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الإمارات تدين ب�شدة الهجوم 
الإرهابي على قاعدة ع�شكرية يف كينيا

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات ب�شدة الهجوم الذي نفذته حركة ال�شباب الإرهابية 
كينيا،  ب�شمال  اأمريكية يف لمو  قوات  ت�شتخدمها  ع�شكرية  قاعدة  على 

واأدى اإىل �شقوط قتلى وجرحى.
اأن دولة الإمارات  واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها 
تعرب عن ا�شتنكارها ال�شديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورف�شها الدائم 
جلميع اأ�شكال العنف والإرهاب الذي ي�شتهدف زعزعة الأمن وال�شتقرار 
عن  ال���وزارة  واأع��رب��ت  والإن�شانية.  الدينية  وامل��ب��ادئ  القيم  مع  ويتنافى 
خال�ص تعازيها وموا�شاتها لأهايل وذوي ال�شحايا جراء هذه اجلرمية 

النكراء ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

الإمارات ترحب بتاأ�شي�س جمل�س الدول العربية 
والإفريقية املطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

•• اأبوظبي-وام:

ال����دول العربية  ت��اأ���ش��ي�����ص جمل�ص  ب���الع���ان ع��ن  رح��ب��ت دول���ة الإم������ارات 
والإف��ري��ق��ي��ة امل��ط��ل��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح��م��ر وخ��ل��ي��ج ع���دن مب��ا ي��ع��زز الأمن 
وال���ش��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة. وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل يف 
اآليات ال�شتقرار والتعاون  اأن يعزز من  اإن من �شاأن هذا املجل�ص  بيان لها 
والتن�شيق بني الدول املطلة على البحر الأحمر واملنطقة باأكملها. واأكدت 
وخليج  الأحمر  البحر  على  املطلة  والإفريقية  العربية  ال��دول  اأن جمل�ص 
عدن ميثل بعدا موؤ�ش�شيا �شروريا للتن�شيق بني جميع هذه الدول والتعاون 
وزارة  وثمنت  املنطقة.  �شعوب  وعلى  عليها  بالفائدة  يعود  مبا  بينها  فيما 
اخلارجية والتعاون الدويل جهود اململكة العربية ال�شعودية الدبلوما�شية 
ودورها املحوري يف الو�شول اىل تاأ�شي�ص املجل�ص ن والتوقيع على ميثاقه.
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تراأ�س اأول اجتماع ملجل�س الوزراء يف عام اال�ستعداد للخم�سني

حممد بن را�شد: فخورون باإجنازات اخلم�شني عامًا املا�شية.. 
واأمامنا 50 عامًا من العمل اجلاد خلدمة الوطن ومواطنيه

•• اأبوظبي-وام: 

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن 2019 كان 
امل�شتويات،  كل  على  بالإجنازات  حافًا  عاماً 
واأن��ن��ا ن���رك ه���ذا ال��ع��ام وك��ل��ن��ا ف��خ��ر بفريق 
عملنا احلكومي، وكلنا تفاوؤل وطاقة اإيجابية 

لعام ال�شتعداد للخم�شني.
عام  م���ن  ي���وم���اً   365 اأن  ���ش��م��وه  اأك�����د  ك��م��ا 
والتميز  ب���الإجن���از  م��ت��وج��ة  ج���اءت   2019
املجالت: من جودة احلياة  لدولتنا يف كافة 
والبنية  والتوطني،  وال�شحة،  التعليم،  اإىل 
التحتية والقت�شاد والتناف�شية، اإىل الف�شاء 

والقطاعات امل�شتقبلية.
)التفا�شيل �ص2(
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حممد بن را�شد خال تروؤ�شه اجتماع جمل�ص الوزراء   )وام(

ترامب يلوح بفر�ص عقوبات قا�شية على العراق

حتيا تون�ص لن ت�شوت للحكومة

ا�ستقبل اللجنة العليا لتحقيق اأهداف وثيقة االأخوة االإن�سانية.. ووفد قمة اأقدر العاملية

حممد بن زايد يوؤكد حر�شه على اأن تتحول مبادئ 
وثيقة الأخوة الإن�شانية اإىل واقع تعي�شه �شعوب العامل 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة اأع�شاء اللجنة العليا لتحقيق اأهداف وثيقة 
التي تعقد اجتماعها اخلام�ص يف  الإن�شانية  الأخوة 

العا�شمة اأبوظبي.
الذي  اللقاء  اللجنة - خال  باأع�شاء  ورحب �شموه 

ال��ب��ح��ر - وت���ب���ادل معهم  ج����رى يف جم��ل�����ص ق�����ش��ر 
الوثيقة  بنود  اللجنة يف تفعيل  الأحاديث حول دور 
ومتابعة تنفيذها على امل�شتويات الإقليمية والدولية 
والتعاي�ص  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ون�����ش��ر  ت��ر���ش��ي��خ  ب��ه��دف 
والتي  العامل  �شعوب  جميع  بني  وال�شام  والتاآخي 

اأكدت عليها وثيقة الأخوة.
لاأخوة  العليا  اللجنة  اأع�شاء  من  �شموه  اطلع  كما 

الن�شانية على روؤيتهم.             )التفا�شيل �ص3(

حممد بن زايد خال ا�شتقباله اأع�شاء اللجنة العليا لتحقيق اأهداف وثيقة الأخوة الإن�شانية   )وام(

القوات العراقية: ن�سع اآلية خلروج القوات االأجنبية

ترامب: ملغادرة قواتنا على العراق دفع تكلفة القاعدة اجلوية 
توافق اأوروبي على احتواء التوتر.. وال�سعودية تدعو اإىل الهدوء

النواب الأمريكي ي�شوت على حّد حتركات ترامب الع�شكرية
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت رئي�شة جمل�ص النواب الأمريكي، نان�شي بيلو�شي، الثنني، اإن املجل�ص 
الع�شكرية  ترامب  دونالد  الرئي�ص  للحّد من حتركات  قانون  �شي�شّوت على 
جتاه اإيران. واأو�شحت بيلو�شي يف بيان، اأن القرار ي�شبه القرار الذي قدمه 
ال�شيناتور تيم كني يف جمل�ص ال�شيوخ، م�شيفة �شيعيد القرار التاأكيد على 
م�شوؤوليات الكونغر�ص الإ�شرافية الرا�شخة منذ فرة طويلة، وفق ما نقلت 

رويرز.
يف  �شليماين  قا�شم  الإي���راين  اجل��رال  قتل  اأن  اعتربت  قد  بيلو�شي  وكانت 

�شربة اأمريكية، يهدد باإحداث ت�شعيد خطري للعنف.
حتمل  ميكنهما  ل  والعامل  اأمريكا  بيان:  يف  الأمريكية  امل�شوؤولة  واأ�شافت 

ت�شعيد يف التوتر ي�شل اإىل درجة الاعودة، ح�شبما نقلت فران�ص بر�ص.
قرار ملجل�ص  �شيقدمان م�شروع  اأنهما  الأح��د،  واأعلن م�شرعان دميقراطيان 
النواب قال اإنه �شيتيح جتنب اإقدام ترامب على قيادة الوليات املتحدة ب�شكل 

اأحادي اإىل حرب �شد اإيران.
وقال اأع�شاء دميقراطيون يف الكونغر�ص، اإن زعماء احلزب ول �شيما رئي�شة 
يبلغا  مل  �شومر،  ت�شاك  ال�شيوخ،  جمل�ص  يف  الأقلية  وزعيم  النواب،  جمل�ص 

م�شبقا بال�شربة التي اأودت بحياة �شليماين.
ويف حديث ل�شبكة اأي بي �شي، قال �شومر: ل اأعتقد اأن الرئي�ص لديه ال�شلطة 

لإعان احلرب دون موافقة الكونغر�ص.
وبدوره اأفاد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، باأن اأي عمل ع�شكري 

اأمريكي مقبل �شد اإيران، �شيكون �شمن اإطار القانون الدويل.
مربرات  على  الكونغر�ص  ق��ادة  اإط���اع  ب���داأت  الإدارة  اأن  اإىل  بومبيو  واأ���ش��ار 

ال�شربة الأمريكية ووعدت باإبقائهم مطلعني ب�شكل كامل.
لأي  اإذن  على  للح�شول  �شت�شعى  الإدارة  كانت  اإذا  ما  ح��ول  �شوؤال  على  وردا 
عمل ع�شكري جديد، قال بومبيو لقناة اأي بي �شي: لدينا كل ال�شلطة التي 
نحتاجها لكي نفعل ما قمنا به حتى الآن. �شنوا�شل القيام بالأ�شياء ب�شكل 

منا�شب وقانوين ود�شتوري.
هذا وقال وزير اخلارجية ال�شعودي، الأمري في�شل بن فرحان اآل �شعود، يف 
ختام اجتماع وزراء خارجية الدول املطّلة على البحر الأحمر وخليج عدن، اإن 

اململكة العربية ال�شعودية حري�شة على عدم ت�شعيد الو�شع يف املنطقة.
بدوره، اأعرب الحتاد الأوروبي اأم�ص الثنني عن اأ�شفه العميق لإعان اإيران 

الأخري ب�شاأن التزاماتها النووية.
وعرب وزير خارجية الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل عن اأ�شفه العميق لإعان 

اإيران الأخري ب�شاأن تخّليها عن كل القيود املتعّلقة بتخ�شيب اليورانيوم.
كما كتب يف تغريدة على توير التطبيق الكامل لاتفاق حول النووي من 
قبل اجلميع يعد اليوم اأهّم من اأي وقت م�شى، من اأجل ال�شتقرار الإقليمي 

والأمن الدويل.
ب��دوره��ا دع���ت ك��ل م��ن اأمل��ان��ي��ا وف��رن�����ش��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا اإي����ران اإىل التخلي عن 
اأن ك�شفت  2005، بعد  لعام  النووي  التي تتعار�ص مع التفاق  الإج��راءات 
برناجمها  من  والأخ���رية  اخلام�شة  املرحلة  دخولها  �شابق  وق��ت  يف  طهران 

القا�شي بخف�ص التزاماتها الدولية التي ن�ص عليها التفاق.

•• عوا�صم-وكاالت:

دونالد  الأم��ريك��ي،  الرئي�ص  ه��دد 
ت��رام��ب، ب��ف��ر���ص ع��ق��وب��ات كبرية 
القوات  اأج����ربت  اإذا  ال��ع��راق  ع��ل��ى 
الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى امل����غ����ادرة، فيما 
توعد اإيران بانتقام كبري اإذا ثاأرت 
البارز  ال��ع�����ش��ك��ري  ق��ائ��ده��ا  مل��ق��ت��ل 

قا�شم �شليماين.
واأبلغ ترامب ال�شحفيني على منت 
اآير  الطائرة الرئا�شية الأمريكية 
وا�شنطن  اإىل  ع��ائ��دا  وان،  ف��ور���ص 
اأ�شبوعني  ا���ش��ت��م��رت  ع��ط��ل��ة  ب��ع��د 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  فلوريدا،  يف 
دفعت  اإذا  اإل  ال���ع���راق  ت���رك  ل��ن 
احلكومة العراقية تكلفة القاعدة 

اجلوية الأمريكية هناك.
وقال ترامب: لدينا قاعدة جوية 
ب�شكل  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ب���اه���ظ���ة  ه���ن���اك 
مليارات  احتاجت  لقد  ا�شتثنائي. 
ال���������دولرات ل��ب��ن��ائ��ه��ا م��ن��ذ فرة 
طويلة قبل جميئي. لن نغادر اإل 

اإذا دفعوا لنا تكلفتها.
العراق  ط��ال��ب  اإذا  اأن����ه  واأو�����ش����ح 

برحيل القوات الأمريكية ومل يتم 
�شنفر�ص  ودي،  اأ�شا�ص  على  ذل��ك 
ي����روا مثلها  ع��ق��وب��ات مل  ع��ل��ي��ه��م 
�شتكون عقوبات  من قبل مطلقا. 

اإيران بجوارها �شيء �شغري.
ه���ذا واأع���ل���ن ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م قائد 
الثنني،  اأم�����ص  العراقية  ال��ق��وات 
اأن��ه��م ب����داأوا يف و���ش��ع اآل��ي��ة خروج 

القوات الأجنبية من الباد.

واأو�شح اأن القرار الذي �شوت عليه 
والآلية  العراقي  ال��ن��واب  جمل�ص 
اأع���دت���ه���ا احل���ك���وم���ة، تن�ص  ال���ت���ي 
من  القتالية  ال��ق��وات  خ��روج  على 
تتطرق  كما  العراقية،  الأرا���ش��ي 

اإىل ق�شايا الدعم اجلوي.
اأف���ادت وكالة  واأ���ش��اف بح�شب م��ا 
ق�شايا  اأن  ال���ع���راق���ي���ة  الأن�����ب�����اء 
ال��ت��ج��ه��ي��ز وال��ت�����ش��ل��ي��ح وال���دع���م 

م�شرياً  قائمة،  تبقى  اللوج�شتي 
اإىل اأن التفاهمات جارية مع قوات 
بالناتو  املتمثلة  ال��دويل  التحالف 

والوليات املتحدة الأمريكية.
امل���ذك���رت���ني ال��ل��ت��ني مت  اأن  وت���اب���ع 
رفعهما �شابقاً من وزارة اخلارجية 
عام 2014 كانت ت�شمل م�شاعدة 
القوات العراقية يف قتال ع�شابات 

داع�ص الإرهابية.
اإىل ذلك، اأو�شح اأنه بعد النحراف 
ال���ذي ح�شل يف الآون���ة الأخ���رية، 
اتخذها  التي  الفردية  والقرارات 
العراق  راأى  ال�����دويل،  ال��ت��ح��ال��ف 
جتعله  ق���د  ال�����ش��راع��ات  ه����ذه  اأن 
اأن��ه ب��نء على  �شاحة ح��رب، مبيناً 
القوات  على  العتماد  يجب  ذل��ك 

العراقية يف قتلة داع�ص.
ترغب  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ق�شايا  يف  ال���دع���م  ا����ش���ت���م���رار  يف 
اأنه  م��وؤك��داً  والت�شليح،  ال��ت��دري��ب 
لي�ص ه��ن��اك م��ذك��رة ب��ل اآل��ي��ة يتم 
اإع�����داده�����ا ل��غ��ر���ص ال��ت��ف��اه��م مع 
ال���ق���وات ال��ق��ت��ال��ي��ة ل��ل��خ��روج من 

الأرا�شي العراقية.

ا����ش���ت���ح���داث 
�شياحية  تاأ�شرية 
الدخول  متعددة 
�شنوات   5 مل���دة 
اجلن�شيات  لكافة 

•• عوا�صم-وكاالت:

�شيطرت بحرية اجلي�ص الوطني الليبي بالكامل اأم�ص 
وفق  ال��ب��اد،  �شمال  �شرت  مدينة  ميناء  على  الثنني 

م�شادر العربية-احلدث.
كتيبة  مع�شكر  على  الليبي  الوطني  اجلي�ص  و�شيطر 
اأن  م��وؤك��داً  ���ش��رت،  ���ش��رق  ب��وه��ادي  ال�شاعدي مبنطقة 
اأهم  وفقدت  املدينة  من  ان�شحبت  الوفاق  ميلي�شيات 

مع�شكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.
ودخ������ول اجل��ي�����ص ����ش���رت م��ه��م لأن���ه���ا ن��ق��ط��ة انتقال 
ميلي�شيات الوفاق. ولفت اإىل اأن اجلي�ص اقتحم املدينة 

من املحورين ال�شرقي واجلنوبي.

كتيبة  على  اجلي�ص  �شيطرة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  ذل��ك  اإىل 
ال�شاعدي يعني اأن املعركة �شتنتقل اإىل املقار الأمنية.

وال�����ش��ب��ت ا���ش��ت��ه��دف ط����ريان اجل��ي�����ص ال��ل��ي��ب��ي املدخل 
تقدمها  قوات اجلي�ص  توا�شل  بينما  ل�شرت،  ال�شرقي 
املدينة  قلب  ب��اجت��اه  لطرابل�ص  اجلنوبية  امل��ح��اور  يف 

حتت غطاء جوي.
القاهرة  ب��اأن  اأم�ص،  امل�شرية،  اخلارجية  واأف���ادت  ه��ذا 
ي�شم  القادم،  الأربعاء  تن�شيقيا،  اجتماعا  �شت�شت�شيف 
واليونان  واإي��ط��ال��ي��ا  فرن�شا  م��ن  ك��ل  خ��ارج��ي��ة  وزراء 

وقرب�ص، لبحث التطورات يف ليبيا.
للت�شعيد  رف�شهما  وم�����ش��ر  ال�����ش��ع��ودي��ة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 

الركي يف ليبيا. 

ال�سعودية وم�سر تتفقان على رف�س الت�سعيد الرتكي

بحرية اجلي�س الليبي ت�شيطر على ميناء �شرت
ق��وات  ن�شر  ت��وؤك��د  ال��ي��اب��ان 
امل��ن��ط��ق��ة يف  دف����اع����ي����ة 

•• طوكيو-وكاالت

�شينزو  اليابان  وزراء  رئي�ص  جّدد 
لن�شر  خططه  على  التاأكيد  اآب��ي، 
ال��ذات��ي يف ال�شرق  ال��دف��اع  ق���وات 
ال�شفن  الأو�شط، ل�شمان �شامة 
ال���ي���اب���ان���ي���ة يف امل���ن���ط���ق���ة، وذل����ك 
التوتر  ت�����ش��اع��د  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني 

واإيران.
�شحفي،  م���وؤمت���ر  يف  اآب�����ي  ودع�����ا 
ب���ذل جهود  اإىل  امل��ع��ن��ي��ة،  ال����دول 
التوتر،  ل��ت��خ��ف��ي��ف  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

وجتنب املزيد من الت�شعيد.

•• الفجر –تون�ص-خا�ص

ي���ل���ف م�شري  ب������ات  ك���ث���ي���ف  ����ش���ب���اب 
بعد  امل��ق��رح��ة  التون�شية  احل��ك��وم��ة 
وال���رواد  ال�����ش��ّم��ار  حولها  انف�ص  م��ا 
والن�شار وحتى الذين كانوا لم�ص 
اأم��ا طرفا  اجلميع  يعتربهم  قريب، 
م�����ش��ارك��ا م��ب��ا���ش��رة يف احل��ك��وم��ة، اأو 
حزام امانها ال�شيا�شي عند تقدميها 
ل��ل��ربمل��ان، اأع��ل��ن��وا ان��ه��م منها ب���راء..

الكرامة،  ائتاف  كتلة  اع��ان  فبعد 
ح��ل��ي��ف��ة ال��ن��ه�����ش��ة، ان���ه���ا ل����ن مينح 
تون�ص،  قلب  ت�شم  حلكومة  ا�شواته 
ف����ان م���واق���ف ه����ذا الخ������ري، وحتيا 
�شايرت  الإ�����ش����اح،  وك��ت��ل��ة  ت��ون�����ص، 

امل��وج��ة ال�����ش��ائ��دة، وال��ت��ح��ق��ت بركب 
ال��راف�����ش��ني مل��ن��ح ال��ث��ق��ة حل��ك��وم��ة ل 

تلبي موا�شفاتهم. 
فقد انتقد نبيل القروي رئي�ص حزب 

قلب تون�ص، تركيبة حكومة احلبيب 
حزبه  اأن  موؤكدا  املقرحة،  اجلملي 
لن مينحها الثقة، داعيا اىل مراجعة 

تركيبتها.        )التفا�شيل �ص15(

حتى االأقربون اأ�ساحوا بوجوههم عنها:

تون�س: حكومة اجلملي املرتقبة... املاأزق!
وراء  امل��دّب��ر  العقل  ه��و  م��ن 
غ�شن؟ ك��ارل��و���س  ت��ه��ري��ب 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

تقدمي  الركية  ال�شلطات  ب��داأت 
حول  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  مقتطفات 
ه��������روب ك����ارل����و�����ص غ�������ش���ن من 
اليابان. ويظهر ا�شمان فقط على 
اأو�شاكا-ا�شطنبول  �شجات رحلة 
اأن جي  اأم  ���ش��رك��ة  ادارت���ه���ا  ال��ت��ي 
جيت، وهما مايكل تايلور وجورج 
ال�شحيفة  ك�����ش��ف��ت  ك��م��ا  زاي������ك، 
جورنال  ���ش��ري��ت  وول  ال��ي��وم��ي��ة 
ا�شم  ي���ظ���ه���ر  ول  الأم����ري����ك����ي����ة، 
ال��راك��ب ال��ث��ال��ث والأك����ر �شهرة 

كارلو�ص غ�شن على الإطاق.
اأم��ري��ك��ي. ول��د يف  مايكل ت��اي��ل��ور 
العمر  من  ويبلغ  �شتاتن،  جزيرة 

عاًما. )التفا�شيل �ص14(  59

ا����ش���ت���ح���داث 
�شياحية  تاأ�شرية 
الدخول  متعددة 
�شنوات   5 مل���دة 
اجلن�شيات  لكافة 
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اأخبـار الإمـارات

تراأ�س اأول اجتماع ملجل�س الوزراء يف عام اال�ستعداد للخم�سني

حممد بن را�شد: فخورون باإجنازات اخلم�شني عاما املا�شية.. واأمامنا 50 عاما من العمل اجلاد خلدمة الوطن ومواطنيه
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����ص جمل�ص 
رعاه اهلل اأن 2019 كان عاماً حافًا 
بالإجنازات على كل امل�شتويات، واأننا 
العام وكلنا فخر بفريق  ه��ذا  ن��رك 
عملنا احلكومي، وكلنا تفاوؤل وطاقة 

اإيجابية لعام ال�شتعداد للخم�شني.
من  ي��وم��اً   365 اأن  �شموه  اأك��د  كما 
عام 2019 جاءت متوجة بالإجناز 
املجالت:  كافة  يف  لدولتنا  والتميز 
التعليم،  اإىل  احل����ي����اة  ج������ودة  م����ن 
والبنية  وال����ت����وط����ني،  وال�������ش���ح���ة، 
التحتية والقت�شاد والتناف�شية، اإىل 

الف�شاء والقطاعات امل�شتقبلية.
ج���اء ذل���ك خ���ال ك��ل��م��ة ا���ش��ت��ه��ل بها 
����ش���م���وه اج���ت���م���اع جم��ل�����ص ال�������وزراء 
للخم�شني،  ال�شتعداد  عام  يف  الأول 
بجميع  ف��خ��ورون  �شموه:  ق��ال  حيث 
الإجنازات التي حتققت يف اخلم�شني 
ع��ام��ا ال��ت��ي م�����ش��ت.. وجن���دد الثقة 
امل�شتقبل  ور�شم  للتحدي  بحكومتنا 
امل��ق��ب��ل��ة، فعام  ع���ام���اً  يف اخل��م�����ش��ني 
يطوي 50  الذي  العام  هو   2020
من  ون�شتقبل  الإجن���ازات،  من  عاماً 
اأخرى من املثابرة  50 عاما  خاله 
وال����ع����م����ل اجل�������اد خل����دم����ة ال���وط���ن 

ومواطنيه.
برئا�شة  ال��وزراء  جمل�ص  وا�شتعر�ص 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم يف م�شتهل اجتماعه 
يف ق�شر الرئا�شة باأبوظبي اإجنازات 
حكومة الإمارات لعام 2019، واأهم 
مامح وخطط العمل احلكومية يف 
عام 2020، وذلك بح�شور الفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
يكون  اأن  ن����ري����د  �����ش����م����وه:  وق��������ال 
والتنمية  ال���ت���ط���ور  ع����ام   2020
ومناف�شة كربى الدول يف القت�شاد 
والتناف�شية وجودة احلياة، م�شيفاً: 
باإجنازاتنا  ن�شتهدف  اأن  نريد  "ل 
تتنوع  اأن  نريدها  ب��ل  واح����دة..  فئة 
واأ�شحاب  والأط��ف��ال  الكبار  لت�شمل 
واملقيمني..  امل���واط���ن���ني  ال���ه���م���م.. 
الإعمال  رواد  واملوظفني..  الطاب 

وامل�شتثمرين".
"ال�شتعداد  �����ش����م����وه:  وا�������ش������اف 
ال����ق����ادم����ة حتٍد  ل��ل��خ��م�����ش��ني ع����ام����اً 
ن��خ��و���ش��ه م���ع ف��رق��ن��ا احل��ك��وم��ي��ة يف 
وكلنا  اجل���ه���ات الحت����ادي����ة،  ج��م��ي��ع 
قدر  اأنهاعلى  على  الفرق  بهذه  ثقة 
اإح���داث فرق  على  وق���ادرة  التحدي، 
اأهداف  وحتقيق  مواطنينا،  حياة  يف 

اأجندة عام 2021".
ر�شخ  الت�شامح  ع��ام  اأن  �شموه  واأك���د 
اأبهى  الت�شامح يف دول��ة الإم���ارات يف 
�شوره، وحول الت�شامح من مفاهيم 
وقيم اإىل مبادرات وخطط على اأر�ص 
ا�شتمراريتها،  ي�شمن  ومب��ا  ال��واق��ع، 
لن�شتكمل مًعا م�شرية الت�شامح التي 

بداأها الآباء املوؤ�ش�شون يف الدولة.
الت�شامح  عام  "اإجنازات  �شموه  واكد 
جت��ع��ل��ن��ا م��ت��ف��ائ��ل��ني ب��ال��ق��ادم يف عام 
و�شنجعله  ل��ل��خ��م�����ش��ني،  ال���ش��ت��ع��داد 
الإمارات  لدولة  كبرية  نوعية  نقلة 
�شتى  يف  ال�����ع�����امل  خ����ري����ط����ة  ع����ل����ى 

املجالت" .
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأ�شاد �شاحب 
بن را�شد اآل مكتوم بجميع الإجنازات 
وعلى  امل���ا����ش���ي،  يف  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
خمتلف الأ�شعدة، حيث قال �شموه: 
" �شهد العام 2019 حمطات هامة 
يف م�شريتنا نحو ا�شت�شراف امل�شتقبل 
الوطن  لنجاح  ور�شم خارطة طريق 
لإجنازات  و�شوًل  مواطنيه،  واإ�شعاد 
الف�شاء،  يف  خ���ال���ه���ا  م����ن  ح��ل��ق��ن��ا 
خمتلف  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زات  وحققنا 

املوؤ�شرات التناف�شية العاملية".
وبناتنا،  "اأبناءنا  ����ش���م���وه:  وق�����ال 
والأمهات،  الأب��اء  واإخواننا،  اأخواتنا 
بادنا،  يف  املقيمون  مواطنينا،  كبار 
�شركاوؤنا يف البناء والتنمية، العلماء 
وال��ن��اب��غ��ون امل��ت��م��ي��زون يف ك��ل مكان، 
كل  تعمل  خدمتهم  ويف  منهم  لكل 
فرق عملنا احلكومية ، ت�شم اأف�شل 
ال��ك��ف��اءات واأخ��ل�����ش��ه��ا، وت��ع��م��ل على 

ال����دول����ة،  ال�������ش���ح���ي���ة يف  ل���ل���ب���ح���وث 
العليا  اللجنة  ب�شاأن  ق��رار  وم�شروع 
جلنة  لإن�����ش��اء  الطبية  للم�شوؤولية 
جهة  ك��ل  ل��دى  الطبية  للم�شوؤولية 
الوطني  ال�����ش��ج��ل  واإن�����ش��اء  ���ش��ح��ي��ة، 

لل�شرطان.
ال����وزراء  اع��ت��م��د جمل�ص  وت��ف�����ش��ي��ًا 
قراراً باإن�شاء املركز الوطني للبحوث 
وال���ذي يهدف  ال��دول��ة،  ال�شحية يف 
الوطنية  ال�شراتيجية  و�شع  اإىل 
ال����دول����ة  ال�������ش���ح���ي���ة يف  ل����اأب����ح����اث 
اأولويات  وحتديد  البحوث،  لتنظيم 
البحوث ال�شحية بالدولة، وت�شكيل 
املتخ�ش�شة  ال��ت��م��ي��ز  ب��ح��وث  م��راك��ز 
بناء  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  بالتن�شيق 
والقدرات  الإم��ك��ان��ي��ات  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
ومن  وامل��ع��دات  والأج���ه���زة  الب�شرية 
ه����ذه امل����راك����ز ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال /
ال�شحة  ال�شكري،  ال�شرطان،  بحوث 
ال��ع��ام��ة وال���وق���اي���ة م���ن الأم���را����ص، 
ح��وادث ال��ط��رق، الأم��را���ص القلبية 

والأمرا�ص اجلينية/.
اإن�شاء  ع���ل���ى  امل����رك����ز  ���ش��ي��ع��م��ل  ك���م���ا 
قاعدة بيانات موحدة عن الباحثني 
وال���ب���ح���وث ال�����ش��ح��ي��ة يف ال����دول����ة، 

وا�شتقبلنا �شعلة الأمل لتنطلق معها 
ا�شت�شافة الدولة لاأوملبياد اخلا�ص 
تزامناً  وعقدنا  العاملية..  ب��الأل��ع��اب 
معها خلوة الهمم مب�شاركة اأ�شحاب 

الهمم اأنف�شهم".
اأج���ن���دة الج��ت��م��اع وافق  ���ش��ي��اق  ويف 
تاأ�شرية  ا���ش��ت��ح��داث  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص 
���ش��ي��اح��ي��ة م��ت��ع��ددة ال���دخ���ول مل���دة 5 
����ش���ن���وات ل��ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات وذل���ك 
ب����ه����دف دع������م ن���ظ���م ال�������ش���ي���اح���ة يف 
والتاأكيد  اجلن�شيات  لكافة  ال��دول��ة 
كوجهة  الإم����ارات  دول���ة  مكانة  على 

�شياحية عاملية للجميع.
جل�شته  خ���ال  املجل�ص  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
تاأ�شرية  م��ن  املك�شيك  رع��اي��ا  اإع��ف��اء 
ال���دخ���ول ل���ل���دول���ة، وذل����ك يف اإط����ار 
تعزيز مكانة الدولة اإقليمياً ودولياً، 
وتوطيداً للعاقات الثنائية مع دول 
التعاون يف  تعزيز  العامل من خال 
والقت�شادية  ال�شياحية  امل��ج��الت 
وال���ش��ت��ث��م��اري��ة م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، 
الدولة  ملواطني  جديدة  اآف��اق  وفتح 
والتجارة  وال���ش��ت��ث��م��ار  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
بني  للمواطنني  الن��ت��ق��ال  وت�شهيل 
ال���ق���رار يف  ال��دول��ت��ني، ح��ي��ث ي�شهم 

بيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال��ق��رار  و�شيعمل 
للطبيب  ت�����ش��م��ح  م���ن���ا����ش���ب���ة  ع���م���ل 
مبزاولة مهنته بكيفية ت�شّجعه على 
ال�شحية،  اخل��دم��ات  اأف�شل  تقدمي 
وفقاً  ح��ق��وق��ه  ل��ه  ي�شمن  م��ن��اخ  ويف 
م���ع �شمان  م��ه��ن��ت��ه،  خل�����ش��و���ش��ي��ات 
الوقت. كما  املر�شى يف نف�ص  حقوق 
التاأخري  تفادي  يف  القرار  �شي�شاهم 
ال�شكاوى  ت��راك��م ملفات  ع��ن  ال��ن��اجت 
للم�شوؤولية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ل����دى 
ال��ط��ب��ي��ة، خ��ا���ش��ًة م���ع اإن�����ش��اء جلنة 
جهة  ك��ل  ل��دى  الطبية  للم�شوؤولية 
توزيع  يف  ي�����ش��اه��م  ومب�����ا  ���ش��ح��ي��ة، 
بالأخطاء  املتعلقة  ال�شكاوى  ملفات 
الطبية على اأكر من جلنة واحدة، 
العليا  اللجنة  دور  �شيقت�شر  حيث 
النظر  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 
يف ال��ت��ظ��ل��م��ات امل��رف��وع��ة اإل��ي��ه��ا من 
تقارير اللجان امل�شكلة لدى اجلهات 
ال�شحية،وهذا �شي�شاعد على ت�شريع 
ال��ب��ت يف ال��ق�����ش��اي��ا امل���رف���وع���ة اأم����ام 
ال�شكاوى  يف  ت��ن��ظ��ر  ال��ت��ي  امل��ح��اك��م 

املتعلقة بالأخطاء الطبية.
ال��ق��رار يف  ي�شاهم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
املجال  يف  ال��دول��ة  موؤ�شرات  حت�شني 

مدار  وع��ل��ى  وال��ي��وم،  ال�شاعة  م���دار 
ال�شهر وال�شنة، با كلل اأو تعب".

املبادرات  ع�شرات  "اأطلقنا  واأ�شاف: 
اأول  منها  اجل���دي���دة..  وامل�����ش��روع��ات 
ا�شراتيجية وطنية جلودة احلياة.. 
للتعليم  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  واأن�شاأنا 
�شندوق  اإن�شاء  واعتمدنا  املدر�شي.. 
الباحثني  وت���اأه���ي���ل  ل���دع���م  وط���ن���ي 
م�شتهدفات  عن  واأعلنا   ، العمل  عن 

وقرارات لتعزيز التوطني".
من�شب  عن  "اأعلنا  ا:  اأي�شً واأ���ش��اف 
ج���دي���د وف����ري����د م����ن ن����وع����ه.. وهو 
للثورة  ال�����دول�����ة  ����ش���ف���ري  م��ن�����ش��ب 
قرارا  وا�شدرنا  الرابعة،  ال�شناعية 
ي�شمح  ا����ش���رات���ي���ج���ي���ا  اق���ت�������ش���ادي���ا 
للم�شتثمرين الأجانب بتملك كامل 
يف  التجارية  ال�شركات  يف  احل�ش�ص 
 2500 اأكر من  وقدمنا  الدولة.. 
الكفاءات  لأ���ش��ح��اب  ذه��ب��ي��ة  اإق���ام���ة 
ليكونوا  وامل�شتثمرين  ال�شتثن�ائية 
جزًءا من ق�شة جناح ومتيزدولتنا".

كما قال �شموه: "اعتمدنا يف 2019 
للف�شاء..  الوطنية  ال�شراتيجية 
برحلة  زايد  حلم  بتحقيق  واحتفلنا 
هزاع املن�شوري الأوىل اإىل الف�شاء، 

وال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون يف جم���الت 
واملنظمات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ال��ب��ح��وث 
التعاونية  البحوث  الدولية، وتعزيز 
بني املوؤ�ش�شات ال�شحية والأكادميية 
م������ن خ��������ال �������ش������راك������ات داخ����ل����ي����ة 
وخارجية، بالإ�شافة اإىل دعم برامج 
البحوث  خمرجات  وحتويل  تطبيق 
اأو  اأو خدمات  ال�شحية اإىل منتجات 
الرعاية  خدمات  لتح�شني  �شيا�شات 

ال�شحية.
قرار  م�شروع  ا  اأي�شً املجل�ص  واعتمد 
للم�شوؤولية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ب�����ش��اأن 
ال��ط��ب��ي��ة، ي��ن�����ص ع��ل��ى اإن�����ش��اء جلنة 
جهة  ك��ل  ل��دى  الطبية  للم�شوؤولية 
���ش��ح��ي��ة، وذل������ك ب���ه���دف الرت����ق����اء 
مب�شتوى العاقة القائمة بني مقدم 
اخلدمة ال�شحية يف الدولة ومتلقيها 
اأف�شل  اإىل  ومقيمني  مواطنني  من 
امل�شتويات ، و�شمان حقوق كل طرف 
وحتديد الإج��راءات املنا�شبة للدفاع 
وذلك  وحمايتها،  احلقوق  ه��ذه  عن 
التوازن  حتقق  دقيقة  �شوابط  وف��ق 
يف  العاقة  ه��ذه  مثل  يف  ال�شروري 
جمال  مثل  وح�شا�ص  حيوي  جم��ال 

تقدمي اخلدمات ال�شحية.

وامل���رور  واخل����روج  ال��دخ��ول  ت�شهيل 
اأرا�شيهما  ع��رب  ال��ب��ل��دي��ن  مل��واط��ن��ي 
تاأ�شرية  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  دون  م���ن 

الدخول.
ك���م���ا مت اع���ت���م���اد وت���ع���ي���ني ط����ريان 
العربية اأبوظبي كناقل وطني، وذلك 
بهدف تعزيز حركة الطريان املدين 
الطريان  ودع��ًم��ا لقطاع  ال��دول��ة،  يف 
والتوجهات  التنمية  خطط  ملواكبة 

امل�شتقبلية.
وي��وؤك��د ال��ق��رار ع��ل��ى الأه��م��ي��ة التي 
الطريان  لقطاع  احل��ك��وم��ة  توليها 
والدعم الكامل لارتقاء والنهو�ص 
التابعة له، واأن  ال�شركات  به وبكافة 
احلكومة توىل قطاع الطريان كافة 
يتواكب  مبا  وامل�شاندة  الدعم  اأوج��ه 
التى  ال�شاملة  التنمية  خ��ط��ط  م��ع 

ت�شهدها الدولة.
اج��ت��م��اع جمل�ص  اأج���ن���دة  ���ش��ي��اق  ويف 
الوزراء، اعتمد املجل�ص جمموعة من 
القطاع  لدعم  والقوانني  ال��ق��رارات 
وجودته،  اأدائ������ه  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��ح��ي 
بالإ�شافة اإىل توفري اأف�شل الربامج 
واخلدمات ال�شحية للمجتمع، حيث 
اعتمد املجل�ص اإن�شاء املركز الوطني 

�شليم  �شحي  مناخ  واإي��ج��اد  ال�شحي 
ف���ي���ه���ا، ومب����اي����ع����ّزز م���ك���ان���ة ال���دول���ة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ي  امل���ج���ال  يف 
ال�شياحة  جم��ال  يف  وخا�شة  العاملي 

ال�شحية.
ال�شدد  ه��ذا  يف  املجل�ص  اعتمد  كما 
الوطني  ال�شجل  اإن�شاء  ب�شاأن  ق��راراً 
ل��ل�����ش��رط��ان، وال�����ذي ي���اأت���ي يف اإط���ار 
ال���رام���ي���ة حلماية  اجل���ه���ود  ت��ع��زي��ز 
ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة يف امل��ج��ت��م��ع، ومن 
الوطني  ال�������ش���ج���ل  اإن���������ش����اء  خ�����ال 
كافة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ل���ل�������ش���رط���ان 
اجلهات املعنية، حيث يعترب ال�شجل 
رئي�شية  دع��ام��ة  لل�شرطان  الوطني 
والبيانات  احل��ق��ائ��ق  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
اإعادة  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الإح�شائية 
اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ات  �شياغة 
ووا�شحة  دقيقة  واأ���ش�����ص  منهجيات 
ت�شاعد �شانعي القرار على احل�شول 
املتعلقة  املوؤ�شرات  واأح��دث  اأدق  على 
الو�شائل  امل����ر�����ص،وحت����دي����د  ب���ه���ذا 
ومن  ملكافحته،  املنا�شبة  والأ�شاليب 
خ�����ال حت���دي���د اأ����ش���ب���اب���ه واأن����واع����ه 
وتوزيع  ب��ه،  اإ�شابة  الأك��ر  والفئات 
ع����دد احل������الت امل�����ش��اب��ة ب���ه ح�شب 
اجل��ن�����ص وال���ع���م���ر وغ����ري ذل����ك من 

املعلومات ال�شرورية يف هذا ال�شاأن.
ال�شوؤون  ويف  اآخ������ر،  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
الوزراء  جمل�ص  اعتمد  الت�شريعية، 
التنفيذية  ال��ائ��ح��ة  ب�����ش��اأن  ق�����راراً 
�شاأن مكافحة  الحت��ادي يف  للقانون 
الغ�ص التجاري، وذلك بهدف اإيجاد 
اآل��ي��ة احت��ادي��ة م��وح��دة للتعامل مع 
خمتلف  يف  ال��ت��ج��اري  الغ�ص  ح���الت 
اإم�����ارات ال���دول���ة، وت�����ش��ري��ع ال��ب��ت يف 
بالإ�شافة  ال��ت��ج��اري،  الغ�ص  ق�شايا 
للت�شرف  وا�شحة  اآلية  حتديد  اإىل 
يف املنتجات املخالفة للقانون باإعادة 

الت�شدير اأو الإتاف.
ويت�شمن القانون اأحكاما بخ�شو�ص 
للك�شف  املخت�شة  ال�شلطة  اإج���راءات 
والفا�شدة،  املغ�شو�شة  ال�����ش��ل��ع  ع��ل��ى 
و����ش���ح���ب ال�������ش���ل���ع امل���غ�������ش���و����ش���ة من 
اإت���اف ال�شلع  الأ����ش���واق، و���ش��واب��ط 

املقلدة وغريها من الأحكام.
اأجندته  ���ش��م��ن  امل��ج��ل�����ص  واع���ت���م���د 
ال���ن���ظ���ام الإم�����ارات�����ي ل��ل��رق��اب��ة على 
والذي  ال�شم�شية،  الطاقة  منتجات 
ُيعد حجر الأ�شا�ص لتمكني القطاعات 
حكومية،   - ال����دول����ة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
�شناعية، جتارية، �شكنية من توليد 
تقنيات  با�شتخدام  املتجددة  الطاقة 
بال�شبكة  وربطها  ال�شم�شية  الطاقة 
الكهربائية العامة يف الدولة، والتي 
الأجندة  اأه���م حم���اور  اإح���دى  متثل 
التنمية  منظمومة  لدعم  الوطنية 

امل�شتدامة.
قانون  م�شروع  املجل�ص  اعتمد  كما 
امل���ب���ي���دات، وذلك  ����ش���اأن  احت�����ادي يف 
حفاظاً على ال�شحة العامة و�شامة 
على  الرقابة  تعزيز  وبهدف  البيئة، 
الدولة �شمن  داخل  املبيدات  ت��داول 
حاجة  م��ع  وم��ت��وازن  مائم  ت�شريع 
العامة،  وال�شحة  ال��زراع��ي  القطاع 
بالإ�شافة اإىل و�شع عقوبات وا�شحة 
املبيدات  خلطورة  نظرا  للمخالفات 

وا�شتخداماتها.
واف����ق  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  ال���������ش����وؤون  ويف 
جمل�ص  ت�شكيل  اإع���ادة  على  املجل�ص 
للتناف�شية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اإدارة 
والإح�شاء، وجمل�ص التعليم واملوارد 

الب�شرية.
ومت��ا���ش��ي��اً م���ع روؤي�����ة ح��ك��وم��ة دولة 
الفعاليات  ا�شت�شافة  يف  الإم�����ارات 
واف������ق جمل�ص  ال���ه���ام���ة،  ال���دول���ي���ة 
الدولة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  ال��������وزراء 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  لإج��ت��م��������اع��ات 
مل��ن��ظ��م��ة اآ����ش���ي���ا وامل���ح���ي���ط ال���ه���ادي 
 2020 لعام   APAC لاإعتم��اد 
اأبوظبي، حيث حظيت  الع���ا�شمة  يف 
احلدث  هذا  ا�شت�شافة  بفوز  الدولة 
اأن�شطة  ال��ه��ام يف جم���ال  الإق��ل��ي��م��ي 
الأوىل  وللمرة  والإعتماد  التقيي�ص 

يف املنطقة منذ اإن�شاء املنظمة.
عن  تقرير  على  املجل�ص  اط��ل��ع  كما 
ال���دول���ة يف موؤمتر  ن��ت��ائ��ج م�����ش��ارك��ة 
التطويرية  اخلطة  لدعم  املانحني 
جل���م���ه���وري���ة ج�����زر ال���ق���م���ر، وال�����ذي 
احلكومية  اجل���ه���ود  ���ش��وء  يف  ي���اأت���ي 
لتعزيز العاقات مع خمتلف الدول 
وت���ق���دمي ال���دع���م ال������ازم ل��ه��ا على 

خمتلف الأ�شعدة.

حممد بن را�سد عن حكومة االإمارات يف 2020: 
هو العام الذي يطوي 50 عامًا من الإجنازات..وي�شتقبل 50 عاما من املثابرة والعمل اجلاد خلدمة الوطن ومواطنيه  2020  •

اأن يكون 2020 عام التطور والتنمية ومناف�شة كربى الدول يف القت�شاد والتناف�شية وجودة احلياة •  نريد 
فئة واحدة.. بل نريدها اأن تتنوع لت�شمل الكبار والأطفال واأ�شحاب الهمم.. املواطنني واملقيمني..  باإجنازاتنا  ن�شتهدف  اأن  نريد  •  ل 

الطالب واملوظفني.. رواد الأعمال وامل�شتثمرين
الت�شامح ر�شخ الت�شامح بدولة الإمارات يف اأبهى �شوره.. واإجنازاته جتعلنا متفائلني بالقادم يف عام ال�شتعداد للخم�شني •  عام 
حلقنا من خاللها يف الف�شاء.. وحققنا فيها قفزات نوعية يف خمتلف املوؤ�شرات التناف�شية العاملية لإجنازات   2019 يف  •  و�شلنا 

من نوعه.. وهو من�شب �شفري الدولة للثورة ال�شناعية الرابعة وفريد  جديد  من�شب  عن  •  اأعلنا 
قرارا اقت�شاديا ا�شرتاتيجيا ي�شمح للم�شتثمرين الأجانب بتملك كامل احل�ش�س يف ال�شركات التجارية يف الدولة.. وقدمنا اأكرث  •  اأ�شدرنا 

من 2500 اإقامة ذهبية لأ�شحاب الكفاءات ال�شتثن�ائية وامل�شتثمرين ليكونوا جزءًا من ق�شة جناح ومتيز دولتنا 

يف �سياق اجتماع جمل�س الوزراء: 
�شياحية متعددة الدخول ملدة 5 �شنوات لكافة اجلن�شيات  تاأ�شرية  •  ا�شتحداث 

الدولة عامليًا وعالقاتها اخلارجية مع العامل من خالل اإعفاء رعايا املك�شيك من تاأ�شرية الدخول للدولة  موقع  •  تعزيز 

وتنظيمها يف الدولة من خالل اإن�شاء املركز الوطني للبحوث ال�شحية  ال�شحية  البحوث  اأولويات  • حتديد 

اإن�شاء جلنة للم�شوؤولية الطبية لدى كل جهة �شحية  خالل  من  الطبية  بالأخطاء  املتعلقة  الق�شايا  يف  البت   •  ت�شريع 

ال�شحة العامة و�شالمة البيئة من خالل م�شروع قانون احتادي يف �شاأن املبيدات على  •  احلفاظ 
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اأخبـار الإمـارات

درا�سة لـ »وكالة نيل�سن العاملية«: 

الأوملبياد اخلا�س 2019 لعب دورا اأ�شا�شيا يف حت�شني امل�شاعر واملواقف العامة جتاه ذوي الإعاقة الذهنية
عقدت   2019 اأب��وظ��ب��ي  اخل��ا���ص 
خ���ال ���ش��ه��ر م��ار���ص امل��ا���ش��ي حتت 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  رع����اي����ة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ل��ت�����ش��ب��ح ج����زًءا 
املحلية  اخل���ط���ط  م����ن  ي���ت���ج���زاأ  ل 
لتو�شيع  والإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��وط��ن��ي��ة 
ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة لأ���ش��ح��اب الهمم 
امل�شركة  ال��روؤي��ة  مع  يتما�شى  مبا 
الهادفة  الإم��ارات  لأبوظبي ودول��ة 
مت�شامن  جم��ت��م��ع  اإي�����ج�����اد  اإىل 

و�شامل للجميع..
لاأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  وت��ع��د 
اأك���رب   2019 اأب���وظ���ب���ي  اخل���ا����ص 
العامل  واإن�����ش��اين يف  ريا�شي  ح��دث 
2019، و�شارك  ع��ام  اأق��ي��م خ��ال 
- خ��ال ال��ف��رة م��ن 14 اإىل 21 
مار�ص - اأكر من 7000 ريا�شي 

التي  نوعها  م��ن  الأوىل  البطولة 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  تعقد 
و�شمولية يف  اأفريقيا الأكر دجماً 
تاريخ حركة الأوملبياد اخلا�ص التي 

و3000 مدرب ميثلون 190 دولة 
يف  معتمدة  اأوملبية  ريا�شة   24 يف 
مواقع ريا�شية من الطراز العاملي 
مبختلف اأنحاء اأبوظبي .. كما تعد 

الذين  الأ���ش��خ��ا���ص  اأم����ام  رئي�شية 
الذهنية،  الإع����اق����ة  م���ن  ي���ع���ان���ون 
نقاط   8 مب��ق��دار  انخف�شت  حيث 
املجموعتني  اإىل  بالن�شبة  م��ئ��وي��ة 
مئوية  ن���ق���اط   6 و  ال�����ش��اب��ق��ت��ني 

بالن�شبة اإىل املجموعة الأخرية.
 .. ال�شتطاع  نتائج  على  وتعقيباً 
قال معايل حممد اجلنيبي رئي�ص 
لاأوملبياد  املنظمة  العليا  اللجنة 
اخلا�ص لاألعاب العاملية " اأبوظبي 
2019 " :" نحن �شعداء بالنتائج 
ال�شتطاع  هذا  اإليها  تو�شل  التي 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  م�����ش��ريا   ..
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
النجاح  يف  اأ����ش���ه���م  ال�����ذي  ودع���م���ه 
ال����ذي ح��ق��ق��ه تنظيم  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 

احلدث باأرقى املعايري الدولية ".

اخلا�ص لعام 2019 .. فيما تهدف 
اللجنة  ك��ل��ف��ت  ال���ت���ي   - ال���درا����ش���ة 
الألعاب  ل�����دورة  امل��ن��ظ��م��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ال��وك��ال��ة ب��اإج��رائ��ه��ا - اإىل 

فهم ت�شورات املجتمع وقيا�شها.
اأجري  ال��ذي   �� ال�شتطاع  واأظ��ه��ر 
انتهاء  م����ن  اأ����ش���ه���ر  ث����اث����ة  ب���ع���د 
ن�شف  م���ن  اأك�����ر  اأن   ������� ال��ب��ط��ول��ة 
ك����ان����وا على  جم���ت���م���ع الإم������������ارات 
ع��ل��م ب������دورة الأل����ع����اب ال��ع��امل��ي��ة..

ك���م���ا ل���وح���ظ حت�����ش��ن��اً مم����اث����ًا يف 
بالأ�شخا�ص  املحلي  املجتمع  وع��ي 
امل�����ش��اب��ني ب���الإع���اق���ة ال��ذه��ن��ي��ة يف 
يف  مب��ا  املجتمع،  قطاعات  خمتلف 
ذلك مواقف اجلريان، واملوظفني، 
ب�شكل  وان����خ����ف���������ص  وال�������ط�������اب. 
م��ل��ح��وظ ع���دد الأ���ش��خ��ا���ص الذين 
ي�������ش���ع���رون ب�������اأن ن����ظ����رة اجل������ريان 
عقبة  ت�شكل  والطلبة  وامل��وظ��ف��ني 

البداية  منذ  �شعينا  معاليه:  وق��ال 
ه���ذه  خ������ال  م�����ن  ن���غ���ري  اأن  اإىل 
جتاه  وامل��واق��ف  املفاهيم  البطولة 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، وك���ان ه��دف��ن��ا اأن 
والعامل  الإم������ارات  دول���ة  ن��وؤك��د يف 
م�������دى اأه�����م�����ي�����ة ت����ع����زي����ز ال����دم����ج 

الجتماعي لهم.
ا�شتطعنا   "  : اجل��ن��ي��ب��ي  واأ�����ش����اف 
نلم�ص  اأن  ال���ب���ط���ول���ة  خ�����ال  م����ن 
قوة  ونظهر  الهمم  اأ���ش��ح��اب  حياة 
بها  يتمتع  التي  والعزمية  الإرادة 
ه���وؤلءال���ري���ا����ش���ي���ون وم����ن خال 
م�شاركتهم وتفاعلهم مع الأن�شطة 
مهام  وتوليهم  لاألعاب  امل�شاحبة 
الذي  ال��دع��م  ول���ول  فيها،  ق��ي��ادي��ة 
ال�شمو  حظينا به من قبل �شاحب 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ملا 
كان من املمكن حتقيق هذا الأثر".

يذكر اأن الألعاب العاملية لاأوملبياد 

•• اأبوظبي -وام:

ك�شفت درا�شة اأجرتها وكالة نيل�شن 
البيانات،  وحتليل  للقيا�ص  العاملية 
لاأوملبياد  ال��ع��امل��ي��ة  الأل����ع����اب  اأن 
دوراً  لعبت   2019 ل��ع��ام  اخل��ا���ص 
اأ�شا�شياً يف حت�شني امل�شاعر واملواقف 
الإعاقة  ذوي  الأف��راد  العامة جتاه 
الذهنية يف دولة الإم��ارات العربية 
ال�شتطاع،  ك�شف  وق��د  امل��ت��ح��دة. 
متثيلية  عينة  ف��ي��ه  ���ش��ارك��ت  ال���ذي 
عن جمتمع دولة الإمارات العربية 
�شكان  ن�شف  اأك��ر من  اأن  املتحدة، 
الإم��������ارات ���ش��ع��روا ب��ت��ح�����ش��ن كبري 
يف امل��واق��ف جت��اه الأ���ش��خ��ا���ص ذوي 
الإع����اق����ة ال��ذه��ن��ي��ة، وت����زاي����د هذا 
بني   70% ن���ح���و  ل��ي��ب��ل��غ  ال����رق����م 
تربطهم عاقة  الذين  الأ�شخا�ص 
ما بدورة الألعاب العاملية لاأوملبياد 

حيث  عاماً   50 تاأ�شي�شها  على  مر 
مت اإ�شراك اأ�شحاب الهمم من ذوي 
الإعاقات الفكرية يف جميع جوانب 

البطولة العاملية.

