويف �أوائ � ��ل ه ��ذا ال �ع��ام ،احتفل
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني و�أردوغان
معاً ببدء بناء مفاعل �أكيويو اجلديد.
وب��ات مثل ه��ذا التعاون القاعدة �أك�ثر مما
ه��و ا��س�ت�ث�ن��اء .وا� �ش�ت�رت ت��رك�ي��ا م��ن رو�سيا
�صواريخ �إ�س ،400-لي�س لأن العقد مغ ٍر
و�إمنا لأن دمج هذه ال�صواريخ بنظام الدفاع
اجل� ��وي ال�ت�رك ��ي ،ي�ت�ط�ل��ب ت���س�ل�ي��م �شيفرة

�إلكرتونيات وكومبيوترات حلف الأطل�سي
للمهند�سني الرو�س .وحتى لو �أبقت تركيا
ال�صواريخ على نظام منف�صل ،ف�إنه ميكن
ا�ستخدامها لتعقب وج�م��ع ب�ي��ان��ات برامج
حلف الأطل�سي.
ويف  ،2016وقع البلدان اتفاق �أنبوب الغاز
تورك �سرتمي ويف  8يناير (كانون الثاين)
 ،2020بد�أ العمل به.
ويف  24ي �ن��اي��ر  ،2017وق �ع ��ت رو�سيا
وتركيا و�إيران اتفاقاً لإن�شاء مناطق خف�ض
الت�صعيد يف �سوريا والتعاون لإيجاد مناطق
نفوذ يف �سوريا.
ح�صن �ضد النفوذ الإيراين
وعلى نح ٍو م�شابه ،يبدو من قبيل املهزلة
الإعتقاد �أن تركيا ميكن �أن تقف ح�صناً �ضد
النفوذ الإيراين .وعندما عني �أردوغان عام
 2010حقان فيدان رئي�ساً للإ�ستخبارات،
ف� ��إن �أج��را���س الإن� ��ذار ق��رع��ت يف العوا�صم
الغربية لأن نظراءه الغربيني يعرفون عنه
تعاطفه مع �إيران �إن مل يكن وديعة �إيرانية
بحد ذاته.
وت��وا� �ص��ل ت��رك �ي��ا ف��ر���ش ال �� �س �ج��اد الأحمر
لأول�ئ��ك ال��ذي��ن ي�صدقون �سرديتها وتقدم
م �ظ�لات ذه�ب�ي��ة ل��دي�ب�ل��وم��ا��س�ي�ين يقدرون
م �� �ص��احل �ه��ا .وع �ل��ى ال �ع �ك ����س ،ف ��إن �ه��ا تقيد
ال��و��ص��ول لأك��ادمي�ي�ين وحمللني �سيا�سيني
ال يتفقون معها .وعلى رغم ذلك ،ف�إن هذا
الإغ ��راء لي�س ع��دمي ال�ن��زاه��ة م��ن الناحية
الفكرية ،لكن يرتتب عليه و�صفات �سيا�سية
م�سيئة ،وبينها ب�شكل رئي�سي الفكرة التي
تقول ب�أن تركيا ميكن �أن تكون ح�صناً �ضد
رو�سيا و�إيران.
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•• �شنغهاي�-أ ف ب

بلغت احل�صيلة النهائية النهيار فندق يف �شرق ال�صني  17قتي ً
ال �إثر انتهاء
عمليات الإغاثة ،وفق ما �أعلن التلفزيون الوطني الأربعاء.
وقع احلادث بعد ظهر االثنني يف مدينة �سوجو ال�سياحية والتاريخية على
بعد  80كيلومرتا غرب �شانغهاي.
وحتدثت احل�صيلة ال�سابقة عن ثمانية قتلى وت�سعة مفقودين.
ومت ت�أكيد الأربعاء وفاة ه�ؤالء الأ�شخا�ص الت�سعة الذين مل يكن لدى فرق
الإنقاذ �أي معلومات عنهم ،بح�سب تلفزيون “�سي �سي تي يف” احلكومي.
و�أو�ضحت القناة �أن الأ�شخا�ص الذين خرجوا من حتت الأنقا�ض على قيد
احلياة ،هم يف و�ضع م�ستق ّر يف امل�ست�شفى.
فتح فندق “�سيجي كايوان” �أبوابه يف العام  2018مع  54غرفة و�صالة
حفالت وقاعات م�ؤمترات ،بح�سب موقع �سي تريب املخت�ص بال�سفر.
وب��ث تلفزيون “�سي �سي ت��ي يف” ال�ث�لاث��اء م�شاهد لعمال �إن�ق��اذ بلبا�س
برتقايل وخوذات يزيلون ب�أيديهم الركام على كومة من االنقا�ض وحتت
بنية ف��والذي��ة م�ن�ه��ارة .يبلغ ع��دد �سكان �سوجو  12مليون ن�سمة وهي
معروفة بحدائقها وقنواتها وتلقب بـ”بندقية ال�شرق».
وتكرث حوادث انهيار املباين يف ال�صني وتعود يف غالبيتها لرتاخي معايري
البناء �أو الف�ساد.
خم�ص�ص
ففي �آذار/مار�س  2020ق�ضى � 29شخ�صا جراء انهيار فندق ّ
للحجر ال�صحي يف مدينة كاجنو يف �شرق ال�صني .و�أظ �ه��رت حتقيقات
ال�سلطات �أن��ه مت ت�شييد ثالثة طوابق من دون ترخي�ص ،ف��وق الطوابق
الأربعة التي كان يفرت�ض �أن يقت�صر عليها املبنى.

�صحة الأفغانيات مهددة �إثر تزايد العنف
•• داند�-أ ف ب

تعتقد (واتي) �أن عمرها  30عاما لكنها تبدو يف �سن ،25
هي متزوجة من رجل م�سن منذ �أن كانت يف الثامنة ع�شرة
من العمر وقد جاءت اىل عيادة وهي حامل للمرة اخلام�سة
يف �أربع �سنوات وبينها عمليتا �إجها�ض.
يف ع�ي��ادة التوليد ال�صغرية ه��ذه يف قرية فقرية مبنطقة
دان��د ق��رب قندهار بجنوب �أفغان�ستان تنا�ضل الن�ساء من
�أجل حياتهن.
تقول هذه الأفغانية ال�شابة بحزن “�أنا خائفة من خ�سارة
طفلي جمددا».
بعد ان�سحاب القوات الأمريكية الذي نتج عنه تزايد املعارك
وبدء حرمان البالد من امل�ساعدات الدولية ،ميكن �أن يتفاقم
الو�ضع.
ت�صل الن�ساء الواتي ي�ضعن الربقع برفقة رجل من العائلة.
الرجال مينع عليهم الدخول وينتظرون يف اخلارج.
وق��ال��ت وات� ��ي “لدي الإذن ف�ق��ط ب ��اخل ��روج ل �ل��ذه��اب اىل
الطبيب” حاملة م�ستنداتها يف كي�س بال�ستيكي.

م��ن جهتها علمت خ��ورم��ا للتو ان�ه��ا ح��ام��ل جم��ددا بعدما
�أجنبت خم�سة �أطفال .تقول �إن �إجها�ضها مرتني ناجم عن
عملها “ب�شكل كثيف يف املنزل».
تقول ح�سنا وهي قابلة �إن “بع�ض العائالت ال تويل اهتماما
للحمل :فالن�ساء ي�ل��دن يف امل�ن��زل وي�ن��زف��ن ك�ث�يرا وي�صنب
بال�صدمة».اختارت ح�سنا العمل يف الأري ��اف ح�ين علمت
مبعاناة الن�ساء.وقالت “لو مل �آتِ  ،من ك��ان �سيقوم بذلك
 ...هنا حركة طالبان ال تهاجم القابالت ،بالتايل خويف هنا
�أقل».
بالن�سبة للعديد م��ن الأف�غ��ان�ي��ات ،ال�ع�ي��ادات بعيدة للغاية
والطرق خطرة والنقل باهظ الكلفة.نتيجة لذلك� ،سجلت
اليوني�سف عام  2017حواىل  7700وفاة �أثناء الوالدة -
وهذا �أعلى مبعدل ال�ضعفني مقارنة مع عدد املدنيني الذين
قتلوا يف الهجمات ( )3448بح�سب الأمم املتحدة والأرقام
�أ�سو�أ يف اجلنوب على �أيدي طالبان �أو و�سط القتال العنيف.
هناك الن�ساء يخاطرن باملعاناة �أكرث مع تراجع امل�ساعدات
بعد ان�سحاب ال�ق��وات الدولية بحلول � 31آب�/أغ�سط�س،
املوعد النهائي الذي �أعلنه الرئي�س الأمريكي جو بايدن.

وقد حذرت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش يف تقرير حديث
ل�ه��ا م��ن �أن االن�خ�ف��ا���ض ال�ك�ب�ير يف امل���س��اع��دات ل��ه “ت�أثري
مميت” على الن�ساء الأفغانيات.
ل�ك��ن م��ع خ�ط��ر ان ��دالع ح��رب �أه�ل�ي��ة �أو ع ��ودة ط��ال�ب��ان �إىل
ال�سلطة ،يرف�ض املانحون االل�ت��زام باحلفاظ على الدعم
“املطلوب �أكرث من �أي وقت م�ضى».
ملراقبة �صحة القرويني ،تقوم ناجية وهي قابلة بزيارات من
منزل اىل منزل.
تقول “بع�ض العائالت متنع الن�ساء من الذهاب �إىل العيادة.
يف بع�ض الأحيان ال ي�سمح يل الرجال بالدخول».
يف قا�سم بول ،ت�ستقبلها كيال يف فناء منزلها مرتدية حجابا
�أبي�ض مت�سخا .يريح طفلها ر�أ�سه على ركبتيها.
�أدركت املري�ضة م�ؤخرا �أنها حامل يف �شهرها اخلام�س .هذا
طفلها ال�ساد�س.
وقالت “بعد ذلك� ،أريد و�سائل منع احلمل� .أنا فقرية جدا
وال ميكنني رعاية جميع �أطفايل .وزوج��ي موافق  ...لي�س
لدينا ما يكفي من املال ل�شراء ال�صابون حتى».
بح�سب درا��س��ة �أج��راه��ا معهد كيت ع��ام  -2018بعد 17

عاما من و�صول ق��وات حلف الأطل�سي اىل البالد� -أجنبت
 41%من الن�ساء �أطفالهن يف املنزل و 60%مل يحظني
ب�أي متابعة ملا بعد الوالدة.
بالن�سبة للمناطق اخلطرة والنائية ،ف�إن هذه الأرقام �أكرث
�إثارة للقلق.
يف والي��ة هلمند (جنوب) ،معقل طالبان ،ح�صلت �أق��ل من

خم�س الن�ساء احل��وام��ل على زي��ارة واح��دة على الأق��ل قبل
الوالدة ،بح�سب املعهد.
يف ع�ي��ادة نقالة تابعة ملنظمة “العمل �ضد اجلوع” غري
احلكومية �أقيمت يف منزل من الطني يف ل�شكركاه عا�صمة
ال��والي��ة ،ت�ستقبل ق��ان��دي غ��ول ال�ن���س��اء ال �ن��ازح��ات ب�سبب
املعارك.
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ال�صدر يدعو الكاظمي ملالحقة م�س�ؤويل حريق م�ست�شفى النا�صرية
•• بغداد�-أ ف ب

دعا مقتدى ال�صدر احلكومة العراقية �إىل حما�سبة
امل���س��ؤول�ين ع��ن وق��وع ح��ري��ق م�ست�شفى النا�صرية
(جنوب) و�إال �ستعترب احلكومة “ب�صغريها وكبريها
م�س�ؤولة” عن امل�أ�ساة.
وق� ��ال ال �� �ص��در يف ت �غ��ري��دة م���س��اء ال �ث�لاث��اء “على
احلكومة ال�سعي اجل��اد واحل��ازم ملعاقبة املق�صرين
مب�س�ألة حرق امل�ست�شفيات �سواء يف النا�صرية �أو يف
غريها من املحافظات �أيا كان انتمائهم” ال�سيا�سي
“”و�إال ف � ��أن احل �ك��وم��ة ب���ص�غ�يره��ا وك �ب�يره��ا هي

امل�س�ؤولة عن ما يحدث».
و�أ�ضاف حمذرا “و�إال كان لنا ت�صرف �أخر مبا يحفظ
لل�شعب �سالمته وكرامته” ،مطالبا ب”اال�سراع يف
�إعالن نتائج التحقيق بال�سرعة الق�صوى و�أال يكون
م�صريها م�صري ما �أحرتق من م�ست�شفيات �سابقاً».
وم��ا زال ال �ع��راق حت��ت �صدمة احل��ري��ق ال��ذي دمر
م�ساء الإثنني هنغارا خم�ص�صا ملر�ضى كوفيد.19-
وحتدثت وزارة ال�صحة العراقية يف ح�صيلة موقتة
الأربعاء ،عن مقتل �ستني �شخ�صا على الأقل يف هذا
احلريق.
وحريق م�ست�شفى النا�صرية الذي قالت م�صادر �إنه

ناجم عن انفجار عبوة �أوك�سجني ،هو الثاين الذي
يلتهم م�ست�شفى يف العراق حيث �أدى حريق اندلع يف
ني�سان �أبريل داخل م�ست�شفى ابن اخلطيب يف بغداد
�شخ�صا و�إ�صابة الع�شرات.
اىل مقُتل 82
ً
و�أثار ذلك احلريق ،ردود فعل غا�ضبة وا�سعة دفعت
وزي��ر ال�صحة �أن ��ذاك ح�سن التميمي ،امل��دع��وم من
التيار ال�صدري ،لال�ستقالة.
من جانبه� ،أ�صدر رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى
الكاظمي عقب م��أ��س��اة م�ست�شفى النا�صرية �أمراً
ب��إق��ال��ة وا��س�ت�ج��واب م��دي��ر �صحة حمافظة ذي قار
وم��دي��ر م�ست�شفى احل���س�ين يف ال�ن��ا��ص��ري��ة ومدير

الدفاع املدين يف املحافظة.
ك �م��ا � �ص��درت �أوام � ��ر ب��اع �ت �ق��ال وا� �س �ت �ج��واب ع�شرة
موظفني �أخرين ،وفقا مل�صادر ق�ضائية.
وم ��ن امل �ق��رر �أن ي �ج��ري ال �ع��راق يف ت���ش��ري��ن الأول
�أكتوبر الأول ،انتخابات برملانية مبكرة وهو املطلب
الرئي�سي الحتجاجات �أكتوبر املناه�ضة للحكومة
التي انطلقت نهاية ودعمها التيار ال�صدري ،عام
.2019
ويفرت�ض �أن تنظم تظاهرة احتجاج نهار الأربعاء يف
النا�صرية تكرميا لأرواح ال�ضحايا بعدما �أ�ضاء �سكان
املحافظة م�ساء �أم�س ال�شموع لأرواح ال�ضحايا.

حمنة العراق ..حرب �أبراج الكهرباء تنتقل �إىل العا�صمة
•• بغداد-وكاالت

ت�صاعدت حدة ا�ستهداف �أبراج نقل الطاقة
الكهربائية يف العراق ،لت�صل �إىل العا�صمة
بغداد ،بعد �أن تركزت �سابقا يف حمافظات
م�ث��ل دي ��اىل والأن� �ب ��ار ،وه ��و ت �ط��ور ي�صفه
خم�ت���ص��ون ب��ال �� �ش ��أن الأم� �ن ��ي ،بـ”التحول
اخلطري الذي ي�ستوجب ا�ستنفار امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية».
وب��رز ملف الطاقة الكهربائية يف العراق
خالل الأيام القليلة املا�ضية� ،إىل الواجهة،
م��ع االرت �ف��اع ال�شديد يف درج ��ات احل ��رارة،
واال� �س �ت �ه ��داف امل �ت �ك��رر لأب � � ��راج ال �ن �ق��ل يف
املناطق النائية ،مما ت�سبب باالنهيار التام
للمنظومة مطلع ال�شهر اجلاري ،وا�ستقالة
وزير الكهرباء ماجد احلنتو�ش.
وخ�لال اليومني املا�ضيني� ،شهدت مناطق
بالعا�صمة ب �غ��داد ،ا��س�ت�ه��داف��ا لأب� ��راج نقل
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ،لأول م� � ��رة ،م �ن��ذ ب � ��دء تلك
ال�ع�م�ل�ي��ات ،مم��ا �أث� ��ار ا� �س �ت �غ��راب املتابعني
للأو�ضاع الأمنية ،خا�صة يف ظل التقارير
ال��دول �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ت�ح��دث ع��ن ت�ن��ام��ي نفوذ
داع�ش يف بع�ض مناطق البالد.
وبهذا ،ت��زداد املخاوف من �إمكانية تنفيذه
ع�م�ل�ي��ات م��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م الإره ��اب ��ي يف قلب
العا�صمة العراقية.
ويف �آخر عمليات اال�ستهداف� ،أعلنت خلية
الإع�ل�ام الأم�ن��ي ،ال�ث�لاث��اء� ،إح�ب��اط عملية
تفجري �أح��د الأب��راج الرئي�سية التي تربط
بغداد وحمطة القد�س الكهربائية.
وق��ال��ت اخل �ل �ي��ة يف ب �ي��ان“ :مفارز وكالة
اال��س�ت�خ�ب��ارات والتحقيقات االحت��ادي��ة يف
وزارة الداخلية� ،أحبطت عملية تفجري �أحد
الأب��راج الكهربائية الرئي�سية التي تربط
بغداد وحمطة القد�س».
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن� � ��ه “بنا ًء ع �ل��ى معلومات
ا� �س �ت �خ �ب��اري��ة ب �� �ش ��أن ن �ي��ة ع �ن��ا� �ص��ر داع�ش
الإره��اب��ي تفجري �أح��د الأب� ��راج الرئي�سية

ال �ت��ي ت��رب��ط ب�ين ب �غ��داد وحم �ط��ة القد�س
الكهربائية يف منطقة الوزيرية ،مت ت�شكيل
فريق عمل على �ضوء املعلومة ،وبالتن�سيق
م��ع ال�ف��رق��ة الأوىل بال�شرطة االحتادية،
مت �إحباط هذه املحاولة و�ضبط  8عبوات
م��زروع��ة على رك��ائ��ز ال�برج الـ 4وتفكيكها
من قبل اجلهد الفني».
وت�شري بيانات ر�سمية�� ،ص��درت ع��ن وزارة
الداخلية العراقية� ،إىل �أنه منذ مطلع العام
احلايل ،وحتى يوليو اجلاري ،تعر�ض �أكرث
من  100ب��رج للتخريب ،ف�ضال عن 50
خطا لنقل الطاقة.
وال تتمكن القوات العراقية ،ب�شكل دائم من
�إحباط تلك الهجمات� ،إذ غالبا ما مت�ضي
اجلهات املنفذة لعمليات التخريب ،وتتمكن
م��ن �إ��س�ق��اط تلك الأب� ��راج ،وه��و م��ا ح�صل
الأح��د املا�ضي ،عندما تعر�ض برج للطاقة
جنوب �شرقي بغداد �إىل تفجري بالعبوات.

ا ّتهام � 4إيرانيني بالتخطيط
خلطف �صحافية �أمريكية
•• وا�شنطن�-أ ف ب

وج ��ه �إىل �أرب �ع��ة “عمالء لال�ستخبارات
�أع �ل��ن ال�ق���ض��اء الأم�ي�رك��ي �أ ّن ��ه ّ
الإيرانية” تهمة الت�آمر خلطف �صحافية �أمريكية من �أ�صول �إيرانية تقيم
يف الواليات املتحدة وتن�شط يف جمال “ف�ضح انتهاكات حقوق الإن�سان” يف
اجلمهورية الإ�سالمية.
ومل يك�شف الق�ضاء الأمريكي عن ا�سم هذه ال�صحافية ،لكنّ م�سيح علي
جن��اد ،ال�صحافية والنا�شطة الإيرانية املقيمة يف نيويورك والتي � ّأ�س�ست
حركة لت�شجيع الن�ساء يف بلدها الأ ّم على خلع احلجاب ،بدت يف تغريدة
على تويرت وك�أنها ت�ؤ ّكد �أنّ م�ؤامرة اخلطف كانت ت�ستهدفها.
وق��ال��ت وزارة ال�ع��دل الأم�يرك�ي��ة يف ب�ي��ان �إنّ امل ّتهمني الأرب �ع��ة وجميعهم
رجال �سعوا منذ “حزيران/يونيو � ”2020إىل خطف “كاتبة و�صحافية
ف�ضحت انتهاكات حقوق الإن�سان املرتكبة من قبل احلكومة الإيرانية».
ونقل البيان عن املدّعية العامة �أودري �سرتو�س قولها �إنّ امل ّتهمني الأربعة
ّ
خططوا “القتياد �ضحيتهم بالقوة �إىل �إيران حيث كان م�صريها �سيكون،
يف �أح�سن الأحوال ،جمهوال»ً.
وقالت النا�شطة الن�سوية م�سيح علي جن��اد �إنها ه��دف خمطط اخلطف
هذا.
وكتبت يف تغريدة “�شكرا ملكتب التحقيقات الفدرايل (�أف بي �آي) الحباطه
خمطط اال�ستخبارات الإيرانية خلطفي” و�صورت نف�سها �أمام نافذة تظهر
منها �سيارة �شرطة .و�أكدت �أن ال�سيارة تقف �أمام منزلها منذ �أ�سبوعني.
ووف �ق �اً ل�ل�ق��رار اال ّت �ه��ام��ي ف�ق��د جل ��أ امل�ت�ه�م��ون �إىل اال��س�ت�ع��ان��ة “بخدمات
خا�صني لر�صد وت�صوير” �ضحيتهم و�أق��ارب�ه��ا “يف منا�سبات
حمقّقني ّ
عدّة” يف العامني  2020و.2021
ومن الواليات املتحدة حيث تقيم راهنا ،تنتقد علي جناد النظام الإيراين
و�سيا�سته وقد تلقت دعما من جنوم كبار من �أمثال املمثلة مرييل �سرتيب
التي �صعدت معها على امل�سرح خالل م�ؤمتر حلقوق املر�أة العام .2016
و�أك��دت يف ني�سان �أبريل يف مقطع م�صور �أم��ام الربملان ال�سويدي “بنظر
النظام الإيراين كل امر�أة تنا�ضل من �أجل حقوقها الأ�سا�سية ،جمرمة».
وبحث العمالء عن طريقة لنقل ال�صحافية خارج الواليات املتحدة وقد
ا�ستعلم �أحدهم خ�صو�صا عن زوارق �سريعة تقرتح “عملية �إجالء بحرية
م�ستقلة” انطالقا من نيويورك ورحلة ب�سفينة بني نيويورك وفنزويال
“التي تقيم عالقات ودية مع �إيران” بح�سب النيابة العامة.
وكانت ال�شبكة التي ك�شفتها �أف بي �آي ت�ستهدف �ضحايا �آخرين يقيمون
خ�صو�صا “يف كندا واململكة املتحدة والإم� ��ارات العربية املتحدة” وقد
حاولوا ا�ستخدام و�سائل املراقبة نف�سها حيالهم بح�سب املدعني العامني.
والعمالء الأربعة هم علي ر�ضا �شورغي فراهاين ،حممود خا�ضعني وكيا
�صادقي و�أميد نوري
وبح�سب البيان ،ي�شتبه يف �أنّ �إيرانيا خام�سا يقيم يف كاليفورنيا �شارك يف
متويل هذه امل�ؤامرة.
و�أكد املدعي العام مارك لي�سكو “كل �شخ�ص يف الواليات املتحدة يجب �أن
يكون مبن�أى من �أي م�ضايقات �أو تهديد �أو م�سا�س ب�سالمته اجل�سدية من
قبل قوة خارجية».

وقالت وزارة الكهرباء يف بيان �إن “خط نقل
الطاقة الكهربائية (�أم�ي�ن �� -ش��رق بغداد
رقم  )2التابع لل�شركة العامة لنقل الطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة للمنطقة ال��و��س�ط��ى تعر�ض
�إىل عمل �إره��اب��ي تخريبي بتفجري عبوات
نا�سفة �أدت �إىل ت�ضرر الربج املرقم ()36
وانحناء الربج».
كما تعر�ض يف اليوم ذاته ،برج لنقل الطاقة
يف منطقة النهروان جنوب �شرقي العا�صمة،
�إىل ت�ف�ج�ير ب �ع �ب��وة ن��ا� �س �ف��ة ،وذل� ��ك عقب
تظاهرات احتجاجية �شهدتها املنطقة.
وواج��ه العراقيون بغ�ضب ع��ارم ا�ستهداف
جم�م��وع��ات م�سلحة “جمهولة” العديد
من حمطات �إنتاج الكهرباء وخطوط نقلها
و�أبراج الطاقة الرئي�سية.
و�أ�شار مراقبون �إىل وجود م�شروع متكامل
للجهات امل�ستهدِ فة ،تتوخى زيادة ال�ضغوط
ع�ل��ى امل��واط �ن�ين ال �ع��راق �ي�ين ،وخ �ل��ق رابط

وتبعية للعراق ب��إي��ران يف جم��ال احل�صول
على الطاقة الكهربائية.
ب � ��دوره ،ذك ��ر � �ض��اب��ط يف وزارة الداخلية
ال �ع��راق �ي��ة� ،أن “ملف ا� �س �ت �ه��داف �أب � ��راج
ال �ط��اق��ة ،ي���ش�ه��د ت�ك�ت�ي�ك��ات ن��وع �ي��ة ،ب�شكل
متكرر� ،إذ ا�س ُتخدمت يف بادئ الأمر عبوات
نا�سفة ف�ق��ط ،لكننا ال�ي��وم ن��واج��ه خماطر
ج��دي��دة ،وت �ط��ور يف ت�ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ات ،مثل
تفخيخ الأبراج بالأحزمة النا�سفة ،وتوجيه
ال�صواريخ �إىل الأبراج لإ�سقاطها بالكامل».
وي�ضيف ال�ضابط ،الذي رف�ض ذكر ا�سمه،
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،أن “�آخر
تلك التكتيكات ه��ي ا�ستخدام قنا�صني يف
ا��س�ت�ه��داف �أ� �س�ل�اك ال �ط��اق��ة ،ع�بر قن�صها
وقطعها ،خا�صة تلك التي حتظى ب�أهمية
كبرية ،وتوفر الكهرباء ملحافظات كاملة،
مم��ا ي�ع�ن��ي ق�ط��ع ال �ط��اق��ة ع��ن ت�ل��ك امل ��دن،
و� �ص �ع��وب��ة �إ� �ص�ل�اح �ه��ا ،م ��ن ق �ب��ل ال� �ك ��وادر

املخت�صة».
و�أ�شار �إىل �أن “اخلطة اجلديدة التي �أعلنت
ال �ق��وات الأم �ن �ي��ة ع�ن�ه��ا ،م��ا زال ��ت يف طور
البدء ،وقد حتد ولو ب�شكل ن�سبي من تلك
العمليات ،لكنها لن تق�ضي عليها نهائيا».
وم��ا زال��ت تلك العمليات ت� ��ؤرق ال�سلطات
ال�ع��راق�ي��ة ،وزادت م��ن ال�ت�ح��دي��ات الأمنية
�أمامها ،فيما �أمل��ح رئي�س ال��وزراء م�صطفى
الكاظمي� ،إىل �إمكانية وجود جهات �سيا�سية
رمبا تورطت يف ذلك� ،أو �شجعت عليه.
وق � ��ال ال �ك��اظ �م��ي خ�ل��ال ج �ل �� �س��ة جمل�س
الوزراء ،الثالثاء“ :وطنيتنا ال تتقبل فكرة
�أن يتع ّمد العراقي قتل �أخيه من �أجل هدف
�سيا�سي ،ولعنة اهلل على كل منفعة �أو من�صب
جتعل الإن�سان ي�ستهرت وي�ستخف بدم �أخيه،
ولعنة اهلل على كل منفعة �سيا�سية �أو مادية
ت�سخط الإن�سان لتجعله �أداة يفجر �أبراج
ال�ك�ه��رب��اء؛ م��ن �أج ��ل �إث �ب��ات وج�ه��ة نظره،
و�إف�شال العاملني من �أجل وطنهم».
و�أ�ضاف“ :عندما تنجرف ال�سيا�سة بعيدا
ع��ن امل�ب��د�أ الأخ�لاق��ي واالل �ت��زام الإن�ساين،
ف �� �س �ن �ك��ون حت ��ت � �س �ي �ط��رة م� �ب ��د�أ �شريعة
ال�غ��اب بعينها ،ل��ن نت�سامح م��ع الفا�سدين
�أو املتالعبني ب � ��أرواح امل��واط�ن�ين �أي� �اً كانت
�صفاتهم �أو انتماءاتهم».
م��ن جانبه ،ق��ال ع�ضو اللجنة الأم�ن�ي��ة يف
جم�ل����س حم��اف �ظ��ة ب �غ��داد (امل �ن �ح��ل) �سعد
امل �ط �ل �ب��ي� ،إن “ما ي �ح��دث مي �ث��ل تطورا
خطريا� ،إذ اقرتبت الهجمات من العا�صمة
بغداد ،مما يعني �أنه على اجلهات املخت�صة
الإ� � �س� ��راع يف ات �خ ��اذ الإج � � � ��راءات الأمنية
امل �� �ش��ددة ،حل�م��اي��ة ت�ل��ك الأب� � ��راج ،ل�ك�ن��ه يف
الوقت ذاته ،م�ؤ�شر وا�ضح على االختالفات
ال�سيا�سية ،مع قرب موعد االنتخابات».
ور�أى املطلبي “�ضرورة �إط�ل�اق عمليات
�أمنية ،وا�سعة ،يف ظل امل�ؤ�شرات على تزايد
تلك العمليات ،املهددة لالقت�صاد العراقي،
باعتبار الطاقة من �أهم تلك الروافد».

