 238,114فح�صا يك�شف عن � 1,542إ�صابة جديدة بكورونا

�ص 03

ال�صحة تقدم  34,536جرعة من لقاح كوفيد19 -

مبادرة من �أطفال الإمارات �إىل
«
�أطفال العامل حتقق �أهدافها
»

•• �أبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف
الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد
  "19واملخالطني لهم وعزلهم� ،أعلنت الوزارة عن �إجراء  238,114فح�صا جديداخالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,542حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية
ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  651,762حالة.كما �أعلنت
الوزارة عن وفاة  4حاالت بتداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد
الوفيات يف الدولة  1,870حالة .و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي
 34,536جرعة من لقاح كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم  15,968,660جرعة ومعدل توزيع
اللقاح  161.46جرعة لكل � 100شخ�ص( .التفا�صيل �ص)2
مواقــيت ال�صالة الفجر04:14 ........
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�ص 13

�أحكام ق�ضاء م�رص �ضد الإخوان..

ماذا تقول عن م�ستقبل التنظيم؟
�ص 19

الفجر الريا�ضي

متر�ض وال متوت..

�إيطاليا بطلة �أوروبا
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

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

•• دبي -وام

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

حممد بن را�شد خالل افتتاح م�شاريع الطرق اال�سرتاتيجية (وام)

افتتح م�شاريع طرق ا�سرتاتيجية لتعزيز �شبكة الربط بني �إمارات الدولة با�ستثمارات  1.95مليار درهم

حممد بن را�شد يلتقي حممد بن زايد ويبحثان عددا
حممد بن را�شد :راحة النا�س هدف تت�ضافر
من املو�ضوعات املتعلقة بخدمة الوطن و املواطن
يف حتقيقه اجلهود االحتادية واملحلية
•• دبي -وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
حاكم دب��ي "رعاه اهلل" �أخ��اه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي نائب
ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة م �� �س��اء �أم ����س يف
ا�سرتاحة املرموم بدبي.
وتبادل �سموهما احلديث حول عدد من املو�ضوعات
املتعلقة ب�خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن وج �ه��ود الدولة

لتوفري �أف�ضل مقومات احلياة الكرمية للمواطنني
وامل �ق �ي �م�ين يف خم�ت�ل��ف رب� ��وع الإم � � ��ارات بتوجيهات
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وما يتم تنفيذه يف هذا
الإطار من م�شاريع كربى توا�صل بها الدولة تعزيز
تناف�سيتها عامليا يف �شتى امل�ج��االت مبا يعود بالنفع
على املجتمع ويلبي تطلعات �أف��راده ،ويدعم �أهداف
التنمية امل�ستدامة وير�سخ مقومات الريادة والتقدم
واالزدهار لدولة الإمارات وفق �أرقى املعايري و�أف�ضل
(التفا�صيل �ص)3
املمار�سات العاملية.

•• دبي-وام

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل"� ،أن امل�شاريع الكربى التي ت�شهدها دولة
الإم � ��ارات يف ك��اف��ة امل �ج��االت ال��س�ي�م��ا يف جم��ال البنية
التحتية هدفها خدمة املجتمع وتوفري �أف�ضل البيئات
الداعمة لكل �أفراده وم�ؤ�س�ساته على ال�سواء ،عالوة على
ما متثله تلك امل�شاريع من قيمة يف فتح فر�ص جديدة

�أم��ام القطاع اخلا�ص وما تتيحه من م�سارات متنوعة
لال�ستثمار مب��ا ي�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى جم�م��ل احلركة
االق�ت���ص��ادي��ة وم��ن ث��م بالنفع على ال��وط��ن واملواطن.
جاء ذلك مبنا�سبة افتتاح �سموه م�شاريع �شبكة الطرق
الإ�سرتاتيجية التي مت االنتهاء م��ن تنفيذها م�ؤخرا
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،ومبتابعة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة( .التفا�صيل �ص)2

�أجنزت حملة  100مليون وجبة ،الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام
يف  30دولة و 4ق��ارات ،توزيع ما يعادل  6.4مليون وجبة ب�صيغة
ق�سائم متوينية فورية ،بال�شراكة مع برنامج الأغذية العاملي التابع
للأمم املتحدة ،على الجئي الروهينجا يف بنغالدي�ش ،لتقدمي الدعم
الغذائي املبا�شر لهم� ،ضمن جهود احلملة ملد يد العون للمحتاجني
يف املجتمعات الأق��ل دخال يف ال��دول التي ت�شملها يف العامل العربي
و�آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا و�أمريكا الالتينية.
وجرت علميات توزيع الق�سائم الإلكرتونية يف خميمات الالجئني
الروهينجا املتواجدة يف مدينة "كوك�س بازار" على خليج البنغال،
وذل��ك بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية ،حيث وزع برنامج الأغذية
العاملي ما يعادل  6,471,540وجبة ب�شكل ق�سائم ت�ؤهل امل�ستفيدين
من "حملة  100مليون وجبة" ل�صرفها ب�شكل فوري من خمازن
املواد الغذائية واملحال والأفران يف املخيمات( .التفا�صيل �ص)3

�شرطة �أبوظبي تخالف 5177
�سائقا لإخفاء بيانات لوحة املركبة

•• �أبوظبي  -وام

خالفت �شرطة �أبوظبي � 5177سائقا ب�سبب �إخفاء بيانات لوحات
املركبات الثقيلة واخلفيفة ب�صورة يتعذر معها ر�صد �أرقام اللوحات
�أو متييز الفئة وامل�صدر خالل الن�صف الأول من العام اجلاري ،داعية
ال�سائقني �إىل عدم �إخفاء بيانات املركبات ب�أي �شكل من الأ�شكال �أو
حماولة تغطية اللوحات عند قيادتها من غري حمولة �أو عند حتميل
(التفا�صيل �ص)7
مواد �أو حتميل الدراجات الهوائية.

الفتنة
بق�ضية
ح�سن
وال�شريف
اهلل
عو�ض
با�سم
بحق
بال�سجن
أحكام
�
�إىل �أي مدى �سيقطع اجلمهوريون طريق برتران...؟
يتقدمون يف ال�ضباب قبل �أ�شهر من �سباق الإليزيه:

•• عمان-وكاالت

�أ�� �ص ��درت حم�ك�م��ة �أم� ��ن الدولة
الأردنية حكماً على با�سم عو�ض
اهلل وال �� �ش��ري��ف ح �� �س��ن ب ��ن زيد
 15عاماً بعد �إدانتهما يف ق�ضية
الفتنة بتهمة زع��زع��ة وا�ستقرار
امل �ج �ت �م��ع يف الأردن ،ف �ي �م��ا مت
احل�ك��م على ال�شريف ح�سن بن
زي��د بال�سجن مل��دة �سنة وغرامة
 1000دينار على تهمة تعاطي
املخدارت.
وق ��ال ��ت حم �ك �م��ة �أم � ��ن ال ��دول ��ة
الأردن �ي��ة �إن �أرك ��ان ال�ت�ج��رمي يف
ق�ضية الفتنة كاملة ومتحققة.
ويف ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ،ق ��ررت حمكمة
�أم� ��ن ال ��دول ��ة جت ��رمي امل �ت �ه��م يف
ق�ضية الفتنة با�سم عو�ض اهلل،
بالتهمتني الأوىل وال�ث��ان�ي��ة مع
احل �ب ����س  15ع ��ام ��ا بالأ�شغال
امل�ؤقتة ،وجترمي املتهم ال�شريف
ح�سن بن زيد بالتهمتني الأوىل
والثانية ملدة  15عاما بالأ�شغال

مقر حمكمة �أمن الدولة الأردنية التي �شهدت �إ�صدار الأحكام الأخرية بق�ضية الفتنة
امل�ت�ه�م�ين ،م �� �ش�يراً �إىل �أن ن�ص
امل ��ؤق �ت��ة �أي �� �ض��ا ،و�إدان� �ت ��ه بتهمة 1000دينار مع الر�سوم.
ت� �ع ��اط ��ي امل � � �خ� � ��درات واحل �ب �� ��س و�سيلجاً الدفاع يف ق�ضية الفتنة منطوق احلكم يف ق�ضية الفتنة
مل � ��دة �� �س� �ن ��ة ،وغ � ��رام � ��ة قيمتها بالأردن ملحكمة التمييز بعد �إدانة �أ�شار �إىل �أنه قابل للتمييز.

�شكري من بروك�سل :م�صر ت�ؤكد التزامها دعم مكافحة الإرهاب

الربملان امل�صري يقر قانون ف�صل العنا�صر الإرهابية
••القاهرة-بروك�سيل-وكاالت

�أك� ��د وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة امل�صري
��س��ام��ح ��ش�ك��ري ،االث �ن�ي�ن ،التزام
ب �ل�اده ب��دع��م اجل �ه��ود الدولية
مل� �ك ��اف� �ح ��ة الإره� � � � � � ��اب وال� �ف� �ك ��ر
املتطرف.
جـــــاء ذل�ـ�ـ�ـ�ـ��ك خـــــالل اللقـــــاء
الــــذي عقده �شكري مع �سكرتري
ع� ��ام ح �ل��ف � �ش �م��ال الأطلنطي
(الناتو) ين�س �ستولتنربغ مبقر
احل �ل��ف ب��ال�ع��ا��ص�م��ة البلجيكية
بروك�سل.
وق��ال املتحدث با�سم اخلارجية
امل�صرية ال�سفري� ،أحمد حافظ،
�إن ال �ل �ق��اء ت �ن��اول ��س�ب��ل تطوير
برامج التعاون وال�شراكة القائمة
بني اجلانبني ،وتعزيز التعاون يف
ع��دة جم ��االت م��ن بينها الأمن
ال���س�ي�براين وم�ك��اف�ح��ة الإره ��اب
والهجرة غري امل�شروعة والك�شف
ع��ن و�إزال � ��ة الأل �غ ��ام .بالإ�ضافة
�إىل ب� �ن ��اء ال � �ق� ��درات الب�شرية
والتكنولوجية ملواجهة التحديات
الراهنة.
و�أ�� �ض ��اف امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي �أن
امل �ح��ادث��ات ت�ط��رق��ت ك��ذل��ك �إىل

خم�ت�ل��ف ال�ت�ح��دي��ات الأم �ن �ي��ة يف
�أرج ��اء املنطقة ،خا�صة يف �شرق
املتو�سط و�شمال �أفريقيا ،وكذا
ال �� �س��اح��ل وال �� �ص �ح��راء والقرن
الإفريقي.
ه � ��ذا وواف� � � ��ق جم �ل ����س ال� �ن ��واب
امل�صري ب�شكل نهائي ،االثنني،
ع�ل��ى م���ش��روع ق��ان��ون م�ق��دم من
� 10أع �� �ض��اء ي���س�ت�ه��دف ف�صل
امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �ن �ت �م�ي�ن لتنظيم
الإخوان والعنا�صر الإرهابية من
اجلهاز الإداري للدولة .ون�صت
املادة الأوىل من م�شروع القانون
ع �ل��ى �أن � ��ه "مع ع� ��دم الإخ �ل��ال

بال�ضمانات الد�ستورية املقررة
لبع�ض الفئات يف مواجهة العزل
من الوظيفة ،ت�سري �أحكام هذا
القانون على العاملني بوحدات
اجل �ه ��از الإداري ب��ال��دول��ة من
وزارات وم�صالح و�أجهزة حكومية
ووحدات الإدارة من غري املحلية
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��ام��ة ،وغ�يره��ا من
الأجهزة التي موازناتها خا�صة،
والعاملني ال��ذي��ن تنظم �ش�ؤون
ت��وظ �ف �ه��م ق� ��وان�ي��ن �أو ل ��وائ ��ح
خ��ا� �ص��ة ،وال �ع��ام �ل�ي�ن ب�شركات
ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،و� �ش��رك��ات قطاع
الأع �م��ال ال �ع��ام .و�سمحت املادة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال� �ق ��ان ��ون بف�صل
املوظفني يف عدة حاالت ،منها �إذا
قامت ب�ش�أنه قرائن جدية على
م��ا مي�س الأم��ن القومي للبالد
و� �س�ل�ام �ت �ه��ا ،ح �ي��ث ي �ع��د �إدراج
ال�ع��ام��ل على قائمة الإرهابيني
وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم
الكيانات الإرهابية والإرهابيني
قرينة جدية" .وت�صنف م�صر
تنظيم الإخوان �إرهابيا منذ عام
 ،2013بعد �أ�شهر من �إطاحة
الرئي�س الأ�سبق حممد مر�سي
�إثر احتجاجات �شعبية عارمة.

نبيه بري� :إ�سقاط لبنان بالتعطيل
خيانة وال ح�صانة للمتورطني
•• بريوت-وكاالت

اع� �ت�ب�ر رئ �ي ����س جم �ل ����س ال� �ن ��واب
اللبناين نبيه بري �أم�س االثنني
�أن �إ�سقاط لبنان بالتعطيل خيانة
وال ح�صانة لأي م �ت��ورط يف �أي
موقع .وقال بري ،يف بيان مبنا�سبة
الذكرى ال�سنوية لعدوان يوليو
(متوز) 2006وت �ع �ل �ي �ق �اً على
ال�ت���ص��ري�ح��ات الإ� �س��رائ�ي�ل �ي��ة عن
الو�ضع يف لبنان �أوردت��ه الوكالة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل��إع�ل�ام� ،إن الثاين
ع�شر من يوليو (مت��وز) 2006
كان امتحاناً جلميع اللبنانيني يف
�صدق انتمائهم الوطني ومتا�سك
وحدتهم واختباراً لإرادتهم على
ال�صمود واملقاومة.
و�أ�ضاف �إن الوطن الذي ا�ستع�صى
ع � �ل� ��ى ال � �� � �س � �ق� ��وط ومل ي ��رف ��ع
ال��راي��ة البي�ضاء يف االجتياحات
اال�سرائيلية كافة ،قاوم وا�ست�شهد
االالف من خرية �أبنائه وانت�صر،
ه��و ال �ي��وم ب�ك��ل �أب�ن��ائ��ه ومكوناته
الروحية ونخبه املهنية واملدنية
وق��واه ال�سيا�سية واحلزبية� ،أمام
ن �ف ����س االم �ت �ح��ان واالخ� �ت� �ب ��ار يف
االن�ت�م��اء ،ويف ال��وح��دة وال�صمود
واملقاومة ،فهل ننجح؟ بل يجب
ان ننجح.

ي�أتي ذلك ،عقب النطق باحلكم،
ق ��ال وك �ي��ل امل �ت �ه��م ب��ا� �س��م عو�ض
اهلل� :سنطعن على احل�ك��م �أمام
حمكمة التمييز.
وانطلقت �صباح االث�ن�ين جل�سة
ال� �ن� �ط ��ق ب ��احل� �ك ��م يف الق�ضية
امل� �ع ��روف ��ة �إع�ل�ام� �ي� �اً يف الأردن
بق�ضية الفتنة وا�ستهداف �أمن
الأردن ،فيما �أفاد مرا�سل العربية
ب � ��أن ج�ل���س��ة ال �ن �ط��ق ب��احل �ك��م يف
الق�ضية �ستكون علنية.
وق ��ال ��ت حم �ك �م��ة �أم � ��ن ال ��دول ��ة
الأردن �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة �إن امل�ت�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�م�ين يف
قـــــ�ضية الفتنة يرتبطان بعالقة
�صداقة ،ويحمالن �أفكاراً مناوئة
ل �ل��دول��ة وامل� �ل ��ك .و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن
امل �ت �ه��م الأول ب��ا� �س��م ع��و���ض اهلل
ق��ام بالتحري�ض على امللك ،كما
�أن امل�ت�ه�م�ين (ب��ا��س��م ع��و���ض اهلل
وال�شريف ح�سن بن زي��د) حاوال
تنفيذ �أفكارهما املناه�ضة للدولة
ب ��إح��داث الفو�ضى والتحري�ض
على امللك.

•• الفجر �-أوليفر بيفود
–ترجمة خرية ال�شيباين

االوف � � � ��ر ح� �ظ ��ا م � ��ن ال� �ي� �م�ي�ن يف
ا� �س �ت �ط�ل�اع ��ات ال � � � � ��ر�أي ،رئي�س
�أوت دو ف��ران ����س ،ال ��ذي يرف�ض
خ��و���ض االن �ت �خ��اب��ات التمهيدية
ل �ل �ج �م �ه��وري�ين�� ،س�ي���ص�ب��ح هد ًفا
حل��زب��ه ال���س��اب��ق  ...وه ��و يعرف
كل العواقب �سواء كانت جيدة �أو
�سيئة.
�إن��ه �سر مك�شوف� :أع���ض��اء جهاز
حزب "اجلمهوريون" ،ال يح ّبون
ح � ًق��ا رف�ي�ق�ه��م ال���س��اب��ق كزافييه
ب ��رت ��ران� .أع �ي��د ان �ت �خ��اب��ه ب�شكل
غ�ي�ر م �ف��اج��ئ ،ع �ل��ى ر�أ�� � ��س �أوت
دو ف��ران����س (� 110أ� �ص��وات من
�أ� �ص��ل  )170ب�ع��د ف ��وزه الرائع
ع � �ل� ��ى ال � �ي � �م �ي�ن امل� � �ت� � �ط � ��رف ،يف
اجلولتني الأوىل والثانية ،خالل
االن�ت�خ��اب��ات الإقليمية الأخ�ي�رة،

كزافييه برتران ي�سري وحيدا
�أك � ��د ب� ��رت� ��ران ق � � ��راره �أن يكون ف��ائ��ز يف االن�ت�خ��اب��ات الإقليمية،
مر�شحا يف االنتخابات الرئا�سية دون ان � ��دم � ��اج م �� �س �ب��ق م� ��ع �أي
ً
يف �أب��ري��ل  ،2022دون احلاجة �� �ش� �خ� �� ��ص -ع � �ل � ��ى ع� �ك� �� ��س ري� �ن ��و
�إىل اخل���ض��وع ل�لاخ�ت�ي��ار امل�سبق مو�سيليه ،الرئي�س املنتهية واليته
الذي يريد اجلمهوريون تنظيمه (اجلمهوريون) من بروفان�س �ألب
لتعيني ال�شخ�ص ،ال��ذي او التي ،كوت دازور (باكا) الذي حتالف مع
��س�ي�ن�ط�ل��ق حت��ت راي �ت��ه يف �سباق ح��زب الرئي�س" اجلمهورية اىل
االمام"-وال اندماج بعد ذلك.
االليزيه.

طالبان حتا�صر مدينة غزنة بو�سط البالد

قائد القوات الأمريكية والأطل�سية يف �أفغان�ستان ي�سلم مهامه
•• كابول�-أ ف ب

� �س �ل��م ق��ائ��د ال� �ق ��وات الأمريكية
والأطل�سية يف �أفغان�ستان اجلرنال
�أو�سنت �سكوت ميلر مهامه الإثنني
يف � �س �ي��اق االن �� �س �ح ��اب النهائي
للقوات الأجنبية من البلد حيث
ت��وا� �ص��ل ح��رك��ة ط��ال �ب��ان تو�سيع
ن �ف��وذه��ا ،ع �ل��ى م ��ا �أف � ��اد مرا�سل
لوكالة فران�س بر�س.
وخ�لال مرا�سم �أقيمت يف كابول،
ق ��ام اجل �ن��رال م�ي�ل��ر ال� ��ذي يقود
قوات التحالف يف �أفغان�ستان منذ
�أي �ل��ول �سبتمرب  2018بت�سليم
ال� �ق� �ي ��ادة �إىل اجل� �ن ��رال كينيث
ماكينزي قائد القيادة الأمريكية
الو�سطى (�سنتكوم) املتمركزة يف
ف�ل��وري��دا ب�ج�ن��وب ��ش��رق الواليات
املتحدة ،وامل�س�ؤولة عن العمليات
الع�سكرية الأمريكية يف ع�شرين
دول � ��ة يف ال �� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط ويف
و�سط وج�ن��وب �آ�سيا ،م��ن �ضمنها
�أفغان�ستان.
�إىل ذلك ،قال م�س�ؤوالن االثنني
�إن مقاتلي حركة طالبان حا�صروا
مدينة غ��زن��ة بو�سط �أفغان�ستان
وا� �س �ت��ول��وا ع �ل��ى م �ن��ازل مدنيني

�أثناء ت�سليم مهام قائد القوات الأمريكية يف �أفغان�ستان للقائد ماكينزي
ال�ستخدامها يف قتال قوات الأمن ،وت�ط�ل��ق ال �ن��ار ع�ل��ى ق ��وات الأم ��ن
لتكون املدينة بذلك �أحدث مركز الأفغانية.
ح �� �ض ��ري ي �ت �ع��ر���ض لتهديدات وت�صاعدت �أعمال العنف يف البالد
منذ �أن �أعلن الرئي�س الأمريكي
املت�شددين.
والهجوم هو الأحدث على عا�صمة ج��و ب��اي��دن يف �أب ��ري ��ل ن�ي���س��ان �أن
�إقليمية �إذ ت�سعى طالبان لتطويق ال� �ق ��وات الأم��ري �ك �ي��ة �ستن�سحب
امل��دن واال��س�ت�ي�لاء على الأرا�ضي بحلول � 11سبتمرب �أيلول منهية
و�شجعها يف ذل��ك رح�ي��ل القوات بذلك وجودها الذي دام  20عاما
يف �أفغان�ستان.
الأجنبية.
وقال ح�سن ر�ضائي ع�ضو جمل�س وت���س�ت�م��ر حم��ادث��ات ال���س�لام بني
�إق�ل�ي��م غ��زن��ة "الو�ضع يف مدينة ط��ال �ب��ان واحل �ك��وم��ة ظ��اه��ري��ا يف
غ��زن��ة ح ��رج ل �ل �غ��اي��ة ...ت�ستخدم العا�صمة القطرية ،لكن م�س�ؤولني
طالبان م�ن��ازل املدنيني كمخابئ يقولون �إنها حترز تقدما �ضئيال.

البي�ضاء ت�ستنزف ميلي�شيا
احل��وث��ي مبزيد م��ن القتلى
•• اليمن-وكاالت

�أك��د م�صدر ع�سكري ميني �أم�س،
مقتل قائد �سرايا امل��وت احلوثي
ع�ل��ي ال�ق�ح��وم و 11م�سلحاً من
مرافقيه ومرافقي م�ساعده �أبو
حم�م��د ال �ع �� �ص��ري ،ال ��ذي جن��ا يف
معارك منطقة اجلماجم مبديرية
الزاهر .وك�شفت م�صادر طبية �أن
م�ست�شفى ذم��ار العام وامل�ست�شفى
الع�سكري يف �صنعاء ا�ستقبال �أكرث
من  150قتي ً
ال وعدداً كبرياً من
اجلرحى الذين ق�ضوا يف  3جبهات
(ال�ب�ي���ض��اء ،وم� � ��أرب ،واجل� ��وف).
و�أع �ل��ن حم��اف��ظ البي�ضاء اللواء
ال��رك��ن ن��ا��ص��ر ال �� �س��وادي حترير
مديرية ال�صومعة بالكامل ،و�أن
املعارك انتقلت �إىل تخوم مديرية
ال�ب�ي���ض��اء ،الف �ت �اً �إىل �أن القوات
ت �خ ��و� ��ض م � �ع� ��ارك ع �ل ��ى ب �ع ��د 6
كيلومرتات من مركز املحافظة.
ووج � ��ه ال� ��� �س ��وادي �إدارة �شرطة
حم ��اف� �ظ ��ة ال� �ب� �ي� ��� �ض ��اء ب �ت ��أم�ي�ن
م��دي��ري��ة ال���ص��وم�ع��ة ،م� ��ؤك ��داً �أن
قبائل البي�ضاء ترف�ض امليلي�شيا
وتقف يف �صف اجلي�ش واملقاومة
و�أل��وي��ة العمالقة ،و�أن اجلبهات
تتلقى م�ساندة كبرية من خمتلف
املحافظات اليمنية.
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 238,114فح�صا يك�شف عن � 1,542إ�صابة جديدة بكورونا
•• �أبوظبي-وام

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم،
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  238,114فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,542
حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك

يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  651,762حالة.كما �أعلنت الوزارة
ع��ن وف��اة  4ح��االت بتداعيات الإ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد،
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  1,870حالة .و�أعربت وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي
املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام
بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .و�أعلنت الوزارة
�أي�ضا ع��ن �شفاء  1,519ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها ال�ت��ام م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  629,809حاالت.

ال�صحة تقدم  34,536جرعة الإح�سان اخلريية توزع ك�سوة العيد على الأيتام
من لقاح كوفيد19 -
ب��د�أت جمعية الإح���س��ان اخل�يري��ة ت��وزي��ع ك�سوة عيد الأ��ض�ح��ى على الأ�سر
•• عجمان-وام

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  34,536جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى اليوم  15,968,660جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 161.46جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال� ��وزارة لتوفري ل�ق��اح كوفيد -19و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد. -19

والأيتام املكفولني من قبلها وذل��ك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ي�أتي ذلك �ضمن �سل�سلة املبادرات
وامل�شاريع التي تتبناها اجلمعية لتمكني الأيتام ودعم الأ�سر املتعففة بهدف
تقدمي العون وامل�ساعدة للأ�سر املحتاجة داخل الدولة وخا�صة يف منا�سبات
الأع�ي��اد .و�شمل التوزيع كال من فرع جمعية الإح�سان اخلريية الرئي�سي
بعجمان و�أف��رع�ه��ا ب��إم��ارت��ي الفجرية ور�أ� ��س اخليمة وذل��ك ب�ه��دف �إدخال
البهجة وال�سرور على �أكرب عدد من الأ�سر والأيتام .وثمنت جمعية الإح�سان
اخل�يري��ة ج�ه��ود م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ل�ل�أع�م��ال اخلريية
والإن�سانية ودعمها امل�ستمر مل�ب��ادرات اجلمعية وم�شاريعها التي ت�ستهدف
الأ�سر املتعففة والأيتام لتلبية احتياجاتهم ورفع املعاناة عن كاهل ذويهم.

حممد بن را�شد يفتتح م�شاريع طرق ا�سرتاتيجية لتعزيز �شبكة الربط بني �إمارات الدولة با�ستثمارات  1.95مليار درهم
•• دبي-وام

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح ��اك ��م دب� � ��ي "رعاه اهلل"� ،أن
امل���ش��اري��ع ال�ك�برى ال�ت��ي ت�شهدها
دول��ة الإم ��ارات يف كافة املجاالت
ال�سيما يف جمال البنية التحتية
ه��دف�ه��ا خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وتوفري
�أف �� �ض��ل ال �ب �ي �ئ��ات ال��داع �م��ة لكل
�أف��راده وم�ؤ�س�ساته على ال�سواء،
عالوة على ما متثله تلك امل�شاريع
م��ن قيمة يف فتح ف��ر���ص جديدة
�أم��ام القطاع اخلا�ص وما تتيحه
من م�سارات متنوعة لال�ستثمار
مب��ا ي�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى جممل
احل ��رك ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة وم ��ن ثم
بالنفع على الوطن واملواطن.
ج� � ��اء ذل� � ��ك مب �ن ��ا� �س �ب ��ة اف� �ت� �ت ��اح
� �س �م��وه م �� �ش��اري��ع ��ش�ب�ك��ة الطرق
الإ�سرتاتيجية التي مت االنتهاء
م��ن تنفيذها م��ؤخ��را بتوجيهات
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،ومبتابعة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة،
وبا�ستثمارات قدرها  1.95مليار
درهم بهدف تعزيز �شبكة الطرق
ب�ين �إم � ��ارات ال ��دول ��ة ،واخت�صار
امل �� �س��اف��ة ب�ي�ن خم�ت�ل��ف مناطقها
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،وت �ق �ل �ي ����ص ال ��وق ��ت
امل�ستغرق يف التنقل فيما بينها ،يف
�إط��ار امل�شاريع التنموية احليوية
التي تتوىل �إجنازها جلنة متابعة
تنفيذ م �ب��ادرات ��ص��اح��ب ال�سمو
رئي�س الدولة ،لتلبية احتياجات
املواطنني وتوفري �أعلى م�ستويات
الراحة لهم ،وذلك بح�ضور �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ومعايل �سهيل بن
حممد فرج فار�س املزروعي وزير
الطاقة والبنية التحتية ،وعدد
م��ن امل�س�ؤولني وك�ب��ار املهند�سني
وق� �ي ��ادات ف ��رق ال �ع �م��ل امل�شاركة
يف تنفيذ م���ش��اري��ع ال �ط��رق التي
مت اف�ت�ت��اح�ه��ا .وا��س�ت�م��ع �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،و�إىل جانبه �سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان� ،إىل
� �ش��رح م��ن � �س �ع��ادة امل�ه�ن��د���س علي
امل��زروع��ي ،م��دي��ر �إدارة امل�شاريع
ال �ه �ن��د� �س �ي��ة يف وزارة ال�ش�ؤون
ال��رئ��ا��س��ة ،ح��ول م�شاريع الطرق
احل �ي��وي��ة ال �ت��ي ج ��رى تنفيذها
مبتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ،و�أ� �ش��رف��ت وزارة
� �ش ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة ع�ل��ى تنفيذها
ب��ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق م��ع وزارة
الطاقة والبنية التحتية و�شركة
االحت��اد للماء والكهرباء ،وت�ضم
�شبكة م�سارات وط��رق وتقاطعات
وج�سور يف ثالثة حماور رئي�سية
ت�شمل  :طريق ال�شيخ خليفة بن
زايد وطريق الوطن وطريق حتا
دبي ،وب�أطوال �إجمالية ت�صل �إىل
 112كيلومرتا .وق��ال �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را�شد

• راحة النا�س هدف تت�ضافر يف حتقيقه اجلهود االحتادية واملحلية  ..والعمل يت�سارع لرت�سيخ دعائم التنمية امل�ستدامة
• العمل ال يتوقف لتظل الإمارات القدوة يف االهتمام بالإن�سان  ..واخليار الأف�ضل للم�ستثمر ال�ساعي �إىل بيئة توفر له كل مقومات النجاح

• من�صور بن زايد :القيادة الر�شيدة ت�ضع تطوير البنية التحتية على ر�أ�س �أولوياتها وخططها الإ�سرتاتيجية
• البنية التحتية يف دولة الإمارات من �أف�ضل البنى التحتية و�أكرثها تطورا  ..مع االلتزام ب�أعلى معايري اجلودة الفنية والهند�سية
�آل مكتوم  " :بقيادة �أخ��ي ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د وم �ت��اب �ع��ة �أخي
ال�شيخ حممد بن زايد وبت�ضافر
ج �ه��ود ك��اف��ة اجل �ه��ات االحتادية
واملحلية  ..توا�صل دولة الإمارات
اال�ستعداد للخم�سني عاما املقبلة
مب�شاريع نوعية ت�خ��دم املواطن
وت� ��دع� ��م ال� �ط� �م ��وح ��ات الكبرية
للوطن وتهيء ملراحل جديدة من
النمو يف كافة املجاالت" .و�أثنى
�سموه على اجلهود احلثيثة التي
تقوم بها كافة الأجهزة املعنية يف
ال��دول��ة� ،ضمن خمتلف م�سارات
ال �ت �ط��وي��ر ،وال� �ت ��ي ي �ع��ود �أثرها
ب��الإي �ج��اب ع �ل��ى جم �م��ل م�سرية
التنمية امل�ستدامة يف �شتى ربوع
ال��دول��ة  ..وق��ال �سموه  " :راحة
النا�س هدف تت�ضافر يف حتقيقه
اجل � �ه� ��ود االحت � ��ادي � ��ة واملحلية
 ..وال� �ع� �م ��ل ي �ت �� �س��ارع لرت�سيخ

�أ��س����س التنمية امل���س�ت��دام��ة ودفع
معدالتها �إىل �أعلى امل�ستويات ..
ولتهيئة امل �ج��ال �أم ��ام م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص لتو�سيع �أعمالها
ومت��دي��د �أن�شطتها اع�ت�م��ادا على
ب �ن �ي��ة حت �ت �ي��ة ق ��وي ��ة وف� � ��رت لها
ال��دول��ة كافة �أ�سباب التميز وفق
�أرق��ى املعايري العاملية  ..والعمل
ال يتوقف لتظل الإم��ارات القدوة
يف االهتمام بالإن�سان  ..واخليار
الأف� ��� �ض ��ل ل�ل�م���س�ت�ث�م��ر ال�ساعي
�إىل بيئة ت��وف��ر ل��ه ك��ل مقومات
النجاح" .واطلع �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ع�ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل م���ش��اري��ع الطرق
ال� �ت ��ي مت االن� �ت� �ه ��اء م �ن �ه��ا وف ��ق
�أف�ضل املوا�صفات العاملية �ضمانا
ل���س�لام��ة وراح� ��ة م�ستخدميها،
كما تفقد �سموه جانبا من الطرق
ال �ت��ي مت ت�ن�ف�ي��ذه��ا مب ��ا ل �ه��ا من

�أث��ر يف اخت�صار عن�صري الوقت
وامل�سافة تي�سريا للتنقل ال�سهل
ب�ي�ن ج �ن �ب��ات ال ��دول ��ة املختلفة،
ف�ضال عن �أثرها يف دعم منظومة
اخل��دم��ات اللوج�ستية وت�سهيل
حركة النقل والب�ضائع وكذلك
ت�شجيع ال�سياحة الداخلية ومبا
يدعم �أهداف التنمية امل�ستدامة.
ويف خ �ت��ام ال� ��زي� ��ارة مت التقاط
ال�صور التذكارية ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
مع فريق العمل الذي توىل مهمة
تنفيذ �شبكة الطرق اجلديدة- .
�أعلى معايري اجلودة.
وقد �أكد �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة �أن
هذا امل�شروع احليوي ي�أتي �ضمن
ح ��زم ��ة ك �ب�ي�رة م ��ن امل�شروعات
التي تنفذ بتوجيهات كرمية من

� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،ورع��اي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" ،وبدعم من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة،
وال �ت ��ي ت �ه��دف �إىل ت�ن�ف�ي��ذ بنية
حتتية تلتزم �أعلى معايري اجلودة
ال�ف�ن�ي��ة وال �ه �ن��د� �س �ي��ة؛ مب��ا يلبي
تطلعات امل��واط �ن�ين ،وي��وف��ر لهم
احلياة الكرمية يف جميع �إمارات
الدولة.
وقال �سموه " �إن القيادة الر�شيدة
ل��دول��ة الإم � � ��ارات ت���ض��ع تطوير
البنية التحتية على ر�أ�س �أولوياتها
وخططها الإ�سرتاتيجية� ،إدراكا

م�ن�ه��ا �أن �ه��ا ال��رك �ي��زة الأ�سا�سية
لدفع م�سرية التنمية يف الدولة،
م�ؤكدا �أن البنية التحتية يف دولة
الإم� ��ارات تعد م��ن �أف���ض��ل البنى
ال�ت�ح�ت�ي��ة و�أك�ث�ره ��ا ت �ط��ورا ،و�أن
ه ��ذه امل �� �ش��روع��ات ت ��أت��ي يف املقام
الأول ب �ه��دف خ��دم��ة املواطنني
وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى رفاهيتهم،
و�إميانا منا ب�أن املواطن هو �أ�سا�س
تقدم الوطن وازدهاره يف خمتلف
املجاالت" .و�أع ��رب �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان عن
��ش�ك��ره وت �ق��دي��ره جل �ه��ود "جلنة
متابعة تنفيذ م �ب��ادرات �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة" ،مل��ا تقوم
ب ��ه م ��ن دور م �� �ش �ه��ود يف تنفيذ
ومتابعة توجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،مبا
ي�ضمن تنفيذ امل�شروعات ،وي�سهل

حياة املواطنني ،ويلبي تطلعاتهم
واحتياجاتهم.
 حم ��اور ث�لاث��ة .ومي�ث��ل طريقال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د املحور
الأول �ضمن �أحدث �إ�ضافة ل�شبكة
الطرق احليوية يف ال��دول��ة ،وهو
مي �ث��ل ام � �ت� ��دادا ل �ط��ري��ق ال�شيخ
خليفة  /E84/امل�ؤدي �إىل �إمارة
ال� �ف� �ج�ي�رة ومي� �ت ��د م� ��ن تقاطع
ط��ري��ق ال�شيخ خليفة م��ع طريق
ال �� �ش��ارق��ة – ك�ل�ب��اء /E102 /
مرورا مبنطقتي مليحة ومن ثم
املدام يف �إمارة ال�شارقة ،انتهاء �إىل
منطقة ال�شويب يف �إمارة �أبوظبي
ب� �ط ��ول  52ك �ي �ل��وم�ت�را وميتد
امل �ح��ور ب��ات���س��اع ث�ل�اث ح� ��ارات يف
ك��ل اجت� ��اه وب �� �س��رع��ة ت�صميمية
 140ك� ��م� � �/س� ��اع� ��ة .وي�شمل
الطريق �إن���ش��اء ث�لاث��ة تقاطعات
رئ�ي���س�ي��ة م ��ع ط��ري��ق ال �� �ش��ارق��ة-

• �إ�ضافة ثالثة حماور ا�سرتاتيجية �إىل �شبكة الطرق احليوية يف الدولة ب�إجمايل �أطوال  112كيلومرتا
• طرق :ال�شيخ خليفة بن زايد والوطن ودبي-حتا تخت�صر امل�سافة وزمن التنقل بني مناطق الدولة املختلفة
• �شبكة الطرق اجلديدة تدعم البيئة اال�ستثمارية وتعزز التنمية امل�ستدامة بتي�سري حركة النقل والب�ضائع وت�شجيع ال�سياحة الداخلية

كلباء وطريق دبي–حتا وطريق
ال�شويب–الذيد يف منطقة املدام
�إ�ضافة �إىل �سبعة تقاطعات ج�سور
ع �ل��وي��ة ل �ت��وف�ير ح��رك��ة مرورية
حرة يف جميع االجتاهات وتهيئة
مداخل وخم��ارج للطرق القائمة
على طول امل�سار اجلديد خلدمة
التجمعات العمرانية وامل�شاريع
ال��زراع �ي��ة امل�ن�ت���ش��رة ع�ل��ى جانبي
الطريق.
وي��وف��ر "طريق الوطن" ،والذي
مي� �ث ��ل امل� � �ح � ��ور ال� � �ث � ��اين �ضمن
م���ش��اري��ع ال �ط��رق اجل��دي��دة التي
مت افتتاحها ،ربطا مبا�شرا بطول
 42كيلومرتا و�سرعة ت�صميمية
 120كم� /ساعة ،ويت�سع �إىل 3
ح � ��ارات يف ك��ل اجت � ��اه� ،إذ يربط
ه��ذا امل�ح��ور منطقة ح�ت��ا ،مرورا
مب �ن �ط �ق��ة م �� �ص �ف��وت يف �إم � � ��ارة
عجمان ومنطقة املنيعي وجبال
وادي القور يف �إمارة ر�أ�س اخليمة،
ومن ثم يتقاطع مع املحور الأول
الذي ميثل امتداد طريق ال�شيخ
خليفة بن زاي��د مبنطقة مليحه
يف �إمارة ال�شارقة.
ويت�ألف هذا الطريق من جز�أين،
ي�ت���ض�م��ن الأول ت �ع��دي��ل م�سار
ورف � ��ع ك� �ف ��اءة ال �ط��ري��ق احل ��ايل
الرابط بني منطقة حتا وطريق
ال�شارقة  -كلباء  E102لي�صبح
ث�ل�اث ح ��ارات يف ك��ل اجت ��اه بدال
م��ن ح��ارت�ين وب �ط��ول ق ��دره 18
ك�ي�ل��وم�ترا � ..أم ��ا اجل ��زء الثاين
ف �ي �� �ش �م��ل �إن� ��� �ش ��اء م �� �س��ار جديد
ك��ام�ت��داد للطريق الأول وبطول
 24كيلومرتا ومي��ر يف املناطق
اجلبلية /ج �ب��ال وادي ال �ق��ور يف
�إمارة ر�أ�س اخليمة ليلتقي باملحور
الأول وهو "طريق ال�شيخ خليفة
بن زايد" يف منطقة مليحة.
وي���ش�م��ل امل �ح��ور ال �ث��ال��ث تطوير
ورف � ��ع ك� �ف ��اءة ط ��ري ��ق دبي-حتا
احلايل بني منطقتي نزوى واملدام
��ض�م��ن �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة وبواقع
ثالث حارات يف كل اجتاه بدال من
حارتني وب�سرعة ت�صميمية 120
ك��م ��س��اع��ة ،فيما يبلغ ط��ول هذا
امل�سار  18كيلومرتا  ..ويت�ضمن
�إن�شاء معرب علوي للمركبات يف
منطقة املدام وج�سرين فوق دوار
املدام .كما ي�شمل امل�شروع تطوير
املعرب ال�سفلي احلايل امل��ؤدي �إىل
منطقة نزوى و�إن�شاء �أربعة ج�سور
للم�شاة يف منطقة امل� ��دام ،فيما
ي �ع��زز ه ��ذا امل �ح��ور م��ن ال�سالمة
املرورية ويحقق ان�سيابية كبرية
حلركة املركبات على الطريق.
و�ستخدم �شبكة الطرق اجلديدة
يف اخت�صار امل�سافة وال��زم��ن بني
امل� �ن ��اط ��ق ،ح �ي��ث ي �� �س �ه��م املحور
الثاين مع قطاع من املحور الأول
يف اخت�صار امل�سافة بني دوار املدام
ومنطقة حتا من  115كيلومرتا
�إىل  95كيلومرتا مما يقلل زمن
الرحلة بواقع  30دقيقة  ..فيما
�سي�سهم املحور الأول يف اخت�صار
امل �� �س��اف��ة ب�ي�ن م�ن�ط�ق��ة ال�شويب
و�إم � � � � ��ارة ال� �ف� �ج�ي�رة م� ��ن 115
كيلومرتا �إىل  93كيلومرتا مما
�سيقلل زم��ن الرحلة ب��واق��ع 15
دقيقة.
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اجتماعية ال�شارقة تطلق فرحة عيد لإ�سعاد الأطفال

•• دبي-وام

•• ال�شارقة  -وام

�أعلنت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي �أن �إجازة وقفة عرفة وعيد الأ�ضحى املبارك لدوائر حكومة دبي �ستبد�أ
اعتباراً من  9ذي احلجة املوافق الإثنني  19يوليو اجلاري ولغاية  12ذي احلجة 1442هجرية املوافق اخلمي�س
 22يوليو على �أن ي�ست�أنف الدوام الر�سمي يوم الأحد  25يوليو .2021
ورفعت الدائرة �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ،و�إىل �شعب دولة الإمارات واملقيمني على
�أر�ضها ،و�إىل الأمتني العربية والإ�سالمية ،مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك� ،سائلة اهلل العلي القدير �أن يعيده على
اجلميع بال�صحة والعافية والأمن والأمان.

�أطلقت دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة الن�سخة
الثامنة من مبادرتها فرحة عيد التي تهدف �إىل توفري
هدايا عيد الأ�ضحى املبارك ملا يقارب  2400طفل على
م�ستوى الإمارة.
و�أو�ضحت ح�صة احلمادي مدير �إدارة التالحم املجتمعي
�أن دائرة اخلدمات االجتماعية ارت�أت ا�ستمرارية املبادرة
يف ظ��ل ه ��ذه ال �ظ��روف ن �ظ��را لأه�م�ي�ت�ه��ا ومت ا�ستقطاب
امل�ساهمات اف�ترا��ض�ي�اً متا�شيا م��ع االل �ت��زام بالإجراءات
االح�ترازي��ة و�شراء الهدايا و�إي�صالها للم�ستفيدين �إىل

 community-initiative/1ال��ذي يت�ضمن
منازلهم.
ولفتت احل �م��ادي �إىل �أن "فرحة عيد" ه��ي واح ��دة من و�سائل متنوعة لإي��داع امل�ساهمات عرب الر�سائل الن�صية
�سل�سلة من امل�شاريع املجتمعية التي تنفذها على مدار يف "ات�صاالت" �أو "دو" كما �أتاحت ال��دائ��رة خطاً �ساخناً
العام يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية التي ت�ساهم يف �إ�سعاد ل�ل�ت��وا��ص��ل وا��س�ت�ق�ب��ال اال��س�ت�ف���س��ارات م��ن خ�ل�ال الرقم
الأف� ��راد ،ت�ع��زي��زاً مل�ب��ادئ ال�تراح��م وال�ت��وا��ص��ل ب�ين �أفراد .0568537304
ول � � �ف � � �ت � ��ت �إىل �أن� � � � � � ��ه ي � � �ت � ��م امل � � �� � � �ش� � ��ارك� � ��ة يف دع � ��م
املجتمع لالرتقاء بالعمل االجتماعي.
ودعت كافة امل�ؤ�س�سات والأف��راد امل�ساهمة لدعم وم�ساندة امل � � � � �ب� � � � ��ادرة ع� �ب ��ر احل � � �� � � �س � ��اب امل � � �� � � �ص � ��ريف ل � � �ل� � ��دائ� � ��رة،
م �ب ��ادرة "فرحة عيد" ال �ت��ي ت�ت�ك�ف��ل ب ��إ� �س �ع��اد الأطفال  ،AE550410000011200248005كما تتيح
ب�ه��داي��ا وم�لاب����س ل�ع�ي��د الأ� �ض �ح��ى امل �ب��ارك ح�ي��ث تتلقى �آلية امل�ساهمة بـ  5دراه��م من خالل �إر�سال كلمة "عيد"
الدائرة امل�ساهمات "عن بعد" من خالل خالل الدخول على الرقم  ،4212وبـ  50درهما على الرقم  5144وبـ
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حممد بن را�شد يلتقي حممد بن زايد ويبحثان عددا من املو�ضوعات املتعلقة بخدمة الوطن و املواطن
•• دبي -وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" �أخاه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ويل ع �ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة م�ساء �أم�س
يف ا�سرتاحة املرموم بدبي.
وتبادل �سموهما احلديث حول عدد
م��ن امل��و� �ض��وع��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بخدمة
ال��وط��ن وامل��واط��ن وج �ه��ود الدولة
ل �ت��وف�ير �أف �� �ض��ل م �ق��وم��ات احلياة
الكرمية للمواطنني واملقيمني يف
خمتلف رب��وع الإم ��ارات بتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" وما يتم تنفيذه يف هذا الإطار
م��ن م �� �ش��اري��ع ك�ب�رى ت��وا� �ص��ل بها
ال��دول��ة تعزيز تناف�سيتها عامليا يف

�شتى املجاالت مبا يعود بالنفع على
امل�ج�ت�م��ع وي�ل�ب��ي ت�ط�ل�ع��ات �أف � ��راده،
ويدعم �أه��داف التنمية امل�ستدامة

وير�سخ مقومات ال��ري��ادة والتقدم
واالزده � � ��ار ل��دول��ة الإم � � ��ارات وفق
�أرق ��ى امل�ع��اي�ير و�أف���ض��ل املمار�سات

العاملية.
ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل

عهد دب��ي و �سمو ال�شيخ مكتوم بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
حاكم دبي و �سمو ال�شيخ من�صور بن

زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و �سمو
ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد ال مكتوم

رئي�س هيئة دب��ي ل�ل�ط�يران املدين
رئي�س جمموعة طريان االمارات و
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن

زاي��د �آل نهيان و ال�شيخ حممد بن
حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س
جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي.

مبادرة «من �أطفال الإمارات �إىل �أطفال العامل» حتقق �أهدافها
•• �أبوظبي-وام

ح �ق �ق��ت م� � �ب � ��ادرة "من �أط� �ف ��ال
الإمارات �إىل �أطفال العامل" التي
�أطلقتها م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر
الإم��ارات��ي �أه��داف �ه��ا ،مم��ا يعك�س
الدعم والرعاية اللذين ح�صلت
عليهما احل�م�ل��ة م��ن خ�ل�ال فتح
املجال وا�سعاً �أمام الأطفال للتربع
بالهدايا والألعاب عرب  17موقعاً
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة يف كل
م��ن �أب��وظ �ب��ي وال �ع�ين والظفرة،
وامل� �ه ��داة م ��ن �أط� �ف ��ال الإم� � ��ارات
�إىل �آالف الأط�ف��ال ح��ول العامل،
ح�ي��ث ب�ل��غ �إج �م��ايل ع��دد الهدايا
 8642هدية ذات ج��ودة عالية
م ��ع م ��راع ��اة ج�م�ي��ع الإج � � ��راءات
االح�ت�رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة اخلا�صة
بالتعقيم ال�شامل للمحافظة على
��س�لام��ة اجل�م�ي��ع .ج ��اءت املبادرة
التي القت تفاع ً
ال و�صدى كبرياً
يف امل�ج�ت�م��ع ،ب�ه��دف تر�سيخ قيم
العطاء والت�سامح وحب امل�شاركة
يف نفو�س الأط �ف��ال يف الإم ��ارات،
وتن�شئة جيل �سعيد من الأطفال
ال��ذي��ن ميكنهم امل�ساهمة ب�شكل
�إيجابي وفاعل �أ�سرياً وجمتمعياً
ع�ب�ر ت���ش�ج�ي�ع�ه��م ع �ل��ى م�شاركة

ال�ه��داي��ا م��ع الأط �ف��ال م��ن جميع
�أنحاء العامل ،وحتفيز امل�ؤ�س�سات
احل� �ك ��وم� �ي ��ة وغ� �ي��ر احلكومية
وال�شركات ال�صغرية على العمل
من �أج��ل الأط�ف��ال .وثمن معايل
علي �سامل الكعبي رئي�س جمل�س
�أم�ن��اء م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
جهود القائمني على هذه املبادرة،
ال �ت��ي ج � ��اءت ب�ف���ض��ل توجيهات
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئ�ي���س��ة االحت� ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
وال� �ط� �ف ��ول ��ة ال��رئ �ي �� �س��ة الأع� �ل ��ى
مل��ؤ��س���س��ة ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة "�أم
الإمارات" ،التي ت��ويل م�س�ؤولية
االهتمام بالأطفال على امل�ستوى
املحلي وال�ع��امل��ي �أول��وي��ة ق�صوى،
لإمي��ان �ه��ا ال��را� �س��خ �أن �ه��م ال�ث�روة
احلقيقية لأوطانهم وركيزة تقدم
الدول وال�شعوب وتطورها.
وق��ال معاليه �إن امل �ب��ادرة جنحت
بف�ضل ت�ك��ات��ف اجل �ه��ود وتفاعل
امل�ج�ت�م��ع م�ع�ه��ا ب���ش�ك��ل ملحوظ،
لأن �ه��ا ت�خ��اط��ب الأط� �ف ��ال الذين
ل�ب��وا ال �ن��داء ق ��و ًال وف �ع� ً
لا ،وذلك
بف�ضل ت�شجيع الآب ��اء والأمهات
ع�ل��ى ع�م��ل اخل�ي�ر وت ��رك ب�صمة
�إيجابية يف نفو�س �أبنائهم ،وهذا
م ��ا ب� ��دا وا�� �ض� �ح� �اً م ��ن التقارير

ال�ت��ي ر�صدتها م�ؤ�س�سة التنمية
الأ� � �س� ��ري� ��ة وك� ��ان� ��ت حم� ��ل فخر
واع�ت��زاز ب��الأط�ف��ال ال��ذي��ن �أثبتوا
م ��دى وع�ي�ه��م وح���س��ن ت�صرفهم
ال�ن�ب�ي��ل جت��اه ن�ظ��رائ�ه��م ،م�شرياً
�إىل �أن جت��اوز احلملة لأهدافها
يربهن على ثقة املجتمع يف خطط
امل�ؤ�س�سة وم�شاريعها ووعيهم التام
مب��ا تقدمه م��ن م �ب��ادرات تهدف
لدعم املجتمع والنهو�ض به.
وق� ��ال� ��ت �� �س� �ع ��ادة م� � ��رمي حممد
ال��رم �ي �ث��ي م��دي��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
التنمية الأ��س��ري��ة �إن م�ب��ادرة من
�أط � �ف� ��ال الإم � � � ��ارات �إىل �أط �ف ��ال
العامل" ،ت�ه��دف �إىل ب�ن��اء �أ�سرة
واع � � �ي� � ��ة وجم � �ت � �م� ��ع متما�سك
و�إع � ��داد ج �ي��لٍ وا ٍع م�ع�ت��ز بهويته
ال��وط �ن �ي��ة ومت� �ك�ي�ن الأ� � �س� ��ر من
توفري ال�سعادة والأم ��ان للأبناء
مب �خ �ت �ل��ف م��راح �ل �ه��م العمرية
وتر�سخ ثقافة اخلري والعطاء يف
نفو�س الأطفال ،من خالل تكوين
��ش�خ���ص�ي�ت�ه��م وت �ن �م �ي��ة مبادئهم
وق �ي��م ال �ع �ط��اء يف داخ �ل �ه��م حتى
ي�صبحوا �أع�ضا ًء نافعني لأنف�سهم
وجمتمعاتهم باعتبارهم �أ�سا�س
امل�ستقبل وقادته.
و�أ�ضافت �سعادتها �أن هذه املبادرة
ا�ستثمار لطاقات الأطفال و�أوقات

الفراغ لديهم مبا هو مفيد لهم
ولأ��س��ره��م وجمتمعهم ووطنهم،
وغ ��ر� ��س ق �ي��م ال � ��والء واالنتماء
وح � � ��ب اخل� �ي ��ر والإح � � �� � � �س� � ��ان يف
نفو�سهم وحتفيزهم على امل�شاركة
يف الأعمال التطوعية التي تتيح
ل �ه��م م ��د ي ��د ال� �ع ��ون لنظرائهم
الأك �ث��ر اح �ت �ي��اج �اً ح ��ول العامل،
م�ؤكدة على �أن م�شاركة الأطفال
يف ال�تروي��ج ل�ل�م�ب��ادرة ل�ع��ب دوراً
مهماً يف �إجناحها.
و�أك��دت الرميثي �أن ه��ذه املبادرة
تعد ر��س��ال��ة ت�ضامنية و�إن�سانية
ق��وي��ة م��ن �أط �ف��ال الإم � ��ارات �إىل
�أط �ف��ال ال �ع��امل لإدخ� ��ال البهجة
وال���س��رور يف نفو�س �آالف الأ�سر،
مما ترك �أثراً اجتماعياً طيباً يعزز
القيم ال�سامية واملبادئ النبيلة يف
ال�ع�ط��اء وال �ب��ذل وامل�ح�ب��ة لإ�سعاد
غ�يره��م مم��ن � �ش��اءت الأق � ��دار �أن
ي�ك��ون��وا يف ح��اج��ة م��ا��س��ة لأب�سط
ح �ق��وق �ه��م ..وه �ن��ا ت�ك�م��ن ر�سالة
الإم � � � ��ارات ال �� �س��ام �ي��ة وتوجهات
ق��ادت �ه��ا ال��ر� �ش �ي��دة ال �ه��ادف��ة �إىل
ال �ت �ع��اي ����ش وال �ت��راح � ��م وم � ��د يد
ال�ع��ون للجميع يف �أي مكان دون
ا�ستثناء .م��ن جانبه ق��ال �سعادة
ال��دك�ت��ور حممد عتيق الفالحي
الأم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ه �ي �ئ��ة ال �ه�ل�ال

الأح � �م� ��ر الإم� � ��ارات� � ��ي� ،إن جناح
امل� �ب ��ادرة ي ��ؤك��د ال �ت �ج��اوب القوي
ال��ذي �أب��داه �أط�ف��ال الإم ��ارات مع
الأو� �ض��اع ال�ت��ي يعي�شها الأطفال
املحرومون حول العامل ،و�إي�صال
�صوتهم ور�سالتهم الإن�سانية �إىل
�أق��ران�ه��م ال��ذي��ن ��ش��اءت ظروفهم
�أن ي �ت��واج��دوا يف � �س��اح��ات ه�شة
وم�ضطربة .و�أ�ضاف " ي�سرنا �أن
كنا جزءاً من هذه املبادرة النوعية،
و�أحد ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف
تنفيذها وحتقيق �أهدافها النبيلة
ومقا�صدها اخل�يرة ،خا�صة �أنها
جت �� �س��د ر�ؤي � ��ة وت��وج �ي �ه��ات �سمو
ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،
رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة ،يف جم� ��ال بناء
ال�شراكات م��ع م�ؤ�س�سات الدولة
ك ��اف ��ة ،وت�ن���س�ي��ق ال �ت �ع��اون معها
لتعزيز دور ال��دول��ة ال��رائ��د على
ال���س��اح��ة الإن �� �س��ان �ي��ة الدولية".
و�أك��د الفالحي �أن امل�ب��ادرة عززت
النهج الذي تتبناه "�أم الإمارات"
لتح�سني �أو� �ض��اع الطفولة حول
ال� �ع ��امل ،وااله� �ت� �م ��ام ب �ه��م ودع ��م
جماالت الت�ضامن معهم ،خا�صة
�أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ع�ي���ش��ون ظروف
غ�ير طبيعية ب�سبب �أو�ضاعهم
اال�ستثنائية ،م�ضيفاً �أن املبادرة

تعترب نقلة ن��وع�ي��ة يف اخلدمات
امل��وج �ه��ة لل��أط �ف��ال املحرومني
داخل خميمات اللجوء وخارجها،
م �� �ش �ي��داً ب��ال �ت �ع��اون ال �ق��ائ��م بني
الهالل الأحمر م�ؤ�س�سة التنمية
الأ� �س��ري��ة يف امل �ج��االت الإن�سانية
واملجتمعية ،خا�صة �أن امل�ؤ�س�سة
تعترب �شريكاً ا�سرتاتيجياً لدعم
م�سرية الهيئة حملياً وخارجياً.
وت �ف��اع��ل ال �ع��دي��د م ��ن الأط� �ف ��ال
الإماراتيني واملقيمني مع املبادرة.
وقالت ال�شيخة م��رمي بنت فالح
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ق��ائ �ل��ة " �إن
م� �ب ��ادرة "من �أط� �ف ��ال الإم � ��ارات
�إىل �أط �ف��ال العامل" �أت��اح��ت لها

فر�صة التربع بالهدايا ا�ستجابة
لنداء م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
ال ��ذي ت��زام��ن م��ع ��ش�ه��ر رم�ضان
املبارك ،م�ؤكدة على �أنها انتهجت
�سلوك �أ��س�تره��ا ال�ق��ومي يف حثها
على العطاء ال��ذي يعك�س املعاين
ال�سامية للقيم الإن���س��ان�ي��ة التي
تر�سخت يف املجتمع الإماراتي،
وال ��ذي انعك�س ع�ل��ى �شخ�صيتها
حتى ت�ستطيع �أن تثبت يوماً بعد
ي��وم م��دى ا�ستجابتها مل�ث��ل هذه
امل � �ب� ��ادرات ال �ت��ي ت��دخ��ل الفرحة
على الأطفال حول العامل خا�صة
ال �ب �ل��دان ال �ت��ي ي�ع��ان��ون ف�ي�ه��ا من
�أب�سط حقوقهم يف اللعب".

وق��ال ال�شيخ زاي��د ب��ن نهيان بن
زاي��د �آل ن�ه�ي��ان" ..حينما علمتُ
مببادرة "من �أطفال الإمارات �إىل
�أطفال العامل" ،ازدادت رغبتي يف
امل�شاركة ور�سم الب�سمة على وجوه
الأطفال الأكرث احتياجاً ملثل هذه
الهدايا ،وا�ست�شعرتُ �أن ال�سعادة
بر ب��امل���ش��ارك��ة وال تتحقق �إال
ت �ك� ُ
ب��إ��س�ع��اد الآخ ��ري ��ن ،وال� ��ذي يزرع
وروده� � ��ا ي�ق�ط�ف�ه��ا وي �ج �ن��ي ثمار
غر�سه ،وهذا ما زرعه فينا الآباء
والأم� �ه ��ات وح�ث�ت�ن��ا عليه املناهج
الدرا�سية ،التي علمتنا �أن الطفل
تده�شه الألعاب والأ�شياء اجلديدة
وتفرحه".

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

العني حوايل  35,953الجئ ،فيما ي�ضمن برنامج الأغذية العاملي و�صول
•• دبي -وام
الالجئني �إىل املنتجات الطازجة من اخل�ضار والفواكه والأ�سماك والدواجن
�أجنزت "حملة  100مليون وجبة ،الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام يف  30املنتجة حمليا من خالل تعاقده مع �سل�سلة من املحال والبقاالت املتوفرة داخل
دولة و 4ق��ارات ،توزيع ما يعادل  6.4مليون وجبة ب�صيغة ق�سائم متوينية املخيمات ،مبا ينعك�س �إيجابا على فر�ص العمل واحلركة التجارية فيها.
ف��وري��ة ،بال�شراكة م��ع برنامج الأغ��ذي��ة العاملي التابع ل�ل�أمم املتحدة ،على
الجئي الروهينجا يف بنغالدي�ش ،لتقدمي الدعم الغذائي املبا�شر لهم� ،ضمن  -اال�ستخدام الأمثل للتقنيات
جهود احلملة ملد يد العون للمحتاجني يف املجتمعات الأق��ل دخال يف الدول وق��ال��ت ��س��ارة النعيمي ،مدير �إدارة يف م�ب��ادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
التي ت�شملها يف العامل العربي و�آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا و�أمريكا الالتينية.
العاملية" :تعاون حملة  100مليون وجبة مع برنامج الأغذية العاملي التابع
وجرت علميات توزيع الق�سائم الإلكرتونية يف خميمات الالجئني الروهينجا للأمم املتحدة يف توزيع ق�سائم �إلكرتونية فورية على امل�ستفيدين من احلملة
املتواجدة يف مدينة "كوك�س بازار" على خليج البنغال ،وذلك بالتن�سيق مع يف بنجالدي�ش حقق اال�ستخدام الأم�ث��ل لتقنيات ذكية نوعية مثل "ب�صمة
ال�سلطات املحلية ،حيث وزع برنامج الأغذية العاملي ما يعادل  6,471,540العني" وقواعد البيانات املتكاملة ل�ضمان التوزيع ال�سريع والدقيق للدعم
وجبة ب�شكل ق�سائم ت�ؤهل امل�ستفيدين من "حملة  100مليون وجبة" ل�صرفها الغذائي على املحتاجني �أينما كانوا".
ب�شكل فوري من خمازن املواد الغذائية واملحال والأفران يف املخيمات.
و�أ�ضافت النعيمي  " :حر�ص مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،التي
وتكفي الق�سائم التي مت توزيعها با�ستخدام التقنيات الذكية مثل ب�صمة تنظم حملة  100مليون وجبة الأك�بر يف املنطقة لتوفري الدعم الغذائي

يف  30دول��ة و 4ق��ارات �ضمن حم��ور امل�ساعدات الإن�سانية والإغ��اث�ي��ة ،منذ
انطالقها على عقد �شبكة �شراكات عاملية و�إقليمية مع املنظمات الدولية
واملحلية يثمر الآن بتحقيق الو�صول ال�سريع واملبا�شر للمحتاجني والالجئني
والأ� �س��ر املتعففة يف ك��اف��ة ال ��دول ال �ت��ي تغطيها ،و��ض�م��ان ح�صولهم على
احتياجاتهم الأ�سا�سية من املواد الغذائية والتموينية� - ".شراكة قيمة.
بدوره قال جميد يحيى مدير مكتب برنامج الأغذية العاملي يف دولة الإمارات
واملمثل لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي  " :بف�ضل ال�شراكة القيمة مع
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،ا�ستطاع برنامج الأغذية العاملي
موا�صلة دعم الجئي الروهينجا يف خميمات مدينة كوك�س ب��ازار با�ستخدام
الق�سائم الغذائية الإلكرتونية ،والتي مكنت امل�ستفيدين من �شراء احتياجاتهم
الغذائية على مدى �شهرين " .
و�أ� �ض��اف " نحن ممتنون لهذه امل�ساهمة القيمة التي ت��أت��ي يف وق��ت يعترب
فيه الج�ئ��و الروهينجا �أك�ث�ر �ضعفا م��ن �أي وق��ت م�ضى منذ ع��ام ،2017
وال ي��زال الأم��ن الغذائي يف كوك�س ب��ازار �أولوية ق�صوى حيث �أن  ?96من

جميع الالجئني يعتمدون ب�شكل كامل على امل�ساعدات الإن�سانية ،ويعترب
ب�ن��اء ال���ش��راك��ات الطويلة الأم ��د وال�ع�م��ل معا كمجتمعات �إح ��دى الو�سائل
اال�سا�سية ملحاربة اجلوع و�سوء التغذية بني الالجئني الروهينجا واملجتمعات
امل�ضيفة".
وميكن �صرف ه��ذه الق�سائم �ضمن �شبكة معتمدة من املتاجر املتواجدة يف
املخيمات مبا ي�سمح للم�ستفيدين باحل�صول على �أطعمة طازجة متنوعة
توفر لهم احتياجاتهم الغذائية وت�ضمن لهم �شبكة �أمان غذائي ".وقال " :
رغم التحديات التي فر�ضتها جائحة كوفيد ،-19ا�ستطاع برنامج الأغذية
العاملي رفع ن�سبة امل�ساعدات بالق�سائم الإلكرتونية �إىل حوايل  100%من
�أع��داد الالجئني الروهينجا يف كوك�س ب��ازار ،ما مكنهم من اختيار الأطعمة
التي تنا�سب احتياجات عائالتهم ،وهناك تركيز �أ�سا�سي للربنامج هذا العام
وه��و تو�سيع نطاق حم��ال الأغ��ذي��ة الطازجة امل�ت��وف��رة ،مب��ا مينح الالجئني
الو�صول �إىل قائمة خيارات �أو�سع من اخل�ضار والفواكه والأ�سماك والدواجن
املنتجة حمليا - ".التعاون مع برنامج الأغذية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منجرة
قمة ال�شموخ
رخ�صة رقم CN 1189124:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
وافيكو للمقاوالت العامة وال�صيانة والنظافة العامة
رخ�صة رقم CN 1132303:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة
الرداء االزرق
رخ�صة رقم CN 1952099:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة �شط العرب
للمواد الزراعية رخ�صة رقمCN 1124246:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عائ�شه حممد �سلطان حممد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سعيد خلف �سعيد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سرييل
جرافيك دزاين
رخ�صة رقم CN 2722851:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:حمل �سادات للمفرو�شات وال�سجاد � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:بني يا�س  ,بني يا�س �شرق  0.8ال�سيدة منال عبداملجيد
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2524234 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميدان العني
للنقليات العامة رخ�صة رقمCN 1543426:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالرحمن احمد ح�سن عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن يو�سف �صالح احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حممد كنجى
للملبو�سات اخلليجيه رخ�صة رقمCN 1026123:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل علي عبداهلل احمد الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عبدربه مبارك احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/4:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2122001111:تاريخ التعديل2021/7/11:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/متجر
�إنديجو للزهور
رخ�صة رقم CN 2942526:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رابرت
معهد للكمبيوتر
رخ�صة رقم CN 3769155:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:دينكو النظمة تكييف الهواء ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب  0.4مبنى ال�سيد نا�صر قا�سم
دروي�ش فخرو واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1532110 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب عبداملجيد املرزوقي لتدقيق احل�سابات
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركةبتاريخ 2021/5/16:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2121000548:تاريخ
التعديل2021/7/12:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية اك�سربت -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�صة رقمCN 2166873:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد جمال عبيد غبا�ش املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبدالنور حممدطاهر الزرعوين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:التو�س للمعدات الكهربائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي الرمي طموح  0.3مبنى �شركة الطموح
لال�ستثمارات ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2785098 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املنازل
اخل�ضراء للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 4024823:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:املنزلة لالن�شاءات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:هيلي ندو جهام  9التا�سع مبنى ال�سيد عتيق خليفة
عاتي حميد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1529504 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ل�ؤل�ؤة
العني للمفرو�شات
رخ�صة رقم CN 1155616:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ان ايه �أ�س حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/5/2:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150006130:
تاريخ التعديل2021/7/12:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/موج البحر لتاجري قوارب
النزهه رخ�صة رقم CN 2450450:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عائ�شه عتيق مبارك عتيق خمي�س %100
تعديل مدير � /إ�ضافة عائ�شه عتيق مبارك عتيق خمي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سعيد حمد عزان املزروعى
تعديل مدير  /حذف حممد �سعيد حمد عزان املزروعى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�ستوديو اخلط
االخ�ضر رخ�صة رقمCN 1027222:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد عو�ض عمر ال�شيخ علي العفيفي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حم�سن مربوك مبارك �صالح الربيكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ترا�ست لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ال�ضريبية
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/7:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2150011300:تاريخ التعديل2021/7/12:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة كلري وذر ل�صناعة املجاري الهوائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة - Not Required:غري متطلب
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديIN 2003378 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/13:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2124001217:تاريخ التعديل2021/7/11:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دي كي ان لتجارة
مواد البناء ذ.م.م رخ�صة رقمCN 3978770:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة علي عبا�س عبداهلل يو�سف احلو�سني %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه النوبى فريوز القمزى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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مقا�صب دبي تدعو متعامليها ال�ستخدام  8تطبيقات الذكية لطلب الذبائح
•• دبي-وام

بد�أت مقا�صب دبي التابعة لبلدية دبي ا�ستعداداتها ال�ستقبال عيد الأ�ضحى
املبارك ل�ضمان تقدمي خدماتها وفق �أعلى املعايري و�أكرثها فاعلية حيث
يتم التعاون م��ع جمموعة م��ن التطبيقات الذكية ل�شراء املوا�شي دون
احلاجة حل�ضور املتعامل �إىل املق�صب كما تتوفر خدمة التو�صيل للمنازل.
وت�شمل التطبيقات ال��ذك�ي��ة لطلب ال��ذب��ائ��ح ال�ت��ي ت��ذب��ح حت��ت ا�شراف
البلدية يف املقا�صب  8تطبيقات تطبيق "العنود" وتطبيق "املوا�شي"
وتطبيق "تركي للذبائح" وتطبيق "�شباب الفريج" وتطبيق "ذبائح
الدار" وتطبيق "ذبيحتي" وتطبيق "حالل مزارعنا" وتطبيق "تندر

للحوم  Tender Meatكما ميكن طلب الأ�ضاحي من اجلمعيات
اخل�يري��ة م�ث��ل جمعية دار ال�ب�ر وجمعية دب��ي اخل�يري��ة وه�ي�ئ��ة الهالل
الأح�م��ر وهيئة االع�م��ال اخل�يري��ة وجمعية ال�شارقة اخل�يري��ة وجمعية
بيت اخلري بالإ�ضافة �إىل بنك االم��ارات للطعام .وحتر�ص مقا�صب دبي
التابعة لبلدية دبي على بذل كافة اجلهود الرامية �إىل �إ�سعاد املتعاملني
وتقدمي خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم مع
الأخذ بعني االعتبار تقليل �ساعات االنتظار وال�سرعة يف تقدمي اخلدمات
بالإ�ضافة �إىل حر�ص املقا�صب على تطبيق كافة الإج��راءات االحرتازية
التي ت�ستهدف احلفاظ على �صحة و�سالمة كافة �أفراد املجتمع حيث ي�أتي
التزام املقا�صب يف الإم��ارة مبختلف املتطلبات ال�صحية يف املقام الأول.

واجلدير بالذكر �أن مقا�صب دبي �أطلقت جمموعة من املبادرات الرامية
�إىل حتفيز وت�شجيع �أف��راد املجتمع وخمتلف الفئات من ال�شركاء وجتار
املوا�شي واملالحم وموزعي اللحوم على ا�ستخدام التطبيقات الذكية بهدف
اال�ستفادة من مزاياها املتعددة و�سال�سة اخلدمات التي يتم تقدميها من
خاللها بالإ�ضافة �إىل توفري �أماكن جمهزة ب�شكل مثايل لتجهيز اللحوم
بعد �إج��راء الفح�ص البيطري وذبح املوا�شي والك�شف البيطري النهائي
متهيدا لتو�صيلها �إىل منازل املتعاملني دون احلاجة حل�ضورهم ال�شخ�صي
�إىل املقا�صب الأمر الذي ي�سهم يف تقليل عدد زوار مراكز اخلدمة وتعزيز
مكانة �إمارة دبي يف جمال اخلدمات الذكية �إىل جانب امل�ساهمة يف الأهداف
البيئية املتعلقة بتقليل االزدحام املروري مما يقلل من انبعاث ثاين �أك�سيد

الكربون "الب�صمة الكربونية" ف�ضال عن امل�ساهمة يف احلد من ظاهرة
الق�صاب املتجول وتعزيز معايري املحافظة على ال�صحة العامة لكافة �أفراد
املجتمع .كما يتم تقليل عدد املتعاملني ح�سب الطاقة اال�ستيعابية داخل
املقا�صب بهدف الت�أكد من عدم جتمع املتعاملني يف نف�س املكان كما مت
و�ضع معقمات يف �صاالت االنتظار لتطهري الأيدي عند الدخول واخلروج
ومت تنظيم العمل بحيث يتواجد �شخ�ص واحد فقط عند ا�ستالم الذبائح
يف حني ينتظر بقية املتعاملني يف مقاعد متباعدة بالإ�ضافة �إىل التعقيم
الدوري طوال فرتة العمل على جميع مرافق املق�صب ف�ضال عن تنظيم
دورات وحما�ضرات توعوية للعاملني باملقا�صب واملراقبني لتثقيفهم وذلك
يف �إطار احلر�ص على �ضمان التوعية لديهم.

05
م�ست�شفى كليفالند كلينك �أبوظبي يتجاوز حاجز الـ  150عملية لزراعة الأع�ضاء �سلطان القا�سمي ي�صدر مر�سوما بقانون لتنظيم هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستطاع م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي"� ،أن يحقق �إجن ��ازاً بارزاً
ب�إجرائه �أك�ثر من  150عملية جراحية لزراعة الأع�ضاء ،منذ �إطالقه
برنامج زراعة الأع�ضاء املتعددة يف .2017
ويعد امل�ست�شفى املركز الوحيد لزراعة الأع�ضاء املتعددة ،يف دولة الإمارات،
وتفوق يف �إجراء جراحات زراعة القلب والكبد ،والرئة  .و بد�أ مركز زراعة
الأع���ض��اء بامل�ست�شفى م ��ؤخ��راً �إج ��راء عمليات ج��راح�ي��ة م��زدوج��ة لزراعة
الأع�ضاء ،وهي عمليات �صعبة ومعقدة ،والتي تعد �أي�ضاً الأوىل من نوعها
يف دولة الإمارات .و�أجرى م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" حتى الآن
 82عملية جراحية لزراعة ال ُكلى ،و  52عملية جراحية لزراعة الكبد ،و
 10عمليات جراحية لزراعة القلب ،و  6عمليات جراحية لزراعة الرئة ،و
 3عمليات جراحية مزدوجة لزراعة كلٍ من البنكريا�س وال ُك ْل َية ،وعملية
جراحية واحدة مزدوجة لزراعة كلٍ من ال ُك ْل َية والكبد.
وق��ال الدكتور ب�شري �سنكري ،مدير برنامج زراع��ة الأع�ضاء يف م�ست�شفى
"كليفالند كلينك �أبوظبي" �إن برنامج زراعة الأع�ضاء حقق الأثر الإيجابي
على املر�ضى وعائالتهم ،يف �أنحاء دولة الإم��ارات  ،حيث غري حياتهم �إىل
الأف�ضل م�ؤكدا �أن و�صولهم �إىل  150عملية جراحية لزراعة الأع�ضاء
خالل العام املئوي لكليفالند كلينك هو تعبري رائع لإرث االبتكار والرعاية
التي تركز على املري�ض التي نوا�صلها هنا يف �أبوظبي .
و�أ�ضاف �أنه قبل مدة ال تزيد عن خم�س �سنوات مت فتح الباب  ،ومل يتوقعوا
�أن برناجمهم ل��زراع��ة الأع���ض��اء �سيكون ل��ه ه��ذا الت�أثري على حياة كثري
من النا�س بهذه ال�سرعة  ،على الرغم من الأع��داد املتزايدة للمتربعني
بالأع�ضاء امل�سجلني� ،إال �أن الطلب ال ي��زال يفوق العر�ض ،وما زال هناك
قائمة انتظار طويلة للمر�ضى الذين يحتاجون �إىل عملية جراحية لزراعة
الأع�ضاء ،الفتا �إىل �أنه للتخفيف من الآث��ار املرتتبة على ذلك ومن �أجل
�إم��داد �شريان حياة جديدة للمر�ضى الذين ينتظرون زراع��ة كبد جديد،
عَمِ َل ُ
فريق زراع��ة الأع�ضاء متعدد التخ�ص�صات بامل�ست�شفى ،مع زمالئهم
يف كليفالند كلينك يف الواليات املتحدة ،لإج��راء عمليات جراحية معقدة
لزراعة الكبد من متربع حي ،لتمكني الأقارب من التربع بجزء من كبدهم،

لأفراد �أ�سرهم املحتاجني �إىل ذلك .و�أكد �أن البدء يف جراحات زراعة الكبد
م��ن متربعني �أح�ي��اء وم��ن �أق ��ارب املر�ضى ق��د �ساعد  22مري�ضاً م��ن �أن
يتمكنوا من �إجراء عمليات جراحية �أنقذت حياتهم ،دون احلاجة �إىل انتظار
توافر ع�ضو متوافق يتربع به �أحد املتربعني  ،وقد انت�شر ت�أثري البدء بهذه
اجلراحات �إىل خارج دولة الإمارات العربية املتحدة ،ف�أ�صبح لديهم مر�ضى
من اخلارج قادمني للح�صول على خدمات زراعة الأع�ضاء من �أقرباء على
قيد احلياة  ،ويف الآونة الأخرية ،جاء مري�ض يبلغ من العمر  14عاماً ،من
ال�سودان �إىل �أبوظبي ،حتى يتمكن من تلقي جزء من كبد �أخيه.
وقال الدكتور لوي�س كامبو�س ،مدير برنامج زراعة الكبد ،ورئي�س جراحة
ال�ك�ب��د وال�ق�ن��اة ال���ص�ف��راوي��ة يف م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي":
كان البدء بالتربع بالكبد من قبل �أق��ارب على قيد احلياة دفعة �إيجابية
كبرية لبع�ض �أ�صحاب احل��االت الأ�شد مر�ضاً يف الدولة .ونحن نبني على
هذا النجاح بالبدء يف العمليات اجلراحية املزدوجة لزراعة الأع�ضاء ،وهي
العمليات التي يتلقى فيها املر�ضى ع�ضوين جديدين يف عملية جراحية
واحدة  ،معربا عن فخره �أنهم من بني عدد قليل من املراكز يف العامل القادرة
على تقدمي هذا امل�ستوى املعقد للغاية من الرعاية ال�صحية التي من �ش�أنها
تغيري حياة املري�ض متاماً �إىل الأف�ضل ،ال �سيما عندما تحُ ّرر عملية زراعة
البنكريا�س املري�ض من احلاجة اليومية �إىل حقن الأن�سولني.
و�أج� ��رى اجل��راح��ون يف "كليفالند كلينك �أبوظبي" �أول عملية زراعة
بنكريا�س يف دولة الإمارات ل�شابة تلقت كلية جديدة �أي�ضاً من خالل عملية
جراحية مزدوجة .وبعد اجلراحة الناجحة ،مل تعد املري�ضة تعتمد على
حقن الأن�سولني ل�ضبط ن�سبة ال�سكر يف الدم ،وقد ُ�ش ِف َيت ب�شكل فعال من
مر�ض ال�سكري .منذ �إج��راء تلك العملية اجلراحية لها� ،أج��رى مري�ضان
�آخ��ران عملية جراحية مزدوجة لزرع الكلية والبنكريا�س معاً .كما �أجرى
اجل��راح��ون يف امل�ست�شفى �أول عملية جراحية م��زدوج��ة يف الإم ��ارات لزرع
الكبد والكلية .و�أكد الدكتور �سنكري تكاتف مقدمو الرعاية ال�صحية من
جميع �أق�سام م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" لي�شكلوا معاً العمود
ال ِف َقري لربنامج زراعة الأع�ضاء متعدد التخ�ص�صات الفتا �إىل �أن كل عملية
جراحية ناجحة تعني �أن مري�ضاً �آخر قد ا�ستطاع �أن يعود �إىل منزله ،و�إىل
حياته ،و�إىل �أ�سرته.

الهالل تكرم امل�ؤ�س�سات التعليمية الفائزة بجائزة «عون» للخدمة املجتمعية
•• �أبوظبي-وام

ك ��رم ��ت ه �ي �ئ��ة ال � �ه �ل�ال الأح� �م ��ر
الإم ��ارات ��ي امل��ؤ��س���س��ات التعليمية
احل��ا� �ص �ل��ة ع �ل��ى ج ��ائ ��زة "عون"
ل �ل �خ��دم��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف دورتها
الثامنة ،للعام الدرا�سي -2020
 ،2021وال�ت��ي نظمتها الهيئة
ع�بر تقنية االت �� �ص��ال امل��رئ��ي عن
بعد ،بالتن�سيق مع وزارة الرتبية
والتعليم.
و�� �ش ��ارك ��ت يف ه � ��ذه ال � � � ��دورة من
اجل��ائ��زة  115م�ؤ�س�سة تعليمية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� ��دول� ��ة ،متيزت
منها  21م�ؤ�س�سة وح�صلت على
اجل � ��ائ � ��زة ،ك �م ��ا � �ش �م��ل التكرمي
ال �ف �ئ��ات امل �ت �م �ي��زة ع �ل��ى م�ستوى
ال��دول��ة ،وت�ضمنت ف�ئ��ة الطالب
املبتكر ،وامل�شرف الرتبوي املتميز،
وويل الأم ��ر املتميز .ون��ال��ت هذه
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة اجلائزة
م ��ن خ �ل�ال ج �ه��وده��ا وبراجمها
و�أن�شطتها ال�ت��ي ج���س��دت �أه ��داف
اجل� � � ��ائ� � � ��زة ،ال� � �ت � ��ي ج � � � ��اءت ه� ��ذا
ال �ع��ام �أك�ث��ر مت �ي��زا وث � ��راء ن�سبة
لأه�م�ي��ة امل �ج��االت ال �ت��ي تناولتها
وامل� ��و� � �ض� ��وع� ��ات احل� �ي ��وي ��ة التي
تطرقت �إليها ،واملتمثلة يف تبني
املبادرات اخلا�صة بخدمة املجتمع
وم� ��� �س ��ان ��دة ال� �ف� �ئ ��ات ال�ضعيفة،
و�شهدت جم��االت اجلائزة تناف�سا
��ش��دي��دا ب�ين امل��ؤ��س���س��ات امل�شاركة
ال �ت��ي مت �ي��زت ب��راجم �ه��ا بالتنوع
واالبتكار.
وت �ق��دم��ت ه�ي�ئ��ة ال �ه�ل�ال الأحمر
ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات الفائزة
ب��اجل��ائ��زة ،و�أ� �ش��ادت بجهود وزارة
الرتبية والتعليم ودائ��رة التعليم
وامل� �ع ��رف ��ة ،وم ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � ��ارات

للتعليم امل��در��س��ي ،وجل��ان حتكيم
امل �� �س��اب �ق��ة و�إدارات امل� ��دار�� ��س ،يف
حتقيق �أهداف اجلائزة.
و�أك� � � ��د ع ��ام ��ر ال ��زع ��اب ��ي م ��دي ��رة
�إدارة املتطوعني يف هيئة الهالل
الأح �م��ر ،يف كلمته خ�ل�ال احلفل
ال� ��ذي �أق �ي��م ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة عرب
تقنية االت���ص��ال امل��رئ��ي ع��ن بعد،
�أهمية الدور الكبري الذي ي�ضطلع
ب ��ه ال �ن ����شء وال �� �ش �ب��اب يف نه�ضة
الدول وتقدمها ،وقيادة املجتمعات
الإن���س��ان�ي��ة ن�ح��و �آف ��اق �أرح ��ب من
التطور واالزدهار.
وقال الزعابي " �إن دولة الإمارات
عملت منذ البداية على تهيئة املناخ
املالئم لل�شباب الكت�شاف مواهبهم
وت �ن �م �ي �ت �ه��ا ،وت �� �س �خ�ير طاقاتهم
فيما ينفعهم ويعود بالفائدة على
�أ��س��ره��م وجمتمعهم والإن�سانية
جمعاء ،و�أ�ضاف  " :على ذات النهج
ال��ذي اختطته قيادتنا الر�شيدة
تعمل هيئة ال�ه�لال الأح�م��ر على
غ��ر���س مفاهيم العمل التطوعي

والإن�ساين واخلريي بني الطالب،
وح � �ث � �ه ��م ع � �ل ��ى م � ��د ي � ��د ال � �ع ��ون
وامل���س��اع��دة للمحتاجني ،وت�أهيل
امل �ج �ت �م��ع امل ��در�� �س ��ي للم�ساهمة
ال�ف��اع�ل��ة يف ال�ب�رام��ج والأن�شطة
اخلريية ".
و�أ�شار �إىل �أن جائزة عون للخدمة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ت���ش�ج��ع روح الإب � ��داع
واملناف�سة بني الطالب ،وحتفزهم
ع� �ل ��ى ارت � � �ي � ��اد جم� � � ��االت العمل
التطوعي واخل�ي�ري ،كما ت�ساهم
اجلائزة يف تعميق مفهوم التحرك
ال � ��ذات � ��ي وا� �س �ت �ق �ط ��اب ال �ط�ل�اب
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف �أن �� �ش �ط��ة الهالل
ال�ط�لاب��ي امل�خ�ت�ل�ف��ة ،و�أ� �ض��اف " :
يف ه��ذا ال�ع��ام مت�ي��زت ال�ع��دي��د من
امل��ؤ��س���س��ات التعليمية م��ن خالل
ج �ه��وده��ا وب��راجم �ه��ا و�أن�شطتها
التي ج�سدت �أهداف اجلائزة التي
جاءت يف دورتها الثامنة �أكرث متيزا
وثراء ن�سبة لأهمية املجاالت التي
ت�ن��اول�ت�ه��ا وامل��و� �ض��وع��ات احليوية
التي تطرقت �إليها".

وق � ��ال ال ��زع ��اب ��ي " ب ��ال ��رغ ��م من
ال �ظ��روف ال�صحية اال�ستثنائية
ال �� �س��ائ��دة ح��ال �ي��ا ،ب���س�ب��ب جائحة
ك��وف�ي��د  ،19مت�ك�ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة من
ت �ن �ظ �ي��م اجل� ��ائ� ��زة ع �ل��ى م�ستوى
ال��دول��ة مب�شاركة  3755طالبا
وطالبة م��ن جميع امل��راح��ل ،عرب
تقنية االت���ص��ال امل��رئ��ي ع��ن بعد،
متا�شيا م��ع الإج � ��راءات الوقائية
واالحرتازية يف الدولة ،وعززت يف
هذا ال�صدد توجهات الدولة للحد
م��ن ت�ف���ش��ي اجل��ائ �ح��ة ،ويف نف�س
ال��وق��ت حافظت على ا�ستمرارية
اجلائزة رغم ظروف اجلائحة".
ويف خ� �ت ��ام ك �ل �م �ت��ه ت� �ق ��دم مدير
امل �ت �ط��وع�ي�ن ب��ال �ت �ه �ن �ئ��ة للطالب
واجل ��ام� �ع ��ات وامل� ��دار�� ��س وريا�ض
الأط� � � �ف � � ��ال ال � �ت� ��ي مت � �ي� ��زت ه ��ذا
ال�ع��ام ،متمنيا لهم دوام التوفيق
وال���س��داد ،كما �أ��ش��اد ب��دور �شركاء
الهيئة من امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
�إجن��اح فعاليات اجل��ائ��زة وحتقيق
مقا�صدها.

•• ال�شارقة-وام

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى ح��اك��م ال�شارقة امل��ر��س��وم بقانون رق��م  2ل�سنة 2021م،
بتعديل القانون رقم  1ل�سنة 2019م ب�ش�أن تنظيم هيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون.
ون�ص املر�سوم بقانون على �أن يُ�ستبدل ن�ص املادة  4من القانون رقم  1ل�سنة
2019م امل�شار �إليه بالن�ص الآتي  :يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها
ممار�سة االخت�صا�صات الآت�ي��ة � 1- :إن�شاء و�إدارة و�سائل الإعل��ام املرئية
وامل�سموعة والرقمية يف الإمارة والعمل على تطويرها بعد موافقة جمل�س
ال�شارقة للإعالم.
� - 2إج��راء الدرا�سات والبحوث يف كافة املجاالت الإعالمية مبا يخدم
�أهداف الهيئة.
 - 3القيام بجميع الأعمال املتعلقة بالإعالم املرئي وامل�سموع والرقمي مبا
يف ذلك الت�صوير يف كل مدن ومناطق الإم��ارة والإنتاج والن�شر والت�سويق
والإع�ل�ان وال�ت��وزي��ع ،والعمل على ال�تروي��ج الإع�لام��ي يف الإم ��ارة و�إظهار
جوانب التطور واالزدهار فيها.
� - 4إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�شراكات بعد موافقة
جمل�س ال�شارقة للإعالم واعتمادها من املجل�س التنفيذي.
 - 5التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية يف الدولة والتعاون معها
يف كافة املجاالت مبا فيها توحيد البث وم�شاركة التغطية الإعالمية.
 - 6ت �ب��ادل اخل�ب�رات م��ع امل��ؤ��س���س��ات وال�ه�ي�ئ��ات الإع�لام �ي��ة يف الدولة
وخارجها.
� - 7إن���ش��اء وت�أ�سي�س ��ش��رك��ات تتبع الهيئة لتحقيق �أه��داف�ه��ا وخدمة
مرافقها.

� - 8إن�شاء الو�سائل الإعالمية املرئية وامل�سموعة وتطويرها.
� - 9أي��ة اخت�صا�صات �أخ��رى ُتك ّلف بها الهيئة من احلاكم �أو املجل�س
التنفيذي �أو جمل�س ال�شارقة للإعالم.
وبح�سب املر�سوم بقانون يُ�ضاف للجهات الإعالمية التابعة لهيئة ال�شارقة
للإذاعة والتلفزيون املن�صو�ص عليها يف املادة  /5/من القانون رقم /1/
ل�سنة 2019م �إذاعة وتر.

�سفري غواتيماال وقن�صل كو�ستاريكا يزوران بيت احلكمة يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام

ا�صطحب ال�شيخ فاهم بن �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س دائ ��رة العالقات
احلكومية يف ال�شارقة كال من �سعادة
الر���س ب�يرا برييز �سفري جمهورية
غ��وات �ي �م��اال ل ��دى ال ��دول ��ة و�سعادة
ويليام �سوتو قن�صل كو�ستاريكا لدى
الدولة يف جولة على مرافق "بيت
احلكمة" بال�شارقة تعرفا خاللها
على ر�ؤيته والنموذج ال��ذي يقدمه
ك��أح��د �أح ��دث مكتبات امل�ستقبل يف
الإمارات واملنطقة العربية.
ج � ��اءت ال� ��زي� ��ارة ب �ح �� �ض��ور ك ��ل من
ال�شيخ ماجد القا�سمي مدير دائرة
ال �ع�لاق��ات احل�ك��وم�ي��ة يف ال�شارقة
وجوزيه با�سيال امل�ست�شار االقت�صادي
ب�سفارة غواتيماال حيث مت مناق�شة
ف��ر���ص تنظيم حفلني يف ال�شارقة
ل�ك��ل م��ن غ��وات �ي �م��اال وكو�ستاريكا
مب�ن��ا��س�ب��ة ح �ل��ول ال ��ذك ��رى املئوية
الثانية لكل منهما يت�ضمنان معر�ضا
فنيا يقام على مدار �أ�سبوع بح�ضور
وفد دبلوما�سي من البلدين .وقال
ال�شيخ فاهم القا�سمي �إن ال�شارقة
ت�سعى دوم ��ا �إىل ت��وث�ي��ق عالقاتها

مع نظرياتها من املدن العاملية مبا
فيها م��دن غواتيماال وكو�ستاريكا
ت ��أك �ي��دا الن �ف �ت��اح الإم � � ��ارة ثقافيا
واق�ت���ص��ادي��ا على ال�ع��امل وجت�سيدا
ال�سرتاتيجيتها يف حتقيق احلوار
ال �ث �ق��ايف الإن �� �س��اين ل �ل��و� �ص��ول �إىل
االزده� � ��ار وال �ت �ق��دم امل �ق�ت�رن ببناء
ج�سور التفاهم بني ال�شعوب.
و�أك��د ال�شيخ فاهم القا�سمي �أهمية
"بيت احلكمة" وامل �ك��ان��ة العاملية

ال�ت��ي بلغها بخ�صو�صية ت�صميمه
ووظائفه الفريدة التي جتعل منه
مفخرة لل�شارقة و�صرحا ح�ضاريا
ي�ستحق �أن ي��زوره �ضيوف ال�شارقة
ل �ت �ك��وي��ن �� �ص ��ورة �أك �ث��ر ع �م �ق��ا عن
امل�شروع الثقايف للإمارة وتوجهات
دولة الإمارات .من جانبه �أ�شاد �سفري
غواتيماال وقن�صل كو�ستاريكا خالل
الزيارة مبا ي�ضيفه "بيت احلكمة"
للم�شهد الثقايف واحل�ضاري لإمارة

ال �� �ش��ارق��ة و�أث �ن �ي ��ا ع �ل��ى ت�صميمه
اال��س�ت�ث�ن��ائ��ي واخل ��دم ��ات املعرفية
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ل �ل �ق��راء والباحثني
وم ��ا ي �ق ��وده م ��ن ج �ه��د يف م�شروع
الإم � ��ارة ال�ث�ق��ايف ال�ق��ائ��م ع�ل��ى بناء
جمتمع املعرفة والنهو�ض بطاقات
الأف��راد وامل�ؤ�س�سات لتحقيق نه�ضة
ح�ضارية �شاملة وم�ستدامة تعتمد
ال�ك�ت��اب �سبيال للتطور والتوا�صل
مع خمتلف ثقافات العامل.

خريية ال�شارقة توزع ك�سوة العيد على � 10آالف م�ستفيد داخل الدولة
•• ال�شارقة -وام

�صرفت جمعية ال�شارقة اخلريية خم�ص�صات ك�سوة العيد على م�ستحقيها
من الأ�سر املتعففة واملحتاجني امل�سجلني بك�شوف اجلمعية وهو �أحد م�شاريع
حملة الأ�ضاحي الذي مت الإعالن عنه يف وقت �سابق.
و�أو��ض��ح ع�ب��داهلل �سلطان ب��ن خ��ادم امل��دي��ر التنفيذي للجمعية �أن م�شروع
الك�سوة ا�ستهدف � 10آالف م�ستفيد داخل الدولة حيث مت و�ضع خم�ص�صات
مالية بقيمة مليون درهم لتنفيذ امل�شروع الذي ي�أتي �ضمن مبادرات حملة
عيد الأ�ضحى  ،وقامت فرق اجلمعية بتوزيع مالب�س الك�سوة و ق�سائم �شراء
املالب�س اجلاهزة على الأ�سر و�أطفالهم مما �أدخل البهجة �إىل نفو�سهم ..
م�شريا اىل �أنه مت جتهيز قوائم ب�أعداد احلاالت امل�ستحقة قبل وقت �سابق
مبعرفة جلنة امل�ساعدات املنوط بها حتديد الفئات امل�ستحقة ومتت عمليات

توزيع الق�سائم من خالل املقر الرئي�سي والإدارات الفرعية  ،بينما مت �إخطار
امل�ستفيدين عرب الر�سائل الن�صية مبوقع حمالت اخلياطة التي مت التعاقد
معها لتوفري مالب�س الك�سوة ليتمكن ذووها من ت�سلم م�ستحقاتهم.
و�أ�شار اىل �أن امل�شروع له داللة �إن�سانية واجتماعية كبرية �إذ يج�سد حر�ص
اجلمعية ع�ل��ى �إدخ ��ال ال�ف��رح��ة �إىل ق�ل��وب امل�ستحقني ك�م��ا �أن م�ساهمات
املح�سنني تعك�س �أوا�صر التكافل االجتماعي بني فئات املجتمع فتعم فرحة
العيد وجوه وتلم�س قلوب اجلميع مبختلف م�ستوياتهم وفئاتهم مما يعزز
جوانب الإن�سانية التي ت�سعى اجلمعية لبلوغها.
وت��وج��ه ب��ن خ��ادم بال�شكر �إىل امل�ت�برع�ين مل���ش��روع الك�سوة ال��ذي��ن �ساهموا
يف توفري ه��ذه املخ�ص�صات ون�شر الفرحة ب�ين �شرائح امل�ع��وزي��ن  ..داعيا
�أه��ل اخلري �إىل دعم وم�ساندة االعمال اخلريية والإن�سانية التي تنفذها
اجلمعية.

�أ�شغال ال�شارقة تنجز  5م�صليات يف املنطقة الو�سطى
•• ال�شارقة -وام

�أنهت دائرة الأ�شغال بال�شارقة م�شروع  5م�صليات يف املنطقة الو�سطى يف كل من
اخي�ضر وخ�ضرية ونزوى وتل الزعفران والطيبة ليبلغ عدد امل�صليات يف املنطقة
الو�سطى  14م�صلى لإق��ام��ة ��ص�لاة الأع �ي��اد وذل��ك �ضمن اخل�ط��ة التنموية
اخلا�صة بالدائرة امللبية الحتياجات املجال�س البلدية يف املناطق.
وقال املهند�س حممد بن يعروف مدير �إدارة الأفرع �إن الدائرة انتهت من كافة
الأعمال اخلا�صة بامل�شروع حيث �ستكون جميع امل�صليات اجلديدة جاهزة ل�صالة
عيد الأ�ضحى املبارك بناء على تعليمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الذي �أمر با�ستكمال كافة امل�شاريع
اخلا�صة مب�صليات العيد بالإمارة لتكون قريبة من املناطق ال�سكنية للتخفيف
على امل�صلني الذين كانوا ي�ضطرون �إىل الذهاب �إىل �أماكن بعيدة عن مناطقهم

لأداء �صالة العيد .و�أو�ضح �أن الدائرة �سرعت وترية العمل خالل الفرتة املا�ضية
لالنتهاء من هذه امل�شاريع قبل املوعد املحدد لعيد الفطر بوقت كاف لإعطاء
الفر�صة ل��دائ��رة ال���ش��ؤون الإ�سالمية لت�سلم ه��ذه امل�صليات وادراج �ه��ا �ضمن
الأماكن التي �سي�صلى فيها العيد .وذكر املهند�س خليفة الدرمكي مدير فرع
الذيد يف دائرة الأ�شغال العامة �أن الدائرة قامت بتطوير عدة م�صليات يف املنطقة
الو�سطى منها م�صلى اخي�ضر و م�صلى خ�ضرية حيث �شهدا �أعمال تطوير ية
بالإ�ضافة �إىل تطوير م�صلى الطيبة كما قامت الدائرة يف العام املا�ضي بتطوير
م�صلى نزوى ليبلغ عدد امل�صليات الكلي يف املنطقة الو�سطى  14م�صلى .وت�ضم
�إمارة ال�شارقة ما يزيد عن  31م�صلى بجميع مدن و مناطق الإمارة وحتر�ص
دائ��رة ال���ش��ؤون الإ��س�لام�ي��ة على تنظيف و�صيانة امل�صليات وجتهيز مكربات
ال�صوت اخلا�صة بها وفر�ش �أر�ضياتها بالتعاون مع دائرة الأ�شغال بالإمارة حيث
يتم ذلك قبل حلول الأعياد بوقت كاف.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون ذا بي�ست كت للرجال
رخ�صة رقم CN 4000010:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حارث فهد على ح�سني احلارثى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حارث فهد على ح�سني احلارثى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ماهر ابوزيد عبدربه %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون ذا بي�ست كت للرجال
THE BEST CUT GENTS SALON
�إىل� /صالون ذا بي�ست كت للرجال ذ.م.م
THE BEST CUT GENTS SALON66666. L.L.C
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مركز جتميل وعناية �شخ�صية للرجال 9609005
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع م�ستح�ضرات التجميل  -بالتجزئة 4772008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة لأ�صحاب الهمم 9602101.5
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للأطفال 9602901
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط  /حذف تركيب املواد العازلة يف الأبنية واملن�ش�آت 4390002
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفالح اخل�ضراء للخ�ضروات والفواكة
رخ�صة رقم CN 1837872:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ا�شرف بالري كاندى تريوتومال %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عادل ري�س عامر حممد الكثريى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عادل ري�س عامر حممد الكثريى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الفالح اخل�ضراء للخ�ضروات والفواكة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روف كري للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1088135:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة هارم بيرتو�س انطونيو�س بيرتز
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدودة ذ.م.م
HENKEL POLYBIT INDUSTRIES LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز �سامل حممد املليحى ال على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هينكل بويل بت لتجارة مواد البناء �ش  .ذ .م .م
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /روف كري للمقاوالت العامة ذ.م.م
ROOFCARE GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل /روف كري للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ROOFCARE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جنم العود للعطور  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1082770:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة م�سليام فيتيل عبدال�صمد نو�شاد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نهيان حممد �سامل عثمان الزعابى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف راياماراكار فيتيل ابو بكر م�صطفى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمال يحيى مبارك �سعيد املهريى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيو �سمارت لتجارة االلكرتونيات
رخ�صة رقم CN 1009705:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابراهيم على �سعيد حممد الغافرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بدر م�سعود حممد �سامل العامرى
تعديل �إ�سم جتاري من /نيو �سمارت لتجارة االلكرتونيات
NEW SMART ELECTRONICS TRADING

�إىل /بي �سمارت لالدوات الكهربائية وال�صحية
BE SMART ELECTRICAl AND SANITARY METERIALS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الأدوات ال�صحية ومتديداتها  -بالتجزئة 4752004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها  -بالتجزئة 4752006
تعديل ن�شاط  /حذف بيع االجهزة االلكرتونية الدقيقة – بالتجزئة 4773966
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شاطئ التكنولوجيا للأدوات الكهربائية
رخ�صة رقم CN 1189941:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مانوج توما�س تاراييل من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مانوج توما�س تاراييل من � % 100إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سلطان عبداهلل عبدالرحمن احمد املرزوقى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سلطان عبداهلل عبدالرحمن احمد املرزوقى من � %0إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /شاطئ التكنولوجيا للأدوات الكهربائية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جبل ال�صفا للتنجيد
ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2900967:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة بديع العامل ليت حاجى ا�سر الزما %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عثمان غنى بن حممد طفيل احمد
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات 4530010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية 4321001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
عبيد الكعبي للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1111026:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة
هوم كري
رخ�صة رقم CN 2080770:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سن�شري
لت�أجري ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2715105:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكووب اليف كوفى
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�صة رقمCN 2826304:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شيماء ا�سماعيل علي �شاهني الب�شر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه �سلطان العرميي اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

AL FALAH GREEN VEGETABLES & FRUITS

�إىل /الفالح اخل�ضراء للخ�ضروات والفواكه ذ.م.م
AL FALAH GREEN VEGETABLES & FRUITS L.L.C

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اليازية للمعار�ض
رخ�صة رقم CN 2848524:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اليازية للمعار�ض
ALYAZIA EXHIBITIONS

�إىل /اليازية للمعار�ض � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALYAZIA EXHIBITIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايرث �سوبرماركت
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2822334:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �إليكو انرتنا�شونال لال�ستثمار
� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:أرنوب للوجبات ال�سريعة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ال�سلع ال�سلع ال�شارع العام  ,مبنى  ,ال�سلع  -ال�شارع العام
 حمطة �أدنوكرقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2225206 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شعلة
لرتبية املوا�شي
رخ�صة رقم CN 2199808:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

EALCO INTERNATIONAL INVESTMENTS Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �أبوظبي املتحدة لل�ضيافة ذ.م.م
abu dhabi united HOSPITALITY L.L.C.

