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اطلع على مبادرات املركز الدويل للزراعة امللحية )اإكبا( وجتاربه يف ا�ستدامة الإنتاجية الزراعية

رئي�س الدولة ياأمر با�ستكمال جميع طلبات املنح الإ�سكانية لل�سنوات 
ال�سابقة �سمن »برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان« مببلغ 2.3 مليار درهم

•• اأبوظبي-دبي-وام: 

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
�شمن  ال�شابقة  لل�شنوات  الإ�شكانية  املنح  طلبات  جميع  با�شتكمال  اهلل 
برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان من خالل مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

الرئي�س الرو�شي يتحدث خالل مقابلة مع قناة Rossiya-1 التلفزيونية يف �شوت�شي  )رويرتز(

ق�شاة تون�س يقررون ال�شراب

رئي�س الدولة يقوم بزراعة �شجرة  الغاف التي تكت�شب رمزية خا�شة يف تاريخ دولة الإمارات وتراثها وهويتها   )وام(

مو�سكو ت�ستهدف مدرعات �سلمتها دول غربية اإىل كييف

بوتن يهدد بتو�سيع ال�سربات.. و�ساروخ كروز يحلق فوق من�ساأة نووية
بني احلوار الوطني واإ�سراب الق�ساة:

�سيف �سيا�سي وق�سائي �ساخن يف تون�س!

اأن  توهمت  ال�سويد  تركيا: 
بو�سعها اإقناعنا بالن�سمام للناتو

•• اأنقرة-وكاالت:

برف�س  مت�شكها  ا���ش��ت��م��رار  ظ��ل  يف 
وفنلندا  ال�شويد  م��ن  ك��ل  ان�شمام 
كررت  الأطل�شي،  �شمال  حلف  اإىل 

اأنقرة ام�س الأحد املوقف عينه.
األطون  ال���دي���ن  اع��ت��ر ف��خ��ر  ف��ق��د 
الرئا�شة  يف  الت�شال  دائ��رة  رئي�س 
الرتكية اأن على �شتوكهومل اإجراء 
ما و�شفه بالتغيري الدائم وامللمو�س 
قبل  الإره�����اب  ب�����ش��اأن  �شيا�شتها  يف 

التقدم بطلب الن�شمام للناتو.
ال�شويد  ت���وه���م���ت  رمب������ا  وق��������ال: 
ب�شكل  ت��رك��ي��ا  اإق���ن���اع  ب��و���ش��ع��ه��ا  اأن 
م���ن الأ����ش���ك���ال، ق��ب��ل ت��ق��دمي طلب 
ما  بح�شب  ال��ن��ات��و،  اإىل  الن�شمام 

نقلت و�شائل اإعالم حملية.
اليوم  ب�����الده  اأن  ع��ل��ى  ����ش���دد  ك��م��ا 
فهي  القدمية،  تركيا  عن  خمتلفة 
كلف  مهما  م�شاحلها  ع��ن  ت��داف��ع 

ذلك، وفق تعبريه.
اأعلن  الأطل�شي  �شمال  حلف  وك��ان 
الأربعاء املا�شي )1 يونيو 2022( 
اإج���راء حم��ادث��ات تتعلق  اأن��ه يعتزم 
ب��رتك��ي��ا وف��ن��ل��ن��دا وال�����ش��وي��د قبل 
يف  مب��دري��د  املرتقبة  قمته  اف��ت��ت��اح 
لتجاوز  حم��اول��ة  يف  ي��ون��ي��و،   28
الدولتني  ان�شمام  اأنقرة  معار�شة 

ال�شكندنافيتني.

بعد 100 يوم من حرب اأوكرانيا:

هكذا تعيد اأوروبا والوليات املتحدة تعريف احلرب!
•• الفجر -األني جاكوتيت  –ترجمة خرية ال�شيباين

من خالل ت�شليم اأ�شلحة قوية مبا يكفي ل�شرب رو�شيا قبل منح 700 
اأن الوليات املتحدة  اإ�شافية لأوكرانيا، يبدو  مليون م�شاعدة ع�شكرية 
تتبعها  الأوروبية  وال��دول  اأكرث من �شراع م�شلح �شد مو�شكو،  تقرتب 

عن قرب. فهل نحن يف حرب عاملية ل يريد اأحد ت�شميتها؟
مائة يوم من الدم، مائة يوم من ال�شبابية. بينما ل ترى اأوكرانيا، التي 
فاإن  الدموية،  املواجهة  لهذه  خمرجا  فراير،   24 يف  مو�شكو  غزتها 
اإىل  الأ�شلحة  املزيد من  ت�شليم  اأكرث جدية: من خالل  اأ�شبح  ال�شوؤال 
كييف، هل دخل الأوروبيون والأمريكيون ال�شراع املبا�شر مع الكرملني 
لأنه  حا�شمة،  اللحظة  ان  ت�شميتها؟  اأح��د  م�شلحة  من  لي�س  ح��رب  يف 
بعيد  �شاروخي  نظام  اإر���ش��ال  الثالثاء،  وا�شنطن،  ق��ررت  الأوىل  للمرة 

املدى لأوكرانيا ي�شل اإىل رو�شيا.                           )التفا�شيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اأك��د 
الوليات  اأن تزويد  بوتن، الأحد، 
براجمات  لأوك����ران����ي����ا  امل���ت���ح���دة 
يف  �شيء  اأي  يغري  ل��ن  ال�شواريخ 

املعادلة امليدانية.
الغرب  ا���ش��ت��م��ر  اإذا  ب��وت��ن:  وق����ال 
بعيدة  ب�شواريخ  اأوكرانيا  بتزويد 
املدى ف�شيتعني على رو�شيا �شرب 

من�شاآت مل ت�شتهدفها �شابقا.
ومل ي��ذك��ر ب��وت��ن الأه�����داف التي 
اإذا بداأت  تعتزم رو�شيا ا�شتهدافها 
اأوكرانيا  اإمداد  الغربية يف  الدول 

ب�شواريخ بعيدة املدى.
الطاقة  �شركة  قالت  ال�شياق،  ويف 
اإن  النووية احلكومية الأوكرانية 
����ش���اروخ ك����روز رو���ش��ي��ا ح��ل��ق على 
�شباح  للغاية  منخف�س  م�شتوى 
نووية  ف��وق حمطة طاقة  الأح��د 

كرى.
ال��ت��ي ت�شغل  ال�����ش��رك��ة،  واأ���ش��اف��ت 
التي  بيفدينوكراين�شكا،  حمطة 
جنوب  حم���ط���ة  اأي���������ش����ا  ت�����ش��م��ى 
النووية، يف من�شور على  اأوكرانيا 

•• الفجر -تون�س

�شهدت احل��رارة يف تون�س مطلع 
يونيو ارتفاعا قيا�شيا، وتراوحت 
ب��ني 40 و50 درج���ة، وي��ب��دو ان 
هذا الرتفاع �شمل املناخ ال�شيا�شي 
حيث تعرف تون�س حراكا متعدد 
واجتماعيا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا  الب����ع����اد 
وق�����ش��ائ��ي��ا، ه��ي ال��ت��ي ت��ع��اين من 
اأبرز  م�شتفحلة  اقت�شادية  اأزم��ة 
والبطالة  ال��ت�����ش��خ��م  م��الحم��ه��ا 
تثقل  وب��ات��ت  وال��دي��ون،  املرتفعة 

كاهل التون�شيني.
انعقدت  وجتاذبات،  توتر  وو�شط 
جل�شات  اأوىل  ال����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة 
الق�شاة  واأعلن  الوطني،  احل��وار 
العا�شمة  و����ش���ه���دت  اإ�����ش����راب����اً، 

��������ش�������دام�������ات ب��������ني ال���������ش����رط����ة 
�شيا�شية  لأح����زاب  وم��ت��ظ��اه��ري��ن 
املرمج  ال�شتفتاء  على  احتجوا 

تنظيمه يف يوليو املقبل.

وكان الحتاد التون�شي لل�شغل قد 
الوظيفة  العام يف  ال�شراب  قرر 

العمومية الأيام القادمة.
)التفا�شيل �س14(

العا�شمة، من دون حتديد ماهية 
املواقع امل�شتهدفة.

وب���ح�������ش���ب ق��������وات �����ش����الح اجل����و 
الأوكرانية اأطلقت قاذفات رو�شية 
يف  م��ت��م��رك��زة  تو95-  ن����وع  م���ن 
بحر قزوين فجرا �شواريخ كروز 

باجتاه كييف مت تدمري اأحدها.
اأت���ت  ال�������ش���رب���ات  ت��ل��ك  اأن  ي���ذك���ر 
ب���ع���د ه������دوء ن�����ش��ب��ي خ���ي���م خالل 
العا�شمة  على  الأخ��رية  الأ�شابيع 
القوات  ان�شحاب  اإث��ر  الأوكرانية، 
ال���رو����ش���ي���ة م����ن حم��ي��ط��ه��ا منذ 

مار�س املا�شي.
م��ا دف���ع ن��ح��و ث��ل��ث��ي ال�����ش��ك��ان اإىل 
ال��رغ��م من  على  ملنازلهم  ال��ع��ودة 
الو�شع  باأن  الر�شمية  التحذيرات 

ل يزال غري اآمن.
الأوك���������راين  ال���ق���ت���ال  ي�������زال  ول 
ال����رو�����ش����ي م�������ش���ت���م���راً م���ن���ذ 24 
اأنه بات يرتكز حاليا  اإل  فراير، 
�شرق البالد، حيث ت�شعى القوات 
اإقليم  ع��ل��ى  لل�شيطرة  ال��رو���ش��ي��ة 
دون���ب���ا����س امل���ه���م، م���ن اأج�����ل ربط 
جزيرة  ب�شبة  ال�شرقية  امل��ن��اط��ق 

القرم جنوباً.

ت��ط��ب��ي��ق امل��را���ش��ل��ة ت��ي��ل��ي��غ��رام من 
املحتمل اأن يكون هذا هو ال�شاروخ 

الذي اأطلق يف اجتاه كييف.
العا�شمة  ان��ف��ج��ارات ع��دة  وه���زت 
من  مبكرة  �شاعة  يف  الأوك��ران��ي��ة 

�شباح الأحد.
وتعد بيفدينوكراين�شكا ثاين اأكر 

اأوك��ران��ي��ا وتقع  ن��ووي��ة يف  حمطة 
ميكوليف  منطقة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
على بعد حوايل 350 كيلومرتا 

جنوبي كييف.
وب���ع���د الن����ف����ج����ارات ال���ت���ي هزت 
اأعلنت  �شباحاً،  كييف  العا�شمة 
مدرعات  ا�شتهدفت  اأن��ه��ا  رو���ش��ي��ا 

�شلمتها دول من اأوروب��ا ال�شرقية 
اإىل اأوكرانيا.

فيتايل  كييف  بلدية  رئي�س  وك��ان 
�شابق  وق����ت  اأع���ل���ن يف  ك��ل��ي��ت�����ش��ك��و 
ان��ف��ج��ارات عدة  اأن  ت��ل��غ��رام  ع��ر 
دارنيت�شكي  منطقتي  يف  وق��ع��ت 
جنوب-�شرق  ودن���ي���روف�������ش���ك���ي 

مفتي ليبيا املعزول يح�س على 
احلرب.. والليبيون ي�ستنكرون

•• طرابل�س-وكاالت:

حّر�س مفتي ليبيا املعزول ال�شادق الغرياين، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد 
احلميد الدبيبة، على اإعالن احلرب على �شرق ليبيا وقتال حكومة فتحي با�شاغا 

واجلي�س الليبي، من اأجل حترير احلقول النفطية.
تركيا،  يف  اإقامته  م��ن  �شنوات  بعد  ليبيا  اإىل  م��وؤخ��راً  ع��اد  ال��ذي  الغرياين  وطلب 
خالل ظهوره ال�شبت على قناة حملية، من حكومة الدبيبة عدم ال�شكوت عن ذلك 

والتهاون مع من زعم اأنهم ت�شببوا يف خ�شارة كبرية للبالد تقّدر باملليارات.
كما اأ�شاف اأن هوؤلء ل جتوز معهم امل�شاحلة واإمنا لبّد من اإقامة الق�شا�س واإيقاع 
العقوبة ال�شرعية عليهم واأّنه يجوز قتالهم حتى ينتهوا، م�شدداً على اأنه لن ي�شمح 

لأحد باأن يقول اإن ذلك يعتر اإراقة للدماء، لأن اإراقة دمائهم �شينهي دماء اأكر.
ا�شتنكر  التوا�شل الجتماعي، حيث  اأث��ارت جدًل على مواقع  الدعوة  تلك  اأن  واإل 

العديد من النا�شطني حتري�شه على القتتال الداخلي و�شفك الدماء.

�ص 04

�ص 15

�ص 18

مبادلة حتتفل بيوم البيئة وت�ضلط ال�ضوء 
على جهودها حلماية البيئة حملياً وعاملياً

اأخبار الإمارات

الغرب لن يربح حرب العقوبات 
على رو�ضيا دون ال�ضني والهند

عربي ودويل

تيتي: الربازيل مل تعد 
ً تعتمد على نيمار ح�رصا

الفجر الريا�ضي

اإط��ار حر�س �شموه  2.3 مليار درهم .. وذلك يف  الدولة مببلغ حوايل 
على تعزيز ال�شتقرار الأ�شري للمواطنني وتوفري احلياة الكرمية ورفع 

م�شتوى جودة احلياة لهم وحتقيق �شعادتهم.
من جهة اأخرى زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل املركز الدويل للزراعة امللحية )اإكبا( يف اإمارة دبي و 

الذي يخت�س بالبحوث الزراعية الهادفة اإىل تعزيز الإنتاجية الزراعية 
وا�شتدامتها يف البيئات املاحلة والهام�شية..وذلك يف اإطار جولت �شموه 

امليدانية يف خمتلف اإمارات الدولة.
كان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله املركز .. معايل مرمي بنت حممد 
�شعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة و �شعادة رزان املبارك 

الع�شو املنتدب لهيئة البيئة يف اأبوظبي رئي�شة الحتاد الدويل حلماية 
)اإكبا(  امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال���دويل  امل��رك��ز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الطبيعة 
وال��دك��ت��ورة طريفة ال��زع��اب��ي امل��دي��ر ال��ع��ام ب��الإن��اب��ة للمركز وع���دد من 

امل�شوؤولني يف املركز.
)التفا�شيل �س 3-2(

رئي�س الدولة يطلع على اأنواع ال�شخور خالل زيارته املركز الدويل للزراعة امللحية )اإكبا( يف دبي   )وام(

يف وثائق رفعت عنها ال�سرية
هكذا ي�ستعد البيت الأبي�س لنهاية العامل!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

تك�شف الوثائق التي رفعت عنها ال�شرية كيف �شتت�شرف حكومة الوليات 
املتحدة اإذا حدث �شيء من هذا قبيل كارثة وا�شعة النطاق.

التي  الرئا�شية  ال��ط��وارئ  اإج���راءات  م��وؤخ��ًرا عن وثائق  ال�شرية  رف��ع  مت 
يفرت�س اأن تتوقع وت�شتبق اإدارة ال�شلطة يف حالة نهاية العامل اأو كارثة 
وا�شعة النطاق: فاي�س نيوز عادت اإىل الطريقة التي تنوي وا�شنطن من 

خاللها اأن تظل يف القيادة، حتى لو حدث الأ�شواأ. )التفا�شيل �س14(

ال�سي�سي: م�سر مل تدخل يف �سراع 
النيل مياه  من  ح�ستها  لزيادة 

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  اأك��د 
م�شر  اأن  الأح���د،  اأم�س  ال�شي�شي، 
مل تدخل يف �شراع من اأجل زيادة 

ح�شتها من مياه النيل.
الأه�����رام  ب���واب���ة  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا الإل�����ك�����رتوين عن 
ح�شوره  خ���الل  ق��ول��ه،  ال�شي�شي 
الطبي  واملوؤمتر  املعر�س  فعاليات 
انطلقت  ال���ذي  الأول  الأف��ري��ق��ي 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ام�������س ب���ال���ق���اه���رة، اإن 
مرت  م��ل��ي��ار  ب�55  ت��ق��در  ح�شتنا 
كان  اأن  م��ن��ذ  ت��ت��غ��ري  م��ك��ع��ب، ومل 
عدد ال�شكان ثالثة ماليني ن�شمة 

وحتى الآن.
واأ����ش���اف مل ن��دخ��ل يف ���ش��راع مع 
زيادة  اأج��ل  من  الأف��ارق��ة  اأ�شقائنا 
هذه احل�شة، قائاًل: اإذا كان هناك 
حت��د يف ال��ق��ارة الأف��ري��ق��ي��ة، فهي 

موؤ�سرات على اإعادة تكليف 
ميقاتي بت�سكيل احلكومة اجلديدة

•• بريوت-وكاالت:

ترتقب الأو�شاط ال�شيا�شية يف لبنان حتديد موعد ال�شت�شارات النيابية 
بت�شكيل  املكلف  لت�شمية  ع��ون،  مي�شال  الرئي�س  �شيجريها  التي  امللزمة 
احلكومة اجلديدة، و�شط اأجواء باتت توؤ�شر بو�شوح اإىل ح�شم التوجه 
نحو اإعادة تكليف الرئي�س جنيب ميقاتي الذي يحظى باأكرثية نيابية 
الوطني  التيار  دون  من  ال�شبعني  اىل  ت�شل  وقد  نائباً،   65 ال�  تتجاوز 

احلر والقوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيري.
ال�شادر  عددها  يف  الللبنانية  ال��دي��ار  ل�شحيفة  مطلعة  م�شادر  وقالت 
اأم�س الأحد، اإن الرئي�س عون يعاونه م�شوؤولون يف الدوائر املخت�شة يف 
الق�شر اجلمهوري يعكف على التح�شري لهذه ال�شت�شارات التي يتوقع 
برنامج  ويت�شمن  اجلمهورية  رئا�شة  عن  ي�شدر  ببيان  اإليها  يدعو  اأن 

ال�شت�شارات.
ل��ك��ن موعد  امل��ق��ب��ل،  ال���ش��ب��وع  �شتعلن  ال���دع���وة  اأن  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 
ال�شت�شارات قد يتاأخر اإىل مطلع الأ�شبوع الذي يليه، كا�شفة عن اأن من 
الالزمة لرنامج  الرتتيبات  اإجناز  املوعد، وعدم  لتاأخري  ال�شباب  بني 
التغيري موقفهم يف خ�شو�س  ق��وى  ن��واب  ع��دم ح�شم  هو  ال�شت�شارات، 
الن�شواء يف كتلة واحدة اأو اثنتني اأو ثالث اأو رمبا تف�شيل معظمهم اأن 

يدرجوا يف اجلدول منفردين.

تتطور التو�شيات على مر ال�شنني وتعك�س اهتمامات كل رئي�س

املوت يف كل مكان
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اطلع على مبادرات املركز الدويل للزراعة امللحية )اإكبا( وجتاربه يف ا�ستدامة الإنتاجية الزراعية

رئي�س الدولة يوؤكد اأن الإمارات تويل الأمن الغذائي اأولوية كربى �سمن خططها التنموية

ب��ه يف اأح��د اأه��م امل��ج��الت املت�شلة 
بالتنمية يف دولة الإمارات والعامل 

وهو جمال الزراعة واملياه.
ال���دويل  امل���رك���ز  اأن  ���ش��م��وه  اأك����د  و 
يج�شد  "اإكبا"  امل��ل��ح��ي��ة  ل��ل��زراع��ة 
العمل  يف  ال���رائ���د  الإم�������ارات  دور 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  ع��ل��ى 
والعاملي  الإقليمي  امل�شتويني  على 
املعرفة  ا����ش���ت���ث���م���ار  خ������الل  م�����ن 

ال��ت��ج��ارب خ��ا���ش��ة ال��ن��ب��ات��ات التي 
جانب  اإىل  امل��ي��اه  م��ل��وح��ة  تتحمل 
ال�شحراوية  احلياة  علوم  خمتر 
الإمارات  ومتحف  اجلينات  وبنك 

للرتبة.
و ا�شتمع �شموه من القائمني على 
املركز اإىل �شرح ب�شاأن اأهم اإجنازاته 
الوطنية  و����ش���راك���ات���ه  واأق�������ش���ام���ه 
وال��دول��ي��ة وجمالت  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

ت�����ويل الأم�������ن ال���غ���ذائ���ي اأول����وي����ة 
التنموية  خططها  �شمن  ك��رى 
ومن هنا ياأتي اهتمامها بالزراعة 
الأ�شاليب  اأح�������دث  وا����ش���ت���خ���دام 
للنهو�س  والتكنولوجية  العلمية 
اإىل  م�شريا  انتاجيتها  وزي��ادة  بها 
اأن م���ا ي���ق���وم ب���ه امل���رك���ز ال����دويل 
اإميان دولة  امللحية يوؤكد  للزراعة 
الطريق  ه��و  العلم  ب���اأن  الإم����ارات 

" الغاف" التي  �شجرة  ب��زراع��ة   -
ت��ت��م��ي��ز ب���ق���درت���ه���ا ال���ك���ب���رية على 
والبيئية  املناخية  الظروف  حتمل 
مواجهتها  يف  وال�شمود  ال�شعبة 
تاريخ  يف  خا�شة  رمزية  وتكت�شب 

دولة الإمارات وتراثها وهويتها.
املنطقة  ����ش���م���وه  ج����ول����ة  ���ش��م��ل��ت 
اأ�شجارا  ت�����ش��م  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة 
واأج���ري���ت عليها  م��ت��ن��وع��ة زرع����ت 

لإيجاد  العلمي  والبحث  والبتكار 
تواجه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح���ل���ول 
الرتبة  وم�شاكل  امللحية  ال��زراع��ة 
جمال  يف  حديثة  اأ�شاليب  وابتكار 
ال�شتخدام الأمثل للمياه يف املجال 
الزراعي، وتطوير �شاللت زراعية 
الظروف  م��ع  التكيف  على  ق���ادرة 

البيئية واملناخية ال�شعبة.
و ق���ال ���ش��م��وه اإن دول����ة الإم�����ارات 

عمله..اإ�شافة اإىل خططه البحثية 
ف��ي��م��ا يتعلق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة خ��ا���ش��ة 
امل�شتدامة  الإدارة  حول  بالأبحاث 
الري،  وكفاءة  الطبيعية،  للموارد 
واملحا�شيل  بعد  عن  وال�شت�شعار 
املتكيفة مع املناخ واأبحاث اجلينوم 

ملحا�شيل اأكرث �شحة وغريها.
و اأثنى �شموه على جهود العاملني 
يف املركز و الدور املهم الذي يقوم 

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�����دويل  امل����رك����ز  اهلل"  "حفظه 
اإمارة  يف  "اإكبا"  امللحية  للزراعة 
بالبحوث  ي��خ��ت�����س  ال����ذي  و  دب���ي 
تعزيز  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال���زراع���ي���ة 
الإنتاجية الزراعية وا�شتدامتها يف 
البيئات املاحلة والهام�شية..وذلك 
يف اإطار جولت �شموه امليدانية يف 

خمتلف اإمارات الدولة.
����ش���م���وه لدى  ا����ش���ت���ق���ب���ال  ك�����ان يف 
.. م��ع��ايل مرمي  امل���رك���ز  و���ش��ول��ه 
املهريي  ح��ارب  �شعيد  بنت حممد 
و  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزي���رة 
�شعادة رزان املبارك الع�شو املنتدب 
رئي�شة  اأب��وظ��ب��ي  يف  البيئة  لهيئة 
ال��دويل حلماية الطبيعة  الحت��اد 
امل����رك����ز  اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
)اإكبا(  امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال����دويل 
والدكتورة طريفة الزعابي املدير 
ال��ع��ام ب��الإن��اب��ة للمركز وع��دد من 

امل�شوؤولني يف املركز.
و ق���ام ���ش��م��وه يف ب��داي��ة ج��ول��ت��ه - 
العاملي  ال��ب��ي��ئ��ة  ي����وم  م���ع  ت���زام���ن���ا 

التحديات  مع  للتعامل  الأ�شا�شي 
خمتلف  يف  الب�شرية  ت��واج��ه  التي 
الزراعة  مقدمتها  ويف  امل���ج���الت 

واملياه.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأع����رب  و 
حممد بن زايد اآل نهيان يف ختام 
يف  للعاملني  متنياته  ع��ن  جولته 
التوفيق  عليه  وال��ق��ائ��م��ني  امل��رك��ز 
وحثهم على موا�شلة العمل لرفد 
اخلطط الوطنية يف جمال الزراعة 
والأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وامل���ي���اه مبزيد 
م��ن الأف��ك��ار والب��ت��ك��ارات املهمة. 
رافق �شموه خالل اجلولة.. �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
الفريق  و  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  ���ش��م��و  و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حمدان بن 

حممد بن زايد اآل نهيان.
يتبع
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"حفظه اهلل" يف اإكبا " .. م�شرية 
القيادة  تقدمه  ال��ذي  الدعم  اإىل 
اأك��رث من عقدين  للمركز خ��الل 

من الزمن".
اأف�شل  وف��ر  املركز  اأن  اأ�شافت  و   
التي  امللحية  الزراعات  ممار�شات 
ط��وره��ا خ����راوؤه وق��دم��ه��ا لأكرث 

اأن��ظ��م��ة اإن���ت���اج اأغ���ذي���ة م��ب��ت��ك��رة و 
منخف�شة التكلفة وقابلة للتكرار 
كبري  ا�شتخدام  على  تعتمد  ل  و 
ال���ق���درة على  ل��ل��ط��اق��ة و ل��دي��ه��ا 
املتدهورة"..  الرتبة  مع  التكيف 
موؤكدة اأن )اإكبا( �شيوا�شل تطوير 
التقنيات الزراعية التي ت�شهم يف 

والعطاء خالل الفرتة املقبلة.
ال���ذي  اأن م���رك���ز )اإك����ب����ا(  ي���ذك���ر 
يف  جن����ح   1999 ع�����ام  ت���اأ����ش�������س 
الأعوام  مر  على  مكانته  تر�شيخ 
و�شريكا  ل��ل��ت��م��ي��ز  ع��امل��ي��ا  م���رك���زا 
التنمية يف  اأج���ل  م��ن  ال��ب��ح��ث  يف 

مناطق خمتلفة.

عمليات البحث والتطوير ب�شورة 
متوا�شلة وفعالة.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���ش��ع��ادة رزان 
�شياق  يف  املبارك.."اإنه  خليفة 
تغري املناخ هناك حاجة ما�شة اإىل 
من  اأك��رث  البحوث  يف  ال�شتثمار 
اأج��ل تطوير  اأي وق��ت م�شى من 

من 30 األف مزارع.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���ر ال��ع��ام��ل��ون يف 
ل��ل��زراع��ة امللحية  ال����دويل  امل��رك��ز 
ب����زي����ارة �شاحب  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن 

ال�شمو رئي�س الدولة .
اأن الزيارة ت�شكل دفعة   موؤكدين 
العمل  م��ن  مل��زي��د  ق��وي��ة  معنوية 

حتقيق الأمن الغذائي".
الدكتورة  اأع����رب����ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
�شكرها  ع���ن  ال���زع���اب���ي  ط��ري��ف��ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل���زي���ارة 
حممد بن زايد اآل نهيان للمركز 
نرحب  اأن  "ي�شعدنا   : وق���ال���ت 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ب�شاحب 

م��ع��ايل مرمي  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
زيارة  اإن   .. امل��ه��ريي  حممد  بنت 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
الدويل  " للمركز  اهلل  " حفظه 
ل��ل��زراع��ة امل��ل��ح��ي��ة.. ت��وؤك��د مدى 
احلر�س والهتمام والدعم الذي 
ملنظومة  الر�شيدة  قيادتنا  توليه 
وما  والبتكار  والتطوير  البحث 
ركيزة  م��ن  املنظومة  ه��ذه  متثله 
اإ�شرتاتيجية لتحقيق م�شتهدفات 
اأف�شل  م�شتقبل  اأج��ل  من  دولتنا 

لالأجيال احلالية واملقبلة.
التغري  وزارة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
امل�����ن�����اخ�����ي وال�����ب�����ي�����ئ�����ة حت����ر�����س 
" وال�شركاء  " اإكبا  مع  بالتعاون 
القطاعني  يف  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
على  واخل��������ا���������س،  احل�����ك�����وم�����ي 
والتطوير  البحث  ق��درات  تعزيز 
العمل  وت��رية  لتحفيز  والب��ت��ك��ار 
املناخي، وا�شتك�شاف حلول جديدة 
الغذائي..  الأم����ن  ت��ع��زي��ز  ت��دع��م 
يبذلها  التي  اجلهود  على  واأثنت 
"اإكبا" لدعم وتعزيز  فريق عمل 

تطوير  ع�����لى  )اإك���ب���ا(  ي������ركز 
خ�شي�شا  م�����ش��م��م��ة  ح��ل�����������������������ول 
مع  وي��ع��م��ل  ال��ه��ام�����ش��ي��ة  للبيئات 
بلدا،   50 م���ن  اأك����رث  يف  ���ش��رك��اء 
م���ا مي��ك��ن��ه م���ن ال����ش���ت���ف���ادة من 
جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة وم��ت��ن��وع��ة من 
اأكر  ت���اأث���ري  لتحقيق  اخل�����رات 

على اأر�س الواقع .
التنموية  اأب��ح��اث��ه  امل��رك��ز  ن��ف��ذ  و 
وبراجمه يف اأكرث من 40 بلدا يف 
الأو�شط  وال�شرق  الو�شطى  اآ�شيا 
اآ�شيا  اأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب  و���ش��م��ال 
وجنوب القوقاز، واأفريقيا جنوب 
ال�شحراء واأ�شهم بتطوير واإدخال 
24 تقنية و حم�شول اإىل حوايل 
30 بلدا، �شواء من خالل تطوير 
الأمناط اجلينية املح�شنة للكينوا 
حلول  تطوير  اأو  وال�شاليكورنيا، 

مراقبة اجلفاف.
و يف اإطار برنامج املوارد الوراثية 
النباتية، وزع )اإكبا( ما يقرب من 
العلماء  على  بذور  عينة   9000
امل�شلحة  واأ���ش��ح��اب  وامل���زارع���ني 

الآخرين يف 57 بلدا.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان ملك 
ال�سويد باليوم الوطني لبلده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ملك  غو�شتاف  ع�شر  ال�شاد�س  ك���ارل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

ال�شويد مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة اإىل 

امللك كارل ال�شاد�س ع�شر غو�شتاف.
و بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة 

اإىل معايل ماجدالينا اأندر�شون رئي�شة وزراء مملكة ال�شويد.

رئي�س الدولة ياأمر با�ستكمال جميع طلبات املنح الإ�سكانية لل�سنوات ال�سابقة �سمن 
برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان مببلغ 2.3 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
رئي�س الدولة حفظه اهلل با�شتكمال جميع طلبات املنح 
الإ�شكانية لل�شنوات ال�شابقة �شمن برنامج ال�شيخ زايد 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  خ��الل  م��ن  لالإ�شكان 
.. وذل���ك يف  2.3 مليار دره���م  ال��دول��ة مببلغ ح���وايل 
الأ�شري  ال���ش��ت��ق��رار  تعزيز  على  �شموه  ح��ر���س  اإط���ار 
م�شتوى  ورف���ع  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  وت��وف��ري  للمواطنني 

جودة احلياة لهم وحتقيق �شعادتهم.
املزروعي  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد  �شهيل  ق��ال معايل  و 
�شاحب  م��ب��ادرة  اإن   .. التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر 
بجميع  تكفلت  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
طلبات املنح الإ�شكانية املوجودة حالياً �شمن " برنامج 
ال�شيخ زايد لالإ�شكان " لتنفذ خالل ال�شنوات اخلم�س 
املنح  م�شتحقي  طلبات  ت�شمل  اأنها  مو�شحاً  القادمة.. 
ال�شكنية �شمن �شروط "برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان" 

وتت�شمن اإن�شاء امل�شاكن وا�شتكمالها و�شيانتها.

متابعة  جلنة  م��ع  �شتعمل  ال����وزارة  اأن  معاليه  اأك���د  و 
لتنفيذ  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مبادرات  تنفيذ 
اأمر �شموه خالل خطة الرنامج اخلم�شية.. مو�شحاً 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهتمام  جت�شد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن 
حممد بن زايد اآل نهيان و حر�شه على رعاية احتياجات 
املواطنني وتطلعاتهم نحو توفري �شبل العي�س الكرمي 
للقرو�س  ال���وزارة  م�شروع  �شتكمل  واأن��ه��ا  رفاهيتهم  و 

الذي اعتمده جمل�س الوزراء وجرى الإعالن عنه.
اهتمامات  قمة  على  ي��اأت��ي  امل��واط��ن  اإن  معاليه  ق��ال  و 

اأولويات  ���ش��دارة  الإ���ش��ك��ان يف  م�����ش��اري��ع  اإن  و  ال��ق��ي��ادة 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  يد  على  تاأ�شي�شها  منذ  الدولة 
�شار على  " و  ث��راه  " طيب اهلل  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
نهجه ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان" رحمه اهلل " و 
الذي جعل حت�شني جودة حياة املواطن جوهر خطط 
م�شاريع  تنفيذ  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��دول��ة..  يف  التنمية 
الإ�شكان يعد اأحد اأهم الإجنازات املتميزة التي حققتها 
دول���ة الإم�����ارات، وث��م��رة م��ن ث��م��رات الحت���اد وحموراً 

مهماً يف عملية التنمية ال�شاملة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شلطت  العاملي،  البيئة  بيوم  احتفاًء 
�شندوق  لال�شتثمار،  مبادلة  �شركة 
اأبوظبي،  يف  ال�����ش��ي��ادي  ال���ش��ت��ث��م��ار 
امل�شتمرة  امل���ج���ه���ودات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
بالتعاون  حققتها  ال��ت��ي  والإجن�����ازات 
م���ع ���ش��رك��ائ��ه��ا: ���ش��ن��دوق حم��م��د بن 
احلية،   الكائنات  على  للحفاظ  زاي��د 

وجمعية الإمارات للطبيعة.
 ،2021 التزمت مبادلة يف عام  فقد 
 1.5 ق��دره��ا  �شنوية  منحة  ب��ت��ق��دمي 
بن  ل�����ش��ن��دوق حم��م��د  م��ل��ي��ون دولر 
الكائنات  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  زاي������د 
احل���ي���ة. وت���ه���دف ه����ذه امل��ن��ح��ة التي 
مت��ت��د ل��ث��الث ���ش��ن��وات، ل��دع��م جهود 
ال�����ش��ن��دوق ال���رام���ي���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال����ن����ب����ات����ات واحل������ي������وان������ات امل����ه����ددة 
ب��الن��ق��را���س يف اأف��ري��ق��ي��ا واآ���ش��ي��ا، مع 
الرتكيز على العديد من امل�شاريع يف 
الدول التي ملبادلة و�شركاتها عمليات 
�شاهمت  الإم������ارات،  دول���ة  ف��ي��ه��ا. ويف 
الإمارات  جمعية  مع  مبادلة  �شراكة 
للطبيعة، يف حت�شني البيئة الطبيعية 
على كوكب الأر���س من خالل جهود 

الإ�شالح املناخي.
ق��ال حميد عبداهلل  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
للمجموعة،  الرئي�س  نائب  ال�شمري، 
الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون املوؤ�ش�شية 
مبادلة  يف  "نحن  الب�شرية:  وامل���وارد 
اأ���ش��ي��اًل من  نعتر ال�����ش��راك��ات ج����زءاً 
حماية  مهمة  نعتر  كما  عملنا،  نهج 
اأولوياتنا.  اأه���م  م��ن  الأر������س  ك��وك��ب 
ت���ق���و م����ب����ادل����ة ب�������دور م���ه���م يف رف���ع 
البيئة.  على  احلفاظ  باأهمية  الوعي 
�شوف  م�����ش��وؤوًل،  م�شتثمراً  وبو�شفنا 
نوا�شل توجيه مواردنا نحو امل�شاريع 
جهدنا  ق�شارى  و�شنبذل  امل�شتدامة، 
لالأجيال  اأف�شل  مل�شتقبل  للتاأ�شي�س 

القادمة."

الع�شو  املبارك،  رزان  قالت  وبدورها، 
املنتدب لكل من هيئة البيئة- اأبوظبي 
و���ش��ن��دوق حم��م��د ب��ن زاي����د حلماية 
هذه  حققت  "لقد  احل��ي��ة:  ال��ك��ائ��ن��ات 
ال�شراكة بني مبادلة و�شندوق حممد 
بن زايد حلماية الكائنات احلية نتائج 
باهرة خالل فرتة ق�شرية مل تتجاوز 
العثور  مت  ف��ق��د  ب��ق��ل��ي��ل.  اإل  ال�����ش��ن��ة 
كائنات حية ظلت خمتفية على  على 
بيانات  جتميع  مت  كما  ع��ق��ود.  م��دى 

واختفاء  وج��ود  ح��ول  الأهمية  بالغة 
�شيمّكن  الذي  الأمر  احلية،  الكائنات 
خطط  وتطبيق  تطوير  من  العلماء 
فعالة للمحافظة على البيئة. كذلك 
مت اإ�شراك املجتمعات املحلية يف جهود 
امل��ح��ل��ي��ة واحلفاظ  ال��ك��ائ��ن��ات  ح��م��اي��ة 
على بيئتها الطبيعية. وبالإ�شافة اإىل 
م��ا ت��ق��دم، �شاهمت ه��ذه ال�����ش��راك��ة يف 
العاملني يف جمال احلفاظ  م�شاعدة 
على البيئة يف املجتمعات املحلية على 

اأعانت  كما  املهنية  ق��درات��ه��م  تطوير 
على  الربحية  غري  املحلية  املوؤ�ش�شات 
تطبيق برامج تهدف للمحافظة على 

البيئة."   
م�شطفى  ليلى  ق��ال��ت  جانبها،  وم��ن 
جلمعية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اللطيف،  عبد 
�شراكتنا  "تدخل  للطبيعة:  الإم��ارات 
م���ع م���ب���ادل���ة ع���ام���اً ج����دي����داً، نتطلع 
امل�شاهمات  م��ن  امل��زي��د  ل��ت��ق��دمي  ف��ي��ه 
ل��دع��م ال���ت���زام دول����ة الإم�������ارات نحو 

ال���دول الأط����راف يف اتفاقية  م��وؤمت��ر 
املناخ  لتغري  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم 
ذات  "COP.28"وال�شيا�شات 
ا�شرتاتيجية  ودع����م  ب��امل��ن��اخ،  ال�����ش��ل��ة 
نحن  اخل�����ش��راء.  للتنمية  الإم�����ارات 
نعمل �شوياً على تطوير حلول ت�شاهم 
الطبيعية  ب��ي��ئ��ت��ن��ا  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
ب��رن��ام��ج رواد  اإط����ار  ال��ف��ري��دة، �شمن 
التغيري. ول �شك اأن ال�شراكات القوية 
وامل�شتدامة تلعب دوراً رئي�شياً يف ذلك، 

وباإمكاننا اإحداث تاأثري اإيجابي كبري 
من خالل ا�شتثمار الإمكانات الفريدة 

لل�شركاء."
تركز مبادلة، من خالل �شراكتها مع 
"�شندوق حممد بن زايد للمحافظة 
الدول  ع��ل��ى  احلية"،  ال��ك��ائ��ن��ات  ع��ل��ى 
فيها،  عمليات  و�شركاتها  ملبادلة  التي 
حتديات  تواجه  التي  ال��دول  وخا�شة 
م��ث��ل غينيا  امل���ج���ال،  ه����ذا  ك���ب���رية يف 
ففي  وغريها.  وتايالند  واإندوني�شيا 

حلماية  الأم����وال  توجيه  يتم  غينيا 
بالنقرا�س،  م��ه��ددة  بحرية  كائنات 
مثل ال�شالحف البحرية، والدولفني 
الأط��ل�����ش��ي الأح�����دب، وخ����راف البحر 

الأفريقية. 
توظيف  ي����ت����م  اإن����دون����ي���������ش����ي����ا،  ويف 
النظام  اأج����ل ح��م��اي��ة  م���ن  ال��ت��م��وي��ل 
ال�شعب  وخ��ا���ش��ة  ال��ب��ح��ري،  ال��ب��ي��ئ��ي 
امل��رج��ان��ي��ة والأع�������ش���اب ال��ب��ح��ري��ة يف 
البيئة  م�شيق ماكا�شار، وكذلك دعم 

احل��ي��وي��ة ال��ري��ة م��ن خ���الل حماية 
اأت�شيه.  مقاطعة  يف  ال��ري��ة  القطط 
على  الدعم  فيرتكز  تايالند،  يف  اأم��ا 
حماية "الطيور اخلوا�شة" املهاجرة، 
وخ���ا����ش���ة ط���ائ���ر اخل�������ش���ر امل���رق���ط، 
ال�شهول  فيها يف  تعي�س  التي  والبيئة 
�شمال  يف  املانغروف  وغابات  الطينية 
ذو  القند�س  وك��ذل��ك  ت��اي��الن��د،  خليج 
اإ���ش��اف��ة لكائنات حية  ال��ن��اع��م،  ال��ف��رو 
اأخرى تعي�س يف املياه العذبة يف متنزه 

كاينج كرا�شان الوطني.
جت�شد هذه ال�شراكة التزم مبادلة بنهج 
ال�شتثمار امل�شوؤول الذي يحقق نتائج 
اتفاقية  اأول  وهي  م�شوؤولة،  اإيجابية 
املنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن 
واجلهات  ال�������ش���رك���ات  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اون 
بهدف  البيئة،  على  باحلفاظ  املعنية 
حماية التنوع البيولوجي واحلد من 
احلية  الكائنات  تهدد  التي  املخاطر 

والبيئة املحيطة.
مبادلة  ت��ع��م��ل  الإم��������ارات،  دول����ة  ويف 
ال��ت��ع��اون املمتدة  م���ن خ���الل ع��الق��ة 
على  للطبيعة،  الإم���ارات  جمعية  مع 
احلفاظ على الرتاث الطبيعي املحلي 
حتديات  وم��واج��ه��ة  البيئي  وال��ت��ن��وع 
التغري املناخي وجودة الهواء، وخف�س 
وزي������ادة كفاءة  ال���ك���رب���ون،  ان��ب��ع��اث��ات 
املتجددة،  ال��ط��اق��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ط��اق��ة 
وغ��ري ذل��ك من الأول��وي��ات. وت�شاهم 
يف  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التطوعية  ال��رام��ج 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ود امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة 
املجتمع  لأف��راد  الفر�شة  توفر  حيث 
املختلفة،  امل����ب����ادرات  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
الأم��ر ال��ذي يتيح لهم يف ذات الوقت 

الرتقاء بقدراتهم القيادية.  
وت�������������ش������اه������م ه������������ذه ال�������������ش������راك������ات 
حتقيق  يف  واملبادرات  ال�شرتاتيجيات 
تغيري  لتحقيق  الرامية  مبادلة  روؤية 
اإيجابي وتاأثري م�شتدام يف املجتمعات 

التي تعمل وت�شتثمر فيها.

•• دبي-وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً 
واخلارجية  الداخلية  الأن�شطة  من 
واأط�����ل�����ق�����ت ح���م���ل���ة ت����وع����وي����ة عر 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ���ش��ف��ح��ات��ه��ا 
املجتمع  اأف��راد  لت�شجيع  الجتماعي 
الكهرباء  ا���ش��ت��ه��الك  ت��ر���ش��ي��د  ع��ل��ى 
م�شتدامة  �شلوكيات  وتبني  وامل��ي��اه 
البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ت�����ش��اه��م 
ال�شتفادة  مثل  الطبيعية  وامل����وارد 
وا�شتخدام  الرقمّية  اخل��دم��ات  م��ن 
املركبات الكهربائية وتركيب الألواح 
ال�شم�شية وزراعة الأ�شجار والتقليل 
من ا�شتهالك البال�شتيك ملا له من 
البيئي  ال��ن��ظ��ام  ك��ب��رية على  اأ���ش��رار 
البيئة  ي��وم  بالتزامن مع  ذل��ك  ج��اء 
العاملي الذي يوافق 5 يونيو من كل 
عام ويقام هذا العام حتت �شعار "ل 

منلك �شوى اأر�س واحدة".

كما نظم مركز البتكار التابع للهيئة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  �شمن جم��ّم��ع حممد 
م��ك��ت��وم ل��ل��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة حملة 
باملجّمع  املحيطة  للمنطقة  تنظيف 
الريا�شي  بالتعاون مع جمل�س دبي 
وامل�شاركني يف �شباق "األرتا ماراثون 

و�شركة  "دل�شكو"  و�شركة  املرموم" 
جروب". "فيت 

الطاير  حممد  �شعيد  معايل  واأك���د 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
�شرورة  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
اإ�����ش����راك ك���اف���ة اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع يف 

احل���ف���اظ  اإىل  ال����رام����ي����ة  اجل����ه����ود 
ع��ل��ى امل�������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وامل���وائ���ل 
واحلد  البيولوجي  والتنوع  البيئية 
الناجتة  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  ال���ت���اأث���ريات  م���ن 
امل�شّرة  اخل��اط��ئ��ة  امل��م��ار���ش��ات  ع���ن 
اأ�ش�س  تر�شيخ  يف  ي�شهم  مبا  بالبيئة 

دبي  اإم�����ارة  يف  البيئية  ال���ش��ت��دام��ة 
املطلوبة  البيئية  ال�شحة  و���ش��م��ان 

للحفاظ على جودة احلياة.
ال��ط��اي��ر ان العامل  واأ����ش���اف م��ع��ايل 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  ي��ت�����ش��ارك 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  يف  ون���دع���م  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الوطنية  اجل�����ه�����ود  دب�������ي  وم�����ي�����اه 
ال�شتدامة  جم�����ال  يف  وال���ع���امل���ي���ة 
البيئية و�شمان عامل اأكرث ا�شتدامة 
لأج��ي��ال��ن��ا ال���ق���ادم���ة ان�����ش��ج��ام��اً مع 
كلمات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل:"م�شري الدول واحد 
ميكن  ول  م��ت�����ش��اب��ك..  وم�شتقبلنا 
املنظومة  ع����ن  مب���ع���زل  ن��ع��م��ل  اأن 
ال��ع��امل��ي��ة حل��م��اي��ة وط����ن ع���امل���ي هو 
الأر�س". وتعمل الهيئة على تعزيز 
البيئية  ال�شتدامة بجميع جوانبها 
والجتماعية والقت�شادية لتحقيق 

الكربوين  احل����ي����اد  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
دبي واأهداف الأمم  لإمارة   2050
لعام  امل�����ش��ت��دام��ة  للتنمية  امل��ت��ح��دة 

.2030
اأطلقت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  م��ع��ال��ي��ه  وت���اب���ع 
كل  �شملت  رائدة  وم�شاريع  مبادرات 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  تقنيات 
اأب���رز م�شروعاتها يف  وم��ن  دب���ي.  يف 
هذا املجال جمّمع حممد بن را�شد 
اأكر  ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل 
موقع  يف  ال�شم�شية  للطاقة  جممع 
واح�����د ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وفق 
نظام املنتج امل�شتقل. و�شتبلغ قدرته 
الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول 
قال  ج���ان���ب���ه  م����ن   ".2030 ع�����ام 
التنفيذي  ديفيد �شتوكتون الرئي�س 
البيئة  ي���وم  ان  "دل�شكو"  ل�����ش��رك��ة 
غالية  �شنوية  مبادرة  يعتر  العاملي 
جهود  خالله  تت�شافر  قلوبنا  على 
اجلهات التي تت�شارك الأهداف ذاتها 

مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية 
دبي و�شباق "األرتا ماراثون املرموم" 
لإحداث فرق يف كوكبنا الذي يتعني 
اأن ندرك اأننا ل منلك  علينا جميعاً 
غ����ريه ول��ي�����س ل��دي��ن��ا ����ش���وى اأر�����س 
م�شوؤولياتنا  ن��ت��ح��ّم��ل  واأن  واح�����دة 
املجتمع  م��ن  اأو���ش��ع  طيف  لت�شجيع 
على اإج��راء التغيري ال��الزم حلماية 
وتعك�س  عليها.  وامل��ح��اف��ظ��ة  البيئة 
مبادرتنا القائمة على اجلري وجمع 
النفايات يف الوقت ذاته التزام دل�شكو 
لي�س  البيئية  ب��ال���ش��ت��دام��ة  ال��ك��ب��ري 
ال�شباب  وت�شجيع  ب��ل  فح�شب  ه��ذا 

وحتفيزهم على اتخاذ زمام القيادة 
لإحداث الفرق.

بورنفنت�شر مدير  دانيل  قال  بدوره 
املرموم" اإن  م��اراث��ون  "األرتا  �شباق 
وموطناً  ن��ظ��ام��اً  ت��ع��ت��ر  ال�����ش��ح��راء 
بيئياً ثميناً يتعني حمايته واملحافظة 
ع���ل���ي���ه. ومت����ت����از حم���م���ي���ة امل����رم����وم 
الطبيعي  ب��ج��م��ال��ه��ا  ال�����ش��ح��راوي��ة 
الأخ���اذ كما اأن��ه��ا ج��زء ج��وه��ري من 
للمنطقة  ال��غ��ن��ي  ال��ث��ق��ايف  ال�����رتاث 
جميعاً  ن��ع��م��ل  اأن  ال�����ش��روري  وم���ن 
لالأجيال  الإرث  ه���ذا  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 

احلالية وامل�شتقبلية.

بالتعاون مع �سندوق حممد بن زايد حلماية الكائنات احلية وجمعية الإمارات للطبيعة

مبادلة حتتفل بيوم البيئة العاملي وت�سلط ال�سوء على جهودها حلماية البيئة حمليًا وعامليًا

 كهرباء ومياه دبي حتتفي بيوم البيئة العاملي 

معهد ال�سارقة للرتاث يبحث اأوجه التعاون الثقايف مع مقدونيا 
•• ال�شارقة-وام: 

معهد  رئي�س  امل�شلم  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  بحث 
عبد  �شعادة  املعهد  مبقر  لقائه  خ��الل  ل��ل��رتاث  ال�شارقة 
ال�شمالية  مقدونيا  جمهورية  �شفري  ميميدي  ال��ق��ادر 
لدى الدولة خمتلف اأوجه التعاون الثقايف مع الفعاليات 
يف  وامل�شاركة  ال�شمالية  مقدونيا  جمهورية  يف  الثقافية 

الفعاليات والأن�شطة الثقافية والرتاثية املتنوعة.
اأوجه  خملتف  ت��ن��اول  اللقاء  ان  امل�شلم  الدكتور  واأو���ش��ح 
التعاون من اأجل املزيد من الأن�شطة والرامج الثقافية 

وامل�شاركة فيها �شواء يف ال�شارقة اأو يف مقدونيا ال�شمالية 
التي  العملية  املقرتحات  م��ن  الكثري  على  الت��ف��اق  ،ومت 
ت�شهم يف تعزيز وتر�شيخ العالقات الثقافية بني اجلانبني 
اإ�شافة اإىل م�شاركة بع�س اجلهات يف عر�س املخطوطات 
والوثائق العربية يف مقدونيا ال�شمالية و طباعة معجم 
اأ�شار  ب���دوره  البلقانية.  اللغات  يف  العربية  اللغة  ت��اأث��ري 
�شعادة عبد القادر ميميدي اإىل اهمية التعاون مع معهد 
ال�شوؤون  خمتلف  ا�شتعرا�س  مت  حيث   ، للرتاث  ال�شارقة 
ت��ع��زي��ز العالقات  ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة وال���ش��ت��م��رار يف 
وتبادل التجارب واخلرات والأفكار واملبادرات واملعارف .

الإمارات تقود عملية دولية ملكافحة غ�سل الأموال و التهرب 
ال�سريبي والقب�س على �ساجناي �ساه

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل عبداهلل بن �شلطان بن عواد النعيمي وزير العدل 
اعتقال  اإن  وق��ال  دوليا  تعاونا  تتطلب  الدولية  اأن اجلرمية 
غ�شل  و  �شريبي  احتيال  ق�شية  به يف  امل�شتبه  �شاه  �شاجناي 
اأموال بقيمة 1.7 مليار دولر يف الدمنارك جاء بعد ا�شتالم 
مذكرة توقيف دولية �شادرة عن ال�شلطات الدمناركية الأمر 
الذي ي�شري بو�شوح اإىل ا�شتمرار الإم��ارات العربية املتحدة 

يف التعاون الوثيق و العمل مع ال�شركاء الدوليني من اأجل 
املالحقة الدولية للجرمية.

و اأو�شح معاليه يف ت�شريح له ب�شاأن القب�س على �شاجناي �شاه 
اأنه على مدى العامني املا�شيني عملت ال�شلطات الإماراتية 
قوية  جمموعة  حل�شد  الدمناركية  نظريتها  مع  كثب  عن 
25 طلب م�شاعدة  تنفيذ  الق�شية ومت  ه��ذه  الأدل��ة يف  من 
ب�شاأن  وال��دمن��ارك  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��ني  قانونية 
هذه الق�شية على وجه اخل�شو�س. و اأكد معاليه اأن التزام 

دولة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون امل�شرتك يتمثل يف 
مار�س  يف  ال��دمن��ارك  مع  املوقعة  املجرمني  ت�شليم  اتفاقية 
2022 وهي واحدة من 37 اتفاقية مت توقيعها يف ال�شنوات 
الأخرية و تعتزم الإمارات العربية املتحدة توقيع املزيد من 
الإمارات  اأن  �شدد معاليه على  و  ال�شاأن.  التفاقيات يف هذا 
العربية املتحدة تعمل على احباط اجلرمية املنظمة بجميع 
الدويل  املايل  النظام  الدولة و دعم نزاهة  اأ�شكالها حلماية 

وذلك يف اإطار من التعاون الدويل مع ال�شركاء".
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••ال�شارقة-وام: 

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
�شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأم�س،  ال�شارقة، �شباح  الأعلى حاكم 
م�شوؤويل  م��ن  وع���دداً  ال�شارقة،  جامعة  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 
اجل��ام��ع��ة. وت��ب��ادل �شموه خ��الل ال��ل��ق��اء الأح���ادي���ث ح��ول ع��دد م��ن املو�شوعات 

يف  اجلامعة  تقدم  ا�شتمرار  يف  امل�شاهمة  �شاأنها  من  والتي  والأكادميية  العلمية 
كافة املجالت العلمية والأكادميية والبحثية.

الرامج  يف  بالتو�شع  املتعلقة  امل�شتقبلية  اجل��ام��ع��ة  خطط  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول  كما 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  العلمية  ال�شراكات  وتعزيز  العامة  وامل��راف��ق  الأكادميية 

العلمية العريقة.
وعقب اللقاء تفقد �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة م�شروع املمرات املكيفة اجلديد 

وردهة  واملكتبة  كليات وخمترات  اجلامعة من  مباين  كافة  بني  يربط  وال��ذي 
املطاعم وغريها.

بيئة  يف  ي�شر  بكل  اجلامعة  مرافق  بني  التنقل  فر�شة  للطلبة  امل��م��رات  وتوفر 
اليجابية  بال�شورة  وتنعك�س  ال�شم�س،  وح��رارة  اأ�شعة  من  تقي  ومظللة  مكيفة 

على ا�شتعداد الطلبة للدرا�شة والجتهاد يف اجناز اأعمالهم.
و�شممت املمرات مبا يتنا�شب مع البيئة املعمارية اجلميلة التي تتميز بها جامعة 

ال�شارقة، ومب�شاحات وا�شعة وحواجز زجاجية متكن الطلبة من م�شاهدة كافة 
مرافق اجلامعة وم�شاحاتها اخل�شراء.

والدكتور  ال�شارقة،  النعيمي مدير جامعة  الدكتور حميد جمول  اللقاء  ح�شر 
ال�شحية،  والعلوم  الطبية  الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  حميد  قتيبة 
العامة، وعدد  العالقات  ل�شوؤون  نائب مدير اجلامعة  اجل��روان  وماجد حممد 

من م�شوؤويل اجلامعة.

•• دبي-الفجر:

ماليني   3 دب���ي  ج��ام��ع��ة  خ�ش�شت 
العام  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل���الأب���ح���اث  دره�����م 
بالبحث  اهتمامها  اإط��ار  احل��ايل يف 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  ودوره  ال��ع��ل��م��ي 
وال��������ذي ي���ع���د اأح�������د اأه�������م اأه�������داف 
وياأتي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة 
الرتبية  وزارة  �شيا�شة  �شمن  اأي�شا 
اأهمية  على  اأك���دت  وال��ت��ي  والتعليم 
تخ�شي�س ميزانيات حمددة للبحث 
ال���ع���ل���م���ي يف اجل����ام����ع����ات وامل����راك����ز 

البحثية يف الدولة.

الدكتور  الأ�����ش����ت����اذ  ����ش���ع���ادة  واأك�������د 
رئ��ي�����س جامعة  ال��ب�����ش��ت��ك��ي  ع��ي�����ش��ى 
دب��ي ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على البحث 
العديد  ب���اإج���راء  ال��ع��ل��م��ي وق��ي��ام��ه��ا 
املجالت  يف  العلمية  ال��ب��ح��وث  م��ن 
تخدم  التي  احلديثة  التكنولوجية 
العلمية  الأب����ح����اث  واأن  امل��ج��ت��م��ع 
وهيئتها  اجل��ام��ع��ة  اأج���رت���ه���ا  ال��ت��ي 
جمالت  يف  ن�شرها  مت  الأك��ادمي��ي��ة 
عاملية مرموقة وح�شل بع�شها على 

براءات اخرتاع عاملية.
اإط���ار  يف  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اأن�شاأت  العلمي  بالبحث  اهتمامها 

ع��������ددا م�����ن امل����خ����ت����رات وم����راك����ز 
الف�شاء  خم��ت��ر  وم��ن��ه��ا  ال��ب��ح��وث 
بالتعاون مع مركز حممد بن را�شد 
والطاقة  ال��ق��وى  وم��رك��ز  للف�شاء 
بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي 
ومركز الأمن الإلكرتوين بالتعاون 
الإلكرتوين  لالأمن  دب��ي  مركز  مع 
ومركز الدرا�شات امل�شتقبلية ومركز 
ال��ب��ح��وث وال���ش��ت�����ش��ارات الإداري������ة 
لالبتكار  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  وم���رك���ز 
وري��������ادة الأع�����م�����ال وق���ي���د الإجن������از 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  خمتر  حاليا 
والقيادة الذكية، اإ�شافة اإىل اأن تنوع 

اأع�شاء هيئتها  تخ�ش�شات وخرات 
الأكادميية والبحثية وتوا�شلها مع 
اجلامعات ومراكز الأبحاث العاملية 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وب��ن��ي��ت��ه��ا 
البحوث  لإج���راء  وب��ج��دارة  توؤهلها 

املتطورة كافة.
ال���دك���ت���ور ح�شني  الأ�����ش����ت����اذ  وق������ال 
اجلامعة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  الأح����م����د 
املبلغ  اأن  الأك����ادمي����ي����ة  ل���ل�������ش���وؤون 
ال�����ذي مت ت��خ�����ش��ي�����ش��ه ���ش��ي��ت��م من 
�شيتم  التي  البحوث  متويل  خالله 
م�شروعا   16 �شمن  من  اختيارها 
الهيئة  اأع�����ش��اء  ب��ه��ا  ت��ق��دم  للبحث 

الأكادميية و�شيتم تخ�شي�س 350 
اختياره  يتم  بحث  لكل  دره��م  األ��ف 
وفق �شروط و�شوابط حمددة منها 
اأن يكون �شمن فريق البحث املقرتح 
اإحدى  من  خارجي  اأكادميي  اأ�شتاذ 

اجلامعات املرموقة يف العامل.
ب�����داأت  اجل���ام���ع���ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل يف تلقي 
ال��ت��ي يعتزم  م�����ش��روع��ات الأب���ح���اث 
تنفيذها  الأكادميية  الهيئة  اأع�شاء 
واملطلوب متويلها، وتقدم الأ�شاتذة 
مب�شاريع  اجل���ام���ع���ة  ك���ل���ي���ات  م����ن 
حمددة واأنه مت اإر�شال هذه امل�شاريع 

جامعات  يف  خارجيني  مقيمني  اإىل 
لإقرارها  ومرموقة  معروفة  عاملية 
م��ع اجل��ام��ع��ة وح��ت��ى ت��ك��ون عملية 
جلودتها  ط��ب��ق��ا  الأب����ح����اث  اخ��ت��ي��ار 
العلمية وما  الناحية  واأهميتها من 

�شت�شيفه يف هذه املجالت.
اأن ت��ق��دمي الأب��ح��اث مت  ول��ف��ت اإىل 
الأبحاث  تقييم  و�شيتم  "اونالين" 
بالطريقة نف�شها اأي�شا وبعد اختيار 
اجلامعة  ���ش��ت��ق��وم  ال���ت���ي  الأب����ح����اث 
اإجنازها  يف  ال��ب��دء  �شيتم  بتمويلها 

اعتبارا من �شبتمر املقبل.
الأب����ح����اث  جم������الت  اأن  واأ������ش�����اف 

����ش���م���ل���ت ال����ع����دي����د م�����ن امل����ج����الت 
املتطورة التي ترثي البحث العلمي 
م�شاريع  وم��ن��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع  وت���خ���دم 
علوم  وال��ط��اق��ة،  ال��ق��وى  هند�شة  يف 
هند�شة  املعلومات،  تقنية  البيانات، 
احل���ا����ش���ب���ات، الأم�����ن الإل����ك����رتوين، 

القوانني  ال�������ش���خ���م���ة،  ال���ب���ي���ان���ات 
القيادة،  ذات��ي��ة  بال�شيارات  املتعلقة 
الذكاء  ا���ش��ت��خ��دام  ال��ب��ي��ئ��ة،  ح��م��اي��ة 
الذكية،  امل������دن  يف  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
بعد  عن  للتعلم  الذكي  ال�شتخدام 

وال�شتدامة.

•• ال�شارقة-الفجر:

وجهت "جائزة ال�شارقة لالت�شال 
"املركز  ينظمها  التي  احلكومي"، 
احلكومي"  ل��الت�����ش��ال  ال������دويل 
التابع للمكتب الإعالمي حلكومة 
ال�شارقة، دعوة للجهات احلكومية 
و����ش���ب���ه احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة، 
واملنطقة  الإم�������������ارات  دول�������ة  يف 
فئة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة  ال����ع����رب����ي����ة، 
الت�شال  يف  املنظومات  "اأف�شل 
يف  ا�شتحدثتها  التي  احلكومي"، 
�شمن   ،2022 التا�شعة  دورت��ه��ا 
ملواكبة  املبا�شر"،  "التقدمي  فئات 
الع�شر،  وت�����ط�����ورات  م��ت��ط��ل��ب��ات 
املحلية  املوؤ�ش�شات  جهود  وتكرمي 
اإجنازاتها  ودع�����م  والإق���ل���ي���م���ي���ة، 
التي ت�شهم يف تر�شيخ  واإبداعاتها 
التوا�شل مع اجلمهور امل�شتهدف.

جوائز   4
وت���ت�������ش���م���ن ال����ف����ئ����ة اجل�����دي�����دة 
ا�شتقبال  ي�����ش��ت��م��ر  ج����وائ����ز،   4
 11 فيها حتى  امل�����ش��ارك��ة  امل��ل��ف��ات 
ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل، وت��ر���ش��د ال��ف��ئ��ة يف 
الذي  ال��ت��اأث��ري  العامة  معايريها 
الأن�شطة  اأو  امل��م��ار���ش��ات  اأح��دث��ت��ه 
امل�شاركة،  للموؤ�ش�شات  الت�شالّية 
ومدى و�شوح اخلطط والأهداف 
مببادراتها  اخلا�شة  واملنهجيات 
تعتمد  بحيث  للجائزة،  املر�شحة 
النتائج، ويكون  اأدوات قيا�س  على 
تنتهج  م�شتقبلية  روؤي�����ة  ل��دي��ه��ا 
توظيفات التكنولوجيا يف تطوير 

املبادرة. 
اجلهات  تقييم  يف  اجلائزة  وتركز 
فاعلية  م������دى  ع���ل���ى  امل���ر����ش���ح���ة 
التدريبية  الرامج  اأو  املمار�شات 

نفذتها،  ال����ت����ي  ال����ت����وع����وي����ة  اأو 
مفاهيم  خ�����دم�����ة  يف  ودوره�������������ا 
على  اجل�����م�����اه�����ريي  الت�����������ش�����ال 
الت�شال  وت����اأث����ري  ال����ع����ام،  م����دى 
املر�شحة  اجل��ه��ة  ملوظفي  ال��ف��ّع��ال 
املوؤ�ش�شة،  وخم��رج��ات  نتائج  على 
تراعي  توا�شل  اأ�شاليب  واعتماد 

الختالفات الفردية. 

قطاع املمار�سات
ومت��ن��ح اجل��ائ��زة لأرب��ع��ة قطاعات 
حققت نتائج ملمو�شة يف جمالها، 
اإذ ت�شتهدف اجلائزة الأوىل قطاع 
��ن��ح جلهة حققت  امل��م��ار���ش��ات، ومتمُ
واأدوات  مم���ار����ش���ات  ع���ر  ت����اأث����رياً 
فعالة اعتمدت من خاللها مناهج 
و���ش��اه��م��ت يف حت�شني  الت�������ش���ال، 
�شورة اجلهة على امل�شتوى املحلي 

اأو الإقليمي اأو الدويل. 
��م اجل���ه���ات امل��ر���ش��ح��ة لهذه  ��ق��يَّ وتمُ
ال��ف��ئ��ة ع��ل��ى اأ����ش���ا����س جن��اح��ه��ا يف 

العامة  وروؤيتها  اأهدافها  �شياغة 
مع  ين�شجم  ا�شرتاتيجي  اإط��ار  يف 
اأه�����داف امل��وؤ���ش�����ش��ة، ب��ح��ي��ث يظهر 
بيئة  على  ونتائجها  امل��ب��ادرة  اأث���ر 
العمل، ويتم ت�شخري التكنولوجيا 
والإع�����الم خل��دم��ة اأه���داف���ه���ا، مع 
الفكرة  لتنفيذ  اآل��ي��ة  ا���ش��ت��ح��داث 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  م����ن  �������ش���رع  تمُ

املجتمع. 

قطاع التدريب والتوعية
وتخ�ش�س اجلائزة الثانية لقطاع 
ال��ت��دري��ب وال��ت��وع��ي��ة، حيث متنح 
جلهة ت�شاهم بالأن�شطة التدريبية 
يف  الأك���ادمي���ي���ة  اأو  ال��ت��وع��وي��ة  اأو 
ت��ط��وي��ر ك���ف���اءة م��وظ��ف��ي��ه��ا على 
احلكومي،  الت�������ش���ال  م�����ش��ت��وى 
الفعال  التوا�شل  مفاهيم  ودع���م 
م���ع اجل��م��ه��ور وو���ش��ائ��ل الإع����الم 

واملن�شات الرقمية.
تقييمها  يف  اجل����ائ����زة  وت��ع��ت��م��د 

ل���ه���ذه ال��ف��ئ��ة ع��ل��ى م����دى وج���ود 
اأو  ت���وع���وي���ة  اأو  ت��دري��ب��ي��ة  خ��ط��ة 
اأك���ادمي���ي���ة ���ش��ن��وي��ة، م��ب��ن��ي��ة على 
حاجة املوؤ�ش�شة يف قطاع الت�شال 
اأثر  بروز  ا�شرتاط  احلكومي، مع 
التدريب  ب��رام��ج  حققته  اإي��ج��اب��ي 
التوعية على املوظفني، بحيث  اأو 
ا�شتخدمتها  التي  الو�شائل  تتنوع 
امل���وؤ����ش�������ش���ة ل���رف���ع وع�����ي وك���ف���اءة 
الت�شال  م�شتوى  على  موظفيها 
كما  الرقمية،  وخا�شة  احلكومي 
القيادة  مل���دى دع���م  اأه��م��ي��ة  ت���ويل 

العليا لتلك الرامج.

خدمة ذوي الإعاقة وكبار ال�سن
والرابعة  الثالثة  اجل��ائ��زت��ان  اأم��ا 
فرتتبطان مبنظومات تخدم ذوي 
نحان  متمُ اإذ  ال�شن،  وكبار  الإع��اق��ة 
ومبادرات  اأف���ك���اراً  ت��ق��دم  جل��ه��ات 
وخ���دم���ات م��ب��ت��ك��رة وم��ب��ن��ي��ة على 
وا�شرتاتيجيات  واأه����داف  مناهج 

الت�شال احلكومي، وت�شاعد ذوي 
الفعال  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  الإع���اق���ة 
وال�����ش��ل�����س �����ش����واء ك��م��وظ��ف��ني يف 
وتعتمد  متعاملني.   اأو  املوؤ�ش�شات 
جلنة التحكيم يف اختيارها للجهة 

اجلائزتني  ه���ات���ني  يف  ال���ف���ائ���زة 
ع�����ل�����ى م���������دى ت�����ع�����زي�����ز اخل����ط����ة 
البناء  للتوا�شل  وال�شرتاتيجية 
مع ذوي الإعاقة، والبتكار يف طرح 
اأو خدمة جديدة تقوم على  فكرة 

توا�شلية  واأ�شاليب  ط��رق  اب��ت��داع 
اإ�شافة  احتياجاتهم،  مع  تتنا�شب 
للتطوير  قابلة  اآليات  اعتماد  اإىل 
التكنولوجيا  م����ن  وت�����ش��ت��ف��ي��د 
ن�شبة  قيا�س  واإمكانية  احلديثة، 

التغيري الإيجابي لتطبيق الفكرة 
ع��ل��ى امل��وظ��ف��ني وامل��ت��ع��ام��ل��ني من 

ذوي الإعاقة وكبار ال�شن.

اآلية امل�ساركة و�سروطها   
وت�شتقبل اجلائزة طلبات الرت�شح 
م���ن خ����الل امل���وق���ع الإل����ك����رتوين 
ب�شرط   www.igcc.ae
فيديو  ع���ل���ى  امل���ل���ف  ي�����ش��ت��م��ل  اأن 
تعريفي باملبادرة ل تتجاوز مدته 
ملف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دق��ائ��ق،   5
للمبادرة،  العامة  الفكرة  يو�شح 
املوؤ�ش�شة و�شعارها،  ا�شم  ويت�شمن 
وعنوان التقرير وتاريخ التقدمي، 
املحتويات،  �شفحة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
�شرح  م����ع  امل������ب������ادرة،  وم���ل���خ�������س 
والنتائج  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ح���ول 
والأه������داف وخ��ط��ط ال��ع��م��ل وفق 
املحاور الرئي�شة التي مت حتديدها 
لكل فئة مبا ل يزيد عن 1000 
لفئات  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ك��ل��م��ة، 

الإمارات والوطن العربي.

�سلطان القا�سمي يلتقي رئي�س وم�سوؤويل جامعة ال�سارقة ويتفقد عددا من م�سروعاتها

جامعة دبي تخ�س�س 3 مليني درهم للبحث العلمي العام احلايل

ت�ستهدف اأف�سل املمار�سات والربامج التدريبية واملبادرات الداعمة لأ�سحاب الهمم وكبار ال�سّن

 ال�سارقة للت�سال احلكومي ت�ستحدث 4 جوائز لأف�سل منظومات الت�سال احلكومي حمليًا وعربيًا

Date 6/ 6/ 2022  Issue No : 13562
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance In

Lawsuit No. AJCFICIPOR2021/0004427commercial (Partial)
To Defendant : Marat Talipov
Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 13/06/2022 before the Case 
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First instance 
Office No. (Case Manager Office No.6) personally or through a legal attorney, 
and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents 
within a period not exceeding ten days from the date of the publication and this 
is for consideration of the above-mentioned case as a defendant.
Judicial Services Office 
Iman Ahmed Al-Awadi
//There is a seal reading/ United Arab Emirates/ Ministry of Justice//
Issued on 31-05-2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 6/ 6/ 2022  Issue No : 13562
Legal Notice by Publication to an Execution Debtor

Notice of Payment in the Case No. AJCEXCICPL2022/ 0001116 
«Payment Order»

To : Judgment Debtor : Jahangir Alam Ali Ahmed, in his capacity as Owner of 
Al Zain Building Tools & Hardware Trading Co
Whereas, the judgment of which a copy is attached hereto is issued against you 
for the Execution Creditor : National Paints Factories in the Case mentioned 
hereinabove; Whereas, the Execution Creditor submitted a request for 
executing the said judgment and paid the relevant fees; and Whereas, under the 
judgment, subject of execution, the Court adjudicated an amount totaling AED 
296,067.00 including the charges and expenses, Therefore, you shall execute 
the writ of execution mentioned hereinabove within 15 days from the date on 
which you receive this Notice. Otherwise, the Court will take the procedures of 
compulsory execution against you, as established in the law.
Judge / Wagdi Al-Shazli Bin Ahmed 
Ajman Federal Court 
Civil Court of Execution

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• برلني -وام:

الأملاين  الرملان  مبقر  املجر  جمهورية  رئي�شة  نوفاك  كاتالني  فخامة  التقت 
العاملي  املجل�س  رئي�س  اجل����روان  حممد  ب��ن  اأح��م��د  م��ع��ايل  "البوند�شتاج" 
الذي  الدويل"  برلني  "ملتقى  يف  م�شاركته  خ��الل  وذل��ك  وال�شالم  للت�شامح 
الوطنية  الرملانات  عن  ممثلون  �شنويا  يح�شره  و  الأمل��اين  الرملان  اليه  دع��ا 
يف  اأع�����ش��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���دين  واملجتمع  والق��ت�����ش��اد  والإدارات  واحل��ك��وم��ات 
الرملان الأملاين وم�شوؤولني حكوميني و�شفراء و�شيوف اآخرين من اأكرث من 

دولة.  50
ا�شتعر�س اجلروان خالل اللقاء جهود املجل�س العاملي للت�شامح و ال�شالم حول 
وقيادتها  املجر  ب��دور  واأ���ش��اد  وال�شالم  الت�شامح  قيم  ن�شر  جم��الت  يف  ال��ع��امل 

الداعم مل�شاعي الت�شامح وال�شالم يف اأوروبا وحول العامل.
من جانبها اأ�شادت رئي�شة املجر بجهود املجل�س و رئي�شه يف ح�شد اجلهود الدولية 
لدعم وتعزيز ثقافة الت�شامح وال�شالم. وقد تراأ�س اجلروان وفد املجل�س العاملي 
للت�شامح وال�شالم امل�شارك يف امللتقى واألقى كلمة رحب فيها بامل�شاركني موؤكدا 
اأهمية مثل هذه اللقاءات يف توحيد اجلهود الدولية و دعم احلوار و التفاهم 
وتعزيز ثقافة الت�شامح وال�شالم وهو ما يعمل عليه املجل�س عر برملانه الدويل 
الذي ي�شم اأكرث من 85 دولة و اجلمعية العمومية للت�شامح وال�شالم و التي 
جتمع جهود املنظمات التعليمية واملنظمات الدولية والأف��راد بهدف رفع قيم 

الت�شامح و حتقيق ال�شالم يف العامل.

•• دبي-وام: 

دبي  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  امل��دي��ن��ة  ك�شفت 
و�شديق  م��ت��ك��ام��ل  جم��ت��م��ع  اأول   -
ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف ال�������ش���رق الأو�����ش����ط من 
ديفلوبرز  دامي��ون��د  �شركة  تطوير 
ا�شتق�شائية  درا����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  -ع����ن 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة اأج���رت���ه���ا امل��دي��ن��ة مع 
جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون 
للطبيعة،  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ن��دوق  م���ع 
وقيا�س  البيولوجي  التنوع  لر�شد 
املجّمع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  و�شحته  اأث����ره 
النباتات  ذل����ك  ي�����ش��م��ل  ال�����ش��ك��ن��ي، 
واحل�����ي�����اة ال�����ري�����ة وال����ف����ط����ري����ة ، 
بالتزامن مع الحتفال ييوم البيئه 

العاملي .
�شملت الدرا�شة جمموعة م�شوحات 
م��ي��دان��ي��ة اأمُج���ري���ت ع��ل��ى م���دى �شتة 

معدات  فيها  وا���ش��ت��خ��دم��ت  اأ���ش��ه��ر، 
ت�شجيل  اأج�����ه�����زة  ���ش��م��ل��ت  ر�����ش����د 
اإىل  اإ�شافًة  املوجات فوق ال�شوتية، 
حركة  لر�شد  ا�شت�شعار  ك��ام��ريات 
احليوانات؛ مثل الطيور والزواحف 
ف�شائل  على  ع���الوًة  واخلفافي�س، 
واحل�شرات  النباتات  م��ن  متنوعة 
والفطريات،  والأ�شماك  والثدييات 
امل�شتدامة  املدينة  �شكان  مب�شاركة 
تطبيق  ع���ر  امل����ي����داين  ال��ع��م��ل  يف 
عبارة  وه����و  iNaturalist؛ 
علماء  ت�شم  اجتماعية  من�شة  عن 
مهتمني  واأف������راداً  واأح���ي���اء  طبيعة 
تقوم  متخ�ش�شة  ومن�شة  بالبيئة، 
على مفهوم ر�شم اخلرائط البيئية 
ت�شنيفية  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  وو����ش���ع 
وم�شاركة  البيئية  املنظومة  ح��ول 
بالتنوع  اخل����ا�����ش����ة  امل����الح����ظ����ات 

البيولوجي يف جميع اأنحاء العامل.
واأظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج ال���درا����ش���ة وجود 

النباتية  ال��ف�����ش��ائ��ل  م���ن   102
الطيور  و27 ف�شيلًة من  املختلفة 

و23 ف�����ش��ي��ل��ًة م���ن احل�����ش��رات و3 
جانب  اإىل  الثدييات،  م��ن  ف�شائل 

اأع����������داد ����ش���غ���رية م�����ن الأ�����ش����م����اك 
والزواحف والفطريات.

الرئي�س  ح���ب���ي���ب،  �����ش����الح  وق�������ال 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������ش���رك���ة دامي�����ون�����د 
م���دن  ت�����ش��م��ي��م  اإن  دي���ف���ي���ل���وب���رز 
يف  حم���وري���اً  دوراً  ي��ل��ع��ب  امل�شتقبل 
الكربونية،  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  احل���د 
الطبيعة،  م���ع  ب��ت��ن��اغ��م  وال��ع��ي�����س 
بالإ�شافة لتوفري فر�س اقت�شادية 
واع��������������دة. وك�����م�����ا ت����ظ����ه����ر ن���ت���ائ���ج 
امل�شتدامة  امل��دي��ن��ة  يف  ال���ش��ت��ط��الع 
جمتمعات  بناء  على  ق��ادري��ن  فاإننا 
الفطرية  ب��احل��ي��اة  ناب�شة  �شكنية 
نحتفل  بينما  البيولوجي.  والتنوع 
ب��ي��وم ال��ب��ي��ئ��ة ح���ول ال���ع���امل، جندد 
التزامنا يف داميوند ديفيلوبرز على 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
والعمل على الو�شول اإىل م�شتقبل 

الكربون. و من جانبه قال  حيادي 
التنفيذي  امل���دي���ر  اجل�����ش��ر،  ك����رمي 
البيئة  م���ف���ه���وم  اإن  ل���ال����ش���ت���دام���ة 
تن�شيق  ف��ك��رة  ي��ت��ع��دى  احل�����ش��ري��ة 
امل�شاحات  ت��خ��ط��ي��ط  اأو  احل���دائ���ق 
املمُ��ل��ّح وال�شروري  اخل�����ش��راء. وم��ن 
الطبيعة  وا�شتدامة  ازده���ار  تعزيز 
حيث ل يقت�شرمُ ذلك على الإ�شهام 
يف رف��اه��ي��ة ال�����ش��ك��ان ف��ح�����ش��ب، بل 
يف  اأي�شاً  لي�شهم  احلد  هذا  يتجاوز 
حت�شني جودة الهواء وتنظيم درجة 
الفي�شانات.  والوقاية من  احلرارة 
امل�شتدامةبفخر  امل��دي��ن��ة  يف  ن�شعر 
بالغ مل�شاركتنا امللمو�شة والإيجابية 
واحلفاظ  ال��ت��وّج��ه،  ه��ذا  تعزيز  يف 
على �شالمة نظامنا البيئي وتوازنه. 
وكجزء من التزامها بتعزيز التنوع 
امل�شتدامة  املدينة  حر�شت  البيئي، 

ا�شتخدام  احل��ّد من  اأو  تفادي  على 
امل��������واد ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة ال�������ش���ام���ة يف 
مكافحة الآفات والأع�شاب ال�شارة، 
اأو من  ي���دوي���اً  اإم���ا  اإزال��ت��ه��ا  ي��ت��م  اإذ 
خ����الل ال��ت��ع��ف��ري ع���ن ط���ري���ق ر�س 
العتماد  اأو  للبيئة،  مبيدات�شديقة 
على و�شائل طبيعية مثل اخلفا�س، 
طبيعية  ط���ري���ق���ة  ي��ع��ت��ر  وال�������ذي 
وللتمكن  البعو�س.  على  للق�شاء 
فروع  على  احل�شرات  مكافحة  من 
املدينة  ت�شتخدم  اأ���ش��ج��ارال��ن��خ��ي��ل، 
امل�شتدامة تقنيات ا�شت�شعار متطورة 
ق�������ادرة ع���ل���ى ال��ك�����ش��ف ع����ن ع����دوى 
�شو�شة النخل احلمراء ومكافحتها، 
املواد  على  العتماد  تقليل  وي�شهم 
جتمعات  ح��م��اي��ة  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ال��ن��ح��ل وال��ف��را���ش��ات وغ���ريه���ا من 

ح�شرات التلقيح.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

القا�شمي  كايد  بن  عبدامللك  ال�شيخ  معايل  وح�شور  رعاية  حتت 
اأطلقت  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  ل�شاحب  اخل��ا���س  امل�شت�شار 
را�س  مركز  يف  اجلديدة  املوؤ�ش�شية  هويتها  وط��ن  ب�شمة  موؤ�ش�شة 
وامل�شوؤولني  ال��دوائ��ر  م��دراء  ع��دد من  الب��داع��ي بح�شور  اخليمة 

وامل�شاركني.
ب�شمة  وه���ي  وط���ن  لب�شمة  م���ب���ادرة  اأول  اإط����الق  احل��ف��ل  تخلل   
اخلم�شني حتت �شعار حوار بني الأجيال والذي مت ت�شليط ال�شوء 

على كل البيئات التي تخ�س املوروث ال�شعبي لدولة المارات.. 

اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  الدباين  اأحمد علي  اأكد  من جانبه 
�شوف  تطوعيه  ج��دي��دة  وطنية  موؤ�ش�شة  ولدة  ب��اأن  وط��ن  ب�شمة 

تخدم اأفراد املجتمع وتقدم املبادرات الن�شانية والجتماعية.
واأ�شاف اأن  ا�شرتاتيجية موؤ�ش�شة ب�شمة وطن كموؤ�ش�شة اأهليه ذات 
الإن�شانية  واأهدافها  ا�شرتاتيجيتها  خ��الل  من  تتفاعل  ع��ام  نفع 
املجتمعية وبال�شراكة  املبادرات  والجتماعية يف تنفيذ حزمة من 
القطاع  وكذلك  واملحلية  الحتادية  والهيئات  ال���وزارات  كافة  مع 
وتعزيز  والجتماعية  الإن�شانية  الوطنية  الهوية  لتعزيز  اخلا�س 
املجتمع لغر�س ثقافة  اأف��راد  التما�شك الجتماعي والتالحم بني 

املواطنة الإن�شانية من خالل تعزيز ال�شلوك اليجابي.