املغرب يعلن �إر�سال م�ساعدات طبية �إىل تون�س
•• الرباط�-أ ف ب

�أع �ل��ن امل �غ��رب �إر� �س ��ال م���س��اع��دات ط�ب�ي��ة عاجلة
لتون�س ملواجهة جائحة كوفيد 19-مكونة من
مئة �سرير �إن�ع��ا���ش وم�ئ��ة ج�ه��از تنف�س ،وف��ق ما
�أفادت وزارة اخلارجية يف بيان.
وق��ال البيان ال��ذي �صدر ليل ال�ث�لاث��اء �إن هذه

امل���س��اع��دات ت�ضم �أي���ض��ا م��ول��دي��ن للأوك�سجني
ب�سعة  33م �ساعة لكل منهما ،م�شريا �إىل �أنه
�سيتم نقلها عرب طائرات تابعة للقوات امل�سلحة
امللكية.
ي��أت��ي ه��ذا ال�ق��رار “�إثر ت��ده��ور الو�ضع الوبائي
 ...يف هذا البلد املغاربي ال�شقيق” ،كما �أ�ضاف
امل�صدر.

وت �ع��اين امل�ست�شفيات التون�سية م��ن االكتظاظ
ب�سبب ارتفاع �أعداد املر�ضى وانت�شار الوباء ب�شكل
غري م�سبوق يف البالد ،خالل الفرتة الأخرية.
و�أع�ل��ن ممثل منظمة ال�صحة العاملية الثالثاء
�أن تون�س ت�سجل ع��دد وف�ي��ات ه��و “الأعلى” يف
املنطقة العربية والقارة الإفريقية ومتر بو�ضع
�صعب.

�أزمة لبنان� ..إىل متى ي�ستطيع اجلي�ش احلفاظ على النظام؟
•• بريوت-وكاالت

ت�ع�ل�ي�ق�اً ع �ل��ى الأزم � ��ة ال �ت��ي يُعانيها
ل�ب�ن��ان ،ط��رح م��وق��ع “غلوبل ري�سك
�إن�سايت�س” � �س �� اًؤال م�ل��حً ��اع��ن قدرة
اجلي�ش اللبناين على احل�ف��اظ على
القانون والنظام يف ظ ّل ح�ضور قوي
لـ”حزب اهلل».و�إذ �أ��ش��ار �إىل امل�شاكل
اليومية التي يُعاين منها املواطنون
ج ��راء � �ش � ّح امل� ��واد اال��س��ا��س�ي��ة ،وت�آكل
القدرة ال�شرائية لدى �شرائح وا�سعة
م��ن امل�ج�ت�م��ع� ،أ� �ش��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل �أن
ق� �ي ��ادة اجل �ي ����ش م �ت �خ � ّوف��ة م ��ن عدم
قدرة قواتها على االنت�شار يف املناطق
ال�ضرورية وفر�ض القانون“ ،بينما
مل ي �ت �ل��ق ج �ن��وده��ا روات� �ب� �ه ��م ،وهم
يعانون على غرار ال�شعب ،من تدهور

الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية».
ق �ب��ل �أ� �س��اب �ي��ع ق �ل �ي �ل��ة ،جت � ّل��ى حجم
امل�شكلة يف اتفاق  20دولة على تقدمي
م�ساعدات ط��ارئ��ة للجي�ش اللبناين،
م��ن �إم� ��دادات �أ�سا�سية مثل احلليب
والدقيق والأدوية والوقود.
وال تزال الواليات املتحدة �أكرب داعم
م ��ايل للجي�ش ال �ل �ب �ن��اين .و�إذ �أ�شار
التقرير �إىل �أن وا�شنطن رفعت قيمة
التمويل ه��ذا ال�ع��ام م��ن  15مليون
دوالر �سنويًا �إىل  120مليون دوالر،
�إال �أن التقرير �أ�شار �إىل �أن هذا املبلغ
ال يزال “�أق ّل بكثري من املطلوب».
واعترب التقرير �أنه مع ا�شتداد العنف
يف البالد ،قد ي�سعى “حزب اهلل” �إىل
فر�ض القانون والنظام بنف�سه ،على
ال��رغ��م م��ن �أن الأم�ي�ن ال�ع��ام للحزب

ح�سن ن�صر اهلل ،زع��م يف خ�ط��اب��ه يف
 25ي��ون�ي��و (ح ��زي ��ران)� ،أن ��ه “يدعم
ت�ع��زي��ز اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين يف مهمته
لت�أمني ال �ب�لاد».وح � ّذر التقرير من
�أنه �إذا ّ
تدخل “حزب اهلل” يف قرارات
اجل�ي����ش ،فمن امل��رجّ ��ح �أن ُي�ث�ير ذلك
“م�شاعر ط��ائ �ف �ي��ة ع�ن�ي�ف��ة داخل ًيا
و��ض�ج��ة ب�ي�ن امل�ج�ت�م��ع ال� � ��دويل».ويف
�إ�شارة �إىل تدهور الو�ضع االقت�صادي
ل �ل �ج �ي ����ش� ،أ� � �ش� ��ار ال �ت �ق��ري��ر �إىل �أن
اجلي�ش جل�أ �إىل تنظيم رحالت جوية
ب��ال�ه�ل�ي�ك��وب�تر م�ق��اب��ل  150دوالراً
�أم��ري�ك� ًي��ا ل�ل�م���س��اع��دة يف دف��ع رواتب
ج�ن��وده ،ال��ذي��ن يعي�ش معظمهم من
م���س��اع��دات غ��ذائ�ي��ة ،وي�ك��اف�ح��ون من
�أجل حت ّمل تكاليف النقل �إىل املواقع
ال �ت��ي م ��ن امل �ف�ت�ر���ض �أن يتمركزوا

فيها .ويف كثري من الأحيان ،ي�ستق ّل
اجلنود احلافالت العامة ،وهو اخليار
الأرخ����ص يف لبنان.و”بينما يتوجّ ب
ع �ل ��ى اجل �ي �� ��ش ال �ل �ب �ن ��اين مواجهة
ال�ت�م�ل�م��ل االج �ت �م��اع��ي داخ �ل � ًي��ا ،من
القتال على الطعام يف منطقتي باب
التبانة وجبل حم�سن بطرابل�س� ،إىل
ّ
توغل امل�سلحني يف عر�سال ،تتناق�ص
ق � ��درة اجل �ي ����ش ع �ل��ى ح �م��اي��ة ح ��دود
لبنان ،ناهيك عن تخفيف حدة الفتنة
الداخلية” ،يقول التقرير.
ويف ب�ل��د ُي �ع��اين م��ن ت�ف� ّل��ت ال�سالح،
وي�ح��وي ع ��دداً ك�ب�يراً م��ن اجلماعات
امل�سلحة “و�أمراء احل ��رب م��ن �أيام
احل ��رب الأهلية” ،مي�ك��ن �أن يندلع
امل ��زي ��د م ��ن ال �ع �ن��ف ب�ي�ن�م��ا تتناف�س
الأطراف على النفوذ وال�سيطرة على
امل��وارد املت�ضائلة.ويف الوقت احلايل
“ال ي ��زال ال�ف��اع�ل��ون ال�سيا�سيون يف
خم�ي�م��ات ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني،
على �سبيل امل�ث��ال ،مثل فتح واجلهاد
الإ� �س�ل�ام ��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف خميم
الر�شيدية ،يتم ّتعون بال�سلطة ،و�أي
ن �ق ����ص يف امل �� �س��اع��دات امل �ق��دم��ة من
وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
الالجئني (الأونروا) ،ميكن �أن يقلب
املوازين لأن الي�أ�س يثري العنف».
وخل�ص التقرير �إىل �أن��ه “مع تغيرّ
التوازن االجتماعي ،حيث يعي�ش �أكرث
م��ن ن���ص��ف ال���س�ك��ان الآن حت��ت خط
الفقر ،ويف ظ��ل غ�ي��اب الأف ��ق لنهاية
الأزم� ��ة ،م��ن امل�ت��و ّق��ع �أن ي�شهد لبنان
مزيداً من عدم اال�ستقرار خالل �شهري
يوليو (متوز) و�أغ�سط�س (�آب)».
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باري�س
تنظم فرن�سا بعد انقطاع ال�ع��ام املا�ضي ب�سبب جائحة كوفيد،19-
العر�ض الع�سكري التقليدي مبنا�سبة العيد الوطني �إال �أن احلذر يبقى
�سيد املوقف يف وقت حتاول فيه البالد جتنب موجة وبائية رابعة جراء
املتحورة دلتا ال�شديدة ال �ع��دوى.يف  2020يف خ�ضم اجلائحة �ألغي
عر�ض  14متوز يوليو الع�سكري يف �إجراء مل ت�شهده فرن�سا منذ احلرب
العاملية الثانية وا�س ُتعي�ض عنه مبرا�سم مقت�ضبة يف �ساحة كونكورد.
وت�ع��ود ال �ق��وات الع�سكرية واالع�ل�ام وامل��درع��ات ه��ذه ال�سنة �إىل جادة
�شانزيليزيه ال�شهرية يف العا�صمة الفرن�سية لكن ح�ضور العر�ض �سيكون
حم�صورا �إذ ينبغي على اجلمهور �أن يكون مزودا ب�شهادة �صحية وو�ضع
كمامة .و�سي�سمح لع�شرة �آالف �شخ�ص فقط باجللو�س يف املدرجات يف
مقابل � 25ألفا يف الأيام العادية.ويف حني ت�شهد الإ�صابات بالفريو�س
ارتفاعا ج��دي��دا ،مار�س الرئي�س م��اك��رون �ضغوطا على غري امللقحني
م�ؤكدا �أن التطعيم �سيكون �إلزاميا لأفراد طواقم الرعاية الطبية فيما
�ستطلب �شهادة �صحية لدخول غالبية الأماكن العامة.
او�سلو
�أعلنت ال�ن�روج �أن�ه��ا �سرت�سل يف �إط��ار الكتيبة ال�سويدية م�ساهمة
�صغرية يف مهمة تاكوبا ،القوات اخلا�صة الأوروب�ي��ة امل�س�ؤولة عن
مواكبة اجلي�ش املايل يف مكافحة املتطرفني .
وقالت وزارة الدفاع الرنوجية يف بيان م�ساء الثالثاء �إن “الرنوج
�ست�ضع للمرة الأوىل جنودا لها بت�صرف تاكوبا يف مايل” .و�أ�ضافت
�أن��ه “خالل الأ�شهر القليلة املقبلة �سيتم �إر��س��ال ع��دد �صغري من
اجلنود �إىل وحدة ال�سويد».
وب��ذل��ك ت���ص�ب��ح ال��دول��ة اال��س�ك�ن��دي�ن��اف�ي��ة ال�ع���ض��و يف ح�ل��ف �شمال
الأط�ل���س��ي لكن لي�س يف االحت ��اد الأوروب� ��ي ،ال��دول��ة التا�سعة التي
ت�شارك يف املجموعة التي �أطلقتها فرن�سا لدعم القوات املالية يف
منطقة ال�ساحل للعب دور مركزي يف القوة املناه�ضة للجهاديني
بعد تقلي�ص الوجود الع�سكري الفرن�سي املقرر.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل فرن�سا ،ت�ضم تاكوبا ق��وات م��ن بلجيكا وا�ستونيا
و�إيطاليا وهولندا واجلمهورية الت�شيكية والربتغال وال�سويد التي
�أر�سلت حواىل  150جنديا مطلع .2021
كما وعدت الدمنارك ب�إر�سال مئة رجل بحلول .2022
وا�شنطن
عرب وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أنتوين بلينكن لنظرائه يف رابطة
دول جنوب �شرق �آ�سيا (�آ�سيان) الأربعاء عن قلقه العميق من الو�ضع
يف بورما ،داعيا اىل حترك م�شرتك لل�ضغط من �أجل �إنهاء العنف
يف هذا البلد.وقال نيد براي�س �إن وزير اخلارجية الأمريكي “دعا
�آ�سيان �إىل حت��رك م�شرتك لل�ضغط من �أج��ل �إنهاء العنف واعادة
االن�ت�ق��ال ال��دمي��وق��راط��ي يف ب��ورم��ا والإف� ��راج ع��ن جميع املعتقلني
ظلما” يف �أعقاب االنقالب يف بداية �شباط فرباير املا�ضي.
و�أع��رب بلينكن عن “قلقه العميق” ب�ش�أن بورما الع�ضو يف رابطة
جنوب �شرق �آ�سيا ،م�شريا �إىل “مبادئ ميثاق �آ�سيان ب�ش�أن �سيادة
القانون واحلكم الر�شيد والدميوقراطية وحقوق الإن�سان” ،على
حد ق��ول براي�س.ودعا اجلمعية �إىل تنفيذ خطة النقاط اخلم�س
التي و�ضعتها يف ني�سان ابريل و”اتخاذ �إج ��راءات فورية ملحا�سبة
النظام البورمي ب�ش�أن التوافق وتعيني مبعوث خا�ص” لبورما.
فر�ضت الواليات املتحدة يف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري عقوبات
جديدة على � 22شخ�صا مرتبطني باالنقالب الع�سكري والهجمات
التي �أعقبت ذلك على احلركة امل�ؤيدة للدميوقراطية.
وت�شهد بورما ا�ضطرابات منذ �أن �أطاح انقالب ع�سكري يف �شباط/
فرباير احلاكمة املدنية الفعلية للبالد �أونغ �سان �سو ت�شي وحكومتها.
وقد قتل مئات يف حملة قمع وح�شية.

الأمن الداخلي الربيطاين يحذر
من جوا�سي�س رو�سيا وال�صني

•• لندن-رويرتز

دع��ا املدير العام جلهاز الأم��ن الداخلي الربيطاين (�إم �آي  )5ال�سكان
الأرب �ع��اء �إىل ال�ت�ع��ام��ل م��ع خ�ط��ر التج�س�س م��ن رو��س�ي��ا وال���ص�ين بنف�س
يقظة التعامل مع الإرهاب ،قائال �إن اجلوا�سي�س الأجانب ي�سعون ل�سرقة
التكنولوجيا وبث الفرقة ومهاجمة البنية التحتية.
وجعلت �أجهزة املخابرات الغربية التعامل مع الإرهاب على ر�أ�س �أولوياتها
بعد هجمات � 11سبتمرب �أي �ل��ول على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة قبل نحو 20
عاما مع تركيز موارد هائلة على اخلطر الذي ميثله املت�شددون املحليون
والأجانب.
لكن ال�سلوك الذي انتهجته رو�سيا ما بعد االحتاد ال�سوفيتي وبزوغ جنم
ال�صني� ،أج�بر �أق��وى �أجهزة املخابرات يف الغرب على �إع��ادة الرتكيز على
مكافحة �أ�ساليب التج�س�س القدمية �أو على اجلوا�سي�س الذين يتعاملون
مع جوا�سي�س �آخرين.
وق ��ال ك�ين م��اك �ل��وم امل��دي��ر ال �ع��ام جل �ه��از الأم� ��ن ال��داخ �ل��ي �إن املخابرات
الربيطانية ر�صدت ع�شرة �آالف حماولة مقنعة من قبل جوا�سي�س �أجانب
ي�سعون ال�ستمالة النا�س العاديني يف بريطانيا.
ويقول م�س�ؤولو املخابرات يف بريطانيا �إن ال�صني ورو�سيا ت�سعيان ل�سرقة
بيانات جتارية مهمة وم��ا يتعلق بامللكية الفكرية ف�ضال عن التدخل يف
ال�سيا�سة وبث معلومات م�ضللة.
وتقول بكني ومو�سكو �إن الغرب يعاين من جنون االرتياب ب�ش�أن امل�ؤامرات.
وتنفيان �أي حم��اول��ة م��ن جانبهما لل�سعي ل�سرقة التكنولوجيا وتنفيذ
هجمات �إلكرتونية �أو بث الفرقة.
وق��ال م��اك�ل��وم ،وه��و رج��ل خم��اب��رات حمنك� ،إن ال�ب�لاد ب�أكملها يجب �أن
تتحلى باليقظة للت�صدي خلطر التج�س�س اخلارجي.
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متديد الإغالق ب�سبب كوفيد يف �سيدين حتى نهاية ال�شهر
•• �سيدين�-أ ف ب

�أعلنت �سلطات �سيدين الأرب �ع��اء متديد ت��داب�ير الإغ�ل�اق التي
فر�ضت يف نهاية ح��زي��ران يونيو مل��دة �أ�سبوعني على الأق��ل يف
املدينة التي يعي�ش فيها خم�سة ماليني ن�سمة مع ع��ودة ظهور
وباء كوفيد.
وي�ستمر تو�سع ال�ب��ؤرة الوبائية الناجمة ع��ن املتحورة دلتا يف
عا�صمة والية نيو �ساوث ويلز على الرغم من تدابري االحتواء
مع ت�سجيل  97حالة جديدة يف �آخر � 24ساعة.
وقالت ال�سلطات �إن احلجر �س ُيمدد حتى  30متوز يوليو.
جنحت �أ�سرتاليا يف ال�سيطرة ن�سب ًيا على الوباء بف�ضل الإغالق

14

ال�صارم جدًا حلدودها ،لكن حملة التطعيم فيها بطيئة للغاية
و�شملت حتى الآن �أقل من  10%من ال�سكان.
وق��ال��ت رئي�سة وزراء ن�ي��و � �س��اوث وي�ل��ز غ�لادي����س بريجيكليان
الأرب �ع��اء “من امل ��ؤمل دائ � ًم��ا �أن ن�ق��ول ذل��ك ،لكن علينا متديد
الإغالق �أ�سبوعني �آخرين على الأقل».
على عك�س الكثري من البلدان التي حتاول ال�سيطرة على انت�شار
الفريو�س ،اختارت �أ�سرتاليا ا�سرتاتيجية عدم ت�سجيل �أي حالة.
وال ي�ستطيع �سكان �سيدين حال ًيا اخلروج �إال ل�شراء ال�ضروريات
�أو احل�صول على رعاية طبية �أو ممار�سة الريا�ضة �أو الذهاب �إىل
العمل �إذا اقت�ضت احلاجة ،ولكن املدار�س مغلقة ويتم ت�شجيع
ال�سكان على البقاء يف املنزل.

خطوة دولية جديدة نحو حل امليلي�شيات يف ليبيا

•• عوا�صم-وكاالت

ت �ع �ت��زم ب�ع�ث��ة الأمم امل �ت �ح��دة لدى
ليبيا ،تعيني م�س�ؤول �أمني خالل
الأي � ��ام امل�ق�ب�ل��ة ،ل�ي�ت��وىل م�ل��ف نزع
��س�لاح امل�ي�ل���ش�ي��ات ،وف��ق املخرجات
ال�ت��ي مت االت �ف��اق عليها يف م�ؤمتر
برلني الثاين حول ليبيا ،ح�سب ما
ك�شفت م�صادر مطلعة.و�أو�ضحت
امل � �� � �ص� ��ادر مل� ��وق� ��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن��ه “من امل��رج��ح اختيار
م�س�ؤول �أم�يرك��ي اجلن�سية ،بحكم
�أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ك��ان��ت ن�شطة
خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة يف هذا
امللف».و�سبق �أن ع�ق��دت م�شاورات
�أم�ن�ي��ة و�سيا�سية يف ه��ذا ال�سياق،
و�أع � � ��دت ت���ص�ن�ي�ف��ات باملجموعات
امل�سلحة التي يجب حلها ،والأخرى
التي ميكن دمج عنا�صرها امل�ؤهلني
ب�شكل ف��ردي يف امل�ؤ�س�سات الأمنية
والع�سكرية.
ون�ص البند الثالث والع�شرين من
خم��رج��ات م ��ؤمت��ر ب��رل�ين الثاين،
ع�ل��ى ال��دع��وة �إىل “�إ�صالح قطاع
الأم � ��ن ،ع�ب�ر ت���س��ري��ح ون ��زع �سالح
اجل �م��اع��ات وامل�ي�ل�ي���ش�ي��ات امل�سلحة
يف ل�ي�ب�ي��ا ،م ��ن خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ة ذات
م���ص��داق�ي��ة مي�ك��ن ال�ت�ح�ق��ق منها،

ودمج الأفراد املنا�سبني يف م�ؤ�س�سات
الدولة املدنية والأمنية والع�سكرية
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ف ��ردي ،وع �ل��ى �أ�سا�س
ت �ع��داد �أف � ��راد اجل �م��اع��ات امل�سلحة
والفح�ص املهني».
و�أوكل امل�شاركون يف امل�ؤمتر ،وبح�سب
ال�ب�ن��د ن�ف���س��ه� ،إىل الأمم املتحدة
مهمة امل���س��اع��دة يف ه��ذه العملية،
مع دعم ليبيا يف اال�ضطالع بدورها
ك�ع���ض��و م���س�ت�ق��ر وف �ع ��ال يف بيئته
الإقليمية والدولية ،وذل��ك بت�أييد

اجلهود املبذولة ملحاربة اجلماعات ال��دول�ي�ين املعنيني مبتابعة تنفيذ
الإرهابية امل�صنفة من قبل جمل�س ات� �ف ��اق وق� ��ف �إط� �ل ��اق ال� �ن ��ار على
الأر���ض ،الذين �سيتواجدون ب�صفة
الأمن الدويل.
و�أ�� �ش ��اد امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي الليبي ،دوري ��ة يف ن�ق��اط ع�ل��ى خ��ط “�سرت
��س��امل رب �ي��ع ،بنية البعثة الأممية – اجلفرة” ،كا�شفا �أن هذا الفريق
تعيني م�س�ؤول �أمني عن ملف نزع موجود يف طرابل�س منذ عدة �أيام.
�سالح امليل�شيات ،مو�ضحا �أن دوره ويف �أبريل املا�ضي� ،أقر جمل�س الأمن
امل��رت �ق��ب “لن ي�ق�ت���ص��ر ع �ل��ى هذا �إر�سال فريق مراقبني دوليني �إىل
ليبيا ،ملهمة الإ� �ش��راف على تنفيذ
الأمر فقط».
وي�شرح ربيع �أن امل���س��ؤول �سيتوىل ات �ف��اق وق ��ف �إط �ل��اق ال �ن��ار املوقع
�أي�ضا الإ�شراف على فريق املراقبني يف ج�ن�ي��ف �أك �ت��وب��ر ال �ع��ام املا�ضي،

وال �ت �ح �ق��ق م ��ن م� �غ ��ادرة املرتزقة
املنت�شرين يف ال �ب�لاد.وب��دوره ،دعا
املحلل ال�سيا�سي الليبي ،عز الدين
عقيل� ،إىل جعل امللف يف يد “بعثة
دولية �أمنية م�ستقلة ،تكون تبعيتها
�إىل �إدارة حفظ ال�سالم يف جمل�س
الأمن ،للإ�شراف على �إجناز عملية
م�ت�ك��ام�ل��ة ل �ن��زع � �س�لاح املجموعات
امل �� �س �ل �ح��ة».وت��اب��ع“ :و�إال �سيظل
ال ��دع ��م ال� � ��دويل يف ه� ��ذا ال�سياق
غري جم��دي ،وال تعود فوائد منه،
و� �س �ت��زداد م�ع��ان��اة الليبيني».و�أكد
عقيل ،يف حديثه �إىل موقع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أن املجتمع الدويل
“يتحمل م���س��ؤول�ي��ة ح��ل م�شكلة
املجموعات امل�سلحة يف ليبيا ،بعدما
جتاهلها طوال الفرتة املا�ضية ،عرب
و� �ض��ع �آل �ي��ات حم ��ددة لكيفية نزع
ال�سالح وتفكيكها ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
طرد املرتزقة الأجانب و�إعادة هيكلة
م�ؤ�س�ستي اجلي�ش وال�شرطة».ودعا
حكومات الدول الكربى ،وخ�صو�صا
دول ح �ل ��ف ال �� �ش �م ��ال الأطل�سي
“الناتو” ،والأع �� �ض��اء الدائمني
مبجل�س الأم��ن� ،إىل �إ�صدار “قرار
م� �ل ��زم م ��ن جم �ل ����س الأم � � ��ن بنزع
ال�سالح ،وتفكيك امللي�شيات ،و�إخراج
املرتزقة».