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

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/فوك�س لتدقيق احل�سابات  -الها�شمي  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/5/24:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2121000640:تاريخ التعديل2021/7/12:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الثالثاء  13يوليو  2021العدد 13290

الثالثاء  13يوليو  2021العدد 13290
EAT 172168

EAT 172169
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/18 :
املودعة بالرقم351237 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو ا�س ئي
وعنوانه� :أورانينربجر ا�س تي �آر ،70 .برلني � ،10117أملانيا.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/18 :
املودعة بالرقم351229 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو ا�س ئي
وعنوانه� :أورانينربجر ا�س تي �آر ،70 .برلني � ،10117أملانيا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات املطاعم لتوفري الأطعمة وامل�شروبات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  EVERYDAY#بخط وطريقة مميزة على ي�سارها رمز
الها�شتاغ حتتها كلمة  ROASTERYبخط �صغري داخل م�ستطيل وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
مواد تغليف ،ك�ؤو�س ورقية� ،أكيا�س ورقية ،حامالت ورقية للك�ؤو�س� ،صناديق وورق لف ،ل�صاقات ،مناديل.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  EVERYDAY#بخط وطريقة مميزة على ي�سارها رمز
الها�شتاغ حتتها كلمة  ROASTERYبخط �صغري داخل م�ستطيل وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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�إعــــــــــالن

SHORE TECH ELECTRICAL TOOLS

�إىل� /شور تيك للمقاوالت العامة والرتكيبات الكهربائية ذ.م.م

SHORE TECH GENERAL CONTRACTING & ELECTRICAL INSTALLATION L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:واي ا�س ال لتجارة املواد الطبية والعلمية
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3020463 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/9:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150011515:
تاريخ التعديل2021/7/12:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املقاوالت والري (دربكو) � -شركة ال�شخ�ص

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معهد اخلرباء العرب
للتدريب واال�ست�شارات
رخ�صة رقم CN 1007126:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رائد �صباح عبدالهادى %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة جمال عبيد حممد العاجل ال�شحى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد بخيت �سعيد ن�صيب املزروعى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1105566:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عو�ض �سعيد �سويلم الكتبى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عو�ض �سعيد �سويلم الكتبى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تيمور حممد �سعيد خليل الدا�شر %49
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /املقاوالت والري (دربكو) � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CONTRACTING AND IRRIGATION (DRIPCO) - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /املقاوالت والري دربكو ذ.م.م
CONTRACTING AND IRRIGATION DRIPCO L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�أخبـار الإمـارات
�شرطة �أبوظبي تخالف � 5177سائقا لإخفاء بيانات لوحة املركبة عرو�ض ومزايا لأبطال خط الدفاع الأول يف الفجرية
13 July 2021 - Issue No 13290

•• �أبوظبي  -وام

خالفت �شرطة �أبوظبي � 5177سائقا ب�سبب �إخفاء بيانات لوحات املركبات
الثقيلة واخلفيفة ب�صورة يتعذر معها ر�صد �أرق��ام اللوحات �أو متييز الفئة
وامل�صدر خالل الن�صف الأول من العام اجل��اري ،داعية ال�سائقني �إىل عدم
�إخفاء بيانات املركبات ب�أي �شكل من الأ�شكال �أو حماولة تغطية اللوحات عند
قيادتها من غري حمولة �أو عند حتميل مواد �أو حتميل الدراجات الهوائية.
وذكرت �أن املادة رقم " 27ب" من قانون ال�سري واملرور االحتادي تن�ص على
معاقبة مرتكبي الأعمال التي قد ت�ؤدي �إىل "عدم و�ضوح �أرقام لوحات املركبة
" غرامة مالية قدرها  400دره��م ،م�ؤكدة احلر�ص على تكثيف الرقابة

املرورية واتخاذ الإج��راءات القانونية مبخالفة �أي مركبة ال تلتزم بتو�ضيح
�أرقام لوحاتها وفقا لقانون ال�سري واملرور االحتادي.
و�أو�ضحت �أن بع�ض ال�سائقني يرتكبون �سلوكيات على الطريق العام توقعهم
يف خمالفات مرورية وغرامات مالية ،ومنها قيام بع�ض �سائقي ال�شاحنات
ب�إ�ستخدام �أغطية ت�صل �إىل م�ستوى موقع لوحات الأرقام �أو تو�صيل خراطيم
قريبة من موقع اللوحة ب�صورة ال تظهرها ب�شكل جيد �أو عدم �صيانة موقع
لوحات الأرق��ام ب�شكل دوري مع طول مدة ا�ستخدام ال�شاحنة على الطريق.
و�أك ��دت ��ش��رط��ة �أب��وظ�ب��ي ع�ل��ى ت�شديد ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ح��رك��ة ال���س�ير وامل ��رور
يف ال�ط��رق ك��اف��ة ،مو�ضحة �أن مثل ه��ذه املخالفات يتم ر�صدها ومتابعتها
وت�صويرها بدقة ،ويجري خمالفة مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم.

•• الفجرية-وام:

قدمت عدة جهات حكومية وخا�صة يف �إمارة الفجرية مزايا وعرو�ض
ح�صرية لأبطال خط الدفاع الأول ،ا�ستجاب ًة ملبادرة مكتب "فخر
الوطن" ب�أبوظبي ،بتكرمي العاملني يف اخلطوط الأمامية للت�صدي
جلائحة – كوفيد ، 19تقديراً لعطائهم املتوا�صل وجهودهم الكبرية
يف احتواء تداعيات اجلائحة على الأفراد واملجتمع.
و�شملت املزايا التي �سي�ستفيد منها �أف��راد خط الدفاع الأول حتى
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام اجل ��اري  2021اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي تقدمها
بلدية الفجرية وغرفة جتارة و�صناعة الفجرية ،حيث �سيتم �إعفاء
امل�ستفيدين م��ن امل �ب��ادرة م��ن بع�ض ر� �س��وم اخل��دم��ات واملعامالت

الر�سمية فيهما ،كما �شاركت دائرة املوارد الب�شرية ب�ض ّم امل�ستفيدين
من املبادرة باحل�صول على خ�صومات بطاقة �سعادتي التي �أطلقتها
ال��دائ��رة يف وق��ت ��س��اب��ق .كما ق��دم��ت ع��دد م��ن ال�ف�ن��ادق واملنتجعات
ال�سياحية عرو�ضاً ح�صرية تت�ضمن خ�صومات ت�صل �إىل  25باملئة
على اخلدمات الرتفيهية والريا�ضية واحلجوزات الفندقية فيها،
وه��ي فندق كونكورد الفجرية ،وف�ن��دق ومنتجع الفجرية ،وفندق
نوفوتيل و�آيب�س و�أداجيو الفجرية ،وفندق رادي�سون بلو الفجرية،
وفندق نور �أرج��ان روتانا ،وفندق ومنتجع مريامار �شاطئ العقة.
اجلدير بالذكر �أنه ب�إمكان امل�ستفيدين من العرو�ض واملزايا والذين
تنطبق عليهم ال�شروط التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين التايل:
. info@media.fujairah.ae

خليفة الرتبوية تطلق دورتها الـ  15حمليا وعربيا
••�أبوظبي-وام

�أع �ل �ن��ت الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة جلائزة
خ �ل �ي �ف��ة ال�ت�رب ��وي ��ة ع� ��ن �إط �ل��اق
دورتها اخلام�سة ع�شرة -2021
 2022وا�� �س� �ت� �ق� �ب ��ال طلبات
املر�شحني عرب املوقع الإلكرتوين
للجائزة www.khaward.
 aeاعتبارا من م�س الإثنني.
 وتت�ضمن الدورة اخلام�سة ع�شرة
ل �ل �ج��ائ��زة  9جم� ��االت و 18فئة
ت �غ �ط��ي خم �ت �ل��ف �أوج� � ��ه العملية
التعليمية ب�شقيها اجلامعي وما
ق �ب��ل اجل ��ام� �ع ��ي ،ت �� �ش �م��ل :جمال
ال�شخ�صية ال�ترب��وي��ة االعتبارية
التي قدمت �إ�سهامات بارزة لدعم
مت �ي��ز م �� �س�يرة 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

حمليا وعربيا ،فئة املعلم الواعد،
ف�ئ��ة الأداء التعليمي امل�ؤ�س�سي،
وجمال التعليم العايل فئة الأ�ستاذ
اجلامعي املتميز ،وجمال �أ�صحاب
الهمم فئة الأفراد ،وفئة امل�ؤ�س�سات
املراكز ،وجمال الإبداع يف تدري�س
اللغة العربية فئة املعلم املتميز،
وف �ئ��ة الأ� �س �ت��اذ اجل��ام �ع��ي املتميز
حم�ل�ي��ا ،وف �ئ��ة الأ� �س �ت��اذ اجلامعي
امل�ت�م�ي��ز ع��رب �ي��ا ،وجم ��ال التعليم
وخ��دم��ة املجتمع فئة امل�ؤ�س�سات،
وفئة الأ� �س��رة الإم��ارات�ي��ة املتميزة
 ،وجم��ال ال�ب�ح��وث ال�ترب��وي��ة فئة
ال�ب�ح��وث ال�ترب��وي��ة ،وف�ئ��ة بحوث
ودرا�� �س ��ات �أدب ال�ط�ف��ل  ،وجمال
ال �ت ��أل �ي��ف ال�ت�رب ��وي ل�ل�ط�ف��ل فئة
الإب� ��داع� ��ات ال�ت�رب��وي��ة  ،وجم ��ال
امل���ش��روع��ات وال�برام��ج التعليمية

امل� �ب� �ت� �ك ��رة ف� �ئ ��ة الأف � � � � � ��راد ،وفئة
امل�ؤ�س�سات ،وفئة الطالب.
و�أكدت �أمل العفيفي الأمني العام
للجائزة �أهمية ه��ذه ال��دورة التي
ت�ت��زام��ن م��ع �إط�ل�اق �أج �ن��دة دولة
الإم � ��ارات للخم�سني امل�ق�ب�ل��ة وما
مي �ث�ل��ه ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م م ��ن �أح ��د
ال ��رك ��ائ ��ز الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف م�سرية
النه�ضة احل�ضارية التي ت�شهدها
دول ��ة الإم� � ��ارات ب��رع��اي��ة القيادة
ال��ر��ش�ي��دة ،م���ش�يرة �إىل �أن قطاع
التعليم يحمل ر�ؤي��ة ا�ست�شرافية
واع ��دة لتلبية ت��وج�ي�ه��ات القيادة
الر�شيدة ب�ش�أن اخلم�سني املقبلة،
وم ��ا ي�ن���ش��ده ال��وط��ن م��ن نه�ضة
وري ��ادة ومت�ي��ز يف جميع املجاالت
التنموية.
ول �ف �ت��ت �إىل �أن ج ��ائ ��زة خليفة

الرتبوية توا�صل م�سرية متيزها
يف امليدان الرتبوي حمليا وعربيا
م�ن��ذ ان �ط�لاق م�سريتها يف العام
 ،2007م �ن��وه��ة �إىل �أج� �ن ��دة
الدورة احلالية تت�ضمن عددا من
ور�ش العمل التطبيقية واللقاءات
التعريفية التي تنظمها الأمانة
العامة للجائزة للعاملني يف امليدان
ال�ترب��وي مب��ا يعزز ثقافة التميز
ويحفز املر�شحني املحتملني على
التقدم لهذه الدورة .
ودعت الأمني العام للجائزة الأ�سر
الإم ��ارات �ي ��ة ل�ل�تر��ش��ح ��ض�م��ن فئة
الأ�سرة الإماراتية املتميزة والتي
مت �ث��ل �أح� ��د ال �ف �ئ��ات احل �ي��وي��ة يف
اجلائزة وت�ستهدف ت�سليط ال�ضوء
على �إب��داع��ات ه��ذه الأ��س��ر يف دعم
العملية التعليمية ،م���ش�يرة �إىل

�أن اجلائزة �أجنزت تطويرا �شامال
مل��وق �ع �ه��ا الإل � �ك�ت��روين مب ��ا يعزز
التوا�صل م��ع امل�ي��دان واملر�شحني
امل�ح�ت�م�ل�ين ،ك�م��ا وظ �ف��ت اجلائزة
ق � �ن ��وات ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االجتماعي
للتوا�صل م��ع امل�ي��دان واملر�شحني
امل �ح �ت �م �ل�ي�ن وحت� �ق� �ي ��ق التفاعل
املن�شود يف الرد على ا�ستف�ساراتهم
ب�ش�أن املجاالت والفئات املطروحة
و�آليات التقدم مبلفات الرت�شح .
و�أو�ضحت �أن �إط�لاق ه��ذه الدورة
اجل � ��دي � ��دة ت � �ت� ��زام� ��ن م � ��ع حالة
التعايف التي ت�شهدها احلياة بعد
ه��ذه اجلائحة ،و�ستطلق اجلائزة
م �ع �ه��ا ب ��رن ��اجم ��ا زم �ن �ي��ا لتعزيز
التوا�صل بني الفائزين يف اجلائزة
وخمتلف عنا�صر امليدان التعليمي
مب��ا يحقق الإف� ��ادة م��ن جتاربهم

Tuesday

وخرباتهم ،منوهة �إىل �أن جائزة
خليفة ال�ترب��وي��ة لديها ع��دد من
املن�سقني ع�ل��ى امل�ستويني املحلي
وال�ع��رب��ي ومي�ث��ل ك��ل منهم همزة

و�صل مع امليدان التعليمي .
ول �ف �ت��ت �إىل �أن الأم ��ان ��ة العامة
ل�ل�ج��ائ��زة ت�ت��وىل �إ� �ص��دار الأعمال
ال� �ف ��ائ ��زة يف ع � ��دد م ��ن امل� �ج ��االت
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وعر�ضها على املوقع الإلكرتوين
ل�ل�ج��ائ��زة وك��ذل��ك ��ض�م��ن �أجنحة
اجلائزة امل�شاركة يف معار�ض الكتب
الدولية.

جل�سات توعوية لتعزيز دور الأعمال يف مكافحة غ�سل الأموال
•• �أبوظبي -وام

ت��ر�أ���س معايل �أح�م��د ب��ن علي حممد ال�صايغ وزي��ر دول��ة ،بح�ضور �سعادة
عبداهلل �سلطان الفن ال�شام�سي ،الوكيل امل�ساعد لقطاع الرقابة واملتابعة
بوزارة االقت�صاد ،وبرايان �ستايروولت ،الرئي�س التنفيذي لدى �سلطة دبي
للخدمات املالية ،جل�ستني جمعتا امل��دراء التنفيذيني ملجموعة وا�سعة من
ال�شركات يف قطاع الأع�م��ال واملهن غري املالية امل�ح��ددة يف دول��ة الإمارات،
وذلك بهدف زيادة الوعي والإدراك حول منهجية و�إجراءات مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب يف دولة الإمارات.
وق��د ناق�شت اجلل�ستان  -التي رك��زت �إح��داه�م��ا على الأع�م��ال وامل�ه��ن غري
املالية امل�ح��ددة داخ��ل ال��دول��ة ،والأخ��رى على الأع�م��ال غري املالية املحددة
خ��ارج الدولة  -منظومة مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب يف دولة
الإمارات ،والإجراءات العملية املتخذة لتح�سني التعاون بني القطاعني العام
واخلا�ص يف هذا املجال.
و�شاركت �أكرث من  600من ال�شركات واملهن غري املالية املحددة يف هاتني
اجلل�ستني اللتني �أ�شرفت عليهما حكومة دولة الإمارات ،بهدف تعزيز الفهم
للمخاطر الرئي�سية يف قطاع الأعمال واملهن غري املالية املحددة ،و�إحاطة
امل�شاركني ب�أبرز التطورات التنظيمية والتنفيذية ،و�أهمية تعزيز امل�شاركة
بني القطاعني العام واخلا�ص للحد من اجلرائم املالية.
وتناولت اجلل�سات جهود القطاع اخلا�ص يف العمل مع حكومة دولة الإمارات
ملكافحة اجلرمية املالية ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على دور الأعمال واملهن
غري املالية املحددة يف اقت�صاد الدولة ،ودوره��ا احلا�سم يف تعزيز منظومة
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وت�شمل الأع �م��ال غ�ير امل��ال�ي��ة امل �ح��ددة امل�ه��ن ال�ت��ي تتعر�ض ب�شكل متزايد
ملكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب خارج قطاع اخلدمات املالية ،مثل
قطاع املعادن الثمينة ،ومقدمي خدمات ت�أ�سي�س ال�شركات ،واال�ست�شاريني،
وامل��راج�ع�ين ،واملحا�سبني اخل��ارج�ي�ين ،والعاملني يف القطاعني القانوين

والعقاري .وحتتل هذه املهن �أهمية كبرية �ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز
منظومة مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ،واخلطوات الهادفة �إىل
منع انت�شار اجلرائم املالية يف االقت�صاد املحلي والعاملي.
وقد �شارك يف اجلل�سات ممثلون عن وزارة االقت�صاد ،ووزارة العدل ،ووزارة
اخلارجية والتعاون الدويل ،واملكتب التنفيذي ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ،و�سلطة دبي للخدمات املالية ،و�سوق �أبوظبي العاملي ،ومنطقة ر�أ�س
اخليمة االقت�صادية /راكز./
و�أكد معايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ على �أن الطبيعة املتف�شية واملتطورة
للجرمية املالية تتطلب ح�شد املوارد ونقاط القوة واخلربة للقطاعني العام
واخل��ا���ص ،بالتعاون م��ع الأع�م��ال وامل�ه��ن غ�ير املالية امل�ح��ددة وال�ت��ي تلعب
دوراً بارزاً يف تبادل املعلومات ،وتعزيز االمتثال لأف�ضل معايري وممار�سات
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
و��س�ل��ط احل ��دث ال���ض��وء ع�ل��ى �أن اجل �ه��ود اجل�م��اع�ي��ة للحكومة واجلهات
التنظيمية وجهات �إنفاذ القانون والق�ضاء وال�شركات املالية وغري املالية،
وحدها كفيلة بتحقيق اال�ستجابة الفعالة ملواجهة خماطر اجلرائم املالية.
ويتمثل الهدف الأ�سا�سي من التوا�صل التفاعلي مع الأعمال واملهن غري
املالية الداخلية واخلارجية ،يف زي��ادة الوعي باملخاطر املتعلقة باالمتثال
امل��ايل ،وكيفية التخفيف منها ،والتنويه �إىل عواقبها ال�سلبية على هيكل
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف الدولة.
ويف هذا ال�صدد ،متت مناق�شة �أهمية تطبيق العناية الواجبة جتاه العمالء،
ال �سيما يف الك�شف عن الأن�شطة واملعامالت امل�شبوهة والإب�لاغ عنها ،حيث
مت �إبالغ ممثلي الأعمال واملهن غري املالية املحددة ب�أن هناك تركي ًزا مه ًما
ين�صب على مراقبة الأن�شطة امل�شبوهة والإب�لاغ عنها وحتليلها من خالل
نظام الإبالغ عن الأن�شطة امل�شبوهة و�سجالت ال�شركات والقنوات الأخرى
مل�شاركة املعلومات.
كما مت الت�أكيد على �أن بناء رواب��ط �أوث��ق بني الكيانات العامة واخلا�صة،
�سيمكن دول��ة الإم� ��ارات م��ن �ضمان ا�ستدامة ودق��ة البيانات ال ��واردة من

الأع�م��ال واملهن غري املالية امل�ح��ددة �إىل ال�سلطات الإ�شرافية مثل وحدة
اال�ستخبارات املالية والق�ضاء ،ومبا �سي�ساهم يف املح�صلة مبحاربة التمويل
غري امل�شروع ب�شكل جماعي.
وعلى هذا ال�صعيد ،قال معايل �أحمد ال�صايغ  " :يبد�أ النظام الفعال ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ب�شراكة وثيقة بني القطاعني العام واخلا�ص.
وتلعب امل�ؤ�س�سات املالية دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف ذلك ،وكذلك الأعمال واملهن غري
املالية امل �ح��ددة .ويت�ضمن ذل��ك حت��دي��د وتقييم وات�خ��اذ �إج� ��راءات وقائية
للتخفيف من خماطر التورط يف ت�سهيل حتويل العائدات غري امل�شروعة
لأغ��را���ض غ�سل الأم ��وال �أو متويل الإره ��اب .وق��د ا�ستثمرت حكومة دولة
الإم��ارات ب�شكل كبري يف وكاالت �إنفاذ القانون ووحدة اال�ستخبارات املالية.
ومن خالل العمل م ًعا ب�شكل وثيق ،ميكن �أن نكون �أكرث فاعلية يف حماية
�سالمة النظام املايل .لهذا ،عقدنا هذه اجلل�سات يف �إطار تعزيز ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص .فنحن نريد �أن يفهم اجلميع امل�س�ؤولية الأ�سا�سية
التي تقع على عاتق جمتمعنا التجاري واملايل حلمايتنا من تهديدات غ�سيل
الأموال ومتويل الإرهاب ".
من جهته� ،سعادة عبداهلل �سلطان الفن ال�شام�سي � " :إن ا�ستخدام الرتتيبات
التجارية املعقدة من قبل غا�سلي الأم��وال وممويل الإره��اب لإخفاء م�سار
�أموالهم هو مو�ضوع �شائع ومتكرر على م�ستوى العامل .وغال ًبا ما ت�ستخدم
هذه الرتتيبات خدمات املهنيني مثل املحامني واملحا�سبني ومقدمي خدمات
ت�أ�سي�س ال�شركات ،وه��ذا ما يعر�ض ه��ذه املكونات املهمة ملخاطر اجلرائم
املالية ،ويحتم لعب دور مهم يف مكافحتها .وت��أت��ي جل�سات التوعية هذه
يف وق��ت مهم لتعزيز نهج دول��ة الإم ��ارات يف التعامل م��ع اجل��رائ��م املالية،
وحماولة اال�ستفادة من الفعاليات الأخرية التي عقدت مع امل�ؤ�س�سات املالية.
�إن بناء الثقة والتفاهم بني القطاعني العام واخلا�ص �أمر �أ�سا�سي يف مكافحة
اجلرائم املالية .وهذا هو بال�ضبط �سبب خلق املزيد من الفر�ص لتوا�صل
اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلا�ص بق�ضايا مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ،ال �سيما يف املراكز التجارية ذات امل�ستوى العاملي مثل دولة

الإمارات".
 املكتب التنفيذي ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.وقد مت تنظيم وعقد هذه اجلل�سات التوعوية بالتعاون مع املكتب التنفيذي
ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والقطاع اخلا�ص .وقد قرر جمل�س
الوزراء ،برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"� ،إن�شاء املكتب التنفيذي
ملكافحة غ�سل الأم� ��وال ومت��وي��ل الإره � ��اب ،ب�ه��دف الإ� �ش ��راف ع�ل��ى تنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره ��اب ،وخطة
العمل الوطنية لدولة الإمارات ،وبرنامج الإ�صالحات امل�صمم لتعزيز نظام
مكافحة اجلرائم املالية يف الدولة .وت�شمل م�س�ؤوليات املكتب التنفيذي ما
يلي  - :تعزيز التن�سيق والتعاون على ال�صعيدين املحلي وال��دويل ب�ش�أن
امل�سائل املتعلقة مبواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� ،سوا ًء على م�ستوى
ال�سيا�سات �أو العمليات.
 الت�صدي جلرائم غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ،من خالل العمل معاملجموعات الإقليمية والدولية مثل :فريق عمل مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،و«جمموعة
الع�شرين» ،وجمموعة العمل املايل /فاتف ./ويتم ذلك بالتن�سيق مع اللجنة
الوطنية ملكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ومتويل التنظيمات غري
امل�شروعة ،ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
 زي��ادة تبادل املعلومات ب�شكل مكثف بني اجلهات املعنية ب�إنفاذ القانون،واجلهات الإ�شرافية والرقابية والقطاع اخلا�ص.
 درا�سة وتطوير الت�شريعات الوطنية بالتن�سيق مع الهيئات ذات ال�صلة،لتعزيز الأطر القانونية يف جمال مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإرهاب
يف دولة الإم��ارات - .التن�سيق مع وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل ،ب�ش�أن
متابعة �إجن ��از اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة مل��واج�ه��ة غ�سل الأم� ��وال ومتويل
الإرهاب ،وتنفيذ تو�صيات اللجنة العليا بهذا اخل�صو�ص.

منو متزايد يف معدالت الثقة باملدفوعات الرقمية يف الإمارات
•• دبي-وام

من��ت م�ع��دالت الثقة باملدفوعات
الرقمية وا�ستخدامها يف املتاجر
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة والإل � �ك �ت�رون � �ي� ��ة،يف
دول � ��ة الإم� � � � ��ارات ح �ي��ث يوا�صل
امل�ستهلكون تف�ضيلها ع��ن الدفع
النقدي بف�ضل التطورات التقنية
وم �ع��اي�ير الأم � ��ان ال �ت��ي متنحهم
� �ش �ع��وراً م �ت��زاي��داً ب ��الأم ��ان لدى
ا� �س �ت �خ��دام ه� ��ذه ال� �ط ��رق للدفع
ل �ق��اء م���ش�تري��ات�ه��م ،وذل ��ك وفقاً
لدرا�سة "ابق �آمناً  "2021التي
ك�شفت عنها اليوم "�شرطة دبي"
و"اقت�صادية دبي" و�شركة "فيزا"
ال �ع��امل �ي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جمال

تكنولوجيا امل��دف��وع��ات الرقمية
وامل ��درج ��ة يف ب��ور� �ص��ة نيويورك
بالرمز "."V
و�أظ � � �ه� � ��رت ال� ��درا� � �س� ��ة ت ��راج� �ع� �اً
م�ت��وا��ص� ً
لا يف م �ع��دالت ا�ستخدام
التعامالت النقدية يف الإم ��ارات
فتزامناً مع الإقبال املتزايد على
ال �ت �� �س��وق ع�ب�ر م�ن���ص��ات التجارة
الإلكرتونية وا�ستخدام املدفوعات
الالتالم�سية منذ بداية اجلائحة
انخف�ضت �أي�ضاً معدالت الطلب
على خدمة الدفع عند اال�ستالم
بن�سبة  75باملائة بينما ارتفعت
م� �ع ��دالت ا� �س �ت �خ��دام املدفوعات
الرقمية "البطاقات الالتالم�سية
واملحافظ الرقمية" لل�سداد عرب

الإنرتنت �أو عند اال�ستالم مبعدل
 98باملائة.
وت ��أت��ي �آراء امل�ستهلكني ت�أكيداً
للتوقعات التي ترجح ا�ستمرارية
ه��ذا التوجه م�ستقب ً
ال حيث قال
 40باملائة م��ن امل�شاركني �إنهم
ي�ستبعدون ا�ستخدام ميزة الدفع
رج ��ح 45
ع�ن��د اال� �س �ت�لام ب�ي�ن�م��ا ّ
باملائة منهم ا�ستخدام املدفوعات
الالتالم�سية يف امل�ستقبل.
كما �أظ�ه��ر ثلثا امل�ستهلكني "63
باملائة" م���س�ت��وي��ات م��رت�ف�ع��ة من
الثقة جت��اه ا�ستخدام املدفوعات
الرقمية "املدفوعات الالتالم�سية
واملحافظ الرقمية" عند الت�سوق
يف امل�ت��اج��ر ويعك�س ذل��ك ارتفاعاً
ملحوظاً منذ بداية اجلائحة.
وم��ن �أب ��رز الأ� �س �ب��اب ال�ت��ي ذكرها
امل���س�ت�ه�ل�ك��ون ل�ث�ق�ت�ه��م مبنظومة
املدفوعات الالتالم�سية ..الراحة
" 60باملائة" وال �� �س��رع��ة "59
باملائة" وجتنب التالم�س الب�شري
" 56باملائة" بينما يف�ضلها 46
باملائة لكونها تتيح لهم التحكم
بالنفقات نظراً لبقاء البطاقة �أو
الهاتف املتحرك يف يد امل�ستهلك
�أثناء معاملة الدفع " 48باملائة"
وب��اع�ت�ب��اره��ا و�سيلة دف��ع مبتكرة
" 48باملائة".
وحظيت �أنظمة امل��دف��وع��ات التي
ت �ت �ي��ح ال �ت �ح �ق��ق ع �ب�ر املقايي�س
احل�ي��وي��ة مثل امل�ح��اف��ظ الرقمية
بثقة كبرية بني امل�ستهلكني حيث
قال �أكرث من الثلثني " 67باملائة"
�إنها �آمنة و�أفاد " 60باملائة" ب�أنها
ت ��وف ��ر ل� �ه ��م ق � � ��درة ك ��ام� �ل ��ة على

التحكم بعملية ال��دف��ع لكونها ال
تفارق �أيديهم �أثناء املعاملة ،وال
ت�ضطرهم لتذكر كلمات املرور.
ومب��ا �أن امل�ع��رف��ة بالتقنيات التي
ت� ��وف� ��ر احل� �م ��اي ��ة للمدفوعات
الرقمية ت�سهم ب��دور حم��وري يف
تعزيز الثقة بني امل�ستهلكني قال
غالبية امل�ستهلكني الذين يثقون
باملدفوعات الرقمية " 52باملائة"
�إن م �ع��رف �ت �ه��م ب � ��دور التقنيات
امل �ب �ت �ك��رة م �ث��ل �أن �ظ �م��ة الرتميز
يف حماية مدفوعاتهم الرقمية
ت�ساهم بتعزيز ثقتهم يف خيارات
ال��دف��ع غ�ير النقدية� .أم��ا الذين
ال ميتلكون م�ع��رف��ة ك��اف�ي��ة بهذه
التقنيات فما زالت لديهم �شكوك
ح��ول �أم ��ان امل��دف��وع��ات الرقمية.
وع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال ي�خ���ش��ى 47
ب��امل��ائ��ة م��ن امل���س�ت�ه�ل�ك�ين تعر�ض
البطاقات الالتالم�سية املفقودة
�أو امل �� �س��روق��ة ل���س��وء اال�ستخدام
نظراً لعدم معرفتهم ب�آلية عمل
هذه التقنية " 27باملائة".
وت�أتي هذه النتائج لت�ؤكد �أهمية
التوعية املتوا�صلة للم�ستهلكني
ح��ول مم��ار��س��ات ال��دف��ع الرقمية
الآم� �ن ��ة وب��ال �ت��ايل احل �ف��اظ على
ثقتهم.
وت� � �ت� � �ن � ��اول ال� � ��درا� � � �س� � ��ة جت� � ��ارب
امل�ستهلكني مع االحتيال �أي�ضاً فقد
ق��ال  39ب��امل��ائ��ة م��ن امل�ستهلكني
امل�شاركني �أنهم تعر�ضوا ملحاوالت
االح �ت �ي��ال ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت بينما
تعر�ض نحو الربع " 27باملائة"
للت�صيد االحتيايل و�أ�شارت ن�سبة
ت�ق��ل ع��ن اخل�م����س " 19باملائة"

�إىل التعر�ض مل�ح��اوالت االحتيال
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ب �ط��اق��ة االئتمانية
وقال  17باملائة منهم �إنهم تلقوا
�سلعاً مقلدة .ويف حاالت التعر�ض
لالحتيال ت�شمل �أه��م اخلطوات
التي يتخذها امل�ستهلكون� :إبالغ
ال�ب�ن��ك " 67باملائة" �أو خدمة
ال �ع �م�لاء " 58باملائة" وتغيري
ك �ل �م��ة امل � � � ��رور /رم � ��ز التعريف
ال�شخ�صي "72باملائة" .وت�أكيداً
على الثقة التي يوليها امل�ستهلكون
ل�سلطات �إنفاذ القانون املحلية قال
ن�صف امل�شاركني يف اال�ستطالع من
الإم� ��ارات �إن�ه��م �سيتوا�صلون مع
ال�سلطات املعنية يف حال التعر�ض
ملحاوالت االحتيال.
ويف هذا ال�سياق قال العميد جمال
�سامل اجلالف مدير الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية يف
��ش��رط��ة دب��ي �أن �شبكة الإنرتنت
�أ�صبحت وجهة مف�ضلة للمحتالني
والقرا�صنة الطامعني با�ستغالل
خماوف امل�ستهلكني وق ّلة خربتهم
ال��س�ي�م��ا �أن ال �ك �ث�يري��ن مي�ضون
�أوقاتاً �أطول على الإنرتنت ومنهم
م��ن ي�ستخدمه ل�ل�م��رة الأوىل..
م �� �ش�ي�را اىل �أن � ��ه ان� �ط�ل�اق� �اً من
�إميانهم الرا�سخ ب�أهمية التعاون
بني الهيئات احلكومية و�شركات
القطاع اخلا�ص واملجتمع املحلي
يف ت�ع��زي��ز وع ��ي ��س�ك��ان الإم � ��ارات
ف ��إن �شرطة دب��ي ت�ت�ع��اون جمدداً
مع �شركة " "Visaواقت�صادية
دب ��ي ��ض�م��ن م �ب ��ادرة "ابق �آمناً"
�سعياً لتعزيز جهودها الرامية �إىل
احل��د م��ن اجل��رائ��م الإلكرتونية

واالح � �ت � �ي� ��ال ع �ب�ر الإن �ت��رن � ��ت يف
ال��دول��ة وب��ال�ت��ايل �ضمان اقت�صاد
رقمي �آمن للجميع.
وق��ال �أحمد الزعابي مدير �إدارة
حماية امل�ستهلك يف اقت�صادية دبي
�إن الت�سوق يف دب��ي يقدم العديد
م ��ن ال �ف��ر���ص لإظ� �ه ��ار ابتكارات
م �ن��اف��ذ ال �ب �ي��ع ب��ال �ت �ج��زئ��ة حيث
يت�ضمن جمموعة كبرية ومتنوعة
من الرتكيبة ال�سكانية و�شركات
الأع �م��ال وت��رك��ز اق�ت���ص��ادي��ة دبي
ع �ل��ى ج �ع��ل ال �ت �� �س��وق يف املدينة
جت ��رب ��ة مم �ت �ع��ة وق � ��د ا�ستفادت
م��ن ك��ل فر�صة مب��ا يف ذل��ك زيادة
الت�سوق عرب الإن�ترن��ت يف �أعقاب
كوفيد -19لت�شجيع امل�ستهلكني
ع�ل��ى اال��س�ت�م�ت��اع مب��زاي��ا الت�سوق
غري النقدي والآمن..الفتاً اىل �أن
ال�شراكة مع" فيزا" مكنتهم من
تتبع �سلوك امل�ستهلك ..معرباً عن
�سعادته بر�ؤية الثقة يف املدفوعات
ال��رق�م�ي��ة ت �ت��زاي��د ب��اط��راد الأم ��ر
ال��ذي �سي�ؤدي ب��دوره �إىل ت�سريع
التحول الرقمي امل�ستمر يف دبي.
وق��ال نيل فرينانديز مدير �إدارة
املخاطر يف" فيزا" ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا� ..إن نتائج الدرا�سة
�أظهرت اعتماد امل�ستهلكني بالكامل
لأنظمة املدفوعات الرقمية خالل

ج��ائ �ح��ة كوفيد -19ل �ك��ن هذا
ال �ت �ح��ول ال ي�خ�ل��و م��ن املخاطر.
فقد ��س��ارع املحتالون �إىل اغتنام
ان� �ت� �ق ��ال امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين �إىل بيئة
ال�ت���س��وق ع�بر الإن�ت�رن ��ت للبحث
ع��ن ف��ر�� ٍ�ص ت�ت�ي��ح ل�ه��م ا�ستغالل
ه ��ذه ال �ت �غ�ي�رات يف ط ��رق الدفع
ل� �ق ��اء ال �� �س �ل��ع واخل � ��دم � ��ات ومن
هنا ت��أت��ي �أهمية موا�صلة توعية
امل���س�ت�ه�ل�ك�ين ب �� �س �ل��وك �ي��ات الدفع
الآمنة ويعود الف�ضل يف ت�أكيد 1
من كل  2من امل�ستهلكني الذين
�شملهم اال�ستطالع على التوا�صل
م��ع جهات �إن�ف��اذ القانون يف حال
التعر�ض لالحتيال �إىل اجلهود
احلثيثة التي تبذلها "اقت�صادية
دبي" و"�شرطة دبي" �شركا�ؤهم
يف الإم��ارات والتزامهم باحلفاظ
على �أم��ان امل�ستهلكني ومتكينهم
من ا�ستخدام املدفوعات الرقمية
واملن�صات الإلكرتونية بكل ثقة.
م� ��ن ج� �ه ��ة �أخ� � � ��رى ي �ت �ع�ي�ن على
"فيزا" كقطاع معني باملدفوعات
م��وا� �ص �ل��ة ات �خ��اذ اق �� �ص��ى درج ��ات
احليطة واحل ��ذر وه�ن��ا ي��أت��ي دور
ح�م�ل�ت�ه��ا امل�ت��وا��ص�ل��ة "ابق �آمناً"
ال �ت��ي ت� �ن ��درج يف �إط� � ��ار حر�صها
ال��دائ��م ع�ل��ى ال �ت �ع��اون م��ع جميع
الأط� � � ��راف امل �ع �ن �ي��ة يف منظومة

امل��دف��وع��ات ل�ت��وع�ي��ة امل�ستهلكني
بكيفية التحلي باليقظة واحلذر
ور�صد حاالت االحتيال املحتملة،
واخلطوات التي ينبغي اتخاذها يف
حال تعر�ضهم لهذه التهديدات.
وي�أتي الك�شف عن نتائج الدرا�سة
ت��زام�ن�اً م��ع �إط�ل�اق حملة "فيزا"
ال���س�ن��وي��ة ال���س��اد��س��ة "ابق �آمناً"
على مواقع التوا�صل االجتماعي
ع�ب�ر ف�ي���س�ب��وك وان �� �س �ت �غ��رام "@
VisaMiddleEast,
@DubaiPolice
@
 "DubaiDEDبالتعاون مع
"اقت�صادية دبي" و"�شرطة دبي".
وت� �ه ��دف احل �م �ل��ة �إىل االرت� �ق ��اء
مب�م��ار��س��ات امل��دف��وع��ات الرقمية
الآمنة وتذكري امل�ستهلكني بكيفية
حماية بياناتهم ال�شخ�صية حتى
�أث � �ن� ��اء ال �ت �م �ت��ع مب ��زاي ��ا ال ��راح ��ة
وال�سهولة التي توفرها من�صات
التجارة الإلكرتونية واملدفوعات
ال�ل�ات�ل�ام� ��� �س� �ي ��ة .وع � �ل ��اوة على
ذلك،تقدم ال�صفحة الإلكرتونية
حل �م �ل��ة "ابق �آمناً" يف دول� ��ة
الإم ��ارات جمموعة من الن�صائح
املفيدة مل�ساعدة امل�ستهلكني على
جتنب التعر�ض لالحتيال �إ�ضافة
�إىل معلومات ح��ول مزايا الأمان
التي توفرها املدفوعات الرقمية.
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بنك �صادرات �إيران
ﻓﺎﻟكون اﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2020

فروع الإمارات العربية املتحدة

��//ﻬر ﺸﻌﺎر ﻓﺎﻟكون اﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق
اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م//

اﻟم ًﻌد إﻟﻰ ﻤجﻠس إدارة ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران
ﺘﻘر�ر اﻟمدﻗق اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟمستﻘﻞ ُ

ﻗمنـ ــﺎ �مراﺠﻌـ ــﺔ ﻋمﻠ�ـ ــﺔ ﺘحدﻴـ ــد أﺼـ ــوﻝ اﻟض ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ .ﻟﻘـ ــد اﻋتمـ ــدﻨﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﺤسـ ــﺎ�ﺎت ﻤتخصصـ ــﻲ اﻟض ـ ـراﺌب اﻟخـ ــﺎرﺠ��ن
ﻹﺜ�ـ ــﺎت �ﺄﺼـ ــوﻝ اﻟض ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ .ﻗمنـ ــﺎ ﺒتﻘ�ـ ــ�م اﻷدﻟـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﻗـ ــدﻤﻬﺎ اﻟبنـ ــك ﻻﺴـ ــتخدام أﺼـ ــوﻝ اﻟض ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒـ ــﻞ

ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران

رﻀــ ـ ــﺎت اﻟرﺌ�س ـ ـ ــ�ﺔ اﻟمس ـ ـ ــتخدﻤﺔ ﻤ ـ ـ ــن ﻗب ـ ـ ــﻞ اﻹدارة �� ـ ـ ــﺄن اﻟتنم� ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ــدﺨﻞ ا ﻟمس ـ ـ ــتﻘبﻠﻲ اﻟخﺎﻀ ـ ـ ــﻊ ﻟﻠضـ ـ ـ ـر��ﺔ ﻟﻠبن ـ ـ ــك واﻻﻓت ا

ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ.

ﺘﻘر�ر ��صوص ﺘدﻗ�ق اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ
اﻟرأ�

ﻟﻘ ـ ــد ر�زﻨ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻓح ـ ــص اﻟبن ـ ــك ﻟﻠ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻟموﺠ ـ ــودات اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘم ـ ــت ﻤراﺠﻌتﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻨﻬﺎ� ـ ــﺔ ﻓتـ ـ ـرة

ﻟﻘ ــد ﻗمن ــﺎ ﺒت ــدﻗ�ق اﻟك� ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ــﺔ ﻟبنــــك ﺼــــﺎدرات إﻴــــران )ﻓــــروع اﻹﻤــــﺎرات اﻟﻌر��ــــﺔ اﻟمتحــــدة( )"اﻟبنــــك"( ،واﻟت ــﻲ ﺘت ــﺄﻟﻒ

اﻟتﻘر� ـ ــر .ﻴ ـ ــتم اﻹﺜ� ـ ــﺎت �ﺎﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟح ـ ــد اﻟ ـ ــذ� �حتم ـ ــﻞ ﻤﻌ ـ ــﻪ ﺘ ـ ــوﻓر ر� ـ ــﺢ ﺨﺎﻀ ـ ــﻊ

ﻤـ ـ ــن ﺒ�ـ ـ ــﺎن اﻟمر�ـ ـ ــز اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ �مـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ  ٣١د�سـ ـ ــمبر  ٢٠٢٠و��ــ ــﻒ اﻷر�ــ ــﺎح واﻟخسـ ـ ــﺎﺌر واﻹﻴ ـ ـ ـرادات اﻟ�ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨـ ـ ــر�
و��ـ ــﻒ اﻟتﻐ� ـ ـرات ﻓـ ــﻲ ﺤﻘـ ــوق اﻟمﻠك�ـ ــﺔ و اﻟتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك اﻟتـ ــﺎر�ﺦ وﻤـ ــوﺠز ﻟﻠخ�ـ ــ� اﻟمحﺎﺴـ ــب�ﺔ
واﻟمﻼﺤ� ـ ــﺎت اﻷﺨ ـ ــر� �خص ـ ــوص اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ واﻟس�ﺎﺴ ـ ــﺎت اﻟمحﺎﺴ ـ ــب�ﺔ اﻟﻬﺎﻤ ـ ــﺔ واﻟمﻼﺤ� ـ ــﺎت اﻟتﻔس ـ ــ�ر�ﺔ اﻷﺨ ـ ــر�
ﻟﻠك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ٩إﻟﻰ .٥٩
وﻓﻘـ ـ ـﺎً ﻟرأﻴن ـ ــﺎ  ،ﻓ ـ ــﺈن اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمرﻓﻘ ـ ــﺔ ﺘ�ﻬ ـ ــر �ص ـ ــورة ﻋﺎدﻟ ـ ــﺔ ،ﻤ ـ ــن ﺠم� ـ ــﻊ اﻟنـ ـ ـواﺤﻲ اﻻﺴﺎﺴ ـ ــ�ﺔ ،اﻟمر� ـ ــز اﻟم ـ ــﺎﻟﻲ
وﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر
ﻟﻠبنـ ــك �مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ،٢٠٢٠وأداءﻩ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ وﺘدﻓﻘﺎﺘـ ــﻪ اﻟنﻘد� ـ ــﺔ ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك اﻟتـ ــﺎر�ﺦ ً
اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ )اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ(.
أﺴﺎس اﻟرأ�
ﻗمن ـ ــﺎ �ـ ـ ـﺈﺠراء ﻋمﻠ� ـ ــﺎت اﻟت ـ ــدﻗ�ق �م ـ ــﺎ ﻴتواﻓ ـ ــق ﻤ ـ ــﻊ اﻟمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ اﻟمت�ﻌ ـ ــﺔ ﻟﻠت ـ ــدﻗ�ق )اﻟمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠت ـ ــدﻗ�ق( .ﻋﻠ ـ ــﻰ
وﻓﻘ ـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠت ـ ــدﻗ�ق )اﻟمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠت ـ ــدﻗ�ق ( .ﺘ ـ ــم وﺼ ـ ــﻒ ﻤس ـ ــؤوﻟ�ﺎﺘنﺎ
ﻤس ـ ــؤوﻟ�ﺎﺘنﺎ ،ﻟﻘ ـ ــد أﺠر�ن ـ ــﺎ ﺘ ـ ــد��ﻘنﺎ ً
�موﺠـ ــب ﻫـ ــذﻩ اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر �مز�ـ ــد ﻤـ ــن اﻟتﻔصـ ــ�ﻞ ﻓـ ــﻲ ﻗسـ ــم ﻤسـ ــؤوﻟ�ﺎت اﻟمـ ــدﻗق ﺤـ ــوﻝ ﺘـ ــدﻗ�ق اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘﻘر�رﻨـ ــﺎ.
وﻓﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠمت�ﻠ�ـ ـ ــﺎت اﻷﺨﻼ��ـ ـ ــﺔ ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ ﺒتـ ـ ــد��ﻘنﺎ ﻟﻠﻘ ـ ـ ـواﺌم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻹﻤـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ
ﻨحـ ـ ــن ﻤسـ ـ ــتﻘﻠون ﻋـ ـ ــن اﻟبنـ ـ ــك ً
وﻓﻘ ـ ــﺎ ﻟﻬ ـ ــذﻩ اﻟمت�ﻠ� ـ ــﺎت .و�ﺎﻟت ـ ــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨن ـ ــﺎ ﻨﻌتﻘ ـ ــد أن دﻟ� ـ ــﻞ اﻟت ـ ــدﻗ�ق
اﻟمتح ـ ــدة ،وﻗ ـ ــد أوﻓ�ن ـ ــﺎ �مس ـ ــؤوﻟ�ﺎﺘنﺎ اﻷﺨﻼ�� ـ ــﺔ اﻷﺨ ـ ــر� ً
اﻟذ� ﺤصﻠنﺎ ﻋﻠ�ﻪ �ﺎف وﻤنﺎﺴب ﻟتﻘد�م أﺴﺎس ﻟرأ� اﻟتدﻗ�ق اﻟخﺎص ﺒنﺎ.

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

اﻟتر��ز ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎﺌﻞ

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم وﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

رﺴـ ــﻼت اﻟموﺜﻘـ ــﺔ ﺒـ ــ�ن اﻟبنـ ــك وﻫ��ـ ــﺔ اﻟضــ ـراﺌب ﻓـ ــﻲ اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟمﻌن�ـ ــﺔ ��ـ ــﺄن اﻟمواﻓﻘـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺘﻘ�ـ ــ�م
ﻟﻘـ ــد اﻋتمـ ــدﻨﺎ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟم ا

وﻓﻘﺎ ﻟم ﺘم ﻤنﺎﻗ�تﻪ ﻓﻲ اﻟمﻼﺤ�ﺔ � ٣٠خصوص اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.
ً .١

ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﻨؤ�د أﻨنﺎ ﻤسؤوﻟون ﻋنﻬﺎ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺨت�ﺎر اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴب�ﺔ و�ﺼدار اﻷﺤ�ﺎم

أ .اﻷﻨ�طﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ

اﻟتﻲ ﺘستند إﻟ�ﻬﺎ� .مﺎ ﻨؤ�د أﻨنﺎ وﻓرﻨﺎ ﺠم�ﻊ اﻟسجﻼت اﻟمحﺎﺴب�ﺔ ذات اﻟصﻠﺔ واﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟتجم�ﻌﻬﺎ.

��//ﻬر ﺘو��ﻊ ��ط اﻟ�د//

��//ﻬر ﺨتم ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران//

أﺼوﻝ اﻟضراﺌب اﻟمؤﺠﻠﺔ �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠

اﻟس�د /ﺴﻌ�د ﻤ�رزاﺌ�ﺎن ﺘﻔتﻰ

اﻟس�د  /ﺴ�د ﻨﻘﻲ ��ﺎس ﺠﻔر�

ﻟﻘــ ــد اﻋتمـ ـ ــدﻨﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟرﺴــ ــﺎﻟﺔ )اﻟمرﺠــ ــﻊ رﻗـ ـ ــم (١٣٧١٢٣٦/٩٩ :اﻟـ ـ ـواردة ﻤـ ـ ــن اﻟمﻘـ ـ ــر اﻟرﺌ�ســ ــﻲ ﻟﻠبنـ ـ ــك )�ﻬ ـ ـ ـران ،إﻴ ـ ـ ـران( ،

اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ

اﻟمدﻴر اﻟمﺎﻟﻲ

�ﻌـ ــض اﻟك�ﺎﻨـ ــﺎت واﻷﻓ ـ ـراد اﻹﻴ ـ ـراﻨ��ن� ،مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك ﺒنـ ــك ﺼـ ــﺎدرات إﻴ ـ ـران ،ﺘـ ــر� إدارة اﻟبنـ ــك أن ﻫـ ــذﻩ اﻟﻘ�ـ ــود ﻟـ ــم ��ـ ــن ﻟﻬـ ــﺎ
ﺘﺄﺜ� اًر �ب� اًر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻻﺴتمرار �من�ﺄة ﻤستمرة وﻨﺎﺠحﺔ ،و
 ﻓـ ـ ــﻲ اﻟسـ ـ ــنوات اﻟﻘﻠ�ﻠـ ـ ــﺔ اﻟمﺎﻀـ ـ ــ�ﺔ ،ﻗـ ـ ــﺎم ﻋـ ـ ــدد ﻤـ ـ ــن اﻟـ ـ ــدوﻝ �مـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ذﻟـ ـ ــك اﻟوﻻ�ـ ـ ــﺎت اﻟمتحـ ـ ــدة واﻟممﻠكـ ـ ــﺔ اﻟمتحـ ـ ــدة ودوﻝأورو�� ـ ـ ــﺔ أﺨ ـ ـ ــر� �ﻔ ـ ـ ــرض  /ﺘ� ـ ـ ــدﻴد ﻋﻘو� ـ ـ ــﺎت ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟبن ـ ـ ــوك اﻹﻴراﻨ� ـ ـ ــﺔ .واﻷﻫـ ـ ــم ﻤ ـ ـ ــن ذﻟ ـ ـ ــك ،أن ﻗــ ـ ـرار ﻤجﻠ ـ ـ ــس اﻻﺘح ـ ـ ــﺎد
اﻷورو�ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ــم  ٢٠١٢/١٥٢/CFSPاﻟصـ ـ ــﺎدر ﻓـ ـ ــﻲ  ١٥ﻤـ ـ ــﺎرس  ٢٠١٢ﻴـ ـ ــنص ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺤ�ـ ـ ــر ﺘور�ـ ـ ــد ﺨـ ـ ــدﻤﺎت اﻟرﺴـ ـ ــﺎﺌﻞ
اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتخصصـ ـ ــﺔ اﻟمسـ ـ ــتخدﻤﺔ ﻟت�ـ ـ ــﺎدﻝ اﻟب�ﺎﻨـ ـ ــﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ،ﻟـ ـ ــ�ﻌض اﻟبنـ ـ ــوك اﻹﻴراﻨ�ـ ـ ــﺔ .وﻨت�جـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــذﻟك ،ﻗﺎﻤـ ـ ــت ﺠم��ـ ـ ــﺔ
اﻻﺘص ـ ــﺎﻻت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟم� ـ ــﺔ ﺒ ـ ــ�ن اﻟبن ـ ــوك )"ﺴ ـ ــو�ﻔت"( �ﻔص ـ ــﻞ �ﻌ ـ ــض اﻟبن ـ ــوك اﻹﻴراﻨ� ـ ــﺔ �م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك ﺒن ـ ــك ﺼ ـ ــﺎد ارت

اﻟخﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠضـ ـ ـر��ﺔ� .س ـ ــتخدم اﻟبن ـ ــك اﻟﻔ ـ ــروق اﻟمؤﻗت ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠ ـ ــﺔ ﻟﻠخص ـ ــم و�خﻠ ـ ــص إﻟ ـ ــﻰ اﻟح ـ ــد اﻷدﻨ ـ ــﻰ ﻤ ـ ــن ﻋ ـ ــدم اﻟ�ﻘ ـ ــ�ن

ﻓﺎﻟكون إﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
��//ﻬر
ﺨتم إﻴران
ﺼﺎدرات
ﺒنك

ـﺎء ﻋﻠ� ـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ﱠـدم اﻟمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ ﻟﻠبن ـ ــك ﺘﺄﻛ� ـ ــدات ﻤﻌﻘوﻟ ـ ــﺔ �� ـ ــﺄن
�� ـ ــﺄن أر� ـ ــﺎح اﻟبن ـ ــك اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟخﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠضـ ـ ـر��ﺔ .و�ن ـ ـ ً
اﺴـ ــترداد أﺼـ ــوﻝ اﻟضــ ـراﺌب اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟمسـ ــتﻘبﻞ اﻟﻘر�ـ ــب وﻓًﻘـ ــﺎ ﻟم��ـ ــﺎر اﻟمحﺎﺴـ ــ�ﺔ اﻟـ ــدوﻟﻲ رﻗـ ــم  ١٢اﻟخـ ــﺎص �ضــ ـراﺌب

اﻟمتحدة//
١٢٨٢٨٥
ص.ب:
اﻟمتحدة،
اﻟﻌر��ﺔ
اﻹﻤﺎرات
ﻓروع

اﻟدﺨﻞ.

اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ٣١ :د�سمبر ٢٠٢٠

 .٥اﻟتﻌرض اﻟكب�ر ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟ�ﺎرج واﻟبنوك اﻷﺨر� ﺨﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم
ﻤﻼﺤ�ﺎت

ﺘج ـ ــﺎوز اﻟبن ـ ــك ﺤ ـ ــدود اﻟتﻌ ـ ــرض ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو اﻟمنص ـ ــوص ﻋﻠ� ـ ــﻪ �موﺠ ـ ــب اﻟتﻌم ـ ــ�م رﻗ ـ ــم  ٢٠١٣/٣٢ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ١١ﻨ ـ ــوﻓمبر

اﻋت�ﺎر ﻤن  ١٧ﻤﺎرس .٢٠١٢
ًا
إﻴران ﻤن ﺸ��تﻬﺎ اﻟدوﻟ�ﺔ

اﻟم�ـ ــﺎر إﻟ�ﻬـ ــﺎ أﻋـ ــﻼﻩ ﻟﻔت ـ ـرة �و�ﻠـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻟوﻗـ ــت وﻟكوﻨـ ــﻪ ﻴتﻌﺎﻤـ ــﻞ ��ـ ــ�ﻞ أﺴﺎﺴـ ــﻲ ﻤـ ــﻊ اﻟبنـ ــوك اﻹﻴراﻨ�ـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﻟـ ــدﻴﻬﺎ ﺘرﺘ��ـ ــﺎت

اﺘص ـ ــﺎﻝ داﺨﻠ� ـ ــﺔ ﺨﺎﺼ ـ ــﺔ ﺒﻬ ـ ــﺎ ،ﻟ ـ ــذا ﻓ ـ ــﺈن اﻷﻨ� ـ ــ�ﺔ اﻟتجﺎر� ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك ﻟ ـ ــم ﺘت ـ ــﺄﺜر �� ـ ــ�ﻞ �ب� ـ ــر �س ـ ــبب ﻋ ـ ــدم اﻟﻘ ـ ــدرة ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﺴ ـ ــتخدام اﻟس ـ ــو�ﻔت  .و ﻋ ـ ــﻼوة ﻋﻠ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــك ،واﺴ ـ ــتجﺎ�ﺔ ﻟ ـ ــذﻟك ،اﺘخ ـ ــذ اﻟبن ـ ــك ﺘ ـ ــداﺒ�ر ﻟض ـ ــمﺎن اﻟتحو� ـ ــﻞ اﻟمس ـ ــتمر واﻟموﺜ ـ ــق
واﻟمصدق ﻟﻠرﺴﺎﺌﻞ واﺴتمرار اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ �مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘحو�ﻞ اﻷﻤواﻝ.
وﻻ ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟحس�ﺎن اﻟتﺄﺜ�رات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟمحتمﻠﺔ ﻟﻠﻘ�ود اﻟحﺎﻟ�ﺔ وأ�ﺔ ﻗ�ود أﺨر� ﻗد �ﻔرﻀﻬﺎ ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟتﺎ�ﻊ
ﻟﻸﻤم اﻟمتحدة وﻤ�تب ﻤرا��ﺔ اﻷﺼوﻝ اﻷﺠنب�ﺔ اﻟتﺎ�ﻊ ﻟو ازرة ﺨزاﻨﺔ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة واﻟﻘ�ود اﻟتﻲ ﻗد ﻴتم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﺒﻠدان أﺨر�.
 .٢و�حسب ﻤﺎ ﺘمت ﻤنﺎﻗ�تﻪ ﻓﻲ اﻟمﻼﺤ�ﺔ  ٣١ﻋﻠﻰ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ:
 ﻟمواﺠﻬـ ــﺔ أزﻤـ ــﺔ �وﻓ�ـ ــد –  ،١٩ﻴواﺼـ ــﻞ اﻟبنـ ــك ﻤرا��ـ ــﺔ ﺠم�ـ ــﻊ ﻤت�ﻠ�ـ ــﺎت اﻟسـ ــ�وﻟﺔ واﻟتمو�ـ ــﻞ واﻻﺴـ ــتجﺎ�ﺔ ﻟﻬـ ــﺎ ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼﻝاﺨت� ـ ــﺎرات �ـ ـ ـوار� اﻟس ـ ــ�وﻟﺔ واﺨت� ـ ــﺎرات اﻟض ـ ــﻐ� اﻟت ـ ــﻲ ﺘﻌ� ـ ــس اﻟس ـ ــ�نﺎر�وﻫﺎت اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟحﺎﻟ� ـ ــﺔ .ﻴواﺼ ـ ــﻞ اﻟبن ـ ــك إﻋ ـ ــﺎدة
ﺘﻘ�ـ ـ ــ�م ﻗـ ـ ــوة اﻟسـ ـ ــ�وﻟﺔ واﻟتمو�ـ ـ ــﻞ واﻟمر�ـ ـ ــز اﻟ أرﺴـ ـ ــمﺎﻟﻲ ﻟـ ـ ــﻪ ﻻﺴـ ـ ــت�ﻌﺎب اﻟتـ ـ ــﺄﺜ�ر اﻟمحتمـ ـ ــﻞ ﻟﻼﻀـ ـ ــ�راب اﻟحـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻔت ـ ـ ـرة
ـﺎء ﻋﻠ� ــﻪ ﺘ ــم
اﻟمﻘبﻠ ــﺔ� .م ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺘ ــﺎر�ﺦ �� ــﻒ اﻟمر� ــز اﻟم ــﺎﻟﻲ ،ﻓ ــﺈن إدارة اﻟبن ــك ﻋﻠ ــﻰ ﺜﻘ ــﺔ ﻤ ــن ﻤواﻛ� ــﺔ ﻋمﻠ� ــﺎت اﻟبن ــك ،و�ن ـ ً
إﻋداد ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤبدأ اﻻﺴتم ارر�ﺔ.
ـت�ﺎ��ﺎ ﻤ ـ ـ ــن أﺠ ـ ـ ــﻞ ﻀ ـ ـ ــمﺎن ﺘ ـ ـ ــدﻓق اﻻﺌتم ـ ـ ــﺎن إﻟ ـ ـ ــﻰ
ﻨﻬج ـ ـ ــﺎ اﺴ ـ ـ ـ ً
 -اﻋتم ـ ـ ــد ﻤص ـ ـ ــرف اﻹﻤ ـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ـ ــدة اﻟمر� ـ ـ ــز� ً

اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد ،وﺨﺎﺼـ ـ ــﺔ اﻟﻘ�ﺎﻋـ ـ ــﺎت اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــﺄﺜرت ��ـ ـ ــدة �ﺄزﻤـ ـ ــﺔ �وﻓ�ـ ـ ــد  .١٩-أﻋﻠـ ـ ــن ﻤصـ ـ ــرف اﻹﻤـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ اﻟمتحـ ـ ــدة

اﻟمر� ـ ــز� ﻋ ـ ــن ﺨ� ـ ــﺔ ﺸ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠ ـ ــدﻋم اﻻﻗتص ـ ــﺎد� اﻟمس ـ ــتﻬدف )"ﺨ� ـ ــﺔ ﺸ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠ ـ ــدﻋم اﻻﻗتص ـ ــﺎد� اﻟمس ـ ــتﻬدف "( ﻓ ـ ــﻲ ١٥
ﻤـ ــﺎرس  ،٢٠٢٠ﻤمـ ــﺎ �سـ ــمﺢ ﻟﻠبنـ ــوك اﻹﻤﺎراﺘ�ـ ــﺔ �ﺎﻟوﺼـ ــوﻝ إﻟـ ــﻰ ﺘمو�ـ ــﻞ ﺒـ ــدون ﺘكﻠﻔـ ــﺔ و�ﺼـ ــدار اﻟﻔواﺌـ ــد ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼﻝ ﺘﺄﺠ�ـ ــﻞ
اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟرﺌ�سـ ــ�ﺔ و  /أو ﺘﺄﺠ�ـ ــﻞ اﻟﻔﺎﺌـ ــدة ﻟﻌمﻼﺌﻬـ ــﺎ� .مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ ��ـ ــﻒ اﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ،ﻟـ ــم �سـ ــتخدم اﻟبنـ ــك ﺘسـ ــﻬ�ﻼت

ﺘﻌرﻀ ـ ــﺎ
ـر ﻷن اﻟبن ـ ــك ﻴتحم ـ ــﻞ
ﻗمنـ ــﺎ �مراﺠﻌ ـ ــﺔ ﺴ�ﺎﺴ ـ ــﺔ اﻻﺌتم ـ ــﺎن �ﻐ ـ ــرض ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟمخ ـ ــﺎ�ر واﻟتﻌرﻀ ـ ــﺎت اﻟنﺎﺘج ـ ــﺔ ﻋنﻬ ـ ــﺎ .ﻨ� ـ ـ ًا
ً

ﺘﻔﻌـ ــﺎ ��ـ ــ�ﻞ ﻤﻠحـ ــو� ﻤﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻷرﺼـ ــدة اﻟمدﻴنـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻟمﻘـ ــر اﻟرﺌ�سـ ــﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟخـ ــﺎرج واﻟبنـ ــوك اﻷﺨـ ــر� ،ﻓﻘـ ــد ﻗمنـ ــﺎ
ﻤر ً

و�ن�ب ـ ــق ﻫ ـ ــذا ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻨك� ـ ــﺎف اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ ﻟﻔ ـ ــروع اﻟبن ـ ــوك اﻷﺠنب� ـ ــﺔ واﻟﻔ ـ ــروع اﻷﺨ ـ ــر� ﻓ ـ ــﻲ اﻟخ ـ ــﺎرج .ر� ـ ــز اﻟت ـ ــدﻗ�ق
ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻷﻤـ ــر ،ﺤ�ـ ــث ﺘجـ ــﺎوز ﺘﻌـ ــرض اﻟبنـ ــك ﻓـ ــﻲ اﻟمﻘـ ــر اﻟرﺌ�سـ ــﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟخـ ــﺎرج و�نـ ــوك إﻴراﻨ�ـ ــﺔ أﺨـ ــر� ﺨـ ــﺎرج
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة اﻟحد اﻟمﻌروض واﻟ�ﺎﻟﻎ  ٪٣٠ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟبنك �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠

ﺘمو�ﻞ ﺼﻔر�ﺔ ﻓﻲ إ�ﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟدﻋم اﻻﻗتصﺎد� اﻟمستﻬدف.

إﻴرادات اﻟﻔواﺌد

إﻟﻰ

إﻟﻰ

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

 ٠٠٠درﻫم

 ٠٠٠درﻫم

١٥

٧٤,٩١٦

٦٢,٥٩٨

١٦

)(١٤٠,٤٩٣

)(١٤٨,٥٢٤

)(٦٥,٥٧٧

)(٨٥,٩٢٦

ﻤصروﻓﺎت اﻟﻔواﺌد
ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻔواﺌد )اﻟمصروﻓﺎت(  /اﻹﻴراد

اﻟمت�ﻠ� ـ ــﺎت ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو اﻟمنص ـ ــوص ﻋﻠ� ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟتﻌم ـ ــ�م اﻟص ـ ــﺎدر ﻋ ـ ــن ﻤص ـ ــرف اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر� ـ ــز�.
ﻟﻠس ـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ،٢٠٢٠ﺒﻠﻐ ـ ــت ﻨس ـ ــ�ﺔ ﺘﻌ ـ ــرض اﻟبن ـ ــك ﻟﻠمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ وﻓروﻋ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟخ ـ ــﺎرج %١٢٤
ﻤـ ــن ﻗﺎﻋـ ــدة رأس ﻤﺎﻟـ ــﻪ .ﻗمنـ ــﺎ �ﺈﻟﻘـ ــﺎء ﻨ� ـ ـرة ﻋﺎﻤـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺨ�ـ ــﺔ اﻟﻌمـ ــﻞ اﻟتـ ــﻲ ﻗـ ــدﻤﻬﺎ اﻟبنـ ــك ﻟتﻘﻠ�ـ ــﻞ ﺤـ ــدود اﻟتﻌـ ــرض اﻟكب� ـ ـرة
اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘ�ـ ـ ــمﻞ ز�ـ ـ ــﺎدة اﻹﻴـ ـ ــداﻋﺎت ﻟـ ـ ــد� ﺒنـ ـ ــوك أﺠنب�ـ ـ ــﺔ ﺠدﻴـ ـ ــدة وذﻟـ ـ ــك ﻟتﻘﻠ�ـ ـ ــﻞ اﻟتﻌرﻀـ ـ ــﺎت اﻟكب� ـ ـ ـرة ﻟﻠبنـ ـ ــوك اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﺨـ ـ ــﺎرج
اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة ﻓـ ــﻲ اﻟسـ ــنﺔ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتﺎﻟ�ـ ــﺔ .ﺨـ ــﻼﻝ اﻟﻌـ ــﺎم ،ﺘجـ ــﺎوز ﺘﻌـ ــرض اﻟبنـ ــوك ﻟسـ ــتﺔ ﺒنـ ــوك أﺠنب�ـ ــﺔ %٣٠
ﻤــ ــن ﻗﺎﻋ ـ ــدة رأس ﻤﺎﻟﻬـ ـ ــﺎ .وﻤــ ــﻊ ذﻟـ ـ ــك ،ﻋنــ ــد ﺘنﻔ�ــ ــذ اﻟخ�ـ ـ ــﺔ اﻟمــ ــذ�ورة أﻋـ ـ ــﻼﻩ ،ﺘج ـ ــﺎوز اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟحـ ـ ــد اﻟمنص ـ ــوص ﻋﻠ�ـ ـ ــﻪ
ﻟمصـ ـ ــرﻓ�ن أﺠنب�ـ ـ ــ�ن ﻓﻘـ ـ ــ� �مـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ  ٣١د�سـ ـ ــمبر  .٢٠٢٠اﻋتمـ ـ ــدﻨﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟخ� ـ ـ ــﺎب ،CBUAE/BSD/٢٠٢٠/٤٧٦٩
اﻟتﻌرض اﻟكب�رة اﻟنﺎﺸ�ﺔ ﻋن اﻨخﻔﺎض رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ �ﻌد  ١أﻛتو�ر  ٢٠١٨ﻟخصم .١:١

�� ٢٠١٣ـ ـ ــﺄن اﻟﻠــ ـ ـواﺌﺢ اﻟخﺎﺼـ ـ ــﺔ �ﺈﻋـ ـ ــﺎدة ﻤرا��ـ ـ ــﺔ ﺤـ ـ ــدود اﻟتﻌـ ـ ــرض اﻟكب�ـ ـ ــر وﺘﻌد�ﻼﺘـ ـ ــﻪ وﺠـ ـ ــدوﻝ اﻟحـ ـ ــد اﻷﻗصـ ـ ــﻰ ﻟحـ ـ ــدود
اﻟتﻌـ ـ ــرض اﻟكب� ـ ـ ـرة اﻟصـ ـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــن ﻤصـ ـ ــرف اﻹﻤـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ اﻟمتحـ ـ ــدة اﻟمر�ـ ـ ــز� .وﻓًﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠمـ ـ ــﺎدة ) (٢ﻤـ ـ ــن اﻟتﻌمـ ـ ــ�م رﻗـ ـ ــم
 ٢٠١٣/٣٢ﺒتـ ـ ــﺎر�ﺦ  ١١ﻨـ ـ ــوﻓمبر  ،٢٠١٣ﻻ �جـ ـ ــوز ﻟمﻘتـ ـ ــرض واﺤـ ـ ــد أو ﻤجموﻋـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ــن اﻟمﻘترﻀـ ـ ــ�ن اﻟم ـ ـ ـرﺘ���ن ﺒتجـ ـ ــﺎوز

اﻟتر�ـ ـ ـزات اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــوق اﻟح ـ ــدود اﻟص ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ــن ﻤص ـ ــرف اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر� ـ ــز� ،ﺘ ـ ــم ﻤ ـ ــنﺢ اﻟبن ـ ــوك ﻓتـ ـ ـرة

وﻓﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــذﻟك ،ﻴ ـ ــؤد� ﻋ ـ ــدم اﻻﻤتث ـ ــﺎﻝ
ﺴ ـ ــمﺎح ﻤ ـ ــدﺘﻬﺎ  ٥ﺴ ـ ــنوات ﻟﻼﻟتـ ـ ـزام ﺒﻠ ـ ــواﺌﺢ اﻟتﻌم ـ ــ�م اﻟم ـ ــذ�ور أﻋ ـ ــﻼﻩ رﻗ ـ ــم ً .٢٠١٣/٣٢
ﻟّﻠ ـ ـ ـواﺌﺢ إﻟـ ـ ــﻰ ﻓـ ـ ــرض  ١درﻫـ ـ ــم � ـ ـ ـرأس ﻤـ ـ ــﺎﻝ )رﺴـ ـ ــم إﻀـ ـ ــﺎﻓﻲ ﻟ ـ ـ ـرأس اﻟمـ ـ ــﺎﻝ( ﻟكـ ـ ــﻞ درﻫـ ـ ــم ﻴتجـ ـ ــﺎوز ﺤـ ـ ــد اﻟتﻌـ ـ ــرض اﻟكب�ـ ـ ــر
اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟﻠواﺌﺢ.
ـر ﻷن اﻟبن ـ ــك ﻴتحم ـ ــﻞ
ﻗمن ـ ــﺎ �ﺈﻋ ـ ــﺎدة ﺘﻌ ـ ــدﻴﻞ اﻟس�ﺎﺴ ـ ــﺔ اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ �ﻐ ـ ــرض ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟمخ ـ ــﺎ�ر واﻟتﻌرﻀ ـ ــﺎت اﻟنﺎﺸ ـ ــ�ﺔ ﻋنﻬ ـ ــﺎ .ﻨ� ـ ـ ًا

ﻤخ ـ ــﺎ�ر ﻋﺎﻟ� ـ ــﺔ �� ـ ــ�ﻞ ﻤﻠح ـ ــو� ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ اﻷرﺼ ـ ــدة اﻟمدﻴن ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﻤجموﻋ ـ ــﺔ ﻤح ـ ــددة ﻤ ـ ــن اﻟمﻘترﻀ ـ ــ�ن ،ﻗمن ـ ــﺎ ﺒتﻘ� ـ ــ�م اﻟت ـ ــداﺒ�ر

 .٣ﻨﻠﻔـ ــت اﻻﻨت�ـ ــﺎﻩ إﻟـ ــﻰ اﻟمﻼﺤ�ـ ــﺔ  ،١٨ﺤ�ـ ــث ﻗـ ــﺎم أﺤـ ــد ﻤـ ــو�ﻔﻲ اﻟبنـ ــك �ـ ــﺎﺨتﻼس أﻤ ـ ـواﻝ ﻤـ ــن ﺤسـ ــﺎ�ﺎت اﻟﻌمـ ــﻼء اﻟخﺎﻤﻠـ ــﺔ
ﻗ ــﺎم اﻟبن ــك ﺒرﻓ ــﻊ دﻋ ــو� ﻗض ــﺎﺌ�ﺔ ﻀ ــد اﻟمو� ــﻒ .وﺘ ــم ﺸ ــ�ب اﻟمبﻠ ــﻎ اﻹﺠم ــﺎﻟﻲ اﻟ ــذ� اﺨتﻠس ــﻪ

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

رت اﻟﻌر�� ـ ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ـ ــدة
ﻟﻘ ـ ـ ــد اﻋتم ـ ـ ــدﻨﺎ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟخ�ــ ـ ــﺎب  CBUAE/BSD/٢٠٢٠/٤٧٦٩اﻟص ـ ـ ــﺎدر ﻋ ـ ـ ــن ﻤصــ ـ ــرف اﻹﻤــ ـ ــﺎ ا
اﻟمر� ـ ــز� ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ٢٧أﻛت ـ ــو�ر ٢٠٢٠ﺤ� ـ ــث ﻻ ﺘخض ـ ــﻊ ﻤخﺎﻟﻔ ـ ــﺎت اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟكب�ـ ـ ـرة اﻟنﺎﺸــ ــ�ﺔ ﻋ ـ ــن اﻨخﻔ ـ ــﺎض رأس اﻟمــ ــﺎﻝ

) ١٠د(،

٤٩,٨٣٦

)(٢٧٥,٦٠٢

ﻤسﺄﻟﺔ أﺨر�
ﺘ ـ ــم ﺘ ـ ــدﻗ�ق اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك �م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ٢٠١٩ﺒواﺴ ـ ــ�ﺔ ﻤ ـ ــدﻗق ﺤس ـ ــﺎ�ﺎت آﺨ ـ ــر ،ﺤ� ـ ــث أﻋ ـ ــرب ﻓ ـ ــﻲ
ﺘﻘر�رﻩ اﻟمؤرخ ﻓﻲ  ٣١ﻤﺎﻴو  ٢٠٢٠ﻋن رأ� ﻏ�ر ﻤتحﻔ� ��ﺄن ﺘﻠك اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

وﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻹﻋـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ
ﺘتحمـ ــﻞ إدارة اﻟبن ـ ــك ﻤسـ ــؤوﻟ�ﺔ اﻹﻋ ـ ــداد واﻟﻌ ـ ــرض اﻟﻌـ ــﺎدﻝ ﻟﻠﻘـ ـ ـواﺌم اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ً

ﻤسﺎﺌﻞ اﻟتدﻗ�ق اﻟرﺌ�س�ﺔ
وﻓﻘـ ـ ــﺎ ﻟتﻘـ ـ ــدﻴرﻨﺎ اﻟمﻬنـ ـ ــﻲ� ،ﺎﻨـ ـ ــت
إن ﻤسـ ـ ــﺎﺌﻞ اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق اﻟرﺌ�سـ ـ ــ�ﺔ )ﻤسـ ـ ــﺎﺌﻞ اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق اﻟرﺌ�سـ ـ ــ�ﺔ( ﻫـ ـ ــﻲ ﺘﻠـ ـ ــك اﻟمسـ ـ ــﺎﺌﻞ اﻟتـ ـ ــﻲً ،
اﻷﻛثـ ــر أﻫم�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــد��ﻘنﺎ ﻟﻠﻘ ـ ـواﺌم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ  ٣١د�سـ ــمبر  .٢٠٢٠وﻗـ ــد ﺘـ ــم ﺘنـ ــﺎوﻝ ﻫـ ــذﻩ اﻟمسـ ــﺎﺌﻞ ﻓـ ــﻲ
ﺴ�ﺎق ﺘد��ﻘنﺎ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ وﻓﻲ ﺘكو�ن رأﻴنﺎ ��ﺄﻨﻬﺎ.

واﻟﻘ ـ ـ ــﺎﻨون اﻻﺘح ـ ـ ــﺎد� ﻟدوﻟ ـ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ـ ــدة رﻗ ـ ـ ــم  ١٤ﻟس ـ ـ ــنﺔ  ٢٠١٨واﻟﻘ ـ ـ ــﺎﻨون اﻻﺘح ـ ـ ــﺎد� ﻟدوﻟ ـ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ـ ــﺎرات

رﻫ ـ ــﺎ اﻹدارة ﻀ ـ ــرور�ﺔ ﻟﻠتم� ـ ــ�ن ﻤ ـ ــن إﻋ ـ ــداد
اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة رﻗ ـ ــم  ٢ﻟس ـ ــنﺔ  ٢٠١٥وﺘج ـ ــﺎﻩ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟرﻗﺎ� ـ ــﺔ اﻟداﺨﻠ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ا
اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟخﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻷﺨ�ﺎء اﻟجوﻫر�ﺔ ،ﺴواء �ﺎﻨت ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن اﻻﺤت�ﺎﻝ أو اﻟخ�ﺄ.
ﻋن ـ ــد إﻋ ـ ــداد اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ،ﺘتحم ـ ــﻞ اﻹدارة اﻟمس ـ ــؤوﻟ�ﺔ ﻋ ـ ــن ﺘﻘ� ـ ــ�م ﻗ ـ ــدرة اﻟبن ـ ــك ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﺴ ـ ــتمرار �من� ـ ــﺄة ﻤس ـ ــتمرة أو
رر�ﺔ اﻟمحﺎﺴـ ـ ــبﻲ ﻤـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــم
رر�ﺔ واﺴـ ـ ــتخدام أﺴـ ـ ــﺎس اﻻﺴـ ـ ــتم ا
اﻹﻓصـ ـ ــﺎح ،ﺤسـ ـ ــب اﻟضـ ـ ــرورة ،ﻋـ ـ ــن اﻷﻤـ ـ ــور اﻟمتﻌﻠﻘـ ـ ــﺔ �ﺎﻻﺴـ ـ ــتم ا
ﺘﻌتزم اﻹدارة ﺘص��ﺔ اﻟبنك أو إ�ﻘﺎف اﻟﻌمﻠ�ﺎت أو ﻟ�س ﻟد�ﻪ ﺒدﻴﻞ واﻗﻌﻲ ﺴو� اﻟ��ﺎم ﺒذﻟك.

ﻛ�� ﻋﺎﻟجت ﻋمﻠ�ﺔ اﻟتدﻗ�ق اﻟمسﺎﺌﻞ اﻟرﺌ�س�ﺔ

 .١ﺘﻘر�ر ﻋدم اﻟ�ﻘ�ن ��صوص اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟسﻠﻒ ﻟﻠﻌمﻼء

ﻴتحمﻞ أوﻟ�ك اﻟمسؤوﻟ�ن ﻋن اﻹدارة ﻤسؤوﻟ�ﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻋمﻠ�ﺔ إﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠبنك.
ﻤس�وﻟ�ﺎت اﻟمدﻗق اﻟمﺎﻟﻲ ﺘجﺎﻩ ﺘدﻗ�ق اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﻴت�ﻠ ـ ــب ﺘﻘ� ـ ــ�م ﺘحدﻴ ـ ــد اﻟبن ـ ــك ﻟمخصص ـ ــﺎت اﻨخﻔ ـ ــﺎض ��م ـ ــﺔ اﻟﻘ ـ ــروض واﻟس ـ ــﻠﻒ اﻟمﻘدﻤ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌم ـ ــﻼء ،أن ﺘﻘ ـ ــوم إدارة اﻟبن ـ ــك
ﺒوﻀـ ـ ــﻊ اﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺘصـ ـ ــن�� اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ و��ـ ـ ــﺎس اﻟخسـ ـ ــﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ .ر�ـ ـ ــز اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــذﻩ
اﻟمس ـ ــﺄﻟﺔ �س ـ ــبب اﻷﻫم� ـ ــﺔ اﻟنس ـ ــب�ﺔ ﻟﻠﻘ ـ ــروض واﻟس ـ ــﻠﻒ ﻟﻠﻌم ـ ــﻼء )ﺘمث ـ ــﻞ  ٪٣٩ﻤ ـ ــن إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ اﻷﺼ ـ ــوﻝ( وﺘﻌﻘ� ـ ــد اﻓت ارﻀ ـ ــﺎت
اﻷﺤ�ـ ــﺎم واﻟتﻘـ ــدﻴرات اﻟمسـ ــتخدﻤﺔ ﻓـ ــﻲ ��ـ ــﺎس ﻨمـ ــﺎذج اﻟخسـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ .ﻴـ ــتم ﺘنﻔ�ـ ــذ ��ـ ــﺎس اﻟخسـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ

اﻟضراﺌب ﻟﻠسنﺔ

٢٠

٨٤,٥٠٩

٣٤٢,٤٤١

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻟر�ﺢ )اﻟ�سﺎرة( �ﻌد اﻟضر��ﺔ ﻟﻠسنﺔ

)أ(

٩,١٩٧

)(٩٤,٧٧٧

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٣ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

(٢٠٢٢

اﻟبنود اﻟتﻲ ﻟن ﻴتم إﻋﺎدة ﺘصن�ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ��ﻒ اﻟر�ﺢ أو

٠

٠

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

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

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

٠

٠

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

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

٩,١٩٧

)(٩٤,٧٧٧

اﻟخسﺎرة
اﻟر�ﺢ ) /اﻟ�سﺎرة( �ﻌد اﻟضر��ﺔ اﻟمنسو�ﺔ إﻟﻰ:

٩,١٩٧

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

اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن و��ـ ـ ــﺎس اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ـ ـﺔ .وﻫـ ـ ــذا ﻴت�ﻠـ ـ ــب ﻤـ ـ ــن إدارة اﻟبنـ ـ ــك اﻟحصـ ـ ــوﻝ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺠم�ـ ـ ــﻊ اﻟمﻌﻠوﻤـ ـ ــﺎت
أو أﺜن ــﺎء ﺘﻘ� ــ�م ﻤﻌ ــﺎﻴ�ر اﻨخﻔ ــﺎض ��م ــﺔ

ـددا ﻤـ ـ ــن اﻻﻓت ارﻀـ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ ﺘ�ـ ـ ــو�ر أوﻀـ ـ ــﺎع اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ـ ـﺔ
اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن� .مـ ـ ــﺎرس اﻟبنـ ـ ــك
أﺤ�ﺎﻤـ ـ ــﺎ ﻤﻬمـ ـ ــﺔ و�ضـ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ـ ً
ً

اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ،واﻟتـ ــﻲ ﺘ�ـ ــمﻞ اﺤتمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتخﻠـ ــﻒ )اﺤتمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتخﻠـ ــﻒ( واﻟخسـ ــﺎرة اﻟنﺎﺠمـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻟتخﻠـ ــﻒ )اﻟخسـ ــﺎرة اﻟنﺎﺠمـ ــﺔ ﻋـ ــن

( واﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟت�ﻠ�� ـ ــﺔ وﺘﻌ ـ ــد�ﻼت اﻻﻗتص ـ ــﺎد اﻟكﻠ ـ ــﻲ
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اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك
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ﺤصص ﻋدم اﻟس��رة
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إﺠمﺎﻟﻲ اﻟدﺨﻞ ) /اﻟ�سﺎرة( اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻟمنسوب إﻟﻰ:

)ب(
ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﺒواﺴ�ﺔ:
��//ﻬر ﺘو��ﻊ ��ط اﻟ�د//

وﻤﻌﺎﻴ�ر اﻟتن��م.

��//ﻬر ﺨتم ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران//

ات إﻴر
ﺼﺎدر
ﺒنك
اناﺌ�ﺎن ﺘﻔتﻲ
ﻤ�رز
ﺴﻌ�د
اﻟس�د/
اﻹﻗﻠ�مﻲاﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻟمدﻴراﻹﻤﺎرات
ﻓروع

اﻟمدﻴر اﻟمﺎﻟﻲ

ﺤﻘوق
اﻟمدﻗقات ﻓﻲ
ﻛ�ﻒ اﻟتﻐ�ر
اﻟمﻠك�ﺔ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ١إﻟﻰ .٨
ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ
اﻟمستﻘﻞ
ﺘﻘر�ر
ﻓﺎﻟكون
ﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ٢٠٢٠
د�سمبر
اﻟمنتﻬ�ﺔ:
اﻟسنﺔ
ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
٣١إﻨتر
��//ﻬر ﺨتم
//١٢٨٢٨٥
ص.ب:
ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم
�ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر
اﻟمتحدة،اﻷرﻗﺎم
ﺠم�ﻊ

)ﻤتوﻓر ﻓﻲ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك(

اﻟرﺼ�د �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ) ٢٠١٨ﻤﻌﺎد

رأس اﻟمﺎﻝ

اﻻﺤت�ﺎطﻲ

اﻟ�سﺎﺌر

اﻟم�صص

اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

اﻟمتراﻛمﺔ
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إﺠمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎرة اﻟ�ﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠسنﺔ

ﻛجـ ــزء ﻤـ ــن ﻋمﻠ�ـ ــﺔ اﻟتـ ــدﻗ�ق وﻓًﻘـ ــﺎ ﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر اﻟتـ ــدﻗ�ق اﻟدوﻟ�ـ ــﺔ ،ﻓﺈﻨنـ ــﺎ ﻨمـ ــﺎرس اﻟح�ـ ــم اﻟمﻬنـ ــﻲ وﻨحـ ــﺎﻓ� ﻋﻠـ ــﻰ اﻟ�ـ ــك اﻟمﻬنـ ــﻲ
�واﻝ ﻋمﻠ�ﺔ اﻟتدﻗ�ق .ﻨحن أ�ضﺎ ﻨﻘوم ﺒـ:
 ﺘحدﻴ ـ ــد وﺘﻘ� ـ ــ�م ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻷﺨ� ـ ــﺎء اﻟجوﻫر�ـ ـ ـﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ،ﺴـ ـ ـواء �ﺎﻨ ـ ــت ﻨﺎﺘج ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن اﻻﺤت� ـ ــﺎﻝ أو اﻟخ� ـ ــﺄوﺘصـ ـ ــم�م وﺘنﻔ�ـ ـ ــذ إﺠ ـ ـ ـراءات اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘسـ ـ ــتج�ب ﻟتﻠـ ـ ــك اﻟمخـ ـ ــﺎ�ر ،واﻟحصـ ـ ــوﻝ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أدﻟـ ـ ــﺔ ﺘـ ـ ــدﻗ�ق �ﺎ��ـ ـ ــﺔ وﻤنﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ
ﻟتـ ــوﻓ�ر أﺴـ ــﺎس ﻟرأﻴنـ ــﺎ .ﺘكـ ــون ﻤخـ ــﺎ�ر ﻋـ ــدم اﻛت�ـ ــﺎف اﻷﺨ�ـ ــﺎء اﻟجوﻫر�ـ ــﺔ اﻟنﺎﺘجـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻻﺤت�ـ ــﺎﻝ أﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــن ﺘﻠـ ــك اﻟنﺎﺘجـ ــﺔ
ﻋ ـ ــن ا ﻟخ� ـ ــﺄ ،ﺤ� ـ ــث ﻗ ـ ــد ﻴتض ـ ــمن اﻻﺤت� ـ ــﺎﻝ اﻟتوا� ـ ــؤ أو اﻟتزو� ـ ــر أو ﻋمﻠ� ـ ــﺎت اﻟح ـ ــذف اﻟمتﻌم ـ ــد أو ﻋمﻠ� ـ ــﺎت اﻟتحر� ـ ــ� أو

 -اﻟحصـ ــوﻝ ﻋﻠـ ــﻰ ﻓﻬـ ــم ﻟﻠرﻗﺎ�ـ ــﺔ اﻟداﺨﻠ�ـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﺘتﻌﻠـ ــق �ﺎﻟت ـ ــدﻗ�ق ﻤـ ــن أﺠـ ــﻞ ﺘصـ ــم�م إﺠــ ـراءات ﺘـ ــدﻗ�ق ﻤنﺎﺴـ ــ�ﺔ ﻟﻠ� ـ ــروف،

ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن.
ﻟﻘ ـ ــد ﺘﻔﻬمن ـ ــﺎ إﺠـ ـ ـراءات أﻋم ـ ــﺎﻝ اﻟبن ـ ــك اﻟمتﻌﻠﻘ ـ ــﺔ � ـ ــﺈدارة ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن وﻋمﻠ� ـ ــﺔ اﻟتﻘ ـ ــدﻴر ﻟتحدﻴ ـ ــد ﻤخصص ـ ــﺎت اﻷرﺼ ـ ــدة

اﻟتحو�ﻞ إﻟﻰ اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران
١,٨١٧,٦٦٧
)(١,٠٥٤,٨٠٦
٥٢٢,٤٧٣
٢,٣٥٠,٠٠٠
اﻟرﺼ�د �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
��//ﻬر ﺨتم ﻓﺎﻟكون إﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
ﻛ�ﻒ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ
اﻟمتحدة ،ص.ب//١٢٨٢٨٥ :
اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ٣١ :د�سمبر ٢٠٢٠

ﻤﻼﺤ�ﺎت

ﻟمخصصﺎت اﻨخﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘرض.
ﻟﻘـ ـ ــد ﻗمنـ ـ ــﺎ �ﺈﻋـ ـ ــﺎدة إﺠ ـ ـ ـراء ﺤسـ ـ ــﺎ�ﺎت ﻨموذﺠ�ـ ـ ــﺔ ﻤحـ ـ ــددة ﻟتﺄﻛ�ـ ـ ــد ﻤخرﺠـ ـ ــﺎت اﻟﻌواﻤـ ـ ــﻞ اﻟمتﻐ� ـ ـ ـرة ﻟﻠمخـ ـ ــﺎ�ر وﻤ�ـ ـ ــﺎﻟﻎ اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر
اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ـ ــﺔ ،ووﺠ ـ ـ ــدﻨﺎ أﻨﻬ ـ ـ ــﺎ ﻤنﺎﺴ ـ ـ ــ�ﺔ و�ﺎ�� ـ ـ ــﺔ �� ـ ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘ ـ ـ ــوﻝ .ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟنﻬﺎ� ـ ـ ــﺔ ،ﻗمن ـ ـ ــﺎ ﺒتح ـ ـ ــدﻴث ﺘﻘ��من ـ ـ ــﺎ ﻟﻺ� ـ ـ ــﺎر
واﻟمنﻬج� ـ ــﺔ اﻟمص ـ ــممﺔ واﻟمنﻔ ـ ــذة ﺒواﺴ ـ ــ�ﺔ اﻟبن ـ ــك ﻟمﻌرﻓ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨ ـ ــت ﻨت ـ ــﺎﺌﺞ ﻨم ـ ــﺎذج اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ وﻤرﺤﻠ ـ ــﺔ اﻟتن� ـ ــ�م
ﺘب ـ ــدو ﻤﻌﻘوﻟ ـ ــﺔ وﺘﻌ� ـ ــس اﻟتوﻗﻌ ـ ــﺎت اﻟت ـ ــﻲ �س ـ ــتخدﻤﻬﺎ اﻟبن ـ ــك ﻟتحدﻴ ـ ــد اﻟ� ـ ــروف اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺘ ـ ــﺎر�ﺦ ﺘﻘر� ـ ــر
اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.
اﻟسَﻠﻒ ﻟﻌمﻼء ﻤحددﻴن
 .٢اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘروض و ُ
ﺘﻌتبـ ــر اﻟمحﺎﺴـ ــ�ﺔ ﻋـ ــن ﻤخصـ ــص اﻨخﻔـ ــﺎض ��مـ ــﺔ اﻟﻘـ ــروض واﻟسـ ــﻠﻒ ﻫـ ــو أﺤـ ــد اﻟمجـ ــﺎﻻت اﻟتـ ــﻲ ﺘت�ﻠـ ــب ﻤـ ــن إدارة اﻟبنـ ــك
إﺼـ ــدار ﺤ�ـ ــم ﻤﻌﱠﻘـ ــد وﻫـ ــﺎم ��ـ ــﺄن ﺘوﻗ�ـ ــت اﻹﺜ�ـ ــﺎت و�ـ ــم ﻫـ ــذا اﻻﻨخﻔـ ــﺎض ﻓـ ــﻲ اﻟ��مـ ــﺔ .ﱠ
ر�ـ ــز اﻟتـ ــدﻗ�ق ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟمسـ ــﺄﻟﺔ
�سـ ـ ــبب اﻷﻫم� ـ ـ ــﺔ اﻟنسـ ـ ــب�ﺔ ﻟﻠﻘ ـ ـ ــروض وأرﺼ ـ ـ ــدة اﻟسـ ـ ــﻠﻒ )اﻟت ـ ـ ــﻲ ﺘمثـ ـ ــﻞ  ٪٣٩ﻤ ـ ـ ــن إﺠم ـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻷﺼ ـ ـ ــوﻝ( واﻟ�ب�ﻌ ـ ـ ــﺔ اﻟذاﺘ� ـ ـ ــﺔ
ﻟﻠحسـ ــﺎ�ﺎت� .مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ  ٣١د�سـ ــمبر  ،٢٠٢٠ﺒﻠـ ــﻎ إﺠمـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻘـ ــروض واﻟسـ ــﻠﻒ  ١٢٬٤٤٧ﻤﻠ�ـ ــون درﻫـ ــم واﻟتـ ــﻲ �موﺠبﻬـ ــﺎ ﺘـ ــم
ﺘسـ ــج�ﻞ ﻤخصصـ ــﺎت ﻗـ ــروض اﻨخﻔـ ــﺎض اﻟ��مـ ــﺔ واﻟسـ ــﻠﻒ ���مـ ــﺔ  ٤٬٣٠٥ﻤﻠ�ـ ــون درﻫـ ــم ﻋـ ــﻼوة ﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــك ،ر�ـ ــز اﻟتـ ــدﻗ�ق
ﻋﻠـ ــﻰ إﺠمـ ــﺎﻟﻲ ﺘﻌـ ــرض ﻤجموﻋـ ــﺔ اﻟﻌمـ ــﻼء اﻹﻟكتروﻨ�ـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﺘمثـ ــﻞ  % ١٦,٩١ﻤـ ــن إﺠمـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻘـ ــروض واﻟسـ ــﻠﻒ �مـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ
 ٣١د�سمبر .٢٠٢٠
ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمنﺎﻗ� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻊ
ﻗمن ـ ــﺎ ﺒتﻘ� ـ ــ�م ﻤس ـ ــتو� ﻤخصص ـ ــﺎت ﺨس ـ ــﺎرة اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ ﻟمجموﻋ ـ ــﺔ ﻤح ـ ــددة ﻤ ـ ــن اﻟﻌم ـ ــﻼء ﺒن ـ ـ ً
اﻹدارة اﻟﻌﻠ� ـ ـ ــﺎ ﻟﻠبن ـ ـ ــك واﻟمﻌﻠوﻤ ـ ـ ــﺎت اﻟمت ـ ـ ــﺄﺨرة ﻋ ـ ـ ــن اﻟﻘ ـ ـ ــرض واﻟ� ـ ـ ــرف اﻟمﻘﺎﺒ ـ ـ ــﻞ ،واﻟت ـ ـ ــﻲ ﺘح ـ ـ ــتﻔ� ﺒﻬ ـ ـ ــﺎ اﻹدارة ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻤﻠ ـ ـ ــﻒ
اﻟم َحـ ـ ـ ــﺎﻓ� ،وﺤسـ ـ ـ ــﺎ�ﺎت اﻟمخصصـ ـ ـ ــﺎت وﺘﻘـ ـ ـ ــدﻴرات اﻹدارة
اﻻﺌتمـ ـ ـ ــﺎن .ﻗمنـ ـ ـ ــﺎ ً
أ�ضـ ـ ـ ــﺎ ﺒتﻘ�ـ ـ ـ ــ�م دﻗـ ـ ـ ــﺔ اﻟب�ﺎﻨـ ـ ـ ــﺎت اﻟرﺌ�سـ ـ ـ ــ�ﺔ ﻤـ ـ ـ ــن َ

واﻻﻓتراﻀﺎت اﻟتﻲ ﺘم ﺘﻘ��مﻬﺎ ���ﻞ ﻨﻘد� اﻟمستخدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘحدﻴد ﻤخصص ﺨسﺎرة اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ.

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷدﻟ ـ ــﺔ اﻟموﻀ ـ ــو��ﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘم ـ ــت ﻤﻼﺤ�تﻬ ـ ــﺎ ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻟﻌ ـ ــﺎم� ،ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟمجموﻋ ـ ــﺔ ﻤح ـ ــددة ﻤ ـ ــن اﻟﻌم ـ ــﻼء اﻟ ـ ــذﻴن
ﺒن ـ ـ ً
ﻟـ ـ ــدﻴﻬم إﺠمـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻗـ ـ ــﺎﺌم أو  ٢٬١٠٥ﻤﻠ�ـ ـ ــون درﻫـ ـ ــم �مـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ  ٣١د�سـ ـ ــمبر  ،٢٠٢٠اﻟتـ ـ ــزم اﻟبنـ ـ ــك �ﺎﻟمسـ ـ ــتو� اﻟم�ﻠـ ـ ــوب ﻤـ ـ ــن

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﺘمثﻞ اﻟمﻌﺎﻤﻼت واﻷﺤداث اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ��ر�ﻘﺔ ﺘحﻘق اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدﻝ.
ﻨح ـ ــن ﻨتواﺼ ـ ــﻞ ﻤــ ــﻊ أوﻟ� ـ ــك اﻟمســ ــؤوﻟ�ن ﻋ ـ ــن اﻹدارة ��م ـ ــﺎ ﻴتﻌﻠــ ــق ،ﻤ ـ ــن ﺒــ ــ�ن أﻤ ـ ــور أﺨ ـ ــر�� ،ﺎﻟن�ــ ــﺎق اﻟمخ� ـ ــ� ﻟﻠتــ ــدﻗ�ق
وﺘوﻗ�ت ـ ــﻪ وﻨت ـ ــﺎﺌﺞ اﻟت ـ ــدﻗ�ق اﻟﻬﺎﻤ ـ ــﺔ� ،م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك أ� أوﺠ ـ ــﻪ ﻗص ـ ــور �ب�ـ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ اﻟرﻗﺎ� ـ ــﺔ اﻟداﺨﻠ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﻨح ـ ــددﻫﺎ ﺨــ ــﻼﻝ
ﺘد��ﻘنﺎ.
أ�ضـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠمسـ ـ ـ ــؤوﻟ�ن ﻋـ ـ ـ ــن اﻹدارة ﻗﺎﺌمـ ـ ـ ــﺔ ﺘﻔ�ـ ـ ـ ــد �ﺄﻨنـ ـ ـ ــﺎ اﻤتثﻠنـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠمت�ﻠ�ـ ـ ـ ــﺎت اﻷﺨﻼ��ـ ـ ـ ــﺔ ذات اﻟصـ ـ ـ ــﻠﺔ ��مـ ـ ـ ــﺎ ﻴتﻌﻠـ ـ ـ ــق
ﻨﻘـ ـ ـ ــدم ً

�ﺎﻻﺴـ ــتﻘﻼﻟ�ﺔ واﻟتواﺼـ ــﻞ ﻤﻌﻬـ ــم ��ـ ــﺄن ﺠم�ـ ــﻊ اﻟﻌﻼﻗـ ــﺎت واﻷﻤـ ــور اﻷﺨـ ــر� اﻟتـ ــﻲ ﻗـ ــد ُ�ﻌتﻘـ ــد ��ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘـ ــوﻝ أﻨﻬـ ــﺎ ﺘـ ــؤﺜر ﻋﻠـ ــﻰ
اﺴتﻘﻼﻟ�تنﺎ واﻟضمﺎﻨﺎت ذات اﻟصﻠﺔ ،ﺤسب اﻟضرورة.

ﻤ ــن ﺒ ــ�ن اﻷﻤـــور اﻟت ــﻲ ﻴ ــتم إ� ــﻼغ اﻟمســـؤوﻟ�ن ﻋ ــن اﻹدارة ﺒﻬـــﺎ  ،ﻨح ــدد ﺘﻠ ــك اﻷﻤ ــور اﻷﻛثـــر أﻫم� ــﺔ ﻓـــﻲ ﺘ ــدﻗ�ق اﻟك�ـــوﻓﺎت
اﻟمﺎﻟ� ــﺔ ﻟﻠﻔتـ ـرة اﻟحﺎﻟ� ــﺔ ،و�ﺎﻟت ــﺎﻟﻲ ﻓﻬ ــﻲ أﻤ ــور اﻟت ــدﻗ�ق اﻟرﺌ�س ــ�ﺔ .ﻨح ــن ﻨص ــﻒ ﻫ ــذﻩ اﻷﻤ ــور ﻓ ــﻲ ﺘﻘر� ــر ﻤ ــدﻗﻘنﺎ ﻤ ــﺎ ﻟ ــم �من ــﻊ
اﻟﻘ ـ ــﺎﻨون أو اﻟﻠـ ـ ـواﺌﺢ اﻹﻓصــ ــﺎح اﻟﻌﻠن ـ ــﻲ ﻋــ ــن ﻫ ـ ــذﻩ اﻟمس ـ ــﺄﻟﺔ أو ﻋنــ ــدﻤﺎ ﻨﻘ ـ ــرر ،ﻓــ ــﻲ ﺤ ـ ــﺎﻻت ﻨ ـ ــﺎدرة ﻟﻠﻐﺎ�ــ ــﺔ ،أﻨ ـ ــﻪ ﻻ ﻴن�ﻐــ ــﻲ
اﻹ�ـ ـ ــﻼغ ﻋـ ـ ــن أﻤـ ـ ــر ﻤـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺘﻘر�رﻨـ ـ ــﺎ ﻷن اﻟﻌواﻗـ ـ ــب اﻟسـ ـ ــﻠب�ﺔ ﻟﻠ��ـ ـ ــﺎم ﺒـ ـ ــذﻟك ﻤـ ـ ــن اﻟمتوﻗـ ـ ــﻊ ��ـ ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘـ ـ ــوﻝ أن ﺘﻔـ ـ ــوق ﻓواﺌـ ـ ــد
اﻟمصﻠحﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟمثﻞ ﻫذا اﻟتواﺼﻞ.

إﻫﻼك اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

١٢

ﻤخصص ﺘﻌو�ضﺎت ﻤ�ﺎﻓﺂت ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن
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ﺼﺎﻓﻲ ﺨسﺎرة اﻨخﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻒ واﻷﺼوﻝ
ر�ﺢ اﻟمستﻬﻠكﺎت ﻤن اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘحﺎد� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة رﻗم  ٢ﻟسنﺔ ٢٠١٥؛

ﺜﺎﻟثًﺎ .ﻟﻘد اﺤتﻔ� اﻟبنك ﺒدﻓﺎﺘر ﺤسﺎ�ﺎت ﻤنﺎﺴ�ﺔ ،وﺘتﻔق ﻤﻌﻪ ﺴجﻼت اﻟبنك؛
ا�ﻌﺎ .ﻟم �ﻘم اﻟبنك ��راء أ� أﺴﻬم أو ﻤخزوﻨﺎت ﺨﻼﻝ اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ؛
رً

ﻤخصص اﻨخﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻒ.

وﻓﻘـ ــﺎ ﻟمـ ــﺎ �ﻘتضـ ــ�ﻪ اﻟﻘـ ــﺎﻨون اﻻﺘحـ ــﺎد� ﻟدوﻟـ ــﺔ اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة رﻗـ ــم  ١٤ﻟسـ ــنﺔ  ،٢٠١٨ﻨبﻠـ ــﻎ
ﻋـ ــﻼوة ﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــكً ،
�ﺄﻨنﺎ ﻗد ﺤصﻠنﺎ ﻋﻠﻰ ﺠم�ﻊ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت واﻟتﻔس�رات اﻟتﻲ اﻋتبرﻨﺎﻫﺎ ﻀرور�ﺔ ﻟﻐرض ﺘد��ﻘنﺎ.

