
   

حملة 100 مليون وجبة توزع 6.4 
مليون وجبة لالجئني يف بنغالدي�ش 

•• دبي- وام

اأجنزت حملة 100 مليون وجبة، الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام 
6.4 مليون وجبة ب�صيغة  30 دولة و4 ق��ارات، توزيع ما يعادل  يف 
ق�صائم متوينية فورية، بال�صراكة مع برنامج الأغذية العاملي التابع 
لالأمم املتحدة، على لجئي الروهينجا يف بنغالدي�ش، لتقدمي الدعم 
الغذائي املبا�صر لهم، �صمن جهود احلملة ملد يد العون للمحتاجني 
ال��دول التي ت�صملها يف العامل العربي  يف املجتمعات الأق��ل دخال يف 

واآ�صيا واإفريقيا واأوروبا واأمريكا الالتينية.
الالجئني  خميمات  يف  الإلكرتونية  الق�صائم  توزيع  علميات  وجرت 
البنغال،  بازار" على خليج  "كوك�ش  املتواجدة يف مدينة  الروهينجا 
الأغذية  برنامج  وزع  حيث  املحلية،  ال�صلطات  مع  بالتن�صيق  وذل��ك 
العاملي ما يعادل 6،471،540 وجبة ب�صكل ق�صائم توؤهل امل�صتفيدين 
100 مليون وجبة" ل�صرفها ب�صكل فوري من خمازن  "حملة  من 
املواد الغذائية واملحال والأفران يف املخيمات.       )التفا�صيل �ش3(

�شرطة �أبوظبي تخالف 5177 
�شائقا لإخفاء بيانات لوحة �ملركبة

•• اأبوظبي - وام

لوحات  بيانات  اإخفاء  ب�صبب  �صائقا   5177 اأبوظبي  �صرطة  خالفت 
املركبات الثقيلة واخلفيفة ب�صورة يتعذر معها ر�صد اأرقام اللوحات 
اأو متييز الفئة وامل�صدر خالل الن�صف الأول من العام اجلاري، داعية 
اأو  اإخفاء بيانات املركبات باأي �صكل من الأ�صكال  ال�صائقني اإىل عدم 
حماولة تغطية اللوحات عند قيادتها من غري حمولة اأو عند حتميل 

مواد اأو حتميل الدراجات الهوائية.                  )التفا�صيل �ش7(

حممد بن را�صد وحممد بن زايد خالل لقائهما  )وام( 

مقر حمكمة اأمن الدولة الأردنية التي �صهدت اإ�صدار الأحكام الأخرية بق�صية الفتنة

كزافييه برتران ي�صري وحيدا

اأثناء ت�صليم مهام قائد القوات الأمريكية يف اأفغان�صتان للقائد ماكينزي

حممد بن ر��شد يلتقي حممد بن ز�يد ويبحثان عدد� 
من �ملو�شوعات �ملتعلقة بخدمة �لوطن و �ملو�طن

•• دبي -وام:

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  التقى   
ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اهلل" اأخ���اه  "رعاه  دب��ي  حاكم 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة م�����ص��اء اأم�������ش يف 

ا�صرتاحة املرموم بدبي.
املو�صوعات  �صموهما احلديث حول عدد من  وتبادل 
الدولة  وج��ه��ود  وامل���واط���ن  ال��وط��ن  ب��خ��دم��ة  املتعلقة 

للمواطنني  الكرمية  احلياة  مقومات  اأف�صل  لتوفري 
بتوجيهات  الإم�������ارات  رب����وع  خم��ت��ل��ف  يف  وامل��ق��ي��م��ني 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
تنفيذه يف هذا  يتم  "حفظه اهلل" وما  الدولة  رئي�ش 
الإطار من م�صاريع كربى توا�صل بها الدولة تعزيز 
بالنفع  يعود  مبا  امل��ج��الت  �صتى  يف  عامليا  تناف�صيتها 
اأهداف  ويدعم  اأف��راده،  تطلعات  ويلبي  املجتمع  على 
والتقدم  الريادة  مقومات  وير�صخ  امل�صتدامة  التنمية 
والزدهار لدولة الإمارات وفق اأرقى املعايري واأف�صل 

املمار�صات العاملية.              )التفا�صيل �ش3(

حممد بن را�صد خالل افتتاح م�صاريع الطرق ال�صرتاتيجية )وام(

افتتح م�ساريع طرق ا�سرتاتيجية لتعزيز �سبكة الربط بني اإمارات الدولة با�ستثمارات 1.95 مليار درهم 
حممد بن ر��شد: ر�حة �لنا�ش هدف تت�شافر 

يف حتقيقه �جلهود �لحتادية و�ملحلية   
•• دبي-وام

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب 
دولة  ت�صهدها  التي  الكربى  امل�صاريع  اأن  اهلل"،  "رعاه 
الإم������ارات يف ك��اف��ة امل���ج���الت ل���ص��ي��م��ا يف جم���ال البنية 
البيئات  اأف�صل  وتوفري  املجتمع  التحتية هدفها خدمة 
الداعمة لكل اأفراده وموؤ�ص�صاته على ال�صواء، عالوة على 
ما متثله تلك امل�صاريع من قيمة يف فتح فر�ش جديدة 

متنوعة  م�صارات  من  تتيحه  وما  اخلا�ش  القطاع  اأم��ام 
احلركة  جم��م��ل  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  مب��ا  لال�صتثمار 
واملواطن.   ال��وط��ن  على  بالنفع  ث��م  وم��ن  الق��ت�����ص��ادي��ة 
افتتاح �صموه م�صاريع �صبكة الطرق  جاء ذلك مبنا�صبة 
موؤخرا  تنفيذها  م��ن  النتهاء  مت  التي  الإ�صرتاتيجية 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل، ومبتابعة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.     )التفا�صيل �ش2(

�أحكام بال�شجن بحق با�شم عو�ش �هلل و�ل�شريف ح�شن بق�شية �لفتنة
•• عمان-وكاالت

الدولة  اأم����ن  حم��ك��م��ة  اأ�����ص����درت 
عو�ش  با�صم  على  حكماً  الأردنية 
زيد  ب���ن  ح�����ص��ن  وال�������ص���ري���ف  اهلل 
15 عاماً بعد اإدانتهما يف ق�صية 
وا�صتقرار  زع��زع��ة  بتهمة  الفتنة 
مت  ف��ي��م��ا  الأردن،  يف  امل���ج���ت���م���ع 
بن  ح�صن  ال�صريف  على  احل��ك��م 
وغرامة  �صنة  مل��دة  بال�صجن  زي��د 
على تهمة تعاطي  دينار   1000

املخدارت.
وق����ال����ت حم��ك��م��ة اأم������ن ال���دول���ة 
الأردن���ي���ة اإن اأرك����ان ال��ت��ج��رمي يف 

ق�صية الفتنة كاملة ومتحققة.
حمكمة  ق����ررت  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  ويف 
اأم�����ن ال���دول���ة جت����رمي امل��ت��ه��م يف 
اهلل،  عو�ش  با�صم  الفتنة  ق�صية 
مع  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  بالتهمتني 
بالأ�صغال  ع���ام���ا   15 احل���ب�������ش 
ال�صريف  املتهم  وجترمي  املوؤقتة، 
الأوىل  بالتهمتني  زيد  بن  ح�صن 
15 عاما بالأ�صغال  والثانية ملدة 

ياأتي ذلك، عقب النطق باحلكم، 
ق���ال وك��ي��ل امل��ت��ه��م ب��ا���ص��م عو�ش 
اأمام  احل��ك��م  على  �صنطعن  اهلل: 

حمكمة التمييز.
جل�صة  الث��ن��ني  �صباح  وانطلقت 
الق�صية  يف  ب���احل���ك���م  ال���ن���ط���ق 
الأردن  يف  اإع����الم����ي����اً  امل���ع���روف���ة 
اأمن  وا�صتهداف  الفتنة  بق�صية 
الأردن، فيما اأفاد مرا�صل العربية 
ب�����اأن ج��ل�����ص��ة ال��ن��ط��ق ب��احل��ك��م يف 

الق�صية �صتكون علنية.
وق����ال����ت حم��ك��م��ة اأم������ن ال���دول���ة 
يف  امل��ت��ه�����������������م��ني  اإن  الأردن��ي��������������������ة 
الفتنة يرتبطان بعالقة  ق������صية 
�صداقة، ويحمالن اأفكاراً مناوئة 
ل���ل���دول���ة وامل����ل����ك. واأ����ص���اف���ت اأن 
اهلل  ع��و���ش  ب��ا���ص��م  الأول  امل��ت��ه��م 
كما  امللك،  على  بالتحري�ش  ق��ام 
اأن امل��ت��ه��م��ني )ب��ا���ص��م ع��و���ش اهلل 
زي��د( حاول  بن  وال�صريف ح�صن 
تنفيذ اأفكارهما املناه�صة للدولة 
والتحري�ش  الفو�صى  ب��اإح��داث 

على امللك.

واإدان����ت����ه بتهمة  اأي�����ص��ا،  امل��وؤق��ت��ة 
ت���ع���اط���ي امل������خ������درات واحل���ب�������ش 
قيمتها  وغ�����رام�����ة  ����ص���ن���ة،  مل������دة 

الر�صوم. مع  1000دينار 
الفتنة  الدفاع يف ق�صية  و�صيلجاً 
بالأردن ملحكمة التمييز بعد اإدانة 

ن�ش  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  امل��ت��ه��م��ني، 
الفتنة  ق�صية  يف  احلكم  منطوق 

اأ�صار اإىل اأنه قابل للتمييز.

يتقدمون يف ال�سباب قبل اأ�سهر من �سباق الإليزيه:

�إىل �أي مدى �شيقطع �جلمهوريون طريق برتر�ن...؟

طالبان حتا�سر مدينة غزنة بو�سط البالد

 قائد �لقو�ت �لأمريكية و�لأطل�شية يف �أفغان�شتان ي�شلم مهامه 

بيفود  -اأوليفر  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين

الوف����������ر ح����ظ����ا م�����ن ال����ي����م����ني يف 
رئي�ش  ال�����������راأي،  ا����ص���ت���ط���الع���ات 
يرف�ش  ال����ذي  ف��ران�����ش،  دو  اأوت 
التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات  خ��و���ش 
هدًفا  ���ص��ي�����ص��ب��ح  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني، 
يعرف  وه���و   ... ال�����ص��اب��ق  حل��زب��ه 
اأو  �صواء كانت جيدة  العواقب  كل 

�صيئة.
جهاز  اأع�����ص��اء  مك�صوف:  �صر  اإن���ه 
يحّبون  ل  "اجلمهوريون"،  حزب 
كزافييه  ال�����ص��اب��ق  رف��ي��ق��ه��م  ح��ًق��ا 
ب�صكل  ان��ت��خ��اب��ه  اأع���ي���د  ب����رت����ران. 
اأوت  غ����ري م���ف���اج���ئ، ع���ل���ى راأ��������ش 
من  اأ����ص���وات   110( ف��ران�����ش  دو 
الرائع  ف����وزه  ب��ع��د   )170 اأ���ص��ل 
ع����ل����ى ال����ي����م����ني امل������ت������ط������رف، يف 
اجلولتني الأوىل والثانية، خالل 
الأخ���رية،  الإقليمية  الن��ت��خ��اب��ات 

•• كابول-اأ ف ب

الأمريكية  ال����ق����وات  ق���ائ���د  ���ص��ل��م 
والأطل�صية يف اأفغان�صتان اجلرنال 
اأو�صنت �صكوت ميلر مهامه الإثنني 
النهائي  الن�������ص���ح���اب  ����ص���ي���اق  يف 
حيث  البلد  من  الأجنبية  للقوات 
تو�صيع  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  ت��وا���ص��ل 
اأف������اد مرا�صل  م���ا  ع��ل��ى  ن���ف���وذه���ا، 

لوكالة فران�ش بر�ش.
كابول،  يف  اأقيمت  مرا�صم  وخ��الل 
ق����ام اجل�����رنال م��ي��ل��ر ال����ذي يقود 
قوات التحالف يف اأفغان�صتان منذ 
بت�صليم   2018 �صبتمرب  اأي��ل��ول 
كينيث  اجل��������رنال  اإىل  ال����ق����ي����ادة 
الأمريكية  القيادة  قائد  ماكينزي 
يف  املتمركزة  )�صنتكوم(  الو�صطى 
الوليات  ���ص��رق  ب��ج��ن��وب  ف��ل��وري��دا 
العمليات  عن  وامل�صوؤولة  املتحدة، 
ع�صرين  يف  الأمريكية  الع�صكرية 
ال�������ص���رق الأو������ص�����ط ويف  دول������ة يف 
�صمنها  م��ن  اآ�صيا،  وج��ن��وب  و�صط 

اأفغان�صتان.
الثنني  اإىل ذلك، قال م�صوؤولن   
اإن مقاتلي حركة طالبان حا�صروا 
اأفغان�صتان  بو�صط  غ��زن��ة  مدينة 
م���ن���ازل مدنيني  ع��ل��ى  وا���ص��ت��ول��وا 

نبيه بري: �إ�شقاط لبنان بالتعطيل 
للمتورطني ح�شانة  ول  خيانة 

•• بريوت-وكاالت

اع���ت���رب رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال���ن���واب 
الثنني  اأم�ش  بري  نبيه  اللبناين 
اأن اإ�صقاط لبنان بالتعطيل خيانة 
اأي  يف  م��ت��ورط  لأي  ح�صانة  ول 
موقع. وقال بري، يف بيان مبنا�صبة 
يوليو  لعدوان  ال�صنوية  الذكرى 
على  وت��ع��ل��ي��ق��اً  )متوز(2006 
ال��ت�����ص��ري��ح��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة عن 
الوكالة  اأوردت��ه  الو�صع يف لبنان  
الثاين  اإن  ل����الإع����الم،  ال��وط��ن��ي��ة 
 2006 ع�صر من يوليو )مت��وز( 
كان امتحاناً جلميع اللبنانيني يف 
�صدق انتمائهم الوطني ومتا�صك 
على  لإرادتهم  واختباراً  وحدتهم 

ال�صمود واملقاومة.
واأ�صاف اإن الوطن الذي ا�صتع�صى 
ي����رف����ع  ومل  ال�����������ص�����ق�����وط  ع�����ل�����ى 
الجتياحات  يف  البي�صاء  ال��راي��ة 
ال�صرائيلية كافة، قاوم وا�صت�صهد 
اللف من خرية اأبنائه وانت�صر، 
اأب��ن��ائ��ه ومكوناته  ب��ك��ل  ال��ي��وم  ه��و 
واملدنية  املهنية  ونخبه  الروحية 
اأمام  واحلزبية،  ال�صيا�صية  وق��واه 
ن��ف�����ش الم���ت���ح���ان والخ���ت���ب���ار يف 
وال�صمود  ال��وح��دة  ويف  الن��ت��م��اء، 
يجب  بل  ننجح؟  فهل  واملقاومة، 

ان ننجح.

ميلي�شيا  ت�شتنزف  �لبي�شاء 
�لقتلى م��ن  مبزيد  �حل��وث��ي 

•• اليمن-وكاالت

اأم�ش،  ميني  ع�صكري  م�صدر  اأك��د 
احلوثي  امل��وت  �صرايا  قائد  مقتل 
من  م�صلحاً  و11  ال��ق��ح��وم  ع��ل��ي 
اأبو  م�صاعده  ومرافقي  مرافقيه 
حم��م��د ال��ع�����ص��ري، ال����ذي جن���ا يف 
معارك منطقة اجلماجم مبديرية 
اأن  الزاهر. وك�صفت م�صادر طبية 
وامل�صت�صفى  العام  ذم��ار  م�صت�صفى 
الع�صكري يف �صنعاء ا�صتقبال اأكرث 
من 150 قتياًل وعدداً كبرياً من 
اجلرحى الذين ق�صوا يف 3 جبهات 
)ال��ب��ي�����ص��اء، وم������اأرب، واجل����وف(. 
اللواء  البي�صاء  حم��اف��ظ  واأع��ل��ن 
ال���رك���ن ن��ا���ص��ر ال�������ص���وادي حترير 
واأن  بالكامل،  ال�صومعة  مديرية 
املعارك انتقلت اإىل تخوم مديرية 
القوات  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال��ب��ي�����ص��اء، 
ت���خ���و����ش م����ع����ارك ع���ل���ى ب���ع���د 6 

كيلومرتات من مركز املحافظة.
�صرطة  اإدارة  ال�������ص���وادي  ووج�����ه 
حم����اف����ظ����ة ال���ب���ي�������ص���اء ب���ت���اأم���ني 
م��دي��ري��ة ال�����ص��وم��ع��ة، م���وؤك���داً اأن 
امليلي�صيا  ترف�ش  البي�صاء  قبائل 
واملقاومة  اجلي�ش  �صف  يف  وتقف 
اجلبهات  واأن  العمالقة،  واأل��وي��ة 
تتلقى م�صاندة كبرية من خمتلف 

املحافظات اليمنية.

يكون  اأن  ق�������راره  ب����رت����ران  اأك������د 
الرئا�صية  النتخابات  يف  مر�صًحا 
احلاجة  دون   ،2022 اأب��ري��ل  يف 
امل�صبق  ل��الخ��ت��ي��ار  اخل�����ص��وع  اإىل 
الذي يريد اجلمهوريون تنظيمه 
التي،  او  ال��ذي  ال�صخ�ش،  لتعيني 
�صباق  يف  راي���ت���ه  حت���ت  ���ص��ي��ن��ط��ل��ق 

الليزيه.

الإقليمية،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ف��ائ��ز 
اأي  م�����ع  م�������ص���ب���ق  ان������دم������اج  دون 
����ص���خ�������ش -ع�����ل�����ى ع����ك���������ش ري���ن���و 
مو�صيليه، الرئي�ش املنتهية وليته 
)اجلمهوريون( من بروفان�ش األب 
كوت دازور )باكا( الذي حتالف مع 
اىل  اجلمهورية  الرئي�ش"  ح��زب 

المام"-ول اندماج بعد ذلك.

ل�صتخدامها يف قتال قوات الأمن، 
اأحدث مركز  لتكون املدينة بذلك 
لتهديدات  ي���ت���ع���ر����ش  ح�������ص���ري 

املت�صددين.
والهجوم هو الأحدث على عا�صمة 
اإقليمية اإذ ت�صعى طالبان لتطويق 
الأرا�صي  على  وال���ص��ت��ي��الء  امل���دن 
القوات  رح��ي��ل  ذل���ك  يف  و�صجعها 

الأجنبية.
وقال ح�صن ر�صائي ع�صو جمل�ش 
مدينة  يف  "الو�صع  غ��زن��ة  اإق��ل��ي��م 
ت�صتخدم  ل��ل��غ��اي��ة...  ح���رج  غ��زن��ة 
كمخابئ  املدنيني  م��ن��ازل  طالبان 

وت��ط��ل��ق ال���ن���ار ع��ل��ى ق����وات الأم���ن 
الأفغانية.

وت�صاعدت اأعمال العنف يف البالد 
الأمريكي  الرئي�ش  اأعلن  اأن  منذ 
ج���و ب���اي���دن يف اأب���ري���ل ن��ي�����ص��ان اأن 
�صتن�صحب  الأم���ري���ك���ي���ة  ال����ق����وات 
بحلول 11 �صبتمرب اأيلول منهية 
بذلك وجودها الذي دام 20 عاما 

يف اأفغان�صتان.
وت�����ص��ت��م��ر حم���ادث���ات ال�����ص��الم بني 
ط��ال��ب��ان واحل���ك���وم���ة ظ��اه��ري��ا يف 
العا�صمة القطرية، لكن م�صوؤولني 
يقولون اإنها حترز تقدما �صئيال.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:14            
الظهر.......    12:31  
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املغرب.....   07:17  
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مبادرة »من �أطفال �لإمار�ت �إىل 
�أطفال �لعامل« حتقق �أهد�فها 

�أخبار �لإمار�ت

�أحكام ق�ضاء م�رص �ضد �لإخو�ن.. 
ماذ� تقول عن م�ضتقبل �لتنظيم؟

عربي ودويل

متر�ص ول متوت.. 
�إيطاليا بطلة �أوروبا

�لفجر �لريا�ضي

جديدة بكورونا  اإ�سابة   1,542 عن  يك�سف  فح�سا   238,114
�ل�شحة تقدم 34,536 جرعة من لقاح كوفيد- 19

 •• اأبوظبي-وام
يف  الفحو�صات  نطاق  وزي��ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع    متا�صيا 
الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�ش كورونا امل�صتجد "كوفيد 
- 19" واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت الوزارة عن اإجراء 238،114 فح�صا جديدا 
خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 
نطاق  وتو�صيع  والفح�ش  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�ش  تقنيات 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،542 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�ش 
للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 651،762 حالة.    كما اأعلنت 
الوزارة عن وفاة 4 حالت بتداعيات الإ�صابة بفريو�ش كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد 
تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  واأعلنت  حالة.   1،870 الدولة  يف  الوفيات 
املا�صية وبذلك يبلغ   24 ال�  ال�صاعات  خالل  كوفيد19-  لقاح  من  جرعة   34،536
15،968،660 جرعة ومعدل توزيع  جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم 

�ش2( )التفا�صيل  �صخ�ش.     اللقاح 161.46 جرعة لكل 100 

�سكري من بروك�سل: م�سر توؤكد التزامها دعم مكافحة الإرهاب

�لربملان �مل�شري يقر قانون ف�شل �لعنا�شر �لإرهابية
••القاهرة-بروك�شيل-وكاالت

امل�صري  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  اأك�����د 
التزام  ���ص��ك��ري، الث���ن���ني،  ���ص��ام��ح 
الدولية  اجل���ه���ود  ب��دع��م  ب����الده 
مل����ك����اف����ح����ة الإره��������������اب وال���ف���ك���ر 

املتطرف.
اللق�����اء  خ�����الل  ذل��������������ك  ج�����اء 
ال����ذي عقده �صكري مع �صكرتري 
الأطلنطي  ����ص���م���ال  ح���ل���ف  ع�����ام 
مبقر  �صتولتنربغ  ين�ش  )الناتو( 
البلجيكية  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة  احل��ل��ف 

بروك�صل.
اخلارجية  با�صم  املتحدث  وق���ال 
حافظ،  اأحمد  ال�صفري،  امل�صرية 
تطوير  ���ص��ب��ل  ت���ن���اول  ال��ل��ق��اء  اإن 
برامج التعاون وال�صراكة القائمة 
بني اجلانبني، وتعزيز التعاون يف 
الأمن  بينها  م��ن  جم���الت  ع���دة 
ال�����ص��ي��رباين وم��ك��اف��ح��ة الإره����اب 
والهجرة غري امل�صروعة والك�صف 
بالإ�صافة  الأل���غ���ام.  واإزال�����ة  ع��ن 
الب�صرية  ال�����ق�����درات  ب���ن���اء  اإىل 
والتكنولوجية ملواجهة التحديات 

الراهنة.
واأ����ص���اف امل��ت��ح��دث ال��ر���ص��م��ي اأن 
امل���ح���ادث���ات ت��ط��رق��ت ك��ذل��ك اإىل 

خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة يف 
�صرق  يف  خا�صة  املنطقة،  اأرج���اء 
وكذا  اأفريقيا،  و�صمال  املتو�صط 
والقرن  وال�������ص���ح���راء  ال�����ص��اح��ل 

الإفريقي.
ه������ذا وواف���������ق جم���ل�������ش ال����ن����واب 
الثنني،  نهائي،  ب�صكل  امل�صري 
ع��ل��ى م�����ص��روع ق��ان��ون م��ق��دم من 
ف�صل  ي�����ص��ت��ه��دف  اأع�������ص���اء   10
لتنظيم  امل���ن���ت���م���ني  امل����وظ����ف����ني 
الإخوان والعنا�صر الإرهابية من 
ون�صت  للدولة.  الإداري  اجلهاز 
املادة الأوىل من م�صروع القانون 
الإخ������الل  ع�����دم  "مع  اأن������ه  ع���ل���ى 

املقررة  الد�صتورية  بال�صمانات 
لبع�ش الفئات يف مواجهة العزل 
اأحكام هذا  ت�صري  الوظيفة،  من 
بوحدات  العاملني  على  القانون 
من  ب���ال���دول���ة  الإداري  اجل���ه���از 
وزارات وم�صالح واأجهزة حكومية 
ووحدات الإدارة من غري املحلية 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة، وغ��ريه��ا من 
خا�صة،  موازناتها  التي  الأجهزة 
�صوؤون  تنظم  ال��ذي��ن  والعاملني 
ل���وائ���ح  اأو  ق�����وان�����ني  ت���وظ���ف���ه���م 
ب�صركات  وال���ع���ام���ل���ني  خ���ا����ص���ة، 
ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، و���ص��رك��ات قطاع 
املادة  و�صمحت  ال��ع��ام.  الأع���م���ال 
بف�صل  ال���ق���ان���ون  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
املوظفني يف عدة حالت، منها اإذا 
على  جدية  قرائن  ب�صاأنه  قامت 
للبالد  القومي  الأم���ن  مي�ش  م��ا 
اإدراج  ي���ع���د  ح���ي���ث  و����ص���الم���ت���ه���ا، 
الإرهابيني  قائمة  على  ال��ع��ام��ل 
وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم 
والإرهابيني  الإرهابية  الكيانات 
م�صر  وت�صنف  جدية".  قرينة 
اإرهابيا منذ عام  تنظيم الإخوان 
اإطاحة  من  اأ�صهر  بعد   ،2013
مر�صي  حممد  الأ�صبق  الرئي�ش 

اإثر احتجاجات �صعبية عارمة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�ش كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم، 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 238،114 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 
تقنيات الفح�ش الطبي.   و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�ش 
وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،542 
حالة اإ�صابة جديدة بفريو�ش كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، 
وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك 

يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 651،762 حالة.    كما اأعلنت الوزارة 
امل�صتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ش  الإ���ص��اب��ة  بتداعيات  ح���الت   4 وف���اة  ع��ن 
وزارة  حالة.   واأعربت   1،870 الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك 
ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�ش تعازيها وموا�صاتها لذوي 
املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد 
بالتعليمات واللتزام  ال�صحية والتقيد  التعاون مع اجلهات  املجتمع 
بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع. واأعلنت الوزارة 
كورونا  بفريو�ش  مل�صابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   1،519 �صفاء  ع��ن  اأي�صا 
بعد  امل��ر���ش  اأع��را���ش  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد 
وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حالت ال�صفاء 629،809 حالت.

بكورونا  جديدة  �إ�شابة   1,542 عن  يك�شف  فح�شا   238,114

حممد بن ر��شد يفتتح م�شاريع طرق ��شرت�تيجية لتعزيز �شبكة �لربط بني �إمار�ت �لدولة با�شتثمار�ت 1.95 مليار درهم

ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�صاحب  ورع��اي��ة  اهلل"،  "حفظه 
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي 
�صاحب  من  وبدعم  اهلل"،  "رعاه 
اآل  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
بنية  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي 
حتتية تلتزم اأعلى معايري اجلودة 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ه��ن��د���ص��ي��ة؛ مب���ا يلبي 
لهم  وي��وف��ر  امل��واط��ن��ني،  تطلعات 
اإمارات  جميع  يف  الكرمية  احلياة 

الدولة.
وقال �صموه " اإن القيادة الر�صيدة 
ت�����ص��ع تطوير  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
البنية التحتية على راأ�ش اأولوياتها 
اإدراكا  الإ�صرتاتيجية،  وخططها 

ودفع  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  اأ���ص�����ش 
 .. امل�صتويات  اأعلى  اإىل  معدلتها 
موؤ�ص�صات  اأم����ام  امل��ج��ال  ولتهيئة 
اأعمالها  لتو�صيع  اخلا�ش  القطاع 
على  اع��ت��م��ادا  اأن�صطتها  ومت��دي��د 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ق���وي���ة وف������رت لها 
وفق  التميز  اأ�صباب  كافة  ال��دول��ة 
والعمل   .. العاملية  املعايري  اأرق��ى 
ل يتوقف لتظل الإم��ارات القدوة 
واخليار   .. بالإن�صان  الهتمام  يف 
ال�صاعي  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ر  الأف�������ص���ل 
مقومات  ك��ل  ل��ه  ت��وف��ر  بيئة  اإىل 
ال�صمو  �صاحب  واطلع  النجاح". 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ت��ف��ا���ص��ي��ل م�����ص��اري��ع الطرق  ع��ل��ى 
ال����ت����ي مت الن����ت����ه����اء م���ن���ه���ا وف���ق 
�صمانا  العاملية  املوا�صفات  اأف�صل 
م�صتخدميها،  وراح�����ة  ل�����ص��الم��ة 
كما تفقد �صموه جانبا من الطرق 
ال���ت���ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا مب���ا ل��ه��ا من 

حياة املواطنني، ويلبي تطلعاتهم 
واحتياجاتهم.

- حم���اور ث��الث��ة. ومي��ث��ل طريق 
ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د املحور 
الأول �صمن اأحدث اإ�صافة ل�صبكة 
وهو  ال��دول��ة،  الطرق احليوية يف 
ال�صيخ  ل��ط��ري��ق  ام����ت����دادا  مي��ث��ل 
خليفة /E84/ املوؤدي اإىل اإمارة 
تقاطع  م����ن  ومي����ت����د  ال����ف����ج����رية 
طريق  م��ع  خليفة  ال�صيخ  ط��ري��ق 
 /E102  / – ك��ل��ب��اء  ال�����ص��ارق��ة 
مرورا مبنطقتي مليحة ومن ثم 
املدام يف اإمارة ال�صارقة، انتهاء اإىل 
منطقة ال�صويب يف اإمارة اأبوظبي 
وميتد  ك���ي���ل���وم���رتا   52 ب���ط���ول 
امل��ح��ور ب��ات�����ص��اع ث���الث ح����ارات يف 
ت�صميمية  وب�����ص��رع��ة  اجت�����اه  ك���ل 
وي�صمل  ك�����م/������ص�����اع�����ة.   140
تقاطعات  ث��الث��ة  اإن�����ص��اء  الطريق 
رئ��ي�����ص��ي��ة م���ع ط���ري���ق ال�����ص��ارق��ة-

اأخ��ي ال�صيخ  " بقيادة  اآل مكتوم : 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د وم��ت��اب��ع��ة اأخي 
وبت�صافر  زايد  بن  حممد  ال�صيخ 
الحتادية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ج��ه��ود 
واملحلية .. توا�صل دولة الإمارات 
ال�صتعداد للخم�صني عاما املقبلة 
املواطن  ت��خ��دم  نوعية  مب�صاريع 
الكبرية  ال���ط���م���وح���ات  وت����دع����م 
للوطن وتهيء ملراحل جديدة من 
واأثنى  املجالت".  كافة  يف  النمو 
�صموه على اجلهود احلثيثة التي 
تقوم بها كافة الأجهزة املعنية يف 
م�صارات  خمتلف  �صمن  ال��دول��ة، 
اأثرها  ي���ع���ود  وال���ت���ي  ال���ت���ط���وي���ر، 
ع��ل��ى جم��م��ل م�صرية  ب���الإي���ج���اب 
ربوع  �صتى  يف  امل�صتدامة  التنمية 
" راحة   : .. وق��ال �صموه  ال��دول��ة 
النا�ش هدف تت�صافر يف حتقيقه 
واملحلية  الحت������ادي������ة  اجل�����ه�����ود 
لرت�صيخ  ي���ت�������ص���ارع  وال���ع���م���ل   ..

الأ�صا�صية  ال���رك���ي���زة  اأن���ه���ا  م��ن��ه��ا 
الدولة،  التنمية يف  لدفع م�صرية 
موؤكدا اأن البنية التحتية يف دولة 
البنى  اأف�����ص��ل  الإم�����ارات تعد م��ن 
ال��ت��ح��ت��ي��ة واأك���رثه���ا ت���ط���ورا، واأن 
املقام  ت���اأت���ي يف  امل�����ص��روع��ات  ه���ذه 
املواطنني  خ��دم��ة  ب��ه��دف  الأول 
رفاهيتهم،  ع���ل���ى  وامل����ح����اف����ظ����ة 
واإميانا منا باأن املواطن هو اأ�صا�ش 
تقدم الوطن وازدهاره يف خمتلف 
ال�صيخ  �صمو  واأع����رب  املجالت". 
م��ن�����ص��ور ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان عن 
���ص��ك��ره وت��ق��دي��ره جل��ه��ود "جلنة 
�صاحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 
تقوم  مل��ا  الدولة"،  رئي�ش  ال�صمو 
تنفيذ  يف  م�����ص��ه��ود  دور  م���ن  ب���ه 
ومتابعة توجيهات �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
مبا  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�ش 
ي�صمن تنفيذ امل�صروعات، وي�صهل 

الوقت  عن�صري  اخت�صار  يف  اأث��ر 
ال�صهل  للتنقل  تي�صريا  وامل�صافة 
املختلفة،  ال����دول����ة  ج��ن��ب��ات  ب���ني 
ف�صال عن اأثرها يف دعم منظومة 
وت�صهيل  اللوج�صتية  اخل��دم��ات 
وكذلك  والب�صائع  النقل  حركة 
ومبا  الداخلية  ال�صياحة  ت�صجيع 
امل�صتدامة.  التنمية  اأهداف  يدعم 
التقاط  مت  ال����زي����ارة  خ���ت���ام  ويف 
ال�صور التذكارية ل�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
مع فريق العمل الذي توىل مهمة 
 - اجلديدة.  الطرق  �صبكة  تنفيذ 

اأعلى معايري اجلودة.
ال�صيخ من�صور بن  اأكد �صمو  وقد 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
اأن  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
ياأتي �صمن  امل�صروع احليوي  هذا 
امل�صروعات  م����ن  ك���ب���رية  ح���زم���ة 
بتوجيهات كرمية من  تنفذ  التي 

•• دبي-وام

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
اأن  اهلل"،  "رعاه  دب������ي  ح����اك����م 
ال��ت��ي ت�صهدها  ال��ك��ربى  امل�����ص��اري��ع 
املجالت  كافة  الإم����ارات يف  دول��ة 
التحتية  البنية  جمال  يف  ل�صيما 
ه��دف��ه��ا خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وتوفري 
اأف�������ص���ل ال��ب��ي��ئ��ات ال���داع���م���ة لكل 
ال�صواء،  على  وموؤ�ص�صاته  اأف���راده 
عالوة على ما متثله تلك امل�صاريع 
ف��ر���ش جديدة  فتح  قيمة يف  م��ن 
تتيحه  وما  اخلا�ش  القطاع  اأم��ام 
لال�صتثمار  متنوعة  م�صارات  من 
مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى جممل 
احل���رك���ة الق��ت�����ص��ادي��ة وم����ن ثم 

بالنفع على الوطن واملواطن. 
ج�������اء ذل�������ك مب���ن���ا����ص���ب���ة اف���ت���ت���اح 
الطرق  ���ص��ب��ك��ة  م�����ص��اري��ع  ���ص��م��وه 
النتهاء  مت  التي  الإ�صرتاتيجية 
بتوجيهات  م��وؤخ��را  تنفيذها  م��ن 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�صاحب  ومبتابعة  اهلل"،  "حفظه 
اآل  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
وبا�صتثمارات قدرها 1.95 مليار 
درهم بهدف تعزيز �صبكة الطرق 
واخت�صار  ال���دول���ة،  اإم������ارات  ب��ني 
مناطقها  خم��ت��ل��ف  ب���ني  امل�����ص��اف��ة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، وت���ق���ل���ي�������ش ال���وق���ت 
امل�صتغرق يف التنقل فيما بينها، يف 
احليوية  التنموية  امل�صاريع  اإط��ار 
التي تتوىل اإجنازها جلنة متابعة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م���ب���ادرات  تنفيذ 
احتياجات  لتلبية  الدولة،  رئي�ش 
املواطنني وتوفري اأعلى م�صتويات 
الراحة لهم، وذلك بح�صور �صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير 
�صوؤون الرئا�صة ومعايل �صهيل بن 
حممد فرج فار�ش املزروعي وزير 
وعدد  التحتية،  والبنية  الطاقة 
املهند�صني  وك��ب��ار  امل�صوؤولني  م��ن 
امل�صاركة  ال��ع��م��ل  ف����رق  وق����ي����ادات 
التي  ال��ط��رق  م�����ص��اري��ع  تنفيذ  يف 
�صاحب  وا���ص��ت��م��ع  اف��ت��ت��اح��ه��ا.  مت 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
ال�صيخ  �صمو  جانبه  واإىل  مكتوم، 
اإىل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور 
���ص��رح م��ن ���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش علي 
امل�صاريع  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي، 
ال�صوؤون  وزارة  يف  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة 
الطرق  م�صاريع  ح��ول  ال��رئ��ا���ص��ة، 
تنفيذها  ج����رى  ال���ت���ي  احل���ي���وي���ة 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  مبتابعة 
واأ���ص��رف��ت وزارة  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
تنفيذها  ع��ل��ى  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون 
م���ع وزارة  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 
و�صركة  التحتية  والبنية  الطاقة 
وت�صم  والكهرباء،  للماء  الحت��اد 
وتقاطعات  وط��رق  م�صارات  �صبكة 
وج�صور يف ثالثة حماور رئي�صية 
ال�صيخ خليفة بن  ت�صمل : طريق 
زايد وطريق الوطن وطريق حتا 
دبي، وباأطوال اإجمالية ت�صل اإىل 
�صاحب  وق���ال  كيلومرتا.   112
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 

وطريق  دبي–حتا  وطريق  كلباء 
ال�صويب–الذيد يف منطقة املدام 
اإ�صافة اإىل �صبعة تقاطعات ج�صور 
مرورية  ح��رك��ة  ل��ت��وف��ري  ع��ل��وي��ة 
حرة يف جميع الجتاهات وتهيئة 
القائمة  للطرق  مداخل وخم��ارج 
امل�صار اجلديد خلدمة  على طول 
وامل�صاريع  العمرانية  التجمعات 
امل��ن��ت�����ص��رة ع��ل��ى جانبي  ال��زراع��ي��ة 

الطريق.
والذي  الوطن"،  "طريق  وي��وف��ر 
�صمن  ال�����ث�����اين  امل�����ح�����ور  مي����ث����ل 
م�����ص��اري��ع ال��ط��رق اجل��دي��دة التي 
مت افتتاحها، ربطا مبا�صرا بطول 
42 كيلومرتا و�صرعة ت�صميمية 
 3 اإىل  ويت�صع  �صاعة،  كم/   120
يربط  اإذ  اجت�����اه،  ك���ل  يف  ح�����ارات 
ح��ت��ا، مرورا  امل��ح��ور منطقة  ه��ذا 
اإم��������ارة  مب���ن���ط���ق���ة م�������ص���ف���وت يف 
وجبال  املنيعي  ومنطقة  عجمان 
وادي القور يف اإمارة راأ�ش اخليمة، 
ومن ثم يتقاطع مع املحور الأول 
ال�صيخ  امتداد طريق  الذي ميثل 
مليحه  مبنطقة  زاي��د  بن  خليفة 

يف اإمارة ال�صارقة.
ويتاألف هذا الطريق من جزاأين، 
م�صار  ت���ع���دي���ل  الأول  ي��ت�����ص��م��ن 
ورف������ع ك����ف����اءة ال���ط���ري���ق احل����ايل 
وطريق  حتا  منطقة  بني  الرابط 
ال�صارقة - كلباء E102 لي�صبح 
ث���الث ح����ارات يف ك��ل اجت���اه بدل 
م��ن ح��ارت��ني وب��ط��ول ق����دره 18 
الثاين  اجل����زء  اأم����ا   .. ك��ي��ل��وم��رتا 
م�������ص���ار جديد  اإن���������ص����اء  ف��ي�����ص��م��ل 
وبطول  الأول  للطريق  ك��ام��ت��داد 
املناطق  يف  ومي��ر  كيلومرتا   24
يف  ال��ق��ور  وادي  /ج��ب��ال  اجلبلية 
اإمارة راأ�ش اخليمة ليلتقي باملحور 
ال�صيخ خليفة  "طريق  الأول وهو 

بن زايد" يف منطقة مليحة.
ال��ث��ال��ث تطوير  امل���ح���ور  وي�����ص��م��ل 
دبي-حتا  ط���ري���ق  ك����ف����اءة  ورف������ع 
احلايل بني منطقتي نزوى واملدام 
وبواقع  ال�����ص��ارق��ة  اإم������ارة  ���ص��م��ن 
ثالث حارات يف كل اجتاه بدل من 
حارتني وب�صرعة ت�صميمية 120 
هذا  ط���ول  يبلغ  فيما  ���ص��اع��ة،  ك��م 
امل�صار 18 كيلومرتا .. ويت�صمن 
يف  للمركبات  علوي  معرب  اإن�صاء 
منطقة املدام وج�صرين فوق دوار 
املدام. كما ي�صمل امل�صروع تطوير 
املعرب ال�صفلي احلايل امل��وؤدي اإىل 
منطقة نزوى واإن�صاء اأربعة ج�صور 
فيما  امل�����دام،  منطقة  يف  للم�صاة 
ال�صالمة  امل��ح��ور م��ن  ي��ع��زز ه���ذا 
كبرية  ان�صيابية  ويحقق  املرورية 

حلركة املركبات على الطريق.
اجلديدة  الطرق  �صبكة  و�صتخدم 
بني  وال��زم��ن  امل�صافة  اخت�صار  يف 
املحور  ي�����ص��ه��م  ح���ي���ث  امل����ن����اط����ق، 
الثاين مع قطاع من املحور الأول 
يف اخت�صار امل�صافة بني دوار املدام 
ومنطقة حتا من 115 كيلومرتا 
اإىل 95 كيلومرتا مما يقلل زمن 
الرحلة بواقع 30 دقيقة .. فيما 
اخت�صار  يف  الأول  املحور  �صي�صهم 
ال�صويب  م��ن��ط��ق��ة  ب���ني  امل�����ص��اف��ة 
 115 ال����ف����ج����رية م�����ن  واإم�����������ارة 
كيلومرتا اإىل 93 كيلومرتا مما 
 15 ب��واق��ع  الرحلة  زم��ن  �صيقلل 

دقيقة.

�لإح�شان �خلريية توزع ك�شوة �لعيد على �لأيتام
•• عجمان-وام

الأ�صر  الأ���ص��ح��ى على  ك�صوة عيد  ت��وزي��ع  اخل��ريي��ة  الإح�����ص��ان  ب���داأت جمعية 
را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  بالتعاون مع  وذل��ك  قبلها  املكفولني من  والأيتام 
املبادرات  �صل�صلة  �صمن  ذلك  ياأتي  والإن�صانية  اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل 
وامل�صاريع التي تتبناها اجلمعية لتمكني الأيتام ودعم الأ�صر املتعففة بهدف 
تقدمي العون وامل�صاعدة لالأ�صر املحتاجة داخل الدولة وخا�صة يف منا�صبات 
الرئي�صي  اخلريية  الإح�صان  جمعية  فرع  من  كال  التوزيع  و�صمل  الأع��ي��اد. 
اإدخال  ب��ه��دف  وذل���ك  اخليمة  وراأ����ش  الفجرية  ب��اإم��ارت��ي  واأف��رع��ه��ا  بعجمان 
البهجة وال�صرور على اأكرب عدد من الأ�صر والأيتام. وثمنت جمعية الإح�صان 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  ج��ه��ود  اخل��ريي��ة 
ت�صتهدف  التي  وم�صاريعها  اجلمعية  مل��ب��ادرات  امل�صتمر  ودعمها  والإن�صانية 

الأ�صر املتعففة والأيتام لتلبية احتياجاتهم ورفع املعاناة عن كاهل ذويهم.

�ل�شحة تقدم 34,536 جرعة 
من لقاح كوفيد- 19

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 34،536 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اليوم 15،968،660 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�صخ�ش.  100 لكل  جرعة   161.46
و�صعياً  كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
للو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ش كوفيد19- .

تت�شافر يف حتقيقه �جلهود �لحتادية و�ملحلية .. و�لعمل يت�شارع لرت�شيخ دعائم �لتنمية �مل�شتد�مة هدف  �لنا�ش  •  ر�حة 
�لهتمام بالإن�شان .. و�خليار �لأف�شل للم�شتثمر �ل�شاعي �إىل بيئة توفر له كل مقومات �لنجاح يف  �لقدوة  �لإمار�ت  لتظل  يتوقف  ل  • �لعمل 

�لبنية �لتحتية على ر�أ�ش �أولوياتها وخططها �لإ�شرت�تيجية تطوير  ت�شع  �لر�شيدة  �لقيادة  ز�يد:  بن  • من�شور 
يف دولة �لإمار�ت من �أف�شل �لبنى �لتحتية و�أكرثها تطور� .. مع �للتز�م باأعلى معايري �جلودة �لفنية و�لهند�شية �لتحتية  • �لبنية 

�إىل �شبكة �لطرق �حليوية يف �لدولة باإجمايل �أطو�ل 112 كيلومرت� ��شرت�تيجية  حماور  ثالثة  • �إ�شافة 
وزمن �لتنقل بني مناطق �لدولة �ملختلفة �مل�شافة  تخت�شر  ودبي-حتا  و�لوطن  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  • طرق: 

�لبيئة �ل�شتثمارية وتعزز �لتنمية �مل�شتد�مة بتي�شري حركة �لنقل و�لب�شائع وت�شجيع �ل�شياحة �لد�خلية تدعم  �جلديدة  �لطرق  • �شبكة 
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اأخبـار الإمـارات
�إجازة عيد �لأ�شحى لدو�ئر حكومة دبي من 19 �إىل 22 يوليو

•• دبي-وام

اأعلنت دائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي اأن اإجازة وقفة عرفة وعيد الأ�صحى املبارك لدوائر حكومة دبي �صتبداأ 
اعتباراً من 9 ذي احلجة املوافق الإثنني 19 يوليو اجلاري ولغاية 12 ذي احلجة 1442هجرية املوافق اخلمي�ش 

.2021 يوليو   25 الأحد  يوم  الر�صمي  الدوام  ي�صتاأنف  اأن  على  يوليو   22
اآل نهيان رئي�ش  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  اإىل مقام �صاحب  التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�صمى  الدائرة  ورفعت 
الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�صلحة واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�ش الأعلى حكام الإمارات، واإىل �صعب دولة الإمارات واملقيمني على 
اأر�صها، واإىل الأمتني العربية والإ�صالمية، مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك، �صائلة اهلل العلي القدير اأن يعيده على 

اجلميع بال�صحة والعافية والأمن والأمان.

�جتماعية �ل�شارقة تطلق فرحة عيد لإ�شعاد �لأطفال
•• ال�شارقة - وام

الن�صخة  ال�صارقة  يف  الجتماعية  اخلدمات  دائرة  اأطلقت 
اإىل توفري  التي تهدف  الثامنة من مبادرتها فرحة عيد 
2400 طفل على  هدايا عيد الأ�صحى املبارك ملا يقارب 

م�صتوى الإمارة.
واأو�صحت ح�صة احلمادي مدير اإدارة التالحم املجتمعي 
املبادرة  ا�صتمرارية  ارتاأت  الجتماعية  دائرة اخلدمات  اأن 
ا�صتقطاب  ن��ظ��را لأه��م��ي��ت��ه��ا ومت  ال���ظ���روف  ه���ذه  يف ظ��ل 
بالإجراءات  الل��ت��زام  م��ع  متا�صيا  اف��رتا���ص��ي��اً  امل�صاهمات 
اإىل  للم�صتفيدين  واإي�صالها  الهدايا  و�صراء  الح��رتازي��ة 

منازلهم.
من  واح���دة  عيد" ه��ي  "فرحة  اأن  اإىل  احل��م��ادي  ولفتت 
مدار  على  تنفذها  التي  املجتمعية  امل�صاريع  من  �صل�صلة 
اإ�صعاد  ت�صاهم يف  التي  املجتمعية  امل�صوؤولية  اإطار  العام يف 
الأف�����راد، ت��ع��زي��زاً مل��ب��ادئ ال��رتاح��م وال��ت��وا���ص��ل ب��ني اأفراد 

املجتمع لالرتقاء بالعمل الجتماعي.
امل�صاهمة لدعم وم�صاندة  املوؤ�ص�صات والأف��راد  ودعت كافة 
الأطفال  ب��اإ���ص��ع��اد  ت��ت��ك��ف��ل  ال��ت��ي  عيد"  "فرحة  م���ب���ادرة 
ب��ه��داي��ا وم��الب�����ش ل��ع��ي��د الأ���ص��ح��ى امل���ب���ارك ح��ي��ث تتلقى 
الدخول  بعد" من خالل خالل  "عن  امل�صاهمات  الدائرة 
https://sssd.shj.ae/ الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  اإىل 

يت�صمن  ال���ذي   community-initiative/1
الن�صية  الر�صائل  عرب  امل�صاهمات  لإي��داع  متنوعة  و�صائل 
�صاخناً  ال��دائ��رة خطاً  اأتاحت  "دو" كما  "ات�صالت" اأو  يف 
ل��ل��ت��وا���ص��ل وا���ص��ت��ق��ب��ال ال���ص��ت��ف�����ص��ارات م��ن خ���الل الرقم 

.0568537304
دع������م  يف  امل���������������ص�������ارك�������ة  ي������ت������م  اأن���������������ه  اإىل  ول������ف������ت������ت 
امل����������ب����������ادرة ع��������رب احل�������������ص������اب امل�������������ص������ريف ل������ل������دائ������رة، 
AE550410000011200248005، كما تتيح 
"عيد"  اإر�صال كلمة  5 دراه��م من خالل  ب�  امل�صاهمة  اآلية 
على الرقم 4212، وب� 50 درهما على الرقم 5144 وب� 

.5145 الرقم  على  درهم   200

حممد بن ر��شد يلتقي حممد بن ز�يد ويبحثان عدد� من �ملو�شوعات �ملتعلقة بخدمة �لوطن و �ملو�طن
•• دبي -وام:

 التقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ش  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" اأخاه �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�صلحة م�صاء اأم�ش 

يف ا�صرتاحة املرموم بدبي.
وتبادل �صموهما احلديث حول عدد 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بخدمة  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 
الدولة  وامل���واط���ن وج��ه��ود  ال��وط��ن 
م��ق��وم��ات احلياة  اأف�����ص��ل  ل��ت��وف��ري 
يف  واملقيمني  للمواطنني  الكرمية 
بتوجيهات  الإم���ارات  رب��وع  خمتلف 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 
اهلل" وما يتم تنفيذه يف هذا الإطار 
م���ن م�����ص��اري��ع ك����ربى ت��وا���ص��ل بها 
يف  عامليا  تناف�صيتها  تعزيز  ال��دول��ة 

بن  ال�صيخ مكتوم  �صمو  و  دب��ي  عهد 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ص��د 
حاكم دبي و �صمو ال�صيخ من�صور بن 

والتقدم  ال��ري��ادة  مقومات  وير�صخ 
والزده�������ار ل���دول���ة الإم�������ارات وفق 
املمار�صات  واأف�����ص��ل  امل��ع��اي��ري  اأرق����ى 

املدين  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  رئي�ش 
رئي�ش جمموعة طريان المارات و 
بن  بن حممد  ال�صيخ حمدان  �صمو 

�صتى املجالت مبا يعود بالنفع على 
امل��ج��ت��م��ع وي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات اأف�����راده، 
امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  ويدعم 

نائب رئي�ش جمل�ش  اآل نهيان  زايد 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة و �صمو 
مكتوم  ال  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ 

العاملية.
ح�صر اللقاء .. �صمو ال�صيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل  بن حممد بن را�صد 

ال�صيخ حممد بن  و  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�ش  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد 

جمل�ش اإدارة مطارات اأبوظبي.

مبادرة »من �أطفال �لإمار�ت �إىل �أطفال �لعامل« حتقق �أهد�فها 
•• اأبوظبي-وام

اأط����ف����ال  "من  م�����ب�����ادرة  ح���ق���ق���ت 
الإمارات اإىل اأطفال العامل" التي 
اأطلقتها موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية 
بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر 
الإم���ارات���ي اأه��داف��ه��ا، مم��ا يعك�ش 
ح�صلت  اللذين  والرعاية  الدعم 
فتح  خ���الل  م��ن  احل��م��ل��ة  عليهما 
املجال وا�صعاً اأمام الأطفال للتربع 
بالهدايا والألعاب عرب 17 موقعاً 
كل  يف  الأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
والظفرة،  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  م��ن 
وامل����ه����داة م���ن اأط����ف����ال الإم�������ارات 
العامل،  ح��ول  الأط��ف��ال  اآلف  اإىل 
اإج���م���ايل ع���دد الهدايا  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
عالية  ج��ودة  ذات  هدية   8642
م���ع م����راع����اة ج��م��ي��ع الإج��������راءات 
وال��وق��ائ��ي��ة اخلا�صة  الح���رتازي���ة 
بالتعقيم ال�صامل للمحافظة على 
املبادرة  ج���اءت  اجل��م��ي��ع.  ���ص��الم��ة 
تفاعاًل و�صدى كبرياً  التي لقت 
قيم  تر�صيخ  ب��ه��دف  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
امل�صاركة  وحب  والت�صامح  العطاء 
الإم����ارات،  الأط��ف��ال يف  يف نفو�ش 
الأطفال  من  �صعيد  جيل  وتن�صئة 
ب�صكل  امل�صاهمة  ميكنهم  ال��ذي��ن 
وجمتمعياً  اأ�صرياً  وفاعل  اإيجابي 
م�صاركة  ع��ل��ى  ت�����ص��ج��ي��ع��ه��م  ع���رب 

جناح  اإن  الإم������ارات������ي،  الأح����م����ر 
ال��ت��ج��اوب القوي  ي���وؤك���د  امل���ب���ادرة 
ال��ذي اأب���داه اأط��ف��ال الإم����ارات مع 
الأطفال  يعي�صها  ال��ت��ي  الأو���ص��اع 
واإي�صال  العامل،  املحرومون حول 
اإىل  الإن�صانية  ور�صالتهم  �صوتهم 
اأق��ران��ه��م ال��ذي��ن ���ص��اءت ظروفهم 
ه�صة  ���ص��اح��ات  يف  ي���ت���واج���دوا  اأن 
اأن  " ي�صرنا  واأ�صاف  وم�صطربة. 
كنا جزءاً من هذه املبادرة النوعية، 
واأحد ال�صركاء ال�صرتاتيجيني يف 
تنفيذها وحتقيق اأهدافها النبيلة 
اأنها  خا�صة  اخل��رية،  ومقا�صدها 
جت�����ص��د روؤي������ة وت���وج���ي���ه���ات �صمو 
ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
بناء  ال��ه��ي��ئ��ة، يف جم����ال  رئ��ي�����ش 
الدولة  موؤ�ص�صات  م��ع  ال�صراكات 
ال���ت���ع���اون معها  ك���اف���ة، وت��ن�����ص��ي��ق 
على  ال��رائ��د  ال��دول��ة  دور  لتعزيز 
الدولية".  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال�����ص��اح��ة 
امل��ب��ادرة عززت  اأن  الفالحي  واأك��د 
الإمارات"  "اأم  الذي تتبناه  النهج 
حول  الطفولة  اأو���ص��اع  لتح�صني 
ال����ع����امل، واله���ت���م���ام ب��ه��م ودع���م 
الت�صامن معهم، خا�صة  جمالت 
اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ع��ي�����ص��ون ظروف 
اأو�صاعهم  ب�صبب  طبيعية  غ��ري 
املبادرة  اأن  م�صيفاً  ال�صتثنائية، 

التنمية  موؤ�ص�صة  ر�صدتها  ال��ت��ي 
الأ������ص�����ري�����ة وك�����ان�����ت حم�����ل فخر 
واع��ت��زاز ب��الأط��ف��ال ال��ذي��ن اأثبتوا 
ت�صرفهم  وح�����ص��ن  وع��ي��ه��م  م���دى 
ن��ظ��رائ��ه��م، م�صرياً  ال��ن��ب��ي��ل جت���اه 
لأهدافها  احلملة  جت���اوز  اأن  اإىل 
يربهن على ثقة املجتمع يف خطط 
املوؤ�ص�صة وم�صاريعها ووعيهم التام 
تهدف  م��ب��ادرات  م��ن  تقدمه  مب��ا 

لدعم املجتمع والنهو�ش به.
م������رمي حممد  �����ص����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
موؤ�ص�صة  ع����ام  م���دي���ر  ال��رم��ي��ث��ي 
م��ب��ادرة من  اإن  الأ���ص��ري��ة  التنمية 
اأط���ف���ال  اإىل  الإم����������ارات  اأط����ف����ال 
اأ�صرة  ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف  العامل"، 
متما�صك  وجم����ت����م����ع  واع������ي������ة 
بهويته  م��ع��ت��ز  واٍع  ج��ي��ٍل  واإع�����داد 
ال���وط���ن���ي���ة ومت���ك���ني الأ������ص�����ر من 
لالأبناء  والأم���ان  ال�صعادة  توفري 
العمرية  م���راح���ل���ه���م  مب��خ��ت��ل��ف 
يف  والعطاء  اخلري  ثقافة  وتر�صخ 
نفو�ش الأطفال، من خالل تكوين 
مبادئهم  وت��ن��م��ي��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ت��ه��م 
وق��ي��م ال��ع��ط��اء يف داخ��ل��ه��م حتى 
ي�صبحوا اأع�صاًء نافعني لأنف�صهم 
اأ�صا�ش  باعتبارهم  وجمتمعاتهم 

امل�صتقبل وقادته.
املبادرة  اأن هذه  واأ�صافت �صعادتها 
ا�صتثمار لطاقات الأطفال واأوقات 

ال��ه��داي��ا م��ع الأط��ف��ال م��ن جميع 
املوؤ�ص�صات  وحتفيز  العامل،  اأنحاء 
احلكومية  وغ������ري  احل���ك���وم���ي���ة 
العمل  على  ال�صغرية  وال�صركات 
اأج��ل الأط��ف��ال. وثمن معايل  من 
جمل�ش  رئي�ش  الكعبي  �صامل  علي 
الأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء 
جهود القائمني على هذه املبادرة، 
توجيهات  ب��ف�����ص��ل  ج�����اءت  ال���ت���ي 
�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  رئ��ي�����ص��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�ش  رئي�صة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ص���ة الأع���ل���ى 
مل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ص���ري���ة "اأم 
م�صوؤولية  ت��ويل  التي  الإمارات"، 
امل�صتوى  على  بالأطفال  الهتمام 
ق�صوى،  اأول��وي��ة  وال��ع��امل��ي  املحلي 
لإمي��ان��ه��ا ال��را���ص��خ اأن���ه���م ال���رثوة 
احلقيقية لأوطانهم وركيزة تقدم 

الدول وال�صعوب وتطورها.
جنحت  امل��ب��ادرة  اإن  معاليه  وق���ال 
وتفاعل  اجل��ه��ود  ت��ك��ات��ف  بف�صل 
ب�����ص��ك��ل ملحوظ،  م��ع��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع 
ت��خ��اط��ب الأط���ف���ال الذين  لأن��ه��ا 
ل��ب��وا ال��ن��داء ق���وًل وف��ع��اًل، وذلك 
والأمهات  الآب���اء  ت�صجيع  بف�صل 
ع��ل��ى ع��م��ل اخل���ري وت����رك ب�صمة 
وهذا  اأبنائهم،  نفو�ش  يف  اإيجابية 
التقارير  م���ن  وا����ص���ح���اً  ب����دا  م���ا 

لهم  مفيد  هو  مبا  لديهم  الفراغ 
ووطنهم،  وجمتمعهم  ولأ���ص��ره��م 
والنتماء  ال������ولء  ق��ي��م  وغ���ر����ش 
وح��������ب اخل��������ري والإح�������������ص������ان يف 
نفو�صهم وحتفيزهم على امل�صاركة 
تتيح  التي  التطوعية  الأعمال  يف 
لنظرائهم  ال���ع���ون  ي���د  م���د  ل��ه��م 
العامل،  ح����ول  اح��ت��ي��اج��اً  الأك�����رث 
الأطفال  م�صاركة  اأن  على  موؤكدة 
يف ال��رتوي��ج ل��ل��م��ب��ادرة ل��ع��ب دوراً 

مهماً يف اإجناحها.
املبادرة  ه��ذه  اأن  الرميثي  واأك���دت 
واإن�صانية  ت�صامنية  ر���ص��ال��ة  تعد 
ق��وي��ة م��ن اأط���ف���ال الإم������ارات اإىل 
البهجة  ال��ع��امل لإدخ�����ال  اأط���ف���ال 
الأ�صر،  اآلف  نفو�ش  يف  وال�����ص��رور 
مما ترك اأثراً اجتماعياً طيباً يعزز 
القيم ال�صامية واملبادئ النبيلة يف 
ال��ع��ط��اء وال��ب��ذل وامل��ح��ب��ة لإ�صعاد 
غ��ريه��م مم��ن ���ص��اءت الأق�����دار اأن 
م��ا���ص��ة لأب�صط  ي��ك��ون��وا يف ح��اج��ة 
ر�صالة  ت��ك��م��ن  وه��ن��ا  ح��ق��وق��ه��م.. 
وتوجهات  ال�����ص��ام��ي��ة  الإم���������ارات 
ق��ادت��ه��ا ال��ر���ص��ي��دة ال���ه���ادف���ة اإىل 
ال���ت���ع���اي�������ش وال�����رتاح�����م وم�����د يد 
دون  مكان  اأي  يف  للجميع  ال��ع��ون 
�صعادة  ق��ال  جانبه  م��ن  ا�صتثناء. 
الفالحي  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور 
الأم��������ني ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل 

ا�صتجابة  بالهدايا  التربع  فر�صة 
الأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  لنداء 
ال����ذي ت��زام��ن م��ع ���ص��ه��ر رم�صان 
املبارك، موؤكدة على اأنها انتهجت 
ال��ق��ومي يف حثها  اأ���ص��رته��ا  �صلوك 
املعاين  يعك�ش  ال��ذي  العطاء  على 
التي  الإن�����ص��ان��ي��ة  للقيم  ال�صامية 
الإماراتي،  املجتمع  يف  تر�صخت 
�صخ�صيتها  ع��ل��ى  انعك�ش  وال����ذي 
بعد  اأن تثبت يوماً  حتى ت�صتطيع 
هذه  مل��ث��ل  ا�صتجابتها  م���دى  ي���وم 
الفرحة  ت���دخ���ل  ال���ت���ي  امل����ب����ادرات 
على الأطفال حول العامل خا�صة 
ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ي��ع��ان��ون ف��ي��ه��ا من 

اأب�صط حقوقهم يف اللعب".

اخلدمات  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  تعترب 
املحرومني  ل���الأط���ف���ال  امل���وج���ه���ة 
داخل خميمات اللجوء وخارجها، 
م�����ص��ي��داً ب���ال���ت���ع���اون ال���ق���ائ���م بني 
التنمية  موؤ�ص�صة  الأحمر  الهالل 
الإن�صانية  امل��ج��الت  يف  الأ���ص��ري��ة 
املوؤ�ص�صة  اأن  خا�صة  واملجتمعية، 
لدعم  ا�صرتاتيجياً  �صريكاً  تعترب 

م�صرية الهيئة حملياً وخارجياً.
وت���ف���اع���ل ال���ع���دي���د م���ن الأط���ف���ال 
الإماراتيني واملقيمني مع املبادرة. 
فالح  بنت  م��رمي  ال�صيخة  وقالت 
" اإن  ق��ائ��ل��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الإم������ارات  اأط���ف���ال  "من  م���ب���ادرة 
لها  اأت��اح��ت  العامل"  اأط��ف��ال  اإىل 

بن  نهيان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  وق���ال 
علمُت  "حينما  ن��ه��ي��ان..  اآل  زاي���د 
مببادرة "من اأطفال الإمارات اإىل 
اأطفال العامل"، ازدادت رغبتي يف 
امل�صاركة ور�صم الب�صمة على وجوه 
الأطفال الأكرث احتياجاً ملثل هذه 
ال�صعادة  اأن  وا�صت�صعرُت  الهدايا، 
اإل  تتحقق  ول  ب��امل�����ص��ارك��ة  ت��ك��رُب 
ب��اإ���ص��ع��اد الآخ���ري���ن، وال����ذي يزرع 
ي��ق��ط��ف��ه��ا وي��ج��ن��ي ثمار  وروده������ا 
الآباء  غر�صه، وهذا ما زرعه فينا 
املناهج  عليه  وح��ث��ت��ن��ا  والأم���ه���ات 
الدرا�صية، التي علمتنا اأن الطفل 
تده�صه الألعاب والأ�صياء اجلديدة 

وتفرحه".

حملة 100 مليون وجبة توزع 6.4 مليون وجبة لالجئني يف بنغالدي�ش  
•• دبي- وام

اأجنزت "حملة 100 مليون وجبة، الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام يف 30 
6.4 مليون وجبة ب�صيغة ق�صائم متوينية  دولة و4 ق��ارات، توزيع ما يعادل 
على  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  م��ع  بال�صراكة  ف��وري��ة، 
لجئي الروهينجا يف بنغالدي�ش، لتقدمي الدعم الغذائي املبا�صر لهم، �صمن 
جهود احلملة ملد يد العون للمحتاجني يف املجتمعات الأق��ل دخال يف الدول 

التي ت�صملها يف العامل العربي واآ�صيا واإفريقيا واأوروبا واأمريكا الالتينية.
وجرت علميات توزيع الق�صائم الإلكرتونية يف خميمات الالجئني الروهينجا 
بالتن�صيق مع  وذلك  البنغال،  بازار" على خليج  "كوك�ش  املتواجدة يف مدينة 
ال�صلطات املحلية، حيث وزع برنامج الأغذية العاملي ما يعادل 6،471،540 
وجبة ب�صكل ق�صائم توؤهل امل�صتفيدين من "حملة 100 مليون وجبة" ل�صرفها 

ب�صكل فوري من خمازن املواد الغذائية واملحال والأفران يف املخيمات.
ب�صمة  مثل  الذكية  التقنيات  با�صتخدام  توزيعها  مت  التي  الق�صائم  وتكفي 

35،953 لجئ، فيما ي�صمن برنامج الأغذية العاملي و�صول  العني حوايل 
الالجئني اإىل املنتجات الطازجة من اخل�صار والفواكه والأ�صماك والدواجن 
املنتجة حمليا من خالل تعاقده مع �صل�صلة من املحال والبقالت املتوفرة داخل 

املخيمات، مبا ينعك�ش اإيجابا على فر�ش العمل واحلركة التجارية فيها.

- ال�ستخدام الأمثل للتقنيات
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  م��ب��ادرات حممد  اإدارة يف  النعيمي، مدير  ���ص��ارة  وق��ال��ت 
العاملية: "تعاون حملة 100 مليون وجبة مع برنامج الأغذية العاملي التابع 
لالأمم املتحدة يف توزيع ق�صائم اإلكرتونية فورية على امل�صتفيدين من احلملة 
"ب�صمة  مثل  نوعية  ذكية  لتقنيات  الأم��ث��ل  ال�صتخدام  حقق  بنجالدي�ش  يف 
للدعم  والدقيق  ال�صريع  التوزيع  ل�صمان  املتكاملة  البيانات  العني" وقواعد 

الغذائي على املحتاجني اأينما كانوا".
واأ�صافت النعيمي : " حر�ش مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، التي 
الغذائي  الدعم  لتوفري  املنطقة  يف  الأك��رب  وجبة  مليون   100 حملة  تنظم 

والإغ��اث��ي��ة، منذ  الإن�صانية  امل�صاعدات  ق��ارات �صمن حم��ور  و4  دول��ة   30 يف 
الدولية  املنظمات  مع  واإقليمية  عاملية  �صراكات  �صبكة  عقد  على  انطالقها 
واملحلية يثمر الآن بتحقيق الو�صول ال�صريع واملبا�صر للمحتاجني والالجئني 
على  ح�صولهم  و���ص��م��ان  تغطيها،  ال��ت��ي  ال����دول  ك��اف��ة  يف  املتعففة  والأ����ص���ر 

احتياجاتهم الأ�صا�صية من املواد الغذائية والتموينية." - �صراكة قيمة.
بدوره قال جميد يحيى مدير مكتب برنامج الأغذية العاملي يف دولة الإمارات 
القيمة مع  ال�صراكة  " بف�صل   : التعاون اخلليجي  واملمثل لدى دول جمل�ش 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، ا�صتطاع برنامج الأغذية العاملي 
با�صتخدام  ب��ازار  الروهينجا يف خميمات مدينة كوك�ش  موا�صلة دعم لجئي 
الق�صائم الغذائية الإلكرتونية، والتي مكنت امل�صتفيدين من �صراء احتياجاتهم 

الغذائية على مدى �صهرين " .
يعترب  وق��ت  يف  ت��اأت��ي  التي  القيمة  امل�صاهمة  لهذه  ممتنون  " نحن  واأ���ص��اف 
 ،2017 ع��ام  منذ  م�صى  وق��ت  اأي  م��ن  �صعفا  اأك���رث  الروهينجا  لج��ئ��و  فيه 
96? من  اأن  اأولوية ق�صوى حيث  ب��ازار  ي��زال الأم��ن الغذائي يف كوك�ش  ول 

ويعترب  الإن�صانية،  امل�صاعدات  على  كامل  ب�صكل  يعتمدون  الالجئني  جميع 
الو�صائل  اإح���دى  كمجتمعات  معا  وال��ع��م��ل  الأم���د  الطويلة  ال�����ص��راك��ات  ب��ن��اء 
ال�صا�صية ملحاربة اجلوع و�صوء التغذية بني الالجئني الروهينجا واملجتمعات 

امل�صيفة".
يف  املتواجدة  املتاجر  من  معتمدة  �صبكة  �صمن  الق�صائم  ه��ذه  �صرف  وميكن 
متنوعة  طازجة  اأطعمة  على  باحل�صول  للم�صتفيدين  ي�صمح  مبا  املخيمات 
توفر لهم احتياجاتهم الغذائية وت�صمن لهم �صبكة اأمان غذائي." وقال : " 
الأغذية  ا�صتطاع برنامج  التي فر�صتها جائحة كوفيد19-،  التحديات  رغم 
العاملي رفع ن�صبة امل�صاعدات بالق�صائم الإلكرتونية اإىل حوايل %100 من 
ب��ازار، ما مكنهم من اختيار الأطعمة  اأع��داد الالجئني الروهينجا يف كوك�ش 
التي تنا�صب احتياجات عائالتهم، وهناك تركيز اأ�صا�صي للربنامج هذا العام 
الالجئني  امل��ت��وف��رة، مب��ا مينح  الطازجة  الأغ��ذي��ة  تو�صيع نطاق حم��ال  وه��و 
الو�صول اإىل قائمة خيارات اأو�صع من اخل�صار والفواكه والأ�صماك والدواجن 

املنتجة حمليا." - التعاون مع برنامج الأغذية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة 

الرداء الزرق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1952099 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صرييل 

جرافيك دزاين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2722851 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/رابرت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معهد للكمبيوتر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3769155 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/متجر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اإنديجو للزهور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2942526 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/لوؤلوؤة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العني للمفرو�صات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1155616 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/املنازل  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

اخل�صراء للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4024823 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

وافيكو للمقاولت العامة وال�صيانة والنظافة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1132303 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/منجرة 

قمة ال�صموخ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1189124 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �صط العرب 

CN للمواد الزراعية   رخ�صة رقم:1124246 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عائ�صه حممد �صلطان حممد الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف �صامل �صعيد خلف �صعيد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
كنجى  ال�ص�����ادة/حممد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للملبو�صات اخلليجيه   رخ�صة رقم:1026123 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل علي عبداهلل احمد الكثريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف �صامل عبدربه مبارك احمد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية اك�صربت - 

CN �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ.م.م   رخ�صة رقم:2166873 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة خالد جمال عبيد غبا�ش املهريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف ابراهيم عبدالنور حممدطاهر الزرعوين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
العني  ال�ص�����ادة/ميدان  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للنقليات العامة   رخ�صة رقم:1543426 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبدالرحمن احمد ح�صن عبداهلل املرزوقي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�صن يو�صف �صالح احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�صخ�ش  �صركة   - وال�صجاد  للمفرو�صات  �صادات  التجاري:حمل  ال�صم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:بني يا�ش ، بني يا�ش �صرق 0.8 ال�صيدة منال عبداملجيد 
واخرين

CN 2524234 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات   2
الدارية ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/7/4 وذلك بناء على 
قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/7/11 بالرقم:2122001111 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:دينكو لنظمة تكييف الهواء ذ.م.م
قا�صم  نا�صر  ال�صيد  مبنى   0.4 غرب  ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

دروي�ش فخرو واخرين
CN 1532110 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مكتب عبداملجيد املرزوقي لتدقيق احل�صابات   2
- �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ.م.م ، كم�صفي قانوين لل�صركة 

بتاريخ:2021/5/16 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 
تاريخ  غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2121000548 

التعديل:2021/7/12
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:املنزلة لالن�صاءات ذ.م.م
خليفة  عتيق  ال�صيد  مبنى  التا�صع   9 جهام  ندو  ال�صركة:هيلي  عنوان 

عاتي حميد واخرين
CN 1529504 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/ترا�صت لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات ال�صريبية   2
، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/7/7 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/7/12 بالرقم:2150011300 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:التو�ش للمعدات الكهربائية ذ.م.م
الطموح  �صركة  0.3 مبنى  الرمي طموح  الرمي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

لال�صتثمارات ذ.م.م
CN 2785098 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/ان ايه اأ�ش حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/5/2 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150006130 
تاريخ التعديل:2021/7/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ان  كي  ال�ص�����ادة/دي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN مواد البناء ذ.م.م   رخ�صة رقم:3978770 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة علي عبا�ش عبداهلل يو�صف احلو�صني %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف جمعه النوبى فريوز القمزى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
اخلط  ال�ص�����ادة/ا�صتوديو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الخ�صر   رخ�صة رقم:1027222 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة احمد عو�ش عمر ال�صيخ علي العفيفي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حم�صن مربوك مبارك �صالح الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موج البحر لتاجري قوارب 

قد تقدموا الينا بطلب   CN النزهه   رخ�صة رقم:2450450 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عائ�صه عتيق مبارك عتيق خمي�ش %100
تعديل مدير / اإ�صافة عائ�صه عتيق مبارك عتيق خمي�ش

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صعيد حمد عزان املزروعى
تعديل مدير / حذف حممد �صعيد حمد عزان املزروعى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صركة كلري وذر ل�صناعة املجاري الهوائية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:Not Required - غري متطلب
IN 2003378 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ،   2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/6/13 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/7/11 بالرقم:2124001217 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اأخبـار الإمـارات
مقا�شب دبي تدعو متعامليها ل�شتخد�م 8 تطبيقات �لذكية لطلب �لذبائح 

•• دبي-وام

بداأت مقا�صب دبي التابعة لبلدية دبي ا�صتعداداتها ل�صتقبال عيد الأ�صحى 
املبارك ل�صمان تقدمي خدماتها وفق اأعلى املعايري واأكرثها فاعلية حيث 
دون  املوا�صي  ل�صراء  الذكية  التطبيقات  م��ن  جمموعة  م��ع  التعاون  يتم 
احلاجة حل�صور املتعامل اإىل املق�صب كما تتوفر خدمة التو�صيل للمنازل. 
ا�صراف  حت��ت  ت��ذب��ح  ال��ت��ي  ال��ذب��ائ��ح  لطلب  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  وت�صمل 
"املوا�صي"  وتطبيق  "العنود"  تطبيق  تطبيقات   8 املقا�صب  يف  البلدية 
"ذبائح  وتطبيق  الفريج"  "�صباب  وتطبيق  للذبائح"  "تركي  وتطبيق 
"تندر  وتطبيق  مزارعنا"  "حالل  وتطبيق  "ذبيحتي"  وتطبيق  الدار" 

اجلمعيات  من  الأ�صاحي  طلب  ميكن  كما   Tender Meat للحوم 
الهالل  وه��ي��ئ��ة  اخل��ريي��ة  دب���ي  ال���رب وجمعية  دار  م��ث��ل جمعية  اخل��ريي��ة 
وجمعية  اخل��ريي��ة  ال�صارقة  وجمعية  اخل��ريي��ة  الع��م��ال  وهيئة  الأح��م��ر 
اإىل بنك الم��ارات للطعام. وحتر�ش مقا�صب دبي  بيت اخلري بالإ�صافة 
املتعاملني  اإ�صعاد  اإىل  التابعة لبلدية دبي على بذل كافة اجلهود الرامية 
وتقدمي خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم مع 
الأخذ بعني العتبار تقليل �صاعات النتظار وال�صرعة يف تقدمي اخلدمات 
الإج��راءات الحرتازية  املقا�صب على تطبيق كافة  اإىل حر�ش  بالإ�صافة 
التي ت�صتهدف احلفاظ على �صحة و�صالمة كافة اأفراد املجتمع حيث ياأتي 
الأول.  املقام  يف  ال�صحية  املتطلبات  مبختلف  الإم��ارة  يف  املقا�صب  التزام 

واجلدير بالذكر اأن مقا�صب دبي اأطلقت جمموعة من املبادرات الرامية 
ال�صركاء وجتار  الفئات من  املجتمع وخمتلف  اأف��راد  اإىل حتفيز وت�صجيع 
املوا�صي واملالحم وموزعي اللحوم على ا�صتخدام التطبيقات الذكية بهدف 
ال�صتفادة من مزاياها املتعددة و�صال�صة اخلدمات التي يتم تقدميها من 
خاللها بالإ�صافة اإىل توفري اأماكن جمهزة ب�صكل مثايل لتجهيز اللحوم 
النهائي  البيطري  والك�صف  املوا�صي  وذبح  البيطري  الفح�ش  اإج��راء  بعد 
متهيدا لتو�صيلها اإىل منازل املتعاملني دون احلاجة حل�صورهم ال�صخ�صي 
اإىل املقا�صب الأمر الذي ي�صهم يف تقليل عدد زوار مراكز اخلدمة وتعزيز 
مكانة اإمارة دبي يف جمال اخلدمات الذكية اإىل جانب امل�صاهمة يف الأهداف 
البيئية املتعلقة بتقليل الزدحام املروري مما يقلل من انبعاث ثاين اأك�صيد 

امل�صاهمة يف احلد من ظاهرة  الكربونية" ف�صال عن  "الب�صمة  الكربون 
الق�صاب املتجول وتعزيز معايري املحافظة على ال�صحة العامة لكافة اأفراد 
املجتمع. كما يتم تقليل عدد املتعاملني ح�صب الطاقة ال�صتيعابية داخل 
كما مت  املكان  نف�ش  املتعاملني يف  التاأكد من عدم جتمع  بهدف  املقا�صب 
و�صع معقمات يف �صالت النتظار لتطهري الأيدي عند الدخول واخلروج 
ومت تنظيم العمل بحيث يتواجد �صخ�ش واحد فقط عند ا�صتالم الذبائح 
يف حني ينتظر بقية املتعاملني يف مقاعد متباعدة بالإ�صافة اإىل التعقيم 
الدوري طوال فرتة العمل على جميع مرافق املق�صب ف�صال عن تنظيم 
دورات وحما�صرات توعوية للعاملني باملقا�صب واملراقبني لتثقيفهم وذلك 

يف اإطار احلر�ش على �صمان التوعية لديهم.

�لهالل تكرم �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لفائزة بجائزة »عون« للخدمة �ملجتمعية

�شفري غو�تيمال وقن�شل كو�شتاريكا يزور�ن بيت �حلكمة يف �ل�شارقة

•• اأبوظبي-وام

ك����رم����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  الإم���ارات���ي 
"عون"  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  احل���ا����ص���ل���ة 
دورتها  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ة 
-2020 الدرا�صي  للعام  الثامنة، 
الهيئة  نظمتها  وال��ت��ي   ،2021
امل��رئ��ي عن  الت�����ص��ال  تقنية  ع��رب 
الرتبية  وزارة  مع  بالتن�صيق  بعد، 

والتعليم.
ال���������دورة من  و�����ص����ارك����ت يف ه�����ذه 
تعليمية  موؤ�ص�صة   115 اجل��ائ��زة 
ال�����دول�����ة، متيزت  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 
على  وح�صلت  موؤ�ص�صة   21 منها 
التكرمي  ����ص���م���ل  ك���م���ا  اجل������ائ������زة، 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��زة  ال���ف���ئ���ات 
الطالب  ف��ئ��ة  وت�صمنت  ال���دول���ة، 
املبتكر، وامل�صرف الرتبوي املتميز، 
هذه  ون��ال��ت  املتميز.  الأم���ر  وويل 
اجلائزة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
وبراجمها  ج���ه���وده���ا  خ����الل  م���ن 
اأه���داف  ج�����ص��دت  ال��ت��ي  واأن�صطتها 
اجل��������ائ��������زة، ال�����ت�����ي ج����������اءت ه����ذا 
اأك�����رث مت���ي���زا وث�����راء ن�صبة  ال���ع���ام 
تناولتها  ال��ت��ي  امل���ج���الت  لأه��م��ي��ة 
التي  احل����ي����وي����ة  وامل�����و������ص�����وع�����ات 
تبني  يف  واملتمثلة  اإليها،  تطرقت 
املبادرات اخلا�صة بخدمة املجتمع 
ال�صعيفة،  ال���ف���ئ���ات  وم�������ص���ان���دة 
تناف�صا  اجلائزة  جم��الت  و�صهدت 
امل�صاركة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  ���ص��دي��دا 
بالتنوع  ب��راجم��ه��ا  مت���ي���زت  ال���ت���ي 

والبتكار.
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وت��ق��دم��ت 
الفائزة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
وزارة  بجهود  واأ����ص���ادت  ب��اجل��ائ��زة، 
التعليم  ودائ��رة  والتعليم  الرتبية 
وامل���ع���رف���ة، وم��وؤ���ص�����ص��ة الإم�������ارات 

•• ال�شارقة-وام

�صلطان  بن  فاهم  ال�صيخ  ا�صطحب 
العالقات  دائ����رة  رئ��ي�����ش  ال��ق��ا���ص��م��ي 
احلكومية يف ال�صارقة كال من �صعادة 
�صفري جمهورية  ب��ريا برييز  لر���ش 
و�صعادة  ال���دول���ة  ل����دى  غ��وات��ي��م��ال 
ويليام �صوتو قن�صل كو�صتاريكا لدى 
"بيت  مرافق  على  جولة  يف  الدولة 
خاللها  تعرفا  بال�صارقة  احلكمة" 
يقدمه  ال��ذي  والنموذج  روؤيته  على 
يف  امل�صتقبل  مكتبات  اأح���دث  ك��اأح��د 

الإمارات واملنطقة العربية.
ج�����اءت ال����زي����ارة ب��ح�����ص��ور ك���ل من 
دائرة  القا�صمي مدير  ال�صيخ ماجد 
ال�صارقة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
وجوزيه با�صيال امل�صت�صار القت�صادي 
ب�صفارة غواتيمال حيث مت مناق�صة 
ال�صارقة  يف  حفلني  تنظيم  ف��ر���ش 
وكو�صتاريكا  غ��وات��ي��م��ال  م���ن  ل��ك��ل 
املئوية  ال���ذك���رى  ح��ل��ول  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
الثانية لكل منهما يت�صمنان معر�صا 
فنيا يقام على مدار اأ�صبوع بح�صور 
وقال  البلدين.  دبلوما�صي من  وفد 
ال�صارقة  اإن  القا�صمي  فاهم  ال�صيخ 
عالقاتها  ت��وث��ي��ق  اإىل  دوم���ا  ت�صعى 

والإن�صاين واخلريي بني الطالب، 
وح����ث����ه����م ع����ل����ى م������د ي������د ال����ع����ون 
وتاأهيل  للمحتاجني،  وامل�����ص��اع��دة 
للم�صاهمة  امل����در�����ص����ي  امل���ج���ت���م���ع 
والأن�صطة  ال���ربام���ج  يف  ال��ف��اع��ل��ة 

اخلريية ".
واأ�صار اإىل اأن جائزة عون للخدمة 
الإب������داع  روح  ت�����ص��ج��ع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واملناف�صة بني الطالب، وحتفزهم 
العمل  جم��������الت  ارت������ي������اد  ع����ل����ى 
ت�صاهم  كما  واخل���ريي،  التطوعي 
اجلائزة يف تعميق مفهوم التحرك 
ال�����ذات�����ي وا����ص���ت���ق���ط���اب ال���ط���الب 
الهالل  اأن�������ص���ط���ة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
ال��ط��الب��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة، واأ����ص���اف : " 
يف ه��ذا ال��ع��ام مت��ي��زت ال��ع��دي��د من 
خالل  م��ن  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
واأن�صطتها  وب��راجم��ه��ا  ج��ه��وده��ا 
التي ج�صدت اأهداف اجلائزة التي 
جاءت يف دورتها الثامنة اأكرث متيزا 
وثراء ن�صبة لأهمية املجالت التي 
احليوية  وامل��و���ص��وع��ات  ت��ن��اول��ت��ه��ا 

التي تطرقت اإليها".

حتكيم  وجل���ان  امل��در���ص��ي،  للتعليم 
يف  امل�����دار������ش،  واإدارات  امل�����ص��اب��ق��ة 

حتقيق اأهداف اجلائزة.
واأك��������د ع����ام����ر ال����زع����اب����ي م���دي���رة 
الهالل  هيئة  يف  املتطوعني  اإدارة 
احلفل  خ���الل  كلمته  يف  الأح���م���ر، 
ال����ذي اأق���ي���م ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة عرب 
بعد،  ع��ن  امل��رئ��ي  الت�����ص��ال  تقنية 
اأهمية الدور الكبري الذي ي�صطلع 
نه�صة  يف  وال�������ص���ب���اب  ال���ن�������شء  ب���ه 
الدول وتقدمها، وقيادة املجتمعات 
الإن�����ص��ان��ي��ة ن��ح��و اآف����اق اأرح����ب من 

التطور والزدهار.
وقال الزعابي " اإن دولة الإمارات 
عملت منذ البداية على تهيئة املناخ 
املالئم لل�صباب لكت�صاف مواهبهم 
طاقاتهم  وت�����ص��خ��ري  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، 
فيما ينفعهم ويعود بالفائدة على 
والإن�صانية  وجمتمعهم  اأ���ص��ره��م 
جمعاء، واأ�صاف : " على ذات النهج 
الر�صيدة  قيادتنا  اختطته  ال���ذي 
على  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  تعمل 
التطوعي  العمل  مفاهيم  غ��ر���ش 

" ب���ال���رغ���م من  وق������ال ال���زع���اب���ي 
ال�صتثنائية  ال�صحية  ال���ظ���روف 
ب�����ص��ب��ب جائحة  ال�����ص��ائ��دة ح��ال��ي��ا، 
ال��ه��ي��ئ��ة من  19، مت��ك��ن��ت  ك��وف��ي��د 
م�صتوى  ع���ل���ى  اجل����ائ����زة  ت��ن��ظ��ي��م 
طالبا   3755 مب�صاركة  ال��دول��ة 
عرب  امل��راح��ل،  جميع  م��ن  وطالبة 
بعد،  ع��ن  امل��رئ��ي  الت�����ص��ال  تقنية 
الوقائية  الإج�����راءات  م��ع  متا�صيا 
والحرتازية يف الدولة، وعززت يف 
هذا ال�صدد توجهات الدولة للحد 
نف�ش  اجل��ائ��ح��ة، ويف  ت��ف�����ص��ي  م���ن 
ا�صتمرارية  على  حافظت  ال��وق��ت 

اجلائزة رغم ظروف اجلائحة".
مدير  ت����ق����دم  ك��ل��م��ت��ه  خ����ت����ام  ويف 
للطالب  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  امل���ت���ط���وع���ني 
وريا�ش  وامل�����دار������ش  واجل���ام���ع���ات 
الأط�������ف�������ال ال�����ت�����ي مت�����ي�����زت ه����ذا 
التوفيق  دوام  لهم  متمنيا  ال��ع��ام، 
ب���دور �صركاء  اأ���ص��اد  وال�����ص��داد، كما 
الهيئة من املوؤ�ص�صات التعليمية يف 
وحتقيق  اجل��ائ��زة  فعاليات  اإجن���اح 

مقا�صدها.

ت�صميمه  بخ�صو�صية  بلغها  ال��ت��ي 
منه  جتعل  التي  الفريدة  ووظائفه 
ح�صاريا  و�صرحا  لل�صارقة  مفخرة 
ال�صارقة  �صيوف  ي��زوره  اأن  ي�صتحق 
ل��ت��ك��وي��ن �����ص����ورة اأك������رث ع��م��ق��ا عن 
وتوجهات  لالإمارة  الثقايف  امل�صروع 
دولة الإمارات. من جانبه اأ�صاد �صفري 
غواتيمال وقن�صل كو�صتاريكا خالل 
"بيت احلكمة"  الزيارة مبا ي�صيفه 
الثقايف واحل�صاري لإمارة  للم�صهد 

العاملية مبا  مع نظرياتها من املدن 
وكو�صتاريكا  غواتيمال  م��دن  فيها 
ثقافيا  الإم��������ارة  لن���ف���ت���اح  ت���اأك���ي���دا 
وجت�صيدا  ال��ع��امل  على  واق��ت�����ص��ادي��ا 
احلوار  حتقيق  يف  ل�صرتاتيجيتها 
ال��ث��ق��ايف الإن�������ص���اين ل��ل��و���ص��ول اإىل 
ببناء  امل���ق���رتن  وال���ت���ق���دم  الزده�������ار 

ج�صور التفاهم بني ال�صعوب.
اأهمية  القا�صمي  فاهم  ال�صيخ  واأك��د 
العاملية  وامل��ك��ان��ة  احلكمة"  "بيت 

ت�صميمه  ع��ل��ى  واأث���ن���ي���ا  ال�������ص���ارق���ة 
املعرفية  واخل���دم���ات  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي 
والباحثني  ل��ل��ق��راء  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
م�صروع  ج��ه��د يف  م���ن  ي���ق���وده  وم����ا 
الإم�����ارة ال��ث��ق��ايف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى بناء 
بطاقات  والنهو�ش  املعرفة  جمتمع 
نه�صة  لتحقيق  واملوؤ�ص�صات  الأف��راد 
تعتمد  وم�صتدامة  �صاملة  ح�صارية 
والتوا�صل  للتطور  �صبيال  ال��ك��ت��اب 

مع خمتلف ثقافات العامل.

�شلطان �لقا�شمي ي�شدر مر�شوما بقانون لتنظيم هيئة �ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيونم�شت�شفى كليفالند كلينك �أبوظبي يتجاوز حاجز �ل� 150 عملية لزر�عة �لأع�شاء

خريية �ل�شارقة توزع ك�شوة �لعيد على 10 �آلف م�شتفيد د�خل �لدولة

•• اأبوظبي-وام:

بارزاً  اإجن���ازاً  يحقق  اأن  اأبوظبي"،  كلينك  "كليفالند  م�صت�صفى  ا�صتطاع   
اإطالقه  منذ  الأع�صاء،  لزراعة  جراحية  عملية   150 من  اأك��رث  باإجرائه 

برنامج زراعة الأع�صاء املتعددة يف 2017.
ويعد امل�صت�صفى املركز الوحيد لزراعة الأع�صاء املتعددة، يف دولة الإمارات، 
وتفوق يف اإجراء جراحات زراعة القلب والكبد، والرئة . و بداأ مركز زراعة 
لزراعة  م��زدوج��ة  ج��راح��ي��ة  عمليات  اإج����راء  م��وؤخ��راً  بامل�صت�صفى  الأع�����ص��اء 
الأع�صاء، وهي عمليات �صعبة ومعقدة، والتي تعد اأي�صاً الأوىل من نوعها 
يف دولة الإمارات. واأجرى م�صت�صفى "كليفالند كلينك اأبوظبي" حتى الآن 
لزراعة الُكلى، و 52 عملية جراحية لزراعة الكبد، و  جراحية  عملية   82
10 عمليات جراحية لزراعة القلب، و 6 عمليات جراحية لزراعة الرئة، و 
وعملية  والُكْلَية،  البنكريا�ش  من  كٍل  لزراعة  مزدوجة  جراحية  عمليات   3

جراحية واحدة مزدوجة لزراعة كٍل من الُكْلَية والكبد.
م�صت�صفى  يف  الأع�صاء  زراع��ة  برنامج  مدير  �صنكري،  ب�صري  الدكتور  وق��ال 
"كليفالند كلينك اأبوظبي" اإن برنامج زراعة الأع�صاء حقق الأثر الإيجابي 
اإىل  اأنحاء دولة الإم��ارات ، حيث غري حياتهم  على املر�صى وعائالتهم، يف 
الأع�صاء  لزراعة  جراحية  عملية   150 اإىل  و�صولهم  اأن  موؤكدا  الأف�صل 
خالل العام املئوي لكليفالند كلينك هو تعبري رائع لإرث البتكار والرعاية 

التي تركز على املري�ش التي نوا�صلها هنا يف اأبوظبي .
واأ�صاف اأنه قبل مدة ل تزيد عن خم�ش �صنوات مت فتح الباب ، ومل يتوقعوا 
كثري  حياة  على  التاأثري  ه��ذا  ل��ه  �صيكون  الأع�����ص��اء  ل��زراع��ة  برناجمهم  اأن 
للمتربعني  املتزايدة  الأع���داد  من  الرغم  على   ، ال�صرعة  بهذه  النا�ش  من 
هناك  زال  وما  العر�ش،  يفوق  ي��زال  ل  الطلب  اأن  اإل  امل�صجلني،  بالأع�صاء 
قائمة انتظار طويلة للمر�صى الذين يحتاجون اإىل عملية جراحية لزراعة 
اأجل  املرتتبة على ذلك ومن  الآث��ار  اأنه للتخفيف من  اإىل  الأع�صاء ،لفتا 
جديد،  كبد  زراع��ة  ينتظرون  الذين  للمر�صى  جديدة  حياة  �صريان  اإم��داد 
زمالئهم  مع  بامل�صت�صفى،  التخ�ص�صات  متعدد  الأع�صاء  زراع��ة  فريُق  َعِمَل 
لإج��راء عمليات جراحية معقدة  املتحدة،  الوليات  كلينك يف  كليفالند  يف 
لزراعة الكبد من متربع حي، لتمكني الأقارب من التربع بجزء من كبدهم، 

لأفراد اأ�صرهم املحتاجني اإىل ذلك. واأكد اأن البدء يف جراحات زراعة الكبد 
اأن  م��ن  22 مري�صاً  �صاعد  ق��د  املر�صى  اأق���ارب  وم��ن  اأح��ي��اء  م��ن متربعني 
يتمكنوا من اإجراء عمليات جراحية اأنقذت حياتهم، دون احلاجة اإىل انتظار 
توافر ع�صو متوافق يتربع به اأحد املتربعني ، وقد انت�صر تاأثري البدء بهذه 
اجلراحات اإىل خارج دولة الإمارات العربية املتحدة، فاأ�صبح لديهم مر�صى 
من اخلارج قادمني للح�صول على خدمات زراعة الأع�صاء من اأقرباء على 
قيد احلياة ، ويف الآونة الأخرية، جاء مري�ش يبلغ من العمر 14 عاماً، من 

ال�صودان اإىل اأبوظبي، حتى يتمكن من تلقي جزء من كبد اأخيه.
وقال الدكتور لوي�ش كامبو�ش، مدير برنامج زراعة الكبد، ورئي�ش جراحة 
اأبوظبي":  كلينك  "كليفالند  م�صت�صفى  يف  ال�����ص��ف��راوي��ة  وال��ق��ن��اة  ال��ك��ب��د 
اإيجابية  دفعة  احلياة  قيد  على  اأق��ارب  قبل  من  بالكبد  بالتربع  البدء  كان 
اأ�صحاب احل��الت الأ�صد مر�صاً يف الدولة. ونحن نبني على  كبرية لبع�ش 
هذا النجاح بالبدء يف العمليات اجلراحية املزدوجة لزراعة الأع�صاء، وهي 
جراحية  عملية  يف  جديدين  ع�صوين  املر�صى  فيها  يتلقى  التي  العمليات 
واحدة ، معربا عن فخره اأنهم من بني عدد قليل من املراكز يف العامل القادرة 
على تقدمي هذا امل�صتوى املعقد للغاية من الرعاية ال�صحية التي من �صاأنها 
تغيري حياة املري�ش متاماً اإىل الأف�صل، ل �صيما عندما حُتّرر عملية زراعة 

البنكريا�ش املري�ش من احلاجة اليومية اإىل حقن الأن�صولني.
زراعة  عملية  اأول  اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  يف  اجل���راح���ون  واأج����رى 
بنكريا�ش يف دولة الإمارات ل�صابة تلقت كلية جديدة اأي�صاً من خالل عملية 
على  تعتمد  املري�صة  تعد  مل  الناجحة،  اجلراحة  وبعد  مزدوجة.  جراحية 
حقن الأن�صولني ل�صبط ن�صبة ال�صكر يف الدم، وقد �ُصِفَيت ب�صكل فعال من 
اأج��رى مري�صان  اإج��راء تلك العملية اجلراحية لها،  ال�صكري. منذ  مر�ش 
اأجرى  الكلية والبنكريا�ش معاً. كما  اآخ��ران عملية جراحية مزدوجة لزرع 
لزرع  الإم���ارات  يف  م��زدوج��ة  جراحية  عملية  اأول  امل�صت�صفى  يف  اجل��راح��ون 
الكبد والكلية. واأكد الدكتور �صنكري تكاتف مقدمو الرعاية ال�صحية من 
العمود  معاً  لي�صكلوا  اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�صت�صفى  اأق�صام  جميع 
الِفَقري لربنامج زراعة الأع�صاء متعدد التخ�ص�صات لفتا اإىل اأن كل عملية 
جراحية ناجحة تعني اأن مري�صاً اآخر قد ا�صتطاع اأن يعود اإىل منزله، واإىل 

حياته، واإىل اأ�صرته.

••  ال�شارقة-وام

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر   
2021م،  ل�صنة   2 رق��م  بقانون  امل��ر���ص��وم  ال�صارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ش 
بتعديل القانون رقم 1 ل�صنة 2019م ب�صاأن تنظيم هيئة ال�صارقة لالإذاعة 

والتلفزيون.
ون�ش املر�صوم بقانون على اأن ُي�صتبدل ن�ش املادة 4 من القانون رقم 1 ل�صنة 
2019م امل�صار اإليه بالن�ش الآتي : يكون للهيئة يف �صبيل حتقيق اأهدافها 
املرئية  الإع���الم  و�صائل  واإدارة  اإن�صاء   1-  : الآت��ي��ة  الخت�صا�صات  ممار�صة 
وامل�صموعة والرقمية يف الإمارة والعمل على تطويرها بعد موافقة جمل�ش 

ال�صارقة لالإعالم.
يخدم  مبا  الإعالمية  املجالت  كافة  يف  والبحوث  الدرا�صات  اإج��راء   -  2

اأهداف الهيئة.
3 - القيام بجميع الأعمال املتعلقة بالإعالم املرئي وامل�صموع والرقمي مبا 
الإم��ارة والإنتاج والن�صر والت�صويق  الت�صوير يف كل مدن ومناطق  يف ذلك 
والإع���الن وال��ت��وزي��ع، والعمل على ال��رتوي��ج الإع��الم��ي يف الإم���ارة واإظهار 

جوانب التطور والزدهار فيها.
بعد موافقة  وال�صراكات  التفاهم  والتفاقيات ومذكرات  العقود  اإبرام   -  4

جمل�ش ال�صارقة لالإعالم واعتمادها من املجل�ش التنفيذي.
الدولة والتعاون معها  الر�صمية يف  الإعالمية  املوؤ�ص�صات  التن�صيق مع   -  5

يف كافة املجالت مبا فيها توحيد البث وم�صاركة التغطية الإعالمية.
الدولة  يف  الإع��الم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ع  اخل����ربات  ت��ب��ادل   -  6

وخارجها.
وخدمة  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  الهيئة  تتبع  ���ص��رك��ات  وتاأ�صي�ش  اإن�����ص��اء   -  7

مرافقها.

وتطويرها. وامل�صموعة  املرئية  الإعالمية  الو�صائل  اإن�صاء   -  8
املجل�ش  اأو  احلاكم  من  الهيئة  بها  ُتكّلف  اأخ��رى  اخت�صا�صات  اأي��ة   -  9

التنفيذي اأو جمل�ش ال�صارقة لالإعالم.
وبح�صب املر�صوم بقانون ُي�صاف للجهات الإعالمية التابعة لهيئة ال�صارقة 
املادة /5/ من القانون رقم /1/  لالإذاعة والتلفزيون املن�صو�ش عليها يف 

ل�صنة 2019م اإذاعة وتر.

•• ال�شارقة- وام

�صرفت جمعية ال�صارقة اخلريية خم�ص�صات ك�صوة العيد على م�صتحقيها 
من الأ�صر املتعففة واملحتاجني امل�صجلني بك�صوف اجلمعية وهو اأحد م�صاريع 

حملة الأ�صاحي الذي مت الإعالن عنه يف وقت �صابق.
م�صروع  اأن  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  خ��ادم  ب��ن  �صلطان  ع��ب��داهلل  واأو���ص��ح 
الك�صوة ا�صتهدف 10 اآلف م�صتفيد داخل الدولة حيث مت و�صع خم�ص�صات 
مالية بقيمة مليون درهم لتنفيذ امل�صروع الذي ياأتي �صمن مبادرات حملة 
عيد الأ�صحى ، وقامت فرق اجلمعية بتوزيع مالب�ش الك�صوة و ق�صائم �صراء 
 .. اإىل نفو�صهم  البهجة  اأدخل  الأ�صر واأطفالهم مما  املالب�ش اجلاهزة على 
م�صريا اىل اأنه مت جتهيز قوائم باأعداد احلالت امل�صتحقة قبل وقت �صابق 
مبعرفة جلنة امل�صاعدات املنوط بها حتديد الفئات امل�صتحقة ومتت عمليات 

توزيع الق�صائم من خالل املقر الرئي�صي والإدارات الفرعية ، بينما مت اإخطار 
امل�صتفيدين عرب الر�صائل الن�صية مبوقع حمالت اخلياطة التي مت التعاقد 

معها لتوفري مالب�ش الك�صوة ليتمكن ذووها من ت�صلم م�صتحقاتهم.
واأ�صار اىل اأن امل�صروع له دللة اإن�صانية واجتماعية كبرية اإذ يج�صد حر�ش 
م�صاهمات  اأن  ك��م��ا  امل�صتحقني  ق��ل��وب  اإىل  ال��ف��رح��ة  اإدخ����ال  ع��ل��ى  اجلمعية 
املح�صنني تعك�ش اأوا�صر التكافل الجتماعي بني فئات املجتمع فتعم فرحة 
العيد وجوه وتلم�ش قلوب اجلميع مبختلف م�صتوياتهم وفئاتهم مما يعزز 

جوانب الإن�صانية التي ت�صعى اجلمعية لبلوغها.
�صاهموا  ال��ذي��ن  الك�صوة  مل�����ص��روع  امل��ت��ربع��ني  اإىل  بال�صكر  خ���ادم  ب��ن  وت��وج��ه 
داعيا   .. امل��ع��وزي��ن  �صرائح  ب��ني  الفرحة  ون�صر  املخ�ص�صات  ه��ذه  توفري  يف 
تنفذها  التي  والإن�صانية  اخلريية  العمال  وم�صاندة  دعم  اإىل  اخلري  اأه��ل 

اجلمعية.