ال�صني تريد ت�شغيل مفاعل نووي �صغري
•• بكني�-أ ف ب

بد�أت ال�صني بناء مفاعل نووي من نوع جديد ي�سهل ت�صميمه
�سيكون الأول يف العامل من نوعه يطرح يف اخلدمة التجارية،
كما �أعلنت و�سيلة �إعالم ر�سمية الأربعاء.
ك��ان ثمة اجت��اه يف ال�ع�ق��ود الأخ�ي�رة لتكبري حجم املفاعالت
النووية لكن هذه امل�شاريع وا�سعة جدا ومعقدة ومكلفة .لذلك
يهتم القطاع ب�شكل متزايد بتطوير مفاعالت �صغرية معروفة
با�سم “املفاعالت املعيارية ال�صغرية” (ا�س �أم �أر).
وهي مفاعالت �صغرية ال تتجاوز قوتها  300ميغاواط مقابل
�أكرث من الف للمفاعالت احلديثة الكال�سيكية.
ميكن �إنتاج هذه املفاعالت بكميات كبرية يف امل�صنع ثم نقلها

�إىل مكان ت�شغيلها ،ما يتيح خف�ض كلفتها ب�شكل كبري .وامليزة
الأخ��رى هي ان��ه ميكن ن�شرها يف مناطق معزولة لي�س فيها
بنى حتتية كثرية.
�أطلقت ال�صني الثالثاء ور�شة من هذا النوع يف جزيرة هاينان
اال�ستوائية (ج�ن��وب) و�ست�صبح �أول مفاعل يف العامل يدخل
اخلدمة التجارية ،كما �أفادت وكالة انباء ال�صني اجلديدة.
�ستكون حمطة �شاجنيانغ على املدى الطويل جمهزة مبفاعل
“ا�س ام ار لينغلونغ وان” (اي��ه �سي بي  )100ال��ذي �صممه
العمالق النووي ال�صيني “�سي ان ان �سي».
بح�سب “�سي ان ان �سي”� ،سيتمكن املفاعل البالغة قوته 125
ميغاواط من �إم��داد � 526أل��ف منزل بالكهرباء .ومل حتدد
مدة الأعمال.

تعمل رو��س�ي��ا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة على �أك�ث�ر امل���ش��اري��ع تقدما
لكن مل يح�صل �أي منهما يف هذه املرحلة على كل ال�شهادات
لال�ستخدام التجاري.
من جهتها تفكر �أو��س��اط ال�صناعات النووية الفرن�سية منذ
�سنوات على م�شروع “ا�س ام ار” �أطلقت عليه ا�سم “نوارد».
وه��و ث�م��رة ت�ع��اون ب�ين مفو�ضية ال�ط��اق��ة ال��ذري��ة الفرن�سية
و�شركة الكهرباء “اي دي اف” واملجموعة الع�سكرية البحرية
“نايفال غروب” وال�شركة املتخ�ص�صة يف املفاعالت املدجمة
(خا�صة لل�صناعة البحرية) “تيكني اتوم».
يف  ،2019و�صلت �أول حمطة نووية عائمة يف العامل �صممتها
رو�سيا اىل مينائها الدائم يف بيفيك يف �أق�صى ال�شرق الرو�سي
بعدما قطعت � 5آالف كيلومرت عرب القطب ال�شمايل.

كوبا تنفي حدوث انتفا�ضة اجتماعية بعد التظاهرات
•• هافانا�-أ ف ب

ت��ويف رج��ل الثالثاء يف كوبا حيث م��ا زال �أكرث
من مئة �شخ�ص رهن التوقيف و�شبكة الإنرتنت
اجل� � ��وال م �ق �ط��وع��ة م �ن��ذ اح �ت �ج��اج��ات الأح� ��د
املناه�ضة للحكومة التي تنفي حدوث انتفا�ضة
اجتماعية فيما تتعر�ض الن�ت�ق��ادات ح��ادة من
وا�شنطن.تويف الرجل البالغ من العمر  36عامًا
�أثناء م�شاركته يف تظاهرة احتجاجية يف حي ال
غوينريا يف �ضاحية هافانا حيث وقعت �صدامات
بني املتظاهرين وال�شرطة �أ�صيب خاللها عدة
�أ�شخا�ص ب�ج��روح.و�أع��رب��ت وزارة الداخلية عن
“�أ�سفها حل��دوث وف��اة».وق��ال وزي��ر اخلارجية
ب��رون��و رودري �غ �ي��ز يف م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف “يف 11
متوز/يوليو ،مل تكن هناك احتجاجات اجتماعية
يف كوبا ،مل يحدث ذلك بف�ضل �إرادة �شعبنا ودعم
�شعبنا للثورة وحلكومته».و�أ�ضاف �أن ما حدث
“ا�ضطرابات على نطاق حمدود للغاية” ،م�ؤكدًا
�أن “البالد متر بظروف طبيعية متامًا».وبعد
ت�صريحات مماثلة للرئي�س ميغيل دياز كانيل،

معلومات من مراكز ال�شرطة يف العا�صمة ب�ش�أن
�أبنائها و�أقاربها على ما الحظت فران�س بر�س.
ومن وا�شنطن ،نددت جويل ت�شونغ م�ساعدة وزير
اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون الأمريكيتني عرب
تويرت الإثنني “بالعنف وباعتقال متظاهرين
كوبيني وكذلك باختفاء نا�شطني م�ستقلني”،
مطالبة “بالإفراج عنهم فورا».
والثالثاء� ،أوقفت ال�شرطة الكوبية دينا �ستارز يف
منزلها �أثناء حديثها على الهواء مبا�شرة خالل
برنامج تلفزيوين �إ�سباين.

اتهم رودريغيز وا�شنطن ب�أنها تقف من خالل
�سيا�سة العقوبات وحملة على الإن�ترن��ت وراء
التظاهرات التي اندلعت الأحد يف حواىل �أربعني
مدينة وقرية و�سط هتافات “نحن جائعون”
و”حرية” و”ت�سقط الديكتاتورية».
والثالثاء ،كان نحو � 130شخ�صً ا موقوفني �أو
يف ع��داد املفقودين يف كوبا وف��ق الئحة ا�سمية
ن�شرتها على تويرت حركة �سان اي�سيدرو.
وم ��ن ب�ين امل��وق��وف�ين م�ع��ار��ض��ون ب� ��ارزون مثل
خو�سيه دانيال فريير ومانويل كوي�ستا موروا
وبريتا �سولر �إ�ضافة �إىل كاميال �أكو�ستا البالغة
من العمر  28عاما وفق ما �أعلنت �صحيفة “�أ « -احلق يف الدفاع عن النف�س» -
ب ث” ال���ص��ادرة يف م��دري��د وال�ت��ي تعمل معها �ساد ال�ه��دوء الثالثاء يف العا�صمة هافانا التي
منذ �ستة �أ�شهر.وتعقيبًا على النب�أ ق��ال رئي�س تنت�شر فيها قوات ال�شرطة واجلي�ش و�شرطيون
ال� ��وزراء الإ� �س �ب��اين ب �ي��درو �سان�شيز “يبدو يل باللبا�س املدين ،لكن ما زال االت�صال بالإنرتنت
�أن اع�ت�ق��ال �صحافية تعمل م��ع �أ ب ث ،و�سيلة ع�بر الأج �ه��زة امل�ح�م��ول��ة م�ق�ط��و ًع��ا ب�ع��دم��ا كان
الإعالم الإ�سبانية ،غري منا�سب” ،ودعا هافانا حمرك تظاهرات الأحد.
�إىل احرتام حق الكوبيني يف “التظاهر بحرية» .وردًا على �س�ؤال حول ذلك ،قال وزير اخلارجية
وف�ي�م��ا مل ي�ع�ل��ن ر��س�م� ًي��ا ع��ن ع ��دد املوقوفني ،برونو رودريغيز “�صحيح �أنه لي�س لدينا �إنرتنت
حاولت بع�ض العائالت الثالثاء احل�صول على ع�بر ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول ول�ك��ن تنق�صنا الأدوي ��ة

� ً
أي�ضا ...ويجدر بي �أن �أقول �إن كوبا لن تتخلى
عن حق الدفاع عن نف�سها».
يف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،دع ��ا امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م وزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة نيد براي�س “قادة كوبا
�إىل التحلي ب�ضبط النف�س (و) اح�ترام �صوت
ال�شعب من خ�لال فتح جميع و�سائل االت�صال
�سواء عرب الإنرتنت �أو خارجها».
ول�ك��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ق��ال��ت �إن �ه��ا ل��ن ت�سمح
بدخول الكوبيني الذين يحاولون ب�سبب الأزمة،
الفرار من بالدهم عن طريق البحر.
وقال برونو رودريغيز “ال �أعتقد �أننا على و�شك
�أن ن�شهد �أزم��ة ثنائية� ،إال �إذا �أرادت احلكومة
الأم�يرك �ي��ة ذل��ك».م��ن جهتهم ،دع��ا الأ�ساقفة
الكاثوليك يف كوبا احلكومة واملتظاهرين �إىل
“التو�صل �إىل تفاهم” لتجنب العنف بعدما
حتولت االحتجاجات �إىل �صدامات مع ال�شرطة.
وقالوا يف بيان �إن “للنا�س احلق يف التعبري عن
احتياجاتهم ورغباتهم و�آمالهم»
انطلقت التظاهرات التي مل ي�سبق لها مثيل
منذ ثورة  1959بدافع من الأزمة االقت�صادية
و�أغ�ضبت احلكومة ال�شيوعية ودفعت الرئي�س
ميغيل دياز كانيل اىل التحذير يف تغريدة م�ساء
الإثنني من �أن “الثورة الكوبية لن تدير اخلد
الآخ��ر لأول�ئ��ك ال��ذي��ن يهاجمونها يف م�ساحات
افرتا�ضية وحقيقية� ... .سوف نتجنب العنف
الثوري ،لكننا �سنقمع عنف الثورة امل�ضادة».
ودع��ا الرئي�س الكوبي الأح��د “كل ث��وار البلد،
كل ال�شيوعيني ،للخروج �إىل ال�شوارع والت�صدي
(لال�ستفزازات) بكل ت�صميم وحزم و�شجاعة».
وخ��رج��ت ع��دة ت�ظ��اه��رات ملنا�صري النظام بعد
ظ �ه��ر الأح � ��د وي� ��وم االث� �ن�ي�ن ،وج� ��رت خاللها
�صدامات ات�سمت �أحيا ًنا بالعنف بني الطرفني.
ويف م� ��ؤ�� �ش ��ر ع �ل ��ى خ � �ط� ��ورة امل � ��وق � ��ف ،ح�ضر
راوول كا�سرتو ال��ذي تقاعد يف ني�سان�/أبريل
اج�ت�م��ا ًع��ا للمكتب ال���س�ي��ا��س��ي للجنة املركزية
للحزب ال�شيوعي الأح��د “جرى خالله حتليل
اال�ستفزازات التي دبرتها عنا�صر معادية للثورة
ومت تنظيمها ومتويلها انطال ًقا من الواليات
املتحدة بهدف زعزعة اال�ستقرار” ،وفق �صحيفة
احلزب الر�سمية غرامنا.

ورف�ضت ال�سلطات فر�ض قيود �أ�شد بينما انتقد البع�ض القواعد
اخلا�صة بالأن�شطة “الأ�سا�سية” التي ت�سمح ل�شركات مثل �إيكيا
�أو لوي�س فويتون بالبقاء مفتوحة.
وتخ�ضع بع�ض الأحياء لقيود �أكرث �صرامة ،خ�صو�صا يف �ضاحية
بونداي حيث مت تطويق مبنى بالكامل بعد اكت�شاف ت�سع حاالت
�إيجابية فيه .وحتر�س ال�شرطة منافذ املبنى ملنع ال�سكان من
اخلروج.
ومل ت�ستبعد رئي�سة وزراء نيو �ساوث ويلز ت�شديد الإج ��راءات
والقيود يف حال ارتفاع معدالت الإ�صابات.
�سجلت �أ�سرتاليا التي يبلغ عدد �سكانها  25مليون ن�سمة �أكرث
من � 31ألف �إ�صابة و 912وفاة ُتعزى �إىل كوفيد.19-

بايدن يتهم اجلمهوريني بتقوي�ض حق االقرتاع
•• فيالدلفيا �-أ ف ب

اتهم الرئي�س الأمريكي جو بايدن اجلمهوريني ب�شن
“هجوم على الدميوقراطية” حماولني “تقوي�ض”
حق االق�تراع ،يف خطاب طغت عليه النربة احلما�سية
يف فيالدلفيا.
و�أت ��ى ك�لام��ه ال��ذي ك��ان يرتقبه ك�ث�يرا امل��داف�ع��ون عن
احل�ق��وق امل��دن�ي��ة على خلفية �إق ��رار ق��وان�ين انتخابية
تفر�ض قيودا على الت�صويت ،يف الواليات التي ي�سيطر
عليها اجلمهوريون.
واخ �ت��ار ب��اي��دن م��دي�ن��ة ف�ي�لادل�ف�ي��ا ال �ت��ي ر�أى �إع�ل�ان
اال�ستقالل والد�ستور الأمريكي النور فيها ،لإلقاء هذا
اخلطاب ال��ذي ات�سم بلهجة حما�سية ،يف غياب �إمكان
معار�ضة هذه امل�ساعي على امل�ستوى الفدرايل.
و�أكد الرئي�س الأمريكي “ت�شهد الواليات املتحدة اليوم
 ...حماولة لتقوي�ض حق االقرتاع و�إلغائه” منددا مبا
و�صفه ب�أنه “هجوم على الدميوقراطية ،هجوم على
احلرية».
وق ��ال ب��اي��دن �إن ح�م��اي��ة ح�ق��وق االق �ت�راع يف الواليات
املتحدة هي �أه � ّم “اختبار لدميوقراطيتنا منذ حرب
االنف�صال” يف القرن التا�سع ع�شر.
وحت ��ت � �ش �ع��ار ج �ع��ل االن �ت �خ��اب��ات �أك�ث��ر �أم� �ن� �اً ،ي�سعى
اجلمهوريون يف ال��والي��ات التي ي�سيطرون عليها �إىل
�إق��رار ق��وان�ين تفر�ض الكثري م��ن القيود على توقيت
الت�صويت واالقرتاع عرب الربيد وترتيبات �أخرى.
وت�ستهدف ه��ذه ال�ق�ي��ود يف غالبيتها ترتيبات ت�سهّل
ت�صويت الأق�ل�ي��ات ،وال �سيما ال�سود ،ال��ذي��ن ي�ص ّوتون
يف ال� � �ع � ��ادة ل� �ل ��دمي ��وق ��راط� �ي�ي�ن �أك� �ث ��ر مم� ��ا يفعلون
للجمهوريني.
ومنذ كانون الثاين/يناير ت�سارعت
هذه العملية ف�أقرت  17والي��ة 28
ت�شريعا انتخابيا يفر�ض قيودا على
ه��ذا ال�صعيد فيما ُت��در���س ع�شرات
م�شاريع القوانني الأخرى راهنا على
م��ا ق��ال م��رك��ز “برينان �سنرت فور
جا�ست�س».
ويف تك�سا�س �أثار م�شروع قانون بهذا
ال���ص��دد� ،أزم ��ة �سيا�سية مفتوحة يف
الفرتة الأخرية.
فقد غادر ع�شرات من �أع�ضاء جمل�س

ال�ن��واب املحلي الدميوقراطيني ال��والي��ة االث�ن�ين على
عجل ملنع �إقرار قانون ت�سعى �إليه الغالبية اجلمهورية.
ويحظر م�شروع القانون يف تك�سا�س على غرار ت�شريعات
�أخ ��رى �أق ��رت يف ج��ورج�ي��ا وف�ل��وري��دا الت�صويت بن�سق
“درايف �إن” حيث ي��ديل الناخب ب�صوته م��ن نافذة
�سيارته �أو يفر�ض قيودا كثرية على مواعيد الت�صويت،
وعلى االقرتاع عرب الربيد.
وعادت م�س�ألة �إتاحة الت�صويت التي هي يف �صلب احلياة
ال�سيا�سية الأمريكية منذ احلركات الوا�سعة للمطالبة
باحلقوق املدنية يف خم�سينات و�ستينات القرن املا�ضي
�إىل الواجهة منذ االنتخابات الرئا�سية الأخرية.
وي�ستمر ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب وم�ؤيدوه
بالقول ومن دون �أي دليل� ،إن فوز جو بايدن �أتى نتيجة
عملية تزوير وا�سعة.
ومل يرتدد الرئي�س الدميوقراطي يف انتقاد �سلفه الذي
ي�ستمر بالقول �إنه فاز يف االنتخابات.
و�أكد بايدن “�إنها كذبة كبرية ،لي�ست �سوى كذبة كبرية.
يف ال��والي��ات املتحدة عندما يهزم امل��رء يقبل النتيجة
ويحرتم الد�ستور».
ويف حني جترى املعركة على حق االقرتاع على امل�ستوى
واليات ،تدور رحاها �أي�ضا �أمام املحاكم.
فقد �أيدت املحكمة الأمريكية العليا مطلع متوز/يوليو
تعديالت للقانون االنتخابي تثري جدال يف �أريزونا.
وعلى ال�صعيد الفدرايل،
ال متلك �إدارة بايدن راهنا هام�ش حترك كبريا=.ودعا
ال��رئ �ي ����س �إىل ت���ش�ك�ي��ل “ائتالف” ل �ل �ن��واي��ا احل�سنة
ووع��د بزيادة عدد موظفي وزارة العدل التي تعرت�ض
ام ��ام امل�ح��اك��م ع�ل��ى ال�ق��وان�ين اجل��دي��دة املقيدة=.لكن
ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال�ت���ش��ري�ع��ي ،ال ميكن
للدميوقراطيني التحرك راهنا.
ودع ��ا ب��اي��دن ال�ك��ون�غ��ر���س الثالثاء
�إىل �إحياء “ال�صالحية الأ�سا�سية”
لت�شريع انبثق عن الن�ضال من �أجل
احلقوق املدنية يعرف با�سم “قانون
ح �ق��وق االقرتاع” وي �ع��ود �إىل عام
 ،1965وال� �ت ��ي ت��راج �ع��ت ب�سبب
اجتهادات املحكمة العليا خ�صو�صا.
وي �ع �ط��ل �أع �� �ض��اء جم �ل ����س ال�شيوخ
اجلمهوريون حتى الآن �أي حماولة
ت�شريعية بهذا االجتاه.

ا�ستمرار �أعمال النهب والتخريب
يف جنوب �أفريقيا

•• جوهان�سربج-رويرتز

وا�صل حمتجون نهب املتاجر وال�شركات يف جنوب
�أفريقيا الأرب �ع��اء متحدين بذلك دع��وات احلكومة
لوقف �أعمال العنف امل�ستمرة منذ �أ�سبوع والتي �أودت
بحياة �أكرث من � 70شخ�صا و�أحلقت �أ�ضرارا مبئات
ال�شركات وت�سببت يف �إغالق م�صفاة نفط.
وان��دل �ع��ت االح �ت �ج��اج��ات يف �أع �ق��اب ��س�ج��ن الرئي�س
ال�سابق جاكوب زوما يف الأ�سبوع املا�ضي لتقاع�سه عن
التعاون مع حتقيق يف ف�ساد،
وات�سع نطاق االحتجاجات وحتولت �إىل �أعمال عنف
وغ���ض��ب �شعبي مت�صاعد ب�سبب ��ص�ع��وب��ات املعي�شة
وعدم امل�ساواة بعد  27عاما على �إلغاء �سيا�سة الف�صل
العن�صري.
ونهب مثريو ال�شغب مراكز ت�سوق وخمازن �أو �أ�ضرموا
فيها ال�ن��ار يف ع��دة م��دن معظمها يف �إقليم كوازولو
ناتال م�سقط ر�أ�س زوما ومدينة جوهان�سربج كربى
مدن البالد و�إقليم خاوتينج املحيط بها.
لكن ال�شرطة قالت يف بيان �إن �أعمال ال�شغب امتدت
خ�لال الليل �إىل �إقليمي م�ب��وم��االجن��ا ،ال��واق��ع �إىل

ال�شرق من خاوتينج ،وكيب ال�شمايل.
و�شاهد م�صور م��ن روي�ت�رز ع��دة متاجر منهوبة يف
بلدة هامر�سديل يف مبوماالجنا اليوم الأربعاء.
كما عر�ضت قنوات التلفزيون املحلية �صورا ملتاجر
�أخ ��رى تعر�ضت للنهب يف بلدية �سويتو ويف ميناء
دربان.
وذك ��ر م���س��ؤول يف ق�ط��اع النفط الأرب �ع��اء �أن العمل
توقف م�ؤقتا يف م�صفاة �سابريف كربى م�صايف النفط
يف البالد واملوجودة يف دربان.
وع�ب�رت بعثة الأمم امل�ت�ح��دة يف ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا عن
قلقها ال��ض�ط��راب نقل امل��وظ�ف�ين والأط �ق��م الطبية
ونق�ص الغذاء والدواء وغريهما من ال�سلع الأ�سا�سية
ب�سبب العنف.
وقالت يف بيان م�ساء الثالثاء “�سي�ؤدي هذا �إىل تفاقم
ال�صعوبات االقت�صادية واالجتماعية املوجودة بالفعل
ب�سبب البطالة والفقر وعدم امل�ساواة يف البالد».
وقال م�س�ؤولو �أمن الثالثاء �إن احلكومة تعمل على
وقف انت�شار العنف والنهب.
وان�ت���ش��ر اجل �ن��ود يف ال �� �ش��وارع مل���س��اع��دة ال���ش��رط��ة يف
ال�سيطرة على الو�ضع وا�ستعادة الأمن والنظام.
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بعد �إ�صابته بفريو�س كورونا

تون�س :تطورات الو�ضع ال�صحي لرا�شد الغنو�شي
•• الفجر -تون�س

�أك��د النائب ماهر م��ذي��وب م�ساعد رئي�س الربملان
املكلف بالإعالم واالت�صال �أم�س االربعاء ان “رئي�س
ال�برمل��ان را��ش��د الغنو�شي بخري” وان��ه يتعافى من
اع��را���ض و��ص�ف�ه��ا بالطفيفة م��ن ف�يرو���س كورونا
م��ذك��را ب��ان��ه ت�ل�ق��ى ج��رع�ت�ين م��ن ال�ت�ل�ق�ي��ح امل�ضاد

للفريو�س.
و�أ� �ش��ار م��ذي��وب يف ب�ل�اغ � �ص��ادر ع��ن امل�ج�ل����س ن�شره
ع �ل��ى ��ص�ف�ح�ت��ه مب��وق��ع ف�ي���س�ب��وك اىل ان االطباء
ن�صحوا الغنو�شي باملكوث بع�ض الوقت بامل�ست�شفى
لالطمئنان عليه م��ؤك��دا ان��ه يتوا�صل ع��ن بعد مع
عائلته وم��ع نائبيه وم�ساعديه وان��ه يتابع اعمال
املجل�س على مدار ال�ساعة.

وك��ان م�ست�شار رئي�س جمل�س ن �وّاب ال�شعب املُكلف
باالت�صال والإع�لام الرقمي و�سيم خ�ضراوي �أعلن
ال�ث�لاث��اء ع��ن �إ��ص��اب��ة رئي�س جمل�س ن��واب ال�شعب
را�شد الغنو�شي بفريو�س كورونا ،و�أكد اخل�ضراوي يف
تدوينته ان رئي�س املجل�س �سيوا�صل القيام ب�أعماله
عن بعد وفقا للإجراءات اال�ستثنائية مع اتخاذ كافة
االحتياطات الوقائية الالزمة واحرتام الربوتوكول

ال�صحي .خرب اكدته حركة النه�ضة يف بيان لها جاء
فيه انه ت�أكدت �إ�صابة الغنو�شي بفريو�س كورونا �إثر
�إج��راء حتليل �سريع م�ساء يوم الثالثاء م�ؤكدة انه
�سيوا�صل القيام ب�أعماله عن بعد.
و�سبق وان تلقى را�شد الغنو�شي اجلرعة الأوىل من
التلقيح يوم  2ابريل  2021واجلرعة الثانية يوم
 16ابريل .2021

نقلته طائرة خا�صة برفقة �أربعة مرتزقة كولومبيني

هايتي� :سانون ،العقل املدبر لالغتيال �أم جمرد بيدق...؟

را�شد الغنو�شي يتلقى جرعة من التلقيح

نافذة
م�شرعة

 -كيف ميكن لق�س �إجنيلي مفل�س �أن مي ّول عملية بهذا احلجم ،ومن ا�ستطاع اقناعه �أنه جدير بالرئا�سة؟

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• الفجر -نورمان لي�سرت –ترجمة خرية ال�شيباين

ال�سيا�سة اخلارجية تدرك جو بايدن!...

اتهم قائد ال�شرطة الوطنية
يف هايتي الق�س الإجنيلي
كري�ستيان �إميانويل �سانون
بلعب دور مركزي يف اغتيال
الرئي�س جوفينيل موي�س.
وق������د ع���ث��رت ال�������ش���رط���ة
ع��ل��ى ق��ب��ع��ة ع��ل��ي��ه��ا �شعار
وك��ال��ة مكافحة امل��خ��درات
ً
�صندوقا من
الأمريكية ،و20

الر�صا�ص ،و�أج��زاء بندقية
يف منزل �سانون.
ه��اي��ت��ي الأ����ص���ل ،م��ق��ي��م يف
فلوريدا� ،سانون غري معروف
ل��ل��أو�����س����اط ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
الهايتية .ويعتقد �أقاربه �أنه
تعر�ض للخداع والتالعب
م���ن ق��ب��ل ال��ع��ق��ول امل��دب��رة
احلقيقية وراء االغتيال.

