و�صول طائرة ثالثة �إىل اخلرطوم �ضمن ج�سر الهالل
الأحمر الإماراتي لإغاثة املت�أثرين من الفي�ضانات

�ص 04

بدعم �إماراتي  ..العيادات املتنقلة توا�صل تقدمي
الرعاية الطبية للمناطق النائية يف ح�رضموت

•• ابوظبي -وام:

و�صلت �إىل العا�صمة ال�سودانية اخل��رط��وم �أم ����س ،ط��ائ��رة م���س��اع��دات �إماراتية
ثالثة� ،ضمن ج�سر هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اجلوي ،لإغاثة املت�أثرين من
الفي�ضانات يف ال�سودان ،وذل��ك يف �إط��ار برنامج امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية
احلايل ،للتخفيف من �آثار ال�سيول والفي�ضانات يف عدد من الواليات ال�سودانية.
وحت�م��ل ال �ط��ائ��رة ك�م�ي��ات م��ن الأدوي � ��ة وامل���س�ت�ل��زم��ات ال�ع�لاج�ي��ة وامل� ��واد الطبية
والغذائية ،والإيوائية.
�إىل ذل ��ك وا� �ص��ل وف ��د ال�ه�ي�ئ��ة امل��وج��ود ح��ال�ي��ا يف ال �� �س��ودان ،ت��وزي��ع امل�ساعدات
الإن�سانيةعلى املت�أثرين يف عدد من املناطق الأكرث ت�ضررا من كارثة الفي�ضانات،
ويعمل ال��وف��د بالتن�سيق م��ع �سفارة ال��دول��ة يف اخل��رط��وم ،واجل�ه��ات ال�سودانية
املخت�صة لتعزيزا�ستجابة الهيئة لتداعيات الكارثة ،وتو�سيع مظلة امل�ستفيدين من
م�ساعدات الهيئةعلى ال�ساحة ال�سودانية.
(التفا�صيل �ص)4
مواقــيت ال�صالة الفجر04:52 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

عربي ودويل
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ت�شديد القيود ال�صحية حول
العامل يف مواجهة كوفيد 19 -
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مي�سي يدخل نادي
املليار دوالر عوائد
 36صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات توقع معاهدة ال�سالم التاريخية مع �إ�سرائيل

ال�سالم �سيغري وجه ال�شرق الأو�سط ويبعث الأمل حول العامل

عبداهلل بن زايد :املعاهدة �ستمكننا من الوقوف �أكرث �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني ،وحتقيق �آماله يف دولة م�ستقلة

•• وا�شنطن-وام:

وق �ع��ت دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة �أم ����س م �ع��اه��دة ال�سالم
التاريخية مع دولة �إ�سرائيل.
وق��ع امل �ع��اه��دة ن�ي��اب��ة ع��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل
� ..سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال� � ��دويل وع� ��ن ج ��ان ��ب �إ�سرائيل
بنيامني نتانياهو رئي�س الوزراء.
و��ش�ه��د ه��ذا احل ��دث ال�ت��اري�خ��ي -
الذي جرى يف احلديقة اجلنوبية
ل�ل�ب�ي��ت الأب �ي ����ض  -ح �� �ض��ور نحو
�� 700ض�ي��ف م��ن خم�ت�ل��ف دول
العامل.
� �ض��م وف � ��د ال� ��دول� ��ة امل� ��� �ش ��ارك يف
مرا�سم التوقيع معايل عبداهلل بن
طوق املري وزير االقت�صاد ومعايل
ع �ب �ي��د ب ��ن ح �م �ي��د ال �ط��اي��ر وزي ��ر
ال��دول��ة ل�ل���ش��ؤون امل��ال�ي��ة ومعايل
رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة
دول� ��ة ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال ��دويل

و م �ع��ايل ال ��دك �ت ��ور � �س �ل �ط��ان بن
�أح� �م ��د اجل ��اب ��ر وزي � ��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة و معايل
ي ��و� �س ��ف م ��ان ��ع ال �ع �ت �ي �ب��ة �سفري
ال ��دول ��ة ل ��دى ال ��والي ��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة و م�ع��ايل ع�ل��ي �سعيد
مطر ال�ن�ي��ادي مفو�ض اجلمارك
رئي�س الهيئة االحتادية للجمارك
و�سعادة عمر �سيف غبا�ش م�ساعد
وزير اخلارجية والتعاون الدويل
ل�ل���ش��ؤون الثقافية و ��س�ع��ادة النا
زك� ��ي ن���س�ي�ب��ة امل �ن��دوب��ة الدائمة
ل ��دول ��ة الإم � � � � ��ارات ل � ��دى الأمم
املتحدة و�سعادة هند مانع العتيبة
مدير �إدارة االت�صال اال�سرتاتيجي
بوزارة اخلارجية و التعاون الدويل
و عددا من امل�س�ؤولني.
و�أك � ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية و
التعاون الدويل �أن ال�سالم يحتاج
�إىل �شجاعة و �صناعة امل�ستقبل
حت �ت��اج �إىل م �ع��رف��ة و النهو�ض
ب � ��الأمم ي �ح �ت��اج �إىل �إخ�ل�ا� ��ص و
مثابرة.

عبد اهلل بن زايد وترامب ونتنياهو خالل توقيعهم معاهدة ال�سالم التاريخية بني الإمارات و�إ�سرائيل بح�ضور وزير اخلارجية البحريني (وام)
الوزراء بنيامني نتنياهو ،،ال�سادة
وق� ��ال � �س �م��وه  :ل �ق��د �أت �ي �ن��ا اليوم بداياته �صحيحة �ستكون �إجنازاته م��را��س��م ت��وق�ي��ع م�ع��اه��دة ال�سالم ن�صها :
بني دولة الإمارات و دولة �إ�سرائيل ف� �خ ��ام ��ة ال ��رئ� �ي� �� ��س الأم ��ري� �ك ��ي احل�ضور ،ال�سالم عليكم ،،ي�سعدين
ل�ن�ق��ول ل�ل�ع��امل �إن ه��ذا نهجنا  ..م�شرقة .
و ال���س�لام م �ب��د�أن��ا ..و م��ن كانت ج��اء ذل��ك يف ك�ل�م��ة ��س�م��وه خالل يف البيت الأبي�ض اليوم فيما يلي دون ��ال ��د ت� ��رام� ��ب ،،دول � ��ة رئي�س �أن �أنقل لكم حتيات قيادة و�شعب

دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
و �أخ ����ص ب��ال��ذك��ر ��س�ي��دي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان.
�أقف اليوم �أمد يد �سالم ،و�أ�ستقبل
يد �سالم.
ويف دي �ن �ن��ا ن� �ق ��ول“ :اللهم �أن ��ت
ال�سالم ومنك ال�سالم»..
فالبحث عن ال�سلم مبد�أ �أ�صيل،
ولكن املبادئ تتحقق فعال عندما
تتحول �إىل �أفعال.
وها نحن اليوم ن�شهد فعال �سيغري
وج��ه ال���ش��رق الأو� �س��ط ،و�سيبعث
الأمل حول العامل.
مل تكن ه��ذه امل�ب��ادرة ممكنة لوال
جهود فخامة الرئي�س الأمريكي
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،وف��ري �ق��ه الذي
� �س �ع��ى ب �ج ��د و�إخ �ل��ا� � ��ص لن�صل
�إىل ه �ن��ا ،و�أخ �� ��ص م�ن�ه��م زميلي
وزي��ر اخلارجية الأمريكي مايك
ب��وم�ب�ي��و ،وج ��اري ��د ك��و��ش�نر كبري
م�ست�شاري ال��رئ�ي����س الأمريكي،
وك��ل املخل�صني مل �ب��د�أ ال���س�لام يف
الواليات املتحدة الأمريكية.

بومبيو� :سنمنع �إيران من حيازة �أ�سلحة رو�سية و�صينية

ترامب يهدد برد �أقوى �ألف مرة على � ّأي هجوم �إيراين
•• عوا�صم-وكاالت

�أكد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو �أم�س �أن الواليات
املتحدة �ستمنع �إي��ران م��ن ح�ي��ازة �أ�سلحة رو�سية و�صينية يف
حني تنتهي �صالحية حظر دويل للأ�سلحة على �إيران يف 18
ت�شرين الأول �أكتوبر.
وقال بومبيو لإذاعة فران�س انرت �إنه مل يت ّم القيام ب�أي �شيء
حتى الآن للتمكن م��ن مت��دي��د ه��ذا احل�ظ��ر ب��ال�ت��ايل حت ّملت
ال��والي��ات املتحدة م�س�ؤولياتها ،يف �إ��ش��ارة �إىل اخل�لاف��ات بني
الأمريكيني والأوروبيني يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�ضاف �سنت�ص ّرف على هذا النحو� :سنمنع �إي��ران من حيازة
دبابات �صينية ومنظومات دفاعية جوية رو�سية وبعد ذلك بيع
�أ�سلحة حلزب اهلل ين�سف جهود الرئي�س (الفرن�سي �إميانويل)
ماكرون يف لبنان.
�إىل ذلك ،ح ّذر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إيران من ّ
�شن
�أيّ هجوم على الواليات امل ّتحدة ،متوعّداً ب��أ ّن ال��ر ّد الأمريكي

�سيكون �أق��وى �أل��ف م � ّرة ،وذل��ك بعد تقارير �إع�لام�ي��ة �أفادت
ب ��أ ّن طهران ّ
خططت الغتيال �سفرية �أمريكية انتقاماً ملقتل
اجلرنال قا�سم �سليماين.
وذك� ��ر م��وق��ع «ب��ول �ي �ت �ي �ك��و» الإخ � �ب� ��اري الأم �ي�رك ��ي ن �ق�لا عن
م�س�ؤو َل نْي �أمريكيَّني مل يك�شف عن هويتيهما قولهما �إ ّن �أجهزة
اال�ستخبارات تعتقد �أ ّن احلكومة الإيرانية ّ
تخطط الغتيال
�سفرية الواليات امل ّتحدة يف جنوب �أفريقيا النا مارك�س القريبة
م��ن ت��رام��ب ق�ب��ل االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة يف ت���ش��ري��ن الثاين
نوفمرب.
وق��ال امل��وق��ع �إن ه��ذه اخل� ّ�ط��ة اكت�شفتها وا�شنطن يف الربيع
و�أ�صبحت معاملها �أو�ضح يف الأ�سابيع الأخ�يرة ،م�شرياً �إىل �أ ّن
طهران ّ
خططت الغتيال ال�سفرية مارك�س انتقاماً ملقتل قائد
فيلق ال�ق��د���س يف احل��ر���س ال �ث��وري الإي� ��راين اجل�ن�رال قا�سم
�سليماين.
وقال ترامب يف تغريدة على تويرت «ح�سب تقارير �صحافية،
قد تكون �إي��ران تخطط الغتيال �أو هجوم �آخ��ر �ضد الواليات

املتحدة ردا على قتل الزعيم الإرهابي �سليماين».
و�أ�ضاف �أن «�أيّ هجوم من جانب �إي��ران� ،أ ّي �اً يكن �شكله� ،ض ّد
الواليات امل ّتحدة �سيجابه بر ّد على �إي��ران �سيكون �أقوى ب�ألف
م ّرة».
رف�ض وزير اخلارجية �ألأمريكي مايك بومبيو التعليق على
التهديد الذي تواجهه النا مارك�س .لكنه قال ل�شبكة «فوك�س
ن�ي��وز» الإث�ن�ين �إن «جمهورية �إي ��ران الإ��س�لام�ي��ة ه��ي الدولة
الأوىل الداعمة للإرهاب يف العامل وانخرطت يف جهود اغتيال
يف جميع �أنحاء العامل».
و�أ�ضاف �أن الإيرانيني اغتالوا �أ�شخا�صا يف �أوروب��ا ويف �أجزاء
�أخرى من العامل ونحن ن�أخذ هذه املزاعم على حممل اجلد.
وتابع بومبيو «نقول بو�ضوح جلمهورية �إي��ران �إن هذا النوع
من الن�شاطات  -مهاجمة �أي �أمريكي يف �أي مكان ويف �أي وقت،
��س��واء ك��ان دبلوما�سيا �أم�يرك�ي��ا �أو �سفريا �أو ع�سكريا  -غري
مقبول �إط�لاق��ا» ،م��ؤك��دا «�سنفعل ك� ّل ما بو�سعنا حلماية ك ّل
م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية».

طالبها بوقف ت�صرفاتها يف �شرق البحر املتو�سط

االحتاد الأوروبي :عالقتنا برتكيا متر بلحظة فارقة
•• بروك�سيل-وكاالت

جو�سيب بوريل يتحدث �أمام الربملان الأوروبي يف بروك�سل( .رويرتز)

باري�س ت�ست�ضيف لقاء بني حفرت وال�سراج برعاية �أممية

•• باري�س-وكاالت

قال م�صدر ع�سكري بالقيادة العامة للجي�ش الليبي� ،إن فرن�سا ّ
ح�ضرت
لقاء �سيجمع بني قائد اجلي�ش خليفة حفرت ورئي�س ال�برمل��ان عقيلة
�صالح� ،إ�ضافة �إىل رئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق فايز ال�سراج،
يوم اخلمي�س القادم ،يف العا�صمة باري�س ،ملناق�شة �آخر تطورات الو�ضع
ال�سيا�سي والأم�ن��ي يف ليبيا .و�أ��ض��اف امل�صدر نف�سه � ،أن االجتماعات
�ستكون حتت رعاية الأمم املتحدة ومب�شاركة فرن�سية من �أعلى م�ستوى،
دون تقدمي مزيد من التفا�صيل.
و�شككت مواقع فرن�سية يف �إمكانية ح�ضور ال�سراج ل�ضغوط قد متار�سها
تركيا على رئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق.

ق��ال ج��وزي��ب ب��وري��ل ،م���س��ؤول ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة يف
االحتاد الأوروب��ي� ،أم�س� ،إن عالقة التكتل برتكيا متر
بلحظة فارقة ،داعياً �أنقرة �إىل الرتاجع يف النزاع الدائر
ب�شرق البحر املتو�سط و�إىل احرتام حقوق الإن�سان.
و�أ�ضاف بوريل� ،أمام الربملان الأوروبي� ،أن هذه العالقات
«متر بلحظة فارقة يف التاريخ ،و�ست�سري يف اجتاه ما �أو
يف عك�سه اعتماداً على ما �سيحدث يف الأيام املقبلة».
واع�ت�بر �أن �سلوك تركيا يف املتو�سط يثري املخاوف،
م �� �ش��دداً ع�ل��ى � �ض��رورة �أن ت��وق��ف ت��رك�ي��ا «الت�صرفات
الأحادية” يف �شرق البحر املتو�سط.
والح�ق�اً كتب ب��وري��ل على «ت��وي�تر»« :ال��و��ض��ع يف �شرق
املتو�سط يتطلب حتركنا العاجل وخف�ض الت�صعيد
فوراً».
من جهته ،كتب �شارل مي�شيل رئي�س املجل�س الأوروبي
على «ت��وي�تر»« :م�ع��اجل��ة ال�ت��وت��رات يف ��ش��رق املتو�سط
متثل �أول��وي��ة ل�لاحت��اد الأوروب� ��ي .هدفنا وا��ض��ح وهو

اال�ستقرار والأم��ن يف املنطقة برمتها» .ومن املقرر �أن
يجتمع زعماء االحتاد الأوروب��ي الأ�سبوع املقبل لبحث
م�س�ألة العالقات مع تركيا.
وكانت �أنقرة قد �أكدت� ،أن عودة �سفينتها البحثية التي
ن�شرتها يف �شرق البحر املتو�سط ،وكانت �أ�سا�س التوتر
مع اليونان ،ال ت�شكل تراجعاً.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ترك��ي م��ول��ود ت�شاو�ش �أوغلو
يف مقابلة م��ع ق�ن��اة «�إن ت��ي يف» ال�ترك�ي��ة� ،إن ال�سفينة
“عرو�ش ري�س را�سية بالقرب من ميناء �أنطاليا لأعمال
ال�صيانة والتموين».
وقال ت�شاو�ش �أوغلو �إن من اخلط�أ تف�سري هذا العمل
الروتيني على �أن��ه خطوة �إىل ال ��وراء ،كما ق��ال رئي�س
الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س ،الذي ر�أى
يف ذلك “خطوة �أوىل �إيجابية جداً».
و��ش��دد ت�شاو�ش �أوغ�ل��و على �أن��ه يجب �أال ي�صور الأمر
خالفاً ملا هو عليه” .وق��ال ال��وزي��ر الرتكي �إن ال�سفن
الرتكية الأخ��رى مثل باربارو�سا خريالدين ويافوز،
توا�صل �أن�شطة امل�سح يف �شرق البحر املتو�سط.

البارومرت ال�سيا�سي ل�شهر �سبتمرب

 75باملائة من التون�سيني  :البالد ت�سري يف الطريق اخلط�أ

•• الفجر -تون�س

�أ ّك��د البارومرت ال�سيا�سي ل�شهر �سبتمرب ال��ذي �أعدته م�ؤ�س�سة �سيغما كون�ساي بالتعاون مع جريدة املغرب
امل�ستوى املرتفع للت�شا�ؤم عند التون�سيني ،حيث بلغ  75فا�صل  6باملائة بالرغم من تراجعه ب�أربع نقاط.
و�أو�ضحت جريدة املغرب يف حتليلها لنتائج اال�ستبيان �أنّ الت�شا�ؤم مل ينزل دون الـ  70يف املائة �إ ّال يف جهة واحدة
وهي تون�س الكربى ( 69فا�صل  )4باملائة.
(التفا�صيل �ص)16
وجتاوزت ن�سبة الت�شا�ؤم الـ  80باملائة يف اجلنوب ال�شرقي للبالد.

ا�ستهداف �سيارة دبلوما�سية بريطانية ببغداد

•• بغداد-وكاالت

انفجرت عبوة نا�سفة� ،أم�س الثالثاء� ،أم��ام جامع �أم الطبول بجانب
اجل�سر املحاذي ملدخل املنطقة اخل�ضراء �شديدة التح�صني يف العا�صمة
العراقية بغداد .من جهتها �أعلنت �سفارة بريطانيا يف العراق �أن عبوة
نا�سفة ب��دائ�ي��ة ال�صنع ا�ستهدفت «��س�ي��ارات دبلوما�سية بريطانية يف
بغداد» ،م�ؤكد ًة عدم وقوع �إ�صابات.
ومل تعلن �أي جهة م�س�ؤوليتها .وعلى �إثر ذلك ،طوقت قوة �أمنية مدخل
املنطقة اخل�ضراء من جهة منطقة القاد�سية.
وت�ضم املنطقة اخل�ضراء ،مقرات احلكومة والربملان ومنازل امل�س�ؤولني،
�إ�ضافة �إىل البعثات الدبلوما�سية الأجنبية مبا فيها ال�سفارة الأمريكية
التي تتعر�ض لهجمات �صاروخية متكررة.
وي ��أت��ي االن�ف�ج��ار بعد ��س��اع��ات قليلة م��ن �إط�ل�اق جمهولني �صاروخي
كاتيو�شا على املنطقة اخل�ضراء فجر �أم�س ،دون وقوع �إ�صابات.
وتتهم وا�شنطن ف�صائل عراقية م�سلحة مرتبطة ب�إيران ،بالوقوف وراء
الهجمات التي ت�ستهدف �سفارتها وقواعدها الع�سكرية التي ينت�شر فيها
جنودها بالبالد.

����ص���اروخ ي��ق��ت��ل تون�سيا
مرتبطا بالقاعدة يف �سوريا
•• بريوت-وكاالت

قتل مت�شدد تون�سي ،يف غارة �ش ّنتها
طائرة م�سرية يُرجّ ح �أنها �أمريكية
ع �ل��ى حم��اف �ظ��ة �إدل � � ��ب يف �شمال
غ��رب �سوريا ،وف��ق م��ا �أف��اد املر�صد
ال �� �س��وري حل �ق��وق الإن �� �س��ان .وقال
مدير املر�صد رامي عبد الرحمن:
ا�ستهدفت الطائرة امل�سيرّ ة �سيارة
ال�ق�ي��ادي يف تنظيم ح��را���س الدين
��س� ّي��اف التون�سي يف م��دي�ن��ة �إدل ��ب،
ما �أدى �إىل مقتله .ورجّ ��ح �أن تكون
امل���س�ّيررّ ة تابعة ل�ل�ق��وات الأمريكية
التي ا�ستهدفت مرات عدة قادة من
تنظيم القاعدة يف حمافظة �إدلب.

اجلي�ش الليبي يق�ضي على خلية تابعة لداع�ش

االقرتاع يف الثالث من نوفمرب:

ترامب يريد لقاحا قبل
الرئا�سية ،هل من املمكن؟

•• بنغازي-وكاالت

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بتو�صل و�شيك اىل لقاح .وقال �أكرث من
يل ّوح ترامب ّ
متاحا يف الواليات
اللقاح
يكون
أن
�
م��رة ،ان��ه ميكن
ً
املتحدة «قبل يوم خا�ص جدًا» ،و�أ�ضاف «�أنتم تعرفون
عن اي تاريخ �أحتدث» ،يف �إ�شارة �إىل يوم االنتخابات
الرئا�سية يف  3نوفمرب( .التفا�صيل �ص)15

تون�س ...الت�شا�ؤم �سيد املوقف

اللقاح هدف اجلميع

�أفادت �شعبة الإعالم احلربي للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الليبية� ،أم�س
الثالثاء ،على في�سبوك �أن وحدات ع�سكرية ح�سمت معركة حي عبدالكايف
يف مدينة �سبها وق�ضت بالكامل على خلية تابعة لتنظيم داع�ش.
و�أو�ضحت �شعبة الإع�ل�ام احلربي �أن ت�أخر ح�سم املعركة ك��ان لتح�صن
اخللية ب�شكل كامل وال�ستخدامها الأ�ساليب االنتحارية وتلغيمها كافة
مواقعها ولت�سليحها بالعتاد املتطور.
وقد قامت هذه اجلماعات با�ستهداف وحدات القوات امل�سلحة ب�أكرث من
 32قنبلة يدوية ،يف املقابل قتلت وحدات القوات املُ�سلحة خالل هذه
العملية �أكرث من �سبعة �أ�شخا�ص.
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ترامب ي�ستقبل عبداهلل بن زايد يف البيت الأبي�ض

•• وا�شنطن-وام:

02

ا�ستقبل فخامة دونالد ترامب رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية �أم�س �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون ال��دويل يف البيت الأبي�ض و ذلك قبيل توقيع �سموه و بنيامني
نتينياهو رئي�س وزراء دول��ة �إ�سرائيل على معاهدة ال�سالم التاريخية ب�ين دول��ة الإم ��ارات ودولة
�إ�سرائيل يف البيت الأبي�ض.
تناول اللقاء �آف��اق معاهدة ال�سالم بني دول��ة الإم��ارات ودول��ة �إ�سرائيل ودوره��ا يف تعزيز ال�سالم و
الإ�ستقرار يف املنطقة من خالل وقف �ضم الأرا�ضي الفل�سطينية وبث روح جديدة ت�سهم يف التغيري
الإيجابي يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
و ناق�ش اجلانبان  ..م�سرية العالقات بني دولة الإمارات العربية املتحدة و الواليات املتحدة الأمريكية
يف ظل التزام البلدين امل�شرتك بدعم وتعزيز ال�سالم والأم��ن يف منطقة اخلليج العربي ومكافحة
الإرهاب وردع �أي تهديدات ال�ستقرار املنطقة.

الإمارات توقع معاهدة ال�سالم التاريخية مع �إ�سرائيل ،والبحرين توقع �إعالن دعم ال�سالم

عبداهلل بن زايد :ال�سالم يحتاج �إىل �شجاعة و�صناعة امل�ستقبل حتتاج �إىل معرفة
•• وا�شنطن-وام:

وق �ع ��ت دول � ��ة الإم � � � ��ارات العربية
املتحدة ودول��ة �إ��س��رائ�ي��ل يف البيت
الأب� �ي� �� ��ض م �� �س��اء �أم� �� ��س معاهدة
ال�سالم بني البلدين.
كما وقعت مملكة البحرين �إعالن
دعم ال�سالم مع دولة �إ�سرائيل.
وقد وقعت دول��ة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة �أم� �� ��س م �ع��اه��دة ال�سالم
التاريخية مع دولة �إ�سرائيل.
وق ��ع امل �ع��اه��دة ن�ي��اب��ة ع��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل
� ..سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل
ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة والتعاون
ال � � ��دويل وع � ��ن ج ��ان ��ب �إ�سرائيل
بنيامني نتانياهو رئي�س الوزراء.
و�شهد هذا احلدث التاريخي  -الذي
جرى يف احلديقة اجلنوبية للبيت
الأبي�ض  -ح�ضور نحو � 700ضيف
من خمتلف دول العامل.
�ضم وفد الدولة امل�شارك يف مرا�سم
التوقيع م�ع��ايل ع�ب��داهلل ب��ن طوق
املري وزير االقت�صاد ومعايل عبيد
ب��ن ح�م�ي��د ال �ط��اي��ر وزي� ��ر الدولة
ل�ل���ش��ؤون امل��ال�ي��ة وم�ع��ايل رمي بنت
�إب��راه �ي��م ال�ه��ا��ش�م��ي وزي � ��رة دول��ة
ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال ��دويل و معايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزي � ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة و م �ع��ايل ي��و� �س��ف مانع
العتيبة �سفري الدولة لدى الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة و م�ع��ايل علي
� �س �ع �ي��د م �ط ��ر ال� �ن� �ي ��ادي مفو�ض
اجلمارك رئي�س الهيئة االحتادية
للجمارك و�سعادة عمر �سيف غبا�ش
م�ساعد وزي��ر اخلارجية والتعاون
ال��دويل لل�ش�ؤون الثقافية و �سعادة
الن��ا زك��ي ن�سيبة امل�ن��دوب��ة الدائمة
لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة
و��س�ع��ادة هند م��ان��ع العتيبة مدير
�إدارة االت�صال اال�سرتاتيجي بوزارة
اخلارجية و التعاون الدويل و عددا
من امل�س�ؤولني.
و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية و التعاون
ال� � ��دويل �أن ال �� �س�ل�ام ي �ح �ت��اج �إىل
�شجاعة و �صناعة امل�ستقبل حتتاج
�إىل م �ع��رف��ة و ال �ن �ه��و���ض ب ��الأمم
يحتاج �إىل �إخال�ص و مثابرة.
وقال �سموه  :لقد �أتينا اليوم لنقول

عبد اهلل بن زايد� :أقف اليوم �أمد يد �سالم ،و�أ�ستقبل يد �سالم ويف ديننا نقول :اللهم �أنت ال�سالم ومنك ال�سالم
• ن�شهد اليوم فكرا جديدا �سيخلق م�سارا �أف�ضل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
• املعاهدة �ستمكننا من الوقوف �أكرث �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني ،وحتقيق �آماله يف دولة م�ستقلة �ضمن منطقة م�ستقرة مزدهرة
للعامل �إن ه��ذا نهجنا  ..و ال�سالم
م � �ب ��د�أن ��ا ..و م ��ن ك ��ان ��ت بداياته
�صحيحة �ستكون �إجنازاته م�شرقة
.
ج ��اء ذل ��ك يف ك�ل�م��ة � �س �م��وه خالل
م��را� �س��م ت��وق �ي��ع م �ع��اه��دة ال�سالم
بني دولة الإمارات و دولة �إ�سرائيل
يف البيت الأبي�ض اليوم فيما يلي
ن�صها :
فخامة الرئي�س الأمريكي دونالد
ت� ��رام� ��ب ،،دول � ��ة رئ �ي ����س ال � � ��وزراء
بنيامني نتنياهو ،،ال�سادة احل�ضور،
ال�سالم عليكم ،،ي�سعدين �أن �أنقل
ل �ك��م حت �ي��ات ق� �ي ��ادة و� �ش �ع��ب دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة و �أخ�ص
ب��ال��ذك��ر � �س �ي��دي � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان.
�أقف اليوم �أمد يد �سالم ،و�أ�ستقبل
يد �سالم.
ويف ديننا نقول" :اللهم �أنت ال�سالم
ومنك ال�سالم"..
فالبحث ع��ن ال�سلم م�ب��د�أ �أ�صيل،
ولكن امل�ب��ادئ تتحقق فعال عندما
تتحول �إىل �أفعال.
وها نحن اليوم ن�شهد فعال �سيغري
وج ��ه ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،و�سيبعث

الأمل حول العامل.
مل ت�ك��ن ه��ذه امل �ب��ادرة ممكنة لوال
ج�ه��ود فخامة الرئي�س الأمريكي
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،وف��ري �ق��ه ال ��ذي
��س�ع��ى ب�ج��د و�إخ�ل�ا���ص لن�صل �إىل
ه �ن��ا ،و�أخ ����ص م�ن�ه��م زم�ي�ل��ي وزير

اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو،
وج��اري��د ك��و��ش�نر ك�ب�ير م�ست�شاري
الرئي�س الأمريكي ،وكل املخل�صني
مل�ب��د�أ ال���س�لام يف ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،ال��ذي��ن �سعوا لتحقيق
هذا الإجناز الكبري ،ف�شكرا لكم.

ك �م��ا �أت ��وج ��ه ب��ال���ش�ك��ر �إىل رئي�س
وزراء دول � ��ة �إ� �س ��رائ �ي ��ل بنيامني
نتنياهو ،على وق��ف �ضم الأرا�ضي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة مم ��ا ي �ع��زز �إرادت� �ن ��ا
املجتمعة لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل
للأجيال القادمة.

ال �� �س��ادة احل� ��� �ض ��ور� ،،،إن� �ن ��ا ن�شهد
اليوم فكرا جديدا �سيخلق م�سارا
�أف �� �ض��ل ملنطقة ال �� �ش��رق الأو�سط،
ف�م�ع��اه��دة ال���س�لام ه��ذه ال�ت��ي تعد
�إجن��ازا تاريخيا لكل م��ن الواليات
املتحدة الأمريكية ودول��ة �إ�سرائيل

ودول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة،
ل��ن ي�ت��وق��ف �أث��ره��ا الإي �ج��اب��ي ،بل
�إن �ن��ا ن ��ؤم��ن ب ��أن ث�م��اره��ا �ستنعك�س
ع�ل��ى املنطقة ب��أ��س��ره��ا ،ف�ك��ل خيار
غ�ير ال�سالم �سيعني دم��ارا وفقرا
ومعاناة �إن�سانية.
�إن هذه الر�ؤية اجلديدة التي بد�أت
تت�شكل باجتماعنا ال�ي��وم مل�ستقبل
منطقة مليئة بالطاقات ال�شابة،
ل �ي �� �س��ت � �ش �ع ��ارا ن��رف �ع��ه م ��ن �أج ��ل
مكا�سب �سيا�سية ،فاجلميع يتطلع
�إىل خلق م�ستقبل �أك�ثر ا�ستقرارا
وازدهارا و�أمنا.
ويف زم��ن ي�سود فيه العلم ،يتطلع
�شباب املنطقة ليكونوا ج��زءا من
هذا احلراك الإن�ساين الكبري ،وكم
ي�سعدنا �أن ت�ك��ون دول ��ة الإم� ��ارات
ج� ��زءا م��ن ق ��وة ال��دف��ع ه ��ذه نحو
اال�ستقرار ومنو الطاقات الب�شرية،
يف مقاربة ح�ضارية ج��دي��دة تفتح
�أب � ��واب ال �ف��ر���ص ع�ل��ى م�صراعيها
ل�ي���س�ت�ف�ي��د م �ن �ه��ا حم �ب��ي ال�سالم
واالزدهار وامل�ستقبل.
فمجتمعاتنا اليوم متتلك مقومات
التنمية الإن���س��ان�ي��ة احل��دي�ث��ة ،من
ب �ن �ي��ة حت �ت �ي ��ة ،واق� �ت� ��� �ص ��اد متني،

و�إجن��ازات علمية ت�ؤهلها للنهو�ض
مب�ستقبل ال�شرق الأو�سط.
ال �� �س �ي��د ال ��رئ �ي �� ��س ،،،ت� ��ؤم ��ن دول ��ة
الإم��ارات ب�أن دور الواليات املتحدة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة يف م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو� �س ��ط �إي �ج��اب��ي ،وال��دل �ي��ل هذه
امل �ع��اه��دة ال �ت��ي ن��وق �ع �ه��ا ال �ي ��وم يف
البيت الأبي�ض ،والتي قدمت دفتها،
حيث �ستظل يف التاريخ الإن�ساين
منارة م�ضيئة لكل حمبي ال�سالم.
وبالن�سبة ل�ن��ا يف دول ��ة الإم � ��ارات،
ف � ��إن ه ��ذه امل �ع��اه��دة �ستمكننا من
ال��وق��وف �أك�ث�ر �إىل ج��ان��ب ال�شعب
الفل�سطيني ،وحتقيق �آماله يف دولة
م�ستقلة �ضمن منطقة م�ستقرة
مزدهرة.
ت��أت��ي ه��ذه امل�ع��اه��دة لتبني على ما
�سبقتها من معاهدات �سالم وقعها
العرب مع دولة �إ�سرائيل.
حيث �إن ه��دف ه��ذه امل�ع��اه��دات هو
ال�ع�م��ل ن�ح��و اال��س�ت�ق��رار والتنمية
امل�ستدامة.
ال���س��ادة احل���ض��ور ،،،يف ه��ذه ال�سنة
ال�صعبة على ال�ع��امل ال��ذي يعاين
تداعيات وب��اء كوفيد ،-19عززت
دول ��ة الإم� � ��ارات ال �ت��زام��ات �ه��ا جتاه
امل �ب ��ادئ الإن �� �س��ان �ي��ة ال �ت��ي �أر�ساها
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د ،ال��ذي علمنا
ب ��أن وقوفنا �إىل جانب الآخ ��ر� ،أيا
كان انتما�ؤه الديني �أو العرقي ،هو
واجب �إن�ساين ومبد�أ را�سخ.
ا�ستطاعت دول��ة الإم� ��ارات يف هذا
ال��وق��ت ال�صعب �أن تطلق م�سبارا
�إىل املريخ.
�إن "م�سبار الأمل" يف احلقيقة
مي �ث��ل �أم �ل�ا ب � ��أن م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ق ��ادرة
ع�ل��ى ال�ن�ه��و���ض وال �ت �ق��دم �إذا تبنت
احلكومات وال�شعوب العلوم.
وب �ع��د �أن �أر� �س �ل��ت دول ��ة الإم � ��ارات
رائ ��د ال�ف���ض��اء ه ��زاع امل�ن���ص��وري يف
ال�سنة املا�ضية �إىل حمطة الف�ضاء
ال��دول�ي��ة ،و�أط�ل�ق��ت حمطة �سلمية
ل �ل �ط��اق��ة ال � �ن� ��ووي� ��ة ،ج� � ��اءت ه ��ذه
االتفاقية لتفتح �آفاقا �أو�سع ل�سالم
�شامل يف املنطقة.
ال�سادة احل�ضور� ،،،إن ال�سالم يحتاج
�إىل ��ش�ج��اع��ة ،و��ص�ن��اع��ة امل�ستقبل
حتتاج �إىل معرفة ،والنهو�ض بالأمم
يحتاج �إىل �إخال�ص ومثابرة.
ولقد �أتينا اليوم لنقول للعامل �إن
هذا نهجنا ،وال�سالم مبد�أنا ،ومن
ك��ان��ت ب��داي��ات��ه ��ص�ح�ي�ح��ة �ستكون
�إجنازاته م�شرقة ،بتوفيق اهلل " .

ترامب :خطوة تاريخية لتغيري جمرى التاريخ وتعزيز ال�سالم واالزدهار
نتنياهو :من املمكن بعد هذا احلدث التاريخي �إنهاء ال�صراع العربي الإ�سرائيلي �إىل الأبد
وزير اخلارجية البحريني :حلظة للأمل وفر�صة جلميع �شعوب ال�شرق الأو�سط

وخ�ل�ال م��را��س��م ال�ت��وق�ي��ع ق��ال ت��رام��ب ،يف كلمته �أم ��ام ع��دد ك�ب�ير من
امل�س�ؤولني يف البيت الأبي�ض :نحن هنا من �أجل تغيري جمرى التاريخ..
نحن نقوم بخطوة تاريخية بف�ضل هذه الدول الثالث ،وذلك من �أجل
تعزيز ال�سالم واالزدهار.
و�أو�ضح �أن �إ�سرائيل والإم��ارات والبحرين �ستتبادل ال�سفارات و�ستتعاون
معا ب�شكل قوي و�ستن�سق جهودها يف العديد من القطاعات من ال�سياحة
والتجارة والرعاية ال�صحية والأمن.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ه��ذه اخل�ط��وة �ستفتح ال�ب��اب للم�سلمني م��ن ح��ول العامل
لزيارة امل�سجد الأق�صى و�إ�سرائيل.
من جانبه ،قال رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو� ،إن ال�سالم

"�سيتو�سع لي�ضم دوال عربية �أخرى ،لي�صبح من املمكن بعد ذلك �إنهاء
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي �إىل الأبد".
ونوه �أي�ضا �إىل �أن "املنافع االقت�صادية العظيمة ل�شراكتنا ميكن الإح�سا�س
بها يف كل املنطقة ،و�ست�صل لكل مواطنينا".
و�شدد رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي على �أن هذا ال�سالم" ،لي�س �سالما بني
الزعماء فقط ،و�إمنا بني ال�شعوب الإ�سرائيلية والإماراتية والبحرينية� ،إذ
�سيحت�ضنون بع�ضهن البع�ض ،و�سنتعاون يف خمتلف املجاالت ويف مكافحة
كورونا ،و�سنجد حلوال للعديد من امل�شكالت التي تواجه منطقتنا".
وخالل حفل توقيع معاهدة ال�سالم ،قال وزير اخلارجية البحريني عبد
اللطيف بن را�شد ال��زي��اين� ،إن "اليوم تاريخي ،حلظة للأمل وفر�صة

جلميع �شعوب ال�شرق الأو�سط وخا�صة للماليني من ال�شباب".
وذكر "�إعالن دعم ال�سالم بني البحرين و�إ�سرائيل هو خطوة تاريخية
يف الطريق نحو �سالم دائم وحقيقي وازدهار والنمو يف كل املنطقة ولكل
ال�شعوب بغ�ض النظر عن الأديان �أو الطوائف �أو الإيديولوجيات".
و�أ�ضاف الوزير البحريني "على مدى طويل ،ال�شرق الأو�سط كان قد
تراجع وت�أخر مما �أحدث دمارا كبريا وحرم �أجيال عديدة من االزدهار..
الآن �أنا مقتنع ب�أن لدينا الفر�صة لتغيري ذلك".
و�أبرز �أن "�إعالن اليوم كان ممكنا ب�سبب ر�ؤية والتزام و�شجاعة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة الذي ،بدعم من �شعب البحرين ،حمى و�أ�س�س روح
التناغم والتعاي�ش يف الدولة.

 ..كما كانت لديه احلكمة لالعرتاف ب�أن التعاون هو الطريق لتحقيق
ال�سالم وحلفظ حقوق الإن�سان".
و�أردف قائال "اتفاق اليوم هو خطوة �أوىل مهمة والآن يقع على عاتقنا
�أن نعمل ب�سرعة ون�شاط حتى نحقق �سالما دائما و�أمنا دائما ل�شعوبنا..
ولتحقيق حل دولتني يف النزاع اال�سرائيلي الفل�سطيني ال��ذي �سيكون
دعامة ملثل هذا ال�سالم".
و�أنهى عبد اللطيف الزياين كلمته بالقول "لقد �أظهرنا اليوم ب�أن مثل
هذا الطريق ممكن وواقعي وما كان يحلم به منذ �سنوات الآن ميكن �أن
يتحقق وممكن ر�ؤية فر�صة ذهبية لل�سالم والأمن واالزدهار ملنطقتنا..
دعونا مع �شركائنا الدوليني ال ن�ضيع الوقت الغتنام ذلك".
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الإمارات و�إ�سرائيل� ..سالم يعزز اال�ستقرار والتنمية يف املنطقة
•• �أبوظبي-وام:

ت�شكل معاهدة ال�سالم التي وقعتها دول��ة الإم ��ارات و�إ�سرائيل �أم�س يف
العا�صمة الأمريكية وا�شنطن فر�صة حقيقية لتعزيز الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة .و�أجمعت املواقف الدولية على �أن املعاهدة خطوة تاريخية من
�ش�أنها �إعادة �إحياء م�سار عملية ال�سالم ال�شامل والعادل وا�ستجابة واقعية
للمتغريات اجليو�سيا�سية والتحديات الأمنية والتنموية التي ت�شهدها
املنطقة .و�أكدت الإمارات �أن املعاهدة ت�أتي يف �إطار �سيادة الدولة الوطنية
على قراراتها ،كما �أنها غري موجهة �ضد �أي طرف ،بل ت�سعى يف م�ضمونها
الأ�سا�سي �إىل التمييز بني املوقف ال�سيا�سي والعالقات الطبيعية التي
ت�ؤمن الإمارات ب�أنها �ست�ؤدي �إىل فتح �آفاق جديدة تدعم ق�ضايا االزدهار
واال�ستقرار يف املنطقة.

وتنقل امل�ع��اه��دة التعاطي الر�سمي م��ع الق�ضية الفل�سطينية الأكرث
ت�أثريا على �أم��ن املنطقة من مرحلة املزايدات واملتاجرة ال�سيا�سية �إىل
التعاطي املنطقي املتوافق مع القراءة اجليو�سيا�سية للأو�ضاع يف املنطقة
والعامل الأمر الذي ي�شكل خطوة لتعزيز فر�ص التو�صل �إىل حل عادل
وم�ستدام للق�ضية .و�شددت الإم��ارات على موقفها الرا�سخ يف دعم قيام
دولة فل�سطينية على حدود الرابع من يونيو حزيران  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وف�ق�اً ل �ق��رارات ال�شرعية ال��دول�ي��ة ،وم �ب��ادرة ال�سالم
العربية ،كما �أك��دت �أن خيار ال�سالم مع �إ�سرائيل لن يكون على ح�ساب
دعمها التاريخي للق�ضية الفل�سطينية وح�ق��وق ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق .وتعد الإمارات رابع �أكرب دولة عامليا يف تقدمي امل�ساعدات املالية
لل�سلطة الفل�سطينية منذ ت�أ�سي�سها عام  1994بقيمة  2مليار و104
م�لاي�ين دوالر �أم��ري�ك��ي ،وه��ي م��ن �أك�ب�ر اجل�ه��ات امل��ان�ح��ة ل��وك��ال��ة غوث

الالجئني الفل�سطينيني "�أونروا" ،مب�ساهمات بلغت �أكرث من 828.2
م�ل�ي��ون دوالر ب�ي�ن ع��ام��ي  2013و  ،2020ف���ض�لا ع��ن م�شاريعها
الإمن��ائ�ي��ة والإغ��اث�ي��ة التي طالت خمتلف املناطق الفل�سطينية خالل
�سنوات طويلة .و�أكدت دولة الإمارات �أنها �ستظل دائما احلا�ضنة الأمينة
للجالية الفل�سطينية على �أر�ضها ،م�شيدة بدورها الإيجابي خالل العقود
املا�ضية يف نه�ضة الدولة وما �شهدته من منو وتطور يف كافة املجاالت.
و�شهد مطلع ال�شهر احلايل ت�أ�سي�س نادي �صداقة �إماراتي فل�سطيني يعمل
على متتني التوا�صل ويدعم تعزيز العالقات الإم��ارات�ي��ة الفل�سطينية
يف �شتى املجاالت وي�شكل �إ�ضافة نوعية للعمل ال��ذي تقوم به م�ؤ�س�سات
اجلالية و جمال�س العمل الفل�سطينية ويعزز ال��دور االيجابي للجالية
الفل�سطينية يف الإمارات .ويف �سياق مت�صل ،ت�ؤ�س�س املعاهدة �إطارا لتعزيز
اقت�صاد املعرفة واعتماد التقنيات احلديثة واالبتكار يف القطاعات كافة،

كما ت�ساهم يف �إعادة بناء نظام جديد قائم على حتقيق الأمن واال�ستقرار
وتعزيز فر�ص النماء وال��رخ��اء ل�شعوب املنطقة ككل .وترجمة لذلك
اتخذت الدولتان خطوات لتعزيز التعاون بينهما يف العديد من املجاالت
احليوية وال �سيما يف ال���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ،والأبحاث
الطبية وال�صحية اخلا�صة بـ فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد."-19
وا�ستقبلت الإم ��ارات يف � 1سبتمرب اجل��اري وف��دا �أمريكيا – �إ�سرائيليا
م�شرتكا برئا�سة ج��اري��د كو�شنري كبري م�ست�شاري الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب وذل��ك ملناق�شة �آف��اق التعاون الثنائي يف جم��االت رئي�سية
�أه �م �ه��ا اال��س�ت�ث�م��ار ،وال �ت �م��وي��ل ،وال �� �ص �ح��ة ،وب��رن��ام��ج ال�ف���ض��اء امل ��دين،
والطريان املدين ،وال�سيا�سة اخلارجية وال�ش�ؤون الدبلوما�سية ،وال�سياحة
والثقافة ..لتكون النتيجة �إقامة تعاون وا�سع بني دولتني هما من �أكرث
اقت�صادات املنطقة ابتكارا وديناميكية.

03
عبداهلل بن زايد � :إقامة عالقات اعتيادية بني الإمارات و �إ�سرائيل �إجناز دبلوما�سي تاريخي وعالمة مفعمة بالأمل ملنطقة ال�شرق الأو�سط

•• وا�شنطن-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
و ال�ت�ع��اون ال ��دويل �أن �إق��ام��ة ع�لاق��ات اعتيادية ب�ين دولة
الإم� ��ارات ودول ��ة �إ��س��رائ�ي��ل يعد مبثابة اجن��از دبلوما�سي
تاريخي و عالمة مفعمة بالأمل على �أن التقدم يف ال�شرق
الأو�سط �أمر ممكن احلدوث.
وقال �سموه يف مقال له ب�صحيفة "وول �سرتيت جورنال"
�إن التقدم يف م�سار الق�ضية الفل�سطينية يعد نقطة مركزية
 ..فقد �أوق�ف��ت املعاهدة الإم��ارات�ي��ة  -الإ�سرائيلية خطط
ال�ضم وي�ج��ب على ال�ق�ي��ادة الفل�سطينية �أن ت�ستغل هذه
اللحظة لإعادة تنظيم نهجها واال�ستعداد لإعادة االنخراط
يف مناق�شات مثمرة وكما ه��و احل��ال دائ�م��ا �ستح�صل على
الدعم الكامل من دولة الإمارات.
وفيما يلي ن�ص املقال ..
قبل �أ�سبوعني هبطت ط��ائ��رة اخل�ط��وط اجل��وي��ة "العال"
يف �أبوظبي يف �أول رحلة جتارية �إ�سرائيلية قادمة من تل
�أبيب حيث �أقلت وفدا كبريا من امل�س�ؤولني وو�سائل الإعالم
الإ�سرائيلية.
وقد حملت الطائرة ر�سالة كبرية وا�ضحة مكتوبة ب�أحرف
يبلغ ارتفاعها قدمني على مق�صورة ق�ي��ادة ال�ط��ائ��رة هي
"�سالم" باللغات العربية والإجنليزية والعربية.
تعد �إق��ام��ة ع�لاق��ات اع�ت�ي��ادي��ة ب�ين دول��ة الإم� ��ارات ودولة
�إ�سرائيل مبثابة اجناز دبلوما�سي تاريخي وعالمة مفعمة
ب��الأم��ل ع�ل��ى �أن ال�ت�ق��دم يف ال���ش��رق الأو� �س��ط �أم ��ر ممكن

احل��دوث ويف الأ�سبوع املا�ضي جاء �إع�لان مملكة البحرين
عزمها القيام مببا�شرة عالقات دبلوما�سية كاملة مع دولة
�إ�سرائيل الأم��ر ال��ذي ينظر �إل�ي��ه كفر�صة ملقاربة جديدة
ملواجهة حت��دي��ات املنطقة ..ويف منطقة و ع�صر حافلني
بالأخبار ال�سيئة ميثل ذل��ك الإع�لان ب��ادرة تفا�ؤل لإيجاد
الفر�ص بدال من ال�صراع و املعاناة.
و من البديهي ف��إن التغلب على التحديات �سيكون �صعبا
حيث يوجد عدد من ال��دول غري العربية و الأط��راف غري
احلكومية يف حمور "املقاومة" الدائمة الذين يدافعون
ع��ن ال�ت�ط��رف ب�أ�شكاله املتنوعة و ه��م ي�شعرون باحلنني
�إىل الإمرباطوريات املفقودة �أو مهوو�سون ب�إن�شاء خالفة
جديدة كما �أنهم يقتاتون وينمون على ال�صراع و الفو�ضى
وع��دم اال�ستقرار وه��م الذين يهاجمون ال��والي��ات املتحدة
ودول��ة �إ�سرائيل ودول��ة الإم��ارات وكانوا من �أ�شد منتقدي
املعاهدة.
يعد توقيع معاهدة ال�سالم اليوم �أف�ضل رد على ه�ؤالء و هو
تذكري ب�أن ال�شعبني الإماراتي والإ�سرائيلي وجميع �شعوب
ال�شرق الأو� �س��ط ق��د �سئمت م��ن ال���ص��راع و الأول��وي��ة الآن
تكمن يف موا�صلة حتديث جمتمعاتنا وحتقيق اال�ستقرار
يف املنطقة ب�أكملها.
و�سوف ت�ساعد العالقات الأف�ضل بني الدول العربية ودولة
�إ�سرائيل على حتقيق ذلك لكن يجب �أن نذهب �أبعد و�أ�سرع
على جبهات التعاون الأخرى �أي�ضا.
و تتمثل الأولوية الأوىل والأكرث �إحلاحا يف تهدئة التوترات
وبدء حوار �إقليمي حول ال�سالم والأمن فنحن بحاجة �إىل

عالقات طبيعية مع اجلريان وتعد معاهدات عدم االنت�شار
وع��دم التدخل الفاعلة والقابلة للتحقق هي الهدف لكن
مع التوقعات املنخف�ضة واملخاطر العالية جدا ف�إن حتقيق
تقدم متوا�ضع يف ق�ضايا مثل امل�ساعدات الإن�سانية ومكافحة
فريو�س كورونا �سوف يعمل على بناء الثقة.
كما �أن دع��م ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و م�شاركتها ه��و �أم��ر بالغ
الأهمية فقد دع��ا الرئي�س الأم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب �إىل
حم��ادث��ات ج��دي��دة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل و �أو� �ض��ح ن��ائ��ب الرئي�س
ال�سابق جو بايدن �أنه �سيطرح مبادرة جديدة كذلك ولهذا
يجب �أن ت�شارك دول اخلليج مبا�شرة يف �أي ح��وار ويجب
�أن تكون الأجندة �شاملة� .أم��ا الأولوية الثانية فتتمثل يف
تو�سيع جمتمع التعاي�ش ال�سلمي فقد �أدت املقاومة الدائمة
والتطرف الطائفي �إىل انت�شار جائحة مميتة من الفو�ضى
والفتنة على مدى عقود ويف دولة الإمارات نحاول �أن نكون
قدوة خمتلفة  ..فنحن ملتزمون مببادئ الإ�سالم احلقيقية
و بالو�سطية واالندماج وال�سالم وقمنا با�ست�ضافة �أول زيارة
قام بها البابا فرن�سي�س ل�شبه اجلزيرة العربية العام املا�ضي
كما نعمل على بناء بيت للعائلة الإبراهيمية ي�ضم الأديان
ال �ث�لاث��ة يف �أب��وظ �ب��ي ح�ي��ث ي�ح�ت��وي امل�ج�م��ع ع�ل��ى م�سجد
وكني�سة وكني�س.
وتتمثل الأول ��وي ��ة ال�ث��ال�ث��ة يف ب�ن��اء حم��رك ق��وي للتبادل
االقت�صادي والثقايف قادر على توليد الفر�ص والتفاهم يف
جميع �أنحاء املنطقة فمن اخلليج �إىل البحر الأحمر عرب
قناة ال�سوي�س و�صوال �إىل �شرق البحر املتو�سط تعترب �شبه
اجلزيرة العربية املمتدة ملتقى طرق العامل.

وي �ج��ب ع�ل��ى دول ��ة الإم� � ��ارات ودول� ��ة �إ� �س��رائ �ي��ل ا�ستخدام
اقت�صاديهما املتقدمني و بنيتهما التحتية والأ�سواق الكبرية
و��ص�ن��ادي��ق اال�ستثمار وامل��ؤ��س���س��ات التعليمية ور�أ� ��س املال
الب�شري ل�ضمان �أن تعود الفائدة على الأردنيني وامل�صريني
والفل�سطينيني وغريهم.
يعد التقدم يف م�سار الق�ضية الفل�سطينية نقطة مركزية
�أي�ضا فقد �أوقفت املعاهدة الإماراتية  -الإ�سرائيلية خطط
ال�ضم وي�ج��ب على ال�ق�ي��ادة الفل�سطينية �أن ت�ستغل هذه
اللحظة لإعادة تنظيم نهجها واال�ستعداد لإعادة االنخراط
يف مناق�شات مثمرة وكما هي احل��ال دائما �ستح�صل على
الدعم الكامل من دولة الإم��ارات وخا�صة �أن هذه اجلهود
�أ�صبحت متتلك الآن وزن��ا �أك�بر يف ظل العالقات املبا�شرة
مع دول��ة �إ�سرائيل� ..إن وت�يرة ونطاق العالقات لن يكونا
مف�صولني ع��ن اال�ستحقاقات وحتقيق التقدم يف ق�ضية
�إقامة الدولة الفل�سطينية.
�أخ�ي�را  ..ت��دل �إق��ام��ة العالقات على �أهمية دور الواليات
املتحدة الأمريكية والتحول الذي ي�شهده ال�شرق الأو�سط الإم��ارات ودول��ة �إ�سرائيل نحو بداية ن�شطة للتعاون ب�ش�أن
ف�ه��ذه ال�ع�لاق��ات ميكن �أن حت��دث فقط م��ن خ�لال ت�أثري فريو�س كورونا امل�ستجد والتكنولوجيا والف�ضاء والطاقة
الدبلوما�سية الأمريكية و�إع��ادة ت�أكيد التزاماتها الأمنية .واال�ستثمار والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي وب ��د�أ �شباب دول��ة الإم ��ارات
ويف الوقت نف�سه ف�إنها �ستعود باملنفعة على الواليات املتحدة يتعلمون اللغة العربية و�ستبد�أ اجلامعات يف الدولة قبول
من خالل امل�شاركة يف حتمل عبء اال�ستقرار الإقليمي مع الطالب الإ�سرائيليني كما �ستبد�أ الرحالت املنتظمة بني
فريق �أقوى من ال�شركاء املوثوق بهم و الراغبني يف حتقيق البلدين العام املقبل و�ستحمل هذه اخلطوات وغريها من
�آالف اخلطوات ال�صغرية والكبرية الأخرى ر�سالة ال�سالم
ذلك.
يف عام �صعب ويف منطقة �صعبة ت�شكل معاهدة ال�سالم نقطة باللغات الإجنليزية وال�ع�بري��ة والعربية يف جميع �أنحاء
انطالق م�شرقة مل�ستقبل ال�شرق الأو�سط وقد انطلقت دولة املنطقة.

الوطني االحتادي :معاهدة ال�سالم تعك�س ثوابت ال�سيا�سة الإماراتية و �إرثها التاريخي يف االنفتاح على العامل مبا يحقق م�صاحلها
•• �أبوظبي-وام:

�أكد املجل�س الوطني االحتادي �أن معاهدة ال�سالم بني دولة الإمارات
و دول��ة �إ�سرائيل خطوة تاريخية لإحياء عملية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط و مبا يكفل حتقيق الأم��ن و اال�ستقرار يف �أرج��ائ��ه .وقال
معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يف بيان �صدر
عن املجل�س �أم�س مبنا�سبة توقيع معاهدة ال�سالم بني دولة الإمارات
و دولة �إ�سرائيل � ":إن املجل�س الوطني االحتادي �إذ ي�ؤكد �أن معاهدة
ال�سالم الإماراتية الإ�سرائيلية خطوة تاريخية لإحياء عملية ال�سالم

يف ال�شرق الأو�سط ،ومبا يكفل حتقيق الأمن واال�ستقرار يف �أرجائه
ي�شدد على �أن هذه املعاهدة تعك�س ثوابت ال�سيا�سة الإماراتية و �إرثها
التاريخي العظيم يف االنفتاح على كل دول العامل وفق ما يحقق
م�صاحلها اال�سرتاتيجية العليا ،والتعاي�ش مع خمتلف احل�ضارات
والثقافات والأدي��ان تبعا لقيم ومبادئ الت�سامح دون التخلي عن
ركائزها ونهجها الأ�صيل يف التم�سك باحلقوق الوطنية ،والعربية و
الإ�سالمية وفق مقررات ال�شرعية الدولية و قواعد القانون الدويل.
و قال معاليه  ":و �إذ ن�ؤكد على �أن هذه املعاهدة متثل فر�صة �سانحة
جلهود �إقليمية و دولية و �أممية يتم البناء عليها لتحقيق ال�سالم

العادل ،وال�شامل والدائم يف منطقة ال�شرق الأو�سط و مبا ي�ضمن
تنفيذ قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،واالتفاقيات والتفاهمات
الدولية �سيما ما تعلق منها ب�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ..نعرب عن ت�أييدنا الكامل و التفافنا
التام خلف قيادتنا ال�سيا�سية يف كل ما تتبناه من مبادرات  ،وقرارات
و�سيا�سات داخلية �أو خارجية و ن�ؤكد عميق ثقتنا يف النهج احلكيم
و ال��ر�أي ال�سديد ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و �أخيه �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 يف �إدارة م�صالح
الدولة كافة و �صيانة مقدراتها .و�أ�شاد معايل �صقر غبا�ش بالدور
الريادي للقيادة ال�سيا�سية يف الت�صدي لكل املخططات الرامية �إىل
زعزعة اال�ستقرار و الأمن يف عاملنا العربي والإق��دام على خطوات
ج��ري�ئ��ة و��ش�ج��اع��ة وم �ب��ادرات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة للحفاظ ع�ل��ى الأمن
العربي امل�شرتك حتقيقا لثوابت احلقوق العربية والفل�سطينية
امل�شروعة ،ومب��ا ي ��ؤدى �إىل عهد جديد ي�سوده ال�سالم والتنمية
ل�شعوب املنطقة.

بن طوق ي�سلط ال�ضوء على الآفاق االقت�صادية واال�ستثمارية لتوقيع معاهدة ال�سالم
•• وا�شنطن-وام:

�أكد معايل عبداهلل بن طوق املري
وزير االقت�صاد �أن توقيع معاهدة
ال�سالم بني دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة و�إ��س��رائ�ي��ل م��ن ��ش��أن��ه �أن
يفتح �آف��اق�اً ج��دي��دة �أم��ام التعاون
االق �ت �� �ص ��ادي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن مبا
يخدم م�صاحلهما املتبادلة ،ويعزز
مقومات التنمية امل�ستدامة على
م�ستوى املنطقة.
كما �أكد معاليه �أهمية االنعكا�سات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل �ت��وق �ي��ع املعاهدة
ان �ط�ل�اق �اً م ��ن دوره� � ��ا يف حتفيز

ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري واال�ستثماري
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت ب�ي�ن دول ��ة
الإم ��ارات و�إ�سرائيل وك��ذل��ك على
ال�صعيد الإقليمي.
و�� �س� �ل ��ط م �ع��ال �ي��ه ال� ��� �ض ��وء على
ال �ف��ر���ص اجل ��دي ��دة امل � ُت��اح��ة على
�صعيد الأع �م��ال و�أه��م القطاعات
امل�ط��روح��ة للتعاون ب�ين البلدين
خ�ل�ال امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،مو�ضحاً
ب �ق��ول��ه�" :أمامنا ف��ر���ص واع ��دة
ل� �ل� �ت� �ع ��اون يف ق� �ط ��اع ��ات حيوية
تخدم �أجندة التنمية االقت�صادية
امل�ستقبلية للبلدين ،يف مقدمتها
الأدوي � ��ة وال �ط��اق��ة وع �ل��وم احلياة

والأمن الغذائي واخلدمات املالية
وال���س�ي��اح��ة وال �� �س �ف��ر� ،إىل جانب
جماالت الف�ضاء والدفاع والأمن
والبحث والتطوير".
ج��اء ذل��ك خ�لال م�شاركة معاليه
يف ن � � ��دو ٍة اف�ت�را� �ض �ي��ة مُ�شرتكة
ا�ست�ضافها ام�س ٌ
كل من "جمل�س
الأع� �م ��ال الأم��ري �ك��ي الإماراتي"
و"مبادرة الأع� �م ��ال الأمريكية
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ل �غ��رف��ة التجارة
الأمريكية" ،ب��دع� ٍ�م م��ن "املكتب
ال�ت�ج��اري ل�سفارة دول��ة الإم ��ارات
يف وا�شنطن" .وقد �أقيمت الندوة
ع�ل��ى ه��ام����ش م���ش��ارك��ة م �ع��ايل بن

ط��وق �ضمن وف��د دول ��ة الإم� ��ارات
ال � ��ذي ي � ��زور ال� ��والي� ��ات املتحدة
الأم ��ري �ك �ي ��ة ل �ل �ت��وق �ي��ع الر�سمي
على معاهدة ال�سالم التي �سيتم
مب��وج�ب�ه��ا تطبيع ال �ع�لاق��ات بني
دول��ة الإم ��ارات و�إ�سرائيل ،لتكون
ال��دول��ة ب��ذل��ك ث��ال��ث دول � ٍة عربية
و�أول دول ٍة خليجية ت�ؤ�س�س عالقاتٍ
دبلوما�سية مع �إ�سرائيل.
ح�ضر الندوة �أكرث من  500ع�ضو
م��ن جمال�س الأع�م��ال وال�شركات
وغ ��رف ال �ت �ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة ،من
�أبرزها جمل�س الأعمال الإماراتي
الأم � ��ري� � �ك � ��ي وغ � ��رف � ��ة ال� �ت� �ج ��ارة

الأم� ��ري � �ك � �ي� ��ة وجم� �ل� �� ��س العمل
الإ�سرائيلي الأم��ري�ك��ي وجمال�س
�إدارة عدد من ال�شركات العاملية.
وقد �أو�ضح معايل بن طوق خالل
ال �ن ��دوة �أن اجل��ان �ب�ين الإم ��ارات ��ي
والإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي � �س �ي �ع �م�لان معاً
خ�لال املرحلة املقبلة ال�ستك�شاف
فر�ص ال�شراكة وتطوير امل�شاريع
احليوية امل�شرتكة ب�ين جمتمعي
الأع � �م ��ال يف ال ��دول� �ت�ي�ن ،م�شرياً
�إىل �أن "خمرجات ه��ذه املعاهدة
التاريخية �ستفتح �آف��اق �اً جديدة
ل �ل �ت �ج��ارة واال� �س �ت �ث �م��ار ،و�ستعود
ت��دف �ق��ات ر�أ� � ��س امل� ��ال والأن�شطة

التجارية بفوائد ف��وري��ة على كل
م��ن دول� ��ة الإم � � ��ارات و�إ�سرائيل،
و�ست�صب يف تعزيز من��و وانتعا�ش
ال� �ق� �ط ��اع اخل ��ا� ��ص يف البلدين،
وذلك من �ش�أنه �أن ينعك�س �إيجاباً
على امل�شهد االقت�صادي الإقليمي
ب�صورة عامة".
وا�شار معايل بن ط��وق بامل�ساهمة
احل� � �ي � ��وي � ��ة ل � �ق � �ط� ��اع الأع � � �م� � ��ال
الأم ��ري� �ك ��ي يف ت �ع��زي��ز وتوطيد
العالقات االقت�صادية والتجارية
الإماراتية الإ�سرائيلية ،م�ؤكداً �أن
امل�ستثمرين وال�شركات الأمريكية
ميكنهم �أن ي ��ؤدوا دوراً �أ�سا�سياً يف

هذا ال�صدد باعتبارهم حلقة و�صل
من خالل مقراتهم ومكاتبهم يف
كل من دولة الإمارات و�إ�سرائيل.
�إىل ذل ��ك ،ا��س�ت�ع��ر���ض م �ع��ايل بن
ط��وق �أب ��رز ال�ت��وج�ه��ات والأه ��داف
االق � �ت � �� � �ص ��ادي ��ة حل� �ك ��وم ��ة دول � ��ة
الإم � ��ارات خ�ل�ال امل��رح�ل��ة املقبلة،
مركزاً على خطتها اال�سرتاتيجية
وحزمة مبادراتها املرنة واملتكاملة
ال �ـ  33ل��دع��م االقت�صاد الوطني
وتعزيز ا�ستدامته ،والتي ت�أتي يف
�إط��ار جهودها ملواجهة التحديات
االقت�صادية الناجمة ع��ن انت�شار
ج��ائ �ح��ة كوفيد ،-19وتهدف

�إىل ت�سريع وت�يرة النمو وتفعيل
�أن� ��� �ش� �ط ��ة الأع � � �م � ��ال يف خمتلف
ال� �ق� �ط ��اع ��ات احل� �ي ��وي ��ة ،وتعزيز
تناف�سية ومرونة اقت�صاد الدولة
وتطوير من��وذج �إمنائي اقت�صادي
طويل الأجل.

احلمادي :معاهدة ال�سالم الإماراتية الإ�سرائيلية فر�صة ل�شباب املنطقة لتجاوز خالفات املا�ضي والتطلع للم�ستقبل

جمعية ال�صحفيني الإماراتية :املعاهدة قرار �سيادي..وموقف الإمارات يف دعم الق�ضية الفل�سطينية مل يتغري
•• دبي-الفجر:

�أ� � � �ص� � ��درت ج �م �ع �ي��ة ال�صحفيني
الإم��ارات �ي��ة ب�ي��ان�اً �إع�لام �ي �اً �-أم�س
ال �ث�ل�اث ��اء -ب��ال �ت��زام��ن م ��ع توقيع
دولة الإم��ارات ودولة �إ�سرائيل على
مرا�سم معاهدة ال�سالم التاريخية
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
ام�س الثالثاء بدعوة من الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب.

وت �ن��اول ال�ب�ي��ان ع ��دداً م��ن النقاط
الأ�سا�سية �أهمها �أن معاهدة ال�سالم
ق � ��رار � �س �ي��ادي ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات،
و�أن م��وق��ف ال��دول��ة م��ن الق�ضية
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة وح � �ق� ��وق ال�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي مل ول ��ن ي �ت �غ�ير ،مع
ال� �ت� ��أك� �ي ��د ع �ل��ى �أن دور اجلالية
الفل�سطينية يف الدولة حمل تقدير
واح�ت�رام ،م�شدد على رف�ض حملة
التهديد والت�شويه التي تعر�ضت لها

االحتاد الأوروبي يجدد دعمه ملعاهدة ال�سالم

•• بروك�سل-وام:

جدد االحتاد الأوروبي دعمه ملعاهدة ال�سالم بني دولة الإمارات العربية
املتحدة و�إ�سرائيل وبني مملكة البحرين و�إ�سرائيل .
وقال بيرت �ستانو املتحدث الر�سمي با�سم االحتاد الأوروب��ي يف بروك�سل
يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإم��ارات �إن الدول ال�سبع والع�شرين الأع�ضاء
يف االحتاد الأوروبي ن�شرت بيانا يوم � 15أغ�سط�س رحبت فيه باملعاهدة
بني الإمارات و�إ�سرائيل وبيانا اخر يوم �12سبتمرب رحبت فيه باالتفاق
البحريني الإ�سرائيلي.
وق��ال �ستانو �إن رئي�س بعثة االحت��اد الأوروب��ي يف وا�شنطن � ،ستافرو�س
المربينيدي�س ،والعديد من �سفراء الدول الأع�ضاء ي�شاركون يف حفل
توقيع االتفاقني بالعا�صمة الأمريكية .

دولة الإم��ارات خالل اجتماع �أمناء
الف�صائل الفل�سطينية الأخري.
و�أك � � ��د ال� �ب� �ي ��ان ع �ل��ى �أن معاهدة
ال�سالم ق��رار �سيادي للدولة حيث
�إن ت�أ�سي�س �أو املبا�شرة ب�إقامة �أية
عالقات ثنائية يعترب حقا �سياديا
ل �ل��دول ،وم ��ن ح��ق دول ��ة الإم � ��ارات
م�ب��ا��ش��رة ع�لاق��ات دب�ل��وم��ا��س�ي��ة مع
دولة �إ�سرائيل
�أو �أي��ة دول��ة �أخ��رى وفقاً ملا ترتئيه

م���ص��احل�ه��ا ال��وط �ن �ي��ة ،م���ض�ي�ف��ا �إن
معاهدة ال�سالم لي�ست موجهة �ضد
�إيران �أو حتى �إىل دولة �أخرى ،وما
مت الإعالن عنه هو مبا�شرة عالقات
ثنائية ولي�س حتالفاً جديداً.
و�أكد حممد احلمادي رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية� ،أن موقف اجلمعية
ينبثق م��ن م��وق��ف دول ��ة الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف دع��م الق�ضية
الفل�سطينية �إىل م��ا النهاية حيث

ي�ع��د ذل��ك م��ن ال�ث��واب��ت ال�سيا�سية
ال��وا� �ض �ح��ة ل �ل��دول��ة ،الف �ت �اً �إىل �أن
موقف دول��ة الإم��ارات من الق�ضية
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة وح � �ق� ��وق ال�شعب
الفل�سطيني ثابت �أي�ضا ��س��واء من
خ�ل�ال ال��وق��وف يف ��ص��ف القرارات
الدولية �أو امل�ساعدات الإن�سانية.
و�أ� � �ض � ��اف احل � �م� ��ادي �إن معاهدة
ال�سالم ب�ين دول��ة الإم� ��ارات ودولة
�إ�سرائيل من �ش�أنها جتديد الفر�ص

يف عملية ال�سالم بني الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني وحتقيق ر�ؤي��ة دولة
الإمارات امل�ستقبلية لن�شر اال�ستقرار
ب�ين ��ش�ع��وب امل�ن�ط�ق��ة ال��س�ي�م��ا جيل
ال���ش�ب��اب ال��واع��د ال ��ذي ي�سعى �إىل
جت ��اوز خ�ل�اف��ات امل��ا� �ض��ي والتطلع
للم�ستقبل ب�ع��د �أن ع��ا���ش ال�صراع
والكراهية لعقود طويلة.
وب �ي�ن احل� �م ��ادي �أن دور اجلالية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف الإم� � � ��ارات حمل

ت �ق��دي��ر واح � �ت ��رام – ك �م��ا �أك ��دت ��ه
ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ل�ل��دول��ة -كما �أن
لها �إ��س�ه��ام��ات ع��دي��دة ومتنوعة يف
نه�ضة وبناء الدولة.
وا�ستنكرت جمعية ال�صحفيني ب�شكل
قاطع حملة التهديد والت�شويه التي
تعر�ضت لها دول��ة الإم ��ارات خالل
اجتماع �أمناء الف�صائل الفل�سطينية
الأخ �ي��ر ،وح �م�ل�ات ال�ت���ش��وي��ه عرب
امل� �ن� ��� �ص ��ات الإع�ل��ام � �ي� ��ة وو�� �س ��ائ ��ل

التوا�صل االجتماعي وكذلك حملة
التحري�ض غ�ير امل�س�ؤولة املوجهة
للجاليات الفل�سطينية التي تعي�ش
يف دول اخلليج العربية.

الكعبي معاهدة ال�سالم خطوة تاريخية ال�ستقرار املنطقة
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سعادة الدكتور حممد مطر
ال�ك�ع�ب��ي رئ �ي ����س ال�ه�ي�ئ��ة العامة
لل�ش�ؤون اال�سالمية واالوقاف �أن
معاهدة ال�سالم التي مت توقيعها
يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن
ب�ي�ن دول� � ��ة الإم� � � � ��ارات العربية
املتحدة ودول��ة �إ�سرائيل ،مك�سب
ب��اه��ر ي��وح��ي للإن�سانية جميعاً،

مبركزية قيمة ال�سالم يف ديننا
الإ�� �س�ل�ام ��ي احل� �ن� �ي ��ف.وق ��ال �إن
ال���س�لام نهج الأن�ب�ي��اء واحلكماء
ال ��ذي ��ن ت� �ف ��وق ع �ق��ول �ه��م عقول
الآخرين" فاهلل خلق الإن�سان يف
�أح���س��ن ت�ق��ومي وذل ��ك لي�ستطيع
�أن يقيم ��ص��روح�اً ح�ضارية من
م �ن �ط �ل��ق ال �� �س �ل��م واال�� �س� �ت� �ق ��رار،
فال�سالم �إرادة اهلل تعاىل للب�شر
ومنهج القوة الذي ال يلني ،وهو

م���س�ل��ك ي�ع�ك����س ر�ؤى وم �ب ��ادرات
ق �ي��ادت �ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة ال �ت��ي ت�سعى
�إىل تعزيز ال�سالم ون�شر مبادئ
الإخ� ��اء وال�ت�ع��اي����ش ال�سلمي بني
ال�شعوب وب�ن��اء ج�سور ال�صداقة
وال �ت �ع��اون ل�ت�ح�ق�ي��ق اال�ستقرار
والبناء احل�ضاري".
و�أ��ض��اف �أن دول��ة الإم ��ارات تبذل
ج�ه��ودا كبرية يف حتقيق ال�سالم
يف املنطقة العربية والعامل �أجمع

ولها تاريخ حافل و�إرث را�سخ يف
ه��ذا امل �ج��ال م�ن��ذ ع�ه��د م�ؤ�س�سها
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
ح�ك�ي��م ال �ع��رب -ط �ي��ب اهلل ثراه
– وقيادتنا الر�شيدة تبذل الآن
ج �ه��ودا عملية مب�ب��ادرات�ه��ا التي
ُت�ساهم يف �إعالء القيم الإن�سانية
والأه��داف النبيلة امل�شرتكة التي
ت�ضمن ال�سعادة لكل بني الب�شر
وحت �ق��ق االزده� � ��ار وال ��رق ��ي على

الأر�ض ،وقد �سبق هذه االتفاقية
توقيع مذكرة "الأخوة الإن�سانية"
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة �أب ��وظ� �ب ��ي والتي
تعد من�صة االن �ط�لاق للتعاي�ش
ال �� �س �ل �م��ي ب�ي�ن ج �م �ي��ع مكونات
املجتمع على اخ�ت�لاف دياناتهم
ومعتقداتهم وجن�سياتهم ،لتعي�ش
الأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة يف �أج� ��واء من
الثقافة واالحرتام املتبادل يف ظل
�سالم عادل ينعم به اجلميع .
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون ر�ؤ�ساء هندورا�س ونيكاراغوا وكو�ستاريكا
وال�سلفادور بذكرى ا�ستقالل بالدهم
•• �أبوظبي-وام:

04

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س خ��وان �أورالن ��دو هرينانديز رئي�س
جمهورية هندورا�س وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �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 زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س �أورالندو هرينانديز.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه

اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س خو�سيه دانييل �أورتيغا �سافيدرا رئي�س
جمهورية نيكاراغوا ،وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �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 برقيتي
تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س خو�سيه دانييل �أورتيغا �سافيدرا.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س ك��ارل��و���س ال �ف��ارادو كي�سادة رئي�س
جمهورية كو�ستاريكا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .
كما بعث �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 زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة رئي�س جمهورية كو�ستاريكا.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س جنيب ارماندو بوكيلي اورتيز رئي�س
جمهورية ال�سلفادور وذلك مبنا�سبة يوم ا�ستقالل بالده.
كما بعث �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 زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س جنيب ارماندو بوكيلي اورتيز.

�أجرت  86,879فح�صا ك�شفت عن � 674إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  654حالة
جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

بدعم �إماراتي  ..العيادات املتنقلة توا�صل تقدمي الرعاية الطبية للمناطق النائية يف ح�ضرموت
•• ح�رض موت -وام:

توا�صل دولة الإمارات تقدمي الرعاية الطبية املجانية ل�سكان القرى البعيدة
يف خمتلف مناطق حمافظة ح�ضرموت عرب العيادات الطبية املتنقلة التي
ت�سيرّ ها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وذلك �ضمن الدور الإن�ساين الذي
تقوم به الدولة لتخفيف معاناة ال�سكان يف هذه املناطق.

و�أجرى الفريق الطبي امليداين  -متحدياً العوائق وم�شقة التنقل للو�صول
�إىل ال�ق��رى النائية  -فحو�صات ل�ـ  105ح��االت مر�ضية مبنطقة ع�ضد
يف مديرية �أري��اف املكال ومت تقدمي الرعاية ال�صحية الأولية والعالجات
املجانية ،ف�ض ً
ال عن تقدمي الن�صائح والإر�شادات ال�صحية عن طريق توزيع
برو�شورات تثقيفية.
وثمن امل�ستفيدون جهود هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف �إي�صال اخلدمات

الطبية الت�شخي�صية وال�ع�لاج�ي��ة ل�ه��ذه امل�ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة ..م�ع��رب�ين عن
�سعادتهم بهذه الزيارة.
وي�أتي م�شروع " العيادات املتنقلة " لتخفيف معاناة ال�سكان يف املناطق النائية
التي ال تتوفر فيها امل�ست�شفيات �أو املراكز الطبية حيث تركزت مهمة العيادة
الطبية يف معاينة وت�شخي�ص احلاالت  ،حيث مت اكت�شاف بع�ض حاالت �سوء
تغذية �شديدة و�أمرا�ض خمتلفة مت الك�شف عنها ومعاجلتها جمانا.

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم� ..أعلنت
الوزارة عن �إجرائها  86,879فح�صا جديدا خالل الـ� 24ساعة املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص
الطبي .و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  674حالة �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  80,940حالة .كما �أعلنت الوزارة عن وفاة م�صابني اثنني وذلك
من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات
يف الدولة  401حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها
وخال�ص تعازيها وموا�ساتها ل��ذوي امل�ت��ويف ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني ..مهيبة ب��أف��راد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية
والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضمانا ل�صحة و�سالمة
اجلميع .و�أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  654حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "-19وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء . 70,635

�صحة دبي جتري �أكرث من 6.6
ماليني فح�صا خمربيا فى 2019

•• دبي -وام:

و�صول طائرة ثالثة �إىل اخلرطوم �ضمن ج�سر الهالل الأحمر الإماراتي لإغاثة املت�أثرين من الفي�ضانات
•• ابوظبي -وام:

و�صلت اىل العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم �أم�س ،طائرة م�ساعدات �إماراتية
ث��ال�ث��ة� ،ضمن ج�سر هيئة ال�ه�لال الأح �م��ر الإم��ارات��ي اجل ��وي ،لإغاثة
املت�أثرين من الفي�ضانات يف ال�سودان ،وذلك يف �إطار برنامج امل�ساعدات
الإن�سانية الإماراتية احلايل ،للتخفيف من �آثار ال�سيول والفي�ضانات يف
عدد من الواليات ال�سودانية.
وحتمل الطائرة كميات من الأدوية وامل�ستلزمات العالجية واملواد الطبية
والغذائية ،والإيوائية.
�إىل ذلك وا�صل وفد الهيئة املوجود حاليا يف ال�سودان ،توزيع امل�ساعدات

الإن�سانيةعلى املت�أثرين يف ع��دد من املناطق الأك�ثر ت�ضررا من كارثة
الفي�ضانات.
وي�ع�م��ل ال��وف��د بالتن�سيق م��ع ��س�ف��ارة ال��دول��ة يف اخل��رط��وم ،واجلهات
ال�سودانية املخت�صة لتعزيزا�ستجابة الهيئة لتداعيات الكارثة ،وتو�سيع
مظلة امل�ستفيدين من م�ساعدات الهيئةعلى ال�ساحة ال�سودانية.
وقال �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي االمني العام لهيئة الهالل
الأح�م��رالإم��ارات��ي� ،إن ه��ذه امل�ساعدات ت�أتي يف �إط��ار توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممدبن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة �سموال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ،رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي

وانطالقا من املبادرات التي ت�ضطلع بها دولة الإم��ارات لدعم اال�شقاء
يف ال�سودان ،وتخفيف املعاناة عن كاهلهم ،وتعزيز قدرتهم على جتاوز
ظروف الراهنة.
و�أك��د الفالحي �أن دول��ة الإم��ارات تبذل جهودا كبرية مل�ساعدة ال�سودان
على تخطي تداعيات هذه الكارثة ،والعمل مع ال�شركاء هناك للحد من
تفاقم �آثار الفي�ضانات ال�صحية والبيئية والنف�سية ،م�شريا �إىل �أن وفد
الهيئة املوجود حاليا فى ال�سودان ،يقوم بدور كبري يف م�ساعدة املت�أثرين،
وت��وف�ير اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ال���ض��روري��ة يف امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة و�سي�ستمر فى
تقدمي امل�ساعدات خالل الفرتة القادمة ،لتوفري املزيد من االحتياجات
الأ�سا�سية للمت�أثرين.

بيئة �أبوظبي تعيد ت�أهيل موائل ال�سمر املحلي يف متنزه جبل حفيت الوطني
•• �أبوظبي-وام:

جنحت هيئة البيئة � -أبوظبي يف ت�أهيل م�ساحة �إجمالية قدرها  18هكتارا يف
متنزه جبل حفيت الوطني  ،من خالل زراعة ما جمموعه � 7,500شتلة من
�شجرة ال�سمر �إ�ضافة �إىل ما يقرب من � 350شجرة �سمر معمرة مت نقلها من
مناطق غري منا�سبة لنمو هذا النوع من الأ�شجار .
و�سي�سهم امل�شروع يف حتقيق عدد من الفوائد البيئية واالقت�صادية الناجتة
ع��ن زي��ادة الرقعة اخل���ض��راء لأ��ش�ج��ار ال�سمر ،ال�ت��ي تعترب م��ن �أك�ث�ر املوائل
الربية �أهمية يف �إمارة �أبوظبي و�أكرثها عر�ضة للمهددات الناجمة عن بع�ض
الأن�شطة الب�شرية .و�أك��دت �سعادة الدكتورة �شيخة �سامل الظاهري الأمني
العام للهيئة �أهمية هذا امل�شروع ،الذي ي�أتي يف �إطار توجيهات القيادة الر�شيدة
لزيادة الرقعة اخل�ضراء ومكافحة الت�صحر للحفاظ على املوائل الطبيعية
ب�شكل منا�سب مما يحقق توازن النظام البيئي املحلي  ..م�شرية �إىل �أن �شجرة
لا بيئياً مهماً
ال�سمر تعترب م��ن الأن ��واع الرئي�سية ملكافحة الت�صحر وم��وئ� ً
نظراً لقيمتها الغذائية العالية للعديد من الأن��واع ،حيث متثل م�صدر علف
للحيوانات املحلية الربية .وقالت �إن جهود الهيئة يف مكافحة الت�صحر ت�أتي يف
�إطار دعمها للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الهدف رقم  15من �أهداف
التنمية امل�ستدامة الذي حددته الأمم املتحدة يف حماية النظم الإيكولوجية
الربية و�إدارة الغابات على نحو م�ستدام ومكافحة الت�صحر ووق��ف تدهور

الأرا��ض��ي وعك�س م�ساره ووق��ف فقدان التنوع البيولوجي وذل��ك متا�شياً مع
الأه��داف التي و�ضعتها الدولة يف اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الت�صحر
 .2021-2014و�أ�ضافت �أن دولة الإمارات تعترب من الدول الرائدة على
م�ستوى ال�ع��امل يف جم��ال مكافحة الت�صحر حيث تتمثل جهودها يف زيادة
م�ساحة الغابات وانت�شار امل�سطحات اخل�ضراء والغطاء النباتي على نطاق
وا�سع ف�ض ً
ال عن زيادة �أعداد املحميات �ضمن �شبكة زايد للمحميات الطبيعية
يف �إمارة �أبوظبي وتنفيذ العديد من امل�شاريع واملبادرات لزارعة الأ�شجار مبا
فيها �أ�شجار النخيل والأ�شجار احلرجية والأ�شجار املثمرة.
و�أ�شارت �سعادتها �إىل �أن الهيئة نفذت العديد من املبادرات وامل�شاريع لإعادة
ت�أهيل املوائل الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي يف �إمارة �أبوظبي  ..الفتة �إىل
امل�شروع الذي �أطلقته الهيئة م�ؤخراً ويت�ضمن نرث ما يزيد على 1,000,000
بذرة لنباتات برية حملية ت�شمل جمموعات خمتارة من الأنواع النباتية الربية
مثل الغاف وال�سمر والغ�ضا والرمث واحل��اذ وال�سبط وح��ب الري�شة واملرخ
وال�شوع وغريها من الأن��واع وذل��ك �ضمن  100موقع يف عدد من املحميات
الطبيعية التي تديرها الهيئة بهدف دعم املخزون البذري يف الأنواع املختلفة
للرتبة يف الإمارة.
م��ن جهته ق��ال �أح �م��د الها�شمي امل��دي��ر التنفيذي ب��الإن��اب��ة ل�ق�ط��اع التنوع
البيولوجي الربي والبحري يف الهيئة �إن م�شروع زراعة �أ�شجار ال�سمر املحلي
يف جبل حفيت والذي ي�ستغرق � 18شهراً ي�ستهدف زراعة � 10,000شجرة مع

نهاية العام حيث يتم اختيار �أوقات حمددة من العام لزراعة الأ�شجار ل�ضمان
ا�ستغالل ظروف الطق�س املنا�سبة الأمر الذي يعزز من فر�ص جناح الزراعة
كما �سيتم زراعة الأ�شتال ب�شكل غري منظم ل�ضمان ا�ستعادة ال�شكل الطبيعي
ملحمية متنزه جبل حفيت الوطني.
و�أو�ضح الها�شمي �أن امل�شروع يت�ضمن ثالث مراحل �شملت املرحلة الأوىل منه
ت�أهيل املوقع وجتهيز املخططات امل�ساحية ملوقعه وت�أمني احتياجات ومتطلبات
نقل الأ�شجار يف حني تت�ضمن املرحلة الثانية زراعة الأ�شجار و�شتول ال�سمر
املحلي يف املناطق التي يحددها فريق من اخل�برات الفنية ال�شابة الوطنية
معني مبتابعة امل�شروع ،على �أن يتم يف املرحلة الثالثة والأخرية من امل�شروع -
والتي متتد للعام القادم  -مراقبة ومتابعة منو الأ�شجار وت�أقلمها حيث �سيتم
تقليل الري تدريجياً ليت�سنى منوها دون احلاجة �إىل الري بعد اكتمال امل�شروع
ل�ضمان ا�ستدامته .كما وقد متت زراعة بع�ض النباتات الربية املهددة والنادرة
�ضمن �أحد الأودية يف حممية متنزه جبل حفيت الوطني خالل العام اجلاري،
حيث مت زراعة � 55شجرية غ�ضف و� 30شجرية �شوع و� 30شجرية من نبات
اخلن�صور والتي �ستتم رعايتها حتى نهاية العام ثم �سيتم �إيقاف رعايتها بعد
الت�أكد من ت�أقلمها مع اال�ستمرار بتقييمها ومراقبتها ب�شكل م�ستمر للتعرف
على مدى جناحها ومنوها حيث مت �إكثار الأنواع من خالل امل�شتل الذي تديره
الهيئة يف منطقة الظفرة واملتخ�ص�ص ب�إكثار النباتات املحلية الربية والذي
ي�ضم �أكرث من  60نوعاً من �أنواع النباتات املحلية.

�أج� ��رت ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة ب��دب��ي  -مم�ث�ل��ة ب� � ��إدارة امل �خ �ت�برات وع �ل��م الوراثة
  6,696,885فح�صا خم�بري��ا خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا��ض��ي  2019بينها 2,666,805فح�صا خا�صا بت�أ�شريات الإقامة و 61736فح�صا ملا
قبل الزواج و 9499فح�صا وراثيا للك�شف عن الأمرا�ض املختلفة.
ك�م��ا ت���ش�م��ل ال�ف�ح��و��ص��ات امل �خ�بري��ة ف�ح��و��ص��ات �أم ��را� ��ض ال ��دم والتخرث
والكيمياء احليوية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الفريو�سات وعلم املناعة
وعلم �أمرا�ض الأن�سجة وعلم اخلاليا وعلم الوراثة اخللوية وعلم الوراثة
�إ�ضافة اىل فحو�صات ال�صحة املهنية .
و�أك��د الدكتور ح�سني ال�سمت مدير ادارة املختربات وعلم الوراثة بهيئة
ال�صحة بدبي على ال��دور الفاعل الذي تقوم به املختربات الطبية كجزء
رئي�سي من النظام ال�صحي يف �أي دول من العامل م�شريا �إىل �أن �أكرث من
70باملائة من القرارات الطبية تعتمد على نتائج الفحو�صات املخربية
ال �ت��ي ت���س��اه��م ب�شكل ف��اع��ل يف توفري
الت�شخي�ص الدقيق للمر�ضى وو�ضع
املري�ض على امل�سار ال�صحيح للعالج.
ول� �ف ��ت �إىل ال� ��رب� ��ط الإل� � �ك �ت��روين
ب�ين ك��اف��ة امل�خ�ت�برات التابعة لهيئة
ال�صحة ب��دب��ي وال ��ذي �ساهم ب�شكل
فاعل يف حتقيق اال�ستجابة الق�صوى
لتتبع النتائج املخربية والق�ضاء على
الأخطاء الب�شرية املحتملة وت�سريع
�إ� �ص ��دار ال�ن�ت��ائ��ج امل�خ�بري��ة و�أر�شفة
وت��وث�ي��ق امل �خ�بري للمري�ض منوها
مب�ساهمة عملية الربط االلكرتوين
ب�ي�ن ك ��اف ��ة امل� �خ� �ت�ب�رات ال �ط �ب �ي��ة يف
الهيئة ك�شبكة واحدة يف تعزيز الكفاءة الت�شغيلية وتطوير البنية التحتية
بالكامل لتكون �أكرث قدرة على حتقيق �أعلى املعايري العاملية القائمة على
التكنولوجيا وال��ذك��اء اال�صطناعي الفتاً اىل حر�ص الهيئة على توفري
ط��واق��م طبية ومهنية متخ�ص�صة وم��درب��ة على تطبيق �أف�ضل املعايري
واملمار�سات العاملية يف هذا املجال.
وا�ستعر�ض الدكتور ال�سمت اخلدمات والفحو�صات املتعددة التي تقدمها
املختربات الطبية بهيئة ال�صحة بدبي يف جماالت �أمرا�ض الدم والتخرث
والكيمياء احليوية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الفريو�سات وعلم املناعة
وعلم �أمرا�ض الأن�سجة وعلم اخلاليا وعلم الوراثة اخللوية وعلم الوراثة
�إ�ضافة اىل الفحو�صات املتعلقة ب�إ�صدار وجتديد الت�أ�شرية وفحو�صات
ال�صحة املهنية وخدمات الفح�ص قبل الزواج.
وذكر �أن املختربات الطبية بهيئة ال�صحة بدبي توفر الفحو�صات املتعلقة
بالأمرا�ض املعدية وقيا�س التدفق اخللوي والإختبار اجليني اجلزيئي
لإع �ت�لال الهيموغلوبني "الثال�سيميا واخل�لاي��ا املنجلية وغ�يره��ا من
الت�شوهات" والت�شخي�ص قبل ال��والدة للثال�سيميا وعلم الوراثة اخللوية
والإخ �ت �ب��ارات اجلينية لت�شخي�ص م��ا بعد ال ��والدة والت�شخي�ص اجليني
لل�سرطان وال�ف�ح����ص ال��دق�ي��ق ل�ل�ك��روم��و��س��وم��ات والأخ �ط��اء ال��وراث �ي��ة يف
التمثيل الغذائي واختبار اجلينوم مثل ت�سل�سل " whole exome
" sequencingالكامل والت�سل�سل امل�ستهدف لت�شخي�ص ال�سرطان
وخمترب �شامل لل�سل .واختبار علم الفريو�سات اجلزيئي ال�شامل مثل
اختبار" ."Covid-19
و�أ��ش��ار الدكتور ال�سمت اىل الإجن��ازات التي حققتها هيئة ال�صحة بدبي
ممثلة ب� ��إدارة امل�خ�ت�برات الطبية وعلم ال��وراث��ة خ�لال ال�ع��ام املا�ضي من
خ�ل�ال احل �� �ص��ول ع�ل��ى االع �ت �م��اد ال� ��دويل م��ن ال�ك�ل�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة لعلم
الأمرا�ض" "CAPبعد اجتيازها لكافة املعايري واملتطلبات وال�شروط
ال�صارمة التي تفر�ضها الكلية ملنح هذا االعتماد العاملي لتكون هيئة ال�صحة
بدبي �أول م�ؤ�س�سة �صحية حكومية خ��ارج ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
متتلك �أكرب �شبكة خمتربات طبية حا�صلة على اعتماد الكلية االمريكية
لعلم االم��را���ض .وذك��ر ان اق�سام خمتربات م�ست�شفيات دب��ي ت�شمل را�شد
ولطيفة للن�ساء والأط�ف��ال وحتا ومركز دب��ي للوراثة وم��رك��زي الرعاية
ال�صحية الأولية يف الرب�شاء وزعبيل منوها بح�صول الهيئة على اعتماد
�أول خمترب على م�ستوى املنطقة لفحو�صات الإقامة وفحو�صات ال�صحة
املهنية من الكلية الأمريكية لعلم الأم��را���ض وال��ذي يغطي  32وظيفة
مهنية وبذلك ت�ضاهي هيئة ال�صحة بدبي غريها من الأنظمة ال�صحية يف
توفري خدمات خمربية معتمدة عامليا ت�ساهم ب�شكل فاعل يف تعزيز القدرة
التناف�سية للنظام ال�صحي بدبي.
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حديقة احليوانات بالعني تقدم برامج تعليمية تدمج بني متعة الطبيعة وا�ستفادة الطالب الإح�سان اخلريية تثمن توجيهات حاكم عجمان بتقدمي م�ساعدات للمت�ضررين من في�ضانات ال�سودان
•• العني  -وام:

ت�سهم الربامج التعليمية التي تقدمها حديقة احليوانات بالعني يف �إك�ساب
الطلبة العديد من املهارات التعليمية و املعرفية ،حيث يقوم فريق الربامج
املدر�سية يف احلديقة بربط مناهج الطالب بالتجارب واملغامرات املمتعة من
خالل دمج ما يدر�سه ويتعلمه الطالب باملدر�سة لتحقيق الن�سبة الأكرب من
ا�ستفادته من تلك الرحالت يف قالب ممتع و م�شوق.
وحتر�ص احلديقة على توفري جت��ارب تعليمية فريدة من نوعها بحيث
ت�ستهدف طلبة املدار�س من مرحلة ريا�ض الأطفال حتى اجلامعة وت�سهم
يف منحهم فر�ص التعلم و املعرفة ،واكت�ساب املعلومات من خـالل جمموعة
متنوعة من الأ�ساليب التعليمية املبتكرة واملمتعة ،وميثل التنوع البيولوجي

و��ص��ون الطبيعة �أب��رز حم��اور ه��ذه ال�برام��ج ،كما ت��وف��ر احلديقة جتارب
ترفيهية وتعليمية تلهم زوارها حب احلياة الربية والتنوع البيولوجي.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه مت ت�صميم ال�ب�رام��ج التعليمية ب��ال�ل�غ�ت�ين العربية
والإجنليزية لتدعم وت�ضيف على املخرجات التعليمية للمناهج الدرا�سية
مبوا�ضيع متنوعة ت�ســهم فــي �إثراء املخزون العلمي لدى الطالب .وتتمثل
الربامج يف تعريف الفئات امل�ستهدفة مباهية تكيف احليوانات ،واملوطن
الطبيعي ،واحليوانات الأليفة واملفرت�سة ،ودورة احلياة ،والكائنات احلية
وغري احلية ،واحلدائق القدمية واجلديدة ،والتنوع البيولوجي ،وحدائق
احليوان و�صون الطبيعة ،وغريها الكثري يف حني تتوافق الربامج التعليمية
يف مركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�صحراء مع خمتلف املناهج التعليمية املطبقة
يف الدولة ملختلف الفئات العمرية.

•• عجمان-وام:

ثمن ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئي�س التنفيذي
جلمعية الإح�سان اخلريية ،توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن
را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان بتقدمي م�ساعدات
�إن�سانية عاجلة وت��وف�ير ك��ل االمكانيات ال�لازم��ة م��ن م��واد وجتهيزات
للتخفيف م��ن معاناة الأ��س��ر املت�ضررة ج��راء الفي�ضانات القوية التي
اجتاحت واليات ال�سودان املختلفة .وقال " علمنا �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان �أن نكون متكاتفني يف مثل هذه الظروف التي مت�س الب�شرية
يف �أمنهم وقوتهم ،لي�س حمليا فقط ،و�إمنا عربيا ودوليا ،من �أجل رفعة
الإن�سان وحفظ كرامته و�إن�سانيته ..وي�أتي هذا ملتابعة �سموه املبا�شرة
ملا حل ب�أ�شقائنا يف ال�سودان ،واهتمامه لأن تكون دولة الإم��ارات �سباقة

لإغاثة الأ�شقاء والإ�سراع يف مدهم بكل ما يحتاجونه ملواجهة ظرفهم
احلايل" .و�أ�ضاف ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي " ..تربطنا عالقات
�أخوة ومودة وتقدير مع �شعب ال�سودان ،وهذا حمل �إجالل لدى �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان ،الذي وجه ودعا جميع امل�ؤ�س�سات الر�سمية املحلية
واجلمعيات اخلريية واملواطنني واملقيمني ،للم�شاركة يف حملة "اغيثوا
�شعبالنيلني" وتقدمي اخلدمات الإن�سانية العاجلة ،وم�ساندتهم ومد يد
العون لهم يف هذه املحنة ،ا�ستمرارا للنهج الذي غر�سه املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان"،طيب اهلل ثراه" ،الذي عزز العمل اخلريي والإن�ساين يف
نفو�س �أبناء الإمارات قيادة و�شعبا ومقيمني ،لتكون دولة الإمارات الأوىل
يف م�سرية اخلري والعطاء من خالل دورها املتميز الذي ت�ضطلع به يف
الوقوف �إىل جانب املحتاجني واملنكوبني يف كل مكان،وتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية الإغاثية التي تلبي متطلبات احلياة الكرمية لكل الب�شرية.
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كهرباء ال�شارقة تنجز تركيب  1800عداد ذكي خالل �أغ�سط�س ن�سيبة  :دعم املت�ضررين يف ال�سودان من ركائز
�سيا�سة الإمارات الرا�سخة جتاه الأ�شقاء

•• ال�شارقة-وام:

�أجن��زت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة
�إج � ��راءات فح�ص �أك�ث�ر م��ن 8204
ع � � � ��دادات وت ��رك� �ي ��ب  1800ع� ��داد
ذك��ي خ�ل�ال ��ش�ه��ر �أغ���س�ط����س املا�ضي
با�ستخدام �أح ��دث الأج �ه��زة و�أنظمة
الت�شغيل ال�ت��ي تعترب �ضمن الأكرث
دق ��ة يف ال �ع��امل وق � ��درة ع �ل��ى فح�ص
العدادات الإلكرتونية وامليكانيكية ما
ي�سهم يف توفري قراءات دقيقة خالية
م ��ن الأخ � �ط ��اء وت��ر� �ش �ي��د ا�ستهالك
الطاقة وتوفري الوقت واجلهد.
و�أك��د �سعادة الدكتور املهند�س را�شد
ال �ل �ي��م رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء ومياه
ال �� �ش��ارق��ة �أن ال�ه�ي�ئ��ة وف� ��رت �أح ��دث
الأج �ه��زة مبخترب ال �ع��دادات ووفرت
�أجهزة حممولة �أملانية ال�صنع لفح�ص
ع� � ��دادات ال �ك �ه��رب��اء يف امل ��واق ��ع دون
احل��اج��ة لرفعها وفح�صها باملخترب
وه ��ذه الأج� �ه ��زة دق�ي�ق��ة يف احت�ساب
ن�سبة اخل�ط��أ ب��ال �ع��دادات با�ستخدام
ن�ظ��ام ج��دي��د يعد م��ن �أكرثالأنظمة
دقة وتوا�صل الهيئة جهودها لتطوير
ت�ق�ن�ي��ات�ه��ا وحت��دي��ث ك��اف��ة الأج �ه��زة
امل�ستخدمة يف تو�صيل خدماتها من
مياه وكهرباء وغاز للم�شرتكني.
و ق ��ال �إن ال�ه�ي�ئ��ة ت�سعى م��ن خالل
خ �ط �ت �ه��ا اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة �إىل رفع
الكفاءة والتميز يف تقدمي خدماتها
لتلبي طلبات امل�شرتكني واحتياجاتهم
بتوفري �أدق ال�ق��راءات ل�ع��دادات املياه
والكهرباء ب�أعلى دقة ممكنة وخالية
من القراءات اخلاطئة.
و�أو�ضح �أن ا�ستخدام العدادات الذكية
يوفر العديد من املميزات منها توفري

•• ابوظبي-الفجر:

كافة التفا�صيل واكت�شاف �أي تالعب
�أو عبث بالعداد  ..الفتا �إىل �أن عمرها
االفرتا�ضي يرتاوح بني � 15إىل 20
�سنة وتكلفة �إنتاجها �أقل من العدادات
امليكانيكية  ..م�شريا �إىل �أن الهيئة
انتهت من تركيب �أكرث من � 200ألف
عداد ذكي وم�ستمرة يف التحول الذكي
يف ك��اف��ة م�ن��اط��ق �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ..
مو�ضحا �أن فح�ص العدادات اجلديدة
مي��ر ب�ث�لاث��ة م��راح��ل ق�ب��ل تركيبها.
و�أكد �أن �أجهزة فح�ص العدادات التي
وف��رت�ه��ا الهيئة تعمل وف�ق��ا للمعاير
العاملية  IECوتعد معمال متكامال
قادرا على اختبار  20عدادا للكهرباء
يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ووف ��ق ن ��وع العداد
�إل �ك�ترون �ي��ا �أو م�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ا وبجميع
�أن��واع الأح�م��ال وقبل تركيبها ب�أعلى
دقة على م�ستوى العامل حيث يتمكن
اجلهاز من عمل حماكاة لكافة �أنواع
الأحمال التي يتعر�ض لها العداد يف

املوقع ب�أعلى دق��ة ممكنة كما يتمكن
اجل � �ه� ��از م� ��ن ك �� �ش��ف ال� �ط ��اق ��ة غري
الفعالة وت���ش��وه امل��وج��ات وال�ت�رددات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ع��ن ال� �ت��رددات الأ�سا�سية
كما ميكن التحكم باجلهاز ع��ن بعد
و�إر�سال تقارير الفح�ص مبا�شرة �إىل
نظام الفوتره . CCNB
و�أ�شار �إىل �أنه مت توفري عدد � 5أجهزة
حممولة لفح�ص ع ��دادات الكهرباء
يف امل� ��واق� ��ع ..الف �ت��ا �إىل �أن �أجهزة
اختبار ع��دادات املياه اجلديدة تقي�س
الأح�ج��ام املختلفة ل�ل�ع��دادات بح�سب
ت��و��ص�ي�لات امل�ستهلكني ال�ت��ي تعتمد
على كمية املياه امل�سموح بها بالإن�ش،
وه��ذا اجل�ه��از يعترب معمال لفح�ص
العدادات قبل تركيبها .
م ��ن ج��ان �ب��ه �أو�� �ض ��ح امل �ه �ن��د���س عمر
ال��زرع��وين م�سئول تنفيذ م�شروعات
مبكتب ال�ع��دادات �أن��ه مت خ�لال �شهر
�أغ�سط�س تركيب 1800عداد ذكي

ج ��دي ��د �إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ت �ع��دي��ل و�ضع
 225ع��دادا كما مت فح�ص 8204
ع� � ��دادات  ..م �� �ش�يرا �إىل �أن فح�ص
ال� �ع ��دادات ال �ق��دمي��ة ي�ت��م م��ن خالل
ن�خ�ب��ة م ��ن ال �ف �ن �ي�ين امل ��ؤه �ل�ي�ن وفق
�أف�ضل املوا�صفات والتي تقوم بفح�ص
ال �ع��دادات و�إع� ��داد ت�ق��اري��ر لإر�سالها
�إىل �إدارة خدمة امل�شرتكني للتوا�صل
م��ع امل�شرتكني ويف حالة ع��دم وجود
ت�لاع��ب يف ال� �ع ��دادات ي�ت��م ا�ستبدال
العداد القدمي ب�أخر جديد ذكي بدون
�أي ��ة ر� �س��وم .و�أ� �ش��ار �إىل �أن الأحمال
الزائدة والإ�ضافات الع�شوائية تكون
�إح ��دى الأ� �س �ب��اب الرئي�سية حلدوث
�أع� �ط ��ال يف ع � � ��دادات ال �ك �ه��رب��اء ويف
حالة فح�ص العداد وتبني �أن ال�سبب
التمديدات الكهربائية الع�شوائية يتم
�إع��داد تقرير م��زود بال�صور و�إر�ساله
لإدارة خ ��دم ��ة امل �� �ش�ت�رك�ي�ن التخاذ
الإجراءات الالزمة .

