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حممد بن زايد ي�ؤكد ت�سامن الإمارات مع ا�سرتاليا 
يف م�اجهة حرائق الغابات ويعلن تقدمي امل�ساعدة

•• اأبوظبي-وام:

�أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
مبعايل  هاتفيا،  �ت�شاال  �أم�س،  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
�شكوت موري�شون رئي�س وزر�ء كومنولث �أ�شرت�ليا بحث خالله �لو�شع 

�حلايل حلر�ئق �لغابات غري �مل�شبوقة �لتي ت�شهدها ��شرت�ليا. 
�لظروف  ه��ذه  يف  ��شرت�ليا  م��ع  �الإم����ار�ت  دول��ة  ت�شامن  �شموه  ونقل 
..موؤكد� �أن دولة �الإمار�ت تقف خالل هذه �الأزمة �إىل جانب ��شرت�ليا 

�لتي ترتبط معها بعالقات �شد�قة عميقة.    )�لتفا�شيل �س3(
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تراأ�س الجتماع الأول واأكد اأن التغيري والتجديد والتطوير لن يتوقف

حممد بن را�سد: مع كل اجتماع ملجل�س دبي �سنطلق م�سروعا جديدا
•• دبي-وام:

تر�أ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�شمو  بح�شور  دب��ي،  ملجل�س  �الأول  �الجتماع  �هلل  رع��اه 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
لرئي�س  �الأول  �لنائب  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
جمل�س دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل 
�لثاين لرئي�س جمل�س  �لنائب  مكتوم نائب حاكم دبي 

دبي.

و�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
خالل �الجتماع جمموعة قر�ر�ت ت�شمل تطوير �أجندة 
�خلم�شني ه��دف��اً الإم���ارة دب��ي خ��الل �الأع����و�م �خلم�شة 
�ملقبلة بحيث يعلن عنها خالل 60 يوما، على �أن يتم 
�خلا�شة  �الأد�ء  �ت��ف��اق��ي��ات  يف  �الأه����د�ف  ه��ذه  ت�شمني 
�ل�شركات  �لعموم وو�شع نظام جديد حلوكمة  مب��در�ء 
�حلكومية و�شبه �حلكومية باإ�شر�ف �شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم يلزمها بت�شكيل جمال�س 
�إد�رة ك�شلطة عليا و مينع �لرئي�س �لتنفيذي من تويل 

رئا�شة جمل�س �الإد�رة.              )�لتفا�شيل �س2(

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

حممد بن ر��شد خالل تروؤ�شه �الجتماع �الأول ملجل�س دبي  )و�م(

رف�س عربي- خليجي وا�سع للتدخل الرتكي يف ليبيا

اجلي�س الليبي يتقدم اإىل ما بعد �سرت
•• عوا�صم-وكاالت

�أع��ل��ن �جل��ي�����س �ل��ل��ي��ب��ي، �أم�����س �ل��ث��الث��اء، �أن قو�ته 
على  لل�شيطرة  ���ش��رت،  مدينة  بعد  م��ا  �إىل  تقدمت 
�حلربي  �الإع�����الم  �شعبة  و�أك�����دت  ج���دي���دة.  م��و�ق��ع 
�لتابعة للقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة �لليبية على 
في�شبوك، �أن �لوحد�ت �لع�شكرية تتقدم �إىل ما بعد 
مدينة �شرت وتب�شط �شيطرتها على مو�قع جديدة 

غرب �ملدينة.
م��ن ج��ه��ت��ه، �أع��ل��ن رئ��ي�����س �أرك����ان �ل��ق��و�ت �لبحرية 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة، ف���رج �مل���ه���دوي، ب���دء ت��ق��دم ق���و�ت �جلي�س 
عليها  ت�شيطر  �لتي  م�شر�تة  مدينة  نحو  �لليبي 
و�أكرثها  للوفاق  �لتابعة  �مل�شّلحة  �مليلي�شيات  �أق��وى 
�الثنني،  �الأول  �أم�����س  �شيطرته،  بعد  وذل��ك  ع���دد�، 

بالكامل على مدينة �شرت �ال�شرت�تيجية.
�لتون�شية  �لرئا�شة  با�شم  �ملتحدثة  �أك��دت  �شيا�شيا، 
ترف�س  ب��الده��ا  �أن  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  �لنيفر  ر�شيدة 

�أي طرف  م��ن  �أر����ش��ي��ه��ا  ����ش��ت��خ��د�م  ق��ط��ع��ي  ب�شكل 
ل��ل��ت��دخ��ل يف �ل�������ش���ر�ع �ل��ل��ي��ب��ي. وق���ال���ت �ل��ن��ي��ف��ر يف 
تون�س  �أن  �لتون�شية  )م��وز�ي��ي��ك(  الذ�ع���ة  ت�شريح 
ترف�س رف�شاً قطعياً �أي تدخل �أجنبي يف ليبيا مبا 
يف ذل��ك �ل��ت��دخ��ل �ل��رتك��ي وه��و م��وق��ف تون�س منذ 

�الأول ومل ولن يتغري.
و�لعربية،  �خلليجية  �لت�شريعية  �ملجال�س  و�أعلنت 
�لرتكي،  �لربملان  لقر�ر  رف�شها  م�شرتك،  بيان  يف 

ومو�فقته على �لتدخل �لع�شكري د�خل ليبيا.
وقال �لبيان �لرباعي �مل�شرتك �ل�شادر عن جمل�س 
�الحتادي  �لوطني  و�ملجل�س  �ل�شعودية  يف  �ل�شورى 
و�ل�شلطة  م�شر  يف  �ل��ن��و�ب  وجمل�س  �الإم����ار�ت،  يف 
�لتطور�ت  ظ��ل  يف  �إن���ه  �ل��ب��ح��ري��ن:  يف  �لت�شريعية 
�ل��ت��ي ت�شهدها  و�مل�����ش��ت��ج��د�ت و�ل���ظ���روف �ل��ر�ه��ن��ة، 
دولة ليبيا �ل�شقيقة، فاإننا نوؤكد على رف�س �لتدخل 
دولة  �أي  و��شتقاللية،  �شيادة  و�نتهاك  �خل��ارج��ي، 

عربية، من �أي طرف كان.      )�لتفا�شيل �س4(

ع�سرات القتلى بجنازة قا�سم �سليماين 
وا�سنطن حتذر ال�سفن التجارية من تهديدات اإيران

•• عوا�صم-وكاالت:

�الأق��ل، يف  213 على  و�أ�شيب  40 �شخ�شا قتلو�  �إن  �الإير�نية،  قالت وكالة فار�س 
مدينة كرمان �أم�س �لثالثاء، نتيجة تد�فع خالل جنازة قا�شم �شليماين، قائد فيلق 
�لقد�س باحلر�س �لثوري �الإير�ين، �لذي قتل يف غارة نفذتها طائرة �أمريكية دون 

طيار بالقرب من مطار بغد�د �لدويل، �جلمعة.
وو�شل جثمان قا�شم �شليماين، �لثالثاء، �إىل م�شقط ر�أ�شه ليدفن هناك، و�شاركت 

ح�شود غفرية يف ت�شييعه ب�شورة غري منظمة، مما �أدى �إىل وقوع حادث �لتد�فع.
هذ� وجدد موقع �الإد�رة �لبحرية �الأمريكية �الإلكرتوين، �لتحذير من تهديد�ت 

�إير�ن ووكالئها يف �ملنطقة، لل�شفن �لتجارية �الأمريكية يف �خلليج.
وال يختلف �لتحذير، �ل�شاري منذ يوم �الثنني وحتى 13 يناير، كثري� عن �لتحذير 

�الأول �لذي �شدر يوم �جلمعة.
وقال �لتحذير�ن: ال يز�ل هناك �حتمال بحدوث عمل �إير�ين �شد �الأ�شول �لبحرية 

�الأمريكية يف �ملنطقة، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.

مقتل 11 جنديًا مينيًا بق�سف ح�ثي على ال�سالع
•• اليمن-وكاالت:

�أف�����������ادت م���������ش����ادر م����ت����ع����ددة يف 
�ليمن،  �ل�شالع جنوب  حمافظة 
با�شتهد�ف  �ل����ث����الث����اء،  �أم���������س 
ل�مع�شكر  �حل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
مري�س  مب��ن��ط��ق��ة  �ل�������ش���دري���ن، 
�إىل  �أدى  مم���ا  �ل�����ش��ال��ع،  ���ش��م��ال 

وقوع عدد من �لقتلى و�جلرحى 
يف �شفوف جنود �حلز�م �الأمني.

�أنباء  حملية  م�����ش��ادر  وت��ن��اق��ل��ت 
عن مقتل 11 جندياً من �لقو�ت 
�آخرين،   20 وج���رح  �جل��ن��وب��ي��ة، 
ب��ال��ق�����ش��ف �ل�������ش���اروخ���ي �ل����ذي 
على  �ملتمردة  �مليلي�شيات  نفذته 
�ملع�شكر. وت�شاربت �الأنباء ب�شاأن 

ذكرت  �إذ  �ال���ش��ت��ه��د�ف،  ط��ب��ي��ع��ة 
م�شادر حملية �أن �ل�شربة كانت 
ب�����ش��اروخ ب��ال��ي�����ش��ت��ي ف��ي��م��ا قالت 
��شتهد�ف  �أن��ه مت  �أخ��رى  م�شادر 

�ملع�شكر بطائرة م�شرية. 
ع�شكرية جنوبية  وقالت م�شادر 
خالل  مت  �ملع�شكر  ��شتهد�ف  �إن 

عر�س ع�شكري �شباحي.
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اأخبـار الإمـارات

تراأ�س الجتماع الأول ملجل�س دبي واأكد اأن التغيري والتجديد والتطوير يف الإمارة لن يتوقف

حممد بن را�سد: �سنة دبي هي التغيري والتط�ير.. ومل ولن اأت�قف �سخ�سيا عن التجديد والتغيري منذ خم�سني عاما
•• دبي-وام:

تر�أ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل �الجتماع �الأول ملجل�س 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  دب��ي، 
�آل مكتوم ويل  بن حممد بن ر��شد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
دبي  جمل�س  لرئي�س  �الأول  �لنائب 
بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد  و�شمو 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
�لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س دبي.

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�ع���ت���م���د 
خالل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ت�شمل  ق���ر�ر�ت  جمموعة  �الجتماع 
�أج����ن����دة �خل��م�����ش��ني هدفا  ت��ط��وي��ر 
الإم��ارة دبي خالل �الأع��و�م �خلم�شة 
�ملقبلة بحيث يعلن عنها خالل 60 
ت�����ش��م��ني هذه  ي��ت��م  �أن  ي���وم���ا، ع��ل��ى 
�الأهد�ف يف �تفاقيات �الأد�ء �خلا�شة 
مب��در�ء �لعموم وو�شع نظام جديد 
حلوكمة �ل�شركات �حلكومية و�شبه 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��اإ���ش��ر�ف  �حل��ك��وم��ي��ة 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
جمال�س  بت�شكيل  ي��ل��زم��ه��ا  م��ك��ت��وم 
�لرئي�س  و مينع  عليا  ك�شلطة  �إد�رة 
جمل�س  رئا�شة  تويل  من  �لتنفيذي 
�الإد�رة  جم��ال�����س  وي���ل���زم  �الإد�رة، 
�ال�شتثمار�ت  لتقييم  جلان  بت�شكيل 
�أد�ء  تقارير  ورف���ع  �ملخاطر  و�إد�رة 

�شنوية للحكومة.
برئا�شة  دب�����ي  جم���ل�������س  �أق�������ر  ك���م���ا 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم �لبدء فور� بتطوير 
خمطط ح�شري جديد الإمارة دبي 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��غ��ي��ري خ���ارط���ة جودة 
دبي  تكون  �أن  وي�شمن  فيها  �حلياة 
�ملعي�شة و�حلياة  �الأف�شل يف  �ملدينة 
�لعاملية  �مل��ر�ف��ق  �أف�شل  توفري  عرب 

لكافة �ل�شكان.
و�ع�������ت�������م�������د �مل������ج������ل�������������س �آل��������ي��������ات 
�لنظام  ل��ت��ط��وي��ر  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�الق���ت�������ش���ادي ل�����الإم�����ارة و�إ����ش���اف���ة 
تفوق  ي�شمن  مب��ا  ج��اذب��ة  قطاعات 
�لعاملية وجاذبيتها  وتناف�شيتها  دبي 

�ال�شتثمارية.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ووج�������ه 
�أن  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�مل�شار�ت  يف  �ل�شتة  �ملفو�شون  ي�شلم 
عمل  �أ�شا�س  ت�شكل  �لتي  �لتنموية، 
جمل�س دبي خطط �ملائة يوم خالل 

�أ�شبوعني من تاريخه.
�عتمدها  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت  و���ش��م��ل��ت 
�إن�شاء  �أي�شا  دب��ي  جمل�س  يف  �شموه 
برئا�شة  ل�����الإع�����الم  دب�����ي  جم��ل�����س 
���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ �أح����م����د ب����ن حممد 
�لعام  و�مل��دي��ر  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
دبي  حل��ك��وم��ة  �الإع���الم���ي  للمكتب 
منتدبا،  وع�����ش��و�  ل��ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا 
�ملكتب  �مل���ج���ل�������س:  ي�����ش��م  �أن  ع���ل���ى 
�الإع��الم��ي وم��دن �الإع���الم و�الإنتاج 
و�ال�شتوديوهات و�ل�شبكات �الإذ�عية 
دبي  وجلنة  و�ل�شحف  و�لتلفزيون 

لالإنتاج �لتلفزيوين و�ل�شينمائي.
من�شب  ������ش����ت����ح����د�ث  مت  ك����ذل����ك 
دبي،  دو�ئ��ر  لكافة  ع��ام  نائب مدير 
باإ�شر�ف  ق��ي��ادي  ب��رن��ام��ج  و�إط����الق 
عموم  م���در�ء  لتاأهيل  دب��ي  جمل�س 
و�ن�شاء  ج���دد،  تنفيذيني  وروؤ����ش���اء 
�لتعيينات  العتماد  مركزية  جلنة 

�لقيادية يف �الإمارة.
�إىل تطوير  �ل��ق��ر�ر�ت  وتهدف ه��ذه 
ومتكاملة  ���ش��ام��ل��ة  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
لالرتقاء  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  روؤي������ة  ذ�ت 
ب��ك��اف��ة جم���االت �ل��ع��م��ل و�حل��ي��اة يف 
�إم�������ارة دب�����ي، حت���ت م��ظ��ل��ة جمل�س 
دب��ي، وذل��ك مبا يتفق مع وثيقة 4 
�شموه،  �أعلنها  �لتي   2020 يناير 
على  �لعمل  مبو��شلة  فيها  متعهد� 
دب��ي، وحت�شني جودة  �إم��ارة  تطوير 
�حل��ي��اة ل��الأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة، و�إع���ادة 
بناء �لهياكل �ملوؤ�ش�شية و�شع �أهد�ف 
ي�شمن  مب��ا  ج��دي��دة،  وم�شتهدفات 
�إمارة  يف  حقيقية  حت���والت  حتقيق 
وريادتها  تفوقها  على  حتافظ  دبي 

يف �ملنطقة و�لعامل.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وقال �شاحب 
بن ر��شد �آل مكتوم: �عتمدنا تطوير 
خطة من خم�شني هدفا لدبي خالل 
�شنعلنها  �ل��ق��ادم��ة  �أع����و�م  �خلم�شة 
هدفا  خم�شون  ي��وم��ا..   60 خ��الل 

، وقيام رئي�س جمل�س �الإد�رة بتويل 
م�شوؤولية �شمان كفاءة عمل �ملجل�س 
�لرئي�س  مهام  ي�شغل  �أن  يجوز  ال  و 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  �أو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�شركة، و�لتز�م كل �شركة بت�شكيل 
جلان متخ�ش�شة يف تدقيق وتقييم 
بحيث  �ملخاطر  و�إد�رة  �ال�شتثمار�ت 
كفاءة  ذوي  م�شتقلني  �أع�شاء  ت�شم 
وتتبع جمل�س �الإد�رة ، وقيام جمل�س 
حول  ���ش��ن��وي  ت��ق��ري��ر  ب��رف��ع  �الإد�رة 
�أن�شطة  عن  وملخ�س  �ل�شركة  �أد�ء 
�للجان  ت��ق��ي��ي��م  ون���ت���ائ���ج  �مل��ج��ل�����س 
 ، لل�شركة  و�لت�شغيلي  �ملايل  و�الأد�ء 
و�أخري� يتعني على �ل�شركات �ملعنية 
�لتوجيهات  هذه  تنفيذ  على  �لعمل 

خالل �شهرين من تاريخه.
و�ع�����ت�����م�����د جم���ل�������س دب��������ي �آل�����ي�����ات 
ل��ت��ط��وي��ر �ل���ن���ظ���ام �الق���ت�������ش���ادي يف 
جديدة  قطاعات  و�إ���ش��اف��ة  �الإم����ارة 
مب���ا ي�����ش��م��ن �حل���ف���اظ ع��ل��ى تفوق 
�لعاملية  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  دب���ي 
�إذ وجه  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة،  وج��اذب��ي��ت��ه��ا 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم �ملفو�شني �ل�شتة يف 
خطط  بت�شليم  �لتنموية  �مل�����ش��ار�ت 
�أ�شبوعني  خ��الل  ي��وم  �ملقبلة  �مل��ائ��ة 
م��ن ت��اري��خ �ن��ع��ق��اد �الج��ت��م��اع �الأول 

للمجل�س.

بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
ملجموعة  �الأعلى  �لرئي�س  للطري�ن 
�ل�شيخة  و�شمو   ، �الإم����ار�ت  ط��ري�ن 
ل���ط���ي���ف���ة ب���ن���ت حم���م���د ب�����ن ر�����ش���د 
�لثقافة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش��ة  م��ك��ت��وم،  �آل 
و�ل��ف��ن��ون يف دب����ي، وم��ع��ايل حممد 
ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي، �الأم����ني �لعام 

ملجل�س دبي.
وتف�شيال .. �عتمد �الجتماع �الأول 
�أجندة  و�إط���الق  �إع���د�د  دب��ي  ملجل�س 
تتاألف من خم�شني هدفا وم�شروعا 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى دب����ي �إجن����ازه����ا خالل 
�ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة، بحيث يتم 
متابعة تنفيذها �أوال باأول، وتطوير 
وخطط  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات  ك���اف���ة 
مبا  �لتنفيذ  �آل��ي��ات  وحتديد  �لعمل 
�الأر�س  على  و�قعا  ترجمتها  يكفل 
و�مل�شاريع  �الأه���د�ف  ت�شكل  بحيث   ،
تغطي  متكاملة  ت��ط��وي��ر  منظومة 
يف  للنمو  �ال�شرت�تيجية  �مل�����ش��ار�ت 
�الإمارة �لتي مت حتديدها يف وثيقة 
4 يناير 2020.. و�شوف يتم �إدر�ج 
ه����ذه �الأه�������د�ف و�مل�������ش���اري���ع �شمن 
مبدر�ء  �خل��ا���ش��ة  �الأد�ء  �ت��ف��اق��ي��ات 
�النتهاء من  يتم  و���ش��وف  �ل��ع��م��وم.. 
60 يوما،  �الأج���ن���دة خ���الل  �إع�����د�د 
�شاحب  �إىل  رف��ع��ه��ا  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

مبا ي�شمن حتقيق عو�ئد �قت�شادية 
و��شتثمارية و�جتماعية.

�إىل  ل��الإع��الم  دب��ي  جمل�س  وي�شعى 
�الإعالمية  دب���ي  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
�ال���ش��ت��ج��اب��ة لكافة  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
و�ال�شتفادة  وم��و�ك��ب��ت��ه��ا  �ل��ت��غ��ري�ت 
من نتائجها ومعطياتها، وتطويعها 
�الإم����ارة يف قطاع  روؤي���ة  مب��ا يحقق 
وقنو�ته،  ف�����ش��اء�ت��ه  ب��ك��ل  �الإع�����الم 
ري���ادي���ا الإنتاج  دب����ي م���رك���ز�  ل��ت��ظ��ل 
وت��ط��وي��ر حم��ت��وى �إع���الم���ي نوعي 
دبي  جمل�س  �شعي  م��ع  �ملنطقة،  يف 
�خلم�شية  خطته  �شمن  ل���الإع���الم 
�إىل تو�شيع �أفق ��شتقطاب �ملوؤ�ش�شات 
�الإع��الم��ي��ة �ل��ك��ربى يف �ل��ع��امل كي 
لها،  �إقليميا  مركز�  دب��ي  من  تتخذ 
�لتقنية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ب��ف�����ش��ل 
�لتي  و�لت�شهيالت  ل��دب��ي  �مل��ت��ط��ورة 
توفرها الأ�شحاب �ملو�هب و�مل�شاريع 

�ملبتكرة يف هذ� �ملجال.
دبي  جمل�س  �أق���ر  مت�شل،  �شياق  يف 
ب����دء �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إع�������د�د خمطط 
ع���م���ر�ين ���ش��ام��ل الإم�����ارة دب����ي، ومت 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م��ف��و���س  ت��ك��ل��ي��ف 
باإعد�د  ف��ور�  بالبدء  �حلياة  وج��ودة 
�شاملة  روؤي�����ة  وت��ط��وي��ر  �مل��خ��ط��ط، 
�حلياة  ج����ودة  يف  ق���ف���ز�ت  لتحقيق 

بدبي.

�تفاقيات  يف  �شن�شمنها  �خل��ط��ة  يف 
�الأد�ء �خلا�شة مبدر�ء �لعموم.. ما 
نعلنه �شننفذه عرب فريق �لعمل.. �أو 

ن�شتبدل �لفريق.
�أن ت�شكيل جمل�س دبي  و�أك��د �شموه 
�لتغيري�ت  م��ن  ل�شل�شلة  ب��د�ي��ة  ه��و 
يتنا�شب  مب��ا  �الإم���ارة  يف  �الإيجابية 
و�لعاملية..  �الإقليمية  �الأو���ش��اع  مع 
و�لتطوير  �ل��ت��غ��ي��ري  ه��ي  دب���ي  �شنة 
عن  �شخ�شيا  �أتوقف  ومل  �مل�شتمر.. 
�ل��ت��ج��دي��د و�ل��ت��غ��ي��ري م��ن��ذ خم�شني 
ع����ام����ا.. ول����ن �أت����وق����ف .. و�أ����ش���اف 
دبي  ملجل�س  �جتماع  كل  مع  �شموه: 
�أبحث   .. ج��دي��د�  م�شروعا  �شنطلق 
قياد�ت  م���ن  �جل���دي���د  �جل���ي���ل  ع���ن 

دبي.
�مل�شتمرة  �ملتابعة  بد من  : ال  وق��ال 
�لعاملية،  تناف�شيتنا  موؤ�شر�ت  لكافة 
للحياة  �الأف�������ش���ل  �مل���دي���ن���ة  وب����ن����اء 
م�شار�ت  ب��ك��اف��ة  �اله��ت��م��ام  يتطلب 

�لتطوير و�لعمل كفريق و�حد.
�شيبقى مرنا  دب��ي  �أن جمل�س  و�أك��د 
الإ�شافة �أية م�شار�ت تنموية جديدة 
�لكربى  �لتحوالت  �شنع  ووظيفته 
يف �الإمارة ومتابعة �حلر�ك �لتنموي 

�لعام لالإمارة �إقليميا وعامليا.
ح�شر �الجتماع �أع�شاء جمل�س دبي 
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  مقدمتهم  ويف 

و�أق����ر جم��ل�����س دب���ي ك��ذل��ك ت�شكيل 
�شمو  برئا�شة  دبي لالإعالم  جمل�س 
ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  �أح��م��د  �ل�شيخ 
�لعام  �مل���دي���ر  وت��ع��ي��ني  م��ك��ت��وم،  �آل 
دبي  حل��ك��وم��ة  �الإع���الم���ي  للمكتب 
نائبا للرئي�س وع�شو� منتدبا، على 
كال  ع�شويته  يف  �ملجل�س  ي�شم  �أن 
لالإعالم، ومدن  دبي  موؤ�ش�شة  من: 
دب�����ي ل����الإع����الم و�ال����ش���ت���ودي���وه���ات 
و�الإن������ت������اج و�ل�������ش���ب���ك���ات �الإذ�ع�����ي�����ة 
دبي  وجلنة  و�ل�شحف  و�لتلفزيون 
و�ل�شينمائي،  �لتلفزيوين  لالإنتاج 
�الإعالمية  �جلهود  لتوحيد  وذل��ك 
�الإم�������ارة حت���ت مظلة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
و�حدة، تتبنى روؤية �شاملة لرت�شيخ 
م��ك��ان��ة دب���ي ع��ل��ى خ��ري��ط��ة �الإع���الم 

�لعربي و�لعاملي.
وت�شمل مهام جمل�س دبي لالإعالم 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي �شامل  ت�����ش��ور  و���ش��ع 
�لتاأثري  يف  نوعية  ق��ف��ز�ت  الإح���د�ث 
�الإع���الم���ي يف �الإم������ارة، مب��ا يخدم 
وتوحيد  �ل����وط����ن����ي����ة،  �أج����ن����دت����ه����ا 
�جل��ه��ود و�ل��ط��اق��ات الإح���د�ث تغيري 
�مل�������ش���ه���د �الإع�����الم�����ي،  ح��ق��ي��ق��ي يف 
ثقافية  كحا�شرة  �شمعتها  وت��اأك��ي��د 
و�قت�شادية ومركز للمال و�الأعمال 
و�خلرب�ت  للمو�هب  ج��ذب  ونقطة 
وحا�شنة للتطوير و�البتكار، وذلك 

مكتوم العتمادها و�إطالقها.
ك��م��ا �أق�����ر جم��ل�����س دب����ي م���ن جملة 
�ع��ت��م��اد من����وذج جديد   .. ق���ر�ر�ت���ه 
حلوكمة �ل�شركات �حلكومية و�شبه 
�شمو  �إ������ش�����ر�ف  �حل���ك���وم���ي���ة، حت����ت 
ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ 
�حلوكمة  نظام  وي��ل��زم  م��ك��ت��وم..  �آل 
بت�شكيل  �ل�����ش��رك��ات  ك��اف��ة  �جل��دي��د 
بحيث  عليا،  ك�شلطة  �إد�رة  جمال�س 
تويل  من  �لتنفيذي  �لرئي�س  مينع 
تلتزم  كما   .. �الإد�رة  رئا�شة جمل�س 
جلان  ب��ت�����ش��ك��ي��ل  �الإد�رة  جم��ال�����س 
لتقييم �ال�شتثمار�ت و�إد�رة �ملخاطر 
ورفع تقارير �أد�ء �شنوية للحكومة.

وي��ت��األ��ف من���وذج �حل��وك��م��ة �جلديد 
ت�شكيل جمل�س  �لتالية:  �لبنود  من 
كل  يف  �أع�شاء   7 عن  يقل  ال  �إد�رة 
عن  م�����ش��وؤول��ة  عليا  ك�شلطة  �شركة 
حتقيق �الأهد�ف وتنفيذ �ل�شيا�شات 
 ، �ل�شركة  �أج��ل��ه��ا  م��ن  �أن�شئت  �ل��ت��ي 
و�ختيار �أع�شاء جمل�س �الإد�رة بناء 
�ملتنوعة  و�خل���رب�ت  �ل��ك��ف��اء�ت  على 
ت�شارب  وع��دم  �حلياد  ي�شمن  ومبا 
�أو �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة و  �مل�����ش��ال��ح �مل���ادي���ة 
ي��ك��ون��و� م��وظ��ف��ني يف  �أن  ي��ج��وز  ال 
�الإد�رة  جم��ل�����س  وق���ي���ام   ، �ل�����ش��رك��ة 
ب��رف��ع خ��ط��ة ع��م��ل �ل�����ش��رك��ة خالل 
دبي  ملجل�س  �ملقبلة  �لع�شر  �ل�شنو�ت 

ويهدف �ملخطط �لعمر�ين �ل�شامل 
للحياة  �أف�شل مدينة  دبي  �أن تكون 
متطلبات  كافة  فيها  تتوفر  بحيث 
�ملتطلبات  �حل��ي��اة، وحت��دي��د  ج���ودة 
الأر��شي  �مل�شتقبلية  و�الح��ت��ي��اج��ات 
�مل����و�ط����ن����ني و�أر��������ش������ي �مل���ط���وري���ن 

و�الأر��شي �لتنموية يف �إمارة دبي.
و وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
عام  مفو�س   .. مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�حلياة  وج������ودة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
وروؤي����ة  تف�شيلي  م��ق��رتح  ب��ت��ق��دمي 
ومر�حل  �الأه����د�ف  حم��ددة  �شاملة 
خالل  �ملو�شوع،  ه��ذ�  ح��ول  �لتنفيذ 

تاريخه. من  يوما   60

ال�سف  لإع��داد  قيادي  برنامج 
اجلديد من مدراء العموم

�تخذها  �ل���ت���ي  �ل����ق����ر�ر�ت  و���ش��م��ن 
برنامج  �ع��ت��م��اد  مت  دب����ي،  جم��ل�����س 
قيادي جديد الإعد�د �ل�شف �جلديد 
من مدر�ء �لعموم، باإ�شر�ف �ملجل�س 
و�لروؤ�شاء  �ل��ع��م��وم  م���در�ء  لتاأهيل 
جانب  �إىل  �جل������دد،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
العتماد  م���رك���زي���ة  جل��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 

�لتعيينات �لقيادية يف �الإمارة.
و���ش��ي��ت��م ����ش��ت��ح��د�ث م��ن�����ش��ب نائب 
مدير عام يف كافة دو�ئر دبي بحيث 
تر�شيح  �ل��دو�ئ��ر  جميع  على  يتعني 
هذ�  ل�����ش��غ��ل  �أ����ش���م���اء   5 �إىل   3 م���ن 
�مل��ن�����ش��ب، ع��ل��م��ا ب���اأن���ه ي��ح��ق ملجل�س 
دبي تر�شيح من ير�ه منا�شبا ل�شغل 
�أي�شا.. و�شيقوم مركز  �ملن�شب  هذ� 
�لقادة  ر�����ش���د الإع������د�د  ب���ن  حم��م��د 
�أ�شهر  ت�����ش��ع��ة  خ�����الل  ب���ت���اأه���ي���ل���ه���م 
بربنامج  �إحل����اق����ه����م  خ������الل  م�����ن 
و�لروؤ�شاء  �ل��ع��م��وم  م�����در�ء  �إع������د�د 

�لتنفيذيني.
�جلديدة  �ل��ق��ي��اد�ت  تكليف  و�شيتم 
دبي  يف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  مب�������ش���اري���ع 
الختبار قدر�تهم، كما �شيتم ت�شكيل 
الإج������ر�ء مقابالت  م��رك��زي��ة  جل��ن��ة 

نو�ب �ملدر�ء �لعموم بعد �لتقييم.

وثيقة 4 يناير 2020
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��ان 
بن ر��شد �آل مكتوم قد �أطلق وثيقة 
�لعهد  لتجديد   ،2020 يناير   4
�لتنمية  م�����ش��رية  يف  ب��اال���ش��ت��م��ر�ر 
وتر�شيخ  دب������ي،  �إم���������ارة  وت���ط���وي���ر 
لالأجيال  �حلياة  وحت�شني  �لعد�لة، 
�لقادمة، وذلك مبا يو�كب �لتغري�ت 
�لتفوق  حتقيق  و�شمان  �ملت�شارعة 
�مل�شتمر يف �ملجاالت �لتنموية كافة.

جمل�س  تاأ�شي�س  �لوثيقة  و�شملت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  دبي 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، وع�شوية 
ك���ل م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
نائبا  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  للرئي�س،  �أول 
مكتوم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�إىل  باالإ�شافة  للرئي�س،  ثانيا  نائبا 
تعيني �شتة م�شوؤولني يف دبي برتبة 
م�شار�ت  �شتة  على  ي�شرفون  معايل 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ل��ن��م��و يف �الإم������ارة، 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  وت��ع��ي��ني 

�أمينا عاما ملجل�س دبي.
يهدف �إن�شاء جمل�س دبي �إىل تعزيز 
عرب  ودوليا،  �إقليميا  دبي،  تناف�شية 
ع��م��ل جديدة  م��ن��ظ��وم��ات  ت��ط��وي��ر 
باأدو�ت ع�شرية ومتطورة وفق روؤى 
�آلية  توفري  جانب  �إىل  م�شتقبلية، 
�مل�شاريع  الإط��الق  و�شريعة  جديدة 

�لكربى يف دبي.
و يتوىل جمل�س دبي قيادة �لتحول 
�ل���ت���ن���م���وي �مل���ت�������ش���ارع يف �الإم��������ارة، 
�ملنظومة  حوكمة  على  و�الإ����ش���ر�ف 
�الق���ت�������ش���ادي���ة و�الج���ت���م���اع���ي���ة يف 
�الإمارة، و�شمان جاذبيتها وريادتها 
كاأف�شل  وج��اذب��ي��ت��ه��ا  �الق��ت�����ش��ادي��ة 

�ملدن �لعاملية للحياة..
ك���م���ا ي���ت���وىل �مل��ج��ل�����س ر����ش���م روؤي�����ة 
لالإمارة،  �مل��ق��ب��ل��ة  ع��ام��ا  �خل��م�����ش��ني 
�مل�شاريع  �إط�������الق  ع���ل���ى  وي�������ش���رف 
�ل���ك���ربى ف��ي��ه��ا، وي��ع��م��ل ع��ل��ى فتح 
قطاعات تنموية جديدة، و��شت�شر�ف 

فر�س �الإمارة �مل�شتقبلية �لعاملية.
�ل�شتة  �لتنموية  �مل�����ش��ار�ت  وت�شمل 
تطويرها  �مل��ج��ل�����س  ���ش��ي��ت��اب��ع  �ل��ت��ي 
�ملو�طنني،  وخ��دم��ات  دب��ي،  �قت�شاد 
و�لبنية  �حل����ك����وم����ي،  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�لتحتية، و�الأمن و�لعدل، و�ل�شحة 

و�ملعرفة.

حممد بن را�سد: 
دبي �سيبقى مرنًا لإ�سافة اأي م�سارات تنم�ية جديدة.. و وظيفته �سنع التح�لت الكربى يف الإمارة ومتابعة احلراك التنم�ي العام لها اإقليميا وعامليا  •  جمل�س 
ويعلن اإن�ساء جمل�س دبي لالإعالم ويعتمد برناجما قياديا لإعداد ال�سف اجلديد من مدراء العم�م لالإمارة  ال�سامل  العمراين  املخطط  باإعداد  ي�جه  •  املجل�س 

لدبي خالل الأع�ام اخلم�سة القادمة �سنعلنها خالل 60 ي�ما هدفا  خم�سني  من  خطة  تط�ير  •  اعتمدنا 
•  مع كل اجتماع ملجل�س دبي �سنطلق م�سروعا جديدا.. و�ساأبحث ب�سكل م�ستمر عن اجليل اجلديد من قيادات دبي
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اأخبـار الإمـارات

م�ا�سالت عجمان تد�سن خطًا جديدًا للحافالت
•• عجمان- الفجر:

�إط����الق خ��ط جديد  �ل��ع��ام��ة - ع��ج��م��ان ع��ل��ى  �مل��و����ش��الت  ت��ع��ت��زم موؤ�ش�شة 
�إم��ارت��ي عجمان و�ل�����ش��ارق��ة وحت��دي��د� بني  ي��رب��ط ب��ني  �ل��ع��ام��ة  للحافالت 
حمطات عجمان وحمطة مطار �ل�شارقة يف ١١يناير وذلك لتلبية �لطلب 
�حلافالت  خطوط  �شبكة  وتعزيز  �لعامة  �حلفالت  خدمات  على  �ملتز�يد 

د�خل وخارج �المارة.
�أن �خلط  بالوكالة  �لتنفيذي للعمليات  �ملدير  �أحمد �شقر �ملطرو�شي  �أفاد 
�ل�شارقة،  مطار  حمطة  �ىل  وي�شل  �مل�شلى  حمطة  م��ن  ينطلق  �جل��دي��د 
�خلور  �أب��ر�ج  وموقف  �لر��شدية  �أب��ر�ج  ت�شمل موقف  مو�قف  بعدة  م��رور�ً 
من  �نطالقاً  �ملغادرين فقط  �لرحلة خلدمة  باأن  علما  �لنعيمية.  وموقف 

حمطة �مل�شلى يف �مارة عجمان مبعدل كل �شاعة �بتد�ًء من �لتا�شعة �شباحا 
وحتى �لثانية فجر�ً يوميا.

�أن �ملوؤ�ش�شة حتر�س على دعم �ال�شطول بحافالت ذ�ت مو��شفات  و�أ�شاف 
متميزة وم�شاحات كبرية حلمل �الأمتعة و�أو�شح �ن ت�شغيل هذ� �خلط

جاء بناًء على در��شة �أجرتها �ملوؤ�ش�شة للمحطات �لتي ت�شهد �قباال من قبل 
مرتادي �حلافالت. و�أكد �ملطرو�شي �أن �هتمام موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة - 
عجمان ال يقت�شر على تطوير حركات �لنقل د�خل �مارة عجمان وحدها بل 
ميتد لربطها باالإمار�ت �الخرى م�شري� �ىل �أن �ملوؤ�ش�شة تاأخذ بعني �العتبار 
جميع �القرت�حات �لتي ت�شل لها من �جلمهور وحتر�س على تطبيقها يف 
�لتلوث  �ملروري وخف�س  �ملوؤ�ش�شة لتقليل �الختناق  ��شرت�تيجية  �تباع  ظل 

وتوفري �لنقل �ل�شريع �الآمن للركاب.

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أج���رى 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �أم�س، �ت�شاال هاتفيا، 
بحث  �أ�شرت�ليا  كومنولث  وزر�ء  رئي�س  موري�شون  �شكوت  مبعايل 
خالله �لو�شع �حلايل حلر�ئق �لغابات غري �مل�شبوقة �لتي ت�شهدها 
��شرت�ليا، ونقل �شموه ت�شامن دولة �الإم��ار�ت مع ��شرت�ليا يف هذه 
�ل��ظ��روف ..م��وؤك��د� �أن دول��ة �الإم����ار�ت تقف خ��الل ه��ذه �الأزم���ة �إىل 
وقال  عميقة.  �شد�قة  بعالقات  معها  ترتبط  �لتي  ��شرت�ليا  جانب 
�شموه �إن دولة �الإم��ار�ت على ��شتعد�د لدعم �ل�شعب �الأ�شرت�يل من 

�لعاملة وغريها  و�لقوى  و�ملعد�ت  �لالزمة،  �خل��رب�ت  توفري  خالل 
�لبناء  و�إع����ادة  �حل��ر�ئ��ق  مكافحة  يف  للم�شاعدة  �ل��دع��م  �أ���ش��ك��ال  م��ن 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  و�أبلغ  �أ���ش��ر�ر.  ملا خلفته من 
�إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  �أن  �الأ���ش��رت�يل  �ل���وزر�ء  ..رئي�س  نهيان  �آل 
�لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل، �شتقوم بالتن�شيق مع 
�الإمار�ت  دولة  تقدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت  ب�شاأن  �ال�شرت�لية  �حلكومة 

�إىل ��شرت�ليا و�شعبها �ل�شديق يف مو�جهة هذه �الأزمة.
�الإقليمية  �جلهود  وتكثيف  �لتعاون  تعزيز  �أهمية  �شموه  ناق�س  كما 
�ملنطقة ويف جميع  و�ل�شالم يف  و�ال�شتقر�ر  �الأمن  لتعزيز  و�لدولية 

�أنحاء �لعامل.

•• ال�صارقة -وام:

و�الإ�شالحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  د���ش��ن��ت 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة �م�س مركبة 
�الأم����ل وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة �أ�شدقاء 
�ملر�شى بال�شارقة وهي عبارة عن مركبة ذ�ت 
مو��شفات خا�شة ُتعنى بنقل نزالء �ملوؤ�ش�شة 
�ل�����ش��ن منهم  وك���ب���ار  �الإع���اق���ة  خ��ا���ش��ة ذوي 
لتلقي  �لعالجية  و�مل��ر�ك��ز  �مل�شت�شفيات  �إىل 

�لرعاية �لطبية �لالزمة لهم.
وقال �لعميد �أحمد عبد�لعزيز �شهيل مدير 
�ن  و�الإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة 

بخدماتنا  للو�شول  ت�شعى  �ل�شارقة  �شرطة 
وذلك  �ل����ري����ادة  �إىل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  �مل��ق��دم��ة 
�لقطاعات  خمتلف  مع  �ل�شر�كة  خ��الل  من 
�خلدمية �لعامة �خلا�شة ور�شد مالحظات 
م�شري�  �ل�شارقة  باإمارة  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
�ىل �ن مركبة �الأمل لنقل نزالء �ملوؤ�ش�شة �إىل 
�مل�شت�شفيات مت جتهيزها بجهاز هايدروليك 
للنزيل  �ملتحرك  �لكر�شي  رف��ع  على  ي�شاعد 
�الأطر�ف  جميع  م��ن  تثبيته  ويتم  بد�خلها 
ل�����ش��م��ان ���ش��الم��ت��ة �ث���ن���اء ���ش��ري �مل��رك��ب��ة كما 
�ملر�فقني  �حلر��شة  الأف��ر�د  مقعدين  حت��وي 

له.

حممد بن را�سد يلتقي عددا من ال�سي�خ وال�زراء وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة

•• دبي -وام:
�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل ظهر �أم�س 

عدد� من �ل�شيوخ و�ملعايل �لوزر�ء و�أعيان �لبالد وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة 
من مدنيني وع�شكريني و�لفعاليات �القت�شادية ورجال �أعمال �أجانب.

جاء ذلك خالل ماأدبة �لغد�ء �الأ�شبوعية �لتي يلتقي فيها �شموه مع خمتلف 
�شر�ئح �ملجتمع يف �لدولة، حيث يتجاذب معهم �شموه �أطر�ف �حلديث حول 

�ل�شلة  ذ�ت  وغريها  و�لثقافية  و�القت�شادية  �الجتماعية  �مل�شائل  جممل 
باإ�شعاد �لنا�س ور�حتهم و��شتقر�رهم .

ح�شر �للقاء �الأ�شبوعي .. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 

للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي 
�لرئي�س �الأعلى ملجموعة طري�ن �الإمار�ت و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 
�آل مكتوم للمعرفة و�شمو  ر��شد  �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن  ر��شد 

�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم.

بتوجيهات حمدان بن زايد 

ملي�ن �سخ�س ي�ستفيدون من م�ساعدات الهالل الأحمر ال�ست�ية يف 5 دول بقيمة 15 ملي�ن درهم
حمدان بن زايد يجري ات�سال هاتفيا بوفد الهيئة يف عمان ويطلع على �سري توزيع امل�ساعدات على الالجئني يف الأردن

اأ�سهر  9 خالل  للم�اطنني  احلك�مة  قدمتها  اجتماعية  ومنافع  مالية  اإعانات  درهم  مليار   5.55

••  اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
تنفيذ حملة  �لهيئة  بد�أت  �الإمار�تي،  �الأحمر  �لهالل  رئي�س هيئة  �لظفرة، 
�شخ�س  مليون  منها  ي�شتفيد  دره��م،  مليون   15 بقيمة  �شتوية  م�شاعد�ت 
�لالجئني  م��ن  معظمهم  و�ل��ي��ون��ان،  ولبنان،  وم�شر،  و�ل��ع��ر�ق،  �الأردن،  يف 

�ل�شوريني.
و�أجرى �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، �ت�شاال هاتفيا بوفد �لهالل 
�الحمر يف �لعا�شمة عمان، �طلع خالله على �شري توزيع �مل�شاعد�ت �ل�شتوية 
�أن  �شاأنه  �لوفد بتقدمي كل ما من  �اْلردن، ووج��ه �شموه  على �لالجئني يف 
�ملخيمات وخارجها  �لالجئني يف  على  �لقار�س  �لربد  تد�عيات  يخفف من 

خا�شة �الأطفال و�لن�شاء وكبار �ل�شن.
وقال �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �الأمني �لعام لهيئة �لهالل �الأحمر �إن 
هذه �حلملة تاأتي �متد�د� للمبادر�ت �لنوعية �لتي ت�شطلع بها �الإمار�ت على 
�ل�شاحة �الإن�شانية �لدولية، بف�شل توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ودع��م �شاحب  �هلل،  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي "رعاه �هلل"، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 

بن ز�يد �آل نهيان.
نهيان �خلطط  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  يتابع   : �لفالحي  و�أ�شاف 
و�مل�شاندة  �ل��دع��م  م��ن  ق��در  �أك��رب  لتحقيق  �لهيئة  و�شعتها  �لتي  �الإغ��اث��ي��ة 
للمتاأثرين من �الأحو�ل �ملناخية �ل�شائدة حاليا يف �لدول �خلم�س �مل�شت�شيفة 
لالجئني �ل�شوريني. وقال �إن �ت�شال �شموه بوفد �لهالل �الحمر يف �الردن 
ظروفهم،  حت�شني  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه  �ل��الج��ي��ئ��ن،  ب��اأو���ش��اع  �ه��ت��م��ام��ه  يج�شد 
و�لوقوف بجانبهم وحمايتهم من تد�عيات ف�شل �ل�شتاء و�الأحو�ل �ملناخية 

غري �مل�شتقرة.
و�أكد �أن مبادر�ت �الإمار�ت ت�شاهم بقوة يف تعزيز �جلهود �لدولية لتخفيف 
���ش��ون كر�متهم  و  و�الأزم������ات،  �لطبيعية  �ل���ك���و�رث  م��ن  �مل��ت��اأث��ري��ن  م��ع��ان��اة 
�الإن�شانية. و�أ�شار �لفالحي �ىل �هتمام �لقيادة �لر�شيدة باالأو�شاع �الإن�شانية 
تد�عياتها  م��ن  و�لتخفيف  حت�شينها  ع��ل��ى  �ل�����ش��دي��د  وح��ر���ش��ه��ا  ل��الج��ئ��ني 
و�ل�شر�ئح  و�الأطفال  �لن�شاء  خا�شة  �لالجئني  حياة  على  �ملبا�شر  وتاأثريها 
�ل�����ش��ع��ي��ف��ة. وت�����ش��ت��ه��دف خ��ط��ة ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �الأح���م���ر �الإم����ار�ت����ي تو�شيع 
توزيعها  يتم  حيث  �الأردن،  يف  �ل�شتوية  �مل�شاعد�ت  من  �مل�شتفيدين  مظلة 
�لفهود  مريجيب  �الأردين  �الإم��ار�ت��ي  �ملخيم  يف  �ل�شوريني  �لالجئني  على 
و�ملخيمات �الأخرى ومر�كز �الإيو�ء، �إىل جانب �لالجئني خارج �ملخيمات و 
�مل�شاعد�ت  �ملنت�شرين يف �ملحافظات و �ملدن �الأردنية، وي�شتفيد من برنامج 

�ل�شتوية يف �الأردن 135 �ألف �شخ�س.

•• اأبوظبي-وام:

قدمتها  �لتي  �الأخ��رى  �الجتماعية  و�ملنافع  �ملالية  �الإعانات  قيمة  �رتفعت 
�إىل   2019 �لعام  من  �الأوىل  �لت�شعة  �الأ�شهر  خالل  �الحتادية  �حلكومة 
درهم بزيادة ن�شبتها 2 % مقارنة مع �لفرتة ذ�تها من �لعام  مليار   5.55

�ملالية. وز�رة  ت�شدرها  �لتي  �الح�شائيات  بح�شب  وذلك   2018
ويعك�س ��شتمر�ر �لنمو يف موؤ�شر �لدعم �ملايل و�لتنموي للمو�طنني خالل 
�لتما�شك  تعزيز  مو��شلة  على  وحر�شها  �حلكومة  �لتز�م  �ملا�شية  �لفرتة 
رئي�شا من  يعد مرتكز�  �ل��ذي  �لهدف  وهو  �الجتماعي  و�لتالحم  �الأ�شري 

مرتكز�ت �لتنمية �ل�شاملة يف دولة �الإمار�ت.
وت�شكل �مل�شروفات �ملقدمة حتت بند �إعانات مالية ومنافع �جتماعية نحو 
�الأ�شهر  خالل  �الحتادية  �حلكومة  م�شروفات  �إجمايل  من   %  14.7
مليار   37.8 قيمتها  و�شلت  و�ل��ت��ي   2019 �ل��ع��ام  م��ن  �الأوىل  �لت�شعة 

درهم.

وتف�شيال فقد �أظهرت �لك�شوف �ملالية لتنفيذ �ملو�زنة عن �لعام 2019 �أن 
قيمة �لدعم �ملايل �ملقدم للمو�طنني خالل �لفرتة من يناير وحتى �شبتمرب 
�ملا�شيني و�شل �إىل 2.135 مليار درهم يف حني بلغ قيمة ما جرى �شرفه 
�لر�شد  ف��رتة  يف  تقريبا  دره��م  مليار   3.415 �الجتماعية  �ملنافع  على 
�لذي تقدمه �حلكومة �الحتادية من خالل  �لدعم  . وت�شمل قو�ئم  ذ�تها 
�إىل  باالإ�شافة  �الأ�شعار  ودع��م  �الجتماعية  �الإع��ان��ات  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
�لدعم �لنقدي �ملبا�شر للم�شتحقني ودعم �أ�شحاب �لهمم و�مل�شنني و�لرعاية 
�الجتماعية ومنح �لزو�ج و�خلدمات �الأخرى �لتي ت�شتهدف تعزيز �لرو�بط 

�الأ�شرية.
ي�شار �إىل �أن �ملوؤ�شر�ت �خلا�شة بالتالحم �ملجتمعي تعد من �أهم �ملوؤ�شر�ت 
متتع  قيا�س  خاللها  من  ويجري   2021 �لتي تت�شمنها روؤية �الإم��ار�ت 
و�لتكافل  �ل��وط��ن��ي��ة،  ب��ال��ه��وي��ة  �مل��رت��ب��ط��ة  و�ل��ق��ي��م  ب��امل��ب��ادئ  �ملجتمع  �أب��ن��اء 
�الجتماعي و�ل�شر�كة �ملجتمعية بني مكوناته كافة وذلك �إىل جانب تعزيز 

�لتالحم يف جمتمع يعتز بهويته و�نتمائه.

�سيف بن زايد يح�سر 
اأفراح ال�سام�سي

•• ابوظبي-وام:

�آل نهيان نائب  �ل�شيخ �شيف بن ز�يد  ح�شر �لفريق �شمو 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان 
�ل�شمو رئي�س �لدولة حفل �ال�شتقبال �لذى �قامه خمي�س 
حممد بوهارون �ل�شام�شي مبنا�شبة زفاف جنله خالد �إىل 
كما ح�شر  �ل�شام�شي.  باحل�شا  �شيف  �أحمد  عامر  كرمية 
�حلفل �لذى �أقيم بنادى �شباط �لقو�ت �مل�شلحة باأبوظبي 
�ل�شيوخ  من  وع��دد  �ملعال  نا�شر  بن  عمار  �لدكتور  �ل�شيخ 
وكبار �ل�شخ�شيات وكبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة 
�حلفل  تخللت  فيما  و�ال�شدقاء  �اله��ل  من  غفري  وجمع 

فقر�ت تر�ثية و�شعبية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.

حتقيق اأمنية تطلق الن�سخة الثانية من الرك�س لتحقيق الأمنيات 10 يناير

اله�ية واجلن�سية: قرار تغيري نظام التاأ�سريات ال�سياحية ير�سخ مكانة الدولة عامليا

بدء ت�سغيل ط�ارئ واأجنحة تن�مي املر�سى مبدينة ال�سيخ �سخب�ط الطبية غدا •• اأبوظبي-وام:

حتتفل موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية بالذكرى �لعا�شرة لتاأ�شي�شها باإطالق �لن�شخة 
�جلمعة  ي��وم  تنطلق  �لتي  �الأم��ن��ي��ات  لتحقيق  �لرك�س  م��ب��ادرة  م��ن  �لثانية 
نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  حرم  رعاية  حتت  �ملقبل 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ، �ل�شيخة �شيخة بنت �شيف بن حممد 

�آل نهيان، �لرئي�س �لفخري للموؤ�ش�شة.
بهذه  �أمنية" -  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزبيدي،  هاين  وق��ال 
�أمنيات  ب��دء عملنا يف حتقيق  �أع��و�م على   10 "نفتخر مب��رور   : �ملنا�شبة - 
�الأطفال �ملُ�شابني باأمر��س خطرية ُتهّدد حياتهم، ومتكننا من زرع �ل�شعادة 

و�الأمل يف نفو�س �لعديد من �الطفال مع عائالتهم".
و�أ�شاف "بدعم من �شركة جلف مالتي �شبورت، ينطلق �شباق بنك �أبوظبي 
 10 ي��وم  ك��م   10&5 مل�شافة  �ل��ث��اين  �لريا�شية  ز�ي���د  مدينة   - �ل��ت��ج��اري 
"�ال�شتعد�د  عام  خالل  �ملوؤ�ش�شة  فعاليات  �أوىل  ُيعّد  و�ل��ذي   ،2020 يناير 

�ملوؤ�ش�شة  ر�شالة  ن�شر  �إىل  خاللها  م��ن  ن�شعى  �ل��ت��ي   ،2020 للخم�شني" 
�الإن�شانية �لنبيلة، وتعزيز ثقافة �لعمل �لتطوعي وحب �خلري دون �نتظار 
�مل��ادي �ل��الزم لتحقيق �الأمنيات  �إىل جنب مع حتقيق �مل��ردود  ُمقابل، جنباً 

�لتي قد تكون �الأخرية يف حياة �الأطفال �ملر�شى".
�لعديد  مع  و�لتعاون  �ل�شر�كة  باتفاقيات  ونعتّز  "نفتخر  �لزبيدي:  وق��ال 
�مل�شوؤولية  �لر�ئدة يف جمال  و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة و�حلكومية  �ل�شركات  من 
�لريا�شية  ز�ي��د  ومدينة  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  جهود  و�أ�شكر  �ملجتمعية. 
مع  تتو�ئم  �لتي  �لفعالية  هذه  الإجن��اح  �لتو�يل  على  �لثاين  للعام  �ملبذولة 
روؤية �لقيادة �لر�شيدة يف تعزيز �ل�شعادة و�ل�شحة د�خل جمتمع �الإمار�ت. 
كما �أثّمن �شر�كتنا �جلديدة مع �شركة جلف مالتي �شبورت،�لر�ئدة يف توفري 
�الأن�شطة  بدعم  وتهتم  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملجتمعية  �لريا�شية  �لفعاليات 
�خلريية و�الجتماعية كجزء من مبادرة �مل�شوؤولية �الجتماعية �ملجتمعية. 
�إدخال  �إىل م�شاركة �جلميع يف هذ� �ل�شباق �خلريي للم�شاهمة يف  ونتطّلع 

�ل�شعادة على قلوب �الأطفال �ملر�شى ور�شم �لب�شمة على وجوههم".

•• اأبوظبي- وام: 

�الحتادية  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شام�شي  حممد  علي  معايل  �أك��د 
باإ�شد�ر  د�ئماً  �شباقة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  �أن دولة  للهوية و�جلن�شية 
وتدعم  عاملياً  مكانتها  من  تعزز  �لتي  و�الإج����ر�ء�ت  و�لت�شريعات  �لقو�نني 
قطاع �ل�شياحة ومن هذ� �ملنطلق جاء قر�ر جمل�س �ل��وزر�ء باعتماد تغيري 
�أعو�م على  نظام �لتاأ�شرية �ل�شياحية للجن�شيات كافة لتكون مدتها خم�شة 

�أن تتوىل �لهيئة تنفيذ �لقر�ر .
وق����ال م��ع��ال��ي��ه :ع��ه��دن��ا م���ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة د�ئ���م���اً حت��دي��ث �لقو�نني 
و�لت�شريعات لتو�كب �لتطور �لعاملي مبا ي�شهم يف تعزيز ودفع عجلة �القت�شاد 

�لوطني عامة وقطاع �ل�شياحة ، خ�شو�شاً مع �قرت�ب �حلدث �لعاملي �ملهم 
�لعاملية �لكربى  " �لذي يعترب من �الأحد�ث  2020 دبي  �إك�شبو  "معر�س 
م�شتد�مة  وتنمية  �إمكانيات متطورة  �لدولة مبا متتلكه من  تنظمها  �لتي 
على جميع �لنظم و�الأ�شعدة حيث مت �ختيار �الإم��ار�ت على �أ�شا�س قدرتها 
تعزيز  يف  ت�شب  �لتي  و�ل�شخمة  �لكبرية  �لفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  على 

دور �لدولة �لهام " .
�أكرث من  �لقانون و�لعدل يعي�س يف كنفها  �أن دولة �الإم��ار�ت دولة  و�أ�شاف 
200 جن�شية يف وئام وحمبة وت�شامح وت�شتقبل �أكرث من 21 مليون �شائح 
عاملية  �شياحية  كوجهة  مكانتها  وتعزز من  تر�شخ  �الإج���ر�ء�ت  وه��ذه  �شنوياً 

رئي�شية.

•• اأبوظبي- وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية �شحة �أن ق�شم �لطو�رئ 
�ملر�جعني  با�شتقبال  �شيبد�أ  �لطبية  �شخبوط  �ل�شيخ  مدينة  يف 
�ل��ط��و�رئ يف  ق�شم  �إغ���الق  �شيتم  فيما  غ��د�  �شباح  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً 
ت�شغيل  ذ�ت��ه  �ل��ي��وم  يف  �شيتم  كما  د�ئ���م.  ب�شكل  �مل��ف��رق  م�شت�شفى 
�أجنحة تنومي �ملر�شى يف مدينة �ل�شيخ �شخبوط �لطبية �لتابعة 
ل�شركة �شحة �لذي يعد �أكرب م�شت�شفى يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
ويتميز  مرتمربًع  �ل��ف   300 م�شاحة  على  �شيد  حيث  �ملتحدة، 
بخدماته �لطبية و�لت�شخي�شات �ملتقدمة باالإ�شافة �إىل �لعمليات 

�جلر�حية �ملتخ�ش�شة.

حممد بن زايد ي�ؤكد ت�سامن الإمارات مع ا�سرتاليا 
يف م�اجهة حرائق الغابات ويعلن تقدمي امل�ساعدة

�سرطة ال�سارقة تد�سن مركبة الأمل خلدمة 
نزلء امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية
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اأخبـار الإمـارات
من�س�ر بن زايد ي�ستقبل ال�سفري اجلزائري

•• ابوظبي -وام:
�لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  ��شتقبل 
�جلز�ئرية  �جلمهورية  �شفري  طو�هرية  �لكرمي  عبد  �شعادة  �م�س  �لرئا�شة  بق�شر  �شموه  مكتب  يف 

�لدميقر�طية �ل�شعبية لدى �لدولة.
يف  و�لنجاح  �لتوفيق  له  متمنياً  �جلديد  �جل��ز�ئ��ري  بال�شفري  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ورح��ب 
�أد�ء مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز عالقات �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين �ل�شديقني على خمتلف 

�ل�شعد.
وجرى خالل �للقاء بحث �شبل دعم وتطوير �لعالقات �لثنائية بني دولة �الإمار�ت وجمهورية �جلز�ئر 
للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يحقق  مبا  و�القت�شادية،  و�الجتماعية  �لتنموية  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 
و�ل�شعبني �ل�شقيقني. ح�شر �للقاء معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد ومعايل فار�س 
حممد �شهيل �ملزروعي، �مل�شت�شار يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة، و�شعادة ر��شد �شعيد �لعامري، وكيل وز�رة 

�شوؤون �لرئا�شة لقطاع �لتن�شيق �حلكومي.

بيان رباعي للمجال�س الت�سريعية اخلليجية والعربية: 

نرف�س قرار الربملان الرتكي .. ون�ستنكر التدخل الع�سكري يف ليبيا
•• اأبوظبي-وام:

لها،  م�شرتك  بيان  يف  و�لعربية،  �خلليجية  �لت�شريعية  �ملجال�س  �أعلنت 
د�خل  �لع�شكري  �لتدخل  على  ومو�فقته  �لرتكي،  �لربملان  لقر�ر  رف�شها 

ليبيا.
وقال �لبيان �لرباعي �مل�شرتك �ل�شادر عن جمل�س �ل�شورى باململكة �لعربية 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة  �الحت���ادي  �لوطني  و�ملجل�س  �ل�شعودية 

مبملكة  �لت�شريعية  و�ل�شلطة  �لعربية  م�شر  بجمهورية  �لنو�ب  وجمل�س 
�لبحرين مبجل�شيها �ل�شورى و�لنو�ب: �إنه يف ظل �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت 
على  نوؤكد  فاإننا  �ل�شقيقة،  ليبيا  دول��ة  ت�شهدها  �لتي  �لر�هنة،  و�لظروف 
رف�س �لتدخل �خلارجي، و�نتهاك �شيادة و��شتقاللية، �أي دولة عربية، من 

�أي طرف كان.
و�لتدخالت  �الأم��ن��ي��ة،  �لتحديات  �إز�ء  �ل�شديد  �لقلق  �إىل  �لبيان  و�أ���ش��ار 
�خلارجية، و�لتهديد�ت �الإرهابية، �لتي تو�جهها دولة ليبيا ودول �جلو�ر، 

يف  �ل��رتك��ي  �ل��ربمل��ان  ل��ق��ر�ر  �ل�شديد  و�ال�شتنكار  �ل��ق��اط��ع  �ل��رف�����س  معلنا 
ا  مو�فقته على �لتدخل �لع�شكري يف دولة ليبيا، و�لذي يعد �نتهاًكا مرفو�شً

لقو�عد �لقانون �لدويل، و�عتد�ًء على �شيادة ليبيا ووحدة �أر��شيها.
�لتاأييد  ع��ن  و�خلليجية"،  "�لعربية  للربملانات  �ل��رب��اع��ي  �لبيان  و�أع��ل��ن 
قر�ر  جتاه  �لعربي  �لربملان  بيان  يف  جاء  ما  لكل  �لكامل  و�لتبني  و�لدعم 
�لثابت و�لتام، يف  �ل��دول �الأرب��ع،  �لربملان �لرتكي، جمدد� موقف برملانات 
رف�س �أي عدو�ن من �أي طرف على �أي دولة عربية، و�أن �لتدخل �الأجنبي، 

يعزز من قدر�ت �الإرهابيني، ويقو�س من جهود �ل�شالم، و�حلل �ل�شيا�شي، 
ويعقد �الأو�شاع، ويزعزع �ال�شتقر�ر يف �ملنطقة، ويهدد �أمن �لدول �ملحاذية، 

ويخلق �أزمة �إن�شانية.
و  ب���دوره  �لقيام  يف  ب��االإ���ش��ر�ع  �ل���دويل،  �ملجتمع  �مل�شرتك  �لبيان  وط��ال��ب 
و�جباته، و�ال�شطالع مبهامه وم�شوؤولياته، يف وقف �النتهاكات �خلارجية 
على �أي دولة عربية، و�أهمية دعم �حلل �ل�شيا�شي، من �أجل �أمن و��شتقر�ر 

دول و�شعوب �ملنطقة، و�لعامل �أجمع.

مع بدء الف�سل الدرا�سي الثاين

الرتبية تطالب اإدارات مدار�سها بح�سر اإجازات املعلمني وحتديث بيانات الطلبة واأولياء الأم�ر
•• دبي – حم�صن را�صد

�حلكومية  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  تلقت 
 ، �ل��دول��ة  �م���ار�ت  بكافة  و�لريا�س 
�لدر��شي  للف�شل  �ل���دو�م  ب��دء  م��ع 
ب�����ش��رع��ة تنفيذ  ت��ع��م��ي��م��اً   ، �ل��ث��اين 
يتم  �أن  ، على  �إد�ري���ة  خم�شة مهام 
قبل  ل���ل���وز�رة  ورف��ع��ه��ا  ��شتيفائها 

نهاية دو�م غد�ً �خلمي�س .
ووف���ق���اً ل��ل��ت��ع��ام��ي��م �ل�������ش���ادرة من 
�لوز�رة بذلك �ل�شاأن و�لتي ح�شلت 
 ، م��ن��ه��ا  ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى  "�لفجر" 
بيانات  حت��دي��ث  يف  متثلت  و�ل��ت��ي 
 ، �ملنهل  نظام  �الأم���ور على  �أول��ي��اء 
�ملتوقعة  �ملعلمني  �إج���از�ت  وح�شر 
�ل��در����ش��ي �لثاين  �ل��ف�����ش��ل  خ���الل 
بيانات  و�����ش���ت���ك���م���ال  وحت����دي����ث   ،
�لطلبة ، و�الطالع على تقارير كل 
مدر�شة ب�شاأن تقييم طلبة �حللقة 
ت��ن��ف��ي��ذه من  �ل�����ذي مت   ، �ل��ث��ال��ث��ة 
للتقييم  �ل��دويل  �لربنامج  خ��الل 

�خلا�س بكل مدر�شة.
�الط����الع  ع��م��ل��ي��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
من  تتم  �ليها  �مل�شار  �مللفات  على 
بكل  �خلا�س  �لتعريف  رقم  خالل 
�لتقارير  �أن  م��و���ش��ح��ة  م��در���ش��ة، 
باللغتني  عليها  �الط����اع  �مل��ط��ل��وب 

�لعربية و�الإجنليزية.
�ملد�ر�س  �إد�ر�ت  �ل���وز�رة  دع��ت  كما 
�لهيئة  م��ع  �لتقرير  م�شاركة  �إىل 
�الإد�ري����������ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة )�ل���ع���رب 
و�الأج���ان���ب( م��ن �أج���ل و���ش��ع خطة 
مب�شتوى  ل����الرت����ق����اء  �إج����ر�ئ����ي����ة 
�ملقبلة وحتقيق  �ل��دورة  �لطلبة يف 
�أك�����رب ����ش��ت��ف��ادة مم��ك��ن��ة م���ن تلك 
�لتقارير وتوظيفها يف حت�شني �أد�ء 

�ملدر�شة.
و�أكدت �لوز�رة �أن �إد�رة �الختبار�ت 
تدريًبا  �شتنفذ  و�لدولية  �لوطنية 
يناير  ����ش���ه���ر  خ�����الل  ل���ل���م���د�ر����س 
�جل�������اري ل���ل���ت���دري���ب ع���ل���ى ق�����ر�ءة 
وعليه  �لنتائج،  وحتليل  �لتقارير 

�الجنليزية،  باللغة  ولكن  �لعربية 
و�ألزمت �ملد�ر�س  باإكمال �لنو�ق�س 

وحتديث �لبيانات �ملطلوبة.
طلبة  ت���ق���ي���ي���م  ع���م���ل���ي���ات  وح�������ول 
�حل��ل��ق��ة �ل���ث���ال���ث���ة، دع����ت �ل������وز�رة 
در��شة  نتائج  �إع��الن  مع  بالتز�من 
�لطلبة لتقييم  �ل��دويل  �لربنامج 
�ملد�ر�س  �إد�ر�ت   ،PISA2018
�لتقارير  ع��ل��ى  ل���الإط���الع  �مل��ع��ن��ي��ة 
حتميلها  مت  و�ل��ت��ي  بهم  �خل��ا���ش��ة 
www.lms. م�����وق�����ع  ع����ل����ى 
�لق�شم  يف   moe.gov.ae

خ�شو�شاً  �الأم�����ور،  �أول���ي���اء  جميع 
�شري�شل  �ل���ت���ي  ه��و�ت��ف��ه��م  �أرق�������ام 
عليها جميع �لر�شائل �لن�شية من 
�لوز�رة، حمددة غد�ً �خلمي�س �أخر 
موعد لتحديث �لبيانات �ملطلوبة.

�ملعلمني  �إج����������از�ت  ح�����ش��ر  وع�����ن 
�لف�شل  خ��الل  �ملتوقعة  و�ملعلمات 
�ل��در����ش��ي �ل��ث��اين، ���ش��ددت �ل���وز�رة 
�ل�����ش��رع��ة يف عمليات  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
مر�عاة  م���ع  �مل���ط���ل���وب���ة،  �حل�����ش��ر 

�لدقة يف تعبئة �لبيانات.
و�أ�شارت �إىل �شرورة حتديد �لو�شع 

تطبيق  �آل��ي��ة  تو�شيح  جانب  �إىل   ،
تطبيقها  ���ش��ي��ت��م  و�ل���ت���ي  �ل��ت��ق��ي��ي��م 
خالل �لف�شل �لدر��شي �لثاين من 

�لعام �لدر��شي �جلاري.
بيانات  حت���دي���ث  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
�ملنهل،  ن��ظ��ام  �الأم����ور على  �أول��ي��اء 
�أكدت �لوز�رة توفري �شا�شة تعديل 
بيانات ويل �الأمر على نظام �ملنهل 
"بيانات  من خالل تبويب �لطلبة 

�لقيد و ويل �الأمر".
وريا�س  �مل���د�ر����س  �إد�ر�ت  ودع����ت 
بيانات  حت���دي���ث  �إىل  �الأط�����ف�����ال 

على  ك���ان  ���ش��و�ء  للمعلم  �الإد�ري 
�مل���الك �أو خ���ارج �مل���الك �ل����وز�ري، 
�أن��ه يف ح��ال ع��دم وجود  الفتة �إىل 
�لف�شل  خ��الل  للمعلمني  �إج���از�ت 
تو�شيح  �لثاين البد من  �لدر��شي 
ذل��ك، حم��ددة �ليوم �الأرب��ع��اء �أخر 
م��وع��د الإر����ش���ال ك�����ش��وف �الج����از�ت 
بتحديث  �ملطالبة  يخ�س  وفيما   ،
ب��ي��ان��ات �ل��ط��ل��ب��ة ، �أف�����ادت �ل����وز�رة  
�إط��ار �لتدقيق على بيانات  باأنه يف 
�لطلبة تبني لها باأن بع�س �لطلبة 
�أ���ش��م��اوؤه��م يف خ��ان��ة �للغة  م��ق��ي��دة 

ي��ت��وج��ب م��ن ك��ل م��در���ش��ة حتميل 
�ل��ت��ق��ري��ر، و�الط�����الع ع��ل��ي��ه وعلى 
�لنتائج، و�إح�شار �لتقرير مطبوعاً 

عند ح�شور �لور�شة �لتدريبية.
عدة  تطبيق  ع��ن  �ل���وز�رة  وك�شفت 
�لتقييم  عمليات  بجانب  �ج��ر�ء�ت 
خ���الل �ل��ف�����ش��ل �ل��ث��اين م��ن �لعام 
�لدر��شي �جلاري تتمثل يف تطبيق 
�متحان تعوي�شي للطلبة �ملتغيبني 
بعذر  �الأول  �لدر��شي  �لف�شل  عن 

مقبول.
�المتحان  ذل�����ك  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 

�ملتغيبني  �لطلبة  جميع  ي�شتهدف 
�لف�شل  �متحان  عن  مقبول  بعذر 
�لدر��شي �الأول، وي�شمل كافة مو�د 
�إ�شافة �إىل تطبيقه   ،A �ملجموعة 
حتى  �الأول  م���ن  �ل�����ش��ف��وف  ع��ل��ى 

�لثاين ع�شر.
باأنه �شيتم توفري  �ل��وز�رة  و�أف��ادت 
�لتقدير  ودل��ي��ل  �المتحان  من��وذج 
ع��ل��ى ن���ظ���ام �مل��ن��ه��ل يف ن��ف�����س يوم 
�لتطبيق، كما �شيتم تعميم جد�ول 
�لعمليات  �لتطبيق من قبل قطاع 

�ملدر�شية.

اإجرائية لالرتقاء مب�ستوى الطلبة • خطة 
النتائج حتليل  على  املدار�س  اإدارات  • تدريب 

البيانات تعبئة  يف  الدقة  مراعاة  على  • الت�سديد 

كلية الإمارات للتكن�ل�جيا حت�سل على اعتماد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية

مب�ساركة 250 طالبًا من 50 جن�سية

فيلمًا ت�ع�يًا يتناف�س�ن على جائزة حماية كليب  50

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت كلية �الإمار�ت للتكنولوجيا 
ح�شولها  ع����ن  �م�������س  ب���اب���وظ���ب���ي 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  �عتماد  على 
و�لبحث �لعلمي يف �ململكة �الأردنية 
�لها�شمية يف بر�مج �الإد�رة و�لعلوم 

�ل�شحية �لطبية و�الإعالم.
�ملُمّيز،  �الإجن���از  ه��ذ�  على  وتعليقاً 
�لرحيم  ع��ب��د  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  ق���ال 
���ش��اب��وين، رئ��ي�����س ك��ل��ي��ة �الإم�����ار�ت 
�العتماد  "ُيعّد  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا: 
يتّم  �جلامعي عملية �شمان جودة 

موؤهل تعليمي معرتف به عاملياً".
�أن �حل�شول  "من �ملوؤكد  وقال �نه 
جامعة  م��ن  تعليمي  م��وؤه��ل  ع��ل��ى 
�ل���ط���الب ميزة  ُي��ك�����ش��ب  م��ع��ت��م��دة 
ون�شعى  �لعمل.  �شوق  يف  تناف�شية 
ملهن   �لطلبة  �إع���د�د  �إىل  �لكلية  يف 
ث��ق��اف��ة �لريادة  ري���ادي���ة ع��رب دم���ج 
�جلامعية  �ملناهج  يف  �ملبادرة  وروح 
للتو�فق  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات،  ���ش��ت��ى  يف 
�ملوؤكدة  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤية  مع 
�الإبد�ع  فر�س  تعزيز  �أهمية  على 
و�لريادة يف كافة �ملجاالت �لعلمية 

و�لتعليمية".

قبل  �لرب�مج من  تقييم  لها  وفقاً 
�لوفاء  ح��ال��ة  ويف  خ��ارج��ي��ة،  هيئة 
�لكلية  مُت��َن��ح  �مل��ط��ل��وب��ة،  باملعايري 

�العتماد �الأكادميي. 
ح�شول  " ُي�شعدنا  قائاًل  و�أ���ش��اف 
على  للتكنولوجيا  �الإم����ار�ت  كلية 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  �ع���ت���م���اد 
و�لبحث �لعلمي يف �ململكة �الأردنية 
�لها�شمية و�لذي مُيّثل خري دليل 
ع��ل��ى ُم���ر�ع���ات���ن���ا مل��ع��اي��ري �جل����ودة 
�ل�شعيدين  على  �مل�شتوى  رفيعة 
ت�شمن  و�ل��ت��ي  و�ل����دويل،  �لوطني 
على  لطالبنا وطالباتنا �حل�شول 

ت�شريحه  �����ش����اب����وين  و�خ����ت����ت����م 
�إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  "�أتوجه  ب���ال���ق���ول: 
�أع�شاء �لهيئة �الإد�رية و�لتعليمية 
يف �جلامعة على جهودهم �ملبذولة 
ل����الرت����ق����اء مب���ع���اي���ري �جل��������ودة يف 

�مل�شاقات �لتعليمية د�خل �لكلية. 
�الإد�ري������ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أّن  ع��ل��ى  و�أك������د 
و�شيتّم  �هتمامنا،  حم��ور  �شتبقى 
وتطوير  ق���در�ت���ه���ا  وب���ن���اء  دع��م��ه��ا 
مهار�تها لتحقيق �أف�شل �ملمار�شات 
�لتدريب  خ�����الل  م����ن  �الإد�ري�����������ة 
يخدم  ومبا  �مل�شتمرين،  و�لتاأهيل 
�جلامعة  روؤي���������ة  يف  �ل����ت����ح����والت 

وبنيتها  و�أه����د�ف����ه����ا  ور����ش���ال���ت���ه���ا 
وطاقتها �ال�شتيعابية".

•• دبي-الفجر:

�أعلن مركز حماية �لدويل يف �الإد�رة 
�شرطة  يف  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة 
توعويا  فيلما   50 تلقيه  ع��ن  دب���ي 
 50 م����ن  ط���ال���ب���ا   250 مب�������ش���ارك���ة 
جن�شية، يتناف�شون على جائزة �أف�شل 
�الأمني  �مل���ج���ال  يف  ت���وع���وي  ف��ي��دي��و 
"حماية كليب"، و�لتي  �شمن جائزة 
درهم  �أل��ف   100 �إىل  قيمتها  ت�شل 
�لوقاية  وه��ي:  فئات   4 على  موزعة 
من �إ�شاءة ��شتعمال �لعقاقري �لطبية 
�لوقاية  يف  �الأ���ش��رة  ودور  �لنف�شية، 
من �ملخدر�ت، و�لوقاية من �البتز�ز 
من  و�لوقاية  �الإل��ك��رتوين،  و�لتنمر 

�إدمان �الإنرتنت.

3 اآلف ثانية توعوية
�لعقيد خالد بن مويزة مدير  وقال 
�ملخدر�ت  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
ب���ال���ن���ي���اب���ة: ع��م��ل��ت �أك������رث م����ن 30 
ج���ام���ع���ة ع���ل���ى ت�����ش��ك��ي��ل ِف������رق عمل 
من  مبا�شر  باإ�شر�ف  حتظى  د�خلية 
ف��ري��ق م��رك��ز ح��م��اي��ة �ل����دويل، حيث 
جمموعات  �إىل  �لطلبة  تق�شيم  مت 
الإنتاج فيديوهات توعوية �حرت�فية 
ثانية حول   60 ت��ت��ج��اوز  ال  م��دة  يف 
"حماية  ج�����ائ�����زة  وحم���������اور  ف����ئ����ات 
بتفاعل  ف���خ���ورون  ون���ح���ن  كليب"، 
197 من  250 ط��ال��ب��اً،  �أك���رث م��ن 
�الإن�����اث، ميثلون  م��ن  و53  �ل��ذك��ور 

جائزة  يف  �الأول  �مل��ح��ور  �أهمية  على 
وهو دور �الأ�شرة يف  كليب"،  "حماية 
�لوقاية من �إدمان �ملخدر�ت، ال�شيما 
و�ملتالحمة  �مل��رت�ب��ط��ة  �الأ���ش��رة  و�أن 
ف��ق��ط مبثابة  ت��ك��ون  و�الإي��ج��اب��ي��ة ال 
ح�����ش��ن م��ن��ي��ع ل���الأب���ن���اء ���ش��د م���ا قد 
يهدد �شالمتهم، بل �إنها جتيد �أي�شاً 
�ح���ت���و�ء �مل���دم���ن و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه يف 
لتلقي  وت�شجعه  �أم��ره  �كت�شاف  حال 
�لعالج و�لبدء من جديد، كما توفر 
ي�شاعده  د�عماً  �جتماعياً  له حميطاً 
على �لتعايف، وذلك على عك�س �الأ�شر 
�لتي تلعب دور�ً هد�ماً، وقال �لعقيد 
�خلياط: �شاهم �إهمال وتفكك كثري 
�أفر�دها  �أح��د  من �الأ�شر يف �جن��ر�ف 
كانت  بينما  �الإدم�����ان،  م�شتنقع  �إىل 
�لثقة �ملبالغ فيها و�ملمنوحة من قبل 
بع�س �الآباء و�الأمهات الأبنائهم �شبباً 
�ل�شوء  �أ����ش���دق���اء  م���ن  �ق��رت�ب��ه��م  يف 
�الأ�شر  بع�س  �أن  ح��ني  يف  �مل��دم��ن��ني، 
فيها  �مل��ت��ع��اط��ي  �ل��ف��رد  ع��ل��ى  تت�شرت 
�شمعة  وت�����ش��وي��ه  �لف�شيحة  خ�شية 
�ل��ع��ائ��ل��ة ب����داًل م���ن ت��ق��دمي��ه للعالج 
و�ال�شتفادة من �ملادة 43 من قانون 
�مل���خ���در�ت �الإم����ار�ت����ي، و�ل��ت��ي تعفي 
�مل��دم��ن م��ن �ل��ع��ق��وب��ة يف ح���ال تقدم 
�أو  �أك����ان �الأب  ���ش��و�ء  �أق���ارب���ه  �أي م��ن 
بالرغم  ع��ن��ه،  ل��الإب��الغ  �الأخ  �أو  �الأم 
من �أن �شرطة دبي تتعامل مع جميع 
�الأهايل  قبل  من  �ل���و�ردة  �لبالغات 
بال�شرية  �مل��دم��ن��ني  �أب��ن��ائ��ه��م  ح����ول 

 50 �إنتاج  على  عملو�  جن�شية،   50
ع��م��اًل �إب��د�ع��ي��اً مب��ع��دل �إج��م��ايل بلغ 
3 �آالف ثانية توعوية.   وحول �أكرث 
فئات �جلائزة ��شتقطاباً للم�شاركات، 
ملكافحة  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��دي��ر  ق���ال 
 20 ت�شجيل  مت  بالنيابة:  �مل��خ��در�ت 
فيلماً مبتكر�ً �شمن فئة دور �الأ�شرة 
�مل�����خ�����در�ت، و17  م���ن  �ل���وق���اي���ة  يف 
�إ�شاءة  من  �لوقاية  فئة  �شمن  فيلماً 
��شتعمال �لعقاقري �لطبية �لنف�شية، 
�لوقاية من  فئة  �شمن  �أف��الم  و10 
و3  �الإل���ك���رتوين،  و�لتنمر  �الب��ت��ز�ز 
�إدمان  �أف��الم �شمن فئة �لوقاية من 

�النرتنت. 

دور الأ�سرة
من ناحية �أخرى، �أكد �لعقيد عبد�هلل 
�خلياط مدير مركز حماية �لدويل، 

عنه  �ملبلغ  م�شلحة  وت��ر�ع��ي  �لتامة 
�لدعم  و����ش���ائ���ل  ل����ه ج��م��ي��ع  وت����ق����دم 

�لالزمة ويتم حتويله للعالج.

عقاقري دوائية
�إ�شاءة  م���ن  �ل���وق���اي���ة  وح����ول حم����ور 
�لنف�شية  �لطبية  �لعقاقري  ��شتعمال 
حذر  كليب"،  "حماية  ج���ائ���زة  يف 
�ال���ش��ت��ه��ت��ار يف  �لعقيد �خل��ي��اط م��ن 
�أدوية  تناول �لعقاقري �لدو�ئية مثل 
دون  وغ��ريه��ا،  �مل�شكنات  �أو  �الكتئاب 
�أو  �مل��خ��ت�����س  �ل��ط��ب��ي��ب  �إىل  �ل���رج���وع 
لفرت�ت  �أو  �أك����رب  ب��ن�����ش��ب  ت��ع��اط��ي��ه��ا 
�أط��������ول م����ن �مل����ف����رت�����س، ذل�����ك الأن 
�الأدوية  لتلك  �لكيميائي  �لرتكيب 
يوؤثر على وظائف خاليا �ملخ باأ�شكال 
�شعور�ً  متعاطيها  مينح  ما  خمتلفة، 
مزيفاً باالنت�شاء، فيتعلق بها ويدمن 

�المتناع  ي�شتطيع  وال  تناولها  على 
عنها.

فخ البتزاز
حمور  عن  �خلياط  �لعقيد  وحت��دث 
و�لتنمر  �الب������ت������ز�ز  م����ن  �ل����وق����اي����ة 
غياب  �أن  م��و���ش��ح��اً  �الإل�����ك�����رتوين، 
�النت�شار  ظ��ل  يف  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة  �ل��رق��اب��ة 
�الجتماعي  �لتو��شل  ملو�قع  �لكبري 
�لتقنيات  م���ن  م���زي���د  و�����ش���ت���ح���د�ث 
�لذكية ب�شكل متالحق، �أفرز كثري من 
�لبع�س  وق��وع  بينها  وم��ن  �مل�شكالت 
مقيدين  �الب����ت����ز�ز،  ف���خ  يف  ���ش��ح��اي��ا 

باخلوف و�لتوتر و�النعز�ل.

اإدمان النرتنت
�إدمان  �لوقاية من  وق��ال عن حم��ور 
�النرتنت: يتهاون بع�س �الأهايل يف 
ت���رك �أب��ن��ائ��ه��م م��ع �الأج���ه���زة �لذكية 
ل�����ش��اع��ات ط��وي��ل��ة، ث��م ي�����ش��ت��ك��ون من 
�شلوكياتهم  �أو  �أب��ن��ائ��ه��م  �ن��ط��و�ئ��ي��ة 
�لعد�ئية �أو �إحلاحهم على طلب �ملال 
مع  �ملريبة  عالقاتهم  �أو  با�شتمر�ر 
ونحن  �لفكري،  تطرفهم  �أو  غ��رب��اء 
ب��دورن��ا ن��دع��و �الآب����اء و�الأم���ه���ات �إىل 
����ش���رورة �ل��ت��ق��رب م���ن �أب��ن��ائ��ه��م من 
�ملتنوعة،  �لعائلية  �الأن�شطة  خ��الل 
�لع�شاء  وتناول  يومياً،  ح��و�ر  و�شاعة 
�أو �لغد�ء �شوياً، وذلك مبا ي�شاعدهم 
على غر�س �لقيم و�الأخالق �حلميدة 

لدى �أبنائهم. 

بلدية مدينة اأب�ظبي تدرب عددا من خريجات 
جامعة الإمارات للعمل يف م�سالخ اأب�ظبي   

•• اأبوظبي-الفجر:

�الإم��ار�ت خريجات  �شيد�ت  دخلت 
�لطب  �الإم��ار�ت تخ�ش�س  جامعة 
ليوؤكدن  ج�����د�رة،  ب��ك��ل  �ل��ب��ي��ط��ري 
قدرة �بنة �الإمار�ت على �أد�ء كافة 
و�الحرت�فية  �لتخ�ش�شية  �مل��ه��ام 
وجناحها يف تقدمي كو�در مو�طنة 
من  م�����ش��ت��وى  �أع��ل��ى  ع��ل��ى  ن�شائية 

�لتعليم و�لتدريب و�الأهلية.
��شتقطبت  �الإط�������ار  ه����ذ�  ���ش��م��ن 
�لكفاء�ت  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
�ملجاالت  م��ن  �لعديد  يف  �ملو�طنة 
�ملتخ�ش�شة،  و�ل���ف���ن���ي���ة  �مل��ه��ن��ي��ة 
وق��ام��ت ب��االآون��ة �الأخ���رية باإحلاق 
�لطبيبات  �ل�������ش���ي���د�ت  م����ن  ع�����دد 
�ملتخرجات  �ملو�طنات  �لبيطريات 
من جامعة �الإمار�ت " كلية �لطب 
�لبيطري" مب�شاق تدريبي بهدف 
دجم��ه��ن يف ���ش��وق �ل��ع��م��ل، وب���د�أت 
�لفنية  �مل����ه����ام  ع���ل���ى  ب��ت��دري��ب��ه��ن 
فح�س  جم����ال  يف  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�لبلدية،  م�����ش��ال��خ  د�خ����ل  �ل��ل��ح��وم 
�لبيطري  �ل��ف��ح�����س  و�إج���������ر�ء�ت 
ل��ل��م��و����ش��ي �حل���ي���ة ق���ب���ل �ل���ذب���ح، 
بعد  �ملتخ�ش�س  �لفني  و�لفح�س 

ذبح �ملو��شي.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وت���ق���وم 
�لكفاء�ت  ب��ج��ذب  م�شتمر  ب�شكل 
�لفنية  �ملجاالت  كافة  يف  �لوطنية 
�لتخ�ش�شية، بهدف جت�شيد �شيا�شة 
�لتخ�ش�شية،  �مل���ج���االت  ت��وط��ني 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وت�����ش��ج��ع 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  ك��غ��ريه��ا 
�ملتخ�ش�شة  �لفنية  �ل��ك��و�در  كافة 
�لفني  �لعمل  جمال  يف  لاللتحاق 
�لتخ�ش�شي، و�خلو�س يف تفا�شيل 
بالعمل  للنهو�س  �ل��ف��ن��ي،  �لعمل 
�لعمل  ����ش���وق  ل���دع���م  �مل��ت��خ�����ش�����س 
�أبناء  و���ش��و�ع��د  ب���ك���و�در  �ل��وط��ن��ي 

�لوطن.
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اأخبـار الإمـارات

�سلطان بن حممد القا�سمي يفتتح املقهى الأدبي يف احلرية بال�سارقة

�لكتب �خلا�شة بهم و�إ�شد�رها، كما 
�ملقهى  بتزويد  �لثقافة  د�ئ��رة  وج��ه 
ووجه  منها،  �ل�����ش��ادرة  ب��ال��دوري��ات 
هيئة �ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون 

�أج�����و�ء ودي����ة، ح��ي��ث ت��ط��ل و�جهته 
�الأمامية على منظر بانور�مي حي 

ل�شاطئ �ل�شارقة.
و�أر�د �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 

�ل�شعر يف  ب��ي��وت  م�����ش��وؤويل  ب��ج��ه��ود 
تلك  دور  تفعيل  يف  �لعربي  �لوطن 
وباملنت�شبني  بها  و�لنهو�س  �لبيوت 

لها.

يتبادلون  ل����الأدب����اء  ح����رة  م�����ش��اح��ة 
فيها �أفكارهم ويناق�شون ق�شاياهم، 
وي�شتعر�شون �إبد�عاتهم و�إجناز�تهم 
�لفكرية مع بع�شهم �لبع�س �شمن 

من  ودعمها  �ملقهى  �أن�شطة  برعاية 
خالل بثها و�الإعالن عنها يف قنو�ت 

�لهيئة �ملختلفة.
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 

م���ن ه����ذ� �مل��ق��ه��ى �الأدب������ي يف حرية 
�ل�����ش��ارق��ة �أن ي��ك��ون �م���ت���د�د�ً مل��ا كان 
م�شاعاً ومعروفاً عن حرية �لنعمان، 
يعمل على ��شتقطاب �الأدباء و�إعد�د 

•• ال�صارقة - وام: 

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�ملقهى  مبنى  �لثالثاء  �أم�س  �شباح 
م��ن��ط��ق��ة �حل�����رية على  �الأدب�������ي يف 

�شاطئ �ل�شارقة.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وت���ف���ق���د 
طابقني  من  �ملكون  �ملبنى  �ل�شارقة 
�لعامة،  �الأ����ش���غ���ال  د�ئ�����رة  ون��ف��ذت��ه 
وق�����د ح�����وى ع�������دد� م����ن �ل���ق���اع���ات 
خمتلف  ت�شتقبل  �ل��ت��ي  و�مل��ج��ال�����س 
���ش��ر�ئ��ح �الأدب�������اء، وم��ق��ه��ى لتقدمي 
�ملقهى  ل��رو�د  و�مل��اأك��والت  �مل�شروبات 
�إىل مكتبة مزودة  باالإ�شافة  �الأدبي 
يف  وم��ر�ج��ع  متخ�ش�شة  ب���دوري���ات 
من  وع���دد  �الأدب  ���ش��روب  خمتلف 

�ملكاتب �الإد�رية.
�إيجاد  �إىل  �الأدب����ي  �ملقهى  وي��ه��دف 

م�شوؤولو  ����ش��ت��ع��ر���س  ج��ان��ب��ه��م  م��ن 
�لتي  �ل���ن���ج���اح���ات  �ل�������ش���ع���ر  ب���ي���وت 
�أنها  وك��ي��ف  �ل��ب��ي��وت  ه���ذه  حققتها 
�لوطن  يف  و�ل�شعر�ء  �ل�شعر  جعلت 
�لعربي يف خري د�ئ��م يف ظل رعاية 
ودعم �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 

لها.
ح�شر �فتتاح �ملقهى �الأدبي كل من 
�لعوي�س  حم��م��د  ع���ب���د�هلل  ����ش���ع���ادة 
و�شعادة  �ل���ث���ق���اف���ة،  د�ئ������رة  رئ��ي�����س 
�مل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ���ش��ع��ي��د ب���ن �شاهني 
�لعامة،  �الأ����ش���غ���ال  د�ئ������رة  رئ��ي�����س 
و�شعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة، و�شعادة 
عام  م��دي��ر  ت��رمي  حمد  عبد�لعزيز 
�ت�شاالت �ملناطق �ل�شمالية م�شت�شار 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي، وع������دد من 
�ل��ع��رب��ي يف  ب��ي��وت �ل�شعر  م�����ش��وؤويل 
مهرجان  و�شيوف  �لعربي  �لوطن 

�ل�شارقة لل�شعر �لعربي.

