
الرئي�س ال�ضومايل ير�ضخ لل�ضغوط ويقرر عدم متديد واليته

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

   

االإمارات تر�ضل م�ضاعدات 
غذائية اإىل م�ضر وطاجيك�ضتان

•• اأبوظبي-وام:

46 طنا من  اأر�سلت دولة الإم��ارات اأم�س طائرة م�ساعدات حتتوي على 
املواد الغذائية، اإىل جمهورية م�سر العربية، والتي تاأتي �سمن املبادرات 

الإن�سانية لدولة الإمارات خالل �سهر رم�سان الكرمي.
وقال �سعادة الدكتور حمد �سعيد ال�سام�سي �سفري الدولة لدى جمهورية 
ترتبط   : العربية  اجلامعة  لدى  الدائم  الدولة  مندوب  العربية  م�سر 
دولة الإمارات وم�سر بعالقات تاريخية وطيدة، وم�سرية حافلة بالعمل 

امل�سرتك يف العديد من املجالت. 
من جهة اأخرى اأر�سلت دولة الإمارات اأم�س طائرة م�ساعدات اإىل جمهورية 
طاجيك�ستان حتتوي على 50 طناً من املواد الغذائية، والتي تاأتي �سمن 

املبادرات الإن�سانية لدولة الإمارات خالل �سهر رم�سان الكرمي.
الإم��ارات لدى  �سفارة دولة  باأعمال  القائم  ال�سيد عمار الربيكي  و�سرح 
وطيدة،  بعالقات  وطاجيك�ستان  الإم����ارات  دول���ة  ترتبط  �سلطان:  ن��ور 
امل��ج��الت مب��ا يخدم  ال��ع��دي��د م��ن  امل�����س��رتك يف  بالعمل  وم�����س��رية حافلة 

امل�سالح امل�سرتكة ويعمل على تنميتها.             )التفا�سيل �س2(

 الهالل االأحمر االإماراتي يفتتح جمل�س 
ال�ضهيد اللواء الركن عمر �ضامل بار�ضيد باملكال

•• املكال -وام:

اللواء  ال�سهيد  جمل�س  اأم�س  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  افتتحت 
الركن عمر �سامل بار�سيد بح�سور رئي�س الوزراء اليمني الدكتور معني 
عبدامللك و اللواء الركن فرج �ساملني البح�سني حمافظ ح�سرموت قائد 

املنطقة الع�سكرية الثانية  و وفد الهيئة.     )التفا�سيل �س2(

يوني�ضيف ت�ضيد بالدور الريادي ملحمد بن زايد يف 
مكافحة وباء كورونا وا�ضتئناف التطعيم �ضد �ضلل االأطفال

ديبي كان اآخر رموز هذه العالقة اخلا�صة:
ت�ضاد: ماكرون وفران�س- اأفريك، الطالق امل�ضتحيل!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

منطقة  يف  ال�ستقرار  با�سم  ودعمه  ت�ساد  يف  ديبي  ال��راح��ل  الرئي�س  بنجل  الع���رتاف  خ��الل  من 
ال�ساحل، يتخلى اإميانويل ماكرون عن القطع مع ال�سورة الرمزية الأخرية لفران�س-اأفريك.

كلمة، وهي رمز لالرتباط  األف  ت�ساوي  ال�سورة  القوي اجلديد...  ت�ساد  جال�س على ميني رجل 
الأبوي بني باري�س وجنامينا. يف جنازة الرئي�س اإدري�س ديبي يف 23 اأبريل، خ�س�س الربوتوكول 
الت�سادي هذا املكان العتباري لإميانويل ماكرون، يف اأقرب مكان ممكن من حممد اإدري�س ديبي، 

مرتدًيا البزة الع�سكرية وخليفة والده الراحل.               )التفا�سيل �س16(

العامل من جتاوز حتديات تف�سي 
فريو�س كوفيد – 19 وا�ستاأنفت 
اإىل  اللقاحات  واي�سال  احلمالت 
الأطفال الأبرياء وجنحت خالل 
الثالثة  والأ�سهر   2020 عامي 
الأوىل من عام 2021 يف اإعطاء 
�سد  تطعيم  ج��رع��ة  مليون   83
اأول حملة  لت�سبح  الأطفال  �سلل 
التطعيم �سد  ت�ستاأنف  العامل  يف 

�سلل الأطفال.
جدير بالذكر اأن حملة الإمارات 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م ���س��د ���س��ل��ل الأط���ف���ال 
�سنوات  ���س��ب��ع  ا���س��ت��ط��اع��ت خ���الل 
نهاية  وح��ت��ى   2014 ع���ام  م��ن��ذ 
اأك����ر من  ت��ق��دمي   2020 ع����ام 
�سد  تطعيم  جرعة  مليار  ن�سف 
اإىل حوايل  الأطفال  �سلل  مر�س 
جمهورية  يف  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   86

�سابط �سومايل يعاين موقع تفجري انتحاري ب�سجن يف العا�سمة مقدي�سو   )رويرتز( 
بالبيانات  ورح����ب  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
لإجراء  للدعوة  اأ���س��دروه��ا  التي 
كما  ت��اأخ��ري.  اأي  دون  النتخابات 
دعا لإج��راء مناق�سات عاجلة مع 
التو�سل  مت  اتفاق  على  املوقعني 
املا�سي  اأي��ل��ول  �سبتمرب  يف  اإل��ي��ه 

ب�ساأن اإجراء النتخابات.
املعار�سة  عن  رد  بعد  ي�سدر  ومل 
لال�ستقالة.  الرئي�س  دع��ت  التي 

مت��دي��د ولي��ت��ه. وق���ال ال��ق��ادة يف 
بيانات �سدرت فور انتهاء خطاب 

الرئي�س انهم يرحبون باإعالنه.
ال��رئ��ي�����س لفرتة  واأث������ار مت���دي���د 
رئا�سته غ�سب املانحني الأجانب 
اله�سة  حكومته  ���س��ان��دوا  ال��ذي��ن 
ال�ستقرار  حت��ق��ي��ق  اأم������ل  ع���ل���ى 
ال�سومال  انتظاره يف  الذي طال 
ال�سباب  حركة  لتمرد  والت�سدي 
املرتبطة بالقاعدة. لكن التمديد 
امل��ق��رتح ل��ولي��ة ال��رئ��ي�����س و�سع 
الف�سائل داخ��ل ق��وات الأم���ن يف 

مواجهة مع بع�سها البع�س.
وت���خ���ل���ت ق�������وات امل���ع���ار����س���ة عن 
الأ�سبوع  هذا  الريف  يف  مواقعها 
مع توجهها خلو�س مواجهات يف 
العا�سمة ما �سمح حلركة ال�سباب 
بال�سيطرة على بلدة واحدة على 

الأقل.
وت�������س���ي���ط���ر ال������ق������وات امل����وال����ي����ة 
اأج������زاء مهمة  ل��ل��م��ع��ار���س��ة ع��ل��ى 
القوات  املدينة وا�ستبكت مع  من 
احلكومية يف مطلع الأ�سبوع، مما 
اأثار خماوف من عودة البالد اإىل 

دائرة حرب �ساملة.
وق����ال ال��رئ��ي�����س اإن����ه ح���ث جميع 
على احلفاظ  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة 
و�سالمة  العا�سمة  ا�ستقرار  على 
امل��دن��ي��ني الأب����ري����اء وجت���ن���ب اأي 
انعدام  اإىل  ت������وؤدي  ق���د  اأع����م����ال 

الأمن.

•• مقدي�شو-رويرتز:

حممد  ال�سومايل  الرئي�س  ق��ال 
اأم�س  ب��ي��ان  يف  حم��م��د  اهلل  ع��ب��د 
الأرب�������ع�������اء اإن��������ه ���س��ي��ت��خ��ل��ى عن 
حماولته متديد فرتته لعامني، 
املحلية  لل�سغوط  بذلك  را�سخا 
وال��دول��ي��ة ب��ع��د ا���س��ت��ب��اك��ات جرت 
اإىل  واأدت  مقدي�سو  العا�سمة  يف 
اأ�س�س  على  الأم���ن  ق��وات  انق�سام 

عرقية.
ال����������وزراء حممد  وك������ان رئ���ي�������س 
�ساعات  ق��ب��ل  ن���دد  روب��ل��ي  ح�سني 
فرتته  متديد  الرئي�س  ب��اق��رتاح 
لنتخابات  ال��ت��ج��ه��ي��ز  اإىل  ودع����ا 

رئا�سية جديدة.
وان��ت��ه��ت ولي���ة ال��رئ��ي�����س احلايل 
يف ف���رباي���ر ���س��ب��اط امل��ا���س��ي لكن 
ال���ب���الد مل ت��ت��م��ك��ن م���ن اإج�����راء 
النتخابات ح�سب املخطط. وكان 
جمل�س النواب �سوت هذا ال�سهر 
الرئي�س  ولي�������ة  مت����دي����د  ع���ل���ى 
ال�سومايل، ومدتها اأربع �سنوات، 
ل��ك��ن جمل�س  اآخ����ري����ن.  ل��ع��ام��ني 
ال�سيوخ رف�س ذلك مما اأثار اأزمة 

�سيا�سية.
وان�سق قادة يف ال�سرطة واجلي�س 
واتخذ  ل��ل��م��ع��ار���س��ة،  وان�����س��م��وا 
قوات  يف  املتناف�سان  الف�سيالن 
العا�سمة  يف  م�����واق�����ع  الأم���������ن 
م���ق���دي�������س���و، مم����ا اأث�������ار خم����اوف 

ا���س��ت��ب��اك��ات يف قلب  م���ن ح����دوث 
امل��دي��ن��ة ف�����س��ال ع���ن ف����راغ اأمني 
ت�ستغله  ق��د  املحيطة  امل��ن��اط��ق  يف 
بتنظيم  املرتبطة  ال�سباب  حركة 

القاعدة.
ال���ت���ل���ف���زي���ون يف  ب���ث���ه  ب����ي����ان  ويف 
اأم�س  الأوىل من �سباح  ال�ساعات 
بجهود  الرئي�س  اأ���س��اد  الأرب���ع���اء، 
ال��وزراء وغريه من القادة  رئي�س 

ومل يناق�س الرئي�س مع املعار�سة 
ال����ت����ي وردت  ال���ن���ق���اط  اأي�������ا م����ن 
“باأفراد  ن���دد  ل��ك��ن��ه  خ��ط��اب��ه،  يف 
ل��ي�����س لديهم  اأج��ن��ب��ي��ة  وك��ي��ان��ات 
ا�ستقرار  زعزعة  �سوى  ه��دف  اأي 

البالد” وذلك دون اأن ي�سميهم.
ورف�����������������س ق�������������ادة م���ن���ط���ق���ت���ني 
متحالفني  ك��ان��وا  ���س��وم��ال��ي��ت��ني، 
�سابقا مع الرئي�س، اأم�س الثالثاء 

•• اأو�شلو-وكاالت:

اأكد معهد اأبحاث ال�سالم يف اأو�سلو، اأن ميلي�سيا احلوثي 
اتفاق  لدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  مراقبي  عمل  قو�ست 
احلديدة يف اليمن، بعدم التزامها باتفاقية �ستوكهومل، 
مبهمتها  القيام  من  البعثة  منعت  امليلي�سيا  اأن  م��وؤك��داً 
بالو�سائل املميتة. وقال املعهد، يف درا�سة اأعدتها الباحثة 
جوليا باليك، اإن بعثة الأمم املتحدة مل تتمكن من جمع 
معلومات حول النتهاكات ب�سبب القيود املفرو�سة على 
حتركاتها من قبل احلوثيني، وافتقار كوادرها حتى اإىل 

الت�سال الال�سلكي. وقدمت الدرا�سة - ترجمها موقع 
واجهها  التي  للتحديات  و�سفياً  حتلياًل   ،- نيوزمين 
لدعم  املتحدة  الأمم  لبعثة  التابعون  الر�سد  �سباط 

اتفاق احلديدة خالل مهمتهم.
وبح�سب جوليا باليك، ا�ستندت درا�سة حتديات مراقبة 
الأمم  وث��ائ��ق  اإىل جميع  اليمن  ال��ن��ار يف  اإط���الق  وق��ف 
اتفاقية �ستوكهومل،  اليمن منذ  ب�ساأن  املن�سورة  املتحدة 
التابعني لبعثة  املراقبة  ومقابالت اخلرباء مع �سباط 
الذين مت ن�سرهم  اتفاق احلديدة  املتحدة لدعم  الأمم 

منذ مار�س 2019 والأفراد امل�ساركني يف البعثة.

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي- الفجر:

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأدىل  الذي  التلفزيوين  باحلديث  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  به 
�سعود ويل عهد اململكة العربية ال�سعودية حول روؤية ال�سعودية 2030 

واأ�ساف يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
احلديث التلفزيوين لأخي الأمري حممد بن �سلمان .. عرب عن مواقف 
وقدراتها  اململكة  وروؤى حكيمة، وطموح بحجم  واأفكار عميقة،  متزنة، 
جيداً  طريقها  تعرف  والعامل..وقيادة  املنطقة  يف  وموقعها  وتاريخها 
نحو امل�ستقبل امل�سرق لل�سعودية و�سعبها باإذن اهلل.. اأ�ساأل اهلل تعاىل له 

التوفيق والنجاح.

ا�ستغلت مارين لوبان رحلة اإىل ال�سمال لتعلن لل�سحافة تر�سحها لنتخابات 2022 الرئا�سية

ملي�ضيات احلوثي تقو�س عمل البعثة االأممية باحلديدة

القاهرة: دخلنا مرحلة الفقر املائي
اخلرطوم حتذر من امللء الثاين ل�ضد النه�ضة

رئي�س لبنان: نرف�س اأن نكون 
معربا ملا ي�ضيء للدول العربية

•• بريوت-وكاالت:

اأكد الرئي�س اللبناين مي�سال عون، اأم�س الأربعاء، اأنه ل يقبل اأن يكون بلده معربا 
ملا ميكن اأن ي�سيء اإىل الدول العربية ال�سقيقة عموما، واإىل ال�سعودية ودول اخلليج 

خ�سو�سا.
وجدد الرئي�س اللبناين التاأكيد على الروابط املتينة التي جتمع لبنان بهذه الدول، 

التي وقفت دائما اإىل جانبه يف خمتلف الظروف التي مر بها.
واأ�سار عون اإىل اأن ال�سعودية دولة �سقيقة، يهمنا املحافظة على التعاون القت�سادي 
واإعادة  ح��دث  ما  مالب�سات  لك�سف  كبريا  جهدا  نبذل  اليوم  ونحن  معها،  القائم 

الأمور اإىل م�سارها ال�سحيح.
اإدارة  جمل�س  مكتب  اأع�ساء  من  وف��دا  ا�ستقباله  خ��الل  ع��ون  ت�سريحات  وج��اءت 
ت�سريف  حكومة  يف  ال�سناعة  وزي��ر  اهلل،  حب  عماد  بح�سور  ال�سناعيني،  جمعية 
الأعمال التي يقودها ح�سان دياب. واأكد وزير ال�سناعة اللبناين اأن حماية الأمن 

ال�سعودي هو من م�سوؤوليتنا اأي�سا كلبنانيني.

�ص 05

�ص 13

�ص 19

“حملة 100 مليون وجبة”  تبد�أ توزيع 
�لطرود �لغذ�ئية يف غانا و�أنغوال و�أوغند�

�أخبار �الإمار�ت

�أكرب منتج للقاحات يف �لعامل.. 
كيف غرق يف  بحر كورونا؟

عربي ودويل

عودة �جلماهري �إىل�ملدرجات ثمرة 
جهود كبرية من �أجهزة �لدولة

�لفجر �لريا�ضي

احتفاء بذكرى ال�صيخ زايد: 
ال�ضبت  تطلق  الت�ضامح  وزارة 
ملتقى زايد نبع اخلري لالإن�ضانية

•• اأبوظبي - وام:

فعاليات  امل��ق��ب��ل  ال�����س��ب��ت  ت��ن��ط��ل��ق 
ملتقى زايد نبع اخلري لالإن�سانية 
الت�سامح  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
ال�سبت  اف���رتا����س���ي���ا  وال���ت���ع���اي�������س 
امل��ق��ب��ل ب��رع��اي��ة وح�����س��ور معايل 
ال�������س���ي���خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك اآل 
والتعاي�س،  الت�سامح  وزي��ر  نهيان 
ال�سيخ  بذكرى  اإحتفائها  اإط��ار  يف 
زاي��د طيب اهلل ث��راه، ال��ذي اأر�سى 
م����ب����ادئ ال����دول����ة وق���ي���م���ه���ا، حتى 
فريدا  ح�ساريا  منوذجاً  اأ�سبحت 
والخ���وة  وال��ت�����س��ام��ح  التعاي�س  يف 
والبناء  التعمري  ويف  الإن�����س��ان��ي��ة، 
والنه�سة، ويف ال�ستقرار والرخاء، 

ي�سيد به العامل كله.
ويتحدث اإىل امللتقى عدد كبري من 
الإماراتية  الفكرية  ال�سخ�سيات 
والعاملية والقيادات الدينية، حول 
قيم واعمال املغفور له ال�سيخ زايد 
طيب اهلل ثراه التي تعترب الأخوة 
والتعاي�س  والت�سامح  الإن�سانية 
الركائز  اأه����م  اأح����د  ب���ني اجل��م��ي��ع 
وحتر�س  ع���ل���ي���ه���ا،  ق���ام���ت  ال���ت���ي 
القيادة الر�سيدة على تعزيزها يف 
اجل��دي��دة حمليا  الج��ي��ال  نفو�س 

وعامليا.       
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اأ�صاد باحلديث التلفزيوين ملحمد بن �صلمان
حممد بن زايد: القيادة ال�ضعودية تعرف طريقها 

جيدًا نحو امل�ضتقبل امل�ضرق للمملكة و�ضعبها 
•• نيويورك-وام: 

املتحدة  الأمم  م���ن���ظ���م���ة  ث���م���ن���ت 
تغريدة  يف   - يوني�سيف  للطفولة 
الدور   - ت��وي��رت  على  ح�سابها  ع��رب 
ال����ري����ادي ال����ذي ي��ق��وم ب���ه �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
امل�����س��ل��ح��ة ودعمه  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
امل��ت��وا���س��ل ل��ل��ج��ه��ود ال���رام���ي���ة اإىل 
مكافحة وباء كورونا واإىل ا�ستئناف 
�سلل  مر�س  �سد  التطعيم  عمليات 
الطفال والأمرا�س الأخرى امل�سببة 

للوفاة بني الأطفال.
العاملية  الأزم����������ة  ه������ذه  ظ�����ل  ويف 
وبتوجيهات  الإم���ارات  دول��ة  اأر�سلت 
من  طن   2000 الر�سيدة  قيادتها 
من  اأك���ر  اإىل  الطبية  امل�����س��اع��دات 
130 دولة يف اإطار �سعيها اإىل ن�سر 
والت�سامن  وال��ت��ع��اون  اخل���ري  ق��ي��م 

بني الب�سر.
ك����م����ا مت���ك���ن���ت ح���م���ل���ة الإم������������ارات 
التي  الأط��ف��ال  �سلل  �سد  للتطعيم 
تنفذ يف اإطار مبادرة �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
ل�ستئ�سال مر�س �سلل الأطفال يف 

•• عوا�شم-وكاالت:

الدول  من  تاأتي  التي  النارية  الت�سريحات  ت�ستمر 
وال�سودان  النه�سة: م�سر  �سد  باأزمة  املعنية  الثالث 
بوادر  اأي  دون  الأزم��ة م�ستمرة  تبقى  فيما  واإثيوبيا، 
القاهرة  ف��ي��ه  حت���ذر  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ف��ي  للحلحلة. 
واخلرطوم من خماطر امللء الثاين لل�سد الإثويبي، 
اأب��اب��ا على اإمت��ام امل��لء يف موعده خالل  اأدي�����س  ت�سر 

مو�سم الفي�سان.
امل�سري،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ح���ذر  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
ب��الده ت�سنف  اأن  م�سطفى م��دب��ويل، الأرب��ع��اء، م��ن 
�سمن الدول التي تعاين الفقر املائي، ب�سبب الزيادة 

ال�سكانية مع ثبات ح�سة الدولة من املوارد املائية.
يف  املياه  من  امل��واط��ن  ن�سيب  اأن  مدبويل  ك�سف  كما 
حدود 600 مرت مكعب �سنوًيا يف حني اأن حد الفقر 

املائي يبلغ 1000 مرت مكعب يف ال�سنة.
ياأتي ذلك فيما حّمل رئي�س اللجنة الفنية ال�سودانية 

الزبري،  ح�سني  م�سطفى  النه�سة،  �سد  ملفاو�سات 
لها  �سيتعر�س  ال��ت��ي  الأ����س���رار  م�����س��وؤول��ي��ة  اإث��ي��وب��ي��ا 
امللء  عملية  مبا�سرة  على  اأ�سرت  ح��ال  يف  ال�سودان، 

الثاين خلزان �سد النه�سة يف يوليو املقبل.
ت�سببت  اإثيوبيا  اإن  �سبوتنيك  لوكالة  ال��زب��ري  وق��ال 
خ��روج عدد  منها  لل�سودان  باأ�سرار  املا�سي  يوليو  يف 
من حمطات املياه من اخلدمة وتاأثر اإنتاج الكهرباء، 
وقانوين بني  �سامل  اتفاق  اإىل �سرورة �سمان  داعياً 

حكومات الدول الثالث ب�ساأن امللء الثاين للخزان.
ه���ذا واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال�����س��ودان��ي��ة ت��رت��ي��ب حملة 
دبلوما�سية يف اإفريقيا لك�سب التاأييد ملوقف ال�سودان 

من �سد النه�سة.
اجلولة التي تقودها وزيرة اخلارجية مرمي ال�سادق 
���س��ت��ب��داأ ب��ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة كونها 
ت��رتاأ���س ال����دورة احل��ال��ي��ة ل��الحت��اد الإف��ري��ق��ي، كما 
واأوغندا  وروان����دا،  كينيا،  م��ن  ك��اًل  اجل��ول��ة  �ست�سمل 

لتجري مباحثات مع روؤ�ساء هذه الدول.

حتى تخو�ض اجلولة الثانية:

رئا�ضية 2022: مارين لوبان معفّية من بذل اأي جهد!
•• الفجر -كري�شتيان �شاملون –ترجمة خرية ال�شيباين

تر�ّسحها  تعلن   ،2012 ع��ام  منذ  الثالثة  للمرة  ت��ع��ود...  ل��وب��ان  م��اري��ن 
نحو  على  تقريًبا  احتفال،  دون  ذل��ك  فعلت  لقد  الرئا�سية.  لالنتخابات 
مراوغ خالل رحلة اإىل ال�سمال حيث جاءت لدعم مر�سح التجمع الوطني 
يف انتخابات اإقليمية. وقد اأعلنت ما بعد مناظرة فا�سلة اإثر حملة جيدة 
للغاية، فهم الفرن�سيون اأن اجلوهر �سروري، واأن املر�سحة قوية... وهذا 

هو �سبب تر�ّسحي للرئا�سية مرة اأخرى.            )التفا�سيل �س15(

يف  يبحث  ال���دويل  امل��ب��ع��وث 
القاهرة التوتر بالقد�س وغزة

•• القاهرة-وكاالت:

لالأمم  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  يبحث 
املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�سرق 
الأو�����س����ط ت����ور وي��ن�����س��الن��د، مع 
القاهرة،  يف  م�سريني  م�سوؤولني 
الأرا�سي  يف  الأو����س���اع  ت���ط���ورات 
يف  احل��ايل  والتوتر  الفل�سطينية 

القد�س وقطاع غزة.
القاهرة  اإىل  وين�سالند  وو���س��ل 
الأردن، يف  م��ن  ق��ادم��ا  ال��ث��الث��اء 
منذ  ل��ه  الأوىل  ه��ي  مل�سر  زي����ارة 
تعيينه يف هذا املن�سب يف دي�سمرب 

املا�سي.
زيارته  خالل  وين�سالند  ويلتقي 
�سامح  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م�����س��ر 
���س��ك��ري، والأم����ني ال��ع��ام جلامعة 
الدول العربية اأحمد اأبو الغيط، 
حيث يبحث تطورات الأو�ساع يف 
والتوتر  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 

احلايل يف القد�س وقطاع غزة.

اإميانويل ماكرون وجنل الرئي�س الت�سادي الراحل اإدري�س ديبي وخليفته حممد اإدري�س ديبي

•• مو�شكو-اأ ف ب:

�سبعة  ط�����رد  الأرب�����ع�����اء  رو����س���ي���ا  اأع���ل���ن���ت 
الحتاد  م��ن  دول  اأرب���ع  م��ن  دبلوما�سيني 
الأوروبي قامت موؤخرا بطرد دبلوما�سيني 
رو�س ت�سامنا مع اجلمهورية الت�سيكية يف 

ق�سية جت�س�س.
ال��رو���س��ي��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأف������ادت 
بيانني اأنه يتعني على ثالثة دبلوما�سيني 
من �سلوفاكيا واثنني من ليتوانيا وواحد 
مغادرة  لتفيا  م��ن  وواح���د  اإ�ستونيا  م��ن 
مع  زائ��ف  بت�سامن  منددة  قريبا،  رو�سيا 
اأن �سفراء ليتوانيا  براغ.او�سحت مو�سكو 
وكيل  اإىل  بالإ�سافة  و�سلوفاكيا  ولتفيا 
اإب��الغ��ه��م بهذا  ال�����س��ف��ارة الإ���س��ت��ون��ي��ة مت 
اإىل مقر  الأربعاء  ا�ستدعاء  القرار خالل 

وزارة اخلارجية الرو�سية.
اتهمت الوزارة دول البلطيق باتباع “خط 
معاد �سريح” لرو�سيا وذلك بالتعبري يف 
مع  زائ��ف  ت�سامن  عن  احلالية  الق�سية 
براتي�سالفا  مو�سكو  ات��ه��م��ت  ك��م��ا  ب����راغ. 

بالت�سامن الزائف مع حملة ال�ستفزازات 
�سد  الت�سيك  ج��م��ه��وري��ة  �سنتها(  )ال��ت��ي 

رو�سيا.
احلكومة  ات���ه���م���ت  امل���ا����س���ي  والأ�����س����ب����وع 
الرو�سية  ال�ستخبارات  اأجهزة  الت�سيكية 
هذا  يف  ب��ان��ف��ج��ار   2014 يف  ب��ال��ت�����س��ب��ب 
�سخ�سني.  ت�����س��ب��ب مب��ق��ت��ل  م���ا  امل�����س��ت��ودع 
رو�سيا  دب��ل��وم��ا���س��ي��ا   18 ب�����راغ  وط������ردت 

قدمتهم على اأنهم جوا�سي�س.
 20 م�����ن  ط���ل���ب���ت  ب�������اأن  م���و����س���ك���و  وردت 
يف  اأرا���س��ي��ه��ا  م��غ��ادرة  ت�سيكيا  دبلوما�سيا 
ح��ني اع��ل��ن��ت ���س��ل��وف��اك��ي��ا وروم��ان��ي��ا ودول 
البلطيق طرد دبلوما�سيني رو�س ت�سامنا 

مع براغ.
بوتني  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ن��دد 

الثنني ب�سخافة اتهامات براغ.
ون��ا���س��د وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت�����س��ي��ك��ي يان 
الحتاد  يف  الأع�����س��اء  ال���دول  هامات�سيك 
الأوروب�����ي وح��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي طرد 
يف  ب��الده  مع  ت�سامنا  رو���س  دبلوما�سيني 

مواجهة مو�سكو.

رو�ضيا تطرد دبلوما�ضيني من �ضلوفاكيا وليتوانيا والتفيا واإ�ضتونيا 
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 195,166 فح�صا ك�صفت عن 1,710 اإ�صابات

»ال�ضحة« تعلن �ضفاء 1،551 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 71,558 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي-وام:

وزي��ادة نطاق  لتو�سيع  املجتمع  ال�سحة ووقاية    متا�سيا مع خطة وزارة 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد - 19” واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 195،166 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،580 
حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س تعازيها 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
1،551 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  ال��وزارة عن �سفاء  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد “كوفيد - 19” وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 

تقنيات الفح�س الطبي.
التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق  اإج��راءات     و�ساهم تكثيف 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،710 حالت اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 516،301 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تداعيات الإ�سابة 

تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 
جمموع حالت ال�سفاء 497،140 حالة.

تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
 24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  “كوفيد-19”  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   71،558
ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية 
لكل  جرعة   105.23 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   10،407،782

100 �سخ�س.

برعاية حممد بن زايد.. 
ي�ضاركون يف الدورة ال�30 ملعر�س اأبوظبي للكتاب دولة   46 من  عار�س   800

عبداهلل بن زايد يهنئ ال�ضعودية مبنا�ضبة 
مرور 5 �ضنوات على روؤية 2030

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
امل�ستقبل وتعزز  اآل �سعود ويل العهد، ت�ست�سرف  بن �سلمان بن عبدالعزيز 
مكانتها بطموحاتها الكبرية بني الدول املتقدمة، يف كافة املجالت، م�سيدا 

بجهود اململكة الدوؤوبة ودورها الرئي�سي يف ازدهار وا�ستقرار املنطقة.
واأ�ساد �سموه بالت�سريحات الأخرية التي اأدىل بها �سمو ويل عهد اململكة يف 
مقابلة تلفزيونية ا�ستعر�س خاللها اأهم اإجنازات روؤية ال�سعودية 2030، 

موؤكدا اأنها روؤية طموحة وخريطة طريق جتاه النمو والزدهار.
ال�سعودية الإماراتية،  الروابط والعالقات  وعرب �سموه عن تقديره لعمق 
والتي ت�سكل منوذجاً مميزاً وفريداً للعالقات بني الأ�سقاء العرب، موؤكدا 
اأنها لي�ست فقط عالقات ا�سرتاتيجية وتاريخية، بل هي ا�ستثنائية تعززها 
روابط الدم وامل�سري امل�سرتك. وثمن �سموه تاأكيد الأمري حممد بن �سلمان 
جميع  م��ع  حتالفاتها  تعزيز  على  اخلارجية  اململكة  �سيا�سة  حر�س  على 
�سركائها يف العامل، مبا يحقق الزدهار لكافة دول املنطقة والعامل، وعلى 
اإطار نظام دويل ميثاقي، م�سريا  ال�سيادة �سمن  اململكة على مبداأ  حر�س 
الإم���ارات  دول��ة  �سالح  يف  ه��و  ال�سعودية  وا�ستقرار  وازده����ار  جن��اح  اأن  اإىل 

واملنطقة.
واأثنى �سموه على مفهوم العتدال الذي اأكده �سمو ويل العهد ال�سعودي، 

ومواجهة التطرف الفكري يف املنطقة اأيا كانت طبيعته.
ووجه �سموه التهنئة اإىل قيادة اململكة وحكومتها و�سعبها مبنا�سبة مرور 5 
اأعوام على اإطالق روؤية 2030، ..مبيناً اأن الروؤية بقيادة خادم احلرمني 
ال�سريفني و�سمو ويل العهد ج�سدت م�سرية وطنية وعماًل دوؤوًبا للتطوير 
والتقدم يف كافة نواحي احلياة ل�سيما يف اجلانب القت�سادي حيث �سهدت 
اململكة حتقيق اإجنازات عديدة تنعك�س بالتاأكيد على تقدم املنطقة باأكملها، 

متمنيا اأن حتقق اململكة كل ما تتطلع اإليه من رقي وازدهار.

ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ارق��ة ل���الإذاع���ة 
والتلفزيون تطلق من�ضة “مرايا«

•• ال�شارقة-وام:

اأط����ل����ق����ت ه���ي���ئ���ة ال�������س���ارق���ة 
من�سة  والتلفزيون  لالإذاعة 
اأمام  املجال  لفتح  “مرايا” 
اإىل  ل���ل���و����س���ول  اجل����م����ه����ور 
الإنتاجات  واأح����دث  اأ���س��خ��م 
قنواتها  ت���ع���ر����س���ه���ا  ال����ت����ي 
العام وذلك  واإذاعاتها طوال 
ل��ت��ط��ل��ع��ات حمبي  م���واك���ب���ة 
ال�������ربام�������ج ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة 
والأع�����������م�����������ال ال������درام������ي������ة 

والجتماعية العربية.
“مرايا”  ا�ستخدام  ومي��ك��ن 
ع����رب امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين 
https://maraya.
من  اأو   sba.net.ae
التطبيق  حت���م���ي���ل  خ������الل 
ب�سكل جماين على الهواتف 
الذكية التي تعمل على نظام 
اأو   Androidو  iOS
التلفاز  اأجهزة  من�سات  على 
ال���ذك���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
 Apple TV اأن����ظ����م����ة 
 ،Android TVو

و�سام�سونغ.

النيابة العامة للدولة تو�ضح 
عقوبة جرمية اإف�ضاء االأ�ضرار

•• اأبوظبي-وام: 

اأو�سحت النيابة العامة للدولة 
من خالل مادة فيلمية ن�سرتها 
ع���ل���ى ح�������س���اب���ات���ه���ا يف م���واق���ع 
الج��ت��م��اع��ي عقوبة  ال��ت��وا���س��ل 

جرمية اف�ساء الأ�سرار .
واأ����س���ارت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة اإىل 
قانون  م����ن   379 امل�������ادة  اأن 
العقوبات الحتادي ن�ست على 
اأن����ه ي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����س م���دة ل 
التي  وبالغرامة  �سنة  عن  تقل 
األف درهم  ل تقل عن ع�سرين 
العقوبتني  ه��ات��ني  ب��اإح��دى  اأو 
من كان بحكم مهنته اأو حرفته 
م�ستودع  ف���ن���ه  اأو  و����س���ع���ه  اأو 
���س��ر ف��اأف�����س��اه يف غ��ري الأح����وال 
ا�ستعمله  اأو  قانونا  بها  امل�سرح 
ملنفعة  اأو  اخل���ا����س���ة  مل��ن��ف��ع��ت��ه 
�سخ�س اآخر، وذلك ما مل ياأذن 
�ساحب ال�ساأن يف ال�سر باف�سائه 

اأو ا�ستعماله.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل 
تزيد على خم�س �سنوات اإذا كان 
اأو مكلفا  اجل��اين موظفا عاما 
ال�سر  وا���س��ت��ودع  ع��ام��ة  بخدمة 
مبنا�سبة  اأو  ب�����س��ب��ب  اأو  اأث���ن���اء 

تاأدية وظيفته اأو خدمته.

ال��ك��ب��ري ال��ت��ي ت��ق��دم��ه دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ح�����س��رم��وت و 
اأن  موؤكدا  بها  القطاعات اخلدمية  بامل�ساريع احليوية وخمتلف  اهتمامها 
الهيئة �ساهمت ب�سكل ملمو�س يف حت�سني واإنعا�س عجلة التنمية باملحافظة 
يقدمه  ال��ذي  املتوا�سل  للدعم  املحلية  ال�سلطة  وامتنان  تقدير  وعرب عن 
الأ�سقاء يف دولة الإمارات و ذراعها الإن�سانية يف اليمن “ الهالل الأحمر” 
يف املجالت اخلدمية والتنموية والإغاثية، وهو ما يعرب عن عمق عالقات 

الإخاء والتعاون بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

•• املكال -وام:

اأم�س جمل�س ال�سهيد اللواء  “ هيئة الهالل الأحمر الإماراتي”  افتتحت 
معني  الدكتور  اليمني  ال��وزراء  رئي�س  بح�سور  بار�سيد  �سامل  عمر  الركن 
قائد  ح�سرموت  حمافظ  البح�سني  �ساملني  فرج  الركن  واللواء  عبدامللك 
اليمنيني  امل�سوؤولني  من  ع��دد  و  الهيئة  وف��د  و  الثانية  الع�سكرية  املنطقة 
مبديرية املكال باملحافظة وذلك حتت رعاية فخامة عبدربه من�سور هادي 

احليوية  وامل���راف���ق  امل��ب��اين  م��ن  ع���دد  ت��رم��ي��م  و  و���س��ي��ان��ة  اإن�����س��اء  الهيئ������ة 
باملحافظة .