اﻟم�ﱠ�م ـ ــﺔ �� ـ ــ�ﻞ ﻓ ـ ــرد� .ﻗمن ـ ــﺎ �ﺎﺨت� ـ ــﺎر اﻟتص ـ ــم�م واﻟﻔﺎﻋﻠ� ـ ــﺔ اﻟت� ـ ــﻐ�ﻠ�ﺔ ﻟﻠضـ ـ ـوا��
ﻤخص ـ ــص اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ ﻟﻠﻘ ـ ــروض ُ
ذات اﻟص ـ ــﻠﺔ ﻟتحدﻴ ـ ــد اﻟمخص ـ ــص ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ اﻟﻘ ـ ــروض اﻟمتﻌثـ ـ ـرة .ﻗمن ـ ــﺎ �ﺎﺨت� ـ ــﺎر �ﻌ ـ ــض ﻋ�ن ـ ــﺎت اﻟﻘ ـ ــروض اﻟمتﻌثـ ـ ـرة ﻻﺨت� ـ ــﺎر
اﻟ�� ـ ــﺎس اﻟكم ـ ــﻲ وﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴ ـ ــ�ﺔ وﺘﻘ ـ ــدﻴرات اﻻﺴ ـ ــترداد ﻋن ـ ــد اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ﻋ ـ ــن اﻟس ـ ــداد ��ُ .ـ ـ ِّـ�ﻞ اﻟتﻘ� ـ ــ�م اﻟﻌ ـ ــﺎدﻝ

ﻟﻠممتﻠك ـ ــﺎت اﻟمح ـ ــتﻔ� ﺒﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ إﻴـ ـ ـران ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ اﻟﻘ ـ ــروض اﻟمتﻌثـ ـ ـرة  ٪٩١ﻤ ـ ــن إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ ��م ـ ــﺔ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟت ـ ــﻲ �ح ـ ــتﻔ� ﺒﻬ ـ ــﺎ
اﻟبن ـ ــك ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻘ ـ ــروض .ﺘ ـ ــم ﺘﻘ ـ ــدﻴر اﻟتﻘ� ـ ــ�م اﻟﻌ ـ ــﺎدﻝ ﻟﻠممتﻠك ـ ــﺎت اﻟمرﻫوﻨ ـ ــﺔ اﻟممﻠو� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ إﻴـ ـ ـران واﻟم��م ـ ــﺔ �ﺎﻟ ـ ــدرﻫم

اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤن ِﻗَبﻞ و�ﺎﻻت ﻋﻘﺎر�ﺔ ﺨﺎرﺠ�ﺔ ﻤﻘرﻫﺎ إﻴران ،وﻫﻲ رﺴوم ﻤﻌتمدة ﻤن ﻗبﻞ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك.
ﻟﻠم َ�ـ ـ ـّ�ِم اﻟخ ـ ــﺎرﺠﻲ ذ� اﻟ ـ ــرﻗم اﻟمرﺠﻌ ـ ــﻲ  ٨٠٣٥٧٦/٩٩ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ٢٠أﻛت ـ ــو�ر ٢٠٢٠
ﻟﻘ ـ ــد اﻋتم ـ ــدﻨﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟتﻘر� ـ ــر اﻟمﻌتم ـ ــد ُ

�ﻐـ ــرض ﺘﻘ ـ ــدﻴر اﻟتﻘ� ـ ــ�م اﻟﻌ ـ ــﺎدﻝ ﻟﻠممتﻠك ـ ــﺎت اﻹﻴراﻨ� ـ ــﺔ و�ﺎﻟت ـ ــﺎﻟﻲ ﻤ ـ ــد� �ﻔﺎ� ـ ــﺔ ﻤخص ـ ــص اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ� .ﺎﻹﻀ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ــﻰ

أ�ضـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺨ�ـ ـ ـ ــﺎب ﺼـ ـ ـ ــﺎدر ﻤـ ـ ـ ــن إدارة اﻟتسـ ـ ـ ــﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ـ ــﺔ �ﺎﻟبنـ ـ ـ ــك ذ� اﻟـ ـ ـ ــرﻗم اﻟمرﺠﻌـ ـ ـ ــﻲ
ذﻟـ ـ ـ ــك ،ﻓﻘـ ـ ـ ــد ﺤصـ ـ ـ ــﻠنﺎ ً

 ٢٠٢٠/٥٠٥/٤/١٨٢ﺒت ـ ـ ــﺎر�ﺦ  ٢٨د�س ـ ـ ــمبر  ٢٠٢٠واﻟ ـ ـ ــذ� �ح ـ ـ ــدد أن اﻟممتﻠك ـ ـ ــﺎت اﻟمرﻫوﻨ ـ ـ ــﺔ اﻟموﺠ ـ ـ ــودة ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺠمﻬور� ـ ـ ــﺔ
��م ـ ــﺎ ﻋﺎدﻟ ـ ــﺔ ﺘﻘر ً�� ـ ــﺎ،
إﻴ ـ ـران اﻹﺴ ـ ــﻼﻤ�ﺔ ﻟص ـ ــﺎﻟﺢ ﻋم ـ ــﻼء ﺒن ـ ــك ﺼ ـ ــﺎدرات إﻴــ ـران  -اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟت ـ ــﻲ �ﺎﻨ ـ ــت ً
ﺘﻌتبر ذات وﺠود ﻤﻠموس و�حﺎﻟﺔ ﻤﻌﻘوﻟﺔ �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠
 .٤إﺜ�ﺎت واﺴترداد اﻷﺼوﻝ اﻟضر�ب�ﺔ اﻟم�ﺠﻠﺔ

٦

٩٥٤,٢٧٠

) ٧أ(

٥٧٠,٣٧٧

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك اﻷﺨر�

) ٨أ(

١,٠٧٢,٩٢٠

١,٣٤٢,٨٠٢

٩

٣,٨٦٥

١٠٨,٤٩٣

١٠

٢,٦١٦,٠٤٠

٢,٦٣٤,٢٥٣

١١

١,٤١٩,٣٠٧

١,٣٢٣,٨١٠

١٢

٦٣,٤٣٥

٢٤,٨٣٦

٦,٧٠٠,٢١٤

٦,٥٥٠,٨٥٥

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

وﺠــ ــود ر�ـ ـ ــﺢ ﻀـ ـ ـر�بﻲ ﻤسـ ـ ــتﻘبﻠﻲ �ــ ــﺎﻓﻲ �م�ـ ـ ــن �موﺠ�ـ ـ ــﻪ اﺴـ ـ ــتخدام اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن اﻟمرﺤـ ـ ــﻞ .وﻫـ ـ ــذا ﻴث�ـ ـ ــر اﻟﻘﻠــ ــق ��ـ ـ ــﺄن اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت
و��ـ ـ ــﺎس أﺼـ ـ ــﻞ اﻟض ـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ـ ــﺔ ﺤ�ـ ـ ــث أن اﻹدارة ﻤ�ﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﺒتكـ ـ ــو�ن اﻓت ارﻀـ ـ ــﺎت و�ﻋـ ـ ــداد ﺘوﻗﻌـ ـ ــﺎت ﻟﻸر�ـ ـ ــﺎح اﻟمسـ ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ

اﻟ�صوم

د�سمبر  ١٬٢٢٤ ٢٠١٩ﻤﻠ�ون درﻫم( ﻤن أﺼوﻝ اﻟضر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.

درﻫم ٠٠٠

درﻫم ٠٠٠

٤٩٩,٥٦٥

اﻟ�صوم وﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

اﻟس ـ ــوق واﻟ� ـ ــروف اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘن� ـ ــو� ﻋﻠ ـ ــﻰ درﺠ ـ ــﺔ ﻋﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﻋ ـ ــدم اﻟ�ﻘ ـ ــ�ن� .م ـ ــﺎ ﻫ ـ ــو ﻤب ـ ــ�ن ﻓـ ـ ــﻲ

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

٦١٧,٠٩٦

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻔ ـ ــروق اﻟمؤﻗت ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠ ـ ــﺔ ﻟﻠخص ـ ــم ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو اﻟمت ـ ــوﻓر ﻟ ـ ــد�
�ﻘ ـ ــوم اﻟبن ـ ــك ﺒتﻘ� ـ ــ�م أﺼ ـ ــﻞ اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ ﺒن ـ ـ ً
اﻟبن ـ ــك .ﻴ ـ ــتم اﻹﺜ� ـ ــﺎت �ﺄﺼ ـ ــﻞ اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ ﻟﻼﺌتم ـ ــﺎن اﻟضـ ـ ـر�بﻲ ﻏ� ـ ــر اﻟمس ـ ــتخدم ﻓﻘ ـ ــ� ﻋن ـ ــدﻤﺎ �� ـ ــون ﻤ ـ ــن اﻟمحتمـ ـ ـﻞ

اﻟمﻼﺤ� ـ ــﺔ  ١١ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ �م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ،٢٠٢٠اﻋت ـ ــرف اﻟبن ـ ــك ﺒ ـ ـ ـ  ١٬٣٥٨ﻤﻠ� ـ ــون درﻫ ـ ــم )٣١

)اﻟز�ﺎدة( اﻟنﻘص ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻒ
اﻟنﻘص )اﻟز�ﺎدة( ﻓﻲ اﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

١١

٣٨,٢٣٣

)(٨,٩٥٩

اﻟز�ﺎدة )اﻟنﻘص( ﻓﻲ وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

١٣

٦٨,١٦٣

)(٥٦٣,٢٢٦

اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

) ٧ب(

٦,٨٤٧

١,٨٥٢

)اﻟنﻘص( اﻟز�ﺎدة اﻟمستحﻘﺔ ﻟبنوك أﺨر�

) ٨ب(

)(٣٨٧,٩٠٧

٢٢٤,١١٥

١٤

)(١٠,٨٩٧

)(٢١,٦٨٨

)(١٢,١٣٣

٣٧٦,٨٢٥

دﻓﻊ ﺘﻌو�ض ﻤ�ﺎﻓﺄة ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن

١٤

)(١,٣٢٤

)(١,٤١٣

اﻟضر��ﺔ اﻟمدﻓوﻋﺔ

٢٠

)(٤٨,٠٢١

)(١٨,٦٦١

)(٦١,٤٧٨

٣٥٦,٧٥١

اﻟنﻘص ﻓﻲ اﻟخصوم اﻷﺨر�
ﺼﺎﻓﻲ اﻟنﻘد اﻟنﺎﺘﺞ ﻤن اﻟت�ﻐ�ﻞ

ﺼﺎﻓﻲ اﻟنﻘد )اﻟمست�دم ﻓﻲ(  /اﻟتدﻓق ﻤن اﻷﻨ�طﺔ

اﻟمستحق ﻟبنوك أﺨر�

٩١٩,٨٤٠

١٣

٣,١٧١,١٦٩

٣,١٠٣,٠٠٦

) ٧ب(

٦٤٠,٣٧٧

٢١٠,٥٣٢

اﻟخصوم اﻷﺨر�

١٤

١٥١,١٦١

١٢١,١٠٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم

)أ(

٤,٨٨٢,٥٤٧

٤,٧٤٢,٣٨٥

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

ﻟﻘـ ــد ر�ـ ــز ﺘـ ــد��ﻘنﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻷﻤـــر �سـ ــبب اﻷﻫم�ـ ــﺔ اﻟنســـب�ﺔ ﻟﻸﺼـ ــﻞ اﻟض ـ ـر�بﻲ اﻟمؤﺠـ ــﻞ )اﻟـ ــذ� �مثـــﻞ  ٪٢٠ﻤـ ــن إﺠمـ ــﺎﻟﻲ

ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

ﺤ�مـ ــﺎ ﻤـ ــن اﻟبنـ ــك ،واﻟـ ــذ� �سـ ــتند إﻟـ ــﻰ ﻋـ ــدد ﻤـ ــن اﻟﻌواﻤـ ــﻞ
اﻷﺼـ ــوﻝ( و�ﻤ�ﺎﻨ�ـ ــﺔ اﺴـ ــتردادﻩ �سـ ــبب اﻹﺜ�ـ ــﺎت اﻟـ ــذ� ﻴتضـ ــمن ً
�مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻞ ﺴ��ون ﻫنﺎك أر�ﺎح ﻀر�ب�ﺔ �ﺎ��ﺔ ﻓﻲ ﻓترات ﻤستﻘبﻠ�ﺔ ﻟدﻋم اﻹﺜ�ﺎت.

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمخصص
اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ١ﻓبراﻴر

ﺸراء اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

١٢

ﻋﺎﺌدات ﻤن ﻤستﻬﻠكﺎت اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

١٢

٩٧

٢٧

)(٣٠٨

)(١,١٤٨

) ٧ب(

٤٢٢,٩٩٨

٦٦,٤٤٦

١٤

)(٤,٣٥٢

٠

٤١٨,٦٤٦

٦٦,٤٤٦

ﺼﺎﻓﻲ اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ

)(٣ +٢ +١

٣٥٦,٨٦٠

٤٢٢,٠٤٩

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ اﻟسنﺔ

)إ�ضﺎح ٤ه،

٥٤٠,٤٢٤

١١٨,٣٧٥

اﻟتدﻓق اﻟنﻘد� ﻤن أﻨ��ﺔ اﻟتمو�ﻞ

(٢٢
)إ�ضﺎح ٤ه،

٨٩٧,٢٨٤

٥٤٠,٤٢٤

) ٨ب(

) ١أ(

٢,٣٥٠,٠٠٠

٢,٣٥٠,٠٠٠

٢١

٥٢٢,٤٧٣

٥٢١,٥٥٣

ت

ت

(٢٠٢١
ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ١٦ﻤﺎﻴو

٢٠٢٠/٠١/٠١
اﻟﻲ
٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

 ٠٠٠درﻫم

 ٠٠٠درﻫم

ض

ض
ف

ص

اﻟﻔﺎﺌدة اﻟمستﻠمﺔ

٩٢,٢٨٤

اﻟﻔﺎﺌدة اﻟمدﻓوﻋﺔ

١٤٧,٧٥١

اﻟمﻌﺎﻤﻼت ﻏ�ر اﻟنﻘد�ﺔ
٠
)(٤٣,٩٢٨
٤٣,٩٢٨

٠

اﻷﻋمﺎﻝ اﻟمصر��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻓروﻋﻪ اﻟثمﺎﻨ�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ )��ﺎر إﻟ�ﻬﺎ ﻤجتمﻌﺔ �ﺎﺴم "اﻟبنك"(:
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 .٦ﻓـ ـ ــرع اﻟﻌـ ـ ــ�ن ﺤﺎﺼـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺘـ ـ ــرﺨ�ص رﻗـ ـ ــم  CN-١٠٠٥٧٩٢ﺼـ ـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــن داﺌ ـ ـ ـرة اﻟتنم�ـ ـ ــﺔ اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻤر�ـ ـ ــز أﺒـ ـ ــو

�ﻘﻊ اﻟم�تب اﻟمسجﻞ ﻟﻠبنك -اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﻓﻲ ص.ب ،٤١٨٢ :دﺒﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

ض

ض

ت

أﺒو�بﻲ ﻟﻸﻋمﺎﻝ ﺒتﺎر�ﺦ  ٣١د�سمبر .١٩٦٩

 ٢٢ﻴوﻟ�و .١٩٧٤

ث

ﻀ

ﺼ

ض

س

 ١ﻴنﺎﻴر .١٩٦٨

 .٨ﻓـ ـ ــرع ﻋجمـ ـ ــﺎن ﺤﺎﺼـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺘـ ـ ــرﺨ�ص رﻗـ ـ ــم  ٢٦٩٢ﺼـ ـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــن داﺌ ـ ـ ـرة اﻟبﻠد�ـ ـ ــﺔ واﻟتخ�ـ ـ ــ�� ،ﻋجمـ ـ ــﺎن ﺒتـ ـ ــﺎر�ﺦ ١١

ﻀ

ث

ﺼ

ﺼ

ت

 ٤ﻓـ ــرع ﺒـ ــر دﺒـ ــﻲ ﺤﺎﺼـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ ﺘـ ــرﺨ�ص رﻗـ ــم  ٢٠٦٤٥٤اﻟصـ ــﺎدر ﻋـ ــن داﺌ ـ ـرة اﻟتنم�ـ ــﺔ اﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ ،ﺤ�وﻤـ ــﺔ دﺒـ ــﻲ ﺒتـ ــﺎر�ﺦ

 ٧ﻓـ ــرع اﻟ�ـ ــﺎرﻗﺔ ﺤﺎﺼـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ ﺘـ ــرﺨ�ص رﻗـ ــم  ١٢٢٧١ﺼـ ــﺎدر ﻋـ ــن داﺌ ـ ـرة اﻟتنم�ـ ــﺔ اﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ ﺤ�وﻤـ ــﺔ اﻟ�ـ ــﺎرﻗﺔ ﺒتـ ــﺎر�ﺦ

ض

ت

ت

ﺒتﺎر�ﺦ  ٦أﻛتو�ر .١٩٦٩

�بﻲ ﻟﻸﻋمﺎﻝ ﺒتﺎر�ﺦ  ١٣أﻛتو�ر .١٩٧٢

ض

ب

ض
ت

 -٢ﻓـ ــرع ﻤرﺸ ـ ــد �ـ ــﺎزار ﺤﺎﺼ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘـ ــرﺨ�ص رﻗ ـ ــم  ٢٠٦٥٨٧ﺼ ـ ــﺎدر ﻋـ ــن داﺌــ ـرة اﻟت�ـ ــو�ر اﻻﻗتصـ ــﺎد� ،ﺤ�وﻤ ـ ـﺔ دﺒ ـ ــﻲ

ﺒتﺎر�ﺦ  ١٦أﺒر�ﻞ .٢٠٠٣

ص

ص

س

ﺒتﺎر�ﺦ  ٦أﻛتو�ر .١٩٦٩

 -٣ﻓ ـ ــرع اﻟ� ـ ــ�ﺦ ازﻴ ـ ــد ﺤﺎﺼ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘ ـ ــرﺨ�ص رﻗ ـ ــم  ٥٤٤١٦٦اﻟص ـ ــﺎدر ﻋ ـ ــن داﺌـ ـ ـرة اﻟتنم� ـ ــﺔ اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ ،ﺤ�وﻤ ـ ــﺔ دﺒ ـ ــﻲ

ت

ض

أ -اﻟك�ﺎن اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﺘﺄﺴ ـ ــس ﺒنـــــك ﺼـــــﺎدرات إﻴــــــران ﻓ ـ ــﻲ ﺠمﻬور� ـ ــﺔ إﻴـ ـ ـران اﻹﺴ ـ ــﻼﻤ�ﺔ ﻓ ـ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة� ،م ـ ــﺎرس اﻟبن ـ ــك

ث
ﺼ

ب ض

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢١

٢٥٠,٠٠٠
٠

ﻀ

ت

ص

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

ث

ت

ث

س

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

١٦٥,٤٧١

ت

ت

ض

ﺼ

ترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن

ف

ض

ﺼ

(٢٠٢٠

٢٠١٩/٠١/٠١
اﻟﻲ

ض

ﻀ

ت

(٢٢

ﻛ�ﻒ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ )ﺘﺎ�ﻊ(
��//ﻬر ﺨتم ﻓﺎﻟكون إﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ٣١ :د�سمبر ٢٠٢٠
اﻟمتحدة ،ص.ب//١٢٨٢٨٥ :
ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم

س

ت

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣

اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ
)(٤٠٥

ض

ض

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

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

اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

(٢٠٢٠

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

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

ص

ص

ت

 -١ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﺎﻤﺔ

اﻷﺼوﻝ
ﺼﺎدرات إﻴران
ﺒنك

اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ١ﻴوﻟ�و

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

ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم

ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺂﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

(٢٠٢٠

ت

١٠

ف

ت

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ١ﻴنﺎﻴر

//١٢٨٢٨٥
ص.ب:
اﻟمتحدة،
د�سمبر ٢٠٢٠
ﻓﻲ ٣١
اﻟمنتﻬ�ﺔ
ﻟﻠسنﺔ

ﻤﻼﺤ�ﺎت

اﻟسﻠﻒ
اﻟﻘروض و ُ

٩

١٠٤,٦٢٨

١٢٤,٠٤٧

ت

ض

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق اﻟحسﺎ�ﺎت ذ.م.م) ،راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،أﺒو�بﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟك�وﻓﺎتﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ
ﺤوﻝﻓﺎﻟكون إﻨتر
ﻤﻼﺤ�ﺎت ﺨتم
��//ﻬر

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

اﻟض ـ ـ ـر�ب�ﺔ ،ﺒنـ ـ ــﺎء ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻗ ـ ـ ـواﻨ�ن وﻤﻌـ ـ ــدﻻت اﻟض ـ ـ ـراﺌب اﻟمﻌمـ ـ ــوﻝ ﺒﻬـ ـ ــﺎ .ﻴـ ـ ــتم اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت �ﺄﺼـ ـ ــﻞ اﻟض ـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻔـ ـ ــروق
ً
اﻟمؤﻗتـ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻠخصـ ـ ــم واﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻟض ـ ـ ـر�ب�ﺔ ﻏ�ـ ـ ــر اﻟمسـ ـ ــتخدﻤﺔ واﻻﺌتمﺎﻨـ ـ ــﺎن اﻟض ـ ـ ـر�ب�ﺔ ﻏ�ـ ـ ــر اﻟمسـ ـ ــتخدﻤﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟحـ ـ ــد

) ٨أ(

٢٦٩,٨٨٢

)(١,٣٣٥,٣٠٢

٦٨,٠٤٩

ﺨصوم
ز
اﻹ�جﺎر اﻟمتحدة
ات اﻟﻌر��ﺔ
�ﺎدة اﻹﻤﺎر
ﻓروع

ﻛ�ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخصوﻤﺔ ﻟﻠبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

) ٧أ(

)(٧٠,٨١٢

ص

ب

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٣

١,٥١٨,٩٦٦

ت

ت

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

ﺼ

٥٨٤,٢٧٠

اﺴتخدام اﻷﺼوﻝ
ز
ﺤقرات إﻴران
ﺒنك�ﺎدةﺼﺎد

اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻹﻤﺎرات
٢٠٢١
ﻓروعﻤﺎﻴو
٠٧

ﻴ ـ ــتم ﺘس ـ ــج�ﻞ اﻟضـ ـ ـراﺌب اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌواﻗ ـ ــب اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻸﺤ ـ ــداث اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم إﺜ�ﺎﺘﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟك� ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ أو اﻹﻗـ ـ ـ اررات

١٩,٦٨٦

١٠,١٧٩

ص

ص �

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

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمخصص

دﺒﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

�خضـ ــﻊ اﻟبنـ ــك ﻟﻘ ـ ـواﻨ�ن ﻀ ـ ـر��ﺔ اﻟـ ــدﺨﻞ اﻟسـ ــﺎر�ﺔ ﻓـ ــﻲ اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة ﻓـ ــﻲ اﻟوﻻ�ـ ــﺔ اﻟﻘضـ ــﺎﺌ�ﺔ اﻟتـ ــﻲ �ﻌمـ ــﻞ ﻓ�ﻬـ ــﺎ.

)(١١٨,٠٠٥

)(١٥٧,٤٢٩

س
ص

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٧ﻤﺎﻴو (٢٠١٧

ﻓﻲ اﻟخﺎرج

اﻟتحو�ﻞ ﻤن اﻟمستحق إﻟﻰ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ إﻟﻰ

رﻗم اﻟتسج�ﻞ٢٧٦ :

اﻟمر�ز�

اﻟخﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠضــ ـر��ﺔ ﻟتﻘ� ـ ــ�م إﻤ�ﺎﻨ� ـ ــﺔ اﺴـ ــترداد رﺼ ـ ــ�د اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمؤﺠﻠ ـ ــﺔ .ﺘخض ـ ــﻊ ﻫ ـ ــذﻩ اﻻﻓت ارﻀ ـ ــﺎت واﻟتوﻗﻌـ ــﺎت ﻟ� ـ ــروف

اﻟحسﺎ�ﺎت – ذ.م.م) .راﻤجﻲ واﻟجﺎﺒر�( ،ص.ب:
 ،١٢٨٢٨٥أﺒو�بﻲ – اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة//

ﺸر�ك

اﻟمستحق ﻤن اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

ﻤنﻬﺎ.

��//ﻬر ﺨتم ﻓﺎﻟكون اﻨترﻨﺎﺸ�وﻨﺎﻝ ﻟﻼﺴت�ﺎرات وﺘدﻗ�ق

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

اﻟنﻘد واﻷرﺼدة ﻟد� ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

ﻤتﺎﺤ ـ ـﺎ ﻤﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻟﻔـ ــروق اﻟمؤﻗتـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠـ ــﺔ ﻟﻠخصـ ــم اﻟتـ ــﻲ �م�ـ ــن اﻻﺴـ ــتﻔﺎدة
اﻟـ ــذ� �حتمـ ــﻞ أن ��ـ ــون اﻟ ـ ـر�ﺢ اﻟخﺎﻀـ ــﻊ ﻟﻠض ـ ـر��ﺔ ً

اﻟنﻘص  /اﻟز�ﺎدة( ﻓﻲ اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك اﻷﺨر�

اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠبنك أو  /وﻨتﺎﺌﺞ ﻋمﻠ�ﺎﺘﻪ.

ﻤحمد ﻋبدﷲ ﺴﺎﻟم اﻟجﺎﺒر�

٦

اﻟنﻘص ﻓﻲ ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخصوﻤﺔ ﻟﻠبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة رﻗ ـ ــم  ٢ﻟس ـ ــنﺔ � ٢٠١٥ص ـ ــ�ﻐتﻪ اﻟمﻌدﻟ ـ ــﺔ ،واﻟت ـ ــﻲ ﻗ ـ ــد �� ـ ــون ﻟﻬ ـ ــﺎ ﺘ ـ ــﺄﺜ�ر ﺴ ـ ــﻠبﻲ ﺠ ـ ــوﻫر� ﻋﻠ ـ ــﻰ

ﺘض ـ ــمنت إﺠـ ـ ـراءات ﺘـ ــد��ﻘنﺎ ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟمنﻬج� ـ ــﺎت واﻟم ـ ــدﺨﻼت واﻻﻓت ارﻀ ـ ــﺎت اﻟمس ـ ــتخدﻤﺔ ﻤ ـ ــن اﻟبن ـ ــك ﻓ ـ ــﻲ ﺘﻘ� ـ ــ�م ﻤ ـ ــد� �ﻔﺎ� ـ ــﺔ

١٨

)(٨

ث ص

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٦ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

اﻟمتحدة اﻟمر�ز�

ﺒنك ﺼﺎدرات إﻴران
اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟسنﺔ
ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

ﺨﺎﻤس ـ ـﺎ� .ﻔصـ ــﺢ اﻟمﻼﺤ�ـ ــﺔ رﻗـ ــم  ٧ﻋﻠـ ــﻰ اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻟﻠبنـ ــك ﻋـ ــن اﻟﻌمﻠ�ـ ــﺎت اﻟجوﻫر�ـ ــﺔ ﻤـ ــﻊ زو� اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ واﻟ�ـ ــرو�
ً

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

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

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

اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ ﺘ�ﻐ�ﻞ اﻷﺼوﻝ واﻟ�صوم

أوﻻً .ﻟﻘد ﺤصﻠنﺎ ﻋﻠﻰ ﺠم�ﻊ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟتﻲ رأﻴنﺎﻫﺎ ﻀرور�ﺔ ﻷﻏراض ﺘد��ﻘنﺎ.

ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ.

ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟمسـ ـ ــﺄﻟﺔ �سـ ـ ــبب اﻷﻫم�ـ ـ ــﺔ اﻟنسـ ـ ــب�ﺔ ﻟﻠ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ــن ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟضـ ـ ــمﺎﻨﺎت )ﺘمثـ ـ ــﻞ  ٪٥٧ﻤـ ـ ــن إﺠمـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻤبﻠـ ـ ــﻎ

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

س

)(٢٧

ﺼ

ت

ت

ﻋﻘود اﻹ�جﺎر )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ أو ﻗبﻞ  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠

اﻷﺨر�

ب

ت

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ص

ص ص

ت

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

ﺘسو�ﺎت اﻹﻴرادات واﻟمصروﻓﺎت ﻏ�ر اﻟنﻘد�ﺔ:

ﺼﺎﻓﻲ اﻟنﻘص ﻓﻲ ﺨصوم اﻹ�جﺎر

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

اﻟﻘ ـ ــروض واﻟس ـ ــﻠﻒ ﻤ ـ ــن اﻟﻌم ـ ــﻼء وﺘ� ـ ــ�ﻞ  ٪٩١ﻤ ـ ــن إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت ﻤ ـ ــن ﻫ ـ ــؤﻻء اﻟﻌم ـ ــﻼء( وأﻫم�تﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﺤتس ـ ــﺎب

 ٠٠٠درﻫم

 ٠٠٠درﻫم

٥,٦٤٥

وﻓًﻘﺎ ﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘحﺎد� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة رﻗم  ٢ﻟسنﺔ  ،٢٠١٥ﻓﺈﻨنﺎ ﻨﻔ�د �مﺎ ﻴﻠﻲ:

اﻟتﻲ أﺠر�ت �موﺠبﻬﺎ؛

اﻟمرﻫوﻨ ـ ــﺔ اﻟموﺠ ـ ــودة ﻓ ـ ــﻲ إﻴـ ـ ـران ﻫ ـ ــﻲ واﺤ ـ ــدة ﻤ ـ ــن اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟرﺌ�س ـ ــ�ﺔ اﻟمﻘدﻤ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻟﻌم ـ ــﻼء .ﺘ ـ ــم اﻟتر�� ـ ــز ﻓ ـ ــﻲ اﻟت ـ ــدﻗ�ق

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢,٦٦٤

ز�ﺎدة ﻓﻲ ﻤستحﻘﺎت اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

ﺜﺎﻨ�ــ ــﺎ .ﺘــ ــم إﻋـ ـ ــداد اﻟك�ــ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻟﻠبنــ ــك وﺘواﻓﻘﻬـ ـ ــﺎ ﻤــ ــن ﺠم�ــ ــﻊ اﻟن ـ ـ ـواﺤﻲ اﻟجوﻫر�ــ ــﺔ ﻤــ ــﻊ اﻷﺤ�ــ ــﺎم اﻟمﻌمـ ـ ــوﻝ ﺒﻬــ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ
ً

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٦أﻏس�س (٢٠٢٠

ت

ض

ﻀ �

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

)أﻏس�س (٢٠٢٠

ت

ث ص

ﺼ

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ٤١ﻤﺎﻴو

ت
ت

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٦ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ت

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٠د�سمبر (٢٠٢٠

 -٣اﻟتدﻓق اﻟنﻘد� ﻤن أﻨ�طﺔ اﻟتمو�ﻞ

ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ اﻟمﻌﻠوﻤـ ــﺎت اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــم ﺘوﻓ�رﻫـ ــﺎ ﻟنـ ــﺎ ،ﻟـ ــم ﻴﻠﻔـ ــت اﻨت�ﺎﻫنـ ــﺎ أ� ﺸـ ــﻲء �جﻌﻠنـ ــﺎ ﻨﻌتﻘـ ــد أن اﻟبنـ ــك ﻗـ ــد ﺨـ ــﺎﻟﻒ
ً
ﺴﺎدﺴـ ــﺎ .ﺒنـ ـ ً
ﺨـ ــﻼﻝ اﻟسـ ــنﺔ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمنتﻬ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر ً ٢٠٢٠أ�ـ ــﺎ ﻤـ ــن اﻷﺤ� ـ ــﺎم اﻟمﻌمـ ــوﻝ ﺒﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘـ ــﺎﻨون اﻻﺘحـ ــﺎد� ﻟدوﻟ ـ ــﺔ

�مـ ــنﺢ اﻟبنـ ــك اﻟﻘـ ــروض واﻟسـ ــﻠﻒ ﻟﻠﻌمـ ــﻼء �ﻌـ ــد اﻟحصـ ــوﻝ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟضـ ــمﺎﻨﺎت اﻟﻼزﻤـ ــﺔ وﺘﻘ��مﻬـ ــﺎ ﺒواﺴـ ــ�ﺔ اﻟبنـ ــك .اﻟممتﻠكـ ــﺎت

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

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

ﺼ

ﺼﺎﻓﻲ اﻟنﻘد اﻟمست�دم ﻓﻲ اﻷﻨ�طﺔ اﻻﺴتثمﺎر�ﺔ

ﺘﻘد�م ﺘﻘر�ر ﺤوﻝ اﻟمتطﻠ�ﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ واﻟتن��م�ﺔ اﻷﺨر�

إﻟﻰ

إﻟﻰ
٢٠١٩/١٢/٣١

)(٧٥,٣١٢

اﻟخسﺎرة ﻗبﻞ اﻟضراﺌب ﻟﻠسنﺔ

س

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٩أﻏس�س (٢٠٢٠

٢٠١٩/٠١/٠١

)(٤٣٧,٢١٨

ﻤـ ــﻊ اﻟبنـ ــك ﻋـ ــن اﻻﻓت ارﻀـ ــﺎت اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــم إﺠراؤﻫـ ــﺎ أﺜنـ ــﺎء اﺤتسـ ــﺎب اﺤتمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتخﻠـ ــﻒ )اﺤتمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟتخﻠـ ــﻒ( واﻟخسـ ــﺎرة اﻟنﺎﺠمـ ــﺔ

ﻤثـ ــﻞ اﻟتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ اﻟمسـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟمﻘـ ــدرة وﺘﻘ��مـ ــﺎت اﻟضـ ــمﺎن وﺘﻘـ ــدﻴرات اﻻﺴـ ــترداد.

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

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

 -١اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ ﻤن اﻷﻨ�طﺔ اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ

ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺴـ ــتمرار �من�ـ ــﺄة ﻤسـ ــتمرة .إذا ﺘوﺼـ ــﻠنﺎ إﻟـ ــﻰ وﺠـ ــود ﺸـ ــك ﺠـ ــوﻫر� ،ﻓ�تﻌـ ــ�ن ﻋﻠ�نـ ــﺎ ﻟﻔـ ــت اﻻﻨت�ـ ــﺎﻩ ﻓـ ــﻲ ﺘﻘر�ـ ــر اﻟمـ ــدﻗق

ﺒدﻗ ـ ـ ــﺔ اﻟمواﻓﻘ ـ ـ ــﺔ واﻛتم ـ ـ ــﺎﻝ ﻤخصص ـ ـ ــﺎت اﻨخﻔ ـ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ـ ــﺔ �م ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ـ ــك ﺘﻘ� ـ ـ ــ�م اﺠتمﺎﻋ ـ ـ ــﺎت اﻹدارة اﻟرﺌ�س ـ ـ ــ�ﺔ واﻟﻠج ـ ـ ــﺎن

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

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

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ٣٩

٠

ت

ت

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ :اﻻﻋتراف واﻟ��ﺎس )ﺴﺎر� ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن ١

٢٠٢٠/٠١/٠١

صص

ت

ت

)(٩٤,٧٧٧

٩٢٠

ﺼ

ت

)(٩٤,٧٧٧

)(٩٢٠

أ�ضﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠ�ﺔ اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻟﻠضوا�� ذات اﻟصﻠﺔ ﻀمن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات.
ﻟﻠﻘروض واﻟسﻠﻒ ﻟﻠﻌمﻼء .اﺨتبرﻨﺎ ً

 -ﺘﻘ�ــ ــ�م اﻟﻌـ ـ ــرض اﻟﻌـ ـ ــﺎم و���ـ ـ ــﻞ وﻤحتــ ــو� اﻟك�ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ� ،مـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ذﻟــ ــك اﻹﻓصـ ـ ــﺎﺤﺎت وﻤـ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨــ ــت اﻟك�ـ ـ ــوﻓﺎت

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٩ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

(٢٠٢٠

٠

ت

ت

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ٣٧ﻤﺎﻴو

ر�ﺢ اﻟسنﺔ

ﻗمن ـ ــﺎ �ﻔح ـ ــص ﺼ ـ ــحﺔ ﻨم ـ ــﺎذج اﻟخس ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ �ورﺘﻬ ـ ــﺎ ﺸ ـ ــر�ﺔ إﻤﺎراﺘ� ـ ــﺔ ﺨﺎرﺠ� ـ ــﺔ ﻋ�نﻬ ـ ــﺎ اﻟبن ـ ــك ،ﻤ ـ ــن

ﻗمنـ ــﺎ ﺒتﻘ�ـ ــ�م اﻟض ـ ـوا�� اﻟمتﻌﻠﻘـ ــﺔ

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

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

اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر {٢٠٢٢

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ ﻟﻠسنﺔ

اﻟتﻲ أﻋدﺘﻬﺎ اﻹدارة.

ﻋ ــن اﻟتخﻠ ــﻒ )اﻟخس ــﺎرة اﻟنﺎﺠم ــﺔ ﻋ ــن اﻟتخﻠ ــﻒ ( واﻟتﻌ ــرض ﻋن ــد اﻟتخﻠ ــﻒ )اﻟتﻌ ــرض ﻋن ــد اﻟتخﻠ ــﻒ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٧أﻏس�س (٢٠٢٠

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢١

اﻟمخصصﺎت واﻟخصوم اﻟﻌرﻀ�ﺔ واﻷﺼوﻝ اﻟﻌرﻀ�ﺔ )ﺴﺎر�ﺔ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ

٠

ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ أدﻟـ ــﺔ اﻟتـ ــدﻗ�ق اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــم اﻟحصـ ــوﻝ
 اﺴـ ــتنتﺎج ﻤـ ــد� ﻤﻼءﻤـ ــﺔ اﺴـ ــتخدام اﻹدارة ﻟمبـ ــدأ اﻻﺴـ ــتم ارر�ﺔ اﻟمحﺎﺴـ ــبﻲ ،و�نـ ـ ً
ـ�و�ﺎ �ب�ـ ـ ـرة ﺤ ـ ــوﻝ ﻗ ـ ــدرة اﻟبن ـ ــك
ﻋﻠ�ﻬ ـ ــﺎ ،ﻤ ـ ــﺎ إذا � ـ ــﺎن ﻫن ـ ــﺎك ﺸ ـ ــك ﺠ ـ ــوﻫر� ﻤتﻌﻠ ـ ــق �ﺄﺤ ـ ــداث أو � ـ ــروف اﻟت ـ ــﻲ ﻗ ـ ــد ﺘث� ـ ــر ﺸ ـ ـ ً

اﺘسـ ــﺎﻗﻬﺎ وﻤﻌﻘوﻟ�ـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻻﻓت ارﻀـ ــﺎت .ﻟﻘـ ــد ﺘحـ ــدﻴنﺎ اﻻﻓت ارﻀـ ــﺎت اﻟتـ ــﻲ �ﻘـ ــوم ﻋﻠ�ﻬـ ــﺎ اﺤتسـ ــﺎب ﻤخصـ ــص اﻨخﻔـ ــﺎض اﻟ��مـ ــﺔ

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ :إﻓصﺎﺤﺎت )ﺴﺎر�ﺔ اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن ١

)(٩٤,٧٧٧

٠

ت

ث

)(٩٤,٧٧٧

٠

صف

ت

(٢٠١١

٠

وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج

ﻤن ذﻟك ،ﻗد ﺘتسبب اﻷﺤداث أو اﻟ�روف اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻓﻲ ﺘوﻗﻒ اﻟبنك ﻋن اﻻﺴتمرار �من�ﺄة ﻤستمرة.

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٤ﻴوﻨ�و (٢٠٢٠

(٢٠٢٠

٩,١٩٧

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

ﻛﺎ��ـــﺔ .ﺘسـ ــتند اﺴـ ــتنتﺎﺠﺎﺘنﺎ إﻟـ ــﻰ أدﻟـ ــﺔ اﻟتـ ــدﻗ�ق اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــم اﻟحصـــوﻝ ﻋﻠ�ﻬـ ــﺎ ﺤتـ ــﻰ ﺘـ ــﺎر�ﺦ ﺘﻘر�ـ ــر ﻤـ ــدﻗننﺎ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ .وﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــرﻏم

ﺼ

ف

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ٢٨ﻤﺎﻴو

٩,١٩٧

اﻟنﻘص ﻓﻲ اﻟوداﺌﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻟد� ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ إﻟـ ـ ــﻰ اﻹﻓصـ ـ ــﺎﺤﺎت ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟك�ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ،أو ﺘﻌـ ـ ــدﻴﻞ رأﻴنـ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨـ ـ ــت ﻫـ ـ ــذﻩ اﻹﻓصـ ـ ــﺎﺤﺎت ﻏ�ـ ـ ــر

صف

ﻀ

ﻤسمﻰ(

٩,١٩٧

ص ف
ت

ض

(٢٠٢٢

٩,١٩٧

داﺌمـ ــﺎ ﻋـ ــن اﻷﺨ�ـ ــﺎء اﻟجوﻫر�ـ ــﺔ ﻋنـ ــد وﺠودﻫـ ــﺎ� .م�ـ ــن أن ﺘن�ـ ــﺄ اﻷﺨ�ـ ــﺎء اﻟنﺎﺘجـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻻﺤت�ـ ــﺎﻝ
اﻟدوﻟ�ـ ــﺔ ﺴـ ــوف ﺘك�ـ ــﻒ ً

ررات
أو اﻟخ� ـ ــﺄ وﺘﻌتب ـ ــر ﺠوﻫر� ـ ــﺔ إذا � ـ ــﺎن ﻤ ـ ــن اﻟمتوﻗ ـ ــﻊ �� ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘ ـ ــوﻝ أن ﺘ ـ ــؤﺜر �� ،ـ ــ�ﻞ ﻓ ـ ــرد� أو إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ ،ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻘـ ـ ـ ا

ت

ﺼف

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

١,٨٠٨,٤٧٠

ت

ت

٢٥٠,٠٠٠

)(١,٠٦٣,٠٨٣

اﻟمﻌﻘـ ـ ــوﻝ ﻫـ ـ ــو ﻤسـ ـ ــتو� ﻋـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻤـ ـ ــن اﻟضـ ـ ــمﺎن ،وﻟكنـ ـ ــﻪ ﻻ �ضـ ـ ــمن أن ﻋمﻠ�ـ ـ ــﺔ اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــتم وﻓًﻘـ ـ ــﺎ ﻟمﻌـ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟتـ ـ ــدﻗ�ق

وﻟكن ﻟ�س ﻟﻐرض إﺒداء رأ� ﺤوﻝ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻟﻠبنك.

( ﻟﻠتحﻘ ــق ﻤ ــن ﻤ ــد�

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﺼ�ﺎﻏتﻪ(

اﻟرﺼ�د �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٩

ﺼ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٤أﻏس�س (٢٠٢٠

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ص ف

ت

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٧ﻴوﻨ�و (٢٠٢٠

اﻟجوﻫر�ـ ــﺔ ،ﺴ ـ ـواء �ﺎﻨـ ــت ﻨﺎﺘجـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻻﺤت�ـ ــﺎﻝ أو اﻟخ�ـ ــﺄ و�ﺼـ ــدار ﺘﻘر�ـ ــر اﻟمـ ــدﻗق اﻟـ ــذ� ﻴتضـ ــمن رأﻴنـ ــﺎ�� .ـ ــون اﻟضـ ــمﺎن

 -ﺘﻘ�ــ ــ�م ﻤــ ــد� ﻤﻼءﻤـ ـ ــﺔ اﻟس�ﺎﺴ ـ ــﺎت اﻟمحﺎﺴـ ـ ــب�ﺔ اﻟمســ ــتخدﻤﺔ وﻤﻌﻘوﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟتﻘ ـ ــدﻴرات اﻟمحﺎﺴـ ـ ــب�ﺔ واﻹﻓصــ ــﺎﺤﺎت ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ

ﺨـ ــﻼﻝ إﺠ ـ ـراء ﻋمﻠ�ـ ــﺎت إﻋـ ــﺎدة اﻟحسـ ــﺎب ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟﻌ�نـ ــﺔ ﻟكـ ــﻞ ﻨمـ ــوذج ﻟﻠتحﻘـ ــق ﻤـ ــن دﻗتﻬـ ــﺎ اﻟحسـ ــﺎﺒ�ﺔ� .مـ ــﺎ اﺴتﻔس ـ ـرﻨﺎ

��//ﻬر ﺘو��ﻊ ��ط اﻟ�د//

ب

ت

صف

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١٦ﻤﺎرس (٢٠٢٠

اﻟس�د  /ﺴ�د ﻨﻘﻲ ��ﺎس ﺠﻔر�

ﺘتمثـ ــﻞ أﻫـ ــداﻓنﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟحصـ ــوﻝ ﻋﻠـ ــﻰ ﻀـ ــمﺎن ﻤﻌﻘـ ــوﻝ ﺤـ ــوﻝ ﻤـ ــﺎ إذا �ﺎﻨـ ــت اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ��ـ ــﻞ ﺨﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻷﺨ�ـ ــﺎء

ﺘجﺎوز اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ.

ﻴرﺠ ـ ـ ــﻰ اﻟرﺠ ـ ـ ــوع إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟمﻼﺤ� ـ ـ ــﺔ  ٤ﻤ ـ ـ ــن اﻟك� ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ـ ــﺔ ﻟﻠس�ﺎﺴ ـ ـ ــﺔ اﻟمحﺎﺴ ـ ـ ــب�ﺔ واﻟمﻼﺤ� ـ ـ ــﺔ  ٢٧ﻟﻺﻓص ـ ـ ــﺎح ﻋ ـ ـ ــن

)(٩٤,٧٧٧

ت

ﺼ

ﺼ

ﺼ

ت

رت اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر
اﻨدﻤﺎج اﻷﻋمﺎﻝ )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔت ا

ﺠم�ﻊ اﻷرﻗﺎم �ﺎﻵﻻف ﻤﻌبر ﻋنﻬﺎ �ﺎﻟدرﻫم

اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟتﻲ ﻴتخذﻫﺎ اﻟمستخدﻤون ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

اﻟس ـ ــﻠﻒ �� ـ ــ�ﻞ ﻓ ـ ــرد� ﻟمﻌرﻓ ـ ــﺔ اﻟز� ـ ــﺎدة اﻟكب�ـ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ ﻤخ ـ ــﺎ�ر
ﻴ ـ ــتم ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟج ـ ــزء اﻟم ـ ــﺎد� ﻤ ـ ــن ﻤحﻔ� ـ ــﺔ اﻟبن ـ ــك ﻟﻠﻘ ـ ــروض و ُ

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

ت

ﺼف

ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻋتمـ ــﺎد ﻫـ ــذﻩ اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ� ،ﺎﻨـ ــت اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر واﻟتﻌـ ــد�ﻼت اﻟتﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر واﻟتﻔسـ ــ�رات اﻟحﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻗ�ـ ــد

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ١ﻤﺎﻴو (٢٠٢٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟدﺨﻞ ) /اﻟ�سﺎرة( اﻟ�ﺎﻤﻞ ﻟﻠسنﺔ

ﺼ

ت

اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٢

)ب(

ت

ﺼ

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻟخسﺎرة

ص

ب

ص ص

اﻋتمﺎد اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻷوﻝ ﻤرة )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات

ﺨسﺎرة اﻟسنﺔ

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

ﺼ

اﻤ�ـ ـ ــﺎ ﻟﻔت ـ ـ ـرة ﻤحﺎﺴـ ـ ــب�ﺔ ﺘبـ ـ ــدأ ﻓـ ـ ــﻲ أو �ﻌـ ـ ــد  ١ﻴنـ ـ ــﺎﻴر  .٢٠٢٠ﻟـ ـ ــم ��ـ ـ ــن ﻟت�ب�ـ ـ ــق ﻫـ ـ ــذﻩ
اﻟمحﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ اﻟدوﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘسـ ـ ــر� إﻟز ً
اﻟتﻌـ ــد�ﻼت ﻋﻠـ ــﻰ اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ـ ــﺔ ﻹﻋـ ــداد اﻟتﻘـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ أ� ﺘـ ــﺄﺜ�ر ﺠـ ــوﻫر� ﻋﻠـ ــﻰ اﻟم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمبﻠـ ــﻎ ﻋنﻬـ ــﺎ ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ــﺔ

ﻤصﺎر�� إدار�ﺔ وﻋموﻤ�ﺔ

)(٧٥,٣١٢

ﺼ

ص

ف

ﻀ

ﻗ ـ ــﺎم اﻟبن ـ ــك ﺒت�ب� ـ ــق اﻟتﻌ ـ ــد�ﻼت اﻟتﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟص ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ــن ﻤجﻠ ـ ــس ﻤﻌ ـ ــﺎﻴ�ر

١٩

)( ٤٣٧,٢١٨

ت

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

)(٦٥,٥٩٨

واﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

ﺼ

ت

ت

ض

)(٧١,٥٧٣

اﻟتحو�ﻞ ﻤن اﻟمستحق إﻟﻰ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ

اﻟتن��مﻲ �ﻌد  ١أﻛتو�ر  ٢٠١٨ﻟخصم .١:١

(٢٠١٩

ﻓﻲ أو �ﻌد  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠

ﺼﺎﻓﻲ دﺨﻞ اﻟرﺴوم واﻟﻌموﻻت

اﻷﻗسﺎ� ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ.

ﻤ ــﺎﻝ اﻟبن ــك ﻤ ــن أﺠ ــﻞ ﺘﻠب� ــﺔ اﻟمت�ﻠ� ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ اﻟنح ــو اﻟمنص ــوص ﻋﻠ� ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟتﻌم ــ�م اﻟص ــﺎدر ﻋ ــن اﻟمص ــرف اﻟمر� ــز�

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ٣٩ﺴبتمبر

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ :اﻷﺜ�ﺎت واﻟ��ﺎس )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ

ﺼﺎﻓﻲ اﻟدﺨﻞ )اﻟمصروﻓﺎت( اﻷﺨر�

اﻟت ـ ــﻲ اﺘخ ـ ــذﻫﺎ اﻟبن ـ ــك ﻟتﻘﻠ� ـ ــﻞ ﺤ ـ ــد اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟكب� ـ ــر ﻤث ـ ــﻞ اﺴ ـ ــترداد اﻷﻤـ ـ ـواﻝ اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ ﻤ ـ ــن ﻫ ـ ــؤﻻء اﻟﻌم ـ ــﻼء ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس

.

)أﻛتو�ر(٢٠١٨

ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻤن  ١ﻴنﺎﻴر {٢٠٢٠

١٨

ﺘمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟموﻀحﺔ ﻓﻲ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ٩إﻟﻰ  ٥٩ﻓﻲ  ٣ﻤﺎﻴو  ٢٠٢١وﺘم اﻟتو��ﻊ ﻋﻠ�ﻬﺎ

وﻓﻘ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻺﺨ� ـ ـ ـ ــﺎر رﻗ ـ ـ ـ ــم  ٢٠١٨/٢٢٦ﺒت ـ ـ ـ ــﺎر�ﺦ  ١أﻛت ـ ـ ـ ــو�ر  �� ٢٠١٨ـ ـ ـ ــﺄن اﻟتﻌرﻀ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟكب�ـ ـ ـ ـ ـرة –
ﻋ ـ ـ ـ ــﻼوة ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــكً ،

)أﻛتو�ر(٢٠١٨
ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ٨

١٧

١١

ﺼ
ﺼ

ب

ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠

٣,٧١٥

ﺼﺎﻓﻲ ﻤخصص ﺨسﺎرة اﻨخﻔﺎض ��مﺔ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻒ

ب

ص

ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴ�ﺔ ،اﻟتﻐ��رات ﻓﻲ اﻟتﻘدﻴرات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ واﻷﺨ�ﺎء )ﺴﺎر� اﻟمﻔﻌوﻝ

٢,٣١٢

 % ٢٥ﻤـ ــن ﻗﺎﻋـ ــدة رأس ﻤـ ــﺎﻝ اﻟبنـ ــك .ر�ـ ــز اﻟتـ ــدﻗ�ق ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻷﻤـ ــر ﺤ�ـ ــث ﺘجـ ــﺎوز ﺘﻌـ ــرض اﻟبنـ ــك ﻟمجموﻋـ ــﺔ ﻤﻌ�نـ ــﺔ ﻤـ ــن
اﻟمﻘترﻀ�ن اﻟحد اﻟمﻘرر ﺒنس�ﺔ  %٤٦ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟبنوك �مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠

ﻤ��ﺎر اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ١

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

٣,١٩٩

ﺤصص ﻋدم اﻟس��رة

 .٦اﻟتﻌرض اﻟكب�ر ﻟمﻘترض واﺤد أو ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟمﻘترﻀ�ن اﻟمرﺘ�ط�ن

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٩ﺴبتمبر (٢٠١٩

(٢٠٢٠

)(٧,٣١٦

اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك

ﻟﻘ ـ ــد ﺘج ـ ــﺎوز اﻟبن ـ ــك ﺤ ـ ــدود اﻟتﻌ ـ ــرض ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو اﻟمنص ـ ــوص ﻋﻠ� ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟتﻌم ـ ــ�م رﻗ ـ ــم  ٢٠١٣/٣٢ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ١١ﻨ ـ ــوﻓمبر

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

 -٣اﻟمﻌﺎﻴ�ر واﻟتﻔس�رات اﻟتﻲ ﺼدرت وﻟكنﻬﺎ ﻟم ﺘص�ﺢ ﺴﺎر�ﺔ اﻟمﻔﻌوﻝ �ﻌد

اﻟ�سﺎرة ﻗبﻞ اﻟضر��ﺔ

ﻟﻘـــد ﺘـــم ﺘزو�ـ ــدﻨﺎ ﺒتﺄﻛ�ـــد ﻤﻌﻘـــوﻝ ﻟخﻔـ ــض اﻟتﻌـــرض اﻟمتﻌﻠ ــق �ﺄرﺼـ ــدة اﻟمﻘـــر اﻟرﺌ�ســـﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ ﻓـــﻲ اﻟخـــﺎرج ﻤـ ــن أﺠـــﻞ ﺘﻠب�ـ ــﺔ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٧ﺴبتمبر (٢٠١٩

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

وﻟكنﻬﺎ ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟمحﺎﺴ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟترﺘ��ﺎت أو اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠبنك.

ﻟﻘ ـ ــد ﺤص ـ ــﻠنﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘﺄﻛ� ـ ــدات ﻤﻌﻘوﻟ ـ ــﺔ ﻟخﻔ ـ ــض اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟمتﻌﻠ ـ ــق �مجموﻋ ـ ــﺔ ﻤﻌ�ن ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻟمﻘترﻀ ـ ــ�ن وز� ـ ــﺎدة ﻗﺎﻋ ـ ــدة رأس

اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ( واﻟتﻌ ـ ــرض ﻋن ـ ــد اﻟتخﻠ ـ ــﻒ )اﻟتﻌ ـ ــرض ﻋن ـ ــد اﻟتخﻠ ـ ــﻒ

٢٠٢٠/٠١/٠١

٢٠١٩/٠١/٠١

�� ٢٠١٣ــ ــﺄن اﻟﻠـ ـ ـواﺌﺢ اﻟخﺎﺼــ ــﺔ �مرا��ــ ــﺔ ﺤـ ـ ــدود اﻟتﻌ ـ ــرض اﻟكب�ــ ــر وﺘﻌد�ﻼﺘــ ــﻪ وﺠـ ـ ــدوﻝ اﻟحــ ــد اﻷﻗصــ ــﻰ ﻟح ـ ــدود اﻟتﻌـ ـ ــرض

اﻟمرﺴ ـ ــﺎﻝ ﻤ ـ ــن ﻤص ـ ــرف اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر� ـ ــز� ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ٢٧أﻛت ـ ــو�ر  ٢٠٢٠ﺤ� ـ ــث ﻟ ـ ــن ﺘخض ـ ــﻊ اﻨتﻬﺎﻛ ـ ــﺎت

ـر ﻷن ﻟﻌ ـ ــدم اﻤ ـ ــتﻼك اﻟبن ـ ــك ﺘﻌ ـ ــﺎﻤﻼت  /ﻋﻼﻗ ـ ــﺎت ﺘجﺎر� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻊ أ� ﻤ ـ ــن اﻟبن ـ ــوك ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــدوﻝ
وﺘﻌتﻘ ـ ــد إدارة اﻟبن ـ ــك أﻨ ـ ــﻪ ﻨ� ـ ـ ًا

اﻟمﻌﺎﻴ�ر واﻟتﻌد�ﻼت واﻟتﻔس�رات اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟمن�ورة إﻟزاﻤ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟمحﺎﺴبﻲ :٢٠٢٠

ﺘﻘر�ر اﻟمدﻗق اﻟمستﻘﻞ ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ١إﻟﻰ .٨

اﻟك�ﺎﻨـ ــﺎت واﻷﻓ ـ ـراد اﻹﻴ ـ ـراﻨ��ن ،ﺤ�ـ ــث ﺘﻌتﻘـ ــد اﻹدارة أن اﻟبنـ ــك ﻗـ ــد اﻤتثـ ــﻞ ﻟجم�ـ ــﻊ ﻫـ ــذﻩ اﻹﺨ�ـ ــﺎرات اﻟصـ ــﺎدرة ﻋـ ــن ﻤصـ ــرف

ﻤنﺎﺴ�ﺎ،
ﻴزاﻝ
ً

اﻟم�تب اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻟﻠبنك ﻓﻲ إﻤﺎرة دﺒﻲ ﻫو اﻟمسؤوﻝ ﻋن إدارة ﻋمﻠ�ﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﻓﻲ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ت

ﻀ

ض

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة اﻟمر�ـ ــز� "( �سـ ــبب اﻟﻘ�ـ ــود اﻟتـ ــﻲ ﻓرﻀـ ــﻬﺎ ﻤجﻠـ ــس اﻷﻤـ ــن اﻟتـ ــﺎ�ﻊ ﻟﻸﻤـ ــم اﻟمتحـ ــدة ﻋﻠـ ــﻰ �ﻌـ ــض

أ�ضـ ـ ــﺎ ﻤ�تـ ـ ــب ﻤرا��ـ ـ ــﺔ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻷﺠنب�ـ ـ ــﺔ )"  (" OFACاﻟتـ ـ ــﺎ�ﻊ ﻟـ ـ ــو ازرة اﻟخ ازﻨـ ـ ــﺔ اﻷﻤر���ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــرض ﻗ�ـ ـ ــود ﻋﻠـ ـ ــﻰ
 -ﻗـ ـ ــرر ً

ﺠـ  -اﻹدارة:

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ :اﻹﻓصﺎﺤﺎت )ﺴﺎر�ﺔ اﻟمﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔترات اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ

ﻛ�ﻒ اﻟر�ﺢ أو اﻟ�سﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر

ص ﻒ
ف

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) ٣أﻛتو�ر(٢٠١٨

ﺒت ـ ــﺎر�ﺦ  ١٧ﻤ ـ ــﺎرس  .٢٠٢١ﺤ� ـ ــث ﺘ ـ ــنص ﻋﻠ ـ ــﻰ أن اﻟمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ ﻟﻠبن ـ ــك ﻗ ـ ــﺎم ﺒتﻘ� ـ ــ�م �ﻔﺎ� ـ ــﺔ أر� ـ ــﺎح اﻟبن ـ ــك اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ

س
ت

 -٢ﺘطب�ق اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟجدﻴدة واﻟمنﻘحﺔ

��//ﻬر ﺘو��ﻊ ��ط اﻟ�د//

ص �

ص �

اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

ﻟﻠبنك و ﺘﻘد�م ﻗروض ﻷﺠﻞ ﻟبنوك أﺠنب�ﺔ أﺨر�.

ﻤب ـ ــدأ اﻟمن�ـ ــﺄة اﻟنﺎﺠح ـ ــﺔ اﻟمس ـ ــتمرة اﻟمس ـ ــتخدم ﻓ ـ ــﻲ إﻋ ـ ــداد اﻟك�ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠس ـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ٢٠٢٠ﻻ

واﻟخصوﻤﺎت ﻟﻠمر�ز اﻟرﺌ�سﻲ واﻟﻔروع اﻷﺨر� ﻟﻠبنك.
ﺒﻠﻎ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمخصص ﻟﻠبنك  ٢٬٣٥٠ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ) ٣١د�سمبر  ٢٬٣٥٠ ،٢٠١٩ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ(.
�ﻌمﻞ اﻟبنك ﻓﻲ ﻤجﺎﻝ اﻷﻋمﺎﻝ اﻟمصر��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ.

ﺘمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟموﻀحﺔ ﻓﻲ اﻟصﻔحﺎت ﻤن  ٩إﻟﻰ  ٥٩ﻓﻲ  ٣ﻤﺎﻴو  ٢٠٢١وﺘم اﻟتو��ﻊ ﻋﻠ�ﻬﺎ

ﺼ
ت

ﻓترة اﻟتﻘر�ر اﻟسنو� اﻷوﻟﻰ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ أو �ﻌد  ١ﻴنﺎﻴر (٢٠٢٠

ﺒتﻘ�ـ ــ�م اﻹﺠ ـ ـراءات اﻟتـ ــﻲ اﺘخـ ــذﻫﺎ اﻟبنـ ــك ﻟتﻘﻠ�ـ ــﻞ ﺤـ ــدود اﻟتﻌـ ــرض اﻟكب� ـ ـرة ﻤثـ ــﻞ ﺘﻘﻠ�ـ ــﻞ ﻋمﻠ�ـ ــﺎت اﻹﻴـ ــداع ﻓـ ــﻲ اﻟمﻘـ ــر اﻟرﺌ�سـ ــﻲ

أ�ض ـ ــﺎ أﻨـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــرﻏم ﻤ ـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻟﻘ� ـ ــود اﻟمﻔروﻀ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺈن
اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر�ـ ــز� ،وﺘﻌتﻘ ـ ــد اﻹدارة اﻟبن ـ ــك ً

ﺘﻌ�ــس ﻫــذﻩ اﻟك�ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ــﺔ أﻨ�ــ�ﺔ اﻟبنــك ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻤــﺎرات اﻟﻌر��ــﺔ اﻟمتحــدة ﻓﻘــ� وﺘســتثنﻲ ﺠم�ــﻊ اﻟمﻌــﺎﻤﻼت واﻷﺼــوﻝ

اﻨدﻤﺎج اﻷﻋمﺎﻝ )اﻨدﻤﺎج اﻷﻋمﺎﻝ اﻟتﻲ ��ون ﺘﺎر�ﺦ اﻻﺴتحواذ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أو �ﻌد ﺒدا�ﺔ

ﻋن ﺘﺎر�ﺦ اﺴتحﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻟتجﺎوز  ٪٣٠ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟبنك.

اﻟنو�� ــﺔ واﻟكم� ــﺔ اﻟمﻌﻘوﻟ ــﺔ اﻟت�ﻠ�� ــﺔ ﻟتﻘ� ــ�م اﻟز� ــﺎدة اﻟكب�ـ ـرة ﻓ ــﻲ ﻤخ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ــﺎن

)أ +ب(

٦,٧٠٠,٢١٤

٦,٥٥٠,٨٥٥

ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﺒواﺴ�ﺔ:

ﺒتـ ــﺎر�ﺦ  ١١ﻨـ ــوﻓمبر  ،٢٠١٣ﻻ ُ�سـ ــمﺢ ﺒتﻌـ ــرض اﻟبنـ ــوك اﻟﻌﺎﻤﻠـ ــﺔ ﺨـ ــﺎرج دوﻟـ ــﺔ اﻹﻤـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ــﺔ اﻟمتحـ ــدة� ،ﻐـ ــض اﻟن�ـ ــر

 � -ـ ـ ــﺎن اﻟبن ـ ـ ــك ﺨﺎﻀ ـ ـ ــﻌﺎً ﻟم ـ ـ ــذ�رات ﺘنﻔ�ذ� ـ ـ ــﺔ ﺼ ـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ـ ــن ﻤص ـ ـ ــرف اﻹﻤ ـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ـ ــدة اﻟمر� ـ ـ ــز� )"ﻤص ـ ـ ــرف

ﻤسﺎﺌﻞ اﻟتدﻗ�ق اﻟرﺌ�س�ﺔ

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ
ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

)ب(

١,٨١٧,٦٦٧

اﻟكب�ــ ــر اﻟصــ ــﺎدر ﻋــ ــن ﻤصــ ــرف اﻹﻤــ ــﺎرات اﻟﻌر��ــ ــﺔ اﻟمتحــ ــدة اﻟمر�ــ ــز� .وﻓًﻘــ ــﺎ ﻟﻠمــ ــﺎدة ) (٢ﻤــ ــن اﻟتﻌمــ ــ�م رﻗـ ـ ــم ٢٠١٣/٣٢

دون إﺒداء رأ� ﻤتحﻔ� ﻤن �رﻓنﺎ ،ﻓﺈﻨنﺎ ﻨﻠﻔت اﻻﻨت�ﺎﻩ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺨ ــﻼﻝ اﻟس ــنوات اﻟس ــﺎ�ﻘﺔ.

)(١,٠٥٤,٨٠٦

)(١,٠٦٣,٠٨٣
١,٨٠٨,٤٧٠

�ﻘﻊ اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠبنك ﻓﻲ �ﻬران �جمﻬور�ﺔ إﻴران اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ

ﺼ

ت

ضﺼ

ب
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بنك �صادرات �إيران
� -ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمحس ـ ــو�ﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟم�ﻔ ـ ــﺄة )أرﺼ ـ ــدة ﻟ ـ ــد� ﻤص ـ ــرف اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة اﻟمر� ـ ــز�

ﺘتكــ ــون اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻤــ ــن اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ اﻟمســ ــتحﻘﺔ اﻟـ ـ ــدﻓﻊ أو اﻟمســ ــتحﻘﺔ ﻋﻠــ ــﻰ اﻟـ ـ ــدﺨﻞ أو ﺨســ ــﺎرة اﻟسـ ـ ــنﺔ وأ�

وﻤس ـ ــتحق ﻤ ـ ــن اﻟمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ وﻓروﻋ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟخ ـ ــﺎرج ﻤس ـ ــتحﻘﺔ ﻤ ـ ــن ﺒن ـ ــوك أﺨ ـ ــر� ،وﻗ ـ ــروض وﺴ ـ ــﻠ��ﺎت وأﺼ ـ ــوﻝ ﻤﺎﻟ� ـ ــﺔ
أﺨر�( �خصم ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ ﻟﻸﺼوﻝ.

ﻤﻌدﻝ اﻟضر��ﺔ اﻟمﻌموﻝ �ﻪ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ر.

� -ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ ﻷدوات اﻟـ ــدﻴن اﻟمحسـ ــو�ﺔ �ﺎﻟ��مـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼﻝ اﻟ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخسـ ــﺎرة �جـ ــزء ﻤـ ــن اﺤت�ـ ــﺎ�ﻲ إﻋـ ــﺎدة اﻟتﻘ�ـ ــ�م

ﻴـــتم ��ـــﺎس أﺼـــوﻝ وﺨصـــوم ﻀـ ـر��ﺔ اﻟـــدﺨﻞ اﻟمؤﺠﻠـــﺔ �مﻌـ ــدﻻت اﻟضـ ـراﺌب اﻟتـــﻲ ﻤـــن اﻟمتوﻗـــﻊ أن ﺘ�بـــق ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔتـ ـرة اﻟتـ ــﻲ

ﻟﻼﺴتثمﺎرات اﻟمصنﻔﺔ �ﺎﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر واﻟمثبتﺔ ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.

ﻴتوﻗﻊ أن ﻴتم ﻓ�ﻬﺎ إﻋﺎدة اﻷﺼﻞ أو ﺘنﻔ�ذ اﻻﻟتزام ﻟ�تم ﺘسو�تﻪ� ،موﺠب اﻟﻘواﻨ�ن اﻟتﻲ ﺘم ﺴنﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ر.

� -ﺎﻟنس�ﺔ ﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟضمﺎن اﻟمﺎﻟﻲ �مخصص.

ﺘـ ــتم ﻤراﺠﻌـ ــﺔ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻷﺼـ ــوﻝ ﻀـ ــر��ﺔ اﻟـ ــدﺨﻞ اﻟمؤﺠﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ �ـ ــﻞ ﺘﻘر�ـ ــر وﺘخ��ضـ ــﻬﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟحـ ــد اﻟـ ــذ� ﻟـ ــم

 (٥ﺘﻌدﻴﻞ اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

�ﻌد ﻤن اﻟمحتمﻞ ﺘوﻓر ر�ﺢ ﻀر�بﻲ �ﺎﻓﻲ ﻟﻠسمﺎح �ﺎﺴتخدام �ﻞ أو ﺠزء ﻤن أﺼﻞ ﻀر��ﺔ اﻟدﺨﻞ اﻟمؤﺠﻠﺔ.

�ﻘـ ـ ــوم اﻟبنـ ـ ــك ﻓـ ـ ــﻲ �ﻌـ ـ ــض اﻷﺤ�ـ ـ ــﺎن ﺒتﻌـ ـ ــدﻴﻞ ﺸـ ـ ــرو� اﻟﻘـ ـ ــروض اﻟمﻘدﻤـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌمـ ـ ــﻼء �سـ ـ ــبب إﻋـ ـ ــﺎدة اﻟتﻔـ ـ ــﺎوض اﻟتجـ ـ ــﺎر� أو

ﻀر��ﺔ اﻟ��مﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ

ﻻ وﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن ﻫنـ ــﺎك ﺘﻐ��ـ ــر ﻓـ ــﻲ ﻨمـ ــوذج اﻷﻋمـ ــﺎﻝ و�ﺎﻟتـ ــﺎﻟﻲ ﺘﻐ��ـ ــر ﻤحتمـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﺘصـ ــن�� ﺘﻠـ ــك اﻷﺼـ ــوﻝ .ﻟـ ــم
 (٢إﺜ�ﺎت اﻹﻴرادات ﻋﻠﻰ ﺴندات إﻋﺎدة اﻟتمو�ﻞ واﻟسندات اﻟمتﺄﺨرة اﻟم�صوﻤﺔ

ﺴ�ﺎﺴـ ــﺎت وﻤمﺎرﺴـ ــﺎت إﻋـ ــﺎدة اﻟﻬ��ﻠـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟمؤﺸ ـ ـرات واﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر اﻟتـ ــﻲ ﺘ�ـ ــ�ر ،ﻓـ ــﻲ ﺤ�ـ ــم اﻹدارة ،إﻟـ ــﻰ أن اﻟـ ــدﻓﻊ ﺴ�سـ ــتمر

ﻤص ـ ــﻠحﺔ اﻟضـ ـ ـراﺌب ،وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟحﺎﻟ ـ ــﺔ ﻴ ـ ــتم اﻻﻋتـ ـ ـراف �ضـ ـ ـر��ﺔ اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟمض ـ ــﺎﻓﺔ �ج ـ ــزء ﻤ ـ ــن ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻗتن ـ ــﺎء اﻷﺼ ـ ــﻞ أو

ـ�وﻋﺎ ﻟﻠت�ب�ـ ــق
ﻋﻠـ ــﻰ اﻷرﺠـ ــﺢ .ﻴـ ــتم اﻻﺤتﻔـ ــﺎ� ﺒﻬـ ــذﻩ اﻟس�ﺎﺴـ ــﺎت ﺘحـ ــت اﻟمراﺠﻌـ ــﺔ اﻟمسـ ــتمرة .إﻋـ ــﺎدة اﻟﻬ��ﻠـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ اﻷﻛثـ ــر ﺸـ ـ ً

ﻛجزء ﻤن ﺒند اﻟمصﺎر�� ﺤسب اﻟضرورة،
 ﻋندﻤﺎ ﻴتم إﺜ�ﺎت اﻟذﻤم اﻟمدﻴنﺔ واﻟداﺌنﺔ ﻤﻊ ﺘضم�ن ﻤبﻠﻎ ﻀر��ﺔ اﻟ��مﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ.ﻴ ـ ــتم ﺘض ـ ــم�ن ﺼ ـ ــﺎﻓﻲ ﻤبﻠ ـ ــﻎ ﻀـ ـ ـر��ﺔ اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟمض ـ ــﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺒ ـ ــﻞ ﻟﻼﺴ ـ ــترداد ﻤ ـ ــن أو اﻟمس ـ ــتحق اﻟ ـ ــدﻓﻊ ﻟ ـ ـ ـ �ج ـ ــزء ﻤ ـ ــن اﻟ ـ ــذﻤم

 (٣ﺘحدﻴد ﻤﺎ إذا �ﺎن اﻟﻌﻘد ﻴتضمن ﻋﻘد إ�جﺎر

اﻟﻌواﻤـ ــﻞ اﻟنو��ـ ــﺔ )أ� اﻟتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ �ﻌـ ــد اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ واﻟتﻐ�ـ ــر ﻓـ ــﻲ اﻟﻌمﻠـ ــﺔ أو اﻟ�ـ ــرف اﻟمﻘﺎﺒـ ــﻞ وأﺴـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌـ ــدة
واﻻﺴـ ـ ــتحﻘﺎق واﻟتﻌﻬـ ـ ــدات( واﻟتﻘ�ـ ـ ــ�م اﻟكمـ ـ ــﻲ )أ� ﻤﻘﺎرﻨـ ـ ــﺔ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻟﻠتـ ـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ـ ــﺔ اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ـ ــﺔ اﻟمت���ـ ـ ــﺔ �موﺠـ ـ ــب

 ٪١٠ﻤن ﺼﺎﻓﻲ اﻟر�ﺢ إﻟﻰ اﺤت�ﺎ�ﻲ ﺨﺎص ﺤتﻰ �سﺎو� ﻫذا اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ  ٪٥٠ﻤن رأس اﻟمﺎﻝ.

اﻟ�ـ ــرو� اﻷﺼـ ــﻠ�ﺔ ﻟﻠتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد� ـ ــﺔ اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ �موﺠـ ــب اﻟ� ـ ــرو� اﻟمﻌدﻟـ ــﺔ ،اﻟمخصـ ــوﻤﺔ �س ـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟﻔﻌﻠـ ــﻲ اﻷﺼ ـ ــﻠﻲ(

ن -إﺜ�ﺎت اﻹﻴرادات
�( إﻴرادات اﻟﻔواﺌد واﻟمصروﻓﺎت

ﻟتحدﻴد اﻟ�رو� اﻟمختﻠﻔﺔ ﺠوﻫرً�ﺎ.

ﻓـ ــﻲ ﺤﺎﻟـ ــﺔ إﻟﻐـ ــﺎء إﺜ�ـ ــﺎت اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ� ،ﻌـ ــﺎد ��ـ ــﺎس ﻤخصـ ــص اﻟخسـ ــﺎرة ﻟخسـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمـ ــﺎن اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ إﻟﻐـ ــﺎء

ﻴـ ـ ــتم اﺤتسـ ـ ــﺎب إﻴ ـ ـ ـرادات وﻤصـ ـ ــروﻓﺎت اﻟﻔواﺌـ ـ ــد ﻟجم�ـ ـ ــﻊ اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘحمـ ـ ــﻞ ﻓﺎﺌـ ـ ــدة ﻋـ ـ ــن �ر�ـ ـ ــق ﺘ�ب�ـ ـ ــق ﻤﻌـ ـ ــدﻝ

اﻹﺜ�ـ ــﺎت ﻟتحدﻴـ ــد ﺼـ ــﺎﻓﻲ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك اﻟتـ ــﺎر�ﺦ .ﺴـ ــ�ؤد� اﻟﻔـ ــرق ﺒـ ــ�ن ﻫـ ــذﻩ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ اﻟمﻌدﻟـ ــﺔ

رﺠ ـ ــﻊ إ�ض ـ ــﺎح  ٤ﻫـ ـ ــ( ﻋﻠ ـ ــﻰ إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻸداة اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ �ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ
اﻟﻔﺎﺌ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ــﻲ ) ا

واﻟ��م ـ ـ ـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟجدﻴـ ـ ــد ﻤـ ـ ــﻊ اﻟ�ـ ـ ــرو� اﻟجدﻴـ ـ ــدة إﻟـ ـ ــﻰ ر�ـ ـ ــﺢ أو ﺨسـ ـ ــﺎرة ﻋنـ ـ ــد إﻟﻐـ ـ ــﺎء اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت .ﺴـ ـ ــ��ون

ﻻﺤﻘ ـ ــﺎ )أو اﻟمرﺤﻠ ـ ــﺔ  (٣واﻟت ـ ــﻲ ﻴ ـ ــتم اﺤتس ـ ــﺎب اﺴ ـ ــتحﻘﺎق اﻟﻔﺎﺌ ـ ــدة ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ ﺘ�ب� ـ ــق ﻤﻌ ـ ــدﻝ
اﻨخﻔض ـ ــت ��متﻬ ـ ــﺎ اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ
ً

ـﻬر
ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟجدﻴـ ـ ــد ﻤخصـ ـ ــص ﺨسـ ـ ــﺎرة ﻴـ ـ ــتم ��ﺎﺴـ ـ ــﻪ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺴـ ـ ــﺎس اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ ﻟمـ ـ ــدة  ١٢ﺸـ ـ ـ ًا

اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ــﻲ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘكﻠﻔتﻬ ـ ــﺎ اﻟم�ﻔ ـ ــﺄة )ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺴ ـ ــب�ﻞ اﻟمثـ ــﺎﻝ ،ﻤخص ـ ــص ﺼ ـ ــﺎﻓﻲ ﺨس ـ ــﺎرة اﻻﺌتم ـ ــﺎن اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ( واﻟت ـ ــﻲ ﻴ ـ ــتم

�ﺎﺴـ ـ ــتثنﺎء اﻟحـ ـ ــﺎﻻت اﻟنـ ـ ــﺎدرة اﻟتـ ـ ــﻲ �ﻌتبـ ـ ــر ﻓ�ﻬـ ـ ــﺎ اﻟﻘـ ـ ــرض اﻟجدﻴـ ـ ــد ﻤـ ـ ــنخﻔض اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ .و�ن�بـ ـ ــق ﻫـ ـ ــذا ﻓﻘـ ـ ــ� ﻓـ ـ ــﻲ
اﻟح ـ ــﺎﻻت اﻟت ـ ــﻲ ﻴ ـ ــتم ﻓ�ﻬ ـ ــﺎ إﺜ� ـ ــﺎت اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘ ـ ــرض اﻟجدﻴ ـ ــد �خص ـ ــم �ب� ـ ــر ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ��م ـ ــﺔ اﻻﺴ ـ ــم�ﺔ اﻟمﻌدﻟ ـ ــﺔ ﻷﻨ ـ ــﻪ ﻻ

ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ��ـ ـ ــون ﻫنـ ـ ــﺎك ﺸـ ـ ــك ﻓـ ـ ــﻲ اﺴـ ـ ــترداد اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة أو أﺼـ ـ ــﻞ اﻟمبﻠـ ـ ــﻎ ،ﻴتوﻗـ ـ ــﻒ إﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ــدﺨﻞ و�ؤﺨـ ـ ــذ أ� دﺨـ ـ ــﻞ إﻀـ ـ ــﺎﻓﻲ

رﻗ ـ ــب اﻟبن ـ ــك
ﻴـ ـ ـزاﻝ ﻫن ـ ــﺎك ﻤخ ـ ــﺎ�ر ﻋﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ﻋ ـ ــن اﻟس ـ ــداد واﻟت ـ ــﻲ ﻟ ـ ــم ﻴ ـ ــتم ﺘخ��ض ـ ــﻬﺎ ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻟتﻌ ـ ــدﻴﻞ .ﻴ ا

وﻓﻘﺎ ﻟﻠواﺌﺢ ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة اﻟمر�ز�.
ﻤستحق ���ﻞ ﻤ�ﺎﺸر إﻟﻰ اﻟتﻌﻠ�ق ً

ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمﻌدﻟ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟنو�� ـ ــﺔ ،ﻤث ـ ــﻞ ﻤ ـ ــﺎ إذا � ـ ــﺎن اﻟمﻘت ـ ــرض ﻓ ـ ــﻲ

 (٢اﻹﻴرادات ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ اﻟﻌمﻼء

ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﺨر اﻻﺴتحﻘﺎق �موﺠب اﻟ�رو� اﻟجدﻴدة.

�موﺠـ ـ ــب اﻟم��ـ ـ ــﺎر  ١٥ﻤـ ـ ــن اﻟمﻌـ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟتﻘـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ،ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻹﻴ ـ ـ ـرادات ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ﻴتﻠﻘـ ـ ــﻰ اﻟﻌم�ـ ـ ــﻞ

ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻴـ ــتم ﺘﻌـ ــدﻴﻞ اﻟ�ـ ــرو� اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ وﻻ ﻴـ ــؤد� ﻫـ ــذا اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ إﻟـ ــﻰ إﻟﻐـ ــﺎء اﻻﺜ�ـ ــﺎت� ،حـ ــدد اﻟبنـ ــك إذا ﻤـ ــﺎ

ﺤ�مﺎ ،ﻓﻲ وﻗت ﻤﺎ أو �مرور اﻟوﻗت.
اﻟخدﻤﺎت .ﻴت�ﻠب ﺘحدﻴد ﺘوﻗ�ت ﻨﻘﻞ اﻟتح�م
ً

ﻛﺎﻨ ـ ــت اﻟمخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ــﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻞ اﻟم ـ ــﺎﻟﻲ ﻗ ـ ــد زادت �� ـ ــ�ﻞ �ب� ـ ــر ﻤن ـ ــذ اﻹﺜ� ـ ــﺎت اﻷوﻟ ـ ــﻲ �مﻘﺎرﻨ ـ ــﺔ اﻟتص ـ ــن�� اﻻﺌتم ـ ــﺎﻨﻲ
ﻋنـ ــد اﻹﺜ�ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ــﻲ واﻟ�ـ ــرو� اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ اﻷﺼـ ــﻠ�ﺔ ذات اﻟتصـ ــن�� اﻻﺌتمـ ــﺎﻨﻲ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ـ ــر ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟ�ـ ــرو�

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻨم ـ ــوذج ﻤ ـ ــن ﺨم ـ ــس ﺨ�ـ ـ ـوات ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟنح ـ ــو
�ﻘ ـ ــوم اﻟبن ـ ــك �ﺈﺜ� ـ ــﺎت اﻹﻴـ ـ ـرادات ﻤ ـ ــن ﺘﻘ ـ ــد�م اﻟخ ـ ــدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴ ـ ــ�ﺔ ﺒن ـ ـ ً
اﻟموﻀﺢ ﻓﻲ اﻟم��ﺎر  ١٥ﻤن اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ:

اﻟمﻌدﻟﺔ.

ﺨطوة  – ١ﺘحدﻴد اﻟﻌﻘد )اﻟﻌﻘود( ﻤﻊ اﻟﻌم�ﻞ.

ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻻ ﻴـ ــؤد� اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ إﻟـ ــﻰ إﻟﻐـ ــﺎء اﻹﺜ�ـ ــﺎت� ،حسـ ــب اﻟبنـ ــك ر�ـ ــﺢ  /ﺨسـ ــﺎرة اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ �مﻘﺎرﻨـ ــﺔ إﺠمـ ــﺎﻟﻲ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ
ﻗب ـ ـ ــﻞ اﻟتﻌ ـ ـ ــدﻴﻞ و�ﻌ ـ ـ ــدﻩ )�ﺎﺴ ـ ـ ــتثنﺎء ﻤخص ـ ـ ــص اﻟخس ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ـ ــﺔ( .ﺜ ـ ـ ــم �� ـ ـ ــ�س اﻟبن ـ ـ ــك اﻟخس ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ� ـ ـ ــﺔ

زﻤـ ــﺎت ﻗﺎﺒﻠـ ــﺔ ﻟﻠتنﻔ�ـ ــذ و�حـ ــدد اﻟمﻌـ ــﺎﻴ�ر ﻟكـ ــﻞ ﻋﻘـ ــد �جـ ــب
ُ�ﻌـ ـ ّـرف اﻟﻌﻘـ ــد �ﺄﻨـ ــﻪ اﺘﻔـ ــﺎق ﺒـ ــ�ن �ـ ــرﻓ�ن أو أﻛثـ ــر ﻴن�ـ ــﺊ ﺤﻘوًﻗـ ــﺎ واﻟت ا
أن ﻴتم اﻟوﻓﺎء �ﻪ.

اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻞ اﻟمﻌ ـ ــدﻝ ،ﺤ� ـ ــث ﻴ ـ ــتم ﺘض ـ ــم�ن اﻟت ـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد� ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ اﻟنﺎﺘج ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻷﺼ ـ ــﻞ اﻟم ـ ــﺎﻟﻲ اﻟمﻌ ـ ــدﻝ ﻓ ـ ــﻲ

ﺨطوة  – ٢ﺘحدﻴد اﻟتزاﻤﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد:

ﺤسﺎب اﻟﻌجز اﻟنﻘد� اﻟمتوﻗﻊ ﻤن اﻷﺼﻞ اﻷﺼﻠﻲ.

اﻟتزام اﻷداء ﻫو وﻋد ﻓﻲ ﻋﻘد ﻤﻊ ﻋم�ﻞ ﻟتﻘد�م ﺨدﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻌم�ﻞ.

ﻴـ ــتم ﺘﻘ�ـ ــ�م ﻤخـ ــﺎ�ر اﻟتخﻠـ ــﻒ ﻋـ ــن اﻟسـ ــداد ﻟﻬـ ــذﻩ اﻷﺼـ ــوﻝ �ﻌـ ــد اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ـ ــر وﻤﻘﺎرﻨتﻬـ ــﺎ �ﺎﻟمخـ ــﺎ�ر �موﺠـ ــب

ﺨطوة  – ٣ﺘحدﻴد اﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ

اﻟ�ـ ـ ــرو� اﻷﺼـ ـ ــﻠ�ﺔ ﻋنـ ـ ــد اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ـ ــﻲ ،ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ﻻ ��ـ ـ ــون اﻟتﻌـ ـ ــدﻴﻞ ﺠوﻫرً�ـ ـ ــﺎ و�ﺎﻟتـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻻ ﻴـ ـ ــؤد� إﻟـ ـ ــﻰ إﻟﻐـ ـ ــﺎء اﺜ�ـ ـ ــﺎت

ﺴـ ـ ــﻌر اﻟمﻌﺎﻤﻠـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــو ﻤبﻠـ ـ ــﻎ اﻟمﻘﺎﺒـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ــذ� ﻴتوﻗـ ـ ــﻊ اﻟبنـ ـ ــك اﺴـ ـ ــتحﻘﺎﻗﻪ ﻤﻘﺎﺒـ ـ ــﻞ ﺘﻘـ ـ ــد�م اﻟخـ ـ ــدﻤﺎت ﻟﻠﻌم�ـ ـ ــﻞ� ،ﺎﺴـ ـ ــتثنﺎء اﻟم�ـ ـ ــﺎﻟﻎ

رﻗـ ــب اﻟبن ـ ــك اﻷداء اﻟﻼﺤـ ــق ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﻌدﻟـ ـ ـﺔ .ﻗـ ــد �ﻘ ـ ــرر اﻟبنـ ــك أن ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمـ ــﺎن ﻗ ـ ــد ﺘحس ـ ــنت
اﻷﺼـ ــﻞ اﻷﺼ ـ ــﻠﻲ .ﻴ ا

اﻟمحصﻠﺔ ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن اﻷ�راف اﻟخﺎرﺠ�ﺔ.

��ـ ـ ــ�ﻞ ﻤﻠحـ ـ ــو� �ﻌـ ـ ــد إﻋـ ـ ــﺎدة اﻟﻬ��ﻠـ ـ ــﺔ� ،ح�ـ ـ ــث ﻴـ ـ ــتم ﻨﻘـ ـ ــﻞ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ ﻤـ ـ ــن اﻟمرﺤﻠـ ـ ــﺔ  ٣أو اﻟمرﺤﻠـ ـ ــﺔ ) ٢اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ

ﺨطوة  – ٤ﺘ�ص�ص ﺴﻌر اﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻﻟتزاﻤﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد:

ـﻬرا( .ﻫـ ــذا ﻫـ ــو اﻟحـ ــﺎﻝ ﻓﻘـ ــ� �ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ
اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﻤـ ــد� اﻟح�ـ ــﺎة( إﻟـ ــﻰ اﻟمرﺤﻠـ ــﺔ ) ١اﻟخسـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﻟمـ ــدة  ١٢ﺸـ ـ ً

�ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ـ ــد اﻟ ـ ــذ� �حت ـ ــو� ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻛث ـ ــر ﻤ ـ ــن اﻟتـ ـ ـزام أداء ،ﺴ�خص ـ ــص اﻟبن ـ ــك ﺴ ـ ــﻌر اﻟمﻌﺎﻤﻠ ـ ــﺔ ﻟك ـ ــﻞ اﻟتـ ـ ـزام أداء �مبﻠ ـ ــﻎ

وﻓﻘﺎ ﻟﻠ�رو� اﻟجدﻴدة ﻟمدة ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤتتﺎﻟ�ﺔ أو أﻛثر.
ﻟﻸﺼوﻝ اﻟتﻲ ﺘم أداؤﻫﺎ ً

�سـ ــتمر اﻟبنـ ــك ﻓـ ــﻲ ﻤرا��ـ ــﺔ إذا ﻤـ ــﺎ �ـ ــﺎن ﻫنـ ــﺎك ز�ـ ــﺎدة ﻤﻠحو�ـ ــﺔ ﻻﺤﻘـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟمخـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ اﻟمتﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺒﻬـ ــذﻩ اﻷﺼـ ــوﻝ

ﻴوﻀﺢ ﻤبﻠﻎ اﻟمﻘﺎﺒﻞ اﻟذ� ﻴتوﻗﻊ اﻟبنك اﺴتحﻘﺎﻗﻪ ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟوﻓﺎء ��ﻞ اﻟتزام أداء.
ﺨطوة  – ٥إﺜ�ﺎت اﻹﻴرادات ﻋندﻤﺎ )أو ﻤثﻠمﺎ( �ﻔﻲ اﻟك�ﺎن �ﺎﻟتزام اﻷداء:
�ﻔﻲ اﻟبنك �ﺎﻟتزام اﻷداء و�ﻘوم �ﺈﺜ�ﺎت اﻹﻴرادات �مرور اﻟوﻗت ،إذا ﺘم اﺴت�ﻔﺎء أﺤد اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟتﺎﻟ�ﺔ:

ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴتخدام ﻨمﺎذج ﻤحددة ﻟﻸﺼوﻝ اﻟمﻌدﻟﺔ.

اﻻﻗتراض اﻟمضمون ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟمتحصﻼت اﻟمستﻠمﺔ.
ﻋنـ ـ ــد إﻟﻐـ ـ ــﺎء إﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟمﻘـ ـ ــﺎس �ﺎﻟتكﻠﻔـ ـ ــﺔ اﻟمسـ ـ ــتﻬﻠكﺔ ،ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻟﻔـ ـ ــرق ﺒـ ـ ــ�ن اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ
وﻤجموع اﻟمﻘﺎﺒﻞ اﻟمستﻠم واﻟمدﻴن ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ.

 -ﻴتم إﺜ�ﺎت اﻟرﺴوم أو ﻤ�وﻨﺎت اﻟرﺴوم اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺄداء ﻤﻌ�ن �ﻌد اﺴت�ﻔﺎء اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟمﻘﺎﺒﻠﺔ.

و .اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت واﻟمﻌدات

س .ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ

ﻨﺎﻗصـ ـ ـ ــﺎ
ﻻ ﻴـ ـ ـ ــتم إﻫـ ـ ـ ــﻼك اﻷرض .ﻴـ ـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ـ ــﺎت ﺠم�ـ ـ ـ ــﻊ اﻟممتﻠكـ ـ ـ ــﺎت واﻟمن�ـ ـ ـ ــﺂت واﻟمﻌـ ـ ـ ــدات اﻷﺨـ ـ ـ ــر� �ﺎﻟتكﻠﻔـ ـ ـ ــﺔ اﻟتﺎر�خ�ـ ـ ـ ــﺔ
ً

ﻴ ـ ــتم ﻋ ـ ــرض اﻟب�ﺎﻨ ـ ــﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك �ﻌمﻠ ـ ــﺔ اﻟب�� ـ ــﺔ اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻷﺴﺎﺴ ـ ــ�ﺔ اﻟت ـ ــﻲ �ﻌم ـ ــﻞ ﻓ�ﻬ ـ ــﺎ اﻟبن ـ ــك )ﻋمﻠت ـ ــﻪ اﻟو���� ـ ــﺔ(.

اﻹﻫﻼك اﻟمتراﻛم وﺨسﺎﺌر اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ اﻟمتراﻛمﺔ .إن وﺠدت.

ﻤتﺎﺤـــﺎ
ﻴثب ــت اﻟبن ــك أﺼ ــوﻝ ﺤ ــق اﻻﺴ ــتخدام ﻓ ــﻲ ﺘ ــﺎر�ﺦ ﺒ ــدء ﻋﻘ ــد اﻹ�ج ــﺎر )أ� اﻟت ــﺎر�ﺦ اﻟ ــذ� �� ــون �� ــﻪ اﻷﺼ ــﻞ اﻟمح ــدد
ً

ﻨﺎﻗص ـ ــﺎ ﻤن ـ ــﻪ أ� إﻫ ـ ــﻼك ﻤتـ ـ ـراﻛم وﺨس ـ ــﺎﺌر اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ و� ـ ــتم ﺘﻌ ـ ــدﻴﻠﻬﺎ ﻷ� إﻋ ـ ــﺎدة �� ـ ــﺎس ﻟخص ـ ــوﻤﺎت ﻋﻘ ـ ــد
�ﺎﻟتكﻠﻔ ـ ــﺔ
ً
اﻹ�ج ـ ـ ــﺎر .ﺘتض ـ ـ ــم ن ﺘكﻠﻔ ـ ـ ــﺔ أﺼ ـ ـ ــوﻝ ﺤ ـ ـ ــق اﻻﺴ ـ ـ ــتخدام ﻤبﻠ ـ ـ ــﻎ ﺨص ـ ـ ــوﻤﺎت اﻹ�ج ـ ـ ــﺎر اﻟمثبت ـ ـ ــﺔ واﻟتك ـ ـ ــﺎﻟ�� اﻟم�ﺎﺸـ ـ ـ ـرة اﻷوﻟ� ـ ـ ــﺔ

 . ٢ﻴـ ـ ــتم ﺘحو�ـ ـ ــﻞ اﻷرﺼـ ـ ــدة اﻟنﻘد�ـ ـ ــﺔ �ـ ـ ــﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــدرﻫم اﻹﻤـ ـ ــﺎراﺘﻲ �ﺄﺴـ ـ ــﻌﺎر اﻟصـ ـ ــرف اﻟسـ ـ ــﺎﺌدة ﻓـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــﺎر�ﺦ

ﻨﺎﻗصـ ــﺎ أ� ﺤ ـ ـواﻓز إ�جـ ــﺎر ﻤسـ ــتﻠمﺔ .ﻤـ ــﺎ ﻟـ ــم ��ـ ــن اﻟبنـ ــك
اﻟمتكبـ ــدة ودﻓﻌـ ــﺎت اﻹ�جـ ــﺎر اﻟتـ ــﻲ ﺘمـ ــت ﻓـ ــﻲ أو ﻗبـ ــﻞ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟبـ ــدء
ً
ﻤتﺄﻛـ ـ ًـدا ��ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘـ ــوﻝ ﻤـ ــن ﺤصـ ــوﻟﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﻠك�ـ ــﺔ اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمـ ــؤﺠر ﻓـ ــﻲ ﻨﻬﺎ�ـ ــﺔ ﻤـ ــدة اﻹ�جـ ــﺎر ،ﻴــ ـتم إﻫـ ــﻼك أﺼـ ــوﻝ ﺤ ـ ــق
اﻻﺴ ـ ــتخدام اﻟمثبت ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس اﻟﻘس ـ ــ� اﻟثﺎﺒ ـ ــت ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤ ـ ــد� اﻟﻌم ـ ــر اﻹﻨت ـ ــﺎﺠﻲ اﻟمﻘ ـ ــدر وﻤ ـ ــدة اﻹ�ج ـ ــﺎر ،أﻴﻬم ـ ــﺎ أﻗصـ ـ ـر.