�أ�شغال �ل�شارقة تنجز 5 م�شليات يف �ملنطقة �لو�شطى
•• ال�شارقة -وام

اأنهت دائرة الأ�صغال بال�صارقة م�صروع 5 م�صليات يف املنطقة الو�صطى يف كل من 
اخي�صر وخ�صرية ونزوى وتل الزعفران والطيبة ليبلغ عدد امل�صليات يف املنطقة 
التنموية  اخل��ط��ة  �صمن  وذل���ك  الأع��ي��اد  ���ص��الة  لإق��ام��ة  م�صلى   14 الو�صطى 

اخلا�صة بالدائرة امللبية لحتياجات املجال�ش البلدية يف املناطق.
وقال املهند�ش حممد بن يعروف مدير اإدارة الأفرع اإن الدائرة انتهت من كافة 
الأعمال اخلا�صة بامل�صروع حيث �صتكون جميع امل�صليات اجلديدة جاهزة ل�صالة 
عيد الأ�صحى املبارك بناء على تعليمات �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�ش الأعلى حاكم ال�صارقة الذي اأمر با�صتكمال كافة امل�صاريع 
اخلا�صة مب�صليات العيد بالإمارة لتكون قريبة من املناطق ال�صكنية للتخفيف 
على امل�صلني الذين كانوا ي�صطرون اإىل الذهاب اإىل اأماكن بعيدة عن مناطقهم 

لأداء �صالة العيد. واأو�صح اأن الدائرة �صرعت وترية العمل خالل الفرتة املا�صية 
امل�صاريع قبل املوعد املحدد لعيد الفطر بوقت كاف لإعطاء  لالنتهاء من هذه 
�صمن  وادراج��ه��ا  امل�صليات  ه��ذه  لت�صلم  الإ�صالمية  ال�����ص��وؤون  ل��دائ��رة  الفر�صة 
فرع  الدرمكي مدير  املهند�ش خليفة  وذكر  العيد.  فيها  �صي�صلى  التي  الأماكن 
الذيد يف دائرة الأ�صغال العامة اأن الدائرة قامت بتطوير عدة م�صليات يف املنطقة 
اأعمال تطوير ية  الو�صطى منها م�صلى اخي�صر و م�صلى خ�صرية حيث �صهدا 
بالإ�صافة اإىل تطوير م�صلى الطيبة كما قامت الدائرة يف العام املا�صي بتطوير 
م�صلى نزوى ليبلغ عدد امل�صليات الكلي يف املنطقة الو�صطى 14 م�صلى. وت�صم 
اإمارة ال�صارقة ما يزيد عن 31 م�صلى بجميع مدن و مناطق الإمارة وحتر�ش 
مكربات  وجتهيز  امل�صليات  و�صيانة  تنظيف  على  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�����ص��وؤون  دائ���رة 
ال�صوت اخلا�صة بها وفر�ش اأر�صياتها بالتعاون مع دائرة الأ�صغال بالإمارة حيث 

يتم ذلك قبل حلول الأعياد بوقت كاف.
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اإعــــــــــالن
للتنجيد  ال�صفا  ال�ص�����ادة/جبل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صيارات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:2900967 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة بديع العامل ليت حاجى ا�صر الزما  %17

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد عثمان غنى بن حممد طفيل احمد

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة زينة واك�ص�صوارات ال�صيارات  4530010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جنم العود للعطور - ذ م م   

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1082770 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة م�صليام فيتيل عبدال�صمد نو�صاد %49
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة نهيان حممد �صامل عثمان الزعابى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف راياماراكار فيتيل ابو بكر م�صطفى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جمال يحيى مبارك �صعيد املهريى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نيو �صمارت لتجارة اللكرتونيات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1009705 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ابراهيم على �صعيد حممد الغافرى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بدر م�صعود حممد �صامل العامرى
تعديل اإ�صم جتاري من/ نيو �صمارت لتجارة اللكرتونيات
NEW SMART ELECTRONICS TRADING

اإىل/ بي �صمارت لالدوات الكهربائية وال�صحية
  BE SMART ELECTRICAl AND SANITARY METERIALS

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الأدوات ال�صحية ومتديداتها - بالتجزئة  4752004
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة  4752006

تعديل ن�صاط / حذف بيع الجهزة اللكرتونية الدقيقة – بالتجزئة  4773966
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الفالح اخل�صراء للخ�صروات والفواكة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1837872 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ا�صرف بالري كاندى تريوتومال  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عادل ري�ش عامر حممد الكثريى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / عادل ري�ش عامر حممد الكثريى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ الفالح اخل�صراء للخ�صروات والفواكة
AL FALAH GREEN VEGETABLES & FRUITS

اإىل/ الفالح اخل�صراء للخ�صروات والفواكه ذ.م.م
AL FALAH GREEN VEGETABLES & FRUITS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اليازية للمعار�ش

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2848524 

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ اليازية للمعار�ش

ALYAZIA EXHIBITIONS

اإىل/ اليازية للمعار�ش - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

ALYAZIA EXHIBITIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/روف كري للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1088135 
تعديل مدير / اإ�صافة هارم بيرتو�ش انطونيو�ش بيرتز

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدودة ذ.م.م
  HENKEL POLYBIT INDUSTRIES LIMITED

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز �صامل حممد املليحى ال على
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف هينكل بويل بت لتجارة مواد البناء �ش . ذ .م .م 

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ روف كري للمقاولت العامة ذ.م.م

ROOFCARE GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ روف كري للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

ROOFCARE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / حذف تركيب املواد العازلة يف الأبنية واملن�صاآت  4390002

 تعديل ن�صاط / حذف خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون ذا بي�صت كت للرجال

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4000010 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حارث فهد على ح�صني احلارثى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حارث فهد على ح�صني احلارثى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ماهر ابوزيد عبدربه  %49

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون ذا بي�صت كت للرجال
THE BEST CUT GENTS SALON

اإىل/ �صالون ذا بي�صت كت للرجال ذ.م.م
  THE BEST CUT GENTS SALON66666. L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مركز جتميل وعناية �صخ�صية للرجال  9609005
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع م�صتح�صرات التجميل - بالتجزئة  4772008

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ق�ش وت�صفيف ال�صعر واحلالقة لأ�صحاب الهمم  9602101.5
تعديل ن�صاط / اإ�صافة ق�ش وت�صفيف ال�صعر واحلالقة لالأطفال  9602901

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صاطئ التكنولوجيا لالأدوات الكهربائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1189941 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / مانوج توما�ش تاراييل من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / مانوج توما�ش تاراييل من 100 % اإىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صلطان عبداهلل عبدالرحمن احمد املرزوقى من وكيل خدمات اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صلطان عبداهلل عبدالرحمن احمد املرزوقى من 0% اإىل %51
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صاطئ التكنولوجيا لالأدوات الكهربائية
SHORE TECH ELECTRICAL TOOLS

اإىل/ �صور تيك للمقاولت العامة والرتكيبات الكهربائية ذ.م.م
SHORE TECH GENERAL CONTRACTING & ELECTRICAL INSTALLATION L.L.C  

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية 4321001
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�صاط / حذف خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صكووب ليف كوفى 

CN �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ.م.م   رخ�صة رقم:2826304 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صيماء ا�صماعيل علي �صاهني الب�صر %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد جمعه �صلطان العرميي اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صن�صري 

لتاأجري ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2715105 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة 

هوم كري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2080770 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

عبيد الكعبي للمقاولت وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1111026 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:واي ا�ش ال لتجارة املواد الطبية والعلمية
عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي

CN 3020463 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/7/9 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150011515 
تاريخ التعديل:2021/7/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:اأرنوب للوجبات ال�صريعة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ال�صلع ال�صلع ال�صارع العام ، مبنى ، ال�صلع - ال�صارع العام 

- حمطة اأدنوك
CN 2225206 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/فوك�ش لتدقيق احل�صابات - الها�صمي ، كم�صفي   2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/5/24 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/7/12 بالرقم:2121000640 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صعلة 

لرتبية املوا�صي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2199808 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
�صوبرماركت  ال�ص�����ادة/ايرث  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�صة رقم:2822334 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اإليكو انرتنا�صونال لال�صتثمار 

- �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
EALCO INTERNATIONAL INVESTMENTS Sole Proprietorship L.L.C 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اأبوظبي املتحدة لل�صيافة ذ.م.م
abu dhabi united HOSPITALITY L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
العرب  اخلرباء  ال�ص�����ادة/معهد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتدريب وال�صت�صارات
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1007126 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رائد �صباح عبدالهادى %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة جمال عبيد حممد العاجل ال�صحى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد بخيت �صعيد ن�صيب املزروعى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املقاولت والري )دربكو( - �صركة ال�صخ�ش 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م    رخ�صة رقم:1105566 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عو�ش �صعيد �صويلم الكتبى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عو�ش �صعيد �صويلم الكتبى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة تيمور حممد �صعيد خليل الدا�صر  %49

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ املقاولت والري )دربكو( - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

 CONTRACTING AND IRRIGATION )DRIPCO( - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ املقاولت والري دربكو ذ.م.م

CONTRACTING AND IRRIGATION DRIPCO L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
تاريخ: 2021/05/18 املودعة بالرقم: 351229 

بيانات الأولوية: 
ال�صم: ديليفري هريو ا�ش ئي

وعنوانه: اأورانينربجر ا�ش تي اآر. 70، برلني 10117، اأملانيا.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
مواد تغليف، كوؤو�ش ورقية، اأكيا�ش ورقية، حامالت ورقية للكوؤو�ش، �صناديق وورق لف، ل�صاقات، مناديل.

رمز  ي�صارها  على  #EVERYDAY بخط وطريقة مميزة  كلمة  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�صف 
الها�صتاغ حتتها كلمة ROASTERY بخط �صغري داخل م�صتطيل وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13 يوليو 2021 العدد 13290

EAT 172168

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
تاريخ: 2021/05/18 املودعة بالرقم: 351237 

بيانات الأولوية: 
ال�صم: ديليفري هريو ا�ش ئي

وعنوانه: اأورانينربجر ا�ش تي اآر. 70، برلني 10117، اأملانيا.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات املطاعم لتوفري الأطعمة وامل�صروبات.

رمز  ي�صارها  على  #EVERYDAY بخط وطريقة مميزة  كلمة  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�صف 
الها�صتاغ حتتها كلمة ROASTERY بخط �صغري داخل م�صتطيل وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13 يوليو 2021 العدد 13290

EAT 172169
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة �أبوظبي تخالف 5177 �شائقا لإخفاء بيانات لوحة �ملركبة

•• اأبوظبي - وام

املركبات  اإخفاء بيانات لوحات  �صائقا ب�صبب   5177 اأبوظبي  خالفت �صرطة 
الفئة  اأو متييز  اللوحات  اأرق��ام  ر�صد  يتعذر معها  ب�صورة  الثقيلة واخلفيفة 
عدم  اإىل  ال�صائقني  داعية  اجل��اري،  العام  من  الأول  الن�صف  خالل  وامل�صدر 
اإخفاء بيانات املركبات باأي �صكل من الأ�صكال اأو حماولة تغطية اللوحات عند 
قيادتها من غري حمولة اأو عند حتميل مواد اأو حتميل الدراجات الهوائية. 
وذكرت اأن املادة رقم 27 "ب" من قانون ال�صري واملرور الحتادي تن�ش على 
معاقبة مرتكبي الأعمال التي قد توؤدي اإىل "عدم و�صوح اأرقام لوحات املركبة 
الرقابة  موؤكدة احلر�ش على تكثيف  دره��م،   400 قدرها  مالية  غرامة   "

اأي مركبة ل تلتزم بتو�صيح  املرورية واتخاذ الإج��راءات القانونية مبخالفة 
اأرقام لوحاتها وفقا لقانون ال�صري واملرور الحتادي.

واأو�صحت اأن بع�ش ال�صائقني يرتكبون �صلوكيات على الطريق العام توقعهم 
ال�صاحنات  �صائقي  بع�ش  قيام  ومنها  مالية،  وغرامات  مرورية  خمالفات  يف 
باإ�صتخدام اأغطية ت�صل اإىل م�صتوى موقع لوحات الأرقام اأو تو�صيل خراطيم 
قريبة من موقع اللوحة ب�صورة ل تظهرها ب�صكل جيد اأو عدم �صيانة موقع 
لوحات الأرق��ام ب�صكل دوري مع طول مدة ا�صتخدام ال�صاحنة على الطريق. 
واأك����دت ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ت�صديد ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ح��رك��ة ال�����ص��ري وامل���رور 
ومتابعتها  ر�صدها  يتم  املخالفات  ه��ذه  مثل  اأن  مو�صحة  ك��اف��ة،  ال��ط��رق  يف 

وت�صويرها بدقة، ويجري خمالفة مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم.

عرو�ش ومز�يا لأبطال خط �لدفاع �لأول يف �لفجرية
•• الفجرية-وام:

 قدمت عدة جهات حكومية وخا�صة يف اإمارة الفجرية مزايا وعرو�ش 
"فخر  مكتب  ملبادرة  ا�صتجابًة  الأول،  الدفاع  خط  لأبطال  ح�صرية 
الوطن" باأبوظبي، بتكرمي العاملني يف اخلطوط الأمامية للت�صدي 
جلائحة – كوفيد19 ، تقديراً لعطائهم املتوا�صل وجهودهم الكبرية 

يف احتواء تداعيات اجلائحة على الأفراد واملجتمع.
حتى  الأول  الدفاع  خط  اأف��راد  منها  �صي�صتفيد  التي  املزايا  و�صملت 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام اجل����اري 2021 اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي تقدمها 
اإعفاء  بلدية الفجرية وغرفة جتارة و�صناعة الفجرية، حيث �صيتم 
واملعامالت  اخل��دم��ات  ر���ص��وم  بع�ش  م��ن  امل���ب���ادرة  م��ن  امل�صتفيدين 

الر�صمية فيهما، كما �صاركت دائرة املوارد الب�صرية ب�صّم امل�صتفيدين 
من املبادرة باحل�صول على خ�صومات بطاقة �صعادتي التي اأطلقتها 
ال��دائ��رة يف وق��ت ���ص��اب��ق. كما ق��دم��ت ع��دد م��ن ال��ف��ن��ادق واملنتجعات 
25 باملئة  اإىل  ال�صياحية عرو�صاً ح�صرية تت�صمن خ�صومات ت�صل 
فيها،  الفندقية  واحلجوزات  والريا�صية  الرتفيهية  اخلدمات  على 
وفندق  الفجرية،  ومنتجع  وف��ن��دق  الفجرية،  كونكورد  فندق  وه��ي 
الفجرية،  بلو  رادي�صون  وفندق  الفجرية،  واأداجيو  واآيب�ش  نوفوتيل 
العقة.  �صاطئ  مريامار  ومنتجع  وفندق  روتانا،  اأرج��ان  نور  وفندق 
اجلدير بالذكر اأنه باإمكان امل�صتفيدين من العرو�ش واملزايا والذين 
التايل:  الإلكرتوين  الربيد  عرب  التوا�صل  ال�صروط  عليهم  تنطبق 

.  info@media.fujairah.ae

خليفة �لرتبوية تطلق دورتها �ل� 15 حمليا وعربيا
••  اأبوظبي-وام

ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم����ان����ة  اأع��ل��ن��ت 
خ��ل��ي��ف��ة ال����رتب����وي����ة ع����ن اإط�����الق 
-2021 ع�صرة  اخلام�صة  دورتها 
طلبات  وا�����ص����ت����ق����ب����ال   2022
الإلكرتوين  املوقع  املر�صحني عرب 
www.khaward. للجائزة 

الإثنني. م�ش  من  اعتبارا   ae
  وتت�صمن الدورة اخلام�صة ع�صرة 
فئة  و18  جم�����الت   9 ل��ل��ج��ائ��زة 
العملية  اأوج������ه  خم��ت��ل��ف  ت��غ��ط��ي 
وما  اجلامعي  ب�صقيها  التعليمية 
ق���ب���ل اجل���ام���ع���ي، ت�����ص��م��ل: جمال 
العتبارية  ال��رتب��وي��ة  ال�صخ�صية 
بارزة لدعم  اإ�صهامات  التي قدمت 
مت��ي��ز م�����ص��رية ال��ت��ع��ل��ي��م، وجم���ال 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ف��ئ��ة امل��ع��ل��م املبدع 

اأن اجلائزة اأجنزت تطويرا �صامال 
الإل�����ك�����رتوين مب���ا يعزز  مل��وق��ع��ه��ا 
واملر�صحني  امل��ي��دان  م��ع  التوا�صل 
ك��م��ا وظ��ف��ت اجلائزة  امل��ح��ت��م��ل��ني، 
الجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  ق����ن����وات 
واملر�صحني  امل��ي��دان  م��ع  للتوا�صل 
التفاعل  وحت���ق���ي���ق  امل���ح���ت���م���ل���ني 
املن�صود يف الرد على ا�صتف�صاراتهم 
املطروحة  والفئات  املجالت  ب�صاأن 

واآليات التقدم مبلفات الرت�صح .  
الدورة  ه��ذه  اإط��الق  اأن  واأو�صحت 
حالة  م�����ع  ت����ت����زام����ن  اجل������دي������دة 
بعد  احلياة  ت�صهدها  التي  التعايف 
اجلائزة  و�صتطلق  اجلائحة،  ه��ذه 
لتعزيز  زم���ن���ي���ا  ب���رن���اجم���ا  م��ع��ه��ا 
التوا�صل بني الفائزين يف اجلائزة 
وخمتلف عنا�صر امليدان التعليمي 
جتاربهم  م��ن  الإف�����ادة  يحقق  مب��ا 

وفئة  الأف�������������راد،  ف���ئ���ة  امل���ب���ت���ك���رة 
املوؤ�ص�صات، وفئة الطالب.   

اأمل العفيفي الأمني العام  واأكدت 
التي  ال��دورة  ه��ذه  اأهمية  للجائزة 
ت��ت��زام��ن م��ع اإط����الق اأج��ن��دة دولة 
وما  امل��ق��ب��ل��ة  للخم�صني  الإم������ارات 
مي��ث��ل��ه ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اأح���د 
م�صرية  يف  الأ����ص���ا����ص���ي���ة  ال���رك���ائ���ز 
ت�صهدها  التي  احل�صارية  النه�صة 
القيادة  ب��رع��اي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
قطاع  اأن  اإىل  م�����ص��رية  ال��ر���ص��ي��دة، 
ا�صت�صرافية  روؤي���ة  يحمل  التعليم 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  لتلبية  واع����دة 
املقبلة،  اخلم�صني  ب�صاأن  الر�صيدة 
وم����ا ي��ن�����ص��ده ال���وط���ن م���ن نه�صة 
املجالت  جميع  يف  ومت��ي��ز  وري����ادة 

التنموية. 
خليفة  ج����ائ����زة  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 

الواعد،  املعلم  فئة  حمليا وعربيا، 
املوؤ�ص�صي،  التعليمي  الأداء  ف��ئ��ة 
وجمال التعليم العايل فئة الأ�صتاذ 
اأ�صحاب  املتميز، وجمال  اجلامعي 
الهمم فئة الأفراد، وفئة املوؤ�ص�صات 
املراكز، وجمال الإبداع يف تدري�ش 
املتميز،  املعلم  فئة  العربية  اللغة 
املتميز  اجل��ام��ع��ي  الأ����ص���ت���اذ  وف��ئ��ة 
الأ���ص��ت��اذ اجلامعي  وف��ئ��ة  حم��ل��ي��ا، 
التعليم  وجم����ال  ع��رب��ي��ا،  امل��ت��م��ي��ز 
املوؤ�ص�صات،  فئة  املجتمع  وخ��دم��ة 
املتميزة  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ص��رة  وفئة 
، وجم���ال ال��ب��ح��وث ال��رتب��وي��ة فئة 
ال��ب��ح��وث ال��رتب��وي��ة، وف��ئ��ة بحوث 
وجمال   ، ال��ط��ف��ل  اأدب  ودرا�����ص����ات 
ال��ت��األ��ي��ف ال���رتب���وي ل��ل��ط��ف��ل فئة 
الإب�����داع�����ات ال���رتب���وي���ة ، وجم���ال 
التعليمية  وال��ربام��ج  امل�����ص��روع��ات 

متيزها  م�صرية  توا�صل  الرتبوية 
يف امليدان الرتبوي حمليا وعربيا 
العام  يف  م�صريتها  ان��ط��الق  م��ن��ذ 
اأج���ن���دة  اإىل  م���ن���وه���ة   ،2007
الدورة احلالية تت�صمن عددا من 
التطبيقية واللقاءات  العمل  ور�ش 
الأمانة  تنظمها  التي  التعريفية 
العامة للجائزة للعاملني يف امليدان 
التميز  ثقافة  يعزز  مب��ا  ال��رتب��وي 
على  املحتملني  املر�صحني  ويحفز 

التقدم لهذه الدورة .
  ودعت الأمني العام للجائزة الأ�صر 
الإم���ارات���ي���ة ل��ل��رت���ص��ح ���ص��م��ن فئة 
والتي  املتميزة  الإماراتية  الأ�صرة 
مت��ث��ل اأح�����د ال���ف���ئ���ات احل���ي���وي���ة يف 
اجلائزة وت�صتهدف ت�صليط ال�صوء 
على اإب��داع��ات ه��ذه الأ���ص��ر يف دعم 
اإىل  م�����ص��رية  التعليمية،  العملية 

و�صل مع امليدان التعليمي .  
العامة  الأم����ان����ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
الأعمال  اإ����ص���دار  ت��ت��وىل  ل��ل��ج��ائ��زة 
ال����ف����ائ����زة يف ع�����دد م����ن امل���ج���الت 

جائزة  اأن  اإىل  منوهة  وخرباتهم، 
من  ع��دد  لديها  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
املحلي  امل�صتويني  ع��ل��ى  املن�صقني 
ك��ل منهم همزة  وال��ع��رب��ي ومي��ث��ل 

الإلكرتوين  املوقع  على  وعر�صها 
اأجنحة  ���ص��م��ن  وك��ذل��ك  ل��ل��ج��ائ��زة 
اجلائزة امل�صاركة يف معار�ش الكتب 

الدولية.

جل�شات توعوية لتعزيز دور �لأعمال يف مكافحة غ�شل �لأمو�ل 
•• اأبوظبي -وام 

�صعادة  بح�صور  دول���ة،  وزي��ر  ال�صايغ  حممد  علي  ب��ن  اأح��م��د  معايل  ت��راأ���ش 
واملتابعة  الرقابة  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  ال�صام�صي،  الفن  �صلطان  عبداهلل 
بوزارة القت�صاد، وبرايان �صتايروولت، الرئي�ش التنفيذي لدى �صلطة دبي 
من  وا�صعة  ملجموعة  التنفيذيني  امل��دراء  جمعتا  جل�صتني  املالية،  للخدمات 
الإمارات،  دول��ة  يف  امل��ح��ددة  املالية  غري  واملهن  الأع��م��ال  قطاع  يف  ال�صركات 
وذلك بهدف زيادة الوعي والإدراك حول منهجية واإجراءات مكافحة غ�صل 

الأموال ومتويل الإرهاب يف دولة الإمارات.
وامل��ه��ن غري  الأع��م��ال  اإح��داه��م��ا على  رك��زت  التي   - ناق�صت اجلل�صتان  وق��د 
ال��دول��ة، والأخ���رى على الأع��م��ال غري املالية املحددة  امل��ح��ددة داخ��ل  املالية 
خ��ارج الدولة - منظومة مكافحة غ�صل الأم��وال ومتويل الإره��اب يف دولة 
الإمارات، والإجراءات العملية املتخذة لتح�صني التعاون بني القطاعني العام 

واخلا�ش يف هذا املجال.
و�صاركت اأكرث من 600 من ال�صركات واملهن غري املالية املحددة يف هاتني 
اجلل�صتني اللتني اأ�صرفت عليهما حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز الفهم 
واإحاطة  املحددة،  املالية  واملهن غري  الأعمال  الرئي�صية يف قطاع  للمخاطر 
امل�صاركة  تعزيز  واأهمية  والتنفيذية،  التنظيمية  التطورات  باأبرز  امل�صاركني 

بني القطاعني العام واخلا�ش للحد من اجلرائم املالية.
وتناولت اجلل�صات جهود القطاع اخلا�ش يف العمل مع حكومة دولة الإمارات 
ملكافحة اجلرمية املالية، مع الرتكيز ب�صكل خا�ش على دور الأعمال واملهن 
الدولة، ودوره��ا احلا�صم يف تعزيز منظومة  اقت�صاد  املحددة يف  املالية  غري 

مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.
متزايد  ب�صكل  تتعر�ش  ال��ت��ي  امل��ه��ن  امل��ح��ددة  امل��ال��ي��ة  غ��ري  الأع��م��ال  وت�صمل 
ملكافحة غ�صل الأم��وال ومتويل الإره��اب خارج قطاع اخلدمات املالية، مثل 
وال�صت�صاريني،  ال�صركات،  تاأ�صي�ش  الثمينة، ومقدمي خدمات  املعادن  قطاع 
القانوين  القطاعني  يف  والعاملني  اخل��ارج��ي��ني،  واملحا�صبني  وامل��راج��ع��ني، 

والعقاري. وحتتل هذه املهن اأهمية كبرية �صمن جهود دولة الإمارات لتعزيز 
منظومة مكافحة غ�صل الأم��وال ومتويل الإره��اب، واخلطوات الهادفة اإىل 

منع انت�صار اجلرائم املالية يف القت�صاد املحلي والعاملي.
وقد �صارك يف اجلل�صات ممثلون عن وزارة القت�صاد، ووزارة العدل، ووزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل، واملكتب التنفيذي ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل 
الإرهاب، و�صلطة دبي للخدمات املالية، و�صوق اأبوظبي العاملي، ومنطقة راأ�ش 

اخليمة القت�صادية /راكز/.
واأكد معايل اأحمد بن علي حممد ال�صايغ على اأن الطبيعة املتف�صية واملتطورة 
للجرمية املالية تتطلب ح�صد املوارد ونقاط القوة واخلربة للقطاعني العام 
واخل��ا���ش، بالتعاون م��ع الأع��م��ال وامل��ه��ن غ��ري املالية امل��ح��ددة وال��ت��ي تلعب 
بارزاً يف تبادل املعلومات، وتعزيز المتثال لأف�صل معايري وممار�صات  دوراً 

مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.
واجلهات  للحكومة  اجل��م��اع��ي��ة  اجل��ه��ود  اأن  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  احل���دث  و���ص��ل��ط 
املالية،  وغري  املالية  وال�صركات  والق�صاء  القانون  اإنفاذ  وجهات  التنظيمية 

وحدها كفيلة بتحقيق ال�صتجابة الفعالة ملواجهة خماطر اجلرائم املالية.
غري  واملهن  الأعمال  مع  التفاعلي  التوا�صل  من  الأ�صا�صي  الهدف  ويتمثل 
بالمتثال  املتعلقة  باملخاطر  الوعي  زي��ادة  يف  واخلارجية،  الداخلية  املالية 
هيكل  على  ال�صلبية  عواقبها  اإىل  والتنويه  منها،  التخفيف  وكيفية  امل��ايل، 

مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب يف الدولة.
ويف هذا ال�صدد، متت مناق�صة اأهمية تطبيق العناية الواجبة جتاه العمالء، 
ل �صيما يف الك�صف عن الأن�صطة واملعامالت امل�صبوهة والإب��الغ عنها، حيث 
مت اإبالغ ممثلي الأعمال واملهن غري املالية املحددة باأن هناك تركيًزا مهًما 
ين�صب على مراقبة الأن�صطة امل�صبوهة والإب��الغ عنها وحتليلها من خالل 
نظام الإبالغ عن الأن�صطة امل�صبوهة و�صجالت ال�صركات والقنوات الأخرى 

مل�صاركة املعلومات.
واخلا�صة،  العامة  الكيانات  بني  اأوث��ق  رواب��ط  بناء  اأن  على  التاأكيد  مت  كما 
من  ال����واردة  البيانات  ودق���ة  ا�صتدامة  �صمان  م��ن  الإم����ارات  دول���ة  �صيمكن 

وحدة  مثل  الإ�صرافية  ال�صلطات  اإىل  امل��ح��ددة  املالية  غري  واملهن  الأع��م��ال 
ال�صتخبارات املالية والق�صاء، ومبا �صي�صاهم يف املح�صلة مبحاربة التمويل 

غري امل�صروع ب�صكل جماعي.
وعلى هذا ال�صعيد، قال معايل اأحمد ال�صايغ : " يبداأ النظام الفعال ملكافحة 
غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ب�صراكة وثيقة بني القطاعني العام واخلا�ش. 
واملهن غري  الأعمال  وكذلك  ذلك،  اأ�صا�صًيا يف  دوًرا  املالية  املوؤ�ص�صات  وتلعب 
وقائية  اإج����راءات  وات��خ��اذ  وتقييم  حت��دي��د  ذل��ك  ويت�صمن  امل��ح��ددة.  املالية 
امل�صروعة  غري  العائدات  حتويل  ت�صهيل  يف  التورط  خماطر  من  للتخفيف 
دولة  ا�صتثمرت حكومة  وق��د  الإره���اب.  اأو متويل  الأم���وال  لأغ��را���ش غ�صل 
اإنفاذ القانون ووحدة ال�صتخبارات املالية.  الإم��ارات ب�صكل كبري يف وكالت 
اأكرث فاعلية يف حماية  اأن نكون  ومن خالل العمل مًعا ب�صكل وثيق، ميكن 
�صالمة النظام املايل. لهذا، عقدنا هذه اجلل�صات يف اإطار تعزيز ال�صراكة بني 
القطاعني العام واخلا�ش. فنحن نريد اأن يفهم اجلميع امل�صوؤولية الأ�صا�صية 
التي تقع على عاتق جمتمعنا التجاري واملايل حلمايتنا من تهديدات غ�صيل 

الأموال ومتويل الإرهاب ".
من جهته، �صعادة عبداهلل �صلطان الفن ال�صام�صي : " اإن ا�صتخدام الرتتيبات 
الإره��اب لإخفاء م�صار  الأم��وال وممويل  املعقدة من قبل غا�صلي  التجارية 
اأموالهم هو مو�صوع �صائع ومتكرر على م�صتوى العامل. وغالًبا ما ت�صتخدم 
هذه الرتتيبات خدمات املهنيني مثل املحامني واملحا�صبني ومقدمي خدمات 
اجلرائم  ملخاطر  املهمة  املكونات  ه��ذه  يعر�ش  ما  وه��ذا  ال�صركات،  تاأ�صي�ش 
هذه  التوعية  جل�صات  وت��اأت��ي  مكافحتها.  يف  مهم  دور  لعب  ويحتم  املالية، 
املالية،  م��ع اجل��رائ��م  التعامل  الإم����ارات يف  دول��ة  لتعزيز نهج  وق��ت مهم  يف 
وحماولة ال�صتفادة من الفعاليات الأخرية التي عقدت مع املوؤ�ص�صات املالية. 
اإن بناء الثقة والتفاهم بني القطاعني العام واخلا�ش اأمر اأ�صا�صي يف مكافحة 
الفر�ش لتوا�صل  املزيد من  بال�صبط �صبب خلق  املالية. وهذا هو  اجلرائم 
اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلا�ش بق�صايا مكافحة غ�صل الأموال 
ومتويل الإرهاب، ل �صيما يف املراكز التجارية ذات امل�صتوى العاملي مثل دولة 

الإمارات".

- املكتب التنفيذي ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وقد مت تنظيم وعقد هذه اجلل�صات التوعوية بالتعاون مع املكتب التنفيذي 
ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب والقطاع اخلا�ش. وقد قرر جمل�ش 
الوزراء، برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، اإن�صاء املكتب التنفيذي 
تنفيذ  ع��ل��ى  الإ����ص���راف  ب��ه��دف  الإره������اب،  الأم�����وال ومت��وي��ل  ملكافحة غ�صل 
وخطة  الإره���اب،  ومتويل  الأم���وال  غ�صل  ملكافحة  الوطنية  الإ�صرتاتيجية 
العمل الوطنية لدولة الإمارات، وبرنامج الإ�صالحات امل�صمم لتعزيز نظام 
مكافحة اجلرائم املالية يف الدولة. وت�صمل م�صوؤوليات املكتب التنفيذي ما 
ب�صاأن  وال��دويل  املحلي  ال�صعيدين  على  والتعاون  التن�صيق  تعزيز   -  : يلي 
امل�صائل املتعلقة مبواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، �صواًء على م�صتوى 

ال�صيا�صات اأو العمليات.
العمل مع  الت�صدي جلرائم غ�صل الأم��وال ومتويل الإره���اب، من خالل   -
الأموال  غ�صل  مكافحة  عمل  فريق  مثل:  والدولية  الإقليمية  املجموعات 
ومتويل الإرهاب يف دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، و»جمموعة 
الع�صرين«، وجمموعة العمل املايل /فاتف/. ويتم ذلك بالتن�صيق مع اللجنة 
الوطنية ملكافحة غ�صل الأم��وال ومتويل الإره��اب ومتويل التنظيمات غري 

امل�صروعة، ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
القانون،  باإنفاذ  املعنية  اجلهات  بني  مكثف  ب�صكل  املعلومات  تبادل  زي��ادة   -

واجلهات الإ�صرافية والرقابية والقطاع اخلا�ش.
ال�صلة،  ذات  الهيئات  مع  بالتن�صيق  الوطنية  الت�صريعات  وتطوير  درا�صة   -
لتعزيز الأطر القانونية يف جمال مكافحة غ�صل الأم��وال ومتويل الإرهاب 
ال��دويل، ب�صاأن  يف دولة الإم��ارات. - التن�صيق مع وزارة اخلارجية والتعاون 
الأم�����وال ومتويل  مل��واج��ه��ة غ�صل  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإجن����از  متابعة 

الإرهاب، وتنفيذ تو�صيات اللجنة العليا بهذا اخل�صو�ش.

منو متز�يد يف معدلت �لثقة باملدفوعات �لرقمية يف �لإمار�ت 
الحتيال  مل��ح��اولت  التعر�ش  اإىل 
الئتمانية  ب��ال��ب��ط��اق��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وقال 17 باملائة منهم اإنهم تلقوا 
�صلعاً مقلدة. ويف حالت التعر�ش 
اخلطوات  اأه���م  ت�صمل  لالحتيال 
اإبالغ  امل�صتهلكون:  يتخذها  التي 
خدمة  اأو  باملائة"   67" ال��ب��ن��ك 
وتغيري  باملائة"   58" ال��ع��م��الء 
التعريف  رم������ز  امل����������رور/  ك���ل���م���ة 
وتاأكيداً  "72باملائة".  ال�صخ�صي 
على الثقة التي يوليها امل�صتهلكون 
ل�صلطات اإنفاذ القانون املحلية قال 
ن�صف امل�صاركني يف ال�صتطالع من 
مع  �صيتوا�صلون  اإن��ه��م  الإم�����ارات 
ال�صلطات املعنية يف حال التعر�ش 

ملحاولت الحتيال.
ويف هذا ال�صياق قال العميد جمال 
�صامل اجلالف مدير الإدارة العامة 
يف  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
الإنرتنت  �صبكة  اأن  دب���ي  ���ص��رط��ة 
اأ�صبحت وجهة مف�صلة للمحتالني 
با�صتغالل  الطامعني  والقرا�صنة 
خماوف امل�صتهلكني وقّلة خربتهم 
مي�صون  ال��ك��ث��ريي��ن  اأن  ل���ص��ي��م��ا 
اأوقاتاً اأطول على الإنرتنت ومنهم 
الأوىل.. ل��ل��م��رة  ي�صتخدمه  م��ن 
من  ان���ط���الق���اً  اأن������ه  اىل  م�������ص���ريا 
التعاون  باأهمية  الرا�صخ  اإميانهم 
و�صركات  احلكومية  الهيئات  بني 
املحلي  واملجتمع  اخلا�ش  القطاع 
يف ت��ع��زي��ز وع���ي ���ص��ك��ان الإم������ارات 
ت��ت��ع��اون جمدداً  دب��ي  �صرطة  ف���اإن 
واقت�صادية   "Visa" �صركة  مع 
اآمناً"  "ابق  م���ب���ادرة  ���ص��م��ن  دب���ي 
�صعياً لتعزيز جهودها الرامية اإىل 
الإلكرتونية  اجل��رائ��م  م��ن  احل��د 

الإنرتنت اأو عند ال�صتالم مبعدل 
باملائة.  98

تاأكيداً  امل�صتهلكني  اآراء  وت���اأت���ي 
ا�صتمرارية  ترجح  التي  للتوقعات 
قال  حيث  م�صتقباًل  التوجه  ه��ذا 
اإنهم  امل�صاركني  م��ن  باملائة   40
الدفع  ميزة  ا�صتخدام  ي�صتبعدون 
ع��ن��د ال���ص��ت��الم ب��ي��ن��م��ا رّج����ح 45 
املدفوعات  ا�صتخدام  منهم  باملائة 

الالتالم�صية يف امل�صتقبل.
 63" امل�صتهلكني  ثلثا  اأظ��ه��ر  كما 
من  م��رت��ف��ع��ة  باملائة" م�����ص��ت��وي��ات 
املدفوعات  ا�صتخدام  جت��اه  الثقة 
الرقمية "املدفوعات الالتالم�صية 
الت�صوق  الرقمية" عند  واملحافظ 
ارتفاعاً  ذل��ك  ويعك�ش  امل��ت��اج��ر  يف 

ملحوظاً منذ بداية اجلائحة.
وم���ن اأب����رز الأ���ص��ب��اب ال��ت��ي ذكرها 
مبنظومة  ل��ث��ق��ت��ه��م  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ون 
املدفوعات الالتالم�صية.. الراحة 
 59" وال�����ص��رع��ة  باملائة"   60"
باملائة" وجتنب التالم�ش الب�صري 
 46 يف�صلها  باملائة" بينما   56"
التحكم  لهم  تتيح  لكونها  باملائة 
اأو  البطاقة  لبقاء  نظراً  بالنفقات 
امل�صتهلك  يد  يف  املتحرك  الهاتف 
اأثناء معاملة الدفع "48 باملائة" 
مبتكرة  دف���ع  و�صيلة  وب��اع��ت��ب��اره��ا 

باملائة".  48"
التي  امل��دف��وع��ات  اأنظمة  وحظيت 
املقايي�ش  ع����رب  ال���ت���ح���ق���ق  ت���ت���ي���ح 
الرقمية  امل��ح��اف��ظ  مثل  احل��ي��وي��ة 
حيث  امل�صتهلكني  بني  كبرية  بثقة 
قال اأكرث من الثلثني "67 باملائة" 
اإنها اآمنة واأفاد "60 باملائة" باأنها 
ت����وف����ر ل���ه���م ق�������درة ك���ام���ل���ة على 

•• دبي-وام 

باملدفوعات  الثقة  م��ع��دلت  من��ت 
املتاجر  يف  وا�صتخدامها  الرقمية 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة والإل����ك����رتون����ي����ة،يف 
يوا�صل  ح���ي���ث  الإم����������ارات  دول������ة 
الدفع  ع��ن  تف�صيلها  امل�صتهلكون 
النقدي بف�صل التطورات التقنية 
ال��ت��ي متنحهم  وم��ع��اي��ري الأم�����ان 
����ص���ع���وراً م���ت���زاي���داً ب����الأم����ان لدى 
للدفع  ال���ط���رق  ه����ذه  ا����ص���ت���خ���دام 
م�����ص��رتي��ات��ه��م، وذل����ك وفقاً  ل��ق��اء 
2021" التي  اآمناً  "ابق  لدرا�صة 
دبي"  "�صرطة  اليوم  عنها  ك�صفت 
و"اقت�صادية دبي" و�صركة "فيزا" 
جمال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال���ع���امل���ي���ة 

الرقمية  امل��دف��وع��ات  تكنولوجيا 
نيويورك  ب��ور���ص��ة  يف  وامل����درج����ة 

."V" بالرمز
واأظ������ه������رت ال�����درا������ص�����ة ت���راج���ع���اً 
ا�صتخدام  م��ع��دلت  يف  م��ت��وا���ص��اًل 
الإم���ارات  يف  النقدية  التعامالت 
على  املتزايد  الإقبال  مع  فتزامناً 
التجارة  م��ن�����ص��ات  ع���رب  ال��ت�����ص��وق 
الإلكرتونية وا�صتخدام املدفوعات 
الالتالم�صية منذ بداية اجلائحة 
الطلب  معدلت  اأي�صاً  انخف�صت 
ال�صتالم  عند  الدفع  خدمة  على 
ارتفعت  بينما  باملائة   75 بن�صبة 
املدفوعات  ا����ص���ت���خ���دام  م���ع���دلت 
الرقمية "البطاقات الالتالم�صية 
عرب  الرقمية" لل�صداد  واملحافظ 

ل  لكونها  ال��دف��ع  بعملية  التحكم 
ول  املعاملة،  اأثناء  اأيديهم  تفارق 

ت�صطرهم لتذكر كلمات املرور.
التي  بالتقنيات  امل��ع��رف��ة  اأن  ومب��ا 
للمدفوعات  احل����م����اي����ة  ت����وف����ر 
يف  حم��وري  ب��دور  ت�صهم  الرقمية 
قال  امل�صتهلكني  بني  الثقة  تعزيز 
يثقون  الذين  امل�صتهلكني  غالبية 
باملدفوعات الرقمية "52 باملائة" 
التقنيات  ب������دور  م��ع��رف��ت��ه��م  اإن 
الرتميز  اأن���ظ���م���ة  م��ث��ل  امل��ب��ت��ك��رة 
الرقمية  مدفوعاتهم  حماية  يف 
خيارات  يف  ثقتهم  بتعزيز  ت�صاهم 
الذين  اأم���ا  النقدية.  غ��ري  ال��دف��ع 
بهذه  ك��اف��ي��ة  م��ع��رف��ة  ميتلكون  ل 
زالت لديهم �صكوك  التقنيات فما 
الرقمية.  امل��دف��وع��ات  اأم���ان  ح��ول 
وع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال ي��خ�����ص��ى 47 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني تعر�ش  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
املفقودة  الالتالم�صية  البطاقات 
ال�صتخدام  ل�����ص��وء  امل�����ص��روق��ة  اأو 
عمل  باآلية  معرفتهم  لعدم  نظراً 

هذه التقنية "27 باملائة".
اأهمية  لتوؤكد  النتائج  هذه  وتاأتي 
للم�صتهلكني  املتوا�صلة  التوعية 
الرقمية  ال��دف��ع  ح���ول مم��ار���ص��ات 
الآم���ن���ة وب���ال���ت���ايل احل���ف���اظ على 

ثقتهم.
وت������ت������ن������اول ال������درا�������ص������ة جت������ارب 
امل�صتهلكني مع الحتيال اأي�صاً فقد 
امل�صتهلكني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   39 ق���ال 
ملحاولت  تعر�صوا  اأنهم  امل�صاركني 
الإن���رتن���ت بينما  الح��ت��ي��ال ع���رب 
باملائة"   27" الربع  نحو  تعر�ش 
ن�صبة  واأ�صارت  الحتيايل  للت�صيد 
باملائة"   19" اخل��م�����ش  ع��ن  ت��ق��ل 

هذا  ل��ك��ن  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
املخاطر.  م���ن  ي��خ��ل��و  ل  ال��ت��ح��ول 
اغتنام  اإىل  املحتالون  ���ص��ارع  فقد 
بيئة  اإىل  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني  ان���ت���ق���ال 
ال��ت�����ص��وق ع��رب الإن���رتن���ت للبحث 
ا�صتغالل  ل��ه��م  ت��ت��ي��ح  ف���ر����شٍ  ع���ن 
الدفع  ط����رق  يف  ال���ت���غ���ريات  ه����ذه 
ل���ق���اء ال�������ص���ل���ع واخل�����دم�����ات ومن 
توعية  موا�صلة  اأهمية  ت��اأت��ي  هنا 
الدفع  ب�����ص��ل��وك��ي��ات  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
 1 تاأكيد  الف�صل يف  الآمنة ويعود 
الذين  امل�صتهلكني  من   2 كل  من 
�صملهم ال�صتطالع على التوا�صل 
حال  يف  القانون  اإن��ف��اذ  جهات  م��ع 
اجلهود  اإىل  لالحتيال  التعر�ش 
"اقت�صادية  تبذلها  التي  احلثيثة 
�صركاوؤهم  دبي"  و"�صرطة  دبي" 
باحلفاظ  والتزامهم  الإم���ارات  يف 
ومتكينهم  امل�صتهلكني  اأم���ان  على 
الرقمية  املدفوعات  ا�صتخدام  من 

واملن�صات الإلكرتونية بكل ثقة.
م�����ن ج���ه���ة اأخ���������رى ي���ت���ع���ني على 
باملدفوعات  معني  "فيزا" كقطاع 
م��وا���ص��ل��ة ات���خ���اذ اق�����ص��ى درج����ات 
ي��اأت��ي دور  احليطة واحل���ذر وه��ن��ا 
اآمناً"  "ابق  امل��ت��وا���ص��ل��ة  ح��م��ل��ت��ه��ا 
حر�صها  اإط������ار  يف  ت���ن���درج  ال���ت���ي 
ال���دائ���م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع جميع 
منظومة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  الأط���������راف 

والح����ت����ي����ال ع����رب الإن�����رتن�����ت يف 
اقت�صاد  �صمان  وب��ال��ت��ايل  ال��دول��ة 

رقمي اآمن للجميع.
اإدارة  مدير  الزعابي  اأحمد  وق��ال 
حماية امل�صتهلك يف اقت�صادية دبي 
العديد  يقدم  دب��ي  يف  الت�صوق  اإن 
ابتكارات  لإظ���ه���ار  ال��ف��ر���ش  م���ن 
م���ن���اف���ذ ال���ب���ي���ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة حيث 
يت�صمن جمموعة كبرية ومتنوعة 
و�صركات  ال�صكانية  الرتكيبة  من 
الأع���م���ال وت��رك��ز اق��ت�����ص��ادي��ة دبي 
املدينة  يف  ال���ت�������ص���وق  ج���ع���ل  ع���ل���ى 
ا�صتفادت  وق�����د  مم��ت��ع��ة  جت���رب���ة 
م��ن ك��ل فر�صة مب��ا يف ذل��ك زيادة 
اأعقاب  يف  الإن��رتن��ت  عرب  الت�صوق 
امل�صتهلكني  لت�صجيع  كوفيد19- 
الت�صوق  ال���ص��ت��م��ت��اع مب��زاي��ا  ع��ل��ى 
غري النقدي والآمن..لفتاً اىل اأن 
من  مع" فيزا" مكنتهم  ال�صراكة 
تتبع �صلوك امل�صتهلك ..معرباً عن 
�صعادته بروؤية الثقة يف املدفوعات 
ال��رق��م��ي��ة ت��ت��زاي��د ب���اط���راد الأم���ر 
ت�صريع  اإىل  ب���دوره  �صيوؤدي  ال��ذي 

التحول الرقمي امل�صتمر يف دبي.
اإدارة  مدير  فرينانديز  نيل  وق��ال 
املخاطر يف" فيزا" ال�صرق الأو�صط 
و�صمال اأفريقيا.. اإن نتائج الدرا�صة 
اأظهرت اعتماد امل�صتهلكني بالكامل 
لأنظمة املدفوعات الرقمية خالل 

امل�صتهلكني  ل��ت��وع��ي��ة  امل���دف���وع���ات 
واحلذر  باليقظة  التحلي  بكيفية 
املحتملة،  الحتيال  حالت  ور�صد 
واخلطوات التي ينبغي اتخاذها يف 

حال تعر�صهم لهذه التهديدات.
الدرا�صة  نتائج  الك�صف عن  وياأتي 
"فيزا"  اإط���الق حملة  م��ع  ت��زام��ن��اً 
اآمناً"  "ابق  ال�����ص��اد���ص��ة  ال�����ص��ن��وي��ة 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
ع���رب ف��ي�����ص��ب��وك وان�����ص��ت��غ��رام "@
 V i s a M i d d l e E a s t ،
@DubaiPolice @

مع  DubaiDED" بالتعاون 
"اقت�صادية دبي" و"�صرطة دبي". 
الرت����ق����اء  اإىل  احل���م���ل���ة  وت����ه����دف 
الرقمية  امل��دف��وع��ات  مب��م��ار���ص��ات 
الآمنة وتذكري امل�صتهلكني بكيفية 
حتى  ال�صخ�صية  بياناتهم  حماية 
اأث����ن����اء ال��ت��م��ت��ع مب����زاي����ا ال���راح���ة 
من�صات  توفرها  التي  وال�صهولة 
واملدفوعات  الإلكرتونية  التجارة 
على  وع��������الوة  ال���الت���الم�������ص���ي���ة. 
الإلكرتونية  ال�صفحة  ذلك،تقدم 
دول�����ة  يف  اآمناً"  "ابق  حل���م���ل���ة 
الن�صائح  من  جمموعة  الإم���ارات 
على  امل�صتهلكني  مل�صاعدة  املفيدة 
اإ�صافة  جتنب التعر�ش لالحتيال 
الأمان  مزايا  ح��ول  معلومات  اإىل 

التي توفرها املدفوعات الرقمية.
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القوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2020
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 المال�ة الك�وفاتتدق�ق  ��صوصتقر�ر 
 الرأ�

تتــــألف ، والتــــي لبنــــك صــــادرات إيــــران (فــــروع اإلمــــارات العر��ــــة المتحــــدة) ("البنــــك")لقـــد قمنــــا بتـــدق�ق الك�ــــوفات المال�ــــة 
واإليــــــرادات ال�ــــــاملة األخــــــر�  و��ــــــف األر�ــــــاح والخســــــائر  ٢٠٢٠د�ســــــمبر  ٣١المر�ــــــز المــــــالي �مــــــا فــــــي  مــــــن ب�ــــــان 

ومــــوجز للخ�ــــ� المحاســــب�ة لســــنة المنته�ــــة فــــي ذلــــك التــــار�خ التــــدفقات النقد�ــــة ل والملك�ــــة و��ــــف التغ�ــــرات فــــي حقــــوق 
التفســـــ�ر�ة األخـــــر�  والمالح�ـــــاتالس�اســـــات المحاســـــب�ة الهامـــــة و  والمالح�ـــــات األخـــــر� �خصـــــوص الك�ـــــوفات المال�ـــــة 

 .٥٩إلى  ٩المال�ة على النحو المنصوص عل�ه في الصفحات من  للك�وفات
ـــــواحي ت�هـــــر �صـــــورة عادلـــــة، فـــــإن الك�ـــــوفات المال�ـــــة المرفقـــــة  ،وفقـــــًا لرأينـــــا  ، المر�ـــــز المـــــالي االساســـــ�ةمـــــن جم�ـــــع الن

، وأداءه المـــــالي وتدفقاتـــــه النقد�ـــــة للســـــنة المنته�ـــــة فـــــي ذلـــــك التـــــار�خ وفًقـــــا للمعـــــاي�ر ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١للبنـــــك �مـــــا فـــــي 
 الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة (المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة).

 أساس الرأ�
ـــــ ـــــا � ـــــدق�قإجراء عمل�ـــــات قمن ـــــة المت�عـــــة للت ـــــدق�ق �مـــــا يتوافـــــق مـــــع المعـــــاي�ر الدول� ـــــى  الت ـــــدق�ق). عل ـــــة للت (المعـــــاي�ر الدول�

ـــــدق�ق ) ـــــة للتـــــدق�ق (المعـــــاي�ر الدول�ـــــة للت ـــــا للمعـــــاي�ر الدول� ـــــا تـــــد��قنا وفًق . تـــــم وصـــــف مســـــؤول�اتنا مســـــؤول�اتنا، لقـــــد أجر�ن
ــــا.  ــــي تقر�رن ــــة ف ــــدق�ق الك�ــــوفات المال� ــــي قســــم مســــؤول�ات المــــدقق حــــول ت ــــد مــــن التفصــــ�ل ف �موجــــب هــــذه المعــــاي�ر �مز�
ــــــة  ــــــة فــــــي اإلمــــــارات العر�� ــــــوائم المال� ــــــد��قنا للق ــــــة ذات الصــــــلة بت ــــــات األخال�� ــــــا للمت�ل� ــــــك وفًق نحــــــن مســــــتقلون عــــــن البن

و�التــــــالي فإننــــــا نعتقــــــد أن دل�ــــــل التــــــدق�ق ال��ــــــة األخــــــر� وفًقــــــا لهــــــذه المت�ل�ــــــات. المتحــــــدة، وقــــــد أوف�نــــــا �مســــــؤول�اتنا األخ
 الذ� حصلنا عل�ه �اف ومناسب لتقد�م أساس لرأ� التدق�ق الخاص بنا. 

 التر��ز على المسائل
 :نلفت االنت�اه إلى ما يليرأ� متحف� من �رفنا، فإننا دون إبداء 

 الك�وفات المال�ة. �خصوص ٣٠ المالح�ة وفًقا لم تم مناق�ته في  .١
("مصـــــــرف  المتحـــــــدة المر�ـــــــز� مصـــــــرف اإلمـــــــارات العر��ـــــــة �ـــــــان البنـــــــك خاضـــــــعًا لمـــــــذ�رات تنف�ذ�ـــــــة صـــــــادرة عـــــــن   -

") �ســـــبب الق�ـــــود التـــــي فرضـــــها مجلـــــس األمـــــن التـــــا�ع لألمـــــم المتحـــــدة علـــــى �عـــــض  المتحـــــدة المر�ـــــز� اإلمـــــارات العر��ـــــة 
دارة أن البنـــــك قـــــد امتثـــــل لجم�ـــــع هـــــذه اإلخ�ـــــارات الصـــــادرة عـــــن مصـــــرف الك�انـــــات واألفـــــراد اإليـــــران��ن، ح�ـــــث تعتقـــــد اإل

البنـــــك أ�ًضـــــا أنـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذه الق�ـــــود المفروضـــــة، فـــــإن وتعتقـــــد اإلدارة اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة  المر�ـــــز�، 
ال  ٢٠٢٠ د�ســـــمبر ٣١إعـــــداد الك�ـــــوفات المال�ـــــة للســـــنة المنته�ـــــة فـــــي  مبـــــدأ المن�ـــــأة الناجحـــــة المســـــتمرة المســـــتخدم فـــــي

 يزال مناسً�ا،
ــــــة (" - ــــــة األصــــــول األجنب� ــــــب مرا�� ــــــى  OFAC قــــــرر أ�ًضــــــا م�ت ــــــود عل ــــــرض ق� ــــــة ف ــــــة األمر��� ــــــوزارة الخزان ــــــا�ع ل ") الت

��ــــن لهــــا �عــــض الك�انــــات واألفــــراد اإليــــران��ن، �مــــا فــــي ذلــــك بنــــك صــــادرات إيــــران، تــــر� إدارة البنــــك أن هــــذه الق�ــــود لــــم 
 ، ووناجحة البنك على االستمرار �من�أة مستمرة قدرة تأث�رًا �ب�رًا على 

 
  

ــــــات المتحــــــدة والمملكــــــة المتحــــــدة ودول  - ــــــدول �مــــــا فــــــي ذلــــــك الوال� فــــــي الســــــنوات القل�لــــــة الماضــــــ�ة، قــــــام عــــــدد مــــــن ال
البنـــــــوك اإليران�ـــــــة. واألهـــــــم مـــــــن ذلـــــــك، أن قـــــــرار مجلـــــــس االتحـــــــاد  ت�ـــــــديد عقو�ـــــــات علـــــــى أورو��ـــــــة أخـــــــر� �فـــــــرض / 

ــــــم  ــــــي رق ــــــي  CFSP/٢٠١٢/١٥٢األورو� ــــــد خــــــدمات الرســــــائل  ٢٠١٢مــــــارس  ١٥الصــــــادر ف ــــــى ح�ــــــر تور� ــــــنص عل ي
ــــــة  لــــــ�عضالمال�ــــــة،  الب�انــــــاتالمال�ــــــة المتخصصــــــة المســــــتخدمة لت�ــــــادل  البنــــــوك اإليران�ــــــة. ونت�جــــــة لــــــذلك، قامــــــت جم��

ت االتصـــــاالت المال�ــــــة العالم�ـــــة بــــــ�ن البنـــــوك ("ســــــو�فت") �فصـــــل �عــــــض البنـــــوك اإليران�ــــــة �مـــــا فــــــي ذلـــــك بنــــــك صــــــادرا
 .٢٠١٢مارس  ١٧إيران من ش��تها الدول�ة اعت�اًرا من 

تعـــــامالت / عالقـــــات تجار�ـــــة مـــــع أ� مـــــن البنـــــوك فـــــي الـــــدول  لعـــــدم امـــــتالك البنـــــك إدارة البنـــــك أنـــــه ن�ـــــًرا ألن  وتعتقـــــد
ــــديها ترت��ــــات ولكونــــهالم�ــــار إل�هــــا أعــــاله لفتــــرة �و�لــــة مــــن الوقــــت   يتعامــــل ��ــــ�ل أساســــي مــــع البنــــوك اإليران�ــــة التــــي ل

ـــــة خاصـــــة بهـــــا، ـــــأثر  اتصـــــال داخل� ـــــم تت ـــــك ل ـــــة للبن ـــــإن األن�ـــــ�ة التجار� ـــــذا ف ـــــر � ل ـــــى  ســـــبب عـــــدم ��ـــــ�ل �ب� ـــــدرة عل الق
ـــــداب�ر لضـــــمان  و .الســـــو�فت اســـــتخدام  ـــــك، واســـــتجا�ة لـــــذلك، اتخـــــذ البنـــــك ت التحو�ـــــل المســـــتمر والموثـــــق  عـــــالوة علـــــى ذل

 .موالتحو�ل األوالمصدق للرسائل واستمرار األن��ة التجار�ة �ما في ذلك 
ا�ع وال تأخذ هذه الك�وفات المال�ة في الحس�ان التأث�رات المستقبل�ة المحتملة للق�ود الحال�ة وأ�ة ق�ود أخر� قد �فرضها مجلس األمن الت

 أخر�.لألمم المتحدة وم�تب مرا��ة األصول األجنب�ة التا�ع لوزارة خزانة الوال�ات المتحدة والق�ود التي قد يتم فرضها من قبل بلدان 

 على الك�وفات المال�ة: ٣١و�حسب ما تمت مناق�ته في المالح�ة  . ٢
، يواصـــــل البنـــــك مرا��ـــــة جم�ـــــع مت�ل�ـــــات الســـــ�ولة والتمو�ـــــل واالســـــتجا�ة لهـــــا مـــــن خـــــالل ١٩ –لمواجهـــــة أزمـــــة �وف�ـــــد  -

ـــــة. يواصـــــل ا ـــــارات الضـــــغ� التـــــي تع�ـــــس الســـــ�نار�وهات االقتصـــــاد�ة الحال� لبنـــــك إعـــــادة اخت�ـــــارات �ـــــوار� الســـــ�ولة واخت�
تق�ـــــــ�م قـــــــوة الســـــــ�ولة والتمو�ـــــــل والمر�ـــــــز الرأســـــــمالي لـــــــه الســـــــت�عاب التـــــــأث�ر المحتمـــــــل لالضـــــــ�راب الحـــــــالي فـــــــي الفتـــــــرة 
المقبلـــة. �مــــا فــــي تــــار�خ ��ــــف المر�ــــز المـــالي، فــــإن إدارة البنــــك علــــى ثقــــة مــــن مواك�ـــة عمل�ــــات البنــــك، و�نــــاًء عل�ــــه تــــم 

 .الستمرار�ةإعداد هذه الك�وفات المال�ة على أساس مبدأ ا
اعتمـــــــد مصـــــــرف اإلمـــــــارات العر��ـــــــة المتحــــــــدة المر�ـــــــز� نهًجـــــــا اســـــــت�ا�ً�ا مـــــــن أجــــــــل ضـــــــمان تـــــــدفق االئتمـــــــان إلــــــــى  -

ــــــد  ــــــأثرت ��ــــــدة �أزمــــــة �وف� ــــــي ت ــــــة المتحــــــدة ١٩-االقتصــــــاد، وخاصــــــة الق�اعــــــات الت ــــــن مصــــــرف اإلمــــــارات العر�� . أعل
 ١٥لـــــدعم االقتصـــــاد� المســـــتهدف ") فـــــي المر�ـــــز� عـــــن خ�ـــــة شـــــاملة للـــــدعم االقتصـــــاد� المســـــتهدف ("خ�ـــــة شـــــاملة ل

، ممـــــا �ســـــمح للبنـــــوك اإلمارات�ـــــة �الوصـــــول إلـــــى تمو�ـــــل بـــــدون تكلفـــــة و�صـــــدار الفوائـــــد مـــــن خـــــالل تأج�ـــــل ٢٠٢٠مـــــارس 
ــــك تســــه�الت  ــــم �ســــتخدم البن ــــار�خ ��ــــف المر�ــــز المــــالي، ل ــــي ت ــــدة لعمالئهــــا. �مــــا ف ــــل الفائ ــــدة الرئ�ســــ�ة و / أو تأج� الفائ

 .امج الدعم االقتصاد� المستهدفتمو�ل صفر�ة في إ�ار برن

ــــى المالح�ــــة ٣ ــــاه إل ــــة ١٨. نلفــــت االنت� ، ح�ــــث قــــام أحــــد مــــو�في البنــــك �ــــاختالس أمــــوال مــــن حســــا�ات العمــــالء الخامل
ـــذ� اختلســـه  خـــالل الســـنوات الســـا�قة. ـــغ اإلجمـــالي ال ـــم شـــ�ب المبل ـــام البنـــك برفـــع دعـــو� قضـــائ�ة ضـــد المو�ـــف. وت ق

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

بواســـــ�ة مـــــدقق حســـــا�ات آخـــــر، ح�ـــــث أعـــــرب فـــــي  ٢٠١٩د�ســـــمبر  ٣١تـــــم تـــــدق�ق الك�ـــــوفات المال�ـــــة للبنـــــك �مـــــا فـــــي 
 .عن رأ� غ�ر متحف� ��أن تلك الك�وفات المال�ة ٢٠٢٠مايو  ٣١تقر�ره المؤرخ في 

 مسائل التدق�ق الرئ�س�ة
لتــــــدق�ق الرئ�ســـــــ�ة (مســــــائل التــــــدق�ق الرئ�ســـــــ�ة) هــــــي تلــــــك المســـــــائل التــــــي، وفًقــــــا لتقـــــــديرنا المهنــــــي، �انـــــــت إن مســــــائل ا

. وقـــــد تــــم تنــــاول هـــــذه المســــائل فـــــي ٢٠٢٠د�ســــمبر  ٣١األكثــــر أهم�ــــة فـــــي تــــد��قنا للقــــوائم المال�ـــــة للســــنة المنته�ـــــة فــــي 
 .�الكامل وفي تكو�ن رأينا ��أنها س�اق تد��قنا للقوائم المال�ة

 

 مسائل  الرئ�س�ةال عالجت عمل�ة التدق�قك��  مسائل التدق�ق الرئ�س�ة

 ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة للقروض والسلف للعمالءتقر�ر عدم ال�ق�ن ��صوص . ١

ـــــك لمخصصـــــات انخفـــــاض ��مـــــة القـــــروض والســـــلف المقدمـــــة للعمـــــالء، أن  ـــــ�م تحديـــــد البن ـــــب تق� ـــــوم يت�ل إدارة البنـــــك  تق
ــــــى تصــــــن��  ــــــى هــــــذه  بوضــــــع األح�ــــــام عل ــــــدق�ق عل ــــــة المتوقعــــــة. ر�ــــــز الت ــــــاس الخســــــارة االئتمان� ــــــة و�� األصــــــول المال�

ـــــل  ـــــروض والســـــلف للعمـــــالء (تمث ـــــة النســـــب�ة للق ـــــد افتراضـــــات ٣٩المســـــألة �ســـــبب األهم� ٪ مـــــن إجمـــــالي األصـــــول) وتعق�
قعـــــة. يـــــتم تنف�ـــــذ ��ـــــاس الخســـــائر االئتمان�ـــــة األح�ــــام والتقـــــديرات المســـــتخدمة فـــــي ��ـــــاس نمـــــاذج الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتو 

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

يــــــتم تق�ــــــ�م الجــــــزء المــــــاد� مــــــن محف�ــــــة البنــــــك للقــــــروض والُســــــلف ��ــــــ�ل فــــــرد� لمعرفــــــة الز�ــــــادة الكب�ــــــرة فــــــي مخــــــا�ر 
ة. وهـــــــذا يت�لــــــب مـــــــن إدارة البنــــــك الحصـــــــول علــــــى جم�ـــــــع المعلومـــــــات االئتمــــــان و��ـــــــاس الخســــــائر االئتمان�ـــــــة المتوقعــــــ

ـــرة فـــي مخـــا�ر االئتمـــان ـــادة الكب� ـــ�م الز� ـــة لتق� ـــة الت�ل�� ـــة المعقول ـــ�م النو��ـــة والكم� ـــاء تق� معـــاي�ر انخفـــاض ��مـــة  أو أثن
ة االئتمــــــان. �مــــــارس البنــــــك أح�اًمــــــا مهمــــــة و�ضــــــع عــــــدًدا مــــــن االفتراضــــــات فــــــي ت�ــــــو�ر أوضــــــاع الخســــــائر االئتمان�ــــــ

ــــف (الخســــارة الناجمــــة عــــن  ــــف (احتمال�ــــة التخلــــف) والخســــارة الناجمــــة عــــن التخل ــــة التخل ــــي ت�ــــمل احتمال� المتوقعــــة، والت

ـــــف ـــــد التخل ـــــف (التعـــــرض عن ـــــد التخل ـــــي  التخلـــــف ) والتعـــــرض عن ـــــة وتعـــــد�الت االقتصـــــاد الكل ) والمعلومـــــات الت�ل��
 ومعاي�ر التن��م.

لإلفصــــــــاح عــــــــن  ٢٧مال�ــــــــة للس�اســــــــة المحاســــــــب�ة والمالح�ــــــــة مــــــــن الك�ــــــــوفات ال ٤ المالح�ــــــــة يرجــــــــى الرجــــــــوع إلــــــــى 
 مخا�ر االئتمان.

ـــــد مخصصـــــات األرصـــــدة  ـــــة التقـــــدير لتحدي ـــــإدارة مخـــــا�ر االئتمـــــان وعمل� ـــــة � ـــــك المتعلق ـــــا إجـــــراءات أعمـــــال البن ـــــد تفهمن لق
 للقروض والسلف للعمالء. اختبرنا أ�ًضا الفاعل�ة الت�غ�ل�ة للضوا�� ذات الصلة ضمن هذه اإلجراءات.

ـــــك، مـــــن  ـــــة ع�نهـــــا البن ـــــة خارج� ـــــي �ورتهـــــا شـــــر�ة إمارات� ـــــة المتوقعـــــة الت ـــــا �فحـــــص صـــــحة نمـــــاذج الخســـــائر االئتمان� قمن
خـــــالل إجـــــراء عمل�ـــــات إعـــــادة الحســـــاب علـــــى أســـــاس الع�نـــــة لكـــــل نمـــــوذج للتحقـــــق مـــــن دقتهـــــا الحســـــاب�ة. �مـــــا استفســـــرنا 

ــــف) والخســــارة الناجمــــة مــــع البنــــك عــــن االفتراضــــات التــــي تــــم إجراؤهــــا أثنــــاء احتســــاب احتمال�ــــة ال ــــف (احتمال�ــــة التخل تخل
) للتحقـــق مـــن مــــد�  عـــن التخلـــف (الخســـارة الناجمـــة عـــن التخلـــف ) والتعــــرض عنـــد التخلـــف (التعـــرض عنـــد التخلـــف

اتســــاقها ومعقول�ـــــة هـــــذه االفتراضـــــات. لقــــد تحـــــدينا االفتراضـــــات التـــــي �قـــــوم عل�هــــا احتســـــاب مخصـــــص انخفـــــاض ال��مـــــة 
قمنـــــا بتق�ـــــ�م الضـــــوا�� المتعلقـــــة  قبل�ة المقـــــدرة وتق��مـــــات الضـــــمان وتقـــــديرات االســـــترداد.مثـــــل التـــــدفقات النقد�ـــــة المســـــت

ـــــــ�م اجتماعـــــــات اإلدارة الرئ�ســـــــ�ة واللجـــــــان  ـــــــك تق� ـــــــي ذل ـــــــاض ال��مـــــــة �مـــــــا ف ـــــــة واكتمـــــــال مخصصـــــــات انخف بدقـــــــة الموافق
 لمخصصات انخفاض ��مة القرض.

العوامــــــل المتغ�ــــــرة للمخــــــا�ر وم�ــــــالغ الخســــــائر  لقــــــد قمنــــــا �إعــــــادة إجــــــراء حســــــا�ات نموذج�ــــــة محــــــددة لتأك�ــــــد مخرجــــــات
ـــــــا لإل�ـــــــار  ـــــــا بتحـــــــديث تق��من ـــــــة، قمن ـــــــول. فـــــــي النها� ـــــــة ��ـــــــ�ل معق ـــــــة المتوقعـــــــة، ووجـــــــدنا أنهـــــــا مناســـــــ�ة و�ا�� االئتمان�
ـــــة التن�ـــــ�م  ـــــاض ال��مـــــة ومرحل ـــــائج نمـــــاذج انخف ـــــت نت ـــــة مـــــا إذا �ان ـــــة المصـــــممة والمنفـــــذة بواســـــ�ة البنـــــك لمعرف والمنهج�

التوقعــــــات التــــــي �ســــــتخدمها البنــــــك لتحديــــــد ال�ــــــروف االقتصــــــاد�ة المســــــتقبل�ة فــــــي تــــــار�خ تقر�ــــــر  تبــــــدو معقولــــــة وتع�ــــــس
 الك�وفات المال�ة.

 ان�فاض ��مة القروض والُسَلف لعمالء محددين. ٢

تعتبــــر المحاســــ�ة عــــن مخصــــص انخفــــاض ��مــــة القــــروض والســــلف هــــو أحــــد المجــــاالت التــــي تت�لــــب مــــن إدارة البنــــك 
ـــــد وهـــــام ـــــز التـــــدق�ق علـــــى هـــــذه المســـــألة  إصـــــدار ح�ـــــم معقَّ ��ـــــأن توق�ـــــت اإلث�ـــــات و�ـــــم هـــــذا االنخفـــــاض فـــــي ال��مـــــة. ر�َّ

٪ مـــــــن إجمـــــــالي األصـــــــول) وال�ب�عـــــــة الذات�ـــــــة ٣٩�ســـــــبب األهم�ـــــــة النســـــــب�ة للقـــــــروض وأرصـــــــدة الســـــــلف (التـــــــي تمثـــــــل 

هـــــا تـــــم مل�ـــــون درهـــــم والتـــــي �موجب ١٢٬٤٤٧، بلـــــغ إجمـــــالي القـــــروض والســـــلف ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١للحســـــا�ات. �مـــــا فـــــي 
مل�ـــــون درهـــــم عـــــالوة علـــــى ذلـــــك، ر�ـــــز التـــــدق�ق  ٤٬٣٠٥تســـــج�ل مخصصـــــات قـــــروض انخفـــــاض ال��مـــــة والســـــلف ���مـــــة 

ــــل  ــــي تمث ــــى إجمــــالي تعــــرض مجموعــــة العمــــالء اإللكترون�ــــة الت ــــروض والســــلف �مــــا فــــي  ١٦,٩١عل % مــــن إجمــــالي الق
 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١

ـــــاض ال��مـــــة لمجموعـــــة  ـــــا بتق�ـــــ�م مســـــتو� مخصصـــــات خســـــارة انخف محـــــددة مـــــن العمـــــالء بنـــــاًء علـــــى المناق�ـــــة مـــــع قمن
ـــــــا للبنـــــــك والمعلومـــــــات المتـــــــأخرة عـــــــن القـــــــرض وال�ـــــــرف المقابـــــــل، والتـــــــي تحـــــــتف� بهـــــــا اإلدارة فـــــــي ملـــــــف  اإلدارة العل�

دقــــــــة الب�انــــــــات الرئ�ســــــــ�ة مــــــــن الَمَحــــــــاف�، وحســــــــا�ات المخصصــــــــات وتقــــــــديرات اإلدارة  االئتمــــــــان. قمنــــــــا أ�ًضــــــــا بتق�ــــــــ�م
 .��مها ���ل نقد� المستخدمة في تحديد مخصص خسارة انخفاض ال��مةواالفتراضات التي تم تق

بنـــــاًء علـــــى األدلــــــة الموضـــــو��ة التــــــي تمـــــت مالح�تهـــــا خــــــالل العـــــام، �النســــــ�ة لمجموعـــــة محـــــددة مــــــن العمـــــالء الــــــذين 
، التــــــزم البنــــــك �المســــــتو� الم�لــــــوب مــــــن ٢٠٢٠د�ســــــمبر  ٣١مل�ــــــون درهــــــم �مــــــا فــــــي  ٢٬١٠٥لــــــديهم إجمــــــالي قــــــائم أو 

 .انخفاض ال��مة مخصصات

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

�مــــنح البنـــــك القـــــروض والســـــلف للعمـــــالء �عـــــد الحصـــــول علـــــى الضـــــمانات الالزمـــــة وتق��مهـــــا بواســـــ�ة البنـــــك. الممتلكـــــات 
التر��ـــــز فـــــي التـــــدق�ق  المرهونـــــة الموجـــــودة فـــــي إيـــــران هـــــي واحـــــدة مـــــن الضـــــمانات الرئ�ســـــ�ة المقدمـــــة مـــــن العمـــــالء. تـــــم

٪ مــــــن إجمــــــالي مبلــــــغ ٥٧مــــــن هــــــذه الضــــــمانات (تمثــــــل  علــــــى هــــــذه المســــــألة �ســــــبب األهم�ــــــة النســــــب�ة لل��مــــــة العادلــــــة
ـــــي احتســـــاب ٩١القـــــروض والســـــلف مـــــن العمـــــالء وت�ـــــ�ل  ٪ مـــــن إجمـــــالي الضـــــمانات مـــــن هـــــؤالء العمـــــالء) وأهم�تهـــــا ف
 مخصص انخفاض ��مة القروض والسلف.

ا تق�ـــــ�م المنهج�ـــــات والمـــــدخالت واالفتراضـــــات المســـــتخدمة مـــــن البنـــــك فـــــي تق�ـــــ�م مـــــد� �فا�ـــــة تضـــــمنت إجـــــراءات تـــــد��قن
مخصــــــص انخفــــــاض ال��مــــــة للقــــــروض الُم��َّمــــــة ��ــــــ�ل فــــــرد�. قمنــــــا �اخت�ــــــار التصــــــم�م والفاعل�ــــــة الت�ــــــغ�ل�ة للضــــــوا�� 

ـــــروض المت ـــــات الق ـــــار �عـــــض ع�ن ـــــا �اخت� ـــــرة. قمن ـــــروض المتعث ـــــل الق ـــــد المخصـــــص مقاب ـــــار ذات الصـــــلة لتحدي ـــــرة الخت� عث
ل التق�ــــــ�م العــــــادل  ال��ــــــاس الكمــــــي وتق�ــــــ�م الضــــــمانات األساســــــ�ة وتقــــــديرات االســــــترداد عنــــــد التخلــــــف عــــــن الســــــداد. ُ��ــــــ�ِّ

ـــــران مقابـــــل القـــــروض المتعثـــــرة  ـــــي �حـــــتف� بهـــــا ٩١للممتلكـــــات المحـــــتف� بهـــــا فـــــي إي ٪ مـــــن إجمـــــالي ��مـــــة الضـــــمانات الت
دل للممتلكــــــات المرهونــــــة المملو�ــــــة فــــــي إيــــــران والم��مــــــة �الــــــدرهم البنــــــك مقابــــــل هــــــذه القــــــروض. تــــــم تقــــــدير التق�ــــــ�م العــــــا

 .اإلماراتي من ِقَبل و�االت عقار�ة خارج�ة مقرها إيران، وهي رسوم معتمدة من قبل المقر الرئ�سي للبنك
 ٢٠٢٠أكتــــــو�ر  ٢٠بتــــــار�خ  ٩٩/٨٠٣٥٧٦لقــــــد اعتمــــــدنا علــــــى التقر�ــــــر المعتمــــــد للُمَ�ــــــ�ِّم الخــــــارجي ذ� الــــــرقم المرجعــــــي 

�غـــــرض تقـــــدير التق�ـــــ�م العـــــادل للممتلكـــــات اإليران�ـــــة و�التـــــالي مـــــد� �فا�ـــــة مخصـــــص انخفـــــاض ال��مـــــة. �اإلضـــــافة إلـــــى 
ــــــــى خ�ــــــــاب صــــــــادر مــــــــن إدارة التســــــــه�الت االئ ــــــــد حصــــــــلنا أ�ًضــــــــا عل ــــــــك، فق ــــــــرقم المرجعــــــــي ذل ــــــــك ذ� ال ــــــــة �البن تمان�

ـــــــار�خ  ١٨٢/٤/٥٠٥/٢٠٢٠ ـــــــي جمهور�ـــــــة  ٢٠٢٠د�ســـــــمبر  ٢٨بت والـــــــذ� �حـــــــدد أن الممتلكـــــــات المرهونـــــــة الموجـــــــودة ف
ـــــا،  -إيـــــران اإلســـــالم�ة لصـــــالح عمـــــالء بنـــــك صـــــادرات إيـــــران  اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة التـــــي �انـــــت ��ًمـــــا عادلـــــة تقر�ً�

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١لة �ما في تعتبر ذات وجود ملموس و�حالة معقو 

 . إث�ات واسترداد األصول الضر�ب�ة الم�جلة٤

ــــي الوال�ــــة القضــــائ�ة التــــي �عمــــل ف�هــــا.  ــــة المتحــــدة ف ــــدخل الســــار�ة فــــي اإلمــــارات العر�� ــــك لقــــوان�ن ضــــر��ة ال �خضــــع البن
ل�ــــــة أو اإلقــــــرارات يـــــتم تســــــج�ل الضــــــرائب المؤجلــــــة للعواقـــــب المســــــتقبل�ة لألحــــــداث التــــــي تــــــم إث�اتهـــــا فــــــي الك�ــــــوفات الما

ــــــروق  ــــــة للف ــــــات �أصــــــل الضــــــر��ة المؤجل ــــــتم اإلث� ــــــوان�ن ومعــــــدالت الضــــــرائب المعمــــــول بهــــــا. ي ــــــى ق ــــــاًء عل الضــــــر�ب�ة، بن
ــــــر المســــــتخدمة  ــــــة للخصــــــم والخســــــائر الضــــــر�ب�ة غ� ــــــة القابل ــــــانالمؤقت ــــــى الحــــــد  واالئتمان ــــــر المســــــتخدمة إل الضــــــر�ب�ة غ�

ــــر�ح الخاضــــع للضــــر��ة متاًحــــ ــــذ� �حتمــــل أن ��ــــون ال ــــل الفــــروق المؤقتــــة القابلــــة للخصــــم التــــي �م�ــــن االســــتفادة ال ا مقاب
 .منها

ـــــة للخصـــــم علـــــى النحـــــو المتـــــوفر لـــــد�  ـــــة بنـــــاًء علـــــى الفـــــروق المؤقتـــــة القابل ـــــوم البنـــــك بتق�ـــــ�م أصـــــل الضـــــر��ة المؤجل �ق
ـــــدما ��ـــــون مـــــن المحتمـــــ ـــــر المســـــتخدم فقـــــ� عن ـــــتم اإلث�ـــــات �أصـــــل الضـــــر��ة المؤجلـــــة لالئتمـــــان الضـــــر�بي غ� ل البنـــــك. ي

وجــــــود ر�ــــــح ضــــــر�بي مســــــتقبلي �ــــــافي �م�ــــــن �موج�ــــــه اســــــتخدام االئتمــــــان المرحــــــل. وهــــــذا يث�ــــــر القلــــــق ��ــــــأن اإلث�ــــــات 
و��ــــــاس أصـــــــل الضــــــر��ة المؤجلـــــــة ح�ــــــث أن اإلدارة م�ال�ـــــــة بتكـــــــو�ن افتراضــــــات و�عـــــــداد توقعــــــات لألر�ـــــــاح المســـــــتقبل�ة 

ضـــــع هـــــذه االفتراضـــــات والتوقعـــــات ل�ـــــروف الخاضـــــعة للضـــــر��ة لتق�ـــــ�م إم�ان�ـــــة اســـــترداد رصـــــ�د الضـــــر��ة المؤجلـــــة. تخ
الســــــوق وال�ــــــروف االقتصــــــاد�ة المســــــتقبل�ة التــــــي تن�ــــــو� علــــــى درجــــــة عال�ــــــة مــــــن عــــــدم ال�قــــــ�ن. �مــــــا هــــــو مبــــــ�ن فــــــي 

 ٣١مل�ـــــون درهــــــم ( ١٬٣٥٨، اعتـــــرف البنـــــك بــــــ ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١علـــــى الك�ـــــوفات المال�ـــــة �مـــــا فــــــي  ١١المالح�ـــــة 
 .الضر��ة المؤجلة في ��ف المر�ز الماليمل�ون درهم) من أصول  ١٬٢٢٤ ٢٠١٩د�سمبر 

٪ مــــن إجمــــالي ٢٠لقــــد ر�ــــز تــــد��قنا علــــى هــــذا األمــــر �ســــبب األهم�ــــة النســــب�ة لألصــــل الضــــر�بي المؤجــــل (الــــذ� �مثــــل 
األصـــــول) و�م�ان�ـــــة اســـــترداده �ســـــبب اإلث�ـــــات الـــــذ� يتضـــــمن ح�ًمـــــا مـــــن البنـــــك، والـــــذ� �ســـــتند إلـــــى عـــــدد مـــــن العوامـــــل 

 .أر�اح ضر�ب�ة �ا��ة في فترات مستقبل�ة لدعم اإلث�ات �ما في ذلك هل س��ون هناك

ــــى حســــا�ات متخصصــــي الضــــرائب الخــــارج��ن  ــــة. لقــــد اعتمــــدنا عل ــــد أصــــول الضــــر��ة المؤجل قمنــــا �مراجعــــة عمل�ــــة تحدي
إلث�ــــات �أصــــول الضـــــر��ة المؤجلــــة. قمنــــا بتق�ـــــ�م األدلــــة التــــي قـــــدمها البنــــك الســــتخدام أصـــــول الضــــر��ة المؤجلــــة مقابـــــل 

لمســــــــتقبلي الخاضــــــــع للضــــــــر��ة للبنــــــــك واالفتراضــــــــات الرئ�ســــــــ�ة المســــــــتخدمة مــــــــن قبــــــــل اإلدارة ��ــــــــأن التنم�ــــــــة الــــــــدخل ا
 .االقتصاد�ة المستقبل�ة

ـــــة فتـــــرة  ـــــي نها� ـــــي تمـــــت مراجعتهـــــا ف ـــــة الت ـــــة لموجـــــودات الضـــــر��ة المؤجل ـــــك لل��مـــــة الدفتر� ـــــى فحـــــص البن ـــــا عل ـــــد ر�زن لق
ر��ة المؤجلـــــة إلـــــى الحـــــد الـــــذ� �حتمـــــل معـــــه تـــــوفر ر�ـــــح خاضـــــع التقر�ـــــر. يـــــتم اإلث�ـــــات �ال��مـــــة الدفتر�ـــــة ألصـــــول الضـــــ

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

لقـــــد اعتمـــــدنا علـــــى المراســـــالت الموثقـــــة بـــــ�ن البنـــــك وه��ـــــة الضـــــرائب فـــــي اإلمـــــارات المعن�ـــــة ��ـــــأن الموافقـــــة علـــــى تق�ـــــ�م 
 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١أصول الضرائب المؤجلة �ما في 

) الــــــواردة مــــــن المقــــــر الرئ�ســــــي للبنــــــك (�هــــــران، إيــــــران) ، ٩٩/١٣٧١٢٣٦لقــــــد اعتمــــــدنا علــــــى الرســــــالة (المرجــــــع رقــــــم: 
. ح�ــــــث تــــــنص علــــــى أن المقــــــر الرئ�ســــــي للبنــــــك قــــــام بتق�ــــــ�م �فا�ــــــة أر�ــــــاح البنــــــك المســــــتقبل�ة ٢٠٢١مــــــارس  ١٧بتـــــار�خ 

و�خلــــــص إلــــــى الحــــــد األدنــــــى مــــــن عــــــدم ال�قــــــ�ن الخاضــــــعة للضــــــر��ة. �ســــــتخدم البنــــــك الفــــــروق المؤقتــــــة القابلــــــة للخصــــــم 
م المقـــــر الرئ�ســـــي للبنـــــك تأك�ـــــدات معقولـــــة ��ـــــأن  ��ـــــأن أر�ـــــاح البنـــــك المســـــتقبل�ة الخاضـــــعة للضـــــر��ة. و�نـــــاًء عل�ـــــه، قـــــدَّ

الخـــــاص �ضـــــرائب  ١٢اســـــترداد أصـــــول الضـــــرائب المؤجلـــــة فـــــي المســـــتقبل القر�ـــــب وفًقـــــا لم��ـــــار المحاســـــ�ة الـــــدولي رقـــــم 
 .الدخل

 .كب�ر للمقر الرئ�سي وفروعه في ال�ارج والبنوك األخر� خارج دولة اإلمارات العر��ة المتحدةالتعرض ال. ٥

نــــــوفمبر  ١١بتـــــار�خ  ٣٢/٢٠١٣تجـــــاوز البنـــــك حــــــدود التعـــــرض علــــــى النحـــــو المنصــــــوص عل�ـــــه �موجــــــب التعمـــــ�م رقــــــم 
��ــــــأن اللــــــوائح الخاصــــــة �مرا��ــــــة حــــــدود التعــــــرض الكب�ــــــر وتعد�التــــــه وجــــــدول الحــــــد األقصــــــى لحــــــدود التعــــــرض  ٢٠١٣

 ٣٢/٢٠١٣مــــــن التعمــــــ�م رقــــــم ) ٢الكب�ــــــر الصــــــادر عــــــن مصــــــرف اإلمــــــارات العر��ــــــة المتحــــــدة المر�ــــــز�. وفًقــــــا للمــــــادة (
، ال ُ�ســـــمح بتعـــــرض البنـــــوك العاملـــــة خـــــارج دولـــــة اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة، �غـــــض الن�ـــــر ٢٠١٣نـــــوفمبر  ١١بتـــــار�خ 

 .٪ من قاعدة رأس مال البنك٣٠عن تار�خ استحقاقها، لتجاوز 

ن البنـــــك يتحمـــــل تعرًضـــــا قمنـــــا �مراجعـــــة س�اســـــة االئتمـــــان �غـــــرض تق�ـــــ�م المخـــــا�ر والتعرضـــــات الناتجـــــة عنهـــــا. ن�ـــــًرا أل
مرتفًعــــا ��ــــ�ل ملحـــــو� مقابــــل األرصـــــدة المدينــــة مـــــن المقــــر الرئ�ســــي وفروعـــــه فــــي الخـــــارج والبنــــوك األخـــــر�، فقــــد قمنـــــا 
ــــر الرئ�ســــي  ــــي المق ــــداع ف ــــات اإلي ــــل عمل� ــــل تقل� ــــل حــــدود التعــــرض الكب�ــــرة مث ــــك لتقل� ــــي اتخــــذها البن ــــ�م اإلجــــراءات الت بتق�

 .جنب�ة أخر� تقد�م قروض ألجل لبنوك أ للبنك و

و�ن�بـــــق هـــــذا علـــــى انك�ـــــاف التعـــــرض الرئ�ســـــي لفـــــروع البنـــــوك األجنب�ـــــة والفـــــروع األخـــــر� فـــــي الخـــــارج. ر�ـــــز التـــــدق�ق 
علــــى هــــذا األمــــر، ح�ــــث تجــــاوز تعــــرض البنــــك فــــي المقـــــر الرئ�ســــي وفروعــــه فــــي الخــــارج و�نــــوك إيران�ــــة أخــــر� خـــــارج 

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١قاعدة رأس مال البنك �ما في ٪ من ٣٠اإلمارات العر��ة المتحدة الحد المعروض وال�الغ 

لقــــد تــــم تزو�ــــدنا بتأك�ــــد معقــــول لخفــــض التعــــرض المتعلــــق �أرصــــدة المقــــر الرئ�ســــي وفروعــــه فــــي الخــــارج مــــن أجــــل تلب�ــــة 
ـــــة المتحـــــدة المر�ـــــز�.  ـــــي التعمـــــ�م الصـــــادر عـــــن مصـــــرف اإلمـــــارات العر�� ـــــه ف ـــــى النحـــــو المنصـــــوص عل� ـــــات عل المت�ل�

ـــــر الرئ�ســـــي وفروعـــــه فـــــي الخـــــارج ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١للســـــنة المنته�ـــــة فـــــي  % ١٢٤، بلغـــــت نســـــ�ة تعـــــرض البنـــــك للمق
مــــن قاعــــدة رأس مالــــه. قمنــــا �إلقــــاء ن�ــــرة عامــــة علــــى خ�ــــة العمــــل التــــي قــــدمها البنــــك لتقل�ــــل حــــدود التعــــرض الكب�ـــــرة 

ــــــوك الح ــــــرة للبن ــــــل التعرضــــــات الكب� ــــــك لتقل� ــــــدة وذل ــــــة جدي ــــــوك أجنب� ــــــد� بن ــــــداعات ل ــــــادة اإلي ــــــي ت�ــــــمل ز� ــــــة خــــــارج الت ال�
ــــوك لســــتة بنــــوك أجنب�ــــة  ــــي الســــنة المال�ــــة التال�ــــة. خــــالل العــــام، تجــــاوز تعــــرض البن % ٣٠اإلمــــارات العر��ــــة المتحــــدة ف

مــــــن قاعــــــدة رأس مالهــــــا. ومــــــع ذلــــــك، عنــــــد تنف�ــــــذ الخ�ــــــة المــــــذ�ورة أعــــــاله، تجــــــاوز التعــــــرض الحــــــد المنصــــــوص عل�ــــــه 
، ٢٠٢٠/٤٧٦٩/CBUAE/BSDلـــــــى الخ�ـــــــاب اعتمـــــــدنا ع. ٢٠٢٠د�ســـــــمبر  ٣١لمصـــــــرف�ن أجنب�ـــــــ�ن فقـــــــ� �مـــــــا فـــــــي 

ـــــة المتحـــــدة المر�ـــــز� بتـــــار�خ  ـــــو�ر  ٢٧المرســـــال مـــــن مصـــــرف اإلمـــــارات العر�� ـــــث لـــــن تخضـــــع انتهاكـــــات  ٢٠٢٠أكت ح�
 .١:١لخصم  ٢٠١٨أكتو�ر  ١التعرض الكب�رة الناش�ة عن انخفاض رأس المال التن��مي �عد 

 لمرت�ط�ن. التعرض الكب�ر لمقترض واحد أو مجموعة من المقترض�ن ا٦

ـــــم  ـــــي التعمـــــ�م رق ـــــه ف ـــــى النحـــــو المنصـــــوص عل� ـــــك حـــــدود التعـــــرض عل ـــــد تجـــــاوز البن ـــــار�خ  ٣٢/٢٠١٣لق نـــــوفمبر  ١١بت
��ـــــــأن اللـــــــوائح الخاصـــــــة �إعـــــــادة مرا��ـــــــة حـــــــدود التعـــــــرض الكب�ـــــــر وتعد�التـــــــه وجـــــــدول الحـــــــد األقصـــــــى لحـــــــدود  ٢٠١٣

ــــــة المتحــــــدة المر�ــــــز�.  ) مــــــن التعمــــــ�م رقــــــم ٢وفًقــــــا للمــــــادة (التعــــــرض الكب�ــــــرة الصــــــادر عــــــن مصــــــرف اإلمــــــارات العر��
ــــــوفمبر  ١١بتــــــار�خ  ٣٢/٢٠١٣ ، ال �جــــــوز لمقتــــــرض واحــــــد أو مجموعــــــة مــــــن المقترضــــــ�ن المــــــرت���ن بتجــــــاوز ٢٠١٣ن
ــــى هــــذا األمــــر ح�ــــث تجــــاوز تعــــرض البنــــك لمجموعــــة مع�نــــة مــــن ٢٥ % مــــن قاعــــدة رأس مــــال البنــــك. ر�ــــز التــــدق�ق عل

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١رأس مال البنوك �ما في % من قاعدة ٤٦المقترض�ن الحد المقرر بنس�ة 

ـــــــــا لإلخ�ـــــــــار رقـــــــــم   –��ـــــــــأن التعرضـــــــــات الكب�ـــــــــرة  ٢٠١٨أكتـــــــــو�ر  ١بتـــــــــار�خ  ٢٢٦/٢٠١٨عـــــــــالوة علـــــــــى ذلـــــــــك، وفًق
التر�ـــــزات االئتمان�ـــــة فـــــوق الحـــــدود الصـــــادرة عـــــن مصـــــرف اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة المر�ـــــز�، تـــــم مـــــنح البنـــــوك فتـــــرة 

ـــــو  ٥ســـــماح مـــــدتها  ـــــزام بل ـــــال ٣٢/٢٠١٣ائح التعمـــــ�م المـــــذ�ور أعـــــاله رقـــــم ســـــنوات لاللت ـــــؤد� عـــــدم االمتث ـــــذلك، ي ـــــا ل . وفًق
ــــــوائح إلــــــى فــــــرض  ــــــرأس المــــــال) لكــــــل درهــــــم يتجــــــاوز حــــــد التعــــــرض الكب�ــــــر  ١لّل درهــــــم �ــــــرأس مــــــال (رســــــم إضــــــافي ل

 .المنصوص عل�ه في اللوائح

عنهـــــا. ن�ـــــًرا ألن البنـــــك يتحمـــــل قمنـــــا �إعـــــادة تعـــــديل الس�اســـــة االئتمان�ـــــة �غـــــرض تق�ـــــ�م المخـــــا�ر والتعرضـــــات الناشـــــ�ة 
مخـــــا�ر عال�ـــــة ��ـــــ�ل ملحـــــو� مقابـــــل األرصـــــدة المدينـــــة مـــــن مجموعـــــة محـــــددة مـــــن المقترضـــــ�ن، قمنـــــا بتق�ـــــ�م التـــــداب�ر 
ـــــى أســـــاس  ـــــل اســـــترداد األمـــــوال المســـــتحقة مـــــن هـــــؤالء العمـــــالء عل ـــــل حـــــد التعـــــرض الكب�ـــــر مث التـــــي اتخـــــذها البنـــــك لتقل�

 .ل�ةاألقسا� على مدار السنة المال�ة التا

ـــــة مـــــن المقترضـــــ�ن وز�ـــــادة قاعـــــدة رأس  ـــــق �مجموعـــــة مع�ن ـــــدات معقولـــــة لخفـــــض التعـــــرض المتعل لقـــــد حصـــــلنا علـــــى تأك�
 .مـــال البنـــك مـــن أجـــل تلب�ـــة المت�ل�ـــات علـــى النحـــو المنصـــوص عل�ـــه فـــي التعمـــ�م الصـــادر عـــن المصـــرف المر�ـــز� 

ت العر��ــــــــة المتحــــــــدة الصــــــــادر عــــــــن مصــــــــرف اإلمــــــــارا ٢٠٢٠/٤٧٦٩/CBUAE/BSDلقــــــــد اعتمــــــــدنا علــــــــى الخ�ــــــــاب 
ح�ــــــث ال تخضــــــع مخالفــــــات التعــــــرض الكب�ــــــرة الناشــــــ�ة عــــــن انخفــــــاض رأس المــــــال  ٢٠٢٠أكتــــــو�ر ٢٧المر�ــــــز� بتــــــار�خ 

 .١:١لخصم  ٢٠١٨أكتو�ر  ١التن��مي �عد 

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

تتحمـــــل إدارة البنـــــك مســـــؤول�ة اإلعـــــداد والعـــــرض العـــــادل للقـــــوائم المال�ـــــة وفًقـــــا للمعـــــاي�ر الدول�ـــــة إلعـــــداد التقـــــار�ر المال�ـــــة 
ـــــــم  ـــــــة اإلمـــــــارات العر��ـــــــة المتحـــــــدة رق ـــــــة اإلمـــــــارات  ٢٠١٨لســـــــنة  ١٤والقـــــــانون االتحـــــــاد� لدول والقـــــــانون االتحـــــــاد� لدول

ـــــة المتحـــــدة رقـــــم  ا�ـــــة الداخل�ـــــة التـــــي تراهـــــا اإلدارة ضـــــرور�ة للتم�ـــــ�ن مـــــن إعـــــداد وتجـــــاه هـــــذه الرق ٢٠١٥لســـــنة  ٢العر��
 الك�وفات المال�ة الخال�ة من األخ�اء الجوهر�ة، سواء �انت ناتجة عن االحت�ال أو الخ�أ.

عنـــــد إعـــــداد الك�ـــــوفات المال�ـــــة، تتحمـــــل اإلدارة المســـــؤول�ة عـــــن تق�ـــــ�م قـــــدرة البنـــــك علـــــى االســـــتمرار �من�ـــــأة مســـــتمرة أو 
ــــــة �االســــــتمرار�ة واســــــتخدام أســــــاس االســــــتمرار�ة المحاســــــبي مــــــا لــــــم الضــــــرورةاإلفصــــــاح، حســــــب  ، عــــــن األمــــــور المتعلق

 اإلدارة تص��ة البنك أو إ�قاف العمل�ات أو ل�س لد�ه بديل واقعي سو� ال��ام بذلك. تعتزم

 يتحمل أول�ك المسؤول�ن عن اإلدارة مسؤول�ة اإلشراف على عمل�ة إعداد التقار�ر المال�ة للبنك.

 س�ول�ات المدقق المالي تجاه تدق�ق الك�وفات المال�ةم
تتمثـــــل أهـــــدافنا فـــــي الحصـــــول علـــــى ضـــــمان معقـــــول حـــــول مـــــا إذا �انـــــت الك�ـــــوفات المال�ـــــة ��ـــــل خال�ـــــة مـــــن األخ�ـــــاء 
الجوهر�ــــة، ســـــواء �انــــت ناتجـــــة عــــن االحت�ـــــال أو الخ�ــــأ و�صـــــدار تقر�ــــر المـــــدقق الــــذ� يتضـــــمن رأينــــا. ��ـــــون الضـــــمان 

ــــــا لمعــــــاي�ر التــــــدق�ق  المعقــــــول هــــــو مســــــتو�  عــــــالي مــــــن الضــــــمان، ولكنــــــه ال �ضــــــمن أن عمل�ــــــة التــــــدق�ق التــــــي تــــــتم وفًق
الدول�ـــــة ســـــوف تك�ـــــف دائًمـــــا عـــــن األخ�ـــــاء الجوهر�ـــــة عنـــــد وجودهـــــا. �م�ـــــن أن تن�ـــــأ األخ�ـــــاء الناتجـــــة عـــــن االحت�ـــــال 

ـــــؤثر، ��ـــــ�ل فـــــرد� أو إجمـــــال ـــــة إذا �ـــــان مـــــن المتوقـــــع ��ـــــ�ل معقـــــول أن ت ـــــر جوهر� ـــــرارات أو الخ�ـــــأ وتعتب ـــــى الق ي، عل
 االقتصاد�ة التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه الك�وفات المال�ة.

كجـــــزء مـــــن عمل�ـــــة التـــــدق�ق وفًقـــــا لمعـــــاي�ر التـــــدق�ق الدول�ـــــة، فإننـــــا نمـــــارس الح�ـــــم المهنـــــي ونحـــــاف� علـــــى ال�ـــــك المهنـــــي 
 �وال عمل�ة التدق�ق. نحن أ�ضا نقوم بـ:

ة فــــــي الك�ــــــوفات المال�ــــــة، ســــــواء �انــــــت ناتجــــــة عــــــن االحت�ــــــال أو الخ�ــــــأ تحديـــــد وتق�ــــــ�م مخــــــا�ر األخ�ــــــاء الجوهر�ــــــ -
ــــــة ومناســــــ�ة  ــــــدق�ق �ا�� ــــــى أدلــــــة ت ــــــي تســــــتج�ب لتلــــــك المخــــــا�ر، والحصــــــول عل ــــــذ إجــــــراءات التــــــدق�ق الت وتصــــــم�م وتنف�
لتــــوف�ر أســــاس لرأينــــا. تكــــون مخــــا�ر عــــدم اكت�ــــاف األخ�ــــاء الجوهر�ــــة الناتجــــة عــــن االحت�ــــال أعلــــى مــــن تلــــك الناتجــــة 

ـــــ� أو عـــــن ا لخ�ـــــأ، ح�ـــــث قـــــد يتضـــــمن االحت�ـــــال التوا�ـــــؤ أو التزو�ـــــر أو عمل�ـــــات الحـــــذف المتعمـــــد أو عمل�ـــــات التحر�
 تجاوز الرقا�ة الداخل�ة.

الحصـــــول علـــــى فهـــــم للرقا�ـــــة الداخل�ـــــة التـــــي تتعلـــــق �التـــــدق�ق مـــــن أجـــــل تصـــــم�م إجـــــراءات تـــــدق�ق مناســـــ�ة لل�ـــــروف،  -
 لداخل�ة للبنك.ولكن ل�س لغرض إبداء رأ� حول فعال�ة الرقا�ة ا

تق�ــــــ�م مــــــد� مالءمــــــة الس�اســــــات المحاســــــب�ة المســــــتخدمة ومعقول�ــــــة التقــــــديرات المحاســــــب�ة واإلفصــــــاحات ذات الصــــــلة  -
 التي أعدتها اإلدارة.