فقد داأبت “ هيئة الهالل الأحمر الإماراتي “ على العمل �سويا مع ال�سلطة 
املحلية مبحافظة ح�سرموت من خالل فتح امل�ساريع وتهيئتها للعمل ومن 
اأهم الإجنازات املوازية اأي�سا امل�ساريع الجتماعية واخلدمية التي قدمتها 

الهيئة و لتزال جلميع اجلوانب احليوية يف حمافظة ح�سرموت.
بالدور  ح�سرموت  حمافظ  البح�سني  �ساملني  ف��رج  ال��رك��ن  ال��ل��واء  اأ���س��اد  و 

رئي�س اجلمهورية اليمنية والذي مت بناوؤه وجتهيزه بالكامل بتمويل من 
دولة المارات العربية املتحدة.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  احليوية  امل�ساريع  ه�������ذه  تاأتي 
القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهي����ان ويل عهد  حممد بن زايد 
نهيان ممثل احلاكم  اآل  زاي�����د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ، ومتابعة  امل�سلحة 
لتقدمي  ال�سعي  اإط��ار  الأحمر يف  الهالل  هيئ�����ة  رئي�س  الظفرة  يف منطقة 
جهود  �سمن  وذل��ك  التحتية  البني�����ة  و  التنمية  مب�ساريع  اأف�سل  خدمات 

•• اأبوظبي-وام:

من  طنا   46 على  حتتوي  م�ساعدات  طائرة  اأم�س  الإم���ارات  دول��ة  اأر�سلت 
املبادرات  تاأتي �سمن  والتي  العربية،  اإىل جمهورية م�سر  الغذائية،  امل��واد 
الإن�سانية لدولة الإمارات خالل �سهر رم�سان الكرمي. وقال �سعادة الدكتور 
حمد �سعيد ال�سام�سي �سفري الدولة لدى جمهورية م�سر العربية مندوب 

الإم���ارات وم�سر  دول��ة  “ ترتبط   : العربية  الدائم لدى اجلامعة  الدولة 
بعالقات تاريخية وطيدة، وم�سرية حافلة بالعمل امل�سرتك يف العديد من 
املجالت، وذلك يف اإطار حر�س قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها مبا 
املواد الغذائية التي  يخدم امل�سالح امل�سرتكة«. واأ�ساف �سعادته:” اأن هذه 
تر�سلها دولة الإمارات اإىل الأ�سقاء يف جمهورية م�سر العربية تاأتي يف اإطار 

توفري املواد الغذائية لالأ�سر يف م�سر ال�سقيقة يف هذا ال�سهر الف�سيل«.

••ابوظبي -وام:

اإىل جمهورية طاجيك�ستان  اأم�س طائرة م�ساعدات  الإم��ارات  دولة  اأر�سلت 
ت��اأت��ي �سمن املبادرات  ال��غ��ذائ��ي��ة، وال��ت��ي  امل���واد  م��ن  50 ط��ن��اً  حت��ت��وي على 
الإن�سانية لدولة الإمارات خالل �سهر رم�سان الكرمي. و�سرح ال�سيد عمار 
“ترتبط  الربيكي القائم باأعمال �سفارة دولة الإمارات لدى نور �سلطان: 
بالعمل  حافلة  وم�سرية  وط��ي��دة،  بعالقات  وطاجيك�ستان  الإم����ارات  دول��ة 

امل�سرتك يف العديد من املجالت مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة ويعمل على 
دولة  “تر�سلها  التي  الغذائية  امل��واد  ه��ذه  ب��اأّن  الربيكي  و�سرح  تنميتها«. 
الإم��ارات اإىل الأ�سقاء يف طاجيك�ستان تعك�س اأ�سالة النهج الإن�ساين وروح 
الت�سامن يف ال�سيا�سة الإماراتية التي لطاملا وقفت قيادة و�سعباً اإىل جانب 
م�ساعدات  طائرتي  اأر�سلت  قد  الإم���ارات  دول��ة  وكانت  وال�سعوب«.  ال��دول 
22.5 طن من  2020، حملتا  اإىل طاجيك�ستان، يف مايو واأكتوبر  طبية 

امل�ساعدات وا�ستفاد منها 22.5 األف من العاملني يف املجال الطبي.

الهالل االأحمر االإماراتي يفتتح جمل�س ال�ضهيد اللواء الركن عمر �ضامل بار�ضيد باملكال

االإمارات تر�ضل م�ضاعدات غذائية اإىل م�ضر

االإمارات تر�ضل م�ضاعدات غذائية اإىل طاجيك�ضتان

لكمامات الوجه طوال الوقت، مع 
التباعد  بقواعد  الل��ت��زام  ���س��رورة 
مرتين  م�سافة  باإبقاء  الجتماعي 
واإع����الم املنظمني  ع��ن الآخ���ري���ن، 
يف حال وجود اأي اأعرا�س وا�ستباه 

باإ�سابة.
و ي�ستقبل معر�س اأبوظبي الدويل 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  ال����زوار  للكتاب 
الفرتة  خ��الل  للمعار�س  الوطني 
 2021 م��اي��و   29 اإىل   23 م���ن 
و���س��ي��ف��ت��ح اأب���واب���ه م���ن ال�����س��اع��ة 9 
الأحد  م��ن  ليال   10 اإىل  �سباحا 
اإىل ال�سبت، ومن ال�ساعة 4 ع�سرا 

اإىل 10 ليال يوم اجلمعة.

لكل 4 اأمتار مربعة، ويتوجب على 
ال��ع��ار���س��ني و���س��ع لف��ت��ات تو�سح 
عدد الأ�سخا�س امل�سموح بتواجدهم 
ال��وق��ت نف�سه ..  داخ���ل اجل��ن��اح يف 
اأك��ر من  م�ساركة  يتوجب  ل  كما 

4 اأ�سخا�س يف اأي اجتماع.
ال�سماح  عدم  املعر�س  اإدارة  وتوؤكد 
تعمل  ال��ت��ي  ال�سا�سات  با�ستخدام 
باللم�س يف الأجنحة، كما ل يجوز 
توزيع الهدايا والكتيبات اأو اإدخالها 
تغليفها  مت  اإذا  اإل  امل��ع��ر���س  اإىل 

ب�سكل فردي و�سحي واآمن.
�سرورة  امل��ع��ر���س  م��ن��ظ��م��و  اأك����د  و 
ارت������������داء ال������������زوار وال����ع����ار�����س����ني 

تزويد  اأن  على  �ساعات،   3 للزيارة 
ال�����زوار ب�����س��وار ورق����ي م��ل��ون عند 
ال���دخ���ول ل��ت��م��ك��ني امل��ن��ظ��م��ني من 

حتديد موعد انتهاء الزيارة.
وامل�ساركني  ال��زوار  على  يتوجب  و 
ت���ط���ب���ي���ق احل�������س���ن على  ت���ف���ع���ي���ل 
نتيجة  واإب����راز  ال��ذك��ي��ة،  هواتفهم 
�سلبية لفح�س م�سحة الأنف متت 
خ���الل ال���� 48 ���س��اع��ة امل��ا���س��ي��ة، اأو 
عالمة /@/ اأو عالمة /E/ على 
تطبيق احل�سن للتمكن من دخول 
امل��ع��ر���س، و���س��ي��ت��م اإج�����راء فح�س 
املداخل..  ع��ن��د  احل�����رارة  ل���درج���ة 
بوابات  املعر�س  اإدارة  و�ستخ�س�س 
الزدحام  لتجنب  للمغادرة  خا�سة 
اإيقاف  �سيتم  ك��م��ا  امل���داخ���ل،  ع��ن��د 
دخ������ول ال��������زوار ع���ن���د ب���ل���وغ احلد 

الأق�سى ل�ستيعاب القاعات.
اأبوظبي  م��ع��ر���س  اإدارة  ت��ق��ي��م  و 
للفح�س  م��رك��زا  للكتاب  ال����دويل 
من  امل�ساركني  للعار�سني  املجاين 
و مي��ك��ن احل�سول  ال���دول���ة  خ����ارج 
ملندوب  4 فحو�سات جمانية  على 
العار�سة..  ال�����س��رك��ة  م���ن  واح�����د 
جناح  ك��ل  �سعة  اح��ت�����س��اب  �سيتم  و 
بالعتماد على م�ساحته الإجمالية 
واحدا  �سخ�سا  ال�سعة  تبلغ  حيث 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأع����ل����ن مركز  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف دائ���رة 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي عن 
برنامج وفعاليات معر�س اأبوظبي 
الثالثني  ب��دورت��ه  للكتاب  ال��دويل 
اإ�سافة اإىل الإجراءات الحرتازية 
التي �سيتم تطبيقها للحفاظ على 
و  ال��ع��ار���س��ني  و  املنظمني  �سالمة 

الزوار.
ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �سحفي 
مركز  مب��ق��ر  الأول  اأم�������س  ع��ق��د 
�سعادة  بح�سور  باأبوظبي  ال�سباب 
ب���ن مت��ي��م، رئي�س  ال���دك���ت���ور ع��ل��ي 
العربية،  ل��ل��غ��ة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
معر�س  رئ���ي�������س  ب������وز،  وي����ورج����ن 
الذي  للكتاب  ال��دويل  فرانكفورت 
�سارك افرتا�سيا وموزة ال�سام�سي 
اأبوظبي  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
و�سعيد  ب���الإن���اب���ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة 
الإعالمي  املكتب  الطنيجي مدير 

ملركز اأبوظبي للغة العربية.
و قال �سعادة الدكتور علي بن متيم 

:” ن�سعى بكل جهد لتحقيق روؤية 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
بني  مكانته  تر�سيخ  يف  الطموحة 
العاملية،  ال��ك��ت��ب  م��ع��ار���س  اأف�����س��ل 
�سراكات  ع��ق��د  خ����الل  م���ن  وذل����ك 
القطاع  رواد  م����ع  ب����ن����اءة  دول����ي����ة 
وي�سعدنا  ال���ع���امل..  ح���ول  ال��ث��ق��ايف 
بجمهورية  نحتفي  اأن  ال��ع��ام  ه��ذا 
اأمل���ان���ي���ا الحت����ادي����ة ���س��ي��ف �سرف 
�سراكتنا  ع��ن  نعلن  واأن  امل��ع��ر���س 
م��ع م��ع��ر���س ف��ران��ك��ف��ورت الدويل 

للكتاب« .
مركز  يف   “ ����س���ع���ادت���ه:  واأ������س�����اف 
اأن  ن���درك  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
والأدب  ال��ن�����س��ر  ب��ق��ط��اع  الرت���ق���اء 
اجلهود  م��ن  الكثري  عليه  ي��رتت��ب 
احل��ث��ي��ث��ة ال���ت���ي مت��ت��د لأب���ع���د من 
لاللتقاء  املنا�سبة  املن�سات  اإت��اح��ة 
ال��ف��ك��ري وال���ت���ع���اون ب���ني الأف�����راد 
الإعالن عن  واملوؤ�س�سات.. وي�سرنا 
اإطالق اأول من�سة افرتا�سية لبيع 
حقوق الن�سر على م�ستوى املنطقة 
العربية.. كما اأننا اتخذنا خطوات 
عملية لدعم هذا القطاع من خالل 
الفوائد  من  �ساملة  حزمة  توفري 
واملوؤلفني  للنا�سرين  التحفيزية 
على حد ���س��واء.. وخ��ري دليل على 

خالل موؤمتر �سحفي تويل موزة 
ملركز  التنفيذي  املدير  ال�سام�سي 
بالإنابة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  معر�س  م��دي��رة  من�سب 
امراأة  اأول  لتكون  للكتاب  ال��دويل 
ت��دي��ر م��ع��ر���س��ا دول���ي���ا ل��ل��ك��ت��اب يف 
ال�سام�سي  م��وزة  قالت  و  املنطقة. 
اإن معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 
الكتاب  م��ع��ار���س  اأه����م  اأح����د  ي��ع��د 
عامليا، ونوؤكد جاهزيتنا ل�ست�سافة 
ه��ذا احل��دث ال��ه��ام، يف خطوة تعد 
اأبوظبي  اإم��������ارة  ل���ن���ج���اح  ت��ك��ل��ي��ال 
جائحة  ل���ت���ب���ع���ات  ال���ت�������س���دي  يف 
توجيهات  ب��ف�����س��ل  كوفيد19، 
قيادتنا احلكيمة واإخال�س وتفاين 

اأبطال خط الدفاع الأول.
“ميثل  ال�������س���ام�������س���ي:  واأ�����س����اف����ت 
التي  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  املعر�س 
ال��ن�����س��ر يف منطقة  ب��ق��ط��اع  ت��ع��ن��ى 
طيفا  وي�ست�سيف  الأو�سط  ال�سرق 
العربية  ال��ن�����س��ر  دور  م���ن  وا���س��ع��ا 
والعاملية و يوفر من�سة للنا�سرين 
واأ�سحاب الفكر والأدباء واملكتبات 
الثقافية  وال���ه���ي���ئ���ات  وال�����وك�����الء 
واحل���ك���وم���ي���ة م����ن ح�����ول ال���ع���امل 
اأفق  وا�ستك�ساف  الأف���ك���ار  ل��ت��ب��ادل 
ال����ت����ع����اون، وال���ت���ع���رف ع���ل���ى اأب�����رز 

برنامج  يف  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة  ذل���ك 
“اأ�سواء على حقوق الن�سر” الذي 
قمنا م��ن خ��الل��ه ب��رف��ع ع��دد املنح 
منحة   300 اىل  نخ�س�سها  التي 
الإلكرتوين  ال��ك��ت��اب  فئتي  و���س��م 
الكتاب  اإىل  ال�����س��وت��ي  وال���ك���ت���اب 

الورقي املرتجم هذا العام«.
اإن الدورة الثالثني ملعر�س  و قال 
ل��ل��ك��ت��اب ت�سهد  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
عار�س   800 م��ن  اأك���ر  م�ساركة 
ح�����س��وري��ا و اف��رتا���س��ي��ا م��ن اأكر 
العامل  ح����ول  م���ن  دول����ة   46 م���ن 
امل�ساركون  العار�سون  و�سي�سارك 
ح�������س���وري���ا ق���ائ���م���ة اإ����س���دارات���ه���م 
ل�سمان  اف��رتا���س��ي��ا  وف��ع��ال��ي��ات��ه��م 
�سريحة ممكنة  اأكرب  اإىل  و�سولها 

من اجلمهور.
اأبوظبي  م��رك��ز  اأن  �سعادته  اأك���د  و 
للغة العربية ي�ست�سيف جمهورية 
اأمل��ان��ي��ا الحت���ادي���ة ك�����س��ي��ف �سرف 
احلادية  و  الثالثني  ال��دورت��ني  يف 
احتفاء  ل��ل��م��ع��ر���س،  وال���ث���الث���ني 
واحل�سارية،  الثقافية  ب��ال��رواب��ط 
الإرث  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ول��ت�����س��ل��ي��ط 
واإ�سهاماتها  لأملانيا  الغني  الثقايف 

يف قطاع املعرفة والتبادل الثقايف.
و اأع���ل���ن ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن متيم 

القطاع  والبتكارات يف  الجتاهات 
والط�����الع ع��ل��ى اأه���م الإ����س���دارات 

الأدبية«.
الأوىل  للمرة  و  اأن��ه  اإىل  اأ���س��ارت  و 
اأبوظبي  معر�س  برنامج  و�سمن 
مركز  ي���ن���ظ���م  ل���ل���ك���ت���اب  ال��������دويل 
ال��ع��رب��ي��ة معر�س  ل��ل��غ��ة  اأب��وظ��ب��ي 
�سندباد  اإىل  ����س���ن���دري���ال  “من 
واأملانية”  ع���رب���ي���ة  ك��ال���س��ي��ك��ي��ات 
خ��الل ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن اأبريل 
املجمع  يف   2021 �سبتمرب  اإىل 
ا�ست�سافته  ج���ان���ب  اإىل  ال��ث��ق��ايف 
�سل�سلة عرو�س اأفالم من ال�سينما 
من  ال�سعديات  م��ن��ارة  يف  الأمل��ان��ي��ة 

27 اإىل 29 مايو املقبل.
اأبوظبي  اعتمد منظمو معر�س  و 
ال���������دويل ل���ل���ك���ت���اب ���س��ل�����س��ل��ة من 
ل�سمان  الح���رتازي���ة  الإج������راءات 
وامل�ساركني  اجل���م���ه���ور  ����س���الم���ة 
الزوار  جميع  على  يتوجب  حيث 
زيارة  قبل  م�سبق  ب�سكل  الت�سجيل 
ع��ل��ى بطاقة  ل��ل��ح�����س��ول  امل��ع��ر���س 
ال����دخ����ول الإل����ك����رتون����ي����ة، وذل����ك 
م����ن خ�����الل امل����وق����ع الإل����ك����رتوين
https://adbookfair.
الهاتف  ت���ط���ب���ي���ق  اأو   /com
الق�سوى  امل��دة  �ستكون  و  املتحرك 
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اأخبـار الإمـارات

�ضحة دبي ت�ضتحدث مركزا متخ�ض�ضا لغ�ضيل الكلى يف الرب�ضاء

خليفة الرتبوية.. االإمارات قدمت جتربة فريدة مبكافحة كورونا

م�ضت�ضفى حممد بن زايد امليداين يف ال�ضارقة.. خدمات �ضحية باأعلى معايري اجلودة
•• ال�شارقة-وام:

.. �سحة الإن�سان يف قمة اأولوياتنا 
- عبارة موحدة يتفق عليها فريق 
ال��ع��م��ل يف م�����س��ت�����س��ف��ى حم��م��د بن 
زاي���د امل��ي��داين يف ال�����س��ارق��ة الذين 
ي���وا����س���ل���ون ج���ه���وده���م ع���ل���ى قدم 
ال��دف��اع الأوىل  و���س��اق يف خ��ط��وط 
تاأدية  “كورونا”  فريو�س  ملواجهة 
امل�ستمدة من  الإن�سانية  لر�سالتهم 
ر���س��ال��ة الإم������ارات يف و���س��ع �سحة 
العمل  اأولويات  راأ�س  على  الإن�سان 
وتر�سيخ الإمكانيات كافة للت�سدي 
�سالمة  على  واملحافظة  للجائحة 

جميع الأفراد.
امليداين  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف  ي���ت���واج���د 
مرت   7000 م�سافة  ع��ل��ى  امل��م��ت��د 
350 موظفا من  اأك��ر من  مربع 
اأ����س���ح���اب الخ��ت�����س��ا���س واخل����ربة 
وفنيني  ومم���ر����س���ني  اأط����ب����اء  ب���ني 
الطبي  ب��ال�����س��اأن  معنية  ووظ���ائ���ف 
يعملون بيد واحدة لتقدمي اأف�سل 
والعالجية  ال�����س��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
وفق اأعلى معايري اجلودة واإحاطة 
امل�سابني بالعناية الطبية الالزمة 
التجهيزات  اأح������دث  ب��ا���س��ت��خ��دام 

الطبية العاملية.
وم�������س���ت�������س���ف���ى حم����م����د ب�����ن زاي�����د 
اخلا�س  ال�������س���ارق���ة  يف  امل�����ي�����داين 
نفذته  “كوفيد-19”  مب�سابي 
�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  “�سحة” 

ا�ستقبال  يتم  اأنه  مبيناً   .. مري�س 
الكمبيوتر  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ت��ق��اري��ر 
املخت�س  الطبيب  مع  ومراجعتها 
ل���ت���ح���دي���د اجل�����رع�����ات وامل���واع���ي���د 
ال���دوائ���ي���ة... لفتا  وال���ت���داخ���الت 
نخبة  ت�����س��م  ال�����س��ي��دل��ي��ة  ان  اىل 
م�����ن ال�������س���ي���ادل���ة م�����ن اأ����س���ح���اب 
وحتتوي  العالية  والكفاءة  اخلربة 
خا�سة  غ���رف���ة  ع���ل���ى  ال�����س��ي��دل��ي��ة 
جمهزة باأحدث الأجهزة لتح�سري 
احليوية  وامل�سادات  احلقن  جميع 
وال�����ع�����الج�����ات ال������الزم������ة ل���ع���الج 
“كوفيد-19«. واأكدت رو�سة �سامل 
امل�ست�سفى  يف  امل��م��ر���س��ة  ال��ه��ام��ل��ي 
�سمن  حر�سها  بال�سارقة  امليداين 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى دع�����م جهود  ف���ري���ق 
الدولة يف مكافحه فريو�س كورونا 
اإىل  ب���امل���ر����س���ى..لف���ت���ة  وال���ع���ن���اي���ة 
طبيه  عناية  م��ن  تقدميه  يتم  م��ا 
احتياجاتهم  وت��ل��ب��ي��ه  ل��ل��م�����س��اب��ني 
ل�����س��م��ان ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ورفع 
ن�سبة ال�سفاء لتاأمني رجوع املر�سى 
لأ�سرهم بحاله �سحية جيده حيث 
يتم عالج املر�سى وفق بروتوكولت 
يف  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ن  معتمدة 
الدولة. يذكر اأن م�ست�سفى حممد 
ب��اإم��ارة ال�سارقة  امل��ي��داين  بن زاي��د 
“كوفيد- حالت  ا�ستقبال  يوا�سل 

19” وفق بروتوكول فرز املر�سى 
وحت��وي��ل��ه��م ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع مركز 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ع��م��ل��ي��ات 

املجتمع.

باعتبارها  “كوفيد-19”  جائحة 
الرعاية  ملنظومة  اأ�سا�سية  رك��ي��زة 
اأن  اإىل  الدولة.. لفتاً  ال�سحية يف 
افتتاح املن�ساآت اجلديدة يهدف اإىل 
زيادة فعالية وكفاءة قطاع الرعاية 

ال�سحية يف الدولة.
تاأتي  اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن  واأو�����س����ح 
اإط����ار ال��ت��اأه��ب ل��ت��دف��ق حمتمل  يف 
ول�سمان  “كوفيد-19”  ملر�سى 
التوقع امل�سبق لحتياجات املجتمع 
مب�ستوًى عال من ال�ستعداد خالل 
ه���ذا ال���وق���ت احل����رج ول��ي�����س فقط 
لتلبية الطلب احلايل الذي يعترب 
حت��ت ال�����س��ي��ط��رة.. م���وؤك���دا حر�س 

ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ودائ���رة 
بتوجيهات  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال�����س��ح��ة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�سلحة.
وقال علي عبداهلل الكعبي امل�سرف 
ال����ع����ام يف م�����س��ت�����س��ف��ى حم���م���د بن 
ال�سارقة  ب����اإم����ارة  امل����ي����داين  زاي�����د 
خدماتها  “�سحة”  ت���ق���دم   “  ..
موظفيها  خ����الل  م���ن  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
يدعمهم  وامل��ت��ح��م�����س��ني  امل��ت��ف��ان��ني 
على  ق����ادرون  ا�سرتاتيجيون  ق���ادة 
التغريات  م��ع  ب��ا���س��ت��م��رار  ال��ت��ك��ي��ف 

م�ستوى  اإىل  والرت���ق���اء  ال�سريعة 
�سمان  يف  وامل�����س��اع��دة  ال��ت��ح��دي��ات 
املر�سى  ج��م��ي��ع  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
احلالت  مع  يبداأ  وكفاءة  بفعالية 
الأوىل ل�ستقبالهم  اللحظات  منذ 
وتقدمي الرعاية والعناية والأدوية 

لهم، اإىل اأن يخرجوا متعافني«.
روؤية  مع  ان�سجاماً  اأن��ه  اىل  واأ���س��ار 
اإن�ساء  اإىل  ال���ه���ادف���ة  الإم����������ارات 
تواكب  ���س��ح��ي��ة  رع���اي���ة  م��ن��ظ��وم��ة 
قدر  باأق�سى  امل�ستقبل  متطلبات 
ال��ت��اأه��ب وال���س��ت��ع��داد توا�سل  م��ن 
يف  م��ت��ك��ام��ل  دور  اأداء  “�سحة” 
ملكافحة  ال�����دول�����ة  ج����ه����ود  ري��������ادة 

تلبي جميع احتياجاتهم ال�سحية.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا اأ������س�����ارت ال���دك���ت���ورة 
يف  مقيم  طبيب  الظاهري  فاطمة 
املركزة..  والعناية  التخدير  ق�سم 
العناية  اأن����واع  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  اىل 
الطبية والأكر مواءمة للمر�سى 
امل�سابني بكوفيد 19 يف امل�ست�سفى 
املعايري  وف���ق  ب��ال�����س��ارق��ة  امل���ي���داين 
العاملية بالإ�سافة اإىل عزيز الوعي 
ب���اأه���م���ي���ة الل�����ت�����زام ب�����الإج�����راءات 
املتوافقة  الح���رتازي���ة  وال��ت��داب��ري 
م��ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال�����س��واب��ط التي 

تتخذها الدولة.
اأ����س���رف �سالح  واأو����س���ح ال��دك��ت��ور 
الدين اأن �سيدلية امل�ست�سفى تعمل 
الأ�سبوع  يف  �ساعة   24 م��دى  على 
الطبية  وت��وف��ر ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
ل��ل��م��ر���س��ى م����ن خالل  ال�����الزم�����ة 
م���راج���ع���ة ال���ت���اري���خ امل���ر����س���ي لكل 

والهيئات  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
توحيد  ع��ل��ى  واخل���ا����س���ة  ال���ع���ام���ة 
والعمل  متوا�سل  ب�سكل  جهودها 
كمنظومة واحدة متما�سكة تعطي 
املر�سى  ج��م��ي��ع  ل�سحة  الأول���وي���ة 
تاأثريات  م��ن  واحل����ّد  ورف��اه��ي��ت��ه��م 

جائحة “كوفيد-19«.
م�ست�سفيات  اإن�������س���اء  اإن  واأ�����س����اف 
التزام  يعك�س  اإ���س��اف��ي��ة  م��ي��دان��ي��ة 
بتقدمي  امل�������س���ت���م���ر  “�سحة” 
مثيل  ل  عاملية  �سحية  تخ�س�سات 
ورعاية  اأ���س��ا���س��ي��ة  وخ����دم����ات  ل��ه��ا 
متميزة جلميع اأفراد املجتمع حيث 
بالتعاون  التزامها  “�سحة”  توؤكد 
لتح�سني  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ه���ي���ئ���ات  م����ع 
املقدمة للجميع  الرعاية ال�سحية 
وموا�سلة تب�سيط عمليات الرعاية 
ال�سحية املقدمة وتعزيزها بتوحيد 
امل��ر���س��ى و�سمان  رع���اي���ة  خ���دم���ات 

ال�������س���ع���ة ال�������س���ري���ري���ة واإج����������راءات 
والتي  الكافية  وال��ع��الج  الفح�س 
ك���ي ت�سمل  ب��ه��ا  ال��ت��و���س��ع  ي���ج���ري 
حممد  م�ست�سفى  وي�سم  اجلميع. 
ال�سارقة  يف  امل����ي����داين  زاي������د  ب����ن 
“كوفيد-19”  مب�سابي  اخلا�س 
�سريراً   48 م��ن��ه��ا  اأ�����س����ّرة   204
و156  امل��رك��زة  للعناية  خم�س�ساً 
وال�سديدة  امل��ت��و���س��ط��ة  ل���ل���ح���الت 
وي��ق��دم اخل���دم���ات يف امل��ن�����س��اأة 75 
فنياً  و44  ممر�سة  و231  طبيباً 
وي�سم  م�����س��اع��داً  �سحياً  وم��وظ��ف��اً 
التقنيات  باأحدث  جمهزاً  خمترباً 

و�سيدلية وق�سم لالأ�سعة.
بامل�ست�سفى  ال��ع��ام  امل�سرف  واأع���رب 
تقدير  ع���ن  ب��ال�����س��ارق��ة  امل����ي����داين 
على  ال�����س��رك��اء  جل��م��ي��ع  “�سحة” 
تزويد  ���س��م��ان  ال��ق��ّي��م يف  دع��م��ه��م 
اإ�سافية  مب��وارد  الدولة  جمتمعات 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت الأمانة العامة جلائزة خليفة 
الرتبوية جل�سة عن بعد بعنوان “ ل 
ت�سلون هم ... اإبداعات وطنية خلط 

الدفاع الأول«.
واأك��دت اجلائزة اأن الإم��ارات قدمت 
منوذجاً فريداً خالل جائحة كورونا 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  جم�سدة 
واملقيمني  امل����واط����ن����ني  رع����اي����ة  يف 
كافة  لهم  الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري 
هم”  ت�����س��ل��ون  “ل  اأن  اإىل  م�����س��رية 
اإيجابية يف  اأمل وطاقة  بارقة  مثلت 
نفو�س اجلميع وعززت من التالحم 
املجتمعي يف مواجهة هذه اجلائحة 

العاملية.
واأك����د ع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني اأن “ ل 
“ ���س��ك��ل��ت ن��ق��ل��ة نوعية  ت�����س��ل��ون ه���م 
قدراته  وت��ع��زي��ز  املجتمع  متكني  يف 
ملجابهة التحديات التي ترتبت على 
جائحة كوفيد 19 فقد �سهد العامل 
منوذجاً فريداً للتالحم بني القيادة 
ج��م��ي��ع اجلهات  وت���ب���ارت  وال�����س��ع��ب 
احلكومي  القطاعني  يف  واملوؤ�س�سات 
لبذل اجلهد  والأف���راد  بل  واخلا�س 
واإط�������الق ال���ط���اق���ات الإب����داع����ي����ة يف 
وا�ستمرت  اجل��ائ��ح��ة  اآث�����ار  اح���ت���واء 
دورة الأعمال والتعلم عن بعد وبقي 

الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  على  ال�سوء 
منذ  اجلائحة  مع  للتعامل  الثاقبة 
النت�سار  اإىل  و���س��وًل  الأول  ال��ي��وم 

الذي �سهدناه جميعا.
الربوفي�سورة  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
فخر  ملكتب  العام  املدير  بركات  مها 
ال���وط���ن  ف���خ���ر  “يقوم  ال������وط������ن.. 
بتنفيذ مهامه بالتن�سيق مع الهيئات 
و�سركات  احل���ك���وم���ي���ة  وامل���ن���ظ���م���ات 
ال��ع��ام واخل���ا����س وكافة  ال��ق��ط��اع��ني 
يف  املجتمع  واأف����راد  املعنية  اجل��ه��ات 
وتقدمي  الإم���������ارات  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
جم���م���وع���ة وا����س���ع���ة م����ن امل����ب����ادرات 
ال���ت���ي تدعم  اخل���ا����س���ة  وال�����ربام�����ج 
ب�سكل مبا�سر العاملني يف اخلطوط 
“فخر  اأن�����س��اأ مكتب  ك��م��ا  الأم��ام��ي��ة 
�ساملة  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة  الوطن” 
ومتكاملة ت�سم اأكر من 100 األف 
�سخ�س من العاملني يف خط الدفاع 
مواطني  و���س��الم��ة  حل��م��اي��ة  الأول 
الدولة ومقيميها على نحو فعال يف 
حيث  كوفيد-19  جائحة  مكافحة 
اإجنازا  اجل��دي��د  ال�سجل  ه��ذا  يعترب 
اأولئك  ي�ساهم يف رعاية ودع��م  هاماً 
اأنف�سهم يف اخلطوط  الذين و�سعوا 
ال�����ط�����وارئ  اأوق����������ات  الأم�����ام�����ي�����ة يف 
�سحة  ع��ل��ى  للمحافظة  والأزم������ات 

و�سالمة جمتمع دولة الإمارات«.

الغذاء وال��دواء و�سالمة الإن�سان يف 
الر�سيدة  قيادتنا  اأول��وي��ات  ���س��دارة 
التي اأطلقت �سعار الأمل والإيجابية 
والتفاوؤل “ ل ت�سلون هم “ وجعلت 
وا�سرتاتيجية  ح���ي���اة  م��ن��ه��ج  م���ن���ه 
عمل على اجل��ائ��ح��ة وه��و م��ا حتقق 
ب��ال��و���س��ول اإىل م���ا ي��ق��رب م���ن 10 
للمواطنني  ق��دم��ت  ل��ق��اح  م��الي��ني 

واملقيمني ملواجهة كورونا.
العام  الأم��ني  العفيفي  اأم��ل  ورحبت 
باحل�سور  الرتبوية  خليفة  جلائزة 
التي  املنا�سبة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دة 
حتتفي فيها اجلائزة مبا حتقق من 
كوفيد  جائحة  مواجهة  يف  انت�سار 
القيادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م�����س��ي��دة   19

النموذج  ل��ه��ذا  ورع��اي��ت��ه��ا  ال��ر���س��ي��دة 
الإماراتي الفريد الذي قدمته دولة 
الإم��ارات للعامل كافة وبات منوذجاً 
اجلائحة  م��واج��ه��ة  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
ب��اأ���س��ل��وب ع��ل��م��ي ا���س��ت��ب��اق��ي وروؤي�����ة 
الفرد  ���س��الم��ة  ت�����س��ع  ا���س��ت�����س��راف��ي��ة 
و�سحة املجتمع يف مقدمة الأولويات 
هم”  ت�سلون  “ل  �سعار  ع��رب  وذل���ك 
الذي مثل اأيقونة للتفاوؤل يف طريق 

النت�سار على اجلائحة.
ع�سو  العربي  خالد  الدكتور  وق��ال 
الذي  ل��ل��ج��ائ��زة  التنفيذية  اللجنة 
متثل  اجلل�سة  ه��ذه  اإن  اجلل�سة  ادار 
اإ�سافة نوعية ملا حتقق من منجزات 
فيها  ون�سلط  اجلائحة  مواجهة  يف 

م�ضاجد زايد حول العامل.. مراكز اإ�ضعاع اإن�ضاين •• اأبوظبي-وام: 

�سكلت امل�ساجد واملراكز الدينية التي حتمل ا�سم املغفور له ال�سيخ زايد 
ثقافية  �سروحا  العامل  ح��ول  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
وعلمية توؤدي ر�سالة ح�سارية تدعو للتعاي�س والت�سامح والنفتاح على 

الآخرين.
حتمل  التي  امل�ساجد  تقدم  للعبادة  كدور  الدينية  وظيفتها  جانب  واإىل 
ال�سحية  اخلدمات  كبرية من  العامل جمموعة  زاي��د حول  ال�سيخ  اإ�سم 
والتعليمية و الإجتماعية ل�سكان املناطق املحيطة بها ب�سرف النظر عن 

اإنتماوؤهم الديني.
من  ع�سر  التا�سع  ي�سادف  ال��ذي  الإن�ساين  للعمل  زاي��د  ي��وم  ومبنا�سبة 
رم�سان من كل عام ت�ستعر�س وكالة اأنباء الإمارات يف هذا التقرير اأبرز 
امل�ساجد املنت�سرة حول العامل والتي حتمل ا�سم الراحل الكبري وتعك�س 

الروح الإن�سانية والإميانية التي كان يتمتع بها رحمه اهلل.