•• لوك الليربتي*

كري�ستيان �إميانويل �سانون ،امل�شتبه به يف جرمية االغتيال

 العديد من العنا�صر املورطة يف االغتيال  -قال �سانون �إن �أ�شخا�صا ات�صلوا به زعموا �أنهمكانت يف خدمة حكومة الواليات املتحدة ميثلون الواليات املتحدة و�أرادوا تن�صيبه رئي�سا
�أر� �س ��ل � �س��ان��ون م��ن ق�ب��ل اهلل ليحل
حمل موي�س
ا� �س �ت �ق �ب��ل ات �ه ��ام ��ه ك �م �ح��ر���ض على
امل ��ؤام��رة بالده�شة م��ن قبل النا�س
ال��ذي��ن ي�ع��رف��ون ال�ق����س 63 ،عامًا،
جيدًا .يقول �صديق مقرب ل�سانون،
�إن � � ��ه � � �س� ��اذج ل �ل �غ��اي��ة وي �ف �ت �ق��ر �إىل
الب�صرية .ووف ًقا مل�صدر يف نيويورك
ت��امي��ز حت ��دث �إىل ��س��ان��ون م�ؤخ ًرا،
“قال �إن ��ه �أر� �س �ل��ه اهلل ل�ي�ح��ل حمل
موي�س” .وب�ح���س��ب م��ا ي���ش��اع ،فقد
قيل له �إن اخلطة تهدف �إىل اعتقال
ج��وف�ي�ن�ي��ل م��وي ����س ل�ت�ث�ب�ي�ت��ه مكانه
ولي�س قتله.
ا�� �س� �ت� �ط ��اع � �ش �خ ����ص م� ��ا ا�ستغالل
ط �م��وح��ات��ه ال��رئ��ا� �س �ي��ة ال �ت��ي يعود
ت��اري �خ �ه��ا �إىل ع �ق��د �أو ن �ح��و ذل ��ك.
فعلى و�سائل التوا�صل االجتماعي
ويوتيوب ،قدم نف�سه على �أنه الرجل
ال� ��ذي مي �ن��ح “زعامة ل �ه��اي �ت��ي من
خالل حياة ّ
�سخرها للعمل الإيجابي
والنزاهة املطلقة” .ت�سبب �إفال�سه
يف ف�ل��وري��دا ع��ام  2013يف خ�سارة
م �ن��زل��ه ،ل �ي ��ؤ�� ّ�س ����س الح �ق��ا ع�شرات
الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة� ،أغ�ل�ق��ت ابوابها
جمي ًعا.
و� �ص��ل ��س��ان��ون �إىل ه��اي�ت��ي يف �أوائ ��ل

يونيو على منت طائرة خا�صة برفقة
�أربعة مرتزقة كولومبيني .ثم ان�ضم
�إليه نحو  20من املرتزقة الآخرين،
ج � ّن��ده��م � �س��ان��ون ،م��ن ��ش��رك��ة “�سي
ت��ي ي��و �سيكيوريتي” الفنزويلية،
ومقرها فلوريدا .كيف ميكن لق�س
�إجنيلي مفل�س �أن ميول عملية بهذا
احلجم؟

ومن ا�ستطاع �أن يقنع الق�س ال�صالح
وحم��دود اليقظة العقلية� ،أن��ه الئق
ل�ت��ويل رئ��ا��س��ة ه��اي�ت��ي؟ ق��ال �سانون
�إن �أ�شخا�صا ات�صلوا به زعموا �أنهم
مي�ث�ل��ون ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة و�أرادوا
تن�صيبه رئ�ي���س��ا.خم�برو اف ب��ي اي
ومكافحة املخدرات من بني امل�شتبه
بهم اعرتفت �إدارة مكافحة املخدرات

الأم��ري�ك�ي��ة رداً على” �سي ان ان”،
�أ ّن واح� ��داً ع�ل��ى الأق ��ل م��ن الرجال
الذين اعتقلتهم ال�سلطات الهايتية
ك ��ان ي�ع�م��ل ل ��دى ال��وك��ال��ة كمخرب.
مدعية �أنه مل يت�صل ب�إدارة مكافحة
املخدرات �إال بعد االغتيال ،وقيل له
�أن ي�ست�سلم لل�سلطات الهايتية.
من جانبه ،دعي مكتب التحقيقات

رئي�س ال�شرطة الوطنية الهايتية ليون ت�شارلز يتحدث يف م�ؤمتر �صحفي

ال�ف�ي��درايل“ ،اف ب��ي �أي” ،للتعليق
على التقارير التي تفيد ب�أن م�شتبهًا
�آخ��ر ك��ان يعمل ل��دي��ه ،وق��ال ل�شبكة
“�سي ان ان”� ،إن � ��ه ال ي �ع � ّل��ق على
مثل ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ح��ول م�صادره
و�أ�ساليبه.ان احلقيقة التي ال لب�س
ف�ي�ه��ا ،ه��ي �أن ال �ع��دي��د م��ن الأف� ��راد
امل� �ت ��ورط�ي�ن يف االغ� �ت� �ي ��ال ك ��ان ��وا يف
خ��دم��ة ح�ك��وم��ة ال ��والي ��ات املتحدة.
�إىل �أي م��دى ��ش��ارك خم�برو مكتب
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال � �ف � �ي� ��درايل و�إدارة
مكافحة امل�خ��درات يف امل��ؤام��رة ،وهل
كانوا على دراي��ة بالغر�ض احلقيقي
من العملية؟ ومتى علمت وا�شنطن
بذلك؟
م��ن امل �ق��رر �أن حت�ق��ق جل�ن��ة حتقيق
ت��اب�ع��ة ل�ل�ك��وجن��ر���س يف دور حكومة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ه��ذا االغتيال
ال�سيا�سي.
-------------------------* كاتب �صحفي ،وم���ؤل��ف كتب
الأف�����ض��ل مبيعا منها “الكتاب
الأ���س��ود لكندا الإجنليزية”،
و”حتقيقات ح���ول االج��ه��زة
ال�سرية” و”�أ�سرار خيار كندا”،
و”ق�ضية جريار بول” و”�سجني
يف بانكوك” (�سرية ذاتية).

م�صر ..مرحلة جديدة من مواجهة الإخوان ب�ضرب اخلاليا النائمة
•• القاهرة  -وكاالت

بعد مرور نحو ثمان �سنوات جنحت خاللها
م�صر يف �إدارة حرب مبا�شرة �ضد التنظيمات
الإرهابية التي اجتاحت البالد عقب �سقوط
تنظيم الإخ��وان من احلكم يف عام ،2013
ت �ب��د�أ ال �ب�لاد ب�ك��ام��ل م��ؤ��س���س��ات�ه��ا يف تعزيز
�آلياتها وحتديث ت�شريعاتها ملواجهة خطر
�آخر يواجهها وهو خاليا الإخوان النائمة.
ووافق جمل�س النواب امل�صري ب�شكل نهائي،
ي ��وم االث� �ن�ي�ن ،ع �ل��ى م �� �ش��روع ق��ان��ون مقدم
م��ن � 10أع�ضاء ي�ستهدف ف�صل املوظفني
املنتمني لتنظيم الإخوان والعنا�صر الإرهابية
م��ن اجل �ه��از الإداري ل�ل��دول��ة ،وه��ي خطوة
��س�ت�ع��ززه��ا ع��دة �آل �ي��ات �ضمن ا�سرتاتيجية
�شاملة �ست�شرع بها م�صر ملواجهة ال�سرطان
الإخواين امل�ست�شري يف البالد.
ووف��ق م�صدر م�صري مطلع ،ف ��إن القانون
ال��ذي مت �إق ��راره يعد �أح��د �أه��م الإج ��راءات
�ضمن ا�سرتاتيجية �شاملة� ،سيتم تنفيذها
بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية يف الدولة
لتتبع ن�شاط خ�لاي��ا الإخ ��وان وال�ت��ي تعمل
ب���ش�ك��ل م���س�ت�تر ودائ� ��م ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ �أجندة
التنظيم ال��دويل ل�ل�إخ��وان والتي ت�ستهدف
بالأ�سا�س الإ��ض��رار ب��الأم��ن القومي للبالد
و�إث � ��ارة ال�ف��و��ض��ى ب��االع �ت �م��اد ع�ل��ى م�شروع
�إخواين قدمي ي�سمى “النكاية والإنهاك».

وي���ش��رح امل���ص��در طبيعة العمل ال��ذي تقوم
به هذه املجموعات لـ”�سكاي نيوز عربية”،
م�ؤكدا �أنه يتم ب�شكل منظم جدا وبخطوات
مدرو�سة وتعليمات من قيادات التنظيم يف
ال��داخ��ل واخل� ��ارج ،ويختلف ح�سب طبيعة
ال�شخ�ص الذي يقوم باملهمة ،املوظف داخل
اجل �ه��از الإداري م�ث�لا ي �ك��ون م �� �س ��ؤول عن
تعطيل العمل العام وا�ستفزاز النا�س لإثارة
غ���ض��ب اجل �م �ه��ور و��ش�ح�ن�ه��م � �ض��د القيادة
وكذلك بع�ض املوظفني يف الهيئات احلكومية
تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات تخريبية كما
هو احلال يف حوادث القطارات.
ويتابع امل�صدر �أن هناك جمموعات �أخرى
م��ن ع�ن��ا��ص��ر اخل�لاي��ا ال�ن��ائ�م��ة متواجدين
يف ك ��ل م �ك��ان وت �� �س �ن��د �إل �ي �ه��م م �ه��ام تتعلق
بن�شر ال�شائعات وتهييج ال��ر�أي العام لإثارة
الفو�ضى والتحري�ض على التخريب ،و�أي�ضا
بع�ضهم نفذ عمليات �إرهابية خالل الفرتة
املا�ضية ومت القب�ض عليه.
وي���ش�ير امل���ص��در� ،أن الإ��ش�ك��ال�ي��ة ال�ت��ي كانت
تواجه الأج�ه��زة الأمنية يف الت�صدي لتلك
اخلاليا ،هي �أنها تظل كامنة وبعيدة متاما
عن الإط��ار التنظيمي للجماعة ،وال تظهر
�إال وق��ت ت ��أدي��ة مهمة حم ��ددة ،م�شريا �إىل
�أن الأج�ه��زة امل�صرية جنحت خ�لال الفرتة
املا�ضية يف فك �شفرات عديدة كانت ت�ستخدم
يف التوا�صل بني الإخوان يف الداخل واخلارج.

وي�شري امل�صدر �إىل �أن اجلماعة اعتمدت على
(الأف � ��راد) ،غ�ير املنتمني للتنظيم كغطاء
مل �ج �م��وع��ات ا��س�ت�ث�م��اري��ة ��ض�خ�م��ة ،للهروب
من م��أزق امل�صادرة واحلظر ،م�شريا �إىل �أن
اجلماعة اعتمدت على هذه اخلطة منذ قرار
احلظر الأول ال��ذي �صدر من الرئي�س عبد
النا�صر ع��ام .1948وي�ؤكد امل�صدر �أن��ه ال
يوجد �إح�صاء دقيق ب�أعداد املنتمني جلماعة
الإخوان داخل امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وكذلك
العنا�صر التي تتحرك على الأر�ض ،مو�ضحا
�أن اجلماعة تعتمد يف ال��وق��ت احل��ايل على
ما ي�سمى “ا�سرتاتيجية الكمون” ،بهدف
تال�شي ال�ضربات املتالحقة التي توجه �إليها
خا�صة بعد جن��اح م�صر يف دح��ر خمططها
وم��ؤخ��را هناك ت�ضييق غري م�سبوق عليها
يف تركيا ،احلا�ضن الأه��م للتنظيم ،و�أي�ضاً
يف �أوروبا.
وي�ضيف “ :ل��ذل��ك �ستبقى اجل�م��اع��ة �شبه
جم �م��دة ل �ف�ترة ط��وي �ل��ة ،ول�ك�ن�ه��ا �ستحرك
بع�ض الأف� ��راد لتنفيذ �أدوار حم ��ددة ،مثل
ع�ق��د اج�ت�م��اع��ات دوري ��ة ل�ل�أ��س��ر الإخوانية
للحفاظ على التوا�صل� ،أو حماولة تنفيذ
ع �م��ل ت �خ��ري �ب��ي ،ول �ك��ن الأج� �ه ��زة الأمنية
امل�صرية متيقظة لهذا املخطط و�ستت�صدى
له مبنتهى احلزم».
وك ��ان ال �ف��ري��ق ك��ام��ل ال ��وزي ��ر ،وزي ��ر النقل
امل�صري ،طالب خالل اجلل�سة العامة ملجل�س

النواب ،مطلع مايو املا�ضي ،ب�ضرورة ت�شريع
ق��ان��ون يق�ضي مبحا�سبة املنتمني لتنظيم
الإخوان من املوظفني يف الدولة.
وق��ال “الوزير” �إن وزارة النقل بها نحو
 162عاملاً ينتمون �إىل جماعة الإخوان
الإرهابية ،يعملون يف قطاع ال�سكة احلديد،
م ��ؤك��داً على �أهمية تعديل ق��ان��ون اخلدمة
املدنية لف�صل بع�ض الفئات م��ن العاملني
ب��ال���س�ك��ة احل ��دي ��د ال ��ذي ��ن ي� �ه ��ددون العمل
ب ��امل ��رف ��ق ومي� �ث� �ل ��ون خ� �ط ��را ع �ل��ى �سالمة
امل��واط �ن�ين ،ح�ي��ث �أث�ي�رت ت �� �س��ا�ؤالت عديدة
ح��ول �إمكانية مواجهة ه��ذه العنا�صر بعدد
من القوانني التي �أ�صدرها الربملان ملواجهة
قوى ال�شر والإرهاب.
وم��ن ج��ان�ب��ه ج��دد وزي ��ر الأوق � ��اف امل�صري
حم �م��د خم� �ت ��ار ج �م �ع��ة حت ��ذي ��رات ��ه ب�ش�أن
تنامي اخلاليا النائمة من تنظيم الإخوان
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية و�أك��د يف ت�صريحات
لل�صحافة املحلية ،مطلع الأ�سبوع� ،أن خاليا
الإخوان تعيد �إنتاج نف�سها ،وت�شكل ما ي�شبه
املافيا داخ��ل امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وت�سعى
لإث ��ارة الأزم� ��ات وتعطيل امل�صالح وعرقلة
حماوالت التنمية واال�ستقرار.
و�أ�شار الوزير امل�صري �إىل �أن اجلماعة متول
هذه اخلاليا وتدعمها وتخطط لها لتنفيذ
�أهدافها با�ستغالل تواجد عنا�صرها داخل
امل�ؤ�س�سات احلكومية.
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ي� ��درك ك��ل رئ �ي ����س ج �ي �دًا �أن� ��ه ب�ي�ن خ �ط��ة امل �ب��اراة
املو�ضوعة مع فريقه والواقع على امليدان� ،سيتعني
على �إدارته التعامل مع عدد كبري من الأحداث غري
املتوقعة .ولئن ي�ؤدي بايدن �أدا ًء جيدًا يف ال�سيا�سة
الداخلية� ،إال �أن املفاج�آت ال�سيئة تنبع من ال�سيا�سة
اخلارجية.
م ��ن ب�ي�ن �أول� ��وي� ��ات ه ��ذه الإدارة ،دف �ع��ت اثنتان
بالأخريات �إىل اخللف :م�شكلة احلدود مع املك�سيك
واالن�سحاب من �أفغان�ستان .ويف احلالتني ،يعرف
جو بايدن �أن��ه ي�ستطيع االعتماد على دعم �شعبي
قوي.
كل يوم ،تقوم �أجهزة خمابرات الرئي�س وم�ست�شاروه
باطالعه على ق�ضايا الأمن القومي ،وكذلك حول
ال�ن�ق��اط ال�ساخنة يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل .وكان
بايدن م��در ًك��ا جيدًا �أن الو�ضع يف هايتي يتدهور
ب�سرعة ،متا ًما كما كان يعلم �أنه �سيتحتّم عليه يف
النهاية معاجلة الو�ضع يف كوبا.
يف احل ��ال ��ة الأخ� �ي ��رة� ،أع �ط ��ى ال��رئ �ي ����س انطبا ًعا
با�ستمرار �سيا�سات �سلفه .لقد كان �شاهدًا مبا�ش ًرا
على التقارب الذي �شجعه باراك �أوباما قبل ب�ضع
�سنوات ،وك��ان مقتن ًعا بااللتزام ب�إمكانية مراجعة
العالقة ب�ين البلدين ،على �أم��ل �أال تقرتب هذه
ريا من املوعد النهائي لالنتخابات.
اللحظة كث ً
�إذن ،ها ان الإدارة ،رغما عنها ،منجذبة �إىل قلب
�أزم�ت�ين ت�ه��ددان بالتدهور ،وتدعو بع�ض اجلهات
الفاعلة �إىل تدخل �أمريكي حا�سم .و�سواء بالن�سبة
لهايتي �أو ك��وب��ا ،ل��ن يكون هناك �شيء �سهل على
الأمريكيني.
يف ال ��وق ��ت احل� � ��ايل ،ي �ت �ح��رك ج ��و ب ��اي ��دن بحذر
م��ن خ�ل�ال �إر� �س��ال وف��د �إىل ه��اي�ت��ي ،وك��ذل��ك حث
ال�ق��ادة الكوبيني على ع��دم ا�ستخدام العنف �ضد
امل�ت�ظ��اه��ري��ن .ق��د يتخيل ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي يف
�أحالمه �أن هذا �سيكون كافياً ،لكن للفار�س العجوز
خربة كبرية يف هذا الأمر ليتجاهل انه يفتح �سلة
من �سرطانات البحر.
ت �ط��ارده ال �ت��دخ�لات ال���س��اب�ق��ة امل �ث�ي�رة ل�ل�ج��دل يف

هايتي ،وي�صارع الطبيعة البالية للح�صار املفرو�ض
على كوبا منذ ع��ام ُ ،1962يع ّد البيت الأبي�ض،
�أحد م�صادر امل�شاكل احلالية ،وكذلك �أحد احللول
التي �سارع قادة البلدين املعنيني لإثارتها.
وم��ن بني احلالتني ،ف ��إن كوبا هي �أك�ثر ما ي�شغل
الرئي�س الدميقراطي .ففي وقت يعلم �أنه مطالب
بالتجديف بدقة للحفاظ على الأغلبية يف جمل�سي
النواب وال�شيوخ عام  ،2022ف�إن م�صري الكوبيني
يثري االنق�سام .ومهما كانت اال�سرتاتيجية التي
�سيتم اختيارها ،ف�إنها �ست�سبب ا�ستيا ًء و�ست�سمح
للخ�صوم ب�إطالق الكرات احلمراء حتى انتخابات
التجديد الن�صفي.
م��اذا نفعل باملثل العليا والدرو�س الأخالقية؟ �أال
ي�ستحق ب�ؤ�س ال�شعب الكوبي �أن يخفّف؟ كما هو
احل��ال يف بع�ض الأح �ي��ان ،ميكن ل�ل��واق��ع القا�سي
للح�سابات االنتخابية �أن يلقي بظالله على هذه
املخاوف� .إنها لي�ست نبيلة وال من�سجمة مع ر�سالة
الدميقراطيني ،لكن �شعار “عودة �أمريكا” ال�شهري
قد يف�سح املجال العتبارات واقعية للغاية.
�ستكون الأيام والأ�سابيع القليلة القادمة متحركة
ب�شكل خا�ص على جبهة ال�سيا�سة اخلارجية ل�ساكن
البيت الأبي�ض ،لكنني �س�أفاج�أ �إذا جتاوزنا الكلمات
�أو العقوبات احلالية للت�أثري على القيادة الكوبية.
ماذا ميكن �أن نفكر؟ ت�شجيع املزيد من املظاهرات،
يعني ذلك املخاطرة بقمع �أك�ثر �شدة .دعم تغيري
النظام؟ مل ن�صل بعد اىل هناك ،و�ستكون مثل هذه
اخلطوة مبثابة االرمت��اء يف م�شكلة خطرية .رفع
عقوبات عهد ترامب �أم احلظر على �أم��ل حتقيق
منافع اقت�صادية لل�شعب الكوبي؟ �س ُيتّهم بايدن
على الفور بعقد �صفقة مع ال�شيطان.
الح �ظ��وا  ...ان ح�م�ل��ة ق�م��ع وح���ش�ي��ة ودم��وي��ة �أو
احتجاجات �أك�بر و�أك�ثر عدوانية ،ميكن �أن تغيرّ
موقف جو بايدن .فهذا الأخري يلعب دور املوازن،
وال نعرف قوة الرياح �أو م�صدرها.
قبل تقليد الإ�سكندر الأكرب وقطع العقدة الغوردية،
��س�ي�ح��ر���ص ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ي ع �ل��ى اال�ستفادة
م��ن ذخ�يرت��ه م��ن ال �ع �ب��ارات ال �ت��ي ت��دع��م التحول
الدميقراطي بد ًال من اللجوء �إىل ال�سيف.

*ا�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ االمريكيني
ترجمة خرية ال�شيباين

رو�سيا تتجاوز حاجز الـ 145
�ألف وفاة بفريو�س كورونا
•• مو�سكو-وام:

جت��اوزت ح�صيلة الوفيات بفريو�س كورونا امل�ستجد
يف رو�سيا ام�س حاجز الـ � 145ألف حالة وفاة بعد
ت�سجيل  786حالة جديدة خالل يوم واحد يف �أعلى
ح�صيلة وف �ي��ات م�ن��ذ ب��داي��ة اجل��ائ�ح��ة ليبلغ العدد
الإجمايل � 145ألفا و 278حالة وفاة.
و�أعلنت غرفة العمليات اخلا�صة مبكافحة الفريو�س

برو�سيا  -يف تقريرها اليومي  -عن انخفا�ض عدد
اال��ص��اب��ات اجل��دي��دة خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية
بت�سجيلها � 23827إ�صابة مقارنة بـ  24702يف
ال�ي��وم ال�سابق ليبلغ بذلك �إج�م��ايل ع��دد الإ�صابات
خم�سة ماليني و� 857ألفا وا�صابتني ،بينما متاثل
� 21269شخ�صا لل�شفاء خالل الـ� 24ساعة املا�ضية،
ليبلغ جمموع املتعافني خم�سة ماليني و� 257ألفا
و� 483شخ�صا.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
�إعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCEXCICIVS2021 /0002770مدين

�إىل املحكوم عليه  :خالد ابو �سن
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية قد ا�صدت بحقك يف
الدعوى الق�ضائية رقم  SHCFICICPL2021/0000197مدين كلي
او جزئي املقامة من املحكوم له  /حممد حممود النا�صر  -بان تدفع مبلغ وقدره
( )47026درهم .وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجلت
بالرقم امل�شار اليه اعاله لذا يتوجب عليكما تنفيذ القرار خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ اليوم التايل للن�شر .ويف حال تخلفكما عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقكما
الإجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ ح�سب الأ�صول.

القا�ضي  /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم برو �ستي�شني
رخ�صة رقم CN 3813106:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عائ�شه على عبدالرحمن عبداهلل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جيزيل عيد الق�ضمانى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عائ�شه على عبدالرحمن عبداهلل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيرتيا ومعجنات بيت
العيلة رخ�صة رقم CN 2959711:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نا�صر عتيق �سلطان العفريت الكويتى %100

I M F RESTAURANTS MANAGEMENT

تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل خمي�س على حممد املحفوظى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد فتحى احمد جرار
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

حمكمة التنفيذ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ذا �ستيك روم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م
م رخ�صة رقم CN 3828268:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ابراهيم ال�سيدحممد ال�سيد عبدالرحيم الها�شمى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ابراهيم ال�سيدحممد ال�سيد عبدالرحيم الها�شمى من � % 100إىل %34
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ح�سني �سليمان ح�سني املرزوقى %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اي ام اف الدارة املطاعم
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ذا �ستيك روم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

THE STEAK ROOM RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /مطعم ذا �ستيك روم ذ.م.م
THE STEAK ROOM RESTAURANT L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2021/1256تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1544/2019جتاري كلي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  2600072درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :عطورات كري�ستيان ديور االمارات �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :ايليجانت لل�صناعات ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده -
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )2600072درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15يوليو  2021العدد 13292

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كازا بر�ستيج للمفرو�شات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2503826:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خوله حمد را�شد حمد الكعبى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خوله حمد را�شد حمد الكعبى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامر جمال احللبى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كازا بر�ستيج للمفرو�شات ذ.م.م

رئي�س ال�شعبة

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة

CASA PRESTIGE FURNITURE L.L.C

�إىل /كازا بر�ستيج للمفرو�شات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

CASA PRESTIGE FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
يف الدعوى رقم  2021/44نزاع تعيني خربة عقاري  -دبي
املتنازع  /بيتنا للمقاوالت (�ش.ذ.م.م)
بوكالة املحامي  /عبدالرحمن ال�شرهان للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن �إليه  /املتنازع �ضده  /مو�سى حممد �سليمان ك�سوب مطر
يف الدعوى رقم ( )2021/44نزاع تعيني خربة عقاري  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االحد
املوافق  2021/7/25ال�ساعة الرابعة والن�صف ع�صرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم
التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ
امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15يوليو  2021العدد 13292

اخلبري  /علي حممد علي بوفرو�شه الفال�سي
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حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  100/2021/725احوال نف�س م�سلمني

مو�ضوع الدعوى -1 :دعوى طالق (خلع) وزيادة النفقات املقررة باحلكم ال�صادر بالدعوى
رقم 519/2020:احوال نف�س م�سلمني والزامه با�ستقدام خادمة فلبينية و�سداد م�صاريف اال�ستقدام
وراتبها ال�شهري
طالب الإعالن -1 /ملي�س عبداملنعم عثمان عبداحلميد جمعه � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ابراهيم حممد كامل ابراهيم � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى طالق (خلع) وزيادة النفقات املقررة
باحلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 519/2020:اح��وال نف�س م�سلمني والزامه با�ستقدام خادمة فلبينية
و�سداد م�صاريف اال�ستقدام وراتبها ال�شهري .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  2021/7/28ال�ساعة
� 08:30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد يف مبنى االحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

MASTER PLAN UAE HOLDING

�إىل /ما�سرت بالن االمارات القاب�ضة ذ.م.م
MASTER PLAN UAE HOLDING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ربوع االحتاد للمقاوالت العامة ذ.م.م

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1053265:قد تقدموا الينا بطلب

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطحنة االحتاد
رخ�صة رقم CN 1035343:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل عامر بخيت هادى العامرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زين الدين اراجناتو بارامبيل
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد دروي�ش خلف �شم�س احلو�سنى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

حماكم دبي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ما�سرت بالن االمارات القاب�ضة
رخ�صة رقم CN 2477595:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل على عبداهلل املن�صورى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /هزاع حممد عبدالعزيز ربيع املهريى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /هزاع حممد عبدالعزيز ربيع املهريى من � % 100إىل %50
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ما�سرت بالن االمارات القاب�ضة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سهيل ثانى �سامل م�سلم الكثريى%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صحارى جلوبال للأ�ستثمار �ش ذ م م
SAHARA GLOBAL INVESTMENT L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ثانى �سامل م�سلم �سعد الكثريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صحارى جلوبال للأ�ستثمار (�ش ذ م م
(SAHARA GLOBAL INVESTMENT (LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

رئي�س ال�شعبة

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6192

املخطر  :هالل �شيتوال  -بنغالدي�ش اجلن�سية
املخطر اليهم  :عبيد ا�سحاق ا�سماعيل املازمي و هنـد عبـدالعزيز �سليمان املازمي
و �سلطان عبيد ب�سلوم الزعابي و �أمين حممد حممد عبداللطيف و �أحمد جمال
ال�شربيني علي
املو�ضوع  ،االخطار العديل رقم حمرر 2021/1/145890
يخطر املخطر �إليهم ب�إلغاء التوكيل رق��م حم��رر  2021/1/77412تاريخ
 2021/4/7منذ تاريخ ا�ستالم املخطر �إليها ه��ذا الأخ�ط��ار واعتباره غري
منتج لآثاره القانونية ويحذره من العمل مبقت�ضاه مبجرد الن�شر ويحملهم كافة
امل�سئوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل
امللغي بعد ذلك التاريخ.
الكاتب العدل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سمر �ستايل للهواتف
رخ�صة رقم CN 1176223:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ارمان حممد اعظم %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�شعل خمي�س زايد خمي�س املنذرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ارمان ح�سني رونى على ح�سني
تعديل وكيل خدمات  /حذف م�شعل خمي�س زايد خمي�س املنذرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.40*5اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سمر �ستايل للهواتف
SUMMER STYLE PHONE