�سلطان بن حممد القا�سمي يلتقي �سي�ف مهرجان ال�سارقة لل�سعر العربي

•• ال�صارقة-وام: 

�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أعلن �شاحب 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة، عن �إن�شاء جائزة �ل�شارقة للنقد �ل�شعري 

�الأدبي، خم�ش�شة للدر��شات �ملعنية بالنقد �ل�شعري.
 باالإ�شافة �إىل دورها يف نقد ق�شائد �ل�شعر�ء �ل�شباب وتقييم �إبد�عاتهم 
على  �ل�شباب  �ل�شعر�ء  وو�شع  �ل�شعرية  باإنتاجاتهم  لالرتقاء  �ل�شعرية 
�شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  على  �شموه  ح��ر���س  �إط���ار  وذل���ك يف  �ل�شحيح  �لطريق 
خدمة �ل�شعر �لعربي و�الرتقاء باملو�هب �ل�شعرية و�ل�شعر�ء وخا�شة جيل 

�ل�شباب.
جاء ذلك خالل �للقاء �لذي جمع �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة ب�شيوف 
مهرجان �ل�شارقة لل�شعر �لعربي يف دورته 18، �شباح �م�س �لثالثاء بد�رة 

�لدكتور �شلطان �لقا�شمي.
و��شتهل �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة لقاءه بالرتحيب ب�شيوف مهرجان 
�أننا ن�شتطيع �للحاق بالركب  �ل�شارقة لل�شعر �لعربي، م�شري�ً �شموه �إىل 
�حل�شاري �لذي ن�شاهده يف �لبلد�ن �الأخرى يف �هتمامها مبجاالت �ل�شعر 

و�لثقافة.
�أو  للت�شوية  يتعر�س  �لعربي مل  �ل�شعر  �أن  �شعادته يف  �شموه عن  و�أع��رب 

�ل�شياع، كونه و�شع يف �أيدي �أمينة ممثلة يف بيوت �ل�شعر يف �لوطن �لعربي 
و�إبد�عاتهم  �ل�شعر�ء  وخ��دم��ة  �لعربي  بال�شعر  �لنهو�س  يف  �شعت  �لتي 

�الأدبية، و�متدت لت�شمل خمتلف �شروب �لثقافة.
وبدورهم قدم �شيوف مهرجان �ل�شارقة لل�شعر �لعربي �شكرهم �جلزيل 
�ملتو�ترة  �لكبرية ومبادر�ته  �ل�شارقة على جهوده  �ل�شمو حاكم  ل�شاحب 
يف  �شموه  م��ب��ادرة  مثمنني  �ل��ع��رب،  و�ل�شعر�ء  و�ل�شعر  �لثقافة  خدمة  يف 
�إن�شاء جائزة ُتعنى بالنقد �ل�شعري، و�لتي تعد فريدة من نوعها يف �لعامل 
�لعربي وت�شعى �إىل جتويد �ل�شعر ودعم جيل �ل�شعر�ء �ل�شباب وتوجيهم 

�إىل ما يخدم ق�شائدهم و�إبد�عاتهم �ل�شعرية.

وكان �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة جتول يف �أروقة د�رة �لدكتور �شلطان 
�لعربي، حيث �طلعو�  لل�شعر  �ل�شارقة  �لقا�شمي مبعية �شيوف مهرجان 
�أبرز ما ت�شمه �لد�رة من حمتويات تاريخية ووثائق وخمطوطات  على 
تلقاها  �لتي  �لتذكارية،  و�لهد�يا  �الأو�شمة  قاعات  �إىل  باالإ�شافة  هامة، 
و�ملنظمات  �ل���دول  روؤ���ش��اء  خمتلف  م��ن  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 

و�جلامعات �لعاملية.
ح�شر �للقاء �إىل جانب �شموه �شعادة عبد �هلل حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة 
�لثقافة، و�شعادة علي �إبر�هيم �ملري رئي�س د�رة �لدكتور �شلطان �لقا�شمي، 

وعدد من �مل�شوؤولني وممثلي بيوت �ل�شعر �لعربي يف �لوطن �لعربي.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة- وام: 

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  نائب حاكم  �لعهد 
�ل�شارقة  �لتنفيذي الإمارة  �ملجل�س 
�الجتماع  �ل��ث��الث��اء  �م�����س  ���ش��ب��اح 
�لتنفيذي  للمجل�س  �الأ���ش��ب��وع��ي 
الإم����ارة �ل�����ش��ارق��ة وذل���ك يف مكتب 

�شمو �حلاكم.
ناق�س �ملجل�س خالل جل�شته جملة 
�لهامة  �حلكومية  �ملو�شوعات  من 
�ملدرجة على جدول �أعماله و�تخذ 
�لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ن  ع���دد�ً  حيالها 
�حلكومي  �لعمل  تطوير  ت�شب يف 
�أف�����ش��ل �خل���دم���ات لكافة  وت��وف��ري 
�ل���ق���اط���ن���ني ع���ل���ى �أر����������س �إم�������ارة 

�ل�شارقة.
ع���ل���ى حم�شر  �ل��ت�����ش��دي��ق  وب���ع���د 
�ملجل�س  �ط��ل��ع  �ل�����ش��اب��ق��ة  �جل��ل�����ش��ة 
�مل���ق���دم م���ن �ل�شيخ  �ل��ع��ر���س  ع��ل��ى 

�لالئحة  �أن  �ل�������دويل  �ل�������ش���ارق���ة 
لتعزيز  �لهيئة  �شعي  �شمن  ت��اأت��ي 
عمليات  كافة  وتنظيم  �إج��ر�ء�ت��ه��ا 
و�ملز�يد�ت  �مل�شرتيات  ومعامالت 
و�ملمار�شات  �ملعايري  الأف�شل  وفقاً 
�ملجل�س  ن���اق�������س  ك���م���ا  �مل���ه���ن���ي���ة. 
م�����ش��روع ق��ان��ون ب�����ش��اأن ن��زع �مللكية 
�ل�شارقة  �إم��ارة  �لعامة يف  للمنفعة 
وب����ع����د �الط���������الع ع���ل���ى �ل���ق���ان���ون 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ادة  و�إب������د�ء 
م��الح��ظ��ات��ه��م ح����ول م������و�ده وجه 
�ملجل�س بدر��شة �ملالحظات و�لعمل 
�لقانون.  م�شروع  ت�شمينها  على 
و���ش��م��ن م���ا ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
على  �ملجل�س  �طلع  �جلل�شة  �أعمال 
جدول �أعمال �جلل�شة �لثالثة لدور 
�النعقاد �لعادي �الأول من �لف�شل 
للمجل�س  �ل���ع���ا����ش���ر  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
�ال�شت�شاري الإمارة �ل�شارقة و�ملقرر 
 9 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  �نعقادها 

يناير 2020م.

�ملبذولة  و�جل�����ه�����ود  �حل���ك���وم���ي���ة 
رقمية  ���ش��ب��ك��ي��ة  ب���ن���ي���ة  ل���ت���وف���ري 
و�أف�شل  �أ�����ش����رع  ت���وف���ر  م��ت��ق��دم��ة 

�خلدمات للمتعاملني.
مقرتح  ع����ل����ى  �مل���ج���ل�������س  وو�ف����������ق 

رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن  فاهم 
رئي�س  �حلكومية  �لعالقات  د�ئ��رة 
يف  �لرقمي  للتحول  �لعليا  �للجنة 
�إمارة �ل�شارقة حول خطط و�آليات 
�ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي يف �خل���دم���ات 

من  �مل��ق��دم  �لت�شريعي  �ال�شتئذ�ن 
ه��ي��ئ��ة م���ط���ار �ل�������ش���ارق���ة �ل�����دويل 
للم�شرتيات  �إ���ش��د�ر الئ��ح��ة  ح��ول 
و�مل���ز�ي���د�ت. و�أو����ش���ح ���ش��ع��ادة علي 
بن �شامل �ملدفع رئي�س هيئة مطار 

ف��������ارون   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
روجونتا جاجنادهار ، �لهند 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )N4237349( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0544452248

فقدان ج�از �سفر
كيبني�س   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ثيوبيا   ، ع��ل��ي��ى  م���ري����ش���ا 
�جل��ن�����ش��ي��ة   ج�����و�ز �شفره 
 )EP4689100( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0501313630

فقدان ج�از �سفر

كلود  �ليا�س   / �ملدعو  فقد 
�جلن�شية  ل���ب���ن���ان    ، ����ش���و 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )3 9 9 4 8 5 8 R L (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

 0501270287

فقدان ج�از �سفر
ف��ق��د �مل��دع��و / م��ع��اذ عبيد 
�ل�شود�ن     ، عبيد  �شليمان 
�شفره  ج�������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة 
 )P01456430( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

 0522081777

فقدان ج�از �سفر

ف����ق����دت �مل������دع������وة /ك����وث����ر 
�جلن�شية  مغربية     توهى، 
ج��������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق������م 

)2353276ZY(
عليه  ي����ج����ده  م����ن  ف���ع���ل���ى   
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������ش����ال 

0507764576

فقدان ج�از �سفر

فقد �ملدعو / ماريا فيكتوريا 
�لفلبني     ، ت��ي��ج��ل��ى  ف��ي��و���س 
�جل��ن�����ش��ي��ة   ج�����و�ز �شفره 
 )P2588287B( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0508145919

فقدان ج�از �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ظ��م �حت����اد ك��ت��اب و�أدب������اء �الإم�����ار�ت 
�الإم����ار�ت،  ت���ر�ث  ن���ادي  بالتعاون م��ع 
م�شاء �الثنني يف مقر �الحتاد باملركز 
بعنو�ن  ن����دوة  �أب���وظ���ب���ي،  يف  �ل��ث��ق��ايف 
�لوطن  ف��ق��ي��د  ز�ي�����د  ب���ن  “�شلطان 
فيها  حت�����دث  �لعربي”،  و�ل��������رت�ث 
�ملناعي  ع��ل��ي  �شعيد  �ل�����ش��ي��د  م��ن  ك��ل 
تر�ث  ن��ادي  يف  �الأن�شطة  �إد�رة  مدير 
�لدرعي  و�لدكتور حمد�ن  �الإم��ار�ت، 
و�لدر��شات  �ل��ب��ح��وث  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
ل��ل��در����ش��ات و�لبحوث  يف م��رك��ز ز�ي���د 
�ل���ت���اب���ع ل���ل���ن���ادي، و�الإع�����الم�����ي عبد 
�الإد�رة  جمل�س  ع�شو  نقي  �لرحمن 

مدير �الإعالم و�الت�شال يف �الحتاد.
ح�����ش��ر �ل����ن����دوة �ل���ت���ي ج�����اءت �شمن 
�مل��و���ش��م �ل��ث��ق��ايف الحت���اد ك��ت��اب و�أدب���اء 
“حبيب  �����ش����ع����ار  حت�����ت  �الإم��������������ار�ت 
و�الإبد�ع”،  �لثقافة  �أيقونة  �ل�شايغ 
م����دي����رة مركز  �مل���ن�������ش���وري  ف���اط���م���ة 
و�لرو�ئي  و�لبحوث،  للدر��شات  ز�يد 
�الإم���ار�ت���ي علي �أب���و �ل��ري�����س، حممد 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �حلمادي  �شعيب 
�الحتاد، ونخبة من �ملثقفني و�لكتاب 

و�الإعالميني.
عبد  �أك������د  �ل��ت��ق��دمي��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �أن  نقي  �ل��رح��م��ن 
“طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
�هلل ثر�ه” كانت له ب�شمات و��شحة 
يف خدمة وطنه وجهود ر��شخة رفقة 
�ل���و�ل���د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ 
�إر�شاء  يف  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
مظاهر  وحت���ق���ي���ق  �الحت�������اد  دع����ائ����م 
�لتح�شر و�حلياة �لكرمية يف �لبالد، 

م�شتعر�شاً جهوده يف هذ� �ل�شدد.
بن  �شلطان  “�ل�شيخ  �إن  ن��ق��ي  وق���ال 
ز�يد بينه و�لرت�ث �الإمار�تي �شلة مل 
له وم�شجعاً  د�عماً  كان  تنقطع، فقد 
الأجيال �ليوم على تعلم تر�ث �آبائهم 

يف �لرب و�لبحر«.
�شوؤون  �إد�رة  عن  �أي�شاً  نقي  وحت��دث 
دي����و�ن مم��ث��ل �شاحب  �مل��و�ط��ن��ني يف 
�هتمت  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�شمو 
و�الإ�شكان،  و�لتعليم  �لعالج  بطلبات 
كما بني �أدو�ر مكتب �شكاوى وتظلمات 
�لذي  �الحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة  موظفي 
�أن�شئ بقر�ر من جمل�س �ل��وزر�ء ومت 
�هلل،  رح��م��ه  �لفقيد  مبكتب  �إحل��اق��ه 
حيث بني حر�شه �لكبري على متابعة 

حقوق �ملو�طنني.
�لفقيد  ب����ني  �ل���ع���الق���ة  ت����ن����اول  ك���م���ا 
�ل���ك���ت���اب م����ن خ�����الل �شغل  و�حت�������اد 
�ملرحوم حبيب �ل�شايغ رئي�س �الحتاد 
مركز  ع��ام  مدير  �شمو  نائب  من�شب 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي������د، و�ل����ت����و�أم����ة بني 
�الحتاد و�ملركز و�أثرها يف دعم �مل�شهد 
�لثقايف و�حلر�ك �الأدبي و�لفكري يف 

�لدولة.
�أن  ف��اأك��د  �مل��ن��اع��ي،  �شعيد  �ل�شيد  �أم���ا 
�لندوة تاأتي يف �إطار �لوفاء و�لعرفان 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  لف�شل 
نهيان “طيب �هلل ثر�ه”، و��شتح�شار�ً 
و�لعرب  للدرو�س  و��شتلهاماً  لذكر�ه، 
�لعطاء  �ل���ت���ي ح��ف��ه��ا  م�����ش��ريت��ه  م���ن 
�إىل  �ملناعي  ه  ون��وَّ و�ل�شخاء.  و�ل��ب��ذل 
حتقيق  يف  �ل��ك��ب��ري  ل���ه  �مل���غ���ف���ور  دور 
�ل��ك��ث��ري م���ن �مل���ن���ج���ز�ت، م���ن خالل 
�الأدو�ر �لتي مار�شها، و�ملبادر�ت �لتي 

�أطلقها. 

ل���ه تربى  �مل��غ��ف��ور  �إن  �مل��ن��اع��ي  وق����ال 
يف م��در���ش��ة ز�ي�����د، وك����ان م�����ش��ه��م��اً يف 
عملية �لبناء و�لتنوير، بو�شفه رجل 
�لرت�ث �لعربي، و�الأمني على حفظه 
موؤكد�ً  ل��الأج��ي��ال.  ون��ق��ل��ه  وت��وث��ي��ق��ه 
�الأن�شطة  يتابع  ك��ان  �هلل  رح��م��ه  �أن���ه 
و�لفعاليات �لرت�ثية �شخ�شياً، ويقف 

على كل كبرية و�شغرية.
�الإمار�ت  تر�ث  نادي  �ملناعي  وو�شف 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  غر�س  ب��اأن��ه 
�آل نهيان “رحمه �هلل”، �لذي تعهده 
�شلطان  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  بالرعاية 
�إن�شاء  ملر�حل  �شرد�ً  ز�ي��د، مقدماً  بن 
من  قرن  ربع  خالل  وتو�شعه  �لنادي 
�ل���زم���ن، وق����ال �إن����ه ب����د�أ ب��ا���ش��م نادي 
تاأ�شي�شه  ب��د�ي��ة  �ل��ب��ح��ري يف  �ل���رت�ث 
ما  �إىل  و���ش��ل  ح��ت��ى   ،1993 ع���ام 
و�شل �إليه �ليوم نتيجة دعم و�هتمام 

�ل�شيخ �شلطان “رحمه �هلل«.
�ملحطات  بع�س  عند  �ملناعي  وتوقف 

�لتي �شهدها �لنادي يف طريق تطوره، 
ومر�كز  �الأن�شطة،  �إد�رة  �إن�شاء  مثل 
مناطق  يف  �ملنت�شرة  �لثمانية  �لنادي 
�إمارة �أبوظبي، وو�شفها باأنها ثمانية 
حما�شن تربوية يدر�س فيها �لرت�ث 
�ل�شعبي،  �مل��وروث  �أ�شول  فيها  وتعلم 
ك��م��ا ت��ن��اول ج��زي��رة �ل�����ش��م��ال��ي��ة �لتي 
و�أهم  للرت�ث،  تدريبياً  مركز�ً  متثل 
�لرب�مج �لتي حتت�شنها مثل برنامج 
دروب �ملعاين �لذي يركز على مفهوم 

�ل�شنع.
ك����م����ا حت��������دث �أي�������������ش������اً ع������ن ق���ري���ة 
للقدرة،  �لعاملية  بوذيب  و�إ�شطبالت 
للتدريب  ط��الب  بثمانية  ب��د�أت  �لتي 
 160 لديها  و�ليوم  �لفرو�شية  على 
ي��ن��ت�����ش��رون يف  م��ن خريجيها  ف��ار���ش��اً 
�إ���ش��ط��ب��الت �ل����دول����ة، وحتدث  ك��اف��ة 
ينظمها  �لتي  �ملهرجانات  عن  �أي�شاً 
�ل���ن���ادي و�أث����ر روؤي����ة �مل���رح���وم �ل�شيخ 
بدعم  �إ�شهامها  يف  ز�ي��د   بن  �شلطان 

�ملوروث ون�شره.
�لدرعي ورقة  �لدكتور حمد�ن  وقدم 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  “�شلطان  بعنو�ن 
وتوثيق  ل��ت��دوي��ن  �لعلمية  و�جل��ه��ود 
و�مل���ح���ل���ي: مركز  �ل���ع���رب���ي  �ل�������رت�ث 
منوذجاً”،  و�لبحوث  للدر��شات  ز�يد 
ز�يد  ملركز  �لكبري  �ل��دور  فيها  تناول 
للدر��شات و�لبحوث منذ �فتتاحه يف 
با�شم  �لعني  1999 يف مدينة  �لعام 
بهدف  و�لتاريخ،  للرت�ث  ز�يد  مركز 
و�الأجد�د  �الآباء  تر�ث  �ملحافظة على 
ون�شر  �لرت�ثية  �الأن�شطة  خالل  من 
وجمع  �ل�����رت�ث�����ي  و�ل���ف���ك���ر  �ل����وع����ي 
�ل���ت���اري���خ، وذل�����ك حت��ق��ي��ق��اً الأه�����د�ف 

�لنادي ب�شكل علمي ومنظم.
�لفقيد  �إ�شهام  ع��ن  �ل��درع��ي  وحت��دث 
رحمه �هلل يف جمع �لوثائق �لربيطانية 
ملا لها من �أهمية يف توثيق تاريخ دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث �أوفد 
على  ليطلع  بريطانيا  �إىل  �ل��درع��ي 

�إنه عرث  تلك �لوثائق، وقال �لدرعي 
�شمن �لوثائق �لربيطانية عن فرتة 
�الحت��اد على ملف يتحدث عن �شعي 
ثر�ه”  �هلل  “طيب  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��و�ل��د 
حل�شول �ل�شيخ �شلطان “رحمه �هلل” 
على �أف�شل ممار�شات �لتعليم �ملتاحة 

يف تلك �لفرتة.
وتناول �لدرعي م�شروع معجم لهجة 
�الإمار�ت �لذي ��شتهلك قر�بة �ل�شبع 
�شلطان  �ل�شيخ  �شنو�ت الإجنازه وكان 
�إجن��ازه، و�أتى  يتابع �شخ�شياً مر�حل 
يف �إطار �ملحافظة على �لرت�ث �ملحلي 
و�ل��ذ�ك��رة �ل�شعبية من �الن��دث��ار من 

خالل �لتوثيق.
“ز�يد  كتاب  �إجن��از  �أي�شاً  تناول  كما 
�ل�شيخ  طلب  حيث  �شور”،  يف  رحلة 
�شورة  �أل����ف  �هلل”  “رحمه  ���ش��ل��ط��ان 
من  �نطالقاً  �شخ�شياً،  بفرزها  وق��ام 
�أبلغ  �ل�����ش��ورة  �أن  �مل�����ش��ه��ورة  �مل��ق��ول��ة 
م���ن �أل����ف ك��ل��م��ة. وق����ال �ل���درع���ي �أن 

م��ا مي��ي��ز ه���ذه �ل�����ش��ور �أن��ه��ا م�شتقاة 
�إر�شيف  مثل  �الأ�شلية  م�شادرها  من 
�ملجموعات  وبع�س  لندن،  بن  مبارك 
�خل��ا���ش��ة. ك��ذل��ك حت���دث ع���ن كتاب 
�الأط��ل�����س �ل��ب��ح��ري الأب��وظ��ب��ي �لذي 
�لبيئية يف  �ل��ب��ح��وث  �أجن��زت��ه وح���دة 
ن����ادي ت����ر�ث �الإم��������ار�ت خ����الل �شبع 

�شنو�ت من 1998 2005-.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �إن  �لدرعي  وق��ال 
“طيب �هلل ثر�ه” كان حري�شاً  ز�يد 
ز�يد  م��رك��ز  م���و�رد  ت�شتثمر  �أن  على 
تخريج  يف  و�ل���ب���ح���وث،  ل���ل���در�����ش���ات 
ب��اح��ث��ني وب���اح���ث���ات م���ن �مل���رك���ز جند 
�ليوم �إ�شد�ر�تهم ذ�ت �جلهد �لعلمي 
و�لدقة �لبحثية �لعالية ترفد �ملكتبة. 
وحتدث عن مكتبة �ملركز �لتي ت�شم 
نحو 7000 موؤلف يف فروع خمتلفة 
�إ�شد�ر�ت  �إىل  باالإ�شافة  �لعلوم،  من 
ن���ادي ت���ر�ث �الإم�����ار�ت �ل��ت��ي يتجاوز 
�ملكتبة  وتنق�شم  كتاباً،   150 عددها 

ك��ت��ب خا�شة  م��ن��ه��ا  ع���دة  �أق�����ش��ام  �إىل 
�الإم��������ار�ت ودول  دول�����ة  ب���ال���رت�ث يف 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، وق�شم  جم��ل�����س 
�مل���خ���ط���وط���ات �ل�������ذي ي���ح���ت���وي 60 
م�شاحف  م��ن��ه��ا  ن�������ادرة  خم���ط���وط���ة 
�ل�شاد�س  �لقرنني  �إىل  يرجع  بع�شها 
�إىل  باالإ�شافة  �لهجريني،  و�ل�شابع 
و�لثقافة  �الأدب  يف  خم���ط���وط���ات 

�لعامة.
ك���م���ا ت����ن����اول �أن�������ش���ط���ة �مل����رك����ز مثل 
�لندو�ت و�ملحا�شر�ت، وجمع وحتقيق 
و�ملخطوطات  �ل�����ش��ع��ري��ة  �ل���دو�وي���ن 
حيث مت حتقيق 12 منها حتى �لعام 
�الأب�شار  “م�شالك  �أهمها   2016
 27 ن��ح��و  يف  �الأم�شار”  مم��ال��ك  يف 
جملد�ً، وخمطوطة “حلية �لفر�شان 

و�شعار �ل�شجعان«.
وع����رج �ل���درع���ي ع��ل��ى �جل���و�ئ���ز �لتي 
�شخ�شية  م���ث���ل  �ل�����ن�����ادي  ب���ه���ا  ف������از 
�لعوي�س  ج��ائ��زة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف  �ل��ع��ام 
للدر��شات و�البتكار �لعلمي 2005، 
وج��ائ��زة �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��رت�ث 2018، 
ر��شد  ب��ن  ح��م��د�ن  موؤ�ش�شة  وج��ائ��زة 
�ملتميز2019،  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل�����الد�ء 
للم�شوؤولية  �لعربية  �ملنظمة  وجائزة 
و�شاحب   .2019 �الج���ت���م���اع���ي���ة 
�ل���ن���دوة م��ع��ر���س ل�����ش��ور �مل��غ��ف��ور له 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
الهتمامه  ت����وث����ق  �هلل”  “رحمه 
و�لفعاليات  �الأن�������ش���ط���ة  مب��خ��ت��ل��ف 
�لرت�ثية، مثل �ل�شقارة، و�لفرو�شية، 
و�لهجن، و�ملحامل �لرت�ثية وغريها 
من �الأن�شطة، هذ� باالإ�شافة �إىل عدد 
من �لالفتات “�لبرن�ت” �لتي حملت 
“رحمه �هلل” عن  �أق��و�ل��ه  م��ن  ع���دد�ً 
“�لتم�شك  منها:  و�أهميته،  �ل���رت�ث 
ب����اجل����ذور و�حل����ف����اظ ع��ل��ى �مل�����وروث 
�الأ����ش���ا����س �مل���ت���ني �ل�����ذي ت��ب��ن��ى عليه 
�لرت�ث  �إن  بل  �ل�شحيحة،  �حل�شارة 
مبثل بالن�شبة لنا هوية وطن”. كما 
يو�شح جهود  فيلم ق�شري  مت عر�س 
“رحمه  ب���ن ز�ي�����د  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�هلل” يف حماية �ملوروث �ل�شعبي. ويف 
و�أدباء  كتاب  �حت��اد  كرم  �لندوة  ختام 
�الإم���ار�ت ن��ادي ت��ر�ث �الإم���ار�ت حيث 
�شهادة  �مل��ن��اع��ي  �شعيد  �ل�شيد  ت�شلم 
�لتكرمي من �لرو�ئي علي �أبو�لري�شن 
ف��ي��م��ا ك����رم �ل����ن����ادي �الحت�������اد، حيث 
�ملن�شوري  ف��اط��م��ة  �ال���ش��ت��اذة  �شلمت 

درع �لتكرمي الإد�رة �الحتاد.

•• اأبوظبي -وام: 

ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  �شهد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�م�س  �أب��وظ��ب��ي،  الإم����ارة  �لتنفيذي 
�ح���ت���ف���ال ت���خ���ري���ج �مل�������ش���ارك���ني يف 
�لدفعة �لثانية من برنامج �لت�شامح 
و�لتعاي�س 2019 - 2020 ، �لذي 
للدر��شات  �الإم�����ار�ت  م��رك��ز  ع��ق��ده 
خالل  �ال�شرت�تيجية”  و�ل��ب��ح��وث 
 2019 1 �شبتمرب  �لفرتة ما بني 
2020، وذلك بح�شور  2 يناير  و 
�آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل 
نهيان، وزير �لت�شامح، و�شعادة جرب 
عام  مدير  �ل�شويدي  غ��امن  حممد 
و�الأ�شتاذ  �أبوظبي،  ديو�ن ويل عهد 
�ل�شويدي  ���ش��ن��د  ج���م���ال  �ل���دك���ت���ور 
مدير عام �ملركز، وعدد من �لوزر�ء 

و�مل�شوؤولني.
�آل   وهناأ �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
ن��ه��ي��ان خ��ري��ج��ي ه���ذه �ل��دف��ع��ة من 
برنامج �لت�شامح و�لتعاي�س، موؤكد�ً 
ت�شهم  ك��ه��ذه  وب�������ادر�ت  ب���ر�م���ج  �أن 
�ملجتمع  �أب��ن��اء  ب��ني  �ل��وع��ي  ن�شر  يف 
�الأ�شيلة  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  وت��ر���ش��خ 

ومبادئه �ل�شامية.
و�شارك يف هذه �لدفعة من �لربنامج 
و�خلطباء  �مل�شاجد  �أئمة  من  نخبة 
و�لوعاظ من �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
�الإ�شالمية و�الأوقاف، ومن موظفي 

�ملوطاأ،  وم��رك��ز  �خل��ارج��ي��ة،  وز�رة 
مقرر�ت  �ج��ت��ي��از  م��ن  متكنو�  مم��ن 
و�لتطبيقية  �ل��ن��ظ��ري��ة  �ل��ربن��ام��ج 
بنجاح. بدوره، بارك �شعادة �الأ�شتاذ 
�ل�شويدي  ���ش��ن��د  ج���م���ال  �ل���دك���ت���ور 
مدير عام مركز �الإمار�ت للدر��شات 
كلمة  يف  �ال�شرت�تيجية،  و�لبحوث 
للخريجني،  �حل����ف����ل،  خ�����الل  ل����ه 
معرباً عن ثقته باأن ما �كت�شبوه من 
معارف ومهار�ت يف جمال �لت�شامح 
ميلكونه  ما  �إىل  �إ�شافة  و�لتعاي�س، 
و�أدو�ت،  وخ���رب�ت  �شرعي  علم  م��ن 
بفاعلية  �الإ���ش��ه��ام  م��ن  �شتمّكنهم 

يف ن�شر ر���ش��ال��ة دول���ة �الإم������ار�ت يف 
و�حرت�مه،  �الآخ��ر  وقبول  �لت�شامح 
باعتبار ذلك قاعدة �أ�شا�شية وركيزة 
مهمة من ركائز �لتطور و�الزدهار.

�ل���دك���ت���ور ج���م���ال �شند  و����ش��ت�����ش��ه��د 
�ل�شويدي يف كلمته بحديث �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�لت�شامح،  قيم  تعزيز  ���ش��رورة  ع��ن 
على  توؤ�ش�س  �ل��ت��ي  �ملجتمعات  الأن 
و�لتعاي�س  و�مل��ح��ب��ة  �لت�شامح  ق��ي��م 
�ل�شالم  حتقيق  ت�شتطيع  �لتي  هي 

و�لتنمية،  و�ال����ش���ت���ق���ر�ر  و�الأم�������ن 
وت��رت��ق��ي ب��ط��م��وح��ات �أوط���ان���ه���ا يف 
م�����ش��ريت��ه��ا ن��ح��و �مل�����ش��ت��ق��ب��ل. ودع���ا 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  جميع  �شعادته 
�لدينية وغري �لدينية �إىل �لرتكيز 
على تر�شيخ قيم �لت�شامح يف نفو�س 
و�ملوؤ�ش�شات؛  و�ملجتمعات  �الأف����ر�د 
�لوطنية  بالهوية  �ملبد�أ  هذ�  ورب�ط 
�لرتكيز  خ����الل  م���ن  �الإم����ار�ت����ي����ة، 
وجتريبية  ع��م��ل��ي��ة  حم������اور  ع���ل���ى 
متخ�ش�شة، ال على نظريات و�أفكار 

جمردة.
م����ن ج���ه���ت���ه���م، ع������رّب �خل���ري���ج���ون 

ك��ل��م��ت��ه��م خ������الل �حل����ف����ل، عن  يف 
�المتنان  وع��ظ��ي��م  �ل�����ش��ك��ر  ج���زي���ل 
و�ل����ع����رف����ان ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�أبوظبي،  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
“برنامج  ل���  �ل��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه  على 
ومتابعة  و�لتعاي�س”  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�كت�شبو�  �أن��ه��م  و�أك�����دو�  ل���ه،  ���ش��م��وه 
و�مل�����ه�����ار�ت يف هذ�  م����ن �خل�������رب�ت 
�لنظرية  ب���ج���و�ن���ب���ه  �ل����ربن����ام����ج 
يوؤهلهم  م���ا  �ل��ع��م��ل��ي��ة،  و�أن�����ش��ط��ت��ه 
�أهد�فه  �أج����ل حت��ق��ي��ق  م���ن  ل��ل��ع��م��ل 
�شفر�ء  ي�����ش��ب��ح��و�  و�أن  �مل���ن�������ش���ودة، 

معاهدين  ل��ل��ت�����ش��ام��ح،  ح��ق��ي��ق��ي��ني 
�لقيادة �حلكيمة على بذل كل ما يف 
و�شعهم من �أجل تعزيز هذه �لقيمة 
�ل��ع��ظ��ي��م��ة د�خ����ل دول����ة �الإم�������ار�ت، 
و�أنهم لن يدخرو� و�شعاً كي تنت�شر 
قيمة �لت�شامح يف خمتلف �الأنحاء، 
ي�شهم  م��ه��م��اً  ع��ن�����ش��ر�ً  ي��ك��ون��و�  و�أن 
لن�شر  �ل����دول����ة  ج���ه���ود  ت���ع���زي���ز  يف 
�لعامل.  م�شتوى  على  �لقيمة  ه��ذه 
�ل�شكر  بعميق  �خل��ري��ج��ون  وت��وج��ه 
�الإم�������ار�ت  م���رك���ز  �إىل  و�الم���ت���ن���ان 
للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية 
�الأ�شتاذ  ����ش���ع���ادة  مب���دي���ره  مم���ث���اًل 

�ل�شويدي  ���ش��ن��د  ج���م���ال  �ل���دك���ت���ور 
وللهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية 
�شعادة  برئي�شها  ممثلة  و�الأوق����اف 
�لدكتور حممد مطر �شامل �لكعبي، 
على جهودهما �مل�شتنرية يف تنظيم 
هذ� �لربنامج ومتابعتهما �لدوؤوبة 
�لنبيلة.  �أه���د�ف���ه  حتقيق  ح��ت��ى  ل��ه 
للدر��شات  �الإم������ار�ت  م��رك��ز  وك����ان 
نظم  قد  �ال�شرت�تيجية  و�لبحوث 
و�لتعاي�س”،  �ل��ت�����ش��ام��ح  “برنامج 
�لذي يعد �الأول من نوعه، مبنا�شبة 
�إعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة،  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 

عاماً   2019 ع�����ام  �هلل،  ح��ف��ظ��ه 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح، ب���ه���دف ت��ر���ش��ي��خ دول���ة 
عا�شمة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�نطلق  ح���ي���ث  ل��ل��ت�����ش��ام��ح،  ع���امل���ي���ة 
�الأوىل مطلع  دورت���ه  �ل��ربن��ام��ج يف 
بناء  ب��ه��دف  وذل���ك   ،2019 يناير 
�خلرب�ت �ملوؤهلة و�لقادرة يف جمال 
و�لتعاي�س،  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م��ة  ن�����ش��ر 
وت��اأه��ي��ل ���ش��ف��ر�ء ل��ل��ت�����ش��ام��ح، ورفد 
�ملجتمع بهم؛ ومبا ي�شهم يف تعزيز 
�أيقونة  باعتبارها  �الإم���ار�ت  مكانة 
�ل���ت�������ش���ام���ح يف �مل��ن��ط��ق��ة و�ل����ع����امل، 
وحتقيق طموحاتها نحو �مل�شتقبل.

احتاد الكتاب بالتعاون مع نادي تراث المارات ينظم ندوة �سلطان بن زايد فقيد ال�طن والرتاث العربي

هزاع بن زايد ي�سهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج الت�سامح والتعاي�س
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

ي��ت��وج��ه �ل���ي���وم )�الأرب������ع������اء( وفد 
�ل�شحفيني  جمعية  �أع�����ش��اء  م��ن 
الأد�ء  �ملكرمة  مكة  �ىل  �الإم��ار�ت��ي��ة 
منا�شك �لعمرة، خالل �لفرتة من 
�جلاري، وعدهم  يناير   11 –  8
و�ل���زم���الء  �ل���زم���ي���الت  م���ن   49
�أع�شاء �جلمعية ميثلون �ملوؤ�ش�شات 
بالدولة،  و�الإع��الم��ي��ة  �ل�شحفية 
ب��رع��اي��ة �ت�����ش��االت، وت�����ش��رف على 
�لرحلة ف�شيلة �ملعينى نائب رئي�س 

جمل�س �د�رة �جلمعية.
�ألقاها  دي���ن���ي���ة  حم���ا����ش���رة  وف�����ى 
�لدكتور �أحمد �حلد�د كبري مفتني 
مدير �إد�رة �الإفتاء بد�ئرة �ل�شوؤون 
�الإ�����ش����الم����ي����ة و�ل����ع����م����ل �خل�����ريي 
بحي  �جل���م���ع���ي���ة  م���ق���ر  يف  ب����دب����ي 
�لتاريخي، لوفد جمعية  �لفهيدى 
الأد�ء  �مل�������ش���اف���ري���ن  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
�لعمرة  �رك���ان  فيها  �شرح  �لعمرة، 
وو�جبات �ملعتمر، وكيفية �لطو�ف 
و�ل�شعر، و�الدعية �لو�جب �لدعاء 

بها.

�ملعتمرين  �ن  �إىل  �حل���د�د،  و�أ���ش��ار 
�لفر�شة  ه���ذه  ي��غ��ت��ن��م��و�  �ن  الب���د 
�لعظيمة يف زيارة بيت �هلل �حلر�م 
يف  خا�شة  �لدعاء  من  يكرثو�  و�ن 
ب���ني �حل��ج��ر �ال�شود  �مل��ن��ط��ق��ة م���ا 
�مل�������ش���رف���ة وحجر  �ل���ك���ع���ب���ة  وب������اب 
�لطو�ف  بعد  و�ل�شالة  �إ�شماعيل 

خلف مقام �شيدنا �إبر�هيم.
�لعمرة،  تعترب  �حل����د�د،  و�أ����ش���اف 
نتقرب  �لتي  �الأعمال  �أهم  هي من 
�إىل �هلل عز وج��ل وه��ي و�جبة  بها 
�لعلماء، و�شنة عند  عند كثري من 

�الآخرين، و�لعمرة معناها �لزيارة، 
فمن �أدى هذ� �لن�شك وز�ر بيت �هلل 
ت���ب���ارك وت���ع���اىل وق�����ش��د وج���ه �هلل 
ومنيباً  �لتوحيد  له  خمل�شا  ولبى 
�إليه معاهد�ً ربه على �أن يقيم على

يف  �إليه  و�لر�شد  و�الإن��اب��ة  �لطاعة 
�لعمرة  ه���ذه  �أدى  ك��ل ح���ال، وم���ن 
له  �شتكون  كبرية  طاعة  �أدى  فقد 
ذخ��ر�ً له عند رب��ه فقد ق��ال �لنبي 
�إىل  �لعمرة  و�شلم  عليه  �هلل  �شلي 
�ل��ع��م��رة ك���ف���ارة مل���ا ب��ي��ن��ه��م، و�حلج 
�إال �جلنة،  ج���ز�ء  ل��ه  لي�س  �مل���ربور 

وقال �شلى �هلل عليه و�شلم، تابعو� 
ينفيان  فاإنهما  و�لعمرة  �حلج  بني 

�لفقر وميتة �ل�شوء. 
ح�����ش��ر �مل���ح���ا����ش���رة، �ل���ع���دي���د من 
�ل������زم������الء و�ل�����زم�����ي�����الت �ل���ذي���ن 
�لعمرة،  م��ن��ا���ش��ك  �أد�ء  ����ش���ي���وؤدون 
�لعديد  ع��ن  باال�شتف�شار  وق��ام��و� 
و�لفقهية  �ل�شرعية  �جلو�نب  من 
�لعمرة،  م��ن��ا���ش��ك  ب������اأد�ء  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

وغريها من �جلو�نب �الأخرى. 
وذكرت ف�شيلة �ملعيني، �ن �جلمعية 
تقوم بتنظيم رحلة �لعمرة للزمالء 

�ل�شحفيني، لتكون باكورة �عمالها 
�ل����ع����ام �جل������اري،  و�أن�������ش���ط���ت���ه���ا يف 
ح��ي��ث ���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري من 

و�ملبادر�ت،  و�لفعاليات  �الأن�شطة 
خمتلف  يف  تنفيذها  �شيتم  �ل��ت��ي 
�الأع�شاء  منها  وي�شتفيد  �ملجاالت 

كل  يف  و�ملنت�شبني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 
و�الإعالمية  �ل�شحفية  �ملوؤ�ش�شات 

يف �لدولة. 

•• دبي-وام:

�خ��ت��ت��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
دي�����و� ب���رن���ام���ج ت���اأه���ي���ل �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�لتعليم  جم���ال  يف  �لهيئة  �أك��ادمي��ي��ة 
مع  بالتعاون  �أطلقته  �ل���ذي  �ل��د�م��ج 
�جل���ام���ع���ة �الأم���ري���ك���ي���ة يف دب�����ي مبا 
�لد�مج  �لتعليم  �شيا�شة  م��ع  ين�شجم 
بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي 
�عتمدتها كل وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  وهيئة 

دبي.
وت�شعى �لهيئة من خالل هذه �ملبادرة 
�إىل تهيئة �أكادمييتها و�لعاملني فيها 
و�أف�شل  �حلكومية  للمتطلبات  وفقاً 
جمال  يف  و�لعاملية  �ملحلية  �ملمار�شات 
�لتعليم �لد�مج مبا مينح �لطلبة من 
�أ�شحاب �لهمم فر�س تعليم متكافئة 
م���ع �الآخ���ري���ن وذل����ك وف���ق���اً لطبيعة 
�لتخ�ش�شات �ملطروحة يف �الأكادميية 
والإج�������ر�ء�ت �ل��ق��ب��ول �مل��ع��ت��م��دة لدى 

�لهيئة.
�لطاير  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل  وق����ال 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي : تعد مبادرة 
هيئة  �أك��ادمي��ي��ة  يف  �ل���د�م���ج  �لتعليم 
مبادر�تنا  �إح��دى  دب��ي  ومياه  كهرباء 
لل�شيا�شة  �ل��د�ع��م��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لوطنية لتمكني �أ�شحاب �لهمم �لتي 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�إيجاد جمتمع د�مج  رع��اه �هلل بهدف 
�لتمكني  ي�شمن  �حل��و�ج��ز  م��ن  خ���اٍل 
�ل��ك��رمي��ة الأ���ش��ح��اب �لهمم  و�حل���ي���اة 
“جمتمعي...مكان  ومبادرة  و�أ�شرهم 
�ل�شيخ  �شمو  �أطلقها  �لتي  للجميع” 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
�ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
حتويل  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي  �لتنفيذي 
�شديقة  م��دي��ن��ة  �إىل  ب��ال��ك��ام��ل  دب����ي 
 2020 عام  بحلول  �لهمم  الأ�شحاب 
كما قمنا مبو�ءمة ��شرت�تيجيتنا مع 
�ال�شرت�تيجيات �ملحلية و�الحتادية يف 
جمال دمج �أ�شحاب �لهمم حيث نلتزم 
مب�شوؤولياتنا جتاه �ملجتمع للم�شاهمة 

و�شواًل  �لوطنية  �الأج��ن��دة  حتقيق  يف 
2021 �لتي تهدف  لروؤية �الإم��ار�ت 
يعتز  م��ت��الح��م  جم��ت��م��ع  مت��ك��ني  �إىل 
توفري  خ���الل  م��ن  و�ن��ت��م��ائ��ه  بهويته 
بيئة �شاملة تدمج يف ن�شيجها خمتلف 

فئات �ملجتمع.
�إجناز�تنا  �أب��رز  من   : معاليه  و�أردف 
�أ�شحاب  ومت����ك����ني  دم�����ج  جم�����ال  يف 
و�ملر�فق  �مل��ب��اين  ك��اف��ة  ت��اأه��ي��ل  �لهمم 
للبيئة  دب��ي  ك��ود  وف��ق  للهيئة  �لتابعة 
بينها  م��ن   100% بن�شبة  �مل��وؤه��ل��ة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  �أك��ادمي��ي��ة هيئة 
موظفا   27 ت��وظ��ي��ف  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
م��ن �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م يف �ل��ه��ي��ئ��ة من 
خم��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات م����وّزع����ني ع���ل���ى 7 

وتعيني  ت��خ��ري��ج  مت  وق����د  ق���ط���اع���ات 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  �أح����د �ل���ط���الب م���ن 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة للعمل  �ل��ه��ن��د���ش��ة  ق�����ش��م 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة و�ل����ذي ي��ن��درج حت��ت �لفئة 
غ��ري �الإ���ش��ر�ف��ي��ة وه��ن��اك ط��ال��ب �آخر 
عن  يزيد  م��ا  ولدينا   .. �لتخرج  قيد 
فنيات  على  مدربني  موظف   2600
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م و22 
موظفاً من حاملي دبلوم لغة �الإ�شارة 
�ملوظفني  ����ش���ع���ادة  ن�����ش��ب��ة  وب��ل��غ��ت   ..
 99% �أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م يف �ل��ه��ي��ئ��ة 
عن  �ملجتمع  �شعادة  ن�شبة  بلغت  فيما 
د�عمة  ج��ه��ة  ب��و���ش��ف��ه��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  دور 
عام  يف   90.26% �لهمم  الأ�شحاب 
�ملتميزة  جلهودنا  ونتيجة   .2018

�حلكومية  �جل���ه���ة  ج���ائ���زة  ح�����ش��دن��ا 
�لهمم  الأ���ش��ح��اب  �ل�شديقة  �لكبرية 
�حلكومي  للتميز  دب���ي  ب��رن��ام��ج  م��ن 
2018 و�شهادة  لعام   21 �ل��دورة  يف 
 /MVO 8000  8000 �أو  �إم يف 
�ملجتمعية  �مل�������ش���وؤول���ي���ة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
تقدير�ً لالإجناز�ت �لر�ئدة للهيئة يف 
جمال �لعمل �ملجتمعي لن�شبح بذلك 
�أول موؤ�ش�شة حكومية يف دبي حت�شل 

على هذ� �العرت�ف �لعاملي.
من جهته قال �لدكتور يو�شف �الأكرف 
�لنائب �لتنفيذي للرئي�س لقطاع دعم 
هيئة  يف  �لب�شرية  و�مل�����و�رد  �الأع���م���ال 
�لربنامج  “يعد  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
�لتدريبي �لذي ي�شتهدف �لعاملني يف 

للخطو�ت  ��شتكمااًل  �لهيئة  �أكادميية 
�لهيئة  ب��ه��ا  ق���ام���ت  �ل���ت���ي  �ل�����ش��اب��ق��ة 
يف جم����ال ت���اأه���ي���ل �ل��ه��ي��ئ��ة �الإد�ري�������ة 
و�لتدري�شية يف �الأكادميية حيث مت يف 
وقت �شابق من �لعام �جل��اري تدريب 
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع�����ش��اء  ج��م��ي��ع 
و�الإد�رية من خالل دورة متخ�ش�شة 
يف جمال �لتعليم �لد�مج بالتعاون مع 
هيئة دبي للمعرفة يف دبي كما جرى 
ت��دري��ب جميع ك��ادر �الأك��ادمي��ي��ة على 
�لهمم.  �أ�شحاب  م��ع  �لتعامل  فنيات 
و����ش��ت��م��ل �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي على 
ع����دة خم���رج���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مت��ث��ل��ت يف 
�أ�شا�شيات �لرتبية �خلا�شة ومتطلبات 
�لتعليمي  �لنظام  يف  �ل�شفية  �لغرفة 

للمعلم  �الأ�شا�شية  و�مل��ه��ار�ت  �ل��د�م��ج 
و�أ�ش�س  �ل��د�م��ج  �لتعليمي  �لنظام  يف 
��ال الأ���ش��ح��اب �لهمم  �ل��ت��دري�����س �ل��ف��عَّ
�خلطط  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�شميم  وم���ه���ار�ت 
�إىل  �لهمم  �أ�شحاب  للطلبة  �لفردية 
للطلبة  �لعقلي  �لنمو  تطوير  جانب 

على �ختالف قدر�تهم«.
رئي�س  �شميدت  ديفيد  �لدكتور  وق��ال 
�جلامعة �الأمريكية يف دبي �إن م�شاهمة 
�جلامعة �الأمريكية يف دبي يف م�شرية 
هي  و�ملجتمعية  �القت�شادية  �لتنمية 
جانب  �إىل  ملهمتها  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك��ي��زة 
مهمتها �لرتبوية و�لتعليمية .. ويعد 
كهرباء  هيئة  ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  دع��م��ن��ا 
�لهمم  باأ�شحاب  �خلا�شة  دبي  ومياه 

�الجتاه  تبقينا يف  �لتي  �مل�شاريع  �أحد 
�لتنمية  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  �ل�����ش��ح��ي��ح 
�ملجتمعية وجتعلنا على �طالع مبا�شر 
بالنتائج ذ�ت �لعالقة باأثر م�شاهماتنا 

�ملجتمعية.
�ل���دك���ت���ور ح�����ش��ن زي����ن �لدين  وق�����ال 
باجلامعة  �لتنفيذية  �لرب�مج  مدير 
د�ئما  يعرتينا   : دب���ي  يف  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�شعور باالعتز�ز باالإجناز �ملجتمعي مع 
نقدمها  �لتي  �لتنفيذية  �لرب�مج  كل 
�لقطاعني  يف  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
تاأهيل  برنامج  �أن  �إال  و�خلا�س  �لعام 
كهرباء  هيئة  �أك��ادمي��ي��ة  يف  �لعاملني 
�لد�مج  �لتعليم  جمال  يف  دبي  ومياه 
�الإد�ري  �لتعليمي  ك��ادره��م  ل��ت��دري��ب 
�لطلبة من  م��ع  �لتعامل  ح��ول ط��رق 
�أ�شحاب �لهمم من �جلانب �لتعليمي 
هو �إجناز نوعي وفريد من نوعه نعتز 

بتحقيقه.
موؤ�ش�شة  ب��و���ش��ف��ه��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ل��ت��زم 
بتوفري  جمتمعياً  م�شوؤولة  حكومية 
يف  �ل��د�م��ج  �لتعليم  متطلبات  جميع 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  �أك��ادمي��ي��ة هيئة 
عرب �لرتكيز على خم�شة حماور وهي 
و�لتخطيط  �مل��در���ش��ي  �مل��ب��ن��ى  ت��اأه��ي��ل 
�شيا�شة  وت��غ��ي��ري  �الإد�ري  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�لهيئة  وت���اأه���ي���ل  و�ل���ق���ب���ول  �ل���ق���ي���د 
تاأهيل  وحم��ور  و�لتدري�شية  �الإد�ري���ة 
ملو�كبة  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ن��اه��ج  وت��ك��ي��ي��ف 
الأ�شحاب  �ل��د�م��ج  �لتعليم  متطلبات 

�لهمم.

دي�ا تختتم برنامج تاأهيل العاملني يف اأكادميية الهيئة مبجال التعليم الدامج

حما�سرة لتو�سيح اأداء املنا�سك 

جمعية ال�سحفيني تنظم رحلة العمرة لـ 49 ع�س�ا 

•• اأبوظبي-وام:

من  �شخ�س  �آالف   10 نحو  ��شتفاد 
�الأن�شطة �لتوعية و�لفعاليات �ملختلفة 
�لتي نفذتها جمعية و�جب �لتطوعية 
تنفيذ  و�شملت  �ملا�شي،  �ل��ع��ام  خ��الل 
و�إقامة  تطوعية،  وحمالت  مبادر�ت 
م������وؤمت������ر�ت وحم�����ا������ش�����ر�ت وور�������س 
تثقيفية، وتنظيم جمال�س جمتمعية 

ورم�شانية.
بن  حم��م��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  وق���ال 
�إد�ة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  �آل  خالد 

دعم  �إن  �ل��ت��ط��وع��ي��ة،  و�ج���ب  جمعية 
تلك �ملنا�شط �ملختلفة ي�شهم يف تعزيز 
موؤ�ش�شات  يف  �لتنموي  �لتطوع  نطاق 
�شوء  يف  خ���ا����ش���ة  �مل�������دين،  �مل��ج��ت��م��ع 
تكاثر �حلديث عن تر�جع �لتطوع يف 

�ملجتمع �الإمار�تي.
�إىل  ت���ه���دف  “�جلمعية”  �أن  و�أك������د 
ك�شريك  �ملجتمع  �أف����ر�د  دور  تفعيل 
حقيقي وموؤثر يف �حلياة �لعامة، من 
خالل بناء قدر�ت �ملتطوعني وتعزيز 
�لتطوعي  و�ل��ع��م��ل  �مل����ب����ادرة  ث��ق��اف��ة 
�لقيم  وغ���ر����س  �ل��ف��اع��ل��ة  و�مل���و�ط���ن���ة 

و�ملمار�شات �ملدنية.
و�أو�شح �أن “�جلمعية” ت�شطلع بدور 
�لبناءة  �ل��ع��الق��ات  تو�شيع  يف  م��ت��ن��اٍم 
و�مل���ث���م���رة م���ع �ل�������ش���رك���اء م���ن خالل 
�لعمل بروح �لفريق �لو�حد، �ن�شجاماً 
مع �ال�شرت�تيجية �لوطنية ��شتعد�د�ً 
و�لتي  �مل��ق��ب��ل��ة،  �خلم�شني  لل�شنو�ت 
جاءت نرب��شاً م�شيئاً للعمل من �أجل 
�مل��زي��د م��ن �الإجن�����از�ت، منها  حتقيق 
�لتميز  م�����ش��رية  و����ش��ت��د�م��ة  ت��ر���ش��ي��خ 

�لتطوعي يف ربوع �لوطن.
�شاهد�ً  تعّد  �ملُعلنة  �جلهود  �أن  وذك��ر 

�ل��ت��ي تقدمها  على ج��و�ن��ب �خل��دم��ة 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة يف ن�شر  ج��م��ع��ي��ة و�ج����ب 
�ملجتمع  ل���دى  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لعمل  رّو�د  ي��ت��ب��ن��اه��ا  ك����ي  �مل�������دين، 
�ل��ت��ط��وع��ي و���ش��ن��اع �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، مما 
�لتي  �ل��ت��ط��وي��ر  م�����ش��رية  ي�����ش��ه��م يف 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �الإم��������ار�ت  ت�����ش��ه��ده��ا 

�الإن�شاين و�ملجتمعي.
�ملجتمع  �أف���ر�د  ��شتجابة  �أن  و�أ���ش��اف 
للتطوع يف جميع �ملجاالت، ير�ّشخ ُحب 
�ل�شامل  و�لتنموي  �ملجتمعي  �لعمل 
يف  وي�شهم  �لوطن،  مبكانة  للنهو�س 

تعزيز �ملكانة �لريادية لدولة �الإمار�ت 
و�لت�شامح  �ل�����ش��ع��ادة  ر���ش��ال��ة  ن�شر  يف 
�ملحبة  ن���ه���ج  وت��ع��ك�����س  و�ل���ت���ع���اي�������س، 
و�ل�شالم يف موطن �لعطاء و�لتقدم. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ح���ف���زت ج��م��ع��ي��ة و�ج���ب 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة، م���ا ي��زي��د ع���ن 1050 
�شمن  �لتطوعية،  للم�شاركة  �شخ�شا 
�لعام  نظمتها  جمتمعية  جمال�س   7

�ملا�شي بالتعاون مع �ل�شركاء.
بن  حم��م��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  وق���ال 
�ملجال�س  رك�����زت  ن���ه���ي���ان:  �آل  خ���ال���د 
و�النفتاح  �لت�شامح  قيم  تعميق  على 

كما  �مل���ج���ت���م���ع،  �ل���ث���ق���اف���ات يف  ع���ل���ى 
ملناق�شة  �لبناء  للحو�ر  من�شة  كانت 

تهم  �لتي  �لوطنية  �لق�شايا  جممل 
�مل�شاركني، مبا يعزز �للحمة �لوطنية، 

وحت��ق��ق روؤي����ة ور���ش��ال��ة �جل��م��ع��ي��ة يف 
�لعمل �لتطوعي.

2019 يف  التط�عية  واجب  جمعية  فعاليات  من  م�ستفيد  اآلف   10

حمد ال�سرقي يتفقد عددا من املناطق يف اإمارة الفجرية
•• الفجرية-وام:

حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و��شل 
�لفجرية  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 
و�لقرى  �ملناطق  من  ع��دد  يف  �لتفقدية  جولته 
�إم��ارة �لفجرية، وذلك لالطالع على �أحو�ل  يف 
�مل�شاريع  يف  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  وت��ف��ق��د  م��و�ط��ن��ي��ه��ا، 

�لتطويرية و�خلدمية فيها.
بت�شافر  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ووج��ه 
جهود �ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �الإمارة لالرتقاء 
باالأد�ء �لعام ورفع م�شتوى �خلدمات يف �ملناطق 
و�ملقايي�س  �مل��ع��اي��ري  �أع���ل���ى  وف���ق  وذل����ك  ك���اف���ة، 

�لعاملية.
وجت�����ول ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح���اك���م �ل���ف���ج���رية يف 
مناطق "�لطيبة" و" و�دي �ل�شدر" و"�حلالة" 

و�لباحة وعدد من مناطق مدينة دبا �لفجرية 
و"�لغرفة"و"�شمربيد"  "�لنه�شة"  م��ث��ل 

و"�لرحيب" وغريها .
و�لتقى �شموه �الأهايل، وتبادل معهم �الأحاديث 
و�قرت�حاتهم،  مطالبهم  �إىل  و��شتمع  �ل��ودي��ة 
�لكرمي  �لعي�س  مقومات  بتوفري  �شموه  و�أم���ر 
�مل��ن��اط��ق ومتطلبات  وم��ت��اب��ع��ة �ح��ت��ي��اج��ات ه���ذه 

�حلياة �حل�شارية كافة ملو�طنيها.
�شاحب  ح�������ش���ور  �الأه����������ايل  ث���م���ن  ب�����دوره�����م 
دعم  �شاكرين  بينهم،  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�شمو 
وتلبية  مناطقهم  لتطوير  وتوجيهاته  �شموه 
�شعادة   .. �لتفقدية  �حتياجاتها. ح�شر �جلولة 
حم���م���د ���ش��ع��ي��د �ل�����ش��ن��ح��اين م���دي���ر �ل����دي����و�ن 
�الأم���������ريي يف ح���ك���وم���ة �ل���ف���ج���رية وع������دد من 

م�شوؤويل �الإمارة.
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•• اأبوظبي-وام:

و�حللول  �مل�شاريع  دعم  يف  �لعاملية  ريادتها  لال�شتد�مة،  ز�ي��د  جائزة  كر�شت 
�مل�شتد�مة �لتي متتلك مقومات �البتكار و�لتاأثري و�الأفكار �ملُلهمة، وجنحت 
يف حتقيق هدفها �الأ�شا�شي بتخليد �إرث �الأب �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�ال�شتد�مة  روؤيته يف جمال  وتر�شيخ  ث��ر�ه،  نهيان، طّيب �هلل  �آل  �شلطان  بن 

�لبيئة.
حيث  من  كبري�  تطور�  �جل��ائ��زة  �شهدت   ،2008 ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  ومنذ 
�النت�شار و�لتاأثري وحتولت �إىل و�حدة من �أبرز �جلو�ئز �لعاملية �لتي ت�شاهم 
�لذين  ع��دد  بلغ  حيث  �ل�شعوب،  حياة  يف  م�شتد�م  �إيجابي  تاأثري  �إح���د�ث  يف 
76 فائز�ً، �شاهمت م�شاريعهم �ملبتكرة ب�شكل مبا�شر  كرمتهم �جلائزة نحو 

318 مليون  �أك��رث م��ن  �إي��ج��اب��ي يف حياة  ت��اأث��ري  �إح���د�ث  �أو غ��ري مبا�شر يف 
�شخ�س.

مر�ت   6 بنحو  �نطالقتها  منذ  �جلائزة  يف  �مل�شاركة  طلبات  عدد  وت�شاعف 
�إىل  �الأوىل  �ل���دورة  بلد� يف   50 �أك��رث من  354 طلبا من  �رتفع من  حيث 

طلب م�شاركة من 129 دولة يف دورتها �ل� 12 هذ� �لعام.  2373
وت�شعى جائزة ز�يد لال�شتد�مة، �لتي كانت �نطالقتها �الأوىل حتت م�شمى 
�لتي ميكن  �ملبدعة  �الأفكار  �مل�شتقبل” �إىل رعاية كافة  ز�يد لطاقة  “جائزة 
على  �جل��ائ��زة  قيمة  تقت�شر  وال  جمتمع،  �أي  يف  و��شع  نطاق  على  تطبيقها 
�الأفكار  ه��ذه  ت�شجيع  يف  �أي�����ش��اً  تتجلى  ب��ل  فح�شب  �ل��ب��ن��اءة  �الأف��ك��ار  تقدير 

�الإبد�عية و�لرتويج لها يف بقية �أنحاء �لعامل.
2018، تبنت �جلائزة ��شرت�تيجية جديدة  وبعد حفل توزيع �جلو�ئز عام 

تهدف �إىل مو�كبة ما ي�شهده قطاع �ال�شتد�مة �لعاملي من تغيري الأولوياته 
هذه  جت�شيد  �جل��ائ��زة  �إد�رة  و�خ���ت���ارت  �ل��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  يف  ح�شرها  وع���دم 
حلول  تكرمي  فيها  مت  �لتي   2019 �لعام  دورة  من  �عتبار�ً  �ال�شرت�تيجية 

م�شتد�مة �شمن جماالت وقطاعات عدة.
ويتناف�س هذ� �لعام 30 مر�شحا لنيل ع�شر جو�ئز �شمن خم�س فئات ت�شمل 
�إطار  يف  وذلك  �لعاملية،  �لثانوية  و�ملد�ر�س  و�ملياه  و�لطاقة  و�لغذ�ء  �ل�شحة 
�أهد�ف  جهود �جلائزة الإيجاد حلول الأهم حتديات �لتنمية مبا يتو�فق مع 
�الأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة 2030، حيث �شيتم �الإعالن عن �لفائزين 
�لع�شرة خالل حفل توزيع �جلو�ئز �ل� 12 �لذي يقام يف 13 يناير �جلاري 
للجائزة  �الإجمالية  �لقيمة  وتبلغ  لال�شتد�مة«.  �أبوظبي  “�أ�شبوع  �شمن 
�لقيمة  تبلغ  حيث  �خلم�س،  �لفئات  على  توزيعها  يتم  دوالر  ماليني   3

�لثانوية  �ملد�ر�س  فئة  جائزة  وتتوزع  دوالر،  �ألف   600 فئة  لكل  �ملخ�ش�شة 
�لعاملية على �ملد�ر�س �ل�شت �لفائزة عن �ملناطق �ل�شت حول �لعامل لتح�شل 
كل مدر�شة فائزة على مبلغ 100 �ألف دوالر. وت�شم قائمة �مل�شاريع �ملبتكرة 
للمر�شحني �لنهائيني حلواًل م�شتد�مة �شمن جماالت وقطاعات رئي�شة مثل 
وتعتمد  �لكو�رث.  حاالت  يف  و�الإغاثة  و�لطاقة  �ل�شحية  و�لرعاية  �لتغذية 
هذه �حللول على توظيف جمموعة و��شعة من �لتقنيات �لتي ت�شمل �لذكاء 
�ال�شطناعي، و�لتكنولوجيا �حليوية، و�إنرتنت �الأ�شياء، وتطبيقات �لهاتف، 
للمجتمعات،  �لتحتية  �لبنية  تطوير  �إىل  �إ�شافة  طيار،  ب��دون  و�ل��ط��ائ��ر�ت 
�مل�شاريع  �لعديد من هذه  بتكاليف معقولة. ويركز  للدفع  وتوفري من�شات 
�لتدريب  �لبعيد من خالل توفري  �ملدى  �ملجتمعات على  بر�مج تخدم  على 

�لعملي، وتنظيم �ملبادر�ت �ملجتمعية، ومتكني �جلن�شني.

•• دبي-الفجر:

�أك����د م��ع��ايل �ل���ل���و�ء ع���ب���د�هلل خليفة 
�مل�����ري، �ل��ق��ائ��د �ل���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
�الأد�ء يف  ���ش��ري  �أه��م��ي��ة ���ش��م��ان  ع��ل��ى 
ل�شرطة  �ل��ت��اب��ع��ة  ح��م��اي��ة  م����د�ر�����س 
دبي، وذلك من خالل �الإ�شر�ف على 
قبل  م��ن  فيها  �لتعليم  وبيئة  ج���ودة 
حماية”،  م��د�ر���س  �أم��ن��اء  “جمل�س 
و�ق����رت�ح ط���رق ومم��ار���ش��ات وو�شائل 
و�أدو�ت لتطويرها، وتوفري �ملتطلبات 
و�ملتابعة  لها،  �لد�عمة  و�الحتياجات 
�مل�شتمرة وتقييم م�شتوى �لنتائج، ما 
�لتعليمية  بالعملية  �الرتقاء  ي�شمن 
ح��م��اي��ة، وحتقيق  م���د�ر����س  ك��اف��ة  يف 

�الأهد�ف �ملن�شودة.
معاليه  ت����روؤ�����س  خ����الل  ذل�����ك،  ج����اء 
ل���الج���ت���م���اع �ل����ر�ب����ع مل��ج��ل�����س �أم���ن���اء 
و�لتعليم،  للرتبية  ح��م��اي��ة  م��د�ر���س 
عبد�لكرمي  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
تنمية  ه���ي���ئ���ة  ع�����ام  م����دي����ر  ج���ل���ف���ار، 
�ملجل�س،  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  �مل���ج���ت���م���ع، 
ب�شعادة  مم��ث��ل��ني  �مل��ج��ل�����س  و�أع�������ش���اء 
�أحمد  �لدكتور حممد  �الأ�شتاذ  �للو�ء 
بن فهد، م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون 
و�شعادة  و�ل����ت����دري����ب،  �الأك����ادمي����ي����ة 
ه���اين ر����ش��د �ل��ه��ام��ل��ي، م��دي��ر مكتب 

تناف�شية دبي، و�لعميد �لدكتور غيث 
�أكادميية  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي،  غ����امن 
�لقيزي،  ه�شام  و�شعادة  دب��ي،  �شرطة 
�ملعرفة،  ���ش��ن��دوق  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���دي���ر 
و�ل��ع��م��ي��د �الأ����ش���ت���اذ �ل��دك��ت��ور حممد 
�ملجل�س،  ع��ام  �أم��ني  �ل�شام�شي،  بطي 
خمتلف  م��ن  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  وبقية 
م�شتوى  م��ن��اق�����ش��ة  ب��ه��دف  �جل���ه���ات، 
تنفيذ �لقر�ر�ت �ل�شابقة، و��شتعر��س 
و�لرب�مج  و�مل�شاريع  �ملقرتحات  �أه��م 
و�خلطط �لتطويرية �مل�شتقبلية، �لتي 
�لتعليمية  بالعملية  لالرتقاء  تهدف 
خلق  ت�شمن  �لتي  �ملتطلبات  وتوفري 

بيئة متكاملة يف “مد�ر�س حماية«.
و�أ�شاف معايل �للو�ء عبد�هلل خليفة 

حماية  مب��در����س  �الهتمام  �أن  �مل��ري، 
بتحقيق  �اله���ت���م���ام  �إط������ار  يف  ي���اأت���ي 
�أهد�ف و��شرت�تيجية �شرطة دبي من 
خالل متابعة �مل�شاريع و�الأفكار �لتي 
مد�ر�س  �أمناء  جمل�س  و�أن  �أطلقتها، 
ح���م���اي���ة ُي���ع���ن���ى ب��ع��م��ل��ي��ة �الإ������ش�����ر�ف 
حتقيق  ل�شمان  �مل���د�ر����س  ه���ذه  ع��ل��ى 
جودة  متابعة  خ���الل  م��ن  �الأه�����د�ف، 
�لتعاون  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
�مل�����ش��ت��م��ر ل��ك��اف��ة �ل�����ش��رك��اء �أث��م��ر عن 
لهذه  �الإجن����از�ت  م��ن  �لكثري  حتقيق 
حر�شهم  يعك�س  م��ا  وه���و  �مل���د�ر����س، 
مب�شروع  و�إميانهم  �لكامل  و�إدر�كهم 

مدر��س حماية و�أهميته.
ون����اق���������س �حل���������ش����ور �ل����ع����دي����د من 

على  �الط��الع  �شمنها  من  �ملو��شيع، 
نتائج تنفيذ قر�ر�ت �الجتماع �ل�شابق، 
 ،100% بن�شبة  حتقيقها  مت  و�لتي 
�ل�شويدي،  ع���و�ط���ف  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�ل�شعادة  ملجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لرب�مج  دب��ي،  �شرطة  يف  و�الإيجابية 
و�لتطبيقات �لذكية �ملتعلقة بالعملية 
فميا  حماية،  م��د�ر���س  يف  �لتعليمية 
عر�شا  علي،  حنان  �ل��دك��ت��ورة  قدمت 
�ملدر�شية،  �ل��ع��ي��اد�ت  م�شتجد�ت  ع��ن 
و��شتعر�شت �ملقدم ود�د عبد�لرحمن 
لوتاه، نتائج �لف�شل �لدر��شي �الأول، 
ف��ي��م��ا ق�����دم ب��ق��ي��ة �الأع���������ش����اء بع�س 
لالرتقاء  �مل�شتقبلية  �الق����رت�ح����ات 
باملنظومة �لتعليمية ملد�ر�س حماية. 
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املري يرتاأ�س اجتماع جمل�س 
اأمناء مدار�س حماية

•• ابوظبي-الفجر:

��شتقبل �لدكتور حممد مطر �لكعبي، رئي�س �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية 
�لبابوي  �ملجل�س  رئي�س  �أيو�شو غويك�شوت،  �أنخيل  �لكاردينال ميغيل  و�الأوق��اف 
للحو�ر بني �الأديان، و�الأ�شتاذ �لدكتور حممد ح�شني �ملحر�شاوي، رئي�س جامعة 

�الأزهر� �للذين ز�ر� �لهيئة و�طلعا على بر�جمها وروؤيتها. 
�أو��شر  تدعم  �لتي  �لزيارة  هذه  مثمنا  بال�شيفني  �لكعبي  �لدكتور  رحب  وقد 
�لتي  �لنبيلة  و�لقيم  �الإن�شانية  �ملعاين  لرت�شيخ  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون 
تعزز من روح �الألفة و�لتعاي�س و�لت�شامح بني �ل�شعوب، م�شيد� بوثيقة �الأخوة 
�إ�شعاع  بوتقة  �أ�شبحت  و�لتي  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف  توقيعها  �لتي مت  �الإن�شانية 
�إعالء  �شرورة  على  �الإم���ار�ت  ودول��ة  �لر�شيدة  قيادتنا  حر�س  جت�شد  ح�شاري 
قيم �لت�شامح و�لتعاي�س ونبذ �لعنف و�لتمييز و�لتطرف، موؤكد� على  �شرورة 
�ل�شالم  عنو�نها  �يقونة  يف  ودجمها  لل�شعوب  و�خل�شو�شيات  �لثقافات  �ح��رت�م 
�ل���ذي ه��و عماد  �ل��ع��امل باال�شتقر�ر و�الأم����ان  �مل�����ش��رتك لينعم  و�ل��ع��م��ل  و�مل����ودة 

�لتطور و�الرتقاء و�الزدهار �لدول . و�أطلع �لدكتور �لكعبي �ل�شيفني على دور 
�لهيئة وبر�جمها يف توعية �ملجتمع ون�شر �لقيم �الإن�شانية �لفا�شلة �لتي يوؤكد 
على �إ�شاعتها وتعزيزها ديننا �الإ�شالمي، وذلك من خالل خطب �جلمعة �لتي 
�لدولة،  يف  و�جلاليات  �جلن�شيات  جميع  ت�شتهدف  متعددة  بلغات  �إلقاوؤها  يتم 
لغات،  ��شتف�شار�ت �جلمهور بثالث  �لذي يجيب على  �لر�شمي لالإفتاء  و�ملركز 
�ملبادر�ت  من  �لعديد  م�شتعر�شا  �لدولة،  موؤ�ش�شات  يف  و�ل��درو���س  و�ملحا�شر�ت 
�لتي قامت بها �لهيئة لالإعالء من �شاأن �الأخوة �الإن�شانية لت�شبح و�قعا يعي�شه 
بتجربة  �إعجابهما  �ل�شيفان  �أب��دى  وينعمون بخريها.   من جانبهما  �ل�شعوب 
�لهيئة ودورها �لر�ئد يف ن�شر �ملعرفة وتثقيف �ملجتمع بكل ما ي�شهم يف �لتعاون 
و�لت�شامح و�لتعاي�س بني جميع مكوناته باحرت�م متبادل وتعاون مثمر و�شوال 
دولة  تر�شيخه  على  وحتر�س  �الإ�شالمي  ديننا  ين�شده  �ل��ذي  �الأ�شمى  للهدف 
لالإن�شان  حتفظ  �ل��ت��ي  �الإن�شانية”  “�الأخوة  وه��و  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
كينونته وكر�مته وحرية معتقده وحقه يف �لعي�س �الآمن و�ل�شعيد، ليوؤدي دوره 

يف �حلياة بتفرد وعطاء ي�شهم يف حتقيق �ل�شعادة لكل بني �لب�شر

•• دبي-وام:

�لر�بع  للعام  �الأن  �مل�شتقبل   .. �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  موؤمتر  فعاليات  �نطلقت 
على �لتو�يل حتت �شعار روؤية وطموح وذلك بفندق رو�شة �لب�شتان يف دبي 
حتت رعاية �ل�شيخة �شم�شة بنت ح�شر �آل مكتوم وبدعم من �لقيادة �لعامة 
د�ر  جمموعة  من  وبتنظيم  بدبي  �لن�شائي  �ل�شرطة  وجمل�س  دبي  ل�شرطة 
و�مل�شوؤولني  و�ل�شعادة  �ملعايل  �أ�شحاب  �الأ�شالة لالإعالم، بح�شور عدد من 
و�لدبلوما�شيني ورجال �الأعمال و�ل�شخ�شيات �الإعالمية و�لفنية و�لثقافية 

بالدولة وممثلي �لهيئات �حلكومية .
وجهت  حيث  �الفتتاح  كلمة  مكتوم  �آل  ح�شر  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  و�أل��ق��ت 
مبا  م�شيدة  �ل��ب��الد،  نه�شة  يف  �ملتميز  ودوره���ا  �الإم��ار�ت��ي��ة  ل��ل��م��ر�أة  �لتحية 
حظيت به من �هتمام وتقدير �لقيادة �لر�شيدة ودعمها �ملتو��شل منذ قيام 
له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  كان  �ملتحدة، فقد  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  �حتاد 
�الإمار�ت  “طيب �هلل ثر�ه” باين نه�شة  �آل نهيان  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ 
و�أعلنت  �مل��ر�أة ومتكينها وتقدمها و�الع��رت�ف بحقوقها،  حري�شا على دعم 
�ل�شيخة �شم�شة بنت ح�شر �آل مكتوم عن �إطالق �حلملة �لتوعوية “ب�شرى” 

�خلا�شة مبر�شى �شرطان �لثدي و�الأطفال و�لكبد .
�مل��ر�أة يف �ملجتمع و�لوقوف  و�أك��دت �ل�شيخة �شم�شة على مكانة و�أهمية دور 
�الأ�شرة  ��شتقر�ر  تهدد  �لتي  �الأم��ر����س  �لنوعية من  هذه  مو�جهة  معها يف 
لت�شليط  ي��اأت��ي  �لتوعوية  ب�شرى  حملة  �إط���الق  �أن  �إىل  م�شرية  جمتمعة، 
�ل�شوء على �أهمية ت�شافر فئات �ملجتمع ملو�جهة هذه �الأمر��س �خلطرية 
�لقطاع  �لدولة  موؤ�ش�شات  لكافة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �أهمية  على  وتاأكيد�ً 
�مل�شتع�شية  �الأمر��س  �لنوعية من  �نت�شار هذه  و�خلا�س يف مو�جهة  �لعام 

�ل�شرطة  جمل�س  رئي�س  �ل�شعدي  ع��ن��ود  خبري  �ل��ر�ئ��د  �أك���دت  جانبها  م��ن 
على  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  تبو�أتها  �لتي  �ملرموقة  �ملكانة  على  بدبي  �لن�شائي 
�ل�شعيدين �ملحلي و�لعاملي رغم حد�ثة دولة �الحتاد، م�شرية �إىل جناح �ملر�أة 
�لكاملة  و�مل�شاو�ة  �جلن�شني  بني  ت��و�زن  �لتي  �ملعادلة  حتقيق  يف  �الإمار�تية 
و�الأمن  �لرخاء  مقومات  وفق  و�لوظائف  �لقطاعات  خمتلف  يف  و�لتو�جد 
�لقيم  على  �ملحافظة  مع  �ملبادر�ت،  �ملجتمعية يف جميع  و�مل�شاركة  و�ل�شالم 

و�ملبادئ �الإ�شالمية و�لعربية �الأ�شيلة.
و�أكد �لدكتور و�ئل عمر�ن �ملدير �لعام لوحدة �الأور�م لدى منطقة �خلليج - 
�شركة “نوفارت�س” على طموح �شركة نوفارت�س يف �بتكار عالجات متطورة 
�أربع من�شات  ل�شرطان �لثدي وتطوير طرق �لعالجات �ملتعددة من خالل 
باالأ�شعة،  و�ل��ع��الج  �مل�شتهدفة،  �لعالجات  هي  و  �ل�شرطان  لعالج  متميزة 

و�لعالج باخلاليا و�جلينات و�لعالجات �ملناعية.
تو�جد  �شهدت  �لتي  �حلو�رية  �جلل�شة  مع  �ملوؤمتر  فعاليات  �أوىل  و�نطلقت 
دبي  �ل��زه��ر�ء  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لغني  عبد  مهيمن  �ل��دك��ت��ور 
بيت  جمعية  مدير  نائب  �مل��زروع��ي  �شعيد  و�شعادة  ع��م��ر�ن  و�ئ��ل  و�ل��دك��ت��ور 
�خلري وجهاد فيرتوي، �لرئي�س �لتنفيذي - ل�شركة دبي �الإ�شالمية للتاأمني 
و�إعادة �لتاأمني “�أمان”، و�لدكتورة منى عبد�للطيف �أخ�شائي �أول �ل�شحة 
دب��ي حيث مت��ح��ورت جم��االت �حل���و�ر ح��ول كيفية  �ل�شحة  �لعامة - هيئة 
معه  �لتعاي�س  وكيفية  مزمن  كمر�س  �ل�شرطان  مبر�شى  و�الرتقاء  توفري 
للحلول  �لو�شول  وكيفية  �لتاأمينية  و�لتغطية  للمري�س  �لنف�شي  و�لدعم 
�ل��ت��ي تتنا�شب م��ع حم���دودي �ل��دخ��ل. ث��م �أع��ق��ب ذل��ك ع��دد م��ن �لعرو�س 
�ملر�أة  �لتقدميية لعدد من �ملتخ�ش�شني يف �ملجال �ل�شحي وبخا�شة �شحة 

ومر�س �ل�شرطان.

•• ال�صارقة-وام:

لع�شاق  و�الأث���ري���ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  لل�شياحة  مليحة  م�����ش��روع  ي��ت��ي��ح 
�لقا�شية  �لطبيعة  و�ملغامر�ت وهو�ة مو�جهة ظروف  �لتحّدي 
و�إنقاذ  �حلياة  قيد  للبقاء على  تفاعليٍة  فر�شة خو�س جتربٍة 
�الآخرين متتّد ل�شاعتني من �لزمن وذلك للزو�ر من عمر 10 
�أ�شاليب  �شعار  متنوعة حتت  باقة  فوق من خالل  فما  �شنو�ت 

�لبقاء - �شحر�ء مليحة.
و�لتدريب  باملعلومات  �مل�شاركني  ت��زوي��د  �إىل  �لباقة  وت��ه��دف 
�لب�شيطة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �لن�شائح  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��رب  �لعملي 
و�ل�����ش��روري��ة ل��ل��ت�����ش��رف يف ح����االت �ل���ط���و�رئ و�ل��ت��غ��ل��ب على 
�شيتعّلم  �لقا�شية حيث  �ل�شحر�وية  �لبيئة  �ل�شعاب خا�شًة يف 

حتديد  و�أ�شا�شيات  �ل��ن��ار  و�إ���ش��ع��ال  م���اأوى  بناء  طريقة  �ل����زّو�ر 
�الأثري  مليحة  ملوقع  �ل�شحر�وية  �الأج���و�ء  و�شط  �الجت��اه��ات 

وبني �لكثبان �لرملية �ملُحاطة باجلبال �ل�شخرية �ل�شاهقة.
با�شتخد�م  �ل�شرب  مياه  حت�شري  ف��ّن  �مل�شاركون  �شيتعّلم  كما 
حاويٍة و�أل��و�ٍح بال�شتيكية ل�شنع جهاز تقطرٍي �شم�شي ُيحاكي 
�لدفيئة �لتي تعمل على حجز �لرطوبة �ملت�شاعدة من �لرتبة 
كما �شيتعّرفون على طريقة �حلفاظ على �شالمتهم من خالل 

�لتدرب على ن�شب �خليام وبناء �ملاأوى.
و�شيقوم خرب�ء �الإنقاذ يف مليحة بتعليم �مل�شاركني تقنيات بناء 
حفرة �لنار وطرق �إ�شعالها با�شتخد�م حجر �ل�شو�ن و�حلديد 
�ل�شحر�ء  يف  �لنار  تعترب  حيث  �لطبيعية  �مل��و�د  من  وغريها 
�حلماية  و�شمان  �لليل  يف  و�لتدفئة  �لطعام  الإع��د�د  �شروريًة 

من �حليو�نات �ملفرت�شة.
وتقّدم هذه �لباقة �أي�شا فر�شة تعّلم �لطرق �لتقليدية �لبدوية 
و�لتي  و�لنجوم  �ل�شم�س  مثل  �الجت��اه��ات  معرفة  يف  �لقدمية 
�لرملية  �لكثبان  بني  للتنقل  �لبو�شلة  مبثابة  ت�شتخدم  كانت 
و�مل�شاحات �ل�شحر�وية �ل�شا�شعة خا�شًة عند هبوب �لريح �لتي 

متحي �مل�شار�ت كّلما ع�شفت يف �الأجو�ء.
وعلى �لرغم من �أن �لب�شر ميكنهم �ل�شمود دون طعام ملدة ت�شل 
�لبقاء - �شحر�ء مليحة”  “�أ�شاليب  �أّن  �إال  �أ�شابيع  �إىل ثالثة 
م�شادر  الإي��ج��اد  �ل��الزم��ة  �مل��ه��ار�ت  جميع  للم�شاركني  �شتوّفر 
يتعلمون  �ل�شحر�ء  عر�س  يف  جولٍة  خ��الل  من  وذل��ك  للغذ�ء 
فيها كيفية �لبحث عن �لنباتات و�حليو�نات �ملحلّية �لتي ميكن 

�شيدها وتناولها ل�شّد �جلوع و�لبقاء على قيد �حلياة.

اأ�ساليب البقاء - �سحراء مليحة .. فر�سة لتط�ير مهارات ع�ساق املغامرات

رئي�س املجل�س الباب�ي ورئي�س جامعة الأزهر يزوران ال�س�ؤون الإ�سالمية 

انطالق فعاليات م�ؤمتر املراأة الإماراتية .. امل�ستقبل الآن 
دولة الإمارات العربية املتحدة
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••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر 

�الإمار�تية  �ل�شعبية  �الأك���الت  جت��ذب   
 2020 �ل������دويل  ل���ي���و�  م��ه��رج��ان  يف 
�لدولة  د�خ�����ل  م���ن  �مل���ه���رج���ان  زو�ر 
و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  وخ��ارج��ه��ا 
و�ل�����ش��ي��اح، ك��ون��ه��ا ت��ع��رب ع��ن ج���زء من 
، كما  �ل������رت�ث �الإم�����ار�ت�����ي �الأ����ش���ي���ل 
�لبلد  ه���وي���ة  �إب�������ر�ز  يف  ت�����ش��ه��م  �أن���ه���ا 
و�أ���ش��ال��ت��ه . ومب��ج��رد دخ��ول��ك موقع 
ت���ل م���رع���ب ح��ت��ى ت�����ش��ت��ق��ب��ل��ك رو�ئ����ح 
لتفتح  �ل��زك��ي��ة  �ل���رت�ث���ي���ة  �مل����اأك����والت 
و�الأكالت  �حللويات  باأ�شهى  �ل�شهية 
�لتقليدية، حيث تتفنن �لكثري�ت من 
�مل��و�ط��ن��ات �أ���ش��ح��اب �خل��ربة يف �إعد�د 
�ملاأكوالت  �أ���ش��ه��ى  م��ن  متميزة  �أط��ب��اق 
�لظفرة  منطقة  ب��ه��ا  ����ش��ت��ه��رت  �ل��ت��ي 
�أن���و�ع  بتح�شري  يقمن  ح��ي��ث  ق��دمي��ا 
�لرقاق  وخ��ب��ز  �للقيمات  ث��م  �لعجني 
باأطباق  �لر�غبني  لتزويد  و�خل��م��ري، 
�لنخي  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  منها،  منوعة 
و�لع�شري  و�خل���ب���ي�������ش���ة  و�ل���ب���اج���ل���ة 
�لوجبات  وبع�س  �ل��ع��رب��ي��ة،  و�ل��ق��ه��وة 
وما  �ل����زو�ر.  يتناولها  �لتي  �خلفيفة 
و�للقيمات،  و�ل��ف��ري��د،  �لهري�س،  ب��ني 
�لزّو�ر  من  �لكثري  ي�شارع  و�خلبي�س 
�أماكن  �إىل  �جل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 

�شاحة  �ملنت�شرة يف  �مل��اأك��والت  تلك  بيع 
�ملتميز  بالطعم  لال�شتمتاع  �ملهرجان 
و�ملذ�ق �لر�ئع خا�شة �إذ� كانت من تقوم 
�ملتخ�ش�شات  �الأم���ه���ات  م��ن  ب���اإع���د�ده 
وت���و����ش���ح حمدة   . �الأك�������الت  ت��ل��ك  يف 
�الإعالمية  �للجنة  رئي�شة  �ل�شام�شي 
�لطعام  �أن  �ل���دويل  ليو�  مهرجان  يف 
ميكن  ال  �لتي  �مل��اأك��والت  من  �ل�شعبي 
�ملدنية  بلغت  مهما  عنها  �ال���ش��ت��غ��ن��اء 
م���د�ه���ا ���ش��ت��ظ��ل ت��ل��ك �مل�����اأك�����والت هي 
�ملف�شلة للغالبية لذ�  قامت  �الأطباق 
للمهرجان  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ملاأكوالت  ت��ل��ك  لبيع  �أم��اك��ن  ب��ت��وف��ري 

�أو  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �شو�ء من  للجمهور 
خ��ارج��ه��ا يف ع���دد م���ن �الأم���اك���ن مثل 
�ل�شوق �ل�شعبي ومم�شى ليو� وغريها 
من �الأماكن مو�شحة �أن تلك �ملطاعم 
ك��ب��ري� م���ن �جلمهور  �إق���ب���اال  ���ش��ه��دت 
و�ل����زو�ر م��ن خارج  �الأج��ان��ب  وخا�شة 
�الأك�����الت  ت��ل��ك  وج�����ود  �إّن   . �ل����دول����ة 
�ل�شعبية يعطي �نعكا�شاً لرت�ث �ملطبخ 
�الإم�����ار�ت�����ي، �ل�����ذي ت��ت��ن��وع ف��ي��ه تلك 
وتعدد  م�شمياتها  مبختلف  �الأك���الت 
ن��ك��ه��ات��ه��ا، ن��اه��ي��ك ع���ن �ع���ت���د�ل �جلو 
وتعدد �لفعاليات و�جلل�شات �لرت�ثية، 
مما �شجع �شيوف �ملهرجان على زيارة 

�مل���ك���ان وت���ن���اول ت��ل��ك �ل���وج���ب���ات �لتي 
�متالأت بعدد من �جلل�شات �لرت�ثية، 

�لتي جذبت �لكثري من �لزو�ر.
 

تذوق املوروث
�شعودي  ز�ئ��ر  �لدو�شري  علي  ويوؤكد   
فعاليات  ح�����ش��ور  ع��ل��ى  ح���ر����س  �أن�����ه 
م��ه��رج��ان ل��ي��و� �ل����دويل و�أن����ه حر�س 
�لرت�ثية  ب��امل��اأك��والت   �ال�شتمتاع  على 
�لتي  �ل�شعبية  �الأك�����الت  ت��ظ��ل  ح��ي��ث 
�ل�شعبية  �حل��ل��وي��ات  م��ن  ع����دد�ً  ت�شم 
�لتي نفتقدها طو�ل �لعام، هي مطلب 
زيارة  �أثناء  د�ئماً  �خلليجني   جلميع 

�مل���ه���رج���ان، وي��ح��ر���س �جل��م��ي��ع على 
ت�����ذوق �مل������وروث �ل�����ش��ع��ب��ي م���ن خالل 
لتبقى  �مل���ه���رج���ان  �ل���وج���ب���ات يف  ت��ل��ك 
وغالباً  ت��ن��دث��ر  وال  �الأب���ن���اء  ذ�ك����رة  يف 
و�لهري�س  و�لباجلة  �لنخي  يكون  ما 
مائدة  �الأك��الت على  �أه��م  و�للقيمات، 
على  تتناثر  �لتي  �ل�شعبية  �جلل�شات 
مدى �شاحة �ملهرجان و�لتي تعود �إىل 

ذ�كرة �الآباء و�الأجد�د.
  