ا�ستقبل اللجنة العليا لتحقيق اأهداف وثيقة االأخوة االإن�سانية

حممد بن زايد يوؤكد حر�شه على اأن تتحول مبادئ الوثيقة اإىل واقع تعي�شه �شعوب العامل 

ا�ستقبل وفد قمة اأقدر العاملية

حممد بن زايد: الإمارات قامت على اأ�ش�س متينة من امل�شداقية والثقة والحرتام املتبادل والتعاون مع �شعوب العامل 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأهداف  العليا لتحقيق  اللجنة  اأع�شاء  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
العا�شمة  اج��ت��م��اع��ه��ا اخل��ام�����ص يف  ال��ت��ي تعقد  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ�����وة  وث��ي��ق��ة 

اأبوظبي.
الذي جرى يف جمل�ص ق�شر  اللقاء  اللجنة - خال  باأع�شاء  �شموه  ورحب 
الوثيقة  بنود  تفعيل  اللجنة يف  دور  الأحاديث حول  وتبادل معهم   - البحر 
ون�شر  تر�شيخ  بهدف  والدولية  الإقليمية  امل�شتويات  على  تنفيذها  ومتابعة 
والتي  العامل  �شعوب  وال�شام بني جميع  والتاآخي  والتعاي�ص  الت�شامح  قيم 

اأكدت عليها وثيقة الأخوة.
روؤيتهم  على  الن�شانية  لاأخوة  العليا  اللجنة  اأع�شاء  من  �شموه  اطلع  كما 
بعيدة املدى لعمل اللجنة والتقدم الذي اأحرزوه خال الفرة املا�شية على 
ال�شام  اأج��ل  من  الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة  وتطلعات  مبادئ  تنفيذ  طريق 

العاملي والتعاي�ص امل�شرك.
اجلهود  دع��م  يف  الأ���ش��ي��ل  نهجها  توا�شل  الإم����ارات  دول���ة  اإن  �شموه:  وق���ال 
الت�شامح  املنطقة والعامل  اأن ي�شود بني �شعوب  اإىل  الرامية  واملبادرات كافة 
يف  القيم  ه��ذه  باأهمية  منها  اإميانا  املتبادل  والح���رام  والتاآخي  والتعاي�ص 

تر�شيخ مرتكزات الأمن والتنمية وال�شام العاملي.

واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان دعمه امل�شتمر لوثيقة 
الأخوة الإن�شانية، وحر�شه على اأن تتحول مبادئ الوثيقة اإىل واقع تعي�شه 
عن  تعرب  التي  امل��ب��ادئ  تلك  اأن  حيث  اأديانهم  اختلفت  مهما  العامل  �شعوب 
اأي�شا من الثوابت الرا�شخة يف �شيا�شة دولة الإمارات  �شحيح الدين تعترب 
منذ اإن�شائها والقائمة على اإعاء �شاأن الإن�شان مهما كان دينه وعرقه ولغته 
واحلر�ص على النفتاح على احل�شارات والثقافات كافة من خال تر�شيخ 

منظومة من القيم التي تنطلق من التعاي�ص والت�شامح وقبول الآخر.
�شاحب  يطلقها  التي  النوعية  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  الوفد  ثمن  جانبه  من 
وتقديرهم  �شكرهم  عن  معربني  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأجيال  ل��دى  تر�شخ  اأن  اأج��ل  من  �شموه  يبديه  ال��ذي  وال��دع��م  لاهتمام 
والتعاي�ص  املتبادل  والح���رام  وال��ت��ع��اون  الت�شامح  قيم  وال��ق��ادم��ة  احلالية 
وال�شتقرار  ال�شام  لتحقيق  اأ�شا�شا  منطلقا  تعد  والتي  الإن�شانية  والأخ��وة 

والأمان لل�شعوب.
وقال الكاردينال ميغيل اأنخيل اأيو�شو غويك�شوت رئي�ص اللجنة العليا : اإنه 
ل�شرف كبري لنا اأن نلتقي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد .. و�شكرنا 
التي  العليا لإجن��از الأه��داف  ملا يوفره من دعم واإمكانات للجنة  وتقديرنا 
جاءت من اأجلها واملتمثلة يف حتقيق الأخوة الإن�شانية ون�شر ثقافة الت�شامح 

والتعاي�ص بني الب�شر.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شت�شافة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

..البابا فرن�شي�ص بابا الكني�شة الكاثوليكية و ف�شيلة الإمام الأكرب الدكتور 
اإلهام  اأحمد الطيب �شيخ الأزه��ر ال�شريف خال العام املا�شي �شكل م�شدر 
ومنوذجا للم�شاعي اجلادة والعملية لتحقيق الأخوة الإن�شانية ون�شر ثقافة 
 .. ح��ذوه  نحذو  اأن  جميعا  علينا  ويتوجب  الب�شر  بني  والتعاي�ص  الت�شامح 
اأر�شها بيت  اأن حتت�شن على  اأبوظبي  الت�شامح  ولي�ص بغريب على عا�شمة 
العائلة الإبراهيمية الذي �شيكون منارة لل�شام والأخوة والعي�ص امل�شرك 

لكل النا�ص من حول العامل.
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  البحر  ق�شر  جمل�ص  ح�شر 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة العني و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص 
اآل نهيان لاأعمال اخلريية  �شلطان  زايد بن  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�ص جمل�ص 
والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة 
موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم و�شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد 
و�شمو  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�ص  التنفيذي  املجل�ص  ع�شو  نهيان  اآل 
اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  اآل نهيان رئي�ص  زاي��د  ذي��اب بن حممد بن  ال�شيخ 

ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح.

الكاثوليكية و ف�شيلة الإمام الأكرب  الكني�شة  بابا  البابا فرن�شي�ص  اأن  يذكر 
الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف وقعا - يف اأبوظبي خال �شهر 
اإىل تعزيز  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ����وة  2019 - وثيقة  ع��ام  ف��رباي��ر 
ال�شعوب  بني  واملحبة  والتاآلف  التوا�شل  ج�شور  وبناء  الإن�شانية  العاقات 
قيادات  من   400 من  اأك��ر  بح�شور  و�شلبياته  للتطرف  الت�شدي  بجانب 

وممثلي الأديان و�شخ�شيات ثقافية وفكرية من خمتلف دول العامل.
من  ع��ددا  الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة  اأه���داف  لتحقيق  العليا  اللجنة  وت�شم 
الأع�شاء من دولة الإمارات العربية املتحدة واإ�شبانيا واإيطاليا وجمهورية 
الكاردينال   .. وه��م  وبلغاريا  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  العربية  م�شر 
ميغيل اأنخيل اأيو�شو غويك�شوت رئي�ص املجل�ص البابوي للحوار بني الأديان 
ال�شابق  امل�شت�شار  عبدال�شام  حممود  حممد  والقا�شي  الر�شويل  بالكر�شي 
لف�شيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف واحلاخام 
م. برو�ص لو�شتيج كبري احلاخامات يف املجمع العربي بوا�شنطن واملون�شنيور 
الدكتور  والأ�شتاذ  البابا  لقدا�شة  ال�شخ�شي  ال�شكرتري  جيد  حلظي  يوؤان�ص 
خليفة  حممد  وم��ع��ايل  الأزه���ر  جامعة  رئي�ص  امل��ح��ر���ش��اوي  ح�شني  حممد 
املبارك رئي�ص دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي والدكتور �شلطان في�شل 
العامة  املديرة  بوكوفا  واإيرينا  امل�شلمني  اأمني عام جمل�ص حكماء  الرميثي 
الربامج  ومقدم  الإماراتي  الكاتب  ويا�شر حارب  اليون�شكو  ملنظمة  ال�شابقة 

التلفزيونية.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وفد قمة )اأقدر( العاملية.

واطلع �شموه - خال اللقاء الذي جرى يف ق�شر البحر - من الوفد على 
الروؤى والأفكار امل�شتقبلية لتطوير برامج واأعمال القمة من خال دوراتها 
اخليارات  جم��ال  وتو�شيع  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز  اإىل  الهادفة  ال�شنوية 
اأمام املجتمعات والأفراد وت�شليط ال�شوء على امل�شاكل التي تعيق  التنموية 

متكني هذه املجتمعات و�شبل التعامل معها.
اإن  اآل نهيان - خال اللقاء -  وق��ال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د 
دولة الإمارات قامت منذ ن�شاأتها على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه على اأ�ش�ص متينة من امل�شداقية والثقة والحرام 
رفيعة  م�شتويات  و�شلت  حتى  ودولها  العامل  �شعوب  مع  والتعاون  املتبادل 
بادنا  حققته  م��ا  على  املحافظة  ويجب   .. الطيبة  وال�شمعة  التقدم  م��ن 
القيم والثقافة  ال�شورة من خال تر�شيخ  فاأنتم �شفراوؤها يف جت�شيد هذه 
بجانب  وجمتمعها  الإم����ارات  �شعب  بها  يتحلى  التي  الأ�شيلة  الإم��ارات��ي��ة 

اإ�شهاماتكم وح�شوركم الإيجابي الفاعل يف الفعاليات واملحافل الدولية.
الوجه احل�شاري  للعامل  الإم��ارات  اأبناء  ينقل  اأن  �شموه على �شرورة  وحث 

قيمة  واإع���اء  وال�����ش��ام  والت�شامح  املحبة  على  القائمة  ومبادئها  للدولة 
الإن�شان وحفظ حقوقه وكرامته الإن�شانية. من جانبه عرب وفد قمة اأقدر 

العاملية عن �شكره للدعم الكبري الذي حتظى به القمة من �شاحب ال�شمو 
اأعمالها  اآل نهيان وال��ذي له عظيم الأث��ر يف اإجن��اح  ال�شيخ حممد بن زاي��د 

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  البحر  ق�شر  جمل�ص  ح�شر  اأه��داف��ه��ا.  وحتقيقها 
ال�شيخ طحنون بن  الظفرة و�شمو  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�شمو ال�شيخ نهيان 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�ص جمل�ص  نهيان  اآل  زايد  بن 
لاأعمال اخلريية والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم و�شمو ال�شيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�ص التنفيذي رئي�ص مكتب اأبوظبي 
التنفيذي و�شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص ديوان ويل 

عهد اأبوظبي ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح.
فاعلة  ا�شراتيجيات  بناء  اإىل  تهدف  ال�شنوية  العاملية  اأق��در  قمة  اأن  يذكر 
لرفع م�شتوى الوعي حول التحديات التي تواجه الأفراد واملجتمعات على 
والوقائية  والأخ��اق��ي��ة  ال��رب��وي��ة  املفاهيم  توحيد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ���ش��واء  ح��د 
املوارد  واملوؤ�ش�شات ودعم  التعاون ما بني اخلرباء  اآفاق  املوؤ�ش�شات وفتح  بني 
برامج  ع��رب  امل�شتدامة  املعرفة  خ��ال  م��ن  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  الب�شرية 

الربية امل�شتمرة بجانب حتقيق اأهداف برنامج خليفة للتمكني اأقدر.
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اأخبـار الإمـارات

برنامج ال�شيخة فاطمة للتطوع يد�شن ا�شرتاتيجيته لعام 2020

اأبرزها مهرجان الإمارات للتطوع 
التطوعي  للعمل  الإم����ارات  ورواد 
للتطوع  الإم�������������ارات  وجم����ال���������ص 
للتطوع  الإم�����������ارات  وم���ل���ت���ق���ي���ات 
وخميم الإمارات للتطوع وموؤمتر 
املجتمعي  ل���ل���ت���ط���وع  الإم�������������ارات 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ي وج����ائ����زة الإم�������ارات 
للتطوع  الإم���ارات  وو���ش��ام  للتطوع 
ل�شتقطاب  تطوعية  م��ب��ادرات  يف 
وب��ن��اء ق���درات ومت��ك��ني ال�شباب يف 
للعام  ا�شتعدادا  املجتمعات  خدمة 
اخل��م�����ش��ني ان�����ش��ج��ام��ا م����ع دع����وة 

القيادة احلكيمة .
" تويل  " اأم الإم����ارات  اأن  واأك����دت 
اأكرب  والإن�شاين  التطوعي  العمل 

معاناة  م��ن  التخفيف  يف  و���ش��اه��م 
امل���اي���ني م���ن ال��ب�����ش��ر م���ن خال 
اأبرزها  وال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  م��ب��ادرات��ه 
والعطاء  متطوع  املليون  ح��م��ات 
العاملية  الإن�شانية  وزاي��د  املليونية 
فاطمة  وال�شيخة  الفقراء  لعاج 
وبرنامج  وال��ط��ف��ل  امل������راأة  ل��ع��اج 
وامللتقى  ال�شابة  العربية  القيادات 
العمل  يف  ال�شباب  لتمكني  العربي 
التطوعي بجانب تاأ�شي�ص اأكادميية 
العمل التطوعي والتنظيم الدوري 
وتبني  للتطوع  الإم�����ارات  مل��وؤمت��ر 
والذي  للتطوع  الإم�����ارات  ج��ائ��زة 
����ش���اه���م ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال يف اإح������داث 
التطوعية  نوعية يف احلركة  نقلة 

ملبادرة  التنفيذي  امل��دي��ر  العجمي 
برنامج  م����دي����رة  ال���ع���ط���اء  زاي������د 
التطوعية  ال���ع���رب���ي���ة  ال����ق����ي����ادات 
ال�شابة اأن العمل التطوعي ظاهرة 
من مظاهر التقدم والرقي وجانب 
النتماء  ت��اأك��ي��د  ج��وان��ب  م��ن  مهم 
وتخفيف  الوطنية  الهوية  ودع���م 
احلكومية  اجل���ه���ود  ع���ن  ال���ع���بء 
م�شاكل  م���ن  ال��ك��ث��ري  م��ع��اجل��ة  يف 
والجتماعية  القت�شادية  املجتمع 

.
وقالت اإن اإجناح احلركة التطوعية 
ال�شعوبات  م��واج��ه��ة  اإىل  ي��ح��ت��اج 
العمل  ت��ع��رق��ل  ال���ت���ي  وال���ع���ق���ب���ات 
التطوعي واملجتمعي والعمل على 

الإن�شانية للمغفور له ال�شيخ زايد 
اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
اخلري  جل�����ش��ور  وام����ت����دادا  ثراه" 
والعطاء لأبناء الإمارات اأبناء زايد 
اخلري الذين نهجوا نهجه وخطوا 
خطاه يف ميادين العمل الإن�شاين.

منذ  ق����دم  ال���ربن���ام���ج  اإن  وق���ال���ت 
بتوجيهات   2017 ع��ام  انطاقه 
م���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الن�شائي  الحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���اأم���وم���ة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
للب�شرية منوذجا مميزا يف جمال 
التخ�ش�شي  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل 

الهتمام وحتر�ص على تبني الأفكار 
املبتكرة وا�شتحداث ال�شراكات بني 
وتاأهيل  ل���ش��ت��ق��ط��اب  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ومتكني ال�شباب من تقدمي اأف�شل 
ملختلف  ال���ت���ط���وع���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
الن�شاء  وب��الأخ�����ص  املجتمع  ف��ئ��ات 
اإىل  اإ�شافة  ال�شن  والأطفال وكبار 
ال��ق��ادة يف  م��ب��ادرات ل�شناعة  تبني 
والعطاء  التطوعي  العمل  جم��ال 
التنظيم  خ����ال  م���ن  الإن�������ش���اين 
وامل���وؤمت���رات  للملتقيات  ال�����دوري 
وت����د�����ش����ني ج����وائ����ز حت���ف���ي���زي���ة يف 
والعطاء  التطوعي  العمل  جم��ال 

الإن�شاين حمليا وعامليا.
العنود  ���ش��ع��ادة  اأك���دت  جانبها  م��ن 

حمليا وعامليا.
�شيعمل  الربنامج  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
ال��ق��ادم��ة ع��ل��ى تر�شيخ  امل��رح��ل��ة  يف 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
الإن�شاين  وال��ت�����ش��ام��ح  امل��ج��ت��م��ع��ي 
من  ال��ك��ف��اءات  اأف�شل  وا�شتقطاب 
خمتلف دول العامل وتاأهيل قيادات 
نقلة  اإح����داث  م��ن  تتمكن  �شبابية 
نوعية يف هذا املجال حمليا ودوليا 

من خال فرقها التخ�ش�شية .
 2020 عام  اأن  ال�شويدي  وذك��رت 
مبادرات تطوعية  اإط��اق  �شي�شهد 
ل�شناعة  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ���ش��ب��اب��ي��ة 
ق���ادة م��ن رواد الأع��م��ال يف جمال 
ال��ت��ط��وع��ي حم��ل��ي��ا وعامليا  ال��ع��م��ل 

•• اأبوظبي -وام: 

فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ب��رن��ام��ج  د����ش���ن 
للتطوع ا�شراتيجته لعام 2020 
العقول  ا�شتقطاب  تركزعلى  التي 
و�شناعة  ال��ق��درات  وبناء  اخلاقة 
ال�����ق�����ادة م����ن اأف���������ش����ل ال����ك����ف����اءات 
ال�����ش��ب��اب��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن خدمة 
حلول  تبني  خ��ال  من  املجتمعات 
ومبتكرة  ذكية  وميدانية  واقعية 
يف املجالت ال�شحية والجتماعية 

والقت�شادية.
و���ش��ت�����ش��اه��م ه���ذه اخل���ط���وة ب�شكل 
فعال يف م�شرية التنمية امل�شتدامة 
ال�����������ش�����راك�����ات مع  وا������ش�����ت�����ح�����داث 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ا�شتعدادا  وذل���ك  ال��رب��ح��ي��ة  وغ���ري 
ولاحتفال  اخل���م�������ش���ني  ل���ل���ع���ام 
العام  للدولة يف  الذهبي  باليوبيل 

.2021
ال�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  واأك�������دت 
اأن  العام  الن�شائي  الحت��اد  مديرة 
ال�شيخة  ب��رن��ام��ج  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
فاطمة للتطوع لعام 2020 تركز 
ا�شتقطاب  اأربعة حماور وهي  على 
قدرات  وب��ن��اء  ال�شبابية  ال��ك��ف��اءات 
و�شناعة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ال����ك����وادر 
التطوعي  ال����ع����م����ل  يف  ال������ق������ادة 
املجتمعات  خ��دم��ة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ومظلة  ت����ط����وع����ي  اإط����������ار  حت�����ت 
اإن�������ش���ان���ي���ة ان�����ش��ج��ام��ا م����ع ال�����روح 

عن  التطوعي  العمل  ك��ف��اءة  رف��ع 
طريق اإعادة جتميع املوارد الب�شرية 
وتوجيهها يف العمل التطوعي نحو 
والتطوعية  املجتمعية  الأه����داف 
ت�شتخدم  ف��ع��ال��ة  ع��ل��م��ي��ة  وب�������اإدارة 
يوؤدي  ما  احلديثة  التقنية  و�شائل 
امل��وارد املتاحة  اإىل ح�شن ا�شتغال 
عدد  اأك��رب  فائدتها  تعم  لكي  منها 
والتوجه  امل�شتفيدين  م��ن  ممكن 
التخ�ش�شي  التطوعي  العمل  نحو 
بخا�شية  العمل  ه��ذا  يتميز  حيث 
م����ا يحقق  والن���ت�������ش���ار  ال����ت����اأث����ري 
اق��ت�����ش��ادي��ة ل تتحقق يف  وف����ورات 
انقا�ص  ثم  ومن  التقليدي  العمل 
النفقات وزيادة الإنتاجية لتحقيق 
اإنتاج  خ��ال  من  الق�شوى  املنفعة 
اأ�ش�ص  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وع��ي��ة  اخل���دم���ة 

اقت�شادية �شليمة.
توفري  اأن  ال���ع���ج���م���ي  واأ�����ش����اف����ت 
ال����ك����ف����اءة يف الأع����م����ال  ع���ن���ا����ش���ر 
زي��ادة حيوية  �شاأنه  التطوعية من 
فيقبل  وتر�شيدها،  الأع��م��ال  ه��ذه 
دعمها،  على  واجل��م��اع��ات  الأف����راد 
اأن�شطتها،  يف  ال��ف��ع��ال��ة  وامل�����ش��ارك��ة 
اأهداف  اإجن��از  ينبغي  اأن��ه  م�شيفة 
ال����ع����م����ل ال����ت����ط����وع����ي م�����ن خ����ال 
ا�شتقطاب الكفاءات وبناء قدراتهم 
املجتمعات  خ��دم��ة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ال�شراجتية  تت�شمنه  م���ا  وه���و 
اجلديدة لربنامج ال�شيخة فاطمة 

للتطوع.

بهدف تعزيز امل�ساركة املجتمعية وتقدمي اأن�سطة وفعاليات ثقافية وتوعوية وترفيهية 

بلدية مدينة اأبوظبي والإمارات العاملية لالأملنيوم توقعان اتفاق�ية �ش��راكة لتمويل حافلة جمتمعية

اأوقاف ال�شارقة تدعم اأيتام الإح�شان ب� 239 األف درهم

تقدمي  خ������ال  م�����ن  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
توعوية  وفعاليات  وبرامج  اأن�شطة 

وترفيهية وثقافية.
تعزيز  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  وت����ه����دف 
ال�شراكة بني بلدية مدينة اأبوظبي 
العاملية لاأملنيوم  الإم��ارات  و�شركة 
خلدمة  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  وال��ع��م��ل 
التعاون  خال  من  املحلي  املجتمع 

بطرق  املجتمع  واإ���ش��ع��اد  للتوا�شل 
اإبداعية مبتكرة.

املنطلق مت رف��ع مقرح  وم��ن ه��ذا 
مبادرة جمتمعية عبارة عن تاأهيل 
حافلة جمتمعية لت�شخريها يف دعم 
املجتمعية  واخل���دم���ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والتوا�شل مع اأفراد املجتمع ب�شكل 
امل�شاركة  ل��ت��ع��زي��ز  وم��ب��ت��ك��ر  ف���ع���ال 

يف توفري حافلة جمتمعية تخت�ص 
املجتمعية  وال����ربام����ج  ب��ال��ت��وع��ي��ة 
�شركة  دور  اإب��راز  وكذلك  املختلفة، 
الإمارات العاملية لاأملنيوم يف تقدمي 

اخلدمات املختلفة للمجتمع.
ما  لتحقيق  ال��ط��رف��ان  ي�شعى  ك��م��ا 
جمالت  م��ن  الت��ف��اق��ي��ة  تت�شمنه 
بالفائدة  يعود  مبا  بينهما  التعاون 

الإعامي باجلمعية.
واط����ل����ع وف������د دائ��������رة الأوق��������اف 
الأعمال  طبيعة  على  بال�شارقة 
املجتمعية  وامل����ب����ادرات  اخل���ريي���ة 
ال����ت����ي ت���ن���ف���ذه���ا اجل���م���ع���ي���ة مبا 
التي  الإن�شانية  الأه���داف  يحقق 

امل�شرك  العمل  واأوج���ه  ال��ت��ع��اون 
ال����ذي ي��خ��دم ال��ع��م��ل اخل����ريي يف 
الدولة، بح�شور ب�شاير احلمادي 
مدير اإدارة التمكني الجتماعي و 
ماجد عمري رئي�ص ق�شم الت�شال 
املوؤ�ش�شي و اأحمد املومري امل�شوؤول 

ت�شاهم يف تطوير العمل اخلريي 
والأ�شر  الأي��ت��ام  احتياجات  و���ش��د 

املتعففة.
اإبراهيم  ط���ال���ب  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
امل���ري م��دي��ر ع��ام دائ���رة الأوق���اف 
ب��ال�����ش��ارق��ة اإن ه��ن��اك ت��ع��اون بني 

•• اأبوظبي -الفجر:

القبي�شي،  ب���در  �شيف  ���ش��ع��ادة  وق���ع 
مدينة  ل���ب���ل���دي���ة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر 
البلديات  ل��دائ��رة  ممثًا  اأبوظبي، 
اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وال��ن��ق��ل- 
كلبان،  بن  جا�شم  عبداهلل  و�شعادة 
الع�شو املنتدب والرئي�ص التنفيذي 
ل�شركة الإمارات العاملية لاأملنيوم، 
"متويل  ب�����ش��اأن  ���ش��راك��ة  ات��ف��اق�����ي��ة 
مبادرات  �شمن  جمتمعية"  حافلة 
ي�شطلع  التي  املجتمعية  امل�شوؤولية 
ب��ه��ا اجل��ان��ب��ان جت���اه امل��ج��ت��م��ع بكل 

فئاته.
على  اأبوظبي  مدينة  بلدية  وتعمل 
ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة وال���ت���وا����ش���ل مع 
والتميز  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��رائ��ح  ج��م��ي��ع 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  وال���ش��ت��دام��ة 
املجتمعية، وت�شعى من  والفعاليات 
خال اإدارة عمليات خدمات املجتمع 
املجتمع،  اأف���راد  واإ���ش��راك  للتفاعل 
وتنفيذ  بتنظيم  �شنوياً  تقوم  حيث 
املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ع����دد 
م��ع اجل��ه��ات اخلارجية  وامل�����ش��ارك��ة 

•• ال�صارقة - وام:

قدمت دائ��رة الأوق��اف بال�شارقة، 
تكفلهم  ال���ذي���ن  ل���اأي���ت���ام  دع���م���اً 
ج��م��ع��ي��ة الإح�������ش���ان اخل���ريي���ة يف 
مببلغ  ت����ربع����ت  ح���ي���ث  ع���ج���م���ان 
لدعم  دره���م،   239،414.50
تتعلق  التي  وامل��ب��ادرات  الفعاليات 
ب����الأي����ت����ام خ�������ش���و����ش���اً ال����ربام����ج 

التعليمية والرعاية ال�شحية.
�شعادة  ا�شتقبال  ذلك، خال  جاء 
اإ���ش��م��اع��ي��ل املدير  ال��دك��ت��ور ح��ق��ي 
من  وف����داً  للجمعية،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دائ�����رة الأوق������اف ب��ال�����ش��ارق��ة �شم 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ه���اج���ري  ����ش���اح 
الوقفية  والأم������اك  ال���ش��ت��ث��م��ار 
م�شوؤول  ح���رم���ول  ع��ل��ي  وحم��م��د 
ق�شم امل�شاريع الوقفية ومها بنت 
من�شور ال�شائغ نائب رئي�ص ق�شم 
الأم��اك الوقفية، واأحمد �شمري 
بنت  وم��ن��ال  الإع���ام  ق�شم  اإداري 

من�شور ال�شائغ .
�شبل  ب���ح���ث  ال���ل���ق���اء  خ�����ال  ومت 

م�شاحلهما  وي�����خ�����دم  ع���ل���ي���ه���م���ا 
امل�شركة،  املجتمعية  واأه��داف��ه��م��ا 
وذلك من خال العمل على تفعيل 
احلافلة وتعزيز دور كا الطرفني 
امل�شركة،  الأه�����������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اإعامية  خطة  و�شع  يف  وامل�شاركة 
ب��ي��ن��ه��م��ا ل���اإع���ان وال���روي���ج عن 
امل�شاحبة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

للحافلة.
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  وت���ع���م���ل 
الت����ف����اق����ي����ة- على  ب����ن����ود  -وف��������ق 
العاملية  الإم������ارات  ���ش��رك��ة  اإ����ش���راك 
والفعاليات  الأن�شطة  يف  لاأملنيوم 
للحافلة  امل�����ش��اح��ب��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�شريكاً  ب�شفتها  ���ش��ع��اره��ا  وو����ش���ع 
على  وا����ش���رات���ي���ج���ي���اً  جم��ت��م��ع��ي��اً 
�شمن  للبلدية  الإل��ك��روين  املوقع 
امل�شاهمة  واجل�����ه�����ات  ال�������ش���رك���ات 
املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة  جم����ال  يف 
امل�شوؤولية  م��ل��ت��ق��ى  يف  واإ����ش���راك���ه���ا 
ال�شنوي، وحتديد خطة  املجتمعية 
امل�شركة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
باحلافلة  واخلا�شة  الطرفني،  بني 

املجتمعية.

اجلهات اخلريية واملعتمدة داخل 
الدولة يف تنفيذ �شروط الواقفني 
ودعم اأوجه اخلري املختلفة والتي 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى حم���ور ع��م��ل اخلري 
بنيت  اأ�شا�شية  ركيزة  يعترب  الذي 
عليها توجهات الدائرة وذلك من 
خال العمل بروح الفريق الواحد 
الإن�������ش���ان وال���ت���ي تعك�ص  خل��دم��ة 
الر�شالة ال�شامية لدولة الإمارات 
انعك�شت  وال��ت��ي  املتحدة  العربية 
مع  عاقاتنا  يف  وحم��ب��ة  ���ش��ام��اً 

العامل اأجمع.
اإ�شماعيل  حقي  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اد 
تنفيذ  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة  ب���ح���ر����ص 
و�شايا الواقفني املر�شودة لأوجه 
اخلري املختلفة من خال �شرف 
���ش��ن��وي��اً ح�شب  امل���وق���وف���ات  ري����ع 
�شروط الواقفني ا�شتمراراً للقيم 
اخلدمة  يف  وامل�شاركة  الإن�شانية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ومب�����ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
والأه����داف  ال�شرعية  ال�����ش��واب��ط 
تاأ�ش�شت  ال���ت���ي  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

عليها الدائرة.

اأمطار تهطل على راأ�س اخليمة فجرا
•• راأ�ص اخليمة – �صليمان املاحي  

ه���ط���ل���ت ف���ج���ر اأم�����������ص اأم������ط������ار ، 
تراوحت  ن�شطة  ب��ري��اح  م�شحوبة 
ب���ني امل��ت��و���ش��ط��ة واخل��ف��ي��ف��ة على 
اخليمة  راأ����ص  ام���ارة  منطاق  �شتى 
املياه  من  ب��رك  جتمع  يف  وت�شببت 
ال���راك���دة ع��ل��ى ج���اين ال��ط��رق ويف 

املناطق الواطئة.
اأعقاب  وج���اء ه��ط��ول الأم���ط���ار يف 
تقارير حول الأح��وال اجلوية من 
الأر�����ش����اد اجل���وي���ة ح����ذر ف��ي��ه من 
من طق�ص نتيجة منخف�ص جوي 
باردة   ه��وائ��ي��ة  كتلة  م��ع  �شطحي، 
ي�شاحبها  اجل���ن���وب،  م���ن  ق���ادم���ة 
م��ن��خ��ف�����ص ج����وي علوي  ام����ت����داد 
ال�شرقي،  وال�����ش��م��ال  ال�����ش��م��ال  م��ن 
ال�شحب  ت��ك��وي��ن  ي�����ش��ف��ر ع���ن  مم���ا 
الرياح  م���ع   ، امل��م��ط��رة  ال��رك��ام��ي��ة 

الن�شطة .
راأ�ص  ���ش��رط��ة  ك���ررت  جهتها  وم���ن 
ل�شائقي  حت���ذي���رات���ه���ا  اخل���ي���م���ة  
ا�شتقرار  ع�����دم  ال���������ش����ي����ارات،م����ن 
الأح������وال اجل���وي���ة وط��ل��ب��ت منهم  
اأثناء  واحل�������ذر،  احل��ي��ط��ة  ت���وخ���ي 
وبعد هطول الأمطار ويف الأحوال 
الخطار  اأن  اىل  لف��ت��ة  اجل���وي���ة، 
امل���ح���ت���م���ل���ة م����ن اب����ت����ال ال���ط���رق  
ووجود برك املياه الراكدة  الناجمة 
ع��ن ه��ط��ول الأم��ط��ار على جانبي 
الت�شبب   �شاأن ذلك  اذ من  الطرق  

يف وقوع احلوادث املرورية ي�شورة 
م��ن خطورة  ح��ذرت  كما  مفاجئة  
والت�شوير،  ب��ال��ه��ات��ف  الن�����ش��غ��ال 
�شامة  على  حفاظاً  م��دع��اة  وه��ي 
ومتابعة  ال���ط���ري���ق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
احلالة اجلوية من خال القنوات 

الر�شمية . 
ووجهت  دائرة اخلدمات اأن�شطتها 
لحتواء امل�شاكل الناجمة عن حالة 
ال��ط��ق�����ص وه��ط��ول اأم���ط���ار ، حيث 
ب��ا���ش��رت ج��م��ي��ع ال��ل��ج��ان ال��ت��ي مت 
ت�شكيلها يف وقت �شابق عملها الذي 

اقت�شر على تتبع  الأحوال .
اأدت   فقد  لل�شيادين  بالن�شبة  اأم��ا 

امل�شتقرة   غ��ري  امل��ن��اخ��ي��ة  الأح�����وال 
جميع  يف  ال�شيد  ح��رك��ة  لتوقفت 
املحتملة  لاأخطار  حت�شبا  املوانئ 
واأك����������د ال���������ش����ي����ادون ال���ت���زام���ه���م  
جهات  من  ال�شادرة  بالتحذيرات 
ل�شامتهم  �شمانا  الخ��ت�����ش��ا���ص 

و�شامة عمالهم . 
ومع توقف هطول الأمطار �شهدت 
معظم مناطق راأ�ص اخليمة  خروج 
امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني وال��������زوار، 
بالأجواء  لا�شتمتاع  اجلبال  اىل 
اجل��م��ي��ل��ة  امل�����ش��اح��ب��ة ل��ام��ط��ار ، 
التذكارية، و�شط  ال�شور  والتقاط 

فرحة غامرة ب�شقوط الأمطار.

خالد الظنحاين �شمن قائمة اأكرث 
العرب تاأثريًا يف العامل 2019

•• الفجرية- الفجر 

الظنحاين  خ��ال��د  ���ش��ع��ادة  ح�����ش��ل 
جمعية  اإدارة  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص 
الثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رية 
�شخ�شية  “اأف�شل  ل���ق���ب  ع���ل���ى 
 2019 ل��ع��ام  موؤثرة”  اإب���داع���ي���ة 
100 الأك����ر  ال�����  ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن 
الوطن  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ت�����اأث�����رياً 
ت�شدرها  ال��ت��ي  وال���ع���امل،  ال��ع��رب��ي 
والتنمية  للعلوم  النيل  اأك��ادمي��ي��ة 
الب�شرية والبحث العلمي، ورابطة 
واملهجر  ال���ع���رب���ي  ال���ع���امل  اإب�������داع 
بباري�ص، واملركز الدويل للرجمة 
الأمم  ملنظمة  التابع  والتدريبات 
ت��ك��رمي الظنحاين  ي��اأت��ي  امل��ت��ح��دة. 
العربية  املوؤ�ش�شات  جمموعة  م��ن 

ل���دوره البارز  وال��دول��ي��ة، ت��ق��دي��راً 
ال����ت����وا�����ش����ل بني  ج�������ش���ور  م�����د  يف 
العربية  الثقافة  ون�شر  الثقافات، 
حول العامل، واإبراز الوجه امل�شرق 
دولة  خا�شة  ال��ع��رب��ي��ة،  للح�شارة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 

حتمل م�شعل الثقافة العربية. 
واأعرب الظنحاين، احلائز موؤخراً 
�شخ�شية  اأف�������ش���ل  ج����ائ����زة  ع���ل���ى 
املغربية،  اململكة  يف  عاملية  اإن�شانية 
التكرمي  بهذا  �شعادته وفخره  عن 
ال���ذي اأه�����داه اإىل دول���ة الإم�����ارات 
على  م�������وؤك�������داً  و�����ش����ع����ب����اً،  ق�����ي�����ادة 
لوطنه  الأف�شل  تقدمي  موا�شلته 
ولأمته العربية وللعامل اأجمع مبا 
يخدم الب�شرية وي�شاعد يف نه�شة 
الظنحاين  ���ش��ك��ر  ث���م  ال�������ش���ع���وب. 

التكرمي،  على  الدولية  املوؤ�ش�شات 
ال��ك��ب��ري يف ن�شر  ب���دوره���ا  م�����ش��ي��داً 
العربي،  للجمهور  املعرفة  ثقافة 
يف  املتميزة  اإ�شهاماتها  عن  ف�شًا 
بني  الإن�شانية  ال��ع��اق��ات  تطوير 

الدول العربية والعامل.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم الفجرية يوجه بتنفيذ 44 كيلومرتا من الطرق الداخلية يف الإمارة

•• الفجرية -وام:

ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه 
من  م��راً  كيلو   44 بتنفيذ  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة لإم����ارة ال��ف��ج��رية، يف ك��ل م��ن "الف�شيل" 
و"الرحيب"   " و"يعلة  و"العقة"  و"اجلروف"  و"ريامة" 
و"املحرقة"  ال�شفوة"  و"ظاهر  احل�����ن�����اء  و"وعيب 

و"الرا�شدية" و"زكت" و"الردة".
جاء ذلك خال تروؤ�ص �شموه الجتماع الثالث للجنة تطوير 
اإم�����ارة ال��ف��ج��رية، ال����ذي ع��ق��د ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
و�شعادة   ، ال��ف��ج��رية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن 
حممد �شعيد ال�شنحاين مدير الديوان الأم��ريي يف حكومة 

عام  مدير  الأف��خ��م  �شيف  حممد  املهند�ص  و�شعادة  الفجرية 
بلدية الفجرية و�شعادة املهند�ص �شامل املك�شح مدير عام دائرة 
الأ�شغال والزراعة يف حكومة الفجرية وذلك بهدف الطاع 

على اخلطط التنموية واخلدمية يف الإمارة واعتمادها.
الجتماع،  خال  الفجرية،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وا�شتعر�ص 
املرحلة  بها خال  البدء  املقرر  الإم��ارة  اأب��رز م�شاريع تطوير 
املقبلة ، موؤكداً �شرورة تطبيق اأرقى معايري اجلودة املعتمدة 
الفجرية،  اإم����ارة  م��ن��اط��ق  ملختلف  التحتية  ال��ب��ن��ى  تنفيذ  يف 
وذلك وفق روؤية القيادة الر�شيدة للدولة واأجندتها الوطنية، 
واخلطة   "2021 الإم�������ارات  "روؤية  يف  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 

ال�شمولية لاإمارة 2040.
و����ش���دد ���ش��م��وه ع��ل��ى ت��ق��دمي اأ���ش��ك��ال ال���دع���م وامل�����ش��ان��دة كافة 

بال�شرعة  امل�����ش��اري��ع  واإجن����از  الإم����ارة  يف  اخل��دم��ي��ة  للم�شاريع 
اأف�شل  لتوفري  املو�شوعة،  الزمنية  اخلطة  ووف��ق  الق�شوى، 
وحتقيق  الفجرية،  اإم��ارة  ط��رق  مل�شتخدمي  اخلدمات  واأرق��ى 

اأعلى درجات الن�شيابية يف طرقها اخلارجية والداخلية.
ووج����ه ���ش��م��وه ب��درا���ش��ة الح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��روري��ة ك��اف��ة ملدن 
ومناطق الإم��ارة، فيما يتعلق بالبنى اخلدمية، وذلك حر�شاً 
م��ن ���ش��م��وه ع��ل��ى ت��وف��ري ���ش��ب��ل ال��ع��ي�����ص ال��رغ��ي��د للمواطنني 
امل�شاريع  مقرحات  ط��رح  يتم  اأن  على  الإم���ارة،  يف  واملقيمني 
اخلدمية املطلوبة خال الجتماع القادم للجنة تطوير اإمارة 

الفجرية.
ح�شر الجتماع �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد 

الفجرية .

حميد النعيمي ي�شدر قانونا ب�شاأن اجلريدة الر�شمية لإمارة عجمان
•• عجمان-وام:

ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم عجمان القانون  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
رقم 2 ل�شنة 2019 يف �شاأن اجلريدة الر�شمية لإمارة عجمان ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من 

يناير 2020 وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
وخول القانون يف مواده الإدارة املركزية لل�شوؤون القانونية حلكومة عجمان بتحديد �شوابط وقواعد 
عرب  وحتميلها  اإلكرونيا  اأو  ورقيا  وتوزيعها  اإ���ش��داره��ا  ومواعيد  الر�شمية  اجل��ري��دة  يف  ين�شر  ما 

التطبيقات الذكية.
اأو  الإل��ك��روين  املوقع  الر�شمية عرب  اجل��ري��دة  على  الط��اع  مقابل  وب��دون  للكافة  القانون  واأت���اح 

التطبيقات الذكية دون قيد اأو �شرط وكذلك التحميل املجاين ملحتوياتها.
لإمارة  الر�شمية  اجلريدة  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   3 رق��م  الأم��ريي  القرار  اجلديد  القانون  واألغى 

عجمان كما يلغى اأي ن�ص اأو حكم يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون. 

ويل عهد ال�شارقة يفتتح متحف تاريخ الدفع الرباعي

متديد مهلة الرت�شح ل�جائزة حممد بن را�شد للت�شامح حتى 15 يناير

•• ال�صارقة - وام:

افتتح �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�شارقة، �شباح ام�ص يف منطقة املدام بال�شارقة، متحف تاريخ الدفع 

الرباعي.
ذات  ال�شيارات  بفئة  متخ�ش�ص  متحف  اأول  يعد  ال��ذي   - املتحف  ويهدف 
الدفع الرباعي- اإىل تثقيف الزوار ومرتادي املتحف حول تاريخ وبدايات 
ال�شيارات ذات الدفع الرباعي، وم�شرية التطور التي �شهدتها هذه النوعية 

من ال�شيارات.
يف  �شموه  جتول  للمتحف،  الر�شمي  بالفتتاح  اإيذاناً  ال�شريط  ق�ص  وبعد 
نادرة  �شيارات  �شموه على ما يحويه من  .. مطلعاً  املتحف  واأق�شام  اأروق��ة 

تعد الأوىل من نوعها يف العامل.
الع�شكرية  ال�شيارات  جمموعة  على  واطلع  الع�شكري،  املبنى  �شموه  وزار 
الذي  التاريخ  مبنى  �شموه  تفقد  كما  وا�شتخداماتها،  ت�شنيعها  وت��اري��خ 
الرباعي، عرب جمموعة  الدفع  ذات  ال�شيارات  تاريخ مراحل تطور  يوثق 
مبختلف  واليابانية  والأمل��ان��ي��ة  والربيطانية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��ي��ارات  م��ن 

طرازاتها.
وي�شم املتحف اأكر من 350 �شيارة من خمتلف دول العامل، تعود ملكيتها 
اإىل ال�شيخ حمد بن حمدان اآل نهيان، كما ي�شم عددا من ال�شيارات النادرة 
ومنها �شيارة فورد موديل تي وهي الوحيدة يف العامل ويعود تاريخ ت�شنيعها 
اإىل عام 1915، و�شيارة اف دبيلو دي وهي اأول �شاحنة دفع رباعي ويعود 
وني�شان   ،1919 اإىل  تاريخها  يعود  نا�ص  و�شيارة   ،1918 اإىل  تاريخها 
ني�شان  فئة  من  �شيارة  اأول  وه��ي   1960 ع��ام  اإىل  تاريخها  يعود  باترول 
باترول والوحيدة يف الدولة، بالإ�شافة اإىل �شيارة لرك 60 ويعود تاريخ 

�شنعها اإىل عام 1958 وتعد اأكرب �شيارة دفع رباعي يف العامل.
رافق �شموه كل من ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي رئي�ص دائرة املالية 
�شمو  مكتب  رئي�ص  القا�شمي  عبدالرحمن  ب��ن  �شامل  وال�شيخ  امل��رك��زي��ة، 
احلاكم، وال�شيخ حمد بن حمدان اآل نهيان، والدكتور حممد عبد اهلل بن 
هويدن الكتب�ي رئي�ص املجل�ص البلدي ملدينة الذيد، و�شعادة �شلطان حممد 
عي�شى  و�شعادة  امل��دام،  ملنطقة  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  هويدن  بن  مع�شد 
هال احلزامي اأمني عام جمل�ص ال�شارقة الريا�شي، وعدد من امل�شوؤولني 

والأعيان واملهتمني بال�شيارات.

•• دبي-وام:

اأعلن املعهد الدويل للت�شامح متديد مهلة الر�شح ل�جائزة حممد بن را�شد 
وذلك   2020 يناير   15 حتى  كافة  ال��ع��امل  دول  م��ن  للت�شامح  مكتوم  اآل 
اأ�شحاب  املزيد من  اأمام  املجال  الت�شجيل ولإف�شاح  الإقبال على  جتاوبا مع 
املبادرات املتميزة على م�شتوى املوؤ�ش�شات والأفراد من كل مكان للم�شاركة يف 
اجلائزة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف اإطار حر�ص دولة 
اأ�شحاب املبادرات الفاعلة  الإمارات على تعزيز قيم الت�شامح عاملياً وتكرمي 

يف تر�شيخها.
الأرب���ع �شواء من  العامل  وحتتفي اجل��ائ��زة مب��ب��ادرات واإجن���ازات من جهات 
على  والإن�شانية  املجتمعية  وقيمه  الت�شامح  وتر�شخ  الأف���راد  اأو  املوؤ�ش�شات 
كو�شيلة  دوره  تعزيز  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  وت�شهم  وال��ع��امل��ي  الوطني  امل�شتويني 

توا�شل اإن�شاين وتفاعل ح�شاري عابرة للحدود والثقافات املتنوعة.
املبادرة وامل�شاهمة يف  اأخذ زمام  املوؤ�ش�شات والأف��راد على  املزيد من  وت�شجع 
بني  واحل��وار  امل�شرك  والعي�ص  والنفتاح  والتوا�شل  الت�شامح  ركائز  تعزيز 
الداعية  ال�شمحة  الإ�شام  واإبراز قيم  الأديان  واأتباع  الثقافات واحل�شارات 

اإىل ال�شام.
با�شتقبال   2019 نوفمرب  �شهر  من  الثاين  الن�شف  منذ  اجل��ائ��زة  وب���داأت 
www. الإل��ك��روين  موقعها  ع��رب  واملوؤ�ش�شية  ال�شخ�شية  الر�شيحات 
mbrtawards.ae ملبادرات نوعية من خمتلف اأنحاء العامل تدعم قيم 
الت�شامح وتعزز ح�شورها يف احلياة اليومية واملجتمعات املحلية وال�شيا�شات 

املوؤ�ش�شية والت�شريعات احلكومية وال�شرائع الدولية.
للمعهد  املنتدب  الع�شو  ال�شيباين  اأحمد  ال�شيخ  حمد  الدكتور  �شعادة  وقال 
الدويل للت�شامح اإن جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم للت�شامح جت�شد حر�ص 
قيادة دولة الإمارات على تكرمي املبادرات التي تر�ّشخ القيم العاملية امل�شركة 

الإن�شانية  القيم  حت��رم  ب�شرية  جمتمعات  تكري�ص  على  اإيجابا  وتنعك�ص 
وجتعل من الت�شامح واحرام الآخر قيمة عليا.

اإيجابيا  التي حتدث فرقا  املبادرات  باأ�شحاب  اأهمية الحتفاء  �شعادته  واأكد 
امل�شاركة  خ��ال  م��ن  وذل��ك  جهود  م��ن  يقدمونه  ومب��ا  الت�شامح  تر�شيخ  يف 
وت�شجيلهم  للجائزة  ال��ع��امل  دول  جميع  م��ن  والأف����راد  اجل��ه��ات  تر�شيح  يف 

ومبادراتهم النوعية على املوقع الإلكروين للجائزة.
من جهته ذكر �شعادة اللواء اأحمد خلفان املن�شوري اأمني عام جائزة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم للت�شامح اأن الر�شيحات من خمتلف اأنحاء العامل توؤكد 
الإن�شاين  والتوا�شل  احل��وار  قيم  من  تعلي  عاملية  كمبادرة  اجلائزة  اأهمية 
التنّوع  مب��ب��ادئ  وحتتفي  والن��غ��اق  والتع�شب  الكراهية  نبذ  اإىل  وت��دع��و 
كركيزة ملجتمعات امل�شتقبل املنفتحة التي حتقق خري الب�شرية وتقدمها على 

ال�شعد كافة.
ولفت �شعادته اإىل اأن متديد مهلة ا�شتام الر�شيحات يو�شع دائرة ال�شوء 

املزيد  اأم���ام  امل��ج��ال  ويف�شح  الت�شامح  قيم  لر�شيخ  الهادفة  امل��ب��ادرات  على 
من اجلهات والأف��راد على تقدمي تر�شيحاتهم اأو تر�شيح اآخرين ممن لهم 

اإجنازات نوعية يف تعميم لغة الت�شامح واحلوار الإن�شاين.
مبادرات  �شمن  املندرجة  للت�شامح  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  جائزة  وتعد 
التي  نوعها  من  الأوىل  العاملية  املبادرة  العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
املفتوح  للحوار  كمقدمة  الت�شامح  مفهوم  تكري�ص  على  خا�ص  ب�شكل  ترّكز 
دول  خمتلف  يف  والثقافات  احل�شارات  بني  الإيجابي  والتوا�شل  والتاقي 

العامل.
الذي يقود  الواعي  العربي  ال�شباب  ري��ادي من  تاأ�شي�ص جيل  وحتر�ص على 
الفكري  النتاج  وتدعم  الت�شامح  جم��ال  يف  نوعية  وعاملية  حملية  م��ب��ادرات 
امل�شاهمات  تكّرم  كما  بالت�شامح  يحتفي  ال��ذي  الهادف  والإعامي  والثقايف 
املجتمعات  و�شيانة  الإن�شاين  للتوا�شل  كركيزة  مبادئه  تر�شيخ  يف  الفاعلة 

الب�شرية من نزعات التع�شب والنغاق.

احلد�س الأمني ل�شرطيني يك�شف جرمية �شرقة ب�شائع يف منطقة جبل علي
•• دبي- وام:

متكن �شرطيان من مركز �شرطة جبل علي بدبي 
من ك�شف ق�شية �شرقة، تاآمر فيها 4 اأ�شخا�ص 
من اجلن�شية الآ�شيوية بغية �شرقة ب�شائع من 
�شركة يف منطقة اخت�شا�ص مركز �شرطة جبل 
احلد�ص  لكن  اأموالها،  وحت�شيل  وبيعها  علي، 
اإعادة  لل�شرطيني ويقظتهما، مكن من  الأمني 

الب�شائع امل�شروقة قبل الت�شرف فيها.
وت��ف�����ش��ي��ل��ي��ا.. ق�����ال ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور ع����ادل 
اإن  ع��ل��ي،  جبل  �شرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  ال�شويدي 
ال�شرطيني ا�شتبها مبركبة من نوع "بيك اأب" 

ب��ي�����ش��اء ال���ل���ون، ك��ان��ت حم��م��ل��ة ب�����ش��ن��ادي��ق من 
وباإيقافهما  الخت�شا�ص،  منطقة  يف  الكارتون 
اأنهما  تبني  وزميله،  ال�شائق  و���ش��وؤال  للمركبة 
اأوراق��ا خا�شة بالب�شائع  اأو  ل يحمان فواتري 
وادعى  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  واأج���ه���زة  مب��ع��دات  املتمثلة 
ال�شائق باأنه ينقلها من �شركة اإىل اأخرى لكنه 
التي  ال�شركة  ا�شم  اأي معلومات حول  يعط  مل 

تعود الب�شائع اإليها اأو اأي اأرقام هاتفية.
ال�شرطيان  حر�ص  ال�شويدي  العميد  واأ���ش��اف 
والأوراق  ال���ف���وات���ري  ع��ل��ى  ي��ح�����ش��ا  اأن  ع��ل��ى 
وزميله  ال�����ش��ائ��ق  دف���ع  م��ا  بالب�شائع  اخل��ا���ش��ة 
م�شروقة،  الب�شائع  اأن  اأمامهما  يقرا  اأن  اإىل 

واأن��ه��م��ا ���ش��رق��اه��ا ب��ال��ت��واط��وؤ م��ع ح��ار���ص اأمن 
مكان  نف�ص  اإىل  الأخ���ري  وب��ا���ش��ت��دراج  ال�شركة، 
الب�شائع  �شرق  باأنه  اع��رف  و�شوؤاله،  املتهمني 
من ال�شركة مب�شاعدة اأحد العمال فيها، وبيعها 

للمتهمني.
ال�شرطيني  اأن متتع  ال�شويدي  العميد  واأو�شح 
باملركبة،  لل�شك  دف��ع��ه��م��ا  الأم���ن���ي،  ب��احل��د���ص 
وبقانونية الب�شائع املحملة فيها، وهو ما �شاهم 
واإعادة  اإمتامها،  قبل  ال�شرقة  عملية  اإيقاف  يف 
�شاحب  اإىل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  والأج����ه����زة  امل���ع���دات 
ال�����ش��رك��ة، وت��وق��ي��ف امل��ت��ه��م��ني الأرب���ع���ة واتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقهم.