ــــم الحصــــول  - ــــي ت ــــدق�ق الت ــــة الت ــــى أدل ــــاًء عل ــــدأ االســــتمرار�ة المحاســــبي، و�ن اســــتنتاج مــــد� مالءمــــة اســــتخدام اإلدارة لمب
هنـــــاك شـــــك جـــــوهر� متعلـــــق �أحـــــداث أو �ـــــروف التـــــي قـــــد تث�ـــــر شـــــ�وً�ا �ب�ـــــرة حـــــول قـــــدرة البنـــــك عل�هـــــا، مـــــا إذا �ـــــان 

علــــى االســــتمرار �من�ــــأة مســــتمرة. إذا توصــــلنا إلــــى وجــــود شــــك جــــوهر�، ف�تعــــ�ن عل�نــــا لفــــت االنت�ــــاه فــــي تقر�ــــر المــــدقق 
اإلفصـــــــاحات غ�ـــــــر  المــــــالي إلـــــــى اإلفصـــــــاحات ذات الصــــــلة فـــــــي الك�ـــــــوفات المال�ــــــة، أو تعـــــــديل رأينـــــــا إذا �انــــــت هـــــــذه

كا��ــــة. تســــتند اســــتنتاجاتنا إلــــى أدلــــة التــــدق�ق التــــي تــــم الحصــــول عل�هــــا حتــــى تــــار�خ تقر�ــــر مــــدقننا المــــالي. وعلــــى الــــرغم 
 من ذلك، قد تتسبب األحداث أو ال�روف المستقبل�ة في توقف البنك عن االستمرار �من�أة مستمرة.

المال�ــــــة، �مــــــا فــــــي ذلــــــك اإلفصــــــاحات ومــــــا إذا �انــــــت الك�ــــــوفات تق�ــــــ�م العــــــرض العــــــام و���ــــــل ومحتــــــو� الك�ــــــوفات  -
 المال�ة تمثل المعامالت واألحداث األساس�ة ��ر�قة تحقق العرض العادل.

نحــــــن نتواصــــــل مــــــع أول�ــــــك المســــــؤول�ن عــــــن اإلدارة ��مــــــا يتعلــــــق، مــــــن بــــــ�ن أمــــــور أخــــــر�، �الن�ــــــاق المخ�ــــــ� للتــــــدق�ق 
� أوجــــــه قصــــــور �ب�ــــــرة فــــــي الرقا�ــــــة الداخل�ــــــة التــــــي نحــــــددها خــــــالل وتوق�تــــــه ونتــــــائج التــــــدق�ق الهامــــــة، �مــــــا فــــــي ذلــــــك أ

 تد��قنا.

ــــــــة ذات الصــــــــلة ��مــــــــا يتعلــــــــق  ــــــــا امتثلنــــــــا للمت�ل�ــــــــات األخال�� ــــــــدم أ�ًضــــــــا للمســــــــؤول�ن عــــــــن اإلدارة قائمــــــــة تف�ــــــــد �أنن نق
ــــول أنهــــا تــــؤ  ــــد ُ�عتقــــد ��ــــ�ل معق ــــى �االســــتقالل�ة والتواصــــل معهــــم ��ــــأن جم�ــــع العالقــــات واألمــــور األخــــر� التــــي ق ثر عل

 استقالل�تنا والضمانات ذات الصلة، حسب الضرورة.

مــــن بــــ�ن األمــــور التــــي يــــتم إ�ــــالغ المســــؤول�ن عــــن اإلدارة بهــــا ، نحــــدد تلــــك األمــــور األكثــــر أهم�ــــة فــــي تــــدق�ق الك�ــــوفات 
�منــــع  المال�ـــة للفتــــرة الحال�ــــة، و�التـــالي فهــــي أمــــور التـــدق�ق الرئ�ســــ�ة. نحــــن نصـــف هــــذه األمــــور فـــي تقر�ــــر مــــدققنا مـــا لــــم

القــــــانون أو اللــــــوائح اإلفصــــــاح العلنــــــي عــــــن هــــــذه المســــــألة أو عنــــــدما نقــــــرر، فــــــي حــــــاالت نــــــادرة للغا�ــــــة، أنــــــه ال ين�غــــــي 
اإل�ــــــالغ عــــــن أمــــــر مــــــا فــــــي تقر�رنــــــا ألن العواقــــــب الســــــلب�ة لل��ــــــام بــــــذلك مــــــن المتوقــــــع ��ــــــ�ل معقــــــول أن تفــــــوق فوائــــــد 

 المصلحة العامة لمثل هذا التواصل.

 طل�ات القانون�ة والتن��م�ة األخر� تقد�م تقر�ر حول المت

 :، فإننا نف�د �ما يلي٢٠١٥لسنة  ٢وفًقا لمت�ل�ات القانون االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة رقم 

 أوًال. لقد حصلنا على جم�ع المعلومات التي رأيناها ضرور�ة ألغراض تد��قنا.

مــــــن جم�ــــــع النــــــواحي الجوهر�ــــــة مــــــع األح�ــــــام المعمــــــول بهــــــا فــــــي ثانً�ــــــا. تــــــم إعــــــداد الك�ــــــوفات المال�ــــــة للبنــــــك وتوافقهــــــا 
 ؛٢٠١٥لسنة  ٢القانون االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة رقم 

 لقد احتف� البنك بدفاتر حسا�ات مناس�ة، وتتفق معه سجالت البنك؛ثالًثا. 

 را�ًعا. لم �قم البنك ��راء أ� أسهم أو مخزونات خالل السنة المال�ة؛

ــــ ــــات الجوهر�ــــة مــــع زو� العالقــــة وال�ــــرو�  ٧ا. �فصــــح المالح�ــــة رقــــم خامًس ــــة للبنــــك عــــن العمل� ــــى الك�ــــوفات المال� عل
 التي أجر�ت �موجبها؛

سادًســــا. بنـــــاًء علـــــى المعلومـــــات التـــــي تــــم توف�رهـــــا لنـــــا، لـــــم يلفـــــت انت�اهنـــــا أ� شــــيء �جعلنـــــا نعتقـــــد أن البنـــــك قـــــد خـــــالف 
أً�ـــــا مـــــن األح�ـــــام المعمـــــول بهـــــا فـــــي القـــــانون االتحـــــاد� لدولـــــة  ٢٠٢٠ر د�ســـــمب ٣١خـــــالل الســـــنة المال�ـــــة المنته�ـــــة فـــــي 

ـــــم  ـــــة المتحـــــدة رق ـــــى  ٢٠١٥لســـــنة  ٢اإلمـــــارات العر�� ـــــأث�ر ســـــلبي جـــــوهر� عل ـــــد ��ـــــون لهـــــا ت ـــــة، والتـــــي ق �صـــــ�غته المعدل
 المر�ز المالي للبنك أو / ونتائج عمل�اته.

ــــة اإل ــــا لمــــا �قتضــــ�ه القــــانون االتحــــاد� لدول ــــك، وفًق ــــى ذل ــــغ ٢٠١٨لســــنة  ١٤مــــارات العر��ــــة المتحــــدة رقــــم عــــالوة عل ، نبل
 �أننا قد حصلنا على جم�ع المعلومات والتفس�رات التي اعتبرناها ضرور�ة لغرض تد��قنا.

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

 محمد عبدهللا سالم الجابر� 

 شر�ك

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

 ٢٧٦�ل: رقم التسج

 دبي، اإلمارات العر��ة المتحدة

 ٢٠٢١مايو  ٠٧

//��هر ختم فالكون انترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق 
ذ.م.م. (رامجي والجابر�)، ص.ب:  –الحسا�ات 
 اإلمارات العر��ة المتحدة// –، أبو�بي ١٢٨٢٨٥

 

 

 

 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة
 ك�ف المر�ز المالي

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١كما في 
 معبر عنها �الدرهم  �آالفجم�ع األرقام 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ مالح�ات 
 ٠٠٠درهم  ٠٠٠درهم   

    األصول
النقد واألرصدة لد� مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة 

 المر�ز� 
٦١٧,٠٩٦ ٩٥٤,٢٧٠ ٦ 

 ٤٩٩,٥٦٥ ٥٧٠,٣٧٧ (أ) ٧ المستحق من المقر الرئ�سي وفروعه في الخارج
 ١,٣٤٢,٨٠٢ ١,٠٧٢,٩٢٠ (أ) ٨ المستحق من البنوك األخر� 

 ١٠٨,٤٩٣ ٣,٨٦٥ ٩ فوات�ر التصدير المخصومة للبنوك اإليران�ة في الخارج
 ٢,٦٣٤,٢٥٣ ٢,٦١٦,٠٤٠ ١٠ القروض والُسلف
 ١,٣٢٣,٨١٠ ١,٤١٩,٣٠٧ ١١ األصول األخر� 

 ٢٤,٨٣٦ ٦٣,٤٣٥ ١٢ الممتلكات والمن�آت والمعدات
 ٦,٥٥٠,٨٥٥ ٦,٧٠٠,٢١٤  إجمالي األصول

    ال�صوم وحقوق الملك�ة
    ال�صوم

 ١,٣٠٧,٧٤٧ ٩١٩,٨٤٠ (ب) ٨ المستحق لبنوك أخر� 
 ٣,١٠٣,٠٠٦ ٣,١٧١,١٦٩ ١٣ ودائع العمالء

 ٢١٠,٥٣٢ ٦٤٠,٣٧٧ (ب) ٧ المستحق للمقر الرئ�سي وفروعه في الخارج
 ١٢١,١٠٠ ١٥١,١٦١ ١٤ الخصوم األخر� 

 ٤,٧٤٢,٣٨٥ ٤,٨٨٢,٥٤٧ (أ) ال�صوم إجمالي
    حقوق الملك�ة

 ٢,٣٥٠,٠٠٠ ٢,٣٥٠,٠٠٠ (أ) ١ رأس المال المخصص
 ٥٢١,٥٥٣ ٥٢٢,٤٧٣ ٢١ االحت�ا�ي القانوني

 )١,٠٦٣,٠٨٣( )١,٠٥٤,٨٠٦(  الخسائر المتراكمة
 ١,٨٠٨,٤٧٠ ١,٨١٧,٦٦٧ (ب) صافي حقوق الملك�ة

 ٦,٥٥٠,٨٥٥ ٦,٧٠٠,٢١٤ (أ+ ب) إجمالي ال�صوم وحقوق الملك�ة
نوافق على هذه الك�وفات المال�ة ونؤ�د أننا مسؤولون عنها، �ما في ذلك اخت�ار الس�اسات المحاسب�ة و�صدار األح�ام 

 التي تستند إل�ها. �ما نؤ�د أننا وفرنا جم�ع السجالت المحاسب�ة ذات الصلة والمعلومات الالزمة لتجم�عها.
وتم التو��ع عل�ها  ٢٠٢١مايو  ٣في  ٥٩إلى  ٩ات المال�ة الموضحة في الصفحات من تمت الموافقة على هذه الك�وف

 ن�ا�ة عن فروع اإلمارات العر��ة المتحدة بواس�ة:
 //��هر تو��ع ��ط ال�د// //��هر ختم بنك صادرات إيران// //��هر تو��ع ��ط ال�د//

 ��اس جفر�  يس�د نقالس�د /    م�رزائ�ان تفتى الس�د/ سع�د 
  المدير المالي  المدير اإلقل�مي

 .٨إلى  ١تقر�ر المدقق المستقل موضح في الصفحات من 
//��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، أبو�بي، اإلمارات العر��ة 

 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 
  

 بنك صادرات إيران
 اإلمارات العر��ة المتحدةفروع 

 ك�ف الر�ح أو ال�سارة والدخل ال�امل اآلخر
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة: 

 جم�ع األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم 
 ٠١/٠١/٢٠١٩ ٠١/٠١/٢٠٢٠ مالح�ات 
 إلى إلى  
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠  

 ٦٢,٥٩٨ ٧٤,٩١٦ ١٥ إيرادات الفوائد
 )١٤٨,٥٢٤(  )١٤٠,٤٩٣(  ١٦ مصروفات الفوائد

 )٨٥,٩٢٦(  )٦٥,٥٧٧(       صافي الفوائد (المصروفات) / اإليراد
 ٣,١٩٩ ٢,٣١٢ ١٧ صافي دخل الرسوم والعموالت

 )٧,٣١٦(  ٣,٧١٥ ١٨ صافي الدخل (المصروفات) األخر� 
 )٧١,٥٧٣(  )٦٥,٥٩٨(  ١٩ مصار�� إدار�ة وعموم�ة

مخصص خسارة انخفاض ��مة القروض والسلف صافي 
 واألصول األخر� 

(د)،  ١٠
١١ 

٢٧٥,٦٠٢(  ٤٩,٨٣٦( 

 ) ٤٣٧,٢١٨(  )٧٥,٣١٢(   ال�سارة قبل الضر��ة
 ٣٤٢,٤٤١ ٨٤,٥٠٩ ٢٠ الضرائب للسنة

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧ (أ) الر�ح (ال�سارة) �عد الضر��ة للسنة
الر�ح أو البنود التي لن يتم إعادة تصن�فها في ��ف 

 الخسارة
 ٠ ٠ 

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

 ٠ ٠ 

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧ (ب) إجمالي الدخل / (ال�سارة) ال�امل للسنة
    الر�ح / (ال�سارة) �عد الضر��ة المنسو�ة إلى:

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧  المقر الرئ�سي للبنك
 ٠ ٠  حصص عدم الس��رة

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧ (أ) 
    إجمالي الدخل / (ال�سارة) ال�امل المنسوب إلى:

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧  الرئ�سي للبنك المقر
 ٠ ٠  حصص عدم الس��رة

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧ (ب) 
 وتم التو��ع عل�ها ٢٠٢١مايو  ٣في  ٥٩إلى  ٩تمت الموافقة على هذه الك�وفات المال�ة الموضحة في الصفحات من 

 ن�ا�ة عن فروع اإلمارات العر��ة المتحدة بواس�ة:
 //��هر تو��ع ��ط ال�د// //��هر ختم بنك صادرات إيران// //��هر تو��ع ��ط ال�د//

 ��اس جفر�  نقيس�د الس�د /    م�رزائ�ان تفتي الس�د/ سع�د 
  المدير المالي  المدير اإلقل�مي

 .٨إلى  ١من تقر�ر المدقق المستقل موضح في الصفحات 
//��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، أبو�بي، اإلمارات العر��ة 

 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 
  

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة

 ك�ف التغ�رات في حقوق الملك�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة: 

 األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم  جم�ع
  (متوفر في المقر الرئ�سي للبنك) 
رأس المال  

 الم�صص
االحت�اطي 
 القانوني

ال�سائر 
 المتراكمة

 اإلجمالي

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 
(معاد  ٢٠١٨د�سمبر  ٣١الرص�د �ما في 

 ص�اغته)
١,٦٥٣,٢٤٧ )٩٦٨,٣٠٦(  ٥٢١,٥٥٣ ٢,١٠٠,٠٠٠ 

 ٢٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٥٠,٠٠٠ التحو�ل من المستحق إلى المقر الرئ�سي
 )٩٤,٧٧٧( )٩٤,٧٧٧(  ٠ ٠ خسارة السنة

 )٩٤,٧٧٧( )٩٤,٧٧٧( ٠ ٠ إجمالي الخسارة ال�املة للسنة
  ٥٢١,٥٥٣ ٢,٣٥٠,٠٠٠ ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرص�د �ما في 

)١,٠٦٣,٠٨٣( 
١,٨٠٨,٤٧٠ 

 ٩,١٩٧ ٩,١٩٧ ٠ ٠ ر�ح السنة
 ٩,١٩٧ ٩,١٩٧ ٠ ٠ ال�امل للسنة إجمالي الدخل

 ٠ )٩٢٠(  ٩٢٠   ٠ التحو�ل إلى االحت�ا�ي القانوني
 ١,٨١٧,٦٦٧ )١,٠٥٤,٨٠٦(  ٥٢٢,٤٧٣ ٢,٣٥٠,٠٠٠ ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١الرص�د �ما في 

العر��ة //��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، أبو�بي، اإلمارات 
 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 

  

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة

 ك�ف التدفقات النقد�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة: 

 جم�ع األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم 
 ٠١/٠١/٢٠١٩ ٠١/٠١/٢٠٢٠ مالح�ات 
 إلى إلى   
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠  
    التدفقات النقد�ة من األن�طة الت�غ�ل�ة -١

 )٤٣٧,٢١٨(  )٧٥,٣١٢(   الخسارة قبل الضرائب للسنة
    تسو�ات اإليرادات والمصروفات غ�ر النقد�ة:

 ٢,٦٦٤ ٥,٦٤٥ ١٢ إهالك الممتلكات والمن�آت والمعدات
 ١,٥٥٠ ١,٥٠٦ ١٤ مخصص تعو�ضات م�افآت نها�ة الخدمة للمو�ف�ن

صافي خسارة انخفاض ��مة القروض والسلف واألصول 
 األخر� 

 ٢٧٥,٦٠٢ )٤٩,٨٣٦( ١١(د)،  ١٠

 )٢٧(  )٨( ١٨ ر�ح المستهلكات من الممتلكات والمن�آت والمعدات
  )١٥٧,٤٢٩(  )١١٨,٠٠٥( 

    التغ�رات في ت�غ�ل األصول وال�صوم
النقص في الودائع القانون�ة لد� مصرف اإلمارات العر��ة 

 المتحدة المر�ز� 
١٠,١٧٩ ١٩,٦٨٦ ٦ 

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

 ١,٥١٨,٩٦٦ )٧٠,٨١٢( (أ) ٧

 )١,٣٣٥,٣٠٢( ٢٦٩,٨٨٢ (أ) ٨ النقص / الز�ادة) في المستحق من البنوك األخر� 
النقص في فوات�ر التصدير المخصومة للبنوك اإليران�ة 

 في الخارج
١٢٤,٠٤٧ ١٠٤,٦٢٨ ٩ 

 ٥٨٤,٢٧٠ ٦٨,٠٤٩ ١٠ (الز�ادة) النقص في القروض والسلف
 )٨,٩٥٩( ٣٨,٢٣٣ ١١ النقص (الز�ادة) في األصول األخر� 

 )٥٦٣,٢٢٦( ٦٨,١٦٣ ١٣ الز�ادة (النقص) في ودائع العمالء
 ١,٨٥٢ ٦,٨٤٧ (ب) ٧ الز�ادة في المستحق للمقر الرئ�سي وفروعه في الخارج

 ٢٢٤,١١٥ )٣٨٧,٩٠٧( (ب) ٨ الز�ادة المستحقة لبنوك أخر� (النقص) 
 )٢١,٦٨٨( )١٠,٨٩٧( ١٤ النقص في الخصوم األخر� 

 ٣٧٦,٨٢٥ )١٢,١٣٣(  صافي النقد الناتج من الت�غ�ل
 )١,٤١٣( )١,٣٢٤( ١٤ دفع تعو�ض م�افأة نها�ة الخدمة للمو�ف�ن

 )١٨,٦٦١( )٤٨,٠٢١( ٢٠ الضر��ة المدفوعة
(المست�دم في) / التدفق من األن�طة صافي النقد 

 الت�غ�ل�ة
 )٣٥٦,٧٥١ )٦١,٤٧٨ 

    التدفق النقد� من األن�طة االستثمار�ة -٢
 )١,١٧٥( )٤٠٥( ١٢ شراء الممتلكات والمن�آت والمعدات

 ٢٧ ٩٧ ١٢ عائدات من مستهلكات الممتلكات والمن�آت والمعدات
 )١,١٤٨( )٣٠٨(  االستثمار�ةصافي النقد المست�دم في األن�طة 

    التدفق النقد� من أن�طة التمو�ل -٣
 ٦٦,٤٤٦ ٤٢٢,٩٩٨ (ب) ٧ ز�ادة في مستحقات المقر الرئ�سي وفروعه في الخارج

 ٠ )٤,٣٥٢( ١٤ صافي النقص في خصوم اإل�جار
 ٦٦,٤٤٦ ٤١٨,٦٤٦  التدفق النقد� من أن��ة التمو�ل

 ٤٢٢,٠٤٩ ٣٥٦,٨٦٠ )٣+ ٢+ ١( المعادلصافي الز�ادة في النقد والنقد 
ه، ٤(إ�ضاح  النقد والنقد المعادل في بدا�ة السنة

٢٢( 
١١٨,٣٧٥ ٥٤٠,٤٢٤ 

ه، ٤(إ�ضاح  النقد والنقد المعادل في نها�ة السنة
٢٢( 

٥٤٠,٤٢٤ ٨٩٧,٢٨٤ 

أبو�بي، اإلمارات العر��ة //��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، 
 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة
 ك�ف التدفقات النقد�ة (تا�ع)

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة: 
 جم�ع األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم 

 ٠١/٠١/٢٠١٩ ٠١/٠١/٢٠٢٠ 
 الي الي 
 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

   المعلومات التكم�ل�ة لك�ف التدفقات النقد�ة 
   التدفقات النقد�ة الت�غ�ل�ة من الفوائد:

 ٥٧,٩٧٦ ٩٢,٢٨٤ الفائدة المستلمة
 ١٦٥,٤٧١   ١٤٧,٧٥١ الفائدة المدفوعة

   المعامالت غ�ر النقد�ة
التحو�ل من المستحق إلى المقر الرئ�سي إلى 

 رأس المال المخصص
٢٥٠,٠٠٠ ٠ 

 ٠ )٤٣,٩٢٨( ز�ادة حق استخدام األصول
 ٠ ٤٣,٩٢٨ ز�ادة خصوم اإل�جار

//��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، أبو�بي، اإلمارات العر��ة 
 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 

  

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة

 مالح�ات حول الك�وفات المال�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١للسنة المنته�ة في 

 جم�ع األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم
 معلومات عامة  -١
 الك�ان القانوني -أ

فـــــي جمهور�ـــــة إيــــــران اإلســـــالم�ة فـــــي دولـــــة اإلمــــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة، �مـــــارس البنــــــك  بنـــــك صـــــادرات إيــــــرانتأســـــس 
 ة من خالل فروعه الثمان�ة التال�ة (��ار إل�ها مجتمعة �اسم "البنك"):األعمال المصر��ة التجار�

ــــــم  -١ ــــــرخ�ص رق ــــــى ت ــــــوم حاصــــــل عل ــــــي  ٢٠٦٧٢٥فــــــرع آل م�ت ــــــة االقتصــــــاد�ة، ح�ومــــــة دب ــــــرة التنم� صــــــادر عــــــن دائ
 .١٩٦٩أكتو�ر  ٦بتار�خ 

ة دبـــــي صـــــادر عـــــن دائـــــرة الت�ـــــو�ر االقتصـــــاد�، ح�ومـــــ ٢٠٦٥٨٧فـــــرع مرشـــــد �ـــــازار حاصـــــل علـــــى تـــــرخ�ص رقـــــم  -٢
 .١٩٦٩أكتو�ر  ٦بتار�خ 

ـــــي  ٥٤٤١٦٦فـــــرع ال�ـــــ�خ زايـــــد حاصـــــل علـــــى تـــــرخ�ص رقـــــم  -٣ ـــــرة التنم�ـــــة االقتصـــــاد�ة، ح�ومـــــة دب الصـــــادر عـــــن دائ
 .٢٠٠٣أبر�ل  ١٦بتار�خ 

ــــى تــــرخ�ص رقــــم  ٤ الصــــادر عــــن دائــــرة التنم�ــــة االقتصــــاد�ة، ح�ومــــة دبــــي بتــــار�خ  ٢٠٦٤٥٤فــــرع بــــر دبــــي حاصــــل عل
 .١٩٦٨يناير  ١
صــــــــادر عـــــــن دائــــــــرة التنم�ـــــــة االقتصــــــــاد�ة، مر�ــــــــز  ١٠٠٢٠١٢-CNبي حاصـــــــل علــــــــى تـــــــرخ�ص رقــــــــم فـــــــرع أبــــــــو� ٥

 .١٩٦٩د�سمبر  ٣١أبو�بي لألعمال بتار�خ 
ــــــم ٦ ــــــى تــــــرخ�ص رق ــــــرع العــــــ�ن حاصــــــل عل ــــــة االقتصــــــاد�ة مر�ــــــز أبــــــو  ١٠٠٥٧٩٢-CN. ف صــــــادر عــــــن دائــــــرة التنم�

 .١٩٧٢أكتو�ر  ١٣�بي لألعمال بتار�خ 
صـــــادر عـــــن دائـــــرة التنم�ـــــة االقتصـــــاد�ة ح�ومـــــة ال�ـــــارقة بتـــــار�خ  ١٢٢٧١تـــــرخ�ص رقـــــم فـــــرع ال�ـــــارقة حاصـــــل علـــــى  ٧

 .١٩٧٤يول�و  ٢٢
ــــــرع عجمــــــان حاصــــــل علــــــى تــــــرخ�ص رقــــــم ٨  ١١صــــــادر عــــــن دائــــــرة البلد�ــــــة والتخ�ــــــ��، عجمــــــان بتــــــار�خ  ٢٦٩٢. ف

 .١٩٧٨مارس 
 ات العر��ة المتحدة، دبي، اإلمار ٤١٨٢اإلمارات العر��ة المتحدة في ص.ب: -�قع الم�تب المسجل للبنك 

 �قع المقر الرئ�سي للبنك في �هران �جمهور�ة إيران اإلسالم�ة
تع�ــس هــذه الك�ــوفات المال�ــة أن�ــ�ة البنــك فــي دولــة اإلمــارات العر��ــة المتحــدة فقــ� وتســتثني جم�ــع المعــامالت واألصــول 

 والخصومات للمر�ز الرئ�سي والفروع األخر� للبنك.
 مل�ون درهم إماراتي). ٢٬٣٥٠، ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ٢٬٣٥٠ بلغ رأس المال المخصص للبنك

 أ. األن�طة التجار�ة
 �عمل البنك في مجال األعمال المصر��ة التجار�ة.

 اإلدارة: -جـ 
 الم�تب اإلقل�مي للبنك في إمارة دبي هو المسؤول عن إدارة عمل�ات هذه الفروع في اإلمارات العر��ة المتحدة.

 طب�ق المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة الجديدة والمنقحة ت -٢
 :٢٠٢٠المعاي�ر والتعد�الت والتفس�رات التال�ة على المعاي�ر المن�ورة إلزام�ة للعام المحاسبي 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠١٨(أكتو�ر ٣المال�ة 

االستحواذ لها في أو �عد بدا�ة اندماج األعمال (اندماج األعمال التي ��ون تار�خ 
 )٢٠٢٠يناير  ١فترة التقر�ر السنو� األولى التي تبدأ في أو �عد 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠١٩(سبتمبر  ٧المال�ة 

األدوات المال�ة: اإلفصاحات (سار�ة المفعول من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ في 
 )٢٠٢٠يناير  ١أو �عد 

ولي إلعداد التقار�ر الم��ار الد
 )٢٠١٩(سبتمبر  ٩المال�ة 

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

 ١م��ار المحاس�ة الدولي 
 )٢٠١٨(أكتو�ر

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

 ٨حاس�ة الدولي م��ار الم
 )٢٠١٨(أكتو�ر

س�اسات المحاس�ة، التغ��رات في التقديرات المحاسب�ة واألخ�اء (سار� المفعول 
 }٢٠٢٠يناير  ١من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

(سبتمبر  ٣٩م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠١٩( 

التي تبدأ  األدوات المال�ة: األث�ات وال��اس (سار� المفعول من الفترات المحاسب�ة
 )٢٠٢٠يناير  ١في أو �عد 

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

ـــــس معـــــاي�ر  ـــــة الصـــــادرة عـــــن مجل ـــــة إلعـــــداد التقـــــار�ر المال� ـــــى المعـــــاي�ر الدول� ـــــة عل ـــــق التعـــــد�الت التال� ـــــك بت�ب� قـــــام البن
ــــــدأ فــــــي أو �عــــــد  المحاســــــ�ة الدول�ــــــة التــــــي تســــــر� إلزامً�ــــــا . لــــــم ��ــــــن لت�ب�ــــــق هــــــذه ٢٠٢٠ينــــــاير  ١لفتــــــرة محاســــــب�ة تب

التعــــد�الت علــــى المعــــاي�ر الدول�ــــة إلعــــداد التقــــار�ر المال�ــــة أ� تــــأث�ر جــــوهر� علــــى الم�ــــالغ المبلــــغ عنهــــا للســــنة الحال�ــــة 
 ولكنها قد تؤثر على المحاس�ة الخاصة �الترت��ات أو المعامالت المستقبل�ة للبنك.

 المعاي�ر والتفس�رات التي صدرت ولكنها لم تص�ح سار�ة المفعول �عد -٣
ــــد  ــــة ق� ــــى المعــــاي�ر والتفســــ�رات الحال� ــــة عل ــــت المعــــاي�ر والتعــــد�الت التال� ــــة، �ان ــــار�خ اعتمــــاد هــــذه الك�ــــوفات المال� ــــي ت ف

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

الدولي إلعداد التقار�ر الم��ار 
 )٢٠٢٠(مايو  ١المال�ة 

اعتماد المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة (سار� المفعول من الفترات 
 )٢٠٢٢يناير  ١المحاسب�ة التي تبدأ من 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠٢٠(مايو  ٣المال�ة 

يناير  ١ت المحاسب�ة التي تبدأ من اندماج األعمال (سار� المفعول من الفترا
٢٠٢٢( 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠٢٠(يون�و  ٤المال�ة 

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

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠٢٠(أغس�س  ٤المال�ة 

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

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠٢٠(أغس�س  ٧المال�ة 

 ١األدوات المال�ة: إفصاحات (سار�ة المفعول من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 
 )٢٠٢١يناير 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(مايو  ٩المال�ة 

 )٢٠٢٢يناير  ١ترات المحاسب�ة التي تبدأ من األدوات المال�ة (سار�ة من الف

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(أغس�س  ٩المال�ة 

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

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(د�سمبر  ١٠المال�ة 

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

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(مايو  ١٦المال�ة 

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

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(أغس�س  ١٦المال�ة 

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

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(مارس  ١٦المال�ة 

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

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(مايو  ١٦المال�ة 

 )٢٠٢٠يناير  ١أ في أو قبل عقود اإل�جار (سار� من الفترات المحاسب�ة التي تبد

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠١٧(مايو  ١٧المال�ة 

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

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(يون�و  ١٧المال�ة 

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

(يناير  ١م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

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

(يول�و  ١م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

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

(فبراير  ١م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢١( 

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

(مايو  ١٦م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

يناير  ١ات المحاسب�ة التي تبدأ من الممتلكات والمن�آت والمعدات (سار� من الفتر 
٢٠٢٢( 

(مايو  ٢٨م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠١١( 

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

(مايو  ٣٧م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

حاسب�ة المخصصات والخصوم العرض�ة واألصول العرض�ة (سار�ة من الفترات الم
 }٢٠٢٢يناير  ١التي تبدأ من 

 ٣٩م��ار المحاس�ة الدولي 
 )٢٠٢٠(أغس�س 

 ١األدوات المال�ة: االعتراف وال��اس (سار� من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 
 )٢٠٢١يناير 

(مايو  ٤١م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

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

ـــــدأ فـــــي   ـــــرة التـــــي تب ـــــة للبنـــــك للفت ـــــتم ت�ب�ـــــق هـــــذه التعـــــد�الت فـــــي الك�ـــــوفات المال� ـــــاير  ١تتوقـــــع اإلدارة أن ي أو  ٢٠٢١ين
عنـــدما ��ـــون ذلــــك قـــا�ًال للت�ب�ـــق، ومــــع ذلـــك، لـــ�س مــــن العملـــي تقـــد�م تقــــدير معقـــول آلثـــار ت�ب�ــــق هـــذه المعـــاي�ر حتــــى 

 �قوم البنك �مراجعة تفص�ل�ة.
 ك�وفات المال�ة والس�اساتأساس إعداد ال -٤
 ب�ان االمتثال -أ

ــــتم إعــــداد الك�ــــوفات المال�ــــة وفًقــــا و�مــــا �خضــــع لمت�ل�ــــات �ــــل م��ــــار مــــن المعــــاي�ر الدول�ــــة إلعــــداد التقــــار�ر المال�ــــة  ي
و�ــــــل تفســــــ�ر معمــــــول �ــــــه للجنــــــة تفســــــ�رات المعــــــاي�ر الدول�ــــــة إلعــــــداد التقــــــار�ر المال�ــــــة، و��ــــــمل �ــــــذلك جم�ــــــع معــــــاي�ر 

 دول�ة وتفس�رات اللجنة الدائمة.المحاس�ة ال
 أساس اإلعداد -ب

ــــة الم�ــــتقة �ال��مــــة العادلــــة،  ــــة �اســــتثناء ��ــــاس األدوات المال� ــــة التار�خ� ــــة التكلف ــــة وفًقــــا التفا�� ــــم إعــــداد الك�ــــوفات المال� ت
 إن وجدت.

 تستند التكلفة التار�خ�ة ���ل عام على ال��مة العادلة المقدمة مقابل األصول.
ــــة من�مــــة بــــ�ن ال��مــــة  ــــذ� ســــ�تم اســــتالمه مقابــــل ب�ــــع أصــــل أو دفعــــه لتحو�ــــل خصــــوم فــــي معامل العادلــــة هــــي الســــعر ال

الم�ــــار��ن فــــي الســــوق فــــي تــــار�خ ال��ــــاس، �غــــض الن�ــــر عمــــا إذا �ــــان هــــذا الســــعر �م�ــــن مالح�تــــه أو تقــــديره ��ــــ�ل 
صـــــوم، �أخـــــذ البنـــــك فـــــي االعت�ـــــار م�اشـــــر �اســـــتخدام �ر�قـــــة تق�ـــــ�م أخـــــر�، وعنـــــد تقـــــدير ال��مـــــة العادلـــــة لألصـــــل أو الخ

خصــــــائص األصــــــل أو الخصــــــوم إذا �ــــــان الم�ــــــار�ون فــــــي الســــــوق ســــــ�أخذون هــــــذه الخصــــــائص فــــــي االعت�ــــــار عنــــــد 
ـــــد ال��مـــــة العادلـــــة لل��ـــــاس و / أو أغـــــراض اإلفصـــــاح فـــــي  تســـــع�ر األصـــــل أو الخصـــــوم فـــــي تـــــار�خ ال��ـــــاس، يـــــتم تحدي

ــــى هــــذا األســــاس �اســــتثناء معــــامال ــــدولي ب�ــــان المر�ــــز المــــالي عل ت الســــداد �األســــهم التــــي تقــــع ضــــمن ن�ــــاق الم��ــــار ال
ــــة  ــــار�ر المال� ــــم ٢إلعــــداد التق ــــة رق ــــار�ر المال� ــــدولي إلعــــداد التق ــــار ال ــــع ضــــمن ن�ــــاق الم�� ــــي تق ــــأج�ر الت ، ومعــــامالت الت

، وال��اســـــات التـــــي لهـــــا �عـــــض أوجـــــه الت�ـــــا�ه مـــــع ال��مـــــة العادلـــــة ولكنهـــــا ل�ســـــت ��مـــــة عادلـــــة، مثـــــل صـــــافي ال��مـــــة ١٦
 .٣٦أو ال��مة المستخدمة في م��ار المحاس�ة الدولي  ٢مم�ن تح��قها في م��ار المحاس�ة الدولي ال

 ٢أو  ١�اإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، ألغـــــراض إعـــــداد التقـــــار�ر المال�ـــــة، يـــــتم تصـــــن�� ��اســـــات ال��مـــــة العادلـــــة إلـــــى المســـــتو� 
�مــــــة العادلــــــة وأهم�ــــــة المــــــدخالت بنــــــاًء علــــــى الدرجــــــة التــــــي �م�ــــــن عنــــــدها مالح�ــــــة المــــــدخالت فــــــي ��اســــــات ال� ٣أو 

 ل��اس ال��مة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي:
ــــي األســــواق الن�ــــ�ة ألصــــول أو خصــــوم  ١أوًال: تكــــون مــــدخالت المســــتو�  ــــة) ف ــــر معدل ــــارة عــــن أســــعار مدرجــــة (غ� ��

 مماثلة �م�ن للك�ان الوصول إل�ها في تار�خ ال��اس.
الـــــذ�  ١هـــــي ��ـــــارة عـــــن مـــــدخالت، �خـــــالف األســـــعار المدرجـــــة  ضـــــمن المســـــتو�  ٢لمســـــتو� ثانً�ـــــا: تكـــــون مـــــدخالت ا

 �م�ن مالح�ته �النس�ة لألصل أو الخصوم، سواء ���ل م�اشر أو غ�ر م�اشر، و
 مدخالت غ�ر قابلة للرصد لألصل أو الخصوم. ٣ثالًثا: تعتبر مدخالت المستو� 

ــــــة مــــــن ال ــــــ�ن األدوات المال� ــــــم  ٢والمســــــتو�  ١مســــــتو� لــــــم توجــــــد أ� تحــــــو�الت ب خــــــالل الســــــنة الحال�ــــــة أو الســــــا�قة، ول
مــــن التسلســـــل الهرمــــي لل��مـــــة  ٣��ــــن لــــد� البنـــــك أ� أدوات مال�ــــة م�تســــ�ة �ال��مـــــة العادلــــة ومصــــنفة ضـــــمن المســــتو� 

العادلـــــة فـــــي نها�ـــــة الســـــنة الحال�ـــــة أو الســـــا�قة، عـــــالوة علــــــى ذلـــــك، خـــــالل الســـــنة الحال�ـــــة أو الســـــا�قة لـــــم تكـــــن هنــــــاك 
مـــــــن التسلســـــــل الهرمـــــــي  ٣�ات أو مب�عـــــــات ألدوات مال�ـــــــة مدرجـــــــة �ال��مـــــــة العادلـــــــة ومصـــــــنفة ضـــــــمن المســـــــتو� م�ـــــــتر 

 لل��مة العادلة.
 جم�ع ال��م في الب�انات المال�ة مقر�ة إلى أقرب ألف (ألف درهم إماراتي) ما لم يذ�ر خالف ذلك.

 األث�ات وال��اس األولي
ــــــة للموجــــــودات وا ــــــف ال��مــــــة العادل ــــــدما تختل ــــــت عن ــــــي، تثب ــــــات األول ــــــد األث� ــــــة عن ــــــة عــــــن ســــــعر المعامل ــــــات المال� لم�لو�

 المن�أة الفرق على النحو التالي:
عنـــــدما يـــــتم إث�ـــــات ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل ســـــعر مـــــدرج فـــــي ســـــوق ن�ـــــ� ألصـــــل أو خصـــــوم مماثلـــــة (أ� مـــــدخل  -

�م�ـــــن مالح�تهـــــا، يـــــتم إث�ـــــات ) أو بنـــــاًء علـــــى �ر�قـــــة تق�ـــــ�م تســـــتخدم فقـــــ� ب�انـــــات مـــــن األســـــواق التـــــي ١مـــــن المســـــتو� 
 الفرق على أنه م�سب أو خسارة.

فــــــي جم�ــــــع الحـــــــاالت األخــــــر�، يــــــتم تأج�ـــــــل الفــــــرق و�ــــــتم تحديـــــــد توق�ــــــت إث�ــــــات األر�ـــــــاح أو الخســــــائر لل�ـــــــوم األول  -
المؤجـــــل ��ـــــ�ل فـــــرد�، و�ـــــتم إ�فاءهـــــا علـــــى مـــــد� عمـــــر األداة، أو تأج�لهـــــا حتـــــى �م�ـــــن تحديـــــد ال��مـــــة العادلـــــة لـــــألداة 

 م مدخالت السوق التي �م�ن مالح�تها أو تح��قها من خالل التسو�ة.�استخدا
 االساس المحاسبي -جـ

 تم إعداد هذه الب�انات المال�ة �استثناء معلومات التدفقات النقد�ة على أساس االستحقاق المحاسبي.
ــــ�س �نقــــد ــــتم إث�ــــات المعــــامالت واألحــــداث عنــــد حــــدوثها (ول أو مــــا �عادلــــه يــــتم  �موجــــب أســــاس االســــتحقاق المحاســــبي، ي

ــــــي  ــــــرات الت ــــــة للفت ــــــات المال� ــــــالغ عنهــــــا فــــــي الب�ان ــــــتم تســــــج�لها فــــــي الســــــجالت المحاســــــب�ة واإل� اســــــتالمها أو دفعهــــــا) و�
 الخاصة بها.

 أساس ال��اس -د
 تم إعداد هذه الك�وفات المال�ة وفًقا لمبدأ التكلفة التار�خ�ة �استثناء ��اس الم�تقات �ال��مة العادلة، إن وجدت.

 األصول المال�ة ه.
 يتم إث�ات األصول المال�ة في ب�ان المر�ز المالي للبنك عندما �ص�ح البنك �رًفا في األح�ام التعاقد�ة لألداة.

 أوًال: ��اس األصول المال�ة
ُتقـــــاس األصـــــول المال�ـــــة مبـــــدئً�ا �ال��مـــــة العادلـــــة، وتضـــــاف تكـــــال�� المعاملـــــة المنســـــو�ة م�اشـــــرة إلـــــى ح�ـــــازة أو إصـــــدار 

ل المال�ـــــــة (�خـــــــالف األصـــــــول المال�ــــــة �ال��مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن خـــــــالل الــــــر�ح أو الخســـــــارة) إلـــــــى ال��مـــــــة العادلـــــــة األصــــــو 
لألصــــول المال�ـــــة عنـــــد التحقـــــق المبـــــدئي، و�ـــــتم إث�ـــــات تكـــــال�� المعاملـــــة المنســـــو�ة م�اشـــــرة إلـــــى ح�ـــــازة األصـــــول المال�ـــــة 

 ح أو الخسارة والدخل ال�امل اآلخر.�ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة م�اشرة في ب�ان الر�
ــــدولي للتقــــار�ر المال�ــــة  ــــرف بهــــا التــــي تقــــع ضــــمن ن�ــــاق الم��ــــار ال ــــا  ٩�جــــب ��ــــاس جم�ــــع األصــــول المال�ــــة المعت الحًق

�التكلفـــــة الم�فـــــأة أو ال��مـــــة العادلـــــة علـــــى أســـــاس نمـــــوذج أعمـــــال المن�ـــــأة إلدارة األصـــــول المال�ـــــة وخصـــــائص التـــــدفقات 
 صول المال�ة على وجه التحديد.النقد�ة التعاقد�ة لأل

ـــــة  - ـــــة التعاقد� ـــــدفقات النقد� ـــــى تحصـــــ�ل الت ـــــذ� يهـــــدف إل ـــــدين المحـــــتف� بهـــــا ضـــــمن نمـــــوذج األعمـــــال ال تقـــــاس أدوات ال
والتـــــي لهـــــا تـــــدفقات نقد�ـــــة تعاقد�ـــــة والتـــــي هـــــي فقـــــ� مـــــدفوعات أصـــــل المبلـــــغ والفائـــــدة علـــــى المبلـــــغ األساســـــي المســـــتحق 

 الحًقا �التكلفة الم�فأة:
ـــــاس - ـــــدفقات النقد�ـــــة التعاقد�ـــــة  تق أدوات الـــــدين المحـــــتف� بهـــــا ضـــــمن نمـــــوذج األعمـــــال التـــــي تهـــــدف إلـــــى تحصـــــ�ل الت

ــــى المبلــــغ األساســــي  و��ــــع أدوات الــــدين والتــــي لهــــا تــــدفقات نقد�ــــة تعاقد�ــــة هــــي فقــــ� مــــدفوعات أصــــل المبلــــغ والفائــــدة عل
 المستحق الحًقا �ال��مة العادلة من خالل الدخل ال�امل اآلخر.

س جم�ـــــع اســـــتثمارات الـــــدين األخـــــر� واالســـــتثمارات فـــــي حقـــــوق الملك�ـــــة الحًقـــــا �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــر�ح تقــــا -
 والخسارة.

ـــــي  ـــــات األول ـــــل لإللغـــــاء لألث� ـــــر القاب ـــــالي غ� ـــــ�ن الت ـــــار / التع� ـــــك إجـــــراء االخت� ـــــرغم ممـــــا ســـــبق ذ�ـــــره، �جـــــوز للبن ـــــى ال عل
 لألصل المالي:

ـــــار علـــــى نحـــــو ال رج - ـــــرات الالحقـــــة فـــــي ال��مـــــة العادلـــــة لالســـــتثمارات فـــــي �جـــــوز للبنـــــك أن �خت عـــــة ��ـــــه عـــــرض التغ�
ــــه أحــــد الم�ــــتر�ن  ــــرف � ــــار ال�ــــار� الــــذ� �عت ــــي ال ُ�حــــتف� بهــــا مــــن أجــــل التجــــارة وال مــــن أجــــل االعت� ــــة الت ــــوق ملك� حق

 في اندماج األعمال في الدخل ال�امل اآلخر، و
الـــــدين �فـــــي �معـــــاي�ر التكلفـــــة الم�فـــــأة أو معـــــاي�ر  �جـــــوز للبنـــــك أن �خصـــــص علـــــى نحـــــو ال رجعـــــة ��ـــــه اســـــتثماًرا فـــــي -

ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر �مـــــا تـــــم ��اســـــها �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــر�ح أو الخســـــارة إذا 
 كان ال��ام بذلك يلغي أو �قلل ���ل �ب�ر من عدم التوافق المحاسبي.

 ة من خالل الدخل ال�امل اآلخرأدوات الدين �التكلفة المطفأة أو �ال��مة العادل
ــــى خصــــائص التــــدفقات النقد�ــــة التعاقد�ــــة لألصــــل ونمــــوذج  ــــاًء عل ــــ�م تصــــن�� و��ــــاس األصــــل المــــالي بن �قــــوم البنــــك بتق�

 أعمال البنك إلدارة األصل.
ـــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر، �جـــــب أن تـــــؤد�  ـــــأة أو �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل ال لتصـــــن�� األصـــــل و��اســـــه �التكلفـــــة الم�ف

ــــدة المســــتحقة علــــى أصــــل المبلــــغ  شــــرو�ها التعاقد�ــــة إلــــى تــــدفقات نقد�ــــة تكــــون مــــدفوعات ســــداد المبلــــغ األساســــي والفائ
 المستحق فق�. 

لغــــــرض اخت�ــــــار مــــــدفوعات ســــــداد المبلــــــغ األساســــــي والفائــــــدة المســــــتحقة، فــــــإن المبلــــــغ األساســــــي هــــــو ال��مــــــة العادلـــــــة 
ساســـــي علـــــى مـــــد� عمـــــر األصـــــل المـــــالي (علـــــى ســـــب�ل لألصـــــل المـــــالي عنـــــد األث�ـــــات األولـــــي، وقـــــد يتغ�ـــــر المبلـــــغ األ

ــــغ األصــــلي)، وتتكــــون الفائــــدة مــــن مقابــــل ال��مــــة الزمن�ــــة للنقــــود لمخــــا�ر  المثــــال، إذا �ــــان هنــــاك مــــدفوعات لســــداد المبل
المســــــتحق خــــــالل فتــــــرة زمن�ــــــة محــــــددة ولغ�رهــــــا مــــــن مخــــــا�ر وتكــــــال�� اإلقــــــراض  الرئ�ســــــي االئتمــــــان المرت��ــــــة �مبلــــــغ

ن هـــــام� الــــر�ح، يــــتم إجــــراء اخت�ـــــار مــــدفوعات ســــداد المبلــــغ األساســـــي والفائــــدة المســــتحقة �العملـــــة األساســــ�ة فضــــًال عــــ
 التي يتم تحديد األصل المالي بها.

مـــــدفوعات ســـــداد المبلـــــغ األساســـــي والفائـــــدة المســـــتحقة مـــــع ترت��ـــــات  لتتوافـــــق التـــــدفقات النقد�ـــــة التعاقد�ـــــة التـــــي ُتمثِّـــــ
ـــــة  ـــــة التعاقد� ـــــدفقات النقد� ـــــب أســـــعار الت ـــــي تســـــبب التعـــــرض للمخـــــا�ر أو تقل ـــــة الت اإلقـــــراض األساســـــ�ة وال�ـــــرو� التعاقد�
غ�ــــــر المرت��ــــــة بترت�ــــــب اإلقــــــراض األساســــــي مثــــــل التعــــــرض للتغ�ــــــرات فــــــي أســــــعار األســــــهم أو أســــــعار الســــــلع التــــــي ال 

� إلـــــى ن�ـــــوء تـــــدفقات نقد�ـــــة تعاقد�ـــــة المعروفـــــة �مـــــدفوعات ســـــداد المبلـــــغ األساســـــي والفائـــــدة المســـــتحقة التـــــي �م�ـــــن تـــــؤد
ترت�ــــب إقــــراض أساســــي �غــــض الن�ــــر عمــــا إذا �ــــان قرًضــــا فــــي شــــ�له لأن يتكــــون األصــــل المــــالي المن�ــــأ أو الم�تســــب 

ــــــة أمــــــًرا أ ــــــث �حــــــدد القــــــانوني. �عــــــد تق�ــــــ�م نمــــــاذج األعمــــــال إلدارة األصــــــول المال� ساســــــً�ا لتصــــــن�� األصــــــل المــــــالي ح�
البنــــك نمــــاذج األعمــــال علــــى المســــتو� الــــذ� �ع�ــــس ����ــــة إدارة مجموعــــات األصــــول المال�ــــة مًعــــا لتحق�ــــق هــــدف عمــــل 
ــــ�م وضــــع العمــــل  ــــالي �جــــر� تق� ــــة و�الت ــــق �ــــأداة فرد� ــــى نوا�ــــا اإلدارة ��مــــا يتعل ــــك عل معــــ�ن. ال �عتمــــد نمــــوذج أعمــــال البن

 .لتجم�ع ول�س على أساس �ل أداة على حدةعلى مستو� أعلى من ا
تصــــــنف األصــــــول المال�ــــــة علــــــى أنهــــــا التكلفــــــة الم�فــــــأة الم�ــــــتملة علــــــى النقــــــد والنقــــــد المعــــــادل والمســــــتحق مــــــن المقــــــر 

 الرئ�سي وفروعه في الخارج وأ�ًضا المستحق من البنوك األخر� والقروض والسل��ات و�عض األصول األخر�.
ــــد �ر�قــــة حســــاب ســــعر الفائــــدة الف ــــأة لألصــــل المــــالي وتخصــــ�ص إيــــرادات الفوائ ــــي هــــي �ر�قــــة لحســــاب التكلفــــة الم�ف عل

 على مد� الفترة ذات الصلة.
ـــــا منـــــه  ـــــات المبـــــدئي م�روًح ـــــه األصـــــل المـــــالي عنـــــد االث� ـــــذ� �قـــــاس � ـــــة الم�فـــــأة لألصـــــل المـــــالي هـــــي المبلـــــغ ال التكلف

ــــى اإل�فــــاء التراكمــــي �اســــتخدام  ــــغ أقســــا� الســــداد الرئ�ســــ�ة، �اإلضــــافة إل �ر�قــــة الفائــــدة الفعل�ــــة أل� فــــرق بــــ�ن هــــذا المبل

األولــــــي ومبلــــــغ االســــــتحقاق، مــــــع تســــــو�ة أ� بــــــدل للخســــــارة. ال��مــــــة الدفتر�ــــــة اإلجمال�ــــــة لألصــــــل المــــــالي هــــــي التكلفــــــة 
 الم�فأة أو األصل المالي قبل تسو�ة  أ� بدل للخسارة.

خـــــالل الـــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر، ُ�عـــــاد تصـــــن�� عنـــــد إلغـــــاء اث�ـــــات االســـــتثمار فـــــي الـــــدين المقـــــاس �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن 
ــــــة أو  ــــــى ال��مــــــة المبدئ� ــــــة إل ــــــدخل ال�ــــــامل اآلخــــــر مــــــن حقــــــوق الملك� ــــــت ســــــا�ًقا فــــــي ال الــــــر�ح التراكمــــــي أو األقــــــل المثب
ـــــه تـــــم حســـــا�ه  ـــــي حقـــــوق الملك�ـــــة المصـــــنف علـــــى أن الخســـــارة �تعـــــديل إلعـــــادة التصـــــن��. عنـــــدما �ســـــت�عد االســـــتثمار ف

دخل ال�ــــامل اآلخــــر، �حــــول الحًقــــا التــــدرج أو الخســــارة التراكم�ــــة المعتــــرف بهــــا ســــا�ًقا فــــي �ال��مــــة العادلــــة مــــن خــــالل الــــ
 الدخل ال�امل اآلخر إلى األر�اح المعاد إدارتها.

أدوات الـــــدين التــــــي تحســــــب الحًقــــــا للتكلفــــــة الم�فــــــأة أو �ال��مــــــة العادلـــــة مــــــن خــــــالل الــــــدخل ال�ــــــامل اآلخــــــر الخاضــــــعة 
 لالنخفاض في ال��مة.

 المال�ة �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو ال�سارةاألصول 
 األصول المال�ة �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة هي.

ـــــل ١ ـــــي ال تمث ـــــة الت ـــــة التعاقد� ـــــدفقات النقد� ـــــدة المســـــتحقة ) األصـــــول ذات الت ـــــغ األساســـــي والفائ ) ٢مـــــدفوعات ســـــداد المبل
الف االحتفــــا� بهــــا لتحصــــ�ل النقــــود التعاقد�ــــة أو المحــــتف� بهــــا األصــــول التــــي يــــتم االحتفــــا� بهــــا فــــي وضــــع تجــــار� �خــــ

 للتحص�ل والب�ع و
 ) األصول المصنفة �ال��مة العادلة في الر�ح أو الخسارة �استخدام اخت�ار ال��مة العادلة.٣

ــــــر�ح أو  ــــــاح / الخســــــائر الناشــــــ�ة عــــــن إعــــــادة حســــــاب ال ــــــات األر� ــــــة مــــــع اث� ــــــتم حســــــاب هــــــذه األصــــــول �ال��مــــــة العادل ي
 سارة.الخ

فـــــي الســـــنة الحال�ـــــة، لـــــم �قـــــم البنـــــك بتخصـــــ�ص أ� اســـــتثمارات ديـــــن تفـــــي �التكلفـــــة الم�فـــــأة أو معـــــاي�ر الـــــدخل ال�ـــــامل 
 اآلخر �ما حسابها �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة.

 النقد والنقد المعادل
أشـــــــهر أو أقـــــــل مـــــــن تـــــــار�خ يتكـــــــون النقـــــــد والنقـــــــد المعـــــــادل مـــــــن أرصـــــــدة ذات آجـــــــال اســـــــتحقاق أصـــــــل�ة مـــــــدتها ثالثـــــــة 

االســــــــتحواذ و�تضــــــــمن النقــــــــد وأرصــــــــدة الحســــــــاب الجــــــــار� غ�ــــــــر المق�ــــــــدة لــــــــد� مصــــــــرف اإلمــــــــارات العر��ــــــــة المتحــــــــدة 
 المر�ز�.

 ) م�اسب وخسائر صرف العمالت األجنب�ة٢
ـــــة بتلـــــك العملـــــة األجنب�ـــــة و�ـــــتم تحو�لهـــــا �الســـــعر  الفـــــور� ُتحـــــدد ال��مـــــة الدفتر�ـــــة لألصـــــول المال�ـــــة المقومـــــة �عملـــــة أجنب�

 في نها�ة �ل فترة تقر�ر، على وجه التحديد.
ــــــتم  - ــــــأة التــــــي ال ت�ــــــ�ل جــــــزًءا مــــــن عالقــــــة التحــــــو� المحــــــددة، ي ــــــة المحســــــو�ة �التكلفــــــة الم�ف �النســــــ�ة لألصــــــول المال�

 اث�ات فروق الصرف في الر�ح أو الخسارة خالل السنة.
ــــدخ - ــــة مــــن خــــالل ال ــــدين المحســــو�ة �ال��مــــة العادل ــــة �النســــ�ة ألدوات ال ل ال�ــــامل اآلخــــر والتــــي ل�ســــت جــــزًءا مــــن عالق

التحــــو� المحـــــددة، يـــــتم اث�ـــــات فـــــروق الصـــــرف علـــــى التكلفــــة المســـــتهلكة ألداة الـــــدين فـــــي الـــــر�ح أو الخســـــارة للســـــنة. يـــــتم 
 اث�ات فروق الصرف األخر� في الدخل ال�امل اآلخر في احت�ا�ي إعادة تق��م االستثمارات.

�ة �ال��مــــة العادلــــة مــــن خــــالل الــــر�ح أو الخســــارة والتــــي لــــم تكــــن جــــزًءا مــــن عالقــــة �النســــ�ة لألصــــول المال�ــــة المحســــو  -
 التحو� المحددة، يتم اث�ات فروق الصرف في الر�ح أو الخسارة خالل السنة.

�النســـــ�ة ألدوات حقـــــوق الملك�ــــــة المحســـــو�ة �ال��مـــــة العادلــــــة مـــــن خـــــالل الــــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر، يــــــتم اث�ـــــات فــــــروق  -
 األجنب�ة في الدخل في الدخل ال�امل اآلخر في احت�ا�ي إعادة تق��م االستثمارات.صرف العمالت 

 
 ) ان�فاض ��مة األصول المال�ة٣

�عتـــــرف البنـــــك �مخصـــــص خســـــارة لخســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة علـــــى االســـــتثمارات فـــــي أدوات الـــــدين التـــــي يـــــتم حســـــابها 
امل اآلخــــــر و�ــــــذلك علــــــى عقــــــود ضــــــمان التمو�ــــــل. يــــــتم �التكلفــــــة الم�فــــــأة أو �ال��مــــــة العادلــــــة مــــــن خــــــالل الــــــدخل ال�ــــــ

تحــــديث مبلــــغ الخســــائر االئتمان�ــــة المتوقعــــة فــــي تــــار�خ �ــــل تقر�ــــر لــــتع�س التغ�ــــرات فــــي مخــــا�ر االئتمــــان منــــذ االث�ــــات 
المبـــــدئي لـــــألداة المال�ـــــة المعن�ـــــة. ال يـــــتم اث�ـــــات خســـــارة االنخفـــــاض فـــــي ال��مـــــة لالســـــتثمارات فـــــي أدوات حقـــــوق الملك�ـــــة 

 �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة. المدرجة
�النســــــ�ة لكــــــل األدوات المال�ــــــة، �قــــــوم البنــــــك �إث�ــــــات الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة مــــــد� الح�ــــــاة عنــــــدما تكــــــون هنــــــاك 
ــــادة مخــــا�ر االئتمــــان  ــــة عــــدم ز� ــــي حال ــــة أخــــر�، ف ــــدئي. مــــن ناح� ــــات المب ــــذ االث� ــــي مخــــا�ر االئتمــــان من ــــرة ف ــــادة �ب� ز�

ـــــى األداة ا ـــــة عل ـــــك األداة المال� ـــــك �حســـــاب مخصـــــص الخســـــارة لتل ـــــدئي، �قـــــوم البن ـــــات المب ـــــذ االث� ـــــر من ـــــة ��ـــــ�ل �ب� لمال�
ــــــة  ١٢�مبلــــــغ �ســــــاو� الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة لمــــــدة  شــــــهًرا. تق�ــــــ�م مــــــا إذا �ــــــان ين�غــــــي اث�ــــــات الخســــــائر االئتمان�

ـــــة أو مخـــــا ـــــرة فـــــي احتمال� ـــــى الز�ـــــادات الكب� ـــــاة �ســـــتند إل ـــــدئي المتوقعـــــة مـــــد� الح� ـــــذ االث�ـــــات المب �ر حـــــدوث تقصـــــ�ر من
 بدًال من إث�ات أن األصل المالي ض��� ائتمانً�ا في تار�خ التقر�ر أو حدوث تقص�ر فعلي.

�أخــــذ البنــــك فــــي االعت�ــــار مــــا إذا �انــــت هنــــاك ز�ــــادة جوهر�ــــة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان أو علــــى أســــاس مســــتمر خــــالل �ــــل 
�ب�ــــرة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان، �قــــارن البنــــك مخــــا�ر التقصــــ�ر فــــي الســــداد فتــــرة تقر�ــــر. لتق�ــــ�م مــــا إذا �انــــت هنــــاك ز�ــــادة 

 في األصل �ما في تار�خ التقر�ر مع مخا�ر التقص�ر في السداد �ما في تار�خ االث�ات المبدئي.
ـــــك  ـــــة والمدعومـــــة �مـــــا فـــــي ذل ـــــار المعلومـــــات الكم�ـــــة والنو��ـــــة المعقول ـــــ�م، �أخـــــذ البنـــــك فـــــي االعت� عنـــــد إجـــــراء هـــــذا التق�

 التار�خ�ة والمعلومات الت�ل��ة المتاحة دون تكلفة أو جهد ال داعي له. الخبرة
 دمج المؤشرات التال�ة ���ل خاص:

 التدهور الجوهر� الفعلي أو المتوقع في التصن�� االئتماني الخارجي (إن وجد) أو الداخلي لألدوات المال�ة. -
ال أو ال�ـــــروف المال�ـــــة أو االقتصـــــاد�ة التـــــي مـــــن المتوقـــــع التغ�ـــــرات الســـــلب�ة الكب�ـــــرة الفعل�ـــــة أو المتوقعـــــة فـــــي األعمـــــ -

 أن تسبب تغ��ًرا �ب�ًرا في قدرة المقترض على تلب�ة مت�ل�اته.
 التدهور الكب�ر الفعلي أو المتوقع في النتائج الت�غ�ل�ة للمقترض. -
 ز�ادات �ب�رة في مخا�ر االئتمان على األدوات المال�ة األخر� لنفس المقترض. -
عــــــن التغ��ــــــر الســــــلبي الكب�ــــــر الفعلــــــي أو متوقــــــع فــــــي الب��ــــــة التن��م�ــــــة أو االقتصــــــاد�ة أو التكنولوج�ــــــة للمــــــدين ينــــــتج  -

 انخفاض �ب�ر في قدرة المدين على الوفاء �التزاماته المتعلقة �الديون.
االئتمان�ـــــة؛ تغ��ـــــرات �ب�ـــــرة فـــــي ��مـــــة التـــــأم�ن الـــــداعم لاللتـــــزام أو فـــــي جـــــودة ضـــــمانات ال�ـــــرف الثالـــــث أو التعز�ـــــزات  -
 و
تغ��ـــــرات �ب�ـــــرة فـــــي األداء والســـــلوك المتوقـــــع للمقتـــــرض، �مـــــا فـــــي ذلـــــك التغ��ـــــرات فـــــي حالـــــة الـــــدفع للمقترضـــــ�ن فـــــي  -

 البنك والتغ�رات في النتائج الت�غ�ل�ة للمقترض.
 ٣٠�غــــض الن�ــــر عــــن التحل�ــــل أعــــاله، ُ�فتــــرض حــــدوث ز�ــــادة �ب�ــــرة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان إذا تــــأخر المــــدين أكثــــر مــــن 

يوًمــــا �عــــد تجــــاوز موعــــد االســــتحقاق فــــي ســــداد دفعــــة تعاقد�ــــة. �حــــدث التقصــــ�ر فــــي الســــداد فــــي األصــــل المــــالي عنــــدما 
يوًمــــــا مــــــن تــــــار�خ اســــــتحقاقها. يراقــــــب البنــــــك  ٦٠�قصـــــر ال�ــــــرف المقابــــــل فــــــي ســــــداد الــــــدفعات التعاقد�ــــــة فـــــي غضــــــون 

�ب�ــــرة فـــــي مخـــــا�ر االئتمــــان و�قـــــوم �مراجعتهـــــا �انت�ــــام فعال�ـــــة المعـــــاي�ر المســــتخدمة لتحديـــــد مـــــا إذا �انــــت هنـــــاك ز�ـــــادة 
حســـــب الضــــــرورة للتأكــــــد مــــــن أن المعــــــاي�ر قــــــادرة علــــــى تحديـــــد الز�ــــــادة الكب�ــــــرة فــــــي مخــــــا�ر االئتمــــــان قبــــــل أن �صــــــ�ح 

 المبلغ متأخر السداد.
 األصول المال�ة الض��فة -االئتمان 

حــــــداث التـــــي لهـــــا تــــــأث�ر ضـــــار علــــــى تعتبـــــر األصـــــول المال�ــــــة "ضـــــ��فة االئتمـــــان" عنــــــد وقـــــوع حــــــدث أو أكثـــــر مـــــن األ
ــــى األصــــول المال�ــــة منخفضــــة ال��مــــة االئتمان�ــــة �اســــم  ــــدرة لألصــــول المال�ــــة، و��ــــار إل ــــدفقات النقد�ــــة المســــتقبل�ة المق الت

ـــــة  ـــــة ٣أصـــــول المرحل ـــــة علـــــى انخفـــــاض ��مـــــة االئتمـــــان ب�انـــــات �م�ـــــن مالح�تهـــــا حـــــول األحـــــداث التال� . تتضـــــمن األدل
 يواجه صعو�ة مال�ة �ب�رة.والتي ت��ر إلى أن المقترض 

 تحمل المقترض قرض �و�ل األجل -
 توفى المقترض  -
 إعسار المقترض في سداد القرض -
 أخلَّ المقترض بتعهداته المال�ة -
 عدم وجود سوق ن�� لهذه األصول المال�ة �سبب األزمات المال�ة القائمة -
 قدم المقرض تنازالت تتعلق �األزمة المال�ة للمقترض -
 ص�ح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالسأ -
 شراء األصول المال�ة أو إن�ائها �خصم �ب�ر �ع�س خسائر االئتمان المتكبدة. -

ـــد مـــن األحـــداث قـــد  ـــأث�ر الم�ـــترك للعدي ـــد ��ـــون الت ـــك، ق ـــدًال مـــن ذل ـــد ال ��ـــون مـــن المم�ـــن تحديـــد حـــدث منفـــرد واحـــد ب ق
الئتمـــــان. ��ــــــ�م البنـــــك مــــــا إذا �انـــــت أدوات الـــــدين التــــــي هـــــي األصــــــول تســـــبب فـــــي انخفــــــاض ��مـــــة األصــــــول المال�ـــــة ل

ــــة فــــي  ــــدخل ال�ــــامل اآلخــــر منخفضــــة ال��مــــة االئتمان� ــــة مــــن خــــالل ال ــــأة أو ال��مــــة العادل ــــة الم�ف ــــة محســــو�ة �التكلف مال�
ـــــاض ائتمـــــاني،  ـــــدين الســـــ�اد�ة وال�ـــــر�ات تعـــــاني مـــــن انخف ـــــت أدوات ال ـــــ�م مـــــا إذا �ان ـــــر مـــــالي لتق� ـــــار�خ �ـــــل تقر� �أخـــــذ ت

 البنك في االعت�ار عوامل مثل عوائد السندات والتصن�فات االئتمان�ة وقدرة المقترض على جمع التمو�ل.
ـــــرض �ســـــبب انحـــــراف فـــــي ال�ـــــر� المـــــالي  ـــــدما يـــــتم مـــــنح االمت�ـــــاز للمقت ـــــرض مـــــنخفض ال��مـــــة االئتمان�ـــــة عن ـــــر الق �عتب

انخفضـــــت مخـــــا�ر عـــــدم تلقـــــي التـــــدفقات للمقتـــــرض مـــــا لـــــم ��ـــــن هنـــــاك دل�ـــــل علـــــى أنـــــه نت�جـــــة لمـــــنح االمت�ـــــاز، ح�ـــــث 
ــــى انخفــــاض ال��مــــة �النســــ�ة لألصــــول المال�ــــة التــــي ُيتوقــــع . النقد�ــــة التعاقد�ــــة ��ــــ�ل �ب�ــــر وال توجــــد مؤشــــرات أخــــر� عل

ــــر األصــــل المــــالي مــــنخفض ال��مــــة االئتمان�ــــة عنــــدما ��ــــون  ف�هــــا الحصــــول علــــى امت�ــــازات ولكــــن لــــم يــــتم منحهــــا، �عتب
علـــــى انخفـــــاض ال��مــــــة االئتمان�ـــــة �مـــــا فــــــي ذلـــــك تلب�ـــــة تعر�ــــــ� التقصـــــ�ر فـــــي الســــــداد. هنـــــاك دل�ـــــل �م�ـــــن مالح�تــــــه 

يتضـــــمن تعر�ـــــ� التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد (ان�ـــــر أدنـــــاه) عـــــدم الر��ـــــة فـــــي الـــــدفع للنفـــــي ووقـــــف الـــــدعم إذا تـــــأخر ســـــداد 
 يوًما أو أكثر. ٣٠الم�الغ لمدة 

 األصول المال�ة منخفضة ال��مة -االئتمان الم�تر� أو الُمن�أ 
ألصـــــول المال�ـــــة الم�ـــــتراة أو ذات ال��مـــــة االئتمان�ـــــة المنخفضـــــة هـــــي األصـــــول التـــــي تعرضـــــت النخفـــــاض ائتمانً�ـــــا عنـــــد ا

االث�ـــــات المبـــــدئي. �حســـــب البنـــــك معـــــدل الفائـــــدة الفعلـــــي المعـــــدل �االئتمـــــان، والـــــذ� يـــــتم احتســـــا�ه علـــــى أســـــاس التكلفـــــة 
تضـــــمن تـــــأث�ر خســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة فـــــي التـــــدفقات الم�فـــــأة لألصـــــل المـــــالي بـــــدًال مـــــن إجمـــــالي ال��مـــــة الدفتر�ـــــة و�

 النقد�ة المستقبل�ة المقدرة.
 تعر�� التقص�ر في السداد

ــــي  ــــد الخســــائر االئتمان�ــــة المتوقعــــة. �ســــتخدم تعر�ــــ� التقصــــ�ر ف ــــي الســــداد أمــــًرا حاســــًما لتحدي �عتبــــر تعر�ــــ� التقصــــ�ر ف
ــــد مــــا إذا �ــــان بــــدل الخســــارة �عتمــــد علــــى الســــداد فــــي حســــاب مبلــــغ الخســــائر االئتمان�ــــة المتوقعــــة وفــــي تح شــــهًرا  ١٢دي

ــــاس  ــــى �ــــل مــــن �� ــــذ� يــــؤثر عل ــــاة، ح�ــــث أن التقصــــ�ر فــــي الســــداد هــــو أحــــد م�ونــــات احتمال�ــــة التعثــــر ال أو مــــد� الح�
 الخسائر االئتمان�ة المتوقعة وتحديد الز�ادة الكب�رة في مخا�ر االئتمان.

 قص�ر في السداد�عتبر البنك أن ما يلي ���ل حدًثا من حاالت الت
 يوًما؛ ٦٠تأخر المقترض عن سداد أقسا�ه التعاقد�ة �أكثر من  -
 من غ�ر المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمان�ة للبنك �الكامل. -

 تم تصم�م تعر�� التقص�ر في السداد ���ل مناسب ل�ع�س الخصائص المختلفة ألنواع األصول المختلفة.
ن غ�ــــر المــــرجح أن يــــدفع المقتــــرض التزامــــه االئتمــــاني، �أخــــذ البنــــك فــــي االعت�ــــار المؤشــــرات عنــــد تق�ــــ�م مــــا إذا �ــــان مــــ

النو��ــــة والكم�ــــة. وتعتمــــد المعلومــــات التــــي تـــــم تق��مهــــا علــــى نــــوع األصــــل علـــــى ســــب�ل المثــــال، فــــي إقــــراض ال�ـــــر�ات 
ــــة ــــم �عــــد ذات صــــلة �ــــإقراض التجزئ ــــر المؤشــــر النــــوعي المســــتخدم خرًقــــا للعهــــود، والــــذ� ل ــــة، مثــــل  �عتب المؤشــــرات الكم�

حالــــــة التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد وعــــــدم الســــــداد اللتــــــزام آخــــــر لل�ــــــرف المقابــــــل نفســــــه هــــــي المــــــدخالت الرئ�ســــــ�ة فــــــي هــــــذا 
التحل�ــــل. �ســــتخدم البنــــك مجموعــــة متنوعــــة مــــن مصــــادر المعلومــــات لتق�ــــ�م التخلــــف عــــن الســــداد والتــــي إمــــا تــــم ت�و�رهــــا 

 �ة.داخلً�ا أو تم الحصول عل�ها من مصادر خارج
 ��اس ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة 

شــــــهًرا) أو مــــــد� الح�ــــــاة اعتمــــــاًدا علــــــى مــــــا إذا  ١٢شــــــهًرا ( ١٢ُتقــــــاس الخســــــائر االئتمــــــان المتوقعــــــة إمــــــا علــــــى أســــــاس 
كانــــت هنــــاك ز�ــــادة �ب�ــــرة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان قــــد حــــدثت منــــذ االث�ــــات المبــــدئي أو مــــا إذا �ــــان األصــــل �عتبــــر خســــائر 

فضــــــــة ال��مــــــــة. المنـــــــتج المخصــــــــوم الحتمال�ــــــــة التقصــــــــ�ر فـــــــي الســــــــداد والخســــــــارة الناتجــــــــة عنــــــــه  ائتمان�ـــــــة متوقعــــــــة منخ
فة على النحو التالي:   الُمعرَّ

تمثــــــل احتمال�ــــــة التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد احتمــــــال تخلــــــف المقتــــــرض عــــــن الوفــــــاء �التزاماتــــــه المال�ــــــة، إمــــــا علــــــى مــــــدار  -
شــــــهر) أو مــــــد� الح�ــــــاة (التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد مــــــد�  ١٢االثنــــــي ع�ــــــر شــــــهًرا القادمــــــة (التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد لمــــــدة 

 الح�اة) أل� التزام.
�عتمـــــد التعـــــرض للتقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد علـــــى الم�ـــــالغ التـــــي يتوقـــــع البنـــــك أن تكـــــون مســـــتحقة فـــــي وقـــــت التقصـــــ�ر فـــــي  -

ـــــي الســـــداد لمـــــدة  ـــــي ع�ـــــر شـــــهًرا القادمـــــة (التعـــــرض للتقصـــــ�ر ف ـــــى مـــــد� االثن شـــــهر) أو مـــــد� الح�ـــــاة  ١٢الســـــداد، عل
رض للتقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد مـــــد� الح�ـــــاة) علـــــى ســـــب�ل المثـــــال، �النســـــ�ة لاللتـــــزام المتجـــــدد، �قـــــوم البنـــــك �خفـــــض (التعـــــ

ـــــد� الحـــــالي �حلـــــول  ـــــى الحـــــد التعاق ـــــع ســـــح�ه إل ـــــغ إضـــــافي ُيتوق ـــــى أ� مبل نســـــ�ة الســـــحب الحـــــالي للرصـــــ�د �اإلضـــــافة إل
 وقت التقص�ر في السداد، في حالة حدوثه.

التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد توقــــــع البنــــــك لمــــــد� الخســــــارة الناتجــــــة عنــــــد التعــــــرض لهــــــذا  ُتمثِّــــــل الخســــــائر الناتجــــــة عــــــن حالــــــة
التقصـــــ�ر، و�ختلـــــف ســـــداد الـــــديون المســـــتحقة الـــــدفع حســـــب نـــــوع ال�ـــــرف المقابـــــل وأقدم�ـــــة الم�ال�ـــــة وتـــــوافر الضـــــمانات 

ارة لكــــل أو أ� دعــــم ائتمــــاني آخــــر. يــــتم التعب�ــــر عــــن الخســــارة فــــي حالــــة التقصــــ�ر فــــي الســــداد �نســــ�ة م�و�ــــة مــــن الخســــ
ــــة التقصــــ�ر فــــي  وحــــدة تعــــرض فــــي �ــــل وقــــت التعــــرض للتقصــــ�ر فــــي الســــداد. يــــتم احتســــاب الخســــائر الناتجــــة عــــن حال

شــــهًرا النســـــ�ة الم�و�ــــة للخســـــارة  ١٢شــــهًرا أو مـــــد� الح�ــــاة، ح�ـــــث ُ�مِثّــــل معـــــدل الخســــارة لمـــــدة  ١٢الســــداد علــــى أســـــاس 
ــــة حــــدوث التقصــــ�ر فــــي الســــداد فــــي االثنــــ ــــة المتوقــــع حــــدوثها فــــي حال ي ع�ــــر شــــهًرا التال�ــــة والخســــائر الناتجــــة عــــن حال

التقصــــ�ر فــــي الســــداد مــــد� الح�ــــاة هــــو النســــ�ة الم�و�ــــة للخســــارة المتوقــــع حــــدوثها إذا حــــدث هــــذا التقصــــ�ر خــــالل العمــــر 
 المتوقع المت�قي للقرض.

جـــــة عـــــن التقصـــــ�ر يـــــتم تحديـــــد الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة مـــــن خـــــالل احتمال�ـــــة التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد والخســـــائر النات
فــــي الســــداد والتعــــرض لحــــاالت التقصــــ�ر فــــي الســــداد لكــــل شــــهر فــــي المســــتقبل ولكــــل تعــــرض فــــرد� أو ق�ــــاع جمــــاعي. 
يــــتم ضــــرب هــــذه الم�ونــــات الثالثــــة مًعــــا وتســــو�تها مــــن أجــــل احتمال�ــــة ال�قــــاء علــــى ق�ــــد الح�ــــاة (علــــى ســــب�ل المثــــال، لــــم 

بق) وهـــــذا �ســـــاعد فـــــي حســـــاب الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة يـــــتم الـــــدفع مســـــ�ًقا أو التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد فـــــي شـــــهر ســـــا
��ـــــ�ل فًعـــــال لكـــــل شـــــهر فـــــي المســـــتقبل والتـــــي يـــــتم خصـــــمها �عـــــد ذلـــــك إلـــــى تـــــار�خ التقر�ـــــر وتلخ�صـــــها. ســـــعر الخصـــــم 

 المستخدم في حساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة هو سعر الفائدة الفعلي األصلي �سعر تقر�بي له.
الســــداد مــــد� الح�ــــاة مــــن خــــالل ت�ب�ــــق ملــــف االســــتحقاق علــــى التقصــــ�ر فــــي الســــداد الحــــالي تــــم توضــــ�ح التقصــــ�ر فــــي 

ـــــة ت�ـــــور حـــــاالت التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد فـــــي المحف�ـــــة مـــــن نق�ـــــة  ١٢لمـــــدة  ـــــي ���� ـــــف االســـــتحقاق ف شـــــهًرا. ين�ـــــر مل
ض أن االث�ـــــات المبــــــدئي �ــــــوال عمـــــر القــــــروض. �عتمــــــد ملـــــف االســــــتحقاق علــــــى الب�انـــــات التار�خ�ــــــة المرصــــــودة و�فتــــــر 

 ��ون هو نفسه عبر جم�ع األصول ضمن ن�اق المحف�ة والدرجة االئتمان�ة وهذا مدعوم بتحل�ل تار�خي.
شــــــهًرا وعمرهــــــا بنــــــاًء علــــــى ملــــــف تعر�ــــــ� الــــــدفع  ١٢يــــــتم تحديــــــد مــــــدة التعــــــرض لحــــــاالت التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد لمــــــدة 

 المتوقع الذ� �ختلف حسب نوع المنتج.
الســـــداد دفعـــــة واحــــــدة، �عتمـــــد ذلـــــك علـــــى أقســــــا� الســـــداد التعاقد�ـــــة المســــــتحقة  �النســـــ�ة للمنتجـــــات الم�فـــــأة وقــــــروض -

شـــــهًرا أو مـــــد� الح�ـــــاة، وتـــــتم تســـــو�ة ذلـــــك أ�ًضـــــا أل� دفعـــــات زائـــــدة متوقعـــــة قـــــام بهـــــا  ١٢علـــــى المقتـــــرض علـــــى مـــــد� 
 المقترض، �ما يتم تضم�ن افتراضات السداد الم��ر/ إعادة التمو�ل في عمل�ة حساب�ة.

ـــــق أخـــــذ الرصـــــ�د المســـــحوب الحـــــالي �النســـــ�ة للمنتجـــــ - ـــــي الســـــداد عـــــن �ر� ـــــع التعـــــرض للتقصـــــ�ر ف ات المتجـــــددة، يتوق
و�ضـــــافة "عامـــــل تحو�ـــــل ائتمـــــاني" والـــــذ� �ســـــمح �الســـــحب المتوقـــــع للحـــــد المت�قـــــي �حلـــــول وقـــــت التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد. 

ـــــى تحل�ـــــل  ـــــوع المنـــــتج ون�ـــــاق اســـــتخدام الحـــــد الحـــــالي، اســـــتناًدا إل ـــــرة تختلـــــف هـــــذه االفتراضـــــات حســـــب ن ـــــات األخ� الب�ان
 للتقص�ر في السداد للبنك.

شـــــهًرا ومـــــد� الح�ـــــاة اســـــتناًدا إلـــــى العوامـــــل التـــــي  ١٢ُتحـــــدد فتـــــرات الخســـــائر الناتجـــــة عـــــن التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد �مـــــدة 
 تؤثر على عمل�ات السداد التي تم إجراؤها �عد التقص�ر في السداد، وتختلف تلك الم�الغ حسب نوع المنتج.

ــــــــى نــــــــوع الضــــــــمان و�ــــــــ�م الضــــــــمانات المتوقعــــــــة �النســــــــ�ة للمنتجــــــــ - ات المضــــــــمونة، �عتمــــــــد هــــــــذا ��ــــــــ�ل أساســــــــي عل
ـــــة وتكـــــال��  ـــــة �ســـــبب المب�عـــــات القســـــر�ة ووقـــــت اســـــتعادة الملك� ـــــى ال��مـــــة الســـــو��ة / الدفتر� ـــــة عل والخصـــــومات التار�خ�

 السداد الملحو�ة.
ة عــــن التقصــــ�ر فــــي الســــداد علــــى مســــتو� �النســــ�ة للمنتجــــات غ�ــــر المضــــمونة، عــــادًة مــــا يــــتم تع�ــــ�ن الخســــائر الناتجــــ -

المنـــــتج ن�ـــــًرا للفـــــرق المحـــــدود فـــــي الم�ـــــالغ المســـــتردة التـــــي تحققـــــت عبـــــر مختلـــــف المقترضـــــ�ن. تتـــــأثر الخســـــائر الناتجـــــة 
 عن التقص�ر في السداد �استرات�ج�ات التحص�ل. �ما في ذلك مب�عات الديون المتعاقد عل�ها والسعر.

شــــهًرا ومــــد�  ١٢صــــاد�ة الت�ل��ــــة فــــي تحديــــد احتمال�ــــة التقصــــ�ر فــــي الســــداد لمــــدة يــــتم أ�ًضــــا تضــــم�ن المعلومــــات االقت
ــــــــف هــــــــذه  الح�ــــــــاة ــــــــي الســــــــداد والخســــــــائر الناتجــــــــة عــــــــن التقصــــــــ�ر فــــــــي الســــــــداد تختل والتعــــــــرض لحــــــــاالت التقصــــــــ�ر ف

 االفتراضات حسب نوع المنتج.
ملـــــف تعر�ـــــ� اســـــتحقاق التقصـــــ�ر  مثـــــل ����ـــــة -االفتراضـــــات التـــــي �قـــــوم عل�هـــــا حســـــاب الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة 

 تتم مراقبتها ومراجعتها على أساس ر�ع سنو�. -في السداد و��� تتغ�ر ��م الضمان وما إلى ذلك 
 �النس�ة للتعرضات غ�ر الواضحة. يتم حساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة على النحو التالي:

ـــــإن الخســـــائر اال - ـــــر المســـــحو�ة، ف ـــــروض غ� ـــــة �النســـــ�ة اللتزامـــــات الق ـــــ�ن ال��مـــــة الحال� ـــــرق ب ـــــة المتوقعـــــة هـــــي الف ئتمان�
والتـــــدفقات النقد�ـــــة التعاقد�ـــــة المســـــتحقة للبنـــــك إذا قـــــام صـــــاحب االلتـــــزام �ســـــحب القـــــرض والتـــــدفقات النقد�ـــــة التـــــي يتوقـــــع 

 البنك الحصول عل�ها إذا تم سحب القرض؛ و
ي الــــــدفعات المتوقعــــــة لتعــــــو�ض صــــــاحب �النســــــ�ة لعقــــــود الضــــــمانات المال�ــــــة، فــــــإن الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة هــــــ -

 أداة الدين المضمونة ناقًصا أ� م�الغ يتوقع البنك استردادها من المالك أو المدين أو أ� �رف آخر.
 ال يتم تسج�ل خسارة انخفاض في ال��مة على استثمارات حقوق الملك�ة.

 ) عرض م�صص ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة في الك�وفات المال�ة٤
 صصات الخسارة الخسائر االئتمان�ة المتوقعة في الك�وفات المال�ة على النحو التالي.ُتعرض مخ
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بنك �شادر�ت �إير�ن
فروع الإمارات العربية املتحدة 

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2020
ـــــة المتحـــــدة المر�ـــــز�  - ـــــد� مصـــــرف اإلمـــــارات العر�� ـــــة المحســـــو�ة �التكلفـــــة الم�فـــــأة (أرصـــــدة ل �النســـــ�ة لألصـــــول المال�

أصـــــول مال�ـــــة ومســـــتحق مـــــن المقـــــر الرئ�ســـــي وفروعـــــه فـــــي الخـــــارج مســـــتحقة مـــــن بنـــــوك أخـــــر�، وقـــــروض وســـــل��ات و 
 أخر�) �خصم من إجمالي ال��مة الدفتر�ة لألصول.

�النســـــ�ة ألدوات الـــــدين المحســـــو�ة �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــر�ح أو الخســـــارة �جـــــزء مـــــن احت�ـــــا�ي إعـــــادة التق�ـــــ�م  -
 لالستثمارات المصنفة �ال��مة العادلة من خالل الدخل ال�امل اآلخر والمثبتة في الدخل ال�امل اآلخر.

 �النس�ة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي �مخصص. -
 ) تعديل األصول المال�ة٥

�قــــــوم البنـــــــك فـــــــي �عـــــــض األح�ـــــــان بتعـــــــديل شـــــــرو� القـــــــروض المقدمـــــــة للعمـــــــالء �ســـــــبب إعـــــــادة التفـــــــاوض التجـــــــار� أو 
 القروض المتعثرة، بهدف تع��م السداد.

الممتــــــدة و�جــــــازات الســــــداد واإلعفــــــاء مــــــن الســــــداد. تســــــتند ت�ــــــمل أن�ــــــ�ة إعــــــادة اله��لــــــة هــــــذه ترت��ــــــات فتــــــرات الســــــداد 
س�اســـــات وممارســـــات إعـــــادة اله��لـــــة إلـــــى المؤشـــــرات والمعـــــاي�ر التـــــي ت�ـــــ�ر، فـــــي ح�ـــــم اإلدارة، إلـــــى أن الـــــدفع س�ســـــتمر 
علـــــى األرجـــــح. يـــــتم االحتفـــــا� بهـــــذه الس�اســـــات تحـــــت المراجعـــــة المســـــتمرة. إعـــــادة اله��لـــــة هـــــي األكثـــــر شـــــ�وًعا للت�ب�ـــــق 

 قروض ألجل.على ال
 

ــــا لس�اســــة  ــــ�م مــــا إذا �ــــان هــــذا التعــــديل يــــؤد� إلــــى إلغــــاء االث�ــــات. وفًق عنــــدما يــــتم تعــــديل أصــــل مــــالي، �قــــوم البنــــك بتق�
�أخــــذ البنــــك فــــي االعت�ــــار البنــــك، يــــؤد� التعــــديل إلــــى إلغــــاء االث�ــــات عنــــدما ين�ــــأ عنــــه ��ــــ�ل جــــوهر� شــــرو� مختلفــــة. 

عاقد�ــــة �عــــد التعـــــديل والتغ�ــــر فــــي العملــــة أو ال�ــــرف المقابــــل وأســــعار الفائـــــدة العوامــــل النو��ــــة (أ� التــــدفقات النقد�ــــة الت
واالســـــــتحقاق والتعهـــــــدات) والتق�ـــــــ�م الكمـــــــي (أ� مقارنـــــــة ال��مـــــــة الحال�ـــــــة للتـــــــدفقات النقد�ـــــــة التعاقد�ـــــــة المت���ـــــــة �موجـــــــب 

ئـــــدة الفعلـــــي األصـــــلي) ال�ـــــرو� األصـــــل�ة للتـــــدفقات النقد�ـــــة التعاقد�ـــــة �موجـــــب ال�ـــــرو� المعدلـــــة، المخصـــــومة �ســـــعر الفا
 لتحديد ال�رو� المختلفة جوهرً�ا.

ــــات األصــــل المــــالي، �عــــاد ��ــــاس مخصــــص الخســــارة لخســــائر االئتمــــان المتوقعــــة فــــي تــــار�خ إلغــــاء  ــــي حالــــة إلغــــاء إث� ف
ســــ�ؤد� الفــــرق بــــ�ن هــــذه ال��مــــة الدفتر�ــــة المعدلـــــة  اإلث�ــــات لتحديــــد صــــافي ال��مــــة الدفتر�ــــة لألصــــل فــــي ذلـــــك التــــار�خ.

ــــــات. ســــــ��ون وال��مــــــ ــــــد إلغــــــاء اإلث� ــــــح أو خســــــارة عن ــــــى ر� ــــــدة إل ــــــد مــــــع ال�ــــــرو� الجدي ــــــة لألصــــــل المــــــالي الجدي ة العادل
ــــــة المتوقعــــــة لمــــــدة  ــــــى أســــــاس الخســــــائر االئتمان� ــــــتم ��اســــــه عل ــــــد مخصــــــص خســــــارة ي شــــــهًرا  ١٢لألصــــــل المــــــالي الجدي

ــــــد مــــــنخفض ال��مــــــة االئتما ــــــرض الجدي ــــــر ف�هــــــا الق ــــــي �عتب ــــــادرة الت ــــــة�اســــــتثناء الحــــــاالت الن ــــــي . ن� ــــــ� ف ــــــق هــــــذا فق و�ن�ب
الحـــــاالت التـــــي يـــــتم ف�هـــــا إث�ـــــات ال��مـــــة العادلـــــة للقـــــرض الجديـــــد �خصـــــم �ب�ـــــر علـــــى ال��مـــــة االســـــم�ة المعدلـــــة ألنـــــه ال 

يراقــــــب البنــــــك ل. يـــــزال هنــــــاك مخـــــا�ر عال�ــــــة مـــــن التخلــــــف عـــــن الســــــداد والتـــــي لــــــم يـــــتم تخ��ضــــــها مـــــن خــــــالل التعـــــدي
ـــــة مـــــن ـــــة المعدل ـــــي  مخـــــا�ر االئتمـــــان لألصـــــول المال� ـــــل مـــــا إذا �ـــــان المقتـــــرض ف ـــــة، مث ـــــ�م المعلومـــــات النو�� خـــــالل تق�

 ة.حالة تأخر االستحقاق �موجب ال�رو� الجديد
عنــــدما يــــتم تعــــديل ال�ــــرو� التعاقد�ــــة لألصــــول المال�ــــة وال يــــؤد� هــــذا التعــــديل إلــــى إلغــــاء االث�ــــات، �حــــدد البنــــك إذا مــــا 

ب�ـــــر منـــــذ اإلث�ـــــات األولـــــي �مقارنـــــة التصـــــن�� االئتمـــــاني كانـــــت المخـــــا�ر االئتمان�ـــــة لألصـــــل المـــــالي قـــــد زادت ��ـــــ�ل �
ــــر علــــى أســــاس ال�ــــرو�  عنــــد اإلث�ــــات األولــــي وال�ــــرو� التعاقد�ــــة األصــــل�ة ذات التصــــن�� االئتمــــاني فــــي تــــار�خ التقر�

 المعدلة.
تر�ـــــة عنـــــدما ال يـــــؤد� التعـــــديل إلـــــى إلغـــــاء اإلث�ـــــات، �حســـــب البنـــــك ر�ـــــح / خســـــارة التعـــــديل �مقارنـــــة إجمـــــالي ال��مـــــة الدف

ـــــــل التعـــــــديل و�عـــــــده (�اســـــــتثناء مخصـــــــص الخســـــــائر االئتمان�ـــــــة المتوقعـــــــة). ثـــــــم ��ـــــــ�س البنـــــــك الخســـــــائر االئتمان�ـــــــة  قب
ـــــي  ـــــة المتوقعـــــة الناتجـــــة مـــــن األصـــــل المـــــالي المعـــــدل ف ـــــدفقات النقد� ـــــتم تضـــــم�ن الت المتوقعـــــة لألصـــــل المعـــــدل، ح�ـــــث ي

 حساب العجز النقد� المتوقع من األصل األصلي.
ــــتم تق�ــــ�م مخــــا�ر ــــر ومقارنتهــــا �المخــــا�ر �موجــــب  ي ــــف عــــن الســــداد لهــــذه األصــــول �عــــد التعــــديل فــــي تــــار�خ التقر� التخل

ال�ـــــــرو� األصـــــــل�ة عنـــــــد اإلث�ـــــــات األولـــــــي، عنـــــــدما ال ��ـــــــون التعـــــــديل جوهرً�ـــــــا و�التـــــــالي ال يـــــــؤد� إلـــــــى إلغـــــــاء اث�ـــــــات 
خـــــا�ر االئتمـــــان قـــــد تحســـــنت قـــــد �قـــــرر البنـــــك أن مة. يراقـــــب البنـــــك األداء الالحـــــق لألصـــــول المعدلـــــي. األصـــــل األصـــــل

(الخســــــائر االئتمان�ــــــة  ٢أو المرحلــــــة  ٣��ــــــ�ل ملحــــــو� �عــــــد إعــــــادة اله��لــــــة، �ح�ــــــث يــــــتم نقــــــل األصــــــول مــــــن المرحلــــــة 
ــــة  ــــى المرحل ــــاة) إل شــــهًرا). هــــذا هــــو الحــــال فقــــ� �النســــ�ة  ١٢(الخســــائر االئتمان�ــــة المتوقعــــة لمــــدة  ١المتوقعــــة مــــد� الح�

 و� الجديدة لمدة ثالثة أشهر متتال�ة أو أكثر.لألصول التي تم أداؤها وفًقا لل�ر 
�ســـــتمر البنـــــك فـــــي مرا��ـــــة إذا مـــــا �ـــــان هنـــــاك ز�ـــــادة ملحو�ـــــة الحقـــــة فـــــي المخـــــا�ر االئتمان�ـــــة المتعلقـــــة بهـــــذه األصـــــول 

 من خالل استخدام نماذج محددة لألصول المعدلة.
 ) ال�طب٥

ــــــدما ��ــــــون  ــــــا، عن ــــــا أو جزئً� ــــــة، �لً� ــــــك ��ــــــ�ب األصــــــول المال� ــــــوم البن ــــــة  �ق ــــــع جهــــــود االســــــترداد العمل� ــــــد اســــــتنفد جم� ق
واســـــــتنتج أنـــــــه ال يوجـــــــد توقـــــــع معقـــــــول �االســـــــترداد، وت�ـــــــمل المؤشـــــــرات التـــــــي ت�ـــــــ�ر إلـــــــى عـــــــدم وجـــــــود توقـــــــع معقـــــــول 

ـــــدما تكـــــون �ر�قـــــة اســـــترداد البنـــــك هـــــي حـــــ�س الـــــرهن علـــــى الضـــــمانات ٢) وقـــــف ن�ـــــا� اإلنفـــــاذ و (١�االســـــترداد ( ) عن
 توقع معقول �االسترداد �الكامل. وتكون ��مة الضمان �ح�ث ال يوجد

الم�ـــــالغ التعاقد�ـــــة القائمـــــة يـــــتم شـــــ�ب  �جـــــوز للبنـــــك شـــــ�ب األصـــــول المال�ـــــة التـــــي ال تـــــزال خاضـــــعة لن�ـــــا� اإلنفـــــاذ.
د. ال يـــــزال البنـــــك  ١٠المفصـــــح عنهـــــا فـــــي المالح�ـــــة  ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١لهـــــذه األصـــــول خـــــالل الســـــنة المنته�ـــــة فـــــي 

ـــــــا �ســـــــبب عـــــــدم وجـــــــود توقـــــــع معقـــــــول �ســـــــعى الســـــــترداد الم�ـــــــالغ المســـــــتحقة ق ـــــــا �الكامـــــــل، ولكـــــــن تـــــــم شـــــــ�بها جزئً� انوًن
 �استردادها �الكامل.

 ) إلغاء إث�ات األصول المال�ة٦
ــــوم البنــــك �إلغــــاء اث�ــــات األصــــل المــــالي فقــــ� عنــــدما تنتهــــي الحقــــوق التعاقد�ــــة للتــــدفقات النقد�ــــة مــــن األصــــل أو يــــتم  �ق

إذا لـــــم �قـــــم البنـــــك بتحو�ـــــل أو االحتفـــــا� ر. األصـــــل إلـــــى ��ـــــان آخـــــ نقـــــل األصـــــل المـــــالي وجم�ـــــع مخـــــا�ر ومزا�ـــــا ملك�ـــــة
��ــــ�ل جــــوهر� �جم�ــــع مخــــا�ر ومزا�ــــا الملك�ــــة واســــتمر فــــي الســــ��رة علــــى األصــــل المحــــول، فــــإن البنــــك يثبــــت حصــــته 

إذا احـــــتف� البنـــــك ��ـــــ�ل جـــــوهر� ا. المحـــــتف� بهـــــا فـــــي األصـــــل وااللتـــــزام المـــــرت�� �الم�ـــــالغ التـــــي قـــــد يتعـــــ�ن عل�ـــــه دفعهـــــ
ــــــات �جم�ــــــ ــــــة األصــــــل المــــــالي المحــــــول، �ســــــتمر البنــــــك فــــــي اث�ــــــات األصــــــل المــــــالي و�ــــــذلك اث� ع مخــــــا�ر ومزا�ــــــا ملك�

 االقتراض المضمون مقابل المتحصالت المستلمة.
ــــــرق بــــــ�ن ال��مــــــة الدفتر�ــــــة لألصــــــل  ــــــاس �التكلفــــــة المســــــتهلكة، يــــــتم إث�ــــــات الف ــــــد إلغــــــاء إث�ــــــات األصــــــل المــــــالي المق عن

 دين في الدخل ال�امل.ومجموع المقابل المستلم والم
 و. الممتلكات والمن�آت والمعدات

ــــــــع الممتلكــــــــات ض. ال يــــــــتم إهــــــــالك األر  ــــــــات جم� ــــــــتم إث� ــــــــة ناقًصــــــــا  والمن�ــــــــآتي ــــــــة التار�خ� والمعــــــــدات األخــــــــر� �التكلف
 اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض ال��مة المتراكمة. إن وجدت.
جــــار (أ� التــــار�خ الــــذ� ��ــــون ��ــــه األصــــل المحــــدد متاًحــــا يثبــــت البنــــك أصــــول حــــق االســــتخدام فــــي تــــار�خ بــــدء عقــــد اإل�

ـــــتم ��ـــــاس أصـــــول حـــــق االســـــتخدام  ـــــم تكـــــن موجـــــودة فـــــي تـــــار�خ الت�ب�ـــــق األولـــــي. ي لالســـــتخدام) لعقـــــود اإل�جـــــار التـــــي ل
ـــــتم تعـــــديلها أل� إعـــــادة ��ـــــاس لخصـــــومات عقـــــد  ـــــة ناقًصـــــا منـــــه أ� إهـــــالك متـــــراكم وخســـــائر انخفـــــاض ال��مـــــة و� �التكلف

ن تكلفـــــــة أصـــــــول حـــــــق االســـــــتخدام مبلـــــــغ خصـــــــومات اإل�جـــــــار المثبتـــــــة والتكـــــــال�� الم�اشـــــــرة األول�ـــــــة اإل�جـــــــار. تتضـــــــم
ــــك  ــــم ��ــــن البن ــــار�خ البــــدء ناقًصــــا أ� حــــوافز إ�جــــار مســــتلمة. مــــا ل المتكبــــدة ودفعــــات اإل�جــــار التــــي تمــــت فــــي أو قبــــل ت

تم إهـــــالك أصـــــول حـــــق متأكـــــًدا ��ـــــ�ل معقـــــول مـــــن حصـــــوله علـــــى ملك�ـــــة األصـــــل المـــــؤجر فـــــي نها�ـــــة مـــــدة اإل�جـــــار، يـــــ
ـــــدر ومـــــدة اإل�جـــــار، أيهمـــــا أقصـــــ ـــــى مـــــد� العمـــــر اإلنتـــــاجي المق ـــــت عل ـــــى أســـــاس القســـــ� الثاب ـــــة عل ر. االســـــتخدام المثبت

 تخضع أصول حقوق االستخدام النخفاض ال��مة.
ـــــتم إث�ـــــات الممتلكـــــات  ـــــراكم وخســـــائر انخفـــــاض  والمن�ـــــآتي ـــــة ناقًصـــــا اإلهـــــالك المت والمعـــــدات األخـــــر� �التكلفـــــة التار�خ�

 ال��مة المتراكمة، إن وجدت.
ــــــ�  ــــــة لألصــــــل أو إث�اتهــــــا �أصــــــل منفصــــــل، حســــــب الضــــــرورة، فق ــــــة فــــــي ال��مــــــة الدفتر� ــــــتم تضــــــم�ن التكــــــال�� الالحق ي
ـــــدما ��ـــــون مـــــن المحتمـــــل أن تتـــــدفق الفوائـــــد االقتصـــــاد�ة المســـــتقبل�ة المرت��ـــــة �العنصـــــر إلـــــى البنـــــك و�م�ـــــن ��ـــــاس  عن

ـــــو  ـــــة العنصـــــر ��ـــــ�ل موث ـــــتم تحم�ـــــل �افـــــة اإلصـــــالحات . ات ال��مـــــة الدفتر�ـــــة للجـــــزء المســـــتبدليـــــتم إلغـــــاء إث�ـــــق. تكلف ي
 والص�انة األخر� على ب�ان الر�ح أو الخسارة والنتائج ال�املة األخر� خالل الفترة المال�ة التي تم تكبدها ف�ها.

ـــــة علـــــى مـــــد� عمرهـــــا اإلنتـــــاجي �اســـــتخدا ـــــات اإلهـــــالك ل�ـــــ�ب تكلفـــــة األصـــــول ناقًصـــــا ��متهـــــا المت��� ـــــة يـــــتم إث� م �ر�ق
 القس� الثابت على النحو التالي:

 
 سنة ٢٠ الم�اني

 سنوات ٤أقل من شرو� اإل�جار و تحس�ن العقار المستأجر
 سنوات ٤ – ١ األثاث والتجه�زات والتر���ات والمعدات الم�تب�ة

 سنوات ٣ الس�ارات
 سنوات ١٠ ب) ٤أصول حق االستخدام (ان�ر مالح�ة 

ــــتم مراجعــــة األعمــــار  ــــة �ــــل ســــنة، مــــع حســــاب تــــأث�ر أ� ي ــــة اإلهــــالك فــــي نها� ــــدرة وال�ــــ�م المت���ــــة و�ر�ق اإلنتاج�ــــة المق
 تغ��رات في التقدير على أساس مستقبلي.