ﺘؤد� إﻟﻰ إﺠراء ﺘﻌد�ﻼت ﺠوﻫر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ��م اﻟدﻓتر�ﺔ ﻟـﻸﺼوﻝ واﻟخصوم ﺨﻼﻝ اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻘﺎدﻤﺔ.
 (١اﺴتمرار�ﺔ اﻟم�روع
� ـ ــﺄن اﻟبن ـ ــك ﻟد� ـ ــﻪ اﻟمـ ـ ـوارد ﻟمواﺼ ـ ــﻠﺔ اﻟﻌم ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟمس ـ ــتﻘبﻞ اﻟمن� ـ ــور .ﻋ ـ ــﻼوة ﻋﻠ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــك ،ﻓ ـ ــﺈن اﻹدارة ﻟ�س ـ ــت
ـ�و�ﺎ ﺠوﻫر�ـ ــﺔ ﺤـ ــوﻝ ﻗـ ــدرة اﻟبنـ ــك ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺴـ ــتمرار ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس
ﻋﻠـ ــﻰ د ار�ـ ــﺔ �ـ ــﺄ� ﺸـ ــ�وك ﺠوﻫر�ـ ــﺔ ﻗـ ــد ﺘث�ـ ــر ﺸـ ـ ً

اﻟﻘس� اﻟثﺎﺒت ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

اﻟم�ﺎﻨﻲ
ﺘحس�ن اﻟﻌﻘﺎر اﻟمستﺄﺠر

أﻗﻞ ﻤن ﺸرو� اﻹ�جﺎر و ٤ﺴنوات

اﻷﺜﺎث واﻟتجﻬ�زات واﻟتر���ﺎت واﻟمﻌدات اﻟم�تب�ﺔ

 ٤ – ١ﺴنوات

اﻟس�ﺎرات

 ٣ﺴنوات

أﺼوﻝ ﺤق اﻻﺴتخدام )اﻨ�ر ﻤﻼﺤ�ﺔ  ٤ب(

 ١٠ﺴنوات

ﻴـ ــتم ﻤراﺠﻌـ ــﺔ اﻷﻋمـ ــﺎر اﻹﻨتﺎﺠ�ـ ــﺔ اﻟمﻘـ ــدرة واﻟ�ـ ــ�م اﻟمت���ـ ــﺔ و�ر�ﻘـ ــﺔ اﻹﻫـ ــﻼك ﻓـ ــﻲ ﻨﻬﺎ�ـ ــﺔ �ـ ــﻞ ﺴـ ــنﺔ ،ﻤـ ــﻊ ﺤسـ ــﺎب ﺘـ ــﺄﺜ�ر أ�
ﺘﻐ��رات ﻓﻲ اﻟتﻘدﻴر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤستﻘبﻠﻲ.
ﻴ ـ ــتم ﺘحدﻴ ـ ــد اﻟـ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخس ـ ــﺎرة اﻟنﺎﺘج ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن اﺴ ـ ــت�ﻌﺎد أو ﺴ ـ ــحب أﺤ ـ ــد ﺒن ـ ــود اﻟممتﻠك ـ ــﺎت واﻟمن� ـ ــﺂت واﻟمﻌ ـ ــدات ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻨ ـ ــﻪ
اﻟﻔ ـ ــرق ﺒ ـ ــ�ن ﻋﺎﺌ ـ ــدات اﻟمب�ﻌ ـ ــﺎت واﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻞ و� ـ ــتم إﺜ�ﺎﺘﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺒ� ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخس ـ ــﺎرة واﻟ ـ ــدﺨﻞ اﻟ� ـ ــﺎﻤﻞ
اﻵﺨر.
ز .اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻷﺼوﻝ ﻏ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ
ـنو�ﺎ ﻟتحدﻴـ ــد اﻻﻨخﻔـ ــﺎض ﻓـ ــﻲ ��متﻬ ـ ـﺎ .ﺘـ ــتم
ﻻ ﺘخضـ ــﻊ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟتـ ــﻲ ﻟﻬـ ــﺎ ﻋمـ ــر ﻏ�ـ ــر ﻤحـ ــدد ﻟﻼﺴـ ــتﻬﻼك و�ـ ــتم اﺨت�ﺎرﻫـ ــﺎ ﺴـ ـ ً
ﻤراﺠﻌـ ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ـ ــوﻝ اﻟخﺎﻀ ـ ـ ــﻌﺔ ﻟﻼﺴ ـ ـ ــتﻬﻼك ﻟﻠتحﻘ ـ ـ ــق ﻤ ـ ـ ــن اﻨخﻔـ ـ ــﺎض ��متﻬ ـ ـ ــﺎ ﻋن ـ ـ ــدﻤﺎ ﺘ� ـ ـ ــ�ر اﻷﺤ ـ ـ ــداث أو اﻟتﻐ�ـ ـ ـ ـرات ﻓ ـ ـ ــﻲ

اﻟ� ـ ــروف إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻗ ـ ــد ﻻ ﺘك ـ ــون ﻗﺎﺒﻠ ـ ــﺔ ﻟﻼﺴ ـ ــتردادد .ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت ﺨس ـ ــﺎرة اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ � ـ ــﺎﻟمبﻠﻎ اﻟ ـ ــذ�
ﺘز�ـ ـ ــد ��ـ ـ ــﻪ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ ﻋـ ـ ــن ��متـ ـ ــﻪ اﻟﻘﺎﺒﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺴـ ـ ــتردادد .اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺴـ ـ ــترداد ﻫـ ـ ــﻲ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ
ﻨﺎﻗصــ ــﺎ ﺘك ـ ــﺎﻟ�� اﻟب�ــ ــﻊ واﻟ��م ـ ــﺔ ﻗ�ــ ــد اﻻﺴ ـ ــتخدام ،أﻴﻬمــ ــﺎ أﻋﻠـ ـ ـﻰ .ﻷﻏـ ـ ـراض ﺘﻘ� ـ ــ�م اﻻﻨخﻔــ ــﺎض ﻓ ـ ــﻲ اﻟ��مــ ــﺔ ،ﻴــ ــتم
ﻟﻸﺼ ـ ــﻞ
ً
ﺘجم�ـ ــﻊ اﻷﺼـ ــوﻝ ﻋنـ ــد أدﻨـ ــﻰ اﻟمسـ ــتو�ﺎت اﻟتـ ــﻲ ﺘوﺠـ ــد ﻟﻬـ ــﺎ ﺘـ ــدﻓﻘﺎت ﻨﻘد�ـ ــﺔ �م�ـ ــن ﺘحدﻴـ ــدﻫﺎ ��ـ ــ�ﻞ ﻤنﻔصـ ــﻞ )وﺤـ ــدات ﺘوﻟ�ـ ــد
اﻟنﻘـ ــد( .ﺘ ـ ــتم ﻤراﺠﻌ ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ــوﻝ ﻏ� ـ ــر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ �خ ـ ــﻼف اﻟ� ـ ــﻬرة اﻟتجﺎر� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘﻌرﻀ ـ ــت ﻟﻬ ـ ــﺎ واﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ ﻻﺤتم ـ ــﺎﻝ
ﻋ�س اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟ��مﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ �ﻞ ﺘﻘر�ر ﻤﺎﻟﻲ.
ح .اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ وأدوات ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟبنك

ﻓـ ــﻲ اﻻﻋت�ـ ــﺎر �ـ ــﻞ ﻤـ ــن اﻟمﻌﻠوﻤـ ــﺎت اﻟكم�ـ ــﺔ واﻟنو��ـ ــﺔ اﻟتـ ــﻲ ﺘﻌتبـ ــر ﻤﻌﻘوﻟـ ــﺔ وﻤدﻋوﻤـ ــﺔ ،ﺸـ ــﺎﻤﻠﺔ اﻟخب ـ ـرة اﻟتﺎر�خ�ـ ــﺔ
واﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟت�ﻠ�� ـ ــﺔ اﻟمتﺎﺤ ـ ــﺔ دون
ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟخبـ ـ ـرة اﻟتﺎر�خ� ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك وﺘﻘ� ـ ــ�م
ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ أو ﺠﻬ ـ ــد ﻻ داﻋ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻪ ،ﺒن ـ ـ ً
اﺌتمﺎن اﻟخبراء ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟت�ﻠ��ﺔ.
أﺴﺎﺴـ ـ ــﺎ ﻟتحدﻴـ ـ ــد اﺤتمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟتﻌثـ ـ ــر ﻋنـ ـ ــد اﻹﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ـ ــﻲ وﻓـ ـ ــﻲ ﺘ ـ ـ ـوار�ﺦ
ﺘ�ـ ـ ــ�ﻞ اﻟخ�ـ ـ ــ� اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمتﻌـ ـ ــددة
ً
إﻋ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟﻼﺤﻘ ـ ــﺔ ،ﺴ ـ ــتؤد� اﻟخ� ـ ــ� اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمختﻠﻔ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﺤتم ـ ــﺎﻝ وارد ﻟﻠتﻌث ـ ــر .إن ﺘ ـ ــرﺠ�ﺢ ﻫ ـ ــذﻩ
اﻟخ�ـ ــ� اﻟمختﻠﻔـ ــﺔ ﻫـ ــو اﻟـ ــذ� ��ـ ــ�ﻞ أﺴـ ــﺎس اﻟمتوﺴـ ــ� اﻟمـ ــرﺠﺢ ﻻﺤتمـ ــﺎﻝ اﻟتخﻠـ ــﻒ ﻋـ ــن اﻟسـ ــداد واﻟـ ــذ� �سـ ــتخدم

ﺘصن�� اﻟدﻴون أو ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

اﻟك�ـ ــﺎن �ﻌـ ــد ﺨصـ ــم ﺠم�ـ ــﻊ ﺨصـ ــوﻤﻬﺎ .ﻴـ ــتم ﺘسـ ــج�ﻞ أدوات ﺤﻘـ ــوق اﻟمﻠك�ـ ــﺔ اﻟصـ ــﺎدرة ﻋـ ــن اﻟبنـ ــك �ﺎﻟمتحصـ ــﻼت اﻟمسـ ــتﻠمﺔ
�ﻌد ﺨصم ﺘكﺎﻟ�� اﻹﺼدار اﻟم�ﺎﺸرة.
 (١اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ
ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت اﻟخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺒ�ـ ــﺎن اﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠبنـ ــك ﻟﻠحﺎﻟـ ــﺔ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻋنـ ــدﻤﺎ �صـ ــ�ﺢ اﻟبنـ ــك �رًﻓـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻷﺤ�ـ ــﺎم
اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻟﻸداة.
ـدﺌ�ﺎ �ﺎﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ـ ـﺔ .ﻴـ ـ ــتم ﺨصـ ـ ــم ﺘكـ ـ ــﺎﻟ�� اﻟمﻌﺎﻤﻠـ ـ ــﺔ اﻟمنسـ ـ ــو�ﺔ ﻤ�ﺎﺸ ـ ـ ـرة إﻟـ ـ ــﻰ إﺼـ ـ ــدار
ﻴـ ـ ــتم ��ـ ـ ــﺎس اﻟخصـ ـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻤبـ ـ ـ ً
اﻟخصـ ـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ )�خـ ـ ــﻼف اﻟخصـ ـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ �ﺎﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ــن ﺨـ ـ ــﻼﻝ اﻟ ـ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخسـ ـ ــﺎرة( ﻤـ ـ ــن اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـ ــﺔ
ﻟﻠخص ـ ــوم اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻋن ـ ــد اﻟتحﻘ ـ ــق اﻷوﻟ ـ ــﻲ .ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت ﺘك ـ ــﺎﻟ�� اﻟمﻌﺎﻤﻠ ـ ــﺔ اﻟمنس ـ ــو�ﺔ ﻤ�ﺎﺸـ ـ ـرة إﻟ ـ ــﻰ اﻗتن ـ ــﺎء اﻟخص ـ ــوم اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ
�ﺎﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة ﻤ�ﺎﺸرة ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.
ﻴتم ��ﺎس ﺠم�ﻊ اﻟخصوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻻﺤًﻘﺎ ﺒتكﻠﻔﺔ اﻻﺴتﻬﻼك �ﺎﺴتخدام �ر�ﻘﺔ ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

ﺘتك ـ ــون اﻟخص ـ ــوم اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟمص ـ ــنﻔﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻨﻬ ـ ــﺎ ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ اﺴ ـ ــتﻬﻼك ﻤ ـ ــن اﻟم� ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ ﻟبن ـ ــوك أﺨ ـ ــر� ووداﺌ ـ ــﻊ اﻟﻌم ـ ــﻼء

واﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎرج وﺨصوم أﺨر�.
�ر�ﻘـ ـ ــﺔ ﻤﻌ ـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌ ـ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ�ـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــﻲ �ر�ﻘ ـ ـ ــﺔ ﻻﺤتسـ ـ ــﺎب اﻟتكﻠﻔ ـ ـ ــﺔ اﻟمس ـ ـ ــتﻬﻠكﺔ ﻟﻼﻟتــ ـ ـزام اﻟم ـ ـ ــﺎﻟﻲ وﺘخص ـ ـ ــ�ص ﻤص ـ ـ ــروﻓﺎت
اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻔتــ ـ ـرة ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ .ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــو اﻟمﻌـ ـ ــدﻝ اﻟـ ـ ــذ� �خصـ ـ ــم �ﺎﻟضـ ـ ــ�� اﻟمـ ـ ــدﻓوﻋﺎت اﻟنﻘد� ـ ـ ــﺔ
ز ﻤــ ــن
اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟمﻘــ ــدرة )�مــ ــﺎ ﻓــ ــﻲ ذﻟــ ــك ﺠم� ـ ــﻊ اﻟرﺴــ ــوم واﻟنﻘــ ــﺎ� اﻟمدﻓوﻋــ ــﺔ أو اﻟمســ ــتﻠمﺔ واﻟت ـ ــﻲ ﺘ�ــ ــ�ﻞ ﺠــ ــزًءا ﻻ ﻴتجـ ـ ـ أ
ﻤﻌــ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌــ ــدة اﻟﻔﻌﻠــ ــﻲ وﺘكـ ـ ــﺎﻟ�� اﻟمﻌــ ــﺎﻤﻼت واﻷﻗســ ــﺎ� أو اﻟخصـ ـ ــوﻤﺎت اﻷﺨــ ــر�( ﻤــ ــن ﺨـ ـ ــﻼﻝ اﻟﻌمــ ــر اﻟمتوﻗــ ــﻊ ﻟﻼﻟت ـ ـ ـزام
اﻟمﺎﻟﻲ ،أو )ﻋند اﻟضرورة( ﻓترة أﻗصر ﻟﻠتكﻠﻔﺔ اﻟمستﻬﻠكﺔ ﻟﻼﻟتزام اﻟمﺎﻟﻲ.
 (٢أر�ﺎح وﺨسﺎﺌر ﺴﻌر اﻟصرف
ﻴـ ـ ــتم ﺘحدﻴـ ـ ــد اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ ﻟﻠخصـ ـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟمﻘوﻤـ ـ ــﺔ �ﻌمﻠـ ـ ــﺔ أﺠنب�ـ ـ ــﺔ ﺒتﻠـ ـ ــك اﻟﻌمﻠـ ـ ــﺔ اﻷﺠنب�ـ ـ ــﺔ و�ـ ـ ــتم ﺘحو�ﻠﻬـ ـ ــﺎ �ﺎﻟسـ ـ ــﻌر
اﻟﻔور� ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ �ﻞ ﻓترة ﺘﻘر�ر .ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟتحدﻴد
 �ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ ﻟﻠخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟمﻘﺎﺴـ ــﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔـ ــﺔ اﻟمسـ ــتﻬﻠكﺔ اﻟتـ ــﻲ ﻟ�سـ ــت ﺠـ ــزًءا ﻤـ ــن ﻋﻼﻗـ ــﺔ اﻟتحـ ــو� اﻟمحـ ــددة ،ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎتﻓروق اﻟصرف ﻓﻲ اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة ﻟﻠسنﺔ ،و

� -ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ ﻟﻠخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟمﻘﺎﺴـ ــﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔـ ــﺔ اﻟمسـ ــتﻬﻠكﺔ اﻟتـ ــﻲ ﺘ�ـ ــ�ﻞ ﺠـ ــزًءا ﻤـ ــن ﻋﻼﻗـ ــﺔ اﻟتحـ ــو� اﻟمحـ ــددة ،ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت

أر�ﺎح وﺨسﺎﺌر اﻟصرف ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر و�تم ﺘجم�ﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋنصر ﻤنﻔصﻞ ﻤن ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ.
 (٦إﻟﻐﺎء إﺜ�ﺎت اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ

زﻤـ ــﺎت اﻟبنـ ــك أو إﻟﻐﺎؤﻫـ ــﺎ أو اﻨتﻬﺎؤﻫـ ــﺎ.
�ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك �ﺈﻟﻐـ ــﺎء إﺜ�ـ ــﺎت اﻟخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻋنـ ــدﻤﺎ ،وﻓﻘ ـ ـ� ﻋنـ ــدﻤﺎ ،ﻴـ ــتم اﻟوﻓـ ــﺎء �ﺎﻟت ا
اﻟمﻘ ــرض �� ــرو� ﻤختﻠﻔ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺤ ــد �ب� ــر أو ﻴ ــتم ﺘﻌ ــدﻴﻞ ﺸ ــرو�
ﻋن ــدﻤﺎ ﻴ ــتم اﺴ ــتبداﻝ اﻟتـ ـزام ﻤ ــﺎﻟﻲ ﺤ ــﺎﻟﻲ � ــﺂﺨر ﻤ ــن ﻨﻔ ــس ُ
زم
اﻟتـ ـ ـزام ﻗ ـ ــﺎﺌم �� ـ ــ�ﻞ ﺠ ـ ــوﻫر� ،ﻓ ـ ــﺈن ﻤث ـ ــﻞ ﻫ ـ ــذا اﻟت� ـ ــﺎدﻝ أو اﻟتﻌ ـ ــدﻴﻞ ﻴ ـ ــتم اﻟتﻌﺎﻤ ـ ــﻞ ﻤﻌ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻨ ـ ــﻪ إﻟﻐ ـ ــﺎء إﺜ� ـ ــﺎت ﻟﻼﻟتـ ـ ـ ا
اﻷﺼﻠﻲ و�ﺜ�ﺎت اﻟتزام ﺠدﻴد ،و�تم إﺜ�ﺎت اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟ��م اﻟدﻓتر�ﺔ ذات اﻟصﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ.
ﻴ ــتم إﺜ� ــﺎت اﻟﻔـــرق ﺒ ــ�ن اﻟ��مـــﺔ اﻟدﻓتر� ــﺔ ﻟﻠخصـــوم اﻟمﺎﻟ� ــﺔ ﻏ�ـــر اﻟمثبت ــﺔ واﻟمﻘﺎﺒـــﻞ اﻟم ــدﻓوع واﻟمســـتحق اﻟ ــدﻓﻊ� ،مـــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟـــك
أ� أﺼوﻝ ﻏ�ر ﻨﻘد�ﺔ ﻤحوﻟﺔ أو ﺨصوم ﺘم ﺘحمﻠﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ.
�( ﻤ�صص ﺘﻌو�ض ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟ�دﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن
��مـ ــﺎ ﻴتﻌﻠـ ــق �ـ ــﺎﻟمو�ﻔ�ن اﻟم ـ ـوا�ن�ن� ،ﻘـ ــدم اﻟبنـ ــك ﻤسـ ــﺎﻫمﺎت ﻓـ ــﻲ ﺼـ ــندوق ﻤﻌﺎﺸـ ــﺎت اﻟتﻘﺎﻋـ ــد اﻟـ ــذ� أﻨ�ـ ــﺄﺘﻪ اﻟﻬ��ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻤـ ــﺔ
زﻤـ ــﺎت اﻟبنـ ــك ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ
ﻟﻠمﻌﺎﺸـ ــﺎت واﻟتﺄﻤ�نـ ــﺎت اﻻﺠتمﺎ��ـ ــﺔ ﻤحسـ ــو�ﺔ �نسـ ــ�ﺔ ﻤ�و�ـ ــﺔ ﻤـ ــن رواﺘـ ــب اﻟمـ ــو�ﻔ�ن .ﺘﻘتصـ ــر اﻟت ا
اﻟمسﺎﻫمﺎت ،واﻟتﻲ ﻴتم دﻓﻌﻬﺎ �مصروﻓﺎت ﻋند اﺴتحﻘﺎﻗﻬﺎ.
�ﻘ ـ ــدم اﻟبن ـ ــك ﻤ�ﺎﻓ ـ ــﺄة ﻨﻬﺎ� ـ ــﺔ اﻟخدﻤ ـ ــﺔ ﻟﻠم ـ ــو�ﻔ�ن اﻟواﻓ ـ ــدﻴن .ﻋ ـ ــﺎدة ﻤ ـ ــﺎ �� ـ ــون اﺴ ـ ــتحﻘﺎق ﻫ ـ ــذﻩ اﻟم�ﺎﻓ ـ ــﺂت ﺤس ـ ــب � ـ ــوﻝ ﻤ ـ ــدة
ﺨدﻤـ ــﺔ اﻟمـ ــو�ﻔ�ن و�ﻛمـ ــﺎﻝ اﻟحـ ــد اﻷدﻨـ ــﻰ ﻤـ ــن ﻓت ـ ـرة اﻟخدﻤ ـ ـﺔ .ﻴـ ــتم اﺴـ ــتحﻘﺎق اﻟتكـ ــﺎﻟ�� اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﻟﻬـ ــذﻩ اﻟم�ﺎﻓـ ــﺂت ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــد�
ﻓتـ ـ ـرة اﻟتو�� ـ ــ� وﻻ ﺘﻘ ـ ــﻞ ﻋ ـ ــن اﻟمس ـ ــؤوﻟ�ﺔ اﻟنﺎﺸ ـ ــ�ﺔ �موﺠ ـ ــب ﻗـ ـ ـواﻨ�ن اﻟﻌم ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ــﺎرات اﻟﻌر�� ـ ــﺔ اﻟمتح ـ ــدة ، .ﻴ ـ ــتم
ﻫمـ ــﺎ ﺸـ ــﻬرً�ﺎ ﻓـ ــﻲ ﺼـ ــندوق اﻻدﺨـ ــﺎر ﻟﻠمـ ــو�ﻔ�ن
اﻗت�ـ ــﺎع ﻤسـ ــﺎﻫمﺔ ﺒنسـ ــ�ﺔ  ٪٧ﻤـ ــن اﻟ ا
رﺘـ ــب اﻷﺴﺎﺴـ ــﻲ �حـ ــد أﻗصـ ــﻰ  ٢٩٠در ً
اﻟواﻓ ـ ـ ــدﻴن اﻟﻌ ـ ـ ــﺎﻤﻠ�ن ﻗب ـ ـ ــﻞ  ١ﻴن ـ ـ ــﺎﻴر � .١٩٨٠س ـ ـ ــﺎﻫم اﻟبن ـ ـ ــك �ض ـ ـ ــﻌﻒ ﻫ ـ ـ ــذا اﻟمبﻠ ـ ـ ــﻎ و�دﻤج ـ ـ ــﻪ ﻤ ـ ـ ــﻊ ﻤس ـ ـ ــﺎﻫمﺔ اﻟم ـ ـ ــو�ﻔ�ن
ﻟتﻌو�ض ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ ﻟﻠمو�ﻔ�ن.
� .اﻟم�صصﺎت
ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت اﻟمخصـ ــص ﻓـ ــﻲ اﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻋنـ ــدﻤﺎ ��ـ ــون ﻟـ ــد� اﻟبنـ ــك اﻟت ـ ـزام ﻗـ ــﺎﻨوﻨﻲ أو اﺴـ ــتدﻻﻟﻲ ﻨت�جـ ــﺔ ﻟحـ ــدث ﺴـ ــﺎﺒق
وﻤـ ـ ــن اﻟمحتمـ ـ ــﻞ أن ﻴت�ﻠـ ـ ــب ﺘـ ـ ــدﻓق ﺨـ ـ ــﺎرج ﻟﻠﻔواﺌـ ـ ــد اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻟتسـ ـ ــو�ﺔ اﻻﻟتــ ـ ـزام و�م�ـ ـ ــن إﺠــ ـ ـراء ﺘﻘـ ـ ــدﻴر ﻤوﺜـ ـ ــوق ﻟمبﻠـ ـ ــﻎ
اﻻﻟتزام.
اﻟمبﻠـ ــﻎ اﻟمثبـ ــت �مخصـ ــص ﻫـ ــو أﻓضـ ــﻞ ﺘﻘـ ــدﻴر ﻟﻠمﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻟم�ﻠـ ــوب ﻟتسـ ــو�ﺔ اﻻﻟت ـ ـزام اﻟحـ ــﺎﻟﻲ ﻓـ ــﻲ ﻨﻬﺎ�ـ ــﺔ ﻓت ـ ـرة اﻟتﻘر�ـ ــر ،ﻤـ ــﻊ
زم .ﻋن ـ ـ ــدﻤﺎ ﻴ ـ ـ ــتم �� ـ ـ ــﺎس اﻟمخص ـ ـ ــص �ﺎﺴ ـ ـ ــتخدام اﻟت ـ ـ ــدﻓﻘﺎت
اﻷﺨ ـ ـ ــذ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻻﻋت� ـ ـ ــﺎر اﻟمخ ـ ـ ــﺎ�ر واﻟ� ـ ـ ــ�وك اﻟمح�� ـ ـ ــﺔ � ـ ـ ــﺎﻻﻟت ا
اﻟنﻘد�ـ ــﺔ اﻟمﻘـ ــدرة ﻟتسـ ــو�ﺔ اﻻﻟت ـ ـزام اﻟحـ ــﺎﻟﻲ ،ﻓـ ــﺈن ��متـ ــﻪ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻟتﻠـ ــك اﻟتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ )ﺤ�ـ ــث ��ـ ــون
ﺘﺄﺜ�ر اﻟ��مﺔ اﻟزﻤن�ﺔ ﻟﻠنﻘود ﺠوﻫرً�ﺎ(.
ﻋنـ ــدﻤﺎ ��ـ ــون ﻤـ ــن اﻟمتوﻗـ ــﻊ اﺴـ ــترداد �ﻌـ ــض أو �ـ ــﻞ اﻟﻔواﺌـ ــد اﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ اﻟم�ﻠو�ـ ــﺔ ﻟتسـ ــو�ﺔ ﻤخصـ ــص ﻤـ ــن �ـ ــرف ﺜﺎﻟـ ــث،
��ـ ــﺎ أن اﻟسـ ــداد ﺴـ ــ�تم اﺴـ ــتﻼﻤﻪ و�م�ـ ــن ��ـ ــﺎس ﻤبﻠـ ــﻎ اﻟمسـ ــتحق
ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت اﻟـ ــذﻤم اﻟمدﻴنـ ــﺔ �ﺄﺼـ ــﻞ إذا �ـ ــﺎن ﻤـ ــن اﻟمؤ�ـ ــد ﺘﻘر ً

���ﻞ ﻤوﺜوق.

ك .ﻋﻘود اﻟضمﺎن اﻟمﺎﻟﻲ واﻟتزاﻤﺎت اﻟﻘروض
اﻟمصـ ــدر ﺴـــداد ﻤـ ــدﻓوﻋﺎت ﻤحـ ــددة ﻟتﻌـ ــو�ض ﺤﺎﻤﻠﻬـــﺎ ﻋـ ــن ﺨسـ ــﺎرة ﺘكبـ ــدﻫﺎ
ﻋﻘـــود اﻟضـ ــمﺎن اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻫـ ــﻲ ﻋﻘـــود ﺘت�ﻠـ ــب ﻤـ ــن ُ

�س ـ ــبب ﻓ� ـ ــﻞ ﻤ ـ ــدﻴن ﻤح ـ ــدد ﻓ ـ ــﻲ ﺴ ـ ــداد اﻟم ـ ــدﻓوﻋﺎت ﻋن ـ ــد اﺴ ـ ــتحﻘﺎﻗﻬﺎ ،وﻓًﻘ ـ ــﺎ ﻟ� ـ ــرو� أداة اﻟ ـ ــدﻴن .ﺘُم ـ ــنﺢ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت
اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠبنـ ـ ـ ــوك واﻟمؤﺴسـ ـ ـ ــﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ـ ــﺔ وﻏ�رﻫـ ـ ـ ــﺎ ﻨ�ﺎ�ـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــن اﻟﻌمـ ـ ـ ــﻼء ﻟتـ ـ ـ ــﺄﻤ�ن اﻟﻘـ ـ ـ ــروض واﻟسـ ـ ـ ــحب ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟم��ـ ـ ـ ــوف
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ﻤد� ﻓترة اﻹ�جﺎر وذﻟك ﻹﻨتﺎج ﻤﻌدﻝ ﻓﺎﺌدة ﺜﺎﺒت ﻋﻠﻰ اﻟرﺼ�د اﻟمت�ﻘﻲ ﻤن اﻟخصم ﻟكﻞ ﻓترة.
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ﻴـ ـ ــتم اﻟتﻔـ ـ ــﺎوض ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺸـ ـ ــرو� اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺴـ ـ ــﺎس ﻓـ ـ ــرد� وﺘحتـ ـ ــو� ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻤجموﻋـ ـ ــﺔ واﺴـ ـ ــﻌﺔ ﻤـ ـ ــن اﻟ�ـ ـ ــرو� واﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم

ضت

س

اﻟمختﻠﻔ ـ ــﺔ .ﻻ ﺘﻔ ـ ــرض ﻋﻘ ـ ــود اﻹ�ج ـ ــﺎر أ� ﺘﻌﻬ ـ ــدات �خ ـ ــﻼف اﻟﻔواﺌ ـ ــد اﻷﻤن� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟم ـ ــؤﺠرة اﻟت ـ ــﻲ ﻴ ـ ــتم اﻻﺤتﻔ ـ ــﺎ�

ب

ت

ص

س
ض

ت

ض
ص

ت

ض

ﺼ

ص

ض
ف

ﺨصـ ــم اﻹ�جـ ــﺎر ﻤ�ﺎﺸ ـ ـرة ﻗبـ ــﻞ اﻟتحو�ـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ أﻨﻬـ ــﺎ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻷﺼـ ــﻞ ﺤـ ــق اﻻﺴـ ــتخدام وﺨصـ ــم اﻹ�جـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ

س

اﻟت�ب�ـ ـ ــق اﻟمبـ ـ ــدﺌﻲ .ﺘن�بـ ـ ــق ﻤ�ـ ـ ــﺎد� اﻟ��ـ ـ ــﺎس ﻤـ ـ ــن اﻟم��ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟتﻘـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ رﻗـ ـ ــم  ١٦ﻓﻘـ ـ ــ� �ﻌـ ـ ــد ذﻟـ ـ ــك

�

ص ص

�

ﺼ

ت

ﺼ

ض

�

ت

ض

ت

اﺤتسﺎﺒﻬﺎ �ﻌنصر إ�جﺎر واﺤد.

ﺨ�ﺎرات اﻟتمدﻴد واﻹﻨﻬﺎء

ﺼ

ﻴـ ـ ــتم ﺘضـ ـ ــم�ن ﺨ�ـ ـ ــﺎرات اﻟتمدﻴـ ـ ــد واﻹﻨﻬـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــدد ﻤ ـ ـ ــن إ�جـ ـ ــﺎرات اﻟممتﻠكـ ـ ــﺎت واﻟمﻌـ ـ ــدات ﻓـ ـ ــﻲ ﺠم�ـ ـ ــﻊ أﻨحـ ـ ــﺎء اﻟبن ـ ـ ــك،

س

وﺘس ـ ــتخدم ﻫ ـ ــذﻩ اﻟخ� ـ ــﺎرات ﻟز� ـ ــﺎدة اﻟمروﻨ ـ ــﺔ اﻟت� ـ ــﻐ�ﻠ�ﺔ ﻤ ـ ــن ﺤ� ـ ــث إدارة اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمس ـ ــتخدﻤﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻋمﻠ� ـ ــﺎت اﻟبن ـ ــك� .م� ـ ــن
ﻀمﺎﻨﺎت اﻟ��مﺔ اﻟمت���ﺔ

س

ض

ت

�
ﺼ

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

س

ﻤنخﻔضـ ــﺔ اﻟ��مـ ــﺔ� ،ﻌتـ ــرف اﻟبنـ ــك ﺒـ ــدﻓﻌﺎت اﻹ�جـ ــﺎر �ﻌﻘـ ــد إ�جـ ــﺎر ﺘ�ـ ــﻐ�ﻠﻲ ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟﻘسـ ــ� اﻟثﺎﺒـ ــت ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــد� ﻓت ـ ـرة

ض

�

ض

ت

ﻒ

ﺼ

ص ص

واﻟخسﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.

س

ﻛوﺴ ـ ــ�ﻠﺔ ﻋمﻠ� ـ ــﺔ� .س ـ ــمﺢ اﻟم�� ـ ــﺎر اﻟ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ رﻗ ـ ــم  ١٦ﻟﻠمس ـ ــتﺄﺠر �ﻌ ـ ــدم ﻓص ـ ــﻞ أ� ﻋنص ـ ــر ﻏ� ـ ــر

ض

ﻀ

ص ص

ﻒ

ﺼ

ب

س

إ�جـ ــﺎر� و�ـ ــدﻻً ﻤـ ــن ذﻟـ ــك ﺤسـ ــﺎب أ� ﻋنصـ ــر ﻏ�ـ ــر إ�جـ ــﺎر� وﻤـ ــﺎ ﻴ ـ ـرﺘ�� �ـ ــﻪ ﻤـ ــن ﻤ�وﻨـ ــﺎت ﻏ�ـ ــر إ�جﺎر�ـ ــﺔ �ترﺘ�ـ ــب واﺤـ ــد.

ث ض ﻀ

س

ت

ف

ﻟﻘد اﺴتخدم اﻟبنك ﻫذﻩ اﻟوﺴ�ﻠﺔ اﻟﻌمﻠ�ﺔ.
زﻤ ـ ــﺎت اﻹ�ج ـ ــﺎر ﻀ ـ ــمن "اﻟخص ـ ــوم
ﻟﻘ ـ ــد ّﻗ ـ ـ �ـدم اﻟبن ـ ــك أﺼ ـ ــﻞ ﺤ ـ ــق اﻻﺴ ـ ــتخدام ﻀ ـ ــمن "اﻟممتﻠك ـ ــﺎت واﻟمن� ـ ــﺂت واﻟمﻌ ـ ــدات" واﻟت ا

ﺼ ﻲ

اﻷﺨر�" ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.

ص

ﺼ
ﻀ ت

ص
ﻒ

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

ت

ت

ص

ت ص

�ﻌتمـ ــد ﺘحدﻴـ ــد ﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن اﻟترﺘ�ـ ــب ��ـ ــﺎرة ﻋـ ــن أو �حتـ ــو� ﻋﻠـ ــﻰ ﻋﻘـ ــد إ�جـ ــﺎر ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس ﺠـ ــوﻫر اﻟترﺘ�ـ ــب ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ

س

اﻟبدا�ﺔ ��مﺎ إذا �ﺎن اﻟوﻓﺎء �ﺎﻟترﺘ�ب �ﻌتمد ﻋﻠﻰ اﺴتخدام أﺼﻞ ﻤﻌ�ن أو أن اﻟترﺘ�ب ﻴنﻘﻞ أﺼﻞ ﺤق اﻻﺴتخدام.

ﻀ ت

ف -ﻤواﻓﻘﺎت اﻟﻌمﻼء

ﻒ

ﺼ ﻲ

�

ص

ض

ض

ﻲ

ض

ﺼ

ت
ص

ت

ص

ﺼ

ﻀ ت

ﻼ

ﺼ

ت
س

ص

ص

ﻒ ﻰ

ض
ﻰ

ﺘن�ـ ــﺄ ﻤواﻓﻘـ ــﺎت اﻟﻌمـ ــﻼء ﻋنـ ــدﻤﺎ ��ـ ــون اﻟبنـ ــك ﻤﻠزًﻤـ ــﺎ �سـ ــداد دﻓﻌـ ــﺎت ﻤﻘﺎﺒـ ــﻞ ﻤسـ ــتندات ﻤسـ ــحو�ﺔ �موﺠـ ــب ﺨ�ﺎ�ـ ــﺎت اﻋتمـ ــﺎد.

ق

ﺘحـــدد اﻟمواﻓﻘـ ــﺎت ﻤبﻠـ ــﻎ اﻟمـ ــﺎﻝ واﻟتـ ــﺎر�ﺦ واﻟ�ـ ــخص اﻟمسـ ــتحق اﻟـ ــدﻓﻊ ﻟـــﻪ .ﻴـ ــتم إﺜ�ـ ــﺎت ﻗبـ ــوﻝ اﻟﻌم�ـ ــﻞ �ـ ــﺎﻟتزام ﻤـ ــﺎﻟﻲ ﻓـ ــﻲ ﺒ�ـ ــﺎن
اﻟمر�ـ ـ ــز اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻤـ ـ ــﻊ ﺤـ ـ ــق ﺘﻌﺎﻗـ ـ ــد� ﻤ�ـ ـ ــﺎﺒق ﻓـ ـ ــﻲ اﻟتﻌـ ـ ــو�ض ﻤـ ـ ــن اﻟﻌم�ـ ـ ــﻞ اﻟمﻌتـ ـ ــرف �ـ ـ ــﻪ �ﺄﺼـ ـ ــﻞ ﻤـ ـ ــﺎﻟﻲ ﻟـ ـ ــذﻟك ،ﺘ�ـ ـ ــ�ﻞ

س
ﻒ

اﻟتﻌﻬدات ��مﺎ ﻴتﻌﻠق �ﺎﻟمواﻓﻘﺎت أﺼوﻝ ﻤﺎﻟ�ﺔ وﺨصوم ﻤﺎﻟ�ﺔ.

ﻀت

ص -ﻤحﺎﺴ�ﺔ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتجﺎرة واﻟتسو�ﺔ

ﻒ

�

ت

ض

ﻒ

ﻴ ـ ــتم إﺜ�ــ ــﺎت ﺠم� ـ ــﻊ ﻤ�ــ ــتر�ﺎت وﻤب�ﻌ ـ ــﺎت اﻷﺼــ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ــ ــﺔ "�ﺎﻟ�ر�ﻘ ـ ــﺔ اﻟمﻌتــ ــﺎدة " ﻓ ـ ــﻲ ﺘــ ــﺎر�ﺦ اﻟتس ـ ــو�ﺔ ،أ� ﺘــ ــﺎر�ﺦ ﺘســ ــﻠ�م
اﻷﺼـ ـ ــﻞ ﻟﻠ�ـ ـ ــرف اﻟمﻘﺎﺒـ ـ ــﻞ .اﻟم�ـ ـ ــتر�ﺎت أو اﻟمب�ﻌـ ـ ــﺎت �ﺎﻟ�ر�ﻘـ ـ ــﺔ اﻟمﻌتـ ـ ــﺎدة ﻫـ ـ ــﻲ ﻤ�ـ ـ ــتر�ﺎت أو ﻤب�ﻌـ ـ ــﺎت اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ

ت

اﻟت ـ ــﻲ ﺘت�ﻠ ـ ــب ﺘس ـ ــﻠ�م اﻷﺼ ـ ــوﻝ ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻹ� ـ ــﺎر اﻟزﻤن ـ ــﻲ �� ـ ــ�ﻞ ﻋ ـ ــﺎم اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم إﻨ� ـ ــﺎؤﻫﺎ �موﺠ ـ ــب ﻻﺌح ـ ــﺔ أو اﺘﻔﺎ�� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ

�

اﻟسوق.

ض

ض

ﻒ

ق -اﻷﺼوﻝ اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

ت

ت

ف

ت
ت ص

ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

ت

ر -اﻟمﻘﺎﺼﺔ

ض

ض

ض

ض

ف

ت

ﻴـ ــتم إﺠــ ـراء ﻤﻘﺎﺼـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ واﻟخصـ ــوم اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻓﻘـ ــ� و�ـ ــتم ﺘسـ ــج�ﻞ ﺼـ ــﺎﻓﻲ اﻟمبﻠـ ــﻎ ﻓـ ــﻲ اﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻋنـ ــدﻤﺎ

ت

ض

ﻗﺎﻨوﻨـ ــﺎ ﻟمﻘﺎﺼـ ــﺔ اﻟم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمﻌتـ ــرف ﺒﻬـ ــﺎ و�ﻌتـ ــزم اﻟبنـ ــك ﺘسـ ــو�تﻬﺎ ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس ﺼـ ــﺎﻓﻲ ،أو ﻟتحﻘ�ـ ــق
��ـ ــون ﻫنـ ــﺎك ﺤـ ــق ﻤﻠـ ــزم
ً

ﻲ
ص

ص ت

اﻷﺼـ ــﻞ وﺘسـ ــو�ﺔ اﻟخصـ ــم ﻓـ ــﻲ وﻗـ ــت واﺤـ ــد ،وﻫـ ــذا ﻟـ ــ�س ﻫـ ــو اﻟحـ ــﺎﻝ ��ـ ــ�ﻞ ﻋـ ــﺎم ﻤـ ــﻊ اﺘﻔﺎ��ـ ــﺎت اﻟمﻘﺎﺼـ ــﺔ اﻟرﺌ�سـ ــ�ﺔ و�ـ ــتم

ت

 -٥اﻷﺤ�ﺎم اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ واﻟمصﺎدر اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟﻠ�ك اﻟتﻘدﻴر�

ت

صص ت

ت

ﻼ

ﺼ

ﻴت�ﻠ ـ ـ ــب إﻋ ـ ـ ــداد اﻟك� ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ـ ــﺔ �م ـ ـ ــﺎ ﻴتواﻓ ـ ـ ــق ﻤ ـ ـ ــﻊ اﻟمﻌ ـ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ــن اﻹدارة وﻀ ـ ـ ــﻊ

ﺼ

ت

رﻀـ ـ ــﺎت اﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم واﻟمصـ ـ ــﺎدر اﻟرﺌ�سـ ـ ــ�ﺔ اﻷﺨـ ـ ــر� ﻟﻠ�ـ ـ ــك اﻟتﻘـ ـ ــدﻴر� ﻓـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــﺎر�ﺦ اﻟمر�ـ ـ ــز اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ واﻟتـ ـ ــﻲ ﺘن�ـ ـ ــو� ﻋﻠـ ـ ــﻰ
اﻓت ا

ﺼ

ض

ت

ض

ﻒ

ص

ﺼ ﻲ
ض

ﺼ

ﻲ

ت

ض

ﻋرض اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم ذات اﻟصﻠﺔ �ﺎﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.

ك

ت

ت

ت

ﻼت

ص

�

ض

ﻒ

ﻀ

ﻻ ﻴـ ــتم اﻟتﻌﺎﻤـ ــﻞ ﻤـ ــﻊ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟمحـ ــتﻔ� ﺒﻬـ ــﺎ �ﺄﻤﺎﻨـ ــﺔ أو �صـ ــﻔﺔ اﺌتمﺎﻨ�ـ ــﺔ �ﺄﺼـ ــوﻝ ﻟﻠبنـ ــك ،و�ﺎﻟتـ ــﺎﻟﻲ ﻓﻬـ ــﻲ ﻏ�ـ ــر ﻤدرﺠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ

ﻲ

�

ف

ﻀ

��

ﻼ

ص

ض
ض

ﻲ

ت

ص

ﻒ

ﻲ

ﻲ
ت

ﻀت

ﻟﻸﺼﻞ اﻟمستﺄﺠر و�تم إﺜ�ﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘس� اﻟثﺎﺒت ﻋﻠﻰ ﻤد� ﻓترة اﻹ�جﺎر.

ﻲ

�

ﻀ ت

اﻟصـ ــﻠﺔ ﺘضـ ــﺎف اﻟتكـ ــﺎﻟ�� اﻷوﻟ�ـ ــﺔ اﻟم�ﺎﺸــ ـرة اﻟمتكبـ ــدة ﻓـ ــﻲ اﻟتﻔـ ــﺎوض وﺘرﺘ�ـ ــب ﻋﻘـ ــد إ�جـ ــﺎر ﺘ�ـ ــﻐ�ﻠﻲ إﻟـ ــﻰ اﻟ��مـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ

ص

ﺼ

ب

ﻋﻘد اﻹ�جﺎر اﻟت�ﻐ�ﻠﻲ

ض

ص

ث
�

 -٣اﻟبنك �م�ﺠر

ص

ص

ض

ﻒ

ﺼ

س

اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻤـ ـ ــن اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمـ ـ ــؤﺠرة .ﻴـ ـ ــتم ﻋ ـ ـ ـرض ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟمصـ ـ ــروﻓﺎت ﻀـ ـ ــمن اﻟمصـ ـ ــروﻓﺎت اﻷﺨـ ـ ــر� ﻓـ ـ ــﻲ ﺒ�ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـر�ﺢ

ت

ﺼ

ت ص ص

ت

ـ�ﻼ ﻟﻠـ ـ ــنم� اﻟزﻤنـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــذ� ﻴـ ـ ــتم ��ـ ـ ــﻪ اﺴـ ـ ــتﻬﻼك اﻟمنـ ـ ــﺎﻓﻊ
اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻤـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــم ��ـ ـ ــن ﻫنـ ـ ــﺎك أﺴـ ـ ــﺎس ﻨ�ـ ـ ــﺎﻤﻲ آﺨـ ـ ــر أﻛثـ ـ ــر ﺘمثـ ـ ـ ً

س

ب

ت
ف

ت

ت

اﻟمﻌدات ،إن وﺠدت.

ﻒ

س

ص

ب

ـﻬر أو أﻗـ ـ ــﻞ( وﻋﻘـ ـ ــود إ�جـ ـ ــﺎر اﻷﺼـ ـ ــوﻝ
ﻌرﻓـ ـ ــﺔ �ﻌﻘـ ـ ــود إ�جـ ـ ــﺎر ﻟمـ ـ ــدة  ١٢ﺸـ ـ ـ ًا
)اﻟم ﱠ
�ﺎﻟنسـ ـ ــ�ﺔ ﻟﻌﻘـ ـ ــود اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻗصـ ـ ــ�رة اﻷﺠـ ـ ــﻞ ُ

ت

ت

ت

ت ص ص

ض

أﺤ�ﺎﻨـ ــﺎ ﻀـ ــمﺎﻨﺎت اﻟ��مـ ــﺔ اﻟمت���ـ ــﺔ ��مـ ــﺎ ﻴتﻌﻠـ ــق �ﻌﻘـ ــود إ�جـ ــﺎر
ﻟتحسـ ــ�ن ﺘكـ ــﺎﻟ�� اﻟتسـ ــﻬ�ﻞ ﺨـ ــﻼﻝ ﻓت ـ ـرة اﻟﻌﻘـ ــد� ،ﻘـ ــدم اﻟبنـ ــك
ً

ت

ض

ص

ﻒ

س ص ص

ﻤمﺎرﺴﺔ ﺨ�ﺎرات اﻟتمدﻴد واﻹﻨﻬﺎء اﻟمحتﻔ� ﺒﻬﺎ إﻤﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟبنك أو ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟمؤﺠر اﻟمﻌنﻲ.

صص ت

ﺼ

ض ب

ﺼ

ت

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷﺴ ـ ــﻌﺎر اﻟنس ـ ــب�ﺔ اﻟﻘﺎﺌم ـ ــﺔ ﺒ ـ ــذاﺘﻬﺎ .وﻤ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ــك� ،ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻟﻌﻘ ـ ــود إ�ج ـ ــﺎر اﻟﻌﻘ ـ ــﺎرات
واﻟم�وﻨ ـ ــﺎت ﻏ� ـ ــر اﻹ�جﺎر� ـ ــﺔ ﺒن ـ ـ ً
اﻟتـ ــﻲ ��ـ ــون اﻟبنـ ــك ﻤسـ ـ ًا
ـتﺄﺠر ﻟﻬـ ــﺎ ،ﻓﻘـ ــد اﺨتـ ــﺎر ﻋـ ــدم ﻓصـ ــﻞ ﻤ�وﻨـ ــﺎت اﻹ�جـ ــﺎر واﻟﻌنﺎﺼـ ــر ﻏ�ـ ــر اﻟمـ ــؤﺠرة و�ـ ــدﻻً ﻤـ ــن ذﻟـ ــك

صص ت

ﺼ

ض

ﺼ

ﺼ

ﻗ ـ ـ ــد ﺘحت ـ ـ ــو� اﻟﻌﻘ ـ ـ ــود ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻋنﺎﺼ ـ ـ ــر إ�جﺎر� ـ ـ ــﺔ وﻏ� ـ ـ ــر إ�جﺎر� ـ ـ ــﺔ� .خص ـ ـ ــص اﻟبن ـ ـ ــك اﻟمﻘﺎﺒ ـ ـ ــﻞ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﻌﻘ ـ ـ ــد ﻟﻌﻘ ـ ـ ــد اﻹ�ج ـ ـ ــﺎر

ت

ﺴ

ﻒ

ﻤخـ ــﺎ�ر �ب� ـ ـرة ﻟﻠتسـ ــبب ﻓـ ــﻲ ﺘﻌـ ــدﻴﻞ ﺠـ ــوﻫر� ﻟﻠم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟدﻓتر�ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ــوﻝ واﻟخصـ ــوم واﻟـ ــدﺨﻞ .واﻟمصـ ــروﻓﺎت ﺨـ ــﻼﻝ اﻟسـ ــنﺔ
اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟموﻀﺢ أدﻨﺎﻩ:

واﻟتسﻬ�ﻼت اﻟبنك�ﺔ اﻷﺨر�.
ـدﺌ�ﺎ �ﺎﻟ��مــ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ و�ــ ـ ـ ـ ــتم ��ﺎﺴــ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ﻻﺤًﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺎ �ﺎﻟ��مــ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻋﻠــ ـ ـ ـ ــﻰ:
ﻴ ـ ـ ـ ـ ــتم ��ــ ـ ـ ـ ــﺎس ﻋﻘ ـ ـ ـ ـ ــود اﻟضــ ـ ـ ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ــ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤب ـ ـ ـ ـ ـ ً

ﻨﻘدا أو ﻋن �ر�ق ﺘﻘد�م أو إﺼدار أداة ﻤﺎﻟ�ﺔ أﺨر�.
�سﻌر ﻓﺎﺌدة أﻗﻞ ﻤن اﻟسوق أو �م�ن ﺘسو�تﻬﺎ ً

ت

ـﺎدا ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺠ ـ ــودة
�خص ـ ــص اﻟبن ـ ــك أ� ارﻓ ـ ــﻪ اﻟمﻘﺎﺒﻠ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ درﺠ ـ ــﺔ ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن اﻟداﺨﻠ� ـ ــﺔ ذات اﻟص ـ ــﻠﺔ اﻋتم ـ ـ ً

ﻴـ ــتم ﺘوز�ـ ــﻊ دﻓﻌـ ــﺎت اﻹ�جـ ــﺎر ﺒـ ــ�ن رأس اﻟمـ ــﺎﻝ وﺘكﻠﻔـ ــﺔ اﻟتمو�ـ ــﻞ .ﺘـ ــم ﺘحم�ـ ــﻞ ﺘكﻠﻔـ ــﺔ اﻟتمو�ـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـر�ﺢ أو اﻟخسـ ــﺎرة ﻋﻠـ ــﻰ

ﺘﺎر�ﺦ اﻟت�ب�ق اﻟمبدﺌﻲ.

ت

داﺨﻠ�ﺎ ﻋن ﺘﻬرب اﻟﻌمﻼء ﻤن اﻟدﻓﻊ.
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟتﻲ ﺘم إﻨ�ﺎؤﻫﺎ
ً

إﺠراء ﺘﻌد�ﻼت ﻤحددة ﻋﻠﻰ ﻤدة ﻋﻘد اﻹ�جﺎر واﻟدوﻟﺔ واﻟﻌمﻠﺔ واﻷﻤن.

اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟتﻲ �ﻌتﻘد أﻨﻬﺎ ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ �ﻞ �ﻌض اﻟ�روف.

ﻨﺎﻗص ـ ــﺎ اﻟ ـ ــدﺨﻞ اﻟمثب ـ ــت وﻓًﻘ ـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ .١٥
 اﻟﻘس ـ ــ� اﻟمس ـ ــتﻠم ﻋن ـ ــد اﻹﺜ� ـ ــﺎت اﻷوﻟ ـ ــﻲً
زﻤـ ــﺎت اﻟﻘـ ــروض اﻟمﻘدﻤـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻟبنـ ــك �مبﻠـ ــﻎ ﻤخصـ ــص اﻟخسـ ــﺎرة .ﻟـ ــم �ﻘـ ــدم اﻟبنـ ــك أ� اﻟت ـ ـزام ﻟتﻘـ ــد�م ﻗـ ــروض
ﻴـ ــتم ��ـ ــﺎس اﻟت ا

صف

ض

ف

اﻟمختﻠﻔ ـ ــﺔ ﻟﻠمص ـ ــﺎدر اﻟﻔﻌﻠ� ـ ــﺔ و اﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ ﻟﻠحص ـ ــوﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت ﺘ�ﻠ�� ـ ــﺔ ﻹﻗـ ـ ـراض

�حتﻔ� ﺒﻬﺎ اﻟبنك واﻟتﻲ ﻟ�س ﻟدﻴﻬﺎ ﺘمو�ﻞ ﺤدﻴث ﻤن �رف ﺜﺎﻟث ،و

ﻴـ ـ ــتم ﺘﻘ�ـ ـ ــ�م اﻟتﻘـ ـ ــدﻴرات واﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم �ﺎﺴـ ـ ــتمرار وﺘسـ ـ ــتند إﻟـ ـ ــﻰ اﻟخب ـ ـ ـرة اﻟتﺎر�خ�ـ ـ ــﺔ وﻋواﻤـ ـ ــﻞ أﺨـ ـ ــر� ﺸـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﺘوﻗﻌـ ـ ــﺎت اﻷﺤـ ـ ــداث

 -ﻤبﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻎ ﻤخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص اﻟخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد وﻓًﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠمﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد اﻟتﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،و

ت

ﺼ

ﺼ

واﻟﻬ�� ـ ــﺎت اﻟح�وﻤ� ـ ــﺔ وﻏ�رﻫ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــن اﻟمن�م ـ ــﺎت اﻟممﺎﺜﻠ ـ ــﺔ� ،ﺎﻹﻀ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ــﻰ د ارﺴ ـ ــﺔ اﻟمص ـ ــﺎدر اﻟداﺨﻠ� ـ ــﺔ واﻟخﺎرﺠ� ـ ــﺔ

اﺴـ ــتخدام ﻨﻬـ ــﺞ ﺘراﻛمـ ــﻲ ﻴبـ ــدأ �سـ ــﻌر ﻓﺎﺌـ ــدة ﺨـ ـ ٍ
ـﺎﻝ ﻤـ ــن اﻟمخـ ــﺎ�ر ﻤﻌـ ـ ﱠـدﻝ ﻟمخـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمـ ــﺎن ﻟﻌﻘـ ــود اﻹ�جـ ــﺎر اﻟتـ ــﻲ

اﻟتــ ــﺎر�ﺦ .ﺘــ ــم إﺜ�ــ ــﺎت إﻋــ ــﺎدة ��ــ ــﺎس ﺨصــ ــوم اﻹ�جــ ــﺎر �تﻌــ ــد�ﻼت ﻋﻠــ ــﻰ أﺼــ ــوﻝ ﺤــ ــق اﻻﺴــ ــتخدام اﻟمت���ــ ــﺔ ﻤ�ﺎﺸـ ـ ـرة �ﻌـ ـ ــد

ت

اﻷ�ـ ـ ـراف اﻟمﻘﺎﺒﻠ ـ ــﺔ ﻟﻠبن ـ ــك ،واﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم اﻟحص ـ ــوﻝ ﻋﻠ�ﻬ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــن ﺘﻘ ـ ــﺎر�ر اﻟخبـ ـ ـراء اﻻﻗتص ـ ــﺎدﻴ�ن واﻟمحﻠﻠ ـ ــ�ن اﻟم ـ ــﺎﻟ��ن

ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﻟ�ﻌ�س اﻟتﻐ��رات ﻓﻲ أﺤ�ﺎم اﻟتمو�ﻞ ﺤ�ثمﺎ ﺘم ﺘﻠﻘﻲ ﺘمو�ﻞ ﻤن �رف ﺜﺎﻟث.

ﻴ ـ ــتم ﺘخص ـ ــ�ص رأس ﻤ ـ ــﺎﻝ ﻷداة ﺤﻘ ـ ــوق اﻟمﻠك� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻟمﻘ ـ ــر اﻟرﺌ�س ـ ــﻲ واﻟ ـ ــذ� ﻴثب ـ ــت وﺠ ـ ــود ﺤص ـ ــﺔ ﻤت��� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أﺼــ ــوﻝ

� .أدوات ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

صف

صص ت

�ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻹﻗـ ـ ـراض اﻟ� ـ ــر�ﺎت ،ﺘتض ـ ــمن اﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟت�ﻠ�� ـ ــﺔ اﻵﻓ ـ ــﺎق اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠص ـ ــنﺎﻋﺎت اﻟت ـ ــﻲ ﺘﻌم ـ ــﻞ ﻓ�ﻬ ـ ــﺎ

ﻟتحدﻴد ﻤﻌدﻝ اﻻﻗتراض اﻹﻀﺎﻓﻲ� ،ﻘوم اﻟبنك �مﺎ ﻴﻠﻲ:

ﻴـ ـ ــتم ﺘصـ ـ ــن�� ﻋﻘـ ـ ــود إ�جـ ـ ــﺎر اﻟممتﻠكـ ـ ــﺎت واﻟمن�ـ ـ ــﺂت واﻟمﻌـ ـ ــدات اﻟمصـ ـ ــنﻔﺔ �ﻌﻘـ ـ ــود إ�جـ ـ ــﺎر ﺘمو�ﻠ�ـ ـ ــﺔ �ﺎﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ أو

ﻀ
ض

ﻟتحدﻴد ﻤﺎ إذا �ﺎﻨت ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن ﻗد زادت ���ﻞ �ب�ر.

ﺤ�ثم ـ ــﺎ أﻤ� ـ ــن ،اﺴ ـ ــتخدام ﺘمو� ـ ــﻞ � ـ ــرف ﺜﺎﻟ ـ ــث ﺤ ـ ــدﻴث ﺤص ـ ــﻞ ﻋﻠ� ـ ــﻪ اﻟمس ـ ــتﺄﺠر اﻟﻔ ـ ــرد� �نﻘ� ـ ــﺔ اﻨ� ـ ــﻼق ،ﻤ ـ ــﻊ

ﺘم ﺘصن�� أدوات اﻟدﻴون وﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ �خصوﻤﺎت ﻤﺎﻟ�ﺔ أو �حﻘوق ﻤﻠك�ﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟجوﻫر اﻟترﺘ��ﺎت اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ.

ت

ﺼ

ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ـ ــر اﻟحـ ــﺎﻟﻲ ﻋن ـ ــدﻤﺎ ﺘـ ــم إﺜ�ـ ــﺎت اﻷداة اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ﻷوﻝ ﻤ ـ ـرة .ﻋن ـ ــد إﺠ ـ ـراء ﻫـ ــذا اﻟتﻘ�ـ ــ�م� ،ﺄﺨـ ــذ اﻟبن ـ ــك

���مﺔ ﻤمﺎﺜﻠﺔ ﻷﺼﻞ ﺤق اﻻﺴتخدام ﻓﻲ ﺒ��ﺔ اﻗتصﺎد�ﺔ ﻤمﺎﺜﻠﺔ ��رو� وأﻤن وأﺤ�ﺎم ﻤمﺎﺜﻠﺔ.

�ﺎﺴتخدام ﻤﻌدﻝ اﻻﻗتراض اﻟمتزاﻴد ﻟﻠمستﺄﺠر.

ض

ت

ﺼ

ﻤتوﻗﻌ ـ ــﺎ ﻟﻠﻔتـ ـ ـرة اﻟمت��� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻻﺴ ـ ــتحﻘﺎق
اﻻﺴ ـ ــتحﻘﺎق اﻟمت�ﻘ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻸداة ﻤ ـ ــﻊ ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻟتخﻠ ـ ــﻒ ﻋ ـ ــن اﻟس ـ ــداد � .ـ ــﺎن
ً

ﻟﻠمس ـ ــتﺄﺠر وﻫ ـ ــو اﻟس ـ ــﻌر اﻟ ـ ــذ� ﻴتﻌ ـ ــ�ن ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمس ـ ــتﺄﺠر اﻟﻔ ـ ــرد دﻓﻌ ـ ــﻪ ﻻﻗتـ ـ ـراض اﻷﻤـ ـ ـواﻝ اﻟﻼزﻤ ـ ــﺔ ﻟﻠحص ـ ــوﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺼ ـ ــﻞ

ـوﻤﺎ
اﻟنحـ ـ ــو اﻟموﻀـ ـ ــﺢ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟمﻼﺤ�ـ ـ ــﺔ  ٤و وﺨصـ ـ ــم ﻤﻘﺎﺒـ ـ ــﻞ �ﻘـ ـ ــﺎس �ﺎﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــدﻓﻌﺎت اﻹ�جـ ـ ــﺎر اﻟمت���ـ ـ ــﺔ ،ﻤخصـ ـ ـ ً

ص

ت

ص

�ﻘـ ــﺎرن
ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ ﺘـ ــﺎر�ﺦ
اﻟبنـ ــك ﻤخـ ــﺎ�ر اﻟتخﻠـ ــﻒ ﻋـ ــن اﻟسـ ــداد اﻟتـ ــﻲ ﺘحـ ــدث ﻟـ ــﻸداة اﻟمﺎﻟ� ـ ـﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ـ ــر ﺒنـ ـ ً

دﻓﻌﺎت ﻏراﻤﺎت إﻨﻬﺎء ﻋﻘد اﻹ�جﺎر إذا �ﺎﻨت ﻤدة اﻹ�جﺎر ﺘﻌ�س ﻤمﺎرﺴﺔ اﻟبنك ﻟﻬذا اﻟخ�ﺎر.

ﻴـ ــتم اﺜ�ـ ــﺎت ﻋﻘـ ــود إ�جـ ــﺎر اﻟممتﻠكـ ــﺎت واﻟمن�ـ ــﺂت واﻟمﻌـ ــدات اﻟمصـ ــنﻔﺔ �ﻌﻘـ ــود إ�جـ ــﺎر ﺘ�ـ ــﻐ�ﻠ�ﺔ �ﺄﺼـ ــﻞ ﺤـ ــق اﺴـ ــتخدام ﻋﻠـ ــﻰ

صف

ﻋن ـ ــد ﺘﻘ� ـ ــ�م ﻤـ ـ ــﺎ إذا �ﺎﻨ ـ ــت ﻤخـ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن ﻋﻠـ ـ ــﻰ أداة ﻤﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻗ ـ ــد زادت ��ـ ـ ــ�ﻞ �ب� ـ ــر ﻤنـ ـ ــذ اﻹﺜ� ـ ــﺎت اﻷوﻟـ ـ ــﻲ،

ـدﺌ�ﺎ �ﺎﺴـ ــتخدام اﻟمؤﺸـ ــر أو اﻟسـ ــﻌر
دﻓﻌـ ــﺎت اﻹ�جـ ــﺎر اﻟمتﻐ� ـ ـرة اﻟتـ ــﻲ ﺘسـ ــتند إﻟـ ــﻰ ﻤؤﺸـ ــر أو ﻤﻌـ ــدﻝ ،ﻴـ ــتم ��ﺎﺴـ ــﻪ ﻤبـ ـ ً

ﺒﻬﺎ .ﻻ �جوز اﺴتخدام اﻷﺼوﻝ اﻟمؤﺠرة �ضمﺎن ﻷﻏراض اﻻﻗتراض.

ص

ﺸﻬرا.
اﻟح�ﺎة ﺒدﻻً ﻤن اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ً ١٢

اﻟسـ ـ ــﻌر �سـ ـ ــﻬوﻟﺔ ،وﻫـ ـ ــﻲ ﺤﺎﻟـ ـ ــﺔ ﻋﺎﻤـ ـ ــﺔ �ﺎﻟنسـ ـ ــ�ﺔ ﻟﻌﻘـ ـ ــود اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ اﻟبنـ ـ ــك ،ﻴـ ـ ــتم اﺴـ ـ ــتخدام ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻻﻗت ـ ـ ـراض اﻹﻀـ ـ ــﺎﻓﻲ

-

ﺼ

اﻟتحﻘـ ــق .إذا �ﺎﻨـ ــت ﻫنـ ــﺎك ز�ـ ــﺎدة �ب� ـ ـرة ﻓـ ــﻲ ﻤخـ ــﺎ�ر اﻻﺌتمـ ــﺎن��� ،ـ ــ�س اﻟبنـ ــك ﻤخصـ ــص اﻟخسـ ــﺎرة ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــد�

ﻴــ ــتم ﺨصـ ـ ــم دﻓﻌـ ـ ــﺎت اﻹ�جــ ــﺎر �ﺎﺴـ ـ ــتخدام ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌــ ــدة اﻟمتضـ ـ ــمن ﻓـ ـ ــﻲ ﻋﻘــ ــد اﻹ�جـ ـ ــﺎر .إذا �ـ ـ ــﺎن ﻻ �م�ــ ــن ﺘحدﻴـ ـ ــد ﻫـ ـ ــذا

-

صف

ض

ﻀ

ﻛمﺎ ﻴتم ﺘضم�ن دﻓﻌﺎت اﻹ�جﺎر اﻟتﻲ ﻴتم ﺴدادﻫﺎ �موﺠب ﺨ�ﺎرات ﺘمدﻴد ﻤﻌ�نﺔ ���ﻞ ﻤﻌﻘوﻝ ﻓﻲ ��ﺎس اﻟخصم.

-

ض

ص

ﺘخض ـ ــﻊ ﻟمت�ﻠ� ـ ــﺎت اﻨخﻔ ـ ــﺎض اﻟ��م ـ ــﺔ ﻟتﻘ� ـ ــ�م ﻤ ـ ــﺎ إذا � ـ ــﺎن ﻫن ـ ــﺎك ز� ـ ــﺎدة �ب�ـ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ ﻤخ ـ ــﺎ�ر اﻻﺌتم ـ ــﺎن ﻤن ـ ــذ ﺒ ـ ــدء

ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟبدء،

-

ﻒ

ت

اﻟمتوﻗﻌﺔ ،ﻤثﻞ:

ﻤ�روﺤﺎ ﻤنﻬﺎ أ� ﺤواﻓز إ�جﺎر ﻤستحﻘﺔ اﻟ��ض:
اﻟدﻓﻌﺎت اﻟثﺎﺒتﺔ )ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟثﺎﺒتﺔ اﻟجوﻫر�ﺔ(،
ً

-

ﺼ

ت

اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟﻠخسﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠتﻐ�رات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌنﺎﺼر.

اﻹ�جﺎر ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ اﻟ��مﺔ اﻟحﺎﻟ�ﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹ�جﺎر اﻟتﺎﻟ�ﺔ:

-

ﺼ

أ�ضـ ـ ــﺎ ﻟت�ب�ـ ـ ــق ﻤت�ﻠ�ـ ـ ــﺎت اﻟمحﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ ﻟ��ـ ـ ــﺎس اﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ
ﻫنـ ـ ــﺎك ﻋـ ـ ــدد ﻤـ ـ ــن اﻷﺤ�ـ ـ ــﺎم اﻟﻬﺎﻤـ ـ ــﺔ ﻤ�ﻠو�ـ ـ ــﺔ ً

ـدﺌ�ﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺴـ ـ ــﺎس اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ .ﺘ�ـ ـ ــتمﻞ ﺨصـ ـ ــوم
ﻴـ ـ ــتم ��ـ ـ ــﺎس اﻷﺼـ ـ ــوﻝ واﻟخصـ ـ ــوم اﻟنﺎﺸـ ـ ــ�ﺔ ﻋـ ـ ــن ﻋﻘـ ـ ــد اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻤبـ ـ ـ ً

اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟبنك �موﺠب ﻀمﺎﻨﺎت اﻟ��مﺔ اﻟمت���ﺔ؛

ض

ض

ض

أ�ضـ ــﺎ اﻟحسﺎﺴـ ــ�ﺎت
ﺨسـ ــﺎرة اﻻﺌتمـ ــﺎن اﻟمتوﻗﻌـ ــﺔ ﱠ
ﻤﻔصـ ــﻠﺔ �مز�ـ ــد ﻤـ ــن اﻟتﻔصـ ــ�ﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟمﻼﺤ�ـ ــﺔ  ٤ﻫـ ـ ـ واﻟتـ ــﻲ ﺘحـ ــدد ً

 -١اﻟبنك �مستﺄﺠر

ﻤتﺄﻛدا ���ﻞ ﻤﻌﻘوﻝ ﻤن ﻤمﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟخ�ﺎر؛ و
ﺴﻌر ﻤمﺎرﺴﺔ ﺨ�ﺎر اﻟ�راء إذا �ﺎن اﻟبنك
ً

ب

ت

ـﺎﻻ ﻴت�ﻠ ـ ــب اﺴ ـ ــتخدام ﻨم ـ ــﺎذج ﻤﻌﻘ ـ ــدة واﻓت ارﻀ ـ ــﺎت ﻤﻬم ـ ــﺔ ﺤ ـ ــوﻝ
اﻟﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻟ ـ ــدﺨﻞ اﻟ�ـ ـ ـﺎﻤﻞ اﻵﺨ ـ ــر ﻤج ـ ـ ً

ﻴـ ـ ــتم ﺘضـ ـ ــم�ن اﻟتكـ ـ ــﺎﻟ�� اﻟﻼﺤﻘـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟدﻓتر�ـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــﻞ أو إﺜ�ﺎﺘﻬـ ـ ــﺎ �ﺄﺼـ ـ ــﻞ ﻤنﻔصـ ـ ــﻞ ،ﺤسـ ـ ــب اﻟضـ ـ ــرورة ،ﻓﻘـ ـ ــ�

 ٢٠ﺴنﺔ

ﺼ

ﻀ

ﺼ

ﺼ

ض

ﺼ

�� (٢ﺎس ﻤ�صص اﻟ�سﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

اﻟبدء ﻟجم�ﻊ ﻋﻘود اﻹ�جﺎر �ﺎﺴتثنﺎء ﻋﻘود اﻹ�جﺎر ﻗص�رة اﻷﺠﻞ وﻋﻘود إ�جﺎر اﻷﺼوﻝ ﻤنخﻔضﺔ اﻟ��مﺔ.

-

ض

ﺼ

ص

ﻀ

س

ﻀ

�ﻌتبـ ـ ــر ��ـ ـ ــﺎس ﻤخصـ ـ ــص اﻟخسـ ـ ــﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ـ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ اﻟمﻘﺎﺴـ ـ ــﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔـ ـ ــﺔ اﻟم�ﻔـ ـ ــﺄة واﻟ��مـ ـ ــﺔ

زﻤـ ـ ــﺎت اﻹ�جـ ـ ــﺎر ﻋنـ ـ ــد
ﻴت�ﻠـ ـ ــب اﻟم��ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟتﻘـ ـ ــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ رﻗـ ـ ــم ١٦ :إﺜ�ـ ـ ــﺎت أﺼـ ـ ــﻞ ﺤـ ـ ــق اﻻﺴـ ـ ــتخدام واﻟت ا

واﻟص�ﺎﻨﺔ اﻷﺨر� ﻋﻠﻰ ﺒ�ﺎن اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة واﻟنتﺎﺌﺞ اﻟ�ﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨر� ﺨﻼﻝ اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘم ﺘكبدﻫﺎ ﻓ�ﻬﺎ.

س

ص

ﻟﻠمؤﺸ ـ ـرات اﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ اﻟمحﻠ�ـ ــﺔ ،ﺨﺎﺼـ ــﺔ �ﺎﻟنسـ ــ�ﺔ ﻟﻠمنـ ــﺎ�ق اﻟتـ ــﻲ ﺘر�ـ ــز ﻋﻠـ ــﻰ ﺼـ ــنﺎﻋﺎت ﻤﻌ�نـ ــﺔ �ﺎﻹﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ــﻰ

ﻨﺎﻗص ـ ــﺎ ��متﻬ ـ ــﺎ اﻟمت��� ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤ ـ ــد� ﻋمرﻫ ـ ــﺎ اﻹﻨت ـ ــﺎﺠﻲ �ﺎﺴ ـ ــتخدام �ر�ﻘ ـ ــﺔ
ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت اﻹﻫ ـ ــﻼك ﻟ� ـ ــ�ب ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ــوﻝ
ً

ﻀ

ﻤبدأ اﻻﺴتم ارر�ﺔ .ﻟذﻟك �ستمر إﻋداد اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤستمر .راﺠﻊ إ�ضﺎح  ٣٠و .٣١

ﻓﻲ اﻟتﺎر�ﺦ اﻟذ� ﺘم ��ﻪ ﺘحدﻴد اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

-

ﻒ

صص ت

ﻀ

ص

ﻗﺎﻤ ـ ــت إدارة اﻟبن ـ ــك � ـ ــﺈﺠراء ﺘﻘ� ـ ــ�م ﻟﻘ ـ ــدرة اﻟبن ـ ــك ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﺴ ـ ــتمرار ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس ﻤب ـ ــدأ اﻻﺴ ـ ــتم ارر�ﺔ وﻫ ـ ــﻲ ﻤﻘتنﻌ ـ ــﺔ

اﻟتجـ ـ ـ ــﺎر �ﺎﻟتجزﺌـ ـ ـ ــﺔ ﺘتضـ ـ ـ ــمن ﻨﻔـ ـ ـ ــس اﻟتوﻗﻌـ ـ ـ ــﺎت اﻻﻗتصـ ـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻤثـ ـ ـ ــﻞ إﻗ ـ ـ ـ ـراض اﻟ�ـ ـ ـ ــر�ﺎت ﻤـ ـ ـ ــﻊ ﺘنب ـ ـ ـ ـؤات إﻀـ ـ ـ ــﺎ��ﺔ

ﺘكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟﻌنص ـ ــر �� ـ ــ�ﻞ ﻤوﺜ ـ ــوق .ﻴ ـ ــتم إﻟﻐ ـ ــﺎء إﺜ�ـ ـ ـﺎت اﻟ��م ـ ــﺔ اﻟدﻓتر� ـ ــﺔ ﻟﻠج ـ ــزء اﻟمس ـ ــتبدﻝ .ﻴ ـ ــتم ﺘحم� ـ ــﻞ �ﺎﻓ ـ ــﺔ اﻹﺼ ـ ــﻼﺤﺎت

ض

ض

ﻨﺎﻗص ـ ــﺎ اﻹﻫ ـ ــﻼك اﻟمتـ ـ ـراﻛم وﺨس ـ ــﺎﺌر اﻨخﻔ ـ ــﺎض
ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت اﻟممتﻠك ـ ــﺎت واﻟمن� ـ ــﺂت واﻟمﻌ ـ ــدات اﻷﺨ ـ ــر� �ﺎﻟتكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟتﺎر�خ� ـ ــﺔ
ً
اﻟ��مﺔ اﻟمتراﻛمﺔ ،إن وﺠدت.
ﻋن ـ ــدﻤﺎ �� ـ ــون ﻤ ـ ــن اﻟمحتم ـ ــﻞ أن ﺘت ـ ــدﻓق اﻟﻔواﺌ ـ ــد اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمس ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ اﻟمرﺘ�� ـ ــﺔ �ﺎﻟﻌنص ـ ــر إﻟ ـ ــﻰ اﻟبن ـ ــك و�م� ـ ــن �� ـ ــﺎس

صص ت

اﻟنت ـ ــﺎﺌﺞ اﻟﻔﻌﻠ� ـ ــﺔ ذات اﻟص ـ ــﻠﺔ .وﻤ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ــك ،ﺘ ـ ــر� اﻹدارة أن اﻟتﻘ ـ ــدﻴرات واﻻﻓت ارﻀ ـ ــﺎت اﻟتﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻟﻬ ـ ــﺎ ﻤخ ـ ــﺎ�ر �ب�ـ ـ ـرة

 .٣ﻴتم إدراج اﻷر�ﺎح أو اﻟخسﺎﺌر اﻟنﺎﺘجﺔ ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر ﻟﻠسنﺔ.

ﺘخضﻊ أﺼوﻝ ﺤﻘوق اﻻﺴتخدام ﻻﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ.

ﻀ
ت

ﻒ

ت

ب -اﻟمصﺎدر اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟﻠ�ك اﻟتﻘدﻴر�

 -٤ﻴـ ــتم إﻋـ ــﺎدة ﺘحو�ـ ــﻞ اﻟبنـ ــود ﻏ�ـ ــر اﻟنﻘد�ـ ــﺔ اﻟمﻘﺎﺴـ ــﺔ �ﺎﻟ��مـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ واﻟمحـ ــددة �ـ ــﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ـ ــﺔ �ﺎﻷﺴـ ــﻌﺎر اﻟسـ ــﺎﺌدة

ع -ﻋﻘود اﻹ�جﺎر

ض

ﺼ

ت

ر ﻤـ ــﺎ ﺘتسـ ــﺎو� اﻟتﻘـ ــدﻴرات اﻟمحﺎﺴـ ــب�ﺔ اﻟنﺎﺘجـ ــﺔ ﻤـ ــﻊ
�ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك �ﻌمـ ــﻞ ﺘﻘـ ــدﻴرات واﻓت ارﻀـ ــﺎت ﺘتﻌﻠـ ــق �ﺎﻟمسـ ــتﻘبﻞ ﻨـ ــﺎد اً

اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.

 -٥ﻻ ﻴتم إﻋﺎدة ﺘحو�ﻞ اﻟبنود ﻏ�ر اﻟنﻘد�ﺔ اﻟتﻲ ﻴتم ��ﺎﺴﻬﺎ ﻤن ﺤ�ث اﻟتكﻠﻔﺔ اﻷﺼﻠ�ﺔ �ﻌمﻠﺔ أﺠنب�ﺔ.

ث

ت

ص

ﻤنﺎﺴ�ﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ �ﻞ ﻓترة ﺘﻘر�ر.
اﻟتزام اﻹ�جﺎر .ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ اﻟم�ﺎﻟﻎ وﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ إذا �ﺎن ذﻟك
ً

ﻟﻠبنك وﻋمﻠﺔ اﻟﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

ﻟﻼﺴ ـ ــتخدام( ﻟﻌﻘ ـ ــود اﻹ�ج ـ ــﺎر اﻟت ـ ــﻲ ﻟ ـ ــم ﺘك ـ ــن ﻤوﺠ ـ ــودة ﻓ ـ ــﻲ ﺘ ـ ــﺎر�ﺦ اﻟت�ب� ـ ــق اﻷوﻟ ـ ــﻲ .ﻴ ـ ــتم �� ـ ــﺎس أﺼ ـ ــوﻝ ﺤ ـ ــق اﻻﺴ ـ ــتخدام

ت

ث

ت

 (٥اﻟمبﻠﻎ اﻟمستحق اﻟدﻓﻊ �موﺠب ﻀمﺎﻨﺎت اﻟ��مﺔ اﻟمت���ﺔ )إن وﺠد(

ﻷﻏ ـ ـراض اﻟب�ﺎﻨـ ــﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ ،ﻴـ ــتم اﻟتﻌب�ـ ــر ﻋـ ــن اﻟنتـ ــﺎﺌﺞ واﻟمر�ـ ــز اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠبنـ ــك �ﺎﻟـ ــدرﻫم اﻹﻤـ ــﺎراﺘﻲ ،وﻫـ ــﻲ اﻟﻌمﻠـ ــﺔ اﻟو����ـ ــﺔ
 . ١ﻴتم ﺘحو�ﻞ اﻟمﻌﺎﻤﻼت �ﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ إﻟﻰ اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ �ﺎﻷﺴﻌﺎر اﻟسﺎﺌدة ﻋند ﺘسج�ﻠﻬﺎ.

ب

ﺼ

ﺼ
ض

ت

ت

ـدﺌ�ﺎ ﺒتﻘـ ــدﻴر و�دراج اﻟم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗـ ــﻊ دﻓﻌﻬـ ــﺎ �موﺠـ ــب ﻀـ ــمﺎﻨﺎت اﻟ��مـ ــﺔ اﻟمت���ـ ــﺔ �جـ ــزء ﻤ ـ ــن
�ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك ﻤبـ ـ ً

�ﻘ ـ ــوم اﻟبن ـ ــك �مرا�� ـ ــﺔ �ﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟموﺠ ـ ــودات اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ واﻟت ازﻤـ ــﺎت اﻟﻘ ـ ــروض اﻟص ـ ــﺎدرة وﻋﻘ ـ ــود اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ

ﻋﻠﻰ ﻤد� ﻓترة اﻻﻟتزام ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘس� اﻟثﺎﺒت.

ض

ص

صص

ﺼ

ﻟﻬ ـ ــذﻩ اﻷﺼ ـ ــوﻝ ﺨ ـ ــﻼﻝ اﻟس ـ ــنﺔ اﻟمنتﻬ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ  ٣١د�س ـ ــمبر  ٢٠٢٠اﻟمﻔص ـ ــﺢ ﻋنﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟمﻼﺤ� ـ ــﺔ  ١٠د .ﻻ ﻴـ ـ ـزاﻝ اﻟبن ـ ــك

اﻟمحـ ــتﻔ� ﺒﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺼـ ــﻞ واﻻﻟتــ ـزام اﻟمـ ـ ـرﺘ�� �ﺎﻟم�ـ ــﺎﻟﻎ اﻟت ـ ــﻲ ﻗـ ــد ﻴتﻌـ ــ�ن ﻋﻠ� ـ ــﻪ دﻓﻌﻬــ ـﺎ .إذا اﺤـ ــتﻔ� اﻟبن ـ ــك ��ـ ــ�ﻞ ﺠ ـ ــوﻫر�

صص

اﻟتﻘ��م واﻟتﻲ ﺘﻘﻊ ﻀمن ﺴ��رة اﻟمستﺄﺠر.

ﻴؤد� إﻟﻰ اﻟتزام ﻋﻘد.

ز�ـ ـ ــﺎ ﻤﻠك�ـ ـ ــﺔ اﻷﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟمحـ ـ ــوﻝ� ،سـ ـ ــتمر اﻟبنـ ـ ــك ﻓـ ـ ــﻲ اﺜ�ـ ـ ــﺎت اﻷﺼـ ـ ــﻞ اﻟمـ ـ ــﺎﻟﻲ و�ـ ـ ــذﻟك اﺜ�ـ ـ ــﺎت
�جم� ـ ـ ـ ﻊ ﻤخـ ـ ــﺎ�ر وﻤ ا

ﺼ

ﻒ

ﺘ ــتم ﻤراﺠﻌ ــﺔ اﻟتﻘ� ــ�م ﻓ ــﻲ ﺤﺎﻟ ــﺔ ﺤـ ــدوث ﺤ ــدث ﻤﻬ ــم أو ﺘﻐ�� ــر ﺠ ــوﻫر� ﻓـ ــﻲ اﻟ� ــروف اﻟت ــﻲ ﺘ ــؤﺜر ﻋﻠ ــﻰ ﻫـ ــذا

ـﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤبﻠ ـ ــﻎ
ﻋن ـ ــدﻤﺎ �ﻔ ـ ــﻲ اﻟبن ـ ــك � ـ ــﺎﻟتزام اﻷداء ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼﻝ ﺘﻘ ـ ــد�م اﻟخ ـ ــدﻤﺎت اﻟموﻋ ـ ــودة ،ﻓﺈﻨ ـ ــﻪ ﻴن� ـ ــﺊ أﺼ ـ ـ ًـﻼ ﺘﻌﺎﻗ ـ ـ ً
ـد�ﺎ ﺒن ـ ـ ً
اﻟمﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻟم�تسـ ــب ﻤـ ــن اﻷداءء .ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻴتجـ ــﺎوز ﻤبﻠـ ــﻎ اﻟمﻘﺎﺒـ ــﻞ اﻟمسـ ــتﻠم ﻤـ ــن اﻟﻌم�ـ ــﻞ ﻤبﻠـ ــﻎ اﻹﻴ ـ ـرادات اﻟمثبتـ ــﺔ ،ﻓـ ــﺈن ﻫـ ــذا

اﻟﻔﺎﺌـــدة اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻘـــرض .ﻋنـــدﻤﺎ ��ـ ــون ﻤـــن ﻏ�ـــر اﻟمحتمـ ــﻞ أن ﻴـــتم ﺴـــحب ﻗـ ــرض ،ﻴـــتم إﺜ�ـــﺎت رﺴـ ــوم اﻟتـ ـزام اﻟﻘـ ــرض

س

ض

س

ﺘمدﻴد ﻋﻘد اﻹ�جﺎر )أو ﻟم ﻴتم إﻨﻬﺎؤﻩ(.

ﺘﻘ��م اﻟز�ﺎدة اﻟجوﻫر�ﺔ ﻓﻲ ﻤ�ﺎطر اﻻﺌتمﺎن

ز�ـ ــﺎ اﻟمﻠك�ـ ــﺔ واﺴـ ــتمر ﻓـ ــﻲ اﻟسـ ــ��رة ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمحـ ــوﻝ ،ﻓـ ــﺈن اﻟبنـ ــك ﻴثبـ ــت ﺤصـ ــتﻪ
��ـ ــ�ﻞ ﺠـ ــوﻫر� �جم�ـ ــﻊ ﻤخـ ــﺎ�ر وﻤ ا

س

ف

ت

وﺘكون ��مﺔ اﻟضمﺎن �ح�ث ﻻ ﻴوﺠد ﺘوﻗﻊ ﻤﻌﻘوﻝ �ﺎﻻﺴترداد �ﺎﻟكﺎﻤﻞ.

اﻟت ـ ــﻲ �حتمــ ــﻞ ﺴ ـ ــحبﻬﺎ واﻟرﺴــ ــوم اﻷﺨ ـ ــر� اﻟمتﻌﻠﻘــ ــﺔ �ﺎﻻﺌتمــ ــﺎن )ﻤ ـ ــﻊ أ� ﺘكــ ــﺎﻟ�� إﻀ ـ ــﺎ��ﺔ( و�ــ ــتم إﺜ�ﺎﺘﻬ ـ ــﺎ �تﻌــ ــدﻴﻞ ﻟمﻌــ ــدﻝ

ض

ﻒ

ث

)أو ﻓتـ ـرات ﻤـ ــﺎ �ﻌـ ــد ﺨ�ـ ــﺎرات اﻹﻨﻬـــﺎء( إﻻ ﻓـ ــﻲ ﻤـ ــدة اﻹ�ج ــﺎر إذا �ـ ــﺎن ﻤـ ــن اﻟمؤ�ـ ــد ��ـ ــ�ﻞ ﻤﻌﻘـ ــوﻝ أﻨـ ــﻪ ﺴـ ــ�تم

�ج ـ ــوز ﻟﻠبن ـ ــك ﺸ ـ ــ�ب اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﻻ ﺘـ ـ ـزاﻝ ﺨﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟن� ـ ــﺎ� اﻹﻨﻔ ـ ــﺎذ .ﻴ ـ ــتم ﺸ ـ ــ�ب اﻟم� ـ ــﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗد� ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺌم ـ ــﺔ

اﻟرﺴ ـ ــوم دﺨ ـ ــﻞ اﻟﻌم ـ ــوﻻت واﻹﻴ ـ ــداع ورﺴ ـ ــوم اﻹدارة واﻻﺴت� ـ ــﺎرات اﻷﺨ ـ ــر� .ﻴ ـ ــتم ﺘﺄﺠ� ـ ــﻞ رﺴ ـ ــوم اﻟتـ ـ ـزام اﻟﻘ ـ ــروض ﻟﻠﻘ ـ ــروض

ت

ﺼ

ض

صص ت

ـﺎد�ﺎ ﻟممﺎرﺴ ـ ــﺔ ﺨ� ـ ــﺎر اﻟتمدﻴ ـ ــد ،أو ﻋ ـ ــدم ﻤمﺎرﺴ ـ ــﺔ ﺨ� ـ ــﺎر اﻹﻨﻬ ـ ــﺎء .ﻻ ﻴ ـ ــتم ﺘض ـ ــم�ن ﺨ� ـ ــﺎرات اﻟتمدﻴ ـ ــد
اﻗتص ـ ـ ً

اﻟذ� ﻴتم ��ﻪ اﻟوﻓﺎء �ﺎﻟتزام اﻷداء.

ز�ـ ــﺎ ﻤﻠك�ـ ــﺔ اﻷﺼـ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ��ـ ــﺎن آﺨ ـ ـر .إذا ﻟـ ــم �ﻘـ ــم اﻟبنـ ــك ﺒتحو�ـ ــﻞ أو اﻻﺤتﻔـ ــﺎ�
ﻨﻘـ ــﻞ اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ وﺠم�ـ ــﻊ ﻤخـ ــﺎ�ر وﻤ ا

ض

صص ت

ﻒ

ف

ـﺎﻓز
ﻋنـ ــد ﺘحدﻴـ ــد ﻤـ ــدة ﻋﻘـ ــد اﻹ�جـ ــﺎر ،ﺘﺄﺨـ ــذ اﻹدارة ﻓـ ــﻲ اﻻﻋت�ـ ــﺎر ﺠم�ـ ــﻊ اﻟحﻘـ ــﺎﺌق واﻟ�ـ ــروف اﻟتـ ــﻲ ﺘخﻠـ ــق ﺤـ ـ ًا

�ﺎﻻﺴ ـ ــترداد ) (١وﻗ ـ ــﻒ ﻨ� ـ ــﺎ� اﻹﻨﻔ ـ ــﺎذ و ) (٢ﻋن ـ ــدﻤﺎ ﺘك ـ ــون �ر�ﻘ ـ ــﺔ اﺴ ـ ــترداد اﻟبن ـ ــك ﻫ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــ�س اﻟ ـ ــرﻫن ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت

 -ﻴ ـ ــتم اﺴ ـ ــتحﻘﺎق اﻟرﺴــ ــوم اﻟم�تس ـ ــ�ﺔ ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ ﺘﻘــ ــد�م اﻟخ ـ ــدﻤﺎت ﻋﻠــ ــﻰ ﻤ ـ ــد� ﻓتـ ـ ـرة زﻤن�ــ ــﺔ ﺨ ـ ــﻼﻝ ﺘﻠ ـ ــك اﻟﻔتــ ــرة .ﺘ� ـ ــمﻞ ﻫــ ــذﻩ

صص ت

ت

 (٤ﺘحدﻴد ﻤدة ﻋﻘد اﻹ�جﺎر

اﻟم�تمﻞ ﺤتﻰ ﺘﺎر�خﻪ.

�ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك �ﺈﻟﻐـ ــﺎء اﺜ�ـ ــﺎت اﻷﺼـ ــﻞ اﻟمـ ــﺎﻟﻲ ﻓﻘـ ــ� ﻋنـ ــدﻤﺎ ﺘنتﻬـ ــﻲ اﻟحﻘـ ــوق اﻟتﻌﺎﻗد�ـ ــﺔ ﻟﻠتـ ــدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻷﺼـ ــﻞ أو ﻴـ ــتم

ﺼ

ض

ض

زﻤ ـ ــﺎت اﻷداء ﻓ ـ ــﻲ ﺤﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــدم اﺴ ـ ــت�ﻔﺎء أﺤ ـ ــد اﻟ� ـ ــرو� اﻟم ـ ــذ�ورة أﻋ ـ ــﻼﻩ ،ﻴ ـ ــتم إﺜ� ـ ــﺎت اﻹﻴـ ـ ـرادات ﻓ ـ ــﻲ اﻟوﻗ ـ ــت
�ﺎﻟنس ـ ــ�ﺔ ﻻﻟت ا

دﺨﻞ اﻟرﺴوم إﻟﻰ اﻟﻔ�ت�ن اﻟتﺎﻟ�ت�ن:

ﺼ

ﺼ

ب

اﻟمحدد.

 (٥اﻟ�طب

��سـ ــب اﻟبنـ ــك اﻟـ ــدﺨﻞ ﻤـ ــن اﻟرﺴـ ــوم واﻟﻌمـ ــوﻻت ﻤـ ــن ﻤجموﻋـ ــﺔ ﻤتنوﻋـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻟخـ ــدﻤﺎت اﻟتـ ــﻲ �ﻘـ ــدﻤﻬﺎ ﻟﻌمﻼﺌ ـ ـﻪ� .م�ـ ــن ﺘﻘسـ ــ�م

ﻒ

ض

صص ت

صص

ﻤح ـ ــدد ﻟﻔتـ ـ ـرة زﻤن� ـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒ ـ ــﻞ ﺘﻌ ـ ــو�ض� .م� ـ ــن وﺼ ـ ــﻒ اﻟﻔتـ ـ ـرة اﻟزﻤن� ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﺤ� ـ ــث ﻤﻘ ـ ــدار اﺴ ـ ــتخدام اﻷﺼ ـ ــﻞ

اﻟس ـ ـ ــداد واﻟخس ـ ـ ــﺎﺌر اﻟنﺎﺘج ـ ـ ــﺔ( .ﺸ ـ ـ ــرح اﻟم ـ ـ ــدﺨﻼت واﻻﻓت ارﻀ ـ ـ ــﺎت واﻷﺴ ـ ـ ــﺎﻟ�ب اﻟتﻘدﻴر� ـ ـ ــﺔ اﻟمس ـ ـ ــتخدﻤﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ �� ـ ـ ــﺎس

�ﺎﺴتردادﻫﺎ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ.

ص

ض

ب

ﻋنـ ــد ﺒدا�ـ ــﺔ اﻟﻌﻘـ ــد ،ﻴتﻌـ ــ�ن ﻋﻠـ ــﻰ اﻟمن�ـ ــﺄة ﺘﻘ�ـ ــ�م ﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن اﻟﻌﻘـ ــد أو ﻤـ ــﺎ �حتو�ـ ــﻪ ��ـ ــﺎرة ﻋـ ــن ﻋﻘـ ــد إ�جـ ــﺎر.

ﺌ�ـ ـ ــﺎ ،ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ��ـ ـ ــون ﻗـ ـ ــد اﺴـ ـ ــتنﻔد ﺠم�ـ ـ ــﻊ ﺠﻬـ ـ ــود اﻻﺴـ ـ ــترداد اﻟﻌمﻠ�ـ ـ ــﺔ
�ﻠ�ـ ـ ــﺎ أو ﺠز ً
�ﻘـ ـ ــوم اﻟبنـ ـ ــك ��ـ ـ ــ�ب اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔً ،

 (٦إﻟﻐﺎء إﺜ�ﺎت اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﻀ

ض

ﻀ

ت

ف

�ﻌتب ــر اﻟﻌﻘ ــد أو ﻤ ــﺎ �حت ــو� ﻋﻠ� ــﻪ ﻋﻘ ــد إ�ج ــﺎر إذا �ـ ـﺎن اﻟﻌﻘ ــد ﻴنﻘ ــﻞ اﻟح ــق ﻓ ــﻲ اﻟ ــتح�م ﻓ ــﻲ اﺴ ــتخدام أﺼ ــﻞ

�حسن اﻷﺼﻞ اﻟذ� ﻴتح�م ��ﻪ اﻟﻌم�ﻞ أﺜنﺎء إﻨ�ﺎء اﻷﺼﻞ أو ﺘحس�نﻪ ،أو
 .٢ﻴن�ﺊ أداء اﻟبنك أو ّ
 .٣ﻻ ﻴن� ـ ـ ــﺊ أداء اﻟبن ـ ـ ــك أﺼ ـ ـ ــﻞ ذ� اﺴ ـ ـ ــتخدام ﺒ ـ ـ ــدﻴﻞ ﻟﻠبن ـ ـ ــك وﻟﻠك� ـ ـ ــﺎن ﺤ ـ ـ ــق واﺠ ـ ـ ــب اﻟنﻔ ـ ـ ــﺎذ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟس ـ ـ ــداد ﻤﻘﺎﺒ ـ ـ ــﻞ اﻷداء

ﺌ� ـ ـ ــﺎ �س ـ ـ ــبب ﻋ ـ ـ ــدم وﺠ ـ ـ ــود ﺘوﻗ ـ ـ ــﻊ ﻤﻌﻘ ـ ـ ــوﻝ
�س ـ ـ ــﻌﻰ ﻻﺴ ـ ـ ــترداد اﻟم� ـ ـ ــﺎﻟﻎ اﻟمس ـ ـ ــتحﻘﺔ ﻗ ً
ﺎﻨوﻨ ـ ـ ــﺎ �ﺎﻟكﺎﻤ ـ ـ ــﻞ ،وﻟك ـ ـ ــن ﺘ ـ ـ ــم ﺸ ـ ـ ــ�بﻬﺎ ﺠز ً

ت

ص

ض

ض

ﺼ

ت

 .١ﻴتﻠﻘﻰ اﻟﻌم�ﻞ و�ستﻬﻠك ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت اﻟمزا�ﺎ اﻟتﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ أداء اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟذ� ﻴؤد�ﻪ اﻟبنك أو

اﻟدﺨﻞ ﻤن اﻟرﺴوم واﻟﻌموﻻت

ب

 :٢٠١٩ﻻ ﺸ ـ ــﻲء( �س ـ ــبب اﻻﺨ ـ ــتﻼف ﻓ ـ ــﻲ ﻤﻌ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــن ﻤﻌ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠ ـ ــﻲ اﻟمحس ـ ــوب ﻓ ـ ــﻲ

اﻟ�ـ ـ ــروف اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ اﻟمسـ ـ ــتﻘبﻠ�ﺔ واﻟسـ ـ ــﻠوك اﻻﺌتمـ ـ ــﺎﻨﻲ )ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺴـ ـ ــب�ﻞ اﻟمثـ ـ ــﺎﻝ ،اﺤتمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ﺘﻌثـ ـ ــر اﻟﻌمـ ـ ــﻼء ﻓـ ـ ــﻲ

واﺴـ ـ ــتنتﺞ أﻨـ ـ ــﻪ ﻻ ﻴوﺠـ ـ ــد ﺘوﻗـ ـ ــﻊ ﻤﻌﻘـ ـ ــوﻝ �ﺎﻻﺴـ ـ ــترداد ،وﺘ�ـ ـ ــمﻞ اﻟمؤﺸــ ـ ـرات اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘ�ـ ـ ــ�ر إﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ــدم وﺠـ ـ ــود ﺘوﻗـ ـ ــﻊ ﻤﻌﻘـ ـ ــوﻝ

ﺼ

ﻒ

ﺼ

ﻒ

ض

ﻒ
ض

ض

ﺘحص ــ�ﻞ اﻷ ارﻀ ــﻲ ﻤ ــن دﺨ ــﻞ اﻟﻔواﺌ ــد ﻫ ــذا ﺜ ــم ﻴ ــتم اﺤتس ــﺎ�ﻪ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟك� ــوﻓﺎت اﻟمﺎﻟ� ــﺔ ﻴ ــؤﺜر ﻋﻠ ــﻰ أداء اﻟﻔتـ ـرة

وﻓﻘﺎ ﻟﻠواﺌﺢ ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة اﻟمر�ز�.
اﻻﻋتراف ﺒﻬﺎ ﻤ�ﺎﺸرة ﻓﻲ اﻟتﻌﻠ�ق ً

ض

ت

ب

ﺴـ ـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة ﺜـ ـ ــم اﻟب��ـ ـ ــﺔ اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ واﻟس�ﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ وأ� ﺘﻐ��ـ ـ ــر ﻓـ ـ ــﻲ ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠـ ـ ــﻲ أو ﻓت ـ ـ ـرة اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة أو

اﻟسنوات اﻟسﺎ�ﻘﺔ

ﺘـ ـ ــنص اﻟمـ ـ ــﺎدة  ٢٣٩ﻤـ ـ ــن اﻟﻘـ ـ ــﺎﻨون اﻻﺘحـ ـ ــﺎد� ﻟدوﻟـ ـ ــﺔ اﻹﻤـ ـ ــﺎرات اﻟﻌر��ـ ـ ــﺔ اﻟمتحـ ـ ــدة رﻗـ ـ ــم ) (٢ﻟسـ ـ ــنﺔ  ٢٠١٥ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺘحو�ـ ـ ــﻞ

س
ب

ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ
اﻟمدﻴنـ ــﺔ اﻟمتـ ــﺄﺨرة ﻟخصـ ــم اﻟكمب�ـ ــﺎﻻت وﻓـ ــﻲ ﻓت ـ ـرة اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟمتـ ــﺄﺨرة ﺘـ ــم ﺘحدﻴـ ــد ﻤﻌـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟﻔﻌﻠـ ــﻲ ﺒنـ ـ ً
اﺘجﺎﻫـ ــﺎت اﻟسـ ــوق ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك اﻟوﻗـ ــت واﺘجـ ــﺎﻩ أﺴـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌـ ــدة اﻟتﺎر�خ�ـ ــﺔ ﻟﻠبنـ ــك وﻗـ ــدرة اﻟبنـ ــك ﻋﻠـ ــﻰ اﻟتﻔـ ــﺎوض ��ـ ــﺄن

اﻟﻘروض اﻟمتﻌثرة ،ﺒﻬدف ﺘﻌ��م اﻟسداد.

وﻓﻘـ ــﺎ ﻟس�ﺎﺴـ ــﺔ
ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻴـ ــتم ﺘﻌـ ــدﻴﻞ أﺼـ ــﻞ ﻤـ ــﺎﻟﻲ� ،ﻘـ ــوم اﻟبنـ ــك ﺒتﻘ�ـ ــ�م ﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن ﻫـ ــذا اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ ﻴـ ــؤد� إﻟـ ــﻰ إﻟﻐـ ــﺎء اﻻﺜ�ـ ــﺎتً .

ض
ﺼ

ض

ﺤ�مـ ـ ــﺎ ��ـ ـ ــﺄن ﻤﻌـ ـ ــدﻝ اﻟﻔﺎﺌـ ـ ــدة اﻟﻔﻌﻠـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــذ� ﻴـ ـ ــتم ﻋنـ ـ ــدﻩ اﻛتسـ ـ ــﺎب دﺨـ ـ ــﻞ اﻟﻔواﺌـ ـ ــد ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــذﻤم
أﺼـ ـ ــدرت اﻹدارة ً

ﺘ�ـ ـ ــمﻞ أﻨ�ـ ـ ــ�ﺔ إﻋـ ـ ــﺎدة اﻟﻬ��ﻠـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــذﻩ ﺘرﺘ��ـ ـ ــﺎت ﻓت ـ ـ ـرات اﻟسـ ـ ــداد اﻟممتـ ـ ــدة و�ﺠـ ـ ــﺎزات اﻟسـ ـ ــداد واﻹﻋﻔـ ـ ــﺎء ﻤـ ـ ــن اﻟسـ ـ ــداد .ﺘسـ ـ ــتند

اﻟبنـــك ،ﻴـــؤد� اﻟتﻌـ ــدﻴﻞ إﻟـــﻰ إﻟﻐـ ــﺎء اﻻﺜ�ـــﺎت ﻋنـ ــدﻤﺎ ﻴن�ـــﺄ ﻋنـ ــﻪ ��ـــ�ﻞ ﺠـ ــوﻫر� ﺸـــرو� ﻤختﻠﻔـ ــﺔ� .ﺄﺨـــذ اﻟبنـ ــك ﻓـــﻲ اﻻﻋت�ـ ــﺎر

صص

ص

ﻴتم إﺜ�ﺎت اﻟمصروﻓﺎت واﻷﺼوﻝ �ﺎﻟصﺎﻓﻲ ﻤن ﻤبﻠﻎ ﻀر��ﺔ اﻟ��مﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ ،و�ستثنﻲ:

م -اﻻﺤت�ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

ض

ﺘكن ﻫنﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻟمثﻞ ﻫذﻩ اﻟتﻐ��رات ﺨﻼﻝ اﻟﻔترات اﻟمﻌروﻀﺔ.

ص

ﺼﻒ

 -ﻋنـ ـ ــدﻤﺎ ﺘكـ ـ ــون ﻀ ـ ـ ـر��ﺔ اﻟ��مـ ـ ــﺔ اﻟمضـ ـ ــﺎﻓﺔ اﻟمتكبـ ـ ــدة ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺸ ـ ـ ـراء اﻷﺼـ ـ ــوﻝ أو اﻟخـ ـ ــدﻤﺎت ﻏ�ـ ـ ــر ﻗﺎﺒﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺴـ ـ ــترداد ﻤـ ـ ــن

اﻟمدﻴنﺔ أو اﻟداﺌنﺔ ﻓﻲ ﺒ�ﺎن اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ.
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ﻓﻌﻠ�ـ ـ ــﺎ .ﺨـ ـ ــﻼﻝ اﻟﻌـ ـ ــﺎم ﻟـ ـ ــم ﻴتكبـ ـ ــد اﻟبنـ ـ ــك أ� ﺨسـ ـ ــﺎرة اﻨخﻔـ ـ ــﺎض ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ��مـ ـ ــﺔ ) ٣١د�سـ ـ ــمبر
اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــم ﺘح��ﻘﻬـ ـ ــﺎ ً

ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻷﺠﻞ.

Tuesday

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

فروع الإمارات العربية املتحدة
ﺘﻌ ـ ــدﻴﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟضـ ـ ـر��ﺔ اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ اﻟ ـ ــدﻓﻊ أو اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ اﻟ� ـ ــ�ض ��م ـ ــﺎ ﻴتﻌﻠ ـ ــق �ﺎﻟس ـ ــنوات اﻟس ـ ــﺎ�ﻘﺔ .ﻴ ـ ــتم ��ﺎﺴ ـ ــﻬﺎ �ﺎﺴ ـ ــتخدام
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ض

ﺼ
ت

ض

اﻟت ـ ــﻲ اﺘخ ـ ــذﺘﻬﺎ اﻹدارة ﻋن ـ ــد ﺘ�ب� ـ ــق اﻟس�ﺎﺴ ـ ــﺎت اﻟمحﺎﺴ ـ ــب�ﺔ ﻟﻠ� ـ ــر�ﺔ واﻟمص ـ ــﺎدر اﻟرﺌ�س ـ ــ�ﺔ ﻟﻠ� ـ ــك اﻟتﻘ ـ ــدﻴر� واﻟت ـ ــﻲ

�ﺎﻟنسـ ـ ــ�ﺔ ﻟﻠﻌﻘـ ـ ــود اﻟتـ ـ ــﻲ ﺘتضـ ـ ــمن �ــ ـ ـﻼً ﻤـ ـ ــن ﻗـ ـ ــرض واﻟت ـ ـ ـزام ﻏ�ـ ـ ــر ﻤسـ ـ ــحوب وﻻ �م�ـ ـ ــن ﻟﻠبنـ ـ ــك ﺘحدﻴـ ـ ــد ﺨسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتمـ ـ ــﺎن

 (١ﺘﻘ��م ﻨموذج اﻟﻌمﻞ

اﻟمتوﻗﻌـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻻﻟت ـ ـ ـزام ﻏ�ـ ـ ــر اﻟمسـ ـ ــحوب ��ـ ـ ــ�ﻞ ﻤنﻔصـ ـ ــﻞ ،ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ﺎﺘﻬـ ـ ــﺎ ﻤـ ـ ــﻊ ﻤخصـ ـ ــص ﺨسـ ـ ــﺎرة اﻟﻘـ ـ ــرض .ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ــﺎت

�ﻌتمـ ـ ــد ﺘصـ ـ ــن�� اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ و��ﺎﺴـ ـ ــﻬﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻨتـ ـ ــﺎﺌﺞ اﺨت�ـ ـ ــﺎر ﻤﻌـ ـ ــﺎﻴ�ر ﺴـ ـ ــداد اﻟم�ـ ـ ــﺎﻟﻎ اﻷﺼـ ـ ــﻠ�ﺔ وﻓواﺌـ ـ ــدﻫﺎ

ﺨس ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتم ـ ــﺎن اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ �مخص ـ ــص إﻟ ـ ــﻰ اﻟح ـ ــد اﻟ ـ ــذ� ﺘز� ـ ــد �� ـ ــﻪ ﺨس ـ ــﺎﺌر اﻻﺌتم ـ ــﺎن
اﻟمجمﻌ ـ ــﺔ اﻟمتوﻗﻌ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ
ّ
اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ ﻟﻠﻘرض.

وﻨم ـ ــوذج اﻷﻋم ـ ــﺎﻝ ،ﻴرﺠ ـ ــﻰ اﻻ� ـ ــﻼع ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻗس ـ ــﺎم اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟمﻼﺤ� ـ ــﺔ � .(٤ح ـ ــدد اﻟبن ـ ــك ﻨم ـ ــوذج

ﻝ .اﻟضراﺌب

ﻤﻌ ـ ــﺎ ﻟتحﻘ� ـ ــق ﻫ ـ ــدف ﻋم ـ ــﻞ
اﻷﻋم ـ ــﺎﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمس ـ ــتو� اﻟ ـ ــذ� �ﻌ� ـ ــس ���� ـ ــﺔ إدارة ﻤجموﻋ ـ ــﺎت اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ ً

ﻤﻌ ـ ــ�ن �� .ـ ــتمﻞ ﻫ ـ ــذا اﻟتﻘ� ـ ــ�م ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺤ� ـ ــم �ﻌ� ـ ــس ﺠم� ـ ــﻊ اﻷدﻟـ ـ ـﺔ ذات اﻟص ـ ــﻠﺔ �م ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك ���� ـ ــﺔ ﺘﻘ� ـ ــ�م أداء

ﻀر��ﺔ اﻟدﺨﻞ

اﻷﺼـ ــوﻝ و��ـ ــﺎس أداﺌﻬـ ــﺎ ،واﻟمخـ ــﺎ�ر اﻟتـ ــﻲ ﺘـ ــؤﺜر ﻋﻠـ ــﻰ أداء اﻷﺼـ ــوﻝ و����ـ ــﺔ إدارﺘﻬـ ــﺎ و����ـ ــﺔ ﺘﻌـ ــو�ض ﻤـ ــدﻴر�

ﻴ ـ ــتم ﺘحدﻴ ـ ــد اﻟضـ ـ ـراﺌب وﻓًﻘ ـ ــﺎ ﻟﻠـ ـ ـواﺌﺢ اﻟمحﻠ� ـ ــﺔ ﻟتﻘ� ـ ــ�م اﻟضـ ـ ـر��ﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻓ ـ ــروع اﻟبن ـ ــوك اﻷﺠنب� ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻹﻤ ـ ــﺎرات

اﻷﺼ ـ ــوﻝ� .ﻘ ـ ــوم اﻟبن ـ ــك �مرا�� ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم ��ﺎﺴ ـ ــﻬﺎ �ﺎﻟتكﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟم�ﻔ ـ ــﺄة أو اﻟ��م ـ ــﺔ اﻷﺼ ـ ــﻠ�ﺔ ﻤ ـ ــن

اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ﺨـ ــﻼﻝ اﻟـ ــدﺨﻞ اﻟ�ـ ــﺎﻤﻞ اﻵﺨـ ــر اﻟـ ــذ� ﺘـ ــم اﺴـ ــت�ﻌﺎدﻩ ﻗبـ ــﻞ اﺴـ ــتحﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻔﻬـ ــم ﺴـ ــبب اﻟـ ــتخﻠص ﻤنﻬـ ــﺎ وﻤـ ــﺎ إذا �ﺎﻨـ ــت

ﺘتك ـ ــون ﻀـ ـ ـراﺌب اﻟس ـ ــنﺔ ﻤ ـ ــن ﻀـ ـ ـر��ﺔ ﺠﺎر� ـ ــﺔ وﻀـ ـ ـر��ﺔ ﻤؤﺠﻠ ـ ــﺔ ،و� ـ ــتم إﺜ�ﺎﺘﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــدﺨﻞ اﻟ� ـ ــﺎﻤﻞ �ﺎﺴ ـ ــتثنﺎء ﻤ ـ ــﺎ ﻴتﻌﻠ ـ ــق

اﻷﺴ ـ ــ�ﺎب ﻤتواﻓﻘ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻊ ﻫ ـ ــدف اﻷﻋم ـ ــﺎﻝ اﻟت ـ ــﻲ ﺘ ـ ــم اﻻﺤتﻔ ـ ــﺎ� �ﺎﻷﺼ ـ ــﻞ ﻤ ـ ــن أﺠﻠﻬ ـ ــﺎ .ﺘﻌتب ـ ــر اﻟمرا�� ـ ــﺔ ﺠ ـ ــزء ﻤ ـ ــن

�ﻌنﺎﺼر ﻤثبتﺔ ﻤ�ﺎﺸرة ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ أو ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻵﺨر.

اﻟتﻘ�ـ ــ�م اﻟمسـ ــتمر ﻟﻠبنـ ــك ﻟمﻌرﻓـ ــﺔ ﻤـ ــﺎ إذا �ـ ــﺎن ﻨمـ ــوذج اﻟﻌمـ ــﻞ اﻟـ ــذ� ﺴتسـ ــتمر ��ـ ــﻪ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟمﺎﻟ�ـ ــﺔ اﻟمت���ـ ــﺔ أم
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ب ض

ﻲ

ت
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ﺼ

ت

ص

ت

ﺼ

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

ﻟﻘ ـ ــد ﻤﺎرﺴــ ــت اﻹدارة ﺤ�مﻬ ـ ــﺎ ﻓــ ــﻲ ﻋمﻠ�ــ ــﺔ ﺘ�ب� ـ ــق اﻟس�ﺎﺴــ ــﺎت اﻟمحﺎﺴ ـ ــب�ﺔ ﻟﻠ�ــ ــر�ﺔ�� .مــ ــﺎ ﻴﻠ ـ ــﻲ اﻷﺤ�ــ ــﺎم اﻟﻬﺎﻤــ ــﺔ

زﻤـ ـ ــﺎت اﻟﻘـ ـ ــروض وﻋﻘـ ـ ــود اﻟضـ ـ ــمﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ـ ـ ــﺔ ،ﻴـ ـ ــتم إﺜ�ـ ـ ــﺎت ﻤخصـ ـ ــص اﻟخسـ ـ ــﺎرة �مخصـ ـ ــص .وﻤـ ـ ــﻊ ذﻟـ ـ ــك،
�ﺎﻟنسـ ـ ــ�ﺔ ﻻﻟت ا

ض

ت

أ -اﻷﺤ�ﺎم اﻟمحﺎﺴب�ﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ

 ٣١د�سمبر .٢٠١٩

ب

ص �

ص

ﺼ ﻲ

ت

�

ت

ت
ت ص

ت

ﺼ

صص ت ض

ﻀ
ﺼ

ت
ث

ت ض
ت ض

ﻀت

ت
ت
ﻀ

ب

ب
ت ض

ﻲ

ت

ف

صف

ﻼت

ﻲ
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فروع الإمارات العربية املتحدة
رﺴوم ﺒنك�ﺔ

)(٤٨

)(٣٣

دﺨﻞ أﺨر�

)(٩٬٩٤٨

)(٣٬١٧٥

)(٣٬٧١٨

٧٬٣١٦

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻔرق

١٢١٬٥٦٣

٣٬٥٤٧٬٧٦٢

)(١٬٨٩٥٬٤٨٨

١٬٨١٧٬٦٦٧

٤٣٬٨٣٠

إ�ضﺎح:

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢٢٬٤٧٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ

)(١٬٠٥٤٬٨٠٦
١٬٨١٧٬٦٦٧

 -١٩اﻟمصروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹدار�ﺔ
٢٠١٩/٠١/٠١

ﺤتﻰ

_____________

ﺤتﻰ

٢٠٢٠/١٢/٣١
_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

ﺘكﻠ�� �ﺎﻗم اﻟﻌﺎﻤﻠ�ن واﻟنﻔﻘﺎت ذات اﻟصﻠﺔ

٤١٬٥٥٥

٤٣٬٣٠٥

ﻤصروﻓﺎت اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ )ﻴرﺠﻰ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟمﻼﺤ�ﺔ ) ٧د(.