موقع  يف  ل��ل��ط��وارئ  م�ست�سفى 
مهرجان ليوا 24 �ساعة

�لظفرة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ح���ر����ش���ت 

للخدمات  �أبوظبي  ل�شركة  �لتابعة 
�مل�شاركة  على   ،“ ” �شحة  �ل�شحية 
يف م��ه��رج��ان ل��ي��و� �ل����دويل 2020 
للطو�رئ  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إن�������ش���اء  ع���رب 
جمهزة  �ملهرجان  موقع  يف  م�شغرة 
�حلاالت  و��شتقبال  للتنومي  باأ�شرة 
�الأولية  �لرعاية  وتقدمي  �لب�شيطة 
جلميع �حلاالت �لتي ت�شل �إليها ثم 
�لتعامل مع �حلاالت �ملختلفة ح�شب 
درج����ة �إ���ش��اب��ت��ه��ا ح��ي��ث ي��ت��م حتويل 
�حل��االت �لتي حتتاج تدخل عالجي  
م�شت�شفى  �ىل  �الإ���ش��ع��اف  ب��و����ش��ط��ة 
ل��ي��و� �أو م��دي��ن��ة ز�ي����د �أم����ا �حل���االت 

بو��شطة  حت��وي��ل��ه��ا  ف��ي��ت��م  �خل���ط���رة 
�لطائرة وبالتعاون مع �ل�شرطة �ىل 

�مل�شت�شفى .
�ملزروعي مدير  و�أو�شح علي م�شلم   
جلنة  وع�شو  ب��االإن��اب��ة  �مل��ال��ي��ة  �د�رة 
تنظيم مهرجان ليو� �لدويل 2020   
�ن عدد �حلاالت �لتي ��شتقبلها خميم 
تل  منطقة  يف  �لظفرة  م�شت�شفيات 
ح��ال��ة خالل   776 م��رع��ب جت����اوز 
�الأي�����ام �مل��ا���ش��ي��ة و�ل��ت��ي ت��ن��وع��ت بني 
و�أ�شار    . ومتو�شطة  ب�شيطة  ح��االت 
يف  �مل��ق��ام  �مل�شت�شفيى  �أن  �مل���زروع���ي 
دو�ئية  خ��دم��ات  �أي�شا  يقدم  �ملخيم 

م���ن خ����الل ت���ق���دمي �ل�������دو�ء ل����زو�ر 
نق�س  ملن  فيه  و�مل�شاركني  �ملهرجان 
ب���ه  وخا�شة  �خل��ا���س  �ل�����دو�ء  عليه 
و�ل�شكر  و�ل�������ش���غ���ط  �ل���ق���ل���ب  دو�ء 
فحو�شات  ت��ق��دمي  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وقد  �ملهرجان،  لزو�ر  طبية جمانية 
متكاملة  عيادة  تاأمني  على  حر�شت 
جتهيزها  ومت  �مل���ه���رج���ان،  ق��ل��ب  يف 
بجميع �ملعد�ت �لالزمة وطاقم طبي 
خاللها  من  تقدم  حيث  وممر�شني 
�لطو�رئ  وخدمات  �لطبية  �لرعاية 
خالل  �ل�شحية  �لتوعية  جانب  �إىل 
مدى  على  وذل��ك  �ملهرجان،  �شاعات 

24 �شاعة طيلة �لوقت .
م�������ش���ارك���ة  �ن  �مل��������زروع��������ي  و�أك�����������د 
�ملهرجان  يف  �ل��ظ��ف��رة  م�شت�شفيات 
�مل�شوؤولية  م����ن  �ن����ط����الق����اً  ت����اأت����ي 
وكذلك  �شحة،  ل�شركة  �الجتماعية 
�لتو�جد  ك��ج��زء م��ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى 
�لتي  �ملجتمعية  �لفعاليات  كافة  يف 
ت���ق���ام يف م��ن��ط��ق��ة �ل���ظ���ف���رة، وذل���ك 
لن�شر  �إىل �جلمهور  �لو�شول  بهدف 
تزويد  مت  حيث  �ل�شحية،  �لثقافة 
�ل�شكري  لفح�س  ب��اأج��ه��زة  �جل��ن��اح 
�لطول  معدل  يقي�س  خا�س  وجهاز 
�لدهون يف  تر�كم  و�ل�شغط ومعدل 

ج�شم �الإن�شان.

•• ال�صارقة-وام:

�لعامة يف  �الإ�شالمية و�الأوق��اف و�لبلديات و�شوؤون �الأمن و�ملر�فق  �ل�شوؤون  ناق�شت جلنة 
مو�د  م�شروع  �ملجل�س  مبقر  �م�س  �جتماعها  خ��الل  �ل�شارقة  الإم��ارة  �ال�شت�شاري  �ملجل�س 
للمجل�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  قبل  و�ملحال من  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �الإد�رة  تنظيم  قانون 

�ال�شت�شاري .
�ملدين  للدفاع  �لعامة  �الإد�رة  ع��ام  مدير  �لنقبي  خمي�س  �شامي  �لعقيد  �الإجتماع  ح�شر 
 .. �ملدنية و�ل�شالمة  �إد�رة �حلماية  �آل علي مدير  �إبر�هيم �شعيد  �ملقدم  بال�شارقة ير�فقه 
فيما ح�شر من قبل �للجنة حممد �شامل �لطنيجي رئي�س �للجنة و و عبيد حممد �لقاب�س 
�لطنيجي مقرر �للجنة و�الأع�شاء �لدكتور حممد �أحمد �لكو�س و�أحمد ر��شد علي �لنقبي 

�ل�شو�ية  عو�س  وعبيد  �لكتبي  �لند��س  �شيف  وعلي  �لكتبي  �خلا�شوين  م�شبح  وعبد�هلل 
�لكتبي بجانب ح�شور �أحمد �شعيد �جلرو�ن �الأمني �لعام للمجل�س �ال�شت�شاري و�مل�شت�شار 
�لقانوين للمجل�س يو�شف ح�شن �آل علي وعبد�لعزيز بن خادم و �آمنه با�شليب و�شيف بن 

�شويف �لكتبي من �الأمانة �لعامة للمجل�س .
وتبادلت �للجنة �لر�أي مع مدير عام �الد�رة �لعامة للدفاع �ملدين و��شتمعت ملختلف �الأعمال 

و�ملهام �لتي تتوالها �الد�رة بحكم دورها �حليوي يف �حلفاظ على �الأرو�ح و�ملمتلكات .
�لعمل  �شري  تنظم  م��و�د  �لقانون من  ورد يف م�شروع  ما  �للجنة على خمتلف  �طلعت  كما 

باالإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين من حيث �الخت�شا�شات و�الأهد�ف و�ل�شالحيات.
ويف ختام �الجتماع �أقرت �للجنة �إدخال عدد من �لتعديالت على م�شروع �لقانون ورفعه يف 

تقرير مف�شل للعر�س على �ملجل�س يف جل�شته �ملقبلة.

•• اأبوظبي - وام:

و�ف����ق �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
خالل جل�شته �لثانية من دور �نعقاده 
�لت�شريعي  للف�شل  �الأول  �ل���ع���ادي 
�ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر، �ل��ت��ي ع��ق��ده��ا �م�س 
برئا�شة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ملجل�س  مبقر 
�ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل 
م�شروع  ع��ل��ى  �الحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
بع�س  تعديل  ب�شاأن  �حت���ادي  ق��ان��ون 
�أح���ك���ام �ل��ق��ان��ون �الحت�����ادي رق���م 5 

ل�شنة 1992 ب�شاأن كلية �ل�شرطة.
ون���اق�������س �مل��ج��ل�����س ع�����دد� م���ن م���و�د 
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �لتعليم، 
وقرر �إعادته �إىل جلنة �شوؤون �لتعليم 
و�لريا�شة  و�ل�������ش���ب���اب  و�ل���ث���ق���اف���ة 
و�الإع��الم، الإع��ادة تبويبه ومناق�شته 

بح�شور ممثلي �حلكومة.
ح�شر �جلل�شة .. معايل عبد�لرحمن 
ب��ن حم��م��د �ل��ع��وي�����س وزي���ر �ل�شحة 
ووقاية �ملجتمع وزير �لدولة ل�شوؤون 

�الحت��ادي، ومعايل  �لوطني  �ملجل�س 
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزير  ح�شني ب��ن 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م، ومم��ث��ل��و وز�رة 

�لد�خلية وكلية �ل�شرطة .
بد�ية  يف  غبا�س  �شقر  معايل  و�أ�شاد 
�ملجل�س  جل��ان  ودور  بعمل  �جلل�شة 
با�شرت  �ل���ت���ي  �الحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
نهاية  منذ  متناهية  بجدية  عملها 
دور  م���ن  �الأوىل  �جل��ل�����ش��ة  �أع����م����ال 
للف�شل  �الأول  �ل����ع����ادي  �الن���ع���ق���اد 
يوؤكد  م��ا  ع�شر،  �ل�شابع  �لت�شريعي 
ح���ر����س �ل���ل���ج���ان و�إ�����ش����ر�ره����ا على 
حت��ق��ي��ق �ل�����ش��ال��ح �ل��ع��ام ب��ك��ل جدية 

و�إخال�س.
بامل�شادقة  �جلل�شة  �أع��م��ال  وب����د�أت 
 “ �الأوىل  �جل��ل�����ش��ة  م�����ش��ب��ط��ة  ع��ل��ى 
�النعقاد  دور  م���ن   “ �الف��ت��ت��اح��ي��ة 
�لت�شريعي  للف�شل  �الأول  �ل���ع���ادي 
�ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر �ل��ت��ي ع��ق��دت يف 14 
�شعادة  وت����الوة  2019م،  ن��وف��م��رب 
�لنعيمي  �لدكتور عمر عبد�لرحمن 

�الأمني �لعام للمجل�س لبنود جدول 
عبد�لرحمن  معايل  وهناأ  �الأعمال. 
و�أع�شاء  معايل  �لعوي�س  حممد  بن 
�أنها  موؤكد�  �جلديد،  بالعام  �ملجل�س 
للمجل�س  وم��ب��ارك��ة  م��وف��ق��ة  ب��د�ي��ة 
�أعمال  وج������دول  �جل��ل�����ش��ة  ه����ذه  يف 
�شعادة  هناأ  كما  متميز،  و�أد�ء  حافل 
�لدكتور عمر �لنعيمي بتعيينه �أمينا 
�جلل�شة  و���ش��ه��دت  للمجل�س.  ع��ام��ا 
ثاين  �ل��دك��ت��ور  ملعايل  ���ش��وؤ�ل  توجيه 
�أح���م���د �ل����زي����ودي وزي����ر �لتغري  ب���ن 
�لذي  �ل��ق��ر�ر  ح��ول  و�لبيئة  �ملناخي 
ب�شاأن  م����وؤخ����ر�  �ل��������وز�رة  �أ����ش���درت���ه 
�ل�شطحية  �الأ���ش��م��اك  �شيد  تنظيم 
�حلالق  بطريقة  �ل�شباك  بو��شطة 
ملعايل  �آخر  و�شوؤ�ل   ،“ �لتحويط   “
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزير  ح�شني ب��ن 
وجود  ع��دم  ح��ول  و�لتعليم  �لرتبية 
حكومية  وم��د�ر���س  در����ش��ي��ة  ف�شول 
�لطلبة  �أع��������د�د  ت�����ش��ت��وع��ب  ك���اف���ي���ة 
�مل��ت��ز�ي��د. ب��ع��د ذل���ك ن��اق�����س �ملجل�س 

بتعديل  �حت������ادي  ق���ان���ون  م�������ش���روع 
ب��ع�����س �أح����ك����ام �ل���ق���ان���ون �الحت�����ادي 
1992 ب�شاأن كلية  رقم /5/ ل�شنة 
�ل�����ش��رط��ة، ح��ي��ث ت��ل��ى ���ش��ع��ادة نا�شر 
تقرير  م��ل��خ�����س  �ل��ي��م��اح��ي  حم��م��د 
و�لد�خلية  �ل����دف����اع  �����ش����وؤون  جل��ن��ة 
�لقانون  م�شروع  ب�شاأن  و�خلارجية، 
عقدت  �للجنة  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و�ل���ذي 
�لقانون  م�شروع  ملناق�شة  �جتماعني 
 5 ب��ت��اري��خ  �مل��ج��ل�����س  �إىل  ورد  �ل����ذي 
م�شروع  وي��ه��دف   . 12--2019م 
�لنو�حي  م���ع���اجل���ة  �إىل  �ل���ق���ان���ون 
�لكلية  ب��ه��ي��ك��ل  �خل��ا���ش��ة  �الإد�ري��������ة 
تتنا�شب  ب��ح��ي��ث  �الإد�رة  وجم��ل�����س 
لتطوير  �حل��دي��ث��ة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
و�لتدريبية،  �الأك��ادمي��ي��ة  �جل��و�ن��ب 
وتعديل مدة �لد�ر�شة بكلية �ل�شرطة 
يف مرحلة �لبكالوريو�س �إىل ف�شول 
ترخي�س  مل���ع���اي���ري  وف����ق����ا  در�������ش�����ة 
�العتماد �الأكادميي، ومعاجلة و�شع 
طلبة كلية �ل�شرطة �لد�ر�شني حاليا 

�الأك����ادمي����ي �حلديث  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
و�لذين �شيتم تخرجهم يف �أو�ئل عام 
2020م، ومعاجلة و�شع �لد�ر�شني 
من خريجي �جلامعات و�لذين يتم 
بق�شد  �ل�����ش��رط��ة  ب��ك��ل��ي��ة  �إحل���اق���ه���م 
تخرجهم �شباط، ومعاجلة �الأو�شاع 
�ملالية �خلا�شة بكلية �ل�شرطة وبناء 
م��ع وز�رة  �الت��ف��اق عليه  م��ا مت  على 
�ملالية. ويف بند �لر�شائل �لو�ردة �إىل 
�ملجل�س �طلع �ملجل�س على ر�شالتني 
عبد�لرحمن  م��ع��ايل  م��ن  و�ردت�����ني 
ب��ن حم��م��د �ل��ع��وي�����س وزي���ر �ل�شحة 
ووقاية �ملجتمع وزير �لدولة ل�شوؤون 
�الأوىل  �الحت���ادي،  �لوطني  �ملجل�س 
قانون  م�شروع  مناق�شة  طلب  ب�شاأن 
�حت�������ادي ب�������ش���اأن “ �ل���ت���ع���اون���ي���ات “ 
ب�شاأن  و�لثانية  �ال�شتعجال،  ب�شفة 
قر�ر جمل�س �لوزر�ء ب�شاأن تو�شيات 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت������ادي حول 
يف  �ل��ع��دل  وز�رة  �شيا�شة   “ مو�شوع 

�شاأن مهنة �ملحاماة ».

�طلع  �ملكتب  و�رد من هيئة  بند  ويف 
�لطلب  ب�شاأن  م��ذك��رة  على  �ملجل�س 
�للجان  روؤ�����ش����اء  م���ن جل��ن��ة  �مل���ق���دم 
ومذكرة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  جل��ن��ة  ب�������ش���اأن 
�ملو�شوعات  تو�شيات  تقارير  ب�شاأن 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  للف�شل  �لعامة 
�ل�شوؤون  جلنة  تقرير   : وه��ي  ع�شر 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل���ب���ي���ئ���ي���ة ح�����ول ق����ر�ر 
تو�شيات  ب�������ش���اأن  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
ب�شاأن  �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شحة  وز�رة  �شيا�شة   “ م��و���ش��وع 
جلنة  وت��ق��ري��ر   ،“ �ملجتمع  ووق��اي��ة 
و�ل���رثوة  و�ل��ط��اق��ة  �لتقنية  ���ش��وؤون 
�لوزر�ء  جمل�س  ق��ر�ر  حول  �ملعدنية 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ت��و���ش��ي��ات  ب�����ش��اأن 
“ �شيا�شة  مو�شوع  ح��ول  �الحت���ادي 
“، وتقرير  وز�رة �لطاقة و�ل�شناعة 
و�لعمل  �الجتماعية  �ل�شوؤون  جلنة 
و�ل�����ش��ك��ان و�مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة حول 
قر�ر جمل�س �لوزر�ء ب�شاأن تو�شيات 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت������ادي حول 

تنمية  وز�رة  ���ش��ي��ا���ش��ة   “ م���و����ش���وع 
�مل��ج��ت��م��ع يف ����ش���اأن ب��ن��اء �الأ�����ش����رة “، 
�الإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  وتقرير 
و�الوق�������اف و�مل����ر�ف����ق �ل��ع��ام��ة حول 
قر�ر جمل�س �لوزر�ء ب�شاأن تو�شيات 
“ �شيا�شة  م��و���ش��وع  ح���ول  �مل��ج��ل�����س 
�الإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 
و�الأوقاف يف �شاأن �الإر�شاد و�لتوجيه 
. بعد ذلك عقد �ملجل�س �الجتماع   «
لل�شعبة  �لعمومية  للجمعية  �لثاين 
جل�شتها  يف  �الإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لعادي  �الن��ع��ق��اد  دور  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
�ل�شابع  �لت�شريعي  للف�شل  �الأول 
�ملجل�س  رئي�س  م��ع��ايل  و�أك���د  ع�شر. 

�لربملانية  �لدبلوما�شية  دور  �أهمية 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت��������ادي يف 
و�لدولية  �الإقليمية  �لتطور�ت  ظل 
ذل���ك من  ي�شتدعي  وم���ا  �مل��ع��ا���ش��رة، 
�شرورة �أن يكون هناك مو�قف قوية 

للدفاع عن ق�شايانا �لوطنية«.
�ملجموعات  ت�شكيالت  �ع��ت��م��اد  ومت 
�لربملانية  ل��ل�����ش��ع��ب��ة  �ل����ربمل����ان����ي����ة 
�لتي  �الن��ت��خ��اب��ات  ع��ق��ب  للمجل�س 
للجمعية  �الأوىل  �جلل�شة  يف  ج��رت 
�ل���ت���ي عقدت  ل��ل�����ش��ع��ب��ة،  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
ومت   ،2019 ن��وف��م��رب   14 ب��ت��اري��خ 
�الط���������الع ع���ل���ى ت�������ش���ك���ي���الت جل���ان 

�ل�شد�قة �لربملانية.

جلنة با�ست�ساري ال�سارقة تناق�س م�سروع قان�ن تنظيم الإدارة العامة للدفاع املدين

ال�طني الحتادي ي�افق على م�سروع قان�ن ب�ساأن كلية ال�سرطة

الأكالت ال�سعبية م�روث اأ�سيل يجذب زوار لي�ا الدويل 2020

ا�ستافدوا  طالبا   174
من م�سروع دار الرب 

لتحفيظ القراآن الكرمي
•• دبي - وام:

م�شروع  م��ن  ط��ال��ب��ا   174 ����ش��ت��ف��اد 
حتفيظ �لقر�آن �لذى نفذته جمعية 
�ملا�شي حيث  �ل��ع��ام  �ل��رب خ��الل  د�ر 
مت��ك��ن 18 ط��ال��ب��ا م��ن ح��ف��ظ كتاب 

�هلل عز وجل كامال .
وقال عبد �لعزيز �لكمايل مدير �إد�رة 
فرع �لطالب �لذكور يف م�شروع �لرب 
جمعية  يف  �لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ 
حقق  �ل��ق��ر�آين  �مل�شروع  �إن  �ل��رب  د�ر 
باقة  و�أط��ل��ق  �الإجن�����از�ت  جملة م��ن 
من �ملبادر�ت و�لفعاليات خالل �لعام 
����ش��ت��ف��اد من  ف��ي��م��ا   2019 �مل��ا���ش��ي 
�حللقات و�لدور�ت ع�شر�ت �لطالب 
��شافة �ىل تنظيم عدد من �مل�شابقات 

و�أحيا 19 ن�شاطا وفعالية .

•• دبي - وام:

تنظم جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
فعاليات  �لطبية  للعلوم  مكتوم  �آل 
لعلوم  �ل���ث���ام���ن  �ل���ع���رب���ي  �مل�����وؤمت�����ر 
�ل���ذي   2020 �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل����ور�ث����ة 
�إىل   19 �ل���ف���رتة م���ن  ي���ق���ام خ����الل 
رو�شة  فندق  يف  �جل���اري  يناير   20
وي��ن��اق�����س مو�شوع  ب��دب��ي،  �ل��ب�����ش��ت��ان 
�ل�شريري”  �جل���ي���ن���وم���ات  “علم 
�الأطباء  م��ن  نخبة  مب�شاركة  وذل��ك 
من  �جل��ي��ن��ات  بعلم  �ملتخ�ش�شني  و 
�لدكتور  و�أع��ل��ن   . و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
�ملركز  مدير  علي  �آل  طالب  حممود 
�أحد   - �جلينية  ل��ل��در����ش��ات  �ل��ع��رب��ي 
م���ر�ك���ز ج���ائ���زة �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية - عن 

رنا  ل��ل��دك��ت��ورة  حم��ا���ش��رة  ��شت�شافة 
�ل��دج��اين �خل��ب��رية �ل��ع��امل��ي��ة يف علم 
�لور�ثة و�جلينات من �الأردن بعنو�ن  
كيف ترى ماير�ه �جلميع ولكن تفكر 
فعاليات  خ���الل  �أح���د  يفكر  مل  ك��م��ا 
ي�شعى  �مل��رك��ز  �أن  �إىل  الف��ت��ا  �مل��وؤمت��ر 
حلقة  �أول  �ملحا�شرة  ه��ذه  جعل  �إىل 
�لعامة  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  م��ن  �شل�شلة  يف 
�لتي تهدف �إىل ت�شليط �ل�شوء على 
 . و�جل��ي��ن��وم  �لب�شرية  �ل���ور�ث���ة  ع��ل��م 
و  للباحثني  يتيح  �مل��وؤمت��ر  �إن  وق���ال 
�ملتخ�ش�شني من جميع �أنحاء �لعامل 
��شتعر��س �آخر �الأبحاث و�مل�شتجد�ت 
�لور�ثة  �ملتعلقة بعلم �جلينات وعلم 
�لنهو�س  ع��ل��ي  م��اي�����ش��ه��م  �ل��ب�����ش��ري 
�لعربي.  �لوطن  يف  �لعلمي  بالبحث 
م���ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل 

جلائزة  �لتنفيذي  �ملدير  �شوقات  بن 
للعلوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن 
�شمو  �إىل  و�لعرفان  بال�شكر  �لطبية 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
رئي�س  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم 
�شموه  متابعة  على  دبي  �شحة  هيئة 
�حلثيثة وحر�شه على دعم فعاليات 
ه���ذ� �حل����دث �ل��ع��ل��م��ي �ل��ه��ام موؤكد� 
�لور�ثة  ل��ع��ل��وم  �ل��ع��رب��ي  �مل���وؤمت���ر  �أن 
�ل�شبع  دور�ت���ه  م��د�ر  وعلي  �لب�شرية 
�ل�شابقة �أ�شبح من�شة فريدة لتبادل 
�خلرب�ت بني �ملتخ�ش�شني يف جمال 

�لور�ثة �لب�شرية.
�أن �جل��ائ��زة دع��م��ت م�شرية  و�أو���ش��ح 
ل��ل��در����ش��ات �جلينية  �ل��ع��رب��ي  �مل��رك��ز 
وكافة   2003 ع�����ام  ن�������ش���اأت���ه  م���ن���ذ 
�شمو  توجيهات  على  ب��ن��اء  فعالياته 

�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
م����ن خ�����الل ت�����ش��ل��ي��ط �ل�������ش���وء على 
ك���ل م��اه��و ج��دي��د وم��ت��ط��ور ملو�كبة 
�لعلوم  �مل��ت��الح��ق يف جم���ال  �ل��ت��ق��دم 
�لقطاع  يف  �لعاملني  ورف��د  �جلينية 
�ل��ت��ط��ور�ت. ويناق�س  ب��اآخ��ر  �ل��ط��ب��ي 
لعلوم  �ل���ث���ام���ن  �ل���ع���رب���ي  �مل�����وؤمت�����ر 
�جلينومات  علم  �لب�شرية  �ل��ور�ث��ة 
حماور  خم�شة  خالل  من  �ل�شريري 
ت�شل�شل  حت��دي��د  تت�شمن  رئ��ي�����ش��ي��ة 
�حل��م�����س �ل���ن���ووي ب��ت��ق��ن��ي��ات �جليل 
�لع�شبي  �لتطور  و�أم��ر����س  �جلديد 
و�الأمر��س �ال�شتقالبية و�لت�شوهات 
�ل�شكانية  و�جل��ي��ن��وم��ي��ات  �خل��ل��ق��ي��ة 
ب��االأم��ر����س. ك��م��ا �شتقام  وع��الق��ت��ه��ا 
 17 ي��وم��ي  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  �شمن 
تناق�س  ع��م��ل  ور����ش���ة  ي��ن��اي��ر  و18 

حتليل �لبيانات �جلينومية الإكت�شاف 
�جلينات وتف�شري متغري�تها بالتعاون 
مع �ملدر�شة �الأوروبية للطب �لور�ثي 
وذل����ك يف ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن ر��شد 
للطب و�لعلوم �ل�شحية مبدينة دبي 

�لطبية.

حمدان الطبية تنظم امل�ؤمتر العربي الثامن لعل�م ال�راثة الب�سرية 19 يناير

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2020/106(
�ملنذر : بنك م�شر )فرع �ل�شارقة( 

بوكالة �ملحامي خليفة بن هويدن �لكتبي 
�ملنذر �ليه : �ل�شيد/ فوؤ�د �شامي حجار 

بهذ� ن�شدر لكم هذ� �الإنذ�ر ل�شد�د  �ملبلغ �ملرت�شد على ذمتك وقدره )450( درهم 
عن كل �شنة منذ تاريخ ١999/١2/8 مع �لفو�ئد �ملرتتبة عليه حتى تاريخ �ل�شد�د 
�لتام ، كما نخطركم باحل�شور لفتح �خلز�نة و�إفر�غ حمتوياتها ومنهلكم ١5 يوم 
من تاريخ ن�شر هذ�  �الإنذ�ر ل�شد�د �ملبلغ �مل�شتحق و�حل�شور ، و�إال �شنمار�س حقوقنا 

يف �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �أمام �ملحاكم يف �لدولة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لك�شندر�   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�شارلو�س مانار�جن ، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A2707727P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0526901286

فقدان ج�از �سفر
حممد   �بر�هيم  �ملدعو/  فقد 
م�شر   ، زع�����ري  ع��ب��د�مل��ط��ل��ب 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )A15932662(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �مل�شرية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان ج�از �سفر

ف�������ق�������د �مل��������دع��������و/�مي��������ب��������ت 
�ثيوبيا   ، ن��ي��ج��ا���س  ج���ريم���ا 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP3687167(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان ج�از �سفر
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البنك الوطني الإيراين فروع الإمارات العربية املتحدة
الك�سوف املالية تقرير مراجع احل�سابات 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2018

BANK MELLI IRAN 
بنــــك مّلــــي اإيــــران

تقرير مراجع احل�سابات امل�ستقل اىل 
جمل�س اإدارة البنك الوطني الإيراين 

فروع الإمارات العربية املتحدة 
تقرير عن مراجعة الك�سوف املالية

ك�سف املركز املايل حتى 31 دي�سمرب 2018

ك�سف الأرباح اأو اخل�سائر والإيرادات ال�ساملة 
الأخرى ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

ك�سف بتغريات راأ�س املال ال�سهمي ال�سنة 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

ك�سف التدفقات النقدية ال�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2018

 إن�آر�دو����وشر�اه�محاسبون�قانونيون 
 الدولية�عضو��شركة�دي�إف��ي

 

 البنك�الوط���إلايرا�ي�مجلس�إدارةتقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�إ���
 

 البنك�الوط���إلايرا�ي
 إلامارات�العر�ية�املتحدةفروع�

 تقر�ر�عن�مراجعة�الكشوف�املالية
 رأيال

،�٢٠١٨د�سم����٣١ح����املركز�املا��ال����شمل�كشف�)�"البنك("�)فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة(�لبنك�الوط���إلايرا�يللقد�قمنا�بمراجعة�الكشوف�املالية�
� �ألا أو�ا��سائر�و�ر�احألا وكشف �الشاملة ��خرى إلايرادات ��غ��ات �الس���وكشف �املال �و �رأس �التار�خ �ذلك ��� �املن��ية �للسنة �النقدية �التدفقات وموجز�كشف

 .٥٩إ����٤لكشوف�املالية�الواردة����الصفحات�من�مرفقة�با�أخرى ومالحظات�تفس��ية��لسياسات�املحاس�ية�ال�امةا
وأدائه�املا���وتدفقاته�النقدية�للسنة��٢٠١٨د�سم����٣١ملا���ح���ا�البنكومركز�ومن�وج�ة�نظرنا،�تبدو�الكشوف�املالية�املرفقة�جيدة�من�جميع�النوا���املادية�

 ا��.امل�بالغاملن��ية����ذلك�التار�خ�متوافقة�مع�املعاي���الدولية�لإل 
 أساس�الرأي

�للمل �وأو��نا�قد�أجر�نا�مراجعتنا�وفًقا ال��اماتنا�بموجب��ذه�املعاي������قسم�"مسؤوليات�ُمراجع�ا��سابات�عن�مراجعة�عاي���الدولية�ملراجعة�ا��سابات.
.�ونحن�قد�باإلمارات�العر�ية�املتحدةذات�الصلة�بمراجعتنا�للكشوف�املالية�للمتطلبات�ألاخالقية�وفًقا��البنكالكشوف�املالية"�من�تقر�رنا.�فنحن�مستقلون�عن�

 وفًقا�ل�ذه�املتطلبات.�ونرى�أن�أدلة�املراجعة�ال���حصلنا�عل��ا��افية�ومناسبة�كأساس�نب���عليه�رأينا.ألاخالقية�أوفينا�بال��اماتنا�
 التأكيد�ع���املسائل�الرئ�سية

 رأينا:��ش���إ���ما�ي��،�دون�تحفٍظ�ع��
 من�املالحظات�املرفقة�بالكشوف�املالية:�٣٣كما�أو��نا����املالحظة�

أغسطس��٦الصادر�بتار�خ��١٣٨٤٦ألاجن�ية�التا�ع�لوزارة�ا��زانة�بالواليات�املتحدة�إ���إعادة�فرض�قيود�بموجب�ألامر�التنفيذي��صول عِمد�مكتب�مراقبة�ألا .�١
البنك�الوط���إلايرا�ي.�وترى�إدارة�البنك�أن�مثل��ذه�القيود�ال�تؤثر�تأث�ً�ا�جو�رً�ا�ع���قدرة�إلايرانية�وألافراد�إلايراني�ن،�بما����ذلك��التع����عض�آلا�٢٠١٨

 البنك�ع���الاستمرار�كم�شأة�عاملة.
،�فقد�حظرت�جمعية�الاتصاالت�املالية�العاملية�ب�ن�البنوك�لعدة�قيود�ألاجن�ية�صول ،�و�اإلضافة�إ���إعادة�فرض�مكتب�مراقبة�ألا ٢٠١٨و���نوفم���من�عام�.�٢

 البنك�إلايرا�ي�من�الوصول�إ���الشبكة�العاملية�لنظام�تبادل�الرسائل.
ش�ل�رئ�����مع�ه�يتعامل��وترى�إدارة�البنك�أنه�بما�أن�البنك�لم�يكن�لديه�معامالت�/�عالقات�مع�أٍي�من�البنوك����الدول�املذ�ورة�أعاله�لف��ة�زمنية�طو�لة�وأن

ة�العاملية�لنظام�ام�الشبكالبنوك�إلايرانية�ال���تمتلك�ترت�بات�اتصال�خاصة�فيما�بي��ا،�فإن�أ�شطة�العمل�بالبنك�لم�تتأثر�تأثًرا�كب�ً�ا��عدم�قدرته�ع���استخد
ة�شرعية�وموثوقة�ومواصلة�أ�شطة�ألاعمال�بما����ذلك�تبادل�الرسائل.�و�كذا�وملواج�ة��ذا�ألامر،�تب���البنك�تداب���لضمان�نقل�الرسائل�دون�انقطاع�و�صور 

 تحو�ل�ألاموال.
وزارة�التا�ع�لألاجن�ية��صول قيود�أخرى�قد�يفرض�ا�مكتب�مراقبة�ألا لية�املحتملة�للقيود�ا��الية�وأية�آلاثار�املستقب�ع�ن�الاعتبار�املالية�لم�تأخذ��ذه�الكشوف�

 .أخرى دول�تفرض�ا�ا��زانة�بالواليات�املتحدة�والقيود�ال���قد�
 الكشوف�املالية�وامل�لف�ن�بحوكمة�مسؤوليات�إلادراة�

�أح�امو �٢٠١٥لعام��٢والقانون�الاتحادي�إلامارا�ي�رقم�املا����بالغالدولية�لإل ية�بطر�قة�مناسبة�وفًقا�للمعاي���تتحمل�إلادارة�مسؤولية�إعداد�وعرض�الكشوف�املال
 ال��و�ر�أو�ا��طأ.بالرقابة�الداخلية�ال���ترا�ا�إلادارة�ضرور�ة�لتمك�ن�إعداد�الكشوف�املالية�ا��الية�من�ألاخطاء�املادية،�سواء�
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ع���الاستمرار�كم�شأة�عاملة�والكشف،�حسب�الاقتضاء،�عن�املسائل�املتعلقة�بامل�شأة��البنكوعند�إعداد�الكشوف�املالية،�تتحمل�إلادارة�مسؤولية�تقييم�قدرة�
ا�بديل�واق�������ذا�الشأن�ع���وجه�أو�وقف�العمليات�أو�لد���البنكإلادارة��ع��م�إما�تصفية�ما�لم�تكن�العاملة�واستخدام�ألاساس�املحاس���للم�شأة�العاملة�

 ا��صوص.
 

 .للبنك�املا���بالغإلا إلاشراف�ع���عملية�و�تحمل�امل�لفون�با��وكمة�مسؤولية�
 مسؤوليات�ُمراجع�ا��سابات�تجاه�مراجعة�الكشوف�املالية�

ة�عن�ال��و�ر�أو�ا��طأ،�وإصدار�تقر�ر�ُمراجع�ا��سابات�الذي�تتمثل�أ�دافنا����التأكد�من�خلو�الكشوف�املالية��ش�ٍل�ك���من�ألاخطاء�املادية،�سواء�الناتج
دائًما�سوف�تك�شف�وفًقا�ملعاي���املراجعة�الدولية�تمت�،�لكنه�ل�س�ضماًنا�بأن�املراجعة�ال���التأكد�املعقول��و�مستوى�رفيع�من�التأكديتضمن�رأينا.�وُ�عت���

و�ش�ٍل��ش�ل�فردي�أو�ك���املمكن�ومن�املتوقع�أن�تؤثر�ن�ال��و�ر�أو�ا��طأ�و�عت���مادية�إذا��ان�من�عو�مكن�أن�ت�شأ�ألاخطاء��.���حال�وجود�اادية�املخطاء�ألا 
 �ذه�الكشوف�املالية.�ت�إلاقتصادية�ال���يتخذ�ا�مستخدمو معقول�ع���القرارا

 كما�أننا:ملعاي���املراجعة�الدولية،�كجزء�من�املراجعة�وفًقا�نحن�نمارس�التقدير�امل���ونبقي�ال�شكك�امل���

تلك�حسب�تصميم�وتنفيذ�إجراءات�املراجعة�نقوم�بال��و�ر�أو�ا��طأ،�و ��انت�ناتجة�عن�لكشوف�املالية،�سواءً بانحدد�ونقيم�مخاطر�ألاخطاء�املادية�-
أن�و�ر�أك���من�احتمال��أ�مادي�ناتج�عن�ال�عدم�اك�شاف�أي�خطإن�خطر�رأينا.�لنب���عل��ا��افية�ومناسبة�ونحصل�ع���أدلة�مراجعة�املخاطر،�

 ،�ألن�ال��و�ر�قد�يتضمن�التواطؤ�أو�إلاغفال�املتعمد�أو�التحر�ف�أو�تجاوز�الرقابة�الداخلية.غ���متعمد�خطأي�ون�ناتًجا�عن�

جراءات�املراجعة�املناسبة�لتلك�الظروف،�ولكن�ل�س�لغرض�التعب���إل تصميم�وضع�الرقابة�الداخلية�ذات�الصلة�باملراجعة�من�أجل�توصل�إ���ف�م�ن-
 .للبنكعن�رأي��شأن�فعالية�الرقابة�الداخلية�

 إلادارة.من�جانب�ذات�الصلة�إلافصاح�التقديرات�املحاس�ية�وعمليات�ومدى�قبول�دى�مالءمة�السياسات�املحاس�ية�املتبعة�نضع�تقييًما�مل-

ما�إذا��ان�و ،�املقدمة�لناأدلة�املراجعة�وما�إذا��انت�قائمة�ع���،�امل�شأة�العاملة�املحاس���املستمردارة�ألساس��ست�تج�مدى�مالءمة�استخدام�إلا -
إذا�خلصنا�و ع���الاستمرار�كم�شأة�عاملة.��البنكقدرة�مع���تلقي�بظالٍل�من�الش�ل��ناك�عدم�يق�ن�جو�ري�يتعلق�باألحداث�أو�الظروف�ال���قد�

ذات�الصلة�����عمليات�إلافصاحإ���ا��اص�بنا����تقر�ر�مراج���ا��سابات�بلفت�الان�باه�م�اليق�ن�ا��و�ري،�فنحن�مطالبون�إ���وجود�حالة�من�عد
�إ���أدلة�املراجعة� �و�س�ند�است�تاجاتنا ��انت��ذه�العمليات�غ����افية. �إذا �الكشوف�املالية�أو��عديل�رأينا ح���تار�خ�تقر�ر�مراج���املقدمة�إلينا

 .عن�الاستمرار�كم�شأة�عاملة�البنكا��سابات.�ومع�ذلك،�قد�تؤدي�ألاحداث�أو�الظروف�املستقبلية�إ���توقف�

����ذلك�العام�العرض�نقيم�- �إلافصاحللكشوف�املالية�و�ي�ل�ا�ومحتوا�ا،�بما ��انت�الكشوف�املالية�تمثل�عمليات �إذا الت�وألاحداث�املعام،�وما
 مناسًبا.ية�بطر�قة�تحقق�عرًضا�ألاساس

أوجه�نوع�من�بما����ذلك�أي�،�أخرى من�ب�ن�أموٍر�للمراجعة�وتوقي��ا�ونتائج�املراجعة�ال�امة،�املُزمع�النطاق��شأن��ا��وكمةامل�لف�ن�بنتواصل�مع�
 ���الرقابة�الداخلية�ال���نحدد�ا�أثناء�مراجعتنا.الكب��ة�قصور�ال

 خرى والتنظيمية�ألا �تقر�ر�عن�املتطلبات�القانونية
 نقرر�ما�ي��:،�٢٠١٥)�لعام�٢وفًقا�ملا�يقتضيه�القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(

 ؛���جميع�املعلومات�ال���اعت��نا�ا�الزمة�ألغراض�مراجعتناحصلنا�علقد�.1

 ؛٢٠١٥لعام��٢رقم��يإلامارا�القانون�الاتحادي����السار�ة��ح�املأل �املاديةنواح��ا�جميع�،�حيث�امتثلت����للبنكالكشوف�املالية�تم�إعداد�.2

 ؛مع�ا�البنك��الت�وتتوافق�،�دفاتر�املحاس�ية�املناسبةالب�البنكأمسك�.3

 ؛ألطراف�ذات�الصلة،�والشروط�ال���تم�بموج��ا�إجراؤ�اادية�لاملعامالت�املعن��للبنكالكشوف�املالية�من��٧تكشف�املالحظة�رقم�.4
 

 التالية�الصفحة���)�املتحدة�العر�ية�الامارات�أفرع(�الايرا�ي�الوط���بالبنك�ا��اص�املستقل�ن�املراجع�ن�تقر�ر �ي�بع
 
 

 )املتحدة�العر�ية�الامارات�أفرع(�الايرا�ي�الوط���بالبنك�ا��اص�املستقل�ن�املراجع�ن�تقر�ر �تا�ع
 

أًيا�من��٢٠١٨د�سم����٣١خالل�السنة�املالية�املن��ية�����قد�ان��ك�البنكلنا،�لم�يلفت�ان�با�نا�أي����ء�يجعلنا��عتقد�أن�املقدمة�بناًء�ع���املعلومات�.5

املا����ع���مركزهسلًبا�يؤثر�قد�بما�و�عديال��ا��١٩٨٠لعام��١٠والقانون�الاتحادي�رقم��٢٠١٥لعام��٢���القانون�الاتحادي�إلامارا�ي�رقم�السار�ة��ح�امألا 

 و�/�أو�نتائج�معامالته.

 

 (توقيع�بخط�اليد)

 وقعه:

 كيناري�را�ول�دو����باكول�غاند��

 شر�ك

 بإن�آر�دو����وشر�اه

 ٨٤٠رقم�ال��ل�

 ختم�إن�آر�دو����وشر�اه�محاسبون�قانونيون//

 

 د�ي،�إلامارات�العر�ية�املتحدة

 ٢٠١٩س�تم����١٨التار�خ:�

  

 البنك�الوط���إلايرا�ي
 إلامارات�العر�ية�املتحدةفروع�

 
 كشف�املركز�املا��

 ٢٠١٨د�سم����٣١ح���
 يتم�التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ي

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ املالحظات صول ألا 
    (ُمعاد�البيان)  

٠١/٠١/٢٠١٧ 
    (ُمعاد�البيان)  

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

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

     صول ألا 
 ٣٬٥٠١٬٩٦٤ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٦ النقدية�وألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٬٠٧٣٬٤١٧ ١٬٢١٠٬٨٥١ ٢٬٢١٢٬١٥٨ ت٧ الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�من�املقر�
 ١٬٨٢٨٬٦٥١ ١٬١٢٥٬٧١٠ ١٬٠٤٨٬٩٥٠ أ٨ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٣٬٨٩٢٬٦٩٢ ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ ٩ والسلفالقروض�
 ١٥٬٥٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠  قبول�العمالء

 ٣٥٠٬٢٨٦ ٨٠٧٬٤٣٥ ٤٨١٬١٤٧ ١٠ ألاخرى �صول ألا 
            ٤٬٣٢٤          ٣٬٣٧٣              ٨٨٧ ١١ واملعدات�التاملمتل�ات�وآلا

 ١٠٬٦٦٦٬٨٣٤ ٩٬٥٧٦٬٢٨٢ ٧٬٤٦٧٬٦٧٣  صول إجما���ألا 
     الس�مي�رأس�املالا��صوم�و 

     ا��صوم
 ٣٬١٢٢٬١٨٠ ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٩٣٥٬٩١٦ ب٨ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٢٬٥٣٦٬٥٣٦ ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ١٢ ودا�ع�العمالء
 ٨٤٨٬٩٥٧ ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ٨٣٦٬٩٧٥ ث٧ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ١٥٬٥٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠  قبول�العمالء
    ١٧١٬١٠٤        ٧٤١٨٧٬     ١٠١٬٩٠٣ ١٣ ا��صوم�ألاخرى 

 ٦٬٦٩٤٬٢٧٧ ٥٬٥٥٤٬٨٩٣ ٣٬٧١٨٬٨٨٧ (أ) إجما���ا��صوم
     رأس�املال�الس�مي

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ أ١ رأس�املال�املخصص
 ٤٣٨٬٩٤٣ ٤٤٣٬٨٢٦ ٤٤٣٬٩٣٠ ٢١ الاحتياطي�القانو�ي
    ٢٬٥٣٣٬٦١٤ ٢٬٥٧٧٬٥٦٣ ٢٬٣٠٤٬٨٥٦  ألار�اح�غ���املوزعة

    ٣٬٩٧٢٬٥٥٧ ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٣٬٧٤٨٬٧٨٦ (ب) إجما���رأس�املال�الس�مي
 ١٠٬٦٦٦٬٨٣٤ ٩٬٥٧٦٬٢٨٢ ٧٬٤٦٧٬٦٧٣ (أ�+�ب) إجما���ا��صوم�ورأس�املال�الس�مي

 
أننا�كذلك�ال����س�ند�إل��ا.�ونؤكد�التقديرات�،�بما����ذلك�اختيار�السياسات�املحاس�ية�وإصدار�نتحمل�مسؤولي��اونؤّكد�أننا��الكشوف�املاليةنوافق�ع����ذه�

 ��ا.جميع�ال��الت�واملعلومات�املحاس�ية�ذات�الصلة�وفرنا�
 ؛نيابًة�عن�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�ووقع�عل��ا�٢٠١٩س�تم����١٨بتار�خ��٦٠إ����٤���الصفحات�من�الواردة��تم�اعتماد�الكشوف�املالية

 
 (توقيع�بخط�اليد)  (توقيع�بخط�اليد)

 املدير�إلاقليمي
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة –البنك�الوط���إلايرا�ي�

 املدير�إلاقليمي�للشؤون�املالية 
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة –البنك�الوط���إلايرا�ي�

  

 البنك�الوط���إلايرا�ي
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة

 
 

 خرى أو�ا��سائر�وإلايرادات�الشاملة�ألا �ر�احكشف�ألا 
 

 ٢٠١٨د�سم����٣١:����السنة�املن��ية
 يتم�التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ي

 
 �٠١/٠١/٢٠١٨ الحظاتامل 

 إ��
�٣١/١٢/٢٠١٨ 

٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ��
�٣١/١٢/٢٠١٧ 

   
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 (ُمعاد�البيان)
 إلامارا�يبالدر�م��٠٠٠

 ٣٦٢٬٣٢٠ ٣٧٧٬٧١٣ ١٤ إيرادات�الفوائد
        )٩٣٬١١٣( )٥٩٬٢٢٩( ١٥ نفقات�الفوائد

 ٢٦٩٬٢٠٧ ٣١٨٬٤٨٤  صا���إيرادات�الفوائد
 ٢٥٬١٣٤ ٧٬١٨٠ ١٦ صا���إيرادات�الرسوم�والعموالت

 ٩٬٤٤٤ ٣١٬٩٤٠ ١٧ إلايرادات�ألاخرى 
 )٦٦٬٠٢٧( )١٠٩٬١١٨( ١٨ النفقات�العامة�والنفقات�إلادار�ة

 )١٩١٬٩٩٨( )١٨٧٬٩٦٥( ١٩ صا���خسائر�الاضمحالل�باألصول�املالية
 ٤٥٬٧٦٠ ٦٠٬٥٢١  ألار�اح�قبل�دفع�الضرائب
                    ٣٬٠٧٢ )٥٩٬٤٨٦( ٢٠ الضرائب�املفروضة�بالسنة

 ٤٨٬٨٣٢ ١٬٠٣٥ (أ) أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب
 ٠ ٠  تص�يف�ا�ضمن�كشف�ألار�اح�أو�ا��سائريتم�إعادة�البنود�ال���لن�
يتم�إعادة�تص�يف�ا�الحًقا�ضمن�كشف�ألار�اح�أو�البنود�ال���قد�

 ا��سائر
 ٠                    ٠                          

              ٤٨٬٨٣٢           ١٬٠٣٥ (ب) إجما���إلايرادات�الشاملة�بالسنة
    الضرائب�إ��:ُ�عزى�ألار�اح��عد�دفع�

 ٤٨٬٨٣٢ ١٬٠٣٥  املقر�الرئ�����للبنك
                                ٠                     ٠  امل�يمنةالفوائد�غ���

          ٤٨٬٨٣٢           ١٬٠٣٥ (أ) 
    ُ�عزى�إجما���إلايرادات�الشاملة�إ��:

 ٤٨٬٨٣٢ ١٬٠٣٥  املقر�الرئ�����للبنك
                    ٠                   ٠  امل�يمنةالفوائد�غ���

        ٤٨٬٨٣٢          ١٬٠٣٥ (ب) 
 ووقع�عل��ا�نيابًة�عن�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة؛�٢٠١٩س�تم����١٨بتار�خ��٦٠إ����٤تم�اعتماد�الكشوف�املالية�الواردة����الصفحات�من�

 
 (توقيع�بخط�اليد)  (توقيع�بخط�اليد)

 املدير�إلاقليمي
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة –البنك�الوط���إلايرا�ي�

 املدير�إلاقليمي�للشؤون�املالية 
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة –البنك�الوط���إلايرا�ي�

 .٣إ����١تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�وارد�بالصفحات�من�
 

 البنك�الوط���إلايرا�ي

 املتحدة�فروع�إلامارات�العر�ية

 

 رأس�املال�الس�ميكشف�بتغ��ات�

 

 ٢٠١٨د�سم����٣١:����السنة�املن��ية

 يتم�التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ي

 الرئ����)�البنك�مقر ����(متاح

رأس�املال� 
�الس�مي

 املخصص

الاحتياطي�

(ُمعاد��القانو�ي

 البيان)

�ألار�اح�غ���املوزعة

 (ُمعادة�البيان)

 إلاجما��

بالدر�م��٠٠٠ 
 إلامارا�ي

بالدر�م��٠٠٠
 إلامارا�ي

بالدر�م��٠٠٠
 إلامارا�ي

بالدر�م��٠٠٠
 إلامارا�ي

 ٣٬٧٩٠٬٧٢٤ ٢٬٣٦٩٬٩٦٤ ٤٢٠٬٧٦٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٦د�سم����٣١الرصيد�ح���

 ١٨١٬٨٣٣ ١٨١٬٨٣٣ ٠ ٠ )٢٣ت��يح�ألاخطاء�(راجع�املالحظة�

                  ٠    )١٨٬١٨٣(   ١٨٬١٨٣                     ٠ )٢٣املالحظة�التحو�ل�إ���الاحتياطي�القانو�ي�(راجع�

 ٣٬٩٧٢٬٥٥٧ ٢٬٥٣٣٬٦١٤ ٤٣٨٬٩٤٣ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ (ُمعاد�البيان)�٢٠١٧يناير��١الرصيد�ح���

 ٤٨٬٨٣٢ ٤٨٬٨٣٢ ٠ ٠ (ُمعادة�البيان)�أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب

                    ٠                   ٠                 ٠                    ٠ إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�بالسنة
 ٤٨٬٨٣٢ ٤٨٬٨٣٢ ٠ ٠ إجما���إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�بالسنة

                    ٠        )٤٬٨٨٣(        ٤٬٨٨٣                      ٠ التحو�ل�إ���الاحتياطي�القانو�ي�(ُمعاد�البيان)
 ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٢٬٥٧٧٬٥٦٣ ٤٤٣٬٨٢٦ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ (ُمعاد�البيان)�٢٠١٧د�سم����٣١الرصيد�ح���
(راجع��٢٠١٨يناير��١ح����٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل تأث���اعتماد�

 أ(ك))٢املالحظة�
٢٧٣٬٦٣٨( )٢٧٣٬٦٣٨(                ٠                     ٠( 

 ٣٬٧٤٧٬٧٥١ ٢٬٣٠٣٬٩٢٥ ٤٤٣٬٨٢٦ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ (ُمعاد�البيان)�٢٠١٨يناير��١الرصيد�ح���
 ١٬٠٣٥ ١٬٠٣٥ ٠ ٠ أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب

                     ٠                    ٠                ٠                     ٠ إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�بالسنة
 ١٬٠٣٥ ١٬٠٣٥ ٠ ٠ إجما���إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�بالسنة

                     ٠              )١٠٤(           ١٠٤                   ٠ التحو�ل�إ���الاحتياطي�القانو�ي
 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦ ٢٬٣٠٤٬٨٥٦ ٤٤٣٬٩٣٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���

 

 البنك�الوط���إلايرا�ي  
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة

 
 كشف�التدفقات�النقدية

 
 ٢٠١٨د�سم����٣١:����السنة�املن��ية

 التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ييتم�
 

 �٠١/٠١/٢٠١٨ املالحظات 
 �إ��
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 

 ٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 (ُمعادة�البيان)
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  
     .�التدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�ال�شغيلية١

 ٤٥٬٧٦٠  ٦٠٬٥٢١  الضرائبأر�اح�السنة�قبل�دفع�
     �سو�ات�إلايرادات�والنفقات�غ���النقدية:

 ٢٬٧٢٣  ٢٬٦٥٦ ١١ إ�الك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
 ١٬٢٨٢  ١٬٤٢٠ ١٣ مخصص�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن

 ١٩١٬٩٩٧  ١٨٧٬٩٦٥ ١٩ خسارة�الاضمحالل�باألصول�املالية
              ٢٤١٬٧٦٢  ٢٥٢٬٥٦٢ 

     التغ��ات����ألاصول�وا��صوم�ال�شغيلية
�املركزي� �البنك �لدى �القانونية �الودا�ع �(انخفاض) /� ز�ادة

 باإلمارات�العر�ية�املتحدة
٩٣٬٨١٥(  ٩٦٬١١٢ ٦( 

 )١٣٧٬٤٣٤(  )١٬٠٠١٬٣٠٧( ت٧ ز�ادة�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٧٠٢٬٩٤١  ٧٦٬٧٦٠ أ٨ انخفاض�املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٤٤٤٬٧٠٧  ١٣٢٬٢٩٢ ٩ انخفاض�القروض�والسلف
 )٤١٤٬٧٠٦(  ٢٩٠٬٠٧١ ١٠ انخفاض�/�(ز�ادة)�ألاصول�ألاخرى 
 )١٬٣٨٥٬١٠٧(  )٨٠١٬١٥٧( ب٨ انخفاض�املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 )٦٧٬٨٥٠(  )٦٢٤٬٥٩٣( ١٢ انخفاض�ودا�ع�العمالء
 ١٬٥٦٨  )٦١٬٧٣٣( ث٧ ا��ارجية(انخفاض)�/�ز�ادة�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�

 )٧٦٬٧٨٦(  ٧٬٤٢٧ ١٣ ز�ادة�/�(انخفاض)�ا��صوم�ألاخرى 
 )٧٨٤٬٧٢٠(  )١٬٦٣٣٬٥٦٦(  النقدية�املستخدمة����عمليات�ال�شغيل
 )٥٨٦(  )٥٤٩( ١٣ م�افآت���اية�ا��دمة�املدفوعة�للموظف�ن

 )٤٦٬٧١١(  )٥٥٬٧٤١( ٢٠ الضرائب�املدفوعة
 )٨٣٢٬٠١٧(  ١٬٦٨٩٬٨٥٦  املستخدمة����ألا�شطة�ال�شغيليةصا���النقدية�

     .�التدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�الاس�ثمار�ة٢
 )١٬٧٧٢(  )١٧٠( ١١ شراء�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 )١٬٧٧٢(  )١٧٠(  النقدية�املستخدمة����ألا�شطة�الاس�ثمار�ة
     .�التدفقات�النقدية�من�أ�شطة�التمو�ل٣

 ٤٠٣٬٨٦٨  )٣٥٥٬٦٨٥( ث٧ (انخفاض)�/�ز�ادة�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٤٠٣٬٨٦٨  )٣٥٥٬٦٨٥(  النقدية�(املستخدمة���)�/�التدفق�من�أ�شطة�التمو�ل

 )٤٢٩٬٩٢١(  )٢٬٠٤٥٬٧١١( )٣+٢+١( انخفاض�صا���النقدية�والنقدية�املعادلة
�الرا�عة� السنةالنقدية�والنقدية�املعادلة����بداية� (املالحظة

 )٢٢رقم�
�٣٬٣٦١٬٧٤١  ٢٬٩٣١٬٨٢٠ 

�الرا�عة� النقدية�والنقدية�املعادلة������اية�السنة (املالحظة
 )٢٢رقم�

٢٬٩٣١٬٨٢٠                                    ٨٨٦٬١٠٩                        

     معلومات�إضافية�عن�كشف�التدفقات�النقدية
     النقدية�ال�شغيلية�من�الفوائد:التدفقات�

                           ١١٦٬٣٧٤                                       ٦٢٬٦٤٢  الفوائد�املدفوعة
                           ١٧٤٬٧١١                                    ٠١٨٬٤٧٤  الفوائد�املستلمة

 

املالحظات املرفقة بالك�سوف املالية 
ال�سنة املنتهية يف:31 دي�سمرب 2018

 البنك�الوط���إلايرا�ي

 إلامارات�العر�ية�املتحدة�فروع
 

 املالحظات�املرفقة�بالكشوف�املالية
 

 ٢٠١٨د�سم����٣١:����السنة�املن��ية

 يتم�التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ي
 

 .�معلومات�عامة�١

 أ.�الوضع�القانو�ي�

و�عمل�البنك����إلامارات�العر�ية�املتحدة�باألعمال�املصرفية�التجار�ة�مملوً�ا�بال�امل����ومة�ا��م�ور�ة�إلاسالمية�إلايرانية.�")�البنك("�البنك�الوط���إلايرا�يعد��ُ 

 السبعة�التالية�(ُ�شار�إل��ا�مجتمعًة�باسم�"البنك"):ع���فروعه�

دائرة�التنمية�الاقتصادية،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ�الصادرة�عن��٢٠٢٢١٢الدفع�باملنطقة�ا��رة�بجبل�ع��)،�ورخصته�رقم�.�الفرع�الرئ��������د�ي�(و�شمل�مكتب�١

٠١/٠١/١٩٧٠. 

 .٠١/٠١/١٩٧٢الصادرة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ��٢٠٨٨٢٧فرع�بر�د�ي�ورخصته�رقم�.�٢

 .١٠/٠٤/١٩٩٠ة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ�الصادر �CN-1002022.�فرع�أبوظ���ورخصته�رقم�٣

 .١٩/٠١/١٩٧١الصادرة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ��CN-1004580ورخصته�رقم��الع�نفرع�.�٤

 .١٤/٠٨/١٩٧٥بتار�خ�ح�ومة�الشارقة�الصادرة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،��١٢٦٣٤فرع�الشارقة�ورخصته�رقم�.�٥

 .٠٧/٠٢/١٩٨٧الصادرة�عن�ح�ومة�الفج��ة�بتار�خ��٥٠٠٦٢فرع�الفج��ة�ورخصته�رقم�.�٦

 .٢٤/٠٩/١٩٧٨بتار�خ�ح�ومة�رأس�ا��يمة�الصادرة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،��١٢٣٢٠فرع�رأس�ا��يمة�ورخصته�رقم�.�٧

 ،�شارع�ب���ياس،�ديرة�د�ي،�إلامارات�العر�ية�املتحدة.١٨٩٤العر�ية�املتحدة:�مب���البنك�الوط���إلايرا�ي،�ص.ب�رقم:��عنوان�املكتب�إلاقلي���للبنك����إلامارات

 املقر�الرئ�����للبنك����ط�ران،�ا��م�ور�ة�إلاسالمية�إلايرانية.

وا��صوم�ا��اصة�باملقر�الرئ�����والفروع�ألاخرى��صول املعامالت�وألا باست�ناء��افة��عكس��ذه�الكشوف�املالية�أ�شطة�البنك����إلامارات�العر�ية�املتحدة�فقط�

 للبنك.

 مليون�در�م�إمارا�ي).�١٬٠٠٠:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٠٠٠املخصص�للبنك�من�املقر�الرئ�����بلغ�رأس�املال�

 ب.�ألا�شطة�التجار�ة

 �عمل�البنك����ألاعمال�املصرفية�التجار�ة.

 ت.�إلادارة

 تحمل�املكتب�إلاقلي���للبنك����إمارة�د�ي�مسؤولية�إدارة�العمليات�ل�ذه�الفروع�إلاماراتية.ي

 املا���ا��ديدة�واملنقحة�بالغالدولية�لإل املعاي���تطبيق�.�٢

 :٢٠١٨ت�ون�املعاي���والتعديالت�والتفس��ات�التالية�للمعاي���امل�شورة�إلزامية�للسنة�املحاس�ية�
املا���الدولية�ألول�مرة�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��بالغاعتماد�معاي���إلا   )�٢٠١٦(د�سم����١املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٨يناير��٠١�عد�

�  )٢٠١٦(يونيو��٢املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل   �أساس�ألاس�م�(�سري�بدايًة�من�الف��ات �أو��عد�الدفع�ع�� ��� �ال���تبدأ يناير��٠١املحاس�ية
٢٠١٨( 

 )٢٠١٨يناير��٠١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٦(س�تم����٤املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 
يناير��٠١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��الص�وك�املالية:�إلافصاحات  )٢٠١٣(نوفم����٧املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

٢٠١٨( 
 )٢٠١٨يناير��١الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٤(يوليو��٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 
إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء�(�سري�بدايًة�من�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٥(س�تم����١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٨يناير��١
(�سري�بدايًة�من�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من��إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء  )٢٠١٦(أبر�ل��١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٨يناير��١
الاس�ثمارات����الشر�ات�التا�عة�والشرا�ات�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو�  )�٢٠١٦(د�سم����٢٨املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٨يناير��٠١�عد�
�٠١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��تقييموال�قرار الص�وك�املالية:�إلا  )�٢٠١٣نوفم���(�٣٩املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٨يناير�
 )٢٠١٨يناير��٠١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��املمتل�ات�الاس�ثمار�ة  )�٢٠١٦�د�سم�� (�٤٠املعيار�املحاس���الدو���رقم�

املعامالت�ال���تتم�بالعمالت�ألاجن�ية�واملقابل�املقدم�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���  )٢٠١٦(د�سم����٢٢املا���رقم��بالغمعيار�ال��نة�الدولية�لتفس��ات�إلا 
 )٢٠١٨يناير��٠١تبدأ����أو��عد�

 
 املاليةصكوك�ال – ٩رقم��املا���بالغلإل لمعيار�الدو���التطبيق�ألاو���ل.�أ

امل��تبة�ذات�الصلة�ع���املعاي����)�والتعديالت٢٠١٤لص�وك�املالية�(بصيغته�املعدلة����يوليو�ا�٩رقم��املا���بالغلإل املعيار�الدو���السنة�ا��الية�����البنك�طبق
للم�شأة��٩رقم��املا���بالغلإل لمعيار�الدو���ل�أح�ام�التعديلو�سمح��.٢٠١٨�يناير �٠١وال���ت�ون�سار�ة�لف��ة�سنو�ة�تبدأ����أو��عد��خرى ألا �املا���بالغلإل الدولية�

 .املقارناتبيان��عدم�إعادة�
وا��صوم�املالية����تار�خ��صول القيم�الدف��ية�لأل أية��عديالت�ع����إقرار وتم��.وتقييم�ا�الص�وك�املاليةبتص�يف�املقارنات�املتعلقة�بيان�عدم�إعادة��البنكواختار�

 الانتقال����ألار�اح�غ���املوزعة�املفتوحة�والاحتياطيات�ألاخرى�للف��ة�ا��الية.
تطبيق�ا�ع���إلافصاحات�لعام�املالية:�إلافصاحات�ال���تم��الص�وك – ٧رقم��املا���بالغلإل التعديالت�امل��تبة�ع���املعيار�الدو����البنكباإلضافة�إ���ذلك،�اعتمد�

 و�عيد�إفصاحات�مالحظات�الف��ة�املقارنة�نفس�إلافصاحات�املقدمة����السنة�السابقة..�٢٠١٨
 متطلبات�جديدة�لـ:�٩رقم��املا���بالغلإل وقدم�املعيار�الدو���

 ؛وتقييم�ا�املالية�وا��صوم�املالية�صول تص�يف�ألا �-
 املالية؛�صول قيمة�ألا اضمحالل��-
 واملحاسبة�التحوطية.�-

،�وذلك�وفًقا�ملا�ت�يحه�٩رقم��املا���بالغاملعيار�الدو���لإل عند�اعتماد��٣٩للمعيار�املحاس���الدو���رقم�اختار�البنك�أن�يواصل�تطبيق�متطلبات�املحاسبة�التحوطية�
 .٩املا���رقم��بالغللمعيار�الدو���لإل �أح�ام�التعديل

 .للبنك�الكشوف�املاليةاملتطلبات�ا��ديدة�وتأث���ا�ع���تفاصيل��ذه�فيما�ي����سرد�و 
 .٩رقم��املا���بالغلإل املنصوص�عل��ا����املعيار�الدو���التعديل��ح�اموفًقا�أل �٩�رقم�املا���بالغلإل املعيار�الدو����البنكوقد�طبق�

 وتقييم�ااملالية�الصكوك��تص�يف.�١
يناير��١)��و�٩رقم��املا���بالغلإل تطلبات�املعيار�الدو���وفًقا�ملاملالية�وا��صوم�املالية�ا��الية��صول ألا �البنكفيه�قّيم�ألاو���(أي�التار�خ�الذي�التطبيق�ي�ون�تار�خ�

ولم�يطبق�املتطلبات�ع���الص�وك�ال����٢٠١٨يناير��٠١ح�����ا�املقررة�ع���الص�وك��٩رقم��املا���بالغلإل متطلبات�املعيار�الدو����البنك،�طبق�و�ناًء�عليه.�٢٠١٨
 .٢٠١٨يناير��٠١ح���تم�إلغاء����يل�ا�بالفعل�

أو�القيمة�العادلة�ع���أساس�نموذج���الكالحًقا�بت�لفة�إلا �٩رقم��املا���بالغلإل نطاق�املعيار�الدو���ضمن�ال���تدخل�املقررة�املالية��صول جميع�ألا و�جب�تقييم�
 املالية.�ع���وجه�التحديد:�صول املالية�وخصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لأل �صول دارة�ألا أعمال�امل�شأة�إل 

 
تدفقات�نقدية��عاقدية�فقط�ي�ون���ا�فيما��عد�ص�وك�الديون�ال���ُتحمل����إطار�نموذج�تجاري���دف�إ���تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�وال���ُتقيم��- 

 ؛��الكبت�لفة�إلا �فائدة�ع���املبلغ�ألاص���املستحقالو مدفوعات�أصل�الدين�عبارة�عن�
تدفقات��ي�ون���ان،�وال���و التدفقات�النقدية�التعاقدية�و�يع�ص�وك�الديتحصيل���دف�إ���تجاري�املحتفظ���ا�ضمن�نموذج�الديون�ص�وك�فيما��عد�ُتقيم��-

 ؛خرى إلايرادات�الشاملة�ألا القيمة�العادلة�من�خالل�بص���املستحق�نقدية��عاقدية�ال�تمثل�سوى�مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�ع���املبلغ�ألا 
 أو�ا��سائر.�ر�احألا بالقيمة�العادلة�من�خالل��رأس�املال�الس���واس�ثمارات��خرى ن�ألا و الدياس�ثمارات�جميع�ُتقيم�فيما��عد��-

 :صل�ما��ي�أأل �ألاو���قرار إلاالتالية�عند�ال��ائية�التعي�نات��/تب���الاختيارات��للبنكو�خالف�ما�تقدم،�يجوز�
املحتمل�املقرر�قابل�املأو�للتداول��الغ���مخصص�رأس�املال�الس���اس�ثمار����ي�أل القيمة�العادلة�ع���الحقة���ا�ي�إجراء��عديالت��ش�ل�أن�يختار��للبنكيجوز��-

 ؛خرى ألا شاملة�اليردات�إلا مجموعة�أعمال����ع���مستحوذ�من�أي�
�ا�بالقيمة�تقييمأو�القيمة�العادلة�من�خالل�معاي���إلايرادات�الشاملة�حسب���الك�عادل�ت�لفة�إلا ���الديون�اس�ثمار�أي��ش�ل���ا�ي�أن�يحدد��للبنكيجوز��-

 .املحاس���بصورة�كب��ةالتباين�إذا�تم�ذلك،�يتم�تال���أو�تخفيض�.�و أو�ا��سائر�ر�احالعادلة�من�خالل�ألا 
 القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى بأو���الكت�لفة�إلا الدين�بصكوك�

 .بناًء�ع���خصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لألصل�ونموذج�أعمال�البنك�إلدارة�ألاصلو�قدره�أصل�ما���أي�يقيم�البنك�تص�يف�
شروطه�التعاقدية�إ���تدفقات�نقدية�تف����ي�ب���أن�،�الشاملة�ألاخرى القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�بأو���الكت�لفة�إلا ه�بتقدير ل�ي�يتم�تص�يف�ألاصل�و و 

 .املستحقالدين�والفائدة�ع���أصل�أصل�الدين�تمثل�فقط�مدفوعات�
قيمة�قد�يتغ���و ألاو��.��قرار إلا�و�القيمة�العادلة�لألصل�املا���عند�الدين�أصل�ي�ون�،�مدفوعات�أصل�الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحق لغرض�اختبارو 

�املخاطر�الائتمانيةو ود�القيمة�الزمنية�للنقمقابل�من�الفوائد�تت�ون�و دفعات�سداد�لألصل).�،�إذا��ان��ناك�أيع���مدى�عمر�ألاصل�املا���(�ذه�أصل�الدين�
مدفوعات� �تم�إجراء�تقييمو .��امش�الر�ح�املستحق�خالل�ف��ة�زمنية�معينة�وملخاطر�وت�اليف�إلاقراض�ألاساسية�ألاخرى�وكذلكبقيمة�أصل�الدين�املرتبطة�

 .بالعملة�ال���يتم���ا�تص�يف�ألاصل�املا�� أصل�الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحق
وال�تف����.�إلاقراض�ألاسا���اتفاق�مع� مدفوعات�أصل�الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحقت�ون�عبارة�عن�تتوافق�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���

���أسعار��،�مثل�التعرض�للتغ��اتإلاقراض�ألاسا���باتفاق�غ���املرتبطة�مخاطر�أو�تقلبات����التدفقات�النقدية�التعاقدية�تؤدي�إ���الشروط�التعاقدية�ال���
�مكن�أن�ي�ون�ألاصل�املا���امل�شأ�أو�و .�مدفوعات�أصل�الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحق ،�إ���تدفقات�نقدية��عاقدية�تمثلألاس�م�أو�أسعار�السلع

أمر�أسا�����املالية�صول تقييم�نماذج�ألاعمال�إلدارة�ألا و��ون�لإلقراض��غض�النظر�عما�إذا��ان�قرًضا����ش�له�القانو�ي.�عبارة�عن�اتفاق�أسا����املك�سب�
ال��عتمد�محدد�لألعمال.�و املالية�مًعا�لتحقيق��دف��صول موعات�ألا تحدد�املجموعة�نماذج�ألاعمال�ع���مستوى��عكس�كيفية�إدارة�مجلتص�يف�ألاصل�املا��.�و 

 .ع���حدةصك�و�التا���يتم�إجراء�تقييم�نموذج�ألاعمال�ع���مستوى�أع���من�التجميع�ول�س�ع���أساس��ل�لصٍك�فردي،�نموذج�أعمال�البنك�ع���نوايا�إلادارة�
 الاضمحالل.إ��� القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى بأو���الكت�لفة�إلا �ا�الحًقا�بتقدير الدين�ال���يتم�ص�وك�تخضع�

 القيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائرباملالية��صول ألا 
 ��:�القيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائر باملالية��صول ألا 
 ؛الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحقمدفوعات�أصل� ذات�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���ال�تمثل�صول ألا )�١(
 ة�أو�املحتفظ���ا�للتحصيل�والبيع؛املحتفظ���ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدي�صول ألا املحتفظ���ا����نموذج�أعمال�غ����صول )�ألا ٢(
 .باستخدام�خيار�القيمة�العادلة القيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائراملحددة�ب�صول ألا )�٣(

 ألار�اح�أو�ا��سائر.����تقدير خسائر�ناتجة�عن�إعادة�ال�/أر�اح�أي��إقرار مع�بالقيمة�العادلة��صول �ذه�ألا �تقدير يتم�
تقييم�ا�أو�ا��سائر�كما�تم��ر�احأو�القيمة�العادلة�من�خالل�معاي���ألا ��الكمعاي���ت�لفة�إلا ��عادللديون�باأية�اس�ثمارات��البنك���السنة�ا��الية،�لم�يحدد�
 أو�ا��سائر.�ر�احبالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا 

 
 
 
 

سابًقا����املقررة�أو�ا��سائر�امل��اكمة��ر�احأو�ا��سائر،�ُ�عاد�تص�يف�ألا �ر�احالقيمة�العادلة�من�خالل�معاي���ألا ���الديون�تم�تقييمه�باس�ثمار�عند�اس�بعاد�أي�و 
تم�تقييمه��رأس�املال�الس������أي�اس�ثمار�ُ�س�بعد�إلعادة�التص�يف.�وعندما��معادلةأو�ا��سائر�ك�ر�احإ���ألا �رأس�املال�الس���من��خرى ألا إلايرادات�الشاملة�

 .ةأر�اح�غ���موزعإ���فيما��عد��خرى سابًقا����إلايرادات�الشاملة�ألا املقررة�أو�ا��سائر�ال��اكمية��ر�احألا ا��سائر،�يتم�تحو�ل�أو��ر�احألا بالقيمة�العادلة�من�خالل�
 .)�أدناهأ(ك٢القيمة.�راجع�املالحظة�الضمحالل�أو�ا��سائر��ر�احأو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا ��الكبت�لفة�إلا تم�تقييم�ا�فيما��عد�ال���الديون�تخضع�ص�وك�

وتوصلت�إ���أن�����ذلك�التار�خالقائمة�بناًء�ع���ا��قائق�والظروف��٢٠١٨يناير��١ح����للبنكاملالية�ا��الية��صول ألا �البنكأعضاء�مجلس�إدارة�م�راجع�وقيّ قد�
 املالية�للبنك�عند�تص�يف�ا�وتقدير�ا:�صول قد�أثر�بالتأث���التا���ع���ألا �٩املا���رقم��بالغالتطبيق�ألاو���للمعيار�الدو���لإل 

 :٢٠١٨يناير��١����٩املا���رقم��بالغواملعيار�الدو���لإل �٣٩رقم�وفيما�ي���مقارنة�فئة�التص�يف�وفًقا�للمعيار�املحاس���الدو���
 فئة�التص�يف  
املعيار�املحاس���الدو���رقم�  

 ٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل  ٣٩

 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  النقدية�وألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�من�املقر�الرئ�����

 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  القروض�والسلف

 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  قبول�العمالء
 محفوظة�للتحصيل املدينةالقروض�والذمم�  ألاخرى �صول ألا 

 :٢٠١٨يناير��١����٩املا���رقم��بالغواملعيار�الدو���لإل �٣٩وفيما�ي���مقارنة�فئة�التقدير�وفًقا�للمعيار�املحاس���الدو���رقم�
 التقديرفئة�  
املعيار�املحاس���الدو���رقم�  

٣٩ 
املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 
٩ 

 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة�لدى�البنك�
 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   القروض�والسلف

 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   قبول�العمالء
 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   ألاخرى �صول ألا 

 املالية.�صول ولم�يكن��ناك�أي��غي������تقدير�ألا 
 املالية�صول قيمة�ألا اضمحالل�.�٢

وسوف�يتطلب�بنموذج�"ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة".��٣٩نموذج�"ا��سارة�املتكبدة"����املعيار�املحاس���الدو���رقم��٩رقم��املا���بالغلإل �س�بدل�املعيار�الدو���
نطبق�نموذج�تأث���التغي��ات����العوامل�الاقتصادية�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة،�وال���س�تم�تحديد�ا�ع���أساس�ترجيح�الاحتمال.�و�ملدى�كب�ً�ا��تقديًرا�ذا�

أو�ا��سائر،��ر�احواس�ثمارات�الديون�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا التعاقدية��صول ألا و��الكبت�لفة�إلا املقدرة�املالية��صول القيمة�ا��ديد�ع���ألا اضمحالل�
ا��سائر�الائتمانية����وقت�مبكر�عن�املعيار��إقرار ،�يتم�٩رقم��املا���بالغلإل �موجب�املعيار�الدو���و .�رأس�املال�الس���ولكن�ل�س�ع���الاس�ثمارات����ص�وك�

 .٣٩رقم�املحاس���الدو���
�بالغالدو���لإل �من�ً�ا�م�وًنا�من�ثالث�مراحل�لتقييم�مخصص�ا��سائر�الائتمانية،�باستخدام�من���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�وفًقا�ملا�يقرره�املعيار �البنكُيطبق�

�صول .�وُترحل�ألا خرى أو�ا��سائر�أو�القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألا �ر�احبالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا ُتقدر�املالية�ال���ال��صول مع�ألا �٩املا���رقم�
 ل�ا.�ألاو���قرار إلامنذ��املخاطر�الائتمانيةاملالية�ع���ثالث�مراحل�بناًء�ع���التغي������

 ألاو���ل�ا.�قرار املالية�منذ�إلا�صول عة�ع���من���م�ون�من�ثالث�مراحل��عتمد�ع���التغي������ا��ودة�الائتمانية�لأل يحتوي�نموذج�ا��سارة�الائتمانية�املتوق
من�ا��سائر�الائتمانية��اش�رً �١٢�ساوي�،�س�تم����يل�مبلغ�ل�ا�ألاو���قرار إلامنذ��املخاطر�الائتمانية�ناك�ز�ادة�كب��ة����ال�ي�ون�املرحلة�ألاو��،�حيث�����-

 .املتوقعة
مثل�ا�مثل�الاضمحالل�الائتما�ي،�ال��عت���الص�وك�املالية��ولكنل�ا�ألاو����قرار إلامنذ��املخاطر�الائتمانية�ناك�ز�ادة�كب��ة����ت�ون�حيث�املرحلة�الثانية،�و����-

 �ا����املر��.س�تم����يل�مبلغ�مساٍو�ل��سارة�الائتمانية�املتوقعة�ع���مدى�العمر�الاف�
وس�تم����يل�بصف��ا�اضمحالل�ائتما�ي�ُتصنف��ذه�الص�وك�املالية�،�بالغإلا ���تار�خ�الاضمحالل�دليل�موضو���ع���حيث�ي�ون��ناك�،�الثالثةاملرحلة�و����-

 .املالية�صول لأل مدى�ا��ياة�مبلغ�مساٍو�لقيمة�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�
الاستعانة�بتوقعات�منطقية�وداعمة�للظروف�الاقتصادية�املستقبلية����تحديد�الز�ادات�الكب��ة�و�تطلب��اتطلعيً �ااملتوقعة�نموذًج ُ�عد�نموذج�ا��سائر�الائتمانية�

 وتقييم�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة.�املخاطر�الائتمانية���

����البنكيأخذ�،�وعند�تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ألاو���قرار إلااملالية�قد�ازدادت��ش�ل�كب���منذ��صول لأل �املخاطر�الائتمانيةوعند�تحديد�ما�إذا��انت�
ة�سابقالا����ات�ع����و�شمل�ذلك��ل�من�املعلومات�والتحليالت�الكمية�والنوعية،�بناءً �الاعتبار�املعلومات�املنطقية�واملوثوقة�والداعمة�ذات�الصلة�واملتاحة.

 املس�ن���بما����ذلك�املعلومات�الاس�شرافية.ي�تقييم�الائتما�الو �للبنك
�البنك���يتعرض�خالل�ا�و�عت���ا��د�ألاق����للف��ة�ال���يتم�أخذ�ا����الاعتبار�عند�تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��و�ا��د�ألاق����للف��ة�التعاقدية�ال

 ذات�الصلة.�للمخاطر�الائتمانية
 املالية�ا��صوموتقدير�تص�يف�.�٣

�صول باملحاسبة�عن�التغي��ات����القيمة�العادلة�لأل املرتبطة�املالية��ا��صوموتقدير����تص�يف��٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل املقدم�من�يتعلق�التغ���ال�ام�
 صدر.للُم �املخاطر�الائتمانيةالذي��عزى�إ���التغ��ات����أو�ا��سائر��ر�احاملالية�املحددة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا 

ل�ذا�ا��صم��املخاطر�الائتمانيةإ���التغي��ات����ال���ُ�عزى�املا����ل��صمتقديم�التغي��ات����القيمة�العادلة��ش�ٍل�خاص��٩املا���رقم��بالغيتطلب�املعيار�الدو���لإل 
أو�ي�س�ب����من�شأنه�أن��خرى ���إلايرادات�الشاملة�ألا املا���ل��صم��املخاطر�الائتمانيةبآثار�التغي��ات�����قرار إلا،�ما�لم�يكن�خرى ���إلايرادات�الشاملة�ألا الوارد�

فيما��عد��املا���با��صما��اصة��املخاطر�الائتمانيةإ���ال���ُ�عزى�وال�يتم�إعادة�تص�يف�التغي��ات����القيمة�العادلة��أو�ا��سائر.�ر�اح���ألا �املحاس���التباينيز�د�
���القيمة�العادلة�تم�تقديم�املبلغ�ال�امل�للتغي���و���السابق،�املا��.�ألاصل��اس�بعادعندما�يتم��أر�اح�غ���موزعةأو�ا��سائر،�بل�يتم�تحو�ل�ا�إ����ر�احإ���ألا 

 �.٣٩قم�بموجب�املعيار�املحاس���الدو���ر �أو�ا��سائر �ر�احاملا���املحدد�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا ل��صم�
 .للبنكاملالية��ا��صوموتقدير�أي�تأث���ع���تص�يف��٩املا���رقم��بالغولم�يكن�لتطبيق�املعيار�الدو���لإل 

 ٩املا���رقم��بالغإلا عيار�إلافصاحات�املتعلقة�بالتطبيق�ألاو���مل.�٤
خضعت�إلعادة�و �٣٩وا��سائر�بموجب�املعيار�املحاس���الدو���رقم��ر�احبالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا حدد�ا�أن��للبنكأو�خصوم�مالية�سبق��أصول لم�تكن��ناك�

 .٩رقم��املا���بالغلإل إعادة�تص�يف�ا�عند�تطبيق�املعيار�الدو����البنكالتص�يف�أو�اختار�
 ع���ألاداء�املا���٩املا���رقم��بالغلإل �للمعيار�الدو��تأث���التطبيق�ألاو���.�٥

 وا��صوم�املالية�صول ألا �معادلة
 :٢٠١٨يناير��١بتار�خ��٩املا���رقم��بالغواملعيار�الدو���لإل �٣٩وا��صوم�املالية�وفًقا�للمعيار�املحاس���الدو���رقم��صول ألا �معادلةفيما�ي���مقارنة�

القيمة�الدف��ية�باملعيار� 
 ٣٩املحاس���الدو���رقم�

 عمليات�إعادة�التقدير
باملعيار�القيمة�الدف��ية�

 ٩املا���رقم��بالغالدو���لإل 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٠ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ النقدية�وألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 ١٬٢١٠٬٨٥١ ٠ ١٬٢١٠٬٨٥١ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ١٬١٢٥٬٧١٠ ٠ ١٬١٢٥٬٧١٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 ٣٬٠٠٥٬٢٥٩ )٢٥٠٬٧٩٦( ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ القروض�والسلف

 ٧٬٠٠٠ ٠ ٧٬٠٠٠ قبول�العمالء
 ٧٥٦٧٬٢٠ )١١٬٩١٣( ٥٧٩٬١٢٠ ألاخرى �صول ألا 
 ٩٬٠٨١٬٨٨٥ )٢٦٢٬٧٠٩( ٩٬٣٤٤٬٥٩٤ 

 )١٠٬٩٢٩( )١٠٬٩٢٩(                  ٠ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة�(خارج�إطار�امل��انية�العمومية)
 ٩٬٠٧٠٬٩٥٦ )٢٧٣٬٦٣٨( ٩٬٣٤٤٬٥٩٤ إلاجما��

 
 مليون�در�م�إمارا�ي.�٢٧٤�٢٠١٨يناير��١الرصيد�الافتتا���لالحتياطيات�ح���إجما���خسارة�إعادة�التقدير�املقررة����يبلغ�

 مخصص�اضمحالل�القيمة�معادلة
�٣٩عن�الف��ة�السابقة�وفًقا�لنموذج�ا��سارة�املتكبدة����معيار�املحاس���الدو���رقم�رصيد�إلاغالق�ملخصص�اضمحالل�القيمة�مقارنة�ب�ن�ا��دول�التا���يقدم�

 :٢٠١٨يناير��١املا�������بالغومخصص�اضمحالل�القيمة�ا��ديد�املقدر�وفًقا�لنموذج�ا��سارة�املتوقعة����املعيار�الدو���لإل 

مخصص�اضمحالل� فئة�التقدير
املعيار�القيمة�بموجب�
 ٣٩رقم��املحاس���الدو��

 إعادة�التقدير
مخصص�اضمحالل�القيمة�

�بالغاملعيار�الدو���لإل بموجب�
 ٩املا���رقم�

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ٠ ٠ ٠ النقدية�وألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٦ ٠ ١٦ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٤٦٤ ٠ ٤٦٤ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ١٬٢٨٢٬٢٦١ ٢٥٠٬٧٩٦ ١٬٠٣١٬٤٦٥ القروض�والسلف
 ٠ ٠ ٠ قبول�العمالء

 ١٧٬٧٩٢ ١١٬٩١٣ ٥٬٨٧٩ ألاخرى �صول ألا 
 ١٬٣٠٠٬٥٣٣ ٢٦٢٬٧٠٩ ١٬٠٣٧٬٨٢٤ 

 ١٠٬٩٢٩ ١٠٬٩٢٩                    ٠ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة�(خارج�إطار�امل��انية�العمومية)
 ١٬٣١١٬٤٦٢ ٢٧٣٬٦٣٨ ١٬٠٣٧٬٨٢٤ إلاجما��

 ���املالحظة�الرا�عة�وا��امسة.�٩املا���رقم��بالغو�مكن�الاطالع�ع���مز�ٍد�من�املعلومات�ا��اصة�بتقدير�مخصص�اضمحالل�القيمة�بموجب�املعيار�الدو���لإل 
 إيرادات�الفوائد

 :،�باست�ناءاملالية�صول القيمة�الدف��ية�لأل �ع���إجما���الفائدة�الفعليةمعدل�يتم�اح�ساب�إيرادات�الفوائد�من�خالل�تطبيق�
لألصل���الكت�لفة�إلا ألاص���ع���املعدل�لالئتمان��معدل�الفائدة�الفعليةوال���يطبق�عل��ا�،�ألاصول�املالية�ُمضمحلة�القيمة�الائتمانية�املش��اة�أو�املُصدرة�-

 .املا��
وال���يتم�اح�ساب�")،�٣رحلة�القيمة�الائتمانية�(أو�"املم�لكة�ولك��ا�أصبحت�فيما��عد��ُمضمحلة�القيمة�الائتمانية�املش��اة�أو�املُصدرةألاصول�املالية�الغ����-

 ة).املتوقعا��سارة�الائتمانية�(أي��عد�خصم�مخصص��ا�إ�الكت�لفة�ع����معدل�الفائدة�الفعليةتطبيق�خالل�إيرادات�الفوائد�من�
 إعادة�التص�يف.�عمليات�٦

ألاو����عد�التغي��.��بالغإعادة�التص�يف�من�بداية�ف��ة�إلا م�عملية�تت.�و فقط�صول املالية�عندما�يتغ���نموذج�أعماله�إلدارة��ذه�ألا �صول �عيد�البنك�تص�يف�ألا 
 .خالل��ذه�الف��ةم��ا�ولم�يحدث�أي����ء�للغاية�من�املتوقع�أن�ت�ون��ذه�التغي��ات�نادرة�و 
 املاليةالكشوف����عرض�مخصص�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�.�٧

 :املالية�ع���النحو�التا��الكشوف����مخصصات�ا��سارة�ل��سارة�الائتمانية�املتوقعة�يتم�عرض�
من�البنوك��وفروعه�ا��ارجية�واملستحقالرئ�����املقر�من�واملستحق�(ألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي���الكاملقدرة�بت�لفة�إلا املالية��صول أل بال�سبة�ل)�١(

 ؛صول كخصم�من�إجما���القيمة�الدف��ية�لأل املالية�ألاخرى):��صول وألا والسلف�ألاخرى�والقروض�
مة�العادلة�املحددة�بالقيكجزء�من�احتياطي�إعادة�تقييم�الاس�ثمارات�ن�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى:�بالقيمة�العادلة�ماملقدرة�الدين�لص�وك�بال�سبة�)�٢(

 إلايرادات�الشاملة�ألاخرى؛���من�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�واملقررة�
 .الل��امات�القروض�وعقود�الضمان�املا��:�كمخصصبال�سبة�)�٣(

 الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالءإلايرادات� – ١٥املا���رقم��بالغ.�املعيار�الدو���لإل ب
ا�)�الذي�يصبح�سار�ً ٢٠١٦"�(بصيغته�املعدلة����أبر�ل�إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء"�١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل �البنك،�طبق�ةا��الي����السنة

تمت��اإلضافة�إ���ذلك،�.�و إلايرادات�قرار إلخطوات��٥من�م�وًنا�ا�من�ً� �١٥املا���رقم��بالغ.�وقدم�املعيار�الدو���لإل ٢٠١٨يناير��٠١لف��ة�سنو�ة�تبدأ����أو��عد�
املتطلبات�ا��ديدة�وتأث���ا�ع���الكشوف�املالية�تفاصيل�فيما�ي���و محددة.�تصورات�للتعامل�مع��١٥املا���رقم��بالغإضافة�إرشادات�توج��ية����املعيار�الدو���لإل 

 .للبنك
(ب).�ووفًقا�٣،�الفقرة�ت١٥املا���رقم��بالغ���املعيار�الدو���لإل املتاح����ع���النحو�وفًقا�للمن���الانتقا���بأثر�رج�١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل �البنكطبق�

����ألار�اح�الغ���موزعةمن�لرصيد�الافتتا���مبدئًيا�كتوسية�لالتأث���ال��اك���لتطبيق��ذا�املعيار��البنكيقرر�(ب)،�٣ت،�الفقرة�١٥املا���رقم��بالغللمعيار�الدو���لإل 
�ذا�املعيار�بأثر�رج���فقط�ع���العقود��البنك�ذه،�ُيطبق��طر�قة�التحول .�و�موجب�٢٠١٨يناير��٠١،�أي�تار�خ�التطبيق�ألاو��ال���تتضمن��السنوي �بالغإلا ف��ة�

 التطبيق�ألاو��.تار�خ�تقديم�الغ���مكتملة�ح���
باسم�"إلايرادات�امل��اكمة"��ش�ٍل�أك���"�لوصف�ما�يمكن�أن��عرف�م�التعاقديالال��ا"�و"ألاصل�التعاقديمصطل���"�١٥املا���رقم��بالغو�ستخدم�املعيار�الدو���لإل 

املصط��ات�املستخدمة����املعيار��البنكال�يحظر�املعيار�ع���امل�شأة�استخدام�أوصاف�بديلة����كشف�املركز�املا��.�واعتمد�،�ومع�ذلك�.و"إلايرادات�املؤجلة"
 رصدة.لوصف��ذه�ألا �١٥املا���رقم��بالغالدو���لإل 

 
�أك���شموًال توضيحات��صرف�النظر�عن�تقديم�و بتدفقات�إلايرادات.�ا��اصة��للبنكالسياسات�املحاس�ية�وتو���املالحظة�الرا�عة�ج�الواردة�أدناه�بالتفصيل� 

 .للبنكلم�يكن�له�تأث���كب���ع���املركز�املا��/�أو�ألاداء�املا����١٥املا���رقم��بالغ،�فإن�تطبيق�املعيار�الدو���لإل البنكبيرادات�إلا ملعامالت�

يتم�إعادة�املختارة،�ال��طر�قة�التحول �موجب�و .�٢٠١٨يناير��٠١ح���"�إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء"�١٥رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل مبدئًيا��البنكوطبق�

 املعلومات�املقارنة.�بيان

 والغ���نافذة�محل�النظر .�املعاي���والتفس��ات�٣

ولك��ا�لم�تدخل�ح���النفاذ��محل�نظر ع���املعاي���والتفس��ات�ا��الية�ال���تم�إجراؤ�ا����تار�خ�اعتماد��ذه�الكشوف�املالية،��انت�املعاي���والتعديالت�التالية�

 ���وقت�مبكر:�البنك�عد،�ولم��عتمد�ا�
 )٢٠١٩يناير��١دمج�ألاعمال�(�سري�مع�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )�٢٠١٧(د�سم����٣املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٩يناير��١الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٧(أكتو�ر��٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٩يناير��١الاتفاقات�املش��كة�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٧(د�سم����١١املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٩يناير��١عقود�إلايجار�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٦(يناير��١٦املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠٢١يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٧(مايو��١٧املا���رقم��بالغالدو���لإل �املعيار 

 )٢٠٢٠يناير��١عرض�الكشوف�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٨(أكتو�ر��١املعيار�املحاس���الدو���رقم�

(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�املحاس�ية�التقديرات�وألاخطاء�و�غ����السياسات�املحاس�ية  )�٢٠١٨(أكتو�ر��٨املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠٢٠يناير��١من�

 )٢٠١٩يناير��١الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�(�سري�بدايًة�من��الضرائب�املفروضة�ع���إلايرادات  )�٢٠١٧(د�سم����١٢املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٩يناير��١م�افآت�املوظف�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )�٢٠١٨(ف��اير��١٩املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٩يناير��١الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�ت�اليف�الاق��اض�(�سري�بدايًة�من�  )�٢٠١٧(د�سم����٢٣املعيار�املحاس���الدو���رقم�

�١الاس�ثمارات����الشر�ات�التا�عة�والشرا�ات�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )�٢٠١٧�أكتو�ر (�٢٨املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٩يناير�

(�سري�بدايًة�من�للف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��لإليراداتعدم�اليق�ن��شأن�املعامالت�الضر��ية�  )٢٠١٧(يونيو��٢٣املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٩يناير��١

 

ديم�فإ��ا�ال��سري�ع���تقمع�ذلك،�و أو�عندما�تصبح�سار�ة.��٢٠١٩يناير��١للسنة�ال���تبدأ�����للبنكإلادارة�اعتماد��ذه�التعديالت����الكشوف�املالية�تتوقع�

 تقدير�مناسب�لتأث��ات�تطبيق��ذه�املعاي���ح���يراجع�ا�البنك��ش�ٍل�مفصل.