ـــــود الممتلكـــــات  ـــــر�ح أو الخســـــارة الناتجـــــة عـــــن اســـــت�عاد أو ســـــحب أحـــــد بن ـــــد ال ـــــتم تحدي ـــــه  والمن�ـــــآتي ـــــى أن والمعـــــدات عل
تر�ـــــة لألصــــــل و�ـــــتم إث�اتهــــــا فـــــي ب�ــــــان الـــــر�ح أو الخســــــارة والـــــدخل ال�ــــــامل الفـــــرق بـــــ�ن عائــــــدات المب�عـــــات وال��مــــــة الدف

 اآلخر.
 ز. ان�فاض ��مة األصول غ�ر المال�ة

تــــتم ا. ال تخضــــع األصــــول التــــي لهــــا عمــــر غ�ــــر محــــدد لالســــتهالك و�ــــتم اخت�ارهــــا ســــنوً�ا لتحديــــد االنخفــــاض فــــي ��متهــــ
هـــــــا عنـــــــدما ت�ـــــــ�ر األحـــــــداث أو التغ�ـــــــرات فـــــــي مراجعـــــــة األصـــــــول الخاضـــــــعة لالســـــــتهالك للتحقـــــــق مـــــــن انخفـــــــاض ��مت

ـــــذ� د. دلالســـــترداال�ـــــروف إلـــــى أن ال��مـــــة الدفتر�ـــــة قـــــد ال تكـــــون قابلـــــة  يـــــتم إث�ـــــات خســـــارة انخفـــــاض ال��مـــــة �ـــــالمبلغ ال
ــــــة  ــــــه القابل ــــــة لألصــــــل عــــــن ��مت ــــــه ال��مــــــة الدفتر� ــــــد �� ــــــة د. دلالســــــترداتز� ــــــة لالســــــترداد هــــــي ال��مــــــة العادل ال��مــــــة القابل

ألغــــــراض تق�ــــــ�م االنخفــــــاض فــــــي ال��مــــــة، يــــــتم ى. تكــــــال�� الب�ــــــع وال��مــــــة ق�ــــــد االســــــتخدام، أيهمــــــا أعلــــــلألصــــــل ناقًصــــــا 
ــــد  ــــي توجــــد لهــــا تــــدفقات نقد�ــــة �م�ــــن تحديــــدها ��ــــ�ل منفصــــل (وحــــدات تول� ــــد أدنــــى المســــتو�ات الت تجم�ــــع األصــــول عن

وانخفـــــاض ال��مـــــة الحتمـــــال النقـــــد). تـــــتم مراجعـــــة األصـــــول غ�ـــــر المال�ـــــة �خـــــالف ال�ـــــهرة التجار�ـــــة التـــــي تعرضـــــت لهـــــا 
 ع�س االنخفاض في ال��مة في تار�خ �ل تقر�ر مالي.

 ح. ال�صوم المال�ة وأدوات حقوق الملك�ة الصادرة عن البنك
 تصن�� الديون أو حقوق الملك�ة

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

يــــــتم تخصــــــ�ص رأس مــــــال ألداة حقــــــوق الملك�ــــــة مــــــن المقــــــر الرئ�ســــــي والــــــذ� يثبــــــت وجــــــود حصــــــة مت���ــــــة فــــــي أصــــــول 
يـــــتم تســـــج�ل أدوات حقـــــوق الملك�ـــــة الصـــــادرة عـــــن البنـــــك �المتحصـــــالت المســـــتلمة . الك�ـــــان �عـــــد خصـــــم جم�ـــــع خصـــــومها
 �عد خصم تكال�� اإلصدار الم�اشرة.

 ) ال�صوم المال�ة١
إث�ـــــات الخصـــــوم المال�ـــــة فـــــي ب�ـــــان المر�ـــــز المـــــالي للبنـــــك للحالـــــة المال�ـــــة عنـــــدما �صـــــ�ح البنـــــك �رًفـــــا فـــــي األح�ـــــام يـــــتم 

 التعاقد�ة لألداة.
يــــــتم خصــــــم تكــــــال�� المعاملــــــة المنســــــو�ة م�اشــــــرة إلــــــى إصــــــدار ة. يــــــتم ��ــــــاس الخصــــــوم المال�ــــــة مبــــــدئً�ا �ال��مــــــة العادلــــــ

�مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن خـــــــالل الـــــــر�ح أو الخســـــــارة) مـــــــن ال��مـــــــة العادلـــــــة الخصـــــــوم المال�ـــــــة (�خـــــــالف الخصـــــــوم المال�ـــــــة �ال�
ـــــة  ـــــاء الخصـــــوم المال� ـــــى اقتن ـــــة المنســـــو�ة م�اشـــــرة إل ـــــتم إث�ـــــات تكـــــال�� المعامل ـــــي. ي ـــــد التحقـــــق األول ـــــة عن للخصـــــوم المال�

 �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة م�اشرة في ب�ان الر�ح أو الخسارة والدخل ال�امل اآلخر.
 ��اس جم�ع الخصوم المال�ة الحًقا بتكلفة االستهالك �استخدام �ر�قة معدل الفائدة الفعلي.يتم 

ـــــع العمـــــالء  ـــــوك أخـــــر� وودائ ـــــالغ المســـــتحقة لبن ـــــى أنهـــــا تكلفـــــة اســـــتهالك مـــــن الم� ـــــة المصـــــنفة عل تتكـــــون الخصـــــوم المال�
 والمستحق للمقر الرئ�سي وفروعه في الخارج وخصوم أخر�.

الفعل�ـــــــة هـــــــي �ر�قـــــــة الحتســـــــاب التكلفـــــــة المســـــــتهلكة لاللتـــــــزام المـــــــالي وتخصـــــــ�ص مصـــــــروفات �ر�قـــــــة معـــــــدل الفائـــــــدة 
معـــــــدل الفائـــــــدة الفعلـــــــي هـــــــو المعـــــــدل الـــــــذ� �خصـــــــم �الضـــــــ�� المـــــــدفوعات النقد�ـــــــة ة. الفائـــــــدة علـــــــى الفتـــــــرة ذات الصـــــــل

ا ال يتجــــــزأ مــــــن المســــــتقبل�ة المقــــــدرة (�مــــــا فــــــي ذلــــــك جم�ــــــع الرســــــوم والنقــــــا� المدفوعــــــة أو المســــــتلمة والتــــــي ت�ــــــ�ل جــــــزءً 
معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي وتكــــــال�� المعــــــامالت واألقســــــا� أو الخصــــــومات األخــــــر�) مــــــن خــــــالل العمــــــر المتوقــــــع لاللتــــــزام 

 المالي، أو (عند الضرورة) فترة أقصر للتكلفة المستهلكة لاللتزام المالي.
 ) أر�اح وخسائر سعر الصرف٢

�عملــــــة أجنب�ــــــة بتلــــــك العملــــــة األجنب�ــــــة و�ــــــتم تحو�لهــــــا �الســــــعر  يــــــتم تحديــــــد ال��مــــــة الدفتر�ــــــة للخصــــــوم المال�ــــــة المقومــــــة
 على وجه التحديدر. الفور� في نها�ة �ل فترة تقر�

�النســــ�ة للخصـــــوم المال�ــــة المقاســـــة �التكلفــــة المســـــتهلكة التــــي ل�ســـــت جــــزًءا مـــــن عالقــــة التحـــــو� المحــــددة، يـــــتم إث�ـــــات  -
 فروق الصرف في الر�ح أو الخسارة للسنة، و

لخصـــــوم المال�ـــــة المقاســــة �التكلفـــــة المســـــتهلكة التــــي ت�ـــــ�ل جـــــزًءا مــــن عالقـــــة التحـــــو� المحــــددة، يـــــتم إث�ـــــات �النســــ�ة ل -
 أر�اح وخسائر الصرف في الدخل ال�امل اآلخر و�تم تجم�عها في عنصر منفصل من حقوق الملك�ة.

 ) إلغاء إث�ات ال�صوم المال�ة٦
ــــ ــــدما، يــــتم الوفــــاء �التزامــــات البنــــك أو إلغاؤهــــا أو انتهاؤهــــا�قــــوم البنــــك �إلغــــاء إث�ــــات الخصــــوم المال�ــــة عنــــدما، وفق . � عن

عنـــدما يــــتم اســــتبدال التــــزام مــــالي حــــالي �ــــآخر مــــن نفــــس الُمقــــرض ��ــــرو� مختلفــــة إلــــى حــــد �ب�ــــر أو يــــتم تعــــديل شــــرو� 
م التـــــزام قــــــائم ��ــــــ�ل جــــــوهر�، فــــــإن مثـــــل هــــــذا الت�ــــــادل أو التعــــــديل يــــــتم التعامــــــل معـــــه علــــــى أنــــــه إلغــــــاء إث�ــــــات لاللتــــــزا

 و�تم إث�ات الفرق في ال��م الدفتر�ة ذات الصلة في الدخل ال�امل. األصلي و�ث�ات التزام جديد،
يــــتم إث�ــــات الفــــرق بــــ�ن ال��مــــة الدفتر�ــــة للخصــــوم المال�ــــة غ�ــــر المثبتــــة والمقابــــل المــــدفوع والمســــتحق الــــدفع، �مــــا فــــي ذلــــك 

 .أ� أصول غ�ر نقد�ة محولة أو خصوم تم تحملها، في الدخل ال�امل
 �) م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة للمو�ف�ن

ــــة العامــــة  ــــذ� أن�ــــأته اله�� ــــي صــــندوق معاشــــات التقاعــــد ال ــــدم البنــــك مســــاهمات ف ــــالمو�ف�ن المــــوا�ن�ن، �ق ــــق � ��مــــا يتعل
تقتصـــــر التزامـــــات البنـــــك علـــــى هـــــذه ن. للمعاشـــــات والتأم�نـــــات االجتما��ـــــة محســـــو�ة �نســـــ�ة م�و�ـــــة مـــــن رواتـــــب المـــــو�ف�

 م دفعها �مصروفات عند استحقاقها.المساهمات، والتي يت
ـــــة الخدمـــــة للمـــــو�ف�ن الوافـــــدي ـــــك م�افـــــأة نها� ـــــدم البن ـــــآت حســـــب �ـــــول مـــــدة ن. �ق عـــــادة مـــــا ��ـــــون اســـــتحقاق هـــــذه الم�اف

يــــتم اســــتحقاق التكــــال�� المتوقعــــة لهــــذه الم�افــــآت علــــى مــــد� ة. خدمــــة المــــو�ف�ن و�كمــــال الحــــد األدنــــى مــــن فتــــرة الخدمــــ
ـــــل عـــــن الم ـــــ� وال تق ـــــرة التو�� ـــــة المتحـــــدفت ـــــة اإلمـــــارات العر�� ـــــي دول ـــــتم ة. ســـــؤول�ة الناشـــــ�ة �موجـــــب قـــــوان�ن العمـــــل ف ، ي

للمـــــو�ف�ن  راالدخــــادرهًمــــا شــــهرً�ا فـــــي صــــندوق  ٢٩٠٪ مـــــن الراتــــب األساســــي �حـــــد أقصــــى ٧اقت�ــــاع مســــاهمة بنســــ�ة 
البنــــــــك �ضــــــــعف هــــــــذا المبلــــــــغ و�دمجــــــــه مــــــــع مســــــــاهمة المــــــــو�ف�ن  . �ســــــــاهم١٩٨٠ينــــــــاير  ١الوافــــــــدين العــــــــامل�ن قبــــــــل 

 لتعو�ض نها�ة الخدمة للمو�ف�ن.
 �. الم�صصات

ــــانوني أو اســــتداللي نت�جــــة لحــــدث ســــابق  ــــك التــــزام ق ــــدما ��ــــون لــــد� البن ــــتم إث�ــــات المخصــــص فــــي المر�ــــز المــــالي عن ي
م�ـــــــن إجـــــــراء تقـــــــدير موثـــــــوق لمبلـــــــغ ومـــــــن المحتمـــــــل أن يت�لـــــــب تـــــــدفق خـــــــارج للفوائـــــــد االقتصـــــــاد�ة لتســـــــو�ة االلتـــــــزام و�

 االلتزام.
ــــر، مــــع  ــــة فتــــرة التقر� ــــي نها� ــــزام الحــــالي ف ــــل الم�لــــوب لتســــو�ة االلت ــــت �مخصــــص هــــو أفضــــل تقــــدير للمقاب ــــغ المثب المبل

عنـــــــدما يـــــــتم ��ـــــــاس المخصـــــــص �اســـــــتخدام التـــــــدفقات م. األخـــــــذ فـــــــي االعت�ـــــــار المخـــــــا�ر وال�ـــــــ�وك المح��ـــــــة �ـــــــااللتزا
ــــة (ح�ــــث ��ــــون النقد�ــــة المقــــدرة لتســــو�ة اال ــــك التــــدفقات النقد� ــــة لتل ــــة هــــي ال��مــــة الحال� ــــإن ��متــــه الدفتر� لتــــزام الحــــالي، ف

 ا).تأث�ر ال��مة الزمن�ة للنقود جوهر�ً 
عنــــدما ��ــــون مـــــن المتوقــــع اســـــترداد �عــــض أو �ـــــل الفوائــــد االقتصـــــاد�ة الم�لو�ــــة لتســـــو�ة مخصــــص مـــــن �ــــرف ثالـــــث، 

ــــتم إث�ــــات الــــذمم المدينــــة �أصــــل إذا �ــــان مــــن ال ــــغ المســــتحق ي ــــاس مبل ــــا أن الســــداد ســــ�تم اســــتالمه و�م�ــــن �� مؤ�ــــد تقر�ً�
 ���ل موثوق.

 ك. عقود الضمان المالي والتزامات القروض
عقــــود الضــــمان المــــالي هــــي عقــــود تت�لــــب مــــن الُمصــــدر ســــداد مــــدفوعات محــــددة لتعــــو�ض حاملهــــا عــــن خســــارة تكبــــدها 

ُتمـــــنح هــــــذه الضــــــمانات ن. وفًقـــــا ل�ــــــرو� أداة الــــــدي�ســـــبب ف�ــــــل مــــــدين محـــــدد فــــــي ســــــداد المـــــدفوعات عنــــــد اســــــتحقاقها، 
ــــــــى الم��ــــــــوف  ــــــــروض والســــــــحب عل ــــــــأم�ن الق ــــــــة عــــــــن العمــــــــالء لت ــــــــة وغ�رهــــــــا ن�ا� ــــــــوك والمؤسســــــــات المال� ــــــــة للبن المال�

 والتسه�الت البنك�ة األخر�.
 يــــــــــــتم ��ــــــــــــاس عقــــــــــــود الضــــــــــــمانات المال�ــــــــــــة مبــــــــــــدئً�ا �ال��مــــــــــــة العادلــــــــــــة و�ــــــــــــتم ��اســــــــــــها الحًقــــــــــــا �ال��مــــــــــــة األعلــــــــــــى:

ـــــــــــــــــــا للمعـــــــــــــــــــاي�ر الدول�ـــــــــــــــــــة إلعـــــــــــــــــــداد التقـــــــــــــــــــار�ر المال�ـــــــــــــــــــة، و مبلـــــــــــــــــــغ -  مخصـــــــــــــــــــص الخســـــــــــــــــــارة المحـــــــــــــــــــدد وفًق
ـــــة  - ـــــة إلعـــــداد التقـــــار�ر المال� ـــــا للمعـــــاي�ر الدول� ـــــت وفًق ـــــدخل المثب ـــــي ناقًصـــــا ال ـــــات األول ـــــد اإلث�  .١٥القســـــ� المســـــتلم عن

ــــغ مخصــــص الخســــار  ــــروض المقدمــــة مــــن البنــــك �مبل ــــاس التزامــــات الق ــــم �قــــدم البنــــك أ� ة. يــــتم �� ــــروض ل ــــزام لتقــــد�م ق الت
 �سعر فائدة أقل من السوق أو �م�ن تسو�تها نقًدا أو عن �ر�ق تقد�م أو إصدار أداة مال�ة أخر�.

�النســــــ�ة اللتزامـــــــات القــــــروض وعقـــــــود الضـــــــمانات المال�ــــــة، يـــــــتم إث�ــــــات مخصـــــــص الخســـــــارة �مخصــــــص. ومـــــــع ذلـــــــك، 
�م�ـــــــن للبنـــــــك تحديـــــــد خســـــــائر االئتمـــــــان �النســـــــ�ة للعقـــــــود التـــــــي تتضـــــــمن �ـــــــًال مـــــــن قـــــــرض والتـــــــزام غ�ـــــــر مســـــــحوب وال 

ــــــتم إث�اتهــــــا مــــــع مخصــــــص خســــــارة القــــــر  ــــــزام غ�ــــــر المســــــحوب ��ــــــ�ل منفصــــــل، ي ــــــات ض. المتوقعــــــة علــــــى االلت يــــــتم إث�
خســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة �مخصـــــص إلـــــى الحـــــد الـــــذ� تز�ـــــد ��ـــــه خســـــائر االئتمـــــان المجّمعـــــة المتوقعـــــة عـــــن إجمـــــالي 

 ال��مة الدفتر�ة للقرض.
 ل. الضرائب

 الدخل ضر��ة
يـــــتم تحديـــــد الضـــــرائب وفًقـــــا للـــــوائح المحل�ـــــة لتق�ـــــ�م الضـــــر��ة علـــــى فـــــروع البنـــــوك األجنب�ـــــة العاملـــــة فـــــي دولـــــة اإلمـــــارات 

 العر��ة المتحدة.
تتكـــــون ضــــــرائب الســـــنة مــــــن ضــــــر��ة جار�ـــــة وضــــــر��ة مؤجلــــــة، و�ـــــتم إث�اتهــــــا فـــــي الــــــدخل ال�ــــــامل �اســـــتثناء مــــــا يتعلــــــق 

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

تتكــــــون الضــــــر��ة الحال�ــــــة مــــــن الضــــــر��ة المتوقعــــــة المســــــتحقة الــــــدفع أو المســــــتحقة علــــــى الــــــدخل أو خســــــارة الســــــنة وأ� 
ـــــق �الســـــنوات الســـــا�ق ـــــ�ض ��مـــــا يتعل ـــــدفع أو المســـــتحقة ال� ـــــى الضـــــر��ة المســـــتحقة ال ـــــتم ��اســـــها �اســـــتخدام ة. تعـــــديل عل ي

 في تار�خ التقر�ر.معدل الضر��ة المعمول �ه 
يــــتم ��ــــاس أصــــول وخصــــوم ضــــر��ة الــــدخل المؤجلــــة �معــــدالت الضــــرائب التــــي مــــن المتوقــــع أن ت�بــــق علــــى الفتــــرة التــــي 

 يتوقع أن يتم ف�ها إعادة األصل أو تنف�ذ االلتزام ل�تم تسو�ته، �موجب القوان�ن التي تم سنها في تار�خ التقر�ر.
��ة الـــــدخل المؤجلـــــة فـــــي تـــــار�خ �ـــــل تقر�ـــــر وتخ��ضـــــها إلـــــى الحـــــد الـــــذ� لـــــم تـــــتم مراجعـــــة ال��مـــــة الدفتر�ـــــة ألصـــــول ضـــــر 

 ة.�عد من المحتمل توفر ر�ح ضر�بي �افي للسماح �استخدام �ل أو جزء من أصل ضر��ة الدخل المؤجل
 ضر��ة ال��مة المضافة

 يتم إث�ات المصروفات واألصول �الصافي من مبلغ ضر��ة ال��مة المضافة، و�ستثني:
ــــــدما  - ــــــة لالســــــترداد مــــــن عن ــــــر قابل ــــــى شــــــراء األصــــــول أو الخــــــدمات غ� ــــــدة عل تكــــــون ضــــــر��ة ال��مــــــة المضــــــافة المتكب

ـــــاء األصـــــل أو  ـــــة اقتن ـــــتم االعتـــــراف �ضـــــر��ة ال��مـــــة المضـــــافة �جـــــزء مـــــن تكلف ـــــة ي مصـــــلحة الضـــــرائب، وفـــــي هـــــذه الحال
 كجزء من بند المصار�� حسب الضرورة،

 ع تضم�ن مبلغ ضر��ة ال��مة المضافة.عندما يتم إث�ات الذمم المدينة والدائنة م -
ـــــذمم  ــــــ �جـــــزء مـــــن ال ـــــدفع ل ـــــل لالســـــترداد مـــــن أو المســـــتحق ال ـــــغ ضـــــر��ة ال��مـــــة المضـــــافة القاب ـــــتم تضـــــم�ن صـــــافي مبل ي

 المدينة أو الدائنة في ب�ان المر�ز المالي.
 االحت�اطي القانوني -م

ــــــنص المــــــادة  ــــــة المت ٢٣٩ت ــــــة اإلمــــــارات العر�� ــــــانون االتحــــــاد� لدول ــــــم (مــــــن الق ــــــل  ٢٠١٥) لســــــنة ٢حــــــدة رق ــــــى تحو� عل
 ٪ من رأس المال.٥٠٪ من صافي الر�ح إلى احت�ا�ي خاص حتى �ساو� هذا االحت�ا�ي ١٠
 إث�ات اإليرادات -ن

 �) إيرادات الفوائد والمصروفات
ــــــق ت�ب�ــــــق معــــــدل  ــــــدة عــــــن �ر� ــــــي تحمــــــل فائ ــــــد لجم�ــــــع األدوات المال�ــــــة الت ــــــرادات ومصــــــروفات الفوائ ــــــتم احتســــــاب إي ي

هـــــــ) علـــــى إجمــــــالي ال��مـــــة الدفتر�ــــــة لــــــألداة المال�ـــــة �النســــــ�ة لألصـــــول المال�ــــــة التــــــي  ٤ة الفعلــــــي (راجـــــع إ�ضــــــاح الفائـــــد
ـــــة  ـــــا (أو المرحل ـــــة الحًق ـــــق معـــــدل ٣انخفضـــــت ��متهـــــا االئتمان� ـــــدة مـــــن خـــــالل ت�ب� ـــــتم احتســـــاب اســـــتحقاق الفائ ـــــي ي ) والت

في خســـــارة االئتمـــــان المتوقعـــــة) والتـــــي يـــــتم الفائـــــدة الفعلـــــي علـــــى تكلفتهـــــا الم�فـــــأة (علـــــى ســـــب�ل المثـــــال، مخصـــــص صـــــا
 االعتراف بها م�اشرة في التعل�ق وفًقا للوائح مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز�. 

ــــــدخل و�ؤخــــــذ أ� دخــــــل إضــــــافي  ــــــات ال ــــــغ، يتوقــــــف إث� ــــــدة أو أصــــــل المبل ــــــاك شــــــك فــــــي اســــــترداد الفائ ــــــدما ��ــــــون هن عن
 رف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز�. مستحق ���ل م�اشر إلى التعل�ق وفًقا للوائح مص

) اإليرادات من العقود مع العمالء٢  
ــــــار  ــــــل  ١٥�موجــــــب الم�� ــــــى العم� ــــــدما يتلق ــــــرادات عن ــــــات اإلي ــــــتم إث� ــــــة، ي ــــــار�ر المال� ــــــة إلعــــــداد التق مــــــن المعــــــاي�ر الدول�

 الخدمات. يت�لب تحديد توق�ت نقل التح�م ح�ًما، في وقت ما أو �مرور الوقت.
إث�ـــــات اإليـــــرادات مـــــن تقــــــد�م الخـــــدمات األساســـــ�ة بنـــــاًء علـــــى نمــــــوذج مـــــن خمـــــس خ�ـــــوات علـــــى النحــــــو �قـــــوم البنـــــك �

 من المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة: ١٥الموضح في الم��ار 
 تحديد العقد (العقود) مع العم�ل. – ١خطوة 

ــــا والتزامــــات  ــــاق بــــ�ن �ــــرف�ن أو أكثــــر ين�ــــئ حقوًق ــــد �أنــــه اتف ــــد �جــــب ُ�عــــّرف العق ــــذ و�حــــدد المعــــاي�ر لكــــل عق ــــة للتنف� قابل
 أن يتم الوفاء �ه.

 تحديد التزامات األداء في العقد: – ٢خطوة 
 التزام األداء هو وعد في عقد مع عم�ل لتقد�م خدمات إلى العم�ل.

 تحديد المعاملة – ٣خطوة 
مات للعم�ــــــل، �اســــــتثناء الم�ــــــالغ ســــــعر المعاملــــــة هــــــو مبلــــــغ المقابــــــل الــــــذ� يتوقــــــع البنــــــك اســــــتحقاقه مقابــــــل تقــــــد�م الخــــــد

 المحصلة ن�ا�ة عن األ�راف الخارج�ة.
 ت�ص�ص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: – ٤خطوة 

�النســـــ�ة للعقــــــد الـــــذ� �حتــــــو� علــــــى أكثـــــر مــــــن التـــــزام أداء، س�خصــــــص البنــــــك ســـــعر المعاملــــــة لكـــــل التــــــزام أداء �مبلــــــغ 
 اقه مقابل الوفاء ��ل التزام أداء.يوضح مبلغ المقابل الذ� يتوقع البنك استحق

 إث�ات اإليرادات عندما (أو مثلما) �في الك�ان �التزام األداء: – ٥خطوة 
 �في البنك �التزام األداء و�قوم �إث�ات اإليرادات �مرور الوقت، إذا تم است�فاء أحد المعاي�ر التال�ة:

 ا أداء البنك على النحو الذ� يؤد�ه البنك أو. يتلقى العم�ل و�ستهلك في نفس الوقت المزا�ا التي يوفره١
 ين�ئ أداء البنك أو �حّسن األصل الذ� يتح�م ��ه العم�ل أثناء إن�اء األصل أو تحس�نه، أو. ٢
ـــــــل األداء . ٣ ـــــــاذ فـــــــي الســـــــداد مقاب ـــــــان حـــــــق واجـــــــب النف ـــــــك وللك� ـــــــديل للبن ـــــــك أصـــــــل ذ� اســـــــتخدام ب ال ين�ـــــــئ أداء البن

 الم�تمل حتى تار�خه.
اللتزامـــــات األداء فــــــي حالـــــة عـــــدم اســــــت�فاء أحـــــد ال�ـــــرو� المــــــذ�ورة أعـــــاله، يـــــتم إث�ــــــات اإليـــــرادات فـــــي الوقــــــت �النســـــ�ة 

 الذ� يتم ��ه الوفاء �التزام األداء.
ـــــغ  ـــــالتزام األداء مـــــن خـــــالل تقـــــد�م الخـــــدمات الموعـــــودة، فإنـــــه ين�ـــــئ أصـــــًال تعاقـــــدً�ا بنـــــاًء علـــــى مبل عنـــــدما �فـــــي البنـــــك �

عنـــــدما يتجـــــاوز مبلــــغ المقابـــــل المســـــتلم مـــــن العم�ـــــل مبلــــغ اإليـــــرادات المثبتـــــة، فـــــإن هـــــذا ء. ءاألداالمقابــــل الم�تســـــب مـــــن 
 يؤد� إلى التزام عقد.

 الدخل من الرسوم والعموالت
�م�ــــن تقســــ�م ه. ��ســــب البنــــك الــــدخل مــــن الرســــوم والعمــــوالت مــــن مجموعــــة متنوعــــة مــــن الخــــدمات التــــي �قــــدمها لعمالئــــ

 التال�ت�ن:دخل الرسوم إلى الف�ت�ن 
ت�ــــــمل هــــــذه ة. يــــــتم اســــــتحقاق الرســــــوم الم�تســــــ�ة مقابــــــل تقــــــد�م الخــــــدمات علــــــى مــــــد� فتــــــرة زمن�ــــــة خــــــالل تلــــــك الفتــــــر  -

رســـــوم التــــــزام القــــــروض للقــــــروض �. يــــــتم تأج�ــــــل الرســـــوم دخــــــل العمــــــوالت واإليـــــداع ورســــــوم اإلدارة واالست�ــــــارات األخـــــر 
(مــــــع أ� تكــــــال�� إضــــــا��ة) و�ــــــتم إث�اتهــــــا �تعــــــديل لمعــــــدل التــــــي �حتمــــــل ســــــحبها والرســــــوم األخــــــر� المتعلقــــــة �االئتمــــــان 

الفائــــدة الفعلــــي علــــى القــــرض. عنــــدما ��ــــون مــــن غ�ــــر المحتمــــل أن يــــتم ســــحب قــــرض، يــــتم إث�ــــات رســــوم التــــزام القــــرض 
 ت.على مد� فترة االلتزام على أساس القس� الثاب

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

ـــــة).  ـــــه الو���� ـــــك (عملت ـــــي �عمـــــل ف�هـــــا البن ـــــة االقتصـــــاد�ة األساســـــ�ة الت ـــــة الب�� ـــــك �عمل ـــــة للبن يـــــتم عـــــرض الب�انـــــات المال�
ــــة الو��� ــــدرهم اإلمــــاراتي، وهــــي العمل �ــــة ألغــــراض الب�انــــات المال�ــــة، يــــتم التعب�ــــر عــــن النتــــائج والمر�ــــز المــــالي للبنــــك �ال

 للبنك وعملة العرض لهذه الب�انات المال�ة.
 . يتم تحو�ل المعامالت �العمالت األجنب�ة إلى الدرهم اإلماراتي �األسعار السائدة عند تسج�لها.١
ــــــار�خ ٢ ــــــدرهم اإلمــــــاراتي �أســــــعار الصــــــرف الســــــائدة فــــــي ت ــــــى ال ــــــة إل ــــــالعمالت األجنب� ــــــة � ــــــل األرصــــــدة النقد� . يــــــتم تحو�

 المر�ز المالي.
 إدراج األر�اح أو الخسائر الناتجة في ب�ان الر�ح أو الخسارة والدخل ال�امل اآلخر للسنة.. يتم ٣
يـــــتم إعـــــادة تحو�ـــــل البنـــــود غ�ـــــر النقد�ـــــة المقاســـــة �ال��مـــــة العادلـــــة والمحـــــددة �ـــــالعمالت األجنب�ـــــة �األســـــعار الســـــائدة  -٤ 

 في التار�خ الذ� تم ��ه تحديد ال��مة العادلة.
 �ل البنود غ�ر النقد�ة التي يتم ��اسها من ح�ث التكلفة األصل�ة �عملة أجنب�ة.ال يتم إعادة تحو  -٥
 عقود اإل�جار -ع

إث�ــــــات أصــــــل حــــــق االســــــتخدام والتزامــــــات اإل�جــــــار عنــــــد  ١٦رقــــــم:  الم��ــــــار الــــــدولي إلعــــــداد التقــــــار�ر المال�ــــــةيت�لــــــب 
 البدء لجم�ع عقود اإل�جار �استثناء عقود اإل�جار قص�رة األجل وعقود إ�جار األصول منخفضة ال��مة.

 البنك �مستأجر -١
ــــــة. ت�ــــــتمل خصــــــوم  ــــــى أســــــاس ال��مــــــة الحال� ــــــدئً�ا عل ــــــد اإل�جــــــار مب ــــــاس األصــــــول والخصــــــوم الناشــــــ�ة عــــــن عق ــــــتم �� ي

 إل�جار على صافي ال��مة الحال�ة لدفعات اإل�جار التال�ة:ا
 الدفعات الثابتة (شاملة الدفعات الثابتة الجوهر�ة)، م�روًحا منها أ� حوافز إ�جار مستحقة ال��ض: -
ــــدئً�ا �اســــتخدام المؤشــــر أو الســــعر  - ــــتم ��اســــه مب ــــى مؤشــــر أو معــــدل، ي ــــي تســــتند إل دفعــــات اإل�جــــار المتغ�ــــرة الت

 لبدء،كما في تار�خ ا
 الم�الغ المتوقع دفعها من جانب البنك �موجب ضمانات ال��مة المت���ة؛ -
 سعر ممارسة خ�ار ال�راء إذا �ان البنك متأكًدا ���ل معقول من ممارسة هذا الخ�ار؛ و -
 دفعات غرامات إنهاء عقد اإل�جار إذا �انت مدة اإل�جار تع�س ممارسة البنك لهذا الخ�ار. -

 إل�جار التي يتم سدادها �موجب خ�ارات تمديد مع�نة ���ل معقول في ��اس الخصم.كما يتم تضم�ن دفعات ا
يــــــتم خصــــــم دفعــــــات اإل�جــــــار �اســــــتخدام معــــــدل الفائــــــدة المتضــــــمن فــــــي عقــــــد اإل�جــــــار. إذا �ــــــان ال �م�ــــــن تحديــــــد هــــــذا 

ضــــــافي الســــــعر �ســــــهولة، وهــــــي حالــــــة عامــــــة �النســــــ�ة لعقــــــود اإل�جــــــار فــــــي البنــــــك، يــــــتم اســــــتخدام معــــــدل االقتــــــراض اإل
ـــــى أصـــــل  ـــــى المســـــتأجر الفـــــرد دفعـــــه القتـــــراض األمـــــوال الالزمـــــة للحصـــــول عل ـــــذ� يتعـــــ�ن عل للمســـــتأجر وهـــــو الســـــعر ال

 ���مة مماثلة ألصل حق االستخدام في ب��ة اقتصاد�ة مماثلة ��رو� وأمن وأح�ام مماثلة.
 لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، �قوم البنك �ما يلي:

ـــــل  - ـــــرد� �نق�ـــــة ان�ـــــالق، مـــــع ح�ثمـــــا أم�ـــــن، اســـــتخدام تمو� ـــــه المســـــتأجر الف ـــــث حـــــديث حصـــــل عل� �ـــــرف ثال
 تعديله ل�ع�س التغ��رات في أح�ام التمو�ل ح�ثما تم تلقي تمو�ل من �رف ثالث.

ــــود اإل�جــــار التــــي  - ــــدة خــــاٍل مــــن المخــــا�ر معــــدَّل لمخــــا�ر االئتمــــان لعق اســــتخدام نهــــج تراكمــــي يبــــدأ �ســــعر فائ
 تمو�ل حديث من �رف ثالث، و�حتف� بها البنك والتي ل�س لديها 

 إجراء تعد�الت محددة على مدة عقد اإل�جار والدولة والعملة واألمن. -
ــــى  ــــر�ح أو الخســــارة عل ــــى ال ــــل عل ــــل تكلفــــة التمو� ــــل. تــــم تحم� ــــع دفعــــات اإل�جــــار بــــ�ن رأس المــــال وتكلفــــة التمو� يــــتم توز�

 من الخصم لكل فترة.مد� فترة اإل�جار وذلك إلنتاج معدل فائدة ثابت على الرص�د المت�قي 
ــــــى مجموعــــــة واســــــعة مــــــن ال�ــــــرو� واألح�ــــــام  ــــــو� عل ــــــى أســــــاس فــــــرد� وتحت ــــــى شــــــرو� اإل�جــــــار عل يــــــتم التفــــــاوض عل
ـــــا�  ـــــتم االحتف ـــــي ي ـــــة فـــــي األصـــــول المـــــؤجرة الت ـــــد األمن� المختلفـــــة. ال تفـــــرض عقـــــود اإل�جـــــار أ� تعهـــــدات �خـــــالف الفوائ

 قتراض.بها. ال �جوز استخدام األصول المؤجرة �ضمان ألغراض اال
ــــى  ــــتم اث�ــــات عقــــود إ�جــــار الممتلكــــات والمن�ــــآت والمعــــدات المصــــنفة �عقــــود إ�جــــار ت�ــــغ�ل�ة �أصــــل حــــق اســــتخدام عل ي

ــــــي المالح�ــــــة  ــــــة، مخصــــــوًما  ٤النحــــــو الموضــــــح ف ــــــدفعات اإل�جــــــار المت��� ــــــة ل ــــــاس �ال��مــــــة الحال� ــــــل �ق و وخصــــــم مقاب
 �استخدام معدل االقتراض المتزايد للمستأجر.

�جـــــــار الممتلكـــــــات والمن�ـــــــآت والمعـــــــدات المصـــــــنفة �عقـــــــود إ�جـــــــار تمو�ل�ـــــــة �ال��مـــــــة الدفتر�ـــــــة أو يـــــــتم تصـــــــن�� عقـــــــود إ
خصــــم اإل�جـــــار م�اشـــــرة قبـــــل التحو�ـــــل علــــى أنهـــــا ال��مـــــة الدفتر�ـــــة ألصـــــل حــــق االســـــتخدام وخصـــــم اإل�جـــــار فـــــي تـــــار�خ 

ــــــدولي إلعــــــداد التقــــــار�ر المال�ــــــة ر  ــــــاد� ال��ــــــاس مــــــن الم��ــــــار ال ــــــدئي. تن�بــــــق م� ــــــك  ١٦قــــــم الت�ب�ــــــق المب فقــــــ� �عــــــد ذل
التــــــار�خ. تــــــم إث�ــــــات إعــــــادة ��ــــــاس خصــــــوم  اإل�جــــــار �تعــــــد�الت علــــــى أصــــــول حــــــق االســــــتخدام المت���ــــــة م�اشــــــرة �عــــــد 

 تار�خ الت�ب�ق المبدئي. 
ـــــــد اإل�جـــــــار  ـــــــد لعق ـــــــل فـــــــي العق ـــــــك المقاب ـــــــة. �خصـــــــص البن ـــــــر إ�جار� ـــــــة وغ� ـــــــى عناصـــــــر إ�جار� ـــــــود عل ـــــــو� العق قـــــــد تحت

ـــــة بنـــــاًء ع ـــــر اإل�جار� ـــــك، �النســـــ�ة لعقـــــود إ�جـــــار العقـــــارات والم�ونـــــات غ� ـــــذاتها. ومـــــع ذل ـــــى األســـــعار النســـــب�ة القائمـــــة ب ل
التــــي ��ــــون البنـــــك مســــتأجًرا لهـــــا، فقــــد اختــــار عـــــدم فصــــل م�ونـــــات اإل�جــــار والعناصــــر غ�ـــــر المــــؤجرة و�ـــــدًال مــــن ذلـــــك 

 احتسابها �عنصر إ�جار واحد.
 خ�ارات التمديد واإلنهاء

فـــــــي عـــــــدد مـــــــن إ�جـــــــارات الممتلكـــــــات والمعـــــــدات فـــــــي جم�ـــــــع أنحـــــــاء البنـــــــك، يـــــــتم تضـــــــم�ن خ�ـــــــارات التمديـــــــد واإلنهـــــــاء 
ـــــة الت�ـــــغ�ل�ة مـــــن ح�ـــــث إدارة األصـــــول المســـــتخدمة فـــــي عمل�ـــــات البنـــــك. �م�ـــــن  وتســـــتخدم هـــــذه الخ�ـــــارات لز�ـــــادة المرون

 ممارسة خ�ارات التمديد واإلنهاء المحتف� بها إما من جانب البنك أو من جانب المؤجر المعني.
 المت���ة ضمانات ال��مة

لتحســــ�ن تكـــــال�� التســــه�ل خـــــالل فتــــرة العقـــــد، �قــــدم البنـــــك أح�اًنـــــا ضــــمانات ال��مـــــة المت���ــــة ��مـــــا يتعلــــق �عقـــــود إ�جـــــار 
 المعدات، إن وجدت.

 عقود اإل�جار قص�رة األجل وعقود إ�جار األصول من�فضة ال��مة
ــــــة �عقــــــود إ�جــــــار لمــــــدة  ف ــــــود اإل�جــــــار قصــــــ�رة األجــــــل (الُمعرَّ ــــــود إ�جــــــار األصــــــول  ١٢�النســــــ�ة لعق شــــــهًرا أو أقــــــل) وعق

ــــى مــــد� فتــــرة  ــــرف البنــــك بــــدفعات اإل�جــــار �عقــــد إ�جــــار ت�ــــغ�لي علــــى أســــاس القســــ� الثابــــت عل منخفضــــة ال��مــــة، �عت
ــــــه اســــــتهالك المنــــــافع  ــــــتم �� ــــــذ� ي ــــــي ال ــــــنم� الزمن ــــــ�ًال لل ــــــر تمث ــــــاك أســــــاس ن�ــــــامي آخــــــر أكث ــــــم ��ــــــن هن اإل�جــــــار مــــــا ل

ــــــتم عــــــ ــــــر�ح االقتصــــــاد�ة مــــــن األصــــــول المــــــؤجرة. ي ــــــان ال رض هــــــذه المصــــــروفات ضــــــمن المصــــــروفات األخــــــر� فــــــي ب�
 والخسارة والدخل ال�امل اآلخر.

ـــــة رقـــــم  ـــــار�ر المال� ـــــدولي إلعـــــداد التق ـــــار ال ـــــة. �ســـــمح الم�� للمســـــتأجر �عـــــدم فصـــــل أ� عنصـــــر غ�ـــــر  ١٦كوســـــ�لة عمل�
ــــة ــــات غ�ــــر إ�جار� ــــرت�� �ــــه مــــن م�ون ــــك حســــاب أ� عنصــــر غ�ــــر إ�جــــار� ومــــا ي ــــدًال مــــن ذل �ترت�ــــب واحــــد.  إ�جــــار� و�

 لقد استخدم البنك هذه الوس�لة العمل�ة.
م البنـــــك أصـــــل حـــــق االســـــتخدام ضـــــمن "الممتلكـــــات والمن�ـــــآت والمعـــــدات" والتزامـــــات اإل�جـــــار ضـــــمن "الخصـــــوم  لقـــــد ّقـــــد�

 األخر�" في ب�ان المر�ز المالي.
 البنك �م�جر -٣

 عقد اإل�جار الت�غ�لي
ــــود اإل�جــــ ــــرادات اإل�جــــار مــــن عق ــــات إي ــــتم إث� ــــرة اإل�جــــار ذات ي ــــى مــــد� فت ــــت عل ــــى أســــاس القســــ� الثاب ار الت�ــــغ�ل�ة عل

الصـــــلة تضـــــاف التكـــــال�� األول�ـــــة الم�اشـــــرة المتكبـــــدة فـــــي التفـــــاوض وترت�ـــــب عقـــــد إ�جـــــار ت�ـــــغ�لي إلـــــى ال��مـــــة الدفتر�ـــــة 
 لألصل المستأجر و�تم إث�اتها على أساس القس� الثابت على مد� فترة اإل�جار.

الترت�ـــــب ��ـــــارة عـــــن أو �حتـــــو� علـــــى عقـــــد إ�جـــــار علـــــى أســـــاس جـــــوهر الترت�ـــــب فـــــي تـــــار�خ �عتمـــــد تحديـــــد مـــــا إذا �ـــــان 
 البدا�ة ��ما إذا �ان الوفاء �الترت�ب �عتمد على استخدام أصل مع�ن أو أن الترت�ب ينقل أصل حق االستخدام.

 موافقات العمالء -ف
مســــتندات مســــحو�ة �موجــــب خ�ا�ــــات اعتمــــاد. تن�ــــأ موافقــــات العمــــالء عنــــدما ��ــــون البنــــك ملزًمــــا �ســــداد دفعــــات مقابــــل 

تحــــدد الموافقــــات مبلــــغ المــــال والتــــار�خ وال�ــــخص المســــتحق الــــدفع لــــه. يــــتم إث�ــــات قبــــول العم�ــــل �ــــالتزام مــــالي فــــي ب�ــــان 
ــــــذلك، ت�ــــــ�ل  ــــــه �أصــــــل مــــــالي ل ــــــرف � ــــــل المعت المر�ــــــز المــــــالي مــــــع حــــــق تعاقــــــد� م�ــــــابق فــــــي التعــــــو�ض مــــــن العم�

 أصول مال�ة وخصوم مال�ة.التعهدات ��ما يتعلق �الموافقات 
 محاس�ة تار�خ التجارة والتسو�ة -ص

يــــــتم إث�ــــــات جم�ــــــع م�ــــــتر�ات ومب�عــــــات األصــــــول المال�ــــــة "�ال�ر�قــــــة المعتــــــادة " فــــــي تــــــار�خ التســــــو�ة، أ� تــــــار�خ تســــــل�م 
ــــــة  ــــــادة هــــــي م�ــــــتر�ات أو مب�عــــــات األصــــــول المال� ــــــة المعت ــــــل. الم�ــــــتر�ات أو المب�عــــــات �ال�ر�ق األصــــــل لل�ــــــرف المقاب

ـــــي تت�لـــــب تســـــل�م األصـــــول خـــــالل اإل�ـــــار الزمنـــــي ��ـــــ�ل عـــــام التـــــي تـــــم إن�ـــــاؤها �موجـــــب الئحـــــة أو اتفا��ـــــة فـــــي ال ت
 السوق.

 األصول االئتمان�ة -ق
ال يــــتم التعامــــل مــــع األصــــول المحــــتف� بهــــا �أمانــــة أو �صــــفة ائتمان�ــــة �أصــــول للبنــــك، و�التــــالي فهــــي غ�ــــر مدرجــــة فــــي 

 هذه الك�وفات المال�ة.
 المقاصة -ر

إجـــــراء مقاصـــــة لألصـــــول المال�ـــــة والخصـــــوم المال�ـــــة فقـــــ� و�ـــــتم تســـــج�ل صـــــافي المبلـــــغ فـــــي المر�ـــــز المـــــالي عنـــــدما  يـــــتم
ــــى أســــاس صــــافي، أو لتحق�ــــق  ــــالغ المعتــــرف بهــــا و�عتــــزم البنــــك تســــو�تها عل ــــا لمقاصــــة الم� ــــزم قانوًن ��ــــون هنــــاك حــــق مل

تفا��ـــــات المقاصـــــة الرئ�ســـــ�ة و�ـــــتم األصـــــل وتســـــو�ة الخصـــــم فـــــي وقـــــت واحـــــد، وهـــــذا لـــــ�س هـــــو الحـــــال ��ـــــ�ل عـــــام مـــــع ا
 عرض األصول والخصوم ذات الصلة �اإلجمالي في ب�ان المر�ز المالي.

 األح�ام المحاسب�ة الهامة والمصادر الرئ�س�ة لل�ك التقدير�  -٥
ـــــــار�ر المال�ـــــــة مـــــــن اإلدارة وضـــــــع  ـــــــة إلعـــــــداد التق ـــــــق مـــــــع المعـــــــاي�ر الدول� ـــــــة �مـــــــا يتواف يت�لـــــــب إعـــــــداد الك�ـــــــوفات المال�

ــــــى افترا ــــــي تن�ــــــو� عل ــــــار�خ المر�ــــــز المــــــالي والت ــــــدير� فــــــي ت ضــــــات األح�ــــــام والمصــــــادر الرئ�ســــــ�ة األخــــــر� لل�ــــــك التق
مخــــا�ر �ب�ــــرة للتســـــبب فــــي تعــــديل جـــــوهر� للم�ــــالغ الدفتر�ــــة لألصـــــول والخصــــوم والــــدخل. والمصـــــروفات خــــالل الســـــنة 

 المال�ة التال�ة، على النحو الموضح أدناه:
�اســـــــتمرار وتســــــتند إلـــــــى الخبــــــرة التار�خ�ــــــة وعوامـــــــل أخــــــر� شـــــــاملة توقعــــــات األحـــــــداث يــــــتم تق�ــــــ�م التقـــــــديرات واألح�ــــــام 

 المستقبل�ة التي �عتقد أنها معقولة في �ل �عض ال�روف.
 األح�ام المحاسب�ة الهامة - أ

لقــــــد مارســــــت اإلدارة ح�مهــــــا فــــــي عمل�ــــــة ت�ب�ــــــق الس�اســــــات المحاســــــب�ة لل�ــــــر�ة. ��مــــــا يلــــــي األح�ــــــام الهامــــــة 
ة عنـــــد ت�ب�ـــــق الس�اســـــات المحاســـــب�ة لل�ـــــر�ة والمصـــــادر الرئ�ســـــ�ة لل�ـــــك التقـــــدير� والتـــــي التـــــي اتخـــــذتها اإلدار 

كانــــت هــــي نفســــها التــــي تــــم ت�ب�قهــــا فــــي إعــــداد الك�ــــوفات المال�ــــة لل�ــــر�ة �مــــا فــــي نها�ــــة الســــنة المنته�ــــة فــــي 
 .٢٠١٩د�سمبر  ٣١
 تق��م نموذج العمل )١

ــــــار  ــــــائج اخت� ــــــى نت ــــــة و��اســــــها عل ــــــدها �عتمــــــد تصــــــن�� األصــــــول المال� ــــــالغ األصــــــل�ة وفوائ معــــــاي�ر ســــــداد الم�
ـــــة فـــــي المالح�ـــــة  ـــــى أقســـــام األصـــــول المال� ـــــك نمـــــوذج ٤ونمـــــوذج األعمـــــال، يرجـــــى اال�ـــــالع عل ). �حـــــدد البن

األعمـــــال علــــــى المســــــتو� الــــــذ� �ع�ــــــس ����ــــــة إدارة مجموعـــــات األصــــــول المال�ــــــة مًعــــــا لتحق�ــــــق هــــــدف عمــــــل 
ـــــ�م علـــــى ح�ـــــم �ع�ـــــس جم�ـــــع األدلـــــ ـــــك ����ـــــة تق�ـــــ�م أداء معـــــ�ن. ��ـــــتمل هـــــذا التق� ة ذات الصـــــلة �مـــــا فـــــي ذل

األصــــول و��ــــاس أدائهــــا، والمخــــا�ر التــــي تــــؤثر علــــى أداء األصــــول و����ــــة إدارتهــــا و����ــــة تعــــو�ض مــــدير� 
ـــــي تـــــم ��اســـــها �التكلفـــــة الم�فـــــأة أو ال��مـــــة األصـــــل�ة مـــــن  األصـــــول. �قـــــوم البنـــــك �مرا��ـــــة األصـــــول المال�ـــــة الت

اســـــت�عاده قبـــــل اســـــتحقاقها لفهـــــم ســـــبب الـــــتخلص منهـــــا ومـــــا إذا �انـــــت  خـــــالل الـــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر الـــــذ� تـــــم
األســـــ�اب متوافقـــــة مــــــع هـــــدف األعمــــــال التـــــي تــــــم االحتفـــــا� �األصــــــل مـــــن أجلهــــــا. تعتبـــــر المرا��ــــــة جـــــزء مــــــن 
التق�ـــــ�م المســـــتمر للبنـــــك لمعرفـــــة مـــــا إذا �ـــــان نمـــــوذج العمـــــل الـــــذ� ستســـــتمر ��ـــــه األصـــــول المال�ـــــة المت���ـــــة أم 

ــــي تصــــن�� تلــــك األصــــول. لــــم ال ومــــا إذا �ــــان ه نــــاك تغ��ــــر فــــي نمــــوذج األعمــــال و�التــــالي تغ��ــــر محتمــــل ف
 تكن هناك حاجة لمثل هذه التغ��رات خالل الفترات المعروضة.

 إث�ات اإليرادات على سندات إعادة التمو�ل والسندات المتأخرة الم�صومة )٢
ــــــده اك ــــــتم عن ــــــذ� ي ــــــي ال ــــــدة الفعل ــــــا ��ــــــأن معــــــدل الفائ ــــــذمم أصــــــدرت اإلدارة ح�ًم ــــــى ال ــــــد عل تســــــاب دخــــــل الفوائ

المدينــــة المتـــــأخرة لخصـــــم الكمب�ـــــاالت وفـــــي فتـــــرة الفائـــــدة المتــــأخرة تـــــم تحديـــــد معـــــدل الفائـــــدة الفعلـــــي بنـــــاًء علـــــى 
ــــى التفــــاوض ��ــــأن  ــــك الوقــــت واتجــــاه أســــعار الفائــــدة التار�خ�ــــة للبنــــك وقــــدرة البنــــك عل اتجاهــــات الســــوق فــــي ذل

اســــــ�ة وأ� تغ��ــــــر فــــــي معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي أو فتــــــرة الفائــــــدة أو ســــــعر الفائــــــدة ثــــــم الب��ــــــة االقتصــــــاد�ة والس�
تحصــــ�ل األراضــــي مــــن دخــــل الفوائــــد هــــذا ثــــم يــــتم احتســــا�ه فــــي هــــذه الك�ــــوفات المال�ــــة يــــؤثر علــــى أداء الفتــــرة 

د�ســـــــمبر  ٣١التـــــــي تـــــــم تح��قهـــــــا فعلً�ـــــــا. خـــــــالل العـــــــام لـــــــم يتكبـــــــد البنـــــــك أ� خســـــــارة انخفـــــــاض فـــــــي ال��مـــــــة (
ـــــي : ال شـــــيء) �ســـــبب ٢٠١٩ ـــــي المحســـــوب ف ـــــدة الفعل ـــــي عـــــن معـــــدل الفائ ـــــدة الفعل ـــــي معـــــدل الفائ االخـــــتالف ف

 السنوات السا�قة
 تحديد ما إذا �ان العقد يتضمن عقد إ�جار )٣

عنــــد بدا�ــــة العقــــد، يتعــــ�ن علــــى المن�ــــأة تق�ــــ�م مــــا إذا �ــــان العقــــد أو مــــا �حتو�ــــه ��ــــارة عــــن عقــــد إ�جــــار. 
ان العقــــد ينقــــل الحــــق فــــي الــــتح�م فــــي اســــتخدام أصــــل �عتبــــر العقــــد أو مــــا �حتــــو� عل�ــــه عقــــد إ�جــــار إذا �ــــ

ـــــدار اســـــتخدام األصـــــل  ـــــة مـــــن ح�ـــــث مق ـــــرة الزمن� ـــــل تعـــــو�ض. �م�ـــــن وصـــــف الفت ـــــة مقاب ـــــرة زمن� محـــــدد لفت
 المحدد.

 تحديد مدة عقد اإل�جار )٤
ــــق حــــافًزا  عنــــد تحديــــد مــــدة عقــــد اإل�جــــار، تأخــــذ اإلدارة فــــي االعت�ــــار جم�ــــع الحقــــائق وال�ــــروف التــــي تخل

ممارســــــة خ�ــــــار التمديــــــد، أو عــــــدم ممارســــــة خ�ــــــار اإلنهــــــاء. ال يــــــتم تضــــــم�ن خ�ــــــارات التمديــــــد اقتصــــــادً�ا ل
(أو فتــــرات مــــا �عــــد خ�ــــارات اإلنهــــاء) إال فــــي مــــدة اإل�جــــار إذا �ــــان مــــن المؤ�ــــد ��ــــ�ل معقــــول أنــــه ســــ�تم 

 تمديد عقد اإل�جار (أو لم يتم إنهاؤه).
هر� فــــي ال�ــــروف التــــي تــــؤثر علــــى هــــذا تــــتم مراجعــــة التق�ــــ�م فــــي حالــــة حــــدوث حــــدث مهــــم أو تغ��ــــر جــــو 

 التق��م والتي تقع ضمن س��رة المستأجر.
 المبلغ المستحق الدفع �موجب ضمانات ال��مة المت���ة (إن وجد) )٥

�قـــــوم البنـــــك مبـــــدئً�ا بتقـــــدير و�دراج الم�ـــــالغ المتوقـــــع دفعهـــــا �موجـــــب ضـــــمانات ال��مـــــة المت���ـــــة �جـــــزء مـــــن 
 وتعديلها إذا �ان ذلك مناسً�ا في نها�ة �ل فترة تقر�ر.التزام اإل�جار. تتم مراجعة الم�الغ 

 المصادر الرئ�س�ة لل�ك التقدير�  - ب
ــــديرات المحاســــب�ة الناتجــــة مــــع  ــــادرًا مــــا تتســــاو� التق ــــق �المســــتقبل ن ــــديرات وافتراضــــات تتعل �قــــوم البنــــك �عمــــل تق

ـــــرة النتـــــائج الفعل�ـــــة ذات الصـــــلة. ومـــــع ذلـــــك، تـــــر� اإلدارة أن التقـــــديرات واالفتراضـــــات ا ـــــة لهـــــا مخـــــا�ر �ب� لتال�
 تؤد� إلى إجراء تعد�الت جوهر�ة على ال��م الدفتر�ة لـألصول والخصوم خالل السنة المال�ة القادمة.

 استمرار�ة الم�روع )١
ـــــدأ االســـــتمرار�ة وهـــــي مقتنعـــــة  ـــــى أســـــاس مب ـــــى االســـــتمرار عل ـــــك عل ـــــ�م لقـــــدرة البن ـــــإجراء تق� ـــــك � قامـــــت إدارة البن
�ـــــأن البنــــــك لد�ـــــه المــــــوارد لمواصــــــلة العمـــــل فــــــي المســــــتقبل المن�ـــــور. عــــــالوة علــــــى ذلـــــك، فــــــإن اإلدارة ل�ســــــت 

رار علـــــى أســـــاس علــــى درا�ـــــة �ـــــأ� شـــــ�وك جوهر�ــــة قـــــد تث�ـــــر شـــــ�وً�ا جوهر�ــــة حـــــول قـــــدرة البنـــــك علــــى االســـــتم
 .٣١و  ٣٠مبدأ االستمرار�ة. لذلك �ستمر إعداد الك�وفات المال�ة على أساس مستمر. راجع إ�ضاح 

 ��اس م�صص ال�سارة االئتمان�ة المتوقعة )٢
�عتبــــــر ��ــــــاس مخصــــــص الخســــــارة االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة لألصــــــول المال�ــــــة المقاســــــة �التكلفــــــة الم�فــــــأة وال��مــــــة 

امل اآلخـــــر مجـــــاًال يت�لـــــب اســـــتخدام نمـــــاذج معقـــــدة وافتراضـــــات مهمـــــة حـــــول العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــدخل ال�ـــــ
ال�ــــــروف االقتصـــــــاد�ة المســــــتقبل�ة والســـــــلوك االئتمــــــاني (علـــــــى ســـــــب�ل المثــــــال، احتمال�ـــــــة تعثــــــر العمـــــــالء فـــــــي 
الســـــــداد والخســـــــائر الناتجـــــــة). شـــــــرح المـــــــدخالت واالفتراضـــــــات واألســـــــال�ب التقدير�ـــــــة المســـــــتخدمة فـــــــي ��ـــــــاس 

ــــلة �مز�ــــد مــــن التفصــــ�ل فــــي المالح�ــــة خســــارة االئتمــــان  ــــي تحــــدد أ�ًضــــا الحساســــ�ات  ٤المتوقعــــة مفصَّ هـــــ والت
 الرئ�س�ة للخسارة االئتمان�ة المتوقعة للتغ�رات في هذه العناصر.

هنــــــاك عــــــدد مــــــن األح�ــــــام الهامــــــة م�لو�ــــــة أ�ًضــــــا لت�ب�ــــــق مت�ل�ــــــات المحاســــــ�ة ل��ــــــاس الخســــــائر االئتمان�ــــــة 
 المتوقعة، مثل:

 الز�ادة الجوهر�ة في م�اطر االئتمانتق��م 
�قـــــوم البنـــــك �مرا��ـــــة �افـــــة الموجـــــودات المال�ـــــة والتزامـــــات القـــــروض الصـــــادرة وعقـــــود الضـــــمانات المال�ـــــة التـــــي 
تخضـــــع لمت�ل�ـــــات انخفـــــاض ال��مـــــة لتق�ـــــ�م مـــــا إذا �ـــــان هنـــــاك ز�ـــــادة �ب�ـــــرة فـــــي مخـــــا�ر االئتمـــــان منـــــذ بـــــدء 

مخـــــا�ر االئتمـــــان، ���ـــــ�س البنـــــك مخصـــــص الخســـــارة علـــــى مـــــد� التحقـــــق. إذا �انـــــت هنـــــاك ز�ـــــادة �ب�ـــــرة فـــــي 
 شهًرا. ١٢الح�اة بدًال من الخسائر االئتمان�ة المتوقعة لمدة 

عنــــــد تق�ــــــ�م مــــــا إذا �انــــــت مخــــــا�ر االئتمــــــان علــــــى أداة مال�ــــــة قــــــد زادت ��ــــــ�ل �ب�ــــــر منــــــذ اإلث�ــــــات األولــــــي، 
ة فـــــي تــــار�خ التقر�ــــر بنــــاًء علــــى تـــــار�خ �قــــارن البنــــك مخــــا�ر التخلــــف عــــن الســـــداد التــــي تحــــدث لــــألداة المال�ــــ

االســـــتحقاق المت�قـــــي لـــــألداة مـــــع مخـــــا�ر التخلـــــف عـــــن الســـــداد. �ـــــان متوقًعـــــا للفتـــــرة المت���ـــــة مـــــن االســـــتحقاق 
فـــــي تـــــار�خ التقر�ـــــر الحـــــالي عنـــــدما تـــــم إث�ـــــات األداة المال�ـــــة ألول مـــــرة. عنـــــد إجـــــراء هـــــذا التق�ـــــ�م، �أخـــــذ البنـــــك 

كم�ـــــة والنو��ـــــة التــــي تعتبـــــر معقولــــة ومدعومـــــة، شــــاملة الخبـــــرة التار�خ�ـــــة فــــي االعت�ـــــار �ــــل مـــــن المعلومــــات ال
والمعلومـــــات الت�ل��ـــــة المتاحـــــة دون تكلفـــــة أو جهـــــد ال داعـــــي لـــــه، بنـــــاًء علـــــى الخبـــــرة التار�خ�ـــــة للبنـــــك وتق�ـــــ�م 

 ائتمان الخبراء شاملة المعلومات الت�ل��ة.
ــــــة  ــــــد احتمال� ــــــا لتحدي ــــــوار�خ ت�ــــــ�ل الخ�ــــــ� االقتصــــــاد�ة المتعــــــددة أساًس ــــــي وفــــــي ت ــــــات األول ــــــد اإلث� ــــــر عن التعث

إعـــــداد التقـــــار�ر الالحقــــــة، ســـــتؤد� الخ�ـــــ� االقتصــــــاد�ة المختلفـــــة إلـــــى احتمــــــال وارد للتعثـــــر. إن تـــــرج�ح هــــــذه 
الخ�ـــــ� المختلفـــــة هـــــو الـــــذ� ��ـــــ�ل أســـــاس المتوســـــ� المـــــرجح الحتمـــــال التخلـــــف عـــــن الســـــداد والـــــذ� �ســـــتخدم 

 ت ���ل �ب�ر.لتحديد ما إذا �انت مخا�ر االئتمان قد زاد
ـــــي تعمـــــل ف�هـــــا  ـــــة اآلفـــــاق المســـــتقبل�ة للصـــــناعات الت ـــــراض ال�ـــــر�ات، تتضـــــمن المعلومـــــات الت�ل�� �النســـــ�ة إلق
ـــــ�ن المـــــال��ن  ـــــراء االقتصـــــادي�ن والمحلل ـــــم الحصـــــول عل�هـــــا مـــــن تقـــــار�ر الخب ـــــي ت ـــــك، والت ـــــة للبن األ�ـــــراف المقابل

ـــــة، �اإلضـــــافة إ ـــــة وغ�رهـــــا مـــــن المن�مـــــات المماثل ـــــات الح�وم� ـــــة واله�� ـــــة والخارج� ـــــى دراســـــة المصـــــادر الداخل� ل
ـــــة إلقـــــراض  ـــــى معلومـــــات ت�ل�� ـــــة و المعلومـــــات االقتصـــــاد�ة المتوقعـــــة للحصـــــول عل ـــــة للمصـــــادر الفعل� المختلف
ــــــــؤات إضــــــــا��ة  ــــــــراض ال�ــــــــر�ات مــــــــع تنب ــــــــل إق ــــــــس التوقعــــــــات االقتصــــــــاد�ة مث ــــــــة تتضــــــــمن نف التجــــــــار �التجزئ

ــــى  للمؤشــــرات االقتصــــاد�ة المحل�ــــة، خاصــــة �النســــ�ة للمنــــا�ق ــــى صــــناعات مع�نــــة �اإلضــــافة إل التــــي تر�ــــز عل
 المعلومات التي تم إن�اؤها داخلً�ا عن تهرب العمالء من الدفع.

�خصــــــص البنــــــك أ�رافــــــه المقابلــــــة إلــــــى درجــــــة مخــــــا�ر االئتمــــــان الداخل�ــــــة ذات الصــــــلة اعتمــــــاًدا علــــــى جــــــودة 
ــــــف عــــــن الســــــداد ــــــي االعت�ــــــار احتمــــــال التخل ــــــات األولــــــي  االئتمــــــان الخاصــــــة بهــــــم. �أخــــــذ البنــــــك ف عنــــــد اإلث�

�األصـــل ومــــا إذا �انــــت هنـــاك ز�ــــادة �ب�ــــرة فـــي مخــــا�ر االئتمــــان علـــى أســــاس مســــتمر �ـــوال �ــــل فتــــرة تقر�ــــر. 
ـــــادة �ب�ـــــرة فـــــي مخـــــا�ر االئتمـــــان، �قـــــارن البنـــــك مخـــــا�ر التخلـــــف عـــــن الســـــداد  لتق�ـــــ�م مـــــا إذا �انـــــت هنـــــاك ز�

عــــن الســــداد �مــــا فــــي تــــار�خ اإلث�ــــات  التــــي تحــــدث علــــى األصــــل �مــــا فــــي تــــار�خ التقر�ــــر مــــع مخــــا�ر التخلــــف
ـــــي. وهـــــي تعتبـــــر المعلومـــــات الت�ل��ـــــة المعقولـــــة والداعمـــــة المتاحـــــة. تـــــم دمـــــج المؤشـــــرات التال�ـــــة ��ـــــ�ل  األول

 خاص:
 درجة المخا�رة الداخل�ة؛ -
 التصن�� االئتماني الخارجي (�قدر ما هو متاح)؛ -
 لمال�ة أو االقتصاد�ة لألعمال المتوقعة؛التغ�رات السلب�ة الجوهر�ة الفعل�ة أو المتوقعة في ال�روف ا -
 إحداث تغ��ر �ب�ر في قدرة المقترض على الوفاء �التزاماته،  -

 التغ��رات الجوهر�ة الفعل�ة أو المتوقعة في النتائج الت�غ�ل�ة للمقترض، -
 ز�ادة جوهر�ة في مخا�ر االئتمان على األدوات المال�ة األخر� لنفس المقترض. -
ـــــة فـــــي � - ـــــزات تغ��ـــــرات جوهر� ـــــث أو التعز� ـــــزام أو فـــــي جـــــودة ضـــــمانات ال�ـــــرف الثال ـــــداعم لاللت �مـــــة الضـــــمان ال

 االئتمان�ة.
 تغ��رات جوهر�ة في األداء الفعلي أو المتوقع وسلوك المقترض، شاملة التغ��رات في: -

 حالة سداد المقترض�ن في البنك والتغ�رات في نتائج الت�غ�ل للمقترض؛ و  -١
إدراج معلومـــــات االقتصـــــاد الكلـــــي (مثـــــل أســـــعار الـــــنف� أو النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي) �جـــــزء مـــــن نمـــــوذج   -٢

 التصن�� الداخلي.
تــــنع�س العوامــــل النو��ــــة التــــي ت�ــــ�ر إلــــى ز�ــــادة �ب�ــــرة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان فــــي نمــــاذج احتمالــــة التعثــــر فــــي 

 الوقت المناسب.
العوامــــــل النو��ــــــة لتق�ــــــ�م مخــــــا�ر االئتمــــــان التــــــي ومــــــع ذلــــــك، ال يــــــزال البنــــــك يــــــدرس ��ــــــ�ل منفصــــــل �عــــــض 

زادت ��ـــــ�ل ملحـــــو�. �النســـــ�ة إلقـــــراض ال�ـــــر�ات، هنـــــاك تر��ـــــز خـــــاص علـــــى األصـــــول التـــــي يـــــتم تضـــــم�نها 
فــــــي "قائمــــــة المرا��ــــــة" ن�ــــــًرا ألن التعــــــرض موجــــــود علــــــى قائمــــــة المرا��ــــــة �مجــــــرد أن ��ــــــون هنــــــاك قلــــــق مــــــن 

 محدد.تدهور الجدارة االئتمان�ة لل�رف المقابل ال
شــــــهًرا  ١٢يــــــتم ��ــــــاس الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة �مخصــــــص �ســــــاو� الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة لمــــــدة 

ألصـــــول المرحلـــــة األولـــــى، أو الخســــــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة علـــــى مــــــد� الح�ـــــاة ألصـــــول المرحلـــــة الثان�ــــــة أو 
االئتمــــان الخاصــــة �ــــه ��ــــ�ل �ب�ــــر  المرحلــــة الثالثــــة. ينتقــــل األصــــل إلــــى المرحلــــة الثان�ــــة عنــــدما تــــزداد مخــــا�ر

مــــا ��ـــــ�ل ز�ــــادة �ب�ــــرة فـــــي  ٩منــــذ اإلث�ــــات األولــــي. ال �حـــــدد الم��ــــار الــــدولي إلعــــداد التقـــــار�ر المال�ــــة رقــــم: 
مخــــــا�ر االئتمــــــان عنــــــد تق�ــــــ�م مــــــا إذا �انــــــت مخــــــا�ر االئتمــــــان ألصــــــل مــــــا قــــــد زادت ��ــــــ�ل جــــــوهر�، �أخــــــذ 

 المعقولة والداعمة والت�ل��ة.البنك في االعت�ار المعلومات النو��ة والكم�ة 
 تكو�ن مجموعة أصول ذات خصائص م�اطر ائتمان�ة مت�ابهة

عنــــــدما يــــــتم ��ــــــاس الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة علــــــى أســــــاس جمــــــاعي، يــــــتم تجم�ــــــع األدوات المال�ــــــة علــــــى 
أســــاس خصــــائص المخــــا�ر الم�ــــتر�ة (علــــى ســــب�ل المثــــال، درجــــة مخــــا�ر االئتمــــان مــــن نــــوع األداة وتـــــار�خ 
التحقــــــــق المبــــــــدئي مــــــــن نــــــــوع الضــــــــمان، والمــــــــدة المت���ــــــــة حتــــــــى االســــــــتحقاق والصــــــــناعة والموقــــــــع الجغرافــــــــي 

يراقـــب البنـــك مـــد� مالءمـــة ســـمات مخـــا�ر االئتمـــان علـــى أســـاس االســـتمرار فـــي تق�ـــ�م   للمقتـــرض إلـــخ. .).
ــــرت خصــــائص مخــــا�ر  ــــه إذا تغ� ــــوب للتأكــــد مــــن أن ــــزال مت�ــــابهة أم ال. هــــذا م�ل ــــت ال ت االئتمــــان، مــــا إذا �ان

فهنــــاك إعــــادة تقســــ�م مناســــ�ة لألصــــول. قــــد يــــؤد� ذلــــك إلــــى إن�ــــاء ملــــف جديــــد أو انتقــــال األصــــول إلــــى ملــــف 
حــــــالي �ع�ــــــس ��ــــــ�ل أفضــــــل خصــــــائص مخــــــا�ر االئتمــــــان المماثلــــــة لبنــــــك األصــــــول. إعــــــادة تقســــــ�م الملــــــف 

ان (أو عنــــــدما والتنقــــــل بــــــ�ن الملفــــــات األكثــــــر شــــــ�وًعا فــــــي مقابــــــل حــــــدوث ز�ــــــادة جوهر�ــــــة فــــــي مخــــــا�ر االئتمــــــ
شــــــهًرا  ١٢تــــــنع�س هــــــذه الز�ــــــادة الجوهر�ــــــة) وه�ــــــذا تنتقــــــل األصــــــول مــــــن الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة لمــــــدة 

إلـــــى الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة مـــــد� الح�ـــــاة، أو الع�ـــــس، ولكـــــن �م�ـــــن أن تحـــــدث أ�ًضـــــا ضـــــمن الملفـــــات 
ــــس األســــاس لخســــائر االئتمــــان المتوقعــــة لمــــد ــــي �ســــتمر ��اســــها علــــى نف شــــهًرا أو مــــد� الح�ــــاة ولكــــن  ١٢ة الت

 يتغ�ر مبلغ الخسائر االئتمان�ة المتوقعة �سبب اختالف مخا�ر االئتمان للملفات.
 النماذج واالفتراضات المست�دمة

ـــــة. يـــــتم  ـــــاس الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة لألصـــــول المال� ـــــي �� ـــــك نمـــــاذج وافتراضـــــات مختلفـــــة ف �ســـــتخدم البن
ـــــــد ت�ب�ـــــــق األح�ـــــــام فـــــــي تحديـــــــد النمـــــــوذ ج األكثـــــــر مالءمـــــــة لكـــــــل نـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع األصـــــــول، و�ـــــــذلك لتحدي

االفتراضـــــــات المســـــــتخدمة فـــــــي هـــــــذه النمـــــــاذج، �مـــــــا فـــــــي ذلـــــــك االفتراضـــــــات التـــــــي تتعلـــــــق �الـــــــدوافع الرئ�ســـــــ�ة 
 لمخا�ر االئتمان. 

تحديــــــد العـــــــدد واألوزان النســـــــب�ة للخ�ــــــ� الت�ل��ـــــــة لكـــــــل نــــــوع مـــــــن المنتجـــــــات / الســــــوق وتحديـــــــد المعلومـــــــات  -
 ة ذات الصلة ��ل خ�ة.الت�ل��

عنـــــد ��ـــــاس الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة، �ســـــتخدم البنـــــك معلومـــــات ت�ل��ـــــة معقولـــــة وداعمـــــة، والتـــــي تســـــتند 
ـــــى �عضـــــها  ـــــؤثر هـــــذه العوامـــــل عل ـــــ� ت ـــــدوافع االقتصـــــاد�ة المختلفـــــة و�� ـــــى افتراضـــــات للحر�ـــــة المســـــتقبل�ة لل إل

 ال�عض.
 احتمال التعثر في السداد -

عـــــن الســـــداد مـــــدخًال رئ�ســـــ�ًا فـــــي ��ـــــاس خســـــارة االئتمـــــان المتوقعـــــة احتمال�ـــــة التخلـــــف ��ـــــ�ل احتمـــــال التخلـــــف 
عـــن الســــداد هــــو تقــــدير الحتمــــال التخلــــف عــــن الســــداد علــــى مــــد� فتــــرة زمن�ــــة مع�نــــة يتضــــمن حســــا�ه الب�انــــات 

 التار�خ�ة واالفتراضات والتوقعات المتعلقة �ال�روف المستقبل�ة.
 الخسارة المحددة افتراضً�ا -

ة المحـــــددة افتراضـــــً�ا هـــــي تقـــــدير للخســـــارة الناتجـــــة عـــــن التخلـــــف عـــــن الســـــداد وتســـــتند إلـــــى الفـــــرق بـــــ�ن الخســـــار 
التــــدفق النقـــــد� التعاقـــــد� المســـــتحق وتلـــــك التـــــي يتوقـــــع الع�ـــــاء اســـــتالمها، مـــــع األخـــــذ فـــــي االعت�ـــــار التـــــدفقات 

 النقد�ة من الضمانات والتعز�زات االئتمان�ة المتكاملة.
 ات) الممتلكات وال والمعد٣

تحـــــدد اإلدارة العمـــــر اإلنتـــــاجي المقـــــدر وتكلفـــــة اإلهـــــالك ذات الصـــــلة لتحســـــ�نات اإل�جـــــار بنـــــاًء علـــــى أفضـــــل 
ـــــدير لهـــــا. ـــــك ســـــوف �جـــــدد عقـــــد  تق ـــــأن البن ـــــراض � ـــــى، مـــــن بـــــ�ن عوامـــــل أخـــــر�، االفت ـــــدير عل �عتمـــــد هـــــذا التق

ــــد ــــاجي المق ــــمر. اإل�جــــار الســــنو� علــــى مــــد� العمــــر اإلنت ــــر إذا ل ــــر ��ــــ�ل �ب� ــــد عقــــد  �م�ــــن أن يتغ� يــــتم تجدي
ســـــتز�د اإلدارة مـــــن تكلفـــــة اإلهـــــالك عنـــــدما ��ـــــون العمـــــر اإلنتـــــاجي أقـــــل مـــــن العمـــــر المقـــــدر �. اإل�جـــــار الســـــنو 

 سا�ًقا.
يــــتم إهــــالك تكلفــــة الممتلكــــات والمن�ــــآت والمعــــدات األخــــر� علــــى مــــد� العمــــر اإلنتــــاجي المقــــدر والــــذ� �عتمــــد 

توقــــــــع و�رنـــــــــامج اإلصــــــــالح والصــــــــ�انة والتقـــــــــادم علــــــــى االســــــــتخدام المتوقــــــــع لألصـــــــــل واإلهــــــــالك المــــــــاد� الم
ـــــ ـــــرات وال��مـــــة المت��� ـــــوجي الناشـــــئ عـــــن التغ� ـــــة ألنهـــــا ة. التكنول ـــــار أ� ��مـــــة مت��� ـــــم تأخـــــذ اإلدارة فـــــي االعت� ل

 تعتبر غ�ر أساس�ة.
 
ان�فاض ال��مة لألصول غ�ر المال�ة:  -٤  
ال��مة الخاصة  �األصول غ�ر المال�ة في �ل موعد يتم رفع  �قوم البنك بتق��م ما إذا �ان هناك مؤشرات على  انخفاض -

تقار�ر في هذا ال�أن. يتم إجراء  اخت�ارات على األصول غ�ر المال�ة وهذا لب�ان انخفاض ال��مة عند �هور مؤشرات �أن 
ى ال��مة العادلة أو الم�الغ الخاصة بها قد ال يتم استرجاعها. تحدد اإلدارة انخفاض ��مة األصول غ�ر المال�ة بناًء عل

ال��مة المستخدمة. حسب الضرورة. عند إجراء حسا�ات ال��مة عند  االستخدام، فإنه يتع�ن على اإلدارة تقدير التدفقات 
المال�ة المتوقعة من األصل أو من خالل وحدة تول�د النقد مع وضع سعر تخ��ض مناسب من أجل حساب ال��مة الحال�ة 

 لتلك التدفقات النقد�ة.
 م�اطر التعرض للمس�ول�ة الضر�ب�ة -٥

لة، تأث�ر مخا�ر التعرض للمسؤول�ة  - �أخذ البنك في اعت�اره، عند تحديد الم�الغ الخاصة �الضرائب الحال�ة والُمرحَّ
الضر�ب�ة، �ما في ذلك ما إذا س��ون هناك ضرائب إضا��ة وفوائد قد تكون مستحقة. توجد معامالت محددة وحسا�ات 

د الضر��ة النهائ�ة والتي قد تكون غ�ر د��قة أثناء فترة ممارسة العمل ال�ب�عي. في حال اختلفت حص�لة خاصة بتحدي
الضرائب النهائ�ة الخاصة بتلك األمور عن الم�الغ المدرجة مبدئ�ا، فإن مثل هذه االختالفات من شأنها أن تؤثر على 

لتقدير. �عتمد هذا التق��م على التقديرات واالفتراضات و�م�ن المخصصات الضر�ب�ة في المدة التي تم ف�ها وضع مثل هذا ا
أن ��تمل على سلسلة من األح�ام الخاصة �األحداث المستقبل�ة. قد تتم إتاحة المعلومات الجديدة والتي قد تتسبب في 

االلتزامات الضر�ب�ة سوف  تغ��ر تقدير البنك المرت�� ��فا�ة  االلتزامات الضر�ب�ة الكائنة، �ما أن مثل هذه التغ��رات على
 تؤثر على النفقات الضر�ب�ة خالل الفترة التي تم ف�ها وضع مثل هذا التقدير.

 ان�فاض فوات�ر التصدير المتأخرة الم�فضة -٦

هـ).  �ما أن ٤لقد تم وصف الس�اس الس�اسة البنك�ة المحاسب�ة الخاصة  �انخفاض األصول المال�ة في المالح�ة رقم ( -
تصدير المتأخرة مدعومة من قبل البنوك األخر�، فإنه يتم حساب الخسارة االفتراض�ة �صفر. تعد فوات�ر التصدير فوات�ر ال

 المخفضة متأخرة وهذا �سبب العقو�ات المفروضة على البنك.

تعو�ض نها�ة ال�دمة للمو�ف�ن -٧  

لمو�ف�ن على أساس االفتراض �أن يتم احتساب المخصصات الخاصة �االلتزامات الخاصة بتعو�ض نها�ة الخدمة ل -
جم�ع المو�ف�ن �انوا س�تر�ون العمل اعت�اًرا من تار�خ إصدار ��ف المر�ز المالي. تتبنى إدارة البنك الرأ� �أنه لن يوجد 

�تضخم في الرواتب وأسعار الخصم واللذان �حتمل  ر�عياختالف �ارز وهذا في حال تم احتساب هذا  االلتزام على أساس 
 او�ان تقر�ً�ا و��ون لهما أثار معاكسة.أن يتس

 الم�صصات وااللتزامات األخر�  -٨

يتم إث�ات المخصصات وااللتزامات األخر� في السنة فق� إلى الحد الذ� تعتبره اإلدارة أنه من المحتمل أن ��ون هناك 
قات النقد�ة الخارجة ���ل تدفق خارجي مستقبلي لألموال ناتج عن عمل�ات أو أحداث سا�قة و�م�ن تقدير مبلغ التدف

موثوق. تت�لب المسؤول�ة ت�ب�ق الح�م على الحقائق وال�روف القائمة والتي �م�ن أن تكون عرضة للتغ��ر. �ما أن 
التدفقات النقد�ة الخارجة الفعل�ة �م�ن أن تحدث في سنوات الحقة، فإن الم�الغ الدفتر�ة للمخصصات وااللتزامات يتم إعادة 

م وتعديلها لمراعاة الحقائق وال�روف المتغ�رة. ��ف الر�ح أو الخسارة والدخل ال�امل اآلخر في السنة التي تعديلها �انت�ا
تقدير سعر االقتراض اإلضافي -٩حدث ف�ها التغ��ر  

ال �م�ن للبنك أن �حدد �سهولة معدل الفائدة الكامن في عقد اإل�جار و�التالي، فإنه �ستخدم سعر االقتراض اإلضافي 
اس التزامات اإل�جار. مع ضمان مماثل، فإن األموال الالزمة للحصول على أصل ���مة مماثلة ألصل غ�ر صالح ل��

لالستخدام في ب��ة اقتصاد�ة مماثلة. لذلك �ع�س سعر االقتراض اإلضافي ما يدفعه البنك وهو ما يت�لب تقديًرا عندما ال 
ر البنك سعر االقتراض تتوفر معدالت ملحو�ة أو عندما تحتاج إلى تعديل لت ع�س شرو� وأح�ام عقد اإل�جار. ُ�قدِّ

اإلضافي �استخدام المدخالت التي �م�ن تحديدها (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها و��ون م�لوً�ا إلجراء 
النقد واألرصدة لد� مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز�  -٦تسو�ات مع�نة خاصة �الك�ان.  

٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/١٢/٣١   

٠٠٠درهم إماراتي  ٠٠٠درهم إماراتي    
 النقد في المتناول ٥٤٬٣٠٤ ٥٣٬٨٨٢

النقد واألرصدة لد� مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة  ٨٤٢٬٩٨٠ ٤٨٦٬٥٤٢
 المر�ز� 

 
الحسا�ات الجار�ة - ٥٦٬٩٨٦ ٧٦٬٦٧٢  

الودائع الن�ام�ة بدون فوائد - ٩٥٤٬٢٧٠ ٦١٧٬٠٩٦  
   

 إ�ضاح:

: ٢٠١٩د�سمبر  ٣١�الدرهم اإلماراتي ( االحتفا� �الودائع القانون�ة لد� مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز� يتم  -
�الدرهم اإلماراتي والدوالر األم�ر�ي) وال �م�ن سحبها دون موافقته. تتغ�ر مستو�ات تلك الودائع �ل شهر وفًقا لتوج�هات 

 مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز� 

معامالت األطراف ذات العالقة -٧  

ين�و� مص�لح "األ�راف ذات العالقة" على المقر الرئ�سي والفروع التا�عة له �الخارج ومو�في اإلدارة العل�ا والجهات  -
 التي تخضع أو الخاضعة ���ل م�ترك أو التي تتأثر ���ل �ب�ر بتلك األ�راف.

ع شر�ات تجار�ة أخر� والتي تقع ضمن التعر�� الخاص �األ�راف يبرم البنك، ضمن مسار عمله المعتاد، معامالت م
. يثق البنك �أن األح�ام الخاصة �مثل هذه المعامالت ال تختلف ٢٤ذات الصلة والوارد في المعاي�ر المحاسب�ة الدول�ة رقم 

مع األ�راف ذات العالقة �صورة �ب�رة عن تلك التي �م�ن وضعها من الغ�ر. يتم اعتماد األح�ام الخاصة بتلك المعامالت 
 من إدارة البنك والتي تصدق على األح�ام التي تمت الموافقة عل�ها من مجلس اإلدارة أو اإلدارة.

 ملخص األرصدة مع األ�راف ذات العالقة �ما في ��ف المر�ز المالي على النحو الموضح أدناه

 تتألف المستحقات  من المقر الرئ�سي وفروعه �الخارج  من: -أ

٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/١٢/٣١   

٠٠٠درهم إماراتي  ٠٠٠درهم إماراتي    
 المقر الرئ�سي ٥٤٠٬٠٩٠ ٤٨٦٬١٩٦
 فروعه �الخارج ٣٠٬٢٨٧ ١٣٬٣٦٩

٥٧٠٬٣٧٧ ٤٩٩٬٥٦٥  

مالح�ات:   

:  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ٠،٨٦المستحقات  من المقر الرئ�سي وفروعه �الخارج علي مبلغ  تن�و�  -١
 مل�ون درهم إماراتي) من الفائدة المستحقة والمدينة لحساب المقر الرئ�سي. ٥،١٧

لحد األقصى لحد ، فقد تخ�ت المخا�ر الخاصة �المقر الرئ�سي وفروعه �الخارج ا٢٠٢٠د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  -٢
والخاص �مرا��ة حدود المخا�ر الكبر�  ٢٠١٣/٣٢% من قاعدة رأس المال للبنك. وفًقا للمن�ور رقم ٣٠المخا�ر 

الصادر عن البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة. ال تز�د المخا�ر �النس�ة للبنوك العاملة خارج دولة اإلمارات 
رأس مال للبنك. لقد اعتمد البنك على خ�اب   ٢٠٢٠/٤٧٦٩/CBUAE/BSDعدة   % من قا٣٠العر��ة المتحدة عن 

 مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز� 
"في حال تخ�ت المخا�ر الكبر� الناش�ة عن انخفاض في رأس المال التن��مي عقب  ٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٧الصادر بتار�خ 

 .١:  ١، فإنها لن تكون خاضعة لخصم ٢٠١٨أكتو�ر  ١

 تن�و�  المستحقات من �المقر الرئ�سي وفروعه �الخارج علي: -ب

٢٠١٩/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 المقر الرئ�سي ٤٦٤٬٩١٤ ٤١٬٩١٦
 فروعه �الخارج ١٧٥٬٤٦٣ ١٦٨٬٦١٦
٦٤٠٬٣٧٧ ٢١٠٬٥٣٢  

إ�ضاح:   

مل�ون درهم إماراتي �إيداع متجدد على  ١٠٣الرئ�سي للبنك �إيداع ود�عة مرهونة �مبلغ  ، قام  المقر٢٠٢٠خالل عام  -
 مدار ستة أشهر.

األخر�  -ج  

٢٠١٩/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 رص�د القروض القائمة على مو�في اإلدارة العل�ا ١٥٠ ١٣٧
 ودائع عمالء ١١٠٬٧٢٨ ١٢٥٬٢٧٢

خصوم أخر�   ٠ ٦٬١٢٠  
التزام عرضي  ٨٧٩ ٨٧٩  

القروض  والسلف للعمالء   ٤٥٤٬٩٦٠ ٤٧٧٬١٣٩  
 

إ�ضاح   

د�سمبر  ٣١درهم إماراتي ( ٤،٧٧٣) وهي ��ارة عن مبلغ ٨تن�و� على م�الغ مستحقة من بنوك أخر� ( إ�ضاح  -
درهم إماراتي) مستحق من شر�ة تا�عة  للمقر الرئ�سي. ٤،٦٠٢و ٢٠١٩  

مالت الخاصة �األ�راف ذات  العالقة في قائمة األر�اح أو الخسائر والدخل ال�امل على النحو التالي:وردت المعا -د  

٠١/٠١/٢٠١٩  ٠١/٠١/٢٠٢٠   

٣١-١٢-٢٠١٩  

٠٠٠درهم إماراتي   

٣١-١٢-٢٠٢٠  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

دخل الفائدة  ١١٬٠٧٦ ١٣٣ ,١٦  
 مصروف الفوائد ٤٬٤٥٨ ١٤٥٥ ,٤
المقر الرئ�سي (يرجى الرجوع إلى  المالح�ة مصروفات   ٥٬٨٦١ ١٢٠ ,٦

١٩.(  
تعو�ضات مو�في اإلدارة الرئ�س��ن  ٣٬٠٧٧ ٦٢٤ ,٣   

 
 المستحق من / إلى البنوك األخر�   -٨

 المستحق من  البنوك الخارج�ة -أ

 
 مالح�ات 

 تعتبر �افة الم�الغ المذ�ورة أعاله مستحقة من البنوك اإليران�ة. -
تعد تلك الم�الغ مستحقة من البنوك األخر� والتي تن�و� على  قروض العمالت األجنب�ة �و�لة األجل الصادرة إلى 

 ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ١،٠٦٧ل�الغة البنوك اإليران�ة   وفوائد الذمم المدينة عن قروض العمالت األجنب�ة �و�لة األجل ا
ألف درهم  ١٥٢٦:  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١ألف درهم إماراتي ( ٧٨٥مل�ون درهم إماراتي) و ١،٣٣٤:  ٢٠١٩د�سمبر 

 إماراتي) على التوالي.
يران�ة. وفقا  لقد أبرم البنك اتفاق إعادة تمو�ل (الم�ار إل�ها  بـ " االتفاق") مع  البنك المر�ز� للجمهور�ة اإلسالم�ة اإل

وملحقاته األخر� المتعددة وخ�ا�ات  االعتماد الصادرة عن البنوك في  ٢٠٢٠مارس  ٧لالتفاق الذ� تم تحر�ره بتار�خ 
 ١،١٠٠:  ٢٠١٩مل�ون ( ١،١٠٠الجمهور�ة اإلسالم�ة اإليران�ة والذ� سوف يتم تمو�له من البنك إلى حد �صل إلى 

 مل�ون دوالر أم�ر�ي).
إيران) وهذا ن�ا�ة عن البنك  –لمذ�ور أعاله األموال التي تم  استالمها  بواس�ة المقر الرئ�سي (�هران يتضمن الرص�د ا

من بنك إيراني خالل السنوات الماض�ة لتسو�ة الفوات�ر المستحقة المخفضة. و�التالي، فقد تم توز�ع تلك األموال ب�ن العديد 
لضوا�� المخا�ر الكبر� وفقا لما هو منصوص عل�ه في  المن�ور رقم من البنوك اإليران�ة  لالستمرار في  االمتثال 

 .٢٠١٣نوفمبر  ١١والصادر بتار�خ  ٢٠١٣/٣٢

 الديون المستحقة للبنوك الخارج�ة -ب
 

٢٠١٩/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 البنوك الخارج�ة ٩١٩٬٨٤٠ ١٬٣٠٧٬٧٤٧

٣١-١٢-٢٠١٩  

٠٠٠درهم إماراتي   

٣١-١٢-٢٠٢٠  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 البنوك الخارج�ة ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ١٬٣٤٢٬٨٠٢

 
 

مالح�ات:   

 ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ١٣،١٠الم�الغ المذ�ورة أعاله مستحقة لصالح البنوك اإليران�ة والتي تن�و� على تعد جم�ع  -
 مل�ون درهم إماراتي) مستحقة لصالح البنك المر�ز� للجمهور�ة اإلسالم�ة اإليران�ة. ١٤٩،٢٧:  ٢٠١٩د�سمبر 

ألجل �العملة المحل�ة من البنوك اإليران�ة األخر� هناك م�الغ مستحقة للبنوك األخر� وهي تن�و� على ودائع �و�لة ا
 ٢٦٨:  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ١١١وفوائد مستحقة السداد على الودائع �و�لة األجل والتي تصل إلى 

 ألف درهم إماراتي). على التوالي. ٢٦٢١:  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١ألف درهم إماراتي ( ١،٣١٠مل�ون درهم إماراتي) و

ات�ر التصدير الم�فضة للبنوك اإليران�ة �ال�ارجفو  -٩  

�عد هذا الرص�د مستحًقا من البنوك اإليران�ة �الخارج وهي متمثلة في م�الغ مستحقة من فوات�ر التصدير الصادرة عنها  -
 وتم تخ��ضها بواس�ة البنك لصالح عمالئه.

 

 

القروض  والسلف -١٠    

والسلف:��ما يلي تكو�ن محف�ة القروض   -  

 

حسب النوع -أ  

٢٠١٩/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 م�الغ السحب على الم��وف ٩٬٣٢٠٬٢٢١ ٩٬١٧٦٬٩٦٢
 الفوات�ر / ال���ات الم�فضة ٥٠٩٬٣٢٥ ٥٥٦٬٥٧٠

 قروض طو�لة األجل ١٬٥٠٩٬٤٩٢ ١٬٦٠٣٬٣٨٣
 (السداد مقابل المستندات)التزامات العمالء التي تم سدادها  ٦٥٧٬٢٧٩ ٨٢١٬١٢٢
 القروض مقابل إ�صاالت األمانة ٤٥٠٬٥٣٢ ٤٧٣٬٣١٩

 ال��مة اإلجمال�ة للقروض والم�الغ المدفوعة مقدما ٤٤٦٬٨٤٩ ,١٢ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦
مطروحا من: الم�صصات ال�اصة  �ان�فاض ال��مة مقابل القروض   (٤٬٣٠٦٬٥٩٤) (٤٬٥٠٦٬٨١١)

 والسلف
 الفوائد المعلقة (٥٬٥٢٥٬٢١٥) (٥٬٤٩٠٬٢٩٢)
 صافي القروض  والسلف  ٢٬٦١٦٬٠٤٠ ٢,٦٤٣,٢٥٣

 

حسب القطاع  االقتصاد� -ب  
 

 تجارة الجملة  والتجزئة ٩٬٩٠٦٬٤٧٤ ١٠٬٠١٦٬٢٦٢
 البناء  ٤١٧٬٩٨٣ ٤٢٣,٤٧٦
 التعدين والمحاجر ١٨٢٬٧٠٥ ١٧٣٬٤٢١

 الخدمات ١٬٠٩١٬٥٢٥ ١٬٢٣٠٬٣٠١
 القروض ال�خص�ة ٨٢٬٢٢٣ ٩٢٬٧٠٩

 التصن�ع ٦٥٧٬٨٩٩ ٥٧٩٬٤٧٧
 النقل  واالتصاالت ٨٬٢٥١ ١١٬٣٠٠

 المؤسسات المال�ة ٩٩٬٧٨٩ ١٠٢٬٤٠٨
١٢٬٤٤٦٬٨٤٩ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦  

  
حسب  المنطقة  الجغرا��ة -ج  

 داخل دولة اإلمارات العر��ة المتحدة ١٢٬١٤٢٬٢٧٤ ١٢٬٣٣٨٬٥٦٣
 الجمهور�ة اإلسالم�ة اإليران�ة  ٣٠٤٬٥٧٥ ٢٩٢٬٧٩٣

١٢٬٤٤٦٬٨٤٩ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦  

 

 
الحر�ات على الفوائد المعلقة والم�صصات ال�اصة ��فض ال��مة مقابل القروض  والسلف -د  

في ��ف المر�ز المالي صا��ة من الفوائد المعلقة والمخصصات الخاصة �خفض ال��مة  لقد وردت القروض  والسلف -
مقابل القروض  والسلف. ونعرض ��ما يلي الحر�ات على الفوائد المعلقة والمخصصات الخاصة �خفض ال��مة مقابل 

 القروض  والسلف على مدار العام:

 

٢٠٢٠ ٢٠١٩  
الم�صصات 

ال�اصة 
��فض ال��مة 
مقابل القروض 

 و والسلف

الم�صصات  الفوائد المعلقة 
ال�اصة 

��فض ال��مة 
مقابل القروض 

والسلف   

  الفوائد المعلقة 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

درهم إماراتي  
٠٠٠ 

  

٤٬٥٠٦٬٨١١ ٥٬٠٩٤٬٣١٤ ٤٬٢٨٣٬٢٣٣  
٥,٤٩٠٬٢٩٢ 

 الرص�د في بدا�ة العام

 المخصصات المتاحة أثناء العام ٠ ٨١٬٦٥٠ ,٠ ٣٤٣٬٩٨٤
 الفائدة المعلقة أثناء العام ٢٢٤٬٨٢٧ ٠ ٤٥١٬٤٦٩ ٠

 الم�الغ  المصروفة / المستردة أثناء العام (١١٬٣١١) (١٣١٬٤٨٦) (٤,٨٦٤) (٦٨٬٣٨٢)
 الم�الغ الم��و�ة أثناء العام (١٧٨٬٥٩٣) (١٦١٬٣٨١) (٥٠,٦٢٧) (٥٢٬٠٢٤)

 الرص�د في نها�ة العام ٥٬٥٢٥٬٢١٥ ٤٬٣٠٥٬٥٩٤ ٥٬٤٩٠٬٢٩٢ ٤٬٥٠٦٬٨١١
 
يتم تحديد المبلغ اإلجمالي الخاصة �القروض  والسلف للعمالء، �صورة مستقلة، ل�تم تخ��ضها قبل خصم أ� خسارة  -

 مل�ون). ١٢،٣٢١: ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ١٢،٢٤٢لخفض ال��مة تم تحديدها ���ل مستقل وال�الغة 
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١العادلة للضمانات المحتجزة لد� البنك �صورة مستقلة ل�تم خفض ��متها في  تم تحديد ال��مة -

د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي في  ٦،٦٥١مل�ون درهم إماراتي �مقارنة ���متها  التي �انت تبلغ  ٧،٢٧١وال�الغة 
 رهونة.. يتكون الضمان البنكي من النقد واالستثمارات والم�ان العقار�ة الم٢٠١٩

األصول األخر�  -١١  

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 فوائد  الذمم المدينة  ٥٧٬٩٠٥ ٧٥٬٢٧٣
 مصروفات مدفوعة مس�قا ١٬٠٦٨ ٣٬٤٢١

 أصول ضر�ب�ة مرحلة ١٬٣٥٧٬٧١٤ ١٬٢٢٣٬٩٨٤
 ضر��ة ال��مة المضافة  للذمم المدينة ١٬٥٦٢ ٩٣

 أخر�  ٩٬٥٣٧ ٢٨٬٦١٨
١٬٤٢٧٬٧٨٦ ١٬٣٣١٬٢٨٩  

م�روحا من: المخصصات الخاصة �خفض ال��مة لألصول  (٨٬٤٧٩) (٨٬٤٧٩)
 األخر� 

١٬٤١٩٬٣٠٧  ١٬٣٢٣٬٨١٠  

 

 
إ�ضاح:   

 ١٧) الصادر بتار�خ ١٣٧١٢٣٦/٩٩إيران) خ�ا�ا �حمل الرقم التعر�في ( –تسلم البنك من فرعه الرئ�سي (�هران  -
�أن  المقر الرئ�سي للبنك قام بتق��م المبلغ الكافي لألر�اح المستقبل�ة للبنك الخاضعة للضر��ة  والذ� ورد ��ه  ٢٠٢١مارس 

الستخدام الفروق المؤقتة القابلة للخصم  واستنتاج الحد األدنى لل�ك  ��أن األر�اح المستقبل�ة للبنك الخاضعة للضر��ة. 
ناس�ة حول استعادة األصول الضر�ب�ة المرحلة في المد� المن�ور و�ناء عل�ه، فقد  قدم  المقر الرئ�سي للبنك ت�م�نات م

 الخاص بـ ضرائب الدخل. ١٢وفقا للمعاي�ر المحاسب�ة الدول�ة رقم 
 الممتلكات والمن�آت والمعدات -١٢

حق است�دام  اإلجمالي
 األصل

األثاث  الس�ارات
والتر���ات 
والتجه�زات 
والمعدات 
 الم�تب�ة

المبنى 
وتحس�نات 

العقار 
 ,الم�جر

  األرض

 ١٠٠ ٪٣٣ ٪١٠ %- 
٢٥%  

٥ -% ٢٥%  معدل اإلهالك 

 التكلفة      
د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩٬٨٧١ ٧٦٬٢٢٧ ٣٤٬٧٥٧ ٢٬١٧٠ ٠ ١٢٣٬٠٢٥

٢٠١٨ 
 اإلضافات ٠ ٠ ١٬١٧٥ ٠ ٠ ١٬١٧٥
المستهلكات  ٠ ٠ (١٠٣) (١٧٤) ٠ (٢٧٧)  

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩,٨٧١ ٧٦,٢٢٧ ٣٥,٨٢٩ ١,٩٩٦ ٠ ١٢٣,٩٢٣
٢٠١٩ 

 اإلضافات ٠ ٠ ٤٠٥ ٠ ٤٣,٩٢٨  ٤٤٬٣٣٣
المستهلكات  ٠ (٦٩٥) (١٬١٤٦) ٠ ٠ (١٬٨٤١)  

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩٬٨٧١ ٧٥٬٥٣٢ ٣٥٬٠٨٨ ١٬٩٩٦ ٤٣٬٩٢٨ ١٦٦٬٤١٥
٢٠٢٠ 

 اإلهالك التراكمي       
د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٠ ٦١٬٠٦٥ ٣٣٬٤٦٦ ٢١٦٩ ٠ ٩٦٬٧٠٠

٢٠١٨ 
الرسوم عن السنة  ٠ ١٬٩٤٧ ٧١٧ ٠ ٠ ٢٦٦٤  
است�عاد المستهلكات  ٠ ٠ (١٠٣) (١٧٤) ٠ (٢٧٧)  

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٠ ٦٣٬٠١٢ ٣٤٬٠٨٠ ١٩٩٥ ٠ ٩٩٬٠٨٧

 

 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

ودائع العمالء -١٣      
 الحسا�ات الجار�ة ٢٤٧٬١٥٨ ٢٣٠٬٤١٣
 حسا�ات التوف�ر ١٤٣٬٤٣٠ ١٣٦٬٣٤٦

 حسا�ات اإليداع ٢٬٧٥٨٬٠٠٢ ٢٬٦٩٣٬٦٢٠
 الحسا�ات الهام��ة ٢٢٬٥٧٩ ٤٢٬٦٢٧

٣٬١٧١٬١٦٩ ٣٬١٠٣٬٠٠٦  

 
إ�ضاح:   

٢٠١٩ 
الرسوم عن السنة  ٠ ١٬٩٣١ ٧٧١ ٠ ٢٬٩٤٣ ٥٬٦٤٥  

است�عاد المستهلكات   ٠ (٦٥٣) (١٬٠٩٩) ٠ ٠ (١٬٧٥٢)  
د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من   ٦٤٬٢٩٠ ٣٣٬٧٥٢ ١٩٩٥ ٢٩٤٣ ١٠٢٬٩٨٠

٢٠٢٠ 
 ال��مة الدفتر�ة        

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩٬٨٧١ ١١٬٢٤٢ ١٬٣٣٦ ١ ٤٠٬٩٨٥ ٦٣٬٤٥٣
٢٠٢٠ 

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩٬٨٧١ ١٣٬٢١٥ ١٧٤٩ ١ ٠ ٢٤٬٨٣٦
٢٠١٩ 

الهام��ة والودائع ق�د الرهن �ضمان للقروض  والسلف وااللتزامات خارج الم�زان�ة، التي لم يتم  يتم وضع  الحسا�ات -
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي  ٢٧٨وال�الغة  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١تسج�لها في ��ف  المر�ز المالي، اعت�ارا من 

 مل�ون درهم إماراتي). ٣٥٦: 

االلتزامات األخر�  -١٤  

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_________  

 درهم إماراتي

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_________ 

 درهم إماراتي

 

 الفوائد  للذمم الدائنة ٦٩٬٤٣٣ ٧٦٬٦٩١
الخصوم اإل�جار�ة  ٣٩٬٥٧٦ ٠  

 المخصصات الخاصة   تعو�ض نها�ة الخدمة للمو�ف�ن ١٩٬٣٧٧ ١٩٬١٩٥
المالح�ة رقم  المخصصات الخاصة �الضرائب (يرجى الرجوع  الي ٤٬٩١٠ ٣٬٧١٠

٢٠(  
 أخر�  ١٧٬٨٦٥ ٢١٬٥٠٤

١٥١٬١٦١ ١٢١٬١٠٠  

إ�ضاح:   

المعاشات التقاعد�ة والتأم�نات الو�ن�ة لموا�ني دولة اإلمارات العر��ة المتحدة التي �قدمها البنك وفًقا  مساهمة -١ ١
. ينص البنك على م�افأة نها�ة خدمة المو�ف�ن للمو�ف�ن الوافدين وفًقا لقانون العمل ١٩٩٩لعام  ٧للقانون االتحاد� رقم 

 اإلماراتي.