٥٬٨٦١

٦٬١٢٠

إﻫﻼك اﻟﻌﻘﺎر واﻵﻻت واﻟمﻌدات )ﻴرﺠﻰ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟمﻼﺤ�ﺔ

٥٬٦٤٥

٢٦٦٤

اﻹ�جﺎر واﻟنﻔﻘﺎت ذات اﻟصﻠﺔ

٢٬١٦٣

٦٬٣٧٤

أﺨر�

١٠٬٣٧٤

١٣٬١١٠

٦٥٬٥٩٨

٧١٬٦٧٣

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻹﺠمﺎﻟﻲ
ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

ﻤن ﻋﺎم وﺤتﻰ

ﻟﻌﺎم

 ٥أﻋوام

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

٠٠٠

٠

٠

٠٠٠

أﻛثر ﻤن ٥

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

أﻋوام

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
٠٠٠

اﻷﺼوﻝ
٦١٧٬٠٩٦

٦١٧٬٠٩٦

٠

اﻟبنك�ﺔ ﻟد� اﻟبنك
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟمتحدة
اﻟمستحق ﻤن اﻟمﻘر

 -٢٠اﻟضراﺌب اﻟمﻔروﻀﺔ
� -خضﻊ اﻟبنك ﻟضراﺌب اﻟمﻔروﻀﺔ ﺒواﻗﻊ  %٢٠ﻤن اﻟدﺨﻞ اﻟﻔرد� اﻟخﺎﻀﻊ ﻟﻠضر��ﺔ ﻓﻲ اﻹﻤﺎرات ﻋن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﻤﺎرات

�ﺎﻟخﺎرج
١٬١٢٨٬٤٨٩

٢١٤٬٣١٣

٠

٠

١٬٣٤٢٬٨٠٢

١٠٨٬٤٩٣

٠

٠

٠

١٠٨,٤٩٣

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٢٠٢٠/٠١/٠١

٢٠١٩/٠١/٠١

ﺤتﻰ

٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ
�ﺎﻟخﺎرج

_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٣٬٧١٠

٣٬٥٩٥

٢٣٠٬٢٢٣

٥٥٬٧٦٣

٢٬٣٤٨٬٢٦٧

٠

٢٬٦٣٤٬٢٥٣

٩٩٬٨٢٦

٠

١٬٢٢٣٬٩٨٤

٠

١٬٣٢٣٬٨١٠

٠

٠

٠

٢٤٬٨٣٦

٢٤٬٨٣٦-

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
ﺼﺎﻓﻲ أﺼوﻝ
أﺨر�
اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت

رﺴوم اﻟضر��ﺔ

واﻟمﻌدات

 -اﻟﻌﺎم اﻟحﺎﻟﻲ

٤٬٩١٠

٣٬٧١٠

 -اﻟﻌﺎم اﻟسﺎﺒق

٤٤٬٣١١

١٥٬٠٦٦

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

٥٢٬٩٣١

٢٢٬٣٧١

اﻟضراﺌب اﻟمسددة أﺜنﺎء اﻟﻌﺎم

)(٤٨,٠٢١

)(١٨,٦٦١

اﻟرﺼ�د ﻋند ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم )رﺠﺎء اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟمﻠحو�ﺔ رﻗم (١٤

٤,٩١٠

٣,٧١٠

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

ﺤتﻰ

٢٠١٩/٠١/٠١ﺤتﻰ
٢٠١٩/١٢/٣١
�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
اﻟخسﺎرة اﻟمحﺎﺴب�ﺔ

)(٧٥٬٣١٢

)(٤٣٧٬٢١٨

اﻟتسو�ﺎت ﻷﻏراض ﻤحﺎﺴب�ﺔ

٩٩٬٨٦٢

٤٥٥٬٧٦٨

اﻷر�ﺎح اﻟتﻲ ﺘخضﻊ ﻟضر��ﺔ

٢٤٬٥٥٠

١٨٬٥٥٠

١٠٧٬٠٧٧

٠

١٬١٩٩٬٧٣٢

١٬٥١٩٬١٥٦

٣٨٤٬١١٨

٠

٣٬١٠٣٬٠٠٦

١٤٠٬٣٥٣

٧٠٬١٧٩

٠

٠

٢١٠٬٥٣٢

اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر

ﺨصوم أﺨر�

_______

١٬٢٠٠٬٦٧٠

٠

١٬٣٠٧٬٧٤٧

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ
�ﺎﻟخﺎرج
١٢١٬١٠٠

٠

٠

٠

١٢١٬١٠٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم

٢٬٦٦١٬٨٥٥

١٬٦٩٦٬٤١٢

٣٨٤٬١١٨

٠

٤٬٧٤٢٬٣٨٥

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻔرق

)(١٦٦٬٤٣٣

)(١٬٢٣٨٬٠٦٦

٣٬١٨٨٬١٣٣

٢٤٬٨٣٦

١٬٨٠٨٬٤٧٠

اﻟضراﺌب اﻟحﺎﻟ�ﺔ:

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد
اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢١٬٥٥٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ

)(١٬٠٦٣٬٠٨٣

ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق

٢٠٢٠/٠١/٠١
ﺤتﻰ

_______

_______

 -٢٥اﻟ��م اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟ�ﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ
 -ﺘمثﻞ اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمبﻠﻎ اﻟذ� �م�ن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﺘ�ﺎدﻝ أﺼﻞ أو ﺘسو�ﺔ ﻤدﻴوﻨ�ﺔ ﺒ�ن أ�راف ﺠﺎدﻴن ﻤن ﺨﻼﻝ ﺤجم

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
٤٬٩١٠
٤٤٬٣١١

١٥٬٠٦٦

٤٩٬٢٢١

١٨٬٧٧٦

ﻀراﺌب ﻤرﺤﻠﺔ

)(١٣٣٬٧٣٠

)(٣٦١٬٢١٧

اﻟضراﺌب ﻋن اﻟﻌﺎم

)(٨٤٬٥٠٩

)(٣٤٢٬٤٤١

اﻟضر��ﺔ ﺒنس�ﺔ  ٪٢٠اﻟم��ﻘﺔ

ﻤﺎد�ﺎ ﻋن اﻟ��م اﻟدﻓتر�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم� .ستند
ﻻ ﺘﻌتبر اﻟ��م اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠبنك ﻤختﻠﻔﺔ
ً
ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻻﻓتراض اﻟذ� ﺘضﻌﻪ اﻹدارة ﻟﻠ��م اﻟدﻓتر�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟسﺎﺌﻠﺔ أو اﻟمستحﻘﺔ ﻓﻲ

��ﺎ �ﺎﻟمﻘﺎرﻨﺔ �ﺎﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﻪ.
أﺠﻞ ﻗص�ر )أﻗﻞ ﻤن ﻋﺎم( ﺘﻘر ً

اﻟسﺎ�ﻘﺔ

٣١-١٢-٢٠٢٠
اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 -٢١اﻻﺤت�ﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﺘت�ﻠب اﻟمﺎدة  ٢٣٩ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘحﺎد� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﺘحو�ﻞ  %١٠ﻤن ﺼﺎﻓﻲ

اﻟ��مﺔ

٢٠٢٠/١٢/٣١
_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟنﻘد واﻷرﺼدة اﻟبنك�ﺔ ﻟد� ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

٩٥٤٬٢٧٠

٦١٧٬٠٩٦

ﻤ�روﺤﺎ ﻤن :اﻟوداﺌﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻟد� ﻤصرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

)(٥٦٬٩٨٦

)(٧٦٬٦٧٢

٨٩٧٬٢٨٤

٥٤٠٬٤٢٤

٠٠٠

ﻤن ﺨﻼﻝ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن

ﻛ�ﻒ اﻷر�ﺎح

ﺨﻼﻝ

واﻟ�سﺎﺌر

اﻟدﺨﻞ

اﻟمر�ز�

اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻻﺌتمﺎن
 اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ إن اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻟخ�ﺎ�ﺎت اﻻﻋتمﺎد واﻟضمﺎﻨﺎت ﺘﻠزم اﻟبنك �سداد دﻓﻌﺎت ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن اﻟﻌمﻼء ��ر� اﺴت�ﻔﺎءاﻟﻌم�ﻞ ﻟ�رو� اﻟﻌﻘد .ﺘمثﻞ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻓتراض أن اﻟم�ﺎﻟﻎ ﻤﻘدﻤﺔ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ وأن أ� ﻀمﺎﻨﺎت أو
اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﺨر� ﻟ�س ﻟﻬﺎ ��مﺔ إﻻ أن اﻟمبﻠﻎ اﻟتﻌﺎﻗد� ﻟﻼﻟتزاﻤﺎت ﻻ �مثﻞ �ﺎﻟضرورة ﻤت�ﻠ�ﺎت ﻨﻘد�ﺔ ﻤستﻘبﻠ�ﺔ ﻷن
اﻟﻌدﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻻﻟتزاﻤﺎت ﺴتنتﻬﻲ أو ﺘنتﻬﻲ دون أن ﻴتم ﺘمو�ﻠﻬﺎ

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷﺼدة اﻟبن�ﺔ ﻟد� اﻟ�ك

اﻟضمﺎﻨﺎت

_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
٧٣,٢٠١

٧٨,٧٥١

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١

�ﻌد ﻋﺎم

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻟﻌﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٥,٦٥١

٣١,٠٥٧
٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

�ﻌد ﻋﺎم
ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻟﻌﺎم
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٦٧٬٩٦٣

٧٨٬٧٥١

ﻤستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟمﻌتمدة ���ﻞ أﺤﺎد� ﻓﻲ أ� وﻗت ﻤن اﻟبنك.

درﻫم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠

٠

٩٥٤٬٢٧٠

٩٥٤٬٢٧٠

٠

ﻤستحق ﻤن اﻟبنوك اﻷﺨر�

٠

٠

١٬٠٧٢٬٩٢٠

٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠبنوك

٠

٠

٣٬٨٦٥

٠

٠

٠

٦٬٩٢١٬٦٣٤

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

٠

٠

٦٧٬٤٤٢

)(٨٬٤٧٩

٥٨٬٩٦٣

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

٩٬٥٩٠٬٥٠٨

)(٤٬٣١٤٬٠٧٣

٥٬٢٧٦٬٤٣٥

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

)(٤٬٣٠٥٬٥٩٤

ﻤستحﻘﺔ ﻟد� ﺒنزك أﺨر�

٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٠

٠

٣٬١٧١٬١٦٩

٠

٣٬١٧١٬١٦٩

اﻋت�ﺎر ﻤن ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم واﻟتﻲ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:
ًا
ﺤجز اﻟوداﺌﻊ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك واﻷﻤواﻝ اﻟسﺎﺌﻠﺔ اﻟمتﺎﺤﺔ

٠

٠

٦٤٠٬٣٧٧

٠

٦٤٠٬٣٧٧

ﻤستحﻘﺔ ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ
�ﺎﻟخﺎرج
ﻤدﻴوﻨ�ﺎت أﺨر�

٠

٠

١٢٦٬٨٧٤

٠

١٢٦٬٨٧٤

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

٤٬٨٥٨٬٢٦٠

٠

٤٬٨٥٨٬٢٦٠

٢٠٢٠/١٢/٣١

___________

٣١

أﻗﻞ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر
ﻤن ﺜﻼﺜﺔ
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
٠٠٠

اﻟ��مﺔ

اﻟ��مﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

�ﺎﻨ�ﻔﺎض اﻟ��مﺔ

٢٠٢٠/١٢/٣١

ﻤن ﻋﺎم وﺤتﻰ

٢٠٢٠/١٢/٣١
اﻹﺠمﺎﻟﻲ

أﻛثر ﻤن ٥

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

أﻋوام

٠٠٠

اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة

 -ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻻﺌتمﺎن واﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ .ﺘتم اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﻤن

ﻤن ﺨﻼﻝ

)اﻟ�سﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

ﺨﻼﻝ

ﻗﺎﺌمﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ(

٠

اﻟدﺨﻞ

اﻷر�ﺎح

اﻟ�ﺎﻤﻞ

واﻟ�سﺎﺌ

اﻷﺨر

٠٠٠

٠٠٠

ر
درﻫم

درﻫم

إﻤﺎراﺘﻲ

إﻤﺎراﺘﻲ

 ٠٠٠درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 ٠٠٠درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 ٠٠٠درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة اﻟبنك�ﺔ

٠

٠

٦١٧٬٠٩٦

٦١٧٬٠٩٦

٠

ﻟد� اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ
٠

٠

٤٩٩٬٥٦٥

٠

٤٩٩٬٥٦٥

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج
١٬٣٤٢٬٨٠٢

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

٠

٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٠

٠

١٠٨٬٤٩٣

٠

٠

٧٬١٤١٬٠٦٤

٠

١٬٣٤٢٬٨٠٢

٠

١٠٨٬٤٩٣

)(٤٬٥٠٦٬٨١١

٢٬٦٣٤٬٢٥٣

اﻷﺨر�

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ
اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
اﻷﺼوﻝ اﻷﺨر�

٠

٠

١٠٣٬٨٩١

)(٨٬٤٧٩

٩٥٬٤١٢

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

٩٬٨١٢٬٩١١

)(٤٬٥١٥٬٢٩٠

٥٬٢٩٧٬٦٢١

اﻟمستحق ﻟد� ﺒنوك

٠

٠

١٬٣٠٧٬٧٤٧

٠

١٬٣٠٧٬٧٤٧

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٠

٠

٣٬١٠٣٬٠٠٦

٠

٣٬١٠٣٬٠٠٦

٠

٠

٢١٠٬٥٣٢

٠

٢١٠٬٥٣٢

٠

٠

٩٨٬١٩٥

٠

٩٨٬١٩٥

٠

٠

٤٬٧١٩٬٤٨٠

٠

٤٬٧١٩٬٤٨٠

اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ

 -٢٧إدارة اﻟم�ﺎطر اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -٢ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ.
 -٣ﻤخﺎ�ر اﻟسوق )ﺘ�تمﻞ ﻋﻠﻰ ﻤخﺎ�ر ﺴﻌر ﻟﻔﺎﺌدة وﻤخﺎ�ر أﺴﻌﺎر اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ واﻟمخﺎ�ر اﻟسﻌر�ﺔ(.
 -٤اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ.

اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ .ﻴتم ﻤنﺢ ﻤدﻴر� اﻟمخﺎ�ر اﻟصﻼﺤ�ﺔ ،ﻀمن إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ اﻟخﺎص �ﺈدارة اﻟمخﺎ�ر ،وﻫذا ﻟﻠمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼت
ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن� .ذﻟك �ﻌمﻞ ﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻋﻠﻰ ﻤرا��ﺔ اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ واﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ .ﺘﻌد وﺤدة ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

اﻟ�ز�نﺔ

 ﺘﻌد اﻟخز�نﺔ ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن إدارة اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك و���ﻠﻪ اﻟمﺎﻟﻲ ��ﻞ� .ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌد ﻤسؤوﻟﺔ ���ﻞأﺴﺎﺴﻲ ﻋن ﻤخﺎ�ر اﻟتمو�ﻞ واﻟس�وﻟﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

�ﺎﻟخﺎرج
١٬٠٧٢٬٩٢٠

٠

٠

٠

١٬٠٧٢٬٩٢٠

٣٬٨٦٥

٠

٠

٠

٣٬٨٦٥

اﻟبنوك اﻷﺨر�

ا اﻟتدﻗ�ق اﻟداﺨﻠﻲ
 -ﻴتم ﺘدﻗ�ق ﻋمﻠ�ﺎت إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟبنك ���ﻞ دور� ﺒواﺴ�ﺔ اﻟمسؤوﻟون ﻋن اﻟتدﻗ�ق اﻟداﺨﻠﻲ واﻟذﻴن �ﻘوﻤون

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ
اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻹدارة و�ﻘدم اﻟتﻘﺎر�ر �ﺎﻟنتﺎﺌﺞ ﻤﻊ رﻓﻊ اﻟتوﺼ�ﺎت إﻟﻰ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ.

�ﺎﻟخﺎرج
٢٠٨٬١٩١

٤٬٨٦٢

٢٬٤٠٢٬٩٨٧

٠

٦١٬٥٩٣

٠

١٬٣٥٧٬٧١٤

٠

١٬٤١٩٬٣٠٧

٠

٠

٠

٦٣٬٤٣٥

٦٣٬٤٣٥

٢٬٨٧١٬٢١٦

٤٬٨٦٢

٣٬٧٦٠٬٧٠١

٦٣٬٤٣٥

٦٬٧٠٠٬٢١٤

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
أﺨر�
واﻟمﻌدات

أﻨ�مﺔ ��ﺎس اﻟم�ﺎطر واﻹ�ﻼغ ﻋنﻬﺎ
 ﺘتم اﻟمرا��ﺔ واﻟس��رة ﻋﻠﻰ اﻟمخﺎ�ر ���ﻞ أﺴﺎﺴﻲ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟحدود اﻟتﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻟبنك .ﺘﻌ�س ﺘﻠك اﻟحدود إﺴتراﺘ�ج�ﺔاﻟﻌمﻞ واﻟب��ﺔ اﻟسو��ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك� ،ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤستو� اﻟمخﺎ�ر اﻟذ� �ﻘبﻠﻪ اﻟبنك ﻤﻊ اﻟتﺄﻛ�د أ�ضﺎ ﻋﻠﻰ اﻟصنﺎﻋﺎت
اﻟمختﺎرة� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ،ﻓﺈن اﻟبنك �ﻘوم �مرا��ﺔ و��ﺎس اﻟﻘدرة اﻟكﻠ�ﺔ ﻟتحمﻞ اﻟمخﺎ�ر �ﺄﻛمﻠﻬﺎ واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟتﻌرض
اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠمخﺎ�ر ﻤن ﺨﻼﻝ ﺠم�ﻊ أﻨواع وأﻨ��ﺔ اﻟمخﺎ�ر .
 -ﻴتم ﻓحص اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمجمﻌﺔ ﻤن �ﺎﻓﺔ اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ وﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻤن أﺠﻞ ﺘحﻠ�ﻠﻬﺎ وﺘﻌر�� اﻟمخﺎ�ر اﻟ��رة واﻟس��رة

٨٢٥٬٠١٣

٩٤٬٨٢٧

٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

١٬٢٢٦٬٩٦٦

١٬٧٤٦٬٩٤٩

١٩٧٬٢٥٤

٠

٣٬١٧١٬١٦٩

٥٨٥٬٣٧٥

٥٥٬٠٠٢

٠

٠

٦٤٠٬٣٧٧

اﻷﺨر�

ﻋﻠ�ﻬﺎ .ﻴتم رﻓﻊ ﺘﻠك اﻟمﻌﻠوﻤﺎت وﺸرﺤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ وﻟجنﺔ اﻟمخﺎ�ر ورﺌ�س �ﻞ ﻗسم ﻤن أﻗسﺎم اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ.

�ﺎﻟخﺎرج
١١٢٬٢٩٩

٣٬٥٧٢

١٥٬٦٨٥

١٩٬٦٠٥

٢٬٧٤٩٬٦٥٣

١٬٩٠٠٬٣٥٠

٢١٢٬٩٣٩

١٩٬٦٠٥

٤٬٨٨٢٬٥٤٧

)(١٠٠٬٠١٥

ﺨﻼﻝ ﻨﻔس اﻟمرﺤﻠﺔ
ر ﻤن
اﻟرﺼ�د اﻋت�ﺎ ا

٤٠٬٢٢٨

٢٬٧٧٤٬٢٢٧

١٥٬٠٦١٬٤١٩

١٢٬٢٤٦٬٩٦٤

اﻻﺌتمﺎن اﻟ�ﺎﻤﻞ �ﻞ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر واﻟذ� ﻴتم وﻀﻌﻪ ﻟتزو�دﻩ ��ﺎﻓﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟضرور�ﺔ ﻟتﻘ��م واﺴتنتﺎج اﻟمخﺎ�ر اﻟمرﺘ��ﺔ
�ﺎﻻﺌتمﺎن اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.
 -ﻴتم ﻋﻠﻰ ﺠم�ﻊ اﻟمستو�ﺎت داﺨﻞ اﻟبنك ،رﻓﻊ ﺘﻘﺎر�ر اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﺘم إﻋدادﻫﺎ ﺨص�صﺎ وﺘوز�ﻌﻬﺎ ﻤن أﺠﻞ ﻀمﺎن �ﺄن

ﺤدود اﻟسوق واﻻﺴتثمﺎرات اﻟمﻠك�ﺔ واﻟس�وﻟﺔ ﻫذا �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ� ﺘ�ورات ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟمخﺎ�ر اﻷﺨر�.
ﺘ���� اﻟم�ﺎطر

 -اﻟتحوﻝ ﻤن اﻟمرﺤﻠﺔ رﻗم  ١ﺤتﻰ

)(٥٠

٥٠

٠

٠

ﺘحر�ﺎت أﺨر� ﺨﻼﻝ ﻨﻔس اﻟمرﺤﻠﺔ

٠

٠

٢٧٥٬٦٠٢

٢٧٥٬٦٠٢

٢٠٢٠

اﻟمصروﻓﺎت اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم

)(٥٠

ﺠودة اﺌتمﺎن

ﺼﺎﻓﻲ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟم��و�ﺔ

٠

٠

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

اﻟرﺼ�د ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٩

١٦٦٬٩٨١

١٢٢

٤٬٣٤٨٬١٨٧

٤٬٥١٥٬٢٩٠

 -اﻟتحوﻝ ﻤن اﻟمرﺤﻠﺔ رﻗم  ١ﺤتﻰ

٧٠

)(٧٠

٠

٠

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﺨر�

اﻟمرﺤﻠﺔ رﻗم ٢

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

اﻷﺨر�

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

ﺘحر�ﺎت أﺨر� ﺨﻼﻝ ﻨﻔس اﻟمرﺤﻠﺔ

٠

٠

)(٤٩٬٨٣٦

)(٤٩٬٨٣٦

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟمصروﻓﺎت اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم

٧٠

)(٧٠

)(٤٩٬٨٣٦

)(٤٩٬٨٣٦

ﻗبﻞ ﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر.

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

٥٬٣٩١

١٢٬٢٤١٬٥٧٣

٥٬٣٩١

اﻹﻗراض اﻟتجﺎر�  /اﻟم�ﺴسﻲ

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

٣٤٬٥١٦

٥٬٧١٢

١٣٧٬٧٤٢

٢٬٥٠١

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

٢,٥٧٤,٦٦٣

١٩٩٬٥٦٤

٢٬٤٧٤٬٨٣٢

٣٠٧٬٤٥٤

اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ

٢٬٦١٤٬٥٧٠

١٢٬٤٤٦٬٨٤٩

٢٬٦١٧٬٩٦٥

١٢٬٦٣١٬٣٥٦

اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

اﻟرﺼ�د ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٨

١٦٧٬٣٠١

٧٢

٤٬١٢٤٬٦٠٩

٤٬٢٩٢

٥٠

١٢٬٣٢١٬٤٠١

ﺘﻠك اﻟحدود �صورة دور�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻠبنك وأ�ضﺎ ���ﻞ دور� ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ

٠٠٠

٠٠٠

٢٧٥٬٦٠٢

ﺨسﺎرة

اﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤﻔصﻠﺔ ﺘحدد اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمﻘبوﻟﺔ ﻟبﻠد ﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻘ��م وﻤرا��ﺔ اﻟمخﺎ�ر اﻟﻌﺎﺒرة ﻟﻠحدود .ﻴتم ﻤراﺠﻌﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

)(٥٢٬٠٢٤

ﻤ��وك ��ﻪ

 -ﻟﻘد وﻀﻌت إدارة اﻟبنك اﻟحدود ﻟﻠدوﻝ ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟﻌﺎﺒرة ﻟﻠحدود .ﻴتم ﺘحدﻴد اﻟحدود اﻟخﺎﺼﺔ ﺒدوﻟﺔ ﻤﻌ�نﺔ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﺴ�ﺎﺴﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

٢٧٥٬٦٠٢

٠

�موﺠب اﻟصﻼﺤ�ﺔ اﻟكبر� ﻟﻠجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ أو ﻟﻠمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ.

اﻟح�ﺎة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

)(٥٢٬٠٢٤

٥٬٣٩١

اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟمﺎ ﻫو ﻤﻌموﻻ �ﻪ ﻤن وﻗت ﻷﺨر.

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

اﻟمرﺤﻠﺔ رﻗم ٢

 ٣١د�سمبر

٨٬٨٤٨٬٩٧١

 -ﺘخضﻊ ﺠم�ﻊ �ﻠ�ﺎت اﻻﺌتمﺎن اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻹﻗراض اﻟمؤﺴسﻲ واﻟتجﺎر� ﻟﻠس�ﺎﺴﺎت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ ﻟﻠبنك وأ�ضﺎ إﻟﻰ

 ١٢ﺸﻬر

اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك

)(١٨٧٬٩٠٢

١٬٥٤٠٬٣٠٢

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
٢٬٧٢٠٬٢٠٦

ﺼﺎﻓﻲ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟم��و�ﺔ

٠

٠

)(١٥١٬٣٨١

)(١٥١٬٣٨١

اﻟرﺼ�د ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٩

١٦٧٬٠٥١

٥٢

٤٬١٤٦٬٩٧٠

٤٬٣١٤٬٠٧٣

اﻟز�ﺎدة اﻟكب�رة ﻓﻲ اﻟم�ﺎطر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ
 �ﺄﺨذ اﻟبنك ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻤرور اﻷﺼﻞ اﻟمﺎﻟﻲ ﺒز�ﺎدة �ب�رة ﻓﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﻫذا ﻋند وﻗوع ز�ﺎدة �ب�رة ﺨﻼﻝ ﻋﺎمﻤﻌ�ن ﻤن اﻻﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘحدث ﺒ�ن ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﺄﺴ�س اﻟخﺎص ﺒتسﻬ�ﻞ ﻤﻌ�ن واﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ
وﺘﺎر�ﺦ ﺘصور اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ.

اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟكم�ﺔ

ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺴ�ﺎﺴﺔ اﻟبنك ﻟﻠمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘصن�ﻔﺎت د��ﻘﺔ ﺤوﻝ اﻟمخﺎ�ر اﻷﺨ�رة ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤحﻔ�ﺔ اﻻﺌتمﺎن .ﺘﻌمﻞ ﻫذﻩ
اﻟس�ﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘسﻬ�ﻞ إدارة اﻟمخﺎ�رة اﻟموﺠودة وﻋﻘد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺤوﻝ اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر اﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ �ﺎﻓﺔ ﺨ�و� اﻷﻨ��ﺔ
اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟمنﺎ�ق اﻟجﻐرا��ﺔ واﻟمنتجﺎت� .ﻌد ﻨ�ﺎم اﻟتصن�� ﻤدﻋوﻤﺎ �مجموﻋﺔ ﻤتنوﻋﺔ ﻤن اﻟتحﺎﻟ�ﻞ اﻟمﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟسو��ﺔ اﻟتﻲ ﺘمت ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ وﻫذا ﻟتﻘد�م اﻟمدﺨﻼت اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟ��ﺎس اﻟمخﺎ�ر اﻟن��رة.

ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻤر اﻟمﻘرض ﺒز�ﺎدة �ب�رة ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟتﻲ �م�ن ﺤدوﺜﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟكم�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ:
 ﺘجﺎوز ﻤوﻋد اﻻﺴتحﻘﺎق. -ﺘﺄﻛﻞ ﺼﺎﻓﻲ اﻟ��مﺔ.

 -ﻴرﺠﻰ اﻻ�ﻼع ﻋﻠﻰ اﻟتحﻠ�ﻞ اﻟزﻤنﻲ ﻟﻠمرﺤﻠﺔ رﻗم  ٢اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﺴتثمﺎر وﺘمو�ﻞ اﻷﺼوﻝ وﻓﻘﺎ ﻟتصن�� اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -أﻨ��ﺔ اﺤت�ﺎﻟ�ﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

 إﻋﺎدة اﻟﻬ��ﻠﺔ اﻟمتﻌثرة. ﺨرق اﻟﻌﻬود اﻟمﺎﻟ�ﺔ. اﻀ�راب �ﺎرز ﻓﻲ اﻟﻌمﻠ�ﺎت.ﺸﻬر

ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ٣

ﺼﻼﺤ�ﺎت اﻻﻋتمﺎد إﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ .ﻴتم ﺘخص�ص ﻤستو�ﺎت اﻟصﻼﺤ�ﺔ اﻟمختﻠﻔﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

أﺸﻬر

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻟصﺎﻟﺢ ﺒراﻤﺞ اﻋتمﺎد اﻟمنتجﺎت واﻟتوﻗﻌﺎت اﻟخﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ واﻟﻘروض اﻟ�خص�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟبراﻤﺞ اﻟمنتﺞ� .حتو� �ﻞ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎص

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

ﻟﻺرﺸﺎدات اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻓﻲ ﺴ�ﺎﺴﺔ اﻟمنتﺞ اﻟمﻌتمدة ﻤنﻘبﻞ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ .ﻴتم ﺘﻔو�ض �ﺎﻓﺔ

ر ﻤن  ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
اﻋت�ﺎ ا

 -اﻷداء اﻟت�ﻐ�ﻠﻲ.

أﻛثر ﻤن  ٣أﺸﻬر

اﻹﺠمﺎﻟﻲ
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
٠٠٠

��� -ﻞ رأس اﻟمﺎﻝ.

اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

٠

٠

١١٬٩٤٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

٠

٠

٣٬٨٦٥

٣٬٨٦٥

 -ﻴوﻀﺢ اﻟجدوﻝ أدﻨﺎﻩ اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟم�وﻨﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج

واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ اﻟم�تﻘﺎت .ﻴتم ﻋرض اﻟ��مﺔ اﻟكبر� ﻟﻠحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻗبﻞ إﻨزاﻝ أﺜر اﻟتخ��� وﻫذا ﻤن

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

٠

٥٬٧١٢

٠

٥٬٧١٢

ﺨﻼﻝ اﺴتخدام اﻟمﻌﺎوﻀﺔ اﻟرﺌ�س�ﺔ واﺘﻔﺎ��ﺎت اﻟضمﺎﻨﺎت واﻟمخصصﺎت اﻟمحتجزة واﻟواردة ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر.

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

١٨٬٧١١

١٨٬٧١١

٠

٥٬٧١٢

٣٤٬٥١٦

٤٠٬٢٢٨

اﻟحد اﻷﻗصﻰ

اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

ﻟﻠتﻌرض ﻟﻠم�ﺎطر

اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟنو��ﺔ:

�ﺎﻟخﺎرج

ر ﻤن  ٣١د�سمبر ٢٠١٩
اﻋت�ﺎ ا

اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

٥٦٣٬٢١٤

اﻟمتحدة

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج

) ٧أ(

٥٧٠٬٣٧٧

٤٩٩٬٥٦٥

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك اﻟخر�

) ٨أ(

١٬٠٧٢٬٩٢٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

٩

٣٬٨٦٥

١٠٨٬٤٩٣

�ﺎﻟخﺎرج
اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

١٠

١٢٬٤٤٦٬٨٤٩

١٢٬٦٣١٬٣٥٦

أﺼوﻝ أﺨر�

١١

٦٧٬٤٤٢

١٠٣٬٨٩١

١٥٬٠٦١٬٤١٩

١٥٬٢٤٩٬٣٢١

ﻤدﻴوﻨ�ﺎت ﻤ�رو�ﺔ

ﺸﻬر

ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ٣

أﻛثر ﻤن  ٣أﺸﻬر

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

أﺸﻬر

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

٠٠٠

٧٣٬٢٠١

٧٨٬٧٥١

١٥٬١٣٤٬٦٢٠

١٥٬٣٢٨٬٠٧٢

 ﺘتم إدارة ﺘر�ز اﻟمخﺎ�ر ﻤن ﻗبﻞ ﻨ��ر اﻟﻌم�ﻞ وﻫذ ﻤن ﺤ�ث اﻟح�ز اﻟجﻐراﻓﻲ واﻟﻘ�ﺎع اﻟصنﺎﻋﻲ� .ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ �م�نﻤن ﺨﻼﻝ اﻟمنﺎ�ق اﻟجﻐرا��ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ
اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

ﻟﻠم�ﺎطر

ﻟﻠم�ﺎطر

_______ ٢٠٢٠/١٢/٣١

_______ ٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ٠٠٠

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ٠٠٠

اﻟﻘ�ﺎع اﻟصنﺎﻋﻲ

١٣٬١٢٢٬٥٤٠
١٬٩٣١٬٩٠١

٢٬٢٢٤٬٩٩٠

٦٬٩٧٨

١٧٬٨٤٩

١٥٬٢٤٩٬٣٢١

اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

ﻟﻠم�ﺎطر

ﻟﻠم�ﺎطر

_______٢٠٢٠/١٢/٣١

_______٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ٠٠٠
٤١٧٬٩٨٣

١٠٬٠١٨٬٢٦٢
٤٢٣٬٤٧٨

٠

١٠٨٬٤٩٣

١٠٨٬٤٩٣

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج
اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

٠

٢٬٥٠١

٠

٢٥٠١

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

١٧٬٣٠٩

١٧٬٣٠٩

٢٬٥٠١

١٣٧٬٧٤٢

١٤٠٬٢٤٣

٠

 ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﺄﺨر اﻟمﻘرض ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻷﻛثر ﻤن  ٦٠ﻴوم ﻋن اﻟمدﻓوﻋﺎت اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ،ﻴتم ﺘ�ب�ق اﻟمسﺎﻨد اﻟمﺎﻟ�ﺔ و�تم اﻋت�ﺎرأن اﻷﺼﻞ اﻟمﺎﻟﻲ ﻗد ﻤر ﺒز�ﺎدة �ﺎرزة ﻓﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟمدﻤجﺔ ﻓﻲ ﻨمﺎذج اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ.
 ﻴتم دﻤﺞ اﻟتﻘ��م اﻟخﺎص �ﺎﻟز�ﺎدة اﻟ�ﺎرزة ﻓﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﺤسﺎب اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻀمن اﻟمﻌﻠوﻤﺎتاﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ،ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ،وﻫذا ﻋند اﻟ��ﺎم ﺒتﻘ��م اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ و�ﺠراء ﺘحﻠ�ﻞ اﻻﻗتصﺎد اﻟكﻠﻲ واﻟﻌواﻤﻞ اﻟمﺎﻟ�ﺔ
واﻟمخﺎ�ر اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟحر�ﺎت اﻟتﻲ ﻴتم أﺨذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر وﻤنﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴب�ﻞ اﻟمثﺎﻝ ،اﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟخ�ﺄ اﻟتﻲ ﻴتم اﻟتنبؤ ﺒﻬﺎ ﻤن
ﺨﻼﻝ اﺴتخدام �روف اﻷﺤداث اﻟمﺎﻀ�ﺔ واﻟنتﺎﺌﺞ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ .ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟبنك �ﺈﺠراء اﻟتحﻠ�ﻞ اﻟتﺎر�خﻲ وﺘﻌر�� اﻟمتﻐ�رات
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻤثﻞ إﺠمﺎﻟﻲ ﻨمو إﺠمﺎﻟﻲ اﻟنﺎﺘﺞ اﻟﻘوﻤﻲ واﻟ��ﺎﻟﺔ واﻟتضخم وأﺴﻌﺎر اﻟبتروﻝ وﻤﺎ إﻟﻰ ذﻟك واﻟتﻲ ﺘؤﺜر

اﻟضمﺎﻨﺎت واﻟتﻌز�زات اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻷﺨر� اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ
 �ﻌتمد ﻤبﻠﻎ وﻨوع اﻟضمﺎن اﻟم�ﻠوب ﻋﻠﻰ ﺘﻘ��م اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟن��ر� .حتو� دﻟ�ﻞ اﻻﺌتمﺎن ﻋﻠﻰ إرﺸﺎداتﻋﻠ�ﻬﺎ ،ﻤن اﻟ�ر�ﺎت أو اﻷﻓراد ،ﻓﻬﻲ ،اﻟنﻘد واﻟسندات واﻟمصروﻓﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟمﻠك�ﺎت اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ واﻟمخزن واﻟذﻤم اﻟتجﺎر�ﺔ
اﻟمدﻴنﺔ واﻟضمﺎﻨﺎت.
 ﺘﻌمﻞ ﻟجنﺔ اﻻﺌتمﺎن اﻹﻗﻠ�م�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرا��ﺔ اﻟ��مﺔ اﻟسو��ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟضمﺎن اﻟبنكﻲ ،ﺤﺎﻝ اﺤت�ﺎﺠﻪ ،وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎقاﻟرﺌ�سﻲ .ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ،ﻓﺈﻨﻪ ﻟم ﻴتم ﺘحدﻴث اﻟتﻘدﻴرات اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟ��م اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﻘ��م اﻟﻘرض أو ﺨﻔض ��متﻪ ���ﻞ
ﻤنﻔرد .ﻴتم ﺤجز اﻟضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ ﻋﺎدة ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟتﻲ ﻴتم دﻓﻌﻬﺎ ﻤﻘدﻤﺎ إﻟﻰ اﻟبنوك.

ﻋﻠﻰ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ واﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ��ﻞ ﻤحﻔ�ﺔ .ﻻ ﺘتسم اﻟمدﺨﻼت واﻟنمﺎذج اﻟمستخدﻤﺔ ﻓﻲ
ﺤسﺎب اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ �ﺎﻟصﻔﺎت اﻟسو��ﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ إﻋداد اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ .وﻟﻌ�س ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم ﺘنﻔ�ذ
ﺘسو�ﺎت ﻨو��ﺔ �تسو�ﺔ ﻨ�ﺎﻤ�ﺔ ﻤستخدﻤﺔ ﺤ�م ﺨب�ر اﻻﺌتمﺎن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمتﺎﺤﺔ ﻤن ﻤصﺎدر ﻤوﺜوﻗﺔ.
 �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠتوﻗﻌﺎت اﻻﻗتصﺎد�ﺔ ،ﻓﺈن اﻟتوﻗﻌﺎت وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ اﻟخﺎﺼﺔ ﺒوﻗوع أﺤداث إﻨمﺎ ﻫﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ درﺠﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﻋدماﻟ�ﻘ�ن�ﺔ اﻷﺼ�ﻠﺔ ،وﻤن ﺜم ﻓمن اﻟمم�ن أن ﺘكون اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟواﻗ��ﺔ ﻤختﻠﻔﺔ �صورة �ب�رة ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟتﻲ ﺘم ﺘوﻗﻌﻬﺎ� .ﺄﺨذ اﻟبنك
�ﻌ�ن اﻻﻋت�ﺎر ﻟتﻠك اﻟتنبؤات اﻟتﻲ ﺘمثﻞ اﻟتﻘدﻴر اﻷﻤثﻞ اﻟخﺎص ﺒﻬﺎ واﻟخﺎص �ﺎﻟنتﺎﺌﺞ اﻟمم�نﺔ واﻟتﻲ ﻗﺎﻤت ﺒتﻘ��م اﻟنتﺎﺌﺞ ﻏ�ر
اﻟمت واﻓﻘﺔ وﻏ�ر اﻟمت�ﺎﺒﻬﺔ داﺨﻞ ﻤحﺎﻓ� اﻟبنك اﻟمختﻠﻔﺔ وﻫذا ﻤن أﺠﻞ إرﺴﺎء اﻟتصورات اﻟمختﺎرة واﻟتﻲ ﺘﻌد ﻤمثﻼ ﻤﻼﺌمﺎ

 -ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺴ�ﺎﺴﺔ اﻟبنك ﻓﻲ اﻟتخﻠص ﻤن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟتﻲ أﻋ�د اﻤتﻼﻛﻬﺎ ��ر�ﻘﺔ ﻤن�مﺔ .ﻴتم اﺴتخدام ﺘوز�ﻌﺎت اﻷر�ﺎح ﻟتﻘﻠ�ﻞ

ﻟن�ﺎق ﻋدﻴد ﻤحتمﻞ ﻤن اﻟس�نﺎر�وﻫﺎت اﻟمم�نﺔ.

أو ﻟسداد اﻟم�ﺎﻟ�ﺎت اﻟمستحﻘﺔ .و�وﺠﻪ ﻋﺎم ،ﻓﺈن اﻟبنك ﻻ �ﻘوم ﺒت�ﻐ�ﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟتﻲ أﻋ�د اﻤتﻼﻛﻬﺎ ﻟﻼﺴتخدام اﻟتجﺎر�.

اﻟم�ﺎطر ﺨﺎرج اﻟم�زاﻨ�ﺔ

إﺠراءات ﻤراﺠﻌﺔ اﻻﺌتمﺎن وﺘصن�� اﻟﻘروض

� -ﻘوم اﻟبنك ﺒت�ب�ق ﻨﻔس ﺴ�ﺎﺴﺎت إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟخﺎﺼﺔ �مخﺎ�ر ﺨﺎرج اﻟم�زاﻨ�ﺔ ﻤثﻠمﺎ ﺘﻘوم �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟمخﺎ�ر اﻟموازﻨﺔ.

 -ﺘتﻌﻬد إدارة اﻟمراﺠﻌﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻠبنك �ﺈﺠراء ﺘﻘ��م ﻤستﻘﻞ ﻟﻠجودة ���ﻞ دور� ﻫذا �ﺎﻟتواﻓق ﻤﻊ اﻹرﺸﺎدات اﻟخﺎﺼﺔ

ﻓﻲ ﺤﺎﻝ وﺠود اﻟتزاﻤﺎت �ﺈﻗراض اﻟﻌمﻼء واﻟن�راء ،ﻓﺈن ﺘﻠك اﻻﻟتزاﻤﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘخضﻊ ﻟس�ﺎﺴﺎت اﻹدارة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

وﻤ�ﺎﻛﻞ اﻷداء اﻟمحتمﻠﺔ.
 ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﺄﺨر ﺴداد ��مﺔ اﻻﺌتمﺎن ﻋن  ٩٠ﻴوﻤﺎ أﻛثر ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم ﺘﻌﻠ�ق اﻟﻔﺎﺌدة وﻻ ﺘﻌد ﻤدﻴنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨﻞ .ﻴتم ﺘخص�صﻤخصصﺎت ﻤﻌ�نﺔ ﻻﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟمصنﻔﺔ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ إﻤ�ﺎﻨ�ﺔ اﻻﺴترداد اﻟمحتمﻞ ﻟﻠم�ﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ
وﺘصن�ﻔﺎت اﻟمخﺎ�رة اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺼوﻝ.

�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ .ﻗد �ﻌتمد اﻟحصوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟضمﺎن اﻟبنكﻲ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟن��ر اﻟ�ب�ﻌﺔ اﻟخﺎﺼﺔ
�ﺎﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ.
وﻓﻘﺎ ﻟدﻟ�ﻞ اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻻﺤت�ﺎطﻲ ً

 ﻗﺎم اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة �ﺈﺼدار اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩ﻓﻲ  ٣٠اﺒر�ﻞ ٢٠١٨ﻫذا ﻤن ﺨﻼﻝ
اﻹﺸﻌﺎر اﻟذ� �حمﻞ اﻟرﻗم اﻟمرﺠﻌﻲ CBUAE/ BSD/ ٢٠١٨/ ٤٥٨

ﺘصن�� اﻟم�ﺎطر اﻟداﺨﻠ�ﺔ

�ستخدم اﻟبنك ﻨمﺎذج ﺘصن�� اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ واﻟمصممﺔ ﻟ�راﺌﺢ ﺼنﺎ��ﺔ ﻤتنوﻋﺔ  /اﻟن�راء� .ﻘوم

١٨٢٬٧٠٥

١٧٣٬٤٢١

اﻟخدﻤﺎت

١٬٠٩١٬٥٢٥

اﻟﻘروض اﻟ�خص�ﺔ

٨٢٬٢٢٣

٩٢٬٧٠٩

اﻟتصن�ﻊ

٦٥٧٬٨٩٩

٥٧٩٬٤٧٧

اﻟنﻘﻞ واﻻﺘصﺎﻻت

٨٬٢٥١

١١٬٣٠٠

اﻟمؤﺴسﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

٢٬٧١٤٬٣٥٩

٢٬٧٢٠٬٣٧٣

١٥٬٠٦١٬٤١٥

١٥٬٢٤٩٬٣٢١

اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنوك

اﻟمﻘرض ﺒتجم�ﻊ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻟﻘرض ﻓﻲ وﻗت اﻟت�ب�ق ،ﻤنﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴب�ﻞ اﻟمثﺎﻝ ،اﻟوﻀﻊ اﻟمﺎﻟﻲ وﻤستو�

اﻟتﻲ ﺘتبنﻰ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة )اﻟدﻟ�ﻞ(.

اﻟضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ ووﻀﻊ اﻟسوق وﺸر�حﺔ اﻷﻋمﺎﻝ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻌمﻼء وﺴمﻌﺔ اﻟﻌمﻼء واﻹدارة اﻟمﺎﻟكﺔ و�دارة اﻟحسﺎ�ﺎت،

 -ﺘﺄﺘﻲ اﻟتسو�ﺔ ﺒ�ن اﻟمخصصﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟخﺎﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمن�ور رﻗم  ٢٨/٢٠١٠اﻟصﺎدر ﻋن اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

واﻟتﻲ ﻴتم إدﺨﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻨموذج اﻟتصن�� .ﻴتم ﺘد��م ﻫذﻩ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت �ﺎﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟخﺎرﺠ�ﺔ اﻟمدﺨﻠﺔ إﻟﻰ اﻟنموذج.
 -ﻟﻘد ﺘم وﻀﻊ ﺨر��ﺔ ﺒتصن�ﻔﺎت اﻟمخﺎ�ر داﺨﻞ ﻤراﺤﻞ اﻟخسﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟمحددة أدﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة واﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:
اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻻﺤت�ﺎطﻲ :ﻋﺎﻤﺔ

اﻟمرﺤﻠﺔ

اﻟتصن��

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+,

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

Aa-, Ab-, Ac-, Ba-, Bb-, Bc-, Ca-, Cb-,

-٠١-٢٠١٩

Cc-

 -ﻟﻘد ﺘم ﺘﻌر�� اﻟتصن�ﻔﺎت اﻟمذ�ورة أﻋﻼﻩ �مجموﻋﺔ ﻤن اﻟم�وﻨﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتصن�ﻔﺎت اﻟم�تﻘﺔ ﻤن ﻤجموﻋﺎت ﻤتنوﻋﺔ

إدارة اﻟم�ﺎطر اﻟنموذﺠ�ﺔ� -ستخدم اﻟبنك ﻋدد ﻤن اﻟنمﺎذج اﻟكم�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻴد ﻤن أﻨ��تﻪ اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟتجﺎر�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ

ﻋﻠﻰ ﺘنﻔ�ذ اﻟت�و�ر اﻟمتﻌﻠق �ﺎﻟنموذج وأداء اﻟنمﺎذج اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

٣١

اﻟمجموﻋﺔ

ﻤ�ون اﻟتصن��

اﻟنطﺎق

_______

٠٠٠

ﻤخﺎ�ر اﻟﻘدرة

A

١٠٠ - ٦٥

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

B

٦٤ - ٣٠

٠٠٠

C

–٢٩ - ٠

a

١٠٠ - ٦٥

ﻤخﺎ�ر اﻷداء

b

ﻤ�روﺤﺔ ﻤن :ﻤخصصﺎت اﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟمرﺤﻠﺔ اﻟثﺎﻨ�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر

١٦٧٬١٠٣

١٦٧٬١٠٣

اﻟم�صصﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟتﻲ ﺘم ﺘحو�ﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﺤت�ﺎطﻲ ﻤن�ﻔض اﻟ��مﺔ

٠

٠

اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

c
ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن

اﻟمخصصﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمن�ور رﻗم  ٢٨/٢٠١٠واﻟصﺎدر ﻋن اﻟبنك

٥٠٬٥٣٩

٥٦٬٠٩٠

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

٢٩ - ٠–٦٤ - ٣٠

-

٢٩ - ٠

+

 -ﻴؤﺴس إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ ﻟمنﻬج�ﺔ ﻨ�ﺎﻤ�ﺔ ﻹدارة اﻟت�و�ر واﻟتنﻔ�ذ واﻻﻋتمﺎد واﻟتحﻘق وأ�ضﺎ اﻻﺴتخدام اﻟمستمر ﻟﻠنمﺎذج .ﻴنص

٢٥٠ - ٦٥

–٦٤ - ٣٠

><-

اﻨ�ﻔﺎض ��مﺔ اﻻﺤت�ﺎطﻲ :ﺨﺎﺼﺔ

اﻹدار� ﺘم ﺘﻌر�ﻔﻬﺎ �منتﻬﻰ اﻟوﻀوح� .ذﻟك ،ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ ���ﻞ دور� ﻟضمﺎن اﺴتﻔﺎﺌﻪ ﻟﻠمﻌﺎﻴر اﻟتن��م�ﺔ

-٠١-٢٠١٩

واﻟممﺎرﺴﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ .ﺘتم اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺠراء أ� ﺘﻐ�ر ﻋﻠﻰ إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻻﺌتمﺎن اﻹﻗﻠ�مﻲ وﻟجنﺔ ﺴ�ﺎﺴﺎت
اﻟمخﺎ�ر ﻓور اﻟحصوﻝ ﻋﻠﻰ ﺘوﺼ�ﺔ ﻟجنﺔ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩واﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟمؤﺴسﺔ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟبر��ﺎﻨ�ﺔ.

��ﺎس اﻟ�سﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠتﻌرض ﻟﻠم�ﺎطر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ – اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﺎﻀﻌﺔ ﻻﻨ�ﻔﺎض اﻟ��مﺔ

� -ﻌد اﻟتﻘدﻴر اﻟخﺎص �ﺎﻟتﻌرض اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻷﻏراض إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻤﻌﻘدا ﻟﻠﻐﺎ�ﺔ و�ت�ﻠب اﺴتخدام اﻟنمﺎذج ،ذﻟك

 �حتو� اﻟجدوﻝ اﻟتﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘحﻠ�ﻞ اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟتﻲ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻴتم اﻻﻋتراف�مخصص اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﺘمثﻞ اﻟ��مﺔ ﻟدﻓتر�ﺔ اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻸﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ� ،ﺎﺴتثنﺎء اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمتوﻓرة ،أدﻨﺎﻩ
أ�ضﺎ اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟتﻌرض اﻟبنك ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟتﻠك اﻷﺼوﻝ.
ً

٢٠٢٠

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ١٢

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

ﺸﻬر

اﻟح�ﺎة

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻷن اﻟتﻌرض ﻟتﻠك اﻟمخﺎ�ر ﻴتﻐ�ر �ﻔﻌﻞ اﻟتﻐ�رات اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟ�روف اﻟسو��ﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ وﻤﻊ ﻤرور اﻟوﻗت
أ�ضﺎ� .ستت�ﻊ ﺘﻘ��م اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻟمحﻔ�ﺔ اﻷﺼوﻝ وﻀﻊ ﻤز�د ﻤن اﻟتﻘدﻴرات ﻤرﺘ��ﺔ �ﺎﻟ��م اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺒنسب

٠١

٠١

ﺤتﻰ

ﺤتﻰ

-١٢-٢٠١٩

-١٢-٢٠٢٠

٣١

٣١

_______

_______

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ
٠٠٠

٠٠٠

اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمن�ور رﻗم  ٢٨/٢٠١٠واﻟصﺎدر ﻋن اﻟبنك

٤٬١٤٦٬٩٧٠

٤٬٣٤٨٬١٨٧

ﻤ�روﺤﺔ ﻤن :ﻤخصصﺎت اﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟمرﺤﻠﺔ اﻟثﺎﻨ�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر

٤٬١٤٦٬٩٧٠

٤٬٣٤٨٬١٨٧

اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ اﻟتﻲ ﺘم ﺘحو�ﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﺤت�ﺎ�ﻲ ﻤنخﻔض اﻟ��مﺔ

٠

٠

اﻟخسﺎﺌر ذات اﻟصﻠﺔ و�ذا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔرﻀ�ﺔ ﺒ�ن اﻟن�راء� .ﻘوم اﻟبنك ���ﺎس اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤستخدﻤﺎ اﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟخ�ﺄ
ﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  .٩ﻟﻠمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ،ﻴرﺠﻰ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟمﻼﺤ�ﺔ رﻗم )٤ﻫـ(.

-٠١-٢٠٢٠

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

واﻟتﻌرض اﻟمتﻌثر واﻟخسﺎرة اﻻﻓتراﻀ�ﺔ ،وﻫوﻤﺎ ﻴت�ﺎ�ﻪ ﻤﻊ اﻟمنﻬﺞ ﻟمستخدم ﻷﻏراض ��ﺎس اﻟخسﺎرة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة.

ر ﻤن  ٣١د�سمبر  ٢٠٢٠و ٣١د�سمبر  ٢٠١٩وﻓﻘﺎ ﻟتصن��
 ﻴﻠخص اﻟجدوﻝ اﻟتﺎﻟﻲ ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ اﻋت�ﺎ ااﻷﺼوﻝ وﻤراﺤﻠﻪ.

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﺤتﻰ

٣١-١٢-٢٠٢٠

-١٢-٢٠١٩

واﻟتﻲ ﺘؤﺜر ���ﻞ ﻤ�ﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ ��ﺄن ﺨسﺎﺌر اﻻﻨتصﺎب اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺘت�ﻠب اﻟتحﻘق ���ﻞ دور�
)داﺨﻠ�ﺎ أو
ً

ﺠ�ﺎ( .ﺘتحمﻞ ﻟجنﺔ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟمؤﺴسﺔ اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟبر��ﺎﻨ�ﺔ اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﻋن اﻹﺸراف
ﺨﺎر ً

٠١

ﺤتﻰ
_______

اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم .٩
ﺠ�ﺎ
وﻓﻘﺎ ﻹ�ﺎر  ،ﻓﺈن ﺠم�ﻊ ﻨمﺎذج ﺘﻘدﻴر اﻟمخﺎ�ر اﻟم�ورة
اﻟتنﻔ�ذ واﻟتحﻘق ﻤن اﻟصحﺔ ﻋﻠﻰ ﻤستو� اﻟبنكً .
داﺨﻠ�ﺎ أو ﺨﺎر ً
ً

٠١-٠١-٢٠٢٠

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

ﻤخصصﺔ ﻟﻠمجموﻋﺎت اﻟتﺎﻟ�ﺔ:

اﻻﻛتتﺎب ﻋﻠﻰ ﺘسﻬ�ﻞ اﺌتمﺎﻨﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر ﺤوﻝ اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ �موﺠب اﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر

�مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر

ﺒتنﻔ�ذ اﻟتحد�ﺎت اﻟمتنوﻋﺔ واﻟمﻘتض�ﺎت اﻟﻌمﻠ�ﺔ

Cc+

١٬٢٣٠٬٣٠١

اﻟتﻌدﻴن واﻟمحﺎﺠر

٠

 ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟمراﺠﻊ.ﻟم �ﻘم اﻟبنك �ﺎﺴتخدام إﻋﻔﺎء اﻻﺌتمﺎن اﻟمنخﻔض ﻟصﺎﻟﺢ اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟمنصرم ﻓﻲ  ٣١د�سمبر .٢٠٢٠

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ٠٠٠
٩٬٩٠٦٬٤٧٤

ﺘجﺎرة اﻟجمﻠﺔ واﻟتجزﺌﺔ

٠

١١٬٩٤٠

١١٬٩٤٠

�ﺎﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة واﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ وﻫذا ﻤن أﺠﻞ اﻟمسﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟتﻌر�� اﻟمبدﺌﻲ ﻟﻼﺴتحﻘﺎق

١٣٬٠٠٦٬٤٨٢

اﻟحد اﻷﻗصﻰ اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠتﻌرض

٠

 -ﻤرﺤﻠﺔ اﻟدورة اﻟح�ﺎﺘ�ﺔ.

اﻟمسﺎﻨد:

ﻤتﻌﻠﻘﺔ �ﺈﻤ�ﺎﻨ�ﺔ ﻗبوﻝ اﻟضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ وأﺴس اﻟتﻘ��م .أﻤﺎ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻸﻨواع اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟﻠضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ اﻟتﻲ ﻴتم اﻟحصوﻝ

ﺘر��زات اﻟم�ﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟتﻌرض ﻟﻠحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠم�ﺎطر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟمنﺎطق اﻟجﻐرا��ﺔ

 اﻟسﻠوك اﻟمﺎﻟﻲ. -اﺴتﻘرار اﻟدﺨﻞ.

�ﺎﻟخﺎرج

١٬٣٤٢٬٨٠٢

٢٣

 اﻹدارة. -اﻟن�رة اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠصنﺎﻋﺔ.

٠٠٠

٠٠٠

٦

ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻤر اﻟمﻘرض ﺒز�ﺎدة �ب�رة ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﺤتمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟتﻲ �م�ن ﺤدوﺜﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟنو��ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ:

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ
٨٩٩,٩٦٦

 ﺨدﻤﺔ اﻟدﻴن. -ﺘﻘ��م اﻟس�وﻟﺔ.

١١٬٩٤٠

وﻤحﻞ اﻹﻗﺎﻤﺔ وﻤﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،و�ذا اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ واﻻﻤتثﺎﻟ�ﺔ واﻟمستند�ﺔ وأ�ضﺎ اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ اﻷﺨر�.

 -اﻟكﻔﺎءة اﻟت�ﻐ�ﻠﻲ.

٠٠٠

�منتﺞ ﻤﻌ�ن ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴ�ر اﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤﻔصﻠﺔ وﻤنﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴب�ﻞ اﻟمثﺎﻝ ،ﻤضﺎﻋﻔﺎت اﻟرواﺘب و��ﻒ اﻟحسﺎب اﻟبنكﻲ واﻟﻌمر

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ.

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم  ٩اﻟمخصصﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻤن�ور اﻟبنك
 -ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘخ�ت اﻟمخصصﺎت ً

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ
اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر
وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك
اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك

٨٩٩,٩٦٦

٠

٠

ﻤراﺤﻞ اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

٨٩٩,٩٦٦

اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴتﻌ�ن ﺘحو�ﻞ أ�ﺔ ﻤ�ﺎﻟﻎ إﻟﻰ اﺤت�ﺎ�ﻲ ﻤنخﻔض اﻟ��مﺔ.

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات
٥٥٨٬٤٣٧

١١٬٩٤٠

٠

٥٧٠٬٣٧٧

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ١٢

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٠

٠

٠

٠

�ﺎﻟخﺎرج
١٬٠٧٢٬٩٢٠

٠

٠

١٬٠٧٢٬٩٢٠

اﻟخر�

اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك
اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

٠

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٣٬٨٦٥

٠

٣٬٨٦٥

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك

اﻟمتحدة

اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج
١٩٩٬٥٦٤

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

٥٬٧١٢

١٢٬٢٤١٬٥٧٣

١٢٬٤٤٦٬٨٤٩

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٠

٠

٤٣٬٣٤٠

١٨٬٧١١

٥٬٣٩١

٦٧٬٤٤٢

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

٢٬٧٧٤٬٢٢٧

٤٠٬٢٢٨

١٢٬٢٤٦٬٩٦٤

١٥٬٠٦١٬٤١٩

اﻷﺨر�

اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٠

٠

٠

٠

اﻟدﻓﺎﺘر وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ��

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

اﻹﻫﻼك

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ١٢

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﺸﻬر
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟح�ﺎة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

١٦٧٬٠٥١

٥٢

٤٬١٣٨٬٤٩١

٤٬٣٠٥٬٥٩٤

 -ﺘتمتﻊ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم �صﻼﺤ�ﺎت واﺴﻌﺔ ﻤمنوﺤﺔ ﻤن اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻹدارة ���ﻞ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم

واﻟﻔروق اﻟتمو�ﻠ�ﺔ واﻷوﻀﺎع اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻻﻗتصﺎد اﻟدوﻟﻲ و�روف اﻟسوق اﻟمﺎﻟﻲ� .ذﻟك ،ﺘﻌمﻞ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ
واﻟخصوم ﻋﻠﻰ ﺼ�ﺎﻏﺔ إرﺸﺎدات إدارة ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ ﻷﻏراض ﺘ�ﻐ�ﻞ اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎس اﻟخﺎص �مثﻞ ﻫذﻩ اﻟمراﺠﻌﺔ.

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٨٬٤٧٩

٨٬٤٧٩

اﻟتﻌرض ﻟم�ﺎطر اﻟس�وﻟﺔ

إﺠمﺎﻟﻲ ﻤ�صصﺎت

١٦٧٬٠٥١

٥٢

٤٬١٤٦٬٩٧٠

٤٬٣١٤٬٠٧٣

ﻌد اﻟ��ﺎس اﻷﺒرز واﻟمستخدم ﻤن ﻗبﻞ رﺌ�س إدارة اﻟمخﺎ�ر ورﺌ�س ﻗسم ﻤخﺎ�ر اﻟحسﺎ�ﺎت ورﺌ�س اﻹدارة اﻟمخوﻟﺔ �ﺈدارة
ً �ُ -

اﻨ�ﻔﺎض اﻟ��مﺔ

ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ ،ﻫو اﻟنس�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �صﺎﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟس�وﻟﺔ إﻟﻰ وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء .وﻟﻬذا اﻟﻐرض� ،ﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﺼﺎﻓﻲ

أﺼوﻝ اﻟس�وﻟﺔ وﻫذا ﻻﺤتواﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟنﻘد وﻤﺎ �ﻌﺎدﻟﻪ ﻤ�روﺤﺎ ﻤن أ�ﺔ وداﺌﻊ ﻤن اﻟبنوك واﻟﻘروض اﻷﺨر� واﻹﻟتزاﻤﺎت

اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر

اﻟمستحﻘﺔ ﺨﻼﻝ اﻟ�ﻬر اﻟﻘﺎدم .و�ﺎﻟمثﻞ ،وﻟكن ﻟ�س ﻤ�ﺎ�ﻘﺎ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم إﺠراء ﺤسﺎ�ﺎت ﻟ�تم اﺴتخداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ��ﺎس ﻤد� اﻻﻤتثﺎﻝ

وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك
٥٦٣٬٢١٤

٠

٠

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات
٤٨٧٬٦٢٥

١١٬٩٤٠

٠

ﻤن ﺠﻬﺔ اﻟبنك ﻟحدود اﻟس�وﻟﺔ اﻟمرﺴﺎة ﻤن ﻗبﻞ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ� .ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ ﺘتم ﻤرا��ﺔ اﻟمؤﺸرات اﻷﺨر� ﻋن �ثب ���ﻞ

٥٦٣٬٢١٤

اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع

ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟ�صوم

ﻤراﺠﻌﺔ ﻨسب اﻟس�وﻟﺔ و���ﻞ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة واﻟتﻌرض ﻷﺴﻌﺎر اﻟصرف وﻤت�ﻠ�ﺎت اﻟنسب اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ

اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك

اﻟبنوك واﻟتسﻬ�ﻼت اﻷﺨر� ﺒ�ن اﻟبنوك وﻫذا ﻟضمﺎن اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺴ�وﻟﺔ �ﺎ��ﺔ ﻓﻲ اﻟبنك ��ﻞ .ﻴتم اﻟوﻓﺎء �مت�ﻠ�ﺎت

واﺴتراﺘ�ج�ﺔ ا ﻟتمو�ﻞ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك .ﺘجتمﻊ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم �ﻞ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو أﻛثر ،ﺤسب اﻟ�روف ،ﻤن أﺠﻞ

�ﺎﻟخﺎرج

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻤﻘدﻤﺎ إﻟﻰ
�ﺎﻻﺤتﻔﺎ� �مﻠﻒ ﺨﺎص �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟسﺎﺌﻠﺔ ﻗص�رة اﻷﺠﻞ واﻟتﻲ ﺘتكون ﺒنس�ﺔ �ب�رة ﻤن اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ
ً

اﻷﺠﻞ و�ذا اﻟتمو�ﻞ �و�ﻞ اﻷﺠﻞ ﻟمواﺠﻬﺔ أ� ﻤت�ﻠ�ﺎت ﺴ�وﻟﺔ ���ﻠ�ﺔ.
٠

٢٠١٩

 -ﺘﻌمﻞ اﻟخز�نﺔ ﻋﻠﻰ ﺘسﻠم اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﻤن وﺤدات اﻷﻋمﺎﻝ اﻷﺨر� واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �مﻠﻒ اﻟس�وﻟﺔ اﻟخﺎص �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

�ﺎﻟخﺎرج
٠

�مﺎ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر

اﻟسمﻌﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ
٠

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋند اﺴتحﻘﺎﻗﻬﺎ �موﺠب اﻟ�رو� اﻟﻌﺎد�ﺔ واﻟمﻐﻠ�ﺔ وﻫذا دون ﺘكبد ﺨسﺎﺌر ﻻ �م�ن ﻗبوﻟﻬﺎ أو اﻟمخﺎ�رة �ﺈﻀرار

اﻟس�وﻟﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﺒوﺤدات اﻷﻋمﺎﻝ واﻟﻔروع ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻘروض ﻗص�رة اﻷﺠﻞ ﻤن اﻟخز�نﺔ ﻟتﻐ��ﺔ أ� ﺘضﺎر�ﺎت ﻗص�رة
٠

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -ﺘﻌمﻞ ﻤنﻬج�ﺔ اﻟبنك ﻨحو إدارة اﻟس�وﻟﺔ وﻫذا ﻟضمﺎن ،ﻗدر اﻹﻤ�ﺎن ،اﻨﻪ ﺴوف ﻴتمتﻊ داﺌمﺎ �س�وﻟﺔ �ﺎ��ﺔ ﻟﻠوﻓﺎء �ﺎﻟتزاﻤﺎﺘﻪ

واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت واﻟتﻔﺎﺼ�ﻞ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟنﺎﺸ�ﺔ ﻋن اﻷﻋمﺎﻝ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ .ﺘﻘوم اﻟخز�نﺔ �ﻌد ذﻟك

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع

 -٢ﻤ�ﺎطر اﻟس�وﻟﺔ
 ﻤخﺎ�ر اﻟس�وﻟﺔ :ﻫﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﻴواﺠﻪ ﻓ�ﻬﺎ اﻟبنك ﺼﻌو�ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء �ﺎﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﻪ ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌ�ن.إدارة ﻤ�ﺎطر اﻟس�وﻟﺔ:

ﺸﻬر

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

ﻴتم إﻋداد ﺘﻘر�ر ﺸﻬر� ﻤﻔصﻞ ﺨﺎﺼﺔ �مخﺎ�ر اﻟصنﺎﻋﺔ واﻟﻌمﻼء واﻟمخﺎ�ر اﻟجﻐرا��ﺔ اﻟموﺠودة .ﺘﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ ﻋﻠﻰ

 ﻴتم ﺘﻘد�م ﻤوﺠز ﻴوﻤﻲ ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ وﺠم�ﻊ أﻋضﺎء ﻤجﻠس إدارة اﻟبنك اﻵﺨر�ن ذو� اﻟصﻠﺔ ﺤوﻝ اﺴتخدام١٥١٬١٦١

ﺘحر�ﺎت أﺨر�

)(٨٬٠٥٩

)(٧٩٬٨٢٨

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر

 ٣١د�سمبر ٢٠١٩

٠

ﺘﻘ��م ﻤد� ﻤﻼﺌمﺔ اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ر�ﻊ ﺴنو� .ﻴتسﻠم اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﺘﻘر�ر ﻤخﺎ�ر

ﺠم�ﻊ أﻗسﺎم اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﺘتمتﻊ �ﻘدر ﻋﺎﻝ ﻤن اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟضرور�ﺔ واﻟحدﻴثﺔ واﻟ�ﺎﻤﻠﺔ.

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

٢٬٧٨٢٬٢٨٦

١٢٬٣٢٦٬٧٩٢

٥٬٣٩١

��تمﻞ اﻟتﻘر�ر ﻋﻠﻰ اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ووﻀﻊ ﺤدود ﻟﻠتوﻗﻌﺎت وﻨسب اﻟس�وﻟﺔ واﻟتﻐ�رات �مﻠﻒ اﻟمخﺎ�ر.

اﻟ�صوم

ر ﻤن
اﻟرﺼ�د اﻋت�ﺎ ا

١٤٠٬٢٤٣

١٥٬٢٤٩٬٣٢١

٧٬٣١٤٬٦٢٨

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

ﻋﻠﻰ ﻓحص �ﻔﺎ�ﺔ اﻹﺠراءات واﻤتثﺎﻝ اﻟبنك ﻟتﻠك اﻹﺠراءات .ﻴنﺎﻗ� اﻟتدﻗ�ق اﻟداﺨﻠﻲ اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟخﺎﺼﺔ ��ﺎﻓﺔ اﻟتﻘ��مﺎت ﻤﻊ

٢٬٦١٦٬٠٤٠

)(٧٧٬٢٢٠

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة

)(١٤٧٬٢٣٨

٢٬٢٨٦٬٥٦٧

ﻤن اﻟس�ﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات اﻟمﻘررة واﻟمﻔصﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ�ﺄن ﺠن�ﺎ إﻟﻰ ﺠنب ﻤﻊ أﻋمﺎﻝ ﻟجﺎن اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ ذات اﻟكﻔﺎءة

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

)(٣٧٧٬٣٢٠

 -ﺘتم إدارة وﻤتﺎ�ﻌﺔ ﺠم�ﻊ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ إدارة اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ .ﻴتم إﺠراء ﻤراﺠﻌﺎت دور�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ

 -ﻴتحمﻞ اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ اﻟمسؤوﻟ�ﺔ اﻟكﺎﻤﻠﺔ ﻋن اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ ﻹدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك .ﻫنﺎك اﻟﻌدﻴد

اﻟمخﺎ�ر وﻤرا��ﺔ إ�ﺎر اﻟﻌمﻞ.

اﻟمتحدة

٣٠٧٬٣٠٢

ذﻟك اﻹ�ﺎر ﻋﻠﻰ ﺤو�مﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و���ﻞ إدار� �حتو� ﻋﻠﻰ أدوار وﻤسؤوﻟ�ﺎت وﺴ�ﺎﺴﺎت وﻀوا�� ﺨﺎﺼﺔ �مخﺎ�ر اﻟنموذج

اﻟكﺎﺌنﺔ ﻀمن ﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن ﺘ�و�ر وﺘحس�ن ﻨمﺎذج اﻟمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﺒتصن�� اﻟمخﺎ�ر.

٠

٢١٧٬٤٦٣

دون اﻟم��ﺎر�

 -ﻹدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟنموذﺠ�ﺔ ،ﻗﺎم اﻟبنك ﺒت�و�ر وﺘنﻔ�ذ إ�ﺎر ﻋمﻞ ﻨموذج اﻷﻋمﺎﻝ اﻟذ� �حتو� ﻋﻠﻰ ﺴ�ﺎﺴﺎت وﻤمﺎرﺴﺎت

 -ﺘﻌد و��ﻔﺔ إدارة اﻟمخﺎ�ر ﻤستﻘﻠﺔ ﻋن اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� .ﻓﻬﻲ ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن ﺘ�و�ر اﻻﺌتمﺎن واﻟسوق وﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟمخﺎ�ر

٠

١٢٬٧٠٤٬١١٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

١٥٬٣٩٦٬٥٥٩

٠

اﻟبنﺎء

 ٥أﻋوام

٠

٢٬٤٧٤٬٩٨٤

ﺘحر�ﺎت أﺨر�

-

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٥٧٠٬٣٧٧

اﻟ�سﺎﺌر

١,٨٥٢,٣٠٠

ودوﻝ اﻟتنم�ﺔ

٠٠٠

٠

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

٠

١٥٬٠٦١٬٤١٩

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﺨﻼﻝ ﻨﻔس اﻟمرﺤﻠﺔ

� -ﻘوم اﻟبنك ﻻﺤﻘﺎ ﺒوﻀﻊ ﺤدود اﻟمخﺎ�ر ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘنو�ﻊ اﻷﺼوﻝ ﻤن ﺤ�ث اﻟح�ز اﻟجﻐراﻓﻲ واﻟﻘ�ﺎﻋﺎت اﻟصنﺎ��ﺔ.

ﻟﻠمخﺎ�ر و�دارة اﻟمخﺎ�ر ﺒرﻤتﻬﺎ .ﺘﻌتمد ﺘﻠك اﻟﻠجﺎن ﺴ�ﺎﺴﺎت إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻠبنك واﻟتﻲ ﱠ
�ورﻫﺎ ﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر.

٩٥٤٬٢٧٠

اﻨ�ﻔﺎض اﻟ��مﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

 -ﻴتم اﻋتمﺎد اﻟمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﺒرة ﻟﻠحدود وﺤدود اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟمؤﺴسﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﻫذا �ﺎﻟنس�ﺔ

إﺠمﺎﻟﻲ ﻤ�صصﺎت

١٦٦٬٩٨١

١٢٢

٤٬٣٤٨٬١٨٧

٤٬٥١٥٬٢٩٠

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻤو�ﻒ اﻻﺌتمﺎن وأ�ضﺎ ﻤن ﻗبﻞ إدارة اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٨٬٤٧٩

٨٬٤٧٩

ﺤر�ﺔ ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

ﺤدة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

إﻴران

اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ ﻟضمﺎن اﻻﻟتزام �ﺎﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟمﻌتمدة واﻟمرا��ﺔ ﻋن ﻗرب ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟمختﻠﻔﺔ داﺨﻞ اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

٠٠٠

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

١٦٦٬٩٨١

١٢٢

٤٬٣٣٩٬٧٠٨

٤٬٥٠٦٬٨١١

 ٣١د�سمبر ٢٠١٨

ﺠم�ﻊ اﻟخ�و� اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ �صورة ﻤر�ز�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟس�ﺎﺴﺔ اﻻﺌتمﺎن اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻓﻲ دﻟ�ﻞ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ

اﻟمؤﺴسﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتﻌﺎون اﻻﻗتصﺎد�

 -ﺘﻌمﻞ ﻟجنﺔ اﻹﺌتمﺎن وﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم وﻟجنﺔ اﻻﺴتثمﺎر �موﺠب ﺘﻔو�ض اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﺤدود

اﻟبنك�ﺔ ﻟد� اﻟبنك

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم

اﻟكﺎﺌن ﺒﻬﺎ إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

اﻟ�رق اﻷوﺴ�

 -ﺘﻌد إدارة اﻟتدﻗ�ق واﻻﻤتثﺎﻝ إدارة ﻤستﻘﻠﺔ وﻫﻲ ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن ﻤراﺠﻌﺔ ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟمخﺎ�ر واﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر و�دارة

ﺨصوم أﺨر�

ز -ﺘﻘد�م اﻟم�ورة واﻹرﺸﺎد واﻟمﻬﺎرات اﻟمتخصصﺔ إﻟﻰ وﺤدات اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﻟرﻓﻊ اﻟممﺎرﺴﺎت اﻟمثﻠﻰ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻔروع

٢٠١٩/١٢/٣١
اﻟم�صصﺎت اﻟ�ﺎﺼﺔ

 -١اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻷﺼوﻝ

اﻟمستحق ﻟﻠمﻘر

ﺠودة اﻻﺌتمﺎن اﻟخﺎص �ﺎﻟمﻠﻔﺎت اﻟمحﻠ�ﺔ واﻹﺠراءات اﻟتصح�ح�ﺔ اﻟمنﺎﺴ�ﺔ اﻟتﻲ ﻴتم اﺘخﺎذﻫﺎ.

اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ

 -ﻟﻘد أﻨ�ﺄ اﻟبنك ﺒن�ﺔ ﺘحت�ﺔ ﻗو�ﺔ ﻹدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﻫذا ﻤن ﺨﻼﻝ اﻋتمﺎدﻩ ﻟﻠممﺎرﺴﺎت اﻟمثﻠﻰ ﻓﻲ ﻤجﺎﻝ إدارة

-١٢-٢٠٢٠
٢٠٢٠/١٢/٣١

أﺸﻬر ﻟﻌﺎم

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

و -ﻤراﺠﻌﺔ اﻤتثﺎﻝ وﺤدات اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﻟحدود اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمتﻔق ﻋﻠ�ﻬﺎ واﻟتﻲ ﺘ�مﻞ ﺘﻠك اﻟخﺎﺼﺔ
�ﺎﻟصنﺎﻋﺎت اﻟمختﺎرة وﻤخﺎ�ر اﻟبﻠد وأﻨواع اﻟمنتﺞ .ﻴتم رﻓﻊ اﻟتﻘﺎر�ر اﻟدور�ﺔ إﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ ﺤوﻝ

ﺘحﻠ�ﻞ ،ﻗبﻞ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻷ�ﺔ ﻀمﺎﻨﺎت ﻋﻘﺎر�ﺔ ﻤحتجزة أو ﺘﻌز�زات اﺌتمﺎﻨ�ﺔ أﺨر� ،اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠبنك

اﻟمخﺎ�ر ﻤن أﺠﻞ إدارة وﻤرا��ﺔ اﻟمخﺎ�ر اﻟكبر� اﻟتﺎﻟ�ﺔ اﻟنﺎﺸ�ﺔ ﻋن ﻋمﻠ�ﺎﺘﻬم اﻟ�وﻤ�ﺔ:

اﻟمستحق ﻟﻠبنوك

اﻟمخﺎ�ر.

٢٬٦١٦٬٠٤٠

وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج

اﻟمت���ﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﻘر�ر ﻤﻊ ﻋدم اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻟتوار�ﺦ اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟسﺎر�ﺔ ﺤسب ﻤﺎ ﻫو ﻤ�ﺎر إﻟ�ﻪ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟتﺎر�ﺦ

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

ﺘصن�� اﻟمخﺎ�ر ﻓﻲ ﺘحدﻴد ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟحﺎﻟﺔ اﻟتﻲ ﻗد ﺘت�ﻠب ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج

 -ﺘم ﺘسج�ﻞ ﺘوار�ﺦ اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺼوﻝ واﻟخصوم ﻓﻲ ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻓترة اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟتﻌﺎﻗد�

واﻵﻻت اﻟممتﻠكﺎت

اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟخسﺎرة اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘمت ﻤواﺠﻬتﻬﺎ وﻫذا ﻤن أﺠﻞ ﺘر��ز اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟمخﺎ�ر اﻟمصﺎﺤ�ﺔ .ﻴتم اﺴتخدام ﻨ�ﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٣٬٨٦٥

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﺼﺎﻓﻲ أﺼوﻝ

ه -ﻴتم ﺘ�و�ر واﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤخﺎ�ر اﻟبنك ﻤن أﺠﻞ ﺘصن�� اﻟتﻌرض ﻟﻠمسؤوﻟ�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟدرﺠﺔ اﻟمخﺎ�رة

اﻷﺨر

١٬٠٧٢٬٩٢٠

 .٢٤ﺘحﻠ�ﻞ ﺘﺎر�ﺦ اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟ�ﺎص �ﺎﻷﺼوﻝ اﻟ�صوم

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻌمﻼء( ،ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك اﻟمصدر وﻤجموﻋﺔ ﺘصن�� اﻻﺌتمﺎن واﻟس�وﻟﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ(

٠

اﻟخصوم اﻷﺨر�

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

زت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتﻌرض ﻟﻠمسؤوﻟ�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﺤ�ث اﻟن�راء واﻟح�ز اﻟجﻐراﻓﻲ واﻟصنﺎﻋﺎت )وﻫذا
د -ﻴتم وﻀﻊ ﺤدود ﻟﻠتر�� ا

ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك

ر ﻤن
اﻟرﺼ�د اﻋت�ﺎ ا

_______

أﺨر�

إ�ضﺎح:

اﻟمستحق ﻤن

اﻟتجدﻴدات واﻟمراﺠﻌﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتسﻬ�ﻼت ﻟنﻔس ﻋمﻠ�ﺔ اﻟمرﺠﻌﺔ.

اﻟدﻓﺎﺘر وﻓﻘﺎ

�ﺎﻟخﺎرج

اﻋت�ﺎر ﻤن  ٣١د�سمبر  ٢٠٢٠واﻟتﻲ ﺘبﻠﻎ  ٢٠ﻤﻠ�ون
ًا
 ﺘم اﻋتمﺎد اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ إﻻ أن اﻟتسﻬ�ﻼت ﻏ�ر اﻟمستخدﻤﺔدرﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ) ٣١د�سمبر  ٤٤ :٢٠١٩ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎرﺘﻲ(� .م�ن إﻟﻐﺎء اﻟجزء ﻏ�ر اﻟمستخدم اﻟخﺎص �ﺎﻟتسﻬ�ﻼت

اﻟمستحق ﻤن اﻟمﻘر

اﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻋند ﺘخ�ﻲ اﻟحدود اﻟمﻌ�نﺔ ﻗبﻞ أن ﺘﻠتزم اﻟتسﻬ�ﻼت �ﺎﻟﻌمﻼء ﻤن ﺨﻼﻝ وﺤدة اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ اﻟمﻌن�ﺔ .ﺘخضﻊ

اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ

اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟ�صوم اﻟمﺎﻟ�ﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ج -ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﻘ��م اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ :ﺘﻘوم إدارة اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر ﺒتﻘ��م ﺠم�ﻊ اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر

اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ

اﻟ�ﺎﻤﻞ

اﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

اﻻﺌتمﺎن ﻟوﺤدات اﻷﻋمﺎﻝ اﻟتجﺎر�ﺔ .ﺘت�ﻠب اﻟتسﻬ�ﻼت اﻟكبر� اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟكﺎﺌنﺔ ﻓﻲ
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

)اﻟ�سﺎرة

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة

٧٣,٢٠١

٢٠١٩/١٢/٣١

٥٬٩٩٣

٢٠٢٠/١٢/٣١

ﻟمو�ﻔﻲ

اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

٠

اﻟمستحق ﻤن اﻟمﻘر

_____________

٤٬٧٩٥

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ:

_____________

ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

اﻟح�ﺎة

اﻟح�ﺎة

ﻟﻠم�ﺎطر

٥٧٠٬٣٧٧

٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟجدوﻝ اﻟزﻤنﻲ ﻟﻠسداد ﻟتﻠك اﻟخصوم اﻟﻌرﻀ�ﺔ �مﺎ ﻴﻠﻲ:

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة  ١٢ﺸﻬر

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد�

٢٠٢٠/١٢/٣١

٠

اﻟخصوم اﻟﻌرﻀ�ﺔ

٣٦,٤٩٣

اﻻﺌتمﺎﻨﻲ ودرﺠﺎت اﻟمخﺎ�ر و�ﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر ورﻓﻌﻬﺎ ووﻀﻊ اﻹﺠراءات اﻟمستند�ﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ وا �ﺎﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ

_______

٥٧٠٬٣٧٧

ﻗﺎﺌمﺔ

٢٠١٩/١٢/٣١

أ -ﺼ�ﺎﻏﺔ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ �ﺎﻟت�ﺎور ﻤﻊ وﺤدات اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟتﻲ ﺘﻐ�ﻲ ﻤت�ﻠ�ﺎت اﻟضمﺎن اﻟبنكﻲ واﻟتﻘ��م

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

٢٠١٩/١٢/٣١

اﻟمتحدة

اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ.

ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

اﻟ�ﺎﺼﺔ

اﻟمر�ز� ﻟدﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

وﻀﻊ اﻟبنك اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻻﺌتمﺎن ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟدﻓتر�ﺔ

اﻷﺼوﻝ اﻟمﺎﻟ�ﺔ:

�مثﻞ اﻟتزاﻤﺎت اﻟﻘروض اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻟﻠﻘرض .ﻟﻘد وﻀﻌت ﺘﻠك اﻻﻟتزاﻤﺎت ﺘﺎر�ﺦ ﻻﻨتﻬﺎﺌﻬﺎ أو ﺒنودا ﻹﻟﻐﺎﺌﻬﺎ وﺘت�ﻠب

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟحر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتﻌرض اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠمخﺎ�ر ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

�ﺎﻟخﺎرج

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

ﻤﻼﺤ�ﺎت

إﻤﺎراﺘﻲ

ﻤبﻠﻐﺎ ﻤن اﻟرﺴوم� .مﺎ أن ﺘﻠك اﻻﻟتزاﻤﺎت ﻗد ﺘنتﻬﻲ دون ﺴحبﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻟ��مﺔ اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠم�ﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻻ ﺘمثﻞ �ﺎﻟضرورة

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟسو��ﺔ واﻟبﻠد )ﺨﺎص �ﺎﻟضمﺎﻨﺎت اﻻﺴتثمﺎر�ﺔ(.

٠

٠

٠

٠

اﻷﺨر�
ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

ب -إﻨ�ﺎء اﻟﻬ��ﻞ اﻹدار� اﻟمسؤوﻝ ﻋن اﻋتمﺎد وﺘجدﻴد اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﺘخص�ص ﺤدود اﻟصﻼﺤ�ﺎت

٠

٠

٠

٠

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -٢٣اﻟ�صوم واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟﻌرﻀ�ﺔ

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟ��مﺔ

�ﺎﻟخﺎرج

اﻟمر�ز�

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ

ﺘكﻠﻔﺔ اﻹﻫﻼك

اﻟ��مﺔ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 -٢٢اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ

اﻟم�صصﺎت
�ﺎﻨ�ﻔﺎض

اﻟر�ﺢ �ﺎﺤت�ﺎ�ﻲ ﺨﺎص ﺤتﻰ �سﺎو� ﻫذا اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ  %٥٠ﻤن رأس اﻟمﺎﻝ .ﻫذا اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ ﻏ�ر ﻗﺎﺒﻞ ﻟﻠتوز�ﻊ

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٬٧٨٢٬٢٨٦

١٤٠٬٢٤٣

١٢٬٣٢٦٬٧٩٢

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟم�ﺎطر اﻟﻘصو� ﻟﻠتﻌرض ﻟﻠمس�وﻟ�ﺔ اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ دون اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻷ�ﺔ ﻀمﺎﻨﺎت أو ﺘﻌز�زات اﺌتمﺎﻨ�ﺔ أﺨر�

 ٢٦ﺘصن�� اﻷﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

 -ﻴن�و� اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدﻝ ﻋﻠﻰ اﻷرﺼدة اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﺒتوار�ﺦ اﺴتحﻘﺎﻗﺎت أﺼﻠ�ﺔ ﺘصﻞ إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو أﻗﻞ:

وﺘتضمن ﻤسؤوﻟ�ﺎﺘﻬم:

 -ﻴتم اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر �ﻞ ﺘ�ب�ق اﺌتمﺎن اﻟتجزﺌﺔ ﻟﻠحصوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟمواﻓﻘﺔ ��ﻘﺎ ﻟبرﻨﺎﻤﺞ اﻟمنتﺞ واﻟذ� ﻴتم ﺘصم�مﻪ وﻓﻘﺎ

اﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ .ﺘن�ﺄ اﻟﻔروق �ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻋن اﻟ��مﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ �موﺠب أﺴﻠوب اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎر�خ�ﺔ وﺘﻘدﻴرات اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

٣٬٧١٠

٨١٬١٩١

١٧٬٣٠٩

٥٬٣٩١

١٠٣٬٨٩١
١٥٬٢٤٩٬٣٢١

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

إﻗراض اﻷﻓراد

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟمصروﻓﺎت اﻟضر�ب�ﺔ اﻟمرﺘ��ﺔ �ﺎﻷﻋوام

١٬٨٠٨٬٤٧٠

اﻟمﻠك�ﺔ

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻓوض اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻤسؤوﻟ�ﺔ إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ إﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻻﺌتمﺎن وﻗسم إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ
 -ﻟﻘد ﱠ

٠

٠

�ﺎﻟخﺎرج

وﻓﻘﺎ ﻟتكﺎﻟ�� اﻹﻫﻼك

 ﺘخضﻊ ﺠم�ﻊ اﻟخ�و� اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ أو اﻟتسﻬ�ﻼت اﻟمﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك ﻟﻠمواﻓﻘﺔ اﻟمس�ﻘﺔ ﻋمﻼ ﺒن�ﺎم اﻟتﻔو�ض �ﺎﻟتو��ﻊ٢٬٣٥٠٬٠٠٠

٢٬٥٠١

١٢٬٦٣١٬٣٥٦

٠

٠

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر

ﻟﻸﻤواﻝ اﻟسو��ﺔ وأﻨ��ﺔ اﻟخز�نﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺرﺸﺎدات اﻟتﻲ وﻀﻌتﻬﺎ ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ واﻟتﻲ ﻴتم ﻤراﻗبتﻬﺎ ﻤن

ﺘم ﺘمث�ﻠﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ

 ٢٠١٩/٠١/٠١ﺤتﻰ

أﺼوﻝ أﺨر�
اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟكبر�

إﻟﻰ ﻫذا ،ﺤﺎﻝ �ﺎن ذﻟك ﻤم�نﺎ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم ﺘﺄﻤ�ن اﻟﻘروض ﻤن ﺨﻼﻝ أﺸ�ﺎﻝ ﻤﻘبوﻟﺔ ﻤن أﺸ�ﺎﻝ اﻟضمﺎﻨﺎت اﻟبنك�ﺔ ﺘخ��ﻔﺎ ﻤن

اﻟمستحق ﻟﻠبنوك

 -ﻨستﻌرض اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒ�ن اﻟنﻔﻘﺎت اﻟضر�ب�ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم واﻟخسﺎرة اﻟمحﺎﺴب�ﺔ ﻗبﻞ ﻓرض اﻟضر��ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٬٤٩٥٬٤٢٢

٢٤٬٨٣٦

اﻟ�صوم

اﻷﺨر�

٢٠٢٠/٠١/٠١

٤٥٨٬٣٤٦

٣٬٥٧٢٬٢٥١

٥٬٨٨٠٬٨٥٥

٣٠٧٬٤٥٤

١٢٬٣٢١٬٤٠١

اﻟمستحق ﻤن اﻟﻔرع

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

إدارة اﻟم�ﺎطر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

٠

اﻟمتحدة

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك.
اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻒ ﻤتنوع� ،مﺎ ﺘتم اﻟس��رة ﻋﻠﻰ ﺘر�� ا
زت ﻤخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن و�دارﺘﻬﺎ ً

٠

٠

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

اﻹﻴراﻨ�ﺔ �ﺎﻟخﺎرج

ﻟدﻴﻬم ﻨﻔس اﻟخصﺎﺌص اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟم�ﺎﺒﻬﺔ اﻟتﻲ ﺘتسبب ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء �ﺎﻟتزاﻤﺎت ﺘﻌﺎﻗد�ﺔ واﻟتﻲ ﺘتﺄﺜر �صورة

اﻟضرورة � .خضﻊ ﺘصن�� اﻟمخﺎ�ر ﻟﻠمراﺠﻌﺎت اﻟدور�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ إدارة اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﻓروع اﻟبنك وﻗسم إدارة

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

٠٠٠

٥٧٠٬٣٧٧

زت ﻋند اﻨخرا� ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟن�راء ﻓﻲ أﻨ��ﺔ ﺘجﺎر�ﺔ ﻤ�ﺎﺒﻬﺔ أو أﻨ��ﺔ ﻓﻲ ذات اﻟن�ﺎق اﻟجﻐراﻓﻲ أو
 -ﺘن�ﺄ اﻟتر�� ا

اﻟمحددة .ﺘكمن ﻤسؤوﻟ�ﺔ وﻀﻊ ﺘصن�� ﻟﻠمخﺎ�ر ﻓﻲ اﻟحصوﻝ ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻨﻬﺎﺌ�ﺔ ﻤن اﻟمسؤوﻝ اﻟتنﻔ�ذ� /اﻟﻠجنﺔ ،ﺤسب

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

ﺤتﻰ

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻟرﺼ�د ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ اﻟﻌﺎم

١٨٨٬٢٧٠

٠

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟمستحق ﻤن

ﺒنﺎء ﻟﻠتﻘدﻴرات اﻟمثﻠﻰ ﻟﻺدارة.
اﻟضر��ﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم وﻫذا ً

٣١١٬٢٩٥

٠

٤٩٩٬٥٦٥

اﻟبنوك اﻷﺨر�

ﻛﺎﻨت اﻟحر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟضراﺌب اﻟمﻔروﻀﺔ أﺜنﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة

ﺘر�ز اﻟم�ﺎطر اﻟ�دﻴدة

اﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ أو اﻋتمﺎد ﻤدﻴر اﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ أو اﻋتمﺎد ﻟجنﺔ اﻟتسﻬ�ﻼت اﻹﻗﻠ�م�ﺔ.

اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ

أﺒو�بﻲ ودﺒﻲ واﻟ�ﺎرﻗﺔ وﻋجمﺎن .ﻴتم اﺤتسﺎب اﻟدﺨﻞ اﻟخﺎﻀﻊ ﻟﻠضر��ﺔ ﻋﻘب إﺠراء ﺘسو�ﺎت ﻋ�نﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ اﻷر�ﺎح ﻗبﻞ

٩٥٤٬٢٧٠

اﻷﺨر�

واﻟتن��م�ﺔ.

اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة

).(١٢

اﻟضمﺎﻨﺎت

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١

٠

١٠٨٬٤٩٣

٠

١٠٨٬٤٩٣

٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك

زت اﻟ�دﻴدة ﻟﻠمخﺎ�ر ،ﺘتضمن اﻟس�ﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك إرﺸﺎدات ﻤحددة ﻟﻠتر��ز ﻋﻠﻰ
 -ﻟتجنب اﻟتر�� ا

أﻗﻞ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

٢٠١٩/١٢/٣١

�ﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

اﻟضمﺎﻨﺎت ٢٠١٩

� -ﻘوم اﻟبنك �ﺎﺴتخدام اﻟضمﺎن اﻟبنكﻲ �صورة ﻨ��ﺔ وﻫذا ﻟتﻘﻠ�ﻞ اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

١٬٣٤٢٬٨٠٢

٠

٠

١٬٣٤٢٬٨٠٢
اﻷرﺼدة ﻟد� اﻟبنك

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

اﻟنسب�ﺔ ﻤن أداء اﻟبنك ﺘجﺎﻩ اﻟت�ورات اﻟتﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺼنﺎﻋﺔ �ﻌ�نﻬﺎ أو ﺤ�ز ﺠﻐراﻓﻲ ﻤحدد.

٢٠٢٠/٠١/٠١

٢٠٢٠

اﻟمستحق ﻤن اﻟبنوك

زت إﻟﻰ اﻟحسﺎﺴ�ﺔ
ﻤ�ﺎﺒﻬﺔ �ﺎﻟتﻐ�رات اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ�روف اﻻﻗتصﺎد�ﺔ أو اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ أو اﻟ�روف اﻷﺨر� .ﺘ��ر ﺘﻠك اﻟتر�� ا
٢٠١٩/١٢/٣١

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

�ﺎﻟخﺎرج

ﻋن اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟمتوﻗﻌﺔ.

ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ

اﻟخﺎص �ﺄﻤواﻝ اﻟحسﺎ�ﺎت اﻟنﺎﺌمﺔ ﻟﻠﻌمﻼء أﺜنﺎء ﻓترة ﻤﺎ ﻗبﻞ اﻷﻋوام اﻟمذ�ورة ﻤن ﻤو�ﻒ اﻟبنك.

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟنﺎﺸ�ﺔ ﻋن اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة واﻟﻌمﻼت ﻷﺠنب�ﺔ وﻤخﺎ�ر ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ واﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ واﻟتﻌرض اﻟنﺎﺸﺊ

ﺘم ﺘمث�ﻠﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ

�� -مﻞ اﻟدﺨﻞ اﻷﺨر ﻋﻠﻰ  ١،٦ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ﻤدﻴنﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟحسﺎب ،ﻓﻬﻲ ﺘﻌتبر ﺨسﺎرة دﻓتر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟحسﺎب

� -ﻘوم اﻟبنك� ،جزء ﻤن ﻋمﻠ�ﺔ إدارة اﻟمخﺎ�ر ��ﻞ� ،ﺎﺴتخدام اﻟم�تﻘﺎت واﻷدوات اﻷﺨر� ﻹدارة اﻟتﻌرض ﻟﻠمخﺎ�ر

ﺸﻬر
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٤٩٩٬٥٦٥

اﻟمرﺤﻠﺔ ١

اﻟمرﺤﻠﺔ ٢

اﻟمرﺤﻠﺔ ٣

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟ�سﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟمدة ١٢

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻤد� اﻟح�ﺎة

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﻋوﻀﺎ ﻋن ﻫذا ،ﻓﺈﻨﻪ ﺘم
دور� وﻫﻲ ﻨس�ﺔ اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ إﻟﻰ اﻟوداﺌﻊ وﻨس�ﺔ اﻟمستخدﻤﺎت إﻟﻰ اﻟمصﺎدر اﻟثﺎﺒتﺔ.
ً

وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴ�ر ﻤحددة ﻟكﻞ ﻫذﻩ اﻟمؤﺸرات واﻟتﻲ ﺘتم ﻤراﺠﻌتﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم ���ﻞ دور�.
ﺘ���� ﻤ�ﺎطر اﻟس�وﻟﺔ
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 -٣٠اﻷﻤم اﻟمتحدة – ﻤ�تب اﻷﺼوﻝ اﻷﺠنب�ﺔ واﻟﻘ�ود اﻷﺨر�

 -و��مﺎ ﻴﻠﻲ اﺤتسﺎب اﻟتحﻠ�ﻞ اﻟخﺎص �ﺄﺜر اﻻﻨخﻔﺎض اﻟمم�ن ﻟﻠحر�ﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠﺔ أﺠنب�ﺔ ﻤحددة ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤﻊ

 -وﻓﻲ ﻨوﻓمبر  ،٢٠٢٠اﺼدر اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﺘحدﻴث ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴ�ر اﻟكﻔﺎ�ﺔ اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ

اﻟمستثمر�ن  /اﻟمودﻋ�ن واﻟذ� ��تمﻠون ﻋﻠﻰ ﻋمﻼء اﻟجمﻠﺔ واﻟ�ر�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﻴبرم اﻟبنك اﺘﻔﺎ��ﺎت ﻓﻲ

اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ

اﻟوﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﻟﻠمتﻐ�رات اﻷﺨر� اﻟثﺎﺒتﺔ ﻋﻠﻰ اﻷر�ﺎح واﻟخسﺎﺌر )�سبب اﻟ��مﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼوﻝ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟنﻘد�ﺔ

)اﻹﺨ�ﺎر رﻗم  ١٧٣٣/٢٠٢٠واﻟذ� ﺘم ﻨ�رﻩ ﻤ�� ار ﻓﻲ أﺒر�ﻞ  ٢٠٢٠واﻹﺸﻌﺎر رﻗم (CBUAE/BSD/N/٢٠٢٠/٤٩٨٠

��ﻘﺎ ﻹﻋﺎدة ﺘمو�ﻞ اﻟتسﻬ�ﻼت واﻟمدﻋوﻤﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك اﻟمر�ز� اﻹﻴراﻨﻲ.
اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�رات ﻤﻊ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ اﻷﺨر� ً

�ﺎﻟخﺎرج

اﻟحسﺎﺴﺔ ﻟﻠﻌمﻠﺔ( .ﺘﻌ�س اﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟسﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟجدوﻝ أدﻨﺎﻩ ﻨﻘص ﺼﺎﻓﻲ ﻤحتمﻞ ﻓﻲ ��ﻒ اﻷر�ﺎح واﻟخسﺎﺌر واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ

�موﺠب اﻹﺨ�ﺎر اﻟمنﻘﺢ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟمتوﻗﻊ ﻤن اﻟبنوك أن ﺘﻘوم ﺒتنﻔ�ذ اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟمﻌﺎﻴ�ر اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ �ﺄﺴﻠوب

ﻤستحق ﻤن اﻟبنوك

١٬٠٦٧٬٤٣٧

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

ﻤرﺤﻠﻲ واﻟتﻲ ﺴوف ﺘسمﺢ ﻟﻠبنوك ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻠواﺌﺢ اﻟجدﻴدة دون اﻟمز�د ﻤن اﻟم�ﺎق أﺜنﺎء ﺠﺎﺌحﺔ �وﻓ�د.١٩-

اﻷﺨر�

� -م�ن ﻟﻠبنوك ز�ﺎدة اﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ ﺤتﻰ � %٦٠حد أﻗصﻰ وﺤمﺎ�ﺔ اﻟبنوك اﻟمحﻠ�ﺔ اﻟن�ﺎﻤ�ﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر

٣٨٦٥

ﻴراﻗب اﻟبنك ﻋن �ثب اﻟوﻀﻊ اﻟﻌﺎﻟمﻲ وﻫذا ��مﺎ ﻴتﻌﻠق �ﺎﻟﻌﻘو�ﺎت اﻟمﻔروﻀﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻷﻤم اﻟمتحدة ﺤ�ث ﻗﺎم ﺒوﻀﻊ
اﺴتراﺘ�ج�ﺎت وﺨ�� اﺴتمرار اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟتﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺘضمن ﻋدم وﺠود ﻤخﺎ�ر �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻸﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟس�وﻟﺔ

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﺠمﺎﻟﻲ اﻟكﻠﻲ :طو�ﻞ  /ﻗص�ر اﻷﺠﻞ

ﻟد� اﻟبنك .ﺘﻘوم اﻟخز�نﺔ �ذﻟك �مرا��ﺔ اﻟس�وﻟﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك.

٣١-١٢-٢٠٢٠

ﺘحﻠ�ﻞ اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﻋ�د اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ

٣١-١٢-٢٠١٩

 ﻴﻠخص اﻟجدوﻝ اﻟتﺎﻟﻲ ﻤﻠﻒ اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟخﺎص �ﺎﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟبنك�ﺔ ﻟﻠبنك ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟتزاﻤﺎت اﻟسداداﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ ﻏ�ر اﻟمخﻔضﺔ .ﺘخضﻊ ﻋمﻠ�ﺎت اﻟسداد إﻟﻰ اﻹﺸﻌﺎر اﻟذ� ﺘتم ﻤﻌﺎﻤﻠتﻪ �ﺈﺸﻌﺎر ﻓور� .ﺒ�د أن اﻟبنك ﻴتوﻗﻊ ﻋدم
��ﺎم اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻌمﻼء ��ﻠب اﻟسداد ﻓﻲ أﻗرب وﻗت �م�ن أن ��ون ﻤ�ﻠو�ﺎ ﻤن اﻟبنك اﻟسداد ��ﻪ  .ﻻ �ﻌ�س اﻟجدوﻝ اﻟتﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
دوﻻر اﻤ�ر�ﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠
٢١٥

٤٤

اﻟ�ورو

٥

٥

ﻴن �ﺎ�ﺎﻨﻲ

)(٤٠٧

ﺘحت اﻟطﻠب

اﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

 ١٢ – ٣ﺸﻬر

 ٥ – ١أﻋوام

أﻛثر ﻤن  ٥أﻋوام

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﺠن�ﺔ إﺴترﻟ�نﻲ

٢٧٧٤

٢٨٢٣

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻋمﻼت أﺨر�

٢٤١٦

٢٦٥٠

٠٠٠

ﺤﺎﻟ�ﺎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤ�ر�ﻲ ،ﻓﺈن اﻷرﺼدة اﻟموﺠودة �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤ�ر�ﻲ ﻻ ﺘﻌتبر ﺘمث�ﻼ
 -و�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ اﻟمرﺘ�� ً

٨٠٧٬٢٣٠

٠

١١٢٬٦١٠

٠

٠

٩١٩٬٨٤٠

اﻷﻤ�ر�ﻲ.

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٥٨٢٬٥٥٣

٦٧٤٬٦٣٢

١٬٧٧٧٬٣١٣

٢٠٣٬٨٦٧

٠

٣٬٢٣٨٬٣٦٥

اﻟم�ﺎطر اﻟسﻌر�ﺔ

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج

٣٨٣٬٨٧٦

١٨٦٬٣٣١

٧٠٬١٧٠

٠

٠

٦٤٠٬٣٧٧

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

ﺤتﻰ  %١٠٠دون ﻨتﺎﺌﺞ إﺸرا��ﺔ.

اﻟمخﻔضﺔ ﻟصﺎﻟﺢ

� -سمﺢ اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﺒت�ب�ق ﻤرﺸﺢ اﺤتراز� إﻟﻰ ﻤخصصﺎت اﻟخسﺎﺌر اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠمﻌﺎﻴ�ر

اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ  ،٩و�ﻬدف اﻟمرﺸﺢ اﻻﺤتراز� إﻟﻰ ﺘﻘﻠ�ﻞ ﺘﺄﺜ�ر أﺤ�ﺎم اﻟم��ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ رﻗم ٩

�ﺎﻟخﺎرج

ﻋﻠﻰ اﻟجﻬﺔ اﻟتن��م�ﺔ  /رأس اﻟمﺎﻝ ﻓﻲ ﻀوء اﻟتﻘﻠ�ﺎت اﻟمتوﻗﻊ �سبب أزﻤﺔ �وﻓ�د.١٩-

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ

 -ﻟﻘد أﻋﻠن اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة ﻤخ�� ﺸﺎﻤﻞ ﻟﻠدﻋم اﻻﻗتصﺎد� اﻟمستﻬدف ﻓﻲ  ١٥ﻤﺎرس

)(٣٩٣

 ٢٠٢٠وﻫو ﻤﺎ �سمﺢ ﻟبنوك اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة �ﺎﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ ﺘمو�ﻞ ﺒتكﻠﻔﺔ ﺼﻔر وﺘمر�ر اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺄﺠ�ﻞ
اﻋت�ﺎر ﻤن ﺘﺎر�ﺦ إﺼدار اﻟتﻘر�ر ،ﻟم �ستخدم اﻟبنك ﻤنحﺔ
ًا
اﻟﻔﺎﺌدة اﻟرﺌ�س�ﺔ و  /أو ﺘﺄﺠ�ﻞ اﻟﻔﺎﺌدة ﻟﻌمﻼﺌﻬم .وﻤﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ

ﻤد ﺘسﻬ�ﻞ اﻟتمو�ﻞ ذات اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟصﻔر�ﺔ �موﺠب ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤخ�� اﻟدﻋم اﻻﻗتصﺎد� اﻟمستﻬدف.

ﻤستحق ﻟبنوك أﺨر�

اﻟتزاﻤﺎت أﺨر�

٨٧٬٢٩٨

٧١٤

٣٬٥٧٢

١٥٬٦٨٥

١٩٬٦٠٥

١٢٦٬٨٧٤

إﺠمﺎﻟﻲ اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻏ�ر

١٬٨٦٠٬٩٥٧

٨٦١,,٦٧٧

١٬٩٦٣٬٦٦٥

٢١٩٬٥٥٢

١٩٬٦٠٥

٤٬٩٢٥٬٤٥٦

اﻹﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﺘحت اﻟطﻠب

اﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

 ١٢ – ٣ﺸﻬر

 ٥ – ١أﻋوام

أﻛثر ﻤن  ٥أﻋوام

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

١٬٠٣٦٬٨٤٥

١٦٣٬٨٢٥

١٠٧٬٠٧٧

٠

٠

١٬٣٠٧٬٧٤٧

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٥٤٥٬٥١٧

٦٨٤٬٧٦٢

١٬٥٥٠٬٩٨١

٣٩٥و١٦٢

٠

٣٬١٧٦٬٤٢٢

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج

٥٧٬٤٠٧

٨٢٬٩٤٦

٧٠٬١٧٩

٠

٠

٢١٠٬٥٣٢

اﻟم�ﻔضﺔ

 -اﻟمر�ز اﻟرأﺴمﺎﻟﻲ اﻟتن��مﻲ اﻟخﺎص �ﺎﻟبنك ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟ�ﺎزﻝ  ٣ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

٠٠٠
ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠١٩
ﻤستحق ﻟبنوك أﺨر�

اﻟتزاﻤﺎت أﺨر�

٩٨٬١٩٥

٠

٠

٠

٠

٩٨٬١٩٥

إﺠمﺎﻟﻲ اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻏ�ر

١٬٧٣٧٬٩٦٤

٩٣١٬٥٣٣

١٬٧٢٨٬٢٣٧

٣٩٥٬١٦٢

٠

٤٬٧٩٢٬٨٩٦

اﻟمخﻔضﺔ

ﺘﻠك اﻟمتﻐ�رات �سبب ﻋﺎﻤﻞ ﻤرﺘ�� �ﺎﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ أو اﻟجﻬﺔ اﻟمصدرة ﻟﻬﺎ أو �ﻔﻌﻞ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟتﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ �ﺎﻓﺔ
اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟم�ﺎﺒﻬﺔ واﻟمتداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟسوق.