 .�أسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية٤

 أ.�كشف�الامتثال�

و�شمل�املعيار�املا��.��بالغالدولية�لتفس��ات�إلا ل��نة�السار�ة�التفس��ات�السار�ة�وجميع�املا����بالغاملعاي���الدولية�لإل جميع�ُ�عد�الكشوف�املالية�وفًقا�ملتطلبات�

 ��نة�التفس��ات�الدائمة.وتفس��ات�اس�ية�الدولية�حجميع�املعاي���املكذلك��املا���بالغإل لالدو���

 ب.�أسس�إلاعداد

عدت�الكشوف�املالية�
ُ
املقدرة�بالقيم�العادلة،�إن�وجدت.��املشتقةباست�ناء��عض�الص�وك�املالية��التار�خيةبحسب�ت�لف��ا��صول بموجب�اتفاقية����يل�ألا أ

 .صول و�عتمد�الت�لفة�التار�خية��ش�ٍل�عام�ع���القيمة�العادلة�للمقابل�املدفوع����ألا 

 

 

ب�ن�املشارك�ن����السوق����تار�خ�التقييم،��غض�نظامية����معاملة��املدفوع�لنقل�ملكية�أحد�ا��صومأو��صول ألا أحد�لبيع�املقدم�القيمة�العادلة�السعر��ع���و 
أو�ا��صوم،�يأخذ��صول حد�ألا .�وعند�تقدير�القيمة�العادلة�أل آخرتقييم�باالستعانة�بأسلوب�تقديره�يتم�أو��مباشرةً رصده�النظر�عما�إذا��ان��ذا�السعر�يمكن�

.�وُتحدد�التقديرأو�ا��صوم����تار�خ��صول أو�ا��صوم�إذا�أخذ�املشار�ون����السوق�تلك�ا��صائص����الاعتبار�عند��سع���ألا �صول ���الاعتبار�خصائص�ألا �البنك
يار�نطاق�املعضمن�أو�إلافصاح����كشف�املركز�املا���ع����ذا�ألاساس،�باست�ناء�معامالت�الدفع�ع���أساس�ألاس�م�ال���تدخل��/التقدير�القيمة�العادلة�ألغراض�

ل�ا��عض�أوجه�ال�شابه�مع�القيمة�ي�ون�ال���والتقديرات�،�١٧نطاق�املعيار�املحاس���الدو���رقم�ضمن�،�ومعامالت�التأج���ال���تدخل�٢املا���رقم��بالغالدو���لإل 
القيمة�املستخدمة����املعيار�املحاس���الدو���رقم��أو �٢العادلة�ولك��ا�ل�ست�القيمة�العادلة،�مثل�صا���القيمة�القابلة�للتحقيق����املعيار�املحاس���الدو���رقم�

٣٦. 
���تقديرات�دخالت�املرصد�بناًء�ع���الدرجة�ال���يمكن���ا��٣أو��٢أو��١القيم�العادلة����املستوى�تقديرات�،�يتم�تص�يف�املا���بالغإلا ألغراض�باإلضافة�إ���ذلك،�و 

 وفًقا�ملا�ي��:القيم�العادلة�بال�امل،�تقدير�القيمة�العادلة�وأ�مية�املدخالت����
يمكن�للم�شأة�الوصول�إل��ا����أو�ا��صوم�املماثلة�ال����صول لأل �)����ألاسواق�ال�شطةدون��عديل(املقدمة�ألاسعار�عبارة�عن�مدخالت�املستوى�ألاول�ت�ون��-

 تار�خ�التقييم؛
أو�ا��صوم،�سواء��ش�ل�مباشر�أو�غ����صول رصد�ا�لأل �مكن�و ،�ألاول ���املستوى�الواردة�مدخالت،�بخالف�ألاسعار�عبارة�عن�الثا�ي�مدخالت�املستوى�ت�ون��-

 مباشر؛
 أو�ا��صوم.�صول لأل رصد�ا�مدخالت�ال�يمكن�عبارة�عن�الثالث�مدخالت�املستوى�ت�ون��-

مالية�.�ولم�يكن�لدى�البنك�أية�ص�وك�الية�أو�السابقةخالل�السنة�ا��الثا�ي�املستوى�ألاول�واملستوى�الص�وك�املالية�بب�ن�عمليات�نقل�ملكية�لم�تكن��ناك�
،�لم�تكن��ناك��ع���ذلكعالوةً .�و من�ال�سلسل�ال�رمي�للقيمة�العادلة������اية�السنة�ا��الية�أو�السابقةالثالث�مدرجة�بالقيمة�العادلة�ومصنفة�ضمن�املستوى�

�أو��من�ال�سلسل�ال�رمي�للقيمة�العادلةالثالث�املالية�املدرجة�بالقيمة�العادلة�وتصنف�ضمن�املستوى�للص�وك�مش��يات�أو�مبيعات� �ا��الية خالل�السنة
 السابقة.

 ،�عند�وجود�ا.املالية�إ���أقرب�ألف�در�مالكشوف�يتم�تقر�ب�جميع�القيم�الواردة����
 والتقديرألاو����قرار إلا

 :ع���النحو�التا��الفرق�امل�شأة�تقرر�،�ألاو���ل�ا�قرار عند�إلاسعر�املعاملة�و املالية�وا��صوم��صول لأل عادلة�القيمة�ال�ي�ون��ناك�فرق�ب�نعندما�
مدخالت�املستوى�ألاول)�أو�بناًء�ع���أحد�(أي�الال��امات�املماثلة�أو��صول ال�شطة�ألحد�ألا ق�اسو إحدى�ألا عندما�يتم�إثبات�القيمة�العادلة�بالسعر�املعروض�����-

 .أو�خسارةبصفته�ر�ح�الفرق��إقرار ،�يتم�رصد�اأسلوب�تقييم��ستخدم�فقط�البيانات�من�ألاسواق�ال���يمكن�
أو�الصك�ع���مدى�عمر�ه�إما�إ�الك�تم�و �ش�ل�فردي.�يوم�إلارجاء�بالر�ح�أو�ا��سارة�����قرار إلاالفرق�وتحديد�توقيت�إرجاء�يتم�و���جميع�ا��االت�ألاخرى،��-

 .عادلةأو�تتحقق�من�خالل�املرصد�ا����السوق�مدخالت�يمكن�للصك�من�خالل�الاستعانة�بح���يمكن�تحديد�القيمة�العادلة�إرجاءه�
 ت.�أسس�املحاسبة

�إقرار يتم�،�الاستحقاقات�املحاس�ية�أساسو�موجب��.الاستحقاقات�املحاس�يةأساس��ذه�الكشوف�املالية،�باست�ناء�معلومات�التدفق�النقدي،�ع���يتم�إعداد�
ع��ا����الكشوف�املالية��بالغ���ال��الت�املحاس�ية�و�تم�إلا وُتدرج�)�مدفوعةأو�ول�س�بصف��ا�نقدية�أو�نقدية�معادلة�مستلمة�(وقوع�ا�املعامالت�وألاحداث�عند�

 املرتبطة���ا.للف��ات�
 التقديرث.�أسس�

عدت��ذه�الكشوف�املالية�
ُ
 بحسب�ت�لف��ا�التار�خية�باست�ناء�تقدير�الص�وك�املشتقة�بالقيمة�العادلة،�إن�وجدت.�صول ���يل�ألا �بموجب�اتفاقيةأ

 املالية��صول ج.�ألا 
�حل��ذا�املعيار�محل�و املالية�وا��صوم�املالية�و�عض�عقود�شراء�أو�بيع�بنود�غ���مالية.��صول وتقدير�ألا �إقرار متطلبات��٩املا���رقم��بالغيحدد�املعيار�الدو���لإل 

 والتقدير.�قرار إلاالص�وك�املالية:��٣٩رقم�الدو���املحاس���عيار�امل
 ع���السياسات�املحاس�ية�السابقة.�تفاصيل�السياسات�املحاس�ية�ال�امة�ا��ديدة�وطبيعة�وتأث���التغي��اتأ�٢تو���املالحظة�

 للصك.يصبح�البنك�طرًفا����ألاح�ام�التعاقدية��املالية����كشف�املركز�املا���للبنك�عندما�صول ألا �إقرار يتم�
 
 املالية�صول تقدير�ألا )�١

�صول (بخالف�ألا أو�إصدار�ا�املالية��صول ألا الاستحواذ�ع���ضاف�ت�اليف�املعامالت�ال����عزى�مباشرة�إ���تُ و املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.��صول ألا تقدير�يتم�
إ����مباشرةً ت�اليف�املعامالت�ال���ُ�عزى��إقرار و�تم�ل�ا.��ألاو���قرار إلااملالية�عند��صول املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائر)�إ���القيمة�العادلة�لأل 

 ا��سائر.�أو �ألار�احضمن��مباشرةً �املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائر �صول الاستحواذ�ع���ألا 
املالية�املصنفة��صول تت�ون�ألا �املالية.�صول أو�بالقيمة�العادلة،�اعتماًدا�ع���تص�يف�ألا ��الكإما�بت�لفة�إلا بال�امل�املالية�املقررة�الحًقا��صول جميع�ألا تقدير�يتم�

 واملستحق�من�البنوك�ألاخرى�والقروض�والسلف�وغ���ا�من�ألاصول.من�النقدية�والنقدية�املعادلة�واملستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية��إ�الككت�لفة�
 أصل�ما���وتخصيص�إيرادات�الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�ي�أل ��الكطر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�ت�لفة�إلا 

ُمضاًفا�إليه�ا�منه�املبالغ�املسددة�من�أصل�الدين،�ألاو���مطروًح �قرار إلاألاصل�املا���عند�ُيقدر�ع���أساسه�أصل�ما������املبلغ�الذي�ي�أل ��الكت�ون�ت�لفة�إلا 
وت�ون�القيمة�الدف��ية�خسارة.�مخصص�ألي�املُسوى��ك�املبلغ�ألاو���ومبلغ�الاستحقاقال��اك���باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�ألي�فرق�ب�ن�ذل��الكإلا 

 مخصص�ا��سارة.�معادلةا���قبل�لألصل�امل��الكت�لفة�إلا ���أصل�ما���ي�أل إلاجمالية�
 النقدية�والنقدية�املعادلة

ملدة�ثالثة�أش�ر�أو�أقل�من�تار�خ�الاستحواذ�و�شمل�أرصدة�النقدية�وا��ساب�ا��اري�غ���أصلية�آلجال�استحقاق�تتألف�النقدية�والنقدية�املعادلة�من�أرصدة�
 املقيد�لدى�البنك�املركزي�باإلمارات�العر�ية�املتحدة.

 السياسة�املحاس�ية�السابقة�لألصول�املالية
خرى�والقروض�والسلف�يمتلك�البنك�ألاصول�املالية�التالية:�النقدية�والنقدية�املعادلة�واملستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�واملستحق�من�البنوك�ألا 

 وغ���ا�من�ألاصول.
ألي�أصل�ما���وتخصيص�إيرادات�الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�وال�سبة�الفعلية����ال�سبة���الكطر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�ت�لفة�إلا 

 إلايرادات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�من�خالل�العمر�املتوقع�لألصل�املا���أو�ف��ة�أقصر،�عند�الاقتضاء.ال���تخصم�تماًما�
 النقدية�والنقدية�املعادلة
آلجال�استحقاق�أصلية�ملدة�ثالثة�أش�ر�أو�أقل�من�تار�خ�الاستحواذ�و�شمل�أرصدة�النقدية�وا��ساب�ا��اري�غ���ملعادلة�من�أرصدة�تتألف�النقدية�والنقدية�ا

 املقيد�لدى�البنك�املركزي�باإلمارات�العر�ية�املتحدة.
 املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

من�خالل�الاستعانة�بطر�قة�الفائدة���الكارجية��ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�و�تم�تقديره�فيما��عد�بت�لفة�إلا املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا���إقرار يتم�
 الفعلية�منقوًصا�م��ا�مخصص�اضمحالل�القيمة،�إن�وجد.

 املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
من�خالل�الاستعانة�بطر�قة�الفائدة�الفعلية�منقوًصا���الكاملستحق�من�البنوك�ألاخرى��ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�و�تم�تقديره�فيما��عد�بت�لفة�إلا �إقرار يتم�

 م��ا�مخصص�اضمحالل�القيمة،�إن�وجد.
 القروض�والسلف

للفوائد�املعلقة�ومخصصات�اضمحالل�القيمة�وأية�مبالغ���الك�عد�بصا���ت�لفة�إلا �القروض�والسلف��ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�و�تم�تقدير�ا�فيما�إقرار يتم�
.�معدل�الفائدة�الفعليةمن�خالل�ألاخذ����الاعتبار�أي�خصم�أو�ز�ادة�ع���الاستحواذ�والرسوم�ال���تمثل�جزًءا�ال�يتجزأ�من���الكمشطو�ة.�و�تم�اح�ساب�ت�لفة�إلا 

يرادات�املماثلة�و�تم�إدراج�ا��سائر�الناتجة�عن�اضمحالل�قيمة�مثل��ذه�القروض�والسلف�بصف��ا�خسارة�اضمحالل�ضمن�الفائدة�وإلا ��الكو�تم�إدراج�إلا 
 قيمة�ع���القروض�والسلف�الواردة����كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر�أو�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى.

 )�أر�اح�وخسائر�العمالت�ألاجن��٢
،�ع���وجه�إبالغالفوري������اية��ل�ف��ة�الصرف��سعر�وتحو�ل�ا�يتم�تحديد�القيمة�الدف��ية�لألصول�املالية�املقيمة��عملة�أجن�ية�من�خالل�تلك�العملة�ألاجن�ية�

 التحديد:
ألار�اح�أو�ا��سائر�ضمن�فروق�الصرف��إقرار يتم�،�ددةإحدى�العالقات�التحوطية�املحوال���ال��ش�ل�جزًءا�من���الكبت�لفة�إلا املقدرة�لألصول�املالية�بال�سبة��-

 لسنة؛با

�إقرار يتم�،�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددةا�من�وال���ال��ش�ل�جزءً �القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة�آلاخرى املقدرة�بن�و بال�سبة�لص�وك�الدي�-
ضمن�إلايرادات�الشاملة�خرى�الصرف�ألا أسعار�فروق��إقرار و�تم�لسنة.�با�ا��سائر ضمن�ألار�اح�أو�لصك�الدين���الكالصرف�ع���ت�لفة�إلا الفروق����أسعار�

 ؛���احتياطي�إعادة�تقييم�الاس�ثماراتألاخرى�
أسعار�فروق��إقرار ،�يتم�املحددةية�تحوطإحدى�العالقات�الال���ال��ش�ل�جزًءا�من�والعادلة�من�خالل�ألار�اح�وا��سائر�القيمة�املقدرة�بألصول�املالية�لبال�سبة��-

 ا��سائر�بالسنة؛ألار�اح�أو�ضمن�الصرف�
���ضمن�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�أسعار�الصرف�فروق��إقرار يتم�القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة،�أس�م�رأس�املال�املقدرة�بلص�وك�بال�سبة��-

 .احتياطي�إعادة�تقييم�الاس�ثمارات
 ألاصول�املاليةقيمة�اضمحالل�)�٣

القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�أو���الكالاس�ثمارات����ص�وك�الديون�املقدرة�بت�لفة�إلا الائتمانية�املتوقعة�ع���ا��سارة�ل��سائر��بمخصص�يقر�البنك
�قرار منذ�إلا�املخاطر�الائتمانية���لتعكس�التغ��ات��إبالغا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�����ل�تار�خ�قيمة�.�و�تم�تحديث�وكذلك�ع���عقود�الضمان�املا���الشاملة

 بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائر.وال�يتم�إقرار�اضمحالل�القيمة�لالس�ثمارات����ص�وك�أس�م�رأس�املال�الصادرة��للصك�املا���ذي�الصلة.ألاو���
.�ل�ا�ألاو���قرار منذ�إلاية�املخاطر�الائتمانيةاالبنك�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة�عندما�ت�ون��ناك�ز�ادة�كب��ة����يقر�،�املاليةالص�وك�بال�سبة���ميع�

بمبلغ��ساوي��املا��الصك�ل�ذا��مخصص�ا��سارةالبنك�يقدر�،�ل�األاو����قرار منذ�إلا��ش�ٍل�كب�� �الصك�املا��ع����املخاطر�الائتمانيةتزدد�أخرى،�إذا�لم��من�ناحيٍة و 
ـا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة�ع���ز�ادات�كب��ة����احتمال�أو�خطر�ي�ب���إقرار�ما�إذا��ان�تقدير��س�ند�و ش�ًرا.��١٢ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�

 .أو�حدوث�تقص���فع���بالغ���تار�خ�إلا اضمحلت�د�أصل�ما���قالقيمة�الائتمانية�ألي�بدًال�من�إثبات�أن�ل�ا�ألاو����قرار حدوث�تقص���منذ�إلا
ولتقدير�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����ا��سارة�.�بالغمستمر�خالل��ل�ف��ة�من�ف��ات�إلا �ش�ٍل��املخاطر�الائتمانيةالبنك�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����و�رى�

 .ل�ا�ح���تار�خ�إلابالغ�مع�خطر�التقص���ح���تار�خ�إلاقرار�ألاو��الائتمانية�ال���يقار��ا�البنك�مع�خطر�حدوث�تقص���باألصل�
النوعية�املناسبة�واملدعومة�بما����ذلك�ا����ة�التار�خية�واملعلومات�التطلعية�املتاحة�دون�تحمل�عتماد��ذا�التقدير،�ينظر�البنك�إ���املعلومات�الكمية�و ال و 

 ت�اليف�غ���م��رة�أو�بذل�ج�ود�غ���م��رة�كذلك.
 :يتم�دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاص

 ؛ا���(إن�وجد)�أو�التص�يف�الائتما�ي�الداخ��توقع����التص�يف�ا��ار���للصك�املاملفع���أو�التد�ور�ال�-
 املدين�ع���الوفاء�بال��اماته؛���قدرة�توقع�أن�تحدث��غي���م��وظ�يُ توقعة����الظروف�التجار�ة�أو�املالية�أو�الاقتصادية�ال���املفعلية�أو�السلبية�التغ��ات�ال�-
 توقع����النتائج�ال�شغيلية�للمدين؛املفع���أو�التد�ور�ال�-
 نفسه؛للمدين�ع���الص�وك�املالية�ألاخرى��املخاطر�الائتمانيةكب��ة����الز�ادات�ال�-
ؤدي�إ���انخفاض�كب������قدرة�املدين�ع���الوفاء�بال��اماته�املتعلقة�وال���تتوقع����الب�ئة�التنظيمية�أو�الاقتصادية�أو�التقنية�للمدين�املفع���أو�السل���التغي���ال�-

 بالدين؛
 ؛يةالائتمانالتحس�نات�أو�الغ���لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�الداعم����قيمة�الضمان�الكب��ة��ات�تغ�ال�-
 للمدين.�ات����النتائج�ال�شغيلية�والتغ�����البنكاملدين�ن�حالة�سداد�وسلوكه،�بما����ذلك�التغ��ات����للمدين�كب��ة����ألاداء�املتوقع�التغي��ات�ال�-
ك���تأخر�عن�موعد�استحقاق�السداد�التعاقدي�ألإذا��ان�املدين�قد��املخاطر�الائتمانية،�ُيف��ض�حدوث�ز�ادة�كب��ة����سالف�الذكر�غض�النظر�عن�التحليل�و 

يوًما�من�تار�خ�استحقاق�ا.�كما��٩٠الطرف�املقابل����سداد�املدفوعات�التعاقدية�خالل�ال�يتمكن�عندما�التقص������السداد�بأي�أصل�ما���و�حدث�يوًما.��٦٠من�
د�من�أن�املعاي���قادرة�ومراجع��ا�حسب�ا��اجة�للتأك�املخاطر�الائتمانيةيراقب�البنك�بانتظام�فعالية�املعاي���املستخدمة�لتحديد�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����

 لغ.املبفوات�موعد�استحقاق�قبل��املخاطر�الائتمانيةع���تحديد�ز�ادة�كب��ة����
 ُمضمحلة�القيمة�الائتمانيةألاصول�املالية�

وُ�شار�إ���ألاصول�املالية�.�املا���لألصلع���التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�سل���حدث�أو�أك���له�تأث���عند�وقوع�الائتمانية�ألي�أصل�ما���قيمة�تتضمحل�ال
ال����ش����حول�ألاحداث�التاليةرصد��ا�بيانات�يمكن�اضمحالل�القيمة�الائتمانية�ع����شمل�أدلة�و ُمضمحلة�القيمة�الائتمانية�ع���أ��ا�أصول�باملرحلة�الثالثة.�

 إ���أن�املدين�يمر�بصعو�ة�مالية�كب��ة.
 ألاجل.لدى�املدين�ال��ام��عاقدي�طو�ل��-
 
 
 وفاة�املدين.�-
 إعسار�املدين.�-
 مخالفة�املدين�للع�ود�املالية.�-
 مالية.لضائقة�اختفاء�إحدى�ألاسواق�ال�شطة�ل�ذا�ألاصل�املا����س�ب��عرض�ا��-
 تقديم�الدائن�ل�س�يالت�سداد�إ���املدين�نظًرا�لتعرض�لضائقة�مالية.�-
 من�املحتمل�أن�يصبح�املدين�مفلًسا.�-
 بخصم�كب����عكس�ا��سائر�الائتمانية�املتكبدة.شراء�أو�إصدار�ألاصول�املالية��-

و�قيم�ألصول�املالية.�الائتمانية�لقيمة�اضمحالل�ال،�ر�ما�أدى�التأث���املش��ك�للعديد�من�ألاحداث�إ����من�ذلك�دًال و واحد.�مستقل�تحديد�حدث�يمكن�قد�ال�
قيم��ا�الائتمانية����اضمحلت�قد� القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة أو��الكإلا بت�لفة�ُتقدر�ال���تمثل�أصوًال�مالية�ص�وك�الديون�البنك�ما�إذا��انت�

ائد�السندات�عوامل�مثل�عو إ���ال،�ينظر�البنك�قيم��ا�الائتمانيةاضمحلت�قد�ص�وك�الديون�املستقلة�واملش��كة�لتقييم�ما�إذا��انت�و من�توار�خ�إلابالغ.�تار�خ��ل�
 .التمو�لز�ادة�ع���املدين�وقدرة�التص�يفات�الائتمانية�و 

نخفض�ال�س�يل�ي،�ما�لم�يكن��ناك�دليل�ع���أنه�ن�يجة�ملنح�وضعه�املا���س�ب�تد�ور�املدين��س�يل�القيمة�الائتمانية�عندما�ُيمنح�ُمضمحل�ُ�عت���القرض�
التفك���املالية�ال���يتم�ف��ا�لألصول�بال�سبة�القيمة.�ع���اضمحالل�مؤشرات�أخرى�وال�ت�ون��ناك�خطر�عدم�تلقي�التدفقات�النقدية�التعاقدية�انخفاًضا�كب�ً�ا�

بما����ذلك�تلبية��عر�ف�يمة�الائتمانية�اضمحالل�القالقيمة�الائتمانية�عندما�ي�ون��ناك�دليل�م��وظ�ع���ُمضمحل�يعت���ألاصل�ف،�دون�منح�ا���ال�س�يالت�
 .يوًما�أو�أك���٩٠ملدة�املستحقة�املبالغ�حدث�تأخر����دفع�(انظر�أدناه)�عدم�الرغبة����دفع�املؤشرات�ووقف�الدعم�إذا�التقص����شمل��عر�ف�و التقص��.�

 الصادرة�املُضمحلة�القيمة�الائتمانيةألاصول�املالية�املش��اة�أو�
معدل�الفائدة��حسب�البنك�و ل�ا.��ألاو��إلاقرار�قيم��ا�الائتمانية�عند�اضمحلت�ألاصول�ال���الصادرة�املُضمحلة�القيمة�الائتمانية����أو�املش��اة�ألاصول�املالية�

ا��سائر�الائتمانية�تأث���و�شمل�من�إجما���قيمته�الدف��ية��لألصل�املا���بدًال ��الكإلا ،�الذي�يتم�اح�سابه�ع���أساس�ت�لفة�املنضبط�القيمة�الائتمانية�الفعلية
 .املتوقعة����التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة

 التقص���عر�ف�
تقدير�قيمة�ا��سائرة�الائتمانية�املتوقعة����التقص���.��ستخدم��عر�ف�التقص���عر�ف�لتحديد�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�أن�يتم�تحديد�من�ألا�مية�بم�ان�

عناصر�احتمالية�،�حيث�أن�التقص����و�أحد�مدى�ا��ياةش�ًرا�أو��١٢ملدة�الائتمانية�املتوقعة���س�ند�إ���ا��سائر ا��سارة�مخصص�و���تحديد�ما�إذا��ان�
 ية.خاطر�الائتماناملز�ادة�كب��ة����أية�وتحديد�تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�الذي�يؤثر�ع����ل�من�التقص���

 :البنك�ما�ي���بمثابة�حدث�تقص���عت���و 
 ؛�أويوًما�٩٠ملدة�مدفوعاته�التعاقدية�تأخر�املدين�عن�سداد��-
 .ال��اماته�الائتمانية�إ���البنك�بال�املاملدين�من�غ���املر���أن�يدفع��-

 ألاصول�املتنوعة.�ش�ل�مناسب�ليعكس�ا��صائص�املختلفة�ألنواع�التقص����عر�ف�تتم�موائمة�
املقيمة�ع���نوع��عتمد�املعلومات�و ،�يأخذ�البنك����الاعتبار��ل�من�املؤشرات�النوعية�والكمية.�املدين�ال��امه�الائتما�يإذا��ان�من�املر���أن�يدفع��عند�تقييم�ما

،�و�عد�املؤشرات�الكمية.�ا��زئيةللقروض�،�و�و�أمر�غ���مناسب�ر�النو���املستخدم��و�خرق�الع�ود،�ي�ون�املؤشألاصل،�ع���س�يل�املثال،����إقراض�الشر�ات
�ستخدم�البنك�مجموعة�متنوعة�من�مصادر�املعلومات�و مدخالت�رئ�سية�����ذا�التحليل.�اد�ع���ال��ام�آخر�للطرف�املقابل�مثل�ا��الة�املتأخرة�وعدم�السد

 .مصادر�خارجية�ست�ب�فيه�أو�ي�ون�مصدره�داخ���لتقييم�التقص���الذي�
 ة�املتوقعةتقدير�ا��سارة�الائتماني

ألاو���أو�ما�إلاقرار�قد�حدثت�منذ�املخاطر�الائتمانية�ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة�اعتماًدا�ع���ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة�����١٢ُتقدر�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة��ل�
صوم�الحتمالية�التقص���ومخاطر�التعرض�للتقص���والتقص���تج�املخا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����املنوت�ون�أحد�ألاصول�قد�انخفضت�قيمته�الائتمانية.�إذا��ان�

 وفًقا�ملا�ي��:،��س�ب�ا��سارة
 أو�ع���مدى�العمر�املتبقي�لالل��ام.التالية�ش�ًرا�الاث���عشر�ع���مدار��،�سواءً احتمالية�تقص���املدين����الوفاء�بال��اماته�املاليةتمثل�احتمالية�التقص����-
التالية�أو�ع���مدى�العمر�املتبقي.�ش�ًرا�التقص���ع���مدار�الاث���عشر�ع���املبالغ�ال���يتوقع�البنك�أن�ت�ون�مستحقة����وقت��عتمد�مخاطر�التعرض�للتقص����-

تعاقدي�ا��ا���قع���به�إ���ا��د�الالبنك�الرصيد�امل��وب�ا��ا���باإلضافة�إ���أي�مبلغ�آخر�من�املتو �شمل�،�املتجددالل��ام�ل،�بال�سبة�فع���س�يل�املثال
 .،����حالة�حدوثهبحلول�وقت�التقص��

 
 
حسب�نوع�الطرف�املقابل�ونوع�التقص����س�ب�ا��سارة���ختلف��طر�التقص��.�و توقعات�البنك�ملدى�ا��سارة�عند�التعرض���س�ب�ا��سارةيمثل�التقص����-

مخاطر�التعرض�ك�سبة�مئو�ة�من�ا��سارة�ل�ل�وحدة�من�عن�التقص����س�ب�ا��سارة��تم�التعب���و وأقدمية�املطالبة�وتوافر�الضمان�أو�الدعم�الائتما�ي�آلاخر.�
ش�ًرا��و�ال�سبة��١٢ملدة��ون�التقص����س�ب�ا��سارة�ي،�حيث�ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة�١٢�ل�التقص����س�ب�ا��سارة���تم�اح�سابو حدوثه.����وقت�للتقص���

ا��ياة��و��سبة�ا��سارة�املتوقع�حدو��ا�مدى���ون�التقص����س�ب�ا��سارة�ش�ًرا�التالية�و الاث���عشر�املئو�ة�ل��سارة�املتوقع�حدو��ا����حالة�حدوث�التقص������
 .ضالتقص���ع���مدى�ا��ياة�املتبقية�املتوقعة�للقر حدوث����حالة�

ش�ر�مقبل�ول�ل�عرض�فردي�أو�ل�ل� خطر�التعرض�للتقص��و  التقص����س�ب�ا��سارةو  تحديد�احتمالية�التقص��من�خالل� التقص����س�ب�ا��سارة يتم�تحديد
ُمقصًرا�فيه�خالل�التعرض�لم�يكن�مدفوًعا�مسبًقا�أو�خطر�(أي�أن�و�سو���ا�بحًثا�عن�احتمال�البقاء�الثالثة�مًعا�العناصر��ذه�ضرب��تم�.�و شر�حة�جماعية
معدل�و��ون�.�إلابالغ�وت��يصهتار�خ����مرة�أخرى��يتم��عد�ذلك�خصمهوالذي�،�مقبلل�ل�ش�ر� التقص����س�ب�ا��سارة بفعالية�ذا��حسب�و الش�ر�السابق).�

 .���أو�تقر�به�و�سعر�الفائدة�الفع���ألاص التقص����س�ب�ا��سارة ا��صم�املستخدم����حساب
الاستحقاق����بيان��بحث�و خالل�الاث���عشر�ش�ًرا�ا��الية.��احتمالية�التقص��  الاستحقاق�ع��تطبيق�بيان�مدى�ا��ياة�من�خالل��احتمالية�التقص�� و�تم�تنمية�

و�ف��ض�أن�ي�ون�املرصودة�الاستحقاق�إ���البيانات�التار�خية�بيان��س�ند�و .�ألاو���طوال�مدة�القروضإلاقرار����محفظة�من�نقطة�التقص���حاالت�تنمية�كيفية�
 .و�دعم��ذا�التحليل�التار���إحدى�املحافظ�والنطاقات�الائتمانية.��و�نفسه����جميع�ألاصول�داخل�

 .حسب�نوع�املنتجالذي�يختلف�بيان�الدفع�املتوقع�اس�ناًدا�إ���ومدى�ا��ياة�ش�ًرا���ملدة�اث���عشر�التعرض�للتقص�مخاطر� يتم�تحديد
ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة.�املدين��ل�اث���عشر��عتمد�ذلك�ع���ال�سديدات�التعاقدية�املستحقة�ع���املبالغ�املقطوعة،�وقروض�سداد���الكملنتجات�إلا بال�سبة��-
 .لسداد�/�إعادة�التمو�ل�املبكرة����ا��سابتضم�ن�اف��اضات�اكذلك��تم�و .�مقدمة�من�املدينمدفوعات�زائدة�متوقعة��ذا�املبلغ�ألية��معادلةكذلك�س�تم�و 
"�الذي��سمح�يتحو�ل�الائتما�الأخذ�الرصيد�امل��وب�ا��ا���وإضافة�"عامل�من�خالل�لتقص���لالتعرض�مخاطر�،�يتم�الت�بؤ�باملتجددةبال�سبة�للمنتجات��-

اس�ناًدا�إ���تحليل�بيانات�ملنتج�ونطاق�استخدام�ا��د�ا��ا���ا�تختلف��ذه�الاف��اضات�حسب�نوعو بالتخفيض�املتوقع�ل��د�ألاق����بحلول�وقت�التقص��.�
 .ألاخ��ة�للبنكالتقص���

و�ختلف�ذلك�حسب�نوع�.�مر�موعد�استحقاق�االسداد�ال���اس�ناًدا�إ���العوامل�ال���تؤثر�ع���عمليات�ومدى�ش�ًرا��١٢ملدة�ا��سارة�التقص����س�ب� يتم�تحديد
 املنتج.

وا��صومات�التار�خية�ع���قيم�السوق�/�الدف����س�ب�املبيعات�املزمعة�،��عتمد�ذلك�أساًسا�ع���نوع�الضمان�وقيم�الضمان�مونةبال�سبة�للمنتجات�املض�-
 .ووقت�إعادة�التملك�وت�اليف�الاس��داد�امل��وظةإلاجبار�ة�

ع���مستوى�املنتج�نظًرا�للتمايز�املحدود����عمليات�الاس��داد�ال���يتم�تحقيق�ا�ب�ن��التقص����س�ب�ا��سارة ،�يتم��عي�نبال�سبة�للمنتجات�غ���املضمونة�-
 وأسعار�ا.املتعاقد�عل��ا�الديون�،�بما����ذلك�مبيعات�اس��اتيجيات�التحصيلب�ذا��التقص����س�ب�ا��سارة تأثرو�.�املدين�نمختلف�

ومدى�ا��ياة.�ش�ًرا��١٢ملدة� التقص����س�ب�ا��سارةو  خطر�التعرض�للتقص��و  تمالية�التقص��اح تضم�ن�املعلومات�الاقتصادية�التطلعية����تحديدكذلك�يتم�
 .تختلف��ذه�الاف��اضات�حسب�نوع�املنتجو 

�غ���قيم�وكيفية��احتمالية�التقص�� بيان�كيفية�استعراض�استحقاق�مثل� –�التقص����س�ب�ا��سارة يتم�رصد�ومراجعة�الاف��اضات�ال���يقوم�عل��ا�حساب
 .ع���أساس�ر�ع�سنوي وغ���ذلك�الضمان�
 :ع���النحو�التا�� التقص����س�ب�ا��سارة ،�يتم�قياسملخاطر�التعرض�غ���املمولةبال�سبة�

الفرق�ب�ن�القيمة�ا��الية�للفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�التعاقدية�املستحقة�عبارة�عن��التقص����س�ب�ا��سارةي�ون�،�ة�الل��امات�القروض�غ���امل��و�ةبال�سب�-
 عند���ب�القرض؛للبنك�إذا���ب�صاحب�الال��ام�القرض�والتدفقات�النقدية�ال���يتوقع�البنك�استالم�ا�

مطروًحا�م��ا�أية��صاحب�صك�الدين�املضمون عة�الس��داد�الفرق�ب�ن�املدفوعات�املتوقعبارة�عن� التقص����س�ب�ا��سارةي�ون�،�بال�سبة�لعقود�الضمان�املا���-
 .مبالغ�يتوقع�البنك�استالم�ا�من�املالك�أو�املدين�أو�أي�طرف�آخر

 رأس�املال.�الاس�ثمارات����أس�مضمن�القيمة�اضمحالل�ال�يتم�إدراج�خسائر�
 اضمحالل�قيمة�ألاصول�املاليةالسياسات�املحاس�ية�السابقة�ا��اصة�ب

 ��الكاملدرجة�بت�لفة�إلا ألاصول�
وعندما����إلايرادات�الشاملة�وتنعكس����حساب�مخصص�مقابل�مثل��ذه�ألاصول�املالية.�الاضمحالل�إقرار�أٍي�من�خسائر�إذا��ان��ناك�دليل�موضو���ع���

 يرادات�الشاملة.ي�س�ب�أي�حدث�الحق����انخفاض�قيمة�خسارة�الاضمحالل،�يتم���ز�الانخفاض����اضمحالل�القيمة�من�خالل�إلا 

اد�الفائدة�أو�مدفوعات�رأس�املال�كب��ة�أو�تقص���أو�تأخر�سديمرون�بضائقة�املدين�ن�أو�مجموعة�املدين�القيمة�مؤشرات�ع���أن�اضمحالل�قد�تتضمن�أدلة�
لموس����التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�إ���وجود�انخفاض�مللرصد�وحيثما��ش���البيانات�القابلة�آخر�فالس�أو�إعادة�تنظيم�ما���واحتمالية��عرض�م�لإل 

 :القيمة�ع���النحو�التا��اضمحالل�يتم�تحديد�املرتبطة�بحاالت�التقص��.�املتأخرات�أو�الظروف�الاقتصادية��غ���مثل�
صومة�خاملالقيمة�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�والقيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�اضمحالل�،�يمثل��الكبت�لفة�إلا املدرجة�لألصول�بال�سبة��-

 ؛�أو�سعر�الفائدة�الفع���ألاص��
املقررة�لقيمة����ااضمحالل�خسارة�منقوًصا�م��ا�أية�القيمة�الفرق�ب�ن�الت�لفة�والقيمة�العادلة�يمثل�اضمحالل�،�املدرجة�بالقيمة�العادلةلألصول�بال�سبة��-

 ؛�أوإلايرادات�الشاملة���مسبًقا�
خصومة�بمعدل�املالقيمة�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�والقيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�يمثل�اضمحالل�،�الت�لفةاملدرجة�بلألصول�بال�سبة��-

 ألحد�ألاصول�املالية�املماثلة.عائد�السوق�ا��ا���
يتم��عد�ذلك،�.�و �تم�تقييم�جميع�ألاصول�ال�امة��ش�ل�فردي�لتحديد�انخفاض�القيمةو .�وا��ما��ا��اص�القيمة�ع���املستو��ن�اضمحالل�البنك�دليل�يدرس�

و�تم�حديده��عد.����القيمة�تم�تكبده�ولكن�لم�يتم�تاضمحالل�ي�أل ،��ش�ل�جما����ش�ل�خاصال���لم�يتم�تحديد�قيم��ا�قييم�جميع�ألاصول�ال�امة�الفردية،�ت
 املماثلة.خاطر�امل�ش�ل�جما���لتحديد�انخفاض�القيمة�من�خالل�تجميع�ألاصول�املالية�مع�خصائص�ال�تمثل�أ�مية�فردية،�ال���تقييم�ألاصول،�

 إلامارا�ي.املحسو�ة�وفًقا�لتعليمات�البنك�املركزي�الائتمانية�لمخاطر�لاملر��ة�ألاصول�من�إل�١٫٥�ستخدم�البنك�وعند�تقييم�اضمحالل�القيمة�ا��ما��،�
 القروض�معادة�التفاوض

�الدفع�والاتفاق�ع���شروط�جديدةاتفاقيات�قد�يتضمن�ذلك�تمديد�و من�ا��صول�ع���ضمانات.�بدًال�،��س���البنك�إ���إعادة��ي�لة�القروض��لما�أمكن�ذلك
ضمن�"القروض�والسلف"�ح���يتم�التقيد�املر����بالشروط�املنقحة�معادة�التفاوض�ه����فئة�القروض�،��ستمر�إلابالغ�عنو�مجرد�إعادة��ي�لة�القرضللقروض.�

ال�و السداد�مستقبًال.�واحتمالية�التفاوض�باستمرار�لضمان�تلبية�جميع�املعاي���معادة�إلادارة�القروض�وتراجع�.�ملدة�ثالثة�أش�ر�ع���ألاقل�من�تار�خ�إعادة�ال�ي�لة
 .وتحسب�باستخدام�سعر�الفائدة�الفع���ألاص���للقرضخفاض�القيمة�الفردية�أو�ا��ماعية�خاضعة�لتقييم�انتزال�القروض�

 )��عديل�ألاصول�املالية٤
 .ز�ادة�احتمالية�اس��داد�ا��دف�أو�القروض�املتع��ة�البنك�����عض�ألاحيان�شروط�القروض�املقدمة�للعمالء��س�ب�عمليات�إعادة�التفاوض�التجار�ة��عدل�

�وإجازات�الدفع�وإعفاءات��الدفعاتفاقيات�شروط�تتضمن�أ�شطة�إعادة�ال�ي�لة��ذه�ترت�بات�تمديد� �س�ند�سياسات�وممارسات�إعادة�ال�ي�لة�إ���و الدفع.
�تم�تطبيق�إعادة�ال�ي�لة�و تبقى��ذه�السياسات�قيد�املراجعة�املستمرة.�و إ���أن�الدفع�سوف��ستمر�ع���ألار��.�من�وج�ة�نظر�إلادارة�مؤشرات�أو�معاي����ش���

 .جلألا ألاك���شيوًعا�ع���قروض�
،�عندما�ال�ي�ون�إلاقرار�ألاو���ل�اومقارن��ا�باملخاطر�بموجب�الشروط�ألاصلية�عند�إلابالغ��ذه�ألاصول��عد�التعديل����تار�خ����سداد�تقص���اليتم�تقييم�مخاطر�

�ت�قد�تحسالائتمانية��خاطر املالبنك�أن�يرى�قد�و �راقب�البنك�ألاداء�الالحق�لألصول�املعدلة.�و ل�ألاص��.�ألاص�عدم�إقرار و�التا���ال�يؤدي�إ���أساسًيا�التعديل�
�إ���املرحلة�ألاو��ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة)�(الثانية�أو�املرحلة�الثالثة�،�بحيث�يتم�نقل�ألاصول�من�املرحلة��ش�ل�م��وظ��عد�إعادة�ال�ي�لة

 .صول�ال���تم�تنفيذ�ا�وفًقا�للشروط�ا��ديدة�ملدة�ستة�أش�ر�متتالية�أو�أك��و�نطبق��ذا�ألامر�فقط�ع���ألا ش�ًرا).��١٢(ا��سائرة�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�
 .دام�نماذج�محددة�لألصول�املعدلة��ذه�ألاصول�من�خالل�استخاملخاطر�الائتمانية�املتعلقة�يواصل�البنك�مراقبة�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة�الحقة����

 الشطبعمليات�)�٥
�و خلص�إ���أنه�ال�يوجد�توقع�معقول��جميع�ج�ود�الاس��داد�العملية�و �عندما��س�نفذ�ش�ٍل�ك���أو�جز�ي��شطب�البنك�ألاصول�املالية� �شمل�الس��داد�ا.

ت�ون�طر�قة�الاس��داد�ا��اصة�بالبنك�م��و�ة�كضمان�عندما�)�٢)�وقف��شاط�إلانفاذ�(١ما�ي��:�(لالس��داد�املؤشرات�ال����ش���إ���عدم�وجود�توقع�معقول�
 .وت�ون�قيمة�الضمان�غ���قابلة�للت�بؤ��ش�ل��امل

لسنة�شطو�ة�خالل�ال�ذه�ألاصول�املاملستحقة�املبالغ�التعاقدية�ت�٩تو���املالحظة�يجوز�للبنك�شطب�ألاصول�املالية�ال���ال�تزال�خاضعة�ل�شاط�إلانفاذ.�
،�لكن�تم�شط��ا�جزئًيا��س�ب�عدم�وجود�توقعات�معقولة�الس��داد�ا�ملبالغ�املستحقة�قانوًنا�بال�املال�يزال�البنك��س���الس��داد�او .�٢٠١٨د�سم����٣١املن��ية����

 .بال�امل
 
 
 
 

 عدم�إقرار�ألاصول�املالية�)�٦

طر�ومزايا�ملكية��ذا�يقر�البنك�باألصل�املا���فقط�عندما�ت�ت���ا��قوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من��ذا�ألاصل�املا��؛�أو�ينقل�ألاصل�املا���و�افة�مخاال�

بفائدته�صل�املنقول،�فإن�البنك�يقر�أو�الاحتفاظ�بجميع�مخاطر�ومزايا�امللكية�واستمر����السيطرة�ع���ألا بالنقل�إذا�لم�يقم�البنك�و .�م�شأة�أخرى ألاصل�إ���

،�فسيواصل�املنقول إذا�احتفظ�البنك�بجميع�مخاطر�ومزايا�ملكية�ألاصل�املا���و املحتفظ���ا����ألاصل�مع�وجود�ال��ام�مزمع�للمبالغ�ال���قد�يضطر�إ���دفع�ا.�

 باالق��اض�املضمون�للعائدات�املستلمة.�و�قر�كذلك�البنك�إلاقرار�باألصل�املا���

ضمن�،�يتم�إقرار�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل�املا���واملبلغ�املا���الاعتباري�املُستلم�والذمم�املدينة��الكبت�لفة�إلا املقدرة�ند�عدم�إقرار�أحد�ألاصول�املالية�ع

 إلايرادات�الشاملة.

 ح.�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ،�إن�وجدت.التار�خية�منقوًصا�م��ا�إلا�الك�امل��اكم�وخسائر�الاضمحالل�امل��اكمةالت�لفة�بواملعدات��التاملمتل�ات�وآلايتم�بيان�

أصل�مستقل،�حسب�الاقتضاء،�فقط�عندما�ي�ون�من�املحتمل�أن�تتدفق�الفوائد�يتم�إقرار�ا�بصف��ا�لألصل�أو�ضمن�القيمة�الدف��ية�الت�اليف�الالحقة�وُتدرج�

م�تحميل�جميع�و�توال�يتم�إقرار�القيمة�الدف��ية�ل��زء�املس�بدل.����البنك�و�مكن�تقييم�ت�لفة�البند�ع���نحو�موثوق.�الاقتصادية�املستقبلية�املرتبطة�بالبند�إ

 .خالل�الف��ة�املالية�ال���يتم�تكبد�ا�ف��األاخرى�إلايرادات�الشاملة�وألاخرى�ع���كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر�إلاصالحات�والصيانات�

 :ع���النحو�التا��القسط�الثابت�باستخدام�طر�قة�أعمار�ا�الاف��اضية،�خالل�قيم�ا�املتبقية�مخصوًما�م��ا��م�شطب�ت�لفة�ألاصول ح���يتيتم�إقرار�إلا�الك�

 سنوات�٥ املبا�ي

 سنوات�٧ املمتل�ات�املستأجرةتحس�نات�

 سنوات�٣ ألاثاث�واملعدات

 سنوات�٣ املركبات

 املتبقية�وطر�قة�إلا�الك�مع���اية��ل�سنة�مع�تطبيق�أية��غي��ات����التقدير�ا��سا�ي�ع���أساس�ألاثر�الالحق.تتم�مراجعة�ألاعمار�الاف��اضية�والقيم�

لألصل��القيمة�الدف��يةالفرق�ب�ن�عائدات�املبيعات�و بصف��ا�اس�بعاده�أو�املعدات�أو��التعن�التصرف����أحد�املمتل�ات�أو�آلاتحدد�امل�اسب�أو�ا��سائر�الناشئة�

 .���ألار�اح�أو�ا��سائروُ�قر�

 اضمحالل�ألاصول�غ���املاليةخ.�

عندما��ش���لإل�الك�تتم�مراجعة�ألاصول�ا��اضعة�و .�سنوً�ااملحدد�ألاجل�لإل�الك�و�تم�اختبار�اضمحالل�قيم��ا�غ����ذات�العمر�الاف��ا���ألاصول�ال�تخضع�

القيمة�الدف��ية�القيمة�القابلة��ايتجاوز���خسارة�الاضمحالل�للقيمة�ال���إقرار��تم�و ُ�س��د.�ال��قد�القيمة�الدف��يةألاحداث�أو�التغي��ات����الظروف�إ���أن�

،�يتم�تجميع�الاضمحاللوألغراض�تقييم�املستخدمة.�ت�اليف�البيع�والقيمة�منقوًصا�م��ا�و�عت���القيمة�القابلة�لالس��داد����القيمة�العادلة�لألصل�لالس��داد.�

ألاصول�غ���املالية�بخالف�النوايا�ا��سنة�مراجعة�نقدية).�و�تم�إنتاج�الألاصول�عند�أد�ى�مستو�ات�ف��ا�تدفقات�نقدية�يمكن�تحديد�ا��ش�ل�منفصل�(وحدات�

 .����ل�تار�خ�إبالغالاضمحالل�الحتمال�عكس�تتعرض�لالضمحالل�ال���

 الصادرة�عن�البنكوصكوك�أس�م�رأس�املال�.�ا��صوم�املالية�د

 التص�يف�كدين�أو�س�م�رأس�مال

 يتم�تص�يف�ص�وك�الديون�أو�أس�م�رأس�املال�بصف��ا�خصوم�مالية�أو�أس�م�رأس�مال�وفًقا���و�ر�الاتفاق�التعاقدي.

 صكوك�أس�م�رأس�املال)�١

الفائدة�املتبقية����أصول�أي�س�م�من�أس�م�رأس�املال��عد�خصم�جميع�خصومه.�مخصص�من�املقر�الرئ�����يث�ت�صك�س�م�رأس�املال��و�عبارة�عن�رأس�مال�

 و�تم�قيد�ص�وك�أس�م�رأس�املال�الصادرة�من�البنك����العائدات�املقبوضة�الصافية�من�ت�اليف�إلاصدار�املباشرة.

 

 ا��صوم�املالية�)�٢
 للصك.ُتقرر�ا��صوم�املالية����كشف�املركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����ألاح�ام�التعاقدية�

ُ�عزى�ت�اليف�املعامالت�مباشرًة�إ���إصدار�ا��صوم�املالية�(بخالف�ا��صوم�املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�و ُتقيم�ا��صوم�املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.�
ُ�عزى�ت�اليف�املعامالت�مباشرًة�إ���الاستحواذ�ع���ا��صوم�املالية�و .�ل�ا�املالية�عند�إلاقرار�ألاو��ل��صوم�من�القيمة�العادلة�املخصومة�و�ا��سائر)�ألار�اح�أ

 بالقيمة�العادلة�من�خالل�إقرار�ألار�اح�أو�ا��سائر�مباشرًة����كشوف�ألار�اح�أو�ا��سائر.
 طر�قة�الفائدة�الفعلية.باستخدام���الكحًقا�بت�لفة�إلا ُتقيم�جميع�ا��صوم�املالية�ال 

 املستحق�للبنوك�ألاخرى�وودا�ع�العمالء�واملستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�وا��صوم�ألاخرى.من�إ�الك�تت�ون�ا��صوم�املالية�املصنفة�كت�لفة�
معدل�و��ون�ا��صوم�املالية�وتخصيص�نفقات�الفائدة�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�ألٍي�من���الكو�عت���طر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�ت�لفة�إلا 

ال����ش�ل�املقبوضة�املدفوعات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�(بما����ذلك�جميع�الرسوم�والنقاط�املدفوعة�أو�بالضبط�خصم��و�املعدل�الذي�ي�الفائدة�الفعلية
ت�اليف�املعامالت�وألاقساط�أو�ا��صومات�ألاخرى)�من�خالل�العمر�املتوقع�ل��صوم�املالية�أو�(حسب�الاقتضاء)�أو�و �معدل�الفائدة�الفعليةجزًءا�ال�يتجزأ�من�

 ذات�الصلة�با��صوم�املالية.��الكف��ة�زمنية�أقصر،�بخصوص�حساب�ت�لفة�إلا 
 اضمحالل�قيمة�ا��صوم�املاليةالسياسات�املحاس�ية�السابقة�ا��اصة�ب

 املستحق�للبنوك�ألاخرى�وودا�ع�العمالء�واملستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�وا��صوم�ألاخرى.ا��صوم�املالية��شمل�
 املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 وفيما��عد�يتم�إعادة�تقديره�بت�لفة�إلا�الك�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية.�ةيتم�إقرار�املستحق�للبنوك�ألاخرى��ش�ل�مبد�ي�بالقيمة�العادل
 مالءودا�ع�الع
وفيما��عد�يتم�إعادة�تقدير�ا�بت�لفة�إلا�الك.�و�تم�اح�ساب�قيمة�إلا�الك�منقوًصا�م��ا�ت�اليف�املعامالت��ش�ل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�ودا�ع�العمالء�يتم�إقرار�

 .عادلةخصم�أو�قسط����الاعتبار�عند�املمن�خالل�أخذ�أي�
 املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 من�خالل�طر�قة�الفائدة�الفعلية.�بت�لفة�إلا�الك�وفيما��عد�يتم�إعادة�تقديرهيتم�إقرار�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية��ش�ل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�
 )�أر�اح�وخسائر�العمالت�ألاجن��٣

العملة�ألاجن�ية�وتحو�ل�ا��سعر�الصرف�الفوري������اية��ل�ف��ة�إبالغ،�ع���وجه��عملة�أجن�ية�من�خالل�تلك�املقدرة�املالية�ل��صوم�يتم�تحديد�القيمة�الدف��ية�
 التحديد:

سائر�املالية�املقدرة�بت�لفة�إلا�الك�وال���ال��ش�ل�جزًءا�من�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددة،�يتم�إقرار�فروق�الصرف�ضمن�ألار�اح�أو�ا��ل��صوم�بال�سبة��-
 بالسنة؛

العمالت�أسعار�صرف�أر�اح�وخسائر�من�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددة،�يتم�إقرار�بت�لفة�إلا�الك�ال����ش�ل�جزًءا�املالية�املقدرة�ل��صوم�بال�سبة��-
 إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�وُتجمع����عنصر�منفصل�من�أس�م�رأس�املال.ضمن�الاجن�ية�

 املالية�ا��صوم�)�عدم�إقرار�٤
وعند�اس�بدال�أي�خصم�ما���قائم�بخصم�آخر�من�نفس�الدائن�يتم�التنازل�عن�ال��امات�البنك�أو�إلغا��ا�أو�ان��ا��ا.�فقط�عندما�ا��صوم�املالية�ال�يقر�البنك�

ألاص���وعم�إقرار�كعدم�إقرار�ل��صم�وفًقا�لشروط�مختلفة�تماًما�أو�إذا�تم��عديل�شروط�أي�خصم�ما���تماًما�مثل�صرف�العمالت�أو�التعديل�فيتم�معامل��ا�
 إلايرادات�الشاملة.خصم�جديد�و�تم�إقرار�الفرق����القيم�الدف��ية�ضمن�

مف��ضة�ضمن�الدفع،�بما����ذلك�أية�أصول�غ���نقدية�منقولة�أو�خصوم�يتم�إقرار�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل�املا���غ���املقرر�واملقابل�املدفوع�واملستحق�
 إلايرادات�الشاملة.

 
 
 
 

 مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�نذ.�
 بال�سبة�للموظف�ن�من�إلاماراتي�ن�(ممن�لد��م�وثيقة�"ج�سية"))�١

�شأن�املعاشات�والتأمينات��١٩٩٩)�لعام�٧العامة�للمعاشات�والتأمينات�الاجتماعية�إلاماراتية�وفًقا�للقانون�الاتحادي�إلامارا�ي�رقم�(�يئة�الإ����ش��ا�اتيتم�دفع�الا 
 ال���ُتدفع�عند�استحقاق�ا.�ش��ا�اتو�قتصر�ال��ام�البنك�ع���مثل��ذه�الا جتماعية.�الا 
 )�بال�سبة�للموظف�ن�املغ��ب�ن�(بما����ذلك�املوظف�ن�إلاماراتي�ن�الذين�ل�س�لد��م�وثائق�"ج�سية")٢

�١من�تار�خ�التحاق�م�أو�يقدم�البنك�م�افأة���اية�ا��دمة�ملوظفيه�املغ��ب�ن.�و�عتمد�استحقاق��ذه�امل�افأة�ع���الراتب�ال��ا�ي�للموظف�ن�وطول�مدة�ا��دمة�
حسب�الراتب�ال��ا�ي�املتوقع�وطول�مدة�و�تم�تقدير�الت�اليف�املتوقعة�ل�ذه�امل�افآت�إلامارا�ي.�وفًقا�ألح�ام�قانون�العمل�الاتحادي�،�أ��ما�أ�عد�٢٠١٥يناير�

يتم�تنفيذ�خطة�حيث�تتوقف�ثم��٢٠١٤د�سم����٣١و�سوي�البنك�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن�املغ��ب�ن�ح���املقدرة�خالل�ف��ة�العمل.�ا��دمة�املقدرة�و 
بم�افآت�عن�التقدير�املتعلق�إلافصاح��تم�و .�٢٠١٥يناير��٠١بتداًء�من�صندوق�إلادخار�القائم�وأساس�متطلبات�إلامداد�وفًقا�لقانون�العمل�الاتحادي�إلامارا�ي�ا

 عند�دفع�البنك�ل�ا.إ���موط��م�ألاص���وتذاكر�السفر�مستحقات�املوظف�ن�باإلجازات�و�تم�اح�ساب���اية�ا��دمة�صف��ا�خصم�غ���جاري.�
 ر.�املخصصات

اجة�لتدفق�خار���يتم�إقرار�أي�مخصص����كشف�املركز�املا���عندما�ي�ون�للبنك�ال��ام�قانو�ي�أو�بناء�ن�يجة���دث�سابق�و��ون�من�املحتمل�أن�ي�ون��ناك�ح
 لقيمة�الال��ام.الال��ام�وتقدير�موثوق��عادلةالاقتصادية�ملالفوائد�من�

عندما�يتم�و ،�مع�مراعاة�املخاطر�والش�وك�املحيطة�باالل��ام.�ف��ة�إلابالغالال��ام�ا��ا��������اية��عادلةملزم�الال كمخصص�أفضل�تقدير�للمقابل�املقرر�يمثل�املبلغ�
عندا�القيمة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية�(ت�ون����،�فإن�قيمته�الدف��ية�الال��ام�ا��ا���عادلةملمخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية�املقدرة�أي�تقييم�
 تأث���القيمة�الزمنية�للنقود�مادًيا).ي�ون�

أصل�إذا��ان�من�املبلغ�املستحق�القبض�بصفته�،�يتم�إقرار�مخصص�من�طرف�ثالث�عادلةملالالزمة�الفوائد�الاقتصادية�جميع�عندما�ُيتوقع�اس��داد��عض�أو�
 .بلغ�املستحق�القبض�ع���نحٍو�موثوق املو�مكن�تقييم�سداده�املؤكد�فعلًيا�أنه�س�تم�

 عقود�الضمان�املا���وال��امات�القروضز.�
محدد��سداد�مدين�أي��س�ب�عدم�تمكن�لتعو�ض�املالك�عن�أية�خسارة�يتكبد�ا�عقود�الضمان�املا������العقود�ال���تلزم�املصدر�ع���دفع�مبالغ�محددة�

إ���البنوك�واملؤسسات�املالية�والغ���نيابًة�عن�العمالء�لضمان��و�تم�منح�مثل��ذه�الضمانات�املاليةأٍي�من�ص�وك�الدين.�الدفعات�عند�استحقاق�ا�وفًقا�لشروط�
 القروض�وال��و�ات�ع���املش�وف�وال�س�يالت�املصرفية�ألاخرى.

 بمعدل�أع���من:يتم�تقدير�عقود�الضمان�املا����ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�وُتقدر�فيما��عد�
 ؛٩رقم�إلبالغ�املا���الدو���للمعيار�لقيمة�مخصص�ا��سارة�املحدد�وفًقا��-
 .١٥القسط�املقبوض�ع���إلاقرار�ألاو���منقوًصا�منه�إلايرادات�املقررة�وفًقا�ألساسيات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم��-

بمعدل�فائدة�أقل�بالسوق�أو�يتم��سو���ا�ولم�يقدم�البنك�أي�ال��ام�لتقديم�القروض�بقيمة�مخصص�ا��سارة.�يتم�تقدير�ال��امات�القروض�ال���يحدد�ا�البنك�
 تقديم�أو�إصدار�صك�ما���آخر.بصا���النقدية�أو�من�خالل�

بال�سبة�للعقود�ال����شمل�قرض�وال��ام�غ���م��وب�وال�يتم�إقرار�مخصص�ا��سارة�كمخصص.�ومع�ذلك،�بال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمان�املا��،�
يتم�إقرار�ا��سائر�،�يمكن�للبنك�تحديد�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ش�ٍل�منفرد�ع���عنصر�الال��ام�غ���امل��وب�من�تلك�ا��سائر�املفروضة�ع���عنصر�القرض

وإ���ا��د�الذي�تتخطى�فيه�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�املجتمعة�نب�مخصص�ا��سارة�للقرض.�الائتمانية�املتوقعة�املفروضة�ع���الال��ام�غ���امل��وب�إ���جا
 يتم�إقرار�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�كمخصص.القيمة�الدف��ية�إلاجمالية�للقرض،�

 .�الضرائبس
 ضر�بة�الدخل

 جن�ية�العاملة����إلامارات�العر�ية�املتحدة.يتم�فرض�الضرائب�وفًقا�للوائح�املحلية�لتقدير�الضرائب�ع���فروع�البنوك�ألا 
أس�م�رأس�املال�����مباشرةً املقررة����الدخل�الشامل�باست�ناء�ما�يتعلق�م��ا�بالبنود�إقرار�ا�،�و�تم�الضر�بة�ا��الية�واملؤجلةالسنة��شمل�الضرائب�املفروضة�ب

 إلايرادات�الشاملة�ألاخرى.أو����
للضر�بة�مستحقة��معادلةلسنة�وأية�با�شمل�الضر�بة�ا��الية�الضر�بة�املتوقعة�املستحقة�الدفع�أو�املستحقة�القبض�ع���الدخل�أو�ا��سارة�ا��اضعة�للضر�بة�

 إلابالغ.���تار�خ�الساري�باستخدام�معدل�الضر�بة�تقديره��تم�و بالسنوات�السابقة.�املتعلقة�الدفع�أو�مستحقة�القبض�

 إلابالغ.ع���جميع�الفروق�املؤقتة����تار�خ�ا��صم�ديد�ضر�بة�الدخل�املؤجلة�باستخدام�طر�قة�يتم�تح
ا��صم،��معادلةة�املتوقع�تطبيق�ا�ع���الف��ة�ال���ُيتوقع�ف��ا�تحقق�ألاصل�أو�ُيتوقع�يالضر��لل�سب�ضر�بة�الدخل�املؤجلة�وفًقا�تقدير�أصول�وخصوم�يتم�

 إلابالغ.���تار�خ�السار�ة�القوان�ن�حسب�
ألار�اح�ال�افية�ا��اضعة�وتخفيض�ا�إ���ا��د�الذي�يصبح�من�غ���املحتمل�توفر�إبالغ�تار�خ��ل�ضر�بة�الدخل�املؤجلة����ألصول�تتم�مراجعة�القيمة�الدف��ية�
 أو�جزٌء�م��ا.�ضر�بة�الدخل�املؤجلةجميع�أصول�للضر�بة�للسماح�باستخدام�

 ضر�بة�القيمة�املضافة
 رار�النفقات�وألاصول�صافية�بدون�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة،�باست�ناء:يتم�إق

ضر�بة��تم�إقرار ح�ن�ال�ت�ون�ضر�بة�القيمة�املضافة�ال���يتم�تكبد�ا�عند�شراء�أصول�أو�خدمات�قابلة�لالس��داد�من�السلطة�الضر��ية،�و����ذه�ا��الة،�ي�-
 حسب�الاقتضاء،ألاصل�أو�كجزء�من�بند�النفقات،�الاستحواذ�ع���القيمة�املضافة�كجزء�من�ت�لفة�

 .مع�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة�املتضمنالذمم�املدينة�والدائنة�بيان�عندما�يتم��-
 ا��.الذمم�املدينة�والدائنة����كشف�املركز�املضر�بة�القيمة�املضافة�القابل�لالس��داد�أو�الدفع�إ���السلطة�الضر��ية�كجزء�من�يتم�إدراج�صا���مبلغ�

 ش.�الاحتياطي�القانو�ي
�%٥٠من�صا���ألار�اح�ُتحول�إ���احتياطي�خاص�ح����عادل�مثل��ذا�الاحتياطي��سبة��%١٠ع���أن��١٩٨٠لعام��١٠من�القانون�الاتحادي�رقم��٨٢تنص�املادة�

 وال�ُيتاح��ذا�الاحتياطي�للتوز�ع.من�رأس�املال.�
 إلايراداتإقرار�.�ص
 إيرادات�الفوائد)�١

ع���إجما���القيمة�ج)�٤(راجع�املالحظة��معدل�الفائدة�الفعليةمن�خالل�تطبيق���ميع�الص�وك�املالية�ا��املة�لفوائد�الفوائد�ونفقات�يتم�اح�ساب�إيرادات�
ال���يتم�ف��ا�اح�ساب�ال���أصبحت�فيما��عد�أصول�مالية�ُمضمحلة�القيمة�الائتمانية�(أو�املرحلة�الثالثة)،�ألصول�املالية��ال�سبة�لو .�املاليةللص�وك�الدف��ية�

(أي�صا���مخصص�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة)،�يتم�إقرار�ا�بصورة�مباشرة�مع�ع���قيمة�إ�الك�ا��معدل�الفائدة�الفعليةاستحقاق�الفائدة�من�خالل�تطبيق�
 البنك�املركزي�إلامارا�ي.�ائحللو ال��قب�وفًقا�

للوائح�البنك�املركزي��ناك�شك����اس��داد�الفائدة�أو�أصل�الدين،�ال�يتم�إقرار�إلايرادات�و�تم�مراقبة�أية�مستحقات�إيرادات�إضافية�مباشرًة�وفًقا�وعندما�ي�ون�
 إلامارا�ي.

 إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء)�٢
لم�تتم�إعادة�املتاح،�حسب�و .�٢٠١٨يناير��١ال��اك���(بدون�وسائل�عملية)،�اعتباًرا�من��من���التأث�� باستخدام��١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل �البنكاعتمد�

 .والتفس��ات�ذات�الصلة�١١لدو���رقم�واملعيار�املحاس���ا�١٨،�بموجب�املعيار�املحاس���الدو���رقم�أو��نا�سلًفا،�كما�وُتذكر�٢٠١٧بيان�املعلومات�املقدمة�لعام�
دخلت�ع���السياسات�املحاس�ية�السابقة�فيما�يتعلق�بتفاصيل�فيما�ي���

ُ
إليرادات�ل�البنك�إقرار السياسات�املحاس�ية�ال�امة�ا��ديدة�وطبيعة�التغي��ات�ال���أ

 ،�ع���النحو�املو���أدناه.ا��دماتتقديم�من�
ما�أو�����وقٍت التحكم��ذا�ا��دمات.�و�تطلب�تحديد�توقيت�نقل�يحصل�أي�عميل�ع���إلايرادات�عندما��إقرار ،�يتم�١٥املا���رقم��بالغبموجب�املعيار�الدو���لإل 

 .تقديًرا�لذلكمع�مرور�الوقت�
 :١٥املا���رقم��بالغ���املعيار�الدو���لإل �ع���النحو�املو��من�خمس�خطوات�م�ون�باإليرادات�املتأتية�من�تقديم�ا��دمات�بناًء�ع���نموذج��البنكو�قر�

 العقد�(العقود)�مع�العميل:تحديد� – ١ا��طوة�
 تحقيق�ا.يجب�ال��������حقوق�وال��امات�قابلة�للتنفيذ�و�حدد�املعاي���ا��اصة�ب�ل�عقد�أنه�اتفاق�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���يُ بُ�عرف�العقد�

 :ال��امات�ألاداء����العقدتحديد� – ٢ا��طوة�
 إليه.ا��دمات�لتقديم�عميل�م��م�مع�أي�عقد�أي�وعد����أي�ال��ام�ألاداء��و��ُ�عد

 
 
 
 

 
 :املعاملةسعر�تحديد� – ٣ا��طوة�

 .عن�أطراف�ثالثة�عميل،�باست�ناء�املبالغ�املحصلة�نيابةً أي�ا��دمات�إ���تقديمات�ا��صول�عليه�مقابل��لبنكاالذي�يتوقع�املبلغ�املقابل�سعر�املعاملة��و�

 :سعر�املعاملة�الل��امات�ألاداء����العقدتخصيص� – ٤ا��طوة�

مبلغ�املقابل�سعر�املعاملة�ل�ل�ال��ام�من�ال��امات�ألاداء�بمبلغ�يو����البنكيخصص�وف�عقد�يتضمن�أك���من�ال��ام�واحد�من�ال��امات�ألاداء،�سي�بال�سبة�أل 

 .ل�ال��ام�من�ال��امات�ألاداءأن�ي�ون�له�ا��ق����ذلك�مقابل�الوفاء�ب��البنكالذي�يتوقع�

 :بال��ام�ألاداءإلايرادات�عندما�تفي�امل�شأة�إقرار� – ٥ا��طوة�

 :،�إذا�تم�اس�يفاء�أحد�املعاي���التاليةو�قر�إلايرادات�بمرور�الوقتبال��ام�ألاداء��البنكيفي�

 أو�يؤد��ا؛�أو�البنكاملقدمة�من�.�يتلقى�العميل����وقت�واحد�و�س��لك�الفوائد�١

 ألاصل�أو�تحس�نه؛�أوإصدار�ال���يتحكم���ا�العميل�عند��صول أو�ُيحسن�ألا �البنكأداء�ُيصدر�.�٢

 تار�خه.وللم�شأة�حق�قابل�للتنفيذ����الدفع�مقابل�ألاداء�املكتمل�ح����للبنك�ل�ا�استخدام�بديل�أصوًال �البنكأداء�ُيصدر�.�ال�٣

 .إلايرادات����الوقت�الذي�يتم�فيه�الوفاء�بال��ام�ألاداءإقرار�الشروط�املذ�ورة�أعاله،�يتم��بال�سبة�الل��امات�ألاداء����حالة�عدم�اس�يفاء�أحد

ألاداء.�وعندما�مقابل�الذي�حصل�عليه�املبلغ�املقابل�بناًء�ع����ألاصل�التعاقديُيصدر�،�فإنه�زمعةتقديم�ا��دمات�املبال��ام�ألاداء�من�خالل��البنكعندما�يفي�

 .الال��ام�التعاقدييمنح�ألاولو�ة�إ���،�فإن��ذا�املقررةيتجاوز�مبلغ�املقابل�املستلم�من�العميل�مقدار�إلايرادات�

 الرسوم�والعموالتإيرادات�

إيرادات�الرسوم�إ���الفئت�ن��و�مكن�تقسيميحصل�البنك�ع���إيرادات�الرسوم�والعموالت�من�خالل�مجموعة�متنوعة�من�ا��دمات�ال���يقدم�ا�إ���عمالءه.�

 التاليت�ن:

ورسوم�الوصاية�والرسوم�إلادار�ة�ألاخرى�و�شمل��ذه�الرسوم�إيرادات�العموالت�امل��اكمة�خالل�ف��ة�زمنية�ما.�الرسوم�ال���يحصل�عل��ا�نظ���تقديمه�ا��دمات��-

��ب�والرسوم�املرتبطة�باالئتمان�(إ���جانب�أية�ت�اليف�إضافية)�و�تم�إقرار�ا�تؤجل�رسوم�ال��ام�تقديم�القروض�ال���من�املر���أن��ُ والرسوم�الاس�شار�ة.�

بموجب�وعندما�ي�ون�من�غ���املر�����ب�القرض،�يتم�إقرار�رسوم�ال��ام�تقديم�القرض�خالل�ف��ة�الال��ام�ع���القرض.��عدل�الفائدة�الفعليةمل�معادلةبصف��ا�

 طر�قة�القسط�الثابت.

 أو�عناصر�الرسوم�املرتبطة�بأداٍء�مع�ن��عد�اس�يفاء�املعاي���املرتبطة���ا.يتم�إقرار�الرسوم��-

 السياسات�املحاس�ية�السابقة�ا��اصة�بإقرار�إلايرادات

من�خالل�العمر��املستقبلية�املقدرةاملدفوعات�النقدية�أو�إلايرادات�خصم�تماًما�و�و�املعدل�الذي�ي،�معدل�الفائدة�الفعليةيتم�قيد�إيرادات�أو�نفقات�الفوائد�ب

وُتضاف�ألار�اح�أو�ا��سائر�الناتجة�إ���إلايرادات�الشاملة��الاقتضاء،�إ���صا���القيمة�الدف��ية�لألصل�أو�ا��صم�املا��.حسب�املتوقع�لألصل�املا���أو�ف��ة�أقصر،�

إضافية�ُ�عزى�مباشرًة�إ���الصك�وُتمثل�جزًءا�ال�يتجزأ�و�أخذ�ا��ساب����الاعتبارات�جميع�الشروط�التعاقدية�للصك�املا���و�شمل�أية�رسوم�أو�ت�اليف�بالسنة.�

راجع�البنك�تقديراته�للمدفوعات��القيمة�الدف��ية�لألصل�أو�ا��صم�املا���إذامعادلة�و�تم�،�لكن�بدون�ا��سائر�الائتمانية�املستقبلية.�معدل�الفائدة�الفعليةمن�

ألاص���و�تم�قيد�التغ��ات�ال���تحدث����القيمة�الدف��ية�بصف��ا�إيرادات��معدل�الفائدة�الفعليةبناًء�ع���عادلة�و�تم�اح�ساب�القيمة�الدف��ية�امل�إلايرادات.أو�

 أو�نفقات.

تتواصل�عملية�إقرار�إيرادات�أن�تنخفض�القيمة�امل��لة�ألي�أصل�ما���أو�مجموعة�من�ألاصول�املالية�امل�شا��ة��س�ب�أية�خسارة����اضمحالل�القيمة،�و�مجرد�

وعندما�ي�ون��ناك�شك����اس��داد�الفائدة�أو�أصل�الدين،�ال�يتم�إقرار�ألاص���املُطبق�ع���القيمة�الدف��ية�ا��ديدة.��معدل�الفائدة�الفعليةالفوائد�باستخدام�

 للوائح�البنك�املركزي�إلامارا�ي.إلايرادات�و�تم�مراقبة�أية�مستحقات�إيرادات�إضافية�مباشرًة�وفًقا�

 أية�إيرادات�أو�نفقات�أخرى�عند�اك�سا��ا�أو�تكبد�ا.و�تم�إقرار�

 العمالت�ألاجن�يةبعامالت�امل.�ض
ألغراض�الكشوف�املالية،�يتم�التعب���عن�نتائج�البنك�و ض�الكشوف�املالية�للبنك��عملة�الب�ئة�الاقتصادية�ألاولية�ال����عمل�ف��ا�البنك�(عملته�الوظيفية).��عر 

 لكشوف�املالية.تقديم�ااملا���بالدر�م�إلامارا�ي،�و���العملة�الوظيفية�للبنك�وعملة�ومركزه�
 بمعدل�الصرف�السائد����تار�خ�املركز�املا��؛.�يتم�تحو�ل�املعامالت�بالعمالت�ألاجن�ية�إ���الدر�م�إلامارا�ي�١
 السائد����تار�خ�املركز�املا��؛ف�الدر�م�إلامارا�ي��سعر�الصر .�يتم�تحو�ل�ألارصدة�النقدية�بالعملة�ألاجن�ية�إ���٢
 إلايرادات�الشاملة�بالسنة؛��أو�ا��سائر�الناتجة�إ�تحو�ل�ألار�اح�.�يتم�٣
 بالعمالت�ألاجن�ية�باملعدالت�السائدة����التار�خ�الذي�حددت�فيه�القيمة�العادلة؛املحدد�قيم��ا�عادلة�القيمة�الباملقدرة�البنود�غ���النقدية�ُ�عاد�تحو�ل�.�٤
 .للعملة�ألاجن�ية�البنود�غ���النقدية�ال���يتم�تقييم�ا�وفًقا�للت�لفة�السابقةتحو�ل�.�ال�يتم�إعادة�٥
 عقود�إلايجار.�ط

يتوقف�باالتفاق�عند�تار�خ�بدء�العمل�إ���ما�إذا��ان�الوفاء�الاتفاق�أو�يحتوي�ع���عقد�إيجار�إ���جو�ر�الاتفاق�عبارة�عن�عقد�إيجار��س�ند�تحديد�ما�إذا��ان�
 من�عدمه.�ألاصول استغالل����الاتفاق��شمل�ا��ق�أو�أن�محددة�ع���استخدام�أصل�أو�أصول�

 البنك�بصفته�مستأجر
 إلايجار�ال�شغي��عقد�

املدفوعات،�بما����إضافة�و�تم�طرف�آخر،�املؤجر،�بجزء�كب���من�مخاطر�وعوائد�امللكية،�كعقود�تأج����شغيلية.�ف��ا�عقود�إلايجار�ال���يحتفظ�يتم�تص�يف�
طر�قة�بموجب�كشف�إلايرادات�الشاملة�إ���من�املؤجر)،�مقبوضة�حوافز�خالصة�من�أية�بموجب�عقود�إلايجار�ال�شغيلية�(الصادرة�ذلك�املدفوعات�املسبقة،�

 القسط�الثابت�طوال�ف��ة�عقد�إلايجار.
 قبول�العمالءظ.�

قبول�العمالء�مبلغ�املال�وتار�خ�الاستحقاق�يحدد�يحدث�القبول�عندما�ي�ون�البنك�خاضًعا�الل��ام�بإصدار�مدفوعات�لسندات�م��و�ة�بموجب�خطابات�اعتماد.�
يتم�إقرار�قبول�العمالء�كخصم�ما������كشف�املركز�املا���بموجب�حق��عاقدي�للسداد�من�العميل�املقرر�كأصل�وال��ص�الذي�سوف�ُتصرف�له�املدفوعات.�

 تم�اح�ساب�ال��امات�القبول�بصف��ا�أصول�وخصوم�مالية.و�ناًء�عليه،�ما��.�
 املالية�املشتقةع.�الصكوك�

بالقيمة�تقدير�الص�وك�املالية�املشتقة��تم�و أسعار�الصرف.��تقلبمخاطر�إلدارة�باألصالة�عن�نفسه�لتغي���العمالت�التدفقات�النقدية�عقود�تحوط�البنك�ُي��م�
ذات��الص�وك�املالية�املشتقةألاصول�ألاخرى�و�تم�إدراج�ضمن�ذات�القيمة�العادلة�إلايجابية�(ألار�اح�غ���املحققة)�الص�وك�املالية�املشتقة��تم�إدراج�و العادلة.�

 .���املركز�املا��ضمن�ا��صوم�ألاخرى�القيم�العادلة�السلبية�(ا��سائر�غ���املحققة)�
فما�،�،�وإذا��ان�ألامر�كذلكصك�تحوطملشتق�معيًنا�ومؤ�ًال�كاالصك�املا���الناتجة�عن�القيمة�العادلة�ع���ما�إذا��ان�إقرار�ألار�اح�أو�ا��سائر��عتمد�طر�قة�

 .الذي�يتم�التحوط�منهالبند�طبيعة�
 :إما�الص�وك�املالية�املشتقةالبنك��عض�يحدد�

 ؛الصارمة�(تحوطات�القيمة�العادلة)ل��امات�أو�الاا��صوم�املقررة�أو�لألصول�تحوطات�القيمة�العادلة��-
 خصم�مقرر�(تحوطات�التدفق�النقدي)؛أصل�أو�أي�عزى�إ����ُ ال���عالية�الاحتمال�تحوطات�التدفقات�النقدية�املستقبلية��-
 ).عملية�أجن�ية�(صا���تحوطات�الاس�ثمارأية�تحوطات�صا���الاس�ثمار�����-

كما�يوثق�البنك�متنوعة.�وكذلك��دف�إدارة�املخاطر�واس��اتيجي��ا�إلجراء�معامالت�تحوط�التحوط�وأدواته�بنود�،�العالقة�ب�ن�يوثق�البنك،�عند�بدء�التحوط
املستخدمة����معامالت�التحوط�فعالة�للغاية�����عو�ض�التغ��ات��الص�وك�املالية�املشتقة،�حول�ما�إذا��انت��ش�ٍل�مستمر،�سواء�عند�بدء�التحوط�أو�تقديره

 .التحوطبنود�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�ل���القيم�ال���تحدث�
 تحوطات�القيمة�العادلة

أو�ألصول�القيمة�العادلة�انب��غ��ات�إ���جا��سائر�أو�كشف�ألار�اح�ال���تم�تحديد�ا�وتأ�يل�ا�كتحوطات�للقيمة�العادلة�����املالية�املشتقةالص�وك�قيد�يتم�
 ُ�عزى�إ���مخاطر�التحوط.التحوط�وال���خصوم�

طر�قة�الفائدة�ُ�ستخدم�معه�الذي�يتم�إ�الك�املعادلة�ال���ُتجرى�ع���القيمة�الدف��ية�لبند�التحوط�،��ستو���معاي���محاسبة�التحوطعد�التحوط��إذا�لم�
 الفوائد.إيرادات�قيده�ضمن�صا���الاستحقاق�و�تم�ف��ة�خالل�ا��سائر�أو�الفعلية�لألر�اح�

 تحوطات�التدفق�النقدي
ضمن�إلايرادات�الشاملة��حديد�ا�وتأ�يل�ا�كتحوطات�للتدفق�النقديال���تم�تاملالية�املشتقة��للص�وكمن�التغ��ات����القيمة�العادلة�الفع���ا��زء�إقرار�يتم�

 كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر.ع���الفور����الفع���املتعلقة�با��زء�غ���ا��سائر�أو�إقرار�ألار�اح��تم�و .�ألاخرى 
���قيد�ا��تم�و .�ا��سائرأو�ألار�اح�التحوط�ع���بند����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�ا��سائر�أو����كشف�ألار�اح�أس�م�رأس�املال��تم�إعادة�تدو�ر�املبالغ�امل��اكمة����و 

 .ذي�الصلةالتحوط�املرتبطة�ب�ند�النفقات�ال���يتم�ف��ا�إلابالغ�عن�إلايرادات�أو�النفقات�أو�إلايرادات�بنود�
���ذلك�أس�م�رأس�املال�،�فإن�أي�ر�ح�أو�خسارة�تراكمية�موجودة����محاسبة�التحوطمعاي���التحوط��ستو���أو�عندما�ال��أو�يتم�بيعه�صك�التحوط�ت���يعندما�

،�يتم�معاملة�متوقعة�(ع���س�يل�املثال�عندما�ال�ُيتوقع�حدوثو ا��سائر.�أو�ألار�اح�ع���بند�التحوط�ؤثر�ف��ا�ي���الف��ات�ال���إقرا�ا�و�تم�كما����الوقت�تظل�
لتدخل�ضمن�كشف�ضمن�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�سابًقا�ا��سائر�ال��اكمية�املقررة�أو�ألار�اح�إعادة�تص�يف�مباشرًة��،�يتمالتحوط�املقرر)التخلص�من�أصل�
 ألار�اح�أو�ا��سائر.

 تحوط�الاس�ثمار�الصا��
خسائر�أو�إقرار�أية�أر�اح��تم�و .�قدين�ية��ش�ل�مشابه�لتحوطات�التدفق�النألاجال���تتم�بالعمالت����العمليات�الصافية�يتم�اح�ساب�تحوطات�الاس�ثمارات�

الفع���املتعلقة�با��زء�غ���ا��سائر�أو�إقرار�ألار�اح��تم�ضمن�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى.�و من�التحوط�مباشرًة�الفع���املتعلقة�با��زء��صك�التحوطيتعرض�ل�ا�
العمليات�عندما�يتم�التخلص�من�كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر����أس�م�رأس�املال��تم�إدراج�ألار�اح�وا��سائر�امل��اكمة����و �مباشرًة�ضمن�كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر.

 عملية�التخلص.الناتجة�عن�ألار�اح�أو�ا��سائر�ألاجن�ية�كجزء�من�ال���تتم�بالعمالت�
 تار�خ�املعادلةالتداول�ومحاسبة�غ.�

الذي�يتم�فيه��سليم�ألاصول�إ���الطرف�املقابل.�تتم�جميع�عمليات�الشراء�والبيع�"ال���تتم�بالطرق�املعتادة"�لألصول�املالية�عند�إقرار�تار�خ�املعادلة،�أي�التار�خ�
ول�ضمن�إلاطار�الزم���املحدد��ش�ٍل�عام�بموجب�ألاصول�املالية�ال���تتطلب��سليم�ألاصعمليات�الشراء�والبيع�ال���تتم�بالطرق�املعتادة����عمليات�شراء�و�يع�

 اللوائح�والاتفاقيات����السوق.
 ف.�ألاصول�الائتمانية

 الية.ال�ُ�عامل�ألاصول�اململوكة�ضمن�صندوق�اس�ئما�ي�أو�بصفة�اس�ئمانية�ع���أ��ا�أصول�للبنك�و�التا���ال�يتم�إدراج�ا�ضمن��ذه�الكشوف�امل
 التعو�ضق.�

املعادلة�و�ع��م�البنك�إما�القيم�املقررة�ملقاصة�قانو�ي�نافذ����املركز�املا���عندما�ي�ون��ناك�حق�القيمة�املقررة�صا���و ألاصول�وا��صوم�املالية�ال�يتم��عو�ض�
ألاصول�وا��صوم�دراج�إو�تم�ع���اتفاقيات�املعاوضة�الرئ�سية،��ال�ينطبق��ذا��ش�ل�عامومعادلة�ا��صم����نفس�الوقت.�و ع���أساس�صاف�أو�تحقيق�ألاصل�

 .املركز�املا��كشف�ذات�الصلة��ش�ل�إجما������
 املُعاد�امللكية�الضمانك.�

بالقيمة�العادلة��عد�خصم�الاستحواذ�عليه�أخرى"����تار�خ�أصول�املركز�املا���تحت�بند�"كشف�ديون�العمالء����معادلة�مقابل�املُعاد�امللكية��درج�الضمانتُ 
 .القيمةمخصص�اضمحالل�

ديون�خالل�ف��ة�ال�تتجاوز�معادلة�العل��ا�مقابل�وومتل�ات�تم�الاستحواذ�ع���البنك�التصرف����أي�أرض�ي�ب���،�١٩٨٠لعام�)�١٠رقم�(للقانون�الاتحادي�وفًقا�و 
 إلامارا�ي.قرار�من�محافظ�البنك�املركزي�موجب�،�و�جوز�تمديد��ذه�الف��ة�بالاستحواذ�ع���ألاصول ثالث�سنوات�من�تار�خ�

 التقديرات�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�لعدم�اليق�ن����التقدير�.٥
تار�خ�ح���لعدم�اليق�ن����التقدير�واف��اضات�ومصادر�رئ�سية�أخرى�تقديرات�من�إلادارة�إصدار��يتطلب�إعداد�الكشوف�املالية�وفًقا�للمعاي���الدولية�لإلبالغ�املا��

�عديل�جو�ري�للقيم�املدرجة�لألصول�وا��صوم�وإلايرادات�والنفقات�خالل�السنة�إجراء��س�ب����ل�مخاطر�كب��ة�قد�ت�شماملركز�املا��،�وال���إصدار�كشف�
 :،�ع���النحو�املو���أدناهالتاليةاملالية�

���قد�تحدث�قبلية�ال����عتقد�أ��ا�و�س�ند�إ���ا����ة�السابقة�وعوامل�أخرى،�بما����ذلك�توقعات�ألاحداث�املستات�التقديرات�والتقييمتتواصل�عملية�تقييم�
 ظل��ذه�الظروف.

 أ.�التقديرات�املحاس�ية�ال�امة�
وفيما�ي���ترد�التقديرات�ال�امة�ال���اتخذ��ا�إلادارة����تطبيق�السياسات�املحاس�ية��.تقدير�ا����عملية�تطبيق�السياسات�املحاس�ية�للبنكبإلادارة�استعانت�

بقت����إعداد�البيانات�املالية�للبنك�و للبنك�واملصادر�الرئ�سية�لعدم�اليق�ن����التقدير�
ُ
،�باست�ناء�٢٠١٧د�سم����٣١��اية�السنة�املن��ية����ح������نفس�ا�ال���ط

الواردة��٩رقم��املعيار�الدو���لإلبالغ�املا��و�١٥رقم��املتعلقة�بتطبيق�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا��بالتقدير�دة�واملصادر�الرئ�سية�لعدم�اليق�ن�التقديرات�ال�امة�ا��دي
 .٢���املالحظة�

 )�تقييم�نموذج�ألاعمال١
(ير���مراجعة�أقسام�ألاصول�املالية����ألاعمال�ع���نتائج�ألارقام�التقييمية�ألسعار�إنتاج�ا��دمات�واختبار�نموذج��وتقدير�ا�عتمد�تص�يف�ألاصول�املالية�

ألاعمال�يخص�ع���مستوى��عكس�كيفية�إدارة�مجموعات�ألاصول�املالية�مًعا�لتحقيق��دف�مع�ن�ألاعمال�نموذج�يحدد�البنك�و���أن�).�٤و�٢�املالحظت�ن
�عكس�جميع�ألادلة�ذات�الصلة�بما����ذلك�كيفية�تقييم�أداء�ألاصول�وتقييم�أدا��ا�واملخاطر�ال���تؤثر�ع���أداء�ألاصول�تقديًرا�يتضمن��ذا�التقييم��التجار�ة.