ة للمو�ف�ن هي على النحو التالي:الحر�ة على  تعو�ض نها�ة الخدم -٢  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 

 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي  ٠٠٠�الدرهم اإلماراتي    

 الرص�د في بدا�ة العام ١٩٬١٩٥ ١٩٠٥٨
 رسوم العام ١٬٥٠٦ ١٬٥٥٠

الدفعات خالل العام  (١٬٣٢٤) (١٬٤١٣)  
 الرص�د عند بدا�ة العام ١٩٬٣٧٧ ١٩٬١٩٥

 
 صافي إيرادات الفوائد -١٥

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 

 صافي إيرادات الفوائد على:  

إلى العمالء (تن�و�  القروض  والسلف ٤٨٬٦٥٦ ٣١٬٧٠٤
على فوات�ر التصدير التي تم إعادة 
 تمو�لها وفوات�ر التصدير المخفضة)

سوق المال والمعامالت ب�ن البنوك  ٢٦٬٢٥٥ ٣٠٬٨٨٦  
 أخر�  ٥ ٨

٧٤٬٩١٦ ٦٢٬٥٩٨  

 

مصروفات الفائدة -١٦  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

 

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 مصروفات الفائدة على  
ودائع العمالء - ١٢٨٬٨٧٣ ١٣٢٬٩٩٠  
الودائع المستلمة من المؤسسات المال�ة - ١١٬٦٢٠ ١٥٬٥٣٤  

١٤٠٬٤٩٣ ١٤٨٬٥٢٤  

صافي دخل الرسوم والعموالت   -١٧  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_______ 

٠٠٠اإلماراتي �الدرهم   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 

دخل الرسوم والعموالت  ٢٬٣٤٨ ٣٬٢٨٠  
مصروفات الرسوم والعموالت  )٣٦(  (٨١)  

٢٬٣١٢ ٣٬١٩٩  

  

صافي الدخل / المصروفات األخر�  -١٨  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 

خسائر سعر الصرف للعمالت  ٦٢٨١ ١٠٬٥٢٤
 األجنب�ة
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بنك �شادر�ت �إير�ن
فروع الإمارات العربية املتحدة 

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2020
رسوم بنك�ة  (٤٨) (٣٣)  

دخل أخر�   (٩٬٩٤٨) (٣٬١٧٥)  
(٣٬٧١٨) ٧٬٣١٦  

 
إ�ضاح:   

مل�ون درهم إماراتي مدينة لصالح الحساب، فهي تعتبر خسارة دفتر�ة على الحساب  ١،٦��مل الدخل األخر على   -
 الخاص �أموال الحسا�ات النائمة للعمالء أثناء فترة ما قبل األعوام المذ�ورة من مو�ف البنك. 

المصروفات العامة واإلدار�ة  -١٩  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______  
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠  

 

 تكل�� �اقم العامل�ن والنفقات ذات الصلة ٤١٬٥٥٥ ٤٣٬٣٠٥
(د).  ٧مصروفات  المقر الرئ�سي (يرجى الرجوع إلى المالح�ة  ٥٬٨٦١ ٦٬١٢٠  
الرجوع إلى المالح�ة   إهالك العقار واآلالت والمعدات (يرجى  ٥٬٦٤٥ ٢٦٦٤

)١٢  .(  
 اإل�جار والنفقات ذات الصلة ٢٬١٦٣ ٦٬٣٧٤

 أخر�  ١٠٬٣٧٤ ١٣٬١١٠
٦٥٬٥٩٨ ٧١٬٦٧٣  

الضرائب المفروضة -٢٠  
الدخل الفرد�  الخاضع للضر��ة في اإلمارات عن العام في إمارات  %  من٢٠�خضع البنك لضرائب المفروضة بواقع  -

أبو�بي ودبي وال�ارقة وعجمان. يتم احتساب الدخل الخاضع للضر��ة عقب إجراء تسو�ات ع�نة على صافي األر�اح قبل 
 الضر��ة عن العام وهذا بناًء للتقديرات المثلى لإلدارة.

ائب المفروضة أثناء العام على النحو التالي:كانت الحر�ة على المخصصات الخاصة �الضر   

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠  

 

 الرص�د  في بدا�ة العام ٣٬٧١٠ ٣٬٥٩٥
 رسوم الضر��ة  

العام الحالي - ٤٬٩١٠ ٣٬٧١٠  
العام السابق - ٤٤٬٣١١ ١٥٬٠٦٦  
٥٢٬٩٣١ ٢٢٬٣٧١  

)١٨,٦٦١(  )٤٨,٠٢١(  الضرائب المسددة أثناء العام 
)١٤الرص�د عند نها�ة العام (رجاء الرجوع إلى الملحو�ة رقم  ٤,٩١٠ ٣,٧١٠  

 
التالي:نستعرض العالقة ب�ن النفقات الضر�ب�ة عن العام والخسارة المحاسب�ة قبل فرض الضر��ة عن العام على النحو  -  

حتى٠١/٠١/٢٠١٩   
 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

 

  ٠٠٠�الدرهم اإلماراتي 
 الخسارة المحاسب�ة (٧٥٬٣١٢) (٤٣٧٬٢١٨)

 التسو�ات ألغراض محاسب�ة ٩٩٬٨٦٢ ٤٥٥٬٧٦٨
 األر�اح التي تخضع لضر��ة ٢٤٬٥٥٠ ١٨٬٥٥٠

 
الحال�ة:الضرائب   

حتى ٠١/٠١/٢٠١٩   
 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

  ٠٠٠�الدرهم اإلماراتي 

 

٪ الم��قة٢٠الضر��ة بنس�ة   ٤٬٩١٠ ٣٬٧١٠  

المصروفات الضر�ب�ة المرت��ة �األعوام  ٤٤٬٣١١ ١٥٬٠٦٦
 السا�قة

٤٩٬٢٢١ ١٨٬٧٧٦  

 ضرائب مرحلة (١٣٣٬٧٣٠) (٣٦١٬٢١٧)
 الضرائب عن العام (٨٤٬٥٠٩) (٣٤٢٬٤٤١)

 
االحت�اطي القانوني -٢١  

% من صافي ١٠تحو�ل  ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة رقم ( ٢٣٩تت�لب المادة  
االحت�ا�ي غ�ر قابل للتوز�عهذا  % من رأس المال.٥٠الر�ح �احت�ا�ي خاص حتى �ساو� هذا االحت�ا�ي   

 

النقد والنقد المعادل  -٢٢  
على األرصدة التال�ة بتوار�خ استحقاقات أصل�ة تصل إلى ثالثة أشهر أو أقل:  النقد والنقد المعادلين�و�   -  

 
 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠  

 

مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة النقد واألرصدة البنك�ة لد�   ٩٥٤٬٢٧٠ ٦١٧٬٠٩٦
 المر�ز� 

مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة م�روحا من: الودائع القانون�ة لد�   (٥٦٬٩٨٦) (٧٦٬٦٧٢)
 المر�ز� 

النقد والنقد المعادل  ٨٩٧٬٢٨٤ ٥٤٠٬٤٢٤  
 

ال�صوم وااللتزامات العرض�ة  -٢٣  

 االلتزامات المرت��ة �االئتمان
االئتمان�ة إن الم�الغ التعاقد�ة لخ�ا�ات االعتماد والضمانات تلزم البنك �سداد دفعات ن�ا�ة عن العمالء ��ر� است�فاء  -

العم�ل ل�رو� العقد. تمثل الم�الغ التعاقد�ة مخا�ر االئتمان، على افتراض أن الم�الغ مقدمة �الكامل وأن أ� ضمانات أو 
األوراق المال�ة األخر� ل�س لها ��مة إال أن المبلغ التعاقد� لاللتزامات ال �مثل �الضرورة مت�ل�ات نقد�ة مستقبل�ة ألن 

 العديد من هذه االلتزامات ستنتهي أو تنتهي دون أن يتم تمو�لها

 
نتهائها أو بنودا إللغائها وتت�لب �مثل التزامات القروض االلتزامات التعاقد�ة للقرض. لقد وضعت تلك االلتزامات تار�خ ال

مبلغا من الرسوم. �ما أن تلك االلتزامات قد تنتهي دون سحبها، فإن ال��مة اإلجمال�ة للم�الغ  التعاقد�ة ال تمثل  �الضرورة 
 التدفقات النقد�ة المستقبل�ة.

 وضع البنك االلتزامات المرت��ة �االئتمان على النحو التالي:

الخصوم العرض�ة     
 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

_______ 
  ٠٠٠�الدرهم اإلماراتي 

 الضمانات  ٧٣,٢٠١ ٧٨,٧٥١

 الجدول الزمني للسداد لتلك  الخصوم العرض�ة �ما يلي:  
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

 اإلجمالي

  

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
�عد عام     

 

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

 

ثالثة أشهر لعام    

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_____________ 

 خالل ثالثة أشهر

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠ 

٢٠١٩الضمانات  ٣٦,٤٩٣ ٣١,٠٥٧ ٥,٦٥١ ٧٣,٢٠١  

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

 اإلجمالي

  

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
�عد عام     

 

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

 

ثالثة أشهر لعام    

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_____________ 

 خالل ثالثة أشهر

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 الضمانات ٤٬٧٩٥ ٥٬٩٩٣ ٦٧٬٩٦٣ ٧٨٬٧٥١
 

 

 

إ�ضاح:   
مل�ون  ٢٠والتي تبلغ  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١تم اعتماد الم�الغ المستحقة إال أن التسه�الت غ�ر المستخدمة اعت�اًرا من  -

مل�ون درهم إمارتي). �م�ن إلغاء الجزء غ�ر المستخدم الخاص �التسه�الت  ٤٤: ٢٠١٩د�سمبر  ٣١إماراتي (درهم 
 المعتمدة ���ل أحاد� في أ� وقت من البنك.

. تحل�ل تار�خ االستحقاق ال�اص �األصول  ال�صوم٢٤  

التعاقد�  االستحقاقناء على فترة تم تسج�ل توار�خ االستحقاق الخاصة �األصول والخصوم في ��ف المر�ز المالي ب -
المت���ة في تار�خ التقر�ر مع عدم األخذ في االعت�ار لتوار�خ االستحقاق السار�ة حسب ما هو م�ار إل�ه �النس�ة لتار�خ 

 حجز الودائع الخاصة �البنك واألموال السائلة المتاحة اعت�اًرا من نها�ة العام والتي جاءت على النحو التالي:

 

 
٣١/١٢/٢٠٢٠  

 اإلجمالي 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 
٣١/١٢/٢٠٢٠  

 

 ٥أكثر من 
 أعوام 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

١٢-٢٠٢٠-
٣١ 
٣١/١٢/٢٠٢٠  

  

من عام وحتى 
أعوام ٥  

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
  

 

من ثالثة   
 أشهر لعام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠  
___________ 

 أقل من ثالثة أشهر

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 األصول     

النقد�ة واألرصدة  ٩٥٤٬٢٧٠ ٠ ٠ ٠ ٩٥٤٬٢٧٠
البنك�ة لد� البنك 

المر�ز� لدولة 
اإلمارات العر��ة 

 المتحدة

٠ ٠ ٠ ٥٧٠٬٣٧٧ 
 

المستحق من المقر  ٥٧٠٬٣٧٧
الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
المستحق من  ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ٠ ٠ ٠ ١٬٠٧٢٬٩٢٠

 البنوك األخر� 
فوات�ر التصدير  ٣٬٨٦٥ ٠ ٠ ٠ ٣٬٨٦٥

المخفضة لصالح 
البنوك اإليران�ة 

 �الخارج
القروض والم�الغ  ٢٠٨٬١٩١ ٤٬٨٦٢ ٢٬٤٠٢٬٩٨٧ ٠ ٢٬٦١٦٬٠٤٠

 المدفوعة مقدما

صافي أصول  ٦١٬٥٩٣ ٠ ١٬٣٥٧٬٧١٤ ٠ ١٬٤١٩٬٣٠٧
 أخر� 

 واآلالت الممتلكات ٠ ٠ ٠ ٦٣٬٤٣٥ ٦٣٬٤٣٥
 والمعدات

األصولإجمالي  ٢٬٨٧١٬٢١٦ ٤٬٨٦٢ ٣٬٧٦٠٬٧٠١ ٦٣٬٤٣٥ ٦٬٧٠٠٬٢١٤  
ال�صوم        

المستحق للبنوك  ٨٢٥٬٠١٣ ٩٤٬٨٢٧ ٠ ٠ ٩١٩٬٨٤٠
 األخر� 

 ودائع العمالء ١٬٢٢٦٬٩٦٦ ١٬٧٤٦٬٩٤٩ ١٩٧٬٢٥٤ ٠ ٣٬١٧١٬١٦٩

المستحق للمقر  ٥٨٥٬٣٧٥ ٥٥٬٠٠٢ ٠ ٠ ٦٤٠٬٣٧٧
الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
 خصوم أخر�  ١١٢٬٢٩٩ ٣٬٥٧٢ ١٥٬٦٨٥ ١٩٬٦٠٥ ١٥١٬١٦١

 إجمالي  ال�صوم ٢٬٧٤٩٬٦٥٣ ١٬٩٠٠٬٣٥٠ ٢١٢٬٩٣٩ ١٩٬٦٠٥ ٤٬٨٨٢٬٥٤٧

١٬٨٩٥٬٤٨٨( ٣٬٥٤٧٬٧٦٢ ٤٣٬٨٣٠ ١٬٨١٧٬٦٦٧(  صافي الفرق  ١٢١٬٥٦٣ 

 تم تمث�له من خالل     

 رأس المال المحدد     ٢٬٣٥٠٬٠٠٠
القانوني االحت�ا�ي     ٥٢٢٬٤٧٣  

 الخسائر المتراكمة     (١٬٠٥٤٬٨٠٦)

  صافي حقوق الملك�ة    ١٬٨١٧٬٦٦٧

 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  

 

 ٥أكثر من 
 أعوام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  

 

من عام وحتى 
أعوام ٥  

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  

 

من ثالثة أشهر 
 لعام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_____________ 
 أقل من ثالثة أشهر

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 األصول     

النقد�ة واألرصدة  ٦١٧٬٠٩٦ ٠ ٠ ٠ ٦١٧٬٠٩٦
البنك�ة لد� البنك 

المر�ز� لدولة 
اإلمارات العر��ة 

 المتحدة
المستحق من المقر  ٣١١٬٢٩٥ ١٨٨٬٢٧٠ ٠ ٠ ٤٩٩٬٥٦٥

الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
المستحق من  ١٬١٢٨٬٤٨٩ ٢١٤٬٣١٣ ٠ ٠ ١٬٣٤٢٬٨٠٢

 البنوك األخر� 
فوات�ر التصدير  ١٠٨٬٤٩٣ ٠ ٠ ٠ ١٠٨,٤٩٣

المخفضة لصالح 
البنوك اإليران�ة 

 �الخارج
القروض والم�الغ  ٢٣٠٬٢٢٣ ٥٥٬٧٦٣ ٢٬٣٤٨٬٢٦٧ ٠ ٢٬٦٣٤٬٢٥٣

 المدفوعة مقدما
صافي أصول  ٩٩٬٨٢٦ ٠ ١٬٢٢٣٬٩٨٤ ٠ ١٬٣٢٣٬٨١٠

 أخر� 
-٢٤٬٨٣٦ الممتلكات واآلالت  ٠ ٠ ٠ ٢٤٬٨٣٦ 

 والمعدات
 إجمالي األصول ٢٬٤٩٥٬٤٢٢ ٤٥٨٬٣٤٦ ٣٬٥٧٢٬٢٥١ ٢٤٬٨٣٦ ٥٬٨٨٠٬٨٥٥

ال�صوم        

المستحق للبنوك  ١٬٢٠٠٬٦٧٠ ١٠٧٬٠٧٧ ٠ ٠ ١٬٣٠٧٬٧٤٧
 األخر� 

 ودائع العمالء ١٬١٩٩٬٧٣٢ ١٬٥١٩٬١٥٦ ٣٨٤٬١١٨ ٠ ٣٬١٠٣٬٠٠٦

المستحق للمقر  ١٤٠٬٣٥٣ ٧٠٬١٧٩ ٠ ٠ ٢١٠٬٥٣٢
الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
 خصوم أخر�  ١٢١٬١٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٢١٬١٠٠

 إجمالي  ال�صوم ٢٬٦٦١٬٨٥٥ ١٬٦٩٦٬٤١٢ ٣٨٤٬١١٨ ٠ ٤٬٧٤٢٬٣٨٥

 صافي الفرق  (١٦٦٬٤٣٣) (١٬٢٣٨٬٠٦٦) ٣٬١٨٨٬١٣٣ ٢٤٬٨٣٦ ١٬٨٠٨٬٤٧٠

 تم تمث�له من خالل     

 رأس المال المحدد     ٢٬٣٥٠٬٠٠٠
القانوني االحت�ا�ي     ٥٢١٬٥٥٣  

 الخسائر المتراكمة     (١٬٠٦٣٬٠٨٣)

١٬٨٠٨٬٤٧٠     
 

صافي حقوق 
 الملك�ة  

 

ال��م العادلة ال�اصة �األدوات المال�ة -٢٥  

تمثل ال��مة العادلة المبلغ الذ� �م�ن من خالله ت�ادل أصل أو تسو�ة مديون�ة ب�ن أ�راف جادين من خالل حجم  -
 ال��مة العادلة.المعاملة. تن�أ الفروق �التالي عن ال��مة الدفتر�ة �موجب أسلوب التكلفة التار�خ�ة وتقديرات 

ال تعتبر ال��م العادلة لألصول والمديون�ات المال�ة للبنك مختلفة مادً�ا عن ال��م الدفتر�ة الخاصة بها في نها�ة العام. �ستند 
هذا على االفتراض الذ� تضعه اإلدارة لل��م الدفتر�ة الخاصة �األصول المال�ة والمديون�ات المال�ة السائلة أو المستحقة في 

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

تصن�� األصول والمديون�ات المال�ة ٢٦  

٣١-١٢-٢٠٢٠ 
ال��مة 
 الدفتر�ة

الم�صصات 
ال�اصة 
 �ان�فاض

 ال��مة
(ال�سارة 
االئتمان�ة 
 المتوقعة)

ال��مة  تكلفة اإلهالك
العادلة من 

خالل 
الدخل 

ال�امل 
 األخر

العادلة ال��مة 
من خالل 

ك�ف األر�اح 
 وال�سائر

 

درهم  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي
 إماراتي

  درهم إماراتي

 األصول المال�ة:      

النقد�ة واألصدة البن�ة لد� ال�ك  ٠ ٠ ٩٥٤٬٢٧٠ ٠ ٩٥٤٬٢٧٠
المر�ز� لدلة اإلمارات العر��ة 

 المتحدة
الفرع الرئ�سي وفروعه مستحق من  ٠ ٠ ٥٧٠٬٣٧٧ ٠ ٥٧٠٬٣٧٧

 �الخارج
 مستحق من البنوك األخر�  ٠ ٠ ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ٠ ١٬٠٧٢٬٩٢٠

فوات�ر التصدير المخفضة للبنوك  ٠ ٠ ٣٬٨٦٥ ٠ ٣٬٨٦٥
 اإليران�ة �الخارج

 القروض والم�الغ المدفوعة مقدما ٠ ٠ ٦٬٩٢١٬٦٣٤ (٤٬٣٠٥٬٥٩٤) ٢٬٦١٦٬٠٤٠
 األصول األخر�  ٠ ٠ ٦٧٬٤٤٢ (٨٬٤٧٩) ٥٨٬٩٦٣

 إجمالي األصول المال�ة  ٠ ٠ ٩٬٥٩٠٬٥٠٨ (٤٬٣١٤٬٠٧٣) ٥٬٢٧٦٬٤٣٥
 المديون�ات المال�ة       

 مستحقة لد� بنزك أخر�  ٠ ٠ ٩١٩٬٨٤٠ ٠ ٩١٩٬٨٤٠
 ودائع العمالء ٠ ٠ ٣٬١٧١٬١٦٩ ٠ ٣٬١٧١٬١٦٩

مستحقة للفرع الرئ�سي وفروعه  ٠ ٠ ٦٤٠٬٣٧٧ ٠ ٦٤٠٬٣٧٧
 �الخارج

 مديون�ات أخر�  ٠ ٠ ١٢٦٬٨٧٤ ٠ ١٢٦٬٨٧٤
 إجمالي المديون�ات المال�ة ٠ ٠ ٤٬٨٥٨٬٢٦٠ ٠ ٤٬٨٥٨٬٢٦٠

 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
الم�صصات ال�اصة  ال��مة الدفتر�ة

ال��مة �ان�فاض  
(ال�سارة االئتمان�ة 

 المتوقعة)

التكلفة المطفأة  ال��مة  
العادلة 

من خالل 
قائمة 

ال��مة 
العادلة 

من 
خالل 

 

الدخل 
ال�امل 

 األخر

قائمة 
األر�اح 
وال�سائ

 ر
درهم إماراتي ٠٠٠ درهم إماراتي ٠٠٠   ٠٠٠  ٠٠٠ درهم إماراتي 

درهم 
 إماراتي

٠٠٠ 
درهم 

 إماراتي

 

 األصول المال�ة:     

  ٦١٧٬٠٩٦   ٠ النقد�ة واألرصدة البنك�ة   ٠  ٠  ٦١٧٬٠٩٦ 
لد� البنك المر�ز� لدولة 
 اإلمارات العر��ة المتحدة

٤٩٩٬٥٦٥    ٠   ٤٩٩٬٥٦٥ المستحق من المقر   ٠   ٠  
 الرئ�سي وفروعه �الخارج

١٬٣٤٢٬٨٠٢   ٠  ١٬٣٤٢٬٨٠٢ المستحق من البنوك   ٠  ٠ 
 األخر� 

فوات�ر التصدير   ٠  ٠  ١٠٨٬٤٩٣  ٠  ١٠٨٬٤٩٣
المخفضة للبنوك اإليران�ة 

 �الخارج
٤٬٥٠٦٬٨١١( ٢٬٦٣٤٬٢٥٣( القروض والم�الغ   ٠  ٠  ٧٬١٤١٬٠٦٤ 

 المدفوعة مقدما
 األصول األخر�  ٠  ٠  ١٠٣٬٨٩١  (٨٬٤٧٩)  ٩٥٬٤١٢ 

 إجمالي األصول المال�ة  ٠  ٠  ٩٬٨١٢٬٩١١  (٤٬٥١٥٬٢٩٠) ٥٬٢٩٧٬٦٢١ 

 ال�صوم المال�ة     

المستحق لد� بنوك   ٠  ٠  ١٬٣٠٧٬٧٤٧  ٠ ١٬٣٠٧٬٧٤٧
 أخر� 

 ودائع العمالء ٠  ٠  ٣٬١٠٣٬٠٠٦  ٠ ٣٬١٠٣٬٠٠٦

المستحق للمقر الرئ�سي   ٠  ٠  ٢١٠٬٥٣٢  ٠  ٢١٠٬٥٣٢
 وفروعه �الخارج

 الخصوم األخر�  ٠  ٠  ٩٨٬١٩٥ ٠  ٩٨٬١٩٥ 

 إجمالي ال�صوم المال�ة ٠  ٠  ٤٬٧١٩٬٤٨٠ ٠  ٤٬٧١٩٬٤٨٠
إدارة الم�اطر المال�ة -٢٧  

تحت�ة  قو�ة إلدارة المخا�ر المال�ة وهذا من خالل اعتماده للممارسات المثلى في مجال إدارة   لقد أن�أ البنك  بن�ة -
 المخا�ر من أجل إدارة ومرا��ة المخا�ر الكبر� التال�ة الناش�ة عن عمل�اتهم ال�وم�ة:

 المخا�ر االئتمان�ة -١
 مخا�ر الس�ولة. -٢
 ومخا�ر أسعار العمالت األجنب�ة والمخا�ر السعر�ة).مخا�ر السوق (ت�تمل على مخا�ر سعر لفائدة  -٣
 المخا�ر الت�غ�ل�ة. -٤
يتحمل المدير اإلقل�مي المسؤول�ة الكاملة عن اإلشراف على إ�ار العمل إلدارة المخا�ر الخاصة �البنك. هناك العديد  -

لجان اإلدارة العل�ا  ذات الكفاءة  من الس�اسات واإلجراءات  المقررة والمفصلة في هذا ال�أن جن�ا إلى جنب مع أعمال
 العال�ة لضمان االلتزام �الس�اسات المعتمدة والمرا��ة عن قرب للمخا�ر المختلفة داخل العمل�ات الخاصة �البنك.

تعمل لجنة اإلئتمان ولجنة األصول والخصوم ولجنة االستثمار �موجب تفو�ض المدير اإلقل�مي على وضع حدود  -
 خا�ر برمتها. تعتمد تلك اللجان س�اسات إدارة المخا�ر التا�عة للبنك والتي  �َّورها قسم إدارة المخا�ر.للمخا�ر و�دارة الم

تعد و��فة إدارة المخا�ر مستقلة عن الن�ا� التجار�. فهي مسؤولة عن ت�و�ر االئتمان والسوق وس�اسات المخا�ر  -
لعمل الخاص �إدارة المخا�ر، وهذا للموافقة  على معامالت الت�غ�ل�ة. يتم منح مدير� المخا�ر الصالح�ة، ضمن إ�ار ا

مرا��ة المخا�ر السو��ة والت�غ�ل�ة. تعد وحدة مخا�ر االئتمان  مخا�ر االئتمان. �ذلك �عمل قسم إدارة المخا�ر على
 المخا�ر.الكائنة ضمن قسم إدارة المخا�ر مسؤولة عن ت�و�ر وتحس�ن نماذج المخا�ر المال�ة الخاصة بتصن�� 

تعد إدارة التدق�ق واالمتثال إدارة مستقلة وهي مسؤولة عن مراجعة س�اسات المخا�ر والتعرض  للمخا�ر و�دارة  -
 المخا�ر  ومرا��ة إ�ار العمل.

 ال�ز�نة

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

 
التدق�ق الداخلي ا  

يتم تدق�ق عمل�ات إدارة المخا�ر من خالل البنك ���ل دور� بواس�ة المسؤولون عن التدق�ق الداخلي  والذين �قومون   -
ئج الخاصة ��افة التق��مات مع على فحص �فا�ة اإلجراءات وامتثال البنك لتلك اإلجراءات. يناق� التدق�ق الداخلي النتا

 اإلدارة  و�قدم التقار�ر �النتائج مع رفع التوص�ات إلى المدير اإلقل�مي.

أن�مة ��اس الم�اطر واإل�الغ عنها    

تتم المرا��ة والس��رة على المخا�ر  ���ل أساسي بناء على الحدود التي وضعها البنك. تع�س تلك الحدود إسترات�ج�ة   -
ة السو��ة الخاصة �البنك، �اإلضافة إلى مستو� المخا�ر الذ� �قبله البنك مع التأك�د أ�ضا على الصناعات العمل والب��

المختارة. �اإلضافة إلى هذا، فإن البنك �قوم �مرا��ة و��اس القدرة الكل�ة لتحمل المخا�ر �أكملها والمتعلقة �التعرض 
ا�ر .اإلجمالي للمخا�ر من خالل جم�ع أنواع وأن��ة المخ  

يتم فحص المعلومات المجمعة من �افة األن��ة التجار�ة ومعالجتها من أجل تحل�لها وتعر�� المخا�ر ال��رة والس��رة  -
عل�ها. يتم رفع تلك المعلومات وشرحها إلى المدير اإلقل�مي ولجنة المخا�ر ورئ�س �ل قسم من أقسام األن��ة التجار�ة. 

االئتمان اإلجمال�ة ووضع حدود للتوقعات ونسب الس�ولة والتغ�رات �ملف المخا�ر.  ��تمل التقر�ر على التعرض لمخا�ر
يتم إعداد تقر�ر شهر� مفصل خاصة �مخا�ر الصناعة والعمالء والمخا�ر الجغرا��ة الموجودة. تقوم اإلدارة العل�ا على 

يتسلم المدير اإلقل�مي تقر�ر مخا�ر تق��م مد� مالئمة المخصصات الخاصة �الخسائر االئتمان�ة على أساس ر�ع سنو�. 
ال�امل �ل ثالثة أشهر والذ� يتم وضعه لتزو�ده ��افة المعلومات الضرور�ة لتق��م واستنتاج المخا�ر المرت��ة  االئتمان

 �االئتمان الخاصة �البنك.
من أجل ضمان �أن  يتم على جم�ع المستو�ات داخل البنك، رفع تقار�ر المخا�ر التي تم إعدادها خص�صا وتوز�عها -

 جم�ع أقسام الن�ا� التجار� تتمتع �قدر عال من الوصول إلى المعلومات الضرور�ة والحديثة وال�املة.
يتم تقد�م موجز يومي ورفعه إلى المدير اإلقل�مي وجم�ع أعضاء مجلس إدارة البنك اآلخر�ن ذو� الصلة حول استخدام  -

 ة  هذا �اإلضافة إلى أ� ت�ورات خاصة �المخا�ر األخر�.حدود السوق واالستثمارات الملك�ة والس�ول

 ت���� الم�اطر

�قوم البنك، �جزء من عمل�ة إدارة المخا�ر ��ل، �استخدام الم�تقات واألدوات األخر� إلدارة التعرض للمخا�ر   -
ئتمان�ة والتعرض  الناشئ الناش�ة عن التغ�رات في أسعار الفائدة والعمالت ألجنب�ة ومخا�ر حقوق الملك�ة والمخا�ر اال

 عن المعامالت المتوقعة.
 �قوم البنك �استخدام الضمان البنكي �صورة ن��ة وهذا لتقل�ل المخا�ر االئتمان�ة. -

 تر�ز الم�اطر  ال�ديدة

مجموعة من الن�راء في أن��ة تجار�ة م�ابهة أو أن��ة في ذات الن�اق الجغرافي أو  انخرا�عند  تالتر��زاتن�أ  -
الم�ابهة التي تتسبب في قدرتهم على الوفاء �التزامات تعاقد�ة والتي تتأثر �صورة  االقتصاد�ةم نفس الخصائص لديه

إلى الحساس�ة   تالتر��زام�ابهة �التغ�رات الواقعة على ال�روف االقتصاد�ة أو الس�اس�ة أو ال�روف األخر�. ت��ر تلك 
 ر على صناعة �ع�نها أو ح�ز جغرافي محدد.النسب�ة من أداء البنك تجاه الت�ورات التي تؤث

ال�ديدة للمخا�ر، تتضمن الس�اسات واإلجراءات الخاصة �البنك  إرشادات محددة للتر��ز على  تالتر��زالتجنب  -
 مخا�ر االئتمان و�دارتها وفًقا لذلك. تتر��زاالمحاف�ة على ملف متنوع، �ما تتم الس��رة على 

 إدارة الم�اطر االئتمان�ة

لقد فوَّض المدير اإلقل�مي  مسؤول�ة  إدارة المخا�ر االئتمان�ة إلى لجنة االئتمان  وقسم إدارة المخا�ر االئتمان�ة    -
 وتتضمن مسؤول�اتهم:

ص�اغة الس�اسات االئتمان�ة �الت�اور مع وحدات األن��ة التجار�ة والتي تغ�ي مت�ل�ات الضمان البنكي والتق��م  -أ
المخا�ر و�عداد التقار�ر ورفعها ووضع اإلجراءات المستند�ة والقانون�ة وا �المت�ل�ات القانون�ة االئتماني ودرجات 

 والتن��م�ة.
اإلدار� المسؤول عن اعتماد وتجديد التسه�الت االئتمان�ة وتخص�ص حدود الصالح�ات    لمو�في  لإن�اء اله��  -ب

الكبر� اعتمادها من قبل لجنة التسه�الت االئتمان�ة الكائنة في االئتمان لوحدات األعمال التجار�ة. تت�لب التسه�الت 
 المقر الرئ�سي أو اعتماد مدير التسه�الت االئتمان�ة أو اعتماد لجنة التسه�الت اإلقل�م�ة.

ا�ر جم�ع التعرض لمخ مراجعة وتق��م المخا�ر االئتمان�ة: تقوم إدارة التسه�الت االئتمان�ة وقسم إدارة المخا�ر بتق��م -ج
ائتمان�ة عند تخ�ي الحدود  المع�نة قبل أن تلتزم التسه�الت �العمالء من خالل وحدة األن��ة التجار�ة المعن�ة. تخضع 

 التجديدات والمراجعات الخاصة �التسه�الت لنفس عمل�ة المرجعة.
جغرافي والصناعات  (وهذا الخاصة �التعرض للمسؤول�ة المال�ة من ح�ث الن�راء والح�ز ال تللتر��زايتم وضع حدود  -د

�النس�ة للقروض والم�الغ المدفوعة مقدما إلى العمالء)، من قبل البنك المصدر ومجموعة تصن�� االئتمان والس�ولة 
 السو��ة والبلد (خاص �الضمانات االستثمار�ة).

وفقا لدرجة المخا�رة يتم ت�و�ر والمحاف�ة على درجة مخا�ر البنك من أجل تصن�� التعرض للمسؤول�ة المال�ة  -ه 
ن�ام  استخدامالخاصة �الخسارة المال�ة التي تمت مواجهتها وهذا من أجل تر��ز اإلدارة على المخا�ر المصاح�ة. يتم 

ال��مة مقابل التعرض للمخا�ر االئتمان�ة  انخفاضتصن�� المخا�ر في تحديد ما هي الحالة التي قد تت�لب مخصصات 
تصن�� للمخا�ر في الحصول على موافقة نهائ�ة  من المسؤول التنف�ذ�/ اللجنة، حسب المحددة. تكمن مسؤول�ة وضع 

. �خضع تصن��  المخا�ر للمراجعات الدور�ة من قبل إدارة التسه�الت االئتمان�ة وفروع البنك وقسم إدارة الضرورة
 المخا�ر.

المتفق عل�ها والتي ت�مل تلك الخاصة  مراجعة امتثال وحدات الن�ا� التجار� لحدود التعرض للمخا�ر المال�ة -و 
�الصناعات المختارة ومخا�ر البلد وأنواع المنتج. يتم رفع التقار�ر الدور�ة إلى لجنة التسه�الت االئتمان�ة اإلقل�م�ة حول 

 جودة االئتمان الخاص �الملفات المحل�ة واإلجراءات التصح�ح�ة المناس�ة التي يتم اتخاذها.
إلرشاد والمهارات المتخصصة إلى وحدات الن�ا� التجار� لرفع الممارسات المثلى من خالل الفروع تقد�م الم�ورة وا -ز

 الكائن بها إدارة المخا�ر االئتمان�ة.
تتم مراجعة الس�اسات المرت��ة �االئتمان والموافقة عل�ها من قبل لجنة التسه�الت االئتمان�ة اإلقل�م�ة. تتم الموافقة على  -

الئتمان�ة �صورة مر�ز�ة وفقا لس�اسة االئتمان المنصوص عل�ها في دل�ل الس�اسات االئتمان�ة. �اإلضافة جم�ع الخ�و� ا
إلى هذا، حال �ان ذلك مم�نا، فإنه يتم تأم�ن القروض من خالل أش�ال مقبولة من أش�ال الضمانات البنك�ة تخ��فا من 

 .حدة المخا�ر االئتمان�ة
 المخا�ر من خالل تنو�ع األصول من ح�ث الح�ز الجغرافي والق�اعات الصنا��ة.�قوم البنك الحقا بوضع حدود  -
من قبل  تتم إدارة ومتا�عة جم�ع التسه�الت االئتمان�ة من خالل إدارة التسه�الت االئتمان�ة. يتم إجراء مراجعات دور�ة -

 مو�ف االئتمان وأ�ضا من قبل إدارة التسه�الت االئتمان�ة.
ا�ر المال�ة العابرة للحدود وحدود التعرض للمخا�ر المال�ة الخاصة �المؤسسات المال�ة وهذا �النس�ة يتم اعتماد المخ -

لألموال السو��ة وأن��ة الخز�نة وفقا لإلرشادات التي وضعتها لجنة التسه�الت االئتمان�ة اإلقل�م�ة والتي يتم مراقبتها من 
 قبل قسم إدارة المخا�ر.

سياإلقراض التجار� / الم�س  

جم�ع �ل�ات االئتمان الخاصة �اإلقراض المؤسسي والتجار� للس�اسات االئتمان�ة اإلقل�م�ة للبنك وأ�ضا إلى  تخضع -
 المت�ل�ات التن��م�ة، وفقا لما هو معموال �ه من وقت ألخر.

التفو�ض �التو��ع  تخضع جم�ع الخ�و� االئتمان�ة أو التسه�الت المقدمة من قبل البنك للموافقة المس�قة عمال بن�ام -
 �موجب الصالح�ة الكبر� للجنة التسه�الت االئتمان�ة أو للمدير اإلقل�مي.

لقد وضعت إدارة البنك الحدود للدول  للمخا�ر العابرة للحدود. يتم تحديد الحدود الخاصة بدولة مع�نة بناء على س�اسة  -
لد ما مع تق��م ومرا��ة المخا�ر العابرة للحدود. يتم مراجعة ائتمان�ة مفصلة تحدد التعرض للمخا�ر االئتمان�ة المقبولة لب

تلك الحدود �صورة دور�ة من قبل إدارة المخا�ر االئتمان�ة اإلقل�م�ة التا�عة للبنك وأ�ضا ���ل دور� من قبل لجنة 
 التسه�الت االئتمان�ة.

 إقراض األفراد 

على الموافقة ��قا لبرنامج المنتج والذ� يتم تصم�مه وفقا  يتم األخذ في االعت�ار �ل ت�ب�ق ائتمان التجزئة للحصول -
لإلرشادات المنصوص عل�ها في س�اسة المنتج المعتمدة منقبل لجنة التسه�الت االئتمان�ة اإلقل�م�ة. يتم تفو�ض �افة 

ح�ة المختلفة صالح�ات االعتماد إلى لجنة التسه�الت االئتمان�ة من قبل المدير اإلقل�مي. يتم تخص�ص مستو�ات الصال
لصالح برامج اعتماد المنتجات والتوقعات الخاصة بها والقروض ال�خص�ة وفقا لبرامج المنتج. �حتو� �ل برنامج خاص 

�منتج مع�ن على معاي�ر ائتمان�ة مفصلة ومنها على سب�ل المثال، مضاعفات الرواتب و��ف الحساب البنكي والعمر 
�ل�ات التن��م�ة واالمتثال�ة والمستند�ة وأ�ضا المت�ل�ات الت�غ�ل�ة األخر�.ومحل اإلقامة وما إلى ذلك، و�ذا المت  

 الم�اطر القصو� للتعرض للمس�ول�ة االئتمان�ة دون األخذ في االعت�ار أل�ة ضمانات أو تعز�زات ائتمان�ة أخر� 

ة في ��ف المر�ز المالي يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض للمخا�ر االئتمان�ة الخاصة �الم�ونات الوارد -
والتي تن�و� على الم�تقات. يتم عرض ال��مة الكبر� للحد األقصى للمخا�ر االئتمان�ة قبل إنزال أثر التخ��� وهذا من 

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

الحد األقصى اإلجمالي 
رللتعرض للم�اط  

٣١/١٢/٢٠١٩ 
_______ 

٠٠٠الدرهم اإلماراتي   

الحد األقصى 
اإلجمالي للتعرض 

 للم�اطر
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

_______ 
الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠ 

  مالح�ات

األرصدة لد� البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة  ٦ ٨٩٩,٩٦٦ ٥٦٣٬٢١٤
 المتحدة

(أ) ٧ ٥٧٠٬٣٧٧ ٤٩٩٬٥٦٥ وفروعه �الخارجالمستحق من الفرع الرئ�سي    
(أ) ٨ ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ١٬٣٤٢٬٨٠٢  المستحق من البنوك الخر�  

فوات�ر التصدير المخفضة لصالح البنوك اإليران�ة  ٩ ٣٬٨٦٥ ١٠٨٬٤٩٣
 �الخارج

 القروض والم�الغ المدفوعة مقدما ١٠ ١٢٬٤٤٦٬٨٤٩ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦
١٠٣٬٨٩١ 

١٥٬٢٤٩٬٣٢١ 

٦٧٬٤٤٢ 

١٥٬٠٦١٬٤١٩ 

 أصول أخر�  ١١
 

 
 مديون�ات م�رو�ة ٢٣ ٧٣٬٢٠١ ٧٨٬٧٥١

١٥٬١٣٤٬٦٢٠ ١٥٬٣٢٨٬٠٧٢   

 
 تر��زات الم�اطر على التعرض للحد األقصى للم�اطر االئتمان�ة

تتم إدارة تر�ز المخا�ر من قبل ن��ر العم�ل وهذ من ح�ث الح�ز الجغرافي والق�اع الصناعي. �ذلك، فإنه �م�ن  -
األصول المال�ة للبنك  عقار�ة محتجزة أو تعز�زات ائتمان�ة أخر�، االئتمان�ةتحل�ل، قبل األخذ في االعت�ار أل�ة ضمانات 

 من خالل المنا�ق الجغرا��ة التال�ة

الحد األقصى اإلجمالي للتعرض 
 للم�اطر

٣١/١٢/٢٠١٩ _______  
٠٠٠الدرهم اإلماراتي  

الحد األقصى اإلجمالي للتعرض 
 للم�اطر

٣١/١٢/٢٠٢٠ _______  
٠٠٠الدرهم اإلماراتي  

 المناطق الجغرا��ة

 ال�رق األوس� ١٣٬١٢٢٬٥٤٠ ١٣٬٠٠٦٬٤٨٢
 إيران ١٬٩٣١٬٩٠١ ٢٬٢٢٤٬٩٩٠
المؤسسات الخاصة �التعاون االقتصاد�  ٦٬٩٧٨ ١٧٬٨٤٩

 ودول التنم�ة
١٥٬٠٦١٬٤١٩ ١٥٬٢٤٩٬٣٢١  

 

الحد األقصى اإلجمالي للتعرض 
 للم�اطر

٣١/١٢/٢٠١٩_______  
 

٠٠٠الدرهم اإلماراتي  

اإلجمالي للتعرض الحد األقصى 
 للم�اطر

٣١/١٢/٢٠٢٠_______  
 

٠٠٠الدرهم اإلماراتي  

 الق�اع الصناعي

 تجارة الجملة والتجزئة          ٩٬٩٠٦٬٤٧٤ ١٠٬٠١٨٬٢٦٢
 البناء  ٤١٧٬٩٨٣ ٤٢٣٬٤٧٨
 التعدين والمحاجر ١٨٢٬٧٠٥ ١٧٣٬٤٢١

 الخدمات ١٬٠٩١٬٥٢٥ ١٬٢٣٠٬٣٠١
 القروض ال�خص�ة ٨٢٬٢٢٣ ٩٢٬٧٠٩

 التصن�ع ٦٥٧٬٨٩٩ ٥٧٩٬٤٧٧
 النقل واالتصاالت ٨٬٢٥١ ١١٬٣٠٠

 المؤسسات المال�ة ٢٬٧١٤٬٣٥٩ ٢٬٧٢٠٬٣٧٣
١٥٬٠٦١٬٤١٥ ١٥٬٢٤٩٬٣٢١   

 

البنك عدد من النماذج الكم�ة في العديد من أن��ته المال�ة والتجار�ة من خالل  �ستخدم -إدارة الم�اطر النموذج�ة
االكتتاب على تسه�ل ائتماني إلعداد التقار�ر حول الخسائر االئتمان�ة المتوقعة �موجب المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر 

 .٩المال�ة رقم 
إ�ار عمل نموذج األعمال الذ� �حتو� على س�اسات وممارسات  إلدارة المخا�ر النموذج�ة، قام البنك بت�و�ر وتنف�ذ  -

التنف�ذ والتحقق من الصحة على مستو� البنك. وفًقا إل�ار ، فإن جم�ع نماذج تقدير المخا�ر الم�ورة داخلً�ا أو خارجً�ا 
دور� (داخلً�ا أو  والتي تؤثر ���ل م�اشر على التقار�ر المال�ة ��أن خسائر االنتصاب المتوقعة تت�لب التحقق ���ل

التا�عة لمؤسسة المعاي�ر البر��ان�ة المسؤول�ة عن اإلشراف  ٩خارجً�ا). تتحمل لجنة المعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم 
 الئتمان�ة.ا على تنف�ذ الت�و�ر المتعلق �النموذج وأداء النماذج

عتماد والتحقق وأ�ضا االستخدام المستمر للنماذج. ينص يؤسس إ�ار العمل لمنهج�ة ن�ام�ة إلدارة الت�و�ر والتنف�ذ واال -
ذلك اإل�ار على حو�مة فعالة و���ل إدار� �حتو� على أدوار ومسؤول�ات وس�اسات وضوا�� خاصة �مخا�ر النموذج 

 اإلدار� تم تعر�فها �منتهى الوضوح.  �ذلك، تتم مراجعة إ�ار العمل ���ل دور� لضمان استفائه للمعاير التن��م�ة
والممارسات الدول�ة. تتم الموافقة على إجراء أ� تغ�ر على إ�ار العمل من قبل لجنة االئتمان اإلقل�مي ولجنة س�اسات 

 والتا�عة لمؤسسة المعاي�ر البر��ان�ة.  ٩المخا�ر فور الحصول على توص�ة لجنة المعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم 

 األدوات المال�ة ال�اضعة الن�فاض ال��مة –االئتمان�ة الحد األقصى للتعرض للم�اطر 

�حتو� الجدول التالي على تحل�ل التعرض للمخا�ر االئتمان�ة الخاصة �األدوات المال�ة والتي من أجلها يتم االعتراف  -
د�ة المتوفرة، أدناه �مخصص المخا�ر االئتمان�ة المتوقعة. تمثل ال��مة لدفتر�ة اإلجمال�ة لألصول المال�ة، �استثناء النق

 أ�ًضا الحد األقصى لتعرض البنك للمخا�ر االئتمان�ة �النس�ة لتلك األصول.

 اإلجمالي
 
 
 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٣المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

المتوقعة مد� 
 الح�اة

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شهر

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

د�سمبر  ٣١�ما في  
٢٠٢٠ 

األدوات المال�ة     
المسجلة في الدفاتر 
 وفقا لتكال�� اإلهالك

األرصدة لد� البنك  ٨٩٩,٩٦٦ ٠ ٠ ٨٩٩,٩٦٦
المر�ز� لدولة اإلمارات 

 العر��ة المتحدة
المستحق من الفرع  ٥٥٨٬٤٣٧ ١١٬٩٤٠ ٠ ٥٧٠٬٣٧٧

الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
المستحق من البنوك  ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ٠ ٠ ١٬٠٧٢٬٩٢٠

 الخر� 
فوات�ر التصدير  ٠ ٣٬٨٦٥ ٠ ٣٬٨٦٥

المخفضة لصالح البنوك 
 اإليران�ة �الخارج

القروض والم�الغ  ١٩٩٬٥٦٤ ٥٬٧١٢ ١٢٬٢٤١٬٥٧٣ ١٢٬٤٤٦٬٨٤٩
 المدفوعة مقدما

 أصول أخر�  ٤٣٬٣٤٠ ١٨٬٧١١ ٥٬٣٩١ ٦٧٬٤٤٢
األدوات المال�ة  ٢٬٧٧٤٬٢٢٧ ٤٠٬٢٢٨ ١٢٬٢٤٦٬٩٦٤ ١٥٬٠٦١٬٤١٩

اإلجمال�ة المسجلة في 
الدفاتر وفقا لتكال�� 

 اإلهالك
 اإلجمالي

 
 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٣المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة
 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

المتوقعة مد� 
 الح�اة

 ٠٠٠درهم إماراتي  

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شهر

 ٠٠٠درهم إماراتي 

د�سمبر  ٣١�ما في  
٢٠١٩ 

األدوات المال�ة     
المسجلة في الدفاتر 
 وفقا لتكال�� اإلهالك

األرصدة لد� البنك  ٥٦٣٬٢١٤ ٠ ٠ ٥٦٣٬٢١٤
المر�ز� لدولة اإلمارات 
 العر��ة المتحدة

المستحق من الفرع  ٤٨٧٬٦٢٥ ١١٬٩٤٠ ٠ ٤٩٩٬٥٦٥

الرئ�سي وفروعه 
 �الخارج

المستحق من البنوك  ١٬٣٤٢٬٨٠٢ ٠ ٠ ١٬٣٤٢٬٨٠٢
 األخر� 

فوات�ر التصدير  ٠ ١٠٨٬٤٩٣ ٠ ١٠٨٬٤٩٣
المخفضة لصالح البنوك 
 اإليران�ة �الخارج

القروض والم�الغ  ٣٠٧٬٤٥٤ ٢٬٥٠١ ١٢٬٣٢١٬٤٠١ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦
 مقدماالمدفوعة 

 أصول أخر�  ٨١٬١٩١ ١٧٬٣٠٩ ٥٬٣٩١ ١٠٣٬٨٩١
األدوات المال�ة الكبر�  ٢٬٧٨٢٬٢٨٦ ١٤٠٬٢٤٣ ١٢٬٣٢٦٬٧٩٢ ١٥٬٢٤٩٬٣٢١

المسجلة في الدفاتر 
 وفقا لتكال�� اإلهالك

 

 الحر�ة على التعرض اإلجمالي للمخا�ر على النحو التالي:

 اإلجمالي
 
 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٣المرحلة 
االئتمان�ة ال�سائر 

المتوقعة مد� 
 الح�اة

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

المتوقعة مد� 
 الح�اة

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 شهر ١٢المتوقعة لمدة 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

  

األدوات المال�ة     
المسجلة في 
الدفاتر وفقا 

 لتكال�� اإلهالك

الرص�د اعت�ارا من  ٢٬٤٧٤٬٩٨٤ ٢١٧٬٤٦٣ ١٢٬٧٠٤٬١١٢ ١٥٬٣٩٦٬٥٥٩
 ٢٠١٨د�سمبر  ٣١

تحر�ات أخر�  ٣٠٧٬٣٠٢ )٧٧٬٢٢٠( )٣٧٧٬٣٢٠( )١٤٧٬٢٣٨(
 خالل نفس المرحلة

الرص�د اعت�ارا من  ٢٬٧٨٢٬٢٨٦ ١٤٠٬٢٤٣ ١٢٬٣٢٦٬٧٩٢ ١٥٬٢٤٩٬٣٢١
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

تحر�ات أخر�  )٨٬٠٥٩( )١٠٠٬٠١٥( )٧٩٬٨٢٨( )١٨٧٬٩٠٢(
 خالل نفس المرحلة

الرص�د اعت�ارا من  ٢٬٧٧٤٬٢٢٧ ٤٠٬٢٢٨ ١٢٬٢٤٦٬٩٦٤ ١٥٬٠٦١٬٤١٩
د�سمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
جودة ائتمان     

 األصول المال�ة
٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/١٢/٢٠١٩  

القروض والم�الغ 
 المدفوعة مقدما

 ٠٠٠درهم إماراتي 

األصول المال�ة 
 األخر� 

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

والم�الغ القروض 
 المدفوعة مقدما

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 األصول المال�ة األخر� 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 

 دون الم��ار�  ٠ ١,٨٥٢,٣٠٠ ٠ ٢٬٧٢٠٬٢٠٦
 م��وك ��ه ٠ ١٬٥٤٠٬٣٠٢ ٠ ٢٬٢٨٦٬٥٦٧
 خسارة ٥٬٣٩١ ٨٬٨٤٨٬٩٧١ ٥٬٣٩١ ٧٬٣١٤٬٦٢٨

 ٣المرحلة  ٥٬٣٩١ ١٢٬٢٤١٬٥٧٣ ٥٬٣٩١ ١٢٬٣٢١٬٤٠١
 ٢المرحلة  ٣٤٬٥١٦ ٥٬٧١٢ ١٣٧٬٧٤٢ ٢٬٥٠١

 ١المرحلة  ٢,٥٧٤,٦٦٣ ١٩٩٬٥٦٤ ٢٬٤٧٤٬٨٣٢ ٣٠٧٬٤٥٤
 ال��مة الدفتر�ة ٢٬٦١٤٬٥٧٠ ١٢٬٤٤٦٬٨٤٩ ٢٬٦١٧٬٩٦٥ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦

هذه هي س�اسة البنك للمحاف�ة على تصن�فات د��قة حول المخا�ر األخ�رة من خالل محف�ة االئتمان. تعمل هذه 
الس�اسة على تسه�ل إدارة المخا�رة الموجودة وعقد مقارنة حول التعرض لمخا�ر ائتمان�ة من خالل �افة خ�و� األن��ة 

تصن�� مدعوما �مجموعة متنوعة من التحال�ل المال�ة �اإلضافة إلى التجار�ة والمنا�ق الجغرا��ة والمنتجات. �عد ن�ام ال
 المعلومات السو��ة التي تمت معالجتها وهذا لتقد�م المدخالت الرئ�س�ة ل��اس المخا�ر الن��رة.

الخاصة �استثمار وتمو�ل األصول وفقا لتصن�� األصول المال�ة  ٢يرجى اال�الع على التحل�ل الزمني للمرحلة رقم  -
 لى النحو التالي:ع
 

 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 أشهر ٣أكثر من 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٣من شهر إلى 
 أشهر

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 شهر 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١اعت�ارا من 

المستحق من الفرع الرئ�سي وفروعه  ٠ ٠ ١١٬٩٤٠ ١١٬٩٤٠
 �الخارج

المخفضة لصالح فوات�ر التصدير  ٠ ٠ ٣٬٨٦٥ ٣٬٨٦٥
 البنوك اإليران�ة �الخارج

 القروض والم�الغ المدفوعة مقدما ٠ ٥٬٧١٢ ٠ ٥٬٧١٢
 أصول أخر�  ٠ ٠ ١٨٬٧١١ ١٨٬٧١١
٠ ٥٬٧١٢ ٣٤٬٥١٦ ٤٠٬٢٢٨  

 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 أشهر ٣أكثر من 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٣من شهر إلى 
 أشهر

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 شهر 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١اعت�ارا من 

المستحق من الفرع الرئ�سي وفروعه  ٠ ٠ ١١٬٩٤٠ ١١٬٩٤٠
 �الخارج

فوات�ر التصدير المخفضة لصالح  ٠ ٠ ١٠٨٬٤٩٣ ١٠٨٬٤٩٣
 البنوك اإليران�ة �الخارج

 القروض والم�الغ المدفوعة مقدما ٠ ٢٬٥٠١ ٠ ٢٥٠١
 أصول أخر�  ٠ ٠ ١٧٬٣٠٩ ١٧٬٣٠٩

٠ ٢٬٥٠١ ١٣٧٬٧٤٢ ١٤٠٬٢٤٣  
 

 الضمانات والتعز�زات االئتمان�ة األخر� االئتمان�ة

�عتمد مبلغ ونوع الضمان الم�لوب على تق��م المخا�ر االئتمان�ة الخاصة �الن��ر. �حتو� دل�ل االئتمان على إرشادات  -
متعلقة �إم�ان�ة قبول الضمانات البنك�ة وأسس التق��م. أما �النس�ة لألنواع الرئ�س�ة للضمانات البنك�ة التي يتم الحصول 

ي، النقد والسندات والمصروفات الخاصة �الملك�ات العقار�ة والمخزن والذمم التجار�ة عل�ها، من ال�ر�ات أو األفراد، فه
 المدينة والضمانات.

تعمل لجنة االئتمان اإلقل�م�ة على مرا��ة ال��مة السو��ة الخاصة �الضمان البنكي، حال احت�اجه، وهذا وفقا لالتفاق  -
الخاصة �ال��م العادلة إال في حال تق��م القرض أو خفض ��مته ���ل الرئ�سي. بوجه عام، فإنه لم يتم تحديث التقديرات 

 منفرد. يتم حجز الضمانات البنك�ة عادة مقابل الم�الغ التي يتم دفعها مقدما إلى البنوك.
ل هذه هي س�اسة البنك في التخلص من العقارات التي أع�د امتالكها ��ر�قة من�مة. يتم استخدام توز�عات األر�اح لتقل� -

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

 إجراءات مراجعة االئتمان وتصن�� القروض

دات الخاصة تتعهد إدارة المراجعة الداخل�ة التا�عة للبنك �إجراء تق��م مستقل للجودة ���ل دور� هذا �التوافق مع اإلرشا -
�البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة والس�اسات الداخل�ة وهذا من أجل المساعدة في التعر�� المبدئي لالستحقاق 

 وم�اكل األداء المحتملة.
ص يوما أكثر، فإنه يتم تعل�ق الفائدة وال تعد مدينة على الدخل. يتم تخص� ٩٠في حال تأخر سداد ��مة االئتمان عن  -

مخصصات مع�نة النخفاض ال��مة الخاصة �األصول المصنفة بناء على إم�ان�ة االسترداد المحتمل للم�الغ المستحقة 
 وتصن�فات المخا�رة الخاصة �األصول.

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

المقرض بتجم�ع المعلومات المرت��ة �القرض في وقت الت�ب�ق، منها على سب�ل المثال، الوضع المالي ومستو� 
الضمانات البنك�ة ووضع السوق وشر�حة األعمال الخاصة �العمالء وسمعة العمالء واإلدارة المالكة و�دارة الحسا�ات، 

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

 

 المرحلة التصن��
Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+, 

Cc+ 
١المرحلة   

Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc  ٢المرحلة  
Aa-, Ab-, Ac-, Ba-, Bb-, Bc-, Ca-, Cb-, 

Cc- 
٣المرحلة   

 

لقد تم تعر�� التصن�فات المذ�ورة أعاله �مجموعة من الم�ونات الخاصة �التصن�فات الم�تقة من مجموعات متنوعة  -
 مخصصة للمجموعات التال�ة:

 وعةالمجم م�ون التصن�� النطاق
١٠٠ - ٦٥ 
٦٤ - ٣٠ 
–٢٩ - ٠ 

A 
B 
C 

 مخا�ر القدرة

١٠٠ - ٦٥ 
 ٢٩ - ٠–٦٤ - ٣٠ 

a 
b 
c 

 مخا�ر األداء

٢٩ - ٠ 
٢٥٠ - ٦٥ 

- 
+  

 مخا�ر االئتمان

–٦٤ - ٣٠ <-> 
 

 

 ��اس ال�سارة االئتمان�ة المتوقعة

للغا�ة و�ت�لب استخدام النماذج، ذلك �عد التقدير الخاص �التعرض المخا�ر االئتمان�ة ألغراض إدارة المخا�ر معقدا  -
ألن التعرض لتلك المخا�ر يتغ�ر �فعل التغ�رات الواقعة في ال�روف السو��ة والتدفقات النقد�ة المتوقعة ومع مرور الوقت 

 أ�ضا. �ستت�ع تق��م المخا�ر االئتمان�ة لمحف�ة األصول وضع مز�د من التقديرات مرت��ة �ال��م الفرض�ة المتعلقة بنسب
الخسائر ذات الصلة و�ذا العالقات الفرض�ة ب�ن الن�راء. �قوم البنك ���اس المخا�ر االئتمان�ة مستخدما احتمال�ة الخ�أ 
والتعرض المتعثر والخسارة االفتراض�ة، وهوما يت�ا�ه مع المنهج لمستخدم ألغراض ��اس الخسارة االئتمان�ة المتوقعة وفقا 

هـ).٤. للمز�د من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المالح�ة رقم (٩�ة رقم لمعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال  

 ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة

وفقا لتصن��  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١و ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١يلخص الجدول التالي مخصصات انخفاض ال��مة اعت�ارا من  -
 األصول ومراحله.

 

 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مراحل ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة

 اإلجمالي
 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٣المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شهر

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 

      
لد� البنك األرصدة  ٠ ٠ ٠ ٠

المر�ز� لدولة 
اإلمارات العر��ة 

 المتحدة
المستحق من الفرع  ٠ ٠ ٠ ٠

الرئ�سي وفروعه 
 �الخارج

المستحق من البنوك  ٠ ٠ ٠ ٠
 األخر� 

فوات�ر التصدير  ٠ ٠ ٠ ٠
المخفضة لصالح 

البنوك اإليران�ة 
 �الخارج

القروض والم�الغ  ١٦٧٬٠٥١ ٥٢ ٤٬١٣٨٬٤٩١ ٤٬٣٠٥٬٥٩٤
 مقدماالمدفوعة 

 أصول أخر�  ٠ ٠ ٨٬٤٧٩ ٨٬٤٧٩
إجمالي م�صصات  ١٦٧٬٠٥١ ٥٢ ٤٬١٤٦٬٩٧٠ ٤٬٣١٤٬٠٧٣

 ان�فاض ال��مة
 
 
 
 

 اإلجمالي
 
 

 ٣المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١٢المتوقعة لمدة 

  

 
 ٠٠٠درهم إماراتي 

 
 ٠٠٠درهم إماراتي 

 
 ٠٠٠ درهم إماراتي

 شهر
 ٠٠٠درهم إماراتي 

     
األرصدة لد� البنك  ٠ ٠ ٠ ٠

المر�ز� لدولة 
اإلمارات العر��ة 

 المتحدة
المستحق من الفرع  ٠ ٠ ٠ ٠

الرئ�سي وفروعه 
 �الخارج

المستحق من البنوك  ٠ ٠ ٠ ٠
 األخر� 

فوات�ر التصدير  ٠ ٠ ٠ ٠
المخفضة لصالح 

البنوك اإليران�ة 
 �الخارج

القروض والم�الغ  ١٦٦٬٩٨١ ١٢٢ ٤٬٣٣٩٬٧٠٨ ٤٬٥٠٦٬٨١١
 المدفوعة مقدما

 أصول أخر�  ٠ ٠ ٨٬٤٧٩ ٨٬٤٧٩
إجمالي م�صصات  ١٦٦٬٩٨١ ١٢٢ ٤٬٣٤٨٬١٨٧ ٤٬٥١٥٬٢٩٠

 ان�فاض ال��مة
 
 

 حر�ة مخصصات انخفاض ال��مة على النحو التالي: 

 اإلجمالي
 

 ٣المرحلة 
ال�سائر 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١المرحلة 
ال�سائر 

  

 
 

إماراتي درهم 
٠٠٠ 

االئتمان�ة 
المتوقعة مد� 

 الح�اة
درهم إماراتي 

٠٠٠ 

 المتوقعة مد� الح�اة
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

االئتمان�ة 
المتوقعة لمدة 

 شهر ١٢
درهم إماراتي 

٠٠٠ 
األدوات المال�ة المسجلة في الدفاتر 

لتكال�� اإلهالكوفقا   
    

٢٠١٨د�سمبر  ٣١الرص�د في   ٤٬٢٩٢ ٤٬١٢٤٬٦٠٩ ٧٢ ١٦٧٬٣٠١ 
حتى  ١التحول من المرحلة رقم  -

٢المرحلة رقم   
)٠ ٠ ٥٠ )٥٠ 

 ٢٧٥٬٦٠٢ ٢٧٥٬٦٠٢ ٠ ٠ تحر�ات أخر� خالل نفس المرحلة
 ٢٧٥٬٦٠٢ ٢٧٥٬٦٠٢ ٥٠ )٥٠( المصروفات اإلجمال�ة عن العام

 )٥٢٬٠٢٤( )٥٢٬٠٢٤( ٠ ٠ صافي الم�الغ الم��و�ة
٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرص�د في   ٤٬٥١٥٬٢٩٠ ٤٬٣٤٨٬١٨٧ ١٢٢ ١٦٦٬٩٨١ 

حتى  ١التحول من المرحلة رقم  -
٢المرحلة رقم   

٠ ٠ )٧٠( ٧٠ 

 )٤٩٬٨٣٦( )٤٩٬٨٣٦( ٠ ٠ تحر�ات أخر� خالل نفس المرحلة
 )٤٩٬٨٣٦( )٤٩٬٨٣٦( )٧٠( ٧٠ المصروفات اإلجمال�ة عن العام

الم�الغ الم��و�ةصافي   ١٥١٬٣٨١( )١٥١٬٣٨١( ٠ ٠( 
٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرص�د في   ٤٬٣١٤٬٠٧٣ ٤٬١٤٦٬٩٧٠ ٥٢ ١٦٧٬٠٥١ 

 

 الز�ادة الكب�رة في الم�اطر االئتمان�ة

�أخذ البنك في االعت�ار مرور األصل المالي بز�ادة �ب�رة في المخا�ر االئتمان�ة وهذا عند وقوع ز�ادة �ب�رة خالل عام  -
من االحتمال�ة الفرض�ة التي تحدث ب�ن تار�خ التأس�س الخاص بتسه�ل مع�ن والمعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة مع�ن 

 وتار�خ تصور الخسائر االئتمان�ة المتوقعة.
 المعاي�ر الكم�ة

 التال�ة: في حال مر المقرض بز�ادة �ب�رة من خالل االحتمال�ة الفرض�ة التي �م�ن حدوثها من خالل العوامل الكم�ة
 تجاوز موعد االستحقاق. -
 تأكل صافي ال��مة. -
 أن��ة احت�ال�ة. -
 إعادة اله��لة المتعثرة. -
 خرق العهود المال�ة. -
 اض�راب �ارز في العمل�ات. -
 األداء الت�غ�لي. -
 الكفاءة الت�غ�لي. -
 خدمة الدين. -
 تق��م الس�ولة. -
 ���ل رأس المال. -

 المعاي�ر النو��ة:

 حال مر المقرض بز�ادة �ب�رة من خالل االحتمال�ة الفرض�ة التي �م�ن حدوثها من خالل العوامل النو��ة التال�ة:في 
 اإلدارة. -
 الن�رة المستقبل�ة للصناعة. -
 السلوك المالي. -
 استقرار الدخل. -
 مرحلة الدورة الح�ات�ة. -
 معلومات المراجع. -

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ان المنخفض لصالح األدوات المال�ة خالل العام المنصرم في لم �قم البنك �استخدام إعفاء االئتم

 المساند:
يوم عن المدفوعات التعاقد�ة، يتم ت�ب�ق المساند المال�ة و�تم اعت�ار  ٦٠في حال تأخر المقرض عن الدفع  ألكثر من  -

 أن األصل المالي قد مر بز�ادة �ارزة في المخا�ر االئتمان�ة.

 المستقبل�ة المدمجة في نماذج ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة. المعلومات

يتم دمج التق��م الخاص �الز�ادة ال�ارزة في المخا�ر االئتمان�ة وحساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ضمن المعلومات  -
القتصاد الكلي والعوامل المال�ة المستقبل�ة، بوجه خاص، وهذا عند ال��ام بتق��م الخسائر االئتمان�ة المتوقعة و�جراء تحل�ل ا

والمخا�ر المتوقعة والحر�ات التي يتم أخذها في االعت�ار ومنها على سب�ل المثال، احتمال�ة الخ�أ التي يتم التنبؤ بها من 
�روف األحداث الماض�ة والنتائج المستقبل�ة. لقد قام البنك �إجراء التحل�ل التار�خي وتعر�� المتغ�رات  استخدامخالل 

االقتصاد�ة الرئ�س�ة مثل إجمالي نمو إجمالي الناتج القومي وال��الة والتضخم وأسعار البترول وما إلى ذلك والتي تؤثر 
على المخا�ر  االئتمان�ة والخسائر االئتمان�ة المتوقعة الخاصة ��ل محف�ة. ال تتسم المدخالت والنماذج المستخدمة في 

لصفات السو��ة في تار�خ إعداد الك�وفات المال�ة. ولع�س ذلك، فإنه يتم تنف�ذ حساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة �ا
 تسو�ات نو��ة �تسو�ة ن�ام�ة مستخدمة ح�م خب�ر االئتمان على أساس المعلومات المتاحة من مصادر موثوقة.

ة درجة عال�ة من عدم �النس�ة للتوقعات االقتصاد�ة، فإن التوقعات وما شابهها الخاصة بوقوع أحداث إنما هي خاضع -
ال�ق�ن�ة األص�لة، ومن ثم فمن المم�ن أن تكون النتائج الواق��ة مختلفة �صورة �ب�رة على تلك التي تم توقعها. �أخذ البنك 

�ع�ن االعت�ار لتلك التنبؤات التي تمثل التقدير األمثل الخاص بها والخاص �النتائج المم�نة والتي قامت بتق��م النتائج غ�ر 
وافقة وغ�ر المت�ابهة داخل محاف� البنك المختلفة وهذا من أجل إرساء التصورات المختارة والتي تعد ممثال مالئما المت

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

 الم�اطر خارج الم�زان�ة

�النس�ة لمخا�ر الموازنة. �قوم البنك بت�ب�ق نفس س�اسات إدارة المخا�ر الخاصة �مخا�ر خارج الم�زان�ة مثلما تقوم  -
في حال وجود التزامات �إقراض العمالء والن�راء، فإن تلك االلتزامات من شأنها أن تخضع لس�اسات اإلدارة االئتمان�ة 

�النس�ة للقروض والم�الغ المدفوعة مقدما. قد �عتمد الحصول على الضمان البنكي على قوة الن��ر ال�ب�عة الخاصة 
 �المعاملة.

 ��مة االحت�اطي وفًقا لدل�ل البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدةان�فاض 
 ٢٠١٨ابر�ل  ٣٠في  ٩قام البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة �إصدار المعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم   -

 هذا من خالل 
بتنف�ذ التحد�ات المتنوعة والمقتض�ات العمل�ة    ٤٥٨ /٢٠١٨ /CBUAE/ BSD  اإلشعار الذ� �حمل الرقم المرجعي  

 الخاصة �البنوك
 في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة (الدل�ل). ٩التي تتبنى المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 

لدولة الصادر عن البنك المر�ز�  ٢٠١٠/٢٨تأتي التسو�ة ب�ن المخصصات العامة والخاصة وفقا للمن�ور رقم  -
 على النحو التالي: ٩اإلمارات العر��ة المتحدة والمعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 

 ان�فاض ��مة االحت�اطي: عامة

 

 

 

 

 ٠١-٢٠١٩-
٠١ 
 حتى

١٢-٢٠١٩-
٣١ 

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠ 

٠١-٠١-٢٠٢٠  
 حتى

٣١-١٢-٢٠٢٠  
_______ 

�الدرهم اإلماراتي 
٠٠٠  

والصادر عن البنك  ٢٠١٠/٢٨العامة وفقا للمن�ور رقم المخصصات 
 المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة.

٥٦٬٠٩٠ ٥٠٬٥٣٩ 

م�روحة من: مخصصات المرحلة األولى والمرحلة الثان�ة وفقا للمعاي�ر 
 الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة.

١٦٧٬١٠٣ ١٦٧٬١٠٣ 

 ٠ ٠ احت�اطي من�فض ال��مةالم�صصات العامة التي تم تحو�لها إلى  
 

 ان�فاض ��مة االحت�اطي: خاصة

 ٠١-٢٠١٩-
٠١ 
 حتى

١٢-٢٠١٩-
٣١ 

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠ 

٠١-٢٠٢٠-
٠١ 
 حتى

١٢-٢٠٢٠-
٣١ 

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠  
والصادر عن البنك  ٢٠١٠/٢٨المخصصات الخاصة وفقا للمن�ور رقم 

 العر��ة المتحدة.المر�ز� لدولة اإلمارات 
٤٬٣٤٨٬١٨٧ ٤٬١٤٦٬٩٧٠ 

م�روحة من: مخصصات المرحلة األولى والمرحلة الثان�ة وفقا للمعاي�ر 
 الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة.

٤٬٣٤٨٬١٨٧ ٤٬١٤٦٬٩٧٠ 

 ٠ ٠ احت�ا�ي منخفض ال��مة المخصصات الخاصة التي تم تحو�لها إلى
 
المخصصات الواردة في من�ور البنك  ٩الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  في حال تخ�ت المخصصات وفًقا للمعاي�ر -

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

 م�اطر الس�ولة -٢

 زامات المال�ة الخاصة �ه في وقت مع�ن.مخا�ر الس�ولة: هي المخا�ر التي يواجه ف�ها البنك صعو�ة في الوفاء �االلت -

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

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

تعمل الخز�نة على تسلم المعلومات من وحدات األعمال األخر� والمتعلقة �ملف الس�ولة الخاص �األصول المال�ة  -
ذلك والمديون�ات والتفاص�ل الخاصة �التدفقات النقد�ة المتوقعة والناش�ة عن األعمال المستقبل�ة. تقوم الخز�نة �عد 

�االحتفا� �ملف خاص �األصول السائلة قص�رة األجل والتي تتكون بنس�ة �ب�رة من القروض والم�الغ المدفوعة مقدًما إلى 
البنوك والتسه�الت األخر� ب�ن البنوك وهذا لضمان المحاف�ة على س�ولة �ا��ة في البنك ��ل. يتم الوفاء �مت�ل�ات 

ع من خالل القروض قص�رة األجل من الخز�نة لتغ��ة أ� تضار�ات قص�رة الس�ولة الخاصة بوحدات األعمال والفرو 
 األجل و�ذا التمو�ل �و�ل األجل لمواجهة أ� مت�ل�ات س�ولة ���ل�ة.

 لجنة األصول وال�صوم

تتمتع لجنة األصول والخصوم �صالح�ات واسعة ممنوحة من المدير اإلقل�مي إلدارة ���ل األصول والخصوم  -
لتمو�ل الخاصة �البنك. تجتمع لجنة األصول والخصوم �ل ثالثة أشهر أو أكثر، حسب ال�روف، من أجل واسترات�ج�ة ا

مراجعة نسب الس�ولة و���ل األصول والخصوم أسعار الفائدة والتعرض ألسعار الصرف ومت�ل�ات النسب القانون�ة 
السوق المالي. �ذلك، تعمل لجنة األصول والفروق التمو�ل�ة واألوضاع الداخل�ة العامة واالقتصاد الدولي و�روف 

 والخصوم على ص�اغة إرشادات إدارة مخا�ر الس�ولة ألغراض ت�غ�ل البنك على األساس الخاص �مثل هذه المراجعة.

 التعرض لم�اطر الس�ولة

المخولة �إدارة  ُ�عًد ال��اس األبرز والمستخدم من قبل رئ�س إدارة المخا�ر ورئ�س قسم مخا�ر الحسا�ات ورئ�س اإلدارة -
مخا�ر الس�ولة، هو النس�ة الخاصة �صافي أصول الس�ولة إلى ودائع العمالء. ولهذا الغرض، �أخذ في االعت�ار صافي 

أصول الس�ولة وهذا الحتوائها على النقد وما �عادله م�روحا من أ�ة ودائع من البنوك والقروض األخر� واإللتزامات 
�المثل، ولكن ل�س م�ا�قا، فإنه يتم إجراء حسا�ات ل�تم استخدامها في ��اس مد� االمتثال المستحقة خالل ال�هر القادم. و 

من جهة البنك لحدود الس�ولة المرساة من قبل المدير اإلقل�مي. �ذلك، فإنه تتم مرا��ة المؤشرات األخر� عن �ثب ���ل 
ت إلى المصادر الثابتة. عوًضا عن هذا، فإنه تم دور� وهي نس�ة الم�الغ المدفوعة مقدما إلى الودائع ونس�ة المستخدما

 وضع معاي�ر محددة لكل هذه المؤشرات والتي تتم مراجعتها من قبل لجنة األصول والخصوم ���ل دور�.

 ت���� م�اطر الس�ولة
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تعاون بني �لطاقة و�لبنية �لتحتية وعدد من �مل�شارف لت�شهيل متويل قرو�ش ز�يد لالإ�شكان 
•• دبي -وام 

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية اأم�ش اأربع مذكرات تفاهم مع كل من 
م�صرف الإمارات للتنمية وم�صرف الإمارات الإ�صالمي وبنك دبي الإ�صالمي 
وم�صرف عجمان بح�صور معايل �صهيل بن حممد فرج فار�ش املزروعي وزير 
الطاقة والبنية التحتية تهدف مذكرات التفاهم اإىل ت�صهيل عملية متويل 
امل�صكن"  وقيمة  الربنامج  قر�ش  بني  القيمة  " ف��روق  التكميلية  القرو�ش 
للمواطنني امل�صتفيدين من برن��امج ال���صيخ زاي����د لالإ�ص��ك��ان وتعزيز التعاون 
خالل  من  املواطنني  يخدم  مبا  الوطنية  وامل�صارف  والبنوك  ال���وزارة  بني 

ت��وفري اأ�ص��عار ت��ناف���صية للم����صتفيدين من ق����رو�ش الربنامج.
اأ�صعار  على  احل�����ص��ول  امل��واط��ن��ني  على  الت�صهيل  اإىل  امل��ذك��رات  ت��ه��دف  كما 
م�صاكنهم  ا�صتالم  م��ن  بالتايل  متكينهم  و  التكميلية  للقرو�ش  تناف�صية 
ح�صول  التفاقيات  �صملت  حيث  ال�صكنية  الأح��ي��اء  من  امل�صتفيدين  خا�صة 
اأ�صعار الفوائد بالإ�صافة اإىل خف�ش واإلغاء  امل�صتفيدين على تخفي�ش على 

بع�ش الر�صوم الإدارية.
الفندي،  جميلة  املهند�صة  �صعادة  ال��وزارة  جانب  من  التفاهم  مذكرات  وقع 

الرئي�ش  النقبي  اأح��م��د  و���ص��ع��ادة   ل��الإ���ص��ك��ان  زاي���د  ال�صيخ  ب��رن��ام��ج  م��دي��رة 
يف  التنفيذي  الرئي�ش  اأم��ني  و�صالح  للتنمية  الإم���ارات  مل�صرف  التنفيذي 
بنك  ال�صكني يف  التمويل  رئي�ش  �صود  وف��ارون  الإ�صالمي  الإم��ارات  م�صرف 
دبي الإ�صالمي و حممد اأمريي الرئي�ش التنفيذي مل�صرف عجمان وذلك يف 

مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي .
توحيد  اإىل  يهدف  املذكرات  هذه  توقيع  اأن  املزروعي  �صهيل  معايل  واأو�صح 
ال��ربن��ام��ج م��ن خالل  امل��واط��ن��ني امل�صتفيدين م��ن خ��دم��ات  اجل��ه��ود خلدمة 
والبحث يف احللول  الإ�صكان  بتمويل  امل�صرفية اخلا�صة  الت�صهيالت  توفري 

الناجحة التي من �صاأنها تخفيف الأعباء املالية على امل�صتفيدين .
واأ�صاد معاليه بدور امل�صارف الوطنية يف تعزيز ا�صتقرار الأ�صر املواطنة ودعم 
منظومة الرفاهية وجودة احلياة وامل�صاهمة يف تلبية الحتياجات ال�صكنية 
مل�صاكنهم ومتكينهم  امل�صتفيدين  ا�صتالم  وامل�صتقبلية وخف�ش زمن  احلالية 
من ا�صتالمها عن طريق الربامج التمويلية مع القطاع امل�صريف ف�صال عن 
تعزيز دور ال�صراكة مع القطاع اخلا�ش يف حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية 

للوزارة.
تلبية  ت��اأت��ي  اإب��رام��ه��ا  التي مت  التفاهم  م��ذك��رات  اأن  امل��زروع��ي  واأك���د معايل 

يحقق  مب��ا  لهم  امل��الئ��م  امل�صكن  وت��وف��ري  امل��واط��ن��ني  واح��ت��ي��اج��ات  لتطلعات 
را�صخا  يعد نهجا  م��ا   وه��و  الإم���ارات  لأبناء  والرفاهية  الأ���ص��ري  ال�صتقرار 

للقيادة الر�صيدة .
من جانبها قالت املهند�صة جميلة الفندي اإن املواطن حمور التنمية وركيزة 
واإن  الإم���ارات  حكومة  تن�صدها  التي  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف  اأ�صا�صية 
للمواطنني  ع�صري  اإ�صكان  ملفهوم  م�صتقبلية  روؤى  ط��رح  يف  �صباقة  الدولة 
وحتقق  امل�صتقبل  جيل  احتياجات  تلبي  حديثة  م�صاكن  توفري  ت�صتهدف 
ال�صعادة وجودة احلياة، الأمر الذي ي�صاهم يف عبور الدولة ب�صال�صة واقتدار 
يف  الع���املية  وال���ريادة  والتميز  ب���الإجن���ازات  حافلة  مقبلة  ع��ام��ا  خلم�صني 

خم��تلف موؤ�ص��رات التن��اف�ص���ية".
واأ�صارت اإىل اأن توفري بنية حتتية متطورة واإ�صكان حكومي م�صتدام يحقق 
وزارة  اأعمال  اأولوية يف جدول  وي�صكل  وج��ودة حياتهم  للمواطنني  ال�صعادة 
ومبادرات  م�صاريع  خ��الل  من  ذل��ك  انعك�ش  حيث  التحتية  والبنية  الطاقة 
اخلدمات  ذات  املتكاملة  ال�صكنية  املجمعات  واإن�صاء  العامة،  املرافق  حت�صني 
وبنات  لأب���ن���اء  امل�صتقبلية  والح��ت��ي��اج��ات  ال��ت��ط��ل��ع��ات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 

الإمارات.

بدوره ذكر اأحمد حممد النقبي اأن م�صرف الإمارات للتنمية ملتزم بتحقيق 
على  وم�صاعدتهم  للمواطنني  م��الئ��م  �صكن  ت��وف��ري  اىل  ال�صاعية  اأه��داف��ه 
�صراء  من  لتمكينهم  متويلية   برامج  توفري  خ��الل  من  م�صكنهم   امتالك 

منزل اأو بناء امل�صكن اخلا�ش بهم.
" الإم��ارات الإ�صالمي" على توجيه جهوده  اأم��ني اإىل حر�ش  و نوه �صالح 
�صعادته مبوا�صلة  الإم��ارات معربا عن  الإرتقاء بجودة حياة مواطني  نحو 
التحتية  الطاقة والبنية  زايد لالإ�صكان ووزارة  ال�صيخ  ال�صراكة مع برنامج 
املنازل ملواطني  الرا�صخ بتوفري حلول مبتكرة لتمويل  الإلتزام  تاأكيدا على 

الدولة .
زايد  ال�صيخ  برنامج  امل�صتفيدين من  التطلع لدعم  اإىل  �صود  ف��ارون  لفت  و 
لالإ�صكان وتزويدهم بحلول التمويل ال�صكني املالئمة واملتوافقة مع ال�صريعة 

الإ�صالمية واملخ�ص�صة لتنا�صب احتياجاتهم الفردية.
اإىل  اأن هذا التفاق الإ�صرتاتيجي يهدف  اأمريي  اأو�صح حممد  من ناحيته 
ت�صهيل وت�صريع طرق تقدمي التمويل ال�صكني للمواطنني الإماراتيني مبا 
يحقق اأهداف الدولة بتاأمني العي�ش الكرمي لهم ولعائالتهم و مبا ي�صمن 

لهم اأ�صلوب احلياة الأمثل .

�ل�شارقة  بكهرباء  �لد�ئم  �لتو�شيل  طلبات  % يف  و58  �ملخططات  �عتماد  طلبات  يف  زيادة  باملائة   47
•• ال�شارقة - وام

امل�صرتكة  اخلدمات  اإدارة  ك�صفت 
ب���ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم�����ي�����اه وغ�����از 
اأع��داد طلبات  زي��ادة  ال�صارقة عن 
امل�صاريع  خم���ط���ط���ات  اع����ت����م����اد 
العام  م��ن  الأول  الن�صف  خ���الل 
جتاوزت  بن�صبة   2021 احل��ايل 
الفرتة من  نف�ش  باملائة عن   47
الإدارة  تلقت  حيث  املا�صي  العام 
6964 طلباً لعتماد خمططات 
والغاز  وامل��ي��اه  للكهرباء  امل�صاريع 
الأول  الن�صف  خ���الل  الطبيعي 
 4734 العام احلايل مقابل  من 
طلباً خالل نف�ش الفرتة من العام 
طلباً   3750 تلقت  كما  املا�صي 
للم�صروعات  ال���دائ���م  للتو�صيل 

بن�صبة زيادة جتاوزت 58 باملائة.
طلبات  ع�������دد  اإج������م������ايل  وب�����ل�����غ 
التو�صيل املوؤقت للم�صروعات التي 
201 طلب وتلقت  ا�صتالمها  مت 
بالهيئة  امل�صرتكة  اإدارة اخلدمات 
6791 ا�صتف�صاراً من املتعاملني 
ع�������رب ال�������ربي�������د الإل��������ك��������رتوين 
 msd@sewa .gov .ae
الرقم  على  اآب  الوات�ش  وتطبيق 
الرد  مت   97165026500+
ال�صت�صارات  ع����دد  وب���ل���غ  ع��ل��ي��ه��ا 
ال���ف���ن���ي���ة والإداري������������ة م����ن خالل 

تبداأ  اأن  ق��ب��ل  ا�صت�صرين  م��ب��ادرة 
ا�صت�صارة.  3944

ها�صم  بن  عبيد  مرمي  واأو�صحت 
امل�صرتكة  اخلدمات  اإدارة  مديرة 
طلبات  اأع��������داد  يف  ال�����زي�����ادة  اأن 
والتو�صيل  امل��خ��ط��ط��ات  اإع��ت��م��اد 
الدائم للخدمات تعطي موؤ�صرات 
ايجابية على التطور القت�صادي 
والج��ت��م��اع��ي واحل�����ص��اري الذي 
وجتاوز  ال�����ص��ارق��ة  اإم����ارة  ت�صهده 
الق��ت�����ص��اد م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف من 
"كورونا"  ف��ريو���ش  انت�صار  ازم���ة 
تنفيذ  يف  الهيئة  ا���ص��ت��م��رار  وع��ن 
لتلبية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����ص��روع��ات 
الح���ت���ي���اج���ات وامل���ت���ط���ل���ب���ات من 
والغاز  وامل��ي��اه  الكهرباء  خ��دم��ات 

الطبيعي.

ل��ل��ت��ق��دمي ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ات ك��م��ا مت 
اليكرتوين  ال���ربي���د  ت��خ�����ص��ي�����ش 
 msd@sewa .gov .ae
ل��ل��رد ع��ل��ى اأي����ة ا���ص��ت��ف�����ص��ارات من 

املتعاملني.
اخلدمات  اإدارة  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
على  ب��ا���ص��ت��م��رار  تعمل  امل�����ص��رتك��ة 
اأكرث من  التوا�صل والتن�صيق مع 
ال�صت�صارات  مكاتب  م��ن   250
وتفعيل  وامل���ق���اول���ني  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة 
لتطوير  الإ�صرتاتيجية  ال�صراكة 
املعامالت  واإجن�������از  الج���������راءات 
الوقت  وت���وف���ري  وك����ف����اءة  ب���دق���ة 

واجلهد على املتعاملني.

التو�صيل  طلبات  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الدائم خلدمات الكهرباء ارتفعت 
العام  م��ن  الأول  الن�صف  خ���الل 
عن  ب��امل��ائ��ة   58 بن�صبة  احل����ايل 
املا�صي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ش 
وط����ل����ب����ات ال���ت���و����ص���ي���ل ال����دائ����م 
 66 بن�صبة  زادت  امل��ي��اه  خل��دم��ات 
الدائم  التو�صيل  وطلبات  باملائة 
 47 بن�صبة  زادت  ال��غ��از  خل��دم��ات 

باملائة.
اخل����دم����ات  اإدارة  اأن  واأك�����������دت 
امل�����ص��رتك��ة م�����ص��ت��م��رة يف درا����ص���ة 
الفنية  ال����ص���رتاط���ات  وحت���دي���ث 
اخلا�صة  الج����������راءات  وت��ي�����ص��ري 

والغاز  وامل��ي��اه  الكهرباء  بطلبات 
وي��ت��م ذل��ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ممثلي 
واملقاولني  ال���ص��ت�����ص��اري��ة  امل��ك��ات��ب 
وامل�صتثمرين.. م�صرية اإىل النتائج 
جهود  حققتها  ال��ت��ي  الي��ج��اب��ي��ة 
اللكرتوين  ال��ت��ح��ول  يف  الإدارة 
على  والتي�صري  لتقدمي خدماتها 
ا�صتقبال  خ���الل  م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الطلبات عرب الربيد اللكرتوين 
msd .e lectronic@

ت���واف���ق���اً   sewa.gov.ae
وتطبيقاً  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  م���ع 
ل��الج��راءات الح��رتازي��ة وتي�صري 
املطلوبة  وامل�صتندات  الإج����راءات 

�شندوق �لوطن يطلق برنامج موهبتنا 
لالإعد�د للدر��شة يف �خلارج

•• اأبوظبي-وام

التي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���ب���ادرة  الوطن"  "�صندوق  اأط���ل���ق   
اأطلقها جمموعة من رجال الأعمال الإماراتيني لدعم 
"برنامج  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  اأف�صل  م�صتقبل  �صناعة 
" لتوجيه طلبة  اخل��ارج  للدرا�صة يف  موهبتنا لالإعداد 
املنت�صبني  امل��وه��وب��ني  الإم���ارات���ي���ني  ال��ث��ان��وي��ة  امل���دار����ش 
ع�صر  واحل���ادي  العا�صر  ال�صفني  م��ن  موهبتنا  مل��ب��ادرة 
مبا  اجلامعية  تخ�ص�صاتهم  اختيار  على  وم�صاعدتهم 
التقدمي  عملية  خالل  وميولهم  مهاراتهم  مع  يتوافق 

يف اأف�صل اجلامعات على م�صتوى العامل.
 45 اأ���ص��اب��ي��ع مب�صاركة   3 م���دار  ال��ربن��ام��ج على  وي��ق��ام 
5 جم��م��وع��ات رئي�صية  ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��وزع��ني ع��ل��ى 
اديوكي�صن وي�صتمل على دورات  بالتعاون مع كرم�صون 
تدريبية مكثفة بالإ�صافة اإىل عدد من ور�ش العمل التي 
�صيتيح للم�صاركني فر�صة التعرف على املبادئ الأ�صا�صية 
ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا امل�����ص��اه��م��ة يف حت�����ص��ني م�����ص��ت��واه��م يف 
"ال�صات" و ا�صرتاتيجيات  اختبارات القدرات الدرا�صية 
حل الأ�صئلة كما �صيكون باإمكانهم اأي�صاً اكت�صاب مهارات 
والريا�صيات  التحليلية  و  النقدية  وال��ق��راءة  الكتابة 
باقر مدير  وقالت هند طيب  اأخ��رى.  لغوية  وم��ه��ارات 
عام �صندوق الوطن اإن الربنامج يعتمد نهج ال�صتثمار 
مع  متا�صياً  املوهوبني  ق���درات  وب��ن��اء  امل��ه��ارات  �صقل  يف 
توجيهات قيادتنا الر�صيدة بتاأهيل جيل مت�صلح بالعلوم 
واملعارف التي متكنه من امل�صي مب�صرية تقدم وازدهار 

مثالية  فر�صة  للمتفوقني  يقدم  اإذ  امل�صتقبل  يف  دولتنا 
لإثراء خرباتهم الكادميية عرب جمموعة متنوعة من 
الدورات واملحا�صرات واجلل�صات الر�صادية التي �صممت 
على  ق��درت��ه��م  وت��ع��زي��ز  ال�صخ�صية  م��ه��ارات��ه��م  لتنمية 
بطلب  تقدمهم  عند  تناف�صيتهم  تعزز  ذاتية  �صري  بناء 

لاللتحاق يف اأرقى اجلامعات على م�صتوى العامل.
واأ�صافت: ي�صتمل الربنامج الذي ي�صتمر ملدة عام على 
ال��ع��دي��د م��ن الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي حت��اك��ي جت���ارب اأكادميية 
رائ�����دة ت�����ص��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات ال��ت��ي ت��دع��م عملية 
يت�صمن  كما  اجلامعات  من  بعدد  لاللتحاق  تقدمهم 
عدد من اجلل�صات تهدف لتمكينهم من احل�صول على 
اختيار  على  ت�صاعدهم  التي  والتوجيهات  ال�صت�صارات 

تخ�ص�صاتهم مبا يتنا�صب مع طموحاتهم".
"برنامج موهبتنا لالإعداد للدرا�صة يف اخلارج"  ويتيح 
للم�صاركني فيه التفاعل والتوا�صل املبا�صر مع جمموعة 
العامل  اأف�صل اجلامعات حول  اإماراتيني من  خريجني 
والدرا�صي  الكادميي  الر�صاد  جمال  يف  ومتخ�ص�صني 
وجامعة  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ش  معهد  فيها  مبا 
املوؤ�ص�صات  ك��ام��ربي��دج وغ��ريه��ا م��ن  ه��ارف��رد وج��ام��ع��ة 

الكادميية املرموقة على م�صتوى العامل.
ويعد الربنامج جزءا" من مبادرة "موهبتنا" التي تعنى 
باكت�صاف ال�صباب ذوي املوهبة الذهنية العالية يف دولة 
الإمارات ورعاية مواهبهم من خالل جمموعة متنوعة 
اإط���الق  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  املتخ�ص�صة  ال���ربام���ج  م��ن 

اإمكاناتهم وتطوير مهاراتهم.
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بنك �شادر�ت �إير�ن
فروع الإمارات العربية املتحدة 

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2020
ومنها تنو�ع تتولى إدارة الخز�نة والتسو�ق �البنك مسؤول�ة تخ��� مخا�ر الس�ولة من خالل ت�ب�ق استرات�ج�ات الس�ولة  -

المستثمر�ن / المودع�ن والذ� ��تملون على عمالء الجملة وال�ر�ات التجار�ة. عالوة على هذا، يبرم البنك اتفا��ات في 
التعرض لمخا�رات مع البنوك اإليران�ة األخر� ��ًقا إلعادة تمو�ل التسه�الت والمدعومة من قبل البنك المر�ز� اإليراني. 

وضع العالمي وهذا ��ما يتعلق �العقو�ات المفروضة من قبل األمم المتحدة ح�ث قام بوضع يراقب البنك عن �ثب ال
استرات�ج�ات وخ�� استمرار األن��ة التجار�ة والتي لها أن تضمن عدم وجود مخا�ر �النس�ة لألن��ة التجار�ة والس�ولة 

 لد� البنك. تقوم الخز�نة �ذلك �مرا��ة الس�ولة الخاصة �البنك.

 االلتزامات المال�ة من خالل المحاف�ة على مواع�د االستحقاق التعاقد�ةتحل�ل 

يلخص الجدول التالي ملف االستحقاق الخاص �االلتزامات البنك�ة للبنك في نها�ة العام بناء على التزامات السداد  -
. ب�د أن البنك يتوقع عدم التعاقد�ة غ�ر المخفضة. تخضع عمل�ات السداد إلى اإلشعار الذ� تتم معاملته �إشعار فور� 

��ام العديد من العمالء ��لب السداد في أقرب وقت �م�ن أن ��ون م�لو�ا من البنك السداد ��ه . ال �ع�س الجدول التالي 
 التدفقات النقد�ة المتوقعة والم�ار إل�ها من قبل تار�خ اإل�قاء على الودائع.

 تحت الطلب االلتزامات المال�ة

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أشهر ٣من  اقل

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 شهر ١٢ – ٣

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أعوام ٥ – ١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أعوام ٥أكثر من 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 

٠٠٠ 

       ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في 

 ٩١٩٬٨٤٠ ٠ ٠ ١١٢٬٦١٠ ٠ ٨٠٧٬٢٣٠ مستحق لبنوك أخر� 

 ٣٬٢٣٨٬٣٦٥ ٠ ٢٠٣٬٨٦٧ ١٬٧٧٧٬٣١٣ ٦٧٤٬٦٣٢ ٥٨٢٬٥٥٣ ودائع العمالء

 ٦٤٠٬٣٧٧ ٠ ٠ ٧٠٬١٧٠ ١٨٦٬٣٣١ ٣٨٣٬٨٧٦ مستحق للفرع الرئ�سي وفروعه �الخارج

 ١٢٦٬٨٧٤ ١٩٬٦٠٥ ١٥٬٦٨٥ ٣٬٥٧٢ ٧١٤ ٨٧٬٢٩٨ التزامات أخر� 

إجمالي االلتزامات المال�ة غ�ر 

 الم�فضة

٤٬٩٢٥٬٤٥٦ ١٩٬٦٠٥ ٢١٩٬٥٥٢ ١٬٩٦٣٬٦٦٥ ٨٦١,,٦٧٧ ١٬٨٦٠٬٩٥٧ 

 تحت الطلب اإللتزامات المال�ة

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أشهر ٣من  اقل

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 شهر ١٢ – ٣

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أعوام ٥ – ١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أعوام ٥أكثر من 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 

٠٠٠ 

       ٢٠١٩د�سمبر  ٣١في 

 ١٬٣٠٧٬٧٤٧ ٠ ٠ ١٠٧٬٠٧٧ ١٦٣٬٨٢٥ ١٬٠٣٦٬٨٤٥ مستحق لبنوك أخر� 

 ٣٬١٧٦٬٤٢٢ ٠ ١٦٢و٣٩٥ ١٬٥٥٠٬٩٨١ ٦٨٤٬٧٦٢ ٥٤٥٬٥١٧ ودائع العمالء

 ٢١٠٬٥٣٢ ٠ ٠ ٧٠٬١٧٩ ٨٢٬٩٤٦ ٥٧٬٤٠٧ مستحق للفرع الرئ�سي وفروعه �الخارج

 ٩٨٬١٩٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٨٬١٩٥ التزامات أخر� 

إجمالي االلتزامات المال�ة غ�ر 

 المخفضة

٤٬٧٩٢٬٨٩٦ ٠ ٣٩٥٬١٦٢ ١٬٧٢٨٬٢٣٧ ٩٣١٬٥٣٣ ١٬٧٣٧٬٩٦٤ 

 
 إدارة الم�اطر السو��ة -٣

التي تتقلب ف�ها ال��مة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبل�ة الخاصة �األدوات  من المخا�رتعد المخا�ر السو��ة   -
 المال�ة �سبب التغ�رات في المتغ�رات السو��ة مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنب�ة وأسعار حقوق الملك�ة.

عل�ها من قبل اللجنة اإلقل�م�ة. يتم تقس�م حدود تتم إدارة المخا�ر السو��ة من خالل حدود المخا�ر التي تمت الموافقة  -
المخا�ر الكل�ة إلى حدود فر��ة �اإلشارة إلى العوامل المختلفة للمخا�رة والتي تن�و� على سعر الفائدة وأسعار صرف 

قد تم وضع العمالت األجنب�ة وسعر السلعة وسعر السهم. مع األخذ في االعت�ار ال�ب�عة المختلفة للمنتجات الواردة، فإنه 
 الحدود من خالل استخدام مجموعة من تقن�ات ��اس المخا�ر والتي تن�و� على حدود المر�ز وحدود الحساس�ة.

�ستخدم البنك منهج�ات مختلفة لتقدير الخسائر المحتملة التي �م�ن أن تحدث على مخا�ر المر�ز والتي �م�ن األخذ  -
رف العمالت األجنب�ة وأسعار السلعة وأسعار األسهم على مدار فترة بها �سبب الحر�ات على أسعار الفائدة وأسعار ص

 محددة و�مستو� مع�ن من الثقة.

 إدارة م�اطر أسعار الفائدة

تن�أ مخا�ر أسعار الفائدة عن إم�ان�ة حدوث تغ�رات في أسعار الفائدة والتي سوف تؤثر على ال��مة الخاصة �األدوات  -
�ر أسعار الفائدة �نت�جة لعدم التوافق ب�ن الفروق الكائنة في الم�الغ والعملة الخاصة المال�ة. �عد البنك معرًضا لمخا

 �األصول وااللتزامات.
تحمل مع�م األصول وااللتزامات المدرة للفوائد الخاصة �البنك سعر فائدة ثابت ومن ثم، فإن اإلدارة تؤمن �أنه ال توجد  -

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

% سنوً�ا)، وعلى ودائع ٥،٧١: ٢٠١٩% سنو�ا (٥،٨٢يبلغ سعر الفائدة السار�ة على القروض والم�الغ المدفوعة مقدًما  -
 % سنوً�ا).١،٠٣: ٢٠١٩% سنوً�ا (٠،٧٨% سنو�ا) وعلى القروض البنك�ة ٤،٠٣: ٢٠١٩% سنوً�ا (٤،١٣العمالء 

نق�ة من خالل التغ�رات المختلفة التي �انت  ٥٠العام بواقع  في حال �انت أسعار الفائدة أقل مما �انت عل�ه خالل -
مل�ون  ٢١،٥٥والتي قد انخفضت إلى  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١تعد ثابتة. أما �النس�ة لخسائر البنك عن العام المنصرم في 

 مل�ون درهم إماراتي). ٢٢،٦١: ٢٠١٩درهم إماراتي تقر��ا (

 م�اطر العمالت األجنب�ة

ت األجنب�ة في مخا�ر تغ�ر ��مة األدوات المال�ة �فعل التغ�رات في أسعار صرف العمالت تتمثل مخا�ر العمال -
األجنب�ة. لقد قام المدير اإلقل�مي بوضع حدود على المراكز من خالل العمالت والتي تتم مراقبتها ���ل يومي جن�ا إلى 

 المحاف�ة عل�ها ضمن الحدود. جنب مع وضع االسترات�ج�ات المستخدمة أ�ضا في ضمان المراكز التي تمت
يتم تمو�ل أصول البنك بنفس العملة التي تمت بها معاملة الن�ا� التجار� من أجل تقل�ل التعرض لمخا�ر أسعار  -

الصرف. ب�د أن البنك ال �قوم �المحاف�ة على مر�ز الدوالر األم�ر�ي ضمن الحدود المعتمدة من قبل لجنة األصول 
ك �إدارة التعرض ألثار التضارب في أسعار صرف العمالت األجنب�ة السائد على المر�ز المالي وااللتزامات. �قوم البن

والتدفقات النقد�ة. �قوم المدير اإلقل�مي بوضع حدود على مستو� التعرض لمخا�ر العمالت و�جماال على المراكز ال�وم�ة 
قد قام البنك بتسم�ة صافي المخا�ر المسماة في العمالت و�عد منتصف الل�ل والتي تتم مراقبتها يوم�ا. وفي نها�ة العام، ف

 األجنب�ة.