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كات�شينز كافيه
رخ�صة رقم CN 2710855:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خليفه حممد عبداهلل �سعيد الزعابى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد عادل �سامل خليفه ال�سعيدى

NATIONAL JEWELLERS

تعديل �إ�سم جتاري من /كات�شينز كافيه

�إىل /جموهرات الوطني ذ.م.م
NATIONAL JEWELLERS L.L.C

KACHINS CAFE

�إىل� /ستار قيزر كافية
STAR GAZER CAFE

�إىل� /سمر �ستايل للهواتف ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جموهرات الوطني
رخ�صة رقم CN 1102637:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �صالح عبداهلل �صالح القا�سمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /في�صل منظور منظور احمد من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /في�صل منظور منظور احمد من � % 100إىل %49
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد �صالح حممد ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /جموهرات الوطني

SUMMER STYLE PHONE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15

اعالن بالن�شر
 6803/2020/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3571/2021/60امر اداء

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/مطبعة اك�سيل جرافيك�س �ش.ذ.م.م  -2را�شيل فاركي فادكيميليتل
توما�س اديكوال  -3فاركي اومني موندوفيليل  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ش.م.ع
وميثله  /ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )292982.16درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى :ا�صدار االمر ب�أن ي�ؤدي لها املطلوب �ضده مبلغ  55.000خم�سة وخم�سون
الف درهم والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام
ال�سداد مع حتميله بالر�سم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :أميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االم��ارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا)
�صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ه�شام بياز � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/6/7
بالزام املعرو�ض �ضده ان ي��ؤدي للطالبة مبلغا وق��دره ( )55.000دره��م خم�سة وخم�سون الف
درهم م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك احلا�صل
يف 2019/7/25:والزمت املعرو�ض �ضده بامل�صاريف ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

�إعــــــــــالن

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6193

املخطر  :هالل �شيتوال  -بنغالدي�ش اجلن�سية
املخطر اليه  :احمد جمال ال�شربيني  -م�صري اجلن�سية
املو�ضوع  ،االخطار العديل رقم حمرر 2021/1/145885
يخطر املخطر �إليهم ب�إلغاء التوكيل رقم حمرر  2017/1/48059تاريخ
 2017/3/1منذ تاريخ ا�ستالم املخطر �إليها هذا الأخطار واعتباره غري
منتج لآثاره القانونية ويحذره من العمل مبقت�ضاه مبجرد الن�شر ويحملهم
كافة امل�سئوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب
التوكيل امللغي بعد ذلك التاريخ.
الكاتب العدل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حدائق جورى للوازم الزراعية
رخ�صة رقم CN 2888903:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مراد ح�سنى حممد �صالح %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مهل حممد مهل اذعار الهاجرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مهل حممد مهل اذعار الهاجرى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null * nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /حدائق جورى للوازم الزراعية
JORY GARDENS AGRICULTURE SUPPLIES

�إىل /حدائق جورى للوازم الزراعية ذ.م.م

JORY GARDENS AGRICULTURE SUPPLIES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اخلميس  15يوليو  2021م  -العـدد 13292

الفجر الريا�ضي

15 July 2021 - Issue No 13292

Thursday

حار�س ولفرهامبتون �أول �صفقات روما مورينيو
و ّقع احلار�س ال��دويل الربتغايل روي باتري�سيو عقدًا مع
روما االيطايل ملدة ثالث �سنوات قادمًا من ولفرهامبتون
الإنكليزي ،لب�صبح �أول �صفقة للفريق منذ و�صول مواطنه
املدرب جوزيه مورينيو ،وفق ما �أعلن النادي االربعاء.
وذك��ر ن��ادي العا�صمة �أن باتري�سيو ( 33عامًا) و ّق��ع على
عقد حتى حزيران/يونيو  2024مقابل  11,5مليون
يورو ( 13,5مليون دوالر)� ،إ�ضافة اىل املكاف�آت.
وق��ال باتري�سيو �إن��ه عندما نتحدث عن مواطنه "جوزيه

مورنيو ،فنحن نتكلم عن �أحد �أعظم املدربني يف العامل و�أنا .2016
متحم�س لبدء العمل معه والقيام بكل ما يف و�سعي مل�ساعدة ان�ضم اىل ولفرهامبتون من �سبورتينغ يف العام .2018
وقال املدير العام لروما تياغو بينتو "يُح�ضر روي باتري�سيو
الفريق".
ريا من النجاح مع املنتخب الربتغايل وعددًا
وتابع "روما نا ٍد كبري وينتظرين حتدٍ جديد و�أنا متحم�س معه قد ًرا كب ً
من املوا�سم الناجحة يف ال��دوري الإنكليزي املمتاز الذي
ملحاولة وم�ساعدة النادي لتحقيق �أهدافه".
يعترب باتري�سيو احلار�س االول للربتغال حال ًيا ويف حوزته �أثبت فيه جودته".
 96مباراة دولية وقد خرج من الدور ثمن النهائي لك�أ�س وتابع "نحن مت�أكدون �أن العبينا �سي�ستفيدون من و�صول
�أوروب� ��ا ه��ذا ال�ع��ام ام��ام بلجيكا بعد �أن حقق اللقب عام حار�س ميلك هذه اخلربة الدولية".
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19
19

رابطة املحرتفني الإماراتية تطلق ا�ستطالع ًا �شام ًال للجماهري

اجلماهري يف دولة الإمارات �ستنال الفر�صة لطرح الأفكار
واملقرتحات لتطوير جتربة متابعة املناف�سات
•• �أبوظبي  -الفجر:

�أطلقت رابطة املحرتفني الإماراتية ا�ستطالعاً متخ�ص�صاً و�شام ً
ال للجماهري،
يف مبادرة ت�أتي �ضمن جهودها لتح�سني جتربة متابعة م�سابقات املحرتفني من
قبل م�شجعي كرة القدم يف دولة الإمارات من خمتلف اجلن�سيات ،و�إتاحة املجال
�أمامهم لطرح الأف�ك��ار واملقرتحات التي ت�ساهم بالو�صول مل�ؤ�شر "ال�سعادة"
املن�شود للجماهري التي ت�شكل القلب الناب�ض يف مالعبنا.
و�ستقوم الرابطة ب�إجراء اال�ستطالع على نطاق وا�سع يف دولة الإم��ارات ي�شمل

املواطنني واملقيمني من خمتلف ال�شرائح ،والتوا�صل معهم من خالل �شركة
متخ�ص�صة بر�صد البيانات �أو من خ�لال الربيد الإل�ك�تروين �أو عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
و�أكدت الرابطة �أن خمرجات هذا اال�ستبيان من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تقدمي نظرة
�شاملة ل�سلوكيات اجلماهري واهتماماتهم ،وامل�ستجدات ملختلف اجلوانب التي
ت�سعى الرابطة لتطويرها من خالل تطبيق �أف�ضل التجارب واخلربات الالزمة
لتعزيز التوا�صل مع اجلماهري ،ورفع جودة جتربة الذهاب �إىل املالعب مل�شاهدة
املباريات وعي�ش �أجواء م�سابقات املحرتفني وفق �أف�ضل ال�سبل املتاحة يف خمتلف

الأن��دي��ة .يذكر �أن الرابطة تقوم ب�إجراء هذا اال�ستطالع بالتعاون مع �شركة
متخ�ص�صة يف درا�سات االقت�صاد ال�سلوكي وعلم البيانات املرتبطة بالإح�صاء
والتعلم الآيل ،حيث �سيتم ت�سخري �أف�ضل اخل�برات واجل�ه��ود ل��دى الطرفني
من �أجل اخل��روج من هذا اال�ستطالع بحلول مبتكرة قائمة على �أ�س�س علمية
وتطبيقات عملية من �ش�أنها �أن حتقق التغيري املن�شود نحو الأف�ضل.
رابط امل�شاركة يف اال�ستبيان:
h t t p s ://s u r v e y -u k .d y n a t a .c o m /s u r v e y /
selfserve/53b/210651/temp-edit-live?smed=1

برلني  ..1936جي�سي �أوينز يقهر الدعاية للعقيدة واحلزب
ل�ف��ت ع��دد ك�ب�ير م��ن امل ��ؤرخ�ي�ن �إىل
�أن برلني يف عام  1936كانت �آخر
مكان ميكن �أن ي�ست�ضيف الألعاب
الأومل �ب �ي��ة ،ن �ظ��راً مل��وج��ة العن�صرية
ال�ت��ي ك��ان��ت ��س��ائ��دة يف �أمل��ان �ي��ا ،وهي
طبعاً عك�س املثل الأوملبية ومبادئها
ال�سامية.
�أق ّرت اللجنة الأوملبية الدولية منح
برلني تنظيم �ألعاب الأوملبياد الـ11
ع��ام  ،1932لكن احل��زب النازي
بقيادة �أدول ��ف هتلر ت�س ّلم مقاليد
حكم �أمل��ان�ي��ا ال�ع��ام ال �ت��ايل ...واتخذ
م��ن �إق��ام��ة الأل �ع ��اب عن�صر دعاية
مهم ودعما و�إلهابا حلما�سة ال�شعب
وت �ق��وي��ة روح االع � �ت ��زاز بالعن�صر
الآري لدى �أف��راده ،ما جعلها تفقد
للمرة الأوىل غايتها املثلى وحتيد
ع��ن ه��دف�ه��ا احل�ق�ي�ق��ي ال ��ذي �أراده
باعثها ال �ب��ارون الفرن�سي ب�ي��ار دو
ك��وب��رت��ان ،وه��و دع��م روح ال�صداقة
ب�ين ال��ري��ا��ض�ي�ين امل���ش��ارك�ين لن�شر
ال���س�لام ال�ع��امل��ي .وللم�صادفة ،فان
دو ك��وب��رت��ان ت ��ويف يف ال �ع��ام التايل
الختتام االوملبياد الـ ،11ودفن قلبه
يف �أوملبيا (اليونان).
وي ��ذك ��ر �أن دوال ع � ��دة � �س �ع��ت �إىل
نقل الأل �ع��اب �إىل مدينة بر�شلونة
اال�سبانية ،التي زاحمت برلني عند
ال�تر� �ش��ح .غ�ير �إن احل �ك��م الفا�شي
الذي �ساد �أ�سبانيا وقتذاك عمل على
�أن تبقى املناف�سات يف برلني ،وهي
�أقيمت ب�ين  1و� 16آب�/أغ�سط�س
مب���ش��ارك��ة  3963ري��ا��ض�ي��ا بينهم
 331العبة من  49دولة.
وح�ضرت للمرة الأوىل بعثات من
�أفغان�ستان وجزيرة برمودا وبوليفيا
وكو�ستاريكا ولي�شتن�شتاين وبريو.
و�شمل برنامج امل�سابقات كرة ال�سلة
وامل�لاك �م��ة وامل �� �ص��ارع��ة وال��دراج��ات
وك � ��رة امل � ��اء وك � ��رة ال �ي��د واليخوت
وال �� �س �ب ��اح ��ة وال �غ �ط �� ��س وال �ب ��ول ��و
واخل �م ��ا� �س ��ي احل ��دي ��ث وال ��رم ��اي ��ة
ورفع الأثقال واجلمباز والتجذيف
والفرو�سية وامل�ب��ارزة والهوكي على
الع�شب وكرة القدم و�ألعاب القوى...
و�أ�صبحت كرتا ال�سلة واليد للمرة
الأوىل �ضمن الربنامج الر�سمي.
وت�صدرت "القوة الأملانية" ترتيب
امليداليات بـ 33ذهبية و 26ف�ضية
و 30برونزية� ،أمام الواليات املتحدة
( )12-20-24وامل� �ج ��ر (-10
 ...)5-1ل�ك��ن جن��م ال ��دورة التي

حظيت بح�ضور مكثف (نحو ثالثة
ماليني �شخ�ص) مل يكن �أملانيا �إمنا
جي�سي اوينز ( 23عاما) القادم من
ّ
�أالباما يف اجلنوب االمريكي والذي
انتزع �أربع ذهبيات يف �سباقات 100
م و 200م والتتابع  4مرات 100
م والوثب الطويل.
ومنح الرباعون امل�صريون بالدهم
امل �ي��دال �ي��ات م��ن امل� �ع ��ادن املختلفة،
�إذ ف��از خ�ضر ال�ت��وين بذهبية وزن
املتو�سط ،وحممد م�صباح بذهبية
وزن اخل �ف �ي��ف ،و� �ص��ال��ح �سليمان
ب�ف���ض�ي��ة وزن ال��ري �� �ش��ة ،وابراهيم
�شم�س بربونزيته ،و�إبراهيم وا�صف
بربونزية خفيف الثقيل.
وعك�ست ال ��دورة يف بع�ض فقراتها
ال �� �ص��ورة االي �ج��اب �ي��ة لـ"العنفوان
الأملاين"� ،إذ �أنه رغم �إ�صابته بك�سر
يف ترقوته خالل �سقوطه عن �صهوة
ف��ر��س��ه �أث �ن��اء ال�ق�ف��ز ع�ل��ى احلواجز
يف امل�سابقة الكاملة للفرق ،ا�ضطر
امل �ل��ازم ك ��ون ��راد ف ��ون فانغينهامي
�إىل امل�شاركة الن ان�سحابه �سيق�صي
منتخب بالده.
�� �ش ��ارك ف��ان �غ �ي �ن �ه��امي يف امل�سابقة
ل�ك��ن ف��ر��س��ه ت�ع� ّر��ض��ت لل�سقوط يف
اح��د احل��واج��ز ،وه��و "تدحرج" من
فوقها ..ونه�ض معتقدا �أنها ماتت،
لكنها وقفت بدورها ...وتابع الفار�س
والفر�س امل�سابقة من دون �أن يرتكبا
�أي خ �ط ��اء يف ب ��اق ��ي احل� ��واج� ��ز...
وتوجت �أملانيا بطلة اوملبية ،و�صفق
م�ئ��ة �أل ��ف م�ت�ف��رج ب �ح��رارة للمالزم
ال�شجاع .رفعت �أملانيا �سقف التحدي
ع��ال �ي��ا ،ف���ش�ي��دت يف ا��ش�ه��ر معدودة
ملعبا ع�م�لاق��ا يت�سع مل�ئ��ة وع�شرة
�أالف متفرج ،وال يزال �صامدا حتى
�أالن ��ش��اه��دا ع�ل��ى ع�صر الهند�سة
وال�ت���ص��ام�ي��م ال �ن��ازي��ة ..وخ�ص�صت
للريا�ضيني قرية اوملبية مرتامية
االط� � � ��راف و�� �س ��ط غ ��اب ��ة ومناظر
خالبة ،واعتمد حو�ض �سباحة اوملبي
حتيط به مدرجات تت�سع لـ� 20ألف
متفرج.
وك� ��ان ا� �س �ت��اد ب��رل�ين �أ� �ص�ل�ا معلما
معماريا �أجنز العام  ،1912ويت�سع
لـ� 30ألفا ،وي�ضم م�ضمارا للجري
ب�ل�ف��ة ط��ول �ه��ا  600م ب�ط�ل��ب من
االحتادات الريا�ضية وقتذاك.
وع �ه��دت ال�سلطة �إىل الربوف�سور
م� ��ار�� ��ش جن� ��ل م �ه �ن��د���س اال�� �س� �ت ��اد
بتو�سعته .وملا دخل هتلر بعد انتهاء
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الأع �م��ال وج��ده �صغريا م��ن وجهة
نظره يف ما يتعلق ب�أن�شطة احلركة
النازية و�شبيبتها وجتمعاتها� ،إذ مل
تكن للريا�ضة الأف�ضلية والأهمية
يف هذا الإطار.
رر ال��و��س�ي�ل��ة ،فمن
ل�ك��ن ال �غ��اي��ة ت�ب� ّ
�أج � � ��ل �أف� ��� �ض ��ل �إخ� � � � ��راج ل�ل��أل� �ع ��اب
يعك�س ال���ص��ورة االيجابية للنازية
و"ت�ساحمها" وت��رح �ي �ب �ه��ا ،طلب
الفوهرر من وزير الدعاية والأعالم
يف حكومته ج ��وزف ب��ول غ��وب�ل��ز �أن
ي� �ح� �وّل ب��رل�ي�ن �إىل واح � ��ة ت�سامح
وال�ف��ة ..وك��ان يجول معه وب�صحبة
ق��ائ��د ال� �ط�ي�ران ه�ي�رم��ان غورينغ
متفقدين مرافق ال��دورة ومطلعني
ع�ل��ى ت�ط��ور اال��س�ت�ع��داد ل �ه��ا ...فال
ع �ج��ب �أن ع �ل �ق��ت �أع� �ل��ام عمالقة
حتمل �شعارين متناق�ضني ال�صليب
امل�ع�ك��وف واحل �ل �ق��ات االومل �ب �ي��ة ،ومل
يعد غريبا �سماع �صيحات ال�شبيبة
النازية حتيي ال�شعلة والألعاب وهي
ترتدي زيا واح��دا ،ويرافق �أفرادها
الوفود!
وم� ��ن ج ��دي ��د الأل � �ع� ��اب الت�صوير
التلفزيوين والإن�ت��اج ال�سينمائي...
فيلم عن ال��دورة و�أجوائها �صوّرته
و�أخ��رج �ت��ه ل�ي�ن��ي ري�ف�ن���ش�ت��ال (36
عاما) و�أرادت��ه من دون تعليق يثري
اه� �ت� �م ��ام اجل �م �ي ��ع ول �ي �� ��س حمبي
الريا�ضة وم ��زاويل �ألعابها فقط..
احل�ساد دعاية
لكن "اعتربه بع�ض ّ
ل�ه�ت�ل��ر واين م �ق��رب��ة م �ن��ه واعمل
ب��إي�ح��ائ��ه وك � ��أين ب��ام �ب��ادور الرايخ
ال� �ث ��ال ��ث! ل �ك��ن ح �� �ص �ل��ت ع �ل��ى �إذن
ت �� �ص��وي��ره م ��ن ال �ل �ج �ن��ة االوملبية
ال��دول �ي��ة ،وه ��و جن��ح لأن� ��ه تعاطى
ب��ا� �س �ت �ق�لال �ي��ة ت ��ام ��ة م ��ع الأف � �ك ��ار
واالجتاهات" ،ع �ل �م��ا �أن غوبلز
متنى �أال تركز م�شاهده كثريا على
الإبطال من الأعراق امللونة.
�أم� ��ا ال �ت �ط��ور ال �ت �ل �ف��زي��وين والنقل
امل �ب��ا� �ش��ر ف �ب��د�أ م��ن خ�ل�ال املوجات
ال�ه��رت��زي��ة امل�ب�ث��وث��ة ع�بر الكابالت
وكانت �أي�ضا بداية اعتماد الكامريات
ال�سائرة على �سكة خا�صة �إىل جانب
م�ضمار اجلري.
يف � 2آب/اغ � �� � �س � �ط � ��� ��س 1936
ا�ستعر�ض هتلر يف اال�ستاد � 4أالف
ري��ا��ض��ي مم ��دودي الأي ��دي يف حتية
"�أوملبية غ�ير م�ألوفة" وبع�ضهم
ت �� �ص ��رف ع �ل ��ى ط��ري �ق �ت��ه وبينهم
الأم�ي�رك� �ي ��ون ال ��ذي ��ن �� �س ��اروا �أم ��ام

املق�صورة الرئي�سة وقبعاتهم مل�صقة
ب �� �ص��دوره��م ...وف��اق��ت اله�سترييا
اجلماهريية كل حد ،وكانت لها ردة
فعل معاك�سة على االب�ط��ال الأملان
امل�ط��ال�ب�ين ب��ال�ف��وز وال � �ش��يء غريه
ما و ّل��د �ضغطا كبريا على كاهلهم،
ف�ك��ان��ت ال���ص�ي�ح��ات ت��رت�ف��ع م��ن كل
�صوب توجه وحتفز ..كما ح�صل مع
رامي القر�ص ويلي �شرودر �إذ ناف�س
و�أذناه ت�ضجان بجملة واحدة "و�أنت
ترمي ف ّكر يف وطنك وزعيمك"...
لكنه خ�سر بفارق �أكرث من مرت �أمام
االمريكي كني كاربنرت  ...غري �أن
ه�ت�ل��ر � �س � ّر م��ن الأمل��ان �ي��ات حتديدا،
�إذ �سجلت ج�ي��زي�لا م��ورم��اي��ر رقما
ع��امل�ي��ا يف رم ��ي ال�ق��ر���ص (47,63
م) ،وهزمت لويز كينجر بطلة رمي
الرمح البولندية ماريا كاو�سنيكايا
( 43,29م يف مقابل  41,83م)،
لكن تيلي فالي�شر خطفت الأ�ضواء
الأخ �ي��رة بت�سجيلها رق �م��ا �أوملبيا
مقداره  45,18م.
ولع ّل الأمل��ان عموما وهتلر و�أركانه
خ�صو�صا ارتاحوا لنتائج مناف�سات
ال� �ق� �وّة ال �ت��ي �أظ� �ه ��رت �أن ال�شعب
ي �� �س�ير �إىل الإم � � � � ��ام ...ف �ف��ي رمي
الكرة احلديد رمى ال�شرطي هان�س
وول �ك��ي ال�ث�ق��ل م���س��اف��ة  16,20م
م �ع � ّززا ال��رق��م االومل �ب��ي و ُر ّق � ��ي �إىل
رتبة م�لازم ..وحطم مواطنه كارل
هاين الرقم االوملبي لرمي املطرقة
م�سجال 56,49م ،وح � ّل مواطنه
�أرف�ين بال�سك ثانيا ( 55,04م).
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1285/2021/11مدين جزئي
مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعى عليها مببلغ وقدره (  846,276درهم) و الر�سوم و امل�صاريف
و �أتعاب املحاماة و الفائدة الت�أخريية بواقع � %9سنوياً من تاريخ حتويل املبلغ حل�ساب املدعى عليها يف
 2016/6/17وحتى ال�سداد التام.
طالب االعالن :الوكالة اجلامعية للناطقني باللغة الفرن�سية � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم� -1 :صوريا للأزياء (�ش.ذ.م.م)� .صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-06-30يف الدعوى
امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ل�صالح /ال��وك��ال��ة اجلامعية للناطقني باللغة الفرن�سية  :ب ��إل��زام امل��دع��ى عليها
ب��أن ت��ؤدي للمدعية مبلغ  846.246دره��م مع الفائدة القانونية  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام
ال�سداد ،و�ألزمتها الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500درهم �أتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

ون ��ال ذه ��ب رم ��ي ال��رم��ح غريهارد
�شتوك ( 71,84م) ،وكان حل ثالثا
يف الكرة احلديد.
ويف �سباق التتابع  4مرات  100م
كانت الأملانيات املر�شحات البارزات
ل �ل �ف��وز� ،إذ ح�ط�م��ن ال��رق��م العاملي
يف ن �� �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ،وت �ق ��دم ��ن يف
املواجهة احلا�سمة بع�شرة �أمتار على
ب��اق��ي امل�ن��اف���س��ات ،غ�ير �أن املفاج�أة
ف �ع �ل��ت ف�ع�ل�ه��ا ح�ي�ن ��س�ق�ط��ت ع�صا
ال �ب��دل م��ن ي ��دي �إي �ل �ي��زي دورفلت
ف�أ�ستبعد الفريق ،وط��ار اللقب �إىل
االمريكيات ...غري �أن الآت��ي �أعظم
من بعثة الواليات املتحدة وحتديدا
ال� ��� �س ��ود م� ��ن �أف � � ��راده � � ��ا .فللمرة
الأوىل يف الأل �ع��اب االومل�ب�ي��ة يرتفع
ح��اج��ز ال��وث��ب ال �ع��ايل �إىل مرتين،
وق ��د اج �ت ��ازه االم�ي�رك �ي��ان الأ�سود
كورنيليو�س جون�سون والبرييتون.
وعاد جون�سون وجتاوز  2,03م وهو
رق��م �أوملبي جديد �صمد  16عاما.
وب��ات �أوّل ا��س��ود يقطف ال��ذه��ب يف
برلني حتت �أنظار هتلر.
ك�م��ا �شهد ��س�ب��اق  800م� ،صراعا
ب�ين ع��دائ�ين �أ��س��ودي��ن هما الكندي
ف�ي�ل�ي��ب ادواردز والأم�ي�رك ��ي جون
ورودورف ال� � � ��ذي ف� � ��از م�سجال
 1:52.09دقيقة .هذه امل�ؤ�شرات
جي�سي
كانت "متهيدا" ل�سطوع جنم ّ
�أوينز ،فقبل عام واحد ّ
حطم �أو عادل
�ستة �أرقام عاملية ،و�سبقته �شهرته �إىل
برلني كونه "ملك �سباقات ال�سرعة
والوثب الطويل".