تزامنًا مع الفعاليات املُ�ساحبة حلفل تخريج اأكادميية �سرطة دبي

الكرنفال ال�شرطي الأول ينطلق اخلمي�س املُقبل يف �شيتي ووك
•• دبي-الفجر: 

بالتزامن مع اقراب موعد اختتام الفعاليات 
الدرا�شات  طلبة  تخريج  حلفل  املُ�شاحبة 
ال��ع��ل��ي��ا وال��دف��ع��ة ال�����ش��اب��ع��ة وال��ع�����ش��ري��ن من 
الطلبة املر�شحني، ت�شتعد "اأكادميية �شرطة 
ال�شرطي" الأول  "الكرنفال  دبي" لإط��اق 
من نوعه يوم اخلمي�ص املقبل وي�شتمر حتى 
ال�15 من يناير اجلاري يف منطقة "�شيتي 
ووك"، �شمن اأجواء تفاعلية تدخل ال�شعادة 
وال��ب��ه��ج��ة اإىل ق��ل��وب اجل��م��ي��ع، مت��ا���ش��ي��اً مع 
الدور املجتمعي الرائد الذي تقوم به �شرطة 
دبي يف �شبيل حتويل دبي اإىل املدينة الأكر 

اأمناً و�شامة يف العامل.

 حتقيق ال�سعادة 
واأّكد العميد الدكتور غيث غامن ال�شويدي، 
تنظيم  اأّن  دب����ي،  ���ش��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة  م��دي��ر 
تتويجاً  ميثل  الأول"  ال�شرطي  "الكرنفال 
دعائم  ب��اإر���ش��اء  امل�شتمر  ل��ال��ت��زام  حقيقياً 
وغاية  ق�شوى  اأول��وي��ة  باعتبارها  ال�شعادة 
اإىل اأّن  ج��وه��ري��ة يف دول���ة الإم�����ارات، لف��ت��اً 
ب�شل�شلة  يتمّيز  نوعه  م��ن  الأول  الكرنفال 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل��ع��ار���ص امل��وّج��ه��ة لن�شر 
الإي���ج���اب���ي���ة وحت���ف���ي���ز وت���وظ���ي���ف الإب�������داع 

متا�شياً  وذل��ك  املجتمع،  اإ�شعاد  يف  والبتكار 
م���ع ال��ت��وّج��ه ال���ش��رات��ي��ج��ي يف ج��ع��ل دبي 

الأ�شعد عاملياً.
"�شينطلق  ال�����ش��وي��دي:  ال��ع��م��ي��د  واأ�����ش����اف 
عقب التفاعل  الأول"  ال�شرطي  "الكرنفال 
املجتمعي الإيجابي الذي �شهدته الفعاليات 
الدرا�شات  طلبة  تخريج  حلفل  امل�شاحبة 
ال��ع��ل��ي��ا وال��دف��ع��ة ال�����ش��اب��ع��ة وال��ع�����ش��ري��ن من 
القرية  م����ن  ك����ل  يف  امل���ر����ش���ح���ني،  ال��ط��ل��ب��ة 
بي  و"جي  ولم���ري  وال�شيف  وح��ت��ا  العاملية 
اآر"، و�شط اإقباٍل لفت كونها م�شتوحاة من 
يف  املتجذرة  والإخ���اء  واملحبة  الت�شامح  قيم 

جمتمع الإمارات."
وتابع: "ننظر بثقة وتفاوؤل حيال الكرنفال 
الذي يتّوج جهودنا املتوا�شلة لتنظيم اأن�شطة 
بالنفع  تعود  وتثقيفية  وتعليمية  ترفيهية 
وتعك�ص  الأف��راد  �شعادة  وتعزز  املجتمع  على 
روح ال��ع��ط��اء وال��ت��اآخ��ي وامل�����ودة والح����رام 

والإيجابية."

"املعار�س" و"الفعاليات"
"الكرنفال  اأّن  ال�����ش��وي��دي  ال��ع��م��ي��د  اأو����ش���ح 
احتفالية  اأج��واًء  الأول" �شي�شفي  ال�شرطي 
�شت�شهد  التي  ووك"،  "�شيتي  منطقة  على 

اإق���ب���اًل وا���ش��ع��اً م��ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع للتمتع 
املقامة  وامل��ع��ار���ص  الفعاليات  م��ن  ب�شل�شلة 
ولغاية  ظ��ه��راً  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  م��ن  ي��وم��ي��اً 
اأّن  اإىل  م�������ش���رياً  م�������ش���اًء،  ع�����ش��رة  احل����ادي����ة 
ال��ك��رن��ف��ال ���ش��ي�����ش��ه��د ان���ط���اق ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
ق�شمني  اإىل  املق�شمة  التفاعلية  الن�شاطات 
و"الفعاليات"  "املعار�ص"  هما  رئي�شيني؛ 
اجلمهور  تطلعات  م�شتوى  اإىل  ترقى  التي 

من خمتلف الفئات العمرية.

ق�سم املعار�س
معار�ص  ع��ق��د  "املعار�ص"  ق�����ش��م  ي��ت��خ��ّل��ل 
الدرون"،  "معر�ص  اأب����رزه����ا  متخ�ش�شة 
"معر�ص  دبي"،  �شرطة  اأكادميية  "معر�ص 
لق�ش�ص جناح"، "معر�ص ملنتجات املوؤ�ش�شات 
الع�شكري"،  ل��ل��زي  "معر�ص  العقابية"، 
"معر�ص  الثقيلة"،  ل��ل��م��ع��دات  "معر�ص 
لإجنازات �شرطة دبي"، اإىل جانب "معر�ص 
لل�شور" و"ا�شتوديو النقل املبا�شر" و"متجر 
 Dubai Police Shopدبي �شرطة 
في�شمل عرو�ص  "الفعاليات"،  ق�شم  اأما    ."
والفرق  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  وال���ع���رو����ص  اخل��ي��ال��ة 
الهوائية،  ال���دراج���ات  وع��رو���ص  املو�شيقية 
ف�شًا عن عرو�ص مدار�ص حماية وم�شرية 
ال�شيارات الكا�شيكية والدراجات الهوائية.

 كما �شيحت�شن الق�شم اأي�شاً منطقة الألعاب 
اإىل جانب  الفوري،  الإلكرونية والت�شوير 
جم��م��وع��ة م��ن الأل���ع���اب امل��م��ت��ع��ة م��ث��ل لعبة 
على  "اأقب�ص  وم�����ش��اب��ق��ة  اجل��رمي��ة  م�����ش��رح 
 Hub( زيرو"  "هب  يف  امل���ق���ررة  العلم" 

.)Zero
طلبة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  اأّن  ذك�����ره  واجل����دي����ر 
الدرا�شات العليا والدفعة ال�شابعة والع�شرين 
يناير   15 يف  �شيقام  املر�شحني  الطلبة  من 
"�شيتي  يف  اأرينا"  "كوكاكول  يف   2020
طالباً   117 ت��خ��ري��ج   �شيتم  حيث  ووك"، 
القانون وعلوم  اللي�شان�ص يف  حا�شلني على 
101 طالباً من دولة  بينهم  ال�شرطة، من 
الإم��ارات و8 من اململكة ال�شعودية و7 من 

مملكة البحرين و1 من دولة الكويت.
برامج  يف  ط��ال��ب��اً   52 ت��خ��ري��ج  �شيتم  ك��م��ا   
درجتي  على  احلا�شلني  العليا  ال��درا���ش��ات 
املتوقع  وم�����ن  وال�����دك�����ت�����وراه.  امل��اج�����ش��ت��ري 
زائ���راً،   10،000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ا�شتقطاب 
بالتعاون  يقام  ال��ذي  احلفل  خ��ال  و�شيتم 
 Memories( م��ي��م��وري��ز  ���ش��رك��ة  م���ع 
عرو�ص  ل��ل��ح��دث،  امل��ن��ظ��م��ة   )Events
وعر�ص  ال���ع���امل  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ت��ن��ط��ل��ق 
وعرو�ص  الت�شكيات  وع��ر���ص  فني  اإ���ش��اءة 

.)6D( بتقنية

زهرة اخلليج تطل على قرائها بحلة جديدة ومبتكرة
•• ابوظبي- وام:

زهرة  جملة  م��ن  الأول  ال�شهري  ال��ع��دد  ام�ص  ل��اإع��ام  اأبوظبي  اأ���ش��درت 
الت�شميم وامل�شمون،  باإطالتها اجلديدة واملبتكرة على �شعيدي  اخلليج، 
م�شتوحاة من اإرثها الإعامي واملعريف العريق، وذلك �شمن ا�شراتيجية 
ال�شركة التي ترتكز على البتكار والتحديث يف �شناعة املحتوى الإعامي 
والرقمي لر�شخ مكانتها كاإحدى اأهم املطبوعات تاأثريا يف املنطقة العربية 
وواحدة من اأعرق املجات حول العامل. وا�شتقطبت "زهرة اخلليج" عددا 
اأبرز الكتاب الإماراتيني والعرب الذين �شيقدمون من خال املقالت  من 
امل���راأة  تهم  ال��ت��ي  ال�شيقة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  جمموعة  املتنوعة  والأب���ح���اث 
وممتع،  مفيد،  ع�شري  مبحتوى  اأف��ك��اره��ا  وت���ري  والعربية  الإم��ارات��ي��ة 
ومو�شوعات متجددة، واأكر تنوعا. واأبرز ما مييز العدد ال�شهري اجلديد 
من جملة "زهرة اخلليج" ر�شالة وجهتها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
والطفولة  الأعلى لاأمومة  املجل�ص  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات"، من خال املجلة 
البارز  ال��دور  على  ر�شالتها  يف  �شموها  وت�شيئ  العربية.  والأ���ش��رة  للمراأة، 
والفاعل ل� "زهرة اخلليج" منذ تاأ�شي�شها قبل اأكر من 40 عاما يف التوعية 
باأهمية تعليم املراأة، وتطورها، وحقوقها يف تكافوؤ الفر�ص �شواء يف العمل 
التمكني،  الفاعلة يف رفع مبادئ  املجلة  اإ�شهامات  اإىل جانب  الإمكانات،  اأو 

وامل�شاواة �شمن قناعة قوامها "الأ�شرة هي نواة امل�شتقبل".
ملياء بنت  الأم��رية  العدد على مقابلة ح�شرية ومميزة مع  وي�شمل غاف 
والأعمال  الإع���ام،  والفاعل يف جم��ال  البارز  ال��دور  ذات  �شعود،  اآل  ماجد 
املراأة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  يف  ك��روائ��ي��ة  وروؤي��ت��ه��ا  والتنموية،  الإن�شانية 
الرائدة يف جمال التنمية املجتمعية، وكذلك اإ�شهاماتها يف العمل اخلريي، 
اأب����رز امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي طرحتها "زهرة  والإن�����ش��اين ح���ول ال��ع��امل. وم���ن 
التي  الطبيبة  العطار..  "�شهري  مع  مقابلة  اأي�شا  العدد  ه��ذا  اخلليج" يف 
"دليل  اإىل  بال�شافة  عاما"،   70 ال���  بعد  ال�شباحة  يف  امليداليات  اأح���رزت 
املوظف الإيجابي لل�شعادة يف العمل" اإ�شافة اإىل جمموعة من التحقيقات 

واملو�شوعات يف جمالت خمتلفة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

بحثت الهيئة الحتادية للتناف�شية 
جمهورية  م���ن  ووف����د  والإح�������ش���اء 
اأوزب��ك�����ش��ت��ان - مم��ث��ا ع��ن وزارت���ي 
واملالية  وال�������ش���ن���اع���ة  الق���ت�������ش���اد 
لاإح�شاء  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
الأوزب���ك���ي���ة – ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز جهود 
لتطوير  كثب  عن  والعمل  التعاون 
القدرات  وب��ن��اء  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل 
والإح�شاء  التناف�شية  جم��الت  يف 
اإطار  وذلك يف  امل�شتدامة  والتنمية 
ال�شراتيجية  ال�����ش��راك��ة  اتفاقية 
بني دولة الإم��ارات واأوزبك�شتان يف 

التحديث احلكومي.
ال���وف���د الأوزب����ك����ي - الذي  واط���ل���ع 
مكتب  م��ع  بالتن�شيق  ال��ه��ي��ئ��ة  زار 
رئ���ا����ش���ة جم��ل�����ص ال��������وزراء ب�����وزارة 
وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�ص  ���ش��وؤون 
اأف�شل التجارب واملمار�شات  - على 
العاملية التي تتبناها دولة الإمارات 
التناف�شية  جم����ال  يف  وت��ط��ب��ق��ه��ا 
العمل  ل���ت���ط���وي���ر  والإح�������������ش������اء 
مبادرات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  احل��ك��وم��ي 
البتكار  مفاهيم  تبني  يف  الهيئة 
�شمن ا�شراتيجيات التناف�شية مبا 
الدولة  برتيب  الرت��ق��اء  ي�شمن 
والتقارير  امل��وؤ���ش��رات  ت�شنيفات  يف 

العاملية .
ل��وت��اه مدير  نا�شر  اهلل  واأك���د عبد 
للتناف�شية  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام 
والإح�شاء اأن جتربة دولة الإمارات 
التناف�شية  جم����ال  يف  ال���ري���ادي���ة 
ت����رج����م ت���وج���ي���ه���ات ال����ق����ي����ادة يف 
التقارير  يف  ال��دول��ة  م��واق��ع  تعزيز 
التناف�شية  قدرتها  وزي��ادة  العاملية 
م��ن خ��ال الإج�����راءات واخلدمات 
التجربة  احلكومية وم�شاركة هذه 
املهتمة  ال�����ع�����امل  ح����ك����وم����ات  م�����ع 
وتبادل  احلكومي  عملها  بتحديث 
التجارب  اخل��ربات واطاعها على 
ل����ل����دول����ة يف جم����الت  ال���ن���اج���ح���ة 
يج�شد  م��ا  والإح�����ش��اء  التناف�شية 
ال�شراكة ال�شراتيجية التي تربط 

الإمارات واأوزبك�شتان .
ال�����������ش�����راك�����ات  ه���������ذه  اإن  وق�����������ال 
ال�شراتيجية ت�شهم يف تر�شيخ فكر 
التناف�شية وثقافة البتكار يف العمل 
ا�شراتيجية  وت���دع���م  احل��ك��وم��ي 
التناف�شية  مب���وؤ����ش���رات  الرت����ق����اء 
الدويل  الهتمام  وتعك�ص  العاملية 
واملنهجيات  ب��الأ���ش��ال��ي��ب  امل��ت��زاي��د 
املتبعة يف دولة الإم��ارات واأهميتها 
يف متكني الدول من بناء مناذجها 
احلكومي  ال���ع���م���ل  يف  اخل����ا�����ش����ة 
مب�شاركة  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا   ..

جتربة دول��ة الإم���ارات يف جمالت 
والبيانات  والإح�����ش��اء  التناف�شية 
يف  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 

جمهورية اأوزبك�شتان .
الإم���������ارات  دول������ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
حققت اإجن��ازات نوعّية يف جمالت 
توفري  يف  والإح�������ش���اء  التناف�شية 
ورا�شمي  ال��ق��رار  ل�شّناع  ال��ب��ي��ان��ات 
ال�شيا�شات والت�شريعات القت�شادية 
م���ا اأ����ش���ه���م يف ت��ع��زي��ز ت��رت��ي��ب��ه��ا يف 
من  العاملية  التناف�شية  ال��ت��ق��اري��ر 

خ������ال امل�������ب�������ادرات وامل���������ش����روع����ات 
ال�شراتيجية التي تطلقها الهيئة 
م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات  ب��ال�����ش��راك��ة 
احلكومية على امل�شتويني الحتادي 

واملحلي .
اأوملكون  ���ش��ع��ادة  اأ����ش���اد  ج��ه��ت��ه  م���ن 
النائب  ر���ش��ت��ام��وف  ب��اك��ي��ي��ف��ي��ت�����ص 
وال�شناعة  القت�شاد  لوزير  الأول 
خال   - اأوزبك�شتان  جمهورية  يف 
اللقاء - بتجربة الإمارات املتقدمة 
والإح�شاء  التناف�شية  جم��الت  يف 

امل�شركة  ال����ل����ق����اءات  اأن  م����وؤك����دا 
الهادفة لتبادل اخلربات والطاع 
على املبادرات وامل�شروعات يف تطوير 
لدولة  املوؤ�ش�شي  العمل  منظومة 
ال�شراكات  متانة  تعك�ص  الإم����ارات 
الدولة  تربط  التي  ال�شراتيجية 
م����ع ج���م���ه���وري���ة اأوزب����ك���������ش����ت����ان يف 
احلكومي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  �شتى 

امل�شرك .
الأوزب���ك���ي  ال���وف���د  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
قرب  عن  العمل  خ��ال  من  تعرف 

الوطنية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ف���رق  م���ع 
التناف�شية  م��ل��ف��ات  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة 
ال��ع��امل��ي��ة يف دول�����ة الإم��������ارات على 
ال���ت���ج���ارب ال���ن���اج���ح���ة ل���ل���دول���ة يف 
واطلع  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�شية  ���ش��ب��اق 
على مهام هذه الفرق واآلية عملها 
وجهودها يف تنفيذ “روؤية الإمارات 
“اأهداف  وحت���ق���ي���ق   ”2021

التنمية امل�شتدامة 2030«.
اأوديلبيك  ���ش��ع��ادة  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 
نائب  اإي�����ش��اك��وف  ر���ش��ت��ام��وف��ي��ت�����ص 

وزير املالية الأوزبكي اأهمية تبادل 
اخلربات والتجارب مع فرق العمل 
احل��ك��وم��ي��ة يف دول����ة الإم�������ارات .. 
وق��ال : “ دول��ة الإم����ارات تعد من 
�شراكات  تربطنا معها  التي  الدول 
ا�شراتيجية على خمتلف الأ�شعدة 
اخلربات  وت��ب��ادل  املعرفة  نقل  واإن 
ب����ني ف�����رق ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي���ة يف 
البلدين يعد ثمرة لتلك ال�شراكات 
على  امل�شركة  باملنفعة  �شيعود  مبا 

البلدين«.
ب�شكل  الأوزب�����ك�����ي  ال����وف����د  وع���م���ل 
ي��وم��ا مع   15 مكثف وع��ل��ى م��دى 
الحتادية  الهيئة  يف  ال��ع��م��ل  ف���رق 
العديد  على  والإح�شاء  للتناف�شية 
الفنية  والإج��������راءات  امل���ح���اور  م��ن 
العاملية  ب��ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  اخل���ا����ش���ة 
على  ال���رك���ي���ز  ومت  والإح���������ش����اء 
يتمحوران  رئ���ي�������ش���ني  م�������ش���اري���ن 
العاملي  التناف�شية  ت��ق��ري��ري  ح��ول 
و���ش��ه��ول��ة مم��ار���ش��ة الأع����م����ال من 
خ������ال اج����ت����م����اع����ات م���ك���ّث���ف���ة مع 
التنفيذي الوطني لتقرير  الفريق 
والفريق  ال���ع���امل���ي���ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�شهولة  لتقرير  الوطني  التنفيذي 

ممار�شة الأعمال .
ال��وف��د على خ���ربات دولة  وت��ع��رف 
التناف�شية  جم����ال  يف  الإم���������ارات 

ف����ري����ق عمل  و�������ش������ارك  ال���ع���امل���ي���ة 
التقارير  منهجية  تطبيق  الهيئة 
تقارير  مع  التعامل  و�شبل  العاملية 
وتقنيات  ال���ع���امل���ي���ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
والتناف�شية  الإح�شاء  بني  الربط 
امل���ن���ه���ج���ي���ات حيث  وغ����ريه����ا م����ن 
ن���ظ���م ف���ري���ق ال���ه���ي���ئ���ة الحت����ادي����ة 
ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة والإح���������ش����اء ج���ولت 
اإىل اجلهات احلكومية يف  معرفية 
ال��دول��ة ل��اط��اع على الإج���راءات 
القطاع  يف  امل��ت��ب��ع��ة  وامل���ن���ه���ج���ي���ات 
احلكومي ون�ّشق لجتماعات ثنائية 
وهيئات  اإح�شاء  مراكز  مع  للوفد 

حكومية حملية .
ك��م��ا اط��ل��ع ال��وف��د ع��ل��ى اآل��ي��ة عمل 
للتناف�شية  الإحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الإبتكار  تتبنى  ال��ت��ي  والإح�������ش���اء 
منهج عمل وتوظف اأحدث التقنيات 
يف خدمة العمل الإح�شائي وتعتمد 
جمع  يف  حديثة  وتقنيات  اأ�شاليب 
ومعاجلتها  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  ال��ب��ي��ان��ات 
وتعرف على ق�شم م�شتقبل البيانات 
الذي يعمل على عدد من امل�شاريع 
التقنيات  اأح��دث  على  تعتمد  التي 
والذكاء  اجليومكانية  الأنظمة  يف 
التقنية  واحل���ل���ول  الإ���ش��ط��ن��اع��ي 
املبتكرة يف اإدارة ومعاجلة البيانات 

ال�شخمة .

•• ال�صارقة-الفجر:

اإدارة �شامة  اأطلقتها  قّدم منت�شبو مبادرة �شفراء الأمن الإلكروين، التي 
الطفل، التابعة للمجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف ال�شارقة، لأول مرة منذ 
الأمن  بعنوان:  عمل  ور�شتّي  اأ�شهر،  �شتة  م��دار  على  وتدريبهم  اختيارهم 
الت�شالت،  لتنظيم قطاع  العامة  الهيئة  بالتعاون مع  ُنظمت  الإلكروين، 
النوف،  بالهيئة، يف حديقة  اأمن  املهند�ص عبد اهلل اجلاف حملل  وبرفقة 
على  خالها  امل�شاركون  تعّرف  حيث  مليحة،  منطقة  يف  الراثية  والقرية 
ال��ت�����ش��ّدي ملخاطر  والإي��ج��اب��ي��ة، وكيفية  الآم��ن��ة  الإل��ك��رون��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 

الإنرنت. 
العامة  القيادة  مع  بالتعاون  التنمر،  بعنوان  ثالثة  ور�شة  الإدارة  وعقدت 

ل�شرطة ال�شارقة، قدمها امل�شاعد الأول يا�شر عاي النقبي وتناولت خماطر 
التنمر، وناق�شت اأهمية م�شاعفة امل�شوؤولية املجتمعية، والتوعية للحّد من 

هذه الظاهرة، وال�شتفادة من الدرا�شات واملعارف التي قّدمتها الإدارة. 
الأعلى  للمجل�ص  التابعة  الطفل،  �شامة  اإدارة  م�شاركة  �شمن  ذل��ك  وج��اء 
ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة، يف الدورة الثامنة من مهرجان �شواحي، احلدث 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ���رة  نظمته  ال��ذي  وال��ث��ق��ايف  والرفيهي،  الجتماعي، 

والقرى يف ال�شارقة.
وحول هذه امل�شاركة، قالت هنادي �شالح اليافعي، مدير اإدارة �شامة الطفل: 
اإمارة  يف  تقام  التي  املجتمعية  الأح���داث  خمتلف  يف  التواجد  على  نحر�ص 
وتطبيق  اجلديدة  لاأجيال  الأمثل  البيئة  توفري  اأهمية  لنوؤكد  ال�شارقة، 
اأعلى معايري الأمن وال�شامة لهم، خا�شًة فيما يتعلق بالواقع التكنولوجي 

اأن نخاطب  ارت��اأي��ن��ا  لهذا  وق�شايا.  م��ن ظ��روف  ي��راف��ق معه  وم��ا  املتطور، 
املجتمع من خال هذا املهرجان ونوؤكد على دورنا والتزامنا يف تطبيق اأعلى 

معايري ال�شامة اخلا�شة بالأمن الإلكروين وق�شايا التنمر. 
الإلكروين  الأم���ن  �شفراء  “�شارك  الطفل:  �شامة  اإدارة  مدير  وتابعت 
واليافعني، حيث  الأطفال  لنظرائهم من  ور�شة عمل  تقدمي  لأول مرة، يف 
املتمثلة يف  الإدارة  واأه���داف  روؤي��ة  �شاهموا من خ��ال ما قّدموه يف ترجمة 
ب�شرورة  واليافعني  الأطفال  �شيما  ل  املجتمع  فئات  جميع  وتوجيه  اإر�شاد 

اتباع اأف�شل املمار�شات الإلكرونية الإيجابية الآمنة«. 
الإلكروين  الأم��ن  �شفراء  مبادرة  اأطلقت  قد  الطفل  �شامة  اإدارة  وكانت 
بال�شراكة مع كل من   ،2019 الإم��ارات��ي يف مار�ص  الطفل  يوم  مع  تزامناً 
وبرنامج  املجتمع،  تنمية  ووزارة  الت�شالت،  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة 

خليفة للتمكني - اأقدر، والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
الطفل  ���ش��ام��ة  اإدارة  �شعي  الإل���ك���روين  الأم����ن  ���ش��ف��راء  م��ب��ادرة  وت��رج��م 
الدولة  اليافعني من مواطني ومقيمي  ل��دى  الإل��ك��روين  الوعي  رف��ع  اإىل 
وحت�شني  تدريبهم،  خال  من  الإلكروين،  بالأمن  املتعلقة  الق�شايا  حول 
اأمام اجلمهور، لي�شبحوا قادرين على نقل  النقا�ص والتقدمي  مهاراتهم يف 
معارفهم اإىل اأقرانهم باأ�شلوب مفيد يزيد من م�شتوى الوعي لدى اجليل 

اجلديد مبخاطر ال�شتخدام اخلاطئ للف�شاء الإلكروين.
 85 اأ�شل  من  �شفرياً   24 الأوىل  مرحلتها  يف  اخ��ت��ارت  قد  امل��ب��ادرة  وكانت 
ال�شارقة”،  فتيات  و”�شجايا  ال�شارقة”،  “اأطفال  منت�شبي  م��ن  مر�شحاً 
ال�شارقة  وم��دي��ن��ة  ال�����ش��ارق��ة،  م��ر���ش��دات  وم��ف��و���ش��ي��ة  ال�شارقة”  و”نا�شئة 

للخدمات الإن�شانية.

وفد اأوزبك�شتاين يطلع على جتارب الدولة يف جمال التناف�شية العاملية

�سمن م�ساركة اإدارة �سالمة الطفل يف مهرجان �سواحي 8

اأطفال ويافعو �شفراء الأمن الإلكرتوين يقدمون ور�شًا لأقرانهم حول ال�شالمة الرقمية

•• دبي-الفجر:

مبجل�ص  ممثلة  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ا�شتقبلت 
اأ�شحاب الهمم وفدا من هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، 
الدامج  ال��ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��ا يف جم����ال  ل��ل��ت��ع��رف 
لأ�شحاب الهمم. وقدمت الدكتوره مرمي اأحمد ال�شبيبي، 
ع�شو جمل�ص اأ�شحاب الهمم �شرحا مف�شا حول جتربة 
�شرطة دبي يف ا�شتقطاب اأ�شحاب الهمم للعمل يف خمتلف 
الوظائف، م�شتعر�شة ا�شراتيجية اأ�شحاب الهمم ب�شرطة 
دبي 2016-2021، واأهدافها وحماورها واملبادرات التي 
تت�شمنها، خا�شة مبادرة “رواد” التي تركز على ا�شتثمار 

املورد الب�شري ل�شمان كفاءة واإنتاجية اأ�شحاب الهمم، من 
ال�شرطة ومراحل  التعيني يف  حيث متابعة املوظفني منذ 
دورات  يف  واإدخ��ال��ه��م  الأداء  وت��ط��وي��ر  العمل  بيئة  تهيئة 
الوظيفي  ال�شلم  يف  وترقيتهم  الوظيفية  كفاءتهم  لرفع 
و�شول لأعلى الدرجات، وتقدمي الدعم الازم مل�شاركتهم 
املجتمع  يف  لدجمهم  والفعاليات  واملعار�ص  امل��وؤمت��رات  يف 

ليكونوا عنا�شر فاعلة.
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة، ت��وج��ه وف��د هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
على  دب��ي  �شرطة  يف  الهمم  اأ�شحاب  جمل�ص  اإىل  بال�شكر 
يف  الهمم  اأ�شحاب  دمج  ثقافة  بن�شر  واهتمامهم  تعاونهم 

املجتمع مع اجلهات واملوؤ�ش�شات الأخرى.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري رواندا
•• راأ�ص اخليمة -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة، 
ام�ص يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد، �شعادة اإميانويل هاتيجيكا �شفري جمهورية رواندا 

لدى الدولة، الذي قدم لل�شام على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله.
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�ص اخليمة ب�شعادة ال�شفري، متمنياً له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام 
عمله مبا ي�شهم يف تعزيز اأوا�شر التعاون امل�شرك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

�شاأنها  الإم��ارات وجمهورية روان��دا والتي من  التي تربط دولة  ال�شداقة  واأ�شاد �شموه بعاقات 
حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�شعبني.

من جانبها، عرب �شعادة اإميانويل هاتيجيكا عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�ص 
التي  القوية  ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال، مثنياً على العاقات ال�شراتيجية  اخليمة على كرم 

تربط بني البلدين.

�شرطة دبي ت�شتعر�س جهودها يف دعم اأ�شحاب الهمم ل� »ديوا«

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د اخر 
اح����م����د ل���ي���ت غ������وث ال���دي���ن 
اجلن�شية  ب���ن���غ���ادي�������ص     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )EA0141105(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0505829230

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و / ام����ري علي 
باك�شتان     ، اك�����رب  حم���م���د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1810981JD( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0568640096

فقدان جواز �شفر

كري�شتوفر   / امل��دع��و  فقد 
، نيجرييا    اوك��وروب��و  فاين 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A10058000( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0556577819

فقدان جواز �شفر
جميبور   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بنغادي�ص     ، خ��ال��ق  ���ش��ي��خ 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BW0271604( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0556577819

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / لطيف حممد 
عبداهلل مريده ، بنغادي�ص   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BH0220946( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0556577819

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / �شهادات ح�شني 
بنغادي�ص     ، ط���ال���ب  اب�����و 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BH0319758( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0556577819

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / �شدام ح�شني 
باك�شتان     ، خ�����ان  ج����اوي����د 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
 )D G 6 9 0 8 5 8 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0556577819

فقدان جواز �شفر

ا����ش���ف    / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، اك������رب  ج������ول 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BZ1885972( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0556577819

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و / ���ش��ي��اء احلق 
خ�����ن�����داك�����ر حم�����م�����د ع�����ل�����ى ، 
ب�����ن�����غ�����ادي�����������ص اجل���ن�������ش���ي���ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )BF0492027(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0556577819    

فقدان جواز �شفر

هيلني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
لومبانغ اي�شبينو ، الفلبني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )B1158212P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0505115898

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لل�شيد  امل������رزوم  حم��م��ي��ة  ت��وا���ش��ل 
قرابة  تبعد  التي  الظفرة  مبنطقة 
مدينة  ع����ن  ك���ي���ل���وم���راً   120
وتوفري  زواره��ا  ا�شتقبال  اأبوظبي، 
بالطرق  وال�شيد  التخييم  جتربة 
التقليدي  ال�شيد  ملو�شم  التقليدية 
 15 ح���ت���ى   2020  -  2019
فرباير املقبل بعد ان مت تخ�شي�ص 
 2015 دي�������ش���م���رب  يف  امل���ح���م���ي���ة 
ال�شيد  مل��م��ار���ش��ة  خ��ا���ش��ة  كمنطقة 

بالطرق التقليدية القدمية.
املرزوم  حممية  تقدمه  م��ا  وي��اأت��ي 
من فعاليات متنوعة خال مو�شم 
ال�����ش��ي��د ال��ت��ق��ل��ي��دي، ���ش��م��ن اإط����ار 
اإدارة  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ة جل��ن��ة  روؤي�����ة 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل��ه��رج��ان��ات 
اإىل  ال��رام��ي��ة  باأبوظبي  وال��راث��ي��ة 
الثقايف  امل�������وروث  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
املتعاقبة  لاأجيال  ونقله  و�شونه 
الأول”  “ال�شقار  مل�شرية  وجت�شيداً 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” الداعمة 
ريا�شة  وت��اأ���ش��ي��ل  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة 
ب�����ش��ك��ل خا�ص  ب��ال�����ش��ق��ور  ال�����ش��ي��د 
الراثية  التقليدية  وال��ري��ا���ش��ات 
التوازن  ع��ام، يف ظل حتقيق  ب�شكل 
ال�شقارة  ت���راث  احل��ف��اظ على  ب��ني 
بقاء  وا�شتمرار  بال�شلوقي  وال�شيد 

الطرائد يف الربية.
وت�شتقبل املحمية ال�شقارين وهواة 
ال�شيد التقليدي والزائرين لق�شاء 
الربية  الطبيعة  الأوق��ات يف  اأجمل 
اجل��م��ي��ل��ة ال��ت��ي مت��ت��از ب��ه��ا حممية 
يومي  ب���رن���ام���ج  وو�����ش����ع  امل���������رزوم 
فرتني  �شمن  ال�شيد  ملجموعات 
�شباحية وم�شائية، ويتم عمل فرق 
���ش��ي��د ���ش��م��ن امل��ج��م��وع��ات، بحيث 

اأفراد  خم�شة  من  فريق  كل  يتكون 
كحد اأق�شى برفقة �شّياد حمرف 
توفره املحمية ملرافقة الفريق الذي 
يتنقل على الإبل، حيث يتم ال�شيد 
ال�شيد  م��ث��ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب��ال��ط��رق 
بال�شلوقي  وال�������ش���ي���د  ب��ال�����ش��ق��ور 
ل��ل��م��ب��ي��ت يف  ا����ش���اف���ة اىل خم���ي���م 
املحمية ي�شم جمموعة من اخليام 
مقابل  العامة،  واملرافق  التقليدية 
ر�شوم رمزية، وهو جمهز ل�شتقبال 
امل��ج��م��وع��ات وال���ع���ائ���ات والأف�����راد 
لطلبة  رحات  وت�شتقبل  وال�شياح، 
امل����دار�����ص ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى امل�����وروث 
الثقايف اخلا�ص بال�شيد التقليدي.
مو�شم  خ���ال  امل��ح��م��ي��ة  تنظم  ك��م��ا 
للمجموعات  رح�������ات  ال�������ش���ي���د 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة ب���ه���دف ال���ت���ع���ّرف على 
وتنظم  لل�شيد،  التقليدية  الطرق 
ال�شيد  وم���������ش����اب����ق����ات  ب�����ط�����ولت 
لتعليم  تدريبية  ودورات  بال�شقور 

تاأ�شي�ص مطاعم  ال�شقارة، فيما مت 
املحمية  يف  ت����راث����ي����ة  اإم�����ارات�����ي�����ة 
واأن�������ش���ط���ة ث��ق��اف��ي��ة اأخ������رى وذل���ك 
بهدف احلفاظ على البيزرة كراث 
م��ع��ن��وي، وت��ق��دمي جت��رب��ة �شياحية 

متفّردة.
بالتقّيد  ُمرتاديها  املحمية  وت��ل��زم 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  ال�شيد  ب��ق��ان��ون 
املُ�شتدام،  ال�����ش��ي��د  اإط�������ار  ���ش��م��ن 
ال�شرورية  ب��ال�����ش��روط  والل���ت���زام 
جناح  يكفل  مبا  اعتمادها  مّت  التي 
جت���رب���ة ال�����ش��ي��د ل��ل��ج��م��ي��ع، وع���دم 
وما  ب��امل��ح��م��ي��ة  ����ش���رر  اأي  اإحل�������اق 
وعدم  طبيعية،  ك��ن��وز  م��ن  حتتويه 
الت�شبب باأي اإزعاج اأو اإيذاء للحياة 
النباتات،  اأو  الأ���ش��ج��ار  اأو  ال��ربي��ة 
حيث ت�شم املحمية نباتات “الغ�شا، 
وغريها  احلاذ”  ال�شنان،  ال��رم��ث، 
يف  تنمو  التي  الربية  النباتات  من 
اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 

اإذ تقت�شر الإقامة فيها على اخليم 
التقليدية.

والتي  الطرائد  املحمية،  توفر  كما 

ي��ت��م اإك���ث���اره���ا يف م���راك���ز الإك���ث���ار 
برية،  ح��ي��وان��ات  ولي�شت  اخل��ا���ش��ة 
وال��غ��زلن، وطيور  الأران���ب،  ومنها 

احلبارى، والظبي الذي يتم �شيده 
عادًة با�شتخدام ال�شلوقي، وبالن�شبة 
للطرائد التي يتم �شيدها، تكون يف 

اإطار عدد حمدد يتوقف بعده، ويف 
امل��ق��اب��ل يطلق ع��دد اأك���رب م��ن هذه 

احليوانات يف كل مو�شم.

•• اأبوظبي - وام:

ا�شتقبلت معايل الدكتورة ميثاء بنت 
�شعادة  دولة  وزيرة  ال�شام�شي  �شامل 
كيارا كورازا مدير عام منتدى املراأة 
لاقت�شاد واملجتمع بح�شور �شعادة 
اجلمهورية  �شفري  ب��وي  ل��ودوف��ي��ك 

الفرن�شية لدى الدولة.
ال���دك���ت���ورة ميثاء  م���ع���ايل  ورح���ب���ت 
ك���ورازا  ك��ي��ارا  ب��ال�����ش��ي��دة  ال�شام�شي 
ومت��ن��ت ل��ه��ا ك��ل ال��ت��وف��ي��ق، م�شيدة 
ب���ع���م���ق ال����ع����اق����ات الأخ�����وي�����ة بني 
اجل���م���ه���وري���ة ال���ف���رن�������ش���ي���ة ودول�����ة 
التعاون  ����ش���ه���ده  وم�����ا  الإم�����������ارات، 
امل�������ش���رك م����ن ت����ق����دم وت����ط����ور يف 
جمال  ومنها  امل��ج��الت  من  العديد 
الفنية  واحل�����رك�����ة  امل���������راأة  مت���ك���ني 

والثقافية وجمال التعليم.
واأكدت ال�شام�شي اأن القيادة الر�شيدة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
اهلل”و�شاحب  “حفظه  ال����دول����ة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�ص 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م 

الإم���ارات قد  الأع��ل��ى حكام  املجل�ص 
واأتاحت  اهتماما كبريا  امل��راأة  اأول��ت 
ل��ه��ا ف��ر���ش��ا م��ت�����ش��اوي��ة م��ع الرجل، 
الجتماعية  م�����ش��ريت��ه��ا  ودع����م����ت 
واملهنية لأنها توؤمن اأن املراأة �شريك 

فاعل يف التنمية امل�شتدامة.
ا�شتعرا�ص جهود  اللقاء  ومت خال 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
المارات”  “اأم  الأ���ش��ري��ة  التنمية 

لدعم دور املراأة ، مما �شاعد على اأن 
املكا�شب للمراأة  العديد من  حتقيق 
يف دول��ة الإم��ارات واإح��رازه��ا تقدما 
يف �شتى املجالت . واأ�شافت معاليها 
بنت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اأن 
املبادرات  من  العديد  تبنت  مبارك 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  وامل�������ش���اري���ع 
الرامية اإىل م�شاعدة املراأة والطفل 
اإق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا م���ن خ���ال هيئة 
الهال الأحمر الإماراتي و�شندوق 
الاجئة  ل��ل��م��راأة  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
�شعادة  ثمنت  جهتها  من  والطفل. 

ك��ي��ارا ك���ورازا ال���دور ال���ذي ت��ق��وم به 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف 
جمال النهو�ص باملراأة .. موؤكدة اأن 
الكبري يف خدمة ق�شايا  دور �شموه 
يثري  وعامليا  واإقليميا  حمليا  امل��راأة 
ال�شريع  التطور  واأده�شها  اإعجابها 
الإماراتية،  ل��ل��م��راأة  حت��ق��ق  ال����ذي 
التحديات  ت��خ��ط��ي  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
هذه  اأن  اأك���دت  كما  واجهتها،  ال��ت��ي 
اإليها  ل��ت�����ش��ل  ت��ك��ن  مل  الإجن�������ازات 
امل����راأة الم��ارات��ي��ة ل���ول وج���ود هذه 

املراأة العظيمة واحلكيمة.

•• دبي-وام:

الوطني  للمجل�ص  وال�شناعية  والقت�شادية  املالية  ال�����ش��وؤون  جلنة  ا�شتكملت 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  �شيا�شية  مو�شوع  مناق�شة  الحت����ادي، 
الجتماعية، وذلك خال اجتماعها الرابع من دور النعقاد الأول من الف�شل 
الت�شريعي ال�17، الذي عقدته مبقر الأمانة العامة للمجل�ص يف دبي، برئا�شة 

�شعادة �شعيد را�شد العابدي رئي�ص اللجنة.
ال�شويدي مقررة  �شلطان  �شعادة كل من مريه  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر 
واأ�شامه  البريق،  ر�شا  وعائ�شة  الطاير،  مطر  حميد  ط��ارق  والدكتور  اللجنة، 

اأحمد عبداهلل ال�شعفار، وعائ�شة را�شد ليتيم، ومروان عبيد علي املهريي.
اإن اللجنة ا�شتكملت مناق�شة هذا املو�شوع الذي مت  وقال �شعادة رئي�ص اللجنة 
اإحالته اىل اللجنة يف اجلل�شة الأوىل بتاريخ 14 نوفمرب وهو من املو�شوعات 
املتبقية من الف�شل الت�شريعي ال�16، حيث مت اعتماد ومناق�شة تقريرها حول 

املو�شوع الذي يت�شمن العديد من التو�شيات التي ت�شب يف م�شلحة املواطن، 
وذلك متهيدا لرفعه للمجل�ص الوطني الحتادي ملناق�شته يف جل�شاته القادمة 

واعتماده.
حيث  املتقاعدين،  خا�شة  املواطنني  من  وا�شعة  �شريحة  يهم  املو�شوع  اأن  واأك��د 
مت مناق�شة املو�شوع �شمن حماور عدة وهي : جهود الهيئة يف تطوير �شيا�شات 
والإج���راءات  والقواعد  حم��ددة،  ت�شريعية  ن�شو�ص  اإط��ار  يف  التاأميني  النظام 
للم�شركني،  التقاعدي  وامل��ع��ا���ص  اخل��دم��ة  نهاية  م��ك��اف��اأة  احت�شاب  يف  املتبعة 
وتطوير وحت�شني اخلدمات املقدمة لأ�شحاب احلقوق التاأمينية من م�شركني 
على  يحر�ص  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  اأن  وق��ال  وم�شتفيدين.  ومتقاعدين 
الت�شريعية  املجل�ص لخت�شا�شاته  اإط��ار ممار�شة  يف  برملاين  اأداء  اأف�شل  تقدمي 
وروؤيتها  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات  توجهات  م��ع  متا�شيا  وذل���ك  وال��رق��اب��ي��ة 
اإ�شعاد  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  املقبلة،  ال�شنوات  خ��ال  وا�شراتيجيتها  امل�شتقبلية 

املواطنني، وحتقيق اأعلى املراكز واملوؤ�شرات التناف�شية العاملية.

جلنة املجل�س الوطني ت�شتكمل مناق�شة �شيا�شية 
هيئة املعا�شات والتاأمينات الجتماعية

ميثاء ال�شام�شي ت�شتقبل مدير عام منتدى املراأة لالقت�شاد واملجتمع

حممية املرزوم لل�شيد توا�شل ا�شتقبال زوارها حتى 15 فرباير املقبل

•• الفجرية -وام:

تراأ�ص �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
الفجرية ، رئي�ص جمل�ص اأمناء اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة، 
لاأكادميية،  ال����دوري  الج��ت��م��اع  الأم����ريي،  ب��ال��دي��وان  مكتبه  يف 
بح�شور علي عبيد احلفيتي، مدير الأكادميية، واأع�شاء جمل�ص 

الأمناء واللجان التنفيذية. واطلع �شمو ويل عهد الفجرية على 
على  مثنياً  املا�شي،  العام  الأكادميية  نفذتها  التي  الربامج  اأب��رز 
الفجرية للفنون، من  اأكادميية  اإجن��ازات  التي تقف وراء  اجلهود 
خال تاأهيل جيل مو�شيقي ميتلك الدرا�شة الأكادميية واملوهبة 
يف وق���ت واح����د. وا���ش��ت��م��ع ���ش��م��وه اإىل ع��ر���ص م��وج��ز ع��ن خطط 
الربامج  واأب��رز  فيها  العمل  �شري  وتتبع  وم�شاركاتها،  الأكادميية 

�شموه  ووج��ه   .2020 العام  �شيتم طرحها خال  التي  اجلديدة 
ب��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود وال��ع��م��ل على اإجن���از امل�����ش��اري��ع وتوفري 
الإمكانيات املنا�شبة لها مبا يحقق توجهات الإمارة، ويعزز ح�شور 
على  املختلفة  والفنون  املو�شيقي  امل�شهد  يف  ومكانتها  الأكادميية 
ال�شعيدين املحلي والدويل. ح�شر الجتماع �شعادة �شامل الزحمي 

مدير مكتب ويل العهد.

ويل عهد الفجرية يرتاأ�س اجتماع اأمناء 
اأكادميية الفنون اجلميلة
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يف  الإ�شتئناف رقم 2403/2019/305 اإ�شتئناف جتاري  
مو�شوع الإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/434 جتاري كلي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
: علي  : م�شتاأنف وميثله  بالق�شية  م ح - �شفته  م   - �شي  ام  اي��ه بي   : الإع���ان  طالب 
الباين   -1  : اإع��ان��ه  املطلوب  وك��ي��ل   : بالق�شية  �شفته    - احل��م��ادي  حممد  اإب��راه��ي��م 
الإقامة.  حمل  جمهول  �شده.  م�شتاأنف   : بالق�شية  �شفته   - ح   م  �ص   - انرنا�شونال 
مو�شوع الإعان : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/434 جتاري 
كلي بتاريخ 2019/10/10  وحددت لها جل�شه يوم الثاثاء املوافق 2020/1/14 ال�شاعة 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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الدعوى رقم 5056 ل�شنة 2019

لدى حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية الثانية 
املرفوعة من : بنك اأبوظبي التجاري 

�شد املدعي عليه : كرمي نبيل لوي�ص اندراو�ص 
او بوا�شطة  اندراو�ص( مدعو للح�شور �شخ�شيا  املدعي عليه )كرمي نبيل لوي�ص 
يوم  ال�شاعة 10.30 �شباحا  املقرر عقده  امل�شرفية  وكيل معتمد لجتماع اخلربة 
�شارع   - اأبوظبي  اإمارة  يف  الكائن  اخلبري  مبقر  وذلك  املوافق 2020/1/12  الأحد 
حمدان - بناية بن غامن - الطابق 8 مكتب رقم 24 - بجوار بناية بنك امل�شرف. 

م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري
للتوا�شل : موبايل : 0504110038  فاك�ص : 6780767 02 

اخلبري امل�شريف 
معن ناظم اآل بريج 

اإعــــــالن بالن�شــــر 
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 19
 - احلمادي  عبداهلل  ما  حممد  اإبراهيم  ال�شيد/احمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ 
طلحت توتي فالبيل عبدالقادر توتي فالبيل ، هندي اجلن�شية مبوجب رخ�شة رقم 
القانوين من موؤ�ش�شة  ال�شكل  ، ومت تغيري  الزمان  �شاي  با�شم / كافترييا   )514658(
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص  خدمات.  وكيل  اىل  فردية 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/74(

املنذرة : �شركة ترين�شلي�ص اإجنينريجن �شريفي�شز برايفت ليمتد بوكالة املحامية/ موزة اخلظر. 
املنذر اليه الأول / عبدالروؤوف �شامي حممود �شامي حممد م�شطفى 
املنذر اليها الثانية / �شركة دلتا اإنتيجريتت للمقاولت العامة - ذ م م 

بكتابنا هذا  ، جئنا  ليمتد  برايفت  �شريفي�شز  اإجنينريجن  ترين�شلي�ص  �شركة  املنذرة  بوكالتنا عن 
ننذركم للمرة الخرية ونكلفكم بالتكافل والت�شامن فيما بني املنذر اليه الأول والتانية بالوفاء 
للمنذرة مببلغ وقدره )1.518.000 درهم( )مليون وخم�شمائة وثمانية ع�شر الف درهم( املر�شد 
يف ذمتكم ، وذلك يف غ�شون خم�شة ايام من تاريخ اعانكم بطريق ن�شر هذا الإنذار ، وال �شن�شطر 
اآ�شفني اللجوء اىل الق�شاء لتخاذ الإجراءات القانونية الازمة امام املراجع القانونية املخت�شة 
حلماية حقوق املنذرة ولتح�شيل املبلغ املذكور و�شيتم تكبيدكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والنفقات 
القانونية واتعاب املحاماة باإ�شافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ اإ�شتحقاق 

ال�شيك وحتى ال�شداد الفعلي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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رقم )2020/73(
املنذر : �شيمك�ص توب مك�ص - �ص ذ م م - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 

املنذر اليه : طيب عبدالرحيم باقر 
بوكالتنا عن املنذرة )�شيمك�ص توب مك�ص �ص ذ م م( ، جئنا مبوجب هذا الإنذار العديل 
نكلفكم ب�شرورة �شداد قيمة مبلغ وقدره )950.000 درهم( )ت�شعمائة وخم�شون الف 
اإم��ارات��ي( املر�شد يف ذمتكم ل�شالح املنذرة ، وذل��ك يف غ�شون خم�شة اي��ام من  دره��م 
املخت�ص  الق�شاء  اىل  باللجوء  اآ�شفني  �شن�شطر  واإل   ، الإن���ذار  بهذا  اعانكم  تاريخ 
ل�شتيفاء مبلغ املطالبة املر�شد يف ذمتكم ل�شالح املنذرة ، مع حتميلكم كافة الر�شوم 
 ، املديونية  لقيمة  ب�شدادكم  تاأخركم  على  املرتبة  القانونية  وال��ف��وائ��د  وامل�شاريف 
وبالإ�شافة اي�شا اىل حتميلكم لكافة التعوي�شات عن الأ�شرار التي تكبدها املنذرة من 

جراء تقاع�شكم عن �شداد قيمة مبلغ هذه املديونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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رقم )2020/24(
املنذر : ينبك�ص ملنتجات الألبان 

املنذر اليه : فايف ايلمنت انتريير - �ص ذ م م 
املنذر اليه الثاين )مدير ال�شركة( : بونام جوروارا �شريف جايديف غاروارا 

�شداد مبلغ 222.500 درهم )مئتان  ب�شرعة  اليهما  املنذر  ينبه على  املنذر  فان 
تاريخ  ا�شبوع من  ال��ف وخم�شمائة دره��م ل غ��ري( يف خ��ال  واث��ن��ان وع�شرون 
ا�شتامهما الإنذار اإل �شوف �شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
املنذر  دع��وى ق�شائية �شد  اإقامة  له حقه يف  والتي حتفظ  اليهما  املنذر  �شد 
فاته من ك�شب  القانونية وتعوي�شه عما  الفائدة  باملبلغ مع  للمطالبة  اليهما 

وما حلقه من خ�شارة نتيجة التاأخر يف ال�شداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

تفقدت معايل �شارة الأمريي وزيرة دولة للعلوم املتقدمة، رئي�شة جمل�ص علماء 
الإمارات الدفعة اخلام�شة من برنامج بناء املهارات اللكرونية الذي ينفذه 
مركز اأبوظبي للخربات “مركز اخلربات” وبوليتكنك اأبوظبي التابعني ملركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، بالتعاون مع هيئة اخلدمة الوطنية 
التعاون  ب�شاأن  اأبرمها اجلانبان موؤخرا  التي  تنفيذا لاتفاقية  والحتياطية، 
يف  واإع��داده��م  الوطنية  اخلدمة  ملجندي  املهني  والتطوير  التدريب  جمال  يف 
خال  معاليها  راف��ق  والإلكرونية.  الفنية  جمالتها  مبختلف  املهارات  بناء 
اجلولة عدد من كبار �شباط هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية، واملهند�ص 
عبدالرحمن اآل علي مدير مركز اخلربات بالإنابة وعدد من م�شوؤويل معهد 
التكنولوجيا التطبيقية وبوليتكنك اأبوظبي، و�شهدت معاليها والوفد املرافق 

التي �شيعمل عليها طلبة  امل�شاريع  جانبا من الربامج واطلعوا على نبذة عن 
الدفعة اخلام�شة لربنامج بناء املهارات اللكرونية لتن�شم اإىل نخبة امل�شاريع 
اأمتتها الدفعات ال�شابقة يف الربنامج والتي تغطي العديد من املجالت  التي 
القوات  اأ�شمل  ناحية  وم��ن  ناحية  م��ن  والوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  تخدم  التي 
امل�شلحة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة با�شتخدام الربجميات الإلكرونية 
واأنظمة  الذكية  والربامج  الأنظمة  طليعتها  يف  تاأتي  التي  واملميزة  احلديثة 
الواقع الفرا�شي والذكاء ال�شطناعي التي �شت�شهم ب�شكل فعال يف املجالت 
الأمنية وال�شحية والتدريبية والإدارية والتوعوية ملنت�شبي اخلدمة الوطنية 
والقوات امل�شلحة. واأ�شادت معايل �شارة الأمريي وزيرة الدولة للعلوم املتقدمة، 
ممثا  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  يف  العمل  مبنظومة 
الذكاء  تطبيقات  عل�ى  التدريب  واإ�شافة  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  يف 
ال�شطناعي والركيز يف م�شاريع التخرج على تطبيقات الذكاء ال�شطناعي 

للمنهاج  نتيجة  املنت�شبني  الوطنية  اخلدمة  جمندي  مب�شتوى  اأ�شادت  ..كما 
م��ا منح جمندي  اأب��وظ��ب��ي،  وبوليتكنك  اخل���ربات  م��رك��ز  ن��ف��ذه  ال���ذي  املتميز 
الف�شاء  يف  املتخ�ش�شة  وامل���ه���ارات  اخل����ربات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
اللكروين والربجمة وال�شبكات وتعلم الآلة وتطبيقات الذكاء ال�شطناعي، 
مبا ي�شاهم يف تخريج الكفاءات الوطنية املتميزة. ومن جهته اأو�شح املهند�ص 
التكنولوجيا  معهد  يف  ب��الإن��اب��ة  اخل���ربات  مركز  مدير  علي  اآل  عبدالرحمن 
التطبيقية التابع له “اأبوظبي التقني” اأن مركز اخلربات وبوليتكنك اأبوظبي 
ا�شطلعا مبهام كبرية يف هذا الربنامج حيث قاما بالتعاون مع هيئة اخلدمة 
الوطنية والحتياطية و�شركائها بو�شع برنامج مبخرجات تعليمية ومهارات 
اإلكرونية ت�شاهم يف رفع الوعي الأمني التقني لدى �شريحة مهمة يف املجتمع 
موائمة مع خطة اأبوظبي 2030 وخطوة لتعزيز الفكر لدى املنت�شبني باجتاه 
الرابعة من خال تعاون ا�شراتيجي  ال�شناعية  الذكاء ال�شطناعي والثورة 

بّناء يحدث للمرة الأوىل يف هذا املجال على اأيدي منظومة تعليمية وتدريبية 
يف  املعلومات  اأم��ن  تكنولوجيا  هند�شة  يف  متخ�ش�ص  فريق  وي��ق��وم  متكاملة 
املهارات  على  الوطنية  اخلدمة  من  جمندا   20 اأبوظبي بتدريب  بوليتكنك 
امتحانات  عقد  اإىل  اإ�شافة  وا�شبوعي  يومي  م�شتمر  وبتقييم  اللكرونية 
حيث  وكومبيتيا،  �شي�شكو  �شهادة  مثل  دولية  مهنية  �شهادات  على  للح�شول 
يعمل املركز وفق معايري دولية وممار�شات تتوافق مع متطلبات �شوق العمل 
التقنيات  اأح��دث  ي�شتخدم  حيث  الأه���داف  عميقة  وطنية  ا�شراتيجية  ووف��ق 
العاملية،  املعايري  اأعلى  وف��ق  قدراتهم  بناء  من  املواطنني  لتمكني  والو�شائل 
�شينقلون  بدورهم  وال��ذي  ال�شباب  فئة  ل��دى  الل��ك��روين  الوعي  �شيزيد  مما 
بهيئة اخلدمة  امل�شلحة ممثلة  للقوات  العامة  وللقيادة  للمجتمع  الوعي  هذا 
الوطنية والحتياطية الدور الكبري يف ن�شر هذه الثقافة التي باتت �شرورية يف 

ع�شر التكنولوجيا والنه�شة الب�شرية املواطنة.