 طو�ل / قص�ر األجل الكلي : صافي إجمالي 
                                                     ٣١-١٢-٢٠٢٠                                                                   

٣١-١٢-٢٠١٩ 

 ٠٠٠درهم إماراتي                                                            ٠٠٠درهم إماراتي 
 ١٬٣١٤٬٠٢٥ ١٬١١٠٬٨٣٩ دوالر ام�ر�ي

 )٢١٥٠( )٤٣٦( ال�ورو
 )٤٨( )٥٠( ين �ا�اني

 ٣٬٩٢٨ ٤٠٦٦ جن�ة إسترل�ني
 )٢٨٬٢٢٩( )٢٧٧٣٨( عمالت أخر� 

 ١٬٢٦٧٬٥٢٦ ١٬٠٨٦٬٦٨١ 

 
التحل�ل الخاص �أثر االنخفاض المم�ن للحر�ة في عملة أجنب�ة محددة مقابل الدرهم اإلماراتي مع و��ما يلي احتساب  -

الوضع في االعت�ار للمتغ�رات األخر� الثابتة على األر�اح والخسائر (�سبب ال��مة العادلة لألصول وااللتزامات النقد�ة 
قص صافي محتمل في ��ف األر�اح والخسائر والدخل ال�امل الحساسة للعملة). تع�س الم�الغ السال�ة في الجدول أدناه ن

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

 طو�ل / قص�ر األجل الكلي:  االجماليصافي 
                                                     ٣١-١٢-٢٠٢٠                                                   

٣١-١٢-٢٠١٩ 

 ٠٠٠درهم إماراتي                                                        ٠٠٠درهم إماراتي 
 ٢١٥ ٤٤ دوالر ام�ر�ي

 ٥ ٥ ال�ورو
 )٣٩٣( )٤٠٧( ين �ا�اني

 ٢٨٢٣ ٢٧٧٤ جن�ة إسترل�ني
 ٢٦٥٠ ٢٤١٦ عمالت أخر� 

و�النس�ة للدرهم اإلماراتي المرت�� حالً�ا �الدوالر األم�ر�ي، فإن األرصدة الموجودة �الدوالر األم�ر�ي ال تعتبر تمث�ال  -
ت في أسعار عمالت الصرف للدوالر لمخا�ر أ�ة عملة. و�ناء عل�ه، فإن الجدول سالف الب�ان ال ��تمل على تأث�ر التغ�را

 األم�ر�ي.

 الم�اطر السعر�ة

تعد المخا�ر السعر�ة هي المخا�ر التي تتضارب ف�ها ال��مة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبل�ة الخاصة �األدوات   -
المال�ة �سبب التغ�رات في المتغ�رات السو��ة (غ�ر تلك التي تن�أ عن مخا�ر سعر الفائدة أو مخا�ر العملة) سواء �انت 

دوات المال�ة المستقلة أو الجهة المصدرة لها أو �فعل العوامل التي تؤثر على �افة تلك المتغ�رات �سبب عامل مرت�� �األ
 األدوات المال�ة الم�ابهة والمتداولة في السوق. 

 الم�اطر الت�غ�ل�ة -٤

ص تعد المخا�ر الت�غ�ل�ة هي المخا�ر الخاصة �الخسارة الناتجة عن العمل�ات الداخل�ة الفاشلة غ�ر الكا��ة أو األشخا -
أو األن�مة أو من خالل األحداث الخارج�ة. يهدف البنك إلى إدارة هذه المخا�ر ��ًقا مع للممارسات المثلى والتي يتم 

 .٣إعدادها وفقا لتنف�ذ معاي�ر �ازل 
�عمل البنك على إدارة المخا�ر الت�غ�ل�ة من خالل تعر�� وتق��م ومرا��ة وض�� وتخ��� المخا�ر ومراجعة المخا�ر  -

�لة في العمل�ات واألن��ة التجار�ة والمنتجات من خالل الت�اورات الداخل�ة. يتم وضع العمل�ات التجار�ة للبنك لمنع األص
غس�ل األموال أو تمو�ل األن��ة اإلرهاب�ة. تتم مراجعة س�اسات م�افحة غس�ل األموال الخاصة �البنك �صورة دورة 

لمحل�ة والممارسات الدول�ة المثلى. و�جزء من استرات�ج�ة إدارة المخا�ر لضمان االمتثال الكامل للمت�ل�ات التن��م�ة ا
الت�غ�ل�ة، فقد قام البنك �االمتثال �اإلشعارات والتعم�مات الصادرة من قبل البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة 

ي قوائم العقو�ات. �قوم البنك �مرا��ة خسائر والمرت��ة �عقو�ات األمم المتحدة والتوقف عن التعامل مع األ�راف الواردة ف
المخا�ر الت�غ�ل�ة ���ل دور� مع رفع تقار�ر إلى نفس اإلدارة العل�ا. عالوة على هذا، �جزء من ب��ة الض�� الداخلي، 
�عمل البنك على المحاف�ة على مستندات �ا��ة إلجراءات الض�� الخاص �العمل�ات التجار�ة. ��دد البنك أ�ضا على 

 لحاجة إلى الفصل المالئم للواج�ات والصالح�ات المستقلة في �افة األن��ة التجار�ة.ا
تم وضع خ�ة استمرار الن�ا� التجار� لدعم العمل�ات الت�غ�ل�ة في حاالت الكوارث، وتمت المحاف�ة على التسه�الت  -

بتدب�ر الغ�اء التأم�ني لتقل�ل الخسائر المحتملة الكا��ة البديلة و�عداد تدر��ات ر�ع سنو�ة. �اإلضافة إلى هذا، �قوم البنك 
 المتعلقة �المخا�ر الت�غ�ل�ة.

 إدارة رأس المال -٢٨
 رأس المال التن��مي

�حدد البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة و�راقب المت�ل�ات الرأسمال�ة والخاصة �البنوك والفروع الخاصة  -
 لة اإلمارات العر��ة المتحدة.�البنوك األجنب�ة العاملة في دو 

 نس�ة رأس المال – ٣�ازل 

والصادرة عن البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة.  ٣�حتسب البنك نس�ة �فا�ة رأس المال  وفق توج�هات �ازل 
 ٢٠١٧بدأ من د�سمبر المرت�� �مت�لب رفع التقر�ر األول الذ� ي ٢٠١٧فبراير  ١و�بدأ سر�ان تلك  التوج�هات اعت�اًرا من 

 ١وحتى تار�خه. و�موجب تلك اللوائح، فإنه يتم رصد المت�ل�ات الدن�ا لرأس المال على ثالث مستو�ات، وهي المرحلة 
يتم تحل�ل رأس المال التن��مي الخاص �البنك من خالل مراحل  -و�جمالي رأس المال.  ١حقوق الملك�ة العاد�ة، المرحلة 

 مختلفة:
مال الخاص �المرحلة األولي حقوق الملك�ة العاد�ة  والتي تن�و� على األسهم العاد�ة الصادرة عن البنك أوًال:  رأس ال

ف�ة حقوق الملك�ة العاد�ة واألر�اح المحتجزة واالحت�ا�ي  ١واألسهم الممتازة نت�جة إلصدار األدوات الواردة في المرحلة 
األخر� المفصح عنها وحقوق األقل�ة والتي تعد  واالحت�ا��اتالمتراكم  القانوني واالحت�ا�ي الن�امي والدخل ال�امل األخر

مؤهلة لتضم�نها في رأس المال الخاص �المرحلة األولي حقوق الملك�ة العاد�ة  والمن�م /التسو�ات التن��م�ة التي تن�و� 
 الملك�ة العاد�ة.  على األصول الضر�ب�ة المؤجلة المعمول بها في رأس المال الخاص �المرحلة األولي حقوق 

حقوق  ١وهو رأس المال الخاص �المرحلة  ١ثالًثا: رأس المال الخاص �المرحلة  ١ثانً�ا: رأس المال اإلضافي للمرحلة 
 .١الملك�ة العاد�ة ورأس المال اإلضافي للمرحلة 

ال��مة  النخفاضة والذ� ين�و� على المخصصات العامة (المخصصات المجمع ٢را�ًعا:  رأس المال الخاص �المرحلة 
لرأس  ١% من األصل المرجح لمخا�ر االئتمان) وأدوات الملك�ة الدائمة غ�ر الواردة في المرحلة ١,٢٥والذ� �خضع لحد 

 ، مثال: القروض التا�عة.٢المال واألدوات التي تعد مؤهلة لتضم�نها في المرحلة 

أس المال  المعدل االحت�ا�ي المحاف�ة على ر  احت�ا�يتتجاوز احت�ا�ات رأس المال اإلضافي (
الحد  ٣% عن  �ل احت�ا�ي) والذ� يتم تقد�مه وفقا لتوج�هات �ازل  ٢,٥الحد األقصى حتى  -الدور�ة التقل�ات لمواجهة

، فإنه سوف ��ون من الم�لوب المحاف�ة ٢٠٢٠%.وفي عام ٧حقوق الملك�ة العاد�ة بواقع  ١األقصى لمت�ل�ات المرحلة 
%) من قاعدة رأس المال، و�ذلك ال �سر� ٢,٥: ٢٠١٩% (٢,٥�ة على رأس المال  عند مستو� على احت�ا�ي المحاف

 . ٢٠٢٠الدور�ة وال �عد الحفا� عل�ها م�لوً�ا في عام  التقل�ات المعدل االحت�ا�ي لمواجهة
المرحلة �ما �عد ال��مة الخاصة �التسو�ات التن��م�ة والتي تن�و� على األصول الضر�ب�ة  احتسابو�النس�ة ألغراض  -

 %).١٠٠: ٢٠١٩( ٢٠٢٠% من ال��مة اإلجمال�ة عن العام ١٠٠البنك م�ال�ا بت�ب�ق 
يتم ترج�ح األصول المرجحة للمخا�ر الخاصة �البنك �النس�ة لمخا�ر السوق والمخا�ر الت�غ�ل�ة  واالئتمان�ة ذات  -

ن�ة وداخلها. و�تم تعر�� المخا�ر السو��ة على أنها الصلة. تن�و� المخا�ر االئتمان�ة على �ل من المخا�ر خارج الم�زا
مخا�ر الخسائر الواردة داخل الم�زان�ة أو خارجها والتي تن�أ عن تحر�ات أسعار السوق والتي تن�و� على مخا�ر أسعار 

رات.  الفائدة ومخا�ر أسعار صرف العمالت األجنب�ة ومخا�ر التعرض لحقوق الملك�ة والمخا�ر السل��ة ومخا�ر الخ�ا
أو األشخاص أو  مخا�ر الخسائر الناتجة عن عدم �فا�ة أو ف�ل العمل�ات الداخل�ة وتعرف المخا�ر الت�غ�ل�ة �أنها

األن�مة أو �سبب األحداث الخارج�ة. و�ت�ع البنك منهج ال��اس الم��ار� الخاص �المخا�ر الت�غ�ل�ة والسو��ة واالئتمان�ة 
 وفقا لمت�ل�ات �ازل. 

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

، اصدر البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة تحديث على معاي�ر الكفا�ة الرأسمال�ة ٢٠٢٠وفي نوفمبر  -
) ٢٠٢٠/٤٩٨٠/CBUAE/BSD/Nواإلشعار رقم  ٢٠٢٠والذ� تم ن�ره م��را في أبر�ل  ٢٠٢٠/١٧٣٣(اإلخ�ار رقم 

�موجب اإلخ�ار المنقح، فإنه من المتوقع من البنوك أن تقوم بتنف�ذ المت�ل�ات الخاصة �المعاي�ر الرأسمال�ة �أسلوب 
 .١٩-مرحلي والتي سوف تسمح للبنوك في فهم اللوائح الجديدة دون  المز�د من الم�اق أثناء جائحة �وف�د

% �حد أقصى وحما�ة البنوك المحل�ة الن�ام�ة الهامة ٦٠المحاف�ة على رأس المال  حتى  احت�ا�ي�م�ن للبنوك ز�ادة  -
 % دون نتائج إشرا��ة.١٠٠حتى 

إلى مخصصات الخسائر المتوقعة للمعاي�ر  احتراز� �سمح البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة بت�ب�ق مرشح  -
 ٩إلى تقل�ل تأث�ر أح�ام الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  االحتراز� ح ، و�هدف المرش٩الدول�ة للتقار�ر المال�ة 

 .١٩-على الجهة التن��م�ة / رأس المال في ضوء التقل�ات المتوقع �سبب أزمة �وف�د
 مارس ١٥لقد أعلن البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة مخ�� شامل للدعم االقتصاد� المستهدف في  -

وهو ما �سمح لبنوك اإلمارات العر��ة المتحدة �الوصول إلى تمو�ل بتكلفة صفر وتمر�ر الفائدة من خالل تأج�ل  ٢٠٢٠
الفائدة الرئ�س�ة و / أو تأج�ل الفائدة لعمالئهم.  ومع ذلك، فإنه اعت�اًرا من تار�خ إصدار التقر�ر، لم �ستخدم البنك منحة 

 فر�ة �موجب برنامج مخ�� الدعم االقتصاد� المستهدف.مد تسه�ل التمو�ل ذات التكلفة الص
 على النحو التالي: ٣المر�ز الرأسمالي التن��مي الخاص �البنك في نها�ة العام وفقا ل�ازل  -

 

 ٣١-١٢-٢٠٢٠ 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

٣١-١٢-٢٠١٩ 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

   قاعدة رأس المال
 ٢٬٣٥٠٬٠٠٠ ٢٬٣٥٠٬٠٠٠ رأس المال المحدد

 ٥٢١٬٥٥٣ ٥٢٢٬٤٧٣ االحت�ا�ي القانوني
 )١٬٠٦٣٬٠٨٣( )١٬٠٥٤٬٨٠٦( الخسائر المتراكمة

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

١٬٨٠٨٬٤٧٠ ١٬٨١٧٬٦٦٧ 

 )٣٬٩٨٤٢١٬٢( )١٬٣٥٧٬٧١٤( الخصومات التن��م�ة

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

٥٨٤٬٤٨٦ ٤٥٩٬٩٥٣ 

 ٠ ٠ ١رأس المال اإلضافي في المرحلة  
 ٠ ٠ التسو�ات االنتقال�ة

 ٠ ٠ عقب التسو�ات االنتقال�ة ١إجمالي رأس المال اإلضافي في المرحلة 
 ٥٨٤٬٤٨٦ ٤٥٩٬٩٥٣ ١إجمالي المستو� الرأسمالي 

 ٥٦٬٠٩٠ ٥٠٬٥٣٩ المجمعة على القروض والم�الغ المدفوعة مقدمامخصصات انخفاض ال��مة 
 ٠ ٠ التسو�ات االنتقال�ة

 ٥٦٬٠٩٠ ٥٠٬٥٣٩ االنتقال�ةعقب التسو�ات  ٢المستو� الرأسمالي 
 ٦٤٠٬٥٧٦ ٥١٠٬٤٩٢ إجمالي القاعدة الرأسمال�ة
   األصول المرجحة للم�اطر

 ٤٬٤٨٧٬١٩١ ٤٬٠٤٣٬١٥٥ المخا�ر االئتمان�ة
 ٧٬٥٨٠ ٩٬٠٢٩ المخا�ر السو��ة

 ٢٦٣٬١٤٥ ٠ المخا�ر الت�غ�ل�ة
 ٤٬٧٥٧٬٩١٦ ٤٬٠٥٢٬١٨٤ إجمالي األصول المرجحة للمخا�ر

   
الحد األدنى  نس�ة رأس المال

 المطلوب
الحد األدنى  نسب رأس المال

 المطلوب
 نسب رأس المال

 ١٣,٤٦% ١٠,٥٠% ١٢,٦٠% ١٠,٥٠% اإلجمالي -أ
 ١٢,٢٨% ٨,٥٠% ١١,٣٥% ٨,٥٠% ١نس�ة المستو�  إجمالي -ب
نس�ة رأس المال الخاص  -ج

 حقوق الملك�ة العاد�ة ١�المرحلة 
%١٢,٢٨% ٧% ١١,٣٥% ٧ 

رأس المال الخاص �المرحلة  -د
حقوق الملك�ة العاد�ة لمت�لب  ١

  االحت�ا�ي

%٥,٢٨% ٢,٥٠% ٤,٣٥% ٢,٥٠ 

 
 

 ت�ص�ص رأس المال

رأس المال ب�ن عمل�ات وأن��ة محددة هو إلى حد �ب�ر مدفوع بتحس�ن العائد المتحقق على رأس المال ت�ص�ص �عد  -
المخصص. وتتم عمل�ة تخص�ص رأس المال الموزع على �ل عمل�ة أو ن�ا�، مبدئ�ا، على رأس المال التن��مي. يتم 

عن هؤالء المسؤول�ن عن الت�غ�ل  حسب �صورة مستقلة  ةمحددتنف�ذ عمل�ة توز�ع رأس المال على عمل�ات وأن��ة 
 المخا�ر والتسه�الت االئتمان�ة والتي تخضع لمراجعة لجنة األصول  والخصوم.

على الرغم من أن تع��م العائد على رأس المال المعدل حسب المخا�ر هو األساس الرئ�سي المستخدم في تحديد ����ة  -
توز�ع رأس المال على أن��ة وعمل�ات محددة داخل البنك،  إال أن هذا ل�س األساس الوح�د لصناعة القرار. �ذلك، و�ؤخذ 

ت واألن��ة األخر� ومد� توافر اإلدارة والمصادر األخر� ومد� تناسب في االعت�ار أ�ًضا  أوجه التآزر مع العمل�ا
الن�ا� مع األهداف اإلسترات�ج�ة على المد� ال�ع�د للبنك. تتم مراجعة الس�اسات الخاصة �البنك والمتعلقة �إدارة رأس المال 

 والتوز�ع.

 إعادة تسع�ر األصول والمديون�ات ش�ل  -٢٩

التسع�ر سع�ر األصول والمديون�ات على أساس فترة االستحقاق النهائ�ة أو فائدة فترات إعادة لقد تم تحديد ش�ل إعادة ت -
 تار�خ إعداد التقار�ر، أيهما أقرب. في

 أشهر ٣أقل من  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أشهر إلى عام ٣من 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أكثر من عام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

غ�ر خاضع 
 لفائدة

اراتي درهم إم
٠٠٠ 

 اإلجمالي

 ٠٠٠درهم إماراتي 

      األصول
النقد�ة واألرصدة 
البنك�ة لد� بنك 
اإلمارات العر��ة 
 المتحدة المر�ز� 

٩٥٤٬٢٧٠ ٩٥٤٬٢٧٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٥٧٠٬٣٧٧ ٦٦٬١١١ ٠ ٠ ٥٠٤٬٢٦٦ الم�تبمستحق من 

الرئ�سي وفروعه 
 �الخارج

مستحق من البنوك 
 األخر� 

١٬٠٧٢٩٢٠ ٥٬٤٨٣ ٠ ٠ ١٬٠٦٧٬٤٣٧ 

فوات�ر التصدير 
المخفضة لصالح 

البنوك اإليران�ة 
 �الخارج

٣٨٦٥ ٠ ٠ ٠ ٣٨٦٥ 

القروض والم�الغ 
 المدفوعة مقدما

٢٬٦١٦٬٠٤٠ ٠ ٢٬٤٠٢٬٩٨٦ ٤٨٦٣ ٢٠٨٬١٩١ 

 ١٬٤١٩٬٣٠٧ ١٬٤١٩٬٣٠٧ ٠ ٠ ٠ أصول أخر� 
الممتلكات والمن�آت 

 والمعدات
٦٣٬٤٣٥ ٦٣٬٤٣٥ ٠ ٠ ٠ 

 ٦٬٧٠٠٬٢١٤ ٢٬٥٠٨٬٦٠٦ ٢٬٤٠٢٬٩٨٦ ٤٬٨٦٣ ١٬٧٨٣٬٧٥٩ إجمالي األصول (أ)
ال�صوم        

مستحق للبنوك 
 األخر� 

٩١٩٬٨٤٠ ٨٠٧٬٢٣٠ ٠ ١١٢٬٦١٠ ٠ 

 ٣٬١٧١٬١٦٩ ٥٩٦٬٥٤٨ ١٩٧٬٢٥٤ ١٬٧٤٦٬٩٤٩ ٦٣٠٬٤١٨ ودائع العمالء
مستحق للفرع الرئ�سي 

 وفروعه �الخارج
٦٤٠٬٣٧٧ ٣٨٣٬٨٧٧ ٠ ٧٠١٬١٦٩ ١٨٦٬٣٣١ 

 ١٥١٬١٦١ ١١١٬٥٨٥ ٣٥٬٢٩٠ ٣٬٥٧٢ ٧١٤ خصوم أخر� 
 ٤٬٨٨٢٬٥٧٤ ١٬٨٩٩٬٢٤٠ ٢٣٢٬٥٤٤ ١٬٩٣٣٬٣٠٠ ٨١٧٬٤٦٣ إجمالي ال�صوم (ب)
فروق حساس�ة سعر 

ب)  –الفائدة (أ   
١٬٨١٧٬٦٦٧ ٦٠٩٬٣٦٦ ٢٬١٧٠٬٤٤٢ )١٬٩٢٨٬٤٣٧( ٩٦٦٬٢٩٦ 

      ممثلة من خالل: 

 ٢٬٣٥٠٬٠٠٠     رأس المال المحدد 
 ٥٢٢٬٤٧٣     االحت�ا�ي القانوني 

 )١٬٠٥٤٬٨٠٦(     الخسائر التراكم�ة
إجمالي حقوق 

 المساهم�ن
    ١٬٨١٧٬٦٦٧ 

      

 

 أشهر ٣أقل من  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

أشهر إلى  ٣من 
 عام

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أكثر من عام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

غ�ر خاضع 
 لفائدة

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

      األصول
النقد�ة واألرصدة البنك�ة لد� 
بنك اإلمارات العر��ة المتحدة 

 المر�ز� 

٦١٧٬٠٩٦ ٢٠٧٬٠٩٦ ٠ ٠ ٤١٠٬٠٠٠ 

مستحق من الفرع الرئ�سي 
 وفروعه �الخارج

٤٩٩٬٥٦٥ ٥٥٬١٣٧ ٠ ١٨٨٬٢٧٠ ٢٥٦٬١٥٨ 

 ١٬٣٤٢٬٨٠٢ ٧٬٣٢٣ ٠ ٢١٤٬٣١٣ ١٬١٢١٬١٦٦ مستحق من البنوك األخر� 
التصدير المخفضة فوات�ر 

لصالح البنوك اإليران�ة 
 �الخارج

١٠٨٬٤٩٣ ٠ ٠ ٠ ١٠٨٬٤٩٣ 

القروض  والم�الغ المدفوعة 
 مقدما

٢٬٦٣٤٬٢٥٣ ٠ ٢٬٣٤٨٬٢٦٧ ٥٥٬٧٦٣ ٢٣٠٬٢٢٣ 

 ١٬٣٢٣٬٨١٠ ١٬٣٢٣٬٨١٠ ٠ ٠ ٠ صافي أصول أخر� 

  والمن�آتالممتلكات 
 والمعدات

األصل غ�ر  ٠ ٠ ٠
 واضح

٢٤٬٨٣٦ 

(أ)إجمالي األصول   
 

 

األصل غ�ر  ٢٬٣٤٨٬٢٦٧ ٤٥٨٬٣٤٦ ٢٬١٢٦٬٠٤٠
 واضح

٥٥٠٬٨٥٥ 

 أشهر ٣أقل من  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

أشهر إلى  ٣من 
 عام

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أكثر من عام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

غ�ر خاضع 
 لفائدة

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

ال�صوم        
األخر� مستحق للبنوك   ١٬٣٠٧٬٧٤٧ ١٬٠٣٦٬٨٤٦ ٠ ١٠٧٬٠٧٧ ١٦٣٬٨٢٤ 

 ٣٬١٠٣٬٠٠٦ ٥٦٣٬٩٧٨ ٣٨٤٬١١٨ ١٬٥١٩٬١٥٦ ٦٣٥٬٧٥٤ ودائع العمالء
مستحق للفرع الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
٢١٠٬٥٣٢ ٥٧٬٤٠٧ ٠ ٧٠٬١٧٩ ٨٢٬٩٤٦ 

 ١٢١٬١٠٠ ١٢١٬١٠٠ ٠ ٠ ٠ خصوم أخر� 
 ٤٬٧٤٢٬٣٨٥ ١٬٧٧٩٬٣٣١ ٣٨٤٬١١٨ ١٬٦٩٦٬٤١٢ ٨٨٢٬٥٢٤ إجمالي ال�صوم (ب)

فروق حساس�ة سعر الفائدة 
ب)  –(أ   

١٬٨٠٨٬٤٧٠ )١٦١٬١٢٩( ١٬٩٦٤٬١٤٩ )١٬٢٣٨٬٠٦٦( ١٬٢٤٣٬٥١٦ 

      ممثلة من خالل: 
 ٢٬٣٥٠٬٠٠٠     رأس المال المحدد 

 ٥٢١٬٥٥٣     االحت�ا�ي القانوني 
 )١٬٠٦٣٬٠٨٣(     الخسائر التراكم�ة

 ١٬٨٠٨٬٤٧٠     إجمالي حقوق المساهم�ن

 

 م�تب األصول األجنب�ة والق�ود األخر�  –األمم المتحدة  -٣٠

، دعا مجلس األمن التا�ع لمن�مة األمم المتحدة أعضاءه إلى ٢٠٠٨مارس  ٣الصادر في  ١٨٠٣بناًء على القرار رقم  -
ممارسة حذرة على األن��ة الخاصة �المؤسسات المال�ة داخل المنا�ق التي تقع بها البنوك في جمهور�ة إيران والتي 

 تن�و� على بنك صادرات إيران وفروعه �الخارج.
قد قام مجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة �إصدار قرار �فرض ق�ود على جهات وأفراد إيران�ة مع�ن�ن والتي �انت قد ل -

خضعت لتنف�ذ اإلشعارات المرسلة من البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة. و�متثل البنك إلشعارات البنك 
ن إدارة البنك �ذلك �أنه على الرغم من تلك الق�ود المفروضة، فإن المر�ز� الصادرة في هذا ال�أن ���ل �امل. تؤم

 ، ال تزال مالئمة تماما.٢٠٢٠د�سمبر  ٣١الفرض�ة المستخدمة �استمرار في إعداد الك�وفات المال�ة للعام المنصرم في 
ر قرار �فرض ق�ود على لقد قام م�تب الس��رة على األصول األجنب�ة التا�ع لوزارة الخزانة األمر���ة أ�ضا �إصدا  -

شخص�ات وجهات إيران�ة مع�نة ومنها البنك المذ�ور. تؤمن اإلدارة �أن تلك الق�ود لم تكن تمثل أ� تأث�ر ماد� على مقدرة 
 البنك على االستمرار في أداء مهامه حتى تار�خه.

المملكة المتحدة و�عض البلدان األورو��ة خالل األعوام القل�لة الماض�ة، قامت العديد من الدول ومنها الوال�ات المتحدة و  -
�فرض عقو�ات معززة على البنوك اإليران�ة. واألهم من ذلك، صدور قرار مجلس االتحاد األورو�ي رقم 

٢٠١٢/١٥٢/CFSP  والذ� �فرض ح�ًرا على إمداد خدمات إرسال رسائل مال�ة متخصصة  ٢٠٢٠مارس  ١٥بتار�خ
جم��ة االتصاالت المال�ة العالم�ة ب�ن ل�ة إلى البنوك اإليران�ة. و�نت�جة لهذا، قامت كانت تستخدم في ت�ادل الب�انات الما

 .٢٠١٢مارس  ١٧�عدم التواصل مع بنوك إيران�ة مع�نة وش�بها من ال���ة الدول�ة مع تفع�ل هذا القرار في  البنوك
ات تجار�ة مع أ� من البنوك األورو��ة أو تر� إدارة البنك �أنه ن�ًرا لعدم ��ام البنك �عقد صفقات تجار�ة أو عالق -

األم�ر��ة على مدار فترة زمن�ة �و�لة، وح�ث أنها تتعامل ���ل رئ�سي مع البنوك اإليران�ة والتي لديها تداب�ر االتصاالت  
االت المال�ة جم��ة االتص��ما ب�نها، ومن ثم فإن األن��ة التجار�ة للبنك لم تتأثر �صورة �ب�رة �عدم القدرة على استخدام 

. عالوة على هذا، ورًدا على هذا، قام البنك بتقد�م تداب�ر من أجل ضمان إ�صال رسائل قانون�ة غ�ر العالم�ة ب�ن البنوك
 متق�عة وموثقة واالستمرار في ممارسة أن��ته التجار�ة ومنها تحو�ل األرصدة.

والخاصة �الق�ود الحال�ة والق�ود القادمة والتي قد يتم فرضها  ال تأخذ هذه الك�وفات المال�ة التأث�رات المستقبل�ة المحتملة -
من قبل مجلس األمن التا�ع لمن�مة األم المتحدة وم�تب الس��رة على األصول األجنب�ة التا�ع لوزارة الخزانة األم�ر��ة 

 .االعت�ارو�ذا الق�ود التي قد يتم فرضها من قبل البلدان األخر� �ع�ن 

 الحالي االقتصاد�الم�اطر في إطار التصور  إدارة -٣١
�ـارزة ومسـتمرة فـي التصـاعد بـوت�رة متسـارعة. قـدم  ١٩-لقد �ان من المتوقع أن تكون التدا��ات االقتصاد�ة ألزمـة �وف�ـد -

الم�ـــرعون والح�ومـــات علـــى مســـتو� العـــالم إجـــراءات تحف�ز�ـــة اقتصـــاد�ة ومال�ـــة لتخ��ـــ� أثـــار الجائحـــة. لقـــد أعلـــن البنـــك 
مل�ــار درهـم إمــاراتي  ٢٥٦لمر�ـز� لدولـة اإلمــارات العر��ـة المتحــدة �ـذلك عــن إجـراءات وحـوافز متعــددة �صـل إجمالهــا إلـى ا

 لمساعد البنوك في تد��م الق�اعات االقتصاد�ة واألفراد داخل دولة اإلمارات العر��ة المتحدة المتضررة من األزمة الراهنة.

 على البنك ١٩-تأث�ر أزمة �وف�د

، اسـتمر البنـك فـي مرا��ـة واالسـتجا�ة لجم�ـع المت�ل�ـات التمو�ل�ـة والسـ�ولة مـن خــالل ١٩-اسـتجا�ة منـه ألزمـة �وف�ـد فـي -
خ��ه الخاصة ��وار� الس�ولة واخت�ارات الضغ� التي تع�س التصورات االقتصاد�ة الراهنة. يتع�ن علـى البنـك االسـتمرار 

أس المـال لد�ـه مـن أجـل احتـواء التـأث�ر المحتمـل لالضـ�را�ات الحال�ـة اعت�ـارا في إعادة تق��م قـوة السـ�ولة والتمو�ـل ومر�ـز ر 
 .٢٠٢٠د�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبر  ٣١مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نها�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

علــى المــدخالت والفرضــ�ات الخاصــة �المعــاي�ر لدول�ـــة  ١٩-�قــوم البنــك حال�ــا �مراجعــة التــأث�ر المحتمــل لجائحـــة �وف�ــد -
توقعــة فــي ضــوء المعلومــات المتاحــة. و�جمــاال، فــإن الموقــف مــن و��ــاس الخســائر االئتمان�ــة الم ٩إلعــداد التقــار�ر المال�ــة 

ــأث�رات علــى تقــديرات الخســائر  ١٩-كوف�ــد ال يــزال متصــاعد فــي الوقــت الحــالي وهــو مــا ��ــ�ل تحــد�ا �النســ�ة النع�ــاس الت
ودة �الفعـل والمتعلقـة االئتمان�ة المتوقعة.  و�ناء عل�ه، فإنه يتع�ن على البنك أن �سـتمر فـي متا�عـة العمل�ـات التجار�ـة الموجـ

�إدارة المخا�ر االئتمان�ة وعمل�ة تقدير لنقص ��مة المخصصات الخاصة �القروض والم�الغ المدفوعـة مقـدما إلـى العمـالء. 
عالوة على هذا، فإنه يتع�ن تنف�ذ أ� إعادة تق��م إل�ار العمل والمنهج�ة المصممة والمنفذة من قبل البنك والمتعلقة �النتـائج 

 التوز�عات الخاصة بنموذج نقص ال��مة في نها�ة العام المالي الحالي.ومراحل 

 إدارة الس�ولة

إلى تأثر بنـوك دولـة اإلمـارات العر��ـة المتحـدة فـي مـارس وفـي  ١٩-أد� الضغ� العالمي على األسواق �فعل أزمة �وف�د -
د أد� أ�ضـا االنخفـاض فـي أسـعار البتـرول بدرجة �ب�رة �سبب نقص الس�ولة في أسواق التمو�ل األجنب�ة. ولقـ ٢٠٢٠أبر�ل 

 إلى حالة من عدم ال�ق�ن �النس�ة لتمو�ل ح�ومات دول مجلس التعاون الخل�جي.

لقــد تبنــى البنــك المر�ــز� لدولــة اإلمــارات العر��ــة المتحــدة نهًجــا اســت�ا�ً�ا مــن أجــل ضــمان تــدفق االئتمــان إلــى االقتصــاد،  -
. لقـد أعلـن البنـك المر�ـز� لدولـة اإلمـارات العر��ـة المتحـدة ١٩-�فعل أزمـة �وف�ـدخصوًصا إلى الق�اعات التي تأثرت ��دة 

والذ� �سمح للبنـوك اإلمارات�ـة بتقـد�م التمو�ـل بتكلفـة  ٢٠٢٠مارس  ١٥عن مخ�� شامل للدعم االقتصاد� المستهدف في 
. واعت�ـــارا مـــن تـــار�خ إعـــداد التقر�ـــر صـــفر وتمر�ـــره الفائـــدة م خـــالل المبلـــغ الرئ�ســـي و / أو تأج�ـــل الفوائـــد الخاصـــة �عمالئـــه

الحالي، فإن البنـك لـم ��ـارك فـي برنـامج مخ�ـ� دعـم االقتصـاد المسـتهدف �سـبب العقو�ـات والق�ـود الموجـودة فـي التواصـل 
 والتعامل من خالل تومسون رو�ترز أو سو�فت.

 تحديث على التغ�رات المتوقعة في األسعار المرج��ة -٣٢

أو إصالح معدل الفائدة ب�ن البنوك  الستبدالى معاي�ر أسعار الفائدة الرئ�س�ة عالم�ا وهذا  ُ�جر� إصالح أساسي عل  -
�معدالت بديلة خال�ة من المخا�ر تقر��ا (��ار إل�ها �اسم إصالح معدل الفائدة  ب�ن البنوك). لم يتعرض البنك ���ل 

 االنتقالحالة شديدة من عدم ال�ق�ن ��ـأن الوقت ومناهج  كب�ر إلى معدل الفائدة ب�ن البنوك من خالل أدواته المال�ة. هناك
عبر التخصصات التي �عمل البنك من خاللها. و�توقع البنك أن إصالح معدل الفائدة ب�ن البنوك لن ��ون له مخا�ر 

 إدار�ة وتأث�رات محاسب�ة �ب�رة على خ�و� األن��ة التجار�ة الخاصة �ه.
 صدار ��ف المر�ز الماليأحداث �ارزة وقعت عقب تار�خ إ -٣٣

 لم تقع أ�ة أحاث �ارزة عقب تار�خ إصدار ��ف المر�ز المالي والتي تت�لب اإلفصاح داخل الك�وفات المال�ة. -

 أرقام السنة الماض�ة -٣٤

 .، وهذا حتى تتوافق مع عرض السنة الحال�ةعند الضرورةلقد تم إعادة تجم�ع أرقام السنة الماض�ة أو إعادة ترت�بها،  -

�النس�ة لرأ� اإلدارة، فإن �افة األصول المب�نة في الك�وفات المال�ة موجودة و�م�ن تح��قها وفقا للم�الغ الموضحة  -٣٥
 مقابل �ل منها �ما إنه ال توجد أ�ة التزامات تجاه البنك، �ارئة أو خالفه، لم  ينص عل�ها في الك�وفات المال�ة  أعاله.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

"�صفراء  اأمنية" حملة  "حتقيق  موؤ�ص�صة  اأطلقت 
بهدف  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأمنية" على 
الوعي  ورف���ع  النبيلة  الإن�����ص��ان��ي��ة  ر�صالتها  ن�صر 
اأمنيات  حتقيق  باأهمية  املجتمع  اأف��راد  كافة  بني 
الأطفال الذين ُيعانون من اأمرا�ش ُتهّدد حياتهم. 
وقال هاين الزبيدي، الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
"حتقيق اأمنية": نفتخر ب�صراكتنا ال�صرتاتيجية 
الناجحة مع �صفرائنا لل�صنة الثالثة على التوايل، 
اأفراد  جميع  ُم�صاركة  تعزيز  يف  �صاهمت  وال��ت��ي 
املجتمع يف فعل اخلري، واإدخال ال�صعادة والفرحة 

خطرية  باأمرا�ش  املُ�صابني  الأط��ف��ال  قلوب  على 
عرب حتقيق اأمنياتهم مهما بلغت �صعوبتها.

�صامل  الرئي�صي،  ن��دى  احلملة  ه��ذه  يف  وُي�����ص��ارك 
�صعيد  اإب��راه��ي��م،  وم��ي��ث��اء  ع��ل��ي خ�صيف  احل��ق��ي، 
امل��ع��م��ري ،ع���ب���داهلل ال�����ص��ح��ي م��ن خ���الل ت�صوير 
املوؤ�ص�صة  �صفحات  على  ون�صرها  فيديو  مقاطع 
التوا�صل  م���واق���ع  ع��ل��ى  اخل��ا���ص��ة  و���ص��ف��ح��ات��ه��م 
بالتعريف  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي��ق��وم��ون  الج��ت��م��اع��ي، 
الإن�صانية  اأمنية"  "حتقيق  م��وؤ���ص�����ص��ة  ب��ر���ص��ال��ة 
ال�����ص��ع��ادة على  اإدخ����ال  ال��ه��ام يف  النبيلة، ودوره����ا 
قلوب اأطفال مت�صي حياتهم ببطء و�صط معاناة 

اآلم املر�ش وق�صوة رحلة العالج.

حتقيق �أمنية تطلق حملة �شفر�ء �أمنية لن�شر ر�شالتها �لإن�شانية �لنبيلة 

�خلارجية و�أكادميية �أنور قرقا�ش تطلقان برناجمًا للماج�شتري 
•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل واأكادميية اأنور قرقا�ش الدبلوما�صية 
اأم�ش عن اإطالق اأحدث الربامج الدرا�صية يف الأكادميية والأول من نوعه 
الأعمال  يف  الآداب  "ماج�صتري  ا���ص��م  يحمل  وال���ذي  ال��دول��ة  م�صتوى  على 

الإن�صانية والتنموية".
ت�صعة  يف  الدرا�صية  متطلباته  ا�صتكمال  ميكن  ال��ذي  الربنامج  وي�صتهدف 
الدويل  والتنموي  الإن�صاين  العمل  جم��الت  يف  واملهتمني  العاملني  اأ�صهر 
برنامج  اإط��الق  ويعد  اجلن�صيات.   وم��ن خمتلف  فيه  للعمل  الطاحمني  اأو 
املاج�صتري اجلديد اإجنازاً هاماً ي�صاف اإىل �صجل جناحات الأكادميية التي 
الربامج  توفري  اإىل  امل�صتمر  �صعيها  �صمن  وذل��ك   2014 العام  يف  تاأ�ص�صت 
املنا�صب  يف  الرت��ق��اء  م��ن  ال�صباب  لتمكني  امل��وؤث��رة  والتعليمية  التدريبية 
املهارات  لطلبته  يوفر  حيث  واحلكومي  الدبلوما�صي  امل��ج��ال  يف  القيادية 
للعمل يف جمال  وتاأهيلهم  لتنمية مهاراتهم  ال�صرورية  والعملية  النظرية 
امل�صاعدات الإن�صانية والتنموية اخلارجية.  ويعد اإطالق هذا الربنامج ثمرة 
الدولية  والتعاون  اخلارجية  وزارة  من  كل  جمعت  م�صرتكة  مل��ب��ادرة  جن��اح 

واأكادميية اأنور قرقا�ش الدبلوما�صية منذ العام 2018. ويتاألف الربنامج 
والتنمية  وال��ف��ق��ر  الإن�����ص��ان��ي��ة،  الأع���م���ال  ه��ي  رئي�صية  اأرب��ع��ة جم���الت  م��ن 
امل�����ص��ت��دام��ة، وال��ق��ان��ون ال���دويل الإن�����ص��اين، والأع���م���ال الإن�����ص��ان��ي��ة والتنمية 
وال�صيا�صة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة.  وثمن �صعادة �صلطان 
حممد ال�صام�صي م�صاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�صوؤون التنمية 
الدبلوما�صية  قرقا�ش  اأن��ور  اأكادميية  مع  وال�صراكة  البناء  التعاون  الدولية 
حتقيق  يف  امل�صاهمة  يف  الأكادميية  تلعبه  ال��ذي  وامل��ح��وري  املتنامي  وال���دور 
اأهداف �صيا�صة امل�صاعدات اخلارجية الإماراتية من خالل توفري جمموعة 
جمال  يف  املتخ�ص�صني  م��ن  جيل  لإع���داد  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  متميزة 
العمل الن�صاين والتنموي الدويل الذي تزداد حتدياته وتعقيداته يوماً بعد 

يوم.
ولي�ش  ال��ع��امل  دول  لكل  ميتد  بانه  ميتاز  الربنامج  اأن  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 
باإ�صهامات  الرت��ق��اء  الأث���ر يف  ل��ه  �صيكون  م��ا  الإم����ارات  دول��ة  على  مقت�صراً 
دولة  واأن  خا�صة  ال���دويل  والإن�����ص��اين  التنموي  العمل  �صعيد  على  ال��دول��ة 
املا�صية على مكانتها �صمن  الثماين  ال�صنوات  الإم��ارات حافظت على مدار 
لدخلها  قيا�صاً  ال��ع��امل  يف  الر�صمية  الإمن��ائ��ي��ة  للم�صاعدات  املانحني  اأك��رب 

القومي الإجمايل. من جانبه قال �صعادة برناردينو ليون مدير عام اأكادميية 
برنامج  ط��رح  خ��الل  من  تتطلع  الأكادميية  اإن  الدبلوما�صية  قرقا�ش  اأن��ور 
املاج�صتري النظري والعملي اإىل موا�صلة اإعداد اجليل القادم من القادة يف 

جمال الأعمال الإن�صانية.
اأن هذا الربنامج يتوافق ب�صكل مميز مع التطلعات ال�صرتاتيجية  واأو�صح 
الإم���ارات جتاه  دول��ة  و�صيعزز توجهات  ال��دويل  والتعاون  ل��وزارة اخلارجية 
والأمن  ال�صالم  خالل  من  العاملية  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف  امل�صاهمة 
امل�صتقبل  دبلوما�صيي  ق��درات  الربنامج  يعزز  �صعادته:  واأ�صاف  والزده���ار.  
ال�صيا�صة  يف  املتخ�ص�صون  ه��وؤلء  �صيكون  حيث  الإن�صانية  الأعمال  وخ��رباء 
بع�صهم  م��ع  بالتعاون  فعالية  اأك��رث  ب�صكل  العمل  على  ق��ادري��ن  اخل��ارج��ي��ة 
للمجتمعات  اأف�صل  ع��امل  نحو  الإم����ارات  دول��ة  تطلعات  لتحقيق  البع�ش، 
كافة.  من جهته قال الربوف�صيور اإيرك اآلرت عميد اأكادميية اأنور قرقا�ش 
الذين  املهنيني  على  الإم����ارات  دول��ة  يف  متنام  طلب  هناك  الدبلوما�صية: 
يف  وامل�صاهمة  الإن�صانية  الأع��م��ال  جم��ال  يف  قيادية  منا�صب  ت��ويل  ميكنهم 
حتقيق اأهداف ال�صيا�صة اخلارجية للدولة يف هذا امل�صمار. واأ�صاف انه عرب 
من�صة  لت�صبح  الدبلوما�صية  قرقا�ش  اأن��ور  اأكادميية  تنتقل  الربنامج  ه��ذا 

بكفاءات متتاز  الإن�صاين  والعمل  الدولية  العالقات  ترفد قطاعات  جديدة 
للدولة  الريادية  املكانة  على  للحفاظ  الالزمة  والعملية  النظرية  باملعرفة 
من  طلبته  متكني  بهدف  اجل��دي��د  املاج�صتري  برنامج  ت�صميم  ومت  عاملياً. 
التعامل مع التحديات املرتبطة مبجال الأعمال الإن�صانية وفق اأ�ص�ش توفر 
اخلريجون  �صيح�صل  الربنامج  ا�صتكمال  وبعد  الالزمة.   واملعرفة  املهارات 
اإىل فهم  اإ�صافة  العاملية املختلفة  الإن�صانية  على فهم معّمق لأطر الأعمال 
الدرا�صات التنموية والأعمال الإن�صانية يف �صياق العالقات الدولية والقانون 

الدويل والدبلوما�صية واأجندات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
املعرفية الالزمة لي�صبحوا قادة يف  املهارات  كما �صيح�صل اخلريجون على 
مكان العمل وليتمكنوا من التوا�صل بفعالية داخلياً وخارجياً وخا�صة عرب 
و�صائل الإعالم.   ومت اختيار م�صاقات الربنامج الأكادميي اجلديد ب�صورة 
من �صاأنها اأن ت�صهم يف حت�صري اخلريجني لإدارة برامج الأعمال الإن�صانية 
يف  الآداب  ماج�صتري  برنامج  ويعد  مهامهم  اأداء  يف  التميز  من  ومتكينهم 
الأعمال الإن�صانية والتنموية ثالث برنامج اأكادميي تقدمه الأكادميية بعد 
"ماج�صتري ال�صوؤون العاملية والقيادة الدبلوما�صية" و"دبلوم الدرا�صات العليا 

يف الدبلوما�صية الإماراتية والعالقات الدولية".

بالتعاون مع الحتاد الن�سائي العام والغدير للحرف الإماراتية

مهرجان ليو� للرطب يعتمد خمر�فة �لظفرة مل�شابقات �لرطب و�لفو�كه 

•• ليوا – الفجر: 

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
ب��اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع الحت���اد 
الغدير  وموؤ�ص�صة  ال��ع��ام  الن�صائي 
"خمرافة  الإم����ارات����ي����ة،  ل��ل��ح��رف 
الظفرة" لتكون املخرافة املخ�ص�صة 
م�صابقات  يف  امل�������ص���ارك���ني  ل��ك��اف��ة 
ليوا  وال��ف��واك��ه مبهرجان  ال��رط��ب 
ع�صرة،  ال�صابعة  ب��دورت��ه  للرطب 
بقيمة رمزية يذهب ريعها ل�صالح 
املهرجان  وي��ق��ام  امل��ن��ت��ج��ة،  الأ����ص���ر 
الظفرة  مبنطقة  ل��ي��وا  م��دي��ن��ة  يف 
باإمارة اأبوظبي، خالل الفرتة من 
اجلاري،  يونيو   25 ولغاية   15
من�صور  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 

امل�صاركة الفاعلة حلاميات الرتاث 
يف العديد من املهرجانات الرتاثية 
والثقافية التي تنظمها اللجنة يف 
اإمارة اأبوظبي منها )مهرجان ليوا 
للرطب، مهرجان الظفرة الرتاثي، 
مهرجان  التاريخي،  دمل��ا  مهرجان 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��ح��ري،  الظفرة 
مرافقة اللجنة خالل م�صاركتها يف 
املهرجانات التي تقام خارج الدولة 
باملغرب،  ط��ان��ط��ان  )م��و���ص��م  م��ث��ل 
وم���ه���رج���ان الأل����ع����اب ال���ب���دوي���ة يف 

قريغيز�صتان(.
من  ي�صعى  الحت����اد  اأن  واأ���ص��اف��ت 
خالل جتديد ال�صراكة مع اللجنة 
اإىل تنفيذ جمموعة من الأن�صطة 
الوطنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ص��م��ن 
ب����داأت باكورة  ل��ت��ق��دم امل�����راأة، وق���د 

امل�����ص��ارك��ني، ح��ي��ث مت الت���ف���اق مع 
وموؤ�ص�صة  ال��ع��ام  الن�صائي  الحت���اد 
لتلبية  الإماراتية  للحرف  الغدير 
احتياجات املهرجان من خماريف.

اإىل  امل����ه����رج����ان  م����دي����ر  واأ�������ص������ار 
يف  ت��ت��وف��ر  الظفرة"  اأن"خمرافة 
ليوا،  مب��دي��ن��ة  امل���ه���رج���ان  م���وق���ع 
اإدارة  جل���ن���ة  م��ك��ت��ب  يف  وك����ذل����ك 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
والرتاثية يف مدينة زايد مبنطقة 
الظفرة، م�صيفاً اأن قيمة املخرافة 
ل�صالح  ري��ع��ه��ا  ي���ذه���ب  ال���ف���ارغ���ة 

الأ�صر املنتجة.
لولوة  ق���ال���ت  الإط���������ار،  ه�����ذا  ويف 
اإدارة  م���دي���رة  احل��م��ي��دي،  ع��ي�����ص��ى 
واحِلرفية  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات 
بالحتاد الن�صائي العام، اإن �صراكة 

رئي�ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة.

وقال عبيد خلفان املزروعي، مدير 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��رج��ان 
"خمرافة  اأن  باللجنة،  وامل�صاريع 
الظفرة" تعترب الأوىل من نوعها 
والفواكه،  ال���رط���ب  م���زاي���ن���ات  يف 
ومقايي�ش  معايري  وف��ق  و�صتكون 
م����ن قبل  اع���ت���م���اده���ا  حم������ددة مت 
اللجنة املنظمة وجلان التحكيم يف 

مهرجان ليوا للرطب.
اعتماد  اأن  امل�����زروع�����ي  واأو������ص�����ح 
كجزء  ي��اأت��ي  الظفرة"  "خمرافة 
اإىل  الرامية  املهرجان  ر�صالة  من 
�صون الرتاث واملحافظة عليه، اإىل 
التحكيم  م��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر  ج��ان��ب 
بني  ال��ع��ادل��ة  املناف�صة  يحقق  مب��ا 

الحتاد مع جلنة اإدارة املهرجانات 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
توجيهات  �صمن  ت��اأت��ي  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  رئ��ي�����ص��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�صة 
والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
الإم����ارات(،  )اأم  الأ���ص��ري��ة  التنمية 
العالقات  ت��وط��ي��د  اإىل  ال���رام���ي���ة 
م����ع خمتلف  ال���������ص����راك����ات  وب����ن����اء 
الدولة  يف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
الإماراتية  امل���راأة  اأج��ل متكني  م��ن 
املكا�صب  ودع���م  امل��ج��الت  �صتى  يف 
والإجن��ازات التي حققتها و�صمان 

ا�صتمراريتها.
اللجنة  م��ع  ال�����ص��راك��ة  اإن  واأ����ص���ارت 
ق��ائ��م��ة م��ن��ذ ����ص���ن���وات م���ن خالل 

للمهرجان(،  )املنظمة  باأبوظبي 
والذي ي�صلط ال�صوء على املنتجات 
والرتاثية  التقليدية  الإم��ارات��ي��ة 
وي�����روج ل��ل�����ص��ن��اع��ات امل��ح��ل��ي��ة، اإىل 
جانب دعم الأ�صر املنتجة وم�صاريع 

�صون الرتاث.
م�صروع  اأن  اإىل  اخل��اج��ة  واأ����ص���ارت 
ال��غ��دي��ر ل��ل��ِح��رف الإم���ارات���ي���ة هو 
برعاية  ي��ح��ظ��ى  وط���ن���ي  م�������ص���روع 
�صم�صة  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  وم��ت��اب��ع��ة 
م�صاعد  ن��ه��ي��ان،  اآل  ح��م��دان  ب��ن��ت 
الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�ش  �صمو 
وقد  الن�صائية،  لل�صوؤون  الإماراتي 
املوؤ�ص�صات  اأب���رز  ال��ي��وم م��ن  اأ���ص��ب��ح 
امل���ح���ل���ي���ة ال����ت����ي ت����ق����دم خ����دم����ات 
املراأة  لتمكني  خمتلفة  ومنتجات 
م�����ن خ������الل احل��������رف ال����ي����دوي����ة، 

هذه الأعمال من خالل "خمرافة 
الظفرة" التي مت اعتمادها خالل 
ليوا  م��ه��رج��ان  م���ن   17 ال������دورة 
يتم  التي  املخرافة  لتكون  للرطب 
و�صع امل�صاركات فيها، حيث تهدف 
هذه املبادرة اإىل دعم الأ�صر املنتجة 
واملتعففة اإىل جانب املحافظة على 

احلرف التقليدية والرتاثية.
بدورها، اأكدت ريف اخلاجة مدير 
م�صروع الغدير للحرف الإماراتية 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  م�������ص���اري���ع  )اأح�������د 
م�صاركة  اأن  الإم���ارات���ي(،  الأح��م��ر 
"الغدير" يف مهرجان ليوا للرطب 
الظفرة"  "خمرافة  مبادرة  �صمن 
يعترب من واحد من اأوجه التعاون 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  امل�����ص��رتك 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 

م�صيفة اأن "الغدير" تتوىل مهمة 
للمنتجات  وال���رتوي���ج  ال��ت�����ص��وي��ق 
امل�صنوعة يدوياً يف الإمارات بطابع 
حم���ل���ي ي���خ���دم ����ص���ك���ان الإم��������ارات 

و�صيوفها.
بال�صكر  اخل���اج���ة  ري���ف  وت��ق��دم��ت 
ليوا  مل����ه����رج����ان  امل���ن���ظ���م���ني  اإىل 
مبادرة  اإط���الق���ه���م  ع��ل��ى  ل��ل��رط��ب 
يتمثل  حيث  الظفرة"،  "خمرافة 
الإماراتية"  للحرف  "الغدير  دور 
من  املهرجان  احتياجات  تلبية  يف 
املخاريف )وهي "�صالل" من �صعف 
النخيل يتم اإنتاجها من خالل ما 
يعرف ب�صناعة اخلو�ش، وهي من 
التي  ال�صعبية  ال��ي��دوي��ة  احل����رف 
دولة  يف  الن�صاء قدمياً  بها  متيزت 
الإم��ارات وما زال��ت م�صتمرة حتى 
يومنا هذا، اإذا �صيتم ا�صتخدام هذه 
امل��خ��اري��ف يف امل��ه��رج��ان م���ن قبل 
امل�صاركني والذين �صيقدمون فيها 

م�صاركاتهم من رطب وفاكهة.

امل�ساركني بني  العادلة  املناف�سة  يحقق  مبا  التحكيم  معايري  تطوير  اإىل  ي�سعى  املهرجان  املزروعي:  • عبيد 
والرتاثية التقليدية  احلرف  على  وحتافظ  واملتعففة  املنتجة  الأ�سر  تدعم  املبادرة  احلميدي:  • لولوة 

املحلية وال�سناعات  والرتاثية  التقليدية  الإماراتية  املنتجات  على  ال�سوء  ي�سلط  املهرجان  اخلاجة:  • ريف 

)ACS( من قبل اللجنة امل�سرتكة الدولية لربنامج املتالزمة التاجية احلادة

ميديكلينيك م�شت�شفى �شارع �ملطار.. �أول م�شت�شفى خا�ش يف �أبوظبي يح�شل على �شهادة برنامج �لرعاية �ل�شريرية �ملرموقة 
•• اأبوظبي-الفجر:

�صارع  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
يف  خا�ش  م�صت�صفى  اأول  هو  املطار 
اأبوظبي يح�صل على �صهادة برنامج 
ال��رع��اي��ة ال�����ص��ري��ري��ة امل��رم��وق��ة من 
امل�صرتكة  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل 
احلادة  التاجية  املتالزمة  لربنامج 
يتخ�ص�ش  ح����ي����ث   .)ACS(
الذين  امل��ر���ص��ى  اإدارة  يف  ال��ربن��ام��ج 
ي���ع���ان���ون م���ن اأن�������واع خم��ت��ل��ف��ة من 
النوبات القلبية واأمرا�ش ال�صرايني 

التاجية.
وب�صاأن احل�صول على هذه ال�صهادة 
التنفيذي  الرئي�ش  ه��ازل،  جو  ق��ال 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك يف 
�صهادة  هو  الإجن��از  "هذا  اأبوظبي: 

ميديكلينيك  يف   )ACS( احل���ادة 
خ�صع  ق��د  امل��ط��ار  ���ص��ارع  م�صت�صفى 
قبل  م���ن  ���ص��ارم��ة  ت��دق��ي��ق  لعملية 
 )JCI( امل�صرتكة  الدولية  اللجنة 
وم���ق���ره���ا ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة وقد 

على التميز يف خدمة رعاية القلب 
ل��دي��ن��ا ال��ت��ي ت��ت��م مم��ار���ص��ت��ه��ا وفًقا 
لأع����ل����ى امل���ع���اي���ري ال����دول����ي����ة. نحن 
برناجمنا  اإن  ن��ق��ول  ب���اأن  ف��خ��ورون 
التاجية  ب����امل����ت����الزم����ة  اخل�����ا������ش 

جميع  ا�صتيفاء  يف  امل�صت�صفى  جن��ح 
ال�صهادة.  على  احل�صول  متطلبات 
ال�����ص��ه��ادة متيز  "هذه  واأ����ص���اف:   "
�صارع  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
اإدارة  خل����دم����ات  ك���م���ق���دم  امل����ط����ار 
املعايري  ب��اأع��ل��ى  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال��ن��وب��ات 
الرعاية  على جودة  كتاأكيد  وتعترب 
واملقدمة  املري�ش  على  تركز  التي 

ملر�صانا."
ي��رك��ز ب��رن��ام��ج ال��ق��ل��ب ع��ل��ى تقليل 
ي�صمن  مم��ا  القلب،  ق�صطرة  وق��ت 
القائمة  ال��ع��الج��ات  جميع  ت��ق��دمي 
اأثناء  على الأدلة يف الوقت املنا�صب 
تثقيف املر�صى حول حالتهم طوال 

فرتة اإقامتهم يف امل�صت�صفى ".
التاجية  املتالزمة  مركز  اإدارة  يتم 
متعدد  ف����ري����ق  ق���ب���ل  م����ن  احل��������ادة 

اأطباء  م���ن  ي��ت��ك��ون  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 
تدريباً  امل��درب��ني  ال��ت��دخ��ل��ي  ال��ق��ل��ب 
وفريق  ال���ق���ل���ب  وج����راح����ي  ع���ال���ي���اً 
للق�صطرة  م��ت��خ�����ص�����ش  مت��ري�����ش 
عالياً  ت���اأه���ي���اًل  م��وؤه��ل��ني  وخ������رباء 

والق�صطرة القلبية يف ميديكلينيك 
“يتبع  امل����ط����ار:  ����ص���ارع  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
الدولية  املعايري  اأح��دث  الربنامج  
يتلقون  م��ر���ص��ان��ا  اأن  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
�صواء  منا�صبة،  ج��ودة  ذات  عالجات 

مب��خ��ت��ل��ف امل����ج����الت امل�������ص���ارك���ة يف 
توفري الرعاية الآمنة والأخالقية.

ق�����ال ال����دك����ت����ور حم���م���د اأن���������درون، 
ا�صت�صاري اأمرا�ش القلب التداخلية، 
القلب  اأم������را�������ش  وح�������دة  رئ���ي�������ش 

اأو غري اجلراحي  العالح اجلراحي 
". واأ�صاف: "مركزنا جمهز باأجهزة 
تكنولوجية  واب���ت���ك���ارات  م��ت��ط��ورة 
متكننا من اإجراء اأنواع خمتلفة من 

اإجراءات القلب بنتائج ممتازة".
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عربي ودويل

اأدى انهيار فندق يف مدينة �صوجو ب�صرق ال�صني الإثنني اإىل مقتل 
املفقودين،  ع��داد  يف  اآخ���رون  ع�صرة  اعترب  فيما  الأق��ل  على  �صخ�ش 

ح�صبما اأعلنت �صبكة �صي �صي تي يف الر�صمية.
ومتكنت فرق الإغاثة من انت�صال �صبعة ناجني من بني اأنقا�ش فندق 
�صيجي كايوان يف املدينة ال�صياحية، عقب انهياره بعد ظهر الإثنني، 

وفق ال�صبكة.
ال�صلطات  اأن  م�صيفة  تتوا�صل  الإغ��اث��ة  عملية  اإن  ال�صبكة  وق��ال��ت 

با�صرت التحقيق يف اأ�صباب الكارثة.
وفتح الفندق اأبوابه يف 2018 مع 54 غرفة و�صالة حفالت وقاعات 

موؤمترات، بح�صب موقع �صي تريب املخت�ش بال�صفر.
اإنقاذ يعتمرون  اأكرث من ع�صرة عمال  ال�صبكة  بثتها  واأظهرت �صور 

خوذا يف موقع الكارثة، فيما بدت كومة من الركام.
وت��ع��ود يف غالبها لرتاخي  ال�صني  م��ب��ان يف  ان��ه��ي��ار  وت��ك��رث ح���وادث 

معايري البناء اأو الف�صاد.

�صارك  بعدما  كوبا  اأي تدخل خارجي يف  الإثنني من  رو�صيا  ح��ذرت 
اآلف الأ�صخا�ش يف تظاهرات قلما حتدث �صد احلكومة ال�صيوعية.

بيان  يف  زاخ���اروف���ا  م��اري��ا  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�صم  املتحدثة  وق��ال��ت 
نعترب اأنه من غري املقبول اأن يكون هناك تدخل خارجي يف ال�صوؤون 
اأو اأي اأعمال خمربة من �صاأنها ت�صجيع  الداخلية لدولة ذات �صيادة 

زعزعة الو�صع يف اجلزيرة.
ومل تدل بتفا�صيل حول اجلهة التي قد تكون ت�صعى للتدخل يف كوبا، 
لكن التحذير موجه على ما يبدو اإىل الوليات املتحدة التي ح�صت 
الكوبيني  الف  ن��زل  وحيث  املتظاهرين،  ا�صتهداف  ع��دم  على  كوبا 

الأمريكيني اإىل ال�صارع تاأييدا للتظاهرات.
وق��ال��ت زاخ���اروف���ا اإن��ن��ا ن��راق��ب ع��ن ك��ث��ب ت��ط��ورات ال��و���ص��ع يف كوبا 

وحولها.
واأ�صافت نحن على قناعة باأن ال�صلطات الكوبية ب�صدد اتخاذ جميع 
ين�صب يف م�صلحة  العام مبا  النظام  ل�صتعادة  ال�صرورية  التدابري 

جميع مواطني البلد ويف اإطار الد�صتور.
كانت كوبا حليفا رئي�صيا لالحتاد ال�صوفياتي خالل احلرب الباردة، 
منذ  هافانا  مع  جيدة  دبلوما�صية  عالقات  على  مو�صكو  وحافظت 

انهيار الحتاد يف 1991.

على  ه��ج��وم  اأي  اأن  م��ن  لل�صني  حتذيرها  املتحدة  ال��ولي��ات  ك���ررت 
اإىل  ���ص��ي��وؤدي  اجلنوبي  ال�صني  بحر  يف  الفلبينية  امل�صلحة  ال��ق��وات 
 1951 تفعيل معاهدة مربمة بني الوليات املتحدة والفلبني عام 

للدفاع امل�صرتك.
بيان خطي  التحذير يف  بلينكن هذا  اأنتوين  وزي��ر اخلارجية  ووج��ه 
مبنا�صبة ذكرى مرور خم�صة اأعوام على حكم اأ�صدرته هيئة حتكيم 
برف�ش مطالبات ال�صني بال�صيادة على مناطق وا�صعة يف بحر ال�صني 

اجلنوبي.
واأكدت ال�صني يوم اجلمعة عدم قبول بكني لهذا احلكم.

بخط  ي�صمى  ما  داخ��ل  املياه  معظم  على  بال�صيادة  ال�صني  وتطالب 
وماليزيا  ب��رون��اي  اأي�����ص��ا  عليه  ت��ت��ن��ازع  وال����ذي  الت�صعة  ال��ق��ط��اع��ات 

والفلبني وتايوان وفيتنام.
وقال بلينكن” توؤكد الوليات املتحدة ال�صيا�صة التي اأعلنتها يف 13 
ال�صني  بحر  يف  البحرية  بال�صيادة  املطالبات  ب�صاأن   2020 يوليو 
ال�صابق دونالد  الرئي�ش  اإدارة  اإىل رف�ش  اإ�صارة  وذلك يف  اجلنوبي” 
ترامب ملطالب ال�صني بال�صيادة على املوارد البحرية يف معظم بحر 

ال�صني اجلنوبي.

عوا�شم

بكني

و��ضنطن

مو�ضكو

�إ�شر�ئيل تو�شع منطقة �ل�شيد 
قبالة �شو�طئ غزة 

•• القد�س-اأ ف ب

اأعلنت اإ�صرائيل الثنني امل�صادقة على تو�صعة م�صاحة ال�صيد قبالة �صواطئ 
قطاع غزة الذي حتا�صره من ت�صعة اإىل 12 ميال بحريا وال�صماح با�صترياد 

وت�صدير بع�ش املواد واملنتجات.
)كوغات(  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  احلكومة  اأعمال  تن�صيق  وحدة  وقالت 
التابعة لوزارة الدفاع الإ�صرائيلية يف بيان “تقرر تو�صيع م�صاحة ال�صيد يف 
قطاع غزة من ت�صعة اإىل اإثني ع�صر ميال بحريا ابتداء من اليوم )الإثنني( 
الأمني  الهدوء  اأعقاب  “يف  جاء  القرار  هذا  ف��اإن  البيان  �صباحا«.وبح�صب 

ال�صائد يف الفرتة الأخرية وعقب تقييم الو�صع الأمني العام«.
واأ�صافت الوحدة اأن اإ�صرائيل �صمحت “با�صترياد مواد طبية ومواد خا�صة 
اإىل قطاع غزة عرب  اإ�صرائيل  بال�صيد ومواد هامة لل�صناعة والن�صيج من 
اأي�صا  ال��ع��ربي��ة  ال��دول��ة  �صامل.و�صت�صمح  اأب���و  ك��رم  اأو  �صالوم”  ك��رم  معرب 
“بت�صدير املنتجات الزراعية والأن�صجة من قطاع غزة اإىل داخل الأرا�صي 
وبحريا  بريا  اإ�صرائيل ح�صارا  البيان.وتفر�ش  اأكد  ما  على  الإ�صرائيلية” 
ن�صمة  مليوين  �صكانه  ع��دد  يبلغ  ال��ذي  الفل�صطيني  القطاع  على  وج��وي��ا 

وت�صيطر عليه حركة املقاومة ال�صالمية )حما�ش( منذ اأكرث من عقد.
مب�صتوى  مرهونا  اإغالقه  اأو  غ��زة  قطاع  �صيادي  اأم��ام  البحر  فتح  ويبقى 
“م�صروط  الإج���راء  ه��ذا  ا�صتمرار  اأن  البيان  اجل��ان��ب��ني.واأك��د  ب��ني  التوتر 
اإ�صرائيل غارات  �صنت  املا�صي  الأمني«.والأ�صبوع  ال�صتقرار  باحلفاظ على 
اإط��الق بالونات حارقة من القطاع  اأه��داف ع�صكرية يف غزة ردا على  على 
التي  اإ�صرائيل وحما�ش  اأعلنت  اأّيار/مايو،   21 بن�صوب حرائق.ويف  ت�صببت 
الطرفني  بني  دموّياً  ت�صعيداً  اأنهى  النار  لإط��الق  وقفاً  ت�صيطر على غّزة 
260 قتياًل  الفل�صطيني عن �صقوط  واأ�صفر يف اجلانب  11 يوماً  ا�صتمّر 
بينهم 66 طفاًل ومقاتلون، ويف اجلانب الإ�صرائيلي عن �صقوط 13 قتياًل 

بينهم طفل وفتاة وجندي.

�أحكام ق�شاء م�شر �شد �لإخو�ن.. ماذ� تقول عن م�شتقبل �لتنظيم؟

ت�شارع بنقل �ملرتزقة من �شوريا لليبيا.. ما خطة تركيا و�لإخو�ن؟
•• عوا�شم-وكاالت:

عربية”  ن��ي��وز  ل�”�صكاي  م�����ص��ادر  ك�صفت 
بعملية  ال���دويل  املجتمع  تخدع  تركيا  اأن 
اأع������داد  خ���الل���ه���ا  م����ن  ت���زي���د  “وهمية” 
اقرتاب  م��ع  ليبيا  يف  ال�صوريني  امل��رت��زق��ة 
والربملانية  الرئا�صية  النتخابات  موعد 

الليبية دي�صمرب املقبل.
ال�����ص��وري حل��ق��وق الإن�صان  امل��ر���ص��د  وك���ان 
نيوز  “�صكاي  اط��ل��ع��ت  ل���ه  ب��ي��ان  يف  ن�����ص��ر 
عربية” على ن�صخة منه، اأن تركيا جهزت 
150 عن�صرا  يف الوقت احلايل اأكرث من 
م��ن م��رت��زق��ت��ه��ا امل���وال���ني ل��ه��ا ل��ل��دف��ع بهم 

داخل مع�صكرات يف غرب ليبيا.
بعملية  ت��ق��وم  تركيا  اأن  امل��ر���ص��د  واأ���ص��اف 
تقريبا،  الأع���داد  بنف�ش  للمرتزقة  اإب���دال 
الأم�����ر ال����ذي ن��ف��اه م�����ص��در داخ����ل مطار 
على  عربية”  ن���ي���وز  ل�”�صكاي  م��ع��ت��ي��ق��ة 

اإطالع ب�صري حركة الطريان داخله.

عملية متويه
وقال امل�صدر اإن ما تقوم به تركيا ما هو اإل 
عملية متويه تظهر بها للمجتمع الدويل 
اأنها تقوم باإبدال املرتزقة بنف�ش العدد، اإل 
ملطار  اأنقرة  من  حتط  التي  الطائرات  اأن 
وعتاد  اأك��رب  اأع���داد  دائ��م��ا  معيتيقة حتمل 

اأكرث يذهب مع�صكرات امليلي�صيات.
و�صرب امل�صدر مثال باأن اآخر دفعة غادرت 

 130 ت��ق��ل ح���وايل  ال��ط��ائ��رة  ليبيا ك��ان��ت 
مرتزقا �صوريا اإل اأن الطائرة التي حطت 
اأنقرة كانت تقل  اآتية من  الثاين  اليوم  يف 

اأكرث من 250 مرتزقا �صوريا.
والأدلة  البيانات  اأن  جم��ددا  امل�صدر  واأك��د 
بنف�ش  بالدفع  تقوم  تركيا  اإن  تقول  التي 
الأع����داد امل��غ��ادرة اأم���ر ع���اري م��ن ال�صحة 
واأن��ه مل حتط طائرة يف املطار، اإل وكانت 
حتمل اأعداد اأكرب بكثري من التي غادرت، 
من  اأك��رث  املطار  ا�صتقبل  املا�صي  وال�صهر 
اآتية من تركيا حتمل مرتزقة  5 رح��الت 

وعتاد.

دول ال�ساحل وامليلي�سيات
ت�صارع  ر���ص��د  ف��ي��ه  مت  ال����ذي  ال���وق���ت  ويف 
عمليات نقل املرتزقة اإىل ليبيا دعا روؤ�صاء 
الغربي  الإفريقي  ال�صاحل  جمموعة  دول 
وت�صاد  وب��ورك��ي��ن��اف��ا���ص��و  )م����ايل  اخل��م�����ش 
اأطلعت  ب��ي��ان  يف  وم��وري��ت��ان��ي��ا(  وال��ن��ي��ج��ر 
التعجيل  اإىل  عليه  عربية”  نيوز  “�صكاي 

بطرد املرتزقة من الأرا�صي الليبية.
واأك����د ال��ب��ي��ان ال�����ص��ادر، ال�����ص��ب��ت، يف ختام 
املرتزقة  ���ص��ح��ب  اأن  امل��ج��م��وع��ة  اج��ت��م��اع 
اأولوية  األفا يعد   30 املقدر عددهم بنحو 
الوقت  يف  داع���ني  املنطقة  لأم���ن  مطلقة 
التنفيذ  املرتزقة ل�صمان  نقل  ذاته لوقف 
ال��ن��ار وح��ث جميع  اإط���الق  الكامل ل��وق��ف 
ال���دول الأع�����ص��اء على اح���رتام ودع��م هذه 

العملية والإ�صراف على طرد كافة القوات 
الأجنبية من البالد.

وت�صررت كثري من الدول الإفريقية على 
الأو�صاع  من  املا�صية  �صنوات  الع�صر  مدار 
الأمنية ال�صيئة يف ليبيا حيث كانت مبثابة 
ا�صتقرار  ل�صرب  وم��رك��ز  ان��ط��الق  نقطة 

الدول الإفريقية.

»ف�سل دويل«
الليبي  ال�صيا�صي  املحلل  ق��ال  جانبه،  من 
بالفعل  ي�صتبعد  ل  اإنه  الفيتوري  اإبراهيم 
ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ب����اأن ت��رك��ي��ا ت��زي��د اأع����داد 

املرتزقة من خالل عملية تبديل وهمية.
عربية”  نيوز  ل�”�صكاي  الفيتوري  واأو�صح 
والتخبط  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ���ص��ري  اأن 
الإخوان  اأن  يوؤكد  الفرتة  ه��ذه  يف  ال��واق��ع 
حاجة  يف  ال�صيا�صي  الإ����ص���الم  وج��م��اع��ات 
اأمر  اأي  لفر�ش  الع�صكرية  قوتهم  لزيادة 

يخدم م�صاحلهم.
الدويل  املجتمع  اأن  اإىل  الفيتوري  واأ���ص��ار 
الأجنبية  القوات  الآن يف ملف  ف�صل حتى 
ال�صغط  ي�صتطع  ومل  الليبيني  واملرتزقة 
ت��رك��ي��ا لإخ���راج���ه���م ووق����ف عمليات  ع��ل��ى 

تزويد امليلي�صيات بال�صالح.

حتذير من �سيناريو 2014
وم���ع اق�����رتاب م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات يحذر 
الكم من  اأن وجود هذا  الليبي من  املحلل 

يزيد  قد  الليبية  الأرا���ص��ي  على  املرتزقة 
قد   2014 عام  �صيناريو  واأن  �صوء  الأم��ر 
اأخ���رى يف  م��رة  الإخ����وان  تفر�صه جماعة 

ليبيا اإذ مل ت�صري الأمور يف ن�صابها.
ويف 2014 �صنت امليلي�صيات عملية م�صلحة 
با�صم “ فجر ليبيا” دمرت خاللها مطار 
القتل،  واأع��م��ال  الرعب  ون�صرت  طرابل�ش 
الوطني  اجل��ي�����ش  ���ص��د  م��ع��رك��ة  ودخ���ل���ت 
املرتزقة؛ احتجاجا على  الليبي مب�صاعدة 
للميلي�صيات  التابعة  التنظيمات  خ�صارة 

النتخابات الت�صريعية.

ال�ستعداد �سعبي لطرد املرتزقة

ال�صياق ذاته حذر املجل�ش الجتماعي  ويف 
ا�صتمرار  اأن  من  الليبية،  الورفلة  لقبائل 
النق�صام  �صيزيد  ليبيا  يف  املرتزقة  وج��ود 
ت�صر  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���دخ���الت  ه����ذه  واأن 

مب�صالح ال�صعب الليبي.
ح�صلت  بيان  يف  املجل�ش  �صدد  ه��ذا  وعلى 
“�صكاي نيوز عربية” على ن�صخة منه على 
باعتبارها  ليبيا  ب��وح��دة  التم�صك  اأهمية 

خطاً اأحمر، 
اأه��م��ي��ة مغادرة  اإب�����راز  ب�����ص��رورة  م��ط��ال��ب��ا 
امل���رت���زق���ة الأج����ان����ب وال����ص���ت���ع���داد ور����ش 
ليبيا  لتحرير  امل��ع��ارك  خلو�ش  ال�صفوف 

من املرتزقة الأجانب.

�لبريو متدد حال �لطو�رئ مبو�جهة كورونا 
•• ليما-اأ ف ب:

اإط��ار مكافحة  �صهرا يف   16 ال�صارية منذ  الطوارئ  �صهر حال  ملدة  البريو  م��ددت حكومة 
جائحة كوفيد19- وهو ما ُيتيح لل�صلطات تقييد حّرية املواطنني.

ومبوجب قرار اأ�صدره الرئي�ش املوؤقت فران�صي�صكو �صاغا�صتي وحكومته، فاإّن حال الطوارئ 
التي كان مقّرًرا انتهاوؤها يف 31 متوز يوليو، �صتبقى �صارية حّتى نهاية اآب اأغ�صط�ش.

ومنذ اآذار مار�ش 2021، ُفر�ش حظر جتّول ليلي يف البريو يف حماولة لحتواء الإ�صابات 
بفريو�ش كورونا.

ويف هذا البلد البالغ عدد �صّكانه 33 مليون ن�صمة، واملت�صّرر ب�صّدة من اجلائحة، تلّقى 3،5 
ماليني �صخ�ش التطعيم بالكامل، على ما اأعلنت ال�صلطات.

و�صّجلت البريو 2،07 مليون اإ�صابة واأكرث من 194 األف وفاة بكوفيد-19، وفقا لأحدث 
الأرقام ال�صادرة ال�صبت.

 6 يف  اأج��ري��ت  التي  الرئا�صية  النتخابات  نتائج  بانتظار  امل��وؤق��ت  الرئي�ش  هو  و�صاغا�صتي 
حزيران يونيو. ومن املقرر اأن يتوىل رئي�ش جديد مهمات من�صبه يف 28 متوز يوليو.

•• بكني-رويرتز:

حربية  �صفينة  “اأبعدت”  اإن��ه��ا  ال�صينية  امل�صلحة  ال��ق��وات  قالت 
اأمريكية دخلت ب�صكل غري قانوين املياه ال�صينية بالقرب من جزر 
ل�صدور  ال�صنوية  الذكرى  يوافق  وال��ذي  الثنني،  اليوم  بارا�صيل 
مطالبها  يف  بكني  اأح��ق��ي��ة  ب��ع��دم  ق�صى  دول��ي��ة  حمكمة  م��ن  حكم 

بال�صيادة يف بحر ال�صني اجلنوبي.
اأن  ال�صعبي  ال��ت��ح��ري��ر  بجي�ش  اجل��ن��وب��ي  اجل��ن��اح  ق��ي��ادة  وذك����رت 
انتهاك  يف  ال�صني  موافقة  ب��دون  املياه  دخلت  بينفولد  ال�صفينة 

خطري ل�صيادتها وعلى نحو يقو�ش ال�صتقرار يف املمر املائي.
واأ�صافت يف بيان “نحث الوليات املتحدة على الوقف الفوري ملثل 

هذه الأعمال ال�صتفزازية«.
يوليو متوز   12 للتحكيم يف له��اي يف  الدائمة  املحكمة  وق�صت 
2016 باأن ال�صني لي�ش لها اأحقية تاريخية بال�صيادة على بحر 

وقالت  �صتتجاهله.  اإنها  بكني  قالت  حكم  وه��و  اجلنوبي،  ال�صني 
اأكدت  بينفولد  ال�صفينة  اإن  الثنني  بيان  يف  الأمريكية  البحرية 
مبا  بارا�صيل  جزر  من  بالقرب  املالحية  واحلقوق  احلريات  على 

يتفق مع القانون الدويل.
اجلزر،  تلك  على  بال�صيادة  وفيتنام  وت��اي��وان  ال�صني  وت��ط��ال��ب 
اإخطار  تقدمي  اأو  اإذن  على  احل�صول  اإم��ا  الثالث  ال��دول  وتطلب 

م�صبق قبل عبور �صفينة حربية.
ال����دويل على  ال��ق��ان��ون  “مبوجب  ال��ب��ح��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة  وق��ال��ت 
النحو املبني يف اتفاقية قانون البحار، تتمتع �صفن جميع الدول، 
البحر  ال��ربيء يف  امل��رور  �صفنها احلربية، باحلق يف  ذل��ك  مبا يف 

الإقليمي«.
وتابعت “عرب القيام بعبور بريء دون اإخطار م�صبق اأو طلب اإذن 
من اأي من الدول املطالبة بال�صيادة، حتدت الوليات املتحدة هذه 

القيود غري القانونية املفرو�صة من ال�صني وتايوان وفيتنام«.

بكني تبعد �شفينة �أمريكية يف بحر �ل�شني 

•• القاهرة-وكاالت:

اأن  ���ص��اب��ق��ون،  اأم���ن  �صيا�صيون وخ����رباء  ب��اح��ث��ون  اع��ت��رب 
بحق  م�صر  يف  النق�ش  حمكمة  اأ���ص��درت��ه  ال��ذي  احلكم 
اأحكام �صابقة، توّجه �صربة  اإىل  اإ�صافة  قيادات الإخوان 

قوية للتنظيم وتوؤثر على هيكلية بع�ش اأجنحته.
حمكمة  اأح��ك��ام  بتاأييد  النق�ش  حمكمة  ق�صت  والأح���د 
ملر�صد  امل��وؤب��د  بال�صجن   ،2019 يف  ال�صادرة  اجلنايات 
التنظيم  قيادات  اآخرين من  و9  بديع  الإخ��وان حممد 
الإرهابي، يف ق�صية اقتحام احلدود ال�صرقية مل�صر اأثناء 

ثورة 25 يناير عام 2011.
ويف املقابل، األغت املحكمة اأحكاما بال�صجن ملدة 15 �صنة 

على 8 من قيادات اجلماعة، وقررت تربئتهم.
 ،2011 يناير   25 اأح��داث  اإىل  الق�صية  وقائع  وتعود 
وما تبعها من اقتحام للحدود ال�صرقية وال�صجون التي 
اإخوانية، من بينها الرئي�ش الأ�صبق  كانت ت�صم قيادات 
اأمنية  حممد مر�صي وتهريبها، والعتداء على من�صاآت 

يف عدة مناطق.

حكم نهائي
وبات،  نهائي  اجل��ن��اي��ات  اأح��ك��ام  بتاأييد  النق�ش  وح��ك��م 
باعتبار اأن حمكمة النق�ش متثل اأعلى مراحل التقا�صي 

يف م�صر، ول يجوز الطعن على اأحكامها.
النيابة للمتهمني يف الق�صية تهم التفاق مع  واأ�صندت 
حركة حما�ش وقيادات التنظيم الدويل لالإخوان وحزب 
الدولة  لإ���ص��ق��اط  الفو�صى  اإح���داث  على  اللبناين،  اهلل 
الثوري  احل��ر���ش  م��ن  عنا�صر  وت��دري��ب  وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا، 
اأع���م���ال ع��دائ��ي��ة، و���ص��رب واقتحام  الإي�����راين لرت���ك���اب 

احلدود وال�صجون امل�صرية.

ل م�ستقبل لالإخوان
طارق  القاهرة  بجامعة  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  وق��ال 
قيادات   10 بحق  املوؤبد  ال�صجن  حكم  تاأييد  اإن  فهمي، 
�صد  ال��ت��خ��اب��ر  يف  ال���ت���ورط  ح��ج��م  اأن  “يوؤكد  اإخ��وان��ي��ة 
البالد و�صل لأعلى م�صتوى، بداية من مر�صد التنظيم 
فاإنها  رادع��ة  الأحكام  هذه  كانت  وكلما  العليا،  وقياداته 
اإىل  ال��وط��ن  ���ص��د  ع��م��ل  اأو يخطط يف  يفكر  ك��ل  ت��دف��ع 

مراجعة نف�صه«.
الأخ���رية على م�صتقبل اجلماعة  الأح��ك��ام  ت��اأث��ري  وع��ن 
“�صكاي  ملوقع  ق��ال فهمي يف حديث  واخل���ارج،  بالداخل 
اأجنحة  بع�ش  على  تاأثري  لها  “�صيكون  عربية”:  نيوز 
اإىل  )ن�صبة  القطبي  التيار  لأن  ولي�ش جميعها،  القيادة 
داخل  ح�صور  ل��ه  ي��زال  ل  قطب(  �صيد  اجلماعة  مفكر 
ال�����ص��ج��ون، وي��رف�����ش اأي م��راج��ع��ات ف��ك��ري��ة ع��ل��ى غرار 

مراجعات �صلفية متت يف وقت �صابق«.
الإخ�����وان  “تنظيم  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة:  ال��ع��ل��وم  اأ���ص��ت��اذ  وت���اب���ع 
اأو فقهاء يوجهون  لي�ش لديه مفكرين  الإرهابي حاليا 
الأفق،  حم��دودة  مت�صرذمة  جماعة  اأم��ام  العامل  دفته. 
مع  امل��واج��ه��ة  موا�صلة  فيها  الع�صكري  اجل��ن��اح  واخ��ت��ار 

م�صر حتى اآخر حلظة«.
اأما عن تاأثري الأحكام على اأع�صاء اجلماعة وموؤيديها، 
لإع���ادة  ت��ق��وده��م  اأن  امل��ف��رت���ش  “من  اإن���ه  ف��ق��ال فهمي 
�صياغة مواقف جديدة من الدولة والع��رتاف باإجرام 
الإعالمي  اخل��ط��اب  ع��ن  والتخلي  حقها،  يف  جماعتهم 
كوادر  على  اخل���ارج.  يف  خ�صو�صا  واملظلومية،  امل��ع��ادي 

ول  احلالية  ال��ق��ي��ادات  يف  اأم���ل  األ  ي��درك��وا  اأن  التنظيم 
م�صتقبل لها يف م�صر«.

اإىل  املحكمة  هيئة  “و�صول  اأن  اإىل  الأك���ادمي���ي  ول��ف��ت 
عاما   25 امل�صدد  بال�صجن  للحكم  تدفعها  تامة  قناعة 
ما  اإىل  منه  كبري  ج��زء  يف  الف�صل  يعود  املتهمني،  �صد 
اأمام  ال�صابط حممد مربوك و�صهادته  اأثبتته حتريات 
قيادات  وخ��ط��ط  دور  ع��ن   - ا�صت�صهاده  قبل   - املحكمة 
الإخوان يف اإ�صاعة الفو�صى مب�صر وم�صاعيهم لتحوليها 

اإىل اإمارة«.

دور حممد مربوك
وارت��ب��ط��ت ق�����ص��ي��ة اق��ت��ح��ام احل�����دود وال�����ص��ج��ون با�صم 
مربوك، م�صوؤول ملف الخوان يف جهاز الأمن الوطني، 
الذي جرى اغتياله يف نوفمرب 2013 على يد عنا�صر 
من جماعة اإرهابية تطلق على نف�صها ا�صم “اأن�صار بيت 

املقد�ش«.
ب�صهادته  الوطني  الأم���ن  �صابط  اأدىل  اغتياله،  وق��ب��ل 
اأم����ام حمكمة  احل����دود  اق��ت��ح��ام  بق�صية  ج��ل�����ص��ات   4 يف 

 ،2011 يناير   9 وق��دم حم�صر حتريات يف  اجلنايات، 
اإخ��وان��ي��ة ل��ق��اءات لبحث  ب��ه معلومات ع��ن عقد ق��ي��ادات 
ا�صتغالل التنظيم لدعوات التظاهر يف 25 يناير، حتى 
ينفذ التنظيم الدويل خطته لإ�صاعة الفو�صى يف م�صر 

متهيدا لإقامة “دولة اإ�صالمية«.

تورط على اأعلى م�ستوى
الأ�صبق  الداخلية  وزي��ر  م�صاعد  ق��ال  ذات��ه،  ال�صياق  ويف 
الأ�صتاذ بكلية ال�صرطة يف م�صر اللواء حم�صن الفحام، 
اإن تنظيم الإخوان مير باأ�صعف مراحل وجوده، �صواء يف 
اآمنا له مثل قطر  اأو يف ال��دول التي كانت م��الذا  م�صر 
تاأثريه  اإ�صعاف  يف  الأم��ن  اأجهزة  جن��اح  بف�صل  وتركيا، 
ال��ع��م��ل��ي��ات الإرهابية  ت��راج��ع م��ع��دلت  ب��دل��ي��ل  حم��ل��ي��ا، 

لدرجة تكاد تكون معدومة قيا�صا بالفرتة ال�صابقة.
نيوز عربية”،  “�صكاي  ملوقع  الفحام يف حديث  واأ�صاف 
بتورط  تتعلق  امل�صرية نظرت عدة ق�صايا  “املحاكم  اأن 
اإرهابية وتخابر واغتيالت،  اإخوانية يف عمليات  قيادات 
ب��الأدل��ة حقيقة ه��ذه اجل��رائ��م جاءت  اأن ثبت لها  وبعد 

اأحكامها املتتابعة بالإعدام وال�صجن امل�صدد«.
النق�ش  “تاأييد  اأن  اإىل  ال�صرطة  بكلية  الأ�صتاذ  واأ���ص��ار 
لأحكام اجلنايات يوؤكد �صحة الأدلة التي مت بناء احلكم 
منها  جانب  يف  تت�صمن  التي  الثابتة  والوقائع  عليها، 

اعرتافات للمتهمني باجلرائم املرتكبة«.
الق�صائية  “الأحكام  ال�صابق:  الأم��ن��ي  امل�صئول  وت��اب��ع 
الرادعة �صد الإخوان ت�صيع حالة ارتياح بني امل�صريني، 
باإمكانها وفق  واأن  الدولة لي�صت مغلولة،  اأن يد  وتوؤكد 
ي��ت��ورط يف عمل  ك��ل م��ن  ت��ط��ال  اأن  الد�صتور وال��ق��ان��ون 

اإرهابي اأو اإ�صاعة الفو�صى«.
تاريخية  قيادات  عليهم  “املحكوم  اأن  اإىل  الفحام  ولفت 
وبعد   ،2011 منذ  ال�صباب  جتنيد  يف  كبري  دور  لهم 
�صدور الأحكام الأخرية �صيفقد هوؤلء ال�صباب الثقة يف 
كيان اجلماعة ككل«.والأحكام الأخرية، من وجهة نظر 
امل�صئول الأمني ال�صابق، �صيكون لها اأي�صا تاأثري معنوي 
الذين  خا�صة  م�صر،  يف  ال�صرطة  رج���ال  على  اإي��ج��اب��ي 
�صيدركون  حيث  القيادات،  ه��ذه  مع  التعامل  لهم  �صبق 
اأن “دماء وت�صحيات رجال الأمن يف مواجهة اجلماعات 

الإرهابية لن ت�صيع هباء«.

•• �شيدين-اأ ف ب:

اأعلنت اأ�صرتاليا الثنني ت�صجيل ارتفاع جديد 
يف عدد الإ�صابات بكورونا، حيث ف�صل الإغالق 
يف �صيدين، اأكرب مدن البالد، يف وقف تف�صي 

الفريو�ش.
 112 وج��ود  عن  ال�صحية  ال�صلطات  واأبلغت 
اإ���ص��اب��ة يف ���ص��ي��دين خ���الل ال�����ص��اع��ات الأرب����ع 
رغم  قيا�صي،  ع��دد  وه��و  املا�صية،  والع�صرين 

اإغالق ت�صهده املدينة ودخل اأ�صبوعه الثالث.
وانت�صر الفريو�ش حاليا يف الأحياء يف جميع 

اأنحاء املدينة املرتامية الأطراف والبالغ عدد 
�صكانها خم�صة ماليني ن�صمة.

ويلز  ���ص��اوث  نيو  ولي���ة  وزراء  رئي�صة  وق��ال��ت 
غالدي�ش بريجيكليان اإن الكثري من الإ�صابات 
اأفراد الأ�صر والأ�صدقاء  الأخرية انتقلت بني 
املفرو�ش  التقوا رغم احلظر  املقربني الذين 
الأ�صرة  خ���ارج  م��ن  �صخ�ش  اأي  مقابلة  ع��ل��ى 

الواحدة.
وق���د ُط��ل��ب م���ن ���ص��ك��ان ���ص��ي��دين ح��ال��ي��ا عدم 
مغادرة املنزل اإل لبتياع الطعام اأو تلقي عالج 

طبي اأو ممار�صة الريا�صة اليومية.

عر�صتم  “اإذا  ق��ائ��ل��ة  ب��ريج��ي��ك��ل��ي��ان  وح����ذرت 
عائالتكم  تعر�صون  فاإنكم  للخطر،  اأنف�صكم 

بكاملها -
اأقرب  وك��ذل��ك  املو�صعة،  العائلة  يعني  وه��ذا   

اأ�صدقائكم و�صركائكم - للخطر«.
وت��وف��ي��ت ام�����راأة يف ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ات م��ن عمرها 
���ص��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى ت�صخي�ش  ب��ع��د  ال�����ص��ب��ت 
اإ�صابتها بفريو�ش كورونا وهي اأول حالة وفاة 
اأ�صرتاليا هذا  ع��دوى ملتقطة حملًيا يف  من 

العام.
�صيدين  يف  الإغ�����الق  ينتهي  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

الهدف  اإن  تقول  ال�صلطات  لكن  اجلمعة  يوم 
املرجو منه “ل يبدو” انه �صيتحقق. واملدينة 
البالد  بقية  ع��ن  ت��ق��ري��ًب��ا  ب��ال��ك��ام��ل  م��ع��زول��ة 

مبوجب حظر التنقل املحلي املفرو�ش.
و�صجلت نيو �صاوث ويلز 678 اإ�صابة جديدة 
منت�صف  يف  للفريو�ش  الخ��ري  التف�صي  منذ 

حزيران/يونيو.
 ورغم اأن هذا العدد يعترب منخف�صا مقارنة 
اإل  العاملية،  املدن  باعداد ال�صابات يف معظم 
اأ�صرتاليا التي  اإىل  اأنه ُيعترب حتديا بالن�صبة 

تهدف اىل بلوغ هدف �صفر ا�صابات.

�رتفاع عدد �لإ�شابات بكورونا يف �شيدين 
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ن�شر �جلي�ش للحد من �أعمال �لعنف يف جنوب �فريقيا 
•• جوهان�شربغ-اأ ف ب:

ويف  )���ص��رق(  ن��ات��ال  ك��وازول��و  مقاطعة  يف  اإفريقيا  جنوب  ق��وات  �صتقوم 
منذ  املتوا�صلة  العنف  اأع��م��ال  كبح  يف  ال�صرطة  مب���وؤازرة  جوهان�صربغ 
ال�صجن،  زوم��ا  جايكوب  ال�صابق  الرئي�ش  اي���داع  خلفية  على  اجلمعة، 
وفق ما ذكر اجلي�ش الثنني.و�صوهد جنود يقومون بدوريات يف �صوارع 
بيرتماريت�صربغ ظهر الثنني، لكن اجلي�ش قال يف بيانه اإن “النت�صار 

�صيبداأ مبجرد النتهاء من جميع العمليات” التح�صريية.
توا�صلت اأعمال نهب وا�صرام نريان يف البالد الثنني، يف يوم رابع من 
ال�صابق لكنها باتت  الرئي�ش  اإثر �صجن  اأ�صا�صا  التي بداأت  العنف  اأعمال 
تعزز  ال��ذي  القت�صادي  بالياأ�ش  مم��زوج��اً  اإج��رام��ي��ا  منحى  ت��اأخ��ذ  الآن 
موجة  ملواجهة  يونيو  حزيران  منت�صف  منذ  املفرو�صة  القيود  ب�صبب 

ثالثة من فريو�ش كورونا.وا�صاف البيان اأنه �صيتم حتديد مدة النت�صار 
دور  امليداين«.ينح�صر  للو�صع  ال�صرطة  لتقدير  “وفقا  اجلنود  وع��دد 
اجلي�ش يف “�صمان الأمن و�صالمة بيئة العمل حتى تتمكن ال�صرطة” 
من اأداء عملها يف �صروط اأف�صل، بح�صب اجلي�ش، فيما خرج الو�صع عن 
�صيطرة ال�صرطة املنت�صرة على نطاق وا�صع خالل الأيام الأخرية.و�ُصدت 

طرقات فيما اجتاحت ح�صود مراكز ت�صوق. 
التي  ل��الأو���ص��اع  مبا�صرة  لقطات  املحلية  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  وب��ث��ت 
زوما  اأودع  ح��ي��ث  )����ص���رق(،  ن��ات��ال  ك���وازول���و  مقاطعة  يف  ال��ت��وت��ر  عمها 
اإ�صافة  الغ�صب،  مظاهر  اأوىل  ذل��ك  غ��داة  واندلعت  اخلمي�ش  ال�صجن 
ت�صاعد  امل�صاهد  هذه  جوهان�صربغ.اظهرت  القت�صادية  العا�صمة  اإىل 
�صحابة من الدخان الأ�صود فوق مركز ت�صوق يف بيرتماريت�صربغ )�صرق( 
وتدافع اأ�صخا�ش نحو مدخل املبنى املحرتق لنهبه، بينما خرج اآخرون 

بعربات ت�صوق حمملة بالب�صائع.
اإ�صوي، وهي بلدة تبعد حواىل ثالثني كيلومرتاً من  تعر�ش متجر يف 
دافعي  نفقة  زوما منزًل فخماً مت جتديده على  نكاندل، حيث ميتلك 
�صباح  للنهب   ،)2018-2009( الرئا�صية  ولي��ت��ه  اإب���ان  ال�صرائب 
الر�صا�ش  ب��اإط��الق  احل�صد  لتفريق  ال�صرطة  ت�صل  ان  قبل  الث��ن��ني 
امل��ط��اط، ع��ل��ى غ���رار م��ا ح���دث يف ال��ي��وم ال�����ص��اب��ق يف الأح���ي���اء الفقرية 
يربط  طريق  امتداد  على  �صاحنات  يف  النريان  بجوهان�صربغ.اأُ�صرمت 
اإفريقيا،  رئي�صي يف جنوب  ميناء  وه��و  دورب���ان،  بالقرب من  امل��دن  بني 
اأعمال  اإىل جانب ع�صرات ال�صيارات يف املنطقتني املت�صررتني.توا�صلت 

النهب يف جوهان�صربغ ليل الأحد الثنني.
اأج��زاء من الطريق ال�صريع ل تزال مغلقة، بح�صب   ويف ال�صباح كانت 

ال�صرطة التي ا�صارت اإىل توقيف الع�صرات من امل�صتبه بهم.

•• الفجر -خرية ال�شيباين:

وبزيها  م����رف����وع����ة،  ي����ده����ا  ق��ب�����ص��ة 
رائعة  ف�صية  ق���الدة  م��ع  التقليدي، 
ح������ول رق���ب���ت���ه���ا، اإل���ي�������ص���ا ل���ون���ك���ون، 
امل�صرح.  خ�����ص��ب��ة  ت�����ص��ع��د  ع���اًم���ا،   58
ب���ال����  ب����������داأ  ح������ي������وي،  خ�����ط�����اب  ويف 
املابوت�صي  ل��غ��ة  “مابودونغون”، 
-وعدت  البالد  اأ�صلي يف  �صعب  -اأول 
“باإعادة بناء ت�صيلي جديدة، متعددة 
والأقاليم”.  الن�صاء  حت��رتم  اللغات، 
القوي  لهيمنة  حد  و�صع  باخت�صار، 
تاريخية...  ال�صعيف.اللحظة  على 
لأنه يف 4 يوليو، اأ�صبحت امراأة من 
للجمعية  رئي�صة  الأ�صليني  ال�صكان 
على  مبنية  هيئة  وه��ي  التاأ�صي�صية، 
التنا�صف تقريًبا )78 رجاًل مقابل 
77 امراأة( انُتخبت يف مايو املا�صي، 
ل�صياغة  واح���دة  �صنة  ف��رتة  ول��دي��ه��ا 

د�صتور جديد.
معرتف  لغوية  عاملة  لونكون،  اإلي�صا 
ب��ال�����ص��ه��ادات، لديها  ب��ه��ا، وحم��ّم��ل��ة 
م���ه���م���ة ث��ق��ي��ل��ة ت��ت��م��ث��ل يف اق������رتاح 
النقا�صات  وق�����ي�����ادة  امل����و�����ص����وع����ات 
اإ����ص���الح اجلمعية  ���ص��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن 
ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة، ح��ي��ث امل��ج��ت��م��ع املدين 

مقعًدا   17- الأ���ص��ل��ي��ة  وال�����ص��ع��وب 
خم�ص�صة لهم – ممثلون على نطاق 
ا لإلي�صا،  وا�صع. “دور م�صمم خ�صي�صً
يعتقد املوؤرخ فرناندو باريكان، الذي 
قاعات جامعة  بانتظام يف  بها  يلتقي 
اإنها دبلوما�صية جيدة، ل  �صانتياغو. 
ب�صهولة”.  تتاأثر  ول  النقد،  يهزها 
املحاور  �صتكون  اجل��دي��د،  دوره���ا  ويف 
املحافظ  اجلمهورية،  لرئي�ش  املميز 

�صيبا�صتيان بينريا.