م�صجد ومركز ال�صيخ زايد يف “�صالو«..
لندن،  غربي  تقع  التي  “�سالو”  يف  زاي��د  ال�سيخ  وم��رك��ز  م�سجد  يعد 
والذي افتتح عام 2001 منارة للجاليات الإ�سالمية يف بريطانيا، حيث 
بني  ال��ذي  امل�سجد  العرقيات من  األ��ف م�سلم من خمتلف   16 ي�ستفيد 
على نفقة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، “طيب اهلل ثراه” 

باإ�سراف موؤ�س�سة زايد لالأعمال اخلريية والإن�سانية.
يت�سع امل�سجد لأكر من األف م�سل، ويتكون من ثالثة اأدوار حتتوي على 
للن�ساء، ومرافق �سحية، وقاعتني  والثاين  اأحدهما للرجال،  م�سليني، 
للمحا�سرات والندوات، ومكتبة، ومبنى لإعداد وجتهيز جنائز امل�سلمني، 
�سنتني،  فيه  العمل  ا�ستغرق  ال��ذي  للم�سجد  الإجمالية  التكلفة  وبلغت 

نحو اأربعة ماليني دولر.
و���س��ك��ل م�سجد وم��رك��ز ال�����س��ي��خ زاي����د ب�����س��الو ل��ب��ن��ة ج��دي��دة ت�����س��اه��م يف 
باحل�سارة  تعرف  اإ�سعاع  ونقطة  باملدينة،  والثقايف  احل�ساري  الإث���راء 

وتبلغ �سعة امل�سجد نحو األف م�سلي موزعة ما بني م�سلى للرجال واآخر 
للن�ساء.

م�صجد ال�صيخ زايد يف نريوبي بكينيا..
بتكلفته  نريوبي  الكينية  العا�سمة  يف   1999 مار�س  يف  امل�سجد  افتتح 
4.5 مليون دولر، ويعد اأكرب مركز اإ�سالمي يف منطقة القرن الإفريقي 

حيث يت�سع لنحو 15 األف م�سل.
ال�سريعة  يف  كتاب  األ��ف   12 ت�سم  علمية  مكتبة  على  امل�سجد  ويحتوي 
الإ�سالمية ومعهد تدريب للغة العربية والثقافة الإ�سالمية واحلا�سب 
تبث  تلفزيونية  وق��ن��اة  �سنوياً  دار����س   2000 نحو  منه  ي�ستفيد  الآيل 
ب���الإ����س���الم ك��دي��ن للت�سامح  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ب��راجم��ه��ا الإ���س��الم��ي��ة  ي��وم��ي��اً 
والعربية  ال�سواحيلية  باللغة  والتعددية  الو�سطية  وتر�سيخ  والعتدال 

والإجنليزية.

م�صجد ال�صيخ زايد يف �صتوكهومل بال�صويد..
اجلالي������ة  خدم�ة  اإل��������ى   2000 ع��ام  افتت�������ح  ال��ذي  امل�س����روع  يه����دف 
وال�سحية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ج���الت  ب��ال�����س��������������وي��د يف خم��ت��ل��ف  امل�����س��������������������ل��م��ة 
الأي���������ام  يف  م�س������ل   2000 اإىل  امل�س�����جد  ويت�س������ع  والجتماعي�������ة، 
مليون   22 من  اأك��ر  وتكلف  الأعي�����اد،  يف  م�س�����ل  و5000  العادي����ة 

درهم.
اإقامة ال�سعائر الدينية يقدم امل�سجد الذى يقع يف منطقة  واإىل جانب 
يف العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل، خدمات مثل توثيق  “�سودر مامل”، 
عقود الزواج الر�سمية املعتمدة من احلكومة ال�سويدية، طبقا لل�سريعة 
الإ�سالمية، كما ي�سم امل�سجد مدر�سة لتحفيظ القراآن الكرمي وتعليم 

اللغة العربية لالأطفال.

العربية والإ�سالمية، وت�ساهم يف ا�ستقطاب اجلالية امل�سلمة يف املنطقة، 
ويتميز امل�سجد بف�سائه الف�سيح وبت�سميمه املعماري، الذي يراوح بني 
الطابع الأوروبي الفيكتوري، والطراز العربي الإ�سالمي، وزود باأحدث 

الأجهزة.
بتعليم  يقوم  حيث  املنطقة،  يف  وتعليمية  �سحية  خدمات  املركز  ويقدم 
ال�سالة  ف�سحة  يوفر  كما  امل�سلمني،  لالأطفال  وال��ق��راآن  العربية  اللغة 
للم�سلني يف اأوقاتها اخلم�سة، اإ�سافة اإىل الدرو�س الدينية، ويعمل على 

الدعوة لالإ�سالم الو�سطي بعيداً عن الفكر املت�سدد.

م�صجد ال�صيخ زايد يف “اأك�صفورد«..
يعترب م�سجد ال�سيخ زايد يف اأوك�سفورد باململكة املتحدة منارة اإ�سالمية 
وثقافية فبالإ�سافة اإىل ما ميثله امل�سجد من حرم للعبادة ومعقل للعلوم 
ومنارة للقيم والثقافة الإ�سالمية فاأنه اأ�سبح مركزا للتقاء احل�سارات 

وللتوا�سل احل�ساري والثقايف.
ويوؤكد هذا ال�سرح روؤية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان حول 
بني  ال�سلمي  التعاي�س  واإمكانية  والديانات  ال�سعوب  بني  احل��وار  اأهمية 
اأبناء احل�سارات املختلفة فامل�سجد يعد اللبنة الأ�سا�سية يف املبنى اجلديد 
معامل  اأب���رز  ليكون  ب��ن��اوؤه  ومت  الإ�سالمية  للدرا�سات  اأوك�سفورد  ملركز 
مبنى املركز امللتزم بتوفري اأعلى مقايي�س اجلودة يف الربامج التعليمية 

والدرا�سات والبحوث املتعلقة باحل�سارة الإ�سالمية.
مع  متنا�سبة  املعمارية  معامل�����ه  جتعل  ب�س����ورة  امل�س�����جد  ت�سمي���م  ومت 
البيئة املحلية ومتنا�سقة مع البيئة العمرانية الأثرية التي متيزت بها 

مدينة اأوك�سفورد على مر الع�سور..
 كما مت ت�سميم امل�سجد ليكون مق�سدا �سواء للراغبني بال�سالة فيه من 
امل�سلمني اأو للتعرف على هذا املعلم الإ�سالمي عن قرب لغري امل�سلمني، 

م�صجد ال�صيخ زايد يف كريا باإثيوبيا..
البارزة  الإ�سالمية  املعامل  اأح��د  اأبابا  اأدي�س  يف  زاي��د  ال�سيخ  م�سجد  يعد 
للعلم  اإىل منارة  2009؛  افتتاحه يف عام  اإثيوبية حيث حتول منذ  يف 
الإ�سالمية  الثقافة  وتعميق  لرت�سيخ  ومركز  القومي،  واخللق  واملعرفة 
الثقايف من  الديني  ال�سرح  ال�سمحاء. ويتكون هذا  ومفاهيمها وقيمها 
ثالثة اأدوار، وي�سمل م�سلى للن�ساء ومكتبة وقاعة للجنائز، ويعترب من 
حيث احلجم ثاين اأكرب جامع بدولة اإثيوبيا، ويقع بو�سط حي بيا�ساو 

ويت�سع لأكر من 1000 م�سل.

م�صجد ال�صيخ زايد يف املغرب..
يقع امل�سجد يف منطقة فم ازكيد باإقليم طاطا جنوب �سرق اململكة املغربية، 

وقد مت بناوؤه على اأحدث طراز معماري، ومت اإجنازه عام 2009.
مكتبة  منها  منوذجية  ملحقات  وي�سم  كبرية  م�ساحة  امل�سجد  ويحتل 
كبرية مزودة باأجهزة احلا�سب الآيل والإنرتنت وقائمة مطالعة وغريها، 

اإىل جانب م�ساحة كبرية مل�سلى العيد.
الدور  للن�ساء يف  وي�سم م�سلى  3500 م�سل  امل�سجد حل��وايل  ويت�سع 
العلوي، وقد بات من اأبرز املعامل الثقافية الإ�سالمية يف اململكة املغربية 

ال�سقيقة.

م�صجد ال�صيخ زايد يف نينغ�صيا ال�صني..
حتول امل�سجد منذ افتتاحه اإىل مركز لالأعمال الإن�سانية ومركز اإ�سعاع 
بجانب  واملعتدلة،  ال�س�����محة  الإ�س������المي  الدين  تعاليم  لنقل  ح�ساري 
حيث  م��ن  ال�سعبية  ال�سني  جمهوري�����ة  يف  امل�س�����اجد  اأك���رب  م��ن  ك��ون��ه 

الت�ساع.
الكبري  والت�ساع  الراقي  الإ�سالمي  املعماري  باجلمال  امل�سجد  ويتميز 
الذي ي�سم يف اأروقته اأماكن لل�سالة ت�ستوعب اأكر من �ستة اآلف م�سل 
ومراكز لتحفيظ القراآن الكرمي وتدريب الأئمة وتعليمهم، اإ�سافة اإىل 

مرافق اأخرى و�ساحات خارجية تقام فيها ال�سلوات والندوات الدينية.

•• دبي-وام: 

الكلى يف منطقة  اأعلنت هيئة ال�سحة بدبي عن بدء ت�سغيل مركز غ�سيل 
�سراكة  عقد  وقعت  حيث  املقبل  مايو  منت�سف  م��ن  اإع��ت��ب��ارا  “الرب�ساء” 
بتويل  يق�سي  �سريف�سز”  مانيجمنت  اي�ست  “ميديكلينك  جمموعة  مع 
املعتمدة  وال�سروط  املعايري  �سمن  املركز  وت�سغيل  اإدارة  عملية  املجموعة 
واملتفق عليها والتي ت�ستهدف توفري اأكرب قدر من الرعاية ال�سحية واأعلى 
خدمات اجلودة للمر�سى. جاء عقد ال�سراكة �سمن املناق�سة العامة التي 
منح  على  وحر�سها  احلثيثة  م�ساعيها  �سمن  الهيئة  طرحتها  واأن  �سبق 
والتحولت  والتطوير  التحديث  اأعمال  يف  دوره  اخلا�س  ال�سحي  القطاع 
النوعية التي ت�سهدها ال�ساحة الطبية يف دبي. ووقع عقد ال�سراكة يف مقر 
اإدارة الهيئة اليوم �سعادة عو�س �سغري الكتبي مدير عام هيئة ال�سحة بدبي 
“ميديكلينك اي�ست مانيجمنت  ودافيد جون هاديل املدير العام ملجموعة 
�سريف�سز” وذلك بح�سور عدد من م�سوؤويل الطرفني. وقال عو�س الكتبي 

“ القطاع ال�سحي اخلا�س �سريك اإ�سرتاتيجي للهيئة وله دوره احليوي يف 
التطوير وحتقيق اأهداف وتطلعات دبي يف الو�سول مل�ستقبل �سحي اأف�سل 
اخلربات  لتبادل  الهيئة  وب��ني  بينه  رحبة  م�ساحة  اإيجاد  املفيد  من  حيث 
والتجارب.. ومن هذا املبداأ الذي توؤمن به “ �سحة دبي” مت التعاقد مع 
الكلى«.  لت�سغيل مركز غ�سيل  اي�ست مانيجمنت �سريف�سز”  “ميديكلينك 
واملراكز  امل�ست�سفيات  ق��درات  تعزيز  على  بدبي  ال�سحة  هيئة  واأك��د حر�س 
والعيادات اخلا�سة ومتكينها من امل�ساركة يف تطوير وتكامل اأنظمة الرعاية 
املناف�سة  يخلق  ال���ذي  ه��و  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  اأن  مو�سحا  الطبية  واخل���دم���ات 
بدورها  ت�سب  التي  واخلا�سة  احلكومية  ال�سحية  املن�ساآت  بني  الإيجابية 
يف م�سلحة املتعاملني ومتنح املر�سى فر�س الختيار بني اأف�سل اخلدمات 
الطبية املتوفرة. يذكر اأن مركز غ�سيل الكلى يف منطقة الرب�ساء �ساهم يف 
تاأ�سي�سه اأبناء املرحوم عبد ال�سالم رفيع وي�ستمل على 60 �سريرا لغ�سيل 
امل�ستويات مبا ميكنه من تقدمي  اأعلى  الكلى ومت ت�سميمه وجتهيزه وفق 

خدمات عالية اجلودة.

درا�ضة عاملية ل� »اأبوظبي لال�ضتدامة«: كوفيد - 19 نقطة حتول لتعزيز اال�ضتثمار يف احلوكمة البيئية واالجتماعية
ال��ب��ي��ئ��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وح��وك��م��ة ال�����س��رك��ات مي��ث��ل ح��ال��ي��اً اأح����د الأه�����داف 
جائحة  اأن  امل��ائ��ة  يف   85 راأى  بينما  ملوؤ�س�ساتهم  الأ�سا�سية  ال�سرتاتيجية 
تطبيق  ب�����س��رورة  يتعلق  فيما  اإن����ذار  ج��ر���س  مبثابة  ك��ان��ت   ”19  - “كوفيد 
امل�ساركني  م��ن  امل��ائ��ة  يف   65 اأن  ال��درا���س��ة  وج��دت  كما  امل�ستدامة.  املمار�سات 
البيئية والجتماعية  يتوقعون حتقيق عوائد مالية لال�ستثمار يف احلوكمة 
ال�  املائة يتوقعون ذلك يف غ�سون  35 يف  املقبلني من بينهم  العامني  خالل 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  من  املائة  يف   49 نحو  واأو���س��ح  املقبلة.  �سهراً   /12  /
بالن�سبة  اأولوية  متثل  ال�سركات  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  احلوكمة  اأن 
بينت  القطاعات  م�ستوى  وعلى  للم�ستثمرين.  اأهميتها  من  انطالقاً  اإليهم 
بالن�سبة  �سهولة  اأك��ر  وال�ستدامة  الربح  بني  ال��ت��وازن  حتقيق  اأن  الدرا�سة 
امل�ساركني من  املائة من  68 يف  اأق��ر  دون غريها حيث  القطاعات  بع�س  اإىل 
العمالء  متطلبات  بني  ال��ت��وازن  حتقيق  ا�ستطاعوا  اأنهم  التكنولوجيا  قطاع 

والجتماعية  والبيئية  احلوكمة  ت�سكل  باتت  م�سدر  تاأ�سي�س  على  عاما   15
ن�سهد  اأن  املرجح  غري  من  بحيث  القطاعات  جلميع  بالن�سبة  كبرية  اأهمية 
وبح�سب  اعتبار  كل  فوق  الربح  ت�سع  كانت  التي  القدمية  النماذج  اإىل  ع��ودة 
النقا�سات التي عقدت خالل اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة مطلع العام اجلاري 
فاإن الفر�س التي يوفرها التعايف الأخ�سر �ستعزز من اإقبال امل�ستثمرين على 
دعم ال�سركات التي تتبنى نهج البتكار وال�ستدامة اأما ال�سركات التي تتجاهل 
تطبيق معايري احلوكمة البيئية والجتماعية �سيت�سائل دورها وم�ساهمتها 
يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد«. وحظيت الدرا�سة بدعم العديد من رواد 
�سيمن�س  ل�سركة  التنفيذي  املدير  �سري�سدورفر  ديتمار  �سمنهم  من  القطاع 
للطاقة بال�سرق الأو�سط حيث عرب عن �سعادته بالهتمام الكبري الذي باتت 
الجتماعية  وامل�سوؤولية  ال�سركات  بحوكمة  املتعلقة  املو�سوعات  ب��ه  حتظى 

والبيئية وهي ت�ستحوذ على اهتمام رئي�سي.

•• اأبوظبي-وام:

وترية  بت�سريع  املعنية  العاملية  املن�سة  لال�ستدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  اأ���س��در 
اجلهة  “م�سدر”  امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
امل�ست�سيفة لالأ�سبوع اأم�س درا�سة ت�سمنت نتائج ا�ستطالع راأي عاملي ي�ستك�سف 
البيئية  احلوكمة  ملعايري  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�سركات  ا�ستجابة  كيفية 

والجتماعية وحوكمة ال�سركات يف اأعقاب انت�سار جائحة “كوفيد - 19«.
عاملية  �سركات  ميثلون  تنفيذياً  مديراً   525 �سملت  التي  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
حتقق عائدات �سنوية تبلغ 250 مليون دولر اأمريكي اأو اأكر اإىل اأن اجلائحة 
كان لها تاأثري كبري على ت�سور ال�سركات باأهمية تعزيز ال�ستثمار يف احلوكمة 

البيئية والجتماعية وحوكمة ال�سركات.
اأداء احلوكمة  اأن  اأ�ساروا اإىل  87 يف املائة من امل�ساركني  اأن  ووجدت الدرا�سة 

اخلا�سة بال�ستدامة والأرباح التي يتوقعها ال�سركاء يف حني اأظهرت اإجابات 
يقر  مل  حيث  الن�سبة  ه��ذه  يف  تراجع  وج��ود  املوا�سالت  قطاع  من  امل�ساركني 
52 يف املائة من امل�ساركني  38 يف املائة من امل�ساركني. واأع��رب  بذلك �سوى 
اأداء  ذات  �سركة  اإىل  الن��ت��ق��ال  مقابل  روات��ب��ه��م  لتخفي�س  ا���س��ت��ع��داده��م  ع��ن 
واأعرب  ال�سركات.  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  احلوكمة  جمال  يف  اأف�سل 
51 يف املائة من امل�ساركني عن رغبتهم يف ا�ستحداث منا�سب اإدارية جديدة 
تتمحور حول احلوكمة البيئية والجتماعية وحوكمة ال�سركات خالل الثني 
لال�سرتاتيجيات  التنفيذي  املدير  با�سليب  يو�سف  وقال  املقبلة.  �سهراً  ع�سر 
“لطاملا  “م�سدر”:  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  يف  املوؤ�س�سي  والتطوير 
عمل  �سلب  يف  تقع  ال�سركات  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  احلوكمة  كانت 
يف  اجل���ودة  عالية  ا���س��ت��ث��م��ارات  يف  ل��ل��دخ��ول  م�ساعيها  ت��وا���س��ل  ال��ت��ي  ال�سركة 
مرور  وبعد  “الآن  واأ���س��اف:  امل�ستدامة.  والتقنيات  املتجددة  الطاقة  جم��ال 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

امل�ساندة  اخل���دم���ات  اإدارة  ع��ق��دت 
بالتعاون  عجمان   - النقل  بهيئة 
القانونية  ال�������س���وؤون  م��ك��ت��ب  م���ع 
ل�������س���رح لئحة  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ور�����س����ة 
ل�سنة   )1( رق���م  الب�سرية  امل����وارد 
ل�سمان  وذل��ك  املعتمدة،   2021
تعريف املوظفني بالبنود اخلا�سة 

بالالئحة.
وا�ستعر�ست الور�سة كافة اجلوانب 
اخلا�سة  والإداري����������ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ب��الئ��ح��ة امل�������وراد ال��ب�����س��ري��ة، كما 
التي  وال��واج��ب��ات  احلقوق  تناولت 
املوظف خالل  بها  يلتزم  اأن  يجب 
فرتة عمله يف الهيئة، ومت خاللها 
ا�ستف�سارات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  الإج���اب���ة 

املوظفني ب�ساأن الالئحة.
ال�سام�سي  خ���ل���ف  ر�����س����ا  وق����ال����ت 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
امل�����س��ان��دة و ت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع اإن 
اخلا�سة  ال��ور���س  بعقد  اله��ت��م��ام 
وال�سيا�سات  وال��ق��وان��ني  ب��ال��ل��وائ��ح 

ياأتي  الب�سرية  امل��وارد  التي تخ�س 
التي  امل�ستمره  ال��ت��وع��ي��ه  اإط����ار  يف 
عمل  ب��ي��ئ��ة  ت���ك���وي���ن  اإىل  ت���ه���دف 

منا�سبة للموظفني
اأنه  اإىل  ال�سام�سي  ر���س��ا  واأ����س���ارت 

���س��ي��ت��م ن�����س��ر ال���ت���وع���ي���ة ال����دوري����ة 
الربيد  ط���ري���ق  ع���ن  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
الداخلية  وال��ب��واب��ة  الإل���ك���رتوين 

للموظفني.
كما ا�ستعر�ست ال�ستاذة عزة املعال 

مدير مكتب ال�سوؤون القانونية يف 
الهيئة اهم بنود الالئحة و�سرحها 
اهمية  اىل  م�����س��رية   ، بالتف�سيل 
معرفة و ادراك املوظف  ل�سيا�سات 

و قوانني الهيئة و اتباعها. 

•• عجمان -وام:

اأكد ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
�سرورة  وامل��ال��ي��ة  الإداري����ة  لل�سوؤون 
ور�سم  حتديد  يف  املوظفني  اإ���س��راك 
بحث  اإىل  داعيا  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات 
احلكومي  امل�����وظ�����ف  اح����ت����ي����اج����ات 
اأول��وي��ة وت��وف��ري البيئة  واع��ت��ب��اره��ا 
تقوم  مبا  م�سيداً   .. للعمل  املنا�سبة 
من�سجمة  م�ساريع  م��ن  ال��دائ��رة  ب��ه 

مع روؤية عجمان.
واط���ل���ع ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
مب�سوؤوىل  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال��ب�����س��ري��ة حلكومة  امل�������وارد  دائ������رة 
ع���ج���م���ان ع���ل���ى خ���ط���ط وم�����ب�����ادرات 
م�سددا   2021 ل�����س��ن��ة  ال�����دائ�����رة 
اأف�سل  على  الط���الع  ���س��رورة  على 
املمار�سات يف جمال املوارد الب�سرية 
الرتقاء  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  ال��دول��ة  يف 
الآليات  وو���س��ع  احل��ك��وم��ي  بالعمل 
بتعزيز  الكفيلة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

والهتمام  الب�سرية  امل���وارد  وتنمية 
ب���ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د من 
روؤية  يف  ال�سرتاتيجية  املحاور  اأهم 

عجمان.
ك��م��ا دع���ا اإىل ت��وح��ي��د اجل���ه���ود بني 
الأدوار  تكامل  و  القطاعات  جميع 
لتحقيق غايات احلكومة يف ا�ستثمار 
ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة وت��ط��وي��ر راأ�س 
توجيهات  ظ���ل  يف  ال��ب�����س��ري  امل�����ال 
قيادتنا الر�سيدة وتعزيز دور الكوادر 
النهو�س  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  و  امل��واط��ن��ة 

بجميع امل�سوؤوليات وحتقيق التنمية 
امل�ستدامة يف الدولة.

لتطوير  خطط  و�سع  باأهمية  ون��وه 
ال��ب�����س��ري��ة يف  امل������وارد  وح�����دات  اأداء 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة والرت�����ق�����اء 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  مب�ستوى 

للموظفني.
بفئة  الهتمام  ���س��رورة  اإىل  اأ���س��ار  و 
الباحثني عن عمل من خالل توفري 
التحديات  حجم  وحتديد  البيانات 
وال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ون��ه��ا و 

م�ساريع  واإط���الق  اإعدادال�سيا�سات 
ومبادرات لتطوير عملية التوظيف 
وال���ع���ام لهذه  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س  يف 
التجارب  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ف��ئ��ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  وامل��م��ار���س��ات��امل��ط��ب��ق��ة 

الدولة.
و ا���س��ت��م��ع ال�����س��ي��خ اأح��م��د ب��ن حميد 
بن  عبدالرحمن  را���س��د  ���س��ع��ادة  م��ن 
جربان ال�سويدي مدير عام الدائرة 
و مدراء الإدارات اإىل �سرح واف حول 
وامل���ب���ادرات كما مت عر�س  ال��ربام��ج 

الرئي�سية  امل��وؤ���س��رات  نتائج  تقرير 
واملبادرات  امل�����س��اري��ع  اإجن���از  ن�سب  و 
للربع الأول ل�سنة 2021 و درا�سة 
ح�����ول الإط��������ار ال����ع����ام ل���ل���ت���دري���ب و 
التطوير ومنظومة اإدارة املعرفة يف 

حكومة عجمان.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال�����س��وي��دي حر�س 
التوجهات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ال���دائ���رة 
ب���ن���اء  و  ال������دول������ة  يف  الحت�������ادي�������ة 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�������س���راك���ات 
التعاون  وت��ع��زي��ز  دع����م  يف  ت�����س��اه��م 

توحيد  و  ف���ع���ال  ب�����س��ك��ل  امل�������س���رتك 
اجل��ه��ود وت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل يف جمال 
اإط���ار  وف���ق  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة 
م��وؤ���س�����س��ي ومب���ا ي���ت���واءم م��ع خطط 
واخلربات  املعرفة  وت��ب��ادل  الإم����ارة 
يف  ي�سهم  م��ا  املوؤ�س�سية  وال��ت��ج��ارب 
اإطالق العديد من املبادرات الرائدة 

يف جمال املوارد الب�سرية.
ولفت ال�سويدي اإىل حر�س الدائرة 
جميع  م���ع  بالتن�سيق  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
الدوائر املحلية يف الإمارة لتح�سني 

الأمثل  ال��ع��م��ل وال���س��ت��ث��م��ار  ك��ف��اءة 
ل��ل��م��وارد ال��ب�����س��ري��ة وو����س���ع خطط 

تتنا�سب مع توجهات احلكومة.

•• ال�شارقة-الفجر:

الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ����رة  تنظم 
يف ال�سارقة؛ لقاءها ال�سنوي لفعالية 
تبلغ  "كيف  ع��ن��وان  حت��ت  "احتواء" 
طفلك املحت�سن بواقعه الجتماعي" 
الفرتا�سية  امل���ن�������س���ة  ع����رب  وذل������ك 
حيث  )زووم(،  امل����رئ����ي  ل���ل���ت���وا����س���ل 
الدكتور  ا���س��ت�����س��اف��ة  ال���ل���ق���اء  ت��خ��ل��ل 
ح�������س���ني ع���ل���ي م�����س��ي��ح خ���ب���ري قطاع 
بهئية  الجتماعية  والرعاية  التنمية 
جانب  اإىل  ب���دب���ي،  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
الجتماعي  الأخ�����س��ائ��ي  حممد  ف��رح 
الجتماعية،  اخل�����دم�����ات  ب�����دائ�����رة 

احلا�سنة  الأ����س���ر  م�����س��ارك��ة  وك���ذل���ك 
يف ع���ر����س جت���ارب���ه���ّن ال���ن���اج���ح���ة يف 
الرعاية  ف��اق��دي  الأط��ف��ال  احت�سان 

الجتماعية.  
الدائرة  تقيمه  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  وي��اأت��ي 
احليوي  للدور  تقديراً  �سنوي  ب�سكل 
الرتقاء  يف  الأ����س���ر  ب���ه  ت���ق���وم  ال�����ذي 
احتفاًء  وك��ذل��ك  واأف������راده،  باملجتمع 
واإ�سهاماتهن يف  بالأمهات احلا�سنات 
توفري البيئة املنا�سبة لتن�سئة الأطفال 
الجتماعية  ال���رع���اي���ة  ف���اق���دي  م���ن 
واآمنة،   م�ستقرة  ح��ي��اة  يف  ورعايتهم 
ونافعني  ناجحني  اأف����راداً  لي�سبحوا 

لأنف�سهم وجمتمعهم.

ــمــعــي  ــــــــدور املــجــت اأهــــمــــيــــة ال
واملوؤ�ص�صي.. 

الفتتاحية؛  ك��ل��م��ت��ه��ا  م�����س��ت��ه��ل  ويف 
اأك����دت ف��اط��م��ة امل���رزوق���ي، م��دي��ر دار 
الرعاية لالأطفال، اأن لقاء "احتواء" 
املجتمعي  ال��دور  اأهمية  يعك�س مدى 
الفئة  ه��ذه  باحتوائهم  الأ���س��ر  لتلك 
امل��ه��م��ة م��ن امل��ج��ت��م��ع؛ لف��ت��ًة اإىل اأن 
ه���ذة الأ����س���ر ت��ب��ذل ج���ه���وداً وا�سحة 
لهذه  ال���ك���ام���ل���ة  ال���رع���اي���ة  ل���ت���وف���ري 
التكامل  ي��ج�����س��د  مم���ا  ال�����س��ري��ح��ة، 
وموؤ�س�ساته،  املجتمع  بني  املجتمعي 
ل��ه��م عن  ن��ع��رب  اأن���ن���ا  اإىل  م�����س��ي��ف��ة 
هذا  على  ونحفزهم  معهم  وق��وف��ن��ا 

ون�سع  ب��ه،  ي��ق��وم��ون  ال���ذي  ال�سنيع 
اإخ�����راج جيل  اأي��دي��ه��م يف  اأي��دي��ن��ا يف 
ورعاية  �سليمة  تن�سئة  ذات  متما�سك 
احلا�سنة  الأ�سر  دور  مثمنة  �سليمة، 
التي  احلانية  الكرمية  الرعاية  على 
قدمتها تلك الأ�سر وما زلت تقدمها 

لأبنائها املح�سونني.
�سعي  اأن  اإىل  امل����رزوق����ي،  واأ�����س����ارت 
اإداراتها  ال��دائ��رة من خ��الل خمتلف 
ودوره����ا اإىل ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد 
حكومة  روؤي�������ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وال����ع����ط����اء 
العناية  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال�������س���ارق���ة؛ 
املجتمع،  فئات  مبختلف  واله��ت��م��ام 
امل�ست�سعفة  الفئات  رع��اي��ة  وخا�سة 

حقوقهم،  وت����اأم����ني  الأط����ف����ال  م���ن 
و�سوًل بهم اإىل حياة اآمنة وم�ستقرة 
ل��ي��ع��ي�����س��وا ح��ي��اة ك��رمي��ة حت��ق��ق لهم 
القانون  وع��ززه  الجتماعي،  ال��رف��اه 
ال���ذي  2020م،  ل�����س��ن��ة   )6( رق����م 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأ������س�����دره 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
اإمارة  يف  الجتماعية  الرعاية  ب�ساأن 
فاقدي  ح��م��اي��ة  ب���ه���دف  ال�������س���ارق���ة، 
ورعايتهم،  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
وت�سجيع ودعم الأ�سر يف الحت�سان، 
ودمج فاقدي الرعاية الجتماعية يف 
املجتمع، و�سمان متتع فاقد الرعاية 

الجتماعية بتن�سئة طبيعية.

متابعة م�صتمرة
ويتابع الأخ�سائيني املعنيني بحالت 
اأ�سر  ل�����دى  امل��ح��ت�����س��ن��ني  الأط�����ف�����ال 
امل�ستمر  التوا�سل  خالل  من  بديلة، 
مع الأ�سر املحت�سنة لالإطمئنان على 
الإر�سادات  وتقدمي  الأط��ف��ال،  حالة 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة ع���ن بعد 
التو�سيات  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
من  املوجهة  التوعوية  والتعليمات 
بحماية  املعنية  الخت�سا�س  جهات 

الأطفال.
واأكدت مدير دار الرعاية الجتماعية 
وبالتعاون  ال���دائ���رة  اأن  ل��الأط��ف��ال، 
م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني من 

تعطي  املجتمع؛  واأف����راد  امل��وؤ���س�����س��ات 
الأه���م���ي���ة ال��ع��ال��ي��ة وال���دق���ي���ق���ة اإىل 
والأم��ان لالأطفال  ال�ستقرار  توفري 
املحرومني من الرعاية الجتماعية، 
اأنواع  نوع من  تعري�سهم لأي  وع��دم 
الإ�����س����اءة، م���ن خ����الل ال��ت��غ��ل��ب على 
والعمل  تواجههم  قد  التي  العقبات 

على حلها من خالل ال�سبل املتاحة.

اأحمد النعيمي يدعو الإ�ضراك املوظفني يف ر�ضم املبادرات و امل�ضاريع

احتفاء باإ�صهامات االأمهات يف تن�صئة االأطفال فاقدي الرعاية االجتماعية بـ »اجتماعية ال�صـــارقة« 

تنظيم اللقاء ال�ضنوي »احتواء« لت�ضليط 
ال�ضوء على جناح االحت�ضان االأ�ضري 

•• ال�شارقة -الفجر:

تعد ال�سمنة وباًء عاملياً ُيثقل كاهل 
كما  ال�سحية  والهيئات  الأنظمة 
ورفاهية  �سحة  على  �سلباً  ت��وؤث��ر 
ن�سبة كبرية من الأ�سخا�س، لذلك 
ب��ح��ث��ي م���ن جامعة  ف���ري���ق  ع��م��ل 
ال�سارقة مكون من: الدكتورة مها 
�سابر من كلية الطب، والدكتورة 
فرح جنا والدكتورة هادية ر�سوان 
عمل  ال�سحية،  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ن 
الفريق على دار�سة تاأثري اجلينات 
بني  الغذائي  النمط  اختيار  على 

البالغني الإماراتيني.
ع����ن عالقة  ال����درا�����س����ة  وك�����س��ف��ت 
والنمط  اجل���ي���ن���ات  ب���ني  وط���ي���دة 
الغذائي الذي يتبعه الإن�سان كاأحد 
ال�����س��م��ن��ة، ح��ي��ث تكمن  م�����س��ب��ب��ات 
اأ�سباب ال�سمنة يف خمتلف جوانب 
حياتنا، من اجلينات التي نحملها، 
وطبق الع�ساء الذي نختاره، وعدد 
�ساعات النوم ومقدار التوتر الذي 

نعي�سه.
ويف الآون�����ة الأخ�����رية، اأ���س��ب��ح من 

تتفاعل  العوامل  هذه  اأن  الوا�سح 
اإما لزيادة اأو تقليل خطر الإ�سابة 
بال�سمنة، لذلك اختارت الباحثات 
 FTO ال��دار���س��ة جينات  يف ه��ذه 
بارتباطهما  وامل��ع��روف��ة   ،FGFو
الأمناط  حتليل  وب��ع��د  بال�سمنة، 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ���س��ائ��دة بني 
الإماراتيني البالغني امل�ساركني يف 
الدرا�سة، مت ا�ستنتاج ثالثة اأمناط 
النظام  ال��ن��م��ط  وه�����ي:  رئ��ي�����س��ي��ة 

الغذائي الغربي، الغني بالأطعمة 
واللحوم  واحل���ل���وي���ات  ال�����س��ري��ع��ة 
امل�������س���ن���ع���ة، وال����ن����م����ط ال���غ���ذائ���ي 
الغني  ال���ت���ق���ل���ي���دي،  الإم������ارات������ي 
الإماراتية  والأط���ب���اق  ب��اخل�����س��ار 
امل��خ��ت��ل��ط��ة، وم���ن���ت���ج���ات الأل����ب����ان 
الكاملة، والنمط الأخري هو اتباع 
ن��ظ��ام غ���ذائ���ي ح��ك��ي��م ي��ت��ك��ون من 
احلبوب الكاملة ومنتجات الألبان 
ق��ل��ي��ل��ة ال���د����س���م وال����ربغ����ل، حيث 
الأ�سخا�س  اأن  ال��درا���س��ة  ك�سفت 
 A allele ي���ح���م���ل���ون  ال����ذي����ن 
 FTO rs9939609 م����ن 
ال�سعف  مب��ق��دار  احتمالية  اأك���ر 
مقارنة  الغربي  بالنمط  لاللتزام 
الوراثي  النمط  ذوي  بالأ�سخا�س 
الأ�سخا�س  مع  وباملقارنة   ،TT
الذين يحملون AA، فاإن اأولئك 
 G allele ي���ح���م���ل���ون  ال����ذي����ن 
 FTO rs9930506 م����ن 
ك�����ان�����وا اأك��������ر اح����ت����م����ال لت����ب����اع 

والحتمال  غ��رب��ي،  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام 
بالنمط  ل����الل����ت����زام  ي���ت�������س���اع���ف 
الذين  امل�ساركني  ل��دى  التقليدي 
اخلا�س   )allele )A يحملون 
 FGF21 rs838133 ب����� 
مقارنة بالأ�سخا�س الذين لديهم 

.GG النمط اجليني
للدرا�سة  النهائية  نتائج  وت�سري 
غذائية  اأمن�����اط  اخ��ت��ي��ار  اأن  اإىل 
اجلينية،  برتكيبتنا  يتاأثر  معينة 
من  الأوىل  الدرا�سة  ه��ذه  وتعترب 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  نوعها يف 
املتحدة ومنطقة ال�سرق الأو�سط، 
ح���ي���ث ت��ع��م��ل ع���ل���ى ال��ت��ح��ق��ق من 
معينة  وراث��ي��ة  خ�سائ�س  ارت��ب��اط 
كانت  بينما  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ب��الأمن��اط 
جميع الأبحاث ال�سابقة املتاحة يف 
هذا املجال قد ركزت ب�سكل اأ�سا�سي 
اخل�سائ�س  ه����ذه  ارت����ب����اط  ع��ل��ى 
غذائية  ع��ن��ا���س��ر  م���ع  ال���وراث���ي���ة 
���س��م��ن منظومة  ول��ي�����س  م��ن��ف��ردة 
يف  تتمثل  كالتي  متكاملة  غذائية 

النمط الغذائي.
درا�سة  م��ي��زة  البحث  ه��ذا  وي��ق��دم 
ي�ستهلكها  ال��ت��ي  الغذائية  النظم 
ال���ن���ا����س وب���ال���ت���ايل ال���ت���ع���رف على 
التفاعالت املحتملة بني العنا�سر 
الغذائية. بالإ�سافة اإىل ذلك، تعد 
رائ�����دة يف تقدمي  ال���درا����س���ة  ه����ذه 
تو�سيات وقائية غذائية م�ستهدفة 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الأدل�����ة، خ��ا���س��ة تلك 
تناول  م��ن  احل��د  اإىل  تهدف  التي 

الأطعمة من النوع الغربي. 