 ﺘتم إدارة اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺤدود اﻟمخﺎ�ر اﻟتﻲ ﺘمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ اﻟﻠجنﺔ اﻹﻗﻠ�م�ﺔ .ﻴتم ﺘﻘس�م ﺤدوداﻟمخﺎ�ر اﻟكﻠ�ﺔ إﻟﻰ ﺤدود ﻓر��ﺔ �ﺎﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟمختﻠﻔﺔ ﻟﻠمخﺎ�رة واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة وأﺴﻌﺎر ﺼرف
اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ وﺴﻌر اﻟسﻠﻌﺔ وﺴﻌر اﻟسﻬم .ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر اﻟ�ب�ﻌﺔ اﻟمختﻠﻔﺔ ﻟﻠمنتجﺎت اﻟواردة ،ﻓﺈﻨﻪ ﻗد ﺘم وﻀﻊ
اﻟحدود ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴتخدام ﻤجموﻋﺔ ﻤن ﺘﻘن�ﺎت ��ﺎس اﻟمخﺎ�ر واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ ﺤدود اﻟمر�ز وﺤدود اﻟحسﺎﺴ�ﺔ.
 �ستخدم اﻟبنك ﻤنﻬج�ﺎت ﻤختﻠﻔﺔ ﻟتﻘدﻴر اﻟخسﺎﺌر اﻟمحتمﻠﺔ اﻟتﻲ �م�ن أن ﺘحدث ﻋﻠﻰ ﻤخﺎ�ر اﻟمر�ز واﻟتﻲ �م�ن اﻷﺨذﺒﻬﺎ �سبب اﻟحر�ﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة وأﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ وأﺴﻌﺎر اﻟسﻠﻌﺔ وأﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻓترة
ﻤحددة و�مستو� ﻤﻌ�ن ﻤن اﻟثﻘﺔ.

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

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

اﻷﺼ �ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌمﻠ�ﺎت واﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟمنتجﺎت ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟت�ﺎورات اﻟداﺨﻠ�ﺔ .ﻴتم وﻀﻊ اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ ﻟﻠبنك ﻟمنﻊ

اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

ﻏس�ﻞ اﻷﻤواﻝ أو ﺘمو�ﻞ اﻷﻨ��ﺔ اﻹرﻫﺎﺒ�ﺔ .ﺘتم ﻤراﺠﻌﺔ ﺴ�ﺎﺴﺎت ﻤ�ﺎﻓحﺔ ﻏس�ﻞ اﻷﻤواﻝ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك �صورة دورة
ﻟضمﺎن اﻻﻤتثﺎﻝ اﻟكﺎﻤﻞ ﻟﻠمت�ﻠ�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ اﻟمحﻠ�ﺔ واﻟممﺎرﺴﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟمثﻠﻰ .و�جزء ﻤن اﺴتراﺘ�ج�ﺔ إدارة اﻟمخﺎ�ر

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

إﻟﻰ

اﻟﻔصﻞ

اﻟمﻼﺌم

ﻟﻠواﺠ�ﺎت

واﻟصﻼﺤ�ﺎت

اﻟمستﻘﻠﺔ

ﻓﻲ

�ﺎﻓﺔ

اﻷﻨ��ﺔ

اﻟتجﺎر�ﺔ.

 ﺘم وﻀﻊ ﺨ�ﺔ اﺴتمرار اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﻟدﻋم اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟكوارث ،وﺘمت اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتسﻬ�ﻼتاﻟكﺎ��ﺔ اﻟبدﻴﻠﺔ و�ﻋداد ﺘدر��ﺎت ر�ﻊ ﺴنو�ﺔ� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا� ،ﻘوم اﻟبنك ﺒتدﺒ�ر اﻟﻐ�ﺎء اﻟتﺄﻤ�نﻲ ﻟتﻘﻠ�ﻞ اﻟخسﺎﺌر اﻟمحتمﻠﺔ
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ.
 -٢٨إدارة رأس اﻟمﺎﻝ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ﺘﻘر��ﺎ ) ٢٢،٦١ :٢٠١٩ﻤﻠ�ون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ(.

اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

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

٠

٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟمستو� اﻟرأﺴمﺎﻟﻲ ١

٤٥٩٬٩٥٣

٥٨٤٬٤٨٦

ﻤخصصﺎت اﻨخﻔﺎض اﻟ��مﺔ اﻟمجمﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

٥٠٬٥٣٩

٥٦٬٠٩٠

اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٠

٠

اﻟمستو� اﻟرأﺴمﺎﻟﻲ  ٢ﻋﻘب اﻟتسو�ﺎت اﻻﻨتﻘﺎﻟ�ﺔ

٥٠٬٥٣٩

٥٦٬٠٩٠

٥١٠٬٤٩٢

٦٤٠٬٥٧٦

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ
اﻷﺼوﻝ اﻟمرﺠحﺔ ﻟﻠم�ﺎطر
اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

٤٬٠٤٣٬١٥٥

٤٬٤٨٧٬١٩١

اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ

٩٬٠٢٩

٧٬٥٨٠

اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ

٠

٢٦٣٬١٤٥

� -حدد اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة و�راﻗب اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟرأﺴمﺎﻟ�ﺔ واﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنوك واﻟﻔروع اﻟخﺎﺼﺔ

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟمرﺠحﺔ ﻟﻠمخﺎ�ر

٤٬٠٥٢٬١٨٤

٤٬٧٥٧٬٩١٦

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

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

٠

٠

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ

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

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

اﻟتن��م�ﺔ(

٤٥٩٬٩٥٣

إﻋدادﻫﺎ

ﻟتنﻔ�ذ

�ﺎزﻝ

إدارة ﻤ�ﺎطر أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة

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

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

١٬٨١٧٬٦٦٧

١٬٨٠٨٬٤٧٠

٥٨٤٬٤٨٦

وﻓﻘﺎ

ﻤﻌﺎﻴ�ر

.٣

 -ﺘن�ﺄ ﻤخﺎ�ر أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ﻋن إﻤ�ﺎﻨ�ﺔ ﺤدوث ﺘﻐ�رات ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة واﻟتﻲ ﺴوف ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟ��مﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷدوات

ﺴنو�ﺎ( ،وﻋﻠﻰ وداﺌﻊ
ﻤﻘدﻤﺎ  %٥،٨٢ﺴنو�ﺎ )%٥،٧١ :٢٠١٩
ً
 ﻴبﻠﻎ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟسﺎر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ًﺴنو�ﺎ(.
ﺴنو�ﺎ )%١،٠٣ :٢٠١٩
ﺴنو�ﺎ ) %٤،٠٣ :٢٠١٩ﺴنو�ﺎ( وﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟبنك�ﺔ %٠،٧٨
اﻟﻌمﻼء %٤،١٣
ً
ً
ً

اﻟخسﺎﺌر اﻟمتراﻛمﺔ

)(١٬٠٥٤٬٨٠٦

اﻟخصوﻤﺎت اﻟتن��م�ﺔ

�ﺎزﻝ  – ٣ﻨس�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ

�ﺎﻷﺼوﻝ واﻻﻟتزاﻤﺎت.

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢٢٬٤٧٣

٥٢١٬٥٥٣
)(١٬٠٦٣٬٠٨٣

)(١٬٣٥٧٬٧١٤

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

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

ﻨس�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ

اﻋت�ﺎر ﻤن  ١ﻓبراﻴر  ٢٠١٧اﻟمرﺘ�� �مت�ﻠب رﻓﻊ اﻟتﻘر�ر اﻷوﻝ اﻟذ� ﻴبدأ ﻤن د�سمبر ٢٠١٧
ًا
و�بدأ ﺴر�ﺎن ﺘﻠك اﻟتوﺠ�ﻬﺎت
وﺤتﻰ ﺘﺎر�خﻪ .و�موﺠب ﺘﻠك اﻟﻠواﺌﺢ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتم رﺼد اﻟمت�ﻠ�ﺎت اﻟدﻨ�ﺎ ﻟرأس اﻟمﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤستو�ﺎت ،وﻫﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ ١

ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ،اﻟمرﺤﻠﺔ  ١و�ﺠمﺎﻟﻲ رأس اﻟمﺎﻝ - .ﻴتم ﺘحﻠ�ﻞ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟتن��مﻲ اﻟخﺎص �ﺎﻟبنك ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤراﺤﻞ
ﻤختﻠﻔﺔ:

أوﻻً :رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ واﻟتﻲ ﺘن�و� ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم اﻟﻌﺎد�ﺔ اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟبنك
واﻷﺴﻬم اﻟممتﺎزة ﻨت�جﺔ ﻹﺼدار اﻷدوات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﻓ�ﺔ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ واﻷر�ﺎح اﻟمحتجزة واﻻﺤت�ﺎ�ﻲ
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟن�ﺎﻤﻲ واﻟدﺨﻞ اﻟ�ﺎﻤﻞ اﻷﺨر اﻟمتراﻛم واﻻﺤت�ﺎ��ﺎت اﻷﺨر� اﻟمﻔصﺢ ﻋنﻬﺎ وﺤﻘوق اﻷﻗﻠ�ﺔ واﻟتﻲ ﺘﻌد

اﻷﺠنب�ﺔ .ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟمدﻴر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﺒوﻀﻊ ﺤدود ﻋﻠﻰ اﻟمراﻛز ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌمﻼت واﻟتﻲ ﺘتم ﻤراﻗبتﻬﺎ ���ﻞ ﻴوﻤﻲ ﺠن�ﺎ إﻟﻰ
ﺠنب ﻤﻊ وﻀﻊ اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺎت اﻟمستخدﻤﺔ أ�ضﺎ ﻓﻲ ﻀمﺎن اﻟمراﻛز اﻟتﻲ ﺘمت اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻀمن اﻟحدود.
 ﻴتم ﺘمو�ﻞ أﺼوﻝ اﻟبنك ﺒنﻔس اﻟﻌمﻠﺔ اﻟتﻲ ﺘمت ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟن�ﺎ� اﻟتجﺎر� ﻤن أﺠﻞ ﺘﻘﻠ�ﻞ اﻟتﻌرض ﻟمخﺎ�ر أﺴﻌﺎراﻟصرف .ﺒ�د أن اﻟبنك ﻻ �ﻘوم �ﺎﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر�ز اﻟدوﻻر اﻷﻤ�ر�ﻲ ﻀمن اﻟحدود اﻟمﻌتمدة ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ

دوﻻر اﻤ�ر�ﻲ

اﻟمطﻠوب

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٠

٩١٩٬٨٤٠

٨٠٧٬٢٣٠

١٬٧٤٦٬٩٤٩

١٩٧٬٢٥٤

٥٩٦٬٥٤٨

٣٬١٧١٬١٦٩

٧٠١٬١٦٩

٠

٣٨٣٬٨٧٧

٦٤٠٬٣٧٧

وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج
ﺨصوم أﺨر�

٧١٤

٣٬٥٧٢

٣٥٬٢٩٠

١١١٬٥٨٥

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم )ب(

٨١٧٬٤٦٣

١٬٩٣٣٬٣٠٠

٢٣٢٬٥٤٤

١٬٨٩٩٬٢٤٠

ﻓروق ﺤسﺎﺴ�ﺔ ﺴﻌر

٩٦٦٬٢٩٦

)(١٬٩٢٨٬٤٣٧

٢٬١٧٠٬٤٤٢

٦٠٩٬٣٦٦

١٬٨١٧٬٦٦٧

اﻟﻔﺎﺌدة )أ – ب(
ﻤمثﻠﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ:
رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد
اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢٢٬٤٧٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟتراﻛم�ﺔ

)(١٬٠٥٤٬٨٠٦

 -٣١إدارة اﻟم�ﺎطر ﻓﻲ إطﺎر اﻟتصور اﻻﻗتصﺎد� اﻟحﺎﻟﻲ

إﺠمﺎﻟﻲ ﺤﻘوق

١٬٨١٧٬٦٦٧

 -ﻟﻘد �ﺎن ﻤن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺘكون اﻟتدا��ﺎت اﻻﻗتصﺎد�ﺔ ﻷزﻤـﺔ �وﻓ�ـد� ١٩-ـﺎرزة وﻤسـتمرة ﻓـﻲ اﻟتصـﺎﻋد ﺒـوﺘ�رة ﻤتسـﺎرﻋﺔ .ﻗـدم

اﻟمسﺎﻫم�ن

اﻟمر�ـز� ﻟدوﻟـﺔ اﻹﻤــﺎرات اﻟﻌر��ـﺔ اﻟمتحــدة �ـذﻟك ﻋــن إﺠـراءات وﺤـواﻓز ﻤتﻌــددة �صـﻞ إﺠمﺎﻟﻬــﺎ إﻟـﻰ  ٢٥٦ﻤﻠ�ــﺎر درﻫـم إﻤــﺎراﺘﻲ
ﻟمسﺎﻋد اﻟبنوك ﻓﻲ ﺘد��م اﻟﻘ�ﺎﻋﺎت اﻻﻗتصﺎد�ﺔ واﻷﻓراد داﺨﻞ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة اﻟمتضررة ﻤن اﻷزﻤﺔ اﻟراﻫنﺔ.
 ٣١د�سمبر ٢٠١٩

أﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

ﻤن  ٣أﺸﻬر إﻟﻰ

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم

ﻏ�ر ﺨﺎﻀﻊ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻋﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻟﻔﺎﺌدة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠ ٠٠٠

٠٠٠
اﻷﺼوﻝ
اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة اﻟبنك�ﺔ ﻟد�

٤١٠٬٠٠٠

٠

٠

٦١٧٬٠٩٦

٢٠٧٬٠٩٦

ﺒنك اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
٢٥٦٬١٥٨

١٨٨٬٢٧٠

٠

٤٩٩٬٥٦٥

٥٥٬١٣٧

وﻓروﻋﻪ �ﺎﻟخﺎرج
ﻤستحق ﻤن اﻟبنوك اﻷﺨر�

١٬١٢١٬١٦٦

٢١٤٬٣١٣

٠

٧٬٣٢٣

١٬٣٤٢٬٨٠٢

ﻓواﺘ�ر اﻟتصدﻴر اﻟمخﻔضﺔ

١٠٨٬٤٩٣

٠

٠

٠

١٠٨٬٤٩٣

٢,٥٠%

٤,٣٥%

٢,٥٠%

٢٣٠٬٢٢٣

٥٥٬٧٦٣

٢٬٣٤٨٬٢٦٧

٢٬٦٣٤٬٢٥٣

٠

ﻤﻘدﻤﺎ
ﺼﺎﻓﻲ أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٠

١٬٣٢٣٬٨١٠

١٬٣٢٣٬٨١٠

اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت

٠

٠

٠

اﻷﺼﻞ ﻏ�ر

٢٤٬٨٣٦

واﻀﺢ

واﻟمﻌدات
٢٬١٢٦٬٠٤٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ )أ(

٤٥٨٬٣٤٦

٢٬٣٤٨٬٢٦٧

٥٥٠٬٨٥٥

اﻷﺼﻞ ﻏ�ر
واﻀﺢ

 ٣١د�سمبر ٢٠١٩

ﺘوز�ﻊ رأس اﻟمﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﻨ��ﺔ وﻋمﻠ�ﺎت ﻤحددة داﺨﻞ اﻟبنك ،إﻻ أن ﻫذا ﻟ�س اﻷﺴﺎس اﻟوﺤ�د ﻟصنﺎﻋﺔ اﻟﻘرار� .ذﻟك ،و�ؤﺨذ

أﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

ﻤن  ٣أﺸﻬر إﻟﻰ

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم

ﻏ�ر ﺨﺎﻀﻊ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻋﺎم

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻟﻔﺎﺌدة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠ ٠٠٠

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

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

ﻋﻠﻰ اﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟمحﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ ﻋند ﻤستو�  (%٢,٥ :٢٠١٩) %٢,٥ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس اﻟمﺎﻝ ،و�ذﻟك ﻻ �سر�
ﻤ�ﻠو�ﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠٢٠
اﻟمﻌدﻝ اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ ﻟمواﺠﻬﺔ اﻟتﻘﻠ�ﺎت اﻟدور�ﺔ وﻻ �ﻌد اﻟحﻔﺎ� ﻋﻠ�ﻬﺎ
ً

اﻟ�صوم
ﻤستحق ﻟﻠبنوك اﻷﺨر�

١٦٣٬٨٢٤

١٠٧٬٠٧٧

٠

١٬٠٣٦٬٨٤٦

١٬٣٠٧٬٧٤٧

وداﺌﻊ اﻟﻌمﻼء

٦٣٥٬٧٥٤

١٬٥١٩٬١٥٦

٣٨٤٬١١٨

٥٦٣٬٩٧٨

٣٬١٠٣٬٠٠٦

٧٠٬١٧٩

٠

٥٧٬٤٠٧

٢١٠٬٥٣٢

 ﻟﻘد ﺘم ﺘحدﻴد ﺸ�ﻞ إﻋﺎدة ﺘسﻌ�ر اﻷﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓترة اﻻﺴتحﻘﺎق اﻟنﻬﺎﺌ�ﺔ أو ﻓﺎﺌدة ﻓترات إﻋﺎدة اﻟتسﻌ�رﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر ،أﻴﻬمﺎ أﻗرب.

�ﺎﻟخﺎرج

 -ﻴتم ﺘرﺠ�ﺢ اﻷﺼوﻝ اﻟمرﺠحﺔ ﻟﻠمخﺎ�ر اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبنك �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟمخﺎ�ر اﻟسوق واﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ واﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ذات

١٬١١٠٬٨٣٩

اﻟ�ورو

)(٤٣٦

)(٢١٥٠

اﻟﻔﺎﺌدة وﻤخﺎ�ر أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ وﻤخﺎ�ر اﻟتﻌرض ﻟحﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ واﻟمخﺎ�ر اﻟسﻠ��ﺔ وﻤخﺎ�ر اﻟخ�ﺎرات.

ﻴن �ﺎ�ﺎﻨﻲ

)(٥٠

)(٤٨

وﺘﻌرف اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ �ﺄﻨﻬﺎ ﻤخﺎ�ر اﻟخسﺎﺌر اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋدم �ﻔﺎ�ﺔ أو ﻓ�ﻞ اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ أو اﻷﺸخﺎص أو

اﻟبنك�ﺔ ﻟد� ﺒنك

ﺠن�ﺔ إﺴترﻟ�نﻲ

٤٠٦٦

٣٬٩٢٨

اﻷﻨ�مﺔ أو �سبب اﻷﺤداث اﻟخﺎرﺠ�ﺔ .و�ت�ﻊ اﻟبنك ﻤنﻬﺞ اﻟ��ﺎس اﻟم��ﺎر� اﻟخﺎص �ﺎﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ واﻟسو��ﺔ واﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

ﻋمﻼت أﺨر�

)(٢٧٧٣٨

)(٢٨٬٢٢٩

وﻓﻘﺎ ﻟمت�ﻠ�ﺎت �ﺎزﻝ.

اﻟمتحدة اﻟمر�ز�

١٬٠٨٦٬٦٨١

١٬٢٦٧٬٥٢٦

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

ﻤستحق ﻤن اﻟم�تب

�ﺈدارة اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ وﻋمﻠ�ﺔ ﺘﻘدﻴر ﻟنﻘص ��مﺔ اﻟمخصصﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋـﺔ ﻤﻘـدﻤﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌمـﻼء.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتﻌ�ن ﺘنﻔ�ذ أ� إﻋﺎدة ﺘﻘ��م ﻹ�ﺎر اﻟﻌمﻞ واﻟمنﻬج�ﺔ اﻟمصممﺔ واﻟمنﻔذة ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟنتـﺎﺌﺞ

إدارة اﻟس�وﻟﺔ
 أد� اﻟضﻐ� اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق �ﻔﻌﻞ أزﻤﺔ �وﻓ�د ١٩-إﻟﻰ ﺘﺄﺜر ﺒنـوك دوﻟـﺔ اﻹﻤـﺎرات اﻟﻌر��ـﺔ اﻟمتحـدة ﻓـﻲ ﻤـﺎرس وﻓـﻲأﺒر�ﻞ  ٢٠٢٠ﺒدرﺠﺔ �ب�رة �سبب ﻨﻘص اﻟس�وﻟﺔ ﻓﻲ أﺴواق اﻟتمو�ﻞ اﻷﺠنب�ﺔ .وﻟﻘـد أد� أ�ضـﺎ اﻻﻨخﻔـﺎض ﻓـﻲ أﺴـﻌﺎر اﻟبتـروﻝ
إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﻋدم اﻟ�ﻘ�ن �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟتمو�ﻞ ﺤ�وﻤﺎت دوﻝ ﻤجﻠس اﻟتﻌﺎون اﻟخﻠ�جﻲ.
ـت�ﺎ��ﺎ ﻤــن أﺠــﻞ ﻀــمﺎن ﺘــدﻓق اﻻﺌتمــﺎن إﻟــﻰ اﻻﻗتصــﺎد،
ﻨﻬجــﺎ اﺴـ ً
 ﻟﻘــد ﺘبنــﻰ اﻟبنــك اﻟمر�ــز� ﻟدوﻟــﺔ اﻹﻤــﺎرات اﻟﻌر��ــﺔ اﻟمتحــدة ًﺨصوﺼﺎ إﻟﻰ اﻟﻘ�ﺎﻋﺎت اﻟتﻲ ﺘﺄﺜرت ��دة �ﻔﻌﻞ أزﻤـﺔ �وﻓ�ـد .١٩-ﻟﻘـد أﻋﻠـن اﻟبنـك اﻟمر�ـز� ﻟدوﻟـﺔ اﻹﻤـﺎرات اﻟﻌر��ـﺔ اﻟمتحـدة
ً

ﺼــﻔر وﺘمر� ـرﻩ اﻟﻔﺎﺌــدة م ﺨــﻼﻝ اﻟمبﻠــﻎ اﻟرﺌ�ســﻲ و  /أو ﺘﺄﺠ�ــﻞ اﻟﻔواﺌ ــد اﻟخﺎﺼــﺔ �ﻌمﻼﺌــﻪ .واﻋت�ــﺎ ار ﻤــن ﺘــﺎر�ﺦ إﻋــداد اﻟتﻘر�ــر

اﻟحﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟبنـك ﻟـم ��ـﺎرك ﻓـﻲ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤخ�ـ� دﻋـم اﻻﻗتصـﺎد اﻟمسـتﻬدف �سـبب اﻟﻌﻘو�ـﺎت واﻟﻘ�ـود اﻟموﺠـودة ﻓـﻲ اﻟتواﺼـﻞ
واﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘوﻤسون رو�ترز أو ﺴو�ﻔت.

 ُ�جر� إﺼﻼح أﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴ�ر أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻋﺎﻟم�ﺎ وﻫذا ﻻﺴتبداﻝ أو إﺼﻼح ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﺒ�ن اﻟبنوك�مﻌدﻻت ﺒدﻴﻠﺔ ﺨﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻟمخﺎ�ر ﺘﻘر��ﺎ )��ﺎر إﻟ�ﻬﺎ �ﺎﺴم إﺼﻼح ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﺒ�ن اﻟبنوك( .ﻟم ﻴتﻌرض اﻟبنك ���ﻞ

ﻛب�ر إﻟﻰ ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﺒ�ن اﻟبنوك ﻤن ﺨﻼﻝ أدواﺘﻪ اﻟمﺎﻟ�ﺔ .ﻫنﺎك ﺤﺎﻟﺔ ﺸدﻴدة ﻤن ﻋدم اﻟ�ﻘ�ن ��ـﺄن اﻟوﻗت وﻤنﺎﻫﺞ اﻻﻨتﻘﺎﻝ
ﻋبر اﻟتخصصﺎت اﻟتﻲ �ﻌمﻞ اﻟبنك ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ .و�توﻗﻊ اﻟبنك أن إﺼﻼح ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﺒ�ن اﻟبنوك ﻟن ��ون ﻟﻪ ﻤخﺎ�ر

أﻗﻞ ﻤن  ٣أﺸﻬر

ﻤن  ٣أﺸﻬر إﻟﻰ ﻋﺎم

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم

ﻏ�ر ﺨﺎﻀﻊ

اﻹﺠمﺎﻟﻲ

ﺨصوم أﺨر�

٠

٠

٠

١٢١٬١٠٠

١٢١٬١٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻟﻔﺎﺌدة

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

إﺠمﺎﻟﻲ اﻟ�صوم )ب(

٨٨٢٬٥٢٤

١٬٦٩٦٬٤١٢

٣٨٤٬١١٨

١٬٧٧٩٬٣٣١

٤٬٧٤٢٬٣٨٥

٠٠٠

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻓروق ﺤسﺎﺴ�ﺔ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة

١٬٢٤٣٬٥١٦

٠

٥٠٤٬٢٦٦

٠

٠

٩٥٤٬٢٧٠ ٠

٦٦٬١١١ ٠

)(١٬٢٣٨٬٠٦٦

١٬٩٦٤٬١٤٩

)(١٦١٬١٢٩

١٬٨٠٨٬٤٧٠

)أ – ب(

اﻷﺼوﻝ
اﻟنﻘد�ﺔ واﻷرﺼدة

اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .و�نﺎء ﻋﻠ�ﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴتﻌ�ن ﻋﻠﻰ اﻟبنك أن �سـتمر ﻓـﻲ ﻤتﺎ�ﻌـﺔ اﻟﻌمﻠ�ـﺎت اﻟتجﺎر�ـﺔ اﻟموﺠـودة �ﺎﻟﻔﻌـﻞ واﻟمتﻌﻠﻘـﺔ

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

اﻟصﻠﺔ .ﺘن�و� اﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ ﻋﻠﻰ �ﻞ ﻤن اﻟمخﺎ�ر ﺨﺎرج اﻟم� ازﻨ�ﺔ وداﺨﻠﻬﺎ .و�تم ﺘﻌر�� اﻟمخﺎ�ر اﻟسو��ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ

١٬٣١٤٬٠٢٥

ﻛوﻓ�ــد ١٩-ﻻ ﻴ ـزاﻝ ﻤتصــﺎﻋد ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟحــﺎﻟﻲ وﻫــو ﻤــﺎ ��ــ�ﻞ ﺘحــد�ﺎ �ﺎﻟنســ�ﺔ ﻻﻨﻌ�ــﺎس اﻟتــﺄﺜ�رات ﻋﻠــﻰ ﺘﻘــدﻴرات اﻟخســﺎﺌر

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

٠٠٠

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

ﻹﻋــداد اﻟتﻘــﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ــﺔ  ٩و��ــﺎس اﻟخســﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨ�ــﺔ اﻟمتوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻀــوء اﻟمﻌﻠوﻤــﺎت اﻟمتﺎﺤــﺔ .و�ﺠمــﺎﻻ ،ﻓــﺈن اﻟموﻗــﻒ ﻤــن

 -٣٢ﺘحدﻴث ﻋﻠﻰ اﻟتﻐ�رات اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر اﻟمرﺠ��ﺔ

٠٠٠

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ وﻓروﻋﻪ ٨٢٬٩٤٦

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻨﻬﺎ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ  ٣١د�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر .٢٠٢٠

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

ﺘنﻔ�ذ ﻋمﻠ�ﺔ ﺘوز�ﻊ رأس اﻟمﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋمﻠ�ﺎت وأﻨ��ﺔ ﻤحددة �صورة ﻤستﻘﻠﺔ ﻋن ﻫؤﻻء اﻟمسؤوﻟ�ن ﻋن اﻟت�ﻐ�ﻞ ﺤسب

اﻟمﺎﻝ واﻷدوات اﻟتﻲ ﺘﻌد ﻤؤﻫﻠﺔ ﻟتضم�نﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ،٢ﻤثﺎﻝ :اﻟﻘروض اﻟتﺎ�ﻌﺔ.

ﺨ��ﻪ اﻟخﺎﺼﺔ ��وار� اﻟس�وﻟﺔ واﺨت�ﺎرات اﻟضﻐ� اﻟتﻲ ﺘﻌ�س اﻟتصورات اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟراﻫنﺔ .ﻴتﻌ�ن ﻋﻠـﻰ اﻟبنـك اﻻﺴـتمرار

وﻤراﺤﻞ اﻟتوز�ﻌﺎت اﻟخﺎﺼﺔ ﺒنموذج ﻨﻘص اﻟ��مﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم اﻟمﺎﻟﻲ اﻟحﺎﻟﻲ.

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

واﻟذ� �خضﻊ ﻟحد  %١,٢٥ﻤن اﻷﺼﻞ اﻟمرﺠﺢ ﻟمخﺎ�ر اﻻﺌتمﺎن( وأدوات اﻟمﻠك�ﺔ اﻟداﺌمﺔ ﻏ�ر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﻟرأس

 -ﻓـﻲ اﺴـتجﺎ�ﺔ ﻤنـﻪ ﻷزﻤـﺔ �وﻓ�ـد ،١٩-اﺴـتمر اﻟبنـك ﻓـﻲ ﻤرا��ـﺔ واﻻﺴـتجﺎ�ﺔ ﻟجم�ـﻊ اﻟمت�ﻠ�ـﺎت اﻟتمو�ﻠ�ـﺔ واﻟسـ�وﻟﺔ ﻤـن ﺨــﻼﻝ

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

اﻟمر�ز�
ﻤستحق ﻤن اﻟﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ

٥,٢٨%

اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ورأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠمرﺤﻠﺔ .١

ﺘﺄﺜ�ر أزﻤﺔ �وﻓ�د ١٩-ﻋﻠﻰ اﻟبنك

ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﻘ��م ﻗـوة اﻟسـ�وﻟﺔ واﻟتمو�ـﻞ وﻤر�ـز رأس اﻟمـﺎﻝ ﻟد�ـﻪ ﻤـن أﺠـﻞ اﺤتـواء اﻟتـﺄﺜ�ر اﻟمحتمـﻞ ﻟﻼﻀـ�را�ﺎت اﻟحﺎﻟ�ـﺔ اﻋت�ـﺎ ار

ج -ﻨس�ﺔ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص

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

و�ذا اﻟﻘ�ود اﻟتﻲ ﻗد ﻴتم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ اﻟبﻠدان اﻷﺨر� �ﻌ�ن اﻻﻋت�ﺎر.

اﻟم�ــرﻋون واﻟح�وﻤ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻤســتو� اﻟﻌ ــﺎﻟم إﺠـ ـراءات ﺘحﻔ�ز�ــﺔ اﻗتص ــﺎد�ﺔ وﻤﺎﻟ� ــﺔ ﻟتخ��ــ� أﺜ ــﺎر اﻟجﺎﺌح ــﺔ .ﻟﻘــد أﻋﻠ ــن اﻟبن ــك

٧%

اﻟمخﺎ�ر واﻟتسﻬ�ﻼت اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ واﻟتﻲ ﺘخضﻊ ﻟمراﺠﻌﺔ ﻟجنﺔ اﻷﺼوﻝ واﻟخصوم.

ﻤن ﻗبﻞ ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟتﺎ�ﻊ ﻟمن�مﺔ اﻷم اﻟمتحدة وﻤ�تب اﻟس��رة ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻷﺠنب�ﺔ اﻟتﺎ�ﻊ ﻟو ازرة اﻟخزاﻨﺔ اﻷﻤ�ر��ﺔ

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

١١,٣٥%

 -ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﻌ��م اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمﻌدﻝ ﺤسب اﻟمخﺎ�ر ﻫو اﻷﺴﺎس اﻟرﺌ�سﻲ اﻟمستخدم ﻓﻲ ﺘحدﻴد ����ﺔ

ﻤتﻘ�ﻌﺔ وﻤوﺜﻘﺔ واﻻﺴتمرار ﻓﻲ ﻤمﺎرﺴﺔ أﻨ��تﻪ اﻟتجﺎر�ﺔ وﻤنﻬﺎ ﺘحو�ﻞ اﻷرﺼدة.

 -ﻻ ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﺄﺜ�رات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ اﻟمحتمﻠﺔ واﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻘ�ود اﻟحﺎﻟ�ﺔ واﻟﻘ�ود اﻟﻘﺎدﻤﺔ واﻟتﻲ ﻗد ﻴتم ﻓرﻀﻬﺎ

٧%

ﺘ�ص�ص رأس اﻟمﺎﻝ

ﻨ�ر ﻟﻌدم ��ﺎم اﻟبنك �ﻌﻘد ﺼﻔﻘﺎت ﺘجﺎر�ﺔ أو ﻋﻼﻗﺎت ﺘجﺎر�ﺔ ﻤﻊ أ� ﻤن اﻟبنوك اﻷورو��ﺔ أو
 -ﺘر� إدارة اﻟبنك �ﺄﻨﻪ ًا

١٥١٬١٦١

١٢,٢٨%

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ

اﻟبنوك �ﻌدم اﻟتواﺼﻞ ﻤﻊ ﺒنوك إﻴراﻨ�ﺔ ﻤﻌ�نﺔ وﺸ�بﻬﺎ ﻤن اﻟ���ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﻌ�ﻞ ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ  ١٧ﻤﺎرس .٢٠١٢

٤٬٨٨٢٬٥٧٤

اﻟﻘروض واﻟم�ﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ

 ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻟمت�ﻠب

ﻛﺎﻨت ﺘستخدم ﻓﻲ ﺘ�ﺎدﻝ اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ إﻟﻰ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ .و�نت�جﺔ ﻟﻬذا ،ﻗﺎﻤت ﺠم��ﺔ اﻻﺘصﺎﻻت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟم�ﺔ ﺒ�ن

وردا ﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﻗﺎم اﻟبنك ﺒتﻘد�م ﺘداﺒ�ر ﻤن أﺠﻞ ﻀمﺎن إ�صﺎﻝ رﺴﺎﺌﻞ ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻏ�ر
اﻟﻌﺎﻟم�ﺔ ﺒ�ن اﻟبنوك .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذاً ،

أ -اﻹﺠمﺎﻟﻲ

�ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ

�ﻔرض ﻋﻘو�ﺎت ﻤﻌززة ﻋﻠﻰ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ .واﻷﻫم ﻤن ذﻟك ،ﺼدور ﻗرار ﻤجﻠس اﻻﺘحﺎد اﻷورو�ﻲ رﻗم
ﺤ�ر ﻋﻠﻰ إﻤداد ﺨدﻤﺎت إرﺴﺎﻝ رﺴﺎﺌﻞ ﻤﺎﻟ�ﺔ ﻤتخصصﺔ
 ٢٠١٢/١٥٢/CFSPﺒتﺎر�ﺦ  ١٥ﻤﺎرس  ٢٠٢٠واﻟذ� �ﻔرض ًا

��مﺎ ﺒ�نﻬﺎ ،وﻤن ﺜم ﻓﺈن اﻷﻨ��ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ ﻟﻠبنك ﻟم ﺘتﺄﺜر �صورة �ب�رة �ﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺴتخدام ﺠم��ﺔ اﻻﺘصﺎﻻت اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ب -إﺠمﺎﻟﻲ ﻨس�ﺔ اﻟمستو� ١

ﺜﺎﻨ�ﺎ :رأس اﻟمﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠمرﺤﻠﺔ  ١ﺜﺎﻟثًﺎ :رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١وﻫو رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ  ١ﺤﻘوق
ً

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

٢٬٥٠٨٬٦٠٦

 -ﺨﻼﻝ اﻷﻋوام اﻟﻘﻠ�ﻠﺔ اﻟمﺎﻀ�ﺔ ،ﻗﺎﻤت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدوﻝ وﻤنﻬﺎ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة واﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة و�ﻌض اﻟبﻠدان اﻷورو��ﺔ

اﻷﻤ�ر��ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻓترة زﻤن�ﺔ �و�ﻠﺔ ،وﺤ�ث أﻨﻬﺎ ﺘتﻌﺎﻤﻞ ���ﻞ رﺌ�سﻲ ﻤﻊ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ واﻟتﻲ ﻟدﻴﻬﺎ ﺘداﺒ�ر اﻻﺘصﺎﻻت

٨,٥٠%

د -رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ

١١٢٬٦١٠

٦٣٠٬٤١٨

١٠,٥٠%

� -ﻌد ﺘ�ص�ص رأس اﻟمﺎﻝ ﺒ�ن ﻋمﻠ�ﺎت وأﻨ��ﺔ ﻤحددة ﻫو إﻟﻰ ﺤد �ب�ر ﻤدﻓوع ﺒتحس�ن اﻟﻌﺎﺌد اﻟمتحﻘق ﻋﻠﻰ رأس اﻟمﺎﻝ

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

٤٬٨٦٣

٢٬٤٠٢٬٩٨٦

٦٬٧٠٠٬٢١٤

اﻷﺨر�

١١,٣٥%

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

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻤستحق ﻟﻠبنوك

١٢,٦٠%

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

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

٠

٨,٥٠%

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

٣١-١٢-٢٠١٩

١٬٧٨٣٬٧٥٩

١٠,٥٠%

 -٢٩ﺸ�ﻞ إﻋﺎدة ﺘسﻌ�ر اﻷﺼوﻝ واﻟمدﻴوﻨ�ﺎت

٣١-١٢-٢٠٢٠

اﻟممتﻠكﺎت واﻟمن�ﺂت

٠

٠

٠

٦٣٬٤٣٥

٦٣٬٤٣٥

اﻟبنك ﻋﻠﻰ اﻻﺴتمرار ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺤتﻰ ﺘﺎر�خﻪ.

اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ

اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟمستخدﻤﺔ �ﺎﺴتمرار ﻓﻲ إﻋداد اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟمنصرم ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  ،٢٠٢٠ﻻ ﺘزاﻝ ﻤﻼﺌمﺔ ﺘمﺎﻤﺎ.
 -ﻟﻘد ﻗﺎم ﻤ�تب اﻟس��رة ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻷﺠنب�ﺔ اﻟتﺎ�ﻊ ﻟو ازرة اﻟخزاﻨﺔ اﻷﻤر���ﺔ أ�ضﺎ �ﺈﺼدار ﻗرار �ﻔرض ﻗ�ود ﻋﻠﻰ

١٢,٢٨%

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

اﻷﺠنب�ﺔ.

أﺼوﻝ أﺨر�

٠

٠

٠

١٬٤١٩٬٣٠٧

١٬٤١٩٬٣٠٧

ﺸخص�ﺎت وﺠﻬﺎت إﻴراﻨ�ﺔ ﻤﻌ�نﺔ وﻤنﻬﺎ اﻟبنك اﻟمذ�ور .ﺘؤﻤن اﻹدارة �ﺄن ﺘﻠك اﻟﻘ�ود ﻟم ﺘكن ﺘمثﻞ أ� ﺘﺄﺜ�ر ﻤﺎد� ﻋﻠﻰ ﻤﻘدرة

١٣,٤٦%

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

ﺼﺎﻓﻲ إﺠمﺎﻟﻲ اﻟكﻠﻲ  :طو�ﻞ  /ﻗص�ر اﻷﺠﻞ

٢٠٨٬١٩١

٤٨٦٣

٢٬٤٠٢٬٩٨٦

�ﺎﻟخﺎرج

واﻟتوز�ﻊ.

و�ﻌد ﻤنتصﻒ اﻟﻠ�ﻞ واﻟتﻲ ﺘتم ﻤراﻗبتﻬﺎ ﻴوﻤ�ﺎ .وﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟبنك ﺒتسم�ﺔ ﺼﺎﻓﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻟمسمﺎة ﻓﻲ اﻟﻌمﻼت

اﻟحد اﻷدﻨﻰ

ﻨسب رأس اﻟمﺎﻝ

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

٠

ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك اﻹﻴراﻨ�ﺔ

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

ﻤ�ﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ

اﻟحد اﻷدﻨﻰ

ﻨسب رأس اﻟمﺎﻝ

اﻟمطﻠوب

ﻤؤﻫﻠﺔ ﻟتضم�نﻬﺎ ﻓﻲ رأس اﻟمﺎﻝ اﻟخﺎص �ﺎﻟمرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠك�ﺔ اﻟﻌﺎد�ﺔ واﻟمن�م /اﻟتسو�ﺎت اﻟتن��م�ﺔ اﻟتﻲ ﺘن�و�

 -ﺘتمثﻞ ﻤخﺎ�ر اﻟﻌمﻼت اﻷﺠنب�ﺔ ﻓﻲ ﻤخﺎ�ر ﺘﻐ�ر ��مﺔ اﻷدوات اﻟمﺎﻟ�ﺔ �ﻔﻌﻞ اﻟتﻐ�رات ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌمﻼت

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

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

٢٬٦١٦٬٠٤٠

ﻤستحق ﻟﻠﻔرع اﻟرﺌ�سﻲ ١٨٦٬٣٣١

)(١٬٢٢٣٬٩٨٤

اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ���ﻞ دور� ﻤﻊ رﻓﻊ ﺘﻘﺎر�ر إﻟﻰ ﻨﻔس اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا� ،جزء ﻤن ﺒ��ﺔ اﻟض�� اﻟداﺨﻠﻲ،

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

٠٠٠

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

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

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

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ٠٠٠

ﻗﺎﻋدة رأس اﻟمﺎﻝ

اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ،ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟبنك �ﺎﻻﻤتثﺎﻝ �ﺎﻹﺸﻌﺎرات واﻟتﻌم�مﺎت اﻟصﺎدرة ﻤن ﻗبﻞ اﻟبنك اﻟمر�ز� ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة
 -٣إدارة اﻟم�ﺎطر اﻟسو��ﺔ

٣١-١٢-٢٠٢٠

رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد

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

٠

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

إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ )أ(

٣١-١٢-٢٠١٩

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

 -٤اﻟم�ﺎطر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ

٠

٣٨٦٥

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

اﻟ�صوم

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

 -ﺘﻌد اﻟمخﺎ�ر اﻟت�ﻐ�ﻠ�ﺔ ﻫﻲ اﻟمخﺎ�ر اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟخسﺎرة اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن اﻟﻌمﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﻏ�ر اﻟكﺎ��ﺔ أو اﻷﺸخﺎص

٠
٠

٥٬٤٨٣ ٠

١٬٠٧٢٩٢٠

ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار رﻗم  ١٨٠٣اﻟصﺎدر ﻓﻲ  ٣ﻤﺎرس  ،٢٠٠٨دﻋﺎ ﻤجﻠس اﻷﻤن اﻟتﺎ�ﻊ ﻟمن�مﺔ اﻷﻤم اﻟمتحدة أﻋضﺎءﻩ إﻟﻰ
 ًﻤمﺎرﺴﺔ ﺤذرة ﻋﻠﻰ اﻷﻨ��ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟمؤﺴسﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ داﺨﻞ اﻟمنﺎ�ق اﻟتﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟبنوك ﻓﻲ ﺠمﻬور�ﺔ إﻴران واﻟتﻲ

واﻟمﻌدات

ﻟمخﺎ�ر أ�ﺔ ﻋمﻠﺔ .و�نﺎء ﻋﻠ�ﻪ ،ﻓﺈن اﻟجدوﻝ ﺴﺎﻟﻒ اﻟب�ﺎن ﻻ ��تمﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜ�ر اﻟتﻐ� ارت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﻋمﻼت اﻟصرف ﻟﻠدوﻻر

ﻓﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
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٩٥٤٬٢٧٠

٥٧٠٬٣٧٧

ﻤمثﻠﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ:
رأس اﻟمﺎﻝ اﻟمحدد

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

اﻻﺤت�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

٥٢١٬٥٥٣

اﻟخسﺎﺌر اﻟتراﻛم�ﺔ

)(١٬٠٦٣٬٠٨٣

إﺠمﺎﻟﻲ ﺤﻘوق اﻟمسﺎﻫم�ن

١٬٨٠٨٬٤٧٠

 ﻟم ﺘﻘﻊ أ�ﺔ أﺤﺎث �ﺎرزة ﻋﻘب ﺘﺎر�ﺦ إﺼدار ��ﻒ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ واﻟتﻲ ﺘت�ﻠب اﻹﻓصﺎح داﺨﻞ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ. -٣٤أرﻗﺎم اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻀ�ﺔ
 ﻟﻘد ﺘم إﻋﺎدة ﺘجم�ﻊ أرﻗﺎم اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻀ�ﺔ أو إﻋﺎدة ﺘرﺘ�بﻬﺎ ،ﻋند اﻟضرورة ،وﻫذا ﺤتﻰ ﺘتواﻓق ﻤﻊ ﻋرض اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟ�ﺔ.� -٣٥ﺎﻟنس�ﺔ ﻟرأ� اﻹدارة ،ﻓﺈن �ﺎﻓﺔ اﻷﺼوﻝ اﻟمب�نﺔ ﻓﻲ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤوﺠودة و�م�ن ﺘح��ﻘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠم�ﺎﻟﻎ اﻟموﻀحﺔ
ﻤﻘﺎﺒﻞ �ﻞ ﻤنﻬﺎ �مﺎ إﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد أ�ﺔ اﻟتزاﻤﺎت ﺘجﺎﻩ اﻟبنك� ،ﺎرﺌﺔ أو ﺨﻼﻓﻪ ،ﻟم ﻴنص ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟك�وﻓﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ أﻋﻼﻩ.

تعاون بني الطاقة والبنية التحتية وعدد من امل�صارف لت�سهيل متويل قرو�ض زايد للإ�سكان
•• دبي -وام

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية �أم�س �أربع مذكرات تفاهم مع كل من
م�صرف الإمارات للتنمية وم�صرف الإمارات الإ�سالمي وبنك دبي الإ�سالمي
وم�صرف عجمان بح�ضور معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير
الطاقة والبنية التحتية تهدف مذكرات التفاهم �إىل ت�سهيل عملية متويل
القرو�ض التكميلية " ف��روق القيمة بني قر�ض الربنامج وقيمة امل�سكن"
للمواطنني امل�ستفيدين من برنــامج الــ�شيخ زايــــد للإ�ســكــان وتعزيز التعاون
بني ال��وزارة والبنوك وامل�صارف الوطنية مبا يخدم املواطنني من خالل
تــوفري �أ�ســعار تــنافــ�سية للمـــ�ستفيدين من قــــرو�ض الربنامج.
كما ت�ه��دف امل��ذك��رات �إىل الت�سهيل على امل��واط�ن�ين احل���ص��ول على �أ�سعار
تناف�سية للقرو�ض التكميلية و متكينهم بالتايل م��ن ا�ستالم م�ساكنهم
خا�صة امل�ستفيدين من الأح�ي��اء ال�سكنية حيث �شملت االتفاقيات ح�صول
امل�ستفيدين على تخفي�ض على �أ�سعار الفوائد بالإ�ضافة �إىل خف�ض و�إلغاء
بع�ض الر�سوم الإدارية.
وقع مذكرات التفاهم من جانب ال��وزارة �سعادة املهند�سة جميلة الفندي،

م��دي��رة ب��رن��ام��ج ال�شيخ زاي ��د ل�ل�إ��س�ك��ان و� �س �ع��ادة �أح �م��د النقبي الرئي�س
التنفيذي مل�صرف الإم ��ارات للتنمية و�صالح �أم�ين الرئي�س التنفيذي يف
م�صرف الإم��ارات الإ�سالمي وف��ارون �سود رئي�س التمويل ال�سكني يف بنك
دبي الإ�سالمي و حممد �أمريي الرئي�س التنفيذي مل�صرف عجمان وذلك يف
مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي .
و�أو�ضح معايل �سهيل املزروعي �أن توقيع هذه املذكرات يهدف �إىل توحيد
اجل�ه��ود خلدمة امل��واط�ن�ين امل�ستفيدين م��ن خ��دم��ات ال�برن��ام��ج م��ن خالل
توفري الت�سهيالت امل�صرفية اخلا�صة بتمويل الإ�سكان والبحث يف احللول
الناجحة التي من �ش�أنها تخفيف الأعباء املالية على امل�ستفيدين .
و�أ�شاد معاليه بدور امل�صارف الوطنية يف تعزيز ا�ستقرار الأ�سر املواطنة ودعم
منظومة الرفاهية وجودة احلياة وامل�ساهمة يف تلبية االحتياجات ال�سكنية
احلالية وامل�ستقبلية وخف�ض زمن ا�ستالم امل�ستفيدين مل�ساكنهم ومتكينهم
من ا�ستالمها عن طريق الربامج التمويلية مع القطاع امل�صريف ف�ضال عن
تعزيز دور ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
للوزارة.
و�أك��د معايل امل��زروع��ي �أن م��ذك��رات التفاهم التي مت �إب��رام�ه��ا ت��أت��ي تلبية

لتطلعات واح�ت�ي��اج��ات امل��واط�ن�ين وت��وف�ير امل�سكن امل�لائ��م لهم مب��ا يحقق
اال�ستقرار الأ��س��ري والرفاهية لأبناء الإم��ارات وه��و م��ا يعد نهجا را�سخا
للقيادة الر�شيدة .
من جانبها قالت املهند�سة جميلة الفندي �إن املواطن حمور التنمية وركيزة
�أ�سا�سية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة التي تن�شدها حكومة الإم��ارات و�إن
الدولة �سباقة يف ط��رح ر�ؤى م�ستقبلية ملفهوم �إ�سكان ع�صري للمواطنني
ت�ستهدف توفري م�ساكن حديثة تلبي احتياجات جيل امل�ستقبل وحتقق
ال�سعادة وجودة احلياة ،الأمر الذي ي�ساهم يف عبور الدولة ب�سال�سة واقتدار
خلم�سني ع��ام��ا مقبلة حافلة ب��الإجن��ازات والتميز والـــريادة العـــاملية يف
خمــتلف م�ؤ�شــرات التنــاف�ســـية".
و�أ�شارت �إىل �أن توفري بنية حتتية متطورة و�إ�سكان حكومي م�ستدام يحقق
ال�سعادة للمواطنني وج��ودة حياتهم وي�شكل �أولوية يف جدول �أعمال وزارة
الطاقة والبنية التحتية حيث انعك�س ذل��ك من خ�لال م�شاريع ومبادرات
حت�سني املرافق العامة ،و�إن�شاء املجمعات ال�سكنية املتكاملة ذات اخلدمات
امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي ت�ل�ب��ي ال�ت�ط�ل�ع��ات واالح �ت �ي��اج��ات امل�ستقبلية لأب �ن��اء وبنات
الإمارات.

 47باملائة زيادة يف طلبات اعتماد املخططات و % 58يف طلبات التو�صيل الدائم بكهرباء ال�شارقة
•• ال�شارقة  -وام

ك�شفت �إدارة اخلدمات امل�شرتكة
ب �ه �ي �ئ��ة ك� �ه ��رب ��اء وم � �ي� ��اه وغ� ��از
ال�شارقة عن زي��ادة �أع��داد طلبات
اع� �ت� �م ��اد خم� �ط� �ط ��ات امل�شاريع
خ�ل�ال الن�صف الأول م��ن العام
احل��ايل  2021بن�سبة جتاوزت
 47باملائة عن نف�س الفرتة من
العام املا�ضي حيث تلقت الإدارة
 6964طلباً العتماد خمططات
امل�شاريع للكهرباء وامل�ي��اه والغاز
الطبيعي خ�ل�ال الن�صف الأول
من العام احلايل مقابل 4734
طلباً خالل نف�س الفرتة من العام
املا�ضي كما تلقت  3750طلباً
للتو�صيل ال��دائ��م للم�شروعات
بن�سبة زيادة جتاوزت  58باملائة.
وب � �ل� ��غ �إج � � �م� � ��ايل ع � � ��دد طلبات
التو�صيل امل�ؤقت للم�شروعات التي
مت ا�ستالمها  201طلب وتلقت
�إدارة اخلدمات امل�شرتكة بالهيئة
 6791ا�ستف�ساراً من املتعاملني
ع� �ب ��ر ال� �ب ��ري � � ��د الإل � � � �ك � �ت ��روين
msd@sewa.gov.ae
وتطبيق الوات�س �آب على الرقم
 97165026500+مت الرد
ع�ل�ي�ه��ا وب �ل��غ ع ��دد اال�ست�شارات
ال �ف �ن �ي��ة والإداري � � � � ��ة م ��ن خالل

بدوره ذكر �أحمد حممد النقبي �أن م�صرف الإمارات للتنمية ملتزم بتحقيق
�أه��داف��ه ال�ساعية اىل ت��وف�ير �سكن م�لائ��م للمواطنني وم�ساعدتهم على
امتالك م�سكنهم من خ�لال توفري برامج متويلية لتمكينهم من �شراء
منزل �أو بناء امل�سكن اخلا�ص بهم.
و نوه �صالح �أم�ين �إىل حر�ص " الإم��ارات الإ�سالمي" على توجيه جهوده
نحو الإرتقاء بجودة حياة مواطني الإم��ارات معربا عن �سعادته مبوا�صلة
ال�شراكة مع برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ووزارة الطاقة والبنية التحتية
ت�أكيدا على الإلتزام الرا�سخ بتوفري حلول مبتكرة لتمويل املنازل ملواطني
الدولة .
و لفت ف��ارون �سود �إىل التطلع لدعم امل�ستفيدين من برنامج ال�شيخ زايد
للإ�سكان وتزويدهم بحلول التمويل ال�سكني املالئمة واملتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية واملخ�ص�صة لتنا�سب احتياجاتهم الفردية.
من ناحيته �أو�ضح حممد �أمريي �أن هذا االتفاق الإ�سرتاتيجي يهدف �إىل
ت�سهيل وت�سريع طرق تقدمي التمويل ال�سكني للمواطنني الإماراتيني مبا
يحقق �أهداف الدولة بت�أمني العي�ش الكرمي لهم ولعائالتهم و مبا ي�ضمن
لهم �أ�سلوب احلياة الأمثل .

�صندوق الوطن يطلق برنامج موهبتنا
للإعداد للدرا�سة يف اخلارج
•• �أبوظبي-وام

م �ب��ادرة ا�ست�شرين ق�ب��ل �أن تبد�أ
 3944ا�ست�شارة.
و�أو�ضحت مرمي عبيد بن ها�شم
مديرة �إدارة اخلدمات امل�شرتكة
�أن ال � ��زي � ��ادة يف �أع� � � ��داد طلبات
�إع �ت �م��اد امل�خ�ط�ط��ات والتو�صيل
الدائم للخدمات تعطي م�ؤ�شرات
ايجابية على التطور االقت�صادي
واالج�ت�م��اع��ي واحل �� �ض��اري الذي
ت�شهده �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة وجتاوز
االق �ت �� �ص��اد م��رح �ل��ة ال �ت �ع��ايف من
ازم��ة انت�شار ف�يرو���س "كورونا"
وع��ن ا��س�ت�م��رار الهيئة يف تنفيذ
امل �� �ش��روع��ات ال�ت�ط��وي��ري��ة لتلبية
االح� �ت� �ي ��اج ��ات وامل �ت �ط �ل �ب��ات من
خ��دم��ات الكهرباء وامل �ي��اه والغاز
الطبيعي.

و�أ�شارت �إىل �أن طلبات التو�صيل
الدائم خلدمات الكهرباء ارتفعت
خ�ل�ال الن�صف الأول م��ن العام
احل ��ايل بن�سبة  58ب��امل��ائ��ة عن
نف�س ال �ف�ترة م��ن ال �ع��ام املا�ضي
وط � �ل � �ب� ��ات ال� �ت ��و�� �ص� �ي ��ل ال� ��دائ� ��م
خل��دم��ات امل�ي��اه زادت بن�سبة 66
باملائة وطلبات التو�صيل الدائم
خل��دم��ات ال�غ��از زادت بن�سبة 47
باملائة.
و�أك� � � � ��دت �أن �إدارة اخل� ��دم� ��ات
امل �� �ش�ترك��ة م �� �س �ت �م��رة يف درا� �س��ة
وحت��دي��ث اال� �ش�ت�راط ��ات الفنية
وت �ي �� �س�ير االج � � � ��راءات اخلا�صة

بطلبات الكهرباء وامل�ي��اه والغاز
وي�ت��م ذل��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع ممثلي
امل�ك��ات��ب اال��س�ت���ش��اري��ة واملقاولني
وامل�ستثمرين ..م�شرية �إىل النتائج
االي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي حققتها جهود
الإدارة يف ال�ت�ح��ول االلكرتوين
لتقدمي خدماتها والتي�سري على
امل�ت�ع��ام�ل�ين م��ن خ�ل�ال ا�ستقبال
الطلبات عرب الربيد االلكرتوين
@ m s d .e l e c t r o n i c
 sewa.gov.aeت ��واف� �ق� �اً
م��ع ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي وتطبيقاً
ل�لاج��راءات االح�ترازي��ة وتي�سري
الإج ��راءات وامل�ستندات املطلوبة

ل�ل�ت�ق��دمي ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ات ك�م��ا مت
ت�خ���ص�ي����ص ال�ب�ري��د اليكرتوين
msd@sewa.gov.ae
ل �ل��رد ع�ل��ى �أي ��ة ا��س�ت�ف���س��ارات من
املتعاملني.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن �إدارة اخلدمات
امل���ش�ترك��ة تعمل ب��ا��س�ت�م��رار على
التوا�صل والتن�سيق مع �أكرث من
 250م��ن مكاتب اال�ست�شارات
ال�ه�ن��د��س�ي��ة وامل �ق��اول�ي�ن وتفعيل
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية لتطوير
االج� � � ��راءات و�إجن� � ��از املعامالت
ب��دق��ة وك� �ف ��اءة وت ��وف�ي�ر الوقت
واجلهد على املتعاملني.

�أط �ل��ق "�صندوق الوطن" امل� �ب ��ادرة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة التي
�أطلقها جمموعة من رجال الأعمال الإماراتيني لدعم
�صناعة م�ستقبل �أف�ضل ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة "برنامج
موهبتنا للإعداد للدرا�سة يف اخل��ارج " لتوجيه طلبة
امل��دار���س ال�ث��ان��وي��ة الإم��ارات �ي�ي�ن امل��وه��وب�ين املنت�سبني
مل�ب��ادرة موهبتنا م��ن ال�صفني العا�شر واحل ��ادي ع�شر
وم�ساعدتهم على اختيار تخ�ص�صاتهم اجلامعية مبا
يتوافق مع مهاراتهم وميولهم خالل عملية التقدمي
يف �أف�ضل اجلامعات على م�ستوى العامل.
وي�ق��ام ال�برن��ام��ج على م��دار � 3أ��س��اب�ي��ع مب�شاركة 45
ط��ال�ب��ا وط��ال�ب��ة م��وزع�ين ع�ل��ى  5جم�م��وع��ات رئي�سية
بالتعاون مع كرم�سون اديوكي�شن وي�شتمل على دورات
تدريبية مكثفة بالإ�ضافة �إىل عدد من ور�ش العمل التي
�سيتيح للم�شاركني فر�صة التعرف على املبادئ الأ�سا�سية
ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا امل���س��اه�م��ة يف حت���س�ين م���س�ت��واه��م يف
اختبارات القدرات الدرا�سية "ال�سات" و ا�سرتاتيجيات
حل الأ�سئلة كما �سيكون ب�إمكانهم �أي�ضاً اكت�ساب مهارات
الكتابة وال �ق��راءة النقدية و التحليلية والريا�ضيات
وم�ه��ارات لغوية �أخ��رى .وقالت هند طيب باقر مدير
عام �صندوق الوطن �إن الربنامج يعتمد نهج اال�ستثمار
يف �صقل امل�ه��ارات وب�ن��اء ق��درات املوهوبني متا�شياً مع
توجيهات قيادتنا الر�شيدة بت�أهيل جيل مت�سلح بالعلوم
واملعارف التي متكنه من امل�ضي مب�سرية تقدم وازدهار

دولتنا يف امل�ستقبل �إذ يقدم للمتفوقني فر�صة مثالية
لإثراء خرباتهم االكادميية عرب جمموعة متنوعة من
الدورات واملحا�ضرات واجلل�سات االر�شادية التي �صممت
لتنمية م�ه��ارات�ه��م ال�شخ�صية وت�ع��زي��ز ق��درت�ه��م على
بناء �سري ذاتية تعزز تناف�سيتهم عند تقدمهم بطلب
لاللتحاق يف �أرقى اجلامعات على م�ستوى العامل.
و�أ�ضافت :ي�شتمل الربنامج الذي ي�ستمر ملدة عام على
ال�ع��دي��د م��ن الأن���ش�ط��ة ال�ت��ي حت��اك��ي جت��ارب �أكادميية
رائ� ��دة ت���س�ه��م يف ت�ن�م�ي��ة امل� �ه ��ارات ال �ت��ي ت��دع��م عملية
تقدمهم لاللتحاق بعدد من اجلامعات كما يت�ضمن
عدد من اجلل�سات تهدف لتمكينهم من احل�صول على
اال�ست�شارات والتوجيهات التي ت�ساعدهم على اختيار
تخ�ص�صاتهم مبا يتنا�سب مع طموحاتهم".
ويتيح "برنامج موهبتنا للإعداد للدرا�سة يف اخلارج"
للم�شاركني فيه التفاعل والتوا�صل املبا�شر مع جمموعة
خريجني �إماراتيني من �أف�ضل اجلامعات حول العامل
ومتخ�ص�صني يف جمال االر�شاد االكادميي والدرا�سي
مبا فيها معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا وجامعة
ه��ارف��رد وج��ام�ع��ة ك��ام�بري��دج وغ�يره��ا م��ن امل�ؤ�س�سات
االكادميية املرموقة على م�ستوى العامل.
ويعد الربنامج جزءا" من مبادرة "موهبتنا" التي تعنى
باكت�شاف ال�شباب ذوي املوهبة الذهنية العالية يف دولة
الإمارات ورعاية مواهبهم من خالل جمموعة متنوعة
م��ن ال�ب�رام��ج املتخ�ص�صة ال �ت��ي متكنهم م��ن �إط�ل�اق
�إمكاناتهم وتطوير مهاراتهم.
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حتقيق �أمنية تطلق حملة �سفراء �أمنية لن�شر ر�سالتها الإن�سانية النبيلة
•• �أبوظبي-وام
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�أطلقت م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" حملة "�سفراء
�أمنية" على مواقع التوا�صل االجتماعي بهدف
ن�شر ر�سالتها الإن���س��ان�ي��ة النبيلة ورف��ع الوعي
بني كافة �أف��راد املجتمع ب�أهمية حتقيق �أمنيات
الأطفال الذين يُعانون من �أمرا�ض ُتهدّد حياتهم.
وقال هاين الزبيدي ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
"حتقيق �أمنية" :نفتخر ب�شراكتنا اال�سرتاتيجية
الناجحة مع �سفرائنا لل�سنة الثالثة على التوايل،
وال�ت��ي �ساهمت يف تعزيز مُ�شاركة جميع �أفراد
املجتمع يف فعل اخلري ،و�إدخال ال�سعادة والفرحة

على قلوب الأط�ف��ال املُ�صابني ب�أمرا�ض خطرية
عرب حتقيق �أمنياتهم مهما بلغت �صعوبتها.
و ُي���ش��ارك يف ه��ذه احلملة ن��دى الرئي�سي� ،سامل
احل �ق��ي ،ع�ل��ي خ�صيف وم�ي�ث��اء �إب��راه �ي��م� ،سعيد
امل�ع�م��ري ،ع �ب��داهلل ال���ش�ح��ي م��ن خ�ل�ال ت�صوير
مقاطع فيديو ون�شرها على �صفحات امل�ؤ�س�سة
و��ص�ف�ح��ات�ه��م اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ،ي �ق��وم��ون م��ن خ�لال�ه��ا بالتعريف
ب��ر��س��ال��ة م��ؤ��س���س��ة "حتقيق �أمنية" الإن�سانية
النبيلة ،ودوره ��ا ال�ه��ام يف �إدخ ��ال ال���س�ع��ادة على
قلوب �أطفال مت�ضي حياتهم ببطء و�سط معاناة
�آالم املر�ض وق�سوة رحلة العالج.

من قبل اللجنة امل�شرتكة الدولية لربنامج املتالزمة التاجية احلادة ()ACS

ميديكلينيك م�ست�شفى �شارع املطار� ..أول م�ست�شفى خا�ص يف �أبوظبي يح�صل على �شهادة برنامج الرعاية ال�سريرية املرموقة
•• �أبوظبي-الفجر:

م �ي��دي �ك �ل �ي �ن �ي��ك م���س�ت���ش�ف��ى �شارع
املطار هو �أول م�ست�شفى خا�ص يف
�أبوظبي يح�صل على �شهادة برنامج
ال��رع��اي��ة ال���س��ري��ري��ة امل��رم��وق��ة من
ق �ب��ل ال �ل �ج �ن��ة ال��دول �ي��ة امل�شرتكة
لربنامج املتالزمة التاجية احلادة
( .)ACSح � �ي� ��ث يتخ�ص�ص
ال�برن��ام��ج يف �إدارة امل��ر��ض��ى الذين
ي �ع��ان��ون م ��ن �أن � � ��واع خم�ت�ل�ف��ة من
النوبات القلبية و�أمرا�ض ال�شرايني
التاجية.
وب�ش�أن احل�صول على هذه ال�شهادة
ق��ال جو ه��ازل ،الرئي�س التنفيذي
ل �ل �ع �م �ل �ي��ات يف م �ي��دي �ك �ل �ي �ن �ي��ك يف
�أبوظبي" :هذا الإجن��از هو �شهادة

على التميز يف خدمة رعاية القلب
ل��دي�ن��ا ال �ت��ي ت�ت��م مم��ار��س�ت�ه��ا وف ًقا
لأع� �ل ��ى امل �ع��اي�ي�ر ال ��دول� �ي ��ة .نحن
ف �خ��ورون ب ��أن ن�ق��ول �إن برناجمنا
اخل � ��ا� � ��ص ب ��امل � �ت �ل�ازم ��ة التاجية

احل��ادة ( )ACSيف ميديكلينيك
م�ست�شفى � �ش��ارع امل �ط��ار ق��د خ�ضع
لعملية ت��دق�ي��ق � �ص��ارم��ة م��ن قبل
اللجنة الدولية امل�شرتكة ()JCI
وم �ق��ره��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وقد

جن��ح امل�ست�شفى يف ا�ستيفاء جميع
متطلبات احل�صول على ال�شهادة.
" و�أ� �ض��اف" :هذه ال���ش�ه��ادة متيز
م �ي��دي �ك �ل �ي �ن �ي��ك م���س�ت���ش�ف��ى �شارع
امل � �ط� ��ار ك �م �ق ��دم خل� ��دم� ��ات �إدارة
ال �ن��وب��ات ال�ق�ل�ب�ي��ة ب ��أع �ل��ى املعايري
وتعترب كت�أكيد على جودة الرعاية
التي تركز على املري�ض واملقدمة
ملر�ضانا".
ي��رك��ز ب��رن��ام��ج ال�ق�ل��ب ع�ل��ى تقليل
وق��ت ق�سطرة القلب ،مم��ا ي�ضمن
ت�ق��دمي جميع ال�ع�لاج��ات القائمة
على الأدلة يف الوقت املنا�سب �أثناء
تثقيف املر�ضى حول حالتهم طوال
فرتة �إقامتهم يف امل�ست�شفى ".
يتم �إدارة مركز املتالزمة التاجية
احل � � ��ادة م ��ن ق �ب��ل ف ��ري ��ق متعدد

ال�ت�خ���ص���ص��ات ي �ت �ك��ون م ��ن �أطباء
ال�ق�ل��ب ال�ت��دخ�ل��ي امل��درب�ين تدريباً
ع��ال �ي �اً وج ��راح ��ي ال �ق �ل��ب وفريق
مت��ري ����ض م�ت�خ���ص����ص للق�سطرة
وخ �ب��راء م ��ؤه �ل�ين ت ��أه �ي�ل ً�ا عالياً

مب �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت امل �� �ش��ارك��ة يف
توفري الرعاية الآمنة والأخالقية.
ق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د �أن� � � ��درون،
ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب التداخلية،
رئ �ي �� ��س وح � � ��دة �أم � ��را� � ��ض القلب

والق�سطرة القلبية يف ميديكلينيك
م���س�ت���ش�ف��ى � �ش ��ارع امل� �ط ��ار“ :يتبع
الربنامج �أح��دث املعايري الدولية
ل�ل�ت��أك��د م��ن �أن م��ر��ض��ان��ا يتلقون
عالجات ذات ج��ودة منا�سبة� ،سواء

العالح اجلراحي �أو غري اجلراحي
" .و�أ�ضاف" :مركزنا جمهز ب�أجهزة
م �ت �ط��ورة واب �ت �ك ��ارات تكنولوجية
متكننا من �إجراء �أنواع خمتلفة من
�إجراءات القلب بنتائج ممتازة".

اخلارجية و�أكادميية �أنور قرقا�ش تطلقان برناجم ًا للماج�ستري
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل و�أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية
�أم�س عن �إطالق �أحدث الربامج الدرا�سية يف الأكادميية والأول من نوعه
على م�ستوى ال��دول��ة وال ��ذي يحمل ا��س��م "ماج�ستري الآداب يف الأعمال
الإن�سانية والتنموية".
وي�ستهدف الربنامج ال��ذي ميكن ا�ستكمال متطلباته الدرا�سية يف ت�سعة
�أ�شهر العاملني واملهتمني يف جم��االت العمل الإن�ساين والتنموي الدويل
�أو الطاحمني للعمل فيه وم��ن خمتلف اجلن�سيات .ويعد �إط�لاق برنامج
املاج�ستري اجلديد �إجنازاً هاماً ي�ضاف �إىل �سجل جناحات الأكادميية التي
ت�أ�س�ست يف العام  2014وذل��ك �ضمن �سعيها امل�ستمر �إىل توفري الربامج
التدريبية والتعليمية امل ��ؤث��رة لتمكني ال�شباب م��ن االرت �ق��اء يف املنا�صب
القيادية يف امل�ج��ال الدبلوما�سي واحلكومي حيث يوفر لطلبته املهارات
النظرية والعملية ال�ضرورية لتنمية مهاراتهم وت�أهيلهم للعمل يف جمال
امل�ساعدات الإن�سانية والتنموية اخلارجية .ويعد �إطالق هذا الربنامج ثمرة
جن��اح مل�ب��ادرة م�شرتكة جمعت كل من وزارة اخلارجية والتعاون الدولية

و�أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية منذ العام  .2018ويت�ألف الربنامج
م��ن �أرب �ع��ة جم ��االت رئي�سية ه��ي الأع �م��ال الإن���س��ان�ي��ة ،وال�ف�ق��ر والتنمية
امل���س�ت��دام��ة ،وال�ق��ان��ون ال ��دويل الإن �� �س��اين ،والأع �م��ال الإن���س��ان�ي��ة والتنمية
وال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة .وثمن �سعادة �سلطان
حممد ال�شام�سي م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�ش�ؤون التنمية
الدولية التعاون البناء وال�شراكة مع �أكادميية �أن��ور قرقا�ش الدبلوما�سية
وال��دور املتنامي وامل�ح��وري ال��ذي تلعبه الأكادميية يف امل�ساهمة يف حتقيق
�أهداف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية من خالل توفري جمموعة
متميزة م��ن ال�برام��ج التدريبية لإع ��داد جيل م��ن املتخ�ص�صني يف جمال
العمل االن�ساين والتنموي الدويل الذي تزداد حتدياته وتعقيداته يوماً بعد
يوم.
و�أ��ش��ار �سعادته �إىل �أن الربنامج ميتاز بانه ميتد لكل دول ال�ع��امل ولي�س
مقت�صراً على دول��ة الإم ��ارات م��ا �سيكون ل��ه الأث��ر يف االرت�ق��اء ب�إ�سهامات
ال��دول��ة على �صعيد العمل التنموي والإن���س��اين ال��دويل خا�صة و�أن دولة
الإم��ارات حافظت على مدار ال�سنوات الثماين املا�ضية على مكانتها �ضمن
�أك�بر املانحني للم�ساعدات الإمن��ائ�ي��ة الر�سمية يف ال�ع��امل قيا�ساً لدخلها

القومي الإجمايل .من جانبه قال �سعادة برناردينو ليون مدير عام �أكادميية
�أن��ور قرقا�ش الدبلوما�سية �إن الأكادميية تتطلع من خ�لال ط��رح برنامج
املاج�ستري النظري والعملي �إىل موا�صلة �إعداد اجليل القادم من القادة يف
جمال الأعمال الإن�سانية.
و�أو�ضح �أن هذا الربنامج يتوافق ب�شكل مميز مع التطلعات اال�سرتاتيجية
ل��وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل و�سيعزز توجهات دول��ة الإم��ارات جتاه
امل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة العاملية من خالل ال�سالم والأمن
واالزده��ار .و�أ�ضاف �سعادته :يعزز الربنامج ق��درات دبلوما�سيي امل�ستقبل
وخ�براء الأعمال الإن�سانية حيث �سيكون ه��ؤالء املتخ�ص�صون يف ال�سيا�سة
اخل��ارج�ي��ة ق��ادري��ن على العمل ب�شكل �أك�ثر فعالية بالتعاون م��ع بع�ضهم
البع�ض ،لتحقيق تطلعات دول��ة الإم ��ارات نحو ع��امل �أف�ضل للمجتمعات
كافة .من جهته قال الربوف�سيور �إيرك �آلرت عميد �أكادميية �أنور قرقا�ش
الدبلوما�سية :هناك طلب متنام يف دول��ة الإم ��ارات على املهنيني الذين
ميكنهم ت��ويل منا�صب قيادية يف جم��ال الأع�م��ال الإن�سانية وامل�ساهمة يف
حتقيق �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية للدولة يف هذا امل�ضمار .و�أ�ضاف انه عرب
ه��ذا الربنامج تنتقل �أكادميية �أن��ور قرقا�ش الدبلوما�سية لت�صبح من�صة

جديدة ترفد قطاعات العالقات الدولية والعمل الإن�ساين بكفاءات متتاز
باملعرفة النظرية والعملية الالزمة للحفاظ على املكانة الريادية للدولة
عاملياً .ومت ت�صميم برنامج املاج�ستري اجل��دي��د بهدف متكني طلبته من
التعامل مع التحديات املرتبطة مبجال الأعمال الإن�سانية وفق �أ�س�س توفر
املهارات واملعرفة الالزمة .وبعد ا�ستكمال الربنامج �سيح�صل اخلريجون
على فهم مع ّمق لأطر الأعمال الإن�سانية العاملية املختلفة �إ�ضافة �إىل فهم
الدرا�سات التنموية والأعمال الإن�سانية يف �سياق العالقات الدولية والقانون
الدويل والدبلوما�سية و�أجندات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
كما �سيح�صل اخلريجون على املهارات املعرفية الالزمة لي�صبحوا قادة يف
مكان العمل وليتمكنوا من التوا�صل بفعالية داخلياً وخارجياً وخا�صة عرب
و�سائل الإعالم .ومت اختيار م�ساقات الربنامج الأكادميي اجلديد ب�صورة
من �ش�أنها �أن ت�سهم يف حت�ضري اخلريجني لإدارة برامج الأعمال الإن�سانية
ومتكينهم من التميز يف �أداء مهامهم ويعد برنامج ماج�ستري الآداب يف
الأعمال الإن�سانية والتنموية ثالث برنامج �أكادميي تقدمه الأكادميية بعد
"ماج�ستري ال�ش�ؤون العاملية والقيادة الدبلوما�سية" و"دبلوم الدرا�سات العليا
يف الدبلوما�سية الإماراتية والعالقات الدولية".

بالتعاون مع االحتاد الن�سائي العام والغدير للحرف الإماراتية

مهرجان ليوا للرطب يعتمد خمرافة الظفرة مل�سابقات الرطب والفواكه
• عبيد املزروعي :املهرجان ي�سعى �إىل تطوير معايري التحكيم مبا يحقق املناف�سة العادلة بني امل�شاركني
• لولوة احلميدي :املبادرة تدعم الأ�سر املنتجة واملتعففة وحتافظ على احلرف التقليدية والرتاثية
• ريف اخلاجة :املهرجان ي�سلط ال�ضوء على املنتجات الإماراتية التقليدية والرتاثية وال�صناعات املحلية
•• ليوا – الفجر:

اع�ت�م��دت جل�ن��ة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام ��ج ال�ث�ق��اف�ي��ة والرتاثية
ب ��أب��وظ �ب��ي ب��ال �ت �ع��اون م��ع االحت ��اد
الن�سائي ال�ع��ام وم�ؤ�س�سة الغدير
ل �ل �ح��رف الإم ��ارات� �ي ��ة" ،خمرافة
الظفرة"لتكون املخرافة املخ�ص�صة
ل �ك��اف��ة امل �� �ش��ارك�ي�ن يف م�سابقات
ال��رط��ب وال�ف��واك��ه مبهرجان ليوا
للرطب ب��دورت��ه ال�سابعة ع�شرة،
بقيمة رمزية يذهب ريعها ل�صالح
الأ� �س��ر امل�ن�ت�ج��ة ،وي �ق��ام املهرجان
يف م��دي�ن��ة ل�ي��وا مبنطقة الظفرة
ب�إمارة �أبوظبي ،خالل الفرتة من
 15ولغاية  25يونيو اجلاري،
حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ من�صور

ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
وقال عبيد خلفان املزروعي ،مدير
امل�ه��رج��ان م��دي��ر �إدارة التخطيط
وامل�شاريع باللجنة� ،أن "خمرافة
الظفرة" تعترب الأوىل من نوعها
يف م��زاي �ن��ات ال��رط��ب والفواكه،
و�ستكون وف��ق معايري ومقايي�س
حم � ��ددة مت اع �ت �م��اده��ا م ��ن قبل
اللجنة املنظمة وجلان التحكيم يف
مهرجان ليوا للرطب.
و�أو�� � �ض � ��ح امل � ��زروع � ��ي �أن اعتماد
"خمرافة الظفرة" ي��أت��ي كجزء
من ر�سالة املهرجان الرامية �إىل
�صون الرتاث واملحافظة عليه� ،إىل
ج��ان��ب ت�ط��وي��ر م�ع��اي�ير التحكيم
مب��ا يحقق املناف�سة ال�ع��ادل��ة بني

امل���ش��ارك�ين ،ح�ي��ث مت االت �ف��اق مع
االحت��اد الن�سائي ال�ع��ام وم�ؤ�س�سة
الغدير للحرف الإماراتية لتلبية
احتياجات املهرجان من خماريف.
و�أ� � � �ش� � ��ار م� ��دي� ��ر امل � �ه� ��رج� ��ان �إىل
�أن"خمرافة الظفرة" ت�ت��وف��ر يف
م��وق��ع امل �ه ��رج ��ان مب��دي �ن��ة ليوا،
وك ��ذل ��ك يف م �ك �ت��ب جل �ن��ة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
والرتاثية يف مدينة زايد مبنطقة
الظفرة ،م�ضيفاً �أن قيمة املخرافة
ال �ف��ارغ��ة ي��ذه��ب ري �ع �ه��ا ل�صالح
الأ�سر املنتجة.
ويف ه� ��ذا الإط� � � ��ار ،ق ��ال ��ت لولوة
ع�ي���س��ى احل �م �ي��دي ،م��دي��رة �إدارة
ال���ص�ن��اع��ات ال�تراث �ي��ة واحلِ رفية
باالحتاد الن�سائي العام� ،إن �شراكة

االحتاد مع جلنة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام ��ج ال�ث�ق��اف�ي��ة والرتاثية
ب��أب��وظ�ب��ي ،ت��أت��ي �ضمن توجيهات
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئ�ي���س��ة االحت � ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام
رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ��س��ري��ة (�أم الإم ��ارات)،
ال��رام �ي��ة �إىل ت��وط �ي��د العالقات
وب � �ن ��اء ال� ��� �ش ��راك ��ات م ��ع خمتلف
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��وط �ن �ي��ة يف الدولة
م��ن �أج��ل متكني امل��ر�أة الإماراتية
يف �شتى امل �ج��االت ودع ��م املكا�سب
والإجن��ازات التي حققتها و�ضمان
ا�ستمراريتها.
و�أ� �ش��ارت �إن ال���ش��راك��ة م��ع اللجنة
ق��ائ �م��ة م �ن��ذ � �س �ن��وات م ��ن خالل

امل�شاركة الفاعلة حلاميات الرتاث
يف العديد من املهرجانات الرتاثية
والثقافية التي تنظمها اللجنة يف
�إمارة �أبوظبي منها (مهرجان ليوا
للرطب ،مهرجان الظفرة الرتاثي،
مهرجان دمل��ا التاريخي ،مهرجان
الظفرة ال�ب�ح��ري ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
مرافقة اللجنة خالل م�شاركتها يف
املهرجانات التي تقام خارج الدولة
م�ث��ل (م��و� �س��م ط��ان �ط��ان باملغرب،
وم �ه��رج��ان الأل� �ع ��اب ال �ب��دوي��ة يف
قريغيز�ستان).
و�أ� �ض��اف��ت �أن االحت� ��اد ي�سعى من
خالل جتديد ال�شراكة مع اللجنة
�إىل تنفيذ جمموعة من الأن�شطة
��ض�م��ن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
ل�ت�ق��دم امل � ��ر�أة ،وق��د ب ��د�أت باكورة

هذه الأعمال من خالل "خمرافة
الظفرة" التي مت اعتمادها خالل
ال� � ��دورة  17م��ن م �ه��رج��ان ليوا
للرطب لتكون املخرافة التي يتم
و�ضع امل�شاركات فيها ،حيث تهدف
هذه املبادرة �إىل دعم الأ�سر املنتجة
واملتعففة �إىل جانب املحافظة على
احلرف التقليدية والرتاثية.
بدورها� ،أكدت ريف اخلاجة مدير
م�شروع الغدير للحرف الإماراتية
(�أح � � ��د م �� �ش��اري��ع ه �ي �ئ��ة الهالل
الأح �م��ر الإم ��ارات ��ي)� ،أن م�شاركة
"الغدير" يف مهرجان ليوا للرطب
�ضمن مبادرة "خمرافة الظفرة"
يعترب من واحد من �أوجه التعاون
امل���ش�ترك جلنة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام ��ج ال�ث�ق��اف�ي��ة والرتاثية

ب�أبوظبي (املنظمة للمهرجان)،
والذي ي�سلط ال�ضوء على املنتجات
الإم��ارات �ي��ة التقليدية والرتاثية
وي� ��روج ل�ل���ص�ن��اع��ات امل�ح�ل�ي��ة� ،إىل
جانب دعم الأ�سر املنتجة وم�شاريع
�صون الرتاث.
و�أ� �ش��ارت اخل��اج��ة �إىل �أن م�شروع
ال �غ��دي��ر ل �ل��حِ ��رف الإم ��ارات �ي ��ة هو
م �� �ش��روع وط �ن��ي ي�ح�ظ��ى برعاية
وم�ت��اب�ع��ة ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة �شم�سة
ب�ن��ت ح �م��دان �آل ن�ه�ي��ان ،م�ساعد
�سمو رئي�س هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي لل�ش�ؤون الن�سائية ،وقد
�أ��ص�ب��ح ال�ي��وم م��ن �أب ��رز امل�ؤ�س�سات
امل� �ح� �ل� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��دم خ ��دم ��ات
ومنتجات خمتلفة لتمكني املر�أة
م� ��ن خ� �ل��ال احل � � ��رف ال� �ي ��دوي ��ة،

م�ضيفة �أن "الغدير" تتوىل مهمة
ال�ت���س��وي��ق وال�ت�روي ��ج للمنتجات
امل�صنوعة يدوياً يف الإمارات بطابع
حم �ل��ي ي� �خ ��دم � �س �ك��ان الإم� � � ��ارات
و�ضيوفها.
وت �ق��دم��ت ري ��ف اخل��اج��ة بال�شكر
�إىل امل �ن �ظ �م�ي�ن مل� �ه ��رج ��ان ليوا
ل �ل��رط��ب ع �ل��ى �إط�ل�اق �ه��م مبادرة
"خمرافة الظفرة" ،حيث يتمثل
دور "الغدير للحرف الإماراتية"
يف تلبية احتياجات املهرجان من
املخاريف (وهي "�سالل" من �سعف
النخيل يتم �إنتاجها من خالل ما
يعرف ب�صناعة اخلو�ص ،وهي من
احل ��رف ال �ي��دوي��ة ال�شعبية التي
متيزت بها الن�ساء قدمياً يف دولة
الإم��ارات وما زال��ت م�ستمرة حتى
يومنا هذا� ،إذا �سيتم ا�ستخدام هذه
امل �خ��اري��ف يف امل �ه��رج��ان م��ن قبل
امل�شاركني والذين �سيقدمون فيها
م�شاركاتهم من رطب وفاكهة.
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ارتفاع عدد الإ�صابات بكورونا يف �سيدين
•• �سيدين�-أ ف ب:

�أعلنت �أ�سرتاليا االثنني ت�سجيل ارتفاع جديد
يف عدد الإ�صابات بكورونا ،حيث ف�شل الإغالق
يف �سيدين� ،أكرب مدن البالد ،يف وقف تف�شي
الفريو�س.
و�أبلغت ال�سلطات ال�صحية عن وج��ود 112
�إ� �ص��اب��ة يف ��س�ي��دين خ�ل�ال ال �� �س��اع��ات الأرب ��ع
والع�شرين املا�ضية ،وه��و ع��دد قيا�سي ،رغم
�إغالق ت�شهده املدينة ودخل �أ�سبوعه الثالث.
وانت�شر الفريو�س حاليا يف الأحياء يف جميع

�أنحاء املدينة املرتامية الأطراف والبالغ عدد
�سكانها خم�سة ماليني ن�سمة.
وق��ال��ت رئي�سة وزراء والي��ة نيو ��س��اوث ويلز
غالدي�س بريجيكليان �إن الكثري من الإ�صابات
الأخرية انتقلت بني �أفراد الأ�سر والأ�صدقاء
املقربني الذين التقوا رغم احلظر املفرو�ض
ع�ل��ى مقابلة �أي �شخ�ص م��ن خ ��ارج الأ�سرة
الواحدة.
وق ��د ُط �ل��ب م��ن � �س �ك��ان � �س �ي��دين ح��ال �ي��ا عدم
مغادرة املنزل �إال البتياع الطعام �أو تلقي عالج
طبي �أو ممار�سة الريا�ضة اليومية.

وح� ��ذرت ب�يرج�ي�ك�ل�ي��ان ق��ائ�ل��ة “�إذا عر�ضتم
�أنف�سكم للخطر ،ف�إنكم تعر�ضون عائالتكم
بكاملها -
وه��ذا يعني العائلة املو�سعة ،وك��ذل��ك �أقرب
�أ�صدقائكم و�شركائكم  -للخطر».
وت��وف �ي��ت ام � ��ر�أة يف ال�ت���س�ع�ي�ن��ات م��ن عمرها
ال���س�ب��ت ب�ع��د � �س��اع��ات ق�ل�ي�ل��ة ع�ل��ى ت�شخي�ص
�إ�صابتها بفريو�س كورونا وهي �أول حالة وفاة
من ع��دوى ملتقطة حمل ًيا يف �أ�سرتاليا هذا
العام.
وم��ن امل �ق��رر �أن ينتهي الإغ�ل��اق يف �سيدين

يوم اجلمعة لكن ال�سلطات تقول �إن الهدف
املرجو منه “ال يبدو” انه �سيتحقق .واملدينة
م�ع��زول��ة ب��ال�ك��ام��ل ت�ق��ري� ًب��ا ع��ن بقية البالد
مبوجب حظر التنقل املحلي املفرو�ض.
و�سجلت نيو �ساوث ويلز � 678إ�صابة جديدة
منذ التف�شي االخ�ير للفريو�س يف منت�صف
حزيران/يونيو.
ورغم �أن هذا العدد يعترب منخف�ضا مقارنة
باعداد اال�صابات يف معظم املدن العاملية� ،إال
�أنه ُيعترب حتديا بالن�سبة �إىل �أ�سرتاليا التي
تهدف اىل بلوغ هدف �صفر ا�صابات.
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�أحكام ق�ضاء م�صر �ضد الإخوان ..ماذا تقول عن م�ستقبل التنظيم؟

اجلنايات ،وق��دم حم�ضر حتريات يف  9يناير ،2011
ب��ه معلومات ع��ن عقد ق�ي��ادات �إخ��وان�ي��ة ل�ق��اءات لبحث
ا�ستغالل التنظيم لدعوات التظاهر يف  25يناير ،حتى
ينفذ التنظيم الدويل خطته لإ�شاعة الفو�ضى يف م�صر
متهيدا لإقامة “دولة �إ�سالمية».

•• القاهرة-وكاالت:

اع�ت�بر ب��اح�ث��ون �سيا�سيون وخ�ب�راء �أم ��ن ��س��اب�ق��ون� ،أن
احلكم ال��ذي �أ��ص��درت��ه حمكمة النق�ض يف م�صر بحق
توجه �ضربة
قيادات الإخوان �إ�ضافة �إىل �أحكام �سابقةّ ،
قوية للتنظيم وت�ؤثر على هيكلية بع�ض �أجنحته.
والأح��د ق�ضت حمكمة النق�ض بت�أييد �أح�ك��ام حمكمة
اجلنايات ال�صادرة يف  ،2019بال�سجن امل��ؤب��د ملر�شد
الإخ��وان حممد بديع و� 9آخرين من قيادات التنظيم
الإرهابي ،يف ق�ضية اقتحام احلدود ال�شرقية مل�صر �أثناء
ثورة  25يناير عام .2011
ويف املقابل� ،ألغت املحكمة �أحكاما بال�سجن ملدة � 15سنة
على  8من قيادات اجلماعة ،وقررت تربئتهم.
وتعود وقائع الق�ضية �إىل �أح��داث  25يناير ،2011
وما تبعها من اقتحام للحدود ال�شرقية وال�سجون التي
كانت ت�ضم قيادات �إخوانية ،من بينها الرئي�س الأ�سبق
حممد مر�سي وتهريبها ،واالعتداء على من�ش�آت �أمنية
يف عدة مناطق.
حكم نهائي
وح�ك��م النق�ض بت�أييد �أح �ك��ام اجل�ن��اي��ات نهائي وبات،
باعتبار �أن حمكمة النق�ض متثل �أعلى مراحل التقا�ضي
يف م�صر ،وال يجوز الطعن على �أحكامها.
و�أ�سندت النيابة للمتهمني يف الق�ضية تهم االتفاق مع
حركة حما�س وقيادات التنظيم الدويل للإخوان وحزب
اهلل اللبناين ،على �إح ��داث الفو�ضى لإ��س�ق��اط الدولة
وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا ،وت��دري��ب عنا�صر م��ن احل��ر���س الثوري
الإي � ��راين الرت �ك��اب �أع �م��ال ع��دائ �ي��ة ،و� �ض��رب واقتحام
احلدود وال�سجون امل�صرية.
ال م�ستقبل للإخوان
وق��ال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة طارق
فهمي� ،إن ت�أييد حكم ال�سجن امل�ؤبد بحق  10قيادات
�إخ��وان �ي��ة “ي�ؤكد �أن ح�ج��م ال �ت��ورط يف ال�ت�خ��اب��ر �ضد
البالد و�صل لأعلى م�ستوى ،بداية من مر�شد التنظيم
وقياداته العليا ،وكلما كانت هذه الأحكام رادع��ة ف�إنها
ت��دف��ع ك��ل يفكر �أو يخطط يف ع�م��ل ��ض��د ال��وط��ن �إىل

مراجعة نف�سه».
وع��ن ت��أث�ير الأح �ك��ام الأخ�ي�رة على م�ستقبل اجلماعة
بالداخل واخل��ارج ،ق��ال فهمي يف حديث ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”�“ :سيكون لها ت�أثري على بع�ض �أجنحة
القيادة ولي�س جميعها ،لأن التيار القطبي (ن�سبة �إىل
مفكر اجلماعة �سيد قطب) ال ي��زال ل��ه ح�ضور داخل
ال���س�ج��ون ،وي��رف����ض �أي م��راج �ع��ات ف�ك��ري��ة ع�ل��ى غرار
مراجعات �سلفية متت يف وقت �سابق».
وت��اب��ع �أ� �س �ت��اذ ال �ع �ل��وم ال���س�ي��ا��س�ي��ة“ :تنظيم الإخ� ��وان
الإرهابي حاليا لي�س لديه مفكرين �أو فقهاء يوجهون
دفته .العامل �أم��ام جماعة مت�شرذمة حم��دودة الأفق،
واخ�ت��ار اجل�ن��اح الع�سكري فيها موا�صلة امل��واج�ه��ة مع
م�صر حتى �آخر حلظة».
�أما عن ت�أثري الأحكام على �أع�ضاء اجلماعة وم�ؤيديها،
ف �ق��ال فهمي �إن ��ه “من امل�ف�تر���ض �أن ت�ق��وده��م لإع ��ادة
�صياغة مواقف جديدة من الدولة واالع�تراف ب�إجرام
جماعتهم يف حقها ،والتخلي ع��ن اخل�ط��اب الإعالمي
امل�ع��ادي واملظلومية ،خ�صو�صا يف اخل ��ارج .على كوادر

البريو متدد حال الطوارئ مبواجهة كورونا

•• ليما�-أ ف ب:

م��ددت حكومة البريو ملدة �شهر حال الطوارئ ال�سارية منذ � 16شهرا يف �إط��ار مكافحة
جائحة كوفيد -19وهو ما ُيتيح لل�سلطات تقييد ح ّرية املواطنني.
ومبوجب قرار �أ�صدره الرئي�س امل�ؤقت فران�سي�سكو �ساغا�ستي وحكومته ،ف�إنّ حال الطوارئ
التي كان مق ّر ًرا انتها�ؤها يف  31متوز يوليو� ،ستبقى �سارية حتّى نهاية �آب �أغ�سط�س.
ومنذ �آذار مار�س ُ ،2021فر�ض حظر جت ّول ليلي يف البريو يف حماولة الحتواء الإ�صابات
بفريو�س كورونا.
ويف هذا البلد البالغ عدد �س ّكانه  33مليون ن�سمة ،واملت�ض ّرر ب�شدّة من اجلائحة ،تلقّى 3,5
ماليني �شخ�ص التطعيم بالكامل ،على ما �أعلنت ال�سلطات.
و�سجلت البريو  2,07مليون �إ�صابة و�أكرث من � 194ألف وفاة بكوفيد ،19-وفقا لأحدث
ّ
الأرقام ال�صادرة ال�سبت.
و�ساغا�ستي هو الرئي�س امل��ؤق��ت بانتظار نتائج االنتخابات الرئا�سية التي �أج��ري��ت يف 6
حزيران يونيو .ومن املقرر �أن يتوىل رئي�س جديد مهمات من�صبه يف  28متوز يوليو.

التنظيم �أن ي��درك��وا �أال �أم��ل يف ال�ق�ي��ادات احلالية وال
م�ستقبل لها يف م�صر».
ول�ف��ت الأك��ادمي��ي �إىل �أن “و�صول هيئة املحكمة �إىل
قناعة تامة تدفعها للحكم بال�سجن امل�شدد  25عاما
�ضد املتهمني ،يعود الف�ضل يف ج��زء كبري منه �إىل ما
�أثبتته حتريات ال�ضابط حممد مربوك و�شهادته �أمام
املحكمة  -قبل ا�ست�شهاده  -ع��ن دور وخ�ط��ط قيادات
الإخوان يف �إ�شاعة الفو�ضى مب�صر وم�ساعيهم لتحوليها
�إىل �إمارة».
دور حممد مربوك
وارت �ب �ط��ت ق���ض�ي��ة اق �ت �ح��ام احل� ��دود وال �� �س �ج��ون با�سم
مربوك ،م�س�ؤول ملف االخوان يف جهاز الأمن الوطني،
الذي جرى اغتياله يف نوفمرب  2013على يد عنا�صر
من جماعة �إرهابية تطلق على نف�سها ا�سم “�أن�صار بيت
املقد�س».
وق�ب��ل اغتياله� ،أدىل �ضابط الأم��ن الوطني ب�شهادته
يف  4ج�ل���س��ات بق�ضية اق�ت�ح��ام احل ��دود �أم ��ام حمكمة

تورط على �أعلى م�ستوى
ويف ال�سياق ذات��ه ،ق��ال م�ساعد وزي��ر الداخلية الأ�سبق
الأ�ستاذ بكلية ال�شرطة يف م�صر اللواء حم�سن الفحام،
�إن تنظيم الإخوان مير ب�أ�ضعف مراحل وجوده� ،سواء يف
م�صر �أو يف ال��دول التي كانت م�لاذا �آمنا له مثل قطر
وتركيا ،بف�ضل جن��اح �أجهزة الأم��ن يف �إ�ضعاف ت�أثريه
حم�ل�ي��ا ،ب��دل�ي��ل ت��راج��ع م �ع��دالت ال�ع�م�ل�ي��ات الإرهابية
لدرجة تكاد تكون معدومة قيا�سا بالفرتة ال�سابقة.
و�أ�ضاف الفحام يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�أن “املحاكم امل�صرية نظرت عدة ق�ضايا تتعلق بتورط
قيادات �إخوانية يف عمليات �إرهابية وتخابر واغتياالت،
وبعد �أن ثبت لها ب��الأدل��ة حقيقة ه��ذه اجل��رائ��م جاءت
�أحكامها املتتابعة بالإعدام وال�سجن امل�شدد».
و�أ��ش��ار الأ�ستاذ بكلية ال�شرطة �إىل �أن “ت�أييد النق�ض
لأحكام اجلنايات ي�ؤكد �صحة الأدلة التي مت بناء احلكم
عليها ،والوقائع الثابتة التي تت�ضمن يف جانب منها
اعرتافات للمتهمني باجلرائم املرتكبة».
وت��اب��ع امل�سئول الأم�ن��ي ال�سابق“ :الأحكام الق�ضائية
الرادعة �ضد الإخوان ت�شيع حالة ارتياح بني امل�صريني،
وت�ؤكد �أن يد الدولة لي�ست مغلولة ،و�أن ب�إمكانها وفق
الد�ستور وال�ق��ان��ون �أن ت�ط��ال ك��ل م��ن ي�ت��ورط يف عمل
�إرهابي �أو �إ�شاعة الفو�ضى».
ولفت الفحام �إىل �أن “املحكوم عليهم قيادات تاريخية
لهم دور كبري يف جتنيد ال�شباب منذ  ،2011وبعد
�صدور الأحكام الأخرية �سيفقد ه�ؤالء ال�شباب الثقة يف
كيان اجلماعة ككل».والأحكام الأخرية ،من وجهة نظر
امل�سئول الأمني ال�سابق� ،سيكون لها �أي�ضا ت�أثري معنوي
�إي�ج��اب��ي على رج��ال ال�شرطة يف م�صر ،خا�صة الذين
�سبق لهم التعامل مع ه��ذه القيادات ،حيث �سيدركون
�أن “دماء وت�ضحيات رجال الأمن يف مواجهة اجلماعات
الإرهابية لن ت�ضيع هباء».

بكني تبعد �سفينة �أمريكية يف بحر ال�صني
•• بكني-رويرتز:

قالت ال�ق��وات امل�سلحة ال�صينية �إن�ه��ا “�أبعدت” �سفينة حربية
�أمريكية دخلت ب�شكل غري قانوين املياه ال�صينية بالقرب من جزر
بارا�سيل اليوم االثنني ،وال��ذي يوافق الذكرى ال�سنوية ل�صدور
حكم م��ن حمكمة دول�ي��ة ق�ضى ب�ع��دم �أح�ق�ي��ة بكني يف مطالبها
بال�سيادة يف بحر ال�صني اجلنوبي.
وذك� ��رت ق �ي��ادة اجل �ن��اح اجل�ن��وب��ي بجي�ش ال�ت�ح��ري��ر ال�شعبي �أن
ال�سفينة بينفولد دخلت املياه ب��دون موافقة ال�صني يف انتهاك
خطري ل�سيادتها وعلى نحو يقو�ض اال�ستقرار يف املمر املائي.
و�أ�ضافت يف بيان “نحث الواليات املتحدة على الوقف الفوري ملثل
هذه الأعمال اال�ستفزازية».
وق�ضت املحكمة الدائمة للتحكيم يف اله��اي يف  12يوليو متوز
 2016ب�أن ال�صني لي�س لها �أحقية تاريخية بال�سيادة على بحر

ال�صني اجلنوبي ،وه��و حكم قالت بكني �إنها �ستتجاهله .وقالت
البحرية الأمريكية يف بيان االثنني �إن ال�سفينة بينفولد �أكدت
على احلريات واحلقوق املالحية بالقرب من جزر بارا�سيل مبا
يتفق مع القانون الدويل.
وت�ط��ال��ب ال�صني وت��اي��وان وفيتنام بال�سيادة على تلك اجلزر،
وتطلب ال��دول الثالث �إم��ا احل�صول على �إذن �أو تقدمي �إخطار
م�سبق قبل عبور �سفينة حربية.
وق��ال��ت ال�ب�ح��ري��ة الأم��ري �ك �ي��ة “مبوجب ال �ق��ان��ون ال� ��دويل على
النحو املبني يف اتفاقية قانون البحار ،تتمتع �سفن جميع الدول،
مبا يف ذل��ك �سفنها احلربية ،باحلق يف امل��رور ال�بريء يف البحر
الإقليمي».
وتابعت “عرب القيام بعبور بريء دون �إخطار م�سبق �أو طلب �إذن
من �أي من الدول املطالبة بال�سيادة ،حتدت الواليات املتحدة هذه
القيود غري القانونية املفرو�ضة من ال�صني وتايوان وفيتنام».

ت�سارع بنقل املرتزقة من �سوريا لليبيا ..ما خطة تركيا والإخوان؟
•• عوا�صم-وكاالت:

ليبيا ك��ان��ت ال�ط��ائ��رة ت�ق��ل ح ��وايل 130
مرتزقا �سوريا �إال �أن الطائرة التي حطت
يف اليوم الثاين �آتية من �أنقرة كانت تقل
�أكرث من  250مرتزقا �سوريا.
و�أك��د امل�صدر جم��ددا �أن البيانات والأدلة
التي تقول �إن تركيا تقوم بالدفع بنف�س
الأع� ��داد امل �غ��ادرة �أم��ر ع��اري م��ن ال�صحة
و�أن��ه مل حتط طائرة يف املطار� ،إال وكانت
حتمل �أعداد �أكرب بكثري من التي غادرت،
وال�شهر املا�ضي ا�ستقبل املطار �أك�ثر من
 5رح�لات �آتية من تركيا حتمل مرتزقة
وعتاد.

ك�شفت م���ص��ادر لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية”
�أن تركيا تخدع املجتمع ال��دويل بعملية
“وهمية” ت ��زي ��د م ��ن خ�ل�ال �ه��ا �أع� � ��داد
امل��رت��زق��ة ال�سوريني يف ليبيا م��ع اقرتاب
موعد االنتخابات الرئا�سية والربملانية
الليبية دي�سمرب املقبل.
وك ��ان امل��ر��ص��د ال���س��وري حل�ق��وق الإن�سان
ن���ش��ر يف ب �ي��ان ل��ه اط �ل �ع��ت “�سكاي نيوز
عربية” على ن�سخة منه� ،أن تركيا جهزت
يف الوقت احلايل �أكرث من  150عن�صرا
م��ن م��رت��زق�ت�ه��ا امل��وال�ي�ن ل�ه��ا ل�ل��دف��ع بهم
داخل مع�سكرات يف غرب ليبيا.
دول ال�ساحل وامليلي�شيات
و�أ� �ض��اف امل��ر��ص��د �أن تركيا ت�ق��وم بعملية ويف ال��وق��ت ال� ��ذي مت ف �ي��ه ر� �ص��د ت�سارع
�إب��دال للمرتزقة بنف�س الأع ��داد تقريبا ،عمليات نقل املرتزقة �إىل ليبيا دعا ر�ؤ�ساء
الأم � ��ر ال� ��ذي ن �ف��اه م �� �ص��در داخ� ��ل مطار دول جمموعة ال�ساحل الإفريقي الغربي
م�ع�ت�ي�ق��ة لـ”�سكاي ن �ي��وز عربية” على اخل �م ����س (م� ��ايل وب��ورك �ي �ن��اف��ا� �س��و وت�شاد
�إطالع ب�سري حركة الطريان داخله.
وال�ن�ي�ج��ر وم��وري �ت��ان �ي��ا) يف ب �ي��ان �أطلعت
“�سكاي نيوز عربية” عليه �إىل التعجيل
عملية متويه
بطرد املرتزقة من الأرا�ضي الليبية.
وقال امل�صدر �إن ما تقوم به تركيا ما هو �إال و�أك� ��د ال�ب�ي��ان ال �� �ص��ادر ،ال���س�ب��ت ،يف ختام
عملية متويه تظهر بها للمجتمع الدويل اج �ت �م��اع امل �ج �م��وع��ة �أن ��س�ح��ب املرتزقة
�أنها تقوم ب�إبدال املرتزقة بنف�س العدد� ،إال املقدر عددهم بنحو � 30ألفا يعد �أولوية
�أن الطائرات التي حتط من �أنقرة ملطار مطلقة لأم ��ن املنطقة داع�ي�ن يف الوقت
معيتيقة حتمل دائ�م��ا �أع ��داد �أك�بر وعتاد ذاته لوقف نقل املرتزقة ل�ضمان التنفيذ
�أكرث يذهب مع�سكرات امليلي�شيات.
الكامل ل��وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار وح��ث جميع
غادرت
دفعة
و�ضرب امل�صدر مثال ب�أن �آخر
ال��دول الأع���ض��اء على اح�ت�رام ودع��م هذه

العملية والإ�شراف على طرد كافة القوات
الأجنبية من البالد.
وت�ضررت كثري من الدول الإفريقية على
مدار الع�شر �سنوات املا�ضية من الأو�ضاع
الأمنية ال�سيئة يف ليبيا حيث كانت مبثابة
نقطة ان �ط�لاق وم��رك��ز ل�ضرب ا�ستقرار
الدول الإفريقية.
«ف�شل دويل»
من جانبه ،ق��ال املحلل ال�سيا�سي الليبي
�إبراهيم الفيتوري �إنه ال ي�ستبعد بالفعل
ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ب� ��أن ت��رك�ي��ا ت��زي��د �أع ��داد
املرتزقة من خالل عملية تبديل وهمية.
و�أو�ضح الفيتوري لـ”�سكاي نيوز عربية”
�أن ��س�ير ال�ع�م�ل�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة والتخبط
ال��واق��ع يف ه��ذه الفرتة ي�ؤكد �أن الإخوان
وج �م��اع��ات الإ� �س�ل�ام ال�سيا�سي يف حاجة
لزيادة قوتهم الع�سكرية لفر�ض �أي �أمر
يخدم م�صاحلهم.
و�أ��ش��ار الفيتوري �إىل �أن املجتمع الدويل
ف�شل حتى الآن يف ملف القوات الأجنبية
واملرتزقة الليبيني ومل ي�ستطع ال�ضغط
ع�ل��ى ت��رك�ي��ا لإخ��راج �ه��م ووق ��ف عمليات
تزويد امليلي�شيات بال�سالح.
حتذير من �سيناريو 2014
وم ��ع اق�ت��راب م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات يحذر
املحلل الليبي من �أن وجود هذا الكم من

املرتزقة على الأرا� �ض��ي الليبية قد يزيد
الأم��ر �سوء و�أن �سيناريو عام  2014قد
تفر�ضه جماعة الإخ� ��وان م��رة �أخ ��رى يف
ليبيا �إذ مل ت�سري الأمور يف ن�صابها.
ويف � 2014شنت امليلي�شيات عملية م�سلحة
با�سم “ فجر ليبيا” دمرت خاللها مطار
طرابل�س ون�شرت الرعب و�أع�م��ال القتل،
ودخ� �ل ��ت م �ع��رك��ة � �ض��د اجل �ي ����ش الوطني
الليبي مب�ساعدة املرتزقة؛ احتجاجا على
خ�سارة التنظيمات التابعة للميلي�شيات
االنتخابات الت�شريعية.
اال�ستعداد �شعبي لطرد املرتزقة

ويف ال�سياق ذاته حذر املجل�س االجتماعي
لقبائل الورفلة الليبية ،من �أن ا�ستمرار
وج��ود املرتزقة يف ليبيا �سيزيد االنق�سام
و�أن ه ��ذه ال �ت��دخ�ل�ات اخل��ارج �ي��ة ت�ضر
مب�صالح ال�شعب الليبي.
وعلى ه��ذا �شدد املجل�س يف بيان ح�صلت
“�سكاي نيوز عربية” على ن�سخة منه على
�أهمية التم�سك ب��وح��دة ليبيا باعتبارها
خطاً �أحمر،
م�ط��ال�ب��ا ب �� �ض��رورة �إب � ��راز �أه �م �ي��ة مغادرة
امل��رت��زق��ة الأج ��ان ��ب واال� �س �ت �ع��داد ور� ��ص
ال�صفوف خلو�ض امل�ع��ارك لتحرير ليبيا
من املرتزقة الأجانب.