موؤ�س�سة ب�سمة وطن براأ�س اخليمة تطلق هويتها اجلديدة

رئي�سة املجر تلتقي اجلروان يف برلني

املدينة امل�ستدامة بدبي حتتفي بالتنوع البيئي 

•• اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل���الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" و املخالطني لهم و عزلهم اأعلنت 
املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  خالل  جديدا  فح�شا  اإجراء231،541  ال��وزارة 
الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  على 

الطبي.
نطاق  وتو�شيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج�����راءات  تكثيف  و���ش��اه��م      
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 597 حالة اإ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 

حالة.  910،935
   كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خالل 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأرب���ع 

حالت.  2،305
فيما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 452 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�شتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 

حالت ال�شفاء 894،093 حالة.

•• دبي-الفجر:

كرم العميد عبد الرحيم بن �شفيع، مدير مركز �شرطة الر�شاء، ال�شيد طارق 
مليون  مبلغ  ال�شرطة  لت�شليمه  وذل��ك  اجلن�شية  هندي  حممود،  خالد  حممود 
منطقة  يف  تقع  وال��ت��ي  بها  يقطن  ال��ت��ي  البناية  م�شعد  يف  عليها  ع��رث  دره���م 
اخت�شا�س مركز �شرطة الر�شاء، وذلك بح�شور العقيد ماجد ال�شويدي، نائب 
مدير املركز، والعقيد اإ�شحاق حممد، رئي�س ق�شم املناوبة العامة، واملقدم عادل 
املح�شن، رئي�س ق�شم  وامل��الزم منى عبد  الإداري��ة،  ال�شوؤون  مو�شى، رئي�س ق�شم 
طارق  ال�شيد  باأمانة  �شفيع  بن  الرحيم  عبد  العميد  واأ���ش��اد  املتعاملني.  اإ�شعاد 

موؤكدا  بها يف جمتمعنا،  نفخر  التي  النبيلة  القيم  التي جت�شد  حممود خالد، 
اأن هذا التكرمي ياأتي يف اإطار اهتمام اإدارة املركز بتحفيز اجلمهور مبا ي�شهم يف 

حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية للقيادة العامة ل�شرطة دبي.
وقدم العميد عبد الرحيم بن �شفيع �شهادة �شكر وتقدير لل�شيد طارق حممود 
خالد، لأمانته وفطنته، موؤكداً اأن هذا التكرمي ياأتي يف اإطار تفعيل دور ال�شراكة 
التعاون  وروح  احلميدة  اخل�شال  وب��ث  واجلمهور،  دب��ي  �شرطة  بني  املجتمعية 
والعمل يداً بيد من اأجل ب�شط الأمن والأم��ان يف ربوع الوطن، م�شيداً بالدور 
ب�شمعة  بالرتقاء  الفاعلة  وم�شاهمتهم  املجتمع  اأف���راد  به  يقوم  ال��ذي  الكبري 

الدولة عر تعاونهم املثمر مع الأجهزة الأمنية.

ال�سحة جتري 231,541 فح�سا ك�سفت عن 597 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و452 حالة �سفاء

لعثوره على مليون درهم

مركز �سرطة الرب�ساء يكرم ال�سيد طارق حممود خالد اأحمد تقديرًا لأمانته
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�شفري  الدخيل،  تركي  �شعادة  اأك��د 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني لدى 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
اجل����م����اع����ات  م������ع  اخل����������الف  اأن 
الإ�شالموية املتطرفة لي�س خالفاً 
اأن  البع�س  ي��ح��اول  كما  ال����راأي  يف 
ي�����ش��وره، ب��ل ه��و خ���الف جوهري 
اأب���رز معامله رف�س  واأخ��الق��ي، م��ن 
بالوطنية  اجلماعة  ه��ذه  اع��رتاف 
مقابل  وامل����ج����ت����م����ع،  وال�������وط�������ن 
للحدود  عابرة  ل��ولءات  ترويجهم 
بالولء  يوؤمنون  ل  فهم  الوطنية، 
ال��وط��ن حتت  ك���ان  اإذا  اإل  ل��ل��وط��ن 
غريهم،  دون  هم  حكمهم  �شيطرة 
املجتمع  تفكيك  اأدوات  وميار�شون 
اأف����راد الأ���ش��رة الواحدة  وي��ع��زل��ون 
ب���اأ����ش���ال���ي���ب جتنيد  ب��ع�����ش��ه��ا،  ع����ن 

نف�شية و�شعورية خطرية.
خطر  اأن  اإىل  ال����دخ����ي����ل  ون����ب����ه 

ال�شيا�شي  الإ�������ش������الم  ج����م����اع����ات 
"�شيد  وم��ف��ك��ري��ه��ا، وع��ل��ى راأ���ش��ه��م 
ف��ك��ره، مل يزل  قطب" وم��ن تبنى 
اجلماعة  اأدب��ي��ات  تبقى  اإذ  ق��ائ��م��اً، 
خ��ال��ي��ة م���ن اإع�����الء ق��ي��م��ة الوطن 
على  و���ش��دد  للمجتمع،  ال��وف��اء  اأو 
يف  الدرا�شات  مراكز  دور  حمورية 
و�شناعة  التطرف،  خطاب  تفكيك 
قيمة  يعزز  الذي  البديل  اخلطاب 
الوطن، ويعزز ثقة املجتمع بنف�شه 
وت��اري��خ��ه، وق��ي��ادت��ه، وي�����وؤدي اإىل 
املنخرط  الفاعل  الإن�����ش��ان  تعزيز 
التي  امل�شتدامة،  التنمية  �شبل  يف 

ترعاها الدولة.
ب��������دوره، رح�����ب ال���دك���ت���ور حممد 
التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل 
تركي  ب�������ش���ع���ادة  ت����ري����ن����دز،  مل���رك���ز 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ���ش��ف��ري  ال��دخ��ي��ل 
ال�����ش��ع��ودي��ة ل���دى ال���دول���ة، واأع���رب 
ل���ه ع���ن ت��ط��ل��ع��ه اإىل ال���ت���ع���اون مع 
ال�شعودية،  والفكر  البحث  مراكز 

حيث اأبدى �شعادته ترحيبه بذلك، 
العلمية  "تريندز"  ج��ه��ود  مثمناً 

والبحثية واملعرفية.
اأن  اإىل  ال�����ش��ف��ري  ����ش���ع���ادة  واأ�����ش����ار 
توظف  امل����ت����ط����رف����ة  اجل�����م�����اع�����ات 
والأوبئة  الراهنة  احلروب  ظروف 
ل��ت��ق��وي�����س ال�����دول؛ ل���ذا ف��اإن��ه من 

املبكر احلديث عن نهاية خطرها، 
خطابها  تفكيك  على  العمل  دون 
ال�شخط  �شناعة  واأدوات  املتطرف، 

التي ت�شتغل  الأزمات.

الدولة الوطنية
واأبرز �شعادة الدخيل اأهمية الدور 

ب���ه دول الع���ت���دال  ق���ام���ت  ال�����ذي 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
ال�شعودية ودولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وغ��ريه��م��ا م��ن ال����دول، اإذ 
الوطنية  ال���دول���ة  م�����ش��روع  ق����ادت 
م�شاريع  م���واج���ه���ة  يف  امل�����ش��ت��ق��رة 
ال�������ولءات ال���ع���اب���رة ل���ل���ح���دود؛ ما 

امل�شاريع  ه���ذه  اإ���ش��ع��اف  اإىل  اأدى 
التخريبية، فاأقامت دول ال�شتقرار 
تعلي  م�شتدامة،  تنموية  م�شاريع 
م���ن ق����در الإن���������ش����ان، وحت����ث على 
وثقافة  والت�شامح  التعاي�س  تبني 
امل�شرتك  الآخ���ر، والح���رتام  تقبل 
اأو  املجتمع، دون حتقري  فئات  بني 

تكفري.
وحث �شعادة ال�شفري تركي الدخيل 
ل�شباب  ت��ري��ن��دز  اأع�����ش��اء جم��ل�����س 
البحث العلمي وال�شباب الإماراتي 
باآليات  ال��ت�����ش��ل��ح  ع��ل��ى  وال���ع���رب���ي 
البحث العلمي يف معاجلة ونقا�س 
تفا�شيل واقع اجلماعات املتطرفة 
ك�شفاً  وك�شفها  وو�شائلها  وغاياتها 
وطني   خطاب  وبناء  دقيقاً،  علمياً 
يعزز الت�شامح والتعاي�س، ويرف�س 

الولءات العابرة للحدود.
وحذر �شعادة ال�شفري ال�شعودي من 
الف�شاءات  اإىل فو�شوية  الجن��رار 
وال��ط��روح��ات ال��ت��ي ت��ق��وده��ا بع�س 

الجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
موؤكداً اأن ما مييز املراكز الفكرية 
وحياديتها  مو�شوعيتها  والبحثية 
بالأمانة  الأك����ادمي����ي  وال��ت��زام��ه��ا 
ع��ل��ى احلقائق  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
دون غريها، ومرزاً �شعادته اأهمية 
ترجمة الأبحاث العلمية الر�شينة 
راأياً،  لي�س  التكفري  اأن  ت�شرح  التي 
يف  الدولة  فكرة  تعزيز  جهود  واأن 
واأن  ت��رف��اً،  لي�شت  العربية  ال���دول 
ل�شمان  ملّحة  ���ش��رورة  الت�شامح 
اإذ يوؤدي هذا  ال�شتقرار املجتمعي، 
للمجتمع  الواقع  �شرح  اإىل  اجلهد 
ي�����زل يرتك  ال������ذي مل  ال���������دويل، 
ل��ل��ع��م��ل، ب�شبب  ل���الإره���اب ف��ر���ش��ة 

ثغرات يف الفهم.
 

دعم �سّناع القرار
اأكد  النقا�شية،  اجلل�شة  ختام  ويف 
العلي،  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
تريندز،  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

الدخيل  ت��رك��ي  ���ش��ع��ادة  زي�����ارة  اأن 
ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري 
ل���دى ال���دول���ة، حت��م��ل ال��ك��ث��ري من 
الدللت واملعاين الإيجابية، وياأتي 
للمراكز  �شعادته  دع��م  راأ�شها  على 
مبخرجاتها  واه��ت��م��ام��ه  البحثية 
يف  ت�شهم  التي  واملعرفية  العلمية 

دعم �شّناع القرار.
اأن  اإىل  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
الزيارة تناولت �شبل تعزيز التعاون 
للبحوث  "تريندز  ب��ني  وال�شراكة 
البحثية  وامل��راك��ز  وال�شت�شارات" 
اململكة  يف  ال��ف��ك��ري��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، م�����ش��ي��ف��اً اأن 
ال�شراكات  على  منفتح  "تريندز" 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ف��اع��ل��ة 
والبحثية  الأك���ادمي���ي���ة  واجل���ه���ات 
�شعياً  عاملي،  نطاق  على  والعلمية 
والدرا�شات  البحوث  ن�شر  اإىل  منه 
ج�شور  بناء  على  ال��ق��ادرة  واملعرفة 

التعاون والثقة.

يف حلقة نقا�سية عن م�ستقبل الإ�سالم ال�سيا�سي نظمها مركز تريندز

تركي الدخيل: مراكز الدرا�سات العربية حتمل ر�سالة الوعي اإىل العامل.. ويجب احلذر من التكفري والولءات العابرة للحدود

•• ال�شارقة-الفجر:

جائزة  �شمن  الأوىل  باملراكز  ال�شارقة  جامعة  يف  الهند�شة  كلية  طلبة  ف��از 
البيئة  هيئة  نظمتها  وال��ت��ي  ال��ع��ا���ش��رة،  ن�شختها  يف  لال�شتدامة  ال�����ش��ارق��ة 
واملحميات الطبيعية بال�شارقة، وذلك عن بحوثهم العلمية امل�شاركة �شمن 
فعاليات اجلائزة، والتي تهدف اإىل تعزيز مفهوم البيئة اخل�شراء امل�شتدامة 
املدار�س واجلامعات لو�شع ت�شوراتهم يف م�شاريع  اإ�شراك طلبة  من خالل 

ابتكارية خمتلفة. 
العلمي  البحث  جم��ال  و�شمن  املتميز،  الطالبي  الفريق  ج��ائ��زة  فئة  ففي 
لطلبة البكالوريو�س - البحث العلمي التقييمي، فاز كل من الطالبات خولة 
الهند�شة  ق�شم  اإبراهيم، من  واآمنة  علي احلمادي، وفوزية عادل بن متيم، 
النووية بكلية الهند�شة، وحتت اإ�شراف الدكتور دوين هارتانتو، حيث هدف 
املقاوم للحوادث )ATF( لتعزيز  اإىل تطوير تقنية الوقود  البحث املقدم 
الأمان وحت�شني �شالمة حمطات الطاقة النووية وزيادة وقت تعامل املفاعل 

النووية يف حالت احلوادث.
ويف جمال البحث العلمي لطلبة البكالوريو�س - البحث العلمي التطبيقي، 
ح�شن،  اأف��ن��ان  الطالبات  من  كل  ف��از  املتميز،  الطالبي  الفريق  جائزة  فئة 
وروان ع�شام، وروؤى �شهيل، من ق�شم الهند�شة املعمارية بكلية الهند�شة حتت 
املحافظة على  اإىل  يهدف  الذي  بيالكو، عن بحثهم  مارتا  الأ�شتاذة  اإ�شراف 
يف  املناخي  التغري  ت�شارع  نتيجة  النقرا�س  من  وحمايتها  املحلية  النباتات 

خمتلف مناطق الدولة.

الفريق  ج��ائ��زة  فئة  العليا،  ال��درا���ش��ات  لطلبة  العلمي  البحث  جم��ال  اأم���ا 
و�شام مريو،  اآي��ات جمال،  الطالبة  ن�شيب  كانت من  فقد  املتميز،  الطالبي 
حتت  الهند�شة،  بكلية  والبيئية  املدنية  الهند�شة  ق�شم  م��ن  نا�شف،  ورمي 
اأبو زوي��دة، حيث قدم الفريق  اإ�شراف الدكتور وليد زي��ادة، والدكتور معمر 
الإ�شفلتي يف دولة  الر�شف  املناخ على اختيار مواد  تاأثري تغري  درا�شة حول 
اأداء �شبكة الطرق احلالية وامل�شتقبلية،  الإمارات العربية املتحدة، لتح�شني 

وجعلها اأكرث ا�شتدامة وذات تكلفة اأقل.

�سمن جائزة ال�سارقة لال�ستدامة

طلبة جامعة ال�سارقة يقدمون بحوثًا علمية مبتكرة

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
اعالن بالن�شر 

 218/2022/20 جتاري كلي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شركة تريازو دبي )ذ م م( فرع ، 2- �شركة تريازو دبي )ذ م م( 
)ف��رع( ، 3- �شركة ت��ريازو دب��ي )ذ م م(  )ف��رع( ، 4- �شركة ت��ريازو )ف��رع من �شركة 
ت��ريازو دبي( )ذ م م( 5- �شركة ت��ريازو املحدودة - فرع الرخام والبالط، 6- تريازو 
املحدودة - جمهويل حمل الإقامة.  مبا ان املدعي : ليف مالهوترا ه�س مالهوترا   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى اإزالة ا�شم املدعى ب�شفته "مدير" من الرخ�س 
التجارية لل�شركات املدعى عليهم من تاريخ 2021/8/31.  وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء املوافق 2022/6/8 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
 ف�����ق�����دت �����ش����ه����ادة ال����ش���ه���م

با�شم   10202336 رق��م 
ح�شن  م�����ب�����ارك  اح��������الم   /
من  �������ش������ادرة   ، ال����ري����ك����ي 
الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف 
وعلى  �شهما   150 وعددها 
من يجدها الت�شال بالرقم 

 0507047770

دو حتتفي باليوم العاملي للبيئة من خلل دعم مبادرات ال�ستدامة والرتويج لها 
•• دبي-الفجر:

لالت�شالت  الإم��������ارات  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  دو،  حت��ت��ف��ي 
التي  ال�شنوية  املنا�شبة  للبيئة،  العاملي  باليوم  املتكاملة، 
التوا�شل والتوعية  املتحدة بهدف تعزيز  حددتها الأمم 

التي  ال��ق�����ش��اي��ا  ح�����ول  ال���ع���ام���ة 
تخ�س البيئة. وتنّفذ دو العديد 
من املبادرات الهادفة اإىل حتفيز 
اأكرث  يكونوا  اأن  على  موظفيها 
وعياً حول البيئة ودعم التحول 
ا�شتدامة.  اأك����رث  جم��ت��م��ع  ن��ح��و 
ا�شتخدام  املبادرات  وت�شمل هذه 
الأك�����ي�����ا������س ال����ق����اب����ل����ة لإع��������ادة 
التدوير، واعتماد حلول الطاقة 
الإلكرتونية  والفوترة  الهجينة 
نفايات  تدوير  اإع��ادة  اإىل جانب 

املكاتب.
وتدعو احلملة العاملية اخلا�شة 
 2022 للبيئة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
 OnlyOneEarth #
امل����ج����ت����م����ع����ات ح���������ول ال�����ع�����امل 

ال�شيا�شات  يف  ملمو�شة  اإي��ح��اب��ي��ة  ت��غ��ي��ريات  اإح����داث  اإىل 
متكني  يف  ي�شاهم  مبا  اليومية  والأن�شطة  والخ��ت��ي��ارات 
وئام  والعي�س يف  وا�شتدامة  اخ�شراراً  اأكرث  اأمن��اط حياة 
مع الطبيعة. ولتحقيق هذا الهدف، بداأت اإمارة اأبوظبي 
ذات  البال�شتيكية  الأك��ي��ا���س  على  حظر  بتنفيذ  م��وؤخ��راً 
اإم��ارة دب��ي التي  ال�شتخدام ال��واح��د، وكذلك احل��ال مع 
القادم.  يوليو  �شهر  من  اعتباراً  احلظر  بتطبيق  �شتبداأ 
وتهدف دولة الإمارات العربية املتحدة يف اإطار جهودها 
التخل�س  اإىل  واملكلفة  املدمرة  البيئية  الآث��ار  من  للحد 
من التلوث البال�شتيكي وتعزيز ال�شتدامة. وت�شتخدم دو 
الأكيا�س القابلة لإعادة التدوير بن�شبة ٪100 يف متاجر 
بدائل  ل�شتخدام  للرتويج  لها  التابعة  بالتجزئة  البيع 
يف  والعمالء  املوظفني  م�شاركة  وتعزيز  للبيئة  �شديقة 

زيادة الوعي العام حول اهمية احلفاظ على البيئة. وقال 
املوؤ�ش�شي  الت�شال   - تنفيذي  اإدارة  مدير  الّري�س،  عادل 
“لطاملا كنا حري�شني على تقدمي  والروتوكول يف دو: 
حددتها  التي  ال�شرتاتيجية  للخطة  فخر  بكل  دعمنا 
اأهداف  لتحقيق  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  قيادة 
باإطالق  قمنا  حيث  ال�شتدامة، 
العديد من املبادرات للم�شاعدة 
الأه�����������داف  ه�������ذه  يف حت���ق���ي���ق 
م�شتندين يف ذلك اإىل خراتنا 
التقنيات  اأح������دث  ت��وظ��ي��ف  يف 
وتن�شجم  املبتكرة.  واخل��دم��ات 
ج���ه���ودن���ا يف ه�����ذا الإط��������ار مع 
بال�شتدامة  اخلا�شة  توجهاتنا 
بالعمل  ال��ث��اب��ت��ة  وال��ت��زام��ات��ن��ا 
مبا  وم�����ش��وؤول  اأخ��الق��ي  ب�شكل 
الرامية  روؤي��ت��ن��ا  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
ل��الرت��ق��اء ب���ج���ودة ح��ي��اة اأف����راد 
املجتمع. ون�شعى يف اليوم العاملي 
اإلهام  اإىل  ال���ع���ام  ه����ذا  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
املجتمع  و�شرائح  فئات  خمتلف 
وحتفيزهم على اتخاذ اإجراءات 
ومبادرات قد تكون �شغرية يف حجمها ولكنها عظيمة يف 
اأثرها للحفاظ على املوارد الطبيعية وا�شتعادتها و�شمان 

م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة لالأجيال القادمة".
على  القائم  ونهجها  خراتها  ت�شخري  على  دو  وتعمل 
البتكار لتطوير حلول فّعالة ت�شاهم يف احلد من تاأثري 
ا�شتخدام  م��ث��ل  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  لل�شبكة  التحتية  بنيتها 
لتقليل  الطبيعي  ال��ت��ري��د  واأن��ظ��م��ة  الهجينة  امل��ول��دات 
ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتخدام  وكذلك  الديزل  ا�شتهالك 
ويركز  الطاقة.  كفاءة  ل�شمان  املواقع  لت�شغيل عدد من 
ال�شتدامة  مبمار�شات  واخل��ا���س  املتجدد  ال�شركة  اإط��ار 
على م�شاعدة دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف حتقيق 
اأجندتها الوطنية، ول �شّيما طموحاتها نحو بناء جمتمع 

ا�شتدامة. اأكرث  م�شتقبل  يف  خ�شراراً" والعي�س  "اأكرث 

خالل جل�سة ملهمات الطاقة الإيجابية الأ�سبوعية

حما�سرة تثقيفية ملبادرة ب�سمات اإيجابية حول دور مواقع التوا�سل الجتماعي يف الت�سويق الإلكرتوين للم�ساريع
•• عجمان-الفجر:

ايجابية  ب�����ش��م��ات  م���ب���ادرة  ع��ق��دت 
ب���رئ���ا����ش���ة رائ��������دة الأع������م������ال لن���ا 
مللهمات  �شباحية  جل�شة  القطان 
كورني�س  على  اليجابية  الطاقة 
ر�شا  املدربة  فيها  حتدثت  عجمان 
قرعاوي حول دور مواقع التوا�شل 
امل��������راأة  الج����ت����م����اع����ي يف مت����ك����ني 
، كما هدفت  واجتماعياً  اقت�شادياً 
بدوافع  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  اجل��ل�����ش��ة  
جل����وء امل������راأة ل��ل��ع��م��ل ع���ر مواقع 
لت�شويق  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ال�شغرية  امل�شاريع  من  منتجاتها 

واملتو�شطة . 
امللهمة  اأه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وذل�����ك 
 ، الإنتاجي  تاأ�شي�س م�شروعها  من 
طبيعة  مع  متالئما  ليكون  وذل��ك 
ت�شويقه  ���ش��ي��ت��م  ال�����ذي  امل�������ش���روع 

اإلكرتونيا.
قرعاوي  ر�شا  املدربة  وا�شتعر�شت 
مع امللهمات ممن  ميتلكن م�شاريع 
�شفحات   ع��ل��ى  م�����ش��وق��ة  ���ش��غ��رية 
مثل   الجتماعي  التوا�شل  موقع 
املواقع   م��ن  وغ���ريه  "في�شبوك" 
ع��دة حم��اور ح��ول ط��رق الت�شويق 
منها  امل��ن��ت��ج��ات  ل��رتوي��ج  العملية 
اأ�شرار الت�شويق اللكرتوين وفنون 
�شفحات  واإدارة  املحتوى  �شناعة 
الرامج  واه��م  ميديا  ال�شو�شيال 
الرقمية لإن�شاء حمتوى ت�شويقي 
هذه  اأن  اع���ت���ب���ار  ،ع���ل���ى  اح������رتايف 
ت�شويقها  وميكن  منزلية  امل�شاريع 
م��ن خ��الل��ه��ا ، لف��ت��ة  ب���اأن معظم 
�شاحبات امل�شاريع ال�شغرية يعملن 

املو�شوع  ،نظراً حلداثة  املنزل  من 
وانت�شاره يف الوقت احلايل.

ال���ت���وا����ش���ل  م�����واق�����ع  اإن  وق�����ال�����ت 
وو�شيلة  اأداة  ه����ي  الج���ت���م���اع���ي 
ف��ق��ط، وال���ش��ت��خ��دام الأم���ث���ل لها 
ت�شهم   ك��م��ا  ال��ت��م��ك��ني،  اإىل  ي�����وؤدي 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
التمكني  حتقيق  يف  كبرية  بدرجة 
والجتماعي،والقت�شادي   الذاتي، 
التمكني  ل��ك��ن  ل��ل��م��راأة،  وامل��ع��ريف   ،
الق���ت�������ش���ادي والج���ت���م���اع���ي لدى 
���ش��اح��ب��ات امل�����ش��اري��ع  غ��ري مدرك 
وعدد كبري من �شاحبات امل�شاريع 
ل ي��ع��ني ه���ذا ل���الآن ،. ل��ه��ذا تقوم 
�شاحبات  م����ن  امل���ل���ه���م���ات  ب��ع�����س 
م�شاريعهن  ب��ت�����ش��وي��ق  امل�������ش���اري���ع 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
وذلك  لعدم معرفة املراأة ودرايتها 
والأهم   ، ا�شتخدامها   ب��اإج��راءات 
ي��وج��د قلة معرفة،  اأن���ه  م��ن ذل��ك 
امللهمات   ب��ع�����س  ل����دى  و���ش��ب��اب��ي��ة 
مب��ف��ه��وم ال��ت�����ش��وي��ق الل���ك���رتوين 

والتجارة الإلكرتونية.
ودع���ت امل��درب��ة ر���ش��ا ق��رع��اوي  اإىل 
لعقد  م�شتقبال  ال��ت��ط��رق  اأه��م��ي��ة 
م�شتفي�شة  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 
لتعريف �شاحبات امل�شاريع  بتاأثري 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
ودورها يف  تنمية املراأة وت�شجيعها 
الت�شويق  يف  وقتها  ا�شتثمار  على 
مواقع  خ����الل  م���ن  الإل�����ك�����رتوين 

ومتكينها   ، الجتماعي  التوا�شل 
ا�شتخدام  خ����الل  م���ن   ، ذل�����ك   يف 
ط��������رق ال����ب����ح����ث امل�����������ش�����رتك بني 

امل�شاريع  لبع�س  وال��ن��وع��ي  الكمي 
الناجحة.

بدورها اأك��دت رائ��دة الأع��م��ال لنا 
ب�شمات  م��ب��ادرة  �شاحبة  القطان 
ثقافة  ن�شر  اأهمية  على  اإيجابية  
واإدارة  ت��اأ���ش��ي�����س  ب���ط���رق  ال���وع���ي 
امل�������ش���اري���ع ال�����ش��غ��رية وال���ري���ادي���ة 
لأهمية  ال��ن�����ش��وي��ة،  الل��ك��رتون��ي��ة 
ذلك يف تقليل م�شتوى البطالة بني 
 ، ، وزي��ادة الدخل لديهن  امللهمات 
النمطية  ال�شورة  تغري  وحماولة 
عن املراأة يف املجتمع عامة م�شرية 
م�شتقبلية  جل�شات  ه��ن��اك  اأن  اإىل 
�شيتم تنفيذها عمليا حول  �شناعة 
امل�شاريع  ت�شويق  وط���رق  املحتوى 

ال�شغرية واملتو�شطة.
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تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

باك�شتان - ويحمل بطاقة  ال�شيد : حممد بالل اهلل و�شايا - اجلن�شية  باأن  ليكن معلوما للجميع 
البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   )784196530731411( رقم  هوية 
ذلك اىل ال�شيد / بدجنارى كلنجوت عبد اجلبار - اجلن�شية الهند ويحمل بطاقة هوية  50% و 
رقم )784196261473720( يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون العنر للحالقة( والتي تاأ�ش�شت 
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )212765( ، تعديالت اأخرى : تغيري ال�شكل القانوين من 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  �شريك.  ان�شحاب  خدمات  وكيل  اإىل  مهنية  اأعمال  �شركة 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  
هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن 

الجراءات القانونية. واطلب من ال�شيد الكاتب العدل الت�شديق على هذا الإعالن. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مرمي علي غلوم �شامبه البلو�شي   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002096/ 

اإىل املحكوم عليه : مرمي علي غلوم �شامبيه البلو�شي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 10850 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جبل النوف للمقاوالت الفنية   
عري�شة    على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002180/ 

اإىل املحكوم عليه : جبل النوف للمقاولت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ميهرام علي زوهيب علي احمد ، اجلن�شية باك�شتاين 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 897  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : زانوتي ميدل اي�ست للكهروميكانيكية - �ش ذ م م  
16-101 ملك ال�شيخ را�شد بن خليفة بن �شعيد ال مكتوم - املركز  العنوان : مكتب 
التجاري الول - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 729249 
الإقت�شاد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1160239  : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/30 واملوثق لدى 
ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2022/5/30 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي اع��رتا���س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 
1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�س : 
4421764-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70408 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
1006 ملك دي��ار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف :  العنوان : مكتب رقم 
التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية زانوتي ميدل 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �ش   - للكهروميكانيكية  اي�ست 
 2022/5/30 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/30
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70408

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0066462
املخطر : �شامل عبداهلل بنني خان، اجلن�شية باك�شتان واحمل بطاقة هوية رقم 784196090843507  
ب�شفتي مالك الرخ�شة امل�شماة )امل�شكور ملقاولت النجارة امل�شلحه( املرخ�شه من دائرة التنميه القت�شاديه 

بال�شارقه 521813 - العنوان : ال�شارقه – مويلح - ه�اتف رقم : )0508914448(
املخطر اليه : �شركة امارات الغد للمقاولت ذ م م

العنوان/ ال�شارقه - ال�شناعه 18 - هاتف : 065455480 - 0505151452
مو�شوع الإخطار : دفع مبلغ 86873 درهم

الوق�ائ�ع :-  مت التفاق بني املخطر و املخطر اليه مبوجب عقد مقاولة بالباطن بتاريخ 2016/9/24 
على ان املخطر يقوم ببناء م�شجد جامع 2300 م�شلي + م�شلي رجال + م�شلى ن�شاء + غرف خدمات و 
ترتب على املخطر اليه مبلغ و قدره )86873 درهم( �شته و ثمانون الف و ثمامنائة و ثالثه و �شبعون 
درهم اماراتي و ان املخطر توا�شل مع املخطر اليه عدة مرات و ذلك ليقوم بدفع باقي املبلغ املرتتب عليه 
ال انه دون جدوى ، و بذلك يرغب املخطر يف انذار املخطر اليه با�شرتجاع باقي املبلغ خالل خم�شة ايام 
وال �شوف ي�شطر ا�شفا لتخاذ الجراءات القانونية �شده. وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل 

اخطاركم بهذا ر�شمياً. 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0062347
اإخطار عديل بالوفاء

املخط�ر الول / العنود يو�شف عبداهلل ال علي - اجلن�شية المارات احمل بطاقة هوية رقم 784198028614927
العن�وان / ال�شارقة – رحمانية - هاتف رقم / 0505879996

املخط�ر الثاين / وفاء يو�شف عبداهلل ال علي - اجلن�شية المارات حتمل بطاقة هوية رقم 784198137490870
العن�وان / ال�شارقة – رحمانية - هاتف رقم / 0509900898

اإليه / احمد عطا خليل ابو ال�شعر - اجلن�شية الردن - يحمل جواز �شفر رقم N151412 العن�وان/ ال�شارقة - هاتف رقم  املخطر 
0508433307 /

املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ )6،000( درهم
6،000 )�شتة الف( درهم اماراتي فقط ك�شمان مبوجب عقد ايجار  اإليه حرر �شيك للمخطر الول و املخطر الثاين مببلغ  املخطر 

مرم بني املخطر واملخطر اليه
حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتدو دون �شرف ب�شبب ال�شم خمتلف ،  وبياناته كالتايل : 

رقم 021172 مببلغ 6،000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2022/03/09 وامل�شحوب على بنك دبي التجاري
حيث ان املخطراليه قد تخلف بالوفاء املبلغ امل�شتحق بذمته رغم امل�شي تاريخ ا�شتحقاقه و املطالبة الودية مرارا و تكرارا ولكن دون 
جدوى ، لذلك، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املذكور اعاله خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات 

القانونية واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به ،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0064449
اإخطار علي بالوفاء

املخطر / خمي�س �شعيد حممد �شعيد را�شد، اماراتي اجلن�شية واحمل بطاقة هوية رقم 784199508482082
العن�وان / راأ�س اخليمه - خران - هاتف رقم / 0504998933

املخطر اإليه / عثمان ناجي عبداحلميد ال�شهاوي - اجلن�شية �شورية
الغ�وان/ ال�شارقة - �شوق احلراج - معر�س �شابقا البا�شا و حاليا معر�س دبي الفني 101 - هاتف رقم / 0523443155  

0589040002  0525434449  0521854016  0523443155
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 20،400 درهم

املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 20،400 )ع�شرون الف و اربعمائه( د رهم اماراتي فقط ك�شمان مبوجب اتفاق �شراء 
�شيارة بني املخطر واملخطر اليه

اأنه ارتد دون �شرف ب�شبب ح�شاب معلق وبيانات ال�شيك  اإل  حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�شرف ال�شيك 
كالتايل: �شيك رقم 000131 مببلغ 20،400 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2022/4/12 وامل�شحوب على بنك دبي التجاري، 

الإجراءات  لتخاذ  �شن�شطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  خالل  املذكور  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  فاأننا  لذلك 
القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 70533
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055924
�شريك  ب�شفته   784195885863951 رقم  هويه  احمل   - اجلن�شيه  اردين   - الدواد  علي  احلاج  ر�شيد  فهمي  املخط�ر/ 
ومدير يف الرخ�شه التجاريه امل�شماه )�شركة املعمورة الثنائيه للمقاولت ال�شحيه ذ م م( املرخ�شه من دائرة التنمية القتن�شاديه 
رقم  - م�شري اجلن�شيه يحمل بطاقه هويه  ال�شيد  توفيق عبدالعزيز  ال�شيد/ حممد  بالوكالة  121026 و ميثلهم  بال�شارقه 

0561184242  / رقم  هاتف   - ال�شارقه   / العن�وان   -  784196976483659
املخطر اإليه / �شركة اور للمقاولت ذ م م - وميثلها ال�شيد/ احمد عبداهلل احمد املال - اماراتي اجلن�شيه ويحمل جواز �شفر رقم 

ممتاز احمد م�شلم - باك�شتاين اجلن�شيه - يحمل هويه 784195784170904  / ال�شيد  و   R5P952617
العن�وان/ دبي - القوز ال�شناعيه 3 - بر دبي - هاتف رقم / 0509393000

املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 157000 درهم
املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 157000 درهم )مائة و �شبعه و خم�شون الف درهم اماراتي( عالقه جتاريه بني الطرفني 

وحيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتد دون �شرف ب�شبب غلق احل�شاب وبيانه كالتايل :
ال�شيك 002020 مببلغ 157000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2018/11/25 وامل�شحوب على بنك دبي التجاري

وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، 
الإجراءات  لتخاذ  �شن�شطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  خالل  املذكور  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  فاننا   ، لذلك 

القانونية. واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0065502
اإخطار عديل بالوفاء

املخط�ر : حممود ال�شحات حممد جاد احلق - م�شري اجلن�شية ،ويحمل بطاقة هوية رقم “784196627646969”،
العن�وان : ال�شارقة - القا�شمية ، هاتف رقم : “971502368317”،

املخط�ر اإليه : م�شطفى حممد �شابر ال�شيد - م�شري اجلن�شية ،و يحمل بطاقة هوية رقم “784198986248429”،
العن�وان : ال�شارقة - ابو�شغارة - بجوار ميغا مول - هاتف رقم : “971526328181”، توا�شل وات�شاب فقط

مو�شوع الإخطار : املطالبة مببلغ قدره “11،100” درهم ،
الوقائع : حيث ان املخط�ر اليه قد حرر للمخطر ثالث اإي�شالت اأمانة

وخم�شون درهم وثالثمائة  اآلف  ثالثة  درهم(   3،350( وقدره  مبلغ   -1
وخم�شون درهم و�شبعمائة  اآلف  ثالثة  درهم(   3،750( وقدره  مبلغ   -2

درهم اآلف  اربعة  درهم(   4،000( وقدره  مبلغ   -3
على اأن يقوم بت�شليم املبالغ لل�شيد / عبداملنعم عبداحلميد حممد عبداملنعم ، “مرفق �شورة من الي�شالت “

حيث اأن املخطر اليه مل يلتزم بت�شليم قيمة اإي�شالت الأمانة عند الطلب و مياطل يف �شداد املبلغ املذكور دون مرر قانوين،
وعليه يطلب املخطر من املخطر اإليه اللتزام بدفع قيمة اإي�شالت اأمانة الجمايل مبلغ و قدره “11،100” درهم “ احدى ع�شر الف 

ومائة درهم فقط ل غري“ يف فرتة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ الخطار و اإل �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية ل�شتالم املبلغ،
و عليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا،

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
الدعوی رقم 757-2021 ا�شتئناف جتاری
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية

ح�شور اإجتماع اخلربة يف الدعوی رقم 757-2021 جتاري كلي 
امل�شتاأنف �شده الول : تورك اأوتومي�شن �شي�شتمز)م.م.ح(

امل�شتاأنف �شده الثاين : �شركة تورك لأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
امل�شتاأنف �شده الثالث : ن�شال نعيم عبدالهادي الديريه

امل�شتاأنف �شده الرابع : موؤ�ش�شة جنيب عبدالرحمن الزامل
بناءاً على تكليف حمكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية املوقرة - بندبي . خبرياً م�شرفياً يف الدعوى املذكورة اأعاله 
املرفوعه من : بنك ال�شتثمار�س.م.ع. عليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة اخلرة اأو وكيال معتمداً ميثلكم وتقدمي ما لديكم 
من م�شتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الثالثاء املوافق 07/06/2022 يف متام ال�شاعة 01:00 ظهراً يف مقر مكتب 
رقم  مكتب  اخلبري:عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي-ديرة - �شارع بني يا�س- بناية برج امل�شرف- الطابق -15 
الجتماع : هاتف 042555363 فاك�س / 042555433 / هاتف  رابط  علي  للح�شول  التوا�شل  يرجي   .1504

amao2004@amauae.com رقم 026222318 بريد اإلكرتوين
اخلبري امل�شريف
عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 

اعالن بالن�شر
�شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية 

يف الدعوی رقم 2022/244 احوال
اإىل املدعى عليه با�شر خليل اإ�شماعيل - عراقي اجلن�شية - جمهول حمل الإقامة خارج الدولة.

مبا اأن املدعية / �شهد اأمري ابراهيم
قد اأقامت عليك الدعوى ال�شرعية املذكورة بالرقم اأعاله. اأمام هذه املحكمة. 

للمطالبة ب� / دعوى ح�شانة البناء ونفقة منا�شبة لهم �شهريا و نفقة حا�شنة �شهري + ودفع بدل ال�شكن 
مع اللتزام بفواتري املاء والكهرباء وال�شرف ال�شحي والنرتنت + م�شاريف العالج لالبناء - م�شاريف 

درا�شية وت�شجيلهم باملدار�س - ا�شتخراج جواز �شفر واقامة وهوية لالبنه
وقد حددت املحكمة جل�شة ، الأربعاء 22 / 06 / 2022 م

للنظر يف الدعوى ، فانت مكلف باحل�شور �شخ�شيا اأو من ينوب عنك ر�شميا اأمام هذه املحكمة يف املوعد 
املذكور للرد على الدعوى، ويف حالة تخلفك عن احل�شور يف املوعد املحدد، فاإن املحكمة �شتنظر يف الدعوى 

وت�شدر حكمها غيابيا.
حتريرا يف يوم الأربعاء املوافق 2022/6/1م.

حمكمة عجمان ال�شرعية  

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

حمكمة عجمان ال�شرعية 

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/124173(
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م

املنذر اإليه : راي�س امبك�س لتجارة املواد الغذائية �س ذ م م
مدفوعة  الغري  اليجارية  املتاأخرات  قيمة  ب�شداد  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
القيمة  �شداد  بدون  فرتة  لوجود  بيننا  املحرر  اليجار  عقد  بح�شب 
مبهلة  و  �شداد  بدون  البنك  من  املرجتع  اليجار  �شيك  حيث  اليجارية 
مدتها )خم�شة ع�شر يوما( - ح�شب املتفق عليه بعقد اليجار - من تاريخ 
ن�شر هذا العالن وال الخالء وت�شليمنا املاأجور و ذلك ح�شب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/124180(
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م

املنذر اإليه : باورمك للخدمات الكهروميكانيكية �س ذ م م
مدفوعة  الغري  اليجارية  املتاأخرات  قيمة  ب�شداد  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
القيمة  �شداد  بدون  فرتة  لوجود  بيننا  املحرر  اليجار  عقد  بح�شب 
مبهلة  و  �شداد  بدون  البنك  من  املرجتع  اليجار  �شيك  حيث  اليجارية 
مدتها ) خم�شة ع�شر يوما ( - ح�شب املتفق عليه بعقد اليجار - من تاريخ 
ن�شر هذا العالن وال الخالء وت�شليمنا املاأجور و ذلك ح�شب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی حمكمة عجمان االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0005087 يف  الدعوی رقم

ال�ي : حوراين ل�شيانة املباين ومن ميثلها قانونيا
رقم   08 رقم  حمل  البدواوي/الظهران  �شلطان  �شعيد  عبداهلل  املبني  ا�شم   14 جمهول حمل الإقامة : عجمان م�شفوت  

مكانى 4405509478 ت 0503327127 0565517494
نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد �شفقت مراد مراد خان

العنوان / حمل الإقامة : عجمان ال�شناعية اجلديدة التليفون : 0503432415 رقم الهاتف : 503432415
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب����

عليهم بها.  املدعى  واإعالن  جل�شه  اأقرب  1-حتديد 
املطالبه وحتى  تاريخ  12% �شنويا من  بواقع  القائدة  درهم مع   9600 مبلغ  للمدعى  يوؤدي  بان  عليهم  املدعى  2-اإلزام 

ال�شداد التام.
والقاء اقامتى، ال�شفر  وتذكرة  ال�شفر  جواز  بت�شليمي  عليهم  املدعى  3-الزام 

كافة الر�شوم وامل�شاريف. بدفع  عليهم  املدعى  4-اإلزام 
يوم  �شباح  الحتادية  الثانية حمكمة عجمان  العمالية  الواحد  اليوم  دعاوى  دائرة  الدائرة  اأمام  عليكم احل�شور  يتوجب  لذا 
املوافق 2022/06/13 ال�شاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003401 يف  الدعوی رقم

اىل املدعى عليه : اأبو �شديق حاجي خليل الرحمن - جمهول حمل الإقامة
لعالن املدعى عليهم ن�شرا باللغة العربية والجنليزية

باإلزام املدعى عليها الأوىل باأن توؤدي للمدعيتني مبلغ 255،058/86 درهم )مائتان وخم�شة وخم�شون 
األفا وثمانية وخم�شون درهما و�شتة وثمانون فل�شا(، على اأن يت�شامن معها املدعى عليه الثاين يف حدود مبلغ 
171،319 درهم قيمة ال�شيك املرجتع واملذيل بتوقيعه، مع الفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ  وقدره 
بجل�شة  باحل�شور  مكلف  اأنت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
2022/06/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية - مكتب 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  اأو  �شخ�شيا   )10 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 02/06/2022 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004427 يف  الدعوی رقم

اإىل املدعي عليه : مارات تاليبوف 
جمهول حمل الإقامة

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/31 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001582 يف  الدعوی رقم

اإىل املدعي عليه : نور لتوريد الأيدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2022/5/31 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

اداء    امر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001116/ 
 اإىل املحكوم عليه : جهاجنري عامل علي احمد ب�شفته مالك موؤ�ش�شة الزين لتجارة عدد وادوات البناء  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شركة م�شانع الأ�شباغ الوطنية املحدودة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 296067.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 70392
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003401 يف  الدعوی رقم

جمهول   - ال�شارقة  فرع  م  م  ذ  اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  العاملية  ال�شباح  �شركة   : عليه  املدعى  اىل 
حمل الإقامة. لعالن املدعى عليهم ن�شرا باللغة العربية والجنليزية : باإلزام املدعى عليها الأوىل باأن 
توؤدي للمدعيتني مبلغ 255،058/86 درهم )مائتان وخم�شة وخم�شون األفا وثمانية وخم�شون درهما 
و�شتة وثمانون فل�شا(، على اأن يت�شامن معها املدعى عليه الثاين يف حدود مبلغ وقدره 171،319 درهم 
ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% �شنويا من  الفائدة بواقع  ال�شيك املرجتع واملذيل بتوقيعه، مع  قيمة 
التام مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/06/14 اأمام 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  البتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�شارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها  اأو بوا�شطة وكيل معتمد  10( �شخ�شيا  الدعوى رقم 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 2022/6/2 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000396 يف  الدعوی رقم
اإىل املحكوم عليه تهاين على على حمو�س ال�شحي ، العنوان : 9447358

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/04/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح / م�شرف المارات ال�شالمى �س.م.ع ، بالتايل :

قررت املحكمة مبثابة احل�شوري / باإلزام املدعي عليها باأن توؤدي للم�شرف املدعى مبلغا 
مقداره )�شتمائة واثنان األفا و�شتة وثمانون درهما وخم�شون فل�شا( وباإلزامها بفائدة 
 6/1/2022 الف�شائية احلا�شل يف  املطالبة  تاريخ  5% من  قانونية �شنوية بواقع 
بامل�شروفات  والزمتها  به  املحكوم  املبلغ  اأ�شل  جتاوز  الأ  �شريطة  ال�شداد  متام  وحتى 
والر�شوم ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل 

املدة القانونية. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0005549 يف  الدعوی رقم

اإىل : املحكوم عليه ال�شيخ اأحمد خالد حممد خالد القا�شمي
العنوان : 9323655

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/05/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح دار امل�شتقبل لتجارة ال�شتائر ذ م م  بالتايل : قررت املحكمة: 
اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغا قدره 102،050 درهم )مائة واثنان األف 
وخم�شون درهم(، والزامه بفائدة بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
مب�شروفات  اإلزامه  مع  به،  املق�شي  املبلغ  اأ�شل  على  تزيد  األ  على  التام  ال�شداد  وحتى 
املدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اأتعاب  مقابل  درهم  ومائتي  الدعوى 

القانونية 30 يوما اعتبار ًا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 359/2022/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 322/2020 عقاري جزئي بالزام املنفذ �شده بفك واإلغاء 
و�شطب عقد رهن الفيال رقم 45 - على قطعة الر�س رقم 3/1594 مبنطقة مردف - اإمارة دبي ،  و ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )53345 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : مبارك مال اهلل احمد املن�شوري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ام هرير - مبنى 

املخاوي - �شقة 215 - مقابل نادي الن�شر الريا�شي  
املطلوب اإعالنه : 1 - م�شرف الهالل �س م ع - مكتب اإدارة - فرع برج البحر - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 53345 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13562 بتاريخ 2022/6/6 70197

اعالن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 324/2022/460 نزاع مدين  

املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751  
مو�شوع املنازعة : املطالبة ب�شداد مبلغ 40.000 دولر )ما يعادل 147.000 درهم( مائة و�شبعة واربعون الف درهم 

مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 
املتنازع : نافتيج باينز  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - دبي - �شارع اآل مكتوم - مبنى الرمي - �شقة 

العامري   مو�شى  عي�شى  مو�شى   : وميثله  ات�شالت   برج  بجوار   302
املطلوب اإعالنه : كوجار لل�شيارات �س م ح - �شفته : متنازع �شده    

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شداد مبلغ 40.000 دولر )ما يعادل 147.000 
درهم( مائة و�شبعة واربعون الف درهم مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  

قررنا مبثابة احل�شوري : الزام املتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازع مبلغ اأربعون الف دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم  
الإماراتي ب�شعر ال�شرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإ�شتحقاق احلا�شل يف 2018/9/21 

وحتى متام ال�شداد وبالزامها بامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197



االثنني   6  يونيو    2022  م   -    العـدد   13562  
Monday    6    June    2022   -  Issue No   13562 عربي ودويل

09

اأن  اأم�س الأحد نقال عن م�شادر حكومية  ذكرت �شحيفة البايي�س  
من  ودب��اب��ات  للطائرات  م�شادة  ب�شواريخ  اأوكرانيا  �شتزود  اإ�شبانيا 

طراز ليوبارد يف تكثيف لدعمها الع�شكري اإىل كييف.
الأوكراين  للجي�س  ال�شروري  التدريب  اأي�شا  اإ�شبانيا  �شتقدم  كما 
على كيفية ا�شتخدام الدبابات. و�شيتم هذا التدريب يف لتفيا التي 
حللف  عملية  اإط���ار  يف  ج��ن��دي   500 الإ���ش��ب��اين  اجلي�س  فيها  ن�شر 

�شمال الأطل�شي.
اأن تتم مرحلة  ال�شحيفة، ميكن  ا�شتندت لها  التي  ووفقا للم�شادر 

ثانية من التدريب داخل اإ�شبانيا.
اللم�شات  ت�شع  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
اإىل كييف من �شواريخ م�شادة للطائرات من  النهائية على �شحنة 
بعد اأن ا�شتبدلها اجلي�س الإ�شباين باأنظمة  طراز “�شوراد اآ�شبايد”، 

اأكرث تطورا.
وقدمت اإ�شبانيا حتى الآن لأوكرانيا ذخرية ومعدات حلماية الأفراد 
الدعم  زي��ادة  عر�س  اإن  لل�شحيفة  امل�شادر  وقالت  خفيفة.  واأ�شلحة 
رح لدى زيارة رئي�س الوزراء الإ�شباين بيدرو �شانت�شيث لأوكرانيا  طمُ
لكن  ني�شان  اأب��ري��ل   21 يف  زيلين�شكي  ف��ل��ودمي��ري  رئي�شها  ول��ق��ائ��ه 

التاأخري يف التنفيذ جاء ب�شبب تعقيد العملية.
 

تابعة  ط��ائ��رة  الأح���د حتطم  اأم�����س  ب��ي��ان  يف  الأردين  اجلي�س  اأع��ل��ن 
ل�شالح اجلو امللكي خالل قيامها مبهمة تدريبية ما ادى اىل م�شرع 

�شابطني طيارين.
ونقل البيان عن م�شدر ع�شكري م�شوؤول يف القيادة العامة للقوات 
امل�شلحة الأردنية قوله اإنه “يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح الأحد، 
تعر�شت اإحدى طائرات التدريب التابعة ل�شالح اجلو امللكي الأردين 
من نوع )Grob( اإىل خلل فني اأثناء جولة تدريبية، مما اأدى اإىل 
�شمال  اأر�س خالية يف منطقة الرمثا مبحافظة اإربد”  �شقوطها يف 
“نتج عن �شقوط الطائرة ا�شت�شهاد كل  اأنه  اململكة. واأو�شح امل�شدر 
ال�شوفيني، والنقيب الطيار  اأحمد  من الرائد الطيار بالل م�شهور 

بهاء حممد م�شطفى اأبو غنمي«.
 

اجتاحت عوا�شف رعدية عنيفة فرن�شا  اأم�س الأول ال�شبت ما اأ�شفر 
عن مقتل �شخ�س واإ�شابة 15 اآخرين بجروح بينهم اثنان يف حالة 
اأم�س  انخف�شت  العوا�شف  ح��دة  لكن  ال�شلطات،  بح�شب  خ��ط��رية، 

الأحد، على ما اأفادت هيئة الأر�شاد اجلوية الفرن�شية.
ولقيت امراأة يف الثالثينيات من عمرها حتفها بعد اأن جرفتها املياه 
رئي�س  مكتب  يف  م�شدر  ذك��ر  ما  وف��ق  روان،  يف  �شيارة  حتت  وعلقت 

بلدية هذه املدينة الواقعة غرب باري�س لوكالة فران�س بر�س.
اإن  وق��ال وزي��ر الداخلية جريالد دارم��ان��ان لل�شحافة �شباح الأح��د 
العوا�شف خلفت اأي�شا “15 جريحا بينهم اثنان يف حالة خطرية” 
واو�شح  اأحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عاما “يف حالة حرجة”. 
الوزير اأن العا�شفة ال�شديدة اجتاحت 65 مقاطعة فرن�شية ال�شبت 
وادت اإىل انقطاع التيار الكهربائي عن 15 األف منزل الأحد. وا�شار 
هذه  فيها  ت�شهد  التي  عاما”  ع�شرين  منذ  الأوىل  “املرة  اأنها  اإىل 

امل�شاحة ال�شا�شعة من البالد عوا�شف يف وقت واحد.
وخ�شو�شا  فنية”  “اأعمال  دارم��ان��ان  اأورد  امل�شجلة،  الأ���ش��رار  م��ن 
ج�شورا “جرفتها املياه” يف مايني -غرب بال�شافة اإىل كروم العنب، 

وخ�شو�شا يف منطقتي لند وجري “جنوب غرب«.
انذار برتقايل �شباح الأحد يف  واعلنت هيئة الر�شاد اجلوية حالة 
املقاطعات ال� 25 التي ل تزال معنية، وتقع ب�شكل رئي�شي يف �شمال 

�شرق فرن�شا.

عوا�شم

مدريد

عمان

باري�ص

و�سط غمو�ش يلف �سخ�سية الرئي�ش املكلف بت�سكيل احلكومة 

خماوف من »مواجهة كبرية« يف لبنان بدًل من الإ�سلحات

اإيكونومي�ست: احلرب يف اأوكرانيا قد تك�سر احلرم النووي

مادورو ي�سيد بتخفيف العقوبات املفرو�سة على فنزويل رئي�س وزراء اليابان يبحث ح�سور قمة الأطل�سي يف مدريد 
•• كراكا�س-اأ ف ب

اأ�شاد الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو ب�”اخلطوات ال�شغرية لكن املهمة” التي اتخذتها الوليات 
للعقوبات  تخفيف  اإط��ار  يف  فنزويال  العمل يف  اأج��ل  نفط من  ل�شركات  تراخي�س”  ل�”منح  املتحدة 

القت�شادية املفرو�شة على الدولة الواقعة يف اأمريكا اجلنوبية.
وقال مادورو يف مقابلة مع حمطة اإذاعية اأرجنتينية نمُ�شرت مقتطفات منها على ح�شاب الرئا�شة يف 
تويرت “قبل اأ�شبوع اتخذت الوليات املتحدة خطوات �شغرية لكنها مهمة من خالل منح تراخي�س 
الغاز  اإنتاج  لبدء عملية  ريب�شول  و)الإ�شبانية(  اإيني  و)الإيطالية(  �شيفرون  الأمريكية(  ل�)ال�شركة 

والنفط يف فنزويال من اأجل ت�شديرها«.
يف 17 اأيار-مايو اأعلن البيت الأبي�س تخفيف بع�س العقوبات التي فر�شت يف 2019 بهدف عزل 
مادورو من ال�شلطة بعد انتخابات 2018 املثرية للجدل التي اأدت اإىل اإعادة انتخابه. وجاء تخفيف 
الأول-اأكتوبر  ت�شرين  تعليقه يف  الذي مت  واملعار�شة  ال�شلطة  احل��وار بني  تعزيز  اإط��ار  العقوبات يف 

املا�شي ومل ي�شتاأنف بعد.

اليابانيون  ال��زع��م��اء  ال��ت��زم  امل��ا���ش��ي،  يف  خا�شة. 
نزاعات  ظل  يف  رو�شيا  مع  عالقاتهم  يف  احل��ذر 

اإقليمية م�شتمرة منذ عقود بني البلدين.
اإن امل�شوؤولني لن  وقال متحدث با�شم احلكومة 
اأوردته  ال��ذي  الأم���ر  على  التعليق  م��ن  يتمكنوا 

وكالة كيودو لالأنباء لأول مرة اأم�س ال�شبت.
29 و30  ي��وم��ي  الأط��ل�����ش��ي  ق��م��ة ح��ل��ف  تنعقد 
يونيو -حزيران يف العا�شمة الإ�شبانية مدريد. 
م��ع حملة  م��وع��ده��ا  ي��ت��داخ��ل  اأن  املحتمل  وم��ن 
يوليو-   10 امل��ق��ررة يف  ال��ي��اب��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
مت����وز. ذك����رت وك��ال��ة ك��ي��ودو ن��ق��ال ع��ن م�شادر 
يف  نهائيا  ق���رارا  �شيتخذ  كي�شيدا  اأن  حكومية 

ال�شيا�شي قبل  الو�شع  م��راع��اة  وق��ت لح��ق، مع 
اليابان  ودعا احللف  ال�شيوخ.  انتخابات جمل�س 
حل�شور القمة، اإىل جانب اأ�شرتاليا ونيوزيلندا 
اآ�شيا  منطقة  يف  ل��ه  ك�شركاء  اجلنوبية  وك��وري��ا 
التي طلبت  امل�����ش��ادر،  وق��ال��ت  ال��ه��ادي.  واملحيط 
يعتزم  كي�شيدا  اإن  ل��روي��رتز  ا�شمها،  ن�شر  ع��دم 
اجتماع لدول  بعد ح�شور  اإىل مدريد  الو�شول 

جمموعة ال�شبع يف اأملانيا.
اإن ح�شور  ون��ق��ل��ت ك��ي��ودو ع��ن م�����ش��ادر ق��ول��ه��ا 
لإي�شال  ترحيب  �شيكون مو�شع  للقمة  كي�شيدا 
ر�شالة قوية عن الت�شامن الدويل ب�شاأن الأزمة 

الأوكرانية.

•• طوكيو-رويرتز

قالت م�شادر مطلعة اإن رئي�س الوزراء الياباين 
ف��وم��ي��و ك��ي�����ش��ي��دا ي��در���س ح�����ش��ور ق��م��ة لزعماء 
يونيو حزيران  اأواخ��ر  الأطل�شي يف  �شمال  حلف 
لتعزيز التن�شيق مع الغرب ب�شاأن الغزو الرو�شي 

لأوكرانيا.
�شتمثل هذه اخلطوة موقفا عدائيا غري معتاد 
اأدان  كي�شيدا  اأن  من  الرغم  على  ياباين  لزعيم 
“جرمية  باأنها  و�شفها  ما  ب�شبب  م��رارا  رو�شيا 

حرب” �شد اأوكرانيا.
وو�شفت مو�شكو حتركها يف اأوكرانيا باأنه عملية 

•• عوا�شم-وكاالت

و�شط غمو�س يلف �شخ�شية الرئي�س 
يف  املقبلة  احلكومة  بت�شكيل  املكلف 
لبنان، تتخوف م�شادر �شيا�شية من اأن 
يكتفي الرئي�س اللبناين مي�شال عون 
الدميقراطي   ال�شكل  على  باحلفاظ 

دون اأن ي�شهم يف تاأليفها.
الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  زادت  ع��رب��ي��ة،  �شحف  ووف���ق 
املا�شي  -اأي���ار  مايو  م��ن  ع�شر  اخلام�س  يف  ج��رت  التي 
م��ن ح��دة امل��خ��اوف م��ن امل��واج��ه��ات ب���دًل م��ن التمهيد 

لالإ�شالحات.

العامل ينتظر
“امللف  اأّن  اللبنانية،  “اجلمهورية”  �شحيفة  وعلمت 
اأع���م���ال البعثات  اأول���وي���ة يف ج����دول  احل��ك��وم��ي ي�����ش��ّك��ل 
الديبلوما�شية يف لبنان. وهو ما َبدا جلياً يف الزيارات 
والدبلوما�شيني  ال�شفراء  بع�س  بها  قام  التي  الأخ��رية 

الأجانب ملقّرات رئا�شية ووزارية«.
بعد  م��ا  “فرتة  اّن  لل�شحيفة  ك��ب��ري  م�����ش��در  وك�����ش��ف 
النتخابات النيابية �شهدت حركة نا�شطة ل�شفراء عرب 
“من �شمنهم الأمريكيون  واأوروبيني وغري اأوروبيني، 
ال�شئلة  م��ن  جمموعة  اأجندتهم  ويف  والفرن�شيون” 
ح���ول م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة، ومتى 

�شتت�شكل احلكومة؟«.
“كل  اإّن  امل�شدر:  قال  ال�شفراء،  وبناء على ما يطرحه 
عاجل  وقت  يف  احلكومة  تت�شّكل  اأن  مّنا  ينتظر  العامل 
ع��ل��ي��ه��ا هذه  ��ق��دم  ���ش��تمُ خ���ط���وات  واّي  اإب���ط���اء،  دون  م���ن 
الرنامج  على  الت�شديد  م��ع  لبنان،  لإن��ق��اذ  احلكومة 
الذي �شبق للمجتمع الدويل اأن اأكد عليه وهو الإ�شراع 
يف اإجراء الإ�شالحات مبا يفتح باب امل�شاعدات الدولية 

لهذا البلد«.
عن  القت�شادية  الهيئات  يف  م�شادر  نقلت  ذل��ك،  اإىل 
ديبلوما�شيني اأوروبيني نظرة غري م�شّجعة حيال الو�شع 
للم�شوؤولني  الدبلوما�شيون  اأكد هوؤلء  لبنان، حيث  يف 
اإىل  غوتريي�س  م��ن  ينتظركم،  ال���دويل  “املجتمع  اأّن 
الأمريكيني والفرن�شيني والحتاد الوروبي والعرب... 
النتخابات  تنتظرون...  ف��م��اذا  ينتظركم،  ال��ع��امل  ك��ل 
انتهت، وباتت اأمامكم كلبنانيني نافذة فرج، والدخول 
دول  ك��ل  اأنف�شكم.  ت�شاعدوا  اأن  الأ���ش��ا���س  �َشرطه  منها 
العامل تريد اأن ت�شاعد لبنان، لكن مع الأ�شف تاأّخرمت 

وماَطلتم لأّن العّلة هي عندكم«.

خماوف
ويف تقرير اإخباري، نقلت �شحيفة “ال�شرق الأو�شط”، 
يكتفي  اأن  “من  ت��خ��وف��ه��ا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  م�������ش���ادر  ع����ن 
ال�شكل  على  باحلفاظ  ع��ون  مي�شال  اللبناين  الرئي�س 
الدميقراطي بدعوته الكتل النيابية والنواب امل�شتقلني 
الرئي�س  لت�شمية  املمُلزمة  ال�شت�شارات  يف  لال�شرتاك 
ي�شهم  اأن  دون  م��ن  اجل��دي��دة  احلكومة  ت�شكيل  املكلف 

•• لندن-وكاالت

ع�������ن اح������ت������م������الت حت���������ول ال������ن������زاع 
كتبت  ن���ووي���ة،  ح���رب  اإىل  الأوك�������راين 
الريطانية  “اإيكونومي�شت”  جملة 

تقريراً جاء فيه، اأن عاملة ال�شيا�شة يف جامعة براون نينا 
لحظت   1999 ع��ام  يف  حتليلياً  بحثاً  كتبت  تانينفالد 
وال�شيا�شيني  بني اجل��رالت  اأم��راً م�شرتكاً  اأن ثمة  فيه 

والإ�شرتاتيجيني، األ وهو “احلرم النووي«.
ال�شنوات  النووية يف  احل��روب  ع��دم خو�س  ب��اأن  وجادلت 
التي تلت التدمري الأمريكي لهريو�شيما وناغازاكي، مل 
�شعور متنام  وج��ود  ال��ردع. ولحظت  م�شاألة  ب�شبب  يكن 
ب��اخل��ط��اأ ال��ف��ط��ري ال��ن��اج��م ع��ن الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة التي 

يتجاوز ا�شتخدامها كل احلدود.
ولحظت املجلة اأن التهديدات التي اأطلقت يف الأربعينات 
اختفت  قد  النووية  الهجمات  باإ�شتخدام  واخلم�شينات 
لت�شري نادرة. ويف وقت تعزز احلرم النووي، فاإن ال�شعي 
اإىل حيازة الأ�شلحة النووية، بات ينظر اإليه كعالمة على 

الربرية.
ال��ل��ب��اق��ة يف قناة  اأ���ش��ول  ل��ك��ن ك��م��ث��ال ع��ل��ى التخلي ع��ن 
دمييرتي  ال���رام���ج  م��ق��دم  وج���ه  ال��ر���ش��م��ي��ة،  رو�شيا-1 
�شاروخ  اإط��الق  “مع  قائاًل:  ل�شيفه،  حتذيراً  كي�شليف 
ويف حال كانت  واحد فقط ت�شري اإنكلرتا يف خر كان”. 
بوري�س  الريطاين  ال��وزراء  رئي�س  الر�شالة خافية على 
جون�شون اأو على اجلمهور يف الداخل، فاإن كي�شليف �شرح 
خيارات الإطالق التي تدور يف ذهنه، اإذ اإن اأحد ال�شواريخ 
“�شارمارت”  ط��راز  من  ك��ان  ال�شا�شة  على  عر�شها  التي 
ال��ع��اب��ر ل��ل��ق��ارات م��وج��ه��اً ن��ح��و ب��ري��ط��ان��ي��ا. وك���ان هناك 
�شاروخ اآخر من طراز بو�شيدون احلراري، املعد لإحداث 
ت�شونامي اإ�شعاعي. وقال كي�شليف بحما�شة: “اإذا مر هذا 
اإىل  �شيحوله  فاإنه  الريطاين،  الأرخبيل  ال�شاروخ فوق 

�شحراء م�شعة ...غري �شاحلة لأي �شيء لزمن طويل«.
ومل ت��ك��ن ه���ذه امل����رة ال���وح���ي���دة. وق���ال���ت ت��ان��ي��ن��ف��ال��د اإن 

نيابية  واإمن��ا لعدم وج��ود كتلة  ما يكفيه من اخل��رة، 
وازنة ملنع الإخالل مببداأ ال�شراكة«.

اأم��ام الرملان �شوى  ب��اأن ل خيار  اأي�شاً  امل�شادر  وجت��زم 
لتاأمني  احلكومة  رئا�شة  لتويل  ميقاتي  كفة  ترجيح 
ا�شتمرارية التفاو�س مع �شندوق النقد بدًل من العودة 
مع رئي�س اآخر اإىل نقطة ال�شفر، اإ�شافة اإىل اأن عامل 
الكلفة  لأن  احلكومة  ولدة  بتاأخري  ي�شمح  ل  ال��وق��ت 
املطلوب  الح��ت��ي��اط  ال��دول��ة  متلك  ول  عالية  �شتكون 
لبناء عالقات  التاأ�شي�س  ولإع��ادة  ال�شامل  النهيار  ملنع 
على  لالنفتاح  اجلهود  وموا�شلة  ال��دويل  املجتمع  مع 
من  احلالية  احلكومة  متكنت  اأن  بعد  العربية  ال��دول 
اخلليج  بدول  لبنان  عالقات  اأ�شاب  الذي  ال�شدع  راأب 

العربي.
اإجراء  بعد  ميقاتي  الرئي�س  ف��اإن  ال�شحيفة،  وبح�شب 
متناغماً  يكون  لن  اأن��ه  اأي  قبلها،  ما  غري  النتخابات 
على بيا�س يف عالقاته مع عون بال مقابل يدفع باجتاه 
تفعيل احلكومة، م�شيفًة اأن “الكرة الآن يف مرمى عون 
لت�شهيل ت�شكيل حكومة من طراز اآخر غري احلكومات 
يتيح  م��ا  مهنياً  وم�شتقلة  �شيا�شياً  مدعومة  ال�شابقة 
ل��ه��ا ح��ري��ة ال��ت��ح��رك ل���الإف���ادة م��ن ال��ف��ر���ش��ة الأخ���رية 
لإنقاذ البلد، �شرط املجيء بوزراء معظمهم من طينة 
اأخرى غري بع�س الوزراء احلاليني، واإل فال مفر من 

يف تاأليفها، يف حال اأن الرتكيبة الوزارية لن تاأتي على 
جران  النائب  احلر”  الوطني  “التيار  رئي�س  قيا�س 
الإرث  ا�شتمرارية  ت��اأم��ني  يف  طموحاته  وتلبي  با�شيل 
 31 يف  الرئا�شية  ولي��ت��ه  انتهاء  ف��ور  لعون  ال�شيا�شي 
اأن تراجعت حظوظ  اأكتوبر -ت�شرين الأول املقبل بعد 

با�شيل خلالفته يف رئا�شة اجلمهورية«.
ولفتت امل�شادر اأن “خماوفها تبقى م�شروعة لأن معظم 
القوى ال�شيا�شية عانت الأمّرين من املحاولت ال�شابقة 
لتعطيل ت�شكيل احلكومات من قبل با�شيل بتناغم مع 
باأن  اأي��ق��ن  اأن  بعد  اإل  عنها  ي��ف��رج  ومل  ع���ون،  الرئي�س 
ل�شتخدامها  حقوقه  ل��ه  حتفظ  ال���وزاري���ة  الرتكيبة 
تاأت  م��ا مل  ال���وزراء  تعطيل جل�شات جمل�س  يف  لح��ق��اً 
مراعاة  م��ن  م�شتفيداً  ل�شروطه  ا�شتجابة  مقرراتها 

حليفه حزب اهلل له«.
“من ال�����ش��اب��ق لأوان�����ه ال���دخ���ول يف  اأن����ه  واأ�����ش����ارت اإىل 
احلكومة،  رئا�شة  لتويل  املر�شحني  اأ�شماء  ا�شتعرا�س 
رغم اأن ا�شم الرئي�س جنيب ميقاتي يت�شدر الالئحة”، 
يوحي  ل  ال��رمل��ان  داخ���ل  “النق�شام  اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دة 
رئي�س  مع  بالتعاون  احللول  اإنتاج  على  النواب  بقدرة 
حتقيق  يف  �شعوبة  ي��واج��ه  اأن  ميكن  للحكومة  جديد 
التوازن املطلوب بينه وبني رئي�شي اجلمهورية مي�شال 
عون واملجل�س النيابي نبيه بري، لي�س لأنه يفتقد اإىل 

النووية. واأ�شاف: “اإنهم يعتقدون اأنك اإذا وجهت �شربة 
الأمريكيني �شيخافون فوراً  اأمريكية، فاإن  نووية لقرية 
راكعون”.  وه���م  م��ن��ك  ال��رح��م��ة  ط��ل��ب  اإىل  وي�����ش��ارع��ون 
“هكذا يفكر الكثري من �شعبنا، واأخ�شى اأن يكون  وقال: 
اإىل  التفكري الذي ميررونه ملو�شكو«. ولفتت املجلة  هذا 
والآليات  املتبادلة  وال�شمانات  التقاليد  من  مزيجاً  اأن 
التقنية واخلوف واحلرم، وهي الأدوات التي كانت متنع 
ا�شتخدام الأ�شلحة النووية �شد اجليو�س واملدن منذ عام 

“الرو�س يروجون لذلك... كل ب�شعة اأيام يطلق م�شوؤول 
التفكري  ه���ذا  وم��ث��ل  علنية”.  ن��ووي��ة  ت��ه��دي��دات  رو���ش��ي 

ميتلك جذوراً تتجاوز حدود التلفزيون.
مقر  يف  الرو�شية  الديبلوما�شية  البعثة  ع�شو  وا�شتقال 
مايو   23 يف  بونداريف  بوري�س  بجنيف  املتحدة  الأمم 
ب��الده لأوكرانيا. وهو  الإمتعا�س من غزو  ب�شبب  -اأي��ار 
قال ل�شحيفة “نيويورك تاميز” الأمريكية، اإن اأكرث ما 
اأزعجه كان اخلفة التي يتحدث بها زمالوؤه عن احلرب 

الأعمال،  ت�شريف  التمديد حلكومة 
من  رئي�شها  مينع  �شيء  ل  وبالتايل 
الدعوة لعقد جمال�س وزارية لتدبري 
�شيحمل  ك��ان  واإن  املواطنني،  ���ش��وؤون 
الرئي�س  ا�شم  تكليفه  اإع���ادة  ح��ال  يف 
الفر�شة  يمُعطى  اأن  دون  م��ن  املكلف 
كان  اإذا  اإل  جديدة  حكومة  لت�شكيل 
ت�شمية  اآخ��ر يف  راأي  النواب  لأكرثية 

من �شيتوىل تاأليفها«.

مواجهة كبرية
“زادت  “العرب”:  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت  ال�������ش���ي���اق،  ويف 
ع�شر  اخلام�س  يف  ج��رت  التي  الت�شريعية  النتخابات 
من مايو-اأيار املا�شي من حدة املخاوف يف لبنان بدًل 
اأهم  املخاوف  هذه  وطالت  لالإ�شالحات.  التمهيد  من 
اجلي�س  ق��ائ��د  م��ن  ب���دءاً  امل�شهد  يف  الفاعلة  العنا�شر 
العماد جوزيف عون مروراً مبدير الأمن اللواء عبا�س 
الفائزة  اللبنانية  ال��ق��وات  زعيم  اإىل  و���ش��وًل  اإب��راه��ي��م 
ت�شريحات  اأط��ل��ق  ال��ذي  جعجع  �شمري  النتخابات  يف 
يدعمه  رئا�شي  اأي مر�شح  “�شد  �شيكون  اأن��ه  فيها  اأك��د 
حزب اهلل، و�شرف�س اأي متحالف معه لرئا�شة الوزراء 
وهو ما ينبئ  و�شنقاطع احلكومة اإن ت�شكلت توافقية”، 

باأزمة �شيا�شية حادة �شيعي�شها لبنان«.
تلويح  م��ع  خا�شة  ال��ق��وي��ة،  الت�شريحات  ه��ذه  واأل��ق��ت 
بتاأثريها  اهلل،  ح��زب  م��ع  كبرية”  ب�”مواجهة  جعجع 
اأه��م الفاعلني يف امل�شهد وعلى راأ���س ه��وؤلء مدير  على 
ال�شلل  “خماطر  اإن  ق���ال  ال���ذي  ال��ل��ب��ن��اين  الأم����ن  ع���ام 
ال�شيا�شي ازدادت منذ اأن اأ�شفرت النتخابات الت�شريعية 
عن برملان مت�شرذم”، حمذراً من “كارثة” يف ظل عدم 

وجود اأغلبية لإقرار القوانني.
واأ�شافت ال�شحيفة نقاًل عن اأو�شاط �شيا�شية لبنانية: 
مو�شوع  ب��اأن  معرفة  النا�س  اأك��رث  اإبراهيم  “عبا�س  اإن 
ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ���ش��ي��ك��ون ق�شية 

مفتوحة لأ�شهر«.
واأو�شحت ال�شحيفة، اأنه رغم التفاوؤل الذي �شاد ب�شبب 
جناح النتخابات يف ك�شر هيمنة حزب اهلل وحلفائه على 
امل�شهد، فاإن تركيبة جمل�س النواب وتنافر مواقف الكتل 
الفائزة، وهي كتل �شغرية، اأحبطا تفاوؤل اللبنانيني باأن 
ال�شيا�شية  الأزمة  للخروج من  بوابة  النتخابات  تكون 
والتفرغ لالإ�شالحات القت�شادية. وتوحي كل املوؤ�شرات 
باأن الفراغ ال�شيا�شي والد�شتوري �شي�شتمر، لكن الأ�شواأ 
الكتل  “مواجهة كبرية بني  اإىل  الو�شع قد يتطور  اأن 
كما حّذر الزعيم  الطائفية وحزب القوات اللبنانية”، 
الدرزي وليد جنبالط من اأن “جبهة 8 اآذار ال�شورية 
بكل  الن��ت��خ��اب��ات  يف  لهزميتها  �شتنتقم  الإيرانية” 
اأن حزب  اإىل  وا�شحة  اإ���ش��ارة  يف  ت��رح��م،  ول��ن  الو�شائل 
�شوتت  التي  املناطق  من  الق�شا�س  على  �شيعمل  اهلل 
�شد مر�شحي حلفائه، واأنه �شيواجه بقوة النواب الذين 
بالتوازنات  امل�شا�س  اأو  طاعته  عن  اخل��روج  يف  يفكرون 

التي تخدمه، وفق ال�شحيفة.

قبل  ت��اآك��ل��ت حتى  ق��د  ك��ان��ت   ،1945
فالدميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  تهديد 
باأن  ف��راي��ر-���ش��ب��اط،   24 يف  ب��وت��ني 
اأي طرف ثالث يقف يف طريق رو�شيا 
“عواقب...مل  فاإنه يخاطر مبواجهة 
فاإن  الت�شلح،  من  احل��د  اإىل  وبالن�شبة  حياته«.  يف  يرها 
اأمريكا ورو�شيا مل تعد م��وج��ودة يف  ب��ني  الت��ف��اق��ات  ك��ل 
معظمها. وتعمد رو�شيا اإىل تطوير ا�شلحة جديدة، مثل 
املتبقية،  بالإتفاقات  م�شمولة  غري  بو�شيدون،  �شواريخ 
مت�شارع.  ب�شكل  النووية  تر�شانتها  من  ال�شني  وتو�شع 
وعلى �شعيد حظر انت�شار الأ�شلحة النووية، فاإن عقوداً 
من ال�شغط الدويل اأخفقت يف منع كوريا ال�شمالية من 
تطويرها  ث��م  وم��ن  ال��ن��ووي��ة  الأ�شلحة  على  الإ���ش��ت��ح��واذ 

لتزيد من املدى الذي ميكن اأن تبلغه.
كما اأن خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة بني اإيران والقوى 
الدولية، وهو الإتفاق الوحيد الذي اأبرم يف العقد املا�شي 
النووي  الرنامج  من  واحل��د  ال��ن��ووي،  الإنت�شار  حلظر 
لطهران مقابل تخفيف العقوبات عنها، معلق الآن على 
خيط رفيع، مما يجعل اجلمهورية الإ�شالمية اأقرب اإىل 

القنبلة النووية.
وق��ي��ام دول حلف  اأوك��ران��ي��ا  ال��رو���ش��ي على  الهجوم  وم��ع 
هناك  متطورة،  باأ�شلحة  كييف  بتزويد  الأطل�شي  �شمال 
باأن  فر�شة �شئيلة لكنها تنطوي على خماطر حقيقية، 
كما  النووية.  العتبة  يتجاوز  بت�شعيد  الأط��راف  تتورط 
اأن ثمة خوفاً منف�شاًل باأن تتدهور الأمور على نحو �شيئ 
ج�شيمة  خ�شارة  من  عانى  ما  لبوتني-اإذا  بالن�شبة  ج��داً 
الأطل�شي-  �شمال  حلف  يف  ك��ث��رية  دول  تف�شل  م��ا  وف��ق 
�شدمة  لإح���داث  ن��ووي  �شالح  ا�شتخدام  اإىل  يعمد  فقد 
يف اأوكرانيا كي ت�شت�شلم، عو�س اأن يرى جي�شه يتعر�س 

لالإبادة اأو يخ�شر القرم.
وكيفية  امل��خ��اط��ر  ه���ذه  ق�����ش��اوة  اأن  اإىل  امل��ج��ل��ة  وخل�شت 
معاجلتها تثري نقا�شاً حاداً. والرئي�س الفرن�شي اإميانويل 

ماكرون قد حذر من مغبة “اإذلل” رو�شيا.  

اإىل بكني ترفع القيود املفرو�سة ملكافحة كوفيد-19  الآلف  م��ئ��ات  ا�شطر  ول��ك��ن 
اكت�شاف  بعد  احلجر  اإىل  العودة 

اإ�شابات جديدة.
بالكامل  امل��دي��ن��ة  اإغ�����الق  واأدى 
�شل  اإىل  ني�شان-اأبريل  بداية  يف 
ال��ن�����ش��اط امل��ح��ل��ي، واإ���ش��ع��اف منو 

ثاين قوة اقت�شادية يف العامل.
ويعيق التباطوؤ القت�شادي هدف 
حوايل  يبلغ  من��و  بت�شجيل  بكني 
�شيا�شًيا  ح�شا�س  عام  يف   ،5،5%
تعيني  اإع������ادة  ي�����ش��ه��د  اأن  ي��ت��وق��ع 
للحزب  ك��رئ��ي�����س  جينبينغ  ���ش��ي 

ال�شيوعي ال�شيني يف اخلريف.