ندوة »النظام الغذائي بني ال�ضرورة واخلطورة« درا�ضة بحثية بجامعة ال�ضارقة تك�ضف: نظامك الغذائي: اختيار اأم اإجبار؟
تدعو اإىل االعتدال يف الطعام وال�ضراب

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، م�ساء الثنني 14 رم�سان 
ال�سرورة واخلطورة" وذل��ك �سمن  الغذائي بني  "النظام  بعنوان  ن��دوة علمية 
فعاليات الربنامج الرم�ساين ل�سيوف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان، رئي�س الدولة - حفظه اهلل – وقد �سارك فيها عدد من العلماء ال�سيوف 

واملخت�سني، تناولوا خاللها عددا من املحاور التي اأثرت هذا العنوان.
حتدث يف بداية الندوة التي كانت عرب التقنية الفرتا�سية املرئية الدكتور نظري 
عياد، الأمني العام ملجمع البحوث الإ�سالمية يف جمهورية م�سر ، ومن العلماء 
الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  موؤكدا  النف�س،  ومق�سد حفظ  ال�سحة  ال�سيوف، عن 
تقرر مبداأ املحافظة على النف�س وال�سحة و�سرعت عدة اأحكام ل�سمان �سالمتها 
اإىل اهلل من  وعدم الإ�سرار بها انطالقا من قاعدة املوؤمن القوي خري واأح��ب 
املوؤمن ال�سعيف ، مبينا اأننا جند يف ديننا الكثري من القوانني وال�سرائع التي 

ت�ستهدف حفظ كيان الإن�سان �ساملا معافى يف بدنه وعقله 
وقال الدكتور ح�سان اأبوعرقوب، مدير العالقات العامة والتعاون الدويل بدائرة 
الإفتاء العام يف اململكة الأردنية ،من العلماء ال�سيوف ، اإن النظام الغذائي هدي 
الإن�سان ور�سم له خارطة غذائية يف الطعام  الإ�سالم ب�سحة  نبوي، فقد اهتم 
ال�سراب، واأ�سهرها حديث الأثالث " ثلث لطعامه وثلث ل�سرابه وثلث لنف�سه " 

والذي و�سعته امل�ست�سفيات العاملية على من�ساتها  كو�سفة طبية لكل من يريد 
اأن يتمتع بحياة �سحية خالية من الأمرا�س ويوؤدي دوره يف احلياة كما يجب، 
لنا نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم  التي ر�سمها  ال�سلوكيات  اتباع  اإىل  داعيا 
وال�سراب،  الطعام  من  حاجتنا  يكفي  الذي  بالقدر  والر�سا  الغذائي،  �سلمنا  يف 

واختيار الأمناط الغذائية املنا�سبة.
ال�سماء  الغدد  اخت�سا�سية  ل��وت��اه،  بن  فرحانة  الدكتورة  تناولت  جانبها  من 
واملمنوع،  امل�سموح  الغذائي  النظام  حمور  كوليدج  اأمربيال  مركز  يف  وال�سكري 
بالطعام  الأ�سخا�س  التزام  مدى  على  يتوقف  جيدة  ب�سحة  التمتع  اأن  موؤكدة 
امل�سموح واملمنوع، بح�سب اأعمارهم واأوزانهم ون�ساطهم البدين، وعدد ال�سعرات 
املنا�سبة، مبينة اأن التوازن والعتدال يف تناول الطعام يقي اجل�سم من الأمرا�س 
املزمنة، م�ستعر�سة منوذج لهرم غذائي مثايل يبني اأنواع الطعام وكمية الدهون 
الريا�سة  على  تاأكيدها  مع  اليوم  الفرد يف  ي�ستهلكها  اأن  التي يجب  وال�سعرات 
اليومية. هذا وقد اأدار الندوة الإعالمي ح�سني الطنيجي الذي تقدم بخال�س 
ال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة  - حفظه اهلل - على هذه املكرمة 
من  تف�سحه  مبا  الثقايف  الوعي  وتعزيز  الفكر  تنمية  يف  ت�ساهم  التي  ال�سنوية 
جمال للعلماء اأ�سحاب العقول النرية الذين ي�ست�سيفهم �سموه بلقاء اجلمهور 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  للهيئة  بال�سكر  ت��ق��دم  كما  وال���درو����س،  امل��ح��ا���س��رات  وت��ق��دمي 

الإ�سالمية والأوقاف وامل�ساركني يف هذه الندوة.

هيئة النقل يف عجمان ت�ضلط ال�ضوء على الئحة املوارد الب�ضرية  

•• اأبوظبي-الفجر

وقعت  �سرطة اأبوظبي وجمعية اأ�سدقاء البيئة الإماراتية مذكرة تفاهم، ب�ساأن التعاون 
من  وال�ستفادة  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  البيئي  ال��وع��ي  م�ستوى  لرفع  امل�سرتك  والتن�سيق 
ال�سراكة  وحتقيق  املوؤ�س�سي  العمل  لتطوير  وال��ب��ح��وث  وال��درا���س��ات  املتبادلة  اخل���ربات 

ال�سرتاتيجية.
 وجرت مرا�سم التوقيع يف مقر القيادة ، حيث وقعها كّل من اللواء خليفة حممد اخلييلي 
مدير قطاع املالية واخلدمات يف �سرطة اأبوظبي، والدكتور اإبراهيم علي البلو�سي رئي�س 

جمعية اأ�سدقاء البيئة.
اأبوظبي  �سرطة  يف  واخل��دم��ات  املالية  قطاع  مدير  اخلييلي  حممد  خليفة  اللواء  واأك��د 

اهتمام القيادة ال�سرطية مبفهوم ال�ستدامة البيئية لدى موظفيها ب�سفة خا�سة وافراد 
املجتمع يف اإمارة اأبوظبي وبناء ال�سراكات الفاعلة والرتقاء باأدائها.

 واأ�ساف اأن املذكرة تهدف اإىل تعزيز التعاون والتن�سيق حول الربامج والأن�سطة التوعوية 
الثقافة  ون�سر  البيئة  على  املحافظة  جمال  يف  وطنية  ك��وادر  وتاأهيل  البيئي،  والتثقيف 
البيئية وفق الحتياجات املطلوبة، وتطبيق وتطوير ال�سيا�سات والعمليات املعتمدة ذات 
ال�سلة و�سمان �سمولية م�ساركة اجلميع فيها، ون�سر ثقافة التطوع وامل�سوؤولية املجتمعية 

يف جمالت الأن�سطة البيئية.
 ولفت  اإىل  التزام القيادة العامة ببناء �سراكاتها املوؤ�س�سية وفق اأولويتها ال�سرتاتيجية 
"تطوير �سراكات فاعلة"، وحر�سها على تعزيز مفهوم ال�ستدامة البيئية مبا يتوافق مع 

اأطرها املطبقة يف جمال التنمية امل�ستدامة واملتوافقة مع اأهداف الأمم املتحدة.

�ضرطة اأبوظبي توقع  مذكرة  تفاهم  مع جمعية اأ�ضدقاء البيئة

املدعو/ حممد هالل  فقد 
مياه انفار مياه ، بنغالدي�س   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0428577BX( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0501811911

فقدان جواز �ضفر

Date 29/ 4/ 2021  Issue No : 13228
Certificate No. MOJB00072960

LEGAL NOTICE
Warner : Saeed Al Zaabi General Trading LLC, represented by FHS Legal Consultants by 
virtue of the power of attorney No. 2005012970, represented by Mr. Mahmoud Mohamed 
Redalla Ismail, Egyptian national, holding ID No. 784-1994-5702481-0 by virtue of the power 
of attorney No. 2005012972. Address Abu Dhabi-Corniche-Raffay St-Sea Tower-3rd building 
from Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry-2nd floor-Office No. 201-Telephone No: 
02/3071177-Legal Advisor/ 050-4242830
Warnee:  Lafraj Talwar, Indian national, holding ID No. 784195110326527 In his capacity as the 
person signing the cheques-subject of notice-from the account of Terrazzo Limited Company 
LLC with Emirates NBD Address: Sharjah Industrial Area 4-behind King Faisal Street-
Maamoura-office owned by Abdulrahman Mohammed Bukhater-Mobile No. 050-6466337

SUBIECT:LEGAL NOTICE FOR PAYMENT
The Warmer owes the Warnee with an amount of AED 71,400 against two cheques signed by 
him from the account of Terrazzo Limited Company LLC with Emirates NBD, issued to the 
Wamer, as follows:
1- 1st   Cheque No 7637 dated 10-03-2020 with an amount of AED 35,700
2- 2nd  Cheque No. 7788 dated 31-05-2020 with an amount of AED 35,700
Upon submitting these cheques to the drawn bank they were returned due to insufficient funds. 
(Atached copy of two cheques and Return Advice)
Whereas the warnee,  as per the bank letter to the police dated 16-12-2020, is the authorized 
signatory and signed both cheques-subject of notice -from the account of Terrazzo Limited 
Company LLC with Emirates NBD (Attached copy of the letter - Document No. 2) Accordingly, 
the warnee with the company shall be responsible for paying the value of these cheques which 
were returned on the due date as per the clause No. 2 of Article No. 599 of the Commercial 
Transaction Law. “Whoever draws a cheque in person, or through a person receiving an order to 
draw it for this account shall deposit sufficient consideration for its payment. Nevertheless, the 
drawer for the account of others is personally liable towards the endorsers and the bearer, to the 
exclusion of all others to provide the required consideration for payment.
Therefore,  The Warner notifies you to pay the due payment with an amount of AED 71,400 
within 5 days maximum from the date of receiving  this notice. If you fails to pay with this 
period, the warmer will have to file Order of Payment Form against you to pay to it the amount 
AED71,400 plus 12% legal interest from the date of order form untill the full payment plus the 
expenses & charges and the advocacy fees.
Notary Public 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

با�سرت "حملة 100 مليون وجبة"، 
الأكرب من نوعها يف املنطقة لإطعام 
املبارك  رم�سان  �سهر  الطعام خالل 
العربي  ال����ع����امل  يف  دول������ة   30 يف 
واأمريكا  واأوروب�����ا  واآ���س��ي��ا  واأف��ري��ق��ي��ا 
الطرود  ت��وزي��ع  عمليات  اجلنوبية، 
الغذائية على املحتاجني واملجتمعات 
الأق��ل دخاًل يف كٍل من اأنغول وغانا 

واأوغندا.
وبداأ توزيع الدعم الغذائي يف الدول 
الفئات  ع��ل��ى  ال���ث���الث  الأف���ري���ق���ي���ة 
املحدود  الدخل  ذوي  امل�ستهدفة من 
بالتعاون  املتعففة،  والأ�سر  والفقراء 
 100 حلملة  املحليني  ال�سركاء  مع 
مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات 
العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي 
الطعام  لبنوك  الإقليمية  وال�سبكة 
الإن�سانية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  وع�����دد 
ال��دول الثالثني التي  واخل��ريي��ة يف 

ت�سملها احلملة.
وياأتي بدء توزيع الوجبات بالتزامن 
مليون   100 ح��م��ل��ة  حت��ق��ي��ق  م����ع 
وج���ب���ة ه��دف��ه��ا ك���ام���اًل خ����الل 10 
اأي����ام ف��ق��ط ع��ل��ى ان��ط��الق��ه��ا ب��ع��د اأن 
100 مليون وجبة من  تلقت قيمة 
تدفقت  التي  وامل�ساهمات  التربعات 
م��ن الأف�����راد وامل��وؤ���س�����س��ات وجمتمع 
يف  القت�سادية  والفعاليات  الأعمال 
الإم����ارات  لقيم  جت�سيد  يف  ال��دول��ة 
احلري�سة على مد يد العون واإغاثة 
ون�سر  واملنكوبني  املحتاجني  ودع���م 
اخل�����ري، وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ت���اأث���ريات 
والتحديات  وال�����ك�����وارث  الأزم��������ات 
دون  العامل  �سعوب  ملختلف  واملعاناة 
اأو منطقة  دي��ن  اأو  ع��رق  ب��ني  متييز 

جغرافية.
وت�سمل قائمة الدول الثالثني التي 
تغطيها "حملة 100 مليون وجبة " 
يف اأربع قارات كاًل من م�سر وال�سودان 
وتون�س وال�سومال وال�سنغال وبنني 
و�سرياليون  واأن��غ��ول  وغانا  واأن��غ��ول 
وبروندي  وتنزانيا  واإثيوبيا  وكينيا 
والأردن  ول����ب����ن����ان  اإف����ري����ق����ي����ا،  يف 
والهند  واليمن  وفل�سطني  والعراق 
وكازاخ�ستان  وبنغالدي�س  وباك�ستان 
واأوزب�����ك�����������س�����ت�����ان وط���اج���ي���ك�������س���ت���ان 
واأفغان�ستان وقرغيز�ستان ونيبال يف 
اآ�سيا، وكو�سوفو يف اأوروبا، والربازيل 

يف اأمريكا اجلنوبية.

ويف غانا الواقعة يف الطرف الغربي 
م���ن ال����ق����ارة الأف���ري���ق���ي���ة، ت��ن�����س��ق " 
مع   " وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة 
اخلريية   " اأول  ف��ور  "فود  موؤ�س�سة 
امليدانية  العمليات  لإجن���از  غ��ان��ا  يف 
املواد  بتوزيع  املرتبطة  واللوج�ستية 
م�ستحقيها  على  الأ�سا�سية  الغذائية 
يعادل  مب��ا  و���س��ري��ع،  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل 
توزيعها  �سيتم  وجبة،  مليون   2.5
وجممعات  ال���ف���ق���رية  الأح�����ي�����اء  يف 
زونغو ال�سكنية يف �سواحي العا�سمة 

الغانّية اأكرا.
حممد  مبادرات  تتعاون  اأنغول،  ويف 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية مع بنك 

ل��ت��وزي��ع الطرود  ال��ط��ع��ام الأن���غ���ويل 
اأماكن  يف  املحتاجني  على  الغذائية 
 100" حملة  خ��الل  من  تواجدهم 
الطرود  وت���ع���ادل  وجبة".  م��ل��ي��ون 
الغذائية التي �سيتم توزيعها 1.25 
مليون وجبة، �سيجري توزيعها على 
الأ���س��د حاجة يف  املحتاجني والأ���س��ر 

العا�سمة الأنغولية لوندا.
اأفريقيا  ����س���رق  يف  اأوغ����ن����دا  يف  اأم�����ا 
وجبة  مليون   100 حملة  فتعمل 
نا  مع بنك الطعام الأوغندي /هابا 
الطرود  و�سول  ل�سمان  ف��ود/  هابا 
الغذائية التي يعادل جمملها 1.25 
توزيعها  ���س��ي��ج��ري  وج���ب���ة  م��ل��ي��ون 

بنك  لدى  املتوفرة  البيانات  بح�سب 
املحتاجني  على  الأوغ��ن��دي  الطعام 

والأ�سر املتعففة.
وتتوىل موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
الغذائية  ال���ط���رود  ت��وزي��ع  ع��م��ل��ي��ات 
 " وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100 ل�" ح��م��ل��ة 
املحلية  ال�����س��ل��ط��ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
تتعاون  فيما  اخلريية..  واملوؤ�س�سات 
اآل مكتوم  را�سد  مبادرات حممد بن 
العاملي  الأغذية  برنامج  مع  العاملية 
ت�ستبدل  ف���وري���ة  ق�����س��ائ��م  ل���ت���وزي���ع 
يف  امل�ستفيدين  على  غذائية  مب���واد 
الالجئني  خم��ي��م��ات  ويف  فل�سطني 

ال�سبكة  الأردن وبنغالدي�س، ومع  يف 
ال��ط��ع��ام لتوزيع  ل��ب��ن��وك  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الطرود الغذائية يف عدد من الدول 

التي تغطيها احلملة.
وجبة  مليون   100 "حملة  وك��ان��ت 
ت����وزي����ع ال���ط���رود  ����س���اب���ق���اً  " ب�������داأت 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف ع���دد م��ن ال����دول التي 
والأردن  م�سر  مثل  احلملة  ت�سملها 
وباك�ستان، وذلك بالتعاون والتن�سيق 
يف  والإقليمية  املحلية  اجل��ه��ات  م��ع 
تلك البلدان لت�سريع و�سول الدعم 
الغذائي ملحتاجيه يف املجتمعات ذات 

الدخل املحدود.
الأ�سا�سية  امل��ك��ون��ات  احلملة  وت��وف��ر 

لإعداد وجبات طعام مغذية ب�سيغة 
دون  التخزين  �سهلة  غذائية  ط��رود 
احلاجة اإىل التربيد، من اأجل تي�سري 
يف  املحتاجني  على  وتوزيعها  نقلها 
املناخات  ذات  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
التي  ال��ث��الث��ني  ال����دول  يف  املختلفة 
اأمان  �سبكة  لت�سكل  ت�سملها احلملة، 

غذائي لالأ�سر املتعففة والفقراء.
وي��ت��وا���س��ل ت���دف���ق ال���ت���ربع���ات على 
وجبة"  م���ل���ي���ون   100 "حملة 
والهيئات  وال�����س��رك��ات  الأف�����راد  م��ن 
احل��ك��وم��ي��ة، داخ����ل دول����ة الإم������ارات 
حققت  اأن  ب���ع���د  ح���ت���ى  وخ����ارج����ه����ا، 
ه��دف��ه��ا ك��ام��اًل ب��ج��م��ع ق��ي��م��ة 100 

الع�سرة  الأي���ام  خ��الل  وجبة  مليون 
ت�ستقبل  وهي  اإطالقها،  من  الأوىل 
اآليات خمتلفة  اأرب��ع  امل�ساهمات عرب 
من خالل موقع احلملة الإلكرتوين 
www.100millionmeals.
م��ع مركز  ال��ت��وا���س��ل  ع��رب  اأو  ae؛ 
الت�������س���ال اخل���ا����س ب��احل��م��ل��ة على 
اأو  8004999؛  امل���ج���اين  ال���رق���م 
امل�سريف  اإىل احل�ساب  املبلغ  بتحويل 
دبي  ب��ن��ك  ل���دى  للحملة  املخ�س�س 
 AE08 0240/ الإ������س�����الم�����ي 
7815201 2097 0015/؛ 
اأو  "وجبة"  ك��ل��م��ة  اإر�����س����ال  ع���رب  اأو 
عن  الإجنليزية  باللغة   "meal"
ط���ري���ق ال���ر����س���ائ���ل ال��ق�����س��رية على 
"دو" اأو  �سبكَتي  اأرق���ام حم��ددة على 

الإمارات. دولة  "ات�سالت" يف 
وتندرج "حملة 100 مليون وجبة " 
حتت مظلة مبادرات حممد بن را�سد 
انطلقت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة،  م��ك��ت��وم  اآل 
ل�  ح��ا���س��ن��ة  كمظلة   2015 ع���ام  يف 
وجمتمعية  اإن�����س��ان��ي��ة  موؤ�س�سة   33
ثقافة  ب����اإر�����س����اء  م��ع��ن��ي��ة  وت���ن���م���وي���ة 
العمل الإن�ساين والإغاثي واخلريي 
بف�سل  الأم�������ل  ون�������س���ر  وال���ت���ن���م���وي 
تركز على  برامج وم�ساريع متنوعة 
الدول الأقل حظاً والفئات املحتاجة 

ة. واملحرومة يف املجتمعات اله�سَّ
وت��خ��دم م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�سد 
وغايات  اأه���داف���اً  العاملية  مكتوم  اآل 
اأ�سا�س  على  متييز  اأي  دون  اإن�سانية، 
وتاأتي  ال��دي��ن.  اأو  العرق  اأو  اجلن�س 
وجبة"  م���ل���ي���ون   100" م�����ب�����ادرة 
الإن�سانية  امل�ساعدات  حم��ور  �سمن 
والإغاثية وهو اأحد املحاور الرئي�سية 
ت�سكل مرتكزات عمل  التي  اخلم�سة 
اآل مكتوم  را�سد  مبادرات حممد بن 

العاملية.

•• عجمان-وام: 

احتفل مركز حميد بن را�سد النعيمي 
بختام   ، اأم�س  الكرمي  القراآن  خلدمة 
 2020 لعام  الثامنة  املكثفة  ال���دورة 
حلفظ القراآن الكرمي، وذلك برعاية 
عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة  وح�����س��ور 
حميد  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  النعيمي، 
ب���ن را����س���د اخل���ريي���ة، وال�����ذي مت فيه 
واجلهات  اخل��امت��ني،  الطلبة  ت��ك��رمي 
الراعية للدورة وال�سخ�سيات الراعية 

للمركز.
اأق��ي��م يف فندق  ال��ذي   - ح�سر احلفل 
حممد  ح�������س���ني   - �����س����راي  ع���ج���م���ان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمركز  امل��دي��ر  احل���م���ادي 
الراعية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  وممثلو 
للمركز  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  و 
وال�سخ�سيات الداعمة وقالت ال�سيخة 
كلمة  - يف  النعيمي  بنت عبداهلل  عزة 
األقتها خالل احلفل - اإن املركز ومنذ 
ب�سكل  ع��م��ل   ،2012 ع���ام  ت��اأ���س��ي�����س��ه 
على  متنوعة  م�����س��ارات  وع���رب  حثيث 
ت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع ال��ق��راآن��ي��ة يف اإم���ارة 
النتائج  اأف�سل  حتقيق  وعلى  عجمان 
ال���ت���ي ي�����س��ع��ى اإل��ي��ه��ا وم����ع ك���ل اإجن����از 

نحققه ، تزداد اآمالنا وتت�سع تطلعاتنا 
خدمة  يف  ال����ري����ادة  اإىل  ب���ال���و����س���ول 

القراآن الكرمي .
 41 ب��ت��خ��ري��ج  اأن الح��ت��ف��ال  واأك������دت 
خامتا للقراآن الكرمي من طلبة العام 
2020 ي�سجل كاإجناز جديد للمركز 
حيث جاء نتيجة العمل الدوؤوب وعدم 
راأ�سها  وع��ل��ى  للتحديات  ال�ست�سالم 
املركز  جن��اح  وي��وؤك��د   "  19 "كوفيد 
وب�����س��ط الطريق  ال�����س��ع��اب  ت��ذل��ي��ل  يف 

ليكملوا  ال����ك����رمي  ال�����ق�����راآن  ل���ط���الب 
م�سريتهم .. مو�سحة اأن اإجمايل عدد 
 164 اإىل  ب��امل��رك��ز و���س��ل  اخل��امت��ني 

خامتا وخامتة للقراآن الكرمي .
را�سد  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  اإن  قالت  و 
الرئي�سي  الكيان  باعتبارها  النعيمي 
النعيمي  را�����س����د  ب����ن  ح���م���ي���د  مل����رك����ز 
ال��ك��رمي ت�سع ن�سب  ال��ق��راآن  خل��دم��ة 
والبتكار  التطوير  منظومة  عينيها 
الغايات  اأع��ل��ى  اإىل  ل��ل��و���س��ول  �سبيال 

ما  وه��و  املبتكرة  التطبيقات  واأف�سل 
م�ساريعها  تطوير  اإىل  املوؤ�س�سة  دع��ا 
التكنولوجيا  ت�����س��خ��ري  خ�����الل  م����ن 
اخل��دم��ات��ي��ة ل��ت�����س��ل خ���دم���ة ال���ق���راآن 
اأعلنت ال�سيخة  لكل طالب يف بيته. و 
مبنا�سبة  النعيمي  ع��ب��داهلل  بنت  ع��زة 
الدورة  اإط��الق  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر 
املكثفة التا�سعة حلفظ القراآن الكرمي 
عز  اهلل  م��ن  راج��ي��ة   ..  2021 ل��ع��ام 
وامل��زي��د من  وال�����س��داد  التوفيق  وج��ل 

الإجنازات.
للخامتني  ال�سكر  بخال�س  وتقدمت 
ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى اج��ت��ه��اده��م وجدهم 
وح��ر���س اأه��ل��ي��ه��م وال����ذي ت���وج اليوم 
بال�سكر  تقدمت  كما   .. بتخريجهم 
العر�س  اإجن��اح هذا  لكل من �ساهم يف 
الإمياين واأثرى هذا ال�سهر الف�سيل. 
عبداهلل  ب��ن��ت  ع���زة  ال�سيخة  وك��رم��ت 
اجلهات   - احل��ف��ل  خ���الل   - النعيمي 
الراعية للدورة وال�سخ�سيات الراعية 

خامتا   41 ك���رم���ت  ك��م��ا   .. ل��ل��م��رك��ز 
وخامتة للقراآن الكرمي.

ق�������ال ح�������س���ني حممد  م������ن ج����ان����ب����ه 
لوكالة  خا�س  ت�سريح  يف   - احلمادي 
املركز  اإن   -  / وام   / الإم�����ارات  اأن��ب��اء 
وم��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه ع��م��ل ب��ج��ه��د حثيث 
تطوير  على  متنوعة  م�����س��ارات  وع��رب 
امل�����س��اري��ع ال��ق��راآن��ي��ة يف اإم����ارة عجمان 
التي  املخرجات  اأف�سل  حتقيق  وعلى 
ت�����س��ع��ى ل��ه��ا ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة، ومع 

الآمال  ت���زداد  اإجن���از يتم حتقيقه  ك��ل 
وتت�سع التطلعات اإىل منوذج جمتمعي 
ريادي . واأ�ساف احلمادي اأن الحتفال 
للقراآن  خامتة  و  خامتا   41 بتكرمي 
العمل  نتيجة  اإجن��از هام جاء  الكرمي 
ال�������دوؤوب وال���ت���ف���اين مل����دة ع����ام مليء 
اجلائحة  انت�سار  نتيجة  بالتحديات 
يفت يف ع�سد طلبة  ال���ذي مل  الأم���ر 
وا�ستطاعوا  الثامنة  املكثفة  ال����دورة 
حفظ  م�سرية  اإكمال  ال�سعوبات  رغم 

ا�ستفاد  ح���ي���ث  وج�����ل  ع����ز  اهلل  ك���ت���اب 
ال��ط��ل��ب��ة م���ن ال��ب��ن��ي��ة امل���ت���ط���ورة التي 
الإم�����ارات يف جمال  دول���ة  ب��ه��ا  تتمتع 
ا�ستطاعوا  و  الت�����س��الت  و  التقنية 
هذه  يف  تعاىل  اهلل  كتاب  يحفظوا  اأن 

الفرتة ال�ستثنائية التي منر بها .
�سامل علي  الدكتور  من جهته حتدث 
ال�����س��وي��ه��ي ���س��ي��ف احل��ف��ل ع���ن ف�سل 
حفظ كتاب اهلل عز و جل على حفظته 
فخر  م��ب��ع��ث  ذل���ك  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ..
لالآباء والأمهات �ساكراً اإياهم على هذا 
الإجناز الذي �ساركوا فيه .. مو�سحا 
اأهل اهلل واأن خري  اأهل القراآن هم  اأن 
ما ي�ستثمر فيه الإن�سان وقته ونف�سه 
واأثني  ال���ك���رمي.  ال����ق����راآن  ه���و ح��ف��ظ 
را�سد  بن  ال�سويهي علي مركز حميد 
النعيمي خلدمة القراآن الكرمي الذي 
كتاب  لتحفيظ  مباركة  بجهود  يقوم 
اهلل عز وجل وخدمته ورعايته يف �ستى 
املجالت. و يف ختام احلفل قدم ح�سني 
التنفيذي  امل���دي���ر  احل���م���ادي  حم��م��د 
ال�سيخة  اإىل  تذكارية  هدية  للمركز 
عزة بنت عبداهلل النعيمي تكرميا لها 
على ت�سريفها ورعايتها للحفل وعلى 

دعمها املتوا�سل للمركز.

بعد تو�صيع نطاقها الإطعام الطعام يف 30 دولة يف العامل العربي واإفريقيا واآ�صيا واأوروبا واأمريكا اجلنوبية

»حملة 100 مليون وجبة« تبداأ عمليات توزيع الطرود الغذائية يف غانا واأنغوال واأوغندا

•• اأبوظبي-وام:

بلوك  اأب��ح��اث  م��ب��ادرة  م��ع  تعاونها  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  اأعلنت جامعة 
البلوك  لتقنيات  الرائد  امل��زّود  ريبل  ل�سركة  التابعة  للجامعات  ت�سني 
ال�سريك الأول للمبادرة على م�ستوى الدولة واملنطقة.  ت�سني لتكون 
و تنطوي ال�سراكة اجلديدة على اإن�ساء م�سروع ريبل لتقنيات البلوك 
اجلديدة  التقنيات  دور  لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  ت�سني 
واإع����داد اجل��ي��ل ال��ق��ادم م��ن رواد ال��ق��ط��اع امل���ايل والق��ت�����س��ادي ورجال 
وتطبيق  تطوير  لهم  يتيح  مب��ا  الأخ�سائيني  م��ن  وغ��ريه��م  الأع��م��ال 
التقنيات املبتكرة كالبلوك ت�سني والعمالت امل�سّفرة والأمن ال�سيرباين 

يف ممار�ساتهم التجارية.
والطالب يف  التدري�س  اأع�ساء هيئة  لتعزيز م�ساركة  امل�سروع  ويهدف 
ال�سيرباين  والأم���ن  امل�سّفرة  والعمالت  ت�سني  البلوك  تقنيات  جم��ال 
والتكنولوجيا املالية واملوا�سيع ذات ال�سلة. و�سيكون جزءاً من برنامج 
ت�سريع منو ال�سركات الذي طورته من�سة �ستارت اإيه دي من�سة ت�سريع 
الأعمال لل�سركات النا�سئة املدعومة من �سركة "متكني" والتي تتخذ 
من جامعة نيويورك اأبوظبي مقراً لها لتوجيه ال�سركات النا�سئة من 
البلوك  وتقنيات  املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
التجريبية  امل�ساريع  عرب  الإم���ارات  �سوق  يف  والنمو  لالنطالق  ت�سني 
ملن�سة  العام  املدير  جاجاناثان  رامي�س  قال  و  املبتِكرة.   ال�سركات  مع 

"�ستارت اإيه دي" ونائب عميد جامعة نيويورك اأبوظبي ل�سوؤون ريادة 
ت�سني  بلوك  اأبحاث  مبادرة  مع  التعاون  "ي�سعدنا  والبتكار:  الأعمال 
للجامعات التي اأطلقتها �سركة ريبل حيث ت�سكل تقنيات البلوك ت�سني 
النمو  عجلة  �ستدفع  التي  الرقمي  التحول  لعمليات  الأ�سا�س  حجر 
القت�سادي يف العقود القادمة" .. م�سريا اإىل اأنه من املتوقع اأن يزداد 
بحلول  دولر  مليار   137.29 اإىل  العاملي  ت�سني  البلوك  �سوق  حجم 
الزائر  القت�ساد  اأ�ستاذ  كاراباندجا  را�سا  اأكد  2027. من جانبه  عام 
املوؤ�س�سات  بني  والتن�سيق  التعاون  اأهمية  اأبوظبي  نيويورك  يف جامعة 
التعليمية وال�سركات واجلهات احلكومية يف تعزيز الإبتكار والنهو�س 
تزويد  املجال عرب  مهماً يف هذا  دوراً  تلعب اجلامعات  باملجتمع حيث 

ومواكبة  ع��امل��ي��اً  للمناف�سة  ال�����س��روري��ة  وامل���ه���ارات  ب��امل��ع��ارف  ال�����س��ب��اب 
لأع�ساء  تتيح  املبادرة  اأن  واأو�سح  الرابعة.  ال�سناعية  الثورة  تطورات 
هيئة التدري�س والطالب وال�سركات اجلديدة تطوير املفاهيم املطلوبة 
لوظائف امل�ستقبل عرب اإثراء املناهج التعليمية ودعم الطالب املهتمني 
حول  البحثية  املبادرات  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  ت�سني  البلوك  بتقنيات 
لورين  قالت  جهتها  من  امل�سّفرة.   والعمالت  ت�سني  البلوك  موا�سيع 
وميوث مديرة ال�سراكات اجلامعية يف �سركة ريبل منذ اإطالق مبادرة 
من  هائال  من��وا  ريبل  �سركة  �سهدت  للجامعات  ت�سني  بلوك  اأب��ح��اث 
بحثيا  م�سروعا   280 من  اأكر  لإنتاج  العامليني  اجلامعيني  �سركائنا 

متعلقا ب�البلوك ت�سني.