جمعية الإمارات لل�صم ت�شيد ب�إطالق
اال�سرتاتيجية ال�شاملة لأ�صحاب الهمم يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

تثمن جمعية الإمارات لل�صم �إطالق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الإماراتية رئي�س
املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،اال�سرتاتيجية ال�شاملة لأ�صحاب الهمم
يف �إم��ارة �أبوظبي  ،2024-2020مب�شاركة �أك�ثر من  28جهة حكومية
حملية واحت��ادي��ة معنية ،وبقيادة دائ��رة تنمية املجتمع يف �أبوظبي .وتهدف
اال�سرتاتيجية �إىل جعل الإم ��ارة مدينة داجم��ة ومهي�أة وممكنة لأ�صحاب
الهمم ،لهدف توفري حياة كرمية جلميع �أفراد املجتمع ،مبا فيهم فئة ال�صم
و�ضعاف ال�سمع.
ومن جانبه �أكد ال�سيد م�صبح النيادي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات
لل�صم� ،أن اال�سرتاتيجية ال�شاملة لأ�صحاب الهمم هي منظومة متكاملة
من ال�سيا�سات وال�برام��ج التي ت�ضمن متكينهم وتعزز �إ�سهاماتهم ودورهم
الأ�سا�سي يف م�سرية التنمية ،وق��د �شكلت ه��ذه اال�سرتاتيجية �سعادة بالغة
جلميع منت�سبي جمعية االم � ��ارات ل�ل���ص��م .ف��أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م يف الإم� ��ارات

والعامل حمظوظون باهتمام ورعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،من خالل
توجيهاته وقراراته التي توفر لهم �أف�ضل املمار�سات واخلدمات ،وهي تظهر
بجالء حر�ص واهتمام قيادتنا الر�شيدة بتمكني �أبنائنا وبناتنا من �أ�صحاب
الهمم ،وحتقيق طموحاتهم يف جمتمعنا املتالحم واملتما�سك الذي يت�ساوى
جميع فئاته يف االهتمام والدعم ,و و�ستعمل جمعية الإمارات على ربط جميع
�أن�شطتها وفعالياتها بهذه اال�سرتاتيجية.
وم��ن ج��ان��ب �آخ��ر �أ��ض��اف ال�سيد حمد ه��زاع ال��درم�ك��ي ،ن��ائ��ب رئي�س جمعية
االمارات لل�صم� ،أن �إن اال�سرتاتيجية اعتمدت مبادئ �أ�سا�سية تتما�شى مع ما
ج��اء يف “ اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة “ ،فنحن
نبارك هذه اال�سرتاتيجية املهمة التي تخدم جميع �أ�صحاب الهمم من جميع
الإع��اق��ات يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،ونلتزم يف جمعية الإم� ��ارات لل�صم م��ن خالل
خططنا ومبادراتنا لدمج ومتكني �أ�صحاب الهمم من فئة ال�صم و�ضعاف
ال�سمع ،بتحقيق جميع الأه��داف اال�سرتاتيجية ،وذل��ك متا�شيا مع القيادة
الر�شيدة تويل قطاع �أ�صحاب الهمم جل اهتمامها.

جمل�س الطفل بالفجرية يختتم مبادرته العودة �إىل املدار�س
•• الفجرية-وام:

اخ�ت�ت��م جم�ل����س ال�ط�ف��ل يف الفجرية
التابع جلمعية الفجرية االجتماعية
ال �ث �ق��اف �ي��ة �أم � �� ��س الأول م �ب��ادرت��ه
املجتمعية ال�ع��ودة �إىل امل��دار���س التي
هدفت �إىل توفري احلقيبة املدر�سية
ل��دع��م طلبة العلم م��ن ذوي الدخل
املحدود وامل�ساهمة يف تخفيف الأعباء
ع��ن ك��اه��ل الأ�� �س ��ر امل�ت�ع�ف�ف��ة .ج��اءت
ف�ك��رة امل �ب��ادرة ال�ت��ي �أقيمت بالتعاون
م��ع ج�م�ع�ي��ة ال �ف �ج�يرة اخل�ي�ري��ة من
�أع���ض��اء جمل�س ال�ط�ف��ل ،وه��م علياء
و�شيخة خمي�س الكندي ،وعلي و�أمل
عبدالعزيز العبدويل ،و�شيخة �أحمد
الزحمي ،وذلك تزامنا مع بدء العام
الدرا�سي اجلديد .وبلغ عدد احلقائب
املوزعة  150حقيبة مكتملة وجمهزة
بكامل الأدوات املدر�سية حيث وزعها
�أع�ضاء املجل�س على الأ�سر املحتاجة
يف خم�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء وم �ن��اط��ق �إم� ��ارة
ال�ف�ج�يرة ،م��ع الإل �ت��زام بالإجراءات
االحرتازية والوقائية الالزمة.
و�أو� �ض �ح��ت م� ��وزة ال �ي �م��اح��ي مديرة
جمل�س الطفل �أن �صدى املبادرة امتد

ق��ال معايل زك��ي �أن��ور ن�سيبة ،وزير
دول ��ة �أن ال �ت��زام الإم � ��ارات مب � ّد يد
ال� �ع ��ون وامل ُ� ��� �س ��اع ��دة ل�ل�ا� �ش �ق��اء يف
ال�سودان  ،هو التزام تاريخي نبيل
ن��اب��ع م ��ن ث �ق��اف��ة ال �ع �م��ل اخل�ي�ري
وال �ك��رم وال �� �س �خ��اء ال �ت��ي جت ��ري يف
ع��روق �أه�ل�ه��ا ،وت�شكل �سمة جينية
�أ��ض�ح��ت رك�ي��زة �أ�سا�سية م��ن ركائز
��س�ي��ا��س��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
املتحدة جتاه اال�شقاء والأ�صدقاء .
وق��ال ان�ن��ا نفتخر جميعاً ب�سيا�سة
دولة الإم��ارات ور�سالتها الإن�سانية
احل �� �ض��اري��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى م��د يد
العون �إىل ال�سودان ال�شقيق ،حيث
�ساهمت قوافل امل�ساعدات الإن�سانية
املُك ّثفة التي �سريتها الإم��ارات �إىل
ال���س��ودان يف التخفيف م��ن معاناة
مئات الآالف من ال�سكان املحليني.
ف�ق��د �أم ��ر ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي  ،ب��إر��س��ال �شحنة طارئة
م��ن م��واد الإغ��اث��ة حملت م��ا يقرب
م ��ن  100ط ��ن م �ت�ري م ��ن م ��واد

الإغ ��اث ��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وبتوجيهات
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 ،ومتابعة �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان مم �ث��ل احل��اك��م يف
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل
الأح�م��ر الإم��ارات��ي � ،سيرّ ت الهيئة
ط��ائ��رة �إغ��اث��ة ثانية �إىل ال�سودان،
حت�م��ل ك�م�ي��ات ك �ب�يرة م��ن الأدوي� ��ة
وامل �� �س �ت �ل��زم��ات ال �ع�لاج �ي��ة وامل � ��واد
ال�ط�ب�ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة ،والإي ��وائ �ي ��ة،
وذل ��ك ��ض�م��ن ج���س��ر ه�ي�ئ��ة الهالل
الأح�م��ر الإم��ارات��ي اجل��وي لإغاثة

املت�أثرين من الفي�ضانات يف حوايل
 16والية عرب توفري االحتياجات
الإن�سانية ال���ض��روري��ة .وب�ن��اء على
توجيهات ال�شيخ حميد ب��ن را�شد
ال�ن�ع�ي�م��ي ،ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
حاكم عجمان� ،أط�ل��ق رئي�س دائرة
البلدية والتخطيط ال�شيخ را�شد
ب��ن حميد النعيمي حملة "�أغيثوا
�شعب النيلني" جلمع  10ماليني
درهم يف املرحلة الأوىل بالتعاون مع
هيئة الأع �م��ال اخل�يري��ة للتخفيف
م��ن معاناة الأ��س��ر املت�ضررة جراء
الفي�ضانات.
ُ
وذكر معاليه ان امل�ساعدات الإن�سانية
التي ُتقدّمها الإم ��ارات �إىل جميع
جت�سد
املحتاجني من �شعوب العامل ّ
جت��رب��ة ف��ري��دة ع�ل��ى �صعيد العمل
الإن���س��اين �أر� �س��ى ق��واع��ده��ا املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" ،وح��اف��ظ على
ا� �س �ت �م��راري �ت �ه��ا وع �ط��ائ �ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �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 ال� ��وزراء ح��اك��م دبي

"رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،و�إخوانهم �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام
الإمارات ،لت�صبح دولة الإمارات من
خ�لال ه��ذا النهج ال�سامي منوذجاً
عاملياً ومثا ًال يحتذى به يف االرتقاء
وتطوير املبادرات الإن�سانية.
و�أعرب معاليه عن �أ�سفه ر�ؤية معاناة
جمهورية ال�سودان ال�شقيقة لهذه
ال�ظ��روف امل��ؤمل��ة ب�سبب الفي�ضانات
التي �ضربت البالد ،هدمت املنازل
و�أغ��رق��ت الأرا� �ض��ي ال��زراع�ي��ة و�أدت
�إىل ن �ف��وق امل��وا� �ش��ي ال �ت��ي ُت�ش ّكل
م�صدر رزق وقوت الكثريين منهم،
وراح � �ض �ح �ي �ت �ه��ا �أك� �ث��ر م ��ن مائة
�شخ�ص� ،إىل جانب ت�ضرر ما يفوق
ن �� �ص��ف م �ل �ي��ون � � �س� ��وداين .ف�ض ً
ال
ع ��ن ت��دم�ي�ر ال �ع��دي��د م ��ن املناطق
الأث��اري��ة وال �ق��رى التاريخية مثل
ق��ري��ة "�أم رهو" ب�أكملها مبنطقة
�سيدون يف نهر عطربة حيث هدمت
امل�ساكن وامل�ؤ�س�سات واملرافق العامة
و اخل��دم�ي��ة و� �ش � ّردت جميع الأ�سر
والأهايل.

�إميانا بق�ضاء اهلل وقدره ومبزيد من احلزن والأ�سى
تتقدم

�أ�سرة حترير جريدة الفجر
ب�أحر التعازي و�صادق املوا�ساة �إىل الزميل

نو�شاد �شينالور
وذلك يف وفاة املغفور لها ب�إذن اهلل تعاىل

والدته ال�سيدة /فاطمة
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع
�إىل �إمارات �أخرى حيث وجدت رواجا
كبريا وتفاعال من قبل فاعلي اخلري
الذين �أ�سهموا يف ر�سم البهجة على
وجوه الطلبة والطالبات .و�أ�ضافت:
"من منطلق التزامنا بن�شر ثقافة
امل�س�ؤولية االجتماعية وتعزيز مفهوم
املواطنة الإيجابية يف املجتمع ،فقد
ق��ررن��ا �إع ��ادة تنظيم ه��ذه امل �ب��ادرة يف
الأع � ��وام املقبلة" .م��ن جهتهم عرب
�أع�ضاء امل�ب��ادرة ع��ن �سعادتهم بنجاح

ال�ف�ك��رة وم��ا الق�ت��ه م��ن اه�ت�م��ام كبري
م �ن��ذ الإع �ل ��ان ع�ن�ه��ا ب ��داي ��ة ال�شهر
اجل��اري ،حيث ق��ال علي عبد العزيز
العبدويل" :وجدنا جتاوبا كبريا عند
�إط �ل�اق امل �ب��ادرة م��ن خم�ت�ل��ف الأ�سر
والأف� ��راد ال��ذي��ن ��س��ارع��وا �إىل توفري
احل �ق��ائ��ب ال��درا� �س �ي��ة وامل�ستلزمات
املدر�سية" ..م���ش�يرا �إىل �أن عملية
ال�ت��وزي��ع مت��ت ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية
الفجرية اخلريية ال��رائ��دة يف العمل

اخلريي يف الإمارة .من جانبها قالت
ع�ل�ي��اء خمي�س ال �ك �ن��دي�" :إن فرحة
ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن �شملتهم امل �ب ��ادرة ال
تقدر بثمن ونحن يف جمل�س الطفل
� �س �ع��داء ب��امل �� �ش��ارك��ة يف ه� ��ذا العمل
اخلريي ،م�ؤكدة �أن مثل هذه املبادرات
لن تتوقف و�سنوا�صل اجلهد ذاته من
خ�لال م�ب��ادرات �أخ��رى ،فمن واجبنا
�أن ن��دخ��ل ال���س�ع��ادة يف ق�ل��وب �أطفال
الإمارات من املواطنني واملقيمني".

رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم �آلها وذويها
ال�صرب وال�سلوان

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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ً
ا�ستعدادا للخم�سني
جمل�س مكافحة املخدرات يناق�ش مواجهة التحديات
•• دبي-الفجر:

06

وجه معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم ،نائب رئي�س ال�شرطة والأمن
العام يف دب��ي ،رئي�س جمل�س مكافحة املخدرات على م�ستوى الدولة،
بو�ضع ال�سيناريوهات واخلطط الالزمة ملواجهة كافة �أن��واع اجلرائم
وخ�صو�صا اجل��رائ��م املنظمة يف االجت ��ار ب��امل �خ��درات ،م���ش�يراً �إىل �أن
اال�ستعداد للخم�سني عاماً املقبلة ،ومواجهة كل التحديات املحتملة
يف اجلرمية العاملية واالط�لاع على �أح��دث ما تو�صلت �إليه اجلرمية
املنظمة .جاء ذلك خالل تر�ؤ�س معاليه اجتماعا عقد �صباح �أم�س بتقنية
االت�صال عن بعد ،بح�ضور العميد �سعيد توير ال�سويدي ،نائب رئي�س
املجل�س ،ور�ؤ�ساء اللجان الوطنية العليا املنبثقة من املجل�س ،وعدد من
امل�س�ؤولني ومديري مكافحة املخدرات بالدولة .واطلع املجل�س على

اجلدول الزمني الذي �أعدته الإدارة العامة لال�سرتاتيجية وتطوير
الأداء ب��ال��وزارة ،ملواجهة التحديات امل�ستقبلية يف ج��رائ��م املخدرات،
والتي تتما�شى مع خطة دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة لال�ستعداد
للخم�سني ،وذلك بالتعاون مع ال�شركاء ،وحتديد توجهات وم�ستهدفات
وزارة الداخلية يف التحديات املتعلقة بقطاعات الأمن والبنية التحتية،
والعلوم والتكنولوجيا ،والبيئة واملوارد الطبيعية ،واالقت�صاد وال�صحة،
واملعرفة وامل�ه��ارات .كما �أك��د املجل�س على �أهمية التن�سيق القائم بني
�إدارات ال�شرطة ب��ال��دول��ة ،ووزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ،والهيئة
االحتادية للجمارك ،فيما يتعلق ب�ضبط الأدوي��ة واملكمالت الغذائية
املهربة والتي ي�شتبه يف احتوائها على مواد خمدرة .كما ناق�ش املجل�س
ع��ددا م��ن امل��و��ض��وع��ات ال�ه��ام��ة امل��درج��ة على ج��دول �أع�م��ال��ه ،واتخاذ
التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها.

�سعود بن را�شد املعال ي�صدر مر�سوما باعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أم القيوين
•• ام القيوين -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س االعلى حاكم �أم القيوين مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن اعادة ت�شكيل جمل�س ادارة غرفة جتارة و�صناعة �أم
القيوين  .ون�ص املر�سوم رقم  4ل�سنة  2020على انه بعد االطالع على القانون رقم  1ل�سنة  2007ب�ش�أن �أن�شاء غرفة جتارة و�صناعة ام القيوين يعاد ت�شكيل
جمل�س ادارة الغرفة لي�ضم كالل من :ال�سيد خلفان احمد م�سفر رئي�سا.
ال�سيد يو�سف خلفان بن طحنون ع�ضوا .
ال�سيدة عا�شة را�شد �سلطان ليتيم ع�ضوا.
ال�سيد عبداهلل حميد بن حامد ع�ضوا.
ال�سيد على ابراهيم بوهارون ع�ضوا.
ال�سيدة مرمي خليفة بن خلف ع�ضوا.
ال�سيد عمار را�شد �سيف بن بدر العليلى ع�ضوا.
ال�سيد �أحمد عبيد ابراهيم ع�ضوا.
ال�سيد عبداهلل �سيف احل�ساوى ع�ضوا.
ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدورة وين�شر فى اجلريدة الر�سمية.

الإمارات حتتفي باليوم الدويل حلفظ طبقة الأوزون

•• �أبوظبي-وام:

ت���ش��ارك دول��ة الإم� ��ارات ال�ي��وم ال�ع��امل احتفائه ب��ال�ي��وم ال ��دويل حلفظ طبقة
الأوزون ال��ذي ح��ددت��ه اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة يف � 16سبتمرب من
كل عام كمنا�سبة لتعزيز �إج��راءات وجهود احلد من ا�ستهالك املواد امل�ستنزفة
لطبقة الأوزون ،والتوعية ب��الأ��ض��رار ال�صحية والبيئية واالقت�صادية التي
ت�سببها تلك املواد.
وتعد الإمارات من �أوائل الدول املن�ضمة �إىل اجلهود الدولية الهادفة �إىل �إعادة
ت�أهيل طبقة الأوزون وا�ستعادة قدرتها على توفري احلماية من الأ�شعة فوق
البنف�سجية ال�ضارة ب�صحة الإن�سان وبيئته.
وت��رك��زت جهود ال��دول��ة على تنظيم ا�ستخدام امل��واد امل�ستنفدة ل�ل��أوزون ،مبا
يتوافق مع ن�صو�ص اتفاقية فينا وبروتوكول مونرتيال ذات ال�صلة ،ومن خالل
و�ضع الت�شريعات والقوانني وال �ق��رارات املنظمة لإج ��راءات �إن�ت��اج ه��ذه املواد،
�إىل جانب ذلك قامت الدولة مبكافحة االجتار غري امل�شروع باملواد امل�ستنفدة

للأوزون ،ونظمت �إجراءات التخل�ص منها ،ف�ض ً
ال عن تكثيف اجلهود التوعوية
للعاملني يف القطاع ال�صناعي والأفراد.
ولت�أكيد التزامها باجلهود الدولية يف املحافظة على طبقة الأوزون وحماية
�صحة الإن�سان ،ان�ضمت دولة الإمارات �إىل اتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون
وبروتوكول مونرتيال ،ب�ش�أن امل��واد امل�ستنزفة لطبقة الأوزون يف عام 1989
بنا ًء على قرار جمل�س ال��وزراء رقم  ،/11/204/ومت �إيداع وثيقتي ان�ضمام
الدولة �إىل االتفاقية والربوتوكول بتاريخ .1989-12-13
ويف ال�سياق نف�سه اعتمد جمل�س الوزراء مبوجب قراره رقم  26ل�سنة 2014
النظام الوطني اخلا�ص باملواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ،وقد �أخ�ضع النظام
كافة الأجهزة واملعدات واملنتجات التي ت�ستخدم فيها امل��واد امل�ستنفدة لطبقة
الأوزون للرقابة وحظر ا�سترياد امل�ستعمل منها ،كما حظر النظام ا�سترياد �أو
ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون اخلا�ضعة للرقابة من
و�إىل الدول غري الأطراف يف بروتوكول مونرتيال.
وا�ست�ضافت الإم��ارات يف نوفمرب � 2015أعمال "االجتماع الـ 27للأطراف

لربوتوكول مونرتيال" الذي عقد يف دبي مب�شاركة  196دولة مثلها �أكرث من
 50وزيراً و�شخ�صية دولية وم�س�ؤولني عن قطاعات البيئة والعمل واالقت�صاد
وال�صناعة ،ور�ؤ�ساء عدد من املنظمات الدولية بالإ�ضافة �إىل م�شاركة 500
�شخ�صية رفيعة امل�ستوى ميثلون املنظمات التابعة ل�ل�أمم املتحدة ،والقطاع
اخلا�ص واجلامعات ومراكز الأبحاث واملنظمات الإقليمية.
ويف �سبتمرب اجل��اري �أطلقت الإم ��ارات �أول من�صة �إلكرتونية وطنية لر�صد
جودة الهواء والتي ت�ستعر�ض حالة جودة الهواء يف الدولة ب�شكل �آين عن طريق
م�ؤ�شر قائم علـى قيا�سـات  5ملوثـات رئي�سـية من �ضمنها الأوزون الأر�ضي.
ويعرف الأوزون ب�أنه غ�لاف غ��ازي طبيعي يحيط بكوكب الأر���ض يتواجد يف
طبقة ال�سرتاتو�سفري من الغالف اجلوي ويتكون من ارتباط ثالث ذرات من
الأوك�سجني  O3حتت ت�أثري الأ�شعة فوق البنف�سجية من نوع /ب /ذات الطاقة
العالية ب�شكل رئي�سي ،ويتميز برائحته النفاذة ولونه الأزرق.
وتوجد هذه الطبقة فوق دول��ة الإم��ارات على ارتفاع ي�تراوح بني 40 – 16
كيلومرتاً و�سمكها ي�صل �إىل  24كلم ،و�أق�صى تركيز لها يقع على ارتفاع 24

–  26كلم.
وتوا�صل الإم ��ارات جهودها على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية،
لتنفيذ االلتزامات والتعهدات التي �أخذها املجتمع ال��دويل ملواجهة حتديات
التغيري املناخي ومن �أبرزها حماية طبقة الأوزون.
وتتخذ الإم ��ارات ع��ددا م��ن اخل�ط��وات للحد م��ن ظ��اه��رة التغري املناخي عن
طريق خف�ض انبعاثات الغازات الدفيئة والغاز الطبيعي املحروق وزيادة فعالية
وا�ستثمارات الطاقة النظيفة �إىل جانب دورها يف اجلهود التي يبذلها املجتمع
الدويل للق�ضاء تدريجيا على املواد امل�سببة لت�آكل طبقة الأوزون.
وتلعب الإمارات دورا رائدا يف التحول نحو م�صادر الطاقة النظيفة حيث تعد
من �أكرب الدول امل�ستثمرة واملانحة يف قطاع الطاقة املتجددة �إذ حتت�ضن املقر
الرئي�سي للوكالة الدولية للطاقة املتجددة "�آيرينا".
كما تقدم الإم ��ارات من��وذج��ا رائ��دا يف ا�ستخدام حلول الطاقة النظيفة عرب
م�ستهدفاتها الوطنية املحددة للو�صول بن�سبة الطاقة النظيفة �إىل  27باملائة
من �إجمايل مزيج الطاقة املحلي بحلول  2021و 50باملائة بحلول .2050

هيئة النقل يف عجمان ت�ستمر يف اتباع الإجراءات الوقائية االحرتازية
•• عجمان -الفجر:

من منطلق امل�س�ؤولية املجتمعية وتنفيذا للتوجيهات احلكومية
توا�صل هيئة النقل يف عجمان اتباعها لالجراءات االحرتازية
ال��دوري��ة ال�ت��ي اتخذتها ل�ضمان �سالمة ال��رك��اب وال�سائقني
للت�صدي ل�ل�أوب �ئ��ة ح�ي��ث �أك ��دت ال�ه�ي�ئ��ة ان ع�م�ل�ي��ات التعقيم
حلافالت النقل العام ومركبات الأج��ره ال ت��زال م�ستمره وفق
�أعلى املعايري املتبعه ل�ضمان �صحة و�سالمة الركاب.
�أكد ال�سيد عمر لوتاه املدير التنفيذي لقطاع العمليات �أن الهيئة
حتر�ص على توفري مركبات نقل �آمنه للركاب وال�سائقني بحيث

مت التعاون مع �شركات متخ�ص�صه لتعقيم احلافالت و املركبات
ال�ت��اب�ع��ه للهيئة ب�شكل دوري وم�ستمر ب��إ��س�ت�خ��دام االجهزه
املعتمده و�أف�ضل مواد التطهري و تكنولوجيا التعقيم باالوزون
التي ت�ضمن الق�ضاء على كافة �أن��واع الفريو�سات والبكترييا
وفق �أعلى املعايري املتبعه .
و�أو� �ض��ح ل��وت��اه ان ال�ه�ي�ئ��ة ت �ل��زم ال���س��ائ�ق�ين بلب�س الكمامات
والقفازات وحتر�ص على �إجراء فحو�صات دوريه لهم للت�أكد من
�سالمتهم ال�صحية و�أ�شار اىل �أن الهيئة ت�شرع بتعقيم �سيارات
الأجرة بعد كل راكب من �أجل احلفاظ على بيئة �صحية للركاب
ويتم تعقيم حافالت النقل العام بعد كل رحله وكما ويتم عمل

�إجناز �أكرث من � 68ألف معاملة ت�سجيل عقاري خالل الن�صف الأول من العام اجلاري

بلدية مدينة �أبوظبي توفر خدمة (انتقال املوثق)
للمتعاملني دون حاجتهم للح�ضور �إىل مقرات البلدية
•• �أبوظبي-الفجر:

�أجن� ��زت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي من
خ�ل�ال �إدارة ال�ت���س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري يف
قطاع الأرا�ضي والعقارات يف الن�صف
الأول م��ن ال �ع��ام اجل� ��اري �أك�ث�ر من
 68,685معاملة خمتلفة.
وت�ف���ص�ي� ً
لا ف�ق��د ب�ل��غ ع��دد املعامالت
امل � �ن � �ج� ��زة ع � �ل ��ى ن � �ظ � ��ام الأرا� � � �ض� � ��ي
الإل� �ك�ت�روين  33973م�ع��ام�ل��ة ،يف
حني بلغ عدد املعامالت املنجزة على
من�صة اخلدمات الرقمية 24377
م �ع��ام �ل��ة� .أم� � ��ا ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د حجم
التداول العقاري فقد حققت عمليات
بيع و��ش��راء �أر���ض ب��أم��ر املحكمة 40
معاملة  ،وبيع و�شراء وحدة 2460
معاملة ،ت�سجيل بيع و�شراء الأرا�ضي

فقد مت تنفيذ ت�سجيل الرهن مبعدل
 2517معاملة ،وت�سجيل رهن وحدة
 1182معاملة ،وت�ع��دي��ل الرهن:
 230معاملة ،و تعديل رهن وحدة:
 503معامالت،
فك الرهن  469معاملة ،فك رهن
وح � � ��دة 417 :م �ع��ام �ل��ة ،مبجموع
 5318معاملة.
�ضمن الإطار ذاته توفر بلدية مدينة
�أب��وظ �ب��ي خ��دم��ة لإ� �س �ع��اد املتعاملني
ت �ت �م �ث��ل يف (ان� �ت� �ق ��ال امل� ��وث� ��ق) وهي
خ��دم��ة مت�ك��ن امل�ت�ع��ام�ل�ين م��ن �إجن��از
م �ع��ام�لات �ه��م اخل��ا� �ص��ة بالت�سجيل
ال �ع �ق��اري يف �أم��اك �ن �ه��م دون احلاجة
وال �ع �ق��ارات  612م�ع��ام�ل��ة ،ت�سجيل املخطط  1316معاملة ،مبجموع حل�ضورهم �إىل �أي مقر م��ن مقرات
عقد بيع �أر���ض على املخطط  589تداول بلغ  5017معاملة.
البلدية ،وذلك يندرج �ضمن م�ساعي
العقارية:
معاملة ،ت�سجيل عقد بيع وحدة على ويف جمال حجم الرهونات
ق�ط��اع الأرا� �ض��ي وال�ع�ق��ارات احلثيثة

لالرتقاء ب��اخل��دم��ات ،ورف��ع م�ستوى
ر�� �ض ��ا امل �ت �ع��ام �ل�ي�ن ح � ��ول خ��دم��ات��ه،
وبالوقت ذاته تنفيذ �أف�ضل املمار�سات
العاملية التي من �ش�أنها حتفيز وتعزيز
ال�سوق العقارية ،وتوفري الإمكانات
وال��دع��م اللوج�ستي ال��ذي ي�ساهم يف
من��و ال���س��وق ال�ع�ق��اري��ة مب��ا يتما�شى
م��ع النه�ضة ال�شاملة التي ت�شهدها
�أبوظبي على كافة ال�صعد.
وت�ت���ض�م��ن خ��دم��ة (ان �ت �ق��ال املوثق)
ل�ع�م�ل�ي��ات ال � �ت ��داول ال �ع �ق��اري (بيع
و� �ش��راء الأرا� �ض��ي وال �ع �ق��ارات) ،وتتم
مي�سرة،
هذه العمليات بر�سوم مالية ّ
بحيث ت�شمل اخلدمة املقدمة داخل
ج��زي��رة �أب��وظ�ب��ي ( )1,350درهماً،
و خ��ارج ج��زي��رة �أب��وظ�ب��ي ()3,600
درهم.

الطلبة ميثلون  11دولة خمتلفة

اللقاء الإر�شادي لطلبة برنامج ماج�ستري �إدارة حفظ الرتاث الثقايف
•• ال�شارقة -الفجر:

نظم ق�سم الهند�سة املعمارية بالتعاون
م��ع م��رك��ز �إي� �ك ��روم ال �� �ش��ارق��ة اللقاء
الإر�شادي االفرتا�ضي للطلبة اجلدد
الذين مت قبولهم يف برنامج ماج�ستري
�إدارة ح�ف��ظ ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف والذي
ت�ط��رح��ه ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة بالتعاون
مع مركز �إيكروم ال�شارقة ،حيث تقدم
ل�ل�برن��ام��ج �أك�ث�ر م��ن  135مر�شحا
م��ن دول��ة الإم� ��ارات العربية ومعظم
ال��دول العربية ومت قبول  32طالباً
وطالبة لهذا العام الدرا�سي اجلديد
بواقع  16من دولة الإمارات العربية
و  4م��ن الأردن و 3م��ن م���ص��ر و 2
من ال�سودان و 1من كل من العراق
و��س��وري��ا واململكة العربية ال�سعودية
وليبيا وفل�سطني ولبنان والواليات
املتحدة الأمريكية.
خ�لال اللقاء رح��ب الأ��س�ت��اذ الدكتور
عبا�س امل�ع�ل��م ،رئي�س ق�سم الهند�سة
املعمارية يف كلية الهند�سة بجامعة
ال �� �ش��ارق��ة ،ب��ال �ط �ل �ب��ة اجل� � ��دد ،ونقل
ل�ه��م حت �ي��ات � �س �ع��ادة م��دي��ر اجلامعة
وعميد كلية الهند�سة و�أمنياتهم لهم

بالتوفيق ،ب��دوره رح��ب الدكتور زكي
ا�صالن ،مدير مركز �إيكروم ال�شارقة،
ال�شريك الرئي�سي جلامعة ال�شارقة يف
هذا الربنامج ،بالطلبة اجلدد ومتنى
ل�ه��م ك��ل ال�ت��وف�ي��ق .ث��م ق��دم الدكتور
م �ن��ذر ج �م �ح��اوي ،الأ� �س �ت��اذ امل�شارك
بجامعة ال�شارقة ومن�سق الربنامج،
��ش��رح��ا ك��ام� ً
لا ع��ن طبيعة الربنامج

وخطته الأكادميية ،و�أجاب على جميع
ا�ستف�سارات الطلبة اجلدد .كما قدمت
املهند�سة مل��ى �سعيد ،م��دي��رة التعليم
امل���س�ت�م��ر يف م��رك��ز �إي �ك ��روم ال�شارقة
تو�ضيحاً لكل الإج� ��راءات التكميلية
امل�ط�ل��وب��ة م��ن ط�ل�ب��ة ال ��دول العربية
ال��ذي��ن ح���ص�ل��وا ع�ل��ى م�ن�ح��ة �إيكروم
لهذا العام .ومن اجلدير بالذكر� ،أن

جامعة ال�شارقة طرحت هذا الربنامج
بهدف خدمة وتنمية املجتمع املحلي
والإق� �ل� �ي� �م ��ي ،وت �ل �ب �ي��ة الحتياجات
�أ�� �س ��واق ال �ع �م��ل ،وه ��و ب��رن��ام��ج فريد
ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ال�ع��رب��ي وي�أتي
تلبية حل��اج��ة العديد م��ن امل�ؤ�س�سات
واجل�ه��ات امل�س�ؤولة ع��ن حفظ و�إدارة
ال�تراث الثقايف واحل�ضاري واملتاحف

يف العامل العربي ،وميثل التخ�ص�ص
ال ��ذي ي�ط��رح��ه �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة للدول
واملجتمعات التي ت�سعى للحفاظ على
مقتنياتها التاريخية والأثرية لتكون
�شاهداً على ح�ضارتها وتطورها خالل
املراحل التاريخية املختلفة .كما �إنه
يُعد من الربامج املتعددة التخ�ص�صات
العلمية ل�ع��دد م��ن الكليات املختلفة
م�ن�ه��ا ال �ه �ن��د� �س��ة ،والآداب والعلوم
الإن���س��ان�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،والعلوم،
وال �ف �ن��ون اجل�م�ي�ل��ة وال�ت���ص�م�ي��م ،كما
ي�ت�م�ي��ز ال�ب�رن��ام��ج ب�ن�ظ�ـ��ام الدرا�سـة
امل �ـ��رن ال �ـ��ذي يعتمـد عـلى التدريـ�س
امل�ك�ث��ف م�ـ��ن خ �ـ�لال ن�ظ�ـ��ام الوحـدات
التعليميـة ( ،)Modulesوالـذي
ي�سـمح با�سـت�ضافة خرباء مـن الوطـن
العـربي للتدري�س يف ه��ذا الربنامج.
وقـد تـم ت�صميـم الربنامـج ال�سـتيعاب
خمتلـف التخ�ص�صـات يف جمـال حفـظ
و�إدارة ال �ت �ـ��راث ال �ث �ق �ـ��ايف .ويغطـي
جمموعـة وا��س�ـ�ع��ة م�ـ��ن املو�ضوعـات،
منهـا احل �ف �ـ��اظ ع�ل��ى ال �ـ�ت�راث املبني
واملجموعـات املتحفيـة ،و�إدارة الـرتاث
العاملـي ،بجانب �إدارة خماطر الكـوارث
للـرتاث الثقايف.

تعقيم �شامل للحافالت يف فرتة امل�ساء م�ؤكداً �أن هذه الإجراءات
الوقائية تعزز ال�صحة العامة و�سط �أفراد املجتمع
و�أ�ضاف انه مت تثقيف ال�سائقني ب�أخذ احليطة واحلذر و اتباع
احتياطات ال�سالمة العامة ،و�إلزامهم بوجوب الإب�لاغ عن �أي
حاالت مريبة بني الركاب لتجنب انتقال العدوى م�شددا على
ان الهيئة حر�صت على دع��م جهود ال��دول��ه احلثيثه يف اتخاذ
االج��راءات الوقائية ال�صحيحه للت�صدي لوباء ( كوفيد 19
) فمنذ بداية االزم��ه وحل��د الآن عملت على تطبيق احللول
ال�سريعه واملبتكره والعمل بقرارات مدرو�سه و�صحيحه لتقدم
منوذجاً ناجحاً ملواجهة االزمات

ا�ستمرار ًا لفعالياتها و�أن�شطتها

مكتبة يف دائرة الثقافة وال�سياحة �-أبوظبي ّ
تنظم
�أكرث من  100ور�شة افرتا�ضية خالل �شهر �سبتمرب
•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت مكتبة التابعة ل��دائ��رة الثقافة وال�سياحة –
�أبوظبي عن برنامج ف ّعالياتها ل�شهر �سبتمرب ،والذي
ي�شتمل على �أك�ثر من  100ور�شة افرتا�ضية ت�س ّلط
ال�ضوء على موا�ضيع متن ّوعة ،مثل الأم��ن ال�سيرباين
وري��ادة الأعمال و�أهمية القراءة والتنمية الثقافية يف
دولة الإمارات ،وغريها من املوا�ضيع.
ففي �إط��ار �سل�سلة "اال�ستخدام الآم��ن للتكنولوجيا"
والتي تهدف �إىل التوعية مبخاطر ا�ستخدام الإنرتنت،
ّ
تنظم "مكتبة" �أرب��ع ور���ش خالل �شهر �سبتمرب ،حيث
تتناول الور�شة الأوىل مو�ضوع "الف�ضاء الإلكرتوين
و�أ�سا�سيات الأم��ن ال�سيرباين" ،فيما تتناول الور�شة
ال�ث��ان�ي��ة "االختالفات ب�ي�ن امل�ت���ص�ي��دي��ن والأ�صدقاء
واملتنمرين يف الف�ضاء الإلكرتوين" .وت��ر ّك��ز الور�شة
الثالثة على �أهمية حماية خ�صو�صية امل�ستخدّم خالل
حما�ضرة بعنوان "و�سائل التوا�صل االجتماعي لها
ع �ي��ون و�آذان" ،ق�ب��ل �أن تختتم ال�سل�سلة ف ّعالياتها
اخلا�صة ب�شهر �سبتمرب م��ع ور��ش��ة بعنوان "م�شاركة
املعلومات عرب الإنرتنت  -ما يجب فعله وما ال يجب
فعله".
وي �� �ش �ه��د � �ش �ه��ر ��س�ب�ت�م�بر ان� �ط�ل�اق ب��رن��ام��ج "حديث
املكتبة" ،وال��ذي ّ
تنظمه مكتبة ق�صر الوطن لت�سليط
ّ
ال�ضوء على �آخر الق�ضايا وامل�ستجدات املتعلقة مبجال
امل�ك�ت�ب��ات وامل �ع �ل��وم��ات ،وي�ست�ضيف ال�برن��ام��ج يف �أوىل
جل�ساته ال��دك �ت��ور ح���س��ن ال���س��ري�ح��ي ،رئ�ي����س االحت��اد
العربي للمكتبات واملعلومات ،للحديث ح��ول الو�ضع
احل ��ايل ل�لاحت��اد وت��وج�ه��ات��ه امل�ستقبلية والتحديات
التي يواجهها ،بالإ�ضافة �إىل مدى قدرة االحت��اد على
النهو�ض مبهنة املكتبات ودعم العاملني فيها ،وغريها
من اجلوانب املتع ّلقة ب�أن�شطة االحتاد.

ّ
تنظم "مكتبة" خالل �شهر �سبتمرب �سل�سلة من الور�ش
الرقمية االفرتا�ضية ،والتي تغطي عددًا من املوا�ضيع
م �ث��ل ال �ت �ط��وي��ر ال��وظ �ي �ف��ي واال� �س �ت �ث �م��ار يف الكفاءات
املوهوبة ،والت�صميم الداخلي وفنون تن�سيق الألوان،
وريادة الأعمال ،وعلم الفرا�سة ،و�أداء املكتبات ،وكيفية
توظيف املهارات الإبداعية يف حل امل�شكالت.
وت�ست�ضيف مكتبة منتزه خليفة ال��دك�ت��ور حممد بن
ج��ر���ش ،وال� ��ذي ��س�ي��أخ��ذ امل �� �ش��ارك�ين يف رح �ل��ة تختزل
"التنمية الثقافية يف دولة الإمارات العربية املتحدة -
من التك ّون �إىل التم ّكن".
وق��ال �سعادة عبداهلل ماجد �آل علي ،املدير التنفيذي
ل �ق �ط��اع دار ال �ك �ت��ب يف دائ � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال �� �س �ي��اح��ة –
�أبوظبي" :ت�أ ّلقت فرق العمل يف كافة املكتبات العامة يف
العا�صمة �أبوظبي يف مواجهة جائحة كورونا ،حيث جنح
العاملون يف �ضمان ا�ستمرارية ف ّعاليات املكتبات ب�شكل
افرتا�ضي خ�لال الأ�شهر املا�ضية ،مما م ّكن اجلمهور
من متابعتها واال�ستفادة من املوا�ضيع املطروحة �أثناء
التزامهم بالتباعد االجتماعي .نحن ملتزمون مبتابعة
جهود التح ّول الرقمي لتعزيز ح�ضور املكتبات يف العامل
االفرتا�ضي ،وتوفري خمتلف اخلدمات والف ّعاليات عن
بُعد حتى بعد انتهاء اجلائحة".
ت�ضم �إدارة املكتبات بدائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي
ك�ًل�اً م��ن مكتبة ق�صر ال��وط��ن ،ومكتبة زاي��د املركزية،
ومكتبة منتزه خليفة ،ومكتبة املرف�أ ،ومكتبة الباهية،
وم�ك�ت�ب��ة ال��وث �ب��ة ،وت �ن� ّ�ظ��م ج�م�ي��ع ه ��ذه امل�ك�ت�ب��ات ور�ش
عمل تتنا�سب م��ع خمتلف الفئات العمرية ،وتتناول
ال�ع��دي��د م��ن املوا�ضيع ال�ت��ي تغطي الثقافة واالبتكار
وال�ف�ن��ون والتكنولوجيا وال���ص�ح��ة والأ� �س��رة وغريها
الكثري .ميكن ّ
االط�لاع على قائمة ف ّعاليات "مكتبة"
عرب املوقع االلكرتوينhttps://ar.library. :
.dctabudhabi.ae

�شرطة دبي ت�ؤكد على �أهمية التحقق من
�صالحية املركبات قبل بدء رحلة القيادة
•• دبي-الفجر:

دعا العقید جمعة �سامل بن �سویدان ،مدير الإدارة العامة
ل�ل�م��رور ب��ال��وك��ال��ة يف �شرطة دب��ي ،ال�سائقني �إىل �ضرورة
الت�أكد من �صالحیة املركبات �سواء يف اجلانب امليكانيكي
�أو الإط��ارات قبل االنطالق يف رحلة القيادة ،وذل��ك جتنباً
لتعطل املركبات ب�شكل مفاجئ و�سط الطريق ،ما يت�سبب
بوقوع حوادث مرورية قد تكون لها عواقب وخيمة و�أ�ضرار
بليغة يف الأرواح واملمتلكات .وقال العقید جمعة بن �سویدان،
�إن ال��دوري��ات امل��روري��ة تعاملت م��ع ع��دد م��ن ح��االت تعطل
املركبات يف و�سط الطریق خالل الیومنی املا�ضینی ،وذلك
ب�سبب عدم ت�أكد ال�سائقني من �صالحیة املركبات امليكانيكية

�أو �إطاراتها قبل بدء الرحلة ،حيث ت�سببت تعطالت مفاجئة
يف املحركات والإطارات �إىل توقف املركبات يف و�سط الطريق
وتعطيل حركة ال�سري .و�أ��ش��ار �إىل �أن ال��دوري��ات املرورية
تتعامل على الفور مع تعطل املركبات و�سط ال�شارع ،وتعمل
على تقدمي امل�ساعدة ل�سائقي املركبات وت�أمني نقل املركبات
ب�سرعة �إىل خ��ارج ح��رم الطریق حتى یت�سنى فتح احلركة
املرورية ،ومنع االختناقات ،وعدم تعري�ض حياة م�ستخدمي
الطريق للخطر ،وم��ن ثم نقل املركبة بوا�سطة الرافعة.
وحث العقيد ابن �سويدان على �أهمية ا�ستخدام كافة و�سائل
ال�سالمة ال�لازم��ة �أث�ن��اء القیادة �أو يف ح��ال تعطل املركبة
على الطریق ،م�شرياً �إىل �أن عدم ا�ستخدامها قد تت�سبب يف
عواقب وخيمة ،و�أ�ضرار بليغة يف الأرواح واملمتلكات.
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�أخبـار الإمـارات

«عقابية دبي» تقدم  2587خدمة طبية للنزالء

�سلطان القا�سمي ي�صدر مر�سوما �أمرييا بدعوة
املجال�س البلدية يف �إمارة ال�شارقة لالنعقاد
•• ال�شارقة-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة املر�سوم الأمريي رقم  27ل�سنة  ،2020ب�ش�أن دعوة املجال�س البلدية يف
�إمارة ال�شارقة لالنعقاد للدور العادي الأول من الف�صل ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر.
ون�ص املر�سوم الأمريي على �أن تدعى املجال�س البلدية يف �إمارة ال�شارقة لالنعقاد للدور
العادي الأول من الف�صل ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر ،يوم الأحد � 3صفر 1442هـ  ،املوافق
� 20سبتمرب 2020م ،كل يف مقره.
ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
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•• دبي-الفجر:

قدمت العيادة االفرتا�ضية يف الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات العقابية
والإ��ص�لاح�ي��ة يف �شرطة دب��ي 2587 ،خ��دم��ة طبية منذ �إطالقها
يف �شهر �إب��ري��ل املا�ضي �إىل الآن ،تنوعت ما بني اال�ست�شارة الطبية
ومقابلة الطبيب عن بعد ،وذلك يف كل من ال�سجن املركزي ،و�سجن
الن�ساء و�سجن اجلنح واملخالفات.
وقال العميد علي ال�شمايل ،مدير الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات العقابية
والإ��ص�لاح�ي��ة� ،إن م �ب��ادرة «ال�ع�ي��ادة االف�ترا��ض�ي��ة» ج��اءت ب�ن��اء على
توجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري ،القائد العام ل�شرطة
دبي ،ومتابعة اللواء خبري خليل ابراهيم املن�صوري ،م�ساعد القائد
العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي ،وتهدف �إىل �إ�سعاد النزالء وتقليل الوقت

واجلهد والتكلفة يف عملية نقل النزيل من و�إىل العيادات اخلارجية
�أو امل�ست�شفى ،وحتقيق اال�ستفادة الأكرب من الكادر الع�سكري املرافق
للنزيل عند ذهابه �إىل العيادة يف مهام �أخ��رى ،كما �أن ذل��ك يحقق
التباعد اجل�سدي املطلوب خالل الفرتة الراهنة يف الت�صدي جلائحة
فريو�س كورونا كوفيد .19
وبني العميد علي ال�شمايل� ،أن العيادة االفرتا�ضية قدمت 2587
خ��دم��ة طبية منذ انطالقها �إىل الآن ،تنوعت م��ا ب�ين اال�ست�شارة
الطبية ومقابلة الطبيب عن بعد وذلك مع التكرار.
و�أو�ضح العميد ال�شمايل �أن �آلية عمل العيادة االفرتا�ضية تكمن يف
ت�سجيل الراغبني من النزالء ملقابلة الطبيب ،ثم بعد ذلك يتم عمل
الفحو�صات الأولية لهم من قبل املمر�ض ويتم �إر�سال الفحو�صات
عن طريق النظام االلكرتوين �إىل الطبيب ،ويتم حتديد موعد مع

الطبيب من خالل االت�صال بربنامج «�سكايب» ،وبعد مقابلة الطبيب
ع��ن بعد يتم �إر��س��ال ال ��دواء للنزيل املري�ض يف امل�ؤ�س�سات العقابية
ع��ن طريق ال�صيدلية� ،أم��ا �إذا كانت حالة النزيل املري�ض حرجة،
فيتم �إر�ساله �إىل العيادة ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي اال�ست�شارات الطبية
للنزالء.
و�أكد حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي على تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للنزالء وفق املعايري العاملية املتبعة ،ومتابعة �ش�ؤونهم منذ دخولهم
للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية حتى االنتهاء م��ن ق�ضاء فرتة
عقوبتهم ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�شرافها للم�ستقبل ملواكبة �أحدث التقنيات
وتطبيقات ال��ذك��اء اال�صطناعي يف م�ب��ادرات وب��رام��ج الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية وفق �أحدث التقنيات العاملية ،مبا
يعك�س ال�صورة امل�شرقة للقيادة العامة ل�شرطة دبي.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة -وام:

ت ��ر�أ� ��س ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان بن
حم�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي ويل
عهد ون��ائ��ب حاكم ال�شارقة رئي�س
املجل�س التنفيذي وبح�ضور �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي اجتماع
امل�ج�ل����س ال� ��ذي ع �ق��د � �ص �ب��اح ام�س
الثالثاء مبكتب �سمو احلاكم.
ون��اق ����ش امل�ج�ل����س خ�ل�ال االجتماع
ع ��ددا م��ن امل��و� �ض��وع��ات احلكومية
الهامة املدرجة على جدول �أعماله

واتخذ حيالها القرارات التي حتقق
ر�ؤي � ��ة الإم� � ��ارة وت �خ��دم املواطنني
واملقيمني على �أر�ض ال�شارقة .
وتنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،ب �ت �ع��دي��ل �سقف
ا�ستحقاق امل�ساعدات ال�سكنية فئة
املنحة ملن ك��ان دخله ال�شهري يقل
عن � 25ألف درهم ،اعتمد املجل�س
قائمة امل�ستفيدين من حتويل قرار
الدعم ال�سكني من قر�ض �إىل منحة
ل�ع��ام  2020مم��ن تنطبق عليهم
� �ش��روط ال��دع��م ال�سكني ،وتوزعت

على �أغرا�ض بناء جديد �أو ا�ستكمال
�أو �إ�ضافة و�صيانة م�سكن يف خمتلف
مدن ومناطق �إمارة ال�شارقة.
ورف ��ع امل�ج�ل����س ��ش�ك��ره �إىل �صاحب
ال� ��� �س� �م ��و ح� ��اك� ��م ال � �� � �ش ��ارق ��ة على
توجيهاته الرامية لتوفري احلياة
الكرمية وال�سعيدة ملواطني الإمارة
و�أ�سرهم.
واعتمد املجل�س �إ��ض��اف��ة  3مواقع
لن�شاط ال�صيد الرتفيهي للأ�سماك
يف الإمارة وذلك يف كل من  :مدينة
ال���ش��ارق��ة ،وم��دي�ن��ة كلباء ومنطقة
احل �م��ري��ة ،وت ��أت��ي �إ� �ض��اف��ة املواقع
اجل��دي��دة تلبية ل�ل�إق�ب��ال امللحوظ

على ال�صيد الرتفيهي يف الإمارة
ولتنظيم ن�شاط ال�صيد الرتفيهي
لل��أ� �س �م��اك مب ��ا ال ي �ت �ع��ار���ض مع
الأن�شطة البحرية الأخرى.
واطلع املجل�س على التقرير ال�سنوي
لهيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي
ب��ال �� �ش��ارق��ة ل �ع��ام  ،2019وال ��ذي
ت�ن��اول �أه��م الأدوار التي قامت بها
الهيئة لتعزيز مكانة ال�شارقة على
اخلارطة ال�سياحة كوجهة �سياحية
عائلية ثقافية.
ول� �ف ��ت ال �ت �ق��ري��ر �إىل ج �م �ل��ة من
الأه � � ��داف ال �ت��ي و��ض�ع�ت�ه��ا الهيئة
لتطوير وت�شجيع القطاع ال�سياحي

يف الإم� ��ارة وم�ن�ه��ا  :ت�ط��وي��ر املنتج
ال� ��� �س� �ي ��اح ��ي ،وت� �ع ��زي ��ز التجربة
ال�سياحية ل��زوار الإم ��ارة ،وتطوير
ممار�سات التميز والإبداع يف الهيئة
والقطاع ال�سياحي.
وت� �ن ��اول ال �ت �ق��ري��ر ن �� �س��ب الإق� �ب ��ال
ع�ل��ى امل��راف��ق وامل �ن �� �ش ��آت الفندقية
يف الإم ��ارة وال�ت��ي �شهدت من��وا عن
ال�سنوات ال�سابقة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ج �ه��ود ال�ه�ي�ئ��ة يف ت�ط��وي��ر معايري
اجل��ودة يف قطاع ال�ضيافة يف �إمارة
ال�شارقة.
وت�ضمن التقرير جهود الهيئة يف
ال�تروي��ج ال��داخ�ل��ي واخل��ارج��ي من

خ�ل�ال احل �م�ل�ات ال �ت��ي �أق �ي �م��ت يف
خمتلف الدول والقارات ،بالإ�ضافة
�إىل امل �� �ش ��ارك ��ة امل �ت �م �ي��زة يف �أب� ��رز
املعار�ض وامل�ؤمترات ال�سياحية حول
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بال�شارقة و�شهدت �إقباال الفتا من
العامل.
كما ت�ضمن التقرير �أهم الفعاليات خمتلف فئات اجلمهور كما �شهدت
ال�سياحية ال �ك�برى ال�ت��ي �أقامتها ت �غ �ط �ي��ات �إع�ل�ام� �ي ��ة م ��ن خمتلف
هيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي الو�سائل املحلية والعاملية.

اقت�صادية ر�أ�س اخليمة تنظم ور�شة (�أنت مراقب متميز)
الوظيفية زيارة الأ�سواق ب�صورة يومية وتتبع �أحوال املن�ش�آت التجارية ومدى
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:
التزامها بالقواعد واملعايري التي ت�ضعها ال��دائ��رة لتنظيم ال�سوق .ت�ضمنت
نظمت اقت�صادية ر�أ���س اخليمة ور�شة على مدار يومني بعنوان (�أن��ت مراقب الور�شة �سل�سلة من الأخالقيات املهنية التي يجب �أن يتحلى بها املوظفون
متميز) ،حلر�صها على رفع ثقافة التميز لدى موظفيها العاملني يف امليدان ،امليدانيون الذين متت ت�سميتهم بـــ "خط الدفاع الأول" تكرميا لهم وجلهودهم
وه��م العاملون يف �إدارة الرقابة واحلماية التجارية الذين تتطلب مهامهم التي يبذلونها يف الظروف ال�سائدة مع انت�شار جائحة كورونا.

وذك��رت املدربة عائ�شة املهري ،ب�أن املراقب امليداين يجب �أن ي�ست�شعر �أهمية
مهنته التي تتطلب منه �أن يكون يقظاً �أثناء جتوله يف املن�ش�آت التجارية حتى
ال يقع يف عملية الت�ضليل �أو الغ�ش من قبل بع�ض املن�ش�آت التجارية ،وعليه �أن
يحر�ص يومياً على نظافة هندامه ومظهره ،ولب�س ال�شارة الوظيفية ،وغري
ذلك .ومن جانب �آخر �شجعت املدربة كافة املراقبني على التفاعل وامل�شاركة يف

جوائز التميز الداخلية لإظهار متيزهم وجهودهم يف م�شاركاتهم العديدة يف
احلمالت امليدانية والتوعوية ،كما حثتهم للح�صول على ال�شهادات الأكادميية
وتطوير الذات.
يجدر بالذكر ،ب�أن عدد العاملني يف التفتي�ش امليداين يبلغ  19مراقباً ،اثنني
منهم من العن�صر الن�سائي.

خالل ور�شة بعنوان «الت�أليف الرتبوي للطفل»
• «خليفة الرتبوية»  :الإمارات قدمت منوذج ًا فريد ًا يف رعاية الطفولة على م�ستوى العامل
• �أمل العفيفي  :دولة الإمارات �أولت الطفولة رعاية فائقة وفتحت �أمامهم �آفاق امل�ستقبل
• �إبراهيم �أمني  :الكتابة الرتبوية للطفل تتطلب الإملام بخ�صائ�ص و�سمات مرحلة الطفولة
•• �أبوظبي  :رم�ضان عطا

�أكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة
ال�ترب��وي��ة ع�ل��ى �أن دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة قدمت منوذجاً رائداً
يف رع��اي��ة ال�ط�ف��ل ومتكينه وتهيئة
البيئة التعليمية واالجتماعية التي
ت�صقل �شخ�صيته وت��و��س��ع مداركه
وت�ؤهله ملواكبة ال�ت�ط��ورات العلمية
والتقنية التي ي�شهدها الع�صر .
ج��اء ذل��ك خ�لال ور�شة عمل التميز
ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا اجل � ��ائ � ��زة �ضمن

الربنامج التعريفي للدورة الرابعة
ع�شرة  21-20ب�ع�ن��وان «الت�أليف
ال�ت�رب ��وي ل �ل �ط �ف��ل» وحت � ��دث فيها
ال��دك �ت��ور �إب��راه �ي��م �أم�ي�ن ع ��ازم من
جامعة ال�سلطان قابو�س ب�سلطنة
عمان ع�ضو جلنة التحكيم باجلائزة،
وه� ��دى حم �م��ود ج �م��ال م��ن كليات
التقنية ال�ع�ل�ي��ا ،ال �ف��ائ��زة باجلائزة
بالدورة الثالثة .
و�أك ��دت �أم��ل العفيفي الأم�ي�ن العام
جلائزة خليفة الرتبوية على �أهمية
ه��ذه ال��ور� �ش��ة ال�ت��ي ت�سلط ال�ضوء

على منظومة وا�سعة من الت�شريعات
وال �ق��وان�ين وال��رع��اي��ة االجتماعية
ال � �ت� ��ي �أق� ��رت � �ه� ��ا دول� � � ��ة الإم � � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة حل �ق��وق الطفل
ورعايته واالهتمام به �ضمن �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات العاملية ،م�شرية �إىل �أن
جم ��ال ال �ت ��أل �ي��ف ال�ت�رب��وي للطفل
– فئة الإب��داع��ات الرتبوية ميثل
�أح� ��د امل� �ج ��االت احل �ي��وي��ة للجائزة
وي�ح�ظ��ى ه��ذا امل �ج��ال ب ��إق �ب��ال كبري
من املر�شحني من خمتلف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية ملا له من �أهمية يف توجيه

الت�أليف الق�ص�صي والأدبي �إىل زوايا
تربوية تعزز م�سرية الطفولة حملياً
وعربياً  .ومن جانبه تطرق الدكتور
�إب��راه �ي��م �أم�ي�ن �إىل �أه�م�ي��ة مرحلة
ال �ط �ف��ول��ة م��ن ال �ن��اح �ي��ة الرتبوية
وم � ��ا ي��رت �ب��ط ب� �ه ��ذه امل ��رح� �ل ��ة من
خ�صائ�ص و�سمات حتدد منو الطفل
واح�ت�ي��اج��ات��ه ،وم��ن هنا ف ��إن جمال
الت�أليف الرتبوي للطفل ميثل �أحد
امل�ج��االت ال��واع��دة التي تفتح �آفاقاً
وا� �س �ع � ًة م��ن الإب � ��داع وال�ت�م�ي��ز �أمام
الأطفال قادت الغد ،كما �أن الكتابة

ل�ل�ط�ف��ل حت �ت��اج م��ن ال �ك��ات��ب دراي ��ة
ك��ام �ل��ة ل���س�م��ات م��رح �ل��ة الطفولة
وخ�صائ�صها من النواحي الفكرية
والإب��داع�ي��ة التي جتعل م��ن العمل
الإب ��داع ��ي م��ع ه ��ذه ال���ش��ري�ح��ة من
الأط �ف��ال  .ودع��ا ال��دك�ت��ور �إبراهيم
�أم�ي�ن ع ��ازم امل ��ؤل �ف�ين ال��راغ �ب�ين يف
ال �ت��وج��ه �إىل ال �ط �ف��ل �إىل �ضرورة
فهم خ�صائ�ص هذه املرحلة ب�صورة

كاملة مبا يجعل الر�سالة امل�ستهدفة
وا�ضحة ومبا�شرة يف �أهدافها املن�شودة
للطفل  .ومن جانبها عر�ضت هدى
حم �م��ود ج �م��ال جت��رب�ت�ه��ا يف الفوز
ب��اجل��ائ��زة خ�ل�ال ال� � ��دورة املا�ضية
م�شرية �إىل �أن الت�أليف ب�صورة عامة
ه��و موهبة ودرا� �س��ة وعلم �أي���ض�اً له
قواعده و�أ�صوله ،و�أن الكتابة الأدبية
للطفل من الناحية الرتبوية متثل

�أح� ��د ال� �ف ��روع امل �ه �م��ة ال �ت��ي ينبغي
على الكتاب �أو امل�ؤلف الإمل��ام الكامل
بعنا�صرها وال�ع��وام��ل املحيطة بها
مبا يكفل حتقيق الأهداف املرتبطة
بهذا العمل الأدبي املوجه للطفل .
ويف خ �ت��ام ال��ور� �ش��ة دار ح� ��وار بني
املحا�ضرين وامل�شاركني حول جتارب
ك ��ل م �ن �ه��م يف ال �ك �ت��اب��ة الرتبوية
للطفل .

زايد العليا ت�شارك يف دورة افرتا�ضية حول مناهج البحث يف الرتبية اخلا�صة
•• �أبوظبي  -وام:

اختارت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم  21من كوادرها املتنوعة لاللتحاق
بالدورة التدريبية التي ينظمها مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة يف اململكة
العربية ال�سعودية حتت عنوان "مناهج البحث يف الرتبية اخلا�صة وم�ؤ�شرات
جودتها :املمار�سات امل�ستندة �إىل الرباهني" والتي بد�أت �أم�س وت�ستمر ثالثة �أيام
بواقع ثالث �ساعات يوميا عرب من�صة التدريب الإلكرتوين للمركز  .ي�أتي ذلك
يف �إطار موا�صلة امل�ؤ�س�سة واملركز تنفيذ امل�شروع اال�سرتاتيجي امل�شرتك لإجراء
درا��س��ات وخطط الرعاية مبيدان الرتبية اخلا�صة يف جم��ال التعاون العلمي
والأكادميي وجم��االت التدريب ،وذلك �ضمن ال�شراكة اال�سرتاتيجية وتنفيذا
لبنود اتفاقية التعاون امل�شرتك املربمة بينهما.
و يعد ه��ذا التعاون ال��راب��ع بني اجلانبني  ،فقد ك��ان الأول امل�شروع الإعالمي
امل�شرتك" لنكون �أق��رب منكم" عرب من�صات التوا�صل االجتماعي با�ست�ضافة
نخبة علمية من اخلرباء والكوادر الوظيفية يف البلدين ممن ميتلكون املهارة
واخلربة يف تقدمي املوا�ضيع العلمية والعملية التي تهم �أ�صحاب الهمم و�أ�سرهم،
والثاين الدورة التدريبة املتخ�ص�صة مت بثها عرب من�صة مركز امللك �سلمان عن
�صعوبات التعلم ودور معلمي التعليم العام يف تقدمي اخلدمات للطالب ومت

تخ�صي�ص ع�شرة مقاعد مل�ؤ�س�سة زايد العليا ،والثالث برنامج �إعداد خطة البحث
يف جمال الرتبية اخلا�صة مب�شاركة  21من كوادر " زايد العليا "من خمتلف
املجاالت التخ�ص�صية والإدارية.
و تبث الدورة التدريبية عرب من�صة مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة لإك�ساب
امل�شاركني بع�ض مهارات مناهج البحث العلمي يف الرتبية اخلا�صة ،وهي املنهج
التجريبي و�شبه التجريبي ،ومنهج ت�صاميم احلالة الواحدة ،واملنهج العالقي
�أو االرت�ب��اط��ي ،واملنهج النوعي �أو الكيفي ،من حيث الفل�سفة واالفرتا�ضيات
التي يقوم عليها كل منهج ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات جودة الأبحاث من كل بحث
علمي على حدة ،على �أن يتخلل الدورة التدريبية نقا�شات علمية بني امل�شاركني
واملحا�ضر للو�صول �إىل مقاربات علمية ت�ؤ�س�س ملدر�سة فكرية حديثة لأبحاث
الرتبية اخلا�صة.
ويف نهاية ال��دورة التدريبية �سيكون لدى امل�شاركني القدرة على معرفة تاريخ
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وامل �م��ار� �س��ات امل���س�ن��دة �إىل ال�ب�راه�ي�ن يف ال�ع�ل��وم املختلفة ويف
الرتبية اخلا�صة ،وتقومي مناهج البحث يف الرتبية اخلا�صة ،وحتليل فل�سفة
وافرتا�ضيات كل منهج ،ف�ضال عن متييز م�ؤ�شرات جودته ،وا�ستخدامها لتقومي
�أربع درا�سات �سابقة مت �إجرا�ؤها با�ستخدام مناهج البحث يف الرتبية اخلا�صة.
وق��ال �سعادة عبداهلل عبد العايل احلميدان الأم�ين العام مل�ؤ�س�سة زاي��د العليا

لأ�صحاب الهمم �إن التعاون بني امل�ؤ�س�سة ومركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة
ال��ذي يتمتع بخربة طويلة ومتخ�ص�صة يف جمال الأبحاث العلمية يف ميدان
الرتبية اخلا�صة يرثي املجال التخ�ص�صي لرعاية وت�أهيل �أ�صحاب الهمم لدى
اجلانبني نظرا ملا ميتلكانه من كوادر متخ�ص�صة يف هذا املجال ،الأمر الذي يعود
بالفوائد العديدة على �أبنائنا وبناتنا من �أ�صحاب الهمم و�أ�سرهم.
و�أك��د �أن امل�ؤ�س�سة وب�إ�شراف ومتابعة من �سمو ال�شيخ خالد بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س جمل�س الإدارة تعمل على اال�ستفادة من الربامج املتطورة ونتائج الأبحاث
وال��درا��س��ات العلمية املتخ�ص�صة يف ر�سم ال�سيا�سات امل�ستقبلية و�صنع القرار
وفهم االحتياجات والتطوير يف خدماتها املقدمة ملنت�سبيها من �أ�صحاب الهمم
وتعزيزها ،و�سعيا لالرتقاء بامل�ؤ�س�سة لآفاق علمية وري��ادة عاملية للم�ساهمة يف
حقول الأبحاث والدرا�سات لعلمية على كافة امل�ستويات.
و�أ�ضاف احلميدان �أن �إ�شراك  21من كوادر امل�ؤ�س�سة بالدورة التدريبية ي�سهم
يف تطوير املهارات البحثية لديهم وقدراتهم من خالل �أدوات وو�سائل الربنامج
املقدمة والتي تهتم بكل ما ي��دور ح��ول �أ�صحاب الهمم ،لتمكينهم اجتماعيا
و�أكادمييا واقت�صاديا ،كما يرثي جميع �أق�سام امل�ؤ�س�سة بالبيانات واملعلومات
القائمة على الأدلة املبنية على الرباهني والأدلة من �إجراء الدرا�سات والبحوث
ح��ول امل��و��ض��وع��ات ال�ت��ي تعنى بهم يف " زاي��د العليا " وع�ل��ى م�ستوى الدولة

والنطاقني الإقليمي والعاملي بهدف حتقيق االكتفاء ال��ذات��ي للم�ؤ�س�سة من
البحث العلمي.
و�أو�ضح �أن " زايد العليا " ت�سعى لتطبيق الأبحاث العلمية املتخ�ص�صة يف جماالت
واهتمامات �أ�صحاب الهمم ،والبحث عن طرق وبرامج مبتكرة يف جمال رعايتهم
وت�أهيلهم لتمكينهم ودجمهم يف املجتمع ،ف�ضال عن �إبرام اتفاقيات ومذكرات
التفاهم والتعاون امل�شرتك مع مراكز �أب�ح��اث عاملية لال�ستفادة من التعاون
امل�شرتك ملا فيه م�صلحة �أبنائنا ،وا�ستفادة من الكفاءات املتخ�ص�صة ،وا�ستثمار
كافة خربات كوادر امل�ؤ�س�سة يف هذا املجال.
من جهتها قالت �سعادة الدكتورة عال �أبو �سكر املدير العام التنفيذي ملركز امللك
�سلمان لأبحاث الإعاقة �إن الربنامج التدريبي ي�ساعد على �إك�ساب امللتحقني به
العديد من املهارات البحثية .وت�أتي امل�شاركة �ضمن اتفاقية التعاون امل�شرتكة
املوقعة بني امل�ؤ�س�سة ومركز امللك �سلمان حيث انبثقت منها عدة مبادرات متميزه
ت�صب يف خدمة �أ�صحاب الهمم و�أ�سرهم ومقدمي اخلدمات والباحثني.
يذكر �أن  21م�شاركا من خمتلف املجاالت التخ�ص�صية والإداري��ة يف م�ؤ�س�سة
زايد العليا لأ�صحاب الهمم كانوا التحقوا بربنامج �إعداد خطة البحث يف ميدان
الرتبية اخلا�صة وفنيات الكتابة املهنية الذي نظمه املركز خالل يونيو من العام
احلايل.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /الن�ضارة
للطباعة وت�صوير امل�ستندات
رخ�صة رقم CN 1086058: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/ا�ستيديو
فوتوزمانيا رخ�صة رقمCN 2611861:
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/
احلديقة اخل�ضراء للألعاب وااللكرتونيات
رخ�صة رقم CN 1757231: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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن:
ال�سادة/م�صنع ال�شامخ للمنتجات اال�سمنتية
رقم الرخ�صة ال�صناعيةIN 1001593:
قد �أبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التايل:
خروج ال�شريك
�صالح م�شبب فا�ضل العتيبي
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�سم:
�سامل علي حممد الكربي
وعلى كل من لديه اعرتا�ض على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب
تنمية ال�صناعه � -إدارة خدمة امل�ستثمرين  -خالل �أ�سبوعني من تاريخ ن�شر
الإعالن  ،و�إال فلن يقبل مكتب تنمية ال�صناعى �أي اعرتا�ض بعد انق�ضاء
مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /تلغراف
كافيه
رخ�صة رقم CN 2288155: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�/سين�شوري تيكنيكال
�سولو�شنز ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1477748:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شامويل احمد بافابا �سعيد احمد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شليويح �سعيد ن�صيب خمي�س املزروعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليويح �سعيد ن�صيب خمي�س املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماداثيل حممد ا�شرف
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 /الوليد
للعقارات
رخ�صة رقم CN 1032073: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/احلبارى للهواتف
املتحركة رخ�صة رقم CN 1047472:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عمار ح�سني عبداهلل امل�صعبي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
عمار ح�سني عبداهلل امل�صعبي من  %0اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف منري �سالمه االعرابي
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 (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عا�صمة االمارات للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /ق�صر
البارون للأزياء
رخ�صة رقم CN 1029258: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/بالك �ستون لتكنولوجيا

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تيك ورك الدارة االعمال

املعلومات ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2338297:قد تقدموا الينا بطلب

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1190450:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�ضافة الطاقة الوطنية الأوىل لتمثيل ال�شركات ذ.م.م

ا�ضافة خمي�س �سعيد بخيت عبداهلل ال�سويدي %51

ONE NATIONAL ENERGY COMPANIES REPRESENTATION LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه عبيد �صالح حممد النعيمي

حذف فاطمه عثمان �سعيد باجمبور

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

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

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

والعقارات رخ�صة رقم CN 1072690:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم جتاري من /عا�صمة االمارات للمقاوالت العامة والعقارات
CAPITAL OF EMIRATES GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE

اىل /عا�صمة االمارات للمقاوالت العامة والعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
CAPITAL OF EMIRATES GENERAL CONTRACTING & REAL
ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا فود كلوب

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/من منز للوجبات
اخلفيفة رخ�صة رقم CN 2492121:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم جتاري من /من منز للوجبات اخلفيفة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طاقة امل�ستقبل لل�صيانة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خالد حممد خالد خلفان احلمادي %100

NUM NUMS snacks

ا�ضافة �سعيد ماجد �سعيد بو عبله الزعابي %100

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري�:شركة جلوبال لينك خلدمات املطارات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة :امل�صفح م  0.1 - 32مبنى اليت انف�ستمنت ذ.ذ.م واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2404512 :

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

اىل/الميتو كافية

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد علي ربيع هالل املزروعي

LAMITO CAFE

حذف �سلطان احمد عبداهلل حممد الزعابي

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

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

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

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/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2020/9/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2055008091:تاريخ التعديل2020/09/15:
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

رخ�صة رقم CN 2099906:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مدر�سة املروج العلمية اخلا�صة
رخ�صة رقم CN 1000823:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل �سامل �صالح بن ن�صره العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نوره عبداهلل �سامل ن�صره العامري

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميزان �إليجنت لل�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �شيف فيجن ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2877306:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�صر عبداهلل حممد هما�س امل�صعبي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء /نا�صر عبداهلل حممد هما�س امل�صعبي من  %70اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمال حم�سن عمر�صالح الربيكي
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من /مطعم �شيف فيجن ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز �سواك االمارات لال�سنان ذ.م.م

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1803358:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل ا�سم جتاري من /مدر�سة املروج العلمية اخلا�صة
AL MUROOJ SCIENTIFIC PRIVATE SCHOOL

حذف حممد جمعه ح�سن حممد البلو�شي

اىل /مدر�سة املروج العلمية اخلا�صة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

AL MUROOJ SCIENTIFIC PRIVATE SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

العامة رخ�صة رقم CN 1282230:قد تقدموا الينا بطلب

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

ا�ضافة جمعه خليفه �سامل جمعه الكعبي %100

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

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

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

CHEF VEGAN RESTAURANT LLC

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 2614267:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء/عي�سى ابراهيم جا�سم علي احلو�سني من  %70اىل %46
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة فرا�س عربي يربودي %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد فوزي علي بدران %16
تعديل ن�سب ال�شركاء/ودميه حممد �صقر �سعدون الفالحي من  %30اىل %5

اىل /مطعم �شيف فيجن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عمار حممد خري الكيال %16

CHEF VEGAN RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

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)

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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الغنو�شي يوا�صل ت�صدر قائمة «�أ�سو�أ ال�شخ�صيات ال�سيا�سية» يف تون�س
•• تون�س-وكاالت

وا�صل رئي�س الربملان التون�سي وزعيم حركة النه�ضة،
را��ش��د الغنو�شي ،ت�صدّر قائمة �أ� �س��و�أ ال�سيا�سيني يف
تون�س و�أك�ث�ر �شخ�صية ال يثق فيها التون�سيون وال
يريدون �أن تلعب �أي دور �سيا�سي يف بالدهم.
واخ �ت��ار  68%م��ن ال�ت��ون���س�ي�ين ،ال��ذي��ن � �ش��ارك��وا يف
ا�ستطالع للر�أي �أجرته م�ؤ�س�سة “�سيغما كون�ساي”
املتخ�ص�صة هذا ال�شهر ون�شرت نتائجه �أم�س الثالثاء
�صحيفة “املغرب اليومية” ،الغنو�شي ك�أكرث �شخ�صية
�سيا�سية يف البالد ال يثقون فيها وال يريدون منها �أن

تلعب دوراً �سيا�سيا يف البالد .وهذه املرة ال�ساد�سة على
التوايل التي يت�صدر فيها الغنو�شي قائمة ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية الأدنى ثقة لدى التون�سيني ،وهو ما يعك�س
عدم الر�ضا ال�شعبي على �أدائه على ر�أ�س الربملان وعلى
ن�شاطاته الداخلية وحتركاته وعالقاته اخلارجية،
ووج��ود خم��اوف على تون�س واملجتمع من م�شروعه
ال�سيا�سي الذي يحمله وي�سعى لتنفيذه.
وخ�ل��ف الغنو�شي يف ه��ذه ال�ق��ائ�م��ة رئ�ي����س احلكومة
الأ�سبق ورئي�س حزب “حتيا تون�س” يو�سف ال�شاهد،
وحليفه نبيل ال�ق��روي رئي�س ح��زب “قلب تون�س”،
ال��ذي ح ّل ثالثاً يف قائمة �أ�سو�أ ال�شخ�صيات يف عيون

التون�سيني بن�سبة  ،57%ع�ل��ى ب�ع��د نقطتني من
القيادي يف حركة النه�ضة علي العري�ض الذي احت ّل
املرتبة الرابعة.
وع�ل��ى اجل��ان��ب الآخ ��ر ،ت���ص�دّر الرئي�س قي�س �سع ّيد
م��ؤ��ش��ر الثقة ل��دى التون�سيني بن�سبة  51%يليه
القيادي يف حركة النه�ضة ووزير ال�صحة ال�سابق عبد
اللطيف امل ّكي بن�سبة  37%ويتبعه النائب بالربملان
ال�صايف �سعيد بن�سبة .29%
ك�م��ا دخ��ل رئ�ي����س احل�ك��وم��ة احل ��ايل ه���ش��ام امل�شي�شي
قائمة ال�شخ�صيات التي تك�سب ثقة التون�سيني بن�سبة
.20%

ً ً
اعتقال  66ع�سكريا تركيا لال�شتباه يف �صلتهم باالنقالب

•• �أنقرة-وكاالت

�أطلقت ال�شرطة الرتكية �أم�س الثالثاء ،حملة �أمنية العتقال  66ع�سكرياً48 ،
منهم مازالوا يف اخلدمة ،لال�شتباه يف �صلتهم ب�شبكة الداعية الإ�سالمية فتح
اهلل غولن ،املقيم يف منفاه االختياري بالواليات املتحدة والذي حتمله احلكومة
الرتكية م�س�ؤولية حماولة االنقالب الفا�شلة يف يوليو (متوز) من عام .2016
و�أمرت نيابة مدينة �إزمري باعتقال اجلنود ،كما �أ�صدرت النيابة العامة الرتكية �أمر
اعتقال لنف�س الأ�سباب بحق  12معلماً مبدار�س ،وفقا ملا ذكرته وكالة (الأنا�ضول)
الرتكية .ووفقاً لهذا امل�صدر ،مت �إلقاء القب�ض على  53ع�سكرياً بالفعل.
ومنذ حماولة االنقالب التي وقعت يف  15يوليو (متوز)  ،2016بد�أت ال�سلطات
الرتكية حملة “تطهري” �شملت جميع القطاعات العامة ،و�أ�سفرت عن ف�صل
� 120ألفاً من موظفي الدولة مبختلف املجاالت ،و� 50ألف منهم يف ال�سجون.

زعيم املعار�ضة الإ�سرائيلية :نتانياهو ال ينوي التفاو�ض مع الفل�سطينيني

09

عوا�صم
اجلزائر

•• القد�س�-أ ف ب
�أك ��د زع �ي��م امل�ع��ار��ض��ة الإ�سرائيلية
يائري البيد �أن “ال نية” لدى رئي�س
ال ��وزراء بنيامني نتانياهو لإجراء
حمادثات �سالم مع الفل�سطينيني.
وق � ��ال ال��زع �ي��م ال��و� �س �ط��ي لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س “تقول احلكومة
احل��ال�ي��ة �إن�ن��ا �أب��رم�ن��ا ات�ف��اق�ي��ات مع
دول �سنية معتدلة من دون دفع ثمن هذا التفاو�ض
للفل�سطينيني».
و�أ�� � �ض � ��اف �أن “هذا ل �ي ����س ث �م �ن ��ا� ،إن � �ه� ��ا م�صلحة
�إ�سرائيلية».
وانتقد البيد موقف الفل�سطينيني معتربا �أنه مل يعد
ب�إمكانهم “البقاء يف �أماكنهم وانتظار �أن يعمل العامل
العربي واملجتمع الدويل نيابة عنهم” .وقال “يجب
�أن يكونوا �سباقني ويتوقفوا عن لعب دور ال�ضحية».
وي��رى البيد �أن الفل�سطينيني لن يح�صلوا على كل
مطالبهم النه ذلك “غري واقعي».
ويطالب الفل�سطينيون ب��إق��ام��ة دولتهم امل�ستقبلية
على �أ�سا�س حدود العام  ،1967على �أن تكون القد�س
ال�شرقية عا�صمة لها .كما يطالبون بعودة نحو 760
�أل��ف فل�سطيني ه��اج��روا �أو ن��زح��وا م��ن دي��اره��م منذ
حرب العام  1948التي مهدت لقيام دولة �إ�سرائيل.
وبح�سب ال�صحايف ال�سابق “هذا غري جمد” .وقال

“�إنهم بحاجة للعودة �إىل طاولة املفاو�ضات ،ونحن
بحاجة للعودة �إىل طاولة املفاو�ضات».
ت��وق �ف��ت امل� �ف ��او�� �ض ��ات ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن الإ�سرائيلي
وال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف ال � �ع� ��ام  .2014وق � ��د رف�ض
الفل�سطينيون مبادرات الإدارة الأمريكية ال�ستئنافها
واتهموها باالنحياز لإ�سرائيل.
وي�ضيف الزعيم الو�سطي حل��زب “هناك م�ستقبل”
(ي�ش عتيد) “�أقولها ب�صراحة ،يجب �أن من�ضي قدما
ونتباحث مع الفل�سطينيني على �أ�سا�س حل الدولتني
لكن هذه احلكومة لي�س لديها نية للتفاو�ض».
ويتهم زعيم املعار�ضة حكومة نتانياهو ب�أنها “ال تنوي
مناق�شة �أي ��ش��يء م��ع الفل�سطينيني” ،خا�صة و�أن
كثري من الناخبني الإ�سرائيليني امل�ؤيدين لنتانياهو
يعار�ضون �إقامة دولة فل�سطينية.
و�أ�شار البيد �إىل امل�أزق القانوين الذي يواجهه رئي�س
الوزراء الذي يحاكم بتهم ف�ساد ،معتربا �أن هذا �سبب

�آخر ال�ستبعاد حمادثات ال�سالم مع الفل�سطينيني من
جدول �أعماله.
وي�ستعر�ض زعيم املعار�ضة يف مكتبه يف مقر الربملان
الإ��س��رائ�ي�ل��ي (الكني�ست)�� ،ص��وره م��ع ع��دد م��ن قادة
ال �ع��امل وبينهم امل�ست�شارة الأمل��ان �ي��ة �أن�غ�ي�لا مريكل،
واملر�شح الرئا�سي الأمريكي جو بايدن ،يف حني غابت
�صورة الرئي�س دونالد ترامب.
وت � ��وىل الب �ي ��د � �س��اب �ق��ا ح �ق �ي �ب��ة امل��ال �ي��ة حت ��ت قيادة
نتانياهو.
لكنه التزم املعار�ضة بعد انتخابات �آذار/م��ار���س العام
املا�ضي ،قبل �أن ين�شق حلفا�ؤه ال�سابقون بيني غانت�س
وغابي �أ�شكينازي وين�ضموا حلكومة نتانياهو.
وي�شغل غانت�س اليوم من�صب رئي�س ال��وزراء بالإنابة
ويتوىل حقيبة الدفاع ،يف حني �أوكلت وزارة اخلارجية
لأ�شكينازي.
وي�ضيف “لي�س الأم ��ر �أن��ه مل ي�شاورهما ف�ق��ط ،مل

حكومة موزمبيق تدين �إعدام ع�سكريني المر�أة
•• مابوتو�-أ ف ب

دان ��ت ح�ك��وم��ة م��وزم�ب�ي��ق ت�سجل
فيديو لإعدام امر�أة عارية من قبل
م�سلحني ي��رت��دون ب��زات ع�سكرية
وي���ش�ت�ب�ه��ون ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ب�أنها
تنتمي �إىل امل�سلحني املتمردين.
وي�ظ�ه��ر يف الت�سجيل ال ��ذي ن�شر
على و�سائل التوا�صل االجتماعي
ع�سكريون ببزات جي�ش موزمبيق
وه��م ي�صرخون على ام��ر�أة عارية
متاما وي�ضربونها بالع�صي قبل
ق �ت �ل �ه��ا ب��ال��ر� �ص��ا���ص ع �ل��ى حافة
الطريق.
وي�سمع ال��رج��ال وه��م ي�صرخون
باللغة الربتغالية متوجهني �إىل
املر�أة “انت من ال�شباب” ،يف �إ�شارة
�إىل جماعة متمردة على احلكومة
منذ .2017

ودان ��ت وزارة ال��دف��اع املوزمبيقية
ال�ل�ق�ط��ات “املروعة” ودع ��ت �إىل
فتح حتقيق للت�أكد م��ن �صحتها.

وقالت يف بيان االثنني �إن “قوات
ال��دف��اع والأم ��ن جت��دد معار�ضتها
لأي ع�م��ل وح���ش��ي ينتهك حقوق

الإن�سان».
وك ��ان ��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ع �ف��و الدولية
ك�شفت يف �أيار/مايو عدة ت�سجيالت

يكونا حتى على دراية” بالأمر.
و�أ�شار البيد �إىل “الف�شل الكامل”
ل �ل �ح �ك��وم��ة يف م� �ع ��اجل ��ة الأزم� � � ��ة
ال�صحية هو “ال�سبب الوحيد خلف
اتخاذ هذا القرار” ،معتربا �أن هذه
اخل�ط��وة “عدائية للغاية ومدمرة
لالقت�صاد ولي�ست مفيدة من حيث
وقف انت�شار الفريو�س».
وغ ��ادر نتانياهو ا��س��رائ�ي��ل متوجها
�إىل الواليات املتحدة مبا�شرة بعد �إعالنه عن �إغالق
�شامل على م�ستوى ال�ب�لاد الح�ت��واء تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد.
ووف �ق��ا ل�ت�ع��داد ف��ران����س ب��ر���س ،حت�ت��ل �إ��س��رائ�ي��ل منذ
�أ�سبوعني املرتبة الثانية عامليا بعد البحرين يف �أعلى
معدل للإ�صابات بالفريو�س مقارنة بعدد ال�سكان.
وتظاهر ع�شرات �آالف الإ�سرائيليني م�ؤخرا مطالبني
نتانياهو باال�ستقالة ب�سبب تهم الف�ساد املوجهة له،
وب�سبب ما ي��رون �أن��ه ف�شل يف �إدارة الأزم��ة ال�صحية
لفريو�س كورونا وتداعياتها االقت�صادية.
و�أب ��دى الب�ي��د دع�م��ه للمتظاهرين ال��ذي يتجمعون
خارج مقر �إقامة نتانياهو يف القد�س م�ساء كل �سبت.
وعلى الرغم من تراجع �شعبية نتانياهو ،ما زال حزبه
الليكود يت�صدر ا�ستطالعات الر�أي ،بينما ي�أتي حزب
البيد يف املرتبة الثالثة بعد حزب “اليمني” (ميينا)
املت�شدد.

ف �ي��دي��و ت�ظ�ه��ر ج �ن��ودا يهاجمون
بعنف ��س�ج�ن��اء ي�شتبه يف �أن لهم
�� �ص�ل�ات ب �ح��رك��ة ال �� �ش �ب��اب .وقد
اتهمت ق��وات الأم ��ن املوزمبيقية
مب�م��ار��س��ة ال�ت�ع��ذي��ب ��ض��د م�شتبه
ب �ه��م يف م �ن �ط �ق��ة ك ��اب ��و ديلغادو
(�شمال) حيث ين�شط التمرد.
ورف �� �ض��ت احل �ك��وم��ة االت �ه��ام��ات
الأ��س�ب��وع املا�ضي قائلة �إن �أعمال
العنف نفذها مت�شددون .
وت�سعى القوات امل�سلحة ال�ستعادة
ال�سيطرة على كابو ديلغادو حيث
يقع �أحد �أكرب م�شاريع �إنتاج الغاز
الطبيعي امل�سال يف �إفريقيا.
و�� �ش ��ن امل � �ت � �م� ��ردون � �س �ل �� �س �ل��ة من
الهجمات على ق��رى وب�ل��دات هذه
املنطقة خ�ل�ال ال���س�ن��وات الثالث
املا�ضية خلفت �أك�ثر م��ن 1500
ق �ت �ي��ل و � 250أل � ��ف ن � � ��ازح .ويف
� 12آب�/أغ���س�ط����س  ،مت�ك�ن��وا من
ال�سيطرة على ميناء مو�سيمبوا دا
برايا اال�سرتاتيجي.

ب�ؤرة تف�شي كورونا يف
�أ�سرتاليا ب�لا وفيات
لأول مرة منذ �شهرين

•• �سيدين-رويرتز

مل ت�سجل والي��ة فيكتوريا ،ب�ؤرة
تف�شي فريو�س كورونا يف �أ�سرتاليا،
�أي وفيات خالل الأربع والع�شرين
� �س��اع��ة امل��ا� �ض �ي��ة لأول م� ��رة منذ
�شهرين.
و� �س �ج �ل��ت ف �ي �ك �ت��وري��ا ،ث ��اين �أك�ب�ر
والي��ة يف �أ�سرتاليا من حيث عدد
ال�سكان� 42 ،إ�صابة بكوفيد19-
خ�ل�ال الأرب � ��ع وال�ع���ش��ري��ن �ساعة
املا�ضية يف زيادة طفيفة عن الرقم
امل�سجل يف اليوم ال�سابق ويف تراجع
كبري عن ذروة الإ�صابات امل�سجلة
يف �أغ�سط�س �آب وال�ت��ي زادت على
 .700وكانت �آخر مرة مل ت�سجل
فيها فيكتوريا وفيات بكوفيد19-
يف  13يوليو متوز.

�أملانيا تعتزم ا�ستقبال  1500مهاجر من اجلزر اليونانية
•• برلني�-أ ف ب

تعتزم امل�ست�شارة الأمل��ان�ي��ة �أنغيال
مريكل ا�ستقبال ح��وايل 1500
مهاجر موجودين حاليا يف اجلزر
ال �ي��ون��ان �ي��ة ،ب �ع��د احل ��رائ ��ق التي
�أت��ت على خميم موريا يف جزيرة
ل�ي���س�ب��و���س ،ع�ل��ى م��ا �أف� ��اد م�صدر
حكومي وكالة فران�س بر�س �أم�س
الأول.
و�أو��ض��ح امل�صدر �أن ال�ق��رار يتعلق
ب�شكل �أ�سا�سي مبهاجرين ح�صلوا
ع�ل��ى و� �ض��ع ال �ل �ج��وء يف اليونان،
مع �إعطاء الأولوية للعائالت مع
�أطفال ،وذلك بعدما �أعلنت برلني
التكفل مب�ئ��ة �إىل  150قا�صرا
م�ع��زوال مت �إجل�ا�ؤه��م م��ن خميم
م ��وري ��ا يف �إط � ��ار م� �ب ��ادرة �أملانية
فرن�سية.
وت��واج��ه احل�ك��وم��ة الأمل��ان �ي��ة منذ
احلريق ال��ذي اجتاح �أك�بر خميم
للمهاجرين يف �أوروبا ليل � 8إىل 9
ايلول�/سبتمرب� ،ضغوطا متزايدة
ال��س�ت�ق�ب��ال ق���س��م م��ن املهاجرين

الذين طردهم احلريق وباتوا بال
م�أوى يف لي�سبو�س ،وعددهم �أكرث
من � 12أل�ف��ا .و��ش��ددت ال�سلطات
الأمل��ان�ي��ة حتى الآن على �ضرورة
�إيجاد حل على امل�ستوى الأوروبي

لهذه امل�س�ألة ال�شائكة التي تثري
انق�ساما ب�ين ال ��دول الـ 27منذ
.2015
وتو�صلت مريكل �إىل اتفاق بهذا
ال�ش�أن مع وزير الداخلية هور�ست

زي �ه��وف��ر ،ل �ك��ن مل ي �ك��ن ب�إمكان
امل� ��� �ص ��در احل� �ك ��وم ��ي �أن يو�ضح
م��ا �إذا ك ��ان احل� ��زب االجتماعي
ال� ��دمي� ��وق� ��راط� ��ي ال� ��� �ش ��ري ��ك يف
ال� �ت� �ح ��ال ��ف احل � �ك� ��وم� ��ي �أع� �ط ��ى

موافقته �أي�ضا .وتتزايد الدعوات
من خمتلف الأحزاب ،من اخل�ضر
�إىل ال �ي �� �س��ار ال ��رادي �ك ��ايل م ��رورا
باالجتماعيني الدميوقراطيني
وبع�ض امل���س��ؤول�ين املحافظني يف
االحت��اد امل�سيحي الدميوقراطي
بزعامة م�يرك��ل ،م��ن �أج��ل القيام
مب�ب��ادرة �إن�سانية يف ظ��ل م�شاهد
ل �ي �� �س �ب��و���س ال � �ت ��ي ي �ظ �ه��ر فيها
مهاجرون يفرت�شون الطرقات يف
ظروف �صحية كارثية.
و�أث� ��ارت ه��ذه امل���ش��اه��د ��ص��دم��ة يف
امل��ان�ي��ا يف وق��ت ت��ؤك��د ال�ع��دي��د من
امل�ن��اط��ق وال ��والي ��ات �أن ب�إمكانها
التكفل بعدد من املهاجرين.
غري �أن �صحيفة “بيلد” الأملانية
تفيد �أن ح�ك��وم��ة رئ�ي����س ال ��وزراء
اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س
تعار�ض �إىل حد ما خطط �أملانيا،
خ �� �ش �ي��ة �أن ي� �ق ��وم ط��ال �ب��و جلوء
�آخرون عالقون يف اليونان ب�إ�شعال
النار يف خميماتهم �أي�ضا على �أمل
�إجالئهم �إىل �أملانيا.
و�أع �ل��ن وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأمل ��اين

�أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف ملجل�س ق�ضاء اجلزائر الثالثاء حكما
قا�سيا بال�سجن ملدة عامني مع النفاذ يف حق ال�صحايف خالد درارين
مع �إبقائه يف ال�سجن حيث هو معتقل منذ � 92آذار مار�س.
و�صرح املحامي م�صطفى بو�شا�شي �أحد �أع�ضاء هيئة الدفاع لوكالة
فرن�س بر�س “�صدر ق��رار احلكم بعامني مع النفاذ يف حق درارين
و�سنطعن يف احلكم” �أم��ام املحكمة العليا .وتابع “القا�ضي مت�سك
بتهمتي التحري�ض على التجمهر غ�ير امل�سلح وامل�سا�س بالوحدة
ال��وط�ن�ي��ة» .ومت��ت حم��اك�م��ة درارين م��ع �سمري بلعربي و�سليمان
حميطو�ش ،وهما اثنان من وجوه احلراك ال�شعبي الذي هز اجلزائر
لأك�ثر من ع��ام وتوقف ب�سبب انت�شار وب��اء كوفيد .91-وبالن�سبة
وحكم
لهما �أ�سقطت املحكمة تهمة “امل�سا�س بالوحدة الوطنية” ُ
عليهما بعقوبة �أربعة �أ�شهر نافذة ،بح�سب بو�شا�شي .و�سبق لهما
ق�ضاء العقوبة خالل احلب�س امل�ؤقت وهما بذلك ُح ّرين مند االفراج
عنهما يف الثاين من متوز/يوليو .وخالل جل�سة اال�ستئناف ،الأ�سبوع
املا�ضي عاودت النيابة--كما يف املحاكمة الأوىل --طلب ال�سجن �أربع
�سنوات وغ��رام��ة مال ّية بقيمة � 05أل��ف دي�ن��ار ( 033ي��ورو) �ضد
املتهمني الثالثة .واعترب �أمني عام منظمة “مرا�سلون بال حدود”
كري�ستوف دولوار �أن “�إبقاءه يف ال�سجن دليل على انغالق النظام يف
منطق القمع الظامل».
جنيف

قالت جلنة تابعة ل�ل�أمم املتحدة للتحقيق يف جرائم احل��رب �أم�س
ال �ث�لاث��اء �إن ع�ل��ى ت��رك�ي��ا ك�ب��ح ج�م��اح امل�سلحني ال���س��وري�ين الذين
تدعمهم يف �شمال �سوريا والذين رمبا نفذوا عمليات خطف وتعذيب
ونهب ملمتلكات مدنية.
و�أ��ض��اف��ت اللجنة �أي���ض��ا �أن نقل م��واط�ن�ين ��س��وري�ين �إىل الأرا�ضي
ال�ترك�ي��ة ملحاكمتهم ب�ع��د اح�ت�ج��ازه��م م��ن ق�ب��ل اجل�ي����ش الوطني
ال�سوري املعار�ض قد يرقى �إىل جرمية ح��رب تتمثل يف الرتحيل
غري القانوين.
ويف تقرير ي�شمل الن�صف الأول من عام  2020قالت جلنة التحقيق
ب�ش�أن �سوريا �إن عمليات االغتيال واالغت�صاب للمدنيني من جانب
جميع الأطراف والتي متيزت بال�صبغة الطائفية ت�شهد ت�صاعدا يف
ال�صراع الذي بد�أ يف عام .2011
وقال باولو بينريو رئي�س اللجنة يف �إفادة �صحفية “اجلي�ش الوطني
ال�سوري (املعار�ض) املدعوم من تركيا رمبا ارتكب جرائم حرب يف
عفرين ور�أ���س العني واملناطق املحيطة بها تتمثل يف �أخذ الرهائن
واملعاملة القا�سية والتعذيب واالغت�صاب».
و�أ�ضاف “يتعني على تركيا العمل على منع هذه االنتهاكات و�ضمان
حماية املدنيني يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتهم»
وقالت وزارة الدفاع الرتكية �إنها تبذل ق�صارى جهدها للحيلولة
دون �سقوط �ضحايا مدنيني خالل العمليات الع�سكرية يف �سوريا.
مو�سكو
ن�شر املعار�ض الرو�سي �أليك�سي نافالني �أم�س الأول �صورة له عرب
�إن�ستغرام ور�سال ًة يقول فيها �إنه مت ّكن من التن ّف�س من دون جهاز
طوال نهار ،يف �أول من�شور له منذ ت�أكيد �أملانيا تعر�ضه للت�سميم يف
�أواخر �آب�/أغ�سط�س ،بينما تنفي رو�سيا ذلك.
وكتب عرب ح�سابه على موقع �إن�ستغرام “ال �أ�ستطيع �أن �أق��وم ب�أي
�شيء تقريباً ،لكن �أم�س الأول االثنني متكنت من التنف�س مبفردي
طوال نهار” ،مرفقاً الر�سالة ب�صورة له فاحتاً عينيه وجال�ساً على
�سريره يف امل�ست�شفى يف برلني و�إىل جانبه زوجته.
و�أ�ضاف ممازحاً“ ،لقد �أعجبني الأمر (التنف�س دون �أجهزة)� ،إنها
عملية مذهلة وي�ستهني بها كثريون� .أنا �أو�صي بها” .وقال ملتابعيه
“ا�شتقت لكم” ،بعد �أ�سبوع على ا�ستيقاظه من غيبوبة ا�صطناعية
م�ستحدثة طبياً .و�أع�ل��ن م�ست�شفى �شاريتيه يف برلني االثنني �أن
املعار�ض الأبرز للكرملني الذي وقع �ضحية ت�سميم يف الع�شرين من
�آب�/أغ�سط�س يف �سيبرييا بح�سب �أو�ساطه ،ب��ات بامكانه “التخلي
متاما عن التنف�س اال�صطناعي» ،وكان خمترب ع�سكري �أملاين خل�ص
يف الثالث من �أيلول�/سبتمرب �إىل �أن نافالني البالغ  44عاماً تع ّر�ض
للت�سميم عرب مادة نوفيت�شوك ،الأمر الذي تنفيه مو�سكو.

�إرجاء حماكمة الب�شري
ومتهمني �آخرين �إىل � 22سبتمرب

•• اخلرطوم�-أ ف ب

هايكو ما�س االثنني �أن احلكومة
� �س �ت �ت��و� �ص��ل �إىل ات � �ف ��اق بحلول
الأرب � �ع ��اء ع �ل��ى ع ��دد الأ�شخا�ص
الذين ميكن ا�ستقبالهم يف �أملانيا.
وق �ب��ل ح��ري��ق خم�ي��م م��وري��ا ،كان
�أكرث من � 33ألف مهاجر يعي�شون
يف اجل��زر اليونانية يف بحر �إيجه
وخ�صو�صا يف لي�سبو�س و�سامو�س
وخيو�س ،رغم �أنها ال تت�سع لأكرث
من � 5400شخ�ص.
وي �ت��م �إي� ��واء ح ��واىل �سبعني �ألف
مهاجر �آخ��ر يف من�ش�آت على الرب
اليوناين.
وي��ود العديد منهم االنتقال �إىل
�شمال �أوروبا وخ�صو�صا �أملانيا.

�أرج��أت حمكمة �سودانية �أم�س الأول �إىل � 22أيلول�/سبتمرب حماكمة الرئي�س
ال�سوداين املعزول عمر الب�شري و� 27شخ�صا �آخرين متهمني باال�ستيالء على
ال�سلطة يف انقالب  ،1989ال�ستكمال االج��راءات .وق��رر القا�ضي ال��ذي تر�أ�س
املحكمة نقل جل�سات املحاكمة القادمة �إىل قاعة ال�صداقة بو�سط العا�صمة لتت�سع
للحا�ضرين وت�سمح باتخاذ التدابري االحرتازية يف ظل انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد .وح�ضر اجلل�سة املتهمون وعلى ر�أ�سهم الب�شري يف مالب�س ال�سجن
البي�ضاء .ويف ح��ال �إدان�ت�ه��م �سيواجهون عقوبات ميكن ان ت�صل �إىل الإع��دام.
ويحاكم املتهمون الـ 28بتهمة تنظيم االنقالب الذي �أو�صل الب�شري �إىل ال�سلطة
يف .1989وح�صل الب�شري يف انقالبه الع�سكري يف  1989على دعم “اجلبهة
الإ�سالمية القومية” بقيادة ح�سن ال�تراب��ي ال��ذي ت��ويف يف  .2016وه��ي �أول
حماكمة جتري لتهم تتعلق بانقالب يف العامل العربي .والب�شري مطلوب �أي�ضا
عرقي
من املحكمة اجلنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهري ّ
وجرائم �ضد االن�سانية �أثناء النزاع يف �إقليم دارفور غرب البالد ،الذي ا�ستمر بني
 1959و 2004و�أ�سفر عن � 300ألف قتيل وماليني النازحني .وكان انقالب
الب�شري الثالث منذ ا�ستقالل ال���س��ودان ع��ام  ،1956بعد انقالبني ق��ام بهما
ابراهيم عبود ( )1964-1959وجعفر النمريي ( .)1985-1969و�أطاح
اجلي�ش ال�سوداين بالب�شري يف ني�سان/ابريل  2019عقب احتجاجات �شعبية
ا�ستمرت ا�شهرا عدة .وتتوىل احلكم يف ال�سودان حاليا �سلطة انتقالية �ست�ستمر
ملدة ثالث �سنوات جتري بعدها انتخابات عامة .
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بنك �صادرات �إيران

الك�شوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل
لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2019

فروع الإمارات العربية املتحدة

ان .آر .دوﺸﻲ وﺸرﻛﺎﻩ ﻤﺤﺎﺴﺒون ﻗﺎﻨوﻨﻴون
ﺘﻘرﻴر اﻟﻤدﻗق اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ اﻟﻤﻌد ﻟﻤدﻴري ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران

إﻟﻰ ﻋــدد ﻤن اﻟﻌواﻤــﻝ ﺒﻤــﺎ ﻓﻲ ذﻟــك ﻤــﺎ إذا ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻛون ﻫﻨــﺎك أرﺒــﺎح

ﺒﻨك ﺼﺎدرات اﻴران

 '000درﻫم

ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟدﻋم اﻻﻋﺘراف.

ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

اﻟرأي
ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘدﻗﻴق اﻟﻛﺸ ـ ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤرﻓﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨص ﺒﻨك ﺼــــــﺎدرات إﻴران )ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة( )"اﻟﺒﻨك"( واﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟف ﻤن ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺤﺘﻰ  31دﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺒر

 '000درﻫم

 '000درﻫم

ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘدﻓق اﻟﻨﻘدي اﻟﺘﻌﺎﻗدي ﻟﻸﺼﻝ وﻨﻤوذج أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺒﻨك ﻹدارة اﻷﺼﻝ.
ﻴﻘﻴم اﻟﺒﻨك ﺘﺼﻨﻴف وﻗﻴﺎس اﻷﺼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ ً

ﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻛﻲ ﻴﺘم ﺘﺼـ ــﻨﻴف اﻷﺼـ ــﻝ وﻗﻴﺎﺴـ ــﻪ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة أو ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻴراد اﻟﺸـ ــﺎﻤﻝ اﻵﺨر  ، FVTOCIﻴﺠب أن ﺘؤدي ﺸـ ــروطﻪ

اﻷﺼوﻝ

 .5ﻛﻔﺎﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﻷﺼوﻝ اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ )(ELAR

ﺘﻘرﻴر ﺒﺨﺼوص ﺘدﻗﻴق اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

)ﻤﻌﺎد ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ(

)ﻤﻌﺎد ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ(

ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران

ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ اﻷﺼ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻠﺔ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ) (ELARﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﺠراء

ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴم واﺨﺘﺒﺎر ﺘﺼﻤﻴم وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﻟﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ إﺠراءات

ﻟﻀﻤﺎن اﺤﺘﻔﺎظ اﻟﺒﻨوك ﺒﺎﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﻸﺼوﻝ

ﻤراﻗﺒ ــﺔ اﻻﻤﺘﺜ ــﺎﻝ ﻟﻠﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤ ــﺎرات اﻟﻌرﺒﻴ ــﺔ اﻟﻤﺘﺤ ــدة اﻟﻤرﻛزي

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘدﻴﺔ واﻷرﺼدة ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي

6

617,096

205,226

822,425

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

) 7أ(

499,565

2,018,531

3,315,256

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى

) 8أ(

1,342,802

7,500

531,115

اﻟﺴــﺎﺌﻠﺔ .ﺘﺘطﻠب ﻫذﻩ اﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻤن اﻟﺒﻨك أن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻌﺎدﻝ 10

)" .("CBUﻟﻘد اﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻤن ﻤﺴ ـ ـ ــﺘوى ﻤﻌﺘدﻝ ﻤن اﻟﺘﺼ ـ ـ ــﻤﻴم واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻛﻤﺒﻴﺎﻻت اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

9

108,493

232,540

1,851,051

اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ واﻟﻤﻼﺤظﺎت اﻟﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ اﻷﺨرى ﺒﺨﺼوص اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت –  17إﻟﻰ .125

 %ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ )ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء ﺘﻠك اﻟﻤدرﺠﺔ

اﻟﺘﺸـ ـ ــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـ ـ ــﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻴﺔ اﻻﻟﺘزام ﺒﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﺴ ـ ـ ـﺎﺌﻠﺔ

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

10

2,634,253

3,494,125

3,877,769

وﻓﻘﺎً ﻟرأﻴﻨﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻛﺸـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤرﻓﻘﺔ ﺘظﻬر ﺒﺼـ ــو ةر ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨواﺤﻲ اﻷﺴـ ــﺎﺴـ ــﻴﺔ ،اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31دﻴﺴـ ــﻤﺒر  2019وأداﺌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺘدﻓﻘﺎﺘﻪ اﻟﻨﻘدﻴﺔ

ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ( ﻓﻲ اﻷﺼــوﻝ اﻟﺴــﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠودة ،ﻛﻤﺎ

اﻟﻤؤﻫﻠﺔ  .ELARﺘﻀ ــﻤﻨت ﻫذﻩ اﻟﻀـ ـواﺒط ﺘﻠك اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺎﻷﺼ ــوﻝ

أﺼوﻝ أﺨرى

11

1,323,810

953,634

670,405

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﺎرﻴﺦ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.

ﻫو ﻤوﻀـ ـ ــﺢ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼـ ـ ــﻴﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴم رﻗم  – 2015/33ﻤن ﻟواﺌﺢ

اﻟﺴ ــﺎﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨوك اﻟوﻓﺎء ﺒﻬﺎ  ،واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن اﻟﻨﻘد

اﻟﻤﻠﻛﻴﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌدات

12

إﻋﺎدة اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺒﻨوك اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋن اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي ﻟدوﻟﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨك  ،وأرﺼـ ـ ـ ـ ــدة اﻟﺤﺴـ ـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺼـ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة .ﻴرﻛز اﻟﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻤر ﺒﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒب

اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي" ، "CBUوﺸـ ـ ــﻬﺎدات إﻴداع اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  %3.85ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر .2018

 ،وﺴ ـ ـ ـ ــﻨدات اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻴﺔ واﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻛوك )اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻨدات

 ،2019وﻛﺸـ ـ ـ ــف اﻷرﺒﺎح واﻟﺨﺴـ ـ ـ ــﺎﺌر واﻹﻴرادات اﻟﺸـ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى وﻛﺸـ ـ ـ ــف اﻟﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ واﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻟﻠﺴـ ـ ـ ــﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﺎرﻴﺦ ،وﻤوﺠز ﻟﻠﺨطط

أﺴﺎس اﻟرأي
ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘدﻗﻴق ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘدﻗﻴق ،ﺤﻴث ﺘﻛﻤن ﻤﺴــؤوﻟﻴﺘﻨﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﻓﻲ اﻟﺒﻨود اﻟﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴــم "ﻤﺴــؤوﻟﻴﺎت اﻟﻤدﻗق
ﻋن ﺘدﻗﻴق اﻟﻛﺸ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻤن اﻟﺘﻘرﻴر .ﻋﻠﻤﺎً أﻨﻨﺎ ﻨﻌﻤﻝ ﺒﺸ ـ ــﻛﻝ ﻤﺴ ـ ــﺘﻘﻝ ﻋن اﻟﺒﻨك ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﻟواﺌﺢ اﻟﺴ ـ ــﻠوك اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴ ـ ــﺒﻴن اﻟﻤﻬﻨﻴﻴن ﻟدى ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺨﻼق
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘدﻗﻴق اﻟذي ﺘم إﺠ ارؤﻩ ﻟﻠﻛﺸـ ــوﻓﺎت
اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـ ــﺒﻴن " رﻤز ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺨﻼق اﻟدوﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺤﺎﺴـ ــﺒﻴن" ) (IESBA Codeإﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺴـ ــﻠوك
ّ

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر 2019

اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ إﻟﻰ ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻤﺜﻝ ﻓﻘط دﻓﻌﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼ ــﻠﻲ واﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ أﺼ ــﻝ اﻟرﺼ ــﻴد اﻟﻤﺴ ــﺘﺤق )ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴ ــداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺼ ــﻠﻴﺔ .وﻓواﺌدﻫﺎ

ﺠﻤﻴﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟواردة ﻫﻲ ﺒﺂﻻف اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

.(SPPI

 .1ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﺎﻤﺔ

ﻟﻐرض اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺼﻠﻴﺔ .وﻓواﺌدﻫﺎ  ، SPPIﻓﺈن اﻷﺼﻝ ﻫو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ .ﻗد ﻴﺘﻐﻴر

أ .اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ،ﻛﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﺤرﺼ ــﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺴ ــﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺴ ــؤوﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ ﻀ ــوء ﻫذﻩ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻟواﺌﺢ اﻟﺴ ــﻠوك اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴ ــﺒﻴن
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴن .وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد أن دﻟﻴﻝ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟذي ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎف وﻤﻨﺎﺴب ﻟﺘﻘدﻴم أﺴﺎس ﻟرأي اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ.

اﻷﺠﻨﺒﻲ.

ﻫذا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﻤر اﻷﺼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ  ،إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺴداد ﻟﻸﺼﻝ( .ﺘﺘﻛون اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟزﻤﻨﻴﺔ

ﺘم ﺘﺄﺴ ـ ـ ــﻴس ﺒﻨك ﺼ ـ ـ ــﺎدرات إﻴران ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻴران اﻹﺴ ـ ـ ــﻼﻤﻴﺔ .وﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺘﻨﻔﻴذ أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻤن ﺨﻼﻝ ﻓروﻋﻪ

24,836

26,325

28,200

اﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻴﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺒﺸﻛﻝ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺴم "اﻟﺒﻨك"(:

6,550,855

6,937,881

11,096,221

 .1ﻓرع آﻝ ﻤﻛﺘوم اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ رﻗم  206725اﻟﺼﺎد ةر ﻋن داﺌ ةر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺤﻛوﻤﺔ دﺒﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  6أﻛﺘوﺒر .1969

 .3ﻓرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻴد اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ رﻗم  544166اﻟﺼﺎد ةر ﻋن داﺌ ةر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺤﻛوﻤﺔ دﺒﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  16أﺒرﻴﻝ .2003

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ

ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻟﺘداﺒﻴر اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ اﻟﺒﻨك ﻟﺘﺤﺴﻴن وﻀﻊ اﻟﺴﻴوﻟﺔ ﻟدﻴﻪ.

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﺒﻨوك اﻷﺨرى

) 8ب(

1,307,747

دون إﺒداء رأي ﻤﺘﺤﻔظ ﻤن ﻗﺒﻠﻨﺎ ،ﻨﻠﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

وﻛﺎﻨت ﻨﺴــﺒﺔ اﻷﺼــوﻝ اﻟﺴــﺎﺌﻠﺔ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨك ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴــﻤﺒر

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

13

3,103,006

3,666,232

 2019ﺒواﻗﻊ  %12.97وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺘطﻠﺒـ ــﺎت اﻟﺤـ ــد اﻷدﻨﻰ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

) 7ب(

210,532

392,234

1,964,748

وﻴﻘﻊ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﻓﻲ طﻬران ،ﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻴران اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.

اﻟﻘروض اﻟﺜﺎﻨوﻴﺔ

14

0

0

600,000

وﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻨﺸطﺔ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻓﻘط وﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت واﻷﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ واﻟﻔروع

اﻟﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﻛﻴﺎﻨﺎت واﻷﻓراد اﻹﻴراﻨﻴﻴن .وﺘﻌﺘﻘد اﻹدا ةر أن اﻟﺒﻨك ﻗد ﻗﺎم ﺒﺎﻻﻟﺘزام ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤذﻛرات اﻟﺼـﺎد ةر ﻋن اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة .وﺘﻌﺘﻘد

إدا ةر اﻟﺒﻨك أﻴﻀﺎً أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻓرض ﻫذﻩ اﻟﻘﻴود ،ﻓﺈن ﻤﺒدأ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤ ةر اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31دﻴﺴﻤﺒر 2019
ﻻ ﻴزاﻝ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً.

3

 -ﻗرر ﻤﻛﺘب ﻤراﻗﺒﺔ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )" ("OFACاﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟو از ةر اﻟﺨزﻴﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ أﻴﻀ ـ ـﺎً ﻓرض ﻗﻴود ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﻛﻴﺎﻨﺎت واﻷﻓراد اﻹﻴراﻨﻴﻴن ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺒﻨك ﺼـ ــﺎدرات

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺨرى

15

121,100

142,536

167,994

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

)أ(

4,742,385

5,284,634

9,823,448

اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴوﻟﺔ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت

ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺼ ـ ـ ـ ــوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴم اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋن ﻤﺼ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات

رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼص

)1أ(

2,350,000

2,100,000

1,500,000

اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي.

اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

22

521,533

521,553

521,553

)(1,063,083

)(968,306

)(748.780

15

اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ

 .6اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى ﺨﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ

)ب(

1,808,470

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ

)أ  +ب(

6,550,855

1,653,247

إﻴران .وﺘﻌﺘﻘد إدا ةر اﻟﺒﻨك أﻨﻪ ﻟﻴس ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻴود ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻗد ةر اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻨﺎﺠﺤﺔ؛ و

ﻟﻘد ﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻨك ﺤدود اﻟﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﻨﺼـ ـ ــوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

 -ﻓﻲ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻨوات اﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ اﻟﻤـﺎﻀـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﺔ ،ﻗـﺎم ﻋـدد ﻤن اﻟﺒﻠـدان ﺒﻔرض /ﺘﺸـ ـ ـ ـ ـ ــدﻴـد ﻋﻘوﺒـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴـﺔ .واﻷﻫم ﻤن ذﻟـك ،ﻓﻘـد ﻨص ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻻﺘﺤـﺎد اﻷوروﺒﻲ

اﻟﺘﻌﻤﻴم رﻗم 2013/32 .ﺒﺘﺎرﻴﺦ  11ﻨوﻓﻤﺒر  2013ﺒﺸ ـ ــﺄن اﻟﻠواﺌﺢ

 2012/152/CFSPاﻟﺼـﺎدر ﻓﻲ  15ﻤﺎرس  2012ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺤظر ﻋﻠﻰ ﺘورﻴد ﺨدﻤﺎت اﻟﺘ ارﺴـﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎﺼـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺘﺒﺎدﻝ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺒﻌض اﻟﺒﻨوك

ﻨظر ﻷن اﻟﺒﻨك ﻴﺤﻤﻝ درﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﺘﻌرض
اﻟﻨﺎﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎً .ا

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻤراﻗﺒــﺔ ﺤــدود اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر وﺘﻌــدﻴﻼﺘــﻪ وﺠــدوﻝ اﻟﺤــد

ﻟﻸرﺼــدة اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴــﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻟﺒﻨوك

اﻷﻗﺼ ـ ــﻰ ﻟﺤدود اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر اﻟﺼ ـ ــﺎدر ﻋن ﻤﺼ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات

اﻷﺨرى ،ﻗﻤﻨ ــﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻟﺘ ــداﺒﻴر اﻟﺘﻲ اﺘﺨ ــذﻫ ــﺎ اﻟﺒﻨ ــك ﻟﺘﻘﻠﻴ ــﻝ ﺤ ــدود

ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻹﻋدادﻫﺎ.

اﻟﻌرﺒﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻤﺘﺤـ ـ ــدة اﻟﻤرﻛزي .وﻓﻘً ـ ـ ـﺎ ﻟﻠﻤـ ـ ــﺎدة ) (2ﻤن اﻟﺘﻌﻤﻴم رﻗم

اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴرة ﻟــﻪ ﻤﺜــﻝ اﻟﺤــد ﻤن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨــﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻤن  125 - 17ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31ﻤﺎﻴو  2020وﺘم اﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻤن ﻗﺒﻝ؛

 2013/32ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ  11ﻨوﻓﻤﺒر  ، 2013ﻻ ﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺢ ﻟﻠﺘﻌرض

ﻟﻠﺒﻨك وﺘﻘدﻴم ﻗروض ﻷﺠﻝ إﻟﻰ اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى.

ﻟﻠﺒﻨوك اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة  ،ﺒﻐض اﻟﻨظر

ﺘم ﺘزوﻴدﻨﺎ ﺒﺘﺄﻛﻴد ﻤﻌﻘوﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴض اﻟﺘﻌرض اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺄرﺼ ــدة اﻟﻤﻘر

ﻋن ﺘﺎرﻴﺦ اﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  ،ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز  % 30ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ

اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ ﻓﻲ اﻟﺨـ ــﺎرج ﻤن أﺠـ ــﻝ اﻟوﻓـ ــﺎء ﺒـ ــﺎﻟﻤﺘطﻠﺒـ ــﺎت

اﻹﻴراﻨﻴﺔ .وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﻘد ﻗﺎﻤت ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺒﻨوك )ﺴوﻴﻔت( ﺒﻔﺼﻝ ﺒﻌض اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران ،ﻤن ﺸﺒﻛﺘﻬﺎ اﻟدوﻟﻴﺔ
ﺒﺴرﻴﺎن ﻤﻔﻌوﻝ اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن  17ﻤﺎرس .2012
وﺘﻌﺘﻘد إدا ةر اﻟﺒﻨك أﻨﻪ ﻨظ اًر ﻟﻌدم اﻤﺘﻼك اﻟﺒﻨك ﺘﻌﺎﻤﻼت  /ﻋﻼﻗﺎت أﻋﻤﺎﻝ ﻤﻊ أي ﻤن اﻟﺒﻨوك ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻤﺸ ـ ـ ــﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻟﻔﺘ ةر طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻟزﻤن وﻟﻛوﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﺸ ـ ـ ــﻛﻝ
أﺴـﺎﺴـﻲ ﻤﻊ ﺒﻨوك إﻴراﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠك ﺘرﺘﻴﺒﺎت اﺘﺼـﺎﻻت داﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻷﻨﺸـطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك ﻟم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺸـﻛﻝ ﻛﺒﻴر ﺒﺴـﺒب ﻋدم اﻟﻘد ةر ﻋﻠﻰ اﺴـﺘﺨدام اﻟﺴـوﻴﻔت .وﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ورداً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗﺎم اﻟﺒﻨك ﺒوﻀﻊ ﺘداﺒﻴر ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺤوﻴﻝ اﻟﻤﺴﺘﻤر واﻟﻤوﺜق واﻟﻤﺼدق ﻟﻠرﺴﺎﺌﻝ واﺴﺘﻤرار اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘﺤوﻴﻝ اﻷﻤواﻝ.
وﻻ ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟﻛﺸ ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴ ـ ـ ــﺒﺎن اﻟﺘﺄﺜﻴرات اﻟﻤﺴ ـ ـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴود اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وأﻴﺔ ﻗﻴود أﺨرى ﻗد ﻴﻔرﻀ ـ ـ ــﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة وﻤﻛﺘب ﻤراﻗﺒﺔ
اﻷﺼوﻝ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟو از ةر ﺨزاﻨﺔ اﻟوﻻﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤدة واﻟﻘﻴود اﻟﺘﻲ ﻗد ﻴﺘم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ ﺒﻠدان أﺨرى.

اﻟﺒﻨك.

اﻟﻤﻨﺼ ـ ـ ـ ــوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴم اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋن ﻤﺼ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات

 .2وﺒﺤﺴــب ﻤﺎ ﺘﻤت ﻤﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  33ﻤن اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺒﻨك ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻟظروف اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﺄﺜﻴر ﺠﺎﺌﺤﺔ ﻛوﻓﻴد 19-ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ

اﻷﻤر ﻨﻔﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﺘﻌرض ﻓروع اﻟﺒﻨوك اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﻛﺎﺘﺒﻬﺎ

اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي .ﻟﻘد ﺘﺤﻘﻘﻨﺎ ﻤن اﻟﺨطﺎب اﻟذي أﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرﻩ

/ﻴوﺠد ﺘوﻗﻴﻊ/
اﻟﺴﻴد /ﺴﻌﻴد ﻤرزﻴﺎن ﺘﺎﻓﺘﻲ

اﻟﺴﻴد /ﺴﻴد ﻨﻘﻲ ﻋﺒﺎس ﺠﻔري

اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻛوﻓﻴد 19-وﺘداﺒﻴر اﻟدﻋم اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴــﺎﺴــﺎت ﻤﻌﻘوﻟﺔ وﻤدﻋوﻤﺔ .ﺴــﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﻤراﻗﺒﺔ آﺨر اﻟوﻗﺎﺌﻊ واﻟﺘﻌﺎﻤﻴم اﻟﺼــﺎد ةر ﻋن ﻤﺼــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي
وﺴ ـ ـ ــﻴﺘم إدراج اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟداﻋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺸ ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻤﻊ ذﻟك ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻛﺸ ـ ـ ــف اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﻓﺼ ـ ـ ــﺎﺤﺎت

اﻟﻤﺤــدد ﺒﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒــﺔ  ٪30ﻤن ﻗــﺎﻋــدة رأس ﻤــﺎﻝ اﻟﺒﻨــك ﻛﻤــﺎ ﻓﻲ 31

اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ اﺘﺨـ ــذﻫـ ــﺎ اﻟﺒﻨـ ــك ﻟﻠﺤـ ــد ﻤن اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر ﻟﻠﻤﻘر

دﻴﺴﻤﺒر .2019

اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ــﻲ ﻀـ ـ ــﻤن اﻟﺤد اﻟﻤﺴـ ـ ــﻤوح ﺒﻪ .ﻓﻲ اﻟﺴـ ـ ــﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31

اﻟﺨﺎرج إﻟﻰ  %78ﻤن ﻗﺎﻋدة أرﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎﻟﻪ .وﻓﻲ وﻗت ﻻﺤق ،ﻓﻲ رﺒﻊ

وأﺠرﻴﻨــﺎ ﻨظرة ﻋــﺎﻤــﺔ ﻋﻠﻰ ﺨطــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺘﻲ ﻗــدﻤﻬــﺎ اﻟﺒﻨــك ﻟﺘﺨﻔﻴض

ﺘﺤﻘﻴق أﺼـ ـوﻟﻪ واﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺴ ــﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﺘﺎدة .وﻤﻊ ذﻟك  ،ﻓﻘد ﺘم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻛﺸ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴ ــﺎس اﻟﻤﻨﺸ ــﺄة اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ .ﻴﻠﺘزم اﻟﺒﻨك ﻤﻊ ﻤﻘ ﻩر اﻟرﺌﻴﺴ ــﻲ

اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘدﻗﻴق

ﻤﺴ ــﺎﺌﻝ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟرﺌﻴﺴ ــﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴ ــﺎﺌﻝ اﻟﺘﻲ ﺒﺤﺴ ــب ﺘﻘدﻴرﻨﺎ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﺘﻌﺘﺒر اﻷﻫم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘدﻗﻴق اﻟﻛﺸ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻴﺴ ــﻤﺒر  .2019ﺤﻴث

ﺘﻤت ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘدﻗﻴق اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻛﻝ ،وﻛذﻟك ﻓﻴﻤﺎ 4
اﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ رأﻴﻨﺎ
ّ
.1

ﻛﻴف ﻋﺎﻟﺠت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ

ﻴﺘطﻠب ﺘﻘﻴﻴم ﺘﺤدﻴد اﻟﺒﻨك ﻟﻤﺨﺼـﺼــﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺴــﻠف

ﻟﻘـد ﺤﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻨـﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤـﺎً ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺠـﺎرﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨـك ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒـﺈدا ةر ﻤﺨـﺎطر

اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء أن ﺘﻘوم إدا ةر اﻟﺒﻨك ﺒوﻀــ ـ ــﻊ اﻷﺤﻛﺎم ﻋﻠﻰ ﺘﺼــ ـ ــﻨﻴف

اﻻﺌﺘﻤﺎن وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘدﻴر ﻟﺘﺤدﻴد ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺴﻠف

اﻷﺼــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴــﺎ ةر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ) .(ECLرّﻛز اﻟﺘدﻗﻴق

اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء .ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻔﺤص اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸـ ـ ـ ـ ــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺒﺎت ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـ ــﻠﺔ

ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺄﻟﺔ ﺒﺴـ ـ ــﺒب أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘروض واﻟﺴـ ـ ــﻠف اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء

ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

)ﺤﻴث ﺘﺸــﻛﻝ  %40ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼــوﻝ( وﺘﻌﻘﻴد اﻷﺤﻛﺎم واﻻﻓﺘ ارﻀــﺎت

درﺴ ـ ــﻨﺎ ﻤدى ﺼ ـ ــﺤﺔ ﻨﻤﺎذج اﻟﺨﺴ ـ ــﺎ ةر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ طورﺘﻬﺎ ﺸ ـ ــرﻛﺔ

إﻴراد اﻟﻔواﺌد

16

62,598

65,066

ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔواﺌد

17

)(148,524

)(215,616

)(85,926

)(150,550

ﺼﺎﻓﻲ )ﻨﻔﻘﺎت( /إﻴراد اﻟﻔواﺌد

16

ﺼﺎﻓﻲ إﻴراد اﻟرﺴوم واﻟﻌﻤوﻻت

18

3,199

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺨرى

19

)(7,316

أﺠﻨﺒﻴـﺔ أﺨرى ﻟﺘﺨﻔﻴض اﻟﺘﻌرﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻛﺒﻴرة ﻟﻠﺒﻨوك اﻟﺤـﺎﻟﻴـﺔ ﺨـﺎرج

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹدارﻴﺔ

20

)(71,573

)(77,065

دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .وﻓﻲ رﺒﻊ

ﺨﺴﺎﺌر اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف وﺼﺎﻓﻲ اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

) 10د(11 ،

)(275,602

)(93,867

اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨــﺔ اﻟﺘــﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31ﻤــﺎرس  ،2020اﻨﺨﻔض ﺘﻌرض

ﺨﺴﺎرﺌر اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

) 7د(

0

)(102,217

ﻀﻤن اﻟﺤدود اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ %30
 .7اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر ﻟﻤﻘﺘرض واﺤد أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻘﺘرﻀﻴن اﻟﻤﻌﻨﻴﻴن

اﻟﺨﺴﺎﺌر ﻗﺒﻝ اﻟﻀراﺌب

ﻤﺤدود وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻟﻘﻴﺎس ﺼﺎﻟﺤﺎً طواﻝ ﻓﺘ ةر إﻋداد اﻟﺘﻘرﻴر.

اﻟﺘﻲ ﺘم إﺠراؤﻫﺎ أﺜﻨﺎء ﺤﺴــﺎب اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﻌﺜر ﻋن اﻟﺴــداد ) (PDواﻟﺨﺴــﺎ ةر ﻋﻨد

 2013/32ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ  11ﻨوﻓﻤﺒر  ، 2013ﻻ ﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺢ ﻟﻠﺘﻌرض

ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم اﻟﺠزء اﻟﺠوﻫري ﻤن ﻤﺤﻔظﺔ ﻗروض وﺴـ ـ ــﻠف اﻟﺒﻨك ﺒﺸـ ـ ــﻛﻝ ﻤﻨﻔرد

اﻟﺘﻌﺜر ) (LGDواﻟﺘﻌرض ﻟﺨطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــ ـ ـ ـ ــداد ) (EADﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن

ﻟﻤﻘﺘرض واﺤد أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻘﺘرﻀ ـ ــﻴن اﻟﻤﻌﻨﻴﻴن ،ﺒﺘﺠﺎوز 25

ﻟﻠزﻴﺎدة اﻟﻛﺒﻴ ةر ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ) (SICRوﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴـ ـ ــﺎ ةر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ

ﺜﺒــﺎﺘﻬــﺎ وﻤﻌﻘوﻟﻴﺘﻬــﺎ .ﻟﻘــد طﻌّﻨـﺎ ﻓﻲ اﻻﻓﺘ ارﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب

 %ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟﺒﻨك .رﻛز اﻟﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻤر ﻷن

اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ .وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﻤن إدا ةر اﻟﺒﻨك اﻟﺤﺼ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

ﻤﺨﺼـ ــص اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻤﺜﻝ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻤﺴـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘد ةر وﺘﻘﻴﻴﻤﺎت

اﻟﺘﻌﺜر ) (LGDواﻟﺘﻌرض ﻟﺨطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد ) (EADواﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

)أ(

)ب(

اﻟﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺴــﺒﺔ  %22ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟﺒﻨك ﻛﻤﺎ ﻓﻲ

أﻛﺘوﺒر  2018ﺒﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص اﻟﺘﻌرﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻛﺒﻴرة – اﻟﺘرﻛﻴزات

اﻟﺴﻴد /ﺴﻌﻴد ﻤرزﻴﺎن ﺘﺎﻓﺘﻲ

اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ واﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ وﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺼﻨﻴف.
راﺠﻊ اﻟﻤﻼﺤظ ــﺔ  4ﺒﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ــوص اﻟﻛﺸ ـ ـ ـ ـ ــوﻓ ــﺎت اﻟﻤ ــﺎﻟﻴ ــﺔ ﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ــﺎﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﻟﺘﺄﻛﻴد ﻤﺨرﺠﺎت ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﺨطر وﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ وﺘﺒﻴن ﻤﺄﻨﻬﺎ

اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي ،ﺘم ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻤدة  5ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨوات ﻟﻠﺒﻨوك ﻤن أﺠﻝ

ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﻤﻘﺘرﻀﻴن وزﻴﺎدة ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ اﻟﺒﻨك ﻤن أﺠﻝ اﻟوﻓﺎء

اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔواﻟﻤﻼﺤظﺔ  29ﺒﺨﺼوص اﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ.

ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻌﻘوﻝ .وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻟﺼﺎد ةر ﻋن ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات

5

ﺠﻬودﻩ ﻟﺘﺴـ ـ ــﺠﻴﻝ رﺼـ ـ ــﻴد اﻟﻤﺨﺼـ ـ ــص اﻟﺒﺎﻟﻎ  179.22ﻤﻠﻴون درﻫم ﻓﻲ ﻋﺎم
.2020

اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻗروض واﻟﺴﻠف اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻼء ﺨﺎﺼﻴن

ﻴﻌد ﺤﺴــ ــﺎب ﺒدﻝ اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻗروض وﺴــ ــﻠف اﻟﻌﻤﻼء ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ

وﺒﻨﺎء
اﻻﻤﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤذﻛورة ﺴـ ـ ــﺎﺒﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴم رﻗم .2013/32
ً
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻋدم اﻻﻤﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠواﺌﺢ ﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻴؤدي إﻟﻰ اﺤﺘﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب  1درﻫم

اﻹﻤــﺎرات اﻟﻌرﺒﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــدة اﻟﻤرﻛزي .ﻴﺠري اﻟﺒﻨــك ﻤ ارﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼت ﻤﻊ

إﻤﺎراﺘﻲ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎﻝ )رﺴـ ــوم إﻀـ ــﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﻝ( ﻋن ﻛﻝ

ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﺒﺨﺼوص ﺨطﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴض

ﻛﺸف اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ

درﻫم ﻴﺘﺠﺎوز ﺤد اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻠواﺌﺢ.

اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر ﻟﺘﺨﻔﻴف اﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌدم اﻻﻤﺘﺜﺎﻝ ﻟﻺﺸ ـ ــﻌﺎر رﻗم
 2018/226ﺒﺘﺎرﻴﺦ  01أﻛﺘوﺒر .2018

ﺠﻤﻴﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟواردة ﻫﻲ ﺒﺂﻻف اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

ﺘرﻛز اﻟﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻟﺔ وذﻟك ﻨظ اًر ﻷﻫﻤﻴﺔ أرﺼـ ـ ـ ـ ـ ــدة

اﻨﺨﻔــﺎض اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺒ ـﺎﻟﻐــﺔ  1,299ﻤﻠﻴون درﻫم ﻤﻘــﺎﺒــﻝ ﻤﺨﺼــ ـ ـ ـ ـ ــص

اﻟﻘروض واﻟﺴـ ـ ــﻠف )ﺘﻤﺜﻝ  %40ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ( وﻛذﻟك

اﻨﺨﻔــﺎض اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻤطﻠوﺒــﺔ ﺒﻘﻴﻤــﺔ  1,206ﻤﻠﻴون درﻫم .ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴم

اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤوﻀـ ـ ـ ــوﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت .وﻛﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ  31دﻴﺴـ ـ ـ ــﻤﺒر

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻤﻊ
ﻤﺴــﺘوى ﻤﺨﺼــص ﺨﺴــﺎﺌر اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ً

 ،2019ﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺴـ ـ ـ ـ ــﻠف  12,631ﻤﻠﻴون درﻫم

اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨك واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻔﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻠﺔ ﻋن اﻟﻘروض واﻷطراف

وذﻟك إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﺴــﺠﻴﻝ ﻤﺨﺼ ـﺼــﺎت ﻻﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘروض

اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﻤﻠف اﻻﺌﺘﻤﺎن.

واﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻔﻴﺎت ﺒﻘﻴﻤﺔ  4,507ﻤﻠﻴون درﻫم .ﺒﺎﻹﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﻘد

ﻟﻘــد ﻗﻤﻨــﺎ أﻴﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﺒﺘﻘﻴﻴم دﻗــﺔ اﻟﺒﻴــﺎﻨــﺎت اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴــﺔ ﻤن اﻟﻤﺤــﺎﻓظ ،

رﻛزت ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘـدﻗﻴق ﻋﻠﻰ إﺠﻤـﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺨـﺎطر ﻤﺠﻤوﻋـﺔ

وﺤﺴ ـ ــﺎﺒﺎت اﻟﻤﺨﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺎت وﺘﻘدﻴرات اﻹدارة واﻻﻓﺘ ارﻀ ـ ــﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم

ﻤﻌﻴﻨـ ــﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜـ ــﻝ  %16ﻤن إﺠﻤـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻘروض

ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸــ ـ ــﻛﻝ ﻨﻘدي اﻟﻤﺴــ ـ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺨﺼــ ـ ــص ﺨﺴــ ـ ــﺎﺌر

واﻟﺴﻠف ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر .2019

اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.

ﻴﻌﺘﺒر اﻟﻤﺴؤوﻟون ﻋن إﺠراءات اﻟﺤوﻛﻤﺔ ،ﻤﺴؤوﻟون أﻴﻀﺎً ﻋن ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك.

ﺘﺘﻤﺜﻝ أﻫداﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼــوﻝ ﻋﻠﻰ ﻀــﻤﺎﻨﺎت ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻛﻝ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻷﺨطﺎء اﻟﺠوﻫرﻴﺔ ﺴ ـواء ﻛﺎﻨت ﻷﻏراض اﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ
أو ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴﻬو ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻤد ٕوا ﺼدار ﺘﻘرﻴر ﺨﺎص ﺒﺎﻟﻤدﻗق واﻟذي ﻴﺸﻤﻝ رأﻴﻨﺎ .وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﻨطﻘﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘوى وﻟﻛﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺴ ــت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀ ــﻤﺎن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘدﻗﻴق اﻟذي ﺘم إﺠراءﻩ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﺒﺨﺼ ــوص اﻟﺘدﻗﻴق وﻤن ﺜم ﻴﻘوم ﺒرﺼ ــد أي ﺨطﺄ ﺠوﻫري ﻓﻲ ﺤﺎﻝ
وﻗوﻋﻪ .ﻴﻤﻛن ﻟﻸﺨطﺎء أن ﺘﻨﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄ ﻋن أﻋﻤﺎﻝ اﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أو ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬو ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻤد وﺘﻌﺘﺒر ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ،ﻛﺎﻨت ﻓردﻴﺔ أو ﺘراﻛﻤﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻤن
اﻟﻤﻤﻛن ﺘوﻗﻊ أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن اﻟﺘﻲ ﻴﺘم اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻛﺠزء ﻤن اﻟﺘدﻗﻴق وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨدم اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻨﺘﻤﺴك ﺒﺎﻟﺘﺸﻛك اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘدﻗﻴق .ﻛﻤﺎ أﻨﻨﺎ أﻴﻀﺎً:

 .3اﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻤرﻫوﻨﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ إﻴران ﻛﻀﻤﺎن

ﻨﻘوم ﺒﺘﺤدﻴد وﺘﻘﻴﻴم ﻤﺨﺎطر اﻷﺨطﺎء اﻟﺠﺴــﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺴـواء ﻛﺎﻨت ﻷﻏراض اﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أو ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴــﻬو ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻤد
وﺘﺼ ــﻤﻴم وأداء إﺠراءات ﺘدﻗﻲ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟﻤﺨﺎطر واﻟﺤﺼ ــوﻝ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺘدﻗﻴق ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻤﻨﺎﺴ ــﺒﺔ ﻟﺘﻘدﻴم أﺴ ــﺎس ﻟرأﻴﻨﺎ .ﺘﻛون

 '000درﻫم
اﻟرﺼﻴد ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر 2017
ﺘــﺄﺜﻴر اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻤﻌﻴــﺎر اﻟــدوﻟﻲ ﻹﻋــداد اﻟﺘﻘــﺎرﻴر

0

0

)(997,161

)(997,161

ﻴﺘم إﻋداد اﻟﻛﺸ ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً وﺒﻤﺎ ﻴﻠﺘزم ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻛﻝ ﻤﻌﻴﺎر دوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﻛﺸ ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) (IFRSﻤطﺒق وﻛﻝ ﺘﻔﺴ ـ ـ ــﻴر ﻤطﺒق ﺨﺎص

ﻤن اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﻲ ﺘﺸــﻛﻝ  %95ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀــﻤﺎﻨﺎت ﻤن ﻫؤﻻء
اﻟﻌﻤﻼء( وﺒﺴ ـ ـ ــﺒب أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴ ـ ـ ــﺎب ﻤﺨﺼ ـ ـ ــص اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف.

6

ﻤﻨﺨﻔﻀـ ـ ــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ  %90ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀـ ـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔظ
ﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨك ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘروض .ﺘم ﺘﻘدﻴر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻛﺎت
اﻟﻤرﻫوﻨـ ــﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬـ ــﺎ ﻓﻲ إﻴران  ،واﻟﺘﻲ ﺘﻘـ ــدر ﻗﻴﻤﺘﻬـ ــﺎ ﺒـ ــﺎﻟـ ــدرﻫم
اﻹﻤﺎراﺘﻲ  ،ﺒواﺴـ ــطﺔ وﻛﺎﻻت ﻋﻘﺎرﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻘرﻫﺎ إﻴران  ،ﻤﻌﺘﻤدة

-

اﻟرﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻴد ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  01ﻴﻨﺎﻴر ) 2018ﻛﻤﺎ ﺘم

ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨك.

ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨطﺄ )راﺠﻊ اﻟﻤﻼﺤظﺔ (24

0

0

44,205

44,205

ﺘم إﻋداد اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺒدأ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،إن وﺠدت .وﺘﻌﺘﻤد اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ

اﻟرﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻴد ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  01ﻴﻨﺎﻴر ) 2018اﻟﻤﻌﺎد

1,500,000

521,553

)(748,780

1,272,773

اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤدﻓوع ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻷﺼوﻝ.

اﻟﺘﺤوﻴﻝ ﻤن اﻟﻘروض اﻟﺜﺎﻨوﻴﺔ )راﺠﻊ اﻟﻤﻼﺤظﺔ

600,000

0

0

600,000

ر ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺴﺎ ة

0

0

)(219,526

)(219,526

اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴ ـ ــﺎس ،ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﺜﻨﺎء ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺴ ـ ــﺎس اﻟﺴ ـ ــﻬم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀ ـ ــﻤن ﻨطﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﻛﺸ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2

ر اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎ ة

0

0

)(219,526

)(219,526

وﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺄﺠﻴر اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀـ ــﻤن ﻨطﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﻛﺸـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  16واﻟﻘﻴﺎﺴـ ــﺎت اﻟﺘﻲ ﻟدﻴﻬﺎ ﺒﻌض أوﺠﻪ اﻟﺘﺸـ ــﺎﺒﻪ ﻤﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ﻟﻠﺴﻨﺔ

0

19

ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺴــﻴﺎﺴــﺎت اﻟﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ وﻛذﻟك ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﺘﻘدﻴرات اﻟﺤﺴــﺎﺒﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓﺼــﺎح ذات اﻟﺼــﻠﺔ واﻟﺘﻲ

ر ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺴﺎ ة

ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻹدارة.

ر اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎ ة
اﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ﻟﻠﺴﻨﺔ

0

0

0

0

ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر؛ و

اﻟرﺼﻴد ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر 2019

2,350,000

521,553

)(1,063,083

1,808,470

 .3ﻤﺴﺘوى اﻟﻤدﺨﻼت  3ﻫﻲ ﻤدﺨﻼت ﻏﻴر ﻤﻠﺤوظﺔ ﻟﻸﺼﻝ أو اﻻﻟﺘزام.

ﻋﻠﻰ اﻻﺴ ــﺘﻤرار ﻛﺸ ــرﻛﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ .ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘوﺼ ــﻠﻨﺎ إﻟﻰ وﺠود ﺸ ــك ﺠوﻫري ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺴ ــﻠﻴط اﻟﻀ ــوء ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤدﻗق

ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران

اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓﺼ ـ ــﺎح ذات اﻟﺼ ـ ــﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺸ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻛﺎﻨت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓﺼ ـ ــﺎح ﻫذﻩ ﻏﻴر ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ

ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﻴﺠب ﺘﻌدﻴﻝ اﻟرأي اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ .ﺘﻘوم اﺴــ ــﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ 12
أدﻟﺔ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺤﺼـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴر اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ.

ﻛﺸف اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ

وﻤﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺤداث أو اﻟظروف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗد ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘوﻗف اﻟﺸرﻛﺔ ﻋن ﻛوﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎن ﻤﺴﺘﻤر وﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر 2019

ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻬﻴﻛﻝ اﻟﻌﺎم ،واﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓﺼﺎح وﺴواء ﻛﺎﻨت اﻟﻛﺸوﻓﺎت

ﺠﻤﻴﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟواردة ﻫﻲ ﺒﺂﻻف اﻟدرﻫم

اﻟﻘﻴﻤﺔ .وﺒﺎﻹﻀـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺤﺼـ ـ ـ ــﻠﻨﺎ أﻴﻀــ ـ ـ ـﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺨطﺎب
اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋن داﺌرة اﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤــﺎﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨــك ،ﻤرﺠﻊ رﻗم

ﻟﻠﻔﺘرة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻤن ﺜم اﻟﻤﺴـﺎﺌﻝ اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘدﻗﻴق .إﻨﻨﺎ ﻨﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘوﻀـﻴﺢ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴـﺎﺌﻝ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤدﻗق اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ ﻤﺎ ﻟم ﻴﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﻨون أو أي ﻟواﺌﺢ

إﻫﻼك اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدات

2019/01/01

2018/01/01

إﻟﻰ 2019/12/31

إﻟﻰ 2018/12/31

 '000درﻫم

 '000درﻫم

 .1اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ
)(430,585

)(437,218

12

2,509

2,664

اﻹﻓﺼـ ـ ــﺎح ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻋن اﻟﻤﺴـ ـ ــﺄﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ،ﻓﻲ ظروف ﻨﺎدرة ﺠداً ،ﻗررﻨﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺄﻟﺔ ﻻ ﻴﺠب اﻹﺸـ ـ ــﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ وذﻟك ﻨظ اًر

ﻤﺨﺼﺼﺎت ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظﻔﻴن

15

1,550

ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒذﻟك وﻤن ﺜم ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﺘﻐﻠﻴب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤراﺴﻼت.

ﺨﺴﺎﺌر اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف وﺼﺎﻓﻲ اﻷﺼوﻝ  -اﻷﺨرى

) 10د(11 ،

275,602

ﺘﻘدﻴم اﻟﺘﻘﺎرﻴر ﻋن اﻟﺸروط اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻷﺨرى

ﺨﺴﺎﺌر اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

)7د(

0

102,217

أرﺒﺎح ﺒﻴﻊ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدات

19

)(27

)(11

)(157,429

)(230,038

اﻨﺨﻔﺎض اﻹﻴداﻋﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي

20

6

10,179

7,935

) 7أ(

1,518,966

1,194,508

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺤﻴﺔ اﻟﻘﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ

اﻟﻤﺘﺨﺼ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻴن ﻓﻲ اﻟﻀ ـ ـ ـراﺌب ﻟدﻴﻨﺎ ﻓﻲ إﺠراءات اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

اﻻﻨﺨﻔﺎض)/اﻟزﻴﺎدة( ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى

) 8أ(

)(1,335,302

523,615

.4

ﻟم ﻴﻘم اﻟﺒﻨك ﺒﺸراء أي ﺤﺼص أو أﺴﻬم ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﻴﻌﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ .ﻴﺘم ﺘﺴـ ـ ـ ــﺠﻴﻝ اﻟﻀــ ـ ـ ـراﺌب اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻟﻠﻌواﻗب اﻟﻤﺴـ ـ ـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺒﺄﺼـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻀ ـ ـ ـ ـراﺌب اﻟﻤؤﺠﻠﺔ .وﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨك

اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻴﺎﻻت اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

9

124,047

1,618,511

.5

ﺘﻛﺸـف اﻟﻤﻼﺤظﺔ  7ﻤن ﺘﻠك اﻟﻛﺸـوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك ﻋن ﻤﺴـﺎﺌﻝ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼت أﺤد اﻷطراف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﻛذﻟك اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ

ﻟﻸﺤداث اﻟﺘﻲ ﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺸ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻹﻗ اررات

ﻻﺴـ ـ ـ ــﺘﺨدام اﻷﺼـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻀ ـ ـ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟدﺨﻝ اﻟﺨﺎﻀـ ـ ـ ــﻊ

اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

10

584,270

289,777

) 8ب(

224,115

اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺨرى

15

)(21,688

)(16,318

376,825

936,377

ﺨﺎﻀـ ـ ـ ــﻊ ﻟﻠﻀــ ـ ـ ـرﻴﺒﺔ ﻴﻤﻛن ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ اﺴـ ـ ـ ــﺘﺨدام اﻟﻔروق اﻟﻤؤﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻟﻠﺨﺼم.

اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ــم ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﺎح ﻟدى اﻟﺒﻨك .ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺄﺼـ ـ ـ ـ ـ ـﻝ

اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ارﺴ ـ ـ ـ ــﻼت اﻟﻤوﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻟﺒﻨك وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻀـ ـ ـ ـ ـراﺌب ﻓﻲ

اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﺌﺘﻤﺎن ﻀرﻴﺒﻲ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻘط

اﻹﻤﺎرة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺨﺼـ ــوص اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟﻀ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ

ﻋﻨدﻤﺎ ُﻴﻌﺘﺒر أﻨﻪ ﺴــﻴﻛون ﻫﻨﺎك رﺒﺢ ﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ﺨﺎﻀــﻊ ﻟﻠﻀ ـرﻴﺒﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر .2019

اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻝ ﻴﻤﻛن ﻋﻠﻰ أﺴــﺎﺴــﻪ اﺴــﺘﺨدام اﻟرﺼــﻴد اﻟﻤرﺤﻝ .ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴر

اﻋﺘﻤ ـ ــدﻨ ـ ــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨط ـ ــﺎب )ﻤرﺠﻊ رﻗم  (164335/99اﻟ ـ ــذي ﺘم

اﻟﻘﻠق ﺒﺸـ ـ ــﺄن اﻻﻋﺘراف وﻗﻴﺎس أﺼـ ـ ــﻝ اﻟﻀ ـ ـ ـرﻴﺒﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﺤﻴث أن

اﺴـ ـ ـ ــﺘﻼﻤﻪ ﻤن اﻟﻤﻛﺘب اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ـ ــﻲ ﻟﻠﺒﻨك )طﻬران ،إﻴران( ﺒﺘﺎرﻴﺦ 17

اﻟﻀراﺌب اﻟﻤدﻓوﻋﺔ

21

)(18,661

)(59,331

356,751

872,531

ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى.

ﻛﻴﻨﺎري راﻫوﻝ دوﺸﻲ ﺒﺎﻛوﻝ ﻏﺎﻨدي

ﺸراء اﻟﻤﻠﻛﻴﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدات

12

)(1,175

)(634

ﺸرﻴك

ﻋواﺌد ﺒﻴﻊ اﻟﻤﻠﻛﻴﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدات

12

27

11

ان .آر .دوﺸﻲ وﺸرﻛﺎﻩ ﻤﺤﺎﺴﺒون ﻗﺎﻨوﻨﻴون

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘد اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ

)(1,148

)(623

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ
 .2اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ

اﻟزﻴﺎدة)/اﻻﻨﺨﻔﺎض( ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

اﻹدارة ﻤطﻠوﺒــﺔ ﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛﻴــﻝ اﻓﺘ ارﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ٕواﻋــداد ﺘوﻗﻌــﺎت ﻟﻸرﺒــﺎح
اﻟﺨﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠﻀـ ـ ـرﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ ـ ــﺘﻘﺒﻝ ﻟﺘﻘﻴﻴم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﺴ ـ ــﺘرداد اﻟرﺼ ـ ــﻴد

ﻤدى ﻛﻔﺎﻴﺔ أرﺒﺎح اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺴـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﻀـ ــﻌﺔ ﻟﻠﻀ ـ ـرﻴﺒﺔ ﻻﺴـ ــﺘﺨدام

اﻟﻀـ ـ ـرﻴﺒﻲ اﻟﻤؤﺠﻝ .ﺘﺨﻀ ـ ــﻊ ﻫذﻩ اﻻﻓﺘ ارﻀ ـ ــﺎت واﻟﺘوﻗﻌﺎت ﻟظروف

اﻟﻔروق اﻟﻤؤﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺨﻠص إﻟﻰ اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن ﻋدم

اﻟﺴــوق واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن
ﻋدم اﻟﻴﻘﻴن .ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀـ ـ ــﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  11ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺸـ ـ ــوﻓﺎت

ذﻟك ،ﻗﺎم اﻟﻤﻛﺘب اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﺒﺈﻋطﺎء ﺘﺄﻛﻴد ﻤﻌﻘوﻝ ﻋﻠﻰ اﺴﺘرداد

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴ ـ ــﻤﺒر  ، 2019أﻗر اﻟﺒﻨك ﺒﻤﺒﻠﻎ 1,224

اﻷﺼ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻀـ ـ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ ـ ـ ــﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﻨظور وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻴﺎر

ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران

ﻤﻠﻴون درﻫم ) 31دﻴﺴــ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺒر  863 :2018ﻤﻠﻴون درﻫم( ﻤن

اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ  12ﻀراﺌب اﻟدﺨﻝ.

اﻟﻤؤﺠ ــﻝ )اﻟ ــذي ﻴﻤﺜ ــﻝ  %19ﻤن إﺠﻤ ــﺎﻟﻲ اﻷﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ( ٕواﻤﻛ ــﺎﻨﻴ ــﺔ
اﺴﺘردادﻩ ﺒﺴﺒب اﻻﻋﺘراف اﻟذي ﻴﺘﻀﻤن ﺤﻛم اﻟﺒﻨك  ،واﻟذي ﻴﺴﺘﻨد

8

66,446

)(1,481,172

) 7ب(

ﺼﺎﻓﻲ اﻟزﻴﺎدة ) /اﻻﻨﺨﻔﺎض( ﻓﻲ اﻟﻨﻘد واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘدﻴﺔ

)(3 + 2 + 1

422,049

)(609,264

اﻟﻨﻘد واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)اﻟﻤﻼﺤظﺔ 4ه(23،

118,375

727,639

اﻟﻨﻘد واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)اﻟﻤﻼﺤظﺔ 4ه(23 ،

540,424

118,375

ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺸف اﻟﺘدﻓق اﻟﻨﻘدي اﻹﻀﺎﻓﻲ

2019/01/01

2018/01/01

اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤن اﻟﻔواﺌد:

إﻟﻰ 2019/12/31

إﻟﻰ 2018/12/31

 '000درﻫم
اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻷﺼوﻝ اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺒﺸﻛﻝ ﺨﺎص:

57,976

اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻤدﻓوﻋﺔ

ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر 2019

165,471

 '000درﻫم
407,294

ﺠﻤﻴﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟواردة ﻫﻲ ﺒﺂﻻف اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

اﻟﺘﺤوﻴﻝ ﻤن ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ إﻟﻰ ﺤﺼص رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼص

اﻟﻤﻼﺤظﺔ 2019/12/31

2018/12/31

اﻟﺘﺤوﻴﻝ ﻤن اﻟﻘروض اﻟﺜﺎﻨوﻴﺔ إﻟﻰ ﺤﺼص رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼص

22

ﻴﺘم ﻗﻴﺎس أدوات اﻟدﻴن اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤن ﻨﻤوذج ﻋﻤﻝ واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻝ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ  ،واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ

س

ﻀ
ض

ض

ض

ض
ض

ﻀ

ﺼ

ﺼ

ﺼ
ض
ﻀف

ﻀ
ﺼ

ﺼ

ض

ف

ض

ف

ف

ف

ف

ﺼ

ﺼ

ف

ﻀ
س

ﺼ

ﻀ

ف

ف

ف

س

ف

ﺼص
ف

ﻀ

س

ف

ض
ض
ف

س

ف

ﺼ

ﺼ ص

ض
ﺼ

ض
ف

ض
ﺼ

ﺼ

ﺼ

س
س

س

ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟدﻴون اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤن ﻨﻤوذج ﻋﻤﻝ ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺠﻤﻊ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ وﺒﻴﻊ أدوات
اﻟدﻴن  ،واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜﻝ ﺴــوى دﻓﻌﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼــﻠﻲ واﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼــﻠﻲ اﻟﻤﺴــﺘﺤق  ،ﻻﺤﻘًﺎ

ف
ﺼ

ﻀ

ف

ﺼ

ض

ف

ف

ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ) (FVTOCI؛
ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﺠﻤﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟدﻴون اﻷﺨرى واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ﻻﺤﻘًﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة )اﻟﻘﻴﻤﺔ

ف

ف

ض

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻷرﺒﺎح واﻟﺨﺴﺎﺌر .(FVTPL

-

ض

ف

ف

ﻴﺠوز ﻟﻠﺒﻨك أن ﻴﺨﺘﺎر ﺒﺸ ــﻛﻝ ﻻ رﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﻘدﻴم ﺘﻐﻴﻴرات ﻻﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺴ ــﻬم ﻻ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻪ ﻟﻠﺘداوﻝ

ف

ض

أو ﻤﻘﺎﺒﻝ طﺎرئ ﻤﻌﺘرف ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﺴﺘﺤوذ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻀﻤن اﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ؛ و

221,033

ف
ف

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ﺴﺒق  ،ﻴﺠوز ﻟﻠﺒﻨك إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر  /ﺘﻌﻴﻴن ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف اﻟﻤﺒدﺌﻲ ﺒﺄﺼﻝ ﻤﺎﻟﻲ:

-

اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﻏﻴر اﻟﻨﻘدﻴﺔ

2018/01/01

ض

ﺼ

ﺼ

ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜﻝ ﺴوى دﻓﻌﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼﻠﻲ واﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤق  ،ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة ؛
-

ﺼ

ﻀ

ﻴﺠب ﻗﻴﺎس ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، 9ﻻﺤﻘًﺎ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ

-

ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﻨظر ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻷﺼــ ـ ــﻝ اﻟﻀـ ـ ـ ـرﻴﺒﻲ
ﻴرﻛز ﺘدﻗﻴﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴــ ـ ــﺄﻟﺔ ًا

66,446

)(1,481,172

اﻟﺘدﻓق اﻟﻨﻘدي ﻤن)/اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ( اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ

ﻴوﺠد ﺨﺘم ﺸرﻛﺔ /ان .آر .دوﺸﻲ وﺸرﻛﺎﻩ ﻤﺤﺎﺴﺒون ﻗﺎﻨوﻨﻴون

ﺼ

اﻟﻤطﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺴ ـ ــﺎس ﻨﻤوذج أﻋﻤﺎﻝ اﻟﻛﻴﺎن ﻹدارة اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺨﺼ ـ ــﺎﺌص اﻟﺘدﻓق اﻟﻨﻘدي اﻟﺘﻌﺎﻗدي ﻟﻸﺼ ـ ــوﻝ

-

 .3اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ

ﻤﺎﻴو  ،2020ﺤﻴث ﻴﻔﻴد ﺒﺄن اﻟﻤﻛﺘب اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﻗﺎم ﺒﺘﻘﻴﻴم

وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻴﻘﻴن ﻷرﺒﺎح اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺴ ـ ـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﻀ ـ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠﻀـ ـ ـ ـرﻴﺒﺔ.
ً

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻤدﻓوﻋﺔ

 31ﻤﺎﻴو 2020

س

ﺼ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺒﺨﻼف اﻷﺼ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎرة( إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف

15

رﻗم اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ 840

س

ﺼ

 (1ﻗﻴﺎس اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

)(1,413

دﺒﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﺼ
ض

28ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻌود ﻤﺒﺎﺸ ـ ـ ـرة إﻟﻰ ﺤﻴﺎزة أو إﺼـ ـ ــدار اﻷﺼـ ـ ــوﻝ
ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺘﻀـ ـ ــﺎف
ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً

)(4,515

ﺘم اﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻤن ﻗﺒﻝ:

ض

ض

ف

اﻷوﻟﻲ .ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺴ ـ ــوﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸـ ـ ـرة إﻟﻰ ﺤﻴﺎزة اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة

)ﻴوﺠد ﺘوﻗﻴﻊ(

ﺼ

د .أﺴﺎس اﻟﻘﻴﺎس

)(1,466,648
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ﺼ

ﺘم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓق ﻤﺒدأ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،إن وﺠدت.

) 7ب(

ﺤﺼوﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹﻴﻀﺎﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻨﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻀرورﻴﺔ ﻟﻐرض ﺘدﻗﻴﻘﻨﺎ.

ض

ﻓﻲ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ.

1,852

ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼــ ـ ــوﻝ اﻟﻀـ ـ ـ ـرﻴﺒﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤد اﻟذي ﻴﻛون

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻤؤﻗﺘﺔ
ﻗﺎم اﻟﺒﻨك ﺒﺘﻘﻴﻴم أﺼ ــﻝ اﻟﻀـ ـرﻴﺒﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ً

ﺘم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻛﺸـوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎء ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴـﺎس اﻻﺴـﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ .ووﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒدأ اﻻﺴـﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ،ﻴﺘم

)(91,342

اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺨــدﻤــﺔ إﻟﻰ اﻟﺤــد اﻟــذي ﻴﻛون ﻓﻴــﻪ ﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤــﻝ ﺘوﻓر رﻫن

ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒﻌض أو ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼوﻝ اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ.

اﻟﺘﺴوﻴﺔ.
ج .أﺴﺎس اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ

ﺘﻤت ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ .

اﻟزﻴﺎدة)/اﻻﻨﺨﻔﺎض( ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى

ﺼ

ﺼ

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻟم ﻴﺘﻨﺎﻫﻰ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ أي ﺸ ـ ـ ـ ــﻲء ﻤن ﺸ ـ ـ ـ ــﺄﻨﻪ أن ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد أن اﻟﺒﻨك ﻗد ارﺘﻛب أي ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

اﻟزﻴﺎدة)/اﻻﻨﺨﻔﺎض( ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

ﻀ

ض

ﻤدى ﻋﻤر اﻷداة  ،أو ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻛن ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺒﺎﺴـ ـ ـ ــﺘﺨدام ﻤدﺨﻼت ﻴﻤﻛن ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴـ ـ ـ ــوق  ،أو ﺘﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼﻝ

اﻟزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

21

ض

ض

 -ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺨرى  ،ﻴﺘم ﺘﺄﺠﻴﻝ اﻟﻔرق وﺘﺤدﻴد ﺘوﻗﻴت اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴـ ــﺎرة ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻟﻤؤﺠﻝ ﺒﺸـ ــﻛﻝ ﻓردي .ﻴﺘم إطﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ

اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

واﻟﺨﺴ ــﺎﺌر اﻟﻀـ ـرﻴﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﺴ ــﺘﺨدﻤﺔ واﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎت اﻟﻀـ ـرﻴﺒﻴﺔ ﻏﻴر

ﻀ

ﺼ

ﺼ
ض

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب
 -ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم إﺜﺒﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌر اﻟﻤﻌروض ﻓﻲ ﺴوق ﻨﺸط ﻷﺼﻝ أو اﻟﺘزام ﻤﻤﺎﺜﻝ )أي ﻤدﺨﻼت اﻟﻤﺴﺘوى اﻷوﻝ( أو ً

13

ﻟﻘد رﻛزﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺤص اﻟﺒﻨك ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻀ ـ ـ ـ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ

ﻓﻴﻪ ﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤﻝ ﺘوﻓر رﺒﺢ ﺨﺎﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻟﻠﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻴﺒﺔ ﻴﻛﻔﻲ ﻟﻠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎح

اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﻴﺎس

11

اﻟﻤؤﺠﻠـﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤـت ﻤراﺠﻌﺘﻬـﺎ ﻓﻲ ﻨﻬـﺎﻴـﺔ ﻓﺘرة اﻟﺘﻘرﻴر .ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف

ﺼ

ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋن ﺴﻌر اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ ،ﻴدرك اﻟﻛﻴﺎن اﻟﻔرق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:

)(8,959

اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ،وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ ،وﻫو ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻛون ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﺠوﻫري ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺎﻟﻲ و/أو ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ.

7

وﻗد ﺘم ﺘﻘرﻴب ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴم ﻓﻲ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻗرب أﻟف ) '000درﻫم( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘم ذﻛر ﺨﻼف ذﻟك.

)(563,226

وﺒﺎﻹﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي رﻗم  14ﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺔ  2018ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ،ﻨؤﻛد ﻋﻠﻰ

ﻀ

ﺼ

)(19,429

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴن وأﺴ ــﻌﺎر اﻟﻀـ ـراﺌب اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ .ﻴﺘم
اﻟﻀـ ـرﻴﺒﻴﺔ ً ،

ﺼ
ﺼ

27

)(874,194

اﻻﻋﺘراف ﺒﺄﺼ ــﻝ اﻟﻀـ ـرﻴﺒﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻟﻠﻔروق اﻟﻤؤﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼ ــم

ﺼ

ض

ه .اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻤن ﻗﺒﻝ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ف

ﻀ

إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻘﻴﺎس؛

ﻴﺘم إدراج اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ اﻟﺒﻨك طرﻓًﺎ ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻟﻸداة.

ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻴﺴ ـ ــﻤﺒر  2019ﻷي ﻤن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺴ ـ ــﺎرﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي رﻗم  2ﻟﺴ ـ ــﻨﺔ  2015ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات

ض

ﺘﻌرﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت واﻷﺤداث ﻋﻨد ﺤدوﺜﻬﺎ )وﻟﻴس ﻋﻨد اﺴﺘﻼم أو دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘدي أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻟﻪ( وﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ٕوادراﺠﻬﺎ

اﻟﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻷﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

ﻟﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻤن اﻟﺒﻨك واﻻﻓﺘراﻀﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ

ﺼ ف

ﻀ
ﺼ

ﺘﻘﻴﻴم ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻘط اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن اﻷﺴواق اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ  ،ﻴﺘم إﻋﺎدة ﺤﺴﺎب اﻟﻔرق ﻋﻠﻰ أﻨﻪ رﺒﺢ أو ﺨﺴﺎرة.

1,965

.6

ﻀ

ﺨﻼﻝ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺴــﺎﺒﻘﺔ أﻴﺔ ﻤﺸــﺘرﻴﺎت أو ﻤﺒﻴﻌﺎت ﻷدوات ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻤﺼــﻨﻔﺔ ﻀــﻤن اﻟﻤﺴــﺘوى  3ﻤن اﻟﺘﺴــﻠﺴــﻝ اﻟﻬرﻤﻲ

93,867

.3

ف
ﻀ

ض

ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻤﺼ ــﻨﻔﺔ ﻀ ــﻤن اﻟﻤﺴ ــﺘوى  3ﻤن ﺘﺴ ــﻠﺴ ــﻝ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺴ ــﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺴ ــﺎﺒﻘﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟم ﺘوﺠد

اﻟﻤﻼﺤظﺔ

وﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﻲ ﺘم إرﺴﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻤ ﺴؤوﻟﻴن ﻋن اﻟﺤوﻛﻤﺔ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻷﻛﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘدﻗﻴق اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻴﺤﺘﻔظ اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟدﻓﺎﺘر اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ ﺘﺘواﻓق ﻤﻌﻬﺎ.

ض

ض

وﻟم ﺘوﺠد ﺘﺤوﻴﻼت ﺒﻴن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻤﺴ ـ ــﺘوى  1واﻟﻤﺴ ـ ــﺘوى  2ﺨﻼﻝ اﻟﺴ ـ ــﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺴ ـ ــﺎﺒﻘﺔ .وﻟم ﻴﻛن ﻟدى اﻟﺒﻨك أﻴﺔ أدوات ﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت واﻷﺤداث اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒذﻟك اﻟﺸﻛﻝ اﻟذي ﻴﺤﻘق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

.2

ﺼ

ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻹﻴرادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴر اﻟﻨﻘدﻴﺔ:

 .4اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻷﺼوﻝ اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ واﺴﺘردادﻫﺎ
ﻴﺨﻀـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺒﻨك ﻟﻘواﻨﻴن ﻀ ـ ـ ـ ـ ـرﻴﺒﺔ اﻟدﺨﻝ ﻟﻺﻤﺎرة ذات اﻟﺼـ ـ ـ ـ ــﻠﺔ ﻓﻲ

250,000

0

250,000

0

اﻟﻤﺘﺤدة.

ﺼ

اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻓﻴﻬﺎ ﻤدﺨﻼت ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ وﺘم ﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴﺔ ﻤدﺨﻼت ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

0

ﺘﺘﻘﻴد اﻟﻛﺸـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻤن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﻛﺎم اﻟﺴـ ـ ــﺎرﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي رﻗم  2ﻟﺴـ ـ ــﻨﺔ  2015ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ

ض

ض

 .1ﻤﺴـ ــﺘوى اﻟﻤدﺨﻼت  1ﻫو أﺴـ ــﻌﺎر ﻤﻌﻠﻨﺔ )ﻏﻴر ﻤﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺴ ـ ـواق اﻟﻨﺸـ ــطﺔ ﻟﻸﺼـ ــوﻝ أو اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺘطﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻛﻴﺎن اﻟوﺼـ ــوﻝ

0

اﻟﻌــﺎدﻝ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻛــﺎت اﻹﻴراﻨﻴــﺔ وﺒــﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ ﻛﻔــﺎﻴــﺔ ﻤﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــص اﻨﺨﻔــﺎض

اﺴ ــﺘﻌرﻀ ــﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤدﻴد اﻷﺼ ــوﻝ اﻟﻀـ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ .ﻟﻘد ﺸ ــﺎرﻛﻨﺎ

)(968,306

0

.1

ﺼ ف

اﻟدوﻟﻲ .36

)(94,777

ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي اﻹﻤﺎراﺘﻲ رﻗم  2ﻟﺴﻨﺔ  2015ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸﻴر إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ص

وﺒﺎﻹﻀ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻸﻏراض إﻋداد اﻟﻛﺸ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺘم ﺘﺼ ــﻨﻴف ﻗﻴﺎﺴ ــﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘوى  1أو  2أو  3ﻋﻠﻰ أﺴ ــﺎس اﻟدرﺠﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻴُﻌﺘﻘد ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻌﻘوﻝ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴر إﻟﻰ اﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻨﺎ ٕوان أﻤﻛن ﺘﻠك اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻷﺨرى.

دﻴﺴﻤﺒر .2019

0

2,100,000

0

521,553
18

0

0

1,653,247

اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴــت ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻤﺜﻝ ﺼــﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻛن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ  2أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ

)(94,777

ﻟﻘد ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺘﻔﺴﻴرات اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒرﻨﺎﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤن أﺠﻝ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ.

ف

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻘﻴﺎس ،ﺒﺼ ـ ــرف اﻟﻨظر ﻋن ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺴ ـ ــﻌر ﻤﻠﺤوظ ﺒﺸ ـ ــﻛﻝ ﻤﺒﺎﺸ ـ ــر أو ﻤﻘدر ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﺨدام ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم أﺨرى .وﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﻋﻨد ﺘﺤدﻴد ﺴــﻌر اﻷﺼــﻝ أو اﻻﻟﺘزام ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻘﻴﺎس .وﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﻏراض اﻟﻘﻴﺎس و/أو اﻹﻓﺼــﺎح ﻓﻲ ﻛﺸــف اﻟوﻀــﻊ

ر ﻗﺒﻝ ﻀراﺌب اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺴﺎ ة

ﻗﻴﻤــﺎً ﻋــﺎدﻟــﺔ ﺘﻘرﻴﺒــﺎً ،ﻤوﺠودة ﻤــﺎدﻴــﺎً وﺒﺤــﺎﻟــﺔ ﻤﻌﻘوﻟــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻓﻲ 31

واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺴــﻌر اﻟذي ﻴﺘم اﺴــﺘﻼﻤﻪ ﻋﻨد ﺒﻴﻊ أﺤد اﻷﺼــوﻝ ،أو ﺴــدادﻩ ﻟﺘﺤوﻴﻝ اﻟﺘزام ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻴن ﻤﺸــﺎرﻛﻴن ﻓﻲ اﻟﺴــوق

(14

 98-08-005ﺒﺘﺎرﻴﺦ  21دﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺒر  2019ﻟﻐرض ﺘﻘﻴﻴم اﻟﺘﻘﻴﻴم

ﺼﺎدرات إﻴران – ﻋﻤﻼء ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت

ف

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺼ ـ ــﻝ أو اﻟﺘزام ،ﻴﺄﺨذ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ اﻟﺤﺴ ـ ــﺒﺎن ﺨﺼ ـ ــﺎﺌص اﻷﺼ ـ ــﻝ أو اﻻﻟﺘزام ﻓﻲ ﺤﺎﻝ أﺨذ اﻟﻤﺸ ـ ــﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺴ ـ ــوق ﺘﻠك اﻟﺨﺼ ـ ــﺎﺌص ﻓﻲ

أي ﻋﻴوب ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ اﻟﻀواﺒط اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻨﺤددﻫﺎ ﺨﻼﻝ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ.

 2020/76/4/182ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ  24ﻓﺒراﻴر  2020اﻟـ ــذي ﻴﻔﻴـ ــد ﺒـ ــﺄن

ف

ب .أﺴﺎس اﻹﻋداد

ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ(

ﻛﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻨﻘدم ﻟﻬؤﻻء اﻟﻤﺴــؤوﻟﻴن ﻋن اﻟﺤوﻛﻤﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎً ﻴﺸــﻴر إﻟﻰ أﻨﻨﺎ ﻗد ﺘﻘﻴدﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ذات اﻟﺼــﻠﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻨرﺴــﻝ إﻟﻴﻬم ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻤرﻫوﻨﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻴران اﻹﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻤﻴﺔ ﻟﺒﻨك

ﺼ

ﻀ

)(94,777

ﻟﻘــد اﻋﺘﻤــدﻨــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﻤﻌﺘﻤــد ﻟﻠﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺨــﺎرﺠﻴــﺔ ﺒ ـﺎﻟﻤرﺠﻊ رﻗم.

س

وﺘﻔﺴﻴرات ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴر اﻟداﺌﻤﺔ ).(SIC

)(94,777

ﻨﻘوم ﺒﺎﻟﺘواﺼﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن ﻋن اﻟﺤوﻛﻤﺔ ﺒﺨﺼوص ،ﻤن ﺒﻴن أﺸﻴﺎء أﺨرى ،اﻟﻨطﺎق واﻟﺘوﻗﻴت اﻟﻤﺤدد ﻟﻠﺘدﻗﻴق واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ ﻟﻠﺘدﻗﻴق ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك

س

ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺘﻔﺴــﻴرات اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ) .(IFRICوﺘﺸــﻤﻝ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻹﻋداد اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻴﻀ ـﺎً ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ )(IAS

 .2ﻤﺴ ــﺘوى اﻟﻤدﺨﻼت  2ﻫو ﻤدﺨﻼت ،ﺒﺎﺴ ــﺘﺜﻨﺎء اﻷﺴ ــﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ اﻟﻤﺸ ــﻤوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘوى  ،1ﻤﻠﺤوظﺔ ﺒﺨﺼ ــوص اﻷﺼ ــﻝ أو اﻻﻟﺘزام ،ﺴـ ـواء

ﻴﺘم اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺴواء ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﺸﻛك أﺴﺎﺴﻲ ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤداث أو اﻟظروف اﻟﺘﻲ ﻗد ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻟﺸك ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺸرﻛﺔ

اﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟﻌــﺎدﻝ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻛــﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬــﺎ ﻓﻲ إﻴران ﻤﻘــﺎﺒــﻝ اﻟﻘروض

.4

1,500,000

اﻟرأي ﺒﺨﺼوص ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀواﺒط اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك.

اﻟﻀ ـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻷﺴ ـ ــﺎﺴ ـ ــﻴﺔ وﺘﻘدﻴرات اﻻﺴ ـ ــﺘرداد ﻋﻨد اﻟﺘﻘﺼ ـ ــﻴر .ﻴﻤﺜﻝ

أﺴس اﻹﻋداد واﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

521,553

اﻟﺘوﺼــﻝ إﻟﻰ ﻓﻬم ﻟﻠﻀـواﺒط اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘدﻗﻴق ﻤن أﺠﻝ ﺘﺼــﻤﻴم إﺠراءات ﺘدﻗﻴق ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻟﻠظروف وﻟﻛن ﻟﻴس ﺒﻐرض إﺒداء

-

ﺼ

26

)(792,985

)راﺠﻊ اﻟﻤﻼﺤظﺔ 7ب(

اﻟﺘوﺼﻝ إﻟﻰ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺒﺨﺼوص اﺴﺘﺨدام اﻹدارة ﻷﺴﺎس اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ؛ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﺘﻲ

ض

ف

ض

1,228,568

اﻟﺘﺤوﻴﻝ ﻤن اﻟﻤﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ـ ـ ــﻲ

اﻟﻀ ــﻤﺎﻨﺎت )اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ  %52ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘروض واﻟﺴ ــﻠف

اﻷرﺒﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠزة

1,500,000

ﻴﻤﻨﺢ اﻟﺒﻨك ﻗروﻀــ ـ ـ ـ ـ ـﺎً وﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻔﺎً إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺒﻌد اﻟﺤﺼـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻰ

ﺒﻌض ﻋﻴﻨ ـ ــﺎت اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة ﻻﺨﺘﺒ ـ ــﺎر اﻟﺘﻘ ـ ــدﻴر اﻟﻛﻤﻲ وﺘﻘﻴﻴم

اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

521,553

اﻟﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻟﻼزﻤﺔ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ .وﺘﻌد ﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟرﻫن اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ

ﻟﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺨﺼ ـﺼــﺎت ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻘروض ﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻟﻘد اﺨﺘﺒرﻨﺎ

)اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ(/

 '000درﻫم

واﻻﻓﺘ ارﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻛﻔﺎﻴﺔ

-

ﺼ

ض

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

204,176

اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﻤﻝ اﻟﺘواطؤ أو اﻟﺘزﻴﻴف أو اﻹﻏﻔﺎﻝ اﻟﻤﺘﻌﻤد أو اﻹﻓﺎدات اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ أو ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻀواﺒط اﻟداﺨﻠﻴﺔ.

إﻴران أﺤد اﻟﻀـ ـ ـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ـ ــﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء .وﻗد رﻛزت

ﺼ

ﻤﻔﺼﻠﺔ.
ذﻟك ،وﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺘﻘدﻴم ﺘﻘدﻴر ﻤﻌﻘوﻝ ﻟﺘﺄﺜﻴرات ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﺤﺘﻰ ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺄداء ﻤراﺠﻌﺔ ّ

 '000درﻫم

ﺒﻴﺎﻨﻪ(

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴـــﺄﻟﺔ ﺒﺴـــﺒب أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ

ﺼص

ف

اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺤﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻴﺔ ،و اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ اﻟﺘﻘدﻴرات واﻷﺨطﺎء

 '000درﻫم

ﻴﺘﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤن إﺠراء اﻟﺘدﻗﻴق اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎ ﺘﻘﻴﻴم اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت واﻟﻤدﺨﻼت

ﻤﺨﺼــ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸـ ـ ـ ــﻛﻝ

ﻋرض اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ

2,225,729

ﻤﺨﺎطر ﻋدم رﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اﻷﺨطﺎء اﻟﺠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻝ اﺤﺘﻴﺎﻟﻲ أﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻠك اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء ﻏﻴر اﻟﻤﺘﻌﻤدة ،ﺤﻴث أن

ﻓردي .اﺨﺘﺒرﻨﺎ ﺘﺼ ـ ـ ــﻤﻴم وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸ ـ ـ ــﻐﻴﻝ ﻟﻠﻀـ ـ ـ ـواﺒط ذات اﻟﺼ ـ ـ ــﻠﺔ

ف

ﻋﻘود اﻟﺘﺄﻤﻴن )ﺴــﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻤن اﻟﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻤن

أ .ﺒﻴﺎن اﻻﻟﺘزام

اﻟرﺼ ـ ــﻴد ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31دﻴﺴ ـ ــﻤﺒر ) 2018اﻟﻤﻌﺎد

-

ف

ف

ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺒﺎﻷﺼﻝ(

ﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻟﻤدﻗق ﻋن ﺘدﻗﻴق اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ض

ف

(2020

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  9ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  01ﻴﻨﺎﻴر 2018

ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ أو ﻴﻛون ﻟدﻴﻪ ﺒدﻴﻝ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒذﻟك.

-

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 17ﻤﺎﻴو (2017

اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ

ف

وﺘﺘوﻗﻊ اﻹدارة أﻨﻪ ﺴــﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك ﻟﻠﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1ﻴﻨﺎﻴر  2020أو وﻓق وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼــﺒﺢ ﻤطﺒﻘﺔ .ﻤﻊ

وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟوﺤظت ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ
ً

ﻋن اﻟﻤﺴــﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻛﻴﺎن اﻟﻘﺎﺌم واﻟﻤﺴــﺘﻤر واﺴــﺘﺨدام أﺴــﺎس اﻟﻛﻴﺎن اﻟﻘﺎﺌم واﻟﻤﺴــﺘﻤر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘرﻏب اﻹدارة ﻓﻲ ﺘﺼــﻔﻴﺔ اﻟﺒﻨك أو ﺘﻌﻠﻴق

س

س

ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ ) 8أﻛﺘوﺒر (2018

اﻻﺘﺤﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة رﻗم  2ﻟﺴـ ــﻨﺔ  ، 2015وﻛذﻟك ﻋن اﻟﻀ ـ ـواﺒط اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻹدارة وﺘراﻫﺎ ﻀـ ــرورﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ اﻟﺘﻤﻛن

ﻤﺠﺎﻝ ﻴﺘطﻠب ﻤن إدارة اﻟﺒﻨك إﺒداء ﺤﻛم ﻤﻌﻘد وﺤﺎﺴـ ـ ــم ﻋﻠﻰ ﻛﻝ

ﻀ

اﻟﻤﺤﺎﺴ ــﺒﻴﺔ )ﺴ ــﺎرﻴﺔ ﻤن اﻟﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴ ــﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻤن  01ﻴﻨﺎﻴر

اﻟﻤﺨﺼص

ﻤن ﺘوﻗﻴت ﺘﺤدﻴد ﻫذا اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺤﺠﻤﻪ أﻴﻀ ـ ـ ـﺎً .ﻟﻘد

ف

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺎﻨت اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر واﻟﺘﻔﺴﻴرات ﺼﺎد ةر وﻟﻛن ﻟﻴﺴت ﻨﺎﻓذة اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﺒﻌد وﻟم ﻴﻘم اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺒﺸﻛﻝ

 1ﻴﻨﺎﻴر (2021

ﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻹدارة واﻟﻤﺴؤوﻟﻴن ﻋن ﺤوﻛﻤﺔ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

درﻫم ﻓﻲ  31دﻴﺴ ـ ــﻤﺒر  ،2019أﻗر اﻟﺒﻨك ﺒﻤﺨﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺎت ﺨﺴ ـ ــﺎﺌر

ض

ﺘﺒدأ ﻤن  1ﻴﻨﺎﻴر (2020

ﺘﻛون إدارة اﻟﺒﻨك ﻤﺴـ ـ ـ ـ ــؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد واﻟﻌرض اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻠﻛﺸـ ـ ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻛذﻟك ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﻘﺎﻨون

ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﻲ ﺒﻴﻠﻎ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ  2,080ﻤﻠﻴون

ﺼ
ﺼ ص

 .3اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر واﻟﺘﻔﺴﻴرات اﻟﺼﺎدرة وﻏﻴر اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﺒﻌد

ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ ) 1أﻛﺘوﺒر (2018

أﺴـــــــــــﻬــــم رأس اﻟــــﻤــــﺎﻝ

ﻤ ن إﻋداد اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻷﺨطﺎء اﻟﺠوﻫرﻴﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻷﻏراض اﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أو ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴﻬو ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻤد.

ﺼ ف

اﻹﻴﺠﺎرات اﻟطﺎرﺌﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﻴرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ.

)ﻤﺘﺎح ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨك(

 11اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ اﻻﺴــﺘﻤرار ﻛﺸــرﻛﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ وﻤﺴــﺘﻤرة ،وﻛذﻟك اﻹﻓﺼــﺎح ،ﻋﻨد اﻟﻠزوم،
وﻤن أﺠﻝ إﻋداد اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺘﻛون اﻹدارة ﻤﺴــؤوﻟﺔ ﻋن ﺘﻘﻴﻴم ﻗدرة

ف

إدراج ﻋواﺌد اﻹﺠﺎر ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎرة واﻹﻴرادات اﻟﺸ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ أﺴ ـ ـ ــﺎس اﻟﻘﺴ ـ ـ ــط اﻟﺜﺎﺒت طواﻝ ﻤدة اﻹﻴﺠﺎر .وﻴﺘم إدراج

ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر 2019

ﺼف

ﻴﺘم ﺘﺼ ـ ــﻨﻴف ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر ،ﺤﻴث ﻻ ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﻨﻘﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻤﺨﺎطر وﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷﺼ ـ ــﻝ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ ،ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻘود إﻴﺠﺎر ﺘﺸ ـ ــﻐﻴﻠﻲ .وﻴﺘم

)ﻴوﺠد ﺨﺘم ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران(

ﺒﺎﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼ ـ ــوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴم اﻟﺼ ـ ــﺎدرة ﻋن ﻤﺼ ـ ــرف

ﺼ ف

ﺼ

إﻴﺠﺎر ﺘﺸ ـ ــﻐﻴﻠﻲ وﻴﻀ ـ ــﻊ ﺤﺴ ـ ــﺎب ﻟﻛﻝ ﻤن ﻫذﻴن اﻟﻨوﻋﻴن ﻤن ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر ﺒﺸ ـ ــﻛﻝ ﻤﺨﺘﻠف .ﻤﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر

)ﻴوﺠد ﺨﺘم ان ار دوﺸﻲ وﺸرﻛﺎﻩ ﻤﺤﺎﺴﺒون ﻗﺎﻨوﻨﻴون(

ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﺼ ف

ﻤﺒﻛر:

اﻟﺴﻴد /ﺴﻴد ﻨﻘﻲ ﻋﺒﺎس ﺠﻔري

ف

ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻴﻌﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم  ،16ﻴﺴ ــﺘﻤر اﻟﻤؤﺠر ﻓﻲ ﺘﺼ ــﻨﻴف ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر إﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘد إﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ أو ﻋﻘد
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم  16ﻗﺎم ﺒﺘﻐﻴﻴر وﺘﻤدﻴد اﻹﻓﺼﺎﺤﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺨﺼوص طرﻴﻘﺔ إدارة اﻟﻤؤﺠر ﻟﻠﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﻓﺎﺌدﺘﻪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ

)(219,526

وﺒﺎﻹﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺸـ ــﻌﺎر رﻗم  2018/226ﺒﺘﺎرﻴﺦ 01

اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

ﺼ

ﺼ ف

ﻗﺼﻴرة اﻷﻤد.

ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت  10إﻟﻰ  64ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31ﻤﺎﻴو  2020وﺘم اﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻤن ﻗﺒﻝ؛

17

ﺼ

) (2اﻟﺒﻨك ﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﺠر

)(219,526

/ﻴوﺠد ﺘوﻗﻴﻊ/

ﺼ

ﺼ

اﻟﻤﺤﺎﺴ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺘﺸ ـ ـ ــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻓﺘرة ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻝ ﻋن  12ﺸ ـ ـ ــﻬ اًر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  01ﻴﻨﺎﻴر  2019ﻟﻴﺘم اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻘود إﻴﺠﺎر

0

/ﻴوﺠد ﺘوﻗﻴﻊ/

ﺼ

ﻤﻌدﻟﺔ ﺒﺨﺼوص ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻹﻴﺠﺎر .ﺤﻴث ﻴﻘدم ﺘﻐﻴﻴرات ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺠر وذﻟك ﺒﺈزاﻟﺔ
اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  16ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺠدﻴدة أو ّ

)(219,526

)(94,777

ﺼ

25

0

ف

ﺼف

اﻟﺘطﺒﻴق اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم  16ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر

اﻷﺼوﻝ اﻟﻤؤﺠرة.

اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨك

اﻻﻓﺘ ارﻀــﺎت اﻟﺘﻲ وﻀــﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨك .ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﻋﺎدة إﺠراء ﺤﺴــﺎﺒﺎت ﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻤﺤددة

س

) (1اﻟﺒﻨك ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﺄﺠر

0

)(94,777

ﺼ

س

اﻋﺘﻤــد اﻟﺒﻨــك اﻟﻤﻌﻴــﺎر اﻟــدوﻟﻲ ﻹﻋــداد اﻟﺘﻘــﺎرﻴر اﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ رﻗم  16ﻋﻘود اﻹﻴﺠــﺎر ﻷوﻝ ﻤرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﺤــﺎﻟﻴــﺔ .ﻴﻘــدم اﻟﻤﻌﻴــﺎر اﻟــدوﻟﻲ ﻹﻋــداد

)(219,526

ر
اﻟﺤﺼص ﻏﻴر اﻟﻤﺴﻴط ة

اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓوق اﻟﺤدود اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋن ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ

اﻟﻤﺤدد اﻟﺒﺎﻟﻎ  343.98ﻤﻠﻴون درﻫم ﻓﻲ ﻋﺎم  2019وﻗدم ﺘﺄﻛﻴداً ﻤﻌﻘوﻻً ﻋﻠﻰ

أ.

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻟﻰ:

ﺘم ﺘزوﻴدﻨﺎ ﺒﺘﺄﻛﻴد ﻤﻌﻘوﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻟﺘﻌرض اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ

 ،CBUAE/BSD/2019/2610ﺴـ ــﺠﻝ اﻟﺒﻨك أﻛﺒر ﻗدر ﻤن اﻟﻤﺨﺼـ ــص

ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴر اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 23ﻴوﻨﻴو (2017

94,777

)(94,777

ﺼ

ﺼ

اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ أو ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

)(219,526

واﻟﺘﻘدﻴرات اﻟﻤﺴ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﻨﻤﺎذج اﻟﺨﺴ ــﺎ ةر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ .ﺠرى

اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘﺸـ ــﻤﻝ اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ــداد ) (PDواﻟﺨﺴـ ــﺎ ةر ﻋﻨد

ﺼ

ﻋدم اﻟﻴﻘﻴن ﺒﺸــﺄن ﻤﻌﺎﻤﻼت ﻀ ـرﻴﺒﺔ اﻟدﺨﻝ )ﺴــﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات

اﻟﺒﻨود اﻟﺘﻲ ﻟن ﻴﻌﺎد ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺸف اﻷرﺒﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺌر

ﺘﻨﻔﻴذ ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴـ ــﺎ ةر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻨﻤﺎذج ﻤﻊ ﺘدﺨﻝ ﻴدوي

ﺼ

ﺼ

اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ أو ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

اﻟﺒﻨود اﻟﺘﻲ ﻗد ﻴﺘم ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎً ﻓﻲ ﻛﺸف اﻷرﺒﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺌر

ﻨﻤوذج ﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن دﻗﺘﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ،اﺴﺘﻔﺴرﻨﺎ ﻤن اﻟﺒﻨك ﻋن اﻻﻓﺘراﻀﺎت

ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ وﻤﺨﺼﺼﺎت ﻨﻤوذج اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻌﻘوﻝ وﻤﺘواﻓق ﻤﻊ

ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ ) 28أﻛﺘوﺒر (2017

0

اﻟﻌرﺒﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻤﺘﺤـ ـ ــدة اﻟﻤرﻛزي .وﻓﻘً ـ ـ ـﺎ ﻟﻠﻤـ ـ ــﺎدة ) (2ﻤن اﻟﺘﻌﻤﻴم رﻗم

اﻟﺨﺴﺎر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ة
أﺤﻛﺎﻤﺎً ﻫﺎﻤﺔ وﻴﻀﻊ ﻋدداً ﻤن اﻻﻓﺘراﻀﺎت ﻟﺘﻘدﻴم ﻨﻤﺎذج

ﺼ

أو ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

0

اﺴـ ــﺘرداد اﻷﻤواﻝ اﻟﻤﺴـ ــﺘﺤﻘﺔ ﻤن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ أﺴـ ــﺎس دﻓﻌﺎت

ﺼ

اﻻﺴ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸ ـ ــرﻛﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟﻤﺸ ـ ــﺎرﻴﻊ اﻟﻤﺸ ـ ــﺘرﻛﺔ )ﺴـ ـ ـﺎري

0

ر
اﻟﺤﺼص ﻏﻴر اﻟﻤﺴﻴط ة

واﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘروض.

ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ ) 23دﻴﺴﻤﺒر (2017

0

0

ﻟﻘد ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤدﻴث ﺘﻘﻴﻴﻤﻨﺎ ﻟﻺطﺎر واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺼـ ـ ـ ـ ــﻤﻤﻬﺎ وﻨﻔذﻫﺎ اﻟﺒﻨك ،ﻓﻴﻤﺎ

ﺼ
ﺼ

ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘراض )ﺴـ ـ ــﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴـ ـ ــﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ

ﻤن ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺠر ،ﺒﻘﻴت ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤؤﺠر دون ﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻛﺒﻴر.

إﻤﺎراﺘﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨك  ،ﻤن ﺨﻼﻝ إﺠراء ﺤﺴـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ أﺴـ ـ ـ ــﺎس ﻛﻝ

30
ض

ﻓﻲ أو ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

وﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم  16ﻷوﻝ ﻤرة ،اﺴــﺘﺨدم اﻟﺒﻨك اﻟوﺴــﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴــﻤوﺤﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ

اﻷﻗﺼ ـ ــﻰ ﻟﺤدود اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر اﻟﺼ ـ ــﺎدر ﻋن ﻤﺼ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات

اﻟﺘطﻠﻌﻴـ ــﺔ اﻟﻨوﻋﻴـ ــﺔ واﻟﻛﻤﻴـ ــﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟـ ــﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟزﻴـ ــﺎدة اﻟﻛﺒﻴ ةر ﻓﻲ اﻟﻤﺨـ ــﺎطر

ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ ) 19ﻓﺒراﻴر (2018

اﻟﺨﺴﺎﺌر ﺒﻌد ﻀراﺌب اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘــداﺒﻴر اﻟﺘﻲ اﺘﺨــذﻫــﺎ اﻟﺒﻨــك ﻟﺘﻘﻠﻴــﻝ ﺤــدود اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴرة ﻟــﻪ ﻤﺜــﻝ

ﺼ ف

اﺴ ــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤوظف )ﺴ ــﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴ ــﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ

)أ(

اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨك

ﺼ ف

ف

ﻀراﺌب اﻟدﺨﻝ )ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ أو

)(94,777

)(94,777

ﺼ

ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر )ﺴـ ــﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴـ ــﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ أو

)(219,526

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻤراﻗﺒــﺔ ﺤــدود اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر وﺘﻌــدﻴﻼﺘــﻪ وﺠــدوﻝ اﻟﺤــد

اﻻﺌﺘﻤــﺎﻨﻴــﺔ أو ﺨﻼﻝ ﺘﻘﻴﻴم ﻤﻌﻴــﺎر ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﺌﺘﻤــﺎن .ﻴﻤــﺎرس اﻟﺒﻨــك

ﺼﺼ

اﻟﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻟﻤﺸ ـ ــﺘرﻛﺔ )ﺴ ـ ــﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴ ـ ــﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ

اﻹﻴﺠﺎر ،ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر ﻗﺼــﻴرة اﻷﻤد وﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر ﻟﻸﺼــوﻝ ﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤذﻛور ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  .4وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴض

ﻟﻸرﺼدة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﻤﻘﺘرﻀﻴن ،ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴم

واﻛﺘﻤﺎﻝ ﻤﺨﺼـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘﻘﻴﻴم اﻹدا ةر اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ أو

ﻀراﺌب اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺨﺴﺎﺌر ﺒﻌد اﻟﻀراﺌب اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ:

 31دﻴﺴﻤﺒر .2019

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 3دﻴﺴﻤﺒر (2017

21

اﻟﺘﻌﻤﻴم رﻗم 2013/32 .ﺒﺘﺎرﻴﺦ  11ﻨوﻓﻤﺒر  2013ﺒﺸ ـ ــﺄن اﻟﻠواﺌﺢ

اﻟﻀـ ـ ـ ــﻤﺎﻨﺎت وﺘﻘدﻴرات اﻻﺴـ ـ ـ ــﺘرداد .ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻟﻀ ـ ـ ـ ـواﺒط ﻋﻠﻰ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ،ودﻗﺔ

ﻀ
ﺼ

ﺼﺼ

دﻤﺞ اﻷﻋﻤﺎﻝ )ﺴـ ــﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﻤﺤﺎﺴـ ــﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ أو

342,441

)ب(

ﺼ

إن اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر وﺘﻌدﻴﻼت وﺘﻔﺴﻴرات اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺼﺎد ةر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟزاﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ :2019

)(437,218

ﻨظر ﻷن اﻟﺒﻨك ﻴﺤﻤﻝ درﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﺘﻌرض
اﻟﻨﺎﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎً .ا

ﺘﻌرض اﻟﺒﻨ ــك ﻟﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ ﻤﻌﻴﻨ ــﺔ ﻤن اﻟﻤﻘﺘرﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴن ﺘﺠ ــﺎوز اﻟﺤ ــد

 .2ﺘطﺒﻴق اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة واﻟﻤﻌدﻟﺔ )(IFRSs

211,059

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

10

ﺼ

ف

ﻀ

)(430,585

ﻟﻘد ﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻨك ﺤدود اﻟﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﻨﺼـ ـ ــوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

ﺼص

س

اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ــﻐﻴﻠﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻴﺘطﻠب اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدام اﻷﺼ ـ ـ ـ ــﻝ واﻟﺘزام ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود

ﻟﻘد راﺠﻌﻨﺎ ﺴ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ــﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻟﻐرض ﺘﻘﻴﻴم اﻟﻤﺨﺎطر واﻟﺘﻌرﻀ ـ ـ ــﺎت

اﻟﻌرﺒﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــدة اﻟﻤرﻛزي ﻓﻲ ﺨطــﺎﺒــﻪ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  02ﻴوﻟﻴو  ،2019ﻤرﺠﻊ رﻗم

.2

 '000درﻫم

 '000درﻫم

5,463

اﻟﺒﻨك اﻟﻛﺒﻴر ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى ﺨﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ

ﺘﻘدﻴر ﻋدم اﻟﻴﻘﻴن ﺒﺨﺼوص اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺴﻠف إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء

إﻟﻰ 2019/12/31

إﻟﻰ 2018/12/31

)(12,349

ﺤــدود اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴرة اﻟﺘﻲ ﺘﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤــﻝ زﻴــﺎدة اﻹﻴــداﻋــﺎت ﻟــدى ﺒﻨوك

ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﻤواﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻤﺴﺘﻤ ةر  ،وﺴوف ﻴﻘدم أﻤو ًاﻻ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﻠوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻋﻨد اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﻨظور.
ً

ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻼﺤظﺔ

ﺼ

س

24

ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ ) 12دﻴﺴﻤﺒر (2017

2019/01/01

ﺼ

ﺼ

ﺼ

ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

دﻴﺴﻤﺒر  ،2019اﻨﺨﻔض ﺘﻌرض اﻟﺒﻨك ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ

اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ) %12.97 (ELARﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر  31) 2019دﻴﺴﻤﺒر  (%3.85 :2018ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ اﻟﻤطﻠوب وﻫو .%10

ﺼ

ض
ﺼﺼ

ﻴﻌﻤﻝ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ.

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 16ﻴﻨﺎﻴر (2016

2018/01/01

س

ﺼ

ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

ﺠﻤﻴﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟواردة ﻫﻲ ﺒﺂﻻف اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ

ﺼ ص

ف

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 11دﻴﺴﻤﺒر (2017

ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران

ﺼ

ف

ب .اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ

ج .اﻹدارة

ﻀ

س

ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

وﺘداﺒﻴر اﻟدﻋم اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﻤﺘﺨذة ﻟﻠﺼ ـ ــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼـ ـ ـرﻓﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ،وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻤن اﻟﺼ ـ ــﻌب إدراج اﻟﺘﺄﺜﻴرات اﻟﺨﺎﺼ ـ ــﺔ ﻟﺠﺎﺌﺤﺔ

ﺘﺸـــﻴر ﻫذﻩ اﻟﺸـــروط إﻟﻰ وﺠود ﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﻋدم اﻟﻴﻘﻴن اﻟﻤﺎدي اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺜﻴر ﺸـــﻛوًﻛﺎ ﻛﺒﻴ ةر ﻋﻠﻰ ﻗد ةر اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ اﻻﺴـــﺘﻤرار ﻛﻤﻨﺸـــﺄة ﻨﺎﺠﺤﺔ ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،ﻗد ﻻ ﻴﺘﻤﻛن اﻟﺒﻨك ﻤن

ﺼ

واﺌدﻫﺎ

س

س

ﻓﻲ أو ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

اﻟرﺌﻴﺴــﻴﺔ واﻟﻔروع اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج .رﻛز اﻟﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻤر

اﻟﺒﻨك اﻟﻛﺒﻴر ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ إﻟﻰ  %47ﻤن ﻗﺎﻋدة رأﺴﻤﺎﻟﻪ.

وﺼدق ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي ﺒﻤوﺠب ﺨطﺎﺒﻪ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  12أﺒرﻴﻝ  2020ﺒﻤرﺠﻊ  CBUAE/BSD/2020/1848ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﺤوﻴﻝ.

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 9أﻛﺘوﺒر (2017

)ﻴوﺠد ﺨﺘم ان ار دوﺸﻲ وﺸرﻛﺎﻩ ﻤﺤﺎﺴﺒون ﻗﺎﻨوﻨﻴون(

ﻷن ﺘﻌرض اﻟﺒﻨك ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ــﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺘﺠﺎوز اﻟﺤد

ﻟدﻴﻪ ﺨﺴ ــﺎﺌر ﻤﺘراﻛﻤﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ  1,063ﻤﻠﻴون درﻫم ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31دﻴﺴ ــﻤﺒر ) 2019اﻟﺨﺴ ــﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ ﻓﻲ  31دﻴﺴ ــﻤﺒر  968 :2018ﻤﻠﻴون درﻫم( .ﺒﻠﻐت ﻨﺴ ــﺒﺔ اﻷﺼ ــوﻝ

 250ﻤﻠﻴون درﻫم ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴﻝ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎدﻝ ﻤن ﻤن اﻷرﺼ ـ ــدة اﻟﻤﺴ ـ ــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ـ ــﻲ .ﺘﻤت اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﺤوﻴﻝ ﺤﺴ ـ ــب اﻷﺼ ـ ــوﻝ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ـ ــﻲ.

ﺒﻌد  01ﻴﻨﺎﻴر (2019

ﺘم إﻴراد ﺘﻘرﻴر اﻟﻤدﻗق اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت  3إﻟﻰ .16

اﻟﺒﻨك إﻟﻰ ﻤﺼـ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي ﺒﺘﺎرﻴﺦ 10

اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨــﺔ اﻟﺘــﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31ﻤــﺎرس  ،2020اﻨﺨﻔض ﺘﻌرض

6,937,881

/ﻴوﺠد ﺘوﻗﻴﻊ/

دﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺒر  2019ﻤرﺠﻊ رﻗم  182/1/2025/2019ﻴوﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ

اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ.

11,096,221

إﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻤد وﻨﺼـ ــﺎدق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﺸـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻨؤﻛد أﻨﻨﺎ ﻤﺴـ ــؤوﻟﻴن ﻋﻨﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺨﺘﻴﺎر اﻟﺨطط اﻟﻤﺤﺎﺴـ ــﺒﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﻀـ ــﻤﻨﻬﺎ .وﻨؤﻛد أﻴﻀ ـ ـﺎً أﻨﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر 2019

 .3وﺒﺤﺴــب ﻤﺎ ﺘﻤت ﻤﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  34ﻤن اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘذﻛر ﺒﺄن اﻟﺒﻨك ﻗد ﺘﻛﺒد ﺨﺴــﺎﺌر ﺒﻘﻴﻤﺔ  95ﻤﻠﻴون درﻫم ) 220 :2018ﻤﻠﻴون درﻫم( وﻛﺎن

ﺒﻠﻎ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼـ ـ ــص ﻟﻠﺒﻨك  2,350ﻤﻠﻴون درﻫم ) 31دﻴﺴـ ـ ــﻤﺒر  2,100 :2018ﻤﻠﻴون درﻫم( .ﺨﻼﻝ ﻋﺎم  ،2019ﺘﻤت زﻴﺎدة رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼـ ـ ــص ﻟﻠﺒﻨك ﺒﻤﺒﻠﻎ

ﺼ ف

ﺼ

ﻴﺘﺤﻤﻝ اﻟﻤﻘر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﻓﻲ إﻤﺎ ةر دﺒﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋن إدا ةر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓروع اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة.

ﻛﺸف اﻷرﺒﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺌر واﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدﻴرات واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻨك ﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  9ﻋﻠﻰ اﻟﺴـ ـ ــﻨدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﻤﻨﺎﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﺨﺴـ ـ ــﺎ ةر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ً

اﻷﺨرى ﻟﻠﺒﻨك.

ض ض
ﺼ

 .8ﻓرع ﻋﺠﻤﺎن اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ رﻗم  2692اﻟﺼﺎد ةر ﻋن داﺌ ةر اﻟﺒﻠدﻴﺔ واﻟﺘﺨطﻴط ،ﻋﺠﻤﺎن ﺒﺘﺎرﻴﺦ  11ﻤﺎرس .1978

1,272,773

ﻟﻘد راﺠﻌﻨﺎ ﺴ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ــﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻟﻐرض ﺘﻘﻴﻴم اﻟﻤﺨﺎطر واﻟﺘﻌرﻀ ـ ـ ــﺎت

9

ﺼ

 .7ﻓرع اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ رﻗم  12271اﻟﺼﺎد ةر ﻋن داﺌ ةر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  22ﻴوﻟﻴو .1974
1,083,632

 .1وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﻤت ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  32ﺒﺨﺼوص اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﺘﻐﻴرات ﻓﻲ أﺴـ ـ ــﻌﺎر اﻷﺴـ ـ ــﻬم أو أﺴـ ـ ــﻌﺎر اﻟﺴـ ـ ــﻠﻊ  ،وﻻ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﺘﻤﺜﻝ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴـ ـ ــداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺼ ـ ـ ـ

 .6ﻓرع اﻟﻌﻴن اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ رﻗم  CN-1005792اﻟﺼﺎد ةر ﻋن داﺌ ةر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤرﻛز أﺒوظﺒﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  13أﻛﺘوﺒر .1972

4,540,426

 -ﻛﺎن اﻟﺒﻨك ﺨﺎﻀـ ــﻌﺎً ﻟﻤذﻛرات ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺼـ ــﺎد ةر ﻋن ﻤﺼـ ــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴود اﻟﺘﻲ ﺘم ﻓرﻀـ ــﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻸﻤم

اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر أو اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻗراض اﻷﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ  ،ﻤﺜﻝ

 .5ﻓرع أﺒوظﺒﻲ اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ رﻗم  CN-1002012اﻟﺼﺎد ةر ﻋن داﺌ ةر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤرﻛز أﺒوظﺒﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31دﻴﺴﻤﺒر .1969

2,550,280

ﺒﻨﺴﺒﺔ .%10

ﺘﺘواﻓق اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻟﺴ ـ ـ ــداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺼ ـ ـ ــﻠﻴﺔ .وﻓواﺌدﻫﺎ  SPPIﻤﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻗراض اﻷﺴ ـ ـ ــﺎﺴ ـ ـ ــﻲ .إن اﻟﺸ ـ ـ ــروط

 .4ﻓرع ﺒر دﺒﻲ اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ رﻗم  206454اﻟﺼﺎد ةر ﻋن داﺌ ةر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺤﻛوﻤﺔ دﺒﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1ﻴﻨﺎﻴر .1968

وﻋﻨوان اﻟﻤﻘر اﻟرﺴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻫو ص.ب ،4182 :دﺒﻲ ،اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة.