يف ن�صف نهائي �سباق  100م خطف
اوي�ن��ز ال�بري��ق وااله�ت�م��ام كلهما� ،إذ
�سجل  10.02ث��وان ،لكن الزمن
القيا�سي العاملي اجلديد مل يعتمد
ب�سبب جتاوزه �سرعة الريح املعدل.
�إن �ت �ق��ل اوي �ن��ز �إىل ال � ��دور النهائي
ليواجه العداء الأمل��اين بور�ش ماير
ال �ف��ائ��ز يف ن���ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي الثاين
وحم��ط �أن�ظ��ار مواطنيه ،لكن فتى
�أالباما ع��ادل الرقم العاملي ،10.3
وح ّل مواطنه رالف متكالف (�أ�سود
�أي�ضا) ثانيا ( 10.4ث) ..ث��م فاز
�أوينز يف �سباق  200م ( 20.7ث).
ويف التتابع  4مرات  100م� ،أعطى
�أوينز الع�صا لزميله الرابع متكالف
هب كالريح �إىل خط النهاية،
الذي ّ
واحل�صيلة رقم قيا�سي عاملي جديد
من �صنع �أمريكي ( 39.8ث).
كظم هتلر غيظه لعل وع�سى يتمكن
لوت�س لونغ من النيل من �أوينز يف
الوثب الطويل .وبد�أ لونغ املناف�سة
م �� �س �ج�ل�ا  7,54م يف امل� �ح ��اول ��ة
الأوىل ،فرفع اوينز �سقف التحدي
م�سجال  7,74م ،و� �س��ارع الأمل ��اين
�إىل بلوغ م�سافة 7,84م ،فحا�صره
االمريكي بـ  7,87م ،ومل ي�ستطع
ل��ون��غ �أك�ث�ر م��ن م�ع��ادل��ة ه��ذا الرقم
يف حماولته الأخ�يرة م�سجال رقما
اوروبيا جديدا .لكن اوينز ا�ستجمع
ق��واه ليقول كلمته يف م�سك اخلتام
ووثب  8,60م  ...رقم عاملي �صمد
 24ع��ام��ا ...وغ ��ادر هتلر اال�ستاد
على الفور يف حني كانت ترتفع على
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ال �� �س��واري �أع�ل�ام ال��والي��ات املتحدة
و�أملانيا واليابان التي ح ّل مواطنها
ن��اوت��و تاجيما ث��ال�ث��ا� ...أع�ل�ام دول
�أركان يف حرب بد�أ االحماء لها.
وك� ��ان اال� �س �ت��اد االومل� �ب ��ي يف برلني
حمطة ذك��ري��ات لأوي �ن��ز بعد �أربعة
ع �ق��ود م��ن ان �ت �� �ص��اره امل � ��دوي ،وهو
اع� �ت�ب�ر �أن � �س �ب��اق امل� �ئ ��ة م�ت�ر كان
"�ساعة احل�ق�ي�ق��ة ال �ت��ي دق ��ت .هذا
ال� �ن� �ه ��ار ان �ت �ظ��رت��ه ت �� �س��ع �سنوات،
ت�سع ��س�ن��وات م��ن ال�ت��دري��ب امل�ضني
وال�سباقات التي ال حت�صى ..وقفت
يف احلارة الأوىل عند خط االنطالق
وت�لاط �م��ت يف ر�أ� �س��ي �أف �ك��ار كثرية
تزاحمت وتداخلت .تذ ّكرت مدربي
ون �� �ص��ائ �ح �ه��م ،م��دي �ن �ت��ي وزوج �ت ��ي
وعائلتي ،املدر�سة والأ�صدقاء و�أوقات
ال �ط �ف��ول��ة ،وب �ح��رك��ة ال �شعورية
م �� � ّ�س ��دت ب� �ي ��دي ال �ع �ل��م االم�ي�رك ��ي
ع�ل��ى ق�م�ي���ص��ي ،ف ��أن��ا ه�ن��ا م��ن اجل
بالدي� .شعرت حينئذ �أن قدماي ال
تقويان على ال��وق��وف ،ارتختا حتت
ثقل ج�سدي ال�غ��ارق ب��وزن الأفكار،
ب��د�أت ي��داي ترجتفان وج� ّ�ف حلقي،
كيف ال وخ�لا��ص��ة ال�سنوات الت�سع
�ستم ّر يف �شريط م��دت��ه  10ثوان.
انتف�ضت وك��أين �أ�صحو من غيبوبة
ط��وي �ل��ة .ع�ل��ي ال�ترك �ي��ز واالن �ع ��زال
للحظات �أم��ام ه��ذا احل�شد الكبري،
�إىل جانبي �سبعة ع��دائ�ين ق��ادر كل
م�ن�ه��م ع �ل��ى ال �ف ��وز ول�ي�ع�ل��ن �أ�سرع
رج��ل يف ال�ع��امل ...ق � ّررت اال �أتطلع
ميينا �أو ي�سارا� ،صرت متلهفا ل�سماع
ط �ل �ق��ة ال� �ب ��داي ��ة واجل � � ��ري� ،أخ� ��ذت

و��ض��ع التحفز ل�لان�ط�لاق و�صوبت
ع�ي�ن��ي ع �ل��ى �أر� � ��ض امل �� �ض �م��ار وخط
النهاية فيه ...وانطلقت يف ال�سباق
الأك�بر يف حياتي" .وا�ستقبل �أوينز
العجوز من قبل ح�شد من املعجبني
وال �� �ص �ح��اف �ي�ين ،ان �ت �ظ��روه و� �س � ّروا
بلقائه وم�صافحته والتقاط ال�صور
م �ع��ه وحم��ادث �ت��ه واحل �� �ص��ول على
توقيعه ..وكان �سروره عظيما" .انه
�أجمل تقدير يل ومل �أتوقعه ،حني
�شاركت يف الألعاب االوملبية كان �أباء
ه ��ؤالء �صغارا �أو مل ي��ول��دوا بعد...
وم��ن خ�ل�ال مناف�ستنا يف الألعاب
كانت ر�سالتنا وا�ضحة للنازيني ...ال
دخل لل�سيا�سة يف الريا�ضة ،وبره ّنا
�أن الواليات املتحدة هي وطن امل�ساواة
والعدالة والفر�ص املتاحة للجميع".
وح�ضرت يف بال �أوينز خاطرة رواها
مبت�سما "طلبت جلنتنا االوملبية �أن
�أكرم باجللو�س يف املق�صورة يف ا�ستاد
ب��رل�ين ف��رف ����ض ال �ن��ازي��ون طلبها،
و�أن��ا كنت �سعيدا جدا بالرد ال�سلبي
�صدقوين" ."...جنحت" الألعاب
وتلقى ال�ف��وه��رر ال�شكر م��ن رئي�س
اللجنة االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة الكونت
باييه التور ،وطلب من الريا�ضيني
اال�ستعداد للألعاب االوملبياد الـ12
بعد �أرب�ع��ة �أع��وام يف طوكيو ...لكن
�شعلة احل��رب و�أع�لام��ه تقدمت كل
م��ا ع��داه��ا م��ن جديد وح��رق��ت املثل
والأه��داف النبيلة ...ومثلما �ألغيت
�ألعاب طوكيو  ،1940حذفت �ألعاب
لندن  ..1944فال وقت �إال للقتل
والدمار.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12289

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع.
املنذر �إليه  :ح�سام �سمري عزيز غايل .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )24,060.74دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
� / 12أبوظبي ) من نوع ( بي ام دبليو
رقم (/ 41559خ�صو�صي /الفئة
اك�س  35-5اي _ �أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2013اللون (�أزرق) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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Notification by Publication for Defendant
Before Case Management Office,
Ajman Court Federal Civil Court of First Instance
)In the claim No. AJCFICIREA2021/0002318/Civil (Partial
To the Defendant: Jorge Carpio Julian
Residence Unknown: Emirate of Dubai - Al Garhoud - Cargo Village
- Office No. 16-305 - Tel: 042990079
You are assigned to attend a hearing in 15/07/2021 before Case
Management Office, Ajman Court of First Instance, Civil Court,
office No. (Case Manager Office No. 8), either in person. or via a
legal proxy, and submit an answer note to the lawsuit, accompanied
by all documents, within a period not exceeding 10 days from the
date of publication to consider the above mentioned lawsuit numberas a Plaintiff.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

Notification by Publication for Defendant
Before Case Management Office,
Ajman Court Federal Civil Court of First Instance
)In the claim No. AJCFICIREA2021/0002318/Civil (Partial
To the Defendant: Abu Hamdan Employment Placement LLC
 Residence Unknown: Emirate of Ajman - Media City - Free ZoneAl Etihad Street - P.O. Box No. 4077- Tel: 0522925887
You are assigned to attend a hearing in 15/07/2021 before Case
Management Office, Ajman Court of First Instance, Civil Court,
office No. (Case Manager Office No. 8), either in person or via a
legal proxy, and submit an answer note to the lawsuit, accompanied
by all documents, within a period not exceeding 10 days from the
date of publication to consider the above mentioned lawsuit number.
As a Plaintiff
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

Publication announcement
in case No. 16/2021/2592 Partial commercial
Case subject: Demanding the dissolution and liquidation of the first respondent company in its head
office in the Emirate of Dubai, and the appointment of one of the accounting experts in the court's
schedule as its liquidator, with the consequences of that, most notably the inventory of the company's
assets, the fulfillment of its rights, the payment of its debts, the sale of its assets, and the distribution
of the liquidation product between the parties to the dispute. According to its percentage in the
capital of the first respondent company. Obligating the defendant to jointly pay the fees, expenses,
and attorney's fees. Applicant of Announcement : Jassim Hassan Juma Muhammad Al-Mazmi
as a Natural Guardian of his minor son / Muhammad Jassim Hassan? Emirates Nationality
his capacity in the case : plaintiff. Required to be announcing 1- Globez Events Management
LLC its capacity in the case : defendant. He brought a lawsuit against you and its subject
Demanding the dissolution and liquidation of the first respondent company in its head office in the
Emirate of Dubai, and the appointment of one of the accounting experts in the court's schedule as
its liquidator, with the consequences of that, most notably the inventory of the company's assets,
the fulfillment of its rights, the payment of its debts, the sale of its assets, and the distribution of the
liquidation product between the parties to the dispute. According to its percentage in the capital of the
first respondent company. Obligating the defendant to jointly pay the fees, expenses, and attorney's
& fees And a session was set for it on Sunday, 7/25/2021 at 8:30 am in the remote litigation room
BUILDING DESC, so you are required to attend or your legal representative, and you must submit
your notes or documents to the court at least three days before the session.
Case Manager
Mona Ibrahim Kamal
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الفجر الريا�ضي

Thursday

باخ يتعهد بعدم تعري�ض اليابان لأي خماطرة
تعهّد رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية الأملاين توما�س باخ بعدم تعري�ض �س ّكان
اليابان لـ "�أي خماطرة" وبدّد خماوفهم ب�ش�أن احتمال تف�شي وباء فريو�س
كورونا مع انطالق �أوملبياد طوكيو  2020يف  23ال�شهر احلايل.
وكان باخ التقى رئي�س الوزراءالياباين يو�شيهيدي �سوغا ،قبل �أن يتوجه �إىل
و�سائل االعالم لي�شكر اليابان ويتعهد ب�ألعاب �آمنة.
ق��ال رئي�س اللجنة الأوملبية "�سنبذل ق�صارى جهدنا ونلتزم �أم��ام ال�شعب
الياباين بامل�ساهمة ب�أف�ضل طريقة ملحاربة هذا الفريو�س وعدم ت�شكيل �أي
خطر" ل�سكان الأرخبيل.
وتابع "بامكاين الإ�شارة اليوم �إىل �أن  85يف املئة من �سكان القرية الأوملبية

و�أن قرابة  100يف املئة من �أع�ضاء وموظفي اللجنة االوملبية الدولية الذين
ي�أتون �إىل طوكيو ،تلقوا اللقاح".
و�أردف "لهذا ال�سبب� ،أريد �أن �أطلب بتوا�ضع من ال�شعب الياباين �أن يرحبوا
ترحيباً ح��اراً بالريا�ضيني من خمتلف �أنحاء العامل الذين جت��اوزوا ،مثل
ال�سكان اليابانيني ،العديد من التحديات".
كما �شكر ب��اخ اجل�م��اه�ير اليابانية ال�ستقبالها ،على ال��رغ��م م��ن جائحة
"كوفيد ،"-19ه��ذا احل��دث "التاريخي" واع�ت�بره رم��زاً جلهود ال�شعب
الياباين الذي "تخطى العديد من التحديات" مثل ت�سونامي الذي �ضرب
الأرخبيل يف عام .2011

18

واع��رب ال�سكان املحليون يف ا�ستطالعات ال ��ر�أي يف الأ�شهر الأخ�ي�رة ،عن لل�سوفتبول �إىل القرية االوملبية التي �ش ّرعت �أبوابها �أمام الريا�ضيني ب�صمت
تخوفهم من اقامة الألعاب ،يف وقت خالفت احلكومة املحافظة ل�سوغا هذه مطبق ومن دون احتفاالت.
الآراء معتربة �أنها حا�ضرة لتنظيم �أوملبياد طوكيو  2020امل�ؤجل من العام يف املقابل ،ا�ضطر منتخب جنوب �إفريقيا للرغبي من  7العبني �إىل ت�أجيل
املا�ضي ب�سبب فريو�س كورونا بالرغم من التحديات ال�صحية املتمثلة بهذه مع�سكره التدريبي املخطط له يف كاغو�شيما (جنوب-غرب اليابان) بعد
اجلائحة .ويف قرار �أوّيل� ،سمحت ال�سلطات املحلية بح�ضور اجلماهري املحلية فرتة وجيزة من و�صوله �إىل الأرخبيل ،بعد �أن ثبتت ا�صابة �أحد اال�شخا�ص
مع � 10آالف كحد �أق�صى ،قبل �أن ترتاجع عن قرارها �أمام حتذيرات متكررة املتواجد على منت الطائرة ذاتها التي �أقلت الوفد بفريو�س كورونا.
من خرباء يف القطاع
ال�صحي الذين ا�شاروا �إىل ت�ضاعف اعداد امل�صابني يف وخ�ضع �أع�ضاء الفريق الـ  21لفحو�صات جاءت جميعها �سلبية ،ولكن مت
ّ
العا�صمة اليابانية يف اال�سابيع الأخرية.
اعتبار  18منهم كحاالت ات�صال وثيقة حمتملة ،ومت نقلهم �إىل من�ش�أة
و�أفادت القناة التلفزيونية املحلية "�أن �إت�ش كيه" و�صول املنتخب االمريكي خا�صة يف طوكيو للحجر ال�صحي.

�أوملبياد لو�س �أجنلي�س 1932

�ألعاب يف ع�صر هوليوود  ...والعظمة الأمريكية
يف ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا "بالد ال�سعادة
وامل�ستقبل وقبلة �أنظار الكثريين"
" ...موطن �صناعة ال�سينما وعامل
ال�شهرة والأ� �ض ��واء والنجوم"...
"مكان الطبقة املي�سورة و�سهولة
حتقيق الأحالم" ...حطت الألعاب
الأومل�ب�ي��ة رح��ال�ه��ا ع��ام  1932يف
م��دي�ن��ة ل��و���س �أجن�ل�ي����س" ،عابرة"
للمرة الثانية منذ �إع��ادة �إحيائها
املحيط الأطل�سي.
ك ��ان ��ت امل ��دي� �ن ��ة "غري متفقة"
والأزم� � � � � � ��ة االق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة منذ
ان�ه�ي��ار ب��ور��ص��ة ن �ي��وي��ورك �أواخ ��ر
ال�ع���ش��ري�ن��ات ،ف�ج��� ّ�س��دت ع��املً��ا �آخر
وف�ت�ح��ت �آف��ا ًق��ا ج��دي��دة واعتربت
امل�ك��ان املنا�سب لتمجيد الريا�ضة
واالح� �ت� �ف ��ال بعظمتها "...على
الطريقة االمريكية طبعا".
و�إذا كانت اللجنة االوملبية الدولية
� �ش � ّم��رت ع ��ن � �س��اع��دي �ه��ا ل�ضمان
م�شاركة جيدة من الدول البعيدة
ال� �ت ��ي وج � ��دت � �ص �ع��وب��ة يف �إي� �ف ��اد
بعثاتها ن �ظ � ًرا الرت �ف��اع التكاليف
ب��ال��درج��ة الأوىل ،ف ��أ� �س �ه �م��ت يف
ن�ف�ق��ات ال�ن�ق��ل والإع ��ا�� �ش ��ة ...ف�إن
اللجنة املنظمة �أر� �س��ت ع ��ددًا من
الأ�س�س اجلديدة لطقو�س الألعاب
وح�سن �سريها �إدار ًيا وفن ًيا.
فقد �ش ّيدت اال�ستاد العمالق التي
يت�سع لـ� 105آالف متفرج ،وبنت
ال �ق��ري��ة االومل �ب �ي��ة ع�ل��ى ب�ع��د نحو
 20كلم من املدينة وفق مقايي�س
غري معهودة و�أ�ساليب جديدة يف
ت�شييد البيوت اجل��اه��زة .وت�ألفت
كل �شقة فيها من غرفتني وحمام
و�شرفة �صغرية ،وخ�ص�صت لإقامة
الالعبني ،بينما �أ�سكنت الالعبات
يف الفنادق ،واعتمدت للمرة الأوىل
من�صة بارتفاعات خمتلفة لتتويج
الفائزين ،وعزف الن�شيد الوطني
ميا...
تكر ً
وظ �ه��رت "ثورة" � �ص��ورة النهاية
(ف��وت��وف �ي �ن ����ش) ،وب��ات��ت الو�سيلة

ال �ف��ا� �ص �ل��ة يف حت��دي��د الفائزين
يف م���س��اب�ق��ات ال �� �س��رع��ة ...وكانت
من �أف�ك��ار ال�ساعاتي غو�ستافو�س
ك�يرب��ي ال� ��ذي ا� �س �ت �ف��اد م��ن عمله
ال �ت �ق �ن ��ي يف ه� ��ول � �ي� ��وود ليحقق
اخرتاعه ...ف�ضال عن بدء اعتماد
ال�ت��وق�ي��ت الآيل و�إق ��ام ��ة املن�ش�آت
الكبرية ..ف��إىل اال�ستاد العمالق،
ُبنيت قاعة للمالكمة تت�سع لـ10
�آالف م�ت�ف��رج ،و��ش�ي��دت مدرجات
لـ� 17ألف متفرج على طول حو�ض
ال �ت �ج��ذي��ف ،وم� ��درج� ��ات حلو�ض
ال�سباحة تت�سع لـ� 12ألفًا.
ك � ��ان ه� � � ّم االم�ي�رك� �ي�ي�ن جت�سيد
ت�ف� ّوق�ه��م ال���س�ي�ن�م��ائ��ي وتقدّمهم
ال� ��� �ص� �ن ��اع ��ي ف� � �ع �ّب��رّ وا ع � ��ن ذل ��ك
"بتقدمي �أل� �ع ��اب ع �ظ �ي �م��ة غري
م�سبوقة" ،ل � ��ذا � �ش �ه��دت لو�س
اجن �ل �ي ����س خ �ط��ة حت��دي��ث �شاملة
و�ش ّيد اال�ستاد مكان ميدان �سباق
اخل �ي��ل ،وح � � ّرك ت�ن�ظ�ي��م الألعاب
ال�ع�ج�ل��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف اجل ��وار
بف�ضل الإعمار والت�أهيل والتبادل
التجاري واحل��رك��ة ال�سياحية ،ما
�أط �ف ��أ قليال م��ن �أزم ��ة البطالة.
ودع � � ��م رج � � ��ال الأم � � � ��ن اخليالة
"كاوبوي" وب �ع �� �ض �ه��م حت � �دّى
الريا�ضيني يف م�سابقات �صغرية
ودية.
�أقيمت الألعاب من  30متوز يوليو
�إىل � 14آب �أغ �� �س �ط ����س ،وامتلأ
اال�ستاد عن �آخره يف حفل االفتتاح
التي �أدى خاللها ق�سم الالعبني
ب �ط��ل امل � �ب� ��ارزة االم�ي�رك ��ي ج ��ورج
ً
ا�ستعرا�ضا �شارك
ك��ال�ت��ان ،و�شهد
فيه  150مغن ًيا و 300عازف،
ورف �ع��ت �آالف ال�ب�ي��ارق والأع �ل�ام،
و�أط �ل �ق��ت �آالف ط �ي��ور احلمام...
ف�ك�ت��ب امل� � ��ؤرخ ي��وج�ين م��اي��ر "انه
باخت�صار عيد �أمريكا".
وت �ب��ارى  1334م���ش��ار ًك��ا بينهم
 126الع� �ب ��ة م� ��ن  40دول � ��ة،
وح�ضرت ال�صني وكولومبيا للمرة
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الأوىل .و�ضمت املناف�سات 119
م���س��اب�ق��ة يف امل�لاك �م��ة وامل�صارعة
وال��دراج��ات واجلمباز والفرو�سية
و�أل � �ع ��اب ال� �ق ��وى وامل � �ب� ��ارزة ورف ��ع
الأث� �ق ��ال وال��رم��اي��ة واخلما�سية
احل��دي �ث��ة وال �ت �ج��ذي��ف وك� ��رة املاء
وال �� �س �ب��اح��ة وال �غ �ط ����س واليخوت
وال� �ه ��وك ��ي ع �ل��ى ال �ع �� �ش ��ب ...ومل
تلحظ مباريات يف كرة القدم.
بلغ ع��دد �أف��راد البعثة االمريكية
ن �ح��و  500ري��ا� �ض��ي وريا�ضية
ولفتت الأن �ظ��ار البعثة اليابانية
�شخ�صا) بف�ضل عدد من
(150
ً
�إجن � � ��ازات �أف� ��راده� ��ا خ �� �ص��و� ً��ص��ا يف
ال�سباحة.
ويف النهاية ،بلغت ح�صيلة الواليات
امل�ت�ح��دة يف � �ص��دارة ال�ترت�ي��ب 41
ميدالية ذهبية و 32ف�ضية و30
ب��رون��زي��ة ،وح �ل��ت اي�ط��ال�ي��ا ثانية
( ،)12-12-12وفرن�سا ثالثة
(.)4-5-10
وت�سجل  18رق ًما اوملب ًيا و� 8أرقام
ع��امل�ي��ة ،وق�ط��ف االم�يرك �ي��ون 11
ذهبية من  23يف �ألعاب القوى.
فر�ض االمريكيون نظامهم على

�راج��ا �إذا �صح
اجلميع �إع ��دادًا و�إخ� ً
التعبري ،حتى ان بع�ض املدربني
امل��واك �ب�ين لريا�ضييهم م��ن خلف
املحيط ،رف�ضوا يف البداية فكرة
االخ� �ت�ل�اط يف ال �ق��ري��ة االوملبية
خ�شية �أن يف�سد ذل ��ك خططهم
ويك�شف �أ� �س��راره��م ال�ف�ن�ي��ة ...وال
ع �ج��ب �أي �� ً��ض��ا م��ن ذك ��ر ان بع�ض
امل�سجلة من قبل
الأرقام القيا�سية ّ
الأوروب � �ي�ي��ن حت ��دي� �دًا مل "حتظ
باحرتام" امل�ضيفني ،و��ش� ّك�ك��وا يف
�صحتها ،فتجاهلتها ال�صحافة يف
حتليالتها وا�ستعرا�ضها ملوازين
القوى والتوقعات ب�ش�أن امل�سابقات
والأ�سماء املر�شحة لألقابها!!.
وف ��ر�� �ض ��ت ال� ��� �س� �ي ��دات وج ��وده ��ن
يف "العامل اجلديد" وبرهنت
االم� �ي��رك � � �ي� � ��ات وال � �ب� ��ول � �ن� ��دي� ��ات
والكنديات و�أالملانيات �أنهن ل�سن
ج �م �ي�ل�ات ف� �ق ��ط ،ب� ��ل ي�ستطعن
اجل��ري وال��وث��ب وال��رم��ي .وكانت
�أف���ض�ل�ه��ن �صبية يف ��س��ن الثامنة
ع�شرة ق��ادم��ة م��ن تك�سا�س تدعى
م�ي�ل��دري��د دي��دري �ك �� �س��ون ،وتنادى
"بايب" وهي �أح��رزت لقب �سباق
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 80م حواجز و�سجلت رق ًما عامل ًيا
مقداره  11.7ثانية ...وناف�ست
الأملانيتني �إيلني براومولر وتيلي
فالي�شر يف رم��ى ال��رم��ح ،وتفوقت
عليهما يف املحاولة الأخرية برمية
عاملية مقدارها  43,68م.
ك ��ان ��ت �أم �ن �ي ��ة "بيبي" وهدفها
الأ��س�م��ى ان ت�ك��ون �أع�ظ��م ريا�ضية
 ...وعلى رغ��م �إيقافها الحقًا من
ق �ب��ل االحت � ��اد االم�ي�رك ��ي لألعاب
ال� � �ق � ��وى بـ"تهمة" ا�� �س� �ت� �خ ��دام
ا�سمها يف �إع�ل�ان لل�سيارات� ...إال
�أن �ه��ا اح�ترف��ت ال��ري��ا��ض��ة وبرعت
خ�صو�صا يف املباريات اال�ستعرا�ضية
ً
يف �أل �ع��اب البي�سبول وك��رة ال�سلة
وكرة امل�ضرب .وتفوقت يف الغولف
ف�ح���ص��دت �أل �ق��ا ًب��ا ع ��دة ،و�أ�س�ست
رابطة الالعبات املحرتفات.
تزوجت "بيبي" ع��ام  1938من
امل �� �ص��ارع ال �ي��ون��اين الأ� �ص��ل جورج
زاه��اري ����س ...ومل ت�ق��ف �إ�صابتها
ب ��ال� ��� �س ��رط ��ان ح� �ج ��ر ع �ث��رة ام� ��ام
طموحاتها� ،إىل �إن ق�ضت نحبها
�سنة  1956عن  48عا ًما.
ويف امل �� �ض �م��ار وامل � �ي� ��دان ،مل يغب

ال��ذه��ب ع��ن االم�يرك�ي��ات �إال حني
خ��ا��ض��ت ال�ب��ول�ن��دي��ة �ستاني�سالفا
فاال�سيفيت�ش التي عرفت بـ"�ستيال
وال�ش" ��س�ب��اق  100م وحققت
رق � ًم��ا ق�ي��ا��س� ًي��ا م �ق��داره 11.59
ثانية.
و�أح � � ��دث � � ��ت � � �س� ��اع� ��ات ال� �ت ��وق� �ي ��ت
امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة ال� �ت ��ي �أط � �ل� ��ق على
م �ق��ا� �س��ات �ه��ا ب��ال �ل �غ��ة ال �ف �ن �ي��ة ا�سم
"التوقيت الكهربائي" ث ��ورة يف
مفهوم الأرق� ��ام امل�سجلة ،فها هو
الرقم العاملي ل�سباق اجلري 100
ّ
يتحطم ��س��ري� ًع��ا وي�ت��دح��رج من
م
� 10.8إىل  10.3ث��وان ،وبطله
اجل��دي��د االم�يرك��ي �أي ��دي توالن،
النموذج ال��ذي ح�صد � ً
أي�ضا �سباق
 200م .ومتكن ومواطنه رالف
متكالف م��ن حتقيق ال��زم��ن عينه
يف �سباق  100م ،غ�ير �أن �صورة
خ��ط ال�ن�ه��اي��ة ح���س�م��ت امل��وق��ف يف
م�صلحة توالن.
� �س �ب��اق��ات ال �� �س��رع��ة ال �ت��ي �أطلقت
"الهيمنة االم�يرك �ي��ة ال�سوداء"
نظ ًرا لكرثة املواهب والأ�سماء يف
ال �ع��دو ،ح�ت��ى �أن ف��ري��ق ال �ب��دل 4
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م��رات  100م ال��ذي �سجل رق ًما
عامل ًيا جديدًا مقداره  40ثانية مل
ي�ضم توالن �أو متكالف ،وت�ألف من
كي�سل وديري وتوبينو وويكوف.
ويف � �س �ب��اق � 10آالف م�ت�ر غاب
االحتكار الفنلندي للمرة الأوىل
م �ن��ذ  ،1912وت � ��وج البولندي
يانو�س كوزو�سن�سكي بطال.
كما �أح��رز مواطنه ل��وري لهتينن
ل �ق �ب��ه � 5آالف م�ت�ر (14:30
دقيقة) متق ّد ًما بفارق �ضئيل على
الأم�يرك��ي هيل رال��ف  ...و�أث ��ارت
النتيجة اح�ت�ج��اج��ات ب��اع�ت�ب��ار �أن
لهتينن �أع��اق "ابن البلد"� .سوي
الأمر الحقًا بكثري من الود والروح
الريا�ضية و�آداب ال�ضيافة.
ولأن امل�سابقات كانت جت��رى على
�إيقاع "�أ�شرطة هوليوود" ،مل يغب
جنومها عن املدرجات �أمثال غاري
كوبر وت���ش��اريل ت�شابلن وهارولد
لويد ال��ذي �شتت خ�صوره تركيز
ح �ك��ام و� �س �ب��اق  3000م موانع
وم��راق �ب �ي��ه ،ف��وق��ع ال � �ع� ��دا�ؤون يف
الإرب� � ��اك ورك �� �ض��وا ل �ف��ة �إ�ضافية
( 460م) ،ودفع الثمن الأمريكي
جوماك كلو�سكي �إذ حل ثال ًثا ،عل ًما
ان ��ه ك ��ان م �ت �� �ص��د ًرا ح�ت��ى النهاية
الأ�سا�سية لل�سباق ...يف املقابل توج
الفنلندي فوملاري ايزو هولو.
�أم ��ا "البطولة اليابانية" فكان
م �� �س��رح �ه��ا �� �س� �ب ��اق ��ات احل ��و� ��ض،
واحل�صيلة خم�س ذهبيات ،وبروز
يو�شييوكي ت�سوروتا بطل 200
م � �ص��د ًرا يف �أم �� �س�ت�ردام ،1928
�إذ احتفظ باللقب و�أ�سهم بح�صد
بالده �سباق البدل  4مرات 200
م .ول�ف��ت اليابانيون الأن �ظ��ار الن
جنومهم م��ن �صغار ال�سن �أمثال
كومو كيتامورا ( 14عا ًما) بطل
 1500م ،وي��ا��س��وج��ي ميازاكي
( 16ع��ا ًم��ا) ب�ط��ل  100م حرة،
وما�ساجي كيويكاوا بطل  100م
ظهرا ،كانوا "خارقني".