ال�شيا�شة باحلد من عدد الوفيات 
لكنها  كوفيد-19،  عن  الناجمة 
لل�شركات،  قا�شية  �شربة  وجهت 
العا�شمة  اإغ����الق  م��ن��ذ  �شيما  ل 
ني�شان- يف  �شنغهاي  القت�شادية 

العزل  من  �شهرين  وبعد  اأبريل. 
�شكان  م��ع��ظ��م  مت��ك��ن  ال�������ش���ارم، 
عددهم  ال��ب��ال��غ  �شنغهاي  مدينة 
التحّرك  م��ن  ن�شمة  مليون   25
الأربعاء.  بحرية من جديد منذ 

���ش��روري لرتياد  اأم��ر  �شاعة   72
مدينة  واأعلنت  العامة.  الأماكن 
اإ�شابة،   19 بكني الأحد ت�شجيل 
يف  م��ن��ط��ق��ت��ني  اأن  اإىل  م�������ش���ريًة 

العا�شمة �شتمُبقيان القيود.
تطبيق  ال�����������ش�����ني  ت������وا�������ش������ل 
اإ�شابات”  “�شفر  ا�شرتاتيجية 
ب���ف���ر����س احلجر  ت��ق�����ش��ي  ال���ت���ي 
ظهور  مب��ج��رد  وال��ع��زل  ال�شحي 
هذه  �شمحت  الإ���ش��اب��ات.  بع�س 

الأخرية،  الأي��ام  يف  القيود  بع�س 
�شكان  ع���ودة  ع��ن  البلدية  اأعلنت 
العمل  اإىل  ت����دري����ج����ي����اً  ب����ك����ني 
فتح  واإع���ادة  الثنني  من  اعتباًرا 
حزيران-يونيو.   13 يف  املدار�س 
�شي�شمح  الث��ن��ني،  واع��ت��ب��اًرا م��ن 
الزبائن  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال  ل��ل��م��ط��اع��م 
النقل  و���ش��ائ��ل  و�شتعمل  جم����دداً 
حيازة  لكن  طبيعي.  ب�شكل  العام 
تتجاوز  مل  �شلبية  فح�س  نتيجة 

اإ�����ش����اب����ات  “�شفر  ال���������ش����ارم����ة 
تف�شي  م����ن  ل���ل���ح���د  ب���ك���وف���ي���د«. 
الوباء، اأمُغلقت املدار�س وال�شركات 
العامة  والأماكن  الأ�شا�شية  غري 
اأي����ار-م����اي����و، يف حني  م��ط��ل��ع  يف 
الطلبات  بتلبية  للمطاعم  مح  �شمُ
ت�شجيع  ومت  ف��ق��ط.  اخل��ارج��ي��ة 
يخ�شعون  كانوا  الذين  ال�شكان، 
للفحو�س ب�شكل �شبه يومي، على 
تخفيف  بعد  امل��ن��زل.  م��ن  العمل 

•• بكني-اأ ف ب

اأم�س الأحد  اأعلنت مدينة بكني  
رفع العديد من القيود املفرو�شة 
كوفيد-19،  ف���ريو����س  مل��ك��اف��ح��ة 
ب��ع��د ���ش��ه��ر م���ن ال��ق��ل��ق م���ن عزل 
العا�شمة  يف  ن�شمة  م��ل��ي��ون   22

ال�شينية.
و�شهدت العا�شمة ارتفاعاً يف عدد 
نهاية  يف  بكوفيد-19  الإ�شابات 
 1900 ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل جت����اوز 
اإ�شابة، وهو رقم مرتفع بالن�شبة 
ال�شيا�شة  ت��ط��ب��ق  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��ني 

كوريا ال�سمالية تطلق دفعة
من ال�سواريخ البال�ستية 

•• �شيول-اأ ف ب

قبالة  املياه  يف  بال�شتية  �شواريخ  ثمانية  الأح��د  اأم�س  ال�شمالية   كوريا  اأطلقت 
�شاحلها ال�شرقي، غداة تدريبات ع�شكرية م�شرتكة للجي�شني الأمريكي والكوري 
“ر�شد  اجلنوبية  كوريا  يف  الأرك��ان  هيئة  وقالت  اأي��ام.  ثالثة  ا�شتمرت  اجلنوبي 
جي�شنا اإطالق ثمانية �شواريخ بال�شتية ق�شرية املدى انطالقا من قطاع �شونان 
يف بيونغ يانغ باجتاه البحر ال�شرقي” يف اإ�شارة اإىل بحر اليابان. واأجريت عمليات 
الإطالق هذه يف اإطار زمني مدته 30 دقيقة. وقطعت ال�شواريخ م�شافة 110 
90 كلم، وفق هيئة الأركان  اأق�شاها  670 كلم على ارتفاعات متفاوتة بلغ  اإىل 
الكورية اجلنوبية. وقالت طوكيو اإن ال�شواريخ اأطلقت من مواقع عدة، م�شيفة 

اإن بيونغ يانغ اأجرت جتارب �شواريخ “بوترية غري م�شبوقة” هذا العام.
وقال وزير الدفاع الياباين نوبوو كي�شي “ميكننا القول اإن اإطالق �شواريخ باأعداد 
اإط��ار زمني ق�شري كهذا غري اعتيادي”،  كبرية من ثالثة مواقع على الأق��ل يف 

موؤكدا اأن كوريا ال�شمالية اأطلقت �شتة �شواريخ على الأقل.
تاأتي عمليات الإطالق اجلديدة  واأ�شاف “هذا الأمر غري مقبول على الإطالق”. 
الأمريكي  اجلي�شان  اأج��راه��ا  النطاق  وا�شعة  تدريبات  على  اأي��ام  ثالثة  بعد  ه��ذه 
العاملة  اإ�س رونالد ريغان  اإ�س  يو  الطائرات  والكوري اجلنوبي مب�شاركة حاملة 
توىل  اأن  منذ  البلدين  بني  م�شرتكة  مناورات  اأول  هذه  كانت  النووية.  بالطاقة 
الرئي�س الكوري اجلنوبي اجلديد يون �شوك-يول من�شبه اأوائل اأيار-مايو واعدا 
اأكرث حزما جتاه بيونغ يانغ، واأول مناورات ت�شارك بها حاملة طائرات  ب�شيا�شة 
وحتتج كوريا ال�شمالية منذ فرتة طويلة  منذ ت�شرين الثاين-نوفمر 2017. 
اجلي�س  وق��ال  غ��زو.  لعملية  ا�شتعداد  تعترها مبثابة  التي  التدريبات  هذه  على 
الكوري اجلنوبي يف بيان اإن هذه “التدريبات عززت عزم البلدين على الرد بحزم 
اإظهار التزام الوليات املتحدة  اأي ا�شتفزاز كوري �شمايل، ويف الوقت نف�شه  على 
اآ�شان  معهد  يف  الباحث  ميونغ-هيون،  غ��و  وق��ال  النطاق”.  وا���ش��ع  ردع  بتوفري 
اأطلقتها  التي  ال�شواريخ  من  املعتاد  غري  الكبري  العدد  اإن  ال�شيا�شية،  للدرا�شات 

كوريا ال�شمالية دفعة واحدة، يمُعتر اإىل حد كبري ردا على هذه التدريبات.
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 إن�آر�دو����وشر�اه�محاسبون�قانونيون 
 عضو��شركة�دي�إف��ي�الدولية

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

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

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

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

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

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

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

 .أساس�إلبداء�رأينا
 تن�يه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .لبنكل�فاعلية�الرقابة�الداخليةيتعلق�ب

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

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

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

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

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

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

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

  ا�عادالً تمثلها�بطر�قة�تحقق�عرضً 

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

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

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

 ألاخرى تقر�ر�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�

 

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

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

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

 ).بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥)�لسنة�٢رقم�(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 عملياته.ونتائج�

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

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

 

  :التوقيع

 عدنان�محمد�عبدهللا�سالم�ا��ابري 

 شر�ك

 وشر�اؤهن.�ر.�دو����

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

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

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

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

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

 املركزي 
٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ ٦ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 

 إ���٢٠٢١٫٠١٫٠١ إيضاح 
٢٠٢١٫١٢٫٣١ 

 إ���٢٠٢٠٫٠١٫٠١ 
٢٠٢٠٫١٢٫٣١ 

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

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

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

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

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

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

 ٣٬٧٤٤  ٨٧٬٢٦٥ 

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

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

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

 
٣٬٧٤٤  ٨٧٬٢٦٥ 

 

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

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

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

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

 

     اإليراني, دبي الوطني البنك, االقليمي : المكتبختم
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 التغي��ات����أس�م�رأس�مال�املسا�م�نقائمة�

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 

املبالغ�الاحتياطية�  املال�املخصصرأس�  
 النظامية�

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

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

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

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

 
-  -  -  - 

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

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

 
-  ٣٧٤(  ٣٧٤(  - 

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

 

املبالغ�الاحتياطية�  رأس�املال�املخصص 
 النظامية�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢٠٢١( 

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

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

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

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

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

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

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

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

 )٢٠٢٢يناير��١أو��عد�

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

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

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

اإي�ساحات ب�ساأن القوائم املالية 31 دي�سمرب 2021
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

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

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

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

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

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

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

 للعمالء
٣٨٬٦٩٤  )٢٠٣( ١٨ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 
 
 

 :املعامالت�غ���النقدية

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� إيضاح
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

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

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

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

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

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 معلومات�عامة�-١
 الوضع�القانو�ي�-أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

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

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

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

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

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

���قياس�مبلغ�ا��سائر�التخلف�عن�السداد��عر�ف���ستخدمتحديد�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة.�جوهرً�ا�����عد��عر�ف�التخلف�عن�السداد�أمًرا�
،�حيث�أن�طوال�مدة�القرضشهًرا�أو��١٢الائتمانية�املتوقعة�و���تحديد�ما�إذا��ان�مخصص�ا��سارة��عتمد�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�

� �احتمالية �م�ونات �هو�أحد �السداد �عن �التخلف �السداد �عن �قياالتخلف �من ��ل �تؤثر�ع�� �املال�� �ا��سائر�الائتمانية �و س �الز�ادة�توقعة، تحديد
 �ا��وهر�ة����مخاطر�الائتمان.

 تخلف�عن�السداد:�عت���البنك�ما�ي���بمثابة�حدث�
ا��طة�الشاملة�للدعم�عاته�التعاقدية،�ع���س�يل�املثال،�مشاركة�املق��ض����سياسة�يوًما�من�تار�خ�استحقاقه�لدف�٩٠من�ك���ألاملق��ض��تخطي-

 يوًما�من�تار�خ�استحقاقه�لدفعاته�التعاقدية�املنقحة.�٩٠من�حيث�ي�ون�تار�خ�التخلف�عن�السداد�أك���حسن�الاقتصادي�املس��دف�الداخ���امل
 املق��ض�ال��اماته�الائتمانية�للبنك�بال�امل.�سدادمن�غ���املحتمل�-

 عكس�ا��صائص�املختلفة�ألنواع�مختلفة�من�ألاصول.املتطلبات�ال�����عر�ف�التخلف�عن�السداد��يفي
�عند� ��ان�من�غ���املر�� �إذا ��عتمد�املعلومات�ال����ع��البنك��يركز ل��امه�الائتما�ي،�الاملق��ض��سدادتقييم�ما �يجري املؤشرات�النوعية�والكمية.

تجزئة.��عت���إقراض�المع��وال�ي�ناسب،�للمواثيقتقييمها�ع���نوع�ألاصل،�ع���س�يل�املثال،����إقراض�الشر�ات،��عت���املؤشر�النو���املستخدم�خرًقا�
�السداد�وعدم�السداد�الل��ام�آخر�للطرف�املقابل� ��ستخدم�ذاتهاملؤشرات�الكمية،�مثل�حالة�التأخر��� �التحليل. ،�من�املدخالت�الرئ�سية����هذا

 .من�مصادر�خارجية�يحصل�عل��اداخلًيا�أو��ُتحدثالبنك�مجموعة�متنوعة�من�مصادر�املعلومات�لتقييم�التخلف�عن�السداد�وال���
 قياس�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة

�أو��١٢��لاملتوقعة�الائتمانية��سارة�ا�اس�ُتق �كب��ة����مخاطر�الائتمان�قد��بناءً �طوال�مدة�القرضشهًرا ��انت�هناك�ز�ادة �إذا منذ��وقعتع���ما
ية�التخلف�عن�السداد�احتمالاملخفضة�من�الاع��اف�ألاو���أو�ما�إذا��ان�ألاصل��عت���منخفض�القيمة�الائتمانية.�خسائر�الائتمان�املتوقعة����املنتج�

 وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه�أدناه:وا��سارة����حالة�التخلف�عن�السداد،��التخلف�عن�السدادوالتعرض�عند�
�الوقت�املتبقيأو�ع���مدى�التالية��هًراش�١٢مدار��احتمال�تخلف�املق��ض�عن�الوفاء�بال��اماته�املالية،�إما�ع���التخلف�عن�السداداحتمالية�مثل�ت-

 لالل��ام.
-�� �عتمد �عند �السدادالتعرض �عن ��التخلف �أن �البنك �يتوقع �ال�� �املبالغ ��تصبحع�� �مدى �ع�� �السداد، �عن �التخلف �وقت ��� �شهًرا�١٢مستحقة

البنك�الرصيد�امل��وب�ا��ا���باإلضافة�إ���أي�مبلغ�إضا����يدرجع���س�يل�املثال،�بال�سبة�لالل��ام�املتجدد،�أو�ع���مدى�العمر�املتبقي.��التالية
 ُيتوقع���به�إ���ا��د�التعاقدي�ا��ا���بحلول�وقت�التخلف�عن�السداد،����حالة�حدوثه.

-� �السدتمثل �عن �التخلف �عن �الناتجة �ا��سارة �التعرض �عن �الناتجة �ا��سارة �ملدى �البنك �توقعات �تاد �السداد. �عن �التخلف �عن �ختلفالناتج
التعب����يجري حسب�نوع�الطرف�املقابل�ونوع�وأقدمية�املطالبة�وتوافر�الضمانات�أو�دعم�ائتما�ي�آخر.��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد

ا��سارة�الناتجة�عن��ُتح�سب.�التخلف�عن�السداد�عرض�عند�ة�من�ا��سارة�ل�ل�وحدة�عن�ا��سارة����حالة�التخلف�عن�السداد�ك�سبة�مئو�
شهًرا����حالة�التخلف�عن�السداد�ال�سبة�املئو�ة�ل��سارة��١٢،�حيث�تمثل�ا��سارة�ملدة�طوال�مدة�القرضشهًرا�أو��١٢��لالتخلف�عن�السداد�

� �حدوث �حالة ��� �حدو��ا �املتوقع �السداد �عن �الاث��التخلف ���� �ا��سارة ��سبة �وت�ون �التالية، �عشر�شهًرا �القرض �مدة �املئو�ة�طوال �ال�سبة ��
 املتوقع�املتبقي�للقرض.�الوقتالتخلف�عن�السداد�ع���مدى�����حالة�حدوثل��سارة�املتوقعة�تتم�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
�و�حدتُ  �للضرر �مخاطر�التعرض �وخفض �السداد �عن �التخلف �احتمالية �توقع �خالل �من �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية �د �عند �عن�التعرض التخلف

��ل�ل�شهر�مستقبالً �السداد وفًقا�الحتمالية�البقاء�(ع���س�يل�املثال،��عدلو�ُ �سوً�اامل�ونات�الثالثة��ُتدمج�تلكول�ل��عرض�فردي�أو�قطاع�جما��.
�،مستقبالً �ل�شهر�عن����شهر�سابق).�يؤدي�هذا�إ���اح�ساب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ش�ل�فعال��التخلف�عن�السدادأو��عدم�السداد�املسبق

�سعر الفائدة�الفع���ألاص���أو��سعر ستخدم����اح�ساب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�هو�ا��صم�امل�سعر إ���تار�خ�إعداد�التقار�ر�وجمعها.��ُيخصمثم�
 تقر����له.

ا��دول�شهًرا.�ينظر��١٢ا��ا���ملدة��احتمالية�التخلف�عن�السدادع���ا��دول�الزم���للسداد�تطبيق�للف��ة�ب احتمالية�التخلف�عن�السدادوضعت�
ا��دول�الزم���للسداد�طوال�عمر�القروض.��عتمد�و الاع��اف�ألاو����بدايةالتخلف�عن�السداد����املحفظة�من����كيفية�تطور�حاالت�الزم���للسداد�
� �البيانات ��السابقةع�� �و�ف��ض �أساسهااملرصودة ��ع�� ��افة �ألاصول �التحليل�املدرجة �من �مدعوم �هذا �الائتمانية. �والدرجة �املحفظة �نطاق ضمن

 .السابق
 ،�والذي�يختلف�حسب�نوع�املنتج.ا��دول�الزم���املتوقع�للسدادشهًرا�وعمرها�بناًء�ع����١٢ملدة��عن�السدادالتخلف�التعرض�عند�د�ُيحد

شهًرا�أو��١٢املنتجات�وقروض�السداد�السر�ع،��عتمد�ذلك�ع���أقساط�السداد�التعاقدية�املستحقة�ع���املق��ض�ع���مدى��الس��الكبال�سبة��-
 إعادة�التمو�ل����ا��ساب.�/درج�اف��اضات�السداد�املبكرتُ و عات�زائدة�متوقعة�من�املق��ض.�ألي�دفهذا��كما�ُ�عدل.�طوال�مدة�القرض

أخذ�الرصيد�امل��وب�ا��ا���وإضافة�"عامل�تحو�ل�الائتمان"�الذي��سمح�ب�التأخر�عن�السدادوقع�التعرض�عند�ي،�املتجددةبال�سبة�للمنتجات��-
�بناًء�ع��الاف��اضات�حسب�نوع�املنتج�ونطاق�استخدام�ا��د�ا��ا��،��تلكالتخلف�عن�السداد.�تختلف��بال��ب�املتوقع�ل��د�املتبقي�بحلول�وقت

 تحليل�البيانات�الاف��اضية�ألاخ��ة�للبنك.
د�التخلف�ال���تمت��ع�ال���تؤثر�ع���عمليات�الاس��داد�العواملشهًرا�وعمرها�بناًء�ع����١٢ملدة��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السدادد�حدتُ -

 تختلف�حسب�نوع�املنتج.عن�السداد،�و 
-� �للمنتجات �الضمانبال�سبة ��غط��ا �نو ال�� �ع�� �أسا��� ��ش�ل �هذا ��عتمد �املتوقعة، �الضمانات �وقيم �الضمان ��ع �قيم�وا��صومات �ع�� السابقة

 وت�اليف�الاس��داد�املرصودة.�بيعات�القسر�ة،�ووقت�الاس��دادامل�ن�يجةالدف����/السوق 
�الضمانبال�سبة�للمنتجات�- �ع���مستوى�املنتج��س�ب�التمايز�املحدود����ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد��ُتحدد،�ال���ال��غط��ا عادًة

� �املس��دة �مناملبالغ �تتأثر��املحصلة �املق��ض�ن. �مختلف �السداد �عن �التخلف �عن �الناتجة �مبيعات��باس��اتيجياتا��سارة �ذلك ��� �بما التحصيل،
 الديون�املتعاقد�عل��ا�والسعر.

� �ُتدرج �كما �تحديد ��� �التطلعية �الاقتصادية �السداداملعلومات �عن �التخلف �و �احتمالية �عند �السدادالتعرض �عن �عن��التخلف �الناتجة وا��سارة
 تختلف�هذه�الاف��اضات�حسب�نوع�املنتج..�وطوال�مدة�القرضشهًرا��١٢ملدة�التخلف�عن�السداد�

وقيم��احتمالية�التخلف�عن�السدادو ا��دول�الزم���للسداد�تتغ���مثل�كيفية�ب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ال���يقوم�عل��ا�حساالاف��اضات�ُترصد�
 ع���أساس�ر�ع�سنوي.الضمان�وما�إ���ذلكـ�وُتراجع�

 ف��ا�كما�ي��:اس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ُتقبال�سبة�للتعرضات�غ���املمولة،�
التعاقدية��بال�سبة�الل��امات�القروض�غ���امل��و�ة،�فإن�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����الفرق�ب�ن�القيمة�ا��الية�للفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية-

 ���حال���ب�القرض.املستحقة�للبنك�إذا�قام�حامل�الال��ام����ب�القرض�والتدفقات�النقدية�ال���يتوقع�البنك�ا��صول�عل��ا�
مطروًحا�منه��صك�الدين�املضمون عات�املتوقعة�لتعو�ض�حامل�مانية�املتوقعة����الفرق�ب�ن�الدفة�لعقود�الضمان�املا��،�فإن�ا��سائر�الائتبال�سب-

 .لها�املالك�أو�املدين�أو�أي�طرف�آخر �أي�مبالغ�يتوقع�البنك�استالم
 .ساهم�نأسهم�رأس�مال�املبخسارة�انخفاض����قيمة�الاس�ثمارات�����ُ�ع��فال����
iv(�عديل�ألاصول�املالية 

 الاس��داد.�ز�ادة،���دف�السداد�متع�� ن�يجة�إلعادة�التفاوض�التجاري�أو�القروض�البنك�شروط�القروض�املقدمة�للعمالء�����عض�ألاحيان،��عدل�
�لة�إ����شمل�أ�شطة�إعادة�الهي�لة�هذه�ترت�بات�ف��ات�السداد�املمتدة�وإجازات�السداد�وإلاعفاء�من�السداد.��س�ند�سياسات�وممارسات�إعادة�الهي

ك���شيوًعا����إعادة�الهي�لة����ألا��عد�السياسات�للمراجعة�املستمرة.�تلك.�تخضع�استمرار�السدادإلادارة،�إ����من�وجه�نظر مؤشرات�أو�معاي����ش��،�
 تطبيق�القروض�ألجل.
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة� – يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
إلغاء�الاع��اف�سياسة�البنك،�يؤدي�التعديل�إ���بموجب�.�أم�ال�البنك�ما�إذا��ان�هذا�التعديل�يؤدي�إ���إلغاء�الاع��اف�يقيم�عديل�ألاصل�املا��،��عند

والتغ������العملة�أو�النقدية�التعاقدية��عد�التعديل��العوامل�النوعية�(أي�التدفقات�ع��البنك��يركز عندما�ي�تج�عنه�شروط�مختلفة��ش�ل�جوهري.�
�امل �و �أسعار�الفائدة�ابلقالطرف �الاستحقاق �التعاقديمبالغ �النقدية �للتدفقات �ا��الية �القيمة �مقارنة �(أي �الك�� �والتقييم �املتبقية�والتعهدات) ة

� �مع �ألاصلية �الشروط �النقديةبموجب �املُ �التعاقدية�التدفقات �الشروط �بموجب �عدلة، �م��ا �ألاص��)مطروًحا �الفع�� �سعر�الفائدة ���دف تحديد�،
 املختلفة�جوهرً�ا.الشروط�
لتحديد�صا���القيمة�الدف��ية�لألصل����ذلك�إلغاء�الاع��اف�خسائر�الائتمان�املتوقعة����تار�خ��بدلاألصل�املا��،��عاد�قياس�إلغاء�الاع��اف�ب���حالة�
� إلغاء��سارة�عند�ا�ر�ح�أو�الا��ديدة�إ����ا��ديد�مع�الشروطلة�والقيمة�العادلة�لألصل�املا���الفرق�ب�ن�هذه�القيمة�الدف��ية�املعديؤدي�التار�خ.

شهًرا�باست�ناء�ا��االت�النادرة�ال����عت���ف��ا��١٢ع���أساس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��ُيقاسخسارة��بدلي�ون�لألصل�املا���ا��ديد�الاع��اف.�
املبلغ��منطبق�هذا�فقط����ا��الة�ال���يتم�ف��ا�الاع��اف�بالقيمة�العادلة�للقرض�ا��ديد�بخصم�كب����ديد�منخفض�القيمة�الائتمانية.�يُ القرض�ا�

التعديل.�يراقب�البنك�مخاطر�الائتمان��عد�إجراء��تنخفضوال���لم��قائمة،�عالية�من�التخلف�عن�السدادالخاطر�املزال�نظًرا�ألنه�ال�تالاس���املعدل�
 قييم�املعلومات�النوعية�والكمية،�مثل�ما�إذا��ان�املق��ض����حالة�تأخر�الاستحقاق�بموجب�الشروط�ا��ديدة.تبلألصول�املالية�املعدلة�

،�يحدد�البنك�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�لألصل�املا���زادت��ش�ل�إلغاء�الاع��اف�عديل�الشروط�التعاقدية�لألصل�املا���وال�يؤدي�التعديل�إ���عند�
� �الاع��اف �ألاصليةكب���منذ �التعاقدية �والشروط �ألاو�� �الاع��اف �عند �الائتما�ي �التص�يف �مقارنة �طر�ق �عن �ال�ألاو�� �مع �تار�خ�الا تص�يف ��� ئتما�ي

 عدلة.الشروط�املُ �بموجبالتقر�ر�
ف��ية�قبل�التعديل�و�عده�القيمة�الد�إجما��خسارة�التعديل�بمقارنة��/ر�حالبنك��يح�سبمن�الدفاتر،�إلغاء�الاع��اف�عندما�ال�يؤدي�التعديل�إ���

� ��بدل(باست�ناء �حيث �املعدل، �لألصل �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية �البنك �يق�س �ثم �املتوقعة). �املتوقعة��ُتدرجا��سائر�الائتمانية �النقدية التدفقات
 الناتجة�من�ألاصل�املا���املعدل����حساب�ال��ز�النقدي�املتوقع�من�ألاصل�ألاص��.

�مخاطر�ال�يجري  �تقييم �السداد �عن �الاع��اف��لتلكتخلف �عند �ألاصلية �الشروط �باملخاطر�بموجب �التقر�ر�ومقارن��ا �تار�خ ��� �التعديل ��عد ألاصول
�من�املحتمل�أنالالحق�لألصول�املعدلة.��ألاداءاألصل�ألاص��.�يراقب�البنك�إلغاء�الاع��اف�بألاو��،�عندما�ال�ي�ون�التعديل�جوهرً�ا�و�التا���ال�يؤدي�إ���

�يق �بحيث �الهي�لة، �إعادة ��عد �م��وظ ��ش�ل �تحس�ت �مخاطر�الائتمان �أن �البنك �تُ رر �املرحلة �من �ألاصول ��الثالثةنقل (ا��سائر��الثانيةأو�املرحلة
�تمتشهًرا).�هذا�هو�ا��ال�فقط�بال�سبة�لألصول�ال����١٢(ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��ألاو��)�إ���املرحلة�طوال�مدة�القرضالائتمانية�املتوقعة�

 وفًقا�للشروط�ا��ديدة�ملدة�ثالثة�أشهر�متتالية�أو�أك��.
 املعدلة.�لألصول ة�استخدام�نماذج�محددبيواصل�البنك�مراقبة�ما�إذا��انت�هناك�ز�ادة�جوهر�ة�الحقة����مخاطر�الائتمان�فيما�يتعلق���ذه�ألاصول�

v�(الشطب 
�أو�جزئًيا،�عند�البنك�ألاصول���شطب ��شمل��مناسبةأنه�ال�توجد�توقعات��والتأكدجهود�الاس��داد�العملية���افةد�ااس�نفاملالية،��لًيا الس��دادها.

رهن�الضمانات�وت�ون�اد�البنك�بح�س�تقوم�طر�قة�اس��د)�حيث�٢(�)�وقف�التنفيذ١االس��داد�(ب�مناسباملؤشرات�ال����ش���إ���عدم�وجود�توقع�
 باالس��داد�بال�امل.�مناسبقيمة�الضمان�بحيث�ال�يوجد�توقع�

�املالية�ال���ال�تزال� �٣١املشطو�ة�خالل�السنة�املن��ية�����لتلك�ألاصول �املستحقةاملبالغ�التعاقدية��ُتذكر �.قيد�التنفيذيجوز�للبنك�شطب�ألاصول
عدم�وجود�ن�يجة�لج.�ال�يزال�البنك��س���الس��داد�املبالغ�املستحقة�عليه�بال�امل�قانوًنا،�ولكن�تم�شط��ا�جزئًيا�-٩�رقم����إلايضاح�٢٠٢١د�سم���

 باس��دادها�بال�امل.�مناسبتوقع�
vi�املالية�باألصول )�إلغاء�الاع��اف 

��يل�� �ان��اءالبنك �حالة ��� �فقط �املا�� �باألصل �التعاق�الاع��اف �النقا��قوق �للتدفقات �دية �ألاصل �من �دية �أو�ينقل �ملكية �البنك �املا�� �و�افةألاصل
مخاطر�ومزايا�امللكية�واستمر�����ب�افةحتفاظ��ش�ل�جوهري�بنقل�ملكية�أو�الا البنك�����حالة�عدم�قياممخاطر�ومزايا�ملكية�ألاصل�إ���كيان�آخر.�

����حالة�احتفاظ.�سدادهااملرتبطة�باملبالغ�ال���يتع�ن�عليه��صوموا��حصته�املحتفظ���ا����ألاصل�بالبنك���ع��فع���ألاصل�املحول،��الاستحواذ
�االق��اض�املضمون�مقابل�املتحصالت�و مخاطر�ومزايا�ملكية�ألاصل�املا���املحول،��ستمر�البنك����الاع��اف�باألصل�املا����بكفةالبنك��ش�ل�جوهري�

 املستلمة.
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة� – يرا�يالبنك�الوط���إلا 

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

 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
املقابل�املستلم�واملدين�ن����الدخل��املبلغ�إجما��و بالفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل��ُ�ع��ف،�املس��لكةعند�اس�بعاد�ألاصل�املا���املقاس�بالت�لفة�

 الشامل.
vii�املالية�القوائما��سائر�الائتمانية�املتوقعة�����بدل)�عرض 

 بدل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����القوائم�املالية�بالش�ل�التا��:عرض��ُ 
-� �بالت�لفة �املقاسة �املالية �لألصول ��املس��لكةبال�سبة �لدى �(أرصدة �مصرف �املركزي إلامارات �املتحدة �و �العر�ية �من �املستحق �املقر�الرئ����املبلغ

القيمة�الدف��ية��إجما���):�كخصم�منألاخرى الية�امل�وألاصول �واملبالغ�املدفوعة�مقدًماوقروض��املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى و �با��ارج�هفروعو 
 لألصول.

-� ��لص�وكبال�سبة �من �كجزء �آلاخر: �الشامل �الدخل �خالل �من �العادلة �بالقيمة �املقاسة �الدين ��غّ���قيمة �بالقيمة�احتياطي �املصنفة لالس�ثمارات
 ملدرجة����الدخل�الشامل�آلاخر.العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�وا

 قروض�وعقود�الضمان�املا��:�كمخصصبال�سبة�الل��امات�ال-
 ملعداتاملمتل�ات�وآلاالت�وا�-و

�عندحق�الاستخدام����تار�خ�بدء�عقد�إلايجار�(أي�تار�خ�إتاحة�ألاصل�ألاسا����لالستخدام)�لعقود�إلايجار�ال���لم�تكن�موجودة��بأصول �ع��ف�البنك�
� ��إلايجار تار�خ �ُتقألاو��. �بالت�لفة، �الاستخدام �حق �أصول �م��ااس ��مطروًحا �القيمة، �وخسائر�انخفاض �م��اكم �قياس��عدل�ُ و أي�اس��الك �إعادة ألي

����صوم �مبلغ �الاستخدام �حق �أصول �ت�لفة �تتضمن ���اإلاي�خصومإلايجار. �املتكبدةوالت�جار�املع��ف �ألاولية �املباشرة �إلايجار�ال�����اليف ودفعات
اس��الك��يجري من�ا��صول�ع���ملكية�ألاصل�املؤجر������اية�مدة�إلايجار،��مناسبالبدء.�ما�لم�يكن�البنك�متأكًدا��ش�ل�تار�خ����أو�قبل��ُسددت

�حق� �أصول �تخضع �أقصر. �أ��ما �إلايجار، �املقدر�ومدة �العمر�إلانتا�� �مدى �ع�� �الثابت �القسط �أساس �ع�� ���ا �املع��ف �الاستخدام �حق أصول
 الاستخدام�لالنخفاض����القيمة.

 خسائر�انخفاض�القيمة،�إن�وجدت.بالت�لفة�التار�خية�مطروًحا�م��ا�إلاهالك�امل��اكم�و �خرى ألا املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ُتدرج�
�الفوائد،�فقط�عندما�ي�ون�من�املحتمل�أن�تتدفق�ا��اجةالت�اليف�الالحقة����القيمة�الدف��ية�لألصل�أو�الاع��اف���ا�كأصل�منفصل،�حسب��ُتدرج

ُتضاف�.�املس�بدلالقيمة�الدف��ية�ل��زء�ُيل���الاع��اف�بو�مكن�قياس�ت�لفة�البند��ش�ل�موثوق.�البنك،��قبلية�املرتبطة�بالبند�إ��الاقتصادية�املست
 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر�خالل�الف��ة�املالية�ال���يتم�تكبدها�ف��ا.����قائمة�ألاخرى �افة�إلاصالحات�والصيانة��قيمة

 كما�ي��:طروًحا�م��ا�قيمها�املتبقية�ع���مدى�عمرها�إلانتا��،�باستخدام�طر�قة�القسط�الثابت�لشطب�ت�لفة�ألاصول�م�باإلهالك�ُ�ع��ف
 سنوات�٣ عداتألاثاث�وامل
 سنوات�٣ السيارات

 سنوات�٥�-٤ ع)-٤�أنظر�إلايضاحأصل�حق�الاستخدام�(
 

��ُتراجع �وطر�قة �املتبقية �والقيم �املقدرة ��إلاهالكألاعمار�إلانتاجية �سنة، ��ل ���اية �جانب�� �أساس��إ�� �ع�� �التقديرات ��� ��غي��ات �تأث���أي حساب
 مستقب��.

املبيعات�والقيمة�الدف��ية�لألصل،�د�الر�ح�أو�ا��سارة�الناتجة�عن�اس�بعاد�أحد�بنود�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ع���أنه�الفرق�ب�ن�عائدات�ُيحد
 به����الر�ح�أو�ا��سارة.وُ�ع��ف�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
 قيمة�ألاصول�غ���املالية�انخفاض�-ز

� �تمتلك �غ���محدد، �عمر�إنتا�� �و ألاصول �تخضع ��و�جري �لالس��الكال �قيم��ا. ��� �الانخفاض �الك�شاف �سنوً�ا �ا��اضعة��ُتراجعاختبارها ألاصول
�لالس��الك� �الظروف�إ���أن�القيمة�الدف��ية �غ���للتحقق�من�انخفاض�قيم��ا�عندما��ش���ألاحداث�أو�التغ��ات��� بخسارة��ُ�ع��فقابلة�لالس��داد.

�الا  �نخفاض �قيمة �ل�� �الدف��ية �القيمة �به �تتجاوز �الذي �لألصل�املبلغ �العادلة �القيمة ��� �لالس��داد �القابلة �القيمة �لالس��داد. �القابلة �قيمته ألصل
املستو�ات�ال���من�د�ى�ألا �ا��د�ألاصول�عند�ُتجمعتقييم�الانخفاض����القيمة،��إلجراءت�اليف�البيع�والقيمة����الاستخدام،�أ��ما�أع��.��مطروًحا�م��ا

غ���املالية�بخالف�الشهرة�ال����عرضت�النخفاض�����ُتراجع�ألاصول �ل�منفصل�(وحدات�توليد�النقد).�توجد�لها�تدفقات�نقدية�يمكن�تحديدها��ش
� �واملبالغ�املدفوعة�مقدًمااملمتل�ات�املقتناة�مقابل�سداد�قروض�تنخفض�قيمة�القيمة�الحتمال�عكس�الانخفاض����القيمة�بتار�خ��ل�تقر�ر�ما��.

 الاستحواذ�عل��ا.�سنوات�من�تار�خ�٣للعمالء�عند�إتمام�
 الصادرة�عن�البنك��أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن�وصكوكاملالية��ا��صوم�-ح

 أس�م�رأس�مال�املسا�م�نالتص�يف�كدين�أو�
املا���وا��صم�وفًقا�ملضمون�ال��ت�ب�التعاقدي�أسهم�رأس�مال�مساهم�ن�مالية�أو�ك�كخصومإما��أسهم�رأس�مال�املساهم�نالدين�و �ص�وكف�صنتُ 

 .رأس�مال�املساهم�ن�أسهم�وصك
i�(أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن�صكوك 

أسهم�رأس�مال��ص�وك�ل��أصول�أي�كيان��عد�خصم�جميع�ال��اماته.��ً �تخصأي�عقد�يث�ت�وجود�مص��ة��هو �أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�صك
 الصادرة�عن�البنك�بالعائدات�املستلمة��عد�خصم�ت�اليف�إلاصدار�املباشرة.�املساهم�ن

ii�(املالية�ا��صوم 
 .للصكاملركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����ألاح�ام�التعاقدية��قائمةاملالية�����ُ�ع��ف�با��صوم
�ُتقاس�ا��صوم� �بالقيمة�العادلة. املالية�بالقيمة��ا��صوماملالية�(بخالف��ا��صومخصم�ت�اليف�املعاملة�امل�سو�ة�مباشرة�إلصدار�تً املالية�مبدئًيا

�يتم�الاع��اف�بت�اليف�الاع��اف�ألاو��املالية�عند��ل��صومالر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر)�من�القيمة�العادلة��قائمةادلة�من�خالل�الع .
� �اقتناء �إ�� �مباشرة �امل�سو�ة �أو��خصوماملعاملة �الر�ح ��� �آلاخر�مباشرة �الشامل �والدخل �أو�ا��سارة �الر�ح �بيان �خالل �من �العادلة �بالقيمة مالية

 ا��سارة.
 باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية.�املس��لكةاملالية�بالت�لفة���صوما�ُتقاس��افة�

�ت�لفة���صومتت�ون�ا� الرئ������ملقرهاالعمالء�املستحقة��واملبالغ�املودعة�منأخرى�من�املبالغ�املستحقة�لبنوك��مس��لكةاملالية�املصنفة�ع���أ��ا
 أخرى.�خصوما��ارج�و بوفروعها�

� ��سعر طر�قة �الت�لفة �الح�ساب �طر�قة ��� �الفع�� ����صم�املس��لكةالفائدة �وتخصيص ��نفقاتما�� �الصلة. �ذات �الف��ة �ع�� الفائدة��سعر الفائدة
وال����ش�ل�وم�والنقاط�املدفوعة�أو�املستلمة،�الرس��افةية�املستقبلية�املقدرة�(بما����ذلك�عات�النقدالسعر�الذي�يخصم�بالضبط�الدفالفع���هو�

)�ا��اجةأو�(عند��ل��صم�املا��)�من�خالل�العمر�املتوقع�ألاخرى الفائدة�الفع���وت�اليف�املعامالت�وألاقساط�أو�ا��صومات��سعر جزًءا�ال�يتجزأ�من�
 ا��.امل�ل��صم�املس��لكةف��ة�أقصر�للت�لفة�

املا���الذي�ي�سب�إ���التغ��ات����مخاطر��ل��صمعرض�التغي��ات����القيمة�العادلة��)٩(�رقم�ع���وجه�التحديد،�يتطلب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية
�الذي����الدخل�الشامل�با��صمالاع��اف�بآثار�التغ��ات����مخاطر�الائتمان�ا��اصة��يجري ���الدخل�الشامل�آلاخر،�ما�لم��ا��صمالائتمان�لذلك�

تص�يف�التغي��ات����القيمة�العادلة�امل�سو�ة�إ���مخاطر�الائتمان��ُ�عادمن�شأنه�أن�يخلق�أو�يز�د�من�عدم�التوافق�املحاس������الر�ح�أو�ا��سارة.�ال�
 املا��.�با��صمإلغاء�الاع��اف��عند�غ���املوزعةإ���ألار�اح��حول املالية�إ���الر�ح�أو�ا��سارة،�ولكن�بدًال�من�ذلك�تُ ��صومل�
iiiم�اسب�وخسائر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�( 

�ل�حدتُ  �الدف��ية �القيمة ���صومد �ألاجن�ية �العملة �بتلك �أجن�ية ��عملة �املقومة �تقر�ر.بالسعر�الفو �حول تُ و املالية �ف��ة ��ل ���اية ��� �وجه��ري وع��
 ا��صوص:
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
الاع��اف�بفروق�الصرف����الر�ح�أو��يجري ال���ال��ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة���صومبال�سبة�ل�-

 ا��سارة�للسنة�
الاع��اف�بأر�اح�وخسائر�صرف�العمالت�يجري�ال����ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�مخصصة،��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة���صومبال�سبة�ل�-

 .أسهم�رأس�مال�املساهم�ن���عنصر�منفصل�من��وُتحصلألاجن�ية����الدخل�الشامل�آلاخر�
iv�املالية��صوم)�إلغاء�الاع��اف�با 

ملُقرض�ما���حا���بآخر�من�نفس�ا�خصماس�بدال��لغاؤها�أو�ان��اء�صالحي��ا.�عندالوفاء�بال��امات�البنك�أو�إاملالية�عند���صومالبنك�الاع��اف�با��يل��
�كب��  �حد �إ�� �مختلفة ���شروط �شروط ��خصمأو��عديل �جوهري، ��ش�ل ���عت�� قائم �هذا ��الاس�بدالمثل �با��صمأو�التعديل �اع��اف ألاص����إلغاء

 الاع��اف�بالفرق����القيم�الدف��ية�ذات�الصلة����الدخل�الشامل.�و�جري �ديد،�ا��با��صماع��اف�و 
غ���نقدية�محولة�أو�،�بما����ذلك�أي�أصول�السداداملالية�غ���املع��ف���ا�واملقابل�املدفوع�واملستحق���صومبالفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�ل��ُ�ع��ف

 ���الر�ح�وا��سارة.�متحملة�خصوم
�ت �عند �ا��ا�� �املقرض �مع �البنك ��صكبادل ���غ��هدين �كب��، �حد �إ�� �مختلفة �الاس�بدال�شروط �هذا ��ُ�عامل �إطفاء �أنه �ألاص����ا��صمع�� املا��

ل��صم�املا���ألاص���ا��ا���أو�جزء�منه�كإطفاء��ا��صم�شروطا��وهري����تعديل�الالبنك�عن��يحاسب�ديد.�و�املثل،�ا�ا���امل�با��صموالاع��اف�
لشروط�تتوافق�مع�االنقدية��موالالشروط�اختالًفا�جوهرً�ا�إذا��انت�القيمة�ا��الية�املخصومة�لأل �اختالف�ديد.�من�املف��ض�ا��با��صماع��اف�و 

٪�ع���ألاقل�١٠الفع���ألاص��،�تختلف�ب�سبة��السعر م�رسوم�مدفوعة�من�أي�رسوم�مستلمة�ومخصومة�باستخداصا���أي�ا��ديدة،�بما����ذلك�
�املخصومة�من�التدفقات�النقدية�املتبقية�ل� �القيمة���صومعن�القيمة�ا��الية �(أ) �ب�ن: ��ان�التعديل�غ���جوهري،�فإن�الفرق �إذا املالية�ألاصلية.

الاع��اف�بالقيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية��عد�التعديل����الر�ح�أو�ا��سارة�كأر�اح�أو�خسارة�التعديل��البد�من(ب)��ل��صم�قبل�التعديلالدف��ية�
 .ألاخرى �النفقات�/أو�الدخل�ألاخرى مل�اسب�وا��سائر�ضمن�ا

i��اية�خدمة�املوظف�نم�افأة�مخصص�� 
i�(لد��م�وثيقة�"جي�سيا")�ن�ماراتيللموظف�ن�إلا )�بال�سبة 
���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�للقانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية��واملعاشاتم�املساهمات�إ���الهيئة�العامة�للتأمينات�الاجتماعية�قدتُ 

�يتعلق١٩٩٩)�لعام�٧املتحدة�رقم�( �يقتصر�ال��ام�البنك�ع���هذه�املساهمات،�وال���با�،�فيما عند��سدد�كنفقات�ُ ملعاشات�والتأمينات�الاجتماعية.
 استحقاقها.

ii�(�بما����ذلكبال�سبة�للموظف�ن)�وثائق�"جي�سيا")�ال�يمتل�ون الذين���نماراتياملوظف�ن�إلا �املغ��ب�ن 
��يخصص �للموظف�ن �ا��دمة ���اية �م�افأة �مناملغ��ب�نالبنك �ا��دمة �ومدة �للموظف�ن �ال��ا�ي �الراتب �ع�� �امل�افآت �هذه �استحقاق ��س�ند تار�خ��.

تقدير�الت�اليف�املتوقعة�لهذه��يجري أ��ما�أحدث،�وفًقا�ألح�ام�قانون�العمل�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة.�،�٢٠١٥يناير��١مام�أو�الانض
��الفوائد �ل��دمة �املقدرة �واملدة �املتوقع �ال��ا�ي �الراتب �أساس ��و�جري ع�� �ا��دمة. �ف��ة �مدى �ع�� ���سوي استحقاقها ���اية �م�افأة ا��دمة�البنك

أساس�متطلبات�املخصصات�وفًقا�لقانون�العمل�لعمل�بنظام�صندوق�الادخار�ا��ا��.�طبق�وقف�ايحيث��٢٠١٤د�سم����٣١ح���املغ��ب�ن�للموظف�ن�
غ���متداول.��الفوائد�كخصم��اية�ا��دمة�عن�م�افأة�املخصص�املتعلق�بيف���.�٢٠١٥يناير��١الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�اعتباًرا�من�

 البنك.��سددهااستحقاقات�املوظف�ن�ل��ك�الصرف�والسفر�ا��وي�إ���مدين��م�عندما��ُيح�سب
 املخصصات�-ي

عن�ومن�املحتمل�أن�يتطلب�تدفق�خارج�و�ي�أو�استدال���ن�يجة���دث�سابق،�باملخصص����املركز�املا���عندما�ي�ون�لدى�البنك�ال��ام�قان�ُ�ع��ف
 االل��ام.ل��ام،�وتقدير�موثوق�ملبلغ�يمكنه�الوفاء�بل�سو�ة�الاالاقتصادية��الفوائد

�ا�� �الال��ام �ل�سو�ة �املطلوب �تقدير�للمقابل �هو�أفضل �كمخصص �به �املع��ف �املبلغ �مع �التقر�ر، �ف��ة ���اية ��� �ا�� �املحيطة�أخذ املخاطر�والش�وك
املقدرة�ل�سو�ة�الال��ام�ا��ا��،�فإن�قيمته�الدف��ية����القيمة�ا��الية�لتلك�قياس�املخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية�.�عند����الاعتبارباالل��ام�

 التدفقات�النقدية�(حيث�ي�ون�تأث���القيمة�الزمنية�للنقود�جوهرً�ا).
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 )تتمةوالسياسات�املحاس�ية�(أسس�إلاعداد��-٤
باملدين�ن�كأصل�إذا��ان�من��ُ�ع��فالاقتصادية�املطلو�ة�ل�سو�ة�املخصص�من�طرف�ثالث،���افة�الفوائدعندما�ي�ون�من�املتوقع�اس��داد��عض�أو�

 ن�قياس�مبلغ�املستحق��ش�ل�موثوق.و�مكاستالم�السداد،�املؤكد�
 عقود�الضمان�املا���وال��امات�القروض�-ك

مدين�محدد����سداد��ن�يجة�إخفاقا�عات�محددة�لتعو�ض�حاملها�عن�خسارة�تكبدهود�تتطلب�من�املُصدر�سداد�دفود�الضمان�املا������عقعق
�الدف �لشروط �وفًقا �استحقاقها، �عند �تُ �صكعات �لتأم�ن��تلك�مقدالدين. �العمالء �عن �نيابة �وغ��ها �املالية �واملؤسسات �للبنوك �املالية الضمانات

 .ألاخرى �البنكيةالقروض�وال��ب�ع���املكشوف�وال�سهيالت�
 وتقاس�الحًقا�بما�ي��:�،عقود�الضمانات�املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة�ُتقاس

  .٩�رقم�املاليةا��سارة�املحدد�وفًقا�للمعيار�الدو���للتقار�ر��بدلمبلغ�-
 .١٥�رقم�الدخل�املع��ف�به�وفقًا�ملبادئ�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�مطروًحا�م��ا�الاع��اف�ألاو��العالوة�املستلمة�عند�-
�لم�يقدم�البنك�أي�ال��ام�بتقد�بدلارتباطات�القروض�املقدمة�من�البنك�بمبلغ�ُتقاس�� أو�يمكن��يم�قروض��سعر�فائدة�أقل�من�السوق ا��سارة.

 صك�ما���آخر.�سو���ا�بالصا���نقًدا�أو�عن�طر�ق�تقديم�أو�إصدار�
ا��سارة�كمخصص.�ومع�ذلك،�بال�سبة�للعقود�ال���تتضمن�كًال�من�قرض�وال��ام��ببدل�ُ�ع��فبال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمانات�املالية،�

� �املتوقعة �خسائر�الائتمان �تحديد �للبنك �وال�يمكن �غ���م��وب �عنصر�القرض، �ز�ادة �من �غ���امل��وب �عنصر�الال��ام �من �منفصل �ُ�ع��ف�ش�ل
�إجما��لقرض.�إ���ا��د�الذي�تتجاوز�فيه�خسائر�الائتمان�املتوقعة�املجمعة�ل�بدل�ا��سارةبخسائر�الائتمان�املتوقعة�ع���الال��ام�غ���امل��وب�مع�

 .عة�كمخصصبخسائر�الائتمان�املتوق�ُ�ع��فالقيمة�الدف��ية�للقرض،�
l-��الضرائبخصم 

 ضر�بة�الدخل
 للوائح�املحلية�لتقييم�الضر�بة�ع���فروع�البنوك�ألاجن�ية�العاملة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة.ا�بناًء�ع��فرض�الضرائب�تُ 

أسهم�رأس���ا����الدخل�الشامل�باست�ناء�ما�يتعلق�ب�نود�مع��ف���ا�مباشرة�����وُ�ع��فتت�ون�الضرائب�للسنة�من�ضر�بة�جار�ة�وضر�بة�مؤجلة،�
 أو����الدخل�الشامل�آلاخر.�مال�املساهم�ن

� �املستحقة �املتوقعة �الضر�بة �من �ا��الية �الضر�بة �ع����السدادتت�ون ��عديل �وأي �للسنة �للضر�بة �ا��اضعة �أو�ا��سارة �الدخل �ع�� أو�املستحقة
 ���تار�خ�التقر�ر.�املفروضالضر�بة��سعر باستخدام��ُتقاسة�الدفع�أو�املستحقة�القبض�فيما�يتعلق�بالسنوات�السابقة.�الضر�بة�املستحق

�أصول  ��خصومو �ُتقاس �املؤجلة �الدخل ��بأسعار ضر�بة �املتوقع �من �ال�� ��سو�ة��فرضهاالضرائب �أو�توقع �ألاصل �تحقق �ف��ا �يتوقع �ال�� �الف��ة ع��
 ن�ن�ال���تم�س��ا����تار�خ�التقر�ر.،�بناًء�ع���القواا��صم

إ���ا��د�الذي�لم��عد�من�املحتمل�توفر�ر�ح�ضر�����اٍف�للسماح��خفضضر�بة�الدخل�املؤجلة����تار�خ��ل�تقر�ر�وتُ �ألصول القيمة�الدف��ية��ُتراجع
 باستخدام��ل�أو�جزء�من�أصل�ضر�بة�الدخل�املؤجلة.

 ضر�بة�القيمة�املضافة
 صا���مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة،�باست�ناء:وألاصول�ببالنفقات��ُ�ع��ف

�ُ�ع��فعندما�ت�ون�ضر�بة�القيمة�املضافة�املتكبدة�ع���شراء�ألاصول�أو�ا��دمات�غ���قابلة�لالس��داد�من�مص��ة�الضرائب،�و���هذه�ا��الة،�-
 ا��اجة.حسب�،�النفقاتجزء�من�ت�لفة�اقتناء�ألاصل�أو�من�بند�ع���أ��ا�بضر�بة�القيمة�املضافة�

 تضم�ن�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة.�إ���جانبإثبات�الذمم�املدينة�والدائنة�عند�-
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 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤

لهيئة�الضرائب�كجزء�من�الذمم�املدينة�أو�الدائنة�����السداداملستحق��املبلغ�تضم�ن�صا���مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة�القابل�لالس��داد�أو �يجري 
 املركز�املا��.�قائمة

 القانو�يالاحتياطي�املبلغ��-م
٪�من�١٠تحو�ل�بصيغ��ا�املعدلة)،�(�٢٠١٥)�لسنة�٢من�القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(�٢٣٩�رقم�املادة�وفًقا�ملا�تنص�عليه

 غ���قابل�للتوز�ع.املبلغ�الاحتياطي�٪�من�رأس�املال.�هذا�٥٠املبلغ�الاحتياطي��اص�ح����ساوي�هذا�املبلغ�الاحتياطي�ا�صا���الر�ح�إ���
 يراداتاإل ب�الاع��اف�-ن
i�(الفوائد�إيراداتب 

�إجما��هـ)�ع���-٤إلايضاح��أنظر الفع���(�سعر�الفائدةاملالية�ال���تحمل�فائدة�عن�طر�ق�تطبيق��ب�افة�الص�وكالفوائد��ونفقات�إيرادات�ُتح�سب
�بال�سبة��١٤(ج)�و�٤اء�ما�هو�مذ�ور����إيضاح�،�باست�نللصك�املا��القيمة�الدف��ية� املالية�ال���أصبحت�الحًقا�ذات�قيمة�ائتمانية��لألصول (ط).

� �(املرحلة �)الثالثةمنخفضة �وال�� ��ُيح�سب، �عل��ا �الفائدة �باستحقاق ��سعر�الفائدةتطبيق �ت�لف��ا �ع�� �خص�املس��لكةالفع�� ��عد �مخصص�(أي م
 املركزي.ية�املتحدة�إلامارات�العر�مصرف�عليق�وفًقا�لالئحة�تلل��ا�مباشرًة��ُ�ع��ف،�خسارة�الائتمان�املتوقعة)

ii من�العقود�امل��مة�مع�العمالء�يرادات)�إلا 
التحكم،����وقت�ما�أو�بمرور�عندما�يتلقى�العميل�ا��دمات.�يتطلب�تحديد�توقيت�نقل��يراداتباإل �ُ�ع��ف،�١٥عيار�الدو���للتقار�ر�املالية�بموجب�امل

 حكم.إصدار��،الوقت
 :١٥���املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم��وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليهمن�تقديم�ا��دمات�بناًء�ع���نموذج�خمسة�موظف�ن��يرادات�ع��ف�البنك�باإل 

 مع�العميلتحديد�العقد�:�١ا��طوة�
 الوفاء�به.�يتع�نو�حدد�املعاي���ل�ل�عقد�حقوًقا�وال��امات�قابلة�للتنفيذ،��ُ�عرَّف�العقد�بأنه�اتفاق�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���ي����

 :�تحديد�ال��امات�ألاداء����العقد٢ا��طوة�
 ال��ام�ألاداء�هو�وعد����العقد�مع�العميل�لتقديم�ا��دمات�للعميل.

 :�تحديد�سعر�املعاملة٣ا��طوة�
 .الغ���،�باست�ناء�املبالغ�املحصلة�نيابة�عنقاقه�مقابل�تقديم�ا��دمات�للعميلسعر�املعاملة�هو�املقابل�الذي�يتوقع�البنك�استح

 تخصيص�سعر�املعاملة�الل��امات�ألاداء����العقد:�:٤ا��طوة�
يخصص�البنك�سعر�املعاملة�ل�ل�ال��ام�أداء�بمبلغ�يو���مبلغ�املقابل�الذي�يتوقع�البنك�ي�يحتوي�ع���أك���من�ال��ام�أداء،�بال�سبة�للعقد�الذ

 استحقاقه�مقابل�الوفاء�ب�ل�ال��ام�أداء.
 عندما�تفي�امل�شأة�بال��ام�ألاداء:�يراداتالاع��اف�باإل �:٥ا��طوة�

 اس�يفاء�أحد�املعاي���التالية:����حالة،�بمرور�الوقت�يراداتء�و�ع��ف�باإل يفي�البنك�بال��امات�ألادا
i(�ال���يوفرها�أداء�البنك�مثل�أداء�البنك�الفوائديتلقى�العميل�و�س��لك����نفس�الوقت. 
ii(�أثناء�إ�شاء�ألاصل�أو�تحس�نهأو�تحس�نه�يؤدي�أداء�البنك�إ���إ�شاء�ألاصل�الذي�يتحكم�فيه�العميل 
iii(ال�ي�تج�عن�أداء�البنك�أصًال�له�استخدام�بديل�للبنك�وللم�شأة�حق�السداد�مقابل�ألاداء�املكتمل�ح���تار�خه.�-٣ 

 ���الوقت�الذي�يتم�فيه�الوفاء�بال��ام�ألاداء.�يراداتباإل �ُ�ع��ف،�ط�املذ�ورة�أعاله�يفاء�أحد�الشرو بال�سبة�الل��امات�ألاداء�ال���ال�يتم�ف��ا�اس
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 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤

بلغ�املقابل�املك�سب�من�خالل�ألاداء.�عندما�املا�بناًء�ع���الذي�يتعهد���ا،�فإنه�ي�����أصًال��عاقديً تقديم�ا��دمات�بعندما�يفي�البنك�بال��ام�ألاداء�
 .خصم��عاقدي،�فإن�هذا�يؤدي�إ���املع��ف���ا�يراداتعميل�مبلغ�إلا يتجاوز�مبلغ�املقابل�املستلم�من�ال

 الرسوم�والعموالت�إيرادات
 يكسب�البنك�دخل�الرسوم�والعموالت�من�مجموعة�متنوعة�من�ا��دمات�ال���يقدمها�لعمالئه.�يمكن�تقسيم�دخل�الرسوم�إ���الفئت�ن�التاليت�ن:

-� �زمنية �ف��ة �مدى �ع�� �ا��دمات �تقديم �مقابل �املك�سبة �معينةالرسوم ��شمل ��تلك. �العموالت �إيراد �ألا�عاب �إلا والعهدة �والاس�شارات�وأ�عاب دارة
��ا�كتعديل�(مع�أي�ت�اليف�إضافية)،�وُ�ع��ف�املتعلقة�باالئتمان��ألاخرى ال��ام�القرض�للقروض�ال���يحتمل�����ا�والرسوم��تؤجل�رسوم�.ألاخرى 

��سعر�الفائدةل �غ���املحتمل �من �ي�ون �عندما �القرض. �ع�� �قرضالفع�� ���ب �الا�ُ�ع��ف، �ف��ة �مدى �ع�� �القرض �ال��ام �أساس�برسوم �ع�� ل��ام
 القسط�الثابت.

 بالرسوم�أو�م�ونات�الرسوم�املرتبطة�بأداء�مع�ن��عد�اس�يفاء�املعاي���املقابلة.ُ�ع��ف�-
 �التعامالت�بالعمالت�ألاجن�ية�-س

التعب���عن��يجري ،�ئم�املاليةالقواللبنك��عملة�الب�ئة�الاقتصادية�ألاساسية�ال����عمل�ف��ا�البنك�(عملته�الوظيفية).�ألغراض��القوائم�املاليةعرض��ُ 
 .القوائم�املاليةعرض���العملة�الوظيفية�للبنك�وعملة�،�و�مارا�ياملا���للبنك�بالدرهم�إلا �النتائج�واملركز 

i. باألسعار�السائدة�عند�الدخول�ف��ا.مارا�يل�املعامالت�بالعمالت�ألاجن�ية�إ���"الدرهم�إلا تحو�" 
ii.� بأسعار�الصرف�السائدة����تار�خ�املركز�املا��."�مارا�يإ���"الدرهم�إلا ل�ألارصدة�النقدية�بالعمالت�ألاجن�ية�تحو 
iii.�غطية�دخل�الشركة�للسنة.عن�الر�ح�أو�ا��سارة�الناتجة��يؤخذ� 
iv.تار�خ�تحديد�القيمة�العادلة.ائدة����ألاجن�ية�باألسعار�الس�بالقيمة�العادلة�واملحددة�بالعمالت�املقاسةتحو�ل�البنود�غ���النقدية��ُ�عاد 
v.�عملة�أجن�ية.�السابقةمن�حيث�الت�لفة�املقاسة�تحو�ل�البنود�غ���النقدية�ُ�عاد�ال� 
 عقود�إلايجار�-ع

باست�ناء�عقود�،�����افة�عقود�إلايجارعند�البدء�وخصم�إيجار�الاع��اف�بأصل�حق�الاستخدام��)١٦(يتطلب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
 إلايجار�قص��ة�ألاجل�وعقود�إيجار�ألاصول�منخفضة�القيمة.

 البنك�كمستأجر
عات�د�إلايجار�صا���القيمة�ا��الية�لدفعقو �خصومع���أساس�القيمة�ا��الية.��شمل�����البدايةالناشئة�عن�عقد�إلايجار���صوموا��صول ألا �ُتقاس

 إلايجار�التالية:
 مطروًحا�م��ا�أي�حوافز�إيجار�مستحقة.�،الثابتة�ا��وهر�ة)�دفعاتالثابتة�(بما����ذلك�ال�دفعاتال-
 شر�أو�السعر�كما����تار�خ�البدء.باستخدام�املؤ �ُتقاس����البداية�،سعرإلايجار�املتغ��ة�ال����س�ند�إ���مؤشر�أو��دفعات-
 بقية.ك�بموجب�ضمانات�القيمة�املتالبن��سددهااملبالغ�ال���يتوقع�أن�-
 �يار.سعر�ممارسة�خيار�الشراء�إذا��ان�البنك�متأكًدا�من�ممارسة�هذا�ا�-
 إذا��انت�مدة�إلايجار��عكس�ممارسة�البنك�لهذا�ا��يار.�،غرامات�إ��اء�عقد�إلايجار�دفعات-

 .ا��صم���قياس��مناسببموجب�خيارات�تمديد�معينة��ش�ل��املُسددةإلايجار��دفعات�ُتدرجكما�
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 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
وهو�ما�يحدث�عموًما�لعقود�إلايجار��،�عذر�تحديد�هذا�السعر��سهولة����حال���عقد�إلايجار.��املُدرج�سعر�الفائدةإلايجار�باستخدام��دفعاتخصم�تُ 

الالزمة�ل��صول�ع����موالالق��اض�ألا �سدادهوهو�السعر�الذي�يتع�ن�ع���املستأجر�الفرد��،الاق��اض�إلاضا���للمستأجر��ستخدم�سعر �،���البنك
 .مماثلةأصل�بقيمة�مماثلة�إ���حق�استخدام�ألاصل����ب�ئة�اقتصادية�مماثلة��شروط�

 يقوم�البنك�بما�ي��:�،اض�إلاضا��الاق�� �سعر لتحديد�
و�ل�منذ�تلقي�مع��عديله�ليعكس�التغ��ات����شروط�التم�،بدايةحصل�عليه�املستأجر�الفردي�كنقطة��الغ���الذيتمو�ل��استخدام�،حيثما�أمكن-

 تمو�ل�من�الغ��.�
ل�ملخاطر�الائتمان�لعقود�استخدام�- وال���ل�س�لد��ا�تمو�ل�من��،إلايجار�ال���يحتفظ���ا�البنكن���تراك���يبدأ��سعر�فائدة�خاٍل�من�املخاطر�معدَّ

 �الغ��.
 .والضمانمدة�إلايجار�والبلد�والعملة�ع���إجراء��عديالت�خاصة�-

فائدة�دوري��سعر الر�ح�أو�ا��سارة�ع���مدى�ف��ة�إلايجار�وذلك�إلنتاج����ت�لفة�التمو�ل��ُتدرجإلايجار�ب�ن�رأس�املال�وت�لفة�التمو�ل.��دفعاتع�توز 
 ل�ل�ف��ة.���صمثابت�ع���الرصيد�املتبقي�

شروط�إلايجار�ع���أساس�فردي�وتحتوي�ع���مجموعة�واسعة�من�الشروط�وألاح�ام�املختلفة.�ال�تفرض�اتفاقيات�إلايجار�أي���شنالتفاوض��يجري 
 ام�ألاصول�املؤجرة�كضمان�ألغراض�الاق��اض.���ألاصول�املؤجرة�ال���يحتفظ���ا�املؤجر.�ال�يجوز�استخدفوائد�الضمان��عهدات�بخالف�

-٤(�رقم�إلايضاح�وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه����عقود�إيجار�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�املصنفة�كعقود�إيجار��شغي���كأصل�حق�استخدام��ُ�ع��ف
 ق��اض�امل��ايد�للمستأجر.الا�سعر باستخدام��مطروًحا�،إلايجار�املتبقية�دفعاتقاس�بالقيمة�ا��الية�لمقابل�يُ �وخصم)،�و

إلايجار�مباشرة�قبل�التحول�ع���أ��ا�القيمة����صم�عقود�إيجار�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�املصنفة�كعقود�إيجار�تمو����بالقيمة�الدف��ية�ُ�ع��ف�
�عد�ذلك��١٦ق�مبادئ�القياس�للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�طبإلايجار����تار�خ�التطبيق�املبد�ي.�تُ �وخصمالدف��ية�ألصل�حق�الاستخدام�

 إلايجار�كتعديالت�ع���أصول�حق�الاستخدام�ذات�الصلة�مباشرة��عد�تار�خ�التطبيق�املبد�ي.�خصومبإعادة�قياس��ُ�ع��فالتار�خ.�
� �م�ونات �ع�� �العقود �البنكإتحتوي �يخصص �وغ���إيجار�ة. �ال�املقابل�املبلغ�يجار�ة �لعناصر�التأج���وغ���إلايجار �� �ال�س�ية��عقد �أسعارها �ع�� بناًء

و�دًال��إلايجار�وغ���إلايجار �عناصر عدم�الفصل�ب�ن��البنك�اختار �،بال�سبة�لعقود�إيجار�العقارات�ال���ي�ون�البنك�مستأجًرا�لها�،ذلك�ورغماملستقلة.�
 من�ذلك�اح�سا��ا�كعنصر�إيجار�واحد.

 ��اءخيارات�التمديد�وإلا
املرونة�ال�شغيلية�من�حيث�إدارة��لز�ادةالبنك.�و�ستخدم��من�خالليتم�تضم�ن�خيارات�التمديد�وإلا��اء����عدد�من�إيجارات�املمتل�ات�واملعدات�

 ألاصول�املستخدمة����عمليات�البنك.�يمكن�ممارسة�خياري�التمديد�وإلا��اء�املحتفظ���ما�إما�من�البنك�أو�املؤجر�املع��.
 القيمة�املتبقية�ضمانات

 إن�وجدت.�،يقدم�البنك�ضمانات�القيمة�املتبقية�فيما�يتعلق��عقود�إيجار�املعداتأحياًنا�ما��،لتحس�ن�ت�اليف�إلايجار�خالل�ف��ة�العقد
 إلايجارات�قص��ة�ألاجل�وعقود�إلايجار�لألصول�منخفضة�القيمة

فة�كعقود�إي �ع��ف�البنك�بدفعات��،شهًرا�أو�أقل)�وعقود�إيجار�ألاصول�منخفضة�القيمة�١٢جار�ملدة�بال�سبة�إ���عقود�إلايجار�قص��ة�ألاجل�(املُعرَّ
قسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�إلايجار،�ما�لم�يكن�هناك�أساس�م�����آخر�أك���تمثيال�ل��دول�الزم���الذي�إلايجار�كعقد�إيجار��شغي���ع���أساس�ال

�ُ�عرض�تلك�النفقات�ضمن�النفقات�يتم�فيه�اس��الك�الفوائد�الاقتصادية�من�ألاصول�ا ���قائمة�الر�ح�وا��سارة�والدخل�الشامل��ألاخرى ملؤجرة.
 .آلاخر

عن�أي�عقد�إيجار��يحاسبو�دًال�من�ذلك��،غ���إلايجار�ة�العناصر للمستأجر��عدم�فصل��١٦�سمح�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم��،�وسيلة�عملية
 غ���إيجار�ة�ك��ت�ب�واحد.�استخدم�البنك�هذه�الوسيلة�العملية.�عناصر وما�يرتبط�به�من�
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 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
 املركز�املا��.�قائمةأخرى"�����خصومإلايجار�ضمن�"�وخصومقدم�البنك�حق�استخدام�ألاصل�ضمن�"ممتل�ات�وآالت�ومعدات"�

 املشتقات�ومقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك�-ف
الصرف.�كما�يتعهد��إدارة�التعرض�لتقلبات�أسعار �غرض�البنك�عقود�مشتقات�مثل�عقود�مقايضة�العمالت�وعقود�العمالت�آلاجلة�نيابة�عنه��يحرر 

� �بتلكالبنك ��بالوفاء �سعر�الفائدة �إلدارة �وُتقاسالعقود �ألاجن��، ��ومركز�الصرف �العادلة. �بالقيمة �العادلة��ُتدرجاملشتقات �القيمة �ذات املشتقات
����ألاخرى ��صومملحققة)�ضمن�ا�املشتقات�ذات�القيمة�العادلة�السالبة�(ا��سائر�غ���ا،�وُتدرج�ألاخرى ب�غ���املحققة)����ألاصول�املوجبة�(امل�اس

 املركز�املا��.�قائمة
فإن��،وإذا��ان�ألامر�كذلك�،تحوط�كصك�عتمد�طر�قة�الاع��اف�بأر�اح�أو�خسائر�القيمة�العادلة�الناتجة�ع���ما�إذا��ان�املشتق�مخصًصا�ومؤهًال�

 تصبح�متحوطة.طبيعة�البند�
 :سواء�أ�انتيخصص�البنك��عض�املشتقات�

 ت�القيمة�العادلة).املع��ف���ا�أو�الال��امات�املؤكدة�(تحوطا��صومأو�ا��صول العادلة�لأل �تحوطات�القيمة-
 ه�(تحوطات�التدفقات�النقدية).مع��ف�ب�خصمتحوطات�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املحتملة�للغاية�امل�سو�ة�إ���أصل�أو�-
 ).تحوطات�صا���الاس�ثمار����عملية�أجن�ية�(تحوطات�صا���الاس�ثمار-

باإلضافة�إ���هدف�إدارة�املخاطر�واس��اتيجيته�إلجراء�معامالت�التحوط��،التحوط�وص�وكالعالقة�ب�ن�بنود�التحوط��،���بداية�التحوط�،يوثق�البنك
لة�للغاية����ملا�إذا��انت�املشتقات�املستخدمة����معامالت�التحوط�فعا�،عند�بداية�التحوط�وع���أساس�مستمر�،يوثق�البنك�تقييمهكما�املختلفة.�

 �عو�ض�التغ��ات����القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�لبنود�التحوط.
 تحوط�القيمة�العادلة

���ُ� ��� �العادلة �للقيمة �كتحوطات �واملؤهلة �املصنفة �املشتقات �أو�ا��سارة�قائمةل �لأل �باإلضافة�،الر�ح �العادلة �القيمة ��� �التغ��ات أو��صول إ��
 إ���مخاطر�التحوط.�ترجعاملغطاة�ال���يمكن�أن���صوما�

طر�قة�الفائدة�الفعلية�له�إ�����ستخدمالتعديل�ع���القيمة�الدف��ية�للبند�املغطى�الذي�ب�ُيل���الاع��اف�،التغطية�باملعاي���املحاس�ية�تفيلم�����حال
 ئد.لفوال�إيراداتكصا�����سارة�خالل�الف��ة�ح���الاستحقاق،�وُ���لالر�ح�أو�ا�

 تحوط�التدفق�النقدي
�القيمة�العادلة�لا��زء�الفعال�من�التغ��ات����ُ�ع��ف�ب ُ�ع��ف�لمشتقات�املحددة�واملؤهلة�كتحوطات�للتدفقات�النقدية����الدخل�الشامل�آلاخر.

 الر�ح�أو�ا��سارة.�قائمةباألر�اح�أو�ا��سائر�املتعلقة�با��زء�غ���الفعال�مباشرة����
الر�ح�أو�ا��سارة����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�البند�املغطى�ع���الر�ح�أو�ا��سارة.��قائمةإ����أسهم�رأس�مال�املساهم�نامل��اكمة����تدو�ر�املبالغ��ُ�عاد

 املرتبطة�بالبند�املغطى�ذي�الصلة.أو�النفقات��يراداتإلا حيث�يتم�إلابالغ�عن��النفقاتأو��يراداتإلا ���بنود����ل�ُ 
أسهم�رأس�أو�خسارة�م��اكمة�موجودة�����ر�حأي�تظل��،معاي���محاسبة�التحوطبالتحوط��يفيأو�عندما�ال��التحوط�أو�بيعهصك�عند�ان��اء�صالحية�

.�عندما�ال�ند�املتحوط�ع���الر�ح�أو�ا��سارة��ا����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�الب،�وُ�ع��ف�أسهم�رأس�مال�املساهم�ن���ذلك�الوقت�����مال�املساهم�ن
تص�يف�ألار�اح�أو�ا��سائر�امل��اكمة��ُ�عاد�،األصل�املتحوط�املع��ف�به)ب�إلغاء�الاع��اف�،توقع�حدوث�معاملة�متوقعة�(ع���س�يل�املثالي�ون�من�امل

 الر�ح�أو�ا��سارة.�قائمةاملع��ف���ا�سابًقا����الدخل�الشامل�آلاخر�مباشرة�إ���
 تحوط�صا���الاس�ثمار

صك�التحوط�أو�خسارة�من��ر�حبأي��ُ�ع��فلعمليات�ألاجن�ية��ش�ل�مشابه�لتحوطات�التدفقات�النقدية.�تحوطات�صا���الاس�ثمارات����ا�ُتحسب
�قائمةأو�ا��سائر�املتعلقة�با��زء�غ���الفعال�مباشرة�����باألر�اح�،�كما�ُ�ع��فبا��زء�الفعال�من�التحوط�مباشرة����الدخل�الشامل�آلاخر�املتعلق

لص�من�العملية�ألاجن�ية�كجزء�التخقائمة�الر�ح�أو�ا��سارة�عند�����أسهم�رأس�مال�املساهم�نامل��اكمة�����وا��سارة�ُيدرج�الر�حالر�ح�أو�ا��سارة.�
 البيع.�عمليةخسارة�من�ر�ح�أو�
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 )تتمةوالسياسات�املحاس�ية�(أسس�إلاعداد��-٤

 تبادل�العمالت�ب�ن�البنوك
� �لتبادل �بنك�ن �ب�ن �ما�� �عقد ��� �البنوك �ب�ن �العمالت ��دفعاتمقايضة �املالالفائدة ��،ورأس ��يجري حيث �و �دفعاتتبادل ��عملة�امل�رأسالفائدة ال

تم�إلافصاح�عن�صا���الفرق����الفوائد�املدينة��،املا���ة�املركز قائم�عملة�أخرى.�كما����تار�خ��ورأس�مالفائدة�م�ساو�ة�القيمة��دفعاتواحدة�مقابل�
 املا��.�قائمة�املركز أخرى�أو�ذمم�دائنة�أخرى�ع���التوا�������أصول أو�الدائنة�ك

 تخضع�هذه�العقود�ملخاطر�التغ��ات����أسعار�الفائدة�وأسعار�العمالت����السوق�باإلضافة�إ���مخاطر�ال�سو�ة�مع�البنوك�املقابلة.
 محاسبة�تار�خ�التجارة�وال�سو�ة�-ص

�ب�افة �ال�سو�ة�ُ�ع��ف �تار�خ ��� �املالية �لألصول �"العادية" �واملبيعات �أو�البيع��،املش��يات �الشراء �عمليات �املقابل. �الطرف �إ�� �ألاصل ��سليم �تار�خ أي
بموجب�اللوائح�����ع���وجه�العمومإلاطار�الزم���املحدد�بالطر�قة�املعتادة����عمليات�شراء�أو�بيع�ألاصول�املالية�ال���تتطلب��سليم�ألاصول�ضمن�

 السوق.
 ألاصول�الائتمانية�-ق
 .القوائم�املاليةو�التا���ف���غ���مدرجة�����،للبنك�أصول التعامل�مع�ألاصول�املحتفظ���ا�بصفة�أمانة�أو�ائتمانية�ك�يجري ال�

 املقاصة�-ر
وًنا�ملقاصة�املبالغ�قان�التنفيذل�صا���املبلغ����املركز�املا���عندما�ي�ون�هناك�حق�واجب���و�املالية�فقط���صوموا��صول ع���ألا املقاصة��ُتجرى 

� ���ا، �ال�املع��ف �إما �البنك �و�نوي �أساس �ع�� ��صا��سو�ة �املبلغ �و�سو�ة �ألاصل ��ا��صمأو�تحقيق �عام ��ش�ل �ا��ال �ل�س �هذا اتفاقيات����ذاته.
 املا��.�قائمة�املركز م�ألاصول�وا��صوم����قدتُ و �،املقاصة�الرئ�سية

 ضمانات�معاد�حياز��ا�-ش
�صا��"����تار�خ�اقتناء�القيمة�العادلة�بألاخرى بند�"ألاصول��املا���تحت�قائمة�املركز الضمانات�املعاد�حياز��ا�مقابل��سو�ة�ديون�العمالء�ضمن��ُتث�ت
 �عد�خصم�الانخفاض����القيمة.�املبلغ

البنك����أي�أرض�وممتل�ات�تم�ا��صول�عل��ا�مقابل��سو�ة��يتصرف�،٢٠١٨لعام��١٤تحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�وفًقا�للقانون�الا
� �ألاصول �خاللالديون �ع�� �ا��صول �تار�خ �من �سنوات �ثالث �ال�تتجاوز ��،ف��ة �تمديد �ب�تلكو�مكن �الف��ة �موجب �العر�ية�قرار�من �إلامارات مصرف

 .املتحدة�املركزي 
 ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥

بما�يتوافق�مع�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�من�إلادارة�اتخاذ�أح�ام�واف��اضات�ومصادر�رئ�سية�أخرى�لعدم��القوائم�املاليةيتطلب�إعداد�
� �تار�خ ��� �التقديرات �من �املركز التأكد ��،املا���قائمة ��تتضمنوال�� �لألصول �الدف��ية �القيم �ع�� �جوهري ��عديل �إ�� �تؤدي �وا��صوممخاطر�كب��ة

 أدناه:�وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه�،خالل�السنة�املالية�التالية�والنفقات�يراداتوإلا 
ألاحداث�املستقبلية�ال����عتقد�أ��ا��بما����ذلك�توقعات�،وعوامل�أخرى �السابقة�س�ند�إ���ا����ة�و تقييم�التقديرات�وألاح�ام��ش�ل�مستمر��يجري 

 ���ظل�الظروف.�مناسبة
 ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�-أ

املحاس�ية�مارست�إلادارة�حكمها����عملية�تطبيق�السياسات�املحاس�ية�للبنك.�فيما�ي���ألاح�ام�الهامة�ال���اتخذ��ا�إلادارة�عند�تطبيق�السياسات�
للبنك�كما������اية�السنة�املن��ية��القوائم�املاليةتطبيقها����إعداد��يجري وال����انت����نفسها�ال�����املؤكدة،�الرئ�سية�للتقديرات�غ��للبنك�واملصادر 

 .٢٠٢٠د�سم����٣١�بتار�خ
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

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

 
 )تتمة(�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكدألاح�ام�املحاس�ية��-٥
iتقييم�نموذج�العمل�( 

�نتائج� �ع�� �وقياسها �املالية �ألاصول �تص�يف �والفائدة��عتمد �املال �رأس ����دفعات �املالية �ألاصول �أقسام �ع�� �الاطالع �(ير�� �ألاعمال واختبار�نموذج
�رقم �املالية�٤�إلايضاح �ألاصول �مجموعات �إدارة �كيفية ��عكس �الذي �املستوى �ع�� �نموذج�ألاعمال �البنك �يحدد �مع�ن.��سوً�ا). �عمل لتحقيق�هدف

� ��عكس �حكًما �التقييم �هذا �أدا��ا��افةيتضمن �وقياس �ألاصول �أداء �تقييم �ذلك ��� �بما �إدار��ا��ألادلة �وكيفية �ألاصول �أداء �تؤثر�ع�� واملخاطر�ال��
أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�الذي�تم��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة��صول و�ض�مديري�ألاصول.�يراقب�البنك�ألا وكيفية��ع

بة�ملراقاس�بعاده�قبل�استحقاقها�لفهم�س�ب�اس�بعادها�وما�إذا��انت�ألاسباب�متوافقة�مع�هدف�ألاعمال�ال���تم�الاحتفاظ�باألصل�من�أجلها.��عد�ا
ًبا�ما�إذا��ان�جزًءا�من�التقييم�املستمر�للبنك�ملعرفة�ما�إذا��ان�نموذج�ألاعمال�الذي�يحتفظ�به�ألاصول�املالية�املتبقية�مناسًبا�وإذا�لم�يكن�مناس

 لف��ات�املعروضة.و�التا����غي���محتمل����تص�يف�تلك�ألاصول.�لم�تكن�هناك�حاجة�ملثل�هذه�التغي��ات�خالل�ايوجد��غي������نموذج�ألاعمال،�
ii ع���الكمبياالت�املتأخرة�املخصومة�يرادات)�الاع��اف�باإل 

� ��شأن �حكًما �إلادارة ��سعر�الفائدةأصدرت �يتم �الذي ��فيهالفع�� ��إيراداتاك�ساب �املتأخرة �املدينة �الذمم �ع�� �ولف��ة�بالفوائد �الكمبياالت خصم
وقدرة�البنك�ع���التفاوض��شأن��،للبنك�السابقةالفع���بناًء�ع���اتجاهات�السوق�آنذاك�واتجاه�أسعار�الفائدة��سعر�الفائدة�ُيحددالفائدة�املتأخرة.�

الفوائد�الذي�يتم�اح�سابه��إيراداتالتحصيل�من�و الفع���وف��ة�الفائدة��سعر�الفائدةثم�الب�ئة�الاقتصادية�والسياسية.�إن�أي��غي�������،سعر�الفائدة
 يؤثر�ع���أداء�الف��ة�ال���تم�تحقيقها�بالفعل.�القوائم�املالية�عد�ذلك����هذه�

iiiتحديد�ما�إذا��ان�العقد�يتضمن�عقد�إيجار�( 
العقد�ع���عقد�إيجار�إذا��ان�العقد�ينقل�يحتوي�يتع�ن�ع���امل�شأة�تقييم�ما�إذا��ان�العقد�عبارة�عن�عقد�إيجار�أو�يحتوي�عليه.��،عند�بداية�العقد

 استخدام�ألاصل�املحدد.�مبلغمقابل.�يمكن�وصف�"الف��ة�الزمنية"�من�حيث�باستخدام�أصل�محدد�لف��ة�زمنية��ة�ع��السيطر ا��ق����
ivتحديد�مدة�إلايجار�( 

ا��قائق�والظروف�ال���تخلق�حافًزا�اقتصادًيا�ملمارسة�خيار�التمديد�أو�عدم�تطبيق�خيار�إلا��اء.��ع����افةإلادارة��تركز �،عند�تحديد�مدة�عقد�إلايجار
��ان�من�املؤكد��ش�ل��ُتدرج ��عد�خيارات�إلا��اء)�فقط����مدة�إلايجار�إذا �يجري تمديد�عقد�إلايجار�(أو�لم��مناسبخيارات�التمديد�(أو�ف��ات�ما

 إ��اؤه).
 حدوث�حدث�مهم�أو��غي���جوهري����الظروف�ال���تؤثر�ع���هذا�التقييم�وال���تقع�ضمن�سيطرة�املستأجر.التقييم����حالة��ُيراجع

vاملبلغ�املستحق�الدفع�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�( 
�عديلها�إذا��ان��جري�املبالغ�و �ُتراجعإلايجار.��خصمبموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�كجزء�من��سدادهااملبالغ�املتوقع��و�درجالبنك�����البداية،�يقدر 

 ذلك�مناسًبا������اية��ل�ف��ة�تقر�ر.
 غ���املؤكدتقدير�لاملصادر�الرئ�سية�ل�-ب

ترى�إلادارة�أنه��،ذلك�ورغما�ما�ت�ساوى�التقديرات�املحاس�ية�الناتجة�مع�النتائج�الفعلية.�البنك�تقديرات�واف��اضات�تتعلق�باملستقبل.�نادرً �يجري 
 ���السنة�املالية�القادمة.��صوموا��صول تقديرات�واف��اضات�الحقة�لها�مخاطر�كب��ة�لل�س�ب�����عديالت�جوهر�ة�ع���القيم�الدف��ية�لأل �توجد

i�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�بدل)�قياس 
العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�مجاًال�يتطلب��والقيمةاملس��لكة�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�لألصول�املالية�املقاسة�بالت�لفة��بدل�عد�قياس�

العمالء��تخلفاحتمالية��،الظروف�الاقتصادية�املستقبلية�وسلوك�الائتمان�(ع���س�يل�املثالب�فيما�يتعلقاستخدام�نماذج�معقدة�واف��اضات�مهمة�
تخدمة����قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�بمز�د�من�التفصيل�شرح�املدخالت�والاف��اضات�وأساليب�التقدير�املس�ُ عن�السداد�وا��سائر�الناتجة).�

 والذي�يو���ا��ساسيات�الرئ�سية���سارة�الائتمان�املتوقعة�للتغ��ات����هذه�العناصر.�،)هـ-٤(�رقم����إلايضاح
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(�ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥
 مثل:�،عند�تطبيق�املتطلبات�املحاس�ية�لقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�يوجد�عدد�من�ألاح�ام�الهامة�مطلوب

 تقييم�الز�ادة�ا��وهر�ة����مخاطر�الائتمان
القروض�الصادرة�وعقود�الضمانات�املالية�ال���تخضع�ملتطلبات�انخفاض�القيمة�لتقييم�ما�إذا��انت�و املالية��وا��صوم�صول البنك��افة�ألا �يراقب
طوال�ا��سارة�بناًء�ع����بدليق�س�البنك��،ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�منذ�الاع��اف�ألاو��.�إذا��انت�هناك�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�توجد

 شهًرا.�١٢بدًال�من�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��مدة�القرض
يقارن�البنك�مخاطر�التخلف�عن�السداد�ال���تحدث��،مالية�زادت��ش�ل�كب���منذ�الاع��اف�ألاو���صكعند�تقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�ع���

ق�للف��ة�املتبقية�من�الاستحقا�من�املتوقع�خاطر�التخلف�عن�السداد.��انمع�م�للصك���تار�خ�التقر�ر�بناًء�ع���تار�خ�الاستحقاق�املتبقي��للصك�املا��
املعلومات�الكمية�والنوعية�املعقولة��ع����افةالبنك��يركز �،.�عند�إجراء�هذا�التقييم�و�ألا �بالصك�املا���للمرةالاع��اف����تار�خ�التقر�ر�ا��ا���عند�

للبنك�وتقييم�ائتمان��السابقةبناًء�ع���ا����ة��،التطلعية�املتاحة�دون�ت�لفة�أو�جهد�ال�دا���له�واملعلومات�السابقةبما����ذلك�ا����ة��،واملدعومة
 التطلعية.املعلومات�ا����اء�بما����ذلك�

تؤدي�لتقار�ر�الالحقة.�عند�الاع��اف�ألاو���و���توار�خ�إعداد�ا�التخلف�عن�السدادتحديد�احتمالية�هات�الاقتصادية�املتعددة�أساس��ش�ل�الس�نار�و 
�احتماليةمتوسط�أساس�ترجيح�هذه�الس�نار�وهات�املختلفة��ش�ل�الس�نار�وهات�الاقتصادية�املختلفة�إ���احتمالية�مختلفة�للتخلف�عن�السداد.�

 املر���املستخدمة�لتحديد�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�زادت��ش�ل�كب��.التخلف�عن�السداد�
ا��صول��يجري وال����،تتضمن�املعلومات�التطلعية�آلافاق�املستقبلية�للصناعات�ال����عمل�ف��ا�ألاطراف�املقابلة�للبنك�،اتبال�سبة�إلقراض�الشر�

�و  �الاقتصادي�ن �تقار�ر�ا����اء �من �املالي�نحلل�املعل��ا ��ن �املماثلة �واملنظمات �ا���ومية �املصادر�الداخ�،ألاخرى والهيئات �مختلف �النظر��� لية�وكذلك
�لوا��ا �التجزئةرجية �إلقراض �بال�سبة �واملتوقعة. �الفعلية �الاقتصادية ��،لمعلومات �الاقتصادية �التوقعات �التطلعية �املعلومات �تتضمن مثل�ذا��ا

� �مع �الشر�ات �املحلية�توقعاتإقراض �الاقتصادية �للمؤشرات �معينةو �،إضافية �صناعات �تركز�ع�� �ال�� �للمناطق �بال�سبة �إ����،ال�سيما باإلضافة
 العمالء.�دفعاتداخلًيا�عن�سلوك��ت�شأمات�ال���املعلو 