تعاون بني »نيويورك اأبوظبي« و مبادرة اأبحاث بلوك ت�ضني للجامعات

•  مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية تتعاون مع بنك الطعام االأنغويل يف اأنغوال لتوزيع الطرود الغذائية القابلة للتخزين 
مليون وجبة« تن�صق مع موؤ�ص�صة »فود فور اأول« يف غانا لتو�صيل الدعم الغذائي مل�صتحقيه  100 • »حملة 

/هابا نا هابا فود/ لتوزيع الدعم الغذائي مل�صتحقيه يف اأوغندا االأوغندي  الطعام  بنك  مع  تعمل  • احلملة 
• بدء توزيع املواد الغذائية يف الدول االأفريقية الثالث يتزامن مع توا�صل تربعات االأفراد واملوؤ�ص�صات وجمتمع االأعمال للحملة من داخل دولة االإمارات وخارجها

»مركز حميد خلدمة القراآن الكرمي« بعجمان يخرج 41 خامتا وخامتة
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 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٤ 

 

 ، صا��القروض والسلفيات -٦
 تت�ون محفظة القروض والسلفيات مما ي��: 

 حسب النوع (أ)
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٤٣٤٬٦١٩ ١٬٧٣٦٬٤١١ القروض  
 ٤٣٩٬٣٥٥ ٥٢٩٬٧٠٢ ال��و�ات ع�� املكشوف 

 ٣٧٠٬٩٢٢ ١٨٣٬٦٧٨ القروض مقابل إيصاالت أمانة 
 ١٨٬٧٨٣ ٥٩٬٤٢٨ مخصومة  فواتيـر

 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ إجما�� القروض والسلفيات 
   

 )٨٧٬٦٣٧( )٧٨٬٧٢٦( ) د ٦ناقصًا: مخصص خسائر اإلنخفاض �� القيمة (أنظر إيضاح  
 ٢٬١٧٦٬٠٤٢ ٢٬٤٣٠٬٤٩٣ صا�� القروض والسلفيات

 
رافية )ب(  حسب املنطقة ا��غ

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٥٦٥٬٦٢٨ ١٬٩١٩٬٢٠٤ داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة 
 ٦٩٨٬٠٥١ ٥٩٠٬٠١٥ أخرى 

 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 
 
 العملةحسب  )ج(

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٧٦٨٬٠٤٦ ١٬٦٥٣٬٨٨١ الدر�م اإلمارا�ي
 ٤٩٥٬٦٣٣ ٨٥٤٬١٨٢ الدوالر األمر��ي

 - ١٬١٥٦ اليورو
 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 

 
 ٪).٢٥٬٦: ٢٠١٩( ٢٠٢٠د�سم��  ٣١٪ من إجما�� محفظة القروض والسلفيات كما �� ٣٢يمثل خمسة عمالء �سبة 

 
  

AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P
بيان التغريات يف ح�صاب املركز الرئي�صي لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 �ش�ل اإليضاحات املرفقة جزءًا ال يتجزأ من �ذه البيانات املالية. 
٥ 

٥ 

 ملركز الرئ����ا حساببيان التغ��ات �� 
 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 

 االحتياطي االختياري  االحتياطي القانو�ي  رأس املال ا��صص  
فائض إعادة تقييم  

 العقار 
 االنخفاض ��احتياطي 

 ا��موع  املس�بقاة األر�اح  القيمة العام 
 ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م   

 ٦٩٢٬٣٧٥ ٢٣٨٬٠٢١ ١٦٬٢٣٥ ١٠٬٥٧٧ ١٣١ ٣٧٬٤١١ ٣٩٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١�� كما 
 ) ١٧٤٬٨٨٢( ) ١٧٤٬٨٨٢( - - - - -  للسنة  ا��سارة
 ) ٢٬٢٠٠( - - ) ٢٬٢٠٠( - - -  الشاملة األخرى للسنة ا��سارة 
 ) ١٧٧٬٠٨٢( ) ١٧٤٬٨٨٢( - ) ٢٬٢٠٠( - - -  للسنة  ا��سارة الشاملةمجموع 

 ٥١٥٬٢٩٣ ٦٣٬١٣٩ ١٦٬٢٣٥ ٨٬٣٧٧ ١٣١ ٣٧٬٤١١ ٣٩٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١الرصيد كما �� 
         

 ٤٧١٬٤٨١ ١٧٣٬١٣٦ ١٦٬٢٣٥ ١١٬٧٧٧ ١٣١ ٣٠٬٢٠٢ ٢٤٠٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما �� 
 ٧٢٬٠٩٤ ٧٢٬٠٩٤ - - - - -  للسنة  الر�ح

 ) ١٬٢٠٠( - - ) ١٬٢٠٠( - - -  الشاملة األخرى للسنة  ا��سارة
 ٧٠٬٨٩٤ ٧٢٬٠٩٤ - ) ١٬٢٠٠( - - -  للسنة  الدخل الشاملمجموع 

         
 - ) ٧٬٢٠٩( - - - ٧٬٢٠٩ -  قانو�ي ا��ول إ�� احتياطي  

 ١٥٠٬٠٠٠ - - - - - ١٥٠٬٠٠٠  مسا�مة رأسمالية إضافية من املركز الرئ���� 

 ٦٩٢٬٣٧٥ ٢٣٨٬٠٢١ ١٦٬٢٣٥ ١٠٬٥٧٧ ١٣١ ٣٧٬٤١١ ٣٩٠٬٠٠٠  ٢٠١٩د�سم��  ٣١الرصيد كما �� 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 �ش�ل اإليضاحات املرفقة جزءًا ال يتجزأ من �ذه البيانات املالية. 
٦ 

 بيان التدفقات النقدية
 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  

    األ�شطة ال�شغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٧٢٬٠٩٤ )١٧٤٬٨٨٢(  قبل الضر�بةصا�� (ا��سارة) / الر�ح 

    �عديالت لــ:
 ٢٬٧٥٠ ٢٬٨٦٧  اس��الك املمتل�ات واملعدات  

 ٥٬٧٥٢ ٢٠٨٬٧٣٦ ١٨ خسائر انخفاض القيمة ا��ملة ع�� املوجودات املالية
    

 ٨٠٬٥٩٦ ٣٦٬٧٢١  قبل التغ��ات �� املوجودات واملطلو�ات ال�شغيلية النقد الناتج من العمليات
    واملطلو�ات ال�شغيلية:التغ��ات �� املوجودات 

 )٧٥٬٠٠٠( )٣٢٥٬٠٠٠( ٤ يوماً  ثالث�نالودا�ع لدى املصرف املركزي �ستحق �� األصل �عد أك�� من   
 ٢٧١٬٨١٣ )٣٠٨٬٤٩٠( ٥ يوماً  ثالث�نالودا�ع لدى البنوك �ستحق �� األصل �عد أك�� من   
 ٣٤٬٦٨١ )٤٥٩٬٠٧٦(  القروض والسلفيات  
 )١٢٬٣٨٩( ٨٬٩٧٨  املوجودات األخرى   
 )١١٦٬٧٨٠( ٣١١٬٠٣١ ١٠ ودا�ع العمالء  
 )٨٥٬٠٩٧( )٧٠٬٠٠٠( ٩ يوماً  ثالث�نمستحقات للبنوك �ستحق �� األصل �عد أك�� من   
 )٢٤٬٣٤٩( ١٬٥٥٣  املطلو�ات األخرى   

 ٧٣٬٤٧٥ )٨٠٤٬٢٨٣(  صا�� النقد (املستخدم ��) / الناتج من العمليات
    

    االس�ثماري التدفقات النقدية من ال�شاط 
 )١٬٨٩٣( )٥٢٠(  شراء ممتل�ات ومعدات

 )١٬٨٩٣( )٥٢٠(  صا�� النقد املستخدم �� ال�شاط االس�ثماري 
    

    التمو���التدفقات النقدية من ال�شاط 
 ١٥٠٬٠٠٠ -  مسا�مة رأسمالية إضافية من املركز الرئ����

 ١٥٠٬٠٠٠ -  الناتج من ال�شاط التمو���صا�� النقد 
    

 ٢٢١٬٥٨٢ )٨٠٤٬٨٠٣(   نقد وما �عادله�� ال صا�� الز�ادة
 ٩٣٣٬٣٥٠ ١٬١٥٤٬٩٣٢  النقد وما �عادله �� بداية السنة

 ١٬١٥٤٬٩٣٢ ٣٥٠٬١٢٩  صا�� النقد وما �عادله �� ��اية السنة
    

    من: نقد وما �عادلهتألف الي
 ٢٩٣٬١٢٢  ٢٢٦٬٩٩٠ ٤ يومًا أو أقل ثالثون �ستحق �� األصل خالل  مصرف اإلمارات املركزي نقدية وأرصدة لدى 

 ٨٧٨٬٧٨٣ ١٣٢٬٢٩٦ ٥ يومًا أو أقل ثالثون الودا�ع وا��ساب ا��اري لدى البنوك �ستحق �� األصل خالل 
 )١٦٬٩٧٣( )٩٬١٥٧( ٩ يومًا أو أقل ثالثون مستحقات للبنوك �ستحق �� األصل خالل 

  ١٬١٥٤٬٩٣٢ ٣٥٠٬١٢٩ 

 
اإي�صاحات حول البيانات املالية يف 31 دي�صمرب 2020 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٧ 

 

 الرئ�سية األ�شطةالتأس�س و  -١
ـــطـة فرع أبوظ�� وفرع د�ي للبنـ إن  ــ ــ ـ ــ ــ ك األ��� البيـانـات املـاليـة للبنـك األ��� ال�و��� ش.م.ك.ع، فروع اإلمـارات العر�يـة املتحـدة ("الفروع") تتعلق بـأ�شـ

صـرف وم�ـ�لة كبنك لدى امل  ١٩٦٧مايو   ٢٣ال�و��� ش.م.ك.ع ("املركز الرئ��ـ��" أو "البنك") و�و شـركة مسـا�مة عامة مؤسـسـة �� ال�و�ت بتار�خ 
 املركزي ال�و���.

 

 �عمل الفروع بموجب تراخيص منفصلة صادرة عن املصرف املركزي لإلمارات العر�ية املتحدة وتقوم باأل�شطة املصرفية. 
 

 إن العناو�ن امل��لة للفروع واملركز الرئ���� �� كما ي��:
  املتحدة.، شارع أبو�كر الصديق، د�ي، اإلمارات العر�ية ١٧١٩ص.ب  –فرع د�ي 
  ��أبوظ��، اإلمارات العر�ية املتحدة.٧٩٤١ص.ب  –فرع أبوظ ، 
  ����الصفاة، مدينة ال�و�ت، ال�و�ت.١٣٨٧ص.ب  –املركز الرئ ، 

 

ـــــ�� ــ ــ ـــــمل جميع معامالت وموجودات ومطلو�ات املركز الرئ��ـ ــ ــ ـــــطة فر�� د�ي وأبوظ�� فقط وال �شـ ــ ــ ـــــ�ل ��   �عكس �ذه البيانات املالية أ�شـ ــ ــ والفرع امل�ـ
ـــــمال الفروع ال يتاجر به لل  ي املا�� العامليمركز د� ــ ــ ـــــ�� خارج اإلمارات العر�ية املتحدة. نظرًا ألن رأسـ ــ ــ عموم، لم يتم إعداد والفروع األخرى للمركز الرئ��ـ

 .تحليل قطا��
 
 تطبيق املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ا��ديدة واملعدلة -٢
 واإلفصاحات ا��اس�يةالتغيـرات ع�� السياسات  ١-٢

ــــنو�ة ال�� تبدأ �� أو �عد   تعديالت،العاي�� و �عض املالفروع ألول مرة  طبقت  ــ ــ ــ ــــري للف��ات السـ ــ ــ ــ . لم تطبق الفروع �� وقت مبكر ٢٠٢٠يناير   ١وال�� �سـ
 :التعديالتفيما ي�� أ�م و . ولم يدخل ح�� النفاذ �عدأي معيار أو تفس�� أو �عديل تم إصداره 

 

 األ�مية ا��و�ر�ة: �عر�ف ٨ املعيار ا��اس�� الدو�� رقمو  ١ املعيار ا��اس�� الدو�� رقم�عديالت ع�� 
ا جـديـًدا للمـادة ال�� تنص ع�� أن "املعلومـات   ـــ�ـل معقول أن يؤثر حـذف�ـا أو تحر�ف�ـا أو �عـد توفر التعـديالت �عر�فـً ــ ــ ـ ــ ــ جو�ر�ـة إذا ـ�ان من املتوقع �شـ

معلومات وال�� توفر   ،يتخذ�ا املستخدمون األساسيون للبيانات املالية لألغراض العامة ع�� أساس تلك البيانات املاليةع�� القرارات ال��   إخفاؤ�ا
ــــ� التعديالت أن األ�مية  و ".   مالية عن أحد امل�شـــــآت ال�� �عد التقار�ر املالية ــــتعتمد ع�� طبيعة أو ��م املعلومات  ا��و�ر�ةتو�ـ ــــ�ل   ،سـ ــــواء �شـ سـ

ـــياق البيانات املالية.  ،مات أخرى فردي أو مع معلو  ــ ــ ـ ــ ــ ـــ�ل معقول أن   أحد األمور ا��و�ر�ةالتحر�ف �� املعلومات    و�عت���� سـ ــ ــ ـ ــ ــ إذا �ان من املتوقع �شـ
 يؤثر ع�� القرارات ال�� يتخذ�ا املستخدمون األساسيون. لم يكن ل�ذه التعديالت أي تأث�� ع�� البيانات املالية للفروع.

 

 العمل التجاري : �عر�ف ٣ إلعداد التقار�ر املالية رقم الدو���عديالت ع�� املعيار 
دخل ع�� املعيار ا

ُ
ـــ� التعديل الذي أ ــ ــ ـ ــ ــ ـــمن العمل التجاري، ل�ي يتم اعتباره أن  ، اندماج األعمال،٣لدو�� إلعداد التقار�ر املالية يو�ـ ــ ــ ـ ــ ــ ه يجب أن يتضـ

بيانات �� القدرة ع�� إ�شـاء بدرجة كب��ة �م مًعا  مدخالت وعملية جو�ر�ة �سـ   ،كحد أد�ى  وجودات،مجموعة مت�املة من األ�شـطة وامل ،عمًال تجارً�ا
ـــاء  ه قد ي�ون �ناك عمًال تجارً�ا من دون أن  يب�ن التعديل  ،. عالوة ع�� ذلكمخرجة ــ ــ ـــم�ن جميع املدخالت والعمليات الالزمة إل�شـ ــ ــ . بيانات مخرجة تضـ

 ن ل�ذه التعديالت أي تأث�� ع�� البيانات املالية للفروع.لم يك
 

 )١: إصالح معيار سعر الفائدة (املرحلة ٣٩ املعيار ا��اس�� الدو�� رقمو  ٩و  ٧ رق�� إلعداد التقار�ر املالية املعيار�ن الدولي�ن�عديالت ع�� 
ــــعر الفائدة. تتأثر  ،اإلعفاءاتيوفر االع��اف والقياس عدًدا من   ــــر بإصـــــالح معيار سـ ــــ�ل مباشـ وال�� تنطبق ع�� جميع عالقات التحوط ال�� تتأثر �شـ

ــــاس املعيار للبند   ـ ـــــالح إ�� عدم التأكد من توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية ع�� أسـ لم أو أداة التحوط.   املتحوط لهعالقة التحوط إذا أدى اإلصـ
 البيانات املالية للفروع حيث ال يوجد لد��ا أي عالقات تحوط ملعدالت الفائدة. ل�ذه التعديالت أي تأث�� ع�� يكن

  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٨ 

 
 (تتمة) تطبيق املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ا��ديدة واملعدلة -٢
 التغيـرات ع�� السياسات واإلفصاحات ا��اس�ية (تتمة) ١-٢

�عديل ع�� املعيار الدو�� إلعداد   -  ١٩-إعفاءات إيجار�ة ع�� إثر تف�ــ�� جائحة �وفيد  ٢٠٢٠مايو    ٢٨��  أصــدر مجلس معاي�� ا��اســبة الدولية  لقد 
ـــتأجر�ن من تطبيق  و عقود اإليجار.  ١٦التقار�ر املالية رقم  ـــادات الواردةتوفر التعديالت إعفاًء للمسـ املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم ب اإلرشـ

ــــبة �عديل عقد اإليجار   ١٦ ــــأن محاسـ ــــرة   لإلعفاءات اإليجار�ة�شـ ــــئة كن�يجة مباشـ ــــ�� جائحة �وفيدالناشـ ــــتأجر، عملًيا، عدم .  ١٩-لتف�ـ و�جوز للمسـ
املسـتأجر الذي يقوم   و�ح�سـبقد اإليجار. ع�� عًال  �عدي  �عدمن املؤجر  ١٩-ع�� تف�ـ�� جائحة �وفيد امل��تبة  اإلعفاءات اإليجار�ة تتقييم ما إذا �ان

ـــ�� جـائحـة �وفيـد�ـذا االختيـار أي �غي�� �� � ــ ــ ـ ــ ــ بنفس الطر�قـة ال�� وذلـك   ١٩-املـدفوعـات اإليجـار�ـة النـاتجـة عن اإلعفـاءات اإليجـار�ـة امل��تبـة ع�� تف�ـ
 �عديًال لعقد اإليجار.بمثابة يكن التغي��  إذا لم ،١٦يفسر ��ا التغي�� بموجب املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 

ـــــري  ــــنو�ة الإعداد  التعديل ع�� ف��ات  �سـ ـ ـــــمح بالتطبيق املبكر، ع�� أن ٢٠٢٠يونيو    ١�� تبدأ �� أو �عد التقار�ر السـ . لم يكن ل�ذا لذلك التعديل  ُ�سـ
 التعديل أي تأث�� جو�ري ع�� البيانات املالية للفروع.

 

 أي تأث�� ع�� البيانات املالية للفروع.ع��  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١التعديالت األخرى ال�� تنطبق ع�� الف��ة السنو�ة املن��ية �� لم �سفر 
 
 الصادرة ولك��ا لم تدخل ح�� التنفيذ �عد والتعديالتاملعاي��  ٢-٢

ــــدار�ا ولك ــ ــــ��ات ا��ديدة واملعدلة ال�� تم إصـ ــ ــــاح أدناه عن املعاي�� والتفسـ ــ ــــار�ة املفعول ح�� تار�ختم اإلفصـ ــ ــــبح سـ ــ ــــدار البيانات املالية  ن لم تصـ ــ إصـ
 عندما تصبح سار�ة املفعول. ،إن وجدت ،تنوي الفروع اعتماد �ذه املعاي�� والتفس��ات ا��ديدة واملعدلة؛ إذ للفروع

 
ــــعر الفائدة  ـ ـــــالح معيار سـ ــــ�� الدو�� رقم، و ٩رقم إلعداد التقار�ر املالية   املعيار الدو��ع��   ٢�عديالت املرحلة   -إصـ ـ  واملعيار الدو��،  ٣٩ املعيار ا��اسـ

 ١٦رقم لية إلعداد التقار�ر املا واملعيار الدو�� ٤رقم إلعداد التقار�ر املالية  واملعيار الدو��، ٧رقم إلعداد التقار�ر املالية 
ــــدر  ــ ــ ــــبة الدولية  لقد أصـ ــ ــ ــــــطس    ٢٧�� مجلس معاي�� ا��اسـ ــ ــــبة الدولية  (  ،٢٠٢٠أغسـ ــ ــ ــــالًح مجلس معاي�� ا��اسـ ــ ــ ــــعار   ا ع��أو ا��لس) "إصـ ــ ــ معيار أسـ

ــــ�� الدو�� رقمو   ،٩إلعداد التقار�ر املالية  املعيار الدو���عديالت ع�� و  ،٢املرحلة   -الفائدة  ــ ــ ــ إلعداد التقار�ر املالية  واملعيار الدو��  ،٣٩ املعيار ا��اسـ
ــــالح   ٢" (املرحلة  ١٦رقم إلعداد التقار�ر املالية    واملعيار الدو�� ،٤رقم إلعداد التقار�ر املالية    واملعيار الدو�� ،٧رقم  ــ ـ ــ ــ ــــورمن إصـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــعر اإليبــ ــ ـ ــ ــ ). توفر سـ

ـــــورمن إصالح   ٢املرحلة   ــ ــ ـــــورا��اس�ية ال�� ت�شأ عند اس�بدال سعر الفائدة ب�ن البنوك (  األمور  للتعامل معإعفاءات مؤقتة    سعر اإليبــ ــ ــ سعر ) �اإليبــ
ــــدار. فائدة بديل خاٍل من ا��اطر ــ ــــبة الدولية ل إن إصـ ــ ــــالح  مجلس املعاي�� ا��اسـ ــ ــــأن لمرحلة الثانية من إصـ ــ ــــعر اإليبور �و ��اية عمل ا��لس �شـ ــ سـ

 ر املالية.ع�� إعداد التقار�سعر اإليبور إصالح االستجابة لتأث��ات 
 

ـــــالح  إن  ــــعر اإليبورالتار�خ الفع�� لتعديالت املرحلة الثانية من إصـ ـ ــــنو�ة ال�� تبدأ �� أو �عد   سـ ـ ــــماح بالتطبيق   ،٢٠٢١يناير   ١�و للف��ات السـ ـ مع السـ
املعاي�� املؤ�لة ��اسبة وتفي ب  سعر اإليبوراملبكر. يجب تطبيق املتطلبات بأثر رج��. يجب إعادة أي عالقات تحوط تم إيقاف�ا فقط �س�ب إصالح  

 التحوط عند تطبيق �عديالت املرحلة الثانية عند التطبيق األو��.
 
أحد مجاالت ") بأســعار بديلة خالية من ا��اطر ع�� منتجات وخدمات الفروع ســعر اإليبورال يزال تأث�� اســ�بدال األســعار املعروضــة ب�ن البنوك ("و 

وال�� تمتد إ�� ما �عد   ،اإليبورسعر  و   اإليبور  سعرمثل    ،�عود مرجعي��ا ألسعار اإليبورللعقود ال�� لد��ا �عرضات  الفروع   ال��كيـز الرئ�سية،حيث إن
البنك إ�� أنظمة األســعار ا��ديدة �عد عام   تحول . تقوم الفروع حالًيا بتقييم تأث�� ر اإليبورســعأن يتوقف �شــر   يحتملعندما    ،٢٠٢١الســنة املالية  

ــــاركة مع    ،من خالل النظر �� التغي��ات �� منتجاته وخدماته وأنظمته و�عداد التقار�ر  ٢٠٢١ ـ ــــل املشـ ـ ــــتواصـ ـ ــــ�م  وسـ ـ الداخلي�ن وا��ارجي�ن حملة األسـ
 .عملية التحول �اطر الناتجة عن املنظم والتخفيف من ا� عملية التحول  لدعم

 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٣ 

 
 واألرصدة لدى املصرف املركزي  النقد -٤

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م  ألف در�م 
   

 ٦٬٨٠٧ ٦٬٥٠٣ النقد �� الصندوق 
   أرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 ٧٩٬٩٩٣ - حسابات جار�ة  -
 ١٥٦٬٣٢٢ ١٢٠٬٤٨٧ متطلبات االحتياطي النقدي  -
 ٤٢٥٬٠٠٠ ٨٠٠٬٠٠٠ املصرف املركزي الودا�ع ال�� ت��تب عل��ا فوائد لدى  -

   
 ٦٦٨٬١٢٢ ٩٢٦٬٩٩٠ وفق بيان املركز املا��  مصرف اإلمارات املركزي النقد واألرصدة لدى 

 ) ٣٧٥٬٠٠٠( )٧٠٠٬٠٠٠( يوماً  ٣٠�ستحق �� األصل �عد أك�� من  مصرف اإلمارات املركزي ودا�ع لدى 
 ٢٩٣٬١٢٢ ٢٢٦٬٩٩٠ 

 

 وال يمكن ��به بدون موافقته.   مصرف اإلمارات املركزي   إلرشاداتع�� أساس ش�ري وفقًا بالدر�م اإلمارا�ي   ا��تفظ بهاالحتياطي النقدي  يتم تحديد
 
 من البنوك مستحقات -٥

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 
   

 ٨٢٦٬٥٤٦ ٣٧٠٬٩٢٢ ودا�ع لدى البنوك 
 ٢٨٬٩١٦ ٥٦٬٠٤٤ أخرى حساب جاري مع بنوك 

 ٢٣٬٣٥٤ ١٣٬٨٥٣ ودا�ع وحساب جاري مع أطراف ذات عالقة 
 ٨٧٨٬٨١٦ ٤٤٠٬٨١٩ 

 )٣٣( )٣٣( ناقصًا: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
   

 ٨٧٨٬٧٨٣ ٤٤٠٬٧٨٦ من البنوك وفق بيان املركز املا��   املستحق
  - ) ٣٠٨٬٤٩٠( يوماً  ٣٠ناقصًا: ودا�ع لدى البنك �ستحق �� األصل �عد أك�� من 

 ٨٧٨٬٧٨٣ ١٣٢٬٢٩٦ 
 

  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٤ 

 

 ، صا��القروض والسلفيات -٦
 تت�ون محفظة القروض والسلفيات مما ي��: 

 حسب النوع (أ)
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٤٣٤٬٦١٩ ١٬٧٣٦٬٤١١ القروض  
 ٤٣٩٬٣٥٥ ٥٢٩٬٧٠٢ ال��و�ات ع�� املكشوف 

 ٣٧٠٬٩٢٢ ١٨٣٬٦٧٨ القروض مقابل إيصاالت أمانة 
 ١٨٬٧٨٣ ٥٩٬٤٢٨ مخصومة  فواتيـر

 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ إجما�� القروض والسلفيات 
   

 )٨٧٬٦٣٧( )٧٨٬٧٢٦( ) د ٦ناقصًا: مخصص خسائر اإلنخفاض �� القيمة (أنظر إيضاح  
 ٢٬١٧٦٬٠٤٢ ٢٬٤٣٠٬٤٩٣ صا�� القروض والسلفيات

 
رافية )ب(  حسب املنطقة ا��غ

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٥٦٥٬٦٢٨ ١٬٩١٩٬٢٠٤ داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة 
 ٦٩٨٬٠٥١ ٥٩٠٬٠١٥ أخرى 

 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 
 
 العملةحسب  )ج(

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٧٦٨٬٠٤٦ ١٬٦٥٣٬٨٨١ الدر�م اإلمارا�ي
 ٤٩٥٬٦٣٣ ٨٥٤٬١٨٢ الدوالر األمر��ي

 - ١٬١٥٦ اليورو
 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 

 
 ٪).٢٥٬٦: ٢٠١٩( ٢٠٢٠د�سم��  ٣١٪ من إجما�� محفظة القروض والسلفيات كما �� ٣٢يمثل خمسة عمالء �سبة 

 
  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٧ 

 

 (تتمة) ، صا��القروض والسلفيات -٦
 مخصص االنخفاض �� القيمة للقروض والسلفيات (تتمة) )د(

ـــم��    ٣١كما ��  ــ ــ ـ ــ ــ ـــلفيات للعمالء  ٢٠٢٠د�سـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــة القيمة، بلغ إجما�� القروض والسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــم��    ٣١ألف در�م (  ٥٦٫٨٨٧  ا��ددة فردًيا منخفضـ ــ ــ ـ ــ ــ  :٢٠١٩د�سـ
 .ألف در�م) ٤٨٫٤٠٦ :٢٠١٩د�سم��  ٣١ألف در�م ( ٥٦٫٨٨٧مخصص فردي يتضمن فوائد معلقة بمبلغ و ألف در�م)   ٤٨٫٤٠٦

 

ألف در�م) و�تم إدراج�ا ضـــمن املطلو�ات األخرى (إيضـــاح   ١٩٫٩٧٤  :٢٠١٩ألف در�م (  ٢٤٫٠٨٥ال�ســـ�يالت غ�� النقدية   ع��يبلغ ا��صـــص املتاح  
١٢.( 

 

ــــاح   ــ ــ ــ ــــاحات املت)  أ٢٢ير�� مطالعة (إيضـ ــ ــ ــ ــــب الفئة وعوامل تقليل ما�ز االئتمان و علقة بإدارة مخاطر االئتمان وتركلإلفصـ ــ ــ ــ خاطر �ودة االئتمانية حسـ
 .للقروض والسلفياتاالئتمان 

 
 املوجودات األخرى  -٧

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ٨٬٠٦٥ ٥٬٤٣٥ مدينة فوائد 
 ١٦٬٤٧٧ ١٠٬١٢٩ أخرى 

 ٢٤٬٥٤٢ ١٥٬٥٦٤ 
 
 متل�ات واملعداتامل    -٨

ـــنةقام فرع د�ي   ــ ــ ألف در�م). تم تحو�ل الفرق �� إعادة   ١٨٫٤٠٠ :  ٢٠١٩ألف در�م (  ١٦٫٢٠٠بإعادة تقييم أرض التملك ا��ر لديه بمبلغ    خالل السـ
 التقييم إ�� ا��سائر الشاملة األخرى.

 

ــــوق العقار  ــ ــ ــ ــــتقل�ن ذو خ��ة ومعرفة �سـ ــ ــ ــ ــــول عل��ما من مقيم�ن مسـ ــ ــ ــ ات �� د�ي أ��ما تم تقييم أرض التملك ا��ر وفقًا ألحد التقييم�ن الذين تم ا��صـ
. �� حال تم أقل. يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إ�� أســـعار الســـوق ال�شـــط املعدلة بأية اختالفات �� الطبيعة أو املوقع أو الوضـــع للعقار ا��دد

ــــتخدام نموذج الت�لفة، فإن املبلغ املدرج كما ��   ــ ــ ــــم��    ٣١قياس أرض التملك ا��ر باسـ ــ ــ ــــي�ون   ٢٠٢٠د�سـ ــ ــ ألف   ٧٫٨٢٣  :٢٠١٩�م (ألف در   ٧٫٨٢٣سـ
 در�م).

 

ــــ�نادًا إ�� بيانات الســـــوق غ�� امل��وظة و�صـــــنف ضـــــمن ــــتخدام مدخالت تقييم جو�ر�ة اسـ ــــ�� التملك ا��ر بالقيمة العادلة باسـ  تم تقدير قيمة أرا�ـ
 من �سلسل القيمة العادلة. ٣املستوى رقم 

 
 

  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٨ 

 
 مستحقات للبنوك -٩

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   مستحقات للبنوك 
 ٢١١ ٧٥ ودا�ع تحت الطلب 

 ٧٠٬٠٠٠ - ودا�ع ألجل 
 ١٦٬٧٦٢ ٩٬٠٨٢ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

   
 ٨٦٬٩٧٣ ٩٬١٥٧ مستحقات للبنوك وفقًا لبيان املركز املا�� 

 )٧٠٬٠٠٠( - يوماً  ٣٠ناقصًا: مستحقات للبنوك �ستحق �� األصل �عد أك�� من 
 ١٦٬٩٧٣ ٩٬١٥٧ للبنوك وفقًا لبيان التدفقات النقدية مستحقات 

 
 ودا�ع العمالء -١٠
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   حسب النوع 
 ٩٥٨٬٤٩٩ ٨٤٥٬٤٢٥ ودا�ع تحت الطلب 

 ١٬٩٧٦٬٩١٩ ٢٬٤٠١٬٠٢٤ ودا�ع ألجل 
 ٢٬٩٣٥٬٤١٨ ٣٬٢٤٦٬٤٤٩ 
   

   حسب العملة 
 ١٬٣٧٩٬١٦٠ ٢٬٣٧١٬٠٩٤ الدر�م اإلمارا�ي 
 ١٬٣٣٧٬٧٦٣ ٧٢٢٬٠١٨ الدوالر األمر��ي 

 ٢١٨٬٤٩٥ ١٥٣٬٣٣٧ أخرى 
 ٢٬٩٣٥٬٤١٨ ٣٬٢٤٦٬٤٤٩ 

 

 ٪).٤٨٫١ :٢٠١٩( ٢٠٢٠د�سم��  ٣١٪ من إجما�� ودا�ع العمالء �� ٤٤٫٥يمثل خمسة عمالء �سبة 
 

 الضرائب -١١
إجما�� خســـائر م��اكمة  �ـــ�لت الفروعالســـلطات الضـــر��ية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.    وفق ما تقتضـــيه٪   ٢٠ضـــر�بة ب�ســـبة  لالفروع   تخضـــع

 : ال ���ء).٢٠١٩( ٢٠٢٠لسنة بقيمة ال ���ء  مطلو�ات ضر��يةعن العام السابق تتجاوز الدخل ا��اضع للضر�بة للعام ا��ا�� والذي ي�تج عنه 
 
 
 
 
 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٩ 

 املطلو�ات األخرى  -١٢
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م در�مألف  

 ١٩٬٩٧٤ ٢٤٬٠٨٥ ) ١٩مخصص انخفاض قيمة املطلو�ات الطارئة (إيضاح 
 ١٤٬٤٩٨ ١٤٬٩٩١ مصار�ف مستحقة الدفع 

 ١١٬٠٦٢ ١٠٬٧٥٣ م�افأة ��اية ا��دمة للموظف�ن
 ١٢٬١١٦ ٨٬٣٧٦ فوائد مستحقة الدفع 

 ٤٬٢٣٣ ٩٬٣٤٢ أخرى 
 ٦١٬٨٨٣ ٦٧٬٥٤٧ 

 

 رأس املال ا��صص -١٣
ـــــرف اإلمارات املركزي ألف �و ا��د األد�ى املطلوب من قبل    ٤٠٫٠٠٠إن رأس املال ا��صــــــص وقدره  لفروع البنوك األجن�ية العاملة داخل دولة  مصـ

ـــــــص للفروع   .اإلمارات العر�ية املتحدة ــ ــ ــــم��    ٣١ألف در�م كما ��   ٣٩٠٫٠٠٠بلغ رأس املال ا��صـ ــ ـ ــ ــ ــــم��    ٣١(  ٢٠٢٠د�سـ ــ ـ ــ ــ ألف    ٣٩٠٫٠٠٠:   ٢٠١٩د�سـ
 در�م).