و�أدرك اليابانيون �أهمية التفوق
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي واق �ت��ران � ��ه يف عك�س
مدى القوة االقت�صادية والت�أثري
ال���س�ي��ا��س��ي ف�ن���س�ج��وا ع�ل��ى منوال
االمريكيني منذ ان قامت فرقهم
اجل ��ام �ع �ي ��ة ب � ��زي � ��ارات ل �ل ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ع��ام  ... 1925ونقلوا
ع �ن �ه��م ال �ع �ن��اي��ة وال ��رع ��اي ��ة بهذا
القطاع ف�أن�ش�أوا وح��دات ريا�ضية
منوذجية يف �ست جامعات لالعداد
على م�ستوى عال.
افلت لقب  400م حرة فقط من
ب�ين �سباقات ال�سرعة م��ن قب�ضة
ال�سباحني اليابانيني وحفظ من
خ�لال��ه االم�يرك �ي��ون م��اء الوجه،
بف�ضل بو�سرت كرابه ال��ذي تف ّوق
على الفرن�سي جان تاري�س حامل
الرقم القيا�سي العاملي بنحو ع�شر
م��ن ال�ث��ان�ي��ة .ودف ��ع الأخ �ي�ر ثمن
تركيزه على امل�م��رات ال�ت��ي �ضمت
ي��اب��ان�ي�ين ،فغافله ك��راب��ه يف املمر
الأول وفاج�أه عند خط النهاية.
وعمو ًما ،وكما �أ�سلفنا ،مل يكن ا�سم
تاري�س متدواال من قبل ال�صحافة،
ومل ي��درج يف قائمة املر�شحني �إال
بعد جت ��اوزه التمهيديات .ور�سم
االم�ي�رك �ي ��ون ع�ل�ام ��ات ا�ستفهام
كثرية حول رقمه العاملي!!
يتذكر تاري�س يف فيلم وثائقي �أعد
من م�سريته ان "اجتيازنا املحيط
ا�ستغرق خم�سة �أيام ون�صف اليوم،
مل يكن هناك على منت ال�سفينة
ح��و���ض لأت ��درب ف�ي��ه ،ل��ذا اكتفيت
ب��ال �ت �م��اري��ن ال �� �س��وي��دي��ة واجل ��ري
اخل �ف �ي ��ف .وق �ت �ل��ت ال �ب �ع �ث��ة وقت
ال�سفر بتنظيم الالعبني مباريات
يف امل�لاك�م��ة وامل���ص��ارع��ة واملبارزة.
وع� �ن ��د ال ��و�� �ص ��ول �إىل نيويورك
ف �� �ض �ل��ت ال� �ت ��وج ��ه �إىل احل ��و� ��ض
امل �ت��واف��ر ل �ل �ت��دري��ب ع �ل��ى ح�ضور
اال�ستقبال ال��ذي نظمته ال�سفارة
ال�ف��رن���س�ي��ة ،وك ��ان ممثلها خالله
ال�شاعر بول كلوديل...
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  300/2021/1248ا�ستئناف مدين
مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/819مدين جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :عنايت اهلل (والد املتويف) من ورثة املتويف/معروف خان عنايت اهلل -
�صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه � -1 :سباركو للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
�ضده .جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/819مدين جزئي
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/8/2ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي
عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا
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اعالن بالن�شر
 4727/2019/209تنفيذ عمايل

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 2296/2019/208تنفيذ مدين

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2021/4473تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/225جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  76.242درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�ل�ان  :امل�لا لل�سفريات وال�سياحة � ��ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )76.242درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/خالد عمار �سويد ال �سامل  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عطية احمد عبداخلالق الزهريي
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )16853.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )1351درهم
ر�سوم خلزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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مدير دعوى

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12288

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12287

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع.
املنذر �إليها  :ب�ست ليمو لتاجري ال�سيارات .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )2,303.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (/ 36624خ�صو�صي /الفئة  / Qدبي ) من نوع ( كيا �سرياتو _ �صالون
) موديل ( _ )2015اللون (ذهبي) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع.
املنذر �إليها  :الرباق لتاجري ال�سيارات.
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )14,322.06دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رق��م (/ 36702خ�صو�صي /الفئة  / 2ال�شارقة ) من ن��وع ( ني�سان تيدا_
�صالون ) موديل ( _ )2016اللون (�أبي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/م�ؤ�س�سة بيت النبالء ملقاوالت البناء  -2طارق بن ع�صام بن عبد االله ك�شمريي -
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عمرو بن ع�صام بن حممد عبداهلل علي ر�ضا
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن العقارات املبينة �أدن��اه قطعة االر���ض  -رقم
االر�ض  2242املنطقة وادي ال�صفا  -وحدة عقارية رقم االر�ض  - 86املنطقة اخلليج التجاري  -ا�سم املبنى
 tamani art officرقم الوحدات  1758-1757-1756-1749-1748-1746وحدات عقارية رقم االر�ض
 - 86املنطقة اخلليج التجاري  -ا�سم املبنى  tamani art officرقم الوحدات - 1747-1750-1755
وحدات عقارية (حق منفعة  -ايجار منتهي التملك) رقم االر�ض  86املنطقة اخلليج التجاري ا�سم املبنى
 tamani art officرقم الوحدات 1730-1728-1726-1724:وذلك يف حدود املبلغ املطالب به وذلك
للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2020/8/9:
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حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13292بتاريخ 2021/7/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  6/2021/382ا�ستئناف تظلم عقاري
مو�ضوع ال��دع��وى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر فيالتظلم رق ��م 2021/37تظلم عقارى و
الر�سوم و امل�صاريف و االتعاب.
طالب االعالن :برنت انف�ستمنت�س ليمتد � -صفته بالق�ضية :م�ست�أنف
املطلوب اعالنهم -1 :اماجنيلدى ماك�شوف  -2اوجل��ا �شاتروف�سكايا  -3ماتريك�س
بروبرتيز ليمتد � -صفتهم بالق�ضية :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  37/2020تظلم عقاري
بتاريخ  2021/02/08وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021-08-04ال�ساعة 17:30
م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة
تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3898/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )27.183.00درهم
والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :حممد رفيق للنقل بال�شاحنات الثقيله �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ال�صقر للمالحية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/6/14
بعد االطالع على االوراق امرت املحكمة يف مادة جتارية بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ وقدره ( )27.183.00درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2021/5/27وحتى متام
ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.
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دبي البحري يعتمد خطته اال�سرتاتيجية و هيكله التنظيمي
•• دبي -وام:

اعتمد جمل�س �إدارة ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية برئا�سة
�أح�م��د �سعيد ب��ن م�سحار التوجه واخل�ط��ة اال�سرتاتيجية املحدثة
 2027-2021والهيكل التنظيمي اجلديد للنادي لتكون مبثابة
بو�صلة لتطوير العمل نحو امل�ستقبل والدفع باملنظومة الريا�ضية
والإداري ��ة �إىل حتقيق ال��ر�ؤى اجل��دي��دة والأف �ك��ار اخلالقة واحللول
املبتكرة التي تواكب ر�ؤية الدولة والإمارة م�ستلهمة يف ذلك الأهداف

اال�سرتاتيجية ال�ت��ي و�ضعتها حكومة دب��ي وت��وج�ه��ات جمل�س دبي
الريا�ضي.
و حر�ص جمل�س �إدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية برئا�سة
�أحمد �سعيد بن م�سحار وع�ضوية كل من �سيف جمعة ال�سويدي نائب
الرئي�س والأع�ضاء �إبراهيم �سلطان احلداد ورا�شد ثاين العايل وجمال
زعل بن كري�شان وعي�سى حممد احلاج نا�صر وخالد على البلو�شي على
�أهمية املرحلة املقبلة و�ضرورة تكاتف اجلهود من �أجل تنفيذ اخلطط
والربامج وامل�ب��ادرات لتحقيق التفوق والتميز وال��ري��ادة حفاظاً على

مكانة النادي رمزا للتطوير امل�ستدام يف الريا�ضات البحرية.
واطلع جمل�س الإدارة خالل اجتماعه على املخرجات النهائية املتعلقة
بالتوجه اال�سرتاتيجي والهيكل التنظيمي يف �ضوء اخلطوات املنجزة
م��ن قبل جلنة ال���ش��ؤون اال�سرتاتيجية والتنظيمية خ�لال الفرتة
املا�ضية لي�شكل نقطة حتول يف م�سار تطوير منظومة العمل الإداري
والريا�ضي والتي تهدف �إىل ا�ستكمال م�سرية التطوير والتحديث
واقتنا�ص الفر�ص الواعدة وت�سليط ال�ضوء على دور النادي احليوي
يف تعزيز مكانة دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة و�إم ��ارة دب��ي لتكون

مق�صد ريا�ضي �سياحي.
�شملت اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة للنادي الرتكيز على التطوير
واالبتكار امل�ؤ�س�سي والريا�ضي ورفع كفاءة التناف�سية الريا�ضية عامليا
وتعزيز منظومة العمل والتوجه اال�ستثماري من �أجل حتقيق الر�ؤية
واملتمثلة يف الريادة العاملية يف الفعاليات الرتاثية واحلديثة والر�سالة
والتي جاءت بتنظيم وتطوير مفهوم الريا�ضة واملحافظة على الرتاث
وت��وف�ير بيئة متميزة وحتقيق القيم بالعمل اجل�م��اع��ي واملناف�سة
والتميز وال�شفافية والكفاءة واالبتكار.
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م�صر ت�شارك يف �أوملبياد طوكيو ب�أكرب بعثة يف تاريخها

الآمال امل�صرية مع ّلقة على امل�صارعة والتايكواندو والكاراتيه

تع ّلق م�صر امل�شارِكة يف �أوملبياد طوكيو املقبل ب�أكرب بعثة يف تاريخها مع 134
ريا�ضياً ،الآمال على ريا�ضات امل�صارعة والتايكواندو والكاراتيه.
وفيما ت�ض ّم البعثة  50العبة و 84العباً يتناف�سون يف  24ريا�ضة ،كانت �أكرب
بعثة �سابقة مل�صر يف �أوملبياد ريو  2016مع  120ريا�ضياً.
وحققت م�صر عرب م�شاركاتها منذ �أوملبياد �ستوكهومل � ،1912سبع ميداليات
ذهبية 10 ،ف�ضيات و 14برونزية.
ويغيب ربّاعو م�صر نظراً لقرار االحتاد الدويل ب�إيقاف البالد عامني ب�سبب
ثبوت ايجابية عينات املن�شطات لعدد م��ن الالعبني� ،أب��رزه��م ��س��ارة �سمري
احلا�صلة على برونزية ريو .2016
وميلك ر ّب��اع��و الفراعنة الر�صيد الأك�بر من امليداليات ،مع  5ذهبيات3 ،
ف�ضيات و 6ب��رون��زي��ات� ،أ ّول �ه��ا ذهبية ال�سيد ن�صري يف �أم���س�تردام 1928
و�آخرها برونزية حممد �إيهاب يف ريو .2016
وع��ن فر�ص م�صر يف الفوز مبيداليات يف طوكيو ،ق��ال ه�شام حطب رئي�س
اللجنة الأوملبية لوكالة فران�س بر�س "ال �أح��ب تقدمي الوعود يف مثل هذه
امل�شاركات ،واملهم لدينا حالياً ا�ستكمال برامج الإع��داد للريا�ضيني بال�شكل
العلمي املو�ضوع من جانب اللجنة الأوملبية .منلك ريا�ضيني متميزين يف
اخلما�سي وامل�صارعة والرماية والفرو�سية واجلمباز والتايكواندو".
وعن الالعب املر�شح حلمل العلم امل�صري يف حفل االفتتاح ،قال حطب "كنا
ن�أمل يف ان�ضمام حممد �صالح العب ليفربول االنكليزي مع املنتخب الأوملبي،
لكن رف�ض ليفربول ب�سبب ارتباطه ببدء ف�ترة االع��داد مع فريقه وكرثة
م�شاركته مع منتخب م�صر يف ت�صفيات ك�أ�س العامل  2022و�أمم افريقيا
يف كانون الثاين/يناير املقبل بالكامريون ،حرمنا منحه �شرف حمل العلم

امل�صري باعتباره �أحد �سفراء م�صر يف كرة القدم االوروبية و العاملية".
م��ن جانبه ك�شف �شريف العريان �سكرتري اللجنة الأومل�ب�ي��ة ورئي�س احتاد
اخلما�سي احلديث عن فر�ص م�صر يف الأوملبياد "لدينا نظام �إح�صائي نتبعه،
فخالل �أوملبياد ري��و  2016ك��ان لدينا  16العباً ق��ادراً على املناف�سة� ،أما
بالن�سبة لأوملبياد طوكيو فلدينا  20العباً يف الألعاب الفردية بالإ�ضافة �إىل
كرة اليد وكرة القدم".
تابع "بالطبع �أمتنى �أن يزيد العدد على الربونزيات الثالث التي حققها
�أبطال م�صر يف �أوملبياد ري��و ،ولكن يجب العلم �أن املناف�سة �ستكون �شديدة
وهناك الكثري من االعتبارات تدخل يف النتيجة مثل القرعة".
واعترب العريان �أن �أقرب الريا�ضات للتتويج هي الكاراتيه من خالل جيانا
ف��اروق وعلي ال�صاوي وفريال �أ��ش��رف ،ويف الرماية عزمي حميلبة �صاحب
العديد من امليداليات العاملية ،ويف التايكواندو �سيف عي�سى وهداية مالك،
ويف امل�صارعة حممد �إبراهيم (كي�شو) وعبداللطيف منيع.
�أم��ا يف ال�سباحة ،ففي ح��ال و��ص��ول ف��ري��دة عثمان �إىل النهائي �ستكون كل
االحتماالت ممكنة "ولكن يجب العلم �أن ال�سباق املميز لفريدة والذي �أحرزت
م�سجل يف
فيه ميداليتني ببطوالت العامل هو 50م فرا�شة هو �سباق غري ّ
الأوملبياد".
ومتلك �أي�ضاً ريا�ضة املبارزة فر�صاً قوية من خالل فريق احل�سام للرجال
و�أي���ض�اً ع�لاء �أب��و القا�سم �صاحب ف�ضية �أومل�ب�ي��اد ل�ن��دن  2012يف �سالح
ال�شي�ش.
وي�أمل فريق الفرو�سية يف لعب دور احل�صان الأ�سود بعد الت�ألق يف البطوالت
العاملية� ،أم��ا يف اخلما�سي احل��دي��ث فهناك ف��ر���ص واق�ع�ي��ة لالعبني �أحمد

اجلندي و�أحمد �أ�شرف.
واعترب العريان �أن "قرار �إيقاف احت��اد رفع الأثقال ملدة عامني �أ�ضاع على
م�صر ميداليتني �أوملبيتني كان �سيحققهما حممد �إيهاب و�سارة �سمري".
وطالب العريان بعدم اال�ستعجال حل�صول م�صر على ميداليات "هناك اكرث
من لعبة مر�شحة حل�صد ميداليات ولكنها �ست�شارك يف الأي��ام الأخ�يرة من
الدورة مثل امل�صارعة والكاراتيه واخلما�سي احلديث التي تقام مناف�ساتها يف
الفرتة بني � 7-5آب�/أغ�سط�س املقبل".
ويعود املنتخب الأوملبي لكرة القدم للظهور للمرة الثانية ع�شر يف تاريخه ،بعد
تتويجه ب�أمم افريقيا التي �أقيمت مب�صر عام .2019
وكانت امل�شاركة الأخ�يرة يف لندن  ،2012عندما بلغت م�صر رب��ع النهائي
حيث خ�سرت �أم��ام اليابان �صفر� ،-3أم��ا �أف�ضل نتيجة كانت يف �أم�سرتدام
 1928عندما ح ّلت رابعة بعدما حققت املركز الرابع.
وع��ن مواجهات م�صر �أم��ام �إ�سبانيا بطلة �أوروب��ا والأرجنتني بطلة �أمريكا
اجلنوبية و�أ�سرتاليا و�صيفة �آ�سيا ،قال املدرب �شوقي غريب "امل�ؤكد اننا وقعنا
يف جمموعة قوية ج��داً ،لكننا �أبطال �إفريقيا وم�ستعدون لكل املواجهات يف
هذا احلدث العاملي".
�أ�ضاف غريب "غيرّ ت خطتي مرتني ب�سبب اختيار الالعبني الثالثة فوق
ال�سن .يف البداية ،ك��ان من املفرت�ض �ضم حممد �صالح وحممد ال�شناوي
و�أحمد حجازي ،لكن الأمر تغيرّ فقمت باختيار حممود ح�سن "تريزيغيه"
الع��ب ا�ستون فيال االنكليزي ولكنه تعر�ض للإ�صابة .ويف النهاية ا�ستقر
الأمر على على �ضم ثنائي الدفاع �أحمد حجازي وحممود حمدي "الون�ش"،
لأن مركز الدفاع كان يقلقني� ،إ�ضافة �إىل حار�س االهلي حممد ال�شناوي.

جراحة حمتملة لرا�شفورد
تبعده عن املالعب � 3أ�شهر
ي��واج��ه مهاجم منتخب ان�ك�ل�ترا ومان�ش�سرت يونايتد
ماركو�س را�شفورد الذي يتعر�ض حلملة �إهانات عن�صرية
وا�سعة على خلفية اه��داره ركلة ترجيح يف نهائي ك�أ�س
�أوروب ��ا ل�ك��رة ال�ق��دم ،خطر الغياب ع��ن امل�لاع��ب لفرتة
ثالثة �أ�شهر عقب ق��راره باخل�ضوع لعملية جراحية يف
كتفه ،بح�سب ما �أفادت و�سائل �إعالم انكليزية.
و�أج��رى را��ش�ف��ورد ،البالغ  23ع��ام�اً وال��ذي يعاين من
�آالم يف كتفه منذ نهاية املو�سم املن�صرم� ،صورة باال�شعة
يف وق��ت �سابق ال�ث�لاث��اء ،حيث م��ن امل��رج��ح �أن يخ�ضع
جلراحة نهاية ال�شهر احلايل ،بح�سب ما ذكرت �صحيفة
"ديلي تيليغراف" و�شبكة "بي بي �سي" ،فيما �أ�ضافت
الأوىل �أن غ�ي��اب امل�ه��اج��م الدويل
ع��ن امل���س�ت�ط�ي��ل االخ �� �ض��ر ميكن
�أن ي�ستمر حتى ت�شرين الأ ّول/
�أكتوبر املقبل.
وت�أتي هذه التقارير يف خ�ضم االهانات
العن�صرية ال�ت��ي ت�ط��ال را��ش�ف��ورد �صاحب
ال �ب �� �ش��رة ال �� �س �م��راء م ��ع زم �ي �ل �ي��ه جايدون
�سان�شو وبوكايو �ساكا على مواقع التوا�صل
الإج� �ت� �م ��اع ��ي ،ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة اه ��داره ��م
ل ��رك�ل�ات �ه ��م ال�ت�رج �ي �ح �ي��ة �أم � ��ام
�إي�ط��ال�ي��ا يف ن�ه��ائ��ي ك�أ�س
�أوروب� ��ا لكرة

بودول�سكي� :ضحيت
باملال من �أجل
جورنيك زابجه

ك�شف الع��ب املنتخب الأمل��اين ال�سابق لوكا�س بودول�سكي� ،أن��ه خف�ض
رات �ب��ه ب�شكل ك�ب�ير م��ن �أج ��ل �إن �ه��اء م���س�يرت��ه ��ض�م��ن ��ص�ف��وف فريق
جورنيك زابجه البولندي لكرة القدم .وقال بودول�سكي ( 36عاماً)
يف ت�صريحات ن�شرتها جملة �شبورت بيلد �أم�س الأربعاء�" :أنا ال �أخفي
�أنني تنازلت عن الكثري من الأموال من �أجل حلم �إنهاء م�سريتي مع
زابجه".
وان�ضم بودول�سكي �إىل �صفوف جورنيك زابجه قبل �أي��ام ،وت��ردد �أن
النادي تعاقد معه ملدة عام واحد .وكانت �آخر حمطة �سابقة يف م�سرية
بودول�سكي مع فريق �أنطاليا �سبور ال�ترك��ي ،ولعب له ملو�سم واحد،
وب��ات الع�ب�اً ح��راً منذ �أول يوليو (مت��وز) م��ع نهاية العقد .و�سيظل
بودول�سكي من الالعبني �أ�صحاب الدخل العايل يف بولندا ،لكنه قال:
"لكن ال ميكن املقارنة مبا ك��ان الو�ضع عليه يف الأن��دي��ة ال�سابقة".
وكان بودول�سكي ،املتوج مع املنتخب الأملاين بلقب ك�أ�س العامل 2014
بالربازيل ،قد تلقى عرو�ضاً من �أمريكا واملك�سيك وقطر والهند.
وكان ميالد بودول�سكي فى مدينة غليفيت�سه جنوب بولندا ،والقريبة
من زابجه ،ولديه الكثري من الأق��ارب يعي�شون على بعد كيلومرتات
قليلة من ملعب زابجه .ويعد زابجه واحداً من الفرق الأكرث جناحاً
يف بولندا تاريخياً ،وتوج بلقب الدوري  14مرة لكن كان �آخرها يف عام
 ،1988وقد �أنهى املو�سم املا�ضي يف املركز العا�شر بالدوري.

ديباال يبد�أ فرتة الإعداد مع
يوفنتو�س حتت قيادة �أليغري

ال�ق��دم ،ما ادى �إىل خ�سارة منتخب "الأ�سود الثالثة"
 3-2بعد التعادل  1-1يف الوقتني اال�صلي والإ�ضايف
ع�ل��ى م�ل�ع��ب ومي�ب�ل��ي ال���ش�ه�ير .وح��رم��ت ان �ك �ل�ترا من
تتويجها القاري الأ ّول ،والثاين يف بطولة ك�برى منذ
ك ��أ���س ال �ع��امل  .1966وق��د ع �م��دت ب�ع����ض اجلماهري
االنكليزية �إىل تغطية لوحة جدارية ت�شبه را�شفورد يف
مدينة ويثينغتون (�شمال �إنكلرتا) بكتابات عن�صرية
على اجلدران.
الحقاً مت �إخفاء هذه الكتابات ب�أعالم انكليزية ور�سائل
دع ��م م �ت �ع��ددة الأل� � ��وان،
غال ًبا على �شكل
قلب.

�أرتيتا :قوة �ساكا
�ست�ساعده على التعامل مع
الإ�ساءة العن�صرية
قال مدرب �آر�سنال ميكل �أرتيتا� ،إن العبه بوكايو �ساكا ميلك "�شخ�صية
قوية" و�أك��د دعمه الكامل لالعب ال�شاب للتغلب على �إ�ساءة عن�صرية
�ضده عرب مواقع التوا�صل االجتماعي بعدما �أهدر ركلة ترجيح خالل
اخل�سارة �أمام �إيطاليا يف نهائي بطولة �أوروب��ا  2020لكرة القدم يوم
الأحد.
و�أهدر الالعب البالغ عمره  19عاماً ركلة الرتجيح الأخرية لإجنلرتا،
بعدما �أهدر قبله ماركو�س را�شفورد ( 23عاماً) وجيدون �سان�شو (21
عاماً) ،وتعر�ض هذا الثالثي لإ�ساءات عن�صرية.
وت�سببت الإ�ساءة يف بدء حتقيقات من ال�شرطة ،و�سط �إدانة على نطاق
وا�سع لهذه الت�صرفات من اجلماهري.
وقال �أرتيتا ل�شبكة �سكاي �سبورت�س �إنه حتدث �إىل �ساكا ،و�أكد �أنه مت�أكد
�أن الالعب �سيكون بخري.
و�أ��ض��اف�" :إنه ميلك �شخ�صية قوية ،تلقى الكثري من احل��ب والدعم
من عامل كرة القدم ،ولي�س فقط من �آر�سنال لكن من م�شجعي املنتخب
الوطني واجلماهري الإجنليزية لأنه ال ي�ستحق �شيئاً مما حدث".
وعقد رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون اجتماعاً مع �شركات
مواقع التوا�صل االجتماعي يوم الثالثاء وطالبهم باتخاذ خطوات �أكرث
�صرامة ملكافحة الإ�ساءات عرب الإنرتنت.