احتمال�التخلف��ع��البنك��يركز جودة�الائتمان�ا��اصة���م.��اس�ناًدا�إ���املعنيةيخصص�البنك�ألاطراف�املقابلة�لدرجات�مخاطر�الائتمان�الداخلية�
.�إعداد�التقار�رطوال�ف��ة��مبدأ�الاستمرار�ةوما�إذا��انت�هناك�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�ع���أساس��باألصل،عن�السداد�عند�الاع��اف�ألاو���

�مخاطر�الائتمان ��� �كب��ة �ز�ادة �هناك ��انت �إذا �ما �مخاطر��،لتقييم �التقر�ر�مع �تار�خ ��� �كما �ألاصل �ع�� �تحدث �ال�� �مخاطر�الن�يجة �البنك يقارن
� ��� �كما �السداد �عن �التخلف �ألاو��. �الاع��اف �و تار�خ �دمج �تم �املتاحة. �والداعمة �املعقولة �التطلعية �وجه��املؤشر�ن�عت���املعلومات �ع�� التالي�ن

 ا��صوص:
 درجة�املخاطر�الداخلية�-
 ما�ي�ا��ار���(بقدر�املتاح)التص�يف�الائت-
 ملتوقعةو�الاقتصادية�االتغ��ات�السلبية�ا��وهر�ة�الفعلية�أو�املتوقعة����ألاعمال�أو�الظروف�املالية�أ-
 املق��ض�ع���الوفاء�بال��اماته��إحداث��غي���كب������قدرة-
 ة����النتائج�ال�شغيلية�للمق��ض�التغ��ات�ا��وهر�ة�الفعلية�أو�املتوقع-
 ذاتهلمق��ض�ل�ألاخرى الص�وك�املالية�الز�ادات�الكب��ة����مخاطر�الائتمان�ع���-
 أو�التعز�زات�الائتمانية��الغ�� لالل��ام�أو����جودة�ضمانات��غي��ات�كب��ة����قيمة�الضمان�الداعم�-
 ��:�بما����ذلك�التغي��ات�،�غي��ات�كب��ة����ألاداء�الفع���أو�املتوقع�وسلوك�املق��ض-
i-���ات����نتائج��شغيل�املق��ضحالة�سداد�املق��ض�ن����البنك�والتغ� 

ii-��الناتج�املح��)�كجزء�من�نموذج�التص�يف�الداخ��.�إجما��أو�إدراج�معلومات�الاقتصاد�الك���(مثل�أسعار�النفط 
 ���الوقت�املناسب.�احتمالية�التخلف�عن�السدادتنعكس�العوامل�النوعية�ال����ش���إ���ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان����نماذج�

�بال�سبة�إلقراض��تزدادال�يزال�البنك�يدرس��ش�ل�منفصل��عض�العوامل�النوعية�لتقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان��،ذلك�ورغم �ش�ل�كب��.
قلق�من�تدهور��يوجد���"قائمة�املراقبة"�نظًرا�ألن�التعرض�موجود����قائمة�املراقبة�بمجرد�أن��املدرجةترك���خاص�ع���ألاصول��يوجد�،الشر�ات
 الائتمانية�للطرف�املقابل�املحدد.ا��دارة�

 

 

31 
 

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

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(�ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥
أو�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ع����ألاو��شهًرا�ألصول�املرحلة��١٢�ساوي�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��كبدلا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ُتقاس

.�ي�تقل�ألاصل�إ���املرحلة�الثانية�عندما�تزداد�مخاطر�الائتمان�ا��اصة�به��ش�ل�كب���منذ�الاع��اف�ألاو��.�٣أو�املرحلة��٢مدى�ا��ياة�ألصول�املرحلة�
ما��ش�ل�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان.�عند�تقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�ألصل�ما�زادت��ش�ل�ب�٩�رقم�عيار�الدو���للتقار�ر�املاليةال�يحدد�امل

 كمية�املعقولة�والداعمة�التطلعيةاملعلومات�النوعية�وال�ع��البنك��يركز �،كب��
 م�شا��ةصول�ذات�خصائص�مخاطر�ائتمانية�ألا �من�ت�و�ن�مجموعة

ودرجة�مخاطر��الصكاملالية�ع���أساس�خصائص�املخاطر�املش��كة�(مثل�نوع��ُتجمع�الص�وك�،جما����ش�لقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�عند�
).�يراقب�البنك�مدى�وما�إ���ذلك�،الائتمان�ونوع�الضمان�وتار�خ�الاع��اف�ألاو���واملدة�املتبقية�ح���الاستحقاق�والصناعة�واملوقع�ا��غرا���للمق��ض

� �م�شا��ة. �ال�تزال ��انت �إذا �ما �مستمر�لتقييم ��ش�ل �مخاطر�الائتمان �خصائص �مخاطر��هذا�ُيطلبمالءمة ��غ���خصائص �حالة ��� �أنه �من للتأكد
ئص�مخاطر�خصا.�يؤدي�ذلك�إ���إ�شاء�محافظ�جديدة�أو�انتقال�ألاصول�إ���محفظة�حالية��عكس�ألاصول��ش�ل�مناسبتقسيم��ُ�عاد�،الائتمان

ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان��توجدب�ن�املحافظ�أك���شيوًعا�عندما��والنقل�ش�ل�أفضل�لبنك�ألاصول.��عد�إعادة�تقسيم�املحافظ�الائتمان�املماثلة�
�،الائتمانية�املتوقعة�أو�العكس�شهًرا�إ���ا��سائر �١٢و�التا���ت�تقل�ألاصول�من�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�تنعكس�هذه�الز�ادة�الكب��ة)،�(أو�

� �ع�� ��ستمر�قياسها �ال�� �املحافظ �ضمن �تحدث �أن �يمكن �ولكن �املتوقعةأساس ��ذا��ا�خسائر�الائتمان �ا��ياة�١٢ملدة �أو�مدى �و شهًرا �تغ���مبلغ�،
 اختالف�مخاطر�الائتمان�للمحافظ.�ن�يجةا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�

 النماذج�والاف��اضات�املستخدمة
م����تحديد�النموذج�ألا�سب�ل�ل�نوع�ا��ك�ُيطبقاملالية.��صول تخدم�البنك�نماذج�واف��اضات�مختلفة����قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لأل �س

 بما����ذلك�الاف��اضات�ال���تتعلق�بالدوافع�الرئ�سية�ملخاطر�الائتمان.�،لتحديد�الاف��اضات�املستخدمة����هذه�النماذجو �،من�أنواع�ألاصول 
�للس�نار�وه- �ال�س�ية �وألاوزان �العدد �املنتجاتتحديد �من �نوع �ل�ل �التطلعية �قياس��/ات �س�نار�و�عند �ب�ل �التطلعية �املعلومات �وتحديد السوق

�املتوقعة ��،ا��سائر�الائتمانية �معلومات �مناسب�ستخدم�البنك �الاقتصادية��،وداعمة�ةتطلعية �للدوافع �املستقبلية �ا��ركة �اف��اضات �إ�� �س�ند
 تؤثر�هذه�املحر�ات�ع����عضها�البعض.و املختلفة�

 التخلف�عن�السداد�احتمالية-
السداد�ع����التخلف�عن�يةهو�تقدير�الحتمال�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�والتخلف�عن�السداد�مدخًال�رئ�سًيا����قياسالتخلف�عن�السداد��ش�ل�

 والاف��اضات�والتوقعات�للظروف�املستقبلية.�السابقةو�تضمن�حسابه�البيانات��،مدى�أفق�زم���مع�ن
 التخلف�عن�السداد�الناتجة�عنا��سارة�-

النقدية�التعاقدية��س�ند�إ���الفرق�ب�ن�التدفقات�ارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد،�و تقدير�ل��س�ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد���
 .مع�مراعاة�التدفقات�النقدية�من�الضمانات�والتعز�زات�الائتمانية�املت�املة�،املستحقة�وتلك�ال���يتوقع�املقرض�ا��صول�عل��ا

iiاملمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�( 
الاستخدام�املتوقع�لألصل�والتآ�ل�املادي�املتوقع��إ���س�ند�والذي��،اس��الك�ت�لفة�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ع���مدى�العمر�إلانتا���املقدر�يجري 

 غ���جوهر�ة.�ل�و��او�رنامج�إلاصالح�والصيانة�والتقادم�التكنولو���الناتج�عن�التغ��ات�والقيمة�املتبقية.�لم�تنظر�إلادارة����أي�قيمة�متبقية�
iii�(قيمة�ألاصول�غ���املالية�انخفاض 

ألاصول�غ���املالية�لالنخفاض�����ُتخت�� ألاصول�غ���املالية����تار�خ��ل�تقر�ر.���افةشرات�ع���انخفاض�قيمة�أية�مؤ �توجدالبنك�ما�إذا��انت��يقيم
� �عندما �ألا �توجدالقيمة �قيمة �انخفاض �إلادارة �تحدد �لالس��داد. �قابلة �ال�ت�ون �الدف��ية �القيم �أن �ع�� �القيمة��صول مؤشرات �ع�� �بناًء غ���املالية

إلادارة�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املتوقعة�من��تقدر �،.�عند�إجراء�حسابات�القيمة�قيد�الاستخداما��اجةحسب��،ستخدمةالعادلة�أو�القيمة�امل
 حساب�القيمة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية.��غرضخصم�مناسب��سعر ألاصل�أو�وحدة�توليد�النقد�واختيار�

ivالتعرضات�الضر��ية�( 
بما����ذلك�ما�إذا��ان�من�املمكن�استحقاق�ضرائب�وفوائد��،تأث���التعرض�للضرائب�ع��البنك��يركز �،الية�واملؤجلةعند�تحديد�مبلغ�الضر�بة�ا��

�لتلكالناتج�الضر����ال��ا�ي��يختلفمعامالت�وحسابات�معينة�ي�ون�التحديد�الضر����ال��ا�ي�لها�غ���مؤكد�أثناء�س���العمل�العادي.��توجدإضافية.�
هذه�الفروق�ع���املخصصات�الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�التحديد.��عتمد�هذا�التقييم��تؤثر �،ألامور�عن�املبالغ�ال���تم�الاع��اف���ا����البداية

���حكمه��شأن�األحداث�املستقبلية.�تتوافر�معلومات�جديدة�تجعل�البنك��غب�فيما�يتعلقسلسلة�من�ألاح�ام��و�شملع���التقديرات�والاف��اضات�
 هذه�التغي��ات����الال��امات�الضر��ية�ع���مصروف�الضر�بة����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�التحديد.تؤثر��اية�الال��امات�الضر��ية�ا��الية.كف
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 )تتمة(�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكدألاح�ام��-٥
v�(املخصومة�فوات���التصدير�املتأخرة�انخفاض 

�نظًرا�ألن�فوات���التصدير�املتأخرة�املخصومة�مدعومة�من�ـ)ه-٤رقم�(املالية����إلايضاح��صول السياسة�املحاس�ية�للبنك��شأن�انخفاض�قيمة�ألا �تو�� .
عدم�ن�يجة�لفاتورة�التصدير�املخصومة�فات�موعد�استحقاق�صفر.��اع���أ��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد���عت�� �،الرئ�����واملقر �ألاخرى البنوك�

 .موالتوفر�قناة�تحو�ل�ألا 
viم�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�( 

إدارة���عتقداملا��.��قائمة�املركز �غادرون�اعتباًرا�من�تار�خ��افة�املوظف�ن���اية�ا��دمة�للموظف�ن�ع���اف��اض�أن��م�افأةتجاه��ا��صممخصص��ُيح�سب
ا��صم��وأسعار حيث�من�املحتمل�أن�ي�ون�لت��م�الرواتب�التأمي���ساس�ألا ع����ا��صمحساب�����حالةفرق�كب����وجودالبنك�أنه�لم�يكن�من�املمكن�

 آثار�م�ساو�ة�ومعاكسة.
vii أخرى �خصوم)�مخصصات�و 

ناتج�عن��موالتدفق�خار���مستقب���لأل �يوجد���السنة�فقط�إ���ا��د�الذي�ترى�فيه�إلادارة�أنه�من�املحتمل�أن��ألاخرى ��صوماملخصصات�وا�ب�ُ�ع��ف
تطبيق�ا��كم�ع����ا��صمو�مكن�تقدير�مبلغ�التدفقات�النقدية�ا��ارجة��ش�ل�موثوق.�يتطلب�توقيت�الاع��اف�وتحديد�كمية��،عمليات�أو�أحداث�سابقة

�أن�التدفقات�النقدية�ا��ارجة�الفعلية�يمكن�أن�تحدث����سنوات�الحقة�،ا��قائق�والظروف�ا��الية �بما �عرضة�للتغي��. �ُتراجع�،وال���يمكن�أن�ت�ون
�وا� �للمخصصات �الدف��ية �و ��صوماملبالغ �بانتظام ��جري �املتغ��ة. �والظروف �ا��قائق �ملراعاة �أن�عديلها �املحتمل �أو�ي�من �تقدير�املخصص �التغي����� ؤدي

 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر����السنة�ال���يحدث�ف��ا�التغي��.����قائمةاملع��ف�به�إ���تحميل�أو�قيد��ا��صم
viii�الاق��اض�إلاضا���سعر )�تقدير 

سعر�الاق��اض�الاق��اض�إلاضا���لقياس�ال��امات�إلايجار.��سعر فإنه��ستخدم��،و�التا���،ال�يمكن�للبنك�تحديد�سعر�الفائدة�الضم������عقد�إلايجار��سهولة
الالزمة�ل��صول�ع���أصل�بقيمة�مماثلة��موالألا �،و�ضمان�مماثل�،لالق��اض�ع���مدى�ف��ة�مماثلة�سدادهيتع�ن�ع���البنك�الذي��سعر�الفائدةهو�إلاضا���

ألامر�الذي�يتطلب�تقديًرا����حالة�عدم��،"سدادهما�"يتع�ن�ع���البنك�سعر�الاق��اض�إلاضا����عكس��،.�وعليهةاقتصاد�مماثلب�ئة�ألصل�حق�الاستخدام����
��أشعار توفر� �يقدر�البنك �إلايجار. �عقد �وأح�ام �شروط �لتعكس ��عديلها �يلزم �أو�عندما �م��وظة �إلاضا�� �يمكن�سعر�الاق��اض �ال�� �املدخالت باستخدام

 �سوق)�عند�توفرها�و��ون�مطلوً�ا�إلجراء��عديالت�معينة�خاصة�بامل�شأة.مالحظ��ا�(مثل�أسعار�الفائدة����ال
 النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �-٦

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

 ٦٧٬٥١٨  ٨٢٬٦٣١ النقدية�املتاحة�موالألا 
 ٨٢  ٢٬٥٨٤ :إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي���أرصدة�لدى�بنك�

 ٢٬٥٠٠٬٠١٢  ١٠٬٣٣٩٬٥٨٥ ا��سابات�ا��ار�ة�-
 ١٠١٬٣٦١  ١٧١٬٦١٤ �سهيالت�املبالغ�املودعة�لليلة�واحدة�-
 ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ املبالغ�املودعة�القانونية�دون�فوائد-

 :مالحظات
i-��وال�يمكن�)،�مارا�ي:�بالدرهم�إلا ٢٠٢٠د�سم����٣١(�مارا�ياملركزي�بالدرهم�إلا إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرف�باملبالغ�املودعة�القانونية�لدى�يتم�الاحتفاظ

.�تنص�أحدث�التوج��ات�الصادرة�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �ل�شهر�وفًقا�لتوج��ات�املبالغ�املودعة�����ا�دون�موافق��م.�يتغ���مستوى�هذه�
تحت�الطلب�من��ل�افة�املبالغ�املودعةالاحتياطي�النقدي��املبلغ�ع���تخفيض�متطلبات�٢٠٢٠أبر�ل��٦مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�بتار�خ�عن�

 غي��.ألجل�دون��املبالغ�املودعة�٪�ع���١النقدي�البالغة�املبلغ�الاحتياطي�٪.�تظل�متطلبات�٧٪�إ���١٤
ii-��مّكن�هذا�و .�٢٠٢٠يوليو��١٢اعتبارًا�من��سهيالت�املبالغ�املودعة�لليلة�واحدة��سهيًال�جديدًا�لإليداع��س���مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�قدم

ع���أساس�مارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�مصرف�إلا ال�سهيل�البنوك�التقليدية�العاملة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�من�إيداع�فائض�السيولة�لد��ا����
برنامج�الفوات���النقدية��بدءقبل��مارا�يليلة�واحدة.�ي�ون��سهيل�إلايداع�لليلة�واحدة�هو�الوسيلة�الرئ�سية�إلدارة�السيولة�الفائضة����القطاع�املصر���إلا 

إلامارات�ملصرف���املوقف�العام�للسياسة�النقدية�إ��ُ�شار ع�لليلة�واحدة،�حل�محل�إصدار�شهادة�إلايداع�ملدة�أسبوع�واحد.�مع�إدخال��سهيل�إلايدا�حيث
ملصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�الرئ������الوثيقةيصبح�سعر��حيث،�ل�سهيل�إلايداع�لليلة�واحدةمن�خالل�سعر�الفائدة�العر�ية�املتحدة�املركزي�

تحوم�حول�السعر�أن�أسعار�سوق�املال�لليلة�واحدة�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ك،�يتوقع��شار�إليه�ع���أنه�السعر�ألاسا���.�و�ناًء�ع���ذلو 
 ألاسا�������ظل�ظروف�ألاسواق�العادية.
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 الصلةمعامالت�مع�ألاطراف�ذات��-٧
ا��ارج�وموظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن�وامل�شآت�ا��اضعة�للسيطرة�أو�للسيطرة�املش��كة�أو�املتأثرة�بالرئ�����وفروعه��املقر من��الصلةيت�ون�الطرف�ذو�

 ألاطراف.�تلك�ش�ل�جوهري�من�
الطرف�ذي�الصلة�الوارد����معاي���املحاسبة�الدولية��نطاقى�تقع�ضمن�يدخل�البنك����سياق�ألاعمال�العادية����معامالت�مع�مؤسسات�أعمال�أخر 

ع���إدارة�البنك��توافق.�الغ��.�و�عتقد�البنك�أن�شروط�مثل�هذه�املعامالت�ال�تختلف��ش�ل�كب���عن�تلك�ال���يمكن�ا��صول�عل��ا�من�)٢٤(رقم�
 لشروط�املتفق�عل��ا�من�مجلس�إلادارة�أو�إلادارة.ا�بناًء�ع��شروط�هذه�املعامالت�مع�ألاطراف�ذات�الصلة�و�تم�إجراؤها�

 املركز�املا���كما�ي��:�قائمةكما����توار�خ��الصلةم��ص�ألارصدة�مع�ألاطراف�ذات�
:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��٣١٦�بقيمة�باملبالغ�املودعةالاحتفاظ��يجري أ)�يقدم�البنك�تمو�ًال�تجارً�ا�و�سهيالت�أخرى�لعمالئه�حيث�

أو�ممارسة�حق��املبالغ�املودعةالرئ�����خطاب�عدم�مما�عة�للبنك�لتعديل�هذه��املقر الرئ�����لدى�البنك.�قدم��املقر )�من�إمارا�يمليون�درهم��٣٠٤
من��املبالغ�املودعةال���يقوم���ا�البنك.�تم�إلافصاح�عن��ألاخرى ا���ز�عل��ا�جزئًيا�أو��لًيا�مقابل�الذمم�املدينة�املتعلقة�بالتمو�ل�التجاري�وألا�شطة�

 (د).�٧�رقم�يضاحإلا ا��ارج����بالرئ�����إ���جانب�الرصيد����ا��سابات�ا��ار�ة�وألارصدة�املستحقة�لفروع��املقر 
سنوي���ش�لوم�إدار�ة�ع���البنك�رس�املقر�الرئ����الرئ�����الدعم�إلاداري�والتنظي���للبنك.�كتعو�ض�عن�هذه�ا��دمات،�يفرض��املقر ب)�يقدم�

 املالية.�القوائممن�هذه��١٨���إلايضاح��وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه)�إمارا�ي�مليون�درهم�٠٫٩١:�٢٠٢٠(�إمارا�ي�مليون�درهم�٠٫٩١�بقيمة
 فروعه�با��ارجو �املقر�الرئ����املستحق�من��املبلغ�ج)�يتألف
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٬٠٢٠٬٦٨٩  ١٬٠٦٨٬١١٤ املقر�الرئ����
 ٢٬٠٩٥  ١٬٨٣٥ الفروع�با��ارج

 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ١٬٠٦٩٬٩٤٩ 
 )١٧(  )١٥( مطروًحا�منه:�مخصصات�أرصدة�الديون�املش�وك����تحصيلها

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 
 

ا��د�ألاق����من��شأن�اللوائح�ا��اصة�بمراقبة��٢٠١٣نوفم����١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣ا����التعميم�رقم�تجاوز�البنك�حدود�التعرض�املنصوص�عل��
�التعميم�رقم)�من�٢املركزي.�بناء�ع���املادة�(�إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرفالصادر�عن�التعرض�و�عديالته�وجدول�ا��د�ألاق������دود�التعرض�

الرئ�����والفروع�العاملة�خارج�دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة،��غض�النظر�عن�تار�خ�الاستحقاق،��للمقر ،�التعرض�٢٠١٣نوفم����١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣
رأس�مال��أساس٪�من�٣٠�البالغا��د�املقرر��فروعه�با��ارجالرئ�����و �للمقر رأس�مال�البنك.�تجاوز��عرض�البنك�أساس�٪�من�٣٠ال��سمح�بتجاوز�

�املقر�الرئ����خطاب��مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�بموجب�تقديملصدد،�طلب�البنك�إعفاء�.�و���هذا�ا٢٠٢١د�سم����٣١البنك�كما����
 .مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي مالحظات�تقر�ر�فحص�ع����فيه�ردوالذي�،�٢٠٢١د�سم����٢٨بتار�خ��١٤٠٠/٠٠٠٣/٠٠٠١١رقم�

 ت�ون�من:ت�فروعه�با��ارجالرئ�����و �للمقر املستحق��املبلغ�-د
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

 ٧٦٨٬٦١٣  ١٬٧٥٥٬٥١٨ املقر�الرئ����
 ٦٠٬٨٦٨  ٢٤٩٬٥٣٨ الفروع�با��ارج

 ٨٢٩٬٤٨١  ٢٬٠٠٥٬٠٥٦ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  �٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٣  ١٦٢ للقروض�مع�كبار�موظفي�إلادارة�هـ)�الرصيد�املستحق
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

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

 

 )تتمة(�الصلةاملعامالت�مع�ألاطراف�ذات��-٧
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    ا��صوم�املحتملة�و)
 ١٨٬٢٠٠  ١٨٬٢٠٠ خطاب�الضمان

 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر�كما�ي��:�قائمةاملدرجة�����الصلةاملعامالت�مع�ألاطراف�ذات��جاءتز)�
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 ٣١/١٢/٢٠٢١إ���
 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 

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

 الفوائد�من�فوات���التصدير�املخصومة/�املعاد�تمو�لها�وتمو�ل�املشار�ع�إيرادات
-  ٥٦٬٥١١ 

 ٩٬٠٧٠  - الفوائد�من�املبالغ�املودعة�إيرادات
 ١٣٦  ٣٬٧٩٩ نفقات�الفائدة�ع���حسابات�املبالغ�املودعة�وا��سابات�تحت�الطلب

 ٩١٠  ٩١٠ )١٨رسوم�املقر�الرئ�����(أنظر�إلايضاح�
 ٣٬٤٥٨  ٣٬١٠٦ �عو�ضات�موظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن

 ١٤  ١٢ الفائدة�ع���القروض�ملوظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن
 ٦٬٧٦٦  ٦٬٧٦٦ اس��الك�أصل�حق�الاستخدام

 ١٬٣٤٥  ١٬٠٩٩ ت�لفة�التمو�ل�ع���خصوم�إلايجار
ز�ادة/�(نقص)�خسارة�انخفاض�القيمة�املستحقة�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج�

 ٢  )٢( )١٩(أنظر�إلايضاح�
 

 ستحق�من�بنوك�أخرى املبلغ�امل�-٨
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    :أ)�املبلغ�املستحق�من
 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٥١٬٤٤٥ البنوك�با��ارج�-

 )٢٦٩(  )٢٤٢( مطروًحا�منه:�بدالت�أرصدة�الديون�املش�وك����تحصيلها
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ١٬٠٥١٬٢٠٣ 

 

مستحق�من�مبلغ�)�إمارا�يمليون�درهم��٣٬٨٠٦:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��١٬٠٥١�شمل�املبالغ�املستحقة�من�البنوك����ا��ارج�مبلغ�
مليون�دوالر�أمر��ي��٢٧٩:�٢٠٢٠د�سم����٣١بقيمة�ال����ء�(���مهور�ة�إلايرانية�إلاسالميةة�بما����ذلك�مستحق�من�البنك�املركزي�اليرانيالبنوك�إلا 

:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥املستحق�من�بنوك�أخرى�مبلغ��املبلغ�،�يتضمن٢٠٢١د�سم����٣١).����إمارا�يمليون�درهم��١٬٠٢٥�عادل�
يتعلق�بفوات���التصدير�املعاد�تمو�لها�وفوات���فيما�)�إمارا�ي�درهممليون��٢١:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١)�و�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥

فيما�يتعلق�ب�سو�ة��يرا�ياملستلمة�نيابة�عن�البنك�من�بنك�مسكن�بالر�ال�إلا �مواليتضمن�ما�ورد�أعاله�جزًءا�من�ألا �التصدير�املخصومة�ع���التوا��.
�إ���البنوك�إلا �الرئ����املقر�الفوات���املستحقة�املخصومة����السنوات�السابقة�من� لالمتثال�ملعاي���التعرض�القصوى��ألاخرى ة�يرانيوتحو�لها�الحًقا

 ).١٤(ن)�و�٤(ج)�و�٤�أنظر�إلايضاحاملركزي.�(�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املنصوص�عل��ا�من�مصرف
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمة(املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى��-٨
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    ب)�املبلغ�املستحق�من:
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٦٬٧٨٢٬٥٥١ بنوك����ا��ارج�-
 -  - بنوك����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٦٬٧٨٢٬٥٥١ 
للبنك�مستحق�)�كمبلغ�إمارا�يمليون�درهم��٢٬٨٢٢:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��٦٬٤٧٣تتضمن�املبالغ�املستحقة�للبنوك����ا��ارج�مبلغ�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�١٬٥٢٣:�٢٠٢٠�د�سم�� �٣١(�إمارا�يمليون�درهم��١٬٢١٨بمبلغ����مهور�ة�إلايرانية�إلاسالميةاملركزي�ال
 

 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�القروض��-٩
 

 كما�ي��:واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�ت�و�ن�محفظة�القروض��يأ�ي
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    أ)�حسب�النوع
 ٢٬١٤٥٬٥٠٤  ٣٬٠٧٩٬٨٣٠ ال��ب�ع���املكشوف

 ٢٠٬٥٥٢  ١٧٬٩٢٧ الكمبياالت/�الشي�ات�املخصومة
 ١٬٨٣٦٬٩٤٤  ١٬١١٣٬٨٧٦ قروض�طو�لة�ألاجل

 ٢٨١٬٤٥٠  ٢٢٣٬٠٨٣ خصوم�العميل�املدفوعة�(الدفع�مقابل�املس�ندات)
 ٢١٬٣٤٩  ٧٬٢٦٩ قروض�مقابل�إيصاالت�ألامانة

 ١٥٨٬٥٧٠  ٢٦٨٬٣٣٥ أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠ إجما���مبلغ�للقروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 )٧١٣٬٩٥٧(  )٩٠٨٬٩٧٥( منه:�فوائد�تحت�ال�سو�ة�مطروًحا
 )١٬٥٧٤٬٩٧١(  )١٬٥٠٢٬٤٠٥( بدل�انخفاض�القيمة�مقابل�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٢٬٢٩٨٬٩٤٠ صا���مبلغ�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

    ب)�حسب�القطاع�الاقتصادي
 ٢٬٩٥٧٬٠٣٦  ٣٬٠٠٨٬٠٥٤ تجارة�با��ملة�والتجزئة

 ٦٬٠٢٩  ٥٬٩١٣ البناء
 ٤٥٣٬٩٨٠  ٤٧٥٬١٢٣ ا��دمات

 ٦٥٬٩٤٨  ٧٠٬٨٦٣ القروض�ال��صية
 ٧٢٢٬٧٧٧  ٩٠٠٬٢٧١ التص�يع

 ٢٥٨٬٤٧٧  ٢٥٠٬٠٥٢ النقل�واملواصالت
 ١٢٢  ٤٤ أخرى 

 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠ 
 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�ج)�التحر�ات����الفائدة�املعلقة�ومخصص�الانخفاض����القيمة�مقابل�القروض�

واملبالغ�املدفوعة�الانخفاض����القيمة�مقابل�القروض��و�دلاملركز�املا����عد�خصم�الفوائد�املعلقة��قائمة���واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�القروض��ُتث�ت
 السنة:تلك�خالل�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�انخفاض�القيمة�مقابل�القروض��و�دل.�فيما�ي���تحر�ات�الفوائد�املعلقة�مقدًما
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمة(واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�قروض�ال�-٩
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
فوائد�تحت� 

 ال�سو�ة
بدل�انخفاض�القيمة� 

مقابل�القروض�
واملبالغ�املدفوعة�

 مقدًما

فوائد�تحت� 
 ال�سو�ة

بدل�انخفاض�القيمة� 
مقابل�القروض�

واملبالغ�املدفوعة�
 مقدًما

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

 ١٬٣٤١٬١٧٧  ٥٤٢٬٦٨٧  ١٬٥٧٤٬٩٧١  ٧١٣٬٩٥٧ ���بداية�السنةالرصيد�
 ٣١٠٬٩٤٣  -  ١٣٬٣٢٠  - البدل�خالل�السنة

 -  ٢٧٠٬٦١٧  -  ١٩٧٬١٩٦ �عليق�الفائدة�خالل�السنة
 )٧٥٬٤٣٩(  )٩٩٬٠٤٩(  )٦٢٬٠٧١(  )٩٨٣( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة

 )١٬٩٤٧(  )٢٩٨(  )٢٣٬٨١٥(  )١٬١٩٥( املبلغ�املُسددة/�املس��دة�خالل�السنة

     ٢٣٧           -                  -                    -          حر�ات�أخرى�

 ١٬٥٧٤٬٩٧١  ٧١٣٬٩٥٧  ١٬٥٠٢٬٤٠٥  ٩٠٨٬٩٧٥ الرصيد������اية�السنة
قبل�خصم�أي�خسارة�انخفاض����القيمة�مقدرة��،املحدد��ش�ل�فردي�ع���أنه�انخفضت�قيمته�املبالغ�املدفوعة�مقدًمامبلغ�القروض�و �إجما��يصل�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�٢٬٣٦٢:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�٢٬٧١٨�ش�ل�فردي�إ���
� �إ�� �تصل �قيم��ا �انخفضت �أ��ا �ع�� �فردي ��ش�ل �املحددة �القروض �مقابل �البنك ���ا �يحتفظ �ال�� �للضمانات �العادلة �درهم�١٬٦٤٨القيمة �مليون

املركبات�املرهونة�واملمتل�ات�و �التأم�نو ).�يت�ون�الضمان�من�النقد�إمارا�ي�مليون�درهم�١٬٠٥٥:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�٢٠٢١د�سم����٣١كما�����إمارا�ي
 العقار�ة.

 )١٠يضاح�أنظر�إلا :�ال����ء)�(٢٠٢٠(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٫٧٢خالل�السنة�ا��الية،�استحوذ�البنك�ع���ضمانات�بمبلغ�
 ألاخرى ألاصول��-١٠

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٦٤٬٦١٥  ١٦٩٬٤٨٥ الفوائد�املستحقة
 ٣٬٠٥٣  ٣٬٣٢٧ النفقات�املدفوعة�مسبقا
 ٢٧٨٬٨٣١  ٣٥٣٬٤٥٩ ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

 ١٬٤٧٩  ١٬٧١٣ (صا��)�ضر�بة�القيمة�املضافة�املستحقة�
 ٢٢٩٬٥٦١  ٢٢٨٬٤٠٥ املك�سبة�مقابل��سو�ة�قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�للعمالءاملمتل�ات�

 ٢٨٬١١٣  ٣٬٣٣٦ أخرى 
 ٧٠٥٬٦٥٢  ٧٥٩٬٧٢٥ 

�قروض� �سداد �مقابل �املقتناة �العقارات �مقابل �القيمة �انخفاض �بدل �منه: مطروًحا
 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�للعمالء

)٥٩٬١٧٤(  )٥٨٬٣٨٥( 

 )٣٬٩٨٨(  )٣٬٩٨٨( انخفاض�القيمة�مقابل�ألاصول�ألاخرى �مطروًحا�منه:�بدل
 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٩٧٬٣٥٢ 

 :مالحظات
١-�� �ال�� �املمتل�ات ��شمل �حصل �عل��ا �البنك �قروض ��سو�ة �مقابل �مقدًما �املدفوعة �واملبالغ �البنك �عل��ا �حصل �إيران ��� �عقارات ال��ولكنهللعمالء

).�تم�بيع�العقارات����إيران�ال���حصل�عل��ا�٩يضاح�إلا �أنظر بطر�قة�منظمة�وفًقا�لسياسة�البنك�(�و�جري�التصرف�ف��ا�شغلها�لالستخدام�التجاري�
 .تلك�السنة)�خالل�إمارا�يدرهم��٤٣٨٬٤٣٧:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يدرهم��٥٨٥٬٠٦٢البنك�بقيمة�دف��ية�

السلطة�و�مكن��سو���ا�ع���لبنك�حق�قانو�ي�واجب����مقاصة�ذمم�ضر�بة�القيمة�املضافة�املدينة�والدائنة�كما����مفروضة�من�نفس�يمتلك�ا�-٢
 .املبلغ�صا��أساس�

�ي���ا��ر�ات���� �انخفاض�القيمة�مقابل�العقارات�املقتناة�مقابل��سو�ة�قروض��بدلفيما اض�القيمة�انخف�و�دلالعمالء�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 خالل�السنة:�ألاخرى �ألاصول مقابل�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(�ألاخرى صول�ألا �-١٠
بدل�انخفاض�القيمة� 

مقابل�العقارات�املقتناة�
مقابل�سداد�قروض�

واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�
 للعمالء

بدل�انخفاض�قيمة� 
 ألاخرى ألاصول�

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
 ١١٬٠١١  ٢٠٬٤٨٠ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�كما����

 )٧٬٠٢٣(  ٣٨٬٦٩٤ (صا��)�التقلبات�خالل�السنة�
 ٣٬٩٨٨  ٥٩٬١٧٤ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  )٥٨٦( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة
         -          )٢٠٣( )١٨(صا��)�التقلبات�خالل�السنة�(أنظر�إيضاح�

 )٧٨٩(          -          
 ٣٬٩٨٨  ٥٨٬٣٨٥ ٢٠٢١�د�سم�� �٣١الرصيد�كما����

 

ألاصول�الضر��ية� 
 املؤجلة

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
 ٢٥٧٬٦٨٣ ٢٠١٩د�سم����٣١����كما�الرصيد
 ٢١٬١٤٨ السنةالاضافات�ال���تمت�خالل�(صا��)�
 ٢٧٨٬٨٣١ ٢٠٢٠د�سم����٣١����كما�الرصيد

 ٧٤٬٦٢٨ )٢٠إيضاح��أنظر ((صا��)�الاضافات�ال���تمت�خالل�السنة�
 ٣٥٣٬٤٥٩ ٢٠٢١د�سم����٣١����كما�الرصيد

 

 املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�-١١
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٬٥٦٠  ٢٤٬٦٥٧ ألاثاث�واملعدات
 )٢٤٬٢٨٢(  )٢٤٬٥٧٤( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم

 �����������٢٧٨�����  ���٨٣��  
 ١٬٧٢١  ١٬٧٢١ السيارات

 )١٬٧٢١(  )١٬٧٢١( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم
 ������������-�������  ������������-�� 

 ٣٥٬٤٤٤  ٣٥٬٤٤٤ حق�الاستخدامأصل�
 )٧٬٢٥٠(  )١٤٬٥٠٠( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم

 ٢٨٬١٩٤  ٢٠٬٩٤٤ 
 ٢٨٬٤٧٢  ٢١٬٠٢٧ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

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

 

 )تتمةومعدات�(وآلاالت�متل�ات�امل�-١١

واملعدات� ألاثاث 
٣٣٫٣٣٪ 

حق�استخدام�  ٪٣٣٫٣٣السيارات� 
 ٪٢٥�-٪�٢٠ألاصول�

 املجموع 

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
 ٢٬٨١٥  ٢٬٤٨٣  ١٨  ٣١٤ ٢٠٢٠يناير��١الرصيد�كما����

 ٣٢٬٩٨٦  ٣٢٬٩٦١  -  ٢٥ الاضافات
 )٧٬٣٢٩(  )٧٬٢٥٠(  )١٨(������  )٦١(������� الاس��الكنفقات�

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬١٩٤  -  ٢٧٨ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����
 ٩٧  -  -  ٩٧ الاضافات

 )٧٬٥٤٢(  )٧٬٢٥٠(  -  )٢٩٢( نفقات�الاس��الك
 ٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد�كما����

������������٢١٬٠٢٧  ٢٠٬٩٤٤  -  ��٨٣ 
 

 :مالحظات

i-��القائمأصول�حق�الاستخدام����مقر�فرع�البنك�تتمثل�:�� 

 سنوات�٣مع�ف��ة�إيجار�متبقية�تبلغ��إمارا�ي�مليون�درهم�٢٥٫٣٩د�ي،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�بقيمة�دف��ية�-

 أشهر�٧ات�وسنو �١��ة�إيجار�متبقية�تبلغ�مع�ف�إمارا�يمليون�درهم��١٫٢٥ة�بقيمة�دف��ية�أبوظ��،�إلامارات�العر�ية�املتحد-

 سنوات�٣�ة�إيجار�متبقية�تبلغ�مع�ف��إمارا�يمليون�درهم��٠٫٩٨الفج��ة،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�تبلغ�قيم��ا�الدف��ية�-

 أشهر�٤و�٢ف��ة�إيجار�متبقية�ملدة��مع�إمارا�يمليون�درهم��٠٫٥٨الشارقة،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�بقيمة�دف��ية�-

 العمالء�املبالغ�املودعة�من�-١٢

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٩٥٤٬٨٢٧  ٨٧٤٬٦٩٤ املبالغ�املودعة�ذات�ألاجل
 ٦٧٥٬١٢٤  ١٬٤٤٣٬٤٦٩ ا��سابات�ا��ار�ة

 ٢١٨٬٣٤٧  ٢١٦٬٠٣١ حسابات�التوف��
 ٥١٨٬٤٢٣  ٦٢٥٬٩١٤ حسابات�تحت�الطلب

 ٩٢٬٩٧٥  ١٢٣٬٢٩٩ حسابات�الهامش
 

٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٣٬٢٨٣٬٤٠٧ 
 

 م��وظة:

�،٢٠٢١د�سم����٣١والال��امات�كما�����املبالغ�املدفوعة�مقدًماألجل�بحسابات�الرهن�والهامش�املحتفظ���ا�كضمان�للقروض�و �املبالغ�املودعةبلغت�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�١٩٠:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�٢١٦�بقيمة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١
 ألاخرى �ا��صوم�-١٣

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٬١٣٠  ١٤٬٤١٦ الفوائد�املستحقة�السداد
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ )٢٠مخصص�الضرائب�(أنظر�إيضاح�

 ٤٬٩٧٤  ٥٬٣٨٦ مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�(أنظر�أدناه)
 ٧٣٨  ٧٣٨ بدل�انخفاض�قيمة�ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة

 ٢٤  ١٨ دخل�غ���مك�سب
 ٢٨٬٧٥٠  ٢١٬٦٨٦ خصوم�إلايجار

 ١٣٣٬١٥٩  ٤٦٬٣٩٧ أخرى 
  

١٠٩٬٤٢٥ 
  

١٩٢٬٢٥١ 
 مالحظات:

i-�١٩٩٩لسنة��٧لقانون�الاتحادي�رقم�البنك�مساهمات�املعاشات�التقاعدية�والتأم�ن�الوط���ملواط���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�ل��سدد،�
 .مارا�يوفًقا�لقانون�العمل�إلا �املغ��ب�ن��اية�ا��دمة�للموظف�ن��م�افأةو�خصص�البنك�

ii-��مليون��٨٣٫٦٦:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٩٫٠٧�بقيمة�املقر�الرئ����املستلمة�من��موال�ش�ل�رئ�����ألا �غ��ها�من�املساهمات�شمل
املستحقة��والنفقات�يرا�يعات�ألاقساط�املستقبلية�من��عض�العمالء�بالر�ال�إلا �ستخدم����دفوال����يرا�ي)�تجاه�صرف�عملة�الر�ال�إلا إمارا�ي�درهم

 ).إمارا�يدرهم�مليون��٩:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�مارا�يإدرهم��مليون �٨٫٨٦�مارا�يبالدرهم�إلا 
iii-��كما�ي��ا��ركة����م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�ت�ون: 

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٤٬٤٠٣  ٤٬٩٧٤ الرصيد����بداية�السنة
 ١٬٢٥٦  ١٬٣٣٦ السنةرسوم�هذه�

 )٦٨٥(  )٩٢٤( الدفعات�خالل�هذه�السنة
 

٤٬٩٧٤  ٥٬٣٨٦ 
 الفوائد�إيرادات�-١٤

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    إيرادات�الفوائد�ع��:
 ١٣٢٬٢٥٣  ٥٨٬٨٢٥ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما��-
 ١٥٬٨٧٢  ١٢٬١٢١ شهادات�إلايداع�و�سهيالت�إلايداع�لليلة�واحدة�-
 ١٢٦٬٩٠١  ٥١٬٤١٥ املعامالت�ب�ن�البنوك�(بما����ذلك�فوات���التصدير�املخصومة�وفوات���التصدير�املعاد�تمو�لها�-
 ٢٧٥٬٠٢٦  ١٢٢٬٣٦١ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يإلا البنك�الوط���

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

  
 )تتمةالفوائد�(�إيرادات�-١٤

 مالحظات:
من�بنك��املقر�الرئ����املستلمة�نيابة�عن�البنك�من��موالاملتكبدة،�إن�وجدت،�من�ألا �النفقاتاعتمد�البنك�سياسة���ساب�الدخل�املك�سب�أو��-١

املقوم�هذا��نوس��واملعادل�فيما�يتعلق�بالفوات���املستحقة�املخصومة����السنوات�السابقة�عند�التحقيق�الفع������حساب��يرا�يمسكن�بالر�ال�إلا 
�إمارا�يمليون�درهم��٥١٫٤٢عادل�بما���مليون�دوالر�أمر��ي�١٤�تلك�السنة.�وفًقا�لذلك،�حقق�البنك�خالل�املقر�الرئ�����عملة�الدوالر�ألامر��ي�مع�

 هذا.نوس��و)����حساب�إمارا�يمليون�درهم��٩٫٠٧مليون�دوالر�أمر��ي�بما��عادل��٢٫٤٩:�٢٠٢٠(
إ���الفوائد�املعلقة�لعدد�قليل�من��ُتحول وال����ـ)إمارا�ي�مليون�درهم�٤٢٫٣٧:�٢٠٢٠(�إمارا�يدرهم�مليون��٥٧٫٨٠الفوائد�البالغة��إيراداتال��شمل��-٢

�ت �مع �العمالء �واعتماد �تطبيق �ع�� �بناًء �خاصة" �عناية �"تحت �مخاطر�داخ�� �الداخ���ص�يف �املس��دف �الاقتصادي �للدعم �الشاملة �ا��طة سياسة
 .املحسن

 الفوائد�نفقات�-١٥
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    ع��:�نفقات�الفائدة
 ٢١٬٠١٤  ٢٤٬٤٤٧ املبالغ�املودعة�من�املؤسسات�املالية�-
 ٤٦٬٥٧١  ٣٥٬٨٦٠ املبالغ�املودعة�للعمالء�-
 ١٬٤٠٣  ١٬١٣٥ (ز)�٧خصوم�عقود�إلايجار�(أنظر�إلايضاح��-

 ٦٨٬٩٨٨  ٦١٬٤٤٢ 

 الرسوم�والعموالت�إيراداتصا����-١٦
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٩٬٢٦٦  ١٢٬٧١٠ إيرادات�الرسوم�والعموالت
 )١٤١(  )٧٤(������ نفقات�الرسوم�والعموالت

 ٩٬١٢٥  ١٢٬٦٣٦ 

 ألاخرى �يراداتإلا �-١٧
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�

 ١٨٦٬٣١٥  ٧٦٬٨٤٢ (صا��)�م�اسب�صرف�العمالت�ألاجن�ية�
 �١٬٠٩٠  ١٣٬١٨٦ مصدر�دخل�آخر
 ١٨٧٬٤٠٥  ٩٠٬٠٢٨ مصدر�دخل�آخر
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

   �٢٠٢١د�سم����٣١

 نفقات�عمومية�وإدار�ة�-١٨
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

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

    ت�اليف�املوظف�ن�واملصروفات�ذات�الصلة
 ١٧٬٠١٨  ١٦٬٤٩٨ مبلغ�إلايجار�والنفقات�ذات�الصلة

� �املقتناة �املمتل�ات �قيمة �انخفاض �خسارة �مقدًما�صا�� �املدفوعة �واملبالغ �قروض ��سو�ة مقابل
 للعمالء

٨٬٥٢٩  ١٠٬٨٨٨ 

 ٣٨٬٦٩٤  )٢٠٣( املبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ٧٬٣٢٩  ٧٬٥٤٢ )١١اس��الك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�(أنظر�إيضاح�

 ٩١٠  ٩١٠ (ز)�٧رسوم�املقر�الرئ�����(أنظر�إيضاح�
 ٢٦٬٧٨٢  ٢٥٬٧٧١ نفقات�أخرى 

 ٩٩٬٢٦٢  ٦١٬٤٠٦ 
 ألاصول�املالية�انخفاض�قيمةصا���خسارة��-١٩

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

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

 ٣٠٨٬٩٩٦  )١٠٬٤٩٥( (ج)�٩خسارة�انخفاض�قيمة�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�(أنظر�إيضاح�
 )٧٬٠٢٣(  - )١٠(أنظر�إيضاح��ألاخرى خسارة�انخفاض�قيمة�ألاصول�

 ١٥  )٢٧( (أ)�٨(أنظر�إيضاح��ألاخرى خسارة�انخفاض�القيمة�ع���املبلغ�املستحق�من�البنوك�
 ٢  )٢( (ج)�٧خسارة�انخفاض�القيمة�املستحقة�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج�(أنظر�إيضاح�

  )٣١٢(�����   ��-  امل��انية)�قيمة�ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة�(خارجالتغي������بدل�انخفاض�
 )٣٠١٬٦٧٨  )١٠٬٥٢٤ 

 الضرائب�-٢٠
أبو�ظ���ود�ي�والشارقة�ورأس�ا��يمة��بة����إلامارات�للسنة����إمارة�٪�من�الدخل�الفردي�ا��اضع�للضر ٢٠معدل�يخضع�البنك���صم�ضرائب�ب

 الدخل�ا��اضع�للضر�بة��عد�إجراء��عديالت�معينة�ع���صا���الر�ح�قبل�الضر�بة�للسنة،�و�عتمد�ع���أفضل�تقديرات�إلادارة.�ُيحسبوالفج��ة.�
 ا��ركة����مخصص�الضرائب�خالل�السنة�كما�ي��:�جاءت

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

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

 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ الرصيد����بداية�السنة
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ السنة�ا��الية�-
 ١٨٬٥٥٦  ٧٩٬٢٨٠ السنة�السابقة�-
 ٢٠٬١٠١  ١٠٠٬٥٤٠ 

 )١٩٬٦٢٥(  )٧٩٬٧٥٦( الضر�بة�املدفوعة�خالل�السنة
 

٤٧٦�����������  ٢٠٬٧٨٤� 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةالضرائب�(�-٢٠
 الضر�بة�للسنة�وألار�اح�املحاس�ية�قبل�الضر�بة�للسنة����كما�ي��:�نفقاتالعالقة�ب�ن�

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

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

 ١٬٦٢٨  ١١٢٬٧٠١ املحاس��الر�ح�
 ٧٥١  )٨٬٧٨١( التعديالت�ألغراض�الضر�بة

 ٢٬٣٧٩  ١٠٣٬٩٢٠ الر�ح�ا��اضع�للضر�بة
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ ٪�٢٠الضر�بة�املطبقة�ب�سبة�

 ١٨٬٥٥٦  ٧٩٬٢٨٠ عبء�الضر�بة�فيما�يتعلق�بالسنوات�السابقة�
 )٢١٬١٤٨(  )٧٤٬٦٢٨( )١٠(صا��)�الضرائب�املؤجلة�(أنظر�إيضاح�

 )٢٬١١٦(  ٢٥٬٤٣٦ الضرائب�للسنة
 القانو�يحتياطي�املبلغ�الا �-٢١

٪�من�١٠تحو�ل��،�يجري )بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥)�لسنة�٢من�القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(�)٢٣٩(�رقم�املادةعمًال�بنص�
 غ���قابل�للتوز�ع.املبلغ�الاحتياطي�٪�من�رأس�املال.�هذا�٥٠املبلغ�الاحتياطي�خاص�ح����ساوي�هذا�املبلغ�الاحتياطي�صا���الر�ح�إ���

 ما����حكمهالنقد�النقد�و �-٢٢
 من�ألارصدة�التالية�ذات�ف��ات�الاستحقاق�ألاصلية�ملدة�ثالثة�أشهر�أو�أقل:والنقد�ما����حكمه�يت�ون�النقد�

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

 ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ أرصدة�نقدية�و�نوك�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 )١٠١٬٣٦١(  )١٧١٬٦١٤( مطروًحا�منه:�املبالغ�املودعة�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 ٢٬٥٦٧٬٦١٢  ١٠٬٤٢٤٬٨٠٠ النقد�والنقد�ما����حكمه

 املشتق�-٢٣
 البنك����التداول����السوق�املالية���سابه�ا��اص.��شاركباست�ناء�التداول�املحدود����العمالت�ألاجن�ية،�ال�

هو��ستخدم�البنك�املشتقات��ش�ل�أسا����للتحوط�من��عرضه�للعملة�ألاجن�ية.�املشتقات�ألاك���استخداًما�من�البنك����عقد�مقايضة�العمالت،�و 
السوق�خارج�البورصة�يتم�تنفيذها����الوقت�الذي�تتم�فيه�معاملة�آجلة،�حيث�يتم�تبادل�العمالت�����ل�من�التار�خ��عبارة�عن�معاملة�فور�ة���

عكس�املعاملة����التار�خ�والسعر�آلاجل.�وهكذا،�بمجرد�ان��اء�صالحية��ُ آلاجل.�يتم�شراء�عملة�واحدة�بالسعر�والتار�خ�الفور��ن،�ب�نما�التار�خ�الفوري�و 
فرق�سعر�الفائدة�ع����يوجد،��عود�كال�الطرف�ن�إ���مواقعهما�ألاصلية.��عمل�مقايضة�العمالت��اس�ثمار����عملة�وقرض����عملة�أخرى.�املقايضة

 ب�ن�الطرف�ن.�ُ�سددهامدى�ف��ة�املقايضة،�وال���
 

 قيم�العقد:�إجما�����عادل�القيمة�السوقية،�إ���جانب�املالية�املشتقة،�وال��للص�وكأدناه�القيم�العادلة�إلايجابية�والسلبية�املذ�ور�يو���ا��دول�
 

 عقود�مقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك
 

القيمة�العادلة�
 إلايجابية

القيمة�العادلة� 
 السلبية

 القيمة�ألاسمية 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
  - ����������    -��������  �������� ��-��������� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(در�م��٢٠٢١د�سم����٣١
 ٢٬٧٥٥٬٢٠٧   -   ���٢٤٬٩١٢����� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(درهم��٢٠٢٠د�سم����٣١
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

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

 

 )تتمة(شتق�امل�-٢٣
 م��وظة:

 املالية�املشتقة:�ا��دول�الزم���لسداد�الص�وكأدناه�املذ�ور�يو���ا��دول�
ثالثة�أش�ر�إ���سنة�  أقل�من�ثالثة�أش�ر 

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

    عقود�مقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك
 - ������������  - ������������� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(در�م��٢٠٢١د�سم����٣١
 ٢٨٠٬٢٠٧����  ٢٬٤٧٥٬٠٠٠ دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(درهم��٢٠٢٠د�سم����٣١

 

 والال��امات�الطارئة�ا��صوم�-٢٤
 الال��امات�املتعلقة�باالئتمان

�تمثل�املبالغ�عات�نيابة�البنك��سداد�دفوالضمانات��الائتماناملبالغ�التعاقدية���طابات�تلزم� عن�العمالء��شرط�اس�يفاء�العميل�لشروط�العقد.
املبلغ�التعاقدي�لالل��امات��إجما��ال�يمثل�ومع�ذلك،��التعاقدية�مخاطر�الائتمان،�باف��اض�أن�املبالغ�مقدمة�بال�امل�وأن�أي�ضمان�ل�س�له�قيمة.

 دون�تمو�لها.�ت�ت��من�هذه�الال��امات��كث�� بالضرورة�متطلبات�نقدية�مستقبلية�ألن�
رسوم.�بما��سداد�ش�ل�عام�توار�خ�ان��اء�محددة�أو�بنود�إ��اء�أخرى�وتتطلب�تمتلك�تلك�الال��امات�القرض�التعاقدية�لتقديم�القرض.��ال��اماتتمثل�

 مبالغ�العقد�بالضرورة�متطلبات�نقدية�مستقبلية.�إجما��ال�يمثل�أن�الال��امات�ت�ت���دون�����ا،�
 الال��امات�التالية�املتعلقة�باالئتمان:لدى�البنك�

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

    ا��صوم�املحتملة
 ٣٨٧٬٣١٠  ٣٠٦٬٤٧٨ خطاب�الضمان

 م��وظة:
� �إ�� �تصل �الدفع �مستحقة �ضمان �خطابات �الضمان �خطابات �درهم�٤٥تتضمن �٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون �درهم�٤٦: �إمارا�ي�مليون ��عد).

�املستحق �الضمانات �إجراءمعلق�ةخطاب �ح�� ��ة �للممارسات �وفًقا �ُيف��و�التا���.العادية�البنكيةإلالغاء ،�� ��� �وفًقا��القوائم�إيضاحاتعنه املالية.
 املا��.�ملركز قائمة�االطارئة�كما����تار�خ��ا��صوممحتملة�من�هذه��خصومإلدارة�البنك،�ال�توجد�

 املحتملة:�ا��صومفيما�ي���بيان�استحقاق�هذه�
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 

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

٢٠٢١        
 ٣٠٦٬٤٧٨  �����-�����������������  ٢٥٬٤٣١  ٢٨١٬٠٤٦ خطاب�الضمان

٢٠٢٠        
 ٣٨٧٬٣١٠  ���-������������������  ٣٦٬٨٥٣  ٣٥٠٬٤٥٧ خطاب�الضمان
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةطارئة�(والال��امات�ال�ا��صوم�-٢٤
�).�يمكنإمارا�ي�مليون�درهم�١٢٫٣٣:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥٫٥٢قيمته�مبلغ��٢٠٢١د�سم����٣١بلغت�ال�سهيالت�املعتمدة�غ���املستغلة�كما����

 إبطال�ا��زء�غ���املستخدم�من�ال�سهيالت�املعتمدة�من�جانب�واحد����أي�وقت.للبنك�
 تحليل�استحقاق�ألاصول�وا��صوم�-٢٥

�وا��صوم�استحقاق�توار�خ ��ألاصول ��� �املركز امل��لة ��قائمة �مراعاة �عدم �مع �التقر�ر، �تار�خ ��� �املتبقية �التعاقدي �الاستحقاق �ف��ة �أساس �ع�� توار�خ�املا��
 كما�ي��:�السنةالسائلة،�كما������اية��مواللدى�البنك�وتوافر�ألا �املبالغ�املودعة���تار�خ�الاحتفاظ�ب�منصوص�عليهالاستحقاق�السار�ة�كما�هو�

 ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 
        ألاصول:

النقد�وأرصدة�البنوك�لدى�بنك�إلامارات�
 العر�ية�املتحدة�املركزي�

١٠٬٥٩٦٬٤١٤  -  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ 

املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 با��ارج

١٬٠٦٩٬٩٣٤  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 

 ١٬٠٥١٬٢٠٣  -  -  ١٬٠٥١٬٢٠٣ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬٢٩٨٬٩٤٠  ٧٨٬١٠٢  ٤٬٣٤٥  ٢٬٢١٦٬٤٩٣ مقدًماصا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�

 ٦٩٧٬٣٥٢  -  -  ٦٩٧٬٣٥٢ �ألاخرى صا���ألاصول�
 ٢١٬٠٢٧  ٢١٬٠٢٧  -�������������  �-���������������������� املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ١٥٬٧٣٤٬٨٧٠  ٩٩٬١٢٩  ٤٬٣٤٥  ١٥٬٦٣١٬٣٩٦ 
        ا��صوم:

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  ١٠٧٬٠٠٠  ٦٬٦٧٥٬٥٥١ املبلغ�املستحق�للبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  ٧٢٬٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ٢٬٧٢٨٬٢٧٢ ودا�ع�العمالء

�وفروعه� �الرئ���� �للمقر �املستحق املبلغ
 با��ارج

٢٬٠٠٥٬٠٥٦  ٧٦٬٥٥٧  ١٧٩٬٨٥٨  ١٬٧٤٨٬٦٤١ 

 ١٠٩٬٤٢٥  -�����������������  ��-������������������  ١٠٩٬٤٢٥ خصوم�أخرى 
 ١٢٬١٨٠٬٤٣٩  ١٤٨٬٦٣٩  ٧٦٩٬٩١١  ١١٬٢٦١٬٨٨٩ 

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١  )٤٩٬٥١٠(  )٧٦٥٬٥٦٦(  ٤٬٣٦٩٬٥٠٧ صا���الفرق�
        يتمثل���:

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠       رأس�املال�املخصص
 ٤٥٣٬٢٩٦       املبلغ�الاحتياطي�القانو�ي

 ٢٬١٠١٬١٣٥       ألار�اح�غ���املوزعة
 ٣٬٥٥٤٬٤٣١       اسهم�رأس�مال�املساهم�ن�إجما��

 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        ألاصول:
النقد�وأرصدة�البنوك�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�

 املركزي�
٢٬٦٦٨٬٩٧٣  -  -  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  -  -  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ٦٤٢٬٤٩٠  -  -  ٦٤٢٬٤٩٠ �ألاخرى صا���ألاصول�

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  -   -  املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٨٦١٬٩٧٠  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٬٩٤٨٬٨٠٩ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(��صوموا��صول تحليل�استحقاق�ألا �-٢٥
        ا��صوم:

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  ٨٠٬٠٠٠  ٣٬٠٢٧٬٩٥٧ املبلغ�املستحق�للبنوك�أخرى 
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬٩٣٨٬١٣٤ ودا�ع�العمالء

 ٨٢٩٬٤٨١  -  ١٨٩٬٨٧٢  ٦٣٩٬٦٠٩ املبلغ�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ١٩٢٬٢٥١  ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٦٣٬١٠٣ خصوم�أخرى 

 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٣٤٧  ٥٬٦٦٨٬٨٠٣ 
 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٧٣٤٬٧٣٥  )٢٥٩٬٥٧٥(  ٣٬٢٨٠٬٠٠٦ صا���الفرق�

        يتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠       رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬٥٦٨       املبلغ�الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨       ألار�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦       اسهم�رأس�مال�املساهم�ن�إجما��
 

 املالية�للصكوكالقيمة�العادلة��-٢٦
عاملة�ع���أسس�تجار�ة�إجراء�املغبة����ب�ن�أطراف�ع���دراية�ور �تمثل�القيمة�العادلة�املبلغ�الذي�يمكن�من�خالله�تبادل�ألاصل�أو��سو�ة�ال��ام،

 وتقديرات�القيمة�العادلة.�السابقةبحتة.�لذلك�يمكن�أن�ت�شأ�فروق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�بطر�قة�الت�لفة�
املالية�للبنك��ش�ل�جوهري�عن�قيم��ا�الدف��ية�كما������اية�السنة.��عتمد�هذا�ع���اف��اض�إلادارة�بأن���صوموا��صول ال�تختلف�القيم�العادلة�لأل 

 )�تقارب�قيم��ا�العادلة.سنةاملالية�السائلة�أو�ذات�أجل�استحقاق�قص���ألاجل�(أقل�من���صوماملالية�وا��صول القيم�الدف��ية�لأل 
 

 املالية��صوموا��صول تص�يف�ألا �-٢٧
بالقيمة�العادلة�من� 

خالل�الر�ح�أو�
 ا��سارة

بالقيمة�العادلة�من� 
خالل�الدخل�
 الشامل�آلاخر

 
 الت�لفة�املس��لكة

بدل�انخفاض� 
القيمة�(خسارة�

 الائتمان�املتوقعة)

 
 القيمة�الدف��ية

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
          ٢٠٢١د�سم����٣١كما����

          ألاصول�املالية:
نقد�وأرصدة�بنوك�لدى�البنك�املركزي�لدولة�إلامارات�

 العر�ية�املتحدة
-  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ 

 ١٬٠٦٩٬٩٣٤  )١٥(  ١٬٠٦٩٬٩٤٩  -  - الرئ�����وفروعه�با��ارجاملستحق�من�املقر�
 ١٬٠٥١٬٢٠٣  )٢٤٢(  ١٬٠٥١٬٤٤٥  -  - املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 

 ٢٬٢٩٨٬٩٤٠  )١٬٥٠٢٬٤٠٥(  ٣٬٨٠١٬٣٤٥  -  - صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٦٨٬٨٣٣  )٣٬٩٨٨(  ١٧٢٬٨٢١  -  - صا���أصول�أخرى 

 ١٥٬١٨٥٬٣٢٤  )١٬٥٠٦٬٦٥٠(  ١٦٬٦٩١٬٩٧٤  -  - ألاصول�املالية�إجما��
          ا��صوم�املالية:

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  - املبلغ�املستحق�لبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  -  ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  -  - ودا�ع�العمالء

 ٢٬٠٠٥٬٠٥٦  -  ٢٬٠٠٥٬٠٥٦  -  - املبلغ�املستحق�ملقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٨٢٬٤٩٩  -  ٨٢٬٤٩٩  -  - ا��صوم�أخرى 

 ١٢٬١٥٣٬٥١٣  -  ١٢٬١٥٣٬٥١٣  -  - ا��صوم�املالية�إجما��
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢٠د�سم����٣١
 

 تص�يف�ألاصول�وا��صوم�املالية�(تتمة)�-٢٧
العادلة�بالقيمة� 

من�خالل�الر�ح�أو�
 ا��سارة

بالقيمة�العادلة�من� 
خالل�الدخل�
 الشامل�آلاخر

مخصصات�  الت�لفة�املطفأة 
انخفاض�القيمة�
(خسارة�الائتمان�

 املتوقعة)

 القيمة�الدف��ية 

 ٠٠٠إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
          ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����

          ألاصول�املالية:
نقد�وأرصدة�بنوك�لدى�البنك�املركزي�لدولة�إلامارات�

 العر�ية�املتحدة
-  -  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  �-  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  )١٧(�  ١٬٠٢٢٬٧٨٤  -  - املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  )٢٦٩(  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  -  - املستحق�من�بنوك�أخرى املبلغ�

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  )١٬٥٧٤٬٩٧١(  ٣٬٧٥٠٬٤١٢  -  - صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٨٨٬٧٤٠  )٣٬٩٨٨(  ١٩٢٬٧٢٨  -  - صا���أصول�أخرى 

 ٩٬٨٦٢٬٣٢٩  )١٬٥٧٩٬٢٤٥(  ١١٬٤٤١٬٥٧٤  -  - ألاصول�املالية�إجما��
          املالية:ا��صوم�

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  - املبلغ�املستحق�لبنوك�أخرى 
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  -  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  -  - ودا�ع�العمالء

 ٨٢٩٬٤٨١  -  ٨٢٩٬٤٨١  -  - املبلغ�املستحق�ملقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ١٨٦٬٠٣٩  -  ١٨٦٬٠٣٩  -  - ا��صوم�أخرى 
 ٦٬٥٨٣٬١٧٣  -  ٦٬٥٨٣٬١٧٣  -  - ا��صوم�املالية�إجما��

 

 إدارة�املخاطر�املالية�-٢٨
� �املخاطر�إلدارة �إدارة �مجال ��� �املمارسات �أفضل �باعتماد �املخاطر�مدعومة �إلدارة �قو�ة �تحتية �ب�ية �البنك �ومراقب��اأ�شأ �التالية �املخاطر�الرئ�سية

 الناشئة�عن�عمليا��م�اليومية:
 مخاطر�الائتمان�
 مخاطر�السيولة�
 مخاطر�السوق�(بما����ذلك�مخاطر�أسعار�الفائدة�ومخاطر�العمالت�ألاجن�ية�ومخاطر�ألاسعار)�
 املخاطر�ال�شغيلية�

سياسات�وإجراءات�مخاطر�ثابتة����هذا�الصدد.��ُتطبقعن�إلاشراف�ع���إطار�عمل�إدارة�املخاطر�للبنك.��بال�امليتو���قسم�إدارة�املخاطر�املسؤولية�
� �سياسة ���نة ��املُش�لة ملخاطراتضمن �إلاقليمية �ألاقسام �ورؤساء �ومدير�املخاطر�إلاقلي�� �العليا �إلادارة �ل�ألاخرى من �املعتمدة�الامتثال لسياسات

 .عن�قرب�وتراقب�املخاطر�املختلفة�داخل�البنك
ملختلفة�وإدارة�املخاطر�الشاملة.��عتمد�بموجب�تفو�ض�املدير�إلاقلي���لوضع�حدود�املخاطر�او��نة�ألاصول�وا��صوم� �عمل���نة�الائتمان�إلاقليمية

 ال��ان�سياسات�إدارة�املخاطر�للبنك�ال���طورها�قسم�إدارة�املخاطر.�تلك
� �املخاطر��عمل �إدارة �قسم �مسؤوليتهمستقل�ش�ل �تتمثل �واملخاطر��. �واملخاطر�ال�شغيلية �والسوق �باالئتمان �املخاطر�املتعلقة �تطو�ر�سياسات ��
�ا�املحددة�ألاخرى  �أثناء �الدوري�لها. ��مديري لتقييم �املخاطر�هم �مخاطر�أ��اب �معامالت �ع�� �املخاطر�للموافقة �إطار�إدارة �ضمن �املفوضة السلطة

 .و�عديلها�الائتمان.�تتحمل�وحدة�مخاطر�الائتمان����قسم�إدارة�املخاطر�مسؤولية�تطو�ر�والتحقق�من�نماذج�املخاطر�املالية�لتص�يف�املخاطر 
���إدارة�مستقلة�تتمثل�مسؤولي��ا����مراجعة�تصميم�وتنفيذ�سياسات�/�إطار�عمل�املخاطر.�باإلضافة�إ���ذلك،�دارة�التدقيق�الداخ���والامتثال�إ

 ال��نة�الاس�شار�ة�الدولية�أيًضا��ش�ل�دوري�الامتثال�للضوابط�الداخلية�والقيود�ال���وضع��ا�إلادارة.�تراجع
 �ز�نةا�

 .�كما�أ��ا�مسؤولة��ش�ل�أسا����عن�التمو�ل�ومخاطر�السيولة�للبنك.ةالعام�ةاملالي�والهي�لةالبنك��خصومو �أصول عن�إدارة��ا��ز�نة�مسؤولة
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 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 الداخ��التدقيق�

كفاية�إلاجراءات�وامتثال�البنك�لهذه��مدى�فحصالذي�يوظيفة�التدقيق�الداخ����مسؤول�البنك��ش�ل�دوري�من�داخلإدارة�املخاطر��ُتراجع�عمليات
 .القطري التقييمات�مع�إلادارة،�و�قدم�تقر�ًرا�عن�نتائجه�وتوصياته�إ���املدير���افةإلاجراءات.�يناقش�التدقيق�الداخ���نتائج�

 وإعداد�التقار�رأنظمة�قياس�املخاطر�
�يضعهاالسيطرة�عل��ا��ش�ل�أسا����ع���أساس�ا��دود��جري�املخاطر�و �ُتراقب �ا��دود��ال�� ��عكس�هذه العمل�و��ئة�السوق��اس��اتيجيةالبنك.

س��ق�البنك�و �يراقبع���الصناعات�املختارة.�باإلضافة�إ���ذلك،�كذلك�للبنك�باإلضافة�إ���مستوى�املخاطر�ال���يرغب�البنك����قبولها،�مع�ال��ك���
 أنواع�وأ�شطة�املخاطر.��افةقدرة�تحمل�املخاطر�فيما�يتعلق�بالتعرض�الك���للمخاطر�ع����إجما��

���غرضالشر�ات���افةاملعلومات�املجمعة�من��ُتفحص و��نة�املخاطر��القطري ر�هذه�املعلومات�للمدي�ُتقدمتحليل�ومراقبة�وتحديد�املخاطر�املبكرة.
�التقر�ر� �يتضمن �ألاعمال. �أقسام �من �قسم ��ل ��إجما��ورئ�س ��� �والتغ��ات �و�سب�السيولة �الاحتفاظ �حدود �واست�ناءات �لالئتمان مسألة�التعرض

إلادارة�العليا�مدى�مالءمة�مخصص�خسائر��تقيمم�تقار�ر�مفصلة�ع���أساس�شهري�عن�مخاطر�الصناعة�والعمالء�واملخاطر�ا��غرافية.�قداملخاطر.�تُ 
�يتلقى�املدير���ش�لالائتمان� توف���جميع�املعلومات�الالزمة�خاطر�الائتمان�مرة��ل�ثالثة�أشهر،�وُ�عد��غرض�تقر�ًرا�شامًال�عن�م�القطري ر�ع�سنوي.

 .املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�واست�تاجها�للبنكلتقييم�
� ��ل�افةبال�سبة �ا�داخلاملستو�ات �وتوزعلبنك، �خصيًصا �تقار�ر�مخاطر�مصممة ��ُ�عد �وصول �ضمان �أجل �املعلومات���افةمن �إ�� �ألاعمال أقسام

 الشاملة�والضرور�ة�وا��ديثة.
�م��ص �للمدير��ُيقدم ��القطري يومي �الصلة �ذوي �آلاخر�ن �البنك �إدارة �أعضاء �بوجميع �يتعلق �ا��اصة�فيما �والاس�ثمارات �السوق �حدود استخدام
 إلضافة�إ���أي�تطورات�مخاطر�أخرى.والسيولة،�با

 تخفيف�املخاطر
إلدارة�التعرضات�الناتجة�عن�التغ��ات����أسعار�الفائدة�والعمالت��ألاخرى �والص�وككجزء�من�إدارة�املخاطر�الشاملة،��ستخدم�البنك�املشتقات�

 عامالت�املتوقعة.ومخاطر�الائتمان�والتعرضات�الناشئة�عن�امل�أسهم�رأس�مال�املساهم�نألاجن�ية�ومخاطر�
 �ستخدم�البنك��ش�ل�فعال�الضمانات�لتقليل�مخاطر�الائتمان

 ال��ك���املفرط�للمخاطر
أو�لد��ا�سمات�اقتصادية��ذا��ا�أ�شطة����املنطقة�ا��غرافية����عدد�من�ألاطراف�املقابلة����أ�شطة�تجار�ة�مماثلة�أو ��شاركت�شأ�ال��ك��ات�عندما�

�أن�ت�س�ب�� ��قدر��ا�ع���الوفاء�باالل��امات�التعاقدية�ال���تتأثر�باملثل�بالتغ��ات����الظروف�الاقتصادية�أو�السياسية�أو�غ��ها.�مماثلة�من�شأ��ا
 �ش���ال��كزات�إ���ا��ساسية�ال�س�ية�ألداء�البنك�تجاه�التطورات�ال���تؤثر�ع���صناعة�معينة�أو�منطقة�جغرافية�معينة.

��� �للم��غيًة �ال��ك���املفرط �تجنب �متنوعة. �محفظة �ع�� �ا��فاظ �لل��ك���ع�� �محددة �إرشادات �البنك �وإجراءات �سياسات �تتضمن �و�جري خاطر،
 التحكم����ال��كزات�املحددة�ملخاطر�الائتمان�وإدار��ا�وفًقا�لذلك.

i-�إدارة�مخاطر�الائتمان 
أي�من�عمالء�البنك�أو�العمالء�أو�ألاطراف�املقابلة����السوق����الوفاء��إخفاقمخاطر�التعرض���سارة�مالية����حالة��بأ��امخاطر�الائتمان�ُ�عرف�

�و  �القروض �من �رئ���� ��ش�ل �مخاطر�الائتمان �ت�شأ �البنك. �تجاه �التعاقدية �مقدًمابال��اما��م �املدفوعة �البنوك��املبالغ �ب�ن �والاس��الكية التجار�ة
�الضمانكن�أن�ت�شأ�من��عز�ز�الائتمان�املقدم،�مثل�الضمانات�املالية�وخطابات�وال��امات�القروض�الناشئة�عن�أ�شطة�إلاقراض�هذه،�ولكن�يم

 والتأييد�والقبول.
إلادارة��عناية��عرضها�ملخاطر�الائتمان.�تتمركز�إدارة�ومراقبة�مخاطر�الائتمان�����وتدير أك���املخاطر�الفردية�ألعمال�البنك.�أحد��عت���مخاطر�الائتمان�
 تمان.فر�ق�إدارة�مخاطر�الائ

 :ما�ي���مسؤوليا��م�يندرج�تحتمسؤولية�إدارة�مخاطر�الائتمان�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية�وإدارة�املخاطر.��القطري فوض�املدير�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

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

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
�التقار�ر��-أ �املخاطر�وإعداد �وتص�يف �الائتمان �وتقييم �الضمانات �متطلبات ��غطي �وال�� �ألاعمال، �وحدات �مع �بال�شاور �الائتمان �سياسات صياغة

 والقانونية�والامتثال�للمتطلبات�القانونية.�الوثائقيةوإلاجراءات�
�تُ هاوتجديدال�سهيالت�الائتمانية�وضع�هي�ل�التفو�ض�العتماد��-ب �تتطلب�ال�سهيالت�خص. ص�حدود�التفو�ض�ملسؤو���الائتمان�لوحدة�ألاعمال.

 ألاك���موافقة���نة�الائتمان�إلاقليمية.
مخاطر�الائتمان����البنك��ش�ل�دوري.��و�راقبقسم�إدارة�املخاطر�بالتعاون�مع�إدارة�الائتمان�إلاقليمية��يقيم.�هاوتقييممخاطر�الائتمان�مراجعة��-ج
 .قسم�إدارة�املخاطرمن��لل�سهيلت�واملراجعات�ذ�التجديدانفتُ 
��-د �(للقروض �والصناعات �ا��غرافية �واملناطق �املقابلة �ألاطراف �حيث �من �التعرض �ترك��ات �مقدًماتحديد �املدفوعة �املُصدر�واملبالغ �وحسب (

 �والتص�يفات�الائتمانية�والبلد�(لألوراق�املالية�الاس�ثمار�ة).
��-هـ �تص�يف �ع�� �تطو�ر�وا��فاظ �ع�����غرضمخاطر�البنك �وترك���إلادارة �تواجهها �ال�� �املالية �مخاطر�ا��سارة �درجة �حسب �التعرضات تص�يف

انخفاض�القيمة�مقابل�التعرضات�الائتمانية�املحددة.�تقع��بدالتنظام�تص�يف�املخاطر����تحديد�ألاماكن�ال���تتطلب���ستخدماملخاطر�املصاحبة.�
.�تخضع�درجات�املخاطر�ملراجعات�منتظمة�من�ا��اجةال��نة�حسب��موافقة�/املوافقة�ال��ائية�التنفيذيةع����اءً بن�مسؤولية�تحديد�درجات�املخاطر 

 قسم�الائتمان�إلاقلي���وإدارة�املخاطر.
����ذلك�ا��اصة�بالصناعات�املختارة�ومخاطر�الدولة�وأنواع�ا�-و �تُ مراجعة�امتثال�وحدات�ألاعمال���دود�التعرض�املتفق�عل��ا،�بما م�قدملنتجات.

 جودة�الائتمان�للمحافظ�املحلية�واتخاذ�إلاجراءات�الت��يحية�املناسبة.ب�فيما�يتعلقتقار�ر�منتظمة�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية�
 البنك����إدارة�مخاطر�الائتمان.�داخلتقديم�املشورة�والتوجيه�واملهارات�املتخصصة�لوحدات�ألاعمال�لتعز�ز�أفضل�املمارسات��-ز
فروع���ش�ل�أسا��������افةمن���نة�الائتمان�إلاقليمية.�تمت�املوافقة�ع���جميع�خطوط�الائتمان��واملعتمدةالسياسات�املتعلقة�باالئتمان��راجعتُ 

ا،�يتم�ضمان�سياسة�الائتمان�املنصوص�عل��ا����دليل�سياسة�الائتمان.�باإلضافة�إ���ذلك،��لما��ان�ذلك�ممكنً ارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�لدولة�إلام
 القروض�عن�طر�ق�ضمانات�ع���النحو�املنصوص�عليه����دليل�الائتمان.

�وُتراقب�ُتدار  �الائتمان �إدارة �من �الائتمانية �ال�سهيالت ��جميع �املعنية. �الفروع �إدارة��ُتجرى �� �من �وكذلك �الائتمان �مسؤول �من �الدور�ة املراجعات
 الائتمان�إلاقليمية.

مان�املوافقة�ع���حدود�التعرض�والتعرض�ع���ا��دود�للمؤسسات�املالية�أل�شطة�سوق�املال�وا��زانة�وفًقا�لإلرشادات�ال���وضع��ا���نة�الائت�تجري 
 إلاقليمية.

 املؤس����/اري إلاقراض�التج
من��ا��اجةواملتطلبات�التنظيمية،�حسب��طلبات�الائتمان�ا��اصة�باإلقراض�التجاري�واملؤس����لسياسات�الائتمان�إلاقليمية�للبنك��افةتخضع�

 وقت�آلخر.
�لنظام�سلطة�التوقيع�بموجب�السلطة�ال��ائية�ل��نة�ائتمان���افةتخضع� �البنك�ملوافقة�مسبقة�وفًقا خطوط�الائتمان�أو�ال�سهيالت�ال���يقدمها

 الفروع�أو���نة�الائتمان�إلاقليمية.
د�حدود�الدول�الفردية�بناًء�ع���سياسة�ائتمان�مفصلة�تحدد�التعرض�املقبول�ملخاطر�تحد�دود.�إدارة�البنك�حدود�دولية�للمخاطر�العابرة�ل��تضع

ا��دود��ش�ل�منتظم�من�إدارة�مخاطر�الائتمان�إلاقليمية�للبنك�و�ش�ل��تلك�ُتراجعالائتمان�للدولة�وتقييم�املخاطر�العابرة�ل��دود�والسيطرة�عل��ا.�
 دوري�من���نة�الائتمان�إلاقليمية.