 

 اإلحتياطي القانو�ي -١٤
ــــ�� ـ ــ ــ ــــنة  ٢ون االتحادي رقم (من القان  ٢٣٩املادة   تق�ـ ـ ــ ــ ــــنة إ�� االحتياطي القانو�ي. ع�� �ذا النحو ١٠يتم تحو�ل  بأن   ٢٠١٥) لسـ ـ ــ ــ ــا�� ر�ح السـ ــ ـ ــ ــ ٪ من صـ

ــــاوي االحتياطي   ــــائر املتكبدة خالل٪ من رأس املال ا��صـــــص.  ٥٠يمكن إيقاف �ذه التحو�الت عندما �سـ ــــنة ا��الية  ونظًرا ل��سـ لم يتم إجراء   ،السـ
 ألف در�م). �ذا االحتياطي غ�� قابل للتوز�ع إال �� ا��االت ال�� ينص عل��ا القانون.  ٧٬٢٠٩:  ٢٠١٩د�سم��    ٣١أي تحو�الت إ�� االحتياطي القانو�ي (

 

 فوائد ال إيرادات -١٥
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٢٧٬٤٥٩ ٩٦٬٩٤٥ القروض والسلفيات 
 ٢٥٬١٠٣ ٨٬٤٨٦ ودا�ع لدى البنوك 

 ١٥٢٬٥٦٢ ١٠٥٬٤٣١ 
 

 فوائدالمصار�ف  -١٦
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م در�مألف  

   ودا�ع عمالء:
 ٤٥٬٥٢٦ ٤٣٬٧٥٢ ودا�ع ألجل  - 
 ١٬٢٥٦ ١٬٠٠٤ ودا�ع تحت الطلب  - 

 ٣٬٠١٧ ٥٣٨ مستحقات للبنوك 
 ٤٩٬٧٩٩ ٤٥٬٢٩٤ 

 
 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٣٠ 

 

 صا�� دخل الرسوم والعموالت -١٧
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ٢٧٬٣٢٩ ١٨٬٣٧٢ دخل الرسوم والعموالت 
 )٢٠١( )١٨٠( والعموالت مصار�ف الرسوم  

 ٢٧٬١٢٨ ١٨٬١٩٢ 
 

 خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية -١٨
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 )٢٣٬٦٠٣( )٢٠٤٬٦٢٥( ع�� ال�س�يالت االئتمانية النقديةا��ملة خسائر انخفاض القيمة 
 ٤٬٣٥٦ )٤٬١١١( ال�س�يالت االئتمانية غ�� النقدية ع��خسائر انخفاض القيمة (ا��ملة) / ا��ررة 

 ٢٤٬٩٩٩ ١٤٬٢٠٨ السنةخالل  مس��دات
 )٥٬٧٥٢ )١٩٤٬٥٢٨ 

 

 االل��امات واملطلو�ات الطارئة -١٩
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   املطلو�ات الطارئة 
 ٨٠١٬٦٩٠ ٦٦٦٬٨٧١ كفاالت 

 ٢٢٠٬٩٩١ ٢٥٩٬٥٨٣ إعتمادات مس�ندية 
 ٢٧٦٬٦٤٢ ٢٤٢٬٤٩٠ ت قبوال 

 ١٬٢٩٩٬٣٢٣ ١٬١٦٨٬٩٤٤ 
 )١٩٬٩٧٤( )٢٤٬٠٨٥( ناقصًا: مخصص خسائر انخفاض القيمة 

 ١٬٢٧٩٬٣٤٩ ١٬١٤٤٬٨٥٩ 
 

ــــدة أعاله املبالغ التعاقدية غ�� القابلة لإللغاء لألدوات املالية خارج بيان املركز املا�� للفروع، ال�� تلزم الفروع بال ــ ــــداد نيابة عن عمال��ا تمثل األرصـ ــ سـ
ـــ�ــا بــال�ــامــ  ــ ــ ـ ــ ــ ـــمــانــات أو �� حــالــة وجود قــانون محــدد. إن املبــالغ التعــاقــديــة تمثــل مخــاطر االئتمــان بــاف��اض أن �ــذه املبــالغ قــد تم اقراضـ ــ ــ ـ ــ ــ ل وأن أيــة ضـ

ـــتقب ــ ــ ـ ــ ــ ـــرورة االحتياجات النقدية املسـ ــ ــ ـ ــ ــ لية، ��وزات مقدمة مقابل �ذه العقود �� بدون قيمة. إن مجموع املبالغ التعاقدية لالل��امات ال يمثل بالضـ
ـــديم اال  ـــات لتقـ ـــا�� االل��امـ ـــا. بلغ إجمـ ـــا دون تمو�ل�ـ ـــاؤ�ـ ـــا أو يتم إلغـ ـــات ي�ت�� مفعول�ـ ـــذه االل��امـ ـــا�� حيــــث أن كث��ًا من �ـ ـــان املركز املـ ـــار�خ بيـ ـــان بتـ ئتمـ

 الف در�م). ٣٢٩٫٠٣٦: ٢٠١٩ألف در�م ( ٣٠١٫٥٤١
 

ألف در�م ع��   ٣٦٬٢٢٢ألف در�م و   ١٬١١٥٬٧٧٥بلغ إجما�� رصـيد املطلو�ات ا��تملة �� املرحلة األو�� واملرحلة الثانية    ،٢٠٢٠د�سـم��   ٣١كما ��  
ـــم��    ٣١التوا�� ( ــ ــ ـــائر االئتمانية املتوقعة للمرحلة األو�� واملرحلة   ٨٠٬٠٠٢در�م و ألف    ١٬٢٠٣٬٠٧١:  ٢٠١٩د�سـ ــ ــ ألف در�م ع�� التوا��). بلغت ا��سـ
ـــم��   ٣١ألف در�م ع�� التوا�� (  ٣٬٠٦٨ألف در�م و   ٤٬٢٠٧ الثــانيــة ــ ــ ـ ــ ــ ـــيــد  ١٬٣٨٢ألف در�م و  ٢،٥١٤:  ٢٠١٩د�سـ ــ ــ ـ ــ ــ ألف در�م ع�� التوا��). بلغ رصـ

ألف   ١٦٬٢٥٠:  ٢٠١٩د�سـم��    ٣١ألف در�م مقابله (  ١٦٬٨١٠ألف در�م تم تخصـيص مبلغ    ١٦٬٩٤٧املرحلة الثالثة  انخفاض ا��دارة االئتمانية ��  
 ألف در�م). ١٦٬٠٧٨در�م بمخصص محدد قدره 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٣٠ 

 

 صا�� دخل الرسوم والعموالت -١٧
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ٢٧٬٣٢٩ ١٨٬٣٧٢ دخل الرسوم والعموالت 
 )٢٠١( )١٨٠( والعموالت مصار�ف الرسوم  

 ٢٧٬١٢٨ ١٨٬١٩٢ 
 

 خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية -١٨
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 )٢٣٬٦٠٣( )٢٠٤٬٦٢٥( ع�� ال�س�يالت االئتمانية النقديةا��ملة خسائر انخفاض القيمة 
 ٤٬٣٥٦ )٤٬١١١( ال�س�يالت االئتمانية غ�� النقدية ع��خسائر انخفاض القيمة (ا��ملة) / ا��ررة 

 ٢٤٬٩٩٩ ١٤٬٢٠٨ السنةخالل  مس��دات
 )٥٬٧٥٢ )١٩٤٬٥٢٨ 

 

 االل��امات واملطلو�ات الطارئة -١٩
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   املطلو�ات الطارئة 
 ٨٠١٬٦٩٠ ٦٦٦٬٨٧١ كفاالت 

 ٢٢٠٬٩٩١ ٢٥٩٬٥٨٣ إعتمادات مس�ندية 
 ٢٧٦٬٦٤٢ ٢٤٢٬٤٩٠ ت قبوال 

 ١٬٢٩٩٬٣٢٣ ١٬١٦٨٬٩٤٤ 
 )١٩٬٩٧٤( )٢٤٬٠٨٥( ناقصًا: مخصص خسائر انخفاض القيمة 

 ١٬٢٧٩٬٣٤٩ ١٬١٤٤٬٨٥٩ 
 

ــــدة أعاله املبالغ التعاقدية غ�� القابلة لإللغاء لألدوات املالية خارج بيان املركز املا�� للفروع، ال�� تلزم الفروع بال ــ ــــداد نيابة عن عمال��ا تمثل األرصـ ــ سـ
ـــ�ــا بــال�ــامــ  ــ ــ ـ ــ ــ ـــمــانــات أو �� حــالــة وجود قــانون محــدد. إن املبــالغ التعــاقــديــة تمثــل مخــاطر االئتمــان بــاف��اض أن �ــذه املبــالغ قــد تم اقراضـ ــ ــ ـ ــ ــ ل وأن أيــة ضـ

ـــتقب ــ ــ ـ ــ ــ ـــرورة االحتياجات النقدية املسـ ــ ــ ـ ــ ــ لية، ��وزات مقدمة مقابل �ذه العقود �� بدون قيمة. إن مجموع املبالغ التعاقدية لالل��امات ال يمثل بالضـ
ـــديم اال  ـــات لتقـ ـــا�� االل��امـ ـــا. بلغ إجمـ ـــا دون تمو�ل�ـ ـــاؤ�ـ ـــا أو يتم إلغـ ـــات ي�ت�� مفعول�ـ ـــذه االل��امـ ـــا�� حيــــث أن كث��ًا من �ـ ـــان املركز املـ ـــار�خ بيـ ـــان بتـ ئتمـ

 الف در�م). ٣٢٩٫٠٣٦: ٢٠١٩ألف در�م ( ٣٠١٫٥٤١
 

ألف در�م ع��   ٣٦٬٢٢٢ألف در�م و   ١٬١١٥٬٧٧٥بلغ إجما�� رصـيد املطلو�ات ا��تملة �� املرحلة األو�� واملرحلة الثانية    ،٢٠٢٠د�سـم��   ٣١كما ��  
ـــم��    ٣١التوا�� ( ــ ــ ـــائر االئتمانية املتوقعة للمرحلة األو�� واملرحلة   ٨٠٬٠٠٢در�م و ألف    ١٬٢٠٣٬٠٧١:  ٢٠١٩د�سـ ــ ــ ألف در�م ع�� التوا��). بلغت ا��سـ
ـــم��   ٣١ألف در�م ع�� التوا�� (  ٣٬٠٦٨ألف در�م و   ٤٬٢٠٧ الثــانيــة ــ ــ ـ ــ ــ ـــيــد  ١٬٣٨٢ألف در�م و  ٢،٥١٤:  ٢٠١٩د�سـ ــ ــ ـ ــ ــ ألف در�م ع�� التوا��). بلغ رصـ

ألف   ١٦٬٢٥٠:  ٢٠١٩د�سـم��    ٣١ألف در�م مقابله (  ١٦٬٨١٠ألف در�م تم تخصـيص مبلغ    ١٦٬٩٤٧املرحلة الثالثة  انخفاض ا��دارة االئتمانية ��  
 ألف در�م). ١٦٬٠٧٨در�م بمخصص محدد قدره 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٣٧ 

 

 إدارة ا��اطر (تتمة) -٢٢
 

 مخاطر االئتمان (تتمة) -أ 
 

 ا��د األق��� للتعرض للمخاطر ونوعية ائتمان األدوات املالية
مانية أخرى. يظ�ر ا��دول أدناه ا��د األق�ــ�� للتعرض ��اطر اإلئتمان لعناصــر بيان املركز املا��، دون األخذ �� اإلعتبار أية ضــمانات و�عز�زات إئت

 ستخدام التصفية الرئ�سية و�تفاقيات الضمان.باإن ا��د األق��� للتعرض مو�� بإجما�� املبلغ قبل إح�ساب تأث�� التخفيف 
 

 أدناه التعرض ��اطر اإلئتمان حسب نوعية اإلئتمان للموجودات املالية (صا�� ا��صصات) بحسب الفئة ودرج��ا ووضع�ا.أيًضا  يظ�ر ا��دول  
 

٢٠٢٠ 
 

   غ�� متأخرة وال منخفضة القيمة  

 تص�يف نموذ�� تص�يف عا�� 
تص�يف 

 مقبول 
متأخرة ولكن غ��  
 منخفضة القيمة

إجما�� ا��د 
 األق��� للتعرض 

 ألف در�م ألف در�م ألف در�م ألف در�م ألف در�م 
 - - - - - مصرف اإلمارات املركزي حساب جاري لدى 

 ١٢٠٬٤٨٧ - - - ١٢٠٬٤٨٧ مصرف اإلمارات املركزي احتياطي نقدي لدى 
 ٨٠٠٬٠٠٠ - - - ٨٠٠٬٠٠٠ لدى مصرف اإلمارات املركزي ودا�ع 

 ٤٤٠٬٧٨٦    ٤٤٠٬٧٨٦ ودا�ع لدى البنوك 
 ٢٬٤٣٠٬٤٩٣ ٦٠٬١١٧   ٢   ٦٥٬٧٦٤   ٢٬٣٠٤٬٦١٠ قروض وسلفيات 
 ١٣٬٧٦٥ - - - ١٣٬٧٦٥ موجودات أخرى 

 ٣٬٨٠٥٬٥٣١ ٦٠٬١١٧ ٢ ٦٥٬٧٦٤ ٣٬٦٧٩٬٦٤٨ 

      
٢٠١٩ 

 

   غ�� متأخرة وال منخفضة القيمة  

 تص�يف مقبول  تص�يف نموذ��  تص�يف عا��  
متأخرة ولكن غ��  

 القيمةمنخفضة 
إجما�� ا��د  

 األق��� للتعرض 
 ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  

 ٧٩٬٩٩٣ - - - ٧٩٬٩٩٣ مصرف اإلمارات املركزي حساب جاري لدى 
 ١٥٦٬٣٢٢ - - - ١٥٦٬٣٢٢ مصرف اإلمارات املركزي احتياطي نقدي لدى 

 ٤٢٥٬٠٠٠ - -  - ٤٢٥٬٠٠٠ ش�ادات إيداع
 ٨٧٨٬٧٨٣ - - - ٨٧٨٬٧٨٣ البنوك ودا�ع لدى 

 ٢٬١٧٦٬٠٤٢ ١٧٢٬٩١٩ - ١٧٣٬٣٢٤ ١٬٨٢٩٬٧٩٩ قروض وسلفيات 
 ٢٢٬٧٨١ - - - ٢٢٬٧٨١ موجودات أخرى 

 ٣٬٧٣٨٬٩٢١ ١٧٢٬٩١٩ - ١٧٣٬٣٢٤ ٣٬٣٩٢٬٦٧٨ 

 
  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٤١ 

 
 إدارة ا��اطر (تتمة)  -٢٢
 مخاطر السيولة (تتمة) ب

ــــاس الف��ة املتبقيـة من   ــ ــ ـ ــ ــ ـــتحقـاقـات املوجودات واملطلو�ـات قـد تم تحـديـد�ـا ع�� أسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــتحقـاق التعـاقـدي وال تـأخـذ ��  تـار�خ التقر�رإن إسـ ــ ــ ـ ــ ــ لتـار�خ اإلسـ
 اإلعتبار اإلستحقاقات الفعلية كما تم اإلشارة إل��ا �� تار�خ الودا�ع ا��تجزة للفروع وتوفر األموال السائلة.

 
 مخاطر السوق  ج

ألجن�ية. قامت الفروع بوضـــع حدود إن مخاطر الســـوق �� ا��اطر ال�� ت�تج �شـــ�ل رئ��ـــ�� عن التقلبات �� أســـعار الفائدة وأســـعار صـــرف العمالت ا
 ع�� قيمة ا��اطر ال�� يمكن قبول�ا. يتم مراقبة ذلك �ش�ل دوري من قبل إدارة الفروع.

 

 مخاطر أسعار الفائدة ١ج.
ـــتقبليـة أو القيمـة العـادلـة ل ــ ــ ـ ــ ــ ـــعـار الفـائـدة ع�� التـدفقـات النقـديـة املسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــعـار الفـائدة عن إم�ـانيـة تـأث�� التغ��ات �� أسـ ــ ــ ـ ــ ــ ألدوات املـاليـة. ت�تج مخـاطر أسـ

ــــع�� املوجودات واملطلو�ات. قام مجلس إدارة البنك بو  ــ ــ ــــعار الفائدة أو إعادة �سـ ــ ــ ــــعار الفائدة ن�يجة لعدم توافق أسـ ــ ــ ـــع تتعرض الفروع ��اطر أسـ ــ ــ ضـ
ــــا ـــع�� املوجودات واملطلو�ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــادة �سـ ــــة إعـ ــــارنـ ــــاطر بمقـ ــــذه ا��ـ ــــإدارة �ـ ــــة. تقوم الفروع بـ ــــدة لف��ات معينـ ـــائـ ـ ـــعر الفـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــدود للفجوات �� سـ ت من خالل حـ

 اس��اتيجيات إدارة ا��اطر. 
 

�و تأث�� التغ��ات املتوقعة �� أسـعار الفائدة �عد ت��يل صـا�� دخل الفوائد لسـنة واحدة اآلخر الدخل الشـامل  و  الر�ح أو ا��سـارة إن حسـاسـية بيان
 .٢٠٢٠د�سم��  ٣١اس�نادا إ�� األسعار املتغ��ة للموجودات واملطلو�ات املالية ا��تفظ ��ا �� 

 

ـــــعار  ٢٠٠�عكس ا��دول التا�� تأث�� �غ��ات بمعدل   ــ ــ ـــــاس �� أسـ ــ ــ ـــــارة بيانالفائدة ع��  نقطة أسـ ــ ــ ـــــامل  و  الر�ح أو ا��سـ ــ ــ �افة  ثباتمع  اآلخر الدخل الشـ
 املتغ��ات األخرى.

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   ٣١٫٩٧٣  ٢٦٫٦٠٨ جميع العمالت
 

 مخاطر أسعار العمالت األجن�ية ٢ج.
املركز إن مخاطر أســـعار العمالت األجن�ية �� مخاطر تقلب قيمة أداة مالية �ســـ�ب التغ��ات �� أســـعار صـــرف العمالت األجن�ية. وضـــع مجلس إدارة  

ــــ�� ـ ــ ــ ـــــمن ا��دود   الرئ��ـ ــ ــ ــــمان حفظ املراكز ضـ ـ ــ ــ ــ��اتيجيات التحوط لضـ ــ ـ ــ ــ ــــتخدم إسـ ـ ــ ــ ـــــ�ل يومي و�سـ ــ ــ حدودًا ع�� املراكز ل�ل عملة. يتم مراقبة املراكز �شـ
 وعة. �ستخدم الفروع عقود صرف عمالت أجن�ية آجلة إلدارة مخاطر العمالت األجن�ية لد��ا.املوض

 

ـــيــة.   ــ ــ ـ ــ ــ ـــا�� األر�ــاح وجميع فنظرًا لر�ط الــدر�م اإلمــارا�ي بــالــدوالر األمر��ي،  و إن الــدوالر األمر��ي �و العملــة األجن�يــة الرئ�سـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ال يوجــد أي تــأث�� ع�� صـ
 العمالت األجن�ية ال ت�ون جو�ر�ة.التعرضات األخرى ��اطر 

 

 مخاطر الدفع مقدماً  ٣ج.
ــــديد مبكرا أو �عد ــ ــ ــــارة مالية حيث أن عمال��ا واألطراف املقابلة قاموا بال�سـ ــ ــ الوقت   إن مخاطر الدفع مقدمًا �� ا��اطر عندما تتعرض الفروع ��سـ

الفائدة. إن معظم موجودات الفروع ال�� ي��تب عل��ا فوائد �� �ســعر متغ�� وكذلك املتوقع �القروض والســلفيات �ســعر ثابت عند انخفاض أســعار  
ــــنة واحدة ولذلك فإن الفروع ال ــ ــــتحقاقات أقل من سـ ــ ــــ��) ل�ا اسـ ــ ــــت�ناء املركز الرئ��ـ ــ  تتعرض فإن معظم املطلو�ات املالية ال�� ي��تب عل��ا فوائد (باسـ

 ��اطر جو�ر�ة بخصوص الدفع مقدما.

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٤٣ 

 
 رأس املال التنظي�� (تتمة) -٢٣

 :٣فيما ي�� �سبة كفاية رأس املال وفقا إلطار بازل 
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   املالالشق األول من رأس 
 ٣٩٠٬٠٠٠ ٣٩٠٬٠٠٠ رأس املال ا��صص

 ٣٧٬٥٤٢ ٣٧٬٥٤٢ االحتياطي القانو�ي واالختياري 
 ٢٣٨٬٠٢١ ٦٣٬١٣٩ املس�بـقاةاألر�اح 

 ٦٦٥٬٥٦٣ ٤٩٠٬٦٨١ 

   
   الشق الثا�ي من رأس املال

 ٣١٬١٢٨ ٢٥٬٨٨٧ ا��صص ا��ما��
 ٦٩٦٬٦٩١ ٥١٦٬٥٦٩ إجما�� قاعدة رأس املال

   
   املوجودات املر��ة ا��اطر

 ٢٬٤٩٠٬٢١٣ ٢٬٠٧١٬٠٠٠ مخاطر االئتمان
 ٥٢٩ ٤٬٨٤٥ مخاطر السوق 

 ٢٩٨٬١٤٥ ٢٢٣٬٩٨١ ا��اطر ال�شغيلية
 ٢٬٧٨٨٬٨٨٧ ٢٬٢٩٩٬٨٢٦  إجما�� املوجودات املر��ة ا��اطر

 ٪٢٤٫٩٨ ٪٢٢٫٤٦ �سبة كفاية رأس املال
 

 اعتماد البيانات املالية -٢٤
 . ٢٠٢١ف��اير  ١٦البيانات املالية نيابة عن املركز الرئ���� وتمت املوافقة ع�� إصدار�ا بتار�خ  اعتمادتم 

تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقل

بيان املركز املايل يف 31 دي�صمرب 2020

بيان الربح اأو اخل�صارة والدخل ال�صامل االآخر لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

 

 
 
 

٣ 

 

 املستقل ا��سابات    تقر�ر مدقق
 

 املركز الرئ���� 
 البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 
 

 تقر�ر حول تدقيق البيانات املالية
 

 الرأي
د�سم��    ٣١، وال�� تتضمن بيان املركز املا�� كما ��  ("الفروع")فروع اإلمارات العر�ية املتحدة    -للبنك األ��� ال�و��� (ش.م.ك.ع)  لقـد دققنا البيانات املالية املرفقة  

والتدفقات النقدية للسنة املن��ية �� ذلك التار�خ واإليضاحات حول    حساب املركز الرئ����والتغ��ات ��  الر�ح أو ا��سارة والدخل الشامل اآلخر، و�يانات ٢٠٢٠
 البيانات املالية، بما �� ذلك م��ص السياسات ا��اس�ية ال�امة. 

 

ن أدائه املا�� وتدفقاته  ، وع٢٠٢٠د�سم��  ٣١كما ��  للفروع�� رأينا إن البيانات املالية املرفقة �ع�� بصورة عادلة، من �افة النوا�� ا��و�ر�ة، عن املركز املا�� 
 النقدية للسنة املن��ية �� ذلك التار�خ وفقًا للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية. 

 

 أساس إبداء الرأي
عن تدقيق البيانات  لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا ملعاي�� التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب �ذه املعاي�� تم توضيح�ا �� فقرة "مسؤولية مدققي ا��سابات 

عاي�� األخالقية الدولية للمحاسب�ن  وفقًا لقواعد السلوك امل�� للمحاسب�ن القانوني�ن الصادرة عن مجلس امل الفروعاملالية" من �ذا التقر�ر. نحن مستقلون عن 
. سؤولياتنا األخالقية األخرى إ�� جانب متطلبات أخالقيات امل�نة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات املالية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، وقد استوفينا جميع م

 ساس إلبداء رأينا حول البيانات املالية. أن أدلة التدقيق ال�� حصلنا عل��ا �افية ومناسبة لتوفر لنا األ  إننا �عتقد
 

 مسؤولية اإلدارة واملسؤول�ن عن ا��وكمة عن �ذه البيانات املالية 
لسنة  ) ٢لقانون االتحادي رقم (إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية وفقًا للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية واألح�ام املعنية ل 

 .خطأ ، وعن الرقابة الداخلية ال�� �عت���ا اإلدارة ضرور�ة إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جو�ر�ة، سواًء �ان ذلك ن�يجًة الحتيال أو٢٠١٥
 

االستمرار�ة واإلفصاح، كما �و مناسب، عن األمور ذات  عند إعداد البيانات املالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الفروع ع�� االستمرار ع�� أساس مبدأ 
ية الشركة أو إيقاف  العالقة بمواصلة أعمال الفروع ع�� أساس مبدأ االستمرار�ة واستخدام مبدأ االستمرار�ة �أساس للمحاسبة إال إذا �انت اإلدارة تنوي تصف

 أعمال�ا أو ل�س لد��ا أي بديل واق�� لذلك. 
 

 .للفروعمسؤولية اإلشراف ع�� عملية إعداد التقار�ر املالية  ومة امل�لفون با���يتحمل 
 

 مسؤولية مدققي ا��سابات عن تدقيق البيانات املالية
الحتيال أو لك ن�يجًة  إن أ�دافنا �� ا��صــول ع�� تأكيدات معقولة حول ما إذا �انت البيانات املالية، �شــ�ل إجما��، خالية من األخطاء ا��و�ر�ة، ســواًء �ان ذ
كيدات، لك��ا ل�ست خطأ، و�صدار تقر�ر مدققي ا��سابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات املالية. و�ن التأكيدات املعقولة �� عبارة عن مستوى عا�� من التأ

ــــــــف دائمًا األخطاء ا��و�ر�ة عند   ــــــــوف يك�شـ ــــــــمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا ملعاي�� التدقيق الدولية سـ ــــــــأ األخطاء ن�يجة الحتيال أو ضـ وجود�ا. وقد ت�شـ
ــــتخدم�ن وال�� يتم اتخا ــــادية للمسـ ــــ�ل معقول ع�� القرارات االقتصـ ذ�ا بناًء ع�� �ذه خطأ، و�عت�� جو�ر�ة إذا �ان من املتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، �شـ

 البيانات املالية.
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 املستقلا��سابات  قر�ر مدققت

 (تتمة)   البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع)   - املركز الرئ���� 
 

 (تتمة) مسؤولية مدققي ا��سابات عن تدقيق البيانات املالية
  بـ:ة التدقيق. كما نقوم �� إطار عملية التدقيق ال�� تتم وفقًا ملعاي�� التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األح�ام امل�نية مع إبقاء مبدأ الشك امل�� خالل عملي

 ــــــــــميم وتنفي ــــــــــواًء �ان ذلك ن�يجًة الحتيال أو خطأ، وتصـ ــــــــــبة لتلك تحديد وتقييم مخاطر األخطاء ا��و�ر�ة �� البيانات املالية، سـ ذ إجراءات التدقيق املناسـ
ــــــــاف ا��طأ ا�� ــــــــاس إلبداء رأينا حول البيانات املالية. إن مخاطر عدم اك�شـ ــــــــول ع�� أدلة تدقيق �افية ومالئمة لتوفر لنا أسـ و�ري الناتج ا��اطر، وا��صـ

ــــــــــــمن التواطؤ أو  ال��و�ر أو ا��ـذف املتعمـد أو التحر�ف أو تجـاوز الرقـابة عن االحتيـال أع�� من ا��ـاطر النـاتجـة عن األخطـاء، نظرًا ألن االحتيـال قـد يتضـ
 الداخلية.

 ــــــبة للظروف، ول�س ��دف إبداء رأي ح ــــــميم إجراءات تدقيق مناسـ ــــــول ع�� ف�م نظام الرقابة الداخلية املع�� بتدقيق البيانات املالية لتصـ ول فعالية ا��صـ
 نظام الرقابة الداخلية.

 املتبعة ومدى معقولية التقديرات ا��اس�ية واإلفصاحات ذات العالقة ال�� قامت ��ا اإلدارة. تقييم مدى مالءمة السياسات ا��اس�ية 
  ل عل��ا، ما إذا �ان االســت�تاج حول مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لطر�قة ا��اســبة وفقًا ملبدأ االســتمرار�ة وتقييم، بناًء ع�� أدلة التدقيق ال�� تم ا��صــو

ــــــــــــ�وك حول قـدرة �نـاك عـدم يق�ن جو�ري فيمـ  ــــــــــــاس مبـدأ  الفروعا يتعلق بـاألحـداث أو الظروف ال�� قـد تلقي بمز�ـد من الشـ ــلـة أعمـال�ـا ع�� أسـ ــــــــــ ع�� مواصـ
ـــــابات ا��اص بنا إ�� ا ـــــلنا إ�� أن �ناك عدم يق�ن جو�ري، فإنه يتع�ن علينا أن نلفت االن�باه �� تقر�ر مدققي ا��سـ ـــــتمرار�ة. إذا توصـ ـــــاحات ذات االسـ إلفصـ

ــلة �� البي ــلنا عل��ا ح�� تار�خ  الصـ ــت�تاجاتنا ع�� أدلة التدقيق ال�� حصـ إصـــدار انات املالية أو �عديل رأينا إذا �انت �ذه اإلفصـــاحات غ�� �افية. و�عتمد اسـ
 ر�ة.عن االستمرار وفقًا ملبدأ االستمرا الفروعتقر�ر مدققي ا��سابات ا��اص بنا. إال أن األحداث أو الظروف املستقبلية قد ت�س�ب �� توقف 

  ــــــــــاحات، وما إذا �انت البيانات املالية تمثل املعامالت واألحداث ــــــــــ�ل تقييم العرض العام و�ي�ل ومحتوى البيانات املالية، بما �� ذلك اإلفصـ ــــــــــمنة �شـ املتضـ
 يحقق العرض العادل للبيانات املالية.

 

 تقر�ر حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، إ�� ما ي��: ٢٠١٥) لسنة ٢حادي رقم (وفقًا ملتطلبات القانون االت

 لقد حصلنا ع�� جميع املعلومات ال�� رأينا�ا ضرور�ة ألغراض تدقيقنا؛ .١
ــنـة  ٢لألح�ـام املعنيـة من القـانون االتحـادي رقم ( وفقـاً لقـد تم إعـداد البيـانـات املـاليـة، من ـ�افـة النوا�� ا��و�ر�ـة،  .٢ ــــــــــ � دولـة اإلمـارات العر�ية �  ٢٠١٥) لسـ

 ، كما أن الفروع قد احتفظت ���الت محاس�ية مناسبة؛املتحدة
 ؛٢٠٢٠د�سم��  ٣١لم تقم الفروع بأي اس�ثمارات �� األس�م واألوراق املالية خالل السنة املن��ية ��  .٣
 و ؛ال�� اعتمدت عل��ا املعامالت ا��و�ر�ة مع الطرف ذي العالقة والشروطعن  يانات املاليةالب من ٢١رقم يضاح اإل  يف�� .٤
ــــــــــتوجب االعتقاد بأن الفروع قد خالف .٥ ــــــــــ��ع ان�با�نا ما �سـ ــــــــــ�نادًا إ�� املعلومات ال�� تم توف���ا لنا، لم �سـ ــــــــــنة املالية املن��ية �� ت اسـ ــــــــــم��   ٣١، خالل السـ د�سـ

ــــنة  ٢رقم (دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  لمن القانون االتحادي  ، أي من األح�ام املعنية ٢٠٢٠ ــــ��  ٢٠١٥) لسـ ــــا�ـ ، ع�� وجه قد ي�ون له أو بنود نظام�ا األسـ
 ؛ و ٢٠٢٠د�سم��  ٣١تأث�� جو�ري ع�� أ�شط��ا أو مركز�ا املا�� كما �� 

 

ــارات العر�يـــة املتحـــدة رقم ( ، عالوة ع�� ذلـــكو  ــانون االتحـــادي لـــدولـــة اإلمـ ا ملتطلبـــات القـ ــً ــنـــة  ١٤وفقـ ــــــــــ ــا   ، ٢٠١٨) لسـ ــإننـ ــافـ ــــــــــــولنـ ع�� جميع املعلومـــات   نفيـــد بحصـ
 تدقيقنا. ألغراضواإليضاحات ال�� رأينا�ا ضرور�ة 
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 ٨٧٢:  القيد ���ل مدققي ا��ساباترقم 
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 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 من �ذه البيانات املالية.ال يتجـزأ  �ش�ل اإليضاحات ملرفقة جزءًا  
٣ 

 بيان املركز املا��
 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  
    

    املوجودات
 ٦٦٨٬١٢٢ ٩٢٦٬٩٩٠ ٤ لدى املصرف املركزي  واألرصدةد النق

 ٨٧٨٬٧٨٣ ٤٤٠٬٧٨٦ ٥ مستحقات من البنوك 
 ٢٬١٧٦٬٠٤٢ ٢٬٤٣٠٬٤٩٣ ٦ ، صا�� قروض وسلفيات
 ٢٤٬٥٤٢ ١٥٬٥٦٤ ٧ موجودات أخرى 

 ٢٩٬١٦٠ ٢٤٬٦١٣ ٨ ممتل�ات ومعدات 
 ٣٬٧٧٦٬٦٤٩ ٣٬٨٣٨٬٤٤٦  إجما�� املوجودات 

    

    الرئ���� املركز  وحساباملطلو�ات 
    املطلو�ات

 ٨٦٬٩٧٣ ٩٬١٥٧ ٩ مستحقات للبنوك 
 ٢٬٩٣٥٬٤١٨ ٣٬٢٤٦٬٤٤٩ ١٠ ودا�ع العمالء

 ٦١٬٨٨٣ ٦٧٬٥٤٧ ١٢ مطلو�ات أخرى 
 ٣٬٠٨٤٬٢٧٤ ٣٬٣٢٣٬١٥٣  إجما�� املطلو�ات 

    
    الرئ���� حساب املركز 

 ٣٩٠٬٠٠٠ ٣٩٠٬٠٠٠ ١٣ رأس املال ا��صص
 ٣٧٬٤١١ ٣٧٬٤١١ ١٤ إحتياطي قانو�ي 

 ١٣١ ١٣١  إحتياطي إختياري 
 ١٠٬٥٧٧ ٨٬٣٧٧ ٨ إعادة تقييم العقار فائض 

 ١٦٬٢٣٥ ١٦٬٢٣٥ ٢٢ احتياطي االنخفاض �� القيمة العام 
 ٢٣٨٬٠٢١ ٦٣٬١٣٩  األر�اح املس�بقاة

 ٦٩٢٬٣٧٥ ٥١٥٬٢٩٣  الرئ����   حساب املركز إجما�� 
 ٣٬٧٧٦٬٦٤٩ ٣٬٨٣٨٬٤٤٦  الرئ����   وحساب املركز إجما�� املطلو�ات 
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 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 من �ذه البيانات املالية.ال يتجـزأ  �ش�ل اإليضاحات ملرفقة جزءًا  
٤ 

 اآلخر الدخل الشامل الر�ح أو ا��سارة و بيان 
 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  
    

 ١٥٢٬٥٦٢ ١٠٥٬٤٣١ ١٥ إيرادات الفوائد 
 )٤٩٬٧٩٩( )٤٥٬٢٩٤( ١٦ فوائدالمصار�ف 

 ١٠٢٬٧٦٣ ٦٠٬١٣٧  الفوائد  إيراداتصا�� 
    

 ٢٧٬١٢٨ ١٨٬١٩٢ ١٧ صا�� دخل الرسوم والعموالت 
 ٥٬٩٠٦ ٦٬٢٢٧  صا�� أر�اح تحو�ل العمالت األجن�ية

 ١٣٥٬٧٩٧ ٨٤٬٥٥٦  إجما�� الدخل ال�شغي��
    

 )٤٣٬٩٨٩( )٤٠٬٨٨١(  املوظف�ن   ت�اليف
 )٢٥٬٤٦٦( )٢٤٬٠٢٩(  مصار�ف إدار�ة وعمومية 

 )٦٩٬٤٥٥( )٦٤٬٩١٠(  ال�شغيليةاملصار�ف 
    

 ٦٦٬٣٤٢ ١٩٬٦٤٦  األر�اح للسنة قبل ا��صصات
 ٥٬٧٥٢ )١٩٤٬٥٢٨( ١٨ ) / ا��ررة ع�� املوجودات املالية ا��ملةخسائر انخفاض القيمة (
 ٧٢٬٠٩٤ )١٧٤٬٨٨٢(  للسنة قبل الضر�بة صا�� (ا��سارة) / الر�ح 

    
  - - ١١ مصروف ضر�بة الدخل 

 ٧٢٬٠٩٤ )١٧٤٬٨٨٢(  للسنة صا�� (ا��سارة) / الر�ح 
    

    الشاملة األخرى  ا��سارة
    البنود ال�� لن يتم إعادة تص�يف�ا إ�� بيان الدخل:

 )١٬٢٠٠( )٢٬٢٠٠( ٨ إعادة تقييم أرا��� التملك ا��ر
 ٧٠٬٨٩٤ )١٧٧٬٠٨٢(  للسنة(ا��سارة) / الر�ح الشامل إجما�� 

    
 
 
 
 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٣٣ 

 

 إدارة ا��اطر -٢٢
 مقدمة

ـــــطة الفروع�عت��  ا��اطر  ع�� الرغم من أن  ــــلة �� أ�شـ ـ ــــتمرة  ع��، إال أن تلك ا��اطر يتم إدار��ا  متأصـ ـ عملية تحديد ا��اطر والقياس واملراقبة املسـ
ــــوابط للمخاطر.  ـ ــــع حدود وضـ ـ ــــأن  ا��اطر �ذه أمًرا بالغ األ�مية  �عد عملية إدارة  و ومن خالل وضـ ـ ــــتمرار ر�حية الفروع�شـ ـ �ل فرد ، حيث ي�تحمل  اسـ

ــــؤولية  داخل الفروع  ــ ــ ــــؤولياته.  عن التعرض للمخاطر املتعاملسـ ــ ــ ــــعتلقة بمجال مسـ ــ ــ ــــاملة للمخا  لقد وضـ ــ ــ طر إلدارة جميع ا��اطر الفروع أطر عمل شـ
ـــم�ن إدارة ا��اطر �� عملية �األطر  ، حيث ُ�ع�� تلك املادية ـــ�ا ومراقب��ا ��ميع ا��اطر ا��و�ر�ة ع�� الفروع. يتم تضـ عمليات تحديد ا��اطر وقياسـ

 .معقولةاتخاذ القرار �شأن جميع أنواع ا��اطر لتمك�ن الفروع من إدارة ا��اطر املف��ضة ضمن مستو�ات 
 

ــــنة   ــــ�ل    ١٩-أثرت اإلجراءات املتخذة الحتواء جائحة �وفيد ،خالل العاملقد �ان لإلجراءات املتخذة خالل السـ ــــادي   م��وظ�شـ ــــاط االقتصـ ع�� ال�شـ
ــــادات ال�� �عمل ف��ا الفروع.  ـ ــ ــ ـــــطرابات �� العمليات التجار�ة للفروع وعمال��ا واالقتصـ ــ ــ ــــب�ت �� اضـ ـ ــ ــ ــًياو�سـ ــ ـ ــ ــ وم تق  ،مع إطار عمل إدارة ا��اطر  وتماشـ

ــــــ  ــ ــ ــ ـــيولة وال�ـش ــ ــ ـ ــ ــ ـــوق والسـ ــ ــ ـ ــ ــ . راجع غيل وتطبق تداب�� الحتواء تأث��هاإلدارة بتقييم تأث�� الو�اء ع�� مختلف ا��اطر �� الفروع مثل مخاطر االئتمان والسـ
 .١٩-ملز�د من املعلومات حول تأثيـر تف��� جائحة �وفيد ٣ إيضاح رقم

 

 ددة واملن��ية املستخدمة إلدارة تلك ا��اطر:فيما ي�� أوصاف بيان تقبل ا��اطر إ�� جانب ا��اطر ا��و 
 

  مخاطر اإلئتمان -أ 
ـــارة مالية للطرف اآلخر. تقوم الفرو  ــ ــ ـــ�ب �� خسـ ــ ــ ـــديد إل��ام ما و��سـ ــ ــ ـــل ف��ا أحد طر�� أداة مالية �� �سـ ــ ــ ع بإدارة مخاطر اإلئتمان �� ا��اطر ال�� يفشـ

ـــ�ن األفراد   ــ ــ ـ ــ ــ ـــع ا��دود للمق��ضـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــات ا��اطر اإلئتمانية بوضـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــناعية. كذلك تقوم الفروع بمراقبة التعرضـ ــ ــ ـ ــ ــ وا��موعات والقطاعات ا��غرافية والصـ
ــــمان عندما ي�ون ذلك مال  ــ ــــــل الفروع ع�� الضـ ــــافة لذلك، تحصـ ــ ــــتمر للمالءة اإلئتمانية ل�ل طرف مقابل. باإلضـ ــ ئمًا للمخاطر اإلئتمانية والتقييم املسـ

 طراف املقابلة وتحد من ف��ة التعرض للمخاطر.وتدخل �� ترت�بات تصفية رئ�سية وترت�بات ضمان مع األ 
 

 �� بيان املركز املا��. من املوجودات املاليةاملبلغ املدرج ل�ل بند  التقر�را��د األق��� للتعرض ��اطر االئتمان كما بتار�خ يمثل 
 

 .٦إن تفاصيل محتو�ات محفظة القروض والسلفيات مب�نة �� اإليضاح 
 

عدد من األطراف املقابلة بأ�شــطة تجار�ة م�شــا��ة أو �� نفس املنطقة ا��غرافية أو لد��م مزايا   عند اشــ��اكطر االئتمانية  تظ�ر ال��كزات ع�� ا��ا
قدر��م ع�� الوفاء باالل��امات التعاقدية بصورة مشا��ة بالتغ��ات �� الظروف االقتصادية أو السياسية أو ا��االت  تؤثر ع��اقتصادية مشا��ة قد 

 �ش�� ال��كزات إ�� ا��ساسية ال�س�ية ألداء الفروع نحو التطورات ال�� تؤثر ع�� صناعة أو منطقة جغرافية معينة. األخرى.
 