ﻗﺎﻤت إدارة اﻟﺒﻨك ﺒﺘزوﻴدﻨﺎ ﺒﺘﺄﻛﻴد ﻤﻌﻘوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ

ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘدﻴﺔ  ،وﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼــﻠﻲ اﻟﻤﺴــﺘﺤق ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻟﻤﺨﺎطر وﺘﻛﺎﻟﻴف اﻹﻗراض اﻷﺴ ـﺎﺴــﻴﺔ اﻷﺨرى
 ،وﻛذﻟك ﻫﺎﻤش اﻟرﺒﺢ .ﻴﺘم إﺠراء ﺘﻘﻴﻴم ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺼﻠﻴﺔ .وﻓواﺌدﻫﺎ  SPPIﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴم اﻷﺼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

 .2ﻓرع ﻤرﺸد ﺒﺎزار اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ اﻟرﺨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ رﻗم  206597اﻟﺼﺎد ةر ﻋن داﺌ ةر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺤﻛوﻤﺔ دﺒﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  6أﻛﺘوﺒر .1969

اﻹﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻤﻴﺔ( (  ،واﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ،واﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨدات اﻟﺤﻛوﻤ ﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة وأدوات اﻟدﻴن اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎدي

أدوات اﻟدﻴن ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة أو ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻴراد اﻟﺸﺎﻤﻝ اﻵﺨر FVTOCI

ﻀ

ﻴﺠوز ﻟﻠﺒﻨك أن ﻴﻌﻴن ﺒﺸــﻛﻝ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻺﻟﻐﺎء اﺴــﺘﺜﻤﺎ اًر ﻟﻠدﻴون ﻴﻠﺒﻲ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة أو ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻴراد

250,000

0

اﻟﺸــﺎﻤﻝ اﻵﺨر  FVTOCIﻛﻤﺎ ﺘم ﻗﻴﺎﺴــﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻷرﺒﺎح واﻟﺨﺴــﺎﺌر  FVTPLإذا أدى ذﻟك إﻟﻰ إﻟﻐﺎء أو

0

600,000

ﺘﻘﻠﻴﻝ ﻋدم ﺘطﺎﺒق اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺒﻴر.
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ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻴﺘم ﺨﺼ ــم ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴ ــب ﻤﺒﺎﺸـ ـرة إﻟﻰ إﺼ ــدار اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺒﺨﻼف
ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
اﻻﻟﺘ ازﻤـﺎت اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة( ﻤن اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟﻼﻟﺘ ازﻤـﺎت اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨـد اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ .ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف
ﺒ ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺴ ـ ـ ــوﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸـ ـ ـ ـرة إﻟﻰ اﻟﺤﺼ ـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎرة ﻤﺒﺎﺸـ ـ ـ ـرة ﻓﻲ اﻟرﺒﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة واﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى.
ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺤﻘًﺎ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
ﺘﺘﻛون اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼ ــﻨﻔﺔ ﻛﺘﻛﻠﻔﺔ ﻤطﻔﺄة ﻤن اﻟﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﺒﻨوك اﻷﺨرى ووداﺌﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴ ــﺘﺤق ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ــﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

11

واﻟﻘروض اﻟﺜﺎﻨوﻴﺔ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻷﺨرى.
طرﻴﻘﺔ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ طرﻴﻘﺔ ﻟﺤﺴ ـ ــﺎب اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة ﻻﻟﺘزام ﻤﺎﻟﻲ وﺘﺨﺼ ـ ــﻴص ﻤﺼ ـ ــروﻓﺎت اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﻔﺘرة ذات اﻟﺼ ـ ــﻠﺔ .ﺤﻴث أن
ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫو اﻟﻤﻌدﻝ اﻟذي ﻴﻘوم ﺒﺎﻟﻀ ــﺒط ﺒﺨﺼ ــم اﻟﻤدﻓوﻋﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻤﺴ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘدرة )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺠﻤﻴﻊ اﻟرﺴ ــوم واﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤدﻓوﻋﺔ
أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﺠزًءا ﻻ ﻴﺘﺠ أز ﻤن ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت واﻷﻗﺴﺎط أو اﻟﺨ ﺼوﻤﺎت اﻷﺨرى( ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌﻤر اﻟﻤﺘوﻗﻊ
ﻟﻼﻟﺘزام اﻟﻤﺎﻟﻲ أو )ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء( ﻓﺘرة أﻗﺼر  ،إﻟﻰ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة ﻻﻟﺘزام ﻤﺎﻟﻲ.

بنك �صادرات �إيران
 (3أرﺒﺎح وﺨﺴﺎﺌر ﺼرف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
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ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘوﻤﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌر اﻟﻔوري ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﻓﺘرة إﻋداد

ﺘﻘﺎرﻴر .وﺒﺸﻛﻝ ﺨﺎص؛

 -ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺴــﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة واﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸــﻛﻝ ﺠزًءا ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤوطﻴﺔ ﻤﺤددة  ،ﻴﺘم إدراج ﻓروق اﻟﺼــرف ﻓﻲ اﻟرﺒﺢ أو

اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻬذا اﻟﻌﺎم ،و

لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2019

 -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﺠزًءا ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤوطﻴﺔ ﻤﺤددة  ،ﻴﺘم إدراج أرﺒﺎح وﺨﺴﺎﺌر ﺼرف اﻟﻌﻤﻼت

فروع الإمارات العربية املتحدة
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻓﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى وﻴﺘم ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼر ﻤﻨﻔﺼﻝ ﻤن ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ.

ﻴﺘم اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد  LGDﻛﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﻤن اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻛﻝ وﺤدة ﻤن اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﺨطر ﻓﻲ وﻗت اﻟﺘﺨﻠف ﻋن
ـﻬر أو ﻤدى اﻟﺤﻴﺎة  ،ﺤﻴث ﺘﻛون اﻟﺨﺴ ــﺎرة
اﻟﺴ ــداد ) .(EADﻴﺘم اﺤﺘﺴ ــﺎب اﻟﺨﺴ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ــداد  LGDﻋﻠﻰ أﺴ ــﺎس  12ﺸ ـ ًا
ـﻬر ﻫﻲ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻟﻠﺨﺴــﺎرة اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤدوث ﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد ﻓﻲ ﻤدة
اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد  LGDﻟﻤدة  12ﺸـ ًا
ـﻬر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺨﺴـ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ــداد LGDﻤدى اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻲ اﻟﻨﺴـ ــﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻟﻠﺨﺴـ ــﺎرة اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺤدث
 12ﺸـ ـ ًا
اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘرض.
ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﺨﺴـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻤن ﺨﻼﻝ إﺴـ ــﻘﺎط اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ــداد  PDو اﻟﺨﺴـ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ــداد

 (4اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺴ ـ ـ ــﺘﺒﻌﺎد اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ وﻓﻘط ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم اﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺒﻨك أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ أو اﻨﺘﻬﺎؤﻫﺎ .وﻓﻲ ﺤﺎﻝ اﺴ ـ ـ ــﺘﺒداﻝ
اﻟﺘزام ﻤﺎﻟﻲ ﺤﺎﻟﻲ ﺒﺂﺨر ﻤن ﻨﻔس اﻟﻤﻘرض ﺒﺸ ــروط ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺸ ــﻛﻝ ﺠوﻫري أو ﺘم ﺘﻌدﻴﻝ ﺸ ــروط اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸ ــﻛﻝ ﻛﺒﻴر ،ﻓﺘﺘم ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫذا
اﻻﺴ ـ ــﺘﺒداﻝ أو اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﺴ ـ ــﺘﺒﻌﺎد ﻟﻼﻟﺘزام اﻷﺼ ـ ــﻠﻲ ٕواﻗرار ﻟﻼﻟﺘزام اﻟﺠدﻴد ،وﻴﺘم ﺘﺴ ـ ــﺠﻴﻝ اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻘﻴم اﻟدﻓﺘرﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺸ ـ ــف اﻹﻴراد
اﻟﺸﺎﻤﻝ.

وﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌدة و42
اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤدﻓوع واﻟﻤﺘوﺠب اﻟدﻓﻊ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻴﺔ أﺼوﻝ ﻏﻴر ﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺤوﻟﺔ

 LGDو اﻟﺘﻌرض ﻟﺨطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ـ ــداد  EADﻟﻛﻝ ﺸ ـ ـ ــﻬر ﻤﻘﺒﻝ وﻟﻛﻝ ﻋرض ﻓردي أو ﺸـ ـ ـ ـرﻴﺤﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺘﺘم ﻤﻀ ـ ـ ــﺎﻋﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﻛوﻨﺎت

أو اﻟﺘزاﻤﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻔﺘرﻀﺔ ،ﻓﻲ ﻛﺸف اﻹﻴراد اﻟﺸﺎﻤﻝ.

ﻤدﻓوﻋﺎ ﻤﺴﺒﻘًﺎ أو ﻤﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد ﻓﻲ اﻟﺸﻬر اﻟﺴﺎﺒق(.
ﻤﻌﺎ وﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺒﺤﺜًﺎ ﻋن اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻟﺤﻴﺎة )أي أن اﻟﺘﻌرض ﻟم ﻴﻛن
ً
اﻟﺜﻼﺜﺔ ً

ط .ﻤﺨﺼﺼﺎت ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظﻔﻴن

ﻴﺤﺴـ ـ ــب ﻫذا اﻟﺨﺴـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﺸـ ـ ــﻬر ﻓﻲ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺘﻘﺒﻝ  ،واﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻌد ذﻟك ﺨﺼـ ـ ــﻤﻬﺎ ﻤرة أﺨرى إﻟﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻘرﻴر

ﺒﺨﺼـ ـ ــوص ﻤوظﻔﻴﻪ ﻤن اﻟﻤواطﻨﻴن ،ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒدﻓﻊ اﺸـ ـ ــﺘراﻛﺎت ﻓﻲ ﺼـ ـ ــﻨدوق ﺘﻘﺎﻋد ﺘم ﺘﺄﺴـ ـ ــﻴﺴـ ـ ــﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸـ ـ ــﺎت واﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎت

وﺠﻤﻌﻬﺎ .وﻴﻛون ﻤﻌدﻝ اﻟﺨﺼم اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻫو ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺼﻠﻲ أو ﺘﻘرﻴﺒﻪ.
ﺘم ﺘطوﻴر اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد  PDﻤدى اﻟﺤﻴﺎة ﻋن ط رﻴق ﺘطﺒﻴق ﻤﻠف ﺘﻌرﻴف اﻻﺴــﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد  PDﻟﻤدة

وﻴﻘدم اﻟﺒﻨك ﻤﻛﺎﻓﺂت ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺨدﻤﺔ ﻟﻤوظﻔﻴﻪ اﻟﻤﻐﺘرﺒﻴن .وﻴﻌﺘﻤد اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻫذﻩ اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ طوﻝ ﻓﺘرة ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظفٕ ،واﺘﻤﺎم اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ

ـﻬر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  .ﻴﺒﺤث ﻤﻠف اﻻﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘطور ﺤﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ـ ـ ـ ــداد ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ ﻤن ﻨﻘطﺔ اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ طواﻝ ﻤدة
 12ﺸـ ـ ـ ـ ـ اً

اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ .وﻴدﻋم ﻫذا ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ.
ـﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻤﻠف ﺘﻌرﻴف اﻟدﻓﻊ اﻟﻤﺘوﻗﻊ  ،واﻟذي ﻴﺨﺘﻠف
ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﺘﻌرض ﻟﺨطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ـ ـ ــداد  EADsﻟﻤدة  12ﺸـ ـ ـ ـ ًا
ـﻬر ودى اﻟﻌﻤر اﺴـ ـ ـ ـ ً
ﺤﺴب ﻨوع اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺸﻬر أو
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹطﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻗروض اﻟﺴداد دﻓﻌﺔ واﺤدة ،ﻴﻌﺘﻤد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘرض ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ً 12اﻀ ـﺎ إدراج اﻓﺘ ارﻀــﺎت اﻟﺴــداد  /إﻋﺎدة اﻟﺘﻤوﻴﻝ
ﻀ ـﺎ ﺘﻌدﻴﻝ ﻫذا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻷي ﻤدﻓوﻋﺎت زاﺌدة ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﻤﻘﺘرض .ﻴﺘم أﻴ ً
ﻤدى اﻟﺤﻴﺎة .ﺴــﻴﺘم أﻴ ً
اﻟﻤﺒﻛرة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب.
 ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟدورﻴﺔ ،ﻴﺘم اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻟﺘﻌرض ﻟﺨطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد ﻋن طرﻴق أﺨذ اﻟرﺼــﻴد اﻟﻤﺴــﺤوب اﻟﺤﺎﻟﻲ ٕواﻀــﺎﻓﺔ "ﻋﺎﻤﻝ ﺘﺤوﻴﻝاﻻﺌﺘﻤﺎن" اﻟذي ﻴﺴـــﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴض اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻟﻠﺤد اﻷﻗﺼـــﻰ ﺒﺤﻠوﻝ وﻗت اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـــداد .ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻻﻓﺘ ارﻀـــﺎت ﺤﺴـــب ﻨوع اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻨطﺎق
اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﺒﻨك اﻷﺨﻴر ﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد .
اﺴﺘﺨدام اﻟﺤد اﻟﺤﺎﻟﻲ ،
ً
ـﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴــﺘرداد
ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﺨﺴــﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد  LGDsﻟﻤدة  12ﺸـ ًا
ـﻬر ودى اﻟﻌﻤر اﺴـ ً
اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﺒﻌد اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد .وﻴﺨﺘﻠف ﻫذا ﺤﺴب ﻨوع اﻟﻤﻨﺘﺞ.

اﻟﺘﺤوﻴﻝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﻫﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤق اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺨدام واﻟﺘزام ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘطﺒﻴق اﻷوﻟﻲ .ﺘُطﺒق ﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ

ﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻛﻤﻴﺔ واﻟﻨوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ واﻟﻤدﻋوﻤﺔ  ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺨﺒرة اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ دون ﺘﻛﻠﻔﺔ أو ﺠﻬد

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  16ﻓﻘط ﺒﻌد ذﻟك اﻟﺘﺎرﻴﺦ .ﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس ﻻﻟﺘزاﻤﺎت ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌدﻴﻼت
ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤق اﻻﺴﺘﺨدام ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘطﺒﻴق اﻷوﻟﻲ.
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻗد ﺘﺤﺘوي اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ ﻤﻛوﻨﺎت إﻴﺠﺎرﻴﺔ وﻤﻛوﻨﺎت ﻏﻴر إﻴﺠﺎرﻴﺔ .ﻴﺨﺼص اﻟﺒﻨك اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻟﻠﻤﻛوﻨﺎت اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔ وﻏﻴر اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔ ً
أﺴــﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ .ﻤﻊ ذﻟك ،ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻌﻘد إﻴﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻴﻛون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨك ﻤﺴــﺘﺄﺠ ارً ،اﺨﺘﺎر اﻟﺒﻨك ﻋدم ﻓﺼــﻝ اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔ
وﻏﻴر اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔ ،وﺒدﻻً ﻤن ذﻟك اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻛون إﻴﺠﺎري واﺤد.

اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴﺘم ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﻤن رواﺘب اﻟﻤوظﻔﻴن .وﺘﻘﺘﺼر اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺸﺘراﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻴﺘم دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨد اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.

اﻟﻘروض .ﻴﺴ ـ ــﺘﻨد ﻤﻠف اﻻﺴ ـ ــﺘﺤﻘﺎق إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤوظﺔ وﻴﻔﺘرض أن ﻴﻛون ﻫو ﻨﻔﺴ ـ ــﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼ ـ ــوﻝ داﺨﻝ اﻟﻤﺤﻔظﺔ واﻟﻨطﺎق

ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻟﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻔﺔ ﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺒﻘﺎً ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘود إﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ ،اﻋﺘرف اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻻﻟﺘزام ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻗﺒﻝ

ﻟﻔﺘرة اﻻﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷوﻝ ﻤرة .ﻋﻨد إﺠراء ﻫذا اﻟﺘﻘﻴﻴم  ،ﻴﻨظر اﻟﺒﻨك ﻓﻲ

ﻤن ﻓﺘرة اﻟﺨدﻤﺔ .وﺘﺘراﻛم اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت طواﻝ ﻓﺘرة اﻟﺘوظﻴف وﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن اﻻﻟﺘزام اﻟﻨﺎﺠم ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺨﺎص ﺒدوﻟﺔ
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة .وﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﻤوظﻔﻴن اﻟواﻓدﻴن اﻟﻤﻌﻴﻨﻴن ﻗﺒﻝ  1ﻴﻨﺎﻴر  ،1980ﻴﺘم ﺨﺼ ـ ــم ﻤﺴ ـ ــﺎﻫﻤﺔ ﺒﻤﻘدار  ٪7ﻤن اﻟراﺘب اﻷﺴ ـ ــﺎﺴ ـ ــﻲ
اﻟﺨﺎص ﺒﻬم وﺒﺤد أﻗﺼـ ــﻰ ﻴﺴـ ــﺎوي  290درﻫم ﺸـ ــﻬرﻴﺎً ﻟﺼـ ــﺎﻟﺢ ﺼـ ــﻨدوق اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻴﺴـ ــﺎﻫم اﻟﺒﻨك ﺒﻀـ ــﻌف ﻫذا اﻟﻤﺒﻠﻎ وﻴﻀـ ــﻴﻔﻪ إﻟﻰ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌوﻴض ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺨدﻤﺔ ﻟﻠﻤوظﻔﻴن.
ي .اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻴﺘم ﺘﺴ ـ ــﺠﻴﻝ اﻟﻤﺨﺼ ـ ــص ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك اﻟﺘزام ﻗﺎﻨوﻨﻲ أو ﻀ ـ ــﻤﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤدث ﺴ ـ ــﺎﺒق ،واﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ
ﺘدﻓق ﺨﺎرﺠﻲ ﻟﻤزاﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﺘﺴوﻴﺔ اﻻﻟﺘزامٕ ،واﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺘﻘدﻴر ﻤوﺜوق ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘزام.
وﻴﺸـ ـ ــﻛﻝ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺠﻝ ﻛﻤﺨﺼـ ـ ــص ،أﻓﻀـ ـ ــﻝ ﺘﻘدﻴر ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤطﻠوب ﻟﺘﺴـ ـ ــوﻴﺔ اﻻﻟﺘزام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘرة اﻟﺘﻘرﻴر ،ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻟﻠﻤﺨﺎطر واﻟﻼﻴﻘﻴن اﻟﻤرﺘﺒطﺎن ﺒﺎﻻﻟﺘزام .وﻋﻨد اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻘﻴﺎس ﻤﺨﺼ ـ ــص ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﺨدام اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻤﻘدرة ﻟﺘﺴ ـ ــوﻴﺔ اﻻﻟﺘزام اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺘﺸ ـ ــﻛﻝ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻪ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ )ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻛﺎن ﺘﺄﺜﻴر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟزﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘود ﻛﺒﻴ اًر(.
وﻋﻨد ﺘوﻗﻊ اﺴﺘرداد ﺒﻌض أو ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤزاﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﺘﺴوﻴﺔ ﻤﺨﺼص ﻤن طرف ﺜﺎﻟث ،ﻓﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻟﻤﺴﺘﺤق ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ،ﻛﺄﺼﻝ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ٕواﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤق ﺒﺸﻛﻝ ﻤوﺜوق.
ﺤﺎﻝ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤؤﻛد ﻓﻌﻠﻴﺎً أﻨﻪ ﺴﻴﺘم اﺴﺘﻼم اﻟﻤﺒﻠﻎ
ّ

ﺴـ ـﺎ ﻋﻠﻰ ﻨوع اﻟﻀ ــﻤﺎن وﻗﻴم اﻟﻀ ــﻤﺎن اﻟﻤﺴ ــﻘطﺔ  ،واﻟﺨﺼ ــوﻤﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻟﺴ ــوق /
 -ﺒﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻀ ــﻤوﻨﺔ  ،ﻴﻌﺘﻤد ذﻟك أﺴ ــﺎ ً

ﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻤدﻴد واﻹﻨﻬﺎء
ﺘﻛون ﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻤدﻴد واﻹﻨﻬﺎء ﻤﺸـ ــﻤوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن ﻋﻘود إﻴﺠﺎر اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻟﻤﻌدات ﻟﻠﺒﻨك .وﺘﺴـ ــﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻟﺨﻴﺎرات ﻟزﻴﺎدة اﻟﻤروﻨﺔ اﻟﺘﺸـ ــﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻤن ﺤﻴث إدارة اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟﻤﺴـ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨك .ﺘﻛون ﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻤدﻴد واﻹﻨﻬﺎء اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴـ ــﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻨك أو ﻤن ﻗﺒﻝ
اﻟﻤؤﺠر اﻟﻤﻌﻨﻲ.

ﻟﺘﺤﺴ ـ ـ ــﻴن ﺘﻛﺎﻟﻴف ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة اﻟﻌﻘد ،ﻴﻘدم اﻟﺒﻨك ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻀ ـ ـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻘود إﻴﺠﺎر اﻟﻤﻌدات ،إن
وﺠدت.

ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر ﻗﺼﻴرة اﻷﻤد وﻋﻘود إﻴﺠﺎر اﻷﺼوﻝ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ

واﻟداﻋﻤﺔ وﻴدرج ﺒﺸﻛﻝ ﺨﺎص اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺒﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر ﻗﺼ ــﻴرة اﻷﻤد )وﻫﻲ ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻤدة اﻹﻴﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ  12ﺸ ــﻬ اًر أو اﻗﻝ( وﻋﻘود إﻴﺠﺎر اﻷﺼ ــوﻝ ﻤﻨﺨﻔﻀ ــﺔ

 -درﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟداﺨﻠﻴﺔ ؛

اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻴﻌﺘرف اﻟﺒﻨك ﺒدﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘد إﻴﺠﺎر ﺘﺸــﻐﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺴــﺎس اﻟﻘﺴــط اﻟﺜﺎﺒت طواﻝ ﻤدة ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﻤﺎﻟم ﻴﻛن ﻫﻨﺎك أﺴــﺎس
ﻤﻨﻬﺠﻲ آﺨر أﻛﺜر ﺘﻤﺜﻴﻼً ﻟﻠﻨﻤط اﻟزﻤﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﺴـ ــﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻴﺔ ﻤن اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟﻤؤﺠرة .ﻴﺘم ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻤﺼـ ــﺎرﻴف ﻀـ ــﻤن
اﻟﻤﺼﺎرﻴف اﻷﺨرى ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟرﺒﺢ واﻟﺨﺴﺎرة واﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى.
وﻛوﺴﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻴﺴﻤﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم  16ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠر ﺒﻌدم ﻓﺼﻝ اﻟﻤﻛون ﻏﻴر اﻹﻴﺠﺎري ،وﺒدﻻً ﻤن ذﻟك اﻋﺘﺒﺎر أي

اﻟﻤﺤدود ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘرداد اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻘﺘرﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﻴن .ﺘﺘﺄﺜر اﻟﺨﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ــداد LGDﻫذﻩ
ﺒﺎﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ  ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟدﻴون اﻟﻤﺘﻌﺎﻗد ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺴﻌر.

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻛﺸوف وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ.

ﻀـﺎ ﺘﻀــﻤﻴن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد  PDو اﻟﺘﻌرض ﻟﺨطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد  EADو
ﻴﺘم أﻴ ً

ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﻋﻘود اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻻﺤﻘًﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ 43
اﻷﻋﻠﻰ ﻤن:
ً

اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨك إذا ﺴﺤب ﺼﺎﺤب اﻻﻟﺘزام اﻟﻘرض واﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ اﻟﺒﻨك اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ إذا ﺘم ﺴﺤب اﻟﻘرض ؛ و

اﻟﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻤطروﺤﺎً ﻤﻨﻬﺎ أي ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻴﺘوﻗﻊ اﻟﺒﻨك اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺎﻟك أو اﻟﻤدﻴن أو أي طرف آﺨر.
ﻻ ﻴﺘم إدراج ﺨﺴﺎﺌر اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺴﻬم.

 (4ﻋرض اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻠﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻓﻲ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺘم ﻋرض اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻠﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻓﻲ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﺼــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺴــﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة )اﻷرﺼــدة ﻟدى ﻤﺼــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي واﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴــﻲواﻟﻔروع ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻟﻤﺴ ـ ــﺘﺤﻘﺔ ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى وﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼ ـ ــدﻴر اﻟﻤﺨﺼ ـ ــوﻤﺔ ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ واﻟﻘروض واﻟﺴ ـ ــﻠﻔﻴﺎت واﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺨرى( :ﻛﺨﺼم ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼوﻝ ؛
 ﺒﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻷدوات اﻟدﻴن اﻟﻤﻘﺎﺴـ ـ ــﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻴراد اﻟﺸـ ـ ــﺎﻤﻝ اﻵﺨر  :FVTOCIﻛﺠزء ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﻲ إﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم اﻻﺴـ ـ ــﺘﺜﻤﺎراتاﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻴراد اﻟﺸﺎﻤﻝ اﻵﺨر

 FVTOCIواﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻴراد اﻟﺸﺎﻤﻝ اﻵﺨر ؛ و

اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘزام ﻏﻴر اﻟﻤﺴـ ــﺤوب ﻤﻊ ﻤﺨﺼـ ــص اﻟﺨﺴـ ــﺎرة .ﻟﻠﻘرض .ﺒﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺘﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻪ ﺨﺴـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻠﻘرض ،

 -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ :ﻛﻤﺨﺼص.

 (5ﺘﻌدﻴﻝ اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وﻴﺘم ﻗﻴﺎس أﺼوﻝ واﻟﺘزاﻤﺎت ﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻟدﺨﻝ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻷﺴﻌﺎر اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘ ةر اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ ﺘﺴﻴﻴﻝ اﻷﺼﻝ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ

ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﺒﺘﻌدﻴﻝ ﺸـ ـ ــروط اﻟﻘروض اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺒﺴـ ـ ــﺒب ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ أو اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة  ،ﺒﻬدف

ﺘﺴوﻴﺔ اﻻﻟﺘزام ﻓﻴﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻨﻴن اﻟﺘﻲ ﺘم ﻓرﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻘرﻴر.

ﺘﺤﻘﻴق أﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤن اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ.

وﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻷﺼــوﻝ ﻀ ـرﻴﺒﺔ اﻹﻴراد اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ،إن وﺠدت ،ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم ﻛﻝ ﺘﻘرﻴر وﻴﺘم ﺘﺨﻔﻴﻀــﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤد اﻟذي ﻻ ﻴﻌود ﻓﻴﻪ ﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤﻝ وﺠود

ﺘﺘﻀــﻤن أﻨﺸــطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻛﻠﺔ ﻫذﻩ ﺘرﺘﻴﺒﺎت ﺘﻤدﻴد ﻓﺘرة اﻟدﻓﻊ ٕواﺠﺎزات اﻟدﻓﻊ واﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟدﻓﻊ .وﺘﺴــﺘﻨد ﺴــﻴﺎﺴ ـﺎت وﻤﻤﺎرﺴــﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻛﻠﺔ إﻟﻰ

أرﺒﺎح ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀراﺌب ﺘﻛﻔﻲ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺠﻤﻴﻊ أو ﺠزء ﻤن أﺼﻝ ﻀرﻴﺒﺔ اﻹﻴراد اﻟﻤؤﺠﻠﺔ.
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ﻤؤﺸرات أو ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺸﻴر  ،ﻓﻲ رأي اﻹدارة  ،إﻟﻰ أن اﻟدﻓﻊ ﺴوف ﻴﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ .وﺘﺒﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت ﻗﻴد اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة .ﺤﻴث ﻴﺘم

ﻀرﻴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ

ﺘطﺒﻴق إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤواﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻷﺠﻝ.

ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟﻤﺼروﻓﺎت واﻷﺼوﻝ ﺒﻌد ﺨﺼم ﻤﺒﻠﻎ ﻀرﻴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء:

ﻴﻘﻴم اﻟﺒﻨك ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﻴؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘراف .ووﻓﻘﺎً ﻟﺴـ ـ ــﻴﺎﺴـ ـ ــﺔ اﻟﺒﻨك ﻓﺈن اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﻴؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء
ﻋﻨد ﺘﻌدﻴﻝ إﺤدى اﻷﺼـ ـ ــوﻝّ ،

 -ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون ﻀـ ـرﻴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀ ــﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻛﺒدة ﻋﻨد ﺸـ ـراء اﻷﺼ ــوﻝ أو اﻟﺨدﻤﺎت ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴ ــﺘرداد ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻀـ ـراﺌب ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻀـ ـرﻴﺒﺔ

اﻻﻋﺘراف ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻨﺸـ ــﺄ ﻋﻨﻪ ﺸـ ــروط ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺸـ ــﻛﻝ أﺴـ ــﺎﺴـ ــﻲ .ﻴﺄﺨذ اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻨوﻋﻴﺔ )أي اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﻴﻝ،
اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟطرف اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ،ﻤﻌدﻻت ا ﻟﻔﺎﺌدة ،اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤﻘﺎق ،اﻟﺘﻌﻬدات( واﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟﻛﻤﻲ )أي ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻷﺼــﻠﻴﺔ( ﻟﺘﺤدﻴد
اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﺸــروط اﻷﺼــﻠﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﺸــروط
ّ
اﻟﻤﻌدﻟﺔ ،ﻤﺨﺼــوﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌدة ّ
اﻟﺸروط اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺸﻛﻝ أﺴﺎﺴﻲ.
ﻓﻲ ﺤﺎﻝ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻷﺼـ ــﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﻤﺨﺼـ ــص اﻟﺨﺴـ ــﺎرة ﺒﺎﻟﻨﺴـ ــﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺴـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﻟﻐﺎء
اﻟﻤﻌدﻟﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠدﻴد
اﻻﻋﺘراف ﻟﺘﺤدﻴد ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼﻝ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﺎرﻴﺦ .وﻴؤدي اﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ
ّ
ﻤﻊ اﻟﺸــروط اﻟﺠدﻴدة إﻟﻰ رﺒﺢ أو ﺨﺴــﺎرة ﻋﻨد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘراف .وﻴﻛون ﻟﻸﺼــﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠدﻴد ﻤﺨﺼــص ﺨﺴــﺎرة ﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴــﻪ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴــﺎﺌر
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻋﻠﻰ ﻤدى  12ﺸ ـ ـ ـ ــﻬ اًر ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﺎدرة ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر اﻟﻘرض اﻟﺠدﻴد اﺌﺘﻤﺎن ﻨﺎشء ﻤﻨﺨﻔض اﻟﻘﻴﻤﺔ .وﻫذا ﻴطﺒق ﻓﻘط
ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻟم ﻴؤدي اﻟﺘﻌدﻴﻝ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘراف ،ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺤﺴــ ـ ـ ـ ـ ــﺎب اﻷرﺒﺎح/اﻟﺨﺴــ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻤن اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻗﺒﻝ وﺒﻌد
ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘرض اﻟﺠدﻴد ﺒﺨﺼــم ﻛﺒﻴر ﻟﻘﻴﻤﺘﻪ اﻻﺴــﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌدﻟﺔ ﺒﺴــﺒب ﺒﻘﺎء ﻤﺨﺎطر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴــداد ﻟم ﻴﺘم
اﻟﻤﻌدﻝ ،ﺤﻴث
اﻟﺘﻌدﻴﻝ )ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﺜﻨﺎء ﻤﺨﺼ ـ ــص اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  .(ECLﺜم ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﻘﻴﺎس اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻝ
ّ
اﻟﻤﻌدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻘﻴﻴم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻨوﻋﻴﺔ واﻟﻛﻤﻴﺔ ،ﻤﺜﻝ إذا
ﺘﺨﻔﻴﻀ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻌدﻴﻝ .ﻴراﻗب اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺼ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﻌدﻝ ﻤﺸﻤوﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب أوﺠﻪ اﻟﻨﻘص اﻟﻨﻘدي اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن اﻷﺼﻝ اﻷﺼﻠﻲ.
ﺘﻛون اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻷﺼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ّ
ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺘرض ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﺨر ﻋن اﻟﺴداد ﺒﻤوﺠب اﻟﺸروط اﻟﺠدﻴدة.
ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن ﺴ ــداد ﻫذﻩ اﻷﺼ ــوﻝ ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻘرﻴر وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطر ﺒﻤوﺠب اﻟﺸ ــروط اﻷﺼ ــﻠﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف
ﻋﻨد ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﺸـ ـ ـ ــروط اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻷﺼـ ـ ـ ــﻝ ﻤﺎﻟﻲ وﻟم ﻴؤدي اﻟﺘﻌدﻴﻝ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘراف ،ﻴﺤدد اﻟﺒﻨك ﻓﻴﻤﺎ إذا ارﺘﻔﻌت اﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ـ ــﻝ
اﻷوﻟﻲ ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﻛون اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﺠوﻫرًﻴﺎ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴؤدي إﻟﻰ اﺴـ ـ ــﺘﺒﻌﺎد اﻷﺼـ ـ ــﻝ اﻷﺼـ ـ ــﻠﻲ .ﻴراﻗب اﻟﺒﻨك اﻷداء اﻟﻼﺤق ﻟﻸﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﻌدﻟﺔ .وﻗد
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ﻛﺒﻴر ﻤﻨذ اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ ﻋن طرﻴق ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﺘﺼـ ـ ـ ـ ــﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ واﻟﺸـ ـ ـ ـ ــروط اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻷﺼـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﺔ ،ﻤﻊ
ﻴﺤدد اﻟﺒﻨك أن ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻗد ﺘﺤﺴـﻨت ﺒﺸـﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ ﺒﻌد إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻛﻠﺔ  ،ﺒﺤﻴث ﻴﺘم ﻨﻘﻝ اﻷﺼـوﻝ ﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ  3أو اﻟﻤرﺤﻠﺔ ) 2اﻟﺨﺴـﺎﺌر
اﻟﻤﻌدﻟﺔ.
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸروط
ّ
اﻟﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﻋداد اﻟﺘﻘرﻴر ً
ـﻬرا( .ﻫذا ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻘط ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻤدى اﻟﺤﻴﺎة( إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ECLﻟﻤدة  12ﺸ ـ ـ ـ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻟم ﻴؤدي اﻟﺘﻌدﻴﻝ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘراف ،ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺤﺴــ ـ ـ ـ ـ ــﺎب اﻷرﺒﺎح/اﻟﺨﺴــ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻤن اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ًإﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻗﺒﻝ وﺒﻌد
ﻟﻸﺼوﻝ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸروط اﻟﺠدﻴدة ﻟﻤدة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ أو أﻛﺜر.
اﻟﻤﻌدﻝ ،ﺤﻴث
ـص اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  .(ECLﺜم ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﻘﻴﺎس اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻝ
اﻟﺘﻌدﻴﻝ )ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﺜﻨﺎء ﻤﺨﺼ ـ ـ
ّ

ﻴواﺼـ ـ ـ ــﻝ اﻟﺒﻨك ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻻﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬذﻩ اﻷﺼـ ـ ـ ــوﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴـ ـ ـ ــﺘﺨدام ﻨﻤﺎذج ﻤﺤددة
اﻟﻤﻌدﻝ ﻤﺸﻤوﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب أوﺠﻪ اﻟﻨﻘص اﻟﻨﻘدي اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن اﻷﺼﻝ اﻷﺼﻠﻲ.
ﺘﻛون اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻷﺼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ّ

ﻟﻸﺼوﻝ اﻟﻤﻌدﻟﺔ.
ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن ﺴ ــداد ﻫذﻩ اﻷﺼ ــوﻝ ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻘرﻴر وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطر ﺒﻤوﺠب اﻟﺸ ــروط اﻷﺼ ــﻠﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف
38اﻷﺼـ ـ ــﻝ اﻷﺼـ ـ ــﻠﻲ .ﻴراﻗب اﻟﺒﻨك اﻷداء اﻟﻼﺤق ﻟﻸﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﻌدﻟﺔ .وﻗد
اﻷوﻟﻲ ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﻛون اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﺠوﻫرًﻴﺎ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴؤدي إﻟﻰ اﺴـ ـ ــﺘﺒﻌﺎد
ﻴﺤدد اﻟﺒﻨك أن ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻗد ﺘﺤﺴـﻨت ﺒﺸـﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ ﺒﻌد إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻛﻠﺔ  ،ﺒﺤﻴث ﻴﺘم ﻨﻘﻝ اﻷﺼـوﻝ ﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ  3أو اﻟﻤرﺤﻠﺔ ) 2اﻟﺨﺴـﺎﺌر
ـﻬرا( .ﻫذا ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻘط ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻤدى اﻟﺤﻴﺎة( إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ECLﻟﻤدة  12ﺸ ـ ـ ـ ً
ﻟﻸﺼوﻝ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸروط اﻟﺠدﻴدة ﻟﻤدة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ أو أﻛﺜر.
ﻴواﺼـ ـ ـ ــﻝ اﻟﺒﻨك ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻻﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬذﻩ اﻷﺼـ ـ ـ ــوﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴـ ـ ـ ــﺘﺨدام ﻨﻤﺎذج ﻤﺤددة
ﻟﻸﺼوﻝ اﻟﻤﻌدﻟﺔ.
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اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻛﺠزء ﻤن ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺼﻝ أو ﻛﺠزء ﻤن ﺒﻨد اﻟﻤﺼﺎرﻴف  ،ﺤﺴب اﻻﻗﺘﻀﺎء ،
 ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻟذﻤم اﻟﻤدﻴﻨﺔ واﻟداﺌﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻀرﻴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤدرﺠﺔ.ﻴﺘم إدراج اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘرداد ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻀراﺌب أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻛﺠزء ﻤن اﻟذﻤم اﻟﻤدﻴﻨﺔ أو اﻟداﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ.

أﺼﻝ ﻤﺤدد أو أﺼوﻝ ﻤﺤددة ،أو ﻫﻝ ﻴﻨﻘﻝ اﻟﺘرﺘﻴب ﺤﻘﺎً ﻤﺘﻌﻠﻘﺎً ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺼﻝ.

 ٪50ﻤن رأس اﻟﻤﺎﻝ .وﻫذا اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﺘوزﻴﻊ.
ن .ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻹﻴرادات

اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﻴﺠﺎر
اﻹﻴﺠﺎر

ﺘزاﻝ ﻤﺘﺸ ــﺎﺒﻬﺔ .وﻴﻛون ذﻟك ﻤطﻠوب ﻟ ﻀ ــﻤﺎن أﻨﻪ إذا ﺘﻐﻴرت ﺨﺼ ــﺎﺌص ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن  ،ﻓﻬﻨﺎك إﻋﺎدة ﺘﺠزﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴ ــﺒﺔ ﻟﻸﺼ ــوﻝ .ﻗد ﻴﻨﺘﺞ ﻋن

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻀ ــﻤون اﻟﺘرﺘﻴب ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﺒﺎﺸـ ـرة ،وﻫﻝ ﻴﻌﺘﻤد اﻟوﻓﺎء ﺒﻬذا اﻟﺘرﺘﻴب ﻋﻠﻰ اﺴـ ـﺘﺨدام
ﻴﺘم اﻋﺘﺒﺎر ﺘرﺘﻴﺒﺎً ﻤﺎ أﻨﻪ إﻴﺠﺎر أو ﻴﺸ ــﻤﻝ إﻴﺠﺎر ً

ذﻟك إﻨﺸ ــﺎء ﻤﺤﺎﻓظ ﺠدﻴدة أو ﻨﻘﻝ أﺼ ــوﻝ إﻟﻰ ﻤﺤﻔظﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻛس ﺒﺸ ــﻛﻝ أﻓﻀ ــﻝ ﺨﺼ ــﺎﺌص ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺒﻨك اﻷﺼ ــوﻝ .ﺘﻛون

 (1إﻴرادات وﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔواﺌد

ﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﺼــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺼــﺒﺤت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ )أو اﻟﻤرﺤﻠﺔ  ، (3واﻟﺘﻲ
ﻴﺘم اﺤﺘﺴـﺎب اﺴـﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺘطﺒﻴق ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻤطﻔﺄة )أي ﺼـﺎﻓﻲ ﻤﺨﺼـص اﻟﺨﺴـﺎرة اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ(  ،ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴق وﻓﻘًﺎ ﻟﺸروط ﺘﻨظﻴم ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي.
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون اﺴــﺘرداد اﻟﻔﺎﺌدة أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼــﻠﻲ ﻤوﻀــﻊ ﺸــك  ،ﻴﺘوﻗف اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻹﻴراد وأي اﺴــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت إﻴرادات أﺨرى ﺒﺸــﻛﻝ ﻤﺒﺎﺸــر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠواﺌﺢ
ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي.
 (2اﻹﻴرادات ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، 15ﻴﺘم إﺜﺒﺎت اﻹﻴرادات ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻤﻴﻝ اﻟﺨدﻤﺎت .وﻴﺘطﻠب ﺘﺤدﻴد ﺘوﻗﻴت ﻨﻘﻝ اﻟﺴـ ـ ــﻴطرة ،
ﻓﻲ وﻗت ﻤﺎ أو ﺒﻤرور اﻟوﻗت  ،إﺼدار ﺤﻛم.
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج ﻤن ﺨﻤس ﺨطوات ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر
ﻴﻌﺘرف اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻹﻴرادات اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﻘدﻴم اﻟﺨدﻤﺎت ً

 (6اﻟﺸطب

اﻟﺒﻨك ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﺄﺠر

ـﻬر أو ﻤدى اﻟﺤﻴﺎة  ،وﻟﻛن ﻴﺘﻐﻴر
ﻀ ـ ــﻤن اﻟﻤﺤﺎﻓظ اﻟﺘﻲ ﺘﺴ ـ ــﺘﻤر ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻨﻔس أﺴ ـ ــﺎس ﺨﺴ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLsﻟﻤدة  12ﺸ ـ ـ ًا

 -ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

ﻨظر ﻻﺨﺘﻼف ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻔظﺔ.
ﻤﻘدار ﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ً ECLا

ﻴﺘم ﺘﺼـ ـ ـ ــﻨﻴف اﻹﻴﺠﺎرات اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﻴﺤﺘﻔظ ﻓﻴﻬﺎ طرف آﺨر أو اﻟﻤؤﺠر ﺒﺠزء ﻛﺒﻴر ﻤن ﻤﺨﺎطر وﻋواﺌد اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘود إﻴﺠﺎر ﺘﺸـ ـ ـ ــﻐﻴﻠﻲ .وﻴﺘم

اﻟﻨﻤﺎذج واﻻﻓﺘراﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ

ﺘﺸـ ـ ــﻤﻝ اﻟﻤؤﺸ ـ ـ ـرات اﻟﺘﻲ ﺘﺸـ ـ ــﻴر إﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﺘوﻗﻊ ﻤﻌﻘوﻝ ﻟﻼﺴـ ـ ــﺘرداد ﻤﺎ ﻴﻠﻲ (1) :وﻗف ﻨﺸـ ـ ــﺎط اﻹﻨﻔﺎذ و ) (2ﺤﻴث ﺘﻛون طرﻴﻘﺔ اﻻﺴـ ـ ــﺘرداد
اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك ﺤﺠز اﻟﻀﻤﺎن وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘوﻗﻊ ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺎﻤﻝ.
ﻴﺠوز ﻟﻠﺒﻨك ﺸــ ــطب اﻷﺼــ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘزاﻝ ﺨﺎﻀــ ــﻌﺔ ﻟﻨﺸــ ــﺎط اﻹﻨﻔﺎذ .ﺘم اﻹﻓﺼــ ــﺎح ﻋن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﺴــ ــددة ﻟﻬذﻩ اﻷﺼــ ــوﻝ

اﻟﺨطوة  - 3ﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ

ﻗﺎﻨوﻨﺎ
اﻟﻤﺸ ــطوﺒﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﺴ ــﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻴﺴ ــﻤﺒر  2018ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  7د و  10د .ﻻ ﻴزاﻝ اﻟﺒﻨك ﻴﺴ ــﻌﻰ ﻻﺴ ــﺘرداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺔ
ً

ﺴــﻌر اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫو ﻤﻘدار اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤﺎدي اﻟذي ﻴﺘوﻗﻊ اﻟﺒﻨك اﻟﺤﺼــوﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﻘدﻴم اﻟﺨدﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻝ  ،ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼــﻠﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ

ﺌﻴﺎ ﺒﺴﺒب ﻋدم وﺠود ﺘوﻗﻌﺎت ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺴﺘردادﻫﺎ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ.
ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ ،
اﻟﺸطبﻟﻛن ﺘم ﺸطﺒﻬﺎ ﺠز ً
(6
 (7اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺸطب اﻟﺒﻨك اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺎً أو ﺠزﺌﻴﺎً  ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﻔد ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬود اﻻﺴﺘرداد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻴﺨﻠص إﻟﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﺘوﻗﻊ ﻤﻌﻘوﻝ ﻻﺴﺘردادﻫﺎ.
ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺴـ ـ ــﺘﺒﻌﺎد اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘط ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﺼـ ـ ــﻼﺤﻴﺔ اﻟﺤﻘوق اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻟﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻷﺼـ ـ ــﻝ؛ أو ﻋﻨد ﺘﺤوﻴﻝ
ﺘﺸـ ـ ــﻤﻝ اﻟﻤؤﺸ ـ ـ ـرات اﻟﺘﻲ ﺘﺸـ ـ ــﻴر إﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﺘوﻗﻊ ﻤﻌﻘوﻝ ﻟﻼﺴـ ـ ــﺘرداد ﻤﺎ ﻴﻠﻲ (1) :وﻗف ﻨﺸـ ـ ــﺎط اﻹﻨﻔﺎذ و ) (2ﺤﻴث ﺘﻛون طرﻴﻘﺔ اﻻﺴـ ـ ــﺘرداد
اﻷﺼـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺠﻤﻴﻊ ﻤﺨﺎطر وﻤزاﻴﺎ ﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷﺼـ ـ ـ ـ ــﻝ إﻟﻰ ﻛﻴﺎن آﺨر .وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨك ﺒﺘﺤوﻴﻝ أو ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺨﺎطر وﻤزاﻴﺎ
اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك ﺤﺠز اﻟﻀﻤﺎن وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘوﻗﻊ ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺎﻤﻝ.
اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ واﺴ ـ ـ ــﺘﻤر ﺒﺎﻟﺴ ـ ـ ــﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺼ ـ ـ ــﻝ اﻟﻤﺤوﻝ ،ﻓﻴﻘر اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻤﺤﺘﺠزة ﻓﻲ اﻷﺼ ـ ـ ــﻝ واﻻﻟﺘزام اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﻗد ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻪ
ﻴﺠوز ﻟﻠﺒﻨك ﺸــ ــطب اﻷﺼــ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘزاﻝ ﺨﺎﻀــ ــﻌﺔ ﻟﻨﺸــ ــﺎط اﻹﻨﻔﺎذ .ﺘم اﻹﻓﺼــ ــﺎح ﻋن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﺴــ ــددة ﻟﻬذﻩ اﻷﺼــ ــوﻝ
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دﻓﻌﻪ .وﻓﻲ ﺤﺎﻝ اﺤﺘﻔﺎظ اﻟﺒﻨك ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺨﺎطر وﻤزاﻴﺎ ﻤﻠﻛﻴﺔ أﺼ ـ ـ ــﻝ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺤوﻝ ،ﻓﻴﺴ ـ ـ ــﺘﻤر اﻟﺒﻨك ﺒﺈﻗرار اﻷﺼ ـ ـ ــﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻴﻘر أﻴﻀـ ـ ـ ـﺎً اﻻﻗﺘراض
ﻗﺎﻨوﻨﺎ
اﻟﻤﺸ ــطوﺒﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﺴ ــﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻴﺴ ــﻤﺒر  2018ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  7د و  10د .ﻻ ﻴزاﻝ اﻟﺒﻨك ﻴﺴ ــﻌﻰ ﻻﺴ ــﺘرداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺔ
ً
ﺒﻀﻤﺎن ﻋﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﺌدات اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ.
ﺌﻴﺎ ﺒﺴﺒب ﻋدم وﺠود ﺘوﻗﻌﺎت ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺴﺘردادﻫﺎ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ.
ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ  ،ﻟﻛن ﺘم ﺸطﺒﻬﺎ ﺠز ً
اﻹﻴردات
ا
وﻋﻨد اﺴــﺘﺒﻌﺎد أﺼــﻝ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠﻛﺔ ،ﻴﺘم ﺘﺴــﺠﻴﻝ اﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼــﻝ ٕواﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤﺴــﺘﻠم واﻟﻤﺴــﺘﺤق ﻓﻲ

ﻋن أطراف ﺜﺎﻟﺜﺔ.

اﻹﻴراد اﻟﺸﺎﻤﻝ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘﺴط اﻟﺜﺎﺒت طواﻝ ﻓﺘرة اﻹﻴﺠﺎر.
اﻟﺒﻨك ﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﺠر
 -ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ.
و .اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدات
ﻻ ﺘﺨﻀـ ـ ــﻊ اﻷ ارﻀـ ـ ــﻲ ﻟﻺﻫﻼك .وﻴﺘم إدراج ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدات اﻷﺨرى ،ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ،ﻤطروﺤﺎً ﻤﻨﻬﺎ اﻹﻫﻼك اﻟﻤﺘراﻛم
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وﻴﺘم إدراج اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻝ أو ﻴﺘم ﺘﺴ ـ ــﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﺄﺼ ـ ــﻝ ﻤﻨﻔﺼ ـ ــﻝ ،ﺤﺴ ـ ــب اﻟﻀ ـ ــرورة ،ﻓﻘط ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون ﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤﻝ
ﺤﺼـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ ﻤزاﻴﺎ اﻗﺘﺼـ ـ ـ ــﺎدﻴﺔ ﻤﺴـ ـ ـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨد ٕواﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨد ﺒﺸـ ـ ـ ــﻛﻝ ﻤوﺜوق .وﻴﺘم اﺴـ ـ ـ ــﺘﺒﻌﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻠﺠزء
اﻟﻤﺴــﺘﺒدﻝ .وﻴﺘم إدراج ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺼــﻼح واﻟﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻛﺸــف اﻷرﺒﺎح واﻟﺨﺴــﺎﺌر و اﻟﺸــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم
ﺘﻛﺒدﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻹﻫﻼك ﻟﺸطب ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻷﺼوﻝ ﻨﺎﻗص ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ طواﻝ ﻋﻤرﻫﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ،وذﻟك ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ اﻟﻘﺴط اﻟﺜﺎﺒت وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن.
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ﻴﻨﺸــﺄ ﻗﺒوﻝ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون اﻟﺒﻨك ﻤﻠزﻤﺎً ﺒﺘﺴــدﻴد اﻟﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤﺴــﺘﻨدات اﻟﻤﺴــﺤوﺒﺔ ﺒﻤوﺠب ﺨطﺎﺒﺎت اﻋﺘﻤﺎد .ﺤﻴث أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺒوﻝ
ﺘﺤدد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺎرﻴﺦ واﻟﺸ ـ ـ ــﺨص اﻟذي ﻴﺴ ـ ـ ــﺘﺤق اﻟﺴ ـ ـ ــداد ﻟﻪ .وﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻘﺒوﻝ اﻟﻌﻤﻼء ﻛﺎﻟﺘزام ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺤق

 -اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨد اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد

ﺘﻌﺎﻗدي ﻤﻤﺎﺜﻝ ﻓﻲ اﻟﺴــداد ﻤن اﻟﻌﻤﻴﻝ اﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻪ ﻛﺄﺼــﻝ ﻤﺎﻟﻲ .ﻟذﻟك  ،ﺘم اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺒوﻝ ﻛﺄﺼــوﻝ ﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘزاﻤﺎت

ﺘﻤﺜﻝ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨد اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد  LGDاﻟﺘﻘدﻴر ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد .وﻴﻌﺘﻤد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﺘدﻓﻘﺎت

ﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤﻘﺔ واﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ اﻟﻤﻘرض اﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻼﻤﻬﺎ  ،ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻟﺘﺤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻨﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ

اﻟذي ﻴﺘوﻗﻊ اﻟﺒﻨك اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟوﻓﺎء ﺒﻛﻝ اﻟﺘزام أداء.

اﻟﺨطوة  - 5اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻹﻴرادات ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻔﻲ اﻟﻛﻴﺎن )أو ﻋﻠﻴﻪ( ﺒﺎﻟﺘزام اﻷداء.

ﻟﻠطرف اﻵﺨر .وﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤﺸ ــﺘرﻴﺎت أو اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺒﺎﻷﺴ ــﻠوب اﻟﻌﺎدي ،ﻫﻲ ﻤﺸ ــﺘرﻴﺎت أو ﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻸﺼ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘطﻠب ﺘﺴ ــﻠﻴم اﻷﺼ ــوﻝ ﻀ ــﻤن

ق .اﻷﺼوﻝ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ

اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ اﻟﻨﺎﺠم ﻋن ﺘﻐﻴﻴرات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .وﻟم ﺘﺤﺴب اﻹدارة أﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﺒﻘﻴﺔ،
واﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎدي ،وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح واﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ،و ُ

(4

ر .اﻟﺘﺴوﻴﺔ

ﺒﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌ ﻠﻴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻘدﻴرﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﻤت
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(5

ﺼﻔرا .ﺤﻴث ﺘﺄﺨرت ﻓﺎﺘورة اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ ﺒﺴﺒب
ﻤدﻋوﻤﺔ ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى  ،ﻴﺘم اﻋﺘﺒﺎر ﺨﺴﺎﺌر اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد LGD
ً

ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ــﺒﺔ ﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻷداء ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﺴ ـ ــﺘﻴﻔﺎء أﺤد اﻟﺸ ـ ــروط اﻟﻤذﻛورة أﻋﻼﻩ  ،ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻹﻴرادات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻴﺘم ﻓﻴﻪ اﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزام

ﻴﻌﺘﻤد ﺘﺼ ـ ــﻨﻴف اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺴ ـ ــﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴ ـ ــداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺼ ـ ــﻠﻴﺔ وﻓواﺌدﻫﺎ  SPPIواﺨﺘﺒﺎر ﻨﻤوذج اﻟﻌﻤﻝ )ﻴرﺠﻰ

اﻷداء.

ﻤﻌﺎ
ﻤراﺠﻌﺔ أﻗﺴﺎم اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  .(4ﻴﺤدد اﻟﺒﻨك ﻨﻤوذج اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻴﻌﻛس ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ً

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻘدار اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤﺎدي اﻟذي ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻔﻲ اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻟﺘزام اﻷداء ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻘدﻴم اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻬد ﺒﻬﺎ  ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺸﺊ أﺼﻝ ﻋﻘد ً

ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻫدف أ ﻋﻤﺎﻝ ﻤﻌﻴن .ﻴﺘﻀ ـ ــﻤن ﻫذا اﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟﺤﻛم اﻟذي ﻴﻌﻛس ﺠﻤﻴﻊ اﻷدﻟﺔ ذات اﻟﺼ ـ ــﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم أداء اﻷﺼ ـ ــوﻝ وﻗﻴﺎس

ﻤن ﺨﻼﻝ اﻷداء .ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤﺴﺘﻠم ﻤن اﻟﻌﻤﻴﻝ ﻤﻘدار اﻹﻴرادات اﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ  ،ﻓﺈن ﻫذا ﻴؤدي إﻟﻰ اﻟﺘزام ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗد.

أداﺌﻬﺎ واﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺼوﻝ وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارﺘﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌوﻴض ﻤدﻴري اﻷﺼوﻝ .وﻴراﻗب اﻟﺒﻨك اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ

ﺼ ت
ت

ﺼ

إﻴرادات اﻟرﺴوم واﻟﻌﻤوﻻت

ﺼ

ﺼص

ﻴﻛﺴب اﻟﺒﻨك إﻴرادات اﻟرﺴوم واﻟﻌﻤوﻻت ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ .ﻴﻤﻛن ﺘﻘﺴﻴم دﺨﻝ اﻟرﺴوم إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺘﻴن اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴن:
 -ﻴﺘم ﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟرﺴوم اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﻘدﻴم اﻟﺨدﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﺘﻠك اﻟﻔﺘرة .ﺘﺸﻤﻝ ﻫذﻩ اﻟرﺴوم دﺨﻝ اﻟﻌﻤوﻻت واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
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ﺼ

ﻴﺘم ﻋرض اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ اﻟﺒﻨك ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺴﺎري ﻋن ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺤﺴوب ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

ﻟﻠﺒﻨك( .وﻟﻐرض إﻋداد اﻟﻛﺸـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻴﺘم اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟوﻀـ ـ ــﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﺒﺎﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ،وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك وﻋﻤﻠﺔ

 (3ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻴﺸﻤﻝ ﻋﻘد إﻴﺠﺎر

ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﻨد ﺒداﻴﺔ أي ﻋﻘد ،ﻴُطﻠب ﻤن اﻟﻛﻴﺎن ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ،أو ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ،ﻋﻘد إﻴﺠﺎر .وﻴﻌﺘﺒر اﻟﻌﻘد أﻨﻪ ،أو ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ،ﻋﻘد إﻴﺠﺎر ﻓﻲ

 .1ﻴﺘم ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت ﺒﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر اﻟﺴﺎﺌدة ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.

ﺤﺎﻝ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻴﻤﻨﺢ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺴـ ــﻴطرة ﻋﻠﻰ اﺴـ ــﺘﺨدام أﺼـ ــﻝ ﻤﺤدد ﻟﻔﺘ رة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﻌوﻴض .ﻴﻤﻛن وﺼـ ــف "اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﻴﺔ" ﻤن ﺤﻴث ﻛﻤﻴﺔ

 . 2ﻴﺘم ﺘﺤوﻴﻝ أرﺼدة اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﻘدﻴﺔ إﻟﻰ اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﺒﺴﻌر اﻟﺼرف اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴر اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﺴﺘﺨدام أﺼﻝ ﻤﺤدد.

 .3ﻴﺘم إدراج اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻛﺸف اﻷرﺒﺎح واﻟﺨﺴﺎﺌر واﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ﻟﻠﻌﺎم.

 (4ﺘﺤدﻴد ﻤدة اﻹﻴﺠﺎر

 .4ﺘﺘم إﻋﺎدة ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﺒﻨود ﻏﻴر اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴ ــﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻗﻴﺎﺴ ــﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﺒﺎﻷﺴ ــﻌﺎر اﻟﺴ ــﺎﺌدة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤدة اﻹﻴﺠﺎر ،ﺘﺄﺨذ اﻹدارة ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﻗﺎﺌﻊ واﻟظروف اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ إﻴﺠﺎد ﺤﺎﻓز اﻗﺘﺼـ ـ ـ ــﺎدي ﻟﻤﻤﺎرﺴـ ـ ـ ــﺔ ﺨﻴﺎر ﺘﻤدﻴد ،أو ﻋدم

اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﻤﻤﺎرﺴـ ــﺔ ﺨﻴﺎر إﻨﻬﺎء .وﺘﻛون ﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻤدﻴد )أو اﻟﻔﺘرات ﺒﻌد ﺨﻴﺎرات اﻹﻨﻬﺎء( ﻤﺸـ ــﻤوﻟﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻤدة اﻹﻴﺠﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤؤﻛد ﺒﺸـ ــﻛﻝ

 .5ﻻ ﺘﺘم إﻋﺎدة ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﺒﻨود ﻏﻴر اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ.

ﻤﻌﻘوﻝ ﺘﻤدﻴد ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر )أو ﻋدم إﻨﻬﺎؤﻩ(.

ع .ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر

ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴم ﻓﻲ ﺤﺎﻝ وﻗوع ﺤﺎدﺜﺔ ﻫﺎﻤﺔ أو ﺘﻐﻴرات ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟظروف ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﻘﻴﻴم وﻫﻲ ﻀﻤن ﺴﻴطرة اﻟﻤﺴﺘﺄﺠر.

ﻴﺘطﻠب اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم  16اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ اﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺨدام أﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ واﻟﺘزام إﻴﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒداﻴﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر،

 (5اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺠب اﻟدﻓﻊ ﺒﻤوﺠب ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ )إن وﺠد(

ﺼ

ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻴﺘم ﺨﺼ ــم ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴ ــب ﻤﺒﺎﺸـ ـرة إﻟﻰ إﺼ ــدار اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺒﺨﻼف
ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً

ﻟﻼﻟﺘزام اﻟﻤﺎﻟﻲ أو )ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء( ﻓﺘرة أﻗﺼر  ،إﻟﻰ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة ﻻﻟﺘزام ﻤﺎﻟﻲ.

ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن ﻓﻲ اﻟﺒﻨك ،ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘراض اﻹﻀﺎﻓﻲ ،وﻫو اﻟﻤﻌدﻝ اﻟذي ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺠر اﻟﻔرد أن ﻴدﻓﻌﻪ
ﻻﻗﺘراض اﻷﻤواﻝ اﻟﻀ ــرورﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼ ــو ﻝ ﻋﻠﻰ أﺼ ــﻝ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺤق اﺴ ــﺘﺨدام اﻷﺼ ــﻝ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻨود وﻀ ــﻤﺎن وﺸ ــروط
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.

ﺼ

ﺼ

ﺼ

ﺼ
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ﺼ

ﺼص

ﺼ
ض

 ﺤﻴث أﻤﻛن ،ﻴﺴـ ـ ــﺘﺨدم ﺘﻤوﻴﻝ طرف ﺜﺎﻟث ﺤدﻴث ﻤﺴـ ـ ــﺘﻠم ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺘﺄﺠر اﻟﻔرد ﻛﻨﻘطﺔ ﺒداﻴﺔ ،وﻴﻘوم ﺒﺘﻌدﻴﻠﻪ ﻟﻴﻌﻛس اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﺸـ ـ ــروطاﻟﺘﻤوﻴﻝ ﻤﻨذ اﺴﺘﻼم ﺘﻤوﻴﻝ اﻟطرف اﻟﺜﺎﻟث.
ﻤﻌدﻝ ﻟﻠﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺄﺠرﻴن اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻟدى اﻟﺒﻨك ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﻴوﺠد ﻟﻬﺎ
 ﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺨدم ﻨﻬﺞ ﺘراﻛﻤﻲ ﻴﺒدأ ﺒﻤﻌدﻝ ﻓﺎﺌدة ﺨﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺎطر ّﺘﻤوﻴﻝ طرف ﺜﺎﻟث ﺤدﻴث ،و
 ﻴﻘوم ﺒﺘﻌدﻴﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدة ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر واﻟﺒﻠد واﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﻀﻤﺎن.ﻴﺘم ﺘﺨﺼ ـ ــﻴص دﻓﻌﺎت اﻹﻴﺠﺎر ﺒﻴن اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻷﺴـ ـ ـ ﺎﺴ ـ ــﻴﺔ وﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤوﻴﻝ .ﻴﺘم اﺤﺘﺴ ـ ــﺎب ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤوﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة اﻹﻴﺠﺎر
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ﺼ

) (1ﻤﺒدأ اﺴﺘﻤرار اﻟﻨﺸﺎط )اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ(:
وﻴﻌﺘﻘد أن ﻟدى اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺼـ ـﺎدر اﻟﺘﻲ
أﺼ ــدرت إدارة اﻟﺒﻨك ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﺒﺨﺼ ــوص إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ اﻻﺴ ــﺘﻤرار وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒدأ اﺴ ــﺘﻤرار اﻟﻨﺸ ــﺎطُ ،
ﺘﻤﻛﻨﻪ ﻤن اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻔﺘرة ﻻﺤﻘﺔ .وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ ﺘﻌﺘﻘد اﻹدارة ﺒوﺠود أﻴﺔ ﺤﺎﻻت ﻋدم ﻴﻘﻴن ﺠﺴﻴﻤﺔ ،ﻗد ﺘؤدي ﻟﻠﺸك
ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ اﻻﺴ ــﺘﻤرار وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒدأ اﺴ ــﺘﻤرار اﻟﻨﺸ ــﺎط ،وﻋﻠﻴﻪ ،ﻴﺴ ــﺘﻤر إﻋداد اﻟﻛﺸ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒدأ اﺴ ــﺘﻤرار اﻟﻨﺸ ــﺎط .ﻴرﺠﻰ
ﺼ

) (2ﻗﻴﺎس ﺒدﻝ ﺨﺴﺎرة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻊ

ﺼ

)ﻤﺜﻝ اﺤﺘﻤﺎﻝ ﺘﺨﻠف اﻟﻌﻤﻼء ﻋن اﻟﺴ ــداد واﻟﺨﺴ ــﺎﺌر اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ذﻟك( .ﺘم ﺘوﻀ ــﻴﺢ ﺘﻔﺎﺼ ــﻴﻝ اﻟﻤدﺨﻼت واﻻﻓﺘ ارﻀ ــﺎت وأﺴ ــﺎﻟﻴب اﻟﺘﻘدﻴر

ﺼ ف

ص

ﺼ

أﻴﻀﺎ اﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﺨﺴﺎرة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  4ﻫـ ـ ـ ـ ـ  ،واﻟﺘﻲ ﺘﺤدد ً

ﺘﻘﺎرﻴر .وﺒﺸﻛﻝ ﺨﺎص؛

اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻴﺠﺎر أي ﺘﻌﻬدات ﺒﺎﺴ ــﺘﺜﻨﺎء ﻓواﺌد اﻟﻀ ــﻤﺎن ﻓﻲ اﻷﺼ ــوﻝ اﻟﻤؤﺠرة اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤؤﺠر .ﻻ ﻴﺠوز اﺴ ــﺘﺨدام اﻷﺼ ــوﻝ اﻟﻤؤﺠرة

 -ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺴــﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة واﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸــﻛﻝ ﺠزًءا ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤوطﻴﺔ ﻤﺤددة  ،ﻴﺘم إدراج ﻓروق اﻟﺼــرف ﻓﻲ اﻟرﺒﺢ أو

ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﻤﺎن ﻷﻏراض اﻻﻗﺘراض.

اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻬذا اﻟﻌﺎم ،و

ﺤﺘﻰ ﻋﺎم  ،2018ﻛﺎﻨت ﻋﻘود إﻴﺠﺎر اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدﻻت ﺘُﺼﻨف إﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘود إﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ أو ﻋﻘود إﻴﺠﺎر ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ .إﻻ أﻨﻪ

ﻓﺴﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﻘﻴﺎس ﺒدﻝ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻌﻤر اﻻﻓﺘراﻀﻲ ﺒدﻻً ﻤن ﺨﺴﺎرة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻟﻔﺘرة  12ﺸﻬ ارً.

 -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﺠزًءا ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤوطﻴﺔ ﻤﺤددة  ،ﻴﺘم إدراج أرﺒﺎح وﺨﺴﺎﺌر ﺼرف اﻟﻌﻤﻼت

اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن  01ﻴﻨﺎﻴر  2019ﻴﺘم اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﺸ ــﻐﻴﻠﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أﺼ ــﻝ ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤق اﻻﺴ ــﺘﺨدام ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ 4و ،واﻟﺘزام

ﻋﻨد ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ إذا ﻛﺎ ﻨت ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗد زادت ﺒﺸــﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ ﻤﻨذ اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ  ،ﻴﻘﺎرن اﻟﺒﻨك ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺨﻠف

اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻓﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى وﻴﺘم ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼر ﻤﻨﻔﺼﻝ ﻤن ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ.

ﻤطﺎﺒق ﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﻴﺠﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻤﺨﺼوﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘراض اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠر.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸداة ﻤﻊ ﺨطر ﺤدوث اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد اﻟﻤﺘوﻗﻊ
ﻋن اﻟﺴداد ﺒﺸﺄن اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻘرﻴر ً

54

ﻀ

ﺼ

ﺼ ص

ض

ﺼ

اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻟﻠﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر.

ﻟﺘﻘﻴﻴم ﻤـﺎ إذا ﻛـﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك زﻴـﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨـﺎطر اﻻﺌﺘﻤـﺎن ﻤﻨـذ اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ .إذا ﻛـﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك زﻴـﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨـﺎطر اﻻﺌﺘﻤـﺎن ،

ﻀ

س

 FVOCIأﺤد اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﺴﺘﺨدام ﻨﻤﺎذج ﻤﻌﻘدة واﻓﺘراﻀﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﺤوﻝ اﻟظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻠوك اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ

ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻘروض اﻟﺼـ ــﺎدرة وﻋﻘود اﻟﻀـ ــﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀـ ــﻊ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

48

ﻀ

ﻴﻌد ﻗﻴﺎس ﺒدﻝ ﺨﺴـ ـ ــﺎرة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺴـ ـ ــﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة وﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻴراد اﻟﺸـ ـ ــﺎﻤﻝ اﻵﺨر

ﻹﻴﺠﺎد ﻤﻌدﻝ ﻓﺎﺌدة دوري ﺜﺎﺒت ﻋﻠﻰ اﻟرﺼﻴد اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤن اﻻﻟﺘزام ﻟﻛﻝ ﻓﺘرة.

ﺼ

ض

53

ﻴﺘم اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺒﻨود ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﻋﻠﻰ أﺴـ ــﺎس ﻛﻝ ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﺤدى وﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﺴـ ــطﺔ ﻤن اﻟﺒﻨود واﻟﺸـ ــروط اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻻ ﺘﻔرض

 (4اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ض

ض

ض

ﺘﻘﻴﻴم اﻟزﻴﺎدة اﻟﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن

 (3أرﺒﺎح وﺨﺴﺎﺌر ﺼرف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ

ض

ص
ض

ﺼ

أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺨﺴﺎرة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ، ECLﻤﺜﻝ:
ﻫﻨﺎك ﻋدد ﻤن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ً

ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘوﻤﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌر اﻟﻔوري ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﻓﺘرة إﻋداد

ﺼ ص

ﺼ

أﻴﻀﺎً اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺤظﺔ رﻗم  32و.34

وﻟﺘﺤدﻴد ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘراض اﻹﻀﺎﻓﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻨك:

ض

ض

ﻀ

ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ.

47

ت

ﺼﺼ ت

ض

ت

ﺼ

ب -اﻟﻤﺼﺎدر اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘدﻴرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌدم اﻟﻴﻘﻴن:

 -دﻓﻌﺎت اﻟﻐراﻤﺎت ﻹﻨﻬﺎء ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ،ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻛﺎﻨت ﻤدة ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﺘﻌﻛس ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺒﻨك ﻟذﻟك اﻟﺨﻴﺎر.

ﺼ
ﺼ ص

ﻀ

ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﻓﺘرة إﻋداد ﺘﻘرﻴر.

أدوات ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ اﻟﻌواﺌد اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺒﻌد ﺨﺼم ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻹﺼدار اﻟﻤﺒﺎﺸرة.

ﻴﺘم ﺨﺼـم دﻓﻌﺎت اﻹﻴﺠﺎر ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺴـﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻀـﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر .إذا ﻛﺎن ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﻤﻛن ﺘﺤدﻴد ذﻟك اﻟﻤﻌدﻝ ﺒﺴـﻬوﻟﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ

ض

ﺘﻘوم اﻟﻤؤﺴـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﺒدﺌﻴﺎً ﺒﺘﻘﻴﻴم ٕوادراج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻛون ﻤﺘوﺠﺒﺔ اﻟدﻓﻊ ﺒﻤوﺠب ﻀ ـ ـ ـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻛﺠزء ﻤن اﻟﺘزام اﻹﻴﺠﺎر .ﺘﺘم

 -اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻛون ﻤﺘوﺠﺒﺔ اﻟدﻓﻊ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻨك ﺒﻤوﺠب ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.

ﺼ
ﻀ

ض

ﻀ

 -ﺴﻌر ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺨﻴﺎر اﻟﺸراء ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻛﺎن اﻟﺒﻨك ﻤﺘﺄﻛد ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻌﻘوﻝ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ذﻟك اﻟﺨﻴﺎر،

ﻴﺘم إدراج اﻟﻤطﻠوﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ اﻟﺒﻨك طرﻓًﺎ ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻟﻸداة.

ﺼ

58

ﺘﺤﻘﻘت ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ .ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم  ،ﻟم ﻴﺘﻛﺒد اﻟﺒﻨك أي ﺨﺴﺎﺌر اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ) 31دﻴﺴﻤﺒر  102 :2018ﻤﻠﻴون درﻫم( ﺒﺴﺒب ﺘﺒﺎﻴن ﺴﻌر

ﺘﻛون دﻓﻌﺎت اﻹﻴﺠﺎر اﻟﻤزﻤﻊ ﺘﺴدﻴدﻫﺎ ﺒﻤوﺠب ﺨﻴﺎرات ﺘﻤدﻴد ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻌﻘوﻝ ﻤﺸﻤوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻻﻟﺘزام.

ﺼ

ض

ت

ت

 (2ﺘﺤدﻴد اﻹﻴرادات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔواﺘﻴر اﻟﻤﻌﺎد ﺘﻤوﻴﻠﻬﺎ واﻟﻔواﺘﻴر اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ ﻤﺘﺄﺨرة اﻟﺴداد

اﻟﻔﻌﻠﻲ  ،وﻓﺘرة اﻟﻔﺎﺌدة و  /أو ﺘﺤﺼ ـ ـ ــﻴﻝ دﺨﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟذي ﺘم ﺤﺴ ـ ـ ــﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﺸ ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ أن ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ
س .اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت ﺒﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ

ض

ﺼ

ﺘﻐﻴﻴر ﻤﺤﺘﻤﻝ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف ﺘﻠك اﻷﺼوﻝ .وﻟم ﺘﻛن ﻫذﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻤطﻠوﺒﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺘرات اﻟﻤﻌروﻀﺔ.

 (1أدوات ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ

ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫو اﻟﻤﻌدﻝ اﻟذي ﻴﻘوم ﺒﺎﻟﻀ ــﺒط ﺒﺨﺼ ــم اﻟﻤدﻓوﻋﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻤﺴ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘدرة )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺠﻤﻴﻊ اﻟرﺴ ــوم واﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤدﻓوﻋﺔ

ﺼ

اﻷﺴﺒﺎب ﺘﺘﻔق ﻤﻊ ﻫدف اﻟﻌﻤﻝ اﻟذي ﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎ ﻤن أﺠﻠﻪ .ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﺠزًءا ﻤن اﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠﺒﻨك ﺤوﻝ ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻨﻤوذج اﻟﻌﻤﻝ

ﺘﻤﺜﻝ أداة ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ رأس ﻤﺎﻝ ﻤﺤوﻝ ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴــﻲ ﻴﺜﺒت وﺠود ﻓﺎﺌدة ﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ أﺼــوﻝ ﻛﻴﺎن ﺒﻌد ﺨﺼــم ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ .وﻴﺘم ﺘﺴــﺠﻴﻝ

أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﺠزًءا ﻻ ﻴﺘﺠ أز ﻤن ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت واﻷﻗﺴﺎط أو اﻟﺨ ﺼوﻤﺎت اﻷﺨرى( ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌﻤر اﻟﻤﺘوﻗﻊ

ب

اﻟذي ﻴﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﺴـ ـ ـ ًـﺒﺎ وﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﻨﺎﺴـ ـ ــب ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻟﻌﻤﻝ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ

 -دﻓﻌﺔ اﻹﻴﺠﺎر اﻟﻤﺘﻐﻴرة اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸر أو ﻤﻌدﻝ ،ﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﺒدﺌﻴﺎً ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻤؤﺠر أو اﻟﻤﻌدﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺒداﻴﺔ.

واﻟﻘروض اﻟﺜﺎﻨوﻴﺔ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻷﺨرى.

ض

اﻟﻤطﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ ا ﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻴرادات اﻟﺸـ ــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﺘم إﻟﻐﺎء ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻗﺒﻝ اﺴـ ــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻔﻬم ﺴـ ــﺒب اﻟﺘﺼـ ــرف ﻓﻴﻬﺎ وﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت

اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

طرﻴﻘﺔ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ طرﻴﻘﺔ ﻟﺤﺴ ـ ــﺎب اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة ﻻﻟﺘزام ﻤﺎﻟﻲ وﺘﺨﺼ ـ ــﻴص ﻤﺼ ـ ــروﻓﺎت اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﻔﺘرة ذات اﻟﺼ ـ ــﻠﺔ .ﺤﻴث أن

ﻰ اﻟﺒﻨك.

ﺼ

 .2ﻴﻘوم أداء اﻟﺒﻨك ﺒﺈﻨﺸﺎء أو ﺘﺤﺴﻴن اﻷﺼوﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻛم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻝ ﻋﻨد إﻨﺸﺎء اﻷﺼﻝ أو ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ؛ أو

 -اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ( ،ﻤطروح ﻤﻨﻬﺎ أي ﺤواﻓز إﻴﺠﺎر ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒض.

ﺘﺘﻛون اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼ ــﻨﻔﺔ ﻛﺘﻛﻠﻔﺔ ﻤطﻔﺄة ﻤن اﻟﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﺒﻨوك اﻷﺨرى ووداﺌﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴ ــﺘﺤق ﻟﻠﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ــﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

ت

اﻟﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك واﻟﻤﺼــﺎدر اﻟرﺌﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻌدم اﻟﻴﻘﻴن ﻤن اﻟﺘﻘدﻴر ﻫﻲ ﻨﻔس اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻛﺸــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ

ﺘﻌﺘﻘد أن ﻫﻨﺎك ﻤﺨﺎطر ﺠﺴ ــﻴﻤﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘدﻴرات واﻻﻓﺘ ارﻀ ــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺘُؤدي إﻟﻰ ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼ ــوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت

اﻟﺨﺴﺎرة واﻹﻴرادات اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى.

ﺼ

ت

اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ

ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺈﻋداد ﺘﻘدﻴرات واﻓﺘ ارﻀــﺎت ﺒﺨﺼــوص اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻝ .وﻫﻲ ﺘﻘدﻴرات ﻗﻠﻤﺎ ،ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌرﻴف ،ﺘﺴــﺎوي اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .إﻻ أن اﻹدارة
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ت

ﺼ

أﺼﻼ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒدﻴﻝ ﻟﻠﺒﻨك وﻴﻛون ﻟﻠﻛﻴﺎن اﻟﺤق ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺴداد ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻷداء اﻟﻛﺎﻤﻝ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺨﻪ.
 .3ﻻ ﻴُﻨﺸﺊ أداء اﻟﺒﻨك
ً

اﻟﺘﺼﻨﻴف ﻛدﻴون أو ﺤﻘوق ﻤﻠﻛﻴﺔ

ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺤﻘًﺎ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

ض

ض

اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺘﺄﺨرة اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ

ﻀ

 (1ﺘﻘﻴﻴم ﻨﻤوذج اﻟﻌﻤﻝ

ﻴﺘم ﺘﺼﻨﻴف أدوات اﻟدﻴون وﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﻤﺎ اﻟﺘزاﻤﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺤﻘوق ﻤﻠﻛﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻀﻤون اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ.

ﺒ ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺴ ـ ـ ــوﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸـ ـ ـ ـرة إﻟﻰ اﻟﺤﺼ ـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎرة ﻤﺒﺎﺸـ ـ ـ ـرة ﻓﻲ اﻟرﺒﺢ أو

ﺼ

ض

ﻨظر ﻷن ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺘﺄﺨرة اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ
ﺘم ﺘوﻀﻴﺢ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك ﺤوﻝ اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  4ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً .ا

وﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم اﻟﺘﻘدﻴرات واﻷﺤﻛﺎم ﺒﺸ ـ ٍ
ـﻛﻝ ﻤﺴ ــﺘﻤر ،اﺴ ــﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺨﺒرة اﻟﺴ ــﺎﺒﻘﺔ وﻋواﻤﻝ أﺨرى ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘوﻗﻌﺎت اﻷﺤداث اﻟﻤﺴ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴُﻌﺘﻘد

أ-

ﺼص

ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﻤت اﻟﺘﻘدﻴرات اﻟﻤذﻛورة ﺨﻼﻟﻬﺎ.

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت واﻟدﺨﻝ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤوﻀﺢ أدﻨﺎﻩ:

ﻴﻔﻲ اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻟﺘزام اﻷداء وﻴﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﺒﻤرور اﻟوﻗت  ،إذا ﻛﺎن أﺤد اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أن

ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻷﺼــوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻋن أﺼــﻝ ﻤﺒدﺌﻴﺎً ﻋﻠﻰ أﺴــﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ .وﺘﺸــﻤﻝ اﻟﺘزاﻤﺎت ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ﺼــﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟدﻓﻌﺎت

اﻻﻟﺘ ازﻤـﺎت اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة( ﻤن اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟﻼﻟﺘ ازﻤـﺎت اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨـد اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ .ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف

ض

ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻟﺒﻨك ﻷﺤﻛﺎﻤﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ ﻛﻔﺎﻴﺔ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻀـ ـ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀـ ـ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ

اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ ،واﻟﻤﺼﺎدر اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘدﻴرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌدم اﻟﻴﻘﻴن:
ﻴﺘطﻠب إﻋداد اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻹﻋداد اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إﺼدار اﻹدارة ﻷﺤﻛﺎم ،واﻓﺘراﻀﺎت ،واﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر

 .1ﻴﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻤﻴﻝ ﻓﻲ وﻗت واﺤد وﻴﺴﺘﻬﻠك اﻟﻔواﺌد اﻟﺘﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ أداء اﻟﺒﻨك أﺜﻨﺎء أداء اﻟﺒﻨك ؛ أو

) (1اﻟﺒﻨك ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﺄﺠر

(2

ﺼ

اﻟﺘﻘدﻴرات ﺨﻼﻟﻬﺎ .وﻴﺴــﺘﻨد اﻟﺘﻘدﻴر اﻟﻤذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدﻴرات واﻻﻓﺘ ارﻀـ57
ـﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴــﻠﺴــﻠﺔ ﻤن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺄﺤداث ﻻﺤﻘﺔ .ﺤﻴث ﻗد ﺘُﺘﺎح

51

ﺒﺘطﺒﻴق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،16اﻟﻤوﺼوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺔ .2

ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر ﻗﺼﻴرة اﻷﻤد وﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر ذات اﻷﺼوﻝ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ.

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ض

ﻓﻲ ﺨﻀم ﺤﺴﺎب ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻀراﺌب اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤؤﺠﻠﺔ ،ﻴﺄﺨذ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺜر اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺤﺘﻤﺎﻝ ﻓرض ﻀراﺌب وﻓواﺌد
إﻀﺎﻓﻴﺔ .وﻫﻨﺎك ُﻤﻌﺎﻤﻼت وﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﺤددة ،ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﺘﻘدﻴري ،ﻟﻌدم اﻟﻴﻘﻴن ،ﺨﻼﻝ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺎط .وﻟوﺠود اﺨﺘﻼف

اﻟﻤﻌﺎوﻀﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ،وﻴﺘم إدراج اﻷﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﻷﺜﺎث واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﺘرﻛﻴﺒﺎت واﻟﻤﻌدات اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ

ح .اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأدوات اﻟﺤﺼص اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﺒﻨك

ض

اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ:
ﻤﺨﺎطر
ّ

ﺘﺘم ﺘﺴـ ـ ــوﻴﺔ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘط ،وﺼـ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤذﻛور ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻟوﻀـ ـ ــﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨد وﺠود ﺤق ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤﻠزم ﺒﺘﺴـ ـ ــوﻴﺔ

اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻴﺴــﻤﺒر  ، 2018ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﺤﻛﺎم اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺠدﻴدة واﻟﻤﺼــﺎدر اﻟرﺌﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻌدم اﻟﻴﻘﻴن ﻓﻲ اﻟﺘﻘدﻴر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

 3ﺴﻨوات

ﺨﻼﻓﺎً ﻟﻠﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺘﻌرﻀت ﻻﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ وذﻟك ﺒﺨﺼوص اﻟﻌﻛس اﻟﻤﺤﺘﻤﻝ ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻛﻝ ﺘﻘرﻴر.

ﺼ

ﻟﻀﺂﻟﺘﻬﺎ.

 4-1ﺴﻨوات

ﻓﻲ أدﻨﻰ اﻟﻤﺴـ ــﺘوﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤدﻴد ﺒﺸـ ــﻛﻝ ﻤﻨﻔﺼـ ــﻝ )اﻟوﺤدات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘد( .وﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻷﺼـ ــوﻝ ﻏﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،

(3

وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟم ﻴﺘم إدراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ
ﻻ ﺘﺘم ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺼــوﻝ اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴــﺒﻴﻝ اﻷﻤﺎﻨﺔ ،أو ﺒﺼــﻔﺔ اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أﺼــوﻝ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨك،
ً

 -ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻟرﺴوم أو ﻤﻛوﻨﺎت اﻟرﺴوم اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄداء ﻤﻌﻴن ﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﺘﺴــﺠﻴﻝ ﺨﺴــﺎرة اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﺘﺘﺠﺎوز ﺒﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼــﻝ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺒﻝ ﻟﻼﺴــﺘرداد اﻟﺨﺎص ﺒﻪ .واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺒﻝ ﻟﻼﺴــﺘرداد ﻫو

ض
ض

ﺘﻘوم اﻹدارة ﺒوﻀـﻊ ﺘﻘدﻴر ﻟﻔﺘرة اﺴـﺘﺨدام ،وﻤﺼـروﻓﺎت اﻹﻫﻼك اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ،ﺒﺘﺤﺴـﻴﻨﺎت ﺤﻴﺎزﺘﻬﺎ اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔ .وﺘﺴـﺘﻨد ﻫذﻩ اﻟﺘﻘدﻴرات ،ﻤن ﺒﻴن أﺸـﻴﺎء

اﻹﻴﺠ ﺎر اﻟﺴﻨوي ،ﻛﻤﺎ ﺴوف ﺘﻘوم اﻹدارة ﺒزﻴﺎدة ﻤﺼروﻓﺎت اﻹﻫﻼك ﻓﻲ ﺤﺎﻝ أن ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺨدام أﻗﻝ ﻤن اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺴﺒق ﺘﻘدﻴرﻫﺎ.

اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك  ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﺒﺸـﺄن ﺴـﻌر اﻟﻔﺎﺌدة ﻟدى اﻟﺒﻨك  ،ﺜم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻟﺴـﻴﺎﺴـﻴﺔ .وﻤن ﺸـﺄن أي ﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﺴـﻌر اﻟﻔﺎﺌدة

اﻷﻋﻠﻰ ﻤن ﺒﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼـــﻝ ﻤطروﺤﺎً ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻷﻏراض ﺘﻘﻴﻴم اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻴﺘم ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼـ ـوﻝ

ﺼ

ﺼ

ف

وﻴﺘم ﺤﺴ ـ ــﺎب ﺘﻛﻠﻔﺔ إﻫﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌدات اﻷﺨرى ،ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة اﻻﺴ ـ ــﺘﺨدام اﻟﺘﻘدﻴرﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺴ ـ ــﺎس اﻻﺴ ـ ــﺘﺨدام اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻟﻸﺼ ـ ــﻝ،

اﻟﻤﺒﺎﻨﻲ

ﻻ ﺘﺨﻀـ ــﻊ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟﺘﻲ ﻟﻴس ﻟﻬﺎ ﻋﻤر إﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻺﻫﻼك وﻴﺘم ﻓﺤﺼـ ــﻬﺎ ﺴـ ــﻨوﻴﺎً ﺒﺨﺼـ ــوص اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ .وﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟﺨﺎﻀـ ــﻌﺔ

ﺼ

أﺨرى ،ﻋﻠﻰ اﻓﺘراض ﺘﺠدﻴد اﻟﺒﻨك ﻟﻺﻴﺠﺎر اﻟﺴ ـ ـ ــﻨوي اﻟﺨﺎص ﺒﻪ ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة اﻻﺴ ـ ـ ــﺘﺨدام اﻟﺘﻘدﻴرﻴﺔ .وﻗد ﻴﺘﻐﻴر ﺒﺸ ـ ـ ـ ٍ
ـﻛﻝ ﻛﺒﻴر ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم ﺘﺠدﻴد

ر
ﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻤﻠﻛﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺠ ة

ﻟﻺﻫﻼك ﺒﺨﺼـ ــوص اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨد وﻗوع أﺤداث أو ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻟظروف ﺘﺸـ ــﻴر إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻗد ﻻ ﺘﻛون ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴـ ــﺘرداد .وﻴﺘم

ﺼ
ﺼ

اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدات:

اﻹطﺎر اﻟزﻤﻨﻲ اﻟﻤﺤدد ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻠواﺌﺢ أو اﻷﻋراف اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﺴوق.

 20ﺴﻨﺔ

وﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

ﺼ

ﻴﺘم ﺘﺴــﺠﻴﻝ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸــﺘرﻴﺎت وﻤﺒﻴﻌﺎت اﻷﺼــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘم "ﺒﺎﻷﺴــﻠوب اﻟﻌﺎدي" ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﺴــوﻴﺔ ،أي اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟذي ﺘم ﻓﻴﻪ ﺘﺴــﻠﻴم اﻷﺼ ـﻝ

أﻗﻝ ﺸروط ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر و 4ﺴﻨوات

ز .اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼوﻝ ﻏﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺼ

اﻟﻤﻀﻤوﻨﺔ.

اﻻﻋﺘراف ﺒرﺴوم اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻘرض ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻓﺘرة اﻻﻟﺘزام ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘﺴط اﻟﺜﺎﺒت.

40

 -إﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد

ﺼ

ﺘﺸ ـ ــﻛﻝ اﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ــداد  PDﻤدﺨﻼت رﺌﻴﺴ ـ ــﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  .ECLﺘﻌد اﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ــداد

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴــوق ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت  ،واﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺌدة
اﻟﺤﺼــوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺨﻼﻝ ﻓﺘرة اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻤﺘﺄﺨرة ،ﺘم ﺘﺤدﻴد ﺴــﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ً

وﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟرﺒﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨد ﺒﻴﻊ أو اﺴ ـ ــﺘرداد ﺒﻨد ﻤﻠﻛﻴﺔ وﺘﺠﻬﻴزات وﻤﻌدات ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟﻔرق ﺒﻴن ﻋواﺌد اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼ ـ ــﻝ

56

ف

ﻤﺎرﺴ ـ ـ ــت اﻹدارة ﺤﻛﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻟﺴ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺤﺎﺴ ـ ـ ــﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك .وﻛﺎﻨت اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻟﺴ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ــﺎت

ﻤ ن اﻟرﺴــوم اﻹدارﻴﺔ واﻻﺴــﺘﺸــﺎرﻴﺔ .ﻴﺘم ﺘﺄﺠﻴﻝ رﺴــوم اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻘروض ﻟﻠﻘروض اﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤﻝ ﺴــﺤﺒﻬﺎ واﻟرﺴــوم اﻷﺨرى ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻻﺌﺘﻤﺎن )ﻤﻊ

اﻟﺴﻴﺎرات

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺤرﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻛﻴف ﺴﺘؤﺜر ﻫذﻩ اﻟﻤﺤرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض.

أﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف.

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘد ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن اﻟﺘزام أداء واﺤد  ،ﺴﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺘﺨﺼﻴص ﺴﻌر اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﺘزام أداء ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴوﻀﺢ ﻤﻘدار اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤﺎدي

ف

 PDﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻘدﻴر ﻻﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ــداد ﻋﺒر أﻓق زﻤﻨﻲ ﻤﺤدد  ،وﻴﺸـ ــﻤﻝ ﺤﺴـ ــﺎﺒﻪ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻻﻓﺘ ارﻀـ ــﺎت وﺘوﻗﻌﺎت اﻟظروف

أي ﺘﻛﺎﻟﻴف إﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻴﺔ( وﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻛﺘﻌدﻴﻝ ﻟﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض .ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﺤﺘﻤﻝ ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤب ﻗرض  ،وﻴﺘم

أﺴﺎس ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

ﻋﻨد ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ، ECLﻴﺴـ ـ ــﺘﺨدم اﻟﺒﻨك ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﺴـ ـ ــﺘﺸ ـ ـ ـراﻓﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻟﺔ وداﻋﻤﺔ  ،ﺘﺴـ ـ ــﺘﻨد إﻟﻰ اﻓﺘ ارﻀـ ـ ــﺎت ﻋن اﻟﺤرﻛﺔ

ﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺎت ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﺸ ــﻐﻴﻠﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ دﺨﻝ ﻓﻲ ﻛﺸ ــف اﻷرﺒﺎح واﻟﺨﺴ ــﺎﺌر واﻹﻴرادات اﻟﺸ ــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ أﺴ ــﺎس اﻟﻘﺴ ــط اﻟﺜﺎﺒت طواﻝ ﻓﺘرة

52اﻛﺘﺴــﺎب دﺨﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺘﻴر اﻟﻤﺨﺼــوﻤﺔ واﻟﻤﺴ ـﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم
ـدرت اﻹدارة أﺤﻛﺎﻤﺎً ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ،اﻟذي ﺘم ﻋﻠﻰ أﺴــﺎﺴــﻪ
أﺼـ َ

وﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻟﻤﻘدرة واﻟﻘﻴم اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وطرﻴﻘﺔ اﻹﻫﻼك ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺔ ،ﻤﻊ ﺘﺄﺜﻴر أﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ اﻟﺘﻘدﻴر اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ

 -ﺘﺤدﻴد اﻟﻌدد واﻟﻨﺴب اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻨوع ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  /اﻟﺴوق وﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﻛﻝ ﺴﻴﻨﺎرﻴو

ﻴﺘم ﺘﺼـ ـ ـ ــﻨﻴف ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘوم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨك ﺒﺘﺤوﻴﻝ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺨﺎطر وﻤزاﻴﺎ ﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷﺼـ ـ ـ ــﻝ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘود إﻴﺠﺎر ﺘﺸـ ـ ـ ــﻐﻴﻠﻲ .وﻴﺘم ﺘﺴـ ـ ـ ــﺠﻴﻝ

اﻷﺨرى ﻟﻠﺘﻘدﻴرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌدم اﻟﻴﻘﻴن ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺤدد ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ ﻤﺨﺎطرة ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﺘﻌدﻴﻼت ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ

اﻟﺨطوة  - 4ﺘﺨﺼﻴص ﺴﻌر اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد:

ض

ﻴﺴ ــﺘﺨدم اﻟﺒﻨك ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻨﻤﺎذج واﻻﻓﺘ ارﻀ ــﺎت ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﺨﺴ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻟﻸﺼ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻴﺘم ﺘطﺒﻴق اﻟﺤﻛم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﻨﺴ ــب

ﺘﺴ ــﺠﻴﻝ اﻟدﻓﻌﺎت ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎً ،اﻟﻤﺴ ــددة ﺒﻤوﺠب ﻋﻘود إﻴﺠﺎر ﺘﺸ ــﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺒدون أﻴﺔ ﺤواﻓز واردة ﻤن اﻟﻤؤﺠر( ﻓﻲ ﻛﺸ ــف

ﻴﺘم ﺘﻌرﻴف اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﺘﻔﺎق ﺒﻴن طرﻓﻴن أو أﻛﺜر ﻴﻨﺸﺊ ﺤﻘوق واﻟﺘزاﻤﺎت ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴذ وﻴﺤدد اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛﻝ ﻋﻘد ﻴﺠب اﻟوﻓﺎء ﺒﻪ.

اﻟﺨطوة  - 2ﺘﻌرﻴف اﻟﺘزاﻤﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد:

ﺼ

ﻨﻤوذج ﻟﻛﻝ ﻨوع ﻤن اﻷﺼـ ـ ـ ــوﻝ  ،وﻛذﻟك ﻟﺘﺤدﻴد اﻻﻓﺘ ارﻀـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺴـ ـ ـ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﻤﺎذج  ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻓﺘ ارﻀـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟدواﻓﻊ

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴــﺠﻠﺔ ،وﻴﻨوي اﻟﺒﻨك إﻤﺎ اﻟﺘﺴــوﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴــﺎس ﺼــﺎف أو ﺘﺴــﻴﻴﻝ اﻷﺼــﻝ وﺘﺴــوﻴﺔ اﻻﻟﺘزام ﺒﺸـ ٍ
ـﻛﻝ ﻤﺘزاﻤن .وﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت

اﻟﺘزام اﻷداء ﻫو ﺘﻌﻬد وارد ﻓﻲ ﻋﻘد ﻤﺒرم ﻤﻊ ﻋﻤﻴﻝ ﻟﺘﻘدﻴم اﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻠﻌﻤﻴﻝ.

ف

ﻀ ـ ـ ـﺎ
اﻟﻛﺒﻴرة( وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺘﻘﻝ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ ﻤن ﺨﺴـ ـ ــﺎﺌر اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻤدة  12ﺸـ ـ ـ ًا
ـﻬر  ECLsإﻟﻰ ﻤدى اﻟﺤﻴﺎة  ،أو اﻟﻌﻛس  ،وﻟﻛن ﻗد ﻴﺤدث أﻴ ً

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم :15
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ﺼ

ـﻴوﻋﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون ﻫﻨﺎك زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن )أو ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟزﻴﺎدة
إﻋﺎدة ﺘﻘﺴ ـ ـ ـ ــﻴم اﻟﺤﻘﺎﺌب واﻟﺤرﻛﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺤﺎﻓظ أﻛﺜر ﺸ ـ ـ ـ ـ ً

ص .اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﺴوﻴﺔ

ﻴﺘم اﺤﺘﺴ ــﺎب إﻴرادات اﻟﻔواﺌد واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﻓﺎﺌدة ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ )راﺠﻊ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  4ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(

س

ﺘﺄﺴﻴس ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺼوﻝ ذات ﺨﺼﺎﺌص ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﺨﺴـ ـ ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLsﻋﻠﻰ أﺴـ ـ ـ ـ ــﺎس ﺠﻤﺎﻋﻲ  ،ﻴﺘم ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴـ ـ ـ ـ ــﺎس ﺨﺼـ ـ ـ ـ ــﺎﺌص اﻟﻤﺨﺎطر

ف .ﻗﺒوﻝ اﻟﻌﻤﻼء:

ﻴﺘطﻠب اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي رﻗم  14ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺘﺤوﻴﻝ ﻨﺴﺒﺔ  ٪10ﻤن ﺼﺎﻓﻲ اﻟرﺒﺢ ،إﻟﻰ اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺨﺎص ﻟﻐﺎﻴﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻫذا اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺼ ف

اﻟﻤﺸ ـ ــﺘرﻛﺔ )ﻤﺜﻝ ﻨوع اﻷداة  ،ودرﺠﺔ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن  ،وﻨوع اﻟﻀ ـ ــﻤﺎن  ،وﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ  ،واﻟﻔﺘرة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺴ ـ ــﺘﺤﻘﺎق ،

أﺼﻝ ﻤﺤدد أو أﺼوﻝ ﻤﺤددة ،أو ﻫﻝ ﻴﻨﻘﻝ اﻟﺘرﺘﻴب ﺤﻘﺎً ﻤﺘﻌﻠﻘﺎً ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺼﻝ.

ﺼ
ف

اﻷوﻟﻲ .ﻻ ﻴﺤدد اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  9ﻤﺎ اﻟذي ﻴﺸ ــﻛﻝ زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن .وﻋﻨد ﺘﻘدﻴر ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن

واﻟﺼ ــﻨﺎﻋﺔ  ،واﻟﻤوﻗﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘرض  ،اﻟﺦ( .ﻴراﻗب اﻟﺒﻨك ﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ ﺨﺼ ــﺎﺌص ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﺸ ــﻛﻝ ﻤﺴ ــﺘﻤر ﻟﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻻ

اﻟﺨطوة  - 1ﺘﻌرﻴف اﻟﻌﻘد )اﻟﻌﻘود( ﻤﻊ اﻟﻌﻤﻴﻝ:

ﻴﺸطب اﻟﺒﻨك اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺎً أو ﺠزﺌﻴﺎً  ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﻔد ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬود اﻻﺴﺘرداد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻴﺨﻠص إﻟﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﺘوﻗﻊ ﻤﻌﻘوﻝ ﻻﺴﺘردادﻫﺎ.

وﺨﺴﺎﺌر اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ ،إن وﺠدت.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻀ ــﻤون اﻟﺘرﺘﻴب ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﺒﺎﺸـ ـرة ،وﻫﻝ ﻴﻌﺘﻤد اﻟوﻓﺎء ﺒﻬذا اﻟﺘرﺘﻴب ﻋﻠﻰ اﺴـ ـﺘﺨدام
ﻴﺘم اﻋﺘﺒﺎر ﺘرﺘﻴﺒﺎً ﻤﺎ أﻨﻪ إﻴﺠﺎر أو ﻴﺸ ــﻤﻝ إﻴﺠﺎر ً

ض

ض

ﻤدى اﻟﺤﻴﺎة ﻷﺼـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻤرﺤﻠﺔ  2أو اﻟﻤرﺤﻠﺔ  .3ﻴﻨﺘﻘﻝ اﻷﺼـ ـ ـ ـ ــﻝ إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ  2ﻋﻨدﻤﺎ ﺘزداد ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﺸـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ ﻤﻨذ اﻻﻋﺘراف

اﻹﻴﺠﺎر .وﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻹﻴﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﺈﻴرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﻛﺴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.

م .اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

ض

اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺼﻝ ﻤﺎ ﻗد زادت ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ  ،ﻴﺄﺨذ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ اﻟﻨوﻋﻴﺔ واﻟﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ واﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠدﻋم.

طواﻝ ﻤدة اﻹﻴﺠﺎر.

وﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻀرﻴﺒﺔ اﻟدﺨﻝ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ اﻻﻟﺘزام ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻟﺘﻘرﻴر.

 .1ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴداد اﻟﻤﻘﺘرﻀﻴن ﻓﻲ اﻟﺒﻨك واﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘرض ؛ و
 .2ﻴﺘم إدراج ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ )ﻤﺜﻝ أﺴﻌﺎر اﻟﻨﻔط أو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  (GDPﻛﺠزء ﻤن ﻨﻤوذج اﻟﺘﺼﻨﻴف اﻟداﺨﻠﻲ.

ﺸﻬر ﻷﺼوﻝ اﻟﻤرﺤﻠﺔ  ، 1أو اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ECL
ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLsﻛﺒدﻝ ﻴﺴﺎوي  ECLﻟﻤدة ً 12ا

اﻟﻤﺒﺎﺸ ـ ـرة اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻛﺒدة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘرﺘﻴب ﻟﻌﻘد إﻴﺠﺎر ﺘﺸـ ــﻐﻴﻠﻲ إﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ اﻷﺼـ ــﻝ اﻟﻤؤﺠر وﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟﻘﺴ ـ ـط اﻟﺜﺎﺒت

اﻟﻤﺘوﺠﺒﺔ اﻟدﻓﻊ أو ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﻋن اﻟﺴﻨوات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .وﻴﺘم ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺴﻌر اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﻤطﺒق ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻟﺘﻘرﻴر.

 -اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻟﻠﻤﻘﺘرض  ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﻐﻴﻴرات

ﻤﺨﺎوف ﻤن ﺘدﻫور اﻟﺠدارة اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ.

ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

وﺘﺸﻛﻝ اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻟﻤﺘوﺠﺒﺔ اﻟدﻓﻊ أو ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻴراد اﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀرﻴﺒﺔ ،أو اﻟﺨﺴﺎ ةر اﻟﺴﻨوﻴﺔ ،وأﻴﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻀرﻴﺒﺔ

 -زﻴﺎدات ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺨرى ﻟﻠﻤﻘﺘرض ﻨﻔﺴﻪ ؛

ﻨظر ﻷن اﻟﺘﻌرض ﻤدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﺒﻤﺠرد وﺠود
ﻹﻗراض اﻟﺸـ ـ ــرﻛﺎت  ،ﻫﻨﺎك ﺘرﻛﻴز ﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻟﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ "ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤراﻗﺒﺔ" ًا

ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻹﻴراد اﻹﻴﺠﺎري ﻤن ﻋﻘود اﻹﻴﺠﺎر اﻟﺘﺸـ ــﻐﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺴـ ــﺎس اﻟﻘﺴـ ــط اﻟﺜﺎﺒت طواﻝ ﻤدة ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر ذو اﻟﺼـ ــﻠﺔ .ﺘﻀـ ــﺎف اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف

ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ أو ﻓﻲ دﺨﻝ ﺸﺎﻤﻝ آﺨر.

 -ﺘﻐﻴﻴرات ﻛﺒﻴرة ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻤﻘﺘرض ؛

وﻤﻊ ذﻟك  ،ﻻ ﻴزاﻝ اﻟﺒﻨك ﻴﻨظر ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻨوﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻗد زادت ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺒﻨك اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺘﺤدﻴد ﻤﻨﻔﺼﻝ ﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر اﻻﻟﺘزام ﻏﻴر اﻟﻤﺴﺤوب ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻛون اﻟﻘرض  ،ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن

وﺘﺸــﺘﻤﻝ اﻟﻀـراﺌب اﻟﺴــﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀـراﺌب اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤؤﺠﻠﺔ وﻴﺘم ﺘﺴــﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻴراد اﻟﺸــﺎﻤﻝ إﻻ إﻟﻰ اﻟﺤد اﻟذي ﺘﺘﻌﻠق ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻟﻀـراﺌب ﺒﺒﻨود ﺘم ﺘﺴــﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺸــﻛﻝ

 -ﻹﺤداث ﺘﻐﻴﻴر ﻛﺒﻴر ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻤﻘﺘرض ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ ؛

ﺘﻨﻌﻛس اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻨوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻟﻰ زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر 55
اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد  PDﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب.

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،ﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺒدﻝ اﻟﺨﺴﺎ ةر ﻛﻤﺨﺼص .وﻤﻊ ذﻟك  ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻗرض واﻟﺘزام ﻏﻴر ﻤﺴﺤوب

ﻀرﻴﺒﺔ اﻟدﺨﻝ

 -اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ظروف اﻟﻌﻤﻝ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ؛

49

) (2اﻟﺒﻨك ﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﺠر

ﻴﺘم ﻓرض اﻟﻀراﺌب وﻓﻘﺎً ﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴم ﻀراﺌب ﻓروع اﻟﺒﻨوك اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة.

 -اﻟﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ اﻟﺨﺎرﺠﻲ )ﻗدر اﻹﻤﻛﺎن( ؛

أﺼﻝ ﻤﺤدد أو أﺼوﻝ ﻤﺤددة ،أو ﻫﻝ ﻴﻨﻘﻝ اﻟﺘرﺘﻴب ﺤﻘﺎً ﻤﺘﻌﻠﻘﺎً ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺼﻝ.

ﻨﻘدا أو ﻋن طرﻴق ﺘﻘدﻴم أو إﺼدار أداة ﻤﺎﻟﻴﺔ أﺨرى.
ً

ﻝ .اﻟﻀراﺌب

ﻀ
ض

 -ﺘﻐﻴﻴرات ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟداﻋم ﻟﻼﻟﺘزام أو ﻓﻲ ﺠودة ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟطرف اﻟﺜﺎﻟث أو ﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن؛

ـﺎﻓﻴﺎ
ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻘروض اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺒﻨك ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﺨﺼــص اﻟﺨﺴــﺎرة .ﻟم ﻴﻘدم اﻟﺒﻨك أي اﻟﺘزام ﺒﺘﻘدﻴم ﻗروض ﺒﺴــﻌر ﻓﺎﺌدة أﻗﻝ ﻤن اﻟﺴــوق  ،أو ﻴﻤﻛن ﺘﺴــوﻴﺘﻪ ﺼـ ً

وﻴﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻛﻤﺨﺼص.

ﺼ

ﻓﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻘرﻴر ﻤﻊ ﻤﺨــﺎطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ﻓﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻻﻋﺘراف اﻟوﻟﻲ .ﻓﻬو ﻴــﺄﺨــذ ﺒــﺎﻻﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻟﺘوﺠﻴﻬﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟــﺔ

اﻟﻤدﻓوﻋﺎت ﻋﻨد اﺴ ــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﺸ ــروط أداة اﻟدﻴن .ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم ﻫذﻩ اﻟﻀ ــﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨوك واﻟﻤؤﺴـ ـﺴ ــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﻘروض واﻟﺴ ــﺤب

 -ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﻀ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،ﻓﺈن اﻟﺨﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻫﻲ اﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﻤدﻓوﻋﺎت اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ــداد ﺤﺎﻤﻝ أداة اﻟدﻴن

ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺼـ ـ ــﺎدر اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼـ ـ ــﺎدﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ .ﺒﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻹﻗراض اﻟﻤﺴـ ـ ــﺘﻘﺒﻠﻲ ﻹﻗراض

ﻛﻝ ﻓﺘرة ﺘﻘﺎرﻴر  .ﻟﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن  ،ﻴﻘﺎرن اﻟﺒﻨك ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ـ ــداد ﻓﻲ اﻷﺼـ ـ ــﻝ ﻛﻤﺎ

اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ.

 -ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻘروض ﻏﻴر اﻟﻤﺴــﺤوﺒﺔ  ،ﻓﺈن اﻟﺨﺴــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﻌﺔ  ECLﻫﻲ اﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔرق ﺒﻴن اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ

اﻟﺤﺼ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻘﺎرﻴ ر اﻟﺨﺒراء اﻻﻗﺘﺼ ـ ــﺎدﻴﻴن واﻟﻤﺤﻠﻠﻴن اﻟﻤﺎﻟﻴﻴن واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ  ،وﻛذﻟك اﻟﻨظر

اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ ﺒﺎﻷﺼﻝ وﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻀ ــﻤون اﻟﺘرﺘﻴب ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﺒﺎﺸـ ـرة ،وﻫﻝ ﻴﻌﺘﻤد اﻟوﻓﺎء ﺒﻬذا اﻟﺘرﺘﻴب ﻋﻠﻰ اﺴـ ـﺘﺨدام
ﻴﺘم اﻋﺘﺒﺎر ﺘرﺘﻴﺒﺎً ﻤﺎ أﻨﻪ إﻴﺠﺎر أو ﻴﺸ ــﻤﻝ إﻴﺠﺎر ً

ﻋن اﻟﺴداد  PDSوﻛﻴف ﺘﺘﻐﻴر ﻗﻴم اﻟﻘروض إﻟﺦ  -ﻛﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر.

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺴﺎس اﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻠﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد اﻟﺘﻲ ﻴﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤدﻴد ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻗد زادت ﺒﺸﻛﻝ

ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ

اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺴرﻴﺔ  ،ووﻗت إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻠك وﺘﻛﺎﻟﻴف اﻻﺴﺘرداد اﻟﻤﻠﺤوظﺔ.

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌرﻀﺎت ﻏﻴر اﻟﻤﻤوﻟﺔ  ،ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻀ

داﺨﻠﻴﺎ ﻋن ﺴﻠوك دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻼء.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ  ،وﻛذﻟك اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘم إﻨﺸﺎؤﻫﺎ
ً

ﻨظر ﻟﻼﺨﺘﻼف
 -ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ــﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴر اﻟﻤﻀ ـ ــﻤوﻨﺔ  ،ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ــداد  LGDﻋﻠﻰ ﻤﺴ ـ ــﺘوى اﻟﻤﻨﺘﺞ ًا

ﺸﻬر ودى اﻟﺤﻴﺎة .وﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻻﻓﺘراﻀﺎت ﺤﺴب ﻨوع اﻟﻤﻨﺘﺞ.
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد  LGDﻟﻤدة ً 12ا

ﺼ

ﺴ ـ ــﺘؤدي اﻟﺴ ـ ــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻻﻗﺘﺼ ـ ــﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ــداد .ﺤﻴث ﻴﺸ ـ ــﻛﻝ ﺘرﺠﻴﺢ ﻫذﻩ اﻟﺴ ـ ــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت

ﻴﺨﺼـ ـ ـ ــص اﻟﺒﻨك ﻨظراﺌﻪ إﻟﻰ درﺠﺔ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟداﺨﻠﻴﺔ ذات اﻟﺼـ ـ ـ ــﻠﺔ ﺤﺴـ ـ ـ ــب ﺠودة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺼـ ـ ـ ــﺔ ﺒﻬم .ﻛﻤﺎ ﻴﻨظر اﻟﺒﻨك ﻓﻲ

ك .ﻋﻘود اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻘروض

ﺘﺘم ﻤراﻗﺒﺔ وﻤراﺠﻌﺔ اﻻﻓﺘ ارﻀ ــﺎت اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ وراء ﺤﺴ ــﺎب اﻟﺨﺴ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  - ECLﻤﺜﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺴ ــﺘﺤﻘﺎق ﻤﻠف ﺘﻌرﻴف اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف

ﺘﺸـ ــﻛﻝ اﻟﺴـ ــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌددة أﺴـ ــﺎس ﺘﺤدﻴد اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴـ ــداد ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ وﺘوارﻴﺦ اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻼﺤﻘﺔ.

اﻟﺘﺠزﺌﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﺘﺸــﻤﻝ ﻨﻔس اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻤﺜﻝ إﻗراض اﻟﺸــرﻛﺎت ﻤﻊ ﺘوﻗﻌﺎت إﻀــﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﺸ ـرات اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻻ ﺴ ـﻴﻤﺎ

اﻟﻤﺼ ـ ــدر ﺘﺴ ـ ــدﻴد ﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﺤددة ﻟﺘﻌوﻴض اﻟﻤﺎﻟك ﻋن اﻟﺨﺴ ـ ــﺎ ةر اﻟﺘﻲ ﺘﻛﺒدﻫﺎ ﺒﺴ ـ ــﺒب إﺨﻔﺎق اﻟﻤدﻴن اﻟﻤﺤدد ﻓﻲ ﺴ ـ ــداد
ﻋﻘود اﻟﻀ ـ ــﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻋﻘود ﺘﺘطﻠب ﻤن ُ

 -اﻟﻘﺴط اﻟﻤﺴﺘﻠم ﻋﻨد اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ ﻨﺎﻗص اﻹﻴرادات اﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .15

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒرة اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك وﺘﻘﻴﻴم اﺌﺘﻤﺎن اﻟﺨﺒراء ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ.
ﻏﻴر ﻤﺒرر ً ،

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻗراض اﻟﺸرﻛﺎت  ،ﺘﺸﻤﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ اﻷطراف اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨك  ،واﻟﺘﻲ ﺘم

ﻤﻛون إﻴﺠﺎري وﻏﻴر إﻴﺠﺎري ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘرﺘﻴب واﺤد .اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﻨك ﻫذﻩ اﻟوﺴﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

 -ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺨﺼص اﻟﺨﺴﺎ ةر اﻟﻤﺤدد وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر إﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ رﻗم  9؛ و

ﻀ

ﻛﺒﻴر أم ﻻ.

ﻋرض اﻟﺒﻨك اﻷﺼـﻝ اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤق اﻻﺴـﺘﺨدام ﻀـﻤن "اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﻤﻌدات( واﻟﺘزاﻤﺎت اﻹﻴﺠﺎر ﻀـﻤن "اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻷﺨرى" ﻓﻲ ﺒﻴﺎن
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فروع الإمارات العربية املتحدة
0

61,065

33,466

2,169

96,700

اﻟﻤﺼروف اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻌﺎم:

0

1,947

717

0

2,664

رﺼﻴد ﺒداﻴﺔ اﻟﻌﺎم

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر :2018

اﻟﺤذف ﻋﻨد اﻟﺘﺼرف ﺒﺎﻟﺒﻨد:

0

0

)(103

)(174

)(277

ﻤﺼروف اﻟﻀراﺌب:

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر :2019

0

63,012

34,080

1,995

99,087

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر :2019

9,871

13,215

1,749

1

24,836

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر :2018

9,871

15,162

1,291

1

26,325

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ:

-13

 '000درﻫم

 '000درﻫم

3,595

10,185

 -ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ:

3,710

3,595

 -ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق:

15,066

49,146

 '000درﻫم
اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺠﺎرﻴﺔ:

230,413

262,366

ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻدﺨﺎر:

136,346

141,261

22,371

62,926

اﻟﻀراﺌب اﻟﻤﺴددة ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم:

)(18,661

)(59,331

رﺼﻴد آﺨر اﻟﻌﺎم )راﺠﻊ ﻤﻼﺤظﺔ :(15

3,710

3,595

وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻨﻔﻘﺔ اﻟﻀراﺌب ﻋن اﻟﻌﺎم ،واﻟرﺒﺢ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻗﺒﻝ اﻟﻀرﻴﺒﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم:

ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟوداﺌﻊ:

2,693,620

3,232,238

اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ:

42,627

30,367

2019/12/31

ﻟﻐﺎﻴﺔ2018/12/31 :

3,103,006

3,666,232

 '000درﻫم

)ﻤﻛرر(

 '000درﻫم

 '000درﻫم

)ﻏﻴر اﻟﻤﺴ ـ ـ ــﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ( ﺒﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴ ـ ـ ــﻤﺒر  356 :2019ﻤﻠﻴون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ) 31دﻴﺴ ـ ـ ــﻤﺒر  875 :2018ﻤﻠﻴون درﻫم

اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ:

)(437,218

)(430,585

إﻤﺎراﺘﻲ(.

اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﻟﻸﻏراض اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ:

455,768

448,560

اﻟرﺒﺢ اﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀرﻴﺒﺔ:

18,550

17,975

اﻟﻀرﻴﺒﺔ ﺒﻤﻌدﻝ  %20اﻟﻤﺘﺒﻊ:

3,710

3,595

ﻤﺼروف اﻟﻀرﻴﺒﺔ ﻋن اﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:

15,066

49,146

وﻗد ﺒﻠﻐت اﻟﺤﺴ ـ ــﺎﺒﺎت اﻟﻬﺎﻤﺸ ـ ــﻴﺔ ،واﻟوداﺌﻊ ﻗﻴد اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻤرﻫوﻨﺔ ﻛﻀ ـ ــﻤﺎن ﻟﻠﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ،واﻟﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ

اﻟﻘروض اﻟﺜﺎﻨوﻴﺔ:

-14

اﻷراﻀﻲ

ﺘﺤﺴـــــــــﻴﻨﺎت اﻟﻤﺒﻨﻰ
واﻟﺤﻴﺎزة اﻹﻴﺠﺎرﻴﺔ

اﻟﺘﺠﻬﻴزات ،وﻤﻌدات

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ
%100-%25

%33

%25-%5

ﻤﻌدﻝ اﻹﻫﻼك:

9,871

76,227

34,542

2,170

122,810

68

اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر :2017

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

1,830,194

188,337

0

0

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى

7,500

0

0

0

7,500

ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ

232,540

0

0

0

232,540

اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

528,360

62,267

2,903,498

0

3,494,125

أﺼوﻝ أﺨرى  -اﻟﺼﺎﻓﻲ

90,867

0

862,767

0

953,634

اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻵﻻت  ،اﻟﻤﻌدات

0

0

0

26,325

26,325

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

2,894,687

250,604

3,766,265

26,325

6,937,881

اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ

اﻹﻀﺎﻓﺎت:

0

0

634

0

634

اﻟﺒﻨود اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ:

0

0

)(419

0

)(419

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر :2018

9,871

76,227

34,757

2,170

123,025

اﻹﻀﺎﻓﺎت:

0

0

1,175

0

1,175

اﻟﺒﻨود اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﺼرف ﺒﻬﺎ

0

0

)(103

)(174

)(277

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر :2019

9,871

76,227

35,829

1,996

123,923

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 31 :دﻴﺴﻤﺒر2017 ،

0

59,082

33,359

2,169

94,610

اﻟﻤﺼروف اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻌﺎم:

0

1,983

526

0

2,509

اﻟﺤذف ﻋﻨد اﻟﺘﺼرف ﺒﺎﻟﺒﻨد:

0

0

)(419

0

)(419

اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎم:
-22

18,776
)(361,217

1,069,082

14,550

0

0

1,083,632

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

1,692,643

1,757,624

215,965

0

3,666,232

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

318,067

74,167

0

0

392,234

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى

142,536

0

0

0

142,536

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت

3,222,328

1,846,341

215,965

0

5,284,634

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻌﺠز

)(327,641

)(1,595,737

3,550,300

26,325

1,653,247

وﻴﻤﺜﻝ ذﻟك ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼص

2,100,000

اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

521,553

80
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1,653,247

اﻟﻘﻴم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
ﺘداوﻝ اﻷﺼـ ــﻝ ﺒﻪ ،أو اﻻﻟﺘزام اﻟذي ﺘﻤت ﺘﺴـ ــوﻴﺘﻪ ،ﺒﻴن أطراف ُﻤطﻠﻌﺔ وراﻏﺒﺔ ،ﺘُﺒﺎﺸـ ــر
ﺘﺸـ ــﻛﻝ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻛن ُ

73
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ﻴﺸﺘﻤﻝ اﻟﻨﻘد واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺼدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺒﻤوﻋد اﺴﺘﺤﻘﺎق ﺴداد ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو أﻗﻝ:

ﺘﺼﻨﻴف اﻷﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
2019/12/31

2019/12/31

2018/12/31

ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 '000درﻫم

 '000درﻫم

ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ

اﻟﻨﻘد وأرﺼدة اﻟﺒﻨك ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي:
ﻤطروﺤﺎً ﻤﻨﻪ:
اﻟﻨﻘد واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘدﻴﺔ
-24

540,424

ﻤـــﺨﺼــــــــﺼــــــــــــﺎت

اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ

وﺴ ــﻴﺘم إﺒطﺎﻝ ﻫذا اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘﻘﺒﻝ ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﻌﻛس ﺒدﻝ اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ أو ﺘﻌﻠﻴق اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﺴ ــﺘرداد
اﻟﻤﺴ ـ ـ ــﺘﺤﻘﺎت ﻤن اﻟﻌﻤﻼء؛ ﺴ ـ ـ ــﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻫذا اﻟﻔرق "ﺒﺎﻟﻔرق اﻟﻤؤﻗت" وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴـ ـ ـ ـﺒﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ " 12ﻀـ ـ ـ ـراﺌب اﻟدﺨﻝ" .وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة  12ﻤن
ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ رﻗم  ،12ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴــدد ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺴــﺎﺒﻘﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴــﺘﺤق ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرات ،ﺴــﻴﺘم

اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ وﺘﻌﻠﻴق اﻟﻔواﺌد.

ﻗرض ﺒﻤﺒﻠﻎ  27.23ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻲ ،ﻴﻌﺎدﻝ  100ﻤﻠﻴون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ﺘم اﻟﺤﺼـ ــوﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸـ ــﻬر ﻤﺎﻴو ،2004
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 '000درﻫم

اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﻘد واﻷرﺼدة ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي

0

0

617,096

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

0

0

499,565

0

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى

0

0

1,342,802

0

81

0

617,096
499,565
1,342,802

ﻓواﺘﻴر اﻻﺴﺘﻴراد اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

0

0

108,493

0

108,493

اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

0

0

7,141,064

)(4,506,811

2,634,253

أﺼوﻝ أﺨرى

0

0

103,891

)(8,479

95,412

0

0

)(4,515,290

9,812,911

ﻋﺎﺌدات ﺘﻘﻴﻴﻤﻬم اﻟذاﺘﻲ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺠﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .إذ ﺘم اﻋﺘﺒﺎر ﺼــﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤرﻓوض ﻤن اﻟﻌﺎم  2012وﺤﺘﻰ 2018

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ ﺒﻨوك أﺨرى

0

0

1,307,747

ﻹﻋداد اﻷﺼوﻝ اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﺎﺘر اﻟﺒﻨك.

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

0

0

3,103,006

ﺘﺸـ ّﻛﻝ اﻷﺼـوﻝ اﻟﻀـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم ﻴﺘم إﻗرارﻫﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ "ﺨطﺄ اﻟﻔﺘرة اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ" وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ " 8ﺨطط اﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴرات

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

0

0

210,532

0

210,532

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى

0

0

98,195

0

98,195

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

0

0

4,719,480

0

4,719,480

ﻛرر اﻟﺒﻨك ﺒﺄﺜر رﺠﻌﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀ ـرﻴﺒﺔ واﻷﺼــوﻝ اﻟﻀ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺸــف
ﻓﻲ ﺘوﻗﻌﺎت وأﺨطﺎء اﻟﺤﺴــﺎﺒﺎت".
ً
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪّ ،
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ﺤﻴث ﻴﺘم ﺒﻴﺎن اﻟﺤد اﻷﻗﺼــﻰ ﻤن اﻟﺘﻌرض ﻓﻲ ﺸــﻛﻝٍ إﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻗﺒﻝ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤد ،ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴــﺘﺨدام اﻟﺘﺼــﻔﻴﺔ اﻟرﺌﻴﺴــﻴﺔ واﺘﻔﺎﻗﻴﺎت

ﻤﻼﺤظﺎت

إﺠﻤــــﺎﻟﻲ اﻟﺤــــد اﻷﻗﺼــــــــﻰ

إﺠﻤـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟﺤــــد اﻷﻗﺼــــــــﻰ

ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر

ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر

2019/12/31

2018/12/31

 '000درﻫم
اﻷرﺼدة اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي

6

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

) 7أ(

 '000درﻫم
171,133

563,214
499,565

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن ﺒﻨوك أﺨرى

) 8أ(

1,342,802

اﻟﻤرﻛزي .ﺒﻤوﺠب ﺨطﺎﺒﻪ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  2ﻴوﻟﻴو  ، 2019ﺒﻤرﺠﻊ .CBUAE / BSD / 2019/2611

11

15,249,321

15,396,559

78,751

140,718

اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺘم اﻹﺒﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻝ

ﺘﻌدﻴﻼت

إﻋﺎدة

اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ

0

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1ﻴﻨﺎﻴر2018 ،

554,762

44,205

598,967

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن ﺒﻨوك أﺨرى

ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31دﻴﺴﻤﺒر2018 ،

818,562

44,205

862,767

اﻟﻤرﻛزي

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى:
2019/12/31
 '000درﻫم

 '000درﻫم

اﻟﻔﺎﺌدة ﻤﺘوﺠﺒﺔ اﻟﺴداد:

76,691

93,638

ﻤﺨﺼ ـ ـ ـ ــص ﺘﻌوﻴض ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظف )ﻴرﺠﻰ اﻻطﻼع

19,195

19,058

ﻤﺨﺼص اﻟﻀراﺌب )ﻴرﺠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤظﺔ رﻗم (21

3,710

3,595

ﺒﻨود أﺨرى:

21,504

26,245

121,100

142,536

اﻟﻤرﻛزي
اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

ﺘم اﻹﺒﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻝ

ﺘﻌدﻴﻼت

إﻋﺎدة

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

792,985

)(44,205

748,780

ﺘم اﻹﺒﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻝ

ﺘﻌدﻴﻼت

إﻋﺎدة

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

219,526

8,467

211,059

اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻓروﻋـ ــﻪ
أﺼوﻝ أﺨرى
اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

ﻤﺼروف اﻟﻀرﻴﺒﺔ

ﻤﻼﺤظﺔ:
ﻋن ﻋﺎم 2018
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وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌوﻴض ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظﻔﻴن:
ﻤن 2019/01/01 :ﻟﻐﺎﻴﺔ:

ﻤن2018/01/01 :

2019/12/31

ﻟﻐﺎﻴﺔ2018/12/31 :

 '000درﻫم

 '000درﻫم

رﺼﻴد ﺒداﻴﺔ اﻟﻔﺘرة:

19,058

21,608

اﻟﻤﺼروف اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻌﺎم:

1,550

1,965

اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴددة ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم:

)(1,413

)(4,515

رﺼﻴد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻔﺘرة

19,195

19,058

ﻤن 2019/01/01 :ﻟﻐﺎﻴﺔ:

ﻤن2018/01/01 :

2019/12/31

ﻟﻐﺎﻴﺔ2018/12/31 :

 '000درﻫم

 '000درﻫم

ﺘم اﻹﺒﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻝ

ﻋن اﻟﻌﺎم 2018

ﺘﻌدﻴﻼت

إﻋﺎدة

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

)(219,526

8,467

)(211,059

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت واﻟﺘﻌﻬدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ:

-25

-

62,598

65,066

0

0
0

2,018,531
95,183

0
0

0
)(8,479

3,494,125

2,018,531
86,704

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺼوﻝ
إﺠﻤﺎﻟﻲ
أﺨرى
ﺒﻨوك
اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن

0
0

0
0

10,336,338
7,500

)(4,291,7120

ﻓواﺘﻴر اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻴراد اﻟﻤﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ــوﻤﺔ ﻤن اﻟﺒﻨوك

0

0

232,540

0

232,540

اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

0

0

7,777,358

)(4,283,233

3,494,125

أﺼوﻝ أﺨرى

0

0

95,183

)(8,479

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

0

0

10,336,338

)(4,291,712

2019/12/31

ﻟﻐﺎﻴﺔ2018/12/31 :

 '000درﻫم

 '000درﻫم

-

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء:

132,990

150,628

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ ﺒﻨوك أﺨرى

0

0

1,083,632

0

1,083,632

إﻴران

2,224,990

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

0

0

3,666,232

0

3,666,232

ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟدوﻝ اﻟﻤﺘطو ةر

17,849

11,631

اﻟﻤﺴــــــــﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴــــــــﻲ وﻓروﻋﻪ

0

0

392,234

0

392,234

15,249,321

15,396,559

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻤﺎت
اﻻﻟﺘز
اﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﻟﺘز
إﺠﻤﺎﻟﻲ

0
0

اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
-29
إدارةأﺨرى
اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ ﺒﻨوك

0

0

0

0

119,883

اﻟﺸرق اﻷوﺴط

إﺠﻤــــﺎﻟﻲ اﻟﺤــــد اﻷﻗﺼــــــــﻰ

5,261,981

119,883

-

إﻴداﻋﺎت ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

15,534

64,988

148,524

215,616

ﻤن 2019/01/01 :ﻟﻐﺎﻴﺔ:

ﻤن2018/01/01 :

اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت

0

0

119,883
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اﻟﺘﻌدﻴن واﺴﺘﻐﻼﻝ اﻟﻤﺤﺎﺠر

83

ٍ
اف
ﺴـ ــﻴﺎﺴـ
اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻟ
ﺒﻐرض
ﻛﺎﻤﻝ،
ﺒﺘﻔوﻴض
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﺎ
ﻟﺠﻨﺔ إدارة
ﻋنـﺎﻓﺔ
ﺒﺎﻹﻀـ ـ
ﺼـ ــدد،
ﺒﻬذا اﻟ
اﻟﻤدﻴرراءات ﺘﻔ
ٕواﺠ
اﻹﺴ ـﺸــ ــ ـرـﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤدة،ـ ـ ـ ـوـﻴﺎ
ـﺎت إﻋداد ﺴ
وﻗدـ ﺘم
اﻟﺒﻨك.
اﺠﻬﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﻴو
اﻟﻤﺨﺎطر
ﺘﺘﻤﺘﻊرة
إطﺎر إدا
إﻟﻰ ـ ـراف
اﻹﺸـ ـ ـ
ﻛﺎﻤﻠﺔ،
ـؤوﻟﻴﺔ
ـﻴﻠﻴﺔﺴ ـ ـ ـ ـ
ﺼـ ـ اﻟﻤ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
وﻴﺘﺤﻤﻝ

اﻟﻤﺨﺎطر .وﻴﺸــﻛﻝ ﻗﺴــم اﻟﺘدﻗﻴق واﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ،ﻗﺴــﻤﺎً ﻤﺴــﺘﻘﻼً ﻤﺴــؤوﻻً ﻋن ﻤراﺠﻌﺔ ﺴــﻴﺎﺴــﺎت اﻟﻤﺨﺎطر ،واﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطرٕ ،وادارة اﻟﻤﺨﺎطر،
ﻋﻠﻰ إطﺎر
وﻴﺸــﻛﻝ ﻗﺴــمواﻹﺸر
اﻟﻌﻤﻝ .ﻤﺴــﺘﻘﻼً ﻤﺴــؤوﻻً ﻋن ﻤراﺠﻌﺔ ﺴــﻴﺎﺴــﺎت اﻟﻤﺨﺎطر ،واﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطرٕ ،وادارة اﻟﻤﺨﺎطر،
اف و
اﻟﺘدﻗﻴق
اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ،ﻗﺴــﻤﺎً

ﻴﺘﺤﻤﻝ ﻗﺴ ــم اﻟﺨزﻴﻨﺔ ،اﻟﻤﺴ ــؤوﻟﻴﺔ ﻋن إدارة أﺼ ــوﻝ واﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺒﻨكٕ ،واﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻴﻛﻠﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺴ ــم ﻤﺴ ــؤوﻝ ﺒﺸ ـ ٍ
ـﻛﻝ أﺴ ــﺎﺴ ــﻲ ﻋن
ﺘﻤوﻴﻝ اﻟﺒﻨك وﻋن ﻤﺨﺎطر اﻟﺴﻴوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ.
اﻟﺘدﻗﻴق اﻟداﺨﻠﻲ:
وﺘﺨﻀ ــﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطر ،اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻛﺎﻓﺔ أﻗﺴ ــﺎم اﻟﺒﻨك ٕواداراﺘﻪ ،إﻟﻰ اﻟﺘدﻗﻴق ﺒﺸ ـ ٍ
ـﻛﻝ دوري ،ﻤن ﻗﺒﻝ وظﻴﻔﺔ اﻟﺘدﻗﻴق اﻟداﺨﻠﻲ ،اﻟﺘﻲ

وﻴرﻓﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎطﻪ وﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ ،إﻟﻰ اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

84

ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎطر ،وأﻨظﻤﺔ اﻹﺒﻼغ ﻋﻨﻬﺎ:

اﻟﻨﻘﻝ واﻻﺘﺼﺎﻻت

11,300

10,655

اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2,720,373
15,249,321

15,396,559

 '000درﻫم
اﻟرﺴوم ٕواﻴرادات اﻟﻌﻤوﻻت:

3,280

5,569

اﻟرﺴوم وﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻻت:

)(81

)(106

3,199

5,463

ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ٍ
ﻟﻛﻝ ﻤن اﻷﺼوﻝ واﻻﻟﺘ ازﻤﺎت:

ﻛﻤﺎ ﻴﺘم ،ﻋﻠﻰ أﺴ ـ ـ ـ ٍ
ـﺎس ﺸ ـ ـ ــﻬري ،إﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼ ـ ـ ــﻨﺎﻋﺔ ،وﺒﺎﻟﻌﻤﻴﻝ ،وﺒﺎﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺘُﺤدد اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ،

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﺒﻴﺎن اﻻﺴــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻷﺼــوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺴــﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أﺴــﺎس ﻓﺘرة اﻻﺴــﺘﺤﻘﺎق

ر ﺸﺎﻤﻼً ﻋن ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻛﻝ رﺒﻊ
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس رﺒﻊ ﺴﻨوي ،ﺤدود اﻟﻤﺨﺼص اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن .وﻴﺴﺘﻠم اﻟﻤدﻴر اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﻘرﻴ اً

اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻘرﻴر ،دون ﺤﺴــﺎب اﻻﺴــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻨﺎﻓذة اﻟﻤﻔﻌوﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ُﻴﺸــﻴر ﺒﻪ ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺤﺘﺠزات وداﺌﻊ اﻟﺒﻨكٕ ،واﺘﺎﺤﺔ

ﻋﺎم ،اﻟﻐرض ﻤﻨﻪ ﺘﻘدﻴم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﺤدﻴد واﺴﺘﻨﺘﺎج اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨك.

اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻓﻲ ﺸﻛﻝ ﺴﻴوﻟﺔ ،ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺎم:

وﻴﺘم إﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﺘﺨﺼـ ـﺼ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطر ،وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴ ــﺘوﻴﺎت ﺒﺎﻟﺒﻨك ،ﺒﻐرض اطﱢﻼع ﻛﺎﻓﺔ أﻗﺴ ــﺎم اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ واﻟﻀرورﻴﺔ واﻟﺤدﻴﺜﺔ.

ﻤن 2019/01/01 :ﻟﻐﺎﻴﺔ:

ﻤن2018/01/01 :

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

ﻟﻐﺎﻴﺔ2018/12/31 :

أﻗﻝ ﻤن  3أﺸﻬر

 3أﺸﻬر ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎم

ﻋﺎم ﻟﻐﺎﻴﺔ  5أﻋوام

أﻛﺜر ﻤن  5أﻋوام

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

ﺒﺎﻟﺤدود اﻟﺴوﻗﻴﺔ ،واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﺴﻴوﻟﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘطورات اﻷﺨرى اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطر.

 '000درﻫم

 '000درﻫم

 000درﻫم

 000درﻫم

 000درﻫم

 000درﻫم

 000درﻫم

اﻟﺤد ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر:

ﺨﺴﺎﺌر اﻟﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ

10,524

ﻤﺼروﻓﺎت اﻟﺒﻨك:

)(33

)(135

اﻟﻨﻘد وأرﺼــــدة اﻟﺒﻨك ﻟدى ﻤﺼــــرف اﻹﻤﺎرات

إﻴرادات أﺨرى:

)(3,175

)(3,109

اﻟﻤرﻛزي

12,349

اﻟﻤﺴــــــــﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴــــــــﻲ وﻓروﻋﻪ

311,295

188,270

0

0

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى

1,128,489

214,313

0

0

1,342,802

ﻤن 2019/01/01 :ﻟﻐﺎﻴﺔ:

ﻤن2018/01/01 :

ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼــدﻴر اﻟﻤﺨﺼــوﻤﺔ ﻟﺼــﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨوك

108,493

0

0

0

108,493

2019/12/31

ﻟﻐﺎﻴﺔ2018/12/31 :

اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

 '000درﻫم

 '000درﻫم

اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

230,223

55,763

2,348,267

0

2,634,253

43,305

45,555

أﺼوﻝ أﺨرى  -اﻟﺼﺎﻓﻲ

99,826

0

1,223,984

0

1,323,810

اﻹﻴﺠﺎر واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ:

6,374

7,864

اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻵﻻت و اﻟﻤﻌدات

0

0

0

24,836

24,836

ﻤﺼروﻓﺎت اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ )ﻤﻠﺤوظﺔ ) 7د((:

6,120

8,293

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

2,495,422

458,346

3,572,251

24,836

6,550,855

ﺒﺎﻟﺨﺎرج

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹدارﻴﺔ واﻟﻌﺎﻤﺔ:

إﻫﻼك اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌدات )ﻤﻠﺤوظﺔ :(12

2,664

2,509

أﺨرى:

13,110

12,844

71,573

77,065

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت:
اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ ﺒﻨوك أﺨرى

1,200,670

107,077

0

0

1,307,747

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

1,199,732

1,519,156

384,118

0

3,103,006

اﻟﻤﺴــــــــﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴــــــــﻲ وﻓروﻋﻪ

140,353

70,179

0

0

210,532

اﻟﻀراﺌب:

ﺒﺎﻟﺨﺎرج

ﻴﺨﻀـ ــﻊ اﻟﺒﻨك إﻟﻰ ﻀ ـ ـرﻴﺒﺔ ﺒﻨﺴـ ــﺒﺔ  %20ﺴـ ــﻨوﻴﺎً ،اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﺎﻟدﺨﻝ اﻹﻤﺎراﺘﻲ اﻟﺴـ ــﻨوي اﻟﺨﺎﻀـ ــﻊ ﻟﻠﻀ ـ ـرﻴﺒﺔ ،ﻓﻲ إﻤﺎرة أﺒوظﺒﻲ ،ودﺒﻲ،

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى

121,100

0

0

0

121,100

واﻟﺸــﺎرﻗﺔ ،وﻋﺠﻤﺎن .وﻴﺘم ﺤﺴــﺎب اﻟدﺨﻝ اﻟﺨﺎﻀــﻊ ﻟﻠﻀ ـرﻴﺒﺔ ،ﺒﻌد ﺘﻌدﻴﻼت ﻤﺤددة ﻓﻲ ﺼــﺎﻓﻲ اﻟرﺒﺢ ﻗﺒﻝ اﻟﻀ ـراﺌب ﻋن اﻟﻌﺎم ،اﺴــﺘﻨﺎداً

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت

2,661,855

1,696,412

إﻟﻰ أﻓﻀﻝ ﺘﻘدﻴرات اﻹدارة.

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻌﺠز

)(166,433

)(1,238,066

78

384,118

0

4,742,385

3,188,133

24,836

1,808,470

ﻛﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم ﻤوﺠز ﻴوﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ٕواﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻵﺨرﻴن اﻟﻤﻌﻨﻴﻴن ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﻨك ،ﺒﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ﻓرص اﻻﻨﺘﻔﺎع

وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﻤﺨﺼص اﻟﻀراﺌب ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم:

رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼص

ﻤن 2019/01/01 :ﻟﻐــــﺎﻴــــﺔ:

ﻤن2018/01/01 :

اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ

0

0

0

0

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن ﺒﻨوك أﺨرى

0

0

0

0

ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼـــدﻴر اﻟﻤﺨﺼـــوﻤﺔ ﻟﺼـــﺎﻟﺢ

0

0

0

0

166,981

122

4,339,708

4,506,811

أﺼوﻝ أﺨرى

0

0

8,479

8,479

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺼص ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

166,981

122

4,348,187

4,515,290

2018/12/31

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2

ﺤﻴث ﻴﺴﺘﺨدم اﻟﺒﻨك اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت ﺒﺸﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن أﺨطﺎر اﻻﺌﺘﻤﺎن.
اﻟﺘرﻛﻴز اﻟﻤﻔرط ﻟﻠﻤﺨﺎطر
ﻴﻨﺠم اﻹﻓراط اﻟﻤذﻛور ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴُﺒﺎﺸ ــر ﻋدد ﻤن اﻟﻨظراء أﻨﺸ ــطﺔ أﻋﻤﺎﻝ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ،أو أﻨﺸ ــطﺔ داﺨﻝ ﻨﻔس اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ ،أو ﻴﺸ ــﺘرﻛون ﻓﻲ

ﺨﺴـــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤــﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌــﺔ

اﻟﻤرﻛزي
اﻟﻤﺴــــﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴــــﻲ وﻓروﻋﻪ

د-

 "IFRS 9ﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺘطوﻴر اﻟﻨﻤوذج ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺘﻨﻔﻴذ إطﺎر وأداء اﻟﻨﻤﺎذج.

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤدرﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ واﻹدارة ﻤﻊ
أﻨﻪ 3ﻴﺤدد ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤوﻛﻤﺔ
اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻬﺎ .ﻛﻤﺎ
اﻓﻘﺔ 1ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘق ﻤﻨﻬﺎ و
2019ﻹدارة ﺘطوﻴر اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻤو
ﻴﺤدد
دﻴﺴﻤﺒرﻤﻨﺘظﻤﺎً
اﻹطﺎر ﻨﻬﺠﺎً
اﻟﻤرﺤﻠﺔ
اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2
اﻟﻤرﺤﻠﺔ
ﺒﺘﺎرﻴﺦ 31

اﻟرﺼﻴد ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر 2018

134,332

32,770

3,033,729

3,200,831

ﺘـــﺄﺜﻴر اﻟﻤﻌﻴـــﺎر اﻟـــدوﻟﻲ ﻹﻋـــداد اﻟﺘﻘـــﺎرﻴر

236,999

0

760,162

997,161

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــــﺔ
اﻟﻤ ﺘوﻗﻌـــــﺔ ﻟﻠﻌﻤر
اﻟﻤﺘوﻗﻌـــﺔ ﻟﻤـــدة 12
ﻟﻠﻌﻤر ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر
ﺒﻨﺎء
واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ .ﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎد أي ﺘﻐﻴﻴر رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻹطﺎر ﻤن ﻗﺒﻝ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻤﺨﺎطر ً
اﻻﻓﺘراﻀﻲ
اﻻﻓﺘراﻀﻲ
ﺸﻬ ارً
اﻟدوﻟﻴﺔ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم  9ﻟدى ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران BSI IFRS 9
ECL
ECL
ECL
اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن  -اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
 "000درﻫم
 "000درﻫم
 "000درﻫم
 "000درﻫم
ﻴﺤﺘوي اﻟﺠدوﻝ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺨﺎطر اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺨﺼ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎت ﺨﺴـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻟﻬﺎ .ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤدرﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

إﺠﻤـــﺎﻟﻲ اﻷدوات اﻟﻤـــﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻤـــدرﺠـــﺔ ﺒـــﺎﻟﺘﻛﻠﻔـــﺔ
اﻟﻤطﻔﺄة

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤدرﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة

اﻷرﺼدة ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي

90

0

0

1,342,802

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2
108,493

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3
0

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
108,493

ﺨﺴــــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـــﺎن

ﺨﺴــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن

ﺨﺴــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن

2,501ــــﺔ ﻟﻠﻌﻤر
اﻟﻤ ﺘوﻗﻌـ

ﻟﻠﻌﻤر
اﻟﻤﺘوﻗﻌـــــﺔ
12,321,401

81,191
ﺸﻬ ارً

17,309
اﻻﻓﺘراﻀﻲ

5,391
اﻀﻲ
اﻻﻓﺘر

12,631,356

103,891

2019/12/31

ﻟﻐﺎﻴﺔ2018/12/31 :

اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ

 '000درﻫم

)ﻤﻛرر(

ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ

86

اﻟرﺼﻴد ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر 2018

167,031

72

4,124,609

 -اﻻﻨﺘﻘــﺎﻝ ﻤن اﻟﻤرﺤﻠــﺔ  1إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠــﺔ

)(50

50

0

0

2

ECL
2,782,286

ECL
140,243

ECL
12,326,792

15,249,321

اﻟﺘﻐﻴرات اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻤرﺤﻠﺔ

0

 "000درﻫم

 "000درﻫم

 "000درﻫم

 "000درﻫم

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼروﻓﺎت ﻟﻠﻌﺎم

)(50

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺸطوﺒﺔ

0

0

اﻟرﺼـــــﻴد ﻛﻤﺎ ﻫو ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31دﻴﺴـــــﻤﺒر،

166,981

122

4,348,187

4,515,290

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى
ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼـــدﻴر اﻟﻤﺨﻔﻀـــﺔ ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ

0

اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

307,454

2,501

17,309

12,321,401

5,391

12,631,356

إﺠﻤـــﺎﻟﻲ اﻷدوات اﻟﻤـــﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻤـــدرﺠـــﺔ ﺒـــﺎﻟﺘﻛﻠﻔـــﺔ

2,782,286

140,243

12,326,792

15,249,321

487,625

11,940

0

563,214
1,342,802
108,493

0

499,565

81,191

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2

ﺨﺴــــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـــﺎن

ﺨﺴــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

ﺨﺴــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــــﺔ ﻟﻠﻌﻤر

ﺸﻬ ارً

اﻻﻓﺘراﻀﻲ

ECL

ECL

ECL

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم
091

اﻷرﺼدة ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي

171,133

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج
2018
اﻟﻤﺴﺘﺤق31
ﺒﺘﺎرﻴﺦ
دﻴﺴﻤﺒر اﻷﺨرى
ﻤن اﻟﺒﻨوك

2,001,322
7,500
151,437
اﻟﻤرﺤﻠﺔ
ﺨﺴــــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـــﺎن

0
اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2
181,103
ﺨﺴــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن

103,891

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

2019
اﻟزﻴﺎدة اﻟﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن

 ’000درﻫم

إذا واﺠﻪ اﻟﻤﻘﺘرض زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد واﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺤدث ﺒﺴﺒب اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -ﺘﺄﺨر اﻟﺴداد

 -إﻋﺎدة ﻫﻴﻛﻠﺔ اﻹﻋﺴﺎر

 ’000درﻫم

0

171,133

0
اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3
0

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــــﺔ ﻟﻠﻌﻤر

اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻛﻤﻴﺔ

-ﻨﺸﺎط اﺤﺘﻴﺎﻟﻲ

2,018,531
اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
7,500

ﺨﺴــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن
0

ﺒﻴن ﺘﺎرﻴﺦ إﻨﺸﺎء ﺘﺴﻬﻴﻝ ﻤﻌﻴن وﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺸﻐﻴﻝ ﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم .9

 -ﺘﺂﻛﻝ ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــــﺔ ﻟﻠﻌﻤر

اﻻﻓﺘراﻀﻲ

17,209

232,540

 ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻌﻬدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌطﻴﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺒﻴرة-اداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ

اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺨدﻤﺔ اﻟدﻴن-ﺘﻘﻴﻴم اﻟﺴﻴوﻟﺔ

اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

169,364ﻟﻤـــدة 12
اﻟﻤﺘوﻗﻌـــﺔ
ﺸﻬ ارً
74,228

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــــﺔ ﻟﻠﻌﻤر
3,587
اﻀﻲ
اﻻﻓﺘر
15,564

اﻻﻓﺘراﻀﻲ
12,698,721
ECL
5,391

12,871,672

-ﻫﻴﻛﻝ رأس اﻟﻤﺎﻝ

95,183

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

2,474,984

217,463

12,704,112

15,396,559

اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻨوﻋﻴﺔ:

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1
ﺨﺴــــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـــﺎن

ﺨﺴــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن

ﺨﺴــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــﺔ ﻟﻤـــدة 12

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــــﺔ ﻟﻠﻌﻤر

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــــﺔ ﻟﻠﻌﻤر

اﻻﻓﺘراﻀﻲ

اﻻﻓﺘراﻀﻲ

اﻟرﺼﻴد ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1ﻴﻨﺎﻴر 2018

ECL

 "000درﻫم

 "000درﻫم

7,511,608

0

1,905,473

)(1,688,010

اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺎﻟﻲ-اﺴﺘﻘرار اﻹﻴرادات

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

ECL

 "000درﻫم
9,575,260
1,688,010

 "000درﻫم
18,992,341

0

اﻟﺘﻐﻴرات اﻷﺨرى ﻀﻤن ﻨﻔس اﻟﻤرﺤﻠﺔ

)(5,036,624

217,463

0

12,704,112

اﻟﺘﻐﻴرات اﻷﺨرى ﻀﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ

307,302

)(77,220

)(377,320

)(147,238

اﻟرﺼﻴد ﻛﻤﺎ ﻫو ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31دﻴﺴﻤﺒر2019 ،

2,782,286

140,243

12,326,792

15,249,321

اﻟرﺼﻴد ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر 2018

ﺠودة اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻟﻸﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

1,440,842

ﻤدة اﻟﻤرﺤﻠﺔ-ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤدﻗق

15,396,559

2,474,984

إذا واﺠﻪ اﻟﻤﻘﺘرض زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد واﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺤدﺜﻬﺎ اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻨوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 -اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2

ECL

98

-اﻹدارة

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

ﺸﻬ ارً

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤدرﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة

275,602

ﻴﻌﺘﺒر اﻟﺒﻨك أن اﻷﺼ ــﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗد ﺸ ــﻬد زﻴﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤدث ﺘﻐﻴﻴر ﻛﺒﻴر ﻓﻲ اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ــداد ﻟﻤدة ﻋﺎم واﺤد

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤدرﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة

ﻓﻲ وﺤدات اﻟﻌﻤﻝ ،وﺤﻴث ﺘﺘطﻠب اﻟﺘﺴـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت اﻷﻛﺒر ،اﻟﺤﺼـ ـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﻤﻘر

1,808,470

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺸطوﺒﺔ

0

0

)(147

)(147
4,291,712

0

1,342,802

ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﻴﻛﻝ ﺘﻔوﻴض ﻴﻬدف إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد وﺘﺠدﻴد اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ .ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ ﺤدود اﻟﺘﻔوﻴض ﻋﻠﻰ ﻤدﻴري اﻻﺌﺘﻤﺎن

)(1,063,083

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼروﻓﺎت ﻟﻠﻌﺎم

)(204,300

)(32,698

330,865

93,867

50

0

 -اﻟﻨﻘﻝ ﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ  2إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨدات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر(.

298,167

93,867

275,602

108,493

ﺒﺘﺎرﻴﺦ  31دﻴﺴﻤﺒر 2018

3
اﻟﺘﻐﻴرات اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻤرﺤﻠﺔ

)(204,300

0

97

275,602

0

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

 -اﻻﻨﺘﻘــﺎﻝ ﻤن اﻟﻤرﺤﻠــﺔ  2إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠــﺔ

0

)(32,698

32,698

0

)(52,024

0

اﻟﺨﺎرج

371,331

32,770

3,793,891

4,197,992

275,602

563,214

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم 9

)(52,024

0

إﻋداد ﺴـ ـ ــﻴﺎﺴـ ـ ــﺎت اﻹﺌﺘﻤﺎن ﺒﺎﻟﺘﺸـ ـ ــﺎور ﻤﻊ وﺤدات اﻟﻌﻤﻝ ،واﻟوﻓﺎء ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻀ ـ ـ ــﻤﺎن ،وﺘﻘﻴﻴم اﻻﺌﺘﻤﺎن ،وﺘﺼ ـ ـ ــﻨﻴف اﻟﻤﺨﺎطر

اﻟﻌﻤﻼء( ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺠﻬﺔ اﻹﺼـ ــدار ،وﻓﺌﺔ اﻟﺘﺼـ ــﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ،واﻟﺴـ ــﻴوﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﺎﻟﺴـ ــوق واﻟدوﻟﺔ )ﻓﻲ

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

 '000درﻫم

اﻻﺌﺘﻤﺎن ،ﺤﻴث ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻤﺴؤوﻟﻴﺎﺘﻬم اﻟﻤذﻛورة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﻤﻊ ﺨﻀوع ﺘﺠدﻴد وﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ،ﻟﻨﻔس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤراﺠﻌﺔ.

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺼص ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

167,031

72

4,124,609

4,291,712

 '000درﻫم

إدارة ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن:

ﻗﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﻔرطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎﺌر واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ واﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺎﻋﺎت )ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ

أﺼوﻝ أﺨرى

0

0

8,479

8,479

 '000درﻫم

ﻗﺎم اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺘﻔوﻴض اﻟﻤﺴـ ـ ــؤوﻟﻴﺔ ﻋن إدارة ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ،إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪٕ ،واﻟﻰ ﻗﺴـ ـ ــم إدارة ﻤﺨﺎطر

ج-

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

167,031

72

4,116,130

4,283,233

 '000درﻫم

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻐﻴرات إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌرض:

اﻟرﺌﻴﺴﻲ ،ورﺌﺎﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼـــــدﻴر اﻟﻤﺨﺼـــــوﻤﺔ ﻟﺼـــــﺎﻟﺢ

0

0

0

0

ﻹدارة ﻤﺨﺎطر اﻟﻨﻤﺎذج ،ﻗﺎم اﻟﺒﻨك ﺒﺘطوﻴر وﺘﻨﻔﻴذ إطﺎر ﻋﻤﻝ اﻟﻨﻤوذج اﻟذي ﻴﺘﻀــﻤن ﺴــﻴﺎﺴــﺎت وﻤﻤﺎرﺴــﺎت اﻟﺘطوﻴر واﻟﺘﻨﻔﻴذ واﻟﺘﺤﻘق واﺴــﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨك .وﻓﻘًﺎ
ﻴﺤﺘوي اﻟﺠدوﻝ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺨﺎطر اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺨﺼ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎت ﺨﺴـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻟﻬﺎ .ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻺطﺎر ،ﺘﺘطﻠب ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻤﺎذج ﺘﺤدﻴد ﺤﺠم اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘطوﻴرﻫﺎ داﺨﻠﻴﺎً أو ﺨﺎرﺠﻴﺎً واﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒﺸ ـ ـ ــﻛﻝ ﻤﺒﺎﺸ ـ ـ ــر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋن ﺨﺴ ـ ـ ــﺎﺌر
اﻟدﻓﺘرﻴﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﻘد ﻓﻲ اﻟﺼﻨدوق( اﻟواردة أدﻨﺎﻩ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻌرض اﻟﺒﻨك ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﺸﺄن ﻫذﻩ اﻷﺼوﻝ.
اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ،اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدﻗﺔ ﺒﺸـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ دوري )داﺨﻠﻴﺎً أو ﺨﺎرﺠﻴﺎً( .وﺘﻛون ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻨك ﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدرات إﻴران ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم BSI " 9

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﻘﻴﻴم اﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ :ﻴﻘوم ﻛ ٌﻝ ﻤن ﻗﺴ ـ ـ ـ ــم اﻟﺘ ﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ وﻗﺴ ـ ـ ـ ــم إدارة اﻟﻤﺨﺎطر ،ﺒﺘﻘﻴﻴم ﻛﺎﻓﺔ اﺤﺘﻤﺎﻻت

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن ﺒﻨوك أﺨرى

0

0

0

0

اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

91

ب-

0

اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

ﻓﻲٕ ،وادارة ،ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن.

أ-

0

0

0

 12ﺸﻬ اًر

اﻟﺨﺼ ــﺎﺌص اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﺄﺜﱡر إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ وﻓﺎﺌﻬم ﺒو85
اﺠﺒﺎﺘﻬم اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ،ﺒﺘﻐﻴرات اﻷوﻀ ــﺎع اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ أو اﻟﺴ ــﻴﺎﺴ ــﻴﺔ وﺨﻼﻓﻪ،

واﻟﺘﻘرﻴر ﻋﻨﻬﺎ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟوﺜﺎﺌق ،واﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ.

0

0

اﻟﻤﺘوﻗﻌــــﺔ  ECLﻟﻤـــدة

ﺒﺸﻛﻝٍ ﻤﻤﺎﺜﻝ .وﻴﺸﻴر اﻹﻓراط إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷداء اﻟﺒﻨك ﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘطورات اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤددة أو ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ

-1

0

 '000درﻫم

 '000درﻫم

اﻻﻓﺘراﻀﻲ

اﻟﺨﺎرج

ﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘم اﻟﺘﺤﻛم
وﺒﻐرض ﺘﺠﻨب اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﻔرطﺔ ،ﺘﺸـــﺘﻤﻝ ﺴـــﻴﺎﺴـــﺎت ٕواﺠراءات اﻟﺒﻨك ،ﻋﻠﻰ إرﺸـــﺎدات ﺒﺎﻻﻟﺘزام ﺒﺘﻨوﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظ ،وﺒُ ً

0
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ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﻌﻤر اﻻﻓﺘراﻀﻲ

 ECLﻋﻠﻰ ﻤـــــدى اﻟﻌﻤر

ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼ ـ ــدﻴر اﻟﻤﺨﻔﻀ ـ ــﺔ ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ

ﻤﺤددة.

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

ECL

اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة ،واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،وﻤﺨﺎطر اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ،وﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ،واﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼت.

ُﻴﻤﺜﻝ ذﻟك ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

521,553

اﻷرﺼـــــــــدة اﻟﺒﻨﻛﻴــﺔ ﻟــدى ﻤﺼــــــــرف

0

0

0

0

ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﻌﻤر اﻻﻓﺘراﻀﻲ

اﻟﻤﺘوﻗﻌـــﺔ ﻟﻤـــدة 12

اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻟﺘﻲ ﺘزﻴد ﻋن اﻟﺤدود اﻟﻤﻌﺘﻤدة ،ﻗﺒﻝ أن ﺘﻤﻨﺢ وﺤدة اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻫذﻩ اﻟﺘﺴ ـ ــﻬﻴﻼت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻝ.

2,350,000

 '000درﻫم

 '000درﻫم

 '000درﻫم

ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .9

وﻛﺠزٍء ﻤن إدارﺘﻪ اﻟﺸـ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطر ،ﻴﺴـ ـ ـ ــﺘﺨدم اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺸـ ـ ـ ــﺘﻘﺎت واﻷدوات اﻷﺨرى ﻓﻲ إدارة اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن

499,565

 12ﺸﻬ اًر

ﻤدى اﻟﻌﻤر اﻻﻓﺘراﻀﻲ

ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﻌﻤر اﻻﻓﺘراﻀﻲ
 '000درﻫم

ﻴﺴﺘﺨدم اﻟﺒﻨك ﻋدداً ﻤن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻛﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻴد ﻤن أﻨﺸطﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤن ﻀﻤﺎن ﺘﺴﻬﻴﻝ اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ إﻟﻰ اﻹﺒﻼغ ﻋن ﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ

اﻟﻤطﻔﺄة

2019/12/31

617,096
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اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1

ﺘﺤﻤﻝ اﻟﻤﺨﺎطر ،ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ إﺠﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة .وﺒﺎﻹﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻴراﻗب اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ ،وﻴﻘﻴس ،إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﱡ

 33ﻤﻠﻴون درﻫم( .ﻴﻤﻛن إﻟﻐﺎء اﻟﺸرﻴﺤﺔ ﻏﻴر اﻟﻤدرﺠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ أي وﻗت ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﺒﻨك.

0

اﻟﻤﺘوﻗﻌــــﺔ  ECLﻟﻤـــدة

ﺨﺴــــــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـــــﺎن

اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

ﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺤﺘﻤﻝ اﻟﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ،واﻻﺴ ـ ــﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﺠزات ،وﻤﻌدﻻت اﻟﺴ ـ ــﻴوﻟﺔ ،وﺘﻐﻴرات ﺨﺼ ـ ــﺎﺌص اﻟﻤﺨﺎطر.

0

ﺨﺴــــــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـــــﺎن

اﻟﻤﺘوﻗﻌــــﺔ  ECLﻋﻠﻰ

ECL

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2

307,454ﻟﻤـــدة 12
اﻟﻤﺘوﻗﻌـــﺔ

2019/12/31

0

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

ﺨﺴــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ

وﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﻴُﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨك ﻨﺸـ ـ ــﺎطﻪ ،ﺒﺎﻹﻀـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺴـ ـ ــﺘوى اﻟﻤﺨﺎطر اﻟذي ﻴﻘﺒﻝ ﺒﻪ اﻟﺒﻨك ،ﻤﻊ اﻟﺘرﻛﻴز ﺒﺸـ ـ ـ ٍ
ـﻛﻝ إﻀـ ـ ــﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ

 '000درﻫم

617,096

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2
ﺨﺴــــــــــــﺎﺌــر اﻻﺌــﺘــﻤــــﺎن

ﺨﺴــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـــﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌـــﺔ

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

اﻟﺨﺎرج

ﻟﻐﺎﻴﺔ2018/12/31 :

15,593

ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤدوث اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ــداد وﻨﺴ ـ ــب اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺌر اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ وﺘراﺒط اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ــداد ﺒﻴن اﻷطراف اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ .ﻴﻘﻴس اﻟﺒﻨك ﻤﺨﺎطر

ﺨﺴـــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤــﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌــﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى

اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻟﻤﺼـرﻓﻴﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة وﻏﻴر اﻟﻤدرﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ  31دﻴﺴــﻤﺒر  ،2019ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺼــﻝ إﻟﻰ  44ﻤﻠﻴون درﻫم ) 31دﻴﺴــﻤﺒر :2018

اﻷﺼوﻝ

ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻷﻏراض إدارة اﻟﻤﺨﺎطر أﻤر ﻤﻌﻘد وﻴﺘطﻠب اﺴــﺘﺨدام اﻟﻨﻤﺎذج ،ﺤﻴث أن اﻟﺘﻌرض ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻊ اﻟﺘﻐﻴ ارت ﻓﻲ
اﻟﺘﻌرض
إن
اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ
ﺘﻘدﻴراﻻﺌﺘﻤﺎن
ﺨﺴﺎﺌر
ﻴدا ﻤن اﻟﺘﻘدﻴرات ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق
اﻟﻤراﻷ
ﻟﻤﺤﻔظﺔ
اﻻﺌﺘﻤﺎن
ﻤﺨﺎطر
ـﺘﻠزم ﺘﻘﻴﻴم
اﻟوﻗت .ﻴﺴـ ـ ـ
اﻟﻘﻴﻤﺔﻀـ ـ ـ
اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ وﻤ
اﻟﺘدﻓﻘﺎت
ـوق و
ظروف اﻟﺴـ ـ ـ
ﺤﻠﺔ:
اﻷﺼوﻝ و
ﻓﺌﺔ ﻤن
 2019ﻟﻛﻝ
دﻴﺴﻤﺒر
ﻛﻤﺎـﻲﻓﻲ 31
اﻟﻨﻘدﻴﺔاﻨﺨﻔﺎض
ﻤﺨﺼص
اﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻟﺠدوﻝ
ﻴﻠﺨص
ﺼـ ـ ــوﻝ ﻤز ً

اﻷرﺼــــدة اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ ﻟدى ﻤﺼــــرف اﻹﻤﺎرات

إدارة ﺨطر اﻟﻨﻤﺎذج

دﻴﺴﻤﺒر
ﺒﺘﺎرﻴﺦ 31
 2019ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﻔﻀـــﺔ
اﻟﺘﺼـــدﻴر
ﻓواﺘﻴر

ﻤﺒﻛر .ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم ٕواﻴﻀﺎح ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻠﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطر ،ورﺌﺎﺴﺔ ﻛﻝ ٍ
ﻗﺴم ﻤن أﻗﺴﺎم اﻷﻋﻤﺎﻝ .وﻴﺸﺘﻤﻝ اﻟﺘﻘرﻴر

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت  /اﻟﻤﺼروﻓﺎت اﻷﺨرى:

ﻋن اﻟﺴ ــداد ) .(LGDوﻫذا ﻤﺸ ــﺎﺒﻪ ﻟﻠﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴ ــﺘﺨدم ﻷﻏراض ﻗﻴﺎس ﺨﺴ ــﺎرة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ) (EGLﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ
ﻗﻴﺎسﺠﻊﺨﺴﺎرة
ﻤن اﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ.
اﻻﺌﺘﻤﺎنه ﻟﻤزﻴد
اﻟﻤﻼﺤظﺔ 4
 .9ار

اﻟﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1
0

ﱡض ﻟﻬﺎ أﻴﺎً ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ ،واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻬﺎ.
اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺤﺘﻤﻝ اﻟﺘﻌر

77

ﻤﺨﺎطر اﻷداء

64-30
b
ﻗﻴﺎس ﺨﺴﺎرة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ
إدارة اﻟﻤﺨﺎطر أﻤر ﻤﻌﻘد وﻴﺘطﻠب اﺴــﺘﺨدام -0
إن ﺘﻘدﻴر اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻷﻏراض c
29ﺤﻴث أن اﻟﺘﻌرض ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻊ اﻟﺘﻐﻴ ارت ﻓﻲ
اﻟﻨﻤﺎذج،
29-0
ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن
ﻴدا ﻤن اﻟﺘﻘدﻴرات ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق
ظروف اﻟﺴـ ـ ــوق واﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ وﻤﻀـ ـ ــﻲ اﻟوﻗت .ﻴﺴـ ـ ــﺘﻠزم ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻟﻤﺤﻔظﺔ اﻷﺼـ ـ ــوﻝ ﻤز ً
65
ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤدوث اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ــداد وﻨﺴ ـ ــب +
250اﻷطراف اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ .ﻴﻘﻴس اﻟﺒﻨك ﻤﺨﺎطر
 ﺒﻴنـداد
اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺌر اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ وﺘراﺒط اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ ـ
-30
><-
ـداد ( (EAD)64واﻟﺨﺴ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف
 (PDواﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر ﻋﻨد اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ـ
اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﺎﺴ ــﺘﺨدام اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ــداد )

إﺠﻤـــﺎﻟﻲ اﻟﺤـــد اﻷﻗﺼــــــــﻰ ﻟﻠﺘﻌرض

2,639,748

1,342,802

ٍ
ﺒﺸﻛﻝ
اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ،اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤن ﻛﺎﻓﺔ أﻨﺸطﺔ اﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺒﻐرض ﺘﺤﻠﻴﻝ ،واﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ،وﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺨﺎطر
وﻴﺘم اﻟﺘﺤﻘق ﻤن ،و ُ

-26
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>
a

29
0
64
-30
100-65

ECL

563,214
أدﻨﺎﻩ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻌرض 0
اﻟﺼﻨدوق( اﻟواردة 0
563,214
ﻟﻸﺼوﻝاﻟﻤرﻛزي
اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔاﻹﻤﺎرات
ﻟدى ﻤﺼرف
اﻷرﺼدة
ﻷﺼوﻝ.
اﻟﺒﻨك ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﺸﺄن ﻫذﻩ ا
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﻘد ﻓﻲ
اﻟدﻓﺘرﻴﺔ
499,565
0
11,940
اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج 487,625

ٍ
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤدود اﻟﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨك .ﺤﻴث ﺘﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﺤدود اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻝ،
ﻴﺘم اﻹﺸراف واﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطر ،ﺒﺸﻛﻝ أﺴﺎﺴﻲً ،

ﺼﺎﻓﻲ اﻟرﺴوم ودﺨﻝ اﻟﻌﻤوﻟﺔ:

ﻤﺨﺎطر اﻟﻘدرة
ﻤﺨﺎطر
اﻻﺌﺘﻤﺎن

100
-65
29
-0
64-65
30
250

ﻤرﺤﻠﺔ ﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ

اﻹطﺎر ﺒﺸﻛﻝﺨﺴـ
اﺠﻌﺔاﻻﺌﺘﻤﺎن
ـــــــﺎﺌر
ﻤﺨﺎطرــﺎن
ـــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـ
اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
ـــــــﺎﺌرﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن
ﻤﻨﺘظم
ﺨﺴـ ﻤر
اﻟﻨﻤوذج .ﺘﺘم
ﺨﺴـ ﻹدارة
أدوار وﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﻤﺤددة ﺒوﻀوح وﺴﻴﺎﺴﺎت وﻀواﺒط

ﺘﺘﺤﻘق ﻤن ﻛﻔﺎﻴﺔ اﻹﺠراءات اﻟﻤﻌﺘﻤدة ،وﻤن ﺘﻘﻴد اﻟﺒﻨك ﻟﻬذﻩ اﻹﺠراءات .وﻴﺘﺤﻘق اﻟﺘدﻗﻴق اﻟداﺨﻠﻲ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘدﻴرات ﻟدى اﻹدارة،

اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت

b
cﻤﻛون اﻟدرﺠﺔ
A
-

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ

64-30
اﻟﻨطﺎق
29
-0

اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــؤوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ ،ﻋن اﻹﺸـ ـ ـ ـ ـراف ﻋﻠﻰ إطﺎر إدارة اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨك .وﻗد ﺘم إﻋداد ﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺎت
وﻴﺘﺤﻤﻝ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
 .IVاﻟﻤﺨﺎطر

اﻹﻨﺸﺎءات

84

67,290

B

64-30

29-0
C
100ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻴف اﻟدر
ﻴﺘم ﺘﻌر
ﻤﻛون اﻟدرﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﻨطﺎﻗﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -65
اﻷداءﺠﺎت أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤزﻴﺞ ﻤن a
ﻤﺨﺎطر

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

 000درﻫم

53,478

ﻤﺨﺎطر اﻟﻘدرة

A

100-65

اﻟﻘروض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

 000درﻫم

19,950

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ

ﻤﻛون اﻟدرﺠﺔ

اﻟﻨطﺎق

92,709

 000درﻫم

140,718

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

579,477

 000درﻫم

 000درﻫم

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2

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

ﻴﺘم ﺘﻌرﻴف اﻟدرﺠﺎت أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤزﻴﺞ ﻤن ﻤﻛون اﻟدرﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﻨطﺎﻗﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

90,309

اﻟﺨزﻴﻨﺔ:

ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1

570,337

ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر

 000درﻫم

اﻟﻤرﺤﻠﺔ

اﻟدرﺠﺔ

94

اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔذﻟك ﻤﺨﺎطر ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ،ﻤﺨﺎطر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،وﻤﺨﺎطر اﻟﺴﻌر(،
اﻟﻤﺨﺎطر)ﺒﻤﺎ ﻓﻲ
.IVاﻟﺴوﻗﻴﺔ
 .IIIاﻟﻤﺨﺎطر

ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ

ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ

ﺘم ﺘوزﻴﻊ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻤﺨﺎطر ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻤراﺤﻝ اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLاﻟﻤﺤددة أدﻨﺎﻩ:
Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+, Cc+

اﻟﺨدﻤﺎت

أﻛﺜر ﻤن ﺴﻨﺔ

 000درﻫم

ﻫذا إﻟﻰ إدﺨﺎﻝ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ
وﻴﻀﺎف
اﻟﺘﺼﻨﻴف
أﻤورﻫﺎ(
وﺘﺴﻴﻴر
ﻟﻠﻌﻤﻴﻝ ،
Aa-,
ﻫذاAb-,.
Ac-,
ﻨﻤوذج Ba-,
Bb-,
Bc-,
Ca-,
اﻟﺤﺴﺎﺒﺎتCb-,
وﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﻤﻴﻝ واﻟﻤﻼك ٕ ،وادارة Cc-
ﺤﻠﺔ 3
اﻟﻤر
ﻓﻲ 94
اﻟﻨﻤوذج.

1,230,301

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

أﻛﺜر ﻤن ﺴﻨﺔ

ﻻﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻛﻼً ﻤن :اﺤﺘﻤﺎﻝ اﺴﺘرداد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻏﻴر اﻟﻤﺴدد وﺘﺼﻨﻴف اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺼوﻝ.

1,387,200

ﻤﺨﺎطر اﻟﺴﻴوﻟﺔ،
 .Iﻤﺨﺎطر .II
اﻻﺌﺘﻤﺎن،

اﻟﺨزﻴﻨﺔ:
إطﺎر اﻟﻌﻤﻝ.
واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

اﻻﺌﺘﻤﺎن وﺘﺼﻨﻴف
ﻗﻴﻤﺔﻤراﺠﻌﺔ
إﺠراءات
أدﻨﺎﻩ:وﺘﺼﻨﻴف اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺼوﻝ.
اﻟﻤﺴدد
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻏﻴر
اﻟﺨﺴﺎﺌرﻤن:
أﺴﺎس
اﻷﺼوﻝ
اﻟﻘروض:ﻛﻼً
اﻟﻤﺤددة
اﺴﺘرداد ECL
اﺤﺘﻤﺎﻝاﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰراﺤﻝ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ،ﻓﻲ ﻤ
اﻟﻤﺨﺎطر ﻫذﻩ
ﻻﻨﺨﻔﺎضﺘﺼﻨﻴﻔﺎت
ﺘم ﺘوزﻴﻊ

173,421

2019/12/31

 000درﻫم

اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
اﻛﻤﺔأوو
اﻟﻤﺘر
اﻷداء
ﻟﻤﺸﺎﻛﻝ
اﻟﻤﺒﻛر،
اﻟﺘﺤدﻴد
ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋدة
ﺒﻐرض
اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت
وﺴﻤﻌﺔ و
اﻟﻤرﻛزي
اﻟﻤﺘﺤدة
ﻋﺎم
ﺒﺸﻛﻝ
إدﺨﺎﻝاﻟﻤﻌﻠﻘﺔ.
اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت
وﻴﻀﺎفﺴداد
ﻟﺘﻘﻠﻴﻝ
اﻟﻌﺎﺌدات
اﺴﺘﺨدام
وﻴﺘم
ﻤﻨظﻤﺔ.
ﺒطرﻴﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة
اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت
اﻟﺒﻨك
إن ،ﺴﻴﺎﺴ ﺔ
ﺠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎر
اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت
ﻫذا إﻟﻰ
ﻫذا.
اﻟﺘﺼﻨﻴف
ﻨﻤوذج
ﻫﺎ( ﻓﻲ
أﻤور
وﺘﺴﻴﻴر
اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت
اﻟداﺨﻠﻴﺔ،دارة
ﻓﻲوا
اﻟﻤﻼك
ﻫﻲ و
اﻟﻌﻤﻴﻝ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻝ
اﻟﺘﺼرفٕ ،
ﻟﻼﺴﺘﺨدام
ـداد ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺤوذ
اﻟﻌﻘﺎـ ـرات
ﺤﺎﻝﻻ
ﻓﻔﻲ ،
اﻟﺘﺠﺎري.أو أﻛﺜر ،ﻴﺘم ﻓرض ﻓﺎﺌدة ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﻴﺘم ﺘﺼـــﻨﻴﻔﻪ ﻛدﺨﻝ .ﻛﻤﺎ ﻴﺘم ﻓﺘﺢ ﻤﺨﺼـــص
اﺌﺘﻤﺎن ﺒﻔﺘرة
ـﺘﺤﻘﺎق ﺴــ
اﻟﺒﻨكﻴﺦ اﺴ
ﻴﺸﻐﻝز ﺘﺎر
ﺘﺠﺎو
 90ﻴوﻤﺎً
اﻟﻨﻤوذج.
ُ

423,478

2019/12/31

2018

اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺠﺎري.
اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺒﻨك
ﻴﺸﻐﻝ
،ﻻ
ﺘﺼﻨﻴف
اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻴﺔ ،اﻟﻤﺨزون ،واﻟذﻤم اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻟﻤدﻴﻨﺔ واﻟﻘروض – ﻟﻠﺸرﻛﺎت واﻷﻓراد.
اﻟﻤﺨﺎطرﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻔروﻀﺔ
اﻟﻘروض:
وﺘﺼﻨﻴف
اﺠﻌﺔ
اﻗبر
اءات ﻤ
ﻴإﺠ
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
ات إدر
ﺘﻘدﻴرﻴﺘم
اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ.
وﻓﻘًﺎﻟﻤﺨﺘﻠف
ﺼ ـﺎ
ـﻤﻤﺔﻟزمﺨﺼــﻴ
داﺨﻠﻴﺔ ﻤ
اﺌﺘﻤﺎن
ﻤﺨﺎطر
اﻻﺌﺘﻤﺎنـﻨﻴف
ﺼـ
ﻨﻤﺎذج ﺘ
اﻟﺒﻨك
اﻟﻘﻴماجاﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟطرفﺘﺤدﻴث
ـﻨﺎﻋﺔ  /،ﻻ ﻴﺘم
وﻋﻤوﻤﺎ
ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺴــﺎﺴـ
ﺼـ إذا
ـﻤﺎن ،
ـوﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀـ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴـ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻻﺌﺘﻤﺎن
ﻟﺠﻨﺔ
ـﺘﺨدمر
ﺴـر ﺘ
اﻷﻤر ً
ﻗطﺎﻋﺎتـﻴﺔ.اﻟﺼـ ً
ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎتٍ
ﺒﻴﺔ
وﻗطﺎعات اﻟﻌر
اﻟﺴوق اﻹﻤﺎر
ﻤﺼرف
ﻋن
ﻟﻛﻝ
دوري،
أﺴﺎس
ﻟﻠﺠودة
ﻤﺴﺘﻘ
اﻟداﺨﻠﻲ
اﻟﺘدﻗﻴق
إﻻﻗﺴم
ﻴُﺒﺎﺸر
وﻓﻘﺎً
ﻓﻲﻼً
ﺘﻘﻴﻴﻤﺎً
ﻟﻠﺒﻨوك.
اﻟﻤﻘدﻤﺔ
اﻹرﺸﺎداتاﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻤﻘﺎﺒﻝ
ﻤناﻟﻌﺎدة
اﻻﺤﺘﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻴﺘم
ﺘﻘدﻴموﻻ
ﻓردي.
ﺒﺸﻛﻝ
اﻟﻘرض
ﻗﻴﻤﺔ
ﺘﻨﺨﻔض
ﺘﻘﻴﻴم أو
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم
اﻷﻋﻤﺎﻝ
وﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺼﺎدرة،
اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت
وﻤﺴﺘوى
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻓﻲ،
اﻟﺤﺎﻟﺔ
)ﻤﺜﻝ
اﻟطﻠب
وﻗت
ﺠﻤﻌﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺒﻨك،ﺘم
اﻟﺘﻲ
اﻟﻘروض
ﺒﺎﻟﻤﻘﺘرض و
اﻟﺨﺎﺼﺔ

165,884

2019/12/31

2018/12/31

أﻨواع اﻟﻀ ـ ـ ـ ــﻤﺎن وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻘﻴﻴم .وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،اﻷﻨواع اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﻟﻠﻀ ـ ـ ـ ــﻤﺎن اﻟذي ﻴﺘم اﻟﺤﺼ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻴﻪ :اﻟﻨﻘدﻴﺔ ،اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﺼ ـ ـ ـ ــروﻓﺎت

414,475

ﺘﺠﺎ ةر اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠزﺌﺔ

اﻻﺌﺘﻤﺎن،
ﻤﺨﺎطر
.I
اﻟﻴوﻤﻴﺔ:
ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬم
اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن
اﻟﻼﺤﻘﺔ

2019/12/31

2018/12/31

ﻴﻌﺘﻤد ﻤﺒﻠﻎ وﻨوع اﻟﻀ ــﻤﺎن اﻟﻤطﻠوب ،ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟطرف اﻵﺨر ،ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻹرﺸ ــﺎدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

إن ﺴﻴﺎﺴ ﺔ اﻟﺒﻨك ﻫﻲ اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨظﻤﺔ .وﻴﺘم اﺴﺘﺨدام اﻟﻌﺎﺌدات ﻟﺘﻘﻠﻴﻝ أو ﺴداد اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ .ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم

10,018,262

اﻟﻤﺨﺎطر.
اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﺴ ــم إدارة اﻟﻤﺨﺎطر ،اﻟﻤﺴــؤوﻟﻴﺔ ﻋن إﻋداد وﺼ ــﻼﺤﻴﺔ ﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﺴ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼ ــﻨﻴف
وﺤدة ﻤﺨﺎطر

2018/12/31

وﻋﻤوﻤﺎ  ،ﻻ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴث ﺘﻘدﻴرات اﻟﻘﻴم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺘراﻗب ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴــوﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀــﻤﺎن  ،إذا ﻟزم اﻷﻤر وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺴــﺎﺴــﻴﺔ.
ً
اﻟﻀﻤﺎن وﻓﺌﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻷﺨرى
إﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم أو ﺘﻨﺨﻔض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘرض ﺒﺸﻛﻝ ﻓردي .وﻻ ﻴﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨوك.

10,117,951

ـﻨﻴف
ﻓﻲ ﺘﺼـ
وﻤﺨﺎطرﺴــﺘﺨدﻤﺔ
ـوﻗﻴﺔاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤ
اﻟﻤﺨﺎطر
ـﻼﺤﻴﺔ ﻨﻤﺎذج
إﻋداد و
اﻟﻤﺨﺎطر،إدااﻟﻤرةﺴــؤوﻟﻴﺔ ﻋن
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ.ﺴــمﻛﻤﺎإدارة
اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘ
ﻤﺨﺎطر
وﺘﺘﺤﻤﻝ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺴـ ـ ـ
ﻗﺎﺒﺔﺼ ـﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺎطر ،ﺒﺎﻟر
ﻴﻘوم ﻗﺴـ ـ ــم
اﻟﻤﺨﺎطر
وﺤدة ذات
اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت
ﻋﻠﻰ ُ

2018/12/31

اﻟﻀﻤﺎن وﻓﺌﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻷﺨرى

 '000درﻫم

وﺘﺘﺤﻤﻝ
إطﺎراﻟﺴـ ـ
اﻟﻤﺨﺎطر
اﻟﻤﺨﺎطرﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺎطر ،ﺒﺎﻟرﻗﺎﺒﺔ
ﺼــ ــم إدارة
ﻴﻘوم اﻟﻗﺴـ ـ
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
اﻟﻤﺨﺎطر
ﻌﺎﻤﻼت
اﻟﻤ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.واﻟﻤواﻓﻘﺔ
وﻤﺨﺎطر ﻻﻋﺘﻤﺎد
ـوﻗﻴﺔاﻟﻤﺨﺎطر،
إداـرة
ﻀ ـ ــﻤن
ـﻼﺤﻴﺔ ﻟﻤدﻴري
ﺘﻔوﻴض
ـﻐﻴﻠﻴﺔ .وﻗد ﺘم
ذات اﻟﺘﺸ ـ ـ
اﻟﻤﺨﺎطر
ـوق ،و
اﻻﺌﺘﻤﺎن ،واﻟﺴ ـ ـ
ﻋﻠﻰ ُ

4,795

 ’000درﻫم
1,056,777

55,141

 '000درﻫم

83

119,883

217,463

2018/12/31
 ’000درﻫم

 '000درﻫم

0

15,564

216,102

2019/12/31

 '000درﻫم

اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺴوﻗﻴﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤﺨﺎطر ﻤﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ،ﻤﺨﺎطر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،وﻤﺨﺎطر اﻟﺴﻌر(،
 .IIﻤﺨﺎطر.III
اﻟﺴﻴوﻟﺔ،

15,564

3,587

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﺌﺔ ﻤن اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺒﺸﺄن ﺸروطﻬﺎ:

 12ﺸﻬ اًر

0

0

5,261,981

ﻓﻘﺔ
اﻟﻤ
إطﺎر
ﺴــــﻤن
ﺴــﻴﺎﻀ
اﻟﻤﺨﺎطر
ﺘﻔوﻴض اﻟﺼ ـ ـ
ﺸـ ﺘم
ـﻐﻴﻠﻴﺔ .اﻟﻨوﻗد
اﻟﻤﺨﺎطرﻤﺴـاﻟﺘﺸ ـ ـ
رة واﻟﺴ ـ ــوق،
اﻻﺌﺘﻤﺎن،
ﺘﻤﺎد و ٍ
اﻟﻤﺨﺎطر وﺒﺸـ ٍ
ﺒﻛﻝواﻤن
ﻻﻋﺼــﺔ
اﻟﻤﺨﺎطر،اﻟﺨﺎ
إدارةاﻟﻤﺨﺎطر
اﺠﻬﺔ
ـﺎت ﻤو
ﻟﻤدﻴريإﻋداد اﻟ
ـﻼﺤﻴﺔﺴــؤوﻟﻴﺔ
ﺘﺘﺤﻤﻝ ﻤ
ـﺎط .ﺤﻴث
ـﺘﻘﻝ ﻋن
ـﻛﻝ
ﻤﺎرس وظﻴﻔﺔ إدا
وﺘُ َ

5,993

 ’000درﻫم
1,056,777

اﻻﻓﺘراﻀﻲ

5,261,981

1,083,632

0

0

ﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

1,083,632

 000درﻫم

67,963

106

1,255

181,103

2,226

55,141

ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر

 000درﻫم

78,751

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

0

0

17,209

2018/12/31
 ’000درﻫم

2019/12/31

اﻟﻤﺨﺎطر.
ﻗﺴم إدارة
أﺼدر
واﻟﺘﻲ
اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺤﻴث أن ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﺎن ،ﺘﻌﺘﻤد اﻟﺴـ ــﻴﺎﺴـ ــﺎت اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨك،
اﻟﻤﺨﺎطرة
واﻫﺎدارة
اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطرٕ ،

76

اﻟﺨﺎرج

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

ﻟﻠﻤﺨﺎطر

2019/12/31

2019

0
اﻟﺘﻲﻓﻲﺘم 0
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔراﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴ
ﻤنﺼــوﻤﺔ
ﻟﻛﻝـدﻴرﻓﺌﺔاﻟﻤﺨ
اﺘﻴررﻴﺔاﻟﺘﺼـ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓو
ﺸروطﻬﺎ:
إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺒﺸﺄن
اﻷﺼوﻝ
اﻟدﻓﺘ

2019/12/31

106

15,564

181,103

2018/12/31

2018/12/31

اﻟﺠدوﻝ اﻟزﻤﻨﻲ ﻟﻠﺴداد ﻟﻬذﻩ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺘﻛون ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

0

اﻟﻤﺘوﻗﻌــــﺔ  ECLﻟﻤـــدة

ﺒﻨك،
اﺠﻬﻬﺎ اﻟ
ﻓﻲ ﻴو
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻲ
اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺨﺎطر
افـﺔ ﺒﺈدارة
اﻟﺨﺎرﺼـ ـ
ﺘﻌﺘﻤد اﻟﺴـ ــﻴﺎ
ﺼـ ـﻫذﻩ
اﻟﺨ أن
ﺤﻴث
اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺨﺎطرة
ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطرٕ ،وادارة
اﻟﺨﺎﺼـٍـ
اﻟﺤدود
ﺘﺤدﻴد
ـﺎت إﺸــ ـ
ـﺘﺜﻤﺎر،ﺴـ ـإﻟﻰ
اﻟﻠﺠﺎن ،اﻻﺴـ ـ
ـوم ،وﻟﺠﻨﺔ
ـوﻝ و
وﻟﺠﻨﺔ اﻷﺼـ ـ
اﻻﺌﺘﻤﺎن،
ﻛﻝـﺔ ﻤن :ﻟﺠﻨﺔ
وﻴﺨﻀـ ــﻊ ﻋﻤﻝ

78,751

0

ﺨﺴــــــــــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤـــــﺎن

اﻟﺒﻨك.
ـﺎﻓﺔﺘﺒطﺔ
اﻟﻤر
ـﻴﻠﻴﺔﻋﻠﻰ
اﻟدﻗﻴق
ٍ
ﺒﺘﻔوﻴض ﻛﺎﻤﻝ ،ﺒﻐرض اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻟﺴـ ــﻴﺎﺴـ ــﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة ،واﻹﺸ ـ ـراف
ﻋﻠﻴﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎتإدارة
إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ
طرﻀـ ـ
اﻟﻤﺨﺎﺒﺎﻹ
ﻤﺨﺘﻠفــدد،
ﺒﻬذا اﻟﺼـ
ٕواﺠراءات ﺘﻔﺼـ ـ

140,718

0

 ’000درﻫم
106

 ’000درﻫم
216,102

 ’000درﻫم
217,463

15,564

1,255درﻫم
’000

 ECLﻋﻠﻰ ﻤـــــدى اﻟﻌﻤر

ﻤن ذﻟك ،ﻓﻠﻴس ﻤن اﻟﻀرورة أن ﻴُﻤﺜﻝ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗدي اﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت ،اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻼﺤﻘﺔ ،ﺤﻴث أن ﻫذﻩ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت ﺴوف ﺘﻨﺘﻬﻲ

اﻟﺘزاﻤﺎت ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

0
أﺸﻬر

2,226
 3أﺸﻬر
أﻛﺜر ﻤن

3,587
اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

17,209

ﺨﺴــــــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ

اﻟﻌﻘد .وﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ،ﺒﺎﻓﺘراض ﺴ ـ ــداد ﻛﺎﻤﻝ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻘدﻤﺎً واﻨﺘﻔﺎء ﻗﻴﻤﺔ أي ﻀ ـ ــﻤﺎن ﻓرﻋﻲ أو ﻀ ـ ــﻤﺎن آﺨر .وﺒﺎﻟرﻏم

ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ:

72

اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ

2,527,431

5,261,981

181,103

1,255
ﺸـــــــﻬر إﻟﻰ 3
ﻤن
93

1,255

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

13,006,482

0

140,243

181,103

اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

12,857,497

0

0

17,209

0

17,209

اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺨﺎ ٍ
اﻟﺒﻨك.اﻷﺼـ ــوﻝ واﻟﺨﺼـ ــوم ،وﻟﺠﻨﺔ اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎر ،إﻟﻰ إﺸ ـ ـراف اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻟﺤدود
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت وﻟﺠﻨﺔ
ﺘﺒطﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن،
ﻤن:رﻟﺠﻨﺔ
ﻛﻝ
ﻤﺨﺘﻠفـﻊ ﻋﻤﻝ
اﻟدﻗﻴق ﻋﻠﻰ وﻴﺨﻀـ ـ
طر اﻟﻤ

ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﺎﺌدة
ﻤن 2019/01/01 :ﻟﻐﺎﻴﺔ:

اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒطﺎﻗم اﻟﻤوظﻔﻴن:

ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر

ﻟﻠﻤﺨﺎطر

6,044,626
7,500

86,704

2,501

137,742

 ’000درﻫم
17,309

اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي

ـﻛﻝ ﻤﺴــﺘﻘﻝ ﻋن اﻟﻨﺸــﺎط .ﺤﻴث ﺘﺘﺤﻤﻝ ﻤﺴــؤوﻟﻴﺔ إﻋداد اﻟﺴــﻴﺎﺴــﺎت ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺨﺎﺼــﺔ ٍ
اﻟﻤﺨﺎطر ﺒﺸـ ٍ
ﺒﻛﻝ ﻤن
وظﻴﻔﺔ إدارة
ﻤﺎر
واﻟﺘﻲ أﺼدروﺘُ
اﻟﻤﺨﺎطر.
س إدارة
ﻗﺴم
ﻫﺎ َ

ﻤن2018/01/01 :

7,31671

إﺠﻤــــﺎﻟﻲ اﻟﺤــــد اﻷﻗﺼــــــــﻰ

إﺠﻤـ ــﺎﻟﻲ اﻟﺤـــد اﻷﻗﺼــــــــﻰ ﻟﻠﺘﻌرض

 '000درﻫم

6,044,626

 ’0000درﻫم

 17,309درﻫم
’000

0

106
ﺸﻬر واﺤد

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

ﻟﻠﺒﻨك ،ﻗﺒﻝ اﻋﺘﺒﺎر أي ﻀﻤﺎن ﻤﺤﺘﺠز ،أو ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻤﻌززات أﺨرى ﻟﻼﺌﺘﻤﺎن ،ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

2019/12/31

اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت

70

0

7,777,358

)(4,283,233

ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼــدﻴر اﻟﻤﺨﺼــوﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ

0

ﺘﺘم إدارة ﺘراﻛﻴز اﻟﻤﺨﺎطر ﻋﻠﻰ أﺴــس اﻟﻌﻤﻴﻝ اﻵﺨر ،اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ وﻗطﺎع اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ .وﻴﻤﻛن ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻷﺼــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 '000درﻫم

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى

اﻟﻤدﻋﻤﺔ وﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ(

أﺨرى:

0

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻟﺨطﺎﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﻀ ــﻤﺎﻨﺎت ،ﺘﻠزم اﻟﺒﻨك ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺴ ــداد ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴن ﺤﺴ ــب ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻌﻤﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺸ ــروط

35,286

ﺴوق اﻟﻤﺎﻝ واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﺒﻴن اﻟﺒﻨوك:

0

ﻋنرةﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬم اﻟﻴوﻤﻴﺔ:
اﻟﻼﺤﻘﺔـ ـ ـ ـﺎًاﻟﻨﺎﺠﻤﺔ
اﻟﻛﺒﻴرة
اﻟﻤﺨﺎطر ،ﺒﻐرض0إدارة واﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطر
إﻟﻰأﺴ ـ ـ ــﺎ
اﻟﺒﻨك
أوﺠد
392,234
اﻟﻤﺨﺎطر ،دﻋﻤﻪ ﺒﺎﺘﺒﺎع أﻓ0ﻀـ ـ ــﻝ ﻤﻤﺎرﺴـ ـ ــﺎت إدارة392,234
ﻹداوﻓروﻋﻪ 0
ﻗوﻴﺎًـــــــﻲ
اﻟﻤﻘرﺴ اﻟرﺌﻴﺴـ
ـــــــﺘﺤق
اﻟﻤﺴـ

أو ﻴﺘم إﻨﻬﺎﺌﻬﺎ دون ﺘﻤوﻴﻝ.

دﺨﻝ اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ:

8

0

0

82

205,226

0

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

0

ﺘرﻛﻴز ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ذات اﻻﺤﺘﻤﺎﻝ اﻷﻋﻠﻰ:

205,226
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ﻴﻠﺘزم اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ:

30,886

232,540

0

232,540

3,666,232رة
ﺒﻐرض إدارة واﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻛﺒﻴ
ﺒﺎﺘﺒﺎع أﻓﻀـ ـ ــﻝ ﻤﻤﺎرﺴـ ـ ــﺎت إدارة
أوﺠد اﻟﺒﻨك
اﻟﻤﺨﺎطر
إدار
اﻟﻤﺨﺎطر0 ،
3,666,232
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:أﺴـ ـ ــﺎﺴــ ـ ـﺎً ﻗوﻴﺎً ﻹدارة 0اﻟﻤﺨﺎطر ،دﻋﻤﻪ 0
إﻴداﻋﺎتة اﻟﻌﻤﻼء

رﺴوم .وﺤﻴث ﻗد ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫذﻩ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت دون ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺴﺤب ،ﻻ ﺘﺸﻛﻝ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀرورة ،ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ.

6

 '000درﻫم
0

 '000درﻫم
0

 ’000درﻫم
0

0

ﻤراﺤﻝ ﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ECL

اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

ﺘﻤﺜﻝ اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻘرض ،اﻟﺘزاﻤﺎت ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼــوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ،ﻴﻛون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﻠب ﺘوارﻴﺦ اﻨﺘﻬﺎء أو ﺸــروط أﺨرى ﻟﻺﻨﻬﺎء ،وﺘﺘطﻠب ﺴــداد

29,774

 '000درﻫم
7,500

 '000درﻫم
0

 '000درﻫم
7,500

15,537,277

2018/12/31

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

دﺨﻝ اﻟﻔﺎﺌدة

ﻗروض وﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠف اﻟﻌﻤﻼء )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓواﺌد اﻟﺘﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻴر

2,018,531

ﺸﻬر واﺤد

أﺸﻬر

2,501

2,501

95

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻬدات اﻟداﺌﻨﺔ:

31,704

0 FVTPL

15,328,072

)اﻟﺨﺴـــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
 0اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ (ECL

0

ﻤن ﺸـــــــﻬر إﻟﻰ 3

108,493

أﻛﺜر ﻤن  3أﺸﻬر

108,493

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﺎﺴ ــﺘﺨدام اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ــداد ) (PDواﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر ﻋﻨد اﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴ ــداد ) ( (EADواﻟﺨﺴ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﺨﻠف
2019/12/31

اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

اﻟﺨﺴﺎرة

75

 '000درﻫم

اﻟﺘزاﻤﺎت ﻤﺸروطﺔ

FVTOCI

اﻟﻨﻘد واﻷرﺼدة اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات
اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1ﻴﻨﺎﻴر2018 ،

رﻗم ] [7ﻟﻠﻌﺎم  . 1999ﻛﻤﺎ ﻴﻘدم اﻟﺒﻨك ﺘﻌوﻴض ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺨدﻤﺔ ﻟﻤوظﻔﻴﻪ اﻟواﻓدﻴن ،ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤﻝ ﺒدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة.

واﻟﺨﺴﺎرة

اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓواﺘﻴر اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻴراد اﻟﻤﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ــوﻤﺔ ﻤن اﻟﺒﻨوك

اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ

اﻹﻴرادات اﻟﺸـــﺎﻤﻠﺔ
اﻷﺨرى

88

أﺼوﻝ أﺨرى

2,018,531

اﻟﺨﺎرج

2,018,531

103,891

اﻟﻨﻘد واﻷرﺼدة اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

0

7,500

95,183

0

ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ

0

اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺘر.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ وردت ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻤﺼـ ـ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة
ﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ رأس ﻤﺎﻝ ﻤﺨﺼـ ـ ـ ـ ـ ــص ً

ُﻴﻘدم اﻟﺒﻨك ﻛﻼً ﻤن اﻟﻤﻌﺎش ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟوطﻨﻲ ،ﻟﻤواطﻨﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ،ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي
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ﻴوﻀ ــﺢ اﻟﺠدوﻝ اﻟﻤذﻛور أدﻨﺎﻩ ،اﻟﺤد اﻷﻗﺼ ــﻰ ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺒﻨود ﺘﻘرﻴر اﻟوﻀ ــﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﺸ ــﺘﻘﺎت.

اﻟﻤﺤﺘﺠزة ﻓﻲ  1ﻴﻨﺎﻴر  2018ﻟﻬذا اﻟﻐرض.

أدﻨﺎﻩ(
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اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠ ﺘﻌرض إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،دون اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻷي ﻀﻤﺎن أو ﻤﻌززات اﺌﺘﻤﺎن أﺨرى:

ذﻟك ،ﺒﻤﺎ أن اﻟﺨطﺄ ﺤدث ﻗﺒﻝ أوان اﻟﺴـ ــﻨﺔ اﻟﺴـ ــﺎﺒﻘﺔ اﻟﻤذﻛورة ،أي ﻋﺎم  ،2018ﻴﺘم ﻛذﻟك إﻋﺎدة أرﺼـ ــدة اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟﻀ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ واﻷرﺒﺎح

ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﺒﺢ

0

0

11,940

اﻟدرﺠﺔ
اﻟﻤرﺤﻠﺔ
اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي واﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟداﺨﻠﻴﺔ ،ﺒﻐرض اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺒﻛر ،ﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻷداء اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
اﻟطرف اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ .ﻴﺘم إدراج اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
ـﻨﺎﻋﺔ /
Ac+,اﻟﺼـ
ﻗطﺎﻋﺎت
ﻟﻤﺨﺘﻠف
Ca+,ﺨﺼــﻴ
ﺼــﻤﻤﺔ
داﺨﻠﻴﺔ ﻤ
اﻟﺒﻨك ﻨﻤﺎذج ﺘﺼــﻨﻴف ﻤﺨﺎطر اﺌﺘﻤﺎن
ـﺘﺨدم
Aa+,
Ab+,
Ba+,
ﺼ ـﺎBb+,
Cb+,
Cc+
ﺤﻠﺔ 1
ﻴﺴـاﻟﻤر
ًBc+,
ﺘﺠﺎوز ﺘﺎرﻴﺦ اﺴـــﺘﺤﻘﺎق ﺴـــداد اﺌﺘﻤﺎن ﺒﻔﺘرة  90ﻴوﻤﺎً أو أﻛﺜر ،ﻴﺘم ﻓرض ﻓﺎﺌدة ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﻴﺘم ﺘﺼـــﻨﻴﻔﻪ ﻛدﺨﻝ .ﻛﻤﺎ ﻴﺘم ﻓﺘﺢ ﻤﺨﺼـــص
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝ
ُ
Aa,وﻤﺴﺘوى اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت  ،وﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴوق وﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎﻝ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،
Ba,اﻟﺤﺎﻟﺔ
)Bb,ﻤﺜﻝ
اﻟطﻠب
اﻟﺨﺎﺼﺔ
Ab, Ac,
ﺘﻘدﻴم Bc,
وﻗت Ca,
ﻓﻲCb,
ﺒﺎﻟﻤﻘﺘرض واﻟﻘروض اﻟﺘﻲ ﺘم ﺠﻤﻌﻬﺎCc
ﺤﻠﺔ 2
اﻟﻤر

اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

0ـﺔ
ﺒــﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻌــﺎدﻟـ

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

11,940

 ’000درﻫم

ُﻴﺒﺎﺸر ﻗﺴم اﻟﺘدﻗﻴق اﻟداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﺒﻨك ،ﺘﻘﻴﻴﻤﺎً ﻤﺴﺘﻘﻼً ﻟﻠﺠودة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس دوري ،وﻓﻘﺎً ٍ
ﻟﻛﻝ ﻤن اﻹرﺸﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﺘﺼﻨﻴف اﻟﻤﺨﺎطر اﻟداﺨﻠﻴﺔ

ﻓواﺘﻴر اﻻﺴﺘﻴراد اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

اﻷﺼوﻝ اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ
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اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺘﻔﺼـ ــﻴﻠﻲ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟكُ :ﻤﻀـ ــﺎﻋﻔﺎت اﻟراﺘب ،ﻛﺸـ ــف اﻟﺤﺴـ ــﺎب اﻟﺒﻨﻛﻲ ،اﻟﻌﻤر ،اﻹﻗﺎﻤﺔ ،اﻟﺦ( واﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت

9

ﺘم اﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﺘﺄﺜﻴر ﺨطﺄ اﻟﻔﺘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ أﻋﻼﻩ ﻛﻤﺎ ﻫو وارد أدﻨﺎﻩ:
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ﻗروض اﻟﺘﺠزﺌﺔ

10

اﻟدﻓﺘرﻴﺔ
اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤطﻔﺄة  0ﻤـــﺨﺼــــــــﺼــــــــــــﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ
205,226
ﺒـــﺎﻟﻘﻴﻤـــﺔ اﻟﻌـــﺎدﻟـــﺔ205,226
اﻨﺨﻔــــﺎض اﻟﻘﻴﻤــــﺔ
ﻤــــــــــن ﺨــــــــــﻼﻝ

 31دﻴﺴﻤﺒر 2019
اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

أﺸﻬر
2,501

137,742

 ’000درﻫم

140,243

اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻴﺔ ،اﻟﻤﺨزون ،واﻟذﻤم اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻟﻤدﻴﻨﺔ واﻟﻘروض – ﻟﻠﺸرﻛﺎت واﻷﻓراد.

108,493

2018/12/31

0

ﻤن ﺸـــــــﻬر إﻟﻰ 3

أﻨواع اﻟﻀ ـ ـ ـ ــﻤﺎن وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻘﻴﻴم .وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،اﻷﻨواع اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﻟﻠﻀ ـ ـ ـ ــﻤﺎن اﻟذي ﻴﺘم اﻟﺤﺼ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻴﻪ :اﻟﻨﻘدﻴﺔ ،اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﺼ ـ ـ ـ ــروﻓﺎت

12,631,356

 '000درﻫم

ﺸﻬر واﺤد

أﻛﺜر ﻤن  3أﺸﻬر

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

اﻻﺌﺘﻤﺎن.

232,540

 '000درﻫم

ﺠﺎﻨب ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺴوق اﻟﻤﺠﻬزة ﻟﺘوﻓﻴر اﻟﻤدﺨﻼت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻤﺨﺎطر اﻟطرف اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ.

ﻴﻌﺘﻤد ﻤﺒﻠﻎ وﻨوع اﻟﻀ ــﻤﺎن اﻟﻤطﻠوب ،ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟطرف اﻵﺨر ،ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻹرﺸ ــﺎدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

12,871,672

 '000درﻫم

اﻟﺘﻌرﻀـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒر ﺠﻤﻴﻊ ﺨطوط اﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت .ﻴدﻋم ﻨظﺎم اﻟﺘﺼـ ـ ـ ـ ــﻨﻴف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،إﻟﻰ

اﻟﻘﻴـﺎم ﺒـﺎﻟﻤراﺠﻌـﺔ اﻟﻤﺘﻛررة ﻟﻬـذﻩ اﻟﺤـدود ﻤن ﻗﺒـﻝ إدا رة ﻤﺨـﺎطر اﻻﺌﺘﻤـﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨـك واﻟﻤراﺠﻌـﺔ اﻟﻤﺘﻛررة ﻤن ﻗﺒـﻝ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﻴــﻝ

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

0

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ

2,524,887

12,871,672

إن ﺴــ ـ ــﻴﺎﺴــ ـ ــﺔ اﻟﺒﻨك ﻫﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﺼــ ـ ــﻨﻴﻔﺎت اﻟﻤﺨﺎطر اﻟدﻗﻴﻘﺔ واﻷﺤدث ﻋﺒر ﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن .ﻤﻤﺎ ﻴﺴــ ـ ــﻬﻝ اﻹدارة اﻟﻤرﻛزة ﻟﻠﻤﺨﺎطر اﻟﻤطﺒﻘﺔ وﻤﻘﺎرﻨﺔ

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

5,297,621

0

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1

2,305,620

169,364

اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﺘﻔﺼـ ــﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ ﺒﺎﻹﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴم واﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ .ﻤﻊ

واﻟﺨﺴﺎرة

 '000درﻫم
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وﻟﻘد وﻀ ـ ـ ـ ــﻌت إدارة اﻟﺒﻨك ﺤدوداً ﻟﻠﻤﺨﺎطر ﺘﺨص اﻟدوﻝ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ .ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﺤدود اﻟﻔردﻴﺔ ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺴ ـ ـ ـ ــﺎس ﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺔ

FVTPL

 '000درﻫم

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2

213,876

3,587

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى

3,103,006

ج .ﻗرض ﺒﻤﺒﻠﻎ  81.68ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻲ ،ﻴﻌﺎدﻝ  300ﻤﻠﻴون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ﺘم اﻟﺤﺼــوﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸــﻬر أﻛﺘوﺒر ،2011

-

ﻨﺎﻓذة اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻤن ٍ
وﻗت إﻟﻰ آﺨر.