 إلاقراض�بالتجزئة
هو�محدد����دليل�الائتمان�ا��اص�بالبنك،�واملعتمد�من�إدارة�الائتمان�وفًقا�ملا�وفًقا�ل��نامج�املنتج،��العتمادهيتم�النظر�����ل�طلب�ائتمان�تجزئة�

عتمادات�الفردية����إطار�برامج�املنتج.�الا �/والقروض�إلاقليمية.�تم�تحديد�مستو�ات�السلطة�املختلفة�للموافقة�ع���برامج�املنتج�والاست�ناءات�م��ا،
يق�باإلضافة�يحتوي��ل�برنامج�منتج�ع���معاي���ائتمانية�مفصلة�(مثل�ال��كيبة�الس�انية�للعمالء�وأهلية�الدخل)�ومتطلبات�التنظيم�والامتثال�والتوث

 .ألاخرى إ���متطلبات�ال�شغيل�
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 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
 ���الاعتبار�أي�ضمانات�و�عز�زات�ائتمانية�أخرى��أخذ�ا��د�ألاق����من�التعرض�ملخاطر�الائتمان�دون 

�جما��إل ،�بما����ذلك�املشتقات.�يظهر�ا��د�ألاق����املا���قائمة�املركز �لعناصر أدناه�ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان��املذ�ور �يو���ا��دول 
 الرئ�سية�واتفاقيات�الضمانات�والبدالت�املحتفظ���ا����الدفاتر.�املقاصة،�قبل�تأث���التخفيف�من�خالل�استخدام�التعرض

 مالحظات 
 

التعرض��إجما�� 
ألاق����لسنة�

٣١/١٢/٢٠٢١ 

التعرض��إجما�� 
ألاق����لسنة�

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

 ٢٬٦٠١٬٤٥٥  ١٠٬٥١٣٬٧٨٣  ٦ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ١٬٠٦٩٬٩٤٩  ٧ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٥١٬٤٤٥  ٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ٩ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٩٢٬٧٢٨  ١٧٢٬٨٢١  ١٠ أصول�أخرى 
   ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 

 ٣٨٧٬٣١٠  ٣٠٦٬٤٧٨  ٢٤ خطابات�الضمان�وخطابات�الاعتماد
   ١٢٬٤٧٥٬٣٢٣  ١٧٬٨٢٤٬٧٩٦ 

 تعرض�ملخاطر�الائتمانمن�الق������د�ألاترك��ات�املخاطر�ل
،�قبل�ألاخذ����الاعتبار�أي�ضمانات�يمكن�تحليل�ألاصول�املالية�للبنك��املخاطر�حسب�املنطقة�ا��غرافية�وقطاع�الصناعة.��تركالعميل�املقابل��يدير 

 من�خالل�املناطق�ا��غرافية�التالية:�تحس�نات�ائتمانية�أخرى محتفظ���ا�أو�أي�
ا��د�ألاق�����إجما�� 

للتعرض�لسنة�
٣١/١٢/٢٠٢١ 

ا��د�ألاق�����إجما�� 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠للتعرض�لسنة�

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
    املناطق�ا��غرافية

 ٧٬٢٥٨٬٥٥٥  ١٥٬٣٩٦٬٨٧٨ إلامارات�العر�ية�املتحدة
 ٤٬٨٢٧٬٠٤٠  ٢٬١١٩٬٢٩٧ إلايرانية�إلاسالميةا��مهور�ة�

 ٢٬١٨٠  ١٬٩٠٥ منظمة�التعاون�الاقتصادي�والتنمية
 ١٦٤  ١٦٤ دول�مجلس�التعاون�ا��لي��

  ٧٤    ٧٤  أخرى 
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 

    قطاع�الصناعة
 ٧٬٤٣٠٬٩١٦  ١٢٬٦٣٥٬٢٢٣ املؤسسات�املالية

 ٢٬٩٥٧٬٠٣٦  ٣٬٠٠٨٬٠٥٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة
 ٤٥٣٬٩٨٠  ٤٧٥٬١٢٣ ا��دمات
 ٧٢٢٬٧٧٧  ٩٠٠٬٢٧١ التص�يع

 ٢٥٨٬٤٧٧  ٢٥٠٬٠٥٢ النقل�واملواصالت
 ٦٥٬٩٤٨  ٧٠٬٨٦٣ القروض�ال��صية

 ٦٬٠٢٩  ٥٬٩١٣ البناء
 ١٩٢٬٨٥٠  ١٧٢٬٨١٩ أخرى 

 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 
 

 نموذج�إدارة�املخاطر
عن�خسائر��إعداد�تقار�ر من�أ�شطته�املالية�والتجار�ة�من�الاكتتاب����ال�سهيالت�الائتمانية�إ����كث�� �ستخدم�البنك�عدًدا�من�النماذج�الكمية����

 .٩�رقم�الائتمان�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية
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 احات��شأن�القوائم�املاليةإيض
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
نموذج�ألاعمال�يحتوي�ع���سياسات�وممارسات�التطو�ر�والتنفيذ�والتحقق�ع���مستوى�البنك.�وفًقا�لالبنك�إطار�عمل��وضع،�إلدارة�مخاطر�النموذج

خسائر�الائتمان�فيما�يتعلق�بوال���تؤثر��ش�ل�مباشر�ع���التقار�ر�املالية�خاطر�املطورة�داخلًيا�أو�خارجًيا،�نماذج�قياس�امل��افة،�تتطلب�هذا�إلاطارل
� ���نة �تتو�� �أو�خارجًيا). �(داخلًيا �دوري ��ش�ل �التحقق �املتوقعة �(لمؤشر�السوق �رقم �للتقار�ر�املالية �٩لمعيار�الدو�� (� �ع�� �إلاشراف ��افةمسؤولية

 وتنفيذ�إطار�العمل�وأداء�النماذج.�الصلة�بالنموذج�يات�التطو�ر�ذاتعمل
أدوار�بضع�هيكًال�فعاًال�ل��وكمة�وإلادارة�ستخدام�املستمر�للنماذج.،�بما�يإلاطار�ن�ً�ا�من��ًيا�إلدارة�التطو�ر�والتنفيذ�واملوافقة�والتحقق�والا ��ش�ل

� �مخاطر�النموذج. �إلدارة �وضوابط �وسياسات �بوضوح �محددة ��ُيراجعومسؤوليات �املعاي���التنظيمية���ش�لإطار�العمل �يل�� �أنه �من �للتأكد منتظم
� �الدولية. ��تجري واملمارسات ���نة �توصية �ع�� �املخاطر�بناًء �سياسة �و��نة �إلاقليمية �الائتمان ���نة �إلاطار�من ��غي���كب����� �أي �ع�� مؤشر�املوافقة

 ).٩لمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم�(لالسوق�
 املعرضة�النخفاض�القيمةالصكوك�املالية��-ق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�ا��د�ألا

كما�يمثل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لها.��ببدالتاملالية�ال���تم�الاع��اف��للص�وكع���تحليل�لتعرض�مخاطر�الائتمان��املذ�ور�أدناهيحتوي�ا��دول�
 أدناه�أق�����عرض�للبنك�ملخاطر�الائتمان�ع���هذه�ألاصول.�املذ�ور �)املتاحلنقد�املالية�(باست�ناء�ا�صول القيمة�الدف��ية�لأل �إجما��

 املس��لكةاملالية�املدرجة�بالت�لفة��الصكوك
   ٣املرحلة�  ٢املرحلة�  ١املرحلة� 
خسارة�الائتمان� 

�١٢املتوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

خسارة�الائتمان� 
�املتوقعة�مدى

 ا��ياة

 جما��إلا  

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

        ٢٠٢١د�سم����٣١كما����
 ١٠٬٥١٣٬٧٨٣  -  -  ١٠٬٥١٣٬٧٨٣ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٦٩٬٩٤٩  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٤٩ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ١٬٠٥١٬٤٤٥  ١٬٠٤٨٬٦١٧  -  ٢٬٨٢٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٧١٨٬٨٠٥  ٢٧٣٬٣٥٢ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

   ١٬٢٤٤  ١٧١٬١٧٧  ٤٠٠ أصول�أخرى 
١٧٢٬٨٢١ 

 ١٧٬٥١٨٬٣١٨  ٣٬٧٦٨٬٠٢٤  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  ١١٬٨٦٠٬٣١٢ الصكوك�املالية�املدرجة�بالقيمة�املس��لكة�إجما��
        ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����

 ٢٬٦٠١٬٤٥٥  -  -  ٢٬٦٠١٬٤٥٥ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٨٤ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٤٨٬٦١٧  -  ٢٬٧٥٨٬٠٦٠ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٩٧٬١١٩ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٩٢٬٧٢٨  ٣٬٢٤٣  ١٦٤٬٣٦٦  ٢٥٬١١٩ ألاخرى ألاصول�
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ الص�وك�املالية�املدرجة�بالقيمة�املس��لكة�إجما��

 �التعرض�ع���النحو�التا��:حركة��إجما��ت�ون��
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
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 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 

 جما��إلا   ٣املرحلة�  ٢املرحلة�  ١املرحلة� الصكوك�املالية�املدرجة�بالت�لفة�املس��لكة
الائتمان�خسارة� 

�١٢املتوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

  

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

        
 ١١٬١٨٨٬٧٥٦  ٣٬٥٤٤٬٢٤٣  ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٦٬١١٦٬٠١٨ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  -  ٧٣٬٧٥٧  )٧٣٬٧٥٧( ٢إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢١٬٨٢٨  -  )٢١٬٨٢٨( ٣إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٦٬٢٨٢  )٦٬٢٨٢(  - ٣ا���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  )٣٦٦٬٧٥٥(  ٣٦٦٬٧٥٥  - ٢ا���املرحلة��٣الانتقال�من�املرحلة��-

 ٨٩٩٬٢٥٧  ٢٠٨٬٧٥٨  ١٠٦٬٣٩٥  ٥٨٤٬١٠٤ حر�ات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  -  ١٢٬٨٠٤  )١٢٬٨٠٤( ٢إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢٬٢٠٨  -  )٢٬٢٠٨( ٣إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  -  )٢٬٠٥٧(  ٢٬٠٥٧ ١إ���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢٣٧٬٧٢١  )٢٣٧٬٧٢١(  - ٣ا���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  )٣٢٢(  ٣٢٢  - �٢ا���املرحلة��٣الانتقال�من�املرحلة��-

 ٥٬٤٣٠٬٣٠٥  ١١٤٬٠٦١  ٤٧٬٥١٤  ٥٬٢٦٨٬٧٣٠ حر�ات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٧٬٥١٨٬٣١٨  ٣٬٧٦٨٬٠٢٤  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  ١١٬٨٦٠٬٣١٢ ٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد�كما����

 

 جودة�الائتمان�لألصول�املالية
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
ألاصول�املالية� 

 ألاخرى 
القروض�واملبالغ� 

 املدفوعة�مقدًما
ألاصول�املالية� 

 ألاخرى 
واملبالغ�القروض� 

 املدفوعة�مقدًما
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        الانخفاض
 ١٠٬٢١٣  -  ١٨٬٦٨٧  - املعيار�الفر��
 ٤٨٢٬٦١٧  -  ٧٤١٬٠٢٢  - مش�وك�فيه

 ١٬٨٦٩٬٦٦٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ١٬٩٥٨٬٤٥٤  ١٬٠٤٩٬٨٦١ خسارة
 ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٠٤٩٬٨٦١ 

 ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٠٤٩٬٨٦١ ٣املرحلة�
 ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٦٤٬٣٦٦  ١٬٧١٨٬٨٠٥  ١٧١٬١٧٧ ٢املرحلة�
 ١٩٧٬١١٩  ٦٬٤٠٧٬٤١٨  ٢٧٣٬٣٥٢  ١١٬٥٨٦٬٩٦٠ ١املرحلة�

 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٧٬٦٢٣٬٦٤٤  ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ١٢٬٨٠٧٬٩٩٨ 

 
ملخاطر�املطبقة�مسألة�ا�إلادارةع����سهل��مماتص�يفات�دقيقة�وأحدث�للمخاطر�ع���املحفظة�الائتمانية.��انتاج�سياسة�البنك����ا��فاظ�ع��تتمثل�

دعم�نظام�التص�يف�من�خالل�مجموعة�متنوعة�من�التحليالت�يُ مجاالت�ألاعمال�واملناطق�ا��غرافية�واملنتجات.���افةومقارنة�التعرض�لالئتمان�ع���
 معلومات�السوق�املعا��ة�لتوف���املدخالت�الرئ�سية�لقياس�مخاطر�الطرف�املقابل.�جانباملالية،�إ���
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 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 املخاطر�املالية�(تتمة)إدارة��-٢٨
 تحليل�التقادم�ألصول�املرحلة�الثانية�من�الاس�ثمار�والتمو�ل�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�كما�ي��:

 ٢٠٢١د�سم����٣١���
من�ش�ر�إ���ثالث�  ش�ر�واحد

 ش�ور 
أك���من�ثالث� 

 ش�ور 
 جما��إلا  

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

        
 ١٬٧١٨٬٨٠٥  -  ١٬٧١٨٬٨٠٥  - القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٧١٬١٧٧  -  ١٧١٬١٧٧  - أصول�أخرى 
 ١٬٨٨٩٬٩٨٢  -  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  - ٢٠٢٠د�سم����٣١

 ١٬٩٠٤٬٧٥٤  -  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  - القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٦٤٬٣٦٦  -  ١٦٤٬٣٦٦  - أصول�أخرى 

 -  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  -  ٢٬٠٦٩٬١٢٠ 
 

 إعادة�التفاوض�ع���شروطها:�جرى القيمة�الدف��ية�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�ال���
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٠٧٬١٧٦  ١٠٣٬٣٥٦ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 

 ألاخرى الائتمانية��والتحس�ناتالضمانات�
بقبول�أنواع�الضمانات��ذات�صلة�عتمد�مبلغ�ونوع�الضمان�املطلوب�ع���تقييم�مخاطر�الائتمان�للطرف�املقابل.�يحتوي�دليل�الائتمان�ع���إرشادات�

� �ومعاي���التقييم. �ومن �ال�� �للضمانات �الرئ�سية �واملخزون��يجري ألانواع �العقار�ة �املمتل�ات �ع�� �والرسوم �املالية �وألاوراق �النقد ��� �عل��ا ا��صول
 سواء�الشر�ات�أو�ال��صية.لذمم�املدينة�التجار�ة�والضمانات،�وا

لقيم�العادلة�يرات�اتحديث�تقد�يجري وفًقا�لالتفاقية�ألاساسية.�ال����حالة�الضرورة،�تراقب�إدارة�الائتمان�إلاقليمية�القيمة�السوقية�للضمانات،�
 بالضمانات�مقابل�املبالغ�املقدمة�للبنوك�ُيحتفظال��تقييم�القرض��ش�ل�فردي�أو�انخفاض�قيمته.�عادةً �ش�ل�عام�إال�عند�

ام،�ال�العائدات�لتقليل�أو�سداد�املطالبة�املستحقة.��ش�ل�ع��ستخدماملمتل�ات�املعاد�حياز��ا�بطر�قة�منظمة.��التصرف�������سياسة�البنكتتمثل�
 �شغل�البنك�العقارات�املعاد�حياز��ا�لالستخدام�التجاري.

 إجراءات�مراجعة�الائتمان�وتص�يف�القرض
�يتوافق�مع�إرشادات�مصرف�إلا �بإجراء�التدقيق�الداخ���بالبنك�قسم�يتعهد �مستقًال�ل��ودة�ع���أساس�منتظم�بما مارات�العر�ية�املتحدة�تقييمًا

 املساعدة����التحديد�املبكر�ملشا�ل�الاستحقاق�وألاداء�املحتملة.��غرضوالسياسات�الداخلية��املركزي 
عمل�مخصص�محدد�النخفاض�قيمة�ألاصول�املصنفة��يجري إ���الدخل.��ُتضافق�الفائدة�وال�عليوًما�أو�أك��،��ُ �٩٠تأخر�سداد�الائتمان�ملدة�����حالة

 القائمة�وتص�يفات�املخاطر�لألصول.�لألصول ع���أساس�إم�انية�الاس��داد�املحتمل�
 تص�يف�املخاطر�الداخلية

�محددة �داخلية �مخاطر�ائتمانية �تص�يف �نماذج �البنك �املختلفة��ستخدم �الصناعة �لقطاعات ��/مصممة �املقابل. �ا��اصة��ُتدرجالطرف املعلومات
� �ومستوى �املالية �ا��الة �(مثل �الطلب �تقديم �وقت ��� �جمعها �تم �ال�� �والقرض �بالعميل�باملق��ض �ا��اص �ألاعمال �وقطاع �السوق �وحالة الضمانات

 بإدخال�البيانات�ا��ارجية����النموذج.�التص�يف�هذا�التص�يف.�ُ�ستكمل�هذانموذج�وسمعة�العميل�وأ��ابه�وإدارة�ا��سابات�و�سي��ها)����
 دناه:أ�املذ�ورة�د�تص�يفات�املخاطر�هذه����مراحل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�املحددةحدتُ 
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 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 التعر�ف �سبة�املخاطر مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة

 جيدة�جدا ١٠٠ – ٨٨ ١املرحلة�
 جيدة ٨٧ – ٧٨ ١املرحلة�
 مقبولة ٧٧ – ٦٨ ١املرحلة�
 يتم�مراقب��ا ٦٧ – ٥٨ ١املرحلة�
املصرف��-تحت�اهتمام�خاص�(قروض�أخرى�مذ�ورة��ش�ل�خاص�/�قائمة�املراقبة ٥٧ – ٤٨ ٢املرحلة�

 املركزي)
 املطلوب دون�املستوى  ٤٧ – ٣٨ ٣املرحلة�
 مش�وك�ف��ا ٣٧ – ٢٨ ٣املرحلة�
 خسارة ٢٧ – ٠ ٣املرحلة�

 

 خسائر�الائتمان�املتوقعة
�املخاطر�معقد�و�تطلب�استخدام�نماذج،�حيث�يختلف�التعرض�باختالف�التغ��ات����ظروف�السوق�والتدف قات�النقدية�املتوقعة�ومرور�تقدير�التعرض�الائتما�ي�ألغراض�إدارة

السداد،�و�سب�ا��سائر�املرتبطة���ا،�وارتباطات�التخلف�عن�الوقت.�و�ست�بع�تقييم�املخاطر�الائتمانية���افظة�ألاصول�مز�دا�من�التقديرات��شأن�احتمال�حدوث�حاالت�تخلف�عن�
�� �و�ق�س�البنك�مخاطر�الائتمان�باستخدام�احتمالية�التخلف�عن�السداد�ومخاطر�التخلف�عن�السداد�وا��سارة �وهذا�السداد�ب�ن�ألاطراف�املقابلة. س�ب�التخلف�عن�السداد.

 .٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��ملتوقعة�بموجبامشابه�للن���املستخدم�ألغراض�قياس�خسائر�الائتمان�
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 ي��ص�ا��دول�التا���مخصص�انخفاض�القيمة�ل�ل�فئة�من�ألاصول�واملرحلة:
 ١املرحلة� 

خسائر�الائتمان�
 املتوقعة

 ش�ر�١٢
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 ا��ياةمدى�

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٣املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 جما��إلا  

      
٣١/١٢/٢٠٢١        

        مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة
 ١٥  ١٥  -  - أصول�مستحقة�من�املركز�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٢٤٢  ٢٤٢  -  - أصول�مستحقة�من�بنوك�أخرى�
١٬٥٠٢٬٤٠  ١٬١٥٤٬٢٤٩  ٢٧٤٬٢٧٣  ٧٣٬٨٨٣ قروض�وسلف

٥ 
 ٣٬٩٨٨  ١٬٢٤٥  ٢٬٧٤٣  - أصول�أخرى 

١٬٥٠٦٬٦٥  ١٬١٥٥٫٧٥١  ٢٧٧٬٠١٦  ٧٣٬٨٨٣ مخصص�انخفاض�القيمة�إجما��
٠ 

        ا��صوم�والال��امات�الطارئة
 ٧٣٨  -  -  ٧٣٨ ال��امات�قروض�غ���م��و�ة

 ا��صوم�والال��امات�الطارئة�إجما��
 

٧٣٨  -  -  ٧٣٨ 
 

 ١املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 ش�ر�١٢

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٣املرحلة� 
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 مدى�ا��ياة
 

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 جما��إلا  

٣١/١٢/٢٠٢٠        
        مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة

 ١٧  ١٧  -  - أصول�مستحقة�من�املركز�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٢٦٩  ٢٦٩  -  - أصول�مستحقة�من�بنوك�أخرى�

 ١٬٥٧٤٬٩٧١  ١٬٢٢٦٬٨١٥  ٣٠١٬٨١٧  ٤٦٬٣٣٩ قروض�وسلف

 ٣٬٩٨٨  ١٬٢٤٥  ٢٬٧٤٣  - أصول�أخرى 
 ١٬٥٧٩٬٢٤٥  ١٬٢٢٨٫٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٦٬٣٣٩ 
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 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 ٧٣٨  -  -  ٧٣٨ ال��امات�قروض�غ���م��و�ة

 ا��صوم�والال��امات�الطارئة�إجما��
 

٧٣٨  -  -  ٧٣٨ 

 فيما�ي���حركة�مخصص�انخفاض�القيمة�للسنة:
 ١املرحلة� 

خسائر�الائتمان�
 املتوقعة

 ش�ر�١٢
 

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 

 ٣املرحلة� 
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 مدى�ا��ياة
 

 جما��إلا  

   ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
        الصكوك�املالية�املدرجة�بالت�لفة�امل�لكة

 ١٬٣٥٢٬٤٥٧  ١٬٠٠١٬٨٦٩  ٢٩٣٬٥٣٩  ٥٧٬٠٤٩ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد����
 -  ٣٬٢٣٤  )٣٬٢٣٤(  - ٣إ���املرحلة��٢تحو�ل�من�املرحلة��-
 -  )٢٩٬٧٠٠(  ٢٩٬٧٠٠  - ٢إ���املرحلة��٣تحو�ل�من�املرحلة��-

 ٢٢٧٬٥٢٦  ٢٥٢٬٩٤٣  )١٥٬٤٤٥(  )٩٬٩٧٢( عمليات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٬٥٧٩٬٩٨٣  ١٬٢٢٨٬٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٧٬٠٧٧ 
 -  ٢٩٬٤٩٦  )٢٩٬٤٩٦(  - ٣إ���املرحلة��٢تحو�ل�من�املرحلة��-
 -  )٢٢٧(  ٢٢٧  - ٢إ���املرحلة��٣تحو�ل�من�املرحلة��-

 )٧٢٬٥٩٥(  )١٠١٬٨٦٤(  ١٬٧٢٥  ٢٧٬٥٤٤ املرحلةعمليات�أخرى����نفس�
 ١٬٥٠٧٬٣٨٨  ١٬١٥٥٬٧٥١  ٢٧٧٬٠١٦  ٧٤٬٦٢١ �٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد����

 احتياطي�انخفاض�القيمة�بموجب�توج��ات�املصرف�املركزي����إلامارات�العر�ية�املتحدة
ي�ناول��CBUAE/BSD/2018/458ع���إشعار�رقم.��٢٠١٨أبر�ل��٣٠����٩أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�توج��اته��شأن�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 ���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�("التوج��ات").�٩ملالية�رقم�مختلف�تحديات�التنفيذ�وآلاثار�العملية�امل��تبة�ع���اعتماد�البنوك�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�ا
 ٩الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٢٨/٢٠١٠وفيما�ي���ال�سو�ة�ب�ن�املخصص�العام�وا��اص�بموجب�التعميم�رقم�

 ٠١/٠١/٢٠٢١من�  
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠�من
 إ��

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

    احتياطي�انخفاض�القيمة:�املخصصات�العامة
 ١٠٦٬٤٤٩ ١٠٦٬٤٤٩  الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �٢٨/٢٠١٠املخصصات�العامة�بموجب�التعميم�

 ٣٥١٬٦٣٧ ٣٥١٬٦٣٧  ٩بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية��٢واملرحلة��١ناقص:�مخصصات�املرحلة�
 - -  املخصص�املحول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�إجما��

    
    احتياطي�انخفاض�القيمة:�املخصصات�ا��اصة

 ١٬٢٢٨٬٣٤٦ ١٬١٥٥٬٧٥١  الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �٢٨/٢٠١٠املخصصات�ا��اصة�بموجب�التعميم�
 ١٬٢٢٨٬٣٤٦ ١٬١٥٥٬٧٥١  ٩بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية��٣ناقص:�مخصصات�املرحلة�

 - -  املخصص�املحول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�إجما��
ملصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي،�ال�يجوز�تحو�ل�أي�مبلغ�إ���احتياطي�للمخصصات�وفًقا��٩���حالة�تجاوز�املخصصات�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 انخفاض�القيمة
 ازدياد�كب������مخاطر�الائتمان

ار�خ�إ�شاء�م�شأة�معينة�وتار�خ�ام�واحد�ب�ن�ت�عت���البنك�أن�ألاصول�املالية�قد�شهدت�ازدياد�كب������مخاطر�الائتمان�عندما�يحدث��غي���كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�ملدة�ع
 ا��اص�بخسائر�الائتمان�املتوقعة.�٩�شغيل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

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

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 (تتمة)إدارة�املخاطر�املالية��-٢٨
 إذا�واجه�املق��ض�ازدياد�كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�وال���يمكن�أن��سب��ا�العوامل�الكمية�التالية:

 تجاوز�الاستحقاق�-
 �شاط�احتيا���-
 إعادة�هي�لة�امل�شآت�املتع��ة�-
 ان��اك�التعهدات�املالية�-
 �عطيل�العمليات�املهمة�-
 اداء�ال�شغيل�-
 يةالكفاءة�ال�شغيل�-
 خدمة�الدين�-
 تقييم�السيولة�-
 هي�ل�رأس�املال�-

 املعاي���النوعية:
 إذا�واجه�املق��ض�ازدياد�كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�وال���يمكن�أن��سب��ا�العوامل�النوعية�التالية:

 إلادارة�-
 توقعات�الصناعة�-
 السلوك�املا���-
 استقرار�الدخل�-
 مرحلة�دورة�ا��ياة�-
 مات�املدققمعلو �-

 .٢٠٢١د�سم����٣١لم��ستخدم�البنك�إلاعفاء�الائتما�ي�املنخفض�ألي�ص�وك�مالية����السنة�املن��ية����
 الدعم�املا��:

 الائتمان.�يوما�عن�استحقاقه�لدفعاته�التعاقدية،�ُيطبق�الدعم�املا���و�عت���ألاصل�املا���قد�شهد�ز�ادة�كب��ة����مخاطر �٦٠إذا��ان�املق��ض�قد�تأخر�أك���من�
 املعلومات�التطلعية�املضمنة����نماذج�خسائر�الائتمان�املتوقعة

املتغ��ات�الاقتصادية��يتضمن�تقييم�الازدياد�الكب������مخاطر�الائتمان�وحساب�خسائر�الائتمان�املتوقعة�معلومات�تطلعية.�وأجرى�البنك�تحليًال�تار�خًيا�وحدد
 وخسائر�الائتمان�املتوقعة�ل�ل�حافظة.الرئ�سية�ال���تؤثر�ع���مخاطر�الائتمان�

�التخل ��س�ب �وا��سارة �السداد �عن �ومخاطر�التخلف �السداد �عن �التخلف �احتمالية �ع�� ���ا �املرتبط �وتأث��ها �الاقتصادية �املتغ��ات �هذه �السداد�تختلف �عن ف
توقعات�هذه�املتغ��ات�الاقتصادية�("التصور�الاقتصادي�ألاسا���")�ع���حسب�الصك�املا��.�وُطبق�حكم�ا����اء����هذه�العملية.�و�قدم�فر�ق�الاقتصاد����البنك�

دية�طوال�أساس�ر�ع�سنوي�و�وفر�أفضل�رؤ�ة�تقدير�ة�لالقتصاد�ع���مدى�السنوات�ا��مس�املقبلة.�و�عد�خمس�سنوات،�ومن�أجل�إسقاط�املتغ��ات�الاقتصا
سطة،�مما��ع���أن�املتغ��ات�الاقتصادية�تميل�إما�إ���معدل�متوسط�طو�ل�ألاجل�(مثل�البطالة)�أو�العمر�املتبقي�ل�ل�صك،�ُاستخدم�ن���العودة�إ���القيمة�املتو 

�إلا  �املح�� �الناتج �(مثل �ألاجل �نمو�طو�ل �معدل �متوسط �ع���جما��إ�� �الاقتصادية �املتغ��ات �تأث���هذه �وُحدد �سنوات. �وخمس �س�ت�ن �ب�ن �ت��اوح �ف��ة �مدى �ع�� (
د�ومخاطر�التخلف�عن�السداد�وا��سارة��س�ب�التخلف�عن�السداد�من�خالل�إجراء�تحليل�الانحدار�إلاحصا�ي�لفهم�تأث���التغ��ات����احتمالية�التخلف�عن�السدا

 هذه�املتغ��ات�تار�خيا�ع���معدالت�التخلف�عن�السداد�وع���ا��سارة��س�ب�التخلف�عن�السداد�ومخاطر�التخلف�عن�السداد.
�الفعلية�مختلفة�كما�هو�ا��ال�مع�أي�ت�بؤات�اق �و�التا���قد�ت�ون�النتائج �عالية�من�عدم�اليق�ن�املتأصل، �التوقعات�واحتماالت�حدو��ا�لدرجة تصادية،�تخضع

فظ�التماثل�داخل�محا�اختالفا�كب��ا�عن�تلك�املتوقعة.�و�رى�البنك�أن�هذه�التوقعات�تمثل�أفضل�تقديراته�للنتائج�املحتملة،�وقد�أجرى�تحليل�عدم�ا��طية�وعدم
 البنك�املختلفة�إلثبات�أن�التصورات�املختارة�تمثل��ش�ل�مناسب�مجموعة�التصورات�املحتملة.

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

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨

صارمة�ع���صا���مراكز�املشتقات�املالية�املفتوحة�(أي�الفرق�ب�ن�عقود�الشراء�والبيع)،�من�حيث�املبلغ�واملدة.�و���أي�وقت،�يقتصر��يحتفظ�البنك�بقيود�رقابة

باملشتقات�املالية�����ما�يتعلقاملبلغ�ا��اضع�ملخاطر�الائتمان�ع���القيمة�العادلة�ا��الية�للص�وك�املواتية�للبنك�(أي�القيمة�العادلة�إلايجابية�لألصول)،�وال���في

ة�مع�ألاطراف�جماليجزء�صغ���من�العقد�أو�القيم�الاف��اضية�املستخدمة�للتعب���عن���م�الص�وك�القائمة.�وُتدار�مخاطر�الائتمان�كجزء�من�حدود�إلاقراض�إلا 

 املقابلة�جنبا�إ���جنب�مع�املخاطر�املحتملة�من��غي��ات�السوق 

املشتقة�من�احتمالية�تخلف�الطرف�املقابل�عن�سداد�ال��اماته�التعاقدية�وتقتصر�ع���القيمة�العادلة�إلايجابية��الص�وك�املاليةبت�شأ�مخاطر�الائتمان�فيما�يتعلق�

 .للص�وك�املواتية�للبنك.�و���م�البنك�عقود�مشتقات�مالية�مع�مؤسسات�مالية�ذات�وضع�ائتما�ي�مرض�وفقا�للتقييم�الائتما�ي�املستقل�للبنك

 امل��انيةمخاطر�خارج�

�و���حالة�الال��امات�املتعلقة� �إدارة�املخاطر�ع���املخاطر�خارج�امل��انية�كما�هو�ا��ال�مع�مخاطر�امل��انية. �العمالء�يطبق�البنك�نفس�سياسات باإلقراض،�يخضع

 اعتماًدا�ع���قوة�الطرف�املقابل�وطبيعة�املعاملة�وألاطراف�املقابلة�لنفس�سياسات�إدارة�الائتمان�كما�هو�ا��ال�بال�سبة�للقروض�والُسلف.�و�مكن�طلب�الضمان

ii-�مخاطر�السيولة 

 مخاطر�السيولة����أن�يواجه�البنك�صعو�ة����الوفاء�بال��اماته�املالية����وقت�مع�ن

 إدارة�مخاطر�السيولة

ند�استحقاقها،����ظل�الظروف�العادية�والصعبة�ع���حد�سواء،�يتمثل�ن���البنك����إدارة�السيولة����ضمان�أن�ي�ون�لديه�دائما�سيولة��افية�للوفاء�بال��اماته�ع

 دون�تكبد�خسائر�غ���مقبولة�أو�املخاطرة�بإ��اق�الضرر��سمعته.

�الناشئة�عن�ألاخرى تتلقى�ا��ز�نة�معلومات�من�جميع�وحدات�ألاعمال�فيما�يتعلق�بموجز�سيولة�أصولها�وخصومها�املالية�وتفاصيل�التدفقات�النقدية�املتوقعة�

صول�وا��صوم،�وال���ألاعمال�املتوقعة����املستقبل.�ثم�تحتفظ�ا��ز�نة�بحافظة�من�ألاصول�السائلة�قص��ة�ألاجل�وفقا�للمبادئ�التوج��ية�ال���وضع��ا���نة�ألا 

لوحدات�ألاعمال�والفروع�من�خالل�قروض��تت�ون�إ���حد�كب���من�القروض�والُسلف�املقدمة�إ���البنوك�وغ��ها�من�ال�سهيالت�ب�ن�البنوك.�وُتل���متطلبات�السيولة

 قص��ة�ألاجل�من�ا��ز�نة�لتغطية�أي�تقلبات�قص��ة�ألاجل�وتمو�ل�طو�ل�ألاجل�لتلبية�أي�متطلبات�سيولة�هي�لية.

 ��نة�ألاصول�وا��صوم

ل�وا��صوم�واس��اتيجية�التمو�ل�للبنك.�وتجتمع�تتمتع���نة�ألاصول�وا��صوم�بمجموعة�واسعة�من�الصالحيات�املفوضة�من�املدير�إلاقلي���إلدارة�هي�ل�ألاصو 

طلبات�ال�سبة�ع���أساس�ر�ع�سنوي�أو�أك����لما�أملت�الظروف�مراجعة��سب�السيولة،�وهي�ل�ألاصول�وا��صوم،�وأسعار�الفائدة�ومخاطر�الصرف�ألاجن��،�ومت

واملالية�املحلية�والدولية.�وتضع���نة�ألاصول�وا��صوم�توج��ات�إدارة�مخاطر��الداخلية�والقانونية،�والفجوات�التمو�لية،�والظروف�العامة�لألسواق�الاقتصادية

 السيولة�ل�شغيل�البنك�ع���أساس�هذه�املراجعة.

 التعرض�ملخاطر�السيولة

ألاصول�السائلة�إ���الودا�ع��املقياس�الرئ�����الذي��ستخدمه�مدير�املخاطر�إلاقلي���ورئ�س�ا��سابات�ورئ�س�قسم�ا��ز�نة�إلدارة�مخاطر�السيولة�هو��سبة�صا��

ى��ستحق�خالل�الشهر�من�العمالء.�ولهذا�الغرض،��عت���صا���ألاصول�السائلة�شامال�النقد�وما��عادل�النقد�ناقًصا�أي�ودا�ع�من�البنوك.�وقروض�وال��امات�أخر 

�ألاخرى لسيولة�الذي�تحدده�إلادارة�إلاقليمية.�و�عت���املؤشرات�املقبل.�و�ستخدم�طر�قة�حساب�مماثلو،�ولك��ا�ل�ست�متطابقة،�لقياس�مدى�امتثال�البنك���د�ا

صول�وا��صوم�ال���يتم�رصدها�عن�كثب�ع���أساس�منتظم�����سبة�السلف�إ���الودا�ع،�و�ستخدم�للموارد�املستقرة.�بال�سبة���ميع�التداب��،�تضع���نة�ألا 

 املعاي���وتراجعها�ع���أساس�منتظم.

� �ألاساسية �وضع��ألاخرى ألاداة �يتم �الوظيفية. �وع���العمالت �متتالية �زمنية �ع���نطاقات �مراقبته �يتم �والذي �الاستحقاق، �تطابق �عدم �تحليل ��� �السيولة ملراقبة

 توج��ات�للتدفق�النقدي�السل���ال��اك���ع���مدى�نطاقات�زمنية�متتالية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 القوائم�املاليةإيضاحات�

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 التخفيف�من�مخاطر�السيولة

���ذلك�إدارة�ا��زانة�مسؤولة�عن�التخفيف�من�مخاطر�السيولة�من�خالل�تنفيذ�اس��اتيجيات�السيولة�مثل�تنو�ع�أنواع�املس�ثمر�ن�/�املودع�ن�بما�
ة�أخرى�بموجب��سهيالت�إعادة�التمو�ل�ال���إيرانيالوة�ع���ذلك،�يدخل�البنك����حالة��عرض�ل��طر�مع�بنوك�عمالء�ا��ملة�والشر�ات�التجار�ة.�وع

.�وقد�وضع�البنك�اس��اتيجيات�وخطط�الستمرار�ة�ألاعمال�من�شأ��ا�أن�تضمن�عدم��عرض�أعمال�البنك�وسيولته�يرا�ييدعمها�البنك�املركزي�إلا 
 ل��طر.

 طر�ق�الاستحقاقات�التعاقدية�املتبقيةتحليل�ا��صوم�املالية�عن�
ا��صوم�املالية�للبنك������اية�السنة�اس�نادا�إ���ال��امات�السداد�التعاقدية�غ���املخصومة.�و�عامل�املبالغ��مواعيد�استحقاقي��ص�ا��دول�أدناه�

أن�العديد�من�العمالء�لن�يطلبوا�السداد����أقرب��املسددة�ا��اضعة�لإلشعار�كما�لو��ان�ي�ب���توجيه�إشعار�ع���الفور.�ومع�ذلك،�يتوقع�البنك
 تار�خ�قد�يطلب�فيه�من�البنك�السداد،�وال�يو���ا��دول�التدفقات�النقدية�املتوقعة�املشار�إل��ا������ل�الاحتفاظ�بالودا�ع.

 

 مالية�خصوم
 ٢٠٢١�د�سم�� �٣١

�١٢إ����٣من�  ش�ور �٣أقل�من�  عند�الطلب
 ش�ر

�٥إ����١من� 
 سنوات

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
 -  ١٠٧٬٠٠٠  -  ٦٬٦٧٥٬٥٥١ مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٧٢٬٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ٢٩١٬٨٣٤  ٢٬٤٣٦٬٤٣٨ السلف�املقدمة�للعمالء

 ٧٦٬٥٥٧  ١٧٩٬٨٥٨  ١٥٣٬٧٠٦  ١٬٥٩٤٬٩٣٥ مستحق�من�املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�البالد
 -  -  ١٤٬١٤٦  ٩٥٫٢٧٩ خصوم�أخرى 

 ١٤٨٬٦٣٩  ٧٦٩٬٩١١  ٤٥٩٫٦٨٦  ١٠٫٨٠٢٫٢٠٣ املخصومة�غ�� �املالية�الال��امات�إجما��
        ٢٠٢٠�د�سم�� �٣١

 -  ٨٠٬٠٠٠  ٤٨٠٬٠٠٠  ٢٬٥٤٧٬٩٥٧ مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ٣٧٢٬٨٢٣  ١٬٥٦٥٬٣١١ السلف�املقدمة�للعمالء

 -  ١٨٩٬٨٧٢  ١٧٬٠٠٠  ٦٢٢٬٦٠٩ مستحق�من�املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�البالد
 ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٥٦٬٨٩١  -                    خصوم�أخرى 

 ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٣٤٧  ٩٢٦٬٧١٤  ٤٬٧٣٥٬٨٧٧ املخصومة�غ�� �املالية�الال��امات�إجما��
 إدارة�مخاطر�السوق �-٣

�أسعار��مخاطر�السوق  �مثل �السوق ����متغ��ات �التغ��ات ��س�ب �املالية �للص�وك �املستقبلية �النقدية �أو�التدفقات �العادلة �القيمة �مخاطر�تقلب ��
 الفائدة�وأسعار�الصرف�ألاجن���وأسعار�السلع�وأسعار�ألاسهم.

ة�إ���حدود�فرعية�بالرجوع�إ���عوامل�جماليطر�إلا تدار�مخاطر�السوق�ضمن�حدود�املخاطر�املعتمدة�من���نة�سياسة�املخاطر.�تقسيم�حدود�املخا
ة،�يتم�وضع�ا��طر�املختلفة،�بما����ذلك�سعر�الفائدة�وسعر�الصرف�ألاجن���وسعر�السلع�وسعر�ألاسهم.�بالنظر�إ���الطبيعة�املختلفة�للمنتجات�املعني

 د�ا��ساسية.ا��دود�باستخدام�مجموعة�من�تقنيات�قياس�املخاطر،�بما����ذلك�حدود�املركز�وحدو 
الصرف��ستخدم�البنك�من��يات�مختلفة�لتقدير�ا��سائر�املحتملة�ال���تحدث����مواقف�املخاطر�املتخذة��س�ب�التحر�ات����أسعار�الفائدة�وأسعار�

 ألاجن���وأسعار�السلع�وأسعار�ألاسهم�ع���مدى�ف��ة�زمنية�محددة�وإ���مستوى�مع�ن�من�الثقة.
 إدارة�مخاطر�أسعار�الفائدة

�يجة�عدم��شأ�مخاطر�أسعار�الفائدة�من�احتمال�تأث���التغ��ات����أسعار�الفائدة�ع���قيمة�الص�وك�املالية.�يتعرض�البنك�ملخاطر�أسعار�الفائدة�نت
 التطابق�أو�الفجوات����املبالغ�وعمالت�ألاصول�وا��صوم.

ا����عتقد�إلادارة�أنه�ال�يوجد�ارتفاع�كب������أسعار�الفائدة�بال�سبة�تحمل�معظم�ألاصول�وا��صوم�ال���تحمل�فائدة�للبنك�معدل�فائدة�ثابت،�و�الت
 للبنك.

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية
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 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
٪)�سنوً�ا،�وتبلغ�القروض�والدفع�١٫٥٠٪�إ���٠٫١٠:�٢٠٢٠٪�(٠٫١٥٪�إ���٠٫١٠إلايداع�و�سهيالت�إلايداع�لليوم�الواحد�من�املصرف�املركزي�من�ي��اوح�سعر�الفائدة�الفع���ع���شهادات�

 .٪)�سنوً�ا٠٫٥٨:�٢٠٢٠٪�(٠٫٣٧٪)�سنوً�ا�وع���القروض�املصرفية�٣٫٥١:�٢٠٢٠٪�(٢٫١٧٪)�سنوً�ا،�تبلغ�ودا�ع�العمالء�٣٫٠٩:�٢٠٢٠٪�(١٫٣٠املقدمة�
وحقوق�امللكية��٢٠٢١د�سم����٣١ثابتة،�انخفض�ر�ح�البنك�للسنة�املن��ية�����ألاخرى نقطة�أساس�خالل�العام�وتم�الاحتفاظ�بجميع�املتغ��ات��٥٠إذا��انت�أسعار�الفائدة�أقل�بمقدار�

نقطة�أساس�عند�إلابالغ�عن��٥٠ا.�استخدام�ز�ادة�أو�نقصان�بمقدار�إماراتيدرهًما��١٬٠٣٧٬١٠٧:�انخفض�بمبلغ�٢٠٢٠ا�(إماراتيدرهًما��١٤٬٨١١٬٢٦٩بحوا����٢٠٢١د�سم����٣١كما����
 مخاطر�أسعار�الفائدة�داخلًيا�ملوظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن�وتمثل�تقييم�إلادارة�للتغي���املعقول�املحتمل����أسعار�الفائدة.

 مخاطر�العمالت�ألاجن�ية
ع���املراكز�حسب�العمالت�وال���لعمالت�ألاجن�ية�مخاطر�التغ������قيمة�الص�وك�املالية�ن�يجة�للتغ��ات����أسعار�صرف�العمالت�ألاجن�ية.�وضع�املدير�إلاقلي���قيوًدا�تمثل�مخاطر�ا

 ٌتراقب�يومًيا،�كما�ُ�ستخدم�اس��اتيجيات�التحوط�كذلك�لضمان�ا��فاظ�ع���املراكز�ضمن�ا��دود.
قلبات����أسعار�صرف�العمالت�أصول�البنك�بنفس�العملة�ال���يتم���ا�التعامل�مع�ألاعمال�التجار�ة�لتقليل�مخاطر�الصرف�ألاجن��.�يدير�البنك�املديونية�لتأث��ات�الت�عادة�ما�ُتمول 

ل�ل�من�املراكز�الليلية�و���اليوم�الواحد�وال����إجما��العملة�و�ش�ل�ألاجن�ية�السائدة�ع���مركزه�املا���وتدفقاته�النقدية.�يضع�املدير�إلاقلي���حدوًدا�ع���مستوى�املديونية�حسب�
 ُتراقب�يومًيا.������اية�العام،��عرض�البنك�للمخاطر�الصافية�التالية�بالعمالت�ألاجن�ية:

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٦٬٥٨٢  ٧٬١٥٨ اليورو
 ٣٬٤٠٠٬٢٢٩  ٧٠٤٬٦٧٢ دوالر�أمر��ي
 ٩٣٩  ٨٤٠ ال�ن�اليابا�ي

 ١٨  ١٨ إلاس��لي��ا��نيه�
 ٢٨٬٨٧٢  - ال�ن�الصي��

 ١٬٠١٢٬٣٧٨  ١٬٠١٢٬٣٧٧ عمالت�أخرى 
 ٤٬٤٤٩٬٠١٨  ١٬٧٢٥٬٠٦٥� 

ع���الر�ح�وا��سارة��ألاخرى ،�مع�ثبات�جميع�املتغ��ات�مارا�ي%����سعر�مع�ن�للعمالت�ألاجن�ية�مقابل�الدرهم�إلا �١٠يحسب�التحليل�أدناه�تأث���ا��ركة�املنخفضة�املحتملة�ب�سبة�
 (�س�ب�القيمة�العادلة�لألصول�وا��صوم�النقدية�ا��ساسة�للعملة).

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 )٦٥٨(  )٧١٦( اليورو
 )٩٤(  )٨٤( ال�ن�اليابا�ي

 )٢(  )٢( إلاس��لي��ا��نيه�
 )٢٬٨٨٧(  - ال�ن�الصي��

 )١٠١٬٢٣٨(  )١٠١٬٢٣٨( عمالت�أخرى 
 )١٠٤٬٨٧٩(  )١٠٢٬٠٤٠�( 

أعاله�مرتبط�حاليا�بالدوالر�ألامر��ي،�فال��عت���ألارصدة�بالدوالر�ألامر��ي�ممثلة�ألي�مخاطر����العملة.�و�ناء�ع���ذلك،�ال�يتضمن�ا��دول��مارا�ينظرا�ألن�الدرهم�إلا 
 أثر�التغ��ات�ع���سعر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�للدوالر�ألامر��ي.

 مخاطر�ألاسعار�
� �تلك�الناشئة�عن�مخاطر�أسعار�مخاطر�ألاسعار����تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات �أسعار�السوق�(بخالف ��� �للصك�املا����س�ب�التغ��ات النقدية�املستقبلية

تؤثر�ع���جميع�الص�وك��الفائدة�أو�مخاطر�العملة)،�سواء��انت�هذه�التغي��ات�ناتجة�عن�عامل�خاص�باألداة�املالية�الفردية�أو�مصدرها�أو�عن�طر�ق�العوامل�ال��
 ة�املتداولة����السوق.املالية�املماثل
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات�القوائم�املالية

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 املخاطر�ال�شغيلية�-٤

أو�ألا��اص�أو�ألانظمة�أو�من�ألاحداث�ا��ارجية.�و��دف�البنك�إ���إدارة�املخاطر�ال�شغيلية����ا��سارة�الناتجة�عن�العمليات�الداخلية�غ���ال�افية�أو�الفاشلة�
 ٣هذه�املخاطر�بما�يتما����مع�أفضل�املمارسات�واستعدادا�لتنفيذ�اتفاقية�بازل�

طر�ال�امنة����العمليات�وألا�شطة�يدير�البنك�املخاطر�ال�شغيلية�من�خالل�تحديد�املخاطر�وتقييمها�ومراقب��ا�والتحكم�ف��ا�والتخفيف�من�حد��ا،�ومراجعة�املخا
ية.�وُتراجع�سياسات�م�افحة�رهابأو�تمو�ل�ألا�شطة�إلا �موالواملنتجات�التجار�ة�من�خالل�الاس�شارات�الداخلية.�يتم�تطو�ر�العمليات�التجار�ة�للبنك�ملنع�غسل�ألا 

طر�ال�شغيلية����الفروع�بانتظام�لضمان�الامتثال�ال�امل�للمتطلبات�التنظيمية�املحلية�وأفضل�املمارسات�الدولية.�و�راقب�البنك�بانتظام�خسائر�املخا�موالغسل�ألا 
ملياته�التجار�ة.�كما�يؤكد�البنك�ع���و�قدم�تقار�ر�ع��ا�إ���إلادارة�العليا.�وكجزء�من�حالة�الرقابة�الداخلية،�يحتفظ�البنك�بوثائق��افية�إلجراءات�الرقابة�ع���ع

 ا��اجة�إ���الفصل�املناسب�ب�ن�املهام�والتفو�ض�املستقل����جميع�ألا�شطة�التجار�ة.
�احتياطية��افية�و�تم�إجراء�تدر�بات� �ا��فاظ�ع���مرافق �و�تم ����حالة�ال�وارث. �استمرار�ة�ألاعمال�لدعم�العمليات�التجار�ة إ���دور�ة.�باإلضافة�تم�وضع�خطة

 ذلك،�يرتب�البنك�أيضا��غطية�تأمي�ية�ل��د�من�ا��سائر�املحتملة�فيما�يتعلق�باملخاطر�ال�شغيلية.
�ال �للتدفقات �املستمرة �املراقبة �خالل �من �متاحة �اق��اض �و�سهيالت ��افية �نقدية �احتياطيات �ع�� �ا��فاظ �خالل �من �مخاطر�السيولة �الفعلية�يدير�البنك نقدية

 �خ�استحقاق�ألاصول�وا��صوم�املالية.واملتوقعة�ومطابقة�توار 
 إدارة�رأس�املال�-٢٩

 رأس�املال�التنظيمي
 ر�ية�املتحدةيحدد�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�و�راقب�متطلبات�رأس�املال�للبنوك�وفروع�البنوك�ألاجن�ية�العاملة����دولة�إلامارات�الع

،��شأن�اللوائح�املتعلقة�با��د�ألاد�ى�لرأس�املال�للبنوك�الصادرة�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�٢٠٢١أبر�ل��٢٥بتار�خ��١٢/٢٠٢١من�التعميم�رقم��٣وفقا�للمادة�
مليون�درهم�ع���مستوى�الفروع�ورأس�مال�مؤهل�ال�يقل��١٠٠املتحدة�املركزي،�يجب�ع���فروع�البنوك�ألاجن�ية�ا��فاظ�ع���رأس�مال�ُمسدد�بال�امل�ال�يقل�عن�

 أو�ما��عادلها�ع���مستوى�الكيان.�إمارا�يهم�مليار�در �٢عن�
 ٣�سبة�رأس�املال�التفاقية�بازل�

الصادرة�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي.�ودخلت�هذه�التوج��ات��٣يحسب�البنك��سبة�الكفاية�الرأس�مالية�بما�يتما����مع�إرشادات�اتفاقية�بازل�
فصاعدا.�و�موجب�هذه�اللوائح،�يتم�رصد�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�رأس�املال��٢٠١٧ع�شرط�إلابالغ�ألاول�اعتباًرا�من�د�سم���م�٢٠١٧ف��اير��١ح���التنفيذ�اعتباًرا�من�

 رأس�املال.�إجما��ع���ثالثة�مستو�ات،�و���ألاسهم�املش��كة�من�الفئة�ألاو���والفئة�ألاو���و 
 يتم�تحليل�رأس�املال�التنظي���للبنك�إ���فئات�مختلفة:

i-� ألاسهم�العادية�سهم�العادية�من�الفئة�ألاو���وال���تتضمن�ألاسهم�العادية�الصادرة�عن�البنك،�عالوة�إصدار�ألاسهم�الناتجة�عن�إصدار�الص�وك�املدرجة�ألا���
���ع��ا،�وحصة�ألاقلية،�وال���ت�ون�مؤهلة�املف�ألاخرى من�الفئة�ألاو��،�وألار�اح�املحتجزة،�والاحتياطيات�القانونية،�والدخل�الشامل�آلاخر�امل��اكم�والاحتياطيات�

بما����ذلك�ألاصول�الضر��ية�املؤجلة�املطبقة����حساب�ألاسهم�العادية�من��ألاخرى لإلدراج����ألاسهم�العادية�من�الفئة�ألاو����عد�ا��صومات�للتعديالت�التنظيمية�
 الفئة�ألاو��

ii-��ص�وك�رأس�املال�غ���العادية�املؤهلة�رأس�املال�إلاضا���من�الفئة�ألاو���الذي�يتألف�من 
iii-��رأس�املال�لألسهم�العادية�من�الفئة�ألاو���ورأس�املال�إلاضا���من�الفئة�ألاو��.�إجما��رأس�املال�من�الفئة�ألاو��،�وهو 
iv-��ألاصول�املر��ة�بمخاطر�الائتمان)،��٪�من١٫٢٥رأس�املال�من�الفئة�الثانية،�والذي�يتضمن�مخصصات�عامة�(مخصص�جما���النخفاض�القيمة�يخضع���د

 ع���س�يل�املثال�قرض�تا�ع.�٢وص�وك�حقوق�امللكية�الدائمة،�غ���املدرجة����رأس�املال�من�الفئة�ألاو���والص�وك�املؤهلة�إلدراجها����الفئة�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١املن��ية����للسنة�
 )تتمة(إدارة�رأس�املال��-٢٩

املقدمة�بموجب�)�٪�ل�ل�احتياطي٢٫٥بحد�أق�����-احتياطي�حفظ�رأس�املال�واحتياطي�رأس�املال�ملواجهة�التقلبات�الدور�ة�(الاحتياطيات�إلاضافية�لرأس�املال�
 .٪٧وهو��١تز�د�عن�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�حقوق�امللكية�العادية�املستوى��٣إرشادات�بازل�
� �لعام �٢٠٢١بال�سبة �عند �املال �رأس �حفظ �احتياطي �ع�� �ا��فاظ ،٢٫٥� �املال �رأس �أساس �من ٪)٢٠٢٠� :٢٫٥٪� �التقلبات�). �ملواجهة �املال �رأس �احتياطي ��سري لم

 .٢٠٢١الدور�ة��عد�ول�س�مطلوً�ا�لالحتفاظ�به�لعام�
 ).٪١٠٠:�٢٠٢٠(٪�للسنة�١٠٠اح�ساب�قيمة�التعديل�التنظي���فيما�يتعلق�بأصل�الضر�بة�املؤجلة،�يطبق�البنك��لغرض

� �رقم �التعميم ��� �عليه �النحو�املنصوص �الكب���ع�� �املديونية �حد �يتجاوز �الذي �املبلغ �كذلك �البنك �يخصم �التنظيمية، �التعديالت �من ��٣٢/٢٠١٣كجزء �١١بتار�خ
ية�اللوائح�ا��اصة�بمراقبة�حدود�املديونية�الكب���و�عديالته�وجدول�ا��د�ألاق������دود�املديونية�الكب���الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر��شأن��٢٠١٣نوفم���

�املتحدة�املركزي  �إمارا�يدرهم��١تحصيل��شأن�املديونيات�الكب��ة�وال��ك��ات�الائتمانية�فوق�ا��دود،�يلزم��٢٠١٨أكتو�ر��١بتار�خ��٢٢٦/٢٠١٨وفًقا�لإلخطار�رقم�.
 .يتجاوز�حد�املديونية�الكب���املحدد�إمارا�يل�ل�درهم�)�رسوم�إضافية�لرأس�املال(كرأس�مال�

يتم��عر�ف�.�تتضمن�مخاطر�الائتمان�مخاطر�داخل�وخارج�امل��انية.�ترجيح�البنك�ألاصول�املر��ة�باملخاطر�ع���أساس�مخاطر�الائتمان�والسوق�وال�شغيل�ال�س�ية
خاطر�الديون�السوق�ع���أ��ا�مخاطر�ا��سائر����داخل�وخارج�امل��انية�العمومية�الناتجة�عن�التحر�ات����أسعار�السوق�و�شمل�مخاطر�أسعار�الفائدة�وم�مخاطر 

لناتجة�عن�عدم�كفاية�أو�فشل�يتم��عر�ف�مخاطر�ال�شغيل�ع���أ��ا�مخاطر�ا��سارة�ا.�ألاجن�ية�ومخاطر�املديونية���قوق�امللكية�ومخاطر�السلع�ومخاطر�ا��يارات
 .ي�بع�البنك�ن���القياس�املوحد�ملخاطر�الائتمان�والسوق�وال�شغيل�وفًقا�ملتطلبات�بازل .�العمليات�الداخلية�أو�ألا��اص�أو�ألانظمة�أو�من�ألاحداث�ا��ارجية

الذي�تم��شره����وقت�سابق����أبر�ل��١٧٣٣/٢٠٢٠�رقم�إلاشعار (س�املال�،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�تحديًثا�ملعاي���كفاية�رأ٢٠٢٠���نوفم���
بموجب�إلاشعار�املنقح،�من�املتوقع�أن�تنفذ�البنوك�متطلبات�معاي���رأس�املال��ش�ل�تدر����مما�س�سمح��CBUAE/BSSD/N/2020/4980�ع���رقم�إلاشعار �٢٠٢٠

 .١٩-�وفيدللبنوك�بتطبيق�اللوائح�ا��ديدة�دون�إثقال��اهلها�خالل�
 .٪�دون�عواقب�رقابية١٠٠٪�ومخزن�الاستقرار�املح���املؤقت�يصل�إ���٦٠يمكن�للبنوك�الاستفادة�من�احتياطي�حفظ�رأس�املال�بحد�أق�����-
.�٩الدو���للتقار�ر�املالية���سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�بتطبيق�عامل�التصفية�الاح��ازي�ع���مخصصات�ا��سارة�املتوقعة�وفًقا�للمعيار �-

ع���رأس�املال�التنظي������ضوء�التقلبات�املتوقعة��س�ب�أزمة��٩��دف�عامل�التصفية�الاح��ازي�إ���تقليل�تأث���أح�ام�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
 .١٩-�وفيد�

� �الدعم �مخطط �برنامج �عن �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �أعلن ��� �الشامل �املس��دف ��١٥الاقتصادي �الدعم��٢٠٢٠مارس �مخطط �برنامج ونقح
� ��� �املس��دف ��٦الاقتصادي �إلا ٢٠٢٠أبر�ل �للبنوك ��سمح �مما �و�ماراتي، �الرئ�سية �الفائدة �تأجيل �خالل �من �وتمر�ر�املزايا �ت�لفة �بدون �تمو�ل �إ�� �بالوصول �/و��/ة

تار�خ�التقر�ر،�لم��ستخدم�البنك�منحة�لتمديد��سهيالت�التمو�ل�ذات�الت�لفة�الصفر�ة�هذه����إطار�برنامج�مخطط�ومع�ذلك،�كما����.�وتأجيل�الفائدة�لعمال��ا
 .الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل�ولكنه�طبق�سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل�إلالك��ونية�بدًال�من�ذلك

 :�كما�ي���٣السنة�بموجب�بازل���ان�مركز�رأس�املال�التنظي���للبنك������اية
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

    أساس�رأس�املال
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٫٥٦٨  ٤٥٣٬٢٩٦ الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٢٬١٠١٬١٣٥ ألار�اح�املحتجزة

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٥٥٤٬٤٣١ )قبل�ا��صومات�التنظيمية(�١رأس�مال�حقوق�امللكية�العادية�املستوى�
    ا��صومات�التنظيمية

 )٢٧٨٬٨٣١(  )٣٥٣٬٤٥٩( ألاصول�الضر��ية�املؤجلة
 -                      )١٠٨٬٢٢٦( املبلغ�يتجاوز�عتبة�املديونية�الكب��ة

 ٣٬٤٧٦٬٣٣٥  ٣٬٠٩٢٬٧٤٦ )أ(�عد�التعديالت�الانتقالية��١إجما���رأس�مال�حقوق�امللكية�العادية�املستوى�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 )تتمة(إدارة�رأس�املال��-٢٩

� 

 -  - املستوى�ألاول رأس�مال�إضا���من�

 -  - التعديالت�الانتقالية

 -  - )ب(إجما���رأس�املال�إلاضا���من�املستوى�ألاول��عد�التعديالت�الانتقالية�

 ٣٬٤٧٦٬٣٣٥  ٣٬٠٩٢٬٧٤٦ )ب+�أ�=�ج�(رأس�املال�من�املستوى�ألاول��إجما��

 ٩٥٬٤٤٣  ٦٥٬٤٣٨ مخصص�انخفاض�قيمة�القروض�والسلف�املقدمة

 -  - الانتقالية�التعديالت

 ٩٥٬٤٤٣  ٦٥٬٤٣٨ )د(رأس�املال�من�املستوى�القا�ي��عد�التعديالت�الانتقالية�

 ٣٬٥٧١٬٧٧٨  ٣٬١٥٨٬١٨٤ )د+�ج�=�ه�(قاعدة�رأس�املال��إجما��

    ألاصول�املر��ة�باملخاطر

 ٧٬٦٣٥٬٤٢٦  ٥٬٢٣٥٬٠٥٣ مخاطر�الائتمان

 ١٬٠٤٨٬٤٣٦  ١٬٠٢٠٬٣٩٣ مخاطر�السوق 

 ٥٣٤٬٣١٤  ٤١٩٬٢٥٣ ال�شغيليةاملخاطر�

 ٩٬٢١٨٬١٧٦  ٦٬٦٧٤٬٦٩٩ ألاصول�املر��ة�باملخاطر�إجما��

 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ �سبة�رأس�املال

 �سب�رأس�املال أد�ي�املتطلبات �سب�رأس�املال أد�ي�املتطلبات 

 %٣٨٫٧٥ %١٠٫٥٠ %٤٧٫٣١ %١٠٫٥٠ رأس�املال�إجما��أ.��سبة�

 %٣٧٫٧١ %٨٫٥٠ %٤٦٫٣٣ %٨٫٥٠ ب.��سبة�رأس�املال�من�املستوى�ألاول 

 %٣٧٫٧١ %٧٫٠٠ %٤٦٫٣٣ %٧٫٠٠ ج.��سبة�حقوق�امللكية����رأس�املال�من�املستوى�ألاول 

 %٢٨٫٢٥ %٢٫٥٠ %٣٦٫٨١ %٢٫٥٠ احتياطي�حفظ�رأس�املال�متاح�ملتطلبات�ا��فظ�املؤقت.�د

 

 تخصيص�رأس�املال

�إ���حد�كب��� �مدفوعة�بتحس�ن�العائد�املحقق�ع���رأس�املال�املخصصُيخصص�رأس�املال�ب�ن�عمليات�وأ�شطة�محددة �عتمد�مبلغ�رأس�املال�.

تتم�عملية�تخصيص�رأس�املال�لعمليات�وأ�شطة�محددة��ش�ل�مستقل�عن�.�املخصص�ل�ل�عملية�أو��شاط��ش�ل�أسا����ع���رأس�املال�التنظي��

 .��اجةاملسؤول�ن�عن�العملية�وتخضع�للمراجعة�من���نة�ألاصول�وا��صوم�حسب�ا

ع���الرغم�من�أن��عظيم�العائد�ع���رأس�املال�املعدل�حسب�املخاطر�هو�ألاساس�الرئ�����املستخدم����تحديد�كيفية�تخصيص�رأس�املال�داخل�

�ألاخرى �شطة�يؤخذ�كذلك�أوجه�التآزر�مع�العمليات�وألا.�البنك�لعمليات�أو�أ�شطة�معينة،�إال�أنه�ال��عت���ألاساس�الوحيد�املستخدم����اتخاذ�القرار

تتم�مراجعة�سياسات�الفروع�فيما�يتعلق�.�ومالءمة�ال�شاط�مع�ألاهداف�الاس��اتيجية�طو�لة�املدى�للبنك�ألاخرى ���الاعتبار�وتوافر�إلادارة�واملوارد�

 .�بإدارة�رأس�املال�وتخصيصه�بانتظام
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 التدفقات�النقديةقائمة�

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم�-٣٠

 .�بقتحديد�ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم�ع���أساس�ف��ة�الاستحقاق�ال��ائية�أو�ف��ات�إعادة��سع���الفوائد����تار�خ�التقر�ر،�أ��ما�أس
أش�ر�ح����٣من�  ش�ور �٣أقل�من� ٢٠٢١د�سم����٣١كما����

 سنة�واحدة
عدم�تحمل�  أك���من�سنة 

 الفائدة
 إلاجما�� 

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

النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�
 إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

١٠٬٥٩٦٬٤١٤  ٢٥٦٫٨٢٩  -  -  ١٠٬٣٣٩٬٥٨٥ 

مستحق�من�املركز�الرئ�����
 وفروعه�خارج�البالد

-  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٣٤  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 

 ١٬٠٥١٬٢٠٣  ١٬٠٥١٬٢٠٣  -  -  - مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬٢٩٨٫٩٤٠  -  ٧٨٬١٠٢  ٤٬٣٤٥  ٢٬٢١٦٬٤٩٣ القروض�والسلف�املقدمة

 ٦٩٧٬٣٥٢  ٦٩٧٬٣٥٢  -  -  - أصول�أخرى 
 ٢١٬٠٢٧  ٢١٬٠٢٧  -  -  - املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ١٥٬٧٣٤٬٨٧٠  ٣٬٠٩٦٬٣٤٥  ٧٨١٠٢  ٤٬٣٤٥  ١٢٬٥٥٦٬٠٧٨ إجما���ألاصول 
          ا��صوم

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  ٣٬٧٢٧٬١٧٩  -  ١٠٧٬٠٠٠  ٢٬٩٤٨٬٣٧٢ مستحق�لبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  ١٬٥٨١٬٩٦١  ٧٢٫٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ١٬١٤٦٬٣١١ ودا�ع�العمالء

مستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�
 ���ا��ارج

٢٬٠٠٥٫٠٥٦  -  -  ١٧٩٫٨٥٨  ١٬٨٢٥٬١٩٨ 

 ١٠٩٬٤٢٥  ٩٥٬٢٧٩  -  -  ١٤٬١٤٦ خصوم�أخرى 
 ١٢٬١٨٠٬٤٣٩  ٥٬٤٠٤٬٤١٩  ٧٢٫٠٨٢  ٧٦٩٫٩١١  ٥٬٩٣٤٬٠٢٧ إجما���ا��صوم

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١  )٢٬٣٠٨٬٠٧٤(  ٦٬٠٢٠  )٧٦٥٬٥٦٦(  ٦٬٦٢٢٬٠٥١ فجوة�سعر�الفائدة
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص�:يتمثل���

 ٤٥٣٬٢٩٦         الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬١٠١٬١٣٥         ألار�اح�املحتجزة

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١         إجما���حقوق�امللكية
 

أش�ر�ح����٣من�  ش�ور �٣أقل�من� ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����
 سنة�واحدة

 جما��إلا   الفائدةعدم�تحمل�  أك���من�سنة 

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

النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�إلامارات�
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٧٠٬٩٧١  -  -  ٢٬٤٩٨٬٠٠٢ 

املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�مستحق�من�
 البالد

-  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ 

 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  -  -  - مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬١٧٥٬٤٤١  -  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ القروض�والسلف�املقدمة

 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٤٢٬٤٩٠  -  -  - أصول�أخرى 
 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  -  -  - املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 
١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٥٬٦٧١٬١٠٨  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٣٬٣٠٦٬١٧٣ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم��-٣٠

          ا��صوم
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٧٣٤٬٣١٢  -  ٨٠٬٠٠٠  ٢٬٢٩٣٬٦٤٥ أخرى مستحق�لبنوك�

 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٨٢٢٬٨٨٤  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬١١٥٬٢٥٠ ودا�ع�العمالء
 ٨٢٩٬٤٨١  ٤٢٬٨١٤  -  ١٨٩٬٨٧٢  ٥٩٦٬٧٩٥ مستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه����ا��ارج

 ١٩٢٬٢٥١  ١٦٣٬٥٠١  ٢١٬٦٦٢  ٧٬٠٨٨  - خصوم�أخرى 
 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٬٧٦٣٬٥١١  ١٢٧٬٢٣٥  ٦٩٢٬٩٤٩  ٤٬٠٠٥٬٦٩٠ ا��صوم�إجما��

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٩٠٧٬٥٩٧  ٧٠٦٬٢٦٣  )١٥٩٬١٧٧(  )٦٩٩٬٥١٧( فجوة�سعر�الفائدة

          :يتمثل���
          

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬٥٦٨         الاحتياطي�القانو�ي

 ٢٬٣١٠٬٥٩٨         ألار�اح�املحتجزة
 ٣٬٧٥٥٬١٦٦         حقوق�امللكية�إجما��

 إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا���-٣١

����أزمة��شر�ة�و��ية�غ���مسبوقة�و�سب�ت�إلاجراءات�الالزمة�الحتواء�الف��وس����حدوث�ر�ود�اقتصادي�١٩-�وفيد��س�ب ���ح�ن�خففت��عض�البلدان�من�.

� ��عض �و�� �تدر�جًيا، �التخفيف ��ان �املتجددإلاغالق، �املرض �تف��� �مع �للتعامل �تداب���صارمة �فرض �إعادة �عل��ا ��ان �ا��االت، �وارتفعت�. �الائتمان �هوامش قفزت

 .التقلبات�إ���مستو�ات�تذكرنا�باألزمة�املالية�العاملية�مع�التدهور�الكب������سيولة�السوق 

 ع���البنك�١٩-كوفيدتأث���

� �ألزمة �١٩-�وفيداستجابة �مراقبة �البنك �يواصل �ال���، �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطط �باستخدام �لها �والاستجابة �والتمو�ل �السيولة �متطلبات جميع

����.��عكس�املخططات�الاقتصادية�ا��الية سيواصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�الس�يعاب�التأث���املحتمل�لالضطراب�ا��ا���كما

 .٢٠٢١د�سم����٣١��اية�

 إلاجراءات�ال���يتخذ�ا�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

إ���حد�كب����س�ب�نقص�السيولة����أسواق�ال��فيه��٢٠٢٠���مارس�وأوائل�أبر�ل�١٩-�وفيدة�بالضغوط�العاملية����ألاسواق�الناجمة�عن�ماراتيشعرت�البنوك�إلا 

 .عدم�اليق�ن��شأن�املوارد�املالية����ومات�دول�مجلس�التعاون�ا��لي���الغنية�بالنفطكما�أدى�انخفاض�أسعار�النفط�إ���حالة�من�.�ألاجن�ية

� �ألزمة �الاقتصادية �التداعيات �ت��م �املتوقع ��سرعة�١٩-�وفيدمن �وتطورها �تداب���تحف���مالية�. �العالم �أنحاء �جميع ��� �وا���ومات �التنظيمية �الهيئات أدخلت

�أ.�واقتصادية�للتخفيف�من�تأث��ها مليار�درهم�إمار�ي��٢٥٦علن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�عن�كث���من�إلاجراءات�وا��وافز�ال���بلغ�مجموعها�كما

 .ملساعدة�البنوك����دعم�القطاعات�الاقتصادية�وألافراد�املتأثر�ن���ذه�ألازمة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة

�امل �العر�ية�املتحدة �ال���تأثرت��شدة�بأزمة�اعتمد�مصرف�إلامارات �إ���الاقتصاد�وخاصة�القطاعات �الائتمان �اس�باقًيا�لضمان�تدفق أعلن�.�١٩-�وفيدركزي�ن�ً�ا

وتنقيح�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف��٢٠٢٠مارس��١٥مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�عن�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل����

ح���تار�خ�التقر�ر،�لم�.�وتأجيل�الفائدة�لعمال��ا�/ة�بالوصول�إ���تمو�ل�بدون�ت�لفة�وتمر�ر�املزايا�بتأجيل�الفائدة�أو�ماراتي،�مما��سمح�للبنوك�إلا ٢٠٢٠أبر�ل��٦���

�التمو�لية����إطار�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�ول �ذلك�نفذ�مخطط��ستخدم�البنك�منحة�لتمديد�هذه�الت�لفة�الصفر�ة�لل�سهيالت كن�بدًال�من

 .�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 املالتداب���تحف���السيولة�ورأس�
�كب�� �حد �إ�� �املصر�� �القطاع �وراء �حالًيا �السابق �العام �من �ألاول �ا��زء �خالل �الو�اء �سب��ا �ال�� �الشديدة �السيولة ��عت���ضغوط �ألسعار�. �التدر��� �التعا�� ساعد

���الوقت�املناسب�القطاع��ر�ية�املتحدة�املركزي النفط�و���السيولة�من�البنوك�املركز�ة����جميع�أنحاء�العالم�وخاصة�إلاجراءات�ال���اتخذها�مصرف�إلامارات�الع
مع�أزمة�السيولة�املفاجئة�خالل�العام�املا����منتصف�مارس،�اتخذ�البنك�خطوات�متعددة�لتنفيذ�إلاجراءات�املطلو�ة�.�املصر������التغلب�ع���املخاوف�ألاولية

متطلبات�الاحتياطي�مقابل�أرصدة�ا��سابات��إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �كما�خفض�مصرف.�ملعا��ة�الوضع�ا��ا���مع�تحديثات�منتظمة�للمكتب�الرئ����
�مما�وفر�دفعة�فور�ة�لسيولة�البنوك�إلا ٢٠٢٠ا��ار�ة�وحسابات�التوف������أبر�ل� �ةماراتي، �العر�ية�املتحدة�املركزي . �إلامارات ا��د�ألاد�ى�ملعدالت��خفض�مصرف

� �ألا (السيولة �و�سبة �السيولة ��غطية �املؤهلة�سبة �السائلة �صول (� �ب�سبة �الطر�قة ���ذه �املحررة �السيولة �من �باالستفادة �للبنوك �٪٣٠للسماح �ب�ن�. �ا��مع وساعد
إ���جانب�إلادارة�ا��كيمة�للسيولة�من�البنك�ع���ضمان�قدرة�البنك�ع���تلبية�متطلبات��إلاجراءات�املذ�ورة�أعاله�من�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 .ات�املصرفية�لعمالئه��ش�ل�فعال�دون�انقطاع�خالل�ف��ة�طو�لة�من�انخفاض�الوصول�إ���أسواق�التمو�ل�ألاجن��ا��دم
التمو�ل�ومخاطر�رأس�املال�وملف�النظام�املصر���آخذة����التطور�وتخضع�للمراقبة�املستمرة،�حيث�تتدخل�ا���ومات�����/�عت���تأث��ات�هذه�ألازمة�ع���السيولة�

تداب���التحف���التالية�املتعلقة��قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي .�ء�العالم�لتقديم�تداب���تحف���مختلفة�للتخفيف�من�آلاثار�السلبية�لألزمةجميع�أنحا
�البنوك�من �الاضطراب�وتمك�ن �خالل�هذا �املتحدة �إلامارات�العر�ية �املال�لدعم�الصناعة�املصرفية��� �ورأس �الصلة�بمخطط��بمتطلبات�السيولة �ذات �املزايا نقل

 :الدعم�الاقتصادي�املس��دف��ش�ل��امل�إ���العمالء�ال��ائي�ن
-�� �السيولة�ب�سبة �املتحدة�املركزي�متطلبات�مخفضة�ل��فاظ�ع���ا��د�ألاد�ى�من��سبة��غطية وا��د�ألاد�ى�)�٪١٠٠من�(٪�٧٠يمتلك�مصرف�إلامارات�العر�ية

�٩٥ملخازن�السيولة�التنظيمية��جما��يقدر�إلاصدار�إلا ).�٪١٠من�(٪�٧وا��د�ألاد�ى�ل�سبة�ألاصول�السائلة�املؤهلة�من�)�٪١٠٠ن�م(٪�٩٠ل�سبة�صا���التمو�ل�ب�سبة�
 .يمكن�استخدام�هذه�السيولة�للتعو�ض�عن�تأث���ترحيل�الضمانات�ال���يتطل��ا�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف.�إمارا�يمليار�درهم�

-�� �إلا لتحس�ن �املصر�� �النظام ��� �إ���مارا�يالسيولة �البنوك ���ميع �الطلب �تحت �للودا�ع �الاحتياطي �متطلبات �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �خفض ،
اءات�رأس�املال�والسيولة�ة���ميع�إجر جماليتبلغ�القيمة�إلا .�مارا�يمليون�سيولة�إضافية�للقطاع�املصر���إلا �٦١٪�وال���من�املتوقع�أن�تصدر�٧٪�إ���١٤النصف�من�

�املركزي� �املتحدة �العر�ية �إلامارات لدولة�إلامارات��جما��٪�من�الناتج�املح���إلا ١٧،�أي�ما�يقرب�من�إمارا�يمليار�درهم��٢٥٦املذ�ورة�أعاله�وال���اعتمدها�مصرف
 .العر�ية�املتحدة

ن��،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�متطلًبا�جديًدا���ميع�البنوك�لتطبيق�مر���ملواجهة�التقلبات����ألاسواق�املالية�وتأث��ها�ع���رأس�املال�ألاج�-
�املتوقعة �الائتمان �خسارة �مخصصات �تخص �ال�� �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �ع�� �اح��ازي .� �مقارنًة �املخصصات ��� �ز�ادة س�تم��٢٠١٩د�سم����٣١أي

 .٢٠٢٤د�سم����٣١تدر�جيا�خالل�ف��ة�خمس�سنوات�ت�ت�������٩ال�التنظي���ب�نما�س�تم�إضافة�مخصصات�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�إضاف��ا�جزئًيا�إ���رأس�امل
٪�٦٠امية�ب�سبة�النظ�سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�باالستفادة�من�املخزن�املؤقت�ل��فاظ�ع���رأس�املال�والبنوك�املحلية�ذات�ألاهمية�-
 .٢٠٢١د�سم����٣١٪�ع���التوا���ح���١٠٠و

 .ع���املدى�القص��،�إال�أ��ا�ستخفف�من�ألاثر�السل���طو�ل�املدى�للو�اء�١٩-�وفيدع���الرغم�من�عدم�شمول�التداب���املذ�ورة�أعاله�وال�تتصدى�تماًما�لتأث���
� �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك �يواصل �ألازمة، �لهذه ��عكس�استجابة �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطة �بتطبيق �لها �والاستجابة �والتمو�ل السيولة

 .كما����تار�خ�التقر�ر،�ال�تزال�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�للبنك�قوً�ا�و���وضع�جيد�الس�يعاب�تأث���الاضطراب�ا��ا��.�املخططات�الاقتصادية�ا��الية
  خسارة�الائتمان�املتوقعةع���معيار��١٩-كوفيدتأث���

يمتلك�البنك�حوكمة�.�تقدير�خسارة�الائتمان�املتوقعة�بناًء�ع���الظروف�الاقتصادية�ا��الية�واملتوقعة�٩يتطلب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
� �للتقار�ر�املالية ����جميع�ألاوقاتوتقديرات�ا��سائر�الا �٩قو�ة�لضمان�مالءمة�إطار�املعيار�الدو�� �ئتمانية�املتوقعة�الناتجة ع���وجه�التحديد،�يتم�إلاشراف�ع���.

بمشاركة�املدير�إلاقلي���و��نة�الائتمان��٩من���نة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٩جميع�جوانب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
ا��سائر�الائتمانية��٩يراجع�البنك�ع���هذه�ال��نة�مدى�مالءمة�املدخالت�واملن��ية�للمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�.�املخاطر�وإدارة�الشؤون�املاليةإلاقليمية�وإدارة�

 .�ع���أساس�مستمر�٩يار�الدو���للتقار�ر�املالية�ذات�الصلة�املتعلقة�باملع�ألاخرى واملسائل��٩املتوقعة�وفعالية�وموثوقية�التقار�ر�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�
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 .ات�املصرفية�لعمالئه��ش�ل�فعال�دون�انقطاع�خالل�ف��ة�طو�لة�من�انخفاض�الوصول�إ���أسواق�التمو�ل�ألاجن��ا��دم
التمو�ل�ومخاطر�رأس�املال�وملف�النظام�املصر���آخذة����التطور�وتخضع�للمراقبة�املستمرة،�حيث�تتدخل�ا���ومات�����/�عت���تأث��ات�هذه�ألازمة�ع���السيولة�

تداب���التحف���التالية�املتعلقة��قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي .�ء�العالم�لتقديم�تداب���تحف���مختلفة�للتخفيف�من�آلاثار�السلبية�لألزمةجميع�أنحا
�البنوك�من �الاضطراب�وتمك�ن �خالل�هذا �املتحدة �إلامارات�العر�ية �املال�لدعم�الصناعة�املصرفية��� �ورأس �الصلة�بمخطط��بمتطلبات�السيولة �ذات �املزايا نقل

 :الدعم�الاقتصادي�املس��دف��ش�ل��امل�إ���العمالء�ال��ائي�ن
-�� �السيولة�ب�سبة �املتحدة�املركزي�متطلبات�مخفضة�ل��فاظ�ع���ا��د�ألاد�ى�من��سبة��غطية وا��د�ألاد�ى�)�٪١٠٠من�(٪�٧٠يمتلك�مصرف�إلامارات�العر�ية

�٩٥ملخازن�السيولة�التنظيمية��جما��يقدر�إلاصدار�إلا ).�٪١٠من�(٪�٧وا��د�ألاد�ى�ل�سبة�ألاصول�السائلة�املؤهلة�من�)�٪١٠٠ن�م(٪�٩٠ل�سبة�صا���التمو�ل�ب�سبة�
 .يمكن�استخدام�هذه�السيولة�للتعو�ض�عن�تأث���ترحيل�الضمانات�ال���يتطل��ا�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف.�إمارا�يمليار�درهم�

-�� �إلا لتحس�ن �املصر�� �النظام ��� �إ���مارا�يالسيولة �البنوك ���ميع �الطلب �تحت �للودا�ع �الاحتياطي �متطلبات �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �خفض ،
اءات�رأس�املال�والسيولة�ة���ميع�إجر جماليتبلغ�القيمة�إلا .�مارا�يمليون�سيولة�إضافية�للقطاع�املصر���إلا �٦١٪�وال���من�املتوقع�أن�تصدر�٧٪�إ���١٤النصف�من�

�املركزي� �املتحدة �العر�ية �إلامارات لدولة�إلامارات��جما��٪�من�الناتج�املح���إلا ١٧،�أي�ما�يقرب�من�إمارا�يمليار�درهم��٢٥٦املذ�ورة�أعاله�وال���اعتمدها�مصرف
 .العر�ية�املتحدة

ن��،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�متطلًبا�جديًدا���ميع�البنوك�لتطبيق�مر���ملواجهة�التقلبات����ألاسواق�املالية�وتأث��ها�ع���رأس�املال�ألاج�-
�املتوقعة �الائتمان �خسارة �مخصصات �تخص �ال�� �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �ع�� �اح��ازي .� �مقارنًة �املخصصات ��� �ز�ادة س�تم��٢٠١٩د�سم����٣١أي

 .٢٠٢٤د�سم����٣١تدر�جيا�خالل�ف��ة�خمس�سنوات�ت�ت�������٩ال�التنظي���ب�نما�س�تم�إضافة�مخصصات�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�إضاف��ا�جزئًيا�إ���رأس�امل
٪�٦٠امية�ب�سبة�النظ�سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�باالستفادة�من�املخزن�املؤقت�ل��فاظ�ع���رأس�املال�والبنوك�املحلية�ذات�ألاهمية�-
 .٢٠٢١د�سم����٣١٪�ع���التوا���ح���١٠٠و

 .ع���املدى�القص��،�إال�أ��ا�ستخفف�من�ألاثر�السل���طو�ل�املدى�للو�اء�١٩-�وفيدع���الرغم�من�عدم�شمول�التداب���املذ�ورة�أعاله�وال�تتصدى�تماًما�لتأث���
� �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك �يواصل �ألازمة، �لهذه ��عكس�استجابة �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطة �بتطبيق �لها �والاستجابة �والتمو�ل السيولة

 .كما����تار�خ�التقر�ر،�ال�تزال�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�للبنك�قوً�ا�و���وضع�جيد�الس�يعاب�تأث���الاضطراب�ا��ا��.�املخططات�الاقتصادية�ا��الية
  خسارة�الائتمان�املتوقعةع���معيار��١٩-كوفيدتأث���

يمتلك�البنك�حوكمة�.�تقدير�خسارة�الائتمان�املتوقعة�بناًء�ع���الظروف�الاقتصادية�ا��الية�واملتوقعة�٩يتطلب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
� �للتقار�ر�املالية ����جميع�ألاوقاتوتقديرات�ا��سائر�الا �٩قو�ة�لضمان�مالءمة�إطار�املعيار�الدو�� �ئتمانية�املتوقعة�الناتجة ع���وجه�التحديد،�يتم�إلاشراف�ع���.