ــــ�� ��نة داخلية تتألف من طاقم عمل مؤ�ل   ــ ــ ــــ�يالت االئتمانية املوجودة ل�ل يمتلك املركز الرئ��ـ ــ ــ ــــة وتقييم ال�سـ ــ ــ ع�� درجة من الكفاءة يقوم بدراسـ
تقوم ال��نة بتحديد أية أوضـاع غ�� مألوفة وأية صـعو�ات مرتبطة بوضـع العميل قد تؤدي إ�� تصـ�يف الديون ع�� أ��ا غ��   عميل من عمالء البنك.

 مألوفة وتحديد مستوى رصد ا��صصات املالئمة لذلك.
 

 �� مخاطر االئتمان ا��و�ر�ةالز�ادة 
ــــعة   ــــتمرة ��ميع املوجودات ا��اضـ ـــع تقوم الفروع باملراقبة املسـ ــــارة االئتمان املتوقعة. لتحديد ما إذا �انت أداة ما أو محفظة من األدوات تخضـ ��سـ

ــــارة االئتمان املتوقعة ملدة  ــــارة االئتمان املتوقعة مدى ا��ياة، تقوم الفروع بتقييم ما إذا �انت �ناك ز�ادة جو�ر�ة �� مخاطر   ١٢��سـ ــــ�رًا أو ��سـ شـ
ـــ�ية االئتمـان منـذ االع��اف األو��. إن املعيـارا ــ ــ ـ ــ ــ ـــلـة من ا��ـدود ال�سـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــلسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــتخـدمة لتحـديـد أي ز�ـادة جو�ر�ـة �� مخـاطر االئتمـان �� سـ ــ ــ ـ ــ ــ ت الكميـة املسـ

ــــتحقاق�ا   ـ ــ ــ يومًا �عت�� ذات ز�ادة جو�ر�ة �� مخاطر االئتمان منذ االع��اف األو�� و�تم تحو�ل�ا  ٣٠وال��ائية. إن جميع املوجودات املالية ال�� تجاوز اسـ
 ملعاي�� األخرى ال �ش�� إ�� وجود ز�ادة جو�ر�ة �� مخاطر االئتمان.ح�� إذا �انت ا ٢إ�� املرحلة 

 

يتحمل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  واف���ق 
ع�سرة  احل����ادي����ة  ج��ل�����س��ت��ه  خ�����الل 
الثاين  ال���ع���ادي  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
ع�سر،  ال�سابع  الت�سريعي  للف�سل 
ال��ت��ي ع��ق��ده��ا م�����س��اء ي���وم الثالثاء 
يف  2021م  اأب���ري���ل   27 امل���واف���ق 
برئا�سة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  امل��ج��ل�����س  م��ق��ر 
معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س، 
ب�ساأن  احت��ادي  قانون  م�سروع  على 
اإن�ساء وتنظيم احتاد املالك، الذي 
قانوين  ك��ي��ان  اإن�����س��اء  اإىل  ي��ه��دف 
اإدارة  بغر�س  العقار  م��الك  ي�سم 
وحفظ  و�سيانة  وا�ستثمار  وتنمية 
ال�����وح�����دات ال���ع���ق���اري���ة والأج��������زاء 
امل�������س���رتك���ة وامل��������ف��������َرزة، وت���ع���زي���ز 
وتوفري  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س���وؤول���ي���ة 
قنوات  وفتح  واإيجابية  اآم��ن��ة  بيئة 
وتقوية  امل������الك،  ب���ني  ل��ل��ت��وا���س��ل 

الرتابط بينهم.
م�سروع  م�����س��م��ى  امل��ج��ل�����س  وع�����دل 
قانون  م�����س��روع  لي�سبح  ال��ق��ان��ون 
احتادي ب�ساأن اإن�ساء وتنظيم احتاد 
باإ�سافة  ال��ت��ع��دي��ل  وج����اء  امل�����الك، 
الن�س  مطلوب  لأن���ه  اإن�����س��اء  كلمة 
على اإن�ساء الحتادات، لأنها لي�ست 
الحتادي،  امل�ستوى  على  م��وج��ودة 
ُين�سئها  ال���ذي  ال��ق��ان��ون ه��و  وه���ذا 
امل�ستوى،  ه�����ذا  ع���ل���ى  م�����رة  لأول 
وكلمة تنظيم تعني فقط الرتتيب 
اأو  الإي����ج����اد  ت��ع��ن��ي  ول  والإدارة، 
الإن�ساء، وبالتايل فهي غري كافية 

لأداء املعنى املطلوب يف العنوان.
ا�ستحدث  ال��ت��ع��ري��ف��ات  م�����ادة  ويف 
امل���ج���ل�������س اأرب�����ع�����ة ت���ع���ري���ف���ات هي 
اأو  ال�سكني  احَل���ّي  وه��و  "العقار" 
ال�سكني" وهو  و" احَل���ّي  ال��ب��ن��اي��ة، 
وح��دات عقارية مملوكة  جمموعة 
لعدة اأ�سخا�س جتمع بينها خدماٌت 
و"البناية"  م�����س��رتك��ة،  وم���راف���ق 
مبرافقه  م�ستقل  واح��د  بناٌء  وه��ي 
وخدماته املُ�سرَتكة يتكّون من عدد 
ال��ع��ق��اري��ة ويتملكه  ال���وح���دات  م��ن 
و"اجلمعية  اأ�����س����خ����ا�����س،  ع�������دة 
كيان  ه���ي  لالحتاد"  ال��ع��م��وم��ي��ة 
املُن�سمني  الأع�������س���اء  م���ن  ي��ت��األ��ف 
ل��الحت��اد ال��ذي��ن مي��ل��ك��ون وحدات 
ال��ع��ق��ار، ويف حالة  ذات  ع��ق��اري��ة يف 
تعدد املالك لوحدة عقارية واحدة 
ي���ك���ون ل��ه��م مم��ث��ل واح�����د يف هذه 

اجلمعية.
اأحكام هذا القانون على كل  تطبق 
يف  الحتادية  اجلهات  تُن�سئه  عقار 
مبا  ال��دول��ة  اإقليم  من  منطقة  اأي 

فيها املناطق احلرة
وت��ط��ب��ق اح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون على 
كل عقار تُن�سئه اجلهات الحتادية 
الدولة  اإق��ل��ي��م  م��ن  منطقة  اأي  يف 
ويكون  احل����رة،  امل��ن��اط��ق  فيها  مب��ا 
م�������س���رتك���اً يف م��ل��ك��ي��ت��ه ع�������دٌد من 
اأحكام  تطبيق  ويجوز  الأ�سخا�س، 
ه��ذا ال��ق��ان��ون على ال��ع��ق��ارات التي 
الحتادية  اجل��ه��ات  غ��ري  م��ن  تُن�ساأ 

بعد موافقة الإمارة املعنية.

ُيعد  فاإنه  القانون  م�سروع  وح�سب 
م��ن الأج�����زاء امل�����س��رَتك��ة م��ا ياأتي: 
وهيكل  البنايات،  يف  العقار  اأر����س 
ال���ب���ن���اء والأ�����س����ا�����س����ات وال���رك���ائ���ز 
البنايات،  واجل���دران يف  والأع��م��دة 
حتمل  اأو  ال���ب���ن���اء  حت���م���ل  وال����ت����ي 
الفا�سلة  واجل��������دران  ال�������س���ق���وف، 
امل�سرتكة بني الوحدات، واجلدران 
امل������ع������دة ل����ل����م����داخ����ن، وامل������خ������ازن 
للخدمات،  ك���غ���رف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
للنفايات،  امل��خ�����س�����س��ة  والأم����اك����ن 
وامل���داخ���ن وم��ن��اور ال��ت��ه��وي��ة املعدة 
واملزاريب  واملطابخ  اخل��الء  لبيوت 
والواجهات  وامل���داخ���ل  وامل���ج���اري، 
واملمرات  واأق��ف��ا���س��ه��ا  وال�������س���المل 
وامل�ساعد،  والأق��ب��ي��ة  وال��ده��ال��ي��ز 
وخم����������ارج ال�������ط�������وارئ، واأج�����ه�����زة 
الأنابيب،  اأن����واع  و���س��ائ��ر  ال��ت��ربي��د 
والرتكيبات والتمديدات امل�سرتكة 
كتجهيزات الإنارة واملياه وال�سرف 
وال�����غ�����از ال���ط���ب���ي���ع���ي والإن�����رتن�����ت 
وملحقاتها  ال��ه��وائ��ي��ة  والأط����ب����اق 
الوحدة  داخ����ل  م��ن��ه��ا  ك����ان  م���ا  اإل 
على  منفعته  وتقت�سر  ال��ع��ق��اري��ة 
واملن�ساآت  العقارية،  الوحدة  مالك 
واملن�ساآت  وال�سياحية  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ونحوها،  والت�سلية  للراحة  املعدة 
واملن�ساآت  ال��ري��ا���س��ي��ة  وامل���ن�������س���اآت 
ونحوها،  والرتفيه  للراحة  املعدة 
اخلارجية،  وامل����م����رات  والأف���ن���ي���ة، 
ومواقف  واحل�����دائ�����ق،  وامل���م���ا����س���ي 
النتظار،  و����س���اح���ات  ال�������س���ي���ارات، 
وال�سطوح  ال���ت���ج���م���ع،  واأم������اك������ن 
ت�سريعات  اأح��ك��ام  ح�سب  الأخ����رية 
ال���ب���ن���اء، وال�������س���ط���وح الأخ��������رية يف 
ت�سريعات  اأح��ك��ام  ح�سب  ال��ب��ن��اي��ات 
البنية  ت��ط��وي��ر  ول�������وزارة  ال���ب���ن���اء، 
التحتية وال�سلطة املخت�سة اإ�سدار 
قرارات باإ�سافة اأي اأجزاء م�سرتكة 
مادة  املجل�س  وا���س��ت��ح��دث  اأخ����رى. 
بني  والتن�سيق  التعاون  على  تن�س 
املخت�سة وحتدد  ال��وزارة وال�سلطة 
ال�سوابط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة 
�ساأنها:  م���ن  ال���ت���ي  والإج�����������راءات 
حت���ق���ي���ق ال����ت����واف����ق ب����ني ال��������وزارة 
وال�سلطة املخت�سة لغايات التعاون 
املرافق  خدمات  لتوفري  والتن�سيق 
وال�ستثمار  واملحافظة  والتطوير 
باأحكام  امل�سمولة  للعقارات  اجليد 
ه�����ذا ال����ق����ان����ون، وك����اف����ة الأج�������زاء 
وحتديد  ال��ع��ق��ارات،  ل��ه��ذه  التابعة 
ا�سرت�سادي  من����وذج  و���س��ع  اآل���ي���ات 
ومنوذج  امل�سرتكة،  الأج���زاء  لإدارة 
الأ�سا�سي  ل��ل��ن��ظ��ام  ا����س���رت����س���ادي 

لالحتاد.
"حت�سني  ون�����س��ت امل����ادة وع��ن��وان��ه��ا 
الأج�����زاء امل�����س��رتك��ة م��ن ِق��َب��ل اأحد 
للمالك،  ي���ل���ي:  م���ا  ع��ل��ى  املالك" 
مِلا ُيحدده نظام اإدارة الأجزاء  وفقاً 
نفقته  على  ن  ُيح�سِّ اأن  امل�����س��رَتك��ة، 
اأو جزءاً  الأج������زاء،  ت��ل��ك  اخل��ا���س��ة 
يغري  اأن  دون  منفعتها،  اأو  م��ن��ه��ا 
ذل������ك، يف ج��م��ي��ع الأح�����������وال، من 
ُي�سبب  األ  وب�����س��رط  تخ�سي�سها، 

هذا التح�سني �سرراً لالآخرين.  

اإن�صاء احتاد املالك يف االأحياء 
ال�صكنية ويف البنايات

املادة  ويف  القانون  م�سروع  وح�سب 
وع��ن��وان��ه��ا اإن�����س��اء احت���اد امل���الك يف 
الح���ي���اء ال�����س��ك��ن��ي��ة ن�����س��ت ع��ل��ى ما 
ان�ساء احتاد املالك يف  يلي : يجوز 
عدد  يكون  التي  ال�سكنية  الأح��ي��اء 
م��الك وح��دات��ه��ا ال��ع��ق��اري��ة خم�سة 
ل���الإج���راءات التية:   ف��اأك��ر وف��ق��اً 
دع������وة ج��م��ي��ع م���ال���ك���ي ال����وح����دات 
ال���ع���ق���اري���ة ب���احل���ي ال�����س��ك��ن��ي من 
اأو  ال���وزارة،  اأو  ان�ساأته،  التي  اجلهة 
مالك  اأح���د  اأو  املخت�سة،  ال�سلطة 
ال���وح���دات ال��ع��ق��اري��ة ب����ذات احلي، 
الحتاد،  لإن�ساء  الجتماع  لغايات 
وت���واف���ق خ��م�����س��ة م���ن امل����الك على 
اإن�������س���اء الحت��������اد، واخ���ت���ي���ار جلنة 
الإج�����راءات،  ل�ستكمال  تاأ�سي�سية 
الأ�سا�سي لالحتاد  النظام  واق��رتاح 
العمومية،  جمعيته  من  لعتماده 
ويتم ت�سجيل الحتاد لدى كٍل من 
الوزارة وال�سلطة املخت�سة، وُت�سدر 

الوزارة قراًرا باإ�سهاره.
املادة ي�سبح ع�سواً يف  وح�سب هذه 
الحت��اد كل من واف��ق على ان�سائه، 
وي��ج��وز لباقي م��الك ال��وح��دات يف 
لالحتاد  الن�سمام  ال�سكني  احل��ي 
متى اأبدوا رغبتهم يف ذلك، ويكون 
لالحتاد جمعية عمومية فور قيامه 
الحت��اد يف احلي  اأع�ساء  كل  ت�سم 
املالك  ت��ع��دد  ح��ال��ة  ال�����س��ك��ن��ي، ويف 
ل���وح���دة واح�����دة ي��ك��ون ل��ه��م ممثل 
واح����د يف ه����ذه اجل��م��ع��ي��ة، وحُت����دد 
الالئحة التنفيذية اإجراءات تنفيذ 

بنود هذه املادة.
ا�ستحدث املجل�س مادة بعنوان  كما 
امل��الك يف البنايات  احت��اد  اإن�ساء   "
احتاد  ُين�ساأ   : يلي  ما  على  " تن�س 
التي يكون عدد  البنايات  املالك يف 
م��الك وح��دات��ه��ا ال��ع��ق��اري��ة خم�سة 
ل���الإج���راءات التية:  ف��اأك��ر وف��ق��اً 
دع������وة ج��م��ي��ع م���ال���ك���ي ال����وح����دات 
التي  اجلهة  من  بالبناية  العقارية 
ال�سلطة  اأو  ال�����وزارة،  اأو  اأن�����س��اأت��ه��ا، 
الوحدات  م��الك  اأح��د  اأو  املخت�سة، 
لغايات  ال��ب��ن��اي��ة،  ب����ذات  ال��ع��ق��اري��ة 
وتوافق  الحت��اد،  لإن�ساء  الجتماع 
امل��الك على قيام الحت��اد، واختيار 
جلنة تاأ�سي�سية ل�ستكمال اإجراءات 

الأ�سا�سي  نظامه  واق��رتاح  ان�سائه، 
العمومية،  جمعيته  من  لعتماده 
ب��ني املالك  التوافق  ويف ح��ال ع��دم 
ك��ان لأيٍّ منهم  ق��ي��ام الحت���اد  على 
الُكلية  امل��ح��ك��م��ة  م����ن  ي��ط��ل��ب  اأن 
الت�سريح  العقار  بدائرتها  الكائن 
الإج���راءات، وحُتدد  باإمتام هذه  له 
التي  التاأ�سي�سية  اللجنة  املحكمة 
يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  اإج�������راءات  ت�ستكمل 
ح����ال ال��ت�����س��ري��ح ب��ق��ي��ام الحت�����اد، 
ويتم ت�سجيل الحتاد لدى كٍل من 
الوزارة وال�سلطة املخت�سة، وُت�سدر 

الوزارة قراًرا باإ�سهاره.
ُي�����س��ب��ح ج��م��ي��ع مالكي  ك��م��ا ي��ن�����س 
الوحدات العقارية يف البناية اأع�ساًء 
لالحتاد  ويكون  ُمالكها،  احت��اد  يف 
ت�سم  قيامه  ف��ور  عمومية  جمعية 
ال��ب��ن��اي��ة، ويف حالة  امل����الك يف  ك���ل 
ت��ع��دد امل���الك ل��وح��دة واح���دة يكون 
لهم ممثل واحد يف هذه اجلمعية، 
البنية  ت���ط���وي���ر  ل��������وزارة  وي����ج����وز 
عدد  �سرط  من  ال�ستثناء  التحتية 
مالك الوحدات العقارية الوارد يف 
لغايات  امل���ادة  ه��ذه  م��ن   )1( البند 
الالئحة  وحُت������دد  الحت�������اد،  ق���ي���ام 
بنود  تنفيذ  اإج������راءات  التنفيذية 

هذه املادة.
م���ادة بعنوان  امل��ج��ل�����س  وا���س��ت��ح��دث 
وتن�س  املالك"  احت���اد  "انق�ساء 
على ما يلي: ينق�سي احتاد املالك 
يف اأي من احلالت الآتية: اإذا اأ�سبح 
اأق��ل من العدد الالزم  امل��الك  ع��دد 
العقار،  ه����الك  ح��ال��ة  ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه، 
الحتاد  حل  على  الأع�ساء  واتفاق 

يف الأحياء ال�سكنية.
انق�ساء  ح���ال���ة  يف  ي��ن��ق�����س��ي  ك���م���ا 
الحتاد تنق�سي جمعيته العمومية، 
جميع  ويف  اإدارت���������������ه،  وجم����ل���������س 
ان��ق�����س��اء الحت������اد يتعني  اأح�������وال 
التي  القانونية  الإج�����راءات  ات��خ��اذ 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  عليها  تن�س 
لت�سفية ما له وما عليه من حقوق 

والتزامات.
مادته  ويف  القانون  مل�سروع  وطبقا 
جمل�س  وتنظيم  "اإن�ساء  وعنوانها 
اأع�ساء  َي��ن��ت��خ��ب  الحتاد"  اإدارة 
املالك  لحت��اد  العمومية  اجلمعية 
من  الحت�����اد  ه���ذا  لإدارة  جم��ل�����ًس��ا 
ب��ني اأع�����س��ائ��ه ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت���ي: 

خم�سة  اإىل  ث���الث���ة  م����ن  جم��ل�����س 
اإذا كان عدد وحدات العقار  اأع�ساء 
ل يزيد على ثالثني وحدة عقارية، 
وجمل�س من خم�سة اإىل اأحد ع�سر 
العقار  وح��دات  ع��دد  زاد  اإذا  ع�سًوا 

على ثالثني وحدة عقارية.
ت��ك��ون م���دة ع�سوية  امل�����ادة  ح�����س��ب 
قابلة  �����س����ن����وات  ث������الث  امل���ج���ل�������س 
ويختار  مم���اث���ل���ة،  مل����دد  ل��ل��ت��ج��دي��د 
ونائباً  ل��ه  رئي�ًسا  اإدارة  جمل�س  ك��ل 
ل��ل��رئ��ي�����س واأم���ي���ًن���ا ل��ل�����س��ن��دوق من 
اأع�����س��ائ��ه، ول��ل��وزارة وال�سلطة  ب��ني 
لكل  مم����ث����ل  ت����ع����ي����ني  امل���خ���ت�������س���ة 
حل�سور  الإدارة  جمل�س  يف  منهما 
اجلل�سات وال�سرتاك يف املناق�سات، 
للممثل �سوت معدود يف  ول يكون 
وُت�سرف  الإدارة،  جمل�س  ق����رارات 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
على اإجراءات انتخاب جمل�س اإدارة 
الحت����اد امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه يف هذه 

املادة.

احتاد  م�صالح  على  املحافظة 
املالك

مادة  ويف  القانون  م�سروع  وح�سب 
م�سالح  على  املحافظة  وع��ن��وان��ه��ا 
الحتاد: يجب على جمل�س الإدارة 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�����س��ال��ح الحت����اد، 
احلري�س،  ال�سخ�س  عناية  وب���ذل 
التي  ال��ت�����س��رف��ات  بجميع  وال��ق��ي��ام 
تتفق واأحكام هذا القانون والقرارات 
ال���������س����ادرة ت���ن���ف���ي���ذاً ل�����ه، واأه�������داف 
وال�سالحيات  الحت����اد  واأغ���را����س 
ع�سو  على  وُيحظر  لهم،  املمنوحة 
با�سم  ي��ت��ع��اق��د  اأن  الإدارة  جمل�س 
من  ك��ت��اب��ي  بتفوي�س  اإّل  الحت����اد 
امل��ج��ل�����س، وُي��ح��ظ��ر ع��ل��ى رئ��ي�����س اأو 
ع�سو جمل�س الإدارة ، اأو زوجه، اأو 
الرابعة،  الدرجة  حتى  اأقاربه  اأح��د 
جتارية  معامالت  اأي  يف  يدخل  اأن 

مع الحتاد.
العقوبات  ال��ق��ان��ون  م�سروع  و���س��دد 
بحيث ن�س على اأنه ل ُيخل تطبيق 
هذا  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات 
القانون باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها 
باحلب�س  ويعاقب  اآخ���ر،  ق��ان��ون  اأي 
والغرامة  �سنة  على  ت��زي��د  ل  م��دة 
 )500،000( ع��ن  ت��ق��ل  ل  ال��ت��ي 
خم�سمائة األف درهم ول تزيد على 

درهم  م��ل��ي��ون   )1،000،000(
اأو ب���اإح���دى ه��ات��ني ال��ع��ق��وب��ت��ني كل 
احتاد  با�سم  الغري  مع  تعامل  من: 
الوزارة  ل��دى  ت�سجيله  قبل  امل��الك 
اأو ال�سلطة املخت�سة، وانتحل �سفة 
جمل�س  ع�����س��و  اأو  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

اإدارة اأو مدير احتاد مالك.
تقل  ل  م��دة  باحلب�س  ُي��ع��اق��ب  كما 
ع��ن ���س��ن��ة، وال��غ��رام��ة ال��ت��ي ل تقل 
األ����ف  م���ائ���ة   )100،000( ع����ن 
درهم ول تزيد على )500،000( 
باإحدى  اأو  دره���م،  األ���ف  خم�سمائة 
رئي�س  م��ن:  ك��ل  العقوبتني  هاتني 
مدير  اأو  اإدارة،  جمل�س  ع�سو  اأو 
اأو عقوًدا  الحت���اد، ق��دم م��ي��زان��ي��اٍت 
غري �سحيحة مع علمه بذلك، وكل 
�سخ�س �سادق على م�ستندات غري 
مع  امل��الك  احت��اد  تخ�س  �سحيحة 

علمه بذلك.

مواد  اأربــع  ي�صتحدث  املجل�ض 
تتعلق بالعقوبات

وا����س���ت���ح���دث امل��ج��ل�����س اأرب������ع م���واد 
ما  ع��ل��ى  ن�����س��ت  ب��ال��ع��ق��وب��ات  تتعلق 
ي��ل��ي : ُي���ع���اق���ب ب��احل��ب�����س م����دة ل 
ت��ق��ل ع���ن ���س��ن��ة وب���ال���غ���رام���ة التي 
 )500،000( ع�������ن  ت�����ق�����ل  ل 
خم�سمائة األف درهم ول تزيد على 
درهم،  مليوين   )2،000،000(
كل  العقوبتني،  ه��ات��ني  ب��اإح��دى  اأو 
اأموال  اأو بّدد ماًل من  من اختل�س 
ال�ستيالء  للغري  �سّهل  اأو  الحت��اد، 

عليه.
وبالإ�سافة  اأن����ه  ع��ل��ى  ن�����س��ت  ك��م��ا 
للمواد  وفقاً  بها  املحكوم  للغرامات 
هذا  م���ن  و)40(   )39(  ،)38(
باإلزام  امل��ح��ك��م��ة  تق�سي  ال��ق��ان��ون، 
لالحتاد  ّي������رَد  اأن  ع��ل��ي��ه  امل���ح���ك���وم 
املال مو�سوع  لقيمة  م�ساوياً  مبلًغا 
�سياع  عليها  ت��رت��ب  اإذا  اجل��رمي��ة 
بعد  وللوزير،  ل��الحت��اد،  اأم���وال  اأي 
املخت�سة،  ال�����س��ل��ط��ة  م��ع  التن�سيق 
ال���ع���ر����س ع���ل���ى جم��ل�����س ال��������وزراء 
باملخالفات  ق�������رار  ل����س���ت�������س���دار 
وال����غ����رام����ات الإداري���������ة ال���ت���ي يتم 
ت��وق��ي��ع��ه��ا ع���ل���ى رئ���ي�������س واأع�������س���اء 
جمل�س الإدارة ومدير الحتاد حال 
وق����وع خم��ال��ف��ة م���ن اأي م��ن��ه��م مل 

ين�س عليها هذا القانون.

والبنية  الطاقة  وزي��ر  ُي�سدر  كما  
ال�سلطة  م��ع  بالتن�سيق  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اأ�سماء  ب��ت��ح��دي��د  ق�����راراً  امل��خ��ت�����س��ة، 
لهم  ت�����ك�����ون  ال������ذي������ن  امل����وظ����ف����ني 
اأوراق و�سجالت  �سالحية مراجعة 
خمالفات  اأي  وت�����س��ج��ي��ل  الحت�����اد 
للوزارة  ب�ساأنها  تقرير  ورف��ع  فيها، 
لت��خ��اذ الإج����راء امل��ن��ا���س��ب، وحتدد 
�سوابط  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال����الئ����ح����ة 

واإجراءات القيام بهذا العمل.
ال��ق��ان��ون ي�سدر  وح�����س��ب م�����س��روع 
جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية 
ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون، ب��ن��اًء ع��ل��ى اقرتاح 
الوزير، خالل �ستة اأ�سهر من اليوم 
ال��ت��ايل ل��ت��اري��خ ن�����س��ره، وُي��ل��غ��ى كل 
حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام 
القانون  هذا  وُين�سر  القانون،  هذا 
به  وُي��ع��م��ل  الر�سمية،  اجل��ري��دة  يف 
التايل  ال��ي��وم  م��ن  اأ���س��ه��ر  �ستة  بعد 

لتاريخ ن�سره.

اإلغاء ترخي�ض مركز توافق
ووجه �سعادة اأحمد عبداهلل ال�سحي 
ب��ن ثاين  نا�سر  م��ع��ايل  اإىل  ���س��وؤال 
الب�سرية  امل������وارد  وزي�����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
والتوطني ين�س على ما يلي: قامت 
ت�سغيل  ت��رخ��ي�����س  مب��ن��ح  ال�������وزارة 
خدمات  ل���ت���ق���دمي  ت����واف����ق  م���رك���ز 
ا�ستيفاء  ب��ع��د  العمالية  امل��ن��ازع��ات 
ومن  الرتخي�س  �سروط  امل�ستثمر 
ب��ي��ن��ه��ا ت��وف��ري ك����ادر م���واط���ن بعدد 
م���ع���ني وحت����دي����د ���س��ق��ف ال����روات����ب 
م��ال��ي��ة و�سروط  ���س��م��ان��ات  وو���س��ع 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للمبنى،  هند�سية 
ال��رب��ط الل���ك���رتوين م��ع ال�����وزارة، 
الرتخي�س  �سروط  ا�ستيفاء  وبعد 
امل�ستثمرين  تفاجاأ  املركز  وت�سغيل 
اإلغاء  على  بالعمل  ال���وزارة  برغبة 
بدون  امل��راك��ز  واإغ����الق  الرتخي�س 
الإجراءات  هي  فما  الأ�سباب.  ذك��ر 
حلماية  ال������وزارة  �ستتخذها  ال��ت��ي 
حقوق امل�ستثمر املواطن واملواطنني 
نتيجة  ت���واف���ق  مل���راك���ز  ال��ع��ام��ل��ني 

الإغالق.
وورد اإىل املجل�س ر�سالة من معايل 
ال�سوؤال  تاأجيل  فيها  الوزير يطلب 

اإىل جل�سة اأخرى. 

الهمم  اأ�صحاب  منح  ــراءات  اإج
وحــاالت  ال�صكنية  امل�صاعدة 

اإعفائهم من �صدادها
���س��ع��ادة ح��م��ي��د ع��ل��ي العبار  ووج����ه 
�سهيل  معايل  اإىل  �سوؤال  ال�سام�سي 
ب�����ن حم���م���د امل������زروع������ي – وزي�����ر 
الطاقة والبنية التحتية ين�س على 
املتبعة  الإج���راءات  يلي: ما هي  ما 
اأ���س��ح��اب الهمم  ال����وزارة ملنح  ل��دى 
امل�ساعدة ال�سكنية وحالت اإعفائهم 
الوزير  م��ع��ايل  ورد  ���س��داده��ا.  م��ن 
قائال بعد دمج وزارة تطوير البنية 
واإحل���اق  ال��ط��اق��ة  ووزارة  التحتية 
لالإ�سكان  زاي�����د  ال�����س��ي��خ  ب���رن���ام���ج 
يف ال�������وزارة ق����رر جم��ل�����س ال�����وزراء 
وع�سوية  برئا�ستنا  جلنة  ت�سكيل 
الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  عن  ممثلني 
ووزارة املالية ووزارة تنمية املجتمع 
ال����وزراء،  ال��ع��ام��ة ملجل�س  والأم���ان���ة 
امل�ساعدات  �سوابط  �سياغة  لإع��ادة 
ال�����س��ك��ن��ي��ة مل��واط��ن��ي ال���دول���ة، ومن 
وقد  الهمم،  اأ�سحاب  فئة  �سمنهم 
امل�سودة  �سياغة  من  اللجنة  انتهت 
النهائية للقرار ومت تقدميه ملجل�س 
الوزراء ملناق�سته واإق��راره، وت�سمن 
م�����س��روع ال��ق��رار ���س��روط احل�سول 
ع���ل���ى امل�������س���اع���دات ال�����س��ك��ن��ي��ة من 
اخلا�سة  وال�سروط  ومنح،  قرو�س 
اأ�سحاب  من  ال�ستثنائية  للحالت 

الهمم وغريهم من الفئات.
ال�����س��ام�����س��ي قائال  ����س���ع���ادة  وع���ق���ب 
الهتمام  الوزير  اأمتنى من معايل 
والنظر  ال���ه���م���م  اأ�����س����ح����اب  ب��ف��ئ��ة 
الظروف  ناحية  م��ن  الفئة  ل��ه��ذه  
اعاقات  ه���ن���اك  لن  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
حركية و�سمعية وب�سرية ، ونتيجة 
ذلك عليهم  عبء كبري ويحتاجون 
فلهم  امل�����س��ك��ن  ع��ل��ى  اإ����س���اف���ات  اإىل 
اح��ت��ي��اج��ات وا���س��ت��ث��ن��اءات اأخ�����رى، 
فئة  درا�سة  النظر يف حالة  واأمتنى 
املعاقني وننتظر رد منا�سب ويكون 
يف �سالح اأ�سحاب الهمم بعد �سدور 

القرار.
اللجنة  ق��ائ��ال  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  ورد 
فيها  مب��ا  وزارات  ع��دة  م��ن  م�سكلة 
معنية  وه��ي  املجتمع  تنمية  وزارة 
ه�����ذه حل����الت  م���ث���ل  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
فئات  جميع  اإىل  �سينظر  وال��ق��رار 
اأ�سحاب  ف��ئ��ة  ف��ي��ه��ا  مب���ا  امل��ج��ت��م��ع 
ال��ه��م��م وال����ق����رار مل��ج��ل�����س ال������وزراء 

املوقر يف هذا ال�ساأن.