إلايرادات�قيمة�العادلة�من�خالل�أو�الاملقدرة�بت�لفة�إلا�الك�مراقبة�ألاصول�املالية�عملية�البنك�و�تو���وكيفية�إدار��ا�وكيفية��عو�ض�مديري�ألاصول�املالية.�
حيث�.من�أجلهباألصل�قبل�استحقاق�ا�لف�م�س�ب�التصرف�ف��ا�وما�إذا��انت�ألاسباب�تتفق�مع��دف�العمل�الذي�تم�الاحتفاظ�غ���املقررة�ة�ألاخرى�الشامل

مناسًبا،�وإذا��ان�غ���من�أجله�مازال�املالية�املتبقية�فاظ�باألصول�يتم�الاحت�عت���املراقبة�جزًءا�من�التقييم�املستمر�للبنك�حول�ما�إذا��ان�نموذج�العمل�الذي�و 
 املقدمة.خالل�الف��ات�الزمة�لم�تكن��ذه�التغي��ات�حيث���ان��ناك��غي������نموذج�العمل�و�التا���يحدث��غي���محتمل����تص�يف�تلك�ألاصول.سواء�مناسب�

 )�إقرار�إلايرادات�ع���الفوات���املستحقة�املخصومة٢
الذي�يتم�من�خالله�كسب�إيرادات�الفوائد�ع���الذمم�املدينة�املتأخرة�املستحقة�الدفع�وف��ة�الفائدة�تقديًرا��شأن�معدل�الفائدة�الفعلية�أصدرت�إلادارة�

وقدرة�البنك�ع���التفاوض��شأن�بناًء�ع���اتجا�ات�السوق����ذلك�الوقت�واتجاه�معدالت�الفائدة�التار�خية�للبنك�رة.�تم�تحديد�سعر�الفائدة�الفعلية�املتأخ
و�/�أو�ف��ة�الفائدة�و�/�أو�تحصيالت�إيرادات�الفوائد�ال���يتم�حسا��ا�سوف�يؤثر�أي�تباين����معدل�الفائدة�الفعلية�الفائدة�ثم�الب�ئة�الاقتصادية�والسياسية.�

 الذي�حدث�ف��ا��ذا�ألاداء�بالفعل.املالية�ع���أداء�الف��ة�الكشوف�����ذه�
 ادر�الرئ�سية�لعدم�اليق�ن����التقديرب.�املص

تعر�ف�ا،�نادًرا�ما��ساوي�النتائج�الفعلية�ذات�الصلة.�ومع�ذلك،�ترى�وفًقا�لالبنك�تقديرات�واف��اضات�تتعلق�باملستقبل.�والتقديرات�املحاس�ية�الناتجة،�يقدم�
 التالية.لقيمة�الدف��ية�لألصول�وا��صوم����السنة�املالية�لجو�ر�ة�معادالت����إجراء�ت�س�ب�إلادارة�أن�التقديرات�والاف��اضات�التالية�تنطوي�ع���مخاطر�كب��ة�

 )�تقدير�مخصص�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة١
� �ُ�عد �ا��سارة �تقدير�مخصص �إلا�الك �بت�لفة �املقدرة �املتوقعة �الالائتمانية �املساحة �بمثابة �ألاخرى �الشاملة �إلايرادات �خالل �من �العادلة �تتطلب�والقيمة ��

و�سرد�تقص���العمالء�وا��سائر�الناتجة).�استخدام�نماذج�معقدة�واف��اضات��امة��شأن�الظروف�الاقتصادية�املستقبلية�والسلوك�الائتما�ي�(مثل�احتمالية�
ا��وانب�ا��ساسة�عة�وتو���كذلك�بالتفصصيل�شرح�املدخالت�والاف��اضات�وأساليب�التقدير�املستخدمة����تقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقج�٤املالحظة�

 من�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�للتغ��ات�����ذه�العناصر.
 و�لزم�كذلك�عدد�من�التقديرات�ال�امة�لتطبيق�املتطلبات�املحاس�ية�لقياس�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة،�مثل:

 .تقييم�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�الائتمانية
 

�ان��ناك�ز�ادة�كب��ة�يراقب�البنك�جميع�ألاصول�املالية�وال��امات�القروض�الصادرة�وعقود�الضمان�املا���ال���تخضع�ملتطلبات�اضمحالل�القيمة�لتقييم�ما�إذا�
ر�البنك�مخصص�ا��سارة�اعتماًدا�ع���مدى�وإذا��ان��ناك�ز�ادة�كب��ة����املخاطر�الائتمانية،�سوف�يقد���املخاطر�الائتمانية�منذ�إلاقرار�ألاو���ل�ا�من�عدمه.�

 ا��ياة�بدًال�من�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�اث���عشر�ش�ًرا.
 

الصك����التقص���اطر�وعند�تقييم�ما�إذا��انت�املخاطر�الائتمانية�ع���أٍي�من�الص�وك�املالية�قد�زادت��ش�ل�م��وظ�منذ�إلاقرار�ألاو���ل�ا،�يقارن�البنك�مخ
ا��ا���عندما�تم�إلابالغ����تار�خ�تقص����ان�متوقًعا�لف��ة�الاستحقاق�املتبقية�مع�احتمال�حدوث�ف��ة�الاستحقاق�املتبقية�للصك�بناًء�ع���إلابالغ����تار�خ��املالية

واملدعومة�بما����ذلك�ا����ة�التار�خية�واملعلومات�النوعية�املناسبة�،�ينظر�البنك�إ���املعلومات�الكمية�و التقديرعند�إجراء��ذا�و ألول�مرة.��إقرار�الصك�املا��
�أو�بذل�ج�ود�غ���م��رة�كذلك �تحمل�ت�اليف�غ���م��رة �التار�خية�ل�التطلعية�املتاحة�دون �ع���ا����ة ����ذلك��يئتما�الا وخ��ات�التقدير�لبنك�دى�ابناًء بما

 التطلعية.�علوماتامل
ديد�احتمالية�التقص���عند�إلاقرار�ألاو���له�و���توار�خ�إلابالغ�الالحقة.�سوف�تقود�التصورات�الاقتصادية��ش�ل�التصورات�الاقتصادية�املتعددة�أساًسا�لتح

ُ�ستخدم�ال���ة�للتقص���املر��سطة�حتمالية�املتو لال ساس�ألا املختلفة��و�الذي��ش�ل�التصورات�املختلفة�إ���احتمالية�مختلفة�من�التقص��.�إن�ترجيح��ذه�
 .قد�زادت��ش�ل�كب���أم�الية�خاطر�الائتماناملما�إذا��انت�للوقوف�ع���

من�تقار�ر�ا����اء�الاقتصادي�ن�ُ�ست�بط�لبنك�وال���نظراء�عمل�ف��ا��،��شمل�املعلومات�التطلعية�آلافاق�املستقبلية�للصناعات�ال���بال�سبة�إلقراض�الشر�ات
�املتنوعة�للمعلومات�الاقتصادية�الواقعية�واملتوقعة.املصادر�الداخلية�وا��ارجية�أخذ�،�وكذلك�املماثلة�مية�وغ���ا�من�املنظماتواملحلل�ن�املالي�ن�وال�يئات�ا���و 

فية�للمؤشرات�ضاإلا ت�بؤات�إ���جانب�الالشر�ات�بقروض�ا��اصة��شمل�نفس�التوقعات�الاقتصادية�فإ��ا�،�للقروض�الصغ��ةالتطلعية�لمعلومات�ل�ال�سبة�و 
 .العمالءلدى�دفع�الصادرة�من�الداخل�ا��اصة��سلوكيات�ال،�وكذلك�املعلومات�ناطق�ال���تركز�ع���صناعات�معينةمل���ا،�ال�سيما�الاقتصادية�املحلية

لألصل�وما�إذا�إلاقرار�ألاو���عند�و�درس�البنك�احتمالية�التقص���.�ا��ودة�الائتمانية�لد��محسب�مرتبطة���م�داخلية�ائتمانية�نظرائه�درجة�مخاطر�لالبنك�يضع�
املخاطر�الائتمانية�من�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����وللوقوف�ع���.�جميع�ف��ات�إلابالغمستمر�طوال��ش�ٍل�املخاطر�الائتمانية��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����

املتاحة�التطلعية�املعلومات�مع�ال��ك���ع���.�قرار�ألاو��إلا���تار�خ�التقص���مع�مخاطر�إلابالغ�تار�خ�الذي�يحدث�لألصل�ح���التقص���،�يقارن�البنك�مخاطر�عدمه
 و�تم�دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاص:داعمة.�الو املناسبة�

 ؛املخاطر�الداخليةدرجة��-
 ؛الائتما�ي�ا��ار���(قدر�إلام�ان)التص�يف��-
 ؛الاقتصادية�املتوقعةالظروف�املالية�أو�توقعة����ظروف�العمل�أو�املفعلية�أو�السلبية�التغ��ات�ال�-
 ؛املدين�ع���الوفاء�بال��اماتهإحداث��غي���كب������قدرة��-
 ؛ال�شغيلية�للمديننتائج�التوقعة����املفعلية�أو�الكب��ة�التغ��ات�ال�-
 ؛للمدين�نفسهاملالية�ألاخرى�الص�وك�ع���املخاطر�الائتمانية�كب��ة����الز�ادات�ال�-
 ؛التحس�نات�الائتمانيةأو�الغ���كب��ة����قيمة�الضمان�الداعم�لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�التغ��ات�ال�-
 ،�بما����ذلك�التغي��اتاملدينكب��ة����ألاداء�الفع���أو�املتوقع�وسلوك�التغ��ات�ال�-

 للمدين؛���النتائج�ال�شغيلية�والتغ��ات����البنك�املدين�ن����حالة�سداد�.�١
 .(مثل�أسعار�النفط�أو�الناتج�املح���إلاجما��)�كجزء�من�نموذج�التص�يف�الداخ��املعلومات�الاقتصادية�ال�لية�يتم�دمج�.�٢

 .���الوقت�املناسبالائتمانية�ع���نماذج�احتمالية�التقص����خاطر املتنعكس�العوامل�النوعية�ال����ش���إ���ز�ادة�كب��ة����
 

و�ال�سبة�كب���أم�ال.�قد�زادت��ش�ل�املخاطر�الائتمانية�ما�إذا��انت�للوقوف�ع����عض�العوامل�النوعية�ع���ل��ش�ل�منفصيركز�،�ال�يزال�البنك�ومع�ذلك
درج����قائمة�املراقبة�بمجرد�وجود�مخاوف�من�تد�ور�يُ للمخاطر�،��ناك�ترك���خاص�ع���ألاصول�املدرجة����"قائمة�املراقبة"�نظًرا�ألن�التعرض�إلقراض�الشر�ات

 للنظ��.ا��دارة�الائتمانية�
ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة��أو ش�ًرا�ألصول�املرحلة�ألاو����١٢ة�ملدتقدر�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�بصف��ا�مخصص��ساوي�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�يتم�

يحدد�ال�و ألاو��.�إلاقرار�منذ�كب����ش�ل�املخاطر�الائتمانية�عندما�تزداد�الثانية���تقل�ألاصل�إ���املرحلة�و الثالثة.�أو�املرحلة��الثانيةمدى�ا��ياة�ألصول�املرحلة�
كب����ش�ل��ما�قد�زادت�بأصٍل ا��اصة�املخاطر�الائتمانية�ما�إذا��انت�وللوقوف�ع���.�يةخاطر�الائتماناملما��ش�ل�ز�ادة�كب��ة�����٩لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���

 والداعمة.املناسبة�،�يأخذ�البنك����الاعتبار�املعلومات�التطلعية�النوعية�والكمية�أم�ال
 مماثلة����املخاطر�الائتمانيةتأس�س�مجموعة�من�ألاصول�ذات�خصائص�

املخاطر�ودرجة�الصك�و ساس�خصائص�املخاطر�املش��كة�(مثل�نوع�املالية�ع���أالص�وك�،�يتم�تجميع�تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ش�ٍل�جما��عندما�
�راقب�البنك�مدى�مالءمة�خصائص�و ��).�إ،�للمدينواملوقع�ا��غرا���والصناعة�املدة�املتبقية�ح���تار�خ�الاستحقاق�إلاقرار�ألاو���و ونوع�الضمان�وتار�خ�الائتمانية�

�ناك�ي�ون�،�املخاطر�الائتمانية�غ��ت�خصائص����حال�ما�ضمان�أنه�الزًما�ل�ذا�و��ون�.�مماثلة�أم�الما�إذا��انت�للوقوف�ع����ش�ل�مستمر�املخاطر�الائتمانية�
املماثلة��يةخاطر�الائتماناملإعادة�تجزئة�مناسبة�لألصول.�قد�ي�تج�عن�ذلك�إ�شاء�محافظ�جديدة�أو�نقل�أصول�إ���محفظة�حالية��عكس��ش�ل�أفضل�خصائص�

(أو�عندما�تنعكس��ذه�املخاطر�الائتمانية�أك���شيوًعا�عندما�ت�ون��ناك�ز�ادة�كب��ة����تجزئة�املحافظ�وا��ركة�بي��ا�إعادة�عملية�عد��ُ و ك.��ذا�البن�ألصول 
،�لكن�قد�يحدث�أو�العكسمدى�ا��ياة�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ش�ًرا�إ����١٢ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�الز�ادة�الكب��ة)�و�التا���ت�تقل�ألاصول�من�

ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة،�لكن�قيمة�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة��١٢ملدة�املخاطر�الائتمانية�املتوقعة�ع���نفس�أساس�يتواصل�تقدير�ا�ضمن�املحافظ�ال���كذلك�
 باملحافظ.ا��اصة�املخاطر�الائتمانية�نظًرا�الختالف�يتغ���

 
 

 
 املستخدمةالنماذج�والاف��اضات�

���تحديد�أ�سب�نموذج�ل�ل�نوع�من�ألاصول�التقدير��تم�تطبيق�و لألصول�املالية.�متنوعة�لتقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�نماذج�واف��اضات�بالبنك��ستع�ن�
 ية.لمخاطر�الائتمانل،�بما����ذلك�الاف��اضات�ال���تتعلق�بالدوافع�الرئ�سية���اضات�املستخدمة�����ذه�النماذجوكذلك�لتحديد�الاف

 تصور.وتحديد�املعلومات�التطلعية�ذات�الصلة�ب�ل�ألاسواق�املنتجات�/�أنواع�التطلعية�ل�ل�للتصورات�ال�س�ية�وال��جيحات�تحديد�العدد��-
الاقتصادية��الدوافع��ركة�املستقبلية�ملختلف�ا�س�ند�إ���اف��اضات�تطلعية�مناسبة�وداعمة�معلومات�بالبنك��ستع�ن�،�تقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعةعند�و 

 .ع����عض�ا�البعضالداوفع�وكيف�ستؤثر��ذه�
 التقص��حتمالية�ا�-

،�ع���أفق�زم���محددل��جيح�التقص���تقدير�وُ�عت���احتمالية�التقص���بثمابة�الرئ�����لتقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة.��املدخلُ�عت���احتمالية�التقص���بمثابة�
 .و�شمل�حسابه�البيانات�التار�خية�والاف��اضات�وتوقعات�الظروف�املستقبلية

 التقص����س�ب�ا��سارة�-
الدائن��عتمد�ع���الفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�التعاقدية�املستحقة�والتدفقات�ال���يتوقع�و �و�تقدير�ل��سارة�الناشئة�عن�التقص��.�التقص����س�ب�ا��سارة�

 ملة.واملت�ا�الاعتبار�التدفقات�النقدية�من�التحس�نات�الائتمانية�املضمونةمع�ألاخذ����تلق��ا،�
 )٢٠١٨يناير��١قبل��سري�(والسلف�قيمة�القروض�اضمحالل�)�٢

القيمة�ع���اضمحالل��تم�اح�ساب�و �.القيمةُمضمحلة��ا��اصة�باملخصصات�املتعلقة�بالقروض�والسلفالسياسة�املحاس�ية�للبنك�(ج)�٤تو���املالحظة�
نمط�البناًء�ع���اتجاه�السوق�و املصنفة��تطبيق��سبة�مئو�ة�معينة�ع���قرض�ألاداء�غ�� من�خالل�أساس�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�املخصومة�أو�

 .ومعايرته�وفًقا�لظروف�البنكللتقص���التار����
القروض�والسلف"�و�تم�الاحتفاظ�ع���قيمة�اضمحالل�للباعتبار�ا�"خسارة�لشاملة�إلايرادات�ايتم�تحديد�مخصص�خسائر�القروض�من�خالل�فرض�رسوم�ع���

قيم��ا����مخصص�خسائر�املُضمحل�القروض�تقدير����الناتئج�عن�التغ��ات��والانخفاضات����املخصصدرج�الز�ادات�تُ و ��ا����ش�ل�مخصص���سارة�القرض.�
 .وفًقا�لذلكإلايرادات�الشاملة�القروض�وتؤثر�ع���

 )٢٠١٨يناير��١قبل��سري�(فردية�التقدير�قروض�ال
�تم�تطبيق��ذا�إلاجراء�ع���جميع�القروض�و ل�ل�حالة�ع���حدة.�للمخاطر�تقييم�التعرض�من�خالل�فردية�التقدير�القيمة�للقروض�اضمحالل�يتم�تحديد�خسائر�

 املحافظ.ع���املعتمد�ن���مأو�ال�تخضع�للكب��ة�فردية�والسلف�املصنفة�وال����عت���حسابات�
وإلايرادات�ضمن�كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر�القيمة�اضمحالل�خسارة�قيد�ي�ب���ما�إذا��ان�للوقوف�ع���تار�خ�إبالغ�����ل�فردية�التقدير�البنك�القروض�يراجع�

القيمة.�اضمحالل�ستقبلية�عند�تحديد�خسارة�وتوقيت�التدفقات�النقدية�املتقييم�القيمة�من�إلادارة�التقدير�،�يتطلب�و�ش�ٍل�خاصمن�عدمه.��الشاملة�ألاخرى 
 تقديرات�خاصة�بـ:،�يصدر�البنك�وعند�تقدير�التدفق�النقدي

 .القروض�إلاجمالية�للعميل�-
 املدين.�افية�لسداد�املبلغ�وتوف���النقدية�ال،�أي�القدرة�ع���أداء�أعمال�مر�حة�يف�مخاطر�العميلتص��-
 .التملك�النا��قيمة�الضمان�واحتمالية��-
 .الت�لفة�امل��تبة�ع���اس��داد�الديون �-

 .ال�س�يالت�الفرديةبالقيمة�اضمحالل�تتطلب�سياسة�البنك�مراجعة�دور�ة�ملستوى�مخصصات�
 راج.محتمل�إلاداملقرر�الدين�متداولة��ش�ل��امل�و�عت���تحصيل�الفوائد�وأصل�مال�ت�ون�القيمة�ُمضمحلة�ع���أ��ا�ُتصنف�القيمة�ُمضمحلة�القروض�ال�تزال�

 )٢٠١٨يناير��١قبل��سري�(جماعية�التقدير�قروض�ال
 .ال�ت�ون�مبالغ�القروض�الفردية�كب��ةوعندما�فيما�يتعلق�با��سائر�املتكبدة����محفظة�القروض�ذات�امل��ات�املش��كة�جماعية�التقدير�خصصات�امليتم�إجراء�

���إقرار�ا�قيم��ا�ولكن�لم�يتم�تضمحل�،�بتقييم���م�القروض�ال���قد�الاقتصادية�والائتمانية�السائدة�،�بناًء�ع���ا����ة�التار�خية�والظروفتتو���إدارة�البنك
 إلابالغ.��اية�ف��ة�

 و�تم�إعادة�تقييم��ذه�املخصصات�باملحافظ�بصورة�دور�ة�وتتم�معادلة�املخصصات�بناًء�ع���ذلك.
 
 )�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات٣

لتحس�نا��ا�إلايجار�ة�بناًء�ع���أفضل�تقديرٍ�ل�ا.�و�عتمد��ذا�التقدير،�من�ب�ن�عوامل�أخرى،�تحدد�إلادارة�العمر�الاف��ا����التقديري�ورسوم�إلا�الك�ذات�الصلة�
حالة�عدم�تجديد�عقد�إلايجار�السنوي.�غ����ش�ل�كب������تي�مكن�أن�و ع���مدى�العمر�الاف��ا����املقدر.�إيجاره�السنوي�عقد�اف��اض�أن�البنك�سوف�يجدد�ع���

 .أقل�من�العمر�املقدر�مسبًقاالاف��ا����عندما�ي�ون�العمر�إلا�الك�إلادارة�ت�لفة�وسوف�تز�د�
والتآ�ل�املادي�املتوقع�و�رنامج��ند�إ���الاستخدام�املتوقع�لألصل�ال����ساملقدر�الاف��ا����واملعدات�ألاخرى�ع���مدى�العمر�وآلاالت�ت�لفة�املمتل�ات�تضمحل�

 �ع�ن�الاعتبارأل��ا��عت���ا�غ���مادية.قيمة�متبقية�ة�أية�إلادار تأخذ�لم�و والقيمة�املتبقية.�التغ��ات�النا����عن�التق���إلاصالح�والصيانة�والتقادم�
 الضر��يةاملخاطر�)�٤

أم�ال.��،�بما����ذلك�ما�إذا��انت�الضرائب�والفوائد�إلاضافية�مستحقةاملخاطر�الضر��ية،�يأخذ�البنك����الاعتبار�تأث���قيمة�الضر�بة�ا��الية�واملؤجلةعند�تحديد�
مور��ذه�ألا ال��ائية�الناتجة�من�لضرائب�اإذا��انت�و أثناء�س���العمل�العادي.�ف��ا��ناك��عض�املعامالت�وا��سابات�ال���ي�ون�تحديد�الضر�بة�ال��ا�ي�غ���مؤكد�و 

�عتمد��ذا�التقييم�ع���و تؤثر��ذه�الاختالفات�ع���ألاح�ام�الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�اتخاذ��ذا�القرار.�وف�،�فساملقررة��ش�ٍل�مبد�يمختلفة�عن�املبالغ�
�شأن�مدى�لتقديره�تؤدي�إ����غي���البنك�األحداث�املستقبلية.�قد�تتوفر�معلومات�جديدة�التقديرات�ا��اصة�بسلسلة�من��شمل�التقديرات�والاف��اضات�وقد�

 .الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�اتخاذ��ذا�القرارالنفقات�الضر��ية�ع���التغ��ات����ا��صوم�مثل��ذه�ا��صوم�الضر��ية�ا��الية.�وقد�تؤثر�كفاية�
 املستحقة�املخصومةالتصدير�فوات���قيمة�)�اضمحالل�٥

يتم�وحيث�أن�البنوك�ألاخرى�تدعم�فوات���التصدير�املستحقة�املخصومة،�السياسة�املحاس�ية�للبنك��شأن�اضمحالل�قيمة�ألاصول�املالية.�ج�٤تو���املالحظة�
 عقو�ات�املفروضة�ع���البنك.اح�ساب�التقص����س�ب�ا��سارة�بقيمة�صفر�ة.�وت�ون�فوات���التصدير�املخصومة�مستحقة��س�ب�ال

 دى�البنك�املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة�ل.�٦
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ١١٠٬٦٥١ ١٠٤٬٨١٦ السيولة�النقدية
   :���البنك�املركزي�إلامارا�يألارصدة�لدى�

 ٢٬٨٢١٬١٦٩ ٣١٬٢٩٣ ا��سابات�ا��ار�ة�-
 ٠ ٧٥٠٬٠٠٠ ش�ادات�إلايداع�-
     ٢٣٤٬٠٣٨     ١٣٧٬٩٢٦ القانونية�املعفاة�من�الفوائدالودا�ع��-

 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ 
 املالحظة:

�ل�ش�ر�وفًقا�لتوج��ات��يتغ���مستوى��ذه�الودا�عو�الدوالر�ألامر��ي�وال�ُيمكن�����ا�دون�موافقته.�يتم�الاحتفاظ�بالودا�ع�القانونية�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي�
 البنك�املركزي�إلامارا�ي.

 .�معامالت�ألاطراف�ذات�الصلة٧
وال����سيطر�عل��ا��ش�ٍل�مش��ك�أو�تتأثر�وموظفي�إلادارة�الرئ�سية�وامل�شآت�ال���تخضع�لسيطر��ا��املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةألاطراف�ذات�الصلة��شمل�

 �ش�ٍل�كب�����ذه�ألاطراف.
.�٢٤رقم��ألاطراف�ذات�الصلة�بموجب�املعيار�املحاس���الدو��تدخل�ضمن��عر�ف�ُي��م�البنك�خالل�الس���الطبي���للعمل�معامالت�مع�شر�ات�تجار�ة�أخرى�

و�عتمد�إدارة�البنك�شروط��ذه�املعامالت�مع�ال���تتم�مع�ألاطراف�الثالثة.�البنك�أن�شروط�مثل��ذه�املعامالت�ال�تختلف��ش�ٍل�كب���عن�تلك�املعامالت�و�رى�
 وُت��م�وفًقا�للشروط�املعتمدة�من�مجلس�إلادارة�أو�إلادارة.ألاطراف�ذات�الصلة�

 
 
 
 

 
 :املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ�الصلة�ح���فيما�ي���م��ص�ألارصدة�لدى�ألاطراف�ذات�

)�من�إمارا�ي�مليون�در�م�٢٥٧:�٢٠١٧د�سم����٣١(إمارا�ي�مليون�در�م��٢٦١املقدرة�بـ�لودا�ع�وفًقا�لأ)�يوفر�البنك�التمو�ل�التجاري�وال�س�يالت�ألاخرى�لعمالئه�
سواًء��ش�ٍل�جز�ي�أو�ك���الرئ�����خطاب�عدم�مما�عة�إ���البنك�لتعديل��ذه�الودا�ع�أو�ممارسة�الامتياز�عل��ا�أصدر�املقر�.�ال���يحتفظ���ا�البنك�الرئ����املقر�

الرئ�����إ���جانب�الرصيد����املقر�الودا�ع�من�(ث)�٧وتو���املالحظة�البنك.�ال���ينفذ�ا�الذمم�املدينة�املتعلقة�بالتمو�ل�التجاري�وألا�شطة�ألاخرى�مقابل�
 ا��ارجية.ا��سابات�ا��ار�ة�وألارصدة�املستحقة�للفروع�

:�٢٠١٧(إمارا�ي�مليون�در�م��٠٫٩١ُيقدر�بـ�سنوي�بمبلغ�الرئ�����رسوًما�إدار�ة�ع���البنك�املقر��فرض�و للبنك.�والتنظي���الرئ�����الدعم�إلاداري�املقر�يوفر�ب)�
 .املاليةالكشوف��ذه�من��١٨���املالحظة�مقابل�توف����ذه�ا��دمات�وفًقا�ملا��و�وارد�)�إمارا�ي�مليون�در�م�٠٫٩١

 املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةمن�ت)��شمل�املستحقات�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 
 ٦٩١٬٥١٣ ١٬٦٨٩٬٦٩٨ املقر�الرئ����

 ١٬٩٣١ ٥٬٠٥٣ الفروع�ا��ارجية
فوات���التصدير�املخصومة�/�ُمعادة�التمو�ل�وتمو�ل�املشروعات�املُقدم�إ���املقر�الرئ�����

 وفروعه�ا��ارجية
٥١٧٬٤٢٣ ٥١٧٬٤٢٣ 

 أرصدة�الديون�املش�وك����اس��داد�امنقوًصا�م��ا:�مخصصات�
٢٬٢١٢٬١٧٤ 

)١٦(             
١٬٢١٠٬٨٦٧ 

)١٦(              
 ١٬٢١٠٬٨٥١ ٢٬٢١٢٬١٥٨ 

 املالحظات:
الرئ�����ل�سو�ة�فوات���التصدير�املقر�من��٢٠١٦د�سم����٦الصادر�بتار�خ��٩٩٤٤/٩٥/٤٠٢/٢٦٧٧بموجب�ا��طاب�ذي�الرقم�املرج���البنك��عليمات�تلقى�.�١

طلًبا�للموافقة�ع����سو�ة�فوات���إلامارا�ي�يقدم�البنك�إ���البنك�املركزي�وف�البنك.�سغ���املوزعة�بالرئ�����مع�ألار�اح�املقر�املخصومة�الصادرة�من�املستحقة�
تقديم�الكشوف�نب�اللبنك�إ���جغ���املوزعة�نصف�آلاخر�مع�ألار�اح�الرئ�����لدى�البنك�والللمقر�رصيد�ا��ساب�ا��اري�من�نصف�الاملستحقة�بخصم�التصدير�

 ر�اح.إعادة�ألا �و��ا�مبالغ��ساوي�،�العتماد�ااملالية�للعام�ا��ا���
٢� �ا��د�ألاق����ا��ارجية�الرئ�����وفروعه�تجاوزت�مخاطر�املقر�. �٢٠١٨د�سم����٣١ح����من�رأس�مال�البنك�%٣٠للمخاطر�املقدر�بـ .� للتعميم�رقم�ووفًقا

من��%٣٠�سبة�املتحدة�بتجاوز�إلامارات�العر�ية�للبنوك�ال����عمل�خارج�ال�ُ�سمح�،�املخاطر�الكب��ة�دود�من�خالل�رصد�البنك�املركزي�إلامارا�ي��،�٣٢/٢٠١٣
 .قاعدة�رأس�مال�البنك

)�من�خالل�بدء�الودا�ع�إيرا�يمليار�ر�ال��٧٠٠٠(إمارا�ي�مليون�در�م��٦٠٩بما��عادل�ا��ارجية�الرئ�����وفروعه�املخاطر�الزائدة�للمقر�البنك�جزء�من�خفض�.�٣
من�البنك�املركزي�الاعتماد�الالزم�من�البنك��عد�ا��صول�ع���غ���املوزعة�للرصيد�مقابل�ألار�اح�املخاطر�الزائدة��سو�ة�وسوف�تتم�لدى�البنوك�إلايرانية�ألاخرى.�

 إلامارا�ي.
 

 ا��ارجية�ما�ي��:الرئ�����وفروعه�ت�للمقر��شمل�املستحقا)�ث
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ١٬١٣٠٬٣٣٠ ٧٧٤٬٦٤٥ املقر�الرئ����
         ١٢٤٬٠٦٣            ٦٢٬٣٣٠ الفروع�ا��ارجية

 ١٬٢٥٤٬٣٩٣         ٨٣٦٬٩٧٥     
                   ٤١٩                   ٤٦٧ موظفي�إلادارة�الرئ�سي�نج)�الرصيد�املستحق�للقروض�لدى�

   ا��صوم�الاحتياطيةح)�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

             ٢٤٬٨٩٧           ١٨٬٢٠٠ املقر�الرئ����

 ا��سائر�وإلايرادات�الشاملة�ألاخرى:خ)�فيما�ي���معامالت�ألاطراف�ذات�الصلة�املُدرجة����كشف�ألار�اح�أو�
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
             ٧٬٥٢٤              ٢٬٠٨٤ )١٧صرف�العمالت�ألاجن�ية�(راجع�املالحظة�أر�اح�

             ٣٬١٠٩              ٤٬٠١١ وا��سابات�تحت�الطلبنفقات�الفوائد�ع���الودا�ع�
             ٢٬٢٦١              ٣٬٥٩٠ نفقات�الفوائد�ع���الودا�ع�طو�لة�ألاجل
                      ٠             ٣٬٩٣٢ )١٦نفقات�العموالت�(راجع�املالحظة�رقم�

                ٩١٠                 ٩١٠ )١٨رسوم�املقر�الرئ�����(راجع�املالحظة�رقم�
            ٣٬٠٠٧             ٢٬٨٦٥ مقابل�موظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن

                   ٢٧                    ٣١ الفائدة�ع���القروض�ملوظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن
            ٧٬٤٠٣             ٧٬٤٠٣ العملت�اليف�

                      ٠          ١١٬٥٣٢ )١٧(راجع�املالحظة�رقم�حيث�أ��ا�لم��عد�مستحقة�القبض�امل��اكمة�عكس�النفقات�
 .�املستحق�من�/�إ���البنوك�ألاخرى ٨
 

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
   املستحق�من:أ)�

 ١٬١٢٦٬١٧٤ ١٬٠٤٩٬٢٠٢ البنوك�ا��ارجية�-
                        ٠                       ٠ البنوك����إلامارات�العر�ية�املتحدة�-

 ١٬١٢٦٬١٧٤ ١٬٠٤٩٬٢٠٢ الرصيد������اية�السنة
                )٤٦٤(               )٢٥٢( اس��داد�اأرصدة�الديون�املش�وك����منقوًصا�منه:�مخصصات�

 ١٬١٢٥٬٧١٠     ٩٥٠٬١٬٠٤٨      
مستحقة�من�البنوك�إلايرانية�بما����ذلك�املستحق�مليون�در�م�إمارا�ي)��١٬١٢٦:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٠٤٩�شمل�املستحقات�من�البنوك�ا��ارجية�مبلغ�

و�شمل�املستحق�من�البنوك�:�ال�يوجد).�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٧٠٣مليون�يورو�أي�ما��عادل��١٦٧من�البنك�املركزي�با��م�ور�ة�إلاسالمية�إلايرانية�املُقدر�بمبلغ�
مليون�در�م��١٬١٠٨:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٣٢٨و�مليون�در�م�إمارا�ي)�١٥:�٢٠١٧د�سم����٣١را�ي�(مليون�در�م�إما�١٥مبلغ��٢٠١٨د�سم����٣١ألاخرى����
 خاصة�بفوات���التصدير�املُعاد�تمول��ا�وفوات���التصدير�املخصومة�ع���التوا��.إمارا�ي)�

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

   ب)�املستحق�إ��:
 ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٩٣٥٬٩١٦ البنوك�ا��ارجية�-
                        ٠                        ٠ البنوك����إلامارات�العر�ية�املتحدة�-

 ١٬٧٣٧٬٠٧٣         ٩٣٥٬٩١٦     
إ���البنوك�إلايرانية�بما����ذلك�املستحق�إ���مليون�در�م�إمارا�ي)�مستحقة��١٬٣١٧�:٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٦٠٠البنوك�ا��ارجية�مبلغ�إ����شمل�املستحقات�

 مليون�در�م�إمارا�ي).�٣٤٤:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١١٠البنك�املركزي�با��م�ور�ة�إلاسالمية�إلايرانية�املُقدر�بمبلغ�
 .�القروض�والسلف٩

 قوام�محفظة�القروض�والسلف:فيما�ي���
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
   حسب�النوع)�أ

 ٢٬١٥٩٬٥٥٧ ٢٬٢٥٣٬٤٢٨ عمليات�ال��ب�ع���املكشوف
 ٤٢٬٣٣٤ ٣٩٬٩٥٧ الفوات���/�الشي�ات�املخصومة

 ١٬٧٦٨٬٥٠١ ١٬٦٠٨٬١٣٥ قروض�ألاجل
 ٣١٧٬٣٣١ ٣١٧٬٣٣١ خصوم�العمالء�املدفوعة�(الدفع�بموجب�املس�ندات)

 ٦١٬٧٦١ ٤١٬٣٨٢ إيصاالت�ألامانةالقروض�املمنوحة�بموجب�
        ١٥٨٬٥٥٣         ١٦٥٬٥٥٦ أخرى 

 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧ ٤٬٤٢٥٬٧٨٩ املبلغ�إلاجما���للقروض�والسلف
 )٢٢٠٬٥١٧( )٣٢٣٬٤١١( الفائدة�املعلقةمنقوًصا�منه:�

 )١٬٠٣١٬٤٦٥( )١٬٤٠١٬٨٨٢( مخصص�اضمحالل�القيمة�بموجب�القروض�والسلف
     ٣٬٢٥٦٬٠٥٥     ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ صا���مبلغ�القروض�والسلف

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

   القطاع�الاقتصاديب)�حسب�
 ٢٬٢٣٨ ١٬٤٨٣ الزراعة

 ٢٬٢٧٥٬٨٨٣ ٢٬٤٦٧٬٢٦٥ تداول�ا��ملة�والتجزئة
 ٦١٬٧٤٥ ٥٢٬٤٨٦ إلا�شاء

 ١٬٢٦٨٬١٦٩ ٩٤٧٬٢١٧ ا��دمات
 ٩٣٬٠٢٠ ٨٧٬٥٧٩ القروض�ال��صية

 ٦١٣٬٠٧٠ ٦٤٥٬٦٢١ صناعةال
 ١٩٣٬٠٨١ ٢٢٣٬٤٧٥ النقل�والاتصال

                ٨٣١                ٦٦٣ أخرى 
 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧  ٤٬٤٢٥٬٧٨٩  
 للقروض�والسلفتحر�ات�الفوائد�املعلقة�ومخصص�ا��محالل�القيمة�ت)�

وفيما�ي���تحر�ات�الفوائد�املعلقة�ومخصص�اضمحالل�قيمة�تو���الكشوف�املالية�القروض�والسلف�خالية�من�الفائدة�املعلقة�ومخصص�اضمحالل�قيمة�القروض�والسلف.�
 القروض�والسلف:

 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 

 الفوائد�املعلقة
مخصص�

اضمحالل�قيمة�
 القروض�والسلف

 الفوائد�املعلقة 
مخصص�

�اضمحالل�قيمة
 القروض�والسلف

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

 ٨٤٥٬٥٠٠ ١٥٢٬٥٧٢  ١٬٠٣١٬٤٦٥ ٢٢٠٬٥١٧ الرصيد����بداية�السنة
(راجع�املالحظة��٢٠١٨يناير��٢ح����٩الدو���لإلبالغ�املا���رقم�تأث���تب���املعيار�

 ٠ ٠  ٢٥٠٬٧٩٦ ٠ ك))أ(٢

 ٢٢٥٬٠٣٥ ٠  ٢٧٨٬٤١٤ ٠ املخصص�الصادر�خالل�السنة
 ٠ ٩٠٬١٢٨  ٠ ١٧٠٬٧٣٠ الفوائد�املعلقة�خالل�السنة

 )٥٬٩٦٥( )١٬٥٢٠(  )٣٧٬٥٧٠( )١٦٬٩٢٢( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة
 )٣٣٬١٠٥( )٢٠٬٦٦٣(  )١٠٥٬٩٤٣( )٥٠٬٩١٤( املبلغ�الصادر�/�املس��د�خالل�السنة

                          ٠                ٠    )١٥٬٢٨٠(                  ٠ ألاخرى التحر�ات�
 ١٬٠٣١٬٤٦٥  ٢٢٠٬٥١٧  ١٬٤٠١٬٨٨٢ ٣٢٣٬٤١١ الرصيد������اية�السنة

:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٣٬٤٠٨،�قبل�خصم�أية�خسارة�اضمحالل�مقدرة��ش�ل�فردي�فردية�كقيمة�ُمضمحلةإجما���قيمة�القروض�والسلف،�املحددة�بلغ�
 مليون�در�م�إمارا�ي).�٢٬٥٤٧

�١٬٢٢١:�٢٠١٧د�سم����٣١(�٢٠١٨د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�����٢٬٣١٥تبلغ�القيمة�العادلة�للضمان�الذي�يحتفظ�به�البنك�للقروض�املحددة�كقيم�ُمضمحلة�فردية�
 الة�واملركبات�املر�ونة�واملمتل�ات�العقار�ة.الكفمليون�در�م�إمارا�ي).��شمل�الضمان�النقدية�و 

 ).١٠مليون�در�م�إمارا�ي)�(راجع�املالحظة�رقم��٣٩:�٢٠١٧استحوذ�البنك�خالل�السنة�ا��الية�ع���ضمانات�قيم��ا�معدومة�(
 .�ألاصول�ألاخرى ١٠
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 (ُمعاد�البيان)
٠١/٠١/٢٠١٧ 

 (ُمعاد�البيان)
بالدر�م��٠٠٠ إلامارا�يبالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 
 ١٣٢٬٦٠٩ ٣٢٠٬٢١٨ ٢٢٣٬٩١٣ الفوائد�مستحقة�القبض

 ١٠٬٤١١ ٣٬٩٧٢ ٤٬٠٣٢ النفقات�مسبقة�الدفع
 ١٨١٬٨٣٣ ٢٢٤٬٣٤٣ ٢٢٤٬٣٤٣ )٢٣ألاصل�الضر����املؤجل�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٠ ٠ ٤٣٥ ضر�بة�القيمة�املضافة�املقبوضة
     ٣١٬٢٤٥   ٢٦٤٬٧٨١      ٧٠٬٥٢٠ أخرى 

 ٣٥٦٬٠٩٨ ٨١٣٬٣١٤ ٥٢٣٬٢٤٣ 
     )٥٬٨١٢(      )٥٬٨٧٩(   )٤٢٬٠٩٦( منقوًصا�م��ا:�مخصص�ألاصول�ألاخرى 

 
 
 

٣٥٠٬٢٨٦    ٨٠٧٬٤٣٥    ٤٨١٬١٤٧   

 وفيما�ي���تحر�ات�مخصص�ألاصول�ألاخرى�خالل�السنة: 
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ٥٬٨١٢  ٥٬٨٧٩ الرصيد����بداية�السنة

               ٠  ١١٬٩١٣ أ(ك))٢(راجع�املالحظة��٩الدو���لإلبالغ�املا���رقم�تأث���تب���املعيار�
 ٥٬٨١٢  ١٧٬٧٩٢ ٢٠١٨يناير��١الرصيد�ح���

            ٦٧  ٢٤٬٣٠٤ السنةاملخصص�الصادر�خالل�
      ٥٬٨٧٩      ٤٢٬٠٩٦ الرصيد������اية�السنة

 املالحظات:
وال���ال�يمتلك�البنك�مليون�در�م�إمارا�ي)��٦٣:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٦٢�شمل�بند�أخرى�املمتل�ات�اململوكة�للبنك����إيران�واملقدرة�بمبلغ�.�١

تم�التصرف����املمتل�ات�اململوكة�للبنك����إيران�بقيمة�دف��ية�).�٩��ا�أعمال�وسوف�يتم�التصرف�ف��ا�بطر�قة�منظمة�وفًقا�لسياسة�البنك�(راجع�املالحظة�رقم�
 :�ال�يوجد)�خالل�السنة.٢٠١٧د�سم����٣١در�م�إمارا�ي�(�٤٠٢٬٥٠٩قدر�ا�

 كذمم�مدينة�من�اثن�ن�من�العمالء.مليون�در�م�إمارا�ي)��١٩٤٫٤٣:�٢٠١٧د�سم����٣١دوم�(.��شمل�بند�أخرى�مبلغ�مع٢
 .�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات١١

تحس�نات�ألاصول� املبا�ي 
 إلاجما�� السيارات ألاثاث�واملعدات املستأجرة

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

  %٣٣٫٣٣ %٣٣٫٣٣ %١٤٫٢٩ %٢٠٫٠٠ معدل�إلا�الك
      الت�لفة
 ٤٢٬٩٨١ ١٬٧٢٠ ٢٣٬٢٨٨ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٦د�سم����٣١ح���

 ١٬٧٧٢ ٠ ١٬٧٧٢ ٠ ٠ إلاضافات
 )٢٢٥( ٠ )٢٢٥( ٠ ٠ عمليات�التصرف

 ٤٤٬٥٢٨ ١٬٧٢٠ ٢٤٬٨٣٥ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���
 ١٧٠ ٠ ١٧٠ ٠ ٠ إلاضافات

 )٤٦٥( ٠ )٤٦٥( ٠ ٠ عمليات�التصرف
 ٤٤٬٢٣٣ ١٬٧٢٠ ٢٤٬٥٤٠ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٨د�سم����٣١ح���

      إلا�الك�امل��اكم
 ٣٨٬٦٥٧ ١٬٥٦٥ ١٩٬١٦٦ ٤٬٠١٨ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٦د�سم����٣١ح���

 ٢٬٧٢٣ ٦٧ ٢٬٦٠٩ ٤٧ ٠ السنةرسوم�
د��عمليات�املس�بع
 )٢٢٥( ٠ )٢٢٥( ٠ ٠ التصرف

 ٤١٬١٥٥ ١٬٦٣٢ ٢١٬٥٥٠ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���
 ٢٬٦٥٦ ٣٥ ٢٬٦٢١ ٠ ٠ السنةرسوم�
د��عمليات�املس�بع
 )٤٦٥( ٠ )٤٦٥( ٠ ٠ التصرف

 ٤٣٬٣٤٦ ١٬٦٦٧ ٢٣٬٧٠٦ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٨د�سم����٣١ح���
                                                                                      القيمة�الدف��ية

         ٨٨٧           ٥٣          ٨٣٤             ٠               ٠ ٢٠١٨د�سم����٣١ح���
      ٣٬٣٧٣           ٨٨      ٣٬٢٨٥             ٠               ٠ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���

 املالحظة:
 امل�شأة�ع���ألارض�املستأجرة�من��يئة�املنطقة�ا��رة�بجبل�ع���بموجب�عقد�إلايجار�الذي�ُيجدد�سنوً�ا.تمثل�املبا�ي�املبا�ي�
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البنك الوطني الإيراين فروع الإمارات العربية املتحدة
الك�سوف املالية تقرير مراجع احل�سابات 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2018

BANK MELLI IRAN 
بنــــك مّلــــي اإيــــران

 .�ودا�ع�العمالء١٢
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ١٬٠٣٣٬٤٥٠ ٨٤٨٬٨٠٢ الواد�ع�ألجل
 ٧٣٢٬٧٧٧ ٤٥٥٬٢١٤ ا��سابات�ا��ار�ة

 ٣٩٢٬٧٥٤ ٢٩٠٬٢١٨ املدخراتحساب�
 ٢٣٥٬٠٨١ ١٨٧٬٣٥١ الودا�ع�تحت�الطلب

       ٧٤٬٦٢٤        ٦٢٬٥٠٨ ا��سابات�الاحتياطية
 ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ١٬٨٤٤٬٠٩٣ 

 املالحظة:
مليون�در�م�إمارا�ي��١٦٤�٢٠١٨د�سم����٣١والال��امات�ح���املحددة�كضمان�للقروض�والسلف�بلغت�قيمة�الودا�ع�ألجل�بموجب�الر�ن�وا��سابات�الاحتياطية�

 .مليون�در�م�إمارا�ي)�٢٣٢:�٢٠١٧د�سم����٣١(
 .�ا��صوم�ألاخرى ١٣
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٢٤٬١٢٤ ٢٠٬٧١١ الفوائد�مستحقة�الدفع
 ٤٬١٨٨ ٧٬٩٣٣ )١٩مخصص�الضرائب�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٢٬٦٤٨ ٣٬٥١٩ ا��دمة�للموظف�ن�(انظر�أدناه)مخصص�م�افآت���اية�
 ٠ ٢٬١١٩ مخصص�اضمحالل�القيمة�ع���ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة

 ١٦٥ ٣٩٣ غ���املك�سبة�إلايرادات
           ٥٦٬٦١٦          ٦٧٬٢٢٨ أخرى 

 ٨٧٬٧٤١        ١٠١٬٩٠٣           
 املالحظات:

و�وفر�البنك�ملوظفيه�املغ��ب�ن�.�١٩٩٩لعام��٧وفًقا�للقانون�الاتحادي�إلامارا�ي�رقم�ماراتي�ن�إلا الوطنية�للمواطن�ن�ملعاشات�والتأمينات�ااش��ا�ات�يدفع�البنك�
 م�افأة���اية�خدمة�باالمتثال�لقانون�العمل�إلامارا�ي.

مليون�در�م�إمارا�ي)�والنفقات�املتكبدة��٢٤٫٥:�٢٠١٧در�م�إمارا�ي�(مليون��٢٤٫٥�ش�ل�شامل�ال��ام�خطاب�الاعتماد�مستحق�الدفع�بمبلغ�و�شمل�بند�أخرى�
 مليون�در�م�إمارا�ي).�١٨:�٢٠١٧مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٠بمبلغ�

 وفيما�ي���حركة�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن:
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ١٬٩٥٢  ٢٬٦٤٨ الرصيد����بداية�السنة

 ١٬٢٨٢  ١٬٤٢٠ رسوم�السنة
              )٥٨٦(              )٥٤٩( املدفوعات�خالل�السنة
            ٢٬٦٤٨              ٣٬٥١٩ الرصيد������اية�السنة

 .�إيرادات�الفوائد١٤
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
    إيرادات�الفوائد�ع��:

 ٣٥٦٬٣٨٦  ٢٨٣٬٠٣٠ القروض�والسلف�-
فوات���الصادرات�املخصومة�وفوات���الصادرات�ُمعادة�املعامالت�ب�ن�البنوك�(بما����ذلك��-

         ٥٬٩٣٤         ٩٤٬٦٨٣ التمو�ل)

 ٣٦٢٬٣٢٠      ٣٧٧٬٧١٣    

 .�نفقات�الفوائد١٥
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
    الفوائد�ع��:نفقات�

 ٣٩٬٢٤٧  ١٧٬٣٥٨ الودا�ع�من�املؤسسات�املالية�-
 ٥٣٬٨٦٦  ٤١٬٨٧١ ودا�ع�العمالء�-

 ٩٣٬١١٣  ٥٩٬٢٢٩ 
 العموالتو الرسوم�إيرادات�.�صا���١٦
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ٢٦٬٦٨٠  ١١٬٨١٩ إيرادات�الرسوم�والعموالت
 )١٬٥٤٦(  )٤٬٦٣٩( نفقات�الرسوم�والعموالت

 ٢٥٬١٣٤  ٧٬١٨٠ 
 .�إلايرادات�ألاخرى ١٧
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ٧٬٥٢٤  ١٨٬٩٨٢ (خ))٧صا���أر�اح�صرف�العمالت�ألاجن�ية�(راجع�املالحظة�رقم�

�الدفع�(راجع�عكس�النفقات� �لم��عد�مستحقة امل��اكمة�حيث�أ��ا
 ٠  ١١٬٥٣٢ (خ))٧املالحظة�رقم�

 ١٬٩٢٠  ١٬٤٢٦ إلايرادات�ألاخرى 
 ٩٬٤٤٤  ٣١٬٩٤٠ 

 املالحظة:
امل��اكمة����السنوات�ألاخ��ة�ولم��عد�مستحقة�الدفع�وفًقا�للتعليمات�الواردة����نفقات�إلايجار�يمثل�عكس�النفقات�امل��اكمة�ال���لم��عد�مستحقة�الدفع�

 .٢٠١٩أغسطس��١٤الصادر�بتار�خ��Fin/2962/16ا��طاب�ذي�الرقم�املرج���
 

 .�النفقات�العامة�وإلادار�ة١٨
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي��٠٠٠ 
 ١٧٬٧٠٧  ١٧٬٩٢١ إلايجار�والنفقات�ذات�الصلة

 ١٧٬٥٧٥  ١٩٬٥٨٨ ت�لفة�املوظف�ن�والنفقات�ذات�الصلة
 ٢٬٧٢٣  ٢٬٦٥٦ )١١إ�الك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٩١٠  ٩١٠ (خ))٧رسوم�املقر�الرئ�����(راجع�املالحظة�رقم�
 ٢٧٬١١٣  ٦٨٬٠٤٣ أخرى�(راجع�املالحظة�أدناه)

 ٦٦٬٠٢٨  ١٠٩٬١١٨ 
 املالحظة:

املتكبدة��س�ب��س�يل�الودا�ع�الثابتة�مليون�در�م�إمارا�ي)��٠٫٢٧:�٢٠١٧مليون�در�م�إمارا�ي�(�٦٠٫٢٥�شمل�بند�أخرى�عمليات�الشطب�املتفرقة�املقدرة�بمبلغ�
 املقابلة.بالعمالت�ألاجن�ية�بموجب�الر�ن�ل�سو�ة�القروض�والسلف�املستحق�

 
 املاليةألاصول�ع���صا���خسارة�اضمحالل�القيمة�.�١٩
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ١٩١٬٩٣٠  ١٧٢٬٤٧١ (ت))٩خسارة�اضمحالل�القيمة�ع���القروض�والسلف�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٦٧  ٢٤٬٣٠٤ )١٠خسارة�اضمحالل�القيمة�ع���ألاصول�(راجع�املالحظة�رقم�
    �غ���مخصص�اضمحالل�القيمة�للقرض�غ���امل��وب

               ٠  )٨٬٨١٠( خارج�امل��انية�العمومية)الال��امات�(
 ١٩١٬٩٩٧  ١٨٧٬٩٦٥ 
 .�الضرائب�املفروضة٢٠

وُتفرض�من�إلايرادات�الفردية�ا��اضعة�للضرائب�باإلمارات�للسنة����إمارات�أبوظ���ود�ي�والشارقة�ورأس�ا��يمة�والفج��ة.��%٢٠يخضع�البنك�لضرائب�ب�سبة�
دة��عديالت�ع���صا���و�تم�اح�ساب�إلايرادات�ا��اضعة�للضرائب��عد�إجراء�عكذلك�ع���إيرادات�فرع�رأس�ا��يمة�من�السنة�ا��الية.��%٢٠ضر�بة�ب�سبة�

 ألار�اح�قبل�دفع�الضرائب�للسنة�و�ناًء�ع���أفضل�تقديرات�لإلدارة.
 وفيما�ي���حركة�مخصص�الضرائب�املفروضة�خالل�السنة:

 ٠١/٠١/٢٠١٨� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ١١٬٤٦١  ٤٬١٨٨ السنةالرصيد����بداية�
    الرسوم�الضر��ية:

 ٤٬١٨٨  ٧٬٩٣٣ السنة�ا��الية�-
         ٣٥٬٢٥٠          ٥١٬٥٥٣ السنة�السابقة�-

 ٥٠٬٨٩٩  ٦٣٬٦٧٤      
     )٤٦٬٧١١(     )٥٥٬٧٤١( الضرائب�املدفوعة�خالل�السنة

           ٤٬١٨٨            ٧٬٩٣٣ الرصيد������اية�السنة
 وفيما�ي���العالقة�ب�ن�النفقات�الضر��ية�للسنة�وألار�اح�املحاس�ية�قبل�دفع�الضرائب�بالسنة:

 
٠١/٠١/٢٠١٨ 
 إ���
�٣١/١٢/٢٠١٨ 

 

٠١/٠١/٢٠١٧�  
 إ��
�٣١/١٢/٢٠١٧ 

 (ُمعادة�البيان)
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٤٥٬٧٦٠  ٦٠٬٥٢١ ألار�اح�املحاس�ية
 )٢٤٬٨٢٢(  )٢٠٬٨٥٤( لألغراض�الضر��يةال�سو�ات�

 ٢٠٬٩٣٨  ٣٩٬٦٦٧ ألار�اح�ا��اضعة�للضر�بة
 ٤٬١٨٨  ٧٬٩٣٣ %٢٠الضرائب�املفروضة�ب�سبة�

 ٣٥٬٢٥٠  ٥١٬٥٥٣ الرسوم�الضر��ية�للسنوات�السابقة
  )٤٢٬٥١٠(                   ٠ )٢٣الضرائب�املؤجلة�(راجع�املالحظة�رقم�

     )٣٬٠٧٢(       ٥٩٬٤٨٦ للسنةالضرائب�املفروضة�
 .�الاحتياطي�القانو�ي٢١

�%٥٠من�صا���ألار�اح�ُتحول�إ���احتياطي�خاص�ح����عادل�مثل��ذا�الاحتياطي��سبة��%١٠ع���أن��١٩٨٠لعام��١٠من�القانون�الاتحادي�رقم��٨٢تنص�املادة�
 من�رأس�املال.�وال�ُيتاح��ذا�الاحتياطي�للتوز�ع.

 والنقدية�املعادلة.�النقدية�٢٢
 �شمل�النقدية�والنقدية�املعادلة�ألارصدة�التالية�مع�آجال�الاستحقاق�ألاصلية�ملدة�ثالثة�أش�ر�أو�أقل:

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ النقدية�وألارصدة�البنكية�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 )٢٣٤٬٠٣٨( )١٣٧٬٩٢٦( لدى�البنك�املركزي�إلامارا�يمنقوًصا�م��ا:�الودا�ع�القانونية�

 ٢٬٩٣١٬٨٢٠ ٨٨٦٬١٠٩ النقدية�والنقدية�املعادلة
 .�خطأ�الف��ة�السابقة٢٣

�ش�ٍل�بة�ع���صا���أر�احه�يتحمل�البنك،�وفًقا�لقوان�ن�إلامارات�املتعلقة�بالدفعات�الضر��ية�من�فروع�البنوك�ألاجن�ية����إلامارات�املعنية،�مسؤولية�دفع�الضر�
يطالب�البنك��/و�سدد�ملقدم�من�البنك�إلاقرار�الضر����اوتقيم�السلطات�الضر��ية�وتقديم�إقرار�ضر����إ���السلطات�الضر��ية����إلامارات�املعنية.�سنوي�

السلطات�الضر��ية.�مع�اختالف�بالضر�بة��س�ب�التعديالت�ال���أجر��ا�السلطات�الضر��ية.�و�ذا�يؤدي�إ���اختالف�الال��ام�الضر�������دفاتر�البنك�والال��ام�
؛�ند�اس��داد�املستحقات�من�العمالءقيمة�القروض�والسلف�ع�اضمحالل،�عندما�يقوم�البنك��عكس�مخصص�إلغاء��ذا�الاختالف����املستقبل�حيث�س�تمو 

رقم�الدو���املعيار�املحاس���من��١٢وفًقا�للفقرة�"ضرائب�الدخل".�و �١٢رقم�الدو���املحاس���لمعيار�لاملؤقت"�وفًقا�الاختالف�"الاختالف�مصط���سُيطلق�ع����ذا�
البد�من�إقرار�،��ان�و�التا��إقرار�الفائض�كأصل.�يتم��،ضر�بة�الف��ة�السابقة�املبلغ�املستحق�ل�ذه�الف��اتتجاوزت�لسنة�ا��الية�و لاملبلغ�فعلًيا�تم�دفع�،�إذا�١٢

 والسلف.قيمة�القروض�بمخصص�اضمحالل��اإلمارات�املعنيةال��سمح�السلطات�الضر��ية�بة�املؤجلة�عندما�يالضر��ألاصول�
إ����٢٠٠٢��ا�السلطات�الضر��ية�من�عام�والسلف�ال���لم��سمح�قيمة�القروض�اضمحالل�ة�املؤجلة�ع���مخصص�يالضر��ألاصول�البنك��يقر ،�لم�ومع�ذلك

��ا�السلطات�والا�ع�اسات�الالحقة�ال���قبللد��ا�من�عوائد�التقييم�الذا�ي�الضر��ية�،�أعد�البنك�حسابات�املبالغ�ال���رفض��ا�السلطات�و���السنة�ا��الية.�٢٠١٧
 .ة�املؤجلة����دفاتر�البنكيصول�الضر��ألا إل�شاء��٢٠١٧إ����٢٠٠٢املبلغ�الصا���الذي�تم�رفضه�من�عام�وُ�عت���.�إلامارات�املعنية�الضر��ية���

"السياسات�املحاس�ية�والتغ��ات����التقديرات��٨رقم�"خطأ�الف��ة�السابقة"�وفًقا�للمعيار�املحاس���الدو���بمثابة�ة�املؤجلة�يالضر��وُ�عت���عدم�إقرار�ألاصول�
،�مما�الكشف�املا���للعام�السابقوأصول�الضر�بة�املؤجلة����للنفقات�الضر��ية�القيمة�املقارنة�بيان�،�أعاد�البنك�بأثر�رج���و�ناًء�عليهوألاخطاء�املحاس�ية".�

،�نظًرا���دوث�ا��طأ�قبل�أول�سنة��ع���ذلكعالوةً و .�إمارا�ي�مليون�در�م�٦٫٣٢عد�أن��انت�إمارا�ي��مليون�در�م��٤٨٫٨٣إ����٢٠١٧لسنة�أدى�إ���ز�ادة�ألار�اح�
 سار�ة.أيًضا��٢٠١٧يناير��١غ���املوزعة�ح���،�تتم�إعادة�بيان�أرصدة�ألاصول�الضر��ية�املؤجلة�وألار�اح�٢٠١٧سنة�،�أي�مذ�ورةسابقة�

 أعاله:املذ�ور�تأث���خطأ�الف��ة�السابقة�وفيما�ي���كشف�
 ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

 ُمعادة�البيان ال�سو�ة سابًقا�ةاملُبلغ 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ١٨١٬٨٣٣ ١٨١٬٨٣٣ ٠ ٢٠١٧يناير��١ح���
 ٢٢٤٬٣٤٣ ٢٢٤٬٣٤٣ ٠ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���

    النفقات�الضر��ية
 ُمعادة�البيان ال�سو�ة املُبلغة�سابًقا 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ٣٬٠٧٢ ٤٢٬٥١٠ )٣٩٬٤٣٨( ٢٠١٧لسنة�
    ألار�اح��عد�دفع�ضرائب�السنة

 ُمعادة�البيان ال�سو�ة املُبلغة�سابًقا 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 إلامارا�يبالدر�م��٠٠٠

 ٤٨٬٨٣٢ ٤٢٬٥١٠ ٦٬٣٢٢ ٢٠١٧لسنة�
    

 الاحتياطي�القانو�ي
 ُمعادة�البيان ال�سو�ة املُبلغة�سابًقا 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ٤٣٨٬٩٤٣ ١٨٬١٨٣ ٤٢٠٬٧٦٠ ٢٠١٧يناير��١ح���
 ٤٤٣٬٨٢٦ ٢٢٬٤٣٤ ٤٢١٬٣٩٢ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���

    ألار�اح�غ���املوزعة
 ُمعادة�البيان ال�سو�ة املُبلغة�سابًقا 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ٢٬٣٦٩٬٩٦٤ ٠ ٢٬٣٦٩٬٩٦٤ ٢٠١٧يناير��١ح���
 ١٨١٬٨٣٣ ١٨١٬٨٣٣ ٠ تأث���ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

 )١٨٬١٨٣( )١٨٬١٨٣( ٠ التحو�ل�إ���الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٥٣٣٬٦١٤ ١٦٣٬٦٥٠ ٢٬٣٦٩٬٩٦٤ ٢٠١٧يناير��١ح���

 البنك�بصفته�مستأجر –.�ال��امات�عقد�إلايجار�العامل�٢٤
 بموجب�عقد�إيجار:عليه�فيما�ي���الال��ام�إلايجاري�لألرض�واملب���املستحوذ�

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 إلامارا�يبالدر�م��٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٧٬١٢٨٬٠٠٠ ٧٬١٢٨٬٠٠٠ ل�س��عد�سنة�واحدة
 ٧٬١٢٨٬٠٠٠                     ٠ �عد�سنة�واحدة�لكن�ل�س��عد�خمس�سنوات

 ١٤٬٢٥٦٬٠٠٠ ٧٬١٢٨٬٠٠٠ النقدية�والنقدية�املعادلة
تجديد�وال��شمل�أية�عقود�إيجار��شغيلية�خيارات��شغيلية�أية�بنود�إيجار�مشروطة.�ال��شمل�عقود�إلايجار�السنوات.��٥تخضع�قيم�إلايجار�للمراجعة�ب��اية��ل�

 أو�شراء�أو�بنود�ز�ادة�أو�أية�قيود�تتعلق�بالعوائد�أو�تمديد�إلايجار�أو�الديون�إلاضافية.
 الصكوك�املالية�املشتقة.�٢٥

 .األسواق�املالية�ع���حسابه�ا��اصب،�ال��شارك�البنك����التداول����العمالت�ألاجن�يةباست�ناء�التداول�املحدود�
من�باستمرار�املستخدمة�وت�ون�الص�وك�املالية�املشتقة�ألاجن�ية.�ملخاطر�العمالت����املقام�ألاول�للتحوط�من��عرضه�الص�وك�املالية�املشتقة��ستخدم�البنك�

العمالت�����ل�من�التار�خ�تبادل����نفس�الوقت�كعملية�آجلة�مع�ُتنفذ�ور�ة����السوق�خارج�البورصة�فو���عبارة�عن�معامالت�العمالت��تبادلعقود�البنك����
�عود�التبادل،��مجرد�ان��اء�و ،�التار�خ�والسعر�آلاجل.�و�التا���،����ح�ن�يتم�عكس�املعاملة���الفورييتم�شراء�عملة�واحدة�بالسعر�والتار�خ�حيث�الفوري�وآلاجل.�

الفائدة�ال���يتم�دفع�ا�ب�ن����معدل��ناك�فرق�و خرى.�ألا عملة�بالوقرض�واحدة�عملة��العمالت��اس�ثمار�عملية�تبادل�كال�الطرف�ن�إ���مواقعه�ألاصلية.��عمل�
 خالل�ف��ة�التبادل.�الطرف�ن

 العقود:،�إ���جانب�إجما���قيم�عادل�القيمة�السوقيةال����املالية�املشتقة�للص�وك�يو���ا��دول�أدناه�القيم�العادلة�إلايجابية�والسلبية�
القيمة�العادلة� 

 إلايجابية
 

القيمة�العادلة�
 السلبية

 القيمة�الوطنية 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ عقود�تبادل�العمالت
 ٧٠٠٬٠٠٠                  ٠       ٤٬٢٣٠ ٢٠١٨د�سم����٣١
                 ٠                 ٠                ٠ ٢٠١٧د�سم����٣١

 املالحظة:
ضمن�ألاصول�ألاخرى�وسوف�يتم�إقرار�ألار�اح�الناتجة�فقط�:�ال�يوجد)�٣١/١٢/٢٠١٧مليون�در�م�إمارا�ي�(�٤٫٢٣ال�ُتدرج�القيمة�العادلة�إلايجابية�املقدرة�بمبلغ�

  لعملية�تبادل�العمالت�مع�ألاخذ����الاعتبار�الناحية�املادية�إلاجمالية.عند�تار�خ�الاستحقاق�
 

 يو���ا��دول�الوارد�أدناه�بيان�الاستحقاق�للص�وك�املالية�املشتقة:
من�ثالثة�أش�ر�إ���سنة� أقل�من�ثالثة�أش�ر 

 واحدة
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ عقود�تبادل�العمالت

                   ٠ ٧٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٨�د�سم�� �٣١
                   ٠                ٠ ٢٠١٧د�سم����٣١

 املشروطة.�ا��صوم�والال��امات�٢٦
 الال��امات�الائتمانية�ذات�الصلة

العميل�لشروط�العقد.�وتمثل�القيم�التعاقدية�ُتلزم�القيم�التعاقدية���طابات�الاعتماد�والضمانات�البنك�بتقديم�املدفوعات�نيابًة�عن�العمالء��شرط�اس�يفاء�
� �بالضرورة �ال�يمثل �ومع�ذلك، �أخرى. �أو�كفالة �ألي�ضمان �أية�قيمة �ل�س��ناك �وأنه �بال�امل �القيم�مدفوعة �أن �باف��اض �القيمة�املخاطر�الائتمانية، إجما��

 مات�سوف�ت�ت���أو�تنق����دون�تمو�ل�ا.التعاقدية�لالل��امات�املتطلبات�النقدية�املستقبلية�ألن�العديد�من��ذه�الال��ا
نظًرا�و دفع�رسوم.�وتحتاج�إ���ما�ي�ون�ل�ا�توار�خ�ان��اء�صالحية�ثابتة�أو�شروط�إ��اء�أخرى��عادةً و تمثل�ال��امات�القروض�الال��امات�التعاقدية�لتقديم�القرض.�و 
 .بالضرورة�املتطلبات�النقدية�املستقبليةمثل�تال�القيم�التعاقدية�،�فإن�إجما���ن�الال��امات�قد�ت�ت���دون�����األ 

 ذات�الصلة:�التاليةالائتمانية�البنك�الال��امات�يمتلك�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

   ا��صوم�املشروطة
 ٣٨١٬٢٤٥ ٣٦٠٬٨٧٣ خطابات�الضمان
         ١٥٬٠٠٠                    ٠ خطابات�الاعتماد

 ٣٩٦٬٢٤٥      ٣٦٠٬٨٧٣       
 املالحظة:

�٢٠١٧د�سم����٣١(إمارا�ي�مليون�در�م��٣٧الدفع�بقيمة�خطابات�الضمان�املستحقة�الضمان��شمل�خطابات� �إمارا�ي�مليون�در�م�٣٨: وترتبط�خطابات�).
بيان�وفًقا�لو املالية.�املرفقة�بالكشوف�إلالغاء�وفًقا�للممارسة�املصرفية�املعتادة�ووفًقا�لذلك�تم�إلافصاح�ع��ا����املالحظات�املستحقة�الدفع�بإجراءات�الضمان�

 .املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ�ا��صوم�املشروطة�ح���محتملة�من��ذه�ل�س��ناك�خصوم�،�إدارة�البنك
 ا��صوم�املشروطة:فيما�ي���بيان�استحقاق��ذه�و 

٢٠١٨ 
 إلاجما��  سنة�١أك���من�  سنة�١أش�ر��٣  أش�ر�٣خالل� 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٣٦٠٬٨٧٣                ٠  ٤٠٬٤٣٥  ٣٢٠٬٤٣٨ خطابات�الضمان
٢٠١٧ 

 إلاجما��  سنة�١أك���من�  سنة�١أش�ر��٣  أش�ر�٣خالل� 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� 

 ٣٨١٬٢٤٥  ٠  ٧٦٬٠١٢  ٣٠٥٬٢٣٣ خطابات�الضمان
 ١٥٬٠٠٠                  ٠               ٠  ١٥٬٠٠٠ خطابات�الاعتماد

 ٣٩٦٬٢٤٥                 ٠  ٧٦٬٠١٢  ٣٢٠٬٢٣٣ 
مليون�در�م��١٦٧:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٢٣بمبلغ��٢٠١٨د�سم����٣١ُقدرت�املبالغ�املستحقة�املعتمدة�بدون�ال�س�يالت�غ���املستخدم�ح���

 إمارا�ي).�و�مكن�للبنك�إلغاء�ا��زء�غ���املستخدم�من�ال�س�يالت�املعتمدة��ش�ل�مفرد����أي�وقت.
 
 

 
 الاستحقاق�لألصول�وا��صوم�تحليل�آجال�.�٢٧

وذلك�دون�مراعاة�آجال��عت���آجال�استحقاق�ألاصول�وا��صوم�امل��لة����كشف�املركز�املا���بناًء�ع���ف��ة�الاستحقاق�التعاقدية�املتبقية����تار�خ�إلابالغ،�
 لذي�يجري�بحلول���اية�العام:�الاستحقاق�الفعلية�كما��و�مب�ن������ل�الاحتفاظ�بالودا�ع�لدى�البنك�واملتاح�من�ألاموال�السائلة�وع���النحو�آلا�ي�ا

     

٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
أقل�من�ثالثة�

 أش�ر�
من�ثالثة�أش�ر�لعام�

 واحد�
 إلاجما�� أك���من�عام�

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠
 ألاصول:�

 ١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٠ ٠ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ البنك�املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة�البنكية��لدى�
 ٢٬٢١٢٬١٥٨ ٠ ٠ ٢٬٢١٢٬١٥٨ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ١٬٠٤٨٬٩٥٠ ٠ ٠ ١٬٠٤٨٬٩٥٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ ٣٨١٬٦٧٨ ٢٢٬٣٣٧ ٢٬٢٩٦٬٤٨١ صا���القروض�والسلف

 ٤٨١٬١٤٧ ٠ ٠ ٤٨١٬١٤٧ صا���ألاصول�ألاخرى 
               ٨٨٧               ٠             ٠               ٨٨٧ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ٧٬٤٦٧٬٦٧٣   ٣٨١٬٦٧٨   ٢٢٬٣٣٧ ٧٬٠٦٣٬٦٥٨� إجما���ألاصول 
 

 ا��صوم:�
 ٩٣٥٬٩١٦ ٠ ٣٠٬٠٠٠ ٩٠٥٬٩١٦ املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ٦٢٬٩٣١ ٣٦٩٬٨١٤ ١٬٤١١٬٣٤٨ ودا�ع�البنوك
 ٨٣٦٬٩٧٥ ٠ ١٥٣٬٠٦٨ ٦٨٣٬٩٠٧ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�

     ١٠١٬٩٠٣               ٠                 ٠ ١٠١٬٩٠٣ ا��صوم�ألاخرى 
 ٣٬٧١٨٬٨٨٧    ٦٢٬٩٣١    ٥٥٢٬٨٨٢ ٣٬١٠٣٬٠٧٤ إجما���ا��صوم
 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦ ٣١٨٬٧٤٧ )٥٣٠٬٥٤٥( ٣٬٩٦٠٬٥٨٤ صا���الفجوة�

 
 ممثلة���:�

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص
 ٤٤٣٬٩٣٠  الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣٠٤٬٨٥٦  ألار�اح�الغ���موزعة�

 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦  إجما���أس�م�رأس�املال�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ 
أقل�من�ثالثة� 

 أش�ر
من�ثالثة�أش�ر�لعام�

 واحد
 إلاجما�� أك���من�عام

در�م��٠٠٠ 
 إمارا�ي

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠

 ألاصول:�
 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٠ ٠ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ البنكية��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة�

 ١٬٢١٠٬٨٥١ ٠ ٠ ١٬٢١٠٬٨٥١ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ١٬١٢٥٬٧١٠ ٠ ٠ ١٬١٢٥٬٧١٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ ٦٦٩٬٤٢٢ ٤٩٬٩٧٩ ٢٬٥٣٦٬٦٥٤ صا���القروض�والسلف
 ٧٬٠٠٠ ٠ ٠ ٧٬٠٠٠ قبول�العمالء

 ٨٠٧٬٤٣٥ ٠ ٠ ٨٠٧٬٤٣٥ صا���ألاصول�ألاخرى�(معادة�البيان)�
          ٣٬٣٧٣ ����               ٠               ٠         ٣٬٣٧٣ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ٬٢٨٢٦٩٬٥٧ ٦٦٩٬٤٢٢ ٤٩٬٩٧٩ ٨٬٨٥٦٬٨٨١ إجما���ألاصول�
 

 
٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ 

من�ثالثة�أش�ر�لعام� أقل�من�ثالثة�أش�ر
 واحد

 إلاجما�� عامأك���من�

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠
 

 ا��صوم:�
 ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٠ ٣١٬٨٠٠ ١٬٧٠٥٬٢٧٣ املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ٦١٬١٨٤ ٥٢٥٬٦٤٧ ١٬٨٨١٬٨٥٥ ودا�ع�البنوك
 ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ٠ ٢٢٩٬٠٧١ ١٬٠٢٥٬٣٢٢ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ٧٬٠٠٠ ٠ ٠ ٧٬٠٠٠ قبول�العمالء�
      ٨٧٬٧٤١               ٠                 ٠ ٨٧٬٧٤١ ا��صوم�ألاخرى 
 ٥٬٥٥٤٬٨٩٣    ٦١٬١٨٤ ٧٨٦٬٥١٨ ٤٬٧٠٧٬١٩١ إجما���ا��صوم
 ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٦٠٨٬٢٣٨ )٧٣٦٬٥٣٩( ٤٬١٤٩٬٦٩٠ صا���الفجوة�

 

 ممثلة���:�
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص
 ٤٤٣٬٨٢٦  الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٥٧٧٬٥٦٣  ألار�اح�الغ���موزعة�

 ٬٠٢١٬٣٨٩٤  إجما���أس�م�رأس�املال�
 

 .�القيم�العادلة�للصكوك�املالية�٢٨
لع
ّ
�ن�وراض�ن.�تمثل�القيمة�العادلة�املبلغ�الذي�يمكن�من�خالله�اس�بدال�ألاصول�أو��سو�ة�ا��صوم����صفقة�ُ�عقد�ع���أساس�تجاري�محض�ب�ن�أطراف�مط

 ولذلك�يمكن�أن�ت�شأ�فروق�ب�ن�القيمة�الدف��ية����إطار�طر�قة�الت�لفة�السابقة�وتقديرات�القيمة�العادلة.�
�لة�لألصول�وا��صوم�املالية�للبنك�مادًيا�عن�قيم��ا�الدف��ية�ع���النحو�الذي�يجري�بحلول���اية�العام.��عتمد�ذلك�ع���اف��اض�إلادارةال�تختلف�القيم�العاد

 أن�القيم�الدف��ية�لألصول�وا��صوم�املالية�السائلة�أو�ذات�أجل�استحقاق�قص���ألاجل�(أقل�من�عام)�تقارب�قيم��ا�العادلة.�
 ل�وا��صوم�املالية�.�تص�يف�ألاصو ٢٩

  ٣١/٢١/٢٠١٨�   
بالقيمة�العادلة�

من�خالل�ألار�اح�
 أو�ا��سائر

بالقيمة�العادلة�من�
خالل�إلايرادات�الشاملة�

 ألاخرى 
 

 مخصصات�الاضمحالل ت�لفة�إلا�الك
(ا��سارة�الائتمانية�

 املتوقعة)

القيمة�
 الدف��ية

در�م��٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ إمارا�يدر�م��٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠
 إمارا�ي

 ألاصول�املالية:�
 ١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٠ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٠ ٠ النقدية�وألارصدة�البنكية��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ٢٬٢١٢٬١٥٨ )١٦( ٢٬٢١٢٬١٧٤ ٠ ٠ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ١٬٠٤٨٬٩٥٠ )٢٥٢( ١٬٠٤٩٬٢٠٢ ٠ ٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ )١٬٤٠١٬٨٨٢( ٤٬١٠٢٬٣٧٨ ٠ ٠ صا���القروض�والسلف
 ٢٥٢٬٣٣٧ )٤٢٬٠٩٦( ٢٩٤٬٤٣٣      ٠        ٠ صا���ألاصول�ألاخرى 

 ٧٬٢٣٧٬٩٧٦ )١٬٤٤٤٬٢٤٦( ٨٬٦٨٢٬٢٢٢       ٠        ٠ إجما���ألاصول�املالية
 

 ا��صوم�املالية:�
 ٩٣٥٬٩١٦ ٠ ٩٣٥٬٩١٦ ٠ ٠ املستحق�للبنوك�ألاخرى�

 ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ٠ ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ٠ ٠ ودا�ع�العمالء�
 ٨٣٦٬٩٧٥ ٠ ٨٣٦٬٩٧٥ ٠ ٠ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ٩٠٬٤٥١          ٠     ٩٠٬٤٥١      ٠      ٠ ا��صوم�ألاخرى�
 ٣٬٧٠٧٬٤٣٥           ٠ ٣٬٧٠٧٬٤٣٥      ٠       ٠ إجما���ا��صوم�املالية�

 
 

      
 ٣١/١٢/٢٠١٧  

 القيمة�الدف��ية ت�لفة�إلا�الك�ألاخرى  القروض�والذمم                  
در�م��٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠                

 إمارا�ي
 

 ألاصول�املالية:�
 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٠ النقدية�وألارصدة�البنكية��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٬٢١٠٬٨٥١ ٦٩٣٬٤٢٨ ٥١٧٬٤٢٣ املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�املستحق�من
 ١٬١٢٥٬٧١٠ ٣٬٠٦٩ ١٬١٢٢٬٦٤١ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ ٠ ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ صا���القروض�والسلف�
 ٧٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠ قبول�العمالء

     ٥٧٩٬١٢٠     ٥٧٩٬١٢٠                    ٠ صا���ألاصول�ألاخرى 
 ٩٬٣٤٤٬٥٩٤ ٤٬٤٤٨٬٤٧٥ ٤٬٨٩٦٬١١٩ إجما���ألاصول�املالية�

 
 ا��صوم�املالية:�

 ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٠ املستحق�للبنوك�ألاخرى 
 ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ٠ ودا�ع�العمالء

 ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ٠ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٧٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠ قبول�العمالء

        ٨٠٬٩٠٥        ٨٠٬٩٠٥                       ٠ ا��صوم�ألاخرى�
 ٥٬٥٤٨٬٠٥٧ ٥٬٥٤٨٬٠٥٧                       ٠ إجما���ا��صوم�املالية�

 
 .�إدارة�املخاطر�املالية�٣٠

�اعتماد�أفضل�املمارسات����مجال�إدارة�املخاطر�إلدارة�مراقبة�املخاطر�الرئ�سية� �البنك�ب�ية�أساسية�قو�ة�إلدارة�املخاطر�يدعم�ا �عن�أ�شأ التالية�الناجمة
 العمليات�اليومية:�مثل:�

 املخاطر�الائتمانية�
 مخاطر�السيولة�

 الت�ألاجن�ية�وألاسعار)�مخاطر�السوق�(متضمنة�مخاطر�تقلبات�معدالت�الفوائد�والعم
اطر�محددة�����ذا�يتو���قسم�إدارة�املخاطر�املسؤولية�ال�املة�عن�إلاشراف�ع���إطار�عمل�إدارة�املخاطر�للبنك.�حيث�توجد�سياسات�وإجراءات��شأن��ذه�املخ

�وتتو�����نة�سياسة�املخاطر�ال���تتألف�من�إلادارة�العليا�ومدير�املخاطر�إلاقلي���وغ��ه �إلاقليمية،�ضمان�الال��ام�بالسياسات��الصدد. من�رؤساء�إلادارات
 املعتمدة�ومراقبة�املخاطر�املختلفة�عن�كثب�داخل�البنك.�

افق��ذه�ال��ان�ع����عمل���نة�الائتمان�إلاقليمية�و��نة�ألاصول�وا��صوم�بموجب�والية�املدير�إلاقلي���لوضع�حدود�املخاطر�املختلفة�وإدار��ا�ال�لية.�وتو 
 ات�إدارة�املخاطر�ال���ي�ت���ا�البنك�والذي�وضع�ا�قسم�إدارة�املخاطر.سياس

يلية�واملخاطر�ألاخرى��عت���قسم�إدارة�املخاطر�مستقل�عن�العمل�بذاته.�وت�ون�مسؤوليته����تطو�ر�سياسات�املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�والسوق�واملخاطر�ال�شغ
و�ض�مديري�املخاطر����إطار�إدارة�املخاطر�للموافقة�ع���معامالت�املخاطر�الائتمانية.�تتحمل�وحدة�مخاطر�الائتمان�ال���تم�تحديد�ا�خالل�التقدير�الدوري.�يتم�تف

 التا�عة�لقسم�إدارة�املخاطر�مسؤولية�التطو�ر�والتحقق�من���ة�و�عديل�نماذج�املخاطر�املالية�لتص�يف��ذه�املخاطر.
و�اإلضافة�إ���ذلك،�تقوم�إدارة�� إدارة�مستقلة�تتمثل�مسؤولي��ا����مراجعة�تصميم�وتنفيذ�سياسات/إطار�املخاطر.���عت���إدارة�املراجعة�الداخلية�والامتثال���

 املراجعة�الداخلية�والامتثال�أيًضا�بمراجعة�دور�ة�لالمتثال�للقواعد�الداخلية�وا��دود�ال���وضع��ا�إلادارة.�
 وزارة�ا��زانة�

 ارة�ألاصول�وا��صوم�لدى�البنك�و�ي�له�املا���العام.�كما�أ��ا�مسؤولة��ش�ل�أسا����عن�مخاطر�التمو�ل�والسيولة�للبنك.�ت�ون�وزارة�ا��زانة�مسؤولة�عن�إد
 
 
 
 

 
 املراجعة�الداخلية�

ءات�وامتثال�البنك�تتم�مراجعة�عمليات�إدارة�املخاطر����جميع�أنحاء�البنك��ش�ل�دوري�من�خالل�وظيفة�املراجعة�الداخلية�ال���تقوم�بفحص�كفاية�إلاجرا
ئج�والتوصيات�إ���املدير�ل�ذه�إلاجراءات.�حيث�تتو���وظيفة�املراجعة�الداخلية�م�مة�مناقشة�نتائج�جميع�التقديرات�املزمعة�مع�إلادارة،�وتقدم�تقر�ًرا�عن�النتا

 إلاقلي��.�
 نظم�تقدير�املخاطر�وإلابالغ�

دود�ال���يضع�ا�البنك.�و�عكس��ذه�ا��دود�اس��اتيجية�ألاعمال�و��ئة�السوق�للبنك،�فضًال�عن�مستوى�تتم�مراقبة�و�يمنة�املخاطر��ش�ل�أسا����بناًء�ع���ا��
باإلضافة�إ���ذلك،�يقوم�البنك�بمراقبة�وتقدير�القدرة�ال�لية�لتحمل�املخاطر�� املخاطر�الذي�يرغب�البنك����قبوله،�مع�ال��ك����ش�ل�إضا���ع���صناعات�مختارة.�

 عرض�الك���للمخاطر����جميع�أنواع�املخاطر�وأ�شط��ا.�فيما�يتعلق�بالت
ملعلومات�وشرح�ا�يتم�فحص�املعلومات�ال���يتم�تجميع�ا�من�جميع�الشر�ات�ومعا����ا�من�أجل�تحليل�و�يمنة�وتحديد�املخاطر�املبكرة.�و�تم�يتم�تقديم��ذه�ا

من�إلابالغ�ع���إجما���التعرض�للمخاطر�الائتمانية،�واست�ناءات�حد�الانتظار،�و�سبة�للمدير�إلاقلي���و��نة�املخاطر�ورئ�س��ل�قسم�لألعمال�التجار�ة.�يتض
العليا�بتقييم�مدى�السيولة،�و�غي��ات�بيانات�املخاطر.�يتم�إلابالغ�املفصل�عن�الصناعة�والعمالء�واملخاطر�ا��غرافية�وذلك�ع���أساس�ش�ري.�تقوم�إلادارة�

أساس�ر�ع�سنوي.�يتلقى�املدير�إلاقلي���إبالغ�شامًال�حول�املخاطر�الائتمانية�مرة��ل�ثالثة�أش�ر،�و�ذا�إلابالغ�مصمم��مالءمة�مخصص�ا��سائر�الائتمانية�ع��
 لتوف���جميع�املعلومات�الالزمة�لتقدير�واست�تاج�املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�ا��اصة�بالبنك.��

بالغات�املخاطر�املفصلة�خصيصًا�لضمان�وصول�جميع�أقسام�ألاعمال�التجار�ة�إ���معلومات�شاملة�بال�سبة�إ���جميع�املستو�ات����البنك،�يتم�إعداد�وتوز�ع�إ
 وضرور�ة�ومحّدثة.�

لسيولة،�باإلضافة�و�قدم�املدير�إلاقلي���وجميع�ألاعضاء�آلاخر�ن�ذوي�الصلة����إدارة�البنك�إحاطة�يومية�عن�استخدام�حدود�السوق�والاس�ثمارات�ا��اصة�وا
 إ���أي�تطورات�أخرى�تتعلق�باملخاطر.�

 التخفيف�من�حدة�املخاطر
ملالية�املشتقة�والص�وك�ألاخرى�إلدارة�التعرضات�الناتجة�عن�التغ��ات����تقلبات�أسعار�الفائدة�كجزء�من�إلادارة�الشاملة�للمخاطر،��ستخدم�البنك�الص�وك�ا�

 والعمالت�ألاجن�ية�ومخاطر�حقوق�امللكية�واملخاطر�الائتمانية�واملخاطر�الناشئة�عن�املعامالت�املتوقعة.�
 �.و�ستخدم�البنك��ش�ل��شط�ضمانات�ل��د�من�املخاطر�الائتمانية

 ع���املخاطر�إلاضافيةال��ك���
ة�مماثلة�من�شأ��ا�ت�شأ�ال��ك��ات�عندما�ينخرط�عدد�من�النظراء����أ�شطة�تجار�ة�مماثلة،�أو�أ�شطة����نفس�املنطقة�ا��غرافية،�أو�ي�ون�ل�ا�سمات�اقتصادي�

قتصادية�أو�السياسية�أو�غ���ا.�و�ش���ال��ك��ات�إ���ا��ساسية�أن�ت�س�ب����قدر��م�ع���الوفاء�باالل��امات�التعاقدية�أن�تتأثر�باملثل�بالتغ��ات����الظروف�الا
 �.ال�س�ية�ألداء�البنك�إزاء�التطورات�ال���تؤثر�ع���صناعة�معينة�أو�موقع�جغرا���مع�ن

ضافية.�حيث�يتم�تتضمن�سياسات�وإجراءات�البنك�مبادئ�توج��ية�محددة�لل��ك���ع���ا��فاظ�ع���محفظة�مالية�متنوعة،�وذلك�لتجنب�ال��ك���ع���املخاطر�إلا 
 �يمنة�ترك��ات�املخاطر�الائتمانية�املحددة�وإدار��ا�وفًقا�لذلك.��

 .إدارة�املخاطر�الائتمانية��١
اه�ة����إطار��عرضك���سارة�مالية،����حالة�فشل�أي�من�عمالء�البنك�أو�الز�ائن�أو�النظراء����السوق����الوفاء�بال��اما��م�التعاقدية�تجتتمثل�املخاطر�الائتماني

ض��ذه،�ولك��ا�قراالبنك.ت�شأ�املخاطر�الائتمانية��ش�ل�رئ�����من�القروض�والسلف�ب�ن�البنوك�التجار�ة�والسلفيات�وال��امات�القروض�الناشئة�عن�أ�شطة�إلا
 قد�ت�شأ�أيًضا�عن��عز�ز�الائتمان�املقدم،�مثل�الضمانات�املالية�وخطابات�الاعتماد�والتصديقات�والقبول.�

الائتمان��إدارة�و�يمنة�مخاطر �ش�ل�املخاطر�الائتمانية�ا��طر�ألاك���الوحيد�الذي���دد�أعمال�البنك؛�لذا�فإن�إلادارة�تدير��عرض�ا�ملخاطر�الائتمان��عناية.�ت��كز�
 ���فر�ق�إدارة�مخاطر�الائتمان.

 ات�آلا�ي:�قام�املدير�إلاقلي���بتفو�ض�املسؤولية�عن�إدارة�مخاطر�الائتمان�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية��وإدارة�املخاطر.�بحيث�تتضمن�املسؤولي
الائتمان،�وتص�يف�املخاطر�وإلابالغ�ع��ا،�وإلاجراءات�الوثائقية�أ.�صياغة�سياسات�الائتمان�بال�شاور�مع�وحدات�العمل،�و�غطية�متطلبات�الضمان،�وتقدير�

 والقانونية،�والامتثال�للمتطلبات�التنظيمية�والقانونية.�
ب�ال�س�يالت�ب.�إ�شاء��ي�ل�التفو�ض�للموافقة�ع���ال�س�يالت�الائتمانية�وتجديد�ا،�وتخصيص�حدود�التفو�ض�ملسؤو���وحدة�ألاعمال�التجار�ة.�حيث�تتطل

 ��ى�اعتماد���نة�الائتمان�إلاقليمية.الك
ئتمان����البنك�ومراقب��ا.�و�تم�ت.�مراجعة�وتقييم�املخاطر�الائتمانية.�يقوم�قسم�إدارة�املخاطر�بالتعاون�مع�دائرة�الائتمان�إلاقليمية�بإجراء�تقدير�دوري�ملخاطر�الا 

 ليمية.إجراء�عمليات�تجديد�واستعراض�ال�س�يالت�من�قبل�إدارة�الائتمان�إلاق

الائتمانية�والدولة��ث.�ا��د�من�ترك��ات�التعرض�من�حيث�النظراء�واملناطق�ا��غرافية�والصناعات�املزمعة�(للقروض�والسلفيات)،�ومن�ِقبل�املُصدر�والتص�يفات

 (لألوراق�املالية�الاس�ثمار�ة).�

لية�ال���يواج��ا�البنك�ول��ك���إلادارة�ع���املخاطر�القائمة.�حيث�يتم�ج.�تص�يف�املخاطر�بالبنك�لوضع�املخاطر�ضمن�فئة�حسب�درجة�مخاطر�ا��سائر�املا

سؤولية�استخدام�نظام�تص�يف�املخاطر����تحديد�امل�ان�الذي�قد�ت�ون�فيه�مخصصات�اضمحالل�القيمة�مطلو�ة�ضد�التعرضات�الائتمانية�ا��اصة.�تقع�م

فقة�ال��ائية�حسب�الاقتضاء.�وتخضع�درجات�املخاطر�ملراجعات�دور�ة�من�قبل�إدارة�الائتمان�تحديد�درجات�املخاطر�ع���عاتق�ال��نة�التنفيذية/��نة�املوا

 إلاقليمية�وقسم�إدارة�املخاطر.