بمشاركة�املدير�إلاقلي���و��نة�الائتمان��٩من���نة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٩جميع�جوانب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
ا��سائر�الائتمانية��٩يراجع�البنك�ع���هذه�ال��نة�مدى�مالءمة�املدخالت�واملن��ية�للمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�.�املخاطر�وإدارة�الشؤون�املاليةإلاقليمية�وإدارة�

 .�ع���أساس�مستمر�٩يار�الدو���للتقار�ر�املالية�ذات�الصلة�املتعلقة�باملع�ألاخرى واملسائل��٩املتوقعة�وفعالية�وموثوقية�التقار�ر�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�
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� �لتف��� �التأث���املحتمل �البنك �١٩-�وفيدراجع �للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �بموجب �والاف��اضات �املدخالت �ضوء��٩ع�� ��� �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية لقياس

غ���مستقر�و�تطور��سرعة����هذه�١٩-�وفيد�ش�ل�عام،�ال�يزال�وضع�.�١٩-�وفيدلم�يالحظ�البنك�أي�تأث���كب���ولكنه�سيواصل�مراقبة�تأث���.�املعلومات�املتاحة

ع���الرغم�من�ذلك،�وإدراً�ا�منه�أنه�من�املتوقع�تأث���تف����املرض�ع���.�ة،�مما�يصعب�عكس�التأث��ات��ش�ل�موثوق����تقديرات�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعةاملرحل

 .ب�ئة�الاقتصاد�الك���بما�ال�يدع�مجاًال�للشك،�يقيم�البنك�باستمرار�قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة

ملستو�ات�عالية�جًدا�من�عدم�اليق�ن�حيث�ال�تتوفر�حالًيا�١٩-�وفيدل�جما��ة�لتقدير�التأث���إلا ع�أي��غي��ات�مجراة�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعيدرك�البنك�خضو 

الائتمانية�املتوقعة�قو�ة�ألنه�تؤدي�أي�تظل�عملية�ا��سائر�.�سوى�القليل�من�املعلومات�التطلعية�املعقولة�والقابلة�للدعم�وال���ٌتحدد�ع���أساسها�هذه�التغي��ات

�مفيد �تأث���اقتصادي �أي �ال�تحمل �وال�� �الائتمان ����ظروف �مبالغة�كب��ة����تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�إ����شديد�غ���ضروري �اق��ح�مجلس�. �عليه، و�ناًء

تحدة�تداب���معينة�إلدارة�تأث���عدم�اليق�ن�الاقتصادي�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�والهيئات�التنظيمية����دولة�إلامارات�العر�ية�امل

 .ا��فاظ�ع���امتثالها�للمعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية

حالة�عدم�اليق�ن�ا��الية�الناشئة�عن��،�أصدر�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�مذكرة�إرشادية�حول�محاسبة�خسائر�الائتمان�املتوقعة����ضوء٢٠٢٠مارس��٢٧���

�١٩-�وفيد .� �للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �أن �ع�� �إلارشادية �املذكرة �ا��سائر�الائتمانية��٩تنص �لتحديد �ن��ها �بتعديل �للم�شآت �و�سمح �ألاح�ام �تطبيق يتطلب

لطر�قة�ال���ٌتنفذ���ا�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ح���آلان�وال���ال�تبقى�قائمة�يوجد�عدد�من�الاف��اضات�والروابط�ال���تؤسس�عل��ا�ا.�املتوقعة����ظروف�مختلفة

 .ال��ستمر�الكيانات����تطبيق�قياس�خسارة�الائتمان�املتوقعة�ا��الية�آلًيا.����الب�ئة�ا��الية

خسارة�الائتمان�املتوقعة����سياق��٩ر�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�توج��ات��شأن�معا��ة�املعيا٢٠٢٠أبر�ل��٢٢���

-�وفيدوأولئك�الذين�تأثروا��ش�ل�كب���ب)�١املجموعة�(�١٩-�وفيدتتطلب�إلارشادات�من�البنوك�تحديد�العمالء�املتأثر�ن�مؤقًتا�و�ش�ل�معتدل�ب.�١٩-�وفيدأزمات�

ج��ات�كذلك�من�البنك�مراجعة�عامل�تحو�ل�الائتمان�ووضع�الس�نار�وهات�و�شغيلها�للتأكد�من�تأث���متغ��ات�تتطلب�التو ).�٢املجموعة�(ع���املدى�الطو�ل��١٩

،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�مز�ًدا�من�إلارشادات�٢٠٢٠أكتو�ر��٢٧���.�اتخذ�البنك�ا��طوات�الالزمة�لالمتثال�لهذه�إلارشادات.�الاقتصاد�الك��

معرفة�ما�إذا��انت�هذه�التأجيالت�مقدمة�بموجب�مخطط�.�إ���املرحلة�الثانية)�٢املجموعة�(�١٩-�وفيدلب�نقل�جميع�ا��سابات�ال���تأثرت��ش�ل�كب���بال���تتط

 .الدعم�الاقتصادي�املس��دف�أو�خارج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف

تقيم�الشر�ات�التغ��ات����مخاطر�التع���ال���تحدث�ع���مدى�العمر�املتوقع�لألداة�املالية�لتقييم�ز�ادة��أن�٩عالوة�ع���ذلك،�يتطلب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�

كيان��س�ند��ل�من�تقييم�ز�ادة�كب��ة����الائتمان�مخاطرة�وقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�إ���املعلومات�املعقولة�والداعمة�املتاحة�لل.�كب��ة����الائتمان�مخاطرة

.�تضع�الكيانات�تقديرات�بناًء�ع���أفضل�املعلومات�املتاحة�حول�ألاحداث�املاضية�والظروف�ا��الية�وتوقعات�الظروف�الاقتصادية.�ون�ت�لفة�أو�جهد�ال�دا���لهد

 .وتداب���الدعم�ا���ومي�الهامة�املتخذة�١٩-�وفيدعند�تقييم�ظروف�الت�بؤ،�ي�ب���النظر����تأث��ات�

�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية،�قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وسلطة�د�ي�ل��دمات�املالية�وهيئة�تنظيم�ا��دمات�املالية�إرشادات�تماشًيا�مع�توج��ات

 :مش��كة�تنص�ع���الاعتبارات�التالية�أثناء�قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة

هذا�هو�ا��ال�كذلك�ح���لو�أدى�.�بحد�ذاته�ز�ادة�كب��ة����تحف���مخاطر�الائتمان����الب�ئة�ا��الية�ال��عت���الوقف�املؤقت�للدفعات�أو�التنازل�عن�خرق�العهد�-

 .،�إذا�تم�تقديمها��غض�النظر�عن�الظروف�الفردية�للمق��ض)ع���س�يل�املثال،�إذا�تم�تخفيض�دفعات�الفائدة�أو�التنازل�ع��ا(التأجيل�إ���خسارة�للبنك�

 .يوًما�����عض�ا��االت�٣٠غ���املعتادة،�تم�دحض�اف��اض�الدعم�الذي�تجاوز�نظًرا�للظروف�ا��الية��-

من�املر���تأثر�املل��مون�.�وأولئك�الذين�يتأثرون��ش�ل�دائم�١٩-�وفيدالبنك�ب�ن�املدين�ن�الذين�من�غ���املحتمل�تأثر�مخاطر�الائتمان�طو�لة�ألاجل��ش�ل�كب���ب�-

 .ُير���النظر����هذه�العوامل�لتحديد�ما�إذا��انت�هناك�حالة�من�مخاطر�الائتمان�طو�لة�ألاجل.��هاالعاملون����صناعات�معينة�أك���من�غ�

 .�عديالت�جوهر�ة�١٩-�وفيدال��عت���معظم�التعديالت�ع���العقود�ن�يجة�ل�-

 

66 
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١�للسنة�املن��ية���
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي

.����الاعتبار�١٩-�وفيديواصل�البنك�تقييم�املق��ض�ن�بحًثا�عن�مؤشرات�أخرى�ع���عدم�الرغبة����السداد،�مع�أخذ�الس�ب�ال�امن�وراء�أي�صعو�ة�مالية��س�ب��

،�أعد�البنك�مارا�يالصادرة�عن�البنك�املركزي�إلا �١٩-�وفيدبالنظر�إ���املعاي���والتوج��ات�املش��كة�فيما�يتعلق�بمخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف����سياق�أزمة�

�إلالك��و�ي�كجزء�من�منح�تداب���إلاغاثة�لدعم�املق��ض�ن �املس��دف �الاقتصادي �الدعم �املس��دف�.�سياسة�مخطط �الدعم�الاقتصادي تم�إعداد�سياسة�مخطط

بمنح�إعفاء��٢٠٢٠مارس��١ن�إلالك��و�ي�ألاو���للعمالء�الذين�لد��م�مخاطر�ائتمانية�جيدة�جًدا�أو�جيدة�أو�مقبولة�أو�تحت�املراقبة�أو�تحت�اهتمام�خاص�اعتباًرا�م

مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�-كجزء�من�سياسة�.�٢٠٢٠د�سم����٣١ستحقة�ح���سلفهم�امل�/أو�الفائدة�ع���قروضهم��/مؤقت�من�دفعات�أصل�الدين�و�

�امل��اكمة� �ا��ا���مع�الفائدة �أو�التجاري �ال����� �جدولة�القرض �أك���من�قسط�ن����قرض�������أو��/إلالك��و�ي�ا��ا��،�يمكن�للمق��ض�إعادة املتأخرات���

 .٢٠٢٢يونيو��٣٠ط�القرض�ح���تجاري�جديد�حيث�يتم�سداد�القرض�ألاول�وتأجيل�قس

حيث�ي�ون�املديونية�املستحق�مضموًنا��ش�ل��٢٠٢٢يمكن�للمق��ض�ن�تأجيل�سداد�الفائدة�بموجب�القروض�التجار�ة�ألي�أو�جميع�ألاقساط�املستحقة�ح���يونيو�

بموجب��يرا�يا��ان�الضمان�إلاضا������الودا�ع�الثابتة�بالر�ال�إلا أينم.��اٍف�مقابل�ضمانات�ملموسة�مثل�الودا�ع�الثابتة�تحت�الرهن�والرهن�العقاري�ع���املمتل�ات

�هو �كما �الثابتة �للودا�ع �املخصصة �الفائدة ��ستمر�استالم �امتياز�البنك، �للدفعات�. ���ا �الاحتفاظ �س�تم �ولكن �التأجيل �ف��ة �خالل �املق��ض �إ�� �إعاد��ا �يتم لن

�أخرى  �ال��امات �بموجب �للمق��ض �املستقبلية �خال. �البنكتخصيصه �لسياسة �وفًقا �العام ���اية �ل �املركزي�. �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �تمديد �مع �ذلك، ومع

،�مدد�البنك�كذلك�سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي�لبعض�العمالء�ح���٢٠٢٢يونيو��٣٠سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�ح���

  .ح����سدد�العمالء�املبلغ�املؤجل�والفائدة�ألاخرى ظ�بدفعات�الفائدة�لهؤالء�العمالء�ضمن�الال��امات�قرر�البنك�الاحتفا.�٢٠٢٢يونيو��٣٠

�٩٠وتأجيل�عرض�الشي�ات�املخصومة�بحد�أق�����٢٠٢٢يونيو��٣٠يمكن�للمق��ض�ن�تأجيل�الفائدة�الشهر�ة�املفروضة�ع����سهيالت�ال��ب�ع���املكشوف�ح���

�مع�التنازل�عن�الفائدة�ا��زائية�للف��ة�املمتدة�٢٠٢١د�سم����٣١يوًما�ولكن����موعد�ال�يتجاوز� �غي��ات�للمق��ض�ن�الذين��/التنازل�عن�رسوم�معا��ة�القرض�.

 .�ستفيدون�من�إلاعفاء�بموجب�املخطط

 تأجيل�السداد

� �الاقتصادي�املس��دف�امل�أمواللم����ب�البنك�أي�مبلغ�من �الدعم تأجيل�السداد�للعمالء�من�الشر�ات�واملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�.�خصصة�لهمخطط

 .بتأجيالت�سداد�مؤقتة�١٩-�وفيدوعمالء�التجزئة�بما�يتما����مع�لوائح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ال���تضمن�دعم�العمالء�املتأثر�ن�ب

 ):�ألاخرى دي�املس��دف�إلالك��و�ي�والتأجيالت�بما����ذلك�مخطط�الدعم�الاقتصا(م��ص�تأجيالت�السداد�
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
ا��دمات�املصرفية� 

 التجار�ة
ا��دمات�املصرفية�ألعمال� 

 التجزئة
 جما��إلا  

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
)�بموجب�مخطط�البنك�لدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي�(�ألاخرى تأجيالت�الدفع�

 ٣١/١٢/٢٠٢٠اعتباًرا�من�
     

٦٦٬٨٣٦  ٩١  ٦٦٬٧٤٥ 
 ٨٣٣٬٦٧٧  ٣٠٣  ٨٣٣٬٣٧٤ امتدت�تأجيالت�أخرى�خالل�العام

 ٩٠٠٬٥١٣  ٣٩٤  ٩٠٠١١٩ الدفعات�خالل�العام�إجما��تمديد�تأجيل�سداد�
 )٢٣٬٢٨٢(  )١٥٧(  )٢٣٬١٢٥( املسددة�خالل�العامتأجيالت�الدفعة�:�مخصوًما�منه

 ٨٧٧٬٢٣١  ٢٣٧  ٨٧٦٬٩٩٤ تأجيالت�السداد�املعلقة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
ا��دمات�املصرفية� 

 التجار�ة
ا��دمات�املصرفية� 

 ألعمال�التجزئة
 جما��إلا  

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
 -  -  - امتدت�تأجيالت�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�خالل�العام

 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ العامامتدت�تأجيالت�أخرى�خالل�
 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ الدفعات�خالل�العام�إجما��تمديد�تأجيل�سداد�

 )٦٬١٩٢(  )٣(  )٦٬١٨٩( تأجيالت�الدفعة�املسددة�خالل�العام:�مخصوًما�منه
 ٦٦٬٨٣٦  ٩١  ٦٦٬٧٤٥ تأجيالت�السداد�املعلقة

 :املستحق�حسب�املنتجم��ص�تأجيالت�السداد�واملديونية�ومخصص�انخفاض�القيمة�
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ١٥٢٬٥٠١  ٣١٧٬١٦٧  ٣٬٩٢٦ ال��ب�ع���املكشوف
 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض�التجزئة

 ١٨٬٢٧١  ١٬١٢٣٬٨٨٠  ٨٧٣٬٠٦٨ قروض�الشر�ات
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١ جما��إلا 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 تأجيل�السداد  تأجيل�السداد  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٤٠٬٠٠٠  ٤١١٬٠٢٦  ٦٬٤٨٩ ال��ب�ع���املكشوف
 -  ٣٬٢٦٢  ٩١ قروض�التجزئة

 ١١٨٬٧٧٢  ٩٩٣٬٠٤١  ٦٠٬٢٥٦ قروض�الشر�ات
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ جما��إلا 

 :تص�يف�املنتج�لقروض�التجزئة
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض���صية
 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 -  ٣٬٢٦٣  ٩١ قروض���صية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 :القطاع�الاقتصاديم��ص�تأجيالت�السداد�واملديونية�ومخصص�انخفاض�القيمة�املستحق�حسب�

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

      القطاع�الاقتصادي
 ٩٨٬٧٧٢  ٩١١٬٨٦٦  ٦٢٥٬٤٢٥ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

 ٦٢٬٠٠٠  ٤٢٠٬٩٣٢  ٢٤٢٬٩٠٣ البناء
 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض���صية

 -  ٥٥٬١٣٨  ٢٬٩٠٠ التص�يع
 -  ٧٬٢٢٢  ٣٩٧ النقل�واملواصالت

 ١٠٬٠٠٠  ٤٥٬٨٨٩  ٥٬٣٦٩ آخرون
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١ جما��إلا 

 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

      القطاع�الاقتصادي
 ٨٦٬٧٧٢  ٨٨٢٬٩٤٧  ٥٠٬٧٩٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

 ٦٢٬٠٠٠  ٣٩٤٬٧٧٢  ١٠٬٣٢٤ البناء
 -  ٥٧٦  ٤٬٧٤٠ ا��دمات

 -  ٣٬٢٦٢  ٩١ قروض���صية
 ١٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٧٧٢  ٨٨٧ آخرون

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ جما��إلا 

 :تتطلب�إلارشادات�املش��كة�تجميع�جميع�العمالء�الذين��ستفيدون�من�تأجيل�السداد����فئت�ن

 ١مجموعة�

لهؤالء�العمالء،��عت���تأجيل�الدفع�فعال،�و�التا���ال�ُيتوقع�تأثر�القيمة�الاقتصادية�بال�سبة�.�١٩-ب�وفيدالعمالء�الذين�تأثروا�مؤقًتا�و�ش�ل�معتدل�

 .من�املتوقع�مواجهة�هؤالء�العمالء�قيود�السيولة�دون��غي��ات�جوهر�ة����جدارة�الائتمان�خاص��م.�للمرافق��ش�ل�جوهري 

 ٢مجموعة�

 .انة�الائتمان�بما�يتجاوز�قضايا�السيولةالعمالء�الذين�من�املتوقع�أن�يواجهوا��غي��ات�كب��ة����مت

نيات�لالمتثال�للمتطلبات�املذ�ورة�أعاله،�راجع�البنك�جميع�مديونيات�البيع�با��ملة�ع���أساس��ل�حالة�ع���حدة�لضمان�التص�يف�ال��يح�ملديو 

� �٢و�١املجموعة �والتص�يف. �الصناعة �قطاع �ع�� ��عتمد �ن�ً�ا �البنك �اعتمد �املحفظة، �لبقية �القيمة��بال�سبة �إ�� �ومعاي���القرض �ا��ا�� الداخ��

 .تمت�مراجعة�سياسة�التجميع�واملوافقة�عل��ا�من�مختلف�الرؤساء�الوظيفي�ن�للبنك.�للتمو�ل�املدعوم�باألصول 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 :بناًء�ع���الاعتبارات�املذ�ورة�أعاله،�تم�تص�يف�العمالء�الذين��ستفيدون�من�تأجيل�السداد�ع���النحو�التا��

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد  عدد�العمالء املجموعة القطاع

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

 ١٧٠٬٧٧٢  ١٬٤٤١٬٠٤٧  ٨٧٦٬٩٩٤  ٨ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�با��ملة
 -  ٣٬٣٨٥  ٢٣٦  ٧٦ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�بالتجزئة

 ٥  ١٨  ١  ١ ٢املجموعة� 
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١  ٨٥  جما��إلا 

 ٢٠٢٠�د�سم�� �٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد  عدد�العمالء املجموعة 

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

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٤٬٠٦٧  ٦٦٬٧٤٥  ١٥ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�با��ملة
 -  ٣٬٢٦٢  ٩١  ٦٨ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�بالتجزئة

  ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦  ٨٣ 

مذكرة�إرشادية�مش��كة�للبنوك�وشر�ات�التمو�ل��شأن�معا��ة�مخصصات�خسارة�"�سق�البنك�سياساته�الداخلية��شأن�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�وتماشًيا�مع�

"�)�التوجيه�املش��ك"ُ�شار�إليه�فيما�ي���باسم�"�(١٩-�وفيد���إلامارات�العر�ية�املتحدة����سياق�أزمة��٩الائتمان�املتوقعة�من�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�

 .٢٠٢٠أبر�ل��٤بتار�خ�

 .البنك�ا��طوات�التالية�للتأكد�من�توافر�ممارسات�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����ضوء�تأجيالت�السداد�املقدمة�للعميلاتخذ�

 التغي��ات����متغ��ات�الاقتصاد�الك��

العر�ية�املتحدة�املركزي،�تم�تحديث�أحدث�ومع�ذلك،�واس�ناًدا�إ���توج��ات�مصرف�إلامارات�.�يدير�البنك�نماذج�خسارة�الائتمان�املتوقعة�ع���أساس�الاف��اضات

باإلضافة�إ���ذلك،�يواصل�البنك�الاحتفاظ�بالتبديالت�.�متغ��ات�وتوقعات�الاقتصاد�الك������نماذج�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لتعكس�الوضع�الاقتصادي�ا��ا��

 .١٩-�وفيدال���تم�وضعها�جانبًا�لتغطية�تأث���

 لف�عن�السدادمراجعة�املديونية�عند�التخ

�ال�سهيالت �هذه ���ب �واحتمالية �غ���املمولة �للمديونيات �الائتمان �تحو�ل �عوامل �البنك �راجع �ع���. �لل��ب �الائتمان �تحو�ل �عوامل �البنك �رفع �ذلك، �ع�� عالوة

 .�املكشوف�غ���املستخدم�وال�سهيالت�الائتمانية�املتجددة�ملحفظة�البيع�با��ملة�كجزء�من�هذه�املراجعة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا �البنك
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 ):حسب�قطاع�ألاعمال(التص�يف�املرح���للعمالء�املستفيدين�من�تأجيل�السداد�

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد املجموعة املرحلة القطاع

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

 -  ٦٣٬٢٤١  ٣٬٣٤٢ ١املجموعة� ١�املرحلة 
 ١٧٠٬٧٧٢  ١٬٣٧٧٬٨٠٦  ٨٧٣٬٦٥٢ ١املجموعة� ٢�املرحلة 
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 ��  املتحدة�العر�ية�إلامارات�-�د�ي,���١٣٧٤٢.�ب.ص,���قانونيون �محاسبون �وشر�اه�دو����ار �إنصفحة)���ل����(ا��تم
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يإلا البنك�الوط���

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

  
 )تتمةالفوائد�(�إيرادات�-١٤

 مالحظات:
من�بنك��املقر�الرئ����املستلمة�نيابة�عن�البنك�من��موالاملتكبدة،�إن�وجدت،�من�ألا �النفقاتاعتمد�البنك�سياسة���ساب�الدخل�املك�سب�أو��-١

املقوم�هذا��نوس��واملعادل�فيما�يتعلق�بالفوات���املستحقة�املخصومة����السنوات�السابقة�عند�التحقيق�الفع������حساب��يرا�يمسكن�بالر�ال�إلا 
�إمارا�يمليون�درهم��٥١٫٤٢عادل�بما���مليون�دوالر�أمر��ي�١٤�تلك�السنة.�وفًقا�لذلك،�حقق�البنك�خالل�املقر�الرئ�����عملة�الدوالر�ألامر��ي�مع�

 هذا.نوس��و)����حساب�إمارا�يمليون�درهم��٩٫٠٧مليون�دوالر�أمر��ي�بما��عادل��٢٫٤٩:�٢٠٢٠(
إ���الفوائد�املعلقة�لعدد�قليل�من��ُتحول وال����ـ)إمارا�ي�مليون�درهم�٤٢٫٣٧:�٢٠٢٠(�إمارا�يدرهم�مليون��٥٧٫٨٠الفوائد�البالغة��إيراداتال��شمل��-٢

�ت �مع �العمالء �واعتماد �تطبيق �ع�� �بناًء �خاصة" �عناية �"تحت �مخاطر�داخ�� �الداخ���ص�يف �املس��دف �الاقتصادي �للدعم �الشاملة �ا��طة سياسة
 .املحسن

 الفوائد�نفقات�-١٥
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    ع��:�نفقات�الفائدة
 ٢١٬٠١٤  ٢٤٬٤٤٧ املبالغ�املودعة�من�املؤسسات�املالية�-
 ٤٦٬٥٧١  ٣٥٬٨٦٠ املبالغ�املودعة�للعمالء�-
 ١٬٤٠٣  ١٬١٣٥ (ز)�٧خصوم�عقود�إلايجار�(أنظر�إلايضاح��-

 ٦٨٬٩٨٨  ٦١٬٤٤٢ 

 الرسوم�والعموالت�إيراداتصا����-١٦
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٩٬٢٦٦  ١٢٬٧١٠ إيرادات�الرسوم�والعموالت
 )١٤١(  )٧٤(������ نفقات�الرسوم�والعموالت

 ٩٬١٢٥  ١٢٬٦٣٦ 

 ألاخرى �يراداتإلا �-١٧
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�

 ١٨٦٬٣١٥  ٧٦٬٨٤٢ (صا��)�م�اسب�صرف�العمالت�ألاجن�ية�
 �١٬٠٩٠  ١٣٬١٨٦ مصدر�دخل�آخر
 ١٨٧٬٤٠٥  ٩٠٬٠٢٨ مصدر�دخل�آخر
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 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    ع��:�نفقات�الفائدة
 ٢١٬٠١٤  ٢٤٬٤٤٧ املبالغ�املودعة�من�املؤسسات�املالية�-
 ٤٦٬٥٧١  ٣٥٬٨٦٠ املبالغ�املودعة�للعمالء�-
 ١٬٤٠٣  ١٬١٣٥ (ز)�٧خصوم�عقود�إلايجار�(أنظر�إلايضاح��-

 ٦٨٬٩٨٨  ٦١٬٤٤٢ 

 الرسوم�والعموالت�إيراداتصا����-١٦
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٩٬٢٦٦  ١٢٬٧١٠ إيرادات�الرسوم�والعموالت
 )١٤١(  )٧٤(������ نفقات�الرسوم�والعموالت

 ٩٬١٢٥  ١٢٬٦٣٦ 

 ألاخرى �يراداتإلا �-١٧
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�

 ١٨٦٬٣١٥  ٧٦٬٨٤٢ (صا��)�م�اسب�صرف�العمالت�ألاجن�ية�
 �١٬٠٩٠  ١٣٬١٨٦ مصدر�دخل�آخر
 ١٨٧٬٤٠٥  ٩٠٬٠٢٨ مصدر�دخل�آخر
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عربي ودويل

ال�سنوات  �سمحت     
حكم  م��ن  الأخ�����رية 
الأوىل  اإل��ي��زاب��ي��ث 
ع���ام  م����ن  “امللكة 
وفاتها  حتى   1558
بظهور   ”1603 عام 
رفاهية  دول���ة  اأول 
يف  ال��ع��امل  يف  فعالة 
و�سع  ومت  اإجن��ل��را. 
قوانني حلماية رعايا 
�ساحبة اجلاللة من 
املواد  اأ�سعار  ارتفاع 

الغذائية.

•• الفجر -�شيمون �زسريتري 
– ترجمة خرية ال�شيباين

اأمام ارتفاع تكاليف املعي�شة ، خرج املتظاهرون يف م�شرية يف اململكة املتحدةاإليزابيث الثانية تواجه و�شعا ي�شبه زمن اإليزابيث الأوىل

   ب��ع��د اأك����رث م��ن 400 ع����ام، يف 
الثانية،  اإل��ي��زاب��ي��ث  ع��ه��د  ن��ه��اي��ة 
تواجه اململكة املتحدة مرة اأخرى 
املعي�شة.  تكلفة  زي��ادات مقلقة يف 
و�شت�شتفيد احلكومة احلالية من 
ا�شتلهام ال�شيا�شات املتبعة يف ذلك 

الوقت.

»القوانني حول الفقراء«
ال�شاد�س  ال���ق���رن  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى     

فقر الطاقة والغذاء، لي�شت �شوى 
�شّمادة موؤقتة.

   ط��امل��ا ل ت��وج��د زي���ادة دائ��م��ة يف 
ملتلقي  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل����دم����ات 
احل���د الأدن����ى الج��ت��م��اع��ي الذي 
تدفعه الدولة -يف اململكة املتحدة، 
الئتمان ال�شامل -�شت�شتمر بنوك 
و�شي�شتمر  ال��ت��ك��اث��ر،  يف  ال��ط��ع��ام 
املدر�شة  اإىل  الذهاب  يف  الأطفال 
جوعى. لقد ا�شتمُخدم الربط بني 
فعال  ب�شكل  وال�شرائب،  ال��رثوة 
يف  للبدء  الإليزابيثيني  قبل  من 
الجتماعي،  ال��ت��ف��اوت  م��ع��اجل��ة 
اليوم  امل���ع���ومل  الق���ت�������ش���اد  ل��ك��ن 
ي�شّهل الرب��اح يف اخل��ارج، ويعّمق 

التفاوت با�شتمرار.
بعد  اجل�������دي�������د،  ك����ت����اب����ي  يف     
الفريو�س: درو�س من املا�شي من 
اأ�شتك�شف  اأف�شل،  م�شتقبل  اأج��ل 
ت����ط����ور الإح���������ش����ا�����س ب���ال���واج���ب 
واجل��ه��د اجل��م��اع��ي ال��ل��ذي��ن كانا 
املا�شية  الزده�������ار  اأزم���ن���ة  ج����ذر 

واحلالية للمملكة املتحدة. 
الفقراء  ق���وان���ني  ك���ان���ت  ل��ق��د     
البعد عن نظام رعاية  بعيدة كل 
حقيقة  ل��ك��ن  م��ث��ايل.  اجتماعية 
اأن حماية الفقراء اأدت يف املا�شي 
اإىل منو اقت�شادي وا�شع النطاق، 
ينبغي لأي  تاريخي ل  در���س  هي 
اأوق����ات  ت��ت��ج��اه��ل��ه يف  اأن  ح��ك��وم��ة 

اأزمات تكلفة املعي�شة.

ع�������ش���ر، ك�����ان م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
الع�شور  اأوروب�������ا  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
ال��و���ش��ط��ى، اأن ت����وؤدي ال���زي���ادة يف 
ارتفاع  اإىل  الغذائية  امل��واد  اأ�شعار 
معدل الوفيات، وموت النا�س من 
اجل���وع، وان��ت�����ش��ار الأم���را����س بني 
الذين يعانون من �شوء التغذية.

   وقلبت قوانني الفقراء -لعامي 
ال����و�����ش����ع  و1601   1598
اأ�شبح  ع���ن���دم���ا  اإجن������ل������رتا.  يف 
ا�شطرت  الثمن،  ب��اه��ظ  الطعام 
توزيع  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة  الأب��ر���ش��ي��ات 
ال��غ��ذائ��ي��ة على  امل����واد  اأو  ال��ن��ق��ود 
حتّمل  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون  ل  ال����ذي����ن 
يف  م��رة  ولأول  ال��ط��ع��ام.  تكاليف 
التاريخ، اأ�شبح من غري القانوين 

جتويع �شخ�س ما حتى املوت.
ال�����ق�����وان�����ني وا����ش���ح���ة  ك����ان����ت     
الأبر�شيات،  من  طلبت  وب�شيطة، 

التعليم  يف  ال����ع����ام  ال����ش���ت���ث���م���ار 
واخلدمة  “الثانوي واجلامعي” 
ال�شحية الوطنية اجلديدة-نظام 
الرعاية ال�شحية العام يف اململكة 
املتحدة ال�ّشاري حتى اليوم -اإىل 
بتحليق  و�شمحت  الفر�س،  زي��ادة 
م�شتوى معي�شة الأف��راد، يف حني 
املتحدة ع�شريتني  اململكة  �شهدت 
متّيزتا   ”1973-1951“
ب���اأق���وى زي�����ادة يف الإن��ت��اج��ي��ة يف 

تاريخها.
   اليوم، ي�شتكي ال�شكان بانتظام 
بني  الختيار  على  اإجبارهم  من 
ب��ي��ن��م��ا ترتفع  وال��ت��دف��ئ��ة  الأك�����ل 
اأ�شعار الغذاء والطاقة. ومع ذلك، 
اأجورهم  مل��ن  ت��ع��وي�����س  ي��وج��د  ل 
وحوافزهم الجتماعية ل تكفي. 
املوجودة،  واح��دة  مل��رة  وامل�شاعدة 
يف حني اأن ماليني الأ�شر تواجه 

وامل�شت�شفيات، من اأجل التخفيف 
من بوؤ�س الفقراء.

الرفاهية  انت�شار دول     وبف�شل 
بعد  اإجنلرتا  اأ�شبحت  ال�شغرية، 
اأوروب������ا، منذ  دول���ة يف  اأول  ذل���ك 
اأكرث من 150 عاًما، ت�شع حًدا 
ل��ل��م��ج��اع��ة امل��ت��ف�����ش��ي��ة. ك��م��ا �شمح 
من  بال�شتفادة  لحًقا  لإجنلرتا 
اأ�����ش����رع م���ع���دل من���و ح�����ش��ري يف 

اأوروبا.
غادر  و1800،   1600 ب��ني     
الأبر�شيات  ال�شباب  م��ن  العديد 
ال���ري���ف���ي���ة ب���ح���ث���ا ع���ل���ى ع���م���ل يف 
والديهم  اأن  م����درك����ني  امل�������دن، 
الأبر�شية  قبل  دعمهم من  �شيتم 
بدورهم  –واأنهم  احل��اج��ة  ع��ن��د 
اإذا  امل�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  �شيح�شلون 
اق��ت�����ش��ت ال�������ش���رورة. ق��ب��ل وقت 
املحركات  و�����ش����ول  م����ن  ط���وي���ل 

يف  الف   10 ع�����دده�����ا  ال����ب����ال����غ 
اإغاثة  �شندوق  باإن�شاء  اإجن��ل��رتا، 
دائم لدعم الأ�شخا�س املعر�شني 

للخطر.
اأعرجا  ك����ان  م���ن  ذل����ك  و���ش��م��ل   
وكبار  واملر�شى،  لإع��اق��ة،  حامال 
ال�������ش���ن، والأي������ت������ام، والأرام����������ل، 
واأطفالهن،  ال��ع��ازب��ات  والأم��ه��ات 
وكان  ع��م��ل.  على  يعرث  مل  وم��ن 
“مالك  الأرا����ش���ي  �شاغلي  ع��ل��ى 
يف  امل�����ش��اه��م��ة  م�شتاأجرين”  اأو 
قيمة  يتنا�شب مع  ال�شندوق مبا 

ممتلكاتهم.
املحليون،  الق�شاة  رقابة  حتت     
اأي  �شفاًفا ول يرتك  النظام  كان 
الواقع،  ويف  ���ش��ري��ب��ي��ة.  ث���غ���رات 
�شجع على ثقافة الترع والعطاء 
ال���ت���ي ���ش��م��ح��ت ب���ال���ت���ط���ّور داخ���ل 
اأبر�شيات الق�شاو�شة وبيوت الدعم 

اأخرى،  وظيفة  اأي  قبول  ف�شلوا 
حتى لو كانت مقابل اأجر زهيد.

“قوانني  م���ن  ال��ن�����ش��خ��ة  ه����ذه     
يف  ت�������زال  ل  ال����ت����ي  الفقراء”، 
على  ونقلتها  ال�شعبية،  ال��ذاك��رة 
ت�شارلز  ك��ت��ب  اخل�����ش��و���س  وج���ه 
النجاحات  تخفي  وال��ت��ي  ديكنز، 
الأوىل،  اإليزابيث  الأوىل يف عهد 
غرّيت جمرى التاريخ يف اإجنلرتا، 
���ا م��ه��ًم��ا مل يفقد  وق���دم���ت در����شً
راهنيته بخ�شو�س نظام الرعاية 
حول  وكذلك  اليوم،  الجتماعية 

اأزمات تكلفة املعي�شة.
الفقراء  ق��وان��ني  �شاهمت  لقد     
القدمية يف فرتة ازدهار اقت�شادي 

غري عادي يف اإجنلرتا.
 ول��ع��ب��ت دول����ة ال��رف��اه��ي��ة نف�س 
العاملية  احل��������رب  ب���ع���د  ال���������دور 
واأدى  املتحدة.  اململكة  يف  الثانية 

قوانني  اأن�شاأت  الأوىل،  البخارية 
ح�شرية  ع��ام��ل��ة  ق����وة  ال���ف���ق���راء 
م��ك��ن��ت ال����ث����ورة ال�����ش��ن��اع��ي��ة من 

الزدهار.

انعطاف 180 درجة
 عام 1834

   ثم تغرّي كل �شيء عام 1834. 
النظام  ه����ذا  ت��ك��ل��ف��ة  اع���ت���ب���ار  مت 
ومت  للغاية،  مرتفعة  الجتماعي 
ا�شتبداله بنظام جديد اأقل �شخاء 
الأفقر  والن�شاء  ال��رج��ال  يف�شل 
بع�شهم  وع�����ن  اأط���ف���ال���ه���م  ع����ن 
البع�س، وي�شمح لهم فقط بتلقي 
ال��ع�����ش��ي��دة م��ق��اب��ل اع��م��ال �شاقة 

روتينية يف ور�س مهينة.
 وك����ان اح��ت��م��ال ال���ش��ط��رار اإىل 
العمل يف ور�س العمل هذه خميًفا 
الفقراء  اأن  درج�����ة  اىل  ل��ل��غ��اي��ة 

يف القرن ال�شابع ع�شر ، كان توزيع الطعام مطبًقا ب�شكل قانوين يف اإجنلرتامت بث خطاب لالأمري ت�شارلز يف املعر�س امللكي بلندن، بني متثال اإليزابيث الأوىل، و�شورة لإليزابيث الثانية

حماية الفقراء اأدت يف املا�سي اإىل منو اقت�سادي وا�سع وهي در�س تاريخي ل ينبغي لأي حكومة اأن تتجاهله 

قبل 400 عام من اإليزابيث الثانية:

درو�س اقت�سادية مل تفقد راهنيتها من اإليزابيث الأوىل...!
�ساهمت القوانني القدمية حول الفقراء يف فرة ازدهار اقت�سادي غري عادي يف اإجنلرا

ماكرون يغرد خارج �سرب الناتو.. رف�س لـ »روح النتقام« •• باري�س-وكاالت

يف ت�شريحات لفتة قوبلت بغ�شب اأوكراين عارم، اأكد الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
ماكرون، اأن من ال�شروري األ تتعر�س رو�شيا لالإهانة حتى ميكن التو�شل حلل 
اأن باري�س �شتلعب دور  اأوكرانيا، م�شريا اإىل  دبلوما�شي عندما تنتهي احلرب يف 
الو�شاطة لإنهاء ال�شراع الأوكراين، واأنه يف �شبيل اإنهاء احلرب التي ي�شنها يجب 

بناء ال�شالم من دون اإذلل رو�شيا.
�شيكون لدينا �شالم  “غدا  الأوروب���ي:  ال��رمل��ان  وق��ال خ��الل موؤمتر �شحفي يف 
نبنيه، دعونا ل نن�شى ذلك اأبدا، �شيتعني علينا القيام بذلك مع اأوكرانيا ورو�شيا 
حول الطاولة، لكن ذلك لن يح�شل من خالل رف�س اأو ا�شتبعاد بع�شنا بع�شا، 
“عندما يعود  ب��الإذلل«. وقبل ذلك بقليل، قال ماكرون يف كلمة له:  ول حتى 
من  اأمنية جديدة”  ال��رتاب الأوروب��ي، �شيتعني علينا بناء توازنات  اإىل  ال�شالم 
اأمعنت يف  لأنها  النتقام،  ل��روح  ول  الإذلل،  اأو  لالإغراء  اأب��دا  “ال�شت�شالم  دون 

تدمري طرق ال�شالم يف املا�شي«.
األ نهني  “يجب  ال�شبت:  اإع��الم فرن�شية،  كما �شرح ماكرون يف حديث لو�شائل 
اإي��ج��اد خم��رج عر  م��ن  القتال  فيه  يتوقف  ال��ذي  ال��ي��وم  نتمكن يف  رو�شيا حتى 

الو�شائل الدبلوما�شية، اأنا مقتنع باأن دور فرن�شا هو اأن تكون قوة و�شيطة«.

منطق اأن اأي �شراع داخل اأوروبا يجب اأن يحل بالو�شائل الدبلوما�شية واملفاو�شات 
الرو�شي  الطرف  و�شروط  خم��اوف  وا�شتيعاب  باأوكرانيا،  احل��رب  ح��ال  هي  كما 
املتخوف على اأمنه القومي، كما ويدرك ماكرون اأن العامل تغري بتوازناته، واأن 
الأحادية القطبية انهارت، حيث تظهر اأقطاب �شاعدة كال�شني مثال، وبالتايل 

فال بد من التاأقلم مع هذا الواقع اجلديد والتفاعل معه«.
والأهم يف كالم ماكرون، ت�شيف الباحثة الرو�شية: “هو حتذيره من مغبة �شيادة 
الروح النتقامية حيال رو�شيا والرو�س، بحيث األ تطال مثال العقوبات ال�شعب 
عليها  والعقوبات  رو�شيا،  وهي  بالعامل  دولة  اأكر  عن  نتحدث  فنحن  الرو�شي، 

تفرز اأزمات دولية كرى غذائية وطاقية واأمنية، كما نالحظ الآن«.
وا�شتدركت: “كما واأن ماكرون يغمز من قناة اأخطاء تاريخية اأوروبية يف جتارب 
�شبيهة، كما حدث خالل اإبرام معاهدة فر�شاي بعد احلرب العاملية الأوىل يف العام 
1919، والتي مثلت اإذلل لأملانيا، ولهذا فالعامل لي�س بحاجة لإعادة اإنتاج هكذا 
ال�شالم والتنمية والتعاون  �شيا�شات ومعاهدات مدمرة، بل هو بحاجة لإحالل 

ويرى مراقبون اأن مواقف ماكرون هذه التي تعك�س متايزا عن الكتلة الأطل�شية، 
وهو يف بداية دورته الرئا�شية الثانية، رمبا متثل حماولة ل�شتح�شار نهج �شلفه 
و�شلت  وال��ذي  الغربية،  الأطل�شي  �شفة  عن  ال�شتقاليل  ونزوعه  ديغول  �شارل 
الأمور يف عهده حلد ان�شحاب فرن�شا من القيادة الع�شكرية املوحدة حللف �شمال 

الأطل�شي “الناتو” يف العام 1966.
الفجوة  ات�شاع  بداية  يعك�س  كان  اإذا  وما  الفرن�شي  املوقف  دللت  على  وتعليقا 
بني املواقف الأوروبية والأطل�شية من رو�شيا، تقول لنا بدفان الباحثة واخلبرية 
بالعالقات الدولية مبدر�شة مو�شكو العليا لالقت�شاد يف حديث مع “�شكاي نيوز 
احلال وحلد ملحوظ  بطبيعة  يختلف  رو�شيا  الفرن�شي من  “املوقف  عربية”: 
عن مواقف بقية الدول الأوروبية والغربية عامة، فباري�س هي الأقل ت�شددا يف 
مواقفها من الرو�س على خلفية الأزمة الأوكرانية، ونعلم اأن ماكرون هو اأكرث 
زعيم اأوروبي حتدث وتوا�شل مع نظريه الرو�شي خالل الأ�شهر املا�شية وحتى يف 
ظل احلرب الأوكرانية«. وتتابع: “ت�شريحات ماكرون هذه عقالنية وتت�شق مع 

اأن  الدولية  العالقات  يف  الباحثة  ترى  كما  متاما،  يدرك  فماكرون  والتكامل«. 
كارثيا على  الآن، �شريتد  اأكرث مما هو حا�شل  الرو�س  بالت�شعيد مع  “الإيغال 
اأمنيا واقت�شاديا، حيث ت�شتورد بلدان الحتاد الأوروبي  اأوروبا بالدرجة الأوىل 
مثال العديد من املواد اخلام واملنتوجات من رو�شيا، رغم اأنها تقر حزم متتالية 
من العقوبات على مو�شكو، لكن اأوروبا يف قمحها وخبزها وزيت طعامها ناهيك 
عن غازها وحمروقاتها تعتمد ب�شكل وا�شع على رو�شيا، ول ميكنها ايجاد بديل 

عنها اأقله يف املديني القريب واملتو�شط«.
وبعد  اللحظة  لهذه  رو�شيا  اأن  الإليزيه يعرف متاما  :”�شيد  املتحدثة  وت�شيف 
ع��دم النفعال والجنرار  زال��ت حري�شة على  ي��وم من احل��رب، ل   100 م��رور 
اإغداق الأ�شلحة املتطورة على كييف  ل�شيا�شة رد الفعل على الأفعال الغربية يف 
التورط يف  فرن�شا من  يريد جتنيب  بكالمه هذا  وهو  احل��رب �شدها،  لت�شعري 
ذلك، وما يجره من تبعات خطرية اقت�شاديا واأمنيا وا�شرتاتيجيا على باري�س 
ر�شالة غري مبا�شرة  املوقف ير�شل  وال��دويل، وهو عر هذا  الأوروب��ي  وموقعها 
ملو�شكو مفادها اأن باري�س ل تريد حماربة الرو�س بالوكالة يف امليدان الأوكراين، 
واأنها تتحفظ على �شيا�شة الغرب مد اأوكرانيا بال�شالح كما تفعل مثال وا�شنطن 
وبرلني، واأنها �شت�شعى تبعا لذلك للعمل على احالل ال�شالم يف اأوكرانيا ولي�س 

�شب الزيت على نار احلرب فيها«.

�سابقة يف اأ�سرتاليا.. اأول م�سرية وم�سلمة تتوىل من�سبا وزاريا
•• �شيدين-وكاالت

األ��ب��ان��ي��زي، رئ��ي�����س ال����وزراء  اأن��ت��وين  اأع��ل��ن  يف م��ف��اج��اأة غ��ري م�شبوقة، 
اأ�شرتاليا، يف  تاريخ  م�شلمة يف  وزي��رة  اأول  تعيني  اجلديد،  الأ���ش��رتايل 

حكومته العمالية بعد فوز حزبه بالأكرثية يف النتخابات.
ذات الأ�شول  ب�”اآن علي”،  امللقبة  ال�شروجي  وجاء تعيني عزة حممود 
الطفولة  وتعليم  ال�شباب  وزي��رة  مبن�شب  الأ���ش��ل،  وم�شرية  العربية 

املبكرة يف احلكومة الأ�شرتالية، كم�شهد تاريخي و�شابقة يف البالد.
اأول  لتكون  ال�شبت،  الد�شتورية،  اليمني  ال�شروجي،  حممود  عزة  واأّدت 
ن�شخة من م�شحف غالفه  اأ�شرتاليا، وبيدها  تاريخ  وزي��رة م�شلمة يف 

زهري اللون.
اأثناء  امل�����ش��ري��ة،  امل��ول��ودة يف مدينة الإ���ش��ك��ن��دري��ة  ال�����ش��روج��ي  وظ��ه��رت 

حلف اليمني وبعدها نه�س رئي�س الوزراء اأنتوين األبانيز، عن كر�شّيه 
“تاريخي  باأنه  وا�شع  نطاق  على  و�شف  م�شهد  يف  ويهنئها  لي�شافحها 

ومميز«.
ودخلت اآن علي اإىل حكومة األبانيزي باألقاب عديدة، لعل اأبرزها كونها 
اأول عربية وم�شلمة ت�شغل من�شًبا وزارّيا يف تاريخ اأ�شرتاليا، املقيم فيها 

اأكرث من 620 األف م�شلم.
وت�شم حكومة األبانيز 23 وزي��ًرا، من بينهم 10 ن�شاء، مقارنة ب�شبع 

ن�شاء يف حكومة رئي�س الوزراء ال�شابق �شكوت موري�شون الليرالية.
29 مار�س  الإ�شكندرية يف  ول��دت يف  ال�شروجي،  اأو عزة علي  واآن علي 
املن�شب  ت�شغل هذا  واإ�شالمي  اأ�شل عربي  �شيدة من  اأول  1967، هي 

يف تاريخ اأ�شرتاليا.
العمال  اإىل ح���زب  واف�����دة ج���دي���دة  ال�����ش��روج��ي  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

وحنكتها  جدارتها  قليلة  �شنوات  غ�شون  يف  اأثبتت  فاإنها  الأ���ش��رتايل، 
ال�شيا�شية.

اأ�شرتالية  اأنها �شيا�شية  “ويكيبيديا”،  ويظهر من �شريتها على موقع 
من حزب العمال، ودخلت جمل�س النواب عام 2016 عن مقعد كوان 
تدخل  م�شلمة  ام��راأة  اأول  انتخابها  لدى  واأ�شبحت  اأ�شرتاليا،  يف غرب 

جمل�س النواب الأ�شرتايل.
واأكادميية  وحم��ا���ش��رة  كاأ�شتاذة  علي  اآن  عملت  املهني،  ال�شعيد  على 
متخ�ش�شة يف مكافحة الإرهاب، واأ�ش�شت منظمة “النا�س �شد التطرف 

العنيف« )PaVE( بهدف مواجهة التطرف يف اأ�شرتاليا.
وتقول اإن املراأة الأ�شرتالية النا�شطة يف العمل ال�شيا�شي ل يزال اأمامها 

طريق طويل لتحقيق كامل تطلعاتها.
واأ�شافت: “ل يتم منح منا�شب قيادية للن�شاء. اآخر امراأة ح�شلت على 

مع  �شابق  حلديث  وفًقا  غيالرد”،  جوليا  كانت  ب��ارز  �شيا�شي  من�شب 
اإحدى و�شائل الإعالم.

وولدت الوزيرة الأ�شرتالية لأم ممر�شة ووالد يعمل مهند�ًشا، وتزوجت 
ثالث مرات وهي اأم لولدين وزوجها احلايل هو �شابط ال�شرطة ال�شابق 

ولعب هوكي اجلليد الكندي ديفيد األني.
برنامج  خالل  من  الثانية  �شن  يف  اأ�شرتاليا  اإىل  والديها  مع  وانتقلت 
لدعم الهجرة، حيث عا�شت اأوًل يف كوينزلند قبل اأن ت�شتقر يف �شواحي 
�شيدين الغربية، حيث التحقت مبدر�شة البنات الأجنليكانية اخلا�شة 

بينما عمل والدها يف امل�شانع وك�شائق حافلة.
وعادت اإىل م�شر لإكمال درا�شتها اجلامعية، حيث تخرجت يف اجلامعة 
مع  الآداب  يف  بكالوريو�س  ب��درج��ة   1990 ع��ام  بالقاهرة  الأم��ريك��ي��ة 

مرتبة ال�شرف يف الأدب الإجنليزي.
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عربي ودويل
بعد 100 يوم من حرب اأوكرانيا:

هكذا تعيد اأوروبا والوليات املتحدة تعريف احلرب...!
•• الفجر -األني جاكوتيت 

ترجمة خرية ال�شيباين
ل�سرب  يكفي  مبا  قوية  اأ�سلحة  ت�سليم  خالل  من     
ع�سكرية  م�ساعدة  مليون   700 منح  قبل  رو�سيا 
اإ�سافية لأوكرانيا، يبدو اأن الوليات املتحدة تقرب 

اأكرث من �سراع م�سلح �سد مو�سكو، والدول الأوروبية 
تتبعها عن قرب. فهل نحن يف حرب عاملية ل يريد 

اأحد ت�سميتها؟
   مائة يوم من الدم، مائة يوم من ال�سبابية. بينما 
ل ترى اأوكرانيا، التي غزتها مو�سكو يف 24 فرباير، 
اأ�سبح  ال�سوؤال  فاإن  الدموية،  املواجهة  لهذه  خمرجا 

اأكرث جدية: من خالل ت�سليم املزيد من الأ�سلحة اإىل 
ال�سراع  والأمريكيون  الأوروبيون  دخل  هل  كييف، 
املبا�سر مع الكرملني يف حرب لي�ش من م�سلحة اأحد 

ت�سميتها؟ 
الأوىل  للم�����رة  لأن�����ه  حا�س����مة،  اللحظ����ة  ان 
نظام  اإر�س����ال  الث���الث���اء،  وا�س����نطن،  ق���ررت 

�ساروخي بعيد املدى لأوكرانيا ي�سل اإىل رو�سيا.
  خطوة يقا�ش مداها مبالحظات جو بايدن، يف نف�ش 
الذي  نيويورك تاميز. هو  اليوم، من خالل مقال يف 
قال عن فالدميري بوتني قبل �سهرين اأن “هذا الرجل 
يراهن بالكامل على  ال�سلطة”،  ل ميكن ان يبقى يف 

التهدئة.

ت�شليم ال�شلحة املتطورة قد يعني امل�شاركة يف احلرباملوت يف كل مكان
الأمريكيون:  امل�شوؤولون  واأق�شم 
على  اأه��داًف��ا  ت�شتخدم  ل��ن  كييف 
الأرا����ش���ي ال��رو���ش��ي��ة، وق���د تعّهد 
فهل  ب��ذل��ك.  زيلين�شكي  الرئي�س 
على  ال��رد  �شياتي  بوعده؟  �شيفي 
يتطلب  حيث  يوليو،  يف  الأرج���ح 
اأ�شابيع حتى  المر حوايل ثالثة 
ا�شتخدام  كيفية  اجل��ن��ود  يتعّلم 
هذه الأنظمة، وفق م�شوؤول كبري 
يف البنتاغون نقلت عنه نيويورك 

تاميز.

» حرب اأم ل حرب؟ »
   تت�شاعف موؤ�شرات الت�شعيد، مع 
الع�شكرية  مليزانيتها  اأملانيا  زي��ادة 
تمُ�شمع  الث��ن��اء،  ي��وم اخلمي�س. يف 
الرو�شي  اجل���ان���ب  م���ن  اأ�����ش����وات 
حان  “رمبا  ت�شعيد.  اإىل  ت�شري 
العملية  ب���اأن  ل��الع��رتاف  ال��وق��ت 
اأوكرانيا  يف  اخل��ا���ش��ة  ال��رو���ش��ي��ة 
حربا  اأن  مب���ع���ن���ى  ان���ت���ه���ت،  ق����د 
اإنها   ”...“ ب�����داأت.  ق��د  حقيقية 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة. فنحن 
م�شطرون اإىل نزع ال�شالح لي�س 
ا  اأي�شً ولكن  اأوك��ران��ي��ا،  م��ن  فقط 

من كل حلف الناتو ».
ال���رن���ام���ج  م���ق���دم���ة  ان  ه�����ل     
دقيقة،   60 الرو�شي  التلفزيوين 
باإ�شعال  مهوو�شة  �شكابييفا  اأولغا 
تبقى  ب����ال����ت����اأك����ي����د.  احل������رائ������ق؟ 
العدائي  خ��ط��اب��ه��ا  اأن  احل��ق��ي��ق��ة، 
ي����وم ال���ث���الث���اء، األ���ق���ي ع��ل��ى قناة 

لأن  امل��ي��دان، فذلك  النظرية عن 
الو�شع  م��ا  بقدر  وا���ش��ح  القانون 
العرتاف  وجاء  �شبابي.  احلايل 
يف  املتخ�ش�شني  اأف�شل  اأح��د  م��ن 
اخلا�شة  امل�شيبة  ه���ذه  احل����رب، 
ب���ال���ب�������ش���ري���ة: اأن����������درو ك����الف����ام، 
الدويل  القانون  اأ�شتاذ  اأمريكي، 
ل���ل���درا����ش���ات  ال����ع����ايل  امل���ع���ه���د  يف 
موؤخًرا  ن�شر  جنيف،  يف  الدولية 
ك��ت��اًب��ا ب��ع��ن��وان ب�����ش��ي��ط: احل���رب. 
فمن زاوية نظره، الرتباك حول 
“تغيرًيا  ي��ك�����ش��ف  احل�����رب  ح���ال���ة 
ال�شابق،  يف  ال��ع�����ش��ر.  يف  ع��م��ي��ًق��ا 
ك���ان ه��ن��اك وق���ت ل��ل��ح��رب ووقت 
عن  نتخلى  اأن  وي��ج��ب  ل��ل�����ش��الم. 
ه����ذه ال��ق��ن��اع��ات ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل 
الروؤية  لأن  ع�شر،  التا�شع  القرن 
مل  حتملها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��رع  ثنائية 
تعد �شاحلة: اليوم، ميكن للمرء 
يعي�س يف  وه��و  باحلرب  ي�شعر  اأن 

�شالم«.
   العقوبات والهجمات الإلكرتونية 
والت�شال: تزيد الأدوات العديدة 
عن  الذى  ب��احل��اق  ت�شمح  ال��ت��ي 
ب��ع��دم الراحة  ال�����ش��ع��ور  ب��ع��د م��ن 

والطمئنان وال�شتقرار.
“ال�شالح  ذل������ك  اإىل  ي�������ش���اف   
ال���ن���ووي ال����ذي ي�����ش��ت��ح��وذ خطره 
ول  اجلماعي”...  الهتمام  على 
ري���ب اأن���ه���ا ف���رتة غ��ري��ب��ة نخ�شى 
ف��ي��ه��ا ح��رب��ا ���ش��ام��ل��ة ون�����ش��ت��م��ر يف 

العي�س ب�شالم.

البالد،  ق��ن��اة يف  اأك���ر   ،1 رو���ش��ي��ا 
ومل ي��ت��ن�����ش��ل م��ن��ه اأح������د. وق���ال 
اأندريه كورتونوف، مدير املجل�س 
ال��رو���ش��ي ل��ل�����ش��وؤون ال���دول���ي���ة، يف 
الرغم  “على  الأرب��ع��اء:  اإزف�شتيا، 
من كل ما يقال يف وا�شنطن، فاإن 
 ”...“ تتزايد.  الت�شعيد  خماطر 
اأن  ي��و���ش��ع يف الع��ت��ب��ار  اأن  ي��ج��ب 
ل���دى رو���ش��ي��ا وال���ولي���ات املتحدة 
ت����ع����ري����ف����ات خم���ت���ل���ف���ة حل������دود 

الأرا�شي الرو�شية«.
   مدير املركز الأوروبي للتحليل 
ال�شرتاتيجي، واخلبري اجليد يف 
�شوؤون رو�شيا، فيليب ميجولت، ل 
يعرتيه �شك: “امل�شاعدة الع�شكرية 
البلدان  جت���ع���ل  ل���الأوك���ران���ي���ني 
وه��ذا جلّي منذ  املعنية حم��ارب��ة، 
الغربيون  ي��ق��دم  احل����رب.  ب��داي��ة 
لالأوكرانيني،  حيوية  معلومات 
يف  ن�شائحهم  م��ن  وي�����ش��ت��ف��ي��دون 
ويدّربون  ال�شرتاتيجية،  امل�شائل 
الأ�شلحة”،  وي�شلمونهم  قواتهم، 

يوؤكد الباحث.
   ومن وجهة نظره، فاإن اخلطاب 

ال��������دويل اإىل  ال����ق����ان����ون  ي����ه����دف 
“فكروا يف عدد الدول  تعظيمها. 
اأخرى  دوًل  ع�شكرًيا  تدعم  التي 
خف�شنا  اإذا  م�شلحة.  جماعات  اأو 
ف�شن�شهد  امل����ع����اي����ري،  م�������ش���ت���وى 

�شراعات يف كل مكان!”. 
وعلى العك�س من ذلك، فاإن عتبة 
ن�����زاع م�����ش��ل��ح دويل  ال����دخ����ول يف 
ب�  ���ع���ّرف  وتمُ جًدا”،  “منخف�شة 
ا�شتخدام القوة من قبل  “جمرد 
ت�شرح  اأخرى”،  دول���ة  �شد  دول���ة 

غلوريا جاجيويل. 
لالإعالن  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ت��ع��د  مل 
1949 حيث  م��ث��ل م��ا ق��ب��ل ع���ام 
�شن  ن��ي��ة  اأي  ال��ق��ت��ايل،  “العداء 
لتطبيق  م��ط��ل��وًب��ا  ك���ان  احل�����رب، 
باخت�شار،  ال�شلة”.  ذي  القانون 
ل ي��ح��ت��اج ف��الدمي��ري ب��وت��ني اإىل 
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن خ��ط��اب��ه ح��ت��ى يتم 

تطبيق اتفاقيات جنيف.

العي�ش يف �سالم، 
وال�سعور باحلرب

تف�شل  ال���ه���اوي���ة  اأن  ب����دا  اإذا     

الت�شليح  عملية  م��ن  يقّلل  ال��ذي 
بالإ�شارة اىل ا�شتخدامه الدفاعي 
�شخيف.  خ���ط���اب  ه����و  ال���ب���ح���ت، 
“لنكن وا�شحني، ل يوجد �شالح 
دفاعي،  اأو  ه��ج��وم��ي  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه 
لها  ال��ت��ي  الأل��غ��ام  رمب��ا  با�شتثناء 
كل  املنطقة.  ح��دود  ر�شم  وظيفة 
ال�شرتاتيجية  على  يتوقف  ه��ذا 
وطبيعة العمل. وميكن ا�شتخدام 
دبابة للتقدم اأو الرتاجع!”، يقول 
الرجل الذي عمل يف وزارة الدفاع 

الأمر  ي��ك��ون  فلكي  حماربون”. 
ممار�شة  عليهم  �شيتعني  ك��ذل��ك، 
�شيطرة �شاملة على اإحدى الدول 
لعمل  الدعم  تقدمي  اأو  املتنازعة، 
امل�شورة  بكثري  ي��ت��ج��اوز  ع�شكري 
اأو التدريب اأو توفري الأ�شلحة اأو 

الك�شف عن املعلومات.
   تعريف يف غاية ال�شرامة لتفادي 
النزاعات  ع����دد  ت�����ش��اع��ف  روؤي������ة 
امل�شلحة التي يتم خاللها تقلي�س 
بينما  ال��ف��ردي��ة،  احل��ق��وق  حماية 

الفرن�شية طيلة �شنوات.
ح���رب؟ يف جنيف،  اأم ل  ح���رب     
اأكادميية  يتناق�س حتليل مديرة 
القانون الدويل الإن�شاين وحقوق 
الإن�����ش��ان ج��ل��وري��ا ج��اج��ي��ويل، مع 

وتوؤكد:  ميغيلت،  فيليب  حتليل 
“يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، وم��ه��م��ا كانت 
قدرة الأ�شلحة التي مت ت�شليمها، 
فاإن دعم الأوروبيني والأمريكيني 
ب����اأن����ه����م  ل���و����ش���ف���ه���م  ي����ك����ف����ي  ل 

العملية الرو�سية اخلا�سة يف اأوكرانيا قد انتهت، مبعنى اأن حربا حقيقية قد بداأت

يبدو اأن الوليات املتحدة تقرب اأكرث من �سراع م�سلح �سد مو�سكو»اإنها فرة غريبة نخ�سى فيها حربا �ساملة ون�ستمر يف العي�ش ب�سالم«

خراب �شاملجندي اأوكراين اأمام دبابة رو�شية مدمرة يف ترو�شتيانت�س، املدينة ال�شمالية ال�شرقية

با�شتقالل  رو�شيا  اع���رتاف  بوتني  ف��الدمي��ري  اأع��ل��ن  ف��راي��ر:   -21
اجلمهوريتني النف�شاليتني يف �شرق اأوكرانيا.

الع�شكرية  “العملي��ة  ي��ع��ل��ن  ب��وت��ني  ف���الدمي���ري  ف���راي���ر:   -24
انطلق الغزو الري وحملة ق�شف اأوكرانيا. اخلا�شة”. 

اأوروب��ي ا�شتثنائي عقوبات اقت�شادية   ورداً على ذلك، تبنى جمل�س 
جديدة.

27- فراير: لّوح فالدميري بوتني بالتهديد النووي لأول مرة.
28- فراير: اأول لقاء بني املفاو�شني الرو�س والأوكرانيني.

17- مار�س: جو بايدن ي�شف فالدميري بوتني ب� “جمرم حرب«.

كييف  على  ال�شتيالء  عن  يتخلى  الرو�شي  اجلي�س  م��ار���س:   -25
ويعلن اأنه يركز على احتالل دونبا�س يف �شرق اأوكرانيا.

2- اأبريل: العامل يكت�شف جمازر بوت�شة.
14- اأبريل: اأوكرانيا تغرق البارجة الرو�شية مو�شكفا.

-مايو: ا�شت�شالم اآخر املقاتلني املتح�شنني يف م�شنع اآزوف�شتال   17
يف ماريوبول.

3- يونيو: يف اليوم املائة من احلرب، ت�شيطر مو�شكو على 20 باملائة 
من البالد بح�شب كييف، بينما ي�شدد اجلي�س الرو�شي قب�شته على 

�شرق اأوكرانيا، وهو هدفه الأول.

هل نحن يف حرب عاملية ل 
يريد اأحد ت�سـميتها...؟

تواريخ للـ 100 يوم  10

خوفا على اأثمن م�سادر دخلها.. �سوي�سرا ل تتخلى عن حيادها •• عوا�شم-وكاالت

لأ�شباب اقت�شادية يف املقام الأول، يتوقع خراء باأن �شوي�شرا قادرة على 
التم�شك ب�شيا�شة احلياد جتاه ال�شراع الدائر بني الغرب ورو�شيا، ودون 
خ�شية من اأن ميار�س الحتاد الأوروبي �شغوطا عليها للتخلي عن هذه 

ال�شيا�شة.
ووفق اأ�شتاذ الفل�شفة ال�شيا�شية رامي العلي، يف حديثه ملوقع “�شكاي نيوز 
فاإن القت�شاد ال�شوي�شري قائم على �شيا�شة احلياد التي جتعل  عربية”، 
اأي �شراع، وجتعل  اأم��وال كل الأط��راف يف  بنوكها مفتوحة دائما لتلقي 
هذه الأطراف حري�شة على حماية اأرا�شي �شوي�شرا من اأن تنتقل اإليها 
اإ�شافة لعتبار �شوي�شرا ملجاأ  األ�شنة احلروب؛ خوفا على هذه الودائع، 

لالأثرياء خالل ال�شراعات.
دول  �شيا�شات  تغري  م��ن  اأوك��ران��ي��ا  الرو�شية يف  احل��رب  �شببته  م��ا  ورغ��م 
اأوروبية، مثل تنازل اأملانيا عن ا�شرتاتيجيتها الدفاعية املتحفظة بتقدمي 
اأ�شلحة لأوكرانيا، وتخلت الدمنارك وال�شويد وفنلندا عن �شيا�شة احلياد 
�شوي�شرا  فاإن  الناتو،  وحلف  الدفاعية  اأوروب��ا  ل�شيا�شة  الن�شمام  بطلب 

تتم�شك بحيادها.

القتالية املدرعة من طراز “ماردر” اأملانية ال�شنع.
اأ�شلحة  ين�س على منع ت�شدير  دوليا  به  املعرتف  ال�شوي�شري  والقانون 
بيع  �شفقات  يف  وي�شدد  داخلية،  اأو  دول��ي��ة  �شراعات  يف  تعي�س  دول  اإىل 
الأ�شلحة على “عدم اإعادة ت�شدير هذه املعدات” اإل عر موافقة اأمانة 

الدولة ال�شوي�شرية لل�شوؤون القت�شادية.
ويعود تاريخ حياد �شوي�شرا اإىل عام 1815، بعد تعهدها بعدم النخراط 
اأو  اأي ح��رب،  اأو جنود للم�شاركة يف  اأ�شلحة  اأي  ن��زاع وع��دم تقدمي  اأي  يف 
�شيا�شة  اأ�شا�س  “احلياد”  مبداأ  اأ�شبح  وقتها  ومن  ط��رف،  لأي  النحياز 

�شوي�شرا.

القت�شاد �شبب احلياد
ت�شارك  مل  فهي  متوقع؛  �شوي�شرا  موقف  ف��اإن  العلي،  رام��ي  تقدير  ويف 
يف احلربني العامليتني الأوىل والثانية، وبقيت حمايدة حتى اإنها �شمت 

حربية  م��ع��دات  نقل  حظر  �شاعات  منذ  ال�شوي�شرية  احلكومة  واأعلنت 
اأملانيا والدمنارك  ت�شنعها اإىل اأوكرانيا عر دول ثالثة، ردا على طلبات 

ب�شاأن اإر�شال اأ�شلحة اإىل كييف.
وطلبت برلني 12400 قطعة ذخرية من عيار “35 ملم” �شوي�شرية 
ال�شنع للدبابات امل�شادة للطائرات من نوع “غيبارد” ودبابات “بريانا 
3” ا�شرتتها من الدمنارك، وطلبت كوبنهاغن توريد 22 دبابة “بريانا 

3” �شوي�شرية ال�شنع.
معدات  ت�شدير  ميكن  ل  ب��اأن��ه  رف�شها،  ال�شوي�شرية  احلكومة  وب���ررت 

حربية لأوكرانيا ب�شبب املعاملة املت�شاوية الناجتة عن قانون احلياد.

قانون ثابت
و�شبق اأن رف�شت اأمانة الدولة ال�شوي�شرية لل�شوؤون القت�شادية، يف مايو، 
ت�شليم ذخائر �شوي�شرية عر اأملانيا، خا�شة اأن الذخرية ترتبط باملركبات 

ح�شابات للنازيني يف بنوكها.
اأن و�شعها خمتلف عن الدول التي تعلن تخليها عن احلياد،  وينبه اإىل 
احلياد  تعتمد  ال���دول  ه��ذه  لأن  نظرا  والنم�شا؛  وفنلندا  ال�شويد  مثل 
فتعتمد  �شوي�شرا  اأم��ا  اخل��ط��ر،  مهب  يف  ت�شبح  ل  ك��ي  اأمنية  كم�شلحة 
احلياد يف حتقيق عائد مادي؛ كونها مركز جتمع ال��رثوات وت�شم اأكر 

بنوك بالعامل.
الآخر  على ح�شاب  النحياز لطرف  �شوي�شرا  قررت  “يف حال  وي�شيف: 
ال�شوي�شرية  البنوك  من  الإي��داع��ات  و�شحب  كبرية  خ�شائر  اإىل  �شيوؤدي 

الأمر الذي يهدد اقت�شادها«.
م��وج��ودون يف  ال��رو���س  الأغنياء  اأن كثريا من  اإىل  العلي  يلفت  ه��ذا  ويف 
هذه  ل�شحب  خ��ط��ورة  ميثل  م��ا  ببنوكها؛  ح�شابات  ول��دي��ه��م  �شوي�شرا، 

الأموال يف حال اتخاذ برن موقف غري حمايد.
اإن  العلي  ال�شوي�شري، يقول  املوقف  اإزاء  الأوروب��ي  وعن موقف الحت��اد 
رو�شيا  ال�شري يف موكبه �شد  بالحتاد، فرف�شها  لي�شت ع�شوة  �شوي�شرا 
املناه�س  الغرب  موقف  على  يوؤثر  ول  داخله،  جديدا  انق�شاما  يعني  ل 
�شوي�شرا  على  �شغوطا  مت��ار���س  مل  الحت���اد  دول  اأن  جن��د  ول��ذا  ملو�شكو؛ 

للتخلي عن حيادها.
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عربي ودويل

يف وثائق رفعت عنها ال�سرية

هكذا ي�ستعد البيت الأبي�س لنهاية العامل...!

بدء ا�ستفتاء على تعديل د�ستوري يف كازاخ�ستان

وال�شلع الأخرى، مما اأ�شر بامل�شتهلكني مع ارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية خا�شة 
يف اأفقر دول العامل، كما اأ�شبح العامل مهددا باأزمة غذاء طاحنة وفًقا لبيانات 
الأمم املتحدة. يف ال�شياق، يقول الباحث يف �شوؤون العالقات اخلارجية حممود 
اخلليفي: “كرة التهامات حول اأزمة الغذاء يتم نقلها من امللعب الرو�شي تارة 
للملعب الأوكراين الأوروبي تارة«. وتابع: “يقول الغرب اإن رو�شيا هي ال�شبب 
اأوكرانيا مما منع ت�شدير احلبوب  بالهجوم على  لقيامها  الأزم��ة  املبا�شر يف 
والزيوت اإىل باقي دول العامل، فيما تلقي مو�شكو بالتهمة على الغرب ب�شبب 
فر�شه العقوبات عليها«. ويمُ�شيف اخلليفي، خالل ت�شريحاته ل�”�شكاي نيوز 
اأن الو�شع العاملي، ي�شع كثريا من البالد على حافة الكارثة، خا�شة  عربية”، 
لأن ثلث �شادرات القمح حول العامل ياأتي من رو�شيا واأوكرانيا، بخالف وجود 
احل�شاد  ي�شتحيل  اأن  يعني  م��ا  احل�����ش��اد،  مو�شم  دخ��ول  وه��ي  ك��رى  م�شكلة 
�شوؤون  يف  الباحث  واأو�شح  املناطق.  من  الكثري  يف  القتالية  العمليات  ظل  يف 

جهدها لتاأمني الإفراج عن �شادرات احلبوب العالقة يف موانئ اأوكرانيا على 
البحر الأ�شود.

رو�شيا  مع  الدولية  بالتجارة  املرتبطة  ال�شعوبات  على  ال�شوء  و�شلط عو�س 
على ال��رغ��م م��ن ع��دم وج���ود ع��ق��وب��ات على ال�����ش��ادرات الإن�����ش��ان��ي��ة م��ن املواد 

الغذائية والأ�شمدة من البالد.
هذا  اإىل  “يحتاجون  �شخ�س  مليار   1.5 نحو  اأن  الأمم���ي  امل�����ش��وؤول  واأو���ش��ح 
املفاو�شات  ت�شري  اأن  يف  ياأمل  اأن��ه  م�شيفا  ال��ع��امل،  ح��ول  والأ�شمدة”  ال��غ��ذاء 
باأ�شرع وقت ممكن حتى  املوانئ  وينتهي فر�س احل�شار على  �شل�شة  بطريقة 

يت�شنى ا�شتئناف ت�شدير الأ�شمدة والأغذية قبل اأن نواجه اأزمة اأخرى.
�شالحا  هناك  اإن  اأرتاماتوف،  األك�شندر  ال�شابق  الرو�شي  اجل��رال  يقول  وهنا 
ي�شتخدمه الغرب وي�شوق له وهو “الفزاعة من املجاعة” فمن يعطل ت�شدير 

احلبوب هو العقوبات التي تفر�س على رو�شيا ملحاولة عزلها عن العامل.

•• عوا�شم-وكاالت

بوجود  كافويل  كري�شتوفر  اأوروب��ا  يف  “الناتو”  لقوات  الأعلى  القائد  طالب 
نهج كامل يف التعامل مع احل�شار الرو�شي للموانئ الأوكرانية، والذي يهدد 

بنق�س الغذاء العاملي وا�شتمرار ال�شطرابات ال�شيا�شية حول العامل.
جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة  نقلتها  ت�شريحات  يف  ك��اف��ويل،  واأ���ش��اف 
بل  فح�شب،  اأوكرانية  اأزم��ة  تعد  مل  احلبوب  ت�شدير  م�شكلة  اأن  الأمريكية، 
ا، خا�شة اأن اأوكرانيا ت�شدر نحو 10 باملئة من القمح العاملي،  اأزمة عاملية اأي�شً
اأو  رو�شيا  �شيطرة  وم��ع  اجل���اري.  يونيو  �شهر  بنهاية  القمح  ح�شاد  و�شيبداأ 
�شحنات  توقفت  الأ���ش��ود،  البحر  على  اأوكرانيا  موانئ  جلميع  فعليا  اإغالقها 
احلبوب من اأوكرانيا منذ بدء العملية الع�شكرية يف 24 فراير املا�شي والتي 
اأمتت يومها ال�100. عرقلت العملية الع�شكرية �شادرات اأوكرانيا من القمح 

العالقات اخلارجية، اأنه بالنظر اإىل الأرقام الر�شمية جند اأن معدل �شادرات 
نف�شها من  بالفرتة  الن�شف مقارنة  تراجع لأكرث من  اأوكرانيا  احلبوب من 
بالت�شبب يف  الدولية  التهامات  يواجه  الذي  الرو�شي  اجلانب  املا�شي.  العام 
اأزمة غذاء عاملية، �شرح الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن، قائاًل اإّنه “ل توجد 
“ت�شدير  ميكن  اأّن��ه  م�شيفاً  اأوكرانيا”،  من  احلبوب  �َشحن  يف  م�شكالت  اأي 
اأّن  بوتن، يف ت�شريحاته،  واأك��د  وبولندا«.  رومانيا  اأوكرانيا عر  احلبوب من 
“رو�شيا م�شتعدة ل�شمان اأمن �شادرات احلبوب من موانئ اأوكرانيا، وموانئ 
ت�شتطيع  احلبوب  نقل  “�شفن  اأن  اإىل  الرو�شي  الرئي�س  واأ���ش��ار  اآزوف«.  بحر 
لفتاً  العبور من دون م�شاكل اإذا قامت اأوكرانيا بتطهري املوانئ من الألغام”، 
اإىل اأن “رو�شيا لن تقوم ب�شن هجمات من البحر يف اأثناء اإزالة الألغام«. ويف 
ظل تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي العاملي ب�شبب ال�شراع، اأكد اأمني عو�س، 
ق�شارى  تبذل  املنظمة  اأن  اأوكرانيا،  يف  ب��الأزم��ة  املعني  املتحدة  الأمم  من�شق 

احلبوب والأ�سمدة.. مناورة بوتن اجلديدة اأمام عقوبات الغرب

يف حالة الطوارئ الق�سوى
   وت�شري ر�شالة �شدرت عام 1956 من �شكرتري جمل�س 
ال�شتثنائية  امل��واق��ف  اإىل  الأب��ي�����س،  بالبيت  ال�����وزراء 
املن�شو�س عليها يف وثائق اإجراءات الطوارئ الرئا�شية 
والتي  ع��ل��ي��ا،  وط��ن��ي��ة  اأه��م��ي��ة  ذات  “م�شائل  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 
يف  الرئي�س،  قبل  من  تنفيًذا  اأو  ف��ورًي��ا  اإج���راًء  تتطلب 

حالة الطوارئ املتعلقة باأمن البالد«.
يعك�س  الوثائق، مما  ه��ذه  بتعديل  رئي�س  كل  ويقوم     

الهتمامات املختلفة وفًقا للع�شر. 
���ش��ب��ت��م��ر، ���ش��رح��وا ك��ي��ف��ي��ة �شمان   11 ق��ب��ل ه��ج��م��ات 
ا���ش��ت��م��راري��ة احل��ك��وم��ة يف ح����ال وق�����وع ه���ج���وم ن���ووي 
مفاجئ. وتفرت�س اإحدى ن�شخ عام 1959 وقوع مثل 
هذا الهجوم من قبل الحتاد ال�شوفياتي، بل اإنها تقدر 

عدد ال�شحايا املحتملني: 
“على الرغم من حجم الكارثة واحتمال وقوع هجمات 
ي��زال هناك ما يقرب  اأن��ه ل  اإل  اأخ��ف،  اإ�شافية ولكنها 
مادية  وم���وارد  م�شاب  غري  �شخ�س  مليون   120 من 

كبرية«.
القت�شاد  على  �شيتعني  كيف  ا،  اأي�شً الوثيقة  ت�شف     
�شكل  يف  �شيا�شية  تو�شيات  وت��ق��دم  التاأقلم،  وال�شكان 
بيانات يجب على الرئي�س متريرها، والتي ين�س اأولها 
وحالة  زمنية  ح���دود  ب��ال  وطنية  ط���وارئ  “حالة  على 
اآخر الع�شكريني من  و�شيمنع  طوارئ للدفاع املدين”، 
مغادرة اجلي�س، ويحمل اآخر ا�شم “اإعالن ملراقبة اأعداء 

من الكائنات الف�شائية ».
عن �سليت اف ار

التي تقف وراءها. وت�شببت اأعمال العنف باأ�شرار كبرية 
التي  �شلطان  ن��ور  العا�شمة  ب��اأن  علما  اأمل��ات��ي،  و�شط  يف 
�شّميت كذلك تيّمنا بالرئي�س ال�شابق يف 2018 بقيت 
مبناأى عنها. واّتهم توكاييف “اإرهابيني” بال�شعي اإىل 
للجي�س  ت��وج��ي��ه��ات  واأع��ط��ى  ال�شلطة  ع��ل��ى  ال���ش��ت��ي��الء 

ب�”اإطالق النار بهدف القتل” خالل ال�شطرابات.
��ق��ل الرئي�س  يف ال��ث��ام��ن م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر اع��تمُ
كرمي  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  يف  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  ملجل�س  ال�شابق 
بعد  اخليانة  بتهمة  نزارباييف،  املقّرب من  ما�شيموف، 
اإقالته يف اأعقاب اأعمال ال�شغب التي �شهدتها البالد، ما 

عزز التكهنات ب�شراع على ال�شلطة.
انتقادات علنية لنزارباييف  بعد الأزمة، وّجه توكاييف 
مّتهما اإياه بحماية “اأثرياء” خالل عهده على ح�شاب 
خريت  ال�شابق،  الرئي�س  �شقيق  اب��ن  واأوق����ف  ال�شعب. 

�شاتيبالدي، يف اآذار-مار�س واتمُهم بالختال�س.
اأحد  ب���اإجن���ازات �شلفه،  امل��ق��اب��ل  ن���ّوه يف  ت��وك��اي��ي��ف  ل��ك��ّن 
على  عمل  وه��و  ال�شيوعي.  للحزب  ال�شابقني  ال��ك��وادر 
ال���ب���اردة وال��ق��اح��ل��ة وامل��ل��ي��ئ��ة بال�شهوب  ت��ط��وي��ر ال��ب��الد 

بالعتماد على مواردها النفطية.
وثيقة  ع��الق��ات  وتوكاييف  ن��زارب��اي��ي��ف  م��ن  ك��ل  ويقيم 
الغرب  مع  �شراكات  مع  بالتوازي  امل��ج��اورة،  رو�شيا  مع 

وال�شني.
وخ����الل اأع���م���ال ال�����ش��غ��ب ط��ل��ب ت��وك��اي��ي��ف م���ن رو�شيا 
اإطار  الأم��ن يف  اإر���ش��اء  ق��وات لإع��ادة  فاأر�شلت  امل�شاعدة، 
الع�شكري  التحالف  اجلماعي،  الأم��ن  معاهدة  منظمة 
بقيادة مو�شكو. ويوؤكد الكرملني اأن ل خلفيات �شيا�شية 

لهذا التدخل.
اأي اإطاللة  اأزمة كانون الثاين-يناير، مل ت�شجل  ومنذ 
معه  اأج��ري��ت  مقابلة  يف  دع��ا  لكنه  لنزارباييف،  علنية 

الإثنني اإىل الت�شويت ل�شالح التعديالت الد�شتورية.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   ت��ك�����ش��ف ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي رف��ع��ت ع��ن��ه��ا ال�����ش��ري��ة كيف 
�شتت�شرف حكومة الوليات املتحدة اإذا حدث �شيء من 

هذا القبيل.
   مت رفع ال�شرية موؤخًرا عن “وثائق اإجراءات الطوارئ 
اإدارة  وت�شتبق  تتوقع  اأن  يفرت�س  ال��ت��ي  الرئا�شية” 
ال�شلطة يف حالة نهاية العامل اأو كارثة وا�شعة النطاق: 
فاي�س نيوز عادت اإىل الطريقة التي تنوي وا�شنطن من 

خاللها اأن تظل يف القيادة، حتى لو حدث الأ�شواأ.
   ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز لأول مرة اأن الوثائق 
امل�����ش��رتج��ع��ة مت ال���ت���رع ب��ه��ا م���ن ق��ب��ل م��رك��ز برينان 
قانون حرية  عليها من خالل  وال��ذي ح�شل  للعدالة، 
هذه  تغطيها  التي  الفرتة  متتد  املعلومة.  اىل  النفاد 
اأي��زن��ه��اور اإىل رئا�شة  ال��وث��ائ��ق م��ن رئ��ا���ش��ة دواي���ت دي 
دونالد ترامب. ومع ذلك، وفًقا ل�شحيفة التاميز، كان 
مركز الأبحاث قادًرا فقط على رفع ال�شرية عن 500 

�شفحة من اأ�شل 6000 �شفحة.
   وثيقة ���ش��ادرة ع��ن جلنة م��ن جمل�س ال��ن��واب جتعل 
قلياًل.  اأف�شل  ب�شكل  امل�شاألة  تعنيه  ما  فهم  املمكن  من 
نقراأ: “وثائق اإجراءات الطوارئ الرئا�شية، هي وثائق 
قانونية من�شقة م�شبًقا، وم�شّممة لتنفيذ قرار رئا�شي، 
العمليات  ال��ط��وارئ  حالة  تعطل  عندما  طلب  نقل  اأو 
وثائق  ت��اأخ��ذ  وق��د  ال��ع��ادي��ة.  الت�شريعية  اأو  احلكومية 
اإجراءات الطوارئ الرئا�شية �شكل اإعالن اأو اأمر تنفيذي 

اأو ر�شالة اإىل الكونغر�س«.

•• اآملاتي-اأ ف ب

ب���داأ ال��ت�����ش��وي��ت  اأم�����س الأح����د يف ك��ازاخ�����ش��ت��ان يف اإطار 
ا�شتفتاء على تعديل د�شتوري فرت�س اأن يطوي �شفحة 
الذي  ن��زارب��اي��ي��ف  �شلطان  ن��ور  ال�شابق  الرئي�س  عهد 
�شلطته  ه��ّزت  اأن  اإىل  30 عاما  البالد على مدى  حكم 

تظاهرات واأعمال �شغب.
يف  الواقعة  ال�شابقة  ال�شوفياتية  اجلمهورية  و�شهدت 
اآ�شيا والغنية باملعادن وامل��وارد النفطية يف كانون  و�شط 
الثاين-يناير ا�شطرابات اأوقعت اأكرث من 230 قتيال. 
ودعا توكاييف ال�شهر املا�شي اإىل تنظيم ال�شتفتاء على 

التعديل الد�شتوري.
نزاباييف  خ�شو�شا  يجرد  املقرتح  اجلديد  والد�شتور 
وا�شعة  �شلطات  ال��ذي مينحه  الأمة”  “زعيم  من لقب 

النطاق.
القادة  مقّربي  منع  الد�شتوري  التعديل  يلحظ  كذلك 
من تويل منا�شب حكومية رفيعة، وهو تدبري يبدو اأنه 

ي�شتهدف خ�شو�شا عائلة نزارباييف.
حدا  ال�شتفتاء  ي�شع  اأن  يفرت�س  توكاييف،  وبح�شب 
النفوذ  ح�شر  لطاملا  ال��ذي  رئا�شي”  “ال�شوبر  للنظام 

بيد نزارباييف.
ويتوّقع اأن يوؤيد امل�شاركون يف ال�شتفتاء التعديالت. ويف 

اأملاتي، مل تنظم اأي حملة مناه�شة للتعديل.
و�شت�شوت غول�شارا، وهي مدبرة منزل تبلغ 31 عاًما، 
ل�شالح الد�شتور اجلديد، لكنها اتهمت احلكومة بعدم 
وقالت  ال�����ش��ع��ب.  معي�شة  م�����ش��ت��وى  رف���ع  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
ل��ف��ران�����س ب��ر���س مب�����رارة راف�����ش��ة ذك���ر ا���ش��م��ه��ا الخري 
ل  لكن  العدالة  اج��ل  من  الت�شويت  ه��ذا  ان  “يقولون 
التي  بالأ�شباب  الغمو�س يحيط  يزال  عدالة هنا«. ول 
اأدت اإىل اأعمال ال�شغب يف كانون الثاين/يناير وباجلهات 

اأوىل جل�سات احلوار الوطني
جلل�شات  الأوىل  اجلولة  قدت  عمُ    
الرئي�س  واأك����د  ال��وط��ن��ي،  احل����وار 
ال���وط���ن���ي���ة  ل���ل���ه���ي���ئ���ة  “املن�شق 
جمهورية  اأج���ل  م��ن  ال�شت�شارية 
اأن  ب��ل��ع��ي��د،  ال�������ش���ادق  جديدة”، 
اجلل�شة  ح�����ش��رت  �شخ�شية   42

الفتتاحية لأ�شغال اللجنة.
   وي�شار اإىل اأن عدداً من املنظمات 
والأحزاب ال�شيا�شية وال�شخ�شيات 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واحل���ق���وق���ي���ة، ع���ّرت 
���ش��اب��ق��اً ع���ن رف�����ش��ه��ا امل�����ش��ارك��ة يف 
لل�شوؤون  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
�شلب  والجتماعية،  القت�شادية 
من  ال�شت�شارية  الوطنية  الهيئة 

اأجل جمهورية جديدة.
   ودعا ال�شادق بلعيد خالل الكلمة 
ال�شت�شارية  للجنة  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
لل�شوؤون القت�شادية والجتماعية، 
امل�شاركني اإىل تقدمي ورقة تت�شمن 
 40 ال���  خ��الل  لتون�س  ت�شوراتهم 
هذا  ترجمة  وكيفية  القادمة  �شنة 
واملوؤ�ش�شات  د�شتورية  ن�شو�س  يف 
القادرة على ترجمة ذلك يف الواقع 

وفق تعبريه.  خالل 72 �شاعة”، 

   واأ����ش���اف اأن����ه ���ش��ي��ت��م، ب��ع��د ورود 
اجلل�شة،  يف  امل�شاركني  مقرتحات 
والت�شورات  النقاط  خمتلف  دمج 
امل���ق���رتح���ة يف م�������ش���ودة واح������دة يف 
�شكل روؤو�س اأقالم، لتكون منطلقاً 
عقدها  امل��رت��ق��ب  الثانية  للجل�شة 

يوم ال�شبت املقبل.
اأن غياب الحتاد  بلعيد  واعتر     
العام التون�شي لل�شغل عن اجلل�شة 
على  يوؤثر  مل  للحوار  الفتتاحية 
ت�شوروا  “كثريون  وق��ال:  عملها. 
ال�شغل عن احلوار  اأن غياب احتاد 
عمله  ��ب��ِط��ل  ويمُ �شيف�شل  ال��وط��ن��ي 
اننا  ال  ي���ح���دث...  ه���ذا مل  ول��ك��ن 

ناأ�شف ملوقف الحتاد هذا«.
م���ازال مفتوحا  “الباب  وت��اب��ع:     
اأن  ب�شرط  وغ���ريه  ال�شغل  لحت���اد 
اإثراء  وب��ه��دف  طيبة  نيتهم  تكون 

احلوار ودون �شروط م�شبقة«.
   يذكر اأن الحتاد العام التون�شي 
لل�شغل اأكر املنظمات اجلماهريية 
يف ت���ون�������س، ي��رف�����س امل�����ش��ارك��ة يف 

احلوار ب�شيغته احلالية.
رئي�س جبهة  اأو�شح     من جانبه، 
اخلال�س الوطني املعار�شة، اأحمد 

خالل  ت�شريح  يف  ال�شابي،  جنيب 
اأّنه  الأح���د،  اأم�����س  اإعالمية  نقطة 
التون�شية  الأزم���ة  م��ن  “ل خم��رج 
وجامع”  �شامل  وطني  ب��ح��وار  اإّل 

على حّد تعبريه.
   و�شّدد على �شرورة و�شع برنامج 
القت�شادية  لالإ�شالحات  �شامل 
حكومة  تكليف  ث���ّم  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
�شخ�شية  ت�����ش��ك��ل��ه��ا  وط���ن���ي  اإن���ق���اذ 
���ف���اأة حت��ظ��ى مب�����ش��ان��دة عري�شة  كمُ
وتتوىل  ال��رن��ام��ج  ذل���ك  لتطبيق 
غاية  اإىل  النتقالية  املرحلة  اإدارة 

تنظيم انتخابات �شابقة لأوانها. 
اإّن  ال�شابي  اأح��م��د جنيب  وق���ال     
اجتماعات جبهة اخلال�س الوطني 
�شتبني قّوة �شيا�شية معنوية يف كّل 
ج���ه���ات ال���ب���الد ب���ال���ت���وازي م���ع ما 
يت�شّكل يف مواقف احتاد ال�شغل ويف 
وكذلك  التون�شيني،  الق�شاة  �شلك 
ال�شيا�شية  الأح�������زاب  م���واق���ف  يف 
حوار  اإىل  تنتهي  اأن  ي��اأم��ل  وال��ت��ي 

وطني �شامل، وفق قوله.
   ويف تعليقه ع��ن الت�����ش��الت مع 
والنقابي،  ال�شيا�شي  الطيف  بقية 
“هناك ات�شالت  اأّن  �شّرح ال�شابي 

التون�شي لل�شغل  العام  مع الحتاد 
لكن الأم��ور مل تن�شج بعد لوجود 
ال��ت��ح��ف��ظ��ات ح���ول احلقبة  ب��ع�����س 

املا�شية«.