الإ�صبانية  امل�صتعمرة  ه��ذه  يف  ث���ورة 
عام  ا�صتقاللها  منذ  ال��ت��ي،  ال�صابقة 
و�صلب  ق��م��ع  يف  ت����رتدد  مل   ،1818
ذلك  يف  مبا  الأ�صلية،  ال�صعوب  ونبذ 
املابوت�صي، الذين ميثلون 14 باملائة 
“عندما  ت�����ص��ي��ل��ي.  م��ل��ي��ون   19 م���ن 
املعلمون  ي�����ص��رب��ن��ا  ����ص���غ���رية،  ك��ن��ت 
يف  روت  احلمر”،  بالهنود  وينعتوننا 
اإلي�صا   .2017 ع��ام  اإذاع���ي  برنامج 
ل��ون��ك��ون، وه���ي ط��ف��ل��ة، ك��ان��ت ت�صري 

8 ك��ي��ل��وم��رتات ك���ل ي���وم ع��ل��ى طرق 
موحلة للو�صول اإىل املدر�صة.

بالتاريخ  لونكون  ميتزج م�صار عائلة 
التي  العرقية،  ملجموعتها  امل�صطرب 
اأراوكانيا،  يف  رئي�صي  ب�صكل  ت�صتقّر 
بعد  ع��ل��ى  ت�صيلي،  يف  منطقة  اأف��ق��ر 
العا�صمة.  ج��ن��وب  ك��ي��ل��وم��رت   700
ابنة �صانع اأثاث واأم ربة منزل، ال�صابة 
اإلي�صا كانت حا�صرة عندما مت القب�ش 
الع�صكري  النقالب  بعد  جدها  على 

.1973 ع���ام  ب��ي��ن��و���ص��ي��ه  لأوغ�����ص��ت��و 
نف�صه  اجلد  هذا  جنح  �صنوات،  فقبل 
يف اأول ا�صتعادة لالأر�ش يف تريجوين، 
م��ع��ق��ل ع��ائ��ل��ة ل��ون��ك��ون -واح�����دة من 
التاريخي  ال�������ص���راع  ح��ل��ق��ات  ع��دي��د 
الذين  املابوت�صي،  الدولة وهنود  بني 
ب��امل��ائ��ة من   95 مت جت��ري��ده��م م���ن 

اأرا�صيهم منذ ال�صتعمار.
يف اجلامعة، انتف�صت الطالبة ال�صابة 
بكتابة  وق��اوم��ت  الديكتاتورية،  �صد 
“مابودونغون”.  ال�  بلغة  م�صرحيات 
لغتها  تعليم  اأ�صبح  لح��ق،  وق��ت  ويف 
الأم، �صراع حياتها.ويف �صياق العودة 
النا�صطة  عملت  الدميقراطية،  اإىل 
جميع  “جمل�ش  يف  ال���ك���اري���زم���ي���ة 
اجل  م��ن  ينا�صل  ال��ذي  الأرا�صي”، 
واليوم،  مابوت�صي.  اإقليم  ا�صتقالل 
و�صع  ل���ون���ك���ون  ال���رئ���ي�������ص���ة  ت���ع���ت���زم 
اأعمال  ع��ل��ى ج�����دول  امل���و����ص���وع  ه����ذا 
من�صبها،  ت��ول��ي��ه��ا  ال��ن��اخ��ب��ني.ع��ن��د 
ت��ع��ه��دت ال��ه��ن��دي��ة الأم��ري��ك��ي��ة بجعل 
القوميات”،  متعددة  “دولة  ت�صيلي 
لأ�صالفها:  ح��رب  ب�صرخة  ولتختم 
“ماري�صيو!”، اأي: “�صننت�صر، ع�صرة 

اآلف مرة!«
عن لك�سربي�س

انتخبت رئي�سة للجمعية التاأ�سي�سية

�إلي�شا لونكون, �ملر�أة �لتي جت�شد ثاأر مابوت�شي ت�شيلي
- تعتزم �شليلة �لهنود �حلمر, �إعادة �لعتبار ل�شعب مابوت�شي �لذي يتم �شلبه منذ ��شتقالل �لبالد عام 1818

كوبا تريد �لدفاع عن �لثورة يف مو�جهة �ملتظاهرين 
•• هافانا-اأ ف ب:

عزمها  ال��ك��وب��ي��ة  احل���ك���وم���ة  اأك������دت 
يف  “باأي ثمن”  ال��ث��ورة  ال��دف��اع ع��ن 
مواجهة تظاهرات غري م�صبوقة �صد 
وا�صنطن  تتابعها  “الديكتاتورية” 
ع���ن ك��ث��ب حم�����ذرة ه���اف���ان���ا م���ن اأي 

ا�صتخدام للعنف.
الكوبي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  وق��ال 
عن  “�صندافع  بينيالفري  خ����رياردو 
ثمن!” عار�صا  ب��اأي  الكوبية  ال��ث��ورة 
موؤيدين  ي��ظ��ه��ر  م�������ص���ورا  م��ق��ط��ع��ا 
وهم  ي��ت��ظ��اه��رون  ال�صيوعي  للنظام 
يهتفون “اأنا فيدل” حاملني الأعالم 

الكوبية.
كانيل  دي��از  ميغيل  الرئي�ش  واأ���ص��در 
الذي فوجئ بهذه التظاهرات العفوية 
م���دن خمتلفة من  ال��ت��ي خ��رج��ت يف 
البالد “اأمرا بالن�صال” اإىل موؤيدي 
ث���ّوار  “ندعو ج��م��ي��ع  ب��ق��ول��ه  ال���ث���ورة 
للخروج  ال�صيوعّيني،  جميع  البالد، 
���ص��ت��ح��دث هذه  ح��ي��ث  ال�������ص���وارع  اإىل 
القليلة  الأّي��ام  الآن ويف  ال�صتفزازات 
بطريقة  م��واج��ه��ت��ه��ا  واإىل  امل��ق��ب��ل��ة، 

حازمة و�صجاعة«.
الأحد  الأم��ريك��ي��ة  احلكومة  وعلقت 
على الو�صع يف كوبا حمذرة ال�صلطات 
الكوبية من اأي ا�صتخدام للعنف �صد 

“املتظاهرين ال�صلميني«.
القومي  الأم��������ن  م�����ص��ت�����ص��ار  وق�������ال 
الأمريكي جايك �صوليفان يف تغريدة 
حرية  ت���دع���م  امل���ت���ح���دة  “الوليات 
كوبا  اأنحاء  كل  يف  والتجمع  التعبري 

و�صتدين ب�صدة اأي عنف اأو ا�صتهداف 
الذين  ال�����ص��ل��م��ي��ني  ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن 

ميار�صون حقوقهم«.
للبيانات  “اإينفنتاريو”  موقع  واأف��اد 
ال�����ص��ح��اف��ي��ة ب������اأن ح������واىل اأرب���ع���ني 
الأح�����د يف مناطق  ���ص��ج��ل��ت  ت��ظ��اه��رة 

خمتلفة من البالد.
وق����د ب��ث��ت غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا م��ب��ا���ص��رة عرب 
هذا  يف  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
البلد الذي �صاهمت خدمة النرتنت 
2018 يف  النقال اعتبارا من نهاية 

نقل مطالب املجتمع املدين.
واع���ت���ب���ارا م���ن ظ��ه��ر الأح�����د قطعت 
خ��دم��ة اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث يف ج��زء كبري 

من البالد واأعيد العمل بها م�صاء.
اأمام  جتمعت  ال��ت��ي  احل�����ص��ود  ورددت 

الوحيد  ال�����ص��ي��وع��ي  ل��ل��ح��زب  م���ق���ار 
لي�صت  “كوبا  ال��ب��الد  يف  ل��ه  املرخ�ش 

لكم!«.
ومن ال�صعارات الأخرى اأي�صا “نحن 
و”لت�صقط  و”حرية”  جياع” 

الديكتاتورية«.
الرئي�ش  زار  ال��ت��ظ��اه��رات،  وب�����ص��ب��ب 
�صان  املحلي  بالتوقيت  الأح���د  ظهر 
التي  ب��ان��ي��و���ش  ل��و���ش  دي  ان��ط��ون��ي��و 
اح��ت��ج��اج��ي قبل  اأول جت��م��ع  ���ص��ه��دت 
اأن يتوجه اإىل البالد عرب التلفزيون 

الر�صمي.
ووقعت مواجهات خ�صو�صا يف هافانا 
الأمنية  ال���ق���وى  ا���ص��ت��خ��دم��ت  ح��ي��ث 
الغاز امل�صيل للدموع واأطلقت النار يف 
بال�صتيكية  بهراوات  و�صربت  الهواء 

اأف����اد مرا�صلو  امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى م��ا 
وكالة فران�ش بر�ش.

وعمد متظاهرون غا�صبون اإىل قلب 
�صيارات عدة لل�صرطة واإحلاق ال�صرر 

بها وح�صلت توقيفات عدة.
اأم��ن��ي��ة وع�صكرية  ت��ع��زي��زات  ون�����ص��رت 
وم������دن عدة  ال���ع���ا����ص���م���ة  يف  ك���ب���رية 

اأخرى.
بع�ش  ب�صعور  الرئي�ش  اأق��ر  ويف حني 
ب�صبب  ر�صا”  “بعدم  ال���ك���وب���ي���ني 
ال��ن��ق�����ش يف الأغ���ذي���ة والأدوي�������ة مع 
اأي�صا  اتهم  للكهرباء،  يومي  انقطاع 
اللدود  كوبا  ع��دوة  املتحدة  ال��ولي��ات 

بالوقوف وراء ما يحدث.
واأكد “ثمة جمموعة من الأ�صخا�ش 
املرتزقة  من  للثورة،  املناه�صني  من 

امل����ال م��ن احلكومة  ال��ذي��ن ي��ت��ل��ق��ون 
مبا�صرة  غ��ري  ب��ط��ري��ق��ة  الأم��ريك��ي��ة 
الأمريكية،  للحكومة  وك���الت  ع��رب 

لتنظيم تظاهرات كهذه«.
بني  الدبلوما�صية  ال��ع��الق��ات  وب��ات��ت 
كوبا والوليات املتحدة بعد م�صاحلة 
يف  و2016،   2014 ب��ني  ق�����ص��رية 
اأدنى م�صتوى لها منذ ولية الرئي�ش 
ال�����ص��اب��ق دون���ال���د ترامب  الأم���ريك���ي 
ال���ذي ع���زز احل�����ص��ار امل��ف��رو���ش على 
اجلزيرة يف 1962 منددا بانتهاكات 
حقوق الإن�صان ودعم هافانا حلكومة 
ن���ي���ك���ول����ش م���������ادورو يف ف���ن���زوي���ال. 
العقوبات، ف�صال عن  ه��ذه  واأغ��رق��ت 
غياب ال�صياح ب�صبب جائحة كوفيد-

اقت�صادية عميقة  اأزمة  19، كوبا يف 
قوي  اج��ت��م��اع��ي  ا���ص��ت��ي��اء  اإىل  واأدت 
الأمريكية  وال��ق��ارة  وا�صنطن  تتابعه 

عن كثب.
وغ���رد ل��وي�����ش اأمل���اغ���رو الأم����ني العام 
“نوؤيد  الأم���ريك���ي���ة  ال�����دول  مل��ن��ظ��م��ة 
امل�صروع  ال���ك���وب���ي  امل��ج��ت��م��ع  م��ط��ل��ب 
للح�صول على اأدوية واأغذية وحريات 

اأ�صا�صية«.
الديكتاتوري  بالنظام  “ندد  واأ�صاف 
ال��ك��وب��ي لأن����ه دع����ا م��دن��ي��ني للجوء 
ميار�صون  الذين  ومواجهة  قمع  اإىل 

حقهم بالتظاهر«.
وح�����ذر ال�����ص��ن��ات��ور الأم����ريك����ي بوب 
ي�����درك  اأن  “يجب  م���ي���ن���ي���ن���دي�������ش 
ن�صمح  لن  اأننا  الديكتاتوري  النظام 
تطلعات  لإ���ص��ك��ات  العنف  با�صتخدام 

ال�صعب الكوبي«.

•• برازيليا-اأ ف ب

خلو�ش  ال���ربازي���ل  يف  الأ���ص��ل��ي��ون  ال�����ص��ك��ان  ي�صتعد 
م���ع���رك���ة ق���ان���ون���ي���ة م����ع ح���ك���وم���ة ال���رئ���ي�������ش جايري 
بول�صونارو اليمينية املتطرفة التي ت�صعى اإىل ت�صريع 
م�صاحة  لتقلي�ش  الربملان  يف  قوانني  مترير  عملية 
اأرا�صيهم.وال�صكان الأ�صليون الذين ميثلون حواىل 
0،5 يف املئة من �صكان الربازيل، ميلكون حواىل 13 
الأجداد  حقوق  مبوجب  البالد  اأرا�صي  من  املئة  يف 

التي يكفلها د�صتور البالد للعام 1988.
ل��ك��ن ه���ذه احل��ق��وق اأ���ص��ب��ح��ت م��ه��ددة م��ن��ذ و�صول 
بعدم  واع��دا   2019 العام  ال�صلطة  اإىل  بول�صونارو 
ل�صكان  اإ�صايف”  واح����د  “�صنتيمرت  ع���ن  ال��ت��ن��ازل 

الربازيل الأ�صليني.
العامة  الأرا������ص�����ي  لإت����اح����ة  ب���ول�������ص���ون���ارو  و����ص���ع���ى 

الدول  اأك��رب  لال�صتغالل القت�صادي يف واح��دة من 
ال��زراع��ي��ة يف ال��ع��امل، وه��ن��اك م�صاريع ق��وان��ني عدة 

معرو�صة على الربملان لتحقيق ذلك.
وقالت جوينيا وابيت�صانا، وهي اأول نائبة من ال�صكان 
الأ�صليني يف تاريخ البالد وقائدة معركة ت�صريعية 
وقانونية طويلة المد “نحن نعي�ش اأ�صواأ الأوقات«.

تعترب  التي  )الربملانية(  امل�صاريع  “هذه  واأو�صحت 
اأ�صرع  ب�صكل  عليها  الت�صويت  يجري  لنا،  انتكا�صة 
يف ال��وق��ت احل��ايل«.ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي، واف��ق��ت جلنة 
على  ال���ربمل���ان،  جمل�صي  اأح���د   ، ال���ن���واب  جمل�ش  يف 
2007 لالعرتاف  ال��ع��ام  ق���ّدم يف  ق��ان��ون  م�����ص��روع 
ب��اأر���ش الأج����داد على اأن��ه��ا فقط الأر����ش ال��ت��ي كان 
اإ�صدار د�صتور العام  ي�صغلها ال�صكان الأ�صليون عند 

.1988
ويف اليوم ال�صابق لتخاذ هذا القرار، اأدت ا�صتباكات 

اأمنية قامت على خلفية  اأ�صليني وقوات  بني �صكان 
اإ�صابة العديد  الحتجاج على م�صروع القانون، اإىل 
ال�صرطة  عنا�صر  من  ثالثة  بينهم  الأ�صخا�ش  من 
اأ�صيبوا ب�صهام.وما زال يتعني اإقرار م�صروع القانون 

خالل جل�صة ملجل�ش النواب ثم جمل�ش ال�صيوخ.
وت�صعى جمموعة من م�صاريع قوانني اأخرى لإعطاء 
ال�صكان  اأرا����ص���ي  يف  وال���زراع���ة  بالتعدين  ت�����ص��اري��ح 

الأ�صليني حيث يعتربان الآن غري قانونيني.
وقال وزير املناجم والطاقة بينتو األبوركيكي خالل 
اإن  املا�صي  الأ�صبوع  اأج��ان��ب  �صحافيني  مع  اجتماع 
مناطق  يف  القت�صادي  بالن�صاط  ي�صمح  “الد�صتور 

ال�صكان الأ�صليني واأرا�صيهم«.
للمجتمع  هو ملك  هناك  هو موجود  “ما  واأ���ص��اف 
العتبار  الأخ���ذ يف  م��ع  تنظيمه  ويجب  ال��ربازي��ل��ي، 

حقوق ال�صعوب الأ�صلية«.

اأي�صا  ال��ربازي��ل  يف  الأ�صليون  امل��واط��ن��ون  ويعار�ش 
تخفيف  اإىل  ي���ه���دف  اأي����ار/م����اي����و  يف  ����ص���ّن  ق���ان���ون���ا 

املتطلبات البيئية ل�صركات الزراعة والطاقة.
اأن  البيئية  واجل��م��اع��ات  الأ�صليون  ال�صكان  وي��زع��م 
حت���رك���ات احل��ك��وم��ة غ���ري د���ص��ت��وري��ة وه���م يخ�صون 
والتي  الأم�����ازون،  غ��اب��ات  اإزال����ة  يف  اإ�صافيا  ت�صارعا 

ازدادت وتريتها يف عهد بول�صونارو.
ال�صوق احلرة  اإىل  باأنه مييل  املّتهم  الرئي�ش،  ووّق��ع 
على ح�صاب البيئة، مرا�صيم خالل العامني املا�صيني 
وزارة  اإىل  الأ�صليني  ال�صكان  اأرا���ص��ي  تر�صيم  لنقل 
يدها  بو�صع  الكبرية  لل�صركات  وال�صماح  ال��زراع��ة 
يف  اأوقفت  امل�صاعي  هذه  العامة.لكّن  الأرا���ص��ي  على 
الرئي�ش  اإىل عالقة  ذلك جزئيا  ويعود  الكونغر�ش، 
امل�����ص��ح��ون��ة م���ع رئ��ي�����ص��ي جم��ل�����ش ال���ن���واب وجمل�ش 
عندما  �صباط/فرباير  يف  ذل��ك  ك��ل  ال�صيوخ.وتغري 

لريا  اآرث��ر  هما  تعيني حليفني،  بول�صونارو يف  جنح 
لوبي  ب��دع��م  يتمتع  وك��اله��م��ا  بات�صيكو  ورودري���غ���و 
الأعمال الزراعية، لهذين املن�صبني.وقال ماوري�صيو 

ل��ل�����ص��ن��دوق العاملي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ف��وي��ف��ودي��ك 
حلماية الطبيعة فرع الربازيل “نحن نعي�ش اأخطر 

مرحلة منذ و�صول بول�صونارو اإىل ال�صلطة«.

كوريا �ل�شمالية ترف�ش �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لأمريكية 
•• �شول-رويرتز:

قال باحث كوري �صمايل اإن امل�صاعدات الإن�صانية الأمريكية 
الدول  ع��ل��ى  لل�صغط  �صريرا”  �صيا�صيا  “خمططا  ت��ع��د 
ل��ل��ولي��ات املتحدة  اإ���ص��ارة م��ن حلفاء  الأخ���رى وذل���ك بعد 
اأو  ك��ورون��ا  فريو�ش  لقاحات  اأن  اإىل  اجلنوبية  كوريا  مثل 
وزارة  التعاون.ون�صرت  تعزز  اأن  اأخ��رى ميكن  م�صاعدة  اأي 
للم�صاعدات  الن��ت��ق��اد  ه��ذا  ال�صمالية  ال��ك��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة 
الأمريكية على موقع ر�صمي على النرتنت يوم الأحد يف 
موؤ�صر وا�صح على اأنه يعك�ش تفكري احلكومة. وطرح كاجن 
هيون ت�صول،الذي ُو�صف باأنه باحث كبري يف جمعية تعزيز 
لوزارة  التابعة  الدويل  والتكنولوجي  القت�صادي  التبادل 
العامل  اأن��ح��اء  م��ن جميع  الأمثلة  م��ن  �صل�صلة  اخل��ارج��ي��ة، 
بربط  اأمريكي  تقليد  على  ال�صوء  ت�صلط  اإنها  قال  والتي 
ب�صاأن  ال�صغط  اأو  اخلارجية  �صيا�صتها  باأهداف  امل�صاعدات 

ق�صايا حقوق الإن�صان.وقال كاجن اإن “هذا يك�صف بو�صوح 
اأن النية الأمريكية اخلفية لربط ’امل�صاعدة الإن�صانية’ ب’ 
ق�صية حقوق الإن�صان’ هي اإ�صفاء ال�صرعية على �صغطها 
ال�صيا�صي  خمططها  وحتقيق  ال�����ص��ي��ادة  ذات  ال���دول  على 
ت��راج��ع امل�صاعدات  ال��ت��ي ذك��ره��ا  ال�����ص��ري��ر«.وم��ن الأم��ث��ل��ة 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  حيث  اأفغان�صتان  يف  للحكومة  الأم��ري��ك��ي��ة 

ت�صحب الوليات املتحدة اآخر جنودها يف الأ�صابيع املقبلة.
فريو�ش  �صد  لقاحات  بتقدمي  اجلنوبية  ك��وري��ا  وتعهدت 
اإن مثل  املحللني  بع�ش  ُطلب منها ذلك. وقال  اإذا  كورونا 
هذه امل�صاعدات اخلارجية ميكن اأن توفر فر�صة ل�صتئناف 
رف�صت  التي  ال�صمالية  كوريا  مع  الدبلوما�صية  املحادثات 
.2019 ع��ام  منذ  ووا�صنطن  �صول  م��ن  امل��ب��ادرات  معظم 
عن  امل�صوؤولة  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال��وح��دة  وزارة  واأ���ص��ارت 
العالقات مع كوريا ال�صمالية اإىل اأن هذا املقال لي�ش بيانا 

ر�صميا.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• ريت�شارد التندري�س*

على هذا  ن��ف��وذاً  الأك���رث  وامل����راأة  ال��رج��ل  �صيلتقي 
الكوكب هذا الأ�صبوع ، عندما ي�صتقبل جو بايدن 
اأجن��ي��ال م��ريك��ل، امل�����ص��ت�����ص��ارة الأمل��ان��ي��ة، يف البيت 
املركز  الت�صكيك يف  املمكن  كان من  واإذا  الأبي�ش. 
و�صي  بوتني  ف��الدمي��ري  ميانع  -ل  لبايدن  الأول 
اأحد  -ف��ال  بالتاأكيد  ت��رام��ب  ودون��ال��د  بينغ  ج��ني 

يجادل يف هيمنة مريكل.
ب��ع��د ���ص��ت��ة ع�����ص��ر ع���اًم���ا، ومب���ج���رد اإج������راء الأمل����ان 
اأجنيال  �صتتنحى  املقبل،  �صبتمرب  يف  لنتخاباتهم 
التي  ال�صخ�صية  امل�صت�صارة.  من�صب  عن  مريكل 
ب���دت، يف الن��ط��الق، ن��ك��رة واأق���ل جاذبية م��ن بني 
ال���ق���ادة امل��ح��ت��م��ل��ني ل��الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي ال���راب���ع، 
�صتتمكن يف النهاية من احلفاظ على بلدها واقفة 

على قدميها عرب �صل�صلة مذهلة من العوا�صف.
الغربية،  القت�صادات  جميع  مثل  اأملانيا،  ت�صررت 
ب�صدة من الركود الكبري عام 2008. واأدت اأزمة 
اإىل  اليورو،  منطقة  يف  ذلك  اأعقبت  التي  الديون 
ت��وت��ر ال��ع��الق��ات ب��ني دول الحت���اد الأوروب�����ي اإىل 
اأدى الغزو الرو�صي ل�صبه جزيرة  اأق�صى حد. كما 
القرم الأوكرانية عام 2014 اإىل فر�ش عقوبات 

على مو�صكو، عقوبات ل تزال قائمة.

»نحن ن�ستطيع فعلها!«
ت��داع��ي��ات احل���رب الأه��ل��ي��ة يف  ك��ان رد فعلها على 
اإىل الأبد  اأجن��ي��ال م��ريك��ل  ���ص��وري��ا ه��و م��ا �صيميز 
على اأنها بوند�صكانزلرين. فبينما كانت العوا�صم 
ال��رد على  كيفية  تت�صاءل مرعوبة عن  الأوروب��ي��ة 
ال�صوريني،  لالجئني  واملتوا�صل  الهائل  التدفق 
ف��ت��ح��ت م��ريك��ل اأب�����واب اأمل��ان��ي��ا لأك����رث م��ن مليون 

منهم.
“ي�صتطيعون  باأنهم  مواطنيها  اإقناع  خالل  ومن 
من  العظمى  الغالبية  ان��دم��اج  ف���اإن  ذلك”،  فعل 
القت�صاد  حتريك  اإىل  اأدى  قد  الالجئني  ه��وؤلء 
يعرفونها  ال���ذي���ن  اأن  رغ���م  وت��ن�����ص��ي��ط��ه،  الأمل�����اين 

يوؤكدون اأن القناعة الأخالقية العميقة يف مواجهة 
ا قرارها. كل هذا البوؤ�ش قد حفزت اأي�صً

فعل
واملفارقة، مل يهاجم منتقدوها خيارات امل�صت�صارة 
املثرية للجدل، بل ترددها املزمن. وقد مت انتقادها 
باأن  لالأزمات  الأحيان  من  كثري  يف  �صمحت  لأنها 
تطول، وتطول معها امل�صاكل، ول تفعل هي �صوى 

احلد الأدنى من اأجل تفادي الفو�صى.
م��ن��ه��ا فعال  ج���ع���ل���وا  الأمل��������ان  ال�������ص���ب���اب  اأن  ح���ت���ى 
اتخاذ  ع��ل��ى  ال��ق��درة  “عدم  مبعنى  “مريكلن”، 
تتلقى  الوقت،  نف�ش  يف  الراأي”.  اإب��داء  اأو  القرار 
جتاه  املتهاون  ملوقفها  �صعيفة  عالمات  با�صتمرار 
كات�صين�صكي  ويارو�صالف  املجر  اأورب��ان يف  فيكتور 
يف بولندا، وهما من القادة ال�صلطويني يف اوروبا. 
اخللفية  احلديقة  يحتالن  البلدين  اأن  وحقيقة 

للت�صنيع يف اأملانيا، ل مير مرور الكرام.
ن��اه��ي��ك ع���ن ال��ع��الق��ة ال��غ��ام�����ص��ة ال��ت��ي تربطها 
ق��ادت معه م�صروع خط  ال��ذي  بفالدميري بوتني، 
اأن��اب��ي��ب ن����ورد ���ص��رتمي 2 امل��ث��ري ل��ل��ج��دل، وال���ذي 
متجاوًزا  الرو�صي،  الطبيعي  بالغاز  اأملانيا  �صيزود 

اأوكرانيا وبقية اأوروبا ال�صرقية.

الهدوء من ف�سلكم
-الأملان  وازدراء  ت�صويه  -واأحياًنا  بو�صف  نت�صّلى 
باأنهم منظمون، ومن�صبطون للغاية، وعقالنيون 
على  جيًدا  تنطبق  انها  ل،  اأم  كلي�صيهات  ج���ًدا... 

امل�صت�صارة البالغة من العمر 66 عاًما.
اإنها موؤهالت ل ت�صمن لك مكاًنا يف كتب التاريخ، 
الت�صاق  وغ��ي��اب  الن��ف��ع��ال��ي��ة  وب���ني  بينها  ول��ك��ن 
يف  بول�صونارو  اأي���دي  ب��ني  ال�صلطة  يف  والرت��ب��اك 

الربازيل، 
قريب،  وق��ت  واىل  املتحدة،  اململكة  يف  وجون�صون 
ال��ولي��ات املتحدة، فقد ك��ان الأمل���ان، يف  ترامب يف 
ال�صنوات  هذه  طوال  لأنهم  حمظوظني،  النهاية، 

كانت لهم مثل هذه املراأة رئي�صة للبالد.

�ل�شيف �لخري للم�شت�شارة...!

 ,TVA متخ�س�س يف العلوم ال�سيا�سية, مرا�سل يف وا�سنطن -والبيت الأبي�س لـ
اأكرب �سبكة تلفزيونية خا�سة باللغة الفرن�سية يف كندا

ترجمة خرية ال�سيباين

اإلي�صا لونكون من ال�صكان املابوت�صي الأ�صليني بعد انتخابها رئي�صة للجمعية التاأ�صي�صية الت�صيلية

��شتعال معركة �ل�شكان �لأ�شليني يف �لرب�زيل من �أجل �أر��شيهم 
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فائز يف النتخابات الإقليمية، دون 
اندماج م�صبق مع اأي �صخ�ش -على 
الرئي�ش  م��و���ص��ي��ل��ي��ه،  ري��ن��و  ع��ك�����ش 
املنتهية وليته )اجلمهوريون( من 
)باكا(  دازور  ك��وت  األ��ب  بروفان�ش 
الرئي�ش”  ال��ذي حتالف مع ح��زب 
المام”-ول  اىل  اجل���م���ه���وري���ة 
برتران  يعتزم  ذل���ك،  بعد  ان��دم��اج 
من  ال�صيناريو  نف�ش  اإن��ت��اج  اإع���ادة 
النتخابات  ع��ن  ال�صتغناء  خ��الل 
التمهيدية التي يريد اجلمهوريون 
بطل  اأو  البطل  لختيار  تنظيمها 

اليمني.
م���ن امل��ح��ت��م��ل وج����ود ال��ع��دي��د من 
النطالق  خ��ط  على  ال�صخ�صيات 
)ل���������������وران ووك��������ي��������ز، وف������ال������ريي 
يف  ع�صوة  تعد  مل  التي  بيكري�ش، 
خو�صه  اأع���ل���ن  اأو  اجل��م��ه��وري��ني( 
فيليب  م���ث���ل  م�����ص��ب��ق��ا،  امل���غ���ام���رة 
الطوارئ  ق�����ص��م  رئ��ي�����ش  ج���وف���ني، 
بومبيدو،  ج�����ورج  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف 
غ���اري���ن  ل  وع����م����دة  ب����اري���������ش،  يف 

-كولومب )اأوت دو �صني(.
ي�صعر  ل  احل����ق����ي����ق����ة،  ول������ق������ول 
باليمني  ي�صمى  م��ا  بطل  ب��رت��ران، 
الج���ت���م���اع���ي، ب��ال��ق��ل��ق ح���ًق���ا من 
والإداري�����ة  ال�صيا�صية  الإج������راءات 
حل����زب مل ي��ع��د ع�����ص��ًوا ف��ي��ه منذ 
دي�صمرب 2017. “مل اأعد اأعرف 
قررت  ل��ذل��ك  ال�صيا�صية  ع��ائ��ل��ت��ي 
اخبار  ن�����ص��رة  يف  ���ص��رح  تركها”، 
التايل  ال���ي���وم  يف   2 ف��رن�����ص��ا  ق��ن��اة 
ال��ذي كان  ل��وران ووكيز،  لنتخاب 
ي�����ص��م��ى باليمني  ب��ط��ل م���ا  ح��ي��ن��ه��ا 
ت�صكيلة  اه��م  لرئا�صة  املعّقد،  غري 
مي��ي��ن��ي��ة. وي���رم���ز ال����رج����الن اإىل 
داخل  خمتلفني  �صيا�صيني  خطني 

املعار�صة الربملانية.

يــدعــي اجلــهــاز انــتــ�ــســارات مل 
يحققها

انتخاب  م��ن��ذ  ن��ف�����ص��ه  ع���ن  ي��ب��ح��ث 
لرئا�صة  م������اك������رون  اإمي�����ان�����وي�����ل 
 ،2017 م���اي���و  يف  اجل���م���ه���وري���ة 
الأوىل  اجل�������������������ول���ة  م�����ن  وخ��������رج 
ثالثا(،  ف��ي��ون  ف��ران�����ص��وا  )ك��������������������ان 
ي��ف��ت��ق��������������ر ال��ي��م��ني امل��رت�����������������ّج، اإىل 
ميك�����ن  ومم����ثل  وا�ص����ح،  خ�����ط 
حزب  مب�ص�����داقية.  يج�صده  اأن 
يتم  ال�������ذي  “اجلمهوريون”، 
لوبان  مارين  طرفيه،  من  ق�صمه 
من جانب، واملاكرونية من اجلانب 
الخر، فري�صة ا�صطرابات متكررة. 
وق��د جت�صد ع��دم ال���ص��ت��ق��رار هذا 
بعد اأقل من عام ون�صف من تعيني 
النتخابات  ذريع يف  بف�صل  ووكيز، 

الأوروبية لعام 2019.
ب���ع���د اأ�����ص����ب����وع م����ن الن���ت���خ���اب���ات، 
ا�صتقالة  اإىل  ال��ه��زمي��ة  ه���ذه  اأدت 
مّتهًما  احل��زب،  رئا�صة  من  ووكيز 
ب����اأن����ه ميتلك  م��ل��ّط��ف��ة  ب���ع���ب���ارات 
الالزم،  اأك��رث من  “ميينًيا”  خًطا 
وحوكمة “فردية” للغاية. “يجب 

اإعادة بناء اليمني ...
ب����اأي  ع���ق���ب���ة،  اأك�������ون  اأن  اأري�������د  ل   
اأ�صار حينها رئي�ش منطقة  ثمن”، 

اأوفريين رون األب.
م�������ص���ّوه  لن����ت����ع����ا�����ش  م���ظ���ه���ر  ويف 

موقف  انخراطهم.  معلوم  �صددوا 
بالن�صبة  م���ا  ح���د  اإىل  م��ت��ن��اق�����ش 
امل�صتوى  يف  املنتخبني  للربملانيني 
قبل  م��ن  رئي�صي  وب�صكل  ال��ث��اين، 
املجال�ش  واأع�صاء  البلديات  روؤ�صاء 
ال��ب��ل��دي��ة ل��ل��ب��ل��دي��ات ال��ري��ف��ي��ة اأو 
ال�����ذي�����ن، على  ����ص���ب���ه احل�������ص���ري���ة 
وج��ه التحديد، غ��ري م��درج��ني يف 
الأغ��ل��ب��ي��ة ال�����ص��اح��ق��ة م��ن��ه��م... ال 
امام  ل�صنا  انه داخل اجلمهوريني، 

تناق�ش واحد.
واأف�����ص��ل دل��ي��ل ع��ل��ى ه���ذه الرغبة 
عائلية”،  متهيدية  “انتخابات  يف 
ت���ع���ار����ش مع  م���غ���ل���ق���ة، يف  ل���ن���ق���ل 
م��ف��ت��وح��ة، ه��و ال���ص��ت��ط��الع الذي 
ال�صناتور  ت����وي����رت،  ع���ل���ى  اأج��������راه 
ب����اري���������ش، بيري  اجل����م����ه����وري ع����ن 
ت�صارون، املخل�ش بني اأتباع نيكول 
�صاركوزي. يف 1 يونيو، طرح �صوؤاًل 
الجتماعية  ال�صبكة  على  للعموم 
وهو  ل����الآراء،  ك�صرب  تقدميه  )مت 
ب��اأي من  لي�ش كذلك لأن��ه ل يفي 
معايري هذا النوع من ال�صتبيانات( 
مت�صائاًل “من تر�صحون لالإليزيه 

.« عام 2022؟ 
م����ب����داأ ه������ذه امل����ق����ارب����ة ه����و جلب 
الن�صطاء للعملية، وب�صكل جماعي 
اإب���راز م��ا �صيتم  اأج��ل  ومكثف، م��ن 
القاعدة  �صعور  اأن���ه  على  تقدميه 
تكن  مل  ال�����واق�����ع،  يف  ورغ���ب���ت���ه���ا. 
جمعت  لأن��ه��ا  ج��دا  �صيئة  العملية 
وهي  رّد،   11000 م����ن  اأك������رث 
ن��ت��ي��ج��ة مم���ت���ازة ل���ه���ذا ال���ن���وع من 
نت�صاءل  اأن  يحق  ال���ذي  التمرين 
ت�صميم  ع��م��ل��ي��ة  ي��ك��ن  مل  اإذا  ع��م��ا 
توفرت  اأك��رث منها م�صحا  موجهة 

فيه كل �صمانات امل�صداقية.
وكما لو انها �صدفة، فاإن النتيجة 
ل�صتطالعات  مت��اًم��ا  العك�ش  ه��ي 
التي  الت�صويت  نوايا  ح��ول  ال��راأي 
اأج���رت���ه���ا امل���ع���اه���د ال���ق���ائ���م���ة: فاز 
برونو ريتايو باأكرث من 60 باملائة 
من الأ�صوات، وياأتي برتران اأخرًيا 
باأكرث من 8 باملائة بالكاد. وهكذا 
اإىل قيادة  امل��ر���ص��ل��ة  ال��ر���ص��ال��ة  ف���اإن 

احلزب وا�صحة متاما.
الديغوليني  رف�����اق�����ه  م�������ص���خ���رة 
اجلدد عندما كان ع�صًوا يف حزب 
)الحت����اد م��ن اج��ل ح��رك��ة �صعبية 
ث��م اجل��م��ه��وري��ون(، وزان��ت��ه كنيات 
واأ�صماء م�صتعارة لم�صت الت�صويه 
وال���ق���دح ال��ط��ب��ق��ي، )ك����ان ي��ل��ق��ب ب� 
�صخ�صية  ا�صم  لمبيون،  �صريافان 
تان،  ت���ان  ال��ك��ارت��وين  امل�صل�صل  يف 
م��وظ��ف يف ال��ت��اأم��ني، امل��ه��ن��ة التي 
�صاركوزي  وزي��ر  برتران(،  مار�صها 
بع�ش  غ���ري حم���ب���وب يف  ال�����ص��اب��ق 
���ص��ي��م��ا بني  ال���ي���م���ني، ول  دوائ�������ر 
اأنهم  املحتمل  ومن  ال�صاركوزيني. 
احللفاء  بع�ش  ب�صهولة  �صيجدون 
داخل احلركة لإغالق  الثقل  ذوي 
الأقل  على  اأو  ال��رئ��ا���ص��ي،  طريقه 
اإىل  هو  وال�����ص��وؤال،  م�صاره.  عرقلة 
لتحقيق  ����ص���ي���ذه���ب���ون  م�����دى  اأي 
مبنع  خم���اط���ري���ن   ... م��ب��ت��غ��اه��م 
ال��ت��واج��د يف اجلولة  ال��ي��م��ني م��ن 
الرئا�صية  النتخابات  من  الثانية 

وتوجيه �صربة قاتلة حلزبهم.

قيا�صي  ام���ت���ن���اع  م����ع����دل  ب�����ص��ب��ب 
النتائج  ج�����اءت  ال��ت�����ص��وي��ت،  ع���ن 
اإلهية:  ن��ع��م��ة  مب��ث��اب��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
لليمني  ال���ص��ت�����ص��ارة  ه���ذه  �صمحت 
بالحتفاظ  ال���ي�������ص���ار(  )وك����ذل����ك 
ب���ج���م���ي���ع امل����ن����اط����ق ال����ت����ي ه�����ي يف 
واىل   ،2015 ع���ام  م��ن��ذ  قب�صته 
انتخابه  اأعيد  الذي  ووكيز،  لوران 
يف  ب��ال��ع��ودة  ب��ام��ت��ي��از،  منطقته  يف 
الداخلية  للعبة  الت�صعني  الدقيقة 

للجمهوريني.
تبّنى  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
مل  انت�صارات  اجلمهوريني  جهاز 

يحققها ر�صمًيا.
 فلئن قبل اأن ميثل اليمني روؤ�صاء 
قائمات من غري اأع�صاء هذا احلزب 
)برتران وبيكري�ش(، فذلك لأنه ل 
ي�صتطيع اأن يفعل غري ذلك. ففي 
فران�ش،  دو  واإي���ل  فران�ش  دو  اأوت 
على  القفز  اليمني  بو�صع  يكن  مل 
ال�صخ�صيتني او جتاهلهما،  هاتني 
يقدر  م���ن  ���ص��ف��وف��ه  يف  ي��ك��ن  ومل 
على مناف�صتهما، ومن ميلك اأدنى 

فر�صة للظهور ب�صرف.
اأراد الطرفان  اإىل ذلك،  بالإ�صافة 
ق����ادران على اختيار  اأن��ه��م��ا  اإث��ب��ات 
عدم  اأو  اجل��م��ه��وري��ني  م��ر���ص��ح��ي 
تفادي،  مع  قائمتهما،  يف  الظهور 

عالوة على ذلك، 
املرور عرب ج�صر حركة اجلمهورية 
اىل المام التي، من جانبها، اأرادت 
رقما  ن��ف�����ص��ه��ا  ج��ع��ل  يف  ت��ن��ج��ح  اأن 
فاز  وه��ك��ذا  لهما.  بالن�صبة  �صعبا 
برهانهما،  وب��ي��ك��ري�����ش  ب����رت����ران 

وخ�صر احلزب الرئا�صي رهانه.

ك��ري�����ص��ت��ي��ان ج���اك���وب، ع��ل��ى نف�ش 
املوجة يف هذه النقطة الأخرية... 
الق�صة  الوىل،  للنقطة  وبالن�صبة 

خمتلفة ...
كنية على حدود الت�صهري الطبقي

بالتحديد،  النقطتني  هاتني  عند 
تتعطل الأ�صياء داخل اجلمهوريني. 
الغالبية العظمى من كتلة احلزب 
يراأ�صها  التي  ال�صيوخ،  جمل�ش  يف 
مر�صح  نف�صه  )وه��و  ريتايو  برونو 
التمهيدية  لالنتخابات  حمتمل 
ولي�ش مقّربا �صيا�صًيا من كزافييه 
روزنامة  ت�صريع  ت��ري��د  ب���رت���ران(، 
التعيني ه��ذا. وق��د اأعلنت ذل��ك يف 
ق��ي��ادة احل���زب، يف  اإىل  ن�ش موجه 
يتعرث  األ  “يجب  ���ص��غ��ط.  ���ص��ك��ل 
زخ���م ي��ون��ي��و يف ال�����ص��ي��ف. ويف ظل 
عملية  اأن  نعترب  ال���ظ���روف،  ه���ذه 
يتم  اأن  ي��ج��ب  م��ر���ص��ح��ن��ا  اخ��ت��ي��ار 
ت��ق��دمي م��وع��ده��ا، مم��ا يجعل من 
نهائي  ب�����ص��ك��ل  امل�������ص���ادق���ة  امل��م��ك��ن 
كتب  التعيني”،  ع��م��ل��ي��ة  ع���ل���ى 
ال�����ص��ي��وخ، الذين  اأع�����ص��اء جم��ل�����ش 
رمبا يكونون غالبية من الرجال. 
جتدر الإ�صارة، يف الواقع، اإىل اأن يف 
اجنذابهم الكبري للتنا�صف، فاإنها 
دون  “مر�صحنا”،  فقط  ي��ث��ريون 

اعتبار فر�صية املر�صحة.
يوؤيد جزء  ذل��ك، ل  اإىل  بالإ�صافة 
ل ي�����ص��ت��ه��ان ب��ه م��ن اأع�����ص��اء كتلة 
انتخابات  اإج��راء  ال�صيوخ،  جمل�ش 
ان  ويف�صلون  مفتوحة،  متهيدية 
ت��ت��وج��ه م��ن ح��ي��ث الأول���وي���ة –ان 
العائلة،  -لأف������راد  ف��ق��ط  ي��ك��ن  مل 
وعر�صا،  انخراط،  بطاقة  حاملي 

كزافييه برتران ي�صري وحيدا

فالريي بيكري�ش... ل حديث عن مر�صحة بني اجلمهوريني ال�صناتور اجلمهوري بيري ت�صارون وال�صتطالع املوجه

فيليب جوفني اأعلن خو�صه املغامرة م�صبقا لوران ووكيز على خط ال�صباق اي�صا

خ���ال�������ش، م����ن غ����ري امل��ح��ت��م��ل اأن 
يكون “ماكرون-متناغم” يف حال 

�صربة انتخابية قا�صية.
الن  م����ن  ال�������ص���ي���ن���اري���و،  ه�����ذا  ويف 
بالن�صبة  اما  امل�صار.  خ��ارج  برتران 
اأق���ل  ف�����اإن الأم������ر  ب��ي��ك��ري�����ش،  اإىل 
تعلن  ن��اح��ي��ة، مل  م���ن  و����ص���وًح���ا: 
ناحية  وم�����ن  ���ح���ه���ا،  ت���ر����صّ )ب����ع����د( 
ت�صارك،  ل��ن  اإن��ه��ا  تقل  اأخ����رى، مل 
يف فر�صية النتخابات التمهيدية، 
��ا. ما  ومل ت��ق��ل خ���الف ذل���ك اأي�����صً
يجعل اجلميع يتقدمون يف �صباب 
النتخابات  اأ�صهر، من  ع�صرة  قبل 

الخــــتــــيــــار بــــني متــهــيــديــة 
مفتوحة اأو مغلقة

امل�صتحيل  م�����ن  ك�������ان  م�����ا  ل����ك����ن 
القليمية  النتخابات  يف  اإحباطه 
الرئا�صية،  يف  ي��ت��ك��رر  ان  ي��ج��ب  ل 
اليميني.  احلزب  لزعماء  بالن�صبة 
ف��ف��ي راأي���ه���م، ل خ��ال���ش يف غياب 
املر�صحني  ان  اجل����م����ه����وري����ني!  
اأم  ال��ي��م��ني يف  وامل���ر����ص���ح���ات ع��ل��ى 
املعارك النتخابية، ل بد اأن ميروا 
التمهيدية  النتخابات  مربع  عرب 
“ميني  اأنهم  على  ت�صنيفهم  ليتم 
ع�صري  مي�����ني  مب���ع���ن���ى  بحق”. 

كيف ميكننا  ف��ق��ط،  اجل��م��ه��وري��ني 
بيكري�ش  ف��ال��ريي  م��ن  نطلب  اأن 
اأ�صدقاءنا  اأو  ب��رت��ران  كزافييه  اأو 
ت�صاءل  امل�صاركة؟”،  الو�صطيني 
لو جورنال دي  ن�صرتها  يف مقابلة 

دميان�ش يف بداية يوليو.
يريد  ل  ذل������ك،  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
ت�صريع عملية الرت�صيح:  ليونيتي 
“اإن مطالبة املر�صحني بالت�صجيل 
على  ل��ل��ح�����ص��ول  وال�����ص��ع��ي  الآن، 
ال��ت��وق��ي��ع��ات خ����الل ال�����ص��ي��ف لن 
على حد قوله  اأم��ًرا جاًدا”،  يكون 
احلزب،  رئي�ش  نف�صها.  املقابلة  يف 

الرئا�صية.
العقول  ولتتويج كل هذا، ل تتفق 
امل��ف��ك��رة ل���دى اجل��م��ه��وري��ني فيما 
التمهيدية.  حم��ي��ط  ع��ل��ى  ب��ي��ن��ه��ا 
التعبري،  جاز  اإذا  مالءمة،  الأك��رث 
يف  التمهيدية”  “�صيد  م��ن��ه��م 
رئي�ش  ل��ي��ون��ي��ت��ي،  ج����ان  احل������زب، 
ماريتيم(  )األ������ب  اأن���ت���ي���ب  ب��ل��دي��ة 
للحزب  ال�صابق  امل��وؤق��ت  والرئي�ش 
 ،)2019 اأكتوبر  اإىل  يونيو  )من 
ه��م م��ن اأن�����ص��ار ح�صم م��ف��ت��وح، اأي 
جتاوز ا�صت�صارة الأع�صاء املُدرجني 
فقط. “اإذا قررنا ت�صريك الن�صطاء 

- ل ي�شعر برتر�ن, بطل �ليمني �لجتماعي, بالقلق من �إجر�ء�ت حزب مل يعد ع�شًو� فيه

- ل تتفق �لعقول �ملفكرة لدى �جلمهوريني حول �لنتخابات �لتمهيدية �ن كانت مفتوحة �أو مغلقة

يتقدمون يف ال�سباب قبل اأ�سهر من �سباق الإليزيه:

�إىل �أي مدى �شيقطع �جلمهوريون طريق برتر�ن...؟
•• الفجر -اأوليفر بيفود –ترجمة خرية ال�شيباين

اأوت  رئي�س  ـــراأي,  ال ا�ستطالعات  يف  اليمني  مــن  حظا  الوفـــر 
التمهيدية  النــتــخــابــات  خــو�ــس  يرف�س  الـــذي  فــرانــ�ــس,  دو 
كل  يعرف  وهو   ... ال�سابق  حلزبه  هدًفا  �سي�سبح  للجمهوريني, 

اأع�ساء  مك�سوف:  �سر  �سيئة.اإنه  اأو  جيدة  كانت  �سواء  العواقب 
ال�سابق  رفيقهم  حًقا  يحّبون  ل  “اجلمهوريون”,  حزب  جهاز 
راأ�س  على  مفاجئ,  غري  ب�سكل  انتخابه  اأعيد  برتران.  كزافييه 
اأوت دو فران�س )110 اأ�سوات من اأ�سل 170( بعد فوزه الرائع 
خالل  والثانية,  الأوىل  اجلولتني  يف  املتطرف,  اليمني  على 

يكون  اأن  قــراره  برتران  اأكد  الأخــرية,  الإقليمية  النتخابات 
مر�سًحا يف النتخابات الرئا�سية يف اأبريل 2022, دون احلاجة 
الذي يريد اجلمهوريون تنظيمه  امل�سبق  اإىل اخل�سوع لالختيار 
�سباق  يف  رايته  حتت  �سينطلق  التي,  او  الذي  ال�سخ�س,  لتعيني 

الليزيه.

- وزير �شاركوزي �ل�شابق غري حمبوب يف بع�ش 
دو�ئر �ليمني, ول �شيما بني �ل�شاركوزيني

- يف �لنتخابات �لإقليمية, تبّنى جهاز 
�جلمهوريني �نت�شار�ت مل يحققها ر�شمًيا
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فوز موؤيدي �أوروبا يف �لنتخابات �ل�شريعية �ملبكرة يف مولد�فيا 
•• كي�شيناو-اأ ف ب:

وعدت الرئي�صة املولدافية املوؤيدة لأوروبا مايا �صاندو ب�”انتهاء 
الت�صريعية  النتخابات  يف  حزبها  ف��وز  بعد  الل�صو�ش”  عهد 
املبكرة، وهو ما ي�صمح لها بتعزيز �صلطتها مبواجهة خ�صومها 

املويدين لرو�صيا.
وبعد فرز %94 من الأ�صوات، ح�صل حزب العمل والت�صامن 
)ميني الو�صط( بقيادة الرئي�صة على نحو %48 من الأ�صوات، 
وال�صيوعيني  ال���ص��رتاك��ي��ني  كتلة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب��ف��ارق  م��ت��ق��ّدم��اً 
اإيغور دودون )31%  املوايل لرو�صيا  ال�صابق  الرئي�ش  بزعامة 

من الأ�صوات(.

اليوم  يكون  اأن  “اآمل  في�صبوك  ع��رب  ر�صالة  يف  �صاندو  وق��ال��ت 
عهد  نهاية  اليوم  يكون  اأن  اآم��ل  ملولدافيا.  �صعبة  حقبة  نهاية 

الل�صو�ش يف مولدافيا«.
بعد فوزها ال�صاحق يف النتخابات الرئا�صية يف ت�صرين الثاين/
الربملان  على  ال�صيطرة  اإىل  �صاندو  حت��ت��اج   ،2020 نوفمرب 

لتطبيق �صيا�صتها املرتكزة على مكافحة الف�صاد.
الدويل  البنك  يف  �صابقا  القت�صادية  اخلبرية  م�صاعي  اأّن  اإل 
دودون  ح��زب  �صيطرة  الآن  حتى  عرقلتها  ع��ام��اً،   48 والبالغة 

على الربملان.
واأ�صافت �صاندو يف ر�صالتها “التحديات كبرية، والنا�ش بحاجة 
برملان نظيف”  بفوائد وجود  ي�صعروا  اأن  و”يجب  نتائج”  اإىل 

طاقة  “ا�صتخدام  اإىل  داع��ي��ة  وخمت�صة”،  نزيهة  و”حكومة 
الت�صويت اليوم من اأجل تغيري مولدافيا«.

الرئي�صة،  العمل والت�صامن بقيادة  وتناف�ش يف الق��رتاع حزب 
وكتلة ال�صرتاكيني وال�صيوعيني بزعامة دودون.

وب��ح�����ص��ب و���ص��ائ��ل الإع�����الم امل��ول��داف��ي��ة، اأب��ل��غ��ت ال�����ص��رط��ة عن 
 101 انتهاكات متفرقة لقانون النتخابات. واختار الناخبون 
نائب لولية مدتها اأربع �صنوات.وقالت �صاندو لل�صحافيني عند 
مغادرتها مكتب اقرتاع �صوتت فيه يف كي�صيناو حيث ا�صُتقبلت 
مّمن  والتخل�ش  ب��الدن��ا  تنظيم  مل�صلحة  “�صّوتُت  بالت�صفيق 
دودون  اإعالم حملية عن  و�صائل  ل�صنوات عدة«.ونقلت  نهبوها 
“�صّوُت لفريق ميكنه توحيد البالد ولن يثري �صراعات  قوله 

�صتحدد  الق��رتاع  نتائج  اأن  الرئي�صة  جديدة«.واأ�صاف مهاجما 
اإن كانت مولدافيا “�صُترتك لل�صيطرة الأجنبية” الغربية.

ا�صتقاللها يف  وت�صهد منذ  اأوروب��ا،  بلدان  اأفقر  ومولدافيا من 
يف  جمّمد  �صراع  اإىل  اإ�صافة  متكررة  �صيا�صية  اأزم���ات   1991

منطقة تران�صدني�صرتيا النف�صالية املوالية لرو�صيا.
منق�صمون  ن�صمة  مليون   2،6 ع��دده��م  البالغ  ال��ب��الد  و�صكان 
ت��اري��خ��ي��ا ب��ني م��ن يف�صلون ع��الق��ات وث��ي��ق��ة م��ع رو���ص��ي��ا ومن 
متعددة  ف�صاد  ق�صايا  الأوروب��ي.واأره��ق��ت  الحت��اد  اإىل  مييلون 
ال�صكان، يتعلق اأبرزها باختفاء مليار دولر، اأي ما يعادل 15% 
العام  من الناجت املحلي الإجمايل، من خزائن ثالثة بنوك يف 

.2015

•• وا�شنطن-وكاالت

بايدن  ج���و  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����ش  م��ع��رف��ة  اأن  لإث���ب���ات 
ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ات الأف��غ��ان��ي��ة حم����دودة ج����داً، ي��ع��ود الكاتب 
ما  اإىل  روب���ني  مايكل   ”1945“ م��وق��ع  يف  ال�صيا�صي 
قاله بايدن رداً على �صوؤال �صحايف ب�صاأن ما اإذا كان يثق 
لكنني  ب�”طالبان”؟ ل.  اأثق  “هل  “طالبان”:  بحركة 
اأف�صل،  ب�صكل  امل��درب  الأف��غ��اين،  باإمكانات اجلي�ش  اأث��ق 
املجهز ب�صكل اأف�صل، والأكرث كفاءة على م�صتوى قيادة 

احلرب«.
يرى روبني اأن جواب الرئي�ش الأمريكي قابل للت�صديق 
كامل  جهل  ع��ن  يعرب  لكنه  رمب���ا،  وا�صنطن  اأروق����ة  يف 

بديناميات اأفغان�صتان.

مزار �سريف
�صنة  ب��دءاً من  اأفغان�صتان  اإىل  الكاتب كيف تعرف  �صرد 
اللغة الطاجيكية  الوقت، كان يدر�ش  1997. يف ذلك 
مدينة  اإىل  �صريعة  برحلة  القيام  وق��رر  اأوزبك�صتان  يف 
مزار �صريف التي كانت خا�صعة لأمري احلرب الأوزبكي 
عبد الر�صيد دو�صتم. �صيطرت طالبان على كابول لكن 
مزار  كيلومرتاً.   150 تبعد  كانت  الأم��ام��ي��ة  اجلبهة 
���ص��ري��ف نف�صها ك��ان��ت ه��ادئ��ة ح��ي��ث مت��ك��ن ال��ك��ات��ب من 
التجول مع القليل من الأمن وتناول الغداء يف مكتب 
دو�صتم اإىل جانب ديبلوما�صيني من القن�صلية الإيرانية 
امل��ح��ل��ي��ة. ل��ك��ن ال��و���ص��ع ت��غ��ري يف ي���وم واح�����د: توجهت 
“طالبان” اإىل املدينة ومت نقل روبني اإىل بلدة تريميز 
الذين  الإي��ران��ي��ون  يكن  اأوزبيك�صتان. مل  يف  احل��دودي��ة 
ال���غ���داء م��ع��ه��م حم��ظ��وظ��ني م��ث��ل��ه لأن احلركة  ت��ن��اول 

قتلتهم لحقاً.

براعة ع�سكرية لطالبان؟
اأن انهيار مزار �صريف مل يح�صل ب�صبب  يو�صح روبني 
�صيا�صية.  ب�صبب حيلة  بل  الع�صكرية  “طالبان”  براعة 
ع��ق��د اجل������رنال ع��ب��د امل���ل���ك ب���ه���ل���وان، وه����و اأح�����د كبار 
لأنه  “طالبان”  م��ع  ���ص��ري��اً  ات��ف��اق��اً  دو���ص��ت��م،  م�صاعدي 

ك���ان غ��ا���ص��ب��اً م��ن��ه الأم�����ر ال����ذي اأدى 
اأكرب  اإىل  امل���رور  حرية  اإعطائها  اإىل 
بالفعل،  اأفغان�صتان.  مدينة يف �صمال 
خالل  ك��ث��رياً  “طالبان”  ت��ق��ات��ل  مل 
ال�صلطة.  اإىل  الأ���ص��ا���ص��ي  ���ص��ع��وده��ا 
حملية  �صهرة  تكت�صب  احلركة  ب��داأت 
اأم�����راء  ق����ام  ب��ع��دم��ا   .1994 ���ص��ن��ة 
تلميذتني  باختطاف  حمليون  ح��رب 
علوم  انتقم طالب  اإليهما،  والإ���ص��اءة 
دينية حمليون – “طالبان” – من 

خاطفيهما.
يف جمتمع مزقه عنف احلرب الأهلية 

واأمراء احلرب، بدت �صورة النظام والقانون التي روجت 
ال��وق��ت، دعمت  ذل��ك  ج��ذاب��ة. يف  “طالبان”  لها حركة 
الدين حكمتيار،  قلب  الباك�صتانية  ال�صتخبارات  وكالة 
وهو اأمري حرب اإ�صالموي ب�صتوين م�صطرب اجتماعياً 
اأنوية متفوقة على براعته الع�صكرية. بعدما  و�صاحب 
غريت  “طالبان”  زخم  الباك�صتانية  ال�صتخبارات  راأت 

توجهاتها وقامت بدعم احلركة.
على مدى ال�صنوات القليلة التالية، توغلت “طالبان” 
يف ال��ب��الد وع��ق��دت الت��ف��اق��ات و���ص��م��ت اإل��ي��ه��ا خ�صوماً 
اإن  بالديبلوما�صية.  الغربيني  وع���دت  وق��ت  يف  اأف��غ��ان��اً 
�صد  ج��اء   1996 �صنة  ك��اب��ول  على  احل��رك��ة  ا�صتيالء 
الدولية  املفرت�صة يف اجلهود  النية  م�صاركتها احل�صنة 
للتفاو�ش حول �صالم داخلي. جمدداً، تابع روبني، لعبت 
ال�صيطرة  يف  بكثري  اأعظم  دوراً  والربوباغندا  ال�صيا�صة 
هو  ه��ذا  املبا�صرة.  احل��رب  م��ع  باملقارنة  الأرا���ص��ي  على 
اأحد اأ�صباب انهيار “طالبان” �صريعاً يف مواجهة احلرب 
التي قادتها الوليات املتحدة اأ�صا�صاً يف اأكتوبر )ت�صرين 
الأول( 2016. فالزخم الذي كان دوماً اأهم من تقنيات 

املعركة انقلب �صدها.

هدف ذاتي
اإن قرار بايدن وترامب الن�صحاب اأحادياً من اأفغان�صتان 
بالوقائع  ل  الداخلية  الأمريكية  بال�صيا�صات  مرتبط 
ب�صاأن  ب��اي��دن حم��ق  اأن  امل��اأ���ص��اة يف  تكمن  الأر�����ش.  على 
ق���درة اجل��ي�����ش الأف���غ���اين ع��ل��ى ال��ق��ت��ال، ل��ك��ن يف الوقت 
ال�صالم  م�صار  ح��ول  وه��م  بخلق  رغبتهما  اأدت  نف�صه، 
من  الب�صاط  �صحب  اإىل  ان�صحابهما،  لتغطية  الأفغاين 
الواقع،  يف  املنتخبة.  الأفغانية  احلكومة  اأق���دام  حت��ت 
“طالبان”  م��ع  تتعامل  وت��رك��ه��ا  امل��غ��ادرة  ع��ن  وع��و���ص��اً 
بح�صب اإرادتها، اأطلقا النار على حكومة كابول وهما يف 
طريق اخلروج. واأ�صاف روبني اأن تعامل املوفد اخلا�ش 
اأك��رب من ذاك  باحرتام  “طالبان”  زمل��اي خليل زاد مع 
الذي تعامل به مع نائب الرئي�ش الأفغاين وم�صت�صاره 
لالأمن القومي كان هدفاً �صجلته وا�صنطن يف مرماها 
اأن  جم��دداً  روب��ني  عميقة.يوؤكد  �صيا�صية  تداعيات  مع 
ال��زخ��م ه��و ك��ل ���ص��يء. جميع م��ا قام 
ب��اي��دن وت���رام���ب ���ص��ب يف �صالح  ب��ه 
اأن يقول  ت�صخيم حركة “طالبان”. 
الأفغاين،  اجلي�ش  باإمكانات  يثق  اإنه 
بعد مت�صية عقدين على  اأن��ه  يظهر 
راأ������ش جل��ن��ة ال�������ص���وؤون اخل��ارج��ي��ة يف 
�صنوات  وث���م���اين  ال�����ص��ي��وخ،  جم��ل�����ش 
كنائب للرئي�ش، ل يزال بايدن يرى 
باوربوينت،  ك�����ص��ري��ح��ة  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
لكنه مل يتعلم اأي �صيء على الإطالق 
وثقافتها  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  ت��اري��خ  ح���ول 

ودينامياتها ال�صيا�صية.

•• عوا�شم-وكاالت:

على  ط��ال��ب��ان  �صيطرة  ن��ط��اق  ات�صعت 
الن�صحاب  اق����رتاب  م��ع  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، 
النهائي للقوات الأمريكية والأطل�صية 
م��ن احلرب،  بعد عقدين  ال��ب��الد  م��ن 
�صتوؤول  مل��ا  وق��ل��ق دويل  ت��رق��ب  و���ص��ط 

عليه الأو�صاع يف امل�صتقبل.
ام�ش  ���ص��ادرة  عربية  ل�صحف  ووف��ق��اً 
ق���رار  اأن  ك�����ص��ف��ت م�������ص���ادر  الإث����ن����ني، 
اأفغان�صتان  من  الأمريكي  الن�صحاب 
حذرت  فيما  �صيا�صي،  ف�صل  عن  ع��ربة 
اأخرى من الفراغات التي �صترتك يف 
اأر����ش مفتوحة  اإىل  ال��ب��الد وحت��ول��ه��ا 

لل�صراعات.

ف�سل �سيا�سي
ال��ل��ن��دن��ي��ة، قال  ال���ع���رب  يف ���ص��ح��ي��ف��ة 
“مل يعد م�صتقبل  خري اهلل خري اهلل 
النظر  ب��غ�����ش  م���ع���روف���اً  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
للرئي�ش  املتفائلة  الت�صريحات  ع��ن 
�صتتمكن  طالبان  فحركة  بايدن،  جو 
على  يدها  و�صع  من  اآج��اًل  اأم  عاجاًل 
امل�صتقبل  اأفغان�صتان، و�صتكتفي يف  كّل 
انتظار  ك��اب��ل يف  امل��ن��ظ��ور مب��ح��ا���ص��رة 

�صقوطها على نحو تدريجي«.
لرفع  حم����اول����ة  “يف  اأن������ه  واأ������ص�����اف 
الأمريكيني، حتّدث  اجلنود  معنويات 
بايدن عن انت�صار يف اأفغان�صتان، نعم، 
لقد حققت القوات الأمريكّية انت�صاراً 
لكنها  اأفغان�صتان،  يف  موؤقتاً  ع�صكرياً 
اإقامة  ت�صتطع  مل  اإذ  �صيا�صياً  ف�صلت 
نظام �صيا�صي قابل للحياة بعد اإخراج 

طالبان من كابل«.
خماوف  ه��ن��اك  اأن  ال��ك��ات��ب  واأو����ص���ح 
ماأوى  اأفغان�صتان  ع��ودة  من  حقيقية 
للتنظيمات الإرهابّية من نوع القاعدة 

�صّك  “ل  قائاًل  وت�صاءل  �صابهها،  وما 
فراغا،  ���ص��ي��رتك  الن�����ص��ح��اب  ه���ذا  اأن 
هل ت�صتطيع حركة طالبان ملء هذا 
اإىل  اأفغان�صتان  �صتتحّول  اأم  ال��ف��راغ، 
طابع  ذات  ل�صراعات  مفتوحة  اأر����ش 
دول  ه��ن��اك  اأن  اإىل  اإق��ل��ي��م��ي؟«.واأ���ص��ار 
اأفغان�صتان،  ي���دور يف  ت��ت��اأّث��ر مب��ا  ع���ّدة 
واإيران  والهند  باك�صتان  مقّدمتها  يف 
لكّل  حيث  وال�����ص��ني،  ورو���ص��ي��ا  وتركيا 
ال�������دول ح�����ص��اب��ات��ه��ا التي  م����ن ه�����ذه 
�صتجعل الو�صع الأفغاين اأكرث تعقيداً 
كالم  ظ��ّل  يف  خ�صو�صاً  امل�صتقبل،  يف 
اإيجاد  اإي������ران م���ن  ك��ث��ري ع���ن مت���ّك���ن 
حتالفات جديدة يف الداخل الأفغاين، 
اإىل دور على  ت��رك��ّي��ة  وع��ن ط��م��وح��ات 
لتاأمني  ق���ّوات  اإر���ص��ال  ي�صمل  الأر����ش 
الأمريكي  “الف�صل  كابل.وتابع  مطار 
يف اأفغان�صتان والعراق واحد، اإّنه ف�صل 
العجز  الف�صل  هذا  اأ�صا�ش  يف  �صيا�صي، 
للحياة  قابل  جديد  نظام  اإق��ام��ة  ع��ن 
من  ال��رغ��م  على  البلدين،  م��ن  اأّي  يف 
كليهما،  يف  ع�صكري  انت�صار  حتقيق 
هذا  ثمن  حالياً  ب��اي��دن  اإدارة  وت��دف��ع 

الف�صل املزدوج الذي ل تربير له«.

اجتياح ملحورين
�صام من�صى يف ح�صيفة  ق��ال  وب���دوره، 
على  19 عاماً  “بعد  الأو�صط  ال�صرق 
اأمام  اأفغان�صتان، ل بد من وقفة  غزو 
اأمريكا  ان�����ص��ح��اب  ع��ل��ى  ���ص��ي��رتت��ب  م��ا 
يح�صل  ال��ت��ي  امل�صتهجنة  بالطريقة 
هو  الأول  اأم����������ران:  وي��ل��ف��ت��ن��ا  ب���ه���ا؛ 
حماولة طالبان ال�صتيالء على مزيد 
من الأرا�صي، والأمر الثاين هو توقع 
ا�صتيالئها على ال�صلطة، وعودة نظام 

الإمارة الإ�صالمية الطالباين«.
هي  وا���ص��ن��ط��ن  اأن  “�صحيح  واأ����ص���اف 

الن�صحاب،  من  ت�صرراً  الأق��ل  اجلهة 
على العك�ش من دول جوار اأفغان�صتان، 
لهذا  غزوها  اأن  اأي�صاً  ال�صحيح  اإمن��ا 
الإرهاب  �صد  الدولية  واحلملة  البلد 
التي قادتها مل ت�صفر عن اأي مكا�صب 
ا�صرتاتيجية، واقت�صرت ماآلتها على 
جن���اح���ات ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة حم�������ص���ورة �صد 
ب��ن لدن يف  اأ���ص��ام��ة  ال��ق��اع��دة، ومقتل 

خمبئه الباك�صتاين«.
اأم��ري��ك��ا ومعها  ان�����ص��ح��اب  اأن  واأو����ص���ح 
لجتياح  ال�����ص��اح��ة  ���ص��ي��رتك  ال���غ���رب، 
رو�صيا  مت���ث���ل���ه  الأول  حم�����وري�����ن: 
دول��ت��ان حمكومتان  وه��م��ا  وال�����ص��ني، 

جامعها  متباينة،  ولو  بديكتاتوريات، 
لليبريالية  ع�������داوؤه�������ا  امل���������ص����رتك 
اأقرب  وهما  الغربية،  والدميقراطية 

الأنظمة اإىل الإن�صانية.
�صتمثله  الثاين  ال�صرقي  املحور  واأم��ا 
اأفغان�صتان حتت حكم طالبان، واإيران 
حتت حكم املاليل، اإذ يقدم يف املح�صلة 
اآيديولوجيتني اأ�صوليتني مت�صددتني 
عنيفتني، وهذه النماذج جمتمعة غري 
قادرة على، ول حتى راغبة يف اأن تقدم 
اإليه وما تتطلع  ملجتمعاتها ما حتتاج 

اإليه.
الن�صحاب  ه��ذا  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت 

الأخرى،  الن�صحابات  على  معطوفاً 
دل����ي����ل اآخ��������ر ع����ل����ى ف�������ص���ل احل�������روب 
تبداأ،  اأن  قبل  تنتهي  التي  الأمريكية 
ع�صكرياً  ف�����ص��اًل  ل��ي�����ش  ال��ف�����ص��ل  وه����ذا 
ب��ق��در م���ا ه���و ف�����ص��ل �صيا�صي  واأم���ن���ي���اً 
املح�صلة  تبدو  بحيث  وا�صرتاتيجي، 
يف  الع�صكرية  لتدخالتها  ال�صيا�صية 

املنطقة �صفراً مكعباً«.

دللت الن�سحاب
يف  البناء  انت�صار  ذك��رت  جهتها،  ومن 
�صحيفة الروؤية اأن قوات الناتو اأعلنت 
املناطق  م��ن  ان�صحابها  �صتكمل  اأن��ه��ا 

الأفغانية بحلول 11 �صبتمرب)اأيلول( 
عاماً   20 م������رور  ب���ع���د  اأي  امل���ق���ب���ل، 
لأفغان�صتان  الأم��ري��ك��ي  ال��غ��زو  ع��ل��ى 
���ص��د جماعات  ح���رب  وان��خ��راط��ه��ا يف 
باأنها  و�صفت  التي  وطالبان،  القاعدة 
يبقى  ول��ن  اأمريكا،  تاريخ  الأط���ول يف 
اإل ب�صع مئات من اجلنود الأمريكان 
حلماية  اأخ����رى  جن�صيات  ع���دة  وم���ن 
الأمريكية يف  وال�صفارة  كابول،  مطار 
اأفغان�صتان.واأ�صارت اإىل اأن العديد من 
املحللني من و�صائل الإعالم الغربية، 
الناتو  ان�������ص���ح���اب  اإع��������الن  و����ص���ف���وا 
ر�صمي  ت�صليم  ب��اأن��ه  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  م��ن 

لأفغان�صتان اإىل يد طالبان، بعد حرب 
دامية راح �صحيتها ع�صرات الآلف من 
الأفغان والآلف من اجلنود الأجانب 

والأمريكان بالدرجة الأوىل.
من  ال���رغ���م  “على  ال��ك��ات��ب��ة  وق���ال���ت 
الت��ف��اق��ات امل��وق��ع��ة ال��ت��ي ت��ع��ه��دت بها 
جماعة طالبان لالأمريكان وللحكومة 
اإل  ال�صلم،  نحو  باجلنوح  الأف��غ��ان��ي��ة، 
�صد  �صارية  هجمات  ع��دة  �صنت  اأن��ه��ا 
اأفغانية  اأقاليم  العا�صمة كابول وعدة 
اأن طالبان تعمل  اأخ��رى، ما قد يعني 
القوات  حم��ل  احل��ل��ول  على  تدريجياً 
اتفاقاتها  يخالف  ما  وه��و  الأجنبية، 
وم�����ا ق����د ي��ن��ج��م ع���ن���ه ع������ودة احل����رب 
الأهلية الأفغانية ب�صورة اأ�صد �صرا�صة 
لعقود،  ال�صابق  تاريخها  من  ودموية 

كما يتكهن العديد من املحللني«.
الناتو،  ق����وات  “ان�صحاب  واأ����ص���اف���ت 
وخ�صو�صاً القوات الأمريكية، ل يخلو 
من دللت كثرية حول اأهداف احلرب 
املقبلة  املرحلة  وم�صاريع  احلقيقية، 
ل��ت��ل��ك ال���رق���ع���ة اجل���غ���راف���ي���ة، ك��م��ا ل 
يخلو من عرب ودرو�ش عالقة القوى 
الإ�صالمية  ب���اجل���م���اع���ات  ال���غ���رب���ي���ة 
الأفغانية  ف���ال�������ص���ردي���ة  امل���ت���ط���رف���ة، 
اجلهادية  اجلماعات  لتاريخ  الطويلة 
�صاخب  تفاهم  حالة  اإىل  ت�صري  فيها 
املتطرفة،  واجل���م���اع���ات  ال���غ���رب  ب���ني 
فاأغلب تلك اجلماعات تاأ�ص�صت بدعم 
غ��رب��ي، م��ث��ل ال��ق��اع��دة، ث��م دخ��ل��ت يف 
خ���الف وح����روب ط��اح��ن��ة م��ع الغرب، 
ال��ف��ري��ق��ان يف مفاو�صات  ان��خ��رط  ث��م 
طيبة  بت�صريحات  انتهت  وتفاهمات، 

من كال الطرفني جتاه الآخر«.

دفاع اأمريكي
اللنانية، فقد  النهار  واأما يف �صحيفة 

تطرق ه�صام ملحم اإىل دفاع الرئي�ش 
ب���اي���دن ب���ق���وة ع���ن ق������راره ���ص��ح��ب كل 
يف  اأفغان�صتان  من  الأمريكية  القوات 
نهاية ال�صهر املقبل، راف�صاً الطروحات 
“طالبان”  حركة  ق��وات  ب��اأن  القائلة 
ميدانية  ان���ت�������ص���ارات  ح��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
ت�صبح  �صوف  البالد،  �صمال  يف  كبرية 
باحتالل  لها  ي�صمح  و���ص��ع  يف  ق��ري��ب��اً 
العا�صمة كابول.وقال “خطاب بايدن 
يف  وق���وي���اً  يف م�صمونه  وا���ص��ح��اً  ك���ان 
الدفاعية  اأج��وب��ت��ه  اإن  ب��ل  ل  لهجته، 
التي  والأج��وب��ة  الأ�صئلة  ف��رتة  خ��الل 
اأي جمال  اأعقبت اخلطاب، مل ترتك 
قابل  وغري  نهائي  موقفه  ب��اأن  لل�صك 
بايدن  “اإ�صرار  تعديل«.واأ�صاف  لأي 
وال�صريع،  ال��ك��ام��ل  الن�����ص��ح��اب  ع��ل��ى 
حركة  ب��ني  �صيا�صي  تفاهم  غياب  ويف 
ط��ال��ب��ان واحل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة، فاجاأ 
ال�����دول  ويف  ك����اب����ول،  يف  امل�������ص���وؤول���ني 
اأي�صاً  فاجاأ  كما  باأفغان�صتان،  املحيطة 
اأر�صلوا  ال���ذي���ن  ال���ن���ات���و  يف  احل���ل���ف���اء 
مع  لتحارب  اأفغان�صتان  اىل  قواتهم 

الأمريكيني لعقدين من الزمن«.
الن�صحاب  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ�����ص����ار 
الأمريكي �صوف يخفف من ال�صغوط 
على حركة “طالبان” للدخول يف اأي 
مفاو�صات جدية مع حكومة الرئي�ش 
اأنها  ك��اب��ول، خا�صة  غ��اين يف  اأ���ص��رف 
ت��وا���ص��ل حت��ق��ي��ق ت��ق��دم��ه��ا امل���ي���داين، 
ال�صلطة  انهيار  ح��ال  يف  اأن��ه  مو�صحاً 
اأيدي  يف  العا�صمة  و�صقوط  كابول  يف 
بايدن  ي��ت��ع��ر���ش  ���ص��وف  “طالبان”، 
املهزومني  الأف���غ���ان  م��ن  ل��الن��ت��ق��ادات 
ومن حلفاء وا�صنطن يف اآ�صيا وال�صرق 
الأو�صط، باأن وا�صنطن قد تخلت عن 
حلفائها الأفغان وتركتهم حتت رحمة 

اأعدائهم.

�شحف عربية: �أفغان�شتان تتجه نحو �ملا�شي

ختام �أ�شخم مناورة بحرية بالبحر �لأ�شود.. ر�شائل مبا�شرة لرو�شيا
•• عوا�شم-وكاالت:

البحر”  “ن�صيم  م��ن��اورات  ال�صبت،  اختتمت 
والتي ا�صت�صافتها القوات البحرية الأمريكية 
 32 مب�صاركة  الأ�صود  البحر  يف  والأوكرانية، 
دول����ة، وو���ص��ف��ت ب��اأن��ه��ا الأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا يف 

املنطقة منذ عام 1997.
ال��ب��ح��ري��ة التي  امل����ن����اورات  و�����ص����ارك يف ه����ذه 
اآلف   5 امل��ا���ص��ي،  ي��ون��ي��و   28 ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ذ 
�صفينة و40 طائرة   32 اإىل  اإ�صافة  ع�صكري 
اأكرب  منها  جعل  مما  كوماندوز،  فريق  و18 

تدريبات م�صرتكة منذ �صنوات.
بني  الدفاعية  للعالقات  ا  ا�صتعرا�صً واأظهرت 
�صمال  واأوك��ران��ي��ا مع حلف  املتحدة  ال��ولي��ات 

الأطل�صي.
دول   4 ���ص��ارك��ت  اإذ  ع��رب��ي،  ب���دور  كما حظيت 
اأو مراقب،  املناورات ب�صفة م�صارك  عربية يف 

وهي: م�صر والإمارات وتون�ش واملغرب.

ر�سائل مبا�سرة
يرى اخلبري املتخ�ص�ش يف العالقات الدولية، 
الدكتور اأمين �صمري، يف حديث ملوقع “�صكاي 
ال�صخمة  امل���ن���اورات  ت��ل��ك  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
خا�صة  املبا�صرة،  الر�صائل  من  العديد  حملت 
يتعلق  ك��ان  بها  اخل��ا���ش  العمليات  م�صرح  اأن 

برو�صيا ب�صكل حمدد.
وقال �صمري اإن الأمر الأول الذي يت�صل بتلك 
اأن���ه ل ي��وج��د ع���دو حمتمل حللف  امل���ن���اورات 
الناتو ودول �صرق اأوروبا �صوى رو�صيا، وبالتايل 
وقعت جمموعة من املناو�صات اأ�صهرها حادث 
ديفندر”،  اأ���ش  اأم  “اإت�ش  الربيطانية  املدمرة 
القرم،  جزيرة  �صبه  �صاحل  من  اقرتبت  التي 

وكاد اأن يقع ا�صتباكا مع القوات الرو�صية.
مبا�صر  ب�����ص��ك��ل  ا���ص��ت��ه��داف  “هذا  واأ�����ص����اف: 

للن�صاط الرو�صي يف البحر الأ�صود«.
اإحدى  اإن  املا�صي،  ال�صهر  قالت  رو�صيا  كانت 
اأطلقت  الأ����ص���ود  ال��ب��ح��ر  يف  احل��رب��ي��ة  �صفنها 
طلقات حتذيرية، يف حني األقت طائرة حربية 
وهي  “ديفندر”،  امل���دم���رة  ط��ري��ق  يف  ق��ن��اب��ل 
الربيطانية،  امللكية  للبحرية  تابعة  م��دم��رة 
�صبه  من  بالقرب  منطقة  عن  بعيدا  لطردها 
ج��زي��رة ال��ق��رم ت��دع��ي م��و���ص��ك��و اأن��ه��ا مياهها 

الإقليمية.
باأنه  دي��ف��ن��در وو�صفته  ب��وج��ود  رو���ص��ي��ا  ن���ددت 
ا����ص���ت���ف���زاز وح�������ذرت م����ن اأن����ه����ا ق����د ت��ط��ل��ق يف 
احلربية  ال�صفن  ل�صرب  ال��ن��ار  القادمة  امل��رة 
املتطفلة، يف حني اأ�صرت بريطانيا، اأن نرياناً 
اإن��ه��ا كانت  ب��اجت��اه دي��ف��ن��در وق��ال��ت  مل تطلق 
امل���ي���اه الأوك����ران����ي����ة ع��ن��دم��ا حلقت  ت��ب��ح��ر يف 

ال��ط��ائ��رات ال��رو���ص��ي��ة يف اجل���و و���ُص��م��ع �صوت 
اإطالق نار خالل املواجهة.

وعلق الرئي�ش الرو�صي فالدميري بوتن، على 
احل����ادث ب����اأن واق��ع��ة امل���دم���رة مل ت��ك��ن لتثري 
�صراعا عامليا حتى لو اأغرقت رو�صيا ال�صفينة 
اأن���ه ل ميكنه  يعلم  ال��غ��رب  لأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اإ�صارة حمتملة  الفوز يف مثل هذه احلرب، يف 
يف  اأك��رب  ب�صكل  املخاطرة  على  بوتن  ع��زم  اإىل 

حالة وقوع حادث مماثل مرة اأخرى.

بايدن والناتو
الأم��ر الآخ��ر املرتبط بهذه امل��ن��اورات، بح�صب 
بايدن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�ش  اأن  ه��و  �صمري 
ي���ح���اول اإع����ط����اء ر����ص���ال���ة حل��ل��ف ال���ن���ات���و ب���اأن 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ع���ادت حلماية ال���دول بعد 
ب�صكل كبري  املهمة  ترامب عن هذه  اأن تخلى 
للغاية، اإذ كان يعترب اأن التدريبات الع�صكرية 
�صد رو�صيا مبثابة اإهدار لالأموال، مما دفعه 
و500 جندي  اآلف   9 �صحب  ع��ن  ل��الإع��الن 
من اأملانيا قبل خروجه من البيت الأبي�ش يف 

يناير املا�صي.
املناورات  لهذه  الثانية  الر�صالة  اأن  واأ���ص��اف 
باأن  نف�صها  الناتو  حلف  ل��دول  موجهة  كانت 
وا�صنطن باقية يف احللف وتقوده، واأكد بايدن 

بنف�صه على ذلك.
كان جو بايدن، قال منت�صف ال�صهر املا�صي يف 
اأعمال اجتماع زعماء دول الناتو، اأن الوليات 
ال�صف يف  ب��وح��دة  ���ص��ارم  ب�صكل  تثق  امل��ت��ح��دة 

اأن الحت����اد الأوروب������ي قادر  ال��ن��ات��و، م��ع��ت��ربا 
يعتمد عليه  اأن  دور هيكلي ميكن  تنفيذ  على 

احللف.

تعوي�س اخللل.. وطماأنة
الأمر الثالث بح�صب خبري العالقات الدولية 
اأن دول احللف حتاول تعوي�ش اخللل الكبري 
درا�صة  وبح�صب  رو�صيا،  مع  القوى  ميزان  يف 
ف���اإن رو���ص��ي��ا وما  “راند”  ق��دم��ت��ه��ا م��وؤ���ص�����ص��ة 
متتكله من ق��وات تتفوق على كل ق��وات حلف 

الناتو يف �صرق اأوروبا.
حظًرا  ت��ف��ر���ش  اأن  ت�صتطيع  فمو�صكو  ول���ذا 
اأيام،   6 الأ�صود يف غ�صون  البحر  كاماًل على 
احللف  اإىل  ع�صكريا  دعما  و�صول  متنع  وق��د 
الأ�صود لفرتة طويلة، وفق اخلبري  البحر  يف 

امل�صري.
واأ�صار اإىل اأن بايدن وزعماء احللف يحاولون 
تعوي�ش هذا اخللل يف ميزان القوى من خالل 

الرتكيز على التدريبات يف البحر الأ�صود.
طماأنة”،  ك�”ر�صالة  امل��ن��اورات  ه��ذه  تاأتي  كما 
بولندا  م��ث��ل  ودول  ال��ب��ل��ط��ي��ق،  ب��ح��ر  ل�����دول 
املواجهة  خ��ط  على  وه��ي  وبلغاريا،  وروم��ان��ي��ا 
يتكرر  اأن  ميكن  باأنه  ت�صعر  لأنها  رو�صيا،  مع 
مزيدا  حتتاج  ث��مَّ  وم��ن  معها،  القرم  �صيناريو 

من الدعم، بح�صب “�صمري«.
تقوم  العام  التدريبات هذا  فل�صفة  اأن  واأو�صح 
من  ال��ق��وات  نقل  �صرعة  فكرة  على  بالأ�صا�ش 
الوليات املتحدة ودول غرب اأوروبا اإىل �صرق 

يف  والنجاح  الرو�صية،  احل��دود  بجوار  اأوروب���ا 
ه���ذه امل��ه��م��ة ه��ي اأك���رب ر���ص��ال��ة ل��ط��م��اأن��ة لهذه 

الدول اخلائفة.

ن�سخة خمتلفة
للفكر  امل�������ص���ري  ب���امل���رك���ز  ال���ب���اح���ث  راأي  ويف 
وال���درا����ص���ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، حم��م��د ح�صن، 
فاإن هذه املناورات روتينية وجتري منذ العام 
الدول،  م��ن  العديد  فيها  وت�����ص��ارك   ،1997
الأطل�صي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  اأع�����ص��اء  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

“الناتو«.
تبدو خمتلفة  املرة  املناورات هذه  ن�صخة  لكن 
ل��ع��دة اأ����ص���ب���اب، ع��ل��ى راأ���ص��ه��ا امل��ن��او���ص��ات التي 
م�صاركة  وكذلك  تنفيذها،  غ�صون  يف  حدثت 
“م�صر  ال�صت:  والإ�صالمية  العربية  ال���دول 
والإم������ارات وت��ون�����ش وامل���غ���رب ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

دولتني غري عربيتني، من اأ�صل 32 دولة.
وقال ح�صن يف ت�صريحات ملوقع “�صكاي نيوز 
املناورات  هذه  اأن  القول  ميكننا  اإن��ه  عربية”، 
الأ�صخم لي�ش يف تاريخ برنامج مناورات ن�صيم 
للبحر  العملياتي  امل�����ص��رح  يف  وامن���ا  ال��ب��ح��ر، 

الأ�صود.
و�صملت تلك املناورات اإجراء تدريبات ع�صكرية 
العدو،  ���ص��واط��ئ  على  ال��ب��ح��ري  الإن����زال  على 
مهام  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ربي��ة،  العمليات  وتنفيذ 
ال�صفادع الب�صرية، كما ت�صمل تدريبات الدفاع 
الغوا�صات  وح��رب  اخلا�صة  وال��ق��وات  اجل��وي 

وعمليات البحث والنقاذ.

هل تعّلم بايدن �أي �شيء
 يف م�شريته عن �أفغان�شتان؟
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الفجر الريا�ضي

وت��������وىّل م����رك����ز ج��ي��م�����ش م���ارت���ن 
ل�����درا������ص�����ات ع�������دم الن����ت���������ص����ار يف 
ب��ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، حتليل  م��ون��ت��ريي 
قدمتها  التي  ال�صور  م��ن  �صل�صلة 
ال�صناعية بالنيت.  الأقمار  �صركة 
�صحيفة  ع����ن����ه  حت�����دث�����ت  وق��������د 
ويتو�صل  اأوًل.  ب��و���ص��ت  وا���ص��ن��ط��ن 
اإذا  الأوىل:  النتيجة  اإىل  امل��رك��ز 
ال�صوامع،  ه��ذه  بناء  بكني  اأكملت 
ف��ق��د ي��ك��ون ل��دي��ه��ا ق��ري��ًب��ا حوايل 
145 ���ص��اروًخ��ا، و م��ن ���ص��اأن هذا 
اأن يت�صبب  ال�����ص��واري��خ  ال��ع��دد م��ن 
ال�صتقرار  يف  زل������زال  ح�����دوث  يف 

ال�صرتاتيجي للعامل.

�صومعة �صواريخ  119
ال�صني  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�صري 
متتلك حالًيا ما بني 250 و350 
بعيدون عن  ونحن  نووًيا.  �صالًحا 
ال���� 11 ال��ف��ا ال��ت��ي ك��ان��ت حتتفظ 
احلرب  يف  العظميان  القوتان  بها 
ال���ب���اردة. وي��ب��دو اأن    ب��ك��ني تريد 
زي����ادة ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال����ردع ب�صكل 

كبري. 
وم����ع ذل�����ك، م���ن امل�����ص��ت��ح��ي��ل حتى 
ال�صني  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  معرفة  الآن 

اإ���ص��راك بكني  املهم  اأن��ه من  بايدن 
يف املناق�صات، لكنها تريد اتباع نهج 

اأكرث واقعية. 
ل��ق��د ب�����داأت م��ن��اق�����ص��ات اأول���ي���ة مع 
هدفها:  �صينيني...  دبلوما�صيني 
ا�صرتاتيجي  ث��ن��ائ��ي  ح���وار  اإق���ام���ة 
وي�صيف  مم��ك��ن.  وق����ت  اأ����ص���رع  يف 
اأنها  ال�صني  “تزعم  وود:  روب���رت 
نوايا  ذات  م�����ص��وؤول��ة  ن���ووي���ة  ق����وة 
دفاعية فقط، عليها اأن تثبت ذلك. 
تظهر  الأخ���رية  احلقائق  اأن  يبدو 

العك�ش«.
على اجلانبني الأمريكي والرو�صي، 
مت جت��دي��د م��ع��اه��دة ���ص��ت��ارت، لكن 
عدم  معاهدة  م��ن  ال�صاد�صة  امل���ادة 
النت�صار التي تتطلب نزع ال�صالح 
اب��دا على حممل اجلد.  توؤخذ  مل 
وب��دًل من ذل��ك، �صرعت وا�صنطن 
لتحديث  وا�������ص������ع  ب�����رن�����ام�����ج  يف 
لعقدين  ميتد  النووية  تر�صانتها 
م��ن ال���زم���ن... اأم����ا م��و���ص��ك��و فهي 

تعمل على حتديث برناجمها.
وه���ك���ذا، ن��ح��ن ب��ع��ي��دون ج����ًدا عن 
الأ�صلحة  ح��ظ��ر  م��ع��اه��دة  اأه�����داف 
ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا الأمم  ال���ن���ووي���ة 

املتحدة عام 2017.

ال�صني برنامج نووي غام�ش الأدمريال ت�صارلز ريت�صارد يحذر من تو�صع برنامج بكني

تخطط حًقا للح�صول على 119 
للقارات،  عابًرا  بالي�صتًيا  �صاروًخا 
ال�صينية  ال�صلطات  اإذا كانت  اأو ما 
تزيد عدد ال�صوامع للخداع حول 
اأو  احلقيقية  ال��ن��ووي��ة  تر�صانتها 
منع  اأج������ل  م����ن  الوراق  خل���ل���ط 
ت��ع��ّر���ش ال�����ص��وام��ع ال��ت��ي حتتوي 
للهجوم.  حقيقية  ���ص��واري��خ  على 
ومي��ك��ن اأن ت��ك��ون امل��واق��ع ال��ت��ي مت 
ت�صويرها موقًعا لتطوير �صواريخ 
DF-41 التي يبلغ مداها حوايل 
األ����ف ك��ي��ل��وم��رت وق�����ادرة على   15

�صيزداد  ذل����ك،  وب�����دون  ثنائي”. 
التقدير  و�صوء  الفهم  �صوء  خطر 
ب�صكل كبري، وميكن اأن يعيد اإ�صعال 

�صباق ت�صلح نووي جديد.

حوار ثنائي عاجل
�صيء  ب�صكل  ت��رام��ب  اإدارة  اأرادت 
اإدراج ال�صني يف املناق�صات الرو�صية 
مو�صكو  مت��دد  اأن  قبل  الأمريكية 
ووا�صنطن معاهدة �صتارت خلف�ش 
عام  حتى  ال�صرتاتيجية  الأ�صلحة 
اإدارة  تعترب  العمق،  ويف   .2026

ب���ك���ني الن  ال�������ص���ي���ن���ي. ومت����ل����ك 
ال���ث���ال���وث ال����ن����ووي ال�����ص��ه��ري، اأي 
ق���درات الإط����الق ال���ربي واجلوي 

والبحري.
ال�صني  تطور  رو�صيا،  غ��رار  وعلى 
�صرعتها  ���ص��ت��ف��وق  اأ���ص��ل��ح��ة  ��ا  اأي�����صً
���ص��رع��ة ال�������ص���وت، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
القوة.  منخف�صة  ن��ووي��ة  اأ���ص��ل��ح��ة 
نووية  اأنظمة  تطوير  يف  و�صتنظر 
املدى  ذاتية احلركة، على  بحرية، 
ال��ط��وي��ل. يف ال��وق��ت احل���ايل، مثل 
بعد،  م��وج��ودة  الأنظمة غري  ه��ذه 

الو�صول اإىل الوليات املتحدة.
مو�صكو  ورمب����ا  وا���ص��ن��ط��ن  ت����درك 
ل��ك��ن حجمها  ال�����ص��ي��ن��ي��ة،  اجل��ه��ود 
ت�صارع  لقد  وا���ص��ح.  غ��ري  ي���زال  ل 
ال�صيني  ال������ن������ووي  ال�����ربن�����ام�����ج 
تت�صاعف  اأن  ومي��ك��ن  ح���اد،  ب�صكل 
ال��رت���ص��ان��ة ع��ل��ى الأق����ل يف غ�صون 

ع�صر �صنوات. 
يف  بالكوجنر�ش  ا�صتماع  جل�صة  يف 
اأب���ري���ل امل��ا���ص��ي، ح���ذر الأدم�����ريال 
“التو�صع  م��ن  ري��ت�����ص��ارد  ت�����ص��ارل��ز 
ال����ن����ووي  ل����ل����ربن����ام����ج  املذهل” 

املتحدة(.  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع  الأم�����ن 
املعلومات  م�����ن  ال���ق���ل���ي���ل  من���ل���ك 
لذلك  ال��ن��ووي.  برناجمهم  ح��ول 
اإىل  ال��ن��زول  م��ن��ا  ع��ن��دم��ا يطلبون 
اأن  اأريد  التفاو�ش،  قبل  م�صتواهم 
النووية  اأ�صاألهم ما هي تر�صانتهم 

احلقيقية«.
وبالن�صبة لروبرت وود، لي�ش هناك 
ل��دي��ن��ا حوار  رو���ص��ي��ا،  “مع  ���ص��ك: 
للنقا�ش.  اإط��اًرا  يقدم  ا�صرتاتيجي 
����ص���يء م���ن ذلك.  ال�����ص��ني، ل  م���ع 
حوار  لإق��ام��ة  ملحة  حاجة  هناك 

اأمام  وود، اخلمي�ش،  روبرت  وحذر 
اإذا مت  امل��را���ص��ل��ني،  م��ن  ع���دد قليل 
تاأثري  ل��ه��ا  “ف�صيكون  اجن����ازه����ا، 
كبري على ال�صتقرار ال�صرتاتيجي 

للكوكب«.
املتحدة  ال���ولي���ات  ���ص��ف��ري  وي�����ص��ري 
اإىل موؤمتر نزع ال�صالح يف جنيف: 
هذا  ب�����ص��اأن  للغاية  قلقون  “نحن 
التطور. ال�صني هي القوة النووية 
اخلم�ش  ال���دول  يف  �صفافية  الأق���ل 
من  )جم��م��وع��ة  الع�صوية  دائ��م��ة 
جمل�ش  يف  دائمني  اأع�صاء  خم�صة 

تطوير جيل جديد من ال�صواريخ العابرة للقارات ال�صورة وا�صحة مع تر�صانة الرو�ش �صاروخ بالي�صتي عابر للقارات من طراز دونغفنغ 5 ب يبلغ مداه 13 األف كيلومرت

تدرك وا�سنطن ورمبا مو�سكو اجلهود 
ال�سينية, لكن حجمها ل يزال غري وا�سح

القنوات  �سهدت 
ــة  ــي ــون ــفــزي ــل ــت ال
ـــا يف  انـــخـــفـــا�ـــسً
منذ  ــورهــا  جــمــه
جو  اأ�ـــســـبـــح  اأن 
ــا ـــدن رئــيــ�ــسً ـــاي ب

ذهـــــــــــــــــــــــــــــب 
دونـــــــــــــالـــــــــــــد

 ... ــــــب  ــــــرام ت
وهــــــــــــاجــــــــــــر 
املــــ�ــــســــاهــــدون
اأيــــــــــ�ــــــــــســــــــــا

�إذ� �أكملت بكني بناء هذه �ل�شو�مع, فقد 
يكون لديه�ا قريًبا حو�يل 145 �شاروًخا

 ت�سعى وا�سنطن اىل اإقامة حوار ثنائي 
ا�سرتاتيجي مع بكني يف اأ�سرع وقت ممكن

�ستت�ساعف تر�سانتها يف غ�سون ع�سر �سنوات

�لتو�شع �جلنوين للنووي �ل�شيني يزعج �لعم �شام...!
 هذا العدد من ال�سواريخ �سيت�سبب يف حدوث زلزال يف ال�ستقرار ال�سرتاتيجي للعامل

•• الفجر -�شتيفان بو�شارد –ترجمة خرية ال�شيباين
انت�سار  عــدم  معاهدة  يراقب  اأمريكي,  مركز  قــام 
الأ�سلحة النووية, بتحليل �سور الأقمار ال�سناعية 
 100 مــن  اأكــر  تبني  ال�سني  اأن  اإىل  ت�سري  التي 
للقارات.  العابرة  البالي�ستية  لل�سواريخ  �سومعة 
الت�سريع  هــذا  اإزاء  عميق  بقلق  وا�سنطن  وت�سعر 
للربنامج النووي ال�سيني, وتدعو بكني ب�سكل عاجل 

اإىل اإجراء حوار ا�سرتاتيجي
النوويتني  بالقوتني  للحاق  جاهدة  ال�سني  تعمل 
املتحدة  الوليات  الأر�ــس,  كوكب  على  العظميني 
 119 عن  يقل  ل  ما  ببناء  �سرا  وتقوم  ورو�سيا. 
للقارات  العابرة  البالي�ستية  لل�سواريخ  �سومعة 
بالقرب من بلدة يومني, على حافة �سحراء جوبي, 

يف مقاطعة قان�سو.

كانت رئا�سته من اأكر الرئا�سات �سخبا:

�لإعالم �لأمريكي: �حلياة بدون دونالد تر�مب...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

كانت رئا�صة اجلمهوري الأمريكي 
دونالد  ال���واق���ع  ت��ل��ف��زي��ون  وجن���م 
ترامب واحدة من اأكرث الرئا�صات 
الأمريكي.  ال���ت���اري���خ  يف  ���ص��خ��ًب��ا 
و�صواء تعلق المر بتورطه املزعوم 
تغريداته  اأو  جن�صية؛  ف�صائح  يف 
ال����ت����اأث����ريات  ذات  “ال�صهرية” 
اخلام�ش  الرئي�ش  ف���اإن  ال��ث��وري��ة، 
والأرب���ع���ني ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة مل 

ر اأبًدا يف ن�صر الأخبار. يق�صّ
هزميته،  وحتى  انتخابه  ي��وم  م��ن 
الأمريكية  الإع��الم  و�صائل  جعلت 
ت����رام����ب م���و����ص���وع���ه���ا ال���ي���وم���ي. 
الأمريكيني  اهتمام  يثري  مو�صوع 
اإىل م�صاهدي  ب�صكل خا�ش قيا�صا 
�صي ان ان ، وفوك�ش نيوز، وام ا�ش 
ان بي �صي، “ال�صبكات” الإخبارية 

الثالث الكربى.
وم��ن��ذ ب��داي��ة ال���ع���ام، ���ص��ه��دت قناة 
ف��وك�����ش ن���ي���وز، ال��ت��ي ك���ان ترامب 
ُمهرها، انخفا�ش معدل جمهورها 
بن�صبة 37 باملائة من عام 2020 
ان  ا���ش  وام  مليون(،   2.17 )اإىل 
)اإىل  باملائة   22 بن�صبة  �صي،  ب��ي 
باملائة  و45  م���ل���ي���ون(،  ترامب �صانع الفرجة واحلدث 1.49 

�أهد�ف �شيا�شية ور�ء
 �غتيال رئي�ش هايتي 

•• بور او برن�س-اأ ف ب

اأهداف  له  “كانت  هايتيا  مواطنا  اعتقلت  اأنها  الهايتية  ال�صرطة  اأعلنت 
�صيا�صية” بتجنيده الكوماندو�ش الذي اغتال الرئي�ش جوفينيل مويز ليل 

الثالثاء الأربعاء.
دخل  �صخ�ش  “اإنه  الهايتية  الوطنية  ال�صرطة  مدير  ���ص��ارل،  ليون  وق��ال 

هايتي على منت طائرة خا�صة باأهداف �صيا�صية«.
وبح�صب التفا�صيل التي مت تقدميها خالل موؤمتر �صحايف ح�صره عدد من 
الوزراء فاإن هذا ال�صخ�ش املدعو كري�صتيان اميانويل �صانون )63 عاما( 
عدد  وبرفقته  حزيران/يونيو  يف  البالد  دخل  الهايتية  اجلن�صية  من  وهو 

من املواطنني الكولومبيني امل�صوؤولني عن �صمان �صالمته.
الأربعاء،  ي��وم  منذ  اع��ُت��ق��ل��وا  كولومبًيا   18 ا���ص��ت��ج��واب  عمليات  واأت��اح��ت 
لل�صرطة الهايتية مبعرفة اأن كري�صتيان اإميانويل �صانون جّند 26 ع�صًوا 
من الكوماندو�ش عرب خدمات �صركة اأمنية فنزويلية ت�صمى “�صي تي يو” 

ومقرها فلوريدا.
ووزارات  اآي(  ب��ي  )اف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  م��ن  اأع�����ص��اء  وو���ص��ل 
والتقوا  الأح��د  اإىل هايتي  الأمريكية  الداخلي  والأم��ن  والعدل  اخلارجية 

املدير العام لل�صرطة الوطنية.
واأدى اغتيال الرئي�ش اإىل تفاقم الأزمة املوؤ�ص�صاتية التي تغرق فيها هايتي 

منذ �صهور.
والتقى الوفد الأمريكي يف اجتماعات منف�صلة مع ال�صخ�صيات الرئي�صية 

يف امل�صهد ال�صيا�صي مبن فيهم رئي�ش الوزراء كلود جوزف.