اﻹﻴـــــــــــــــــــــرادات

 '000درﻫم

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

5,391

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ (ECL

FVTOCI
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اﻹﻗراض اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤؤﺴﺴﻲ:

)اﻟﺨﺴـــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ

 '000درﻫم

اﻟﺨﺴﺎﺌر

5,391

5,267,869

اﻟﺴﻠف
اﻟﻘروض
دﻴﺴﻤﺒر 2018
ﻓﻲ و31

اﻟﺼــﻼﺤﻴﺎت اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ ،إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﺼــﻼﺤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ اﻟﻤﻨﺘﺞ،

1,307,747

اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺌر ﻟﻠﻌﺎم  2018ﻟﻤﺒﻠﻎ  211.06ﻤﻠﻴون درﻫم ﻤن  219.53ﻤﻠﻴون درﻫم .وﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ

2018/12/31

ﻤﺸﻛوك ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ

0

2,566,506
12,698,721

اﻟﺨﺎرج

اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴد وﺒﺎﻟوﺜﺎﺌق ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺨرى.

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤن ﻋﺎم  2012وﺤﺘﻰ  .2018وﻓﻲ ا ﻟﺴ ـ ـ ــﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺒﻨك ﺒﺈﻋداد ﺤﺴ ـ ـ ــﺎﺒﺎت اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤرﻓوﻀ ـ ـ ــﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﺠﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤن

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ وردت ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻤﺼـ ـ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة
ﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ رأس ﻤﺎﻝ ﻤﺨﺼـ ـ ـ ـ ـ ــص ً
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ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻬﻴﻝ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،وﺘﺘم اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻗﺴم إدارة اﻟﻤﺨﺎطر.

وﻟﻛن ﻟم ﻴﻘر اﻟﺒﻨك اﻷﺼـ ــوﻝ اﻟﻀ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒدﻝ اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘروض واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ٕواﻴﻘﺎف اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﺘﻲ رﻓﻀـ ــﻬﺎ ﺠﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺒﺔ

ﻓﻲ  2ﻴوﻟﻴو  ،2019ﺒﻤرﺠﻊ .CBUAE / BSD / 2019/2611
ب.

وﺘﺘم اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدود اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ،واﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻤؤﺴ ـﺴــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺴــوق اﻟﻤﺎﻝ وأﻨﺸ ـطﺔ اﻟﺨزﻴﻨﺔ،

اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎوز ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أﺼــوﻝ .وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤطﻠوب إﻗرار اﻷﺼــوﻝ اﻟﻀ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ ﻋﻨدﻤﺎ رﻓض ﺠﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺼ ـﺼ ــﺎت

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ وردت ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي .ﺒﻤوﺠب ﺨطﺎﺒﻪ اﻟﻤؤرخ
ﻤﺨﺼص ً

ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤطﻠوب

0

4,864,346

ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر 2018

اﻟﻤوﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺤﺔ ﻓﻲ ﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ،واﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ﻗﺒﻝ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﺤﻴث ﻗﺎم اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺘﻔوﻴض ﻛﺎﻓﺔ

118,375

أُﺠرﻴت ﻤن ﻗﺒﻝ ﺠﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻴؤدي ﻫذا إﻟﻰ ﺤدوث ﻓرق ﻓﻲ اﻻﻟﺘزام اﻟﻀـ ـرﻴﺒﻲ ﻓﻲ دﻓﺎﺘر اﻟﺒﻨك واﻻﻟﺘزام ﺤﺴ ــب ﺠﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻤﺴﺎﻫم ﻤﺨﺼص ﻟﻠﺒﻨك:

 ’000درﻫم

ٍ
ﺒﺸﻛﻝ إﻀﺎﻓﻲ ،ﺒﺎﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﺘﻨوﻴﻊ اﻷﺼوﻝ ﺠﻐراﻓﻴﺎً ،وﺘﻨوﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻴﺤد اﻟﺒﻨك ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر،

ﻤـــــــن ﺨـــــــﻼﻝ

 '000درﻫم

اﻟﻀـ ـرﻴﺒﺔ وأرﺒﺎﺤﻬﺎ اﻟﺼ ــﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴ ــﺎس ﺴ ــﻨوي وﺘﻘدﻴم ﻋﺎﺌدات اﻟﻀـ ـراﺌب إﻟﻰ ﺠﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻛوﻤﺔ ﻋﺠﻤﺎن .وﻴﺘم إﺠراء اﻟﺘﻘﻴﻴم ﻤن

أ.

اﻟﻘروض ﻤن ﺨﻼﻝ ﻨﻤﺎذج ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻤن اﻟﻀﻤﺎن ،ﺒﻐرض اﻟﺤد ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن.

وﻋﻠﻰ اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒذﻟك ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻔردﻴﺔ واﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﻤوﺠب ﺒراﻤﺞ اﻟﻤﻨﺘﺞ .وﻴﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻤﻝ ﻛﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﺘﺞ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎر

ﻗﺒﻝ ﺠﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌدات اﻟﻀـ ـ ـراﺌب اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻨك واﻟﻀـ ـ ـراﺌب اﻟﻤﺴ ـ ــددة /اﻟﻤطﺎﻟب ﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﺒﻨك ﺒﺴ ـ ــﺒب اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻲ

 200ﻤﻠﻴون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﻴو  ،2002ﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ رأس ﻤﺎﻝ
ﻗرض ﺒﻤﺒﻠﻎ  54.45ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻲ ،ﻴﻌﺎدﻝ 67

اﻷﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 ’000درﻫم

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﺘﻘﺎدم ﻷﺼوﻝ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤوﻴﻝ ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ  2ﻟﻛﻝ ﻓﺌﺔ ﻤن اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

اﻨﺨﻔــــﺎض اﻟﻘﻴﻤــــﺔ

FVTOCI

أﺨطﺎء اﻟﻔﺘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ

ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم  ، 2018ﺘم ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﻘروض اﻟﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺜﻼﺜﺔ ﻗروض ﺘم اﻟﺤﺼ ــوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ــﻲ إﻟﻰ رأس ﻤﺎﻝ

ﺒﺎﻟﺒﻨك ﺒﺸـ ٍ
ـﻛﻝ ﻤرﻛزي ،وﻓﻘﺎً ﻟﺴــﻴﺎﺴــﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤوﻀــﺤﺔ ﻓﻲ دﻟﻴﻝ ﺴــﻴﺎﺴــﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن .وﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،وﻋﻨد إﻤﻛﺎن ذﻟك ،ﻴﺘم ﻀــﻤﺎن

ﻴﺘم اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻛﻝ طﻠب ﺨﺎص ﺒﻘرض ﺘﺠزﺌﺔ ،ﻗﺒﻝ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ،واﻟذي ﺘم إﻋدادﻩ وﻓﻘﺎً ﻟﻺرﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدات

وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤرﺴـ ـ ــوم رﻗم ) (2ﻟﻌﺎم  1996ﺒﺨﺼـ ـ ــوص دﻓﻌﺎت اﻟﻀ ـ ـ ـرﻴﺒﺔ ﻤن ﻓروع اﻟﺒﻨوك اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻤﺎرة ﻋﺠﻤﺎن ،ﻴﺘﺤﻤﻝ اﻟﺒﻨك ﻤﺴـ ـ ــؤوﻟﻴﺔ ﺴـ ـ ــداد

اﻹﻫﻼك اﻟﺘراﻛﻤﻲ

اﻷﻓرع.
وﺘﻘوم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺒﻤراﺠﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺌﺘﻤﺎن .ﺤﻴث ﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎﻓﺔ ﺨطوط اﻻﺌﺘﻤﺎن

87

ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻹﻴداﻋﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي:

ﺠودة اﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓظ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،واﻹﺠراءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم اﺘﺨﺎذﻫﺎ.
ﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺸــورة ،واﻹرﺸــﺎد ،واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﺨﺼ ـﺼــﺔ ،إﻟﻰ وﺤدات اﻟﻌﻤﻝ ،ﻟﺘروﻴﺞ أﻓﻀــﻝ ﻤﻤﺎرﺴــﺎت إدارة ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ،ﺒﻴن

وﺒﻴن اﻟﺘﻘدﻴرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻗرﻴب )أﻗﻝ ﻤن ﻋﺎم( ،ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

617,096

واﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻟدوﻝ ،وﺒﺄﻨواع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت .وﻴﺘم ﺘﻘدﻴم ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺒﺨﺼــوص

واﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺴﻬﻴﻝ اﻻﺌﺘﻤﺎن أو ﻟﻠﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ:

)(76,672

و-

اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت ﻛﺄطر ٍ
اف ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺘﺤدث اﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨدة إﻟﻰ أﺴﻠوب اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ،
ُ

ﺘﻔرض اﻟﻤﺎدة رﻗم ] [82ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي رﻗم  10ﻟﻠﻌﺎم  ،1980ﺘﺤوﻴﻝ ﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ  %10ﻤن ﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟرﺒﺢ إﻟﻰ اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺨﺎص ،إﻟﻰ أن

اﻟﻨﻘد واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘدﻴﺔ

12,321,401

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

ﻤراﺠﻌﺔ ﺘﻘﻴد وﺤدات اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺤدود اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﺨﺎطر ،اﻟﺘﻲ ﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺤدود اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة،

ﺤﻴث ﻴ ِ
ﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤدود اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤوﺴﻌﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﻔوﻀﺔ ﺒﺎﻟﺘوﻗﻴﻊ،
ُ

وﻟم ﺘﺨﺘﻠف اﻟﻘﻴم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك ،ﻋن ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ،اﺨﺘﻼﻓﺎً ﺠﺴﻴﻤﺎً ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺎم .ﺤﻴث ﻴﻨﺸﺄ

205,226

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،واﻷﻓرع ،وﻗﺴم إدارة اﻟﻤﺨﺎطر.

ﺘﺨﻀﻊ ﻛﺎﻓﺔ طﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤؤﺴﺴﻲ ،إﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟدى اﻟﺒﻨكٕ ،واﻟﻰ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ

ذﻟك اﻻﺨﺘﻼف ﻋن اﻓﺘراض اﻹدارة ﻻﻗﺘراب اﻟﻘﻴم اﻟدﻓﺘرﻴﺔ ﻟﻸﺼــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺸــﻛﻝ ﺴــﻴوﻟﺔ أو

)(86,851

0

2018/12/31

)(968,306

ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ

ﻴﺸﺘﻤﻝ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻤذﻛور ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  %50ﻤن رأس اﻟﻤﺎﻝ ،دون أن ﻴﺘم ﺘوزﻴﻌﻪ.
-23

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻓﺘرﻴﺔ

2,617,965

وأﻴﻀﺎً ﻗﺴم اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻟﻤراﺠﻌﺎت دورﻴﺔ.

)(211,059

)(342,441

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 1

2,474,832

307,454
12,631,356

وﻴﺘوﻟﻰ ﻗﺴ ـ ــم اﻟﺘﺴ ـ ــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻬﻤﺔ إدارة واﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴ ـ ــﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﺎﻹﻀ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺠراء ﻛ ُﻝ ﻤن ﻤدﻴر اﻻﺌﺘﻤﺎن

اﻟﻀرﻴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:

52,741

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 2

اﻟﺘﻨﻔﻴذي أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘُﺼــدر اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ،ﺤﺴــب اﻟﺤﺎﻟﺔ .وﺘﺨﻀــﻊ ﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎطرة ﻟﻠﻤراﺠﻌﺔ اﻟدورﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻗﺴــم

ز-

اﻷرﺒﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠزة

)(263,800

ﻤﺨﺼ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨد اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺨﺎطر اﺌﺘﻤﺎن ﻤﺤددة .وﺘﻘﻊ ﻤﺴـ ـ ــؤوﻟﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤﺴـ ـ ــﺘوﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎطرة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق

اﻟﻤرﺤﻠﺔ 3

5,391
137,742

2,501

اﻟﻤﺸﻛوك ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ

2,286,567

اﻷﺨرى

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ ﺒﻨوك أﺨرى

ﻤن 2019/01/01 :ﻟﻐــــﺎﻴــــﺔ:

اﻷﺜــﺎث ،اﻟﺘرﻛﻴﺒــﺎت،

اﻟﻨﻘد وأرﺼدة اﻟﺒﻨك ﻟدى ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي

205,226

0

0

0

205,226
2,018,531

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت:

ﻤن2018/01/01 :

اﻟﻤرﻛﺒﺎت

 000درﻫم

 000درﻫم

 000درﻫم

 000درﻫم

 000درﻫم

ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ،وﺘرﻛﻴز اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ .وﻴُﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدم ﻨظﺎم ﺘﺼ ـ ـ ـ ــﻨﻴف اﻟﻤﺨﺎطر ،ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﺤواﻝ اﻻﺤﺘﻴﺎج إﻟﻰ

اﻟﺨﺴﺎﺌر

5,391

7,314,628

ﺒﺎﻟﺨﺎرج

2018/12/31
 '000درﻫم

أﻗﻝ ﻤن  3أﺸﻬر

 3أﺸﻬر ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎم

ﻋﺎم ﻟﻐﺎﻴﺔ  5أﻋوام

أﻛﺜر ﻤن  5أﻋوام

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

اﻷﺼوﻝ

وداﺌﻊ اﻟﻌﻤﻼء
2019/12/31

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

ه-

إﻋداد واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﺼـ ــﻨﻴف اﻟﺒﻨك ﻟﻠﻤﺨﺎطر ،ﺒﻐرض ﺘﺼـ ــﻨﻴف اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻌرض وﻓﻘﺎً ﻟﺸـ ــدة ﺨطورة اﻟﺨﺴـ ــﺎرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘم

ﻻ ﺘﺴﺘوﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤطﻠوب

0

2,720,206

)(3,595,782

ﻟم ﻴﺴﺘﺨدم اﻟﺒﻨك اﻹﻋﻔﺎء اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔض ﻷﻴﺔ أدوات ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر .2019
اﻟدﻋم:
إذا ﻛﺎن ﻤﻀـــﻰ أﻛﺜر ﻤن  60ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﺴـــﺘﺤﻘﺎق ﺴـــداد ﻤدﻓوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘرض اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ،ﻓﺴـــﻴﺘم ﺘطﺒﻴق دﻋم اﺤﺘﻴﺎطﻲ وﻴﻌﺘﺒر اﻷﺼـــﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗد ﺸـــﻬد
زﻴﺎدة ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن.
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘطﻠﻌﻴﺔ اﻟﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ECL
ﻴﺘﻀـ ـ ــﻤن ﺘﻘﻴﻴم اﻟزﻴﺎدة اﻟﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن  SICRوﺤﺴـ ـ ــﺎب اﻟﺨﺴـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ  ECLﻋﻠﻰ ﺤد ﺴ ـ ـ ـواء ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘطﻠﻌﻴﺔ .وﺒﺸـ ـ ــﻛﻝ
ﺨﺎص ،ﻋﻨد ﺘﻘﻴﻴم اﻟﺨﺴــ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ،ﻴﺘم اﻷﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻋواﻤﻝ اﻻﻗﺘﺼــ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ وﺤرﻛﺔ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،أي أﻨﻪ ﻴﺘم اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠف ﻋن اﻟﺴداد  PDﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﺨدام اﻷﺤداث اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ واﻟظروف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻗﺎم اﻟﺒﻨك

2019/12/31

ﺒﺈﺠراء ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺘﺎرﻴﺨﻲ وﺤدد اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدﻴﺔ اﻟرﺌﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن وﺨﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻛﻝ ﻤﺤﻔظﺔ .ﻛﻤﺎ أن

اﻷﺼـــــــــوﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

اﻷﺨرى

92

اﻟﻤدﺨﻼت واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺴ ـ ـ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺤﺴ ـ ـ ــﺎب اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻗد ﻻ ﺘﺘﻨﺎوﻝ داﺌﻤﺎً ﺠﻤﻴﻊ ﺨﺼ ـ ـ ــﺎﺌص اﻟﺴ ـ ـ ــوق ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻛﺸ ـ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻟﺘوﻀـ ـ ــﻴﺢ ذﻟك ،ﻴﺘم إﺠراء اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﻨوﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺒدﻴﻼت ﻛﺘﻌدﻴﻝ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﺒﺎﺴـ ـ ــﺘﺨدام ﺤﻛم اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﺨﺒراء ﻋﻠﻰ أﺴـ ـ ــﺎس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤن
ﻤﺼﺎدر ﻤوﺜوﻗﺔ.

99

13

بنك �صادرات �إيران
اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺘﺤت اﻟطﻠب

أﻗﻝ ﻤن  3أﺸﻬر

 12 - 3ﺸﻬر

 '000درﻫم

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 5 -1ﺴﻨوات
'000

فروع الإمارات العربية املتحدة
إﻤﺎراﺘﻲ

إﻤﺎراﺘﻲ

أﻛﺜر ﻤن  5ﺴﻨوات

درﻫــ ـ ـ ـ ــم  '000درﻫم
إﻤﺎراﺘﻲ

لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2019

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
إﻤﺎراﺘﻲ

 31دﻴﺴﻤﺒر 2019

1,036,845

163,825

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

545,517

684,762

1,550,981

395,162

0

ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻤﻊ أي ﺘوﻗﻌﺎت اﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ ،ﺘﺨﻀ ــﻊ اﻟﺘوﻗﻌﺎت واﺤﺘﻤﺎﻻت ﺤدوﺜﻬﺎ إﻟﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن ﻋدم اﻟﻴﻘﻴن اﻟﻤﺘﺄﺼ ــﻝ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗد ﺘﺨﺘﻠف اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

ﺘﺤت اﻟطﻠب
57,407

أﻗﻝ ﻤن  3أﺸﻬر
82,946

 12 - 3ﺸﻬر
70,179

 5 -1ﺴﻨوات
0

أﻛﺜر ﻤن  5ﺴﻨوات
0

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
210,532

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ ﺒﻨوك أﺨرى

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺸ ـ ـ ــﻛﻝ ﻛﺒﻴر ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ .ﻴﻌﺘﺒر اﻟﺒﻨك أن ﻫذﻩ اﻟﺘوﻗﻌﺎت ﺘﻤﺜﻝ أﻓﻀ ـ ـ ــﻝ ﺘﻘدﻴر ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻗد ﻗﺎم ﺒﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻼﺨطﻴﺔ وﻋدم اﻟﺘﻨﺎﺴـ ـ ـ ــق

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى
2019اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﻘطوﻋﺔ
اﻻﻟﺘزاﻤﺎت
إﺠﻤﺎﻟﻲ
دﻴﺴﻤﺒر
31

 '000درﻫم
98,195
إﻤﺎراﺘﻲ
1,737,964

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
0

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
0

931,533

1,728,237

 '000درﻫــ ـ ـ ـ ــم  '000درﻫم
0
0
إﻤﺎراﺘﻲ
إﻤﺎراﺘﻲ
0
395,162

ﻴطﺒق اﻟﺒﻨك ﺴـ ـ ـ ـ ــﻴﺎﺴـ ـ ـ ـ ــﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطر ﻨﻔﺴـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطر ﺨﺎرج اﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴطﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎطرﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﻟﺘ ازﻤﺎت

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ ﺒﻨوك أﺨرى

اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗوة
ﺒﺎﻹﻗراض ،ﺴ ــﻴﺨﻀ ــﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻷطراف اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻨﻔس ﺴ ــﻴﺎﺴ ــﺎت إدارة اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺴ ــﻠﻔﻴﺎت .ﻴﻤﻛن طﻠب ﻀ ــﻤﺎﻨﺎت
ً

ﻀﻤن ﻤﺤﺎﻓظ اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺜﺒﺎت أن اﻟﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺘﻤﺜﻝ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﺎﺴب ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ﻤﺨﺎطر ﺨﺎرج اﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ

اﻟطرف اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ وطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﺤت إﺸراف ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي )(CBUAE
أﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي  CBUAEﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗم  9ﻓﻲ  30أﺒرﻴﻝ  2018ﻤن ﺨﻼﻝ إﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎر رﻗم.

0

1,307,747

:IFRS 9

 ’000درﻫم

 ’000درﻫم

اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﻌﻤﻴم  2010/28ﻤن ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي CBUAE

56,090

74,243

رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى (AT1) 1

0

ﻴورو

215

325

اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

0

0

ﻴن ﻴﺎﺒﺎﻨﻲ

5

5

1,036,845

163,825

107,077

0

0

1,307,747

ﺠﻨﻴﻪ اﺴﺘرﻟﻴﻨﻲ

)(393

)(378

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

545,517

684,762

1,550,981

395,162

0

3,176,422

ﻋﻤﻼت أﺨرى

2,823

2,708

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

57,407

82,946

70,179

0

0

210,532

2,650

2,660

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى

98,195

0

0

0

0

98,195

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﻘطوﻋﺔ

1,737,964

931,533

1,728,237

395,162

0

4,792,896

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺘﺤت اﻟطﻠب

أﻗﻝ ﻤن  3أﺸﻬر

 12- 3ﺸﻬر

 5 -1ﺴﻨوات

أﻛﺜر ﻤن  5ﺴﻨوات

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

 '000درﻫم

 '000درﻫم

إﻤﺎراﺘﻲ

إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

'000

درﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  '000درﻫم

إﻤﺎراﺘﻲ

إﻤﺎراﺘﻲ

'000

درﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ ﺒﻨوك أﺨرى

914,475

154,607

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء
اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻓروﻋﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎرج

1,020,585
ﺘﺤت اﻟطﻠب
234,629
 '000درﻫم
119,883
إﻤﺎراﺘﻲ

676,149
أﻗﻝ ﻤن  3أﺸﻬر
83,438
 '000درﻫم
0
إﻤﺎراﺘﻲ

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﻘطوﻋﺔ

2,289,572

914,194

ﻨﺎﻗص :أﺤﻛﺎم اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻤرﺤﻠﺔ  2ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 9

167,103

167,103

اﻟﻤﺨﺼص اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

________0

________0

أﺤﻛﺎم ﻤﺤددة ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﻌﻤﻴم  2010/28ﻤن ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤﺼرﻓﻲ CBUAE

4,348,187

4,124,609

اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ :اﻟﻤﺤدد

14,550
1,804,685
 12- 3ﺸﻬر
74,167
 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
0

1,893,402

0

0

0
238,966
أﻛﺜر ﻤن  5ﺴﻨوات
 5 -1ﺴﻨوات
0
0
 '000درﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  '000درﻫم
0
0
إﻤﺎراﺘﻲ
إﻤﺎراﺘﻲ
0
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ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺴــوﻗﻴﺔ ،ﻤﺨﺎطر ﺘﻘﻠﱡب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،أو ﺘﻘﻠب اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﺴــﻨدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺒﺴــﺒب اﻟﺘﻐﻴرات اﻟﺤﺎدﺜﺔ ﻤﺘﻐﻴرات اﻟﺴــوق
اﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ :أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ،أﺴﻌﺎر اﻟﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ،وأﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم.
وﺘﺘم إدارة اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺴ ـ ــوﻗﻴﺔ داﺨﻝ ﺤدود اﻟﻤﺨﺎطرة اﻟﺘﻲ ﺘﻤت اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻘﺴ ـ ــﻴم ﺤدود اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻛﻠﻴﺔ إﻟﻰ

ﻨﺎﻗص :أﺤﻛﺎم اﻟﻤرﺤﻠﺔ  3ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 9

4,348,187

4,124,609

ﻤﺨﺼص ﻤﻌﻴن ﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ *

________0

________0

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺼص اﻟﻤﺤوﻝ إﻟﻰ اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

0

0

-2

ﻤﺨﺎطر اﻟﺴﻴوﻟﺔ:

ﺤدود اﻷوﻀﺎع وﺤدود اﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ.
وﻴﺴـ ــﺘﺨدم اﻟﺒﻨك أﺴـ ــﺎﻟﻴب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻟﺨﺴـ ــﺎﺌر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺠم ﻋن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ،وأﺴـ ــﻌﺎر اﻟﺼـ ــرف
اﻷﺠﻨﺒﻲ ،وأﺴﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ وأﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﺨﻼﻝ أﻓق زﻤﻨﻲ ﻤﺤدد وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴن ﻤن اﻟﺜﻘﺔ.

وﻫﻲ ﻤﺨﺎطر ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺒﻨك ﻟﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٍ
وﻗت ﻤﺤدد.

إدارة اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة

إدارة ﻤﺨﺎطر اﻟﺴﻴوﻟﺔ:
100ـﻴوﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺒواﺠﺒﺎﺘﻪ ﻋﻨد اﺴــﺘﺤﻘﺎق ﺴــدادﻫﺎ ،ﻓﻲ اﻷوﻀــﺎع اﻟﻌﺎدﻴﺔ
ﺴــﻴﺎﺴــﺔ اﻟﺒﻨك ﺘﺠﺎﻩ إدارة اﻟﺴــﻴوﻟﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻀــﻤﺎن ،ﻤﺎ أﻤﻛن ذﻟك ،ﻟﺘواﻓر ﺴـ

104

-30

-30

ﺘﻨﺠم اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴ ــﻌر اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻝ ﺘﺄﺜﻴر اﻟﺘﻐﻴرات ﻓﻲ أﺴ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴ ــﻨدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻴﺘﻌرض اﻟﺒﻨك إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﺎطر
-30

ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم اﻟﺘطﺎﺒق ﻓﻲ أو وﺠود ﻓﺠوات ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻟﻎ وﻋﻤﻼت ،اﻷﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت.

واﻟﻤﺘﺄزﻤﺔ ،دون ﺘﺤﻤﻝ ﺨﺴﺎﺌر ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻟﺔ ،أو اﻟﻤﺨﺎطرة ﺒﺎﻹﻀرار ﺒﺎﻟﺸﻬرة اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨك.

ﺤﻴث ﺘﺘﺤﻤﻝ أﻏﻠب أﺼــوﻝ واﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺒﻨك اﻟﺨﺎﻀــﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺌدة ،ﺒﺴــﻌر ﺜﺎﺒت ﻟﻠﻔﺎﺌدة ،وﻟذﻟك ﺘﻌﺘﻘد اﻹدارة ﺒﻌدم وﺠود زﻴﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ ﺴــﻌر اﻟﻔﺎﺌدة

وﺘﺴ ــﺘﻠم اﻟﺨزﻴﻨﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن وﺤدات ﻋﻤﻝ أﺨرى ﺒﺨﺼ ــوص ﻤﺤﻔظﺔ اﻟﺴ ــﻴوﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺄﺼ ــوﻟﻬم واﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺘﻔﺎﺼ ــﻴﻝ اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك.

اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻷﺨرى ،اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﺴ ـ ــﺘﻘﺒﻼً .وﻋﻠﻴﻪ ،ﺘﺤﺘﻔظ اﻟﺨزﻴﻨﺔ ﺒﻤﺤﻔظﺔ ﻤن اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤوﻴﻝ إﻟﻰ ﺴ ـ ــﻴوﻟﺔ ﺨﻼﻝ أﺠ ٍﻝ
ﻗﺼـ ــﻴر ،ﺘﺸـ ــﺘﻤﻝ ﻓﻲ اﻷﺴ ــﺎس ﻋﻠﻰ ﻗروض ودﻓﻌﺎت ﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨوك وﻋﻠﻰ ﺘﺴـ ــﻬﻴﻼت ﺒﻴن اﻟﺒﻨوك ،ﻟﻀـ ــﻤﺎن اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺴ ــﻴوﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟدى اﻟﺒﻨك
ﻛﻛﻝ .وﻴﺘم اﻟوﻓﺎء ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺴـ ــﻴوﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒوﺤدات اﻟﻌﻤﻝ واﻷﻓرع ،ﻤن ﺨﻼﻝ ﻗروض ﻗﺼـ ــﻴرة اﻷﺠﻝ ﻤن اﻟﺨزﻴﻨﺔ ،ﻟﻠوﻓﺎء ﺒﺄﻴﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎت ﻗﺼـ ــﻴرة
اﻷﺠﻝ ،وﺘﻤوﻴﻝ أطوﻝ أﺠﻼً ﻟﻠوﻓﺎء ﺒﺄﻴﺔ ﺴﻴوﻟﺔ ﻫﻴﻛﻠﻴﺔ.

إن ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻫو ﻨﺴﺒﺔ  %5.71ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي ) :2018ﻨﺴﺒﺔ  %3.39ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي(،
وﻋﻠﻰ إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻨﺴﺒﺔ  %4.03ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي ) %3.68 :2018ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي( وﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك ﺒﻨﺴﺒﺔ %1.03
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي ) :2018ﻨﺴﺒﺔ  %3.02ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي(.
وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘدﻨﻲ أﺴــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ﺒﻌدد  50ﻨﻘطﺔ أﺴــﺎس ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﻤﻊ ﺒﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻷﺨرى ﺜﺎﺒﺘﺔ ،ﻓﺈن ﺨﺴــﺎرة اﻟﺒﻨك ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨد

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻷﺼوﻝ ،واﻻﻟﺘزاﻤﺎت:
ﻗﺎم اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺘﻔوﻴض ﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺤﻴﺎت ﻤﺘﻌددة إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻻﻟﺘزاﻤﺎت واﻷﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ ،ﺒﻐرض إدارة اﻷﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ وﻫﻴﻛﻝ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت ،وﺘﻤوﻴﻝ

 31دﻴﺴﻤﺒر  ،2019ﻛﺎﻨت ﻟﺘﻨﺨﻔض ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﺒﻤﺒﻠﻎ  22.61ﻤﻠﻴون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ ) :2018ﺒﻤﺒﻠﻎ  30.42ﻤﻠﻴون درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ(.

اﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨك .وﺘﺠﺘﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻝ رﺒﻊ ﻋﺎم أو أﻛﺜر ﻤن ذﻟك ،وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ اﻷوﻀ ــﺎع ﻤن ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻌدﻻت اﻟﺴ ــﻴوﻟﺔ ،وﻫﻴﻛﻝ اﻷﺼ ــوﻝ
واﻻﻟﺘزاﻤﺎت ،وﻤﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺌدة ،واﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺨﺎﺼ ـ ـ ــﺔ ﺒﺎﻟﺼ ـ ـ ــرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ،وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌدﻻت اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،وﺘﻤوﻴﻝ اﻟﻔﺠوات ،واﻷوﻀ ـ ـ ــﺎع
اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴ ــوق اﻷﻫﻠﻴﺔ ،واﻟدوﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ ،واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴ ــوﻗﻴﺔ .وﺘﻘوم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒوﻀ ــﻊ إرﺸ ــﺎدات ﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺈدارة ﻤﺨﺎطر اﻟﺴ ــﻴوﻟﺔ ﻹدارة اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ
أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻟﻤراﺠﻌﺔ.

اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ

ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺨﺎطر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺨﺎطر ﺘﻐﻴر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ــﻨدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴـ ـ ـ ـ ــﺒب ﺘﻐﻴر أﺴـ ـ ـ ـ ــﻌﺎر اﻟﺼـ ـ ـ ـ ــرف اﻷﺠﻨﺒﻲ .وﻟﻘد ﺤدد اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺤدودا
ﻟﻸوﻀﺎع ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻤﻼت ،وﻫﻲ ﺤدود ﺘﺘم اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻴوﻤﻲ ،واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﺤوط ﻴﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرار ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع
داﺨﻝ اﻟﺤدود.

اﻟﺘﻌرض إﻟﻰ ﻤﺨﺎطر اﻟﺴﻴوﻟﺔ:
إن اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺠوﻫري اﻟذي ﻴﺴـﺘﺨدﻤﻪ رﺌﻴس اﻟﻤﺨﺎطر ،ورﺌﻴس اﻟﺤﺴـﺎﺒﺎت ،ورﺌﻴس ﻗﺴـم اﻟﺼـﻔﻘﺎت ﻹدارة ﻤﺨﺎطر اﻟﺴـﻴوﻟﺔ ﻫو ﻨﺴـﺒﺔ ﺼـﺎﻓﻲ أﺼـوﻝ
اﻟﺴــﻴوﻟﺔ ﻟﻺﻴداﻋﺎت ﻤن اﻟﻌﻤﻼء .وﻟﻬذا اﻟﻐرض ،ﺘﺸــﺘﻤﻝ ﺼــﺎﻓﻲ اﻷﺼــوﻝ اﻟﺴــﺎﺌﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘدﻴﺔ وﻤﻛﺎﻓﺌﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ ،ﻤطروﺤﺎً ﻤﻨﻬﺎ أي إﻴداﻋﺎت ﻤن
ﺸﻬر ٍ
اﻟﺒﻨوك ،أو ﻗروض أﺨرى ،واﻟﺘزاﻤﺎت ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴداد ﺨﻼﻝ ٍ
ﺘطﺎﺒق ،أﺴﻠوب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻟﺘﻘﻴﻴم ﺘﻘﻴد اﻟﺒﻨك ﺒﺤد
ﺘﺎﻝ .ﻴﺸﺎﺒﻪ ذﻟك ،دون ُ
اﻟﺴـ ــﻴوﻟﺔ اﻟذي وﻀـ ــﻌﺘﻪ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻤﻊ اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺸ ـ ـرات اﻷﺨرى ﺒﺸـ ــﻛﻝ ﻤﺘﻛرر وﻫﻲ :ﻤﻌدﻝ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻹﻴداع،
ﻤﻌدﻝ اﻻﺴــﺘﺨدام إﻟﻰ ﻤﺼــﺎدر اﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟﻤﺴــﺘﻘرة .وﻴﺘم وﻀــﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﻴﻴس ،وﻤراﺠﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤن ﻗﺒﻝ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻻﻟﺘزاﻤﺎت

ﻴﺘم ﻋﺎدةً ﺘﻤوﻴﻝ أﺼ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﺒﻨك ﺒﻨﻔس اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻷﻨﺸ ـ ـ ـ ـ ــطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺘﻘﻠﻴﻝ اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .وﻤﻊ ذﻟك ،
ﻴﺤﺘﻔظ اﻟﺒﻨك ﺒﻤرﻛز طوﻴﻝ ﺒﺎﻟدوﻻر اﻷﻤرﻴﻛﻲ ﻀـ ـ ــﻤن اﻟﺤدود اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻷﺼـ ـ ــوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت ) .(ALCOﻴدﻴر اﻟﺒﻨك اﻟﺘﻌرض ﻵﺜﺎر

ﺘﺸــﻴر ﻤﺨﺎطر اﻷﺴــﻌﺎر إﻟﻰ ﻤﺨﺎطر ﺘﻘﻠب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﺴــﻨدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺒﺴــﺒب ﺘﻐﻴرات اﻷﺴــﻌﺎر اﻟﺴــوﻗﻴﺔ )ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء

اﻷﺼوﻝ اﻟﻤرﺠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطر

ﺘﻠك اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻤﺨﺎطر ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة أو اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ( ،ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن ﺤدوث ﻫذﻩ اﻟﺘﻐﻴرات ﺒﺴﺒب أﺤد اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺸﻛﻝ

ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن

4,487,191

ﺤﺼري ﺒﺴﻨد ﻤﺎﻟﻲ ،أو ﺒﻤ ِ
ﺼد ِرﻩِ ،أو ﺒﺎﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻨدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺘداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴوق.
ُ

ﻤﺨﺎطر اﻟﺴوق

7,580

7,586

 -4اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺘﺸـ ـ ـ ــﻴر اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺸـ ـ ـ ــﻐﻴﻠﻴﺔ ،إﻟﻰ ﻤﺨﺎطر ﺘﻛﺒﱡد ﺨﺴـ ـ ـ ــﺎرة ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎﻴﺔ أو اﻹﺨﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟداﺨﻠﻴﺔ ،اﻷﻓراد ،اﻷﻨظﻤﺔ ،أو اﻟﺨﺴـ ـ ـ ــﺎرة
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ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺤدﻴد وﺘﻘﻴﻴم وﻤراﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ وﺘﺨﻔﻴض ،اﻟﻤﺨﺎطر ،وﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﺄﺼــﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟﻤرﺠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطر

4,757,916

اﻟﺨﺎرج

اﻟﺘﻘﻴد اﻟﻛﺎﻤﻝ ﺒﺎﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﻓﻀ ــﻝ اﻟﻤﻤﺎرﺴ ــﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ .وﻛﺠزء ﻤن اﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺸ ــﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻘد ﻋﻤﻝ اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻹﺸــﻌﺎرات واﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻋن ﻤﺼــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻋﻘوﺒﺎت اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة وﺘوﻗف ﻋن اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ
ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﻛﺠزء ﻤن ﺒﻴﺌﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ،ﻴﺤﺘﻔظ اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أﻋﻤﺎ ﻟﻪ
ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﻛﺠزء ﻤن ﺒﻴﺌﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ،ﻴﺤﺘﻔظ اﻟﺒﻨك ﺒﺎﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أﻋﻤﺎ ﻟﻪ

اﻹﺒﻼغ
اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔـﺎسﻓﻴﻤﺎﻤﻨﺘظم
ﻋﻠﻰ أﺴ ـ ـ
ﺒﺎﻟوﺜﺎﺌقﺴ ـ ــﺎﺌر
ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺨ
ﻴﺤﺘﻔظﻴﻘوم
اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨك
اﻟﻌﻘوﺒﺎت.
اﻹداﺘﻔﺎرةﺼ ـ ــﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟواردة
ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف
ﻟﻪ
ﻴﺨصو أﻋﻤﺎ
ـﻐﻴﻠﻴﺔاءات
ﻛﺎﻓﺔر
ﻓﻲﺸ ـ ـﺒﺎﻹﺠ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ ـ ـ ـ ـاﻟﺘـﺔ
اﻟﻤﺨﺎطرـ ـ
اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼـ
اﻟﺒﻨك
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﺌﺔ
ﻤن
اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ.
اﻟﺘﻔوﻴض
اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ،و
اﻟداﺨﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﺘﻤﻴﻴز اﻟﻤﻼﺌم ﺒﻴن
وﻛﺠزء إﻟﻰ
اﻟﻌﻠﻴﺎ.اﻟﺤﺎﺠﺔ
إﻟﻰ ﻴﺸ دد ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨك

اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ.
اءات اﻷﻨﺸطﺔ
ﻓﻲرﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ
اﻟﺘﻔوﻴض
اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ،و
اﻟﻤﻬﺎم
ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻴن
اﻟداﺨﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﻼﺌم
اﻟرﻗﺎﺒﺔإﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴز
ﺒﻴﺌﺔاﻟﺤﺎﺠﺔ
ﻴﺸءددﻤنﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻠﻴﺎ.اﻟﺒﻨك
اﻹدارةﻛﻤﺎ أن
اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ.
ﻴﺨص أﻋﻤﺎ ﻟﻪ
اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﺎﻹﺠ
ﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎ
ﺒﺎﻟوﺜﺎﺌق
اﻟﺒﻨك
وﻛﺠز
ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﻴﺘم اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ
اﻟﺘﻔوﻴض
اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ،و
اﻟﻤﻬﺎم
ﺤﺎﻻت ﺒﻴن
ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺌم
اﻟﺘﻤﻴﻴز
اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ
اﻟﻨﺸﺎط،اﻟﺒﻨك
ﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن
و ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺔ اﻟﺘﺠﺎ
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ،
ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺤﺘﻔﺎظ
ﺤﻴث أﻨﻪ
اﻟﻛوارث.
وﻗوع
اﻟﻨﺸﺎط
ﻋﻠﻰﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻴﺸ دددﻋم
ﺒﻬدف
اﺴﺘﻤررار
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ،
ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺤﺘﻔﺎظ
ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﺘم
ﺤﺎﻻت وﻗوع اﻟﻛوارث.
ﻓﻲ
دﻋم ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺒﻬدف
ﻴﺸار
اﺴﺘﻤر
ﺨطﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻴﺘم
و
اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ.
اﻻﺤﺘﻔﺎظاﻷﻨﺸطﺔ
ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻝﻴﺘمﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎطﺒﻴن
اﻟﻤﻼﺌم
اﻟﻨﺸﺎط،إﻟﻰ
اﻟﻨﺸﺎط،اﻟﺤﺎﺠﺔ
اﻟﺒﻨك
ﺘﻨﻔﻴذو أن
ﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ،
ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻟﺘﻔوﻴضﺤﻴث أﻨﻪ
اﻟوظﻴﻔﻴﺔ،ع واﻟﻛوارث.
اﻟﻤﻬﺎمﺤﺎﻻت وﻗو
اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺒﻬدف دﻋم
ﻋﻠﻰار
ﺨطﺔدداﺴﺘﻤر
ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ
وﻛذﻟك إﺠراء اﻟﺘدرﻴﺒﺎت اﻟدورﻴﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك أﻴﻀ ـ ـ ـ ـﺎً ﺒﺘوﻟﻲ ﻤﺴـ ـ ـ ــﺄﻟﺔ اﻟﻐطﺎء اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴض اﻟﺨﺴـ ـ ـ ــﺎﺌر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص
ﻴﺨص
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔﻓﻴﻤﺎ
ـﺎﺌرـﺎﺌراﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴضاﻟﺨﺴـ
ﻟﺘﺨﻔﻴض
اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ
ـﺄﻟﺔ
ﺴـ
ﺒﺘوﻟﻲ ﻤ
اﻟﺒﻨكـ ـ ـ ـ
ﻴﻘوم أﻴﻀ
اﻟﺒﻨك
ﻋﻠﻰﻴﻘوم
ذﻟك،
ﺔ.ﻋﻠﻰ
ﻋﻼوة
ﺔ.
اﻟدورﻴ
ارر
اﻟﺘد
ﺨطﺔإﺠراء
وﻛذﻟك
اﻟﻼزﻤﺔ،
ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺤﺘﻔﺎظ
اﻟﻐطﺎءﻴﺘم
اﻟﻐطﺎءأﻨﻪ
ﺤﻴث
اﻟﻛو
ذﻟك ،ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎط
ﻋﻤﻠﻴﺎت
دﻋم
ﺒﻬدف
وﻛذﻟكر
اﺴﺘﻤ
و ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ
ﻴﺨص
ﻓﻴﻤﺎ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺨـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ
اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ
ارث.ـ ـ ـ ــﺄﻟﺔ
ﺒﺘوﻟﻲـ ـ ـﻤﺴ
ﺤﺎﻻتﺎًأﻴﻀ ـ ـ ـ
ﻋﻼوة
اﻟدورﻴ
ﻴﺒﺎت
اﻟﻨﺸﺎط،ر
ﻴﺒﺎتاﻟﺘد
إﺠراء
وﻗو ـعﺎً
اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
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اﻟﻤﺨﺎطر
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك أﻴﻀ ـ ـ ـ ـﺎً ﺒﺘوﻟﻲ ﻤﺴـ ـ ـ ــﺄﻟﺔ اﻟﻐطﺎء اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴض اﻟﺨﺴـ ـ ـ ــﺎﺌر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.اﻟدورﻴﺔ.
اﻟﻤﺨﺎطراﻟﺘدرﻴﺒﺎت
وﻛذﻟك إﺠراء

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

 2ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ اﻟﻘرض اﻟﺜﺎﻨوي.

108
108

108

ﻟﻐرض ﺤﺴ ــﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺼ ــوﻝ اﻟﻀـ ـرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ  ،ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك ﺘطﺒﻴق  % 100ﻤن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم
.(%100 :2018) 2019

2019/12/31

2018/12/31

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر ﻀـ ـ ــﻤن اﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ .وﻴﺘم ﺘﻌرﻴف ﻤﺨﺎطر اﻟﺴـ ـ ــوق ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎطر اﻟﺨﺴـ ـ ــﺎرة ﻓﻲ اﻷوﻀـ ـ ــﺎع داﺨﻝ وﺨﺎرج اﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ

دوﻻرات أﻤرﻴﻛﻴﺔ

1,314,025

1,234,833

اﻟﻨﺎﺸ ــﺌﺔ ﻋن ﺘﻐﻴرات أﺴ ــﻌﺎر اﻟﺴ ــوق وﺘﺸ ــﻤﻝ ﻤﺨﺎطر أﺴ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة وﻤﺨﺎطر ﺼ ــرف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻤﺨﺎطر ﺘﻌرض اﻷﺴ ــﻬم وﻤﺨﺎطر اﻟﺴ ــﻠﻊ

ﻴورو

)(2,150

)(3,249

وﺨﻴﺎرات اﻟﺨﻴﺎرات .ﻴﺘم ﺘﻌرﻴف ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺸـ ـ ـ ــﻐﻴﻝ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎطر اﻟﺨﺴـ ـ ـ ــﺎرة اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت أو أﺸـ ـ ـ ــﺨﺎص أو أﻨظﻤﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻏﻴر ﻛﺎﻓﻴﺔ أو

اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻔروﻀ ـ ــﺔ واﻤﺘﻼك اﺴ ـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺘطورة وﺨطط ﻻﺴ ـ ــﺘﻤرار اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺒﺤﻴث ﺘﻀ ـ ــﻤن ﻋدم ﺘﻌرض أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺒﻨك وﺴ ـ ــﻴوﻟﺘﻪ إﻟﻰ

ﻴن ﻴﺎﺒﺎﻨﻲ

)(48

اﻟﻤﺨﺎطر .ﻤﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺨزﻴﻨﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺘﻛرر ﺒﻤراﻗﺒﺔ وﻀﻊ اﻟﺴﻴوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨك.

ﺠﻨﻴﻪ اﺴﺘرﻟﻴﻨﻲ

3,928

ﻋﻤﻼت أﺨرى

)(28,229

)(27,082

1,287,526

1,208,231

ﻴوﺠز اﻟﺠدوﻝ اﻟﻤوﻀـ ـ ــﺢ أدﻨﺎﻩ ،وﻀـ ـ ــﻊ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴـ ـ ــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴـ ـ ــداد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺎم ،ﺒﻤوﺠب اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺴـ ـ ــداد اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻏﻴر

وﻴﻘوم اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻤوﻀــﺢ أدﻨﺎﻩ ﺒﺤﺴــﺎب أﺜر اﻨﺨﻔﺎض ﺒﻨﺴــﺒﺔ  %10ﻓﻲ ﺴــﻌر ﻋﻤﻠﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤددة ،ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒدرﻫم دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة،

اﻟﻤﺨﺼــوﻤﺔ .ﺤﻴث ﻴﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺴــدادﻫﺎ ﺒﻤوﺠب إﺸــﻌﺎر ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺘﻘدﻴم اﻹﺸــﻌﺎر ﻴﺘم ﺒﺸــﻛﻝ ﻓوري .ﻤﻊ ﺘَوﻗﱡﻊ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ

ﻤﻊ ﺜﺒﺎت أﺜر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ اﻟرﺒﺢ واﻟﺨﺴــﺎرة) ﺒﺴــﺒب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺼــوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺴــﺎﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ( .وﺘُﺸــﻴر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ

اﻷﺤواﻝ ،ﻋدم ﻤطﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻌﻤﻼء ﺒﺎﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ﻋﻨد أوﻝ ﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻛون ﻤطﻠوﺒﺎً ﻓﻴﻪ ﻤن اﻟﺒﻨك اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،دون أن ﻴﻌﻛس اﻟﺠدوﻝ اﻟﺘدﻓق

اﻟﺴــﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﺠدوﻝ ﺼــﺎﻓﻲ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﺤﺘﻤﻝ ﻓﻲ ﺤﺴــﺎب اﻷرﺒﺎح واﻟﺨﺴــﺎﺌر واﻹﻴرادات اﻟﺸــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺸــﻴر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤوﺠﺒﺔ

اﻟﻨﻘدي اﻟﻤﺘوﻗﻊ اﻟذي ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻪ ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻹﻴداﻋﺎت.

إﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ اﻟزﻴﺎدة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

)أ(

 31دﻴﺴﻤﺒر2018 ،

اﻟﺤــــد اﻷدﻨﻰ ﻤن

ﻨﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎﻝ

ﻨﺴب رأس اﻟﻤﺎﻝ

اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
2019
أ .اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

ﻨﺴب رأس اﻟﻤﺎﻝ

اﻟـــــﺤـــــد اﻷدﻨـــــﻰ ﻤـــــن

2019

%10.50

2018

%13.46

2018

% 10.50

%13.32

%1.875
8.50
%%1.875

%5.18
%%
12.18
5.18
%5.18
%5.18%%12.18
5.18

5.28
د .رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻤن اﻟﻔﺌﺔ  CET 1ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺨزن %2.50
%12.28
%
اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘوى 1
ﻨﺴﺒﺔ
5.28
%8.50
 CETﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺨزن 2.50
اﻟﻔﺌﺔ 1
اﻟﻤﺎﻝ ﻤن
د.ب.رأس
%1.875
5.28
اﻟﻤؤﻗت ﻤن اﻟﻔﺌﺔ  CET 1ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺨزن %2.50
د .رأس اﻟﻤﺎﻝ
%1.875%1.875
2.50
 CETاﻟﻤﺨزن
ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
1CET
اﻟﻔﺌﺔ
1ﻤنCET1
اﻟﻤﺎﻝ
اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻤﺎﻝﻤن
اﻟﻤﺎﻝ ر
أسأس د.
ج .د.
%7.00 5.28 %5.28
اﻟﻤﺨزن12.28%2.50 %
%
ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت7.00
اﻟﻔﺌﺔ
أسﻤن
ﻨﺴﺒﺔر ر
اﻟﻤؤﻗت
اﻟﻤؤﻗت
اﻟﻤؤﻗت
اﻟﻤؤﻗت
%1.875
5.28
اﻟﻔﺌﺔ  CET 1ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺨزن %2.50
اﻟﻤﺎﻝ ﻤن
د .رأس

%5.18

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

62,267

0

0

953,634

0

0

0

26,325

1,385,226

250,604

2,903,498

2,398,553

6,937,881

 3أﺸﻬر إﻟﻰ ﻋﺎم واﺤد أﻛﺜر ﻤن ﻋﺎم واﺤد

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

ﺒدون ﺘﺤﻤﻴﻝ أي ﻓﺎﺌدة

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ  '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

167,582

14,550

0

901,500

1,083,632

643,185

1,757,624

215,965

1,049,458

3,666,232

اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج
83,438

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻷﺨرى
)ب(

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت

ﻓﺠوة ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة )أ  -ب(
وﻴﻤﺜﻝ ذﻟك ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ

234,629

74,167

392,234

0

0

0

142,536

142,536

894,205

1,846,341

215,965

2,328,123

5,284,634

491,021

)(1,595,737

2,687,533

70,430

رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼص

ﺘﺨﺼﻴص رأس اﻟﻤﺎﻝ

953,634
26,325

أﻗﻝ ﻤن  3أﺸﻬر

اﻻﻟﺘزاﻤﺎت

اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت

1,653,247

)(968,306

2,100,000

ﻴﺘم ﺘرﺠﻴﺢ اﻷﺼــوﻝ اﻟﻤرﺠﺤﺔ ﻟﻤﺨﺎطر ) ( RWAاﻟﺒﻨك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻟﺴــوق واﻟﺘﺸــﻐﻴﻝ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ .ﺘﺸــﺘﻤﻝ ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ

ﻓﺎﺸﻠﺔ أو ﻤن أﺤداث ﺨﺎرﺠﻴﺔ .ﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﻨك ﻨﻬﺞ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤوﺤد ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻟﺴوق واﻟﺘﺸﻐﻴﻝ  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺒﺎزﻝ.
ﻟﻘد اﻟﺘزم اﻟﺒﻨك ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻤن اﻟﺨﺎرج طواﻝ اﻟﻌﺎم.

اﻟﻘروض واﻟﺴﻠف

230,223

55,763

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

0

0

اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌدات
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺼوﻝ

)أ(

2019/12/31

2018/12/31

ﻗﺎﻋدة رأس ﻤﺎﻝ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼص

2,350,000

2,100,000

اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

521,553

521,553

اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ

)(1,063,083

)(968,306

رأس ﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺸﺘرك ) CET1ﻗﺒﻝ اﻟﺨﺼوﻤﺎت اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ(

1,808,470

1,653,247

اﻟﺨﺼوﻤﺎت اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ

)(1,223,984

)(862,767

1,653,247

اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك ﻟم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺸ ــﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ ﺒﺴ ــﺒب ﻋدم إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﺴ ــﺘﺨدام ﺨدﻤﺎت  .SWIFTﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗﺎم

111

اﻷﻤواﻝ.

2,348,267

111 111
0111
111

0

0

0

2,126,040

458,346

2,348,267

111

0

2,634,253

1,323,810

1,323,810

24,836

24,836

1,618,202

6,550,855

اﻟﺒﻨك ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر ﻤن أﺠﻝ ﻀ ــﻤﺎن اﻹرﺴ ــﺎﻝ ﻏﻴر اﻟﻤﺘﻘطﻊ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻟﻤوﺜق ﻟﻠرﺴ ــﺎﺌﻝ واﺴ ــﺘﻤرار اﻷﻨﺸ ــطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘﺤوﻴﻝ

ﻻ ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،اﻟﺘﺄﺜﻴرات اﻟﻼﺤﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴود اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو أي ﻗﻴود إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﺠوز أن ﻴﺘم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ
اﻷﻤواﻝ.

ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ،وﻤﻛﺘب إدارة اﻷﺼــوﻝ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟو ازرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ واﻟﻘﻴود اﻟﺘﻲ ﻴﺠوز
ﻻ ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،اﻟﺘﺄﺜﻴرات اﻟﻼﺤﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴود اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو أي ﻗﻴود إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﺠوز أن ﻴﺘم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ

أن ﻴﺘم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟدوﻝ اﻷﺨرى.
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ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ،وﻤﻛﺘب إدارة اﻷﺼــوﻝ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟو ازرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ واﻟﻘﻴود اﻟﺘﻲ ﻴﺠوز

اﻷﺤداث اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ إﺼدار ﺘﻘرﻴر اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ:
أن ﻴﺘم ﻓرﻀﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟدوﻝ اﻷﺨرى.

ﻟم ﺘﻘﻊ أﺤداث ﺒﺎرزة ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﺘﻘرﻴر اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺘﺘطﻠب اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻻﻟﺘزاﻤﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻟﻠﺒﻨوك اﻷﺨرى

163,824

107,077

0

1,036,846

1,307,747

إﻴداﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء

635,754

1,519,156

384,118

563,978

3,103,006

اﻟﻤﺴــــــﺘﺤق إﻟﻰ اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴـــــﻲ

82,946

70,179

0

57,407

210,532

ﻗــﺎم اﻟﺒﻨــك ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻟظروف اﻟﻤﺘوﻗﻌــﺔ آﺨــذﻴن ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺘــﺄﺜﻴر ﻓﻴروس ﻛوروﻨــﺎ  COVID-19ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺘــﻪ وﺘــداﺒﻴر اﻟــدﻋم اﻟﺤﻛوﻤﻴـﺔ
اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺒﻨوك ﻓﻲ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة )إ.ع.م( وﻟﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ،ﻤن اﻟﺼ ـ ــﻌب ﺘﺤدﻴد اﻟﺘﺄﺜﻴرات اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ

 114ـ ـ ـ ـ ــس ﻤﻌﻘوﻟﺔ وﻋﻠﻰ أﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس داﻋم .إذ ﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻟوﻗﺎﺌﻊ
ﻟﻔﻴروس ﻛوروﻨﺎ ٕ COVID-19واﺠراءات اﻟدﻋم اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴـ
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واﻟﻨﺸ ـرات اﻟﻤﺤدﺜﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻴﺼ ــدرﻫﺎ ﺒﻨك اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي وﺴ ــﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﺘﻐﻴﻴرات داﻋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺸ ــوﻓﺎت اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻛﻤﺎ

وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻷﺨرى
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت

0
)ب(

ﻓﺠوة ﺤﺴــﺎﺴــﻴﺔ ﺴــﻌر اﻟﻔﺎﺌدة )أ

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ وﻀﻊ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨك ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺎم ﺒﻤوﺠب اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎزﻝ :3

حمكمة م�صرية ت�ؤيد حب�س �أحد �أبرز رجال عهد مبارك بتهم الف�ساد

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼص

اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:

)(47

0

2,903,498

0

3,494,125

اﻟﻤؤﻗت
ﺘﺨﺼﻴص رأس اﻟﻤﺎﻝ
اﻟﻤﺎﻝﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻨﺸــطﺔ اﻟﻤﺤددة ،ﻓﻲ اﻷﺴــﺎس ،إﻟﻰ ﺘﺤﺴــﻴن اﻟﻌﺎﺌد اﻟﻤﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼــص .وﻴﻌﺘﻤد ﻤﺒﻠﻎ
أساﻟﻤﺎﻝ
أس
ـﻴص
أسﺘﺨرﺼـ
ﻴﻬدف
اﻟﻤﺎﻝ
ﺘﺨﺼﻴص ر
اﻟﻤﺎﻝرر
ﺘﺨﺼﻴص
أس
ﺘﺨﺼﻴص
521,553
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﻴﻬدف ﺘﺨﺼــﻴص رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻨﺸــطﺔ اﻟﻤﺤددة ،ﻓﻲ اﻷﺴــﺎس ،إﻟﻰ ﺘﺤﺴــﻴن اﻟﻌﺎﺌد اﻟﻤﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼــص .وﻴﻌﺘﻤد ﻤﺒﻠﻎ
ـطﺔ
ـ
ﺸ
أﻨ
و
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺎﻝ
أس
ر
ـﻴص
ـ
ﺼ
ﺘﺨ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
اء
ر
إﺠ
وﻴﺘم
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ.
اﻟﻤﺎﻝ
أس
ر
ﻋﻠﻰ
ـﻲ
ـ
ﺴ
ـﺎ
ـ
ﺴ
أ
ـﻛﻝ
ـ
ﺸ
ﺒ
ـﺎط
ـ
ﺸ
ﻨ
أو
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻛﻝ
ـص
ـ
ﺼ
اﻟﻤﺨ
اﻟﻤﺎﻝ
أس
ر
)(968,306
ﻤﺒﻠﻎوﻴﻌﺘﻤد ﻤﺒﻠﻎاﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ
وﻴﻌﺘﻤد
ـص.
اﻟﻤﺨﺼـ
اﻟﻤﺨ
أساﻟﻤﺎﻝ
أس
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﺤﻘق
ـﻴن
إﻟﻰﺘﺤﺴـﺴـ
ـﺎس،
ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و
ﺼـ ر
ـﻴص
ﻴﻬدف ﺘﺨ
ﻤﺒﻠﻎ
ـص.
وﻴﻌﺘﻤد
اﻟﻤﺨﺼـ
ـص.
اﻟﻤﺎﻝ
ﺼـ
اﻟﻤﺎﻝ رأس
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﺤﻘق
ﻋﻠﻰرر
اﻟﻌﺎﺌد
اﻟﻤﺘﺤﻘق
اﻟﻌﺎﺌدﺴــﻴن
اﻟﻌﺎﺌدﺘﺤ
ـﺎس،ـﻴنإﻟﻰ
ﺘﺤﺴـ
إﻟﻰاﻷ
ﻓﻲ
ـﺎس،
اﻟﻤﺤددة،
اﻷﺴـاﻷﺴـ
ـطﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤددة،
اﻟﻤﺤددة،ﺸـ
ـطﺔ واﻷﻨ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ـطﺔﺸـ
اﻷﻨوﺸـاﻷﻨ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻋﻠﻰاﻟﻤﺎﻝ
ﻋﻠﻰرأس
اﻟﻤﺎﻝ
اﻟﻤﺎﻝـﻴص
ﺼـ
ﺘﺨأس
أس ر
ـﻴص
ﻴﻬدف
ﺼـرﺘﺨ
ﻴﻬدف
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اﻟﻤﺎﻝ
أس
ﺘﺨﺼﻴص
رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼ ــص ﻟﻛﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻨﺸ ــﺎط ﺒﺸ ــﻛﻝ أﺴ ــﺎﺴ ــﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ .وﻴﺘم إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼ ــﻴص رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وأﻨﺸ ــطﺔ
اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
اﻷﺼوﻝ،
أسإدارة
ﻟﺠﻨﺔ
أس ـﻗﺒﻝ
ﺘﺨﻤن
ﺼ ـر
اﻟﻤ
اﻋﺎة
ﻋﻤﻠﻴﺔر
وﻴﺘمﻤ
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ.اءﻤﻊ
اﻟﻤﺎﻝو
اﻟﻤﺨﺎطر
ررة
ﻗﺒﻝ
ﻤن
ﻋﻠﻰ
ﻫؤ
ﻟﻛﻝﻋن
ﻤﺴﺘﻘﻝ
ﺒﺸﻛﻝ
ﻤﻌﻴﻨﺔ
ـطﺔ
اﻟﻤﺎﻝووأﻨأﻨﺸ ـ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺎﻝ
أس
اﺠﻌﺔر
ـﻴص
اءﺼ ـ
ﻋﻤﻠﻴﺔإﺠﺘﺨ
إﺠاء
وﻴﺘمإﺠر
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼتوﻴﺘم
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ.
اﻟﻤﺎﻝ
أس
ـﻛﻝ ــﺎ
ـﻛﻝ ـ ﻨأ
ﻋﻤﻠﻴﺔـ
اﻟﻘﺎﺌﻤﻴنﺸ ـﺒﺸ
ـﺎط
ﻋﻤﻠﻴﺔﻨﺸأوـ
ﻋﻤﻠﻴﺔﻻءأو
أسـص
اﻟﻤﺨرﺼ ـ
رأس اﻟﻤﺎﻝ
1,653,247
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وأﻨﺸ ــطﺔإﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼص
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺎﻝ ر
ـﻴص
ـﻴص
ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔر
اﻟﻤﺎﻝ
ﻋﻠﻰ
ﺴرـﺴــﻲ
إداﺴ ـ
ﻋﻠﻰأ
ـﻛﻝ
اﻟﻤﺤددة،ـﻲ
ﺴـ ـ
ـﻲﺸ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔأـﺎطﺴﺴ ــ ﺒـﺎ
ـطﺔﺸﺴـ
أوﺸ
ـﺎط
ﻟﻛﻝ ﻨ
ـص
ﻟﻛﻝﺼ ـ
اﻟﻤﺨ
ـص
اﻟﻤﺎﻝ
ﺼـ
اﻟﻤﺎﻝ
إدارة رأس اﻟﻤﺎﻝ:
وﻴﻌﺘﻤدﺸ ـﻤﺒﻠﻎ
ـص.
ﺼـ
اﻟﻤﺎﻝرﺼاﻟﻤﺨ
أس
ﻋﻠﻰرﺘﺨر
اﻟﻤﺘﺤﻘق
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ .اﻟﻌﺎﺌد
إﻟﻰرأسﺘﺤﺴــﻴن
أسـﺎس،
ﻋﻠﻰـﺎاﻷ
ﻓﻲ
اﻷﻨ ﺒﺸـ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎﻝ
اﻟﻤﺨأس
ـﻴص ر
ﻴﻬدفرأسﺘﺨﺼـ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺴﺘﻘﻝ ﻋن ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ إدارة اﻟﻤﺨﺎطر واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﻤراﺠﻌﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻷﺼوﻝ،
اﻟﻤﺎﻝ:أس اﻟﻤﺎﻝ:
 -30إدارة رأس إدارة ر
ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ.
ﺒﺸﻛﻝزاﻤﺎت
واﻻﻟﺘ
اﻷﺼوﻝ،ة اﻷﺼوﻝ.32،
اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ،ﻤﻛﺘب إدارة اﻷﺼوﻝ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻟﻘﻴود اﻷﺨرى
ﻤنإدارة
اﺠﻌﺔﻟﺠﻨﺔ
ﻗﺒﻝ
اﻋﺎةﻤن
اﺠﻌﺔ
اﻋﺎةاﻟﻤ
اﻋﺎة
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼتواﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻟﻤﺨﺎطرإداو
إدار
ﻤن
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ
ﻫؤ
وﻓﻘﺎًﻋن
ﻤﺴﺘﻘﻝ
إدارة ﻟﺠﻨﺔ إدار
ﻗﺒﻝ
ﻟﺠﻨﺔ
ﻗﺒﻝ
اﻟﻤر
ﻤن
اﺠﻌﺔ
اﻟﻤررﻤر
ﻤﻊ
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
رر
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼتﻤﻊﻤﻊﻤ ﻤ
اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎطر
اﻟﻤﺨﺎطررة و
ﻤن ﻗﺒﻝ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔةإدارة
ﻗﺒﻝﻗﺒﻝ
ﻤن
ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺌﻤﻴن
ﻻءﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺌﻤﻴن
اﻟﻘﺎﺌﻤﻴن ﻫؤ
ﻻء ﻋن
ﻤﺴﺘﻘﻝ
ﻋنﻻءﻫؤ
ﺒﺸﻛﻝ
ﻤﺴﺘﻘﻝ
ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﻛﻝ
رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ
رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼ ــص ﻟﻛﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻨﺸ ــﺎط ﺒﺸ ــﻛﻝ أﺴ ــﺎﺴ ــﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ .وﻴﺘم إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼ ــﻴص رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وأﻨﺸ ــطﺔ
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ
رأس اﻟﻤﺎﻝرأس اﻟﻤﺎﻝ
واﻻﻟﺘزاﻤﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ.
إدارة رأس اﻟﻤﺎﻝ:
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﺤﺴ ــﻴن اﻟﻌﺎﺌدات ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌدﻝ ﺤﺴ ــب اﻟﻤﺨﺎطر ﻫو اﻟﻤﺒدأ اﻟرﺌﻴﺴ ــﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﺼ ــﻴص رأس اﻟﻤﺎﻝ
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ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة أﻋﻀ ـ ـ ـ ــﺎءﻩ إﻟﻰ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ أﻨﺸ ـ ـ ـ ــطﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ.ﺎً ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ.
اﻤﺎت وﻓﻘ
اﻻﻟﺘﺎًز
اﻤﺎتووﻓﻘ
اﻤﺎتز
واﻻﻟﺘزواﻻﻟﺘ
ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ.
ﺒﺸﻛﻝوﻓﻘﺎً
ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻟﺘﻲﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺒﺎﻟﺒﻨوك
اﻟﺨﺎﺼﺔ
ع
ﻟﻠﺒﻨوك و
اﻟﻤﺎﻝ
ﻤﺘطﻠﺒﺎت رأس
وﻤراﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺘﺤدةﺒﺘﺤدﻴد
اﻟﻤرﻛزي
اﻟﻤﺘﺤدة
ﻤﺼرفرﺒﻴﺔ
ﻴﻘومرات اﻟﻌ
ﻴﻘوم ﻤﺼرف اﻹﻤﺎ
ﻻء اﻟﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ إدارة اﻟﻤﺨﺎطر واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﻤراﺠﻌﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻷﺼوﻝ،
ﻤﺴﺘﻘﻝ ﻋن ﻫؤ
ﻤﻌﻴﻨﺔ
دوﻟﺔ
اﻟﺨﺎﺼﺔ
اﻟﻔروع
اﻟﻔروو
ﻟﻠﺒﻨوك
اﻟﻤﺎﻝاﻟﻤﺎﻝ
أس
أس ر
ﻤﺘطﻠﺒﺎت
اﻗﺒﺔوﻤراﻗﺒﺔ
ﺒﺘﺤدﻴد
اﻟﻤرﻛزي
اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ات
اﻹﻤﺎرر
ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔاﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ
ﺒﺎﻟﺒﻨوكاﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺒﻨوك
اﻟﺨﺎﺼﺔ
اﻟﻔروع
ﻟﻠﺒﻨوك و
ﻤﺘطﻠﺒﺎت ر
ﺒﺘﺤدﻴد وﻤر
اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي
ﺒﻴﺔ
ات اﻟﻌ
ﻴﻘوم ﻤﺼرف اﻹﻤﺎر
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﺤﺴ ــﻴن اﻟﻌﺎﺌدات ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌدﻝ ﺤﺴ ــب اﻟﻤﺨﺎطر ﻫو اﻟﻤﺒدأ اﻟرﺌﻴﺴ ــﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﺼ ــﻴص رأس اﻟﻤﺎﻝ
داﺨﻝ اﻟﺒﻨك ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو أﻨﺸـطﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،إﻻ أﻨﻪ ﻟﻴس اﻷﺴـﺎس اﻟوﺤﻴد اﻟﻤﺴـﺘﺨدم ﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘرار .أﻴﻀـﺎً ﻴﺘم إﻴﻼء اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘﻀـﺎﻓر ﻤﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطﻘﻬم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨوك اﻟﺘﻲ ﻓﻲ إﻴران ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
اﻟﻤﺎﻝ رأس اﻟﻤﺎﻝ
ﺼ ــﻴص
أس
ﺼ ـﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺘﺨ
ﺘﺤدﻴد ﻓﻲ
ـﺘﺨدم
ﻓﻲﺴ ـ
اﻟﻤ
ـﺘﺨدمـﻲ
ﺴ ـرﺴ ـﺌﻴﺴ ـ
اﻟﻤ
اﻟﻤ اﻟ
اﻟﻤﺒدأ
ـﻲـﻲ
ﻫوﺴﺌﻴـﺴ ـ
اﻟﻤﺨﺎطراﻟراﻟﺌﻴر
اﻟﻤﺒدأ
ـب
اﻟﻤﺨﺎطر
اﻟﻤﺨﺎطرﺴ ـ
اﻟﻤﻌدﻝ ﺤ
ﺴ ــب
اﻟﻤﺎﻝ رأس
اﻟﻤﺎﻝﻋﻠﻰ
أس
اﻟﻌﺎﺌدات
أسر
ﻋﻠﻰ
ـﻴن
اﻟﻌﺎﺌدات
ﺘﺤﺴ ـ
ﻤنـﻴنأن
ـﻴنﺴ ـ
ﺘﺤ
اﻟرـﻏم
ﻏمأنﻤن
ﻏم اﻟر
وﻋﻠﻰ
ﺘﺨرأس
ـﻴص ر
ـﻴص
ﺘﺤدﻴدﺼ ـ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨ
ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺘﺤدﻴد
ـﺘﺨدمﻓﻲ
ﻫوﻫواﻟﻤﺒدأ
اﻟﻤﺎﻝﺤـب
اﻟﻤﻌدﻝﺴ ـ
اﻟﻤﻌدﻝ ﺤ
ﻋﻠﻰ ر
اﻟﻌﺎﺌدات
وﻋﻠﻰﺘﺤأنﺴ
ﻤن
وﻋﻠﻰ اﻟر
اﻟﻤﺘﺤدة.
اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة.
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔاﻹﻤﺎرات
واﻻﻟﺘزاﻤﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ.
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اﻟﻤﺘﺤدة.
ﺒﻴﺔ
ر
اﻟﻌ
اﻹﻤﺎرات
اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ،ﻤﻛﺘب إدارة اﻷﺼوﻝ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻟﻘﻴود اﻷﺨرى
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ار .أﻴﻀـﺎً ﻴﺘم إﻴﻼء اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘﻀـﺎﻓر ﻤﻊ
داﺨﻝ اﻟﺒﻨك ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو أﻨﺸـطﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،إﻻ أﻨﻪ ﻟﻴس اﻷﺴـﺎس اﻟوﺤﻴد اﻟﻤﺴـﺘﺨدم ﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘر
طوﻴﻠﺔ اﻷﺠﻝ اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك .ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﺨطط اﻟﺒﻨك
واﻷﻨﺸـ ــطﺔ اﻷﺨرى ،إﺘﺎﺤﺔ اﻹدارة واﻟﻤوارد اﻷﺨرى وﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﻨﺸـ ــﺎط ﻟﻸﻏراض اﻻﺴـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴﻘوم ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي ﺒﺘﺤدﻴد وﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺒﻨوك واﻟﻔروع اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨوك اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﻛﻤﺎ أن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﺴ ــﺒق ﻟﻪ أن ﻗرر ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻨﺎت إﻴراﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وأﻓراد ﻤﺤددﻴن ،واﻟذﻴن ﺘم إﺼ ــدار
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻟﻠﺘﻀـﺎﻓر ﻤ
اﻟﻼزﻤﺔﻤﻤﻊﻊ
ـﺎﻓر
اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ
اﻟﻼزﻤﺔ
اﻟﻌﻨﺎﻴﺔإﻴﻼء
إﻴﻼءـﺎً ﻴﺘم
إﻴﻼءﻀ
ار .أﻴ
ﻴﺘمﻴﺘم
اﻟﻘًر
ﻀـﺎ
ـﻨﺎﻋﺔ
ﺼار.أﻴ أﻴ
اﻟﻘر
ـﺘﺨدمرﻟ
ﺼﺴ
ﺼاﻟﻤ
اﻟوﺤﻴد ﻟ
ـﺘﺨدم
اﻟﻤﺴ
ـﺎس
اﻟوﺤﻴد
اﻟوﺤﻴداﻷﺴ
ﻟﻴس
ـﺎسـﺎس
ﺴ
ﻟﻴسإﻻﺴاﻷأﻨﻪ
إﻻ أﻨﻪ
ﻤﻌﻴﻨﺔ،ـطﺔ
ﺸ
ـطﺔ أو
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ـطﺔﺸ
أو أﻨ
اﻟﺒﻨك اﻟﺒﻨك
داﺨﻝ داﺨﻝ
ﻟﻨﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎﻝ
ﺒﺎزﻝ 3
ﻀـﺎﻓر
ﻟﻠﺘﻟﻠﺘﻀ
اﻟﻼزﻤﺔ
اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ
ﻀـﺎ
ار.
ـﻨﺎﻋﺔاﻟﻘ
ـﻨﺎﻋﺔ
ـﺘﺨدم ﻟ
اﻟﻤﺴ
ﻤﻌﻴﻨﺔ،اﻷ
ﻟﻴس
أﻨﻪ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ،أﻨإﻻ
اﻟﺒﻨكﺸ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎتأﻨ
داﺨﻝ أو
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻟﻨﺴﺒﺔ ر
ﺒﺎزﻝ 3
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﺤﺴ ــﻴن اﻟﻌﺎﺌدات ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌدﻝ ﺤﺴ ــب اﻟﻤﺨﺎطر ﻫو اﻟﻤﺒدأ اﻟرﺌﻴﺴ ــﻲ ًاﻟﻤﺴ ــﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﺼ ــﻴص رأس اﻟﻤﺎﻝ
ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم  ،1803اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  3ﻤﺎرس  ،2008دﻋﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة أﻋﻀ ـ ـ ـ ــﺎءﻩ إﻟﻰ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ أﻨﺸ ـ ـ ـ ــطﺔ
اﻟﻤﺎﻝاﻟﻤﺎﻝ
أس رأس
ﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺒﺎزﻝ 3
ﻤﻨﺘظم.اﻟﻨﺸـ ــﺎط ﻟﻸﻏراض اﻻﺴـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠﻝ اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك .ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﺨطط اﻟﺒﻨك
ﺒﺸﻛﻝوﻤﻼﺌﻤﺔ
اﻷﺨرى
اﻟﻤﺎﻝواﻟﻤوارد
إﺘﺎﺤﺔأساﻹدارة
ﻓﻴﻤﺎاﻷﺨر
واﻷﻨﺸـ ــطﺔ
وﺘﺨﺼﻴﺼﻪ
ى،إدارة ر
ﻴﺨص
اﻟﻤﺘﺤدة.
ﺒﻴﺔ
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر
إﺸ ـ ـ ــﻌﺎرات ﺒﺤﻘﻬم ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة .وﻗد اﻟﺘزم اﻟﺒﻨك ﺒﺸ ـ ـ ــﻛﻝ ﻛﺎﻤﻝ ﺒﺈﺸ ـ ـ ــﻌﺎرات ﻤﺼ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات
ﺨطط اﻟﺒﻨك
اﻟﺒﻨك
ﺨططاﺠﻌﺔ
اﺠﻌﺔﺘﺘم ﻤر
ﺒﺎﻟﺒﻨك.
ﺘﺘم ﻤﻤرر
ﺼـ ــﺔ
ﺒﺎﻟﺒﻨك.
اﻷﺠﻝ اﻟﺨﺎ
ﺼـ ــﺔـﺔ
طوﻴﻠﺔ
اﺘﻴﺠﻴﺔ
طوﻴﻠﺔ
اﻻﺴـ ــﺘر
اﺘﻴﺠﻴﺔ
اض
ﻟﻸﻏـ ـررـﺘر
اﻻـﺘﺴ
اض
اضـﺎط
ﻟﻸﻏﺸـر ـ
ﻟﻸﻏراﻟﻨ
وﻤﻼﺌﻤﺔ
ـﺎطــﺎط
ﺸـ ـاﻟﻨﺸـ
اﻷﺨرى
وﻤﻼﺌﻤﺔ
ىارد
اﻷﺨرو
اﻷﺨرىواﻟﻤ
اﻹدارة
إﺘﺎﺤﺔاﻟﻤوارد
اﻟﻤوو
اﻹدارة
إﺘﺎﺤﺔإﺘﺎﺤﺔ
ـطﺔ
اﻷﺨرـى،
اﻷﻨﺸـ
ـطﺔﺸـ ــطﺔ
واﻷﻨﺸـواﻷﻨ
ﻴﺤﺴ ـ ـ ــب اﻟﺒﻨك ﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ ﻛﻔﺎﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎﻝ وﻓﻘًﺎ ﻹرﺸ ـ ـ ــﺎدات ﺒﺎزﻝ  Basel Illاﻟﺼ ـ ـ ــﺎدرة ﻋن ﻤﺼ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي .دﺨﻠت ﻫذﻩ
اﻟﺒﻨك
اﺠﻌﺔ
ﺒﺎﻟﺒﻨك.
اﻟﺨﺎﺼـ ـ
اﻷﺠﻝاﻟﺨﺎ
اﻷﺠﻝ
ﺴـ ـ
وﻤﻼﺌﻤﺔـﺎساﻟﻨ
اﻷﺨررةى،و
اﻹدا
اﻷﺨروى،
ﻫذﻩ
ي .دﺨﻠت
اﻟﻤرﻛزي.
اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛز
ﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة
ﺒﻴﺔ
ات
ـرفاﻹﻤﺎ
ـرف
ﺼـ ـ ـ
ﺼـ ـ ـ
 Baselاﻟ
ـﺎدات
ﻹرﺸ ـ ـ ـ
ﻛﻔﺎﻴﺔ ر
اﻟﺒﻨك ﻨﺴ ـ ـ
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطﻘﻬم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨوك اﻟﺘﻲ ﻓﻲ إﻴران ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺒﻨك ﺼﺎدرات إﻴران وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
ﺨططاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ـﺎﻓر ﻤﻊ
ﻀ
ﺘﺘم ﻟﻠﺘ
اﻟﻼزﻤﺔ
اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ
إﻴﻼء
طوﻴﻠﺔﻀـﺎً ﻴﺘم
اﺘﻴﺠﻴﺔرار .أﻴ
ـﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘ
ـﺘﺨدم ﻟاﻻﺼ
اﻟوﺤﻴد اﻟﻤﺴ
ﻟﻴس اﻷﺴ
ﻤﻌﻴﻨﺔ،اردإﻻ أﻨﻪ
ـطﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو أﻨﺸ
داﺨﻝ ـ اﻟﺒﻨك
دﺨﻠت ﻫذﻩ
اتاﻟﻌاﻟﻌرر
اﻹﻤﺎرر
ﺼـ ـ ـ
ـﺎدـرةـﺎدرةﻋنﻋنﻤ ﻤ
ﺼـ ـ
 Baselاﻟ
Ill Ill
ﺒﺎزﻝﺒﺎزﻝ
ـﺎدات
ﻹرﺸ ـ ـ ـ
وﻓﻘًﺎ وﻓﻘًﺎ
اﻟﻤﺎﻝاﻟﻤﺎﻝ
أس رأس
ﻛﻔﺎﻴﺔ
ـﺒﺔﺴ ـ ـ ــﺒﺔ
اﻟﺒﻨكـ ﻨ
ـبﺴ ـ ـ ــب
ﻴﺤﺴ ـ ـ ـﻴﺤ
ﻤﻨﺘظم.
اﻟﻤﺎﻝ
إﻋﺎدةرأس
ﻤﻠفإدارة
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ﺒﺸﻛﻝزاﻤﺎت
وﺘﺨﺼﻴﺼﻪ واﻻﻟﺘ
أﺴﻌﺎر اﻷﺼوﻝ
ﺘﺤدﻴد
ﺒﺎزﻝ  3ﻟﻨﺴﺒﺔ ر
ـﺎﻋدا .ﺒﻤوﺠب
ًا
اﻟﻤﺎﻝﺤﻴز اﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن  01ﻓﺒراﻴر  ، 2017ﻤﻊ ﺒدء ﻤﺘطﻠﺒﺎت إﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻷوﻟﻰ
أسـ ــﺎدات
اﻹرﺸـ
اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤرﻛزي اﻟﺼ ـ ــﺎدرة ﺒﻬذا اﻟﺼ ـ ــدد .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن إدارة اﻟﺒﻨك ﺘﻌﺘﻘد أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺘﻠك اﻟﻘﻴود اﻟﺘﻲ ﻓرﻀ ـ ــﻬﺎ ،إﻻ
ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﺘظم.
ﻤﻨﺘظم.
وﺘﺨﺼﻴﺼﻪ
ﺒﺸﻛﻝﺒﺸﻛﻝ
وﺘﺨﺼﻴﺼﻪ
اﻟﻤﺎﻝ رأس اﻟﻤﺎﻝ
أس إدارة
ﻴﺨص
إدارة ر
ﻴﺨصرةﻓﻴﻤﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﻤن دﻴﺴـ ـ ــﻤﺒر  2017وﺼـ ـ ـ ً
ﻤﻨﺘظم.
ـطﺔ إدا
ﻴﺨص
ﺒﻤوﺠب
ﻤن دﻴﺴـ ـ ــﻤﺒر  2017وﺼـ ـ ــﺎﻋد
اﻷوﻟﻰ ًا
اﻟﺘﻘﺎﻴررﻴراﻷوﻟﻰ
إﻋداداﻟﺘﻘﺎر
ﻤﺘطﻠﺒﺎتإﻋداد
ﻤﺘطﻠﺒﺎت
، 2017
 01ﻓﺒ
اﻋﺘﺒﺎ اًر
ﻛﻤﺎ أن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﺴ ــﺒق ﻟﻪ أن ﻗرر ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻨﺎت إﻴراﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وأﻓراد ﻤﺤددﻴن ،واﻟذﻴن ﺘم إﺼ ــدار
ـﺎﻋدا.ا .ﺒﻤوﺠب
اﻋﺘﺒﺎرًا
ﺒدءﺒدء
ﻤﻊ ﻤﻊ
، 2017
اﻴرراﻴر
01ر ﻓﺒ
ﻤناًر ﻤن
اﻋﺘﺒﺎ
اﻟﺘﻨﻔﻴذاﻟﺘﻨﻔﻴذ
ﺤﻴز ﺤﻴز
ـﺎداتــﺎدات
اﻹرﺸـ ـ ـاﻹرﺸـ ـ
وﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﻨﺸـ ــﺎط ﻟﻸﻏراض اﻻﺴـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠﻝ اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك .ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﺨطط اﻟﺒﻨك
وﺘﺨﺼﻴﺼﻪارد اﻷﺨرى
اﻟﻤﺎﻝ اﻹدارة واﻟﻤو
أسإﺘﺎﺤﺔ
اﻷﺨررى،
واﻷﻨﺸـ ـ
اﻋﺘﺒﺎر ﻤن دﻴﺴـ ـ ــﻤﺒر  2017وﺼـ ـ ـ ًً
اﻤﺎت
ز
اﻻﻟﺘ
و
اﻷﺼوﻝ
أﺴﻌﺎر
ﺘﺤدﻴد
إﻋﺎدة
ﻤﻠف
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ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﻠف إﻋﺎدة ﺘﺴﻌﻴر اﻷﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ أو ﻓﺘرات إﻋﺎدة ﺘﺤدﻴد أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ،ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﻋداد اﻟﺘﻘرﻴر،
اﻟﻤﺴﺘوى
اﻟﻤرﻛز'( ،
اﻟﻤﺘﺤدةCET1
اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ') 1
ـرفﺤﻘوق
وﻫﻲـ ـ ـﻓﺌﺔ
وﻴﺎت
ﺜﻼﺜﺔ
اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ
اﻷدﻨﻰ ﻟر
أسراﻗﺒﺔ
ﻴﺘم ﻤ
اﻟﻠواﺌﺢ ،
ي .ودﺨﻠت
اﻟﻤﻠﻛﻴﺔاﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻹﻤﺎرات
ﻋن ،ﻤﺼ
ﻤﺴﺘرة
ﺼ ـ ـ ــﺎد
 Baselاﻟ
أس Ill
ﺒﺎزﻝ
اﻟﺤدـ ــﺎدات
ﻤﺘطﻠﺒﺎتﻹرﺸ ـ
اﻟﻤﺎﻝ وﻓﻘًﺎ
ﻛﻔﺎﻴﺔ ر
ﻫذﻩ ــﺒﺔ
ﻴﺤﺴ ـ ـ ــب اﻟﺒﻨك ﻨﺴ ـ ـ
ﻤﺒدأ اﺴﺘﻤرار اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر 2019 ،ﻻ ﻴزاﻝ ﻤﻼﺌﻤﺎً.
اﻤﺎتواﻻﻟﺘزاﻤﺎت
اﻷﺼوﻝ
اﻻﻟﺘوزاﻻﻟﺘز
أﺴﻌﺎر
اﻷﺼوﻝ
ﺘﺤدﻴد
أﺴﻌﺎر
إﻋﺎدة
ﺘﺤدﻴد
إﻋﺎدةإﻋﺎدةﻤﻠف
ﻤﻠف ﻤﻠف
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ﻫذﻩ-311
اﻤﺎت
اﻷﺼوﻝ و
 ،، ('('CET1وو 31
إﺸ ـ ـ ــﻌﺎرات ﺒﺤﻘﻬم ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة .وﻗد اﻟﺘزم اﻟﺒﻨك ﺒﺸ ـ ـ ــﻛﻝ ﻛﺎﻤﻝ ﺒﺈﺸ ـ ـ ــﻌﺎرات ﻤﺼ ـ ـ ــرف اﻹﻤﺎرات
اﻟﻤﺴﺘوى11 -
اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔCET1')') 11
اﻟﻤﻠﻛﻴﺔاﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ
ﺤﻘوقاﻟﻤﻠﻛﻴﺔ
وﻫﻲﻓﺌﺔﻓﺌﺔﺤﻘوق
وﻴﺎت ،وﻫﻲ
وﻴﺎت ،
ﺜﻼﺜﺔ
اﻟﻤﺎﻝ
اﻷدﻨﻰ ﻟر
ﻤﺘطﻠﺒﺎت
ﻴﺘم ،ﻤر
ﻫذﻩ اﻟﻠو
اﻟﻤﺴﺘوى
ﻤﺴﺘﻤﺴﺘ
ﺜﻼﺜﺔ
ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎﻝ
أسرأس
اﻷدﻨﻰ ﻟ
اﻟﺤداﻟﺤد
ﻤﺘطﻠﺒﺎت
اﻗﺒﺔﻤراﻗﺒﺔ
ﻴﺘم
ﻫذﻩاﺌﺢاﻟﻠ،واﺌﺢ
ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﺘظم.
وﺘﺨﺼﻴﺼﻪ
أﺴﻌﺎراﻟﻤﺎﻝ
ﺘﺤدﻴد رأس
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص إدارة
ﻴﺄﺘﻲ أوﻻ
أﻴﻬﻤﺎ
إﻋﺎدةً .ﺘﺴﻌﻴر اﻷﺼوﻝ واﻻﻟﺘزاﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ أو ﻓﺘرات إﻋﺎدة ﺘﺤدﻴد أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ،ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﻋداد اﻟﺘﻘرﻴر،
ﻤﻠف
ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد
ررأس
اﻹرﺸـ ـ ــﺎدات ﺤﻴز)'('T1
ـﺎﻋدا .ﺒﻤوﺠب
ًا
اﻟﻤﺎﻝ.ﻓﺒراﻴر  ، 2017ﻤﻊ ﺒدء ﻤﺘطﻠﺒﺎت إﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻷوﻟﻰ
ﻤن 01
اﻟﺘﻨﻔﻴذٕوا اﻋﺘﺒﺎ
ﺠﻤﺎﻟﻲ اً
اﻋﺘﺒﺎر ﻤن دﻴﺴـ ـ ــﻤﺒر  2017وﺼـ ـ ـ ً
ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓرر
ﻛﻴﺎﻨﺎت إﻴ
ﻋﻘوﺒﺎتﺘﻠكﻋﻠﻰ
ﻓرض
اﻟﺒﻨكﻴﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤدةرةاﻷﻤر
ﻋﻠﻰﻻﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟو
ﺒﻬذاﻟواﻟازرة
اﻟﺘﺎﺒﻊ
اﻟﻤﺘﺤدةﺼـ ـ ــوﻝ
ﻤﻛﺘبرﺒﻴﺔإدارة اﻷ
إﻋداد اﻟﺘﻘرﻴر،
ﻴﺦرﻴر،
إﻋدادﺎراﻟﺘﻘ
اﻟﻔﺎﺌدة ،ﻓﻲ ﺘ
أﺴﻌﺎرﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ
اﻟﻔﺎﺌدة،
ﺘﺤدﻴد
أﺴﻌﺎر
ﺘﺤدﻴدإﻋﺎدة
إﻋﺎدةﻓﺘرات
اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ أو
اﻻﺴﺘﺤﻘﺎقأو ﻓﺘرات
اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻋﻠﻰرةأﺴﺎس ﻓﺘرة
أﺴﺎس ﻓﺘ
ﻋﻠﻰزاﻤﺎت
اﻤﺎتواﻻﻟﺘ
اﻷﺼوﻝ
ﺘﺴﻌﻴرواﻻﻟﺘز
اﻷﺼوﻝ
إﻋﺎدة
ﺘﺴﻌﻴر
إﻋﺎدةﻤﻠف
ﻤﻠفﺘﺤدﻴد
ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻴﺘم
اﻨﻴﺔـﻬﺎ ،إﻻ
ﻀـ ـ
اﻟﻘﻴود اﻟﺘﻲ
اﻟرﻏم ﻤن
ﻗررﻋﻠﻰ
ﺘﻌﺘﻘدﻗد أﻨﻪ
ذﻟك ﻓﺈن إدا
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﻼوة
ﺼ ـ ــدد.
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔـﺎدرة
اﻟﻤرﻛزي اﻟﺼ ـ ـ
ﻛﺎن اﻟﻌ
اﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ أو ﻓﺘرات إﻋﺎدة ﺘﺤدﻴد أﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة ،ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﻋداد اﻟﺘﻘرﻴر،
اﻻﻟﺘز
اﻷﺼوﻝ و
ﻤﻠف
ﺘﺤدﻴد
اﻟﻤﺎﻝ.
ﺠﻤﺎﻟﻲ ر
)'ٕ ')('T1وا
اﻟﻤﺎﻝ.
أس رأس
ﺠﻤﺎﻟﻲ
ٕ ('T1وا
اﻤﺎت
اﻻﻟﺘز
ﺘﺴﻌﻴراﻷﺼوﻝ و
إﻋﺎدةأﺴﻌﺎر
ﺘﺤدﻴد
إﻋﺎدة
ﻴﺘمﻤﻠف
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ﻴﺘم ﺘﺤﻠﻴﻝ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨك إﻟﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:
أﻴﻬﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ أوﻻً.
1
اﻟﻤﺴﺘوى
و
،
'(
CET1
)'
1
اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ
اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ
ﺤﻘوق
ﻓﺌﺔ
وﻫﻲ
،
وﻴﺎت
ﻤﺴﺘ
ﺜﻼﺜﺔ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎﻝ
أس
ر
ﻟ
اﻷدﻨﻰ
اﻟﺤد
ﻤﺘطﻠﺒﺎت
اﻗﺒﺔ
ر
ﻤ
ﻴﺘم
،
اﺌﺢ
ﻫذﻩ اﻟﻠو
أﻴﻬﻤﺎً .ﻴﺄﺘﻲ أوﻻً.
أﻴﻬﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ أوﻻ
ﻤﻼﺌﻤيﺎً.ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرار
ﺘﺄﺜﻴرزاﻝﺠوﻫر
دﻴﺴﻤﺒر،اﻟﻘﻴود أي
ﻴﻛن ﻟﺘﻠك
ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺎر
اﻹدارة
إﻋداد وﺘﻌﺘﻘد
ذﻟكﻓﻲاﻟﺒﻨك.
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ
ﻤﺤددﻴن،
 2019ﻻ ﻴ
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اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ
أﻨﻪ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻛﺸوﻓﺎت
اﻟﻨﺸﺎط
اﺴﺘﻤرار
وأﻓراد ﻤﺒدأ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:
ﻤﺴﺘوﻴﺎت
إﻟﻰ إﻟﻰ
ﻟﻠﺒﻨكﻟﻠﺒﻨك
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ
اﻟﻤﺎﻝاﻟﻤﺎﻝ
أس رأس
ﺘﺤﻠﻴﻝ
ﻴﺘم ﻴﺘم
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:
ﻤﺴﺘوﻴﺎت
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﺘﺤﻠﻴﻝ ر
أﻴﻬﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ أوﻻً.
اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ إﻋداد اﻟﺘﻘرﻴر،
اﻟﻔﺎﺌدة ،ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ
ﺘﺤدﻴد
اﺤدرات إﻋﺎدة
اﻟﻨﻬﺎﺌﻲﻋﺎمأووﻓﺘ
إﻟﻰ ﻓﺘ
أﺴﺎس
اﻷﺼوﻝ 3واﻻﻟﺘ
أﺴﻌﺎرﻓﺎﺌدة
ﺘﺤﻤﻴﻝ أي
ﺒدون
اﻻﺴﺘﺤﻘﺎقأﻛﺜر ﻤن
ﻋﺎمرة واﺤد
ﻋﻠﻰأﺸﻬر
أﺸﻬرزاﻤﺎت 3
ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﻠف إﻋﺎدة ﺘﺴﻌﻴر أﻗﻝ ﻤن
)'ٕ ('T1واﺠﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎﻝ.
ﻤﺴﺘﻤرة.
ﻤﻛﺘب إدارة اﻷﺼـ ـ ــوﻝ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟو ازرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻗد ﻗرر ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻨﺎت إﻴراﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻛﻤﻨﺸﺄةﻛﺎن
'000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
'000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
'000
أﻴﻬﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ أوﻻً.
اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺒدونﻓﺎﺌدة
ﺒدونﺘﺤﻤﻴﻝ
ﺒدون
اﺤد
ﻋﺎم و
3و
ﻋﺎم
أﻗﻝ ﻤن
ﻴﺘم ﺘﺤﻠﻴﻝ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨك إﻟﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:
اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺘﺤﻤﻴﻝ أي ﻓﺎﺌدة
ﻓﺎﺌدة
ﺘﺤﻤﻴﻝأيأي
أﻛﺜراﺤدﻤن ﻋﺎم واﺤد
ﻋﺎم و
ﻤنﻤن
أﻛﺜر
أﻛﺜراﺤد
أﺸﻬراﺤدإﻟﻰ ﻋﺎم و
اﺤدو
ﻋﺎم
إﻟﻰ إﻟﻰ
أﺸﻬرأﺸﻬر
أﺸﻬر
أﺸﻬرﻤن 3 33
أﺸﻬرأﻗﻝ
أﻗﻝ3ﻤن 3
اﻷوروﺒﻴﺔاﻻﺴﺘﻤر
اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﺤدة ﻗدورة
ﺠوﻫري ﻋﻠﻰ
ﺘﺄﺜﻴر
اﻟﻘﻴودرأي
ﻻﻴﺎتﻴﻛن ﻟﺘﻠك
ﻴﺨﻪ ،ﻟم
ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺎ
اﻟدورةﻝ أﻨﻪ
ﻤن اﻹدا
وﺘﻌﺘﻘد
ﻓﻲـ ـ ـ ـ ـذﻟك
ﺨﻼﻝ وأﻓ
ارى
اﻷﺨر
اﻟدوﻝ
اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ
ﻴﻛﻴﺔ و
اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤ
ذﻟكر اﻟو
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨك.ﻋدد
ـﻴﺔ ،ﻗﺎم
ﺒﻤﺎﻀ ـ
ﻤﺤددﻴن ،اﻟﻤﺎ
اﻷﻋرادوام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
أﺸﻬراﺘﻲ
أﻗﻝ ﻤندر3ﻫم إﻤﺎر
اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺒدون ﺘﺤﻤﻴﻝ أي ﻓﺎﺌدة
أﻛﺜر ﻤن ﻋﺎم واﺤد
 3أﺸﻬر إﻟﻰ ﻋﺎم واﺤد
 .1رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸــﺘرك ﻤن اﻟﻤﺴــﺘوى  ، 1واﻟذي ﻴﺘﻀــﻤن اﻷﺴــﻬم اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋن أﺤد اﻟﺒﻨوك  ،ﻋﻼوة اﻷﺴــﻬم اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن إﺼ ـدار اﻷدوات
ﻫم إﻤﺎ
درﻫم
'000در
اﺘﻲدرﻫم إﻤﺎراﺘﻲ'000
ﻫمﻫمإﻤﺎر
'000
اﺘﻲ
'000
در'ﻫمدرإﻤﺎ
'000 '000 '000'000
اﺘﻲدرﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
اﺘﻲ'
000
إﻤﺎرر
اﺘﻲ'
000
إﻤﺎر
'000دردر
اﺘﻲدرﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
'000
إﻤﺎرإﻤﺎر
در'ﻫمدرﻫم
000
اﺘﻲدرﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
'000
اﺘﻲر
ﻫمرإﻤﺎ
000
ﻛﻤﻨﺸﺄةـذ ﻤﺴﺘﻤ
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ﺒﻔرض /ﺘﻨﻔﻴـ
'000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
'000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
'000
اﻷدرووات
اﻷد
ﺼــ
ﻋن
ـﻬم
اﻷﺴـﺴ
اﻟﺒﻨوك، ،
ﺼـرةـﺎد
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻟ
اﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺴــﻬم
ـﻤن
ـﻤنـ
ﺒﺎحﻀـﻴﺘﻀ
اﻟذي
1CET1و، ،وو
اﻟﻤﺴ
ـﺘركﺸـ
اﻟﻤ
أس .رأس
 .1ر1
اﻛﻤﺔ
دار اﻟﻤﺘ
اﻷﺨرى
اﻟﻨﺎﺘﺠﺔـ ـ
ادات اﻟﺸـ
اﻹﻴـر
ﻋﻼوة،اﻷو
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت
ﻋن و
رة ،
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻷو
اﻷزةﺴـ،
اﻟﻤﺤﺘﺠ
اﻟﻔﺌﺔ
ـﺘركـﻤن
ﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ
اﻟﻤدرـﺠﺔ
ات
دار
ـﺎﻤﻠﺔ إإﺼ
اﻟﻨﺎﺘﺠﺔـ ـ ـﻋن
ـﻬم
ﻋﻼوة
ﻋنأﺤدأﺤداﻟﺒﻨوك
ﺼــﺎد
اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟ
ـﻬم
اﻷرﻴﺘ
اﻟذي
ـﺘوى،
ـﺘوىـ 1
ﻤنﺴـ
اﻟﻤ
ﻤن
اﻟﻤﺎﻝﺸ
اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤ
اﺘﻲ
ﻤنر
إﻤﺎ
اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺒدون ﺘﺤﻤﻴﻝ أي ﻓﺎﺌدة
أﻛﺜر ﻤن ﻋﺎم واﺤد
اﺘﻲ أﺸﻬر إﻟﻰ ﻋﺎم واﺤد
أﺸﻬردرﻫم إﻤﺎر 3
ﻫم3
درأﻗﻝ
إﻤﺎراﺘﻲ
ﻫم در
اﻷﺨرى
اﻷوروﺒﻴﺔ
ﺘﺒﺎدﻝاﻟدوﻝ
اﻟﻤﺘﺤدة و
اﻟدوﻝ ﺒﻤﺎ
ﺤظرﻋدد
ـﻴﺔ ،ﻗﺎم
أﺠﻝﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﻤن اﻟﻤﺎ
اﻟﻤﻘدماﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻷﻋوام
ﻤﺎرس،ﺨﻼﻝ
اﻷﺼوﻝ
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أﺠﻝ
ﻴﻛﻴﺔﺼـوــﺔ ﻤن
اﻷﻤرﺼ ـ ـ
اﻟﻤﺘﺤدةاﻟﻤﺘﺨ
ﻻﻴﺎتاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ذﻟكرﺴـ ـاﻟوـﻼت
ﻓﻲ اﻟﻤ ا
ﺨدﻤﺎت
ﻋﻠﻰﻤنﺘﻘدﻴم
ﻓرض
2012
اﻛﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺼـر
ﺸـــــــــ ـ
اﻹﻴرر
، ،CET1ووو
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت
اﻟﻤﺤﺘﺠ،زةو ،و
ﺒﺎح
اﻟﻤﻔاﻷ
اﻷرو
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ،
اﻟﻔﺌﺔﻤناﻟﻔﺌﺔ
ـﻤن
ـﻤنـ ـ ـ ـ
ﺠﺔ ـ ـ ـﻀـ ـ
اﻟﻤدر
رـ ـ ـ
ى اﻷ
ﻟك
ـﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ذ
ﺒﻤﺎ
اﻟﺘﻌدﻴﻼت
اﺠﻬﺎو ﻀـ ـ ـ ــﻤن
اﻟﻤؤﻫﻠﺔ
وﺤﻘوق اﻷﻗﻠﻴﺔ ،
ﻋﻨﻬﺎزة ،
ـﺢ
ﺼـرـ ـ ـ
وﻏﻴرﻫﺎ
2019
دﻴﺴﻤﺒر،
اﻛﻤﺔ
اﻟﻤﺘ
اﻷﺨرى
اﻷﺨر
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔـﺎﻤﻠﺔ
ادات اﻟاﻟﺸـ ـ
ادات
اﻹﻴ
اﻟﻔﺌﺔاﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔر ،و
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔﻹد،
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت
اﻟﻤﺤﺘﺠ
ﺒﺎح
CET1و
، CET1
ﻀـ ـ ـ
اﻟﻤدرﺠﺔ
'000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
'000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
دﻴﺴﻤﺒر'0002019 ،
2019
دﻴﺴﻤﺒر31،
ـوﻝ 31 31
ﻴﺦ ـ 15
 CFSPﺒﺘــﺎ
اﻻﺘﺤــﺎد
اﻟﺒﻨكﻤﺠﻠس
ﺒﻴنﻗرار
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻴــﺔ،
اﻷﻛﺜر أﻫﻤ
ـﺔ.ـ ـ و
ﺠﻤﻌﻴﺔاﻹﻴراﻨ
ﻗﺎﻤتاﻟﺒﻨوك
ﻟذﻟك ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘوﺒــﺎت
اﻨﻴﺔ.ﺘﻨﻔﻴــذ
ﺒﻔرض/
617,096
207,096
0
0
2019ـــــــدة ﻓﻲ ﻤﺼــــــــرف 410,000
دﻴﺴﻤﺒر ،واﻷرﺼـ
ـوﻝ  31اﻟﻨﻘد
اﻷدـ ـ ـوات
اﻟﻨﺎﺘﺠﺔﺒﻤﺎﻋن إ
ﺴــﻬم
ﻋﻼوة اﻷ
اﻟﻔﺌﺔاﻟﺒﻨوك ،
ـﻤنأﺤد
ﻀـ ـ ـ ـﻋن
اﺠﻬﺎـﺎدرة
اﻟﻌﺎﻤﺔﻹداﻟرﺼـ
اﻷ ،؛ﺴــﻬم
ﻀــﻤن
اﻟذي ﻴﺘ
اﻟﻤطﺒﻘﺔـﺢ1ﻓﻲ،
اﻟﻤﺴ
ـﺘرك ﻤن
اﻟﻤﺎﻝﻤناﻟﻤ
 .1رأس
ـﺒﻛﺘﻬﺎ
ﻤنرﺸ ـ
/152اﻹﻴراﻨﻴﺔ
/2012اﻟﺒﻨوك
اﻷوروﺒﻲﺼ ـرـﻗمـﻝ ﻛﺎﻓﺔ
 SWIFTﺒﻔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ـﺎﻻت
اﻻﺘﻴـﺼ
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺒﻨوك اﻹﻴر
CET1
اﻟﻔﺌﺔ
ﺤﺴﺎب
اﻟﻤؤﺠﻠﺔ
ﺸـرﻴﺒﻴﺔ
اﻟﻀ
ﺼ ـﻟكداراﻷﺼـ
ﻓﻲ ذ
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻌدﻴﻼت
 CET1و
اﻟﻤؤﻫﻠﺔ
اﻷﻗﻠﻴﺔ
وﺤﻘوق
ﻋﻨﻬﺎو ،
ـﺘوىـ
اﻟﻤﻔـﺼـ ـ ـ
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت
وﻏﻴرﻫﺎ
درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻟﻤﻔﺼـ ـ ـ ــﺢ ﻋﻨﻬﺎ  ،وﺤﻘوق اﻷﻗﻠﻴﺔ  ،اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻹدراﺠﻬﺎ ﻀـ ـ ـ ــﻤن اﻟﻔﺌﺔ  CET1واﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺼـ ـ ـ ــوﻝ اﻷﺼوﻝاﻷﺼوﻝ اﻷﺼوﻝ
ﻤﺎرس 2012 ،اﻟﻤﻘدم ﻤن أﺠﻝ ﻓرض ﺤظر ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت اﻟﻤ ارﺴـ ــﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺒﺎدﻝ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
2019ي
دﻴﺴﻤﺒر،ات اﻟﻤرﻛز
اﻷﺼوﻝ اﻹﻤﺎر
اﻟﻤﺤﺘﺠ1زة) ،
اﻹﻀﺎﻓﻲاﻷر
ﻓﻲ و
، CET1
ﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ
اﻟﻤدرﺠﺔ
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  ،واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  ،واﻹﻴرادات اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ اﻷﺨرى اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ 31
 (AT1؛
اﻟﻤﺴﺘوى
ﻤن
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺎﻝ
أس
ـﻤن .ر
ﻴﺒﻴﺔ 2
اﻟدوﻟﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن  17ﻤﺎرس.2012 ،
 CET1و؛
ﺒﺎحاﻟﻔﺌﺔ
ﺤﺴﺎب
اﻟﻤطﺒﻘﺔ
اﻟﻤؤﺠﻠﺔ
اﻟﻀر
617,096 207,096207,096
207,096
0
410,000
ـــــــرف
ﻤﺼـ
اﻷرﺼـﻓﻲ
اﻷرﺼـوـــــــدة
اﻟﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺠﻠﺔ اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻟﻔﺌﺔ  CET1؛
617,096617,096
0
00
0
0 410,000
410,000
ـــــــرف
ﻓﻲ ﻤﺼـ
ـــــــرف
ـــــــدة
ﻤﺼـ
اﻷرﺼـ
ﻓﻲ
ـــــــدةو
اﻟﻨﻘد
اﻟﻨﻘد واﻟﻨﻘد
اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ .ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟذﻟك ،ﻗﺎﻤت ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺘﺼ ـ ــﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  SWIFTﺒﻔﺼ ـ ــﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻤن ﺸ ـ ــﺒﻛﺘﻬﺎ
617,096
207,096
410,000
ﻤﺼـ
اﻟﻤﺴــــــــدة
اﻷرﺼـ
ﻟك اﻷﺼـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻨﻘد و
(AT1
اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤن
(CET1و و
اﻷوﻝ )
اﻟﻤﺸﺘرك
أس اﻟﻤﺎﻝ
إﺠﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘوى) ،1،1وﻫو
اﻟﻤﺴﺘوى
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎتاﻟﻤﺎﻝ
اﻟﻤﺎﻝرأس
وﻏﻴرﻫﺎ.2ﻤنرأس .3
499,565
55,137
0 0
188,270 0
256,158
ـــــــرفرﺌﻴﺴـــــﻲ
اﻟﻤﻘر اﻟ
ﻓﻲﻤن
ـــــﺘﺤق
اﻟﻤﺴﺘوىﺒﻤﺎ) 1ﻓﻲ ذ
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻌدﻴﻼت
CET1
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻔﺌﺔ
اﺠﻬﺎﻤنﻀـ ـ ـ ــﻤن
اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻹدر
اﻷﻗﻠﻴﺔر ،
وﺤﻘوق
ﻋﻨﻬﺎ
ﻤنــﺢ
ﻤنـ ـ
اﻹﻀﺎﻓﻲﺼـ
اﻟﻤﻔ
اﻷﺼوﻝ
وﺘﻌﺘﻘد إدارة اﻟﺒﻨك أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﺒﻨك ﻟم ﻴﻘ م ﺒﺈﺠراء ﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﻘﺎت /ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻊ أي ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷوروﺒﻴﺔ /اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻟﻤدة
 (AT1؛
يرات اﻟﻤرﻛزي
اﻹﻤﺎ
اﻟﻤرﻛزياﻟﻤرﻛز
اﻹﻤﺎراتاﻹﻤﺎرات
 .2رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى  (AT1) 1؛
اﻟدوﻟﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن  17ﻤﺎرس.2012 ،
ـــــــدةﻓﻲﻓﻲاﻟﺨﺎرج
وﻓروﻋﻪ
اﻟﻤرﻛزي
اﻹﻤﺎ
CET1ر ؛
اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤؤﺠﻠﺔ
617,096
207,096
0
0
ﻤﺼــــــــرف 410,000
اﻟﻨﻘدراتواﻷرﺼـ
أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘرك ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى اﻷوﻝ ) (CET1واﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى (AT1) 1
اﻟﻔﺌﺔ إﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺤﺴﺎب وﻫو
اﻟﻤﺴﺘوى ، 1
اﻟﻤﺎﻝ ﻤن
ﻴﺒﻴﺔ رأس
اﻟﻀر .3
زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ وأﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﺸﻛﻝ أﺴﺎﺴﻲ ﻤﻊ اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك وﺴﺎﺌﻝ اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،إﻻ أن أﻨﺸطﺔ اﻷﻋﻤﺎﻝ
499,565499,565
55,137 55,137
0
0 0 188,270188,270
256,158256,158
ﺌﻴﺴـــــﻲ
اﻟﻤﻘر اﻟر
ﺌﻴﺴـــــﻲ
ﻤن
ـــــﺘﺤقاﻟر
اﻟﻤﻘر
ـــــﺘﺤق ﻤن
اﻟﻤﺴـ اﻟﻤﺴ
 .3رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى  ، 1وﻫو إﺠﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘرك ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى اﻷوﻝ ) (CET1واﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى (AT1) 1
499,565
55,137
188,270
256,158
ﺌﻴﺴـــــﻲ
اﻟﻤﺴـاﻟر
اﻟﻤﻘر
ـــــﺘﺤقـ ﻤن
وﺘﻌﺘﻘد إدارة اﻟﺒﻨك أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﺒﻨك ﻟم ﻴﻘ م ﺒﺈﺠراء ﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﻘﺎت /ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻊ أي ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷوروﺒﻴﺔ /اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻟﻤدة
1,342,802
7,323
0 0
214,313
اﻟﺒﻨوك
ﻤﺴﺘﺤق ﻤن
499,565
55,137
188,270 1,121,166
اﻷﺨرى 256,158
ﺌﻴﺴـــــﻲ
اﻟﻤﻘر اﻟر
ـــــﺘﺤق ﻤن
ﻴﺘﻀﻤن( ؛ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﺎﻤﺔ )ﻤﺨﺼص ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺤد  %1.25ﻤن اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺴـ
اﻟذيAT1) 1
اﻟﻤﺴﺘوى
اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤن
أساﻟﻤﺎﻝ
أس
اﻟﻤرﻛزي
اﻹﻤﺎرات
اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨك ﻟم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺸ ــﻛﻝ ﻤﻠﺤوظ ﺒﺴ ــﺒب ﻋدم إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﺴ ــﺘﺨدام ﺨدﻤﺎت  .SWIFTﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗﺎم
اﻟﻤﺴﺘوى  ، 2و
اﻟﻤﺎﻝ ﻤن
..42رر
وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
اﻟﺨﺎرجاﻟﺨﺎرج
وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ
وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ
زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ وأﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﺸﻛﻝ أﺴﺎﺴﻲ ﻤﻊ اﻟﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك وﺴﺎﺌﻝ اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،إﻻ أن أﻨﺸطﺔ اﻷﻋﻤﺎﻝ
108,493
0
0
0
اﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺒﻨوك 108,493
ﻓﻲاﺘﻴر
وﻓروﻋﻪ ﻓو
AT1
ات ) 1
اﻟﻤﺴﺘوى
اﻹﻀﺎﻓﻲ
اﻷوﻝر )
اﻟﻤﺴﺘوى
اﻟﻤﺸﺘرك ،ﻤن
ﺤﻘوقاﻟﻤﺎﻝ
ات رأس
إﺠﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘوى ، 1
ﺠﺤﺔاﻟﻤﺎﻝ ﻤن
اﻟﻤررأس
.3
اﻟﺒﻨك ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر ﻤن أﺠﻝ ﻀ ــﻤﺎن اﻹرﺴ ــﺎﻝ ﻏﻴر اﻟﻤﺘﻘطﻊ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻟﻤوﺜق ﻟﻠرﺴ ــﺎﺌﻝ واﺴ ــﺘﻤرار اﻷﻨﺸ ــطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘﺤوﻴﻝ
499,565
55,137
0
188,270
اﻟﺨﺎرجاﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴـــــﻲ 256,158
ـــــﺘﺤق ﻤن
ﻹد(راج اﻟﻤﺴـ ــﺘوى اﻟﻤﺴـ
108
ﻤؤﻫﻠﺔ
ـﺘوىﻤن ، 1وأدو
(CET1ﻤنو اﻟﻤﺴـ ـ
أس اﻟﻤﺎﻝ
ﻓﻲ
ﺠﺔ
ﻏﻴر ﻤدر
ﻤﻠﻛﻴﺔ داﺌﻤﺔ
وﻫو ،وأدو
(RWA
ﻟﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن

اﻟﻤﺎﻝ .ﻟم ﻴﺴري ﻤﺨزن رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﺎﻛس ) (CCyBﺒﻌد وﻻ ﻴﻠزم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻪ ﻟﻌﺎم .2019

3,776

528,360

اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻟﻠﺒﻨوك اﻷﺨرى

واﻷﻨﺸــطﺔ واﻟﻤﻨﺘ ﺠﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴــﺘﺸــﺎرة اﻟداﺨﻠﻴﺔ .وﻗد ﺘم ﺘطوﻴر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﻨﺸــطﺔ اﻟﺒﻨك ﻤن أﺠﻝ ﺘﺠﻨب أﻨﺸــطﺔ

ﺒﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻌﺎم  ، 2019ﺴـ ـ ــﺘﻛون ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨزن اﻟﻤؤﻗت ﻟﺤﻔظ رأس اﻟﻤﺎﻝ  CCBﺒﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ  (%1.875 :2018) %2.5ﻤن ﻗﺎﻋدة رأس

ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ:

ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ

263,145

545,026
6,492,028

0

ﻓواﺘﻴر اﻟﺘﺼــدﻴر اﻟﻤﺨﻔﻀــﺔ ﻟﻠﺒﻨوك اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ 232,540

اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن أﺤداث ﺨﺎرﺠﻴﺔ .ﻴﻬدف اﻟﺒﻨك إﻟﻰ إدارة ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﺎطر ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ أﻓﻀﻝ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت واﻹﻋداد ﻟﺘطﺒﻴق ﺒﺎزﻝ .3

ﻗﻴودا ﻋﻠﻰ ﻤﺴ ــﺘوى اﻟﺘﻌرض
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺴ ــﻌﺎر ﺼ ــرف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺴ ــﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﻤرﻛزﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘدﻴﺔ .وﻴﻀ ــﻊ اﻟﻤدﻴر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ً

ﺘﺘﺤﻤﻝ أﻗﺴ ـ ـ ــﺎم اﻟﺨزﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴ ـ ـ ــوﻴق ﻓﻲ اﻟﺒﻨك ،ﻤﺴ ـ ـ ــؤوﻟﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴف اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴ ـ ـ ــﻴوﻟﺔ ،ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻨﻔﻴذ اﺴ ـ ـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺴ ـ ـ ــﻴوﻟﺔ ،ﻤﺜﻝ ﺘﻨوﻴﻊ

0

0

232,540

اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌدات
5,939,416

ﻴوﻤﻴﺎ .وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺎم  ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺒﻨك ﺼ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌرض اﻟﻛﺒﻴر اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ٕوا ً
ﺠﻤﺎﻻ ﻟﻛﻝ ﻤن اﻟﻤراﻛز اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤراﻛز اﻟﻴوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ ً

واﻷﺼوﻝ ،ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺘﻛرر.
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ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﻴﺸﻴر اﻟﺠدوﻝ اﻟﻤذﻛور أﻋﻼﻩ إﻟﻰ أﺜر ﺘﻐﻴرات ﺴﻌر اﻟﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟدوﻻر اﻷﻤرﻴﻛﻲ.

إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻤﺎﻝ

640,576

أﻗﺼﻰ ﻴﺼﻝ إﻟﻰ  %2.5ﻟﻛﻝ ﻤﺨزن ﻤؤﻗت{ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻤوﺠب إرﺸﺎدات ﺒﺎزﻝ  3اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻔﺌﺔ  CET1اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ .%7

ﺘﺨﻔﻴف اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴوﻟﺔ:

إﻴراﻨﻴﺔ أﺨرى ﺒﻤوﺠب ﺘﺴـ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت إﻋﺎدة ﺘﻤوﻴﻝ ﻴدﻋﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي اﻹﻴراﻨﻲ .ﺤﻴث ﻴﻘوم اﻟﺒﻨك ﺒﺸـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ﻤﺤﻛم ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻨظرة اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟرﻓﻊ اﻷﻤم

وﺤﻴث أن ﻋﻤﻠﺔ اﻟدرﻫم اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟدوﻻر اﻷﻤرﻴﻛﻲ ،ﻓﺈن اﻷرﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ﺒﺎﻟدوﻻر اﻷﻤرﻴﻛﻲ ﻻ ﺘﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ أﻴﺔ ﻤﺨﺎطرة ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى  (T2) 2ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

56,090

74,243
864,723

ﺘﺠـﺎوزت اﻟﻤﺨـﺎزن اﻟﻤؤﻗﺘـﺔ ﻟرأس اﻟﻤـﺎﻝ اﻹﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ )اﻟﻤﺨزن اﻟﻤؤﻗـت ﻟﺤﻔظ رأس اﻟﻤـﺎﻝ ) (CCBوﻤﺨزن رأس اﻟﻤـﺎﻝ اﻟﻤﻌـﺎﻛس ) - (CCyBﺒﺤـد

ﺼﺎﻓﻲ اﻟوﻀﻊ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺠﻝ اﻟطوﻴﻝ أو اﻟﻘﺼﻴر

اﻟﻤﺴـ ـ ــﺘﺜﻤرﻴن واﻟﻤودﻋﻴن ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وﺸـ ـ ــرﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة .ﺒﺎﻹﻀـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻴﺨوض اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺨﺎطر ﺒﺎﻻﺸـ ـ ــﺘراك ﻤﻊ ﺒﻨوك

اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

0

0

0

7,500

7,500

اﻟﺨﺎرج

ﻏﺴﻴﻝ اﻷﻤواﻝ أو ﺘﻤوﻴﻝ اﻷﻨﺸطﺔ اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻝ اﻷﻤواﻝ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸرﻛﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﺘظم ،ﻟﻀﻤﺎن

اﻷﺴـ ــﻬم .وﻓﻲ ﻀـ ــوء اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻴﺘم وﻀـ ــﻊ اﻟﺤدود ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴـ ــﺘﺨدام ﻤزﻴﺞ ﻤن أﺴـ ــﺎﻟﻴب ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎطر ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك

ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي  ، CBUAEﻟن ﻴﺘم ﺘﺤوﻴﻝ أي ﻤﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.

ﻤﺨﺼص اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت

56,090

74,243

اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤق ﻤن اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻓروﻋﻪ ﻓﻲ 624,326

188,337

0

1,205,868

2,018,531

ﻤﺴﺘﺤق ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻷﺨرى

إﻤﺎراﺘﻲ

ﺤدود ﻓرﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﺸـ ــﺎرة إﻟﻰ ﻋواﻤﻝ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌددة ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺴـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺌدة ،وﺴـ ــﻌر اﻟﺼـ ــرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ،وأﺴـ ــﻌﺎر اﻟﺒﻀـ ــﺎﺌﻊ وأﺴـ ــﻌﺎر

* ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺠﺎوز اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﻨﺼ ـ ـ ــوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  9اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﻨﺼ ـ ـ ــوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

إﺠﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى 1

584,486

790,480

إﺠﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎﻝ  AT1ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﻤﺨﺎطر اﻷﺴﻌﺎر

103

 - 3إدارة اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺴوﻗﻴﺔ

0

0

اﻟﻨﻘد واﻷرﺼدة ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي 0

0

0

205,226

205,226

اﻷﺼوﻝ اﻷﺨرى

103

اﻟﺘزاﻤﺎت أﺨرى

اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ :اﻟﻌﺎﻤﺔ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

584,486

0

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻟﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤﺤددة ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﻌﻤﻴم  2010/28ﻤن ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻤرﻛزي  CBUAEواﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2019/12/31

إﺠﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎﻝ  CET1ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

790,480

اﻷﺼوﻝ

 '000درﻫـ ـ ـ ـ ــم
98,195
إﻤﺎراﺘﻲ
4,792,896

 31دﻴﺴﻤﺒر 2018

2018/12/31

2019/12/31

2018/12/31

 31دﻴﺴﻤﺒر2018 ،

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 CBUAE / BSD / 2018/458ﻴﺘﻨﺎوﻝ ﻤﺨﺘﻠف ﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴذ واﻵﺜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻨوك ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻗم  9ﻓﻲ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة )"اﻟﺘوﺠﻴﻪ"(.

107,077

0
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 '000درﻫـ ـ ـ ـ ــم

3,176,422
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121,000

121,100

0

0

882,524

1,696,412

384,118

1,779,331

4,742,385

1,243,516

)(1,238.066

1,964,149

)(161,129

1,808,470

ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻛﺸـ ـ ـ ــف اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻨك ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﻤن أن اﻹﻓﺼـ ـ ـ ــﺎﺤﺎت واﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﻤﻨﺎﺴـ ـ ـ ــﺒﺔ ﺘم إﺠراؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴـ ـ ـ ــﺎﺌر اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻛﺎم واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻟﺒﻨك ﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  9ﻋﻠﻰ أدواﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ً
.34

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺨﻼﻝ ﻋﺎم  ، 2019ﺘﻛﺒد اﻟﺒﻨك ﺨﺴـﺎرة ﻗدرﻫﺎ  95ﻤﻠﻴون درﻫم ) 220 :2018ﻤﻠﻴون درﻫم( وﺘراﻛﻤت ﺨﺴـﺎﺌر ﻗدرﻫﺎ  1,063ﻤﻠﻴون درﻫم

 -ب(

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺒر ) 2019اﻟﺨﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ ﻓﻲ  31دﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺒر  968 :2018ﻤﻠﻴون درﻫم( .ﻴﻠﺘزم اﻟﺒﻨك وﻤﻘرﻩ اﻟرﺌﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎً

وﻴﻤﺜﻝ ذﻟك ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺒﻤواﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻤﺴﺘﻤرة  ،وﺴوف ﻴﻘدم أﻤو ًاﻻ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﻠوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻋﻨد اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﻨظور.

رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼص

2,350,000

اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

521,553

اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ

)(1,063,083

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼص

.35

ﺘﻤت إﻋﺎدة ﺘﺠﻤﻴﻊ أو إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب أرﻗﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻋﻨد اﻟﻠزوم وذﻟك ﻟﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻌرض اﻟﺘﻘدﻴﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
.36

أﻗﻝ ﻤن  3أﺸﻬر

 3أﺸﻬر إﻟﻰ ﻋﺎم واﺤد

أﻛﺜر ﻤن ﻋﺎم واﺤد

ﺒدون ﺘﺤﻤﻴﻝ أي ﻓﺎﺌدة

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

 '000درﻫم إﻤﺎراﺘﻲ

وﻓﻘﺎً ﻟوﺠﻬﺔ ﻨظر اﻹدارة ،ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺼ ـ ــوﻝ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺸ ـ ــوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘق ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤذﻛورة ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ،وﻻ ﺘوﺠد
أي اﻟﺘزاﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك ،ﻤﺸروطﺔ أو ﺨﻼف ذﻟك ،ﻟم ﻴﺘم ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺸوﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟواردة أﻋﻼﻩ.

1,808,470
اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

أرﻗﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق



ﻴوﺠد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺼﻔﺤﺎت اﻟوﺜﻴﻘﺔ ﺨﺘم ﺸرﻛﺔ /ان .آر .دوﺸﻲ وﺸرﻛﺎﻩ ﻤﺤﺎﺴﺒون ﻗﺎﻨوﻨﻴون

112

109

106

•• القاهرة-وكاالت

ق�ضت حمكمة النق�ض امل�صرية �أم�س الثالثاء ،برف�ض طعن وزير الإعالم
الأ�سبق �صفوت ال�شريف على حكم ب�سجنه ثالث �سنوات يف ق�ضية الك�سب
102
غري امل�شروع وت�أييد احلكم.
وك ��ان ��ص�ف��وت ال���ش��ري��ف ،ال ��ذي �شغل من�صب وزي ��ر الإع �ل�ام خ�ل�ال عهد
الرئي�س الراحل ح�سني مبارك� ،سلم نف�سه اجلل�سة املا�ضية لقوات �أمن
املحكمة ك�إجراء وجوبي لقبول الطعن املقدم منه �شك ً
ال ،ح�سبما �أفاد موقع

فنزويال حتاكم
«جا�سو�س ًا» �أمريكي ًا
بتهمة «الإرهاب»

•• كراكا�س�-أ ف ب

�أع� �ل ��ن امل � � ّدع ��ي ال� �ع ��ام الفنزويلي
ط��ارق وليام �صعب �أ ّن “اجلا�سو�س
الأمريكي” ال��ذي اعتقل الأ�سبوع
املا�ضي �سيحاكم بتهم “الإرهاب”
و”تهريب �أ�سلحة” و”الت�آمر
الإجرامي” ل �ت��و ّرط��ه يف “هجوم
ّ
مت �إحباطه” كان ي�ستهدف من�ش�آت
نفطية يف ال�ب�لاد .و�أو� �ض��ح النائب
العام خالل مداخلة تلفزيونية �أ ّنه
�سيوجه �أي�ضاً �إىل �سبعة فنزويليني،
ّ
�أحدهم ع�سكري ،تهمة ال�ت��و ّرط يف
الهجوم الفا�شل ال��ذي ك��ان يهدف
�إىل “زعزعة ا�ستقرار” فنزويال
م ��ن خ �ل�ال م �ه��اج �م��ة “�صناعتها
النفطية ومنظومتها الكهربائية».
ويف تغريدة على تويرت ق��ال �صعب
�إ ّن املوقوف الأمريكي يدعى ماثيو
ج��ون ه�ي��ث وق��د “خدم يف العراق
م��ن  2006ول�غ��اي��ة  2016ملدة
ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر �سنوياً” ح �ي��ث كان
يعمل “م�ش ّغل ا ّت���ص��االت يف قاعدة
�سرية لوكالة اال�ستخبارات املركزية
الأمريكية (�سي �آي �إيه)” حل�ساب
� �ش��رك��ة �أم �ن �ي��ة خ��ا� �ص��ة ت��دع��ى “�أم
يف �إن» .وك��ان الرئي�س الفنزويلي
ن �ي �ك��وال���س م � ��ادورو �أع �ل��ن اجلمعة
اعتقال هذا “اجلا�سو�س الأمريكي”
قرب م�صفا َتني ،م�ؤ ّكداً �أ ّن ال�سلطات
�أحبطت م ��ؤام��رة ك��ان��ت ت�ه��دف �إىل
“�إحداث انفجار” يف جم ّمع نفطي
� َآخر .وقال مادورو يف خطاب متلفز
جا�سو�سا �أمريك ًيا
“اعتقلنا �أم����س
ً
يتج�س�س ،يف والية فالكون ،على
كان ّ
م�صفا َتي �أمواي وكاردون”.

“بوابة االخبار” الإلكرتوين �أم�س.
وعاقبت حمكمة جنايات جنوب القاهرة �صفوت ال�شريف يف التا�سع من
�سبتمرب (�أي �ل��ول)  ،2018بال�سجن ث�لاث ��س�ن��وات ،وغ��رام��ة يف ق�ضية
“الك�سب غري امل�شروع” ،فيما بر�أت جنله من نف�س التهمة.
كانت حمكمة النق�ض� ،أل�غ��ت يف وق��ت �سابق حكم �أول درج��ة ��ص��ادر بحق
��ص�ف��وت ال���ش��ري��ف وجن�ل��ه �إي �ه��اب ،بال�سجن �� 5س�ن��وات وال �غ��رام��ة جنيه،
التهامهما با�ستغالل النفوذ ،واحل�صول على ك�سب غري م�شروع ،وقررت
�إعادة حماكمتهما �أمام دائرة �أخرى.
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�إ�صابة  17نائبا هنديا بكورونا
•• نيودلهي-رويرتز

قال م�س�ؤولون حكوميون يف الهند �أم�س الأول �إن الفحو�ص
�أثبتت �إ�صابة ما ال يقل عن  17ع�ضوا بالربملان بفريو�س
كورونا مما ي�سلط ال�ضوء على ات�ساع نطاق انت�شار الإ�صابات
ال �ت��ي ت��و� �ش��ك ع �ل��ى ت �خ �ط��ي اخل �م �� �س��ة م�ل�اي�ي�ن .وخ�ضع
امل�شرعون للك�شف قبيل �إعادة فتح الربملان يف �أعقاب �إغالق
دام �ستة �أ�شهر .وو�ضع النواب الذين جاءت نتيجتهم �سلبية
كمامات وجل�سوا يف مقاعد تف�صل بينها حواجز زجاجية
وعملوا �ساعات متقطعة .وقال م�س�ؤول حكومي معه قائمة
ب�أ�سماء النواب �إن  12من النواب امل�صابني ينتمون حلزب
بهاراتيا جاناتا احل��اك��م .وال�ن��واب امل�صابون جميعهم من
جمل�س ال�شعب امل�ؤلف من  545ع�ضوا .وقالت ميناك�شي
ليخي من حزب بهاراتيا جاناتا وهي �إحدى النواب امل�صابني
�إنها بخري .وقالت يف تغريدة “بعد فح�ص كوفيد الروتيني
ب��ال�برمل��ان واخ�ت�ب��ار ج�ي�ن��وم ،ت ��أك��دت �إ��ص��اب�ت��ي بالفريو�س.
�صحتي وم�ع�ن��وي��ات��ي الآن ج �ي��دة» .ومل ي �ع��رف ب�ع��د عدد
الأع�ضاء امل�صابني بالفريو�س يف جمل�س ال�شيوخ املعروف
ب��ا��س��م راج �ي��ا ��س��اب�ه��ا وامل �ك��ون م��ن  245ع���ض��وا .وليخي،

وهي متحدثة با�سم حزب بهاراتيا جاناتا� ،أحدث �شخ�صية
�سيا�سية ت�صاب بالفريو�س �ضمن �سل�سلة من ال�سيا�سيني من
�أبرزهم وزير الداخلية �أميت �شاه الذي ق�ضى معظم �شهر
�أغ�سط�س �آب يف امل�ست�شفى بعد �إ�صابته بكوفيد .19-وقال
امل�ست�شفى �إن �شاه ،وه��و م�ساعد مقرب من رئي�س الوزراء
ناريندرا مودي ،عاد مرة �أخرى للم�ست�شفى مطلع الأ�سبوع
لإج��راء فح�ص طبي تقليدي .ومل يح�ضر جل�سة الربملان.
وقال وزير ال�صحة االحتادي هار�ش فاردان ملجل�س ال�شيوخ
�أم�س الثالثاء �إن احلكومة تبذل ق�صارى جهدها الحتواء
انت�شار فريو�س كورونا طالبا الدعم من الأع�ضاء لزيادة
التوعية .وقال “املعركة مع كوفيد ما زالت طويلة» .وقالت
وزارة ال�صحة �أم�س الثالثاء �إن ح��االت الإ�صابة يف الهند
�آخ ��ذة يف ال�ت��زاي��د م��ع ت�سجيل � 83809إ��ص��اب��ات جديدة
بفريو�س كورونا ،وهو �أقل عدد يومي للإ�صابات منذ �أ�سبوع.
ويبدو �أن ثاين �أكرب دولة يف العامل من حيث عدد ال�سكان
يف طريقها لتجاوز خم�سة ماليني �إ�صابة اليوم الأربعاء �إذ
بلغ �إجمايل الإ�صابات  4.93مليون .وقالت وزارة ال�صحة
�إن عدد الوفيات زاد  1054حالة خالل الأربع والع�شرين
�ساعة املا�ضية ليتجاوز �إجمايل الوفيات � 80ألفا.

ترامب وبايدن ي�شتبكان ب�سبب حرائق الغابات
•• ويلمنجتون-رويرتز

ان� �ت� �ق ��د ج� ��و ب� ��اي� ��دن الرئي�س
الأم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب لعدم
اع�ت�راف ��ه ب� ��دور ارت� �ف ��اع درج ��ات
حرارة الأر�ض يف حرائق الغابات
ال �ت��ي جت �ت��اح ال �غ��رب الأمريكي
يف ح�ين ق��ال ت��رام��ب �إن الأزم ��ة
ن��اج �م��ة ع ��ن ال�ت�راخ ��ي يف �إدارة
الغابات.
وان� ��دل � �ع� ��ت ع� ��� �ش ��رات احل ��رائ ��ق
ع�ل��ى ن �ط��اق مل ي���س�ب��ق ل��ه مثيل
ع� �ل ��ى ام� � �ت � ��داد م � ��ا ي� ��رب� ��و على
�أرب �ع��ة م�لاي�ين ف ��دان يف واليات
�أوريجون وكاليفورنيا ووا�شنطن
منذ �أغ�سط�س �آب ،مما �أت��ى على
عدد من البلدات ال�صغرية ودمر
�آالف امل�ن��ازل و�أودى بحياة ما ال
يقل عن .35
وم� �ل ��أت احل ��رائ ��ق �أي �� �ض��ا ه ��واء
امل�ن�ط�ق��ة مب���س�ت��وي��ات � �ض��ارة من
ال ��دخ ��ان الأ� � �س� ��ود يف ح�ي�ن �أدت
�إىل تفاقم �أزم��ة ال�صحة العامة
التي ت�سبب بها بالفعل جائحة
فريو�س كورونا.
و�أك� ��دت ال���س�ل�ط��ات ع���ش��ر حاالت
وفاة خالل الأيام ال�سبعة املا�ضية
يف والية �أوريجون وحدها ،وهي

�أح ��دث نقطة �ساخنة يف حرائق
�صيفية �أكرب م�صحوبة بعوا�صف
رع��دي��ة ك��ارث�ي��ة وم��وج��ات حرارة
قيا�سية ورياح �شديدة.
وخ �ل�ال ع�ط�ل��ة ن �ه��اي��ة الأ�سبوع
كان الطق�س �أكرث برودة ورطوبة
وك ��ان ��ت ال ��ري ��اح �أق� ��ل ح� ��دة ،مما
مكن رجال الإطفاء املنهكني من
حتقيق تقدم يف جهودهم للتغلب
على احلرائق.
وح��ذر م�س�ؤولو الإط�ف��اء م��ن �أن
املعركة مل تنته بعد .فقد جتلب
العوا�صف ال��رع��دي��ة املتوقعة يف
وق��ت الح��ق من الأ�سبوع �أمطارا
ت�شتد احل��اج��ة �إل�ي�ه��ا لكنها قد
جت �ل��ب م ��زي ��دا م ��ن ال�صواعق
�أي �� �ض��ا .ك�م��ا ا��س�ت�ع��د امل�س�ؤولون
لزيادة �أعداد الوفيات.
ويف ح�ي�ن ج ��اب ��ت ف� ��رق الإن� �ق ��اذ
�أنقا�ض امل�ساكن التي اجتاحتها
ال �ن�ي�ران و� �س��ط ع�م�ل�ي��ات �إخ�ل�اء
فو�ضوية الأ�سبوع املا�ضي ،قالت
�سلطات �إدارة ال�ط��وارئ يف والية
�أوريجون �إنها مل تعرث �إىل الآن
على  22مفقودا.
ولقي ما ال يقل عن � 20شخ�صا
ح �ت �ف �ه��م يف ح � ��رائ � ��ق ال� �غ ��اب ��ات
يف ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا م �ن��ذ منت�صف

�أغ�سط�س �آب ،وت�أكدت وفاة واحدة
يف والية وا�شنطن .بايدن ،املر�شح
الدميقراطي النتخابات الرئا�سة
الذي انتقده اجلمهوريون ب�سبب
ع ��دم زي ��ارت ��ه مل �ن��اط��ق ال� �ك ��وارث،
حتدث من واليته يف ديالوير عن
تهديد الظواهر اجلوية املتكررة
ب�شكل متزايد التي يقول العلماء
�إن �ه��ا دل �ي��ل ع�ل��ى �أن ت�غ�ير املناخ
يغذي ا�شتعال احلرائق.
وال �ت �ق��ى ت��رام��ب ب��رج��ال �إطفاء
وم�س�ؤولني يف كاليفورنيا بعد �أن
انتقد ال��دمي�ق��راط�ي��ون الرئي�س
اجل � �م � �ه� ��وري ب �� �س �ب��ب ال� �ت ��زام ��ه
ال�صمت �إزاء حرائق الغابات.
وعندما �س�أله �أح��د ال�صحفيني
عما �إذا كان تغري املناخ عامال وراء
احلرائق ،قال ترامب “�أعتقد �أن
هذا يتعلق �أكرث بالإدارة” .و�أكد
ت ��رام ��ب �أن ال� �ب� �ل ��دان الأخ � ��رى
“لي�س لديها هذه امل�شكلة” ،دون
�أن ي�أتي على ذكر حرائق الغابات
الكبرية التي اندلعت يف �أماكن
�أخ��رى يف �شتى �أرج ��اء ال�ع��امل يف
ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة ،م��ن جنوب
�أوروبا �إىل �أ�سرتاليا و�سيبرييا.
و�سعى الرئي�س و�إدارته �إىل �إلقاء
اللوم يف حرائق الغابات الكبرية

ع�ل��ى م �� �س ��ؤويل ال ��والي ��ات .وقال
ترامب �إن حت�سني �إدارة الغابات
�أم� ��ر مي �ك��ن حت�ق�ي�ق��ه ��س��ري�ع��ا يف
ح�ين �أن ت�غ�ير امل �ن��اخ �سي�ستغرق
املزيد من الوقت ويتطلب تعاونا
دوليا قال �إن العامل يفتقر �إليه.
وق��ال بعد هبوطه يف ماكليالن
ب � � � ��ارك ب � ��والي � ��ة ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا
“عندما ت�ت�ط��رق مل��و��ض��وع تغري
امل �ن��اخ ،ح�سنا ،ه��ل �ستغري الهند
�أ�ساليبها؟ وه��ل �ستغري ال�صني
�أ�ساليبها؟ ورو��س�ي��ا؟ ه��ل �ستغري
رو�سيا �أ�ساليبها؟».
و�أ�� �ش ��ار ت��رام��ب �إىل ت�غ�ير املناخ
ب��اع �ت �ب��اره “خدعة” ،ويف عام
 2017ق��رر ان�سحاب الواليات
املتحدة من اتفاقية باري�س التي
و�ضعت نهجا دوليا للتعامل مع
ظ ��اه ��رة االح �ت �ب��ا���س احل � ��راري.
لكن بايدن �أدرج تغري املناخ على
قائمته لل��أزم��ات ال �ك�برى التي
تواجه الواليات املتحدة.
وقال بايدن “�إذا كان لدينا �أربع
�سنوات �أخ��رى من �إن�ك��ار ترامب
للمناخ ،فكم عدد ال�ضواحي التي
��س�ت��أت��ي عليها ح��رائ��ق الغابات؟
كم ع��دد الأح�ي��اء التي �ستغمرها
املياه؟».
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�أردوغان يتحدى املحامني جمدد ًا وي�ضعهم بقف�ص االتهام مع موكليهم
•• �أنقرة-وكاالت

دع��ت نقابة املحامني يف تركيا �أم�س الثالثاء املجتمع ال��دويل وامل�ؤ�س�سات
احلقوقية الأممية �إىل التحرك الفوري للمطالبة ب�إطالق �سراح  55من
زمالئهم الأع�ضاء يف النقابة ،والذين اعتقلتهم �أنقرة نهاية الأ�سبوع املا�ضي،
م��ع ق��ا��ٍ�ض ّ
مر�شح و�آخ��ر ُع �زِل م��ن من�صبه وط��ال� ٍ�ب ت�خ� ّرج م��ؤخ��راً م��ن كلية
احلقوق .وطالب املحامي م�سعود �أوز ،وهو ع�ضو يف نقابة املحامني بفرعها
الرئي�سي يف العا�صمة الرتكية ،امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية بالدفاع عن احلقوق
واحلريات �إىل “ممار�سة املزيد من ال�ضغوط” ،على احلكومة التي يقودها
الرئي�س رجب طيب �أردوغ��ان ،للإفراج عن زمالئه املعتقلني والتوقف عن
مالحقتهم.
وقال �أوز ،الذي يتوىل مهمة الدفاع عن الزعيم الكردي الرتكي �صالح الدين

14

�إ�صابات قيا�سية يف �إ�سرائيل ..وال�صني تغلق مدينة

•• عوا�صم-وكاالت:

م� ��ن ف��رن �� �س��ا �إىل ك� �ن ��دا م� � ��روراً
بربيطانيا ،ي�شدد ال�ع��امل القيود
ال �� �ص �ح �ي��ة يف م��واج �ه��ة التف�شي
امل �ت �� �س��ارع ل ��وب ��اء كوفيد� 19-إذ
ت�سعى احل �ك��وم��ات ب� ��أي ث�م��ن �إىل
جت ّنب �إعادة فر�ض عزل تام �ستكون
له تداعيات اقت�صادية كارثية.
وح � � � ّذر رئ �ي ����س ال � � ��وزراء الكندي
جا�سنت ترودو من �أن “ما ن�شهده
م��ن حيث الأع� ��داد يف ه��ذه الأيام
و�سجلت
يجب �أن يقلق العامل”ّ .
ب�ل�اده يف ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع الفائت
�أك�ثر من � 1300إ�صابة ،يف عدد
غ�ي�ر م���س�ب��وق م �ن��ذ ب��داي��ة ف�صل
ال�صيف.
وق ��ال ت� ��رودو “�آخر م��ا ن��ري��د �أن
ن�ع�ي���ش��ه ه ��ذا اخل ��ري ��ف ،ه ��و عزل
مثلما ح�صل يف الربيع” ،مذكراً
ب�أهمية االلتزام بتو�صيات ال�صحة
العاملة.
و�إذا ك ��ان اح �ت �م��ال �إع � ��ادة فر�ض
ال� �ع ��زل ال � �ت� ��ام ،م �ث��ل ذل� ��ك ال ��ذي
ُفر�ض يف �إ�سرائيل لثالثة �أ�سابيع
على الأق��ل ،غري مطروح بالن�سبة
ملعظم الدول ،ف�إن بع�ض امل�س�ؤولني
ال يرتددون يف التهديد به.
و�أك � � ��د دوغ ف� � ��ورد رئ �ي ����س وزراء
�أونتاريو ،املقاطعة الأكرث اكتظاظاً
بال�سكان يف كندا�“ ،أحر�ص على �أن
�أكون وا�ضحاً متاماً :كل اخليارات
مطروحة».
وال��و��ض��ع مقلق �أي���ض�اً يف فرن�سا،
ح�ي��ث �� ُ�س�ج�ل��ت االث �ن�ي�ن �أك �ث�ر من
��س�ت��ة �آالف �إ� �ص��اب��ة ب��امل��ر���ض ،بعد
ت�سجيل ع��دد قيا�سي ال�سبت بلغ
� 10561إ�صابة.
و�أُعلن االثنني عن جمموعة من
ال �ق �ي��ود م ��ن ب�ي�ن�ه��ا م �ن��ع حفالت
ال � �ط �ل�اب وال � �ن ��زه ��ات املدر�سية
وال �ت �ج �م �ع��ات لأك �ث��ر م ��ن ع�شرة
�أ� �ش �خ��ا���ص يف ع� ��دة م� ��دن كبرية

دمريتا�ش امل�سجون منذ �أقل من � 4سنوات� ،إن “هذه اجلهات املعنية بالدفاع
عن حقوق الإن�سان ،عليها تكثيف مراقبتها ملا يجري يف تركيا وتقدمي املزيد
من التقارير حول االنتهاكات الكبرية التي تطال املحامني هنا».
و�أ��ض��اف يف مقابلة م��ع “العربية.نت” �أن “حكومة �أردوغ ��ان اعتقلت يوم
اجلمعة املا�ضي 55 ،حمامياً كلهم �أع�ضاء يف نقابتنا ،بينهم  7كانوا يخ�ضعون
للتدريب ومل ميار�سوا مهنة املحاماة بعد ،بذريعة االنتماء حلركة (اخلدمة)
التي يقودها فتح اهلل غولن».
وتابع �أن “الذنب الوحيد له�ؤالء املحامني هو �أنهم مار�سوا مهنتهم وتولوا
الدفاع عن متهمني باالن�ضمام جلماعة غولن ،لكنهم اعتقِلوا واتهموا بذات
التهمة التي كانوا يحاولون تخلي�ص مو ّكليهم منها ،وهذا يعني �أن ال�سلطات
ت�ضع املحامي وموكله يف نف�س الدائرة وهذا �أم ٌر غري منطقي ،لكنه يحدث
يف تركيا».

ت�شديد القيود ال�صحية حول العامل يف مواجهة كوفيد19-

خ���ص��و��ص�اً يف م��ار��س�ي�ل�ي��ا وب� ��وردو
(جنوب) .و�أدت املخاوف املرتبطة
بكوفيد 19-يف فرن�سا �إىل �إلغاء
امل�ع��ر���ض ال ��دويل ل�ل�ف��ن املعا�صر،
وهو �أحد اللقاءات الفنية الدولية
الأ�سا�سية وكان مقرراً يف باري�س يف
�أواخر ت�شرين الأول�/أكتوبر.
واع� �ت� �ب ��اراً م ��ن ال� �ث�ل�اث ��اء ،منعت
ب��رم �ن �غ �ه��ام ،ث� ��اين م��دي �ن��ة �أك�ث�ر
اك �ت �ظ��اظ �اً ب��ال �� �س �ك��ان يف اململكة
امل� �ت� �ح ��دة ،ك ��اف ��ة ال � �ل � �ق� ��اءات بني
العائالت والأ��ص�ح��اب .ويف �أنحاء
ان �ك �ل�ت�را ،يمُ �ن��ع م �ن��ذ االث �ن�ي�ن �أن
يجتمع �أك�ث�ر م��ن �ستة �أ�شخا�ص
من عائالت خمتلفة.
�أودى ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستج ّد
بحياة � 929,391شخ�صا على
الأقل يف العامل منذ �أن �أبلغ مكتب
منظمة ال�صحة العاملية يف ال�صني
ع��ن ظ �ه��ور امل��ر���ض ن�ه��اي��ة كانون
الأول/دي� ��� �س� �م�ب�ر ،ح �� �س��ب تعداد
�أعدته فران�س بر�س ا�ستناداً مل�صادر
ر�سم ّية حتى ال�ساعة  11,00ت غ
الثالثاء.
و�سجلت منظمة ال�صحة العاملية
ّ
الأح��د ع��دداً يومياً قيا�سياً يقارب
� 308آالف �إ�صابة يف �أنحاء العامل.
وق � ��ال م��دي��ر امل �ن �ظ �م��ة تيدرو�س
�أده� ��ان� ��وم غ �ي�بري �� �س��و���س االثنني
“نحن بعيدون عن اخلروج” من
الأزمة.
يف لبنان ،ح� ّذر نقيب املحامني يف
ب�ي�روت ملحم خ�ل��ف الإث �ن�ين من
تف�شي املر�ض يف �سجن رومية ،قرب
العا�صمة ،الذي ي��ؤوي نحو �أربعة
�آالف �سجني� ،أي �أكرث بنحو ثالث
مرات من قدرته اال�ستيعابية.

وق��ال خلف لوكالة فران�س بر�س
�إن “الفريو�س داخل �سجن رومية
�أ� �ش �ب��ه ب�ق�ن�ب�ل��ة �إن �� �س��ان �ي��ة ال �أح ��د
ي�ستطيع �أن يحملها».
يتح�سن
يف املقابل ،يبدو �أن الو�ضع ّ
يف ال� �ب�ي�رو� ،إح � ��دى دول �أمريكا
الالتينية الأكرث ت�ضرراً من الوباء
الذي �أودى بحياة � 31ألف �شخ�ص
و�سجلت  102وفاة
على �أرا�ضيهّ .
ج��دي��دة يف ال �ب�يرو االث �ن�ي�ن ،وهو
م�سجل منذ � 24أي��ار/
�أدن��ى ع��دد ّ
مايو.
ت�سجل �أ�سرتاليا
م��ن جهتها ،مل ّ
�أي وفاة جراء الوباء للمرة الأوىل
منذ �شهرين .وي�أتي ذلك بالتزامن
م��ع تخفيف ال�ق�ي��ود املفرو�ضة يف
م �ل �ب��ورن .وب�ح���س��ب ت �ع��داد وكالة
ف��ران����س ب��ر���س�ُ ،سجلت فقط 50
�إ��ص��اب��ة باملر�ض ال�ث�لاث��اء يف كافة
�أن �ح��اء ال �ب�لاد ،يف م�ستوى يُعترب
م�ت��دن�ي��ا ج� ��داً م �ق��ارن��ة ب ��الأع ��داد
امل�سجلة �أح�ي��ان�اً يف �أواخ ��ر مت��وز/
ّ
يوليو ومطلع �آب�/أغ�سط�س وقد
جتاوزت � 700إ�صابة يف اليوم.
ويف وقت ال يزال العامل بعيداً عن
الو�صول �إىل نهاية الوباء احلايل،
ح ّذرت جلنة دولية االثنني من �أن
العامل ال ي�ستعد مبا يكفي ملواجهة
جائحة مقبلة قد تكون �أخطر من
وباء كوفيد.19-
وح� � ��ذر جم �ل ����س الإ�� � �ش � ��راف على
الت�أهب العاملي ،وه��و هيئة رقابة
م�ستقلة �أن�ش�أتها منظمة ال�صحة
العاملية والبنك ال ��دويل ،م��ن �أنه
“�إذا مل ن�أخذ العربة من كوفيد-
 19و�إذا مل نت�صرف م��ن خالل
الو�سائل الالزمة ونبدي االلتزام

امل �ط �ل��وب ،ف � ��إن ال ��وب ��اء ال �ت ��ايل -
وه ��و �أم ��ر م ��ؤك��د �� -س�ي�ك��ون �أكرث
تدمرياً».
وق��ررت اثنتان من �أك�بر امل��دن يف
ف��رن���س��ا ،ال �ت��ي ت �ع��اين م��ن ارتفاع
م �ع��دالت الإ� �ص��اب��ة بكوفيد19-
ب�شكل �أ�سرع من الزيادة الوطنية
يف احل� � ��االت اجل� ��دي� ��دة ،ت�شديد
ال �ق �ي��ود ع �ل��ى الأن �� �ش �ط��ة العامة،
بينما ت�سعى احلكومة الفرن�سية
ل��درء �إغ�ل�اق جديد على م�ستوى
البالد.
كانت القيود الأك�ثر �صرامة التي
�أُعلن عنها يوم االثنني يف مر�سيليا
وبوردو ا�ستجابة ملطلب من رئي�س
ال ��وزراء الفرن�سي ب ��أن تتخذ كلتا
املدينتني خطوات �إ�ضافية لوقف
الأع ��داد امل�ت��زاي��دة م��ن الإ�صابات،
وال� �ت ��ي ت �� �ض �غ��ط ع �ل��ى اخل ��دم ��ات
ال�صحية الإقليمية.
يف ب� � ��وردو� ،أع� �ل ��ن �أك�ب��ر م�س�ؤول
ح �ك��وم��ي يف امل �ن �ط �ق��ة ع ��ن حظر
التجمعات لأكرث من � 10أ�شخا�ص
يف احلدائق العامة ،على طول نهر
املدينة اخلالب وعلى ال�شواطئ.

مل��واج �ه��ة احل� �ف�ل�ات ،ل ��ن تتمكن
مقاهي ومطاعم ب��وردو بعد الآن
م ��ن خ ��دم ��ة ال �ع �م�ل�اء الواقفني
ول��ن يكونوا ق��ادري��ن على ت�شغيل
امل��و� �س �ي �ق��ى يف ال � �ه � ��واء الطلق.
الرق�ص ممنوع يف الأماكن العامة،
مب ��ا يف ذل � ��ك ح� �ف�ل�ات ال ��زف ��اف.
�شرب الكحول يف الأماكن العامة
حم �ظ��ور �أي �� ً��ض��ا يف ب � ��وردو ،مركز
�صناعة النبيذ الفرن�سي.
كما طلبت احلكومة الإقليمية من
�سكان ب��وردو احل��د من التجمعات
ال �ع��ائ �ل �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ،وا�ستبعدت
حفالت الزفاف ،بحد �أق�صى 10
�أ�شخا�ص.
وجنت منطقة جريوند التي ت�ضم
ب� ��وردو �إىل ح��د ك�ب�ير م��ن املوجة
الأوىل م ��ن ال� �ع ��دوى يف فرن�سا
ال�ت��ي اجتاحت امل�ست�شفيات و�أدت
�إىل �إغ�ل�اق مل��دة �شهرين اعتبا ًرا
من مار�س� /أذار .لكنها ت�شهد الآن
زي ��ادة يف االخ �ت �ب��ارات الإيجابية،
مب � �ع� ��دالت �أع � �ل� ��ى م� ��ن املتو�سط
الوطني ،خا�صة يف الفئة العمرية
.44-15

حظر املعار�ض
كما مت حظر املعار�ض الرتفيهية
وم � �ع � ��ار� � ��ض ال� �ت� �ح ��ف وح� �ف�ل�ات
الأحياء .حتدد القواعد اجلديدة
�أي �� ً��ض��ا ح �ج��م ال�ت�ج�م�ع��ات العامة
الكبرية مبا ال يزيد عن 1000
�شخ�ص� ،أي �أقل من املعيار الوطني
البالغ � 5000شخ�ص .يغطي هذا
احلد �أماكن مثل املالعب وقاعات
احل� �ف�ل�ات امل��و� �س �ي �ق �ي��ة ،وكذلك
املظاهرات.

قيود يف مر�سيليا
يف م��ر��س�ي�ل�ي��ا ،ث ��اين �أك�ب�ر مدينة
يف ف��رن �� �س��ا ب �ع��د ب��اري ����س� ،أعلنت
احل�ك��وم��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة ع��ن �سل�سلة
من القيود املماثلة و�إلغاء مهرجان
دويل مدته  11ي��و ًم��ا ،بالإ�ضافة
�إىل عدد متزايد من الأماكن حيث
�ستكون الأقنعة �إلزامية يف الهواء
الطلق.
ت �ع �ه��د �أك �ب ��ر م� ��� �س� ��ؤول حكومي
يف م �ن �ط �ق��ة م��ر� �س �ي �ل �ي��ا ب� ��إغ�ل�اق

حريق �آخر يف مبنى باملنطقة التجارية يف بريوت

•• بريوت-رويرتز

اندلع حريق يف مبنى �شهري قيد الت�شييد
ب��امل �ن �ط �ق��ة ال �ت �ج��اري��ة يف ب �ي��روت �أم�س
ال �ث�لاث��اء ،ه��و ال �ث��اين ال ��ذي ي�شيع فزع
ال�سكان ه��ذا ال�شهر بعد االنفجار املروع
مب��رف��أ العا�صمة اللبنانية يف �أغ�سط�س
�آب .ومل ت��رد ت�ق��اري��ر ع��ن ��س�ق��وط قتلى
�أو جرحى و�أُخمد احلريق ب�سرعة ،لكنه
ت ��رك ال���س�ك��ان يف ح��ال��ة ��س�خ��ط يف دولة
ت�شهد �أزم��ة اقت�صادية طاحنة وتنتظر
�أن يتفق �سا�ستها ع�ل��ى ت�شكيل حكومة
ج��دي��دة .وق ��ال ج��و ��ص��اي��غ ( 48عاما)
ال ��ذي ك ��ان مي��ار���س ري��ا� �ض��ة ال��رك ����ض يف
املدينة قبل �أن ي�صل �إىل امل��وق��ع “�شيء
غريب ه��ا احل��راي��ق يف ب�ي�روت� ..أك�ي��د يف
�شيء م�ش طبيعي عم بي�صري».
و�سارعت مركبات الإطفاء ب�إخماد احلريق
ال ��ذي ان��دل��ع يف �أح ��د �أرك � ��ان امل�ب�ن��ى ذي
الطابع احلداثي الذي �صممته املعمارية
ال �ب��ارزة زه��ا ح��دي��د وه��ي بريطانية من
�أ��ص��ل ع��راق��ي .و�أ�صبح املبنى املطل على
الواجهة البحرية واجل��اري �إن�شا�ؤه منذ
�سنوات عالمة مميزة يف املنطقة التجارية
التي �أعيد بنا�ؤها بعد احلرب الأهلية التي
دارت رحاها من عام � 1975إىل .1990
و�أث �ن ��اء �إع � ��ادة الإع �م ��ار ��ش�ق��ت ناطحات

وك�شف امل�ح��ام��ي م�سعود �أوز �أن “قانون م��زاول��ة مهنة امل�ح��ام��اة يف تركيا
يرف�ض بو�ضوح و�ضع املحامني يف خانة مو ّكليهم وتوجيه ذات التهمة �إليهم
الحقاً ،لكن ال�سلطات تفعل ذلك لتخويف املحامني وترويعهم واحل��د من
�أن�شطتهم».
كما �أ��ش��ار �إىل �أن “حكومة �أردوغ� ��ان حت��اول ال�سيطرة على املحامني من
جديد ،خا�صة بعد ف�شلها يف �إن�شاء نقاباتٍ رديفة لنقابة املحامني الرئي�سية
بعد تعديل قوانينها عرب الربملان قبل �أ�شهر ،ولذلك تقود حمالت االعتقال
واال�ستجواب بحقهم».
وبح�سب نقابة املحامني الأتراك ،فقد مت ا�ستجواب �أكرث من  1500حما ٍم
منذ � 4سنوات ،واعتقل بع�ضهم لفرتاتٍ متفاوتة ،يف حني يقبع بع�ضهم خلف
الق�ضبان حتى الآن بذريعة امل�شاركة يف حماولة االنقالب الفا�شلة على حكم
الرئي�س �أردوغان منت�صف العام .2016

و�أق� ّر الربملان الرتكي قبل �أق��ل من �شهرين ،ت�شريعاً جديداً ي�سمح ب�إن�شاء
�أكرث من فرع لنقابة املحامني التي تتخذ من �أنقرة مق ّراً لها ،رغم رف�ضها
من قبل �أكرث من  30فرعا للنقابة التي تنت�شر يف كل الواليات الرتكية.
ومن �ش�أن هذا الت�شريع� ،شق نقابة املحامني بني نقابات مهنية و�أخرى رديفة
ت�ؤيد �أردوغ��ان يف ذات املدينة التي يتواجد فيها م�سبقاً فرع رئي�سي لنقابة
املحامني.
و�أواخر ال�شهر املا�ضي� ،أعلن �أردوغان عن �أن بالده تخطط لإجراء تعديالت
تتيح وقف املحامني امل�شتبه يف �صلتهم بجماعات “�إرهابية” عن العمل.
كما انتقد �أردوغان حينها نقابة املحامني يف �إ�سطنبول “لدعمها الإرهاب”،
يف �إ�شارة منه �إىل ت�ضامنها مع املحامية الكردية �إب��رو تيمتك التي توفيت
يوم � 27آب�/أغ�سط�س املا�ضي بعد �إ�ضرابها املفتوح عن الطعام ملدة 238
يوماً يف �سجنها.

طهران حتذر وا�شنطن
بعد تهديدات ترامب

•• طهران�-أ ف ب

•

�سحاب حديثة �صممها معماريون دوليون
ال���س�م��اء ومت جت��دي��د م �ب��ان ع�ت�ي�ق��ة من
ال�ع�ه��د ال�ع�ث�م��اين .وا��س�ت�ق��ال��ت احلكومة
ب�ع��د ان�ف�ج��ار م��رف��أ ب�ي�روت ال ��ذي �ألقيت
امل�س�ؤولية فيه على خم��زون �ضخم من
م��ادة ن�ترات الأمونيوم �سريعة االنفجار

التي كانت خمزنة ب�شكل غري �آم��ن منذ
�سنوات .وهذا ال�شهر اندلع حريق �ضخم
باملرف�أ يف املخازن املدمرة بالفعل.
وت���ض�غ��ط ف��رن���س��ا ع �ل��ى ل �ب �ن��ان لت�شكيل
حكومة جديدة ملعاجلة الف�ساد امل�ست�شري
يف ال �ب�لاد وت�ن�ف�ي��ذ �إ� �ص�لاح��ات مطلوبة

ل�صرف م���س��اع��دات دول�ي��ة .لكن العديد
من اللبنانيني ما زالوا يت�شككون يف قدرة
النخبة ال�سيا�سية اللبنانية على انتهاج
م�سلك جديد .وق��ال �صايغ �إن��ه ال يتوقع
�أي تغيري �إذا ظ�ل��ت ه��ذه ال�ن�خ��ب بنف�س
�أفرادها ت�سيطر على مقاليد الأمور.

ح��ذرت �إي��ران �أم�س الواليات املتحدة
م��ن ارت� �ك ��اب “خط�أ ا�سرتاتيجي”
يف �أع� �ق ��اب ت �ه��دي��دات م ��ن الرئي�س
الأم�ي�رك ��ي دون��ال��د ت��رام��ب موجهة
�إليها ،على خلفية تقارير �صحافية
ع ��ن ت �خ �ط �ي �ط �ه��ا الغ �ت �ي ��ال �سفرية
�أم�ي�رك �ي��ة ان �ت �ق��ام��ا ل�ق�ت��ل وا�شنطن
اجل �ن ��رال ق��ا� �س��م � �س �ل �ي �م��اين .وق ��ال
امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م احل�ك��وم��ة الإيرانية
ع� �ل ��ي رب� �ي� �ع ��ي يف م � ��ؤمت� ��ر �صحايف
“ن�أمل يف �أال يرتكبوا (امل�س�ؤولون
الأم�ي�رك� �ي ��ون) خ �ط ��أ ا�سرتاتيجيا
جديدا .وبالت�أكيد يف حال (ارتكبوا)
�أي خط�أ ا�سرتاتيجي� ،سي�شهدون الرد
الإيراين احلا�سم» .وكان ترامب قال
االثنني �إ ّن الر ّد الأمريكي على �إيران
�سيكون “�أقوى �ألف م ّرة” ،تعليقا على
تقارير �إعالمية �أف ��ادت ب ��أ ّن طهران
ّ
خططت الغتيال �سفرية وا�شنطن يف
جنوب �إفريقيا النا مارك�س ،انتقاما
ملقتل قائد فيلق القد�س يف احلر�س
ال� �ث ��وري اجل �ن��رال ق��ا� �س��م �سليماين
ب�ضربة ج��وي��ة �أم�يرك�ي��ة ق��رب مطار
بغداد يف يناير املا�ضي.

احل��ان��ات وامل�ط��اع��م ال�ت��ي ال تلتزم
ب �ح �ظ��ر ال� �ت� �ج ��ول ط � � ��وال الليل
وال�ت��ي ت�خ��دم ال�ع�م�لاء الواقفني.
ل ��ن ي�ت�م�ك��ن ال �ع �م�ل�اء �أي �� ً��ض��ا من
م�شاركة الأراج�ي��ل لتدخني التبغ
املعطر ،وهو هواية �شائعة لبع�ض
جمموعات املهاجرين.
كما مت حظر احلفالت الطالبية
وت �ع �ل �ي��ق ال� ��رح�ل��ات امل ��در� �س �ي ��ة.
ت�ق�ت���ص��ر ال� �ع ��رو� ��ض واملنا�سبات
الأخ � � � ��رى يف ال� ��� �ص ��االت العامة
واخليام وال�ساحات الريا�ضية على
� 1000شخ�ص ،يجب �أن يجل�سوا
ويتباعدوا فيما بينهم.
�صداع مزدوج
وتكافح فرن�سا مع ال�صداع املزدوج
ملحاولة �إحياء اقت�صادها املت�ضرر
م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ،بينما تعمل
�أي �� ً��ض��ا ع �ل��ى احل ��د م ��ن االرت� �ف ��اع
املطرد يف الإ�صابات ،والذي انت�شر
خالل �أ�شهر ال�صيف عندما تخلى
امل�صطافون عن حذرهم وت�صاعدت
مع زيادة االختبارات.
ي �� �ش ��ار �إىل �أن وك� ��ال� ��ة ال�صحة
الفرن�سية �أعلنت ي��وم ال�سبت �أن
ال �ب�لاد جت� ��اوزت ع�ت�ب��ة 10000
حالة جديدة على م�ستوى البالد
يف غ���ض��ون �� 24س��اع��ة ،وه��و رقم
قيا�سي.
ال�صني
فر�ضت ال�صني حجرا �صحيا على
مدينة �صغرية ب�أكملها تقع على
احل��دود مع بورما و�أطلقت حملة
فح�ص لل�سكان بعد اكت�شاف ثالث
�إ�صابات بفريو�س كورونا امل�ستجد،

كما �أعلنت بلدية املدينة الثالثاء.
وكانت ال�صني متكنت من تطويق
وب ��اء كوفيد 19-ع�ل��ى �أرا�ضيها
منذ �أ�شهر .ومل تعد ت�سجل �سوى
ب�ضع �إ�صابات جديدة يوميا لدى
� �ص �ي �ن �ي�ين ع ��ائ ��دي ��ن م ��ن اخل� ��ارج
وت� �ف ��ر� ��ض ع �ل �ي �ه��م احل� �ج ��ر عند
و� �ص��ول �ه��م .وي�ع�ي����ش � 210آالف
ن�سمة يف مدينة رويلي التي تقع يف
مقاطعة يونان (جنوب غرب) على
احل� ��دود م��ع ب��ورم��ا .وه ��ي ت�شكل
نقطة عبور مهمة بني البلدين.
وقالت بلدية املدينة الثالثاء �إنه
يجب على جميع ال�سكان البقاء
يف امل � �ن� ��زل الآن و�سيخ�ضعون
الختبار فح�ص .و�أو�ضحت �أنه مل
يعد م�سموحا ب��دخ��ول امل��دي�ن��ة �أو
اخلروج منها حاليا.
من جهة �أخ��رى ،مت �إغ�لاق جميع
امل � �ح �ل�ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة يف املدينة
با�ستثناء متاجر ال�سوبرماركت
وال �� �ص �ي��دل �ي��ات و�أ� � � �س � ��واق امل � ��واد
الغذائية.
وذكرت البلدية �أن مر�ضى كوفيد-
 19و� �ص �ل��وا م��ن ب��ورم��ا ووع ��دت
مبالحقة �أي �شخ�ص يعرب احلدود
ب�شكل غري قانوين.
وي�ف���ص��ل ن�ه��ر ��ص�غ�ير روي �ل��ي عن
منطقة مو�سي البورمية املعروفة
ب�شوارعها الكئيبة وكازينوهاتها
وبتهريب الأ�سلحة واملخدرات.
و�أعلنت ال�صني يف ال�شهر الأخرية
ع��ن ع��دد م��ن ب� ��ؤر ال��وب��اء املحلية
�أح ��ده ��ا يف ب �ك�ين .ل�ك�ن�ه��ا عاجلت
ب�سرعة الو�ضع عرب فر�ض حجر
وحتديد خمالطي امل�صابني.
وما زالت الدولة الآ�سيوية مغلقة

�أم � ��ام الأج� ��ان� ��ب ،م ��ع ا�ستثناءات
نادرة.
و�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ال�صينية
ال� �ث�ل�اث ��اء ع ��ن ث� �م ��اين �إ�� �ص ��اب ��ات
ج ��دي ��دة بكوفيد 19-جميعهم
قدموا من اخلارج.
و�أعلنت وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية
الثالثاء �أن العدد اليومي لإ�صابات
ك ��ورون ��ا ��س�ج��ل م���س�ت��وى قيا�سياً
ج��دي��داً مرتفعاً بلغ نحو � 5آالف
خالل �آخر � 24ساعة.
و�أو�ضحت الوزارة �أنه “مت ت�سجيل
 4973ح��ال��ة ،وه ��و �أع �ل��ى عدد
ي��وم��ي ل�ل�إ� �ص��اب��ات ي�ت��م ت�سجيله
ب�ي�ن الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين م �ن��ذ ظهور
الفريو�س».
وي � ��أت� ��ي ت �� �س �ج �ي��ل ه � ��ذا امل�ستوى
القيا�سي قبل �أيام قليلة من دخول
�إ��س��رائ�ي��ل يف �إغ�ل�اق ع��ام يف �إطار
مكافحة تف�شي الفريو�س ،وذلك
ب��ال �ت��زام��ن م��ع م��و��س��م العطالت
اليهودية.
وك��ان��ت �إ��س��رائ�ي��ل ��س��ارع��ت بفر�ض
ت��داب�ير م�شددة يف م��ار���س ( �آذار)
امل ��ا�� �ض ��ي ،م ��ا �أدى �إىل ت�سجيل
معدالت منخف�ضة ن�سبياً لإ�صابات
ك��ورون��ا� ،إىل جانب م�ع��دالت وفاة
منخف�ضة ب�صورة كبرية� .إال �أنها
�سارعت �أي���ض�اً �إىل رف��ع الإغالق،
ما ت�سبب يف تزايد حاالت الإ�صابة
م � ��رة �أخ � � ��رى م �ن��ذ ن �ه��اي��ة مايو
(�أيار).
و�سجلت �إ�سرائيل �أكرث من 162
�أل��ف �إ��ص��اب��ة ب�ك��ورون��ا ،و�أك�ث�ر من
 1140ح��ال��ة وف ��اة ،وو��ص��ل عدد
املتعافني �إىل � 120ألفاً.
ون � �ق � �ل ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة “يديعوت
�أحرونوت” ع ��ن ب �ي��ان��ات وزارة
ال�صحة �أن هناك حالياً نحو 41
�أل��ف حالة ن�شطة ،م�شرية �إىل �أن
عدد احلاالت املوجودة بامل�ست�شفيات
�سجل ه��و الآخ��ر م�ستوى قيا�سياً
مرتفعاً بلغ  1145حالة.

كورونا يفاقم م�آ�سي  80مليون الجئ
•• برلني-وكاالت

دع��ا خ�ب�راء يف امل���س��اع��دات امل��دن�ي��ة يف
ت �ق��ري��ر امل �خ��اط��ر ال �ع��امل �ي��ة 2020
�إىل ت��وف�ير حماية �أف�ضل لالجئني
وامل �ه��اج��ري��ن ج ��راء ع��واق��ب جائحة
كورونا.
وح ��ذر م �ع��دو ال�ت�ق��ري��ر �أم ����س الأول
م��ن �أن اجل��ائ�ح��ة ت�ف��اق��م “الظروف
اخل �ط��رة ب��ال�ف�ع��ل ال �ت��ي يعي�ش فيها
حالياً ما يقرب من  80مليون الجئ
وم�شرد يف جميع �أنحاء العامل».
وج��اء يف التقرير ال��ذي ن�شره �أم�س
الأول حت��ال��ف “التنمية ت�ساعد”
الأمل��اين ومعهد قانون حفظ ال�سالم
وال �ق��ان��ون الإن �� �س��اين ال ��دويل التابع
جلامعة بوخوم الأملانية“ :نتيجة لذلك ،هناك خطر
م�ت��زاي��د م��ن �أن يتحول مثل ه��ذا احل��دث �إىل كارثة
�إن�سانية».
وجاء يف التقرير �أن “العمال املهاجرين يت�أثرون ب�شكل
خا�ص ب�آثار اجلائحة .ويف حالة وق��وع كارثة طبيعية
بالغة ،ي�صبحون بالتايل �أكرث عر�ضة لل�ضرر».
ويت�ضمن تقرير املخاطر العاملية كعن�صر مركزي م�ؤ�شر
املخاطر العاملي لعام  ،2020والذي ي�شري بالن�سبة لـ
 181دولة �إىل خطورة �أن ي�ؤدي حدث طبيعي �شديد
�إىل كارثة هناك.

تجُ در الإ�شارة �إىل �أن جامعة بوخوم تقوم بح�ساب هذا
امل�ؤ�شر منذ عام .2018
وبح�سب امل��ؤ��ش��ر ه��ذا ال �ع��ام ،ف ��إن ال ��دول ال�ث�لاث ذات
�أع �ل��ى م �ع��دل خ �ط��ورة ل�ل�ت�ع��ر���ض مل�خ��اط��ر ك� ��وارث هي
تلك اجلزرية اال�ستوائية فانواتو وتوجنا ودومينيكا.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل��دوم�ي�ن�ي�ك��ا مت�ك��ن ال�ب��اح�ث��ون م��ن ح�ساب
اخلطر هناك لأول مرة ب�سبب حت�سن و�ضع البيانات.
وبوجه عام ،ترتكز النقاط ال�ساخنة ملخاطر الكوارث
يف �أوقيانو�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا و�أمريكا الو�سطى ويف
غرب �إفريقيا وو�سطها .وحتتل �أملانيا املرتبة  162من
حيث خماطر الكوارث ،وهو م�ستوى منخف�ض للغاية.
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ا�ستطالع يفجر مفاج�أة جديدة حول م�سار االنتخابات الأمريكية

ر� �س��ائ��ل ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي دون��ال��د ترمب
ح��ول وق��ف متويل ال�شرطة وع��دم �إدان��ة العنف ت�صيب نائب الرئي�س
ال�سابق واملر�شح لالنتخابات الرئا�سية جو بايدن يف مقتل ..هكذا حذر
الدميقراطيون من �أن بايدن �سيواجه خ�سارة م�ؤكدة �إذا مل يعالج هذه
الق�ضايا ،بل �إن املحيطني به قالوا �إنه قد ت�أخر فعال يف هذا امللف .هذه
املخاوف فجرها ا�ستطالع للر�أي �أجرته “نيويورك تاميز”� ،أظهر �أن
الأغلبية يهتمون بالأمن واال�ستقرار ومكافحة اجلرمية �أكرث من وباء
ك��ورون��ا ،و�أن الأف�ضلية يف ه��ذا اال�ستطالع اجتهت بالأغلبية ل�صالح
ترمب حتى بني الناخبني الدميقراطيني.
و�أظهر �أحدث ا�ستطالع �أجرته New York Times / Siena
� Collegeأن جو بايدن يقود الرئي�س ترمب يف �أربع واليات مت�أرجحة
م�ه�م��ة ،ل�ك��ن اال��س�ت�ط�لاع �أظ �ه��ر �أي��ً��ض��ا ك�ي��ف مي�ك��ن �أن يخ�سر بايدن
االنتخابات .و�إذا كانت احلملة عبارة عن ا�ستفتاء على فريو�س كورونا،

فمن املحتمل �أن يخ�سر ترمب .فقد عانت الواليات املتحدة �أكرث من
�أي دول��ة غنية �أخ��رى تقري ًبا .وعند بداية تف�شي املر�ض اجلديد هذا
ال�صيف ارتفع تقدم بايدن �إىل ما يقرب من  10نقاط مئوية.
لكن الق�ضية الأخرى التي هيمنت على الأخبار يف الأ�شهر الأخرية �أكرث
تعقيدًا من الناحية ال�سيا�سية ،وهي مزيج من عنف ال�شرطة والظلم
العن�صري واالحتجاجات العنيفة وتزايد اجلرمية يف العديد من املدن.
هذه الق�ضايا لديها القدرة على �إي��ذاء كل من ترمب وبايدن ،بطرق
خمتلفة ،وحتى الآن مل ينجح بايدن يف �إر�سال ر�سالة مقنعة للناخبني
حتمي نقاط �ضعفه .ورمب��ا كانت النتيجة الأك�ثر �إث��ارة للده�شة من
اال�ستطالع ه��ي م��ا يلي :يف ال��والي��ات الأرب ��ع املت�أرجحة  -ميني�سوتا
ونيفادا ونيوهامب�شاير ووي�سكون�سن -قال عدد �أكرب من الناخبني� ،إن
“معاجلة القانون والنظام” كانت ق�ضية حملة �أكرث �أهمية بالن�سبة

لهم من معاجلة جائحة فريو�س كورونا» .وللوهلة الأوىل قد يبدو �أن
خماوف النظام والقانون هذه ت�ساعد بايدن ،حيث يثق عدد �أكرب من
الناخبني يف �أنه يقوم بعمل �أف�ضل يف العديد من الق�ضايا ذات ال�صلة
 مبا يف ذلك جرائم العنف وتوحيد البالد والتعامل مع االحتجاجات لكن الأمر لي�س بهذه الب�ساطة .وتقول ال�صحيفة :لقد اتخذ معظمالأمريكيني قراراتهم بالفعل ب�ش�أن االنتخابات و�إجاباتهم عن �أ�سئلة
اال�ستطالع حول املر�شح الذي يثقون فيه يف ق�ضايا حمددة تكاد تكون
بال معنى يف هذه املرحلة ،لكن الق�ضية الأكرب هي كيف ي�شعر الناخبون
امل�ترددون وغري امللتزمني .وتتابع :هنا تكمن م�شكلة بايدن خ�صو�صا
فيما يتعلق بالق�ضايا العامة للجرمية وال���ش��رط��ة ،وي�ب��دو �أن لديه
جمموعة �أك�بر من امل�ؤيدين الناعمني وه��م الأ�شخا�ص الذين ميكن
�أن يغريوا ر�أيهم وينقلبوا ل�صالح ترمب ،حيث هناك بالت�أكيد الكثري

اللقاح هدف اجلميع

•• الفجر –خرية ال�شيباين
بتو�صل و�شيك �إىل ل��ق��اح .وقال
ي��ل�� ّوح ت��رام��ب
ّ
متاحا يف
�أكرث من مرة ،انه ميكن �أن يكون اللقاح
ً
الواليات املتحدة “قبل يوم خا�ص جدً ا” ،و�أ�ضاف
“�أنتم تعرفون عن اي تاريخ �أحتدث” ،يف �إ�شارة �إىل
يوم االنتخابات الرئا�سية يف  3نوفمرب .بالن�سبة
لدونالد ترامب ،ف���إن م�س�ألة موعد تو ّفر اللقاح
�أمر �أ�سا�سي� ،إذ �سي�سمح له ذلك مبحو �سوء �إدارته
للوباء،
يف وق��ت �ست�صل فيه ب�لاده قري ًبا
�إىل � 200ألف حالة وفاة ،وكذلك
بداية �أزمة اقت�صادية ،بينما كان
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ق��د خطط،
قبل ال��وب��اء ،للقيام بحملة يربز
فيها نتائجه االقت�صادية املمتازة
(من� ��و ق � ��وي ،ال �ب �ط��ال��ة يف �أدن� ��ى
م�ستوياتها).
ت ��رف� �� ��ض �� �ش ��رك ��ات الأدوي� � � ��ة
تع ّر�ضها لل�ضغط .ويف ا�ستجابة
�ضمنية ل�ضغوط البيت الأبي�ض،
و ّق��ع ت�سعة ر�ؤ��س��اء �شركات تط ّور
لقاحات كوفيد ،19-على التزام
م�شرتك ،الثالثاء املا�ضي ،يق�ضي
ب ��اح�ت�رام �أع� �ل ��ى درج� � ��ات الدقة
العلمية.
«ن� � �ح � ��ن� � � ،ش� ��رك� ��ات الأدوي� � � � ��ة
ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة امل ��وق� �ع ��ة �أدن� � � ��اه،
ن��رغ��ب يف �إع� ��ادة ت��أك�ي��د التزامنا
امل�ستمر بتطوير واختبار لقاحات
حمتملة �ضد كوفيد 19-وفقًا
ل �ل �م �ع��اي�ير الأخ�ل�اق� �ي ��ة العالية
وامل� �ب ��ادئ ال�ع�ل�م�ي��ة ال�صارمة”،
�صرح يف بيان م�شرتك الر�ؤ�ساء
ال� �ع ��ام ��ون ل � �ـ “�أ�سرتا زينيكا،
وب �ي��ون �ت �ي��ك ،وغ�لاك �� �س��و �سميث
كالين ،وجون�سون �آند جون�سون،
ومريك �شارب �آند دوم ،وموديرنا،
ونوفافاك�س ،وفايزر ،و�سانويف».
وتعهدت ال�شركات على وجه
اخل�صو�ص “بعدم ت�ق��دمي طلب
ترخي�ص� ،أو ت�صريح ط ��ارئ ،اال
بعد �إثبات �سالمة وفعالية اللقاح

يف ��س�ي��اق جت��رب��ة �إكلينيكية من
املرحلة  3مت ت�صميمها وتنفيذها
م��ن �أج ��ل ت�ل�ب�ي��ة ال �� �ش��روط التي
ح��ددت �ه��ا ال���س�ل�ط��ات التنظيمية
مثل �إدارة الغذاء وال��دواء ،وكالة
الأدوية الأمريكية.
م��ن ي���ص��ادق ع�ل��ى اللقاحات؟
يف ال��والي��ات املتحدة ،متنح �إدارة
الغذاء وال��دواء املوافقة النهائية
للقاح .ومع ذلك ،ف�إن هذه الإدارة
جت �م��ع ح��ول �ه��ا خم� ��اوف العديد
م��ن اخل�ب�راء وم���س��ؤويل ال�صحة
ال�سابقني يف الواليات املتحدة ،بعد
�أن �سمحت با�ستخدام ،يف حاالت
ال �ط��وارئ ،رغ��م ع��دم وج��ود �أدلة
� �ص��ارم��ة ،ع�لاج��ان ��ض��د كوفيد-
 ،19الهيدروك�سي كلوروكوين،
(مت �إلغاء الإذن الحقًا) وبالزما
الدم للمر�ضى املتعافني ،وكالهما
روج له دونالد ترامب.
لكن رئي�س �إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية ،تعهد بعملية علمية
بحتة للحكم على فعالية اللقاح.
“�إذا مل يكن اللقاح �آم� ًن��ا وفعالاً
مبا يكفي لعائلتي ،فلن �أق��ول �أي

من الداعمني لبايدن والذين ي�شعرون بقلق
ب�ش�أن اجلرمية .وه��ذه املخاوف ت�شمل الفئة
ال �ت��ي ي�ع�ت�م��د ع�ل�ي�ه��ا وه ��م ال �ن��اخ �ب��ون ال�سود
والالتينيون والبي�ض .ويف الواقع ،لدى بايدن طرق حمتملة ملعاجلة
نقاط ال�ضعف ه��ذه ،حيث يقول �أغلبية امل�ستطلعني �إن�ه��م يعتقدون
�أنه يدعم وقف متويل ال�شرطة  -وهو موقف رف�ضه بايدن ،لكن من
وا�ضحا مبا فيه الكفاية.
الوا�ضح �أنه مل يكن
ً
وبدا �أن الغمو�ض يف “وقف متويل ال�شرطة” ،وما �إذا كان ذلك يعني
�إلغاء �أو تقليل متويل ال�شرطة ،هو ج��زء من التحدي ال��ذي يواجهه
حاليا .كما قال غالبية امل�شاركني يف اال�ستطالع �إن بايدن “مل يفعل ما
يكفي لإدانة �أعمال ال�شغب العنيفة” ،حتى �إن  27يف املئة من م�ؤيديه
قدموا هذه الإجابة .ويف االنتخابات ،كل حملة �سيا�سية هي مزيج من
الهجوم والدفاع .بالن�سبة لبايدن ،هناك طرق وا�ضحة ملوا�صلة الهجوم
 ح��ول ال�ف�يرو���س ،وج��دول �أع�م��ال ب��اي��دن االقت�صادي ،و�إث ��ارة ترمبللعن�صرية وحتري�ضه على الفو�ضى �أثناء االحتجاجات.

ترامب ...اللقاح ورقة اخلال�ص

االقرتاع يف الثالث من نوفمرب:

ترامب يريد لقاحا قبل الرئا�سية ،هل من املمكن...؟

بد�أت ثالث �شركات م�صنعة املرحلة الثالثة من التجارب ال�سريرية يف الواليات املتحدة
ب�سبب ت�سيي�س امل�س�ألة ،يخاطر دونالد ترامب ب�إثارة ال�شك حول فاعلية اللقاح

�شيء ،ولن �أدع هذا اللقاح ُيعطى
لبقية ال �ب�ل�اد ...ل��ن ي�ح��دث هذا
على م�س�ؤوليتي”� ،شدد الدكتور

ب�ي�تر م��ارك����س ال �ث�لاث��اء املا�ضي،
امل � �� � �ش� ��رف ع� �ل ��ى امل� ��واف � �ق� ��ة على
ال�ل�ق��اح��ات وال �ع�لاج��ات اخلا�صة

ب�إدارة الغذاء والدواء.
يذكر ان��ه يف ال��والي��ات املتحدة،
ت � �� � �ش� ��رف جل � � ��ان م� � ��ن اخل � �ب ��راء

الدكتور بيرت مارك�س يلتزم

امل� ��� �س� �ت� �ق� �ل�ي�ن ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ج� ��ارب
ال�سريرية .وتعتمد �إدارة الغذاء
وال � ��دواء م��ن ال�ن��اح�ي��ة النظرية

على هذه اللجان امل�ستقلة ،وعلى
م�صنّعي اللقاحات ،الذين يجب
ع�ل�ي�ه��م ت �ق��دمي ط �ل��ب للح�صول
ع�ل��ى �إذن .ل��ذل��ك لي�س لدونالد
ت��رام��ب �أي ر�أي ر��س�م��ي يف هذه
ال�ع�م�ل�ي��ة� .أي ��ن ن�ح��ن م��ن �إنتاج
اللقاح؟ يف ال��وق��ت احل��ايل ،بد�أت
ثالث �شركات م�صنعة (موديرناو
وفايزر واك�سفورد � /أ�سرتا زينيكا)
امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن التجارب
ال�سريرية يف الواليات املتحدة.
وامل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة ،ه��ي املرحلة
الأخ �ي�رة ق�ب��ل امل��واف�ق��ة املحتملة
م��ن ق�ب��ل ال���س�ل�ط��ات الأمريكية.
وتق�ضي ب ��إج��راء اخ �ت �ب��ارات على
متطوعني من الب�شر .مع ذلك،
ل�ل�م���ص�ن�ع�ين م ��واق ��ف خمتلفة.
وه� �ك ��ذا� ،أك � ��د رئ �ي ����س بيونتيك،
ال���ش��ري��ك ل�ف��اي��زر� ،أن ل�ق��اح��ه قد
يكون جاهزًا للموافقة عليه من
ق�ب��ل �إدارة ال �غ��ذاء وال � ��دواء بني
نهاية �أكتوبر وبداية نوفمرب ،اال
ان العديد من العلماء يعتربون
�أن هذا تقدير متفائل للغاية.
م��ن ج��ان �ب �ه��م� ،أع �ل �ن��ت جامعة

تعهدت ال�شركات بعدم تقدمي طلب ترخي�ص �إال بعد �إثبات �سالمة وفعالية اللقاح
يف الواليات املتحدة ،ت�شرف جلان من اخلرباء امل�ستقلني على التجارب ال�سريرية

الكورونا ورقة �سيا�سية
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�ســي�ســمح
ال��ت��و� ّ��ص��ل
�إىل لقـــاح
ل�ت�رام���ب
مب�����ح�����و
�إدارت������ه
ا لكا ر ثية
ل���ل���وب���اء

هل يهزم اللقاح بايدن؟

�أك�سفورد الربيطانية وجمموعة
الأدوي ��ة الأجن�ل��و �سويدية �أ�سرتا
زينيكا ،الثالثاء ،تعليق التجارب
ال�سريرية من �أجل تو�ضيح الآثار
اجل��ان �ب �ي��ة اخل� �ط�ي�رة املحتملة
لدى �أحد امل�شاركني�“ .إنه �إجراء
روت �ي �ن��ي م�ط�ل��وب مب �ج��رد ظهور
م ��ر� ��ض حم �ت �م��ل غ �ي�ر م �ب��رر يف
�إح��دى التجارب� ،أثناء التحقيق،
م ��ن �أج � ��ل احل� �ف ��اظ ع �ل��ى نزاهة
التجارب” ،ق��ال م�ت�ح��دث با�سم
ال���ش��رك��ة .وبغ�ض النظر ،حتى
ل��و واف�ق��ت �إدارة ال �غ��ذاء وال ��دواء
الأم��ري �ك �ي��ة ب���ش�ك��ل ع��اج��ل على
لقاح قبل  3نوفمرب ،فلن يكون
�اح��ا جلميع الأم��ري�ك�ي�ين قبل
م�ت� ً
ع��دة �أ��ش�ه��ر .يف ال��واق��ع ،يجب �أن
ي�ستغرق �إنتاج اجلرعات املنا�سبة
ع� ��دة �أ�� �س ��اب� �ي ��ع ،وت� �ق ��در منظمة
ال�صحة العاملية �أنه لن يكون هناك
“تطعيم م�ع�م��م ح �ت��ى منت�صف
العام املقبل» .ملاذا االمر مه ّما...
ب�ع��د �أك�ث�ر م��ن � 9أ��ش�ه��ر م��ن بدء
ال � ��وب � ��اء� � ،س �ي �ك��ون ظ� �ه ��ور لقاح
�آم��ن وف�ع��ال خ�برا ��س��ارا وممتازا
ل��دون��ال��د ت��رام��ب ،ال ��ذي �سيقدم
على ال�ف��ور حجة انتخابية رغم
انه لكي يكون اللقاح فعالاً  ،يجب
�أن ي�ستخدمه غالبية ال�سكان.
وم��ع ذل��ك ،وب�سبب ت�سيي�س هذه
امل�س�ألة� ،أال يخاطر دونالد ترامب
ب�إثارة ال�شك حول فاعلية اللقاح؟
عن لوجورنال دي دميان�ش
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وزيرة الدفاع الأملانية� :سنوا�صل املهمة �ضد داع�ش يف العراق
•• برلني-وكاالت

�أك ��دت وزي ��رة ال��دف��اع الأمل��ان�ي��ة �أن�ي�غ��ري��ت ك��رام��ب-
ك��ارن �ب��اور ع �ق��ب حم ��ادث ��ات م��ع وزي� ��ر اخلارجية
العراقي ف�ؤاد حممد ح�سني ،عزم بالدها موا�صلة
مهمة مكافحة تنظيم داع����ش .وق��ال��ت ال��وزي��رة يف
برلني �أم�س الثالثاء ،عقب اللقاء“ :نحن متفقون:
مكافحة تنظيم داع�ش مل تنته بعد».
و�أع��رب��ت ال��وزي��رة ع��ن التقدم ال��ذي حتققه قوات
الأم ��ن ال�ع��راق�ي��ة يف احل��رب ��ض��د داع ����ش ،وقالت:
“ا�شعر عقب املحادثان باليقني من �أن م�شاركتنا يف
العراق يجب �أن ت�ستمر” ،م�ضيفة �أنها “�ستدافع

16

عن ذلك املوقف خالل م�شاورات الربملان الأملاين
(ب��ون��د��س�ت��اج)» .وتعتزم احلكومة الأمل��ان�ي��ة خف�ض
عدد جنودها امل�شاركني يف مهمة العراق �إىل 500
جندي ،بحد �أق�صى .ووافق جمل�س الوزراء الأملاين
الأرب�ع��اء املا�ضي على هذا احلد الأق�صى اجلديد،
والذي كان يف ال�سابق  700جندي.
وع�ق��ب �سحب ط��ائ��رات اال��س�ت�ط�لاع “تورنيدو”،
ميكن لأملانيا خف�ض قواتها حاليا يف املهمة التي
ت���س��اه��م ف�ي�ه��ا ال �ب�ل�اد يف �إط� ��ار ال�ت�ح��ال��ف ال ��دويل
ملكافحة تنظيم داع�ش.
و ُي��ذك��ر �أن ال�برمل��ان الأمل ��اين �أق��ر يف م��ار���س (�آذار)
املا�ضي تفوي�ضاً تكميلياً لإج��راء ان�سحاب وبع�ض

ال �ت �غ �ي�يرات يف امل �ه �م��ة .و� �س � ُي �ج��رى مت��دي��د املهام
الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف املهمة ملدة عام �آخر
ح ��ال م��واف �ق��ة ال�ب�رمل ��ان .وي�ن����ص ال�ت�ف��وي����ض على
ا�ستخدام طائرات ع�سكرية للتزود بالوقود ،وتوفري
قدرات النقل اجلوي للتحالف �ضد تنظيم داع�ش،
و�أي�ضا للمنظمات الدولية واحللفاء وال�شركاء.
وم��ن خ�ل�ال رادار ل�ل�م�ج��ال اجل ��وي ت�ع�ت��زم �أملانيا
�أي���ض�اً امل�ساهمة يف الك�شف املبكر ع��ن الطائرات
وال�صواريخ .و�ست�ستمر امل�ساعدة التدريبية التي
يقدمها اجلي�ش الأمل ��اين ل�ق��وات الأم ��ن العراقية
ر�سميا ،لكنها تخ�ضع حاليا لقيود ب�سبب جائحة
كورونا.

البارومرت ال�سيا�سي ل�شهر �سبتمرب

 75باملائة من التون�سيني  :البالد ت�سري يف الطريق اخلط�أ
•• الفجر -تون�س
�أ ّك��د ال�ب��اروم�تر ال�سيا�سي ل�شهر
�سبتمرب ال ��ذي �أع��دت��ه م�ؤ�س�سة
��س�ي�غ�م��ا ك��ون �� �س��اي ب��ال �ت �ع��اون مع
ج��ري��دة امل�غ��رب امل�ستوى املرتفع
للت�شا�ؤم عند التون�سيني ،حيث
بلغ  75فا�صل  6باملائة بالرغم
من تراجعه ب�أربع نقاط.
و�أو� � �ض � �ح ��ت ج ��ري ��دة امل � �غ ��رب يف
حتليلها ل�ن�ت��ائ��ج اال��س�ت�ب�ي��ان �أنّ
ال �ت �� �ش��ا�ؤم مل ي �ن��زل دون ال� �ـ 70
يف املائة �إ ّال يف جهة واح��دة وهي
تون�س ال�ك�برى ( 69فا�صل )4
باملائة.
وجت� � � ��اوزت ن �� �س �ب��ة ال� �ت� ��� �ش ��ا�ؤم الـ
 80ب��امل��ائ��ة يف اجل�ن��وب ال�شرقي
للبالد.
ويف نوايا الت�صويت يف الت�شريعية
وال ��رئ ��ا�� �س� �ي ��ة ل �� �ش �ه��ر �سبتمرب
 ،2020يوا�صل الد�ستوري احل ّر
ت�صدره للم�شهد يف الت�شريعية بـ
 27فا�صل  9املائة رغم تراجعه
الن�سبي مقارنة بال�شهر املا�ضي يف
حني حتافظ النه�ضة على املرتبة
الثانية بـ  23فا�صل  6باملائة� .أما

فقدان  24مهاجرا بعد انقالب قاربهم قبالة �سواحل ليبيا

•• عوا�صم-وكاالت

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم املتحدة� ،أم�س الثالثاء �إن زورقا يقل مهاجرين كان يف طريقة
�إىل �أوروبا ،انقلب يف البحر الأبي�ض املتو�سط قبالة ليبيا ،مما �أ�سفر عن غرق �أو فقدان ما ال يقل عن
� 24شخ�صا ،ويفرت�ض �أنهم ماتوا .وقالت �صفاء م�سيحلي ،املتحدثة با�سم املنظمة الدولية للهجرة،
للأ�سو�شيتيد بر�س� ،إن خفر ال�سواحل الليبي اعرت�ض ثالثة قوارب االثنني ،وانقلب �أحدها .و�أ�شارت
�إىل �أن خفر ال�سواحل انت�شل جثتني ،فيما �أفاد الناجون ب�أن � 22آخرين ال يزالون يف عداد املفقودين،
ويعتقد �أنهم لقوا حتفهم.و�أ�شارت �إىل �أن ما ال يقل عن  45ناجياً كانوا على منت القوارب الثالثة
�أعيدوا �إىل ال�شاطئ ،و�أن جميع املهاجرين رجال ،غالبيتهم من م�صر واملغرب .وقالت م�سيحلي:
“هذه امل�أ�ساة اجلديدة ت�ؤكد جمددا على احلاجة �إىل زيادة قدرة البحث والإنقاذ يف البحر املتو�سط.
لكننا عو�ضا من ذلك ،ن�شهد قيودًا على املنظمات غري احلكومية ومواجهة طويلة وغري �ضرورية».
وحطام ال�سفينة هو �أحدث كارثة بحرية ت�شمل مهاجرين يبحثون عن حياة �أف�ضل يف �أوروبا.

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

انتظروا ما مل يكن متوقعا!...
•• ريت�شارد التندري�س

تون�س ...الت�شا�ؤم �سيد املوقف
يف الرئا�سية فما زال قي�س �سعيد
دون مناف�س وهو يفوز منذ الدور
الأول – ل��و ح�صلت االنتخابات
الرئا�سية غدا – وبحوايل ثلثي

الأ�صوات ( 67باملائة).
وامل �ل ��اح� � ��ظ ،ح� ��� �س ��ب �صحيفة
املغرب� ،أننا �أمام ظاهرة �سيا�سية
ج��دي��دة م��ا ف�ت�ئ��ت ت �ت ��أك��د خالل

كامل هذه ال�سنة وهي االزدواجية
القطبية ب�ين ال��د��س�ت��وري احلر
وح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة وم ��ا نالحظه
منذ ال�صنف الثاين لهذه ال�سنة

هو تقدم الد�ستوري احلر يف كل
عمليات ن��واي��ا الت�صويت بفارق
ق ��د ي �ك�بر او ي���ص�غ��ر م ��ع حركة
النه�ضة.

املغرب :خلية داع�ش كانت ت�ستهدف �شخ�صيات بارزة
•• الرباط�-أ ف ب

ق��ال م��دي��ر املكتب امل��رك��زي ل�ل�أب�ح��اث الق�ضائية يف املغرب
عبد احل��ق اخليام �إنّ اخللية التابعة لتنظيم داع�ش والتي
جرى تفكيكها �أخ�يراً كانت ّ
حت�ضر لتنفيذ اغتياالت تطال
“�شخ�صيات” بارزة و”مقار للأجهزة الأمنية” يف اململكة.
و�أو��ض��ح اخليام �أ ّن�ه��ا “كانت خلية خطرية جاهزة للتحرك
يف �أي وقت” ،مبدياً قلقه �إزاء نفوذ التنظيم يف ظل �سياق
�إقليمي معقّد.
و�أوقف  5مغاربة اخلمي�س املا�ضي وعرث على معدّات متفجرة
يف ع �دّة م��واق��ع ،يف طنجة و�أم��اك��ن خمتلفة �ضمن الرباط،
على يد املكتب املركزي للأبحاث الق�ضائية التابع للمديرية
العامة ملراقبة ال�تراب الوطني .و�أب��دى عن�صران “مقاومة
�شر�سة” و�أ�صيب �شرطي �إ�صابة بالغة.
و�أتاحت عمليات التفتي�ش يف متاجر وم�ساكن كان ي�ستخدمها
امل��وق��وف��ون ال �ع �ث��ور ع�ل��ى �أح��زم��ة م�ت�ف�ج��رة وع � �دّة مك ّونات
كيميائية تتيح �صنع متفجرات ،بينها ثالثة كيلوغرامات
من نيرتات الأمونيوم� ،إ�ضافة �إىل معدّات الكرتونية و�أقنعة

و�أ�سلحة بي�ضاء .وقال اخليام لفران�س بر�س “�إنّها خ�صو�صية
هذه اخللية :نحن مل نقف على عتاد ي�ستخدمه الإرهابيون
منذ اعتداءات  ”2003الذي �أ�سفر عن  33قتي ً
ال يف الدار
البي�ضاء ،ثم �إثر ا�ستهداف “بقايا” ال�شبكة يف .2007
وعرث املحققون اخلمي�س �أي�ضاً على “�شعار” لتنظيم داع�ش
فيما �أك��دت التحقيقات الأول�ي��ة �أنّ “عنا�صر اخللية كانوا
يتطلعون �إىل الوالء” للتنظيم.
وكان الزعيم املزعوم للخلية ،وهو بائع �سمك متج ّول يبلغ
 37ع��ام �اً ،دي��ن يف  2004ب�ج��رمي��ة وب ��د�أ م���س��ار تط ّرفه
مذّاك.
وع �ل��ى غ ��رار ق�ت�ل��ة �سائحتني ا�سكندينافيتني يف دي�سمرب
(ك��ان��ون الأول)  ،2018ف ��إنّ امل�شتبه بهم احلاليني الذين
تراوح �أعمارهم بني  29و 43عاماً ،ميار�سون مهناً �صغرية،
كالزراعة �أو النجارة.
ووفق امل�س�ؤول املغربي ،ال يبدو �أنّ للخلية �أي ات�صال مبا�شر
بتنظيم داع����ش ،وك��ان��ت تع ّد ال�ستهداف “�شخ�صيات عامة
وع�سكرية ،ومقار للأجهزة الأمنية».
وق��ال �إنّ “التحدي املاثل �أم��ام كل �أجهزة مكافحة الإرهاب

يف العامل هو التكنولوجيا ،الإره��اب ال�سيرباين” ،مو�ضحاً
�أنّ “اخلطاب العنيف ،اخلطاب املتطرف ر ّوج له (منا�صرو)
داع�ش ،والآن ميكن لأي �شخ�ص للأ�سف االن�ضواء مبا�شرة
حت ��ت ه� ��ذه االي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ا م ��ن دون وج � ��ود ع�ل�اق ��ة مع
املنّظرين».
و�أ�ضاف “حتى لو هزِم داع�ش يف امل�شرق ،يف �سوريا والعراق،
ف ��إنّ ايديولوجيته منت�شرة وال حتتاج �إىل بلد ،مبقدورها
ال�ن�م��و ح�ي��ث جت��د ل�ه��ا م�ؤيدين” ،ون �ظ��راً �إىل ذل ��ك ف� ��إنّ
“اخلاليا ت�ت�ح��رك يف اخل �ف��اء ك�خ�لاي��ا ن��ائ�م��ة ،ويف غالبية
احلاالت ال وجود لأي عالقات يف ما بينها».
والتحدي الآخ��ر ،وف��ق اخل�ي��ام ،يتمثل يف �أنّ تنظيم داع�ش
وبعد تراجعه يف �سوريا وال �ع��راق� ،إمن��ا يف منطقة ال�ساحل
وال�صحراء يف ّ
ظل النزاع يف ليبيا “ويف دول على غرار مايل،
ال ت�سيطر على �أمنها».
وق��ال �إنّ “اخلاليا الإرهابية والإره ��اب ينموان يف املنطقة
وكذلك �شبكات اجلرمية املنظمة وتهريب املخدرات والأ�سلحة
والب�شر” .وتابع �أنّ “كل هذا  ...يجعل منطقة ال�ساحل ،يف
ر�أيي ،قنبلة موقوتة».

من ال�صعب معرفة �أ�سبوع �أ�سو�أ :كتب ،وك�شف
امل�ستور ،وا�ستطالعات ر�أي ،واملال الذي ال يتنا�سب
م��ع خ��زائ��ن احل�م�ل��ة .ل�ق��د �أخ�ب�ر دون��ال��د ترامب
املرا�سل بوب وودوارد� ،أنه قلل من خطر فريو�س
كورونا حتى ال يثري ال��ذع��ر ...وها قد حان وقت
الذعر يف مع�سكره.
ك��ل ال��ذي��ن يعا�شرونه ي �ك��ررون ،ي�سعى دونالد
ت ��رام ��ب� ،أو ًال وق �ب��ل ك��ل � �ش��يء� ،إىل ح �ف��ظ ماء
الوجه ...وهذا بال�ضبط ما حاول البيت الأبي�ض
�أن يفعله طيلة الأ�سبوع.
لقد تلقينا �سل�سلة من الأحداث التي يف الأوقات
ال �ع��ادي��ة ك��ان��ت ��س�ت�ت�ن��زل يف الأن���ش�ط��ة امل�شروعة
للرئا�سة :لقاءات يف �إطار ال�شهر الوطني للتعايف
م��ن امل �خ��درات وال�ك�ح��ول (ن �ع��م ،ه�ن��اك م�ث��ل هذا
ال�شهر)؛ مناق�شات ح��ول �أ�سبوع التوعية ب�أوبئة
املواد الأفيونية والهريوين التي ت�صرف بو�صفة
طبية؛ و�إعالنات دبلوما�سية.
يف الواقع ،مثل �شيطان يف املياه املقد�سة� ،سارع
الرئي�س االمريكي للدفاع عن نف�سه لأن��ه و�صف
اجلنود الأمريكيني الذين �سقطوا يف املعركة ب�أنهم
“خا�سرون” و “مغفلون”( ،مقال يف ذي اتلنتيك)
ً
“غ�شا�شا  ،كاذ ًبا  ،حمتالاً  ،متنم ًرا
 ،او �أن يكون
 ،ع�ن���ص��ر ًي��ا  ،م�ف�تر�� ً�س��ا ول�صا” (ك �ت��اب حماميه
ال�سابق  ،مايكل كوهني)  ،و�أن يكون قد كذب على
مواطنيه ب�ش�أن جدية كوفيد( 19-واح��دة من
بني عديد الف�ضائح من كتاب ال�صحفي املميز يف
الوا�شنطن بو�ست بوب وودوارد).
مفاج�أة � ...أي واحدة
لنكن وا�ضحني :ال �شيء ر�أي�ن��اه و�سمعناه هذا
الأ�سبوع يف �صالح دونالد ترامب �أو �إدارته للبالد.