املنتجات.�وتقدم�ح.�مراجعة�مدى�امتثال�وحدات�العمل���دود�التعرض�املتفق�عل��ا،�بما����ذلك�حدود�الصناعات�املختارة�واملخاطر�ا��اصة�بالدولة�وأنواع�

 بالغات�منتظمة�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية�عن�نوعية�الائتمان����املحافظ�املحلية،�و�جري�اتخاذ�إلاجراءات�الت��يحية�املناسبة.�إ

 ية.�خ.�تقديم�املشورة�والتوجيه�وامل�ارات�املتخصصة�لوحدات�العمل�لتعز�ز�أفضل�املمارسات����جميع�أنحاء�البنك����إدارة�املخاطر�الائتمان

مركزي���ميع��مراجعة�السياسات�املتعلقة�باالئتمان�واملوافقة�عل��ا�من�قبل���نة�الائتمان�إلاقليمية.�حيث�يتم�اعتماد�جميع�ا��طوط�الائتمانية��ش�ل�تتم

وض،��لما�أمكن�ذلك،�بأش�ال�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�لسياسة�الائتمان�املحددة����دليل�سياسة�الائتمان.�و�اإلضافة�إ���ذلك،�يتم�تأم�ن�القر 

 مقبولة�من�الضمانات�كما��و�منصوص�عليه����دليل�الائتمان.�

ل�مسؤول�الائتمان�وأيًضا�يتو���قسم�الائتمان�مسؤولية�إدارة�جميع�ال�س�يالت�الائتمانية�ومراقب��ا����الفروع�املعنية.�حيث�يتم�إجراء�املراجعات�الدور�ة�من�قب

 ي��.�بواسطة�قسم�الائتمان�إلاقل

 يمية�لالئتمان.�يتم�اعتماد�حدود�التعرض�ع���ا��دود�للمؤسسات�املالية�أل�شطة�سوق�املال�وا��زانة�وفقًا�للمبادئ�التوج��ية�ال���وضع��ا�ال��نة�إلاقل

 القروض�التجار�ة�/�املؤسسية

ية�إلاقليمية�واملتطلبات�التنظيمية،�حسب�الاقتضاء�من�وقت�تخضع�جميع�طلبات�الائتمان�ا��اصة�بالقروض�التجار�ة�واملؤسسية�لسياسات�البنك�الائتمان

 آلخر.�

ل��نة�الائتمان��تخضع�جميع�ا��طوط�الائتمانية�أو�ال�س�يالت�ال���يمنح�ا�البنك�العتماد�مسبق�وفًقا�لنظام�سلطة�التوقيع�املفوض�بموجب�السلطة�ال��ائية

يتم�تحديد�حدود��ل�بلد�ع���حدة�اس�ناًدا�إ���سياسة��.ارة�البنك�حدوًدا�قطر�ة�للمخاطر�العابرة�ل��دودالتا�عة�للفرع�أو���نة�الائتمان�إلاقليمية.�وقد�وضعت�إد

ا��دود�بانتظام�من�قبل��ائتمانية�مفصلة�تحدد�التعرض�املقبول�للمخاطر�الائتمانية����البلد�املعنية�وتقييم�املخاطر�العابرة�ل��دود�و�يمن��ا.�تتم�مراجعة��ذه

 الائتمان�إلاقليمية�للبنك�و�ش�ل�دوري�من�قبل���نة�الائتمان�إلاقليمية.�إدارة�مخاطر�

 القروض�الصغ��ة�

تمان�إلاقليمية.�و�تم�تحديد�يتم�النظر�����ل�طلب�ائتمان�صغ���للموافقة�عليه�وفًقا�ل��نامج�املنتج،�كما��و�محدد����دليل�الائتمان�للبنك،�املعتمد�من�إدارة�الائ

تلفة�للموافقة�ع���برامج�املنتج�والاست�ناءات�ا��اصة�به،�والقروض/الاعتمادات�الفردية����إطار�برامج�املنتج.�يتضمن��ل�برنامج�منتج�مستو�ات�السلطة�املخ

بات�ال�شغيل���متطلع���معاي���ائتمان�مفصلة�(مثل�ا��صائص�الديمغرافية�للعمالء�وأ�لية�الدخل)�ومتطلبات�تنظيمية�ومتطلبات�التوافق�والتوثيق�باإلضافة�إ�

 ألاخرى.

 ا��د�ألاق����من�التعرض�ملخاطر�الائتمان�دون�مراعاة�أي�ضمانات�و�عز�زات�ائتمانية�أخرى 

ث�يظ�ر�ا��د�ألاق����يو���ا��دول�أدناه�ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�بال�سبة�مل�ونات�كشف�املركز�املا��،�بما����ذلك�الص�وك�املالية�املشتقة.�حي

 ملوجودة����الدفاتر.��للتعرض�ل�ذه�املخاطر�إلاجما��،�قبل�تأث���التخفيف�من�خالل�استخدام�اتفاقيات�املعاوضة�الرئ�سية�والضمانات�واملخصصات�ا

 

 

 
 املالحظات    
  

 
 

 ٣٬٠٥٥٬٢٠٧ ٩١٩٬٢١٩ ٦ ألارصدة��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 ١٬٢١٠٬٨٦٧ ٢٬٢١٢٬١٧٤ ٧ املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�من�

 ١٬١٢٦٬١٧٤ ١٬٠٤٩٬٢٠٢ ٨ املستحق�من�البنوك�ألاخرى�
 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧ ٤٬٤٢٥٬٧٨٩ ٩ القروض�والسلف

 ٧٬٠٠٠ ٠  قبول�العمالء�
 ٥٨٤٬٩٩٩ ٢٩٤٬٤٣٣ ١٠ ألاصول�ألاخرى�

  ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٨٬٩٠٠٬٨١٧ 
 ٣٩٦٬٢٤٥ ٣٦٠٬٨٧٣ ٢٦ خطاب�الضمانات�وخطابات�الاعتماد

  ١٠٬٨٨٨٬٥٢٩ ٩٬٢٦١٬٦٩٠ 
 

 ال��ك���ع���مخاطر�ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�
ة�أي�ضمانات�محتفظ���ا�أو�تحس�نات�تتم�إدارة�ترك���املخاطر�من�قبل�النظ���للعميل�واملنطقة�ا��غرافية�وقطاع�الصناعة.�حيث�يمكن�تحليل�ألاصول�املالية�للبنك،�قبل�مراعا

 ائتمانية�أخرى�من�خالل�املناطق�ا��غرافية�التالية:�
 
 
 
 

 املناطق�ا��غرافية�

 ٧٬٩٦٧٬٦٦٥ ٥٬٦٠١٬٥١٢ إلامارات�العر�ية�املتحدة�
 ٢٬٥٢٢٬١٤٦ ٣٬٢٩٣٬٩٣٤ إيران�

 ٢٬٢٤٣ ٥٬١٣٤ منظمة�التعاون�الاقتصادي�والبلدان�النامية
 ١٦٢ ١٦٤ دول�مجلس�التعاون�ا��لي��

               ٦٨                    ٧٣           آخر�ن�
 ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٨٬٩٠٠٬٨١٧ 

 قطاع�الصناعة�
 ٥٬٥٨٦٬٨٢٥ ٤٬٢١٩٬٩٣٥ املؤسسات�املالية�

 ٢٬٤٧٠٬٣١٠ ٢٬٤٦٧٬٢٦٥ تجارة�ا��ملة�والتجزئة
 ١٬٢٦٨٬١٦٩ ٩٤٧٬٢١٧ ا��دمات
 ٦١٣٬٠٧٠ ٦٤٥٬٦٢١ التص�يع

 ١٩٣٬٠٨١ ٢٢٣٬٤٧٥ النقل�والاتصاالت�
 ٩٣٬٠٢٠ ٨٧٬٥٧٩ قروض���صية�

 ٦١٬٧٤٥ ٥٢٬٤٨٦ أعمال�بناء�
 ٢٬٢٣٨ ١٬٤٨٣ الزراعة�

 ٢٠٣٬٨٢٦ ٢٥٥٬٧٥٦ آخر�ن�
 ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٨٬٩٠٠٬٨١٧ 

 
 نموذج�إدارة�املخاطر�

الائتمان�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو����ستخدم�البنك�عدًدا�من�النماذج�الكمية����العديد�من�أ�شطته�املالية�والتجار�ة�من�الاكتتاب�����س�يل�ائتما�ي�إ���إلابالغ�عن�خسائر�
 .�٩لإلبالغ�املا���رقم�

 الذي�يتضمن�سياسات�وممارسات�التطو�ر�والتنفيذ�والتحقق�من�صالحية�البنك.إلدارة�املخاطر�النموذجية،�قام�البنك�بتطو�ر�وتنفيذ�إطار�عمل�النموذج�
�ر�والتنفيذ�واملصادقة.�ووفقًا�وإلدارة�املخاطر�النموذجية،�قام�البنك�بوضع�وتنفيذ�إطار�عمل�نموذ���لألعمال�يتضمن�سياسات�وممارسات�ع���نطاق�البنك����مجاالت�التطو �

ق�عل��ا�ية�املخاطر�ال���يتم�وضع�ا�داخليًا�أو�خارجيًا�وال���تؤثر��ش�ل�مباشر�ع���إلابالغ�املا���عن�خسائر�الائتمان�املتوقعة�تتطلب�التصديلإلطار،�فإن�جميع�نماذج�تحديد�كم
النماذج�املتعلقة�بالتطو�ر�وتنفيذ�إطار�العمل�وأداء��بالبنك�الوط���إلايرا�ي�مسؤولية�إلاشراف�ع���جميع�٩دور�ًا�(داخليًا�أو�خارجيًا).�تتحمل���نة�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 النماذج.��

ا��د�ألاق����إلاجما���
 ملخاطر

 التعرض�لعام��
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 ا��د�ألاق����إلاجما��
 ملخاطر�
 التعرض�لعام��

٣١/١٢/٢٠١٧ 
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠

 ا��د�ألاق����إلاجما���ملخاطر
 التعرض�لعام��

٣١/١٢/٢٠١٨ 

 ا��د�ألاق����إلاجما��
 ملخاطر�
 التعرض�لعام��

٣١/١٢/٢٠١٧ 
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠

النماذج�واملوافقة�عل��ا�والتحقق�م��ا�والاستخدام�املستمر�ل�ا.�حيث�أنه�إنه�يحدد�ب�ية�فعالة�ل��وكمة�وإلادارة�مع�أدوار�ومسؤوليات�يحدد�إلاطار�ن�ً�ا�منتظًما�إلدارة�تطو�ر�
ارة�مخاطر�النموذج.�تتم�مراجعة�إلاطار��ش�ل�منتظم�للتأكد�من�مطابقته�للمعاي���التنظيمية�واملمارسات�الدولية.�يتم�اعتماد�أي��غي���محددة�بوضوح�وسياسات�وضوابط�إلد

 ك�إلايرا�ي�الوط��.�بالبن�٩كب������إلاطار�من�قبل���نة�الائتمان�إلاقليمية�و��نة�سياسة�املخاطر�بناًء�ع���توصية�من���نة�املعيار�الدو���إلابالغ�املا���رقم�
 الصكوك�املالية�ا��اضعة�لالضمحالل����القيمة��-ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�

صول�مثل�إجما���القيمة�الدف��ية�لأل يحتوي�ا��دول�التا���ع���تحليٍل�للتعرض�للمخاطر�الائتمانية�للص�وك�املالية�ال���تم�الاع��اف�كمخصص�ل��سارة�الائتمانية�للمتوقعة.�ي�
 املالية�(باست�ناء�ألارصدة�النقدية)�أدناه�ا��د�ألاق����لتعرض�البنك�للمخاطر�الائتمانية�ع����ذه�ألاصول.

ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة� ٢٠١٨د�سم����٣١اعتباًرا�من�
�١٢للمرحلة�ألاو���خالل�

 ش�ر

ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�
للمرحلة�الثانية�مدى�

 ا��ياة

انية�املتوقعة�ا��سارة�الائتم
 للمرحلة�الثالثة�مدى�ا��ياة

 إلاجما��

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
     الصكوك�املالية�املدرجة�بت�لفة�إلا�الك

 ٩١٩٬٢١٩ ٠ ٠ ٩١٩٬٢١٩ ألارصدة��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 ٢٬٢١٢٬١٧٤ ٥١٧٬٤٣٨ ٠ ١٬٦٩٤٬٧٣٦ ا��ارجيةاملستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�

 ١٬٠٤٩٬٢٠٢ ٣٤٦٬٣٤٥ ٠ ٧٠٢٬٨٥٧ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 ٤٬٤٢٥٬٧٨٩ ٣٬٤٠٨٬٣٧٩ ٥٠٦٬٧١٦ ٥١٠٬٦٩٤ القروض�والسلف

 ألاصول�ألاخرى 
 

٢٩٤٬٤٣٣ ٧٬٩٣١ ١٩٧٬٥٠٣ ٨٨٬٩٩٩ 

 ٨٬٩٠٠٬٨١٧ ٤٬٢٨٠٬٠٩٣ ٧٠٤٬٢١٩ ٣٬٩١٦٬٥٠٥ إجما���الصكوك�املالية�املدرجة�بت�لفة�إلا�الك
 
 
 

 إلاجما�� اضمحالل�القيمة�الفردي التعرض�للمخاطر�الغ���مضمحل ٢٠١٨د�سم����٣١اعتباًرا�من�

 املستحق�املتأخر مخاطر�منخفضة�وعادلة

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
 ٣٬٠٥٥٬٢٠٧ ٠ ٠ ٣٬٠٥٥٬٢٠٧ ألارصدة��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٬٢١٠٬٨٦٧ ١٦ ٥١٩٬٣٣٨ ٦٩١٬٥١٣ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ١٬١٢٦٬١٧٤ ٤٦٤ ١٬١٢٢٬٦٤١ ٣٬٠٦٩ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧ ٢٬٥٤٦٬٥٢٦ ٩٬٦٨٦ ١٬٩٥١٬٨٢٥ القروض�والسلف
 ٧٬٠٠٠ ٠ ٠ ٧٬٠٠٠ قبول�العمالء

 ٥٨٤٬٩٩٩ ٥٬٨٧٩ ٢٢٧٬٧٦٧ ٣٥١٬٣٥٣ ألاصول�ألاخرى 
 ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٢٬٥٥٢٬٨٨٥ ١٬٨٧٩٬٤٣٢ ٦٬٠٥٩٬٩٦٧ إلاجما��

 
 

 ���كما�ي��:��٢٠١٨حركة�التعرض�للمخاطر�إلاجمالية�لعام�
ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة� ٢٠١٨د�سم����٣١اعتباًرا�من�

 ش�ر�١٢للمرحلة�ألاو���خالل�
ا��سارة�الائتمانية�

املتوقعة�للمرحلة�الثانية�
 مدى�ا��ياة

ا��سارة�الائتمانية�
املتوقعة�للمرحلة�الثالثة�

 مدى�ا��ياة

 إلاجما��

 الصكوك�املالية�املدرجة�بت�لفة�إلا�الك
 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠

     
 ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٣٬٨٨٤٬٣٨٤ ٨١٨٬٤٨٥ ٥٬٧٨٩٬٤١٥ ٢٠١٨يناير��٠١الرصيد�ا��ا���اعتباًرا�من�

 ٠ ٠ )١١٤٬٢٦٦( ١١٤٬٢٦٦ ١إ���املرحلة�رقم��٢الانتقال�من�املرحلة�رقم��-
 ٠ ١٦١٬٣٢٢ ٠ )١٦١٬٣٢٢( ٣إ���املرحلة�رقم��١الانتقال�من�املرحلة�رقم��-

 )١٬٥٩١٬٤٦٧( ٢٣٤٬٣٨٧          ٠         )١٬٨٢٥٬٨٥٤( ا��ر�ات�ألاخرى�خالل�نفس�املرحلة
 ٢٠١٨د�سم����٣١ا��ا���اعتباًرا�من�الرصيد�

 
٨٬٩٠٠٬٨١٧ ٤٬٢٨٠٬٠٩٣ ٧٠٤٬٢١٩ ٣٬٩١٦٬٥٠٥ 

 

 

 جودة�الائتمان�لألصول�املالية�
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 القروض�والسلف ألاصول�املالية�ألاخرى  
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

   ألاصول�املضمحلة�
 ٥١١٬١٤٠ ٠ دون�املستوى�
 ٧٩٢٬٦٢٥ ٠ مش�وك�ف��ا�

 ٢٬١٠٤٬٦١٤ ٨٧١٬٧١٤ �سب�ت����خسائر
 ٣٬٤٠٨٬٣٧٩ ٨٧١٬٧١٤ مرحلة�ثالثة
 ٥٠٦٬٧١٦ ١٩٧٬٥٠٣ مرحلة�ثانية
 ٥١٠٬٦٩٤ ٣٬٤٠٥٬٨١١ مرحلة�أو��

 ٤٬٤٢٥٬٧٨٩ ٤٬٤٧٥٬٠٢٨ القيمة�الدف��ية�
 

 ٣١/١٢/٢٠١٧ 
 القروض�والسلف ألاصول�املالية�ألاخرى  
 

 ألاصول�املضمحلة
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠

 ٧٥٦٬١٦٤ ٠ دون�املستوى 
 ٥٩٧٬٣٧٠ ٠ مش�وك�ف��ا�

 ١٬١٩٢٬٩٩٢ ٦٬٣٥٩ �سب�ت����خسائر

 ٢٬٥٤٦٬٥٢٦ ٦٬٣٥٩ إجما���القيمة
 ٩٬٦٨٦ ١٬٨٦٩٬٧٤٦ املستحق�املتأخر�ولكنه�مضمحل�القيمة

 ١٬٩٥١٬٨٢٥ ٤٬١٠٨٬١٤٢ ل�س�مستحق�متأخر�ولم�يكن�مضمحل�القيمة
 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧ ٥٬٩٨٤٬٢٤٧ القيمة�الدف��ية�

ة�للتطبيق�ومقارنة�إن�سياسة�البنك����ا��فاظ�ع���تص�يفات�املخاطر�الدقيقة�وألاحدث�ع���محفظة�الائتمان.�و�ذا��س�ل�ع���إلادارة�املركزة�للمخاطر�القابل
 حاالت��عرض�الائتمان�ع���جميع�خطوط�ألاعمال�التجار�ة�واملناطق�ا��غرافية�واملنتجات.�

 دير�مخاطر�النظ��.��حيث�يدعم�نظام�التص�يف�مجموعة�متنوعة�من�التحليالت�املالية،�جنًبا�إ���جنب�مع�معلومات�السوق�املج�زة�لتوف���املدخالت�الرئ�سية�لتق
 ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�كما�ي��:��٢تحليل�مدى�التقادم�ألصول�الاس�ثمار�والتمو�ل����املرحلة�� 

سم���د��٣١اعتباًرا�من�
٢٠١٨ 

من�ش�ر�واحد�إ���ثالثة� خالل�ش�ر�واحد
 اش�ر�

 إلاجما�� أك���من�ثالثة�اش�ر�

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
 ٥٠٦٬٧١٦ ٠ ٥٠٦٬٧١٦ ٠ القروض�والسلف

 ١٩٧٬٥٠٣           ٠          ١٩٧٬٥٠٣            ٠           ألاصول�ألاخرى 
          ٧٠٤٬٢١٩            ٠           ٧٠٤٬٢١٩            ٠ 

 
 تحليل�مدى�التقادم�ألصول�الاس�ثمار�والتمو�ل�مستحقة�السداد�ولكن�ل�ست�مضمحلة�القيمة�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�كما�ي��:�

 إلاجما��� أك���من�ثالثة�اش�ر اش�رمن�ش�ر�واحد�إ���ثالثة� خالل�ش�ر�واحد ٢٠١٨د�سم����٣١اعتباًرا�من�
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

 ٥١٩٬٣٣٨ ٥١٧٬٤٢٣ ٠ ١٬٩١٥ ألارصدة��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 ١٬١٢٢٬٦٤١ ١٬١٢٢٬٦٤١ ٠ ٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى�

 ٩٬٦٨٦ ٩٬٦٨٦ ٠ ٠ القروض�والسلف
 ٢٢٧٬٧٦٧ ٢٢٧٬٧٦٧   ألاخرى ألاصول�

 ١٬٨٧٩٬٤٣٢ ١٬٨٧٧٬٥١٧           ٠          ١٬٩١٥ 
 

 القيمة�الدف��ية�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�ال���تم�إعادة�التفاوض��شأن�شروط�ا: 
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 در�م�إمارا�ي��٠٠٠
 ١٦٠٬٣٢٤ ١٢٧٬٣٦٧ القروض�والسلف

 
 الائتما�ي�وغ��ه�من�التعز�زاتالضمان�

عاي���التقدير.�ألانواع��عتمد�مبلغ�ونوع�الضمان�املطلوب�ع���تقدير�مخاطر�الائتمان�للنظ��.�يحتوي�دليل�الائتمان�ع���إرشادات�تتعلق�بقبول�أنواع�الضمانات�وم
ملفروضة�ع���املمتل�ات�العقار�ة�واملخزون�والذمم�املدينة�التجار�ة�والكفاالت�الرئ�سية�من�الضمانات�ال���تم�ا��صول�عل��ا����النقدية�وألاوراق�املالية�والرسوم�ا

 سواء��انت�تخص�الشركة�أو���صية.�-
ندما�يرات�القيم�العادلة�إال�عتقوم�دائرة�الائتمان�إلاقليمية�بمراقبة�القيمة�السوقية�للضمان،�إذا�لزم�ألامر�وفًقا�لالتفاقية�ألاساسية.�عموًما،�ال�يتم�تحديث�تقد

 يتم�تقدير�أو�انخفاض�قيمة�القرض��ش�ل�فردي.�ال�يتم�الاحتفاظ�بالضمانات����العادة�مقابل�املبالغ�املقدمة�للبنوك.
ال��شغل�البنك��إن�سياسة�البنك����التصرف����املمتل�ات�املستعادة�بطر�قة�منظمة.�يتم�استخدام�العائدات�لتقليل�أو�دفع�املطالبة�املستحقة.��ش�ل�عام،

 قارات�املستعادة�لالستخدام�التجاري.الع
 إجراءات�مراجعة�الائتمان�وتص�يف�القروض

الداخلية�من�أجل��تجري�إدارة�مراجعة�ا��سابات�الداخلية�بالبنك�تقديًرا�مستقًال�ل��ودة��ش�ل�منتظم�وفًقا�إلرشادات�البنك�املركزي�إلامارا�ي�والسياسات
 امل��اكم�واملحتمل.املساعدة����التحديد�املبكر�ملشا�ل�ألاداء�

يوًما�أو�أك��،�يتم��عليق�الفائدة�وال�يتم�قيد�ا����الدخل.�يتم�تحديد�مخصص�محدد�الضمحالل�قيمة�ألاصول�املصنفة�اس�ناًدا�إ����٩٠إذا�تأخر�الائتمان�عن�
 إم�انية�اس��داد�محتملة�لتص�يفات�املستحقات�واملخاطر�ا��اصة�باألصول.

 تص�يف�املخاطر�الداخلية
قروض�دم�البنك�نماذج�تص�يف�مخاطر�ائتمان�داخلية�مصممة�خصيًصا�ملختلف�قطاعات�الصناعة�/�النظ��.�يتم�إدراج�املعلومات�ا��اصة�باملق��ض�وال�ستخ

ارته�وإدارته�دال���تم�جمع�ا����وقت�تقديم�الطلب�(مثل�ا��الة�املالية�ومستوى�الضمانات�وحالة�السوق�وقطاع�ألاعمال�للعميل�وسمعة�العميل�ومالكيه�وإ
 ل��سابات)����نموذج�التص�يف��ذا.�و�ستكمل��ذا�بإدخال�البيانات�ا��ارجية����النموذج.
 تم�تحديد�تص�يفات�املخاطر��ذه�ضمن�مراحل�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�املو��ة�أدناه:

 التص�يفات ترجيح�املخاطر مراحل�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة
 جًداجيد� ١٠٠-٨٨ ١مرحلة�
 جيد ٨٧-٧٨ ١مرحلة�
 مقبول� ٧٧-٦٨ ١مرحلة�
 تحت�املراقبة ٦٧-٥٨ ١مرحلة�
تحت�رعاية�خاصة�(القروض�ألاخرى� ٥٧-٤٨ ٢مرحلة�

رصيد�إلاغالق��/املحددة��ش�ٍل�خاص
 لقائمة�املراقبة)

 دون�املستوى� ٤٧-٣٨ ٣مرحلة�
 مش�وك�فيه ٣٧-٢٨ ٣مرحلة�
 ي�س�ب����خسائر ٢٧-٠ ٣مرحلة�

 تقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة
ت�ا��ادثة����إن�تقدير�التعرض�ملخاطر�الائتمان�ألغراض�إدارة�املخاطر�أمر�معقد�و�تطلب�استخدام�النماذج،�حيث�أن�التعرض�للمخاطر�يختلف�حسب�التغ��ا

صول��ستلزم�املز�د�من�التقديرات�فيما�يتعلق�باحتمالية�حدوث�ظروف�السوق�والتدفقات�النقدية�املتوقعة�وم����الوقت.�إن�تقدير�مخاطر�الائتمان�ملحفظة�ألا 
لتقص��،�وا��سائر�تقص���و�سب�ا��سائر�ذات�الصلة�والعالقات�ب�ن�النظراء.�يقدر�البنك�املخاطر�الائتمانية�من�خالل�تقدير�احتمالية�حدوث�تقص��،�ومخاطر�ا

.�ملز�د�من�التفاصيل،�راجع�٩ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا����الناتجة�عن�التقص��.��ذا�مشابه�للن���املستخدم�ألغراض�تقدير 
 أ.٢املذكرة�

 
 ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�

 ل�ل�فئة�من�ألاصول�واملرحلة:�٢٠١٨د�سم����٣١ي��ص�ا��دول�التا���مخصص�الاضمحالل����
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 املتوقعةمرحلة�ا��سارة�الائتمانية� 
 إلاجما�� ٣مرحلة� ٢مرحلة� ١مرحلة� 
خسارة�ائتمانية� 

 ش�ًرا�١٢متوقعة�ملدة�
خسارة�ائتمانية�

 متوقعة�مدى�ا��ياة
خسارة�ائتمانية�

 متوقعة�مدى�ا��ياة
 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
 ٠ ٠ ٠ ٠ أرصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٦ ١٦ ٠ ٠ مستحق�من�املكتب�الرئ�����وفروعه����ا��ارج
 ٢٥٢ ٢٥٢ ٠ ٠ مستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ١٬٤٠١٬٨٨٢ ١٬٢٠٤٬١٢١ ١٣٢٬٩٢٤ ٦٤٬٨٣٧ القروض�والسلف
 ٤٢٬٠٩٦ ٦٬١٤٤ ٣٥٬٩٥٢           ٠          أصول�أخرى 

 ١٬٤٤٤٬٢٤٦ ١٬٢١٠٬٥٣٣ ١٦٨٬٨٧٦ ٦٤٬٨٣٧ إجما���مخصص�الاضمحالل�
     الال��امات�وا��صوم�الطارئة

 ٢٬١١٩           ٠                    ٠          ٢٬١١٩ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة
 ٢٬١١٩           ٠                    ٠          ٢٬١١٩ مجموع�الال��امات�وا��صوم�الطارئة

    ���كما�ي��:�٢٠١٨حركة�مخصص�الاضمحالل�لعام�
 إلاجما�� ٣مرحلة� ٢مرحلة� ١�مرحلة 
خسارة�ائتمانية� 

 ش�ًرا�١٢متوقعة�ملدة�
خسارة�ائتمانية�

 متوقعة�مدى�ا��ياة
خسارة�ائتمانية�

 متوقعة�مدى�ا��ياة
 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
     الصكوك�املالية�املدرجة�بت�لفة�إلا�الك

 ١٬٠٣٧٬٨٢٤ ٩٦٧٬٠٠٣ ٠ ٧٠٬٨٢١ ٢٠١٧د�سم����٣١�الرصيد���
 ٢٦٢٬٧٠٩ )١٠٤٬٢٨٢( ١٠٨٬٥٠٠ ٢٥٨٬٤٩١ ))٥أ�(٢(راجع�املالحظة��٩تأث���املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 ١٬٣٠٠٬٥٣٣ ٨٦٢٬٧٢١ ١٠٨٬٥٠٠ ٣٢٩٬٣١٢ ٢٠١٨يناير��٠١الرصيد����
 ٠ ٠ ٦٠٬٣٧٦ )٦٠٬٣٧٦( ٢إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 ٠ ٢١٢٬٨٩٤ ٠ )٢١٢٬٨٩٤( ٣إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-

 ١٤٣٬٧١٣ ١٣٤٬٩١٨           ٠          ٨٬٧٩٥ حر�ات�أخرى�داخل�نفس�املرحلة
 ١٬٤٤٤٬٢٤٦ ١٬٢١٠٬٥٣٣ ١٦٨٬٨٧٦ ٦٤٬٨٣٧ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد����

     ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة
 ١٠٬٩٢٩ ٠ ٠ ١٠٬٩٢٩ ٢٠١٨يناير��٠١الرصيد����

 )٨٬٨١٠(           ٠                    ٠          )٨٬٨١٠( حر�ات�أخرى�داخل�نفس�املرحلة
 ٢٬١١٩           ٠                    ٠          ٢٬١١٩ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد����

    ���كما�ي��:�٢٠١٧حركة�مخصص�الاضمحالل�لعام�
 إلاجما�� جما��اضمحالل� اضمحالل�فردي  
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠  

 ٨٥١٬٧٨٦ ٧٠٬٨٢١ ٧٨٠٬٩٦٥  الرصيد����بداية�السنة
 ٢٢٥٬١٠٨ ٠ ٢٢٥٬١٠٨  املخصص�خالل�العام

 )٥٬٩٦٥( ٠ )٥٬٩٦٥(  املبالغ�املشطو�ة�خالل�العام
�خالل� �اس��داده /� �عنه �إلافراج �تم �الذي املبلغ

 العام
 )٣٣٬١٠٥(           ٠          )٣٣٬١٠٥( 

 ١٬٠٣٧٬٨٢٤ ٧٠٬٨٢١ ٩٦٧٬٠٠٣  الرصيد������اية�السنة
 
 
 

 احتياطي�انخفاض�القيمة�تحت�إشراف�البنك�املركزي�إلامارا�ي�
والذي�يو���مختلف��CBUAE/BSD/2018/458عن�طر�ق�إشعار�رقم��٢٠١٨أبر�ل��٣٠بتار�خ��٩أصدر�البنك�املركزي�إلامارا�ي�توج��ات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 تحدة�("التوج��ات").���إلامارات�العر�ية�امل�٩تحديات�التنفيذ�وآلاثار�العملية�امل��تبة�ع���اعتماد�البنوك�للمعيار�الدو���لإلبالغ�املا���
 ���كما�ي��:�٩الصادر�من�البنك�املركزي�إلامارا�ي�واملعيار�الدو���لإلبالغ�املا����٢٨/٢٠١٠ال�سو�ة�ب�ن�املخصصات�العامة�وا��اصة�بموجب�التعميم�

 ٠١/٠١/٢٠١٨من� 
 ٣١/١٢/٢٠١٨إ��� 
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

  احتياطي�الاضمحالل:�العام
 ٧٠٬٨٢١ للبنك�املركزي�إلامارا�ي�٢٨/٢٠١٠بموجب�التعميم�املخصصات�العامة�

 ٢٣٥٬٨٣٢ ٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا����٢واملرحلة��١منقوًصا�م��ا:�مخصصات�املرحلة�
           ٠          مخصص�عام�تم�تحو�له�إ���احتياطي�الاضمحالل*

  احتياطي�الاضمحالل:�ا��اص
 ١٬١٠١٬٩٠٥ للبنك�املركزي�إلامارا�ي��٢٨/٢٠١٠املخصصات�ا��اصة�بموجب�التعميم�

 ١٬٢١٠٬٥٣٣ ٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا����٣منقوًصا�م��ا:�مخصصات�املرحلة�
           ٠          مخصص�خاص�تم�تحو�له�إ���احتياطي�الاضمحالل*

           ٠          الاضمحاللإجما���املخصص�املحول�إ���احتياطي�

 البنك�املركزي�إلامارا�ي،�لن�يتم�تحو�ل�أي�مبلغ�إ���احتياطي�الاضمحالل.��*���ا��الة�تجاوز�مخصصات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���ملخصصات
 الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�الائتمانية

ب�ن�تار�خ�بداية�عمل���عت���البنك�أن�ألاصل�املا����ش�د�ز�ادة�كب��ة����املخاطر�الائتمانية�عندما�يحدث��غي���كب������احتمالية�حدوث�تقص���خالل�عام�واحد
 .�٩�س�يل�مع�ن�وتار�خ�بداية�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 املعاي���الكمية
 ا�واجه�املق��ض�ز�ادة�كب��ة����احتمالية�حدوث�تقص���وال���يمكن�أن�تحدث��س�ب�العوامل�الكمية�التالية:إذ

 مستحقات�سابقة�-
 تد�ور�القيمة�الصافية��-
 �شاط�غ���مشروع�-
 إعادة��ي�لة�متع��ة�-
 خرق�الع�ود�املالية�-
 �عطل�العمليات�ال�امة�-
 اداء�ال�شغيل�-
 الكفاءة�ال�شغيلية�-
 خدمة�الدين�-
 تقدير�السيولة�-
 �ي�ل�رأس�املال�-

 املعاي���النوعية:
 إذا�واجه�املق��ض�ز�ادة�كب��ة����احتمالية�حدوث�تقص���وال���يمكن�أن�تحدث��س�ب�العوامل�النوعية�التالية:

 إلادارة�-
 توقعات�الصناعة�-
 ألاعمال�املالية�-
 استقرار�الدخل -
 مرحلة�دورة�ا��ياة�-
 مراجع�ا��ساباتمعلومات��-

 .٢٠١٨د�سم����٣١لم��ستخدم�البنك�إلاعفاء�الائتما�ي�املنخفض�ألية�ص�وك�مالية����السنة�املن��ية����
 
 :الدعم 

 �يوًما�ع���مدفوعات�املق��ض�التعاقدية�املستحقة،�فس�تم�تطبيق�الدعم�و�عت���ألاصل�املا���قد�ش�د�ز�ادة�كب��ة����املخاطر�الائتمانية.�٦٠إذا�م����أك���من�
 معلومات�اس�شرافية�مدرجة����نماذج�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة��

ئتمانية�وحساب�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�معلومات�اس�شرافية.�قام�البنك�بإجراء�تحليل�تار����وحدد�يتضمن��ل�من�تقدير�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�الا 
 املتغ��ات�الاقتصادية�الرئ�سية�ال���تؤثر�ع���املخاطر�الائتمانية�وا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ل�ل�محفظة.

التقص��،�وا��سائر�الناتجة�عن�التقص���تختلف�باختالف�الص�وك�املالية.�تم�تطبيق�تقدير���ذه�املتغ��ات�الاقتصادية�وتأث���ا�ع���حدوث�تقص��،�ومخاطر 
بالبنك��ش�ل�ر�ع�سنوي،�ا����اء�أيًضا�����ذه�العملية.�يتم�وضع�ت�بؤات�ل�ذه�املتغ��ات�الاقتصادية�("الس�نار�و�الاقتصادي�ألاسا���")�من�ِقبل�فر�ق�الاقتصاد�

���مدى�السنوات�ا��مس�املقبلة.��عد�خمس�سنوات،�لتخطيط�املتغ��ات�الاقتصادية�مدى�ا��ياة�ل�ل�صك،�تم�استخدام�ن���وعمل�أفضل�تقدير�لالقتصاد�ع
�ل�ألاجل�(مثل�الناتج�الارتداد�املتوسط،�مما��ع���أن�املتغ��ات�الاقتصادية�تميل�إما�إ���معدل�متوسط�وطو�ل�ألاجل�(مثل�البطالة)�أو�معدل�م��ايد�متوسط�وطو 

ائر�الناتجة�ح���إلاجما��)�ع���مدى�ف��ة�س�ت�ن�إ���خمس�سنوات.�تم�تحديد�تأث����ذه�املتغ��ات�الاقتصادية�ع���حدوث�تقص��،�ومخاطر�التقص��،�وا��سامل
م�ونات�مخاطر�التقص��،��عن�التقص���عن�طر�ق�إجراء�تحليل�الانحدار�إلاحصا�ي�لف�م�تأث���التغي��ات�����ذه�املتغ��ات�تار�خًيا�ع���معدالت�التقص���وع��

 وا��سائر�الناتجة�عن�التقص��.
ئج�الفعلية��ش�ل�كما��و�ا��ال�مع�أي�ت�بؤات�اقتصادية،�تخضع�توقعات�واحتماالت�حدو��ا�إ���درجة�عالية�من�عدم�اليق�ن�املتأصل�و�التا���قد�تختلف�النتا

ير�للنتائج�املحتملة�وقد�قام�بتحليل�الالمركز�ة�وعدم�التناسق����محافظ�البنك�املختلفة�كب���عن�تلك�املتوقعة.��عت���البنك�أن��ذه�الت�بؤات�تمثل�أفضل�تقد
 إلثبات�أن�الس�نار�و�ات�املختارة�تمثل��ش�ل�مناسب�مجموعة�الس�نار�و�ات�املحتملة.

 املشتقات
الشراء�والبيع)،�من�حيث�املبلغ�واملدة.����أي�وقت،�يقتصر�املبلغ�يحتفظ�البنك�بحدود��يمنة�صارمة�ع���صا���املراكز�املشتقة�املفتوحة�(أي�الفرق�ب�ن�عقود�

املشتقات����جزء�صغ���ا��اضع�ملخاطر�الائتمان�ع���القيمة�العادلة�ا��الية�للص�وك�لصا���البنك�(أي�القيمة�العادلة�إلايجابية�لألصول)،�وال���فيما�يتعلق�ب
ن���م�الص�وك�املستحقة.�تتم�إدارة�التعرض�للمخاطر�الائتمانية�كجزء�من�حدود�القروض�الشاملة�مع�من�العقد�أو�القيم�الاف��اضية�املستخدمة�للتعب���ع
 النظراء�مع�التعرضات�املحتملة�من�حر�ات�السوق.

ع���القيمة�العادلة�إلايجابية��ت�شأ�املخاطر�الائتمانية�فيما�يتعلق�بالص�وك�املالية�املشتقة�من�احتمالية�تقص���النظ���عن�الوفاء�بال��اماته�التعاقدية�و�قتصر 
 للص�وك�لصا���البنك.�ي��م�البنك�عقود�خاصة�باملشتقات�مع�مؤسسات�مالية�ذات�وضع�ائتما�ي�مرٍض�وفًقا�لتقدير�البنك�الائتما�ي�املستقل.

 خارج�امل��انية�العمومية
ما�ينطبق�ع���املخاطر�داخل�امل��انية�العمومية.����حالة�الال��امات�بالقروض،�يطبق�البنك�سياسات�إدارة�املخاطر�نفس�ا�ع���املخاطر�خارج�امل��انية�العمومية�ك

 .سيخضع�العمالء�والنظراء�لنفس�سياسات�إلادارة�الائتمانية�كما����القروض�والسلف.�يمكن�طلب�ضمانات�وفًقا�لقوة�النظ���وطبيعة�املعاملة
 .�مخاطر�السيولة٢

 البنك����الوفاء�بال��اماته�من�ا��صوم�املالية����وقت�مع�ن.مخاطر�السيولة����املخاطر�ال���يواج��ا�
 إدارة�مخاطر�السيولة

اق�ا،����ظل�الظروف�يتمثل�ن���البنك����إدارة�السيولة����التأكد،�قدر�إلام�ان،�من�أنه�سي�ون�لديه�دائًما�سيولة��افية�للوفاء�بال��اماته�عند�وقت�استحق
 سائر�غ���مقبولة�أو�املخاطرة�بإ��اق�الضرر��سمعته.العادية�والظروف�الصعبة،�دون�تكبد�خ

�املالية�وتفاصيل�التدفقات�النقدية�ا �يتعلق�ب�يان�السيولة�ألصول�ا�وخصوم�ا ملتوقعة�ألاخرى�تتلقى�وزارة�ا��زانة�معلومات�من�جميع�وحدات�ألاعمال�فيما
بمحفظة�ألاصول�السائلة�قص��ة�ألاجل�وفًقا�للتوج��ات�ال���وضع��ا���نة�ألاصول��الناشئة�عن�ألاعمال�املستقبلية�املتوقعة.�تحتفظ�وزارة�ا��زانة��عد�ذلك

حدات�ألاعمال�وا��صوم،�وال���تت�ون�إ���حد�كب���من�القروض�والسلف�املقدمة�للبنوك�وغ���ا�من�ال�س�يالت�ب�ن�البنوك.�يتم�تلبية�متطلبات�السيولة�لو 
 ��زانة�لتغطية�أي�تقلبات�قص��ة�ألاجل�وتمو�ل�طو�ل�ألاجل�ملعا��ة�أي�متطلبات�سيولة��ي�لية.والفروع�من�خالل�قروض�قص��ة�ألاجل�من�وزارة�ا

 
 
 

 
 ��نة�ألاصول�وا��صوم

نك.�تجتمع�لدى���نة�ألاصول�وا��صوم�مجموعة�واسعة�من�الصالحيات�املفوضة�من�املدير�إلاقلي���إلدارة��ي�ل�ألاصول�وا��صوم�واس��اتيجية�تمو�ل�الب
طر�ألاصول�وا��صوم��ش�ل�ر�ع�سنوي�أو�أك���كما�تحكم�الظروف�ملراجعة�معدالت�السيولة�و�ي�ل�ألاصول�وا��صوم�ومعدالت�الفائدة�والتعرض�ملخا��نة�

قوم���نة�ألاصول�.�تالعمالت�ألاجن�ية�ومتطلبات�املعدالت�الداخلية�والقانونية�وفجوات�التمو�ل�وظروف�السوق�املالية�والاقتصادية�املحلية�العامة�والدولية
 وا��صوم�بصياغة�توج��ات�إدارة�مخاطر�السيولة�ل�شغيل�البنك�ع���أساس��ذه�املراجعة.

 التعرض�ملخاطر�السيولة
ة�إ���ألاصول�السائل�يتمثل�التقدير�الرئ�����الذي��ستخدمه�مدير�املخاطر�إلاقلي���ورئ�س�ا��سابات�ورئ�س�وزارة�ا��زانة�إلدارة�مخاطر�السيولة�����سبة�صا��

�ل�ذا�الغرض،��عت���صا���ألاصول�السائلة�شامل�النقدية�وما��عادل�ا�منقوًصا�منه�أية�ودا�ع�من�البنوك،�والقروض�ألا  خرى�والال��امات�الودا�ع�من�العمالء.
سيولة�الذي�حددته�إلادارة�إلاقليمية.�املستحقة�خالل�الش�ر�املقبل.�يتم�استخدام�عملية�حسابية�مماثلة،�ولك��ا�ل�ست�متطابقة،�لقدير�ال��ام�البنك�بحد�ال

ت،�يتم��عي�ن�املعاي���املؤشرات�ألاخرى�ال���تتم�مراقب��ا�عن�كثب��ش�ل�منتظم�����سبة�السلف�إ���الودا�ع،�و�ستخدم����مصادر�ثابتة.�بال�سبة���ميع�التقديرا
 و�تم�مراجع��ا�من�ِقبل���نة�ألاصول�وا��صوم��ش�ل�منتظم.

خرى�ملراقبة�السيولة����تحليل�عدم�تطابق�الاستحقاق،�والذي�يتم�مراقبته�ع���ف��ات�زمنية�متتالية�ومن�خالل�عمالت�وظيفية.�يتم�وضع�ألاداة�الرئ�سية�ألا 
 توج��ات�للتدفق�النقدي�السل���ال��اك���ع���ف��ات�زمنية�متتالية.

 تخفيف�مخاطر�السيولة
ل�تنفيذ�اس��اتيجيات�السيولة�مثل�تنو�ع�أنواع�املس�ثمر�ن�/�املودع�ن�بما����ذلك�عمالء�ا��ملة�وزارة�ا��زانة�مسؤولة�عن�تخفيف�مخاطر�السيولة�من�خال

ك�املركزي�إلايرا�ي.�قام�والشر�ات�التجار�ة.�عالوة�ع���ذلك،�يدخل�البنك����مخاطر�مع�البنوك�إلايرانية�ألاخرى�بموجب��س�يالت�إعادة�التمو�ل�ال���يدعم�ا�البن
 يجيات�وخطط�الستمرار�ة�ألاعمال�وال���يجب�أن�تضمن�عدم��عرض�ألاعمال�وسيولة�البنك�ل��طر.البنك�بوضع�إس��ات

 تحليل�ا��صوم�املالية�حسب�الاستحقاقات�التعاقدية�املتبقية
.�يتم�التعامل�مع�عمليات�الدفع�ي��ص�ا��دول�التا���بيان�استحقاق�ا��صوم�املالية�للبنك������اية�السنة�بناًء�ع���ال��امات�الدفع�التعاقدية�غ���املخصومة

قت�قد�ُيطلب�من�ال���تخضع�لإلشعار�كما�لو��ان�يجب�تقديم�إلاشعار�ع���الفور.�ومع�ذلك،�يتوقع�البنك�أن�العديد�من�العمالء�لن�يطلبوا�الدفع����أقرب�و 
 بالودا�ع.�البنك�الدفع�فيه�وال��عكس�ا��دول�التدفقات�النقدية�املتوقعة�املشار�إل��ا������ل�الاحتفاظ

 سن�ن�٥إ����١من� ش�ًرا�١٢إ����٣من� أش�ر�٣أقل�من� عند�الطلب ا��صوم�املالية�
 در�م�إمارا�ي��٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠ ٢٠١٨د�سم����٣١

 ٠ ٣٠٬٠٠٠ ٣٢٢٬٠٠٠ ٥٨٣٬٩١٦ مستحقة�لبنوك�أخرى�
 ٦٢٬٩٣١ ٣٦٩٬٨١٤ ٣٦٣٬١٨٤ ١٬٠٤٨٬١٦٤ ودا�ع�العمالء

 ٠ ١٥٣٬٠٦٨ ١٤٦٬٨٥٦ ٥٣٧٬٠٥١ مستحقة�املكتب�الرئ�����وفروعه�با��ارج
           ٠                    ٠          ١٤٢ ٩٠٬٣٠٩ خصوم�أخرى 

    ٦٢٬٩٣١ ٥٥٢٬٨٨٢ ٨٣٢٬١٨٢ ٢٬٢٥٩٬٤٤٠ إجما���ا��صوم�املالية�غ���املخصومة
     ٢٠١٧د�سم����٣١

 ٠ ٣١٬٨٠٠ ٢٥٨٬٠٠٠ ١٬٤٤٧٬٢٧٣ مستحقة�لبنوك�أخرى�
 ٦١٬١٨٤ ٥٢٥٬٦٤٧ ٣٨٨٬٠٤٢ ١٬٤٩٣٬٨١٣ ودا�ع�العمالء

 ٠ ٢٢٩٬٠٧١ ١٤٣٬٢١٨ ٨٨٢٬١٠٤ مستحقة�املكتب�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٠ ٠ ٧٬٠٠٠ ٠ قبول�العمالء
           ٠                    ٠          ٨٠٬٩٠٥           ٠          خصوم�أخرى 

 ٦١٬١٨٤ ٧٨٦٬٥١٨ ٨٧٧٬١٦٥ ٣٬٨٢٣٬١٩٠ ا��صوم�املالية�غ���املخصومةإجما���
 
 .�إدارة�مخاطر�السوق ٣

ار�الفائدة�وأسعار�مخاطر�السوق����مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����متغ��ات�السوق�مثل�أسع
 السلع�وأسعار�ألاس�م.صرف�العمالت�ألاجن�ية�وأسعار�

 
اإلشارة�إ���عوامل�تتم�إدارة�مخاطر�السوق�ضمن�حدود�املخاطر�املعتمدة�من�ِقبل���نة�سياسة�املخاطر.�يتم�تقسيم�حدود�املخاطر�إلاجمالية�إ���حدود�فرعية�ب 

بالنظر�إ���الطبيعة�املختلفة�للمنتجات�املعنية،�يتم�ا��طر�املختلفة،�بما����ذلك�معدل�الفائدة�وسعر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�وسعر�السلعة�وسعر�ا��صص.�
 �عي�ن�ا��دود�باستخدام�مز�ج�من�تقنيات�تقدير�املخاطر،�بما����ذلك�حدود�املوقف�وحدود�ا��ساسية.

لفائدة�ومعدالت�صرف��ستخدم�البنك�من��يات�مختلفة�لتقدير�ا��سائر�املحتملة�ال���يمكن�أن�تحدث����مراكز�املخاطرة�الواقعة��س�ب�حر�ات�معدالت�ا
 العمالت�ألاجن�ية�وأسعار�السلع�وأسعار�ا��صص�ع���ف��ات�زمنية�محددة�وإ���مستوى�مع�ن�من�الثقة.

 إدارة�مخاطر�معدل�الفائدة
لفائدة�ن�يجة�لعدم�تطابق�ت�شأ�مخاطر�معدالت�الفائدة�من�احتمال�تأث���التغ��ات����معدالت�الفائدة�ع���قيمة�الص�وك�املالية.�يتعرض�البنك�ملخاطر�معدالت�ا

 املبالغ�وعملة�ألاصول�وا��صوم�أو�وجود�فجوات�بي��ما.
 ة�بال�سبة�للبنك.تحمل�معظم�ألاصول�وا��صوم�ال���تحمل�فائدة�البنك�معدل�فائدة�ثابت،�و�التا����عتقد�إلادارة�أنه�ال�يوجد�ارتفاع�كب������معدل�الفائد

�%٥٬٤٩:�ال����)�سنوً�ا،�وع���القروض�والسلف�٢٠١٧(�%٢٬٣٠إ����%١٬٤٥الودا�ع�من�البنك�املركزي�إلامارا�ي�من�ي��اوح�معدل�الفائدة�الفع���ع���ش�ادة�
 )�سنوً�ا.%٠٬٤٥:�٢٠١٧(�%١٬١٦�)�سنوً�ا،�وع���اق��اضات�البنك%٣٬٢٢:�٢٠١٧(�%٢٬٩٢)�سنوً�ا،�وع���ودا�ع�العمالء�%٧٬٧٧:�٢٠١٧(

�٣١نقطة�أساسية�خالل�العام�واستقرت�جميع�املتغ��ات�ألاخرى،�ل�ان�ر�ح�البنك�عن�السنة�املن��ية�����٥٠دار�إذا��انت�معدالت�الفائدة�قد�انخفضت�بمق
 ).-/�٣٠٬١٠٠٬٣١٢:�ارتفع�حوا���٢٠١٧در�م�إمارا�ي�(�-/�١٬٤٥٧٬٥٠٠قد�ارتفع�بنحو��٢٠١٨د�سم����٣١وا��صص�����٢٠١٨د�سم���

 مخاطر�العمالت�ألاجن�ية
جن�ية�مخاطر�التغي������قيمة�الص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����معدالت�صرف�العمالت�ألاجن�ية.�وضع�املدير�إلاقلي���حدوًدا�ع���تمثل�مخاطر�العمالت�ألا 

 املراكز�حسب�العمالت،�وال���تتم�مراقب��ا�يومًيا،�كما��ستخدم�اس��اتيجيات�التحوط�لضمان�ا��فاظ�ع���املراكز�ضمن�ا��دود�املوضوعة.
تعرض�مو�ل�أصول�البنك�بنفس�العملة�ال���يتم���ا�التعامل�مع�ال�شاط�التجاري�من�أجل�تقليل�التعرض�ملخاطر�العمالت�ألاجن�ية.�يدير�البنك�اليتم�عادًة�ت

��حدوًدا�ع���مستوى��للمخاطر�الناتجة�عن�آثار�التقلبات����معدالت�صرف�العمالت�ألاجن�ية�السائدة�ع���مركزه�املا���والتدفقات�النقدية.�يضع�املدير�إلاقلي
البنك�صا���التعرض�للمخاطر�التعرض�للمخاطر�حسب�العملة�وإلاجمال�ل�ل�من�املراكز�الليلية�واملراكز�اليومية�ال���تتم�مراقب��ا�يومًيا.������اية�العام،��ان�لدى�

 الكب���التا���بالعملة�ألاجن�ية:�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 إمارا�يدر�م��٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

 ٨٥٬٧٤٢ ٨٨٧٬٢٧٦ يورو
 ١٥٠٬٦٠٣ ١٤١٬٧٦٧ دوالر�أمر��ي

 ٨٤١ ٨٧٤ ين�يابا�ي
 )٤٦( )٤٥( جنية�إس��لي��

 ٢٧٬٣٧٠ ٢٧٬٣٧٠ يوان�صي��
           ٤١٨ ١٬٠١٢٬٣٧٦ عمالت�أخرى 

 ٢٦٤٬٩٢٨ ٢٬٠٦٩٬٦١٨ 
باملائة�بمعدل�صرف�عمالت�مع�ن�مقابل�الدر�م�إلامارا�ي،�مع�بقاء�جميع�املتغ��ات�ألاخرى��١٠يحسب�التحليل�الوارد�أدناه�تأث���ا��ركة�ال�بوطية�املحتملة�ب�سبة�

 ثابتة�ع���ألار�اح�وا��سائر�(�س�ب�القيمة�العادلة�لألصول�وا��صوم�النقدية�ا��ساسة�للعملة).
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

 )٨٬٥٧٤( )٨٨٬٧٢٨( يورو
 )٨٤( )٨٧( يابا�ي�ين

 ٥ ٥ جنية�إس��لي��
 )٢٬٧٣٧( )٢٬٧٣٧( يوان�صي��

           )٤٢( )١٠١٬٢٣٨( عمالت�أخرى 
 )١١٬٤٣٢( )١٩٢٬٧٨٥( 

 
لذلك،�ال�يتضمن�ا��دول��وفًقانظًرا�ألن�الدر�م�إلامارا�ي�مرتبط�حالًيا�بالدوالر�ألامر��ي،�فإن�ألارصدة�بالدوالر�ألامر��ي�ال�ُتمثل�أية�مخاطر�تتعلق�بالعمالت.�و  

 أعاله�تأث���التغ��ات����سعر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�للدوالر�ألامر��ي.
 مخاطر�تقلب�ألاسعار�

(بخالف�تلك�الناشئة��عت���مخاطر�ألاسعار����مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����أسعار�السوق.�
أو��س�ب�عوامل��مخاطر�أسعار�الفائدة�أو�مخاطر�العمالت)،�سواء��انت��ذه�التغي��ات�ناتجة�عن�عامل�محدد�للص�وك�املالية�الفردية�أو�ا���ة�املصدرة�ل�ا�عن

 تؤثر�ع���جميع�الص�وك�املالية�املماثلة�املتداولة����السوق.
 .�املخاطر�ال�شغيلية٤

سارة�الناتجة�عن�عدم�كفاية�أو�فشل�العمليات�الداخلية�أو�ألا��اص�أو�ألانظمة�أو�ألاحداث�ا��ارجية.�و��دف�البنك�تتمثل�املخاطر�ال�شغيلية����مخاطر�ا��
 إ���إدارة��ذه�املخاطر�بما�يتما����مع�أفضل�املمارسات�وإلاعداد�لتنفيذ�اتفاقية�بازل�الثالثة.

ة�وتخفيف�املخاطر،�ومراجعة�املخاطر�ال�امنة����العمليات�التجار�ة�وألا�شطة�واملنتجات�يدير�البنك�املخاطر�ال�شغيلية�من�خالل�تحديد�وتقدير�ورصد�ومراقب
حة�غسل�ألاموال����من�خالل�ال�شاور�الداخ��.�و�جرى�تطو�ر�العمليات�التجار�ة�للبنك�ملنع�غسل�ألاموال�أو�تمو�ل�ألا�شطة�إلار�ابية.�وُتراجع�سياسات�م�اف

ل�امل�للمتطلبات�التنظيمية�املحلية�وأفضل�املمارسات�الدولية.�وُ�راقب�البنك�بانتظام�خسائر�املخاطر�ال�شغيلية�وُ�قدم�تقار�ر�الفروع�بانتظام�لضمان�الامتثال�ا
��اجة�إ���الفصل�لبنك�أيًضا�اإ���إلادارة�العليا.�كجزء�من�ب�ئة�الرقابة�الداخلية،�يحتفظ�البنك�باملس�ندات�ال�افية�إلجراءات�الرقابة�لعملياته�التجار�ة.�و�ؤكد�ا

 املناسب�ب�ن�الواجبات�والتفو�ض�املستقل����جميع�ألا�شطة�التجار�ة.�
دور�ة.�و�اإلضافة�إ����وتم�وضع�خطة�استمرار�ة�ألاعمال�لدعم�العمليات�التجار�ة����حالة�ال�وارث.�و�تم�صيانة�مرافق�ال����الاحتياطي�ال�افية�وإجراء�تدر�بات

�ب��ت�ب �أيًضا �البنك �يقوم �ال�شغيلية.��ذلك، �باملخاطر �يتعلق �فيما �املحتملة �ا��سائر �من �ل��د �تأمي�ية  �غطية
 .�إدارة�رأس�املال٣١

 رأس�املال�التنظيمي
 .ارات�العر�ية�املتحدةُيحدد�البنك�املركزي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�و�راقب�متطلبات�رأس�املال�للبنوك�وفروع�البنوك�ألاجن�ية�العاملة����دولة�إلام

 معدالت�رأس�املال�وفًقا�التفاقية�بازل�الثالثة
�ات�ح���التنفيذ�اعتباًرا�يحسب�البنك�معدالن�كفاية�رأس�املال�وفًقا�لتوج��ات�اتفاقية�بازل�الثالثة�الصادرة�عن�البنك�املركزي�إلامارا�ي.�وقد�دخلت��ذه�التوج�

فصاعًدا.�و�موجب��ذه�اللوائح،�ُيراقب�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�رأس�املال�ع���ثالث��٢٠١٧د�سم����،�مع�بدء�متطلبات�إلابالغ�ألاو���اعتباًرا�من٢٠١٧ف��اير��١من�
 مستو�ات،�و���الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال،�والفئة�ألاو��،�وإجما���رأس�املال.

 و�تم�تحليل�رأس�املال�التنظي���للبنك�إ���مستو�ات�مختلفة:��������
و���ألس�م�رأس�املال�العامة�الذي�يتضمن�ألاس�م�العامة�الصادرة�عن�أحد�البنوك،�عالوة�عن�ألاس�م�الناتجة�عن�إصدار�الص�وك�.�رأس�املال�من�الفئة�ألا ١

غ���ا�من�ملة�امل��اكمة�و املضمنة����الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال،�وألار�اح�املحتجزة�،�والاحتياطيات�القانونية،�والاحتياطيات�النظامية،�وإلايرادات�الشا
التنظيمية�ألاخرى�بما��الاحتياطيات�املف���ع��ا،�وحقوق�ألاقلية،�وال���ت�ون�مؤ�لة�لإلدراج����الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال��عد�ا��صومات�ع���التعديالت

 ���ذلك�أصل�الضر�بة�املؤجلة�املطبقة����حساب��الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال؛
 رأس�املال�إلاضا���والذي�يت�ون�من�ص�وك�رأسمالية�غ���شا�عة�مؤ�لة؛�.�والفئة�ألاو���من�أس�م٢
 إلاضا��؛�.�والفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال�و�و�إجما���رأس�املال�املش��ك�من�رأس�املال�العادي�من�الفئة�ألاو���والفئة�ألاو���من�رأس�املال٣
٪�من�ألاصول�الائتمانية�املر��ة�١٫٢٥عامة�(مخصص�جما���لالنخفاض����القيمة�يخضع���د�.�والفئة�الثانية�من�أس�م�رأس�املال،�وال����شمل�مخصصات�٤

 س�يل�املثال�قروض�ثانو�ة.باملخاطر)،�ص�وك�حقوق�امللكية�الدائمة،�غ���املدرجة����الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال�والص�وك�املؤ�لة�إلدراج�الفئة�الثانية�ع���
٪�ل�ل�مخزن�٢٫٥املال�إلاضا���(احتياطي�ا��فاظ�ع���رأس�املال�واحتياطي�رأس�املال�املقاوم�للتقلبات�الدور�ة�بحد�أق����يصل�إ���و�عد�املخازن�املؤقتة�لرأس�

 .%٧مؤقت)�املقدمة�بموجب�توج��ات�اتفاقية�بازل�الثالثة�أك���من�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال�البالغة�
،�سُيطلب�من�احتياطي�ا��فاظ�ع���رأس�املال�٢٠١٩من�قاعدة�رأس�املال�ومن�عام��%١٫٨٧٥،�تتم�املحافظة�احتياطي�رأس�املال�عند�٢٠١٨بال�سبة�لعام�
 .�٢٠١٨من�قاعدة�رأس�املال.�ولم�ُيطبق��عد�احتياطي�رأس�املال�املقاوم�للتقلبات�الدور�ة�وال�يلزم�ا��فاظ�عليه�لعام��%٢٫٥املحافظة�ع���

٪�للسنوات��١٠٠و��٢٠١٧٪�من�القيمة�إلاجمالية�لعام��٨٠ألاصول�الضر��ية�املؤجلة�،�يتع�ن�ع���البنك�تطبيق�قيمة�التعديالت�التنظيمية�بما����ذلك�ولغرض�حساب�
 .٢٠١٨يناير��١ال���تبدأ�من�

ة.�وتتضمن�مخاطر�الائتمان�مخاطر�داخل�امل��انية�العمومية�وخارج�ا.�و�تم�وزن�ألاصول�املر��ة�للمخاطر����البنك�بال�سبة�للمخاطر�الائتمانية�والسوقية�وال�شغيلية�ال�س�ي
دة�ومخاطر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�و�تم��عر�ف�املخاطر�السوقية�ع���أ��ا�مخاطر�داخل�وخارج�امل��انية�العمومية�الناشئة�عن�تحر�ات�أسعار�السوق�و�شمل�مخاطر�أسعار�الفائ

لسلع�ومخاطر�ا��يارات.�و�تم��عر�ف�مخاطر�ال�شغيل�ع���أ��ا�مخاطر�ا��سارة�الناتجة�عن�عمليات�أو�أ��اص�أو�أنظمة�داخلية�غ���ومخاطر�التعرض���قوق�امللكية�ومخاطر�ا
 قية�بازل.�افية�أو�فاشلة�أو�من�أحداث�خارجية.�و��بع�البنك�ن���التقييم�املوحد�للمخاطر�الائتمانية�والسوقية�وال�شغيلية،�وفًقا�ملتطلبات�اتفا

 ال��م�البنك�بجميع�متطلبات�رأس�املال�املفروضة�من�ا��ارج�طوال�العام.وقد�
 وفيما�ي���وضع�رأس�املال�التنظي���للبنك������اية�العام�بموجب�اتفاقية�بازل�الثالثة:

  ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (ُمعاد�بيانه)

٣١/١٢/٢٠١٧ 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠  
    قاعدة�رأس�املال�

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠  املخصصرأس�املال�
 ٤٤٣٬٨٢٦ ٤٤٣٬٩٣٠  الاحتياطيات�القانونية

 ٢٬٥٧٧٬٥٦٣ ٢٬٣٠٤٬٨٥٦  ألار�اح�املحتجزة
رأس�املال�من�الفئة�ألاو���ألس�م�رأس�املال�العامة�(قبل�ا��صومات�

 التنظيمية)
 ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٣٬٧٤٨٬٧٨٦ 

    ا��صومات�التنظيمية
 )١٧٩٬٤٧٤( )٢٢٤٬٣٤٣(  ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

إجما���رأس�املال�من�الفئة�ألاو���ألس�م�رأس�املال�العامة�(�عد�التعديالت�
 الانتقالية)

 ٣٬٨٤١٬٩١٥ ٣٬٥٢٤٬٤٤٣ (أ)

   
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 (ُمعاد�بيانه)
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠  

 ٠ ٠  الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال�إلاضا��
           ٠                    ٠           التعديالت�الانتقالية

    إجما���رأس�املال�إلاضا���
    التعديالت�الانتقالية

           ٠                    ٠          (ب) إجما���رأس�املال�إلاضا���ألاول��عد�التعديالت�الانتقالية
 ٣٬٨٤١٬٩١٥ ٣٬٥٢٤٬٤٤٣ (ب+أ=�ت) إجما���رأس�املال�من�الفئة�ألاو��

 ٧٠٬٨٢١ ٥٤٬٧٢٨  مخصصات�اضمحالل�القيمة�ا��ماعية�ع���القروض�والسلف
           ٠                    ٠           التعديالت�الانتقالية

 (ث) إجما���رأس�املال�إلاضا���الثا�ي��عد�التعديالت�الانتقالية
 

٧٠٬٨٢١ ٥٤٬٧٢٨ 

 ٣٬٩١٢٬٧٣٦ ٣٬٥٧٩٬١٧١ (ث+ت=ج) املالإجما���قاعدة�رأس�
    ألاصول�املر��ة�باملخاطر

 ٤٬٧٢٠٬٤٤٧ ٤٬٣٧٨٬٢٣٢  املخاطر�الائتمانية
 ١١٤٬٠٢٦ ١٬٩٢٧٬٥٤٣  املخاطر�السوقية

 ٨٣١٬٤١١ ٨٣١٬٤١١  املخاطر�ال�شغيلية
 ٥٬٦٦٥٬٨٨٤ ٧٬١٣٧٬١٨٦  إجما���ألاصول�املر��ة�للمخاطر

                                            (ُمعاد�بيانه)�٢٠١٧                                                        ٢٠١٨ معدالت�أس�م�رأس�املال

ا��د�ألاد�ى�من�
 املتطلبات

معدالت�رأس�
 املال

ا��د�ألاد�ى�من�
 املتطلبات

 معدالت�رأس�املال

 %٦٩٫٠٦ %١٠٫٥٠ %٥٠٫١٥ %١٠٫٥٠ أ.�إجما���معدالت�أس�م�رأس�املال
 %٦٧٫٨١ %٨٫٥٠ %٤٩٫٣٨ %٨٫٥٠ ب.�الفئة�ألاو���من�معدالت�أس�م�رأس�املال�

 %٦٧٫٨١ %٧٫٠٠ %٤٩٫٣٨ %٧٫٠٠ ت.�معدالت�رأس�املال�من�الفئة�ألاو���ألس�م�رأس�املال�العامة

ث.�رأس�املال�من�الفئة�ألاو���ألس�م�رأس�املال�العامة�املتاحة�ملتطلبات�املحزونات�
 املؤقتة

٥٨٫٥٦ %١٫٢٥ %٣٩٫٦٥ %١٫٨٧٥% 

 املال�تخصيص�رأس�  
ر�رأس�املال�املخصص�ل�ل�ي�ون�تخصيص�رأس�املال�ب�ن�عمليات�وأ�شطة�محددة،�و�عت���مدفوع�إ���حد�كب���بتحس�ن�العائد�املحقق�ع���رأس�املال�املخصص.�و�عتمد�مقدا

املال�لعمليات�وأ�شطة�محددة��ش�ل�مستقل�عن�املسؤول�ن�عن�العملية،�وتخضع�للمراجعة�من�قبل���نة�عملية�أو��شاط�ع���رأس�املال�التنظي��.�وتتم�عملية�تخصيص�رأس�
 ألاصول�وا��صوم�حسب�الاقتضاء.

ات�أو�أ�شطة�البنك�لعملي�وع���الرغم�من�أن��عظيم�العائد�ع���رأس�املال�املعدل�حسب�املخاطر��و�ألاساس�الرئ�����املستخدم����تحديد�كيفية�تخصيص�رأس�املال�داخل
فر�إلادارة�وغ���ا�من�املوارد،�وتناسب�معينة�،�فإنه�ل�س�ألاساس�الوحيد�املستخدم�التخاذ�القرارات.�يؤخذ����الاعتبار�أيًضا�أوجه�التآزر�مع�العمليات�وألا�شطة�ألاخرى،�وتوا

 بإدارة�رأس�املال�وتخصيصه�بانتظام.�ال�شاط�مع�ألا�داف�الاس��اتيجية�طو�لة�ألاجل�للبنك.�وُتراجع�سياسات�الفروع�فيما�يتعلق
 .�بيان�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم٣٢

 إلاجما�� بدون�فوائد عام�١أك���من� عام�١أش�ر�إ����٣من� أش�ر�٣أقل�من� ٢٠١٨د�سم����٣١

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمار�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

      ألاصول 
�البنك� �لدى �وألارصدة النقدية

 املركزي�إلامارا�ي
١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٢٧٤٬٠٣٥ ٠ ٠ ٧٥٠٬٠٠٠ 

�الرئ����� �املقر �من املستحقات
 وفروعه�ا��ارجية

٢٬٢١٢٬١٥٨ ٢٬٢١٢٬١٥٨ ٠ ٠ ٠ 

 ١٬٠٤٨٬٩٥٠ ١٬٠٤٨٬٩٥٠ ٠ ٠ ٠ املستحقات�من�البنوك�ألاخرى 
 ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ ٠ ٣٨١٬٦٧٨ ٢٢٬٣٣٧ ٢٬٢٩٦٬٤٨١ القروض�والسلف

 ٤٨١٬١٤٧ ٤٨١٬١٤٧ ٠ ٠ ٠ أخرى �أصول 
              ٨٨٧              ٨٨٧               ٠               ٠                   ٠ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ٧٬٤٦٧٬٦٧٣ ٤٬٠١٧٬١٧٧ ٣٨١٬٦٧٨ ٢٢٬٣٣٧ ٣٬٠٤٦٬٤٨١ إجما���ألاصول�(أ)
      ا��صوم

 ٩٣٥٬٩١٦ ٣٢٤٬٤٢١ ٠ ٣٠٬٠٠٠ ٥٨١٬٤٩٥ املستحقات�للبنوك�ألاخرى 
 ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ٥٧٤٬٩٦٥ ٦٢٬٩٣١ ٣٦٩٬٨١٤ ٨٣٦٬٣٨٣ ودا�ع�العمالء

�الرئ����� �للمقر املستحقات
 وفروعه�ا��ارجية

٨٣٦٬٩٧٥ ٢٤٬٣٢٥ ٠ ١٥٣٬٠٦٨ ٦٥٩٬٥٨٢ 

 ١٠١٬٩٠٣ ١٠١٬٩٠٣               ٠                  ٠                      ٠ ا��صوم�ألاخرى 
 ٣٬٧١٨٬٨٨٧ ١٬٠٢٥٬٦١٤ ٦٢٬٩٣١ ٥٥٢٬٨٨٢ ٢٬٠٧٧٬٤٦٠ ا��صوم�(ب)إجما���

�سعر� �لتقلب �ا��ساسية فجوة
 ب)�-الفائدة�(أ

٣٬٧٤٨٬٧٨٦ ٢٬٩٩١٬٥٦٣ ٣١٨٬٧٤٧ )٥٣٠٬٥٤٥( ٩٦٩٬٠٢١ 

      تتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠     رأس�املال�املخصص
 ٤٤٣٬٩٣٠     الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣٠٤٬٨٥٦     ألار�اح�املحتجزة
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 ألاصول��

 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٠ ٠ ٠ لدى�البنك�املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة��
 ١٬٢١٠٬٨٥١ ١٬٢١٠٬٨٥١ ٠ ٠ ٠ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ١٬١٢٥٬٧١٠ ١٬١٢٥٬٧١٠ ٠ ٠ ٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
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 ٨٠٧٬٤٣٥ ٨٠٧٬٤٣٥ ٠ ٠ ٠ ألاصول�ألاخرى�

 ٣٬٣٧٣ ٣٬٣٧٣                ٠              ٠                    ٠ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
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 ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٦٧٤٬١٤٧ ٠ ٣١٬٨٠٠ ١٬٠٣١٬١٢٦ املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ٨٦٤٬٤٩١ ٦١٬١٨٤ ٥٢٥٬٦٤٧ ١٬٠١٧٬٣٦٤ ودا�ع�العمالء�
 ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ١٢١٬٠٩٣ ٠ ٢٢٩٬٠٧١ ٩٠٤٬٢٢٩ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ٧٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠ ٠ ٠ قبول�العمالء
 ٨٧٬٧٤١ ٨٧٬٧٤١               ٠                  ٠                    ٠ ا��صوم�ألاخرى 

 ٥٬٥٥٤٬٨٩٣ ١٬٧٥٤٬٤٧٢ ٦١٬١٨٤ ٧٨٦٬٥١٨ ٢٬٩٥٢٬٧١٩ إجما���ا��صوم��(ب)
                                                                                                            

 ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٤٬٥٦٥٬٧٥٥ ٦٠٨٬٢٣٨ )٧٣٦٬٥٣٩( )٤١٦٬٠٦٥(� ب)�-فجوة�ا��ساسية�لتقلب�سعر�الفائدة�(أ
 ممثالة���:�

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس�املال�املُخصص
 ٤٤٣٬٨٢٦ الاحتياطي�القانو�ي�
 ٢٬٥٧٧٬٥٦٣ ألار�اح�غ���املوزعة�

 ٤٬٠٢١٬٣٨٩ إجما���أس�م�رأـس�املال��
 

 .�مكتب�مراقبة�ألاصول�ألاجن�ية�والقيود�املفروضة�ألاخرى��٣٣
،�كما�تم�قطع�اتصال�سو�فت،��و�تم�ذلك�وفًقا���طة�العمل�الشاملة�٢٠١٨نوفم����٥تم�إعادة�فرض�العقو�ات�املفروضة�ع���بنك�مي���إيران�وفروعه�وذلك�اعتباًرا�من�

لة�املستخدمة����إعداد�الكشوف�املالية�للسنة�املن��ية�املش��كة.�حيث��عتقد�إدارة�البنك�أيًضا�أنه�ع���الرغم�من�فرض�مثل��ذه�القيود،�فإن�فرضية�استمرار�ة�امل�شأة�العام
 ال�تزال�مناسبة.��٢٠١٨د�سم����٣١���

عامل��ش�ل�رئ�����مع�البنوك�إلايرانية�ال����عتقد�إدارة�البنك�أنه�نظًرا�ألن�البنك�لم�يكن�لديه�أية��عامالت/عالقات�تجار�ة�مع�أي�من�البنوك�ألامر�كية�لف��ة�طو�لة�و�ما�أنه�يت
وة�ع���ذلك،�وأدخل�البنك��ا�ترت�بات�اتصال�داخلية�خاصة���ا،�فلذلك�فإن�ألا�شطة�التجار�ة�لدى�البنك�لم�تتأثر��ش�ل�كب���لعدم�القدرة�ع���استخدام�سو�فت.�وعال لد�

 تداب���لضمان�نقل�الرسائل�باستمرار،�وضمان�شرعي��ا،�ومصادق��ا،�ومواصلة�أ�شطة�ألاعمال�التجار�ة.�
تب�مراقبة�ألاصول�ألاجن�ية�ات�املالية�اعتباًرا��شأن�النتائج�امل��تبة�املحتملة�للقيود�ا��الية�وأي�قيود�أخرى�قد�يفرض�ا�مجلس�ألامن�التا�ع�لألمم�املتحدة�ومكال�ع���الكشوف

 بوزارة�ا��زانة�بالواليات�املتحدة�والقيود�ال���قد�تفرض�ا�البلدان�ألاخرى.�
 تار�خ�إصدار�كشف�املركز�املا��.�ألاحداث�ال�امة�الواقعة��عد�٣٤

 ال�توجد�أحداث��امة�تحدث��عد�تار�خ��إصدار�كشف�املركز�املا���وال���تتطلب�الكشف�ع��ا����الكشوفات�املالية.�
 .�أرقام�السنة�السابقة�٣٥

 ��الية.وقد�أعيد�تجميع�أرقام�السنة�السابقة�أو�إعادة�ترتي��ا�حيثما��ان�ذلك�ضرورً�ا�ل�ي�تتفق�مع�عرض�السنة�ا
ء��انت�مشروطة�أو�غ���ذلك،�أو�ترى�إلادارة�أن�جميع�ألاصول�الواردة�بالكشوف�املالية�قائمة�ومحققة�بالقيمة�املب�نة�قر�ن��ل�م��ا�وال�توجد�أية�خصوم�ع���البنك،�سوا�.٣٦

 غ���مدرجة����الكشوف�املالية�املذ�ورة�أعاله.�
 
 /إلامارات�العر�ية�املتحدة�-د�ي�-١٣٧٤٢ص.ب:��-ختم�شركة�أن�أر�دو����وشر�اه�محاسبون�قانونيون /
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عربي ودويل

احلفاظ على الت�ازن بني الحتاد الأوروبي وال�سني، 
وكذلك ال�ليات املتحدة، ه� الهدف اخلطري للي�نان

جت�شيد  من  �ليونان  »ت�شتفيد     
�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ي��ن��ي، ماركو  ح��ل��م 
بولو �لقرن �حلادي و�لع�شرين”، 
فرينيكو�س،  ن��ي��ك��وال���س  ي���ق���ول 
�لدولية يف  �لتجارة  رئي�س غرفة 
يريد  بينغ  ج��ني  “�شي  �ل��ي��ون��ان. 
�أن ي��رتك �إرث��ا من خ��الل طريق 
�حل����ري����ر، و�ل����ي����ون����ان ع���ل���ى هذه 
�إىل  �لطريق... نحن ج�شر عبور 

�أوروبا ».
�مل����الئ����م  �مل�����وق�����ع �جل������غ������ر�يف     
و�لو��شح لليونان، بو�بة طبيعية 
�أر�س  و�أول  و�لغرب،  �ل�شرق  بني 
�إىل  ت�شل  �لتي  لل�شفن  �أوروب��ي��ة 
�لبحر �الأبي�س �ملتو�شط من قناة 
�لب�شائع  لبيع  مثالية  �ل�شوي�س، 
 ،2018 ع��ام  �لعجوز.  �ل��ق��ارة  يف 
�إىل  �ل�شينية  �ل�������ش���ادر�ت  ب��ل��غ��ت 
ولي�س  ي��ورو  395 مليار  �أوروب���ا 
�نخفا�س  �إىل  ي�شري  دليل  هناك 

هذه �الأرقام.

التاأ�سريات الذهبية
   �ن �لهدف و��شح ل� “كو�شكو”: 
جعل بري�يو�س �أول ميناء جتاري 
�شت�شل  �إج������م������ااًل،  �أوروب�����������ا.  يف 
من  �أك�������رث  �إىل  �ال�����ش����ت����ث����م����ار�ت 
بتطوير  ي�شمح  مما  ي��ورو،  مليار 
�ملحيطة  �لتحتية  و�لبنية  �مليناء 
ت�����ش��وق، م��اري��ن��ا، فنادق  -م���رك���ز 
رئي�شية”  “خطة  -�شمن  فاخرة 

طموحة.
و�الإنتاجية  �أف�����ش��ل،  »�الإد�رة    
�أع��ل��ى، و�ل��ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة فقط، 
�ليونان”،  يف  ي�����ش��ك��و  �أح������د  ال 
فرينيكو�س،  ن��ي��ك��وال���س  ي���وؤك���د 
�ل�شكان  حت��ف��ظ��ات  ي��ك��ن�����س  وه����و 
�لنقابات،  و�حتجاجات  �ملحليني، 
فيما  �الآث���ار  علماء  و�ع��رت����ش��ات 

يتعلق بهذ� �لتطور �لهائل.
�ال�شتثمار�ت     ال جمال النتقاد 
�شركة  م���ك���ات���ب  يف  �ل�������ش���ي���ن���ي���ة 
وهي   ،V2 �ل��ع��ق��اري  �ل��ت��ط��وي��ر 
�ح��������دى �ل�������وك�������االت �ل���ع���ق���اري���ة 

�لرئي�شية يف �ليونان.
 ل��ق��د ���ش��ه��د ه����ذ� �ل���ق���ط���اع من���ًو� 
برنامج  ب������دء  م���ن���ذ  م���ل���ح���وًظ���ا 
مما  �لذهبية”،  “�لتاأ�شرية 
�أت������اح مل���و�ط���ن���ني غ���ري �أوروب����ي����ني 
�أوروبية  ت��اأ���ش��رية  �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
م��ق��اب��ل ����ش��ت��ث��م��ار ع���ق���اري ي�شل 
وتاأ�ش�شت  ي���ورو.  �أل��ف   250 �إىل 
عام  ه���ذه  �لذهب”  “تاأ�شري�ت 
�ل�شيولة  ج��ل��ب��ت  وق���د   ،2014
�إىل بلد يف خ�شم �أزمة �قت�شادية 

و�جتماعية.
�أم�����و�ل  �إىل  »�ل���ي���ون���ان حت���ت���اج     
ج��������دي��������دة، ي������ق������ول ف���اج���ل���ي�������س 
كتينياد�س رئي�س �شركة �لتطوير 
�لعقاري V2، �شو�ء كان م�شدره 
لي�س  �ل��ب��ط��ري��ق،  �أو  �أن��ت��ارك��ت��ي��ك��ا 

مهما”.
 يف �ل��وق��ت �حل���ايل، ي��اأت��ي ب�شكل 
�ل���������ش����ني. فمن  م�����ن  �أ�����ش����ا�����ش����ي 
مت  ت�����ش��ري��ًح��ا   17،767 �أ����ش���ل 
مت   ،2014 ع����ام  م��ن��ذ  م��ن��ح��ه��ا 
للم�شتثمرين   12،318 م��ن��ح 
�ل�������ش���ي���ن���ي���ني و�أ������ش�����ره�����م، وف���ًق���ا 
وهي  �ليونانية،  �ملوؤ�ش�شة  الأرق��ام 
وك���ال���ة ح��ك��وم��ي��ة م�����ش��وؤول��ة عن 

�ل��ي��ون��ان. وتعّد  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت يف 
�مل�شتفيد  بعيد  ح��د  �إىل  �ل�����ش��ني 
�الأك���رب م��ن ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج، قبل 

تركيا ورو�شيا.
   �أمام �لربملان �ليوناين، يف قلب 
�لتي  �الإع��الن��ات  ت�شاعفت  �أثينا، 
�ل�شينيني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ت��دع��و 
�لن�شخة  يف  م���اّلك���ا.  ل��ي�����ش��ب��ح��و� 
فاجلي�س  ي����ق����ول  �الأ�����ش����ل����ي����ة. 
كتينياد�س: “من �ملهني �حل�شول 
على تاأ�شرية لل�شفر”، ومن خالل 
هذ� �لربنامج، ميكن للنا�س فتح 
�لتجارة  وتطوير  جتارية  �أعمال 
هذ�  ي���د�ف���ع  �جر�ء”،  وت�����ش��غ��ي��ل 
بتحويل  ي��ح��ل��م  �ل������ذي  �ل����رج����ل 
�لريفري� �الأثينية �إىل كوت د�زور 
�لت�شبب يف  جديدة رغم خماطر 

ف��م��ن خ���الل �ال���ش��ت��ث��م��ار و�للعب 
ع��ل��ى م��ق��ارب��ة ث��ق��اف��ي��ة، ل��ق��اء بني 
�شمحت  ع��ظ��ي��م��ت��ني،  ح�����ش��ارت��ني 
ت�شعر  ب������ان  ل���ل���ي���ون���ان  �ل�������ش���ني 
با�شتعادة �أهميتها، لقد �علت من 
�شانها، وبالتايل، �عادت لها �لثقة 

بنف�شها«.
�إمي��ان��وي��ل ماكرون  ك��ان  بينما     
يعرّب عن قلقه موؤخًر�، يف مقابلة 
حول  �الإيكونومي�شت،  جملة  مع 
�ل�شيادة �الأوروبية يف �لتكنولوجيا 
�ل����ي����ون����ان  ت���غ���ل���ق  و�الأم�������������ن، مل 
�ل���ب���اب �أم�����ام �ت���ف���اق م���ع ه����و�وي 
�خلام�س  �جليل  �شركة  لتطوير 
�ال�شتثمار�ت  “هذه  �ل��ب��الد.  يف 
�ل�شماء  م���ن  ه��دي��ة  ه���ي مب��ث��اب��ة 
ينتقدونها  و�ل����ذي����ن  ل���ل���ي���ون���ان، 

�رتفاع �شوق �لعقار�ت.
�لذهبية  �ل���ت���اأ����ش���ري�ت  »ك��م��ي��ة    
كبري  ب�����ش��ك��ل  ز�دت  �مل���م���ن���وح���ة 
حتلل  �الإيجار�ت”،  ���ش��ع��ر  يف 
ن��ت��اف��اري��ن��و. وهي  ب��ول��ي��ك�����ش��ي��ن��ي 
مبعهد  �آ����ش���ي���ا  ق�����ش��م  يف  ب���اح���ث���ة 
�لدولية،  �القت�شادية  �لعالقات 
باالأمر  “لي�س  ه���ذ�  �أن  وت��ع��ت��ق��د 
�جليد. يف بع�س �ملناطق، مل يعد 
�إمكانية  �ملحليني  �ل�شكان  ل��دى 

�ل�شكن«.  
  وير�فق حتول �ملخزون �لعقاري، 
�الأجل،  ق�شرية  ت��اأج��ري  عمليات 

�ال�شتثمار�ت �ل�شينية.
�ل����ي����ون����ان  �أوروب�������������ا  »ت����ع����ت����رب     
ترى  �شيني”،  ط����رو�دة  ح�����ش��ان 
فرتة  يف  نتافارينو.  بوليك�شيني 
�الأوروبية،  �لوحدة  فيها  تتهاوى 
�ليونانية  �مل�������و�رد  �ن���ف���ت���اح  ف�����اإن 
ب�شكل  �إليه  “ُينظر  �ل�شني  على 
لقد  ل��ل��ب��اح��ث��ة،  وف����ًق����ا  �شيء”، 
����ش���ع���رت �ل����ي����ون����ان ب��ق��ي��م��ت��ه��ا يف 
ُت��ع��ت��رب ف��ي��ه منبوذة  وق���ت ك��ان��ت 
وي�شكنها  �أوروب��ا،  من  ومرفو�شة 
�الح�شا�س باأنها تعر�شت لالإهانة 
�الأوروبيني.  �شركائها  جانب  من 

ترفيع  م����ن  �ي�������ش���ا  ه���ن���ا  ت����زي����د 
ك�شفت  �أك����ت����وب����ر،  يف  �الأ�����ش����ع����ار. 
�ل�����ش��ح��اف��ة �ل��ي��ون��ان��ي��ة ع���ن قيام 
ب�����ش��ر�ء مئة  م��ال��ك �شيني و�ح���د 
�شقة يف قلب �أثينا، وتدريجيا فان 

�أتيكا بالكامل يتم �شر�وؤها.

ح�سان طروادة
   يثري جمال �لطاقات و�لتقنيات 
�مل�شتعدة  �ل�شني،  �حلديثة �شهوة 
قطاعات  ج��م��ي��ع  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
�الق��ت�����ش��اد �ل���ي���ون���اين. وه����ذ� ما 
ي�شتفز �لعو��شم �الأوروبية ويثري 

غ�����ش��ب��ه��ا، ه���ي �ل���ت���ي ت����رى بعني 
ه���ذ� �حل�����ش��ور �لطاغي  �ل�����ش��وء، 
الإم����رب�ط����وري����ة �ل���و����ش���ط د�خ���ل 

�الحتاد �الأوروبي.
��شتخدمت   ،2017 ي��ون��ي��و     
بيان  ���ش��د  �لنق�س  ح��ق  �ل��ي��ون��ان 
�����ش����ادر ع����ن �الحت�������اد �الأوروب��������ي 
�ل�شني حلقوق  �نتهاكات  ي�شجب 
�لعامة  �جلمعية  خ��الل  �الإن�شان 
�شابقة  وك��ان��ت  �مل��ت��ح��دة.  ل����الأمم 
�أزع��ج��ت و�أث����ارت �مل��خ��اوف ب�شكل 
دبلوما�شية  �شيا�شة  م��ن  خ��ا���س 
ي������ون������ان������ي������ة م���������ش����ط����ف����ة ع���ل���ى 

ي�شر  منها”،  بالغرية  ي�شعرون 
نيكوال�س فرينيكو�س. ملاذ� تنتقل 
�أوروبية  م�شتعمرة  م��ن  �إفريقيا 
الأن  ���ش��ي��ن��ي��ة؟  م�����ش��ت��ع��م��رة  �إىل 
تطور  ي��ف��ه��م��ون  ال  �الأوروب����ي����ني 
يحاول  وين�شحبون”،  �ل���ع���امل 
�لتجارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  �ل��ت��اأك��ي��د 

�لدولية.
   ن��ف�����س �الإي�����ق�����اع و�مل����وق����ف مع 
�لغا�شب  ك��ت��ي��ن��ي��اد���س،  فاجلي�س 
بلد  �أن��ن��ا  نن�شى  �أال  “يجب  ج��د�: 
خر�ب ومفل�س، و�أن هذه �لبلد�ن 
�لتي تنتقد �ال�شتثمار�ت �ل�شينية 
مليار�ت  ربحت  �لتي  نف�شها  هي 
على ظهورنا خالل �الأزمة”. عام 
 4 م��ن  م��ل��ي��ون،   589  ،2018
�الأجنبية  �ال�شتثمار�ت  مليار�ت 
من  ج���اءت  �ل��ي��ون��ان،  يف  �ملبا�شرة 
�ل���������ش����ني، مم����ا ي���ج���ع���ل �ل����دول����ة 
�قت�شاديا  ���ش��ري��ك��ا  �الآ����ش���ي���وي���ة 

�أ�شا�شيا.
ميار�س  �أن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  »م�����ن    
الأنه  �شغوًطا  �الأوروب����ي  �الحت���اد 
يريد حماية م�شاحله، ويجب �أن 
تو�زن”،  �إيجاد  يف  �ليونان  تنجح 
تزوجوبولو�س،  ج����ورج  ُي��ن�����ّش��ب 
�ليونانية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ب���اح���ث 
و�ل�شيا�شة  �الأوروب���ي���ة  لل�شيا�شة 
�ال�شتثمار�ت  ه����ذه  �خل���ارج���ي���ة، 
ن�شتثني  �أال  ع��ل��ي��ن��ا  ����ش���روري���ة، 
نتعاون  �أن  ي��ج��ب  ل��ك��ن  �ل�����ش��ني، 

معها على نطاق �أوروبي. »
   �إن �حل��ف��اظ على �ل��ت��و�زن بني 
و�ل�شني،  �الأوروب�����������ي  �الحت��������اد 
وك�����ذل�����ك �ل�������والي�������ات �مل����ت����ح����دة، 
و�ل�شريك  �ل��ت��اري��خ��ي  �حل��ل��ي��ف 
�القت�شادي �لرئي�شي، هو �لهدف 
�خلطر لليونان، و�الأهم من ذلك، 
�أن �خلطاب �لعدو�ين و�لتو�شعي 
يف  �لتوتر  ي��وؤج��ج  �ل��رتك��ي  للجار 

�لبحر �ملتو�شط.
�شنمّر...  لل�شيادة،  بالن�شبة  �ما    
للهيمنة  خ�����ش��ع  ب��ل��د  يف  ول���ك���ن 
�ل���ع���ث���م���ان���ي���ة ط���ي���ل���ة �أرب���ع���م���ائ���ة 
ع�����ام، وح��ك��م��ه��ا م���ل���وك �أمل������ان ثم 
دمناركيون طيلة قرن، وت�شتقبل 
قو�عد �أمريكية، وتخ�شع ملذكر�ت 
�ل�شيني  �النت�شاب  فان  �أوروبية، 

ال يفاجئ يف �لنهاية.