عاد فريق يوفنتو�س الأربعاء� ،إىل التدريبات مب�شاركة
املهاجم الأرجنتيني باولو ديباال ،حتت قيادة املدير
ال�ف�ن��ي اجل��دي��د ،ما�سيميليانو �أل �ي �غ��ري ،ال ��ذي عاد
لقيادة الفريق ه��ذا املو�سم بعد �إقالة �أن��دري��ا بريلو،
ح�سبما �أفاد النادي الإيطايل.
و� �ش��ارك ال�لاع�ب��ون ،ال��ذي��ن مل يلعبوا م��ع منتخبات
ب�ل�اده ��م يف ب �ط��ول��ة ك��وب��ا �أم��ري �ك��ا وك� ��أ� ��س �أوروب� � ��ا،
يف ال �ت��دري��ب وخ �� �ض �ع��وا ل�ل�ف�ح����ص ال �ط �ب��ي الأول،
بينما �سين�ضم ال�لاع�ب��ون ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف
امل�سابقتني القارتني ،مثل النجم الربتغايل
كري�ستيانو رون��ال��دو� ،إىل �صفوف الفريق
ب�شكل تدريجي.
واب �ت ��داء م��ن الأ� �س �ب��وع امل �ق �ب��ل ،م��ن املتوقع
�أن ين�ضم الالعبون ال��ذي��ن مت �إق���ص��ا�ؤه��م يف
اجل� ��والت الأوىل م��ن ه��ات�ين امل���س��اب�ق�ت�ين �إىل
ال �ف��ري��ق ،و��س�ي�ك��ون �آخ ��ر امل�ن���ض�م�ين العبو
امل �ن �ت �خ��ب الإي� � �ط � ��ايل ،الذين
ف ��ازوا ببطولة يورو
 2020وه� � ��م:

جورجيو كيلليني ول�ي��ون��اردو بونوت�شي وفيديريكو
كييزا وفيديريكو برناردي�سكي.
ومن بني الالعبني الذين �شاركوا يف تدريب الأربعاء،
العب بر�شلونة ال�سابق �آرثر ميلو والأمريكي وي�ستون
ماكيني.
وبهذه الطريقة ،يبد�أ يوفنتو�س فرتة الإعداد ملو�سم
 2022-2021حت� ��ت ق� �ي ��ادة
املخ�ضرم �أليغري بعد فوزه
امل ��و�� �س ��م امل ��ا�� �ض ��ي بك�أ�س
�إيطاليا ،يف الوقت الذي
ك��ان فيه على و�شك عدم
ال � �ت � ��أه� ��ل ل� � � ��دوري �أب� �ط ��ال
�أوروب � � ��ا ،ك �م��ا �أه � ��دى لقب
الدوري الإيطايل �إىل �إنرت
م�ي�لان بعد االح�ت�ف��اظ به
ت�سعة موا�سم متتالية.

كيف عادت احلياة �إىل نقو�ش معبد دندرة الفريد؟
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

حتت لهيب ال�شم�س احلارقة يف �صعيد م�صر ،ينهمك رجال الرتميم مبعبد دن��درة يف �إع��ادة احلياة �إىل النقو�ش
املنت�شرة على جدرانه و�إظهار �ألوانها الأ�صلية واملناظر والن�صو�ص الفريدة ،بينما ترت�سم على وجوههم ابت�سامة
كبرية مع انتهاء كل مرحلة .ويف الآونة الأخرية ،انت�شر على مواقع التوا�صل االجتماعي عدد من ال�صور اخلا�صة
ب�أعمال الرتميم يف املعبد الواقع مبحافظة قنا ،مع �إ�شادة باجلهود املبذولة داخل �أب��رز التحف املعمارية مب�صر
القدمية ،وحماولة التعرف على �سر تلك النتائج املبهرة داخل ال�صرح الأثري الكبري.
وتعود �أهمية املعبد الذي جرى بنا�ؤه يف الع�صر اليوناين الروماين� ،إىل ت�شييده بفن معماري فريد وغني باللوحات
والنقو�ش ،ف�ضال عن تزيني جدرانه و�أعمدته بكتابات هريوغليفية ومتاثيل بالغة الدقة واجلمال ،والتي تعر�ض
بع�ضها للتلف يف ع�صور �سابقة ،وفقا لوزارة ال�سياحة والآثار امل�صرية.
ويتحدث رئي�س وحدة ترميم �آثار معبد دندرة ،ممدوح علي ،ملوقع �سكاي نيوز عربية  ،قائال :نعمل بجدية و�إخال�ص
كبري من �أجل بالدنا وتاريخنا العريق� .سعداء بتحول املعبد �إىل مزار عاملي بعد االنتهاء من املرحلة الأوىل والثانية
من الرتميم ،ونعد باملزيد يف الفرتة املقبلة .
وكانت وزارة ال�سياحة والآثار امل�صرية قد �أعلنت يف مار�س املا�ضي عن االنتهاء من �أعمال املرحلة الثانية من م�شروع
ترميم وتطوير املعبد ،والتي �شملت �صالة الأعمدة الكربى و�صالة الإ�شراق ،م�شرية يف بيان ر�سمي �إىل �أن الأعمال
ما زالت م�ستمرة داخل احلجرات اجلانبية املحيطة ب�صالة التجلي ،متهيدا الفتتاحها قريبا .
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ترمي بنف�سها وطفليها
�أمام القطار

يحاوالن ت�أديب ابنتهما بو�ضعها
على جزيرة نائية

يف حادثة هزت ال�سويد� ،ألقت امر�أة بنف�سها وطفليها �أمام
قطار متحرك ،ليلقوا جميعا حتفهم ،وك�شفت حتقيقات
ال�شرطة الأول�ي��ة� ،أن امل��ر�أة تعمدت �إن�ه��اء حياة طفليها
واالنتحار.
وكانت الواقعة قد هزت ال�سويد قبل �أ�سبوع ،حينما ده�س
قطار �سريع ام ��ر�أة وطفليها ك��ان��وا على �سكة احلديد،
خا�صة مع تعاطف الكثريين لب�شاعة احلادث.
لكن املو�ضوع �أث��ار اال�ستغراب منذ بدايته ،حيث كانت
املر�أة وطفليها على �سكة احلديد يف منطقة م�س ّورة غري
خم�ص�صة للعبور ،مم��ا ي�سمح للقطار بال�سري ب�سرعة
عالية ،لتزيد بذلك ال�شكوك ب�ش�أن احتمال وج��ود الأم
عمدا على �سكة احلديد.
وك�شفت حتقيقات ال���ش��رط��ة �أن الأم يف ال�ث�لاث�ين من
عمرها ،كانت ق��د جل ��أت �إىل ال���ش��ؤون االجتماعية منذ
فرتة هي وطفليها هربا من زوجها وخوفا منه ،لتقوم
ال�ش�ؤون االجتماعية ب�إدراجها يف برنامج احلماية.
وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال�ب�رن��ام��ج ،ت �ق��وم ال���س�ل�ط��ات ب�إخفاء
�شخ�صية املر�أة وابنيها ،ونقلهما �إىل منطقة �أخرى ،حتى
ال ي�صل �إليهما ال��زوج ،وبالتايل كانت الأم تعي�ش بهوية
خمتلفة حني وقوع احلادث.

ن�شرت و�سائل الإع�لام ال�صينية م�ؤخ ًرا ق�صة مروعة لفتاة تبلغ
من العمر  13عامًا عرث عليها ال�صيادون يف جزيرة مهجورة ،بعد
�أن و�ضعها والداها هناك كعقاب لها.
ويف نهاية ه��ذا الأ��س�ب��وع� ،أب�ل��غ ال���ص�ي��ادون املحليون ال�شرطة يف
مدينة ويهاي مبقاطعة �شاندونغ ال�صينية بوجود فتاة �صغرية
على جزيرة �صغرية مهجورة ،على بعد كيلومرت واحد من الرب
الرئي�سي ،واق�ترب��ت منهم الفتاة قائلة �إن والديها �أخ��ذاه��ا �إىل
اجلزيرة رغما عنها ،وتو�سلت �إليهم �أن ي�أخذوها �إىل ال�شاطئ.
وعند و�صولها �إىل اجلزيرة ،عرثت ال�شرطة على الفتاة ووالديها،
وعلمت �أن وجودهم هناك ك��ان �أ�سلوباً غريباً لتعليم الفتاة عن
حياة امل�شقة واملحن.
و�أو�ضح وال��دا الفتاة �أنها كانت متمردة و�شقية ،وكانت قد تركت
املدر�سة وبالكاد كانت تنزل من غرفتها لتناول الطعام ،و�شعرا
�أنها كانت تهدر �إمكاناتها ،لذلك قررا �أن الوقت قد حان التخاذ
�إجراءات قا�سية بحقها.
وبعد التحدث مع خبري يف امل�غ��ام��رات ،ق��رر ال��زوج��ان ا�صطحاب
ابنتهما �إىل جزيرة مهجورة قريبة لتحفيز �إمكاناتها ،من خالل
�إجبارها على البقاء على قيد احلياة يف ظروف قا�سية� .إال �أن الأمور
مل ت�سر كما خطط والد الفتاة ،فبد ًال من حماولة تعلم القدرات
الالزمة للبقاء على قيد احلياة ،ت�سللت الفتاة بعيدًا عندما مل
يكن والداها منتبهني وطلبت امل�ساعدة من بع�ض ال�صيادين.

يلتقي ابنه املختطف
بعد  24عام ًا

�أ�صغر طيار ي�سافر مبفرده
خالل � 6أ�سابيع

�أ�صبح طيار بريطاين مراهق �أ�صغر �شخ�ص يطري حول العامل
مبفرده بعد �أن هبط يف هولندا يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع.
و�سجل ترافي�س لودلو البالغ من العمر  18عاماً و 149يوماً،
رق �م �اً قيا�سياً ج��دي��داً يف م��و��س��وع��ة غيني�س لل��أرق��ام القيا�سية
برحلته الفردية التي تبلغ  25000ميل ،وال�ت��ي ا�ستغرقت 44
يوماً لإكمالها.
واحتاجت الرحلة اال�ستك�شافية ال�شاقة �أن يق�ضي امل��راه��ق ،من
�إب�ستون ،باكينجهام�شري ،ما ي�صل �إىل ثماين �ساعات كل يوم يف
قيادة طائرته ذات املحرك الواحد �سي�سنا  N5010 172ويف بع�ض
الأحيان كان ي�سافر مل�سافة ت�صل �إىل  1000ميل يف يوم واحد دون
ت��وق��ف .وتغلب ترافي�س على ح��ام��ل ال��رق��م القيا�سي ال�سابق -
ما�سون �أندروز ،من لويزيانا ،الواليات املتحدة الأمريكية  -الذي
كان يبلغ من العمر  18عامًا و 163يومًا ،عندما �أكمل رحلته يف
�أكتوبر (ت�شرين الأول) .2018
و�شملت الرحلة التي انتهت يف هولندا  13دول��ة ح��ول العامل:
ه��ول �ن��دا ،ب��ول �ن��دا ،رو� �س �ي��ا ،ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،كندا،
جرينالند� ،أي�سلندا ،اململكة املتحدة� ،أيرلندا� ،إ�سبانيا ،املغرب،
فرن�سا ،وبلجيكا .كما متكن من احل�صول على جرعة لقاح فريو�س
كورونا الثانية خالل رحلته ،عندما توقف يف تك�سا�س بالواليات
املتحدة الأمريكية.

�أوليفيا رودريغو
ت�شجع ال�شباب على
تلقي اللقاح
حت� � ّل جن�م��ة الأغ �ن �ي��ة الأمريكية
املراهقة �أوليفيا رودري�غ��و �ضيف ًة
على الرئي�س الأمريكي جو بايدن
يف ال�ب�ي��ت الأب�ي����ض للم�ساعدة يف
ال�ت�روي ��ج حل�م�ل��ة ال�ت�ط�ع�ي��م �ضد
ك��وف �ي��د  -19ب�ي�ن ال �� �ش �ب��اب ،على
م��ا �أع �ل �ن��ت ال��رئ��ا� �س��ة الأمريكية
الثالثاء.
وم� ��ن امل� �ق ��رر �أن ت �ل �ت �ق��ي املغنية
البالغة  18ع��ام�اً الرئي�س بايدن
وكبري م�ست�شاريه ل�ش�ؤون جائحة
كوفيد� -19أن � �ت� ��وين فاوت�شي،
ع�ل��ى �أن ت���س��اه��م ال�ف�ن��ان��ة ال�شابة
التي حققت �أغنياتها ك�ـ درايفرز
الي�سن�س و غود فور يو جناحا ،يف
دعم حملة التطعيم �ضد فريو�س
كورونا من خالل ت�سجيل مقاطع
ف�ي��دي��و ع��ن �أه�م�ي��ة تلقي ال�شباب
اللقاح .
و�أو�ضح م�س�ؤول يف البيت الأبي�ض
�أن �أوليفيا رودريغو التي ت�ستقطب
 28م�ل�ي��ون م�ت��اب��ع ع�بر ال�شبكات
االج�ت�م��اع�ي��ة �ستجيب ع��ن �أ�سئلة
مهمة قد تكون ل��دى ال�شباب عن
تلقي اللقاح .
ورغم حملة التلقيح الوا�سعة التي
نفذتها ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،يُعترب
ال �� �ش �ب��اب الأم�ي�رك� �ي ��ون م ��ن بني
املجموعات الأقل �إقبا ًال على تلقي
اللقاح.
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تدعي �شفاءها من ال�سرطان ..فيعاقبها القانون كيم جونغ �أون يفقد  20كيلوغراما من وزنه

مت ت�شخي�ص حالة الأم كايلي ويلي الأ�سرتالية ب�سرطان الغدد الليمفاوية
يف عام  ،2013وبد�أت مرحلة عالجها ،ولكنها تخلت عن عالجها الكيماوي
املرهق بعد اكت�شافها لـ بيل جيب�سون على موقع �إن�ستغرام ،التي قدمت
ادعاءات كاذبة ب�أنها عاجلت �سرطان الدماغ بالعالجات الطبيعية وجعلت
هذه الأم تقلع عن العالج الكيماوي .كانت جيب�سون من�شئة حمتوى ،على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ومدافعة ع��ن الأك��ل النظيف  ،وادع��ت بعد
تكوين جمموعة من املتابعني� ،أنها م�صابة ب�سرطان ع�ضال وزعمت �أن
حالتها قد �شفيت بف�ضل تناول الطعام ال�صحي ،ولكن يف  2015تبني �أن
جيب�سون كانت تخدع �أتباعها ب�ش�أن �إ�صابتها بال�سرطان .وقالت الأم كايلي
على قناة بي بي �سي  3الوثائقية� :شعرت باخليانة وال��ذه��ول و�أح�س�ست
ب�أنني بلهاء لت�صديقها وثقتي بها  .وكانت مدونة ال�صحة جيب�سون قد
جمعت �أكرث من  300000متابع حول العامل بعد �أن ادعت ب�أنها �شفيت من
�سرطان الدماغ من خالل العالجات الطبيعية ،و�أن�ش�أت تطبيقها اخلا�ص،
و�ألفت كتاب الطهي اخلا�ص بها .ولكن �سرعان ما تك�شفت رواية جيب�سون
الكاذبة ،عندما مت الك�شف عن �أنها مل تتربع ب�أرباحها للأعمال اخلريية
كما كانت توهم متابعيها .وبعد ذلك ك�شفت حتقيقات �إعالمية �أنها قامت
� ً
أي�ضا بتلفيق ق�ص�صها عن مر�ض ال�سرطان ،وكذلك الكذب ب�ش�أن عدة
تفا�صيل �أخرى عن حياتها و�أحوالها املالية.

�شقة الكنوز  ..ك�شف �سر اجلدل واملقتنيات الثمينة

�أثارت �شقة الزمالك �أو ما تعرف بـ�شقة الكنوز اجلدل يف م�صر ،بعد ك�شف
املزيد من الأ�سرار واملقتنيات الثمينة التي حتتويها .ون�شرت �صحيفة الوطن
امل�صرية� ،صورا تظهر تابلوهات تاريخية وقطع �أثرية و�أنتيكات ملكية تعود
للقرن املا�ضي وما �سبقه .فق�صة �شقة الزمالك بد�أت نهاية ال�شهر املا�ضي،
حني دخلها �أحد �أقارب مالكها ومعه قوة من ال�شرطة لتنفيذ حكم ق�ضائي،
حتى �صعقوا جميعا مبا يف داخلها من حمتويات ،حيث حتفظت الأجهزة
املخت�صة على ال�شقة ،ومت ت�شكيل جلنة جلرد املحتويات لكتابة تقرير عن
�أ�صول ملكية �أو انتقال هذه املحتويات باملرياث حلائزها .ونقلت ال�صحيفة
امل�صرية عن جنل مالك ال�شقة �أن املحتويات املوجودة داخل ال�شقة انتقلت
لوالده عن طريق املرياث من جده ،ف�ضال عن كون والده واحدا من هواة
جمع التحف النادرة من خالل �شرائها من �أماكن عر�ضها �أو من خالل
مزادات ر�سمية  .و�أ�ضاف �أن خالفا بينه وبني خاله ،وخالفا �آخرا بني خالته
ووالدته ،كانا ال�سبب يف فتح ال�شقة ،حيث �أقام خاله دعوى ح�ساب وح�صل
على حكم ق�ضائي ،و�شرع يف تنفيذه على ال�شقة الكائنة ب�شارع املن�صور
حممد بالزمالك ،التي مت اكت�شاف املحتويات بداخلها .
من جانبه �أكد حمامي مالك ال�شقة �أن كل ما بداخلها جاء بحيازة �شرعية،
و�أن النيا�شني والأو�سمة موروثة ملالك ال�شقة من �أجداده.

�أ��ش��ارت تقارير �إعالمية كورية ،م��ؤخ��را� ،إىل خ�سارة
الزعيم ال�ك��وري ال�شمايل كيم ج��ون��غ �أون مل��ا يقارب
الع�شرين كليوغراما من وزنه .ووفق ما ذكر تقرير
مل��وق��ع �أخ �ب��ار ك��وري��ا ال�شمالية  ،ف� ��إن اال�ستخبارات
الكورية اجلنوبية� ،أكدت خ�سارة كيم جونغ �أون نحو
 20ك�ي�ل��وغ��رام م��ن وزن ��ه ،وذل��ك ب�ع��د ات�ب��اع��ه نظاما
غ��ذائ�ي��ا بطلب م��ن الأط �ب��اء ،ن�ظ��را ل��وج��ود خماوف
�صحية على حياته مرتتبة على الوزن الزائد .وبح�سب
التقرير ال��ذي �أوردت��ه �صحيفة م�يرور الربيطانية،
ف��إن الزعيم الكوري ال�شمايل ،حر�ص على التواجد
يف منتجع ��س��ري ل��رف��ع لياقته ال�ب��دن�ي��ة �إىل جانب
تخفي�ض وزن��ه .وع��رف ع��ن كيم حبه للأغذية ذات
ال�سعرات احلرارية العالية ،مثل اجلنب ال�سوي�سري،
�إىل جانب تناوله الكثري من الكافيار والنبيذ ،ف�ضال
عن التدخني ب�شراهة .ويرى مراقبون �أن حر�ص كيم
على تخفي�ض وزن��ه ال يرجع �إىل اهتمامه ب�صحته،
و�إمن ��ا ل �ـ ت��ر��س�ي��خ ال �� �ص��ورة امل�ث��ال�ي��ة ل�ل��زع�ي��م الكوري
ال�شمايل بالن�سبة ل�شعبه ،على �أنه قائد عظيم يجوع
مثل �شعبه ،يف ظل �أزمة الغذاء التي تع�صف بالبالد،
وب�أنه ي�شاركهم ذات املعاناة .

عرث �صيني على ابنه الذي اخ ُتطف عندما كان طف ً
ال بعد
عملية بحث عنه ا�ستم ّرت  24عاماً قطع خاللها �آالف
الكيلومرتات على منت د ّراج��ة نارية يف ال�صني ،وفق ما
�أعلنت ال�سلطات.
كان ابن غو غانغتانغ يبلغ من العمر �سنتني وخم�سة �أ�شهر
عندما اخ ُتطف من منزله يف مقاطعة �شاندونغ (�شرق)
وقت كان يلعب وحيداً .وقد باعه خاطفوه لعائلة ،وفق ما
جاء يف البيان ال�صادر عن الوزارة ال�صينية للأمن العام.
وبعد فح�ص للحم�ض ال�ن��ووي� ،أعلنت ال�شرطة لغو �إن
م��د ّر��س�اً يف ال�ساد�سة والع�شرين م��ن العمر يف مقاطعة
هينان (و��س��ط) ه��و اب�ن��ه .وج��رى اللقاء بينهما الأحد،
بح�سب ال ��وزارة .وعر�ض تلفزيون ال�صني امل��رك��زي �سي
�سي تي يف م�شاهد لأب و�أ ّم يبكيان وهما يعانقان ابنهما.
وكان غو يف ال�سابعة والع�شرين من العمر عندما اخ ُتطف
ابنه ،فا�ستقال من عمله ليجول البلد بحثا عنه على منت
د ّراجته النارية التي و�ضع عليها �أعالما كبرية و�صورة
ابنه .وهو قطع � 500ألف كيلومرت وا�ضطر �أحيانا �إىل
ق�صته حمور
النوم حتت ج�سور واال�ستجداء .وقد �ش ّكلت ّ
فيلم.
و�سمح ن�ضال غو غانغتانغ برفع الوعي مب�شكلة اختطاف
ح�سا�سة.
الأط �ف ��ال يف ال���ص�ين ال �ت��ي م��ا زال ��ت م���س��أل��ة ّ
و�أث��ار هذا النب�أ ال�سار موجة تعاطف كبرية على مواقع
التوا�صل االجتماعي.

تعرف على �أغلى �أطعمة يف العامل

يتفنن الطهاة حول العامل با�ستعرا�ض مهاراتهم
يف حت�ضري �أطباق قد ميثل ثمنها ثروة بالن�سبة
لكثريين ح��ول ال�ع��امل ،نظرا للمكونات باهظة
الثمن التي تدخل فيها.
�إذا كنت من الأثرياء وت�ستهويك الأطعمة التي
ي��دخ��ل يف حت�ضريها م�ك��ون��ات غريبة وباهظة
الثمن ،ف�إليك هذه القائمة التي ت�ضم عددا من
�أغلى الأطباق حول العامل:
برغر الفتى الذهبي  :بلغ ثمن الربغر الذي
�أطلق عليه ا�سم الفتى الذهبي  5964 ،دوالرا،
وب �ي��ع ل���ص��ال��ح ل���ش��رك��ة رمي �ي��ا �إنرتنا�شيونال
الهولندية .وتناوله رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
امللكية الهولندية للأغذية وامل�شروبات ،روبرت
ويليم�س .وح�سبما ذكرت �صحيفة ذا نا�شيونال
الإماراتية ،ف�إنه مت التربع بثمن الربغر ل�صالح
منظمة غ�ير رب�ح�ي��ة ت�ساعد ب�ن��وك ال�ط�ع��ام يف
ه��ول �ن��دا� .أغ �ل��ى ب�ط��اط����س م�ق�ل�ي��ة� :أع � � ّد مطعم

باري�س هيلتون تقدم برناجم ًا للطهي على نتفليك�س

�ستكون باري�س هيلتون مقدمة ( Cooking with Parisالطهي مع باري�س) ،وهو
برنامج للطهي �ستطرحه من�صة نتفليك�س يف الرابع من �أغ�سط�س (�آب) املقبل.
و�سيتكون الربنامج ،الذي �أعلنت من�صة البث الرقمي العمالقة عنه ،من �ست حلقات
وهو م�ستوحى من فيديو �أطلقته هيلتون العام املا�ضي على موقع يوتيوب ،تقوم خالله
بطهي الزانيا وقد ح�صد �أكرث من خم�سة ماليني م�شاهدة.
وذكرت ال�شركة يف بيان �أن باري�س �ست�أخذنا من متجر البقالة �إىل املائدة املعدة ،وقد
تتعلم حتى التنقل يف املطبخ .وتابع� :إنها لي�ست طاهية متدربة وال حت��اول �أن تكون
كذلك .مب�ساعدة �أ�صدقائها امل�شاهري� ،سوف ت�ستك�شف مكونات جديدة وو�صفات جديدة
و�أجهزة منزلية غريبة.
وتذكر هذه الفكرة بالربنامج ال��ذي �أطلقته �سيلينا غوميز العام املا�ضي على من�صة
�إت�ش بي �أو ماك�س ،حيث كانت املغنية تقف �أمام املوقد لتعلم الو�صفات من الطهاة حول
العامل ،وقد تقرر طرح مو�سم ثان منه.

 Serendipty3يف مانهاتن الأم�يرك�ي��ة �أغلى
طبق بطاط�س مقلية ،حيث بلغت قيمته 200
دوالر.
ّ
وح�ضر الطبق كل من ال�شيف جو كالديروين
وفريدريك �شوين كيويرت ،ح�سبما ذكر موقع
�سجل غيني�س للأرقام القيا�سية.
الكافيار الأغلى يف العامل :يعد الكافيار الإيراين
الذي يطلق عليه ا�سم �أملا�س  ،الأغلى يف العامل،
�إذ ي�صل ثمن الكيلوغرام واحد منه �إىل 34500
دوالر.
ال��دج��اج الأ� �س��ود :يطلق عليه ا��س��م دج ��اج �أيام
�سيماين وم�صدره �إندوني�سيا ،ويتميز باللون
الأ� �س��ود ،ويبلغ ثمن الدجاجة ال��واح��دة 2500
دوالر تقريبا .الكم�أ الأب�ي����ض :ي�ع��رف ب�أ�سماء
عديدة مثل الكم�أ الأبي�ض �أو الكم�أ الإيطايل �أو
كم�أ بييمونتي ،وينبت يف �شمال �إيطاليا ،ويبلغ
ثمن الكيلوغرام الواحد منه  2100دوالر.

ذبحت طفال ثم تناولت
الإفطار مع والدته
خ �ي��م احل � ��زن ع �ل��ى �أه � ��ايل مركز
اخلانكة التابع ملحافظة القليوبية
�شمايل العا�صمة امل�صرية القاهرة،
وذل ��ك ع�ق��ب ت�شيع ج�ث�م��ان طفل
ذبحته جارته ودفنته يف قبو املنزل
مب���س��اع��دة زوج �ه��ا و�أب �ن��ائ �ه��ا ،بعد
خطفه ،ب�سبب خالفات مع والدته
على مبلغ � 8آالف جنيه.
وك���ش�ف��ت وال� ��دة ال�ط�ف��ل القتيل،
وت� ��دع� ��ى �� �س� �م ��ر� ،أم� � � ��ام اجل� �ه ��ات
امل�س�ؤولة ع��ن التحقيق ،تفا�صيل
الواقعة ،حيث قالت �إنها فوجئت
ي��وم احل ��ادث باختفاء ابنها عمار
ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر �� 6س�ن��وات من
�أم��ام امل�ن��زل �أث�ن��اء تناولهما وجبة
الإفطار مع جارتها املتهمة بذبح
ال �ط �ف��ل ،م���ش�يرة �إىل �أن املتهمة
قامت هي وزوجها بذبحه ،وبعدها
جاءت لتناول الطعام معها.
و�أ� � �ش� ��ارت وال � ��دة ال �ط �ف��ل �إىل �أن
املتهمة وزوج �ه��ا و�أب �ن��اءه��ا ،كانوا
ي �ق��وم��ون ب��ال�ب�ح��ث م�ع�ه��م ط ��وال
ف�ترة اخ�ت�ف��اء اب�ن�ه��ا ،مو�ضحة �أن
امل �ت �ه �م��ة ك��ان��ت ت��وه �م �ه��ا بخطفه
�أثناء البحث.
و�أو�ضحت الأم �أث�ن��اء التحقيقات،
�أن ال��داف��ع وراء ارت �ك��اب جارتها
اجلرمية ،هو خالف مايل على 8
�آالف جنيه دَين على املتهمة.
وتلقت م��دي��ري��ة �أم��ن القليوبية،
�إخطارا من مركز �شرطة اخلانكة،
ب � ��ورود ب�ل�اغ م��ن ع��ائ �ل��ة الطفل،
ي �ت �ه��م ج�ي�ران �ه��م ب �خ �ط��ف الولد
وقتله ،عقب ظهورهم يف كامريات
املراقبة برفقة جنلهم.