•• اأبوظبي-وام:

اأحد   - اأبوظبي،  كلينك  “كليفاند  م�شت�شفى  يف  الأطباء  جنح 
مرافق الرعاية ال�شحية عاملية امل�شتوى التابعة ل�شركة مبادلة 
يعاين  ق��دم مري�ص  ب��ر  اإىل  احل��اج��ة  ت��ف��ادي  يف   ،- لا�شتثمار 
ال�شرايني  لأم��را���ص  جديدا  عاجا  م�شتخدمني  ال�شكري،  من 
تغذية  ع��ن  امل�شوؤولة  ال�شرايني  ت�شيق  ت�شبب  التي  الطرفية، 

الأطراف بالدم.
اللويحة  اإزال����ة  ج��ه��از  ا���ش��ت��خ��دام  اجل��دي��د على  ال��ع��اج  ويعتمد 
ال��ع�����ش��ي��دي��ة، ال����ذي مل ي��ك��ن م��ت��وف��را ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب اإل يف 
الآن  ي�شتخدم  ب���ات  لكنه  وال��ي��اب��ان،  واأمل��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ت�شلب  ح���الت  ل��ع��اج  اأب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفاند  م�شت�شفى  يف 

ارتفاع  نتيجة  متزايدا  انت�شارا  ت�شهد  التي  الطرفية،  ال�شرايني 
وارتفاع  والكولي�شرول  وال��ت��دخ��ني  بال�شكري  الإ���ش��اب��ة  ن�شب 

�شغط الدم.
ال�شاق والقلب يف  املتكل�شة يف �شرايني  ويزيل اجلهاز الر�شبات 
املرتبطة  القيود  املري�ص  ويجنب  فقط،  قليلة  دق��ائ��ق  غ�شون 
املتوفرة  البديلة  الق�شطرة  اأو  ال����دواء  اأو  اجل��راح��ة  ب��ع��اج��ات 

حاليا.
اإىل  و���ش��ل  ع��ام��ا،   45 ال���ذي يبلغ م��ن العمر   ، امل��ري�����ص  وك���ان 
ان�شداد  يعاين من  اأبوظبي” وهو  كلينك  “كليفاند  م�شت�شفى 
اإىل فريق احل��ف��اظ على  اأح��ي��ل  ال�����ش��اق، ول��ذل��ك  ح��اد يف �شريان 
الأطراف، الذي ي�شم كوادر متعددة التخ�ش�شات من اأخ�شائيني 
يف اأمرا�ص القلب وجراحة الأوعية الدموية وطب القدم والطب 

الباطني واجلراحة التجميلية.
وجن��ح الأط��ب��اء ب��ع��اج ق��دم امل��ري�����ص امل�شابة م��ن خ��ال اإزال���ة 
لتحقيق  املت�شررة من منطقة اجلرح وتطعيم اجللد  الأن�شجة 

ال�شفاء التام.
وي�شتخدم الأطباء تقنية راأب الأوعية لعاج ان�شداد ال�شرايني، 
وال�شغط  ال�شرايني  لتو�شيع  بالون  ا�شتخدام  طريق  عن  وذلك 
على الر�شبات الدهنية املراكمة على جدران الأوعية لتفتيتها، 
ثم و�شع دعامة للم�شاعدة يف اإبقاء ال�شرايني مفتوحة وحت�شني 
للمر�شى  اأف�شل  خيارا  العاج  ه��ذا  ويعد  خالها.  ال��دم  تدفق 
امل�شنني الذين متثل العاجات اجلراحية الأخرى، مثل جمازة 
ال�شريان، خطرا عليهم، ويكون فعال ب�شكل خا�ص عند اكت�شاف 

املر�ص يف مرحلة مبكرة.

•• دبي-وام:

ال�شحة  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���ص  ي�����ش��ل��ط 
الذي   -  2020 هيلث  اآراب  العربي 
للمهنيني  م���ل���ت���ق���ى  اأ�����ش����خ����م  ي���ع���د 
الرعاية  جم����ال  يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
الأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  ال�شحية 
منو  على  ال�شوء   - اأفريقيا  و�شمال 
اإن����رن����ت الأ����ش���ي���اء يف جمال  ق��ي��م��ة 
ال�����ش��ح��ي��ة وال�����دور الكبري  ال��رع��اي��ة 
التكنولوجيا  تلعبه  ال��ذي  واملتنامي 
الت�شخي�ص  ودق��ة  �شرعة  حت�شني  يف 
والعاج وذلك خال دورته اجلديدة 
ال���ت���ي ���ش��ت��ق��ام يف ال����ف����رة م����ن 27 
دبي  مبركز  اجل���اري  يناير   30 اإىل 
العاملي للموؤمترات واملعار�ص. وي�شري 
هيلث”  “اآراب  عن  ال�شادر  التقرير 
تكنولوجيا  “م�شتقبل  ع��ن��وان  حت��ت 
الأ�شياء  واإنرنت  الطبية  املعلومات 
اأن  يف جمال الرعاية ال�شحية” اإىل 
جمال  يف  الأ�شياء”  “اإنرنت  قيمة 
على   »IoMT« ال�شحية  الرعاية 
 41.2 ن��ح��و  بلغت  ال��ع��امل  م�شتوى 
مليار دولر اأمريكي عام 2017 ومن 
لي�شل  الرقم  هذا  يرتفع  اأن  املتوقع 
بحلول  دولر  م��ل��ي��ار   158.1 اإىل 

�شركة  ح�����ش��ب  وذل�����ك   2022 ع����ام 
“ماركت�ص اآند ماركت�ص” لاأبحاث.. 
اأم�����ا يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ف��م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
ترتفع القيمة من ملياري دولر اإىل 
9 مليارات دولر خال الفرة ذاتها 
مبعدل منو �شنوي مركب ن�شبته 35 
مدير  ويليامز  رو����ص  وق���ال  ب��امل��ائ��ة. 
“ اإن  هيلث  “اآراب  وموؤمتر  معر�ص 
م��ف��ه��وم اإن���رن���ت الأ���ش��ي��اء يف جمال 
البنية  اإىل  ي�شري  ال�شحية  الرعاية 
التحتية املت�شلة بال�شبكات لاأجهزة 
ال����ط����ب����ي����ة وت����ط����ب����ي����ق����ات ال�����ربام�����ج 

والتي  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ن��ظ��م  وخ���دم���ات 
يف  ومتناميا  ملحوظا  من��وا  حققت 
تطوير عملية الت�شخي�ص ال�شريري 
ال�شحيحة  ال��ق��رارات  اتخاذ  و�شرعة 
اخلاطئ  الت�شخي�ص  م��ن  والتقليل 
اخلدمات  ج��ودة  حت�شني  عن  ف�شا 
املزمنة  الأم���را����ص  اإدارة  خ��ال  م��ن 
امل�شت�شفيات.  يف  امل��ر���ش��ى  وم��راق��ب��ة 
“اآراب  وم��وؤمت��ر  اأن معر�ص  واأو���ش��ح 
ع����ودة  ���ش��ي�����ش��ه��د   ”2020 ه���ي���ل���ث 
الكبري  ال��ن��ج��اح  الب��ت��ك��ار بعد  م��رك��ز 
العام  الأوىل  ن�شخته  الذي حققه يف 
املا�شي والذي �شي�شتعر�ص هذا العام 

عددا من تقنيات التكنولوجيا �شمن 
مفهوم “اإنرنت الأ�شياء” يف جمال 
الرعاية ال�شحية مبا يف ذلك الذكاء 
الواقع  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
املعزز والواقع الفرا�شي وملحقات 
الذكية  الأجهزة املحمولة وال�شاعات 
اللياقة  ت��ت��ب��ع  وت��ط��ب��ي��ق��ات  واأج���ه���زة 
الأمرا�ص  اإدارة  واأج���ه���زة  ال��ب��دن��ي��ة 
الرعاية  واأدوات  ال�شحيني  املراقبني 
بعد  ع��ن  التطبيب  واأج��ه��زة  املنزلية 
وغريها. ولفت اإىل اأن مركز البتكار 
خم�ش�شة  م��ن��ط��ق��ة  اأي�����ش��ا  ���ش��ي�����ش��م 
والعاملية  املحلية  النا�شئة  لل�شركات 

ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م اإت����اح����ة ال��ف��ر���ش��ة لها 
وابتكارات  منتجات  وتقدمي  لعر�ص 
تر�شم مامح  اأن  �شاأنها  جديدة من 
ال�شحية.  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  م�شتقبل 
العام  اأن احل��دث �شي�شهد ه��ذا  وذك��ر 
 Innov8 -عودة “حوارات اإنوفيت
Talks » التي تتيح الفر�شة لثمان 
ال�شغرية  ال�������ش���رك���ات  م���ن  ����ش���رك���ات 
واملتو�شطة ورواد الأعمال يف كل يوم 
اأي��ام املعر�ص وملدة ثماين دقائق  من 
ل��ت��ق��دمي اأح����دث اأف��ك��اره��م يف جمال 

الرعاية ال�شحية .
.ك���م���ا ���ش��ي�����ش��ه��د ال���ي���وم الأخ������ري من 

الفائزين  اأ����ش���م���اء  اإع�����ان  امل��ع��ر���ص 
ال��ذي��ن ق��دم��وا اأف�����ش��ل الأف���ك���ار اإىل 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ح��ي��ث اأك������دت ك���ل من 
كابيتال”  و”ريفني  “اأمازون” 
هذه  و”مايكرو�شوفت”ح�شورها 

احلوارات. 
ون���وه ب���اأن جت��رب��ة امل��ري�����ص الرقمية 
وتعزيز  ال�شحية  الرعاية  جم��ال  يف 
جتربته من خال ال�شحة الرقمية 
يف  للنقا�ص  الرئي�شي  املحور  �شت�شكل 
�شيقام  ال��ذي  املر�شى  موؤمتر جتربة 
وموؤمتر  م��ع��ر���ص  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
على  ال��رك��ي��ز  م��ع  هيلث”  “اآراب 

مت��ك��ني امل��ري�����ص م��ن ات��خ��اذ ق���رارات 
تطوير  اإىل  يف�شي  م��ا  وه��و  اأف�����ش��ل 
لي�شبح  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ن���ظ���ام 
اأن  اإىل  ويليامز  واأ�شار  فعالية.  اأكر 
من  ع���دد  ظ��ه��ور  �شهد   2019 ع���ام 
الطبي  املجال  يف  املتقدمة  التقنيات 
القت�شادي  امل���ن���ت���دى  ح�����دد  ح���ي���ث 
ال���ع���امل���ي ال������دور ال����ب����ارز ال�����ذي لعبه 
مفهوم “اإنرنت الأ�شياء” يف جمال 
ت���ط���ور هذا  ال�����ش��ح��ي��ة يف  ال���رع���اي���ة 
اأبرز الأمثلة على ذلك  القطاع ومن 
�شغري  م�شت�شعر  فيها  ح��ب��ة  اب��ت��ك��ار 
ينقل املعلومات اإىل نقطة معينة على 

ذراع املري�ص عند تناولها ثم يتم نقل 
اإىل هاتف ذكي مراقب من  النتيجة 
قبل الطبيب املخت�ص ل�شمان تناول 
اأن  ال��دواء يف الوقت املحدد ..موؤكدا 
احل�شول على بيانات اآمنة وجممعة 
���ش��ت��ك��ون عاما  ال��ت��ح��ل��ي��ل  و���ش��ه��ل��ة 
م�شتقبل  م��ام��ح  ر���ش��م  يف  ح��ا���ش��م��ا 
ق��ط��اع ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ومتكني 
و�شت�شهم  ف���ي���ه  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
يف احل����ف����اظ ع���ل���ى ���ش��ح��ة الأف�������راد 
امل�شتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ورف��اه��ي��ت��ه��م 
ومن  والعاملية.  والوطنية  ال��ف��ردي��ة 
وموؤمتر  معر�ص  ي�شهد  اأن  امل��ت��وق��ع 
“اآراب هيلث 2020” الذي تنظمه 
اأكر  ماركيت�ص” م�شاركة  “اإنفورما 
 64 �شركة عار�شة من   4250 من 
دولة وا�شتقطاب اأكر من 55000 

زائر.

اأطباء كليفالند كلينك اأبوظبي ي�شتخدمون عالجا مبتكرا لعالج قدم مري�س �شكري

اآراب هيلث 2020 ي�شلط ال�شوء على منو قيمة اإنرتنت الأ�شياء يف جمال الرعاية ال�شحية

�شارة الأمريي تتفقد برنامج املهارات اللكرتونية يف التكنولوجيا التطبيقية وت�شيد مبنظومة اأبوظبي التقني

•• دبي - وام:

�شمن  باملجان  وعائاتهم  موظفا   820 لنحو  املو�شمية  النفلونزا  تطعيم  الحت���اد  تعاونية  وف��رت 
مبادراتها ال�شحية، و�شعيها لتوفري بيئة عمل منا�شبة والطمئنان على �شحة موظفيها.

وقال اأحمد بن كنيد مدير اإدارة املوارد الب�شرية والتوطني يف التعاونية.. توفري التطعيمات خطوة جديدة 
اجلانبية  الآث��ار  من  املوظفني  حلماية  تهدف  املوظفني  ا�شعاد  وح��دة  اأطلقتها  خاقة  �شحية  ومبادرة 

لانفلونزا املو�شمية حيث نعتزم ادراجها يف اخلطة ال�شنوية للمبادرات ال�شحية التي �شننظمها.
اأولوياتنا، ويف حمور اهتمامنا، الأمر الذي  اأن �شحة موظفي تعاونية الحتاد تقع يف مقدمة  واأ�شاف 
الإ�شابة  من  الوقاية  يف  فعالية  الأك��ر  الأداة  لكونه  التطعيم،  باأهمية  الوعي  رفع  يف  جهودنا  يرجم 
بالأمرا�ص املعدية، وندعو املوظفني كافة اإىل اأخذ تطعيم النفلونزا املو�شمية، ملا له من دور رئي�ص يف 

حماية �شحتهم، واحلد من انت�شار الأمرا�ص املعدية يف املجتمع.

تعاونية الحتاد توفر تطعيم النفلونزا املو�شمية جمانا ملوظفيها

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 935/2019/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام ال�شركة املدعي عليها ب�شداد مبلغ )1.274.441( درهم املر�شد بذمتها مقابل 

قيمة الواح وانابيب فولذ كربوين متعددة املقا�شات وق�شبان وزوايا مبقا�شات متعددة والواح مدلفن وم�شابك ومبلغ 
)10.000( درهم تعوي�شا عن ا�شرار املدعية املادية واملعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق 

احلا�شل يف 2017/4/10 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف
طالب الإعان :  ديال بيلدينج ماترييال تريدرز  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : جو�شلني �شبلي خري اهلل -   �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعانه : 1- نا�شيونال جلف لان�شاءات �ص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/23 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�شالح/
ديال بيلدينج ماترييال تريدرز بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ )1274441( درهم والفائدة القانونية بواقع 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى   2017/4/10 تاريخ  من  �شنويا   %9
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجاريه  
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 12071/2018/13 عمايل جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )297076( درهم وتذكرة عوده مببلغ )1500( درهم 
 MB187292638AE:والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم
طالب الإعان / 1-ابراهيم حممد احمد عو�ص الكرمي خالد �شفته بالق�شية : مدعي 

����ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول  ت��اورز ملقاولت البناء  اإعانه :  1-  تك�شا�ص  املطلوب 
حمل القامة 

مو�شوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/31 يف الدعوى املذكورة اأعاه 
ل�شالح/ابراهيم حممد احمد عو�ص الكرمي خالد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )249076( 
درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية عيننا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل 
اخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  100/2019/250 بيع عقار مرهون 
مو�شوع التنفيذ : المر بايقاع احلجز التنفيذي على العقار )اأر�ص( رقم 2017 البالغ م�شاحته 

)1217.22( مر مربع مبنطقة الثنية الرابعة بامارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه 
وبيعه باملزاد العلني

طالب الإعان : بنك امل�شرق �ص.م.ع �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله :  حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  �شفته بالق�شية : وكيل

اإعانهما : 2- مانوج جايكي�شني بهوجوانى 1- �شركة كابيتال ماركتينج منطقة حرة  املطلوب 
ذ.م.م - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما  جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة الر�ص - 
املنطقة الثنية الرابعة - رقم الر�ص 2017 - امل�شاحة 1217.22 مر مربع - وفاءا للمبلغ املطالب 

به وقدره )8.750.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2998/2019/11 مدين جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )145.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2018/3/21وحتى ال�شداد التام 

طالب الإعان / 1-ناجي علي احلاج ابراهيم بي�شون  �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله:مي�شال امادو �شلهوب - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعانه:  1-  حممد هادي ا�شغر ذو النواري �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���ان  مو�شوع 
ال�شتحقاق  ت���اري���خ  م���ن   %9 وال���ف���ائ���دة  امل��ح��ام��اة  وات���ع���اب  وامل�����ش��اري��ف  وال���ر����ش���وم  دره����م   )145.000(
يف:2018/3/21وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2020/1/16  ال�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4797/2018/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام ال�شركة املدعي عليهما مببلغ وقدره )134.237( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2018/7/1 وحتى ال�شداد التام
طالب الإعان :  جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن -   �شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب اإعانهما : 1- ليوماري�ص مارين خلدمات 
ال�شحن البحري �ص.ذ.م.م 2- �شاجناي ماهافري باروليا �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/6 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�شالح/
جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م اول:بف�شخ العقد املربم بني املدعية واملدعي عليها الوىل - ثانيا:بالزام املدعي 
فل�شا  وخم�شني  واثنني  دره��م  وت�شعني  وت�شعة  وت�شعمائة  الف  وثاثني  �شبعة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  الوىل  عليها 
املدعي  ثالثا:بالزام   - ال�شداد  ال�شتحقاق احلا�شل يف 2018/7/1 وحتى متام  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة 
فل�شا  واربعني  وثمانية  درهم  و�شبعة وثاثني  الف ومائتي  وت�شعني  �شتة  للمدعية مبلغ  بالت�شامن  يوؤديا  بان  عليهما 
والفائدة القانونية بواقع 9% من ذات تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجاريه  
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 4264/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )3.677.07( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل با كفالة
طالب الإعان :  ال�شركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ -   �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعانه : 1- مطعم ومقهى رمي البوادي �ص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/17 يف الدعوى املذكورة اأعاه 
ل�شالح/ال�شركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
والزمتها  ال�شداد  2018/10/27 وحتى متام  �شنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )3677.07( وق��دره 
بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجاريه  
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 687/2019/26 عقاري كلي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)2.319.000( درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية حتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة 
طالب الإعان / 1-ج�شون لمبي  �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله:�شرحان ح�شن حممد ح�شن املعيني - �شفته بالق�شية : وكيا
املطلوب اإعانه:  1-  فينتيج للو�شاطة العقارية �ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )2.319.000( درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية حتى متام 
ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
الحد  املوافق  2020/1/19  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقارية  
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4818/2019/16 جتاري جزئي 

وقدره  مبلغ  مت�شامنني  �شامنني  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  مطالبة   : ال��دع��وى  م��و���ش��وع 
)304.774.51( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام مع الزام 
املادية  ال�شرار  عن  التعوي�ص  �شبيل  على  درهم   )10000( مبلغ  يوؤديا  بان  مت�شامنني  �شامنني  عليهما  املدعي 
والدبية التي ا�شابت املدعية عن عدم الوفاء بقيمة ال�شيكات  طالب الإعان / 1-برامي ايه �شي تريدينغ �ص.م.ح  
�شفته بالق�شية : مدعي   وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي - �شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب 
اإعانهما : 1-  املتحدة ل�شناعة القواطع املعدنية �ص.ذ.م.م 2- وليد عبدالوهاب الرفاعي  - �شفتهما بالق�شية : 
مدعي عليهما - جمهويل حمل القامة  مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية �شامنني مت�شامنني مبلغ وقدره )304.774.51( درهم مع الفائدة القانونية 
بان  املدعي عليهما �شامنني مت�شامنني  ال��زام  التام مع  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  �شنويا من  بواقع %12 
يوؤديا مبلغ )10000( درهم على �شبيل التعوي�ص عن ال�شرار املادية والدبية التي ا�شابت املدعية عن عدم الوفاء 
 Ch1.C.12 بقيمة ال�شيكات. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق  2020/1/16  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجاريه  
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••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر

 ت�شارك 4 فرق تطوعية يف مهرجان 
ب��ه��دف توعية   2020 ال���دويل  ل��ي��وا 
اجل��م��ه��ور وامل�����ش��ارك��ني وت��ق��دمي كافة 
اأن�������واع ال���دع���م وامل�������ش���اع���دة ل��ه��م من 
خال اأكر من 35 �شخ�شا متطوعا 
املهرجان  اأرج��������اء  ج��م��ي��ع  ي���ج���وب���ون 
ل����ع����ر�����ص خ����دم����ات����ه����م وخ����ربات����ه����م 
للجمهور الكبري الذي يزور املهرجان 

من داخل الدولة وخارجها .
 وت�����ش��م ال��ف��رق ال��ت��ط��وع��ي��ة ف��ري��ق “ 
ف���خ���ر اأب���وظ���ب���ي – ك��ل��ن��ا ����ش���رط���ة – 
تكاتف – الهال الأحمر “ وي�شارك 
الأفراد املتطوعون ب�شكل يومي طيلة 
يوم   16 م��دى  املهرجان على  اأوق���ات 
الب�شمة  وج��ه��وه��م  ت��ع��ل��وا  م��ت��وا���ش��ل��ة 
وال�شعادة وت�شبقهم الفرحة مب�شاعدة 

الخرين .
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وح��ر���ش��ت   
الفرق  ت�����ش��ارك  ان  ع��ل��ى  ل��ل��م��ه��رج��ان 
امل����ه����رج����ان  م����وق����ع  ال���ت���ط���وع���ي���ة يف 
مب��ن��ط��ق��ة ت���ل م���رع���ب ان���ط���اق���ا من 
وحر�شها  الج��ت��م��اع��ي��ة  م�شوؤوليتها 
لغر�ص  تطوعية  من�شات  توفري  على 
ال��ق��ومي��ة يف  وامل���ب���ادئ  النبيلة  ال��ق��ي��م 
نفو�ص ال�شخا�ص الراغبني يف القيام 
والفرد  املجتمع  بعمل تطوعي يخدم 
رئي�شة  ال�شام�شي  واأو�شحت حمدة    .
ليوا  مهرجان  يف  العامية  اللجنة 
جمموعة  ي�شم  املهرجان  ان  ال��دويل 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  ال�شباب  م��ن 
وال�����ش��رائ��ح ���ش��ع��داء مب�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
العمل التطوعي داخل خمتلف مواقع 
امل��ه��رج��ان يف ت��ل م��رع��ب ح��ي��ث يقوم 
خمتلفة  ادوار  بعدة  املتطوع  ال�شباب 
مثل التوعية وفيها يقوم فريق العمل 
وامل�شاركني  ال��زوار  بتوعية  التطوعي 
بنوعية الفعاليات واأماكن اقامتها وما 
يت�شمنه املهرجان من ان�شطة وبرامج 
خمتلفة وفعاليات متنوعة موزعة يف 
خم��ت��ل��ف ام���اك���ن ت���ل م��رع��ب بجانب 
توزيع كتيبات توعوية على اجلمهور 
با�شتقبال  ت��ط��وع  ف��ري��ق  ي��ق��وم  ك��م��ا   .
وتقدمي  البلدية  خيمة  يف  اجلمهور 
الدعم وامل�شاعدة يف ت�شجيل املخيمات 

وم�����ش��اع��دة ال���ش��خ��ا���ص ال��راغ��ب��ني يف 
بالإ�شافة اىل  املخيمات  ت�شجيل  ملئ 
دور املتطوعني يف التنظيم من خال 
ليايل  م�شرح  يف  اجل��م��ه��ور  ا�شتقبال 
م��رع��ب وت��ن��ظ��ي��م ال���دخ���ول واخل����روج 
ان�شيابية  يف  ي�شاهم  مم��ا  للجمهور 

حركة الدخول واخلروج .
واأو�����ش����ح حم��م��د ع���ب���دال���ق���ادر ع�شو 
تطوع  فريق  ورئي�ص  املهرجان  جلنة 
ان اللجنة حر�شت على تنظيم جولة 
تطوع  لفرق  املهرجان  قبل  ميدانية 
املهرجان  م��واق��ع  بجميع  لتعريفهم 
والأماكن املختلفة داخلها والفعاليات 
ليكون  وذل��ك  املهرجان  طيلة  املقامة 
يت�شمنه  مب����ا  ك����ام����ل  وع������ي  ه����ن����اك 
املهرجان وبالتايل نقل هذه املعلومات 
وامل��ع��رف��ة اىل م��ن ي��ح��ت��اج ال��ي��ه��ا من 
اجل��م��ه��ور وال�����زوار .  وي��وؤك��د حممد 

من  كثريا  ا�شتفاد  ان��ه  متطوع  مهند 
الربنامج التطوعي يف مهرجان ليوا 
الدويل 2020 حيث اتاح له املهرجان 
فر�شة التوا�شل مع جن�شيات خمتلفة 
م���ن ال������زوار وامل�����ش��ارك��ني وق����دم لهم 
ال��دع��م وامل�شاعدة وه��و م��ا ا���ش��اف له 
يف  ق�شاها  التي  الفرة  خ��ال  كثريا 
املهرجان . ويوؤكد عبد القادر حممد 
يف  م��ت��ط��وع  “  ا���ش��غ��ر  ���ش��ن��ة   12 “
يغر�ص  التطوعي  العمل  ان  املهرجان 
لديه قيم ا�شيلة وانه �شعيد بتواجده 
بالعمل  ���ش��ارك  ان��ه  امل��ه��رج��ان كما  يف 
املهرجان  داخ�����ل  ق���ط���اع���ات  ع����دة  يف 
مك�شات  وجناح  الراثي  ال�شوق  منها 
ليوا  مم�����ش��ى  يف  ال���ت���وع���ي���ة  ب���ج���ان���ب 
واحل��دي��ق��ة و���ش��ارك اي�����ش��ا يف تنظيم 
اك�شبه  ذل��ك  وك��ل  الغنائية  احل��ف��ات 

خربة متميزة

حممد  اأ�سماء  املتطوعات  واكدت 
و�سلمى  حــجــازي  احــمــد  �سليم 

ر�سيد و فاطمة اأحمد
اإن���ه���ن ا���ش��ت��ف��دن ك���ث���ريا م���ن جتربة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف م��ه��رج��ان ليوا 
فريق  وان  خ��ا���ش��ًة   2020 ال����دويل 
ويعمل  متفاهم  ك��ان  بالكامل  العمل 
بروح الفريق الواحد والهدف الواحد 
الفرح  ون�شر  الآخرين  م�شاعدة  وهو 

وال�شعاده بني اجلميع

بطولة  يف  قيمة  مالية  جوائز   
�سمن  احلــــمــــام  هـــــدد  حتـــــدي 

مهرجان ليوا الدويل 2020 
احلمام،  ه��دد  بطولة  ال��ي��وم  تنطلق   
�شمن مهرجان ليوا الدويل 2020، 
ال���ذي انطلق  امل��ه��رج��ان  وا���ش��ت��ق��ط��ب 
ي���وم 26 م��ن ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي، حتت 

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
اجلمعة  ي��وم  حتى  وي�شتمر  الظفرة، 
املقبل، اآلف الزوار من داخل الدولة 
و  بفعالياته  لاإ�شتمتاع  وخ��ارج��ه��ا، 
وبطولت  املتميزة  الراثية  براجمه 
التي  الرملية  وال��دراج��ات  ال�شيارات 
اأ�شفت مزيدا من الإثارة و املتعة على 
الن�شخة الأ�شخم من املهرجان و�شط 

اأجواء ال�شحراء املتميزة.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وو����ش���ع���ت 
للم�شاركني،  ����ش���روط���اً  ل��ل��م��ه��رج��ان 
اجلري  فئة  مل�شاركة  ي�شمح  يف  تتمثل 
فقط ومينع م�شاركة الوح�ص، وي�شمح 
بامل�شاركة بطري واحد فقط، كما مينع 
يكون  اأن  اللجنة  وح���ددت  التلقيف، 
ال�شارة  �شيهد يف  ال��ذي  ع��دد احل��م��ام 
حال  يف  اللجنة  وراأت  حمامة،   50

�شتكون  امل�شاركني  ع��دد  اأكتمال  ع��دد 
م�شارك،   50 لأول  امل�شاركة  اأول��وي��ة 
امل�����ش��ارك ع���ن دوره  ت���اأخ���ر  ويف ح���ال 
م�شاركته،  الغاء  �شيتم  الهدد  طابور 
بال�شيارات  التجمهر  اللجنة  ومنعت 
كما  تزيينها،  ب��ه��دف  احل��م��ام��ة  اأم���ام 
�شتلغي م�شاركة ونتيجة من ي�شتخدم 

حبل غري حبل حمامته.
البطولة،  �شروط  اللجنة يف  و�شددت 
جنح  م�����ش��ارك  ك��ل  يحتفظ  اأن  ع��ل��ى 
باحلبل  احل���م���ام���ة  ���ش��ي��د  يف  ط����ريه 
امل�شجل با�شمه، و�شيتم اإلغاء املحاولة 
يف حال عدم ارتفاع احلمامة، وميكن 
للجنة ال�شماح باإعادة املحاولة يف حال 
الوقت وعدد احلمام، ويف حال  توفر 
توقف الطري عن اللحاق باحلمامة، 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى امل�������ش���ارك دع����وة الطري 
مبا�شرة )بحمامة مربوطة(، ومينع 

اإطاق حمام حتي ل يت�شبب ذلك يف 
قرار  ويعترب  امل�شابقة،  وق��ت  تعطيل 

اللجنة نهائي ول رجعة فيها.
ك��م��ا ر����ش���دت ال��ل��ج��ن��ة ج���وائ���ز مالية 
ب���ط���ول���ة هدد  ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف  ق��ي��م��ة 
احل��م��ام اأ����ش���وة ب��امل�����ش��اب��ق��ات الأخ����رى 
الدويل  ليوا  مهرجان  �شهدها  التي 

2020
 

اليوم  يف  ورامــيــة  ــًا  رامــي  188
االأول لبطولة الرماية

والتي  ال����رم����اي����ة  ب���ط���ول���ة  ����ش���ه���دت   
فعاليات  �شمن  الأول  اأم�ص  انطلقت 
 ،2020 ال�������دويل  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان 
م�شاركة وا�شعة من الرجال والن�شاء، 
حيث �شجل اليوم الأول من البطولة 
 140 منهم  رام��ي��اً   188 م�����ش��ارك��ة 
ال�شباب، و30  18 من  من الرجال، 

باأعلي  ال��رج��ال  وح��ظ��ي  الن�شاء،  م��ن 
وتاتي   ،92% بلغت  م�شاركة  ن�شبة 
ليوا  مهرجان  �شمن  البطولة  ه��ذه 
مهارات  تنمية  اإىل  ب��ه��دف  ال����دويل، 
ال���رم���اي���ة ال���ف���ردي���ة وت���ر����ش���ي���خ حب 
والرابط  التاحم  وتعزيز  ال��وط��ن 
العليا  اللجنة  ور���ش��دت  املجتمعي.  
امل���ن���ظ���م���ة مل����ه����رج����ان ل����ي����وا ال������دويل 
2020 جوائز مالية قيمة لأ�شحاب 
الرجال  لدي  الأويل  مراكز  اخلم�ص 
وال���ن�������ش���اء، يف امل��ق��اب��ل اأ����ش���رف ن���ادي 
الظفرة للرماية على البطولة، حيث 
ال��ازم��ة لإجناح  املعينات  ك��اف��ة  وف��ر 
البطولة التي حظيت باإقباٍل منقطع 
اإظهار  يف  اجلميع  وت�شابق  النظري، 
ال��رم��اي��ة ع��رب بندقية  م��ه��ارات��ه��م يف 

ال�شكتون مل�شافة 50 مراً.
 

Burn0ut بطولة ا�ستعرا�س
املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  اأك���م���ل���ت   
 ،2020 ال��������دويل  ل����ي����وا  مل���ه���رج���ان 
لبطولة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��رت��ي��ب��ات  ك��اف��ة 
احللبة  على  اأوت(  )ب��رين  ا�شتعرا�ص 
امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ا���ش��ت��ع��را���ص احل����ر يف 
ي���وم غد  منطقة ت��ل م��رع��ب، وذل���ك 
الأربعاء، ويتوقع اأن حتظى البطولة 
امل�شاركني  من  كبري  واإقبال  بح�شور 
الريا�شة  ه���ذه  وع�����ش��اق  م��ن حم��ب��ي 
وال����ت����ي ت���ع���ت���رب واح��������دة م����ن اق����وي 
الدويل،  ليوا  مهرجان  يف  البطولت 
كما وفرت اللجنة كافة و�شائل الأمن 
وال�شامة خلروج البطولة بال�شورة 
املطلوبة، ور�شدت جوائز مالية قيمة 

للفائزين 

الفرق التطوعية تر�شم البهجة وال�شعادة والت�شامح يف مهرجان ليوا الدويل 2020 

القوات اجلوية والدفاع اجلوي حتتفل ب�يوم الوحدة
•• اأبوظبي-وام:

ال��رك��ن طيار  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  �شهد 
اإبراهيم نا�شر حممد العلوي قائد 
ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجلوي 
القوات  توحيد  بذكرى  الحتفال 
اجل��وي��ة وال���دف���اع اجل���وي والذي 
ال�����ش��اد���ص م��ن يناير من  ي�����ش��ادف 
كل عام والذي اأقيم بنادي �شباط 

القوات امل�شلحة يف اأبوظبي.
بداأ الحتفال بو�شول راعي احلفل 
وكان يف ا�شتقباله عدد من �شباط 
ومنت�شبي القوات اجلوية والدفاع 
اآي���ات عطرة من  اجل��وي ث��م تليت 

الذكر احلكيم.
واأك���د ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��رك��ن طيار 
العلوي  ن��ا���ش��ر حم��م��د  اإب���راه���ي���م 
اأن   - املنا�شبة  بهذه  له  كلمة  يف   -
الح���ت���ف���ال ب�����ي��وم ال����وح����دة ميثل 
احتفاًء بامل�شرية الطويلة احلافلة 
ب�������الإجن�������ازات ل����ل����ق����وات اجل���وي���ة 
الإمارات  دولة  والدفاع اجلوي يف 

الذكاء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
ال�شطناعي وتطويرها، موؤكدين 
�شرورة تنفيذ الربامج التدريبية 
والهتمام  امل�شتويات،  جميع  على 
ب����ال����ت����دري����ب ل������زي������ادة ال����ك����ف����اءة 
وننتهز   . ال���وح���دات  يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
اإىل  التحية  لنوجه  الفر�شة  هذه 
ق��وات��ن��ا يف م���واق���ع ال��ع��م��ل��ي��ات ويف 
ميادين العمل التي ل تهداأ داخل 
بكل  نذكر  كما  وخارجها،  ال��دول��ة 
�شهداء  ت�شحيات  واإك��ب��ار  اإج���ال 
ق��وات��ن��ا اجل��وي��ة، وال��ذي��ن �شربوا 
اأروع الأمثلة يف الدفاع عن وطننا 

الغايل وق�شاياه العادلة".
وق����ال :" اإن��ن��ا ون��ح��ن ن��دخ��ل عام 
على  نقف  للخم�شني،  ال�شتعداد 
النجاحات  م����ن  را����ش���خ���ة  اأر��������ص 
لدى  للقدرات  امل�شتمر  والتطوير 
ق��وات��ن��ا اجل��وي��ة وال��دف��اع اجلوي، 
واأمل،  بثقة  امل�شتقبل  اإىل  وننظر 
للتحديات  وا�شحة  روؤي��ة  ومنتلك 
القائمة  وال��ت��ه��دي��دات  وامل��خ��اط��ر 

اأروع الأمثلة يف الوطنية والفداء، 
وال��ذي��ن ل ي��زال��ون م��ا���ش��ني على 
ب��اين دولة  لنا  ال��ذي ر�شمه  النهج 
له،  امل��غ��ف��ور  وموؤ�ش�شها  الإم�����ارات 
اآل نهيان،  ال�شيخ زايد بن �شلطان 

طيب اهلل ثراه".
الرابعة  ال����ذك����رى  يف   ": وق������ال 
فاإننا  ال���وح���دة،  ل��ي��وم  والأرب���ع���ني 
و�شلت  م��ا  على  تعاىل  اهلل  نحمد 
اإل���ي���ه ال����ق����وات اجل���وي���ة وال���دف���اع 
عالية،  ج����اه����زي����ة  م�����ن  اجل��������وي 
يف  املهام  اأ�شعب  لتنفيذ  وا�شتعداد 
اأكدت  ال��ع��امل. وق��د  اأي مكان م��ن 
م�شتوى  اأن  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�����ش��ن��وات 
الإعجاب  م��ث��ار  ك���ان  اأب��ن��ائ��ن��ا  اأداء 
املوؤ�ش�شات  ك���ل  ل���دى  والح������رام 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ع��ري��ق��ة، واخل����رباء 
وامل���ح���ل���ل���ني ال����ذي����ن اأ������ش�����ادوا مبا 
ومهارة  كفاءة  من  اأبناوؤنا  اأظهره 
و�شجاعة يف كل املهام التي اأ�شندت 
اإليهم. ويعود هذا امل�شتوى املتميز 
التي  الر�شيدة  القيادة  جهود  اإىل 

العربية املتحدة، وكذلك باإجنازات 
ا�شطلعت  ال��ت��ي  امل�شلحة  ال��ق��وات 
م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ص ال���دول���ة ب���دور بارز 
يف ح��م��اي��ة م���ق���درات���ه���ا، وال���دف���اع 
الغايل يف مواجهة كل  ترابها  عن 
واأ�شاف  وال��ت��ه��دي��دات.  الأخ���ط���ار 
:" يف ه��ذا اليوم امل��ب��ارك، نت�شرف 
اآي�����ات التهاين  اأ���ش��م��ى  ن��رف��ع  ب����اأن 
�شيدي  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  اهلل"،  "حفظه 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ����ش���ي���دي  واإىل 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
"رعاه اهلل" ،  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
واإىل �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة ، واإىل اأبناء القوات 
�شربوا  ال��ذي��ن  ورج��ال��ه��ا  امل�شلحة 

اأفرع  خمتلف  يف  لأب��ن��ائ��ه��ا  وف���رت 
الظروف،  اأف�شل  امل�شلحة  القوات 
والإع���داد  التاأهيل  اأ���ش��ك��ال  واأرق���ى 
منظومات  واأح������دث  وال���ت���دري���ب، 
كله يف  وذل��ك  العامل،  الأ�شلحة يف 
وخمططة  مدرو�شة  عملية  اإط��ار 
لتخاذ القرار ال�شيا�شي والع�شكري 
حتقيق  ي�شمن  ال��ذي  النحو  على 

اأف�شل النتائج".
اجلوية  ال����ق����وات  ق���ائ���د  واأو�����ش����ح 
" اإن�����ن�����ا يف   : وال������دف������اع اجل�������وي 
الغالية،  املنا�شبة  بهذه  احتفالنا 
يومك�ص  م��ع��ر���ش��ي  اأه��م��ي��ة  ن���وؤك���د 
اللذين   ،2020 و���ش��ي��م��ت��ك�����ص 
 ،2020 ف���رباي���ر  يف  ���ش��ي��ق��ام��ان 
دعم  الهام يف  دورهما  اإىل  بالنظر 
ال�شناعات الوطنية املتخ�ش�شة يف 
امل��اأه��ول��ة واملحاكاة  الأن��ظ��م��ة غ��ري 
ال�شطناعي،  وال��ذك��اء  والتدريب 
وندعو كل املعنيني اإىل ح�شورهما 
وال�شتفادة منهما، كما نعتز بدور 
ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجلوي 

ال��ذي واكب  التطور  اأظ��ه��ر م��دى 
والدفاع  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  م�شرية 
اخلارجية  وم�����ش��ارك��ات��ه��ا  اجل����وي 
منذ ن�شاأتها واملكانة املرموقة التي 
اليوم  اأ�شبحت  حتى  اإليها  و�شلت 
م��ن اأك���ر ال��ق��وات اجل��وي��ة تقدما 
وجت��ه��ي��زا ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���دويل 
والإق���ل���ي���م���ي وم�����ش��در ع���ز وفخر 

عليها،  التغلب  وط���رق  واملحتملة 
واأبناء  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ونعاهد 
ال��وط��ن ال��غ��ايل اأن ن��ك��ون ال����ذراع 
ال�شاربة لدولة الإم��ارات العربية 
�شد  له  احلامية  وال��درع  املتحدة، 
كل من ت�شول له نف�شه امل�ص باأمن 

بلدنا الغايل".
ذل��ك مت عر�ص فيلم وثائقي  بعد 

لهذا الوطن.
اللواء  ����ش���ع���ادة  ق����ام  ذل�����ك،  ع��ق��ب 
الركن طيار اإبراهيم نا�شر حممد 
اجلوية  ال����ق����وات  ق���ائ���د  ال���ع���ل���وي 
والدفاع اجلوي بتكرمي املتميزين 
ال�شف  و����ش���ب���اط  ال�����ش��ب��اط  م���ن 
واأفراد ومدنيني من قيادة القوات 

اجلوية والدفاع اجلوي.
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جمل�س اإدارة البنك الوطني االإيراين 

فروع االإمارات العربية املتحدة 
تقرير عن مراجعة الك�سوف املالية
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ك�سف االأرباح اأو اخل�سائر واالإيرادات ال�ساملة 
االأخرى ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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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
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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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BANK MELLI IRAN 
بن����ك مّل����ي اإي����ران

 .�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
 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦     مجموع�الاس�م

 
 
 

������� 
 
 

من�ثالثة��أش�ر�إ��� أقل�من�ثالثة�أش�ر ٢٠١٧د�سم����٣١
 عام�واحد

 إلاجما�� بدون�فوائد أك���من�عام�واحد

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
 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 
 ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ ٠ ٦٦٩٬٤٢٢ ٤٩٬٩٧٩ ٢٬٥٣٦٬٦٥٤ القروض�والُسلف

 ٧٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠ ٠ ٠ قبول�العمالء
 ٨٠٧٬٤٣٥ ٨٠٧٬٤٣٥ ٠ ٠ ٠ ألاصول�ألاخرى�

 ٣٬٣٧٣ ٣٬٣٧٣                ٠              ٠                    ٠ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
 ٬٢٨٢٦٩٬٥٧ ٦٬٣٢٠٬٢٢٧ ٦٦٩٬٤٢٢ ٤٩٬٩٧٩ �٢٬٥٣٦٬٦٥٤ إجما���ألاصول�(أ)

 ا��صوم�
 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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اأخبـار الإمـارات

الإماراتي ل�»الت�شامح«  حية  �شورا  يقدمون  يتيما   30
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

قدم عدد من الأطفال الأيتام يف راأ�ص اخليمة، امل�شجلني لدى 
خدمات  م��ن  امل�شتفيدين  الإم�����ارة،  يف  ال���رب  دار  جمعية  ف���رع 
مواقف  و���ش��ردوا  حية  ق�ش�شا  والرعاية،  الكفالة  يف  اجلمعية 
واقعية حدثت معهم اأو حدثت لغريهم، تعك�ص قيم "الت�شامح" 
يف الإم��ارات، واألقى اآخ��رون ال�شوء على ق�ش�ص للت�شامح من 
اهلل  و�شحابته-ر�شي  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى  النبي،-  �شرية 
عنهم- �شمن م�شابقة هادفة موجهة لل�شريحة الغالية، حملت 
وق�ش�ص  �شهادات  وترجمت  الت�شامح(.  ع��ن  )م��واق��ف  ع��ن��وان 

الت�شامح، التي �شردها الأطفال الأيتام، اإىل اللغة الإجنليزية، 
ل�شمان تفاعل وا�شتفادة الأيتام غري الناطقني باللغة العربية، 
من امل�شاركني يف امل�شابقة، الهادفة اإىل تعزيز مفهوم الت�شامح 
بني ال�شغار، وحتفيزهم على التحدث والإلقاء اأمام اجلمهور.

ترفيهية خ�ش�شت لاأطفال  تربوية  فعالية  ذلك، خال  جاء 
الأيتام، مبيناء العرب يف راأ�ص اخليمة، نظمها فرع جمعية دار 
الرب، حتت عنوان )ويبقى الت�شامح(، يف اإطار اآخر فعاليات فرع 

اجلمعية يف "عام الت�شامح 2019".
"دار الرب" يف راأ�ص  واأو�شح علي عبد اهلل ال�شحي، مدير فرع 
اخل��ا���ش��ة، من  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  ���ش��ارك��وا  يتيما   30 اأن  اخل��ي��م��ة، 

فنية،  حرفية  فقرات  على  وا�شتملت  خمتلفة،  وثقافات  اأعمار 
الوجوه،  على  والر�شم  احلناء،  ونق�ص  الفخاريات،  تزيني  مثل 
بجانب التجول يف املعلم احل�شاري، ال�شياحي ال�شكني )ميناء 
واختتمت  ال��غ��داء،  وجبة  وت��ن��اول  والرفيه،  واللعب  ال��ع��رب(، 
بتوزيع جوائز قيمة على املتميزين واملتفاعلني خال الفقرات 

الربوية والتثقيفية والرفيهية.
واأ�شار ال�شحي اإىل اأن الفعالية نالت اإعجاب الأطفال امل�شاركني، 
من  ل�شيما  فيها،  واملقيمني  املنطقة  زوار  بتفاعل  وحظيت 
الفقرات، يف  "الأيتام" بع�ص  �شاركوا  الذين  الأجانب،  ال�شياح 

�شورة حية جت�شد ثقافة الت�شامح يف الدولة.

الإمارات ت�شغل املحطة الثالثة لر�شد ال�شهب ب�شكل اآيل

خالل حفل تكرمي ال�سركاء والرعاة ملبادرة بالعربي مت االإعالن عن نتائج املبادرة 

م �شركاءها يف ختام الدورة ال�شابعة  حممد بن را�شد للمعرفة تكرِّ

الإمارات الفلكية لت�شوير ال�شهب 
التي اأن�شاأها وي�شغلها مركز الفلك 
ال��وح��ي��دة يف  ال�شبكة  ال����دويل ه��ي 
ال�شرق  ومنطقة  العربية  املنطقة 
الأو���ش��ط ال��ق��ادرة على اإج��راء هذه 
الأغ�����را������ص ال��ع��ل��م��ي��ة ب�����ش��ك��ل اآيل 
ومتكامل حيث يبلغ عدد ال�شبكات 
املماثلة يف العامل 12 �شبكة خم�شة 
وواحدة  املتحدة  الوليات  يف  منها 
ب���ني ثاث  م�����ش��رك��ة  اأوروب��������ا  يف 
اأ�شراليا  كل من  وواح���دة يف  دول 

الف�شاء  وك��ال��ة  وب��ي��ن��ت حت��ل��ي��ات 
قبل  ال�����ش��ادرة  "نا�شا"  الأمريكية 
الإم�������ارات  "�شبكة  اأن  اأي������ام  ع����دة 
الفلكية لر�شد ال�شهب والنيازك" 
من   2019 ال��ع��ام  خ��ال  متكنت 
ت�����ش��وي��ر وم����ن ث���م حت���دي���د م���دار 
16 األفا و 85 جرما �شماويا من 
لل�شهب  امل�شتمر  ت�شويرها  خ��ال 

خال العام 2019.
ال�شهب  زخات  توثيق  اإىل  واإ�شافة 
ما  اأه�����م  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

�شقوطها يف �شماء الدولة حيث اأن 
ت�شوير اجلرم ال�شاقط من خال 
املجال  ي��ت��ي��ح  ك���ام���ريا  م���ن  اأك�����ر 
لتحديد مكان �شقوطه من خال 
الثاين  وال��ه��دف  املثلثات..  ح�شاب 
امل�شتمر  الت�شوير  هو  ال�شبكة  من 
ال�شماء  يف  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��ه��ب 
�شواء  امل���ع���ل���وم���ات  ه�����ذه  وحت���ل���ي���ل 
اأو  حمتملة  �شهابية  زخ��ة  لتاأكيد 

لكت�شاف زخة �شهابية جديدة.
�شبكة  اأن  اإىل  الإ�������ش������ارة  جت�����در 

وناميبيا  وت�����ش��ي��ل��ي  ون���ي���وزل���ن���دا 
وجنوب اأفريقيا.

لر�شد  الإم��������ارات  ���ش��ب��ك��ة  وت���ق���وم 
ال�شهب باأبحاث علمية متخ�ش�شة 
الأب��ح��اث يف جمات  ه��ذه  وتن�شر 
علمية وعاملية حمّكمة فقد قامت 
الآن  وحتى  اإن�شائها  منذ  ال�شبكة 
النتائج  اأبحاث لتحليل  بن�شر عدة 
التي مت احل�شول عليها من خال 
ال�شبكات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����ش��ب��ك��ة 

الأخرى.