من خالل ال�ستثمار واللعب على مقاربة ثقافية، �سمحت ال�سني لليونان باأن ت�ستعيد ال�سعور باأهميتها
ملاذا تنتقل اإفريقيا من م�ستعمرة اأوروبية اإىل م�ستعمرة �سينية؟ لأن الأوروبيني مل يفهموا تطور العامل 

من الطبيعي اأن ميار�س الحتاد الأوروبي �سغ�ًطا
 لأنه يريد حماية م�ساحله، وعلى الي�نان اإيجاد الت�ازن

زيارة ميناء بري�يو�س و�حد من �أهم �ملو�نئ يف �ملتو�شط�لرئي�س �ل�شيني �شي جني بينغ ورئي�س �لوزر�ء �ليوناين كريياكو�س ميت�شوتاكي�س

�ليونان... ج�شر عبور الوروبا�شوق �لعقار�ت �شيني بامتياز

�شركة كو�شكو �ل�شينية ��شتولت على �هم �ملو�نئ �ليونانية�وروبا قلقة من �لزحف �ل�شيني

ا�ستثماراتها هدية من ال�سماء

هل اأ�سبحت الي�نان م�ستعمرة �سينية...؟
•• الفجر -الك�صندرو�س كوتي�س 

ترجمة خرية ال�صيباين
   جناح... يف اللحظة التي وطاأ فيها �سي جني بينغ 
الأر�س الهيلينية، يف 10 نوفمرب 2019، هناأت و�سائل 
الإعالم وال�سخ�سيات ال�سيا�سية اليونانية نف�سها على 
رئي�س  ح�سور  جمرد  اإن  التاريخية.  اللحظة  تلك 
ال�سيا�سية  ُي�سعد الدوائر  ال�سعبية  جمهورية ال�سني 

والقت�سادية وُيثريها وُيطمئنها. 
اليونان  اإىل  �سيني  لرئي�س  الأوىل  الزيارة  وتعّد    

بني  للعالقات  ق��وًي��ا  رم���ًزا  ع��اًم��ا،  ع�سر  اأح���د  منذ 
ال��وزراء  رئي�س  ك��ان  باأ�سبوع،  ذل��ك  وقبل  البلدين. 
زار  ال��ذي  هو  ميت�سوتاكي�س،  كريياكو�س  اليوناين 
ال�سني مبنا�سبة منتدى �سنغهاي القت�سادي للرتويج 
مفتوحة  “اليونان  اأن  وتكراًرا  م��راًرا  وكرر  لبالده، 

للبزن�س”... وقد و�سلت الر�سالة.

البلدين  ب��ني  ثنائية  ات��ف��اق��ي��ة   61 ت��وق��ي��ع  مت    
ويعترب  اأثينا.  اإىل  بينغ  جني  �سي  زي��ارة  مبنا�سبة 
اأو  اليوناين  الكيوي  ت�سدير  اأو  ال�سني  بنك  تركيز 
ال�ستثمار ال�سيني يف م�ساريع الطاقة، من بني اأ�سياء 
العالقات  يف  متنامية  ديناميكية  من  ج��زًءا  اأخ��رى، 

القت�سادية.

 9002 عام  جديًدا  بعًدا  العالقات  هذه  اتخذت     
عندما دخلت �سركة كو�سكو ال�سينية )�سركة ت�ساينا 
اأو�سن لل�سحن البحري( عا�سمة بريايو�س، اأول ميناء 
الأبي�س  البحر  يف  اأهمها  من  وواح��د  اليونان،  يف 

املتو�سط. 
املدير  ال�سينية  ال�سركة  اأ�سبحت   ،6102 ع��ام 
امليناء،  م��ن  باملئة   15 ا���س��رتت  اأن  بعد  الرئي�سي 
ا�سرتاتيجي،  وج��ود  باملئة.   76 قريبًا  و�ستمتلك 
يتنامى، و”مربح للجميع”، وفًقا لفاعلني اقت�ساديني 

و�سيا�سيني يف البالد.

هذه ال�ستثمارات �سرورية ، لكن يجب التعاون  مع ال�سني على نطاق اأوروبي
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�ل�شرق  يف  �لعاملني  مو�طنيها  م��ن  �الآالف  الإج���الء  �لفلبني  ت�شتعد 
�لقائد  �شليماين  قا�شم  مقتل  �أع��ق��اب  يف  �لتوتر  ت�شاعد  مع  �الأو���ش��ط 
باحلر�س �لثوري �الإير�ين يف �شربة جوية �أمريكية. ويعمل قر�بة 2.3 
مليون فلبيني يف �ل�شرق �الأو�شط يف �لعمالة �ملنزلية ويف قطاع �الإن�شاء 
�أو كمهند�شني وممر�شات. وقال �شلفادور بانيلو �ملتحدث با�شم �لرئي�س 
�أمر �لقو�ت �مل�شلحة بتجهيز  �إن �لرئي�س  �لفلبيني رودريجو دوتريتي 
و�إير�ن  �ل��ع��ر�ق  م��ن  �لفلبينيني  الإج���الء  و�لبحرية  �جل��وي��ة  �الأ���ش��ول 
و�لدول �لعربية �ملجاورة. كان دوتريتي قد عرب عن قلقه �ل�شديد من 
مبعوثا  �أر�شل  �إن��ه  لل�شحفيني  وق��ال  طويلة”  “حرب  ن�شوب  �حتمال 
�آمن  ممر  بتوفري  �شمانات  على  للح�شول  وبغد�د  طهر�ن  �إىل  خا�شا 
للفلبينيني يف حالة �إجالئهم. و�أ�شاف دوتريتي يف كلمة “هناك �لكثري 
�ل�شرق  منطقة  يف  �أ�شا�شي  ب�شكل  يعملون  �لذين  �لفلبينيني  من  جد� 
�الأو�شط. يعرتيني �لقلق. �إير�ن تبدو عاقدة �لعزم على �النتقام �لذي 
�أت�شور �أنه �شياأتي«. وتفيد بيانات حكومية �أن هناك قر�بة �شبعة �آالف 
فلبيني يعملون ويعي�شون يف �لعر�ق و�أكرث من �ألف �آخرين يف �إير�ن. 
وقال وزير �لدفاع ديلفني لورينز�نا �لذي ير�أ�س جلنة ت�شكلت يف �الآونة 
�إن �حلكومة جتهز  �ملنطقة  �لفلبينيني من  �الأخ��رية لالإعد�د الإجالء 
�النتقال  �أو  بلدهم  �إىل  �لعودة  �لر�غبني يف  �لفلبينيني  لنقل  طائر�ت 

من �لعر�ق و�إير�ن �إىل �أماكن �أكرث �أمانا.

�أم�����س �شحب ج��زء م��ن ج��ن��وده �ملنت�شرين يف  �أع��ل��ن �جلي�س �الأمل���اين 
�لعر�ق ملهمات تدريب، ونقلهم �إىل �الأردن و�لكويت، ب�شبب �لتوتر يف 
�ملنطقة. وغادر عنا�شر �لكتيبة �الأملانية يف بغد�د ويف �لتاجي �شمال 
بيان  �أف��اد  ما  وف��ق  �ل��ع��ر�ق،  ع�شكرياً،   35 عددهم  ويبلغ  �لعا�شمة، 
للجي�س �الأملاين �أ�شار �إىل “�لو�شع �الأمني يف �لعر�ق” وقر�ر �لربملان 
�لعر�قي �الأخري �لذي يطلب مغادرة قو�ت �لتحالف �لدويل �لبالد.

و�أكد �جلي�س �الأملاين “�أمن ع�شكريينا هو �أولويتنا �لق�شوى«.
ونقل �لع�شكريون �الأملان �لثالثة �لذين كانو� يف بغد�د �إىل �لكويت، 
قاعدة  �إىل  �لتاجي  يف  ك��ان��و�  �أمل��ان��ي��اً  ع�شكرياً   32 نقل  ج��رى  فيما 
�إىل  وباالإ�شافة  �لليل.  خ��الل  �الأردن  يف  �الأزرق  يف  �أملانية  ع�شكرية 
ق���و�ت يف  �أي�����ش��اً  �لع�شكريني �مل��ت��م��رك��زي��ن ق���رب �ل��ع��ا���ش��م��ة، الأمل��ان��ي��ا 
لكن  �ملحلية،  �الأم��ن  ق��و�ت  لتدريب  مهام  ينفذون  �لعر�ق  كرد�شتان 
90 ع�شكرياً ال ت�شملهم عملية �ل�شحب حتى  �لبالغ عددهم  هوؤالء 
�الآن. ويعمل �لع�شكريون �الأملان يف �لعر�ق يف �إطار �لتحالف �لدويل 
�شد تنظيم د�ع�س. و�أقر وزير �خلارجية �الأملاين يف مقابلة مع �الإذ�عة 
“نتيجة  ه��ي  �ل��ع��ر�ق  م��ن  �لغربيني  �لع�شكريني  �شحب  ب��اأن  �لعامة 
�شن�شل �إليها جميعاً” نظر�ً للظروف، مو�شحاً “�أن �أي بلد ع�شو يف 
�لتحالف �لدويل لن يبقى يف �لعر�ق ما مل يكن مرغوباً بوجوده«. 
وي�شري وزير �خلارجية يف حديثه �إىل ت�شويت �لربملان �لعر�قي على 

مذكرة تطلب �ن�شحاب قو�ت �لتحالف �لدويل من �لبالد.

ب�شاأن  �لعر�قيني  �إىل  خطاأ  نقلت  ر�شالة  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �شببت 
�لتوتر  �إىل  ت�شاف  �إرب���اك  ح��ال��ة  �ل��ع��ر�ق  م��ن  لالن�شحاب  �ال���ش��ت��ع��د�د 
ق��ا���ش��م �شليماين يف �شربة  �غ��ت��ي��ال �جل����رن�ل �الإي�����ر�ين  �ل�����ش��ائ��د م��ن��ذ 
�أمريكية يف �لعر�ق. وتعلن ر�شالة كتبت با�شم �جلرن�ل وليام �ت�س �شيلي 
على  بر�س  فر�ن�س  وكالة  و�طلعت  �لعر�ق  يف  �الأمريكية  �لقو�ت  قائد 
ن�شخة منها، للم�شوؤولني �لعر�قيني باأن و��شنطن تقوم بعملية “�إعادة 
متو�شع” لقو�تها يف �لبالد بهدف “�الن�شحاب من �لعر�ق ب�شورة �آمنة 
�لذي  �ل�شيادي  قر�ركم  “نحرتم  �لر�شالة  يف  �شيلي  ويقول  وفّعالة«. 
�لعر�قي  �لربملان  وجهها  �لتي  �لدعوة  �إىل  �إ�شارة  يف  برحيلنا”،  ياأمر 
يف ت�شويت �الأحد �إىل �حلكومة لطرد �لقو�ت �الأجنبية من �لعر�ق بعد 
�غتيال �شليماين. وي�شيف �أن �لتحالف �لذي تقوده �لواليات �ملتحدة يف 
مو�شحا �أنه “للقيام  �لعر�ق �شيقوم بعملية “�إعادة متو�شع لقو�ته”، 
للتاأكد  �الإج��ر�ء�ت  �لتحالف بع�س  �أن تتخذ قو�ت  �ملهمة ينبغي  بهذه 
�آم��ن وفعال«. ويتابع  ب�شكل  �لعر�ق جتري  �أن حركة �خل��روج من  من 
�أن مروحيات �شتحلق فوق وحول �ملنطقة �خل�شر�ء يف بغد�د حيث تقع 

�ل�شفارة �الأمريكية، يف �إطار هذه �ال�شتعد�د�ت.

عوا�صم

مانيال

برلني

وا�شنطن

اإ�سرائيل تناأى بنف�سها عن 
امل�اجهة الأمريكية الإيرانية 

•• القد�س املحتلة-رويرتز

�أم�س الأن تناأى بنف�شها عن �ل�شر�ع بني �لواليات �ملتحدة،  �إ�شر�ئيل  �شعت 
�أقرب حلفائها، و�إي��ر�ن وقالت �إنه مل يت�شح بعد ما �إذ� كان تخلي طهر�ن 
عن �اللتز�م بقيود تخ�شيب �ليور�نيوم يعني �أنها يف طريقها الإنتاج �شالح 
�إير�ن  �إز�ء  معتاد،  غري  ب�شكل  �خلافت  �الإ�شر�ئيلي،  �لتعليق  وج��اء  ن��ووي. 
عدوتها �للدودة بعد �جتماع �ملجل�س �الأمني �مل�شغر بحكومة رئي�س �لوزر�ء 
بنيامني نتنياهو و�شط خماوف من رد �نتقامي من �إير�ن على �شربة جوية 
�أمريكية يف بغد�د يوم �جلمعة �أ�شفرت عن مقتل قا�شم �شليماين �أبرز قائد 
لر�ديو  �شتاينتز  يوفال  �الإ�شر�ئيلي  �لطاقة  وزي��ر  وق��ال  �إي���ر�ين.  ع�شكري 
�إذ� كانت طهر�ن يف �شبيلها ل�شنع قنبلة  �إ�شر�ئيل رد� على �شوؤ�ل ب�شاأن ما 
�ل�شعي  �لتي تنفي  �إي���ر�ن،  ذل���ك«. وق��ال��ت  ق��ول  �ل�شابق الأو�ن���ه  “من  ذري��ة 
تخ�شيب  على  بقيود  �اللتز�م  عن  �شتتخلى  �إنها  نووية،  �أ�شلحة  المتالك 

�ليور�نيوم �لذي ميكن ��شتخد�مه يف ت�شنيع روؤو�س حربية نووية.
وتخلت �إير�ن بالفعل عن �اللتز�م بالكثري من �لقيود �لتي كانت مفرو�شة 
مبوجب �التفاق �لنووي �ملربم يف 2015 مع قوى عاملية و�لذي �ن�شحبت 
�شتو��شل  �إنها  �الأح��د  ي��وم  قالت  لكنها   .2018 �ملتحدة منه يف  �ل��والي��ات 
�لتعاون مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية وقد ترت�جع على نحو �شريع 
عن خطو�تها �إذ� مت رفع �لعقوبات �الأمريكية. و�أكد �شتاينتز، ع�شو �ملجل�س 
�الأمني �مل�شغر يف �إ�شر�ئيل، �أن رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتنياهو تعهد بعدم 

�ل�شماح الإير�ن بامتالك �شالح نووي.

لقاء مفاجئ غري معلن:

ت�ن�س: هل ذاب اجلليد بني القروي وال�ساهد...؟

برملان بريطانيا ي�سع اللم�سات الأخرية على بريك�ست 
•• لندن-اأ ف ب

ي�شتاأنف �لنو�ب �لربيطانيون در��شة قانون بريك�شت �لذي 
طرحه رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�شون، و�لذي يقود �ململكة 
�ملتحدة �إىل خروج حتمي من �الحتاد �الأوروبي نهاية �شهر 
من  �ل�شنة  ون�شف  �شنو�ت  ثالث  بعد  �لثاين-يناير،  كانون 

�الأزمة.
قانوناً  �الأ���ش��ب��وع  ه��ذ�  �ل��ربمل��ان  يعتمد  �أن  جون�شون  وي��اأم��ل 
يتيح تطبيق �تفاق تفاو�س عليه مع بروك�شل حول بريك�شت 
�لربيطانيني،  م��ن   52%  2016 ع��ام  عليه  و�ف��ق  �ل��ذي 

وبعد �إرجاء موعده ثالث مر�ت.
وميلك جون�شون منذ �نتخابات 12 كانون �الأول/دي�شمرب 
غالبية يف جمل�س �لنو�ب هي �الأقوى حلزب �ملحافظني منذ 

عهد مارغريت ثات�شر يف �لثمانينات.
يف �الأثناء، ت�شعى �ملعار�شة �لعمالية �إىل �إيجاد زعيم جديد 
يخلف جريميي كوربن، خالل �نتخابات تعرف نتائجها يف 

4 ني�شان/�بريل.
�ل���ذي حظي  ب��االت��ف��اق،  �ملتعلق  �ل��ق��ان��ون  م�����ش��روع  ويخ�شع 
على  �الأول/دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون   20 يف  �أويل  ت�شويت  خ��الل 
358 �شوتاً موؤيد� مقابل 234 �شوتا معار�شا، لت�شويت 
ب��ع��د ظهر  �ب��ت��د�ء م��ن  �أن يخ�شع  ث���ان �خل��م��ي�����س. ومي��ك��ن 
�لثالثاء، موعد ��شتئناف �جلل�شات، �إىل تعديالت �إال �أن هذ� 

�الأمر م�شتبعد.
ومن بني �لتعديالت �لتي يريدها موؤيدو بريك�شت، هي �أن 

تدق �شاعة بيغ بن عند موعد �خلروج.
�للورد�ت  ملجل�س  ورفعه  �لربملان  من  نهائياً  �عتماده  وبعد 
�أمام  يبقى  ال  �لثانية،  �إليز�بيث  �مللكة  ملو�فقة  وخ�شوعه 

�لن�س �شوى م�شادقته من جانب �لربملان �الأوروبي.

•• الفجر – تون�س 
   عقد رئي�س حزب قلب تون�س نبيل �لقروي، لقاء مع 

رئي�س حكومة ت�شريف �الأعمال يو�شف �ل�شاهد. 
بعد  �للقاء ج��اء  �أن  تون�س،  و�أّك���د قيادي بحزب قلب     
لقاء تن�شيقي جمع نبيل �لقروي باأمني عام حزب حتيا 
�لقائمة  �خلالفات  “�أنهى  و�أن��ه  �لعز�بي،  �شليم  تون�س 
ب��ني �حل��زب��ي��ني«.    و�أ���ش��اف �مل�شدر ذ�ت���ه، �أن��ه مت عقد 
ت�شكيل  ملف  يعرفها  �لتي  “�لتطور�ت  ظ��ل  يف  �للقاء 
�حل��ك��وم��ة و�أب���رزه���ا رف�����س ق��ل��ب ت��ون�����س وحت��ي��ا تون�س 
�ملكلف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  قبل  م��ن  �مل��ق��رتح��ة  �لرتكيبة 

�حلبيب �جلملي«.
ونبيل  �ل�شاهد  يو�شف  �للقاء بني  ‘’�إن  وتابع قائال:     

�لقروي جاء لينهي �أكذوبة ت�شويت قلب تون�س لفائدة 
�حلكومة مهما كان �شكلها خوفا من �ملرور �ىل حكومة 
رئي�س  ق��ب��ل  م��ن  �ل�����ش��اه��د  تكليف  و�م��ك��ان��ي��ة  �ل��رئ��ي�����س 

�جلمهورية قي�س �شعيد بت�شكيل �حلكومة«.
   كما �أّكد �أن نبيل �لقروي �لتقى �أي�شا �أمني عام حركة 
عززت  �حل���زب  “كتلة  �أن  و�ىل  �مل��غ��ز�وي  زه��ري  �ل�شعب 
�أي�شا �لتن�شيق د�خل جمل�س نو�ب �ل�شعب و�أنها متم�شكة 
وفق  برف�س مترير حكومة �جلملي ب�شكلها �حلايل”، 
ذ�ت �مل�شدر.   وجرى �للقاء بطريقة غري معلنة و�شبقته 
لقاء�ت �أخرى بني قياد�ت من حركة حتيا تون�س وحزب 
لقاء�ت  �شتجرى  �مل�شدر،  ل��ذ�ت  وطبقا  تون�س.     قلب 
�أخرى بني يو�شف �ل�شاهد ونبيل �لقروي ملزيد �لتقارب 

يف �مل�شائل �ملتعلقة بال�شاأن �ل�شيا�شي.

مباحثات  �لطرفان  يجري  �ملرحلة،  هذه  وخالل  بقر�ر�ته. 
وبروك�شل،  ل��ن��دن  ب��ني  �مل�شتقبلية  �ل��ع��الق��ة  ح��ول  ح�شا�شة 

وعليهما �لتو�شل خاللها �إىل �تفاق جتاري.
دير الين  فون  �أور�شوال  �الأوروبية  �ملفو�شية  رئي�شة  تتوجه 
مفاو�س  برفقة  �لربيطانية  �لعا�شمة  �إىل  �الأرب��ع��اء  �ليوم 
م��ب��اح��ث��ات مع  �إج����ر�ء  �أج���ل  م��ن  ب��ارن��ي��ي��ه  مي�شال  بريك�شت 
�أن  منذ  لهما  ل��ق��اء  �أول  ه��ذ�  و�شيكون  ج��ون�����ش��ون.  ب��وري�����س 

�ملتحدة �الحتاد  �ململكة  �أن تغادر  �ملقرر  ذل��ك، من  وبعد كل 
�الأوروبي يف 31 كانون �لثاين/يناير عند �ل�شاعة 23،00 
بعد 47 عاماً من �ن�شمامها �إليه. وبعد �ملغادرة، تبد�أ مرحلة 
�نتقالية تنتهي يف 31 كانون �الأول/دي�شمرب 2020، تتيح 
�نف�شااًل تدريجياً عن �الحتاد، يو��شل خاللها �لربيطانيون 
تطبيق �لقو�عد �الأوروبية، و�ال�شتفادة من �الحتاد �الأوروبي 
ل��ك��ن ب���دون �مل�����ش��ارك��ة يف �أع���م���ال م��وؤ���ش�����ش��ات��ه �أو �إب�����د�ء ر�أي 

ت�شلمت فون دير الين مهامها مطلع كانون �الأول/دي�شمرب. 
وقد تنقل فون دير الين جلون�شون بو�شوح حتفظاتها حول 
 31 �إرج��اء ملوعد  �أو  �أي متديد للمفاو�شات  خياره ��شتبعاد 
�النتقالية  �ملرحلة  الإنهاء   ،2020 �الأول/دي�شمرب  كانون 

والتفاق جتاري يتيح خروج بريطانيا نهائياً من �لتكتل.
و�أع��ل��ن��ت ف��ون دي��ر الي��ن �أو�خ����ر ك��ان��ون �الأول/دي�����ش��م��رب يف 
يل،  “يبدو  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  “ليزيكو”  �شحيفة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة 
كانت  �إذ�  ما  �أنف�شنا جدياً  ن�شاأل  �أن  �أن علينا  من �جلهتني، 

�ملفاو�شات ممكنة خالل هذ� �لوقت �لق�شري«.
و�عتربت يف 18 كانون �الأول/دي�شمرب يف كلمة �أمام �لنو�ب 
�الأوروبيني يف �شرت��شبورغ “�إذ� مل ننجح يف �لتو�شل التفاق 
حافة  على  جديد  من  �أنف�شنا  �شنجد   ،2020 ع��ام  بنهاية 
م�شيفًة “وهذ� م�شر كما هو و��شح مب�شاحلنا،  �لهاوية”، 

لكن �شيكون له �أثر �أقوى على �ململكة �ملتحدة«.
�إريك  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  با�شم  �ملتحدث  �الث��ن��ني  و�أع��ل��ن 
�لتحديات  �إز�ء  متاما  و��شحة  �لرئي�شة  روؤي��ة  “�إن  مامري 

�لتي ميكن �أن نو�جهها �لعام �ملقبل«.
بريك�شت  ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��رة  ل�شان  على  فرن�شا  وقالت 
�أميلي دو مون�شاالن �إنها م�شتعدة لتمديد �لفرتة �النتقالية 

�إىل ما بعد نهاية عام 2020 �إذ� لزم �الأمر.
و�أ�شارت �إىل �أن فرن�شا “لن ت�شحي مب�شمون �التفاق حول 
م�شائل  �أجل  من  �ملتحدة(  �ململكة  مع  �مل�شتقبلية  )�لعالقة 

متعلقة بالوقت«.
لكن �الأوروبيني  ويتعهد جون�شون باتفاق جتاري “طموح”، 
على  مناف�س  �إىل  بريطانيا  حتويل  يريد  �أن��ه  من  يخ�شون 
�الأوروبي  �شلعاً يف �الحت���اد  يبيع  �الأوروب����ي،  �أب���و�ب �الحت���اد 
ب��اأ���ش��ع��ار �أدن����ى م��ن �الأ���ش��ع��ار �مل��ع��ي��اري��ة �ل��ت��ي حت��م��ي �لعمال 

و�مل�شتهلكني و�لبيئة.

وا�سنطن تفكر يف فر�س عق�بات على رو�سيا  
•• وا�صنطن-اأ ف ب

�شرح م�شوؤول �أمريكي كبري �أم�س �أن �لواليات �ملتحدة تفكر يف فر�س عقوبات على رو�شيا للحد من �لدعم 
�ملتز�يد �لذي تقدمه مو�شكو لنظام �لرئي�س �لفنزويلي نيكوال�س مادورو. وقال �ملوفد �الأمريكي �خلا�س 
�لفرتة  يف  �شهدناه  �لذي  �لدعم  مب�شتوى  ن�شمح  ولن  رو�شيا  دور  بدقة  “ندر�س  �أبر�مز  �إليوت  لفنزويال 
و�أفر�د«.  كيانات  �شد  �إ�شافية  �قت�شادية  عقوبات  بفر�س  “نفكر  و�أ���ش��اف  نتحرك”.  �أن  ب��دون  �الأخ��رية 
وفر�شت �لواليات �ملتحدة �شل�شلة عقوبات على فنزويال منذ �إعادة �نتخاب مادورو يف 2018 يف �قرت�ع 
�أبر�مز �لذي مل يك�شف بالتف�شيل �لعقوبات  رئا�شي حتدثت �ملعار�شة عن حدوث تزوير خالله. و�أو�شح 
�لتي تنوي و��شنطن فر�شها، �أن �لواليات �ملتحدة تر�قب باهتمام دور رو�شيا يف فنزويال. وتابع �أن رو�شيا 
مهتمة خ�شو�شا “باالقت�شاد �لنفطي” لفنزويال �لتي عزز رئي�شها نيكوال�س مادورو �عتماده على مو�شكو 
�ل�شنة �ملا�شي. وقال �بر�مز �إن “�ل�شركات �لرو�شية تقوم حاليا بت�شغيل �أكرث من ثلثي )من�شاآت( �لنفط 

موؤكد� �أن “دور رو�شيا يزد�د �أهمية«. �لفنزويلي، �أكرث من �شبعني باملئة”، 

غو�يدو �أنه “�شيقف �إىل جانب �شعب فنزويال �إىل �أن 
�ملتحدة  �لعام لالأمم  �الأم��ني  ي�شتعيد حريته«. وعرب 
نف�شه  ب��ار�  �إع��الن  قلقه من  �أنطونيو غوتريي�س عن 
�لدول  منظمة  ق��ال��ت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ادرة  ل��ل��ربمل��ان،  رئي�شا 
“باطلة وال قيمة قانونية لها«. ومع  �نها  �الأمريكية 
ذلك، متكن غو�يدو من تروؤ�س �جلل�شة مو�شع �شك 
�إذ �إن بار� يوؤكد �أنه فاز باملن�شب ويلقى دعم �لرئي�س 
�لفنزويلي نيكوال�س مادورو. وهو ال ينوي �أن يتخلى 
ميكنه  “غو�يدو  �أن  ���ش��رح  وق��د  ل��غ��و�ي��دو.  للمن�شب 
�آخ��ر يف  ك��اأي نائب  �إىل هنا )�ل��ربمل��ان(  �أن ياأتي  د�ئما 
مقعده  ي�شغل  و�أن  نائبا،   167 ي�شم  �ل��ذي  �ملجل�س 
دعم  ب��ار�  ولقي  باأنه منا�شب«.  فعليا  يفكر  ما  ويقول 

•• كراكا�س-اأ ف ب

لوي�س  غ��و�ي��دو وخ�شمه  خ��و�ن  �ملعار�س  دع��ا كل من 
�ملعار�شة،  �لذي تهيمن عليه  �لفنزويلي  �لربملان  بار� 
�أنه  منهما  ك��ل  ي��وؤك��د  �لتي  برئا�شته  جل�شة  عقد  �إىل 
فاز فيها. وم�شتند� �إىل �إعادة �نتخابه رئي�شا للربملان 
باأ�شو�ت مئة نائب معار�س �الأحد دعا غو�يدو �لنو�ب 
كما  �ل��ربمل��ان  مقر  يف  �الأ�شبوعية  جل�شتهم  عقد  �إىل 

يفعل منذ �نتخابه للمرة �الأوىل قبل عام.
وه���ن���اأ وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �الأم����ريك����ي م���اي���ك بومبيو 
مايك  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  نائب  كتب  بينما  غ��و�ي��دو 
ب��ن�����س ع��ل��ى ت���وي���رت �أن�����ه �أك�����د يف �ت�����ش��ال ه��ات��ف��ي مع 

نو�ب �لتيار �لت�شايف و�لرئي�س مادورو، ما دفع غو�يدو 
�ل�شرطة  “ب�شريك �لديكتاتورية«. وكانت  �إىل و�شفه 
�الإثنني غو�يدو من دخول �لربملان لكن نو�ب  منعت 
�ملعار�شة �أعادو� �نتخابه رئي�شا لهذه �ملوؤ�ش�شة �لوحيدة 
�شحيفة.  يف  نظم  ت�شويت  يف  عليها  ي�شيطرون  �لتي 
�جلمعية  يف  ن���ائ���ب   167 �����ش���ل  م���ن  م��ئ��ة  و����ش���وت 
يف  �لق�شاء  يف  مالحقون  بع�شهم  لغو�يدو،  �لوطنية 
من  �شيا�شيا”  “��شطهاد�  �ملعار�شة  ت�شميه  ما  �إط��ار 
قبل �ل�شلطة. وجرى �لت�شويت يف مقر �شحيفة “�ل 
نا�شيونال” يف و�شط كر�كا�س ولي�س يف مقر �لربملان، 
�لنهار خ��و�ن غو�يدو  �الأم��ن منعت ط��و�ل  ق��و�ت  الأن 

ونو�با يف �ملعار�شة و�شحافيني من دخول �ملبنى.

دع�تان منف�سلتان اإىل الربملان الفنزويلي لالنعقاد 

مل ي�سارك اأي نائب كردي باجلل�سة ال�ستثنائية 

اأكراد العراق يراقب�ن رياح الت�تر قبل املراهنة 
•• بغداد-اأ ف ب

يبدو �أن �الأحد�ث �الأخرية يف �لعر�ق 
ت�شع �جلميع على �أهبة �ال�شتعد�د، 
ت�شتعد  الإي��ر�ن  �ملو�لية  فالف�شائل 
�ل�شلطات  تن�شغل  فيما  ع�شكرياً، 
�الحتادية باإجر�ء�ت �إجالء �لقو�ت 
�أر�����ش���ي���ه���ا و�شط  �الأم���ريك���ي���ة ع���ن 
�لدبلوما�شية  �لت�شريحات  ت��ز�ي��د 
�إقليم  ع��د�  م��ا  بو��شنطن؛  �مل��ن��ددة 
بحكمه  ي���دي���ن  �ل�����ذي  ك���رد����ش���ت���ان، 
�ل����ذ�ت����ي ل���ل���والي���ات �مل���ت���ح���دة، بقي 

مبوقع �ملر�قب.
�أيام من �غتيال و��شنطن  بعد عدة 
�شليماين  قا�شم  �الإي��ر�ين  للجرن�ل 
بغارة يف بغد�د قد متتد �نعكا�شاتها 
حتى خارج منطقة �ل�شرق �الأو�شط، 
�لعر�ق  ���ش��م��ال  يف  �ل�����ش��ل��ط��ات  ف����اإن 
“تتفاعل مع �جلميع لكنها ال تاأخذ 
عامل  ي��ق��ول  م��ا  بح�شب  موقفاً”، 
�لعر�ق  يف  و�ملتخ�ش�س  �الج��ت��م��اع 

عادل بكو�ن لوكالة فر�ن�س بر�س.
�لبيانات  ذل������ك،  ع���ل���ى  و�ل����دل����ي����ل 
�ل�شلطات  عن  �ل�شادرة  �ل�شحافية 
“�شبط  �إىل  ت��دع��و  �ل��ت��ي  �ل��ك��ردي��ة 
����ش���ي���ادة  و”�حرت�م  �لنف�س” 

�لعر�ق«.
�أي  ي�شارك  ذل��ك، مل  على  وع���الوة 
�ل��ربمل��ان باجلل�شة  ك���ردي يف  ن��ائ��ب 

�شوت  و�ل��ت��ي  �الأح����د،  �ال�شتثنائية 
فيها �ملجل�س على تخويل �حلكومة 
�الأجنبية  �ل���ق���و�ت  ت���و�ج���د  �إن���ه���اء 
�لنو�ب  قد حذر  كان  �أر��شيه.  على 
�مل���وؤي���دون الإي�����ر�ن م����ر�ت ع���دة من 
�لذين  “�خلونة”  �شيدينون  �أنهم 

لن ي�شوتو� مثلهم.
تر�مب  دون����ال����د  �ل���رئ���ي�������س  ذه�����ب 
حا  ملِوّ �ملعتاد،  م��ن  �أب��ع��د  بتهديده 
بعقوبات غري م�شبوقة على �لعر�ق 
طرد  يف  ب��رغ��ب��ت��ه  ����ش��ت��م��ر  م���ا  �إذ� 

�جلنود �الأمريكيني من �أر��شيه.
“�الإ�شرت�تيجية  �إن  ب��ك��و�ن  ي��ق��ول 
�لتي مت تبنيها على �ملدى �لق�شري 
“�الجتاه  ل���روؤي���ة  �النتظار”  ه��ي 
���ش��ت��ت��خ��ذه �الأح������د�ث ولي�س  �ل����ذي 
�تخاذ جانب �أو �آخر قبل �أن تت�شح 

�ل�شورة«.
�أحياناً  �شبابية  �الح�����د�ث  وت��ب��دو 
�أعلن  �الث��ن��ني،  فم�شاء  �ل��ع��ر�ق.  يف 
قو�تهم،  �شحب  ب���دء  �الأم��ريك��ي��ون 
�إن  قليلة  �شاعات  بعد  قالو�  لكنهم 
�لعر�قيني  �إىل  �مل��وج��ه��ة  �ل��ر���ش��ال��ة 
الإب���الغ���ه���م ب���ه���ذ� �الن�������ش���ح���اب قد 

م�شتقبل  ع���ل���ى  ك���ب���رية  ت���د�ع���ي���ات 
�لعر�ق، حتت تاأثري �لعاطفة«.

�لقليلني  �ل�شيا�شي، وهو بني  وقال 
�ل�����ذي�����ن و�ف������ق������و� ع���ل���ى �حل���دي���ث 
هويته،  ك�شف  دون  بر�س  لفر�ن�س 
�النتهاكات  من  �لعديد  “هناك  �إن 
�تخاذ  وي��ج��ب  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  لل�شيادة 
فقط  لي�س  ولكن  لوقفها.  تد�بري 

�شد طرف و�حد«.
الأن����ه، م��ث��ل ب���غ���د�د، ل��ع��ب��ت حكومة 
�الإقليم و�الأحز�ب �لكردية ل�شنو�ت 

دور�ً بني �لطرفني.
كان  “�إذ�  �أن�����ه  ب���ك���و�ن  وي�����ش��ت��ذك��ر 
فريجع  م��وج��ود�ً،  كرد�شتان  �إقليم 
�لف�شل يف ذلك �إىل �لتدخل �ملبا�شر 
فر�شت  �ل��ت��ي  �ملتحدة”  ل��ل��والي��ات 
حكمه �لذ�تي يف �لد�شتور �لعر�قي 

بعد �لغزو عام 2003.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ي���رى �خلبري 
�شليماين  �جل�������رن�ل  �أن  �ل����ك����ردي 
مع  ����ش���الت  ل���ه  ك���ان���ت  “�شخ�شياً 

جميع �الأحز�ب �لكردية«.
وخ��ا���س �الأك����ر�د �أي�����ش��اً ح��رب��اً �شد 
�لتحالف  جانب  �إىل  د�ع�س  تنظيم 

�إعادة  وجه �ملحا�ش�شة �لتي يجري 
�لذين  �ل�شيا�شيني  ب��ني  ت��وزي��ع��ه��ا 
بالوالء  �لبع�س  بع�شهم  يتهمون 
�لريا�س  �أو  ط��ه��ر�ن  �أو  لو��شنطن 

�أو �أنقرة.
وو�شط هذ� �لغمو�س، يتهم م�شوؤول 
�لوطني  �الحت���اد  يف  كبري  تنفيذي 
�لكرد�شتاين، حزب �لرئي�س �لر�حل 
�إير�ن،  من  �ملقرب  طالباين  ج��الل 
له  ق���ر�ر  ب��ات��خ��اذ  �ل�شيعة  “�لنو�ب 

�أر�شلت من “طريق �خلطاأ«.
�خلارجي  �ل��ت��ه��دي��د  ج���ان���ب  و�إىل 
و��شنطن  ب��ني  �لتوتر  ع��ن  �لنا�شئ 
�ل��ع��ر�ق يقع رهينة  وط��ه��ر�ن، ف��اإن 

��شطر�باته �لد�خلية.
ف��احل��ك��وم��ة �ل��ت��ي ����ش��ت��ق��ال��ت و�شط 
م�شبوقة  غ��ري  �شعبية  �حتجاجات 
مل ي�شارك فيها �إقليم كرد�شتان، مل 

ت�شتبدل بعد.
�ل�شلطة من حالة ركود يف  وتعاين 

وكذلك  و��شنطن،  بقيادة  �ل���دويل 
حتالفو� مع �شليماين �لذي �شوهد 

بانتظام يف �أربيل .
غري  �ل�����ع�����ر�ق  �أك���������ر�د  �أن  وي����ب����دو 
م�شتعدين للمخاطرة با�شتقاللهم. 
الأنهم �لوحيدون يف �ل�شرق �الأو�شط 
�ل��ذي��ن ي��ق��ودون م��ا ي�شبه دول���ة يف 
�لرغبة  ق��م��ع  ي��ت��م  �ل�����ذي  �ل���وق���ت 
�إي����ر�ن وتركيا  �ل��ذ�ت��ي يف  ب��احل��ك��م 

و�شوريا.
ت��ق��ول ف��ي��ان ���ش��ربي رئ��ي�����ش��ة كتلة 
�حلزب �لدميوقر�طي �لكرد�شتاين 
�إنه  �لذي يتزعمه م�شعود ب��ارز�ين، 
�شاحة  �ل���ع���ر�ق  ي�شبح  �أال  “يجب 
م���ع���رك���ة ل��ت�����ش��وي��ة �حل�������ش���اب���ات �أو 

�لنز�عات �ل�شيا�شية«.
ومرة �أخرى، ميكن للحذر �لكردي 

�أن يوؤتي ثماره.
ب��ل��د ه��زت��ه �حل�����روب الأربعة  ف��ف��ي 
ع��ق��ود، عندما ي��ت��ده��ور �ل��و���ش��ع يف 
�أي مكان �آخر بالعر�ق، فاإن �ملنطقة 
مالذ  هي  �ل��ذ�ت��ي  باحلكم  �ملتمتعة 
و�لدبلوما�شيني  �الأع���م���ال،  رج���ال 

و�ملنظمات �الإن�شانية.
“�لقوى  �إن  بالقول  باكو�ن  ويختم 
�ل���دول���ي���ة وح���ت���ى �الإق���ل���ي���م���ي���ة لها 
�أر��شي  م�شلحة يف تاأمني وتطوير 
�لتي  هذه �لدولة يف د�خل �لدولة، 

هي حكومة �إقليم كرد�شتان«.

�لقروي يلتقي �ل�شاهد

تهديدات ترامب حتيي ذكرى احل�سار لدى العراقيني   •• بغداد-اأ ف ب:

�الأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ت���وع���د  �إن  م���ا 
بعقوبات  �لعر�قيني  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
عاد  حتى  �شابقاً”،  مثلها  ي��رو�  “مل 

�أي��ام �حل�شار يف حقبة نظام �شد�م ح�شني وما عانوه  �إىل  ه��وؤالء بالذ�كرة 
خاللها من معاناة وعوز �شديدين.

يقول ه�شام عبا�س لوكالة فر�ن�س بر�س يف �أحد �شو�رع بغد�د �لتجارية “�إذ� 
�لدينار ونعود �ىل  �لعر�ق، �شينهار  �ملتحدة عقوبات على  �لواليات  فر�شت 

�ملا�شي، �ىل زمن �حل�شار«.
�إىل  �ل��ن��اجت �ملحلي �الإج��م��ايل  �ل��ع��ر�ق، يف ظ��ل �حل�شار على خف�س  �أج��رب 
�لن�شف و�إغالق ع�شر�ت �مل�شانع، و�ليوم يعاين هذ� �لبلد �لذي تعي�س بناه 

�لتحتية �نهيار�ً �شبه كامل، �آفة �لف�شاد.
يبلغ عددهم  �لذين  �لعر�قيني  من حياة  حيوياً  �الإ�شتهالك جزء�ً  وي�شكل 
وهو�تف  خمتلفة  كهربائية  �أج��ه��زة  م��ع  خ�شو�شاً  ن�شمة،  مليون  �أرب��ع��ني 

حممولة و�أجهزة كمبيوتر متعددة يف كل منزل. ويرى مر�قبون �أن تبعات 
�أك��رث خطورة.  �شتكون  �مل��رة،  �القت�شادية يف حال تطبيقها هذه  �لعقوبات 
باأن و��شطن  �أ�شهر لفر�ن�س بر�س يف بغد�د،  �أمريكي قبل  وذكر دبلوما�شي 

تدر�س م�شاألة �ملو�رد �ملالية للعر�ق.
تدفق  م��ن  �حل��د  ك��ذل��ك  ممكنة،  “�لعقوبات  �إن  �لدبلوما�شي  ه��ذ�  وق���ال 

�الأمو�ل �إىل �لعر�ق، لكن ذلك �شيكون �ل�شربة �لقا�شية«.
�أن هذ� �خليار مطروح على طاولة �لرئي�س �الأمريكي �لذي توعد  ويبدو 

�ي�شا بق�شف �ملو�قع �لثقافية يف �إير�ن.
يقول �شامر �لبغد�دي �مللتحي �إنه �إذ� ح�شل ذلك فان “�لو�شع �شيكون كما 

كان يف عهد �شد�م ح�شني، بل �أ�شو�أ” منه.
�لبلد”،  يف  �شيولة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  “لن  قلقة  ب��ن��ربة  �ل�����ش��اب  ه���ذ�  وي�شيف 

وخ�شو�شاً �أن قيمة �لدينار تدهورت 
خ���الل �ع����و�م �حل�����ش��ار ب��ني 1990 
�لعملة  �ل�����دوالر  وي��ب��ق��ى  و2003. 
�حليوية يف �لعر�ق، ثاين �أكرب �لدول 
�مل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن��ف��ط يف م��ن��ظ��م��ة �أوب����ك، 
و�مل��م��ول لرو�تب  �ل��ب��الد،  باملئة م��ن م��و�زن��ة   90 �الأ���ش��ود  �ل��ذه��ب  وي�شكل 
ماليني �لعر�قيني. يعاين �لعر�ق نق�شاً مزمناً يف �لطاقة، وت�شمح و��شنطن 
حتى �الآن لبغد�د با�شتري�د ما حتتاج �ليه من �إير�ن لتوفري �شاعات ��شافية 
من �لتغذية يوميا. وبد� �لتخوف و��شحاً عرب حتذير رئي�س جمل�س �لنو�ب 
�لتعر�س  �أن  �الأح��د من  �لنو�ب  ت�شويت جمل�س  �حللبو�شي خالل  حممد 
للعقوبات �القت�شادية لن يوؤدي �إال �إىل تفاقم م�شاكل �لعر�ق، حيث يعي�س 
و�حد من كل خم�شة �أ�شخا�س حتت خط �لفقر، ويعاين و�حد من كل �أربعة 
�ليها  �لتي قد تف�شي  �القت�شادية  �الأزم��ة  �إىل  وباالإ�شافة  �لبطالة.  �شبان 
عقوبات تر�مب، تو�جه �لواليات �ملتحدة ردود فعل �شلبية على غر�ر �إير�ن 

�لتي يت�شع نفوذها يف �لبالد.
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العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
�لعايل  �ل�ش�����ادة/�حلجر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانه �لعامة و�لديكور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1425675 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة غالب غامن حممد بو عالمه �لقبي�شي ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد خليل عنرت جا�شم �لعلي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ويلكم للديكور

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2017782 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لرحمن ح�شن عبد�لرحمن �شعب �ل علي ١00%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن عبد�لرحمن �حمد �شعب �ل علي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة روكت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1061104 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نايف عيد ح�شن م�شلم �لر��شدي ١00%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل طارق وليد حممد �خلليفي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كابيتال �ن �ف �ر 

للمقاوالت وم�شاريع �ملباين - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1119181 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفه حممد عبد�لرحيم �حمد �ل�شيباين ١00%

تعديل مدير/حذف ز�يد عبد�هلل عبد�لرحمن يو�شف �لعلي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كابيتال للمقاوالت وم�شاريع 

capital contracting and building projects ملباين�
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل مر�د لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1041431 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عمر فاروق �ميون حممد نور �الب�شار %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ح�شن عيدرو�س عبد�لقادر �جليالين من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ح�شن عيدرو�س عبد�لقادر �جليالين من 0% �ىل %5١
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد نور �الب�شار عبد�لر�شيد من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد نور �الب�شار عبد�لر�شيد من ١00% �ىل %25
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 4*١ �ىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/حمل مر�د لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت  

MURAD AUTO ELECTRICAL REPAIRS
�ىل/حمل مر�د لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت ذ.م.م

MURAD AUTO ELECTRICAL REPAIRS LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جزيرة �للوؤلوؤ للتموين باملو�د �لغذ�ئية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1050121 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�ملنعم عبد�لكرمي عبد�هلل �لب�شتاين �الحمد من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�ملنعم عبد�لكرمي عبد�هلل �لب�شتاين �الحمد من 0% �ىل %5١
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جم�شري كونهي بار�مبات قا�شم %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كونهي بار�مبات قا�شم
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١50000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 0.١2*0.40 �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/جزيرة �للوؤلوؤ للتموين باملو�د �لغذ�ئية  
PEARL OF ISLAND FOOD CATERING

�ىل/جزيرة �للوؤلوؤ للتموين باملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
PEARL OF ISLAND FOOD CATERING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا علي �شالح

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1026273 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ج�شيم �لدين ح�شني ت�شوكيدر ١00%

تعديل وكيل خدمات/��شافة علي حممد علي عبد�هلل �جلابري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�هلل علي �شالح

تعديل وكيل خدمات/حذف علي حممد علي عبد�هلل �جلابري
تعديل ��شم جتاري من/كافترييا علي �شالح  

ALI SALEH CAFETERIA

�ىل/كافترييا فينجري تيب�س
FINGER TIPS CAFETERIA

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�المو�ج 

خلدمات �ملو�رد �لب�شرية
رخ�شة رقم:CN 2310423 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبي�شل 

�شاين للعناية بال�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 2490880 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ك�شربي�س كار �شبا لتلميع �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 2406643 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

كي� بي جي �سيكي�ريتي- ذ.م.م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
 1955015872 بالرقم    �لعدل  �ملوثق لدى كاتب   2019/11/14

يعلن �مل�شفي / �ن �يه ��س حما�شبون قانونيون 
عن حل وت�شفية �شركة:

)كيو بي جي �سيكيوريتي - ذ.م.م(
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي بالرقم

CN-1177062 فعلى من لدية �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم به 

�إىل مكتب �مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026584848 
�مييل: cc@nasuae.com )�س.ب 35966( �بوظبي �شارع حمد�ن 

بناية جموهر�ت �حل�شني )�لطابق 2( مكتب رقم )201( 
م�شطحبا معه كافة �الأور�ق و�مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

باور حلفر ال�سا�سات- ذ م م
�ملوثق لدى كاتب  �لعادية  �لعمومية غري   مبوجب قر�ر �جلمعية 
�لعدل بتاريخ 2019/12/15  بالرقم     1955017516  يف �أبوظبي 
وت�شفية  حل  عن  �حل�شابات  لتدقيق  �شارتفورد  مكتب/  يعلن 

�شركة:
)باور حلفر ال�سا�سات - ذ م م(

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي بالرقم
�لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  فعلى   CN-2376209

فاك�س   0525030033 رقم    هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
024414381 �س ب 7644 �بوظبي �شارع �ال�شتقالل  بناية /بنك 

�ال�شتثمار �لطابق 3 مكتب رقم  303 و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية 
وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

روز لل�سرياميك والدوات ال�سحية- ذ م م
�ملوثق لدى كاتب  �لعادية  �لعمومية غري   مبوجب قر�ر �جلمعية 
�لعدل بتاريخ 2019/12/15  بالرقم  1955017535  يف �أبوظبي 
وت�شفية  حل  عن  �حل�شابات  لتدقيق  �شارتفورد  مكتب/  يعلن 

�شركة:
)روز لل�سرياميك والدوات ال�سحية - ذ م م(

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي بالرقم
�لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  فعلى   CN-1830555

فاك�س   0525030033 رقم    هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
024414381 �س ب 7644 �بوظبي �شارع �ال�شتقالل  بناية /بنك 

�ال�شتثمار �لطابق 3 مكتب رقم  303 و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية 
وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

�سركة اينريجي لالألعاب الإلكرتونية- ذ م م
بتاريخ  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب 
حل  عن  �حل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن   2020/01/06

وت�شفية �شركة
�سركة اينريجي لالألعاب الإلكرتونية- ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي بالرقم
�لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2856075

فاك�س    037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة �لعني – �شناعية هيلي 

بناء عبد �هلل حممد علي �ل�شحي و�خرون مكتب رقم )3( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ 

هذ� �العالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 
�لهند�شية  لال�شت�شار�ت  جد�ر  �شركة  يف  �ل�شركاء  قر�ر  على  بناء 
ذ.م.م �مل�شدق لدى كاتب �لعدل بتاريخ:2019/12/12 حتت رقم 

�لت�شديق )1956000613( و�لذي تقرر فيه ت�شفية �شركة:
جدار لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م

�شركة  �حل�شابات  لتدقيق  �ملرزوقي  مكتب/عبد�ملجيد  وتعيني 
�ل�شخ�س �لو�حد بت�شفية �ل�شركة وعليه يعلن �مل�شفي/ عبد�ملجيد 
�شركة  على  حقوق  �و  مطالبات  له  من  كل  على  �ملرزوقي  حممد 
�لتقدم بامل�شتند�ت  )جد�ر لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م( �ملذكورة 
�لثبوتية �لد�لة على ذلك خالل 45 يوم من تاريخ هذ� �العالن. 
�لعني  بناية   - حمد�ن  �شارع   - �لتايل:�أبوظبي  �لعنو�ن  على 
ماك�س  �شتي  بناية  خلف   )803 مكتب   - �لثامن  )�لطابق  �الأهلية 
 - - م:0506111421 - ت:026274177 - ف:026274188 

�شندوق بريد:30022 �أبوظبي.
امل�سفي التفاقي/ عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة 

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �بن بطوطة 

�لدويل للتدريب
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1005492 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�للطيف عبد�هلل ر��شد �ل ر��شد �ل علي ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلوى علي مانع مفرح �الحبابي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شل�شلة للخ�شار و�لفو�كه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1159680 
تعديل ��شم جتاري من/�شل�شلة للخ�شار و�لفو�كه  

SILSILA VEGETABLES & FRUITS

�ىل/�طل�س ل�شوي �ال�شماك
ATLAS FISH GRILL

تعديل ن�شاط/��شافة �شوي وقلي �ال�شماك و�حليو�نات �لبحرية )562١005(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )472١00١(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هابين�س 

دوز للحلويات
رخ�شة رقم:CN 2614783 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز �شاهني �جلبل

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1123505 
تعديل ��شم جتاري من/خمبز �شاهني �جلبل  

SHAHEEN AL JABEL BAKERY

�ىل/�شاهني �جلبل لتجارة �الثاث �مل�شتعمل
SHAHEEN AL JABAL USED ITEMS TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �الثاث �مل�شتعمل - بالتجزئة )477400١(
تعديل ن�شاط/حذف خمبز تنور )478١003(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ١05 للحالقة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1124587 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شامل متعب �لرميد�ن �لعفاري ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد �شبحي غد�ده
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف عتيق �شلطان �لعفريت �لكويتي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�شالون ١05 للحالقة ذ.م.م  

BARBER SHOP 105 LLC

�ىل/�شالون ١05 للحالقة  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
BARBER SHOP 105 - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

يف جم����ال ح���ق���وق �الإن���������ش����ان، يف 
ه���ذه �الح��ت��ج��اج��ات، ت��غ��ي��ري� بني 
رئي�شي  ب�شكل  ي��ح��دث  �الأج���ي���ال 
�مل�شلح:  �ل����ن����ز�ع  ن��ه��اي��ة  ب��ف�����ش��ل 
عملية  يف  �لكولومبي  “�ملجتمع 
كبري،  حت�����ول  ويف  �ج���ت���م���اع���ي���ة، 
و�لدليل هو هذ� �حلر�ك �ل�شعبي 

غري �مل�شبوق«.
  وي�����رى ه����ذ� �الخ��ت�����ش��ا���ش��ي يف 
�التفاقات  ه�����ذه  �أن  �ل����ق����ان����ون، 
لنا  ي��ت��ي��ح��ه��ا  “فر�شة  �ل��ث��م��ي��ن��ة 
�لتاريخ، نحن �لكولومبيني، لكي 
جديدة،  �نتقالية  م��رح��ل��ة  ن��ب��د�أ 
وهي حلظة حا�شمة لبناء �ل�شالم، 
�ل�شابقني  �ملقاتلني  دم��ج  و�إع���ادة 
�لثورية  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت  م���ن 
�لنهائي  و�لتخلي  �لكولومبية، 
���ا،  ع����ن �الأ����ش���ل���ح���ة، ول���ك���ن �أي�������شً
�نتقال �لكيانات �لتي تدير �جلزء 
حرب  �الإد�ري بالكامل للدولة”. 
�أوريبي  �أل���ف���ارو  ت��ع��ه��د  ع�����ش��اب��ات 
ظل  يف  �أن���ه  درج���ة  �إىل  ب�شحقها، 
عمليات  عدد  جد�  �رتفع  واليته، 
�لتي  �لق�شاء،  �لقتل خارج نطاق 

ت�شمى �يجابيات ز�ئفة.
دي�����ش��م��رب، بعد   17 �ل��ث��الث��اء     
�ملفاو�شات،  م��ن  ج��دي��دة  ج��ول��ة 
�أ�شفها لعدم  �أعربت �لنقابات عن 

�إحر�ز تقدم...
 وبعد �شهر من ب��دء �حل���ر�ك، ال 
�لوطنية  �للجنة  ��شتياء  �أن  يبدو 
لالإ�شر�ب �لتي متثل �ملتظاهرين 

�شيتوقف. 
   لقد حتّدث �إيفان دوكي �حتفاء 
بلقب �أمريكا كايل يف كرة �لقدم، 
باالإ�شالح، ظل  لكنه فيما يتعلق 
����ش���ام���ًت���ا... و�الأك������رث م���ن ذلك: 
ل�شخ�شية  �ل���ط���وي���ل  �ل�������ش���م���ت 
�أل��ف��ارو �أوري��ب��ي �حل��ا���ش��رة يحوم 

فوق كولومبيا.

�إقالة  �حلقيقة  يف  ي��ري��د  �شعب   
�أل����ف����ارو �أوري����ب����ي، �ل��رئ��ي�����س بني 
و�ل��������ذي  و2010،   2002
ي�شتمر، من من�شبه ك�شيناتور، يف 
ممار�شة تاأثري هائل على �شيا�شة 

�حلكومة �لكولومبية.

»الطبقة الو�سطى ه�ّسة«
   ويخ�شى بريكي هريير� تابو�د�، 
�الأمني �لعام لنقابة �لعمال، على 
“�شتوؤثر  �لفئات �الأكرث ه�شا�شة: 
�ل�شريبية  �الإ���ش��الح��ات  ح��زم��ة 
�مل��ت��دن��ي��ة ��شال  ع��ل��ى �الو�����ش����اع 
ل��ل��ع��م��ال، وي���ري���د دوك�����ي �دخ����ال 
عقود �لعمل بال�شاعة على ح�شاب 
�أو  �مل���دة  �مل��ح��ددة  غ��ري  �لتعيينات 
يف  و�ل��ت��ي  �ملبا�شرة،  �لعمل  عقود 

بلدنا قليلة للغاية. »
   وتوؤكد منظمة �لتعاون و�لتنمية 
�أمريكا  يف  �القت�شادي  �مليد�ن  يف 
�لو�شطى  “�لطبقة  �لالتينية: 
رديئة  وظائف  تتوىل  الأنها  ه�ّشة 
ر���ش��م��ي��ة ب�شكل  �ل��ن��وع��ي��ة، وغ���ري 
عام، �ىل جانب حماية �جتماعية 
غري كافية، ودخل منخف�س، ويف 
م�شتقر،  �الأح��ي��ان غري  كثري من 
�لطبقة خلطر  يعر�س هذه  مما 
يو�شح  �لفقر”،  يف  �ل�����ش��ق��وط 
�ملنظمة،  م��دي��ر  ج���وري���ا،  �أجن��ي��ل 
�ل���ذي ي��ح��ذر م��ن �أن ح���و�يل 40 
باملائة من �شكان �ملنطقة ينتمون 

�إىل هذه �لفئة.
�الإ�شالحات  �إىل جانب حزمة     
ُيوّجه  �ل��ن��ق��د  ف����ان  �ل�����ش��ري��ب��ي��ة، 
خ�������ش���و����ش���ا ل����ن����ظ����ام ����ش���م���ويل: 
�الح���ت���ج���اج���ات  ه������ذه  “تعك�س 
�لر�شا  وع���دم  بالف�شاد،  �ل�شعور 
�ل�شيا�شية،  �لطبقة  مناور�ت  عن 
�لباحث  دن��ك��ان،  غو�شتافو  يحلل 
وي�شعر  �ل��ع��ام��ة،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  يف 

�جلديد  �جل���ي���ل  يف  �ل���ك���ث���ريون 
�ن  يجب  �أن��ه  ويعتقدون  بالظلم، 
�أك���رث ���ش��ر�م��ة من  ي��ع��ال��ج ب�شكل 

قبل �لنخبة �ل�شيا�شية ».
   يف هذه �مل�شري�ت، يرتدد �شدى 
������ش����م �آخ�������ر يف ج����ب����ال �الأن����دي����ز 
�ل��ك��ول��وم��ب��ي��ة، م���ن ب��وغ��وت��ا �إىل 
ملختلف  ف��ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م���ي���دل���ني. 
لو�ء  حت��ت  �ملن�شوية  �ملجموعات 
جل��ن��ة �الإ����ش���ر�ب �ل��وط��ن��ي��ة، فاإن 
�يفان دوكي ال ي�شيطر على �للعبة 
�أوريبي،  �ألفارو  و�منا  �ل�شيا�شية، 
معلمه، �لرئي�س �ليميني �ل�شابق 
�ملتطرف،  �ليميني  يكن  مل  –�ن 
ح�������ش���ب �مل���ت���ظ���اه���ري���ن-ه���و من 
�شيا�شة  خيوط  حتريك  يو��شل 
�لبلد. وقد �أ�شبح �شناتور� وزعيم 
�لدميقر�طي،  �ل���و����ش���ط  ح�����زب 
مر�شد  هو  �أوريبي  �أن  “بالتاأكيد 
كما  �لكولومبية”،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 

يقول هريير� تابو�.
ت�شتهدف  ب��وغ��وت��ا،  ����ش���و�رع     يف 
�ملفّو�س  و�الأغ���������اين  �ل���الف���ت���ات 
“مل يكن دوكي معروًفا  �ل�شابق: 
يقول   ،2018 �ن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل 
�شيا�شي �شاب يفتقر  �إنه  �لنقابي، 
�أوري����ب����ي  ل����ه  ورّوج  ل���ك���اري���زم���ا، 
م�شهورة  وج������وه  ح�������ش���اب  ع���ل���ى 
�ملتطرف  و�ل��ي��م��ني  �ل��ي��م��ني  م���ن 
من  �ل�����ش��ع��ور  ن��ف�����س  للحزب”. 

قائمة  يف  م�����درج�����ة  م�������ش���ل���ح���ة 
�لواليات  يف  �الإره��اب��ي��ة  �ملنظمات 
�مل���ت���ح���دة و�الحت��������اد �الأوروب���������ي، 
وحتّملها �الأمم �ملتحدة م�شوؤولية 
و�ملذ�بح  باملائة من �جلر�ئم   80
�لتي �رتكبت �أثناء �لنز�ع، مقارنة 
و8  “فارك”،  ل����  ب��امل��ائ��ة   12 ب���� 

باملائة للجي�س.
   وهنا و�حد من �ملحاور �الأخرى 
ل��ل��ن��ق��د �مل���وّج���ه ل��ل��ث��ن��ائ��ي دوك���ي-
عمليات  ع����دد  ت���ز�ي���د  �أوري�����ب�����ي: 
�لق�شاء،  ن��ط��اق  خ����ارج  �الإع������د�م 
واليته.  ظ���ل  يف  �ل���ت���م���رد،  ل��ق��م��ع 
�ل�شالم  �تفاقيات  لن�شف  و�ل�شعي 
خو�ن   2016 ع��ام  �برمها  �لتي 
من  )�لرئي�س  �شانتو�س  مانويل 
�لقادم   ،)2018 �إىل   2010
م���ن �مل���ع���ار����ش���ة. وك�����ان م���ن �أول 
قر�ر�ته، معار�شة قانون للق�شاء 
�ملوّقع  �ل�����ش��الم  ل�شالح  �خل��ا���س 
خالل والية �شانتو�س، ومّكن هذ� 
�الأخري من �حل�شول على جائزة 

نوبل لل�شالم يف �لعام نف�شه.

اتفاقات ال�سالم يف خطر
�مل�شا�س  �مل��ح��ت��ج��ون  ي��رف�����س     
على  تن�س  �لتي  �التفاقات  بهذه 
�إعادة دمج حزب فارك، وال �شيما 
���ش��ي��ا���ش��ي. ويرى  ���ش��ك��ل ح���زب  يف 
�ملحامي  �أورت��ي��ز،  م���ور�  فيليك�س 

ح�شته من �ل�شلطة، ولذلك فهو 
�شيا�شة  يف  كبري  بنفوذ  يحتفظ 
هريير�  برييكي  ي��دي��ن  دوكي”، 

تابو�. 
�مل���ت���ظ���اه���ري���ن، ميثل  ن��ظ��ر     يف 
�لالتينية  �أمريكا  �شيا�شة  �أوريبي 
�ليمني  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل���ق���دمي���ة 
و�ملناه�س  �لعن�شري،  �ملتطرف، 
للي�شار، ورمز �ملو�جهة مع مقاتلي 
فارك. “لقد �عتربنا �أوريبي د�ئًما 
فا�شية،  �أيديولوجية  له  �شيا�شًيا 
ي��ق��ول �ل��ن��ق��اب��ي، �إن����ه ظ����امل، وال 
�لدميقر�طية،  باحلريات  يوؤمن 
لفائدة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  وي�����ش��ت��خ��دم 

�لدو�ئر �لعليا للبورجو�زية«.
   وبالن�شبة لغو�شتافو دنكان، وهو 
ا باحث يف �لنز�عات �لد�خلية  �أي�شً
يف موؤ�ش�شة �الأمن و�لدميقر�طية، 
وثيًقا  �رتباًطا  �أوري��ب��ي  “يرتبط 
مقاتلي  ه��زم  �أج��ل  م��ن  بالهجوم 
�لقو�ت  ��شتخد�م  ف��ارك، وخا�شة 

�شبه �لع�شكرية«.
   والإخ�شاع �ملقاتلني �لي�شاريني، 
هذه  على  ب�شدة  �أوري��ب��ي  �عتمد 
“�لتي  �الإ�شافية  �مل��و�زي��ة  �ل��ق��وة 
�عتادت �أن تن�شر �لرعب وحتجب 
�لقو�ت  م�شوؤولية  حول  �ل�شكوك 
�مل�شلحة يف �نتهاك حقوق �الإن�شان 
منظمة  ت��دي��ن  �لنز�ع”،  �أث���ن���اء 
�ل��دول��ي��ة. وه���ي جماعات  �ل��ع��ف��و 

ج���ان���ب �ل����ط����الب، �ل���ذي���ن ي���رون 
�ن” دوكي هو دمية ال ميثل حتى 
خو�شيه  ح�شب  حزبه”،  م�شالح 
با�شم  �مل��ت��ح��دث  ل��وي�����س م���اري���ن، 

�حلركة �لطالبية.
منتقدي  م������ن  �ن�������ه  ورغ���������م     
�حلكومة، ُين�ّشب �لعامل �ل�شيا�شي 
غو�شتافو دنكان، هذه �ملالحظة: 
يحرك�����ه  ال  دوك��������������������ي  “�إيفان 
�أن  �لو��شح  من  �أوري��ب��ي،  �ألف�ارو 
دوكي �أ�شبح رئي�شا بف�شله، وهذه 
حقيقة، ومع ذلك، فاإن �حلكومة 
�أك���رث �عتد�ال  �حل��ال��ي��ة يف �جت���اه 
م������ن �ل����و�����ش����ط �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 

الأوريبي«.

اأوريبي يريد احل�سانة 
الرئا�سية

   و�إذ� كان �ملقيم �ل�شابق يف ق�شر 
على  �ل�شيطرة  ي��ح��اول  نارينيو، 
ك�شناتور،  م��ق��ع��ده  م��ن  �ل�شلطة 
واليتني  ق�شاء  بعد  الأن���ه  ف��ذل��ك 
2002 و2010، ال ميكنه  بني 
�أن ي��ت��وىل �ل��رئ��ا���ش��ة جم���دد� الن 
له  ي�شمح  ال  �لد�شتوري  �ملجل�س 
�أ�شباب وجيهة  بذلك. ولل�شناتور 
�حل�شول  �ل��ق�����ش��ر:  �إىل  ل��ل��ع��ودة 

على �حل�شانة �لرئا�شية.
�إج�������ر�ء�ت  �أوري����ب����ي غ�����ارق يف     
�لعليا  �لعدل  قانونية يف حمكمة 

– تقع  ����ش���ه���ود  ر�����ش����وة  ب��ت��ه��م��ة 
نارينيو،  ق�����ش��ر  ق��ب��ال��ة  �مل��ح��ك��م��ة 
ع��ل��ى �جل��ان��ب �الآخ����ر م��ن �شاحة 
بوغوتا.  يف  ب��ول��ي��ف��ار،  ���ش��ي��م��ون 
�لرئي�س  حم����ام����ي  �إن  وي����ق����ال 
�ل�شابق قد ��شرتى جماعات �شبه 
زور�  لي�شهدو�  �شابقة  ع�شكرية 
�شيبيد�،  �إي���ف���ان  �ل�����ش��ن��ات��ور  ���ش��د 
باإخ�شاع  �أوري���ب���ي  يتهمه  �ل����ذي 
�شابقة  ع�����ش��ك��ري��ة  ���ش��ب��ه  ق������و�ت 

�شيا�شة  ك�����ش��ر  �أج����ل  م���ن  لنف�شه 
�ل�شلطة. و�أخرًي�، �أغلقت �ملحكمة 
ل��ت��ف��ت��ح حتقيقا  ���ش��ي��ب��ي��د�  ق�����ش��ي��ة 
 ... للبالد  �ل�شابق  �ل��زع��ي��م  �شد 
خمتلف  فيها  تتهم  ق�شية  وه��ي 
�الأط�������ر�ف ب��ع�����ش��ه��ا �ل��ب��ع�����س، يف 
�لثنائي  �ال�شتقطاب  على  رمزية 

يف كولومبيا.
�لوحيدة الأوريبي     و”�ل�شمانة 
بعدم مقا�شاته، هي �حلفاظ على 

يف نظر املتظاهرين، ميثل اأوريبي �سيا�سة اليمني املتطرف، العن�سري، املناه�س للي�ساريعي�س املجتمع الكولومبي حتول اجتماعيا كبريا من خالل حراك �سعبي غري م�سبوق

قرع الأواين يب�سر مبيالد جمتمع جديد:

ك�ل�مبيا: ال�سعب �سئم الثنائي دوكي -اأوريبي...!
•• الفجر -دييغو كاملارد 

 ترجمة خرية ال�صيباين
   حتى داخل الأحياء ال�سعبية يف مرتفعات ميدلني، 
يف تلك املنازل املبنية من الطوب الأحمر واملح�سورة 
منطقة  عا�سمة  تقع  حيث  اجل��ب��ال  جانبي  ب��ني 

من  الأواين  ق��رع  ان��ه  �سماعه...  ميكنك  اأنتيوكيا، 
على  لالإ�سراب،  الوطنية  اللجنة  متظاهري  قبل 
اإيقاع متناغم، وغالبا  اأحيانا يف  طول �سارع املدينة، 
دون ان�سجام. هذا احلفل الكبري من الإيقاع والغناء، 
يناف�س كومبيا وال�سال�سا التي تطلقهما املتاجر و�سط 

املدينة على بعد اأمتار.

الإك����وادور  ث���ورات  اأع��ق��اب  يف  نوفمرب،   21 منذ     
ُي�سمع  ان  الكولومبي  ال�سعب  من  جزء  قرر  و�سيلي، 
ليحتّج  املنا�سبة  اللحظة  ينتظر  كان  لقد  �سوته. 
اإيفان دوكي، وحزمته  على ال�سلطة القائمة، �سلطة 
اأقل  من الإ�سالحات ال�سريبية.     ولئن كان القمع 
�ساب  موت  زاد  فقد  الأخرى،  البلدان  يف  منه  دموية 

يف �سقف الغ�سب، واأ�سبح ا�سم ديالن، 18 عامًا، الذي 
جدران  على  اليوم  حمفورا  ال�سرطة،  يد  على  ُقتل 
والطالب  املوظفون  ميدلني.    يف  الوطنية  اجلامعة 
لالإ�سراب،  الوطنية  اللجنة  يف  جمتمعني  والنقابات 
الليربالية  القت�سادية  لإجراءاته  دوكي  ينتقدون 

املتطرفة، ويدينون الف�ساد وعنف ال�سرطة.

حر�ك يرتجم حتوال �جتماعيا

مظاهر�ت �شد ��شالحات �لرئي�س

�نتفا�شة �شد �الجر�ء�ت �لنيوليرب�لية

حر�ك �شّم كل �ل�شر�ئح و�الجيال

قرع �الو�ين �حتجاجا

ي�سعر اجليل اجلديد بظلم، ويطالبون النخبة ال�سيا�سية مبعاجلته ب�سكل اأكرث �سرامة 
الطبقة ال��سطى ه�ّسة، مما 

يعر�سها خلطر ال�سق�ط يف الفقر
يرى كثريون ان دوكي جمرد 

دمية ل ميثل حتى م�سالح حزبه
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الفجر الريا�ضي

•• القريوان-وام:

للجودو  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  �نتظم 
ل����ل����ف����ئ����ات �ل����ع����م����ري����ة ل����الأ�����ش����ب����ال 
مع�شكره  يف  و�ل�����ش��ب��اب  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
�حلايل مبدينة �لقريو�ن �لتون�شية 
�أول  ه����ن����اك  �إىل  و����ش���ول���ه  ع���ق���ب 
��شتعد�د�  وذل����ك  �أم�������س،  م���ن  �أول 
لال�شتحقاقات �لعربية و�خلليجية 

و�الآ�شيوية �ملقبلة.
�ل����ذي  �الأول  �ل����ت����دري����ب  و����ش���ه���د 
�لريا�شية  �ل��ق��ريو�ن  ب�شالة  ج��رى 
وم�شائية  �شباحية  ف��رتت��ني  ع��ل��ى 
للنا�شئني  تون�س  مب�شاركة منتخب 
حما�شا كبري� من العبي �ملنتخبني، 
�لتي  �لعربية  للبطولة  ����ش��ت��ع��د�د� 

�ل���ك���وي���ت خالل  دول������ة  ���ش��ت��ق��ام يف 
ي���ن���اي���ر �حل����ايل   29 �ل����ف����رتة م����ن 
وح��ت��ى �ل��ث��اين م��ن ف��رب�ي��ر �ملقبل، 
و�لنا�شئني  �الأ���ش��ب��ال  م�شتوى  على 
منتخبنا  بعثة  و�شمت  و�ل�����ش��ب��اب. 

�أمني  جا�شم  حممد  تر�أ�شها  �ل��ت��ي 
العبني   9 ل��الحت��اد  �مل�شاعد  �ل�شر 
�ل����ذي ي�شارك  �ل��ن��ق��ب��ي  ���ش��ع��ي��د  ه���م 
كجم   73 حت��ت  وزن  مناف�شات  يف 
يف  جميل  وع��ي�����ش��ى  �ل�����ش��ب��اب،  لفئة 
�ل�شباب،  لفئة  80 كجم  وزن حتت 
وعلى م�شتوى �لنا�شئني 3 العبني 
 60 �أحمد جا�شم يف وزن حتت  هم 
ك��ج��م، ور�����ش���د �حل��و���ش��ن��ي يف وزن 
جمعة  وح�������ارب  ك���ج���م،   66 حت����ت 
ويف  ك����ج����م،   100 حت����ت  وزن  يف 
4 الع��ب��ني ه��م حمد  فئة �الأ���ش��ب��ال 
كجم   50 حت��ت  وزن  يف  �لها�شمي 
حتت  وزن  يف  �ل�شام�شي  وح��م��ي��د   ،
وزن  يف  جمعة  وم��ان��ع  ك��ج��م،   44
�شالح  و�أح����م����د  ك���ج���م،   55 حت���ت 

بجانب  ك���ج���م   66 حت����ت  وزن  يف 
�ل��ن��خ��ل��ي. وحر�س  �مل�����درب ج��ع��ف��ر 
�لدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �شعادة 
رئ��ي�����س �حت����اد �مل�����ش��ارع��ة و�جل����ودو 
بعثة  و���ش��ول  على  �الطمئنان  على 
منتخب �الأمل ب�شالم خالل �ت�شال 
هاتفي، وعلى �نتظامهم يف مع�شكر 
للبطولة  ������ش����ت����ع����د�د�  �ل����ت����دري����ب 
على  �لقادمة  و�مل�شاركات  �لعربية 
و�القليمي  �مل���ح���ل���ي  �مل�������ش���ت���وي���ني 
مبنتخبات  ل���اله���ت���م���ام  م���و�����ش���ل���ة 
�ل���ت���ي يحر�س  �ل��ع��م��ري��ة  �مل���ر�ح���ل 
�الحتاد على رعايتها وتوفري كافة 
م��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ن���ج���اح ل���ه���ا، �أم�����ال يف 
�لق�شوى  �لفنية  �ال�شتفادة  حتقيق 

من تلك �لفرتة �لتدريبية.

منتخب اجل�دو للفئات العمرية 
ينتظم يف مع�سكره بت�ن�س

•• مين�صك -وام:

خا�س منتخبنا �لوطني لهوكي �جلليد مبار�ة قوية من �لعيار �لثقيل يف 
�لدور ن�شف �لنهائي من بطولة كاأ�س رئي�س بيالرو�شيا �لدولية، بح�شور 
�آالف متفرج يف �شالة   10 و�أك��رث من  بيالرو�شيا  وزر�ء جمهورية  معظم 
مين�شك �أرينا �أم�س �الول، وقد �شارك فيها �لرئي�س �لبيالرو�شي �أليك�شاندر 
�ملثرية  �مل��ب��ار�ة  تلك  نتيجة  �شوء  وعلى  ب��الده،  ملنتخب  قائد�  لوكا�شينكو 
فيما   ،  5  -  9 بنتيجة  ف��وزه  بعد  �لنهائي  �إىل  رو�شيا  بيال  منتخب  تاأهل 
و�مليد�لية  �لثالث  �ملركز  على  فنلند�  �أمام  �لوطني  منتخبنا  �ليوم  �شيلعب 

�لربونزية.
بيالرو�شيا  يف  �لدولة  �شفارة  �أع�شاء  �الإمار�تي  �جلانب  من  �ملبار�ة  ح�شر 
لدى  �ل��دول��ة  �شفري  �لطنيجي  منقو�س  حممد  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  يتقدمهم 
ج��م��ه��وري��ة ب��ي��الرو���ش��ي��ا، وه��ام��ل �لقبي�شي ن��ائ��ب رئ��ي�����س �حت���اد �الإم����ار�ت 
للريا�شات �جلليدية رئي�س �لبعثة. و�أهدى جمعة �لظاهري كابنت منتخب 
�الإمار�ت �الأمني �لعام الحتاد �الإمار�ت للريا�شات �جلليدية - قبل �للقاء - 

�لرئي�س �لبيالرو�شي باقة ورد ، فيما �أهدى �لرئي�س �لبيالرو�شي بو�شفه 
�للقاء  نهاية  وبعد  ت��ذك��اري��ة،  درع��ا  �الإم����ار�ت  كابنت  ب��الده  ملنتخب  ق��ائ��د� 
وتهنئتهم  �الإم���ار�ت  منتخب  العبي  حتية  على  �لرو�شي  �لرئي�س  حر�س 
معظم  على  كبرية  ندية  �شهد  �ل��ذي  �للقاء  يف  �جليد  ب��اأد�ئ��ه��م  و�الإ���ش��ادة 
�مل�شاركة  من  ��شتفادة  �أكرب  حتقيق  �الإمار�تي  للمنتخب  متمنيا  �لفرت�ت، 
�أجل �ال�شتعد�د �الأمثل لبطولة �لعامل يف لوك�شمبورج يف  يف �لبطولة من 

�شهر �أبريل �ملقبل.
وكان منتخب �الإمار�ت قد تاأهل لن�شف �لنهائي مت�شدر� جمموعته �لتي 
�شمت معه �ل�شني ومنتخب �لبلقان، حيث جتاوز منتخب �ل�شني بنتيجة 
�ملبار�ة  يف  �لبلقان  منتخب  على  تغلب  ث��م  �الأوىل،  �جل��ول��ة  يف   -11  17
�لثانية بنتيجة 9 - 5 ، حمققا �لعالمة �لكاملة يف دوري �ملجموعات، قبل 
�أن ي�شطدم يف ن�شف �لنهائي مع �ملنتخب �لبيالرو�شي �أحد �أهم �ملنتخبات 
�مل�شنفة عامليا على �أر�شه يف �لعا�شمة مين�شك وو�شط جمهوره �لكبري �لذي 

يعترب ريا�شة هوكي �جلليد من �لريا�شات �ل�شعبية �ملهمة بالن�شبة له.
�ملكا�شب  م��ن  �لعديد  حقق  �ملنتخب  �أن  �لقبي�شي  هامل  �أك��د  ناحيته  م��ن 

مو�جهة  خ��الل  م��ن  �لدولية  �خل��ربة  �أهمها  �لبطولة،  ه��ذه  يف  بامل�شاركة 
بيالرو�شيا  بحجم  منتخبات  م�شاركة  ظل  يف  �مل��د�ر���س،  خمتلف  ومتابعة 
�ملتحدة  و�ل��والي��ات  و�أملانيا  ورو�شيا  �لبلقان  و�ل�شني  و�شوي�شر�  و�أوكر�نيا 
�المريكية وفنلند� و�لبلطيق، م�شري� �إىل �أن �لتاأهل لن�شف نهائي �لبطولة 
�أن  �إجناز يف حد ذ�ته بعد �لفوز يف كل مباريات دور �ملجموعات، وال �شيما 
معظم تلك �لدول قد �شمنت �لتاأهل لنهائيات كاأ�س �لعامل �لتي �شتقام يف 

لوك�شمبورج خالل �أبريل �ملقبل.
حمطات  �أه��م  من  �لبيالرو�شي  �لرئي�س  كاأ�س  “ بطولة  �لقبي�شي:  وق��ال 
�مل�شاركة يف بطولة �لعامل �ملقبلة،  �الإع��د�د بالن�شبة ملنتخب �الإم��ار�ت قبل 
على  مين�شك  يف  �ل��دول��ة  ل�شفارة  و�لتقدير  بال�شكر  نتوجه  جهتنا  وم��ن 
�مل�شاركة،  تلك  للمنتخب يف  و�مل���وؤ�زرة  �لدعم  كل  لتوفري  �لكبرية  جهودها 
�أليك�شاندر  �لرو�شي  �لرئي�س  لفخامة  و�لتقدير  بال�شكر  نتوجه  �أننا  كما 
لوكا�شينكو على توجيهاته �لد�ئمة مل�شوؤويل �الحتاد �لبيالرو�شي لتعظيم 
فر�س �لتعاون �مل�شتمر مع �ملنتخب �الإمار�تي، وتبادل �خلرب�ت و�ملع�شكر�ت 
و�مل�شاركة يف �لبطوالت مبوجب �تفاقية �ل�شر�كة و�لتعاون �لتي مت توقيعها 

بني �الحتادين �الإمار�تي و�لبيالرو�شي«.
يف �ل�شيلق نف�شه .. �أكد جمعة �لظاهري قائد منتخب �الإمار�ت �أن �الأجو�ء 
�ملثالية �لتي �شهدتها مبار�ة ن�شف �لنهائي مع منتخب بيالرو�شيا كانت ال 
مثيل لها، و�أن �ملنتخب �الإمار�تي ��شتفاد ب�شكل كبري من كل مبار�ة خا�شها 
يف �لبطولة، م�شري� �إىل �أن مبار�ة منتخب �لبلقان �لثانية يف دور �ملجموعات 
كانت حما�شية ومثرية، ونتيجتها بفوز �الإمار�ت 9 - 5 ال تعني �أن �لفارق 
�نتهى  �الأول  �ل�شوط  �أن  بدليل  �لبلقان،  العبي  منتخب  وبني  بيننا  كبري 
بالتعادل �الإيجابي 1 - 1 ، فيما �شاهمت خربة العبي �ملنتخب �الإمار�تي يف 

ح�شم نتيجتها بال�شوط �لثاين.
�لذي  �لكبري  �جلهد  على  �لالعبني  زمالئي  “ �أ�شكر  �لظاهري:  و�أ�شاف 
ب��ذل��وه يف �مل��ب��اري��ات �ل��ث��الث، وع��ل��ى �ل��و���ش��ول مب��ع��دل �ل��رتك��ي��ز �إىل �أعلى 
�شوء  على  كبري  بتفاوؤل  و�أ�شعر  �لنتائج،  تلك  �أجل حتقيق  �مل�شتويات، من 
هذ� �الأد�ء لتحقيق نتيجة �إيجابية يف بطولة �لعامل بلوك�شمبورج ، وهدفنا 
بالتاأكيد هو �مل�شاركة حل�شد ميد�لية، و�أطالب نف�شي وزمالئي �لالعبني 

ببذل �أق�شى جهد يف مبار�ة �لغد �أمام فنلند� على �مليد�لية �لربونزية«.

منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد يواجه فنلندا اليوم على برونزية كاأ�س رئي�س بيالرو�سيا

الرئي�س البيالرو�سي ي�سيد باأداء لعبينا يف ن�سف النهائي ويهدي قائد املنتخب درعا تذكارية 
هامل القبي�سي: بطولة مين�سك اأهم حمطات املنتخب يف م�سرية الإعداد ملونديال لوك�سمبورج

تعاقد نادي �الإم��ار�ت ر�شمياً مع �لالعب �لرب�زيلي دياجو د� 
�شيلفا حتى نهاية �ملو�شم، وقد �أجرى �لالعب �لفح�س �لطبي 

قبل �لتوقيع ر�شمياُ على ك�شوفات �لنادي. 
�لطويل  �لتعاقد يف ح�شور خليل  بنود  على  �لتوقيع  وقد مت 
 19 وفريق  �الأول  �لفريق  عام  م�شرف  �الإد�رة  جمل�س  ع�شو 

�الإمار�ت  لنادي  بالتوقيع  �شعادته  �لالعب  �أب��دى  وق��د  �شنة، 
وخ��و���س جت��رب��ة ج��دي��دة ب���ال���دوري �الإم���ار�ت���ي ب��ع��د جتربته 

�ل�شابقة �لناجحة مع نادي دبا �لفجرية.
بعد مفا�شلة بني عدة  �الإم���ار�ت مت  لفريق  توقيعه  �ن  و�أك��د 
عرو�س كانت لدية من بع�س �الأندية �الإمار�تية و�خلليجية 

و�لرب�زيلية ولكن ف�شل �لتوقيع لفريق �الإمار�ت متمنياً بان 
يكون �إ�شافة قوية للفريق يف �ملو�شم �لقادم . 

�لنجم  �لتون�شي مع  �ل��دوري  باأن �لالعب كان العباً يف  يذكر 
�ل�شاحلي ولعب يف �لدوري �لرب�زيلي مع باملري��س �لرب�زيلي 

و�أي�شاَ لعب الأندية يف كوريا و�ليابان. 

الربازيلي دياج� دا �سيلفا يرتدي قمي�س 
�سق�ر الإمارات
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•• عجمان-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
�الأعلى حاكم عجمان ومبتابعة �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 
عهد عجمان .. تنطلق �ليوم �الأربعاء مبيد�ن �لفرو�شية بعجمان مناف�شات 
بطولة عجمان جلمال �خليل �لعربي 2020 حتت �شعار “ عام �ال�شتعد�د 

للخم�شني “ باإ�شر�ف جمعية �الإمار�ت للخيول وت�شتمر �أربعة �أيام.
الأ�شهر  و�أجملها  �ل�شالالت  �أنقى  من  خيال   297 �لبطولة  يف  وي�شارك 
�الإمار�ت  �إجن��از�ت��ه��ا يف دول��ة  �لتي لها  �الإ�شطبالت  و�أع���رق  و�أب���رز  �مل��الك 
وتطورها  �لبطولة  م�شتوى  �رت��ف��اع  �مل�شاركات  ه��ذه  وتثبت   .. وخارجها 
نفو�س  يف  �لريا�شة  هذه  حب  تعميق  يف  الأهد�فها  حمققة  عام  بعد  عاما 
�أفر�د �ملجتمع من خالل �الطالع على �شالالت �خليول �ملختلفة ومعرفة 
�أجود �أنو�عها فيما �شيكون مردود هذه �لبطولة يف نهاية �ملطاف تدعيما 

وتر�شيخا للمكانة �لتي و�شلت �إليها هذه �لريا�شة.
�الأوىل  �لفئة  �أ�شو�ط  ثمانية  على  �الأول  �ليوم  فعاليات  برنامج  وي�شتمل 
�مل��ه��ر�ت بعمر  “ و�لفئة �لثانية  “ ج  “ و  “ و” ب  “ �أ  �مل��ه��ر�ت بعمر �شنة 
 “ “ �أ  �مل��ه��ر�ت بعمر ث��الث �شنو�ت  �لثالثة  “ و�لفئة  “ و” ب  “ �أ  �شنتني 

و�لفئة �لر�بعة لالأفر��س بعمر �أربع �شنو�ت فما فوق “ �أ “ و” ب«.
�أربع  بعمر  ل��الأف��ر����س  �لر�بعة  بالفئة  �خلمي�س  ي��وم  �لبطولة  وت�شتاأنف 
 “ “ �أ  �شنة  �الأمهار بعمر  “ و�لفئة �خلام�شة  �شنو�ت فما فوق “ ج “ و” د 
و “ ب “ و�لفئة �ل�شاد�شة �ملهور بعمر �شنتني “ �أ “ و” ب “ و�لفئة �ل�شابعة 

�الأمهار بعمر ثالث �شنو�ت “ �أ » .
ويقام يف �ليوم �لثالث للبطولة مز�د لبيع 54 خيال من �أجود �ل�شالالت 

�لعربية �الأ�شيلة.
�لثامنة  �لفئة  مبناف�شات  و�الأخ���ري  �ل��ر�ب��ع  يومها  يف  �لبطولة  وتتو��شل 
“ وتختتم  “ ج  “ و  “ ب  “ و  “ �أ  ف��وق  �شنو�ت فما  �أرب���ع  بعمر  للفحول 
�لبطولة باختيار �لبطل �لذهبي و�لف�شي و�لربونزي لكل فئة من �لفئات 

وهي بطوالت �لفلو�ت و�ملهر�ت و�الأفر��س و�الأفالء و�ملهور و�لفحول يتم 
بعدها تكرمي خا�س للمزرعة �لر�ئدة يف �الإمار�ت وجو�د �الإمار�ت �لر�ئد 

و�جلو�د �لفائز باأكرث عدد نقاط ومملوك ملو�طن �إمار�تي.
�لن�شخة �جلديدة  �إط��الق  �أن  �لنعيمي  �ل�شيخ عمار بن حميد  �شمو  و�أك��د 
“ عام  �شعار  تقام حتت  و�لتي  �لعربي  من بطولة عجمان جلمال �خليل 
�خلم�شني  بالذكرى  لالحتفال  ��شتعد�د�  ياأتي   “ للخم�شني  �ال�شتعد�د 

لبالدنا �لعام �لقادم.
ورفع �شموه بهذه �ملنا�شبة �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �لعام 
�جلديد �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
مكتوم نائب  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل” و�شاحب  “حفظه 
و�شاحب  �هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�أ�شحاب �ل�شمو حكام �الإمار�ت.
�لكبري  و�لدعم  و�الهتمام  للرعاية  ل�شموهم  و�لتقدير  �ل�شكر  ق��دم  كما 
�لذي ظلت جتده ريا�شة �لفرو�شية و�خليول �لعربية �الأ�شيلة مما كان له 
�الأثر �لكبري يف جعل هذه �لبطولة يف طليعة �مل�شابقات يف �لدولة وحتظى 

بح�شور متميز.
وقال �شموه �إن �إقامة هذه �لبطولة �ل�شنوية يرجع �إىل �لدعم �ملطلق �لذي 
تقام  �لتي  �لريا�شية  �لفعاليات  لكل  �ل�شمو حاكم عجمان  يوليه �شاحب 
�الأ�شيلة  �لعربية  وعاد�تنا  برت�ثنا  �ملرتبطة  تلك  خا�شة  عجمان  باإمارة 
�ملوروثة عن �الآباء و�الأجد�د .. موؤكد� �أن ريا�شة �لفرو�شية خا�شة وبف�شل 
�إمار�ت  بني  متميزة  مكانة  حققت  �ملتو��شلة  ومتابعته  �شموه  توجيهات 
�إم��ارة عجمان  ملا توليه  و�ع��د� كنتاج طبيعي  �لدولة وينتظرها م�شتقبال 

لهذه �لريا�شة من رعاية و�هتمام.
و�أو�شح �شمو ويل عهد عجمان �أن تنظيم هذه �لبطولة للعام �لثامن ع�شر 
على �لتو�يل هو �متد�د طبيعي لبطولة �الأعو�م �ملا�شية وبطولة هذ� �لعام 

حتمل �جلديد و�لكثري من �ملفاجاآت �ملثرية.