الق�ساة يف اإ�سراب
�شوت  اآخ��������ر،  ح�������ارق  م���ل���ف  يف     
املجل�س  يف  احل���ا����ش���ري���ن  اأغ����ل����ب 
الق�شاة  جلمعية  الطارئ  الوطني 
مبداأ  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة  التون�شيني 
الدخول يف اإ�شراب بداية من اليوم 
الثنني يف كافة املرافق الق�شائية 
طيلة اأ�شبوع قابل للتجديد، وذلك 
احتجاجاً على قرار الرئي�س �شعيد 
بعزل ع�شرات الق�شاة. ومت ا�شتثناء 
الإرهاب  وق�شايا  بالدفن  الأذون 

�شديدة التاأكد من هذا الإ�شراب.
   كما ق��رر املجتمعون الدخول يف 
اعت�شامات مفتوحة يف كل مقرات 
وعدم  الق�شائية  النقابية  الهياكل 
الق�شائية  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب  ال��رت���ش��ح 
بالإ�شافة  امل���ع���زول���ني  ل��ت��ع��وي�����س 
يف  للمنا�شب  ال��رت���ش��ح  ع���دم  اإىل 
لهيئة  التابعة  الفرعية  الهيئات 

النتخابات.

   كما تقرر اإحداث هيئة تن�شيقية 
املمثلة  ال��ه��ي��اك��ل  خم��ت��ل��ف  ت�����ش��ّم 
الالزمة  القرارات  للق�شاة لتخاذ 

وفقا لتطّور الأو�شاع.
   ويف اجلل�شة التي ح�شرها مئات 
الق�شاة، قال بع�س الق�شاة الذين 
التطهري  عملية  اإن  �شعيد  عزلهم 
جاءت بعدما رف�شوا تدخالت من 
احلالت  بع�س  ويف  ال��ع��دل  وزي���رة 

من املحيطني بالرئي�س.
قرار  اأن  اإىل  ال�����ش����ارة  وجت����در     
ال����ش���راب ���ش��ارك��ت يف ات���خ���اذه كل 
من  الق�شائية  النقابية  الهياكل 
�شبان  وق�������ش���اة  وج��م��ع��ي��ة  ن���ق���اب���ة 

وق�شاة اإداريني.
قي�س  التون�شي  ال��رئ��ي�����س  وك���ان     
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ع��زل  ق��د  �ش����عيد 
بالف�شاد  ات��ه��م��ه��م  ق���ا����ش���ي���اً   57
متهمني  على  والت�شرت  والتواطوؤ 
وم������ن بني  اإره������������اب،  ق�������ش���اي���ا  يف 
يو�شف  ف�شلهم  مت  الذين  الق�شاة 
ملجل�س  ال�شابق  الرئي�س  ب��وزاخ��ر، 
ا�شتبدل  ال����ذي  الأع���ل���ى  ال��ق�����ش��اء 
العام مبجل�س  اأع�شاءه هذا  �شعيد 

موؤقت.

بني احلوار الوطني واإ�سراب الق�ساة:

�سيف �سيا�سي وق�سائي �ساخن يف تون�س...!

ق�شاة تون�س يقررون ال�شراب

انطالق جل�شات احلوار الوطني

•• الفجر -تون�س

يونيو  مطلع  تون�ش  يف  احل���رارة  �سهدت     
و50   40 بني  وت��راوح��ت  قيا�سيا،  ارتفاعا 
املناخ  �سمل  الرتفاع  هذا  اأن  ويبدو  درج��ة، 
متعدد  حراكا  تون�ش  تعرف  حيث  ال�سيا�سي 

هي  وق�سائيا،  واجتماعيا  �سيا�سيا  الأبعاد 
م�ستفحلة  اقت�سادية  اأزم��ة  من  تعاين  التي 
املرتفعة  والبطالة  الت�سخم  مالحمها  اأب��رز 

والديون، وباتت تثقل كاهل التون�سيني.
نهاية  انعقدت  وجت��اذب��ات،  توتر  وو�سط     
الأ�سبوع اأوىل جل�سات احلوار الوطني، واأعلن 

�سدامات  العا�سمة  و�سهدت  اإ�سرابًا،  الق�ساة 
�سيا�سية  لأحزاب  ومتظاهرين  ال�سرطة  بني 
تنظيمه  املربمج  ال�ستفتاء  على  احتجوا 
التون�سي  وك��ان الحت��اد  املقبل.      يوليو  يف 
الوظيفة  يف  العام  الإ�سراب  قرر  قد  لل�سغل 

العمومية الأيام القادمة.

وا�سنطن بو�ست: هل ي�سع تفتيت رو�سيا حدًا ملغامراتها  •• وا�شنطن-وكاالت

راأى الكاتب ليونيد بري�شيد�شكي يف �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” الأمريكية، اأن 
اأن رو�شيا  اأثبت للعامل  اأوكرانيا  هجوم الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني على 

املنبعثة من جديد، تعني بال�شرورة، رو�شيا امريالية.
هل داغ�شتان التي غزتها رو�شيا يف القرن التا�شع ع�شر والتي اعتمد اأقل من 4% 
اأي�شاً؟وجتدد  الأ�شا�شية  رو�شيا  من  جزء  اأ�شلية،  لغة  الرو�شية  تالميذها  من 
جعلها  اأو  ال�شتعمار”  “نزعة  من  تخلي�شها  اإىل  رو�شيا  حاجة  ح��ول  النقا�س 

لدفن طموحاتها المريالية واحتواء تهديدها الع�شكري. “غري فيدرالية”، 
ويقول الكاتب اإن تفتيت رو�شيا اليوم، ال�شبيه بتفكك الحتاد ال�شوفييتي، يراه 

البع�س احتماًل مطلوباً، بعد الف�شل يف غزو اأوكرانيا.
وهناك من ندم لأن الوليات املتحدة مل حتقق هذا الهدف يف الت�شعينات عندما 
ال�شوفييتية مدمرة، وتكافح للبقاء موحدة ومنع  كانت رو�شيا ما بعد احلقبة 

اكتظاظاً  الأك��رث  املنطقة   تتار�شتان،  اأن  وي��رى  ال�شوفياتي.  الع�شر  من  حدث 
بال�شكان على الفولغا، يف �شلب هذا النقا�س.

ويف العام املا�شي، اختار %55 من تالميذ املدار�س يف عا�شمتها قازان التتارية، 
1552، ج��زء من  الرهيب يف  اإي��ف��ان  ال��ذي غ��زاه  املكان  اأ�شلية. فهل ه��ذا  لغة 
الكثريين  اإن  كازاخ�شتان مثاًل،  الأمر كذلك على  وين�شحب  الأ�شا�شية؟  رو�شيا 

من ال�شكان املحليني لديهم وجهة نظر اأخرى.
�شغباً  و�شهدت   ،1944 يف  ال�شوفييتي  الحت��اد  اإىل  ان�شمت  التي  توفا،  وه��ل 
التي  داغ�شتان  هل  الأ�شا�شية؟  رو�شيا  من  جزء  الت�شعينات،  اأوائ��ل  يف  انف�شالياً 
غزتها رو�شيا يف القرن التا�شع ع�شر والتي اعتمد اأقل من %4 من تالميذها 

الرو�شية لغة اأ�شلية، جزء من رو�شيا الأ�شا�شية اأي�شاً؟

انف�شال منطقة �شغرية مثل ال�شي�شان.
وبطريقة ما، مل يطلق بوتني النقا�س حول تفكك رو�شيا يف �شوء هجومه غري 
التاريخية”،  “رو�شيا  عن  باحلديث  ثقافياً  النقا�س  هذا  عزز  لكنه  العقالين. 

التي ت�شم يف راأيه اأوكرانيا احلديثة.
واإذا كان ممكناً احلديث عن دولة رو�شية اأ�شا�شية، عو�س القائمة �شمن حدودها 
احلالية، فاإنه ميكن القول اإنها اأ�شغر بكثري من الدولة احلالية، بعد جتريدها 
عندما   ،1721 قبل  �شيبرييا،  على  ال�شتيالء  مثل  التو�شعية،  فتوحاتها  من 

�شارت رو�شيا امراطورية ر�شمياً.
ال�شوفييتية  رو���ش��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  الأرا����ش���ي  بع�س  ���ش��م  اأن  ال��ك��ات��ب  وي���رى 
ال�شرتاكية، الكيان الذي اأ�شبح الحتاد الرو�شي بعد انهيار الإحتاد ال�شوفييت، 

ال�شيوعيني  املوؤ�ش�شني  اأن  لو  اليوم  م�شتقلة  دوًل  لت�شكل  املناطق  هذه  تكن  اأمل 
لالحتاد ال�شوفييتي �شنفوها جمهوريات احتادية، عو�س “جمهوريات ذات حكم 

ذاتي” داخل رو�شيا؟.
ي��ح��د م��ن ق��درت��ه��ا الن��ت��ق��ام��ي��ة وجتميع  ل��ن  اإن تفتيت رو���ش��ي��ا  ال��ق��ول  مي��ك��ن 
اإىل تهديد  اأرا���ٍس وا�شعة، والتحول جم��دداً  بعد هزائم وخ�شارة  قواها جم��دداً 

ملناف�شيها.
هكذا فعلت بعد الثورة البول�شفية ومعاهدة بري�شت ليتوف�شك العقابية، وبعد 
لأن  كذلك،  بال�شرورة  تبقى  لن  املفتتة  رو�شيا  اإن  ال�شوفييتي.  امل�شروع  انهيار 
�شرتث  اأنها  كما  اأك��رث،  نف�شها  تعزز  قد  املتطرفة،  وال�شعبوية  القومية  القوى 

الرت�شانة النووية الرو�شية، التي لن تختفي بب�شاطة اإذا تفتت رو�شيا.
يخل�س الكاتب اإىل اأنه ل يزال يعتقد اأن الدميقراطية وو�شع حد لالمريالية 
بني  احلقيقية  وامل�����ش��اواة  للمناطق،  مت�شاوية  بتنمية  وال��ت��ع��ه��د  ال��ع��دوان��ي��ة، 

املجموعات العرقية، اأمور ممكنة يف ظل حدود رو�شيا احلالية.

تتطور التو�شيات على مر ال�شنني وتعك�س اهتمامات كل رئي�س
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عربي ودويل
مع الرف�س الرتكي.. ما م�سري طلب فنلندا وال�سويد لع�سوية الناتو؟

•• عوا�شم-وكاالت

ل ت����زال حم����اولت ف��ن��ل��ن��دا وال�����ش��وي��د م�����ش��ت��م��رة لإث���ن���اء ت��رك��ي��ا ع��ن رف�س 
ان�شمامهما اإىل حلف �شمال الأطل�شي )ناتو(، يف الوقت الذي يرى مراقبون 
وخراء ع�شكريون اأن اأنقرة لن تقف كحجر عرثة يف �شبيل تر�شيح البلدين 
لتبديد  تفاهم  �شيغة  اإىل  بالو�شول  امل��ط��اف،  نهاية  حتى  الإ�شكندنافيني 
“خماوفها الأمنية«. وكان الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، قد اأعرب 
عن ا�شتيائه من املحادثات مع ال�شويد وفنلندا التي جرت الأ�شبوع املا�شي 
ومل حترز تقدما، موؤكدا اأن موافقة بالده مرهونة مبدى مراعاة طلباتها.

وتقول تركيا اإن فنلندا وال�شويد تدعمان حزب العمال الكرد�شتاين وجماعات 
الرتكية رفع  ال�شلطات  اإرهابية، كما تريد  اأنها  اأنقرة على  اأخ��رى ت�شنفها 
�شوريا  اأنقرة، بعد توغلها يف  الأ�شلحة �شد  املفرو�شة على �شادرات  القيود 

عام 2019. وخل�شت تركيا موقفها يف 5 “�شمانات ملمو�شة” ل �شيما ما 
قالت اإنه “اإنهاء الدعم ال�شيا�شي لالإرهاب”، و”الق�شاء على م�شدر متويل 
حلزب العمال الكرد�شتاين املحظور  و”وقف الدعم بالأ�شلحة”  الإرهاب” 
“رفع  اإىل  الرتكية  املطالب  دعت  كما  لها.  تابعة  �شورية  كردية  وميلي�شيا 
الإره���اب«.  �شد  العاملي  والتعاون  تركيا  على  املفرو�شة  الأ�شلحة  عقوبات 
الغزو  منذ  ب�شرعة  الناتو  حلف  اإىل  الن�شمام  يف  وفنلندا  ال�شويد  وتاأمل 
الرو�شي لأوكرانيا يف فراير املا�شي. وباإمكان اأنقرة عرقلة طلب هل�شنكي 
و�شتوكهومل الن�شمام للناتو، اإذ اإن موافقة اأع�شاء احللف بالإجماع اإلزامية 

قبل �شم اأع�شاء جدد.
ولتقريب وجهات النظر، قال وزير الدفاع ال�شويدي، بيرت هولتكفي�شت، اإن 
حل خم��اوف تركيا عر الطرق  “الناتو”،  اأع�شاء حلف  ب��الده حت��اول مع 
عن  هافي�شتو،  بيكا  الفنلندي  اخلارجية  وزير  اأع��رب  كذلك  الدبلوما�شية. 

اأنه  من  متاما  “متاأكد  اأن��ه  م�شيفا  اأن��ق��رة،  مع  احل��وار  ملوا�شلة  ال�شتعداد 
ميكننا اإيجاد بع�س احللول التوافقية فيما يتعلق بكل هذه الق�شايا«.

واإزاء ذلك، اأعلن الأمني العام حللف الناتو، ين�س �شتولتنرغ، عقد اجتماع 
عملية  ملناق�شة  وفنلندا  وال�����ش��وي��د  تركيا  م��ن  امل�شتوى  رفيعي  للممثلني 
الن�����ش��م��ام، يف ب��روك�����ش��ل خ���الل الأي����ام امل��ق��ب��ل��ة. م��ن ج��ان��ب��ه، يعتقد مدير 
ال�شرتاتيجيات والت�شليح باملعهد الدويل للدرا�شات ال�شرتاتيجية ومقره 
لندن، وامل�شوؤول ال�شابق يف حلف �شمال الأطل�شي، وليام األبريكي، اأنَّ هناك 
اإىل  وال�شويد  فنلندا  ان�شمام  على  باملوافقة  تركيا  لإقناع  جارية  حماولة 

الناتو، وي�شريان يف الجتاه ال�شحيح حتى الآن.
واعتر األبريكي يف ت�شريحات خا�شة ل��شكاي نيوز عربية، اأنَّ مطالب تركيا 
بالفعل يف وجهة نظر  ال�شويد وفنلندا ت�شرتكان  اإىل حد ما، لكن  ق�شوى 
اإ�شرار  م�شرتكة حول الإره��اب. وب�شاأن م�شري طلب فنلندا وال�شويد حال 

“يف  اإنه  تركيا على الرف�س، قال امل�شوؤول ال�شابق يف حلف �شمال الأطل�شي 
وجود  يف  م�شلحة  لديها  لأن  البلدين،  طلب  على  تركيا  �شتوافق  النهاية، 
حلف الناتو قوياً، واأعتقد اأن اأردوغان �شيعلن اأنه ح�شل على ما يحتاج اإليه، 

ليمُظهر للجمهور الرتكي اأنه قادر على حتقيق ذلك«.
واتفق مع ذلك اخلبري يف ال�شوؤون الرتكية، ب�شري عبد الفتاح، يف ت�شريحات 
ملوقع �شكاي نيوز عربية، الذي اأو�شح اأن تركيا لن ت�شتمر يف رف�شها لن�شمام 
رغم  للناتو،  تو�شعات  اأي  م�شبًقا  تمُعطل  مل  اإنها  اإذ  للناتو،  وال�شويد  فنلندا 
خالفاتها مع بع�س دول احللف، ومل ت�شتخدم حق الفيتو لرف�س ان�شمام 
دولة يف مرات �شابقة. واأتاحت املادة العا�شرة من اتفاقية وا�شنطن املوؤ�ش�شة 
للناتو عام 1949، لكل دولة من اأع�شائه الثالثني، اإعاقة اأي قرار للحلف، 
متبنية مبداأ الإجماع، �شرطا  مبجرد ا�شتخدامها حق النق�س اأو “الفيتو”، 

لعتماد القرارات الأطل�شية.

م���ن اخلطوات  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك     
ال�شيا�شي  التوحيد  يف  احلا�شمة 
رو�شيا،  م��واج��ه��ة  يف   ، والأم���ن���ي 
جل���م���ي���ع ال����ب����ل����دان الأخ����������رى يف 
تنتمي  ال��ت��ي  ال��ب��ل��ط��ي��ق،  منطقة 
ولتفيا  اإ���ش��ت��ون��ي��ا  ���ا  اأي�������شً اإل��ي��ه��ا 
ول���ي���ت���وان���ي���ا وب����ول����ن����دا واأمل����ان����ي����ا. 
“يجري الآن تعاون دفاعي جديد 
يالحظ لر�س  يف �شمال اأوروبا”، 

بانغرت �شرتويه.
يكرهه  ا����ش���رتات���ي���ج���ي  ت���ع���زي���ز   
ف�����الدمي�����ري ب�����وت�����ني، ل���ك���ن���ه هو 
ب�����ش��ب��ب مغامرته  اإل���ي���ه  دف���ع  م���ن 

الع�شكرية.
عن لك�سربي�ش

•• الفجر -خرية ال�شيباين
الحتاد  اإىل  ان�شمامها  م��ن��ذ      
متيزت   ،1973 ع���ام  الأوروب������ي 
الدمنارك برف�شها النخراط يف 

مزيد التكامل والندماج.
لت����ف����اق����ي����ة  “ل”  واأع��������ق��������ب   
التي   ،1992 ع��ام  ما�شرتيخت 
مت اإقرارها عن طريق ال�شتفتاء، 
ثم   ،2000 ع��ام  لليورو  “ل”  ب� 
ب�شاأن   2015 ع��ام  اأخ���رى  “ل” 
م�شائل العدل وال�شوؤون الداخلية. 
وق���د اأك�����ش��ب��ه��ا ه���ذا ال�����رتدد، على 
املا�شية،  ال��ث��الث��ة  ال��ع��ق��ود  م���دى 
امل�����ش��ارك��ة يف بع�س  الإع���ف���اء م��ن 

�شيا�شات بروك�شل.
اأوكرانيا      غ��ري ان احل��رب على 
تغيري  يف  ب�����داأت  ف���راي���ر   24 يف 
يوم  الدمناركيون  �شّوت  الو�شع. 
الأربعاء على رفع ال�شتثناء الذي 
اأعفاهم حتى الآن من امل�شاركة يف 
للمجموعة  ال��دف��اع��ي��ة  ال�شيا�شة 

الوروبية.
 67 بن�شبة  “نعم”  ال����  وف�����ازت   
ن�شطر  “عندما  تقريًبا.  باملائة 
ل��ل��ق��ت��ال م���ن اأج����ل اأم����ن اأوروب������ا، 
ي��ج��ب اأن ن��ك��ون اأك���رث احت����اًدا مع 
الوزراء  رئي�س  طالب  جرياننا”، 
ميت فريدريك�شن، قبل اأيام قليلة 

من الت�شويت.

الندماج  فمن خالل  كوبنهاغن، 
لالحتاد  ال��دف��اع��ي��ة  ال�شيا�شة  يف 
من  البالد  �شت�شتفيد  الأوروب����ي، 
القارية،  القدرات  حت�شني  برامج 
��ا، من  اأي�����شً ول��ك��ن امل�����ش��ارك��ة فيها 
خ�����الل امل�������ش���اه���م���ة ب��خ��رت��ه��ا يف 

   »نحن ندخل حقبة جديدة، هذا 
1992، مع  ال��ع��امل مل يعد ع��ام 
للدمنارك،  الطلب  ح�شب  اأوروب��ا 
ب��اجن��رت �شرتويه،  او���ش��ح لر����س 
اتالنت  الأب����ح����اث  م���رك���ز  م���دي���ر 
���ش��ام��ي��ن�����ش��ل��وت��ن��ج��ني، وم���ق���ره يف 

ال�����رادارات  م��ث��ل  جم���الت معينة 
واأن�����ظ�����م�����ة حت�����دي�����د الأ����ش���ل���ح���ة 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة وال���ب���ي���ول���وج���ي���ة 

والنووية«.
   خ�شو�شا، ت�شمح كلمة ال� “نعم” 
ا�شتبعاد  ب���ع���دم  الأرب�����ع�����اء،  ي����وم 

املهام  من  اوتوماتيكيا  الدمنارك 
الع�شكرية لالحتاد الأوروبي، مثل 
البو�شنة  يف  ال�شالم  حفظ  مهمة 
القر�شنة  مكافحة  اأو  والهر�شك 
ويوؤكد  ال�شومال.  �شواحل  قبالة 
“كل  اأن  �شرتويه،  بانغرت  لر���س 

هذا ير�شل اإ�شارة قوية اإىل الدول 
الأع�������ش���اء الأخ������رى، ال��ت��ي كانت 
جنًبا  نكون  اأن  جميًعا  منا  تتوقع 

اإىل جنب«.
الع�شو  ال�����دمن�����ارك،  ه����ي  ه����ا     
امل����وؤ�����ش���������س حل���ل���ف ال����ن����ات����و ع���ام 
م�شتقبال  متاما  تندمج   ،1949
ويرافق  ال��ق��اري.  الأم���ن  بنية  يف 
تاريخيا  اآخر  تطوًرا  التطور  هذا 
وفنلندا  ال�شويد  ان�شمام  اأي�شا: 
�شمال  ح����ل����ف  اإىل  امل����رت����ق����ب����ني 
تقدمي  مت  ال���ل���ت���ني  الأط���ل�������ش���ي، 
املا�شي،  ال�شهر  ر�شمًيا  تر�ّشحهما 
ال��رو���ش��ي على  ال��ه��ج��وم  ع��ل��ى  رًدا 

اأوكرانيا.

قتيل و300 اإ�سابة  49
 يف حريق �سخم بنغلد�س 

•• �شيتاكوندا -اأ ف ب

ق�شى 49 �شخ�شا على الأقل جراء حريق اأدى اإىل انفجار كيميائي �شخم 
اأعلن م�شوؤولون   يف من�شاأة لتخزين حاويات ال�شحن يف بنغالد�س، وفق ما 
اأم�س الأحد. واحل�شيلة مر�ّشحة لالرتفاع نظرا لأن عدد امل�شابني تخطى 

300 �شخ�س، بع�شهم يف حال خطرة، وفق م�شوؤولني.
وتوىل متطوعون نقل جثث من داخل املن�شاأة حيث تناثر حطام احلاويات.

التي  املن�شاأة  بعد يف  �شحبها  يتم  �شاهدوا جثثا مل  اإنهم  عيان  �شهود  وق��ال 
ت�شم نحو اأربعة اآلف حاوية غالبيتها لتخزين املالب�س بانتظار ت�شديرها 
�شيتاغونغ  ميناء  م��ن  مقربة  على  تقع  وال��ت��ي  غربيني،  جتزئة  جت��ار  اإىل 

اجلنوبي الكبري.
40 كلم  الأح��د يف �شيتاكوندا، على بعد نحو  ال�شبت  واندلع احلريق ليل 
التي حتتوي على مواد  امل�شتوعبات  انفجر عدد من  �شيتاغونغ، حيث  من 

كيميائية.
انفجرت م�شتوعبات حتوي مواد كيميائية وحا�شرت  اندلع احلريق  بعد 
وتطاير  اأ�شخا�س  فاأ�شيب  و�شحافيني،  ومتطوعني  اإطفاء  عمال  النريان 

احلطام.
وهز النفجار مباين �شكنية تبعد كيلومرتات عدة عن املن�شاأة.

واأ�شار كبري الأطباء يف املنطقة اليا�س ت�شودري يف ت�شريح لفران�س بر�س 
ارتفاعها. والأح��د وا�شل  49 �شخ�شا ور�ّشح  القتلى بلغت  اأن ح�شيلة  اإىل 

عنا�شر الإطفاء العمل على اإخماد جيوب من احلريق ل تزال م�شتعلة.
وقال ت�شودري “ح�شيلة القتلى �شرتتفع لأن عمليات الإنقاذ مل تنته بعد”، 
اأ�شخا�شا عدة بينهم �شحافيون كانوا يغّطون احلدث عر  اأن  اإىل  م�شريا 

خا�شية البث املبا�شر على في�شبوك، ل يزالون يف عداد املفقودين.
وقال قائد العلميات يف جهاز الإطفاء ريا�س الكرمي اإن �شبعة عنا�شر اإطفاء 

على الأقل ق�شوا واإن اأربعة اآخرين ل يزالون يف عداد املفقودين.
وقال امل�شوؤول ال�شابق يف جهاز الإطفاء بهارات ت�شاندرا يف ت�شريح لفران�س 
بر�س “يف تاريخ جهاز الإطفاء مل نخ�شر هذا العدد من عنا�شر الإطفاء يف 
حادثة واحدة”. وذكر اأحد املتطوعني لل�شحافيني “ل تزال هناك جثث يف 

الأماكن التي طالها احلريق. �شاهدت ما بني ثماين وع�شر جثث«.
و�شرح مدير �شركة “خمزن بي.ام للحاويات” جميب الرحمن اإن اأ�شباب 

احلريق مل تعرف بعد، وقال اإن املن�شاأة ت�شّغل نحو 600 �شخ�س.
الهيدروجني،  بريوك�شيد  م���ادة  على  احل��اوي��ات  تخزين  من�شاأة  وحت��ت��وي 
وف���ق م��ا اأف����اد ق��ائ��د ج��ه��از الإط���ف���اء اجل����رال م��ع��ن ال��دي��ن ال�شحافيني، 
املادة  “مل نتمكن بعد من ال�شيطرة على احلريق ب�شبب وجود هذه  وقال 

الكيميائية«.

•• عوا�شم-وكاالت

الرو�شية  ال��دب��اب��ات  اج��ت��ازت  ح��ني 
احلدود الأوكرانية يف 24 فراير-
�شباط املا�شي، �شاد ت�شور مفاده اأن 
نوعها،  من  الأوىل  �شتكون  احل��رب 
والفوز  للغرب خو�شها  التي ميكن 

بها بالعقوبات وحدها.
الكاتب  اأو����ش���ح  الإط������ار،  ه���ذا  ويف 
جملة  يف  ال�������ب�������ارز  ال���������ش����ي����ا�����ش����ي 
رو�س  الريطانية  “�شبكتايتور” 
كالرك، اأن جهود الحتاد الأوروبي 
النفط  ا���ش��ت��رياد  ل��وق��ف  الأخ������رية 
واأ�شاف  ح��م��اق��ة.  ك����ان  ال���رو����ش���ي، 
الع�شكرية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  م��ن��ح  اأن 
لأوك����ران����ي����ا ي�����ش��اع��د ب��ال��ت��اأك��ي��د يف 
ال��ت�����ش��دي ل��ل��ق��وات ال��رو���ش��ي��ة، لكن 
اأخرى  العقوبات القت�شادية ق�شة 
العقوبات  ت�شاعد  قد  الرو�س.  وفق 
يف خف�س م�شتويات معي�شة الرو�س، 
لكنها ل تزال بعيدة جداً عن قطع 
�شريان حياة القت�شاد الرو�شي، اأي 

�شادرات النفط والغاز.
م��ن��ذ ف��راي��ر -���ش��ب��اط دف��ع��ت دول 
الحت����اد الأوروب������ي اأك����رث م��ن 50 
نفطها  مقابل  لرو�شيا  دولر  مليار 
الآلة  متويل  يف  ي�شاعد  ما  وغازها 

الع�شكرية الرو�شية.
ل���ك���ن وب���ع���د الت����ف����اق اجل����دي����د يف 
الإثنني  ي����وم  الأوروب���������ي  الحت������اد 
يدفع  اأن  ي���ف���رت����س  ك�����ان  وال�������ذي 
تدريجياً  التخل�س  اإىل  الأوروبيني 
من النفط والغاز الرو�شيني ب�شكل 
اجلوهرية  ال��ت��ج��ارة  ف����اإن  ن��ه��ائ��ي، 

�شتتوا�شل.

اأعلى درجات الفرح
واردات  اإنهاء  فقط  التفاق  يحاول 
عر  رو�شيا  من  ت�شل  التي  النفط 
ال�شفن. الواردات عر خط الأنابيب 
الإجمايل،  احلجم  ربع  تبلغ  والتي 

فم�شتثناة من العقوبات.
يهدف ذلك اإىل موا�شلة الإمدادات 
واملجر  وت�شيكيا،  �ش��لوفاكيا،  اإىل 
ال����ت����ي ت���ع���ت���م���د ب�������ش���دة ع���ل���ى خط 
�شلوفاكيا  حت�شل  حيث  الأن��اب��ي��ب، 
ب�شكل �شبه كامل على نفطها بهذه 

الطريقة.
وجاء اأكر فرح بعد مفاو�شات ليل 

�شتلتزمان  اأن��ه��م��ا  اف���رتا����س  وم���ع 
ب��امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي، ف����اإن اأف�����ش��ل ما 
مي��ك��ن ت��اأم��ل��ه يف ه���ذه ال��ف��رتة من 
واردات  ت��ق��ل  اأن  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����ش��ن��ة 
النفط  م����ن  الأوروب�����������ي  الحت��������اد 
الرو�شي بنحو %90 من م�شتويات 
ما قبل الجتياح، وهو طريق طويل 

قبل التوقف الكامل.
ويف الأثناء، ي�شتمر الغاز يف التدفق 
اأوروب��ا، وهناك اأمل  من رو�شيا اإىل 
���ش��ئ��ي��ل يف وق���ف ه���ذه ال��ت��ج��ارة يف 
اأقامت  ولو  حتى  القريب  امل�شتقبل 
عجلة  على  طرفية  حمطات  اأملانيا 

الوزراء  رئي�س  ل�شان  على  الثنني 
اأورب��ان الذي فاخر  املجري فيكتور 
امل��ج��ر من  ب��اإع��ف��اء  على في�س ب��وك 

احلظر.

اأف�سل ما ميكن تاأمله
وت�شيكيا،  �شلوفاكيا،  الأم��ر  يهم  ل 
�شي�شمح  ب�����ل  وح������ده������ا،  وامل�����ج�����ر 
مبوا�شلة  اأي�شاً،  واأملانيا  لبولونيا 
ا�شترياد النفط عر خط الأنابيب 
اأنهما  اأعلنتا  اأنهما  م��ع  ال��رو���ش��ي��ة، 
بنهاية  ذل�����ك  اإن����ه����اء  ����ش���ت���ح���اولن 

ال�شنة.

لتتمكن من ا�شترياد الغاز الطبيعي 
امل�شال من قطر، واأماكن اأخرى.

ل واقعية
املزيد  �شيكون هناك  ح�شب كالرك 
والتنازلت  ال�شعبة  النقا�شات  من 
وب��ن��ود اخل���روج وامل��واع��ي��د النهائية 

الطويلة.
ل����ك����ن ح����ت����ى ل������و مت����ك����ن الحت�������اد 
النفط  اإل��غ��اء وادات  الأوروب����ي م��ن 
وال��غ��از، ف���اإن ف��ك��رة اأن ال��غ��رب قادر 
ع��ل��ى خ��و���س ح����رب ع��ق��وب��ات على 
رو���ش��ي��ا ت��ن��ه��ار ب�����ش��ك��ل ح��ت��م��ي، لأن 

الواقع يوؤكد اأن زبائن كباراً اآخرين 
غاز  اأو  نفط  لمت�شا�س  ي��ت��وق��ون 

رو�شي، يرف�شه الغرب.
واردات  ارتفعت  -ني�شان  اأب��ري��ل  يف 
ال�������ش���ني م����ن ال���ن���ف���ط وال����غ����از من 
كمية  وه���ي   56% ب��ن��ح��و  رو���ش��ي��ا 
اأوروبا  كانت �شتوؤول يف ال�شابق اإىل 

قبل حتويلها اإليها.
قلياًل  مياًل  اأي�شاً  الهند  واأظ��ه��رت 
حري�شة  وك���ان���ت  رو����ش���ي���ا  مل��ع��اق��ب��ة 
ب�شعر  الرو�شية  الطاقة  �شراء  على 

خمف�س.

�سيا�سة غري حكيمة
النفط  ع��ل��ى  اأوروب��������ا  اع���ت���م���اد  اإن 
نتيجة  ك�����ان  ال���رو����ش���ي���ني  وال����غ����از 
����ش���ن���وات م���ن ���ش��ي��ا���ش��ة ط���اق���ة غري 
بخف�س  الل��ت��زام  و�شعت  حكيمة، 
الواقع  فوق  الكربونية  النبعاثات 

اجليو�شيا�شي.
وذّكر الكاتب باملوافقة على م�شروع 
ب��ع��د ���ش��م رو�شيا   2 ���ش��رتمي  ن����ورد 

القرم يف 2014.
ل ميكن اإل��غ��اء ه��ذا الع��ت��م��اد على 
اأوروبا  متكنت  لو  حتى  لكن  عجل، 
ق���ادري���ن  ن���ك���ون  “فلن  ذل�����ك  م����ن 
القت�شاد  اإ���ش��ق��اط  ع��ل��ى  ذل���ك  م��ع 
ال�شني،  م�����ش��اع��دة  دون  ال���رو����ش���ي 
اآخرين  كبار  وم�شتهلكني  والهند، 

للطاقة«.
وراأى الكاتب اأن اأمل الغرب الوحيد 
الن�شحاب  ع��ل��ى  ب���وت���ني  لإج����ب����ار 
كييف  دع��م  موا�شلة  اأوكرانيا،  من 
تكتيكية  ومب�����ش��اع��دات  ب��الأ���ش��ل��ح��ة 

اأخرى.

اأوروبا الدفاع:

عندما تثري احلرب الأوكرانية ثورة �سغرية يف الدمنارك
بعد الغزو الرو�سي، قرر الدمناركيون م�ساركة الحتاد الأوروبي �سيا�سته الدفاعية

قادة الأحزاب ال�شيا�شية الدمناركية �شاندوا –نعم-للتكامل الدفاعي الأوروبي

اإ�سقاط القت�ساد الرو�سي دون م�ساعدة بكني ونيودلهي.. �سعب 

الغرب لن يربح حرب العقوبات على رو�سيا دون ال�سني والهند

كانبريا تّتهم بكني بتعري�س طائرة ع�سكرية اأ�سرتالية للخطر 
 •• �شيدين-اأ ف ب

اّتهمت اأ�شرتاليا  اأم�س الأحد اجلي�س ال�شيني بتعري�س �شالمة 
اعرت�شتها  بعدما  للخطر  لها  تابعة  ع�شكرية  طائرة  طاقم 
ال�شني  بحر  ف��وق  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  اأواخ����ر  يف  �شينية  مقاتلة 
اأن  مارلز  ريت�شارد  الأ�شرتايل  الدفاع  وزير  وك�شف  اجلنوبي. 
اأيار-مايو اإىل اعرتا�س طائرة   26 مقاتلة �شينية عمدت يف 
ا�شتطالع اأ�شرتالية من طراز بي-8 وقد حّلقت على م�شافة 
قريبة واأطلقت بالونات حرارية ثم زادت �شرعتها واعرت�شت 

م�شار الطائرة الأ�شرتالية.
وقال مارلز يف ت�شريح اإعالمي الأحد “حينها )عمدت الطائرة 
ال�شينية( اإىل اإفراغ �شحابة من الألياف ت�شّمنت قطعا �شغرية 
من الأملنيوم التي دخل بع�شها اإىل حمرك الطائرة بي-8”. 

وتابع “من البديهي اأن هذا الأمر بالغ اخلطورة«.

اإىل  العودة  ل��الأذى ومتكنوا من  الطائرة  يتعر�س طاقم  ومل 
قاعدتهم، وفق مارلز، لكن اأ�شرتاليا اأبلغت بكني باأن الواقعة 
تثري القلق، علما باأن عملية العرتا�س تعد اأول احتكاك مع 
اأ�شرتاليا يف  يف  ت�شكيل حكومة جديدة  منذ  ال�شيني  اجلي�س 

21 اأيار-مايو.
وقال رئي�س الوزراء اأنتوين األبانيزي اإنه لي�س من غري املعتاد 
اأن تنّفذ اأ�شرتاليا عمليات ا�شتطالع فوق بحر ال�شني اجلنوبي، 
املنطقة التي تعترها ال�شني خا�شعة بالكامل ل�شيادتها على 
للتحكيم يف لهاي قرارا  الدائمة  املحكمة  اإ�شدار  الرغم من 
يدح�س مزاعم بكني. واأدى ت�شدد املوقف ال�شيني اإىل ت�شاعد 
وا�شنطن على  وت�شر  املتحدة وحلفائها.  الوليات  التوتر مع 

تطبيق مبداأ حرية املالحة يف املنطقة.
“وفقا للقانون الدويل،  اأ�شرتاليا ت�شّرفت  اإن  األبانيزي  وقال 
ومار�شت احلق يف حرية املالحة والتحليق فوق املياه الدولية«. 

اأ�شرتاليا  اّت��ه��ام  على  فقط  اأ�شهر  ثالثة  بعد  الواقعة  وت��اأت��ي 
ع�شكرية  ط��ائ��رة  اإىل  ل��ي��زر  اأ���ش��ع��ة  بتوجيه  ال�شيني  اجلي�س 
لأ�شرتاليا.  ال�شمالية  ال�شواحل  قابلة  مياه  ف��وق  اأ�شرتالية 
“عمل  باأنها  الواقعة  ال�شابقة  الأ�شرتالية  احلكومة  وو�شفت 

ترهيبي” م�شددة على اأنه ميكن اأن يعّر�س الأرواح للخطر.
ويف وقت �شابق من ال�شهر احلايل وّجهت كندا اّتهاما مماثال، 
“غري  ب�شكل  ت�شّرفت  ال�شينية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اإن  وق��ال��ت 
املجال  الكندي يف  اأف��راد من اجلي�س  حمرتف هدد �شالمة” 

اجلوي الدويل يف اآ�شيا.
اإطار جهود تبذلها دول  اليابان يف  ونمُ�شرت طائرات كندية يف 
عدة لفر�س احرتام العقوبات املفرو�شة على كوريا ال�شمالية. 
واأثناء الطريان، ا�شطر الطيارون الكنديون يف بع�س الأحيان 
مع  حمتمل  ا���ش��ط��دام  “لتجنب  ف��ج��اأة  م�شارهم  تغيري  اإىل 

وفق اجلي�س الكندي. الطائرات التي حاولت اعرتا�شهم”، 

قتلى باإطلق نار يف فيلدلفيا الأمريكية  3
 •• وا�شنطن-اأ ف ب

من  ع��دد  اأطلق  بعدما  بجروح  اآخ���رون   11 واأ�شيب  اأ�شخا�س  ثالثة  قتل 
امل�شّلحني النار على ح�شد يف �شارع مكتظ يف مدينة فيالدلفيا الأمريكية، 
بح�شب ما اأعلنت ال�شرطة. وقال املفت�س يف �شرطة فيالدلفيا دي اإف بي�س 
اأن عنا�شر الأم��ن الذين  اإىل  اإن رجلني وام��راأة قتلوا، م�شريا  لل�شحفيني 
الأ�شخا�س  م��ن  ع��دد  وج���ود  “لحظوا  احل���ادث  اإىل  لال�شتجابة  ���ش��ارع��وا 
اأن مئات  اأن تتخيلوا  “ميكنكم  واأ�شاف  النار على احل�شد«.  اأطلقوا  الذين 
احلال  كما هو  �شرتيت”  “�شاوث  بوقتهم يف  ي�شتمتعون  كانوا  الأ�شخا�س 
اأن عنا�شر  اإىل  واأ�شار  النار”.  اإط��الق  بداأ  اأ�شبوع، عندما  نهاية  كل عطلة 

ال�شرطة اأطلقوا النار على اأحد املهاجمني، لكن مل يعرف ما اإذا اأ�شيب.
وذكرت و�شائل اإعالم حملية اأن ال�شلطات مل تعتقل اأحدا حتى الآن.

�شيتعني على  واأن���ه  امل��وق��ع  العثور على م�شد�شني يف  اأن��ه مت  بي�س  واأو���ش��ح 
ال�شرطة النتظار حتى ال�شباح لالطالع على الت�شجيالت التي التقطتها 

كامريات املراقبة التابعة لأعمال جتارية كانت مغلقة ليل ال�شبت.

تتخلى الدمنارك عن اأحد الإعفاءات التي كانت تتمتع بها داخل الحتاد الأوروبي

حتليل اخباري
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•• دبي-الفجر:

ال��ب��دواوي ع�شو  علي حمد  ث��ّم��ن 
رئي�س  الكرة،  احت��اد  اإدارة  جمل�س 
دعم  ال�شاطئية،  القدم  ك��رة  جلنة 
برئا�شة  الكرة  احتاد  اإدارة  جمل�س 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
ال�شاطئية  ال���ق���دم  ك����رة  ل��ن�����ش��اط 
ومتابعته احلثيثة لكافة اأن�شطتها، 
الو�شول  ع��ل��ى  ال���دائ���م  وح��ر���ش��ه 
مل�شتوى  ومم���ار����ش���ي���ه���ا  ب��ال��ل��ع��ب��ة 
اأع��ل��ى م��ن الح��رتاف��ي��ة م��ن خالل 
امل�����ش��اب��ق��ات امل��ح��ل��ي��ة، ال��ت��ي �شهدت 
م�������ش���ارك���ة وا����ش���ع���ة م����ن الأن����دي����ة 
لالأجواء  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��الع��ب��ني، 
الفرق  ب���ني  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

امل�شاركة يف امل�شابقتني.
 " ال���ب���دواوي:  واأ���ش��اف علي حمد 
ع��ن��ا���ش��ر جديدة  ���ش��خ  جن��ح��ن��ا يف 
الذي  الوطني،  منتخبنا  ل�شفوف 
الالعبني  م��ن  ع���دداً  كذلك  ي�شم 
الذين  الكبرية،  اأ�شحاب اخلرات 
�شبق لهم متثيل املنتخب يف العديد 
م��ن امل��ن��ا���ش��ب��ات وح��ق��ق��وا اإجن����ازات 

ل��ل��ك��رة ال�����ش��اط��ئ��ي��ة الإم����ارات����ي����ة، 
وب��ه��ذه ال��ت��ول��ي��ف��ة امل��ت��م��ي��زة، حقق 
بطولة  اأول  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
يقف  ومل  اآ�شيا"،  " غرب  اإقليمية 
دع��م احت��اد الكرة عند ه��ذا احلد، 
على  الالعبني  لت�شجيع  امتد  بل 

لإك�شابهم  اخل���ارج���ي  الح�����رتاف 
ال�شرورية،  اخل���رات  م��ن  امل��زي��د 
تلقى  ع����ن����دم����ا  م�����ا حت����ق����ق  وه�������و 
الوطني  مب��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع���ب���ني   8
اأملانية  اأن��دي��ة  يف  احرتافية  لعقود 
زالت  ول  وي��ون��ان��ي��ة،  وب��رت��غ��ال��ي��ة 

الطموحات  م���ن  ال��ع��دي��د  ل��دي��ن��ا 
خالل  لتحقيقها  مًعا  ن�شعى  التي 

الفرتة القادمة".
اخلارجي  الح����رتاف  "اإن  وق���ال: 
تطوير  ع���ل���ى  اإي����ج����اًب����ا  ي��ن��ع��ك�����س 
القدم  وك�����رة  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب 

ال�شاطئية املحلية".
لعبي  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر،  اجل�����دي�����ر 
البلو�شي  حميد  الوطني  منتخبنا 
حممدي  وعلى  مرمى"،  "حار�س 
فلور  فيال  ن��ادي  ل�شفوف  ان�شما 
الرتغايل، ووليد حممدي لنادي 

ريال مون�شرت الأملاين، فيما ان�شم 
باترون  ن��اب��ويل  ل��ن��ادي  ب�شر  وليد 
اجل�شمي  وحم����م����د  ال�����ي�����ون�����اين، 
�شافيز  ل��ن��ادي  مرمى"  "حار�س 
لعبونا  وي���خ���و����س  ال����رت����غ����ايل، 
م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة دوري  ح��ال��ي��اً 

ال�شاطئية  ل��ل��ك��رة  اأوروب�����ا  اأب���ط���ال 
مل�شابقات  ب���الإ����ش���اف���ة   ،2022

الدوري والكاأ�س املحليني.
عبا�س،  ع���ب���داهلل  ك��ذل��ك  وان�����ش��م 
وج���م���ال حم��م��د ل�����ش��ف��وف ن���ادي 
فيال فلو الرتغايل، وحممد علي 

الذين  ال��رت��غ��ايل،  �شافيز  ب��ن��ادي 
م�شابقتي  يف  ف��ق��ط  ���ش��ي�����ش��ارك��ون 
للكرة  ال���رت���غ���ال  وك����اأ�����س  دوري 
ال�شاطئية، نظًرا لأن فرتة التعاقد 
يف  م�شاركتهم  دون  ح��ال��ت  معهم 

البطولة الأوروبية.

•• اأبوظبي-الفجر:

 – ت��اي -اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل للمواي  ال��ت��ي �شاركت يف بطولة  ال��وف��ود  اأ���ش��ادت 
خالل  من  للمعار�س  اأبوظبي  مبركز  الأول  اأم�س  اختتمت  التي    2022
واجلماهريي  والفني  التنظيمي  بالنجاح  العامة  العالقات  جلنة  ا�شتبيان 
الذي �شهدت البطولة يف كافه اجلوانب ،  والتي اعترت من اأعظم بطولت 
العامل للمواي تاي، والتي كتب لها النجاح بدرجة عالية من الكفاءة ،لتخرج 
بلقب  ت��اي  للمواي  الم���ارات  �شباب  منتخب  بفوز  والنتائج  الإب���داع  مثالية 
بطولة العامل حتت 23 �شنة وبطل العرب وا�شيا لتلك الفئة العمرية التي 
متثل م�شتقبل اللعبة ، كما نال منتخبنا لقب و�شيف  اآ�شيا والعامل ، وفازت 

املغرب باملركز الثالث يف الرتتيب العام ولقب بطل افريقيا .
وكانت البطولة فر�شة مثالية للمنتخبات التي ت�شتعد للم�شاركات املقبلة، 
ولية  يف  �شتقام  التي  ت��اي  للمواي  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف  تتمثل  وال��ت��ي 
املقبل  يوليو   12 م��ن  اع��ت��ب��ارا  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  برمنجهام 
مب�شاركة 4 لعبني من منتخبنا : وهم البطل الذهبي اليا�س حبيب علي، 
�شعيد  حممد  لل�شباب  ال��ع��امل  وب��ط��ل  املعت�شم،  واأم���ني  �شمري  ون��ورال��دي��ن 
بطولة  القادم  اأغ�شط�س   21 وحتى   9 ي��وم  من  اعتبارا  وتعقبها  مر�شى.. 

كوالملبور،  يف  لالأندية  العامل  وبطولة   IFMA  2022 لل�شباب  العامل 
العا�شمة املاليزية.

ومع ختام بطولة البطولت العاملية احتلت تايالند املركز الأول يف بطولة 
العامل والأول على اآ�شيا، واحتل منتخب المارات املركز الثاين و�شيفا، على 
وجاء  اآ�شيا،  وو�شيف  لل�شباب  العامل  بطولة  لقب  بجانب   ، العامل  م�شتوى 
الرتتيب  وح�شب  اأفريقيا..  وبطل  العام  الرتتيب  يف  ثالثا  املغرب  منتخب 
واإيران  كازاخ�شتان،  بولندا،  ماليزيا،  كرواتيا،  ال�شويد،  تركيا،  منتخبات 

عا�شرا.

تكليف �سادف اأهله:
املهريي مديرا تنفيذيا لالحتاد الآ�شيوي

امل��ه��ريي ع�شو  ت��اي ال�شيد ط���ارق حممد  ل��ل��م��واي  كلف الحت���اد الآ���ش��ي��وي 
جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�شينج املدير التنفيذي 
 "IFMA" ال���دويل  ل��الحت��اد  التنفيذي  املكتب  ،ع�شو  الإم����ارات  لحت���اد 
الذي  ت���اي  ل��ل��م��واي  ال���ش��ي��وي  ل��الحت��اد  التنفيذي  امل��دي��ر  من�شب  لي�شغل 
الإمارات  احتاد  رئي�س  النيادي  �شعيد  �شعادة عبداهلل  ل��دوره جديدة  يراأ�شه 
للمواي تاي والكيك بوك�شينج،  ورئي�س الحتاد العربي للمواي تاي، وياأتي 

تكليف املهريي الذي �شادف اهله تزامنا مع ا�شت�شافة دولة الم��ارات ملقر 
2026 عقب انتخاب النيادي  ل��دورة جديدة متتد حتى  الحت��اد ال�شيوي 
موؤخرا يف اأبوظبي بالإجماع الآ�شيوي لرياأ�س احتاد اللعبة على م�شتوى قارة 
اآ�شيا ،بف�شل الطفرة الرائعة التي �شهدتها اللعبة على م�شتوى املنطقة منذ 

. ميالد احتاد المارات للمواي تاي يف مايو 2017 
و�شرح ال�شيد طارق املهريي باأن الإجماع على رئا�شة �شعادة عبداهلل النيادي 
لالحتاد ال�شيوي وتكليفه مبن�شب املدير التنفيذي لالحتاد ال�شيوي يوؤكد 
المارات  دول��ة  اأبناء  كفاءة  ال�شفراء يف  القارة  وثقة  الم���ارات  دول��ة  مكانه 
ظل  يف  امل�شتويات  كافة  على  الإم���ارات  دول��ة  حتتلها  التي  املرموقة  واملكانة 
بجانب  والريا�شة،  ال�شباب  قطاع  يجده   ال��ذي  وال��دع��م  الر�شيدة  قيادتنا 
نائب،  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  وامل�شتمر من  املبا�شر  الدعم 
وريا�شة  عام  ب�شكل  للريا�شة  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
تتبواأ مكانة مرموقة  ريا�شتنا  تاي على وجه اخل�شو�س ،مما جعل  امل��واي 

بني الأمم ، وهو ما يدعو لالعتزاز والفخر .

البطل اإليا�ش حبيب:
ذهبيتي هديتي لالأب الروحي للمواي تاي

التي حققها يف  الذهبية  امليدالية  اإليا�س حبيب علي  الذهبي  اأه��دي بطلنا 
�شمو  اىل   2022 – اأبوظبي  تاي  للمواي  العامل  لبطولة  اخلتامي  اليوم 
ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ من�شور بن زايد 
الرئا�شة "الأب الروحي لريا�شة املواي تاي".. واإىل ال�شيخ حممد بن من�شور 
اآل نهيان راعي احلفل اخلتامي للبطولة، واإىل �شعادة عبد اهلل النيادي رئي�س 

احتاد المارات والعربي وال�شيوي للمواي تاي وايل اجلمهور الماراتي.
واأ�شاف البطل اإليا�س حبيب "منر احللبة" لبد من ا�شكر اجلمهور الغفري 
يف  يل  قدمه  ال��ذي  والدعم  البطولة  فعاليات  خ��الل  منتخبنا  �شاند  ال��ذي 
املباراة اخلتامية.. وقال – لقد در�شت مع املدير الفني قبل املباراة النهائية 
قدرات الالعب اخل�شم جيدا، واحلمد هلل متكنت من التفوق عليه بف�شل 
اهلل ثم دعاء الوالدة وتطبيق تعليمات املدرب.. م�شريا اإىل اأن املباراة كانت 
�شعبة جدا لكن -احلمد هلل -حققت الهدف املطلوب يف هذه البطولة التي 
كان جنمها اجلمهور من ع�شاق اللعبة التي ات�شعت قاعدتها بف�شل جهود 
الحتاد برئا�شة �شعادة عبداهلل النيادي تطلعا للمزيد من الإجنازات اعتمادا 
على ال�شباب ال�شاعد الذي فاز بلقب بطولة العامل حتت 23 �شنة مما يوؤكد 
الرعاية  بف�شل  عظيمة  بنتائج  يب�شر  الإم��ارات��ي  ت��اي  امل��واي  م�شتقبل  ب��اأن 

والدعم.

لعبو منتخبنا للكرة ال�ساطئية يحرفون يف اأوروبا

علي حمد : احرتاف لعبينا يف اخلارج ينعك�س اإيجاًبا على الكرة ال�ساطئية املحلية

برنامج املجل�ش الأوملبي الآ�سيوي لتطوير احلكام واملدربني يف غرب اآ�سيا 

املدرب اليمني �سامر اليافعي: ما �سنتعمله �سنن�سره يف وطننا 
التحدي الأكر الذي �شيواجهه املدربان اليمنيان يف األعاب القوى، �شامر �شالح 
اليافعي وعلي نا�شر ال�شمايل، عندما يعودان اإىل بالدهما، هو اإىل من �شينقلون 

املعرفة التي �شيكت�شبونها يف برنامج املجل�س الأوملبي الآ�شيوي بالكويت. 
واملدربان اليمنيان هما من �شمن 24 مدربا يخ�شعون لندوات ودورات تدريبية 
املدربني  لتطوير  الآ�شيوي  الوملبي  املجل�س  برنامج  الثالثة من  املرحلة  �شمن 

واحلكام يف منطقة غرب اآ�شيا. 
وقال �شامر اليافعي: يواجه بلدنا م�شاكل كثرية وكل �شخ�س ت�شنح له الفر�شة 
لل�شفر اإىل اخلارج يغادر. الأمر نف�شه يح�شل يف األعاب القوى، هناك عدد قليل 
اأخرى يف املنطقة، خا�شة  اإىل بلدان  جدا من الريا�شيني، وقد غادر معظمهم 

اإىل قطر حيث ي�شاركون مع الأندية. 
واأ�شاف: لكننا ن�شكر املجل�س الأوملبي الآ�شيوي على دعوة اليمن واألعاب القوى 
ن�شر  ون��ح��اول  ال��وط��ن  اإىل  معنا  �شنحمله  �شنتعلمه  فما  ال��رن��ام��ج،  ه��ذا  اإىل 

الر�شالة. 
ينحدر كل من �شامر وعلي من ذمار يف جنوب غرب اليمن، ويقولن بفخر اأنها 
مهد األعاب القوى يف البالد. املدينة التي يبلغ ارتفاعها 2400 مرت، هي اأي�شا 
موطن اأبرز ريا�شي اليمن، نبيل حممد الغربي، عداء امل�شافات الطويلة الذي 
دورة  ويف  بال�شني  بغوانغت�شو   2010 الآ�شيوية  الأل��ع��اب  دورة  يف  اليمن  مثل 

الألعاب الأوملبية 2012 يف لندن. 
اأن��ن��ا على ه��ذا الرت��ف��اع، ف��اإن ال��ظ��روف ت�شاعد يف تطوير  وت��اب��ع اليافعي: مب��ا 
و1500  م   800 م�شافتي  يف  ع��داء  كنت  مدربا،  اأ�شبح  اأن  فقبل  الريا�شيني. 
من  الرغم  وعلى  الطويل.   الوثب  يف  متخ�ش�شا   علي  �شديقي  ك��ان  بينما  م، 
نتمكن من م�شاعدة  تعلم مهارات جديدة حتى  نحاول  زلنا  ما  فاإننا  اعتزالنا، 

الريا�شيني الأ�شغر �شنا. 
وختم بالقول: اآمل اأن نتعلم قدر امل�شتطاع.

ختام بطولة العامل للمواي تاي

اأوزبك�ستان اأول املتاأهلني لدور الـ8 
بكاأ�س اآ�سيا للمنتخبات الأوملبية

•• ط�شقند-وام:

الثمانية لبطولة كاأ�س  اإىل دور  القدم  الأوملبي لكرة  اأوزبك�شتان  تاأهل منتخب 
اآ�شيا ملنتخبات -حتت 23 عاما- بفوزه 6-0 على نظريه القطري يف اجلولة 
الثانية من مباريات املجموعة الأوىل بالدور الأول للبطولة املقامة حاليا يف 
اأوزبك�شتان. و عزز املنتخب الأردين فر�شه يف التاأهل لدور الثمانية بفوزه على 
نظريه الكويتي 1-0 يف املجموعة الثانية التي �شهدت اأي�شا تعادل العراق مع 
اأ�شرتاليا 1-1 . و اأ�شبح املنتخب الأوزبكي اأول املتاأهلني لدور الثمانية بعدما 
اأم��ام منتخب  نقاط   3 بفارق  املجموعة  نقاط يف �شدارة   6 اإىل  ر�شيده  رف��ع 
تركمان�شتان الذي فاز على نظريه الإيراين 2-1 يف املباراة الأخرى باملجموعة. 
و يف املجموعة الثانية رفع كل من املنتخبني الأ�شرتايل والأردين ر�شيدهما اإىل 
4 نقاط يف املركزين الأول و الثاين على الرتتيب مقابل نقطتني للعراق فيما 
خ�شر املنتخب الكويتي مباراته الثانية على التوايل و خرج من دائرة املناف�شة 
يف  ال��ع��راق  م��ع  مباراته  نتيجة  ع��ن  النظر  بغ�س  الثمانية  ل��دور  التاأهل  على 

اجلولة الثالثة التي ت�شهد اأي�شا مباراة اأ�شرتاليا مع الأردن.

لطاملا متّتعت اإيغا �شفيونتيك، امل�شنفة الأوىل عاملياً التي رفعت ال�شبت الكاأ�س 
الثانية يف بطولة رولن غارو�س حمققة لقبها الكبري الثاين يف م�شريتها، 
بروح قتالية منذ �شرباتها الأوىل على مالعب التن�س يف العا�شمة البولندية 

وار�شو حيث رغبت يف التفوق على �شقيقتها الكرى.
اأن  تريد  �شغرية  طفلة  "كانت  �شو�شتا�شكو  بيوتر  الأول  مدربها  ي�شتذكر 
اأ�شرع وقت ممكن. وعندما تعلمت ذلك، كل ما كان يعنيها  اللعب يف  تتعلم 

هو حتقيق النت�شارات".
ويتابع �شاحب ال�51 عاًما يف حديث مع وكالة فران�س بر�س "كانت مقاتلة... 
كنت اأعرف اأنه يف حال كانت املجموعة �شت�شل اإىل �شوط ك�شر التعادل، فال 

داعي للقلق - فهي لن تتزعزع".
النجمة  نف�شه حيث حملت  الرتابي  امللعب  ي��دّرب على  �شو�شتا�شكو  ي��زال  ل 
امل�شرب  الثالثاء،  والع�شرين  ببلوغ عامها احلادي  احتفلت  التي  امل�شتقبلية 
كانت  بينما  الإ�شمنت،  من  ج��داٍر  على  الكرة  �شرب  وح��اول��ت  الأوىل  للمرة 

�شقيقتها الكرى اأغاتا تتدرب بقربها.
يقول من اأمام هذا اجلدار املغطى باألوان ال�"غراّفيتي" يف نادي وار�شا�شفيانكا 

لكرة امل�شرب "نحو الي�شار، نحو اليمني، كانت ترك�س يف كل مكان للتقاط 
كرة  حتى  ل�شرب  الطفل  يكافح  "عادة،  وي�شيف  ي�شّليها"،  ذلك  كان  الكرة، 
ال�شربات  ع�����ش��رات  ت�شدد  فكانت  ه��ي  اأم���ا  ال��ت��وايل،  على  اثنتني  اأو  واح���دة 

توالًيا".
امل�شارك مع الفريق البولندي  ال�شابق  ابنتا توما�س، ريا�شي التجذيف  هما 
يف م�شابقة القارب الرباعي �شمن اأوملبياد �شيول 1988. اأ�شرف �شو�شتا�شكو 
اإيغا يف  اأ�شبحت  املوهوبتني على مدى خم�س �شنوات حتى  ال�شقيقتني  على 

�شن العا�شرة.
ني�شان- ال�شيدات يف  ت�شنيف  الالعبة �شدارة  احتلت  الزمن،  بعد عقد من 
اأبريل املا�شي وبات يف ر�شيدها لقبان يف البطولت الكرى "رولن غارو�س 
2020 و2021"، وت�شعة األقاب يف جممل يف م�شريتها الحرتافية، بينها 

خم�شة يف دورات الألف دبليو تي ايه، و�شتة على التوايل هذا العام "الدوحة، 
 35 �شل�شلة من  اإنديان ويلز، ميامي، �شتوتغارت، روما ورولن غارو�س" اإثر 

انت�شاًرا توالًيا، اآخرها يف نهائي باري�س على المريكية كوكو غوف.
عادلت بذلك �شل�شلة الأ�شطورة الأمريكية فينو�س وليام�س التي حققتها يف 

العام 2000، الأطول يف الألفية الثالثة.
املرحة  الطفلة  هذه  �شورة  ي�شتذكر  ال�شابقة.  بتلميذته  فخور  �شو�شتا�شكو 

والن�شطة التي ترافق البت�شامة وجهها دائًما.
يتابع "عّلمتها اأن تلعب بطريقة �شر�شة لأن هذا هو م�شتقبل التن�س. اليوم 

تقوم بذلك بطريقة رائعة".
ال�شقيقتان بعد ذلك للعمل مع املدرب ميكال كانوف�شكي الذي كان  انتقلت 

ا يف العا�شمة البولندية. حينها يدّرب يف نادي مريا، اأي�شً

التي  �شقيقتها  مع  امل�شاواة  ق��دم  على  تمُعامل  اأن  دائًما  اأرادت  اإيغا  اأن  يتذكر 
تكرها بقرابة ثالث �شنوات.

ذات مرة  اإيغا مني  "غ�شبت  بر�س  عاًما" لفران�س   35" كانوفزك�شي  يقول 
فقط  و�شت  كرات  ثماين  اأغاتا  واأعطيت  معّيًنا  تدريًبا  منهما  عندما طلبت 

لها".
اأنها تريد احل�شول على ذات عدد  واأخ��رت والدها  "ذهبت  ويتابع مبت�شًما 

موؤكًدا اأن املناف�شة بينهما كانت "�شحية". اأغاتا"،  "الكرات" مثل 
وفًقا له، كانت اأغاتا موهوبة متاًما مثل اإيغا وكانت تتمتع مبيزة كونها اأطول، 
لكن اإ�شاباتها ق�شت على فر�س ما كان ممكًنا اأن يجعل منهما "ال�شقيقتان 
حتت  التدريب  يف  ال�شغرى  �شفيونتيك  ةا�شتمرت  اجل��دي��دت��ان.  وليام�س" 

اإ�شراف كانوف�شكي حتى �شن اخلام�شة ع�شرة.
احلادية  يف  كانت  عندما  وليام�س  ل�شريينا  ال�شهرية  اجلملة  من  ا�شتلهما 
"اأرغب  واأجابت:  مثله  ت�شبح  اأن  تتمنى  ال��ذي  ال�شخ�س  عن  ئلت  و�شمُ ع�شرة 
يف اأن يكون النا�س مثلي". ةوتابع "اعتمدنا هذه الفكرة...لتطوير اأ�شلوبها 

اخلا�س و�شخ�شيتها".

�سفيونتيك »مقاتلة« اأرادت التفّوق على �سقيقتها.. فغلبت العامل 
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•• القاهرة-وام:

اأك���د ���ش��ع��ادة ���ش��رار ب��ال��ه��ول الفال�شي 
نائب رئي�س مركز الإم��ارات للتحكيم 
الريا�شية  امل���ن���ازع���ات  اأن  ال��ري��ا���ش��ي 
اخلا�شة  ����ش���واء  اأن���واع���ه���ا  مب��خ��ت��ل��ف 
عقود  اأو  الريا�شي  الح���رتاف  بعقود 
باتت  الريا�شي  ال�شتثمار  و  الرعاية 
بالقطاع  ودرا�شة  اهتمام وبحث  حمل 
الريا�شي على م�شتوى الوطن العربي 
اإىل دوره��ا يف تنظيم  اأهميتها  واأرج��ع 
ال��ع��الق��ة ب���ني ج��م��ي��ع الأط�������راف من 
وجهات  وموؤ�ش�شات  واأندية  ريا�شيني 

ذات عالقة بالعمل الريا�شي.
ك��ل��م��ت��ه خ���الل اجلل�شة  ذل���ك يف  ج���اء 
الفتتاحية ل� " املوؤمتر العربي الثاين 
ل��ل��ري��ا���ش��ة و ال��ق��ان��ون " ال��ت��ي ب���داأت 
العربية  املنظمة  مبقر  ام�س  اأعماله 

للتنمية الإدارية بالقاهرة.
يبحث املوؤمتر - على مدى ثالثة اأيام 
- �شتة حماور تتناول القواعد احلاكمة 

عقود  و  وانتقالتهم  الالعبني  لعقود 
الرعاية الريا�شية و عقود الإ�شتثمار 
ت�شوية  مناق�شة  جانب  اإىل  الريا�شي 

مباديء  وف���ق  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل���ن���ازع���ات 
احلاكمة  ال�شوابط  و  الأوملبي  امليثاق 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  وت��ن��ظ��ي��م  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 

اإ����ش���اف���ة   2022 "فيفا"  ال����ع����امل 
ت��ط��ب��ي��ق��ات وجت���ارب  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل 
العقود  عن  النا�شئة  املنازعات  ت�شوية 

الريا�شية يف بع�س الدول العربية.
املوؤمتر  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  الفال�شي  اأك���د  و 
ك����ون����ه ي���ن���اق�������س وي�������ش���ت���ع���ر����س اأب������رز 
الريا�شية  ال�شاحة  على  امل�شتجدات 
ف����ي����م����ا ي����خ���������س واح������������دا م������ن اأه������م 
تعزيز  على  نحر�س  التي  املو�شوعات 
وهى  فيها  والقانوين  املعريف  اجلانب 
منازعاتها  وت�شوية  الريا�شية  العقود 

حمليا ودوليا.
امل���وؤمت���ر  ه�����ذا  اإن  ال���ف���ال����ش���ي  ق�����ال  و 
���ش��ي�����ش��ل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
املحاور املتعلقة ب�شياغة العقود بدقة 
�شبل  ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة  عناية  و 
تلك  ع��ن  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  امل��ن��ازع��ات  ت�شوية 
ت��ت��واف��ق م��ع املواثيق  ب��اآل��ي��ات  ال��ع��ق��ود 

ال�شرعة  و  امل���رون���ة  ال��دول��ي��ة وحت��ق��ق 
املنازعات  طبيعة  م��ع  تتنا�شب  ال��ت��ي 

الريا�شية.
– الذي  امل���وؤمت���ر  ه��ام�����س  ع��ل��ى  يعقد 
للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
الإداري�����ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز كميت 

الحتادات  واحت���اد  ال���دويل،  للتحكيم 
الريا�شية العربية، واجلامعة امل�شرية 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا – 
ح�شور  و  مب�������ش���ارك���ة  ع���م���ل  ور����ش���ت���ا 
والأكادمييني  الأ����ش���ات���ذة  م���ن  ن��خ��ب��ة 
بال�شاأن  املتخ�ش�شني  وال��ق��ان��ون��ي��ني 

املو�شوعات  اأب���رز  ملناق�شة  الريا�شي، 
املتعلقة ب�شناعة الريا�شة وال�شتثمار 

الريا�شي يف الدول العربية.
�شم وف��د الإم����ارات امل�����ش��ارك ك��ال من 
الظاهري  ح��م��د  و  ال���ع���اج���ل  ���ش��ع��ي��د 

ع�شوي مركز اإدارة املركز.

•• دبي –الفجر:

يف  اأقيم  وال��ذي  قدما   60 املحلية  ال�شراعية  لل�شفن  القفال  �شباق  �شجل 
ن�شخته رقم 31برعاية كرمية ودعم من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
جناحات  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

عري�شة اأكد التطور امل�شتمر وزيادة الهتمام من قبل �شرائح املجتمع.
�شفينة  م�شحار  ب��ن  �شعيد  اأح��م��د  برئا�شة  املنظمة  العليا  اللجنة  وق���ادت 
احلدث اىل بر الأمان من خالل القرارات املوفقة التي اتخذت يف الوقت 
املنا�شب ومن بينها تعديل مواعيد انطالقة ال�شباق فيما ي�شب مل�شلحة 

امل�شاركني من النواخذة والبحارة مما �شهل حلدوث هذا النجاح.
بينها  من  ك��ان  التحديات  من  بعدد  والثالثني  ال��واح��دة  الن�شخة  وم��رت 
النهاية يف  اىل خط  امل�شاركني  و�شول  ي�شمن  املنا�شب مبا  املوعد  اإختيار 
امن و�شالمة واكمال مراحله ال�شاقة يف قطع اكرث من 50 ميال بحريا 
من جزيرة �شري بونعري مرورا بجزيرة القمر )نيوة بن حنظول( و�شول 

اىل خط النهاية يف �شواطئ اأم �شقيم قبالة فندق )برج العرب(.
تاأخري  ال�شبت  اأم�س  من  اأول  ال�شباق  ي��وم  يف  املنظمة  اللجنة  وا�شطرت 
انتظار  موعد النطالقة يف جزيرة �شري بونعري  لأكرث من �شاعتني يف 
باأمان  الو�شول  يف  والبحارة  النواخذة  ت�شاعد  حتى  الرياح  اجت��اه  تغيري 
اإىل خط النهاية وقد كان حيث جاءت الإنطالقة مالئمة متاما وك�شفت 
املناف�شة القوية عن )�شدق حد�س( اللجنة املنظمة لتمر املراحل �شريعا 
وينجح طاقم ال�شفينة )ح�شيم 199( يف اإتخاذ القرار املنا�شب نحو امل�شار 
ال�شحيح لي�شجل زمن قدره 4 �شاعات و53 دقيقة و25 ثانية مع الدخول 

اىل خط النهاية قبالة فندق برج العرب.
نهاية  خ��ط  اىل  ال��و���ش��ول  يف   )199 )ح�شيم  ال�شفينة  ط��اق��م  جن��ح  كما   
بن  )نيوة  القمر  جزيرة  وحتى  بونعري  �شري  جزيرة  من  الأوىل  املرحلة 
حنظول( يف زمن قدره �شاعتان و25 دقيقة ليكون هو الأ�شرع بني جميع 

الأخرية  الأمتار  حتى  التقدم  على  طاقمه  حافظ  حيث  امل�شاركة  ال�شفن 
من ال�شباق.

 
املهند�ش

جنح النوخذة ال�شاب ح�شن عبداهلل املرزوقي )مواليد 1987( يف اإقتحام 
ال�شراعية  ال�شفن  �شباقات  اأغ��ل��ي  �شجالت  يف  الذهبية  ال��ن��واخ��ذة  قائمة 
اإىل  لين�شم   1991 ع��ام  انطلق  وال��ذي  القفال  60 قدما ح��دث  املحلية 

كوكبة اأهل البحر املتوجني بهذا )النامو�س(.
وقاد ح�شن ال�شفينة ح�شيم 199 ملعانقة اللقب الأغلي يف املو�شم الريا�شي 
2021-2022 الذي ينظمه نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية بعد 
اأداء رائع لطاقم ال�شفينة وحنكة للنوخذة الذي عرف اأين وكيف ي�شل اإىل 

هدفه باأ�شرع طريق واأف�شل م�شار. 
و�شجل النوخذة ح�شن بانت�شاره اأول من اأم�س ال�شبت ظاهرة جديدة يف 
النوخذة  اأبناء  من  الأ�شقاء  ثالث  اأ�شبح  حيث  البحرية  ال�شباقات  ع��امل 
�شقيقه  بعد  ال��ب��ط��ولت  اأغ��ل��ى  ن��ام��و���س  امل��رزوق��ي يحقق  ع��ب��داهلل حممد 
مروان الذي قاد ال�شفينة زلزال 25 للفوز باللقب الأغلى يف الن�شختني 
 211 منران  ال�شفينة  نوخذة  وعلي  و2017   2016 عامي  و27   26

املتوجة يف الن�شخة الثالثني عام 2021.
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال�شكر  توجيه  على  ح�شن  النوخذة  وحر�س 
التنفيذي، على  املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  حممد بن 
رعايته لل�شباق ومتابعته امل�شتمرة كما توجه بال�شكر اىل ال�شيخ را�شد بن 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم والذي توج الأبطال يف مرا�شم اخلتام.
199( نهدي نامو�س �شباق القفال يف ن�شخته رقم  وقال نوخذة )ح�شيم 
31 اإىل ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان راعي ال�شفينة ومالكها 
على ت�شجيعه امل�شتمر ودعمه للفريق وطاقم ال�شفينة التي �شجلت التاألق 

بعد الآخر يف خمتلف ال�شباقات.
زاي��د بن حمدان  ال�شيخ  لتاألق حمامل  اإمتداد  اأن فوز )ح�شيم( هو  واأك��د 
اآل نهيان يف خمتلف املحافل الريا�شية البحرية الرتاثية حيث  بن زايد 
 30 والقفال  دملا  ب�شباقي  تاألقت جميعها العام املا�شي بفوز  منران 211 
عانقت  ال��ت��ي  ال��ع��ام  ه��ذا  )ح�شيم(  ال�شفينة  ع��ر  الن��ت�����ش��ارات  لتتوا�شل 
القفال 31 للمرة الأوىل وقبل ذلك الفوز باملركز الأول يف �شباق اجلولة 

الأوىل يف دبي.
 

الأ�سرة
 واأبدى املرزوقي �شعادته الكبرية مبوا�شلة طريق اأ�شقائه يف حب البحر 
وهو �شيء متوارث من والده النوخذة عبداهلل حممد جمعة املرزوقي الذي 
زرع فيهم حب البحر وحياته ودفعهم للمحافظة عليه كاإرث تاريخي غني 

موجها له ولأ�شقائه بامل�شاركة اإىل جانبه يف كل املنا�شبات وال�شباقات.
املرزوقي  الوالد عبداهلل حممد جمعة  اأ�شرة  الرابع يف  وقال ح�شن البن 
بعد اأحمد وعلي ومروان ثم �شقيقيه الأ�شغرين عمر وحممد وجميعهم 
يع�شق حياة البحر التي زرعها فيهم الوالد اأن حب البحر اأخذه من حلمه 
يف لعب كرة القدم بنادي بني يا�س حيث تدرج يف فقر املراحل ال�شنية ولعب 

يف ال�شاخمة معقل ال�شماوي لكنه مل ي�شارك مع الفريق الأول مثل �شقيقه 
الأكر مروان الذي لعب كرة القدم مع الفريق الأول.

و�شباقات  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ات  جم���ال  يف  ح�شن  ال��ن��وخ��ذة  ب���رع  ومثلما 
اأي�����ش��ا يف  ب��ارع��ا  ك��ان  ال�شراعية املحلية وال��ت��ي حت��ت��اج اىل خ��رة ودراي����ة 
الكهرباء  البكالوريو�س يف هند�شة  العلمي حيث تخرج بدرجة  التح�شيل 
ليلتحق بعدها كموظف يف من�شب رئي�س �شعبة يف ق�شم ال�شيانة ب�شركة 
اأبوظبي للتوزيع اإحدى ال�شركات الرائدة يف قطاع املياه والكهرباء يف اإمارة 

اأبوظبي، والتابعة ل�شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة(.
 

199
 ح�شد طاقم ال�شفينة ح�شيم 199 ملالكها ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد 
-2021 املو�شم  املرزوقي هذا  النوخذة ح�شن عبداهلل  اآل نهيان وبقيادة 

2022 لقبني يف �شباقات ال�شفن ال�شراعية املحلية 60 قدما الأول كان يف 
ال�شابع والع�شرين من �شهر فراير املا�شي يف �شباق دبي لل�شفن ال�شراعية 
املحلية 60 قدما )اجلولة الأوىل( ثم جنح الطاقم جمددا يف اإنتزاع لقب 

اأول من اأم�س )القفال 31(.
 

4
من املفارقات التي �شجلت يف �شباق القفال 31 اأول من يوم اأم�س ال�شبت 
اأقيم فيه  الذي  املوعد نف�شه  ال�شهر اجل��اري وهو  الرابع من  اأقيم يف  اأنه 

�شباق الن�شخة رقم 30 العام املا�شي.
30 و31  الن�شختني  اليومني خالل  الفرحة يف  اأن  املفارقات  اأكرث  ومن 
قادا  اللذين  وح�شن  علي  املرزوقي  حممد  عبداهلل  النوخذة  لأبناء  كانت 
 2022 عام  يف   199 وح�شيم   2021 211 يف عام  ال�شفينتني منران 
والتتويج  الفوز  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ملالكهما 

باللقب.

•• اأبوظبي-الفجر

 اختتمت بنجاح كبري مناف�شات بطولة اآ�شيا لذوي الهمم لل�شطرجن 
مب�شاركة قيا�شية من لعبني من خمتلف البلدان الآ�شيوية.

الأمني  الطاهر  علي  ه�شام   ، الإن��رتن��ت  عر  اخلتام  حفل  ح�شر 
الحتاد  كلمة  األ��ق��ى  ال���ذي  لل�شطرجن  الآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 
بن  �شلطان  ال�شيخ  حتيات  لهم  ونقل  الفائزين  مهنئا  الآ�شيوي 
خليفة بن �شلطان بن �شخبوط اآل نهيان رئي�س الحتاد الأ�شيوي 
لل�شطرجن ومثمنا جهود رئي�س جلنة ذوي الهمم بالحتاد الدويل 
جلنة  رئي�س  كينمور  وجيمي  اأملانيا  من  لوثر  توما�س  لل�شطرجن 

ذوي الهمم بالحتاد الآ�شيوي 

وه��ن��اأ ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��ي��دال��ي��ات م��ن الفلبني وك��ازاخ�����ش��ت��ان واإي���ران 
وقريغيز�شتان ومنغوليا.  

  اأقيمت البطولة اأونالين من خالل موقع ت�شي�س دوت كوم على 
9 ج��ولت حيث  اأي��ام وطبقا للنظام ال�شوي�شري من  م��دار ثالثة 
15 دقيقة للمباراة مع  ح�شل كل لع��ب على زم��ن تفكري ق��دره 
اإ�شافة 5 ث��وان لكل لع��ب ع��ن ك��ل نقلة م��ن ب��داي��ة امل��ب��اراة وفقا 

لنظام ال�شطرجن ال�شريع .
يف ف��ئ��ة الإع����اق����ة ال��ب�����ش��ري��ة ل��ل�����ش��ي��دات ، ف�����ازت ت��ي��م��وري�����س من 
مليحة  فازت  بينما  الذهبية  وامليدالية  الأول  باملركز  كازاخ�شتان 
�شافيعي باملركز الثاين وامليدالية الف�شية وفازت فاطمة رحيمي 

باملركز الثالث وامليدالية الرونزية 

ويف فئة الإعاقة الب�شرية للرجال ، فاز الفلبيني ميناندرو باملركز 
الأول وامليدالية الذهبية وفاز جانبات من منغوليا باملركز الثاين 
وامليدالية الف�شية ، وح�شد عماد كرميي املركز الثالث وامليدالية 

الرونزية 
ويف فئة الإعاقة احلركية ، فازت الفلبينية �شرييل باملركز الأول 
الثاين  ب��امل��رك��ز  م��ي��ن��دوزا  مواطنتها  وف���ازت  الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة 
وامليدالية الف�شية ، وفازت اإرينا من قريغيز�شتان باملركز الثالث 

وامليدالية الرونزية 
جا�شر  الفلبيني  باللقب  فاز  للرجال  احلركية  الإعاقة  فئة  ويف 
فاز  بينما  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  كاظميان  وح�شد 

باملركز الثالث وامليدالية الرونزية اأمني بور .

ه�سام الطاهر األقى كلمة الحتاد الآ�سيوي افرا�سيا  

ختام ناجح لبطولة اآ�سيا لذوي الهمم لل�سطرجن 

�ساعات و53 دقيقة و25 ثانية   4 يف  لل�سدارة  »ح�سيم«  • قاد 
حلم كرة القدم مع »بني يا�ش« من  اأخذين  البحر  البطل:  • النوخذة 

جناح تنظيمي كبري يف الن�سخة 31

ح�سن املرزوقي »مهند�س« يعانق »نامو�س« القفال

ال�شابق  ال��دويل  الالعب  القدم  لكرة  العراقي  نعى الحت��اد 
املتوج بكاأ�س اآ�شيا 2007 حيدر عبد الرزاق الذي تويف فجر 
العا�شمة  يف  الع�شبية  اجلملة  م�شت�شفى  يف  الأح���د  اأم�����س 
بغداد، متاأثرا باإ�شابة بليغة بالراأ�س نتيجة تعر�شه لعتداء 

من قبل جمهولني الأ�شبوع املا�شي.
واأفاد الحتاد العراقي يف بيان "يتقدم الحتاد باأحر التعازي 
واملوا�شاة للو�شط الريا�شي لوفاة لعب منتخباتنا الوطنية 
يمُعد من الالعبني الذين  ال��ذي  ال��رزاق  ال�شابق حيدر عبد 

قدموا الكثري للكرة العراقية".
العتداء  حادثة  عن  تفا�شيل  اأي  النعي  بيان  يت�شمن  ومل 

يف  بك�شر  ل�شابته  اأدى  م��ا  ال����رزاق  عبد  لها  تعر�س  ال��ت��ي 
اجلمجمة وبنزيف داخلي.