•• اأبوظبي - وام:

الدويل حمطة  الفلك  اأن�شاأ مركز 
لر�شد  اآيل  ب�����ش��ك��ل  ت��ع��م��ل  ث��ال��ث��ة 
ال�شهب يف �شحراء الإم��ارات وهي 
الفلكية  الإم���ارات  �شبكة  ج��زء من 

لر�شد ال�شهب والنيازك.
�شوكت  حم���م���د  امل���ه���ن���د����ص  واأك�������د 
الدويل  الفلك  مركز  مدير  ع��ودة 
م�شروع  عن  عبارة  هي  ال�شبكة  اأن 
الفلك  م���رك���ز  وي�����ش��غ��ل��ه  اأق�����ام�����ه 
ال���������دويل ب����ال����ت����ع����اون م�����ع وك���ال���ة 
وتتكون  نا�شا  الأمريكية  الف�شاء 
حمطات  ثاث  من  حاليا  ال�شبكة 
م����وزع����ة يف اأم�����اك�����ن خم��ت��ل��ف��ة يف 
رماح  منطقة  يف  الأوىل  ال���دول���ة 
والثانية يف منطقة الوقن والثالثة 
كل  وحت��ت��وي  ال��واف��ي��ة  منطقة  يف 
ك��ام��ريا فيديو   17 ع��ل��ى  حم��ط��ة 
هذه  وت��ق��وم  ال�شماء  نحو  موجهة 
الكامريات بت�شوير ال�شهب ب�شكل 
ال�شماء  يف  م���روره���ا  مب��ج��رد  اآيل 
املوجود  ث��م يقوم احل��ا���ش��وب  وم��ن 
ال�شهب  ه���ذه  بتحليل  امل��ح��ط��ة  يف 
اإ�شافة اإىل اإر�شال مقاطع الفيديو 
يف  الرئي�ص  امل��رك��ز  اإىل  اآيل  ب�شكل 

اأبوظبي.
وقال اإن ال�شبكة تهدف اإىل اأمرين 
الأول هو ت�شوير الأجرام الطبيعية 
اأو الأقمار ال�شناعية حال م�شاهدة 

يف  عملها  خ��ال  ال�شبكة  التقطته 
ال�شنوات املا�شية هو ثاثة اأحداث 
هامة الأول كان التقاط كرة نارية 
من  العديد  �شاهدها  ج��دا  لم��ع��ة 
 2016 �شبتمرب   30 ي��وم  النا�ص 
واحلدث الثاين هو توثيق ال�شبكة 
ل�����ش��ق��وط ق��م��ر ���ش��ن��اع��ي ي���وم 16 
الثالث  واحل���دث   2017 اأك��ت��وب��ر 
نارية لمعة جدا  هو ت�شجيل كرة 
���ش��م��اء الإم��������ارات يوم  ظ���ه���رت يف 

الثاثاء 5 مار�ص 2019.
ون���ظ���را لأه��م��ي��ة الأم�����ر ف��ق��د قام 
ف��ري��ق م��ن م��رك��ز ال��ف��ل��ك ال���دويل 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ب���ع�������ص اجل���ه���ات 
مار�ص   12 ي��وم  املحلية  الر�شمية 
النيزك  بعملية بحث عن   2019
امل��ح��ت��م��ل يف امل��ن��ط��ق��ة امل���ح���ددة ويف 
احل�شول  مت  البحث  عملية  نهاية 
الأوىل  حمتملتني  ع��ي��ن��ت��ني  ع��ل��ى 
حديدية  والثانية  �شخرية  �شوداء 
عامات  عليها  ت��ب��دو  �شخرية   -
�شريعة  اختبارات  وباإجراء  ال�شداأ 
تبني وجود خ�شائ�ص مغناطي�شية 
على  املركز  وق��ام  الثانية..  للعينة 
الفور بالتوا�شل مع �شركاء املركز 
الأمريكية  ال���ف�������ش���اء  وك����ال����ة  يف 
العينات  ���ش��ور  وع��ر���ص  "نا�شا" 
املخربية  التحليات  وبعد  عليهم 
داخل وخارج الدولة تبني فعا اأن 

اإحدى العينتني عبارة عن نيزك.

لغتنا مع  امل��ت��م��ث��ل يف  ت��راث��ن��ا  ع��ل��ى 
تعلُّم اللغات الأخرى التي اأ�شبحت 
�شرورية للعمل وتلقي العلم داخل 
من  باأكر  يحظى  ال��ذي  جمتمعنا 

جن�شية".  200
خال  "ن�شعى  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
ال���������دورات  ويف  امل���ق���ب���ل���ة  امل����رح����ل����ة 
اإىل  بالعربي  م��ب��ادرة  ال��ق��ادم��ة م��ن 
ت��ر���ش��ي��خ ح�����ش��ورن��ا وت��واج��دن��ا بني 
ك���ل اأف������راد الأ����ش���ر ال��ع��رب��ي��ة وغري 
ال��ع��رب��ي��ة، واإي���ج���اد و���ش��ائ��ل مبتكرة 
اللغة  ��م  ت��ع��لُّ ع��ل��ى  الأف�����راد  لتهيئة 
خال  م��ن  مبعانيها  وال���ش��ت��م��ت��اع 
ت��ع��زي��ز ال�������ش���راك���ات وال���ت���ع���اون مع 
خمتلف اجلهات املحلية والإقليمية 

والعاملية".
��ه ���ش��ع��ادة ج��م��ال ب��ن حويرب  وت��وجَّ
ملقام  والعرفان  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
امل�شتمر  دع���م���ه  ع���ل���ى  اهلل،  رع������اه 
جل���ه���ود ن�����ش��ر امل���ع���رف���ة والرت����ق����اء 
باللغة العربية يف املجتمع الإماراتي 

التي  العربية  للح�شارة  وانعكا�شاً 
ومعارَف  علوماً  الدنيا  ماأت  طاملا 
و�شم  اأنَّ  م��ع��ل��ن��اً  ط��وي��ل��ة،  ل���ق���رون 
التوا�شل  م����واق����ع  ع���ل���ى  امل�����ب�����ادرة 
حظى  "#بالعربي"  الج��ت��م��اع��ي 
م�شاهدة  م��ل��ي��ار   1.4 م���ن  ب���اأك���ر 
وت��ف��اع��ل ح����ول ال���ع���امل م���ن خال 
ت��ل��ك املواقع،  امل���ب���ادرة ع��ل��ى  ق��ن��وات 
اأنَّ  �شعادته  اأك���د  ذل���ك،  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
�شت�شتمرُّ  بالعربي  مبادرة  فعاليات 

طوال العام.
وقال �شعادته: "اإنَّ مبادرة بالعربي 
�������ش���ة ع���ام  ال����ت����ي اأط���ل���ق���ت���ه���ا امل���وؤ����شَّ
الأجيال  تن�شئة  يف  ت�شهم   2013
ودع����م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وازده���اره���ا 
العربية،  ال�شعوب  ك��لِّ  األ�شنة  على 
را�شخة  لتظلَّ  ا�شتمرارها  و�شمان 
يف وج�����������دان الأم�����������ة م������ن خ����ال 
املبادرة  اأنَّ  كما  ال��ق��ادم��ة.  الأج��ي��ال 
اللغة  د حماولة لإنقاذ  لي�شت جمرَّ
ورحلة  م��ه��م��ة  ول��ك��ن��ه��ا  ال���ع���رب���ي���ة، 
اللغات  م��ن  ب��ح��ور  يف  طويلة  بحث 
وكان  دخلت على جمتمعاتنا،  التي 
ب��دَّ لنا م��ن وقفة جت��اه احلفاظ  ل 

والعربي ويف كل دول العامل، موؤكداً 
اأنَّ اإ�شهامات �شموه اجلليلة �شتبقى 
يف ذاكرة التاريخ، و�شتظل مبادرات 
�شموه الرائدة لإحياء اللغة العربية 
اإلهام  م�شدر  وعلومها  ومعارفها 

لاأجيال القادمة.
م �شعادة جمال  ويف ختام احلفل، كرَّ
مبادرة  ورع���اة  �شركاء  ح��وي��رب  ب��ن 
ب��ال��ع��رب��ي، م��ن خ���ال ممثلني عن 
كلٍّ من وزارة الدفاع، هيئة كهرباء 
ات�شالت،  م��وؤ���ش�����ش��ة  دب����ي،  وم���ي���اه 
تلفزيون  ل��اإع��ام،  دب��ي  �شة  موؤ�شَّ
الظفرة، اإذاعة الأوىل، �شبكة العني 
الإخبارية، فر�شان الإمارات، مراكز 
اأرامك�ص،  �شركة  التجارية،  الفطيم 
وي��اك، دراج��ون اأوي��ل، كويل، مركز 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ال��ط��ب��ي،  م���اوي 
يا�ص  املنارة مول،  )اأوب��و(،  للتاأمني 
العربية،  ���ش��ن��ر،  ���ش��ح��ارى  م����ول، 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارة 

ودبي في�شتيفال �شيتي.
����ن����ت ف����ع����ال����ي����ات م�����ب�����ادرة  وت���������ش����مَّ
جمموعة  ال��ع��ام  ه���ذا  "بالعربي" 
التفاعلية  الأن�����ش��ط��ة  م���ن  ك���ب���رية 

•• دبي – الفجر:

را�شد  ب��ن  حممد  �شة  موؤ�شَّ م��ت  ك��رَّ
مبادرة  �شركاء  للمعرفة  مكتوم  اآل 
ال�شابعة،  ال��دورة  ختام  يف  بالعربي 
التي تهدف اإىل تعزيز مكانة اللغة 
املجتمع،  اأف�����راد  ك��ل  ب��ني  ال��ع��رب��ي��ة 
وحثِّ اجلمهور على ا�شتخدامها يف 
خمتلف قنوات التوا�شل اليومية. 

ج���اء ال��ت��ك��رمي خ���ال ح��ف��ل تكرمي 
بالعربي،  ملبادرة  والرعاة  ال�شركاء 
�����ش��ة يف برج  ��م��ت��ه امل��وؤ���شَّ وال�����ذي ن��ظَّ
ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���دب���ي ���ش��ب��اح يوم 
2020، بح�شور  6 يناير  الثنني 
ب��ن حويرب،  �شعادة جمال  م��ن  ك��لٍّ 
وعدد  �شة  للموؤ�شَّ التنفيذي  املدير 
من ال�شركاء والرعاة، و�شهد احلفل 
الإعان عن نتائج املبادرة بدورتها 

ال�شابعة.
خال  األ���ق���اه���ا  ال���ت���ي  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
������د ����ش���ع���ادة ج���م���ال بن  امل����وؤمت����ر، اأكَّ
حويرب اأنَّ مبادرة بالعربي جنحت 
العربية  ال���ل���غ���ة  م����ن  الإع��������اء  يف 
واأ�شهمت يف تر�شيخها رمزاً للهوية 

وامل�����ش��اب��ق��ات، متَّ ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى 9 
دول مبا فيها دولة الإمارات، خال 
الفرة من 13 وحتى 20 دي�شمرب 
الفعاليات  ت��ل��ك  ���ش��م��ل��ت  امل���ا����ش���ي. 
التجارية  امل���راك���ز  يف  م��ن�����ش��ات   8
ن�شاطات  لإق����ام����ة  ال����دول����ة  داخ�����ل 
اجلمهور  م��ع  تفاعلية  وم�شابقات 
حول اللغة العربية وتقدمي جوائز 
لأف�������ش���ل امل�������ش���ارك���ني ت���ف���اع���ًا مع 
املراكز  اأت��اح��ت  كما  بالعربي.  و�شم 

التجارية الفر�شة جلميع املقيمني 
اإمارات الدولة، لتحفيز  والزّوار يف 
العربية  ال��ل��غ��ة  دع���م  اإىل  الأج���ي���ال 

وتعزيز ا�شتخدامها.
متَّ  امل��ب��ادرة،  �شنوات  يف  م��رة  ولأول 
ملبادرة  اأف�شل فكرة  "م�شابقة  طرح 
بالعربي" خال الفعاليات لت�شجيع 
اجلمهور على تقدمي اأفكار مبدعة 
ومتجددة لتطوير املبادرة، ون�شرها 

على نطاق اأو�شع.

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 21
باك�شتان اجلن�شية   - نور ح�شني  ناز  ال�شيد/ فرخ حممود  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته البالغة )100%( ح�شة اىل ال�شيد/ �شعيد الرحمن 
لتجارة  الذهبية  القطرة   : التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتان   - خان  بنار�ص 

معدات معاجلة املياه ، ترخي�ص رقم )737413(
تعديات اخرى : حيث مت تنازل مالك الرخ�شة لآخر.

وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

�شيارة عجوز يبلغ عمرها
 99 عاما يف راأ�س اخليمة 

•• راأ�ص اخليمة – �صليمان املاحي 

مع بزوغ فجر العام اجلديد 2020 بلغ عمر �شيارة �شنعتها �شركة اأمريكية 
99 عاما ال�شيء الذي جعلها حمط اهتمام وم�شاهدة كثري من املواطنني 
واملقيمني وال�شياح يف مكان وجودها اىل جوار حديقة �شقر يف راأ�ص اخليمة 
. ومن املفارقات املثرية جدا لانتباه اأن ال�شيارة العجوز التي توؤكد الوثائق 
ل   1921 ع��ام  �شناعتها  اأنها موديل  دب��ي  و�شرطة  م��واينء  ال�شادرة من 
وتتمتع   ) الأمريكية  اأخ��وان  دودج   ( �شركة  �شنعتها  كما  حالها  على  ت��زال 
بال�شابة حيث مل ت�شفر عوامل الزمن املديدة  والتعرية تغريا اأو اأ�شرارا 
الأخرى  اأجهزتها  اأو  ال�شلب  امل�شنوع من احلديد  �شواء يف هيكلها  موؤثرة 
ومن الوا�شح اأن التقنية احلديثة املتطورة عجزت متاما عن ايجاد موطيء 
قدم لها يف �شكلها اأوحتى ادخال ا�شافات اأو تعديات لأجزائها . تلك هي 
�شيارة دودج الكا�شيكية التي ت�شنف كواحدة من اأقدم ال�شيارات يف املنطقة 
ان مل تكن على نطاق وا�شع من العامل حيث تبدو كتحفة اأثرية. والزائر 
عندما  م��ذه��ول  يقف   ) للتحف  ج��دي  بيت  )متحف  يف  العجوز  لل�شيارة 
يدرك اأن ال�شيارة مل يطراأ عليها تغيري يذكر بل حتمل ذات الأرق��ام التي 
خرجت بها من امل�شنع وهي : )21( 472543  اأ�شف اىل ذلك اأن املاكينة 
التدوير  واأي�شا   البطارية  القدمية ل تزال تعمل بكفاءة عالية  بوا�شطة 
اليل واأي�شا الافت دخول اخل�شب يف �شناعة  بع�ص اأجزائها املهمة مثل 
الأم��ام��ي  من جزئني لزوم  الداخلي ويتكون زجاجها  وال�شطح  الط��ارات 
التهوية عاوة على الة حديدية يحركها ال�شائق يدويا لتن�شيف الزجاج  يف 
حال هطول الأمطار وال�شباب . ال�شيارة امل�شنوعة يف عام 1921 م�شممة 
اأ�شا ب�شورة مت�شعة لركوب خم�شة اأ�شخا�ص ثاثة منهم يف املقعد اخللفي 
الركاب  اأثنان من  ال�شائق  الأم��ام��ي  يجل�ص اىل ج��وار  بينما  يف مقعدها  
.  واأكر ما تثريالنتباه تلك الب�شاطة والبدائية يف مكوناتها فمثا اىل 
جانب عجلة القيادة يفيد موؤ�شر احلركة اأن ال�شيارة قبل اأن تغادر ال�شوارع 
العامة نهائيا قطعت 25 األف كيلومرا واأمام ال�شائق �شاعة لقيا�ص حرارة 
لديها  كما  تريموتر  جهاز  بوا�شطة  ال��رادي��ر  مع  مو�شولة  وه��ي  املاكينة 
جهاز ناقل للحركة و�شاعة زجاجية تعمل كمو�شر لل�شرعة واأخرى للوقود 
وكابح لل�شرعة لكن املثري اأن ال�شيارة تفتقد النارة اخللفية ويعود ال�شبب 
م�شوؤول  بح�شب  عاما   99 قبل  ال�شيارات  م��ن  ال�����ش��وارع  خلو  اىل  ذل��ك  يف 
اأن النا�ص الذين  اأن�ص  .  ومهما يكن  اأبو  متحف بيت جدي للتحف ندمي 
ولدتهم اأمهاتهم يف يوم �شناعة �شيارة الدوج يف 1921 رمبا مل يبق منهم 

اأحد على قيد احلياة ليتفرج عليها .
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عربي ودويل

قال املكتب ال�شحفي يف الكرملني اأم�ص اإن امل�شت�شارة الأملانية اأجنيا 
مريكل �شت�شل اإىل مو�شكو يوم ال�شبت 11 من يناير- كانون الثاين 
لإجراء حمادثات مع الرو�شي الرئي�ص فادميري بوتني ب�شاأن اأزمة 
قا�شم  الإي��راين  الع�شكري  القائد  قتل  اأثارها  التي  الأو�شط  ال�شرق 

�شليماين يف �شربة جوية اأمريكية.
وقال الكرملني اإن مريكل �شتزور رو�شيا بناء على دعوة من بوتني، 
وليبيا  ���ش��وري��ا  يف  الأو����ش���اع  بحث  ك��ذل��ك  يعتزمان  الزعيمني  واإن 
الأملاين  اخلارجية  وزير  اإن  مريكل  با�شم  املتحدث  وقال  واأوكرانيا. 

هايكو ما�ص �شريافقها يف الزيارة.
وقتل �شليماين الذي ينظر اإليه باعتباره ثاين اأقوى رجل يف اإيران يف 

مطار بغداد يوم اجلمعة يف هجوم بطائرة اأمريكية م�شرية.
مرحلة  اإىل  الأم��د  طويل  الإي���راين  الأمريكي  العداء  لهجوم  ونقل 

جديدة واأثار املخاوف من ن�شوب �شراع كبري.

اإنها قلقة ب�شاأن الأح��داث الأخ��رية يف العراق واإيران  قالت املك�شيك 
وطالبت كل الأطراف املعنية مبمار�شة �شبط النف�ص وجتنب ت�شعيد 
التوتر الإقليمي. و�شوت الربملان العراقي  ل�شالح مطالبة القوات 
الأمريكية وغريها من القوات الأجنبية بالن�شحاب من الباد مع 
اإيراين  ع�شكري  لقائد  املتحدة  الوليات  قتل  على  الفعل  رد  تنامي 
بارز. و�شدد الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب تهديداته با�شتهداف 

مواقع ثقافية اإذا ما ردت طهران على الهجوم.
التي ع��ززت املخاوف من ن�شوب �شراع كبري يف  ومم��ا يعمق الأزم��ة 
ال�شرق الأو�شط، قالت اإيران اإنها ب�شدد اتخاذ خطوة اأخرى لتقلي�ص 
التزاماتها مبوجب التفاق النووي الذي اأبرمته مع القوى الكربى 
وكتب وزير خارجية املك�شيك على توير يقول  ال�شت عام 2015. 
)املك�شيك(  تقدر  اخلارجية،  لل�شيا�شة  الد�شتورية  للمبادئ  “وفقا 

قيمة احلوار والتفاو�ص يف حل النزاعات الدولية«.
 

اأن يخلف كيم  اإنه ل يتوقع   قال الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
النووي،  ال�شاح  نزع  ب�شاأن  ال�شمالية وعده  كوريا  زعيم  اأون  جوجن 
اإنه  املا�شي  الأ�شبوع  اأون  وق��ال كيم جوجن  باأنه قد يفعل.  اأق��ر  لكنه 
مل يعد هناك اأ�شا�ص للتزام بيوجنياجن بتعليق فر�شته بنف�شها على 
جتارب ال�شواريخ البالي�شتية العابرة للقارات والقنابل النووية واإنها 

�شتك�شف يف امل�شتقبل القريب عن “�شاح ا�شراتيجي جديد«.
وقال ترامب لل�شحفيني على منت طائرة الرئا�شة لدى عودته اإىل 
�شيخلف  اأن��ه  اأعتقد  “ل  فلوريدا  يف  اأ�شبوعني  ق�شاء  بعد  وا�شنطن 
وعده يل، لكنه قد يفعل«. كان ترامب، الذي اأ�شبح يف عام 2018 
اأول رئي�ص اأمريكي يجتمع وهو يف ال�شلطة مع زعيم كوري �شمايل، 
قد قال بعد تعليقات كيم اإن الزعيم الكوري ال�شمايل وقع عقدا لنزع 
ب��وع��وده«. وحذرت  “يفي  اأن كيم رجل  يعتقد  واإن��ه  النووي  ال�شاح 
ع��ي��د مياد”  “هدية  م��ن  وا���ش��ن��ط��ن  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  ب��ي��وجن��ي��اجن، 
حمتملة بعد اأن اأمهل كيم الوليات املتحدة حتى نهاية العام لتقدمي 

تنازلت جديدة يف املحادثات املتعلقة بر�شانة باده النووية.

يعقد حلف �شمال الأطل�شي اجتماعا ا�شتثنائيا على م�شتوى ال�شفراء 
اأفاد متحدث  ملناق�شة الأزم��ة بني الوليات املتحدة واإي��ران، وفق ما 

با�شم احللف وكالة فران�ص بر�ص.
“الأمني  اإن  بر�ص  فران�ص  تلقته  اإلكروين  بريد  يف  املتحدث  وق��ال 
العام )للحلف ين�ص �شتولتنربغ( قرر عقد اجتماع ل�شفراء دول حلف 

الأطل�شي بعد اأن ناق�ص الأمر مع احللفاء«.
بانتظام  الأطل�شي  احللف  يف  الأع�شاء  ال�29  ال��دول  �شفراء  ويعقد 
وذات  اآن��ي��ة  م�شائل  ملناق�شة  بروك�شل  يف  اأ�شبوعية  اجتماعات  ع��دة 

م�شالح م�شركة.
واأعلن احللف الأطل�شي ال�شبت تعليق مهام التدريب التي يقوم بها 
غارة  �شليماين يف  قا�شم  الإي���راين  اجل��رال  اغتيال  بعد  ال��ع��راق  يف 

اأمريكية يف بغداد.

عوا�صم

مو�سكو

مك�سيكو �سيتي

وا�سنطن

بروك�سل

ميالنوفيت�س يفوز بالنتخابات 
الرئا�شية يف كرواتيا 

 •• زغرب-اأ ف ب

ميانوفيت�ص  زوران  ال�شابق  الدميقراطي  ال�شراكي  ال��وزراء  رئي�ص  فاز 
الرئي�شة  وه��زم  كرواتيا،  يف  الرئا�شية  النتخابات  من  الثانية  ال���دورة  يف 
املحافظة املنتهية وليتها كوليندا غرابار كيتاروفيت�ص التي ف�شلت يف ك�شب 

تاأييد اليمني القومي.
ت��ويل كرواتيا  اأي���ام على  الثانية م��ن ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات بعد  ال���دورة  واأت���ت 
الرئا�شة الدورية لاحتاد الأوروبي الذي يفر�ص اأن يدير مرحلة ما بعد 

خروج بريطانيا.
وك�شف القراع �شعود اليمني الراديكايل يف بلد يواجه �شغط املهاجرين 
وف�شاد  �شكانه  ه��ج��رة  م��ن  البلقان  يف  ج��ارات��ه  مثل  وي��ع��اين  ح���دوده،  على 
اإىل  �شخ�ص  مايني   3،8 نحو  عددهم  البالغ  الناخبون  ودع��ي  م�شت�شر. 
الختيار بني روؤيتني لهذا البلد الواقع على البحر الأدرياتيكي، تتمثان 
متثلها،  اإن��ه��ا  كيتاروفيت�ص  غ��راب��ار  كوليندا  ق��ال��ت  اأ�شيلة”  ب”كرواتيا 

و”كرواتيا طبيعية” وعد بها خ�شمها ال�شراكي الدميوقراطي.
والرئا�شة يف كرواتيا من�شب فخري اإىل حد كبري.

الن��ت��خ��اب��ات، ح�شل  ع��ن جل��ن��ة  ال�����ش��ادرة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  �شبه  للنتائج  ووف��ق��ا 
ميانوفيت�ص على 52،7 % من الأ�شوات مقابل 47،3 % ملناف�شته.

عاًما،   53 العمر  يبلغ من  �شابق  دبلوما�شي  وهو  اجلديد،  الرئي�ص  ووعد 
الفوز  بعد  وق���ال  للجميع”.  “جمهورية  ك��روات��ي��ا  بجعل  احلملة  خ��ال 

“دعونا نتحد يف خافاتنا«.

القوات االأمريكية تركز ب�سكل اأكرب على حماية نف�سها 

ان�شحاب اأمريكا من العراق ي�شّهل عودة داع�س

هل �سياهجم االإيرانيون م�سالح اإ�سرائيلية ؟

تقرير اأمريكي ي�شتبعد ت�شعيد خطري يف املنطقة
•• وا�صنطن-وكاالت

فاجاأ اغتيال قا�شم �شليماين، قائد فيلق القد�ص التابع 
للحر�ص الثوري الإيراين، دانييل بايب�ص رئي�ص “منتدى 
تتعار�ص متاماً  راأيه  العملية يف  لأن  الأو�شط”  ال�شرق 

مع �شيا�شة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب. 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ي��ت��اب��ع  م���ن  اإن  ب��اي��ب�����ص،  وي���ق���ول 
نف�شه  ي��ع��د  ك��ي��ف  يتعلم  ت���رام���ب،  ع��ه��د  الأم��ري��ك��ي��ة يف 

ملفاجاآت لأنه ل يدري ما ينتظره. 
ومع ذلك، مييل الكاتب لاعتقاد اأن احلادث اأقل اأهمية 
مما يراه معظم املتابعني. فقد كان �شليماين، يف املقام 
ومل  تعليمات،  نفذ  �شانعها،  ل  ل��ق��رارات  منفذاً  الأول، 

ي�شعها.
وبدا بو�شوح اأنه كان متمكناً من عمله، ولكن لي�ص من 
ال�شعب وجود منفذين. ويف حالت مماثلة �شابقة قتل 
اآخ��رون ميلكون نف�ص  اأو اختفى عاملون، وحل مكانهم 
الكفاءات ورمبا اأف�شل منهم. ولذلك ل يتوقع اأن تكون 
ملقتل �شليماين تداعيات هائلة على القدرات الإيرانية. 

�سوؤاالن
ويت�شاءل كاتب املقال، ما الذي �شيفعله الإيرانيون، وما 

الذي �شيعمل عليه الأمريكيون؟.
مبا�شر  غ��ري  ب�شكل  ���ش��ريدون  الإي��ران��ي��ني  اأن  وي��ج��ي��ب 
الكرونية  قر�شنة  ع��رب  رمب��ا  املتحدة،  ال��ولي��ات  على 
واأ�شكال من الرد غري العنيف. ورمبا يهاجمون م�شالح 
يريدون  ل  لأن��ه��م  اأمريكية،  ل  يهودية،  اأو  اإ�شرائيلية 

حتدي ترامب.
اإن��ه ل ميلك  بايب�ص،  املتحدة، يقول  ال��ولي��ات  وع��ن رد 
ب�شيا�شات  التنبوؤ  فكرة عن �شكله، خا�شًة لأنه ل ميكن 

ترامب.

•• وا�صنطن-وكاالت

قال ديفيد دي كريكباتريك، مرا�شل �شحيفة “نيويورك 
اإن اغتيال الوليات املتحدة للجرال الإيراين  تاميز”، 
بقاء  يجعل  رمب��ا  القد�ص،  فيلق  قائد  �شليماين  قا�شم 
امل�شتحيلة، ما  القوات الأمريكية يف العراق من الأمور 
من �شاأنه اأن يهدد القتال �شد تنظيم داع�ص الإرهابي، 
وي�شهل عودته.  ويقول الكاتب اإن اغتيال �شليماين اأ�شفر 
والعديد  العراقية  امليلي�شيات  توجيه غ�شب  اإع��ادة  عن 
من حلفائها ال�شيا�شيني داخل العراق ب�شكل مبا�شر �شد 
الوجود الأمريكي، ما يثري ال�شكوك يف ا�شتمرار احلملة 
التي تقودها الوليات املتحدة للق�شاء على ما تبقى من 
العراق  الإرهابي يف  التنظيم  اإحياء  اإعادة  داع�ص، ومنع 

و�شوريا املجاورة. 
ملعاجلة  الدولية  املجموعة  املحلل يف  هيلر،  �شام  وي��رى 
الأزمات، اأن اغتيال �شليماين يعطي داع�ص فر�شة ذهبية 
التهمي�ص  م��ن  واخل����روج  ج��دي��د  م��ن  للعمل  يحتاجها 
احلايل، وحتى اإذا مل تن�شحب القوات الأمريكية ب�شكل 
موا�شلة  اإمكانية  تخيل  ج��داً  ال�شعب  م��ن  ف��اإن  ف��وري 

املعارك �شد داع�ص. 
وي�شيف م�شوؤولون �شابقون يف وزارة الدفاع، واملخابرات، 
اأن ت�شاعد املواجهة الأمريكية مع امليلي�شيات العراقية 
املدعومة اإيرانياً بقيادة �شليماين، يعني اأن على القوات 
الأمريكية يف �شوريا والعراق حماية نف�شها من هجمات 
تلك امليلي�شيات مثلما تفعل مع الدواع�ص، ومن �شاأن هذا 

الت�شتت اأن يقو�ص احلملة �شد داع�ص ب�شكل خطري. 

طرد القوات االأمريكية 
البنتاغون،  يف  ال�شابقة  امل�شوؤولة  �شرول،  دان��ا  وُت�شري 
على  اأك���رب  ب�شكل  ���ش��رك��ز  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  اإىل 

حماية نف�شها بدل حماربة داع�ص.
وتوفر القوات الأمريكية، البالغ عددها قرابة 5000 
جندي يتمركزون يف العراق، الدعم ال�شروري للقوات 
العراقية التي حتاول تعقب الآلف من مقاتلي داع�ص 
الذين ليزالون يخططون ل�شن هجمات من خمابئهم 

يف املناطق الريفية النائية، وال�شحارى، واجلبال. 
فاإن غياب املراقبة،  “نيويورك تاميز”،  وح�شب تقرير 
وال�شتخبارات، والنقل والدعم اجلوي الأمريكي، يعني 
اكت�شاف مقاتلي داع�ص عمليات القتحام التي تقوم بها 
الهروب،  لهم  يتيح  اأن  �شاأنه  من  ما  العراقية،  القوات 

وي�شمح لهم اأي�شاً بالإفات من العقاب، واإعادة تنظيم 
�شفوفهم. 

وعاوة على ذلك، فاإن الدعم ال�شتخباراتي واللوج�شتي 
من القوات الأمريكية �شروري بالدرجة نف�شها لل�شركاء 
الدويل،  التحالف  يف  وغريهم  الأوروبيني  الع�شكريني 

الذي تقوده الوليات املتحدة �شد داع�ص. 

امليلي�سيات املدعومة اإيرانيًا
التي  الأ�شغر  الع�شكرية  املجموعة  اأن  التقرير  وي��ورد 
ت�شم اأقل من 1000 جندي اأمريكي يف �شوريا ملحاربة 
داع�ص، �شتكون عاجزًة عن ال�شتمرار، دون دعم القوات 

الأمريكية يف العراق. 
الأمريكي  الرئي�ص  ق���رار  اأن  املحللني  بع�ص  ويعتقد 
ت���رام���ب ب��الن�����ش��ح��اب م���ن ����ش���وري���ا، ق���د ت����رك القوات 
عن  ف�شًا  للهجوم،  عر�شة  بالفعل  هناك  الأمريكية 

تخفيف ال�شغط على داع�ص. 
طرد  على  ال��ربمل��اين  الت�شويت  اأن  من  الكاتب  ويحذر 
اإنهاء  اإىل  فعلياً  �شيقود  العراق  من  الأمريكية  القوات 

اجلهود الع�شكرية لهزمية داع�ص ومنع عودته. 
التي  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  “تكافح  ال��ت��ق��ري��ر:  وي��ق��ول 
لتحقيق   2003 يف  الأم��ري��ك��ي  ال��غ��زو  ب��ع��د  ت��اأ���ش�����ش��ت 
التوازن بني اعتمادها على وا�شنطن والغرب، يف مقابل 
عاقاتها الوثيقة مع جارتها اإيران. واعتمدت احلكومة 
التي  امليلي�شيات  على  كبرياً  اعتماداً  بغداد  يف  العراقية 
تدعمها اإيران يف احلرب �شد داع�ص. وعاوة على ذلك، 
وثيقة  رواب��ط  العراقيني  ال�شيا�شيني  العديد من  لدى 
مع اإيران، ومن بينهم الكثري من القادة اأو ممثلي تلك 
امليلي�شيات ال�شيعية العراقية املدعومة اإيرانياً، والذين 

انتخبوا الآن يف الربملان«. 
عمدوا  الأمريكيني  امل�شوؤولني  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت 
اأن  اإىل طماأنة العراقيني املتوترين مراراً وتكراراً على 
2014 ل  التي عادت يف  الأمريكية  الع�شكرية  القوات 

تهدف اإل لدعم احلرب العراقية �شد داع�ص. 
وال�شباط  الأم��ري��ك��ي��ون  الدبلوما�شيون  اأك���د  ول��ط��امل��ا 
اأن القوات الأمريكية موجودة هناك فقط  الع�شكريون 
لتعزيز  العراقية  احلكومة  ر�شمية من  دع��وة  على  بناًء 

قدرات القوات العراقية على حماربة داع�ص.

�سليماين ..عدو خميف 
القوات  اأن  اإىل  تاميز”  “نيويورك  م��را���ش��ل  وي��ل��ف��ت 

اإيرانيني على من�شاآت  امتناعه عن الرد على هجومني 
نفطية رئي�شية يف ال�شعودية، ثم توجيهه اأوامر بت�شفية 

�شليماين. 
اأن م�شاعدي  اأدرك  امل��ق��ال،  ق���راأه كاتب  وم��ن خ��ال م��ا 
من  اأن  ي��رى  ولذلك  بالعملية،  متاماً  فوجئوا  ترامب 
متقلب، ومن ح�شناته  ترامب  ب��اأن  الع��راف  الأف�شل 

وليرجح كاتب املقال دخول الإيرانيني والأمريكيني يف 
حرب،  ولي�شتبعد تغيرياً كبرياً يف ال�شيا�شة الأمريكية 

اأي�شاً. 
وعن تقلبات الرئي�ص الأمريكي، ي�شري بايب�ص اإىل فتحه 
لتدخل  الركية  القوات  اأمام  املا�شية  الأ�شهر  الباب يف 
عن  ف�شًا  اأمريكا،  حلفاء  الأك���راد،  وا�شتهداف  �شوريا 

�شليماين  اجل�����رال  ت��غ��ت��ل  مل  ال���ع���راق  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
فح�شب، ولكن الغارة اجلوية ذاتها قتلت قائد ميلي�شيا 
بارزاً  حكومياً  اأمنياً  م�����ش��وؤوًل  اأي�شاً  ك��ان  ب���ارز،  ع��راق��ي 

وع�شواً �شابقاً يف الربملان. 
ويف الأيام املا�شية، قتلت الوليات املتحدة بالفعل اأكر 
اإيرانياً،  25 عراقياً من ميلي�شيات بارزة مدعومة  من 
يف  ت�شبب  �شاروخي  هجوم  على  رداً  �شاروخية  ب�شربة 
اأ�شخا�ص  ع���دة  وج���رح  اأم��ري��ك��ي،  م���دين  م��ق��اول  مقتل 

اآخرين يف قاعدة ع�شكرية عراقية. 
خميفاً  ع����دواً  ك���ان  �شليماين  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ل��ف��ت 
للم�شوؤولني الأمريكيني، خا�شًة لأنه بعد غزو الوليات 
وتوجيه  ت�شكيل  يف  �شاعد   ،2003 يف  للعراق  املتحدة 
التي  ال��ع��راق  يف  اإيرانياً  املدعومة  ال�شيعية  امليلي�شيات 

ُيلقى عليها اللوم يف قتل مئات الأمريكيني. 
ولكن يف احلرب �شد داع�ص بعد 2014، قبلت الوليات 
امل��ت��ح��دة ���ش��م��ن��اً اجل����رال ���ش��ل��ي��م��اين ب��اع��ت��ب��اره حليفاً 
خطرياً، ووجد احلكام ال�شيعة يف اإيران ق�شية م�شركة 
ونفذت  داع�ص،  من  ال�ُشنة  املقاتلني  �شد  وا�شنطن  مع 
على  العمليات  من  الكثري  اإيرانياً  املدعومة  امليلي�شيات 
الوليات  ودع��م��ت  �شليماين،  اجل���رال  برعاية  الأر����ص 
امل��ت��ح��دة ال��ق��ت��ال ب��امل��ق��ات��ات اجل��وي��ة، وال��ط��ائ��رات دون 

ال�شيعية  امليلي�شيات  توقفت  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  ط��ي��ار.  
عن مهاجمة القوات الأمريكية التي عادت اإىل العراق، 
تعتمد  اأين  العراقية،  الع�شكرية  القواعد  يف  وا�شتقرت 

�شامتها وحمايتها على قوات الأمن العراقية. 

عودة داع�س 
مواجهة  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����ص  “بداأ  ال��ت��ق��ري��ر:  وي���ق���ول 
العقوبات  ل���ش��ت��خ��دام  ���ش��ع��ي��اً  اإي�������ران،  م���ع  م��ت�����ش��اع��دة 
اخل�شوع  على  ط��ه��ران  لإج��ب��ار  ال�شاملة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وبرناجمها  الع�شكرية  اأن�شطتها  على  ج��دي��دة  لقيود 

النووي.
العراقية  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ع����ادت  الأخ������رية،  الأ���ش��ه��ر  ويف   
املدعومة اإيرانياً اإىل تهديد الأمريكيني، اأو مهاجمتهم. 
واأخفقت قوات الأمن العراقية يف منع حما�شرة اإحدى 
املنطقة  الأم��ري��ك��ي��ة يف  ال�����ش��ف��ارة  مل��ج��م��ع  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

اخل�شراء يف بغداد«. 
ويخل�ص التقرير اإىل اأنه اإذا اأ�شفر الت�شعيد عن معركة 
اأك���رب يف ال��ع��راق، ب��ني ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة واإي�����ران، فاإن 
الفو�شى �شتخلق الظروف نف�شها التي �شمحت لتنظيم 
داع�ص الإرهابي بالزدهار يف املا�شي، اأي الو�شع املثايل 

لُيعيد داع�ص تنظيم �شفوفه.  

اأنه يجعل اخل�شوم دوماً متوترين. 
ل  املعار�شني  لأن  اأي�����ش��اً  �شيئاتها  ال�شفة  لهذه  ولكن 
يعرفون كيفية تفادي متاعب، ول يعرف احللفاء ماهية 

اخلطوات التي يجب اتخاذها.

تغيري عميق
وي�����رى ك���ات���ب امل���ق���ال اأن������ه، ب��ع��د 40 ع���ام���اً م���ن عمر 
اجلمهورية يف اإيران، قررت احلكومة الأمريكية اأن ترد 
اأخ��رياً على عدوانها لي�ص فقط اقت�شادياً، بل ع�شكرياً 
على بناء اإيران برناجمها النووي، وجهادها، و�شيطرتها 
واإذا  والعراق.  و�شوريا،  ولبنان،  اليمن،  دول،  اأرب��ع  على 

كان هذا يعني تغيرياً عميقاً، ميكن القول نعم. 
لهذه  املحتمل  الأم����د  متو�شط  اأو  ق�شري  الأث����ر  وع���ن 
ال��ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ى ال�������ش���رق الأو������ش�����ط، ي���ك���رر ب��اي��ب�����ص اأن 
يهودية،  اأو  اإ�شرائيلية  م�شالح  �شيهاجمون  الإيرانيني 
ورمبا �شعودية. لكنهم لن يهاجموا اأمريكيني، اإل ب�شكل 

غري مبا�شر، عرب النرنيت مثًا.
ال�شرق  يف  العنف  م�شتوى  يف  ارت��ف��اع  هناك  يكون  وق��د 
الأو�شط، لكنه لن يكون اأعلى مما هو عليه اليوم. و�شار 
الإيرانيون على طريق احلرب يف اأربع دول. فعلى �شبيل 
املثال، اأ�شرف �شليماين على قمع عنيف ملنتف�شني، وقد 

ي�شتمر ذلك القمع. 
الإيراين،  الداخل  على  �شليماين  مقتل  تداعيات  وعن 
يرى بايب�ص اأن النظام الإيراين قوي، ويعرف التعامل 
اأن  اأك��ر من م��رة. ول يتوقع  مع الن�شقاقات، وقمعها 
كبري  م�شوؤول  ملقتل  م�شتاءة  الإي��ران��ي��ني  غالبية  تكون 
لأنها  الإي���راين،  العلم  حول  �شتلتف  ولكنها  النظام،  يف 
ت�شجع  رمب��ا  ولكن  الطريقة.  بهذه  الغ��ت��ي��ال  ترف�ص 
اإيرانيني م�شتائني من نظامهم القمعي  اأي�شاً  العملية 

ال�شمويل على النهو�ص �شده.

تدهور اأو�شاع الأ�شرى الفل�شطينيني يف ال�شجون الإ�شرائيلية
•• رام اهلل-وام:

يوا�شل الأ�شري الفل�شطيني اأحمد زهران “ 42 عاما “ اإ�شرابه املفتوح 
عن الطعام يف �شجون الحتال الإ�شرائيلي لليوم ال�601 على التوايل 
و�شط اأنباء عن تدهور خطري على حالته ال�شحية قد يوؤدي اإىل وفاته 

يف كل حلظة.
اأب��و م�شعل غ��رب رام اهلل، يعي�ص ظروًفا  والأ���ش��ري زه��ران من بلدة دي��ر 
�شحية خطرية، خا�شة اأن اإ�شرابه احلايل، هو الثاين منذ �شهر مار�ص 
من العام املا�شي، وا�شتمر اإ�شرابه الأول مدة 39 يوما، واأنهاه بعد وعود 

بالإفراج عنه. 
ويقبع الأ�شري زهران يف معتقل “عيادة الرملة” و�شط ا�شرائيل وجرى 

“كابان”  م�شت�شفى  اآخ��ره��ا  ك���ان  امل�شت�شفيات  اإىل  م���رات  ع���دة  نقله 
الإ�شرائيلي.

اأبو  الفل�شطينيني قدري  واملحررين  الأ�شرى  �شوؤون  هيئة  رئي�ص  وحذر 
بكر من توتر الأو�شاع يف �شجون الحتال ب�شبب الإجراءات الإ�شرائيلية 
بداأت  وال��ت��ي  الأ���ش��رى  و�شحة  وح��ق��وق  ك��رام��ة  ت�شتهدف  التي  القمعية 

بالت�شاعد مع بداية العام اجلديد.
“القتل  �شيا�شة  وتفاقم  العتقال اجلماعية،  ا�شتمرار حمات  اإن  وقال 
الطبي” بحق الأ�شرى املر�شى والعتقالت الإدارية التع�شفية وا�شتمرار 
املحاكمات اجلائرة وفر�ص الغرامات املالية الباهظة وعمليات القمع يف 
ال�شجون والتنقات التع�شفية وغريها من اإجراءات من �شاأنها اأن توؤدي 

اىل تفاقم الأو�شاع وانفجارها يف خمتلف ال�شجون.

�شيا�شي  حل  على  احلقيقي  العمل  اأ�شبح  “اليوم 
لاأزمة يف ليبيا ملحا اأكر من اي وقت م�شى«.

الأطراف  الأوروب��ي يدعو كل  “الحتاد  اأّن  وتابع 
الأمم  ب���رع���اي���ة  ���ش��ي��ا���ش��ي  م�����ش��ار  يف  امل�����ش��ي  اإىل 

املتحدة«.
وواف����ق ال��ربمل��ان ال��رك��ي الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي على 
اردوغان  طيب  رج��ب  الرئي�ص  بها  ت��ق��ّدم  م��ذك��رة 
اإىل ليبيا طبقا لاتفاق الذي  اإر�شال قوات  تتيح 

جرى التو�شل اإليه بني اأنقرة وحكومة ال�شراج.
اأت��راك��ا بدوؤوا  واأع��ل��ن اردوغ����ان الأح���د اأّن ج��ن��وداً 

“تدريجا” التوجه اإىل ليبيا.

•• بروك�صل-اأ ف ب

دعا وزير خارجية الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل 
اأم�ص اإىل حل �شيا�شي يف ليبيا حيث اأعلنت تركيا 
“ت�شعيد  ن�شر قوات ميدانية، كما حذر من  بدء 

و�شيك للعنف” حول طرابل�ص.
“الأحداث الأخ���رية يف  اإّن  ب��ي��ان  ب��وري��ل يف  وق���ال 
ليبيا ت�شري اإىل اأّن ت�شعيد العنف حول طرابل�ص 

ميكن اأن يكون و�شيكا«.
الأمن  جمل�ص  يعقد  اأن  يتوقع  وق��ت  يف  واأ���ش��اف 
رو�شيا،  م��ن  بطلب  ليبيا  ح��ول  اجتماعا  ال���دويل 

الحتاد الأوروبي يحذر من الت�شعيد يف ليبيا 

ممثل بكني يف هونغ كونغ ياأمل العودة اإىل الهدوء
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

للحكومة  اجل���دي���د  امل��م��ث��ل  اأع������رب 
املركزية ال�شينية يف هونغ كونغ عند 
ت�شلمه مهامه الثنني،عن الأمل يف 
اأن تتمكن املنطقة التي تتمتع ب�شبه 
اإىل  �شريعاً  ال��ع��ودة  “من  ذات��ي  حكم 
اأ�شهر  �شبعة  بعد  ال�شحيح”،  امل�شار 
غ���ري م�شبوقة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اأزم�����ة  م���ن 
عام  لل�شني  اإعادتها  منذ  املدينة  يف 
واأعلنت ال�شني تعيني ليو   .1997
الرتباط  ملكتب  م��دي��را  هيوينينغ 
ل��ه��ون��غ ك��ون��غ ب���دل م��ن وان���غ زميني 

يف اك����رب ت��ع��دي��ل ت���ق���وم ب���ه ب��ك��ني يف 
ال�شابقة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل�����ش��ت��ع��م��رة 
املطالبة  الح���ت���ج���اج���ات  ب����دء  م��ن��ذ 
بالدميوقراطية يف حزيران/يونيو. 
واأعلن التلفزيون احلكومي ال�شيني 
“وانغ  اأن  ال�شبت  يف(  ت��ي  �شي  )�شي 
م��زي��د من  دون  م��ن مهامه”  اأق��ي��ل 

التفا�شيل.
 65 ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م��ن  ل��ي��و  واأدىل 
مهامه  ت�شلمه  ل��دى  الث��ن��ني  ع��ام��اً 
املندرين  ب��ل��غ��ة  مقت�شب  ب��ت�����ش��ري��ح 
التي  الكانتونية  من  بدل  ال�شينية، 

يتكلمها غالبية �شكان هونغ كونغ.

تعديل  اأي  اإىل  كلمته  يف  ي�شر  ومل 
اإزاء  ب���ك���ني  ����ش���ي���ا����ش���ة  يف  حم���ت���م���ل 
اخلا�شة”  الإداري����������ة  “منطقتها 
رف�ص  ال���ذي  ليو  واأك���د  امل�شطربة. 
ال������رد ع���ل���ى اأ����ش���ئ���ل���ة ال�����ش��ح��اف��ة اأن 
خال  ك���ون���غ  ه���ون���غ  يف  “الو�شع 
الأ�شهر الأخرية مزق قلوب اجلميع. 
تتمكن  اأن  ب�����ش��دق  اجل��م��ي��ع  ي���اأم���ل 
امل�شار  اإىل  ال��ع��ودة  ك��ون��غ م��ن  ه��ون��غ 

ال�شحيح«.
حزيران/يونيو  منذ  املدينة  وت�شهد 
بع�شها  ت��خ��ل��ل  ح��ا���ش��دة،  ت��ظ��اه��رات 
اأعمال عنف مع قوات الأمن، للتنديد 

بتدخل بكني يف �شوؤونها، وللمطالبة 
وبتحقيق  دميوقراطية  باإ�شاحات 

م�شتقل حول عنف ال�شرطة.
اأن��ه �شيلعب دور تهدئة يف  واأك��د ليو 
املدينة التي قدمت “م�شاهمة هامة 

يف انفتاح ال�شني وحتديثها«.
اأع����م����ال العنف  وع���ن���د ح��دي��ث��ه ع���ن 
خ���ال الح��ت��ج��اج��ات، اق��ت��ب�����ص ليو 
م���ن ك��ل��م��ة ال��رئ��ي�����ص ال�����ش��ي��ن��ي �شي 
جينبينغ ليلة راأ�ص ال�شنة القول “يف 
كيف  ومتناغم،  م�شتقر  مناخ  غياب 
اأن يكون للنا�ص بيت يعي�شون  ميكن 

ويعملون فيه ب�شام؟«.
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عربي ودويل

اأملانيا تنتقد تهديدات ترامب مبعاقبة العراق
 •• برلني-اأ ف ب

الرئي�ص الأمريكي  اأن تهديدات  اأم�ص  الأمل��اين هايكو ما�ص  �شرح وزير اخلارجية 
ال��ق��وات الأمريكية  اأُج���ربت  ال��ع��راق يف ح��ال  دون��ال��د ترامب بفر�ص عقوبات على 
على مغادرة الأرا�شي العراقية، “ل ت�شاعد كثرياً”، وعرب عن قلقه على التفاق 
اأنه  اأعتقد  “ل  العامة )دويت�شاند فونك(  الأملانية  النووي. وقال ما�ص لاإذاعة 
ميكن اإقناع العراق بتهديدات، بل بحجج«. واأ�شاف اأنه يف العراق “التزمنا ب�شكل 
ال�شتقرار  اإح��ال  امل�شاعدة على  الع�شكري بل يف  ال�شعيد  لي�ص فقط على  كبري، 
“كل هذا  اأن  حم��ّذراً من  اإعمار هذا البلد واإقامة بنى حتتية”،  اإع��ادة  اأج��ل  ومن 

�شي�شيع اإذا توا�شل تطور الو�شع بهذا ال�شكل«.
ت  اإذا اأُجربرِ وهّدد ترامب الأحد بفر�ص عقوبات على العراق مل يروا مثلها �شابقاً 
القوات الأمريكية على مغادرة ارا�شيه. وجاء ذلك بعد اأن طلب الربملان العراقي 
ب�”اإلغاء  املبا�شرة  عرب  الباد  يف  الأجنبّية  القّوات  تواجد”  “اإنهاء  احلكومة  من 
طلب امل�شاعدة” املقدم اإىل املجتمع الدويل لقتال تنظيم داع�ص. وت�شاعد التوتر 
بعد اغتيال اجلرال الإيراين قا�شم �شليماين يف غارة اأمريكية يف بغداد اجلمعة. 
اإي��ران التخّلي عن مزيد من التزاماتها مبوجب التفاق  من جهة اأخ��رى، اأعلنت 
النووي املربم عام 2015، ما جعل م�شري التفاق الذي مّت التو�شل اإليه ب�شعوبة، 
اأن  اإىل  ما�ص  اأ�شار  بينما  الت�شعيد”،  “خف�ص  اإىل  اأوروبيون  قادة  ودعا  جمهوًل. 
وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو كان ياأمل يف احل�شول على الدعم الكامل 

من جانب احللفاء. 
اأنه تلقى ات�شاًل هاتفياً  وقال الوزير الأملاين 
اأي�����ش��اً بنظرييه  م���ن ب��وم��ب��ي��و ال����ذي ات�����ش��ل 
نظريه  اأن  مو�شحا  وال��ربي��ط��اين،  الفرن�شي 
الأمريكي “مل يكن را�شياً على ما يبدو لعدم 
موافقة على طرح اأمريكا مئة باملئة«. واأ�شاف 
الأوروبيون  ي��ك��ون  اأن  امل��ه��م  م��ن  اأن���ه  “اأعتقد 
موحدين يف هذه امل�شاألة، ول ميكن اأن تتمكن 
اأوروب�����ا م��ن ل��ع��ب دور يف ه���ذا ال��ن��ق��ا���ص اإل يف 
هذه ال�شروط«. وتابع اأن “م�شاحلنا الأمنية 
اخلا�شة تتاثر ب�شكل كبري بالقتال يف العراق 
�شد الإرهاب الدويل و�شد داع�ص، لذلك تقع 

على عاتقنا م�شوؤولية يف هذا املجال«.