ويبدو �أن تكرار انت�صاره على غ��رار عام 2016
�أمر ال ميكن ت�صوره .لذلك �صار عليه �أن يرتك
ب�صمته� ،أو الأف���ض��ل م��ن ذل��ك� ،أن يجد طريقة
ملفاج�أة الناخبني.
هذا ما �سيحققه ت�أكيد وجود لقاح فعال و�آمن
لفريو�س ك��ورون��ا� .شيء �آخ��ر م��ن �ش�أنه �أن يلعب
ل�صاحله :تعرث جو بايدن ،مناف�سه الدميقراطي،
باملعنى احلريف واملجازي.
الت�صويت عن حب
�سبتمرب  ،1996مل ت�ك��ن حملة اجلمهوري
ب ��وب دول ق��د ت�ع��اف��ت م��ن ��س�ق��وط��ه م��ن املن�صة
�أم��ام امل�صورين والكامريات .ويف غياب مثل هذا
الهبوط� ،ست�صبح ه��ذه االنتخابات الرئا�سية يف
الأ�سا�س ا�ستفتا ًء على رئا�سة ترامب.
يلقي اال�ستطالع الأخري ل�شبكة �سي بي ا�س نيوز،
ال�ضوء على دوافع الناخبني حيث يختار الأن�صار
ترامب لأنهم يحبونه ( 73باملئة) ولي�س لأنهم
ال يحبون ب��اي��دن ( 18باملئة) .ويحب امل�ؤيدون
الدميقراطيون مر�شحهم ( 32ب��امل�ئ��ة) ،لكنهم
يكرهون ترامب �أكرث ( 49باملئة).
مبعنى �آخ��ر ،كما يقول التعبري� ،سيكون يوم 3
نوفمرب “ا�ستخراج الت�صويت” .ول�ه��ذا ال�سبب
�أجد �صعوبة يف �أن �أعترب ترامب مهزوما :ن�شطاءه
مبتهجون ومت�شددون ومتع�صبون ل��ه ،بينما ال
يثري بايدن �أي �شيء من هذا القبيل.
وبينما قرر الرئي�س م�ضاعفة التجمعات �أمام
�آالف ال�ن��ا���س �-إىل اجل�ح�ي��م ال��وب��اء!  -يتم�سك
ج��و ب��اي��دن ب��ال�ل�ق��اءات ال���ص�غ�يرة وا��ض�ع��ا كمامة
على وج�ه��ه� .إن املظاهر -تلك املظاهر ال�شهرية
التي يريد ت��رام��ب ب�شدة احل�ف��اظ عليها -تعمل
ل�صاحله.

خريج ومتح�صل على املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية و�أخرى يف ال�صحافة،
مرا�سل TVAالكندية يف وا�شنطن

بومبيو يدعو �إىل خف�ض
الت�صعيد يف �شرق املتو�سط
•• باري�س�-أ ف ب

جوتريي�ش ي�سعى لوقف �إطالق النار يف العامل ب�سبب كورونا

•• الأمم املتحدة-رويرتز

��س�ي���س�ع��ى الأم �ي��ن ال �ع ��ام ل ل��أمم
امل �ت �ح��دة �أن �ط��ون �ي��و جوتريي�ش
خ�لال خطابه ال�سنوي لزعماء
ال �ع��امل الأ� �س �ب��وع امل �ق �ب��ل للدفع
من �أج��ل وقف �إط�لاق النار على
م�ستوى ال�ع��امل حتى نهاية عام
 2020ل �ت �ت �م �ك��ن ال � � ��دول من
مكافحة جائحة فريو�س كورونا
امل���س�ت�ج��د ،ل�ك�ن��ه ق ��ال �إن فر�صا
�ست�ضيع ب�سبب عدم ح�ضور زعماء
دول ب�أنف�سهم �إىل نيويورك لعقد
اجتماع على �أر�ض الواقع.
وك � ��ان م ��ن امل �ن �ت �ظ��ر �أن يح�ضر
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ
وال��رئ �ي ����س ال��رو� �س��ي فالدميري
بوتني �إىل مقر الأمم املتحدة يف
ظهور ن��ادر لإح�ي��اء ذك��رى مرور
 75عاما على ت�أ�سي�س املنظمة
ال�ت��ي ت�ضم يف ع�ضويتها 193
دولة.
ل�ك��ن ب�سبب اجل��ائ �ح��ة� ،سيكون
االث � � �ن� � ��ان �� �ض� �م ��ن ن� �ح ��و 170
م��ن زعمــــــاء الـــــــدول ور�ؤ�ساء
احل� �ك ��وم ��ات ال ��ذي ��ن �ســــيلقون
ك� �ل� �م ��ات ع�ب��ر ال� �ف� �ي ��دي ��و خ�ل�ال
اج �ت �م��اع امل�ن�ظ�م��ة ال ��ذي ي�ستمر
�أ�� �س� �ب ��وع ��ا ب � � ��دءا م� ��ن ي� � ��وم 22
�سبتمرب �أيلول.
وال��رئ �ي ����س الأم ��ري� �ك ��ي دون ��ال ��د
ت� ��رام� ��ب ه� ��و ال ��زع� �ي ��م الوحيد
ال � ��ذي ي ��در� ��س احل �� �ض��ور فعليا
لإل� �ق ��اء ك�ل�م�ت��ه يف ال �ي ��وم الأول

من االجتماع ال��ذي �سيلقي فيه
ج��وت�يري����ش خ�ط��اب��ه ع�ل��ى �أر� ��ض
الواقع �أي�ضا.
وك��ان التجمع ال�سنوي من �أجل
ب� ��دء ج�ل���س��ة ج ��دي ��دة للجمعية
ال �ع ��ام ��ة ل �ل ��أمم امل �ت �ح ��دة ع ��ادة
م��ا ي�شـــــهد فــــــــورة دبلوما�سية
النعقاد مئات االجتماعات على
هام�شه.
وق� ��ال ج��وت�يري ����ش لل�صحفيني
ب ��الأمم امل�ت�ح��دة “الدبلوما�سية
تعتمد كثريا على التوا�صل بني
الب�شر بالت�أكيد ،لذلك �سنفقد
�أ�� �ش� �ي ��اء خ��ا� �ص��ة ف �ي �م��ا �أع� �ت�ب�ره

�أول� ��وي � �ت� ��ي الأوىل يف ال ��وق ��ت
ال��راه��ن ...تطبيق وق��ف �إطالق
نار عاملي».

«�إ�شارات �أمل»
منذ دعوته الأوىل لوقف �إطالق
ال� �ن ��ار ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل يف
م ��ار� ��س �آذار م ��ع ب � ��دء انت�شار
فريو�س كورونا ،قال جوتريي�ش
�إن� ��ه ظ �ه��رت ب��ال �ف �ع��ل “�إ�شارات
�إيجابية” مع التو�صل التفاقات
�سالم يف ال�سودان وبدء حمادثات
بني احلكومة الأفغانية وطالبان
وت��راج��ع العنف يف مناطق مثل
�سوريا وليبيا و�أوكرانيا و�إجراء
“مفاو�ضات مكثفة” م��ن �أجل
ه ��دن ��ة ت �ق ��ود �إىل حم ��ادث ��ات يف
اليمن.

وت��اب��ع ج��وت�يري ����ش ،وه ��و رئي�س
وزراء � �س��اب��ق ل �ل�برت �غ��ال ب� ��د�أت
فرتة واليته التي ت�ستمر خم�س
�سنوات ك�أمني عام للأمم املتحدة
يف ع��ام “ ،2017هناك �إ�شارات
�أمل لكننا نحتاج لتعبئة املجتمع
ال � � � ��دويل ب ��رم� �ت ��ه جل� �ع ��ل وق ��ف
�إطالق النار العاملي حقيقة واقعة
حتى نهاية العام».
و�أ� �ض ��اف �أن وق ��ف �إط �ل�اق النار
� �س �ي �ع��زز ج �ه ��ود اح � �ت ��واء مر�ض
كوفيد 19-وي���س��اع��د يف تهيئة
الظروف النتعا�ش من�سق م�ستدام
و�شامل من اجلائحة.
ك ��ان ج��وت�يري����ش ق��د دع ��ا لوقف
�إطالق النار على م�ستوى العامل
لأول م��رة ي��وم  23م��ار���س �آذار،
ل�ك��ن دع ��م ه ��ذه ال ��دع ��وة ر�سميا
من جانب جمل�س الأمن الدويل
ا�ستغرق �أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة �أ�شهر
ب �� �س �ب��ب اخ� � �ت �ل��اف يف موقفي
الواليات املتحدة وال�صني.
وعلى م�ستوى العامل بلغت حاالت
الإ�صابة بكوفيد 19-الناجت عن
الإ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا نحو
 30مليون حالة و�أودى املر�ض
بحياة �أكرث من � 900ألف وفقا
حل�سابات رويرتز.
وق � ��ال ج��وت�ي�ري ����ش “�أملي ،يف
ال �ل �ح �ظ��ة ال ��راه� �ن ��ة� ،أن يتحلى
ال ��زع� �م ��اء ب �ق ��در م ��ن التوا�ضع
يجعلهم يدركون ه�شا�شة و�ضعنا
وي �ت �ف �ه �م��ون ح��اج �ت �ن��ا للوحدة
والت�ضامن والتعاون الدويل».

ترجمة خرية ال�شيباين

الإع�صار �سايل ّ
ي�شتد مع اقرتابه
من ال�سواحل الأمريكية

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ح ّذرت الأر�صاد اجلوية الأمريكية من �أنّ ق ّوة الإع�صار �سايل ا�شتدّت م�ساء
�أم�س الأول االثنني بحيث بات �إع�صاراً من الفئة الثانية يهدّد جنوب �شرق
الواليات املتحدة.
وقال املركز الوطني للأعا�صري �إنّ الإع�صار يوا�صل تقدّمه نحو ال�سواحل
الأمريكية ترافقه ري��اح ت�صل �سرعتها �إىل  155كلم�/ساعة ،ويتو ّقع �أن
ي�صل �إىل الياب�سة .
أنّ
وح� ّذر املركز من � ق� ّوة الإع�صار ميكن �أن “ت�شتدّ” �أك�ثر م�ساء االثنني
و�صباح الثالثاء لي�صبح “�إع�صاراً خطراً عندما يتقدّم على ال�ساحل».
م�صب نهر امل�سي�سيبي ،قد
و�سايل ،الذي ال يزال على بُعد  170كلم من
ّ
يت�س ّبب بارتفاعات ف ّتاكة يف منا�سيب املياه يف ثالث والي��ات متجاورة هي
لويزيانا ومي�سي�سيبي و�أالباما.
وح ّذرت ال�سلطات من �أنّ مدينة نيو �أورلينز التي دمّرها الإع�صار كاترينا
قبل  15عاماً هي �إحدى املناطق املع ّر�ضة للخطر.
و�أع�ل�ن��ت ك��اي �آي�ف��ي ،حاكمة �أالب��ام��ا ،حالة ال �ط��وارئ يف واليتها املتاخمة
ل �ف �ل��وري��دا ،حم � � ّذرة م��ن �أنّ “�سوء الأح � ��وال اجل��وي��ة ل�ي����س �أم� ��راً ميكن
اال�ستخفاف به».
و�أ� �ض��اف��ت “ن�ص ّلي ك��ي ال يت�س ّبب � �س��ايل يف � �ض��رر ،ل�ك��ن ي�ج��ب �أن نكون
م�ستعدّين” ،مطالبة ��س�ك��ان ال��والي��ة ب�ت��وخّ ��ي �أق���ص��ى درج ��ات احليطة
واحلذر.

دع ��ا وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الأمريكي
م��اي��ك ب��وم �ب �ي��و �أم� �� ��س الثالثاء
تركيا وال�ي��ون��ان �إىل التخلي عن
ك��ل ت���ص�ع�ي��د ع���س�ك��ري والرتكيز
ع�ل��ى ال�ب�ح��ث ع��ن ح � ّل دبلوما�سي
للنزاع ب�ش�أن الغاز بينهما يف �شرق
املتو�سط.
وقال يف مقابلة مع �إذاعة “فران�س
انرت”“ ،يجب ح � ّل ه��ذه امل�شكلة
من دون ا�ستخدام القوة الع�سكرية
ب��ل ع�بر الآل �ي��ات الطبيعية ،عرب
القرارات الدولية ،خ�صو�صاً ب�ش�أن
احلقوق املرتبطة بهذه املنطقة».
و�أ�ضاف “يجب تخفي�ض الب�صمة
الع�سكرية يف ك��ل م�ك��ان واللجوء
�إىل الو�سائل الدبلوما�سية ،غري
الع�سكرية».
وي �ت �ن��ازع ال �ب �ل��دان ال �� �س �ي��ادة على
مناطق يف �شرق املتو�سط يُحتمل
�أن ت�ك��ون غنية ب��ال�غ��از الطبيعي.
وت �ف��اق��م ال �ت��وت��ر يف �أواخ� � ��ر �آب/
�أغ �� �س �ط ����س ،ع �ن��دم��ا �أج � ��رت �أثينا
و�أن� � � �ق � � ��رة م� � � �ن � � ��اورات ع�سكرية
متوازية.
و�أع �ل �ن��ت ف��رن���س��ا ب��و� �ض��وح دعمها
ل�ل�ي��ون��ان ع�بر ن�شر �سفن حربية
وط��ائ��رات مقاتلة يف امل�ن�ط�ق��ة ،يف
مبادرة نددت بها �أنقرة ب�شدة.
وع� � � ��ادت �أخ � �ي� ��راً � �س �ف �ي �ن��ة امل�سح
ال ��زل ��زايل ال�ترك�ي��ة �إىل ال�ساحل
ال�ترك��ي الأح� ��د ،م��ا ي�ف�ت��ح املجال
�أمام تهدئة بني البلدين.
والأزم��ة يف املتو�سط مدرجة على
جدول �أعمال قمة �أوروبية �ستنعقد
يف  24و� 25أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر يف
بروك�سل مع ط��رح احتمال فر�ض
عقوبات على تركيا.

الفجر الريا�ضي
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جنم الكارتينغ الإماراتي ال�شاب يوا�صل ت�ألقه

را�شد الظاهري على من�صة التتويج وحتقيق انت�صارين بفوزه عن فئة النا�شئني
•• �أبوظبي  -الفجر:

وا�صل جنم الكارتينغ الإم��ارات��ي البطل امل��وه��وب را�شد الظاهري ت�ألقه يف
املو�سم الأول عن فئة جونيور ،حمققاً املركزين الأول والثاين على التوايل
يف بطولة �إيطاليا كارتينج – يف ال�سباق النهائي الكبري .هذا واجلدير ذكره
�أن را�شد هو الأ�صغر �سناً يف فئة 14-12العمرية ،يف مواجهة ال�سائقني
املخ�ضرمني االخرين.
مل يكن �سباق عطلة نهاية الأ�سبوع املمتاز خايل من التحديات �أمام الظاهري.
فقد ح�صل را�شد على املركز الأول يف الت�صفيات ،وبفارق �ضئيل �أم��ام اقرب
مناف�سيه ،ما مكنه من االن�ط�لاق من املركز االول يف �سباق الع�شرين لفة
النهائي الكبري.

وخالل ال�سباق �أظهر را�شد تفوقه وتقدمه منذ البداية ،حمققاً م�سافة الب�أ�س
بها عن �أقرب مناف�سيه .متم�سكاً بال�سباق ،واجه الظاهري م�شكلة �صغرية يف
الكاربريرت حيث بد�أ يفقد �أجزاء من الثانية مع كل لفة ،مما ت�سبب يف حدوث
م�شكلة تقنية يف الكارت اخلا�ص به .مع هذا كله حافظ را�شد على ثباته يف
ال�سباق للفوز يف املناف�سة .ومع اقرتاب ال�سباق من اللفتني الأخريتني� ،أظهر
را�شد براعة الأبطال ويف اللفة الأخرية وعلى الرغم من كل التحديات التي
واجهها مع الكارت اخلا�ص به ،فقد دفع را�شد عربته بت�صميم وعزية لينهي
ال�سباق بـ  0.3من الثانية ،حمققاً فوز م�ستحق لي�صعد على من�صة التتويج.
ويف جم��ري��ات �سباق نهاية الأ��س�ب��وع ،فقد ح��دد املنظمون �أن ي�ك��ون ال�سباق
النهائي الثاين بـ 16لفة .مت و�ضع الثمانية الأوائل يف النهائي الأول ك�شبكة
عك�سية مما يعني �أن را�شد انطلق من املركز الثامن ،وعلى الرغم من املهمة

الكبرية التي يجب التغلب عليها ،فقد ت�ألق البطل االماراتي املوهوب مرة
�أخرى على احللبة ،وبدء يف جتاوز مناف�سيه اللفة تلو االخرى ،منهياً ال�سباق
يف املركز الثاين وحمققاً �أ�سرع زمن على احللبة.
ومبنا�سبة هذا الفوز املهم الكبري الذي حتقق بعد عناء ،قال النجم الإماراتي
املوهوب را�شد الظاهري" :لقد ك��ان ه��ذا �سباقاً رائعاً للم�شاركة فيه وكنت
�سعيداً لأنني �صمدت يف املركز الأول وخ�ضت �سباق ث��انٍ رائ��ع �أي�ضاً .كانت
املناف�سة حتدياً حقيقياً يف ال�صعود �إىل فئة النا�شئني ،لذلك �أن��ا فخور ب�أن
يكون يل ت�أثري بالفعل� .آمل �أن �أ�ستفيد من هذا ال�سباق لبقية املو�سم ".
و�أو� �ض��ح ال�ظ��اه��ري �أن املناف�سة ك��ان��ت �ساخنة للغاية بينه وب�ين ال�سائقني
املناف�سني على �صدارة ال�سباقات ،لكن الأداء ال�سريع عند الدوران مع احلفاظ
على توازن الكارت �أحدث كل الفارق.

ومن جهته ،قال مدرب را�شد البطل ال�سابق للفورموال  2االيطايل فاوت�سو
ايبوليتي" :يعترب االنتقال �إىل فئة النا�شئني خطوة كبرية للأمام يف عامل
الكارتينج وال ينبغي اال�ستهانة بعزم را�شد يف حتقيق انت�صارات متتالية يف
وقت مبكر .املناف�سة على احللبة �صعبة ج��داً  ،لكننا نرى �أن مهارات را�شد
الفطرية ،والتح�ضري العملي والت�صميم املطلق حتى يف ظل التحديات ،لدى
را�شد ق��درة رائعة على املناف�سة وعلى �أعلى م�ستوى� .أن��ا �سعيد حقاً بر�ؤيته
يطور موهبته".
ي�شار �إىل �أن حلبة �سيينا  1037مرتاً  ،بعر�ض � 10أمتار .وتخرج من حلبة
�سيينا �سائقني م�شهورين يف ع��امل ال�سباقات ،مثل اب��ن ميكا هاكينن بطل
العامل مرتني يف  .F1واجلدير ذكره �أن م�سار احللبة حا�صل على املوافقة
الوطنية من النوع "�أ" واملوافقة الدولية من النوع "ج".

بطولة الإمارات للكيك بوك�سينج للمحرتفني تنطلق بدبي اجلمعة
•• �أبوظبي-وام:

ت�ن�ط�ل��ق اجل�م�ع��ة امل�ق�ب��ل يف �صالة
ف���س�ت�ي�ف��ال �أري� �ن ��ا دب ��ي مناف�سات
بطولة الإم� ��ارات " " K1للكيك
بوك�سينج للمحرتفني ال�ت��ي تقام
لأول م ��رة ع�ل��ى م���س�ت��وى الدولة
و��س��ط م���ش��ارك��ة مم�ي��زة م��ن جنوم
ال �ل �ع �ب��ة ال ��ذي ��ن ح �� �ص��دوا الكثري
م��ن الأل �ق��اب املحلية والإقليمية
والدولية.
و�أعلن احتاد الإمارات للمواي تاي
والكيك بوك�سينج برئا�سة �سعادة

ع� �ب ��داهلل ��س�ع�ي��د ال �ن �ي ��ادي رئي�س
االحت ��ادي ��ن ال �ع��رب��ي والإم� ��ارات� ��ي
للمواي ت��اي ،نائب رئي�س االحتاد
الآ��س�ي��وي ام����س ع��ن اك�ت�م��ال كافة
ال�ترت�ي�ب��ات الإداري� ��ة والتنظيمية
وال �� �ص �ح �ي��ة وات � �خ ��اذ الإج� � � ��راءات
االحرتازية لإقامة البطولة.
و�أكد طارق املهريي املدير التنفيذي
ل�لاحت��اد م��دي��ر ال�ب�ط��ول��ة حر�ص
االحتاد على ا�ستمرار الن�شاط وفقا
للإجراءات االحرتازية اال�ستباقية
التي عمل على تنفيذها قبل موعد
انطالق البطولة ل�ضمان احلفاظ

ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال �ف �ن��ي لالعبني
وت� �ط ��وي ��ر خ�ب�رات� �ه ��م م� ��ن خ�ل�ال
م ��واج� �ه ��ة الع� �ب�ي�ن م ��ن �أ�صحاب

اخلربة الدولية.
و�أ�� �ش ��ار امل �ه�ي�ري �إىل �أن االحت ��اد
حري�ص على تنفيذ كافة �إجراءات
ال �ب��روت � ��وك � ��ول ال �� �ص �ح ��ي ب ��داي ��ة
بفح�ص "  " PCRلكل امل�شاركني،
ب�إ�شراف اجلهات ال�صحية املعنية
وال�ت��أك��د م��ن �سالمتهم قبل وبعد
مناف�سات البطولة التي ا�ستعدت
لها اللجنة الفنية ب�شكل جيد يوفر
لها كافة متطلبات النجاح ،وذلك
ب �ع��د �أن ت��وا� �ص��ل ال�ت���س�ج�ي��ل عرب
موقع االحتاد .
ولفت �إىل �أن قائمة العبي البطولة

ت���ض��م  26الع �ب��ا م��ن املحرتفني
ال��ذي��ن ي�خ��و��ض��ون  13م �ب��اراة يف
خم�ت�ل��ف الأوزان ،جت�م��ع ك�لا من
حم �م��د ع � ��ادل و�� �ش ��ان ��دل ادوارد،
و�أم�ي�ر بور�سالن م��ع زي��اد جانتي،
وط �ن �ط��اوي ح��اف��ظ م ��ع لو�سيان
موكانا�سو ،و�أم�ي��ل لوجو م��ع زين
العابد دادات�شيف ،واملهدي هامو�شا
م ��ع � �ش��ام �ي��ل �أم� �ي� �ن ��وف ،و�ألي�شر
ك��ورب��ون��وف م��ع ماك�سيالن فلني،
ونبيل عوا�ش مع �أي��وب بن زيدان،
وم �ه��دي اجل �م��اري م��ع �أبروربيك عدنان حممد ،وف��ري��دون �أيل زاي م ��ع حم �م��د �أم �ي ��ن ،ون � ��ور الدين
مادمينبكوف ،وحممد �أجر عام مع مع زكريا اجلماري ،وطه ماروين �سامري مع �سيوفو�ش جوملامادوف،

و�إليا�س حبيب علي مع هارون باكا
يف �أقوى مواجهات البطولة".

جلنة ملتابعة تطبيق الإجراءات االحرتازية بنادي �أبوظبي لهوكي اجلليد لعودة الن�شاط
•• �أبوظبي-وام:

عرب جمعة الظاهري �أمني عام احتاد الألعاب ال�شتوية ونائب رئي�س اللجنة
التنفيذية بنادي �أبوظبي لهوكي اجلليد عن �سعادته بقرار جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي ال�صادر �أخ�يرا بال�سماح لهم بالعودة للتدريبات يف �صالة النادي
وفقا للإجراءات االحرتازية املعتمدة من اجلهات املخت�صة.
وقال �إنه وكل املنت�سبني لريا�ضة هوكي اجلليد ا�ستقبلوا اخلرب بفرحة كبرية،
وعلى الفور مت ت�شكيل جلنة برئا�سة حممد ج�سني امل�ست�شار املايل باالحتاد
للإ�شراف على تطبيق كافة الإجراءات االحرتازية لعودة الن�شاط ب�شكل �آمن

يتفق مع توجيهات جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،واجلهات املخت�صة يف الدولة.
و�أ�ضاف يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإم��ارات "وام"�" :سوف نعتمد العودة
للتدريبات بداية بالالعبني الكبار ،ول��ن ي�سمح لالعبني ال�صغار بالعودة
�إال بعد موافقة جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،ول��ن ي�سمح بتواجد �أك�ثر من
 20العبا يف ال�صالة لتحقيق التباعد االجتماعي ،وقبل ذلك �سوف يخ�ضع
اجلميع للفح�ص الطبي وت�ؤخذ منهم امل�سحات ثم ننتظر النتائج ال�سلبية
لي�سمح لهم بدخول ال�صالة ،ول��ن ي�ستثنى من الفحو�ص �أي �شخ�ص مبن
فيهم العاملون بال�صالة ،و�سوف يتم الت�أكد من تعقيم ال�صالة بوا�سطة
�شركة معتمدة ،وت��وف�ير ب��واب��ات للدخول مثبت عليها الكا�شف احلراري،

وبوابات �أخرى للخروج ،مع ا�صطحاب كل العب لأدواته اخلا�صة ..كما لن
ي�سمح لأحد بتبادل ا�ستعمال الأدوات التدريبية".
وتابع" :بعد اتخاذ كافة الإج��راءات االحرتازية الالزمة �سوف تقوم جلنة
من جمل�س �أبوظبي الريا�ضي بزيارة النادي والت�أكد من تطبيق الربوتوكول
الطبي املطلوب �سوف ت�سمح لنا بالبدء يف التدريبات ،و�أتوقع �أن يتم ذلك
اعتبارا من نهاية الأ�سبوع املقبل ،و�سيكون اجلميع م�ستعدين ال�ستئناف
العمل حتت �إ�شراف اجلهاز الفني لال�ستعداد لالرتباطات املحلية والدولية
املقبلة عند ا�ستئناف الن�شاط ،حيث ان �أق��رب ارتباطاتنا هي بطولة �آ�سيا
لل�سيدات بالفلبني �شهر فرباير  ،2021وبطولة ال�شباب حتت � 20سنة يف

تايالند خالل مار�س  ،2021ثم بطولة ك�أ�س العامل يف �شهر ابريل 2021
يف لوك�سمبورج ،وبالن�سبة للدوري املحلي �سوف يعود يف �شهر �أكتوبر ،2020
بحيث نلعب ما تبقى من مباريات خروج املغلوب يف الن�صف الأول من �أكتوبر،
ونبد�أ املو�سم اجلديد يف الن�صف الثاين من نف�س ال�شهر".
و�أك��د ال�ظ��اه��ري �أن��ه فيما يخ�ص ريا�ضة الـ"�سكي" ف�سيوف نتقدم مبلف
�شامل لالحتاد الدويل من �أجل احل�صول على الع�ضوية الكاملة باالحتاد،
ويت�ضمن امللف البطوالت املحلية واملمار�سني ،وامل�شاركات اخلارجية ،وبرامج
ن�شر وتطوير اللعبة ،والأندية املحلية وامل�سابقات ،و�سوف نقدم امللف لالحتاد
الدويل يف �شهر نوفمرب املقبل".

احتاد الكرة يحدث املن�صة التعليمية الإلكرتونية للحكام
•• دبي -وام:

عقدت �إدارة احلكام باحتاد الإمارات
لكرة القدم �أم�س الأول اجتماعا فنيا
مهما �ضمن اجتماعاتها املتوا�صلة
ملناق�شة حتديث احلاالت التحكيمية
على املن�صة التعليمية الإلكرتونية
حل �ك��ام ك��رة ال �ق��دم وامل�ق�ي�م�ين على
ال�ن�ظ��ام الإل �ك�ت�روين لإدارة �ش�ؤون
ك � � ��رة ال� � �ق � ��دم " " FA-Net
بالتن�سيق مع �إدارة اخلدمات الذكية

باالحتاد .
وح ��االت منطقة اجل ��زاء والت�سلل،
ح���ض��ر االج �ت �م��اع ��ص��ال��ح املرزوقي وح ��االت �أخ ��رى �سيتم رف�ع�ه��ا على
ع�ضو جلنة احلكام ،وعلي الطريفي املن�صة الإلكرتونية للتعلم عن بعد،
مدير �إدارة احلكام ،وخالد الدوخي بالإ�ضافة ملجموعة حاالت حتكيمية
املدير الفني ،و�أحمد يعقوب امل�س�ؤول م��دع��وم��ة ب�شرح �صوتي لكل حالة
ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ق�ي�م�ين واملحا�ضرين ،على حدة من قبل �أحد �أفراد فريق
بالإ�ضافة �إىل احلكمني عبد الواحد العمل بالإدارة  .و�أكد علي الطريفي
خاطر ،و�سلطان �ساحوه.
م��دي��ر �إدارة احل� �ك ��ام �أن حتديث
وا�ستعر�ض االجتماع ما يزيد على النظام الإل�ك�تروين لتعليم احلكام
 400حالة حتكيمية م��ن املو�سم وامل �ق �ي �م�ين ع ��ن ب �ع��د ي� ��أت ��ي �ضمن
ال �ك��روي امل��ا��ض��ي تتعلق بالأخطاء خطة جلنة احلكام لعملية تطوير

املنظومة التحكيمية ،م�شريا �إىل
�أن ال �ن �ظ��ام الإل� �ك�ت�روين ي�ستخدم
م �ن��ذ ع ��دة � �س �ن��وات م��ا��ض�ي��ة بهدف
ال �ت��وا� �ص��ل وال�ت�ع�ل�ي��م امل���س�ت�م��ر من
خالل مراجعة احلاالت التحكيمية
م ��ع ق �� �ض��اة امل�ل�اع ��ب ق �ب��ل و�أث� �ن ��اء
وبعد املو�سم .ولفت الطريفي �إىل
�أن ه�ن��اك ح ��االت حتكيمية �أخرى
م��دع��وم��ة ب�شرح �صوتي لكل حالة
�سيتم تزويد املن�صة التعليمية بها
من �أجل تف�صيل القرارات ،وكيفية

ات �خ��اذ ال �ق��رار ال�صحيح خ��ا��ص��ة يف
احلاالت ال�صعبة التي تتطلب درجة
عالية من الرتكيز ،م�شريا �إىل �أن
املن�صة تتميز بتوفري ح�ساب خا�ص
لكل ف��رد يتم م��ن خ�لال��ه الدخول
ل �ل �ن �ظ��ام والإج� ��اب� ��ة ع �ل��ى احل� ��االت
امل� ��رف � �ق� ��ة ،ب� �ع ��ده ��ا ي� �ق ��وم النظام
الإلكرتوين تلقائيا باحت�ساب ن�سبة مل �ق �ي �م��ي احل � �ك ��ام وه � ��م مطالبون ك ��ل ح��ال��ة ع �ل��ى ح� ��دة ،ب �ع��ده��ا يتم ف ��ردي ��ة يف ب �ع ����ض احل � � ��االت التي
جناح كل حكم وتقدمي تقرير �شامل بالدخول على النظام الإلكرتوين ج� �م ��ع وم� ��راج � �ع� ��ة ج �م �ي ��ع نتائج حت �ت��اج ل�ت��و��ض�ي��ح وت �ف �� �س�ير ب�شكل
لالختبارات .ون��وه �إىل �أن حتديث مل�شاهدة احل��االت املحدثة وحتليل االختبارات �سواء للحكام �أو املقيمني �سل�س لت�سهيل ا�ستيعابها وتطبيقها
احل ��االت يت�ضمن �أي���ض��ا اختبارات �أداء الأط �ق��م التحكيمية ،وتقييم ومناق�شتهم يف ال� �ق ��رارات ب�صورة ب�صورة �صحيحة.
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�سباقات الهجن تعود �إىل �سيناء بعد توقف ب�سبب كورونا

18

عند �سفح جبل التيه الكبري يف �شبه جزيرة �سيناء ،عاود �أهل
ال�صحراء من بدو م�صر ن�صب خيامهم مرة �أخرى بجوار
م�ضمار رملي ،جتهيزاً ل�سباقات الهجن التقليدية التي
عادت بعد توقف �ستة �أ�شهر ب�سبب جائحة كوفيد .19
يف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري ،تلقى بدو جنوب �سيناء ،يف
�شمال �شرق البالد ،ال�ضوء الأخ�ضر من ال�سلطات امل�صرية
لإعادة تنظيم هذه ال�سباقات.
ويعترب �سباق الهجن ريا�ضة تقليدية قدمية يف دول عربية
ع��دة ،وعلى الأخ�ص يف منطقة اخلليج ،ويف م�صر يحاول
بدو جنوب �سيناء احلفاظ على هذا التقليد.

وو�سط �سحابة من الغبار ،يعدو حواىل  500جمل خالل
�سباق يف �صحراء عند �أ�سفل اجلبل ،و�سط �صيحات حما�سية
يطلقها �أ�صحابها مرتدين الكوفية واجلالبية البدوية
التقليدية.
ويو�ضح رئي�س �أح��د �أندية الإب��ل يف مدينة نويبع يف �شرق
�شبه ج��زي��رة ��س�ي�ن��اء�� ،ص��ال��ح امل��زي�ن��ي ( 45ع��ام �اً) لوكالة
فران�س بر�س� ،أن ه��ذا احل��دث ما هو �إال "تدريب لل�سباق
الدويل" ال��ذي �سيقام يف �أكتوبر (ت�شرين الأول) يف �شرم
ال�شيخ بجنوب �سيناء.
وكما يف كل ن�سخ ال�سباقات ،تنقل �شاحنات �صغرية مالكي

الإبل �إىل م�ضمار ال�سباق املمتد على كيلومرتين لت�شجيع
احليوانات عرب �إطالق العنان للأبواق.
خ�لال ال�سباق ،تو�ضع على ظهر الهجن جم�سمات �آلية
مزودة �سياطاً جتعل احليوانات �أخف وزناً ،وت�سهّل التح ّكم
بها.
وي�ستقل املتناف�سون �سيارات دف��ع رب��اع��ي حاملني �أجهزة
التحكم ع��ن ب�ع��د ،وي���س�يرون ب�ج��وار حيواناتهم ملتابعتها
وتوجيهها �أثناء العدو.
وي�ج��ري اختيار الأب��ل امل�شاركة يف ال�سباقات وف�ق�اً لفئات
عمرية معينة.

دورمتوند �إىل الدور الثاين بخما�سية يف مرمى دوي�سبورغ
بلغ بورو�سيا دورمتوند الدور الثاين مل�سابقة ك�أ�س �أملانيا لكرة القدم بفوزه الكبري على م�ضيفه دوي�سبورغ بخما�سية
نظيفة �أم�س الأول االثنني يف ختام الدور االول.
ومنح الدويل الإنكليزي جايدون �سان�شو التقدم لدورمتوند يف الدقيقة  ،14و�أ�ضاف مواطنه اليافع جود بلينغهام
القادم من برمنغهام �سيتي ( 15عاما) الهدف الثاين بعد  16دقيقة ،قبل �أن يعزز الدويل البلجيكي ثورغان
هازار بالثالث قبل نهاية ال�شوط االول ب�أربع دقائق.
و�أ�ضاف الأمريكي الواعد جيوفاين رينا ( 17عاما) الهدف الثالث يف الدقيقة  ،50قبل �أن يختم القائد ماركو
روي�س املهرجان بالهدف اخلام�س بعد ثماين دقائق .وخ��رج هامبورغ العريق من ال��دور االول بخ�سارته امام
م�ضيفه دينامو دري�سدي بهدف للبلجيكي امادو اوتاتا ( )89مقابل اربعة اهداف ليانيك �شتارك ( )3وروبن تيم
بيكر ( )16وكري�ستوف دافرينري ( )53و�سيبا�ستيان ماي ( 90من ركلة جزاء) .وحجز هانوفر بطاقته بفوز
�صعب على م�ضيفه فورت�سبورغر كيكرز بثالثة اهداف لهندريك فيداندت ( )23ودومينيك كايزر ( )59وتيمو
هوبرز ( )78مقابل هدفني الرن فايك ( )90وروبرتو هريمان ( 1+90من ركلة جزاء).

�أحمد بن حممد يوجه بت�أ�سي�س املجل�س اال�ست�شاري الأوملبي

•• دبي -وام:

وجه �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم رئي�س اللجنة
الأوملبية الوطنية بت�أ�سي�س املجل�س
اال�� �س� �ت� ��� �ش ��اري ل �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة
الوطنية وال��ذي �سي�ضم نخبة من
ال �ك �ف��اءات و�أ� �ص �ح��اب اخل �ب��رات يف
احلركة الأوملبية والريا�ضية.
ويعول �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ع�ل��ى املجل�س
اال�ست�شاري يف القيام مبهام كبرية
يف ظ ��ل ال ��دع ��م ال�ل��احم� ��دود من
قيادتنا الر�شيدة ،التي حتر�ص على
ت�ق��دمي ال�غ��ايل والنفي�س لأبنائها
وبناتها الريا�ضيني ،ليكتمل امل�شهد
بوجود مرجعية ا�ست�شارية ريا�ضية
تعزز م�سريتهم ب ��آرا ٍء بناءة ،مبنية
ع �ل ��ى جت� � ��ارب ع �م �ل �ي��ة م �ن ��وع ��ة يف
جماالت العمل الريا�ضي على كافة
الأ�صعدة.
وي � �ق� ��وم امل �ج �ل ����س ب� � ��إب � ��داء ال� � ��ر�أي
وامل� ��� �ش ��ورة يف اجل� ��وان� ��ب املتعلقة
باال�سرتاتيجيات واخل�ط��ط املعدَة
لالرتقاء مب�ستقبل احلركة الأوملبية
يف الدولة ،وتقييم ما يتم تقدميه
م��ن �أف�ك��ار و�آل�ي��ات خمتلفة م��ن كل

االحت� � ��ادات واجل �ه ��ات وامل�ؤ�س�سات
الريا�ضية ،وان�ت�ق��اء املنا�سب منها
ال� � ��ذي ي �ت �م��ا� �ش��ى م� ��ع احتياجات
قطاعنا الريا�ضي يف املجاالت كافة
� �س��واء ال�ف�ن�ي��ة �أو غ�يره��ا م��ن ذات
ال�صلة والعالقة باحلركة الأوملبية.
كما يقوم املجل�س ب�إ�سداء الن�صيحة
واال�ست�شارات فيما يعر�ض عليه من
قبل جمل�س �إدارة اللجنة الأوملبية،
ب�ش�أن اجلوانب التي تتعلق بالريا�ضة

ال��وط�ن�ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة باجلوانب
التناف�سية ،وا�سرتاتيجيات االرتقاء
بقاعدة املمار�سة الريا�ضية مبا يعزز
تطوير احلركة الأوملبية الوطنية
ب�صفة عامة.
وي �ت��وىل املجل�س م���س��اع��دة جمل�س
�إدارة اللجنة الأوملبية الوطنية يف
تقييم اخلطط وال�برام��ج اخلا�صة
بعمل االحتادات الريا�ضية الأوملبية
وغ�ي�ر الأومل �ب �ي��ة ،ب �ه��دف الو�صول

�إىل �أف�ضل اخلطط والربامج التي
ت�ستهدف حتقيق �إجن� ��ازات عاملية
وتتويجات �أوملبية.
ك �م��ا ي �ت��وىل امل�ج�ل����س اال�ست�شاري
ك ��ذل ��ك درا� � �س� ��ة وت �ق �ي �ي��م �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات الريا�ضية العاملية ذات
العالقة باحلركة الأوملبية ،بهدف
اال�ستفادة منها يف تعزيز وتطوير
احل��رك��ة الأومل �ب �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة� ،إىل
جانب تقدمي امل�شورة والر�أي ب�ش�أن

ن�شر الثقافة الأومل�ب�ي��ة يف املجتمع
وتعزيز ثقافة املمار�سة الريا�ضية.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه �أك � � ��د م� �ع ��ايل حميد
ال �ق �ط��ام��ي ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س اللجنة
الأومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ،رئ�ي����س املكتب
التنفيذي �أهمية تلك اخلطوة التي
حتمل يف طياتها ج��وان��ب �إيجابية
ع��دي��دة ل�ل�ح��رك��ة الأومل �ب �ي��ة بدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،منها
وجود قامات ريا�ضية عالية الكفاءة

�سيتم اختيارها خالل الفرتة املقبلة
وفقاً ملعايري خمتلفة ي�أتي على ر�أ�سها
الإمل��ام بكافة مبادئ و�أ�س�س احلركة
الأومل�ب�ي��ة ،والإ��س�ه��ام��ات الريا�ضية
املتعددة التي �أثرت احلركة الأوملبية
ال��وط �ن �ي��ة ،واخل� �ب ��رات املرتاكمة
يف ال �ن��واح��ي ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة والفنية
والإدارية املرتبطة بدورها باحلركة
الأوملبية.
و�أ�ضاف القطامي �أن ق��رارات �سمو

ال�شيخ �أح�م��د ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم دائما ت�ستهدف التطوير
واالرت � � � �ق� � � ��اء مب� ��� �س� �ت ��وى ري ��ا�� �ض ��ة
الإم ��ارات ،من خ�لال تقدمي حلولٍ
ن��وع �ي��ة م �ب �ت �ك��رة ت �خ ��دم م�صلحة
ال��ري��ا� �ض �ي�ين يف امل �ق��ام الأول ،مبا
ي�ضمن حتقيق الأه ��داف املن�شودة
والنتائج املرجوة.
وق ��ال "عندما ي��وج��ه �سمو رئي�س
اللجنة الأوملبية الوطنية مبثل هذه

ال �ق��رارات ف��إن�ه��ا ت��ؤك��د على املكانة
الكبرية والثقة التامة يف �أ�صحاب
اخل � �ب � ��رات ،وم �ن �ح �ه ��م الفر�صة
للم�شاركة يف ب�ن��اء ا�سرتاتيجيات
العمل والآل �ي��ات ال�ت��ي ُتبنى عليها
اخل�ط��ط طويلة ومتو�سطة املدى
للحركة الأوملبية يف الدولة ،ومن ثم
�سيعود الأمر بالفائدة املرجوة على
�أبنائنا الريا�ضيني يف م�شاركاتهم
ومناف�ساتهم على كل امل�ستويات".

احتاد الإمارات للمالكمة ونظريه الكرواتي
ب�صدد توقيع اتفاقية �شراكة لتطوير اللعبة
•• �أبوظبي-وام:

ي���س�ع��ى احت ��اد الإم� � ��ارات للمالكمة
واالحت��اد الكرواتي لتفعيل ال�شراكة
وال�ت�ع��اون ب�ين االحت��ادي��ن مبجاالت
ن �� �ش��ر وت� �ط ��وي ��ر ال �ل �ع �ب ��ة ،وت� �ب ��ادل
اخل�ب�رات واملع�سكرات وامل���ش��ارك��ة يف
البطوالت التي تنظمها الدولتني،
واال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ت�ج��ارب الناجحة
يف �صناعة الأبطال وتنمية وتطوير
الكوادر الفنية.
وف��ى ه��ذا االط��ار �شكل جمل�س �إدارة

احت � ��اد الإم� � � ��ارات ل�ل�م�لاك�م��ة وف ��دا
برئا�سة �سعادة �أن�س العتيبة رئي�س
االحت ��ادي ��ن الإم� ��ارات� ��ي والآ�سيوي
ل��زي��ارة العا�صمة ال�ك��روات�ي��ة زغرب
يف � �ش �ه��ر �أك� �ت ��وب ��ر امل �ق �ب��ل لتوقيع
اتفاقية �شراكة مع االحتاد الكرواتي
للمالكمة.
واك ��د ح���س��ن احل �م��ادي ام�ي�ن ال�سر
العام الحتاد الإم��ارات للمالكمة انه
خالل اجتماع جمل�س �إدارة االحتاد
الذي عقد �أم�س االول برئا�سة �سعادة
�أن ����س ال�ع�ت�ي�ب��ة وح �� �ض��ور حم �م��د بو

خاطر نائب الرئي�س وكل الأع�ضاء،
مت ا�ستعرا�ض خماطبة الهيئة العامة
للريا�ضة ب�ضرورة �إيقاف التدريبات
والبطوالت حلني ار�سال بروتوكول
ط �ب��ي مي ��زج ب�ي�ن ت�ع�ل�ي�م��ات االحت ��اد
ال � ��دويل ل �ل �م�لاك �م��ة ،والتوجيهات
ال���ص��ادرة م��ن هيئة ال��ري��ا��ض��ة ،على
�أن تقوم الهيئة العامة باعتماد هذا
ال�بروت��وك��ول امل���ش�ترك م��ن اجلهات
املخت�صة للدولة ثم اخطار االحتاد
ب ��ال� �ب ��دء يف ع � � ��ودة ال �ن �� �ش ��اط وف ��ق
ال�بروت�ك��ول املعتمد ،و�أن��ه ب�ن��اء على

هذه املخاطبة مت اعداد الربوتوكول
امل�شرتك وار��س��ال��ه للهيئة م��ن �أجل
اعتماده ،يف الوقت الذي مت التوجيه
فيه للجهاز الفني للمنتخب لتدريب
الالعبني عن بعد من منازلهم حلني
العودة �إىل ال�صاالت.
وا� � �ض� ��اف ان � ��ه ت� �ق ��رر يف االجتماع
�أي �� �ض��ا �أن ي �ق��وم وف ��د م ��ن االحت ��اد
الأ�سبوع املقبل بتفقد املركز اجلديد
امل��زم��ع �إط�ل�اق ��ه يف ال �ع�ين ب�إحدى
الأكادمييات اخلا�صة ،والذي �سيمثل بالدولة ،وبالن�سبة للمركز اجلديد
�إ��ض��اف��ة مهمة يف م�سار ن�شر اللعبة بر�أ�س اخليمة فقد بد�أ عمله بالفعل،

و� �س��وف ن�ق��وم ب��زي��ارة �أي���ض��ا لتقييم املركز اجلديد ال��ذي مت ت�أ�سي�سه يف ل�ن���ش��ر وت �ط��وي��ر ال�ل�ع�ب��ة يف خمتلف
�أدائ ��ه م��ع ات�خ��اذ نف�س الإج� ��راء مع ال�شارقة ،وذل��ك �ضمن خطة �شاملة �إمارات الدولة.

جوجيت�سو الإمارات ي�ستعد ملرحلة جديدة من الإجنازات
•• �أبوظبي-الفجر

جن �ح��ت ري ��ا�� �ض ��ة اجل��وج �ي �ت �� �س��و يف
ت��ر��س�ي��خ دع��ائ�م�ه��ا وح���ض��وره��ا املميز
داخ��ل ال��دول��ة ،وه��ي تقوم ب��دور كبري
يف امل���س��اه�م��ة ب�ب�ن��اء جم�ت�م��ع ريا�ضي
وجيل قوى قادر على حتمل امل�س�ؤولية
يف امل�ستقبل .وه��و الأم��ر ال��ذي �شجع
�أول �ي��اء الأم ��ور على ال��دف��ع ب�أبنائهم
ملمار�سة هذه الريا�ضة حيث بلغ عدد
ممار�سيها يف ال��دول��ة م��ا ي�ت�ج��اوز الـ
� 170ألف العب والعبة يف املدار�س
والأن��دي��ة والأك��ادمي �ي��ات وامل�ؤ�س�سات
احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،وم� � ��ا ج� �ع ��ل �أب ��وظ� �ب ��ي
عا�صمة اجلوجيت�سو العاملية ومقرا
لالحتادين الدويل والآ�سيوي.
وم ��ن ن��اح�ي�ت��ه ي ��ؤك��د � �س �ع��ادة يو�سف
ال�ب�ط��ران ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
الإم � ��ارات للجوجيت�سو �أن ك��ل هذه
املكت�سبات مل ت ��أت م��ن ف��راغ ،ولكنها
ن�ت��اج ر�ؤي ��ة و�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة مدرو�سة
الحت ��اد الإم � ��ارات للجوجيت�سو على
م��دى الأع � ��وام امل��ا��ض�ي��ة ،ت�ستند �إىل
دعم وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ ب �ن �ي��ة حت �ت �ي��ة وت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ريا�ضية
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد متميزة� ،شكلت رافدا لأهم الالعبني
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات املوهوبني من �أبنائها الذين يرتبعون
امل�سلحة".
على قمة ك�برى ال�ب�ط��والت العاملية،
هذه
�ت
�
م
�
ه
�ا
�
س
�
�
البطران":
وي� �ق ��ول
ف�ضال ع��ن تر�سيخ مكانتها كوجهة
اال�سرتاتيجية الطموحة يف توفري مف�ضلة لأف�ضل العبي اجلوجيت�سو

• دعم ويل عهد �أبوظبي وا�سرتاتيجية االحتاد وراء كل الإجنازات يف احلقبة املا�ضية
• يو�سف البطران :جوجيت�سو الإمارات ي�ستعد لدخول مرحلة جديدة من الإجنازات

• �أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو �ستكون الإعالن الر�سمي عن عودة البطوالت الدولية
يف ال �ع��امل ،وم��وط�ن��ا ل�ه��ذه الريا�ضة
الرائعة ،وبرغم ما تابعناه من ت�أثر
امل �� �ش �ه��د ال��ري��ا� �ض��ي خ�ل��ال الأ�شهر
امل��ا� �ض �ي��ة ب �ج��ائ �ح��ة ك� ��ورون� ��ا� ،إال �أن
�أبوظبي حتدت هذه املعطيات قدمت
در� �س��ا ل�ك��ل امل�ن�ظ�م��ات واالحت � ��ادات يف

الإرادة واالن�ضباط وجنحت بامتياز
يف و� �س��ط الأزم � ��ة ال�ع��امل�ي��ة يف �إقامة
ع � ��دة م �ع �� �س �ك��رات م �غ �ل �ق��ة لالعبي
املنتخب ال��وط�ن��ي والأن��دي��ة املحلية،
و�أخ��رى تن�شيطية لطلبة املدار�س يف
الإج��ازات ال�صيفية ،بالإ�ضافة �إىل 3

بطوالت تن�شيطية واجلوالت النهائية
م��ن ب�ط��ول�ت��ي ك ��أ���س ��ص��اح��ب ال�سمو
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال ��دول ��ة و�أم الإم � ��ارات
للجوجيت�سو.
و�أو� �ض��ح ال�ب�ط��ران �أن خطط االحتاد
تنبع م��ن ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو

ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل نهيان
الداعم الأول لريا�ضة اجلوجيت�سو،
وهي ترجمة لر�ؤية القيادة الر�شيدة
يف االرتقاء بهذه الريا�ضة النبيلة �إىل
�أبعاد جديدة ،لذا كان ال بد من توجيه
البو�صلة نحو طلبة املدار�س و�أطفال

الأ� � �س ��ر ،ول �ق��د الق ��ت ه ��ذه اخلطوة
جن��اح��ا الف �ت��ا .وي�ت��اب��ع ال �ب �ط��ران �أنه
ويف ظ��ل ال�شعبية املتنامية لريا�ضة
اجلوجيت�سو يف الدولة ،تتزايد �أهمية
ه��ذه الريا�ضة وتكت�سي ث��وب م�شروع
وط �ن��ي واع ��د وزاخ� ��ر ب ��أب �ن��اء الوطن

ال��ذي��ن ��س�ي��وا��ص�ل��ون م���س�يرة الت�ألق
ورفع علم الدولة يف من�صات التتويج
العاملية .و�أ��ض��اف البطران �أن احتاد
الإم ��ارات للجوجيت�سو يحر�ص عرب
م �ب��ادرات��ه امل �ت �ن��وع��ة ع �ل��ى ب��ث الأم ��ل
والتفا�ؤل بني �شرائح وفئات املجتمع
الإم� ��ارات� ��ي ،وال�ت�ك�ي��ف م��ع الظروف
وال ��وق ��ائ ��ع مب ��ا ي�ن���س�ج��م ور�ؤي � �ت ��ه يف
امل���س��اه�م��ة ب�ت�ع��زي��ز م��وق��ع ال��دول��ة يف
التعامل الإيجابي مع كافة الظروف،
وحتويل كل التحديات لفر�ص جناح.
و� �س��وف ت �ك��ون �أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى املوعد
مع ع��ودة الن�شاط ال��دويل من الباب
الوا�سع عندما تنجح يف تنظيم الن�سخة
ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة م��ن ب�ط��ول��ة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو يف �شهر
نوفمرب امل�ق�ب��ل ،لندخل م��ن خاللها
�إىل مرحلة ج��دي��دة م��ن الإجن� ��ازات،
جنني فيها ثمار ما زرعناه يف ت�أهيل
و� �ص �ق��ل الأب � �ط� ��ال ،ون� �ق ��دم منوذجا
يحتذى به يف تنظيم الأحداث العاملية
الكربى حتت �أي ظروف.
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�أولي�سي يقود فريق الإمارات للدراجات يف جولة لوك�سمبورغ
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غريلي�ش ميدد عقده مع �أ�ستون فيال حتى 2025

اجلولة املديران �أوريليو كورال "�إ�سبانيا" ونيل �ستيفنز "�أ�سرتاليا".
•• �أبوظبي -وام:
وت�ضم ت�شكيلة الفريق �ستة دراجني هم دييغو �أولي�سي "�إيطاليا" ،و�سفني �إيريك
�أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن ت�شكيلة قوية ومتنوعة للم�شاركة يف بي�سرتوم "الرنويج" ،وتوم بويل "�سوي�سرا" ،و�إيفو �أوليفريا "الربتغال" ،وروي
جولة لوك�سمبورغ التي تقام اعتبارا من �أم�س وحتى � 19سبتمرب احلايل  ،بقيادة �أوليفريا "الربتغال" ،وجا�سرب فيليب�سن "بلجيكا".
الدراج دييجو �أولي�سي ،ملواجهة املناف�سني يف اجلولة التي �ستقام على م�سار ح�صوي وتعليقا على تلك اجلولة يقول �أولي�سي " ..ي�ضم هذا ال�سباق عددا من م�سافات
ميتد  835كم وت�ضم عدة م�سافات ت�سلق �شاهقة وتنتهي مب�سافات �سرعة يف �سباق الت�سلق الق�صرية وال�شاهقة ،وه��و �أم��ر ينا�سب ق��درات��ي� .أم�ضيت وقتا كافيا يف
ميتد على خم�سة �أيام.
التدريب ،و�أرجو �أن تثمر جهودي يف حتقيق الفوز ،ما �سيمثل متهيدا مثاليا جلولة
وفيليب�سن،
أولي�سي
�
من
لكل
الفر�ص
من
العديد
ال�سباق
به
يتميز
ويوفر التنوع الذي
�إيطاليا .و�سيتوىل جا�سرب م�سافات ال�سرعة النهائية ،و�سوف نعمل معا على حتقيق
اللذان �سيت�صدران ت�شكيلة الفريق طاحمني لتحقيق الفوز ،ويقود الفريق خالل �أف�ضل النتائج".

�أع�ل��ن ن��ادي �أ��س�ت��ون فيال الإن�ك�ل�ي��زي ل�ك��رة ال�ق��دم �أن الع��ب و�سطه
ال��دويل ج��اك غريليت�ش وق��ع ع�ق��دا ج��دي��دا حتى حزيران/يونيو
.2025
وقال رئي�س النادي كري�ستيان بور�سلو يف بيان "جاك هو رمز للر�ؤية
التي ميتلكها مالكنا (امللياردير امل�صري نا�صف �ساوير�س) لنادينا".
و�أ� �ض��اف "لقد �أ��ص�ب��ح �أح ��د �أف���ض��ل ال�لاع�ب�ين يف ال �ب�لاد ) ونحن
م�صممون على بناء فريق رفيع امل�ستوى حوله".
م��ن ج�ه�ت��ه ،ع�ل��ق غريلي�ش ( 25ع��ام��ا) ق��ائ�لا "هذا ه��و فريقي
ومدينتي وم�لاك (النادي) �أك��دوا يل �أنهم طموحون و�أظهروا يل
كيف يريدون بناء �أ�ستون فيال� .إنها مرحلة مثرية بانتظارنا و�أنا
�سعيد جدا كوين جزء منها".

الأندية الربازيلية تتعر�ض لأكرب
هزة مالية ب�سبب كورونا

ب �ع��د �أن ك ��ان ��ت امل ُ� �� � �ص� ��دِ رة الأوىل
ل�ل�م��واه��ب ال���ش��اب��ة يف ال �ع��امل ،دخل
فريو�س كورونا امل�ستجد على اخلط
وو� �ض��ع ك ��رة ال �ق��دم ال�برازي �ل �ي��ة يف
و�ضع �صعب نتيجة انخفا�ض حجم
االن� �ت� �ق ��االت ال ��دول� �ي ��ة لالعبيها،
م ��ا �أ�� �ض ��ر مب��ال �ي��ة الأن� ��دي� ��ة التي
تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على مدخول
ال�صفقات املربحة.
وان� � �خ� � �ف� � �� � ��ض ع� � � � ��دد ال�ل��اع � �ب�ي��ن
الربازيليني الذين ينتقلون �سنويا
اىل خ��ارج ال�ب�لاد بن�سبة  62باملئة
خ�ل�ال ف�ت�رة االن �ت �ق��االت ال�صيفية
الأوروب �ي��ة ه��ذا ال�ع��ام ،وف��ق �إح�صاء
وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س ا��س�ت�ن��ادا اىل
بيانات من موقع "تران�سفرماركت"
املتخ�ص�ص.
ففي الفرتة املمتدة من  1حزيران/
ي��ون�ي��و اىل � 8أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر من
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،غ ��ادر  194العبا
�أنديتهم الربازيلية للعب يف اخلارج،
�إم��ا على �سبيل الإع ��ارة �أو بانتقال
دائ � ��م ،وف �ق��ا ل �ل �م��وق��ع املتخ�ص�ص
باالنتقاالت.
لكن هذا العام و�صل العدد اىل 74
فقط ،وهذا ما �أ�شار اليه معلق �شبكة
"�إي �أ�س بي �أن" الريا�ضية غو�ستافو
هوفمان الذي قال "هناك انخفا�ض
يف �سوق االنتقاالت .حتاول الأندية
�أال تنفق ك�ث�يرا لأن ال��و��ض��ع املايل
عند اجلميع معقد".
وحتتل ال�برازي��ل املرتبة الأوىل يف
ال�ع��امل م��ن حيث الالعبني الذين
ي �ل �ع �ب��ون خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد (2742
الع� �ب ��ا) ،م �ت �ق��دم��ة ع �ل��ى غرميتها
الأرج� �ن� �ت�ي�ن ( )2330وفرن�سا

( ،)1740وف �ق��ا ل �ت �ق��ري��ر �صدر
يف �أي ��ار/م ��اي ��و ع��ن امل��رك��ز ال ��دويل
للدرا�سات الريا�ضية يف �سوي�سرا.
يف بلد بيليه ورونالدو ونيمار ،تدر
االن �ت �ق��االت ع ��ادة ح ��وايل رب��ع دخل
الأن ��دي ��ة ،يف امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة بعد
حقوق النقل التلفزيوين من ناحية
الإيرادات.
لكن ع��دد االن�ت�ق��االت لي�س ال�شيء
ال��وح�ي��د ال ��ذي انخف�ضت �أرقامه،
فو�سط حالة عدم اليقني املايل الذي
ف��ر��ض��ه ت�ف���ش��ي ف�ي�رو���س "كوفيد-
 ،"19انخف�ض �أي�ضا حجم الأموال
التي تنفق لإبرام ال�صفقات.
يف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،ك��ان م ��ردود �أكرب
ثالثة انتقاالت دول�ي��ة  77مليون
ي ��ورو ( 91,4م�ل�ي��ون دوالر) على
الأندية الربازيلية ،و�ضمنها �صفقة
بقيمة  45مليون ي��ورو ب�ين ريال
م��دري��د الإ��س�ب��اين ون��ادي �سانتو�س
ال � ��ذي ت �خ �ل��ى ل �ل �ن��ادي امل �ل �ك��ي عن

اجلناح ال�شاب رودريغو.
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ،ج �ل �ب��ت �أك� �ب��ر ثالثة
انتقاالت �أق��ل من  62مليون يورو
للأندية الربازيلية.
ويف �أك �ب ��ر � �ص �ف �ق��ة ،دف � ��ع بنفيكا
ال�ب��رت � �غ� ��ايل  28م� �ل� �ي ��ون ي � ��ورو
لغرمييو م��ن �أج ��ل احل���ص��ول على
خدمات املهاجم ال��دويل �إيفرتون.
ك�م��ا دف��ع ال �ن��ادي ذات ��ه  18مليون
ي��ورو ل�ضم الع��ب الو�سط املهاجم
بيدرينيو من كورينثيان�س.
ور�أى هوفمان �أن��ه "لو كنا يف عام
(زمن) �آخر ،قد ي�ضطر بنفيكا اىل
دفع مبلغ �أكرب (ل�ضم �إيفرتون)".
وي��أت��ي ال��رك��ود يف �أ��س��و�أ وق��ت ممكن
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل�ل��أن ��دي ��ة الربازيلية
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ع��اين �أ��ص�لا م��ن ديون
كثرية ،والآن ،هي تعاين �أي�ضا من
التداعيات االقت�صادية لـ"كوفيد-
 "19يف البلد الذي لديه ثاين �أعلى
عدد وفيات يف العامل ،بعد الواليات

املتحدة.
و�أ� �ش��ار رودري �غ��و كابيلو ،ال�صحايف
املتخ�ص�ص يف الناحية االقت�صادية
ل �ل ��ري ��ا� �ض ��ة يف � �ش �ب �ك��ة "غلوبو"
الربازيلية ،اىل �أن "اله�شا�شة املالية
للأندية ازدادت ب�سبب الوباء".
ودف � � � ��ع ت �ف �� �ش ��ي "كوفيد"-19
ال���س�ل�ط��ات ال�ب�رازي �ل �ي��ة اىل �إلغاء
جميع مباريات ك��رة ال�ق��دم لقرابة
�أرب �ع��ة �أ� �ش �ه��ر ،مم��ا �أث ��ر ع�ل��ى عقود
الرعاية و�إيرادات النقل التلفزيوين
وتذاكر املباريات.
وجعلت الأزم��ة االقت�صادية م�س�ألة
االن � �ت � �ق� ��االت ال� ��دول � �ي� ��ة لالعبني
ال�ب�رازي� �ل� �ي�ي�ن �أك �ث ��ر �أه� �م� �ي ��ة من
ال�سابق ،لأنها ت�سببت يف انخفا�ض
ال��ري��ال ال�برازي�ل��ي مقابل الدوالر
واليورو.
وهذا يعني �أن قيمة الأموال القادمة
م��ن اخل� ��ارج ق��د ارت �ف �ع��ت بالن�سبة
للأندية الربازيلية ،يف وقت تكافح

نيمار :ت�صرفت كـ «الأحمق»
يف «كال�سيكو» فرن�سا

�أق��ر النجم الربازيلي نيمار �أن��ه "ت�صرفت كالأحمق" بنيله بطاقة حمراء املك ّلف مراقبته.
يف الثواين الأخ�يرة من "كال�سيكو" ال��دوري الفرن�سي ال��ذي خ�سره فريقه ثم ق��ال نيمار للحكم ال��راب��ع وه��و ي�ترك م�ستطيل ملعب ب��ارك دي بران�س
باري�س �سان جرمان على �أر�ضه الأحد �أمام غرميه مر�سيليا (�صفر ،)-1داعيا "انظروا �إىل العن�صري! لهذا �ضربته!" ،قبل �أن يغرد الحقا على تويرت
يف الوقت ذاته امل�س�ؤولني لبذل جهد �أكرب يف مكافحة العن�صرية بعد اتهامه "�أ�سفي الوحيد عدم �ضرب هذا الأحمق يف وجهه" ،م�ضيفا يف تغريدة �أخرى
"من ال�سهل �أن يظهر فار (تقنية الفيديو مل�ساعدة احلكام) +عدائيتي .+الآن
املدافع الإ�سباين �ألفارو غونزالي�س بنعته بالقرد ،وهو ما نفاه الأخري.
و�شهد الكال�سيكو توترا كبريا بني العبي الفريقني �أرغم احلكم على ا�شهار �أرغب يف �أن تظهر م�شاهد العن�صري الذي و�صفني بـ"القرد ابن العاهرة".
�أرغ��ب ب��ر�ؤي��ة ذل��ك! �إذا قمت ب"ـكا ّريتيليا" (م��راوغ��ة م��ذ ّل��ة للمدافعني)
البطاقة ال�صفراء خم�س مرات يف ال�شوط االول ،وت�سع يف الثاين.
وزادت ح��دة التوتر يف الدقيقة ال�ساد�سة االخ�يرة من الوقت ب��دل ال�ضائع تعاقبونني .ل�صفعة� ،أنا �أُطرد .وهم؟ ماذا يف ذلك؟".
(�سان و�ساند �سان جرمان �أغلى العب يف العامل ،معربا عن "دعمه بقوة" ،لكن نيمار
با�شتباكات ثنائية بني الأرجنتينيني لياندرو باريدي�س
�أق��ر م�ساء االثنني ب�أنه �سيقبل العقوبة التي من املتوقع �أن تك�شفها جلنة
ج ��رم ��ان) وداري� � ��و ب�ي�ن�ي��دي�ت��و م��ن ج �ه��ة ،و�أم� ��ايف
االن�ضباط يف رابطة الدوري الأربعاء.
(مر�سيليا) واليفني ك��ورزاوا فطردهم احلكم،
وق��ال الع��ب بر�شلونة الإ�سباين ال�سابق يف من�شور مطول على �إن�ستاغرام
الأوالن بالبطاقة ال�صفراء الثانية ،قبل �أن
م�ساء االثنني "بالأم�س متردت .عوقبت بالبطاقة احلمراء لأين �أردت �ضرب
يطرد نيمار ل�ضربه �ألفارو غونزالي�س بدون
�شخ�ص �أ�ساء �إيل .اعتقدت �أنه لي�س ب�إمكاين املغادرة دون القيام ب�شيء لأين
كرة حلظة اال�شتباك.
�أدركت �أن امل�س�ؤولني لن يفعلوا �أي �شيء ،مل يالحظوا (االهانة العن�صرية)
وبح�سب م�شاهد بثتها �شبكة "تيليفوت"،
�أو جتاهلوا احلقيقة" .وتابع نيمار "يف ريا�ضتنا ،االهانات ،ال�شتائم جزء من
ا�شتكى نيمار بعد ن�صف �ساعة على بداية
النزاع .ال ميكنك �أن تكون رقيقاً� .أتفهم هذا
ال � �ل � �ع � �ب ��ة ،من
املباراة �إىل اجلهاز التحكيمي،
الرجل (�ألفارو غونزالي�س) جزئيا ،كل �شيء
م�ك��ررا يف ع��دة منا�سبات
جزء من اللعبة ،لكن العن�صرية والتع�صب
"العن�صرية ،ال!" ،يف
غري مقبولني".
�إ��ش��ارة �إىل مدافع
وت �� �س��اءل "هل ك��ان ي�ت��وج��ب ع�ل��ي �أن
مر �سيليا
�أجت��اه��ل ذل��ك (الإه ��ان ��ة)؟ ال �أعرف
بعد ...اليوم ،وبهدوء� ،أق��ول نعم،
لكن خ�لال امل�ج��ري��ات (م��ا ح�صل
يف ال�ل�ق��اء) ،طالبت ورف��اق��ي من
احل �ك��ام امل���س��اع��دة ومت جتاهلنا.
�أق �ب��ل ع�ق��اب��ي لأن ��ه ك ��ان ي�ت��وج��ب علي
�أن �أتبع طريق ك��رة القدم النظيفة� .آم��ل من
ناحية �أخ��رى �أن يعاقب اجل��اين �أي�ضا" .ور�أى �أن
"العن�صرية م��وج��ودة� .إن�ه��ا م��وج��ودة ،لكن علينا �أن
نوقفها .ال مزيد (من العن�صرية) .كفى!" .و�أ�ضاف "كان
الرجل �أحمق (�ألفارو غونزالي�س) .لقد ت�صرفت �أي�ضا مثل
الأحمق لأين �سمحت له ب�أن يورطني يف ذلك" .وخ�سر �سان
جرمان ،حامل اللقب وو�صيف بطل �أوروبا ،مباراتيه حتى الآن
ول��ه ثالثة م�ؤجلة يخو�ضها الأرب�ع��اء على �أر��ض��ه �ضد متز بعد
عودته املت�أخرة من امل�سابقة االوروب�ي��ة (و�صل اىل نهائي دوري
الأبطال وخ�سر �أمام بايرن ميونيخ الأملاين) ،فيما حقق مر�سيليا
فوزين من مباراتني.

فيه لتغطية نفقاتها من الإيرادات
الأخرى التي تقل�ص حجمها ب�سبب
تداعيات "كوفيد."-19
ل �ك��ن "الأندية الأوروب� � �ي � ��ة ت�شد
�أحزمتها"� ،أي ت�ب�خ��ل يف االنفاق
لأن �ه��ا ت�ك��اف��ح �أي �� �ض��ا يف ح��ال��ة عدم
اليقني االقت�صادي التي فر�ضتها
اجل ��ائ� �ح ��ة ،وذل � ��ك ب �ح �� �س��ب وكيل
الالعبني �إدغاردو �أغيالر.
وت��راج �ع��ت ق�ي�م��ة االن �ت �ق��االت التي
�أج ��رت �ه ��ا � �ش��رك �ت��ه "�سوكر �ستارز
غروب" ،ب�ن���س�ب��ة  70ب��امل �ئ��ة هذا
العام.
وه � ��ذه الأزم � � ��ة ل �ي �� �س��ت حم�صورة
بالربازيل ،بل طالت الدول املجاورة
يف �أمريكا اجلنوبية.
يف الأوق ��ات العاديةُ ،ت� َع� ُد الربازيل
�أي�ضا م��ن امل�ستوردين الرئي�سيني
ملواهب كرة القدم .لكن هذا العام،
ق�ل���ص��ت الأن ��دي ��ة ب���ش�ك��ل ك �ب�ير من
�صفقات تعاقداتها مع العبني من
دول م �ث��ل الأوروغ� � � � ��واي والبريو
وكولومبيا.
و�أ�شار الوكيل الكولومبي كارلو�س
كالريو من �شركة "وورلد �سبورت�س
ماجنمنت" اىل �أن الأن � ��دي � ��ة
الربازيلية ا�ضطرت اىل "االكتفاء
ب��ال�ت�ع��ام��ل (ال �ت �ع��اق��د) م��ع العبني
كانوا مطروحني (للبيع) يف �سوق
الربازيل".
واعتاد كالريو على �أن يكون و�سيطا
يف ثالث �صفقات كمعدل يف املو�سم
لإر� �س��ال العبني م��ن �أم��اك��ن �أخرى
يف �أم�ي�رك��ا اجل�ن��وب�ي��ة اىل الأندية
الربازيلية ،لكن هذا العام مل يجر
�أي �صفقة حتى الآن.

وكان غريلي�ش الذي خا�ض مباراته الدولية الأوىل �ضد الدمنارك
يف الثامن من �أيلول�/سبتمرب احلايل �ضمن دوري الأمم الأوروبية
بعدما لعب يف الفئات العمرية مع منتخب ويلز ،يحظى هذا ال�صيف
باهتمام مان�ش�سرت يونايتد.
وان�ضم غريلي�ش اىل �صفوف �أ�ستون فيال يف �سن ال�ساد�سة ع�شرة،
وف��ر���ض نف�سه �صانعا لأل�ع��اب��ه بفنياته ال��رائ�ع��ة يف ��س��ن ال�سابعة
ع�شرة وبقي يف �صفوفه على الرغم من هبوطه �إىل الدرجة الأوىل
(الثانية عمليا) عام  ،2016قبل �أن ي�ساهم ب�شكل فعال يف عودته
�إىل الدوري املمتاز املو�سم املا�ضي.
كما ك��ان غريلي�ش حا�سما يف بقاء �أ�ستون فيال يف ال��دوري املمتاز
املو�سم املا�ضي والذي �ضمنه يف املرحلة الأخرية.
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الهولندي ديباي من
ليون �إىل بر�شلونة

ي�ت�ح���ض��ر م�ه��اج��م امل�ن�ت�خ��ب ال �ه��ول �ن��دي ل �ك��رة القدم
مم�ف�ي����س دي �ب��اي مل� �غ ��ادرة ل �ي��ون ال�ف��رن���س��ي م��ن �أجل
االل �ت �ح��اق ب�بر��ش�ل��ون��ة الإ� �س �ب��اين م�ق��اب��ل  25مليون
يورو ،وذلك بح�سب ما �أف��ادت �صحيفة "دي تلغراف"
الهولندية.
ويف ح ��ال ك��ان��ت امل �ع �ل��وم��ات ��ص�ح�ي�ح��ة� ،سين�ضم ابن
الـ 26ع��ام��ا اىل مواطنيه فرنكي دي ي��ون��غ واملدرب
اجلديد للنادي الكاتالوين رونالد كومان ال��ذي كان
�أول من ا�ستدعى ديباي اىل املنتخب الهولندي حني
ك��ان ي�شرف على الأخ�ير قبل �أن يرتكه ه��ذا ال�صيف
خلالفة كيكي �سيتيني.
و�أ�شارت "دي تلغراف" اىل �أن "بر�شلونة ي�أمل ت�أكيد
االنتقال ر�سميا و�أن يقدم ديباي يف كامب نو يف وقت
الحق من الأ�سبوع احلايل" ،كا�شفة ب�أن قيمة ال�صفقة
�ستبلغ  25مليون ي��ورو� ،إ�ضافة اىل مليونني �آخرين
كمكاف�آت.
ور�أت ال�صحيفة �أن "ال�شراكة ب�ين ممفي�س ديباي
و(النجم الأرجنتيني) ليونيل مي�سي �ست�شكل حتديا
مثريا بالن�سبة لكومان مبا �أن الالعبني يقدمان �أف�ضل

م�ستوياتهما حني يتوليان دورا حرا (يف الهجوم)".
ويبحث كومان عن مهاجم بعدما �أعلم الأوروغوياين
لوي�س �سواريز �أنه ال يدخل �ضمن خططه مع الفريق
ال�ك��ات��ال��وين للمو�سم احل��ايل ال��ذي انطلق يف عطلة
نهاية الأ�سبوع املن�صرم (غ��اب بر�شلونة عن املرحلة
االفتتاحية نتيجة ت�أخر نهاية مو�سمه املا�ضي).
و�أعرب ديباي عن رغبته بعدم التجديد مع ليون لعام
�إ� �ض��ايف ،ومل يخف يوما طموحه باللعب "مع فريق
�أكرب" من ليون الذي يدافع عن �ألوانه منذ 2017
بعد انتقاله اليه من مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي.
و��س�م��ح ق ��رار ان �ه��اء ال ��دوري الفرن�سي م�ب�ك��را ب�سبب
تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد ،للمهاجم الهولندي
من �أجل التعايف من متزق يف الرباط ال�صليبي تعر�ض
له يف  15كانون الأول/دي�سمرب املا�ضي.
ولعب الهولندي دورا �أ�سا�سيا يف قيادة ليون اىل الدور
ن�صف النهائي مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا حيث انتهى
م�شواره على ي��د ب��اي��رن ميونيخ الأمل ��اين (�صفر)-3
الذي توج الحقا باللقب على ح�ساب الفريق الفرن�سي
الآخر باري�س �سان جرمان.

مي�سي يدخل نادي املليار
دوالر عوائد
دخ��ل االرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة اال�سباين النادي املغلق للريا�ضيني الذين جمعوا
عائدات ب�أكرث من مليار دوالر يف م�سريتهم االحرتافية ،وفق جملة فورب�س االمريكية.
و�سيكون الدويل الأرجنتيني العب كرة القدم الأعلى دخال يف العامل لعام  2020مببلغ قدره
 126مليون دوالر ،مبا يف ذلك  92مليون دوالر يف رواتب ملو�سم  ،2021-2020و 34مليونا
من �صفقات الرعاية وعقود �أخرى.
و�أ�صبح مي�سي ( 33عاما) والذي كان يرغب يف الرحيل عن النادي الكاتالوين يف �آب�/أغ�سط�س
الفائت قبل العودة عن قراره ،رابع ريا�ضي يح�صل اىل هذا الرقم اخليايل يف العائدات بعد
ا�سطورة الغولف االمريكي تايغر وودز ومواطن االخري املالكم فلويد مايويذر
جونيور وجنم كرة القدم وغرميه االزيل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
كما يتواجد يف ه��ذا ال�ن��ادي املغلق لأ�صحاب املليارات ا�سطورة ك��رة ال�سلة
االمريكية و�شيكاغو بولز مايكل ج ��وردان ،اال ان��ه متكن من جمع هذا
املبلغ بعد اعتزاله اللعبة بف�ضل عقده اخليايل مع �شركة نايكي للمالب�س
الريا�ضية وا�ستثماره يف نادي ت�شارلوت هورنت�س ،علما انه حقق خالل
م�سرية دام��ت  15ع��ام��ا يف امل�لاع��ب ع��ائ��دات بقيمة  550مليون
دوالر.
ويف ترتيب العام � ،2020أطاح مي�سي رونالدو من املركز الأول (117
مليون دوالر ،مبا فيها  70مليونا كرواتب) ،يف حني حل الربازيلي
نيمار مهاجم باري�س �سان جرمان الفرن�سي ثالثا ( 96مليون دوالر،
مبا فيها  78مليونا كرواتب).
ويحتل النجم الآخر لنادي العا�صمة الفرن�سية كيليان مبابي املركز
الرابع مع  42مليون دوالر ،منها  28مليونا كرواتب ،فيما يحتل
امل�صري حممد �صالح جنم ليفربول املركز اخلام�س وهو الالعب
االعلى دخال يف الدوري االنكليزي املمتاز ( 37مليون دوالر).
ويكمل الئحة الع�شرة االوائ��ل تواليا كل من الفرن�سي بول بوغبا
جن��م مان�ش�سرت يونايتد االن�ك�ل�ي��زي ،مواطنه ان�ط��وان غريزمان
مهاجم بر�شلونة ،الويلزي غاريث بايل العب ريال مريد اال�سباين،
البولندي روب��رت ليفاندوف�سكي قنا�ص بايرن ميونيخ االمل��اين بطل
اوروبا واحلار�س اال�سباين ليونايتد دافيد دي خيا.
ووف�ق��ا للمجلة املتخ�ص�صة يف �إح���ص��اء ال�ث�روات وم��راق�ب��ة من��و امل�ؤ�س�سات
وال�شركات املالية حول العامل ،ف�إن قائمة الع�شرة الأوائل يف العامل قد جمعت
عائدات عاملية بلغت  570مليون دوالر ،بزيادة قدرها  11يف املئة مقارنة
باملو�سم املا�ضي ،وذلك على الرغم من ت�أثري جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
على خمتلف البطوالت الأوروبية واالقت�صاد العاملي.

كورونا يفاقم الإ�صابات بالو�سوا�س القهري
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

�أبدى عدد من خرباء ال�صحة ،قلقا من تزايد �أعرا�ض ا�ضطراب الو�سوا�س القهري و�سط بع�ض الأطفال واليافعني
من جراء تكرار بع�ض �إر�شادات الوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد مثل تعقيم اليدين� Kأو اخلوف من مالم�سة
الأ�سطح .وبح�سب ما نقلت �صحيفة "وا�شنطن بو�ست" الأمريكية ،ف�إن بع�ض الأطفال �صاروا يخ�شون الفريو�سات
ب�شكل كبري ،خ�شية �أن تت�سلل �إليهم وت�صيبهم باملر�ض.
ونقل امل�صدر عن الطفل كليف يف والية كاليفورنيا ،قوله �إنه يطوق �صحن الطعام بيديه حتى يتفادى اجلراثيم،
عندما يكون جال�سا �إىل املائدة مع �أهله.
�أما �إذا حاول �أحد الأقارب �أن يدفع الطفل �إىل الت�صرف ب�شكل طبيعي حول املائدة ،ف�إنه يعرب عن غ�ضبه ال�شديد،
وهذا الأمر قد ينطبق على �أطفال كثريين يعاي�شون الوباء وهم يف �سن مبكرة.
وت�شري بيانات ال�صحة يف الواليات املتحدة �إىل �أن ا�ضطراب الو�سوا�س القهري ي�صيب واحدا من كل �ألفي طفل
ويافع ،وهذه الن�سبة مماثلة لإ�صابات داء ال�سكري يف هذا العمر.
وي�ؤدي ا�ضطراب الو�سوا�س القهري �إىل �إزعاج ال�شخ�ص امل�صاب ب�شكل كبري ،كما يجعله رهينة ملخاوف وت�صرفات
غري مربرة .ورمبا يقدم ال�شخ�ص امل�صاب بالو�سوا�س القهري على غ�سل يديه لعدد مبالغ فيه من املرات� ،إىل �أن
تظهر ت�شققات �أو �أن يت�أثر اجللد.
ويف املنحى نف�سه ،قد يحر�ص على تنظيم بع�ض الأمور ،وفق �صيغة معينة ،دون �أن يكون ثمة مربر لذلك� ،أو �أنه قد
ينام ويجل�س يف هيئة ما ،ب�سبب هواج�س ت�سيطر على نف�سيته.
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تلقي بنف�سها من �شرفة لتلحق بعري�سها املنتحر

ت�شخ�ص �إ�صابتها بال�سرطان مب�ساعدة غوغل

�أ�صبحت عرو�س هندية �أرملة بعد �أيام قليلة من زفافها،
ب�سبب انتحار عري�سها م�سموماً ،ومل ت�ستطع �أن تتحمل
فراق زوجها ،فقررت �أن تفارق احلياة لتلحق به ،و�ألقت
بنف�سها من �شرفة مركز جتاري يف مدينة �إندور الهندية.
وعرث على العري�س ( 32عاماً) م�سموماً داخل �سيارته،
تاركاً مذكرة ُتلقي باللوم على مهند�سني معه يف العمل،
مدعياً �أن��ه تعر�ض للم�ضايقة يف العمل ،ت�سببت ل��ه يف
اخل�ضوع �إىل حتقيق ،ومل يتمكن �أحد من �إنقاذ العري�س،
ح�سب م��ا ورد يف موقع م�يرور ال�بري�ط��اين .وبعد وفاة
ال�ع��ري����س ،ق��ام وال ��د ال�ع��رو���س با�صطحابها �إىل منزل
العائلة ،لتتوجه بعدها �إىل مركز جتاري ،لتلقي بنف�سها،
تاركة ر�سالة لوالديها �أنها تريد اللحاق بحبيبها ،وال
تطيق احلياة بدونه ،لكن رجال الأمن يف املركز التجاري
متكنوا من �إ�سعافها ونقلها �إىل امل�ست�شفى ،وجنح الأطباء
يف �إنقاذ حياتها ،لكن �أ�صيبت ب�إ�صابات خطرية يف الر�أ�س
وال �ق��دم .وق��ال متحدث با�سم ال�شرطة لو�سائل �إعالم
حملية يف الهند �إن�ه��ا ق�ضية انتحار ،وفتحت ال�شرطة
حتقيقاً ج�ن��ائ�ي�اً ��ض��د املهند�سني امل��ذك��وري��ن يف مذكرة
انتحار العري�س ،بتهمة التحري�ض على االنتحار.
ُي��ذك��ر �أن حم��اول��ة ان �ت �ح��ار ال �ع��رو���س ج� ��اءت ب �ع��د يوم
م��ن ال �ي��وم ال�ع��امل��ي مل�ن��ع االن �ت �ح��ار ،امل��واف��ق � 10سبتمرب
(�أي�ل��ول) ،وبح�سب تقرير منظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن
الهند ُت�سجل �أعلى معدال انتحار يف جنوب �شرق �آ�سيا،
بنحو  16.5حالة انتحار لكل � 100أل��ف �شخ�ص ،تليها
�سريالنكا ( )14.6ثم تايالند (.)14.4

�شخ�صت تلميذة بريطانية ،تبلغ م��ن العمر  14ع��ام�اً �إ�صابتها
ب�سرطان ال��دم بعدما بحثت عن �أعرا�ضه على الإنرتنت وهي يف
طريقها �إىل امل�ست�شفى لإجراء الفحو�صات الطبية.
�أثناء وجودها يف ال�سيارة برفقة والديها ،يف طريقها لإجراء بع�ض
فحو�صات الدم العتقادها �أنها رمبا تعاين من فقر يف الدم ،بحثت
�أميليا جون�سون عن �أعرا�ض ال�سرطان على حمرك البحث غوغل،
و�أخربت والديها ب�أنها قد تكون م�صابة بال�سرطان.
ويف وقت �سابق ،كانت �أميليا ت�شعر بتوعك وظهرت بقع غريبة على
جلدها ،وقال الطبيب �إنها رمبا تعاين من نق�ص احلديد ،وطلب
�إجراء حتاليل للدم .وبعد حوايل �أقل من  ،12ا�ستيقظت العائلة
على �صوت �سيارة �إ�سعاف يف منت�صف الليل ،ومت نقل الفتاة �إىل
امل�ست�شفى.
وقال والد �أميليا ،مايك جون�سون ( 47عاماً) " :مل ن�صدق ما كان
يحدث ،كنا نائمني وا�ستيقظنا على �صوت �سيارة الإ�سعاف عند باب
منزلنا .مل يتمكن امل�سعفون من �إخبارنا عن �سبب نقل ابنتنا �إىل
امل�ست�شفى على هذا النحو املفاجئ"
وع�ن��دم��ا و�صلت الأ� �س��رة �إىل م�ست�شفى ن��ورث ت�ي��ز ،قيل لهم �إن
اختبارت الدم �أظهرت ب�أن �أميليا م�صابة ب�سرطان الدم النخاعي
احل��اد ،و�أن�ه��ا بحاجة لبدء ال�ع�لاج على ال�ف��ور .وبحلول ال�ساعة
التا�سعة �صباحاً ،مت نقلنا �إىل م�ست�شفى نيو كا�سل ،للبدء بالعالج
الكيميائي.
وقالت �أميليا متحدثة عن جتربتها" :كان �أ�صعب جزء بالن�سبة
يل ،هو فقدان �شعري ،ولكن بعد فرتة ق�صرية اعتدت على العي�ش
بال �شعر .وبد�أ �شعري بالنمو ببطء بعد �أن تلقيت العالج".

ال�سلطات عاجزة يف �إخراج حوت من و�سط التما�سيح

 87خمالفة و�إلغاء فوري حلفل زفاف جزائري
بعد ت�سجيل خمالفات ع��دة ارتكبها موكب عرو�سني جزائريني
يوم � 12سبتمرب� ،ألغت بلدية �شيل يف �ضواحي العا�صمة الفرن�سية
باري�س حفل الزفاف ،وحررت ال�شرطة بعد اال�ستعانة بكامريات
املراقبة 87 ،خمالفة مالية ،قيمتها نحو � 8آالف يورو ،ومن املرجح
�أي�ضا �سحب  54نقطة من رخ�ص قيادة ال�سائقني امل�شاركني يف
املوكب.
وهذه املرة الأوىل التي ينفذ فيها جمل�س املدينة مر�سومه البلدي،
ال���ص��ادر يف �أب��ري��ل  ،2017واخل��ا���ص ب ��الإدارة ال�سل�سة للزيجات
املدنية ،وذلك بقرار �إلغاء مرا�سم عقد قران العرو�سني عقابا على
تعطيل موكب الزفاف حلركة املرور.
وقد �سار موكب العرو�سني يف جولة ب�أحياء املدينة ،حيث مت ت�شغيل
�أبواق ال�سيارات ب�شكل متكرر ،مع رفع �أ�صوات املو�سيقى و�إطالق
الزغاريد ،كما قام بع�ض �ضيوف احلفل ب�إخراج ر�ؤو�سهم من نوافذ
ال�سيارات خالل �سريها.
جريدة "كابيتال" التي نقلت اخلرب ،و�شبهت ت�صرفات ال�ضيوف
بـ"م�سابقة" ،ن�شرت �أي�ضا �أن � 12سيارة �شرطة تابعة للوالية
تدخلت لتفريق ال�ضيوف ،فيما �أبلغت عمدة املدينة العرو�سني ب�أن
الزفاف �ألغي.
ويف ت�صريح للجريدة ،تقول العرو�س ذات الـ 24عاما" ،حاولت
التفاو�ض مع البلدية ،عقب �إلغاء احلفل ،حتى يت�سنى عقد القران
يف موعده دون ح�ضور ال�ضيوف ،واالكتفاء فقط بال�شهود غري �أن
طلبي قوبل بالتجاهل ،رمبا لأننا نحمل اجلن�سية اجلزائرية"،
على حد قولها.

رتا غرب بانكوك .ا ف ب
املعبد البوذي وات �سامفران «معبد التنني» يف ناخون باثوم  ،على بعد حوايل  40كيلوم ً

ده�س غزا ًال وتبني �أنه رجل

حقائق �صادمة حول
وفاة مارلني مونرو
ه � � ّز خ�ب�ر وف� ��اة ال �ن �ج �م��ة مارلني
مونرو ،رمز اجلمال وال�سينما يف 
هوليوود ،العامل يف عام � ،1962إلاّ
ن�س وال زال يُثار اجلدل
�أنها مل ُت َ
ً
ب �� �ش ��أن ح �ي��ات �ه��ا ،وخ �� �ص��و� �ص �ا لغز
وفاتها.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ك�شفت تقارير
�صحفية عاملية تفا�صيل �صادمة
ح ��ول ي ��وم وف� ��اة م ��ون ��رو ،م�شرية
اىل �أن "مدبرة م�ن��زل�ه��ا يوني�س
م� ��وراي ك��ان��ت ن��ائ�م��ة يف ب�ي�ت�ه��ا يف
ل��و���س �أجن �ل��و���س يف ه ��ذه الليلة،
و�أ�صبحت قلقة عندما ا�ستيقظت
يف الثالثة �صباحا لتجد ال�ضوء ال
يزال مفتوحا يف غرفة مونرو ،بعد
دق الباب وعدم �سماع �أي رد ،بد�أت
ت�صرخ با�سمها ومل جتد جميباً".
و�أ�ضافت" :ات�صلت موراي بطبيب
مونرو النف�سي ،رالف غرين�سون،
فهرع �إىل املنزل ودخ��ل من نافذة
غ��رف �ت �ه��ا ،ل �ي �ج��ده��ا ع ��اري ��ة حتت
امل�لاءات ومت�سك بالهاتف ،و�أخرب
موراي �أنها ماتت".

بعدما �أف��اد م�س�ؤول يف والية داكوتا اجلنوبية الأمريكية عن �صدم غزال
ب�سيارته ،تبني الحقا �أن��ه �صدم وقتل �أح��د امل��ارة ال��ذي عرث على جثته يف
اليوم التايل ،وفق ما �أعلنت ال�سلطات .
وقال جي�سون رافن�سبورغ البالغ من العمر  44عاما وهو مدع عام الوالية،
يف بيان� ،إنه يتعاون مع التحقيق وقدم تعازيه لأ�سرة املتويف.
وال�ضحية هو جوزف بوفر يبلغ من العمر  55عاما ،وقد �صدمته ال�سيارة
ال�سبت لكن عرث على جثته الأحد.
وكان رافن�سبورغ مبفرده يف ال�سيارة لدى عودته من حملة للحزب اجلمهوري
جلمع التربعات ،وقد �أبلغ ال�شرطة عن "�صدم غزال بال�سيارة".
وقال املتحدث با�سم املدعي العام تيم بورمان �إن رافن�سبورغ ات�صل ب�أجهزة
الطوارئ "قرابة ال�ساعة  10,24م�ساء و�أبلغ ال�سلطات ب�أنه �صدم �شيئا"،
وفق ما ذكرت �صحيفة "نيويورك تاميز".
و�أ� �ض��اف ب��ورم��ان �أن رافن�سبورغ ال ي�شرب الكحول ع��ادة خ�لال فعاليات
�سيا�سية .وعربت عائلة ال�ضحية عن خماوف من الت�سرت على الق�ضية.
كما ع�برت ع��ن الغ�ضب ل�ع��دم االت���ص��ال ب ��أف��راد الأ� �س��رة حتى ليل الأحد
للتعرف على جثة ابنها.

يوتيوب تطلق تطبيقا مناف�سا لـ« تيك توك»

بد�أت يوتيوب جتربة مناف�س لـ تيك توك يف الهند ،معربة عن نيتها حت�سني
ن�سق مقاطع الفيديو الق�صرية ون�شره يف مزيد من البلدان يف الأ�شهر
املقبلة.
تو�صلت "تيك توك" �إىل اتفاق
و�أطلق تطبيق "يوتيوب �شورت�س" يف وقت ّ
�شراكة مع "�أوراكل" ت�أمل �أن تتج ّنب بف�ضله حظرها يف الواليات املتحدة
بناء على طلب من الرئي�س دونالد ترامب.
وك��ان وزي��ر اخل��زان��ة الأم�يرك��ي �ستيفن منوت�شني قد �أ ّك��د االثنني عر�ضا
تقدّمت به "�أوراكل" ب�ش�أن عمليات "تيك توك" يف الواليات املتحدة بعدما
رف�ضت "بايت دان�س" ال�شركة املالكة لتطبيق ت�شارك مقاطع الفيديو
الق�صرية هذا عر�ضا من "مايكرو�سوفت".
لكن لي�س من الوا�ضح بعد �إن كانت ال�صفقة �ستحظى مبوافقة الهيئات
الأمريكية الناظمة.
وقال كري�س جاف ،نائب رئي�س �إدارة املنتجات يف "يوتيوب"� ،إن �شورت�س هي
"جتربة جديدة يف جمال مقاطع الفيديو الق�صرية للمبدعني والفنانني
الذين يريدون ت�صوير مقاطع ق�صرية الفتة بوا�سطة هواتفهم املحمولة
ال غري".
وتقت�صر هذه الت�سجيالت على  15ثانية ،بح�سب من�صة "يوتيوب" اململوكة

رامي مالك اخل�صم
الأكرث رعبا جليم�س بوند

طرحت ال�شركة املنتجة ل�سل�سلة �أفالمجيم�س
بوند �إع�ل�ان��ا ت���ش��وي�ق��ا ج��دي��دا ل�ف�ي�ل��م "No
"Time to Dieالذي من املقرر عر�ضه يف
�شهر ت�شرين الثاين املقبل.
وغ ��رد احل �� �س��اب ال��ر��س�م��ي ع�ل��ى �أح ��د مواقع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي تعليقاً ع�ل��ى الفيديو
قائال ":هل الغام�ض �سافني (رامي مالك)
هو اخل�صم الأكرث رعبا حتى الآن؟" م�ضيفا
 ":فيلم  ،No Time to Dieيف دور ال�سينما
يف  12نوفمرب املقبل" باململكة املتحدة و20
نوفمرب يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وحر�صت ال�صفحة الر�سمية ل�سل�سلة �أفالم
الأك���ش��ن ال�شهرية جليم�س بوند منذ فرتة،
ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��ادة ذك��ري��ات �ه��ا م��ع ت���ص��وي��ر فيلم
 ،SKYFALLال � ��ذي ع��ر���ض ع ��ام ،2012
وظهر النجم العاملي دانيال كريج يف الكوالي�س
اىل جانب جودي دين�ش وروري كينري.

عجزت ال�سلطات البحرية يف �أ�سرتاليا ،عن التعامل مع
م�شكلة نادرة ،واحتارت يف كيفية حث حوت �أحدب "عنيد"
على م�غ��ادرة نهر عكر تنت�شر فيه التما�سيح يف �شمال
البالد ،وموا�صلة الهجرة ال�سنوية �إىل القارة القطبية
اجل �ن��وب �ي��ة .ومل ي���س�ب��ق ر� �ص��د ح �ي �ت��ان يف ن �ه��ر "�إي�ست
�إليغيتور" يف متنزه كاكادو الوطني ،امل��درج على قائمة
ال�تراث العاملي يف الإقليم ال�شمايل ،وال ميكن لأحد �أن
يف�سر �سبب قيام  3على الأقل من ثدييات املياه الزرقاء،
باملغامرة يف عمق هذا النهر يف ظل قلة الر�ؤية.
وق��ال ع��امل البيئة البحرية جي�سون ف��اول��ر �إن��ه ر�صد
 3حيتان يف الثاين من �سبتمرب ،بينما ك��ان يبحر مع
�أ�صدقائه على بعد  20كيلومرتا من م�صب النهر.
و�أ� �ض ��اف ف��اول��ر "ا�صطدمنا ��ص��دف��ة ببع�ض احليتان
الكبرية التي �أده�شتني متاما".
وق��ال "املاء عكر ب�شكل ال ي���ص��دق .وال��ر�ؤي��ة معدومة.
ل��ذل��ك ال ميكنك ر�ؤي ��ة احل�ي�ت��ان �إال عندما ت�ك��ون على
ال�سطح مبا�شرة" ،بح�سب "�أ�سو�شيتد بر�س" .و�أ�شارت
تقديرات فاولر �إىل وج��ود حوتني بالغني ،و�آخ��ر �أ�صغر
يبلغ طوله حوايل � 10أمتار �إىل  12مرتا.
ق��ال ف��اول��ر "لقد زادت �أع ��داد احل��وت الأح ��دب يف غرب
�أ�سرتاليا كثريا� .إنها ق�صة جناح عظيمة يف احلفاظ على
املحيط" .و�أ�ضاف "هناك الكثري من احليتان احلدباء
تتجه نحو �ساحل والي��ة غرب �أ�سرتاليا الآن ،وال بد �أن
ينتهي بها الأمر يف �أماكن جديدة .ال�شيء الغريب ب�شكل
ال ي�صدق ه��و حقيقة �أن�ه��ا الآن يف نهر م��وح��ل و�ضحل
مليء بالتما�سيح  -وهذا �أمر غري م�سبوق".

�إ�شارات حياة حمتملة يف كوكب الزهرة

خل�ص باحثون �إىل "وجود ظاهري" داخل طبقات
م��ن ال�سحب يف ك��وك��ب ال��زه��رة ل�غ��از الفو�سفني
الذي ينبعث على كوكب الأر�ض من كائنات ح ّية،
يف اكت�شاف اعتربه مدير وكالة الف�ضاء الأمريكية
(نا�سا) "�أهم حدث" يف م�سرية البحث عن حياة
خارج الأر�ض.
وقالت جاين غريفز �أ�ستاذة علم الفلك يف جامعة
كارديف الربيطانية وهي امل�شرفة على الدرا�سة
التي ن�شرت نتائجها جملة "نيت�شر �أ�سرتونومي"
�أم�س الأول االثنني ،لوكالة فران�س بر�س �إنها املرة
الأوىل التي يُكت�شف فيها هذا املر ّكب يف الكواكب
الأر�ضية الأربعة يف املجموعة ال�شم�سية" ،با�ستثناء
كوكب الأر�ض".
وق��د اك ُت�شف غ��از الفو�سفني ع��ن طريق مراقبة
ال� �غ�ل�اف اجل� ��وي ل �ك��وك��ب ال ��زه ��رة باال�ستعانة
ب�ت�ل���س�ك��وب�ين رادي � ��و ّي �ي��ن .وق� ��د ي �ك ��ون م�صدره
"م�سارات غ�ير معروفة م��ن الكيمياء ال�ضوئية
�أو الأر�ضية� ،أو قد تكون م�شابهة للم�سار احليوي
اخل��ا���ص ب��إن�ت��اج الفو�سفني على الأر� ��ض بف�ضل

وجود حياة".
هذا املر ّكب موجود يف الكواكب العمالقة الغازية
يف املجموعة ال�شم�سية ،مثل زح��ل ،لكن لي�س له
�أ�صل بيولوجي �أي من امل�صادر املرتبطة ب�أ�شكال
احلياة� .أم��ا �آث��ار الفو�سفني امل��وج��ودة يف الغالف
اجل ��وي الأر�� �ض ��ي ف�م���ص��دره��ا ح���ص��را الأن�شطة
الع�ضوية �أو اجلرثومية.
كما �أن وجود الفو�سفني وهو مر ّكب عايل ال�سمية،
ال يتعار�ض مع الغالف اجل��وي الفائق احلرارة
ل�ث��اين �أق ��رب ال�ك��واك��ب ق��رب��ا م��ن ال�شم�س .فهذا
ال�ك��وك��ب ال ��ذي ي�ت��أل��ف غ�لاف��ه اجل ��وي م��ن ثاين
�أك�سيد االكربون بن�سبة  97باملئة ،ي�سبح يف حرارة
�سطحية تقرب من  470درجة مئوية مع �ضغط
�أعلى بت�سعني م��رة من ذل��ك املوجود على كوكب
الأر�ض.
�إال �أن ج��زي �ئ��ات ال�ف��و��س�ف�ين ال �ت��ي خ�ل����ص فريق
الباحثني بقيادة غريفز �إىل احتمال وجودها قد
تكون يف طبقة ال�سحب الفائقة احلمو�ضة حول
الكوكب عند علو ي�صل �إىل  60كيلومرتا.

جوهان�سون يف أ�حدث ظهور يف
بو�سرت Black Widow
طرحت �شركة املنتجة ،بو�سرت جديدا لفيلم الأك�شن واخل�ي��ال العلمي
امل�ن�ت�ظ��ر  ،Black Widowب�ط��ول��ة ال�ن�ج�م��ة ال�ع��امل�ي��ة �سكارليت
جوهان�سون ،وم ��ن امل �ق��رر ط��رح��ه ي ��وم  6ت���ش��ري��ن ال �ث��اين يف الواليات
امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة .ووف �ق �اً ل�صحيفة "فاريتي" ،ف ��إن ال�شركة منحت
ال�ضوء الأخ�ضر لعر�ض الفيلم اجلديد يف بريطانيا قبل ال�سوق العاملي
ب�أ�سبوع تزامناً مع �إقامة بع�ض املهرجانات ال�سينمائية العاملية يف لندن.
اجلدير ذكره �أن  Black Widowمن بطولة النجمة العاملية �سكارليت
جوهان�سون ،وي�شاركها يف البطولة فلورن�س بوج ،روبرت داوين جونيور،
را�شيل واي��ز ،ديفيد هاربور ،وليام هريت ،راي وين�ستون ،يا تي فاجنبل،
مي�شيل يل� ،أوليفر ريت�شرز� ،أحمد بكري ،يوالندا لينز ،الي�شم م��ا ،نانا

ترامب :الأ�شجار
ميكن �أن تنفجر !
بعد �أي��ام على �إعالنه �أن احلرائق
املدمرة يف كاليفورنيا �سببها عدم
"جرف" �أر� �ض �ي��ة ال �غ��اب��ات ،دخل
ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي جم ��ددا على
خط اجل��دل املحيط ب�أ�سباب تلك
احل ��رائ ��ق ال �ت��ي جت �ت��اح م�ساحات
كبرية من الغرب الأمريكي.
وق� � � � ��ال ت� � ��رام� � ��ب خ � �ل ��ال زي� � � ��ارة
لكاليفورنيا "فيما يتعلق بالغابات،
عندما ت�سقط الأ�شجار ،ت�صبح بعد
فرتة من الزمن ،قرابة � 18شهرا،
جافة جدا" .و�أ�ضاف �أنها "ت�صبح
حقيقة مثل ع�ي��دان الكربيت ...
تنفجر فح�سب".
و�أث ��ارت ت�صريحاته ذه��وال وا�سعا
وت�ق��ري�ع��ا ع�ل��ى و� �س��ائ��ل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ح �ي��ث ر�أى البع�ض
ب ��أن الرئي�س ق��د يكون �أ��س��اء فهم
م ��ؤمت��رات �صحافية ب���ش��أن ت�أثري
احل ��ري ��ق ع �ل��ى الأ�� �ش� �ج ��ار ،والتي
ق���ض��ي ع�ل��ى ال�ع��دي��د م�ن�ه��ا ب�سبب
اجل�ف��اف ال��ذي ي�ضعف مناعاتها
�ضد الآفات.
وذك��رت تقارير �أن بع�ض الأ�شجار
احل�ي��ة ،مثل الكينا يف �أ�سرتاليا،
ان �ف �ج��رت �أح �ي��ان��ا خ�ل�ال عمليات
الإط�ف��اء �إذ ترتفع ح��رارة ع�صارة
الأ��ش�ج��ار ب�شكل م�ف��رط فتتمدد،
ف�ي�م��ا �أف � ��ادت ت �ق��اري��ر �أخ � ��رى عن
� �ص��دور �أ�� �ص ��وات ك�ط�ل�ق��ات نارية
ع ��ن �أ� �ش �ج��ار م �ت �ج �م��دة ،جتمدت
ع�صاراتها وتك�سرت عن فروعها.