ب���داأ ع��ب��د ال����رزاق 39- ع��ام��ا- م�����ش��واره م��ع ال��ط��ل��ب��ة، احد 
ومثل  الت�شعينيات  نهاية  الأرب���ع���ة،  العا�شمة  اأن��دي��ة  اب���رز 
بكاأ�س  معه  وت��وج   2001 ع��ام  م��رة  اول  العراقي  املنتخب 
اآ�شيا 2007، بعدما اأحرز قبلها مع املنتخب الأوملبي املركز 
الرابع يف اأوملبياد اأثينا 2004 بقياد املدرب الوطني عدنان 

حمد.
لفت  ب�شكل  الح��د  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  وتناقلت 
خر وفاة املدافع الدويل ال�شابق، و�شط ا�شادة كبرية بدوره 

مع  او  الطلبة  ال�شابق  فريقه  م��ع  ���ش��واء  وع��ط��ائ��ه  الكبري 
املنتخبات العراقية.

العراقية  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  ن�شرت  �شابق،  وقت  ويف 
على موقعها الر�شمي �شورة لزيارة وزير ال�شباب والريا�شة 
عدنان درجال للراحل عبد الرزاق يف امل�شت�شفى قبل وفاته.

ودافع عبد الرزاق عن األوان الطلبة على ثالث فرتات، ومر 
خالل م�شريته بالن�شار والأهلي �شيدا اللبنانيني والأهلي 
مع  اأي�����ش��اً  حملياً  لعب  فيما  ال�����ش��وري،  والحت���اد  القطري 
دهوك والزوراء والكرخ وال�شليمانية الذي اأنهى يف �شفوفه 

م�شواره الكروي عام 2014.

مدرب املك�سيك: نتائج الوديات ل تهمنيوفاة النجم العراقي حيدر عبد الرزاق نتيجة لعتداء 
اأكد املدير الفني ملنتخب املك�شيك، الأرجنتيني خرياردو "تاتا" مارتينو، اأن التحدي احلقيقي بالن�شبة لفريقه يتمثل يف 

لعب مونديال قطر ب�شكل جيد، وما عدا ذلك للتعلم.
قال مارتينو يف موؤمتر �شحايف يف �شيكاغو: "نعرف جيداً الجتاه الذي ن�شري فيه وما ن�شعى اإليه، املناف�شة احلقيقية هي 

كاأ�س العامل، هذه املباريات لختبار ومعرفة ما �شنواجهه يف املونديال".
فازت املك�شيك على نيجرييا 2-1 ودياً قبل اأ�شبوع، لكنها خ�شرت اأمام اأوروغواي 0-3، وهو الأمر الذي مل يعره مارتينو 

اأهمية كبرية على اعتبار اأن املباراة، هي �شمن من تدريبات الفريق على كاأ�س العامل.
اأن  اأعتقد  اأن يتطور م�شتواك،  اأوروغ��واي، يجب  "عندما تواجه فريقا رفيع امل�شتوى مثل  امل��درب:  ويف هذا ال�شدد قال 

املك�شيك لديها فريق قادر على املناف�شة اأمامهم يف مباراة مثل املونديال".
واأ�شار اإىل اأن الهزائم تكون للجهاز الفني بقدر ما هي لالعب، واجلميع يوجهون النقد لأنف�شهم عندما ل ت�شري الأمور 
على ما يرام. ومن املقرر اأن تواجه املك�شيك، اليوم الأحد، يف �شيكاغو الإكوادور يف مباراة ودية اأخرى، �شي�شتغلها مارتينو 

ملوا�شلة اختبار لعبيه املر�شحني خلو�س مونديال قطر.

�سرار الفل�سي: املنازعات الريا�سية باتت حمل اهتمام و بحث القطاع الريا�سي العربي
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الفجر الريا�ضي

التي جمعته مع �شيفه وغرميه  امل��ب��اراة  1-1 من  الإيجابي  بالتعادل  اأوروب���ا،  الإي��ط��ايل، بطل  املنتخب  خ��رج 
�شهدت  التي  الأوروبية  الأمم  دوري  الثالثة من  للمجموعة  الفتتاحية  اجلولة  بولونيا �شمن  المل��اين يف 

�شقوط اإنكلرتا اأمام م�شيفتها املجر -1�شفر.
ودخلت اإيطاليا اللقاء بعد خ�شارتها القا�شية الأربعاء �شد الرجنتني -3�شفر يف مباراة ال�"فينالي�شيما"، 
اأمريكا على ملعب وميبلي يف لندن الذي �شهد تتويجها  اأوروب��ا وبطل كوبا  بني بطل 

ال�شيف املا�شي باللقب القاري بركالت الرتجيح على اإنكلرتا.
وعلى ملعب ريناتو دالرا يف بولونيا، افتتح لورنت�شو بيليغريني الت�شجيل يف الدقيقة 
70 لفريق اإيطايل متجدد، اإل اأن هذا التقدم مل يدم �شوى ثالث دقائق بعد اأن عادل 

يوزوا كيمي�س لل�شيوف.
وكانت املجر امل�شتفيد الكر من اجلولة الوىل يف جمموعة "املوت" بعدما خرجت 

بالنقاط الثالث يف حني ت�شاركت املنتخبات الثالثة الكرى النقطة.
وكانت هذه املباراة رقم 36 يف تاريخ املنتخبني اللدودين، فح�شم التعادل النتيجة للمرة ال�12، 
مقابل 15 فوًزا لإيطاليا و9 لأملانيا. اإل اأن الأتزوري مل يفز يف اآخر خم�س مواجهات بينهما "مع 

اليوم" ويعود اآخر انت�شار له اإىل ن�شف نهائي كاأ�س اأوروبا 2012.
اأن  علًما  ع��ام،   100 الأوىل منذ  للمرة  ا�شت�شافته  التي  بولونيا  للعب يف  الإيطايل  املنتخب  وع��اد 

املدرب روبرتو مان�شيني بداأ م�شريته كالعب يف نادي املدينة عام 1980.
ومتني اإيطاليا النف�س يف ا�شتعادة امل�شتويات التي مكنتها من التتويج باللقب القاري، بعد اأن اأخفقت 
يف التاأهل اىل كاأ�س العامل 2022 يف قطر نهاية العام احلايل لتغيب عن النهائيات العاملية للمرة 
املباراة �شد الرجنتني  الت�شكيلة التي بداأت  الثانية توالًيا. واأجرى مان�شيني تغيرًيا جذرًيا على 
والتي خا�س فيها قلب الدفاع جورجو كييليني مباراته الدولية الخرية، مبقًيا فقط على احلار�س 
جانلويجي دوناروما. وقاد خط الهجوم جانلوكا �شكاماكا وماتيو بوليتانو وبيليغريني، اإل اأنهم 

ف�شلوا يف التهديد يف ال�شوط الول با�شتثناء ت�شديدة لالول مرت قريبة من القائم "35".
لها  زاوي��ة �شيقة ت�شدى  لنف�شه و�شدد من  امل�شاحة  اأن خلق  بعد  بدايًة  وكان �شريج غنابري هّدد 
دوناروما "15". وقبل نهاية ال�شوط الول، وبعد بلبلة يف املنطقة اليطالية، و�شلت الكرة اىل 
غنابري وكانت امل�شاحة امامه للت�شديد يف ال�شباك، اإل اأنه �شدد فوق العار�شة بطريقة غريبة 
اأول عندما توغل  اإيطاليا الطرف الف�شل يف ال�شوط الثاين لناحية الفر�س  )38(. ةوكانت 
اأن  قبل   ،"50" قريبة  م�شافة  من  اأه��در  ال��ذي  تونايل  �شاندرو  اىل  وم��رر  املنطقة  اىل  �شكاماكا 

يت�شدى احلار�س مانويل نوير لت�شديدة مق�شية منخف�شة من �شكاماكا "53".
عاًما يف  ال�18  ابن  نيونتو  ويلفريد  امل�شاب، جنح  لبوليتانو  بديال  دقائق من دخوله  وبعد خم�س 
اليمنى  اجلهة  اأر�شل عر�شية عن  اأن  بعد  كرة حا�شمة  الول يف مترير  املنتخب  مع  الوىل  مباراته 

تابعها بيليغريني يف ال�شباك من اأمام باب املرمى "70".
اأن  بعد  املنطفة  داخ��ل  بت�شديدة من  ع��ادل كيميت�س  اإذ  التقدم مل يدم �شوى ثالث دقائق،  اأن هذا  اإل 
بايرن  اأم��ام لعب  لت�شقط  الدفاع اليطايل  وارت��دت من  ت�شديدها  اأن ح��اول فرينر  بعد  الكرة  و�شلته 
ميونيخ "73". وكاد بعدها البديل اإيلكاي غوندوغان اأن يخطف هدف التقدم لل�شيوف بت�شديدة قوية 
من خارج املنطقة ت�شدى لها حار�س باري�س �شان جرمان الفرن�شي "78"، قبل اأن يمُبعد برجليه ت�شديدة 

قوية اأخرى من كيميت�س "79". وخا�س دافيدي فراتيزي مباراته الدولية الوىل مع املنتخب اليطايل.
وت�شت�شيف اإيطاليا املجر الثالثاء يف حني ت�شتقبل اأملانيا املنتخب النكليزي.

بوداب�شت من  العا�شمة  الوحيد يف  املباراة  �شوبو�شالي هدف  اأرينا" �شجل دومينيك  "بو�شكا�س  على ملعب 
ركلة جزاء يف الدقيقة 66، لتحقق املجر فوزها الأول على اإنكلرتا منذ 1962. وكانت خ�شارة النهائي �شد 
ال�22  مبارياتها  لإنكلرتا يف  الوحيدة  الهزمية  املا�شي،  ال�شيف  اأوروب��ا  كاأ�س  الرتجيح يف  بركالت  اإيطاليا 

الخرية.
اإل اأن ت�شكيلة ذات خرة، على راأ�شها املهاجم هاري كاين، مل تتمكن من هز ال�شباك اأمام ثالثني األف متفرج، 
�شلوك  ب�شبب  مو�شدة  اأب��واب  خلف  اللعب  على  املجري  املنتخب  اأمُج��ر  اأن  بعد  امل��دار���س،  تالميذ  من  معظهم 

اجلماهري العن�شري خالل املباريات على اأر�شه يف كاأ�س اأوروبا.
وا�شتخدم الحتاد املجري لكرة القدم ثغرة يف لوائح الحتاد الأوروبي للعبة "ويفا" ت�شمح لالأطفال باحل�شور. 

وبح�شب تلك القواعد، يجب اأن يكون كل 10 اأطفال برفقة �شخ�س بالغ.
حتقيق  يف  ن�شتمر  اأن  نريد  لأننا  مريرة،  اأم��ل  بخيبة  ي�شعرون  "اإنهم  اخل�شارة  بعد  �شاوثغيت  غاريث  امل��درب  قال 

النت�شارات. اإذا اأردنا اأن نكون فريًقا على اأعلى م�شتوى، يجب اأن ناأتي اىل هنا ونفوز".
وتابع "كان مو�شًما طوياًل. احلرارة العالية كانت عامال واأّثرت على الالعبني".

وخا�س جارود بوين، لعب و�شت هام يونايتد، وجيم�س جا�شنت اأول مباراة لهما مع املنتخب الول، يف حني 
اأبقى �شاوثغيت رحيم �شتريلينغ على مقاعد البدلء.

وكان املنتخب املجري نًدا �شر�ًشا يف جمموعته يف كاأ�س اأوروبا العام املا�شي رغم خروجه من الدور 
الول، وذلك بعد اأن فر�س التعادل على كل من فرن�شا واأملانيا بعد خ�شارته افتتاًحا مع الرتغال.

�شتكون �شبليت اليوم الثنني م�شرحاً ملواجهة متجددة بني فرن�شا 
من  الثانية  اجلولة  يف  وذل��ك  كرواتيا،  وو�شيفتها  العامل  بطلة 
الأمم  دوري  من  الأول  للم�شتوى  الأوىل  املجموعة  مناف�شات 

الأوروبية لكرة القدم.
البطولة  للقب  كحاملة  لفرن�شا  الأول  ال��ظ��ه��ور  ي��ك��ن  ومل 
ال��رت��غ��ال بلقبها الأول عام  ت��وج��ت  ال��ت��ي  ال��ق��اري��ة اجل��دي��دة 
على الإطالق اإذ، وبعدما افتتحت الت�شجيل  م�شجعاً   ،2019
ب��ه��دف رائ����ع ل��ك��رمي ب��ن��زمي��ة، ع����ادت وان��ح��ن��ت اجل��م��ع��ة اأم���ام 

�شيفتها الدمنارك 1-2 على "ا�شتاد دو فران�س" يف �شان دوين، 
�شمال العا�شمة باري�س.

نف�شه يف موقف �شعب  دي�شان  ديدييه  امل��درب  والآن، يجد فريق 
فر�س  اأج��ل  من  �شبليت  يف  بالتعوي�س  مطالباً  �شيكون  حيث 

املجموعة  ه��ذه  بطاقة  على  مناف�شاً  نف�شه 
املهمة  الأخ���ري، لكن  امل��رب��ع  اىل 

م�شيف  �شد  �شهلة  ت��ك��ون  ل��ن 
كرواتي بداأ م�شواره ب�شقوط 
�شد  اأي�شاً  اأر�شه  على  م��ذل 

النم�شا بثالثية نظيفة.
وخل�س احلار�س القائد هوغو 

الفرن�شي  امل��ن��ت��خ��ب  و���ش��ع  ل��وري�����س 
"يتوجب علينا  حالياً يف هذه املجموعة بالقول 
ف�شل  ل��ك��ن��ه  النقاط"،  خ��ل��ف  ن��رك�����س  اأن  الآن 
ا���ش��ت��خ��ال���س الإي���ج���اب���ي���ات م���ن اخل�����ش��ارة اأم���ام 
الدمنارك معتراً "اأن الهزائم قد تكون يف بع�س 
الأحيان غنية باملعطيات ويجب اأن تخدمنا لكي 

نتطور".
وحديث حار�س توتنهام الإنكليزي عن التطور لي�س 

با�شتعدادات  بل  الأوروب��ي��ة،  الأمم  ب��دوري  حم�شوراً 
العام  نهاية  للعامل  بطلة  لقبها  ع��ن  ل��ل��دف��اع  فرن�شا 

احلايل يف قطر.
اأن  ما تكون موؤملة. يجب  دائماً  "اأن اخل�شارة  لوري�س  وراأى 

اإن��ذار. �شنوا�شل العمل بجهد كبري. ما زال  يكون ذلك مبثابة 
الطريق طوياًل من الآن وحتى كاأ�س العامل".

 2018 �شيف  ذك��ري��ات  الإث��ن��ني  الفرن�شي  املنتخب  وي�شتعيد 
4-2 يف  املونديال  نهائي  كرواتيا يف  على  تغلب  يف مو�شكو حني 
الأوروبية  الأمم  دوري  يف  املنتخبني  ل��ق��اء  خ��الل  ك��رره��ا  نتيجة 
اإياباً على اأر�س  عام 2020 يف "ا�شتاد دو فران�س"، قبل اأن يفوز 

مناف�شه 2-1 بف�شل هديف انطوان غريزمان وكيليان مبابي الذي 
يحوم ال�شك حول م�شاركته الإثنني بعد ا�شطراره اىل ترك زمالئه 
ركبته  يف  اإ�شابة  ب�شبب  ال��دمن��ارك  �شد  ال�شوطني  ا�شرتاحة  خ��الل 

الي�شرى.
ويف حال عدم تعافيه من الإ�شابة يف الوقت املنا�شب، لن يكون مبابي 

مدافع  اأي�شاً  دي�شان  يفتقد  اإذ  "الديوك"  عن  الوحيد  املوؤثر  الغائب 
املتبقية  الثالث  املباريات  فاران يف  رافايل  الإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت 

اأمام  الباب  دفع  ما  الدمنارك،  �شد  ل�شابته  الدولية  النافذة  هذه  خالل 
مدافع ليفربول الإنكليزي اإبراهيما كوناتيه لالن�شمام اىل الت�شكيلة.

اليام  يف  غيابه  بعد  املنتخب  على  لال�شراف  نف�شه  دي�شان  يعود  جهته،  م��ن 
"الديوك" اىل التتويج  ال��ذي ق��اد  الخ��رية ب�شبب وف��اة وال��ده. ومل يكن دي�شان 

مبونديال رو�شيا 2018، متواجداً على مقعد اجلهاز الفني خالل خ�شارة فريقه 
�شد الدمنارك. ويف فيينا، ي�شعى كل من املنتخبني النم�شوي والدمناركي اىل 

تاأكيد امل�شتوى الذي قدماه يف اجلولة الأوىل �شد كرواتيا وفرن�شا مع رغبة 
كل منهما بفوز ثاٍن يعزز به حظوظه بنيل بطاقة املجموعة اىل 

املربع الأخري.

راأى مدرب املنتخب الرازيلي تيتي 
اأم�س الأحد اأن "�شيلي�شاو" مل يعد 
اأه�����داف جنم  ع��ل��ى  يعتمد ح�����ش��راً 
باري�س �شان جرمان الفرن�شي نيمار 
من اأجل حتقيق النت�شارات، وذلك 
اليابان يف  مع  ال��ودي  اللقاء  ع�شية 

طوكيو.
عاماً" اأهميته   30" نيمار  واأظهر 
يف ت�����ش��ك��ي��ل��ة م��ن��ت��خ��ب ب�����الده حني 
�شجل اخلمي�س ثنائية خالل الفوز 
الودي الكبري على كوريا اجلنوبية 

�شيول. يف   1-5
73 هدفاً  ورفع نيمار ر�شيده اىل 
قريباً  وب���ات  "�شيلي�شاو"  بقمي�س 
الرقم  اىل  ال����و�����ش����ول  م����ن  ج������داً 
الأ�شطورة  با�شم  امل�شجل  القيا�شي 
ثالث  ال��ع��امل  ب��ط��ل   ،"77" بيليه 
تاريخ  يف  ه�����داف  واأف�������ش���ل  م�����رات 

الرازيل.
يعد  مل  ن��ي��م��ار  اأن  ت��ي��ت��ي  واع���ت���ر 
الوحيد الذي يتحمل عبء ت�شجيل 
الأهداف للمنتخب الرازيلي الذي 
مونديال  نهائيات  خلو�س  ي�شتعد 
قطر نهاية العام احلايل، على اأمل 
منذ  الأوىل  للمرة  باللقب  ال��ف��وز 

تاريخه. يف  وال�شاد�شة   2002
وقال تيتي "اأنا اأ�شرف على املنتخب 
ال��وط��ن��ي م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة جداً 

الفرتة  ه��ذه  وخ���الل   ،"2016"
ارتكبت الكثري من الأخطاء وقمت 
اجليدة.  اخل���ي���ارات  ببع�س  اأي�����ش��اً 
ل��دي��ن��ا ج��ي��ل ج���دي���د ���ش��اع��د بقوة 
وم���ن الأم������ور اجل���ي���دة ال��ت��ي قمت 
الكثري من  اخ��ت��رت  اأين  ه��ي  ب��ه��ا، 

الالعبني".
الآن  ن���ع���د  مل  "اأننا  وال���ن���ت���ي���ج���ة 
معتمدين كثرياً على لعب مهاجم 

واحد".
الرازيل  اجليل اجلديد يف  واأثبت 

"�شيلي�شاو"  دفة  قيادة  على  قدرته 
الت�شفيات  ت�شدر  خ��الل  من  لي�س 
الأم����ريك����ي����ة اجل���ن���وب���ي���ة امل���وؤه���ل���ة 
باإحراز  بل  وح�شب،  قطر  ملونديال 
ذه���ب���ي���ة م�����ش��اب��ق��ة ك�����رة ال����ق����دم يف 
املا�شي  ال�����ش��ي��ف  ط��وك��ي��و  اأومل���ب���ي���اد 
ريت�شارلي�شون  مثل  لعبني  بقيادة 
لهما  �شمح  م��ا  غيماراي�س  وب��رون��و 

باأن يكون من نواة املنتخب الأول.
الوجوه  يهدد  وق��دوم لعبني جدد 
لكنها  امل����ن����ت����خ����ب،  يف  ال����ق����دمي����ة 

مل�شاعد  مفرحة" بالن�شبة  "م�شكلة 
املدرب لعب الو�شط ال�شابق �شيزار 
"الالعبون  ق���ال  ال����ذي  ���ش��ام��ب��اي��و 
ال�������ذي�������ن ي����ت����م����ت����ع����ون ب�����اخل�����رة 
بامليدالية  ف��ازوا  الذين  والالعبون 
باتوا  اليابان  يف  الأوملبية  الذهبية 

جنباً اىل جنب".
يتمتعون  لع���ب���ني  "لدينا  وت���اب���ع 
ع��ال��ي��ة والب������داع، ل�شيما  ب�����ش��رع��ة 
املنتخب  وي�����ش��ع��ى  الهجوم".  يف 
الودي  فوزه  الرازيلي اىل حتقيق 

اآ�شيا حني يواجه اليابان  الثاين يف 
الإثنني، وذلك على امللعب الأوملبي 
املنتخب  يف طوكيو الذي يحل فيه 
امل�شيف للمرة الأوىل منذ ت�شييده 
املوؤجلة  اأجل الألعاب ال�شيفية  من 
�شيف  اىل   2020 ����ش���ي���ف  م����ن 
تف�شي  ت��داع��ي��ات  ب�شبب   2021

فريو�س كورونا.
املتاأهلة بدورها  اليابان،  وحت�شرت 
للمرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  اىل 
تاريخها،  ويف  ت���وال���ي���اً  ال�����ش��اب��ع��ة 
على  ودي  ب��ف��وز  ال��رازي��ل  ملواجهة 
يف  اخل��م��ي�����س   1-4 ال����ب����اراغ����واي 

�شابورو.
اأن  وراأى املدرب هاجيمي موريا�شو 
ب�"ال�شجاعة  التمتع  لع��ب��ني  على 
ال��ف��وز على  اأج��ل  والعدوانية" م��ن 
ال���رازي���ل ال��ت��ي مل ي�����ش��ب��ق ل��ه��ا اأن 
يف  الآ�شيوي  املنتخب  اأم��ام  خ�شرت 
جمعتهما،  التي  املواجهات  من  اأي 
ال��ث��اين- ت�شرين  ي��ع��ود اىل  اآخ��ره��ا 
ف�����از  ح�������ني   2017 ن�����وف�����م�����ر 

.1-3 "�شيلي�شاو" ودياً 
اأن  "نريد  ال��ي��اب��اين  امل���درب  و���ش��دد 
نرتك اأثرنا يف كاأ�س العامل واملباراة 
�شد الباراغواي كانت البداية نحو 
حتقيق هذا الأمر"، م�شيفاً "علينا 
اليه  و�شلنا  ما  اأبعد  اىل  نذهب  اأن 

على  ال��ت��ف��وق  ن���ح���اول  واأن  ���ش��اب��ق��اً 
اأن��ف�����ش��ن��ا. اأري�����د م���ن ال��الع��ب��ني اأن 
�شد  الث��ن��ني  ال��ي��وم  بذلك  يقوموا 

الرازيل.
وخاللها م�شاركاتها ال�شت ال�شابقة 
اليابان  ت��ذه��ب  مل  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  يف 
اأبعد من الدور ثمن النهائي الذي 
و���ش��ل��ت ال���ي���ه ث����الث م������رات، فيما 
الأخرى  الثالث  م�شاركاتها  انتهت 
الأول، حمققًة باملجمل  الدور  عند 
21 مباراة مقابل  انت�شارات يف   5

تعادلت. و5  هزمية   11
و���ش��ي��ك��ون م���ن ال�����ش��ع��ب ج����داً على 
الأزرق"  "ال�شاموراي  م��ن��ت��خ��ب 
خالل  م���درب���ه  اأم���ن���ي���ة  ي��ح��ق��ق  اأن 
اأوقعته  اإذ  ال���ق���ط���ري،  امل���ون���دي���ال 
اخلام�شة  امل��ج��م��وع��ة  يف  ال���ق���رع���ة 
الأمل������اين  ال���ع���م���الق���ني  اىل ج���ان���ب 
الفائز  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والإ���ش��ب��اين 
من ملحق كونكاكاف-اأوقيانيا بني 

كو�شتاريكا ونيوزيلندا.
�شهلة  ال��رازي��ل  ت��ك��ون مهمة  ول��ن 
القطرية  ال���ن���ه���ائ���ي���ات  يف  ك����ث����رياً 
ال��ث��اين- ت�شرين   21 ب��ني  امل��ق��ررة 
الأول- ك�����ان�����ون  و18  ن���وف���م���ر 
وق���ع���ت يف  اإذ  امل���ق���ب���ل���ني،  دي�����ش��م��ر 
�شربيا  بجانب  ال�شابعة  املجموعة 

والكامريون و�شوي�شرا.

تيتي: الربازيل مل تعد تعتمد على نيمار ح�سرًا

دوري الأمم الأوروبية

تعادل اإيطاليا واأملانيا واإنكلرتا ت�سقط اأمام املجر 
فرن�سا يف مواجهة متجددة مع 
كرواتيا بحثًا عن التعوي�س 

 رايل �سردينيا.. 
ال�ستوين تاناك 

يحقق فوزه الأول 
الإ�شتوين  هيونداي  �شائق  حقق 
 ،2019 ع���ام  ب��ط��ل  ت��ان��اك،  اأوت 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  الأول  ف�����وزه 
املو�شم  ب����داي����ة  م���ن���ذ  ل���ل���رال���ي���ات 
امل���ا����ش���ي، وذل�����ك ب���اإن���ه���ائ���ه رايل 

�شردينيا يف ال�شدارة.
�شاقة  م�������ش���ارات ح�����ش��وي��ة  وب��ع��د 
تكونت منها اجلولة اخلام�شة من 
تاناك  جن��ح  املو�شم،  ه��ذا  بطولة 
املرحلة  ن��ه��اي��ة  خ���ط  جت�����اوز  يف 
والع�شرين  احل����ادي����ة  اخل���ا����ش���ة 
ال�شدارة عن جدارة  الأخ��رية يف 
ب���ع���د ف������وزه ب��ت�����ش��ع م����راح����ل من 
اأ�شل 18 "األغيت اثنتان اجلمعة 
وت��وق��ف��ت واح����دة ال�����ش��ب��ت ب�شبب 

امل�شاكل".
وت�����ش��در ال����ش���ت���وين ال��ب��ال��غ من 
العمر 33 عاماً الرايل الإيطايل 
اأقرب مناف�شيه  بفارق مريح عن 
ال�����ش��ب��اح��ي��ة ليوم  ال���ف���رتة  م��ن��ذ 
ان�شحاب  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��ت 
لبي  اإ�شابيكا  الفنلندي  م��ن  ك��ل 
وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي تريي  )ت����وي����وت����ا( 

نوفيل )هيونداي(.
واأخ���ت���ت���م ال����ش���ت���وين ال������رايل يف 
دقيقة   1:03.2 بفارق  النهاية 
ع��ن الإي��رل��ن��دي ك��ري��غ ب��ري��ن )ام 
�شبورت فورد(، فيما جاء الإ�شباين 
ثالثاً  )ه��ي��ون��داي(  ���ش��وردو  داين 

بفارق 1:33.0 دقيقة.
الأول  اليوم  منذ  معاناته  ورغ��م 
على امل�شارات احل�شوية ل�شردينيا، 
روفانبريا  ك��ايل  الفنلندي  اأنهى 
امل���رك���ز  ال���������رايل يف  )ت�����وي�����وت�����ا( 
بيار- الفرن�شي  خلف  اخل��ام�����س 

لوي لوبيه )ام �شبورت فورد(، ما 
�شمح له بتعزيز �شدارته للرتتيب 
العام، م�شتفيداً من خروج نوفيل 
خم�س  با�شتثناء  الوفا�س  خ��ايل 
فوزه  نتيجة  عليها  ح�شل  نقاط 

باملرحلة ال�شتعرا�شية.
ورفع روفانيرا، الفائز باجلولت 
الثالث املا�شية فيما حل رابعاً يف 
اىل  ر�شيده  الفتتاحية،  الأوىل 
 )65( نوفيل  اأمام  نقطة   120
وت��ان��اك ال���ذي ب���ات ث��ال��ث��اً )62( 
بفوزه الأول منذ اجلولة الثانية 
ع�شر  واخلام�س  املا�شي  للمو�شم 

يف م�شريته.
�شردينيا،  يف  ث���ان���ي���اً  وب���ح���ل���ول���ه 
الرابع  امل���رك���ز  اىل  ب��ري��ن  ���ش��ع��د 
 52 بر�شيد  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف 
الياباين  ت���راج���ع  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة، 
)تويوتا(  ك��ات�����ش��وت��ا  ت��اك��ام��وت��و 
بعدما  اخلام�س  اىل  الثالث  م��ن 
ال��رايل الإي��ط��ايل يف املركز  اأنهى 

ال�شابع.

ك�شف الأملاين األك�شندر زفرييف، امل�شنف ثالًثا عاملًيا،  اأم�س الأول ال�شبت 
اأربطة الكاحل بعد  "العديد" من  اأن��ه يعاين على الأرج��ح من متزق يف 
رافايل  ال�شباين  �شد  مباراته  اإكمال  من  اجلمعة  منعته  التي  الإ�شابة 
الربع  البطولت  ثانية  غ��ارو���س،  رولن  بطولة  نهائي  ن�شف  يف  ن���ادال 

الكرى يف كرة امل�شرب.
وتعر�س زفرييف للتواء يف كاحله لدى حماولة ت�شديه لإحدى كرات 
من  وي��خ��رج  امل�شعف  الطبيب  تدخل  قبل  الأمل  م��ن  ي�شرخ  وراح  ن���ادال 
اأر�شية امللعب على كر�شي متحرك، ليعود على عكازين ويعلن ان�شحابه 
ر�شمًيا من املباراة املثرية التي كانت ت�شري اإىل تقدم نادال مبجموعة اأوىل 

الثانية. يف  "10-8" و6-6   6-7
قال ال�شبت يف من�شور عر ح�شابه على اإن�شتغرام "بناًء على الفحو�شات 
الأربطة  من  العديد  يف  لتمزق  تعر�شت  قد  اأنني  يبدو  الأوىل،  الطبية 
لإجراء  الثنني  اأملانيا  اإىل  "�شاأ�شافر  وتابع  اليمنى".  لقدمي  اجلانبية 
للتعايف"،  والأ���ش��رع  الأف�����ش��ل  الطريقة  واأح���دد  الفحو�شات  م��ن  امل��زي��د 
اأن اأ�شكر كل �شخ�س حول العامل للر�شائل اللطيفة التي  "اأريد  م�شيًفا 

تلقيتها منذ الأم�س".
بالغة جًدا" يف  "اإ�شابة  "25 عاًما" حتدث اجلمعة عن  وك��ان زفرييف 
حال  يف  ولكن  اإن�شتغرام.  "�شتوري" على  الق�ش�س  خا�شّية  عر  فيديو 

عدم وجود ك�شور، �شياأمل يف العودة اإىل املناف�شات هذا املو�شم.
بعد ثالثة  الكرى،  الأرب��ع  البطولت  ثالثة  بطولة وميبلدون،  تنطلق 
اأ�شابيع ولكن اآخرها، فال�شينغ ميدوز، التي حّل و�شيًفا فيها عام 2020 
ل تبداأ قبل 29 اآب-اأغ�شط�س. ول يزال الأملاين يبحث عن لقب كبري اأول 

رغم تتويجه بخم�شة يف دورات املا�شرتز واثنني يف البطولة اخلتامية.
خا�س اجلمعة الدور ن�شف النهائي من بطولة كرى للمرة اخلام�شة يف 

م�شريته والثانية يف رولن غارو�س.
وكانت املباراة �شجال بني الالعبني اأهدر فيها زفرييف تقدمه 6-2 يف 
�شوط ك�شر التعادل من املجموعة وبالتلي اأربع فر�س حل�شمها، قبل ان 

يقلب ال�شباين المور يف �شاحله يف جمموعة ا�شتمرت 98 دقيقة، وكان 
ال�شيناريو مماثال يف الثانية حيث تبادل الالعبان ك�شر ار�شال بع�شهما 

البع�س اكرث من مرة قبل ا�شابة الملاين وان�شحابه.
وعلق زفرييف على ما ح�شل "اإنها حلظة �شعبة على اأر�شية امللعب، كانت 

املباراة رائعة حتى ح�شل ما ح�شل، هذه اللحظة لي�شت �شهلة علّي".
و�شئل نادال عما اإذا كانت الجواء الرطبة جًدا جعلت اأر�شية امللعب زلقة 
فاأجاب "ل اأعتقد ذلك. مل تكن اأر�شية امللعب �شيئة. ل اأعتقد اأنه اأ�شيب 
اأن��ه مل يكن حمظوًظا.  بالتواء يف الكاحل ب�شبب ذل��ك. كل ما يف الم��ر 

كانت حادثة، هذا المر يح�شل على جميع الأر�شيات".

زفرييف يتحدث عن متزق يف اأربطة الكاحل 

كورينثيانز ينتزع �سدارة الدوري الربازيلي موؤقتًا
تغلب كورينثيانز على م�شيفه اأتلتيكو جويانين�شي، 1-0، لينتزع موؤقتاً �شدارة 
اأقيمت  التي  املباراة  الوحيد يف  الهدف  باملريا�س. جاء  الرازيلي من  ال��دوري 
الدقيقة  يف  م��ان��ت��وان،  جو�شتافو  ع��ر  البطولة،  م��ن  التا�شعة  اجل��ول��ة  �شمن 
34، لريتفع ر�شيد كورينثيانز اإىل 18 نقطة يقفز بها ل�شدارة الدوري التي 
متقدماً  الآن  حتى  البطولة  يت�شدر  كان  ال��ذي  باملريا�س،  من  موؤقتاً  انتزعها 
بفارق الأه��داف، لكنه تراجع للو�شافة ب�15 نقطة، يف انتظار نتيجة مباراته 
باجلولة اليوم اأمام اأتلتيكو مينريو، الذي قد يتجاوزه اإذا فاز عليه حيث يحتل 
املرتبة الثالثة ب�15 نقطة اأي�شاً. اأما جويانين�شي فتجمد ر�شيده عند 7 نقاط 
بعد  نقطة،  ب�14  الرابع  للمركز  باولو  �شاو  وارتقى  الأخ��رية.  قبل  املرتبة  يف 
تعادله 1-1 مع م�شيفه اآفاي الذي جتمد ر�شيده عند 11 نقطة يف املرتبة 
ال�13. ويف املركز اخلام�س خلف �شاو باولو بفارق الأهداف، يحل كوريتيبا بعد 

تعادله 1-1 مع �شيفه �شيارا الذي يحتل املربتة ال�15 بع�شر نقاط.
ليحتل  �شانتو�س،  �شيفه  مع  باراناين�شي  اأتلتيكو  لقاء  انتهى  وبالتعادل 2-2 
�شاحب الأر�س املركز ال�شابع ب�13 نقطة، متقدماً بنقطة على �شانتو�س الذي 

يحل يف املرتبة الثامنة.
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مدار�س حماية تكرم الطلب الأوائل 
خالل  الأوائ���ل  الطالب  تكرمي  حفل  للبنني  حماية  مدر�شة  اإدارة  نظمت 
م،   2022  -  2021 الدرا�شي  للعام  والثاين  الأول  الدرا�شيني  الف�شلني 
بح�شور مدير املدر�شة الأ�شتاذ جمال ال�شيبة، ونائبه الأ�شتاذ �شامل الكعبي، 
تكرمي  اأهمية  اإىل  ال�شيبة  الأ�شتاذ جمال  واأ�شار  الأم��ور.  اأولياء  وع��دد من 
التفوق،  حتقيق  يف  اج��ت��ه��دوا  ال��ذي��ن  املتفوقني  الطلبة  م��ن  النخبة  ه��ذه 
وانعكا�س هذا الجتهاد على م�شتقبل درا�شتهم. وعر الأ�شتاذ ال�شيبة عن 
اأولياء اأمور الطلبة الذين قدموا كل  اعتزازه وفخره بهذا التفوق، مهنئاً 
للدرا�شة والرتكيز والجتهاد.  بيئة �شاحلة لأبنائهم  لتوفري  بو�شعهم  ما 
احللقات  م��ن  الأوائ����ل  للطالب  التقدير  ���ش��ه��ادات  ال�شيبة  الأ���ش��ت��اذ  و�شلم 

الدرا�شية الأوىل والثانية والثالثة.

املركز  اجل��ام��ع��ي،  فقيه  م�شت�شفى  اح��ت��ف��ل 
دولة  يف  امل�شتوى  عاملي  والأك��ادمي��ي  الطبي 
العاملي  باليوم  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
ا�شتمرت  فعالية  بتنظيم  وذل��ك  للتمري�س، 
ل���ي���وم���ني يف امل���ن�������ش���اأة حت����ت ����ش���ع���ار ك�����وادر 
ال��ت��م��ري�����س: ���ش��وت ق���ي���ادي: ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

التمري�س لتعزيز ال�شحة العاملية.
اغتنم  ال�����ت�����وايل،  ع���ل���ى  ال���ث���ان���ي���ة  ول��ل�����ش��ن��ة 
الفر�شة  ه���ذه  اجل��ام��ع��ي  ف��ق��ي��ه  م�شت�شفى 
والتعبري  وامل��م��ر���ش��ات  امل��م��ر���ش��ني  ل��ت��ك��رمي 
وعملهم  جلهودهم  والتقدير  المتنان  عن 
ال�����دوؤوب وم�����ش��اه��م��ات��ه��م ال��ق��ي��م��ة يف خدمة 

املر�شى والأ�شر واملوظفني.
بقيادة  اأقيمت  التي  الحتفالية  وت�شمنت 
الأ�شتاذ حممد فقيه، املدير التنفيذي لق�شم 
اجلامعي،  فقيه  م�شت�شفى  يف  ال��ت��م��ري�����س 
ال�شوء  �شلطت  التي  الأن�شطة  من  العديد 
على التنوع الثقايف واأهمية التوا�شل وربط 
العقول. ويف هذا ال�شياق، قال فقيه: “نلتزم 
يف م�شت�شفى فقيه اجلامعي بتعزيز التنوع، 
ن��ف��ي مب�����ش��وؤول��ي��ات��ن��ا ونرتقي  ب����اأن  ون��ت��ع��ه��د 
لنتمكن  وق���درات���ن���ا  وم���ع���ارف���ن���ا  ب��خ��رات��ن��ا 
وزمالئنا  م��ر���ش��ان��ا  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  م��ن 
واخللفيات  الثقافات  القادمني من خمتلف 
معاً  باأننا  قناعتنا  من  وانطالقاً  املتنوعة. 
الإجن����ازات،  م��ن  امل��زي��د  �شنع  م��ن  �شنتمكن 
دعم  اجل��ام��ع��ي  فقيه  م�شت�شفى  �شيوا�شل 
يف  امل��ت��م��ي��زة  التمري�شية  امل���واه���ب  ومت��ك��ني 
دولة الإمارات لتطوير هذا املجال والرتقاء 

مبعايريه.

الهيئة العامة للريا�سة تكرم خمتربات
 »مينا لبز« لدورها يف خدمة  املجتمع

نظمت الهيئة العامة للريا�شة مبادرة اليوم الريا�شي لذوي متالزمة داون، بنادي الن�شر الريا�شي الثقايف بالتعاون مع جمعية 
الإمارات ملتالزمة داون ونادي الن�شر الريا�شي.  وهدفت املبادرة اإىل متكني ودمج اأ�شحاب الهمم �شمن مبادرات الهيئة الريا�شية يف 
اإطار حتقيق الهدف ال�شرتاتيجي اخلا�س بتعزيز الثقافة الريا�شية املجتمعية كجزء من اأهداف وغايات الهيئة العامة للريا�شة.

وخالل اليوم الريا�شي كرم ال�شيخ �شهيل بن بطي اآل مكتوم، املدير التنفيذي لقطاع التنمية الريا�شية يف الهيئة العامة للريا�شة، 
جمموعة من ال�شركاء لدورهم يف خدمة املجتمع.

و�شلم ال�شيخ �شهيل بن بطي اآل مكتوم، الدكتور حممد النحا�س، رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملخترات مينا لبز بدبي 
�شهادة تقدير من الهيئة العامة للريا�شة تقديرا لدور املخترات يف رعاية ودعم اأ�شحاب الهمم، والهتمام بدعم فعاليات ترفيهية 
وريا�شية لذوي متالزمة داون يف الدولة. من جانبه، اأكد الدكتور حممد النحا�س حر�س خمترات مينا لبز على دعم اأ�شحاب 
وتعزيزا جلهودها يف  املجتمعي،  دوره��ا  انطالقا من  لهم،  والرتفيهية  الريا�شية  الفعاليات  ورعاية  داون،  وذوي متالزمة  الهمم 

خدمة الوطن، م�شريا اإىل اأهمية ذوي متالزمة داون كجزء هام يف ن�شيج املجتمع وليكونوا اأ�شخا�شا فاعلني ومنتجني يف املجتمع.

مب�ساعدة حتقيق اأمنية, خليفة مُيار�س هوايته 
يف �سباق ال�سيارات عرب البلي �ستي�سن

بي اخلري  ا�شتطاعت موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية، وبف�شل الدعم الكبري من حممُ
 9 العمر  يبلغ من  ال��ذي  الطفل خليفة  الإم���ارات، من متكني  يف جمتمع 
احل�شول  عر  يع�شقها  التي  ال�شيارات  �شباق  يف  هوايته  ممار�شة  �شنوات 
املوؤ�ش�شة بالقول: على الرغم  واأف��اد م�شوؤول   .5 على جهاز بالي �شتي�شن 
اأننا، وعند لقائنا به تعّرفنا  زمن يف القلب، غري  من ت�شخي�شه مبر�س ممُ
اأمنيته يف احل�شول على جهاز بالي �شتي�شن، مع عدد من الأقرا�س  على 
املمُدجّمة التي حتتوي على برامج �شباقات ال�شيارات، �شماعات لالأذن، اإ�شافة 

اإىل ذراع اإ�شايف ليتمكن من اللعب مع اأخيه.

هيونداي موتور تكرم اأبطال رم�سان 
من �سائقي ال�ساحنات والبا�سات

وموؤ�ش�شة جمعة  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  �شركة هيونداي موتور  كرمت 
املاجد املوزع املعتمد يف دولة الإمارات العربية املتحدة، جمموعة من �شائقي 
�شاحنات وحافالت ومركبات نقل  التجارية هيونداي موتور من  املركبات 
املبارك  رم�شان  �شهر  خالل  وخ�شو�شا  عامة  جلهودهم  تقديرا  خمتلفة 

املا�شي خا�شة.  
ال�شرق  موتور  هيونداي  رئي�س  اإمي،  ج��وجن  هيوجن  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
�شكرنا  اإظهار  اإىل  املبادرة،  هذه  تهدف  الإقليمي:  املقر  واأفريقيا  الأو�شط 
الذي  �شائقني،  من  النقل  قطاع  يف  للعاملني  الكرمية  للجهود  وتقديرنا 
الركاب،  ون��ق��ل  وامل��ن��ت��ج��ات  الب�شائع  نقل  يف  ال�شاعة  م���دار  على  يعملون 
والذين بف�شل عملهم اجلاد والدوؤوب تدور عجلة احلياة يف كل القطاعات، 
يعملون  حيث  املبارك،  رم�شان  �شهر  يف  الأهمية  بالغة  م�شاهمتهم  وت��رز 
وهم �شائمني على نقل الطعام واملواد الغذائية وكافة الحتياجات الأخرى 
لل�شهر املبارك بالإ�شافة لنقلهم للركاب واإي�شالهم اإىل وجهاتهم ب�شالمة 
وراحة واأمان. وقد مت اختيار ال�شائقني من خمتلف القطاعات وتقدميهم 
ال�شائقون  وقد عر  تقدير.  كعربون  الهدايا  اإىل  بالإ�شافة  تقدير  �شهادة 
عن امتنانهم لهذه اللفة الرمزية من قبل �شركة هيونداي موتور وموؤ�ش�شة 
الظروف، وبخا�شة يف  العمل يف كل  لتفانيهم يف  املاجد، وتقديرها  جمعة 

ال�شهر الف�شيل.

امل�سرق يعنّي خبريًا لقيادة اخلدمات امل�سرفية 
للأعمال ومن�سة NEOBiz الرقمية 

املوؤ�ش�شات  اإح���دى  امل�شرق،  بنك  اأع��ل��ن 
امل���ال���ي���ة ال����رائ����دة يف دول�����ة الإم�������ارات 
راجيف  ت��ع��ي��ني  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
جديداً  رئ��ي�����ش��اً  ت�����ش��ال��ي�����ش��ج��اون��ك��ار، 
ل����ل����خ����دم����ات امل�������ش���رف���ي���ة ل����الأع����م����ال 
الرقمية  املن�شة   ،NEOBiz و�شوؤون 
املتكاملة املخ�ش�شة لتقدمي اخلدمات 
ال�شغرية  ل���ل�������ش���رك���ات  امل�������ش���رف���ي���ة 
الأعمال  ورواد  والنا�شئة،  واملتو�شطة، 
راجيف،   ال�����ش��ي��د  و�شي�شهم  ال�����ش��ب��اب. 
الدخول  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  حت���دي���د  يف 
الإجنازات  على  والبناء  الأ���ش��واق،  اإىل 
واخل��رات لتقدمي الدعم ال��الزم اإىل 
لالأعمال.   امل�شرفية  اخلدمات  عمالء 
قطاعات  م����ع  ك���ث���ب  ع����ن  و����ش���ي���ع���م���ل 
الأع���م���ال الأخ�����رى ل���ش��ت��ث��م��ار فر�س 
النمو والدفع مبقرتحات قّيمة وقوية 
املتقاطع  ال��ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات  خ���الل  م���ن 

وال�شراكات ال�شرتاتيجية.

�سرطة دبي تكرم مقيمني تقديرًا لتعاونهما
اجلنائية،  الرقابة  اإدارة  مدير  ظبوي  بن  عبدالرحمن  را�شد  العقيد  كرم 
بح�شور العقيد جمعة ال�شام�شي مدير اإدارة ال�شوؤون الإدارية، واملقدم حمد 
عبداهلل  اأول  وامل��الزم  بالوكالة،  اجلنائي  الت�شجيل  ق�شم  رئي�س  الأم��ريي 
اجلن�شية  م��ن  مقيمني  اجل��ن��ائ��ي،  الت�شجيل  ق�شم  م��ن  املن�شوري  خلفان 
الأوغندية، وذلك تقديراً لتعاونهما وح�شن ت�شرفهما، الأمر الذي اأ�شهم 

يف تعزيز الأمن والأمان يف املجتمع.

كيفن هارت يفاجئ زوار مركز يا�س مول
 يوا�شل املمثل الكوميدي كيفن هارت �شل�شلة الفعاليات الرامية 
اأبرز وجهات  اأبوظبي، اإحدى  اإىل ترك ب�شمته يف جزيرة يا�س 
الرتفيه الرائدة يف العامل، حيث توجه موؤخراً ل�شتك�شاف يا�س 
مول، اأكر مركز ت�شوق يف اأبوظبي. وت�شتعر�س احللقة الثالثة 
من ال�شل�شلة زيارة جنم الكوميديا ال�شهري اإىل يا�س مول كجزء 
اجلزيرة،  اأنحاء  جميع  يف  والت�شلية  امل��رح  لإ�شافة  مهمته  من 
حيث قام بتقليد جم�شمات عر�س الأزياء املوجودة يف املحالت 
التنوع والختالف من خالل  التجارية، وحر�س على ت�شجيع 
ابتكار اأول متثال عر�س اأزياء بالطول املنا�شب يف العامل. واأخذ 

هارت و�شعيات واأ�شكال كوميدية كمج�شم لعر�س الأزياء، ليفاجئ زوار يا�س مول املتواجدين بالقرب 
منه بحركات مباغتة مليئة باحليوية هاتفاً اأنا اأحب اأبوظبي!. وقال هارت اإن هذه املغامرة هي جزء 

من جناح مهمته بو�شفه رئي�س �شوؤون جزيرة يا�س. 

مبنا�سبة اليوم العاملي للتمري�س: م�ست�سفى فقيه اجلامعي يف واحة دبي لل�سيليكون يحتفي بالتنوع الثقايف

فندق �ساطئ الظفرة يقدم باقة مميزة خلل ف�سل ال�سيف

جمموعة جمبو تتربع بـ 500 األف 
درهم لدبي العطاء من اأجل التعليم 
انطالقاً من التزامها بدعم املبادرات والأن�شطة الإن�شانية، تّرعت جمموعة 
جمبو مببلغ 500 األف درهم اإماراتي اإىل موؤ�ش�شة دبي العطاء الإن�شانية، 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وهي جزء من مبادرات �شاحب 
العاملية، حيث �شيتم تخ�شي�س هذا املبلغ لدعم تعليم الأطفال وال�شباب يف 
البلدان النامية. تاأتي هذه اخلطوة كجزء من مبادرات امل�شوؤولية املجتمعية 
ل�شركة جمبو والتي اأطلقتها رئي�شة ال�شركة ال�شيدة فيديا ت�شابريا يف عام 
10 ماليني  بالترع مببلغ  التزام جمموعة جمبو  اأك��دت  2007 حينما 
اإجمايل  بلغ  الإع��الن،  العطاء. ومنذ هذا  اإىل موؤ�ش�شة دبي  اإماراتي  درهم 

ترعات جمبو للموؤ�ش�شة 5 ماليني درهم اإماراتي.

التي  الفعاليات  من  وغريها  النار 
الأم�شية جتربة  �شتعجل من هذه 

ل تن�شى. 
احل�شول  املو�شيقى  ملحبي  وميكن 
والرق�س  م�شيئة،  �شماعات  على 
ع��ل��ى وق���ع اأن���غ���ام امل��و���ش��ي��ق��ى. كما 
ميكن لل�شيوف امل�شاركة يف بهجة 

با�شتخدام  الفريدة  الأم�شية  هذه 
النيون  وع�������ش���ي  اإك���������ش���������ش����وارات 
ال�شيوف  و����ش���ي���ك���ون  امل�������ش���ي���ئ���ة. 
املغامرات  اأج��م��ل  ع��ل��ى م��وع��د م��ع 
ال�شتمتاع  ميكنهم  حيث  امل��ائ��ي��ة، 
املنزلقات  من  الوا�شعة  باملجموعة 
باأجمل  امل��زي��ن��ة  امل��ائ��ي��ة  والأل���ع���اب 

ال�شرتخاء  اأو  ال���ن���ي���ون،  اأ�����ش����واء 
ع��ل��ى ال���ع���وام���ات امل�����ش��ي��ئ��ة يف نهر 
ال���ن���ي���ون. وت��ت��وا���ش��ل ب��ه��ج��ة هذه 
اإمكانية  م��ع  الحتفالية  الأج����واء 
التذكارية  ال�شور  اأج��م��ل  التقاط 
باأجمل  امل�شاء  املميز  اجل��دار  عند 

ت�شاميم الغرافيتي.  

اإماراتي لّليلة الواحدة، مع  449 درهم  باأ�شعار تبداأ من 
املتاأخر  املغادرة  وت�شجيل  املبكر  الو�شول  ت�شجيل  اإمكانية 
ملدة ت�شل اإىل 16 �شاعة ، خا�شع لتوافر الغرف. وتت�شمن 
الإفطار  كوجبات  املزايا  من  العديد  املغرية  الباقة  ه��ذه 
والغداء والع�شاء ال�شاملة لعدد غري حمدود من امل�شروبات 
اخلا�شة بالفندق ل�شخ�شني بالغني وطفلني من عمر 12 
باملجان  والوجبات  الإق��ام��ة  توفر  عن  ف�شاًل  فاأقل.  �شنة 

لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 12 �شنة.

»الزورا« حتتفل 
باليوم العاملي للبيئة

للتطوير  ال����زورا  ���ش��رك��ة  احتفلت 
ب���ال���ي���وم  ع����ج����م����ان  ال�����ع�����ق�����اري يف 
بالتعاون  وذل����ك  ل��ل��ب��ي��ئ��ة،  ال��ع��امل��ي 
م���ع جم��م��وع��ة م���ن ال�����ش��رك��اء من 
للجولف،  ال�������زورا  ن�����ادي  ب��ي��ن��ه��م، 
وفندق ذا اأوبروي بيت�س ري�شورت، 
كوي�شت  و���ش��رك��ة  دل�شكو،  و���ش��رك��ة 
ف����ور ادف��ي��ن��ت�����ش��ر، و����ش���رك���ة اق����در، 
لال�شت�شارات   ���ش��ح��ارى  و���ش��رك��ة 

الإعالمية. 
ج�����اء ذل�����ك ���ش��م��ن امل�����ب�����ادرة التي 
للتطوير  ال�����زورا  ���ش��رك��ة  نظمتها 
الزورا  ملعب  يف  واأقيمت  العقاري 
مت  اإذ  ي����ون����ي����و.    3 يف  ل���ل���ج���ول���ف 
باأ�شجار  ال������زورا  حم��م��ي��ة  ت���اأط���ري 
امل��ان��غ��روف واأ���ش��ج��ار ال��ق��رم، التي 
ت�����ش��ك��ل امل�����ش��ح��ات اخل�������ش���راء 60 
باملائة منها، وتتمتع بقدرة فريدة 
على عزل الكربون، ما ي�شاعد على 
وتخفيف  ال�����ش��ارة  ال��غ��ازات  تقليل 

اآثار تغري املناخ.

اأبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س  اأعلنت   
الأ�شواء  ليايل  فعالية  ع��ودة  ع��ن 
ع�شاق  م��ن  ل�شيوفها  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
مزيجاً  املائية  والألعاب  املغامرات 
من املو�شيقى والأن�شطة الرتفيهية 

املبا�شرة والأ�شواء املبهرة. 
و����ش���ت���ت���ح���ول ي����ا�����س ووت������روورل������د 
الفعالية،  ه����ذه  خ����الل  اأب���وظ���ب���ي 
التي تقام كل يوم �شبت بدايًة من 
اإىل  �شبتمر،   3 ل��غ��اي��ة  ي��ون��ي��و   4
ت��رف��ي��ه��ي��ة مفعمة  م��ائ��ي��ة  م��دي��ن��ة 
�شتتيح  ال��ت��ي  ال�شاحرة  ب��الأ���ش��واء 
فريدة.  اأم�شيات  ق�شاء  لل�شيوف 
وق����د ح��ر���ش��ت ي��ا���س ووت����روورل����د 
اأبوظبي على متديد �شاعات العمل 
حتى ال�شاعة 10:00 لياًل لتوفر 
املزيد من الوقت لال�شتمتاع بهذه 
ب�شل�شلة  �شتتاألق  التي  الأم�شيات 
م��ن ال��ع��رو���س والأن�����ش��ط��ة املميزة 
مثل الهيدروجيت املائي، وعرو�س 
ال����ل����ي����زر امل���خ���ت���ل���ف���ة ك���ال���ع���رو����س 
التنورة  ورق�������ش���ات  ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة 
وعرو�س  ال��ع�����ش��ي  ع��ل��ى  وامل�������ش���ي 

اأبرز وجهات الإقامة  اأطلق فندق �شاطئ الظفرة، اإحدى   
باقة  اأبوظبي،  العا�شمة  الغربية من  املنطقة  الفاخرة يف 
ال�شيف  بف�شل  ال�شتمتاع  ل�شيوفه  تتيح  مميزة  اإق��ام��ة 
وتت�شمن  الرفيقة.  الأليفة  وحيواناتهم  اأحبائهم  برفقة 
امل���زاي���ا والأن�شطة  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ب��اق��ة احل�����ش��ري��ة  ه���ذه 
ل  ذك��ري��ات  ال�شيوف  مبنح  الكفيلة  املمتعة  الرتفيهية 
ذات  ف��اخ��رة  غ��رف��ة  يف  الإق���ام���ة  لل�شيوف  مي��ك��ن  تن�شى. 
اإطاللة خالبة على مياه اخلليج العربي الزرقاء املتالألئة 

 ليايل الأ�سواء تعود اإىل يا�س ووتروورلد اأبوظبي 



نهاية مثرية لأخطر رجل 
يف تك�سا�س

يف حادثة اأقرب اإىل اأفالم هوليوود، اأطلقت �شرطة ولية تك�شا�س 
اأف���راد، خ��الل فراره   5 اأ���ش��رة م��ن  ال��ن��ار على مطلوب بتهمة قتل 

بعملية مطاردة مثرية ا�شتمرت 3 اأ�شابيع.
ال�شجناء،  حافلة  من  غريبة  بطريقة  ال�شجن  من  املجرم  وه��رب 
كان فيها داخل قف�س حديدي م�شفد بالأغالل، قبل اأن ي�شتبك 

مع احلرا�س ويقود احلافلة بعيدا ويفر ليكمل جرائمه.
وبداأت الق�شة املثرية يف 12 مايو املا�شي، بعدما هرب رجل املافيا 
2006 لرتكابه  املوؤبد عام  غونزالو لوبيز املحكوم عليه بال�شجن 
ج��رمي��ة ق��ت��ل وح�����ش��ي��ة مب���ع���َول، وذل����ك خ���الل ن��ق��ل��ه ب��ح��اف��ل��ة تقل 

ال�شجناء.
ومل تتمكن ال�شرطة طوال 3 اأ�شابيع من العثور على املجرم الفار 
تاريخ  الأه���م يف  تعد  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع��ة  عاما" رغ��م مالحقة   46"
لوبيز،  مقتل  عقب  عقد  �شحفي  م��وؤمت��ر  ويف  احل��دي��ث.  تك�شا�س 
ولية  يف  ال�شجون  اإدارة  يف  م�شوؤول  وه��و  ك��الرك  جاي�شن  و�شف 
لوبيز  قتلهم  الذين  الأربعة  املراهقني  اجلنوبية، م�شرع  تك�شا�س 
ال�شعداء  تنف�شنا  "لكننا  واأ�شاف:  الكبرية".  ب�"املاأ�شاة  مع جدهم 
لأن لوبيز لن يقتل اأحدا بعد الآن"، واأ�شار اإىل اأن ال�شرطة اأطلقت 

النار ب�شرعة كبرية على لوبيز وقتلته، منهية هذه املحنة".

فرقة �سودانية حتارب التهمي�س 
باملو�سيقى 

غيتار  ن�شف  من  املكونة  الفريدة  اآلته  جابر  الدين  ن��ور  ي�شبط 
�شرق  �شعوب  واإي��ق��اع��ات  اأحل���ان  فرقته  م��ع  ليعزف  دف،  ون�شف 
خالل  من  للعامل  �شوتها  ينقل  اأن  يريد  التي  املهم�شة  ال�شودان 

مو�شيقاه.
وكل تدريب بالن�شبة جلابر البالغ من العمر 47 عاما هو مبثابة 
حلم يتحقق مع فرقته املكونة من عازيف غيتار و�شاك�شفون وعازيف 

اإيقاع بالدف والطبلة.
وي��ق��ول ج��اب��ر امل��ع��روف ب�"نوري" و���ش��ط اأف���راد ف��رق��ة دروب���ا التي 
البجا مهم�شون  "اأبناء  "فرقة اجلبال"،  املحلية  البجا  تعني بلغة 

يال�شودان وي�شعون لعمل اأي �شيء من اأجل تغيري و�شعهم".
وي�شيف "املو�شيقى لها دور بارز يف تقوية وتعزيز وت�شليط ال�شوء 
طريق  ع��ن  ���ش��وت��ه��م  اإي�����ش��ال  اإىل  ن�شعى  ون��ح��ن  ق�شيتهم،  ع��ل��ى 

املو�شيقى".
وتعي�س جمموعات من البجا حياة بدوية يف جبال البحر الأحمر 
يف �شرق ال�شودان ميتهنون الرعي كما اأن لهم امتدادات يف كل من 

م�شر واإريرتيا.
وعانوا متييزا وحرمانا من حكومات ال�شودان املتعاقبة خ�شو�شا 
اإبان حكم عمر الب�شري الذي ا�شتمر ثالثة عقود قبل الإطاحة به 
يف العام 2019 بعد احتجاجات �شعبية ا�شتمرت اأ�شهرا عدة، وذلك 
على الرغم من اأنهم يقطنون منطقة غنية باملوارد، فموانئ البحر 
الأحمر هي الرئة القت�شادية لل�شودان التي متر عرها كل جتارة 
املنفذ الذي يتم كم خالله  اأنها  ال�شودان ت�شديرا وا�شتريادا كما 

ت�شدير نفط جنوب ال�شودان اىل اخلارج.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تغرمي رئي�س كولومبيا وحتديد اإقامته 5 اأيام.. ما الق�سة؟
اأمرت حمكمة يف كولومبيا بفر�س غرامة على الرئي�س اإيفان دوكي وو�شعه قيد الإقامة اجلرية خلم�شة اأيام لعدم 
اإنه ل توجد فر�شة لتنفيذ احلكم ال�شادر عن  المتثال حلكم �شابق يطالبه بحماية متنزه وطني. ويرى خراء 
اإل من قبل جلنة  اإقليم توليما. ول ميكن اتهام الرئي�س الكولومبي والتحقيق معه  اإيباجي، عا�شمة  املحكمة يف 

ت�شريعية خا�شة، ول ميكن حماكمته اإل من قبل الرملان.
 وقالت حمكمة اإيباجي العليا يف بيان ل�شرح حكمها اإن دوكي ازدرى املحكمة لتقاع�شه عن �شن تدابري حلماية متنزه 

لو�س نيفادو�س الوطني كما اأمرت املحكمة العليا يف كولومبيا يف 2020.
 وفر�شت املحكمة اأي�شا غرامة على الرئي�س بنحو اأربعة اآلف دولر واأمرته باإن�شاء وحدة خا�شة من اأفراد ال�شرطة 

اأو اجلي�س للم�شاعدة يف تنفيذ اأعمال احلافظ على املتنزه.
املتنزهات الطبيعية يف وامتثلت لأمر املحكمة باحلفاظ على متنزه لو�س  اأن حكومته حتمي  واأ�شر الرئي�س على 

نيفادو�س الوطني.
 وقال دوكي يف مقطع م�شور مت تداوله على مواقع التوا�شل الجتماعي: "لقد راأينا حكما اأوليا يتعذر تف�شريه"، 

وا�شفا قرار املحكمة باأنه غري د�شتوري و�شدد على اأن قرار املحكمة العليا قد مت تنفيذه بالفعل.
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حياة �ساخبة لبيكيه بعد النف�سال عن �ساكريا
هريد،  اآم���ر  وطليقته  دي��ب  ج��وين  الأم��ريك��ي  املمثل  ق�شية  عك�س  على 
القدم  تبداأ ق�شة جنم كرة  الرجل،  لن�شرة  العام  ال��راأي  والتي وقف فيها 
الإ�شباين جريارد بيكيه و�شديقته املغنية الكولومبية �شاكريا، والتي مييل 
الراأي العام فيها للمراأة. وبعد اأيام من التكهنات، اأكدت املغنية الكولومبية 
القدم  والد طفليها، جنم كرة  انف�شالها عن  �شاكريا،  لبنانية،  اأ�شول  من 

الإ�شباين، جريارد بيكيه.
ق�شة  ح��ول  �شامال  حتقيقا  الإ�شبانية  برييوديكو"  "اإل  �شحيفة  جت��ري 
بيكيه  خان  التي  الفتاة  عن  التفا�شيل  بع�س  وك�شفت  بيكيه"،  "خيانة 
20 عاما فقط،  �شاكريا معها. وقالت ال�شحيفة اإن الفتاة تبلغ من العمر 
وتعمل م�شيفة حفالت يف  اأنها طالبة جامعية،  كما  �شقراء،  وهي ح�شناء 

مدينة بر�شلونة.
اأن  اأك��دت  ال�شحيفة  لكن  �شورتها،  اأو  الفتاة  تك�شف هوية  الآن، مل  وحتى 

بيكيه ظهر يف عدة منا�شبات برفقتها.
وقالت ال�شحيفة اإن بيكيه يقيم خارج منزله، يف �شقة خا�شة، مبفرده، حيث 

اأقدم على عي�س "حياة �شاخبة" فور النف�شال عن �شاكريا.
عن  "خرج  بيكيه  اأن  اأك����دت  خ��ا���ش��ة  م�����ش��ادر  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 
ال�شيطرة"، ويخرج لالحتفال ب�شكل يومي، وب�شكل مبالغ به، حتى اأنه كان 

ي�شهر حتى الثالثة فجرا قبل نهاية املو�شم الكروي، ويف ليايل املباريات.

�سري�ساه ي�سرق اأ�سواء حفل الأو�سكار الهندية 
فاز  �شري�شاه بجائزة اأف�شل فيلم هندي للعام احلايل وح�شد كذلك جائزة 
"اأو�شكار"  ج��وائ��ز  اأع���اد  اأبوظبي  يف  مبهر  راق�����س  حفل  يف  خم��رج،  اأف�شل 

بوليوود اإىل الواجهة الفنية للمرة الأوىل منذ بدء انت�شار وباء كورونا.
وكان متوقعا اأن يهيمن "�شري�شاه"، الذي يروي ق�شة بطل احلرب الهندي 
باك�شتان، على  1999 مع  عام  الكارجيل  تل يف حرب  قمُ الذي  باترا  فيكرام 
2019 بعد  اأكادميية الأفالم الهندية الدولية منذ عام  اأول حفل جلوائز 

تلقيه 12 تر�شيًحا.
والذي  ال�شاخب  احلفل  ختام  يف  للحا�شرين  في�شنوفاردان  املخرج  وق��ال 
اأ�شكر  اأن  "اأود  املتحدة  العربية  الإم��ارات  �شاعات يف عا�شمة  ا�شتمر خم�س 

اأ�شرة فيكرام باترا مل�شاعدتي يف �شنع هذا الفيلم".
�شرقي �شمن  رق�����س  ف��ق��رة  وتخلله  ب��ول��ي��وود  اأب���رز جن��وم  احل��ف��ل  وح�شر 
العديد من الفعاليات الراق�شة احتفاء ب�شناعة ال�شينما الهندية املعروفة 
العامل.  يف  لالأفالم  منتج  اأك��ر  هي  والهند  القوية.  املو�شيقية  بتقاليدها 
وذهبت جائزة اأف�شل ممثل اإىل فيكي كو�شال عن فيلم "�شردار اأودام"، وهي 
وراء  كان  ال��ذي  الريطاين  ال�شابط  ثائر هندي من  انتقام  ت�شّور  درام��ا 

مذبحة اأمريت�شار عام 1919.

خريف التفاح يفوز 
مبهرجان ال�سينما الإفريقية 
للمخرج  ال��ت��ف��اح  خ��ري��ف  فيلم  ف��از 
باجلائزة  مفتكر  حم��م��د  امل��غ��رب��ي 
الكرى للمهرجان الدويل لل�شينما 
اختتم  ال��ذي  بخريبكة  الإفريقية 
والع�شرين  الثانية  دورت��ه  فعاليات 
م�������ش���اء ال�������ش���ب���ت. ون��������ال امل���خ���رج 
وال�����ش��ي��ن��اري�����ش��ت امل�����ش��ري جمدي 
اأحمد علي جائزة الإخراج عن فيلم 
"2 طلعت حرب" فيما ح�شل فيلم 
العاج  �شاحل  م��ن  امللوك"  "ليلة 
وح�شلت  ال�شيناريو.  ج��ائ��زة  على 
على  ناميبيا  م��ن  ج��ازام��ا  ج��رييل 
اأف�شل ممثلة عن دوره��ا يف  جائزة 
وح�شل  الأبي�س"  "اخلط  ف��ي��ل��م 
م��اي��ك��ل واوي������و م���ن اأوغ����ن����دا على 
ج��ائ��زة اأف�����ش��ل مم��ث��ل ع��ن دوره يف 
اأر�شنا". وذهبت  "قطعة من  فيلم 
اخلا�شة  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  ج���ائ���زة 
"ما�شية جلهنم" للمخرجة  لفيلم 
كما  الأح���م���ر.  اأ���ش��م��ه��ان  التون�شية 
املمثل  ب��اأداء  التحكيم  جلنة  نوهت 
���ش��م��ري �شري  ال���راح���ل  امل�����ش��ري 
حرب" وفرقة  طلعت   2" فيلم  يف 
"ليلة  ف��ي��ل��م  وال��غ��ن��اء يف  ال��رق�����س 
لفيلم  ال�������ش���ورة  وج�����ودة  امللوك" 
"اأوليفر بالك" من املغرب. وذهبت 
جائزة النقد، التي ا�شتحدثت لأول 
"اأوليفر  لفيلم  ال���ع���ام،  ه���ذا  م���رة 
ب���اب���ا. ويف  ت��وف��ي��ق  بالك" اإخ������راج 
فاز  ال��وث��ائ��ق��ي��ة،  الأف����الم  م�شابقة 
فوق  "امل�شي  ال���ك���رى  ب���اجل���ائ���زة 
عي�شى  اإخ�����راج  ال��ن��ي��ج��ر  املاء" م��ن 
مايجا فيما منحت جلنة التحكيم 
الكيني  للفيلم  اخلا�شة  جائزتها 
ليكو  م���اي���ا  اإخ�������راج  "الر�شالة" 

وكري�شتوفر كينج.

طائرة حتلق فوق 
منزل بايدن

دخ��ل��ت ط��ائ��رة خ��ا���ش��ة ع��ن طريق 
اخل������ط������اأ، امل�����ج�����ال اجل��������وي ف����وق 
الرئي�س  فيه  يق�شي  ال��ذي  امل��ن��زل 
نهاية  بايدن عطلة  الأمريكي جو 
م�شوؤول يف  ذك��ر  ما  وف��ق  الأ�شبوع، 
ذلك  اأن  مو�شحا  الأبي�س،  البيت 

هجوما". يكن  "مل 
اإج��������راء  ات�����خ�����اذ  "مت  واأ��������ش�������اف: 
نقل  اإىل  اإ�����ش����ارة  يف  احرتازي"، 
الرئي�س وزوجته جيل بايدن لفرتة 
مقر  اإىل  ي��ع��ودا  اأن  ق��ب��ل  وج���ي���زة، 
"ريهوبوث"  منتجع  يف  اإقامتهما 
ال�شاحلي، الذي يبعد حوايل 200 

كيلومرت �شرق وا�شنطن.
الأبي�س،  البيت  يف  امل�شوؤول  ولفت 
الذي طلب عدم ك�شف هويته، اإىل 
وفق  "باأمان"،  وزوج��ت��ه  بايدن  اأن 

ما ذكرت وكالة "فران�س بر�س".
ال�شري  الأم����ن����ي  اجل����ه����از  وق������ال 
امل�شوؤولني  ح��م��اي��ة  ي��ت��وىل  ال����ذي 
"قبيل  ب����ي����ان:  يف  الأم����ريك����ي����ني، 
بتوقيت   17،00"  13،00 ال�شاعة 
خا�شة  ط��ائ��رة  دخ��ل��ت  غرينت�س"، 
امل�����ج�����ال اجل�������وي امل����ح����ظ����ور ف���وق 
دخ���ل���ت، عن  اأن  ب��ع��د  ري���ه���وب���وث، 

طريق اخلطاأ، منطقة اآمنة".
م����راف����ق����ة  "متت  وا������ش�����ت�����ط�����رد: 
خارج  الفور" اإىل  "الطائرة" على 
املجال اجلوي املحظور. وجاء اأي�شا 
الأويل  "التحقيق  اأن  ال��ب��ي��ان  يف 
يمُظهر اأن الطيار مل يكن ي�شتخدم 
ومل  ال�شحيحة  الإذاع���ي���ة  ال��ق��ن��اة 
ال�شلطات،  تعليمات  ي��ح��رتم  يكن 
ومل يكن يتابع امل�شار املعلن عنه".

اتهام ماريا كاري ب�سرقة حقوق امللكية لأغنيتها 
اتهاما  ك��اري  ماريا  الأمريكية  املغنية  تواجه 
ق�شائيا بانتهاك حقوق امللكية الفكرية ب�شبب 
اأغنيتها ال�شهرية لعيد امليالد "اآل اأي وانت فور 
يطالب  فنان  جانب  من  يو"،  اإي��ز  كري�شما�س 

بتعوي�س قدره 20 مليون دولر.
اأن���ه ���ش��ارك يف  اآن����دي ���ش��ت��ون  وي��دع��ي امل�شتكي 
يف  نف�شه  ال�شم  حتمل  اأغنية  وت�شجيل  كتابة 
با�شتخدامها  ي���اأذن  اأن  دون  م��ن   ،1989 ع��ام 
املقدمة  ال�شكوى  ن�س  بح�شب  الإط��الق،  على 

اجلمعة يف لويزيانا جنوب الوليات املتحدة.
مليون   20 ق���دره  بتعوي�س  امل��دع��ي  وي��ط��ال��ب 
اأغنيتها  طرحت  التي  ك��اري  م��اري��ا  م��ن  دولر 

ال�شهرية عام 1994.
اأفانا�شييف  ووال��رت  املغنية  �شتون  اآن��دي  يتهم 
باأنهما  امليالدي،  العمل  كتابة  يف  �شارك  ال��ذي 
"�شاركا عن علم وق�شد ونية م�شبقة يف عملية 
الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  انتهاك"  اإىل  ت��ه��دف 

اخلا�شة به.

العثور على جثتي �سابني داخل طائرة 
اأعلنت ال�شرطة اجلزائرية اأنه مت العثور على جثتي �شابني 

يف "اأحد اأجزاء طائرة" يف مطار العا�شمة الدويل.
ال�شاعة  على  "ال�شبت،  مت  اإن��ه  بيان،  يف  ال�شرطة،  وقالت 
من  جثتني  اكت�شاف  غ"،  ت   04،00" �شباحا  اخلام�شة 
على  و23�شنة   20 ب��ني  اأع��م��اره��م��ا  ت����رتاوح  ذك���ر  جن�س 
اجلوية  للخطوط  ت��اب��ع��ة  ط��ائ��رة  اأج����زاء  اأح���د  م�شتوى 
م��ط��ار هواري  اأر���ش��ي��ة  ع��ل��ى  ك��ان��ت متوقفة  اجل��زائ��ري��ة 
امل�شدر  واأو���ش��ح  العا�شمة".  باجلزائر  ال��دويل  بومدين 
ك�شف  دون  م��ن  ال��واق��ع��ة،  يف  حتقيق  ف��ت��ح  مت  اأن���ه  نف�شه 
فيه على اجلثتني  ال��ذي عرث  الطائرة  الدقيق يف  املكان 
فاإن  حملية،  اإع��الم  و�شائل  وبح�شب  الرحلة.  وجهة  ول 
يحاولن  ك��ان��ا  ج��زائ��ري��ني  �شابني  اإىل  ت��ع��ودان  اجلثتني 
مار�س  ويف  �شرعية.  غري  بطريقة  اأوروب���ا  اإىل  الو�شول 
املا�شي، متكن فتى يبلغ 16 عاًما من ركوب طائرة تابعة 
للخطوط اجلوية اجلزائرية يف مطار ق�شنطينة -�شرق 
و�شل  وقد  املحلية.  ال�شحافة  وفق  فرن�شا،  اإىل  متجهة 

اإىل هناك �شاملًا بعد اأن تخّفى يف عنر الأمتعة.

مزاد على �ساعة ا�ستخدمت يف الهروب من مع�سكر نازي
نيويورك  يف  كري�شتيز  ل���دار  م���زاد  �شمن  للبيع  ت��ط��رح 
بريطاين  اأ���ش��ري  ي�شعها  ك��ان  ق��دمي��ة  "رولك�س"  �شاعة 
خ���الل احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وا���ش��ت��خ��دم��ت لتنظيم 
عملية "الهروب الكبري" ال�شهرية من مع�شكر نازي �شنة 
يونيو   9 يف  ل��ل��م��زادات  "كري�شتيز"  دار  وتنظم   .1944
مونوبلوكو"،   3525 "رولك�س  للبيع  فيه  ��ط��رح  تمُ م���زادا 
وهي �شاعة كان ي�شعها املالزم الأول يف �شالح اجلو امللكي 
جريالد اإمي�شون خالل احتجازه يف مع�شكر �شتالغ لوفت 

البولندية. �شيليزيا  يف  النازي   3
 250 و�شارك يف خطة الهروب من املع�شكر عر الأنفاق 
واأمريكيني  وك��ن��دي��ني  بريطانيني  �شباط  م��ن  �شجينا 
بالهروب  ثلثهم  جن��ح  وفيما  واأ���ش��رتال��ي��ني،  وبولنديني 
األ��ق��وا القب�س عليهم  ال��ذي��ن  الأمل���ان خم�شني م��ن  اأع���دم 

واأطلقوا �شراح الآخرين عام 1945.
اآدم  لل�شاعات  "كري�شتيز" بل�شان م�شت�شارها  دار  واأ�شارت 
حاليا  تبلغ  لل�شاعة  التقديرية  القيمة  اأن  اإىل  فيكتور 
تقدر  ل  يجعلها  تاريخها  لكن  دولر  األف  مئتي  "نحو 
"فران�س بر�س":  لوكالة  ال��دار  بثمن". وقال اخلبري يف 

ق�شتها". وعرفنا  اإلينا  ال�شاعة  و�شلت  عندما  "ذهلنا 
املالزم  ا�شتطاع  اإذ  ا�شتثنائية،  ال�شاعة  وتعتر ق�شة هذه 
ال�شاعة  اأن يطلب  املع�شكر  الذي كان �شجينا يف  اإمي�شون 
ال�شليب  عر  "رولك�س" وي�شتلمها  �شركة  من  ال�شهرية 

الأحمر، و�شمح له بدفع ثمنها بعد انتهاء احلرب.

جامعة تفتح حتقيقا بتهم حتر�س �سد اأ�ستاذ
قررت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، فتح حتقيق 
ر�شمي، بعدما تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي يف 
ال�شاعات الأخرية ت�شجيل �شوتي لطالبة تدعي تعر�س 

زميالت لها للتحر�س من قبل اأ�شتاذ باجلامعة.
التوا�شل  م��واق��ع  "متحر�س_التكنو"  و���ش��م  وت�����ش��در 
الجتماعي يف الأردن، بعد انت�شار مقطع �شوتي لإحدى 
قبل  م��ن  للتحر�س  زميالتها  تعر�س  ت���روي  الطالبات 

"الدكتوراة". درجة  يحمل  اإنه  قائلة  "املدر�س"، 

فرقعة الأ�سابع.. درا�سة حت�سم اجلدل وتك�سف النتائج
لفرقعة  ملحة  ب��ح��اج��ة  نف�شه  ي��ج��د  م��ن��ا  ال��ك��ث��ري 
الأ���ش��اب��ع، اأك��رث م��ن م��رة خ��الل ال��ي��وم، ولكل منا 
طريقته املختلفة، ولكن ما حقيقة اأ�شرار املو�شوع 
 54 يقدم  "اإنفري�س"،  ملوقع  وفقا  ال�شحة؟  على 
ب��امل��ئ��ة م��ن ���ش��ك��ان ال��ع��امل ع��ل��ى ف��رق��ع��ة الأ�شابع 
فرقعة  من  ي�شدر  ال��ذي  ال�شوت  م�شتمر.  ب�شكل 
ب��ع��ي��دا بيدك،  امل��ف�����ش��ل  م��د  نتيجة  ه��و  الأ���ش��اب��ع 
يوؤدي لنخفا�س ال�شغط يف ال�شائل الزليلي داخل 
ال��ع��ظ��ام، مم��ا ي���وؤدي اإىل خ���روج اأي غ���ازات مذابة 
اأو  فقاعة،  يف  والل��ت��ح��ام  املحلول  م��ن  ال�شائل  يف 
ي�شدر  ما  هو  الفقاعي  التكوين  " جتويف" هذا 

�شوت "التك�شري" عند عملية الفرقعة.
تنت�شر نظرية يف عاملنا، هي اأن فرقعة الأ�شابع اأمر 
"خطرية" عند الكر،  م�شر لل�شحة، وله تبعات 

لكن احلقيقة لي�شت كذلك.
وفقا لكريا كابوزولو، وهي طبيبة العالج بتقومي 
ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري وخ��ب��رية ���ش��ح��ي��ة، ف����اإن فرقعة 

الأ�شابع لي�س لها تبعات م�شرة على ال�شحة.
"فرقعة  "اإنفري�س":  مل��وق��ع  ك���اب���وزول���و  وق���ال���ت 

يتم  بالن�شبة لك ما مل  �شيئا  اأم��را  لي�س  املفا�شل 
بطريقة �شارة". واأ�شافت: "نادرا ما تكون فرقعة 
الأ�شابع �شارة، ولكن يف بع�س الأحيان، ميكن اأن 
اإىل  وي���وؤدي  خطاأ  ب�شكل  املف�شل  يف  ك�شر  يحدث 

الأمل واللتهاب ورمبا يحتاج اإىل ت�شحيح".
ت�شقق  ب��ني  رواب���ط  "اأي  املفا�شل:  طبيبة  وت��وؤك��د 
الأ�شابع،  فرقعة  عملية  وب��ني  املفا�شل،  والتهاب 

هي ق�ش�س خرافية ت�شردها الأمهات".
موؤخرا  الدرا�شات  اإح��دى  وج��دت  للموقع،  ووفقا 
اليد  اأ�شابع  مفا�شل  يف  الغ�شروف  �شماكة  زي��ادة 
ف��رق��ع��ة الأ�شابع،  ي���ك���ررون  ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك  ل���دى 
ال��ذي��ن مل يفرقعوا مفا�شل  اأول��ئ��ك  م��ع  م��ق��ارن��ة 
تقليل  اإىل  الغ�شروف  �شماكة  وت��وؤدي  اأ�شابعهم. 
واأمرا�س  امل��ف��ا���ش��ل  ب��ال��ت��ه��اب  الإ���ش��اب��ة  اح��ت��م��ال 
الدرا�شات  ف���ن���دت  وب���ذل���ك  الأخ�������رى.  امل��ف��ا���ش��ل 
الأ�شابع  باأن فرقعة  ال�شهرية  النظرية  والأطباء، 
�شعفا  ت�شبب  اأو  املفا�شل،  للتهاب  لحقا  ت���وؤدي 
لغ�شاريف  م��ف��ي��دة  ت��ك��ن  مل  اإن  ف��ه��ي  ل��الأ���ش��اب��ع، 

الأ�شابع، فعلى الأقل هي عملية "�شليمة".

عار�سة اأزياء تقدم ابتكار امل�سمم لينو فيالفينتورا خالل اأ�سبوع املو�سة يف �ساو باولو، الربازيل. رويرز

يا�سمني عبد العزيز 
تتعر�س لوعكة �سحية 

بعد اأقل من عام على الأزمة ال�شحية التي مّرت بها املمثلة امل�شرية يا�شمني 
عبد العزيز، والتي اأ�شفرت عن دخولها يف غيبوبة لعدة اأيام، تعّر�شت يا�شمني 

لوعكة جديدة، واأدت اإىل دخولها امل�شت�شفى.
خا�شية  عر  �شورة  اجلمهور  العزيز  عبد  يا�شمني  �شاركت  التفا�شيل،  ويف 
الجتماعي،  التوا�شل  موقع  على  اخلا�س  ح�شابها  عر  الق�شرية  الق�ش�س 
وعلقت:  العالج،  وتتلقى  ال�شرير،  وعلى  امل�شت�شفى  داخ��ل  من  بها  ظهرت 

كبرية". نعمة  ال�شحة  الدنيا  فى  حاجة  "اأهم 
الذين  املتابعني،  قبل  م��ن  وا�شعة  تفاعل  حالة  اإىل  ال�شورة  واأدت 
عروا عن اأ�شفهم وحزنهم وت�شامنهم مع يا�شمني، ومتنوا لها 

اأن تقوم بال�شالمة باأقرب وقت.