ل�شحافيني مرافقني له خال عودته من ولية فلوريدا: “اإذا اأجربت 
العراق  املغادرة، ف�شنفر�ص عقوبات كبرية على  القوات الأمريكية على 
مل يروا مثلها من قبل، �شتكون عقوبات اإيران بجوارها �شيئاً �شغرياً«. 
و�شاد التخوف بني العراقيني من عقوبات اأمريكية، يف وقت تعي�ص فيه 
بالرحيل،  وتطالبها  ال�شيا�شية  الطبقة  ف�شاد  �شد  احتجاجات  الباد 
وع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ا���ش��ت��ك��ى ع��راق��ي��ون م���ن هيمنة 
امليلي�شيات الإيرانية على �شلطة القرار يف الربملان مطالبني بحله. كما 
وقال  انت�شر ها�شتاغ على توير بعنوان “حل الربملان مطلب �شعبي”، 
هو  العراقي  “الربملان  مغرد  وكتب  ميثلهم،  ل  ال��ربمل��ان  اإن  م��غ��ردون، 
فيما طالب اآخر ب�شحب  واجهة مليلي�شيات احل�شد العراقي يف الباد”، 
ال�شيا�شية  الفو�شى  ال�شيا�شيني، حمذراً من  واإيقاف  الربملان،  تفوي�ص 

والقت�شادية التي �شتت�شبب فيها العقوبات الأمريكية اإذا ُفر�شت.  

•• بغداد-وكاالت

الأجنبي  الوجود  اإنهاء  ق��رار  بعد  الربملان  وج��ه  يف  العراقيون  انتف�ص 
على  اقت�شادية  عقوبات  من  يجلبه  قد  ملا  بف�شه  مطالبني  العراق،  يف 
اأن هدد  اأ�شًا من ظروف اقت�شادية مردية، وبعد  البلد الذي يعاين 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب بفر�شها على بغداد.  ونقل موقع قناة 
الذي تعاين  الوقت  اأنه يف  اأن عراقيني يرون  اأم�ص الثنني،  “احلرة” 
فيه اإيران من اأزمة اقت�شادية خانقة ب�شبب العقوبات الأمريكية، جتر 
ميلي�شياتها يف العراق، الباد اإىل امل�شري نف�شه، ورمبا اأ�شواأ بعد اأن قال 
ترامب  واأ�شار  يروا مثلها من قبل«.  املنتظرة مل  “عقوباته  اإن  ترامب 
كلفة قواعدها  ا�شتعادة  العراق قبل  تغادر  لن  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل 
ت�شريحات  يف  وق���ال  ب��غ��داد،  على  قا�شية  بعقوبات  ه��ن��اك،  الع�شكرية 

“يجب جتّنب ح�شول  واأ�شاف  بقلق عميق«.  )اأ�شعر( 
اإىل بذل جهود دبلوما�شية بني  واأدع��و  ت�شعيد جديد 
اآب��ي ال��ذي يقّدم نف�شه على  الأط��راف املعنية«. واأرج��اأ 
اأ�شئلة  على  ال��رّد  راف�شاً  التعليق  ترامب،  �شديق  اأن��ه 

ال�شحافيني اأثناء عطلة نهاية الأ�شبوع.
لكن  املتحدة  ال��ولي��ات  اأه��ّم حلفاء  اأح��د  واليابان هي 
تربطها اأي�شاً عاقات جيدة باإيران ما ي�شع احلكومة 

اليابانية يف موقف حمرج.
وزار الرئي�ص الإيراين ح�شن روحاين يف اأواخر كانون 
الوليات  موقف  انتقد  حيث  طوكيو  الأول/دي�شمرب 

املتحدة جتاه باده.

•• طوكيو-اأ ف ب

اآب��ي ال��ذي لعب  اأع��رب رئي�ص ال��وزراء الياباين �شينزو 
دور و�شيط �شام بني الوليات املتحدة واإي��ران، اأم�ص 

عن “قلقه العميق” اإزاء الو�شع يف ال�شرق الو�شط.
اغتيال  اآبي منذ  فيها  التي يتحدث  الأوىل  املرة  وهي 
باأمر من الرئي�ص  اجل��رال الإي��راين قا�شم �شليماين 
نزاع  من  اخل�شية  يثري  ما  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
امل��ن��ط��ق��ة. وق����ال رئ��ي�����ص احلكومة  م�����ش��ّل��ح م��ف��ت��وح يف 
من  ع��ودت��ه  ل��دى  عقده  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  اليابانية 
عطلة نهاية العام، “التوترات يف ال�شرق الأو�شط تزداد. 

عراقيون يطالبون بحل الربملان بعد خ�شوعه مليلي�شيات اإيرانقلق ياباين اإزاء التوترات يف ال�شرق الأو�شط 

اأم��ري��ك��ي. ول��د يف     مايكل تايلور 
العمر  م��ن  ويبلغ  �شتاتن،  ج��زي��رة 
59 عاًما. بداأ م�شريته يف القوات 
مظلي  كقائد  المريكية  اخلا�شة 
لبنان  مّر من  �شنوات.  اأرب��ع  طيلة 

بريوت  اإىل  و���ش��ل   .1982 ع���ام 
الرئي�ص  اغ���ت���ي���ال  ب��ع��د  م��ب��ا���ش��رة 
والغزو  اجل��م��ي��ل  ب�����ش��ري  ال��ل��ب��ن��اين 
القوات  بتدريب  وبداأ  الإ�شرائيلي، 
اللبنانية، وهي ميلي�شيا م�شيحية، 

الأحجار الكرمية.
    ان�����ش��ّم ال����ش���ق���اء ال��ث��اث��ة اىل 
اإليا�ص  واأ�شبح  اللبنانية،  ال��ق��وات 
ق��ائ��د امل�����ش��اة. ووج����د ن��ف�����ش��ه، بعد 
وف��اة اجلميل، يف قلب �شراع على 

ال�شلطة داخل امليلي�شيا.
19 يناير  اإليا�ص زاي��ك يف   اغتيل 
عاًما  ث��اث��ني  ق��ب��ل  اأي   ،1990
واأدي��������ن �شمري  ال����ي����وم.  ت���ق���ري���ًب���ا، 
اللبنانية،  ال��ق��وات  ق��ائ��د  ج��ع��ج��ع، 
اإليا�ص  قتل  لرعايته عملية  لحقا 

زايك.
    واإذا كان اإليا�ص زايك وجوزيف 
حتما  ال�������ث�������اين،  الأخ  زاي�����������ك، 
م�شوؤوليات قيادية، فقد ظل جورج 
يف  ميدانًيا  ورج���ًا  مقاتًا  زاي���ك 
احلرب.  خ��ال  اللبنانية  ال��ق��وات 
امل�شت�شفى،  يف  م�����رات  ع����دة  اأق������ام 
�شيما  ل  م�������رات،  ع�����دة  واأ����ش���ي���ب 

المد  ط��وي��ل��ة  “عاقة  ورب��ط��ت��ه 
لبنان”،  يف  امل�شيحية  الطائفة  مع 
ملحكمة  مذكرة  يف  لحًقا  اأك��د  كما 
احتادية يف ولية يوتا، نقلت عنها 

هذه الأيام بلومربغ.
    تزوج مايكل تايلور، الذي يتحدث 
الإجنليزية والعربية بطاقة، من 
امراأة لبنانية، ويعي�ص الزوجان يف 
�شركته  اأ�ش�ص  بو�شطن.  �شواحي 
“ال�شركة  با�شم  املعروفة  الأمنية 
الأمريكية لاأمن الدويل”، والتي 
وجوا�شي�ص  ع�����ش��ك��ري��ني  ت���وظ���ف 

�شابقني. 

ميكن اأن نقراأ: “احلرب، الأ�شلحة، 
ال�شاحات املعادية. »

   زاي����ك ل��ق��ب م���ع���روف وحمرم 
يف ل��ب��ن��ان. وج����ورج زاي���ك ه��و الأخ 
�شهيد  زاي������ك،  لإل���ي���ا����ص  ال���ش��غ��ر 
امليلي�شيات  تلك  اللبنانية،  القوات 
امل�����ش��ي��ح��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ك��ل��ت خال 

احلرب اللبنانية. 
   يف هذه العائلة امل�شيحية املارونية، 
اإليا�ص،  اأ���ش��ق��اء،  ثاثة  هناك  ك��ان 
الذي بداأ درا�شة طب الأ�شنان قبل 
جوزيف،  ال��ق��ت��ال،  يف  الن���خ���راط 
املهند�ص، وجورج، الذي در�ص علم 

اإنه يوفر خدمات حماية وثيقة     
على  اأو  امل���ه���ددي���ن  ل��اأ���ش��خ��ا���ص 
ا خدمات  اأر�ص معادية، ولكن اأي�شً
اخراق وت�شلل. وكان هذا املنتمي 
�شابقا للقّبعات اخل�شراء، قد عمل 
ديفيد  ع��م��ل��ي��ة  يف  خ���ا����ص  ب�����ش��ك��ل 
يف  اختطف  ال���ذي  ال�شحفي  رود، 
اأفغان�شتان عام 2008. ولكن هذا 
الفرار مبفرده  الأخ��رًي متكن من 
... اأغلق مايكل تايلور �شركته بعد 
الأمريكي،  ال��ق�����ش��اء  م��ع  م�����ش��اك��ل 
اإن�����ش��اء هيكل  لكنه ي��ب��دو ان��ه اأع���اد 

اآخر.

احلرب، االأ�سلحة،
 �ساحات معادية

جورج  تايلور  مايكل  التقى  ه��ل     
زايك يف لبنان يف اأوائل الثمانينات؟ 
ك��ان ج��ورج زاي���ك، ال��رج��ل الثاين، 
الذي مل يتجاوز بعد ال�شتني عاًما، 
ح��ا���ش��ًرا يف ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي قامت 

بالرحلة بني اليابان وتركيا. 
زاي���ك نف�شه على موقع  وي��ق��دم     
اجنل لي�شت وبيت، على اأنه “مدير 
اأمني” عمل يف العراق واأفغان�شتان 
ول��ي��ب��ي��ا وم�����ش��ر ون���ي���ج���ريي���ا. ويف 
مهاراته،  فيه  ي�شف  ال��ذي  الق�شم 

م����درع����ة  م����رك����ب����ات   9 لإن������ت������اج 
متعددة الأغرا�ص من فئة 4×4 

متو�شطة احلجم.
بني  تناف�شا  املناق�شة  و�شهدت     
ال�����ش��رك��ة ال��رك��ّي��ة م��ع ع���دد من 
اأكرب ال�شركات امل�شنعة لل�شيارات 
الع�شكرية يف العامل، مبا يف ذلك 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  ���ش��رك��ات 

واأملانيا وفرن�شا وفنلندا.
   و�شتكون تون�ص اأّول بلد اأجنبي 
يحظى بهذا النوع من ال�شاحنات، 
حلول  املُ�شنعة  ال�شركة  و�شتوّفر 
املتكاملة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي  ال����دع����م 

لتون�ص بعد ت�شليم املركبات.

تون�ص مدرعات تركية  اقتنت      
ال�شنع يف اإطار �شفقة مّت توقيعها 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  م���وؤّخ���را م��ع وزارة 

تون�ص. 
   ووفق ما ذكرته جريدة’ دايلي 
�شركة  ت�شتعد  ال��رك��ي��ة،  �شباح’ 
لل�شناعات  ال��رك��ي��ة   BMC
�شاحنات  لإن�����ت�����اج  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 
هذه  من  كج����زء  لتون�ص  مدّرعة 

ال�شفقة.
  وق���د مت ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د ب��ع��د اأن 
ال�شركة امل�شنعة للمركبات  فازت 
باملناق�شة  ال����رك����ي����ة  ال�����ربي�����ة 
ال����دول����ي����ة ل���ل���م���رك���ب���ات امل����درع����ة 

عبد املهدي يدعو اإىل تغليب م�شالح العراق 
•• بغداد-وكاالت

العراق عادل  امل�شلحة يف  العام للقوات  القائد  العراقي  ال��وزراء  اأكد رئي�ص 
وحدة  ت�شتدعي  �شعبة  ظروفاً  يعي�ص  العراق  اأن  الثنني،  اأم�ص  املهدي،  عبد 

ال�شف وتغليب امل�شالح العليا للباد، للحفاظ على �شامتها.
“هذه  العراقي:  اجلي�ص  تاأ�شي�ص  ذك��رى  مبنا�شبة  بيان  يف  املهدي،  عبد  وق��ال 
العليا  امل�شالح  وتغليب  وامل��وق��ف  ال�شف،  وح��دة  ت�شتدعي  ال�شعبة  ال��ظ��روف 
للباد، واحلر�ص على �شامة واأمن وا�شتقرار العراق واحلفاظ على �شيادته 
كان  الأ���ش��ا���ش��ي  العراقية  امل�شلحة  ال��ق��وات  “واجب  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال��وط��ن��ي��ة«. 

و�شيبقى الدفاع عن العراق«.
وقال: “حر�شنا على توفري الظروف املنا�شبة لبناء جي�ص مهني ينتمي للعراق، 
ويرفع رايته ويدافع عنه، وو�شعت احلكومة يف مقدمة اأولوياتها وبرناجمها، 
ح�شر ال�شاح يف يد الدولة، واأ�شدرنا القرارات والأوامر الازمة بهذا ال�شاأن«. 
واأكد اأن “هذا اجلي�ص هو ابن ال�شعب ول ميكن اأن يكون اأداة للقمع اأو يتدخل 
يف ال�شوؤون ال�شيا�شية، التزاماً بالد�شتور العراقي الذي يحدد �شكل وواجب ودور 

القوات امل�شلحة«.

يف ال��ع��ني وال�����ش��اق. وخ��ّل��ف��ت تلك 
ال�شابات اثارها، فهو اليوم يعرج.

   ك��ت��وم، عمل ج���ورج زاي���ك كثريا 
القوات  ل�شالح  خا�شة  العراق،  يف 
الأم����ري����ك����ي����ة خ������ال ح������رب ع���ام 
حماية  عن  م�شوؤوًل  كان   .2003
الع�شكرية،  الأج�����ه�����زة  ف�����ش��ائ��ل 
ك��م��ا ق���ام مب��ه��ام حل�����ش��اب �شركات، 
املواقع  حماية  بتنظيم  ق��ام  حيث 
العراق  يف  احل�����ش��ا���ش��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

وبلدان ال�شرق الأو�شط الأخرى. 
ب��اأن��ه رج��ل �شجاع يحب     يو�شف 
العي�ص يف خطر. واليوم، قد يكون 
تناول  عليه  ك��ان  فقد   ... متخما 
ج���رع���ة ج���ي���دة م����ن الأدري����ن����ال����ني 
جًدا،  اخلا�شة  الليلة  تلك  خ��ال 
 30 29 اإىل الث��ن��ني  م��ن الأح���د 

دي�شمرب.
عن لوبوان

متخ�س�سان يف العمليات االأمنية العابرة للحدود:

من العقل املدّبر وراء تهريب كارلو�س غ�شن...؟

مقر اقامة غ�شن يف بريوتكارلو�ص غ�شن.. ق�شة هروب �شينمائية

مدرعات تركية

•• الفجر – خرية ال�صيباين
من  مقتطفات  تقدمي  الرتكية  ال�سلطات  ــداأت  ب    
اليابان.  من  غ�سن  كارلو�س  هروب  حول  املعلومات 
اأو�ساكا- رحلة  �سجالت  على  فقط  ا�سمان  ويظهر 
جيت”،  جي  اأن  “اأم  �سركة  ادارتها  التي  ا�سطنبول 
ك�سفت  كما  ـــك،  زاي وجـــورج  تــايــلــور  مايكل  وهــمــا 
ال�سحيفة اليومية وول �سرتيت جورنال االأمريكية. 
وال يظهر ا�سم الراكب الثالث واالأكرث �سهرة كارلو�س 

غ�سن على االإطالق.

تون�س تقتني مدّرعات من تركيا ...!

اإخراج القوات الأمريكية ي�شع بغداد يف املواجهة 
•• بغداد-وكاالت

اأط�������ل�������ق ال��������ربمل��������ان ال�����ع�����راق�����ي، 
اأ�شا�شية،  ك��ت��ل  م��ن  “منقو�شاً” 
الأمريكية  القوات  اإخراج  م�شروع 
“يلزم  ع������ن������وان  حت������ت  ب������ق������رار 
وجود  باإنهاء  العراقية  احلكومة 
الأرا�شي  على  اأجنبية  ق���وات  اأي 
قرار  كان”،  �شبب  لأي  العراقية 
ي�����ش��ع ال����ع����راق م���ن ج���دي���د على 
املجتمع  م�����ع  امل����واج����ه����ة  ح����اف����ة 
اتخذ  ال���ذي  اأن  ال����دويل، خ��ا���ش��ًة 
هذا القرار، و�شل يف 2003على 
ظ��ه��ر ال���دب���اب���ة الأم���ري���ك���ي���ة، بعد 

اإ�شقاط �شدام ح�شني.
ف��ال��ق��رار امل��ت��خ��ذ يف ط���ه���ران بعد 
بغارة  ���ش��ل��ي��م��اين  ق��ا���ش��م  اغ��ت��ي��ال 
بطائرة دون طيار، يبدو اأنه يهدف 
مل��واج��ه��ة ع��راق��ي��ة م���ع ال���ولي���ات 
اإيرانيًة،  مواجهًة  ولي�ص  املتحدة، 
ول��ك��ن تبقى م��وان��ع ع��دي��دة متنع 
تطبيقه، كما هناك قوى رئي�شية 
اأنه  حت��اول اإجن��ازه وتقدميه على 
الإيرانية  امل���واج���ه���ة  يف  ان��ت�����ش��ار 

الأمريكية.
اإرباكاً  اأث���ار  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  امل��ه��م 
بغياب  ب��داي��ة،  ب��غ��داد،  يف  قانونياً 
امل�شهد  م����ن  اأ����ش���ا����ش���ي���ة  م���ك���ون���ات 
اإذ  النيابية،  اجلل�شة  عن  العراقي 

بفعل ع��دد م��ن احل��ا���ش��ري��ن، اإىل 
مهينة وم�شيئة للربملان.

اإىل  خ��رباء قانون يف بغداد لفتوا 
الربملان  لي�ص من �شاحيات  اأن��ه 
اإ���ش��دار ه��ذا ال��ن��وع م��ن القرارات 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ع��اق��ة ب��ني ال����دول، 
م��ن حكومة  م��ق��دم  م�����ش��روع  دون 
�شرعية، ل حكومة ت�شيري اأعمال، 
ميكن  م��ا  اأك���رب  اأن  اإىل  م�شريين 
لهذا القرار اأن يفعله هو و�شعه يف 
اإطار تو�شية من عدد من النواب، 
الربملان،  نواب  غالبية  ولي�ص من 
توجهه حلكومة مقبلة ميكنها اأن 
تاأخذ به، وتعيد طرحه يف الربملان 

اأو ت�شعه جانباً.
ميكنها  ل  احل���ال���ي���ة  واحل���ك���وم���ة 
القرارات،  ال��ن��وع م��ن  ات��خ��اذ ه��ذا 
القرارات  وه��ذه  م�شتقيلة،  لأن��ه��ا 
الثقة  حت���م���ل  حل���ك���وم���ة  حت����ت����اج 

الربملانية.
اأح�����د ال���ربمل���ان���ي���ني امل���ق���رب���ني من 
النجف  يف  ال�����ش��ي��ع��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة 
اع��ت��رب اأن���ه ل اأث���ر ق��ان��وين لقرار 
ال���ربمل���ان، ف��ي��م��ا ق���ال م�����ش��در من 
“القرار  اإن  الأك���راد  ال��ن��واب  كتلة 
زمنية  ب��ف��رة  ت��ن��ف��ي��ذه  ي��ق��ي��د  مل 
للحكومة  الأم����ر  وت����رك  حم����ددة 
عادل  حلكومة  ولي�ص  امل�شتقبلية، 

عبد املهدي«.

ت��ن��ف��ي��ذه، ت��غ��ا���ش��ى ع��ن الق����راب 
احلر�ص  ع���ن���ا����ش���ر  ت�����ش��م��ي��ة  م����ن 
يف  ال��ع��راق،  يف  املوجودين  الثوري 
حتى  ول  ال�شعبي،  احل�شد  قواعد 
يف  والعلنية  ال�شرية  مراكزهم  يف 

عدد من املدن واملحافظات كافة.
عن  ال��ق��رار،  اأي  اأي�����ش��اً،  وتغا�شى 
�شاحات  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��وق��ف 
ال��ع��راق خ��ا���ش��ًة يف م���دن اجلنوب 

والقوى  ال��ك��ردي��ة  ال��ق��وى  تغيبت 
تطبيقه  اإمكانية  كذلك  ال�ُشنية، 
 5000 ن���ح���و  ع���ل���ى  وت���ن���ف���ي���ذه، 
من  غريهم  ع��دا  اأمريكي  جندي 
ج��ن��ود ���ش��م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 

املوجودين يف العراق.
ال��ق��رار ال��ذي و�شعه املجل�ص  ه��ذا 
عبد  حكومة  م��ن  ط��ال��ب��اً  النيابي 
الأعمال”  ل�”ت�شريف  امل���ه���دي 

ال��راف�����ش��ني ل��ل��دخ��ول يف الأزم����ة 
ب��ني ط��ه��ران ووا���ش��ن��ط��ن م��ن باب 

التحالف مع الإيرانيني.
ن���واب ع��راق��ي��ون ع���دة م��ن الذين 
النيابية،  اجلل�شة  ح�شور  رف�شوا 
اأثر  اأي  ب��ا  ال���ق���رار  اأن  اع���ت���ربوا 
وو�شفوه  ���ش��ي��ا���ش��ي،  اأو  ق���ان���وين 
بال�شتعرا�شي، والتهديد الأجوف، 
حتولت  اجلل�شة  اأن  اإىل  م�شريين 

ال�شني: ا�شتخدام اأمريكا 
للقوة يفاقم التوتر 

•• بكني-رويرتز

املتحدة  ال��ولي��ات  ال�شني  انتقدت   
ال�شرق  يف  التوتر  تعمق  اإنها  قائلة 
القوة  ا�شتخدامها  ب�شبب  الأو���ش��ط 
يف املواجهة مع اإيران وحثت جميع 
ممار�شة  ع��ل��ى  امل��ع��ن��ي��ة  الأط��������راف 
ل�����ش��م��ان حتقيق  ال��ن��ف�����ص  ���ش��ب��ط 

ال�شام وال�شتقرار.
وق����ال ق��ن��غ ���ش��وان��غ امل��ت��ح��دث با�شم 
اإفادة  يف  ال�شينية  اخلارجية  وزارة 
التي  “ال�شيا�شات  يومية  �شحفية 
تعتمد على القوة ل حتظى بالقبول 
على امل�شتوى ال�شعبي ولي�شت قابلة 
“ال�شلوك  واأ���ش��اف  لا�شتمرار”. 
املحفوف  الأم����ري����ك����ي  ال��ع�����ش��ك��ري 
باملخاطر يف الأيام املا�شية يتعار�ص 
للعاقات  الأ�شا�شية  الأع����راف  م��ع 
“ندعو  ي��ق��ول  ال���دول���ي���ة«. وم�����ش��ى 
اإ�شاءة  ع��دم  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
الأطراف  وننا�شد  قوتها،  ا�شتغال 
النف�ص  ب�����ش��ب��ط  ال��ت��ح��ل��ي  امل��ع��ن��ي��ة 
م�شيفا  الو�شع”،  ت��ده��ور  لتجنب 
اإزاء  للغاية”  “قلقة  ال�����ش��ني  اأن 
امل���واج���ه���ة ب���ني اإي�������ران وال����ولي����ات 
اأي�شا  ال�����ش��ني  وان��ت��ق��دت  امل��ت��ح��دة. 
الوليات املتحدة لتهديدها بفر�ص 
قرار  على  ردا  العراق  على  عقوبات 
الربملان العراقي الذي يدعو القوات 
القوات  م���ن  وغ���ريه���ا  الأم��ري��ك��ي��ة 

الأجنبية اإىل مغادرة الباد.
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يت�شاور  مل  اجلملي  ان  وك�شف     
ت��ون�����ص ح���ول الركيبة  ق��ل��ب  م��ع 
وال����ش���م���اء، واأن�����ه مل ي��ت��ج��اوب ل 
برناجمه،  مع  ول  اقراحاته  مع 
ان  ي���ع���ت���رب  احل��������زب  اأن  م���ب���ّي���ن���ا 
ال����ع����دد، واأن  احل���ك���وم���ة ���ش��خ��م��ة 
هيكلتها وتوزيع احلقائب فيها ل 

يعك�شان ارادة ناخبي 2019.
اج���������راءات  اق���������رار  اىل  ودع�������ا     
للحكومة  ومراجعات  وتعديات 
����ش���ك���ا وم�������ش���م���ون���ا، م�������ربزا ان 
للحزب  بالن�شبة  الق��رب  التوجه 
يف ����ش���ورة اإ����ش���رار اجل��م��ل��ي على 
الت�شويت  ع���دم  ���ش��ي��ك��ون  م��وق��ف��ه 

للحكومة.
اجلملي  احلبيب  ان  اىل  ي�شار     
اأية  ان��ه لن يجري  ك��ان �شدد على 
ت��رك��ي��ب��ة حكومته  ع��ل��ى  ت��غ��ي��ريات 
امل��ق��رح��ة.   وك��ان مكتب املجل�ص 
يناير   10 ي��وم اجلمعة  ق��د ح��دد 
الثقة  م����ن����ح  جل���ل�������ش���ة  ك����م����وع����د 

حلكومة اجلملي املقرحة.

مراجعة املنهجية
الهيئة  اأع���ل���ن���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن     
ال�شيا�شية حلركة حتيا تون�ص، اأن 
“تركيبة حكومة احلبيب اجلملي 
ل حترم حتى املعايري التي التزم 
ب��ه��ا يف ظ���ل وج����ود ���ش��ك��وك حول 
ا�شتقالية بع�ص الأ�شماء، ونقاط 
كفاءة  ح�����ول  اأُث��������ريت  ا���ش��ت��ف��ه��ام 
ت�شارب م�شالح  و�شبهات  البع�ص 

متعّلقة باأ�شماء اأخرى«.
   واأ�شافت اأن هذا املقرح يتناق�ص 
مع روؤي��ة حركة حتيا تون�ص التي 
بتاريخ  الوطني  جمل�شها  تبناها 
واملتمثلة   ،2019 دي�شمرب   22
يف تكوين حكومة م�شلحة وطنية 
قائمة على �شراكة �شيا�شية وطنية 

م�شوؤولة.
مبوقف  مت�شكها  ع��ن  وع����رّبت     
املجل�ص الوطني، معلنة اأن كتلتها 
لهذه  الثقة  متنح  ل��ن  ال��ربمل��ان��ي��ة 

احلكومة املعلن عنها.
   ودع��ت جميع الأط����راف املعنية 
م�شوؤولياتها مبراجعة  اىل حتمل 
اأخذاً  احلكومة،  ت�شكيل  منهجية 
الأو�شاع  تعقيدات  العتبار  بعني 
الإق���ل���ي���م���ي���ة وت����ع����ه����دات ال���دول���ة 
لرئي�ص  وت���ف���ّو����ص  ال���ت���ون�������ش���ي���ة، 
على  ال��ت��ط��ورات  متابعة  احل��رك��ة 

ال�شاحة ال�شيا�شية.

   يف ح��ني اع��ت��رب ال��ن��ائ��ب الثاين 
ال�شعب  ن�����واب  جم��ل�����ص  ل��رئ��ي�����ص 
اأّن  الثنني،  اأم�ص  الفتيتي،  طارق 
الأ�شماء  بع�ص  تغيري  “اإمكانّية 
اأمر  املقرحة  قائمة احلكومة  يف 
م�شيفا  لذلك”،  موانع  ول  وارد 
مباحا  ي���ك���ون  ق���د  “التغيري  اأّن 
د���ش��ت��وري��ا ل موانع  اأّن�����ه  ��ة  خ��ا���شّ
الداخلي  النظام  وح��ت��ى  للتغيري 

للمجل�ص ل مينع ذلك«.
الإ�����ش����اح  ك��ت��ل��ة  اأّن  واأو������ش�����ح     
اليها  ي���ن���ت���م���ي  ال����ت����ي  ال����وط����ن����ي 
اأع�شاء  ت��رك��ي��ب��ة  م����ن  م�������ش���ت���اءة 
لكنها  اجل��م��ل��ي،  احلبيب  حكومة 
ب���ع���د حول  م���وق���ف���ه���ا  مل حت�����ش��م 
املقرحة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ت�����ش��وي��ت 
موعد  “ننتظر  قائا  عدمه،  من 
اجلل�شة العامة واجتماعات الكتلة 

لتدار�ص امل�شاألة«.
الت�شريحات  ه��ذه      فهل تندرج 
يف خ��ان��ة ال��رب��ع ال�����ش��اع��ة الأخ���ري 
ال�شروط،  حت�شني  م��ن��اورات  م��ن 
الو�شول  م�شمونة  ر�شالة  انها  ام 
مفادها ان احلكومة املقرحة لن 
اختبار  قبل  �شقطت  واأن��ه��ا  مت��ر، 

الربملان...؟
اأن تاأخري حركة     يرى حمللون 

تغيري على هذه احلكومة املقرحة 
دون جتاوز الد�شتور، ومن املمكن 
العاّمة  اجل��ل�����ش��ة  م���وع���د  ت��غ��ي��ري 
للربملان املقررة ليوم اجلمعة 10 
يناير اجلاري نظرا اإىل اأن الآجال 
مفتوحة  م����ازال����ت  ال���د����ش���ت���وري���ة 
اجلاري  يناير   14 ي��وم  غاية  اإىل 
احلكومة  ل��رئ��ي�����ص  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
املكلف تغيري بع�ص الأ�شماء التي 
وردت ب�شاأنها انتقادات واحرازات 
رئي�ص  اإىل  القائمة  ويعيد تقدمي 
بدوره  يرا�شل  ال��ذي  اجلمهورية 
ويتم  �شاأنها،  يف  جم���ّددا  ال��ربمل��ان 

حتديد جل�شة عاّمة اأخرى«.
على  “ينبغي  ح�����ش��ن  واأ����ش���اف     
الآراء  ل���ك���ل  ال����ش���غ���اء  اجل���م���ل���ي 
وت��ف��ه��م م���واق���ف ك���ل ال��ك��ت��ل، واإذا 
اقت�شى الأمر اأن يقوم مبراجعات 

فليكن ذلك«.
   ي�شار اإىل اأن جدل وتباينا يدور 
ود�شتورية  اإم��ك��ان��ي��ة  م���دى  ح���ول 
املكلف  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص  ت��غ��ي��ري 
لت�شكيلة  اجل����م����ل����ي  احل����ب����ي����ب 
الرئي�ص  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د  ح��ك��وم��ت��ه 

عليها واحالتها للربملان.

وحكومة  ب�شامراء...  التفجريات 
بعينها  �شخ�شيات  �شديقات  ُتعني 

دون كفاءة ودون ت�شور للحكم«.
“يف ����ش���ورة م����رور هذه     وت���اب���ع 
احل���ك���وم���ة ف���اإن���ه���ا ���ش��ت��ك��ون اآخ����ر 
ت���ون�������ص، فهي  دول������ة  ح���ك���وم���ة يف 
خطرية جدا على وجود الدولة”، 
م��اح��ظ��ا ع����دم ر����ش���اء ج����زء من 
حركة النه�شة عنها، معتربا انها 
لركيز  تاأتي  انقابية  “حكومة 
ا����ش���خ���ا����ص من  ي����د  ال�����ش��ل��ط��ة يف 

النه�شة«.
   و�شدد املكي على ان حركة ال�شعب 
داعيا  احلكومة،  لهذه  ت�شوت  لن 
كل الوطنيني اىل عدم الت�شويت 
الوطني”،  “الوفاق  حل��ك��وم��ة 
يف  التعديل  ميكن  ل  ب��اأن��ه  مفيدا 
تركيبتها ال يف �شورة وج��ود قوة 

قاهرة.

تغيري وارد
   هذا ونقلت وكالة تون�ص اإفريقيا 
لاأنباء، عن النائب وع�شو املكتب 
ال�شيا�شي حلركة النه�شة بلقا�شم 
ادخال  املمكن  “من  قوله  ح�شن، 

معتربا  اجلملي،  احلبيب  تخ�ص 
امل�شاألة  “يف �شورة ثبوت هذه  انه 
ع��ل��ى اجل��م��ل��ي ف���ان الم���ر ُي�شبح 

وا�شحا«.
  وقال يف تعليقه على اجلدل الذي 
رافق تاأجيل جل�شة الت�شويت ملنح 
ال��ث��ق��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة امل��ق��رح��ة اإىل 
م�شاألة  “هي  ي���ن���اي���ر:   10 ي����وم 
النه�شة  وحركة  اجلملي  فر�شها 
الغريبة  وت��وج��ه��ات��ه��ا  ب��خ��ي��ارات��ه��ا 
بحكومة  وزي��را...   42 وبحكومة 
النه�شة  ومت���ك���ني  ال���ر����ش���ي���ات 
الدولة”،  م��ف��ا���ش��ل  م���ن  ن��ه��ائ��ي��ا 
ال�شعب  ح��رك��ة  ان  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
املقرحة  احلكومة  من  متخوفة 

يف عاقة مبا يحدث يف ليبيا.
امل�������ش���األ���ة  ان  امل����ك����ي  واع�����ت�����رب     
وان اختيارات اع�شاء  “خطرية”، 
اعتباطية،  ل��ي�����ش��ت  احل����ك����وم����ة 
ف�شاد  ���ش��ب��ه��ات  وج�����ود  م��اح��ظ��ا 
تعلقت  ق�شايا  يف  نهائية  واح��ك��ام 
م�شيفا  اأع�������ش���ائ���ه���ا،  م����ن  ب���ع���دد 
“حكومة فيها ع�شو من املفرو�ص 
ان ُيحال على معنى قانون الرهاب 
اأحد  يف  �شهيدا  اب��ن��ه  اع��ت��رب  ف��ق��د 

الثقة  م���ن���ح  جل��ل�����ش��ة  ال���ن���ه�������ش���ة 
حل��ك��وم��ة احل��ب��ي��ب اجل��م��ل��ي ليوم 
اجل��م��ع��ة ال���ق���ادم ي���ن���درج يف اإط���ار 
تكثيف  بغاية  الوقت  ربح  “عملية 
اجلهود لتوفري ما ي�شمى باحلزام 
وك�شب  ل���ل���ح���ك���وم���ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 
الأ�شوات  م��ن  ع���دد مم��ك��ن  اأك����ر 

ل�شاحلها«.

خطرية جدا 
على وجود الدولة

ان�شحبت  ال��ت��ي  ال�شعب  ح��رك��ة     
م����ن امل�������ش���ارك���ة يف احل���ك���وم���ة يف 
ال��دق��ي��ق��ة ال��ت�����ش��ع��ني، وب��ع��د تقدم 
ك��ب��ري يف امل�������ش���اورات ب��ي��ن��ه��ا وبني 
وحزب  النه�شة  وح��رك��ة  اجلملي 
املكي  هيكل  نائبها  اعترب  التيار، 
اأم�ص الثنني، ان رئي�ص احلكومة 
“لي�ص  امل��ك��ل��ف احل��ب��ي��ب اجل��م��ل��ي 
قادر  “غري  وان���ه  املرحلة”  رج��ل 

على ت�شكيل احلكومة«.
   واأ�شاف املكي يف ت�شريح اذاعي، 
التدقيق  ب�������ش���دد  احل����رك����ة  اأن 
�شيعة  م����و�����ش����وع  يف  وال����ب����ح����ث 
�شبهة  بها  تتعلق  دول��ي��ة  فاحية 

قيادي بالنه�سة: تغيري موعد جل�سة منح الثقة للحكومة وارد

•• الفجر -تون�ص
    اأعلن احلزب الد�شتوري احلر، اأن كتلته الربملانية جددت اأم�ص الثنني 
ا�شتثنائية،  ال�شعب عقد جل�شة عامة  رئا�شة جمل�ص نواب  طلبها من 
اإليهما  الوطني لا�شتماع  والدفاع  ال�شوؤون اخلارجية  وزيري  ودعوة 
اإىل تون�ص،  اردوغ��ان  الرئي�ص الركي رجب طيب  زي��ارة  على خلفية 
اإر�شال قوات اإىل ليبيا وانطاق التحرك  واإثر قرار الربملان الركي 

يف اجتاهها.
ن�شره ب�شفحته على في�شبوك،  بيان �شادر عنه     واعترب احل��زب يف 
وانطاق  ليبيا  اإىل  ق��وات  اإر���ش��ال  الركي  الربملان  ق��رار  �شاأن  اأن من 

التحرك يف اجتاهها، اأن مي�ص من الأمن القومي التون�شي م�شتغربا 
مو�شوع  يف  التون�شي  امل��وق��ف  و�شبابية  اجلمهورية  رئا�شة  “�شمت 

خطري مثل هذا«.
ال�شعب على  واأك��د على ���ش��رورة معرفة خفايا ما يح�شل، واط��اع    
تراب  حلماية  امل��ت��خ��ذة  ال��ت��داب��ري  وع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي،  التون�شي  امل��وق��ف 
التدخل  ملناه�شة  م��وق��ف ح���ازم  ات��خ��اذ  ال��ربمل��ان على  ال��وط��ن، ح��اث��ا 

الع�شكري يف ليبيا.
�شلب  مطلبه���ا  اإدراج  طلبت  احل����زب  كتل����ة  ان  اىل  البيان  وا�ش������ار     
اجلل�شة  م��وع��د  لتحدي��د  الق������ادم  املجل�ص  مكتب  اأع��م�����������ال  ج���دول 

العامة. 

•• الفجر –تون�ص-خا�ص

التون�سية  بات يلف م�سري احلكومة      �سباب كثيف 
والـــرواد  ال�سّمار  حولها  انف�س  مــا  بعد  املقرتحة 
واالأن�سار وحتى الذين كانوا الأم�س قريب، يعتربهم 
اأو  احلكومة،  يف  مبا�سرة  م�ساركا  طرفا  اإمــا  اجلميع 
اأعلنوا  للربملان،  تقدميها  عند  ال�سيا�سي  اأمانها  حزام 

اأنهم منها براء.
   فبعد اعالن كتلة ائتالف الكرامة، حليفة النه�سة، 
انها لن مينح ا�سواته حلكومة ت�سم قلب تون�س، فان 

االإ�سالح،  وكتلة  تون�س،  وحتيا  االخري،  هذا  مواقف 
الراف�سني  بركب  والتحقت  ال�سائدة،  املوجة  �سايرت 

ملنح الثقة حلكومة ال تلبي موا�سفاتهم. 
القروي رئي�س حزب قلب تون�س،  نبيل  انتقد     فقد 
موؤكدا  املقرتحة،  اجلملي  احلبيب  حكومة  تركيبة 
مراجعة  اىل  داعــيــا  الثقة،  مينحها  لــن  حزبه  ان 

تركيبتها.
حكومة  انها  عنها  يقولونه  ما  “اأن  القروي  واأبــرز     
كفاءات، لكن تبنّي بعد االطالع عليها اأن اأغلبية هذه 

الكفاءات نه�سوية ».

نبيل القروي ..  حكومة النه�شة

طارق الفتيتي..  كتلة ال�شاح تنتظر

كتلة الد�شتوري احلر..  تدخل مي�ّص من الأمن القومي التون�شي

حتيا تون�ص.. لن ت�شوت للحكومة

حركة ال�شعب..  خطر على الدولة

حتى االأقربون اأ�ساحوا بوجوههم عنها:

تون�س: حكومة اجلملي املرتقبة... املاأزق...!
حتيا تون�س لن متنح الثقة حلكومة احلبيب اجلملي

كتلة الإ�شالح الوطني م�شتاءة من تركيبة اأع�شاء احلكومة اجلديدة

قلب تون�س: ات�شح اأن كفاءات اجلملي نه�شوية... ولن ُن�شّوت حلكومته
 حركة ال�سعب متخوفة من احلكومة املقرتحة يف عالقة مبا يحدث يف ليبيا

غوايدو ومناف�شه يعلنان فوزهما برئا�شة الربملان الفنزويلي 
مايك بومبيو “على اإعادة انتخابه” على راأ�ص الربملان ودان 
“اجلهود الفا�شلة” للرئي�ص الت�شايف نيكول�ص مادورو “لإنكار 

اإرادة املجل�ص الوطني املنتخب بطريقة دميوقراطية«.
اما مادورو فقد اعرف بلوي�ص بارا املر�شح املناف�ص، معربا عن 

ارتياحه لإزاحة غوايدو.
وينوي زعيم املعار�شة موا�شلة “معركته” غري املجدية حتى 
يتهمه  ال���ذي  ت�شافيز  لهوغو  ال�شيا�شي  ال��وري��ث  ل��ط��رد  الآن 
تقول  التي  الرئا�شية  النتخابات  منذ  ال�شلطة  “باغت�شاب” 

املعار�شة اإنها “مزورة” يف 2018.
الوطنية  ن��ائ��ب يف اجل��م��ع��ي��ة   167 ا���ش��ل  م���ن  م��ئ��ة  و����ش���وت 
ت�شميه  م��ا  اإط���ار  يف  الق�شاء  يف  ماحقون  بع�شهم  ل��غ��واي��دو، 

•• كراكا�ص-اأ ف ب

ال�شرطة من  رئي�شان. فبعدما منعته  اأ�شبح لربملان فنزويا 
انتخاب خ��وان غوايدو  املعار�شة  ن��واب  اأع���اد  ال��ربمل��ان،  دخ��ول 
يف  عليها  ي�شيطرون  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ه��ذه  رئي�شا 
ت�شويت نظم يف �شحيفة، بعد اإعان نائب مناف�ص له اأنه بات 

رئي�ص الربملان بدعم من ال�شلطات الت�شافية.
“اأمام اهلل و�شعب فنزويا على  واأق�شم غوايدو بعد القراع 
ورئي�شا  للربملان  “رئي�شا  ب�شفته  الد�شتور  احرام”  فر�ص 
الوليات  بينها  انتقاليا للباد تعرف به نحو خم�شني دولة 
املتحدة منذ حواىل عام. وقد هناأه وزير اخلارجية الأمريكي 

املعار�شة “ا�شطهادا �شيا�شيا” من قبل ال�شلطة.
يف و�شط  نا�شيونال”  “ال  الت�شويت يف مقر �شحيفة  وجرى 
كراكا�ص ولي�ص يف مقر الربملان، لأن قوات الأمن منعت طوال 
النهار خوان غوايدو ونوابا يف املعار�شة و�شحافيني من دخول 
املبنى. ويف منت�شف النهار ويف غياب خوان غوايدو يف اجلمعية 
اأنه  الوطنية، انتزع النائب املناف�ص له لوي�ص بارا الذي يوؤكد 
اأن���ه بات  م��ع��ار���ص، م��ك��ربا لل�شوت واأع��ل��ن يف و���ش��ط ال��ق��اع��ة 

الرئي�ص اجلديد للربملان يف حالة من الفو�شى العارمة.
يف الوقت نف�شه، كان اجلي�ص وال�شرطة مينعان خوان غوايدو 
من دخول الربملان. وحاول املعار�ص ت�شلق ال�شياج الذي يحيط 
باملبنى قبل اأن ي�شده جندي يحمل درعا، ويدفعه ع�شكريون.

 ا�شتياء اأوروبي لتخلي اإيران عن التزاماتها النووية 
•• بروك�صل-اأ ف ب

عرّب وزير خارجية الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل اأم�ص عن “اأ�شفه العميق” لإعان اإيران الأخري 
“التطبيق  اأن  تغريدة  يف  بوريل  وكتب  اليورانيوم.  بتخ�شيب  املتعّلقة  القيود  كل  عن  تخّليها  ب�شاأن 
الكامل لاتفاق حول النووي من قبل اجلميع يعد اليوم اأهّم من اأي وقت م�شى، من اأجل ال�شتقرار 
الإقليمي والأم��ن ال��دويل«. وقال اإنه “يعمل مع كل امل�شاركني )يف التفاق( على امل�شار الذي يجب 
اأن الحتاد الأوروب��ي �شيعتمد على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية  �شلوكه«. واأ�شار بوريل اإىل 
لتقييم العواقب. وقال بير �شتانو، املتحدث با�شم بوريل، اأثناء موؤمتر �شحايف يومي “يجب اأن نثق” 
بهذه الوكالة وانتظار ما �شتقوله ب�شاأن “الوقائع على الأر�ص«. ودعا بوريل الأحد وزير اخلارجية 
الإي��راين حممد جواد ظريف اإىل بروك�شل وح�ّص مرة جديدة على “خف�ص الت�شعيد” يف ال�شرق 
الأو�شط. واأ�شاف �شتانو “هناك تفاهم متبادل على وجوب توا�شل اللتزام لكن على الإيرانيني اأن 

يعلموننا كيف يريدون امل�شي قدماً«.

دعا اىل جل�سة ا�ستثنائية يف الربملان:

الد�شتوري احلر يطالب مبوقف ر�شمي من التدخل الرتكي 
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اإعــــــــــالن
يوترين  ال�ش�����ادة/الرا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب كافيه  رخ�شة رقم:2511791 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شامل عثمان مبارك الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر عبداهلل �شاهني يو�شف احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تيك  �شام  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مالتي لين للتجارة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1017828 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي حممد ح�شن باطوق %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل هال را�شد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
و�شيفون  ال�ش�����ادة/حراير  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لاأزياء رخ�شة رقم:2634840 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شما دروي�ص داغر دروي�ص املرر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هاله حم�شن نا�شر مبارك احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
اي�شت  ميدل  فارين  دبلو  ات�ص  ال�ش�����ادة/بر�شتيجي�ص  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب خلدمات ال�شحن ذ.م.م رخ�شة رقم:2074160 
تعديل ا�شم جتاري من/بر�شتيجي�ص ات�ص دبلو فارين ميدل اي�شت خلدمات ال�شحن ذ.م.م  

PRESTIGIOUS HW FARREN MIDDLE EAST SHIPMENT SERVICES LLC
اىل/ات�ص دبلو فارين ايرو ترينكي للمقاولت العامة ذ.م.م

HW FARREN AERO TURNKEY GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاولت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاولت امليكانيكية )4220903(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�شيانتها )4322008(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع )5224001(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املعدات والليات الثقيله اجلديده )4659311(
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الطويلة ل�شحب الملنيوم )تالك�ص( - �شركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:1211400 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شركة اخلليج لل�شحب ذ.م.م

GULF EXTRUSIONS CO LLC من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شركة اخلليج لل�شحب ذ.م.م

GULF EXTRUSIONS CO LLC من 100% اىل %32.991
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمموعة �شيف الغرير �ص.ذ.م.م

SAIF AL GHURAIR GROUP LLC
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 87600000

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة الطويلة ل�شحب الملنيوم )تالك�ص( 
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  

TAWEELAH ALUMINIUM EXTRUSION COMPANY )TALEX( - SOLE PROPRIETORSHIP
اىل/�شركة الطويلة ل�شحب الملنيوم تالك�ص ذ.م.م

TAWEELAH ALUMINIUM EXTRUSION COMPANY TALEX LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم فور باي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1020634 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد احمد حممد ابراهيم احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شلم �شالح جمعان حممد ال�شيعري

تعديل ا�شم جتاري من/مطعم فور باي  

FOUR BAY RESTAURANT

اىل/مطعم فود بال

FOOD BALL RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة املزروعي لل�شحن الدويل 

ميكو - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1001758 

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة املزروعي لل�شحن الدويل ميكو 
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  

AL MAZROUI INTERNATIONAL CARGO COMPANY )MICCO(-SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

اىل/ميكو لوج�شتك�ص - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
MICCO LOGISTICS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فري�شت واي لتاجري ال�شيارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2106405 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هيفاء ح�شن عمر احلامد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رحمه �شامل عو�ص عبداهلل املنهايل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امل عمر �شعيد زين املنهايل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممود حم�شن نا�شر عبدالواحد
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/فري�شت واي لتاجري ال�شيارات ذ.م.م  
FIRST WAY RENT A CAR LLC

اىل/فري�شت واي لتاجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
FIRST WAY RENT A CAR LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن 
CN 1744132:ماك�ص لل�شيانة العامة  رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بوابة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1198375:ليوا لعمال ال�شباغ  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورتي 

ناين ير�ص ذا جولد ر�ص بار
رخ�شة رقم:CN 2243936 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املوجات 

الفنية لعمال ال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1007967 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 
CN 1066807-1:لوؤلوؤ البحر - فرع 1  رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بروكلي 

لتجارة املواد الغذائية
رخ�شة رقم:CN 2661777 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
التجارية  للو�شاطة  المارات  ال�ش�����ادة/�شقر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والعقارية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1928691 

تعديل ا�شم جتاري من/�شقر المارات للو�شاطة التجارية والعقارية ذ.م.م  

SAQR EMIRATES COMMERCIAL BROKERAGE & REAL ESTATE AGENCIES LLC

اىل/�شقر المارات للو�شاطة التجارية ذ.م.م

SAQR EMIRATES COMMERCIAL BROKERAGE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة الو�شاطة يف تاجري العقارات )6820012(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة املباين )4329901(

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

تطوير �شوفتوير- �شركة ال�شخ�س الواحد- ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية، امل�شدق 
لدى الكاتب العدل بتاريخ 2020/01/02 يعلن مكتب/ ايه 

اي ام لتدقيق احل�شابات عن حل وت�شفية �شركة:
تطوير �سوفتوير- �سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم 
مطالبة  او  اعرا�ص  اي  لدية  من  فعلى   CN-1148080
 026331335 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم 
جزيرة  ابوظبي-   112191 �ص.ب   026331339 فاك�ص 
 )805( رقم  مكتب  )الثامن(  الطابق  اداك�ص  برج  الرمي- 
 45 اأق�شاها  مدة  خال  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار 

يوما من تاريخ هذا العان.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املاهر الذهبي لتجارة قطع غيار 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:2950333 

تعديل ا�شم جتاري من/املاهر الذهبي لتجارة قطع غيار ال�شيارات  

ALMAHER AL THAHABI AUTO SPARE PARTS TRADING

اىل/املاهر الذهبي لتجارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات

ALMAHER AL THAHABI USED AUTO SPARE PARTS TRADING

تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة  لل�شيارات )4530001(

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
 2000 ال�ش�����ادة/مطار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمفرو�شات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1118346 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف عبداهلل خمي�ص �شعيد الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خمي�ص �شعيد نا�شر الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
بدع  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فار�ص لعمال الطرق واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1113148 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف عبداهلل خمي�ص �شعيد الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خمي�ص �شعيد الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة نورمال 

فور�ص للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1196479 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف عبداهلل خمي�ص �شعيد الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خمي�ص �شعيد الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 18 حت��ت  لل�شابات  منتخبنا  ح��ق��ق   
غرب  بطولة  يف  اخلام�ص  املركز  �شنة 
بعد  البحرين  مملكة  يف  املقامة  اآ�شيا 
الكويت  منتخب  �شقيقه  ع��ل��ى  ف���وزه 
بهدفني دون رد يف املباراة التي جرت 
اأم�ص با�شتاد مدينة خليفة الريا�شية 
الاعبة  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ه�����ديف  ���ش��ج��ل   .
 )  42  ( الدقيقة  يف  احل��م��ادي  روان 
 ( الدقيقة  يف  خ��ال��د  �شهد  وال��اع��ب��ة 

.)  59
وكان اأبي�ص ال�شابات فاز على منتخب 
اأم����ام  ، وخ�����ش��ر   )  2 –  4  ( ال���ع���راق 
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�شلبياً مع منتخب الأردن .
واأك��������دت ح����وري����ة ال���ط���اه���ري م����درب 
اأبي�ص ال�شابات  املنتخب ، اأن م�شاركة 
يف ب��ط��ول��ة غ���رب اآ���ش��ي��ا ن��اج��ح��ة بكل 
املقايي�ص ، واأك�شبتنا خربات املواجهات 
للعنا�شر  خا�شة   ، الر�شمية  الدولية 

التي  املنتخب  لقوام  حديثاً  املن�شمة 
قوية  مبنتخبات  ل��اح��ت��ك��اك  حت��ت��اج 
قدراتهن  ���ش��ق��ل  ع��ل��ى  مل�����ش��اع��دت��ه��ن 

الفنية والبدنية.
وقالت حورية الطاهري :”م�شتمرون 
للمنتخب  داخ��ل��ي��ة  ع��ق��د جت��م��ع��ات  يف 
التناغم  ل���زي���ادة   ، م��ن��ت��ظ��م��ة  ب�����ش��ف��ة 

 ، الاعبات  بني  اللعب  والن�شجام يف 
البدنية  اللياقة  لتدريبات  بالإ�شافة 
تطور  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  �شاهمت  ال��ت��ي 
اأداء املنتخب خال مباريات البطولة 
املزيد  تتطلب  املقبلة  امل��رح��ل��ة  واأن   ،
لا�شتحقاقات  للتح�شري  العمل  من 

القادمة«. 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

20 منح  ف����ت  ����ش���ك���اي  م���رك���ز  اأع����ل����ن 
راأ���ص اخليمة لأ�شحاب  ن��ادي  لعبات 
ال��ه��م��م ف��ر���ش��ة اإج����راء ال��ت��دري��ب��ات يف 
جلفار”  “اأبراج  يف  امل��ت��ط��ور  امل���رك���ز 
تقديراً  وذل����ك  ل��ل��ن�����ش��اء  وامل��خ�����ش�����ص 
للجهود اخلا�شة بدجمهم يف املجتمع 
وتهيئة الظروف املنا�شبة اأمام تطوير 
للمناف�شة  وحت���ف���ي���زه���ن  ق���درات���ه���ن 
جميع  يف  امل�������ش���رف���ة  ال���ن���ت���ائ���ج  ع���ل���ى 

ال�شتحقاقات املقبلة.
وقال حمد ال�شاهني احلرمي م�شوؤول 
ن�����ادي راأ�������ص اخليمة  امل���رك���ز ولع�����ب 
ال�����ش��اب��ق خ���ال ح��ف��ل الف��ت��ت��اح اأم�ص 
من  والأول  اجل��دي��د  امل��رك��ز  اإن  الأول 
نوعه يف راأ�ص اخليمة يخ�ش�ص فر�شة 
الع�شات  لتن�شيط  وم��ه��م��ة  ف��ري��دة 
ال���ب���دن���ي���ة ومنح  ال���ك���ف���اءة  وحت�������ش���ني 
الهمم  واأ�شحاب  للم�شابني  الفر�شة 

لإجراء التدريبات الريا�شية املختلفة 
اأنه  مو�شحاً  كلاعبة،  ق���درة  ح�شب 
يعمل بتقنيات حديثة ومتطورة ويتم 

و�شعه بكل �شهولة يف اجل�شم.
الدولة  دع����م  اأن  احل���رم���ي  واأو�����ش����ح 
الهمم  لأ���ش��ح��اب  الر�شيدة  وال��ق��ي��ادة 
املبادرات  نحو  داف��ع��اً  ميثل  اأن  يجب 
ت��واك��ب ه���ذه الروؤية  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

انطاقاً من القيمة الإن�شانية الكبرية 
التي متثلها مثل هذه اخلطوات على 
ن��ح��و مي��ه��د ال��ط��ري��ق ل��ل��و���ش��ول اإىل 
اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج م��ن خ���ال احلر�ص 
املطلوبة  ال��ك��ف��اءة  م�شتوى  رف��ع  على 
لاعبات اأ�شحابالهمم بعدما تخطى 
التوقعات  جميع  اخليمة  راأ����ص  ن��ادي 
على  يناف�ص  وه��و  املا�شية  ال��ف��رة  يف 

امل�شاركات  جميع  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����ش��ل 
ال�شابقة.