املنظرين  جن��اح  يف�صر  وه���ذا  ان. 
الأيديولوجيني مثل �صون هانيتي 
وت��اك��ر ك��ارل�����ص��ون ورا���ص��ي��ل مادو، 
وه���ذا الجت���اه اب��ع��د م��ا ي��ك��ون عن 
ب�صكل  م��ن��ق�����ص��م  ب��ل��د  يف  ال��ت��وق��ف 
م��ت��زاي��د. ل��ك��ن ه��ن��اك ���ص��يء واحد 
دونالد ترامب ما  �صبح  اأن  موؤكد، 

زال يلوح يف الأفق.
عن لوبوان

اأحياًنا،  ال���ع���دواين  ب��ل  الأح������ادي، 
لو�صائل الراأي هذه، ا�صتحوذ على 
جزء كبري من اجلمهور يف و�صائل 
الإع�����الم ال��و���ص��ط��ي��ة م��ث��ل ���ص��ي ان 

امل��ا���ص��ي��ة ن��ق��ا���ص��ات حم�����دودة بني 
– حيث  املختلفة  الأيديولوجيات 
ال�صباحة  م��ن��ه��ا يف مم��ر  ك��ل  ب��ق��ي 
وال�صكل  الهيكل  ان  ب��ه.  اخل��ا���ش 

يثقون   )2019 ع��ام  باملائة   58
بو�صائل الإعالم التقليدية.

اأخرًيا، يرتبط التوجه نحو و�صائل 
بالبيئة  مبا�صًرا  ارتباًطا  الإع��الم 
ا�صتقطابا  تعي�ش  التي  ال�صيا�صية 
كليا حادا يف اأمريكا. والنق�صام يف 
ُترجم  قد  ال�صيا�صة،  ح��ول  البالد 
ب�صكل مبا�صر اإىل زيادة يف �صحافة 
الأربع  ال�صنوات  و�صهدت  ال���راأي. 

 )913000( ان  ان  �صي  ل�صبكة 
براين  ال��ن��ج��م  امل���ذي���ع  –وخ�صر 

�صتيلرت 72 باملائة من جمهوره!

اأزمة ثقة
ترامب  دون��ال��د  ولي���ة  ف���رتة  اأدت 
من�صوب  يف  ك���ب���رية  خ�������ص���ارة  اإىل 
الإع�����������الم.  و������ص�����ائ�����ل  ال����ث����ق����ة يف 
اإيدملان،  اأج���راه���ا  درا����ص���ة  وت��ظ��ه��ر 
الأمريكيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   56 اأن 
ي��ت��ف��ق��ون م��ع ال��ع��ب��ارة ال��ق��ائ��ل��ة اإن 
“ال�صحفيني واملرا�صلني يحاولون 
اأ�صياء  بقول  النا�ش  ت�صليل  عمًدا 
مبالغ  اأو  خ��اط��ئ��ة  اأن���ه���ا  ي��ع��رف��ون 
 58 ويعتقد  ب�صكل �صارخ”.  فيها 
باملائة من امل�صتطلعني اأن “معظم 
ت�صتثمر  الإخ���ب���اري���ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
موقف  اأو  اأي��دي��ول��وج��ي��ة  دع���م  يف 
يف  ا�صتثمارها  م��ن  اأك���رث  �صيا�صي 
نف�ش  ووف���ق  اجلمهور”.  ت��وع��ي��ة 
 ،2021 ع�����ام  يف  ال����ص���ت���ط���الع، 
)مقابل  ف��ق��ط  ب��امل��ائ��ة   46 ف�����اإن 

يديعوت �أحرونوت: ر�شالة مهينة يف �لهجوم �لإلكرتوين على مرتو طهر�ن
•• القد�س-وكاالت

اأن  اأحرونوت”  “يديعوت  األيك�ش في�صمان يف �صحيفة  كتب ال�صحايف 
الهجوم الإلكرتوين على �صبكة القطارات يف ايران كان مهيناً، متوقعاً 

رداً اإيرانياً على اإ�صرائيل.
ت��ع��ود للحر�ش  اق��ت�����ص��ادي��ة  ���ص��رك��ة  ت��دي��ر  ط��ه��ران  “مرتو”  اإن  وق���ال 
ي�صتخدم  فاإنه  الأمريكية،  الدارة  الثوري. وعلى حد زعم حمافل يف 

�صمن اأمور اأخرى لنقل العتاد الع�صكري �صراً.
ت�صيطر على  ال��ث��وري  م��ث��ال، ف�صركات احل��ر���ش  ه��ذا جم��رد  اأن  وراى 
اإي����ران. وعليه فاإن  اأج���اء  ال��ق��ط��ارات يف  اج���زاء وا���ص��ع��ة م��ن منظومة 
الهجوم الإلكرتوين على حوا�صيب القطارات الوطنية هو فعل حربي 

�صرف، ي�صتهدف اإحلاق �صرر بالبنى التحتية الع�صكرية والقت�صادية 
للحر�ش الثوري، ولكنه اأي�صاً فعل رمزي �صد النظام يف طهران.

اأو خ��روج قطارات عن  اأعقاب الهجوم مل يبلغ عن �صدام قطارات  يف 
الإ�صابة وركزوا على  �صدة  املهاجمني ح�صبوا جيداً  اأن  ال�صكة. ويبدو 
للم�صافرين  واخلروج  الدخول  ومنظومة  الزمنية  اجلداول  ت�صوي�ش 
اإن  اإىل وقف احلركة لفرتات زمنية معينة بل  اأدى  يف املحطات، مما 
القرا�صنة الإلكرتونيني الأذكياء تركوا يف لوحات الرقابة مبحطات 
القطار رقم طوارئ لت�صال امل�صافرين عليه والتبليغ عن اخللل: رقم 
خامنئي،  على  اهلل  اآي��ة  الإ�صالمية  للجمهورية  الأعلى  املر�صد  هاتف 

وهي دعابة تبعث بر�صالة مفادها: اأنتم مك�صوفون.
واأ�صاف اأن قائمة اجلهات التي تريد وميكنها الت�صلل اإىل منظومات 

احلوا�صيب الإيرانية طويلة ومتنوعة: من الدول مروراً باجلماعات 
املعار�صة وحتى القرا�صنة اخلا�صني.

ومنذ مار�ش )اآذار( 2020، تخو�ش اإ�صرائيل واإيران حرباً اإلكرتونية 
�صن  التحتية لبع�صهما. وقبل ذلك،  البنى  علنية يف حماولة ل�صرب 
وقبل  املعلومات.  اإ�صرائيل جلمع  �صد  اإلكرتونية  الإيرانيون هجمات 
اقت�صادية  و�صركات  املياه  �صبكات  اإىل  الت�صلل  يف  جنحوا  ون�صف  �صنة 

اإ�صرائيلية. 
املنظومات  اإىل  للت�صلل  امل��ح��اولت  تنفيذ  ال��وق��ت  ك��ل  يوا�صلون  وه��م 
ح�صب  ذل��ك،  على  ورداً  ال��ب��الد.  يف  الوطنية  التحتية  والبنى  املالية 
م�صادر اأجنبية، �صلت اإ�صرائيل ميناء بندر عبا�ش يف اخلليج الفار�صي 

اخلليج.

ا�صتمراراً  يعترب  احلجم  بهذا  اإلكرتونياً  هجوماً  اأن  في�صمان  وي��رى 
ال�����ص��ط��ح. ف��ا���ص��رائ��ي��ل، م��ث��اًل، تخو�ش  لح����داث عنيفة جت���ري حت��ت 
�صراعاً عاملياً �صد حماولت اإيرانية للم�ش ببناها التحتية يف العامل، 
اأن  بروك�صل. كما  العال يف  املا�صي يف حمطة  ال�صبوع  انك�صف  اآخرها 

الأمريكيني راكموا ح�صاباً طوياًل وعنيفاً مع الإيرانيني.
اأرب���ع هجمات  ن��ف��ذت ميلي�صيات م��وؤي��دة لإي����ران  امل��ا���ص��ي،   وال���ص��ب��وع 
ذلك  ال��ع��راق، مبا يف  يف  اأمريكية  اأه��داف  �صد  وامل�صريات  بال�صواريخ 

ال�صفارة يف بغداد. 
اإىل  للعودة  املحادثات  مع  بالتوازي  جت��ري  املتبادلة  الهجمات  وه��ذه 
اأي �صلة بها. ه��ذه دفاتر ح�صابات  اي���ران، ودون  ال��ن��ووي مع  الت��ف��اق 

منف�صلة.ويوؤكد في�صمان اأن الرد اليراين اآٍت.  
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�نكلرت� تدفع جمدد� ثمن حتفظ مدربها �شاوثغيت 
للمرة الثانية يف مدى 3 �صنوات، دفع منتخب انكلرتا ثمن حتفظ مدربه 
غاريث �صاوثغيت بعدما جترع فريقه �صم ركالت الرتجيح امام ايطاليا 

الأحد يف املباراة النهائية لكاأ�ش اوروبا 2020.
وكانت كتيبة املدرب ال�صاب حققت انطالقة مثالية نحو حتقيق اول لقب 
كبري لها بعد �صيام دام 55 عاما، عندما منحها الظهري الي�صر لوك �صو 
التقدم بعد مرور دقيقتني فقط م�صجال ا�صرع هدف يف تاريخ املباريات 

النهائيات للبطولة القارية.
يف تلك اللحظة، كان من ال�صهل تخيل ان ي�صبح �صاوثغيت بطال قوميا 
لكون انكلرتا باتت على بعد 88 دقيقة من احراز اول لقب كبري لها منذ 
ان توجت بطلة للعامل على ار�صها بفوزها على املانيا الغربية 4-2 بعد 
التمديد عام 1966. بيد ان مدرب "ال�صود الثالثة" قرر عدم املجازفة 

التعادل  بونوت�صي  ليوناردو  املخ�صرم  املدافع  ف��اأدرك  الثاين  ال�صوط  يف 
منت�صف هذا ال�صوط، م�صتغال معمعة داخل املنطقة اثر ركلة ركنية، قبل 
ان يخو�ش املنتخبان ركالت الرتجيح التي جنح فيها لعبو "اتزوري" يف 

املحافظة على رباطة جاأ�صهم ليح�صموها 2-3.
كانت ركالت الرتجيح جتربة مريرة اخرى ل�صاوثغيت الذي كان م�صوؤول 
عن اهدار ركلة جزاء يف ن�صف نهائي كاأ�ش اوروبا عام 1996 على امللعب 
ذاته �صد املانيا لتح�صم الخرية النتيجة يف �صاحلها يف طريقها للتتويج 

باللقب.
منذ ان ا�صتلم تدريب املنتخب النكليزي عام 2016، بدا وكاأن �صاوثغيت 
ال�صيء لنكلرتا يف رك��الت الرتجيح عندما جنح  ال�صجل  جنح يف حمو 
فريقه يف تخطي كولومبيا يف ثمن نهائي مونديال رو�صيا بف�صل هذه 

الركالت، ثم �صوي�صرا يف ربع نهائي دوري المم الوروبية.
بيد ان ق���رار امل���درب ا���ص��راك م��ارك��و���ش را���ص��ف��ورد وج��اي��دون �صان�صو يف 
ركالت  ت�صديد  اج��ل  من  الثاين  ال���ص��ايف  الوقت  من  الخ��رية  الدقيقة 
الرتجيح ارتد �صلبا عليه لأن الالعبني اخفقا يف حماولتهما اذ ت�صدى 
القائم لت�صديدة الول، واحلار�ش اليطايل جانلويجي دوناروما ملحاولة 

الثاين، قبل ان يهدر البديل الآخر ال�صاب بوكايو �صاكا حماولته اي�صا.
�صد  رو�صيا  مونديال  يف  النهائي  ن�صف  ال���دور  م��ب��اراة  �صيناريو  وت��ك��رر 
لكن  ���ص��يء،  ل  مقابل  بهدف  النكليزي  املنتخب  تقدم  عندما  ك��روات��ي��ا 
منتخب ال�صود الثالثة تراجع من دون اي �صبب ليقلب املنتخب البلقاين 
2-1 بعد التمديد يف طريقه اىل املباراة النهائية  الطاولة عليه ويفوز 

التي خ�صرها امام فرن�صا 4-2.

يف تلك املباراة ف�صل �صاوثغيت يف ايجاد احلل و�صط ا�صتحوذ كرواتيا على 
اختري  ال��ذي  لوكا مودريت�ش  الو�صط  ماي�صرتو خط  تاألق  بف�صل  الكرة 

اف�صل لعب يف املونديال.
ب��ي��د ان ���ص��اوث��غ��ي��ت اع��ت��رب ال���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ب���ان ف��ري��ق��ه ا���ص��ب��ح "اكرث 
نهائي  ن�صف  من  الأليم  اخل��روج  بعد  الق�صائية  ا�صتعدادا" للمباريات 

مونديال رو�صيا.
وبالفعل، جنح املنتخب النكليزي يف قلب تخلفه �صفر1- امام الدمنارك 
2-1 يف ن�صف نهائي كاأ�ش اوروب��ا الربعاء املا�صي، لكن  اىل فوز �صعب 
يف  وف�صلوا  بالتوتر  النكليزي  املنتخب  لعبي  اداء  متيز  اي��ام،   4 وبعد 
امتحان رهبة حمو 55 عاما من احلرمان، يف الوقت الذي رمى املنتخب 

اليطايل بكل ثقله من اجل ادراك التعادل.

كييلني وبونوت�شي.. وزير� دفاع �لآتزوري

 �نتورب 1920.. دورة لل�شالم وبزوغ جنم نورمي و�ملنا�شل فيليب بيكر 

�أوملبياد طوكيو.. �مل�شار �ل�شاخب لالألعاب 

وليوناردو  كييليني  ج��ورج��و  املخ�صرمان  امل��داف��ع��ان  جن��ح 
بونوت�صي يف قيادة �صفينة اإيطاليا نحو لقب كاأ�ش اأوروبا يف 
كرة القدم، على ح�صاب الإنكليزي هاري كاين ورفاقه، بركالت 

الرتجيح الأحد يف نهائي ملعب وميبلي الدراماتيكي.
ك���ان ث��ن��ائ��ي ي��وف��ن��ت��و���ش ال��وح��ي��د ال��ن��اج��ي م��ن ن��ه��ائ��ي كاأ�ش 
اأمام  اإيطاليا برباعية مذلة  2012، عندما �صقطت  اأوروبا 
ب�صكل  عليهما  ع��ّول  مان�صيني  روبرتو  امل��درب  لكن  اإ�صبانيا. 
اإذلل اخلروج  منقطع النظري يف رحلته نحو اللقب، برغم 
من ت�صفيات مونديال 2018 والغياب عن احلدث العاملي 

املرموق لأول مرة يف �صتني �صنة.
قال القائد كييليني "رغبة اإعادة البناء كانت هائلة. جنحنا 

يف حتويل خيبة الأمل اإىل �صغف ورغبة بتحقيق الف�صل".
ما  احل��ل��م.  �صنوات مبثابة  ث��الث  اآخ��ر  يف  "ما حققناه  تابع 
زرعه املدرب يف روؤو�صنا اأ�صبح حقيقة". اأردف املدافع ال�صلب 
اإح��راز اللقب اعتربنا  اأن نفكر يف  "عندما طلب منا امل��درب 

اأنه جمنون".
املتاألق  احل��ار���ش  اأم��ث��ال  ت�صم  �صابة  اإي��ط��ال��ي��ة  ت�صكيلة  ويف 
ج��ان��ل��وي��ج��ي دون���اروم���ا، امل��ه��اج��م ف��ي��دي��ري��ك��و ك��ي��ي��زا ولعب 
 36( كييليني  على  الطليان  ارتكز  باريال،  نيكولو  الو�صط 

عاًما( وبونوت�صي )34 عاًما(.
�صيطر  ال��ذي  يوفنتو�ش  مع  م�صرتًكا  تاريًخا  الثنائي  �صنع 
اإنرت عن  اأن ينزله  ال��دوري الإيطايل، قبل  لنحو عقد على 
فيها  انتقل  وجيزة  ف��رتة  با�صتثناء  املن�صرم،  املو�صم  عر�صه 

بونوت�صي اإىل �صفوف ميالن.
بارت�صايل،  اأن��دري��ا   2006 ع��ام  ال�صابق  ال��ع��امل  بطل  يقول 
اعتزاله  العمالق قبل  الثنائي  ثالث مدافعي يوفنتو�ش مع 

يف 2019 "كييليني وبونوت�صي وح�صان، رائعان".
تابع "هما نواة املنتخب الوطني. يلعبان على اأعلى م�صتوى. 

وعندما حتتاج لأحد، يقوم بال�صراخ...".
الثنائي  باأنهما  الربتغايل جوزيه مورينيو  املدرب  و�صفهما 
الدفاع يف جامعة هارفارد"،  درو���ش يف  "على تقدمي  القادر 
بعد خ�صارة فريقه ال�صابق مان�ص�صرت يونايتد الإنكليزي يف 

دوري الأبطال يف تورينو.
ت�صعدنا،  "اإطراءات مورينيو  املا�صي  بونوت�صي اجلمعة  قال 

جتعلنا نفّكر يف العمل اجليد الذي قّدمناه يف م�صريتنا".
اإذ ���ص��ج��ل هدف  ب�������اأدواره ال��دف��اع��ي��ة،  مل ي��ك��ت��ف ب��ون��وت�����ص��ي 
اأتزورا  �صكوادرا  اأو�صل  ال��ذي  النهائي  يف  لإيطاليا  التعادل 
�صارك  الناجت من ركنية،  الهدف  اإىل ركالت الرتجيح. ويف 

اإىل  اأن ت�صل الكرة  كييليني بت�صتيت الدفاع الإنكليزي قبل 
تواأمه الدفاعي. قال بونوت�صي بعد الفوز "هذا رائع. عندما 
نقّدم كل �صيء جند القوة. اأ�صكر املدرب والرئي�ش )الحتاد( 

واجلماهري. هذه الكاأ�ش م�صتحقة".
جًدا.  �صعداء  نحن  ع��ّدة،  �صعوبات  عانى  لبلد  "الكاأ�ش  تابع 

الكاأ�ش عائدة معنا ولن تبقى هنا".
اأما كييليني الذي رفع كاأ�ش هرني دولوين، فعانى اإ�صابات 
امل�صاحة  تارًكا  احلالية،  النهائيات  يف  مباراتني  عن  اأبعدته 

لفرانت�صي�صكو اأت�صريبي.
�صاكا  بوكايا  قمي�ش  اأم�صك  عندما  وا�صحة،  �صرا�صته  بدت 
عندما  امل�صارعة،  مباريات  غ��رار  على  الأر����ش  على  واأن��زل��ه 
حاول لعب اأر�صنال الن�صالل على اجلهة اليمنى يف توقيت 

ح�صا�ش من املباراة.
كل  "يف  ي�صتمتع  ان��ه  النهائي  ع�صية  اأق��ر  ق��د  كييلني  وك��ان 

حلظة من نهاية م�صريتي".
انتزاع  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  اي��ق��اف  يف  الثنائي  جن��ح 
النهائي،  ن�صف  يف  الرتجيح  ب��رك��الت  اإ�صبانيا  م��ن  التاأهل 
الت�صجيل  م��ن  �صرتلينغ  ورح��ي��م  ك��اي��ن  ه���اري  ح��رم��ان  قبل 
األ��ف متفرج، معظمهم من اجلماهري   67 اأم��ام  يف النهائي 

الإنكليزية.
وبعد مالحم كييليني وبونوت�صي، حان وقت حار�ش عرينهما 

ترجيحيتني،  ركلتني  وي�صد  ليتاألق  دون��اروم��ا  جانلويجي 
مانًحا املنتخب الأزرق فر�صة الحتفال اجلنوين.

احلرب  اإث���ر  اأوروب����ا  يف  الطبيعية  احل��ي��اة  ا�صتئناف  على  ع��ام��ني  م���رور  بعد 
العاملية الأوىل التي ح�صدت الب�صر واحلجر، وحتّمل تداعياتها واآثارها على 
الأ�صعدة كافة، كانت الألعاب الوملبية احلديثة بدورها على موعد مع "اإقالع 
احت�صنت  التي  البلجيكية  اأنتورب  مدينة  هي  اجلديدة  واملحطة  جديد"... 

ن�صختها ال�صابعة عام 1920.
التنطح  واخل��راب  الدمار  ج��ًدا ويف ظل خمّلفات  ال�صعب  كان من  وقتذاك، 
لتنظيم امل�صابقات الكبرية، فكم باحلري مبنا�صبة مثل الألعاب الأوملبية التي 
ال�صاد�صة يف �صتوكهومل، قبل ثمانية  ال��دورة  تاأخذ طابًعا خمتلًفا منذ  بداأت 
اأعوام، واإن وقفت بعدها ويالت املعارك حاجًزا اأن�صى العامل ال�صتعداد النف�صي 

للمناف�صات لكنه مل ين�صه حجم الدورة ال�صابقة واأخبارها واأجواءها.
هوؤلء  يتوىل  اأن  حمظوظة  كانت  وال��ت��ج��ارة  الأمل��ا���ش  مدينة  املعتربة  اأن��ف��ري 
خّلد  ن�صب  عن  ف�صال  الأل��ع��اب،  ا�صت�صافت  التي  املن�صاآت  اإقامة  يف  الإ�صهام 

ذكرى الأموات وال�صحايا يف احلرب العاملية الأوىل.
وعموًما كانت الدورة ال�صاد�صة املقررة يف برلني عام 1916 منا�صبة لالحتفال 
مبرور 20 عاًما على اإحياء الألعاب احلديثة، لذا اأعد رئي�ش اللجنة الوملبية 
الدولية الفرن�صي بيار دو كوبرتان العلم الوملبي ذي احللقات اخلم�ش التي 

ترمز اإىل القارات اخلم�ش والألوان اخلم�صة املوجودة كلها يف اأعالم الدول.
وحّدد ن�ش الق�صم الوملبي "نق�صم اأن نتبارى حمافظني على الأنظمة املرعية 
بكل روح مت�صاحمة واأخالق حميدة ل�صرف بالدنا وجمد الريا�صة"، غري اأن 

احلرب اأّجلت هذه الطالقة اجلديدة.
وعند اخلام�صة من م�صاء 14 اآب اأغ�صط�ش 1920، اأعلن امللك األبري الأول 
 2626 مب�صاركة  �صبتمرب  اأي��ل��ول   12 حتى  ا�صتمرت  التي  الأل��ع��اب  افتتاح 
من  لكل  اأوىل  م�صاركة  و�صّجلت  ب��ل��ًدا.   29 م��ن  ام���راأة   65 بينهم  ريا�صًيا 

الأرجنتني والربازيل وموناكو وت�صيكو�صلوفاكيا ويوغو�صالفيا.
و"عوقب" املنهزمون يف احلرب، فلم توّجه دعوات اإىل اأملانيا والنم�صا وبلغاريا 
وهنغاريا وتركيا...وغابت رو�صيا البل�صفية طوعًيا "لن الأولوية من�صبة على 

اإعادة البناء على الأ�صعدة كافة وفق مفهوم حق ال�صعب وم�صاحله".
وتناف�ش امل�صاركون يف 144 م�صابقة يف األعاب املالكمة وامل�صارعة والدراجات 
اخلما�صية  وامل�صابقة  والركبي  والفرو�صية  والتجذيف  واجلمباز  امل��اء  وك��رة 
وال��رم��اي��ة واأل��ع��اب ال��ق��وى وك��رة امل�صرب ورف��ع الأث��ق��ال وامل��ب��ارزة واليخوت 
وال�صباحة والغط�ش والبولو وكرة القدم والهوكي على الع�صب والهوكي على 

اجلليد والرق�ش على اجلليد.
و�صهد الفتتاح رفع العلم الوملبي للمرة الأوىل، وتاله الق�صم الوملبي من قبل 
2000 حمامة  بطل املبارزة البلجيكي فيكتور ب��وان... واأطلقت يف الف�صاء 
الريا�صيني  اأرواح  على  �صمت  دقيقة  اجلميع  ووق��ف  لل�صالم،  رم��ًزا  بي�صاء 
الذين ق�صوا يف احلرب وبينهم العداء الفرن�صي جان بوان، الذي اأ�صيب يف 
فاز  الذي  الفنلندي هاني�ش كوليهماينن  وملّا علم مناف�صه  ف��ردان...  معركة 
عليه يف �صباق 5000 م يف دورة �صتوكهومل، بكى تاأثًرا... وهو �صارك يف �صباق 

املاراثون واأحرز لقبه... وحل �صقيقه نانو عا�صًرا.
اأنتورب تاألق الفنلندي بافو نورمي الذي انتزع ثالث  ميدانًيا، �صهدت دورة 
املتو�صطة وال��ط��وي��ل��ة، وب��ق��ي الم��ريك��ي ديوك  امل�����ص��اف��ات  ذه��ب��ي��ات يف ج���ري 
كاناهاموكو الأ�صرع يف ال�صباحة، غري ان احلو�ش الذي �صهد انت�صاراته، �صّيد 
20 طابًقا،  اأر�صه يف �صنوات الزده��ار القت�صادي مراآب لل�صيارات من  على 
والطريق  احلديدية  ال�صكك  حمطة  بني  ا�صرتاتيجية  نقطة  يف  يقع  كونه 
وفازت  األقاب،  خم�صة  نادي  نريو  اليطايل  املبارزة  بطل  وح�صد  ال�صريع... 
يف  جمموعة  اأي  تخ�صر  اأن  دون  من  امل�صرب  بكرة  لنغلني  �صوزان  الفرن�صية 
41 ذهبية و27  املتحدة  الوليات  امليداليات، جمعت  مبارياتها. ويف ر�صيد 
ف�صية و27 برونزية، تلتها ال�صويد )19-20-25( ثم بريطانيا وفنلندا 
�صيما  ول  الأل��ع��اب  ح��دي��ث  فنلندا  وب���الده  ن��ورم��ي  ك��ان  وع��م��وًم��ا  وبلجيكا. 
جمعه  م��ا  مب��ق��دار  اأي  ذهبيات   9 ح�صدوا  ال�صماليني"  ال��ق��وى  "اأبطال  ان 
المريكيون، ما حدا بكوبرتان اإىل التعليق قائال: "من قال اإن الدول والأمم 
الكبرية ت�صتطيع وحدها ال�صيطرة، ومبقدار ما تنفقه حت�صد النتائج وجتني 

اأبطال!".
ولعل البارز يف "اأنتورب 1920" اأخباٌر وق�ص�ٌش مل يدخل �صباق املاراثون من 
�صمن بطولتها... واإن كانت م�صافته يف الدورة الأطول اإذ بلغت 42.750 
اإع��داد ق�صم لالعبني، هو حّثهم على  اأن الغاية الرئي�صة من  كلم! كما ترّدد 
اللتزام مبيثاق �صرف وعدم الغ�ش ول �صيما يف ما يتعلق باملاراثون حتديًدا... 
يلجاأ اإليها عدد من العدائني ل�صمان الو�صول اإىل  كان  "وامل�صاعدات" التي 

خط النهاية.
اأن  ال�صحافة على  واأجمع رجال  يقهر،  ثنائًيا ل  ونورمي  كوليهماينن  �صّكل 
نورمي ظاهرة ا�صتثنائية يف �صباق 5000 م حتديًدا، اإذ انه "يفر�ش اإيقاعه 

ويكّيفه وفق مقت�صيات ظروفه".

غري اأن راأي الفرن�صي جوزيف غيومو )20 عاًما( كان خمتلًفا، فقد جتاوز 
نورمي يف اللفة الأخرية من ال�صباق وحتت اأنظار العاهل البلجيكي، وتقّدم 
فارهة  ليموزين  �صيارة  "وكاأن  النهاية،  خط  عند  م��رتا   30 مب�صافة  عليه 

تتجاوز عربات اخليل!!"
ويتذكر غيومو يف فيلم وثائقي �صور اأواخر ال�صبعينات من القرن املا�صي انه 
ال�صباق الوملبي يف اإطار حت�صرياتي اليومية  اأ�صابيع من موعد  "قبل ثالثة 
واجتزت  �صباًحا،  اخلام�صة  عند  مب��ف��ردي  اختبارًيا  �صباًقا  خ�صت  املكثفة، 
علًما  جيد،  ا�صتعدادي  اأن  فاأيقنت  دقيقة   13:57 م��ق��داره  بزمن  امل�صافة 
اأك��ون جريت  ان  اللفات خ�صية  احت�صاب  اإمكانية اخلطاأ يف  اأين توج�ّصت من 
م�صافة اأق�صر لن الرقم امل�صجل كان ممتاًزا". وي�صيف غييمو "الطريف اأن 
اأول  باأ�صلوبي يف اجلري وكيفية جتاوزي نورمي وكانوا  اأعجبوا  الفنلنديني 

من هناأين يف اأنتورب".
اأخرى، ويك�صف العداء  وحملت مواجهات غيومو-نورمي يف الدورة ذكريات 
ن��زل موؤلف من غ��رف كبرية  "كنا يف  الإق��ام��ة مل تكن مريحة  ان  الفرن�صي 
ال�صهر  ب��اأوق��ات  ال����دورة مت��ي��زت  ���ص��ري��را... لكن   15 ك��ل منها على  حت��ت��وي 
والحتفالت الليلية يف ال�صاحات، واحتفاء بفوزي تقّرر تكرميي من قبل عدد 
المتياز،  بهذا  اهناأ  مل  لكنني  املطاعم،  احد  يف  الفرن�صية  البعثة  اف��راد  من 
اإىل  الإ�صراع  مني  يطلب  باأحدهم  فوجئت  والن�صف  الواحدة  ال�صاعة  فعند 
اإىل  م  ُق��دِّ اآلف مرت املقرر عند اخلام�صة م�صاء   10 امللعب لن موعد �صباق 
الثانية والربع، ليت�صنى للملك األبري الأول ح�صوره وذلك نزول عند رغبته. 
مل اأ�صّدق يف البداية، لكنهم اأكدوا يل التعديل، باعتبارات اأن العاهل البلجيكي 
ل متابعة جمريات ال�صباق بعدها  ا للوحات الزيتية وف�صّ كان يد�ّصن معر�صً

مبا�صرة على غرار م�صاهدته لوقائع �صباق 5 اآلف مرت".
يجد  فلم  الفرن�صية،  البعثة  اإق��ام��ة  مقر  م��ن  ثيابه  ليح�صر  غيومو  اأ���ص��رع 
حذاء اجلري وا�صتعار اآخر مل يكن مالئما..."وكانت معدتي منفوخة" من 
نورمي  وتركنا  ويل�صون  الإنكليزي  بجوار  وكنت  ال�صباق  انطلق  الطعام... 
يتقّدم. �صعرت بالنزعاج منذ الأمتار الأوىل، وعلى رغم ذلك قاومت وحتاملت 
على نف�صي وتقدمت بنحو 30 مرتا يف ال�صدارة... حتى الكيلومرت الأخري، 
لكني متهلت قليال بعدما �صعرت باأنني على و�صك اأن اأتقياأ كّل ما يف معدتي 
وتقّدم  نورمي  ا�صتفاد  ال�صرعة...وبالطبع  من  الإي��ق��اع  ه��ذا  على  اأكملت  لو 
مت�صدًرا، لكنني �صّممت األ اأدعه يرتاح يف الطليعة ودخلت خلفه خط النهاية 

بنحو ن�صف مرت فقط... لو كان هناك مرت واحد اإ�صافيا لفزت بالطبع".
واإىل مفارقات غيومو-نورمي، جتّلت ظاهرة النموذج "الربيطاين يف �صباق 
1500 م العداء فيليب نويل بيكر، موحي الفيلم ال�صينمائي ال�صهري "عربات 
النار". لقد ج�ّصد بيكر بداية الربوز الربيطاين يف األعاب القوى وحتديًدا يف 
امل�صافات املتو�صطة، بف�صل تاألق طالب جامعتي كامربيدج واأوك�صفورد الذين 
كانوا العمود الفقري للمنتخب الربيطاين ما بني 1912 و1928، ف�صّكلوا 
اأتالنتا  دورة  يف  الربيطاين  القوى  فريق  ف��اإن  وللمفارقة  جنومه،  غالبية 

1996 اأي بعد 76 عاًما، �صّم اثنني فقط من اجلامعتني.
بعقيدة  املتم�صك  وه��و  احلياة،  �صوؤون  يف  التعاطي  يف  املثالية  بيكر  ويلخ�ش 
الرتبية  يف  الوملبية  واملثل  الريا�صة  ودور  للمفاو�صات  والأول��وي��ة  ال�صالم 
والتعليم والثقافة، والريادة يف الت�صحية والعطاء... ويف املهمات كلها التي 
اأنيطت به واملنا�صب التي تولها، كّر�ش حياته لل�صالم ونزع ال�صالح، وح�صل 

على جائزة نوبل لل�صالم عام 1959.
نويل  زوجته  التقى  وكان  م،  حّل بيكر يف �صتوكهومل �صاد�ًصا يف �صباق 1500 
اأن يجعل ا�صمه ثالثًيا،  1915، وملّ��ا اق��رتن بها ق��رر  يف خ�صم احل��رب ع��ام 

بحيث ي�صّم ا�صمها اإىل جانب ا�صمه فاأ�صبح "فيليب نويل بيكر".
وبعدما كان من املفاو�صني لإعالن وقف احلرب، عاد نويل بيكر اإىل امل�صمار 
اأنهى  حيث  التالية،  الوملبية  ل��ل��دورة  جديد  من  ليتاأهل  الإع���داد  وا�صتاأنف 
ال�صباق بفارق 5 يف املئة من الثانية خلف الفائز به مواطنه األبري هيل بطل 

ا. ال�800 م اأي�صً
وزاري��ة عدة،  الربيطاين وتوىل حقائب  العّمال  اأعمدة حزب  اأحد  بيكر  كان 
اأي قبل   1977 ب��ارون عام  36 عاًما، ومنح لقب  نائًبا على مدى  وانتخب 
ي��ق��ول م��واط��ن��ه روجري  اأع����وام م��ن وف��ات��ه. وه��و خطيب م��ف��ّوه، كما  خم�صة 
باني�صرت الوزير ال�صابق )حزب املحافظني(، ظّل يزاول التمارين الريا�صية 
حتى اأيامه الأخرية "لأنه موؤمن باأهمية اللياقة البدنية وحري�ش على ح�صن 

مظهره".
باني�صرت طبيب الأع�صاب الذائع ال�صيت واأّول من ك�صر حاجز الأربع دقائق 
يف �صباق امليل، عّلق على حماولتي بيكر الأوملبيتني بو�صفه باأنه "عداء جيد 
تراأ�ش  وك��ان  الفوز"...  لقطف  يوؤهله  ال��ذي  بالقدر  لي�ش  لكن  ممتاز  وقائد 
نادي اأ�صيل كلوب الذي اأ�ّص�صه بيكر وتوىل اإدارت��ه على مدى 60 عاًما، وهو 

�صّم الريا�صيني الأوملبيني املتخرجني من اأوك�صفورد وكامربيدج.

التاأجيل التاريخي لالألعاب  اأوملبياد طوكيو مليئا بالأفخاخ، بني  كان م�صار 
املتكررة وحظر اجلماهري  وال�صقطات  ب�صبب فريو�ش كورونا،  املا�صي  العام 

الأجنبية ثم املحلية.
ة ملحمة الألعاب الأوملبية، املجدولة من 23 متوز  يف ما يلي اأبرز ف�صول ق�صّ
اأيلول   5 اأغ�صط�ش حتى  اآب   24 اأغ�صط�ش املقبلني، ومن  اآب   8 يوليو حتى 

�صبتمرب لالألعاب الباراملبية.
عند الإعالن يف 8 اأيلول �صبتمرب 2013 عن منح طوكيو �صرف ا�صت�صافة 
التلفزيونية  ال��ربام��ج  مقّدمو  ان��ه��ار   ،2020 ال�صيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب 

اليابانية بكاًء، وابتهجت البالد.
كرٌث كانوا يخ�صون من اأن يوؤدي احلادث النووي يف حمطة فوكو�صيما بعد 
على  اأُط��ل��ق  اليابانيني.  اآم���ال  تدمري  اإىل   ،2011 ع��ام  وت�صونامي  زل���زال 

الألعاب الأوملبية اليابانية حينها ا�صم "األعاب اإعادة الإعمار".
باإعادة مراجعة  اآب��ي  �صينزو  احلكومة  رئي�ش  اأم��ر   ،2015 يوليو  قي متوز 
الكلفة  طالت  التي  النتقادات  ب�صبب  اجلديد  الأوملبي  ال�صتاد  بناء  مل�صروع 
 - العراقية  املهند�صة  م�صروع  اإل��غ��اء  مت  ي���ورو(.  مليار   2 )ق��راب��ة  املرتفعة 

الربيطانية زها حديد و�صلم اإىل املهند�ش الياباين كينغو كوما.
اأيلول �صبتمرب: تخّلت اللجنة التنظيمية لالأوملبياد عن �صعار  ف�صل اآخر يف 
كنجريو �صانو الأّول لالألعاب، لأنه كان �صبيها ب�صعار م�صرح لياج البلجيكي، 

فيما جلاأ م�صّممه اإىل الق�صاء.
لالأوملبياد  التنظيمية  اللجنة  رئي�ش  اأع��ل��ن   ،2019 م��ار���ش  اآذار   19 يف 
ا�صتقالته بعد  71 عاما،  يبلغ حينها  الذي كان  تاكيدا  ت�صونيكازو  الياباين 
2،3 مليون  اأن وّجه له الق�صاء الفرن�صي اتهامات بتقدميه ر�صاوى بقيمة 
اأج��ل دعم  2013 من  الدولية يف عام  الأوملبية  اللجنة  دولر لأع�صاء من 

ملف تر�صح طوكيو.
يف ال�صهر التايل، ا�صتقالة حمرجة جديدة، كان بطلها الوزير امل�صوؤول عن 
فادحة  لخطاء  ارتكابه  خلفية  على  �صاكورادا  يو�صيتاكا  الأوملبية  الأل��ع��اب 

متكررة يف غ�صون 6 اأ�صهر.
لألعاب  2019، عانى ريا�صيون خالل متارين جتريبية متهيداً  يف �صيف 
الأوملبية  اللجنة  اأج��ربت  ارتفاع درجة احل��رارة ورطوبة عالية.  طوكيو من 
ُبعد  اإىل �صابورو على  امل�صي  املاراثون وم�صابقات  الدولية امل�صيفة على نقل 

العدائني. �صحة  على  القلق  ب�صبب  العا�صمة  �صمال  كيلومرت   800
اللجنة  اأعلنت  2020، ومبواجهة وباء فريو�ش كورونا  اآذار مار�ش   24 يف 
تاريخ  يف  �صابقة  يف   ،2021 �صيف  اإىل  الأل��ع��اب  اإرج���اء  الدولية  الأومل��ب��ي��ة 

الألعاب يف زمن ال�صلم.
اأعلن رئي�ش الوزراء الياباين حينها اأن الألعاب التي احتفظت با�صم "طوكيو 

الإن�صانية. وجه  الفريو�ش" يف  هزمية  على  "�صاهداً  2020" �صتكون 
"كوفيد- جائحة  ملكافحة  املتخذة  والإج���راءات  الألعاب  تاأجيل  على  ترّتب 
�صة  امليزانية املخ�صّ 2،3 مليار يورو، لرتتفع  اإ�صافية بقيمة  19" تكاليف 

لالألعاب الأوملبية اإىل 13 مليار يورو، وهو رقم قيا�صي.
كانون  بداية  احلكومة  اأعلنت  اليابان،  يف  كورونا  فريو�ش  انت�صار  ع��ودة  مع 

الثاين/يناير حالة طوارىء يف اأجزاء كبرية من البالد.
معار�صة  من  الرغم  على  الأل��ع��اب  اإق��ام��ة  على  واحلكومة  امل�صوؤولون  اأ���ص��ّر 

وا�صعة من اأغلبية املواطنني الراغبني باعادة جدولة الألعاب اأو بالإلغاء.
بت�صريح جاء فيه  زوبعة  رئي�ش جلنة طوكيو2020- يو�صريو موري  اأثار 
اأن الن�صاء تتكلم كثريا خالل الجتماعات، وهو اأمر "مزعج" بح�صب ما قال 
رئي�ش احلكومة ال�صابق البالغ 83 عاماً. ا�صتقال من من�صبه يف 12 �صباط 

فرباير بعد تقدمي اعتذاره عّما بدر منه.
تنحت وزيرة الألعاب �صايكو ها�صيموتو من من�صبها يف احلكومة، لتحّل بدًل 
من "م�صرت" موري. ارتفعت ن�صبة عدد الن�صاء يف املجل�ش التنفيذي لألعاب 

طوكيو2020- من 20 يف ملئة اإىل 42 يف املئة بعد فرتة وجيزة.
اأن  فيه  ك�صفت  تقريرا  يابانية  �صعبية  �صحيفة  ن�صرت  مار�ش،  اآذار   18 يف 
املدير الفني لطوكيو2020- هريو�صي �صا�صاكي اقرتح قبل عام باأن تتنكر 

املمثلة البدينة اليابانية ناومي واتانابي بزي خنزير خالل حفل الفتتاح. 
اأمام موجات ال�صتنكار اعتذر وا�صتقال لحقاً.

متابعة  الأجانب  بند حظر اجلماهري  ر�صمياً  تفعيل  مار�ش مت  اآذار   20 يف 
الألعاب الأوملبية ب�صبب خماطر فريو�ش كورونا.

يف 25 اآذار مار�ش، انطلقت ال�صعلة الوملبية من فوكو�صيما )�صمال - �صرق 
اليابان( من دون مواكبة جماهريية ويف ظل اأجواء قامتة.

يف 6 ني�صان اأبريل، اأعلنت كوريا ال�صمالية اأنها لن ت�صارك يف الألعاب الأوملبية 
ب�صبب خطر الإ�صابة بفريو�ش كورونا، ما وّجه �صربة قوية لآمال جارتها 

كوريا اجلنوبية يف ا�صتغالل الألعاب ل�صتئناف حمادثات مع بيونغ يانغ.
اأنه لن ي�صمح مب�صار التتابع  اأو�صاكا )غرب اليابان(  اأعلن حاكم  7 منه،  يف 

لل�صعلة الأوملبية على الطرق العامة يف الولية ب�صبب ارتفاع ا�صابات فريو�ش 
ال�صماح بح�صور  اإعالنهم  التكهنات مع  �صهوًرا من  املنّظمون  اأنهى  كورونا. 
م�صجع كحد اأق�صى يف كل من�صاأة ريا�صية، م�صيفني اأن املناف�صات  اآلف   10
قد تقام خلف اأبواب مو�صدة يف حال ارتفاع عدد ال�صابات بفريو�ش كورونا.
اأعلن املنظمون قرار حظر اجلماهري املحلية ح�صور امل�صابقات الريا�صية يف 
العا�صمة، مقابل ال�صماح لعدد حمدد باحل�صور يف من�صاآت خارج طوكيو، على 
غرار مقاطعة فوكو�صيما. تزامن حظر اجلماهري مع قرار احلكومة بتمديد 
حالة الطوارىء ال�صحّية، وهو رابع متديد منذ بداية انت�صار اجلائحة، يف 
اآب/اغ�صط�ش املقبل. كان و�صول ال�صعلة الأوملبية حزيناً،   22 طوكيو حّتى 

مع ابقاء اجلماهري بعيدة عن احلفل املتوا�صع الذي اأقيم يف ملعب خال.
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الفجر الريا�ضي

هدمت اأحالم اإنكلرتا بالتتويج للمرة الأوىل

متر�ش ول متوت.. �إيطاليا بطلة �أوروبا
بعد  تاريخها  الثانية يف  للمرة  القدم  لكرة  اأوروب��ا  كاأ�ش  اإيطاليا لقب  اأح��رزت 
الأوىل، بفوزها عليها  للمرة  بالتتويج  اإنكلرتا  اأحالم  هدمت  عندما   ،1968
الأ�صلي  الوقتني  يف   1-1 تعادلهما  بعد   ،2-3 دراماتيكية  ترجيح  بركالت 

والإ�صايف الأحد على ملعب وميبلي يف لندن.
و�صجل الظهري الأي�صر لوك �صو هدف الفتتاح املباغت بعد دقيقة و57 ثانية 
اأ�صرع هدف يف تاريخ املباريات النهائية. وعادلت  على �صافرة البداية، ليكون 
بونوت�صي  ليوناردو  املدافع  تابعها  اثر ركنية  الثاين  ال�صوط  اإيطاليا منت�صف 

.)67(
لت�صمن  ركلتني  دون��اروم��ا  احل��ار���ش جانلويجي  ���ص��ّد  ال��رتج��ي��ح،  رك���الت  ويف 

اإيطاليا اللقب.
املونديال  بلقب  تتويجها  بعد  �صتة،  اإىل  الكربى  األقابها  عدد  اإيطاليا  ورفعت 
اإنكلرتا �صائمة عن الألقاب منذ  2006، فيما ل تزال  اآخرها يف  اأربع مرات 

مونديال 1966 على اأر�صها اأي�صاً.
اإيطايل  7500 م�صجع  67 الف متفرج، بينهم  وفيما �صمح بح�صور حوايل 
تطبيقا لربوتوكول فريو�ش كورونا، حاول املئات من امل�صجعني النكليز اقتحام 
بوابات ملعب وميبلي يف حماولة للدخول، حيث توترت الأج��واء قبل �صاعات 
املتحدث  بح�صب  بطاقات  دون  الدخول  بع�صهم يف  اأن جنح  بعد  النهائي،  من 

با�صم امللعب.
وعّززت اإيطاليا �صل�صلتها القيا�صية من 34 مباراة دون خ�صارة )27 فوزا و7 
كربى  بطولة  يف  الأوىل  للمرة  عليها  التغلب  من  اإنكلرتا  حارمة  ت��ع��ادلت(، 

)مونديال وكاأ�ش اأوروبا(.
اأف�صل لعب يف البطولة  ال��ذي اختري  وق��ال دوناروما بطل رك��الت الرتجيح 
اأعرف ما اأقوله. اإنها حلظة ا�صتثنائية. لقد كتبنا التاريخ. نحن  "هذا حلم. ل 

ونعرف  البع�ش  بع�صنا  نحب  رائعة،  جمموعة  لدينا  لنا.  يح�صل  ما  ن�صتحق 
من اأين ناأتي".

وتابع "مل يوؤمن اأحٌد بنا ولكن ها نحن هنا اليوم. قبل ركالت الرتجيح، كنت 
هادًئا، اأنا اأدرك ما اأنا قادٌر على القيام به".

وخا�ش املنتخبان م�صواراً رائعاً يف النهائيات احلالية التي اأقيمت يف 11 دولة، 
اإذ مل تهتز �صباك اإنكلرتا �صوى مرتني واق�صت اأملانيا من ثمن النهائي.

اأما اإيطاليا التي خا�صت النهائي العا�صر لها يف البطولت الكربى، فبعد كارثة 
الغياب عن مونديال 2018، قّدمت لعبا م�صوقا هجوميا، مق�صية يف طريقها 

اأمثال بلجيكا واإ�صبانيا قبل التفوق على م�صيفة النهائي.
هناك  اأن  �صعرنا  الفوز،  ا�صتحقنا  "لقد  كييليني  جورجو  القائد  اعترب  فيما 
�صحًرا يف الهواء. اإنه �صعور ل ي�صدق، �صنحتفل به اىل اأق�صى احلدود لأنه رائع. 

على الرغم من الهدف املبكر، فقد �صيطرنا على املباراة".
اإنكلرتا، بدًل من  اأ�صا�صياً يف ت�صكيلة منتخب  و�صارك الظهري كريان تريبييه 
لعب اأر�صنال اليافع بوكايو �صاكا، ليعود املدرب غاريث �صاوثغيت اإىل خطة من 
خم�صة مدافعني ا�صتخدمها خالل الفوز على اأملانيا -2�صفر يف ثمن النهائي.

ومذاك الوقت، جل�ش تريبييه )30 عاماً(، لعب اأتلتيكو مدريد بطل اإ�صبانيا، 
ال��دمن��ارك يف ن�صف  اأوك��ران��ي��ا يف رب��ع النهائي ث��م  ال��ف��وز على  ب��دي��ال خ��الل 

النهائي.
وكافاأ تريبييه مدربه �صريعاً على قراره، فبعد دقيقة و57 ثانية على البداية، 
رفع عر�صية من الزاوية اليمنى للمنطقة، ا�صتقبلها ن�صف طائرة ظهري اأي�صر 
القائم  مب�صاعدة  م�صجال  الرقابة،  من  اخل��ايل  �صاو  لوك  يونايتد  مان�ص�صرت 
جانلويجي  ال�����ص��اب  احل��ار���ش  �صباك  يف  الإن��ك��ل��ي��زي  املنتخب  م��ع  الأول  ه��دف��ه 
دوناروما )2(. وهذا اأ�صرع هدف يف تاريخ املباريات النهائية للبطولة القارية، 

ماحيا رقم الإ�صباين خي�صو�ش ماريا برييدا بعد 5 دقائق و17 ثانية يف نهائي 
1964 �صد الحتاد ال�صوفياتي )1-2(.

وقال القائد هاري كاين "مل يكن الالعبون قادرين اأن يقدموا اأكرث من ذلك. 
بطولة  كانت  تخ�صر.  عندما  العامل  يف  �صعور  اأ�صواأ  متنحك  الرتجيح  رك��الت 
رائعة، يجب اأن نكون فخورين ونرفع روؤو�صنا اىل الأعلى. �صتوؤذينا )اخل�صارة( 

الآن، �صتوؤذينا لفرتة".
اإثر  �صرتلينغ  رحيم  على  ج��زاء  بركلة  الإنكليز  طالب  الثاين،  ال�صوط  مطلع 
عرقلة من املخ�صرم ليوناردو بونوت�صي، لكن احلكم الهولندي بيورن كايربز 

اأمر مبتابعة اللعب.
وت�صريو  ب��اري��ال  نيكولو  ف���اأراح  الهجومية،  اأوراق����ه  تعديل  يف  مان�صيني  ب��ّك��ر 
دور  جن��وم  اأح��د  ب���رياردي  ودومينيكو  كري�صتانتي  ب��راي��ن  مل�صلحة  اإميوبيلي 

املجموعات.
اأثمر �صغط الزرق يف ال�صوط الثاين، فمن ركنية برياردي ارتدت راأ�صية لعب 
الو�صط ماركو فرياتي من القائم اإىل بونوت�صي، قلب دفاع يوفنتو�ش الذي كان 
يخو�ش مباراته الع�صرين يف البطولة، تابعها بي�صراه من م�صافة قريبة، ليهز 

�صباك بيكفورد للمرة الثانية يف النهائيات )67(.
متخطياً  النهائي،  يف  ه��داف  اأك��رب  يوماً(  و71  عاماً   34( بونوت�صي  واأ�صبح 
الأملاين الغربي برند هولت�صنباين )30 عاماً و103 اأيام( يف نهائي 1976 

�صد ت�صيكو�صلوفاكيا.
تريبييه  م��ن  ب��دًل  هندر�صون  وج����وردان  ب�صاكا  �صاوثغيت  دف��ع  ال��ت��ع��ادل،  بعد 
وديكالن راي�ش )70 و74(، اأماًل يف ايقاف زحف اإيطاليا �صاحبة الأف�صلية 

الوا�صحة يف ال�صوط الثاين.
وجنحت اإنكلرتا بتقلي�ش الأ�صرار من خالل الو�صول اإىل �صوطني اإ�صافيني، 

فيما اكتفى �صاوثغيت باجراء تبديلني يف الدقائق الت�صعني.
وكما يف مباراتي ن�صف النهائي على ملعب وميبلي، احتكم الفريقان يف النهائي 
اإىل �صوطني اإ�صافيني. وهذا النهائي ال�صابع يف تاريخ كاأ�ش اأوروبا ينتهي بعد 
فرن�صا  على  ال��ربت��غ��ال  ف���ازت  عندما   2016 يف  اآخ��ره��ا  اإ���ص��اف��ي��ني،  �صوطني 

امل�صيفة -1�صفر بهدف اإيدر.
بقيت على حالها ليحتكم الفريقان اإىل ركالت الرتجيح للمرة الثانية يف تاريخ 
املباريات النهائية، بعد ن�صخة 1976 عندما توجت ت�صيكو�صلوفاكيا �صد اأملانيا 

الغربية.
ركلة  بيكفورد  ي�صّد  اأن  قبل  كاين،  ثم  ب���رياردي  �صجل  الرتجيح،  رك��الت  ويف 

اأندريا بيلوتي وي�صّجل ماغواير ركلة �صاروخية.
القائم  يف  ���ص��دد  را���ص��ف��ورد  م��ارك��و���ش  البديل  لكن  ب�صعوبة،  بونوت�صي  �صّجل 

الأي�صر.
الثاين جايدون  البديل  اأن يهدر  املرمى، قبل  ال�صباك و�صط  برناردي�صكي  هّز 
را�صفورد  الأخ�����رية  ال���ث���واين  ب��دي��ال  ل��ي��ه��در  دون���اروم���ا،  امل��ت��األ��ق  اأم����ام  �صان�صو 

و�صان�صو.
وفيما كان جورجينيو قادرا على احل�صم اأهدر اأمام بيكفورد مب�صاعدة القائم، 

قبل اأن ي�صّد دوناروما كرة ال�صاب �صاكا.
امل�صددين"،  اختار  من  "اأنا  قائال  امل�صوؤولية  �صاوثغيت  اإنكلرتا  مدرب  وحتمل 
وعن منح اليافع �صاكا الركلة الأخرية اأ�صاف املدرب الذي اأهدر كالعب ركلة 
ترجيح �صد اأملانيا يف ن�صف نهائي ن�صخة 1996 "كان قراري اأنا.. لقد عملنا 

عليها يف التمارين. كان رهانا".
وكانت اإيطاليا فازت 4-2 على اإنكلرتا بركالت الرتجيح يف ربع نهائي ن�صخة 

.2012

�شتوكهومل 1912..  25 دولر� ق�شت على �شهرة �لهرقل ثورب 
ة المريكي  1912 مع ق�صّ ع��ام  �صتوكهومل  دورة  اإجن��از يف  اأي  ُيقارن  ل 
اأرخت  التي  ة  الق�صّ والع�صارية،  اخلما�صية  مب�صابقتي  الفائز  ث��ورب  جيم 

تداعياتها وتبعاتها على اللعاب... ول تزال.
احلجارة  ت���زال  ول  ال�صتثنائي،  النت�صار  اعقبت  ال��ت��ي  "الدراما"  اإن��ه��ا 
ال��ق��رم��ي��دي��ة يف ج����دران ال���ص��ت��اد امل��ل��ك��ي وا���ص��ج��ار ال��ل��ب��الب ال��ت��ي تظللها 
وجهها  التي  الفائزين  تتويج  ي��وم  يف  غو�صتاف  امللك  وكلمات  تتذكره... 
اليه "�صيدي اأنت اأعظم ريا�صي يف العامل"، وهي حمفورة على قربه. لكن 
يبدو اأن م�صكلة ثورب الأ�صا�صية هي مع ال�صهرة. وهي عدّوته من دون �صك 

وجالبة الذية له.
فبعد اأ�صهر معدودة من "املجد الأوملبي"، اأوقف ثورب وجّرد من ذهبيته 
ليلعب مع فريق  دولًرا   25 تقا�صى  اأن��ه  ثبت  وبعدما  الح��رتاف  بداعي 

بي�صبول يف كارولينا ال�صمالية يف انتهاك لقواعد الهواة القائمة اآنذاك ... 
ومنهم  كرًثا  اأبطال  لأن  باهًظا،  ثمًنا  كّبدته  الالعب  هذا  �صفافية  ورمبا 
اأوملبيون كانوا منخرطني يف الفرق المريكية املحرتفة باأ�صماء م�صتعارة... 
ولدى التحقيق معه اجاب ثورب بب�صاطة "مل العب من اجل املال، قبلت 
امل�صاركة لين احب اللعبة...ومنذ عامني تفرغت لأ�صتعد للدورة الوملبية 

من اجل ح�صد امليدالية وت�صريف وطني".
 ،1982 الول/اكتوبر  ت�صرين   23 يف  ر�صمًيا  ثورب  اإىل  العتبار  واعيد 
انطونيو  خ��وان  ال�صباين  اآن���ذاك  الدولية  الوملبية  اللجنة  رئي�ش  وق��ّدم 
ثم   ،1983 الثاين/يناير  كانون   18 يف  لولده  امليداليتني  �صاماران�ش 
كّرمه على هام�ش دورة لو�ش اجنلي�ش عام 1984. و�صادف ذلك بعد 31 

عاما على وفاته املاأ�صاوية بنوبة قلبية )28 اآذار/ مار�ش 1953(.

كان ثورب )1،84م و80 كلغ( منوذًجا �صارًخا للبطل املثايل، ومل تخطئ 
ال�صتطالعات الدولية التي اختارته "اف�صل ريا�صي يف الن�صف الول من 

القرن الع�صرين".
واع�صاب  وه��دوء  بت�صميم  ثورب  الوملبية ح�صد  �صتوكهومل  يف مناف�صات 
مقابل  يف  الع�صارية  امل�صابقة  يف  نقطة  "قتلت خ�صومه" 8412  ب��اردة 
7724 نقطة لل�صويدي هوغو واي�صالندر )حامل الرقم القيا�صي العاملي 
البالغ 7244 ن(، وجاءت ارقامه كلها "خرافية" اإذا �صح التعبري. فمثال 
تفوق ب�صنتيمرت يف الوثب العايل على الرقم الذي فاز به بوب ماتيا�ش يف 
امل�صابقة خالل دورة لندن 1948، واكمل �صباق 1500 م، بزمن اأقل بت�صع 

ثوان من الذي فاز به رافر جون�صون يف مناف�صات دورة روما 1960.
بالع�صارية واخلما�صية حل  الفوز  وعموما ناف�ش ثورب يف 17 لعبة، فاإىل 

الطويل )6.89 م(،  الوثب  العايل )1.87م( و�صابًعا يف  الوثب  رابًعا يف 
ومل ت�صمح له برجمة امل�صابقات يف خو�ش �صباقات احلواجز.

�ش يف كرة القدم واألعاب  ومدرب ثورب يدعى غلن �صكوبي )بوب( متخ�صّ
القوى، اأعد لعبه يف كلية كارلي�صت يف بن�صلفانيا، وكان يتو�صم فيه خرًيا 
ام��ام هارفرد وي��ال وبني  ن��ًدا  وهو يخطط لبناء فريق ي�صتطيع ان يكون 
 15-18 اأّمن الفوز على هارفرد  �صتايت وبرن�صتون. فكان قائًدا وهداًفا 
عام 1911 و�صّجل النقاط ال�18 مبفرده. واىل موهبته يف البي�صبول درج 

ثورب على مزاولة العاب القوى منذ عام 1907.
اأوك��اله��وم��ا يف حممية �صاك�ش  1887 يف  اأي��ار/م��اي��و   22 ُول��د ث��ورب يف 
اأند فوك�ش الهندية. لكن عرقه ممزوج بدم فرن�صي-اإيرلندي من امه... 

وانتهى مدمن كحول ومقامر.

دوناروما... بطل ركالت �لرتجيح يف نادي �حلر��ش �لكبار مان�شيني رجل �لنه�شة �لإيطالية 
امل����دّرب روب��رت��و مان�صيني يف حت��وي��ل عبء  جن��ح 
رو�صيا  م��ون��دي��ال  ع��ن  لإيطاليا  ال��ك��ارث��ي  الغياب 
اإىل جن��اح كبري عندما  ال��ق��دم،  ك��رة  يف   2018
على ح�صاب  اأوروب���ا  كاأ�ش  لقب  اإىل  الأح��د  قادها 

اإنكلرتا بركالت الرتجيح يف ملعب وميبلي.
تعّر�ش   ،2017 نوفمرب  الثاين  ت�صرين   13 يف 
بتعادله  ت��اري��خ��ي��ة  لنك�صة  الإي���ط���ايل،  امل��ن��ت��خ��ب 
م��ع ن��ظ��ريه ال�����ص��وي��دي ب���دون اأه�����داف يف ملحق 
الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�ش العامل 2018، واأق�صي 

عن امل�صاركة يف املونديال.
اإيطاليا الذي عا�ش بعدها فرتة وجيزة  منتخب 
من ال�صياع، وتنباأ له الكثريون اأن كبوته �صتطول 
واأن ما من  تكون قريبة، ل�صيما  لن  العودة  واأن 
ب�صائر كانت تلوح يف الأفق عن وجود جيل جديد 
يعّو�ش ذلك الذي فاز بلقب كاأ�ش العامل 2006، 

نه�ش وتاأهل اإىل كاأ�ش اأوروبا.
كاأ�ش  ع��ن  غيابها  وق��ع  على  اإيطاليا  ا�صتيقظت 
1958، تاركة وراءها  العامل للمرة الأوىل منذ 
اأربعة األقاب عاملية، واأجيال من الالعبني الذين 

اأبهروا ماليني ع�صاق كرة القدم.
اأعاد املدرب مان�صيني ت�صكيل املنتخب ب�صرعة بعد 
الغياب الكارثي عن البطولة العاملية، ومل يخ�صر 
اأيلول/�صبتمرب  م��ن��ذ  م��ب��اراة   34 اآخ���ر  يف  م��ع��ه 
الإيطايل  ال��ق��ي��ا���ص��ي  ال��رق��م  حم��ط��ًم��ا   ،2018
 1935 ب��ني  بوت�صو  لفيتوريو  م��ب��اراة   30 م��ع 
�صمن  مباريات  ثالث  اأول  يف  فاز  كما  و1939، 

ت�صفيات مونديال 2022.
فكرتي  "كانت  ال��ب��ط��ول��ة  ق��ب��ل  م��ان�����ص��ي��ن��ي  ق����ال 
 ،2022 مونديال  يف  النجاح  نحقق  اأن  الأ�صا�ش 

لكن ميكننا القيام بذلك يف اأوروبا 2020".
ع���ام���ان ف��ق��ط ك���ان���ا ك��ف��ي��ل��ني ب��ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة بني 
فنتورا واحلايل  بيريو  ال�صابق جان  امل��درب  عهد 
اأ�صلوبني  بني  ج��داً  �صا�صٌع  الفرق  لكن  مان�صيني. 
كرة  ب��ني  خمتلفتني..  لعب  وطريقتي  وفكرين 
واأ�صلوب  الأول  اع��ت��م��ده��ا  غ��اب��ر  زم���ن  م��ن  ق���دم 

حديث اعتمد فيه على العنا�صر ال�صابة.
 14 يف  ملهامه  ا�صتالمه  منذ  مان�صيني  فعله  ما 
اأيار/مايو 2018، يعترب اأكرث من اإجناز، بعدما 

ال��ك��ث��ريون يحت�صر،  اع��ت��ربه  ح��ّول��ه م��ن منتخب 
وال�"غرينتا"  والإ���ص��رار  باحلياة  مليء  ملنتخب 

التي لطاملا كانت �صمة لالأتزوري.
اأراد من  جاء مان�صيني )56 عاًما( بفكر جديد، 
لبطولة،  ول��ي�����ش  مل�صتقبل  منتخب  ب��ن��اء  خ��الل��ه 
باعتماده على ت�صكيلة �صابة، على غرار فيديريكو 
ك��ي��ي��زا ون��ي��ك��ول��و ب���اري���ال، ك��م��ا ا���ص��ت��ق��ط��ب لعبي 
اخلربة مثل القائد ليوناردو بونوت�صي وجورجو 
قبل  كييليني  يوفنتو�ش  م��داف��ع  ق��ال  كييليني. 
لكن  منغلًقا،  يل  يبدو  "كان  احلالية  النهائيات 
يف  اجلميع  قلوب  اإىل  فيها  دخ��ل  التي  الطريقة 

وقت �صريع اأذهلتني".
اأ�صاف كييليني هذا الأ�صبوع "يف البداية، عندما 
اعتقدنا  اأوروب���ا  كاأ�ش  ب��اإح��راز  التفكري  منا  طلب 
اأرواحنا،  يف  زرع��ه  احللم  هذا  لكن  باأنه جمنون. 

حتى اأ�صبح حقيقة".
م�صرية  يف  التغيري  روح  ب��ث  يف  مان�صيني  وجن��ح 
العامل  لكاأ�ش  الأول  ال���دور  م��ن  اأق�صي  منتخب 
بالتاأهل  وف�صل  و2014،   2010 ن�صختي  يف 
1" بعد  "راي  2018. قال مان�صيني لقناة  اإىل 
اإحراز لقب البطولة القارية الثانية بعد 1968 
ال�����ص��ب��ان كانوا  ه����وؤلء  اأق�����ول،  م����اذا  اأع����رف  "ل 
تلقينا  لقد  ج��ًدا.  �صجعاًنا  �صجعاًنا،  كنا  رائعني. 
الهدف �صريًعا ما �صّعب الأمور علينا. ولكن بعد 

ذلك �صيطرنا على املواجهة. لعبو فريقي كانوا 
�صعبنا وم�صجعينا.  لكل  اإجناز مهم  رائعني. هذا 
اآمل اأن يحتفلوا". تعّهد مان�صيني خالل تقدميه 
الإيطايل  ب��الحت��اد  اخل��ا���ش  التمارين  مركز  يف 
ي�صتعيد  ب����اأن  ف��ل��ورن�����ص��ا،  ق���رب  ك��وف��ريت�����ص��ان��و  يف 
اإىل  ال��ذه��اب  "عدم  اأن  معترًبا  املنتخب،  ك��ربي��اء 
كاأ�ش العامل �صعب للذين لطاملا �صّجعوا املنتخب 
اىل  بحاجة  "اأ�صعر  م�صيًفا  اأنا"،  مثلي  الوطني، 
اأنه  واأعتقد  الوطني  للمنتخب  ما  �صيء  تقدمي 

الوقت املنا�صب بالن�صبة يل".
املقبلة،  ل���الأع���وام  م��ا  ���ص��يء  ب��ن��اء  "اأريد  اأ����ص���اف 
يريد  ان��ه  على  م�صدًدا  للقمة"،  اإيطاليا  واإع���ادة 
اإعادة  عملية  يف  ينجح  الذي  ال�صخ�ش  اأكون  "اأن 
ح�صلت  مان�صيني،  مع  وبالتعاقد  بناء حقيقية". 
توج  اإذ  النجاح  طعم  يعرف  م��درب  على  اإيطاليا 
اأبرزها  ل��ق��ًب��ا،  ب�13  التدريبية  م�صريته  خ��الل 
لقبه  �صيتي  مان�ص�صرت  اأه��دى  2012 حني  ع��ام 
الأول يف الدوري النكليزي املمتاز منذ 44 عاًما، 
 2006 بني  الثالثة  ال��دوري  األقاب  اىل  اإ�صافة 
ا لقب  اي�صً اأح���رز معه  ال��ذي  اإن��رت  و2008 م��ع 

الكاأ�ش، على غرار فيورنتينا ولت�صيو.
اأ�صرف   ،2013 ع����ام  اإن���ك���ل���رتا  ت����رك  اأن  وم��ن��ذ 
اىل  وق��اده  الرتكي  �صراي  غلطة  على  مان�صيني 
اإن���رت ثم  اإىل  ال��ع��ودة جم���دًدا  ال��ك��اأ���ش، قبل  لقب 

انتقل اإىل الدوري الرو�صي بالتوقيع مع زينيت.
اإل انه يخو�ش مهمته الأوىل كمدرب ملنتخب و"ل 
اأدري اإذا كان )تدريب اإيطاليا( التحّدي الأ�صعب 
باللقب،  تفز  ومل  ن��ادًي��ا  درب���ت  اإذا  يل.  بالن�صبة 
هناك  هنا،  لكن  منك،  غا�صًبا  �صيكون  فاجلميع 
�صكان  ع��دد  اىل  اإ���ص��ارة  يف  �صخ�ش"،  مليون   50
جتربته  ت��ك��ون  اأن  يف  مان�صيني  وجن��ح  اي��ط��ال��ي��ا. 
التي  تلك  اأف�صل من  الوطني  للمنتخب  كمدرب 
اأربعة  بت�صجيل  اكتفى  اإذ  كالعب،  معه  اختربها 
امتداد  على  خا�صها  مباراة  اأهداف فقط يف 36 
مع  وو����ص���ل   ،)1994-1984( اأع������وام   10
"اأتزوري" اىل ن�صف نهائي كاأ�ش اأوروبا 1988 
وكان �صمن الت�صكيلة التي حلت ثالثة يف مونديال 

اإيطاليا 1990.

نادي  "جيجو" دوناروما  الإيطايل جانلويجي  دخل 
لتتويج  ب���الده  منتخب  ق��اد  بعدما  ال��ك��ب��ار  احل��ّرا���ش 
القدم  ل��ك��رة  اأوروب����ا  ك��اأ���ش  يف  الثانية  للمرة  منتظر 
يف  ملعبها  على  اإنكلرتا  اأم���ام  ترجيح  ركلتي  ب�صده 
اأف�صل  لقب  اأي�صاً  ليحرز  الأح���د،  ال�صهري  وميبلي 

لعب يف البطولة القارية.
عام  ب��ع��د  "اأتزوري"  ملنتخب  ال��ث��اين  ال��ت��ت��وي��ج  وه���و 
1968 وحتقق بعد �صيناريو ركالت ترجيح جنوين 

.1-1 والإ�صايف  الأ�صلي  الوقتني  انتهاء  اإثر   2-3
يبدو م�صتقبل  عاماً   22 ال���  �صن  لندن! يف  هو بطل 
دوناروما براقاً، فبعدما فر�ش نف�صه جنماً الثالثاء 
اإثر �صده ركلة ترجيح ال�صباين األفارو موراتا خالل 
القارية،  البطولة  نهائي  ن�صف  يف  مماثل  �صيناريو 
جدد "جيجو" ماأثره يف النهائي اأمام جايدون �صان�صو 
يف  را�صفورد  ماركو�ش  �صدد  فيما  �صاكا،  بوكايو  وث��م 

القائم.
ال�صلبة  باليد  و�صاكا  �صان�صو  ت�صديدتا  ا�صطدمت 
وقبلهما  "نات�صيونايل"،  ملنتخب  الظاهرة  للحار�ش 
اأمام  القائم  يف  �صدد  ال��ذي  را�صفورد  نظراته  اأرهقت 
مرمى خاٍل بعد ارمتاء احلار�ش الإيطايل اإىل اجلهة 

املعاك�صة.
ويعترب هذا احلار�ش الفارع الطول )1،96 م( اأحد 
حققت  ت�صكيلة  واأيقونة  الإي��ط��ايل  التتويج  مفاتيح 
34 مباراة من دون خ�صارة )27  �صل�صلة رائعة من 
ف����وزاً م��ق��اب��ل 7 ت���ع���ادلت( ب��ق��ي��ادة امل��ه��اج��م الدويل 

ال�صابق واملدرب احلايل روبرتو مان�صيني.
و���ص��ي��ح��م��ي دون����اروم����ا ع��ري��ن ب��اري�����ش ���ص��ان جرمان 
الفرن�صي بعد انتهاء عقده مع فريقه ال�صابق ميالن 
العا�صمة  اإىل  وان��ت��ق��ال��ه  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  ن��ه��اي��ة  يف 

الفرن�صية.
القارية،  البطولة  يف  لع��ب  اأف�صل  دون��اروم��ا  اختري 
املباراة  بعد  خجول  طفل  مثل  جائزته  على  وح�صل 
النهائية. اأما الإح�صائيات فتتحدث عنه: مل يخ�صر 
اأبًدا يف امتحان ركالت الرتجيح يف م�صريته )ثالث 
املنتخب(، بح�صب  واثنتان بقمي�ش  ناديه،  مرات مع 

"اأوبتا" لالإح�صاءات.
املباراة  ب���اأك���رث م���ن ه���دف يف  ���ص��ب��اك��ه  ت��ه��ت��ز  ك��م��ا مل 

الواحدة بقمي�ش املنتخب يف 33 مباراة دولية.

"يورو"  ل�  يتوج بطاًل  اأ�صغر حار�ش  دون��اروم��ا  وب��ات 
منذ الإ�صباين جوزيه اأنخل اإيريبار الفائز باللقب يف 

�صن ال� 21 عاماً يف عام 1964.
اإليه،  الن�صوج الذي و�صل  اأداء دونارما الأحد  عك�ش 
اأمام هدف ال�صبق للوك �صو بعد  فبعدما ظل عاجزاً 
دقيقتني من �صافرة البداية، وقف مكتف اليدين مع 
با�صتثناء خروجه مرتني من مرماه  الدقائق  مرور 

بعد متديد الوقت.
النكليزية  الهجمات  ن���درة  ب�صبب  دون��اروم��ا  جل�ش 
امل��رم��ى( يف غ��رف��ة النتظار  )ت�����ص��دي��دة واح���دة على 
وا�صتخدم ورقة ال�صرب حلني حلول موعد الركالت 
ال��رتج��ي��ح��ي��ة. وب��ل��ب��ا���ش احل��ار���ش ال��واث��ق م��ن نف�صه 
ومع ابت�صامة "قاتلة" تبادل احلديث مع رفاقه قبل 
اأن ال�صكوك  اأثبتت  بداية الركالت الرتجيحية التي 
الطليان كثرياً على قدرة حار�ش عرينهم  ت�صاور  مل 
الرغم من  على  احل��دث،  م�صتوى  اإىل  قدراته  برفع 

�صغر �صنه.
كافاأت ركالت الرتجيح بطولة "يورو 2020" �صبه 
مثالية خا�صها احلار�ش املتحدر من مدينة نابويل، 
4 م����رات جميعها يف  ���ص��وى  ���ص��ب��اك��ه  ت��ه��ت��ز  ح��ي��ث مل 
يف  خلفه  ت��رك  ان��ه  اله��م  ولكن  الإق�صائية،  الأدوار 
املالعب انطباًعا عاًما ب�صالبة كبرية خلف مدافعني 
وليوناردو  كييليني  جورجو  هما  العاملي  الطراز  من 

بونوت�صي.

"جيجو" يف الأي��ام الأخ��رية واثقاً من �صالبته  قال 
الفريق  يف  وزم���الئ���ي  م�����ص��م��وًع��ا  ���ص��وت��ي  "اأجعل 
املرمى  اأن ي�صدر حار�ش  ا. يجب  اأي�صً اإيّل  ي�صتمعون 
بالأمان  دائ���ًم���ا  ن�صعر  اأن  وي��ج��ب  ل��ل��دف��اع  الأوام������ر 

والثقة".
اإجماع  الإيطايل مو�صع  املنتخب  كانت م�صاهمته يف 
يف اإيطاليا، التي �صاهدته يتاألق يف بداياته مع فريق 
ال�صباب يف نابويل، ثم مع املنتخب الأّول مع ميالن، 
حيث �صيحل بدًل منه بني اخل�صبات الثالث الفرن�صي 

مايك مينيان بعد رحيله اإىل �صان جرمان.
ت��وج يف  ال��ذي  ق��ال عنه احلار�ش العمالق دينو زوف 
�صن ال� 40 عاما و4 اأ�صهر و13 يوماأً بطال ملونديال 
بر�ش  فران�ش  وكالة  مع  مقابلة  يف   ،1982 اإ�صبانيا 
هذا الأ�صبوع "اأقدره كثرًيا. هو �صاب، وخا�ش العديد 
م��ن امل��وا���ص��م م��ع م��ي��الن ول��ع��ب ك��ث��رًيا م��ع املنتخب 
لي�صبح  ق���درات مهمة  ل��دي��ه  اأن  ال��وا���ص��ح  ال��وط��ن��ي. 
لكن  ع��ل��ي��ه،  ذل���ك  �صيعتمد  ع��ظ��ي��م.  م��رم��ى  ح���ار����ش 

الحتمالت هائلة".
مع هذا الدعم وهذه الثقة، لي�ش هناك اأدنى �صك يف 
الرغم  وعلى  م�صرقاً،  اأن م�صتقبل "جيجو" �صيكون 
لي�صت ممتلئة  ب��ه  اخلا�صة  ال��ك��وؤو���ش  خ��زان��ة  اأن  م��ن 
ب��ع��د م��ث��ل خ��زان��ة احل��ار���ش ال���ص��ط��وري جانلويجي 
ي��ب��داأ بح�صد  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه  دون���اروم���ا  اأن  اإّل  ب��وف��ون، 
يف  املجيد  انت�صاره  بعد  باري�ش  يف  ب�صرعة  اجل��وائ��ز 



متحف �لأوهام.. م�شاحة لل�شحك و�ل�شر�خ 
ميالنو  ملدينة  الرئي�صية  القطار  حمطة  م��ن  خ��ط��وات  بعد  على 
األ��ع��اب الرتفيه  الإي��ط��ال��ي��ة، اف��ت��ت��ح متحف الأوه�����ام ل��ك��ل حم��ب��ي 

املعتمدة على اخلداع الب�صري.
العا�صمة  يف  زيفكوفيت�ش  روك��و  يد  على  م��رة  لأول  ت�صميمه  بعد 
الكرواتية زغرب يف عام 2015 ثم اإن�صائه يف 32 مدينة حول العامل 
يف 5 قارات، منها دبي، وباري�ش، و�صيكاغو، والقاهرة، فتح "متحف 
الأوهام" اأخرياً اأبوابه يف اإيطاليا يف ال�6 من يوليو اجلاري، وفقاً 

ملوقع "supereva" الإيطايل.
ي��ع��د م��ت��ح��ف الأوه������ام دع����وة لك��ت�����ص��اف ك��ي��ف مي��ك��ن اأن تخدعنا 
املثال يف غرفة مغطاة باملرايا  5 حجرات، على �صبيل  احلوا�ش يف 
نفق  على  حمتوية  واأخ���رى  نهاية،  ل  م��ا  اإىل  ال�صور  اإن��ت��اج  تعيد 
حجرة  ث��م  ال���ت���وازن،  ب��ع��دم  ال�صعور  اجل�صم  ليمنح  ال��راأ���ش  ي��دي��ر 
تدور لتلعب باخليال بف�صل دوران 90 درجة، يف مكان ميكن لكل 
حمبي اخلداعات الب�صرية والألغاز ال�صتمتاع بوقتهم يف م�صاحات 

خم�ص�صة للخيال.
ميكنهم  حيث  للجمهور،  مفتوحة  م�صاحة  ه��و  الأوه����ام  متحف 
يف  الغريبة،  ال�صور  والتقاط  وال�صراخ  وال�صحك  والقفز  اجلري 
�صاعة فقط، هي املدة الزمنية واحلد الذي ي�صمح للعقل الب�صري 
بهذه التجربة الفريدة. وي�صم متحف الأوه��ام اأكرث من 70 من 
ع��وام��ل اجل��ذب وال��رتف��ي��ه، مم��ا يخلق رحلة ت���رتاوح م��ا ب��ني علم 

النف�ش والريا�صيات والعلوم وعلم الأحياء.

زو�ج باأقل �لقليل.. ذهب مزيف وقر�ن عرب �شكايب
األقت احلرب بظاللها ال�صلبية على احلياة الجتماعية لل�صوريني 
عموما، وعلى الزواج ب�صكل خا�ش، وغريت من عاداتهم القدمية 
ُغّيبت  جديدة  باأخرى  وا�صتبدلتها  اأجدادهم،  عن  توارثوها  التي 

عنها مظاهر الفرح.
فجميل و�صناء ثنائي يتح�صر للزواج الأ�صبوع املقبل، بعد اأن تاأجل 
الرتفاع  ب�صبب  اجل��اري  العام  بداية  منذ  الثالثة  للمرة  زفافهما 
املفاجئ ل�صعر �صرف الدولر وانهيار العملة ال�صورية، التي تدنت 

ل�صقف ال�5 اآلف لرية مقابل الدولر الواحد قبل 3 اأ�صهر.
الذهب،  �صراء  عن  النظر  �صرفا  فقد  العرو�صني،  رواي��ة  وبح�صب 
هذه  وا�صتبدل  �صوريا،  يف  ل��ل��زواج  الأ�صا�صية  الطقو�ش  اأح��د  وه��و 
الإيطايل  الذهب  با�صم  املعروف  "فال�صو"،  خطبة  بخامت  العادة 

اأو الرو�صي.
اأحذية  و3  املالب�ش  من  طقمني  ب�صراء  اكتفت  اإنها  �صناء  وتقول 
وحقيبة ن�صائية واحدة، لتوفر احتياجاتها من اأدوات املطبخ التي 

اكتفت بالقليل منها اأي�صا.
�صورية  ل�صابة  ال�صتثنائية  احلالة  لي�صت  عاما  ال�22  ابنة  �صهيلة 

تعرفت على خطيبها املقيم يف اأوربا عرب "�صكايب".
ملوقع  الرقة،  ل�صابة من مدينة  م�صتعار  ا�صم  وهو  �صهيلة،  وتقول 
عرب  �صديقتها  �صقيق  على  تعرفت  اإنها  عربية"،  نيوز  "�صكاي 
الزواج  اجلامعة  يف  زميلتها  عليها  عر�صت  اأن  بعد  "في�صبوك" 
تقدمت  خطيبها  عائلة  اأن  وت�صيف  اأمل��ان��ي��ا،  يف  املقيم  اأخيها  م��ن 
ال�صيخ  بح�صور  "�صكايب"  تطبيق  عرب  قرانها  وعقد  خلطبتها، 
يف  اأ�صدقائه  مع  جال�صا  خطيبها  ك��ان  بينما  الفاحتة،  ق��راأ  ال��ذي 
اأملانيا وهو يردد كلمات امل��اأذون، "كما �صاألني اإذا كنت موافقة على 

الزواج بخطيبي حممد".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مكان خميف ونفق �شري.. �ل�شاحل �لف�شي يف �لربتغال
اأج��واء خا�صة على  يف املنتجع الربتغايل �صاو مارتينهو دو بورتو، ل يخلو الأم��ر من الإث��ارة والرعب، ما ي�صفي 

املنطقة املعروفة بال�صاحل الف�صي.
وي�صم املنتجع الذي يغيب عنه ال�صياح يف الوقت احلايل، نفًقا مظلًما يف اجلبل وفندًقا مهجوًرا يف و�صط املدينة.

ومع غروب ال�صم�ش، تتلون ال�صماء فوق خليج �صاو مارتينو دو بورتو يف هذا املزيج النموذجي الأورجواين والوردي 
والأحمر والربتقايل والأ�صفر. لكن ال�صاطئ مهجور، واملياه تتدفق بلطف فال توجد اأمواج، يف اأجواء غري اعتيادية 
يف املحيط الأطل�صي. وينطبق و�صف الأمواج على الب�صر، اإذ تراجع عدد ال�صياح يف املكان ب�صكل غريب ميكن تف�صريه 

جزئيا بالو�صع الوبائي، وفق موقع ترافيل بوك الأملاين املعني بق�صايا ال�صفر.
وعلى طول ال�صاطئ، مروراً بال�صارع املوؤدي اإىل فندق مهجور، يرتفع تل يف نهاية الطريق، وكاأنه يرقد هناك يف 

الظالم، ثم فجاأة ي�صطع بريق من ثقب يف التل .
وعند الو�صول اإىل نهاية بايا دي �صاو مارتينهو دو بورتو و�صط منازل باللونني الأزرق والوردي والألوان الأخرى، 
يظهر النفق ال�صغري وكاأنه ثقب يف منت�صف �صخرة. ويف مدخل النفق الذي يبدو مرعبا، يختفى ال�صوء والنا�ش، 
لكن �صعاع �صوء يبداأ يف الظهور من نهايته. وج��دران النفق �صخرية ورطبة، �صديدة ال�صواد يف املدخل، ما يثري 
الرعب يف النف�ش، لكن يف نهايته يبدو الأمر خمتلفا مع �صعاع �صوء يتحول مع الوقت اإىل طاقة �صوء، و�صوت اأمواج 

البحر يزداد و�صوحا مع امل�صي قدما يف النفق.
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متحف جديد ياأ�شر �شحر �لق�ش�ش �خليالية
املعروف  اأن��در���ص��ن  اأ���ص��ه��ر م��واط��ن دمن��ارك��ي وه���و ه��ان�����ش كري�صتيان  ي��ع��د 

واملحبوب ب�صبب ق�ص�صه اخليالية، هو حمور متحف جديد.
اأندر�صن،  راأ�ش  اأودين�ش الدمناركية م�صقط  املقام يف مدينة  يعترب املتحف 
�صيئاً من  ق�ص�ش اخليال ومن املرجح اأنه �صوف يلقي بظالله على متاحف 

اأخرى فيما يتعلق بحداثته وهند�صته املعمارية وجتربته.
تبلغ تكلفة اإن�صاء متحف "ات�ش �صي اأندر�صنز ها�ش" )منزل هان�ش كري�صتيان 
اأندر�صن( اجلديد نحو 59 مليون دولر وحظي بافتتاح هادئ اأوائل يوليو 
العمل مطلوب خ�صو�صا يف  الكثري من  ولي���زال هناك  اجل���اري.  )مت��وز( 
اأندر�صن؛  اأن هذا بالتحديد يتما�صى مع روح  احلديقة ولكن من املحتمل 
املنتهي، فماذا  املتحف  لروؤية  ا�صتخدام خيالهم  ال��زوار  �صيتعني على  حيث 

اأراد اأندر�صن اأكرث من خماطبة اخليال؟
وا�صتندت   1805 )ني�صان(  اأبريل  الثاين من  اأودين�ش يف  اأندر�صن يف  ولد   
الكثري من ق�ص�صه اخليالية على خرباته يف �صن الطفولة يف املدينة الواقعة 
بجزيرة فونني بو�صط الدمنارك ولكن متكنت اأعماله من اأن جتوب العامل، 
ليكرب الأطفال يف خمتلف اأنحاء العامل على �صماع ق�ص�صه مثل "احلورية 

البازلء".   وحبة  القبيحة" و"الأمرية  ال�صغرية" و"البطة 

جناح �أول رحلة �شياحية ماأهولة �إىل �لف�شاء
الف�صاء، وذلك يف مركبة  اإىل  الأحد،  بران�صون،  ريت�صارد  امللياردير  انطلق 

فريجن غالكتيك، يف رحلة تاريخية تد�صن ع�صر ال�صياحة الف�صائية.
للمركبة  وقائدين  اآخرين  ركاب  ثالثة  برفقة  بران�صون  ريت�صارد  وانطلق 
اأن ت�صجع �صياحة الف�صاء  لق�صاء ب�صع دقائق يف الف�صاء، يف رحلة يوؤمل 
النا�صئة. واأقلعت طائرة قرابة ال�صاعة 08،40 بالتوقيت املحلي )14،40 ت 

غ( من قاعدة �صباي�صبورت اأمريكا يف ولية نيو مك�صيكو.
وحلقت الطائرة لنحو 50 دقيقة قبل اأن تطلق املركبة املعلقة اأ�صفلها والتي 
بعد  الطائرة فيما  الف�صاء. وهبطت  بلوغ  �صت�صغل حمركها اخلا�ش حتى 

ب�صكل ناجح متاما.
باأنها ا�صتهالل لع�صر جديد من �صياحة  وروج بران�صون للمهمة وو�صفها 
اأ�ص�صها لبدء عملياتها التجارية العام  الف�صاء، حيث ت�صتعد ال�صركة التي 
املقبل. وميثل اإطالق الطائرة )يونيتي يف.اإ�ش.اإ�ش( ال�صاروخية الدفع على 
)�صبي�ش  لنظام  والع�صرين  الثانية  التجريبية  الرحلة  الأحد  كبري  ارتفاع 
�صيب تو( اخلا�ش بال�صركة، ومهمتها الرابعة املاأهولة خارج الغالف اجلوي 
لالأر�ش. كما اأنها اأول رحلة حتمل جمموعة كاملة من م�صافري الف�صاء، 

طياران واأربعة متخ�ص�صني، بينهم بران�صون.

�أندي ماكدويل تثري 
�جلدل يف مهرجان كان 
دخلت املمثلة والعار�صة الأمريكية  

ال�صجادة  ع���ل���ى  م���اك���دوي���ل   اأن�������دي 
احلمراء يف مهرجان كان ال�صينمائي، 
�صعرها  اإط��الل��ت��ه��ا  يف  لف���ت���اً  وك����ان 
الرمادي املجعد املن�صدل على كتفيها 
وجتاعيد وجهها الوا�صحة واملعربة 
مم��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى ج����راأة ام����راأة بلغت 
ب�صجاعة  وتتقبل  ال�63  العمر  م��ن 
واأث���ارت  الأب��ي�����ش،  و�صعرها  عمرها 
اإندي اجلدل بني متابعيها بعد هذه 
اأنها مثال  اإذ اإعترب البع�ش  اإطاللة 
عالية  بثقة  تتمتع  ال��ت��ي  ل���الإم���راأة 
هي.  كما  جميلة  واأن��ه��ا  النف�ش،  يف 
 "Annette" فيلم  اأندي  وح�صرت 
واأجنيل  من بطولة ماريون كوتيار 
اأزرق  ف�صتان  واإرت���دت  دراي��ف��ر،  واآدم 
وب��راق. يذكر  طويل �صدره مر�صع 
اأن ماكدويل كانت الوجه الإعالين 
مل���ارك���ة جت��م��ي��ل مل���دة ث��الث��ني �صنة. 
 The" صاركت يف اأفالم عديدة منها�
 legend of Tarzan Lord of
جائزة  عن  وتر�صحت   "the apes
 Green" فيلم  ع��ن  غلوب  غ��ول��دن 
 Four weddings" و   "card

."and a funeral

�لتكبيل عقاب 
�لر�كبة �مل�شاغبة

تكبيل  اإىل  ا���ص��ط��ر ط��اق��م ط��ائ��رة 
بال�صريط  م���ق���ع���ده���ا  يف  راك����ب����ة 
باب  فتح  اأن حاولت  بعد  الال�صق، 
ال���ط���ائ���رة يف اجل����و واع���ت���دت على 
م�����ص��ي��ف��ة. ال���واق���ع���ة ال��ت��ي حدثت 
م���وؤخ���را ع��ل��ى م��نت رح��ل��ة ل�صركة 
دال�ش  من  اإيرلينز"  "اأمريكان 
مبقطع  توثيقها  مت  �صارلوت،  اإىل 
اأن  ويعتقد  ال��رك��اب.  لأح��د  فيديو 
ال���راك���ب���ة ك���ان���ت ت���ع���اين ن���وب���ة من 
م��ر���ش ع��ق��ل��ي م���ا، خ���الل الرحلة 
ت�����ص��ت��غ��رق من  اأن  ي��ف��رت���ش  ال��ت��ي 
وقالت  ���ص��اع��ات.   3 اإىل  ���ص��اع��ت��ني 
"كان  اإن���ه  ماثينا  اأري���ان���ا  ال��راك��ب��ة 
يحدث  م��ا  �صيئا  اأن  ال��وا���ص��ح  م��ن 
الطاقم  ال����ط����ائ����رة.  م���ق���دم���ة  يف 
راأينا  احل���م���ام���ات.  اأب�������واب  اأغ���ل���ق 
الطاقم يرك�ش يف طرقة الطائرة 
القائد  يطلب  اأن  قبل  لتاأمينها"، 
الل��ت��زام مبقاعدهم  ال��رك��اب  م��ن 
لأن "هناك م�صكلة". وبعد هبوط 
راكبة  اأن  ال�صور  ك�صفت  الطائرة، 
كانت مقيدة يف مقعدها بالأ�صرطة 
الال�صقة، التي كممت فمها اأي�صا، 
الإبقاء عليها يف مكانها حتى  ومت 
غ����ادر ج��م��ي��ع ال����رك����اب، ف��ي��م��ا كان 

طاقم طبي بانتظارها يف اخلارج.
وقالت "اأمريكان اإيرلينز" يف بيان 
"بعدما  مقيدة  ك��ان��ت  ال��راك��ب��ة  اإن 

اأثارت خماوف طاقم الطائرة".
من  الرحلة  "اأثناء  البيان  واأو�صح 
6 يوليو،  ���ص��ارل��وت يف  اإىل  دال����ش 
اأب��ل��غ ال��ط��اق��م ع��ن خم���اوف اأمنية 
حمتملة بعد اأن حاول اأحد الركاب 
على  واعتدى  الأمامي  الباب  فتح 
يف  وت�صبب  ج�صديا  الطاقم  اأف���راد 

اإ�صابة م�صيفة".

حتول مطعم �إىل م�شروع ب�8 مليون دولر
ك�صفت امراأة اأ�صرتالية يف حديث لها مع �صحيفة ديلي ميل 
م�صروع  اإىل  بيتزا  مطعم  فكرة  حولت  كيف  الربيطانية، 
بقيمة 8 ماليني دولر، وكيف ت�صاعفت اإيراداتها منذ اأن 

بداأ الوباء.
امتالك  يف  تفكر  �صولربغ،  ت��ارا  الغرافيك  م�صممة  كانت 
مطعم ب��ي��ت��زا ع��ل��ى ال�����ص��اح��ل اجل��ن��وب��ي ل��ولي��ة ن��ي��و �صاوث 
تقطيع  يف  طويلة  �صاعات  ق�صاء  فكرة  ب�صبب  ولكن  ويلز. 
اخل�صار، قامت هي وزوجها داين، الذي كان زميل عمل يف 
ذلك الوقت، بالتحول اإىل جتارة الأدوات املنزلية والأثاث، 

.2009 عام  واأن�صوؤوا �صركة “فيو اأند فار” يف 
واقرت�صا  يف ها�صكي�صون،  قدمياً  الزوجان متجراً  ا�صتاأجر 
التجديدات  بع�ش  لإج���راء  والديهما  م��ن  دولر  األ��ف   80

مب�صاعدة والدها الذي يعمل بالبناء.
ول��ع��دم م��ق��درت��ه��م��ا ع��ل��ى احل�����ص��ول ع��ل��ى ق��ر���ش م�صريف، 
دولر  األف   70 قاما بجمع  الذي يحتاجانه،  املبلغ  لإكمال 

عن طريق بيع ممتلكاتهما اخلا�صة.
اأربعة  الآن  الزوجان  يدير  اجل��اد،  العمل  الكثري من  وبعد 
�صيدين،  جنوب  املنزلية  والإك�ص�صوارات  ل���الأدوات  متاجر 
لتجار  ريفياً  اأثاثاً  اإىل جنب مع جتارتهم التي توفر  جنباً 

التجزئة يف جميع اأنحاء اأ�صرتاليا.

�أول �شائقة توك توك يف �حل�شكة 
نا�صر،  �صباح  حتر�ش،  احل��ارق��ة  ال�صيف  موا�صم  خ��الل 
على اإي�صال قوالب الثلج الكبرية بدراجتها ذات الثالث 
عجالت املعروفة ب��"توك توك" اإىل خميم "وا�صو كاين" 
املحددة  مواعيدها  يف  لت�صلِّمها  احل�صكة  مدينة  ريف  يف 

لأ�صحاب املحال يف املخيم قبل ا�صتداد احلر.
ت�صل �صباح يف �صاعات ال�صباح الباكر اإىل املخيم وُت�صّلم 
طلبيات الباعة وتعود اأدراجها مرة اأخرى وتنقل طلبيات 
العام من  اأم لطفلة مل تبلغ  جديدة. تروي �صباح، وهي 
"�صكاي نيوز عربية"، حكاية  عمرها ت�صمى زينب، ملوقع 
الذكور،  على  حكراً  املجتمع  يعتربه  عمل  غمار  دخولها 
التي  للظاهرة  النمطية  ال�صورة  واأُخ��ري��اٍت  هي  لتك�صر 

اجتاحت بع�صها عدة مدن اأخرى يف �صوريا.
عائلتها  لأج��ل  عملها  يف  تكافح  اأن��ه��ا  اإىل  �صباح  وُت�صري 
ال�����ص��غ��رية امل��ك��ون��ة م���ن ث��الث��ة اأ���ص��خ��ا���ش ل��ت��وف��ر دخاًل 
يحفظهم من احلاجة، فهي حتاول م�صاعدة زوجها الذي 
يعمل يف البناء ول تتوفر له فر�ش العمل طوال العام بل 

فقط ملوا�صم حمددة.
احل�صكة  يف  "اخل�صمان"  ح��ّي  م��ن  املتحدرة  �صباح  تقود 
ال�صاد�صة  يف  ك��ان��ت  اأن  م��ن��ذ  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��ح��ن  دراج����ة 
توّفر هويتها يف قيادة  اأن  ع�صر من عمرها، ومل تتخيل 
ال�صيدة  وت�صيف  العي�ش،  لقمة  لك�صب  فر�صة  الدراجات 
الثالثينية اأنها حا�صلة على �صهادة الثانوية العامة، لكن 
على  واحل�صول  درا�صتها  باإمتام  لها  ت�صمح  مل  الظروف 

�صهادة جامعية.

يتزوج من �مر�أة تربعت له بكلية 
اأق����دم رج���ل اأ����ص���رتايل ع��ل��ى ط��ل��ب ي��د ام�����راأة ت��ربع��ت له 
بكليتها للزواج، وقرر اأن يجمعهما ع�ش الزوجية لتعزيز 
اأن قررت  التي �صهدت نقلة غري متوقعة بعد  عالقتهما 

و�صع جزء من ج�صدها داخل ج�صمه.
لأمر بداأ يف عام 2010 عندما كان كريج تي�صيالر يعاين 
من �صخري مزعج، واأدركت حبيبته �صادي اأنه هناك م�صكلة 
ما، مما دفعه ل�صت�صارة طبيب عام، وتبني اأنه يعاين من 
ارتفاع يف �صغط الدم، وبعد اأ�صهر من الفحو�صات، اأخذ 

الأطباء خزعة من كليته يف اأواخر عام 2010.
وت��ب��ني ب��ع��د اخل��زع��ة اأن ك��ري��ج م�����ص��اب ب��اع��ت��الل الكلية 
ل  الكلى  يف  مزمن  مر�ش  وه��و  امل��ن��اع��ي،  باجللوبيولني 
مي��ك��ن ع��الج��ه، و���ص��ي��ك��ون ل��ه ت��اأث��ري ط��وي��ل امل����دى على 

�صحته.
وتقول �صادي عن تلك املرحلة "مل يكن كريج بحاجة اإىل 
على �صغط  نحافظ  اأن  علينا  كان  ولكن  فورية،  جراحة 
ا ومننع الأمرا�ش التي من �صاأنها اأن ت�صع  دمه منخف�صً
�صغًطا اإ�صافًيا على كليتيه". وب�صرف النظر عن الأدوية 
والفح�ش الطبي ال�صنوي، عا�ش كريج حياة طبيعية اإىل 

حد كبري.
�صادي  2016 كانت حالته تتقدم. وت�صيف  وبحلول عام 
ل  ب�صكل  امل��وؤمل  النقر�ش  نوبات  من  يعاين  كريج  "بداأ 
اأن كليتيه كانتا تكافحان ملعاجلة  ب�صبب حقيقة  ي�صدق، 

تراكم حم�ش البول يف الدم".

كيف تتحقق من بق �لفر��ش يف �لفنادق؟
ميكن اأن يتواجد بق الفرا�ش يف اأي فندق 
وهذا  مرتفعة،  الغرفة  تكلفة  كانت  مهما 
ال�����ص��روري م��ع��رف��ة كيفية  م��ا يجعل م��ن 
منها  وال��وق��اي��ة  احل�����ص��رات  ه��ذه  اكت�صاف 

عند حجز غرفة فندقية.
وفيما يلي جمموعة من الن�صائح للتحقق 
من بق الفرا�ش يف غرف الفنادق، بح�صب 

�صحيفة هافينغتون بو�صت الأمريكية:
مي��ك��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى وج����ود ب��ق الفرا�ش 
ب�صهولة من خالل بع�ش العالمات، مثل 
ف�صالت البق وهي على �صكل بقع �صغرية، 
وج��ل��ود احل�����ص��رات وه���ي ع���ربة ع��ن ق�صرة 
فارغة داكنة، وبيو�ش البق التي تبدو مثل 

حبات من الأرز يف جمموعات.
العثور  يتم  م��ا  غالًبا  ا�صمها،  ي��وح��ي  كما 
ع��ل��ى ح�������ص���رات ب���ق ال���ف���را����ش يف الأ����ص���رة 
وحولها، لذلك هذا هو املكان الأول الذي 
يجب عليك التحقق منه. وعادة ما يو�صي 

والو�صائد  املرتبة  بفح�ش حواف  اخلرباء 
التي  البقع  عن  بحًثا  واللحاف  وامل���الءات 

ت�صري اإىل وجود البق.
مبجرد فح�ش ال�صرير واملنطقة املحيطة 
به، تاأكد من فح�ش اأي اأثاث مبطن اآخر، 
فمن  كرا�صي،  اأو  اأرائ���ك  هناك  كانت  ف���اإذا 
منها،  ال�صفلية  اجلوانب  اإىل  النظر  املهم 

وبني الو�صائد، وعلى طول طبقاتها.
اأثناء  ال���ف���را����ش  ب���ق  وج�����ود  اك��ت�����ص��ف��ت  اذا 
الفح�ش، فابذل ق�صارى جهدك للتقاط 
ال�صور ومقاطع  والتقاط  بعناية  احل�صرة 
الفيديو ملا وجدته. هذه الوثائق ت�صاعدك 
اخلطوة  اخ��ت��ي��ار  يف  ال��ف��ن��دق  واإدارة  اأن����ت 

التالية. 
نف�ش  داخ����ل  ال��غ��رف��ة  ت��غ��ي��ري  ق����ررت  واإذا 
ال��ف��ن��دق، ف��ت��اأك��د م��ن ع���دم الن��ت��ق��ال اإىل 
اأ�صفل  اأو  اأع��ل��ى  غ��رف��ة  اأو  غ��رف��ة جم����اورة 
الغرفة التي عرثت فيها على بق الفرا�ش.

املمثلة الأمريكية جي�سيكا �سا�ستني تر�سل قبالت ملعجبيها لدى و�سولها حل�سور حفل الفتتاح وعر�س فيلم »اأنيت« 
يف الدورة 74 ملهرجان كان ال�سينمائي   )ا ف ب( 

بيال حديد توؤكد دخولها 
يف عالقة جديدة 

عالقة  يف  دخولها  ع��ن  حديد   ال�صهرية  بيال  الأزي���اء  عار�صة  ك�صفت 
حب جديدة ون�صرت �صورة على ح�صابها اخلا�ش على موقع التوا�صل 
دخولها  ر�صمياً  لتعلن  كاملان  م��ارك  اجلديد  حبيبها  مع  الجتماعي 
ويكند"  "ذا  بالفنان  لفرتة  ارتبطت  قد  كانت  ان  بعد  عالقة جديدة 

قبل ان ينف�صال.
وت�صاءل كرث من هو حبيب النجمة العاملية واأ�صارت املعلومات ان مارك 
يعمل كمدير فني وتت�صمن اأعماله ت�صميم اإحدى األبومات ترافي�ش 
�صكوت حبيب كايلي جيرن واأ�صافت امل�صادر ان عالقته ببيال بداأت يف 

بداية ال�صهر املا�صي ب�صكل �صري قبل ان ينت�صر اخلرب .