عوا�صم
بكني
�أدى انهيار فندق يف مدينة �سوجو ب�شرق ال�صني الإثنني �إىل مقتل
�شخ�ص على الأق��ل فيما اعترب ع�شرة �آخ��رون يف ع��داد املفقودين،
ح�سبما �أعلنت �شبكة �سي �سي تي يف الر�سمية.
ومتكنت فرق الإغاثة من انت�شال �سبعة ناجني من بني �أنقا�ض فندق
�سيجي كايوان يف املدينة ال�سياحية ،عقب انهياره بعد ظهر الإثنني،
وفق ال�شبكة.
وق��ال��ت ال�شبكة �إن عملية الإغ��اث��ة تتوا�صل م�ضيفة �أن ال�سلطات
با�شرت التحقيق يف �أ�سباب الكارثة.
وفتح الفندق �أبوابه يف  2018مع  54غرفة و�صالة حفالت وقاعات
م�ؤمترات ،بح�سب موقع �سي تريب املخت�ص بال�سفر.
و�أظهرت �صور بثتها ال�شبكة �أكرث من ع�شرة عمال �إنقاذ يعتمرون
خوذا يف موقع الكارثة ،فيما بدت كومة من الركام.
وت�ك�ثر ح ��وادث ان�ه�ي��ار م�ب��ان يف ال�صني وت�ع��ود يف غالبها لرتاخي
معايري البناء �أو الف�ساد.
مو�سكو

ح��ذرت رو�سيا الإثنني من �أي تدخل خارجي يف كوبا بعدما �شارك
�آالف الأ�شخا�ص يف تظاهرات قلما حتدث �ضد احلكومة ال�شيوعية.
وق��ال��ت املتحدثة با�سم وزارة اخل��ارج�ي��ة م��اري��ا زاخ��اروف��ا يف بيان
نعترب �أنه من غري املقبول �أن يكون هناك تدخل خارجي يف ال�ش�ؤون
الداخلية لدولة ذات �سيادة �أو �أي �أعمال خمربة من �ش�أنها ت�شجيع
زعزعة الو�ضع يف اجلزيرة.
ومل تدل بتفا�صيل حول اجلهة التي قد تكون ت�سعى للتدخل يف كوبا،
لكن التحذير موجه على ما يبدو �إىل الواليات املتحدة التي ح�ضت
كوبا على ع��دم ا�ستهداف املتظاهرين ،وحيث ن��زل االف الكوبيني
الأمريكيني �إىل ال�شارع ت�أييدا للتظاهرات.
وق��ال��ت زاخ��اروف��ا �إن �ن��ا ن��راق��ب ع��ن ك�ث��ب ت �ط��ورات ال��و��ض��ع يف كوبا
وحولها.
و�أ�ضافت نحن على قناعة ب�أن ال�سلطات الكوبية ب�صدد اتخاذ جميع
التدابري ال�ضرورية ال�ستعادة النظام العام مبا ين�صب يف م�صلحة
جميع مواطني البلد ويف �إطار الد�ستور.
كانت كوبا حليفا رئي�سيا لالحتاد ال�سوفياتي خالل احلرب الباردة،
وحافظت مو�سكو على عالقات دبلوما�سية جيدة مع هافانا منذ
انهيار االحتاد يف .1991
وا�شنطن

ك��ررت ال��والي��ات املتحدة حتذيرها لل�صني م��ن �أن �أي ه�ج��وم على
ال�ق��وات امل�سلحة الفلبينية يف بحر ال�صني اجلنوبي ��س�ي��ؤدي �إىل
تفعيل معاهدة مربمة بني الواليات املتحدة والفلبني عام 1951
للدفاع امل�شرتك.
ووج��ه وزي��ر اخلارجية �أنتوين بلينكن هذا التحذير يف بيان خطي
مبنا�سبة ذكرى مرور خم�سة �أعوام على حكم �أ�صدرته هيئة حتكيم
برف�ض مطالبات ال�صني بال�سيادة على مناطق وا�سعة يف بحر ال�صني
اجلنوبي.
و�أكدت ال�صني يوم اجلمعة عدم قبول بكني لهذا احلكم.
وتطالب ال�صني بال�سيادة على معظم املياه داخ��ل ما ي�سمى بخط
ال�ق�ط��اع��ات الت�سعة وال ��ذي ت�ت�ن��ازع عليه �أي���ض��ا ب��رون��اي وماليزيا
والفلبني وتايوان وفيتنام.
وقال بلينكن” ت�ؤكد الواليات املتحدة ال�سيا�سة التي �أعلنتها يف 13
يوليو  2020ب�ش�أن املطالبات بال�سيادة البحرية يف بحر ال�صني
اجلنوبي” وذلك يف �إ�شارة �إىل رف�ض �إدارة الرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب ملطالب ال�صني بال�سيادة على املوارد البحرية يف معظم بحر
ال�صني اجلنوبي.

�إ�سرائيل تو�سع منطقة ال�صيد
قبالة �شواطئ غزة

•• القد�س�-أ ف ب

�أعلنت �إ�سرائيل االثنني امل�صادقة على تو�سعة م�ساحة ال�صيد قبالة �شواطئ
قطاع غزة الذي حتا�صره من ت�سعة �إىل  12ميال بحريا وال�سماح با�سترياد
وت�صدير بع�ض املواد واملنتجات.
وقالت وحدة تن�سيق �أعمال احلكومة يف الأرا�ضي الفل�سطينية (كوغات)
التابعة لوزارة الدفاع الإ�سرائيلية يف بيان “تقرر تو�سيع م�ساحة ال�صيد يف
قطاع غزة من ت�سعة �إىل �إثني ع�شر ميال بحريا ابتداء من اليوم (الإثنني)
�صباحا».وبح�سب البيان ف��إن هذا القرار جاء “يف �أعقاب الهدوء الأمني
ال�سائد يف الفرتة الأخرية وعقب تقييم الو�ضع الأمني العام».
و�أ�ضافت الوحدة �أن �إ�سرائيل �سمحت “با�سترياد مواد طبية ومواد خا�صة
بال�صيد ومواد هامة لل�صناعة والن�سيج من �إ�سرائيل �إىل قطاع غزة عرب
معرب ك��رم �شالوم” �أو ك��رم �أب��و �سامل.و�ست�سمح ال��دول��ة ال�ع�بري��ة �أي�ضا
“بت�صدير املنتجات الزراعية والأن�سجة من قطاع غزة �إىل داخل الأرا�ضي
الإ�سرائيلية” على ما �أكد البيان.وتفر�ض �إ�سرائيل ح�صارا بريا وبحريا
وج��وي��ا على القطاع الفل�سطيني ال��ذي يبلغ ع��دد �سكانه مليوين ن�سمة
وت�سيطر عليه حركة املقاومة اال�سالمية (حما�س) منذ �أكرث من عقد.
ويبقى فتح البحر �أم��ام �صيادي قطاع غ��زة �أو �إغالقه مرهونا مب�ستوى
التوتر ب�ين اجل��ان�ب�ين.و�أك��د البيان �أن ا�ستمرار ه��ذا الإج ��راء “م�شروط
باحلفاظ على اال�ستقرار الأمني».والأ�سبوع املا�ضي �شنت �إ�سرائيل غارات
على �أه��داف ع�سكرية يف غزة ردا على �إط�لاق بالونات حارقة من القطاع
ت�سببت بن�شوب حرائق.ويف � 21أ ّيار/مايو� ،أعلنت �إ�سرائيل وحما�س التي
ت�سيطر على غ ّزة وقفاً لإط�لاق النار �أنهى ت�صعيداً دمو ّياً بني الطرفني
ا�ستم ّر  11يوماً و�أ�سفر يف اجلانب الفل�سطيني عن �سقوط  260قتي ً
ال
ال ومقاتلون ،ويف اجلانب الإ�سرائيلي عن �سقوط  13قتي ً
بينهم  66طف ً
ال
بينهم طفل وفتاة وجندي.
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ن�شر اجلي�ش للحد من �أعمال العنف يف جنوب افريقيا
•• جوهان�سربغ�-أ ف ب:

�ستقوم ق��وات جنوب �إفريقيا يف مقاطعة ك��وازول��و ن��ات��ال (��ش��رق) ويف
جوهان�سربغ مب� ��ؤازرة ال�شرطة يف كبح �أع�م��ال العنف املتوا�صلة منذ
اجلمعة ،على خلفية اي��داع الرئي�س ال�سابق جايكوب زوم��ا ال�سجن،
وفق ما ذكر اجلي�ش االثنني.و�شوهد جنود يقومون بدوريات يف �شوارع
بيرتماريت�سربغ ظهر االثنني ،لكن اجلي�ش قال يف بيانه �إن “االنت�شار
�سيبد�أ مبجرد االنتهاء من جميع العمليات” التح�ضريية.
توا�صلت �أعمال نهب وا�ضرام نريان يف البالد االثنني ،يف يوم رابع من
�أعمال العنف التي بد�أت �أ�سا�سا �إثر �سجن الرئي�س ال�سابق لكنها باتت
الآن ت��أخ��ذ منحى �إج��رام�ي��ا مم��زوج�اً بالي�أ�س االقت�صادي ال��ذي تعزز
ب�سبب القيود املفرو�ضة منذ منت�صف حزيران يونيو ملواجهة موجة

14

ثالثة من فريو�س كورونا.وا�ضاف البيان �أنه �سيتم حتديد مدة االنت�شار
وع��دد اجلنود “وفقا لتقدير ال�شرطة للو�ضع امليداين».ينح�صر دور
اجلي�ش يف “�ضمان الأمن و�سالمة بيئة العمل حتى تتمكن ال�شرطة”
من �أداء عملها يف �شروط �أف�ضل ،بح�سب اجلي�ش ،فيما خرج الو�ضع عن
�سيطرة ال�شرطة املنت�شرة على نطاق وا�سع خالل الأيام الأخرية.و�سُ دت
طرقات فيما اجتاحت ح�شود مراكز ت�سوق.
وب�ث��ت ال�ق�ن��وات التلفزيونية املحلية لقطات مبا�شرة ل�ل�أو��ض��اع التي
عمها ال�ت��وت��ر يف مقاطعة ك��وازول��و ن��ات��ال (� �ش��رق) ،ح�ي��ث �أودع زوما
ال�سجن اخلمي�س واندلعت غ��داة ذل��ك �أوىل مظاهر الغ�ضب� ،إ�ضافة
�إىل العا�صمة االقت�صادية جوهان�سربغ.اظهرت هذه امل�شاهد ت�صاعد
�سحابة من الدخان الأ�سود فوق مركز ت�سوق يف بيرتماريت�سربغ (�شرق)
وتدافع �أ�شخا�ص نحو مدخل املبنى املحرتق لنهبه ،بينما خرج �آخرون

انتخبت رئي�سة للجمعية الت�أ�سي�سية

نافذة
م�شرعة

�إلي�سا لونكون ،املر�أة التي جت�سد ث�أر مابوت�شي ت�شيلي

 تعتزم �سليلة الهنود احلمر� ،إعادة االعتبار ل�شعب مابوت�شي الذي يتم �سلبه منذ ا�ستقالل البالد عام 1818•• الفجر -خرية ال�شيباين:

ق �ب �� �ض��ة ي ��ده ��ا م ��رف ��وع ��ة ،وبزيها
التقليدي ،م��ع ق�ل�ادة ف�ضية رائعة
ح � ��ول رق� �ب� �ت� �ه ��ا� ،إل� �ي� ��� �س ��ا ل ��ون� �ك ��ون،
 58ع��ا ًم ��ا ،ت���ص�ع��د خ���ش�ب��ة امل�سرح.
ويف خ� � �ط � ��اب ح � � �ي� � ��وي ،ب� � � � ��د�أ ب ��ال� �ـ
“مابودونغون” ،ل �غ��ة املابوت�شي
�أول �شعب �أ�صلي يف البالد -وعدت“ب�إعادة بناء ت�شيلي جديدة ،متعددة
اللغات ،حت�ترم الن�ساء والأقاليم”.
باخت�صار ،و�ضع حد لهيمنة القوي
على ال�ضعيف.اللحظة تاريخية...
لأنه يف  4يوليو� ،أ�صبحت امر�أة من
ال�سكان الأ�صليني رئي�سة للجمعية
�إلي�سا لونكون من ال�سكان املابوت�شي الأ�صليني بعد انتخابها رئي�سة للجمعية الت�أ�سي�سية الت�شيلية
الت�أ�سي�سية ،وه��ي هيئة مبنية على
التنا�صف تقري ًبا ( 78رج ً
ال مقابل وال �� �ش �ع��وب الأ� �ص �ل �ي��ة  17-مقعدًا ث��ورة يف ه��ذه امل�ستعمرة الإ�سبانية  8ك �ي �ل��وم�ترات ك��ل ي ��وم ع�ل��ى طرق
 77امر�أة) ان ُتخبت يف مايو املا�ضي ،خم�ص�صة لهم – ممثلون على نطاق ال�سابقة ال�ت��ي ،منذ ا�ستقاللها عام موحلة للو�صول �إىل املدر�سة.
ول��دي�ه��ا ف�ترة �سنة واح ��دة ل�صياغة وا�سع“ .دور م�صمم خ�صي�صً ا لإلي�سا ،1818 ،مل ت�ت�ردد يف ق�م��ع و�سلب ميتزج م�سار عائلة لونكون بالتاريخ
د�ستور جديد.
يعتقد امل�ؤرخ فرناندو باريكان ،الذي ونبذ ال�شعوب الأ�صلية ،مبا يف ذلك امل�ضطرب ملجموعتها العرقية ،التي
�إلي�سا لونكون ،عاملة لغوية معرتف يلتقي بها بانتظام يف قاعات جامعة املابوت�شي ،الذين ميثلون  14باملائة ت�ستق ّر ب�شكل رئي�سي يف �أراوكانيا،
ب �ه��ا ،وحم � ّم �ل��ة ب��ال �� �ش �ه��ادات ،لديها �سانتياغو� .إنها دبلوما�سية جيدة ،ال م��ن  19م�ل�ي��ون ت���ش�ي�ل��ي“ .عندما �أف �ق��ر منطقة يف ت�شيلي ،ع�ل��ى بعد
م �ه �م��ة ث �ق �ي �ل��ة ت �ت �م �ث��ل يف اق �ت��راح يهزها النقد ،وال تت�أثر ب�سهولة” .ك �ن��ت � �ص �غ�ي�رة ،ي �� �ض��رب �ن��ا املعلمون  700ك�ي�ل��وم�تر ج �ن��وب العا�صمة.
امل ��و�� �ض ��وع ��ات وق � �ي � ��ادة النقا�شات ويف دوره��ا اجل��دي��د� ،ستكون املحاور وينعتوننا بالهنود احلمر” ،روت يف ابنة �صانع �أثاث و�أم ربة منزل ،ال�شابة
ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �إ� �ص�ل�اح اجلمعية املميز لرئي�س اجلمهورية ،املحافظ برنامج �إذاع ��ي ع��ام � .2017إلي�سا �إلي�سا كانت حا�ضرة عندما مت القب�ض
ل��ون �ك��ون ،وه ��ي ط�ف�ل��ة ،ك��ان��ت ت�سري على جدها بعد االنقالب الع�سكري
ال�ت��أ��س�ي���س�ي��ة ،ح�ي��ث امل�ج�ت�م��ع املدين �سيبا�ستيان بينريا.

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

لأوغ �� �س �ت��و ب�ي�ن��و��ش�ي��ه ع ��ام .1973
فقبل �سنوات ،جنح هذا اجلد نف�سه
يف �أول ا�ستعادة للأر�ض يف تريجوين،
م�ع�ق��ل ع��ائ�ل��ة ل��ون�ك��ون -واح� ��دة من
ع��دي��د ح �ل �ق��ات ال �� �ص��راع التاريخي
بني الدولة وهنود املابوت�شي ،الذين
مت جت��ري��ده��م م��ن  95ب��امل��ائ��ة من
�أرا�ضيهم منذ اال�ستعمار.
يف اجلامعة ،انتف�ضت الطالبة ال�شابة
�ضد الديكتاتورية ،وق��اوم��ت بكتابة
م�سرحيات بلغة الـ “مابودونغون”.
ويف وق��ت الح��ق� ،أ�صبح تعليم لغتها
الأم� ،صراع حياتها.ويف �سياق العودة
�إىل الدميقراطية ،عملت النا�شطة
ال �ك ��اري ��زم �ي ��ة يف “جمل�س جميع
الأرا�ضي” ،ال��ذي ينا�ضل م��ن اجل
ا�ستقالل �إقليم مابوت�شي .واليوم،
ت �ع �ت��زم ال��رئ �ي �� �س��ة ل ��ون� �ك ��ون و�ضع
ه ��ذا امل��و� �ض��وع ع �ل��ى ج� ��دول �أعمال
ال �ن��اخ �ب�ين.ع �ن��د ت��ول �ي�ه��ا من�صبها،
ت�ع�ه��دت ال�ه�ن��دي��ة الأم��ري�ك�ي��ة بجعل
ت�شيلي “دولة متعددة القوميات”،
ولتختم ب�صرخة ح��رب لأ�سالفها:
“ماري�شيو!”� ،أي�“ :سننت�صر ،ع�شرة
�آالف مرة!»
عن الك�سربي�س

ال�صيف االخري للم�ست�شارة!...
•• ريت�شارد التندري�س*

�سيلتقي ال��رج��ل وامل� ��ر�أة الأك�ث�ر ن �ف��وذاً على هذا
الكوكب هذا الأ�سبوع  ،عندما ي�ستقبل جو بايدن
�أجن �ي�لا م�يرك��ل ،امل���س�ت���ش��ارة الأمل��ان �ي��ة ،يف البيت
الأبي�ض .و�إذا كان من املمكن الت�شكيك يف املركز
الأول لبايدن -ال ميانع ف�لادمي�ير بوتني و�شي
ج�ين بينغ ودون��ال��د ت��رام��ب بالت�أكيد -ف�لا �أحد
يجادل يف هيمنة مريكل.
ب �ع��د ��س�ت��ة ع���ش��ر ع ��ا ًم ��ا ،ومب �ج��رد �إج � ��راء الأمل� ��ان
النتخاباتهم يف �سبتمرب املقبل� ،ستتنحى �أجنيال
مريكل عن من�صب امل�ست�شارة .ال�شخ�صية التي
ب��دت ،يف االن �ط�لاق ،ن�ك��رة و�أق��ل جاذبية م��ن بني
ال� �ق ��ادة امل�ح�ت�م�ل�ين ل�لاق�ت���ص��اد ال �ع��امل��ي ال��راب��ع،
�ستتمكن يف النهاية من احلفاظ على بلدها واقفة
على قدميها عرب �سل�سلة مذهلة من العوا�صف.
ت�ضررت �أملانيا ،مثل جميع االقت�صادات الغربية،
ب�شدة من الركود الكبري عام  .2008و�أدت �أزمة
الديون التي �أعقبت ذلك يف منطقة اليورو� ،إىل
ت��وت��ر ال�ع�لاق��ات ب�ين دول االحت ��اد الأوروب� ��ي �إىل
�أق�صى حد .كما �أدى الغزو الرو�سي ل�شبه جزيرة
القرم الأوكرانية عام � 2014إىل فر�ض عقوبات
على مو�سكو ،عقوبات ال تزال قائمة.

كوبا تريد الدفاع عن الثورة يف مواجهة املتظاهرين
•• هافانا�-أ ف ب:

�أك� � ��دت احل �ك��وم��ة ال �ك��وب �ي��ة عزمها
ال��دف��اع ع��ن ال �ث��ورة “ب�أي ثمن” يف
مواجهة تظاهرات غري م�سبوقة �ضد
“الديكتاتورية” تتابعها وا�شنطن
ع ��ن ك �ث��ب حم � ��ذرة ه��اف��ان��ا م ��ن �أي
ا�ستخدام للعنف.
وق��ال نائب وزي��ر اخلارجية الكوبي
خ �ي�راردو بينيالفري “�سندافع عن
ال�ث��ورة الكوبية ب ��أي ثمن!” عار�ضا
م �ق �ط �ع��ا م �� �ص��ورا ي �ظ �ه��ر م�ؤيدين
للنظام ال�شيوعي ي�ت�ظ��اه��رون وهم
يهتفون “�أنا فيدل” حاملني الأعالم
الكوبية.
و�أ��ص��در الرئي�س ميغيل دي��از كانيل
الذي فوجئ بهذه التظاهرات العفوية
ال�ت��ي خ��رج��ت يف م��دن خمتلفة من
البالد “�أمرا بالن�ضال” �إىل م�ؤيدي
ال �ث��ورة ب�ق��ول��ه “ندعو ج�م�ي��ع ث �وّار
البالد ،جميع ال�شيوع ّيني ،للخروج
�إىل ال �� �ش��وارع ح�ي��ث ��س�ت�ح��دث هذه
اال�ستفزازات الآن ويف الأ ّي��ام القليلة
امل�ق�ب�ل��ة ،و�إىل م��واج�ه�ت�ه��ا بطريقة
حازمة و�شجاعة».
وعلقت احلكومة الأم�يرك�ي��ة الأحد
على الو�ضع يف كوبا حمذرة ال�سلطات
الكوبية من �أي ا�ستخدام للعنف �ضد
“املتظاهرين ال�سلميني».
وق� � ��ال م �� �س �ت �� �ش��ار الأم � � ��ن القومي
الأمريكي جايك �سوليفان يف تغريدة
“الواليات امل �ت �ح��دة ت��دع��م حرية
التعبري والتجمع يف كل �أنحاء كوبا

و�ستدين ب�شدة �أي عنف �أو ا�ستهداف
ل �ل �م �ت �ظ��اه��ري��ن ال �� �س �ل �م �ي�ين الذين
ميار�سون حقوقهم».
و�أف��اد موقع “�إينفنتاريو” للبيانات
ال �� �ص �ح��اف �ي��ة ب � � ��أن ح� � ��واىل �أرب� �ع�ي�ن
ت �ظ��اه��رة ��س�ج�ل��ت الأح� ��د يف مناطق
خمتلفة من البالد.
وق ��د ب �ث��ت غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا م �ب��ا� �ش��رة عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي يف هذا
البلد الذي �ساهمت خدمة االنرتنت
النقال اعتبارا من نهاية  2018يف
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 و�أعيد العمل بها م�ساء.
ورددت احل���ش��ود ال�ت��ي جتمعت �أمام

م �ق��ار ل �ل �ح��زب ال �� �ش �ي��وع��ي الوحيد
املرخ�ص ل��ه يف ال�ب�لاد “كوبا لي�ست
لكم!».
ومن ال�شعارات الأخرى �أي�ضا “نحن
جياع” و”حرية” و”لت�سقط
الديكتاتورية».
وب���س�ب��ب ال �ت �ظ��اه��رات ،زار الرئي�س
ظهر الأح ��د بالتوقيت املحلي �سان
ان �ط��ون �ي��و دي ل��و���س ب��ان �ي��و���س التي
��ش�ه��دت �أول جت�م��ع اح�ت�ج��اج��ي قبل
�أن يتوجه �إىل البالد عرب التلفزيون
الر�سمي.
ووقعت مواجهات خ�صو�صا يف هافانا
ح �ي��ث ا��س�ت�خ��دم��ت ال �ق��وى الأمنية
الغاز امل�سيل للدموع و�أطلقت النار يف
الهواء و�ضربت بهراوات بال�ستيكية

امل�ت�ظ��اه��ري��ن ع�ل��ى م��ا �أف ��اد مرا�سلو
وكالة فران�س بر�س.
وعمد متظاهرون غا�ضبون �إىل قلب
�سيارات عدة لل�شرطة و�إحلاق ال�ضرر
بها وح�صلت توقيفات عدة.
ون���ش��رت ت�ع��زي��زات �أم�ن�ي��ة وع�سكرية
ك� �ب�ي�رة يف ال �ع��ا� �ص �م��ة وم� � ��دن عدة
�أخرى.
ويف حني �أق��ر الرئي�س ب�شعور بع�ض
ال �ك��وب �ي�ي�ن “بعدم ر�ضا” ب�سبب
ال�ن�ق����ص يف الأغ ��ذي ��ة والأدوي� � ��ة مع
انقطاع يومي للكهرباء ،اتهم �أي�ضا
ال��والي��ات املتحدة ع��دوة كوبا اللدود
بالوقوف وراء ما يحدث.
و�أكد “ثمة جمموعة من الأ�شخا�ص
من املناه�ضني للثورة ،من املرتزقة

ال��ذي��ن ي�ت�ل�ق��ون امل ��ال م��ن احلكومة
الأم�يرك �ي��ة ب�ط��ري�ق��ة غ�ير مبا�شرة
ع�بر وك ��االت للحكومة الأمريكية،
لتنظيم تظاهرات كهذه».
وب��ات��ت ال�ع�لاق��ات الدبلوما�سية بني
كوبا والواليات املتحدة بعد م�صاحلة
ق���ص�يرة ب�ين  2014و ،2016يف
�أدنى م�ستوى لها منذ والية الرئي�س
الأم�ي�رك ��ي ال���س��اب��ق دون��ال��د ترامب
ال ��ذي ع��زز احل���ص��ار امل�ف��رو���ض على
اجلزيرة يف  1962منددا بانتهاكات
حقوق الإن�سان ودعم هافانا حلكومة
ن �ي �ك��وال���س م � � � ��ادورو يف ف �ن��زوي�ل�ا.
و�أغ��رق��ت ه��ذه العقوبات ،ف�ضال عن
غياب ال�سياح ب�سبب جائحة كوفيد-
 ،19كوبا يف �أزمة اقت�صادية عميقة
و�أدت �إىل ا� �س �ت �ي��اء اج �ت �م��اع��ي قوي
تتابعه وا�شنطن وال�ق��ارة الأمريكية
عن كثب.
وغ ��رد ل��وي����س �أمل��اغ��رو الأم�ي�ن العام
مل�ن�ظ�م��ة ال� ��دول الأم�ي�رك �ي��ة “ن�ؤيد
م �ط �ل��ب امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وب��ي امل�شروع
للح�صول على �أدوية و�أغذية وحريات
�أ�سا�سية».
و�أ�ضاف “ندد بالنظام الديكتاتوري
ال �ك��وب��ي لأن� ��ه دع ��ا م��دن �ي�ين للجوء
�إىل قمع ومواجهة الذين ميار�سون
حقهم بالتظاهر».
وح � ��ذر ال �� �س �ن��ات��ور الأم �ي�رك� ��ي بوب
م �ي �ن �ي �ن��دي ����س “يجب �أن ي � ��درك
النظام الديكتاتوري �أننا لن ن�سمح
با�ستخدام العنف لإ��س�ك��ات تطلعات
ال�شعب الكوبي».

بعربات ت�سوق حمملة بالب�ضائع.
تعر�ض متجر يف �إ�شوي ،وهي بلدة تبعد حواىل ثالثني كيلومرتاً من
نكاندال ،حيث ميتلك زوما منز ًال فخماً مت جتديده على نفقة دافعي
ال�ضرائب �إب��ان والي�ت��ه الرئا�سية ( ،)2018-2009للنهب �صباح
االث�ن�ين قبل ان ت�صل ال�شرطة لتفريق احل�شد ب ��إط�لاق الر�صا�ص
امل �ط��اط ،ع�ل��ى غ ��رار م��ا ح��دث يف ال �ي��وم ال���س��اب��ق يف الأح �ي��اء الفقرية
بجوهان�سربغ�.أُ�ضرمت النريان يف �شاحنات على امتداد طريق يربط
بني امل��دن بالقرب من دورب��ان ،وه��و ميناء رئي�سي يف جنوب �إفريقيا،
�إىل جانب ع�شرات ال�سيارات يف املنطقتني املت�ضررتني.توا�صلت �أعمال
النهب يف جوهان�سربغ ليل الأحد االثنني.
ويف ال�صباح كانت �أج��زاء من الطريق ال�سريع ال تزال مغلقة ،بح�سب
ال�شرطة التي ا�شارت �إىل توقيف الع�شرات من امل�شتبه بهم.

«نحن ن�ستطيع فعلها!»
ك��ان رد فعلها على ت��داع�ي��ات احل��رب الأه�ل�ي��ة يف
��س��وري��ا ه��و م��ا �سيميز �أجن�ي�لا م�يرك��ل �إىل الأبد
على �أنها بوند�سكانزلرين .فبينما كانت العوا�صم
الأوروب�ي��ة تت�ساءل مرعوبة عن كيفية ال��رد على
التدفق الهائل واملتوا�صل لالجئني ال�سوريني،
ف�ت�ح��ت م�يرك��ل �أب� ��واب �أمل��ان �ي��ا لأك�ث�ر م��ن مليون
منهم.
ومن خالل �إقناع مواطنيها ب�أنهم “ي�ستطيعون
فعل ذلك” ،ف ��إن ان��دم��اج الغالبية العظمى من
ه ��ؤالء الالجئني قد �أدى �إىل حتريك االقت�صاد
الأمل � ��اين وت�ن���ش�ي�ط��ه ،رغ ��م �أن ال��ذي��ن يعرفونها

ي�ؤكدون �أن القناعة الأخالقية العميقة يف مواجهة
كل هذا الب�ؤ�س قد حفزت � ً
أي�ضا قرارها.
فعل
واملفارقة ،مل يهاجم منتقدوها خيارات امل�ست�شارة
املثرية للجدل ،بل ترددها املزمن .وقد مت انتقادها
لأنها �سمحت يف كثري من الأحيان للأزمات ب�أن
تطول ،وتطول معها امل�شاكل ،وال تفعل هي �سوى
احلد الأدنى من �أجل تفادي الفو�ضى.
ح �ت��ى �أن ال �� �ش �ب��اب الأمل � � ��ان ج �ع �ل��وا م �ن �ه��ا فعال
“مريكلن” ،مبعنى “عدم ال �ق��درة ع�ل��ى اتخاذ
القرار �أو �إب��داء الر�أي” .يف نف�س الوقت ،تتلقى
با�ستمرار عالمات �ضعيفة ملوقفها املتهاون جتاه
فيكتور �أورب��ان يف املجر ويارو�سالف كات�شين�سكي
يف بولندا ،وهما من القادة ال�سلطويني يف اوروبا.
وحقيقة �أن البلدين يحتالن احلديقة اخللفية
للت�صنيع يف �أملانيا ،ال مير مرور الكرام.
ن��اه �ي��ك ع��ن ال �ع�لاق��ة ال�غ��ام���ض��ة ال �ت��ي تربطها
بفالدميري بوتني ،ال��ذي ق��ادت معه م�شروع خط
�أن��اب �ي��ب ن ��ورد � �س�ترمي  2امل �ث�ير ل�ل�ج��دل ،وال��ذي
�سيزود �أملانيا بالغاز الطبيعي الرو�سي ،متجاو ًزا
�أوكرانيا وبقية �أوروبا ال�شرقية.
الهدوء من ف�ضلكم
نت�س ّلى بو�صف -و�أحيا ًنا ت�شويه وازدراء -الأملان
ب�أنهم منظمون ،ومن�ضبطون للغاية ،وعقالنيون
ج �دًا ...كلي�شيهات �أم ال ،انها تنطبق جيدًا على
امل�ست�شارة البالغة من العمر  66عامًا.
�إنها م�ؤهالت ال ت�ضمن لك مكا ًنا يف كتب التاريخ،
ول �ك��ن بينها وب�ي�ن االن�ف�ع��ال�ي��ة وغ �ي��اب االت�ساق
واالرت �ب��اك يف ال�سلطة ب�ين �أي��دي بول�سونارو يف
الربازيل،
وجون�سون يف اململكة املتحدة ،واىل وق��ت قريب،
ترامب يف ال��والي��ات املتحدة ،فقد ك��ان الأمل��ان ،يف
النهاية ،حمظوظني ،لأنهم طوال هذه ال�سنوات
كانت لهم مثل هذه املر�أة رئي�سة للبالد.

متخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية ،مرا�سل يف وا�شنطن -والبيت الأبي�ض لـ ،TVA
�أكرب �شبكة تلفزيونية خا�صة باللغة الفرن�سية يف كندا
ترجمة خرية ال�شيباين

كوريا ال�شمالية ترف�ض امل�ساعدات الإن�سانية الأمريكية
•• �سول-رويرتز:

قال باحث كوري �شمايل �إن امل�ساعدات الإن�سانية الأمريكية
ت�ع��د “خمططا �سيا�سيا �شريرا” لل�ضغط ع�ل��ى الدول
الأخ ��رى وذل��ك بعد �إ� �ش��ارة م��ن حلفاء ل�ل��والي��ات املتحدة
مثل كوريا اجلنوبية �إىل �أن لقاحات فريو�س ك��ورون��ا �أو
�أي م�ساعدة �أخ��رى ميكن �أن تعزز التعاون.ون�شرت وزارة
اخل��ارج�ي��ة ال�ك��وري��ة ال�شمالية ه��ذا االن�ت�ق��اد للم�ساعدات
الأمريكية على موقع ر�سمي على االنرتنت يوم الأحد يف
م�ؤ�شر وا�ضح على �أنه يعك�س تفكري احلكومة .وطرح كاجن
هيون ت�شول،الذي وُ�صف ب�أنه باحث كبري يف جمعية تعزيز
التبادل االقت�صادي والتكنولوجي الدويل التابعة لوزارة
اخل��ارج�ي��ة� ،سل�سلة م��ن الأمثلة م��ن جميع �أن�ح��اء العامل
والتي قال �إنها ت�سلط ال�ضوء على تقليد �أمريكي بربط
امل�ساعدات ب�أهداف �سيا�ستها اخلارجية �أو ال�ضغط ب�ش�أن

ق�ضايا حقوق الإن�سان.وقال كاجن �إن “هذا يك�شف بو�ضوح
�أن النية الأمريكية اخلفية لربط ’امل�ساعدة الإن�سانية’ ب’
ق�ضية حقوق الإن�سان’ هي �إ�ضفاء ال�شرعية على �ضغطها
على ال ��دول ذات ال���س�ي��ادة وحتقيق خمططها ال�سيا�سي
ال���ش��ري��ر».وم��ن الأم�ث�ل��ة ال�ت��ي ذك��ره��ا ت��راج��ع امل�ساعدات
الأم��ري�ك�ي��ة للحكومة يف �أفغان�ستان حيث م��ن امل�ق��رر �أن
ت�سحب الواليات املتحدة �آخر جنودها يف الأ�سابيع املقبلة.
وتعهدت ك��وري��ا اجلنوبية بتقدمي لقاحات �ضد فريو�س
كورونا �إذا ُطلب منها ذلك .وقال بع�ض املحللني �إن مثل
هذه امل�ساعدات اخلارجية ميكن �أن توفر فر�صة ال�ستئناف
املحادثات الدبلوما�سية مع كوريا ال�شمالية التي رف�ضت
معظم امل �ب��ادرات م��ن �سول ووا�شنطن منذ ع��ام .2019
و�أ� �ش��ارت وزارة ال��وح��دة يف ك��وري��ا اجلنوبية امل�س�ؤولة عن
العالقات مع كوريا ال�شمالية �إىل �أن هذا املقال لي�س بيانا
ر�سميا.

ا�شتعال معركة ال�سكان الأ�صليني يف الربازيل من �أجل �أرا�ضيهم
•• برازيليا�-أ ف ب

ي�ستعد ال���س�ك��ان الأ� �ص �ل �ي��ون يف ال�ب�رازي��ل خلو�ض
م �ع��رك��ة ق��ان��ون �ي��ة م ��ع ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي ����س جايري
بول�سونارو اليمينية املتطرفة التي ت�سعى �إىل ت�سريع
عملية مترير قوانني يف الربملان لتقلي�ص م�ساحة
�أرا�ضيهم.وال�سكان الأ�صليون الذين ميثلون حواىل
 0,5يف املئة من �سكان الربازيل ،ميلكون حواىل 13
يف املئة من �أرا�ضي البالد مبوجب حقوق الأجداد
التي يكفلها د�ستور البالد للعام .1988
ل�ك��ن ه��ذه احل �ق��وق �أ��ص�ب�ح��ت م �ه��ددة م�ن��ذ و�صول
بول�سونارو �إىل ال�سلطة العام  2019واع��دا بعدم
ال �ت �ن��ازل ع��ن “�سنتيمرت واح ��د �إ�ضايف” ل�سكان
الربازيل الأ�صليني.
و� �س �ع��ى ب��ول �� �س��ون��ارو لإت ��اح ��ة الأرا� � �ض � ��ي العامة

لال�ستغالل االقت�صادي يف واح��دة من �أك�بر الدول بني �سكان �أ�صليني وقوات �أمنية قامت على خلفية
ال��زراع�ي��ة يف ال�ع��امل ،وه�ن��اك م�شاريع ق��وان�ين عدة االحتجاج على م�شروع القانون� ،إىل �إ�صابة العديد
من الأ�شخا�ص بينهم ثالثة من عنا�صر ال�شرطة
معرو�ضة على الربملان لتحقيق ذلك.
وقالت جوينيا وابيت�شانا ،وهي �أول نائبة من ال�سكان �أ�صيبوا ب�سهام.وما زال يتعني �إقرار م�شروع القانون
الأ�صليني يف تاريخ البالد وقائدة معركة ت�شريعية خالل جل�سة ملجل�س النواب ثم جمل�س ال�شيوخ.
وقانونية طويلة االمد “نحن نعي�ش �أ�سو�أ الأوقات» .وت�سعى جمموعة من م�شاريع قوانني �أخرى لإعطاء
و�أو�ضحت “هذه امل�شاريع (الربملانية) التي تعترب ت���ص��اري��ح بالتعدين وال��زراع��ة يف �أرا� �ض��ي ال�سكان
انتكا�سة لنا ،يجري الت�صويت عليها ب�شكل �أ�سرع الأ�صليني حيث يعتربان الآن غري قانونيني.
يف ال��وق��ت احل��ايل».ال���ش�ه��ر امل��ا��ض��ي ،واف �ق��ت جلنة وقال وزير املناجم والطاقة بينتو �ألبوركيكي خالل
يف جمل�س ال �ن��واب � ،أح ��د جمل�سي ال�ب�رمل��ان ،على اجتماع مع �صحافيني �أج��ان��ب الأ�سبوع املا�ضي �إن
م���ش��روع ق��ان��ون ق �دّم يف ال�ع��ام  2007لالعرتاف “الد�ستور ي�سمح بالن�شاط االقت�صادي يف مناطق
ب��أر���ض الأج ��داد على �أن�ه��ا فقط الأر� ��ض ال�ت��ي كان ال�سكان الأ�صليني و�أرا�ضيهم».
ي�شغلها ال�سكان الأ�صليون عند �إ�صدار د�ستور العام و�أ��ض��اف “ما هو موجود هناك هو ملك للمجتمع
ال�برازي�ل��ي ،ويجب تنظيمه م��ع الأخ��ذ يف االعتبار
.1988
ويف اليوم ال�سابق التخاذ هذا القرار� ،أدت ا�شتباكات حقوق ال�شعوب الأ�صلية».

ويعار�ض امل��واط�ن��ون الأ�صليون يف ال�برازي��ل �أي�ضا
ق��ان��ون��ا � �س� ّ�ن يف �أي ��ار/م ��اي ��و ي �ه��دف �إىل تخفيف
املتطلبات البيئية ل�شركات الزراعة والطاقة.
وي��زع��م ال�سكان الأ�صليون واجل�م��اع��ات البيئية �أن
حت��رك��ات احل �ك��وم��ة غي��ر د��س�ت��وري��ة وه ��م يخ�شون
ت�سارعا �إ�ضافيا يف �إزال ��ة غ��اب��ات الأم� ��ازون ،والتي
ازدادت وتريتها يف عهد بول�سونارو.
وو ّق��ع الرئي�س ،امل ّتهم ب�أنه مييل �إىل ال�سوق احلرة
على ح�ساب البيئة ،مرا�سيم خالل العامني املا�ضيني
لنقل تر�سيم �أرا��ض��ي ال�سكان الأ�صليني �إىل وزارة
ال��زراع��ة وال�سماح لل�شركات الكبرية بو�ضع يدها
ّ
العامة.لكن هذه امل�ساعي �أوقفت يف
على الأرا��ض��ي
الكونغر�س ،ويعود ذلك جزئيا �إىل عالقة الرئي�س جنح بول�سونارو يف تعيني حليفني ،هما �آرث��ر لريا ف��وي�ف��ودي��ك امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل���ص�ن��دوق العاملي
امل���ش�ح��ون��ة م��ع رئ�ي���س��ي جم�ل����س ال �ن ��واب وجمل�س ورودري �غ��و بات�شيكو وك�لاه�م��ا يتمتع ب��دع��م لوبي حلماية الطبيعة فرع الربازيل “نحن نعي�ش �أخطر
ال�شيوخ.وتغري ك��ل ذل��ك يف �شباط/فرباير عندما الأعمال الزراعية ،لهذين املن�صبني.وقال ماوري�سيو مرحلة منذ و�صول بول�سونارو �إىل ال�سلطة».
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يتقدمون يف ال�ضباب قبل �أ�شهر من �سباق الإليزيه:

�إىل �أي مدى �سيقطع اجلمهوريون طريق برتران...؟

العواقب �سواء كانت جيدة �أو �سيئة�.إنه �سر مك�شوف� :أع�ضاء
•• الفجر �-أوليفر بيفود –ترجمة خرية ال�شيباين
جهاز حزب “اجلمهوريون” ،ال يح ّبون حقًا رفيقهم ال�سابق
االوف���ر حظا م��ن اليمني يف ا�ستطالعات ال���ر�أي ،رئي�س �أوت كزافييه برتران� .أعيد انتخابه ب�شكل غري مفاجئ ،على ر�أ�س
دو ف��ران�����س ،ال���ذي يرف�ض خ��و���ض االن��ت��خ��اب��ات التمهيدية �أوت دو فران�س (� 110أ�صوات من �أ�صل  )170بعد فوزه الرائع
للجمهوريني� ،سي�صبح هد ًفا حلزبه ال�سابق  ...وهو يعرف كل على اليمني املتطرف ،يف اجلولتني الأوىل والثانية ،خالل

االنتخابات الإقليمية الأخ�يرة� ،أكد برتران ق��راره �أن يكون
مر�شحا يف االنتخابات الرئا�سية يف �أبريل  ،2022دون احلاجة
ً
�إىل اخل�ضوع لالختيار امل�سبق الذي يريد اجلمهوريون تنظيمه
لتعيني ال�شخ�ص ،الذي او التي� ،سينطلق حتت رايته يف �سباق
االليزيه.

15
19
19
فائز يف االنتخابات الإقليمية ،دون
اندماج م�سبق مع �أي �شخ�ص -على
ع�ك����س ري �ن��و م��و��س�ي�ل�ي��ه ،الرئي�س
املنتهية واليته (اجلمهوريون) من
بروفان�س �أل��ب ك��وت دازور (باكا)
ال��ذي حتالف مع ح��زب الرئي�س”
اجل� �م� �ه ��وري ��ة اىل االمام”-وال
ان��دم��اج بعد ذل��ك ،يعتزم برتران
�إع ��ادة �إن�ت��اج نف�س ال�سيناريو من
خ�لال اال�ستغناء ع��ن االنتخابات
التمهيدية التي يريد اجلمهوريون
تنظيمها الختيار البطل �أو بطل
اليمني.
م��ن امل�ح�ت�م��ل وج ��ود ال �ع��دي��د من
ال�شخ�صيات على خ��ط االنطالق
(ل � � � � � � ��وران ووك� � � �ي � � ��ز ،وف � ��ال �ي��ري
بيكري�س ،التي مل تعد ع�ضوة يف
اجل �م �ه��وري�ين) �أو �أع �ل��ن خو�ضه
امل� �غ ��ام ��رة م �� �س �ب �ق��ا ،م �ث��ل فيليب
ج��وف�ي�ن ،رئ �ي ����س ق���س��م الطوارئ
يف م���س�ت���ش�ف��ى ج � ��ورج بومبيدو،
يف ب ��اري� �� ��س ،وع � �م� ��دة ال غ ��اري ��ن
كولومب (�أوت دو �سني).ول� � �ق � ��ول احل � �ق � �ي � �ق ��ة ،ال ي�شعر
ب��رت��ران ،بطل م��ا ي�سمى باليمني
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ب��ال �ق �ل��ق ح� � ًق ��ا من
الإج � ��راءات ال�سيا�سية والإداري� ��ة
حل ��زب مل ي �ع��د ع �� �ض � ًوا ف �ي��ه منذ
دي�سمرب “ .2017مل �أعد �أعرف
ع��ائ�ل�ت��ي ال�سيا�سية ل��ذل��ك قررت
تركها”� � ،ص��رح يف ن �� �ش��رة اخبار
ق �ن��اة ف��رن���س��ا  2يف ال �ي��وم التايل
النتخاب ل��وران ووكيز ،ال��ذي كان
ح�ي�ن�ه��ا ب�ط��ل م��ا ي���س�م��ى باليمني
غري املعقّد ،لرئا�سة اه��م ت�شكيلة
مي �ي �ن �ي��ة .وي ��رم ��ز ال ��رج�ل�ان �إىل
خطني �سيا�سيني خمتلفني داخل
املعار�ضة الربملانية.
ي��دع��ي اجل��ه��از ان��ت�����ص��ارات مل
يحققها
ي�ب�ح��ث ع ��ن ن�ف���س��ه م �ن��ذ انتخاب
�إمي � ��ان � ��وي � ��ل م � ��اك � ��رون لرئا�سة
اجل �م �ه ��وري ��ة يف م ��اي ��و ،2017
وخ � � ��رج م� ��ن اجل �ـ �ـ �ـ �ـ��ول��ة الأوىل
(ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ان ف��ران �� �س��وا ف �ي��ون ثالثا)،
ي�ف�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ��ر ال �ي �م�ين امل��رت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ّج� ،إىل
خـــــط وا�ضــــح ،وممــــثل ميكـــــن
�أن يج�سده مب�صـــــداقية .حزب
“اجلمهوريون” ،ال � � ��ذي يتم
ق�ضمه من طرفيه ،مارين لوبان
من جانب ،واملاكرونية من اجلانب
االخر ،فري�سة ا�ضطرابات متكررة.
وق��د جت�سد ع��دم اال��س�ت�ق��رار هذا
بعد �أقل من عام ون�صف من تعيني
ووكيز ،بف�شل ذريع يف االنتخابات
الأوروبية لعام .2019
ب �ع��د �أ�� �س� �ب ��وع م ��ن االن� �ت� �خ ��اب ��ات،
�أدت ه��ذه ال�ه��زمي��ة �إىل ا�ستقالة
ووكيز من رئا�سة احل��زب ،م ّته ًما
ب� �ع� �ب ��ارات م �ل� ّ�ط �ف��ة ب� ��أن ��ه ميتلك
ً
خطا “ميين ًيا” �أك�ثر من الالزم،
وحوكمة “فردية” للغاية“ .يجب
�إعادة بناء اليمني ...
ال �أري� � ��د �أن �أك� � ��ون ع �ق �ب��ة ،ب� ��أي
ثمن”� ،أ�شار حينها رئي�س منطقة
�أوفريين رون �ألب.
ويف م �ظ �ه ��ر الن� �ت� �ع ��ا� ��ش م �� �ش � ّوه

ال�سناتور اجلمهوري بيري ت�شارون واال�ستطالع املوجه

فالريي بيكري�س ...ال حديث عن مر�شحة بني اجلمهوريني

 ال ي�شعر برتران ،بطل اليمني االجتماعي ،بالقلق من �إجراءات حزب مل يعد ع�ض ًوا فيه وزير �ساركوزي ال�سابق غري حمبوب يف بع�ضدوائر اليمني ،وال �سيما بني ال�ساركوزيني
ب �� �س �ب��ب م� �ع ��دل ام� �ت� �ن ��اع قيا�سي
ع ��ن ال �ت �� �ص��وي��ت ،ج � ��اءت النتائج
الإق�ل�ي�م�ي��ة مب�ث��اب��ة ن�ع�م��ة �إلهية:
�سمحت ه��ذه اال��س�ت���ش��ارة لليمني
(وك ��ذل ��ك ال �ي �� �س��ار) باالحتفاظ
ب �ج �م �ي��ع امل� �ن ��اط ��ق ال � �ت ��ي ه� ��ي يف
قب�ضته م�ن��ذ ع��ام  ،2015واىل
لوران ووكيز ،الذي �أعيد انتخابه
يف منطقته ب��ام�ت�ي��از ،ب��ال �ع��ودة يف
الدقيقة الت�سعني للعبة الداخلية
للجمهوريني.
يف االن�ت�خ��اب��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة ،تب ّنى
جهاز اجلمهوريني انت�صارات مل
يحققها ر�سم ًيا.
فلئن قبل �أن ميثل اليمني ر�ؤ�ساء
قائمات من غري �أع�ضاء هذا احلزب
(برتران وبيكري�س) ،فذلك لأنه ال
ي�ستطيع �أن يفعل غري ذلك .ففي
�أوت دو فران�س و�إي��ل دو فران�س،
مل يكن بو�سع اليمني القفز على
هاتني ال�شخ�صيتني او جتاهلهما،
ومل ي �ك��ن يف ��ص�ف��وف��ه م ��ن يقدر
على مناف�ستهما ،ومن ميلك �أدنى
فر�صة للظهور ب�شرف.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أراد الطرفان
�إث �ب��ات �أن�ه�م��ا ق ��ادران على اختيار
م��ر��ش�ح��ي اجل �م �ه��وري�ين �أو عدم
الظهور يف قائمتهما ،مع تفادي،
عالوة على ذلك،
املرور عرب ج�سر حركة اجلمهورية
اىل االمام التي ،من جانبها� ،أرادت
�أن ت�ن�ج��ح يف ج �ع��ل ن�ف���س�ه��ا رقما
�صعبا بالن�سبة لهما .وه�ك��ذا فاز
ب ��رت ��ران وب �ي �ك��ري ����س برهانهما،
وخ�سر احلزب الرئا�سي رهانه.

االخ����ت����ي����ار ب��ي�ن مت��ه��ي��دي��ة
مفتوحة �أو مغلقة
ل� �ك ��ن م � ��ا ك � � ��ان م � ��ن امل�ستحيل
�إحباطه يف االنتخابات االقليمية
ال ي�ج��ب ان ي�ت�ك��رر يف الرئا�سية،
بالن�سبة لزعماء احلزب اليميني.
ف�ف��ي ر�أي �ه��م ،ال خ�لا���ص يف غياب
اجل � �م � �ه ��وري �ي�ن! ان املر�شحني
وامل��ر� �ش �ح��ات ع �ل��ى ال �ي �م�ين يف �أم
املعارك االنتخابية ،ال بد �أن ميروا
عرب مربع االنتخابات التمهيدية
ليتم ت�صنيفهم على �أنهم “ميني
بحق” .مب �ع �ن��ى مي�ي��ن ع�صري

 يف االنتخابات الإقليمية ،تب ّنى جهازاجلمهوريني انت�صارات مل يحققها ر�سم ًيا

كزافييه برتران ي�سري وحيدا
خ ��ال �� ��ص ،م ��ن غ�ي�ر امل �ح �ت �م��ل �أن الرئا�سية.
يكون “ماكرون-متناغم” يف حال ولتتويج كل هذا ،ال تتفق العقول
امل�ف�ك��رة ل��دى اجل�م�ه��وري�ين فيما
�ضربة انتخابية قا�سية.
ويف ه� ��ذا ال �� �س �ي �ن��اري��و ،م ��ن االن ب�ي�ن�ه��ا ع �ل��ى حم �ي��ط التمهيدية.
برتران خ��ارج امل�سار .اما بالن�سبة الأك�ثر مالءمة� ،إذا جاز التعبري،
�إىل ب �ي �ك��ري ����س ،ف � ��إن الأم � ��ر �أق ��ل م �ن �ه��م “�سيد التمهيدية” يف
�وح��ا :م��ن ن��اح �ي��ة ،مل تعلن احل� � ��زب ،ج� ��ان ل �ي��ون �ي �ت��ي ،رئي�س
و� �ض� ً
(ب� �ع ��د) ت��ر�� ّ�ش �ح �ه��ا ،وم� ��ن ناحية ب �ل��دي��ة �أن �ت �ي��ب (�أل� � ��ب ماريتيم)
�أخ ��رى ،مل تقل �إن�ه��ا ل��ن ت�شارك ،والرئي�س امل��ؤق��ت ال�سابق للحزب
يف فر�ضية االنتخابات التمهيدية( ،من يونيو �إىل �أكتوبر ،)2019
ومل ت�ق��ل خ�ل�اف ذل��ك �أي �� ً��ض��ا .ما ه��م م��ن �أن���ص��ار ح�سم م�ف�ت��وح� ،أي
يجعل اجلميع يتقدمون يف �ضباب جتاوز ا�ست�شارة الأع�ضاء املُدرجني
قبل ع�شرة �أ�شهر ،من االنتخابات فقط�“ .إذا قررنا ت�شريك الن�شطاء

اجل�م�ه��وري�ين ف�ق��ط ،كيف ميكننا
�أن نطلب م��ن ف��ال�يري بيكري�س
�أو كزافييه ب��رت��ران �أو �أ�صدقاءنا
الو�سطيني امل�شاركة؟” ،ت�ساءل
يف مقابلة ن�شرتها لو جورنال دي
دميان�ش يف بداية يوليو.
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ذل � ��ك ،ال يريد
ليونيتي ت�سريع عملية الرت�شيح:
“�إن مطالبة املر�شحني بالت�سجيل
الآن ،وال �� �س �ع��ي ل �ل �ح �� �ص��ول على
ال �ت��وق �ي �ع��ات خ �ل�ال ال �� �ص �ي��ف لن
يكون �أم� ًرا جادًا” ،على حد قوله
يف املقابلة نف�سها .رئي�س احلزب،

ك��ري���س�ت�ي��ان ج ��اك ��وب ،ع �ل��ى نف�س
املوجة يف هذه النقطة الأخرية...
وبالن�سبة للنقطة االوىل ،الق�صة
خمتلفة ...
كنية على حدود الت�شهري الطبقي
عند هاتني النقطتني بالتحديد،
تتعطل الأ�شياء داخل اجلمهوريني.
الغالبية العظمى من كتلة احلزب
يف جمل�س ال�شيوخ ،التي ير�أ�سها
برونو ريتايو (وه��و نف�سه مر�شح
حمتمل لالنتخابات التمهيدية
ولي�س مق ّربا �سيا�س ًيا من كزافييه
ب��رت��ران) ،ت��ري��د ت�سريع روزنامة
التعيني ه��ذا .وق��د �أعلنت ذل��ك يف
ن�ص موجه �إىل ق�ي��ادة احل��زب ،يف
��ش�ك��ل ��ض�غ��ط“ .يجب �أال يتعرث
زخ��م ي��ون�ي��و يف ال���ص�ي��ف .ويف ظل
ه��ذه ال �ظ��روف ،نعترب �أن عملية
اخ �ت �ي��ار م��ر��ش�ح�ن��ا ي �ج��ب �أن يتم
ت�ق��دمي م��وع��ده��ا ،مم��ا يجعل من
امل �م �ك��ن امل �� �ص��ادق��ة ب���ش�ك��ل نهائي
ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ة التعيني” ،كتب
�أع �� �ض��اء جم�ل����س ال���ش�ي��وخ ،الذين
رمبا يكونون غالبية من الرجال.
جتدر الإ�شارة ،يف الواقع� ،إىل �أن يف
اجنذابهم الكبري للتنا�صف ،ف�إنها
ي�ث�يرون فقط “مر�شحنا” ،دون
اعتبار فر�ضية املر�شحة.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ال ي�ؤيد جزء
ال ي���س�ت�ه��ان ب��ه م��ن �أع �� �ض��اء كتلة
جمل�س ال�شيوخ� ،إج��راء انتخابات
متهيدية مفتوحة ،ويف�ضلون ان
ت�ت��وج��ه م��ن ح�ي��ث الأول ��وي ��ة –ان
مل ي�ك��ن ف�ق��ط -لأف � ��راد العائلة،
حاملي بطاقة انخراط ،وعر�ضا،

 -ال تتفق العقول املفكرة لدى اجلمهوريني حول االنتخابات التمهيدية ان كانت مفتوحة �أو مغلقة

لوران ووكيز على خط ال�سباق اي�ضا

فيليب جوفني �أعلن خو�ضه املغامرة م�سبقا

�سددوا معلوم انخراطهم .موقف
م�ت�ن��اق����ض �إىل ح��د م��ا بالن�سبة
للربملانيني املنتخبني يف امل�ستوى
ال �ث��اين ،وب�شكل رئي�سي م��ن قبل
ر�ؤ�ساء البلديات و�أع�ضاء املجال�س
ال �ب �ل��دي��ة ل �ل �ب �ل��دي��ات ال��ري �ف �ي��ة �أو
� �ش �ب��ه احل �� �ض ��ري ��ة ال� ��ذي� ��ن ،على
وج��ه التحديد ،غ�ير م��درج�ين يف
الأغ�ل�ب�ي��ة ال���س��اح�ق��ة م �ن �ه��م ...اال
انه داخل اجلمهوريني ،ل�سنا امام
تناق�ض واحد.
و�أف �� �ض��ل دل�ي��ل ع�ل��ى ه��ذه الرغبة
يف “انتخابات متهيدية عائلية”،
ل �ن �ق��ل م �غ �ل �ق��ة ،يف ت� �ع ��ار� ��ض مع
م�ف�ت��وح��ة ،ه��و اال��س�ت�ط�لاع الذي
�أج � � ��راه ع �ل��ى ت ��وي�ت�ر ،ال�سناتور
اجل� �م� �ه ��وري ع ��ن ب ��اري� �� ��س ،بيري
ت�شارون ،املخل�ص بني �أتباع نيكوال
�ساركوزي .يف  1يونيو ،طرح �س�ؤا ًال
للعموم على ال�شبكة االجتماعية
(مت تقدميه ك�سرب ل �ل��آراء ،وهو
لي�س كذلك لأن��ه ال يفي ب ��أي من
معايري هذا النوع من اال�ستبيانات)
مت�سائ ً
ال “من تر�شحون للإليزيه
عام 2022؟ «.
م � �ب� ��د�أ ه � ��ذه امل� �ق ��ارب ��ة ه� ��و جلب
الن�شطاء للعملية ،وب�شكل جماعي
ومكثف ،م��ن �أج��ل �إب��راز م��ا �سيتم
تقدميه على �أن��ه �شعور القاعدة
ورغ �ب �ت �ه ��ا .يف ال� ��واق� ��ع ،مل تكن
العملية �سيئة ج��دا لأن�ه��ا جمعت
�أك� �ث��ر م ��ن  11000ردّ ،وهي
ن�ت�ي�ج��ة مم �ت ��ازة ل �ه��ذا ال �ن ��وع من
التمرين ال��ذي يحق �أن نت�ساءل
ع�م��ا �إذا مل ي�ك��ن ع�م�ل�ي��ة ت�سميم
موجهة �أك�ثر منها م�سحا توفرت
فيه كل �ضمانات امل�صداقية.
وكما لو انها �صدفة ،ف�إن النتيجة
ه��ي العك�س مت��ا ًم��ا ال�ستطالعات
ال��ر�أي ح��ول نوايا الت�صويت التي
�أج ��رت �ه ��ا امل �ع��اه��د ال �ق��ائ �م��ة :فاز
برونو ريتايو ب�أكرث من  60باملائة
ريا
من الأ�صوات ،وي�أتي برتران �أخ ً
ب�أكرث من  8باملائة بالكاد .وهكذا
ف ��إن ال��ر��س��ال��ة امل��ر��س�ل��ة �إىل قيادة
احلزب وا�ضحة متاما.
م �� �س �خ��رة رف� ��اق� ��ه الديغوليني
اجلدد عندما كان ع�ض ًوا يف حزب
(االحت ��اد م��ن اج��ل ح��رك��ة �شعبية
ث��م اجل�م�ه��وري��ون) ،وزان�ت��ه كنيات
و�أ�سماء م�ستعارة الم�ست الت�شويه
وال �ق��دح ال�ط�ب�ق��ي( ،ك ��ان ي�ل�ق��ب بـ
�سريافان المبيون ،ا�سم �شخ�صية
يف امل�سل�سل ال �ك��ارت��وين ت��ان تان،
م��وظ��ف يف ال �ت ��أم�ين ،امل�ه�ن��ة التي
مار�سها برتران) ،وزي��ر �ساركوزي
ال �� �س��اب��ق غ�ي�ر حم �ب��وب يف بع�ض
دوائ � � ��ر ال �ي �م�ي�ن ،وال � �س �ي �م��ا بني
ال�ساركوزيني .ومن املحتمل �أنهم
�سيجدون ب�سهولة بع�ض احللفاء
ذوي الثقل داخل احلركة لإغالق
طريقه ال��رئ��ا��س��ي� ،أو على الأقل
عرقلة م�ساره .وال���س��ؤال ،هو �إىل
�أي م� ��دى � �س �ي��ذه �ب��ون لتحقيق
م �ب �ت �غ��اه��م  ...خم��اط��ري��ن مبنع
ال�ي�م�ين م��ن ال �ت��واج��د يف اجلولة
الثانية من االنتخابات الرئا�سية
وتوجيه �ضربة قاتلة حلزبهم.
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فوز م�ؤيدي �أوروبا يف االنتخابات ال�شريعية املبكرة يف مولدافيا
•• كي�شيناو�-أ ف ب:

وعدت الرئي�سة املولدافية امل�ؤيدة لأوروبا مايا �ساندو بـ”انتهاء
عهد الل�صو�ص” بعد ف��وز حزبها يف االنتخابات الت�شريعية
املبكرة ،وهو ما ي�سمح لها بتعزيز �سلطتها مبواجهة خ�صومها
املويدين لرو�سيا.
وبعد فرز  94%من الأ�صوات ،ح�صل حزب العمل والت�ضامن
(ميني الو�سط) بقيادة الرئي�سة على نحو  48%من الأ�صوات،
م�ت�ق� ّدم�اً ب �ف��ارق ك�ب�ير ع�ل��ى كتلة اال��ش�تراك�ي�ين وال�شيوعيني
بزعامة الرئي�س ال�سابق املوايل لرو�سيا �إيغور دودون (31%
من الأ�صوات).
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•• عوا�صم-وكاالت:

ات�سعت ن�ط��اق �سيطرة ط��ال�ب��ان على
�أف�غ��ان���س�ت��ان ،م��ع اق�ت�راب االن�سحاب
النهائي للقوات الأمريكية والأطل�سية
م��ن ال�ب�لاد بعد عقدين م��ن احلرب،
و��س��ط ت��رق��ب وق�ل��ق دويل مل��ا �ست�ؤول
عليه الأو�ضاع يف امل�ستقبل.
ووف �ق �اً ل�صحف عربية � �ص��ادرة ام�س
الإث � �ن �ي�ن ،ك���ش�ف��ت م �� �ص��ادر �أن ق ��رار
االن�سحاب الأمريكي من �أفغان�ستان
ع�برة عن ف�شل �سيا�سي ،فيما حذرت
�أخرى من الفراغات التي �سترتك يف
ال�ب�لاد وحت��ول�ه��ا �إىل �أر� ��ض مفتوحة
لل�صراعات.
ف�شل �سيا�سي
يف ��ص�ح�ي�ف��ة ال �ع��رب ال �ل �ن��دن �ي��ة ،قال
خري اهلل خري اهلل “مل يعد م�ستقبل
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان م �ع��روف �اً ب�غ����ض النظر
ع��ن الت�صريحات املتفائلة للرئي�س
جو بايدن ،فحركة طالبان �ستتمكن
ال �أم �آج� ً
عاج ً
لا من و�ضع يدها على
ك ّل �أفغان�ستان ،و�ستكتفي يف امل�ستقبل
امل�ن�ظ��ور مب�ح��ا��ص��رة ك��اب��ل يف انتظار
�سقوطها على نحو تدريجي».
و�أ�� � �ض � ��اف �أن� � ��ه “يف حم ��اول ��ة لرفع
معنويات اجلنود الأمريكيني ،حتدّث
بايدن عن انت�صار يف �أفغان�ستان ،نعم،
لقد حققت القوات الأمريك ّية انت�صاراً
ع�سكرياً م�ؤقتاً يف �أفغان�ستان ،لكنها
ف�شلت �سيا�سياً �إذ مل ت�ستطع �إقامة
نظام �سيا�سي قابل للحياة بعد �إخراج
طالبان من كابل».
و�أو�� �ض ��ح ال �ك��ات��ب �أن ه �ن��اك خماوف
حقيقية من ع��ودة �أفغان�ستان م�أوى
للتنظيمات الإرهاب ّية من نوع القاعدة

وما �شابهها ،وت�ساءل قائ ً
ال “ال ّ
�شك
�أن ه��ذا االن���س�ح��اب ��س�ي�ترك فراغا،
هل ت�ستطيع حركة طالبان ملء هذا
ال �ف��راغ� ،أم �ستتحوّل �أفغان�ستان �إىل
�أر���ض مفتوحة ل�صراعات ذات طابع
�إق�ل�ي�م��ي؟».و�أ��ش��ار �إىل �أن ه�ن��اك دول
ع �دّة ت�ت��أ ّث��ر مب��ا ي��دور يف �أفغان�ستان،
يف مقدّمتها باك�ستان والهند و�إيران
وتركيا ورو��س�ي��ا وال���ص�ين ،حيث لك ّل
م ��ن ه� ��ذه ال � � ��دول ح �� �س��اب��ات �ه��ا التي
�ستجعل الو�ضع الأفغاين �أكرث تعقيداً
يف امل�ستقبل ،خ�صو�صاً يف ظ � ّل كالم
ك �ث�ير ع ��ن مت � ّك��ن �إي� � ��ران م ��ن �إيجاد
حتالفات جديدة يف الداخل الأفغاين،
وع��ن ط�م��وح��ات ت��رك� ّي��ة �إىل دور على
الأر� ��ض ي�شمل �إر� �س��ال ق �وّات لت�أمني
مطار كابل.وتابع “الف�شل الأمريكي
يف �أفغان�ستان والعراق واحد� ،إ ّنه ف�شل
�سيا�سي ،يف �أ�سا�س هذا الف�شل العجز
ع��ن �إق��ام��ة نظام جديد قابل للحياة
يف �أيّ م��ن البلدين ،على ال��رغ��م من
حتقيق انت�صار ع�سكري يف كليهما،
وت��دف��ع �إدارة ب��اي��دن حالياً ثمن هذا
الف�شل املزدوج الذي ال تربير له».
اجتياح ملحورين
وب��دوره ،ق��ال �سام من�سى يف ح�صيفة
ال�شرق الأو�سط “بعد  19عاماً على
غزو �أفغان�ستان ،ال بد من وقفة �أمام
م��ا ��س�ي�ترت��ب ع�ل��ى ان���س�ح��اب �أمريكا
بالطريقة امل�ستهجنة ال�ت��ي يح�صل
ب� �ه ��ا؛ وي �ل �ف �ت �ن��ا �أم � � � ��ران :الأول هو
حماولة طالبان اال�ستيالء على مزيد
من الأرا�ضي ،والأمر الثاين هو توقع
ا�ستيالئها على ال�سلطة ،وعودة نظام
الإمارة الإ�سالمية الطالباين».
و�أ� �ض��اف “�صحيح �أن وا��ش�ن�ط��ن هي

وق��ال��ت �ساندو يف ر�سالة ع�بر في�سبوك “�آمل �أن يكون اليوم
نهاية حقبة �صعبة ملولدافيا� .آم��ل �أن يكون اليوم نهاية عهد
الل�صو�ص يف مولدافيا».
بعد فوزها ال�ساحق يف االنتخابات الرئا�سية يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،2020حت�ت��اج �ساندو �إىل ال�سيطرة على الربملان
لتطبيق �سيا�ستها املرتكزة على مكافحة الف�ساد.
�إال �أنّ م�ساعي اخلبرية االقت�صادية �سابقا يف البنك الدويل
والبالغة  48ع��ام�اً ،عرقلتها حتى الآن �سيطرة ح��زب دودون
على الربملان.
و�أ�ضافت �ساندو يف ر�سالتها “التحديات كبرية ،والنا�س بحاجة
�إىل نتائج” و”يجب �أن ي�شعروا بفوائد وجود برملان نظيف”

و”حكومة نزيهة وخمت�صة” ،داع�ي��ة �إىل “ا�ستخدام طاقة
الت�صويت اليوم من �أجل تغيري مولدافيا».
وتناف�س يف االق�تراع حزب العمل والت�ضامن بقيادة الرئي�سة،
وكتلة اال�شرتاكيني وال�شيوعيني بزعامة دودون.
وب�ح���س��ب و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام امل��ول��داف �ي��ة� ،أب �ل �غ��ت ال���ش��رط��ة عن
انتهاكات متفرقة لقانون االنتخابات .واختار الناخبون 101
نائب لوالية مدتها �أربع �سنوات.وقالت �ساندو لل�صحافيني عند
مغادرتها مكتب اقرتاع �صوتت فيه يف كي�شيناو حيث ا�س ُتقبلت
ممن
بالت�صفيق “�ص ّوتتُ مل�صلحة تنظيم ب�لادن��ا والتخل�ص ّ
نهبوها ل�سنوات عدة».ونقلت و�سائل �إعالم حملية عن دودون
قوله “�ص ّو ُت لفريق ميكنه توحيد البالد ولن يثري �صراعات

�صحف عربية� :أفغان�ستان تتجه نحو املا�ضي

اجلهة الأق��ل ت�ضرراً من االن�سحاب،
على العك�س من دول جوار �أفغان�ستان،
�إمن��ا ال�صحيح �أي�ضاً �أن غزوها لهذا
البلد واحلملة الدولية �ضد الإرهاب
التي قادتها مل ت�سفر عن �أي مكا�سب
ا�سرتاتيجية ،واقت�صرت م�آالتها على
جن ��اح ��ات ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة حم �� �ص��ورة �ضد
ال�ق��اع��دة ،ومقتل �أ��س��ام��ة ب��ن الدن يف
خمبئه الباك�ستاين».
و�أو� �ض��ح �أن ان���س�ح��اب �أم��ري�ك��ا ومعها
ال� �غ ��رب� � ،س �ي�ترك ال �� �س��اح��ة الجتياح
حم � ��وري � ��ن :الأول مت �ث �ل��ه رو�سيا
وال���ص�ين ،وه�م��ا دول �ت��ان حمكومتان

بديكتاتوريات ،ولو متباينة ،جامعها
امل � �� � �ش �ت�رك ع � � ��دا�ؤه � � ��ا لليبريالية
والدميقراطية الغربية ،وهما �أقرب
الأنظمة �إىل الإن�سانية.
و�أم��ا املحور ال�شرقي الثاين �ستمثله
�أفغان�ستان حتت حكم طالبان ،و�إيران
حتت حكم املاليل� ،إذ يقدم يف املح�صلة
�آيديولوجيتني �أ�صوليتني مت�شددتني
عنيفتني ،وهذه النماذج جمتمعة غري
قادرة على ،وال حتى راغبة يف �أن تقدم
ملجتمعاتها ما حتتاج �إليه وما تتطلع
�إليه.
ولفت الكاتب �إىل �أن ه��ذا االن�سحاب

معطوفاً على االن�سحابات الأخرى،
دل � �ي� ��ل �آخ� � � ��ر ع� �ل ��ى ف �� �ش ��ل احل� � ��روب
الأمريكية التي تنتهي قبل �أن تبد�أ،
لا ع�سكرياً
وه ��ذا ال�ف���ش��ل ل�ي����س ف���ش� ً
و�أم �ن �ي �اً ب �ق��در م��ا ه��و ف���ش��ل �سيا�سي
وا�سرتاتيجي ،بحيث تبدو املح�صلة
ال�سيا�سية لتدخالتها الع�سكرية يف
املنطقة �صفراً مكعباً».
دالالت االن�سحاب
ومن جهتها ،ذك��رت انت�صار البناء يف
�صحيفة الر�ؤية �أن قوات الناتو �أعلنت
�أن�ه��ا �ستكمل ان�سحابها م��ن املناطق

ختام �أ�ضخم مناورة بحرية بالبحر الأ�سود ..ر�سائل مبا�شرة لرو�سيا
•• عوا�صم-وكاالت:

اختتمت ال�سبت ،م �ن��اورات “ن�سيم البحر”
والتي ا�ست�ضافتها القوات البحرية الأمريكية
والأوكرانية ،يف البحر الأ�سود مب�شاركة 32
دول ��ة ،وو��ص�ف��ت ب��أن�ه��ا الأك�ب�ر م��ن ن��وع�ه��ا يف
املنطقة منذ عام .1997
و�� �ش ��ارك يف ه ��ذه امل � �ن� ��اورات ال �ب �ح��ري��ة التي
ان�ط�ل�ق��ت م�ن��ذ  28ي��ون�ي��و امل��ا� �ض��ي� 5 ،آالف
ع�سكري �إ�ضافة �إىل � 32سفينة و 40طائرة
و 18فريق كوماندوز ،مما جعل منها �أكرب
تدريبات م�شرتكة منذ �سنوات.
ً
ا�ستعرا�ضا للعالقات الدفاعية بني
و�أظهرت
ال��والي��ات املتحدة و�أوك��ران�ي��ا مع حلف �شمال
الأطل�سي.
كما حظيت ب ��دور ع��رب��ي� ،إذ ��ش��ارك��ت  4دول
عربية يف املناورات ب�صفة م�شارك �أو مراقب،
وهي :م�صر والإمارات وتون�س واملغرب.
ر�سائل مبا�شرة
يرى اخلبري املتخ�ص�ص يف العالقات الدولية،
الدكتور �أمين �سمري ،يف حديث ملوقع “�سكاي
ن�ي��وز عربية”� ،أن ت�ل��ك امل �ن��اورات ال�ضخمة
حملت العديد من الر�سائل املبا�شرة ،خا�صة
�أن م�سرح العمليات اخل��ا���ص بها ك��ان يتعلق
برو�سيا ب�شكل حمدد.
وقال �سمري �إن الأمر الأول الذي يت�صل بتلك
امل �ن��اورات �أن ��ه ال ي��وج��د ع��دو حمتمل حللف
الناتو ودول �شرق �أوروبا �سوى رو�سيا ،وبالتايل
وقعت جمموعة من املناو�شات �أ�شهرها حادث
املدمرة الربيطانية “�إت�ش �أم �أ���س ديفندر”،
التي اقرتبت من �ساحل �شبه جزيرة القرم،
وكاد �أن يقع ا�شتباكا مع القوات الرو�سية.
و�أ� � �ض ��اف“ :هذا ا� �س �ت �ه��داف ب���ش�ك��ل مبا�شر
للن�شاط الرو�سي يف البحر الأ�سود».
كانت رو�سيا قالت ال�شهر املا�ضي� ،إن �إحدى
�سفنها احل��رب�ي��ة يف ال�ب�ح��ر الأ� �س ��ود �أطلقت
طلقات حتذيرية ،يف حني �ألقت طائرة حربية
ق�ن��اب��ل يف ط��ري��ق امل��دم��رة “ديفندر” ،وهي
م��دم��رة تابعة للبحرية امللكية الربيطانية،
لطردها بعيدا عن منطقة بالقرب من �شبه
ج��زي��رة ال �ق��رم ت��دع��ي م��و��س�ك��و �أن �ه��ا مياهها
الإقليمية.
ن��ددت رو��س�ي��ا ب��وج��ود دي�ف�ن��در وو�صفته ب�أنه
ا� �س �ت �ف��زاز وح� � ��ذرت م ��ن �أن� �ه ��ا ق ��د ت �ط �ل��ق يف
امل��رة القادمة ال�ن��ار ل�ضرب ال�سفن احلربية
املتطفلة ،يف حني �أ�صرت بريطانيا� ،أن نرياناً
مل تطلق ب��اجت��اه دي�ف�ن��در وق��ال��ت �إن�ه��ا كانت
ت�ب�ح��ر يف امل �ي ��اه الأوك ��ران� �ي ��ة ع �ن��دم��ا حلقت

جديدة».و�أ�ضاف مهاجما الرئي�سة �أن نتائج االق�تراع �ستحدد
�إن كانت مولدافيا “�س ُترتك لل�سيطرة الأجنبية” الغربية.
ومولدافيا من �أفقر بلدان �أوروب��ا ،وت�شهد منذ ا�ستقاللها يف
� 1991أزم��ات �سيا�سية متكررة �إ�ضافة �إىل �صراع جم ّمد يف
منطقة تران�سدني�سرتيا االنف�صالية املوالية لرو�سيا.
و�سكان ال�ب�لاد البالغ ع��دده��م  2,6مليون ن�سمة منق�سمون
ت��اري�خ�ي��ا ب�ين م��ن يف�ضلون ع�لاق��ات وث�ي�ق��ة م��ع رو��س�ي��ا ومن
مييلون �إىل االحت��اد الأوروب��ي.و�أره �ق��ت ق�ضايا ف�ساد متعددة
ال�سكان ،يتعلق �أبرزها باختفاء مليار دوالر� ،أي ما يعادل 15%
من الناجت املحلي الإجمايل ،من خزائن ثالثة بنوك يف العام
.2015

لأفغان�ستان �إىل يد طالبان ،بعد حرب
دامية راح �ضحيتها ع�شرات الآالف من
الأفغان والآالف من اجلنود الأجانب
والأمريكان بالدرجة الأوىل.
وق ��ال ��ت ال �ك��ات �ب��ة “على ال ��رغ ��م من
االت �ف��اق��ات امل��وق�ع��ة ال�ت��ي ت�ع�ه��دت بها
جماعة طالبان للأمريكان وللحكومة
الأف�غ��ان�ي��ة ،باجلنوح نحو ال�سلم� ،إال
�أن�ه��ا �شنت ع��دة هجمات �ضارية �ضد
العا�صمة كابول وعدة �أقاليم �أفغانية
�أخ��رى ،ما قد يعني �أن طالبان تعمل
تدريجياً على احل�ل��ول حم��ل القوات
الأجنبية ،وه��و ما يخالف اتفاقاتها
وم� ��ا ق ��د ي �ن �ج��م ع �ن��ه ع � ��ودة احل ��رب
الأهلية الأفغانية ب�صورة �أ�شد �شرا�سة
ودموية من تاريخها ال�سابق لعقود،
كما يتكهن العديد من املحللني».
و�أ� �ض��اف��ت “ان�سحاب ق ��وات الناتو،
وخ�صو�صاً القوات الأمريكية ،ال يخلو
من دالالت كثرية حول �أهداف احلرب
احلقيقية ،وم�شاريع املرحلة املقبلة
ل �ت �ل��ك ال��رق �ع��ة اجل �غ��راف �ي��ة ،ك �م��ا ال
يخلو من عرب ودرو�س عالقة القوى
ال �غ��رب �ي��ة ب��اجل �م��اع��ات الإ�سالمية
امل �ت �ط��رف��ة ،ف��ال �� �س��ردي��ة الأفغانية
الطويلة لتاريخ اجلماعات اجلهادية
فيها ت�شري �إىل حالة تفاهم �صاخب
ب�ي�ن ال �غ��رب واجل �م��اع��ات املتطرفة،
ف�أغلب تلك اجلماعات ت�أ�س�ست بدعم
غ��رب��ي ،م�ث��ل ال �ق��اع��دة ،ث��م دخ �ل��ت يف
خ�ل�اف وح ��روب ط��اح�ن��ة م��ع الغرب،
ث��م ان�خ��رط ال�ف��ري�ق��ان يف مفاو�ضات
وتفاهمات ،انتهت بت�صريحات طيبة
من كال الطرفني جتاه الآخر».

الأفغانية بحلول � 11سبتمرب(�أيلول)
امل �ق �ب ��ل� ،أي ب �ع��د م � ��رور  20عاماً
ع�ل��ى ال �غ��زو الأم��ري �ك��ي لأفغان�ستان
وان �خ��راط �ه��ا يف ح��رب ��ض��د جماعات
القاعدة وطالبان ،التي و�صفت ب�أنها
الأط��ول يف تاريخ �أمريكا ،ول��ن يبقى
�إال ب�ضع مئات من اجلنود الأمريكان
وم��ن ع��دة جن�سيات �أخ ��رى حلماية
مطار كابول ،وال�سفارة الأمريكية يف
�أفغان�ستان.و�أ�شارت �إىل �أن العديد من
املحللني من و�سائل الإعالم الغربية،
و�� �ص� �ف ��وا �إع� �ل ��ان ان �� �س �ح��اب الناتو دفاع �أمريكي
م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان ب ��أن��ه ت�سليم ر�سمي و�أما يف �صحيفة النهار اللنانية ،فقد

هل تع ّلم بايدن �أي �شيء
يف م�سريته عن �أفغان�ستان؟
•• وا�شنطن-وكاالت

لإث� �ب ��ات �أن م �ع��رف��ة ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ي ج��و بايدن
ب��ال���س�ي��ا��س��ات الأف�غ��ان�ي��ة حم ��دودة ج ��داً ،ي�ع��ود الكاتب
ال�سيا�سي يف م��وق��ع “ ”1945مايكل روب�ي�ن �إىل ما
قاله بايدن رداً على �س�ؤال �صحايف ب�ش�أن ما �إذا كان يثق
بحركة “طالبان”“ :هل �أثق بـ”طالبان”؟ ال .لكنني
�أث��ق ب�إمكانات اجلي�ش الأف�غ��اين ،امل��درب ب�شكل �أف�ضل،
املجهز ب�شكل �أف�ضل ،والأكرث كفاءة على م�ستوى قيادة
احلرب».
يرى روبني �أن جواب الرئي�س الأمريكي قابل للت�صديق
يف �أروق ��ة وا�شنطن رمب��ا ،لكنه يعرب ع��ن جهل كامل
بديناميات �أفغان�ستان.

ال �ط��ائ��رات ال��رو��س�ي��ة يف اجل��و و�� ُ�س�م��ع �صوت ال �ن��ات��و ،م�ع�ت�برا �أن االحت� ��اد الأوروب � ��ي قادر �أوروب ��ا بجوار احل��دود الرو�سية ،والنجاح يف
على تنفيذ دور هيكلي ميكن �أن يعتمد عليه ه��ذه امل�ه�م��ة ه��ي �أك�ب�ر ر��س��ال��ة ل�ط�م��أن��ة لهذه
�إطالق نار خالل املواجهة.
الدول اخلائفة.
وعلق الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ،على احللف.
احل� ��ادث ب� ��أن واق �ع��ة امل��دم��رة مل ت�ك��ن لتثري
ن�سخة خمتلفة
�صراعا عامليا حتى لو �أغرقت رو�سيا ال�سفينة تعوي�ض اخللل ..وطم�أنة
ال�بري�ط��ان�ي��ة لأن ال �غ��رب يعلم �أن ��ه ال ميكنه الأمر الثالث بح�سب خبري العالقات الدولية ويف ر�أي ال �ب��اح��ث ب��امل��رك��ز امل �� �ص��ري للفكر
الفوز يف مثل هذه احلرب ،يف �إ�شارة حمتملة �أن دول احللف حتاول تعوي�ض اخللل الكبري وال��درا� �س��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،حم�م��د ح�سن،
�إىل ع��زم بوتن على املخاطرة ب�شكل �أك�بر يف يف ميزان القوى مع رو�سيا ،وبح�سب درا�سة ف�إن هذه املناورات روتينية وجتري منذ العام
ق��دم�ت�ه��ا م��ؤ��س���س��ة “راند” ف� ��إن رو��س�ي��ا وما  ،1997وت���ش��ارك فيها العديد م��ن الدول،
حالة وقوع حادث مماثل مرة �أخرى.
متتكله من ق��وات تتفوق على كل ق��وات حلف �إ� �ض��اف��ة �إىل �أع �� �ض��اء ح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي
“الناتو».
الناتو يف �شرق �أوروبا.
بايدن والناتو
الأم��ر الآخ��ر املرتبط بهذه امل�ن��اورات ،بح�سب ول ��ذا فمو�سكو ت�ستطيع �أن ت�ف��ر���ض حظ ًرا لكن ن�سخة املناورات هذه املرة تبدو خمتلفة
�سمري ه��و �أن الرئي�س الأم�يرك��ي ج��و بايدن كاملاً على البحر الأ�سود يف غ�ضون � 6أيام ،ل �ع��دة �أ� �س �ب��اب ،ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا امل �ن��او� �ش��ات التي
ي� �ح ��اول �إع� �ط ��اء ر� �س��ال��ة حل �ل��ف ال �ن��ات��و ب� ��أن وق��د متنع و�صول دعما ع�سكريا �إىل احللف حدثت يف غ�ضون تنفيذها ،وكذلك م�شاركة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع��ادت حلماية ال ��دول بعد يف البحر الأ�سود لفرتة طويلة ،وفق اخلبري ال��دول العربية والإ�سالمية ال�ست“ :م�صر
والإم� � ��ارات وت��ون����س وامل �غ��رب ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
�أن تخلى ترامب عن هذه املهمة ب�شكل كبري امل�صري.
للغاية� ،إذ كان يعترب �أن التدريبات الع�سكرية و�أ�شار �إىل �أن بايدن وزعماء احللف يحاولون دولتني غري عربيتني ،من �أ�صل  32دولة.
�ضد رو�سيا مبثابة �إهدار للأموال ،مما دفعه تعوي�ض هذا اخللل يف ميزان القوى من خالل وقال ح�سن يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إن��ه ميكننا القول �أن هذه املناورات
ل�ل�إع�لان ع��ن �سحب � 9آالف و 500جندي الرتكيز على التدريبات يف البحر الأ�سود.
من �أملانيا قبل خروجه من البيت الأبي�ض يف كما ت�أتي ه��ذه امل�ن��اورات كـ”ر�سالة طم�أنة” ،الأ�ضخم لي�س يف تاريخ برنامج مناورات ن�سيم
ل� ��دول ب �ح��ر ال �ب �ل �ط �ي��ق ،ودول م �ث��ل بولندا ال�ب�ح��ر ،وامن ��ا يف امل���س��رح العملياتي للبحر
يناير املا�ضي.
و�أ� �ض��اف �أن الر�سالة الثانية لهذه املناورات وروم��ان�ي��ا وبلغاريا ،وه��ي على خ��ط املواجهة الأ�سود.
كانت موجهة ل��دول حلف الناتو نف�سها ب�أن مع رو�سيا ،لأنها ت�شعر ب�أنه ميكن �أن يتكرر و�شملت تلك املناورات �إجراء تدريبات ع�سكرية
وا�شنطن باقية يف احللف وتقوده ،و�أكد بايدن �سيناريو القرم معها ،وم��ن ث� َّم حتتاج مزيدا على الإن� ��زال ال�ب�ح��ري على ��ش��واط��ئ العدو،
وتنفيذ العمليات ال�بري��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل مهام
من الدعم ،بح�سب “�سمري».
بنف�سه على ذلك.
كان جو بايدن ،قال منت�صف ال�شهر املا�ضي يف و�أو�ضح �أن فل�سفة التدريبات هذا العام تقوم ال�ضفادع الب�شرية ،كما ت�شمل تدريبات الدفاع
�أعمال اجتماع زعماء دول الناتو� ،أن الواليات بالأ�سا�س على فكرة �سرعة نقل ال�ق��وات من اجل��وي وال�ق��وات اخلا�صة وح��رب الغوا�صات
امل�ت�ح��دة تثق ب�شكل ��ص��ارم ب��وح��دة ال�صف يف الواليات املتحدة ودول غرب �أوروبا �إىل �شرق وعمليات البحث واالنقاذ.

تطرق ه�شام ملحم �إىل دفاع الرئي�س
ب ��اي ��دن ب �ق��وة ع ��ن ق � ��راره ��س�ح��ب كل
القوات الأمريكية من �أفغان�ستان يف
نهاية ال�شهر املقبل ،راف�ضاً الطروحات
القائلة ب ��أن ق��وات حركة “طالبان”
ال �ت ��ي ح �ق �ق��ت ان �ت �� �ص ��ارات ميدانية
كبرية يف �شمال البالد� ،سوف ت�صبح
ق��ري�ب�اً يف و��ض��ع ي�سمح لها باحتالل
العا�صمة كابول.وقال “خطاب بايدن
ك��ان وا� �ض �ح �اً يف م�ضمونه وق��وي �اً يف
لهجته ،ال ب��ل �إن �أج��وب�ت��ه الدفاعية
خ�لال ف�ترة الأ�سئلة والأج��وب��ة التي
�أعقبت اخلطاب ،مل ترتك �أي جمال
لل�شك ب��أن موقفه نهائي وغري قابل
لأي تعديل».و�أ�ضاف “�إ�صرار بايدن
ع�ل��ى االن �� �س �ح��اب ال �ك��ام��ل وال�سريع،
ويف غياب تفاهم �سيا�سي ب�ين حركة
ط��ال�ب��ان واحل�ك��وم��ة الأف�غ��ان�ي��ة ،فاج�أ
امل �� �س ��ؤول�ي�ن يف ك ��اب ��ول ،ويف ال� ��دول
املحيطة ب�أفغان�ستان ،كما فاج�أ �أي�ضاً
احل �ل �ف��اء يف ال �ن��ات��و ال ��ذي ��ن �أر�سلوا
قواتهم اىل �أفغان�ستان لتحارب مع
الأمريكيني لعقدين من الزمن».
و�أ�� �ش ��ار ال �ك��ات��ب �إىل �أن االن�سحاب
الأمريكي �سوف يخفف من ال�ضغوط
على حركة “طالبان” للدخول يف �أي
مفاو�ضات جدية مع حكومة الرئي�س
�أ� �ش��رف غ��اين يف ك��اب��ول ،خا�صة �أنها
ت��وا� �ص��ل حت�ق�ي��ق ت�ق��دم�ه��ا امل �ي ��داين،
مو�ضحاً �أن��ه يف ح��ال انهيار ال�سلطة
يف كابول و�سقوط العا�صمة يف �أيدي
“طالبان”� � ،س��وف ي�ت�ع��ر���ض بايدن
ل�لان�ت�ق��ادات م��ن الأف �غ��ان املهزومني
ومن حلفاء وا�شنطن يف �آ�سيا وال�شرق
الأو�سط ،ب�أن وا�شنطن قد تخلت عن
حلفائها الأفغان وتركتهم حتت رحمة
�أعدائهم.

مزار �شريف
�سرد الكاتب كيف تعرف �إىل �أفغان�ستان ب��دءاً من �سنة
 .1997يف ذلك الوقت ،كان يدر�س اللغة الطاجيكية
يف �أوزبك�ستان وق��رر القيام برحلة �سريعة �إىل مدينة
مزار �شريف التي كانت خا�ضعة لأمري احلرب الأوزبكي
عبد الر�شيد دو�ستم� .سيطرت طالبان على كابول لكن
اجلبهة الأم��ام�ي��ة كانت تبعد  150كيلومرتاً .مزار
��ش��ري��ف نف�سها 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�ستم �إىل جانب ديبلوما�سيني من القن�صلية الإيرانية
امل�ح�ل�ي��ة .ل�ك��ن ال��و� �ض��ع ت�غ�ير يف ي ��وم واح� ��د :توجهت
“طالبان” �إىل املدينة ومت نقل روبني �إىل بلدة تريميز
احل��دودي��ة يف �أوزبيك�ستان .مل يكن الإي��ران�ي��ون الذين
ت �ن��اول ال �غ��داء م�ع�ه��م حم�ظ��وظ�ين م�ث�ل��ه لأن احلركة
قتلتهم الحقاً.
براعة ع�سكرية لطالبان؟
يو�ضح روبني �أن انهيار مزار �شريف مل يح�صل ب�سبب
براعة “طالبان” الع�سكرية بل ب�سبب حيلة �سيا�سية.
ع �ق��د اجل �ن��رال ع �ب��د امل �ل��ك ب �ه �ل��وان ،وه ��و �أح� ��د كبار
م�ساعدي دو��س�ت��م ،ات�ف��اق�اً ��س��ري�اً م��ع “طالبان” لأنه
ك ��ان غ��ا��ض�ب�اً م�ن��ه الأم� ��ر ال ��ذي �أدى
�إىل �إعطائها حرية امل��رور �إىل �أكرب
مدينة يف �شمال �أفغان�ستان .بالفعل،
مل ت�ق��ات��ل “طالبان” ك �ث�يراً خالل
��ص�ع��وده��ا الأ� �س��ا� �س��ي �إىل ال�سلطة.
ب��د�أت احلركة تكت�سب �شهرة حملية
� �س �ن��ة  .1994ب �ع��دم��ا ق� ��ام �أم � ��راء
ح��رب حمليون باختطاف تلميذتني
والإ��س��اءة �إليهما ،انتقم طالب علوم
دينية حمليون – “طالبان” – من
خاطفيهما.
يف جمتمع مزقه عنف احلرب الأهلية

و�أمراء احلرب ،بدت �صورة النظام والقانون التي روجت
لها حركة “طالبان” ج��ذاب��ة .يف ذل��ك ال��وق��ت ،دعمت
وكالة اال�ستخبارات الباك�ستانية قلب الدين حكمتيار،
وهو �أمري حرب �إ�سالموي ب�شتوين م�ضطرب اجتماعياً
و�صاحب �أنوية متفوقة على براعته الع�سكرية .بعدما
ر�أت اال�ستخبارات الباك�ستانية زخم “طالبان” غريت
توجهاتها وقامت بدعم احلركة.
على مدى ال�سنوات القليلة التالية ،توغلت “طالبان”
يف ال �ب�لاد وع �ق��دت االت �ف��اق��ات و��ض�م��ت �إل�ي�ه��ا خ�صوماً
�أف�غ��ان�اً يف وق��ت وع��دت الغربيني بالديبلوما�سية� .إن
ا�ستيالء احل��رك��ة على ك��اب��ول �سنة  1996ج��اء �ضد
م�شاركتها احل�سنة النية املفرت�ضة يف اجلهود الدولية
للتفاو�ض حول �سالم داخلي .جمدداً ،تابع روبني ،لعبت
ال�سيا�سة والربوباغندا دوراً �أعظم بكثري يف ال�سيطرة
على الأرا� �ض��ي باملقارنة م��ع احل��رب املبا�شرة .ه��ذا هو
�أحد �أ�سباب انهيار “طالبان” �سريعاً يف مواجهة احلرب
التي قادتها الواليات املتحدة �أ�سا�ساً يف �أكتوبر (ت�شرين
الأول)  .2016فالزخم الذي كان دوماً �أهم من تقنيات
املعركة انقلب �ضدها.
هدف ذاتي
�إن قرار بايدن وترامب االن�سحاب �أحادياً من �أفغان�ستان
مرتبط بال�سيا�سات الأمريكية الداخلية ال بالوقائع
على الأر� ��ض .تكمن امل��أ��س��اة يف �أن ب��اي��دن حم��ق ب�ش�أن
ق ��درة اجل�ي����ش الأف �غ��اين ع�ل��ى ال�ق�ت��ال ،ل�ك��ن يف الوقت
نف�سه� ،أدت رغبتهما بخلق وه��م ح��ول م�سار ال�سالم
الأفغاين لتغطية ان�سحابهما� ،إىل �سحب الب�ساط من
حت��ت �أق ��دام احلكومة الأفغانية املنتخبة .يف الواقع،
وع��و��ض�اً ع��ن امل �غ��ادرة وت��رك�ه��ا تتعامل م��ع “طالبان”
بح�سب �إرادتها� ،أطلقا النار على حكومة كابول وهما يف
طريق اخلروج .و�أ�ضاف روبني �أن تعامل املوفد اخلا�ص
زمل��اي خليل زاد مع “طالبان” باحرتام �أك�بر من ذاك
الذي تعامل به مع نائب الرئي�س الأفغاين وم�ست�شاره
للأمن القومي كان هدفاً �سجلته وا�شنطن يف مرماها
مع تداعيات �سيا�سية عميقة.ي�ؤكد روب�ين جم��دداً �أن
ال��زخ��م ه��و ك��ل � �ش��يء .جميع م��ا قام
ب��ه ب��اي��دن وت��رام��ب ��ص��ب يف �صالح
ت�ضخيم حركة “طالبان”� .أن يقول
�إنه يثق ب�إمكانات اجلي�ش الأفغاين،
يظهر �أن��ه بعد مت�ضية عقدين على
ر�أ�� ��س جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون اخل��ارج �ي��ة يف
جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ،وث �م��اين �سنوات
كنائب للرئي�س ،ال يزال بايدن يرى
�أف�غ��ان���س�ت��ان ك���ش��ري�ح��ة باوربوينت،
لكنه مل يتعلم �أي �شيء على الإطالق
ح ��ول ت��اري��خ �أف�غ��ان���س�ت��ان وثقافتها
ودينامياتها ال�سيا�سية.
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يديعوت �أحرونوت :ر�سالة مهينة يف الهجوم الإلكرتوين على مرتو طهران
•• القد�س-وكاالت

كتب ال�صحايف �أليك�س في�شمان يف �صحيفة “يديعوت �أحرونوت” �أن
الهجوم الإلكرتوين على �شبكة القطارات يف ايران كان مهيناً ،متوقعاً
رداً �إيرانياً على �إ�سرائيل.
وق ��ال �إن “مرتو” ط �ه��ران ت��دي��ر ��ش��رك��ة اق�ت���ص��ادي��ة ت�ع��ود للحر�س
الثوري .وعلى حد زعم حمافل يف االدارة الأمريكية ،ف�إنه ي�ستخدم
�ضمن �أمور �أخرى لنقل العتاد الع�سكري �سراً.
وراى �أن ه��ذا جم��رد م�ث��ال ،ف�شركات احل��ر���س ال�ث��وري ت�سيطر على
اج ��زاء وا��س�ع��ة م��ن منظومة ال�ق�ط��ارات يف �أج ��اء �إي� ��ران .وعليه ف�إن
الهجوم الإلكرتوين على حوا�سيب القطارات الوطنية هو فعل حربي

�صرف ،ي�ستهدف �إحلاق �ضرر بالبنى التحتية الع�سكرية واالقت�صادية
للحر�س الثوري ،ولكنه �أي�ضاً فعل رمزي �ضد النظام يف طهران.
يف �أعقاب الهجوم مل يبلغ عن �صدام قطارات �أو خ��روج قطارات عن
ال�سكة .ويبدو �أن املهاجمني ح�سبوا جيداً �شدة الإ�صابة وركزوا على
ت�شوي�ش اجلداول الزمنية ومنظومة الدخول واخلروج للم�سافرين
يف املحطات ،مما �أدى �إىل وقف احلركة لفرتات زمنية معينة بل �إن
القرا�صنة الإلكرتونيني الأذكياء تركوا يف لوحات الرقابة مبحطات
القطار رقم طوارئ الت�صال امل�سافرين عليه والتبليغ عن اخللل :رقم
هاتف املر�شد الأعلى للجمهورية الإ�سالمية �آي��ة اهلل على خامنئي،
وهي دعابة تبعث بر�سالة مفادها� :أنتم مك�شوفون.
و�أ�ضاف �أن قائمة اجلهات التي تريد وميكنها الت�سلل �إىل منظومات

احلوا�سيب الإيرانية طويلة ومتنوعة :من الدول مروراً باجلماعات
املعار�ضة وحتى القرا�صنة اخلا�صني.
ومنذ مار�س (�آذار)  ،2020تخو�ض �إ�سرائيل و�إيران حرباً �إلكرتونية
علنية يف حماولة ل�ضرب البنى التحتية لبع�ضهما .وقبل ذلك� ،شن
الإيرانيون هجمات �إلكرتونية �ضد �إ�سرائيل جلمع املعلومات .وقبل
�سنة ون�صف جنحوا يف الت�سلل �إىل �شبكات املياه و�شركات اقت�صادية
�إ�سرائيلية.
وه��م يوا�صلون ك��ل ال��وق��ت تنفيذ امل�ح��اوالت للت�سلل �إىل املنظومات
املالية والبنى التحتية الوطنية يف ال�ب�لاد .ورداً على ذل��ك ،ح�سب
م�صادر �أجنبية� ،شلت �إ�سرائيل ميناء بندر عبا�س يف اخلليج الفار�سي
اخلليج.

وي��رى في�شمان �أن هجوماً �إلكرتونياً بهذا احلجم يعترب ا�ستمراراً
الح ��داث عنيفة جت��ري حت��ت ال���س�ط��ح .ف��ا��س��رائ�ي��ل ،م �ث� ً
لا ،تخو�ض
�صراعاً عاملياً �ضد حماوالت �إيرانية للم�س ببناها التحتية يف العامل،
�آخرها انك�شف اال�سبوع املا�ضي يف حمطة العال يف بروك�سل .كما �أن
الأمريكيني راكموا ح�ساباً طوي ً
ال وعنيفاً مع الإيرانيني.
واال��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،ن�ف��ذت ميلي�شيات م ��ؤي��دة لإي ��ران �أرب ��ع هجمات
بال�صواريخ وامل�سريات �ضد �أه��داف �أمريكية يف ال�ع��راق ،مبا يف ذلك
ال�سفارة يف بغداد.
وه��ذه الهجمات املتبادلة جت��ري بالتوازي مع املحادثات للعودة �إىل
االت�ف��اق ال�ن��ووي مع اي��ران ،ودون �أي �صلة بها .ه��ذه دفاتر ح�سابات
منف�صلة.وي�ؤكد في�شمان �أن الرد االيراين �آتٍ .
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•• الفجر �-ستيفان بو�سارد –ترجمة خرية ال�شيباين

الأدمريال ت�شارلز ريت�شارد يحذر من تو�سع برنامج بكني
وت � � � �ولىّ م ��رك ��ز ج �ي �م ����س م ��ارت ��ن
ل � ��درا�� � �س � ��ات ع� � ��دم االن � �ت � �� � �ش ��ار يف
م��ون �ت�يري ب �ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ،حتليل
�سل�سلة م��ن ال�صور التي قدمتها
�شركة الأقمار ال�صناعية بالنيت.
وق � � ��د حت � ��دث � ��ت ع � �ن� ��ه �صحيفة
وا��ش�ن�ط��ن ب��و��س��ت �أو ًال .ويتو�صل
امل��رك��ز �إىل النتيجة الأوىل� :إذا
�أكملت بكني بناء ه��ذه ال�صوامع ،تخطط حقًا للح�صول على  119الو�صول �إىل الواليات املتحدة.
ً
ف�ق��د ي �ك��ون ل��دي�ه��ا ق��ري � ًب��ا حوايل
�صاروخا بالي�ست ًيا عاب ًرا للقارات ،ت� ��درك وا� �ش �ن �ط��ن ورمب� ��ا مو�سكو
� � 145ص� ً
�اروخ��ا ،و م��ن ��ش��أن هذا �أو ما �إذا كانت ال�سلطات ال�صينية اجل �ه��ود ال���ص�ي�ن�ي��ة ،ل�ك��ن حجمها
ال�ع��دد م��ن ال���ص��واري��خ �أن يت�سبب تزيد عدد ال�صوامع للخداع حول ال ي��زال غ�ير وا� �ض��ح .لقد ت�سارع
يف ح� ��دوث زل � ��زال يف اال�ستقرار تر�سانتها ال�ن��ووي��ة احلقيقية �أو ال�ب��رن� ��ام� ��ج ال� � �ن � ��ووي ال�صيني
اال�سرتاتيجي للعامل.
خل �ل��ط االوراق م ��ن �أج� � ��ل منع ب�شكل ح��اد ،ومي�ك��ن �أن تت�ضاعف
ت �ع � ّر���ض ال �� �ص��وام��ع ال �ت��ي حتتوي ال�تر��س��ان��ة ع�ل��ى الأق ��ل يف غ�ضون
� 119صومعة �صواريخ
على ��ص��واري��خ حقيقية للهجوم .ع�شر �سنوات.
ت�شري ال�ت�ق��دي��رات �إىل �أن ال�صني ومي�ك��ن �أن ت�ك��ون امل��واق��ع ال�ت��ي مت يف جل�سة ا�ستماع بالكوجنر�س يف
متتلك حال ًيا ما بني  250و 350ت�صويرها موق ًعا لتطوير �صواريخ �أب��ري��ل امل��ا� �ض��ي ،ح ��ذر الأدم �ي��رال
�سالحا نوو ًيا .ونحن بعيدون عن  DF-41التي يبلغ مداها حوايل ت���ش��ارل��ز ري�ت�� �ش��ارد م��ن “التو�سع
ً
ال �ـ  11ال �ف��ا ال �ت��ي ك��ان��ت حتتفظ � 15أل ��ف ك�ي�ل��وم�تر وق � ��ادرة على املذهل” ل� �ل�ب�رن ��ام ��ج ال � �ن� ��ووي
بها القوتان العظميان يف احلرب
ال �ب��اردة .وي �ب��دو �أن ب�ك�ين تريد
زي ��ادة ق��درت�ه��ا ع�ل��ى ال ��ردع ب�شكل
كبري.
وم ��ع ذل� ��ك ،م��ن امل���س�ت�ح�ي��ل حتى
الآن معرفة م��ا �إذا ك��ان��ت ال�صني

ق��ام مركز �أمريكي ،يراقب معاهدة ع��دم انت�شار
الأ�سلحة النووية ،بتحليل �صور الأقمار ال�صناعية
التي ت�شري �إىل �أن ال�صني تبني �أك�ثر م��ن 100
�صومعة لل�صواريخ البالي�ستية العابرة للقارات.
وت�شعر وا�شنطن بقلق عميق �إزاء ه��ذا الت�سريع
للربنامج النووي ال�صيني ،وتدعو بكني ب�شكل عاجل
�إىل �إجراء حوار ا�سرتاتيجي
تعمل ال�صني جاهدة للحاق بالقوتني النوويتني
العظميني على كوكب الأر���ض ،الواليات املتحدة
ورو�سيا .وتقوم �سرا ببناء ما ال يقل عن 119
�صومعة لل�صواريخ البالي�ستية العابرة للقارات
بالقرب من بلدة يومني ،على حافة �صحراء جوبي،
يف مقاطعة قان�سو.