املفتول،رئي�ص  ���ش��امل  و���ش��ف  ب����دوره 
اخليمة  راأ�������ص  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص 
الرائعة  امل����ب����ادرة  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب 
ال�����ش��اه��ني احل���رم���ي باأنها  م���ن ح��م��د 
الهمم  لأ���ش��ح��اب  مهمة  قيمة  مت��ث��ل 
وتوؤكد ت�شامن جميع اجلهود لتاأكيد 

الهتمام بهذه الفئة وتوفري الظروف 
ال���واق���ع  اإىل  ت�������وؤدي  ال���ت���ي  امل���ائ���م���ة 
راأ�ص  اأن لع��ب��ات  م��و���ش��ح��اً  امل�����ش��رف، 
اخليمة لأ�شحابالهمم اأمام حتٍد كبري 
لتطوير قدراتهن لأجل الو�شول اإىل 
الطموحات املرجوة يف الفرة املقبلة. 
نادي  لعبة  البلو�شي  فاطمة  وعربت 
باملبادرة  �شعادتها  ع��ن  اخليمة  راأ����ص 
الإي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي اأع���ل���ن ع��ن��ه��ا حمد 
املتطور  اجل��ه��از  اإن  وق��ال��ت  ال�شاهني 
الذي ي�شتخدم يف املركز مينح ال�شعور 
بالراحة والقيمة الكبرية لكونه يوؤدي 
اخلا�شة  الإيجابيات  من  الكثري  اإىل 
ب��ال��ري��ا���ش��ة ومت��ري��ن ال��ع�����ش��ات وفق 
هذا  يف  امل�شتحدثة  التقنيات  اأح���دث 
اجلانب، وقالت اإن مثل هذه املبادرات 
والطموح  ال��ث��ق��ة  دواخ��ل��ه��م  يف  ت��ع��زز 
والتفاوؤل باأنهم اأمام واقع مهم ميكن 
امل��ن�����ش��ود يف  ال��ت��ط��ور  اإىل  ي��ق��وده��م  اأن 

ال�شنوات املقبلة

تنظيم  عن  بيزني�ص  تو  “�شبورت  و�شركة  الريا�شي  دب��ي  جمل�ص  اأعلن 
املدراء  جلولف  الريا�شي  دب��ي  جمل�ص  “بطولة  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�شخة 
دبي  مب��دي��ن��ة  للجولف  اإل�����ص  ن���ادي  ملعب  يف  ت��ق��ام  التنفيذيني” ال��ت��ي 
“باك ليت  2020 برعاية �شركة  8 يناير  الأربعاء  الريا�شية يوم غد 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م��دراء  من  متناف�ص   104 فيها  وي�شارك  ميديا”، 

واخلا�شة.
جاء ذلك خال املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد �شباح اأم�ص يف مقر جمل�ص 
دبي الريا�شي بحي دبي للت�شميم وحتدث خالها كًا من عادل البناي 
اللجنة  رئي�ص  يومانز  ور�شل  باملجل�ص،  املجتمعية  الأن�شطة  ق�شم  مدير 
املنظمة للحدث واملدير العام ل�شركة “�شبورت تو بيزني�ص” امل�شوؤولة عن 
العمليات التنظيمية للبطولة، و�شتيفانو اأيوريني مدير عام �شركة مون 

فيزو للمياه، وزي�شان املدير التنفيذي ل�شركة اأرو �شي�شتمز. 
جلولف  الريا�شي  دبي  جمل�ص  “بطولة  “اأ�شبحت  البناي:  عادل  وقال 
املدراء التنفيذيني” من اأهم الفعاليات الريا�شية يف اأجندة جمل�ص دبي 
الريا�شي ال�شنوية، وذلك بعد النجاح الذي لقته يف  الدورات ال�شابقة، 
وي�شعدنا اأن نعلن عن تنظيم الن�شخة الرابعة من البطولة التي ي�شعى 
البعد الجتماعي، حيث ت�شاهم  اإىل تعزيز  املجل�ص من خال تنظيمها 
الأع��م��ال يف خمتلف  التنفيذيني ورج���ال  امل���دراء  ب��ني  العاقات  يف دع��م 
القطاعات بالدولة، من خال جمع عدد كبري من القيادات من ال�شركات 
هذه  يف  تن�شى  ل  فريدة  جتربة  ليخو�شوا  بالدولة  الكربى  واملوؤ�ش�شات 
البطولة املميزة خا�شة واأنها �شتقام على اأحد ماعب اجلولف املميزة يف 

دبي وهي ماعب اإل�ص مبدينة دبي الريا�شية«.

بطولة  “تاأتي  باملجل�ص:  الريا�شية  الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  واأ���ش��اف 
جمل�ص دبي الريا�شي جلولف املدراء التنفيذيني يف اإطار حر�ص املجل�ص 
اأجل توفري الفر�شة لع�شاق  ومنظمي الفعاليات على تعزيز التنوع من 
الريا�شة من جميع اجلن�شيات التي تعي�ص يف دبي والتي تزيد عن 200 
دبي  جمل�ص  يعمل  ح��ي��ث  خمتلفة،  ري��ا���ش��ي��ة  ب��ط��ولت  ملتابعة  جن�شية 
حيث  دبي  حكومة  خطة  مع  تتوافق  ا�شراتيجية  خطة  وفق  الريا�شي 
الريا�شية  والفعاليات  الأح���داث  وا�شت�شافة  تنظيم  دع��م  على  يحر�ص 
العاملية التي تر�شخ مكانة دبي كوجهة ريا�شية عاملية رائدة، كما اأننا يف 
تنمية  ت�شاهم يف  ريا�شة  باعتبارها  اجلولف  لعبة  اأهمية  ندرك  املجل�ص 
ملعب   11 حتت�شن  دب��ي  واأن  خا�شة  والتجارية  ال�شياحية  ال��ع��اق��ات 

جولف من اأف�شل املاعب العاملية«.
ومن  ع�شوائية،  و�شيبداأ امل�شاركني يف البطولة بالتناف�ص على 18 حفرة 
بعدها  ويتم  رم��ي��ات،  اأرب���ع  م��ن  رميتني  اأف�شل  اأ�شحاب  اختيار  يتم  ث��م 
الأوىل يف  ال�شربة  وتبداأ  اإ�شافية،  12 حفرة  التاأهل خلو�ص مناف�شات 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  حتى  وت�شتمر  ظ��ه��ًرا،  ال��واح��دة  ال�شاعة  يف  املناف�شات 

م�شاًء.
و�شتخ�ش�ص اللجنة املنظمة جانًبا من البطولة للتعارف فيما بني املدراء 
التوا�شل الجتماعي  ال�شابعة م�شاًء لتعزيز  ال�شاعة  البع�ص يف  بع�شهم 
فيما بينهم مبا يحقق اأهداف البطولة، ويف ختام املناف�شات �شيتم توزيع 
يف  يقام  ال��ذي  الر�شمي  الع�شاء  حفل  خ��ال  الفائزين  على  قيمة  هدايا 

ال�شاعة الثامنة والن�شف م�شاًء ويح�شره عدد من كبار ال�شخ�شيات.
بيزني�ص” ورئي�ص  تو  “�شبورت  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  يومانز  ر�شل  وق��ال 

راعي  م��ي��دي��ا  لي���ت  ب���اك  ن��دع��و  اأن  “ي�شرنا  ل��ل��ح��دث:  املنظمة  اللجنة 
العموم  وم���دراء  الأع��م��ال  رج��ال  من  اجلولف  ريا�شة  وحمبي  البطولة 
يف  للم�شاركة  واخل��ا���ش��ة،  احلكومية  باملوؤ�ش�شات  التنفيذيني  وامل����دراء 
بطولة جمل�ص دبي الريا�شي للمدراء التنفيذيني والتناف�ص على ملعب 
نادي اإل�ص مبدينة دبي الريا�شية الرائعة، وتعد هذه البطولة جزًءا من 
التزامنا امل�شتمر على مدار ثاث �شنوات لإيجاد جتربة فريدة وعاقات 
اجتماعية ت�شنف من فئة 7 جنوم لكبار رجال الأعمال يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، كما اأننا �شعداء باأن يكون هذا احلدث هو من�شة انطاق 

رائعة لعام 2020 الذ ينظم فيه اإك�شبو دبي الرائع«.
الريا�شي  دب��ي  جمل�ص  م��ع  نتعاون  اأن  ي�شعدنا  “كما  يومانز:  واأ���ش��اف 
بناء  اإىل  تهدف  التي  البطولة  هذه  لتنظيم  التوايل  على  الثالث  للعام 
عاقات ذات تاأثري كبري يف عامل الريا�شة والأعمال، فهذه هي املنا�شبة 
الوحيدة التي يح�شرها لعبوا جولف تنفيذيني موؤثرين وقادة الأعمال 
يف جميع القطاعات يف الدولة مع كبار ال�شخ�شيات احلكومية، وتعد دبي 
اأف�شل مكان للعب ريا�شة اجلولف ملا ت�شمه من من�شاآت عاملية متطورة 
وماعب م�شممة ب�شكل ممتاز، و�شتكون هذه البطولة فر�شة للتوا�شل 
باك ليت ميديا  الرعاة ويف مقدمتهم  امل��دراء وبني  امل�شاركني من  بني 
اإي  �شي�شتمز،  اأرو  الف�شي وهم  الراعي  اإىل  بالإ�شافة  الرئي�شي،  الراعي 

جولف ميدا�شتور، مون فيزو للمياه، واملجموعة املالية هريمز«.
للمياه  فيزو  مون  �شركة  عام  مدير  اأيوريني  �شتيفانو  قال  جانبه  ومن 
الراعي الف�شي للبطولة: “اإن �شركة مون فيزو للمياه املعدنية موجودة 
بالإمارات منذ �شنوات وترعى العديد من الفعاليات املجتمعية و�شعداء 

باأن نكون جزء من هذا احلدث، وكنا قد اأطلقنا مبادرة خريية حتمل ا�شم 
امل��اء وامنح احلياة وهي عبارة عن تخ�شي�ص دره��م من �شعر كل  ا�شرب 
قنينة ماء يتم بيعها للتربع اإىل الأعمال اخلريية، وا�شتطعنا اأن جنمع 
مبلغ األف 620 األف درهم حتى �شهر دي�شمرب املا�شي، مت منحها لدعم 
هذه  تكون  اأن  وي�شعدنا  اخلريية،  اجلليلة  موؤ�ش�شة  يف  الطبية  الأبحاث 
الرائدة،  التنفيذيني  امل��دراء  جولف  بطولة  �شمن  يف  متواجدة  احلملة 
كما اأن هذه احلملة مت تعميمها على العديد من مراكز الت�شوق الكربى 
التي  الأخ���رى  امل��ب��ادرات  العديد من  لدينا  اأن  كما  ال��دول��ة،  املختلفة يف 

تهدف اإىل حماية البيئة وخدمة املجتمع«.
البطولة:  اأحد رعاة  �شي�شتمز  اأرو  ل�شركة  التنفيذي  املدير  زي�شان  وقال 
الرائد للعام الثالث على التوايل، ونحن  “اإن �شركتنا ترعى هذا احلدث 
التي نحققها من خالها،  البطولة وبالنتائج  �شعداء بتواجدنا يف هذه 
اأن ريا�شة اجلولف من ريا�شات النخبة التي ميار�شها  اأننا نعرف  حيث 
مع  وال�شركات  العاقات  لتعزيز  وي�شتثمرونها  وامل���دراء  ال��ق��رار  �شناع 
املوؤ�ش�شات الأخ��رى، لذلك حر�شنا على دعم هذه البطولة كوننا �شركة 
متخ�ش�شة يف اخلدمات التقنية فقد ا�شتفدنا كثرًيا من خال العاقات 
اأننا  كما  الناجحة،  البطولة  ه��ذه  خ��ال  م��ن  كوناها  التي  وال�شراكات 
والتي  با�شتمرار  تنمو  التي  البطولة  ه��ذه  م��ن  ج��زء  نكون  ب��اأن  �شعداء 
يكتمل فيها عدد امل�شاركني قبل وقت كبري من انطاقها، ون�شكر جمل�ص 
املدراء  للكل  الفر�شة  واإتاحة  البطولة،  تنظيم هذه  الريا�شي على  دبي 
ريا�شتهم  ممار�شة  اأث��ن��اء  وامل��رح  املتعة  من  اأج���واء  يف  للقاء  التنفيذيني 

املف�شلة«.

اأكرث من 100 مدير تنفيذي يف بطولة جمل�س دبي الريا�شي للجولف

فاز على الكويت بهدفني

اأبي�س ال�شابات خام�شًا لبطولة غرب اآ�شيا
اأول مركز من نوعه يف راأ�س اخليمة

»�شكاي فت 20« ي�شت�شيف تدريبات لعبات راأ�س اخليمة لأ�شحاب الهمم

•• دبي –الفجر 

 اأك����د ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص اللجنة 
النتقالية لحتاد الإمارات لكرة القدم اإن اللجنة تعمل على 
توفري كل عنا�شر النجاح املنتخب الوطني خال م�شواره 
العامل  كاأ�ص  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�شركة  الت�شفيات  يف 
برنامج  وتهيئة   2023 اآ�شيا  ك��اأ���ص  ونهائيات   2022
اإعداد منا�شب لاأبي�ص لكي يخو�ص املباريات املتبقية بثقة 

عالية من اأجل بلوغ املرحلة احلا�شمة من الت�شفيات. 
والإداري  الفني  اجل��ه��از  باأع�شاء  لقائه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

والاعبني بعد نهاية احل�شة التدريبية التي اأقيمت اليوم 
يف ملعب ذياب عوانة مبقر الحتاد بدبي بح�شور عبداهلل 
نا�شر اجلنيبي نائب رئي�ص اللجنة النتقالية وحميد اأحمد 
ال��ب��دواوي  وعي�شى  ال��زرع��وين وعلي حمد  الطاير وه�شام 
مري عبدالرحمن واأحمد يو�شف بن دروي�ص وخلفان جمعة 
هزام  عبداهلل  وحممد   ، النتقالية  اللجنة  اأع�شاء  بالهول 
النمر  واإبراهيم  القدم  العام لحتاد كرة  الأمني  الظاهري 

الأمني العام امل�شاعد لل�شووؤن الفنية. 
اإن املنتخب ي�شم يف  وقال ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
�شفوفه عنا�شر موهوبة قادرة على حتقيق النجاح وحتقيق 

اآمال وتطلعات اجلماهري الإماراتية خال املباريات الأربع 
املقبلة مع منتخبات ماليزيا واأندوني�شيا وتاياند وفيتنام، 
اأجل  م��ن  وتفانيهم  واإخا�شهم  بالاعبني  ثقته  م��وؤك��داً 
الكرة  راي��ة  وي��رف��ع  جماهريهم  ي�شعد  م��ر���ٍص  اأداء  تقدمي 

الإماراتية يف املحافل الإقليمية والقارية والعاملية. 
واأ�شاف ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي اإن املرحلة احلالية 
من  واجلماهري  والإع���ام  الأن��دي��ة  جهود  ت�شافر  تتطلب 
اأجل توفري بيئة منا�شبة ت�شاعد منتخبنا على الركيز على 
بالوقوف  اجلميع  مطالباً  الت�شفيات،  يف  الرئي�شة  مهمته 

خلف الأبي�ص وم�شاندته. 

من جهة اأخرى، اأ�شاد ال�شيخ را�شد بنجم منتخبنا الوطني 
ولعب نادي اجلزيرة علي مبخوت الذي ُتوج بلقب هداف 
قبل  م��ن  واخ��ت��ي��اره  اأه����داف  خم�شة  بر�شيد   24 خليجي 
“الفيفا” كاأف�شل هداف على  الحتاد الدويل لكرة القدم 
بت�شجيله  م�شتوى كرة القدم الدولية للرجال لعام 2019 
 1.23 ت��ه��دي��ف��ي  مب��ع��دل   ، م���ب���اراة   13 يف  ه���دف���اً   16

هدف. 
منتخبنا  ه��داف  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  وطالب 
اأجل  من  واجلهد  العطاء  مبوا�شلة  مبخوت  علي  الوطني 
املنتخب  م��ع  امل��م��ي��ز  وال��ظ��ه��ور  القيا�شية  الأرق�����ام  حتقيق 

يعد  مبخوت  اأن  موؤكداً   ، املقبلة  ال�شتحقاقات  يف  الوطني 
واحداً من املهاجمني املميزين الذين مروا على تاريخ الكرة 
الإماراتية وميلك مهارات فنية عالية وح�شا تهديفيا رائعا، 
للمنتخب  الإجن����ازات  بتحقيق  امل�شتمر  �شغفه  ع��ن  ف�شا 
بلغه  ال���ذي  بامل�شتوى  ف��خ��ورون  ون��ح��ن  ولنف�شه،  وال��ن��ادي 
القارة  يف  املهاجمني  اأف�شل  وت�شنيفه  الأخ���رية  الفرة  يف 

الآ�شيوية .
بالهداف  احتفت  ال��ك��رة  لحت��اد  النتقالية  اللجنة  وك��ان��ت 
علي مبخوت اليوم بح�شور اأع�شاء اجلهاز الفني والإداري 

والاعبني .

اللجنة االنتقالية حتتفي بالهداف علي مبخوت

را�شد بن حميد ي�شهد تدريبات منتخبنا الوطني
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•• دبي -وام:

�شهد العقد الأخ��ري من��وا كبريا ل��دور امل��راأة الإم��ارات��ي��ة يف 
قطاع الريا�شة، لي�ص يف املاعب وال�شاحات فقط، ول على 
من�شات التتويج والإجنازات وامليداليات اخلليجية والعربية 
والآ�شيوية والعاملية فح�شب، ولكن اأي�شا يف جمالت الإدارة 
على  القيادية  واملنا�شب  والتحكيم،  والتدريب  الريا�شية، 
ت�شتحق  اأنها  الإماراتية  امل��راأة  اأثبتت  وقد  كافة  امل�شتويات 
لها  وتوفرت  الفر�شة،  على  كلما ح�شلت  وامل�شاندة  الدعم 
بيئة الجتهاد والإبداع. و�شهد �شهر دي�شمرب املا�شي نقطة 
الإماراتية يف جمال  امل��راأة  دور  تنامي  تعك�ص  حتول كبرية 
لحتاد  رئي�شة  العوبد  �شحر  اختيار  مت  حينما  الريا�شة 
اأول رئي�شة لحتاد  الإماراتي، لت�شبح بذلك  القوى  األعاب 
ا�شمها  وت�شجل  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ري��ا���ش��ة  ت��اري��خ  ري��ا���ش��ي يف 
اآمال  ال��وط��ن م��ن خ��ال تبني  ال�����ش��رف خل��دم��ة  يف �شجل 
وترجمتها  املهمة  الريا�شة  لهذه  املنتمني  كل  وطموحات 
لإجنازات على اأر�ص الواقع، اأما يف تقدمي جتربة ملهمة 
ل��ل��م��راأة الإم���ارات���ي���ة مي��ك��ن ا���ش��ت��ث��م��اره��ا وال��ب��ن��اء عليها يف 
هذا  يف  الن��خ��راط  على  الراغبات  كل  وت�شجيع  امل�شتقبل، 
القيادة  مبجال  مهمة  ب��اأدوار  وال�شطاع  احليوي  املجال 

الريا�شية.
2020 هي  اأولوياتها يف عام  اإن اأهم  وتقول �شحر العوبد 
اأجل  م��ن  ال��داخ��ل يف الحت���اد لتجهيزه  م��ن  البيت  ترتيب 
حتقيق نقلة نوعية كبرية يف امل�شتقبل القريب، من خال 
املنتخبات للم�شاركات  واإعداد  املختلفة،  اللجان  تفعيل دور 
تو�شيع  على  الأن��دي��ة  مع  والعمل  املحافل،  بكل  اخلارجية 
ق���اع���دة امل��م��ار���ش��ة ل���ش��ت��ي��ع��اب م���واه���ب وك���ف���اءات جديدة، 
�شاحب  ق���رار  لتطبيق  امل��ن��ا���ش��ب  ال��ت�����ش��ور  اإىل  وال��و���ش��ول 
ال�شمو رئي�ص الدولة لا�شتفادة من فئات مواليد الدولة، 

امل�شابقات  يف  املواطنات  واأبناء  املرا�شيم،  وحملة  واملقيمني، 
الحتاد  بني  العاقة  وتطوير  تعزيز  عن  ف�شا  املحلية، 
واللجنة  للريا�شة،  العامة  والهيئة  الريا�شية،  واملجال�ص 
الأوملبية الوطنية. وعن فر�ص النجاح بتجربتها اجلديدة 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�شريحاتها  يف  ال��ع��وب��د  �شحر  اأ���ش��اق��ت   ..
“من اأول يوم مت اختياري فيه لرئا�شة  “ وام”:  الإم��ارات 
وزمائي  اأن��ا  ب��داأت  املا�شي،  دي�شمرب   11 بتاريخ  الحت��اد 
اأندية  اأهدافنا، ووجدنا دعم كبري من  العمل على حتقيق 
ال��دول��ة، واحت���اد األ��ع��اب ال��ق��وى م��ن الحت����ادات املحظوظة 
املختلفة،  م�شابقاته  ين�شطون يف  ناديا  لأن الدولة بها 22 
موجودة،  عليها  البناء  ميكن  التي  القاعدة  ف��اإن  وبالتايل 
الطاقات  ن�شتمد منها  التي  الربة اخل�شبة  والأندية هي 
اأول يوم  اإجن��ازات. ومن  اإىل  الآم��ال والطموحات  لتحويل 
بداأنا نتوا�شل مع اجلهات املعنية كافة بالدولة وخارجها، 
وجنحنا يف تعزيز عاقاتنا مع املجال�ص الريا�شية واللجنة 
الآ�شيوي  والحتادين  للريا�شة،  العامة  والهيئة  الأوملبية 
الداخل،  من  البيت  ترتيب  على  كذلك  وعملنا  وال���دويل، 
وتفعيل اللجان وبدء امل�شابقات املحلية، ومناق�شة ت�شورات 
اإعداد املنتخبات الوطنية للم�شاركات املختلفة، وبناء عليه 

فاإن فر�ص النجاح قائمة وكبرية«.
وقالت: “ من اأول يوم تولينا فيه امل�شوؤولية اأقمنا 4 بطولت 
لخراق ال�شاحية حتى الآن، يف اأندية مليحة وخورفكان 
الدولة  رئي�ص  نائب  كاأ�ص  اإىل  اإ�شافة  احلمراء،  واجلزيرة 
يوم اجلمعة املا�شي بالتعاون مع نادي الن�شر، و�شهدت تلك 
الفئات  كل  الأن��دي��ة، يف  كل  وا�شعة من  البطولت م�شاركة 
اإيجابية تبعث  العمرية للبنني والبنات، ووجدنا موؤ�شرات 
يف  للم�شاركة  متعط�شة  الأن��دي��ة  اأن  اأب��رزه��ا  ال��ت��ف��اوؤل  على 
ولديها  طيبة،  نتائج  حتقيق  على  وحري�شة  ال��ب��ط��ولت، 
بالتنظيم  وتقوم  اللعبة،  لتطوير  معنا  التعاون  يف  الرغبة 

الكامل للبطولة حتت اإ�شراف الحتاد، وبالتايل زادت ن�شبة 
التعاون وال�شراكة الفعالة بيننا وبني الأندية«.

�شنبداأ مناف�شات  املقبل  �شهر فرباير  بداية  “من  وتابعت: 
امليدان وامل�شمار للم�شافات الطويلة واملتو�شطة والق�شرية، 
ع��دو وجلة وق��ر���ص ورم��ح وب��اق الأل��ع��اب، و�شت�شتمر تلك 
اإىل كاأ�ص �شاحب ال�شمو  املناف�شات والبطولت حتى ن�شل 
رئي�ص الدولة يف نهاية اأبريل املقبل، وفيما يخ�ص امل�شاركات 
اخلارجية فقد اعتمدنا خطة املنتخبات حيث اأننا �شن�شارك 
املقبل  فرباير  يف  لل�شالت  التا�شعة  الآ�شيوية  البطولة  يف 
اجلاري  ال�شهر  خ��ال  املنتخب  ت�شكيل  و�شيتم  بال�شني، 
واإع������داده ل��ت��ل��ك امل�����ش��ارك��ة، وع��ل��ى ���ش��وء ن��ت��ائ��ج��ن��ا يف تلك 
البطولة �شنتخذ القرار النهائي للم�شاركة يف بطولة العامل 
لل�شالت املغلقة مار�ص املقبل بال�شني اأي�شا، كما �شن�شارك 
يف البطولة العربية لل�شباب بتون�ص خال الفرة من 12 
اإىل 16 اأبريل، اإ�شافة مل�شاركتنا بهدف ح�شد امليداليات يف 
التعاون اخلليجي  الثانية لدول جمل�ص  الدورة اخلليجية 
بالكويت خال اأبريل و�شنحر�ص على التواجد فيها بعدد 

كبري من الاعبني والاعبات بفئتي امليدان وامل�شمار«.
“ اأن��ا ريا�شية طيلة  .. قالت:  الريا�شة  وعن م�شريتها يف 
حياتي �شواء لعبة اأو اإدارية، فقد مار�شت ريا�شات اجلري 
األعاب  احت��اد  اإدارة يف  وع�شوة يف جمل�ص  وال�شلة وغريها، 
للجنة  رئي�شة  وقبلها  �شنة،   12 مل��دة  ب��الن��ت��خ��اب  ال��ق��وى 
الن�شائية لحتاد كرة ال�شلة، وقبلها كنت ع�شوة يف اللجنة 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ن��ادي ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة م��ن بعد 
ال��ت��خ��رج م��ن اجل��ام��ع��ة م��ب��ا���ش��رة م��ن ع���ام 2000، وكنت 
التواجد  ق���رار  م��ن  ا�شتفدن  ال��ائ��ي  ال�شيدات  اأوائ����ل  م��ن 
كع�شوة ن�شائية يف جمل�ص اإدارة الحتاد الذي �شدر يف عام 
البع�ص من توليها  اندها�ص  ويف تعليقها على   .«  2008
لرئا�شة احتاد ريا�شي .. قالت:” اختياري رئي�شة لاحتاد 

ترجمة حقيقية جلهود الدولة يف متكني امل��راأة، ول يوجد 
اأي مربر للده�شة اأو ال�شتغراب لأن املراأة الإماراتية حاليا 
اأ�شبحت وزيرة وع�شوا يف املجل�ص الوطني وطبيبة وطيارة، 
واأثبتت نف�شها يف كل املجالت، واأنا ريا�شية منذ طفولتي، 
ومن حقي وحق كل �شيدة اأن حت�شل على فر�شتها يف ظل 
الدعم الكبري من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
 ، الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
واأنا اأدعو كل ال�شيدات يف الإمارات وخ�شو�شا العامات يف 
الريا�شية  الإدارة  يف  التجربة  يخ�شن  اأن  الريا�شة  جمال 
اأننا منلك حاليا  املنا�شب خ�شو�شا  اأعلى  بالحتادات على 
كوادر ن�شائية اأثبتت نف�شها يف املنظمات الدولية والقارية، 
وبعد اختياري كرئي�شة لاحتاد تلقيت ات�شالت كثرية من 
زمياتي يف الحتادات الريا�شية الأخرى يعربن فيها عن 
للعمل  بابا جديدا  اأنني فتحت لهن  فرحتهن ويوؤكدن يل 

والإبداع خلدمة الوطن«.
لاحتاد  كرئي�شة  لانتخابات  الر�شح  من  موقفها  وع��ن 
اجلاري  ال��ع��ام  نهاية  املقبلة  النتخابية  ال���دورة  يف  نف�شه 
األعاب  احت��اد  ل�شت جديدة على  اأن��ا  “ بداية   : اأو�شحت   ..
جناحات  حققت  اإذا  اإل  نف�شي  اأر���ش��ح  ل��ن  لكنني  ال��ق��وى، 
تر�شيني يف الفرة النتقالية احلالية، واإذا �شنعت الفارق 
يف العمل بالحتاد، وكذلك اإذا �شعرت الأندية باأنني جديرة 
قراري  ف��اإن  واإج��م��ال  املقبلة،  املرحلة  يف  امل�شوؤولية  بتويل 
�شيكون بناء على تقييم الفرة احلالية وحجم النجاحات 
التي ميكن يل اأن اأحققها ل�شناعة واقع جديد مع زمائي 
لهم  اأتوجه  الذين  النتقالية  باملرحلة  احل��ايل  املجل�ص  يف 
والعمل  ال��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون  على  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  جميعا 
الدوؤوب من اأجل حتقيق نقلة نوعية مميزة ل�” اأم الألعاب” 

التي تعد اأهم ريا�شة يف امل�شاركات الأوملبية«.

»كايت �شريف« يد�شن فعاليات 
دبي البحرية 2020

•• دبي -وام:

يد�شن نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية فعالياته واأن�شطته يف عام 2020 
يوم اجلمعة املقبل مع انطاق اأوىل مراحل بطولة دبي املفتوحة للكايت �شريف 

والتي ت�شتمر حتى يوم ال�شبت املقبل يف �شواطئ جمريا.
اأ�شبحت  حيث  التوايل  على  الثالث  للعام  البطولة  مناف�شات  النادي  وينظم 
هذه الريا�شة من الألعاب املحببة لدي كثري من ال�شباب وا�شتقطبت عددا من 
املواهب الوطنية التي تن�شط مع املنتخب الوطني حتت مظلة جلنة الإمارات 
اآل  اأحمد بن حمدان بن حممد  املاء برئا�شة ال�شيخ  للتجديف والتزحلق على 

نهيان.
مناف�شات  لإقامة  الازمة  الرتيبات  كل  النادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأكملت 
ال�شباقات يف املو�شم  روزنامة  �شمن  النادي  ينظمها  الأوىل” والتي  “اجلولة 
الإمارات  جلنة  مع  بالتن�شيق  يومني  م��دار  على   2020-2019 الريا�شي 
يف  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  وال��دوائ��ر  امل��اء  على  والتزحلق  للتجديف 

�شرطة دبي “مركز �شرطة املوانئ” وبلدية دبي.
واأعلنت اللجنة املنظمة منذ فرة ومع نهاية عام 2019 عن فتح باب الت�شجيل 
للراغبني والراغبات يف امل�شاركة عرب رابط الت�شجيل اللكروين حيث يتوقع 
اأن ي�شهد احلدث توافد العديد من حمبي هذه الريا�شة املثرية والتي انت�شرت 
ب�شكل كبري يف �شواطئ اإماراتنا احلبيبة يف اأبوظبي ودبي وال�شارقة وعجمان واأم 

القيوين وراأ�ص اخليمة والفجرية.
وق����ال ه���زمي حم��م��د ال��ق��م��زي م��دي��ر اإدارة ال�����ش��ب��اق��ات يف ن����ادي دب���ي ال���دويل 
اليوم  اأ�شبحت  �شريف  للكايت  املفتوحة  دب��ي  بطولة  اإن  البحرية  للريا�شات 
اأهم البطولت التي تقام خال املو�شم الريا�شي البحري وموعد  واحدة من 
يرقبه ع�شاق هذه الريا�شة يف �شواطئ جمريا وكل اإمارات الدولة ما ا�شتدعى 
امل�شاهمة معهم يف اإيجاد من�شة وبطولة تلبي رغباتهم يف اأجواء منا�شبة وتنمى 

املواهب ال�شابة.
اأن�شطة النادي يف  اأن بطولة دبي املفتوحة التي تعترب فاحتة  واأو�شح القمزي 
ريا�شية  روزن��ام��ة  الأح���داث �شمن  واح��دة من  �شتكون   2020 العام اجلديد 
ال�شباقات  ب��رن��ام��ج  ال��ن��ادي  ي�شتكمل  ح��ي��ث   2020 ع���ام  يف  متنوعة  ب��ح��ري��ة 
الفعاليات  العديد من  باإقامة   2020-2019 الريا�شي  املو�شم  البحرية يف 

املختلفة على مدار الأ�شابيع القادمة.
جولت  لأوىل  ال��ن��ادي  ا�شت�شافة  تت�شمن  يناير  �شهر  روزن��ام��ة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الحتاد  مظلة  حت��ت  تقام  وال��ت��ي  املائية  ل��ل��دراج��ات  الدولية  الإم����ارات  بطولة 
الدويل لل�شباقات البحرية وباإ�شراف احتاد الإمارات للريا�شات البحرية وذلك 
من  الأوىل  اجلولة  اإقامة  ال�شباق  ه��ذه  وي�شبق  املقبل  يناير   25 ال�شبت  ي��وم 
بطولة دبي ل�شيد الأ�شماك والتي تنطلق يوم الثاثاء القادم 15 يناير و�شيتم 

تتويج الأبطال فيها يوم ال�شبت 18 منه.
ومن املنتظر اأن يتناف�ص امل�شاركون وامل�شاركات يف مناف�شات اجلولة الأوىل من 
بطولة دبي املفتوحة للكايت �شريف 2020 يومي -اجلمعة وال�شبت- املقبلني 
“فري  املفتوحة  واملهارات  �شباقات هايدرو فويل  12 م�شابقة هي  األقاب  على 
�شتايل” ومناف�شات “توين تيب” وت�شمل فئات الرجال وال�شيدات والنا�شئني.

•• اأم القيوين- وام: 

القيوين  اأم  عهد  ويل  املعا  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
ام�ص، افتتاح مهرجان اأم القيوين اخلام�ص ع�شر ل�شباقات الهجن العربية 

الأ�شيلة، وذلك مبيدان اللب�شة يف الإمارة.
وتابع �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا، اأ�شواط احلقاقة للجماعة 
“ اأبكار وجعدان “ مل�شافة 4 كيلومرات يف الفرة ال�شباحية، التي �شهدت 

فوز “م�شهد” لل�شيد غدير �شيف �شليج الكتبي، بلقب ال�شوط الأول.

بينما فاز بال�شوط الثاين “لهب” لل�شيد علي را�شد نا�شر الدرعي، وال�شوط 
الثالث “جنود” لل�شيد حمد حممد علي الوهيبي، وال�شوط الرابع “النمر” 
لل�شيد �شعيد حممد اآل �شاملني املن�شوري، وال�شوط اخلام�ص “غزالة” لل�شيد 
مبارك حمود �شاملني املن�شوري، وال�شوط ال�شاد�ص “مطفي” لل�شيد را�شد 
�شامل حماد الكتبي، وال�شوط ال�شابع “اليا�شات” لل�شيد �شيف را�شد اأحمد 
املزروعي، وال�شوط الثامن “�شاهني” لل�شيد حمد حممد �شعيد العفاري، 
وال�شوط التا�شع “�شقرا” لل�شيد حممد الزفنة لويهي العفاري، وال�شوط 

العا�شر “مطفي” لل�شيد حمد حممد �شعيد العفاري.

املعمري،  “اأفكار” لل�شيد �شيف حمد �شيف  ال�شوط احل��ادي ع�شر  وف��از يف 
ويف ال�شوط الثاين ع�شر “دمع” لل�شيد �شامل را�شد نايع الغفلي، وال�شوط 
وال�شوط  العفاري،  نخريه  �شهيل  عبداهلل  “مطفية” لل�شيد  ع�شر  الثالث 
وال�شوط  النعيمي،  حممد  �شامل  حممد  لل�شيد  “مر�شال”  ع�شر  ال��راب��ع 
وال�شوط  ال��ع��ام��ري،  ���ش��امل  علي  �شيف  لل�شيد  “�شمحة”  ع�شر  اخل��ام�����ص 
ال�شاد�ص ع�شر “لهب” لل�شيد م�شفر علي م�شفر اخلييلي، وال�شوط ال�شابع 
الثامن  وال�شوط  العفاري،  نخريه  �شهيل  �شعيد  لل�شيد  “مطفية”  ع�شر 
ع�شر “حمتار” لل�شيد عبدالرحمن �شيف غدير العرياين، وال�شوط التا�شع 

ع�شر “العني” لل�شيد �شهيل �شعيد بو حقب ال�شام�شي، وال�شوط الع�شرون 
�شغريون حميد الدرعي. حمد  “نا�شي” لل�شيد 

وقام �شمو ويل عهد اأم القيوين بت�شليم الفائز بال�شوط الأول مفتاح ال�شيارة 
و�شيف ذهبي باإ�شم �شمو ويل عهد اأم القيوين، والفائز بال�شوط الثاين مفتاح 
ال�شيارة وخنجر، وللفائزين باملراكز الأوىل يف الأ�شواط مفاتيح ال�شيارات.

اأم  م��ه��رج��ان  و���ش��ي��وف  القبائل  واأب��ن��اء  امل��واط��ن��ني  م��ن  ع���ددا  ال�شباق  �شهد 
العربية  الريا�شة  ه��ذه  وحمبي  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  م��ن  القيوين 

ال�شيلة.

را�شد بن �شعود املعال ي�شهد افتتاح مهرجان اأم القيوين اخلام�س ع�شر ل�شباقات الهجن العربية الأ�شيلة مبيدان اللب�شة

�سحر العوبد لـ »وام«: رئا�ستي الحتاد األعاب القوى ترجمة جلهود الدولة لتمكني املراأة االإماراتية

اآ�شيوية ال�شالت اأوىل م�شاركاتنا اخلارجية و�شنتواجد بقوة يف البطولتني العربية واخلليجية

•• دبي-وام:

واف���ق���ت ال��ل��ج��ن��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة لحت���اد 
الإمارات لكرة القدم خال اجتماعها 
الحتاد  م��ق��ر  يف  الأول  اأم�����ص  ال��ث��اين 
بن حميد  را�شد  ال�شيخ  برئا�شة  بدبي 
املوعد  على  اللجنة  رئي�ص  النعيمي 
العمومية  اجلمعية  لنعقاد  امل��ق��رح 
 2020 يناير   12 ي��وم  العادية  غري 
النظام  ع��ل��ى  ال���ت���ع���دي���ات  لع���ت���م���اد 

النتخابات  ولئ���ح���ت���ي  الأ����ش���ا����ش���ي 
وال����ش���ت���ئ���ن���اف ع���ل���ى ق���������رارات جلنة 
النتخابات واعتمدت امليزانية العامة 

لحتاد الكرة للعام اجلديد 2020.
التعديات  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  واط���ل���ع���ت 
الأ�شا�شي  ال���ن���ظ���ام  ع���ل���ى  امل���ق���رح���ة 
وم��اح��ظ��ات الأع�����ش��اء وواف��ق��ت على 
لجتماع  لرفعها  متهيداً  التعديات 

اجلمعية العمومية لاعتماد.
نا�شر  ع����ب����داهلل  الج����ت����م����اع  ح�������ش���ر 

كل  و  اللجنة،  رئي�ص  ن��ائ��ب  اجلنيبي 
ال���ط���اي���ر، وه�شام  اأح���م���د  م���ن ح��م��ي��د 
ال����زرع����وين، وع��ل��ي ح��م��د ال���ب���دواوي، 
وعي�شى  دروي�����ص،  ب��ن  يو�شف  واأح��م��د 
بو�شاخ  واأم��ل  بالهول،  وخلفان  مري، 
اللجنة،  اأع�شاء  الطنيجي  وعائ�شة   ،
الظاهري  ه������زام  ع����ب����داهلل  وحم���م���د 
القدم،  ك����رة  لحت�����اد  ال���ع���ام  الأم������ني 
واإب�����راه�����ي�����م ال���ن���م���ر الأم���������ني ال���ع���ام 
ال��ف��ن��ي��ة وعبداهلل  ل��ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د 

اللجنة  وا�شتعر�شت  م��ق��رراً.  الكنزي 
مو�شوعات وتو�شيات جلنة املنتخبات 
اآخر  تابعت  حيث  الفنية،  وال�����ش��وؤون 
الأول  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  حت�����ش��ريات 
دبي  يف  امل��ق��ام  احل���ايل  جتمعه  �شمن 
للت�شفيات  ا����ش���ت���ع���دادات���ه  اإط�������ار  يف 
كاأ�ص  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  امل�شركة 
اآ�شيا  كاأ�ص  ونهائيات   2022 العامل 
2023، وكذلك ا�شتعدادات منتخبنا 
العا�شمة  يف  حالياً  امل��وج��ود  الأومل��ب��ي 

للم�شاركة  تاأهباً  بانكوك  التاياندية 
يف ن��ه��ائ��ي��ات ك���ا����ص اآ����ش���ي���ا حت���ت 23 
الأربعاء  غد  ي��وم  �شتنطلق  التي  �شنة 
الألعاب  “دورة  اإىل  ب��دوره��ا  واملوؤهلة 

الأوملبية طوكيو 2020«.
ال�شنية  منتخباتنا  ب��رام��ج  واعتمدت 
�شي�شارك  ح��ي��ث  ال���ق���ادم���ة،  ل��ل��ف��رة 
-2001 م��وال��ي��د  ال�����ش��ب��اب  منتخب 
التي  العرب  كاأ�ص  بطولة  يف   2002
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  �شتقام 

للفرة من 18 فرباير اإىل 3 مار�ص 
2020، وبطولة غرب اآ�شيا يف لبنان 
مار�ص   25 اإىل   14 م����ن  ل���ل���ف���رة 
منتخبنا  ���ش��ي�����ش��ارك  ف��ي��م��ا   ،2020
2003 يف بطولتني  لل�شباب مواليد 
وديتني الأوىل يف هوجن كوجن للفرة 
 2020 ف����رباي����ر   10 اإىل   4 م����ن 
 16 اإىل  والثانية يف الإم��ارات من 9 
برنامج  �شمن  وذل��ك   2020 اأب��ري��ل 
ت�شفيات  يف  للم�شاركة  املبكر  الإع��داد 
كاأ�ص اآ�شيا 2022 ونهائيات 2023.

وبالن�شبة ملنتخب النا�شئني حتت 16 
�شنة الذي ي�شتعد لنهائيات كاأ�ص اآ�شيا 
 ،2020 البحرين  مملكة  يف  امل��ق��ررة 
الذي  اإع��داده  برنامج  اعتماد  فقد مت 
وخارجية  داخ��ل��ي��ة  جت��م��ع��ات  ي�����ش��م��ل 

وامل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة دول��ي��ة ودي���ة يف 
اإىل  فرباير   25 من  للفرة  كرواتيا 
4 مار�ص املقبل، فيما ي�شارك منتخب 
مواليد  ���ش��ن��ة   17 حت���ت  ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
دول���ي���ة ودي����ة يف  ب��ط��ول��ة  يف   2006
 10 اإىل   4 م��ن  ك��وجن للفرة  ه��وجن 
فرباير 2020 وبطولة دولية اأخرى 
يف اإيطاليا للفرة من 26 اأبريل اإىل 
املبكر  الإع��داد  �شمن   202 مايو   3
لت�شفيات 2022 ونهائيات 2023.

املنتخب  م�����ش��ارك��ة  اع���ت���م���اد  مت  ك��م��ا 
الوطني لكرة القدم ال�شاطئية يف دورة 
ال�شني  يف  امل��ق��ررة  الآ�شيوية  الأل��ع��اب 
واعتمدت  نوفمرب    28 من  للفرة 
الدكتور حممد �شعيد  اللجنة ت�شمية 
احلتاوي نائباً لرئي�ص جلنة امل�شابقات، 

اختبارات  ن���ت���ائ���ج  اع���ت���م���اد  مت  ف��ي��م��ا 
امل�شتجدين  امل�شاركني يف دورة احلكام 
وكذلك  لكرة القدم نوفمرب 2019، 
ن��ت��ائ��ج اخ��ت��ب��ارات امل�����ش��ارك��ني يف دورة 
اأكتوبر  ال�������ش���الت  ق����دم  ك����رة  ح���ك���ام 
2019 . ووافقت اللجنة على تقدمي 
ملف ا�شت�شافة املوؤمتر ال�شابع للطب 
ال��ري��ا���ش��ي ل���احت���اد الآ����ش���ي���وي لكرة 
اللجنة  ت��ك��ل��ي��ف  م���ع   2022 ال���ق���دم 
الطبية لدرا�شة الأمور اخلا�شة كافة 
بال�شت�شافة ورفع تو�شياتها قبل يوم 
اللجنة  واعتمدت  اجل��اري.  يناير   9
لع�شوية  امل��ر���ش��ح��ة  الأ���ش��م��اء  ك��ذل��ك 
ال�شتئناف  وجلنة  النتخابات  جلنة 
اجلمعية  اج���ت���م���اع  ع���ل���ي  وع���ر����ش���ه���ا 

العمومية غري العادية.

قرارات مهمة للجنة النتقالية ل� »احتاد كرة القدم«
ينايــر موعــدا النعقــاد اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة   12 •

• منتخب ال�سباب ي�سارك يف بطولة العرب بال�سعودية وغرب اآ�سيا يف لبنان
• جتمعات داخلية وخارجية لـ » النا�سئني« وامل�ساركة يف بطولة كرواتيا الدولية
• املوافقة على اختيار حممد �سعيد احلتاوي نائبا لرئي�س جلنة امل�سابقات
• اإعداد ملف ال�ست�سافة املوؤمتر ال�سابع للطب الريا�سي لالحتاد االآ�سيوي
• اعتماد نتائج اختبارات امل�ساركني يف دورة احلكام امل�ستجدين نوفمرب 2019



الثالثاء    7   يناير   2020  م   -   العـدد  12825  
Tuesday   7   January   2020  -  Issue No   12825

19191919
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•• راأ�ص اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
راأ�ص  ع��ه��د  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
اأم�ص  الأم����ريي  ال��دي��وان  يف  اخليمة 
راأ�����ص اخليمة  ب��ط��ول��ة  امل�����ش��ارك��ني يف 
مل�شارعة الذراعني التي اأقيمت حتت 
رع���اي���ة ���ش��م��وه مب�����ش��ارك��ة اأك�����ر من 
مواطن يف اأربعة اأوزان،  لعب   300
5 مايني  وب��ل��غ جم��م��وع ج��وائ��زه��ا 

درهم.
اخليمة  راأ�����ص  ع��ه��د  ويل  �شمو  وه��ن��اأ 
خال اللقاء الفائزين باأوزان بطولة 
الذراعني  مل�����ش��ارع��ة  اخل��ي��م��ة  راأ������ص 
وامل�شاركني الذين ح�شلوا على مراكز 

حتقيق  ل��ه��م  ���ش��م��وه  متمنيا  اأخ�����رى 
املتقدمة  واملراكز  الألقاب  من  مزيد 

يف البطولة القادمة.
الن�شخة  جن������اح  اإن  ����ش���م���وه  وق�������ال 
اخليمة  راأ����������ص  ل���ب���ط���ول���ة  الأوىل 
مل�����ش��ارع��ة ال���ذراع���ني ال��ت��ي ت��ع��د من 
اأغ��ل��ى ال��ب��ط��ولت يف ت��اري��خ م�شارعة 
الذراعني ميهد الطريق للواقع الذي 
ميثل الإ�شافة القوية لتميز الإمارة 
الريا�شية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
�شياحية  املختلفة، ما يجعلها واجهة 
والبنية  ال��ع��ال��ي��ة  الإم��ك��ان��ات  بف�شل 
توجيهات  بف�شل  امل��م��ت��ازة  التحتية 
واهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�ص 

الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة.
ت�شاف  البطولة  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
يف  الريا�شية  الإجن�����ازات  �شجل  اإىل 

الدولة بامتياز.
واأع��رب �شمو ويل عهد راأ���ص اخليمة 
اإق���ب���ال الاعبني  م���ن  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 
اأبناء الإمارة على احلما�ص والتفاعل 
وروح الإ�شرار والتحدي التي اأبدوها 
خال البطولة ولعطائهم وجهودهم 
وت��ع��اون��ه��م م��ع بع�ص وع��زم��ه��م على 
حتقيق النتائج امل�شرفة لهم ولبلدهم 

وملهاراتهم العالية التي اأظهروها.
راأ���ص اخليمة  اأن بطولة  واأك��د �شموه 
منوذجا  ق��دم��ت  ال��ذراع��ني  مل�شارعة 
يف  الإم�����ارات  �شباب  ل��ق��درات  م�شرقا 

ال��ت��ن��ظ��ي��م وحت���م���ل امل�������ش���وؤول���ي���ة، من 
ال�شباب  م����ن  ن���خ���ب���ة  ت������ويل  خ������ال 
املواطن، من اأبناء راأ�ص اخليمة اإدارة 
البطولة  اأن  اإىل  م�شريا  البطولة.. 
حققت النجاح واأهدافها املر�شوم لها 
واحل�شور  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
اجل���م���اه���ريي ال��ك��ب��ري ال�����ذي اأب����دى 
م���ن اجلانبني  ب��ال��ب��ط��ول��ة،  اإع��ج��اب��ه 

مهارة املتبارين، والتنظيم املتميز.
عليكم  دائ��م��ا  رهاننا  اإن  �شموه  وق��ال 
اأنتم وعلى اأمثالكم من املتميزين من 
يثلجون  ال��ذي��ن  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  �شباب 
والنتائج  ال���ف���وز  ب��ف��رح��ة  ����ش���دورن���ا 
القيادة  اأن  ���ش��م��وه  م���وؤك���دا  امل�����ش��رف��ة 
الريا�شة  ت����ويل  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ش��ي��دة 

عن�شرا  متثل  كونها  خا�شا،  اهتماما 
م��ه��م��ا وحم���وري���ا م���ن ع��ن��ا���ش��ر بناء 
�شخ�شيته  مامح  وتكوين  الإن�شان 
كافة  ال�����ش��ب��اب يف  ق������درات  وت��ن��م��ي��ة 
م��واه��ب��ه��م و�شغل  امل���ج���الت و���ش��ق��ل 
اأوقات فراغهم مبا يفيدهم ويوؤهلهم 
لاإ�شهام يف م�شرية التطور والتنمية 
التي ت�شهدها دولتنا .. وفقكم اهلل ملا 

فيه فخر اأهاليكم ووطنكم.
م��ن ج��ان��ب��ه��م، اأع����رب ال��اع��ب��ون عن 
با�شتقبال  وف���رح���ت���ه���م  ����ش���ع���ادت���ه���م 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود بن 
ال���ق���ا����ش���م���ي ويل ع���ه���د راأ������ص  ���ش��ق��ر 
وت��ه��ن��ئ��ت��ه��م، مثمنني  ل��ه��م  اخل��ي��م��ة 
ت�شجيعهم  على  �شموه  وحر�ص  دع��م 

ال��ذي يعد ح��اف��زا وداف��ع��ا كبريا لهم 
مل��وا���ش��ل��ة حت��ق��ي��ق الإجن��������ازات ورفع 
الإماراتية يف خمتلف  الريا�شة  �شاأن 
م�شارعة  بطولة  وبالذات  البطولت 
ال���ذراع���ني.. واع��دي��ن ب��ب��ذل اجلهود 

حتقيق  يف  ال��ع��ه��د  ع��ل��ى  ي��ظ��ل��وا  واأن 
اأف�شل الإجنازات لريا�شة الإمارات.