وحول �أهد�ف �لبطولة .. قال �شموه: “ �إننا ناأمل من خاللها تعميق مثل 
�لنا�س و�الط��الع على �شالالت �خليل �ملختلفة  �لريا�شات يف نفو�س  هذه 
متعة  و�ملقيمني  للمو�طنني  ن��ق��دم  و�أن  �قتنائها  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  وت��وج��ي��ه 
�مل�شرق  �لوجه  تعك�س  فر�شة  �ملنا�شبة  ه��ذه  �أن  كما  و�ال�شتمتاع  �مل�شاهدة 
�ملت�شاعدة  و�لتنمية  �ملتالحقة  �لتطور�ت  خالل  من  لالإمار�ت  و�ملتجدد 

�لتي �شهدتها يف �ل�شنو�ت �الأخرية ».
بقية  م��ع  تتكامل  �ل��ع��رب��ي  �خل��ي��ل  جل��م��ال  عجمان  بطولة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
و�ل�شارقة  ودب��ي  ظبي  �أب��و  �إم���ار�ت  يف  تقام  و�لتي  لها  �مل�شابهة  �لبطوالت 
و�لفجرية و�أن �أي �إجناز يتحقق يف هذه �لبطوالت يرفع ��شم دولة �الإمار�ت 
يف هذه �مل�شابقات على �مل�شتوى �خلارجي ال�شيما و�أن مثل هذه �لريا�شة 

�أخذت تت�شع يف �أنحاء �لعامل.
ن�شختها  يف  �لبطولة  هذه  �إن  قال   .. �لبطولة  لهذه  �شموه  توقعات  وعن 
ب�شبب  تاأكيد  بكل  �ملا�شية  �مل�شابقات  م��ن  �أق���وى  �شتكون  ع�شرة  �لثامنة 
تر�كم �خلرب�ت لدى �مل�شاركني وملا نتوقعه من م�شاركات جديدة خليول 
�شتح�شر الأول مرة بعد �ل�شمعة �لطيبة �لتي حتققت للبطولة يف �لدولة 
.. م�شري� �إىل �ال�شتعد�د �جليد للخيول من خالل م�شاركتها يف بطوالت 

عاملية خارجية و�كت�شابها �ملزيد من �لتدريب و�الإعد�د.
طيب  لهم  متمنيا   .. �الإم����ارة  ب�شيوف  عجمان  عهد  ويل  �شمو  ورح���ب 
�الإقامة وق�شاء �أف�شل �الأوقات يف ربوع عجمان .. كما تقدم بال�شكر لكل 
�لرئي�شيون على  �لرعاة  �لبطولة ويف مقدمتهم  �لذين وقفو� خلف هذه 
م�شاركتهم وجهودهم �لتي �أثمرت معنا جناحات نعتز بها كما نثمن عطاء 
و�ل�شورة  بالكلمة  تتو�جد  ظلت  �لتي  �الإع���الم  و�أج��ه��زة  �ملحلية  �ل��دو�ئ��ر 
..م�شيد� بالدور �لفعال الأندية �لفرو�شية و�للجنة �ملنظمة على جهودها 
متمنيا  �لبطولة  بهذه  لال�شتمتاع  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  �مل��ق��درة..د�ع��ي��ا 

�لتوفيق و�لنجاح للجميع.
جهودها  على  �ملنظمة  و�للجنة  �لفرو�شية  الأندية  بال�شكر  �شموه  وتقدم 
�ملقدرة ولو�شائل �الإعالم �ملختلفة وجلميع من �شاهم يف �إجناح �نطالقة 

و�لنجاح  �لتوفيق  �مل�شاركني  جلميع  متمنيا   .. �لريا�شية  �لتظاهرة  هذه 
�أ�شعد �الأوقات و�أجملها مع فعاليات  ول�شيوفنا �الأعز�ء وللح�شور ق�شاء 
�ال�شتعد�د  “عام   -  2020 �ل��ع��رب��ي  �خل��ي��ل  جل��م��ال  ع��ج��م��ان  ب��ط��ول��ة 

للخم�شني«.
من جانبه �أكد خالد غامن مدير مربط عجمان مدير �لبطولة �أن �لن�شخة 
�ملنظمة  �للجنة  و�أن  �شتكون متميزة يف كل �شيء  �لثامنة ع�شرة للبطولة 
بالتنظيم  �خلا�شة  �لتفا�شيل  كل  و�أنهت  وحت�شري�تها  ترتيباتها  �أكملت 
حيث �أن �لبطولة حتظى بح�شور متميز من �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ وكبار 
�مل�شوؤولني ما يوؤكد على �ل�شمعة �لتي �أ�شبحت تتمتع بها عجمان يف جمال 

�لفرو�شية.
و�أو�شح �أن �للجنة �ملنظمة �لعليا �لتي مت ت�شكيلها برئا�شة حممد �حلربي 
�أكملت كل مر�حل عملها النطالقة �لبطولة و�لتنظيم �لفني ب�شكل دقيق 

ي�شهم يف �إجناح �حلدث.
وت�شم �للجنة �لعليا يف ع�شويتها .. خالد غامن �لعمريي مدير �لبطولة 
حممد رهفاز �ملن�شق �لتنفيذي و�لدكتور عمر ر�شا جل �لطبيب �لبيطري 
و حممد عرتي�س حممد و�أحمد عبد �حلميد غايل وغالم حممد �أع�شاء 
�ملهند�س  �ل��رف��اع��ي  وي��و���ش��ف  �ل��ر���ش��م��ي  �مل�شجل  ب��ي��رت  وب��ي��ج��و  �للجنة  يف 

�للوجي�شتي.
�ملحياوي  �لعتيبي وماجد عبد�هلل  �لتحكيم فت�شم فهد مطلق  �أما جلنة 
من  ف��رج  �إب��ر�ه��ي��م  و�إل��ي��ا���س  �ل�شعودية  م��ن  �ملقبل  �لعزيز  عبد  �هلل  وعبد 
خالد  وجا�شم  �ملجحم  �ملح�شن  عبد  و�شاري  �خلمي�س  وحممد  �لبحرين 

�مل�شباح من �لكويت.
عمرية  علي  ب��ن  عبد�لوهاب  �لدكتور  �لدكتور  �الن�شباط  جلنة  وت�شم 
�شوجيت  و�لدكتور  جل  ر�شا  عمر  و�لدكتور  �لولهازي  ه��ادي  بن  وقي�س 
�شوريا و�ن�شي و�لدكتور ممدوح ح�شن فوؤ�د و�لدكتور هيثم بابكر طيفور 
وحاكم �ل�شاحة وليد �حلد�دي وم�شرف �ل�شاحة بر�ديربجماين ونور �هلل 

�شعد�هلل ومن�شور حممد وحممد ر��شد �شياء �لدين.

انطالق مناف�سات بط�لة عجمان جلمال اخليل العربي 2020

•• اأبوظبي -وام:

�شالم  ج��ر�ن��د  �أب��وظ��ب��ي  جل���والت  �ملنظمة  �للجنة  �أع��ل��ن��ت 
للجوجيت�شو �أن 65 دولة �شجلت حتى �الآن للم�شاركة يف 
جولة �أبوظبي �لتي تقام خالل �لفرتة من 16 - 18 يناير 
�لريا�شي،  ز�يد  �أرينا مبدينة  مبادلة  �جلاري على �شالة 
قار�ت  من خمتلف  و�أكادميية  ناديا   152 من  �أك��رث  و�أن 
�لعامل �أنهو� �إج��ر�ء�ت �لت�شجيل مع �الق��رت�ب من موعد 
�إغالق باب �لت�شجيل نهائيا، وال �شيما يف ظل �الإقبال غري 

�مل�شبوق على �مل�شاركة يف هذ� �حلدث �لكبري.
�أبوظبي جر�ند �شالم  و�أكد طارق �لبحري مدير جوالت 
�لفئات  لبع�س  �لت�شجيل  باب  �إغالق  �أنه مت  للجوجيت�شو 
�لتي ��شتوفت �الأعد�د �ملطلوبة بل وجتاوزت �مل�شتهدفات، 
�ملو�شم  ب��د�ي��ة  م��ن  �الأب��ي�����س  �حل���ز�م  فئة  ��شتبعاد  ب��رغ��م 
�لنهائي  �الإغ��الق  تف�شلنا عن  باتت  �شاعات  و�أن  �حل��ايل، 
ل��ب��اب �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ب��ك��ل �ل��ف��ئ��ات ق��ب��ل م��ن��ت�����ش��ف ل��ي��ل غد� 

�خلمي�س.
باالإمار�ت  �جلوجيت�شو  و�أك��ادمي��ي��ات  �أن��دي��ة  �أن  و�أو���ش��ح 
�شت�شارك  �لوطنية  �ملنتخبات  والع��ب��ات  الع��ب��ي  ومعظم 
بكثافة يف تلك �جلولة، و�أن �أكادميية نادي �لوحدة حتظى 
حتى �الآن باأكرب عدد من �لالعبني و�لالعبات �مل�شجلني 
54 العبة،  ب��و�ق��ع  128 الع��ب��ا والع��ب��ة  ب���  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
و74 الع��ب��ا، وب��ع��ده��ا �أك��ادمي��ي��ة ك��وم��ان��دو ج���روب ب��� 78 

70 العبا  �أكادميي” ب�  �ن تي  “�أي �ف  العبا والعبة، ثم 
 60 ب�  و�لعني  67 العبا والعبة،  ب�  والعبة، ثم �جلزيرة 
العبا والعبة، ثم نادي �ل�شارقة للدفاع عن �لنف�س ب� 36 
34 العبا والعبة، وباملز �شبورت  العبا والعبة، و�لظفرة 

�أكادميي ب� 32 العبا والعبة.
�أكدو� م�شاركتهم  �أعد�د �لالعبني �لذين  �إجمايل  �أما عن 
321 الع��ب��ا من  �الآن  ف��ه��م ح��ت��ى  �الإم�������ار�ت  م���ن دول����ة 
�الإم����ار�ت، وم��ن �ل��رب�زي��ل 205 العبني والع��ب��ات، و50 
و20  �ي���ر�ن،  من  و35  رو�شيا،  من  و45  كولومبيا،  من 
و16  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�شر  جمهورية  م��ن  و17  �الأردن،  م��ن 
من  متباينة  �أق��ل  و�أع��د�د  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  من 
�ملتحدة  و�ململكة  و�لبحرين  وفرن�شا  كاز�خ�شتان  من  كل 
و�شوريا و�ل�شلفادور، و�أجنوال و�أمريكا و�لفلبني و�شلطنة 
و�إيطاليا  وكاز�خ�شتان  و�ملغرب  و�أ�شبانيا  و�أ�شرت�ليا  عمان 
و�أوكر�نيا  وفنلند�  و�ليمن  و�جلز�ئر  و�ل�شويد  و�لكويت 
و�ليابان  و�لربتغال وبولند� وفل�شطني وباك�شتان ولبنان 
وطاجيك�شتان  و�أوزب��ك�����ش��ت��ان  و�أمل���ان���ي���ا  و�ل��ه��ن��د  و�ل���ع���ر�ق 
و�شوي�شر� وكوريا �جلنوبية و�لرنويج ونيزرالند و�أيرلند� 
و�أن��دون��ي�����ش��ي��ا و�ل���دمن���ارك وك��ن��د� و�ل��ك��ام��ريون وبلجيكا 
و�شربيا  وتون�س  وتركمان�شتان  و�أوروج���و�ي  وبيالرو�شيا 
وكمبوديا  و�الإك���و�دور  ك��وجن  وه��وجن  ومولدوفا  ورومانيا 

وبلغاريا و�أرمينيا و�الأرجنتني.
�ل��ه��ا���ش��م��ي رئي�س  ���ش��ع��ادة ع��ب��د�مل��ن��ع��م  �أن  �ل��ب��ح��ري  و�أك����د 

لرئي�س  �الأول  �لنائب  و�الآ���ش��ي��وي  �الإم��ار�ت��ي  �الإحت��ادي��ن 
�الحتاد �لدويل يتابع عن كثب �لتفا�شيل كافة لال�شتعد�د 
�شيتم تطبيق منظومة  و�أنه  �ملهمة،  لتنظيم تلك �جلولة 
بطولة  يف  جتريبها  مت  �لتي  �جلديدة  و�للو�ئح  �لقو�نني 
ملكة �لب�شاط بجولة ريو دي جانريو بعد جناحها وقيا�س 
م��ع��دالت ت��اأث��ريه��ا �الإي��ج��اب��ي على ت��وف��ري �الإث����ارة و�ملتعة 
�الأحزمة  ن��ز�الت  ف�شتطبق على  عليه  وبناء  �ل��ن��ز�الت،  يف 
�لبنف�شجي و�لبني و�الأ�شود باالإ�شافة �إىل نز�الت “ ملكة 
�إىل  تتحول  و  �شتلغى  �الأف�شليات  �أن  حيث   ، �لب�شاط” 
�إىل  �للجوء  �شيتم  �لنقاط،  يف  �لتعادل  حالة  ،ويف  نقاط 
منح دقيقة وقتا �إ�شافيا لكال �لالعبني، ويف حالة �نتهاء 
�لالعب  يفوز  �أي�شا  بالتعادل  و�الإ�شايف  �الأ�شلي  �لوقتني 
�حلا�شل على �أخر نقاط باعتباره �شاحب �آخر حماوالت 

للفوز.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه �أك����د رودري���ج���و ف��ال��ريي��و �ل�����ش��ك��رت��ري �لفني 
�شهد  �الأخ��ري  �الأ�شبوع  �أن  �شالم  �أبوظبي جر�ند  جل��والت 
كثافة كبرية يف �الإقبال على �لت�شجيل، من خالل �ملوقع 
كثافة  �أي�شا  ز�دت  كما  بالبطولة،  �خل��ا���س  �الإل��ك��رتوين 
�الإمار�تية  و�الأك��ادمي��ي��ات  �الأن��دي��ة  جانب  م��ن  �لت�شجيل 
�ملحلية، و�أن قيمة جو�ئز ن�شخة �أبوظبي ت�شل �إىل 225 
�مل�شتهدفة  �الأح���زم���ة  و�أن  �ل��ف��ئ��ات،  ملختلف  دوالر  �أل����ف 
و�لبني  و�لبنف�شجي  �الأزرق  هي  بامل�شاركة  لها  و�مل�شموح 
�إىل  م�شري�   .. و�الأ���ش��ات��ذة  و�لبالغني  للنا�شئني  و�الأ���ش��ود، 

�أنه مت �ال�شتمر�ر يف ��شتبعاد �حلز�م �الأبي�س “ �ملبتدئني” 
كما هو �ملتبع من بد�ية �ملو�شم �حلايل يف جوالت طوكيو 
ولو�س �أجنلو�س وريو دي جانريو، من �أجل �الرتقاء بقوة 
�الإم��ار�ت لتحقيق  �أم��ام العبي  �لفر�شة  و�إتاحة  �ملناف�شة، 
�لدولية من  و�كت�شاب �خل��رب�ت  �ال�شتفادة  �أكرب قدر من 

�ملد�ر�س �ملختلفة.
وذكر �أن �ملر�حل �لعمرية �مل�شتهدفة للم�شاركة يف �لبطولة 
هي �لنا�شئني من مو�ليد 2003، و 2004 للحز�م �أزرق 
 2002 مو�ليد  تبد�أ من  �لبالغني  فئة  و�أن  وبنات،  بنني 
فما قبلها لالأحزمة �الأزرق و�لبنف�شجي و�لبني و�الأ�شود، 
وما   1990 مو�ليد  م��ن   1 �الأ���ش��ات��ذة  فئة  ت�شارك  فيما 
و�الأ�شود،  و�لبني  و�لبنف�شجي  �الأزرق  �أح��زم��ة  يف  قبلها 
بنف�س  قبلها  وم��ا   1984 مو�ليد  من   2 �الأ�شاتذة  وفئة 
على  فقط  �شتقت�شر  �ل�شيد�ت  مناف�شات  و�أن  �الح��زم��ة، 

�لنا�شئات و�لبالغات.
�شتبد�أ  �أن���ه  �أو���ش��ح   .. للبطولة  �ل��زم��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  وع��ن 
وتخ�ش�س   ، يناير   16 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  �ملناف�شات 
�لنا�شئني بنني وبنات، فيما �شتبد�أ  للحز�م �الأزرق يف فئة 
يناير”   17 �مل��و�ف��ق  “�جلمعة  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  مناف�شات 
حز�م  و���ش��ي��د�ت  رج��ال  و�الأ���ش��ات��ذة  للبالغني  و�شتخ�ش�س 
للبالغني   18 �مل���و�ف���ق  �ل�����ش��ب��ت  ي����وم  ت���ق���ام  ف��ي��م��ا  �أزرق، 
و�أن  و�الأ���ش��ود،  و�لبني  �لبنف�شجي  �الأحزمة  يف  و�ال�شاتذة 
م��ر�ح��ل قبل  ع��دة  �شتقام على  �لر�شمية  �ل���وزن  �إج����ر�ء�ت 

�مل�شاركة بيوم �أو يف �شباح يوم �ملناف�شات حتى تتاح للجميع 
ب�شهولة، وذلك وفق جدول زمني معلن عنه وحتت �إ�شر�ف 
جلنة �حلكام �لتي مت �ختيارها بعناية من �أف�شل �ملحكمني 

و�ملحكمات �ملعتمدين دوليا.
عامليا  و�مل�شنفني  �مل�شاهري  لالعبني  �الأ�شماء  �أب��رز  وع��ن 
�لذين �أكدو� ح�شورهم وقامو� بالت�شجيل .. �أ�شار فالرييو 
بالت�شجيل  قامو�  �ملعروفني  �الأب��ط��ال  من  �لكثري  �أن  �إىل 
باتي�شتا،  ودييجو  ر�أ�شهم هياجو جورج،  وعلى  �الآن،  حتى 
و�ي�����ز�ك دودي���رل���ني، وج����و�و ب��ات��ي�����ش��ت��ا، و�إي��ل��ت��ون �شيلفا، 
�أنا  م��ن  ك��ل  �مل��ع��روف��ات  �لبطالت  وم��ن  �شيلفا،  وجاك�شون 
رودريجيز، ولويز� مونتريو، وماي�شا با�شتو�س .. الفتا �إىل 
�أنه يتوقع �ملزيد من �الأبطال و�لبطالت يف �الأيام �ملقبلة 

وحتى موعد �إغالق باب �لت�شجيل.
�أنه  �أب��رز �مل�شتجد�ت يف ن�شخة يناير �جل��اري  و�أ�شاف من 
�لب�شاط”  وبعد جناح �لن�شخة �الأوىل من بطولة” ملكة 
تقام  �أن  تقرر  ل��ل��وزن �خلفيف  ج��ان��ريو  ري��و دي  يف جولة 
�لن�شخة �لثانية لنف�س �لبطولة يف �أبوظبي يوم 17 يناير 
على هام�س �لن�شخة �حلالية، ولكنها �شتخ�ش�س لبطالت 
�لوزن �لثقيل، حيث مت �التفاق مع 6 من �أ�شاطري �للعبة 
ومارتينا  جي�شيز،  دي  ناتايل  هن  �ملناف�شات  يف  للم�شاركة 
لينيا، وجابريل بي�شانها، وكيند�ل ري�شينج، باالإ�شافة �إىل 
جو�ئز  و�شتتجاوز  ك��وك،  و�شامانتا  �شيلفا  تامار�  من  كل 

بطولة ملكة �لب�شاط 40 �ألف دوالر �أمريكي.

•• ال�صارقة - وام

�مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  �أدو�ت  �لتدريبية  �لريا�شي دورته  �ل�شارقة   �ختتم جمل�س 
�لريا�شي “�لتخطيط بال�شيناريو” و�لتي نظمت يومي 5 و 6 يناير �جلاري يف 

نادي �شباط �شرطة �ل�شارقة .
جاء ذلك بح�شور �شعادة عي�شى هالل �حلز�مي �الأمني �لعام للمجل�س وم�شاركة 
25 منت�شبا من روؤ�شاء و�أع�شاء جمال�س �الإد�ر�ت و�ملدر�ء �لتنفيذيني ومديري 
يف  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �الإ�شرت�تيجي  �لتخطيط  وم�شوؤويل  باملجل�س  �الد�ر�ت 
�الأندية �لريا�شية ال�شتكمال ع�شرة �شاعات تدريبية تنوعت بني �أ�شلوب �لنقا�س 
و�حلو�ر و�أ�شلوب �للعب و�أ�شلوب �ملحا�شرة لبع�س �ملفاهيم و�ملعارف �الأ�شا�شية 

ودر��شة �حلالة و�أ�شلوب �لتقييم من خالل �لتكليفات و�ملهام.
و ق���ال �حل���ز�م���ي: دور�ت ب��رن��ام��ج مت��ك��ني �ل��ق��ي��اد�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة وف���ق �خلطة 
�ل�شمو  �شاحب  من  �ل��الحم��دود  و�لدعم  و�الهتمام  للمجل�س  �الإ�شرت�تيجية 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة 
ونائب حاكم  �لقا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  بن حممد  �شلطان  �ل�شيخ  و�شمو 

�ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ومتابعة من �ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي 
رئي�س �ملجل�س.

�ملرحلة  خ��الل  للم�شاركني  بالن�شبة  مهمة  قيمة  �ل���دورة  ه��ذه  متثل  و�أ���ش��اف: 
ت��ن��اول��ت ج��و�ن��ب مهمة ومو��شيع حيوية  �ل��ع��ام �جل��دي��د حيث  وم��ع  �ل��ق��ادم��ة 
جمال  على  تنعك�س  ك��ب��رية  ف��و�ئ��د  و�شكلت  ومعلوماتهم  خ��رب�ت��ه��م  م��ن  ت��زي��د 
�لعمل �لريا�شي و�الإد�ري و�الإ�شر�يف وتعترب �إ�شافة جديدة للتخطيط ملختلف 

�مل�شاريع و�ملبادر�ت وفق �ملو��شيع �لتي تناولتها.
حا�شر �لدكتور موفق �لزيات خالل �لدورة على عدد من �ملو��شيع منها مدخل 
عام ال�شت�شر�ف �مل�شتقبل وح�شر �لتوجهات �لعاملية �لكربى و�ملتغري�ت �ملعززة 
و�لفرق  �مل�شت�شرفون  وخ�شائ�س  �ال�شت�شر�ف  ،و�أهمية  �مل�شتقبل  ال�شت�شر�ف 
وحت�شري�ت   2020 و�ل��ع��ام  و�ال���ش��ت�����ش��ر�ف  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط  ب��ي��ت 
تطلعات  لتحقيق  �مل�شتقبلي  �ال�شت�شر�ف  ودور  �لوحدة  عام من   50 ل  �لدولة 
تطبيقية  عملية  وح��ال��ة  �مل�شتقبل  ال�شت�شر�ف  عامة  خطة  وت�شميم  �ل��دول��ة 
لبناء �ل�شيناريو �ال�شت�شر�يف ونقا�س مفتوح حول م�شتقبل �لريا�شة وحالها يف 

�خلم�شني �شنة �لقادمة

ليكون �ملتدرب قادر� على حتديث وتنمية �ملعارف �ملتعلقة با�شت�شر�ف �مل�شتقبل 
ون�شاأته و�أهد�ف عملية �ال�شت�شر�ف و�الطالع على �لتوجهات �لكربى �لعاملية 
عموما و�ملتعلقة بالقطاع �لريا�شي ب�شكل خا�س وتطبيق �أحد �أدو�ت ��شت�شر�ف 
عملية  وم���ر�ح���ل  ب��ال�����ش��ي��ن��اري��و  �لتخطيط  خ��ط��و�ت  �أب����رز  وحت��دي��د  �مل�شتقبل 
للبدء  �لالزمة  �الأ�شا�شية  �ملعارف  �مل�شاركني من  �الأ�شا�شية ومتكني  �لتخطيط 
بالتخطيط ال�شت�شر�ف �مل�شتقبل بالقطاع �لريا�شي وبناء خطة عمل ال�شت�شر�ف 
�مل�شتقبل بالتعاون مع �ل�شركاء و�لفئات �ملعنية وتعزيز مهار�ت �لبحث �ملعريف 
�ملتعلق باال�شت�شر�ف مما ي�شاهم يف �حل�شول على �لعديد من �لقدر�ت �ملعرفية 
�ل�شلوكية  و�لقدر�ت  �مل�شتقبل  با�شت�شر�ف  تتعلق  �لتي  �ملعرفية  �ملهار�ت  وزي��ادة 
�مل�شتقبل وت�شميم خطة عمل  ��شت�شر�ف  �لبيني عند عمليات  �لتفاعل  وزي��ادة 
بالقطاع  �لعمل  م�شتقبل  �إليه  �شيوؤول  ملا  �الأفكار  وزي��ادة  �مل�شتقبل  ال�شت�شر�ف 

�لريا�شي و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
�مل�شاركة  �شهاد�ت  بت�شليم  �حلز�مي  عي�شى هالل  �شعادة  قام  �ل��دورة  نهاية  ويف 
�مل�شاركة يف  �لريا�شي على  �ل�شارقة  بال�شكر ملجل�س  �لذين تقدمو�  للمنت�شبني 

�لدورة �لقيمة و�أهميتها بالن�شبة لهم.

و152 اأكادميية توؤكد م�ساركتها يف جولة اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو دولة   65

 تطبيق منظ�مة ل�ائح جديدة حل�سم النزالت يف مناف�سات البنف�سجي والبني والأ�س�د وملكة الب�ساط 
قوي لكوماندو جروب واجلزيرة والعني وال�سارقة وظهور  البطولة  يف  الوحدة  ميثلون  لعبا   128

»ال�سارقة الريا�سي« يختتم دورة اأدوات ا�ست�سراف 
امل�ستقبل الريا�سي التخطيط بال�سيناري�

مدد �ل�شائق �لهولندي ماك�س فر�شتابن عقده مع رد بول حتى نهاية 2023 
وقدر�ته  �ل�شابق   1 فورموال  بطل  �لفريق  ثقته يف  على  و��شحة  يف عالمة 

و�شر�كته مع هوند�.
وبهذ� �العالن �شمن فريقان من �أكرب ثالثة فرق يف �لبطولة بقاء �ملو�هب 
�أن  �الأول  كانون  دي�شمرب-  ف��ري�ري يف  �أعلن  �أن  بعد  �ل��و�ع��دة لفرتة طويلة 

�شارل لوكلري �شيبقى حتى 2024.
�ل�شر�كة  بتمديد  ت�شعني  ال  “�ل�شعادة  بيان  يف  عاما(   22( فر�شتابن  وق��ال 
و�أ�شعر   1 �لفر�شة يف فورموال  رد بول وثق بقدر�تي ومنحني  �لفريق.  مع 

بامتنان كبري لذلك«.
وتابع “على مد�ر �شنو�ت توطدت �لعالقة مع �لفريق وعالوة على �ل�شغف 

هذه  مع  بالعمل  �أ�شتمتع  فاإنني  �حللبات  على  و�الأد�ء  فرد  كل  يبديه  �ل��ذي 
�ملجموعة �لر�ئعة.

�أ�شعر  �شهر�   12 �آخ��ر  يف  حققناه  �ل��ذي  و�لتقدم  هوند�  مع  �ل�شر�كة  »بعد 
بحما�س �أكرب وثقة �أكرث يف قدرتنا على حتقيق �لفوز �شويا.. �أرغب يف �لفوز 

مع رد بول وهدفنا �ملناف�شة على لقب بطولة �لعامل«.
و�حتل رد بول �ملركز �لثالث �لعام �ملا�شي يف �أول مو�شم لل�شر�كة �جلديدة مع 
هوند� و�لتي �أثبتت جناحا فوريا بعد �خفاق �ل�شانع �لياباين مع مكالرين.

وكان فر�شتابن �الأف�شل يف �لبطولة بعد ثنائي مر�شيد�س لوي�س هاميلتون 
وفالتريي بوتا�س.

و�شترتكز �ل�شائعات �الآن �أكرث على هاميلتون بطل �لعامل �شت مر�ت �لذي 

ينتهي عقده يف نهاية هذ� �لعام وعلى م�شتقبل �شيبا�شتيان فيتل بطل �لعامل 
�أربع مر�ت وزميل لوكلري.

�إجماال  �شباقات  بثمانية  2019. وفاز  �شباقات يف  وفاز فر�شتابن يف ثالثة 
يف فورموال 1 على مد�ر م�شريته ويتوقع له خرب�ء �أن يكون �لبطل �لقادم 

للبطولة.
وربطت تقارير �ل�شائق �لهولندي، �لذي �أ�شبح يف 2016 �أ�شغر �شائق على 
�أو  �إىل ف��ري�ري  �الط��الق يفوز ب�شباق يف تاريخ �لبطولة، باحتمال �النتقال 

مر�شيد�س.
�الإيطايل  �لفريق  �تهم  �أن  بعد  ف��ري�ري  مع  بفر�شه  �أ�شر  قد  يكون  ورمب��ا 
يف  �مل�شوؤولني  ��شتياء  �أث���ارت  تعليقات  يف  �ملا�شي  �ملو�شم  �مل��ح��رك  يف  بالغ�س 

مار�نيلو.
وينتظر مر�شيد�س، �لذي ينتهي عقد �شائقه بوتا�س �أي�شا يف نهاية 2020، 
م��ع رئي�س  و�أج���رى مباحثات  �ل��ي��وم  35 عاما  �أك��م��ل  �ل��ذي  ق��ر�ر هاميلتون 

فري�ري ب�شاأن خطوته �لقادمة.
و�شتدخل فورموال 1 حقبة جديدة يف 2021 مع وجود تغيري�ت كبرية يف 
�لقو�عد تاأمل من خاللها ليربتي ميديا مالكة �حلقوق �لتجارية �أن ت�شبح 

�ملناف�شة �أكرث تكافوؤ�.
وقال كري�شتيان هورنر رئي�س رد بول “مع �لتحدي �لقادم �ملتمثل يف تغيري 
يوؤمن حقا  �ن��ه  كما  �لفريق  يف  ج��د�رت��ه  ماك�س  �أثبت   ..  2021 يف  �للو�ئح 

ب�شر�كتنا مع هوند� وي�شعدنا �أن نو��شل �لتعاون معه«.

رد ب�ل يربط فر�ستابن لأربع �سن�ات قادمة 

وفاة الالعب ال�سع�دي ال�سابق 
خمي�س الع�يران

عن  �لعوير�ن  �شابقا خمي�س  �لقدم  لكرة  �ل�شعودي  �ملنتخب  و�شط  تويف العب 
�الحتاد �ل�شعودي للعبة. نعاه  ما  بح�شب  �ملر�س  مع  معاناة  بعد  عاما   46

�لهالل و�الحتاد  �مل�شحل بالعب  يا�شر  رئي�شه  تعزية  �ل�شعودي  ون�شر �الحت��اد 
�لريا�شي بفقد�ن العب كان مثاال  �لتعازي للو�شط  “�أقدم  �ل�شابق، جاء فيها 
و�الأخالقي، وم�شاهما  �لفني  و�لتميز  و�الن�شباط  و�لتفاين  ر�ئعا لالخال�س 

يف عدد من �الإجناز�ت �لريا�شية للمنتخبات �لوطنية«.
كما ك�شف عن تلقي برقية عز�ء من رئي�س �الحتاد �الآ�شيوي �ل�شيخ �لبحريني 

�شلمان بن �بر�هيم �آل خليفة.
تعر�شه  بعد  �لطبية  فهد  �مللك  مدينة  يف  جلر�حة  خ�شع  قد  �لعوير�ن  وك��ان 

لوعكة �شحية دخل على �إثرها �مل�شت�شفى قبل عام.
وحمل �لعوير�ن �ألو�ن �ملنتخب �ل�شعودي يف �أكرث من مئة مبار�ة دولية فتّوج 
 1998 1996، وكان �شمن ت�شكيلة �الخ�شر يف مونديايل  �آ�شيا  بلقب كاأ�س 
و2002. وكتب �لهالل يف ح�شابه على موقع تويرت “نعى جمل�س �إد�رة نادي 
�لهالل العب فريق �لهالل �الول لكرة �لقدم و�ملنتخب �ل�شعودي �شابقا خمي�س 
عليه  ي�شلى  و�شوف  به،  �أمّل  بعد مر�س  �هلل  �ىل رحمة  �نتقل  �ل��ذي  �لعوير�ن 
بعد �شالة ع�شر �ليوم يف م�شجد �لبو�ردي بالريا�س«. بدوره، نعى �حتاد جدة 
�أل��و�ن��ه بني  د�ف��ع عن  �ل��ذي  �ل�شابق  �أمن��ار بن عبد�هلل �حلائلي العبه  برئا�شة 

2001 و2007 “�شائال �ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��شع رحمته...«.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

مناف�شات  م��ن  �الأول  �ل��ي��وم  �شجل 
وجري  �شاهني  ج��ري  لفئات  �لعامة 
�شمن  وقرمو�شة  ج��ري  وب��ي��ور  تبع 
بال�شقور  ل��ل�����ش��ي��د  ف�����ز�ع  ب��ط��ول��ة 
“�لتلو�ح �لرئي�شية”، �لتي ينظمها 
م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د الإحياء 
�ل��روي��ة بدبي،  �ل���رت�ث، يف منطقة 
 272 م�شاركة  م��ع  ق��وي��ا  ح�����ش��ور� 
ط������ري� ت���ن���اف�������ش���و� ع���ل���ى م�������د�ر 6 
�لنتائج و�ل�شد�رة  �أ�شو�ط، وجاءت 

متنوعة يف جميع �الأ�شو�ط.
لفئة  للعامة  �الأول  �ل�شوط  و�شهد 
جري �شاهني فرخ للرموز، م�شاركة 
“كفو”  �لطري  وجنح  ط��ري�،   17
�شامل  ب���ط���ي  خ���ل���ف���ان  �هلل  ل���ع���ب���د 
�الأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��وز  يف  �لقبي�شي 
 17.364 ق������دره  زم���ن���ا  و����ش���ج���ل 
ثانية، وجاء يف �ملركز �لثاين �لطري 
خلفان  ب��ط��ي  م��ل��ك  “�ل�شميمي” 
زمنا  و�شجل  �لقبي�شي  �شامل  بطي 
جاء  فيما  ثانية،   17.695 ق��دره 
يف �ملركز �لثالث “�الأبجر” لر��شد 
�ملن�شوري  ���ش��رود  ب��ن  ع��ل��ي  �شعيد 
 17.923 ق������دره  زم���ن���ا  و����ش���ج���ل 

ثانية.
“م�شكور” مالكه  �ل��ط��ري  و�أه���دى 
�لقبي�شي  �شامل  بطي  خلفان  بطي 
�لرئي�شي  �ل��ث��اين  �ل�شوط  ���ش��د�رة 
ل��ف��ئ��ة ج���ري ���ش��اه��ني ف����رخ، و�ل����ذي 

�شارك فيه 63 طري�، و�شجل زمنا 
17.766 ث��ان��ي��ة، وج���اء يف  ق���دره 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين �ح��م��د حممد �شامل 
�لطري  ع����رب  �ل�������ش���ب���و����ش���ي  ���ش��ع��ي��د 
قدره  زمنا  و�شجل   ،”400 “��س 
ج���اء يف  ف��ي��م��ا  ث��ان��ي��ة،   18.126
علي  �شلطان  رو�شة  �لثالث  �ملركز 
�لطري  ع�����رب  �مل������زروع������ي  �مل�����ه�����رى 
قدره  زم��ن��ا  و���ش��ج��ل��ت  “�شريط” 

ثانية.  18.128
وت�����ش��در حم��م��د ���ش��ع��ي��د ع��ب��د �هلل 
�الأول  �مل��رك��ز  �مل��ن�����ش��وري  حبي�شي 
�شاهني  جري  لفئة  �لثالث  لل�شوط 
ف�����رخ ن����ق����دي، �ل������ذي �����ش����ارك فيه 
عرب  �ل�شد�رة  وجاءت  طري�،   78
زمنا  م�����ش��ج��ال   ”27 “�م  �ل��ط��ري 
19.962 ث��ان��ي��ة، وج���اء يف  ق���دره 
�ملركز �لثاين نو�ف حممد عبد �هلل 
�ملطرو�شي عرب �لطري “��س 93” 
 19.991 ق�����دره  زم���ن���ا  م�����ش��ج��ال 
�شيف  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  ويف  ث��ان��ي��ة، 
خ��ل��ي��ف��ة ع��ب��ي��د ���ش��ي��ف �ل��ك��ت��ب��ي عرب 
�لطري “مطور” و�شجل زمنا قدره 

ثانية.  20.082
�أم�����ا �ل�������ش���وط �ل����ر�ب����ع ل��ف��ئ��ة جري 
���ش��اه��ني ج��رن��ا���س ل��ل��رم��وز، و�لذي 
18 ط����ري�، ف��ق��د فاز  ����ش���ارك ف��ي��ه 
باملركز �الأول حمد�ن مبارك نا�شر 
�شاملني �ملن�شوري عرب �لطري “جي 
زمنا قدره 17.507  2” و�شجل 
�لثاين  �مل����رك����ز  يف  وج������اء  ث���ان���ي���ة، 

�لطري  ع��رب  �ملحمود  حممد  ه���ز�ع 
ق���دره  زم���ن���ا  و���ش��ج��ل  “�لذيب”، 
حميد  ون���ال  ث��ان��ي��ة،   17.561“
ر��شد �ملن�شوري �ملركز �لثالث عرب 
زمنا  و���ش��ج��ل  “عا�شي”  �ل���ط���ري 

قدره 17.679 ثانية.
قمة  “يا�س”  �ل����ط����ري  وت���������ش����در 
لفئة  �لرئي�شي  �خل��ام�����س  �ل�����ش��وط 
ج�����ري ����ش���اه���ني ج����رن����ا�����س، �ل�����ذي 
����ش���ارك ف��ي��ه��ا 45 ط����ري�، و�أه����دى 
�شايف  �ل  مذكر  نا�شر  خالد  مالكه 
�شجل  بعدما  �ل�����ش��د�رة  �ل��ه��اج��ري 
زمنا قدره 19.070 ثانية، وجاء 
�لثاين  �مل���رك���ز  �مل��ت�����ش��اب��ق يف  ن��ف�����س 
و�شجل  “عفريت”  �ل���ط���ري  ع���رب 
زمنا قدره 19.089 ثانية، وجاء 
�شامل علي �ملهري علي �ملزروعي يف 
�ملركز �لثالث عرب �لطري “281” 
 19.138 ق������دره  زم���ن���ا  و����ش���ج���ل 

ثانية.
باملركز  ج��اب��ر  �شعيد  ح��م��د�ن  وف���از 
يف  �ل�������ش���اد����س  �ل�������ش���وط  يف  �الأول 
نقدي،  جرنا�س  �شاهني  ج��ري  فئة 
51 ط����ري�،  �����ش����ارك ف���ي���ه  و�ل�������ذي 
وجاءت �ل�شد�رة عرب �لطري “��س 
 18.964 قدره  زمنا  4” و�شجل 
ثانية، وجاء يف �ملركز �لثاين حمد�ن 
بوحميد  �مل��ا���س  عي�شى  م�شطفى 
عرب �لطري “زلز�ل”، و�شجل زمنا 
�ملركز  ثانية، ويف   19.372 قدره 
�لثالث جاء ر��شد م�شطفى عي�شى 
�ملا�س بوحميد، عرب �لطري “برق” 
 19.443 ق������دره  زم���ن���ا  و����ش���ج���ل 

ثانية. 
من جانبه �أكد دميثان بن �شويد�ن، 
لل�شيد  فز�ع  رئي�س جلنة بطوالت 
بال�شقور �لتلو�ح �أن �الأجو�ء خالل 
�لعامة  من  �الأول  �ليوم  مناف�شات 

�لغيوم  وج���ود  م��ع  ور�ئ��ع��ة  مثالية 
يف �ل�شماء على عك�س عندما تكون 
�لطيور  ت�شاعد  رمب���ا  ري���اح  ه��ن��اك 
يف �ل�����ش��رع��ة ول��ك��ن �الأج�����و�ء كانت 
غ��ائ��م��ة ويف ه���ذه �حل��ال��ة ال توجد 
�لطري  وهنا  �لطيور  ت�شاعد  ري��اح 

�الأف�شل هو من يفوز بال�شباق.
�مل�شاركني كبرية  �أع��د�د  �أن  و�أ�شاف 
وكانت �مل�شاركة يف �ل�شابق باأي طري 
ولكن �الآن هناك جتهيز للبطوالت 
�لطري  �إال  ي�������ش���ارك  ال  وب���ال���ت���ايل 
ف����ق����ط، وه�����و م����ا يجعل  �جل����اه����ز 
جميع  ب��ني  للغاية  ق��وي��ة  �ملناف�شة 
�ل�������ش���ق���اري���ن، و�ل����ف����رق �جل���دي���دة 
�إال  �مل��ي��د�ن م��ا ه��ي  �لتي ظهرت يف 
فريقا  �شكلو�  �ملالك  جمموعة من 
ب��اأ���ش��م��ائ��ه��م وج��م��ع��و� ط��ي��وره��م يف 

�لبطولة.
�خلليجية  ب��ط��ول��ة  �أن  �إىل  ون�����وه 

�ملتوقع  وم����ن  م��ن��ف�����ش��ل��ة  ���ش��ت��ك��ون 
�لعام  ه��ذ�  �لن�شخة  يف  ي�����ش��ارك  �أن 
�لطيور نظر� الأن  رقم قيا�شي من 
�ملنطقة  باتت معروفة يف  �لبطولة 

ولكل �أهل �خلليج.
�شد�رة م�شكور

�أع������رب ب��ط��ي خ��ل��ف��ان ب��ط��ي �شامل 
بال�شد�رة  �شعادته  ع��ن  �لقبي�شي 
ل���ل�������ش���وط �ل�����ث�����اين ع�����رب �ل���ط���ري 
على  �حل�شول  بجانب  “م�شكور” 
�الأول  �ل�����ش��وط  �ل���ث���اين يف  �مل���رك���ز 
وقال: جميع �لطيور كانت جاهزة 
خل��و���س �ل��ت��ح��دي و�مل��ن��اف�����ش��ة على 
كبري  بعدد  و�شاركنا  �الأوىل  �ملر�كز 
منها، و�لفوز باملركز �الأول مل يكن 
�شهال و�شط م�شاركة عدد كبري من 
�لطيور �لنخبة �لتي دخلت �مليد�ن 

بحثا عن �ملركز �الأول.
�ملو�شم  ه��ذ�  �ملناف�شات  �أن  و�أ���ش��اف 

�جلميع  وبات  �مل�شاركني  لكل  قوية 
ب��امل�����ش��اب��ق��ات وتدريب  ل��دي��ه خ���ربة 
�الأول  �مل���ق���ام  يف  وي��ه��م��ن��ا  �ل��ط��ي��ور 
وبالطبع  �لنخبة،  لبطولة  �لتاأهل 
�شن�شارك يف دوري �الإمار�ت لل�شيد 
خمتلفا  �شيكون  و�ل���ذي  بال�شقور 
ع��ن ك��ل �مل�شابقات الأن��ه حت��د كبري 
بني �جلميع يف كل �إمار�ت �لدولة. 

دعم كبري للريا�شات �لرت�ثية
�لكتبي  �شنه  ب��ن  ���ش��امل  عبيد  ق���ال 
�أح����������د �مل����������الك و�مل�����������ش�����ارك�����ني يف 
فز�ع  بطولة  يف  �أ���ش��ارك  �لبطولة: 
لل�شيد بال�شقور من بد�يتها ومن 
�لبطولة  ت��ط��ورت  ���ش��ن��و�ت ط��وي��ل��ة 
وهناك  ك���ب���ري�  م��ه��رج��ان��ا  وب���ات���ت 
�لرت�ثية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ك��ب��ري  دع����م 
�شمو  من  بال�شقور  �ل�شيد  خا�شة 
ويل عهد دبي وه��ذ� �الهتمام غري 
و�خلليج،  �ملنطقة  ك��ل  يف  م�شبوق 
فيها  ي�شارك  �لبطولة  �أن  ويكفي 
�ل�شعودية و�لكويت  مت�شابقني من 
و�لبحرين و�شلطنة عمان كما �أنها 
�الأجنبية من  مفتوحة للم�شاركات 

كافة دول �لعامل. 
و�أو����ش���ح �أن���ه ي�����ش��ارك ب��ط��ري و�حد 
�ملهرجان  يف  �ل���ت���و�ج���د  �أج�����ل  م���ن 
�الأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  يهتم  وال  �ل��ك��ب��ري 
بالطري  يهتمون  �شقارين  وهناك 
وتدريباته وي�شعون للمر�كز �الأوىل 
�الإم������ار�ت  دوري  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
حتت  و�ل�شقارين  �مل��الك  �شيجمع 

مظلة و�حدة يف ظل م�شاركة جميع 
�إمار�ت �لدولة.

�ملنظمة  �للجنة  �إىل  �ل�شكر  ووج��ه 
�للجنة  وق�������ال:  ف������ز�ع  ل���ب���ط���والت 
�أج��ل تقدمي  تقوم بجهد كبري من 
�ل�شقارين  لكل  �لت�شهيالت  جميع 
عقبات  ت����وج����د  وال  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 
فائز  ه���ن���ا  و�جل���م���ي���ع  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

بالتنظيم �لر�ئع. 
قال �شامل حممد �شهيل �لعامري:” 
للعامة  �الأول  �ل��ي��وم  يف  �مل��ن��اف�����ش��ة 
لديهم  �مل�شاركني  الأن  للغاية  قوية 
�ملناف�شات  ووت����رية  �ل��ط��ي��ور  نخبة 
ع��ال��ي��ة ج����د�ً، وي��ح��ت��اج �ل��ط��ري �إىل 
�لريح و�أن يكون يف يومه كي يفوز 
�ملناف�شة  الأن  �الأوىل  �مل��ر�ك��ز  باأحد 
�الأول  �ل��ي��وم  يف  و�الأج�����و�ء  �شعبة، 

كانت مثالية.
من�شة  باتت  �لبطولة  �أن  و�أ���ش��اف 
وهناك  �ل�شقارين  جلميع  ك��ب��رية 
ق��ب��ل �نطالق  ك��ب��رية  ����ش��ت��ع��د�د�ت 
�مل��ن��اف�����ش��ات و�جل��م��ي��ع ي���ك���ون على 
�أهبة �ال�شتعد�د من تدريب �لطيور 
وت��ع��دي��ل �جت��اه��ات��ه��ا، وغ��ريه��ا من 
فيها  يبحث  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��ي��ة  �الأم�����ور 
�الأول، مو�شحا  �ملركز  �ل�شقار عن 
ولكن  �الأوىل  ل��ل��م��رة  ي�����ش��ارك  �أن����ه 
كبرية  بال�شقور  �ل�شيد  يف  خربته 
طويلة  ل�شنو�ت  �لقن�س  ومي��ار���س 
ول���ك���ن���ه ي��ت��ط��ل��ع الح��������رت�ف ه���ذه 

�مل�شابقات. 

•• اأبوظبي-وام:

�خلليج  دوري  م��ن  �ملا�شية  �ل��ث��الث  �جل���والت  �شهدت 
�ل��ع��رب��ي ل��ك��رة �ل���ق���دم ف��رح��ة ك��ب��رية �أدخ��ل��ت��ه��ا ر�بطة 
�الأوفياء  �مل�شجعني  قلوب  على  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ملحرتفني 
ب��اأد�ء العبيهم وفرقهم  الأنديتهم، مل يكن لها عالقة 
“تكتيك”  ب���  وال  �الأخ�����ش��ر  �مل�شتطيل  ع��ل��ى  �ملف�شلة، 

�ملدربني وخططهم ونتائج �ملباريات.
 A3 �أودي  ���ش��ي��ار�ت  ب��ت��وزي��ع خم�س  �ل��ر�ب��ط��ة  وق��ام��ت 
دورينا  م�شجعي  من  حمظوظني  فائزين  خم�شة  على 
�الأوف���ي���اء، ����ش��رتو� ت��ذ�ك��ره��م �ل��ك��رتون��ًي��ا وح�����ش��رو� ما 
�ملف�شلة على  ل��ف��رق��ه��م  م��ب��اري��ات  ث���الث  ع��ل��ى  ي��ق��ل  ال 
وح�شلو�  �ل�شحب  دخلو�  �أن  �لنتيجة  فكانت  مالعبها، 

على �جلائزة �حللم.
وح�شر ماتيو�س روديك من بولند�، م�شجع و�شالوي، 
مبار�ة �لفهود �أمام �جلزيرة يف �جلولة �لعا�شرة برفقة 
�ب��ن��ه، وخ���رج م��ن زع��ب��ي��ل ف��ائ��ًز� ب����اأوىل ���ش��ي��ار�ت دوري 
�إىل مباريات  �أذهب  �أن  �خلليج �لعربي .. وقال: قررت 
دوري �خلليج �لعربي الأن �بني يحب كرة �لقدم، وبعد 
عملية  بانتظام،  �أح�شر  �أ�شبحت  باالأجو�ء  �أُعجبت  �أن 
د�ئًما  �أح��ر���س  للغاية،  ومنظمة  �شهلة  �لتذ�كر  ���ش��ر�ء 
قد  وها  بزعبيل،  �لو�شل  مباريات  جميع  ح�شور  على 

حالفني �حلظ �أخرًي�.
حممد  ن�شيب  من  �لفوز  ك��ان  �أبوظبي،  �لعا�شمة  ويف 
�إقبال م�شجع من �لهند، يع�شق نادي بني يا�س .. و�أكد 
بعد فوزه بال�شيارة يف لقاء �ل�شماوي ب�شيفه �جلزيرة، 
�أن��ه��ا �أول م���رة ي��ف��وز ف��ي��ه��ا ب��ج��ائ��زة م��ن��ذ ق��دوم��ه �إىل 
�الإمار�ت، و�أنه ال ميكنه و�شف م�شاعره بالفرحة، الأنه 

د�ئم �حل�شور يف مباريات بني يا�س على �أر�شه، ود�ئما 
.Platinumlist.ae ي�شرتي �لتذ�كر عرب من�شة

ويف م���ب���ار�ة �ل��ك��ال���ش��ي��ك��و ب���ني �ل���وح���دة و�ل���ع���ني كانت 
�لفرحة من ن�شيب حمب �لعنابي حمد �لعفيفي، �لذي 
�أن كان يحاول  �آل نهيان فائًز� ب�شيارة بعد  غادر ��شتاد 
�لفوز باإحدى �جلو�ئز �لعديدة �لتي تقدمها �لر�بطة 

يف مباريات �لدوري.
يحالفها  مل  �لتي  للجماهري  �ل��دع��وة  �لعفيفي  ووج��ه 
�ل��ت��وف��ي��ق ب��ع��د حل�����ش��ور �مل���زي���د م���ن م��ب��اري��ات دورينا 
�لكرتونًيا، وحتدث عن جتربته قائال  �لتذ�كر  و�شر�ء 
: �أنا �أح�شر جميع مباريات �لوحدة، و�أ�شرتي �لتذ�كر 
وربح �جلو�ئز، مل  �ل�شحب  �أمل دخول  �لكرتونًيا على 
�ملبار�ة  �ل�شابقة، لكن يف هذه  �مل��ر�ت  �أكن حمظوًظا يف 

بحمد �هلل كان �لتوفيق بجانبي وفزت بال�شيارة.
�أما طالل �ل�شحي، م�شجع �ل�شارقة فقد �أ�شاد ب�شهولة 
�شعادته  ع��ن  م��ع��رب�ً  �لكرتونيا  �ل��ت��ذ�ك��ر  ���ش��ر�ء  عملية 
بالفوز ب�شيارة �أودي A3 يف �جلولة �ل�12 من دورينا 
�لتذ�كر  �شر�ء   : وق��ال  �لوحدة،  �أم��ام  يف مبار�ة فريقه 
�ل��ك��رتون��ًي��ا ع��م��ل��ي��ة ���ش��ه��ل��ة، ك���ل م���ا ع��ل��ي��ك ه���و �ختيار 
مقعدك �ملف�شل و�إدخال تفا�شيل بطاقة �الئتمان، ويف 
�اللكرتونية  �لتذكرة  تكون  دقيقتني  م��ن  �أق��ل  خ��الل 

بحوزتك.
ويف �لعني �ن�شم �مل�شجع �لعيناوي ربيع �ملن�شوري �إىل 
قافلة �لفائزين، حيث �ختاره �ل�شحب ليخرج من ��شتاد 
ه��ز�ع بن ز�ي��د يف م��ب��ار�ة �لعني و�شباب �الأه��ل��ي بختام 
بخام�س  �ل��ف��وز  مفتاح  يحمل  وه��و  �مل��ا���ش��ي��ة،  �جل��ول��ة 
مو�شم  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  دوري  يف   A3 �أودي  ���ش��ي��ارة 

.2020  -  2019

رابطة املحرتفني تقدم ج�ائز قيمة خلم�سة 
م�سجعني اأوفياء يف دوري اخلليج العربي

�الأربعاء  �ليوم  بني  تتبارز  حيث  �ل�شعودية  �الأر����ش��ي  �إىل  �ال�شبانية  �لقدم  كرة  �شر�ع  يتحّول 
�أندية من �لعيار �لثقيل على �لكاأ�س �ل�شوبر �لتي تقام للمرة �الأوىل على �شكل  �أربعة  و�الأحد 
بطولة رباعية م�شغرة، يتقدمها �لعمالقان ريال مدريد وبر�شلونة. على ملعب مدينة �مللك 

عبد�هلل �لريا�شية “�جلوهرة �مل�شعة” �لذي يت�شع ل�62 �ألف متفرج يف جدة، يو�جه 
مرة  �ملتوج  فالن�شيا   ،2017 يف  �آخرها  م��ر�ت   10 باللقب  �ملتوج  مدريد  ري��ال 

نهائي  ن�شف  ث��اين  يلتقي �خلمي�س يف  فيما  �الأرب��ع��اء،  ي��وم   1999 يتيمة يف 
بر�شلونة حامل �لرقم �لقيا�شي )13 لقبا( مع �أتلتيكو مدريد بطل �مل�شابقة 
جدة  يف  �الأح��د  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  �لفائز�ن  ويلتقي  و2014.   1985 يف 

�أي�شا.
�مللك  كاأ�س  نهائي  �ملا�شيني، يف  �ملو�شمني  �ل��دوري يف  بر�شلونة، بطل  وخ�شر 
�أتلتيكو  مدريد،  قطبا  ي�شارك  ذلك،  �ىل  فالن�شيا2-1.  �أم��ام  �ملا�شي  �ملو�شم 

و�لثالث  �ل��ث��اين  �ملركزين  يف   2019-2018 مو�شم  �إنهائهما  بعد  وري���ال، 
تو�ليا يف ترتيب �لدوري.

بعد  على  �جلديدة  بحلتها  �مل�شابقة  �إقامة  ح��ول  ج��دل  و�أث��ري 
وقد رف�شت حمطة “�أر تي يف  ��شبانيا  من  كلم   6400

�لتقدم بطلب �حل�شول على حقوق  �آي” �ال�شبانية 
�لنقل �لتلفزيوين.

وتاأتي ��شت�شافة جدة للكاأ�س �ل�شوبر �الإ�شبانية، 
بعد �أن �حت�شنت �لعا�شمة �لريا�س �لريا�س 

�لتي  �اليطالية  �ل�شوبر  �لكاأ�س  ��شت�شافت 
�الأول- ك��ان��ون   22 يف  الت�شيو  ب��ه��ا  ت���وج 
�ملا�شي، على ح�شاب يوفنتو�س  دي�شمرب 
�لنجم  ���ش��ف��وف��ه  يف  �مل�����ش��ارك   )1-3(

�لربتغايل كري�شتيانو رونالدو.
و�الندية  �ال�شباين  �الحت��اد  وح�شل 
مغرية،  مادية  حو�فز  على  �مل�شاركة 

�إذ �شينال كل من بر�شلونة وريال 
مدريد 6 ماليني يورو )6،72 

مليون دوالر �مريكي(، مقابل 
من  ل��ك��ل  ي���ورو  م��الي��ني   3
وبحال  وفالن�شيا.  �أتلتيكو 

بلوغ ريال مدريد وبر�شلونة �ملبار�ة �لنهائية يتوقع �ن ينال كل منهما 10 ماليني يورو خالل 
هذ� �ال�شبوع.

�شنو�ت  لثالث  �مل�شابقة  مبوجبه  �ل�شعودية  ت�شت�شيف  �تفاق  �ىل  �ال�شباين  �الحت��اد  وتو�شل 
كرة  تطوير  على  ينفقها  �ن  �ملحلي  �الحت���اد  يعتزم  ي���ورو،  مليون   120 تبلغ  ب�شفقة 

�ل�شيد�ت ودوريات �لدرجات �لدنيا بح�شب ما �أعلن.
�لرتويج  �ىل  يهدف  �إ�شبانيا  خ��ارج  �ل�شوبر  �لكاأ�س  �إق��ام��ة  �أن  روبيالي�س  و�أو���ش��ح 
�إ�شبانيا بالرت�شح ال�شت�شافة مونديال  لكرة �لقدم �ملحلية ال�شيما يف �شياق تفكري 
بهدف �لتخفيف من �شغط �مل�شابقات،  �ل�شتاء،  ف�شل  “خالل  �شتقام  كما   ،2030

بناء لطلب �الأندية و�لالعبني«.
�دين هاز�ر  �لبلجيكي  زي��د�ن مهاجميه  �لدين  زين  �لفرن�شي  ريال  ويفتقد مدرب 
ب��اي��ل بد�عي  ب��ن��زمي��ة و�ل��وي��ل��زي غ��اري��ث  �لفرن�شي ك���رمي  �ل��ك��اح��ل(،  )����ش��اب��ة يف 

�ال�شابة.
��شابة  من  يعاين  بنزمية  �أن  �لر�شمي  موقعه  على  �مللكي  �ل��ن��ادي  و�أ���ش��ار 
“يف �لع�شلة �خللفية لفخذه �الي�شر”، مقابل “�لتهاب يف �جلهاز 
�الخريين  بان  علما  �لويلزي،  لزميله  �لعلوي”  �لتنف�شي 
�لفوز  خ��الل  �الأ���ش��ب��وع  نهاية  عطلة  يف  ��شا�شيني  �شاركا 

على خيتايف )-3�شفر( يف �لدوري.
بقيادة  لقبه  عن  للدفاع  بر�شلونة  ي�شعى  �ملقابل،  يف 
�ف�شل العب يف �لعامل �شت مر�ت �الرجنتيني ليونيل 
�لتاريخي  �ل��ه��د�ف  بر�شلونة  ق��ائ��د  وُي��ع��د  مي�شي. 
18 م��ب��ار�ة، يليه  13 ه��دًف��ا خ��الل  للبطولة م��ع 
 7 مع  لريال  �ل�شابق  �ل��ه��د�ف  غونز�لي�س  ر�وول 

�أهد�ف يف 12 مبار�ة.
فالفريدي  �رن�����ش��ت��و  �مل����درب  ي��ع��ول  مي�شي،  و�ىل 
�لذي جنا من فخ جاره ��شبانيول نهاية �ال�شبوع 
�الوروغوياين  �ملهاجمني  على   ،)2-2( �ملا�شي 

لوي�س �شو�ريز و�لفرن�شي �أنطو�ن غريزمان.
�الملاين  حار�شه  �لكاتالوين  �ل��ن��ادي  عن  ويغيب 
مارك-�ندريه تري �شتيغن ب�شبب ��شابة ع�شلية، 
عاما(   30( نيتو  �لرب�زيلي  منه  بدال  و�شيحل 

�لقادم من فالن�شيا �ل�شيف �ملا�شي.

يتقدمها العمالقان ريال مدريد وبر�سلونة

مناف�سة رباعية غري م�سب�قة يف »ال�س�بر الإ�سبانية«

•• اأم القيوين-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين، �شباح 
 15 �ل���  �لقيوين  �أم  مهرجان  �شمن  �الأ�شيلة  �لعربية  �لهجن  �شباق  �أم�س 

ل�شباقات �لهجن �لعربية �الأ�شيلة .
كما �شهد �ل�شباق - �لذي �أقيم يف �لفرتة �ل�شباحية �أم�س مبيد�ن �للب�شة باأم 
�لقيوين - عدد من �ل�شيوخ و�أبناء �لقبائل �إىل جانب حمبي هذه �لريا�شة 

�لعربية �الأ�شيلة من �ملو�طنني و�أبناء دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
 5 ومل�شافة  �لقبائل  �أبناء  لهجن  �للقايا  ل�شن  �شوطاً   17 �ل�شباق  وت�شمن 

كيلومرت�ت.
�شامل  لل�شيد  /�شو�هني/  فوز  عن  �الأول  �ل�شوط  يف  �ل�شباق  نتائج  و�أ�شفرت 
حممد  م�شلم  لل�شيد  /���ش��وده/  �ل��ث��اين  بال�شوط  ف��از  بينما  �ملحرمي،  حمد 

�لعامري وبال�شوط �لثالث /�أر�مكو/ لل�شيد �شامل حمد �لعوي�شي.
�أما �ل�شوط �لر�بع فكان من ن�شيب /متعبه/ لل�شيد خلفان �شامل �ملن�شوري، 

يف حني فاز بال�شوط �خلام�س /بل�شه/ لل�شيد �شعيد نايع �لغفلي، و�ل�شوط 
�ل�شاد�س /�شاهني/ لل�شيد �شيف ر��شد �لعليلي، و�ل�شوط �ل�شابع /�لعدملي/ 
لل�شيد �شامل علي �لعامري، و�ل�شوط �لثامن /عجائب/ لل�شيد خلفان �شامل 
�ملن�شوري، و�ل�شوط �لتا�شع /�ململكة/ لل�شيد مبارك حممد �لكتبي، و�ل�شوط 

�لعا�شر /مرهي/ لل�شيد �شعيد �شامل �ل�شمطي.
ي��ع��روف �شغري  لل�شيد  /�ل��ذه��ب/  ن�شيب  م��ن  ك��ان  �حل���ادي ع�شر  و�ل�شوط 
�ملزروعي،  عبيد  �شعيد  لل�شيد  /���ش��ي��م��ه/  ع�شر  �ل��ث��اين  و�ل�����ش��وط  �ج��ت��ب��ي، 

و�ل�شوط �لثالث ع�شر /عرب/ لل�شيد �شعيد حمد �لعامري، و�ل�شوط �لر�بع 
ع�شر /غدير/ لل�شيد خليفة ر��شد �لغفلي، و�ل�شوط �خلام�س ع�شر /�أبر�ج/ 
لل�شيد  /�شاهني/  ع�شر  �ل�شاد�س  و�ل�شوط  �خلييلي،  حممد  �شلطان  �ل�شيد 
�شهيل عوي�شة �خلييلي، و�ل�شوط �ل�شابع ع�شر /و�شاح/ لل�شيد حمد �شيف 

�لغفلي.
كل  من  �الأوىل  باملر�كز  �لفائزين  بتتويج  �لقيوين  �أم  عهد  ويل  �شمو  وق��ام 

�شوط وت�شليمهم مفاتيح �ل�شيار�ت .

را�سد بن �سع�د بن را�سد املعال ي�سهد �سباق الهجن العربية الأ�سيلة

»التلواح« بال�سقور  لل�سيد  فزاع  بطولة  يف  طريا   272

»كف�« و»جي 2« يح�سدان الرم�ز يف فئات العامة
دميثان بن �سويدان: الأجواء �ساعدت الطيور النخبة على التفوق 



املراأة ال�سبح تخرج من خمبئها ملحاربة املافيا
52 عاما،  �لعمر  �إيطالية من �شقلية تبلغ من  �شيدة  بيري� ييلو، 
�أنه  �إال  �الإيطايل منذ نحو عامني،  �لنو�ب  وهي ع�شو يف جمل�س 
قبل �نتخابها، مل تكن موجودة يف �ل�شجالت �لر�شمية، على �الأقل 

بهويتها �حلالية.
"خم�س  ع��ن ح��زب ح��رك��ة  2018، مبقعد  م��ار���س  ييلو يف  وف���ازت 

جنوم" �ل�شعبوي يف جمل�س نو�ب �إقليم تر�باين م�شقط ر�أ�شها.
وكي تدخل ييلو �ملعرتك �ل�شيا�شي، كان يتعني عليها �أوال �خلروج 
حتت  �ملا�شية  عاما  وع�شرين  �ل�شبعة  ق�شت  �أن  بعد  �لعلن،  �إىل 
غطاء برنامج حماية �ل�شهود، حيث عا�شت بهوية �أخرى حلمايتها 

من تهديد�ت �ملافيا بالقتل.
وبد�أت بيلو حياتها �مل�شتعارة عام 1991 حينما متردت عندما كان 
�شقلية  يف  "�ومريتا" �ل�شائد  عرف  على  عاما   18 وقتها  عمرها 
عن  �ل�شرطة  و�أبلغت  �لعنف،  جر�ئم  حيال  �ل�شمت  �لتز�م  ب�شاأن 

قتلة زوجها.
وكان زوج ييلو �ملدعو نيكوال �أتريا، رجل ع�شابات مت �إرغامها على 
�لزو�ج منه، وقد �أعدمه خ�شومه من رجال �لع�شابات �أمام عينيها 
�شويا. ويف حو�ر مع  �لزوجان  �لذي كان يديره  �لبيتز�  يف مطعم 
وكالة �الأنباء �الأملانية، قالت ييلو: "حني تويف زوجي قلت لنف�شي 
�ل�شائب". وخالل  �لقر�ر  �أتخذ  �أنني  �أدرك  و�أنني  يكفي  هذ�  باأن 
وجهها  الأن  �ل�شبح"،  "باملر�شحة  ييلو  ُعرفت  �النتخابية،  حملتها 
�أمنية.  كان خمفيا يف �ملل�شقات و�ملو�د �لدعائية �الأخرى الأ�شباب 
وهي  �النتخابية  حملتها  ييلو  تخو�س  �أن  ح��د  �الأم���ر  يبلغ  ومل 
ترتدي قناعا، لكنها تتذكر قائلة "عندما �لتقيت �لناخبني، كنت 
مطلبي".  �لنا�س  و�ح���رتم  يل  �ل�شور  �لتقاط  ع��دم  منهم  �أط��ل��ب 
د�ئرة  يف  �لد�عمني  من  �لقدر  ه��ذ�  تتوقع  مل  �أنها  ييلو  وت�شيف 
�نتخابية تخرتقها �ملافيا بقوة خا�شة مع �شجلها �ل�شابق كمخربة 

لل�شرطة.

حالة نادرة تغطي ج�سمها بالبث�ر كل �سباح
تعاين �مر�أة بريطانية من حالة �شحية نادرة منذ والدتها، تتمثل 
تت�شبب  و�لتي  �ل��والدة،  �لفقاعية عند  �لب�شرة  بتفكك  �إ�شابتها  يف 
بتهيج ب�شرتها وظهور بثور قيحية جتعل ج�شمها يلت�شق باأغطية 

�شريرها. 
�آ�شيا �شابر وهي تعاين من حالة �شحية �عتربها �الأطباء  ولدت 
�آنذ�ك خطرية، وتوقعو� وفاتها خالل 24 �شاعة. وتقول �ملر�أة �لتي 
تبلغ من �لعمر 32 عاماً، باأن حالتها �لتي تعترب غري قابلة لل�شفاء، 

تت�شبب بظهور بثور مليئة بالقيح يف جميع �أنحاء ج�شمها. 
عادة  �ملوؤملة  �لبثور  فاإن  �لربيطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
�لنوم ب�شبب �الحتكاك  �أثناء  ما حتتوي على قيح لزج قد ينفجر 

ويت�شبب بالت�شاق �أغطية �لنوم بج�شمها. 
ي�شل  م��ا  برمنغهام،  مدينة  م��ن  وه��ي  ���ش��اب��ر،  �ل�شيدة  وتق�شي 
وت�شميد  و�لو�شائد  �الأغطية  تنظيف  يف  يومياً  �شاعات  �شت  �إىل 
�ال�شتحمام  ف��اإن  �لتقرحات،  ب��زي��ادة  يت�شبب  �مل��اء  والأن  جر�حها. 

ميثل حتدياً كبري�ً للمر�أة �لتي تعاين �أي�شاً من ت�شاقط �ل�شعر. 
�ل�شعاب  حتدت  �شابر  �ل�شيدة  �أن  �إال  معاناتها،  من  �لرغم  وعلى 
و��شتمرت يف رفع م�شتوى �لوعي لدى �الآخرين، وعملت ك�شفرية 
مل�شت�شفى �الأطفال يف �أكورن، و�لذي �فتتحته �الأمرية ديانا يف عام 

 .1988
وت�شري �لتقدير�ت �إىل �أن هذه �حلالة ت�شيب 20 مولود�ً من بني 
كل مليون مولود يف �لواليات �ملتحدة فقط وفقاً لالإح�شاء�ت �لتي 

ن�شرتها وز�رة �ل�شحة �الأمريكية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سق�ط اإحدى عجالت طائرة اأثناء اإقالعها
فقدت طائرة تابعة ل�شركة طري�ن كندية عجلة بعيد �إقالعها من مطار مونرتيال ترودو �لدويل، مما �أجرب قائد 

�لطائرة على �لعودة.
حو�يل  بعد  على  باغوتفيل،  �إىل  متجهة  �إك�شرب�س"  "�إير كند�  8684 �لتابعة ل�شركة  وكانت طائرة �لرحلة رقم 

370 كيلومرت� �إىل �ل�شمال من مونرتيال، يوم �جلمعة، عندما وقع �حلادث.
وعلى �لرغم من فقد�نها �لعجلة، مع ظهور �شر�ر�ت ونار خفيفة، فاإنه مل ي�شب �أي من ركاب �لطائرة باأذى �أثناء 

هبوطها جمدد�.
�لهبوط  �نف�شاله عن جهاز  �أثناء  للعجلة  �لطائرة فيديو  كانو� على منت  �لذين  �لركاب �خلم�شني  �أحد  و�لتقط 
�الإخبارية  �إن"  �إن  "�شي  �شبكة  ذك��رت  ما  بح�شب  �الجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على  و�شاركها  للطائرة،  �لرئي�شي 
�الأمريكية. و�أرفق �لر�كب �لفيديو �لذي رفعة على ح�شابه يف تويرت بتعليق �شاخر، قال فيه: "�أنا حاليا على منت 

طائرة فقدت للتو عجلة �لقيادة. �نطالقة جيدة للعام 2020".
و�أو�شحت �ل�شبكة �الإخبارية �أن �لطيارين كانو� قادرين على �اللتفاف بالطائرة من طر�ز "د��س 8-300" و�لعودة 

و�لهبوط باأمان.
�لطيارون  "حافظ  بيان:  يف  �شتيو�رت  مانون  �لرحلة،  ت�شغل  �لتي  �أفيي�شن"،  "جاز  �شركة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�إن �لطيارين لدينا مدربون تدريبا جيد� على �لتعامل مع مثل  �ملتمر�شون على �ل�شيطرة �لكاملة على �لطائرة. 

هذه �ملو�قف و�ال�شتجابة وفقا الإجر�ء�ت �لت�شغيل �لقيا�شية لدينا".
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وظيفة تدفع له مقابل زيارة احلدائق الرتفيهية
ترغب �إحدى �شركات �ل�شفر يف ��شتئجار �شخ�س للتوجه �إىل �أورالندو ملدة 

ثالثة �أ�شابيع جماناً ملر�جعة �أكرب �ملتنزهات و�حلد�ئق �لرتفيهية.
�أبريل  �أ�شابيع يف  "�أو�شن فلوريد�" عن وظيفة جديدة ملدة ثالثة  و�أعلنت 
�الألعاب،  رك��وب  من  �شيء  كل  الختبار  �لقادمني،  )�أي���ار(  ومايو  )ني�شان( 
�إىل �لطعام و�لعرو�س وجميع �ملر�فق �لرتفيهية يف �أورالندو، مبا يف ذلك 

ديزين الند و��شتدويوهات يونيفري�شال.
�ملقبول  باملر�شح  و�الإقامة �خلا�شة  �ل�شفر  تكاليف  بتغطية  �ل�شركة  وتقوم 
وو�ح��د من  باملر�شح  �ملالهي �خلا�شة  تذ�كر مدينة  �إىل  �إ�شافة  للوظيفة، 

�شويفه، و�شيح�شل �أي�شاً على ميز�نية يومية لتغطية �أن�شطة �ملر�جعة.
�أن يقلق من طو�بري �النتظار �لطويلة للح�شول  ولن يكون على �ملوظف 
�إ�شافة  �ل�شريعة،  �لدخول  ببطاقات  �ل�شركة  �شتزوده  حيث  �لتذ�كر،  على 
�إىل جهاز غو برو اللتقاط �ل�شور �لتذكارية، وجهاز فيت بيت لقيا�س عدد 

�خلطو�ت ومعدل �شربات �لقلب.
و�إ�شافة �إىل جميع �مليز�ت �ل�شابقة، �شتدفع �ل�شركة للموظف مبلغ 3000 

جنيه ��شرتليني )3900 دوالر(.
من  جمموعة  ح��ول  مالحظات  تقدمي  �ملوظف  من  �شُيطلب  �ملقابل،  يف  و 
�لعو�مل، مبا يف ذلك �لتجربة �لكلية، وعامل �لت�شويق يف �الألعاب، و�لهد�يا 
مريور  �شحيفة  بح�شب  �لت�شوير،  ف��ر���س  وح��ت��ى  و�ل��ط��ع��ام،  �ل��ت��ذك��اري��ة، 
�ل�شور،  م��ن  �لكثري  �لتقاط  �أي�����ش��اً  �الأخ���رى  �مل��ه��ام  وت�شمل  �لربيطانية. 
�لرتفيهية،  �ملنتزهات  �إىل  �لرحالت  ليوميات  �لفيديو  مقاطع  وت�شوير 

ليتم م�شاركتها على قنو�ت �لتو��شل �الجتماعي لل�شركة.

م�سباح للم�ساعدة من ع�سر القراءة
�أجريت يف  �لتي  �الأبحاث  �أن  رغم  �لقر�ءة غام�شة،  ُع�شر  �أ�شباب  تز�ل  ال 
بدل عني  �لعينني معاً  ب�شبب هيمنة  �أنها  �إىل  ت�شري  فرن�شا منذ عامني، 

و�حدة، لدى �شخ�س �لعادي. 
وتظهر �حلروف للم�شاب بهذه �حلالة معكو�شة �أو غري و��شحة، ما يجعل 

�لقر�ءة �شعبة للغاية.
ويعالج م�شباح ليك�شي اليت �مل�شكلة با�شتخد�م ليد ينب�س مبعدل قابل 
م�شيطرة  ع��ني  م��ن  �ملعلومات  معاجلة  م��ن  �ل��دم��اغ  ميكن  م��ا  للتعديل، 

و�حدة، وت�شفية �حلروف على �لفور.
و�شتعر�س �شركة ليك�شي اليت م�شباحها �جلديد يف معر�س �الإلكرتونيات 
�ال�شتهالكية يف ال�س فيغا�س، وهو متاح لفرتة جتريبية جمانية ملدة 30 

يوماً، ويبلغ �شعره 549 يورو )600 دوالر(.
�مل�شباح  و�خترب  �لقر�ءة،  ع�شر  دعم  منظمات  مع  اليت  ليك�شي  وتتعاون 
على �أكرث من 300 �شخ�س يعانون من ع�شر �لقر�ءة، حت�شنت قدرة 90 

% منهم على �لقر�ءة، بح�شب موقع �إنغادجيت.

ل�سق ُيح�ل ج�سد 
طفل اإىل كتلة لهب

�ل�شمغ  يف  كيماوية  م��ادة  ت�شببت 
�لقوي �أو ما يعرف ب� "�شوبر غلو" 
يف ح���روق م��ن �ل��درج��ة �لثالثة يف 
�أج�����ز�ء م��ت��ف��رق��ة م��ن ج�����ش��د طفل 
د�خل  و�ح���د�ً  يبلغ م��ن عمر ع��ام��اً 

ح�شانة يف �لرب�زيل.
وب�������ش���ب���ب �إه�����م�����ال �مل�������ش���رف���ني يف 
�حل���������ش����ان����ة، ُت��������رك �ل���ط���ف���ل بال 
"�شوبر  مب��ادة  لعبه  �أث��ن��اء  مر�قبة 
�ملادة  تفاعلت  حتى  ح��ارق��ة  غلو" 
ن�شيج  فيه مع  �ملوجودة  �لكيماوية 
�ملالب�س �لتي كان يرتديها �لطفل، 
خطرية  ح����روق  �إح�����د�ث  �إىل  �أدت 
وكتفه  وظهره  رقبته  يف  ومبا�شرة 

و�شدره و�شاقه وذر�عه.
�أث��ن��اء زي����ارة عائلية  وح���دث ذل���ك 
�إىل  �ل����ربي����ط����ان����ي����ني  ل�����و�ل�����دي�����ه 
�ل��رب�زي��ل يف �أع��ي��اد �مل��ي��الد، وقالت 
روؤية  م��ن  �إن��ه��ا مل تتمكن  و�ل��دت��ه 
ج�شد طفلها من كرثة �لغر�ء �لتي 
حتى  ج�شمه،  �أن��ح��اء  جميع  غطت 
�أن��ه��ا ج��م��دت �أ���ش��ن��ان��ه وف��م��ه، ومل 
�أنه  �إىل  م�شرية  �لتحدث،  ي�شتطع 
�أ�شابها �لذهول عندما ر�أت طفلها 
بعيون منتفخة وفم منتفخ ووجه 
يف  �شعوبة  م��ن  وي��ع��اين  منتفخه 

�لتنف�س.
مادة  ويتكون "Superglue" من 
�شيانو �أكريليت، �لتي �إذ� تالم�شت 
قوياً  تفاعاًل  يحدث  �لقطن،  م��ع 
بح�شب  �شديدة،  ح��روق  عنه  ينتج 
ميل  د�ي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  م���ا 

�لربيطانية.

نحر 7 اأ�سخا�س من اأ�سرة واحدة
ق��و�ت �الأم��ن تكثف  �أن  �إع��الم م�شرية،  ذك��رت و�شائل 
ب�شعة  جرمية  مرتكبي  على  �لقب�س  الإلقاء  جهودها 
�أ�����ش����رة و�ح������دة ع���رث عليهم  �أ���ش��خ��ا���س م���ن   7 ب��ح��ق 
�شمايل  �لبحرية  �إح��دى قرى حمافظة  مذبوحني يف 
"�لوطن" �مل�شرية غن قو�ت  �لبالد. ونقلت �شحيفة 
�الأمن يف �لبحرية �أنها تلقت بالغا من �الأهايل، يفيد 
�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى 7 �أ���ش��خ��ا���س م��ذب��وح��ني د�خ���ل منزلهم 
و�آث�����ار ن����ري�ن ب��امل��ن��زل. و�أ�����ش����ارت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �إىل �أن 
�أهايل عزبة علي �لتابعة ملركز كفر �لدو�ر بالبحرية، 
�إحر�ق  �ل�شرطة عقب حم��اوالت �جلناة  باإبالغ  قامو� 
�مل���ن���زل مب��ح��ت��وي��ات��ه الإخ����ف����اء م���ع���امل �جل����رمي����ة، ثم 
ف����رو� م���ن م�����ش��رح �جل���رمي���ة. و���ش��ي��ع م��ئ��ات �الأه����ايل 
و�ل�شخط  �حل��زن  من  حالة  و�شط  �ل�شحايا  جثامني 
�ل�شحايا  �أق����ارب  �أح���د  وق���ال  �ل��و�ق��ع��ة،  مرتكبي  على 
للمحاكمة  وتقدميهم  �جلناة  �شبط  يرتقبون  �إنهم 
�أن  �الأولية  �لتحقيقات  وك�شفت  �لعاجل.  و�لق�شا�س 
�شبهة جنائية ور�ء �جلرمية، و�جلاين قد �أ�شعل �لنار 
معاينة  وبينت  �جل��رمي��ة،  م��الم��ح  لطم�س  �مل��ن��زل  يف 
�لنيابة وجود جروح قطعية برقبة رب �الأ�شرة و�أطفاله 

و�أن �ل�شحايا زوج وو�لدته وزوجته و4 من �أوالده.

ملياردير يت�س�ق من متاجر ال�سعر املخف�س     
�شوهد  دوالر،  مليار   77 بحو�يل  تقّدر  �لتي  ثروته  رغم 
وهو  م���وؤخ���ر�،  زوك���رب���ريغ،  م���ارك  "في�شبوك"،  م��وؤ���ش�����س 
�الأجهزة  وي�����ش��رتي  �ملتو�شطة،  �لطبقة  ك��اأب��ن��اء  يت�شوق 

�لكهربائية من متجر يبيع بال�شعر �ملخف�س.
عاما،   35 �لعمر  من  �لبالغ  زوك��رب��ريغ،  م��ارك  و�شوهد 
�مل��ي��الد، برفقة زوجته  �أع��ي��اد  يت�شوق خ��الل مو�شم  وه��و 
بالتجزئة  للبيع  "كو�شتكو"  متجر  يف  ت�شان،  بري�شيال 

وباالأ�شعار �ملخف�شة.
�لتلفزيونات  ق�شم  يف  في�شبوك  م��وؤ���ش�����س  ت�شوير  ومت 

باملتجر يف ماوننت فيو بوالية كاليفورنيا.
وقال �أحد �لعمالء يف �ملتجر، �لذي �لتقط �ل�شورة: "لقد 
يت�شوقون  �أنهم  �مل��ع��روف  من  هناك.  بروؤيتهما  فوجئت 
هناك كثري� الأنني �شاألت موظفا عن ذلك، لكنني �شعرت 

بال�شدمة للغاية الأنني ر�أيتهما يف �ملتجر".
فارغة،  كانت  بهما  �مل�شرتيات �خلا�شة  �أن عربة  و�أ�شاف 
وكانو� يف �جلزء �الأمين بالقرب من مدخل �ملتجر، "لذ� ال 
بد �أنهما كانا قد و�شال قبل حلظات فقط من و�شولنا"، 

بح�شب ما ذكرت �شحيفة "�شن" �لربيطانية.
و�أو�شح �أن زوكربريغ وزوجته مل يكن لديهما م�شكلة مع 
كانا  و�أنهما  معهما،  �ل�شور  �لتقطو�  �لذين  �الأ�شخا�س 
عليهما،  �لتحية  �ألقو�  �لذين  �لنا�س  مع  للغاية  ودودي��ن 
�ملت�شوقني،  من  كغريهما  عاديني  كانا  �أنهما  �إىل  م�شري� 

وو�شفهما باأنهما "متو��شعني للغاية".
وكان موقع "تي �إم زد"، �ملعني باأخبار �مل�شاهري، قد �أفاد يف 
تقرير له، �أن زوكربريغ وزوجته توجها �أي�شا �إىل حمالت 
"رو�س در�س فور لي�س"، وهي متجر متعدد �الأق�شام للبيع 

بالتجزئة يبيع �ملالب�س باأ�شعار خمف�شة.

ت�ؤ�س�س �سركة اأزياء للمعاقني 
�شّخ�س  عمرها،  من  و�لع�شرين  �لر�بعة  يف  كانت  عندما 
�الأط���ب���اء �إ���ش��اب��ة �الأم��ري��ك��ي��ة ك��ي�����ش��ا غ��ري��ف��ز م���ن والية 
ما�شات�شو�شت�س، ب�شمور ع�شلي يف �أطر�فها، مما �أدى �إىل 

�شعف �شديد يف ع�شالت ذر�عيها و�شاقيها. 
وعلى �لرغم من حالتها �ل�شعبة، تعلمت كي�شا �لتي بلغت 
ب�شكل خمتلف،  تعي�س  �أن  و�لثالثني من عمرها،  �لثانية 
و�أن توؤدي مهامها وهي على كر�شيها �ملتحرك.  وبف�شل 
حبها  كي�شا  ح��ول��ت  �ل�شلبة،  وعزميتها  �ل��ق��وي��ة  �إر�دت��ه��ا 
لالأزياء �إىل مهنة ناجحة حيث �أطلقت عالمتها �لتجارية 
�خلا�شة �لتي ُتعنى بت�شميم �الأزياء لالأ�شخا�س �ملعاقني.  
وقالت كي�شا متحدثة عن جتربتها "مررت باأوقات ع�شيبة 
ب�شبب حالتي �ل�شحية، لكن هذه �حلالة مل متنعني من 
حتقيق حلمي يف �لعمل يف جمال �الأزياء. ما مييز �الأزياء 
�ملعاقني".  ل��الأ���ش��خ��ا���س  خم�ش�شة  �أن��ه��ا  �أ�شممها  �ل��ت��ي 
و�أ�شافت "بعد �أن قمت بدر��شة ت�شميم �الأزي��اء يف مركز 
خا�س، قررت �إن�شاء موقع على �الإنرتنت، وبد�أت بت�شميم 
ت�شوق  كي�شا  ب���اأن  ي��ذك��ر  �خلا�شة".  �ل��ت��ج��اري��ة  ع��الم��ت��ي 
�الجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  خمتلف  على  منتجاتها 
وعرب موقعها �خلا�س �لذي �أن�شاأته لهذ� �لغر�س، وتهدف 
قريباً،  نيويورك  مدينة  �إىل  و�النتقال  �أعمالها  لتو�شيع 

بح�شب ما نقل موقع "ميرتو" �الإلكرتوين.  كاثرين نيوتن خالل ح�سورها حفل جولدن جلوب يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا ، الوليات املتحدة.    رويرتز

في�سب�ك تزيل ت�سجيالت 
الفيدي� املحرفة 

�شتزيل  �إنها  في�شبوك  �شركة  قالت 
حمرفة  م�����ش��ورة  ت�����ش��ج��ي��الت  �أي 
�مل����و�د �ل��ت��ي جرى  �أو غ��ريه��ا م��ن 
ع��ل��ى من�شتها  ب��ه��ا م��ن  �ل��ت��الع��ب 
�ل�شاخرة  �مل�����و�د  ت��زي��ل  ل���ن  ل��ك��ن��ه��ا 
�حل����د من  �إىل  ت���ه���دف  خ���ط���وة  يف 
�لت�شليل �الإعالمي قبيل �نتخابات 

�لرئا�شة �الأمريكية.
وقالت �ل�شركة ومقرها كاليفورنيا 
يف ت��دوي��ن��ة ب��ت��اري��خ �ل�����ش��اد���س من 
�شتزيل  �إنها  �لثاين  كانون  يناير- 
كانت  �إذ�  �مل�شللة  �الإعالمية  �مل��و�د 
�لذكاء  مثل  لتكنولوجيا  خ�شعت 
�أو  ت���دم���ج  "�لتي  �ال����ش���ط���ن���اع���ي 
�إىل  حم��ت��وى  ت�شيف  �أو  ت�شتبدل 
ت�شجيل م�شور بحيث يبدو وكاأنه 

حقيقي".
�ل�شيا�شة  "هذه  في�شبوك  وق��ال��ت 
�أو  �ل�����ش��اخ��ر  �مل���ح���ت���وى  ت�����ش��م��ل  ال 
�ل��ت�����ش��ج��ي��الت �ل��ت��ي ُع���دل���ت فقط 
حلذف �أو تغيري ترتيب �لكلمات".

وذكرت في�شبوك لرويرتز �أنها، يف 
�إطار �شيا�شتها �جلديدة، لن تزيل 
تعديالت  عليه  �أج��ري��ت  ت�شجيال 
بيلو�شي  ن��ان�����ش��ي  ل��ي��ظ��ه��ر  ك���ب���رية 
�الأمريكي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�شة 
يف  تتعرث  وك��اأن��ه��ا  متما�شكة  غ��ري 

نطق �لكلمات مر�ر� وتكر�ر�.
"ت�شجيل  بيان  يف  �ل�شركة  وقالت 
حتريفه  ج�����رى  �ل������ذي  �ل���ف���ي���دي���و 
لرئي�شة �ملجل�س بيلو�شي ال تنطبق 
عليه معايري هذه �ل�شيا�شة ولن تتم 
�لت�شجيالت  فقط  �شتز�ل  �إز�ل��ت��ه. 
�لذكاء  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �أن��ت��ج��ت  �ل��ت��ي 
�أ�شخا�شا  ل��ت��ظ��ه��ر  �ال���ش��ط��ن��اع��ي 

يقولون �أ�شياء مل يقولوها".

كلنا اأفارقة.. على ذمة اأبحاث عن اأ�سل الإن�سان احلديث 
�ل�شمر�ء"،  �لقارة  �إىل  �لب�شرية  �أ�شول  "تعود 
�لذي  و�الأح����دث  �لب�شيط  �ال�شتنتاج  ه��و  ه��ذ� 
تو�شل �إليه علماء موؤخر�، بعد �أن در�شو� �أ�شول 
ل�شنو�ت  �لب�شري،  و�جلن�س  �حلديث  �الإن�شان 

طويلة.
و�أكدت �جلينات، �مل�شتخل�شة من �أدو�ت حجرية 
قدمية وعظام متحجرة، مت حتليلها على مدى 
�ملعا�شر  �الإن�شان  �أن  �ملا�شية،  �لقليلة  �لعقود 
�أح��ف��اد مبا�شرين  ه��م  �حل��ايل )رج���اال ون�شاء( 
يف  ظهرو�  �لذين  �لطعام  وجامعي  لل�شيادين 
مكان ما باأفريقيا، ثم �نت�شرو� يف �أنحاء �لقارة 
قبل �أن تغادر جمموعة منهم وتغزو بقية �أنحاء 

�لعامل قبل ع�شر�ت �آالف �ل�شنني.
ومل يتمكن �لعلماء من حتديد �ملكان �لذي ن�شاأ 
فيه �أول �إن�شان، على وجه �لدقة، حيث يجادل 
�لب�شرية جمعاء هو  باأن مهد  �لباحثني  بع�س 
كينيا،  �أو  �إثيوبيا  يف  �الأفريقية،  �ل��ق��ارة  �شرق 
بينما يقول �آخ��رون �إن �أو�ئ��ل �لب�شر ظهرو� يف 

جنوب �أفريقيا.

ويدعم علماء �الآثار وخرب�ء �الأحافري وباحثو 
علم �لور�ثة فكرة جديدة مثرية، ل�شرح تطور 
ورد يف �شحيفة  م��ا  بح�شب  �ل��ع��اق��ل،  �الإن�����ش��ان 
"�لغارديان" �لربيطانية، حيث يقول هوؤالء �إن 
�لعديد من �الأماكن �ملختلفة يف �أفريقيا كانت 
�الإن�شان  وب��اأن  �لب�شرية �حلديثة،  مبثابة مهد 
�الأول مل يظهر يف مكان و�حد فقط ثم �نت�شر، 
ولكنه �أخذ يتطور با�شتمر�ر لنحو ن�شف مليون 

عام عرب �لقارة مرت�مية �الأطر�ف.
�مل�شوؤول  ع��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
كري�س  لندن،  يف  �لطبيعي  �لتاريخ  متحف  يف 
للب�شر  �مل��ب��ا���ش��ر  "�ل�شلف  �إن  ق��ول��ه  �شرتينغر 
�أفريقيا منذ حو�يل  �ملعا�شرين رمبا ن�شاأو� يف 
جمموعات  �إىل  وت�����ط�����ورو�  ع�����ام  �أل������ف   500
و�أ�شبحت  �لظروف،  �شاءت  وعندما  منف�شلة، 
�لطبيعة �شحر�ء قاحلة، كما هي �الآن، تكونت 
جيوب قليلة منعزلة ت�شم �لب�شر �لذين ت�شبثو� 
كثريين،  �نقر��س  �إىل  �أدى  ما  وه��و  ب��االأر���س، 

فيما متكن �آخرون من �لبقاء".

رواية ت�سّكك يف براءة 
زوج نان�سي عجرم 

�أم عامل جاء يطلب  �أم مظلوم.. مقتحم �ملنزل ل�س  زوج نان�شي عجرم ظامل 
�لفنانة يف  "�لل�س" �ملفرت�س وزوج  �إط��الق نار بني  حقه؟ كيف ح�شل تبادل 
�لعام  �ل��ر�أي  ت�شاوؤالت كثرية ين�شغل  "لعبة"؟  �مل�شد�س  �أن  �لبع�س  يوؤكد  حني 
يف لبنان بطرحها خالل �ليومني �ملا�شيني، حماولني تفكيك خيوط جرمية 
مقتل رجل �قتحم منزل نان�شي عجرم. ومنذ �شاعات �ل�شباح �الأوىل من يوم 
�الأحد وحتى هذه �للحظة تنهمر �الأخبار �لتي تتناول تفا�شيل جديدة حول 
�حلادثة. بع�شها مثري للجدل، وبع�شها يحمل رو�يات مت�شاربة، وكان �آخرها 
مفاجاأة فجرتها عائلة مقتحم �ملنزل يف ت�شريح لقناة �جلديد �للبنانية حيث 
بل كان عاماًل يف حديقة منزل �لفنانة وذهب  �بنها لي�س ل�شاً  �أن  �أك��دت �الأم 

للح�شول على �أمو�ل م�شتحقة له عند زوجها �لدكتور فادي ها�شم.