�ستت�ضاعف تر�سانتها يف غ�ضون ع�شر �سنوات

ال�صني برنامج نووي غام�ض

التو�سع اجلنوين للنووي ال�صيني يزعج العم �سام!...
هذا العدد من ال�صواريخ �سيت�سبب يف حدوث زلزال يف اال�ستقرار اال�سرتاتيجي للعامل
ال �� �ص �ي �ن ��ي .ومت � �ل ��ك ب� �ك�ي�ن االن
ال �ث ��ال ��وث ال� �ن ��ووي ال �� �ش �ه�ير� ،أي
ق ��درات الإط�ل�اق ال�ب�ري واجلوي
والبحري.
وعلى غ��رار رو�سيا ،تطور ال�صني
�أي �� ً��ض��ا �أ��س�ل�ح��ة ��س�ت�ف��وق �سرعتها
� �س��رع��ة ال �� �ص��وت ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�أ��س�ل�ح��ة ن��ووي��ة منخف�ضة القوة.
و�ستنظر يف تطوير �أنظمة نووية
بحرية ،ذاتية احلركة ،على املدى
ال�ط��وي��ل .يف ال��وق��ت احل��ايل ،مثل
ه��ذه الأنظمة غري م��وج��ودة بعد،

وحذر روبرت وود ،اخلمي�س� ،أمام
ع��دد قليل م��ن امل��را��س�ل�ين� ،إذا مت
اجن ��ازه ��ا“ ،ف�سيكون ل �ه��ا ت�أثري
كبري على اال�ستقرار اال�سرتاتيجي
للكوكب».
وي���ش�ير ��س�ف�ير ال��والي��ات املتحدة
�إىل م�ؤمتر نزع ال�سالح يف جنيف:
“نحن قلقون للغاية ب���ش��أن هذا
التطور .ال�صني هي القوة النووية
الأق��ل �شفافية يف ال��دول اخلم�س
دائ �م��ة الع�ضوية (جم�م��وع��ة من
خم�سة �أع�ضاء دائمني يف جمل�س

الأم� ��ن ال �ت��اب��ع ل �ل��أمم املتحدة).
من� �ل ��ك ال �ق �ل �ي��ل م� ��ن املعلومات
ح��ول برناجمهم ال �ن��ووي .لذلك
ع�ن��دم��ا يطلبون م�ن��ا ال �ن��زول �إىل
م�ستواهم قبل التفاو�ض� ،أريد �أن
�أ�س�ألهم ما هي تر�سانتهم النووية
احلقيقية».
وبالن�سبة لروبرت وود ،لي�س هناك
� �ش��ك“ :مع رو� �س �ي��ا ،ل��دي�ن��ا حوار
ا�سرتاتيجي يقدم �إط��ا ًرا للنقا�ش.
م��ع ال �� �ص�ين ،ال � �ش��يء م��ن ذلك.
هناك حاجة ملحة لإق��ام��ة حوار

ثنائي” .وب � ��دون ذل� ��ك� ،سيزداد
خطر �سوء الفهم و�سوء التقدير
ب�شكل كبري ،وميكن �أن يعيد �إ�شعال
�سباق ت�سلح نووي جديد.
حوار ثنائي عاجل
�أرادت �إدارة ت��رام��ب ب�شكل �سيء
�إدراج ال�صني يف املناق�شات الرو�سية
الأمريكية قبل �أن مت��دد مو�سكو
ووا�شنطن معاهدة �ستارت خلف�ض
الأ�سلحة اال�سرتاتيجية حتى عام
 .2026ويف العمق ،تعترب �إدارة

تدرك وا�شنطن ورمبا مو�سكو اجلهود �إذا �أكملت بكني بناء هذه ال�صوامع ،فقد ت�سعى وا�شنطن اىل �إقامة حوار ثنائي
ال�صينية ،لكن حجمها ال يزال غري وا�ضح يكون لديهـا قري ًبا حوايل ً 145
�صاروخا ا�سرتاتيجي مع بكني يف �أ�سرع وقت ممكن

�صاروخ بالي�ستي عابر للقارات من طراز دونغفنغ  5ب يبلغ مداه � 13ألف كيلومرت

•• الفجر –خرية ال�شيباين
كانت رئا�سة اجلمهوري الأمريكي
وجن ��م ت�ل�ف��زي��ون ال ��واق ��ع دونالد
ترامب واحدة من �أكرث الرئا�سات
� �ص �خ � ًب��ا يف ال �ت��اري��خ الأمريكي.
و�سواء تعلق االمر بتورطه املزعوم
يف ف�ضائح جن�سية؛ �أو تغريداته
“ال�شهرية” ذات ال� �ت� ��أث�ي�رات
ال�ث��وري��ة ،ف ��إن الرئي�س اخلام�س
والأرب �ع�ي�ن ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة مل
يق�صر �أبدًا يف ن�شر الأخبار.
ّ
م��ن ي��وم انتخابه وحتى هزميته،
جعلت و�سائل الإع�لام الأمريكية
ت� ��رام� ��ب م��و� �ض��وع �ه��ا ال �ي ��وم ��ي.
مو�ضوع يثري اهتمام الأمريكيني
ب�شكل خا�ص قيا�سا �إىل م�شاهدي
�سي ان ان  ،وفوك�س نيوز ،وام ا�س
ان بي �سي“ ،ال�شبكات” الإخبارية
الثالث الكربى.
وم�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام�� ،ش�ه��دت قناة
ف��وك����س ن �ي��وز ،ال �ت��ي ك ��ان ترامب
مُهرها ،انخفا�ض معدل جمهورها
بن�سبة  37باملائة من عام 2020
(�إىل  2.17مليون) ،وام ا���س ان
ب��ي �سي ،بن�سبة  22باملائة (�إىل
 1.49م� �ل� �ي ��ون) ،و 45باملائة

ال�صورة وا�ضحة مع تر�سانة الرو�س

تطوير جيل جديد من ال�صواريخ العابرة للقارات

كانت رئا�سته من �أكرث الرئا�سات �صخبا:

الإعالم الأمريكي :احلياة بدون دونالد ترامب!...

ل�شبكة �سي ان ان ()913000
–وخ�سر امل ��ذي ��ع ال �ن �ج��م براين
�ستيلرت  72باملائة من جمهوره!

�أزمة ثقة
�أدت ف�ت�رة والي ��ة دون��ال��د ترامب
�إىل خ �� �س��ارة ك �ب�ي�رة يف من�سوب
ال� �ث� �ق ��ة يف و� � �س� ��ائ� ��ل الإع � �ل � ��ام.
وت�ظ�ه��ر درا� �س��ة �أج��راه��ا �إيدملان،
�أن  56ب��امل��ائ��ة م��ن الأمريكيني
ي�ت�ف�ق��ون م��ع ال �ع �ب��ارة ال�ق��ائ�ل��ة �إن
“ال�صحفيني واملرا�سلني يحاولون
عمدًا ت�ضليل النا�س بقول �أ�شياء
ي �ع��رف��ون �أن �ه��ا خ��اط�ئ��ة �أو مبالغ
فيها ب�شكل �صارخ” .ويعتقد 58
باملائة من امل�ستطلعني �أن “معظم
امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإخ �ب ��اري ��ة ت�ستثمر
يف دع ��م �أي��دي��ول��وج �ي��ة �أو موقف
�سيا�سي �أك�ث�ر م��ن ا�ستثمارها يف
ت��وع�ي��ة اجلمهور” .ووف ��ق نف�س
اال�� �س� �ت� �ط�ل�اع ،يف ع � ��ام ،2021
ف � ��إن  46ب��امل��ائ��ة ف �ق��ط (مقابل

 58باملائة ع��ام  )2019يثقون
بو�سائل الإعالم التقليدية.
ريا ،يرتبط التوجه نحو و�سائل
�أخ ً
ً
ارتباطا مبا�ش ًرا بالبيئة
الإع�لام
ال�سيا�سية التي تعي�ش ا�ستقطابا
كليا حادا يف �أمريكا .واالنق�سام يف
البالد ح��ول ال�سيا�سة ،قد ُترجم
ب�شكل مبا�شر �إىل زيادة يف �صحافة
ال ��ر�أي .و�شهدت ال�سنوات الأربع

ذه�����������������������������ب
دون�������������ال�������������د
ت������رام������ب ...
وه������������اج������������ر
امل���������ش����اه����دون
�أي���������������������ض����������ا

امل��ا� �ض �ي��ة ن �ق��ا� �ش��ات حم � ��دودة بني
الأيديولوجيات املختلفة – حيث
ب�ق��ي ك��ل م�ن�ه��ا يف مم��ر ال�سباحة
اخل��ا���ص ب��ه .ان الهيكل وال�شكل

الأح � ��ادي ،ب��ل ال �ع��دواين �أحيا ًنا،
لو�سائل الر�أي هذه ،ا�ستحوذ على
جزء كبري من اجلمهور يف و�سائل
الإع�ل��ام ال��و��س�ط�ي��ة م�ث��ل ��س��ي ان

ترامب �صانع الفرجة واحلدث

بايدن �أن��ه من املهم �إ��ش��راك بكني
يف املناق�شات ،لكنها تريد اتباع نهج
�أكرث واقعية.
ل�ق��د ب� ��د�أت م�ن��اق���ش��ات �أول �ي ��ة مع
دبلوما�سيني �صينيني ...هدفها:
�إق��ام��ة ح ��وار ث�ن��ائ��ي ا�سرتاتيجي
يف �أ�� �س ��رع وق ��ت مم �ك��ن .وي�ضيف
روب��رت وود“ :تزعم ال�صني �أنها
ق ��وة ن��ووي��ة م �� �س ��ؤول��ة ذات نوايا
دفاعية فقط ،عليها �أن تثبت ذلك.
يبدو �أن احلقائق الأخ�ي�رة تظهر
العك�س».
على اجلانبني الأمريكي والرو�سي،
مت جت��دي��د م�ع��اه��دة ��س�ت��ارت ،لكن
امل��ادة ال�ساد�سة م��ن معاهدة عدم
االنت�شار التي تتطلب نزع ال�سالح
مل ت�ؤخذ اب��دا على حممل اجلد.
وب��د ًال من ذل��ك� ،شرعت وا�شنطن
يف ب� ��رن� ��ام� ��ج وا�� � �س � ��ع لتحديث
تر�سانتها النووية ميتد لعقدين
م��ن ال ��زم ��ن� ...أم ��ا م��و��س�ك��و فهي
تعمل على حتديث برناجمها.
وه �ك ��ذا ،ن �ح��ن ب �ع �ي��دون ج � �دًا عن
�أه� ��داف م�ع��اه��دة ح�ظ��ر الأ�سلحة
ال �ن��ووي��ة ال �ت��ي اع�ت�م��دت�ه��ا الأمم
املتحدة عام .2017

ان .وه��ذا يف�سر جن��اح املنظرين
الأيديولوجيني مثل �شون هانيتي
وت��اك��ر ك��ارل���س��ون ورا� �ش �ي��ل مادو،
وه��ذا االجت ��اه اب�ع��د م��ا ي�ك��ون عن
ال �ت��وق��ف يف ب �ل��د م�ن�ق���س��م ب�شكل
م�ت��زاي��د .ل�ك��ن ه�ن��اك ��ش��يء واحد
م�ؤكد� ،أن �شبح دونالد ترامب ما
زال يلوح يف الأفق.
عن لوبوان

�شهدت القنوات
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
ان���خ���ف ً
���ا����ض���ا يف
ج��م��ه��وره��ا منذ
�أن �أ����ص���ب���ح جو
ب���اي���دن رئ��ي��� ً��س��ا

�أهداف �سيا�سية وراء
اغتيال رئي�س هايتي

•• بور او برن�س�-أ ف ب

�أعلنت ال�شرطة الهايتية �أنها اعتقلت مواطنا هايتيا “كانت له �أهداف
�سيا�سية” بتجنيده الكوماندو�س الذي اغتال الرئي�س جوفينيل مويز ليل
الثالثاء الأربعاء.
وق��ال ليون ��ش��ارل ،مدير ال�شرطة الوطنية الهايتية “�إنه �شخ�ص دخل
هايتي على منت طائرة خا�صة ب�أهداف �سيا�سية».
وبح�سب التفا�صيل التي مت تقدميها خالل م�ؤمتر �صحايف ح�ضره عدد من
الوزراء ف�إن هذا ال�شخ�ص املدعو كري�ستيان اميانويل �سانون ( 63عاما)
وهو من اجلن�سية الهايتية دخل البالد يف حزيران/يونيو وبرفقته عدد
من املواطنني الكولومبيني امل�س�ؤولني عن �ضمان �سالمته.
و�أت��اح��ت عمليات ا��س�ت�ج��واب  18كولومب ًيا اع� ُت�ق�ل��وا منذ ي��وم الأربعاء،
لل�شرطة الهايتية مبعرفة �أن كري�ستيان �إميانويل �سانون ج ّند  26ع�ض ًوا
من الكوماندو�س عرب خدمات �شركة �أمنية فنزويلية ت�سمى “�سي تي يو”
ومقرها فلوريدا.
وو��ص��ل �أع���ض��اء م��ن مكتب التحقيقات ال �ف��درايل (اف ب��ي �آي) ووزارات
اخلارجية والعدل والأم��ن الداخلي الأمريكية �إىل هايتي الأح��د والتقوا
املدير العام لل�شرطة الوطنية.
و�أدى اغتيال الرئي�س �إىل تفاقم الأزمة امل�ؤ�س�ساتية التي تغرق فيها هايتي
منذ �شهور.
والتقى الوفد الأمريكي يف اجتماعات منف�صلة مع ال�شخ�صيات الرئي�سية
يف امل�شهد ال�سيا�سي مبن فيهم رئي�س الوزراء كلود جوزف.
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انكلرتا تدفع جمددا ثمن حتفظ مدربها �ساوثغيت

18

للمرة الثانية يف مدى � 3سنوات ،دفع منتخب انكلرتا ثمن حتفظ مدربه
غاريث �ساوثغيت بعدما جترع فريقه �سم ركالت الرتجيح امام ايطاليا
الأحد يف املباراة النهائية لك�أ�س اوروبا .2020
وكانت كتيبة املدرب ال�شاب حققت انطالقة مثالية نحو حتقيق اول لقب
كبري لها بعد �صيام دام  55عاما ،عندما منحها الظهري االي�سر لوك �شو
التقدم بعد مرور دقيقتني فقط م�سجال ا�سرع هدف يف تاريخ املباريات
النهائيات للبطولة القارية.
يف تلك اللحظة ،كان من ال�سهل تخيل ان ي�صبح �ساوثغيت بطال قوميا
لكون انكلرتا باتت على بعد  88دقيقة من احراز اول لقب كبري لها منذ
ان توجت بطلة للعامل على ار�ضها بفوزها على املانيا الغربية  2-4بعد
التمديد عام  .1966بيد ان مدرب "اال�سود الثالثة" قرر عدم املجازفة

يف ال�شوط الثاين ف��أدرك املدافع املخ�ضرم ليوناردو بونوت�شي التعادل
منت�صف هذا ال�شوط ،م�ستغال معمعة داخل املنطقة اثر ركلة ركنية ،قبل
ان يخو�ض املنتخبان ركالت الرتجيح التي جنح فيها العبو "اتزوري" يف
املحافظة على رباطة ج�أ�شهم ليح�سموها .2-3
كانت ركالت الرتجيح جتربة مريرة اخرى ل�ساوثغيت الذي كان م�س�ؤوال
عن اهدار ركلة جزاء يف ن�صف نهائي ك�أ�س اوروبا عام  1996على امللعب
ذاته �ضد املانيا لتح�سم االخرية النتيجة يف �صاحلها يف طريقها للتتويج
باللقب.
منذ ان ا�ستلم تدريب املنتخب االنكليزي عام  ،2016بدا وك�أن �ساوثغيت
جنح يف حمو ال�سجل ال�سيء النكلرتا يف رك�لات الرتجيح عندما جنح
فريقه يف تخطي كولومبيا يف ثمن نهائي مونديال رو�سيا بف�ضل هذه

الركالت ،ثم �سوي�سرا يف ربع نهائي دوري االمم االوروبية.
بيد ان ق��رار امل ��درب ا� �ش��راك م��ارك��و���س را��ش�ف��ورد وج��اي��دون �سان�شو يف
الدقيقة االخ�يرة من الوقت اال��ض��ايف الثاين من اج��ل ت�سديد ركالت
الرتجيح ارتد �سلبا عليه لأن الالعبني اخفقا يف حماوالتهما اذ ت�صدى
القائم لت�سديدة االول ،واحلار�س االيطايل جانلويجي دوناروما ملحاولة
الثاين ،قبل ان يهدر البديل الآخر ال�شاب بوكايو �ساكا حماولته اي�ضا.
وت�ك��رر �سيناريو م�ب��اراة ال��دور ن�صف النهائي يف مونديال رو�سيا �ضد
ك��روات�ي��ا عندما تقدم املنتخب االنكليزي بهدف مقابل ال ��ش��يء ،لكن
منتخب اال�سود الثالثة تراجع من دون اي �سبب ليقلب املنتخب البلقاين
الطاولة عليه ويفوز  1-2بعد التمديد يف طريقه اىل املباراة النهائية
التي خ�سرها امام فرن�سا .4-2

يف تلك املباراة ف�شل �ساوثغيت يف ايجاد احلل و�سط ا�ستحوذ كرواتيا على
الكرة بف�ضل ت�ألق ماي�سرتو خط الو�سط لوكا مودريت�ش ال��ذي اختري
اف�ضل العب يف املونديال.
ب�ي��د ان ��س��اوث�غ�ي��ت اع �ت�بر اال� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ب ��ان ف��ري�ق��ه ا��ص�ب��ح "اكرث
ا�ستعدادا" للمباريات االق�صائية بعد اخل��روج الأليم من ن�صف نهائي
مونديال رو�سيا.
وبالفعل ،جنح املنتخب االنكليزي يف قلب تخلفه �صفر -1امام الدمنارك
اىل فوز �صعب  1-2يف ن�صف نهائي ك�أ�س اوروب��ا االربعاء املا�ضي ،لكن
وبعد  4اي��ام ،متيز اداء العبي املنتخب االنكليزي بالتوتر وف�شلوا يف
امتحان رهبة حمو  55عاما من احلرمان ،يف الوقت الذي رمى املنتخب
االيطايل بكل ثقله من اجل ادراك التعادل.

كييلني وبونوت�شي ..وزيرا دفاع الآتزوري

جن��ح امل��داف�ع��ان املخ�ضرمان ج��ورج��و كييليني وليوناردو
بونوت�شي يف قيادة �سفينة �إيطاليا نحو لقب ك�أ�س �أوروبا يف
كرة القدم ،على ح�ساب الإنكليزي هاري كاين ورفاقه ،بركالت
الرتجيح الأحد يف نهائي ملعب وميبلي الدراماتيكي.
ك��ان ث�ن��ائ��ي ي��وف�ن�ت��و���س ال��وح�ي��د ال�ن��اج��ي م��ن ن�ه��ائ��ي ك�أ�س
�أوروبا  ،2012عندما �سقطت �إيطاليا برباعية مذلة �أمام
�إ�سبانيا .لكن امل��درب روبرتو مان�شيني ع� ّول عليهما ب�شكل
منقطع النظري يف رحلته نحو اللقب ،برغم �إذالل اخلروج
من ت�صفيات مونديال  2018والغياب عن احلدث العاملي
املرموق لأول مرة يف �ستني �سنة.
قال القائد كييليني "رغبة �إعادة البناء كانت هائلة .جنحنا
يف حتويل خيبة الأمل �إىل �شغف ورغبة بتحقيق االف�ضل".
تابع "ما حققناه يف �آخ��ر ث�لاث �سنوات مبثابة احل�ل��م .ما
زرعه املدرب يف ر�ؤو�سنا �أ�صبح حقيقة"� .أردف املدافع ال�صلب
"عندما طلب منا امل��درب �أن نفكر يف �إح��راز اللقب اعتربنا
�أنه جمنون".
ويف ت�شكيلة �إي�ط��ال�ي��ة �شابة ت�ضم �أم �ث��ال احل��ار���س املت�ألق
ج��ان�ل��وي�ج��ي دون ��اروم ��ا ،امل�ه��اج��م ف�ي��دي��ري�ك��و ك�ي�ي��زا والعب
الو�سط نيكولو باريال ،ارتكز الطليان على كييليني (36

عامًا) وبونوت�شي ( 34عامًا).
�صنع الثنائي تاريخً ا م�شرت ًكا مع يوفنتو�س ال��ذي �سيطر
لنحو عقد على ال��دوري الإيطايل ،قبل �أن ينزله �إنرت عن
عر�شه املو�سم املن�صرم ،با�ستثناء ف�ترة وجيزة انتقل فيها
بونوت�شي �إىل �صفوف ميالن.
يقول بطل ال�ع��امل ال�سابق ع��ام � 2006أن��دري��ا بارت�سايل،
ثالث مدافعي يوفنتو�س مع الثنائي العمالق قبل اعتزاله
يف " 2019كييليني وبونوت�شي وح�شان ،رائعان".
تابع "هما نواة املنتخب الوطني .يلعبان على �أعلى م�ستوى.
وعندما حتتاج لأحد ،يقوم بال�صراخ."...
و�صفهما املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو ب�أنهما الثنائي
القادر "على تقدمي درو���س يف الدفاع يف جامعة هارفارد"،
بعد خ�سارة فريقه ال�سابق مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي يف
دوري الأبطال يف تورينو.
قال بونوت�شي اجلمعة املا�ضي "�إطراءات مورينيو ت�سعدنا،
جتعلنا نف ّكر يف العمل اجليد الذي قدّمناه يف م�سريتنا".
مل ي�ك�ت��ف ب��ون��وت���ش��ي ب � � ��أدواره ال��دف��اع �ي��ة� ،إذ ��س�ج��ل هدف
التعادل لإيطاليا يف النهائي ال��ذي �أو�صل �سكوادرا �أتزورا
�إىل ركالت الرتجيح .ويف الهدف الناجت من ركنية� ،شارك

كييليني بت�شتيت الدفاع الإنكليزي قبل �أن ت�صل الكرة �إىل
تو�أمه الدفاعي .قال بونوت�شي بعد الفوز "هذا رائع .عندما
نقدّم كل �شيء جند القوة� .أ�شكر املدرب والرئي�س (االحتاد)
واجلماهري .هذه الك�أ�س م�ستحقة".
تابع "الك�أ�س لبلد عانى �صعوبات ع�دّة ،نحن �سعداء جدًا.
الك�أ�س عائدة معنا ولن تبقى هنا".
�أما كييليني الذي رفع ك�أ�س هرني دولوين ،فعانى �إ�صابات
�أبعدته عن مباراتني يف النهائيات احلالية ،تار ًكا امل�ساحة
لفرانت�شي�سكو �أت�شريبي.
بدت �شرا�سته وا�ضحة ،عندما �أم�سك قمي�ص بوكايا �ساكا
و�أن��زل��ه على الأر���ض على غ��رار مباريات امل�صارعة ،عندما
حاول العب �أر�سنال االن�سالل على اجلهة اليمنى يف توقيت
ح�سا�س من املباراة.
وك��ان كييلني ق��د �أق��ر ع�شية النهائي ان��ه ي�ستمتع "يف كل
حلظة من نهاية م�سريتي".
جن��ح الثنائي يف اي�ق��اف البلجيكي روميلو لوكاكو ،انتزاع
الت�أهل م��ن �إ�سبانيا ب��رك�لات الرتجيح يف ن�صف النهائي،
قبل ح��رم��ان ه��اري ك��اي��ن ورح�ي��م �سرتلينغ م��ن الت�سجيل الإنكليزية.
يف النهائي �أم��ام � 67أل��ف متفرج ،معظمهم من اجلماهري وبعد مالحم كييليني وبونوت�شي ،حان وقت حار�س عرينهما

جانلويجي دون��اروم��ا ليت�ألق وي�صد ركلتني ترجيحيتني،
مانحا املنتخب الأزرق فر�صة االحتفال اجلنوين.
ً

انتورب  ..1920دورة لل�سالم وبزوغ جنم نورمي واملنا�ضل فيليب بيكر
بعد م��رور ع��ام�ين على ا�ستئناف احل�ي��اة الطبيعية يف �أوروب ��ا �إث��ر احلرب
العاملية الأوىل التي ح�صدت الب�شر واحلجر ،وحت ّمل تداعياتها و�آثارها على
الأ�صعدة كافة ،كانت الألعاب االوملبية احلديثة بدورها على موعد مع "�إقالع
جديد" ...واملحطة اجلديدة هي مدينة �أنتورب البلجيكية التي احت�ضنت
ن�سختها ال�سابعة عام .1920
وقتذاك ،كان من ال�صعب ج�دًا ويف ظل خم ّلفات الدمار واخل��راب التنطح
لتنظيم امل�سابقات الكبرية ،فكم باحلري مبنا�سبة مثل الألعاب الأوملبية التي
بد�أت ت�أخذ طاب ًعا خمتل ًفا منذ ال��دورة ال�ساد�سة يف �ستوكهومل ،قبل ثمانية
�أعوام ،و�إن وقفت بعدها ويالت املعارك حاج ًزا �أن�سى العامل اال�ستعداد النف�سي
للمناف�سات لكنه مل ين�سه حجم الدورة ال�سابقة و�أخبارها و�أجواءها.
�أن�ف�ير املعتربة مدينة الأمل��ا���س وال�ت�ج��ارة كانت حمظوظة �أن يتوىل ه�ؤالء
الإ�سهام يف �إقامة املن�ش�آت التي ا�ست�ضافت الأل�ع��اب ،ف�ضال عن ن�صب خ ّلد
ذكرى الأموات وال�ضحايا يف احلرب العاملية الأوىل.
وعمومًا كانت الدورة ال�ساد�سة املقررة يف برلني عام  1916منا�سبة لالحتفال
مبرور  20عامًا على �إحياء الألعاب احلديثة ،لذا �أعد رئي�س اللجنة االوملبية
الدولية الفرن�سي بيار دو كوبرتان العلم االوملبي ذي احللقات اخلم�س التي
ترمز �إىل القارات اخلم�س والألوان اخلم�سة املوجودة كلها يف �أعالم الدول.
وحدّد ن�ص الق�سم االوملبي "نق�سم �أن نتبارى حمافظني على الأنظمة املرعية
بكل روح مت�ساحمة و�أخالق حميدة ل�شرف بالدنا وجمد الريا�ضة" ،غري �أن
احلرب � ّأجلت هذه االطالقة اجلديدة.
وعند اخلام�سة من م�ساء � 14آب �أغ�سط�س � ،1920أعلن امللك �ألبري الأول
افتتاح الأل�ع��اب التي ا�ستمرت حتى � 12أي�ل��ول �سبتمرب مب�شاركة 2626
و�سجلت م�شاركة �أوىل لكل من
ريا�ض ًيا بينهم  65ام ��ر�أة م��ن  29ب�ل�دًاّ .
الأرجنتني والربازيل وموناكو وت�شيكو�سلوفاكيا ويوغو�سالفيا.
توجه دعوات �إىل �أملانيا والنم�سا وبلغاريا
و"عوقب" املنهزمون يف احلرب ،فلم ّ
وهنغاريا وتركيا...وغابت رو�سيا البل�شفية طوع ًيا "الن الأولوية من�صبة على
�إعادة البناء على الأ�صعدة كافة وفق مفهوم حق ال�شعب وم�صاحله".
وتناف�س امل�شاركون يف  144م�سابقة يف �ألعاب املالكمة وامل�صارعة والدراجات
وك��رة امل��اء واجلمباز والتجذيف والفرو�سية والركبي وامل�سابقة اخلما�سية
وال��رم��اي��ة و�أل �ع��اب ال�ق��وى وك��رة امل�ضرب ورف��ع الأث �ق��ال وامل �ب��ارزة واليخوت
وال�سباحة والغط�س والبولو وكرة القدم والهوكي على الع�شب والهوكي على

اجلليد والرق�ص على اجلليد.
و�شهد االفتتاح رفع العلم االوملبي للمرة الأوىل ،وتاله الق�سم االوملبي من قبل
بطل املبارزة البلجيكي فيكتور ب��وان ...و�أطلقت يف الف�ضاء  2000حمامة
بي�ضاء رم � ًزا لل�سالم ،ووق��ف اجلميع دقيقة �صمت على �أرواح الريا�ضيني
الذين ق�ضوا يف احلرب وبينهم العداء الفرن�سي جان بوان ،الذي �أ�صيب يف
معركة ف��ردان ...وملّا علم مناف�سه الفنلندي هاني�س كوليهماينن الذي فاز
عليه يف �سباق  5000م يف دورة �ستوكهومل ،بكى ت�أث ًرا ...وهو �شارك يف �سباق
املاراثون و�أحرز لقبه ...وحل �شقيقه نانو عا�ش ًرا.
ميدان ًيا� ،شهدت دورة �أنتورب ت�ألق الفنلندي بافو نورمي الذي انتزع ثالث
ذه�ب�ي��ات يف ج��ري امل���س��اف��ات املتو�سطة وال�ط��وي�ل��ة ،وب�ق��ي االم�يرك��ي ديوك
كاناهاموكو الأ�سرع يف ال�سباحة ،غري ان احلو�ض الذي �شهد انت�صاراته� ،ش ّيد
على �أر�ضه يف �سنوات االزده��ار االقت�صادي مر�آب لل�سيارات من  20طاب ًقا،
كونه يقع يف نقطة ا�سرتاتيجية بني حمطة ال�سكك احلديدية والطريق
ال�سريع ...وح�صد بطل املبارزة االيطايل نريو نادي خم�سة �ألقاب ،وفازت
الفرن�سية �سوزان لنغلني بكرة امل�ضرب من دون �أن تخ�سر �أي جمموعة يف
مبارياتها .ويف ر�صيد امليداليات ،جمعت الواليات املتحدة  41ذهبية و27
ف�ضية و 27برونزية ،تلتها ال�سويد ( )25-20-19ثم بريطانيا وفنلندا
وبلجيكا .وع�م��و ًم��ا ك��ان ن��ورم��ي وب�ل�اده فنلندا ح��دي��ث الأل �ع��اب وال �سيما
ان "�أبطال ال�ق��وى ال�شماليني" ح�صدوا  9ذهبيات �أي مب�ق��دار م��ا جمعه
االمريكيون ،ما حدا بكوبرتان �إىل التعليق قائال" :من قال �إن الدول والأمم
الكبرية ت�ستطيع وحدها ال�سيطرة ،ومبقدار ما تنفقه حت�صد النتائج وجتني
�أبطاال!".
وق�ص�ص مل يدخل �سباق املاراثون من
ولعل البارز يف "�أنتورب � "1920أخبا ٌر
ٌ
�ضمن بطوالتها ...و�إن كانت م�سافته يف الدورة الأطول �إذ بلغت 42.750
كلم! كما تردّد �أن الغاية الرئي�سة من �إع��داد ق�سم لالعبني ،هو ح ّثهم على
االلتزام مبيثاق �شرف وعدم الغ�ش وال �سيما يف ما يتعلق باملاراثون حتديدًا...
"وامل�ساعدات" التي كان يلج�أ �إليها عدد من العدائني ل�ضمان الو�صول �إىل
خط النهاية.
�ش ّكل كوليهماينن ونورمي ثنائ ًيا ال يقهر ،و�أجمع رجال ال�صحافة على �أن
نورمي ظاهرة ا�ستثنائية يف �سباق  5000م حتديدًا� ،إذ انه "يفر�ض �إيقاعه
ويك ّيفه وفق مقت�ضيات ظروفه".

غري �أن ر�أي الفرن�سي جوزيف غيومو ( 20عامًا) كان خمتل ًفا ،فقد جتاوز
نورمي يف اللفة الأخرية من ال�سباق وحتت �أنظار العاهل البلجيكي ،وتقدّم
عليه مب�سافة  30م�ترا عند خط النهاية" ،وك�أن �سيارة ليموزين فارهة
تتجاوز عربات اخليل!!"
ويتذكر غيومو يف فيلم وثائقي �صور �أواخر ال�سبعينات من القرن املا�ضي انه
"قبل ثالثة �أ�سابيع من موعد ال�سباق االوملبي يف �إطار حت�ضرياتي اليومية
�صباحا ،واجتزت
املكثفة ،خ�ضت �سبا ًقا اختبار ًيا مب�ف��ردي عند اخلام�سة
ً
امل�سافة بزمن م�ق��داره  13:57دقيقة ف�أيقنت �أن ا�ستعدادي جيد ،عل ًما
توج�ست من �إمكانية اخلط�أ يف احت�ساب اللفات خ�شية ان �أك��ون جريت
�أين
ّ
م�سافة �أق�صر الن الرقم امل�سجل كان ممتا ًزا" .وي�ضيف غييمو "الطريف �أن
الفنلنديني �أعجبوا ب�أ�سلوبي يف اجلري وكيفية جتاوزي نورمي وكانوا �أول
من هن�أين يف �أنتورب".
وحملت مواجهات غيومو-نورمي يف الدورة ذكريات �أخرى ،ويك�شف العداء
الفرن�سي ان الإق��ام��ة مل تكن مريحة "كنا يف ن��زل م�ؤلف من غ��رف كبرية
حت�ت��وي ك��ل منها على � � 15س��ري��را ...لكن ال ��دورة مت�ي��زت ب ��أوق��ات ال�سهر
واالحتفاالت الليلية يف ال�ساحات ،واحتفاء بفوزي تق ّرر تكرميي من قبل عدد
من اف��راد البعثة الفرن�سية يف احد املطاعم ،لكنني مل اهن�أ بهذا االمتياز،
فعند ال�ساعة الواحدة والن�صف فوجئت ب�أحدهم يطلب مني الإ�سراع �إىل
امللعب الن موعد �سباق � 10آالف مرت املقرر عند اخلام�سة م�ساء ُق�دِّم �إىل
الثانية والربع ،ليت�سنى للملك �ألبري الأول ح�ضوره وذلك نزوال عند رغبته.
مل �أ�صدّق يف البداية ،لكنهم �أكدوا يل التعديل ،باعتبارات �أن العاهل البلجيكي
ً
معر�ضا للوحات الزيتية ّ
كان ّ
وف�ضل متابعة جمريات ال�سباق بعدها
يد�شن
مبا�شرة على غرار م�شاهدته لوقائع �سباق � 5آالف مرت".
�أ��س��رع غيومو ليح�ضر ثيابه م��ن مقر �إق��ام��ة البعثة الفرن�سية ،فلم يجد
حذاء اجلري وا�ستعار �آخر مل يكن مالئما"...وكانت معدتي منفوخة" من
الطعام ...انطلق ال�سباق وكنت بجوار الإنكليزي ويل�سون وتركنا نورمي
يتقدّم� .شعرت باالنزعاج منذ الأمتار الأوىل ،وعلى رغم ذلك قاومت وحتاملت
على نف�سي وتقدمت بنحو  30مرتا يف ال�صدارة ...حتى الكيلومرت الأخري،
لكني متهلت قليال بعدما �شعرت ب�أنني على و�شك �أن �أتقي�أ ك ّل ما يف معدتي
لو �أكملت على ه��ذا الإي�ق��اع من ال�سرعة...وبالطبع ا�ستفاد نورمي وتقدّم
مت�صد ًرا ،لكنني �ص ّممت �أال �أدعه يرتاح يف الطليعة ودخلت خلفه خط النهاية

بنحو ن�صف مرت فقط ...لو كان هناك مرت واحد �إ�ضافيا لفزت بالطبع".
و�إىل مفارقات غيومو-نورمي ،جت ّلت ظاهرة النموذج "الربيطاين يف �سباق
 1500م العداء فيليب نويل بيكر ،موحي الفيلم ال�سينمائي ال�شهري "عربات
ج�سد بيكر بداية الربوز الربيطاين يف �ألعاب القوى وحتديدًا يف
النار" .لقد ّ
امل�سافات املتو�سطة ،بف�ضل ت�ألق طالب جامعتي كامربيدج و�أوك�سفورد الذين
كانوا العمود الفقري للمنتخب الربيطاين ما بني  1912و ،1928ف�ش ّكلوا
غالبية جنومه ،وللمفارقة ف ��إن فريق القوى الربيطاين يف دورة �أتالنتا
� 1996أي بعد  76عامًا� ،ض ّم اثنني فقط من اجلامعتني.
ويلخ�ص بيكر املثالية يف التعاطي يف �ش�ؤون احلياة ،وه��و املتم�سك بعقيدة
ال�سالم والأول��وي��ة للمفاو�ضات ودور الريا�ضة واملثل االوملبية يف الرتبية
والتعليم والثقافة ،والريادة يف الت�ضحية والعطاء ...ويف املهمات كلها التي
�أنيطت به واملنا�صب التي توالها ،ك ّر�س حياته لل�سالم ونزع ال�سالح ،وح�صل
على جائزة نوبل لل�سالم عام .1959
�ساد�سا يف �سباق  1500م ،وكان التقى زوجته نويل
ح ّل بيكر يف �ستوكهومل ً
يف خ�ضم احل��رب ع��ام  ،1915وملّ��ا اق�ترن بها ق��رر �أن يجعل ا�سمه ثالث ًيا،
بحيث ي�ض ّم ا�سمها �إىل جانب ا�سمه ف�أ�صبح "فيليب نويل بيكر".
وبعدما كان من املفاو�ضني لإعالن وقف احلرب ،عاد نويل بيكر �إىل امل�ضمار
وا�ست�أنف الإع��داد ليت�أهل من جديد ل�ل��دورة االوملبية التالية ،حيث �أنهى
ال�سباق بفارق  5يف املئة من الثانية خلف الفائز به مواطنه �ألبري هيل بطل
الـ 800م � ً
أي�ضا.
كان بيكر �أحد �أعمدة حزب الع ّمال الربيطاين وتوىل حقائب وزاري��ة عدة،
وانتخب نائ ًبا على مدى  36عامًا ،ومنح لقب ب��ارون عام � 1977أي قبل
خم�سة �أع ��وام م��ن وف��ات��ه .وه��و خطيب م �ف � ّوه ،كما ي�ق��ول م��واط�ن��ه روجري
باني�سرت الوزير ال�سابق (حزب املحافظني) ،ظ ّل يزاول التمارين الريا�ضية
حتى �أيامه الأخرية "لأنه م�ؤمن ب�أهمية اللياقة البدنية وحري�ص على ح�سن
مظهره".
باني�سرت طبيب الأع�صاب الذائع ال�صيت و�أ ّول من ك�سر حاجز الأربع دقائق
يف �سباق امليل ،ع ّلق على حماولتي بيكر الأوملبيتني بو�صفه ب�أنه "عداء جيد
وقائد ممتاز لكن لي�س بالقدر ال��ذي ي�ؤهله لقطف الفوز" ...وك��ان تر�أ�س
نادي �أ�شيل كلوب الذي � ّأ�س�سه بيكر وتوىل �إدارت��ه على مدى  60عامًا ،وهو
�ض ّم الريا�ضيني الأوملبيني املتخرجني من �أوك�سفورد وكامربيدج.

�أوملبياد طوكيو ..امل�سار ال�صاخب للألعاب
كان م�سار �أوملبياد طوكيو مليئا بالأفخاخ ،بني الت�أجيل التاريخي للألعاب
العام املا�ضي ب�سبب فريو�س كورونا ،وال�سقطات املتكررة وحظر اجلماهري
الأجنبية ثم املحلية.
ق�صة ملحمة الألعاب الأوملبية ،املجدولة من  23متوز
يف ما يلي �أبرز ف�صول ّ
يوليو حتى � 8آب �أغ�سط�س املقبلني ،ومن � 24آب �أغ�سط�س حتى � 5أيلول
�سبتمرب للألعاب الباراملبية.
عند الإعالن يف � 8أيلول �سبتمرب  2013عن منح طوكيو �شرف ا�ست�ضافة
الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة ال�صيفية  ،2020ان�ه��ار مقدّمو ال�برام��ج التلفزيونية
اليابانية بكاءً ،وابتهجت البالد.
ك ٌ
رث كانوا يخ�شون من �أن ي�ؤدي احلادث النووي يف حمطة فوكو�شيما بعد
ُ
زل��زال وت�سونامي ع��ام � ،2011إىل تدمري �آم��ال اليابانيني� .أط�ل��ق على
الألعاب الأوملبية اليابانية حينها ا�سم "�ألعاب �إعادة الإعمار".
قي متوز يوليو � ،2015أم��ر رئي�س احلكومة �شينزو �آب��ي ب�إعادة مراجعة
مل�شروع بناء اال�ستاد الأوملبي اجلديد ب�سبب االنتقادات التي طالت الكلفة
املرتفعة (ق��راب��ة  2مليار ي ��ورو) .مت �إل�غ��اء م�شروع املهند�سة العراقية -
الربيطانية زها حديد و�سلم �إىل املهند�س الياباين كينغو كوما.
ف�شل �آخر يف �أيلول �سبتمرب :تخ ّلت اللجنة التنظيمية للأوملبياد عن �شعار
كنجريو �سانو الأ ّول للألعاب ،لأنه كان �شبيها ب�شعار م�سرح لياج البلجيكي،
فيما جل�أ م�ص ّممه �إىل الق�ضاء.
يف � 19آذار م��ار���س � ،2019أع�ل��ن رئي�س اللجنة التنظيمية للأوملبياد
الياباين ت�سونيكازو تاكيدا الذي كان يبلغ حينها  71عاما ،ا�ستقالته بعد
وجه له الق�ضاء الفرن�سي اتهامات بتقدميه ر�شاوى بقيمة  2,3مليون
�أن ّ
دوالر لأع�ضاء من اللجنة الأوملبية الدولية يف عام  2013من �أج��ل دعم
ملف تر�شح طوكيو.
يف ال�شهر التايل ،ا�ستقالة حمرجة جديدة ،كان بطلها الوزير امل�س�ؤول عن
الأل�ع��اب الأوملبية يو�شيتاكا �ساكورادا على خلفية ارتكابه الخطاء فادحة

متكررة يف غ�ضون � 6أ�شهر.
ً
يف �صيف  ،2019عانى ريا�ضيون خالل متارين جتريبية متهيدا لألعاب
طوكيو من ارتفاع درجة احل��رارة ورطوبة عالية� .أج�برت اللجنة الأوملبية
الدولية امل�ضيفة على نقل املاراثون وم�سابقات امل�شي �إىل �سابورو على بُعد
 800كيلومرت �شمال العا�صمة ب�سبب القلق على �صحة العدائني.
يف � 24آذار مار�س  ،2020ومبواجهة وباء فريو�س كورونا �أعلنت اللجنة
الأومل�ب�ي��ة الدولية �إرج ��اء الأل �ع��اب �إىل �صيف  ،2021يف �سابقة يف تاريخ
الألعاب يف زمن ال�سلم.
�أعلن رئي�س الوزراء الياباين حينها �أن الألعاب التي احتفظت با�سم "طوكيو
� "2020ستكون "�شاهداً على هزمية الفريو�س" يف وجه الإن�سانية.
تر ّتب على ت�أجيل الألعاب والإج ��راءات املتخذة ملكافحة جائحة "كوفيد-
املخ�ص�صة
 "19تكاليف �إ�ضافية بقيمة  2,3مليار يورو ،لرتتفع امليزانية
ّ
للألعاب الأوملبية �إىل  13مليار يورو ،وهو رقم قيا�سي.
مع ع��ودة انت�شار فريو�س كورونا يف اليابان� ،أعلنت احلكومة بداية كانون
الثاين/يناير حالة طوارىء يف �أجزاء كبرية من البالد.
�أ��ص� ّر امل�س�ؤولون واحلكومة على �إق��ام��ة الأل�ع��اب على الرغم من معار�ضة
املمثلة البدينة اليابانية ناومي واتانابي بزي خنزير خالل حفل االفتتاح.
وا�سعة من �أغلبية املواطنني الراغبني باعادة جدولة الألعاب �أو بالإلغاء.
�أثار رئي�س جلنة طوكيو -2020يو�شريو موري زوبعة بت�صريح جاء فيه �أمام موجات اال�ستنكار اعتذر وا�ستقال الحقاً.
�أن الن�ساء تتكلم كثريا خالل االجتماعات ،وهو �أمر "مزعج" بح�سب ما قال يف � 20آذار مار�س مت تفعيل ر�سمياً بند حظر اجلماهري الأجانب متابعة
رئي�س احلكومة ال�سابق البالغ  83عاماً .ا�ستقال من من�صبه يف � 12شباط الألعاب الأوملبية ب�سبب خماطر فريو�س كورونا.
يف � 25آذار مار�س ،انطلقت ال�شعلة االوملبية من فوكو�شيما (�شمال � -شرق
فرباير بعد تقدمي اعتذاره ع ّما بدر منه.
تنحت وزيرة الألعاب �سايكو ها�شيموتو من من�صبها يف احلكومة ،لتح ّل بد ًال اليابان) من دون مواكبة جماهريية ويف ظل �أجواء قامتة.
من "م�سرت" موري .ارتفعت ن�سبة عدد الن�ساء يف املجل�س التنفيذي لألعاب يف  6ني�سان �أبريل� ،أعلنت كوريا ال�شمالية �أنها لن ت�شارك يف الألعاب الأوملبية
وجه �ضربة قوية لآمال جارتها
ب�سبب خطر الإ�صابة بفريو�س كورونا ،ما ّ
طوكيو -2020من  20يف ملئة �إىل  42يف املئة بعد فرتة وجيزة.
يف � 18آذار مار�س ،ن�شرت �صحيفة �شعبية يابانية تقريرا ك�شفت فيه �أن كوريا اجلنوبية يف ا�ستغالل الألعاب ال�ستئناف حمادثات مع بيونغ يانغ.
املدير الفني لطوكيو -2020هريو�شي �سا�ساكي اقرتح قبل عام ب�أن تتنكر يف  7منه� ،أعلن حاكم �أو�ساكا (غرب اليابان) �أنه لن ي�سمح مب�سار التتابع

لل�شعلة الأوملبية على الطرق العامة يف الوالية ب�سبب ارتفاع ا�صابات فريو�س
كورونا� .أنهى ّ
املنظمون �شهو ًرا من التكهنات مع �إعالنهم ال�سماح بح�ضور
� 10آالف م�شجع كحد �أق�صى يف كل من�ش�أة ريا�ضية ،م�ضيفني �أن املناف�سات
قد تقام خلف �أبواب مو�صدة يف حال ارتفاع عدد اال�صابات بفريو�س كورونا.
�أعلن املنظمون قرار حظر اجلماهري املحلية ح�ضور امل�سابقات الريا�ضية يف
العا�صمة ،مقابل ال�سماح لعدد حمدد باحل�ضور يف من�ش�آت خارج طوكيو ،على
غرار مقاطعة فوكو�شيما .تزامن حظر اجلماهري مع قرار احلكومة بتمديد
حالة الطوارىء ال�صح ّية ،وهو رابع متديد منذ بداية انت�شار اجلائحة ،يف
طوكيو ح ّتى � 22آب/اغ�سط�س املقبل .كان و�صول ال�شعلة الأوملبية حزيناً،
مع ابقاء اجلماهري بعيدة عن احلفل املتوا�ضع الذي �أقيم يف ملعب خال.
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�ستوكهومل  25 ..1912دوالرا ق�ضت على �شهرة الهرقل ثورب
ق�صة االمريكي
ال يُقارن �أي �إجن��از يف دورة �ستوكهومل ع��ام  1912مع ّ
الق�صة التي �أرخت
جيم ث��ورب الفائز مب�سابقتي اخلما�سية والع�شاريةّ ،
تداعياتها وتبعاتها على االلعاب ...وال تزال.
�إن�ه��ا "الدراما" ال�ت��ي اعقبت االنت�صار اال�ستثنائي ،وال ت��زال احلجارة
ال�ق��رم�ي��دي��ة يف ج ��دران اال� �س �ت��اد امل�ل�ك��ي وا� �ش �ج��ار ال�ل�ب�لاب ال�ت��ي تظللها
تتذكره ...وكلمات امللك غو�ستاف يف ي��وم تتويج الفائزين التي وجهها
اليه "�سيدي �أنت �أعظم ريا�ضي يف العامل" ،وهي حمفورة على قربه .لكن
يبدو �أن م�شكلة ثورب الأ�سا�سية هي مع ال�شهرة .وهي عد ّوته من دون �شك
وجالبة االذية له.
فبعد �أ�شهر معدودة من "املجد الأوملبي"� ،أوقف ثورب وج ّرد من ذهبيته
بداعي االح�تراف وبعدما ثبت �أن��ه تقا�ضى  25دوال ًرا ليلعب مع فريق

بي�سبول يف كارولينا ال�شمالية يف انتهاك لقواعد الهواة القائمة �آنذاك ...
ورمبا �شفافية هذا الالعب ك ّبدته ثم ًنا ً
باهظا ،لأن �أبطاال ك ً
رثا ومنهم
�أوملبيون كانوا منخرطني يف الفرق االمريكية املحرتفة ب�أ�سماء م�ستعارة...
ولدى التحقيق معه اجاب ثورب بب�ساطة "مل العب من اجل املال ،قبلت
امل�شاركة الين احب اللعبة...ومنذ عامني تفرغت لأ�ستعد للدورة االوملبية
من اجل ح�صد امليدالية وت�شريف وطني".
واعيد االعتبار �إىل ثورب ر�سم ًيا يف  23ت�شرين االول/اكتوبر ،1982
وق �دّم رئي�س اللجنة االوملبية الدولية �آن��ذاك اال�سباين خ��وان انطونيو
�ساماران�ش امليداليتني الوالده يف  18كانون الثاين/يناير  ،1983ثم
ك ّرمه على هام�ش دورة لو�س اجنلي�س عام  .1984و�صادف ذلك بعد 31
عاما على وفاته امل�أ�ساوية بنوبة قلبية (� 28آذار /مار�س .)1953

ً
�صارخا للبطل املثايل ،ومل تخطئ
منوذجا
كان ثورب (1,84م و 80كلغ)
ً
اال�ستطالعات الدولية التي اختارته "اف�ضل ريا�ضي يف الن�صف االول من
القرن الع�شرين".
يف مناف�سات �ستوكهومل االوملبية ح�صد ثورب بت�صميم وه��دوء واع�صاب
ب��اردة "قتلت خ�صومه"  8412نقطة يف امل�سابقة الع�شارية يف مقابل
 7724نقطة لل�سويدي هوغو واي�سالندر (حامل الرقم القيا�سي العاملي
البالغ  7244ن) ،وجاءت ارقامه كلها "خرافية" �إذا �صح التعبري .فمثال
تفوق ب�سنتيمرت يف الوثب العايل على الرقم الذي فاز به بوب ماتيا�س يف
امل�سابقة خالل دورة لندن  ،1948واكمل �سباق  1500م ،بزمن �أقل بت�سع
ثوان من الذي فاز به رافر جون�سون يف مناف�سات دورة روما .1960
وعموما ناف�س ثورب يف  17لعبة ،ف�إىل الفوز بالع�شارية واخلما�سية حل

راب ًعا يف الوثب العايل (1.87م) و�ساب ًعا يف الوثب الطويل ( 6.89م)،
ومل ت�سمح له برجمة امل�سابقات يف خو�ض �سباقات احلواجز.
متخ�ص�ص يف كرة القدم و�ألعاب
ومدرب ثورب يدعى غلن �سكوبي (بوب)
ّ
ريا
القوى� ،أعد العبه يف كلية كارلي�ست يف بن�سلفانيا ،وكان يتو�سم فيه خ ً
وهو يخطط لبناء فريق ي�ستطيع ان يكون ن�دًا ام��ام هارفرد وي��ال وبني
�ستايت وبرن�ستون .فكان قائدًا وهدا ًفا �أمّن الفوز على هارفرد 15-18
و�سجل النقاط الـ 18مبفرده .واىل موهبته يف البي�سبول درج
عام ّ 1911
ثورب على مزاولة العاب القوى منذ عام .1907
ُول��د ث��ورب يف � 22أي��ار/م��اي��و  1887يف �أوك�لاه��وم��ا يف حممية �ساك�س
�أند فوك�س الهندية .لكن عرقه ممزوج بدم فرن�سي�-إيرلندي من امه...
وانتهى مدمن كحول ومقامر.

19
19

هدمت �أحالم �إنكلرتا بالتتويج للمرة الأوىل

متر�ض وال متوت� ..إيطاليا بطلة �أوروبا
�أح��رزت �إيطاليا لقب ك�أ�س �أوروب��ا لكرة القدم للمرة الثانية يف تاريخها بعد ن�ستحق ما يح�صل لنا .لدينا جمموعة رائعة ،نحب بع�ضنا البع�ض ونعرف
 ،1968عندما هدمت �أحالم �إنكلرتا بالتتويج للمرة الأوىل ،بفوزها عليها من �أين ن�أتي".
بركالت ترجيح دراماتيكية  ،2-3بعد تعادلهما  1-1يف الوقتني الأ�صلي وتابع "مل ي�ؤمن �أح ٌد بنا ولكن ها نحن هنا اليوم .قبل ركالت الرتجيح ،كنت
هاد ًئا� ،أنا �أدرك ما �أنا قاد ٌر على القيام به".
والإ�ضايف الأحد على ملعب وميبلي يف لندن.
و�سجل الظهري الأي�سر لوك �شو هدف االفتتاح املباغت بعد دقيقة و 57ثانية وخا�ض املنتخبان م�شواراً رائعاً يف النهائيات احلالية التي �أقيمت يف  11دولة،
على �صافرة البداية ،ليكون �أ�سرع هدف يف تاريخ املباريات النهائية .وعادلت �إذ مل تهتز �شباك �إنكلرتا �سوى مرتني واق�صت �أملانيا من ثمن النهائي.
�إيطاليا منت�صف ال�شوط الثاين اثر ركنية تابعها املدافع ليوناردو بونوت�شي �أما �إيطاليا التي خا�ضت النهائي العا�شر لها يف البطوالت الكربى ،فبعد كارثة
الغياب عن مونديال  ،2018قدّمت لعبا م�شوقا هجوميا ،مق�صية يف طريقها
(.)67
ويف رك�ل�ات ال�ترج�ي��ح�� ،ص� ّد احل��ار���س جانلويجي دون��اروم��ا ركلتني لت�ضمن �أمثال بلجيكا و�إ�سبانيا قبل التفوق على م�ضيفة النهائي.
فيما اعترب القائد جورجو كييليني "لقد ا�ستحقنا الفوز� ،شعرنا �أن هناك
�إيطاليا اللقب.
ورفعت �إيطاليا عدد �ألقابها الكربى �إىل �ستة ،بعد تتويجها بلقب املونديال �سح ًرا يف الهواء� .إنه �شعور ال ي�صدق� ،سنحتفل به اىل �أق�صى احلدود لأنه رائع.
�أربع مرات �آخرها يف  ،2006فيما ال تزال �إنكلرتا �صائمة عن الألقاب منذ على الرغم من الهدف املبكر ،فقد �سيطرنا على املباراة".
و�شارك الظهري كريان تريبييه �أ�سا�سياً يف ت�شكيلة منتخب �إنكلرتا ،بد ًال من
مونديال  1966على �أر�ضها �أي�ضاً.
وفيما �سمح بح�ضور حوايل  67الف متفرج ،بينهم  7500م�شجع �إيطايل العب �أر�سنال اليافع بوكايو �ساكا ،ليعود املدرب غاريث �ساوثغيت �إىل خطة من
تطبيقا لربوتوكول فريو�س كورونا ،حاول املئات من امل�شجعني االنكليز اقتحام خم�سة مدافعني ا�ستخدمها خالل الفوز على �أملانيا �2-صفر يف ثمن النهائي.
بوابات ملعب وميبلي يف حماولة للدخول ،حيث توترت الأج��واء قبل �ساعات ومذاك الوقت ،جل�س تريبييه ( 30عاماً) ،العب �أتلتيكو مدريد بطل �إ�سبانيا،
من النهائي ،بعد �أن جنح بع�ضهم يف الدخول دون بطاقات بح�سب املتحدث ب��دي�لا خ�لال ال�ف��وز على �أوك��ران �ي��ا يف رب��ع النهائي ث��م ال��دمن��ارك يف ن�صف
النهائي.
با�سم امللعب.
ً
وع ّززت �إيطاليا �سل�سلتها القيا�سية من  34مباراة دون خ�سارة ( 27فوزا و 7وكاف�أ تريبييه مدربه �سريعا على قراره ،فبعد دقيقة و 57ثانية على البداية،
ت�ع��ادالت) ،حارمة �إنكلرتا من التغلب عليها للمرة الأوىل يف بطولة كربى رفع عر�ضية من الزاوية اليمنى للمنطقة ،ا�ستقبلها ن�صف طائرة ظهري �أي�سر
مان�ش�سرت يونايتد لوك �شاو اخل��ايل من الرقابة ،م�سجال مب�ساعدة القائم
(مونديال وك�أ�س �أوروبا).
وق��ال دوناروما بطل رك�لات الرتجيح ال��ذي اختري �أف�ضل العب يف البطولة ه��دف��ه الأول م��ع املنتخب الإن�ك�ل�ي��زي يف �شباك احل��ار���س ال���ش��اب جانلويجي
"هذا حلم .ال �أعرف ما �أقوله� .إنها حلظة ا�ستثنائية .لقد كتبنا التاريخ .نحن دوناروما ( .)2وهذا �أ�سرع هدف يف تاريخ املباريات النهائية للبطولة القارية،

ماحيا رقم الإ�سباين خي�سو�س ماريا برييدا بعد  5دقائق و 17ثانية يف نهائي فيما اكتفى �ساوثغيت باجراء تبديلني يف الدقائق الت�سعني.
وكما يف مباراتي ن�صف النهائي على ملعب وميبلي ،احتكم الفريقان يف النهائي
� 1964ضد االحتاد ال�سوفياتي (.)1-2
وقال القائد هاري كاين "مل يكن الالعبون قادرين �أن يقدموا �أكرث من ذلك� .إىل �شوطني �إ�ضافيني .وهذا النهائي ال�سابع يف تاريخ ك�أ�س �أوروبا ينتهي بعد
رك�لات الرتجيح متنحك �أ�سو�أ �شعور يف العامل عندما تخ�سر .كانت بطولة �شوطني �إ��ض��اف�ي�ين� ،آخ��ره��ا يف  2016عندما ف��ازت ال�برت�غ��ال على فرن�سا
رائعة ،يجب �أن نكون فخورين ونرفع ر�ؤو�سنا اىل الأعلى� .ست�ؤذينا (اخل�سارة) امل�ضيفة �1-صفر بهدف �إيدر.
بقيت على حالها ليحتكم الفريقان �إىل ركالت الرتجيح للمرة الثانية يف تاريخ
الآن� ،ست�ؤذينا لفرتة".
مطلع ال�شوط الثاين ،طالب الإنكليز بركلة ج��زاء على رحيم �سرتلينغ �إثر املباريات النهائية ،بعد ن�سخة  1976عندما توجت ت�شيكو�سلوفاكيا �ضد �أملانيا
عرقلة من املخ�ضرم ليوناردو بونوت�شي ،لكن احلكم الهولندي بيورن كايربز الغربية.
ويف رك�لات الرتجيح� ،سجل ب�ي�راردي ثم كاين ،قبل �أن ي�ص ّد بيكفورد ركلة
�أمر مبتابعة اللعب.
وي�سجل ماغواير ركلة �صاروخية.
ب� ّك��ر مان�شيني يف تعديل �أوراق ��ه الهجومية ،ف� ��أراح نيكولو ب��اري�لا وت�شريو �أندريا بيلوتي ّ
�سجل بونوت�شي ب�صعوبة ،لكن البديل م��ارك��و���س را��ش�ف��ورد ��س��دد يف القائم
�إميوبيلي مل�صلحة ب��راي��ن كري�ستانتي ودومينيكو ب�ي�راردي �أح��د جن��وم دور
ّ
الأي�سر.
املجموعات.
�أثمر �ضغط الزرق يف ال�شوط الثاين ،فمن ركنية برياردي ارتدت ر�أ�سية العب ه ّز برناردي�سكي ال�شباك و�سط املرمى ،قبل �أن يهدر البديل الثاين جايدون
الو�سط ماركو فرياتي من القائم �إىل بونوت�شي ،قلب دفاع يوفنتو�س الذي كان �سان�شو �أم ��ام امل �ت ��أل��ق دون ��اروم ��ا ،ل�ي�ه��در ب��دي�لا ال �ث��واين الأخ�ي��رة را�شفورد
يخو�ض مباراته الع�شرين يف البطولة ،تابعها بي�سراه من م�سافة قريبة ،ليهز و�سان�شو.
وفيما كان جورجينيو قادرا على احل�سم �أهدر �أمام بيكفورد مب�ساعدة القائم،
�شباك بيكفورد للمرة الثانية يف النهائيات (.)67
و�أ�صبح بونوت�شي ( 34عاماً و 71يوماً) �أك�بر ه��داف يف النهائي ،متخطياً قبل �أن ي�ص ّد دوناروما كرة ال�شاب �ساكا.
الأملاين الغربي برند هولت�سنباين ( 30عاماً و� 103أيام) يف نهائي  1976وحتمل مدرب �إنكلرتا �ساوثغيت امل�س�ؤولية قائال "�أنا من اختار امل�سددين"،
وعن منح اليافع �ساكا الركلة الأخرية �أ�ضاف املدرب الذي �أهدر كالعب ركلة
�ضد ت�شيكو�سلوفاكيا.
بعد ال�ت�ع��ادل ،دف��ع �ساوثغيت ب�ساكا وج ��وردان هندر�سون ب��د ًال م��ن تريبييه ترجيح �ضد �أملانيا يف ن�صف نهائي ن�سخة " 1996كان قراري �أنا ..لقد عملنا
وديكالن راي�س ( 70و� ،)74أم ً
ال يف ايقاف زحف �إيطاليا �صاحبة الأف�ضلية عليها يف التمارين .كان رهانا".
وكانت �إيطاليا فازت  2-4على �إنكلرتا بركالت الرتجيح يف ربع نهائي ن�سخة
الوا�ضحة يف ال�شوط الثاين.
وجنحت �إنكلرتا بتقلي�ص الأ�ضرار من خالل الو�صول �إىل �شوطني �إ�ضافيني.2012 ،

مان�شيني رجل النه�ضة الإيطالية

دوناروما ...بطل ركالت الرتجيح يف نادي احلرا�س الكبار

جن��ح امل ��د ّرب روب��رت��و مان�شيني يف حت��وي��ل عبء
الغياب ال�ك��ارث��ي لإيطاليا ع��ن م��ون��دي��ال رو�سيا
 2018يف ك��رة ال�ق��دم� ،إىل جن��اح كبري عندما
قادها الأح��د �إىل لقب ك�أ�س �أوروب��ا على ح�ساب
�إنكلرتا بركالت الرتجيح يف ملعب وميبلي.
يف  13ت�شرين الثاين نوفمرب  ،2017تع ّر�ض
امل�ن�ت�خ��ب الإي� �ط ��ايل ،لنك�سة ت��اري�خ�ي��ة بتعادله
م��ع ن�ظ�يره ال���س��وي��دي ب ��دون �أه� ��داف يف ملحق
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل  ،2018و�أق�صي
عن امل�شاركة يف املونديال.
منتخب �إيطاليا الذي عا�ش بعدها فرتة وجيزة
من ال�ضياع ،وتنب�أ له الكثريون �أن كبوته �ستطول
و�أن العودة لن تكون قريبة ،ال�سيما و�أن ما من
ب�شائر كانت تلوح يف الأفق عن وجود جيل جديد
يع ّو�ض ذلك الذي فاز بلقب ك�أ�س العامل ،2006
نه�ض وت�أهل �إىل ك�أ�س �أوروبا.
ا�ستيقظت �إيطاليا على وق��ع غيابها ع��ن ك�أ�س
العامل للمرة الأوىل منذ  ،1958تاركة وراءها
�أربعة �ألقاب عاملية ،و�أجياال من الالعبني الذين
�أبهروا ماليني ع�شاق كرة القدم.
�أعاد املدرب مان�شيني ت�شكيل املنتخب ب�سرعة بعد
الغياب الكارثي عن البطولة العاملية ،ومل يخ�سر
م�ع��ه يف �آخ ��ر  34م �ب��اراة م�ن��ذ �أيلول�/سبتمرب
 ،2018حم�ط� ًم��ا ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي الإيطايل
م��ع  30م �ب��اراة لفيتوريو بوت�سو ب�ين 1935
و ،1939كما فاز يف �أول ثالث مباريات �ضمن
ت�صفيات مونديال .2022
ق ��ال م��ان���ش�ي�ن��ي ق �ب��ل ال �ب �ط��ول��ة "كانت فكرتي
الأ�سا�س �أن نحقق النجاح يف مونديال ،2022
لكن ميكننا القيام بذلك يف �أوروبا ."2020
ع��ام��ان ف �ق��ط ك��ان��ا ك�ف�ي�ل�ين ب�ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة بني
عهد امل��درب ال�سابق جان بيريو فنتورا واحلايل
مان�شيني .لكن الفرق �شا�س ٌع ج��داً بني �أ�سلوبني
وفكرين وطريقتي لعب خمتلفتني ..ب�ين كرة
ق ��دم م��ن زم ��ن غ��اب��ر اع�ت�م��ده��ا الأول و�أ�سلوب
حديث اعتمد فيه على العنا�صر ال�شابة.
ما فعله مان�شيني منذ ا�ستالمه ملهامه يف 14
�أيار/مايو  ،2018يعترب �أكرث من �إجناز ،بعدما

ح� ّول��ه م��ن منتخب اع�ت�بره ال�ك�ث�يرون يحت�ضر،
ملنتخب مليء باحلياة والإ� �ص��رار والـ"غرينتا"
التي لطاملا كانت �سمة للأتزوري.
جاء مان�شيني ( 56عامًا) بفكر جديد� ،أراد من
خ�لال��ه ب�ن��اء منتخب مل�ستقبل ول�ي����س لبطولة،
باعتماده على ت�شكيلة �شابة ،على غرار فيديريكو
ك�ي�ي��زا ون�ي�ك��ول��و ب��اري�ل�ا ،ك�م��ا ا��س�ت�ق�ط��ب العبي
اخلربة مثل القائد ليوناردو بونوت�شي وجورجو
كييليني .ق��ال م��داف��ع يوفنتو�س كييليني قبل
النهائيات احلالية "كان يبدو يل منغلقًا ،لكن
الطريقة التي دخ��ل فيها �إىل قلوب اجلميع يف
وقت �سريع �أذهلتني".
�أ�ضاف كييليني هذا الأ�سبوع "يف البداية ،عندما
طلب منا التفكري ب��إح��راز ك�أ�س �أوروب��ا اعتقدنا
ب�أنه جمنون .لكن هذا احللم زرع��ه يف �أرواحنا،
حتى �أ�صبح حقيقة".
وجن��ح مان�شيني يف ب��ث روح التغيري يف م�سرية
منتخب �أق�صي م��ن ال ��دور الأول لك�أ�س العامل
يف ن�سختي  2010و ،2014وف�شل بالت�أهل
�إىل  .2018قال مان�شيني لقناة "راي  "1بعد
�إحراز لقب البطولة القارية الثانية بعد 1968
"ال �أع� ��رف م ��اذا �أق� ��ول ،ه � ��ؤالء ال���ش�ب��ان كانوا
رائعني .كنا �شجعا ًنا� ،شجعا ًنا ج �دًا .لقد تلقينا
الهدف �سري ًعا ما �ص ّعب الأمور علينا .ولكن بعد

ذلك �سيطرنا على املواجهة .العبو فريقي كانوا
رائعني .هذا �إجناز مهم لكل �شعبنا وم�شجعينا.
�آمل �أن يحتفلوا" .تعهّد مان�شيني خالل تقدميه
يف مركز التمارين اخل��ا���ص ب��االحت��اد الإيطايل
يف ك��وف�يرت���ش��ان��و ق ��رب ف�ل��ورن���س��ا ،ب� ��أن ي�ستعيد
ربا �أن "عدم ال��ذه��اب �إىل
ك�بري��اء املنتخب ،معت ً
�شجعوا املنتخب
ك�أ�س العامل �صعب للذين لطاملا ّ
الوطني ،مثلي �أنا" ،م�ضي ًفا "�أ�شعر بحاجة اىل
تقدمي �شيء ما للمنتخب الوطني و�أعتقد �أنه
الوقت املنا�سب بالن�سبة يل".
�أ� �ض��اف "�أريد ب �ن��اء � �ش��يء م��ا ل ل��أع ��وام املقبلة،
و�إع ��ادة �إيطاليا للقمة" ،م�شددًا على ان��ه يريد
"�أن �أكون ال�شخ�ص الذي ينجح يف عملية �إعادة
بناء حقيقية" .وبالتعاقد مع مان�شيني ،ح�صلت
�إيطاليا على م��درب يعرف طعم النجاح �إذ توج
خ�لال م�سريته التدريبية بـ 13ل�ق� ًب��ا� ،أبرزها
ع��ام  2012حني �أه��دى مان�ش�سرت �سيتي لقبه
الأول يف الدوري االنكليزي املمتاز منذ  44عامًا،
�إ�ضافة اىل �ألقاب ال��دوري الثالثة بني 2006
و 2008م��ع �إن�تر ال��ذي �أح��رز معه ً
اي�ضا لقب
الك�أ�س ،على غرار فيورنتينا والت�سيو.
وم �ن��ذ �أن ت ��رك �إن �ك �ل�ت�را ع ��ام � ،2013أ�شرف
مان�شيني على غلطة �سراي الرتكي وق��اده اىل
لقب ال�ك��أ���س ،قبل ال �ع��ودة جم ��ددًا �إىل �إن�ت�ر ثم
انتقل �إىل الدوري الرو�سي بالتوقيع مع زينيت.
�إال انه يخو�ض مهمته الأوىل كمدرب ملنتخب و"ال
�أدري �إذا كان (تدريب �إيطاليا) التحدّي الأ�صعب
بالن�سبة يل� .إذا درب��ت ن��اد ًي��ا ومل تفز باللقب،
فاجلميع �سيكون غا�ض ًبا منك ،لكن هنا ،هناك
 50مليون �شخ�ص" ،يف �إ��ش��ارة اىل ع��دد �سكان
اي�ط��ال�ي��ا .وجن��ح مان�شيني يف �أن ت�ك��ون جتربته
كمدرب للمنتخب الوطني �أف�ضل من تلك التي
اختربها معه كالعب� ،إذ اكتفى بت�سجيل �أربعة
�أهداف فقط يف  36مباراة خا�ضها على امتداد
� 10أع � ��وام ( ،)1994-1984وو� �ص��ل مع
"�أتزوري" اىل ن�صف نهائي ك�أ�س �أوروبا 1988
وكان �ضمن الت�شكيلة التي حلت ثالثة يف مونديال
�إيطاليا .1990

دخل الإيطايل جانلويجي "جيجو" دوناروما نادي
احل � ّرا���س ال�ك�ب��ار بعدما ق��اد منتخب ب�ل�اده لتتويج
منتظر للمرة الثانية يف ك��أ���س �أوروب ��ا ل�ك��رة القدم
ب�صده ركلتي ترجيح �أم��ام �إنكلرتا على ملعبها يف
وميبلي ال�شهري الأح ��د ،ليحرز �أي�ضاً لقب �أف�ضل
العب يف البطولة القارية.
وه��و ال�ت�ت��وي��ج ال �ث��اين ملنتخب "�أتزوري" ب�ع��د عام
 1968وحتقق بعد �سيناريو ركالت ترجيح جنوين
� 2-3إثر انتهاء الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف .1-1
هو بطل لندن! يف �سن ال�ـ  22عاماً يبدو م�ستقبل
دوناروما براقاً ،فبعدما فر�ض نف�سه جنماً الثالثاء
�إثر �صده ركلة ترجيح اال�سباين �ألفارو موراتا خالل
�سيناريو مماثل يف ن�صف نهائي البطولة القارية،
جدد "جيجو" م�أثره يف النهائي �أمام جايدون �سان�شو
وث��م بوكايو �ساكا ،فيما �سدد ماركو�س را�شفورد يف وب��ات دون��اروم��ا �أ�صغر حار�س يتوج بط ًال لـ "يورو" قال "جيجو" يف الأي��ام الأخ�يرة واثقاً من �صالبته
منذ الإ�سباين جوزيه �أنخل �إيريبار الفائز باللقب يف "�أجعل � �ص��وت��ي م���س�م��و ًع��ا وزم�ل�ائ ��ي يف الفريق
القائم.
ي�ستمعون �إ ّ
يل � ً
أي�ضا .يجب �أن ي�صدر حار�س املرمى
ا�صطدمت ت�سديدتا �سان�شو و�ساكا باليد ال�صلبة �سن الـ  21عاماً يف عام .1964
للحار�س الظاهرة ملنتخب "نات�سيونايل" ،وقبلهما عك�س �أداء دونارما الأحد الن�ضوج الذي و�صل �إليه ،الأوام � ��ر ل�ل��دف��اع وي �ج��ب �أن ن�شعر دائ � ًم��ا بالأمان
�أرهقت نظراته را�شفورد ال��ذي �سدد يف القائم �أمام فبعدما ظل عاجزاً �أمام هدف ال�سبق للوك �شو بعد والثقة".
مرمى خالٍ بعد ارمتاء احلار�س الإيطايل �إىل اجلهة دقيقتني من �صافرة البداية ،وقف مكتف اليدين مع كانت م�ساهمته يف املنتخب الإيطايل مو�ضع �إجماع
مرور الدقائق با�ستثناء خروجه مرتني من مرماه يف �إيطاليا ،التي �شاهدته يت�ألق يف بداياته مع فريق
املعاك�سة.
ال�شباب يف نابويل ،ثم مع املنتخب الأوّل مع ميالن،
ويعترب هذا احلار�س الفارع الطول ( 1,96م) �أحد بعد متديد الوقت.
مفاتيح التتويج الإي�ط��ايل و�أيقونة ت�شكيلة حققت جل�س دون��اروم��ا ب�سبب ن��درة الهجمات االنكليزية حيث �سيحل بد ًال منه بني اخل�شبات الثالث الفرن�سي
�سل�سلة رائعة من  34مباراة من دون خ�سارة (( 27ت���س��دي��دة واح ��دة على امل��رم��ى) يف غ��رف��ة االنتظار مايك مينيان بعد رحيله �إىل �سان جرمان.
ف ��وزاً م�ق��اب��ل  7ت �ع��ادالت) ب�ق�ي��ادة امل�ه��اج��م الدويل وا�ستخدم ورقة ال�صرب حلني حلول موعد الركالت ق��ال عنه احلار�س العمالق دينو زوف ال��ذي ت��وج يف
ال�ترج�ي�ح�ي��ة .وب�ل�ب��ا���س احل��ار���س ال��واث��ق م��ن نف�سه �سن الـ  40عاما و� 4أ�شهر و 13يوم�أً بطال ملونديال
ال�سابق واملدرب احلايل روبرتو مان�شيني.
و��س�ي�ح�م��ي دون ��اروم ��ا ع��ري��ن ب��اري ����س � �س��ان جرمان ومع ابت�سامة "قاتلة" تبادل احلديث مع رفاقه قبل �إ�سبانيا  ،1982يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س
الفرن�سي بعد انتهاء عقده مع فريقه ال�سابق ميالن بداية الركالت الرتجيحية التي �أثبتت �أن ال�شكوك هذا الأ�سبوع "�أقدره كثريًا .هو �شاب ،وخا�ض العديد
يف ن�ه��اي��ة ح��زي��ران/ي��ون�ي��و وان�ت�ق��ال��ه �إىل العا�صمة مل ت�ساور الطليان كثرياً على قدرة حار�س عرينهم م��ن امل��وا��س��م م��ع م�ي�لان ول�ع��ب ك �ث�يرًا م��ع املنتخب
برفع قدراته �إىل م�ستوى احل��دث ،على الرغم من ال��وط�ن��ي .ال��وا��ض��ح �أن ل��دي��ه ق ��درات مهمة لي�صبح
الفرن�سية.
ح��ار���س م��رم��ى ع�ظ�ي��م� .سيعتمد ذل ��ك ع�ل�ي��ه ،لكن
اختري دون��اروم��ا �أف�ضل الع��ب يف البطولة القارية� ،صغر �سنه.
وح�صل على جائزته مثل طفل خجول بعد املباراة كاف�أت ركالت الرتجيح بطولة "يورو � "2020شبه االحتماالت هائلة".
النهائية� .أما الإح�صائيات فتتحدث عنه :مل يخ�سر مثالية خا�ضها احلار�س املتحدر من مدينة نابويل ،مع هذا الدعم وهذه الثقة ،لي�س هناك �أدنى �شك يف
�أبدًا يف امتحان ركالت الرتجيح يف م�سريته (ثالث ح�ي��ث مل ت�ه�ت��ز ��ش�ب��اك��ه � �س��وى  4م ��رات جميعها يف �أن م�ستقبل "جيجو" �سيكون م�شرقاً ،وعلى الرغم
مرات مع ناديه ،واثنتان بقمي�ص املنتخب) ،بح�سب الأدوار الإق�صائية ،ولكن االه��م ان��ه ت��رك خلفه يف م��ن �أن خ��زان��ة ال�ك��ؤو���س اخلا�صة ب��ه لي�ست ممتلئة
املالعب انطباعًا عامًا ب�صالبة كبرية خلف مدافعني ب�ع��د م�ث��ل خ��زان��ة احل��ار���س اال� �س �ط��وري جانلويجي
"�أوبتا" للإح�صاءات.
ك�م��ا مل ت�ه�ت��ز ��ش�ب��اك��ه ب ��أك�ث�ر م��ن ه ��دف يف املباراة من الطراز العاملي هما جورجو كييليني وليوناردو ب��وف��ون� ،إ ّال �أن دون��اروم��ا ب��إم�ك��ان��ه �أن ي�ب��د�أ بح�صد
اجل��وائ��ز ب�سرعة يف باري�س بعد انت�صاره املجيد يف
بونوت�شي.
الواحدة بقمي�ص املنتخب يف  33مباراة دولية.
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

يف املنتجع الربتغايل �ساو مارتينهو دو بورتو ،ال يخلو الأم��ر من الإث��ارة والرعب ،ما ي�ضفي �أج��واء خا�صة على
املنطقة املعروفة بال�ساحل الف�ضي.
وي�ضم املنتجع الذي يغيب عنه ال�سياح يف الوقت احلايل ،نفقًا مظل ًما يف اجلبل وفند ًقا مهجو ًرا يف و�سط املدينة.
ومع غروب ال�شم�س ،تتلون ال�سماء فوق خليج �ساو مارتينو دو بورتو يف هذا املزيج النموذجي الأورجواين والوردي
والأحمر والربتقايل والأ�صفر .لكن ال�شاطئ مهجور ،واملياه تتدفق بلطف فال توجد �أمواج ،يف �أجواء غري اعتيادية
يف املحيط الأطل�سي .وينطبق و�صف الأمواج على الب�شر� ،إذ تراجع عدد ال�سياح يف املكان ب�شكل غريب ميكن تف�سريه
جزئيا بالو�ضع الوبائي ،وفق موقع ترافيل بوك الأملاين املعني بق�ضايا ال�سفر.
وعلى طول ال�شاطئ ،مروراً بال�شارع امل�ؤدي �إىل فندق مهجور ،يرتفع تل يف نهاية الطريق ،وك�أنه يرقد هناك يف
الظالم ،ثم فج�أة ي�سطع بريق من ثقب يف التل .
وعند الو�صول �إىل نهاية بايا دي �ساو مارتينهو دو بورتو و�سط منازل باللونني الأزرق والوردي والألوان الأخرى،
يظهر النفق ال�صغري وك�أنه ثقب يف منت�صف �صخرة .ويف مدخل النفق الذي يبدو مرعبا ،يختفى ال�ضوء والنا�س،
لكن �شعاع �ضوء يبد�أ يف الظهور من نهايته .وج��دران النفق �صخرية ورطبة� ،شديدة ال�سواد يف املدخل ،ما يثري
الرعب يف النف�س ،لكن يف نهايته يبدو الأمر خمتلفا مع �شعاع �ضوء يتحول مع الوقت �إىل طاقة �ضوء ،و�صوت �أمواج
البحر يزداد و�ضوحا مع امل�ضي قدما يف النفق.
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�أول �سائقة توك توك يف احل�سكة

متحف الأوهام ..م�ساحة لل�ضحك وال�صراخ

خ�لال موا�سم ال�صيف احل��ارق��ة حتر�ص� ،صباح نا�صر،
على �إي�صال قوالب الثلج الكبرية بدراجتها ذات الثالث
عجالت املعروفة بــ"توك توك" �إىل خميم "وا�شو كاين"
يف ريف مدينة احل�سكة لت�س ِّلمها يف مواعيدها املحددة
لأ�صحاب املحال يف املخيم قبل ا�شتداد احلر.
ت�صل �صباح يف �ساعات ال�صباح الباكر �إىل املخيم و ُت�سلمّ
طلبيات الباعة وتعود �أدراجها مرة �أخرى وتنقل طلبيات
جديدة .تروي �صباح ،وهي �أم لطفلة مل تبلغ العام من
عمرها ت�سمى زينب ،ملوقع "�سكاي نيوز عربية" ،حكاية
دخولها غمار عمل يعتربه املجتمع حكراً على الذكور،
لتك�سر هي و�أُخ��ري��اتٍ ال�صورة النمطية للظاهرة التي
اجتاحت بع�ضها عدة مدن �أخرى يف �سوريا.
و ُت�شري �صباح �إىل �أن�ه��ا تكافح يف عملها لأج��ل عائلتها
ال���ص�غ�يرة امل �ك��ون��ة م��ن ث�لاث��ة �أ� �ش �خ��ا���ص ل�ت��وف��ر دخ ً
ال
يحفظهم من احلاجة ،فهي حتاول م�ساعدة زوجها الذي
يعمل يف البناء وال تتوفر له فر�ص العمل طوال العام بل
فقط ملوا�سم حمددة.
تقود �صباح املتحدرة م��ن ح� ّ�ي "اخل�شمان" يف احل�سكة
دراج� ��ة ال���ش�ح��ن ال���ص�غ�يرة م�ن��ذ �أن ك��ان��ت يف ال�ساد�سة
ع�شر من عمرها ،ومل تتخيل �أن تو ّفر هويتها يف قيادة
الدراجات فر�صة لك�سب لقمة العي�ش ،وت�ضيف ال�سيدة
الثالثينية �أنها حا�صلة على �شهادة الثانوية العامة ،لكن
الظروف مل ت�سمح لها ب�إمتام درا�ستها واحل�صول على
�شهادة جامعية.

على بعد خ�ط��وات م��ن حمطة القطار الرئي�سية ملدينة ميالنو
الإي�ط��ال�ي��ة ،اف�ت�ت��ح متحف الأوه� ��ام ل�ك��ل حم�ب��ي �أل �ع��اب الرتفيه
املعتمدة على اخلداع الب�صري.
بعد ت�صميمه لأول م��رة على يد روك��و زيفكوفيت�ش يف العا�صمة
الكرواتية زغرب يف عام  2015ثم �إن�شائه يف  32مدينة حول العامل
يف  5قارات ،منها دبي ،وباري�س ،و�شيكاغو ،والقاهرة ،فتح "متحف
الأوهام" �أخرياً �أبوابه يف �إيطاليا يف الـ 6من يوليو اجلاري ،وفقاً
ملوقع " "superevaالإيطايل.
ي�ع��د م�ت�ح��ف الأوه � ��ام دع ��وة الك�ت���ش��اف ك�ي��ف مي�ك��ن �أن تخدعنا
احلوا�س يف  5حجرات ،على �سبيل املثال يف غرفة مغطاة باملرايا
تعيد �إن�ت��اج ال�صور �إىل م��ا ال نهاية ،و�أخ ��رى حمتوية على نفق
ي��دي��ر ال��ر�أ���س ليمنح اجل�سم ال�شعور ب�ع��دم ال �ت��وازن ،ث��م حجرة
تدور لتلعب باخليال بف�ضل دوران  90درجة ،يف مكان ميكن لكل
حمبي اخلداعات الب�صرية والألغاز اال�ستمتاع بوقتهم يف م�ساحات
خم�ص�صة للخيال.
متحف الأوه ��ام ه��و م�ساحة مفتوحة للجمهور ،حيث ميكنهم
اجلري والقفز وال�ضحك وال�صراخ والتقاط ال�صور الغريبة ،يف
�ساعة فقط ،هي املدة الزمنية واحلد الذي ي�سمح للعقل الب�شري
بهذه التجربة الفريدة .وي�ضم متحف الأوه��ام �أكرث من  70من
ع��وام��ل اجل��ذب وال�ترف�ي��ه ،مم��ا يخلق رحلة ت�ت�راوح م��ا ب�ين علم
النف�س والريا�ضيات والعلوم وعلم الأحياء.

زواج ب�أقل القليل ..ذهب مزيف وقران عرب �سكايب
�ألقت احلرب بظاللها ال�سلبية على احلياة االجتماعية لل�سوريني
عموما ،وعلى الزواج ب�شكل خا�ص ،وغريت من عاداتهم القدمية
التي توارثوها عن �أجدادهم ،وا�ستبدلتها ب�أخرى جديدة ُغ ّيبت
عنها مظاهر الفرح.
فجميل و�سناء ثنائي يتح�ضر للزواج الأ�سبوع املقبل ،بعد �أن ت�أجل
زفافهما للمرة الثالثة منذ بداية العام اجل��اري ب�سبب االرتفاع
املفاجئ ل�سعر �صرف الدوالر وانهيار العملة ال�سورية ،التي تدنت
ل�سقف الـ� 5آالف لرية مقابل الدوالر الواحد قبل � 3أ�شهر.
وبح�سب رواي��ة العرو�سني ،فقد �صرفا النظر عن �شراء الذهب،
وه��و �أح��د الطقو�س الأ�سا�سية ل�ل��زواج يف �سوريا ،وا�ستبدال هذه
العادة بخامت خطبة "فال�صو" ،املعروف با�سم الذهب الإيطايل
�أو الرو�سي.
وتقول �سناء �إنها اكتفت ب�شراء طقمني من املالب�س و� 3أحذية
وحقيبة ن�سائية واحدة ،لتوفر احتياجاتها من �أدوات املطبخ التي
اكتفت بالقليل منها �أي�ضا.
�سهيلة ابنة الـ 22عاما لي�ست احلالة اال�ستثنائية ل�شابة �سورية
تعرفت على خطيبها املقيم يف �أوربا عرب "�سكايب".
وتقول �سهيلة ،وهو ا�سم م�ستعار ل�شابة من مدينة الرقة ،ملوقع
"�سكاي نيوز عربية"� ،إنها تعرفت على �شقيق �صديقتها عرب
"في�سبوك" بعد �أن عر�ضت عليها زميلتها يف اجلامعة الزواج
م��ن �أخيها املقيم يف �أمل��ان�ي��ا ،وت�ضيف �أن عائلة خطيبها تقدمت
خلطبتها ،وعقد قرانها عرب تطبيق "�سكايب" بح�ضور ال�شيخ
ال��ذي ق��ر�أ الفاحتة ،بينما ك��ان خطيبها جال�سا مع �أ�صدقائه يف
�أملانيا وهو يردد كلمات امل��أذون" ،كما �س�ألني �إذا كنت موافقة على
الزواج بخطيبي حممد".

يتزوج من امر�أة تربعت له بكلية

املمثلة الأمريكية جي�سيكا �شا�ستني تر�سل قبالت ملعجبيها لدى و�صولها حل�ضور حفل االفتتاح وعر�ض فيلم «�أنيت»
يف الدورة  74ملهرجان كان ال�سينمائي (ا ف ب)

متحف جديد ي�أ�سر �سحر الق�ص�ص اخليالية حتول مطعم �إىل م�شروع بـ 8مليون دوالر

�أندي ماكدويل تثري
اجلدل يف مهرجان كان
دخلت املمثلة والعار�ضة الأمريكية
�أن� � ��دي م ��اك ��دوي� �ل ع �ل��ى ال�سجادة
احلمراء يف مهرجان كان ال�سينمائي،
وك ��ان الف �ت �اً يف �إط�لال �ت �ه��ا �شعرها
الرمادي املجعد املن�سدل على كتفيها
وجتاعيد وجهها الوا�ضحة واملعربة
مم��ا ي ��ؤك��د ع�ل��ى ج ��ر�أة ام ��ر�أة بلغت
م��ن العمر الـ 63وتتقبل ب�شجاعة
عمرها و�شعرها الأب�ي����ض ،و�أث��ارت
�إندي اجلدل بني متابعيها بعد هذه
�إطاللة �إذ �إعترب البع�ض �أنها مثال
ل ل��إم ��ر�أة ال�ت��ي تتمتع بثقة عالية
يف النف�س ،و�أن �ه��ا جميلة كما هي.
وح�ضرت �أندي فيلم ""Annette
من بطولة ماريون كوتيار و�أجنيل
و�آدم دراي�ف��ر ،و�إرت ��دت ف�ستان �أزرق
طويل �صدره مر�صع وب��راق .يذكر
�أن ماكدويل كانت الوجه الإعالين
مل��ارك��ة جت�م�ي��ل مل ��دة ث�لاث�ين �سنة.
�شاركت يف �أفالم عديدة منها "The
legend of Tarzan Lord of
 "the apesوتر�شحت عن جائزة
غ��ول��دن غلوب ع��ن فيلم "Green
 "cardو "Four weddings
."and a funeral

Tuesday

ي�ع��د �أ��ش�ه��ر م��واط��ن دمن��ارك��ي وه��و ه��ان����س كري�ستيان �أن��در� �س��ن املعروف
واملحبوب ب�سبب ق�ص�صه اخليالية ،هو حمور متحف جديد.
يعترب املتحف املقام يف مدينة �أودين�س الدمناركية م�سقط ر�أ�س �أندر�سن،
�شيئاً من ق�ص�ص اخليال ومن املرجح �أنه �سوف يلقي بظالله على متاحف
�أخرى فيما يتعلق بحداثته وهند�سته املعمارية وجتربته.
تبلغ تكلفة �إن�شاء متحف "ات�س �سي �أندر�سنز ها�س" (منزل هان�س كري�ستيان
�أندر�سن) اجلديد نحو  59مليون دوالر وحظي بافتتاح هادئ �أوائل يوليو
(مت��وز) اجل��اري .والي��زال هناك الكثري من العمل مطلوب خ�صو�صا يف
احلديقة ولكن من املحتمل �أن هذا بالتحديد يتما�شى مع روح �أندر�سن؛
حيث �سيتعني على ال��زوار ا�ستخدام خيالهم لر�ؤية املتحف املنتهي ،فماذا
�أراد �أندر�سن �أكرث من خماطبة اخليال؟
ولد �أندر�سن يف �أودين�س يف الثاين من �أبريل (ني�سان)  1805وا�ستندت
الكثري من ق�ص�صه اخليالية على خرباته يف �سن الطفولة يف املدينة الواقعة
بجزيرة فونني بو�سط الدمنارك ولكن متكنت �أعماله من �أن جتوب العامل،
ليكرب الأطفال يف خمتلف �أنحاء العامل على �سماع ق�ص�صه مثل "احلورية
ال�صغرية" و"البطة القبيحة" و"الأمرية وحبة البازالء".

جناح �أول رحلة �سياحية م�أهولة �إىل الف�ضاء
انطلق امللياردير ريت�شارد بران�سون ،الأحد� ،إىل الف�ضاء ،وذلك يف مركبة
فريجن غاالكتيك ،يف رحلة تاريخية تد�شن ع�صر ال�سياحة الف�ضائية.
وانطلق ريت�شارد بران�سون برفقة ثالثة ركاب �آخرين وقائدين للمركبة
لق�ضاء ب�ضع دقائق يف الف�ضاء ،يف رحلة ي�ؤمل �أن ت�شجع �سياحة الف�ضاء
النا�شئة .و�أقلعت طائرة قرابة ال�ساعة  08,40بالتوقيت املحلي ( 14,40ت
غ) من قاعدة �سباي�سبورت �أمريكا يف والية نيو مك�سيكو.
وحلقت الطائرة لنحو  50دقيقة قبل �أن تطلق املركبة املعلقة �أ�سفلها والتي
�ست�شغل حمركها اخلا�ص حتى بلوغ الف�ضاء .وهبطت الطائرة فيما بعد
ب�شكل ناجح متاما.
وروج بران�سون للمهمة وو�صفها ب�أنها ا�ستهالل لع�صر جديد من �سياحة
الف�ضاء ،حيث ت�ستعد ال�شركة التي �أ�س�سها لبدء عملياتها التجارية العام
املقبل .وميثل �إطالق الطائرة (يونيتي يف�.إ�س�.إ�س) ال�صاروخية الدفع على
ارتفاع كبري الأحد الرحلة التجريبية الثانية والع�شرين لنظام (�سبي�س
�شيب تو) اخلا�ص بال�شركة ،ومهمتها الرابعة امل�أهولة خارج الغالف اجلوي
للأر�ض .كما �أنها �أول رحلة حتمل جمموعة كاملة من م�سافري الف�ضاء،
طياران و�أربعة متخ�ص�صني ،بينهم بران�سون.

ك�شفت امر�أة �أ�سرتالية يف حديث لها مع �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية ،كيف حولت فكرة مطعم بيتزا �إىل م�شروع
بقيمة  8ماليني دوالر ،وكيف ت�ضاعفت �إيراداتها منذ �أن
بد�أ الوباء.
كانت م�صممة الغرافيك ت��ارا �سولربغ ،تفكر يف امتالك
مطعم ب�ي�ت��زا ع�ل��ى ال���س��اح��ل اجل�ن��وب��ي ل��والي��ة ن�ي��و �ساوث
ويلز .ولكن ب�سبب فكرة ق�ضاء �ساعات طويلة يف تقطيع
اخل�ضار ،قامت هي وزوجها داين ،الذي كان زميل عمل يف
ذلك الوقت ،بالتحول �إىل جتارة الأدوات املنزلية والأثاث،
و�أن�ش�ؤوا �شركة “فيو �أند فار” يف عام .2009
ا�ست�أجر الزوجان متجراً قدمياً يف ها�سكي�سون ،واقرت�ضا
� 80أل��ف دوالر م��ن والديهما لإج ��راء بع�ض التجديدات
مب�ساعدة والدها الذي يعمل بالبناء.
ول �ع��دم م�ق��درت�ه�م��ا ع�ل��ى احل���ص��ول ع�ل��ى ق��ر���ض م�صريف،
لإكمال املبلغ الذي يحتاجانه ،قاما بجمع � 70ألف دوالر
عن طريق بيع ممتلكاتهما اخلا�صة.
وبعد الكثري من العمل اجل��اد ،يدير الزوجان الآن �أربعة
متاجر ل�ل��أدوات والإك�س�سوارات املنزلية جنوب �سيدين،
جنباً �إىل جنب مع جتارتهم التي توفر �أثاثاً ريفياً لتجار
التجزئة يف جميع �أنحاء �أ�سرتاليا.

�أق ��دم رج��ل �أ� �س�ت�رايل ع�ل��ى ط�ل��ب ي��د ام� ��ر�أة ت�برع��ت له
بكليتها للزواج ،وقرر �أن يجمعهما ع�ش الزوجية لتعزيز
عالقتهما التي �شهدت نقلة غري متوقعة بعد �أن قررت
و�ضع جزء من ج�سدها داخل ج�سمه.
لأمر بد�أ يف عام  2010عندما كان كريج تي�شيالر يعاين
من �شخري مزعج ،و�أدركت حبيبته �سادي �أنه هناك م�شكلة
ما ،مما دفعه ال�ست�شارة طبيب عام ،وتبني �أنه يعاين من
ارتفاع يف �ضغط الدم ،وبعد �أ�شهر من الفحو�صات� ،أخذ
الأطباء خزعة من كليته يف �أواخر عام .2010
وت�ب�ين ب�ع��د اخل��زع��ة �أن ك��ري��ج م���ص��اب ب��اع�ت�لال الكلية
باجللوبيولني امل�ن��اع��ي ،وه��و مر�ض مزمن يف الكلى ال
مي�ك��ن ع�لاج��ه ،و��س�ي�ك��ون ل��ه ت ��أث�ير ط��وي��ل امل ��دى على
�صحته.
وتقول �سادي عن تلك املرحلة "مل يكن كريج بحاجة �إىل
جراحة فورية ،ولكن كان علينا �أن نحافظ على �ضغط
ً
منخف�ضا ومننع الأمرا�ض التي من �ش�أنها �أن ت�ضع
دمه
ً
�ضغطا �إ�ضاف ًيا على كليتيه" .وب�صرف النظر عن الأدوية
والفح�ص الطبي ال�سنوي ،عا�ش كريج حياة طبيعية �إىل
حد كبري.
وبحلول عام  2016كانت حالته تتقدم .وت�ضيف �سادي
"بد�أ كريج يعاين من نوبات النقر�س امل��ؤمل ب�شكل ال
ي�صدق ،ب�سبب حقيقة �أن كليتيه كانتا تكافحان ملعاجلة
تراكم حم�ض البول يف الدم".

كيف تتحقق من بق الفرا�ش يف الفنادق؟

ميكن �أن يتواجد بق الفرا�ش يف �أي فندق
مهما كانت تكلفة الغرفة مرتفعة ،وهذا
م��ا يجعل م��ن ال �� �ض��روري م�ع��رف��ة كيفية
اكت�شاف ه��ذه احل���ش��رات وال��وق��اي��ة منها
عند حجز غرفة فندقية.
وفيما يلي جمموعة من الن�صائح للتحقق
من بق الفرا�ش يف غرف الفنادق ،بح�سب
�صحيفة هافينغتون بو�ست الأمريكية:
مي�ك��ن ال �ت �ع��رف ع�ل��ى وج ��ود ب��ق الفرا�ش
ب�سهولة من خالل بع�ض العالمات ،مثل
ف�ضالت البق وهي على �شكل بقع �صغرية،
وج �ل��ود احل���ش��رات وه��ي ع�ب�رة ع��ن ق�شرة
فارغة داكنة ،وبيو�ض البق التي تبدو مثل
حبات من الأرز يف جمموعات.
كما ي��وح��ي ا�سمها ،غال ًبا م��ا يتم العثور
ع �ل��ى ح �� �ش��رات ب ��ق ال �ف ��را� ��ش يف الأ�� �س ��رة
وحولها ،لذلك هذا هو املكان الأول الذي
يجب عليك التحقق منه .وعادة ما يو�صي

بيال حديد ت�ؤكد دخولها
يف عالقة جديدة
ك�شفت عار�ضة الأزي ��اء ال�شهرية بيال حديد ع��ن دخولها يف عالقة
حب جديدة ون�شرت �صورة على ح�سابها اخلا�ص على موقع التوا�صل
االجتماعي مع حبيبها اجلديد م��ارك كاملان لتعلن ر�سمياً دخولها
عالقة جديدة بعد ان كانت قد ارتبطت لفرتة بالفنان "ذا ويكند"
قبل ان ينف�صال.
وت�ساءل كرث من هو حبيب النجمة العاملية و�أ�شارت املعلومات ان مارك
يعمل كمدير فني وتت�ضمن �أعماله ت�صميم �إحدى �ألبومات ترافي�س
�سكوت حبيب كايلي جيرن و�أ�ضافت امل�صادر ان عالقته ببيال بد�أت يف
بداية ال�شهر املا�ضي ب�شكل �سري قبل ان ينت�شر اخلرب .

اخلرباء بفح�ص حواف املرتبة والو�سائد
وامل�ل�اءات واللحاف بح ًثا عن البقع التي
ت�شري �إىل وجود البق.
مبجرد فح�ص ال�سرير واملنطقة املحيطة
به ،ت�أكد من فح�ص �أي �أثاث مبطن �آخر،
ف ��إذا كانت هناك �أرائ��ك �أو كرا�سي ،فمن
املهم النظر �إىل اجلوانب ال�سفلية منها،
وبني الو�سائد ،وعلى طول طبقاتها.
اذا اك�ت���ش�ف��ت وج� ��ود ب ��ق ال �ف��را���ش �أثناء
الفح�ص ،فابذل ق�صارى جهدك اللتقاط
احل�شرة بعناية والتقاط ال�صور ومقاطع
الفيديو ملا وجدته .هذه الوثائق ت�ساعدك
�أن ��ت و�إدارة ال�ف�ن��دق يف اخ�ت�ي��ار اخلطوة
التالية.
و�إذا ق� ��ررت ت�غ�ي�ير ال �غ��رف��ة داخ� ��ل نف�س
ال �ف �ن��دق ،ف �ت ��أك��د م��ن ع ��دم االن �ت �ق��ال �إىل
غ��رف��ة جم ��اورة �أو غ��رف��ة �أع �ل��ى �أو �أ�سفل
الغرفة التي عرثت فيها على بق الفرا�ش.

التكبيل عقاب
الراكبة امل�شاغبة
ا��ض�ط��ر ط��اق��م ط��ائ��رة �إىل تكبيل
راك � �ب� ��ة يف م �ق �ع��ده��ا بال�شريط
الال�صق ،بعد �أن حاولت فتح باب
ال �ط��ائ��رة يف اجل ��و واع� �ت ��دت على
م���ض�ي�ف��ة .ال��واق �ع��ة ال �ت��ي حدثت
م ��ؤخ��را ع�ل��ى م�تن رح �ل��ة ل�شركة
"�أمريكان �إيرالينز" من داال�س
�إىل �شارلوت ،مت توثيقها مبقطع
فيديو لأح��د ال��رك��اب .ويعتقد �أن
ال��راك �ب��ة ك��ان��ت ت �ع��اين ن��وب��ة من
م��ر���ض ع�ق�ل��ي م��ا ،خ�ل�ال الرحلة
ال �ت��ي ي �ف�تر���ض �أن ت���س�ت�غ��رق من
��س��اع�ت�ين �إىل � � 3س��اع��ات .وقالت
ال��راك �ب��ة �أري��ان��ا ماثينا �إن ��ه "كان
م��ن ال��وا��ض��ح �أن �شيئا م��ا يحدث
يف م �ق��دم��ة ال� �ط ��ائ ��رة .الطاقم
�أغ� �ل ��ق �أب� � ��واب احل� �م ��ام ��ات .ر�أينا
الطاقم يرك�ض يف طرقة الطائرة
لت�أمينها" ،قبل �أن يطلب القائد
م��ن ال��رك��اب االل �ت��زام مبقاعدهم
لأن "هناك م�شكلة" .وبعد هبوط
الطائرة ،ك�شفت ال�صور �أن راكبة
كانت مقيدة يف مقعدها بالأ�شرطة
الال�صقة ،التي كممت فمها �أي�ضا،
ومت الإبقاء عليها يف مكانها حتى
غ� ��ادر ج�م�ي��ع ال ��رك ��اب ،ف�ي�م��ا كان
طاقم طبي بانتظارها يف اخلارج.
وقالت "�أمريكان �إيرالينز" يف بيان
�إن ال��راك�ب��ة ك��ان��ت مقيدة "بعدما
�أثارت خماوف طاقم الطائرة".
و�أو�ضح البيان "�أثناء الرحلة من
داال���س �إىل ��ش��ارل��وت يف  6يوليو،
�أب �ل��غ ال�ط��اق��م ع��ن خم ��اوف �أمنية
حمتملة بعد �أن حاول �أحد الركاب
فتح الباب الأمامي واعتدى على
�أف��راد الطاقم ج�سديا وت�سبب يف
�إ�صابة م�ضيفة".