ح�شر اللقاء ال�شيخ �شلطان بن جمال 
بن �شقر القا�شمي مدير اإدارة �شوؤون 
املواطنني يف الديوان الأمريي براأ�ص 

اخل��ي��م��ة و���ش��ع��ادة اأح���م���د ي��و���ش��ف بن 
مراكز  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  دروي�����ص 
راأ������ص اخليمة  ح��ك��وم��ة  ال�����ش��ع��ادة يف 
رئي�ص اللجنة العليا املنظمة للبطولة 

وعدد من امل�شوؤولني.

•• دبي-وام:

فاز فريق “اأف 3” باملركز الأول يف 14 �شوطا يف ختام مناف�شات “ال�شيوخ” 
-2019 الرئي�شية” ملو�شم  “التلواح  �شمن بطولة فزاع لل�شيد بال�شقور 
حممد لإحياء الراث يف املوقع  بن  حمدان  مركز  ينظمها  والتي   ،2020
يناير   16 حتى  وتتوا�شل  بدبي،  الروية  منطقة  يف  للبطولت  املخ�ش�ص 

اجلاري مب�شاركة وا�شعة من داخل وخارج الدولة.
 20 اأي��ام يف   4 م��دار  3”، بعد مناف�شة قوية على  “اأف  وج��اء تفوق فريق 
فريق  اأث��ب��ت  حيث  ق��وي��ة  م�شتويات  و���ش��ط  ط���ريا،   414 مب�شاركة  ���ش��وط��ا، 
املركز الأول يف 4 اأ�شواط، ونال فريق  على  باحل�شول  “الظفرة” ح�شوره 

الأول مرة واحدة وفريق “الياي�ص” كذلك مرة واحدة. 7” املركز  “اأم 
و�شهد اليوم الأخري للمناف�شات اإقامة اأ�شواط “القرمو�شة”، وحقق فريق 
ال�شقار  بوا�شطة  الرمز،  فرخ  القرمو�شة  �شوط  الأول يف  املركز   ”3 “اأف 
خليفة اأحمد بن جمرن، بوا�شطة الطري “1924” بزمن 19،466 ثانية، 
كما حل ثانيا بوا�شطة “مرياج” بزمن 19،772 ثانية، وحل ثالثا فريق 
الظفرة بقيادة يراح عبيد الكتبي بوا�شطة “جي 110” بزمن 19،826 

ثانية.
ويف �شوط قرمو�شة فرخ النقدي، حقق فريق “اأف 3” املركز الأول بقيادة 
 21،027 ال�شقار خليفة اأحمد بن جمرن، وجاء اأول الطري “75” بزمن 
“الأمريكيه”  وثالثا  ثانية،   21،085 437” بزمن  “كيو  وثانيا  ثانية، 

بزمن 21،176 ثانية.
ويف �شوط قرمو�شة فرخ الرئي�شي، حقق “اأف 3” املركز الأول بقيادة خليفة 
20،194 ثانية،  3074” بزمن  “كيو  اأحمد بن جمرن بوا�شطة الطري 
“جي  بوا�شطة  الكتبي  عبيد  ي��راح  بقيادة  ال��ث��اين  “الظفرة” امل��رك��ز  ون��ال 
83” بزمن 20،244، كما حقق نف�ص الفريق املركز الثالث بقيادة حمدان 

حممد املن�شوري بوا�شطة “جي 086” بزمن 20،420 ثانية.
الثاثة  امل��راك��ز  على  جم���رن،  ب��ن  اأح��م��د  خليفة  3” بقيادة  “اأف  و�شيطر 
“197” بزمن  اأول  وجاء  الرئي�شي،  القرمو�شة جرنا�ص  �شوط  الأوىل يف 
“ظن”  وثالثا  ثانية،   20،864 “126” بزمن  وثانيا  ثانية،   20،373

بزمن 20،948 ثانية.
الرمز،  جرنا�ص  قرمو�شة  �شوط  يف  الأول  املركز  “الظفرة”  فريق  وحقق 
 19،212 18” بزمن  “جي  الطري  بوا�شطة  الكتبي،  عبيد  ي��راح  بقيادة 
 19،332 “كويف” بزمن  3” بوا�شطة  “اأف  الثاين فريق  وباملركز  ثانية، 
 19،384 51” بزمن  “�شي  اإ�ص” بوا�شطة  اإل  “واي  ثانية، وثالثا فريق 

ثانية.
الرئي�ص  نائب  مرخان  بن  را�شد  الفائزين  بتتويج  قام  املناف�شات  ختام  ويف 
�شويدان  بن  ودميثان  ال��راث،  لإحياء  حممد  بن  حمدان  ملركز  التنفيذي 
دملوك  بن  اهلل  عبد  وحممد  بال�شقور،  لل�شيد  ف��زاع  بطولت  جلنة  رئي�ص 

مدير اإدارة الدعم املوؤ�ش�شي يف مركز حمدان بن حممد لإحياء الراث.
وتقدم را�شد بن مرخان، نائب الرئي�ص التنفيذي ملركز حمدان بن حممد 
لإحياء الراث، بال�شكر اإىل القيادة الر�شيدة على دعم الراث والريا�شات 
ال�شعبي، وهو ما يتج�شد فيما نراه من اهتمام ورعاية  الراثية وامل��وروث 
اأ�شكال هذا النوع من الريا�شات وحتديدا ريا�شة ال�شيد بال�شقور  جلميع 

التي تنطلق بروح متجددة وتطلعات كبرية هذا العام.
اآل مكتوم،  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  اإىل �شمو  بال�شكر  كما تقدم 
البطولت  ه��ذه  اإق��ام��ة  ال��ذي جت�شد يف  ال�شخي  دب��ي، على دعمه  ويل عهد 
اأعداد  زي��ادة  �شاهم يف  �شموه ما  النجاحات، وتوجيهات  توا�شل ح�شد  التي 

الأ�شواط املخ�ش�شة لفئات خمتلفة.
بف�شل  اإمن��ا حتقق  18 عاما،  لأك��ر من  البطولة  ه��ذه  ا�شتمرار  اإن  وق��ال 
حتى  ع��ام،  كل  يف  ال�شقارون  يقدمها  التي  وامل�شتويات  العمل،  ف��رق  تكاتف 

اأ�شبح احلدث ملتقى هاما للراث.
اإدارة البطولت يف مركز حمدان بن  اإبراهيم دروي�ص، مديرة  وهناأت �شعاد 
حممد لإحياء الراث كافة الفرق على الأداء الرفيع امل�شتوى يف م�شابقات 
فئة ال�شيوخ.. وقالت “ �شادت روح الأخوة والتعاون اأجواء البطولة، وهذا ما 
اإذ �شهدنا تعا�شد الفرق مع بع�شها، وما قدموه من دعم  اإليه،  كنا ن�شبوا 
اأوكلت  التي  الوطنية  العام وامل�شوؤولية  ال�شالح  وم�شاندة ت�شب جميعها يف 
اإليهم يف ن�شر واإحياء ثقافة حملية تعزز من الهوية الوطنية.. ونتطلع يف 
العامة  وامل�شتويات من فئات  الأداء  الن�شق يف  نف�ص  ن�شهد  اأن  املقبلة  الأي��ام 
والنا�شئني والأخوة اخلليجيني خال جمريات البطولة التي �شت�شتمر حتى 

اجلاري. يناير   16
3”، اأن التوقيت احلايل  “اأف  واأكد ال�شقار خليفة بن جمرن، قائد فريق 
مثايل نظرا جلاهزية الطيور عند الو�شول اإىل �شهر يناير ويف هذه الفرة 

من العام حتديدا، مبا يجعل املناف�شة قوية و�شديدة بني جميع امل�شاركني.
اأن  تب�شر  اأي��ام  قبل  الظفرة  يف  ال�شقارون  قدمها  التي  امل�شتويات  ان  وق��ال 
بالفوز  اجلميع  رغبة  جانب  اإىل  للغاية،  قوية  �شتكون  احلالية  البطولة 
باأف�شل املراكز يف اأول بطولة ر�شمية للمو�شم احلايل.. الكل م�شتعد ويحاول 

التفوق وح�شد اأف�شل املراكز.
يف  ب��داأن��ا  حينما   “ وق���ال  �شنويا  البطولة  ت�شهده  ال���ذي  بالتطور  واأ���ش��اد 
�شنوات �شابقة كان احت�شاب الوقت يتم يدويا بال�شاعة، اإىل جانب الظروف 
والرادار  الليزر  وج��ود  مع  احل��ايل  بالوقت  بتجاوزها  جنحنا  التي  اجلوية 
الرياح  �شرعة  مع  التعامل  وكيفية  الأزم��ن��ة،  لحت�شاب  و”الفوتوفين�ص” 

والتقليل منها، وجميعها ت�شب يف �شالح الأزمنة املتحققة«.
ال��راث ونقله  البطولة هو كيفية احلفاظ على  الأه��م يف هذه  اإن  واأ�شاف 
فاإننا  العمرية  الفئات  جميع  م��ن  لاإقبال  وبالنظر  ال�شاعدة،  لاأجيال 
نطمئن على ما�شينا يف م�شتقبلنا امل�شرق، ومهمتنا نحن نقل هذه اخلربات 

لاأ�شغر �شنا.

توقع مدرب مان�ش�شر �شيتي الإ�شباين جو�شيب غوارديول اأن يعتمد نظريه يف 
مان�ش�شر يونايتد الروجي اأويل غونار �شول�شكاير اخلطة ذاتها التي اأنتهجها 
ال��دوري املحلي ال�شهر املا�شي، عندما يتواجهان على ملعب  خال لقائهما يف 
“اأولد ترافورد” يف ذهاب الدور ن�شف النهائي من م�شابقة كاأ�ص رابطة الأندية 
2-1 يف  الإنكليزية املحرفة لكرة القدم اليوم الثاثاء. وخرج يونايتد فائزا 
من  ال�شابع  يف  الحتاد  مواجهة الدوري املحلي يف عقر دار “�شيتيزن” ملعب 
كانون الأول-دي�شمرب املا�شي، حيث اعتمد “ال�شياطني احلمر” على الهجمات 
مار�شيال،  اأن��ط��وين  الفرن�شي  م��ن  امل��وؤل��ف  الهجوم  لثاثي  ال�شريعة  امل��رت��دة 
الويلزي دانيال جيم�ص وماركو�ص را�شفورد. ويف املوؤمتر ال�شحايف ع�شية املباراة، 
توقع غوارديول الذي قاد �شيتي يف املو�شم املا�شي اىل ثاثية الدوري والكاأ�ص 
وكاأ�ص الرابطة يف اإنكلرا، اأن يعتمد يونايتد خطة مماثلة على ملعبه تقوم على 
التحركات ال�شريعة. وقال “�شيكون الأمر مماثا بطبيعة احلال، ثمة اختاف 

يف اأولد ترافورد، لكن يونايتد فريق يعتمد ب�شكل كبري على ال�شرعة«.
واأ�شاف “عندما يرك�شون فهم من اأف�شل الفرق، ولي�ص فقط يف انكلرا وذلك 

بف�شل �شرعة جيم�ص، )ماي�شون( غرينوود، مار�شيال، را�شفورد 
�شريك�شون  باأنهم  “اأ�شعر  م�شيفا  لينغارد”،  و)جي�شي( 

بناء  يف  الأخ��ط��اء  تقلي�ص  بالتايل  علينا  ويتعني  كثريا 
لعبنا.  ب���اأداء  لنقوم  لذلك  ن�شتعد  ان  يجب  الهجمات. 
يرك�شون«.  ت��دع��ه��م  “ل  اأف��ك��ر  واأن����ا  خطتي  اأ���ش��ع  ل��ن 
“يتعني علينا الذهاب اىل هناك )اأولد  و�شدد على انه 
باأ�شلوبنا  اللعب  ه���دف،  ت�شجيل  وحم��اول��ة  ت��راف��ورد( 

وحماولة اقتنا�ص نتيجة ايجابية«.
وعلى رغم خروج يونايتد فائزا يف مواجهة الدوري، 

الأخطر ل�شالح  والفر�ص  ال�شتحواذ  ن�شبة  كانت 
�شيتي، م��ا دف��ع غ��واردي��ول لإب���داء ر���ش��اه عما 
املو�شمني  ال������دوري يف  ب��ط��ل  ف��ري��ق��ه  ق��دم��ه 

املا�شيني، يف املباراة ال�شابقة.
الأوىل  ال��دق��ائ��ق  “با�شتثناء  واأو����ش���ح 

)يف مباراة الدوري( عندما �شنحت 
ل��ه��م ث���اث اأو اأرب����ع ف��ر���ص، كنت 

قدمناه  ال��ذي  الأداء  عن  را�شيا 
اأود  �شنعناها.  التي  والفر�ص 

اللعب بطريقة مماثلة«.
�شول�شكاير  اأم��ل  جهته،  من 
من  ف��ري��ق��ه  ي��ت��م��ك��ن  ان  يف 
اأداء مماثل ملواجهة  تقدمي 
الدوري، على رغم معاناته 

من غيابات حاليا.
نقلها  ت�شريحات  يف  وق��ال 
للنادي،  اللكروين  املوقع 
الذي  ال�شابق  الفوز  ب�شاأن 
التفوق  م��ن  اأي���ام  بعد  اأت���ى 
ان  “علينا  ت��وت��ن��ه��ام  ع��ل��ى 

مماثل  اأداء  لتقدمي  نهدف 
�شد  جيدين  بيومني  حظينا 

توتنهام و�شيتي يف فرة وجيزة. لذا نعرف اننا قادرون على تقدمي ذلك بدنيا، 
لكن لكل مباراة ح�شابتها«.

وي�شتعد يونايتد للغد يف ظل توا�شل غياب لعبي الو�شط املوؤثرين ال�شكتلندي 
�شكوت ماكتوميني والفرن�شي بول بوغبا، مع �شكوك اأي�شا حول م�شاركة قطب 
الدفاع هاري ماكغواير بعد تعر�شه لإ�شابة خال املباراة يف كاأ�ص اإنكلرا �شد 

ولفرهامبتون مل متنعه من موا�شلة اللقاء حتى النهاية.
وكان الثنائي مار�شيال ولينغارد قد غاب عن لقاء ولفرهامبتون بداعي املر�ص 

ومل يعرف ما اذا كانا �شي�شاركان �شد �شيتي.
واأو�شح املدرب “ناأمل يف اأن يكون اجلميع متوافرا لكنني ل اأعرف لأن البع�ص 
يتعافون من املر�ص اأ�شرع من الآخرين علينا فقط منحهم اأطول وقت ممكن قبل 
اتخاذ قرار بهذا ال�شاأن«. وتوقع الروجي األ يتمكن من اتخاذ قرار بهذا ال�شاأن 
قبل �شباح الغد. ومل يحدد �شول�شكاير اأي�شا ما اذا كان �شيجدد الثقة باحلار�ص 
الأرجنتيني �شريخيو رومريو الذي قدم مباراة جيدة �شد ولفرهامبتون وجنح 

يف احلفاظ على نظافة �شباكه يف 32 مباراة من اأ�شل 52 خا�شها.
ولدى �شوؤاله عن رومريو، اأجاب “ل اأ�شتطيع اأن اأف�شي لكم الت�شكيلة«. 
وياأمل رومريو )32 عاما( يف تعزيز موقعه يف يونايتد يف ظل تراجع 
الأخ��رية وتزايد  الآون��ة  دافيد دي خيا يف  الإ�شباين  اأداء احلار�ص 
اأخطائه، وتناوبه مع حار�ص ت�شل�شي كيبا اأري�شابالغا على 
املنتخب  ملرمى  الثاث  اخل�شبات  بني  الأ�شا�شي  املركز 

الإ�شباين.
وتقام مباراة الإياب على ملعب الحتاد يف 29 

كانون الثاين/يناير.
وك��������ان ����ش���ي���ت���ي ت������وج ب���ل���ق���ب ه���ذه 
امل�شابقة املو�شم املا�شي على 
بركات  ت�شل�شي  ح�شاب 
تعادلهما  بعد  الرجيح 
ال�شلبي، ممهدا الطريق 
ثاثية  اإح����������راز  اأم���������ام 
م�شبوقة،  غ��ري  حم��ل��ي��ة 
ب����ع����د ت���ت���وي���ج���ه ب���ك���اأ����ص 
انكلرا على ح�شاب واتفورد 
وبالدوري املحلي بفارق نقطة 

واحدة عن ليفربول.
هذا  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  ويف 
الأرب��ع��اء، يبدو لي�شر  ال��دور 
النهائي  لبلوغ  مر�شحا  �شيتي 
الذي  فيا  اأ�شتون  ح�شاب  على 
الخ�������رية  ال�����ف�����رة  ي����ع����اين يف 
وي���ح���ت���ل م����رك����زا م���ت���اأخ���را يف 
وخ�شر  امل����ح����ل����ي،  ال�����������دوري 
هما  م���ه���م���ني  لع�����ب�����ني 
م���ه���اج���م���ه ال���ربازي���ل���ي 
وي���������ش����ل����ي واحل������ار�������ص 
الدويل توم هيتون حتى 

نهاية املو�شم.

فريق »اأف 3« يحقق الريادة يف مناف�شات فئة »ال�شيوخ« 
�شمن بطولة »التلواح الرئي�شية« ملو�شم 2019 - 2020 

قمة اأوىل يف مان�ش�شرت ب�شيافة يونايتد بكاأ�س الرابطة

حممد بن �شعود القا�شمي ي�شتقبل امل�شاركني يف بطولة راأ�س اخليمة مل�شارعة الذراعني

على �سعيد 9 األعاب تطرحها الدورة 

الإمارات وال�شعودية والبحرين الأكرث م�شاركة يف »عربية ال�شيدات 2020«
ندى ع�سكر النقبي: امل�ساركات تعك�س امل�ستوى املتطور الذي و�سلت له الريا�سة الن�سائية يف اخلليج

املراأة  ريا�شة  تعي�شه  ال��ذي  التطور  يعك�ص مدى  م�شهد  يف 
اخلليجية، ك�شفت �شجات امل�شاركة والنت�شاب يف الن�شخة 
لل�شيدات،  العربية  لاأندية  الأل��ع��اب  دورة  م��ن  اخلام�شة 
احلدث الريا�شي الأبرز على �شعيد ريا�شة املراأة العربية، 
اأكرب م�شاركة خليجية يف تاريخ الدورة حيث ت�شّدرت  عن 
دولة الإمارات العربية املتحدة، واململكة العربية ال�شعودية، 
ومملكة البحرين، قوائم الدول العربية امل�شاركة يف 9 األعاب 
املقبل.   فرباير   12 وحتى   2 من  الفرة  خ��ال  تطرحها 
وال�شعودية  الذهب  من  ثقيلة  حل�شيلة  تتطلع  الإم���ارات 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  وت�����ش��ارك  عنيد   مناف�ص 
بجميع الألعاب املطروحة يف احلدث الذي تنظمه موؤ�ش�شة 
ال�شلة، كرة الطائرة،  “كرة  امل��راأة، وهي:  ال�شارقة لريا�شة 

القوى،  األعاب  املبارزة،  الفرو�شية،  الرماية،  الطاولة،  كرة 
العربية  اململكة  ت�شارك  فيما  وال�شهم”،  القو�ص  الكاراتيه، 
ال�شعودية يف ثمانرِ األعاب با�شتثناء الرماية، بينما تخو�ص 
اأندية البحرين م�شاركات على �شعيد الألعاب جميعها دون 
�شعيد  على  للم�شاركة  الكويت  دول��ة  وت�شتعد  الفرو�شية.  
الطاولة،  ك��رة  الطائرة،  ك��رة  ال�شلة،  “كرة  هي  األ��ع��اب   6
�شلطنة  راميات  فيما  الكاراتيه”،  القوى،  األعاب  الرماية، 
اإىل جانب نظرياتهّن  ُعمان خلو�ص غمار مناف�شات قوية 

العربيات يف البطولة �شمن ميدان الرماية. 
النقبي،  ن���دى ع�شكر  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  امل�����ش��ارك��ة  ه���ذه  وع���ن 
جلنتها  رئي�ص  للدورة،  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  نائب 
املراأة:”  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  عام  مدير  التنفيذية، 

التي  الكبرية  اخلليجية  امل�شاركة  حول  الأرق��ام  ك�شفته  ما 
واللجان  الأندية  اهتمام جميع  اإىل مدى  ت�شري  بها،  نعتّز 
ع��ل��ى �شعيد خمتلف  ب��امل�����ش��ارك��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  والحت������ادات 
الذي  واملتطور  الكبري  امل�شتوى  تعك�ص  اأنها  كما  الأل��ع��اب، 

و�شلت له الريا�شة الن�شائية يف منطقة اخلليج العربي«. 
املراأة:” هذا  ال�شارقة لريا�شة  وتابعت مدير عام موؤ�ش�شة 
�شعيد  على  اخلليجية  بادنا  �شّجلته  ال��ذي  الكبري  الرقم 
مدى  على  ي���دّل  املناف�شة  م��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  م�شاركتها 
اخل����ربات وامل���ه���ارات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي متتلكها ال��اع��ب��ات يف 
املناف�شات اللواتي يتجّهزن خلو�ص غمارها، كما اأنها تعك�ص 
م�شتويات التناف�ص بني الدول، وهذا كّله ي�شّب يف م�شلحة 
املناخ الريا�شي يف املنطقة اخلليجية، وينعك�ص ب�شكل كبري 

على املنتخبات الأوىل والفرق الوطنية، ونتطلع لأن ن�شهد 
للم�شتويات  م�شّرفاً  ملمحاً  تنقل  �شريفة  مناف�شات  على 

الريا�شية املتطورة التي تتمتع بها الأندية امل�شاركة«.
الألعاب  الن�شخة اخلام�شة من دورة  وي�شارك يف مناف�شات 
�شاحب  قرينة  ترعاها  التي  لل�شيدات،  العربية  لاأندية 
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
رئي�شة  الأ���ش��رة،  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ص  رئي�شة  القا�شمي، 
موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، 16 دولة، تت�شّدرها دولة 
ال�شعودية،  العربية  واململكة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
الرماية،  ه��م:  األ��ع��اب   9 يف  وتتناف�ص  البحرين،  ومملكة 
القوة،  واألعاب  الطاولة،  الطائرة، وكرة  ال�شلة، وكرة  وكرة 

والفرو�شية، واملبارزة، وقو�ص وال�شهم، والكاراتيه.

•• اأبوظبي-الفجر

الإماراتية  امل��ح��رف��ني  راب���ط���ة  ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ف��ي��ات  ت�����ش��ه��د 
دولة  يف  اللعبة  ع�شاق  ب��ني  قوية  مناف�شة   20 فيفا  للعبة 
الإمارات. وتقام فعاليات البطولة �شمن حملة “اأرينا رابطة 
املا�شي  دي�شمرب  يف  الرابطة  اأطلقتها  والتي  املحرفني” 

واأقيمت اأوىل فعاليتها يف يا�ص مول باأبوظبي. 
رابطة  “اأرينا  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال��ب��ط��ول��ة  ت�شفيات  وت��ت��وا���ش��ل 
فائزان من كل يوم من  يتاأهل  املحرفني” املختلفة، حيث 

اأيام احلملة لي�شل العدد الكلي للم�شاركني يف النهائيات اإىل 
128 م�شارًكا، حيث تقام نهائيات البطولة على مدار يومني 
يف �شهر اأبريل، و�شتتم دعوة الفائز من اأ�شل ال�128 لعًبا 
مب�شاركة  التايل  اليوم  يف  تقام  التي  املحرفني  بطولة  اإىل 
من حمريف لعبة فيفا 20 و 4 من جنوم دوري اخلليج   3

العربي بالإ�شافة اإىل بطل بطولة رابطة املحرفني.
من  املحرفني” تتكون  راب��ط��ة  “اأرينا  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
 14 بني  من  امل�شاركون  يختارها  خمتلفة  ن�شاطات  ثمانية 
حتدًيا متاًحا، مبا فيها عدد من التحديات البدنية ومنطقة 

لدوري اخلليج  للرويج  وتهدف احلملة  تفاعلية.  تعليمية 
اجلماهري  يجعل  ب�شكل  ف��ي��ه  امل�����ش��ارك��ة  والأن���دي���ة  ال��ع��رب��ي 
واملحبني ي�شتمتعون بكونهم جزًءا من فعاليات دوري اخلليج 

العربي. 
رابطة املحرفني  وتاأتي هذه احلملة كجزء من جمهودات 
املجتمع  اأطياف  كافة  من  باجلماهري  للرحيب  الإماراتية 
ال��ت��ي ت�شم جميع  ال��ق��دم  ك���رة  اأ���ش��رة  م��ن  ج����زًءا  لي�شبحوا 
فيها  واملقيمني  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  م��واط��ن��ي 

وزوارها. 

ع�شاق لعبة »فيفا 20« يتناف�شون على لقب بطولة رابطة املحرتفني



عاملة يف برغر كينغ ترد على اعرتا�س زبونة مب�شد�س
مل تتحمل العاملة يف اأحد فروع �شل�شلة الوجبات ال�شريعة اخلا�شة 
كان  فما  الزبونة،  طلب  يف  اأخطاأت  اأنها  فكرة  كينغ"،  ب�"برغر 

منها اإل اأن �شرخت فيها ولعنتها، ورفعت م�شد�شا يف وجهها.
ووقعت احلادثة يف يوم راأ�ص ال�شنة يف اأحد فروع  �شل�شلة مطاعم 
وبطلتها  الأمريكية،  تيني�شي  بولية  ممفي�ص  كينغ" يف  "بريغر 

العاملة اأُودريال مور ويليامز، البالغة من العمر 38 عاما.
بعد  اأودري���ال  على  القب�ص  ممفي�ص  يف  الأمنية  ال�شلطات  واأل��ق��ت 
احلادثة، واإثر �شكوى تقدمت بها اإحدى العميات، التي كانت قد 

طلبت وجبة عرب النافذة املخ�ش�شة للطلبات من ال�شيارات.
وبعد اأن تقدمت بالطلب من �شياراتها، وا�شتلمته، تبني اأن هناك 
خطاأ اأو خلط بالطلبية مع زبون اآخر، فدخلت اإىل املطعم لتقول 

اإن الطلب الذي ح�شلت عليه كان خاطئا.
وقالت ال�شرطة اإن اأوديريال مور ويليامز، بداأت حتلف باأن الطلب 

الزبونة. على  ت�شرخ  اأخذت  ثم  "�شحيح"، 
وقال اأحد �شهود العيان لعنا�شر ال�شرطة، اإن مور وليامز اأخرجت 

بعد ذلك م�شد�شا، ووجهته اإىل الزبونة.
امل�شدد"، وفقا  ب�"العتداء  ال�شلطات ويليامز واتهمتها  واحتجزت 
ح�شلت  بيان  ويف  الربيطانية.  ميل"  "ديلي  �شحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا 
"نحن  كينغ:  ب��ريغ��ر  با�شم  متحدث  ق��ال  نيوز"،  "فوك�ص  عليه 
ناأخذ �شامة واأمن اجلميع يف مطاعمنا على حممل اجلد.. هذا 
يتعاون �شاحب  كينغ.  توقعاتنا ملطاعم بريغر  يعك�ص  ال�شلوك ل 

المتياز ب�شكل كامل مع ال�شلطات واأنهيت خدمات املوظفة".

مذبحة اأ�شود ب�شبب ال�شحر الأ�شود
عندما  واحل��رية،  بالذهول  بلوم،  غ��ريت  اأفريقي  اجلنوب  اأ�شيب 

ا�شتيقظ وقت الفجر كاملعتاد، لكنه مل ي�شمع زئري اأ�شوده.
وع��ن��دم��ا ذه���ب غ���ريت ب��ل��وم اإىل ع��ري��ن الأ����ش���ود اخل���ا����ص ب���ه يف 
"بريداتورز روك بو�ص لودج" اكت�شاف اختفاء اثنني من اأ�شوده و6 
لبوؤات، فتتبع الرجل البالغ من العمر 51 عاما من رو�شتنربغ يف 
جنوب اأفريقيا، اآثار جر على الأر�ص اإىل خلف جدار قريب حيث 

وجد احليوانات الثمانية مذبوحة.
ووج��د 8 من الأ�شود با وج��وه ول خمالب ول اأن��وف ول اأ�شنان، 

وذلك بهدف ا�شتخدامها يف "و�شفات" من ال�شحر الأ�شود.
ووفقا ل�شحيفة "�شن" الربيطانية، فقد بداأت عملية �شلخ وجوه 
هذه الأ�شود بعد اأن اأقدم �شيادون على قتلها بوا�شطة تقدمي دجاج 

م�شموم لها.
اأق��دام الأ�شود من اأجل خمالبها  "لقد قاموا بقطع  وقال غريت: 
ومقدمة وجوهها من اأجل اأ�شنانها"، م�شيفا اأن امل�شهد "كان رهيبا 

ول ميكن ت�شديقه".
ملقاة  رائ��ع��ة  مفر�شة  حيوانات  ن��رى  اأن  الق�شوة  "من  اإن  وق��ال 

والذباب مياأ منطقة الوجه والأقدام".
واأ�شار اإىل اأن اثنتني من اللبوؤات قتلتا بعد نحو 24 �شاعة على ولدة 
اأ�شبالها، واأنهما كانتا ب�شدد ولدة 3 اأ�شبال اأخرى لكل منهما، يف 
حني اأن لبوؤة اأخرى كانت قد ولدت قبل يوم من ت�شميمها وعر 

على اثنني من اأ�شبالها وقد نفقا.
اأ�شبال نافقة و6 مل يولدوا   8 "مع وج��ود  اأن��ه   واأ���ش��ار غ��ريت اإىل 
بعد، واثنني نفقا جراء تناولهما حليب الأم امل�شموم، فهذا يعني اأن 
ال�شيادين قتلوا فعليا 16 اأ�شدا، من بينها لبوؤتان كانتا على و�شك 

الولدة مما يجعل هذا الأمر اأكر ماأ�شاوية."
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هذا اأكرث منتجع رومان�شية يف العامل
ال�شفر  جوائز  يف  فاخر  رومان�شي  منتجع  كاأف�شل  الهندي  باملحيط  املالديف  جزر  يف  مالديفز  بارو�ص  اختيار  مت 

العاملية للعام ال�شابع على التوايل.
وميكن ل�شيوف املنتجع الختيار من بني 75 فيا، كل منها حتتوي على �شرفة خا�شة، وكرا�شي ا�شتلقاء للت�شم�ص 
على ال�شاطئ، وماب�ص حمام فاخرة، وح�شائر ملمار�شة اليوغا، ود�ص مطري خارجي، وواي فاي، وجهاز تلفزيون 

مع نظام �شوت حميطي، والكثري منها لديها حمامات �شباحة خا�شة بها.
و هناك العديد من خيارات تناول الطعام الفاخرة، بالإ�شافة اإىل رحات املغامرات والقوارب البحرية واملنتتجعا 

ال�شحية ومرا�شم الزواج التقليدية يف املالديف.
و لطاملا كانت جزر املالديف وجهة راقية للمنتجعات، ومت اختيار كودادو، وهو منتجع للكبار فقط يعمل بالطاقة 

ال�شم�شية يف جزر املالديف، كاأف�شل منتجع فاخر جديد يف العامل يف لعام 2019.
ومت افتتاح بارو�ص قبل نحو 44 عاماً، مما يجعله اأحد اأقدم املنتجعات يف املالديف، و للو�شول اإليه، ميكن لل�شيوف 

ركوب قارب �شريع ملدة 25 دقيقة من مطار جزر املالديف الدويل.
وتبداأ اأ�شعار الفلل الفاخرة من حوايل 863 دولر يف الليلة ل�شخ�شني يف مو�شم الذروة، اأما اجلناحان اللذان متت 
اإ�شافتهما حديثاً فيعتربان من اأكر الأجنحة متيزاً يف املنتجع، وت�شل اأ�شعار الغرف فيهما اإىل نحو 2086 دولر 

ل�شخ�شني، بح�شب بيزن�ص اإن�شايدر.  
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كيف تنقذ هاتفك عند �شقوطه يف املاء؟
ال�شتاء ب�شفة خا�شة  كثريا ما يتعر�ص الهاتف الذكي للبلل خال ف�شل 
ب�شبب هطول الأمطار اأو الوقوع يف بركة مياه، ف�شا عن حالت ان�شكاب 
اإنقاذه يف مثل هذه  املقهى مثًا. فكيف ميكن  اأو  املكتب  ال�شوائل عليه يف 

احلالت؟.
 "t3n" التكنولوجيا  جملة  اأو���ش��ح��ت  احل���الت،  ه��ذه  مثل  م��ع  وللتعامل 
دون  للحيلولة  ف���ورا  اجل��ه��از  اإي��ق��اف  امل�شتخدم  على  يتعني  اأن���ه  الأمل��ان��ي��ة، 

حدوث اأعطال كهربائية، مع �شرورة خلع البطارية اإن اأمكن.  
وتتمثل اخلطوة التالية يف جتفيف الهاتف الذكي، وذلك من خال تفكيك 
ج�شم ال��ه��ات��ف واإخ����راج بطاقة SIM وب��ط��اق��ة ال��ذاك��رة، ول��ف ال��ه��ات��ف يف 
من�شفة ورقية، ثم و�شع الهاتف لعدة اأيام يف كي�ص با�شتيكي مغلق به اأرز 
جاف غري مطهي، ح�شبما نقلت وكالة الأنباء الأملانية. وحذرت "t3n" من 
ا�شتعمال جمفف ال�شعر اأو الفرن اأو امليكروويف اأو اأ�شعة ال�شم�ص احلارقة 
بعد  الهاتف  عر�ص  �شرورة  على  م�شددة  الذكي،  الهاتف  جتفيف  بغر�ص 

ذلك على الفنيني املتخ�ش�شني لتخاذ اإجراءات الإ�شاح الازمة.

خا�شية جديدة حلماية اخل�شو�شية يف فايرفوك�س
اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة م���وزي���ا الأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ربجم��ي��ات ال��ت��ي ت��ط��ور مت�شفح 
ال�شيطرة  من  باملزيد  الربنامج  مل�شتخدمي  ال�شماح  فايرفوك�ص  الإنرنت 
كاليفورنيا  ولية  يف  اخل�شو�شية  حماية  لقانون  ا�شتجابة  بياناتهم،  على 

الأمريكية والذي دخل حيز التطبيق، يوم الأربعاء املا�شي.
معرفة  يف  احلق  كاليفورنيا  ولي��ة  �شكان  مينح  اجلديد  القانون  اأن  يذكر 
مطالبة  وح��ق  التكنولوجيا،  �شركات  جتمعها  التي  ال�شخ�شية  بياناتهم 

ال�شركات مب�شح هذه البيانات وعدم اإعادة بيعها جلهات اأخرى. 
للقانون  تنفيذا  ي��اأت��ي  ال���ذي  اجل��دي��د  التغيري  اإن  م��وزي��ا  �شركة  وق��ال��ت 
ولي�ص  فايرفوك�ص  مت�شفح  م�شتخدمي  لكل  م��ت��اح��اً  �شيكون  الأم��ري��ك��ي 
الإنرنت  عرب  ر�شالة  يف  موزيا  �شركة  وذك��رت  كاليفورنيا.  ل�شكان  فقط 
اأنه مل�شتخدمي الإ�شدار اجلديد من فايرفوك�ص خيار حذف البيانات التي 
الإ���ش��دار اجلديد من مت�شفح  ط��رح  املقرر  وم��ن  عنهم.  ال�شركة  جمعتها 

الإنرنت بعد غد الثاثاء. 
اأو  الإن��رن��ت،  مب��واق��ع  اخلا�شة  البيانات  يجمع  ل  فايرفوك�ص  اأن  ورغ��م 
عمليات بحث امل�شتخدم، لكن موزيا قالت اإنه �شيتيح للم�شتخدمني اختيار 
م�شح البيانات التي تقول ال�شركة اإنها ت�شتخدمها لتح�شني اأداء الربنامج 
التي  الزمنية  امل��دة  اأو  امل�شتخدم  يفتحها  التي  النوافذ  عدد  مثل  وتاأمينه 
يق�شيها يف ت�شفح اأي موقع. واأ�شار موقع "�شي نت دوت كوم" املتخ�ش�ص 
الأخ��رى مثل مايكرو�شوفت،  التكنولوجيا  �شركات  اأن  اإىل  التكنولوجيا  يف 
كل  على  كاليفورنيا  لولية  اجلديد  القانون  �شروط  �شتطبق  اإنها  قالت 

امل�شتخدمني مبا يف ذلك خارج الولية.

جهاز قنديل 
البحر يقي الآلف 

من اجللطات 
 Boston" ����ش���رك���ة  ط��������ورت 
الأمريكية   "Scientific
جهاز  م�����ن  ج�����دي�����داً  اإ���������ش��������داراً 
ال�����ذي   "Watchman"
لزراعته  البحر"  "قنديل  ُي�شبه 
الرجفان  مل��ر���ش��ى  ال��ق��ل��ب  داخ����ل 
الأذي���ن���ي ل��وق��اي��ت��ه��م م��ن حدوث 
جلطات الدم، املوؤدية اإىل ال�شكتة 

الدماغية.
املتخ�ش�شة  ال�شركة  واأو���ش��ح��ت 
اجلهاز  اأن  الطبية،  الأج��ه��زة  يف 
اأمل  ب��ارق��ة  مبثابة  يعد  اجل��دي��د 
ال��ذي��ن يعانون  ل����اآلف  ج��دي��دة 
من الرجفان الأذيني، فهو يقلل 
خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية 

.80%
وي�شاحب الرجفان الأذيني دقات 
ما  منتظمة،  وغ��ري  �شريعة  قلب 
�شخ  على  القلب  ق��درة  من  يقلل 

الدم بال�شكل املطلوب.
املن���تظم  غ��ري  التدفق  وي����وؤدي   
الدماغ  اأن�شجة  اإىل حرمان  للدم 
الأك�شجني  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  م���ن 
ال�شكتة  ُي�����ش��ب��ب  ق���د  م���ا  ال������ازم، 

الدماغية.
ومي��ن��ع اجل��ه��از اجل��دي��د حدوث 
جلطات دموية، ما يجعله بديًا 
ل��اأدوي��ة، ح�شب ما ورد يف  دائماً 
�شحيفة دايلي ميل الربيطانية. 

حتليق الطائرات مثل اأ�شراب 
الطيور يقل�س ا�شتهالك الوقود

 V ح��رف يف  �شكل  على  اأن حتّلق  قريباً  للطائرات  ميكن 
وتقلي�ص  ال��وق��ود  لتوفري  املهاجرة  الطيور  اأ���ش��راب  مثل 

انبعاثات الغازات امل�شرة بالبيئة.
وتقول اإيربا�ص، اإن تكنولوجيا الطريان نا�شجة الآن مبا 
فيه الكفاية، ل�شتخدام الت�شكيل الذي �شيتيح للطائرات 

التحليق بفعالية يف �شرب واحد.
ط���ريان  ���ش��رك��ة  ���ش��ت��ق��رن   ،2021 م���ن  م��ب��ك��ر  وق����ت  ويف 
من  تقريباً  ميلني  بعد  على  الثانية  وتطري  ط��ائ��رت��ني، 

الأوىل، على طريق الركاب عرب املحيط الأطل�شي.
وبعد 5 اأعوام ، �شت�شجع �شركات الطريان على ا�شتخدام 

% هذا الت�شكيل لتوفري ما ي�شل اإىل 10 
انبعاثات  ال��ت��ك��ال��ي��ف، وخ��ف�����ص  ال���وق���ود، وخ��ف�����ص  م���ن   

الكربون.
القتناع  اإىل  الركاب  �شيحتاج  التكوين اجلديد،  وليطري 
ب�شامة الطريان بقرب الطائرات الأخرى، الأمر املمنوع 

الآن، ح�شب ديلي ميل الربيطانية.

تربح مليون دولر بعد اإ�شرار والدتها     
ال�شت�شام  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة  دي���روي���ت  م��ن  ام�����راأة  ق��ال��ت 
ل�شغوط والدتها التي اأ�شرت على �شراء بطاقة يان�شيب، 
�شاترا  اأخ����ربت  و  دولر.  ب��ج��ائ��زة مب��ل��ي��ون  ف��وزه��ا  ���ش��ب��ب 
كانت  باأنها  مي�شيغان  يف  اليان�شيب  م�شوؤويل  جون�شون 
اقرحت  عندما  امل��ي��اد،  عيد  قبل  وال��دت��ه��ا  م��ع  تت�شوق 
عليها الأم التوقف ل�شراء بطاقة اليان�شيب. وذكرت �شاترا 
اأن والدتها اأ�شرت على �شراء البطاقة، رغم تعبها ال�شديد، 
فر�شخت لها، وتوقف ل�شرائها، غري مدركة اأنها �شتقودها 
مع  البطاقة،  اأرق��ام  تطابق  بعد  الكربى،  باجلائزة  للفوز 
اأرقام ال�شحب الكبري يف ليلة الكري�شما�ص، لتح�شل �شاترا 
على مليون دولر. وقالت �شاترا اإنها �شت�شتخدم جزءاً من 
�شكر  بالطبع  تن�شى  ولن  الدرا�شية،  قرو�شها  ل�شداد  املال 

والدتها، با�شطحابها يف رحلة،  ح�شب موقع يو بي اآي.

�شمكة تقتل رجال واجلثة مفقودة
قتلت �شمكة قر�ص رجا، اأثناء ممار�شته الغو�ص بالقرب 
الغربية،  اأ���ش��رال��ي��ا  ولي���ة  �شاحل  قبالة  اإ���ش��ربان�����ص  م��ن 
اأ�شراليا من حيث امل�شاحة. وقد  التي تعد اأكرب وليات 
عند  قاربه  قرب  يغو�ص  الرجل  كان  عندما  الهجوم  قع 
كول اإياند قبالة اإ�شربان�ص بعد ال�شاعة الواحدة م�شاء 
واأكدت  الآن.  حتى  جثته  على  العثور  يتم  ومل  مبا�شرة، 
دائرة ال�شناعات الأولية وقوع الهجوم، قائلة اإن "رجا 
اأ�شيب بجروح قاتلة بعدما نه�شته �شمكة قر�ص بي�شاء". 
وقالت ال�شرطة اإن امراأة كانت على منت القارب عوجلت 
من ال�شدمة. واأو�شح متحدث با�شم ال�شرطة الأ�شرالية 
يف  ال��ب��ح��ري  الإن��ق��اذ  ومتطوعي  اإ���ش��ربان�����ص  "�شرطة  اأن 
�شفن  م��نت  على  املنطقة  يف  انت�شروا  الغربية  اأ�شراليا 
الإن���ق���اذ ال��ب��ح��ري. وم���ا زال����وا ي��ب��ح��ث��ون يف امل��ح��ي��ط عن 
ال�شحية".    وكان هذا هو الهجوم القاتل ال�شاد�ص ع�شر 
الغربية  اأ�شراليا  ولي��ة  �شاحل  قبالة  القر�ص  لأ�شماك 
منذ عام 2000. ويف اأبريل 2017، لقيت ليتي�شيا بروير 
كبري  اأبي�ص  قر�ص  هاجمها  اأن  بعد  حتفها  ع��ام��ا(   17(

اأثناء ركبوها الأمواج مع والدها قبالة اإ�شربان�ص.

ُد�س ا�شتحمام ذكي ل�شماع املو�شيقى والأخبار داخل احلمام
Kholer الأمريكية راأ�ص د�ص ذكي مدمج  تطرح �شركة 
اأمازون  م�شاعد  يدعم   "Moxie AI" �شوت  به مكرب 
ومعرفة  املو�شيقى  �شماع  ليتيح  "األيك�شا"،  الفرا�شي 
اأم���ازون، من  الإل��ك��روين عرب موقع  الأخ��ب��ار والت�شوق 
 229 و   99 الد�ص بني  راأ���ص  داخ��ل احل��م��ام. ويبلغ �شعر 
 Moxie" ���ش��وت  ���ش��راء مكرب  اأم��ري��ك��ي��اً، ومي��ك��ن  دولراً 
داخل احلمام، مع  الد�ص، ودجمه  راأ�ص  دون  اأو  AI" مع 
جمموعة كبرية من خيارات "اأمازون األيك�شا" وهو مقاوم 
للماء بف�شل دعمه ملعيار "IPX67"، وميكن التحكم فيه 
املكرب باأزرار التحكم باللم�ص وُي�شحن ل�شلكياً، ح�شب ما 
بالأخبار  املعني  الإل��ك��روين  "انغادغيت"  موقع  يف  ورد 
الذكي  الد�ص  يف  املدمج  ال�شوت  مكرب  ويعمل  التقنية. 
امل�شبق  للطلب  و�شيتاح  متوا�شلة،  �شاعات   7 اإىل   6 من 
ال�شركة  ال��ع��ام اجل���اري، وت�شتعر�ص  م��ن  وق��ت لح��ق  يف 
الإ�شتهاكية  الإلكرونيات  معر�ص  يف  اجلديد  منتجها 
املتحدة،  الوليات  اأجنلي�ص يف  لو�ص  يف   "CES 2020"

الثاين" اجلاري. بني 7 و 10 يناير"كانون 

املمثلة االأمريكية كايتلني ديفر خالل ح�سورها احلفل ال�سنوي احلادي والع�سرين ل�سركة
 InStyle and Warner Bros. يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.   ا ف ب

الدرونز لنقل الدم 
والأدوية ال�شرورية

ت�شعى  ط��م��وح��ة،  خ��ط��ة  اإط������ار  يف 
الربيطانية  ال�شحية  ال�شلطات 
الدم  ع��ي��ن��ات  اإي�����ش��ال  اع��ت��م��اد  اإىل 
واأدوي������ة ال��ع��اج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي التي 
حالت  يف  امل�شت�شفيات  حتتاجها 
الطائرات  ب��وا���ش��ط��ة  ال����ط����وارئ، 
هذا  وي���اأت���ي  "الدرونز".  امل�����ش��رية 
الوقت  اخ��ت�����ش��ار  ب���ه���دف  امل�����ش��ع��ى 
امل�شت�شفيات  ب�����ني  ال�����������ش�����روري 
العامة ومراكز  وعيادات اجلراحة 
ذكرته �شحيفة  ملا  وفقا  الطوارئ، 
جنحت  واإذا  الربيطانية.  "�شن" 
ال���ت���ج���ارب، مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام هذه 
ج���م���ي���ع جم�����الت  ال���و����ش���ي���ل���ة يف 
ال�����ش��ح��ي��ة، مم���ا يوفر  اخل���دم���ات 
م���ئ���ات امل����اي����ني م����ن ال��������دولرات 

�شنويا، اإ�شافة اإىل اإنقاذ الأرواح.
الطائرات  ا�شتخدام  اق��راح  وج��اء 
العاج  تقدمي  ت�شريع  يف  امل�شرية 
والعمليات  ال���ط���ارئ���ة  ل���ل���ح���الت 
اجل���راح���ي���ة امل���ي���دان���ي���ة وخ���دم���ات 
ال��ط��وارئ م��ن قبل ���ش��راك��ة ب��ني 4 
ال�����ش��اح��ل اجلنوبي  م���ن جم��ال�����ص 
تعرف با�شم "�شولنت تران�شبورت" 
البنى  وت��ط��وي��ر  بتح�شني  امل��ع��ن��ي��ة 
وترغب  النقل.  خلدمات  التحتية 
اأن  يف  تران�شبورت"  "�شولنت 
م�شافة  امل�شرية  ال��ط��ائ��رات  تغطي 
م�شت�شفى  ب����ني  ك���ي���ل���وم���را   24
وم�شت�شفى  ال��ع��ام  �شاوثهامبتون 
بورت�شموث،  يف  اإل��ك�����ش��ان��درا  امللكة 
وم�شت�شفى �شانت ماري يف جزيرة 
وب��ح�����ش��ب اخل��ط��ة، �شتنقل  واي����ت. 
دم  اأي�شا عينات  امل�شرية  الطائرات 
من ال�شروري اختبارها يف غ�شون 

�شاعات قليلة.

جلوب جولدن  يف  درامي  فيلم  اأف�شل   1917
ف���از ف��ي��ل��م 1917 ال����ذي ت����دور اأح���داث���ه عن 
يف  م��رة  "ذات  وفيلم  الأوىل  العاملية  احل��رب 
اإن هوليوود(  اآت��امي  اآب��ون  هوليوود" )وان�ص 
الذي تدور اأحداثه يف ال�شتينيات من القرن 
امل��ا���ش��ي، ب��اأك��رب ج��ائ��زت��ني ل��اأف��ام يف حفل 
اأم�ص الأح��د يف  توزيع جوائز جولدن جلوب 
والق�شايا  ال�شادمة  باملفاجاآت  حافلة  ليلة 
ال�����ش��اخ��ن��ة يف م�����ش��ت��ه��ل م��و���ش��م اجل����وائ����ز يف 

هوليوود.
وح�شل فيلم 1917 على جائزة اأف�شل فيلم 
درام�����ي ون����ال خم��رج��ه ���ش��ام م��ن��دي��ز جائزة 
على  ب��ذل��ك  الفيلم  ليتفوق  خم���رج،  اأف�����ش��ل 
الفيلمني املت�شدرين للتوقعات "ق�شة زواج" 
)ماريدج �شتوري( و"الأيرلندي" )ذي اأير�ص 

مان( وكاهما من اإنتاج �شركة نتفليك�ص.
وح�شل فيلم )وان�ص اآبون اآتامي اإن هوليوود( 
على  بيكت�شرز  ���ش��وين  �شركة  اأنتجته  ال���ذي 
كوميدي-مو�شيقي،  ف��ي��ل��م  اأف�����ش��ل  ج���ائ���زة 
بثاث  الأك���رب  بالن�شيب  احلفل  م��ن  وخ��رج 

جوائز.
مارتن  للمخرج  اأير�شمان(  )ذي  فيلم  وخرج 
خميبة  ليلة  يف  الوفا�ص  خ��ايل  �شكور�شيزي 
قد  نتفليك�ص  الرقمي  البث  ملن�شة  ل��اآم��ال 
الأو�شكار  جوائز  حفل  يف  فر�شها  على  توؤثر 

يف فرباير �شباط.
ونالت ال�شبكة جائزة واحدة فح�شب يف �شباق 
ممثلة  اأف�شل  جائزة  ذهبت  بعدما  الأف���ام، 
كمحامية  دوره���ا  ع��ن  دي���رن  ل��ل��ورا  م�شاعدة 

طاق قا�شية يف فيلم )ماريدج �شتوري(.
ويف اأول ح�شور لها مبو�شم اجلوائز، مل تنل 
التابعة ل�شركة  بل�ص  اأب��ل تي يف  البث  من�شة 
لها  الثاثة  الر�شيحات  من  جائزة  اأي  اأب��ل 
)ذا  ال�شباحي"  "الربنامج  م�شل�شل  ع���ن 
على  منديز  امل��خ��رج  وح�شل  ���ش��و(.  مورنينج 
الذي   1917 فيلم  اإخ��راج عن  اأف�شل  جائزة 
ي�شم  ل  وال��ذي  يونيفر�شال،  �شركة  اأنتجته 
الوليات  يف  عر�شه  وب��داأ  معروفني  ممثلني 

املتحدة قبل ع�شرة اأيام فح�شب.

جينيفر اأني�شتون تهتف لرباد بيت
 2020 لعام   Golden Globe Awards توزيع  الأن��ظ��ار يف حفل  توجهت 
نحو النجم  براد بيت  و زوجته ال�شابقة النجمة جينيفر اأني�شتون وعاقتهما 
ال�شابقة بعد انف�شاله عن زوجته اأجنلينا جويل وتردد �شائعات بعودة عاقتهما 

اإىل جماريها.
بينما كان يجل�ص كل منهما بعيدا عن الآخر، و بالرغم من ذلك حر�ص براد 
لفت  وما  معا،  رائعة  وعاقتهما  جيدة  �شديقة  اأنها  اأني�شتون  ي�شف  اأن  بيت 
الأنظار :هو اأن جنيفر هتفت لزوجها ال�شابق حني ت�شلم جائزة اأف�شل ممثل 
 . " Once Upon A Time In Hollywood " م�شاعد عن دوره يف فيلم
عندما و�شل براد اإىل احلفل �ُشئل عن �شعوره حول احتمال مقابلة جنيفر على 

ال�شجادة احلمراء، فرّد "�شوف اأرك�ص اإىل جينيفر، اإنها �شديقة جيدة ".