الدعم  اإقــرار  �صالحية  متديد 
ال�صكني خالل عام 2020

ووجه �سعادة اأحمد عبداهلل ال�سحي 
بن  ���س��ه��ي��ل   / م���ع���ايل  اإىل  �����س����وؤال 
الطاقة  – وزي���ر  امل��زروع��ي  حممد 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ي��ن�����س ع��ل��ى ما 
العاملية  اجل��ائ��ح��ة  اإىل  ن��ظ��راً  ي��ل��ي: 
)كوفيد 19( التي مير بها العامل 
وت��اأث��ر ق��ط��اع��ات ك��ث��رية م��ن بينها 
ق��ط��اع ال��ب��ن��اء ، ت�����س��رر ع���دد كثري 
زايد  برنامج  م��ن  امل�ستفيدين  م��ن 
اإقرار  لهم  �سدر  والذين  لالإ�سكان 
منحة(  اأو  )قر�س  املالية  امل�ساعدة 
الإقرار  ه��ذا  م��دة �سالحية  ولأن   ،
تكون مل��دة ع��ام واح��د ، وه��ن��اك من 
اإج���راءات  ا�ستكمال  ي�ستطيعوا  مل 
اأرا�سي  ع��ل��ى  واحل�����س��ول  ال��ت��ع��اق��د 
ب�سبب  احل����ك����وم����ة  م�����ن  ����س���ك���ن���ي���ة 
يرتتب  ق��د  مم��ا  العاملية  اجل��ائ��ح��ة 
امل�ساعدة  يف  ح��ق��ه��م  ���س��ق��وط  ع��ل��ي��ه 
امل���ال���ي���ة ال���������س����ادرة ل���ه���م .م�����ا هي 
الوزارة  اتخذتها  التي  الإج����راءات 
ب��خ�����س��و���س ان��ق�����س��اء م��ه��ل��ة ق���رار 
عدم  نتيجة  وذل��ك  املالية  امل�ساعدة 
ا�ستخدامها  امل�ستفيدين من  متكن 
ب�سبب تف�سي فريو�س )كوفيد19( 
. ورد م��ع��ايل ال��وزي��ر ق��ائ��ال عملت 
احلكومة  يف  املعنيني  م��ع  ال�����وزارة 
ع���ل���ى حت���ل���ي���ل ج���م���ي���ع اخل����دم����ات 
برنامج  من  للم�ستفيدين  املقدمة 
الآليات  ل��الإ���س��ك��ان، وو���س��ع��ت  زاي���د 
بهدف  ال����س���ت���ب���اق���ي���ة  وال����ت����داب����ري 
اخلدمات  تقدم  ا�ستمرارية  �سمان 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اآث����ار 
ال�����ت�����داب�����ري الح���������رتازي���������ة، وم����ن 
اإتاحة  الإج��راءات التي مت اتخاذها 
خ��دم��ة ف��ت��ح م��ل��ف ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب�سكل 
ك��ام��ل ع���ن ب��ع��د واإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف 
وتخ�سي�س  ال����س���رتاط���ات  ب��ع�����س 
للم�ستفيدين  اإ����س���اف���ي���ة  م���ه���ل���ة 
وو�سلت  امل�����س��ت��ن��دات،  ل���س��ت��ك��م��ال 
اأ�سهر،   6 مل���دة  الأح���ي���ان  ب��ع�����س  يف 
ا�ستفاد منها قرابة 800 م�ستفيد، 
واأ�������س������درت ال�����������وزارة ح����زم����ة من 
للمقاولني  والت�سهيالت  الإعفاءات 
متديدات  مبنحهم  وال�ست�ساريني 
عن  ال��ن��اجت  ال��ت��اأخ��ري  ب�سبب  زمنية 
اأن�����ه مت دمج  اجل���ائ���ح���ة. واأ�����س����اف 
لالإ�سكان  زاي�����د  ال�����س��ي��خ  ب���رن���ام���ج 
�سمن  م����ن  واأ�����س����ب����ح  ال����������وزارة  يف 
اخت�سا�ساته  تلغى  ومل  اأجهزتها، 
وبقي م�سماه كما هو. وعقب �سعادة 
اأحمد عبداهلل ال�سحي قائال ن�سكر 
املبادرات  على  واحل��ك��وم��ة  ال����وزارة 
ال��ت��ي ق��ام��وا ب��ه��ا، ون��رج��و اأن ت�سل 
للم�ستفيدين  امل�������ب�������ادرات  ه������ذه 
مبا�سرة،  وال�ست�ساريني  واملقاولني 
جميع  على  اجلائحة  لتاأثري  نظرا 
بالإ�سكان،  ال�����س��ل��ة  ذات  ال���ف���ئ���ات 
فر�سة  اإع��ط��اء  يتم  اأن  نتمنى  كما 
للمواطنني لال�ستفادة من برنامج 
اأكرب  ب�سكل  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ 

عما كان من قبل.
زايد  ال�����س��ي��خ  ب��رن��ام��ج  اإن  واأ����س���اف 
للمواطنني  ج���دا  م��ه��م  ل��الإ���س��ك��ان 
احلفاظ  ينبغي  كبري  وطني  ورم��ز 
بتفعيل  ون��ط��ال��ب  ا���س��ت��م��راره،  على 
م�����س��روع ال��ق��رار اجل��دي��د بعد دمج 
ب��رن��ام��ج ال�سيخ زاي���د ل��الإ���س��ك��ان يف 
املواطنني  طلبات  يف  للبت  ال���وزارة 

املتعلقة بالإ�سكان.
ويف بند الر�سائل ال�سادرة للحكومة 
�سادرة  ر���س��ال��ة  على  املجل�س  اط��ل��ع 
مناق�سة  على  املوافقة  طلب  ب�ساأن 
املنظمة  الت�سريعات  " اأثر  مو�سوع 
لأن�سطة �سوق العمل على املتغريات 

القت�سادية يف الدولة ".
م�سبطة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  و�����س����ادق 
بتاريخ  امل��ع��ق��ودة  العا�سرة  اجلل�سة 

 .  2021-4-20

عقد جل�صته احلادية ع�صرة برئا�صة �صقر غبا�ض وح�صور وزير الطاقة والبنية التحتية

املجل�س الوطني االحتادي يوافق على م�ضروع قانون ب�ضاأن اإن�ضاء وتنظيم احتاد املالك بعد اأن ا�ضتحدث وعدل عددا من مواده 
تطبق اأحكام هذا القانون على كل عقار تُن�صئه اجلهات االحتادية يف اأي منطقة من اإقليم الدولة مبا فيها املناطق احلرة ويكون م�صرتكًا يف ملكيته عدٌد من االأ�صخا�ض

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ميغا للتجميل

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1023544 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد هدى بطى دميثان ال�سام�سى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف برك حربي�س �سعيد عبدالعزيز الكثريي

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز ميغا للتجميل

MEGA BEAUTY CENTRE
اإىل /يا�س كلينيك امارتي�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

YAS CLINIC EMIRATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف م�سروعات اخلدمات ال�سحية و تاأ�سي�سها و ادارتها 6499009

  تعديل ن�ساط / حذف مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء 9609001
  تعديل ن�ساط / حذف مركز تدليك واإ�سرتخاء ن�سائي 9609013

  تعديل ن�ساط / حذف بيع م�ستح�سرات التجميل - بالتجزئة 4772008
  تعديل ن�ساط / حذف حمام �سرقي للن�ساء 9609002

  تعديل ن�ساط / حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر للن�ساء 9602201
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امارات فوك�س لالدارة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1169476 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد هدى بطى دميثان ال�سام�سى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سهيل دروي�س عبداهلل حممد �سريف ح�سني ال�سيباين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سارو يادو داليب يادو

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ امارات فوك�س لالداره ذ.م.م 

EMIRATES FOCUS MANEGMENT L.L.C
اإىل /فيتا مارت امارتي�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

VITA MART EMIRATES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
تعديل ن�ساط / اإ�سافة مركز ت�سوق 6810005

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جممع اإ�ستهالكي )�سوبرماركت( 4711002
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات متوين باملواد الغذائية 5629001

 تعديل ن�ساط / حذف مكتب ادارة 7010001
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

الغاء اإعالن �صابق
الرخ�سة   القت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2765669 بال�سم التجاري مركا�س لتجارة 
املعدات والدوية البيطرية بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم إيضاح لموجودات

١٨٫٥٢٥٫٥٩٩ ١٩٫٦٣٣٫٥٣٩ ٩ نقد وودائع لدى المصرف المركزي
٢٫٧٦٧٫٢٥٠ ٣٫٦٥١٫٧٣٤ ١٠ مستحق من بنوك
٣٫٨٤٤٫٣٨٠ ٤٫٨٢٧٫٢٠٧ ١١ أوراق مالية استثمارية

٣٧٫٤٩٦٫٥٤٦ ٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ ١٢ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٦٣٠٫٥٤٢ ٥٠٤٫٦٦٦ ٣٠ قبوالت للمتعاملين
٤٢٢٫٤٠٣ ٣٦٤٫١٣٧ عقارات استثمارية
٣٨٨٫٥١٩ ٣٠١٫٥٥٤ ممتلكات ومعدات
٧٠٠٫٢٨٤ ٤٧٩٫٤٩٠ ١٣ موجودات أخرى

٦٤٫٧٧٥٫٥٢٣ ٧٠٫٥٧١٫٣٠٣ إجمالي الموجودات
المطلوبات 

٤٫٩٢٢٫٣٥٣ ٧٫٨١٣٫٩١٠ مستحق للبنوك
٤٥٫٣٢٢٫٧٠٦ ٤٦٫٨٧٨٫٠٧٥ ودائع العمالء

٣٫٦٧٩٫٩٢١ ٥٫٥١٠٫٩٣٣ صكوك مستحقة
٦٣٠٫٥٤٢ ٥٠٤٫٦٦٦ قبوالت للمتعاملين

١٫٩١٤٫٣٩٦ ٢٫٠١١٫٧١٥ مطلوبات أخرى

٥٦٫٤٦٩٫٩١٨ ٦٢٫٧١٩٫٢٩٩ إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

٥٫٤٣٠٫٤٢٢ ٥٫٤٣٠٫٤٢٢ رأس المال المصدر
٦٠٨٫٧١٧ ٦٠٨٫٧١٧ احتياطي قانوني وإلزامي
٥١٤٫٤٩٥ ٥١٤٫٤٩٥ احتياطي آخر

٩١٫٦٣٠ ١٨٧٫٣٦١ إحتياطي القيمة العادلة
١٫٦٦٠٫٣٤١ ١٫١١١٫٠٠٩ أرباح محتجزة

٨٫٣٠٥٫٦٠٥ ٧٫٨٥٢٫٠٠٤ إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي المجموعة
٦٤٫٧٧٥٫٥٢٣ ٧٠٫٥٧١٫٣٠٣ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تشّكل ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٨ جزءاً من هذه  البيانات المالية الموّحدة  للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١-٥.

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس ا�دارة

١- معلومات الشركة

تأسس مصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع. (بنك الشرق ا�وسط سابقا) (”المصرف“) بموجب المرسوم ا�ميري الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة دبي 
كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٧٥،  تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو ١٩٩٥، ويخضع 

لرقابة مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 

في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٠٤ ، تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام ومبادئ 
الشريعة ا�سالمية، واكتملت عملية التحّول بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٠٤ (تاريخ التحّول)، بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من مصرف ا�مارات 

العربية المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة ا�مارات العربية المتحدة.

إن المصرف هو شركة تابعة لبنك ا�مارات دبي الوطني، شركة مساهمة عامة، دبي (”الشركة القابضة للمجموعة“)، كما أن الشركة ا�م النهائية للشركة 
القابضة للمجموعة هي مؤسسة دبي ل�ستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي. إن المصرف ُمدرج في سوق دبي المالي.

إن المصرف مدرج في سوق دبي المالي (رمز المؤشر : ”EIB“). والموقع ا�لكتروني للمصرف هو: http://www.emiratesislamic.ae. با�ضافة إلى 
المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل ٤١ فرعًا في ا�مارات العربية المتحدة، وتشتمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموّحدة  

على البيانات المالية للمصرف وفروعه وشركاته التابعة التالية (يشار إليها معا بـ ”المجموعة“).

نسبة الملكية %

النشاط الرئيسي ٣١تاريخ وبلد التأسيس ٣١
ديسمبر 

٢٠١٩
ديسمبر 

٢٠٢٠

100٪ 100٪ خدمات وساطة مالية ٢٦ أبريل ٢٠٠٦ ، ا�مارات العربية المتحدة شركة ا�مارات ا�سالمي للوساطة المالية ذ.م.م

100٪ 100٪ شركة ذات هدف خاص ٦ يونيو ٢٠٠٧، جزر كايمان شركة صكوك مصرف ا�مارات ا�سالمي المحدودة

100٪ 100٪ شركة ذات هدف خاص ١٥ مايو ٢٠١٤، جزر كايمان شركة ا�مارات ا�سالمي للتمويل المحدودة

يقــدم المصــرف خدمــات تمويليــة ومصرفيــة متكاملــة ومنتجــات متنوعــة مــن خــالل أدوات التمويــل وا�ســتثمار ا�ســالمي المتوافقــة مــع أحــكام 
الشــريعة ا�ســالمية.  إن العنــوان المســجل للمصــرف هــو ص.ب. ٦٥٦٤، دبــي، ا�مــارات العربيــة المتحــدة.

٢ - أساس المحاسبة

بيان االمتثال  

تم إعداد البيانات المالية الموّحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات 
القوانين السارية في دولة ا�مارات العربية المتحدة. 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة هي على النحو المشار إليه في البيانات 
المالية الموقعة. وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة،  ما لم يذكر خالف ذلك.  

 ٣ - العملة التشغيلية وعملة العرض   

يتم عرض هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة بدرهم ا�مارات العربية المتحدة (”الدرهم ا�ماراتي“) وهو العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم يذكر 
خالف ذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم ا�ماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف. تمت إعادة تصنيف ا�رقام المقابلة في ا�يضاحات حول البيانات 
المالية لعام ٢٠١٩ لتتوافق مع العرض للعام الحالي. وقد تم إجراء هذه التغييرات لتحسين جودة المعلومات المقدمة وهي ال تؤثر على ا�رباح السابقة.

 ٤ - س القياس    

تم إعداد البيانات المالية الموّحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلي: 
تم قياس ا�دوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة؛   •

ا�دوات المالية المصنفة على أنها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة؛   •
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر تم قياسها بالقيمة العادلة.  •

إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب كذلك من ا�دارة أن تضع 
أحكامًا في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من ا�حكام أو التعقيد   أو تلك النقاط التي تكون فيها 

االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموّحدة للمجموعة قد تم ا�فصاح عنها في ا�يضاح رقم ٥. 

١٠- مستحق من بنوك
إجمالي 

ألف درهم
أجنبية 

ألف درهم
محلية ا�مارات العربية 

المتحدة ألف درهم  ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠

١٫٩١٥٫٤٠٠ ١٫٥٦٩٫٠٠٠ ٣٤٦٫٤٠٠ تمويالت �جل 
١٫٧٥٢٫٨٣٠ ٢٥٤٫١٦٤ ١٫٤٩٨٫٦٦٦ ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل 
٣٫٦٦٨٫٢٣٠ ١٫٨٢٣٫١٦٤ ١٫٨٤٥٫٠٦٦ إجمالي المستحق من البنوك 

(١٦,٤٩٦) ناقصًا : خسائر االئتمان المتوقعة
٣٫٦٥١٫٧٣٤ ١٫٨٢٣٫١٦٤ ١٫٨٤٥٫٠٦٦

إجمالي 
ألف درهم

أجنبية 
ألف درهم

محلية ا�مارات العربية 
المتحدة ألف درهم  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩

٩٢٩٫٩١٩ ٦٤٠٫٧١٣ ٢٨٩٫٢٠٦ تمويالت �جل 
١٫٨٣٨٫٩٦٩ ١٣٧٫٦٤٩ ١٫٧٠١٫٣٢٠ ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل 
٢٫٧٦٨٫٨٨٨ ٧٧٨٫٣٦٢ ١٫٩٩٠٫٥٢٦ إجمالي المستحق من البنوك 

(١٫٦٣٨) ناقصًا : خسائر االئتمان المتوقعة
٢٫٧٦٧٫٢٥٠ ٧٧٨٫٣٦٢ ١٫٩٩٠٫٥٢٦

١١- أوراق مالية استثمارية 

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
- - - - صكوك شركات

١٥٧٫٠٣٢ - ١١٢٫٣٩٧ ٤٤٫٦٣٥ أسهم 
٣٫١٥٨ ٢٫٦١٥ - ٥٤٣ أخرى

١٦٠٫١٩٠ ٢٫٦١٥ ١١٢٫٣٩٧ ٤٥٫١٧٨
مصنفة بالتكلفة المطفأة

٩٦٤٫٤٠٢ - ٨٤٩٫٢٠٦ ١١٥٫١٩٦ صكوك حكومية

١١٥٫٠٦١ - ١١٥٫٠٦١ - صكوك شركات

١٫٠٧٩٫٤٦٣ - ٩٦٤٫٢٦٧ ١١٥٫١٩٦

(٣٫١٣٩) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

١٫٠٧٦٫٣٢٤

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر – أدوات صكوك

١٤٩٫٠١٥ ٦٢٫١٠٠ ٨٦٫٩١٥ - صكوك حكومية

٣٫٤٧٠٫٣٣٢ ٢٩٩٫٠٨٨ ٥٦٥٫٩٣١ ٢٫٦٠٥٫٣١٣ صكوك شركات

٣٫٦١٩٫٣٤٧ ٣٦١٫١٨٨ ٦٥٢٫٨٤٦ ٢٫٦٠٥٫٣١٣

(٢٨٫٦٥٤) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٣٫٥٩٠٫٦٩٣

٤٫٨٥٩٫٠٠٠ ٣٦٣٫٨٠٣ ١٫٧٢٩٫٥١٠ ٢٫٧٦٥٫٦٨٧ إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية

٤٫٨٢٧٫٢٠٧ صافي ا�وراق المالية االستثمارية
@محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة ا�مارات العربية المتحدة.  @@إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق ا�وسط.

@@@دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة  الشرق ا�وسط.

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
١٧٫٠٥٣ ١٧٫٠٥٣ - - صكوك شركات 

٢٥١٫٥٤٨ - ١٦٦٫٠٣٢ ٨٥٫٥١٦ أسهم 
١٥٨٫٥٩٧ ٨١٫٣٩٢ ٧٦٫٧٦٤ ٤٤١ أخرى
٤٢٧٫١٩٨ ٩٨٫٤٤٥ ٢٤٢٫٧٩٦ ٨٥٫٩٥٧

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٨٣٠٫٦١٨ - ٧٦٦٫٤٧٢ ٦٤٫١٤٦ صكوك حكومية

١٢٩٫٤٢٤ - ١٢٩٫٤٢٤ - صكوك شركات

٩٦٠٫٠٤٢ - ٨٩٥٫٨٩٦ ٦٤٫١٤٦

(٢٫٥٢١) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٩٥٧٫٥٢١

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر – أدوات صكوك

١٤٤٫٢٧٧ ٦٢٫١٩٤ ٨٢٫٠٨٣ - صكوك حكومية

٢٫٣٢٦٫٧٧٩ - ٣٥٥٫٧٢٤ ١٫٩٧١٫٠٥٥ صكوك شركات

٢٫٤٧١٫٠٥٦ ٦٢٫١٩٤ ٤٣٧٫٨٠٧ ١٫٩٧١٫٠٥٥

(١١٫٣٩٥) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٢٫٤٥٩٫٦٦١

٣٫٨٥٨٫٢٩٦ ١٦٠٫٦٣٩ ١٫٥٧٦٫٤٩٩ ٢٫١٢١٫١٥٨ إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية

٣٫٨٤٤٫٣٨٠ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

@محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة ا�مارات العربية المتحدة.   @@إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق ا�وسط.
@@@دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة  الشرق ا�وسط.

١٢ - ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم
بالتكلفة المطفأة

٢٦٫٣٦١٫٢٠٢ ٢٨٫٨٩٢٫٨٦٦ مرابحة
١٫٤٩٤٫٣٩٣ ١٫٤٨٦٫٩٤٩ ذمم مدينة من بطاقات االئتمان

٢١٧٫٣٦٨ ٢٤٩٫٥٩٦ وكالة 
١٫٢٥٧٫١٩٦ ١٫١٤١٫٤٨٣ استصناع

١٣٫٦٢١٫٣٩٦ ١٤٫٩٣٨٫٦٣٠ إجارة
٢٢٫٦٩٤ ١٩٫٠٧٤ أخرى

٤٢٫٩٧٤٫٢٤٩ ٤٦٫٧٢٨٫٥٩٨ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة
(١٫٧٤٦٫٧٦١) (١٫٥٨٧٫٧٩٧) ناقصًا: دخل مؤجل
(٣٫٧٣٠٫٩٤٢) (٤٫٣٣١٫٨٢٥) ناقصًا: خسائر االئتمان المتوقعة
٣٧٫٤٩٦٫٥٤٦ ٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ صافي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٣٫١١٣٫٢٢٦ ٤٫٠٥٢٫١٨٣ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية تعرضت النخفاض القيمة

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

٢٫٥١٦٫٣٨٣ ٢٫١٣٦٫٥٨٨ دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

(٦٣٥٫٢٩٥) (٤٤٢٫٦٣٦) توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة لحاملي الصكوك

١٫٨٨١٫٠٨٨ ١٫٦٩٣٫٩٥٢ صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

٧٣٨٫٣٨٧ ٦٦٨٫٠٤٣ دخل الرسوم والعموالت 

(٢٥٦٫٧٩٢) (٢٩٦٫٣٠٤) مصروفات الرسوم والعموالت

٤٨١٫٥٩٥ ٣٧١٫٧٣٩ صافي دخل ا�تعاب والعموالت 

٣٠٧٫٦٦١ ٢٢٫٣٣٠ دخل تشغيلي آخر

٢٫٦٧٠٫٣٤٤ ٢٫٠٨٨٫٠٢١ إجمالي الدخل التشغيلي

(١٫١٢٦٫٥٣٨) (١٫٠٨٣٫٩٤٢) مصروفات عمومية وإدارية

١٫٥٤٣٫٨٠٦ ١٫٠٠٤٫٠٧٩ صافي ا�رباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة 

(٤٣٩٫٢٢٣) (١٫٤٣٤٫٠٥٤) صافي خسارة انخفاض القيمة لموجودات مالية 

(٤٣٫٥٣٨) (٥٢٫٢٥٠) صافي خسارة انخفاض القيمة موجودات غير مالية 

(٤٨٢٫٧٦١) (١٫٤٨٦٫٣٠٤) إجمالي صافي خسارة انخفاض القيمة

١٫٠٦١٫٠٤٥ (٤٨٢٫٢٢٥) صافي (خسارة) / أرباح السنة

٠٫١٩٥ (٠٫٠٨٩) (خسارة) / ربحية السهم (درهم)

تشّكل ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٨ جزءاً من هذه  البيانات المالية الموّحدة  للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١-٥.

الف درهم الف درهم  حسب وحدة ا�عمال:

١٣٫٧٧٥٫٧٤٤ ١٥٫٩٠٠٫٠٩٨ قطاع الشركات

٢٣٫٧٢٠٫٨٠٢ ٢٤٫٩٠٨٫٨٧٨ قطاع ا�فراد

٣٧٫٤٩٦٫٥٤٦ ٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦
تم تصكيك موجودات إجارة للشركات بمبلغ ٤٫٦ مليار درهم (٢٠١٩: ٢٫٢ مليار درهم) وموجودات المرابحة بقيمة ٠٫٢ مليار درهم (٢٠١٩: ١٫٤ مليار درهم) تم 

رهنها لغرض إصدار التزام بالصكوك. (يرجى الرجوع �يضاح ١٦). 

تم ا�فصاح عن الذمم المدينة للتمويل ا�سالمي التي تعرضت النخفاض في القيمة بمزيد من التفاصيل في ا�يضاح رقم ٣٦ (١). 

١٤ - مستحق لبنوك
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم
١٣٦٫٩٦٩ ٨٨٫١٤٨ ودائع با�طالع وودائع تحت الطلب

٤٫٧٨٥٫٣٨٤ ٧٫٧٢٥٫٧٦٢ ودائع �جل وودائع أخرى@ 

٤٫٩٢٢٫٣٥٣ ٧٫٨١٣٫٩١٠
يبلغ متوسط معدالت الربح المدفوع على ما ذكر أعاله %0.32 سنويًا (2019: %1.46 سنويًا).

@هذا يشمل قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية المقدم من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة بمبلغ يصل إلى 
1.558 مليون درهم. 

١٥ - ودائع العمالء     

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم ودائع العمالء 

١٧٫١٤٨٫٩٦٥ ١٩٫٢٧٩٫٨٨٤ ودائع تحت الطلب واشعارات قصيرة ا�جل
١٤٫١٨٣٫١٤٠ ١٢٫٣٤٦٫٦٠٩ وكالة

٢٫٧٧٩٫٩٤٣ ٢٫٤١٣٫٣٣٦ ودائع �جل
١٠٫٨٢٠٫٤٤٩ ١٢٫٥٤٣٫٢٤٦ حسابات ادخار

٣٩٠٫٢٠٩ ٢٩٥٫٠٠٠ أخرى 
٤٥٫٣٢٢٫٧٠٦ ٤٦٫٨٧٨٫٠٧٥

بلغ متوسط معدالت الربح المدفوعة على الودائع المذكورة أعاله ٠٫٦٥٪ سنويًا (٢٠١٩: ١٫١٪ سنويًا).

٢٠ - دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية    

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

١٫٥١٦٫٧٤٠ ١٫٢٢٨٫٩٥٨ المرابحة
٥١٫٢٥٣ ٤٨٫٠٤١ استصناع 

٦٢٢٫٥٣٣ ٤٨٧٫٥١٥ إجاره
٣٢٥٫٨٥٧ ٣٧٢٫٠٧٤ أخرى

٢٫٥١٦٫٣٨٣ ٢٫١٣٦٫٥٨٨

٢١ - توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك    

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

٥٠٨٫٧٣٣ ٣٠٦٫٦٨٩ التوزيعات المستحقة للمودعين
١٢٦٫٥٦٢ ١٣٥٫٩٤٧ ا�رباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك
٦٣٥٫٢٩٥ ٤٤٢٫٦٣٦

تمثل التوزيعات على الودائع ا�سالمية الحصة من ا�يرادات الموزعة بين المودعين والمساهمين. تمت الموافقة على التخصيص والتوزيع للمودعين من قبل 
مجلس الفتوى والرقابة الشرعية.

تمثل ا�رباح المدفوعة لحملة الصكوك توزيع العائدات المستلمة فيما يتعلق بالموجودات المحولة إلى شركة ا�مارات ا�سالمية للصكوك المحدودة التي 
تم إنشاؤها خصيصًا لهذه المعاملة.

٢٢ - صافي دخل الرسوم والعموالت     

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

٦٦٫٧٣٤ ٥٠٫٣٠٣ دخل العموالت 
٧٦١٫٦٥٣ ٦١٧٫٤٧٠ دخل الرسوم
٧٣٨٫٣٨٧ ٦٦٧٫٠٣٤ إجمالي دخل الرسوم والعموالت

(٢٥٦٫٧٩٢) (٢٩٦٫٣٠٤) مصروفات الرسوم والعموالت
٤٨١٫٥٩٥ ٣٧١٫٧٣٩

٢٣ - دخل تشغيلي آخر    

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

١٣٫٥٥٨ ١٤٫٥٩٤ توزيعات أرباح على االستثمار في ا�سهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة

٦٩ ٦١ أرباح من بيع أوراق استثمارية متاحة للبيع مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل ا�خر

(٤٦٫٧٣٢) (٢٦٩٫٠٧٩) أرباح من أوراق استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٦٫٣٢٠ ٣٫٧٦١ دخل إيجاري (بعد استبعاد االستهالك)

٢٣٧٫٥٩٨ ٢٥١٫٣٨٧ دخل من العمالت ا�جنبية@
٩٦٫٨٤٨ ٢١٫٦٠٦ دخل آخر (صافي)

٣٠٧٫٦٦١ ٢٢٫٣٣٠

@يشمل دخل صرف العمالت ا�جنبية أرباح المتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء. 

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول ملخص البيانات المالية الموحدة :

الـرأي

إن ملخص البيانات المالية الموحدة لمصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع («البنك») والشركات التابعة له (يشار إليها مًعا بـ «المجموعة»)، والتي تتضمن 
ملخص بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وملخص بيان الدخل الموجز الموحد قد تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة 

المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وفي رأينا، فإن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرفقة تمثل ملخًصا عادًلا للبيانات المالية الموحدة المدققة، وذلك فًقا للمعلومات التي حددتها 
ا�دارة.

ملخص البيانات المالية
ال تشتمل البيانات المالية الموجزة الموحدة على جميع ا�فصاحات التي تقتضيها المعايير الدولية �عداد التقارير المالية، ومن ثم، فإن قراءة ملخص البيانات 

المالية الموحدة وتقرير المدقق بشأنها ال تعد بديًلا عن قراءة البيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير المدقق بشأنها. ال تعكس البيانات المالية الموحدة 
الموجزة والبيانات المالية الموحدة المدققة تأثيرات ا�حداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية الموحدة المدققة.

البيـانات المالية المدققة وتقريرنا حولها
لقد أبدينا في تقريرنا الصادر بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢١رأي تدقيق غير معدل حول البيانات المالية الموحدة المدققة. ويتضمن هذا التقرير أيًضا تقرير حول أمور 

التدقيق الرئيسية:

مسؤولية ا�دارة عن ملخص البيانات المالية الموحدة
إن ا�دارة مسؤولة عن إعداد ملخص البيانات المالية الموحدة وتحديد المعلومات التي يجب أن تظهر في ملخص البيانات المالية الموحدة بحيث تمثل ملخصًا 

عادًال للبيانات المالية الموحدة المدققة.

مسؤولية المدقق
تتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول ما إذا كانت البيانات المالية الموجزة الموحدة تمثل ملخًصا عادًلا للبيانات المالية الموحدة المدققة بناًء على إجراءاتنا، 

والتي تم إجراؤها وفًقا للمعايير الدولية حول التدقيق رقم ٨١٠ (الُمعدل): ”التعاقد �عداد تقرير حول ملخص البيانات المالية ”.

ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط)
أكبر أحمد

رقم القيد بسجل مدققي الحسابات ١١٤١
دبي، ا�مارات العربية المتـحدة

٢٦ أبريل ٢٠٢١

البيانات المالية الموحدة للســــنة المنتهــــــية في 31 ديســـــمبر 2020
بيان المركز المالي الموّحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ تقرير مدقق الحسابات المستقل

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للمجموعة

بيان الدخل الشامل الموّحد للمجموعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

٣٥  - إدارة وتخصيص رأس المال  

يقوم مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي با�شراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول كفاية رأس المال ويحدد متطلبات 
رأس المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام ٢٠١٧ ، يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل ٣ للجنة بازل للرقابة المصرفية («لجنة 

بازل») ، بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة المصلحة الوطنية. يتألف إطار بازل ٣ ، شأنه شأن بازل ٢ ، من ثالث 
«ركائز»: الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال ، وعملية المراجعة الرقابية وانضباط السوق.

الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال 

أصدر مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولوائح رأس مال بازل ٣ ، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من ١ فبراير ٢٠١٧ ، حيث تم تطبيق متطلبات 
الحد ا�دنى لرأس المال على ثالثة مستويات ، وهي الشق ١ من ا�سهم العادية والشق ١ ورأس المال ا�جمالي.

يتم تكوين احتياطي رأس المال التحوطي (احتياطي رأس المال التحوطي) واحتياطي التقلبات الدورية لرأس المال، بحد أقصى يصل إلى ٢٫٥٪ لكل احتياطي 
بحيث يكون أعلى من قيمة أسهم رأس المال العادية بواقع ٧٪.

فيما يتعلق بالعام ٢٠٢٠، وفقًا لخطة الدعم االقتصادي الموجهة المقدمة بموجب معايير مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي يسمح بالحفاظ 
على رأس المال التحوطي عند نسبة ١٪ من قاعدة رأس المال. ليس هناك أي تأثير الحتياطي رأس المال للتقلبات االقتصادية، وليس مطلوبا الحفاظ عليه 

للعام ٢٠٢٠.
رأس المال النظامي   

ينقسم رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات رئيسية وهي الشق ا�ول ل�سهم العادية والشق ا�ول والشق الثاني ا�ضافي اعتماداً على خصائصها.

يشمل الشق ا�ول ل�سهم العادية، ويمثل الفئة ا�على جودة من رأس المال، رأسمال ا�سهم وعالوة ا�سهم واالحتياطي القانوني والنظامي   •
واالحتياطيات ا�خرى وا�رباح المحتجزة والحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية ا�خرى 

المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل معها بصورة مختلفة �غراض خاصة بكفاية رأس المال حسب التوجيهات المقترحة 
من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.  

يشتمل الشق ١ من رأس المال على أدوات رأس المال ل�سهم غير العادية.  •
يشتمل الشق ٢ من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة.    •

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل ٣:
٢٠١٩

 ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم 
رأس المال المتاح

٨٫٢٥٥٫٢٠٩ ٧٫٩٠١٫١٥١ الشق ا�ول من حقوق الملكية العادية 
٨٫٢٥٥٫٢٠٩ ٧٫٩٠١٫١٥١ الشق ا�ول من رأس المال 
٨٫٧٢٦٫٦٣١ ٨٫٣٩٩٫٢٣٠ إجمالي رأس المال المؤهل

ا�صول المرجحة بالمخاطر

٣٧٫٧١٣٫٧٦٣ ٣٩٫٨٤٦٫٢٨١ مخاطر االئتمان
٢٠٫٥٤٧ ٢٩٫٥٧٨ مخاطر السوق

٤٫٥٠٠٫١٦٩ ٣٫٩٥٠٫٠٣٠ المخاطر التشغيلية
٤٢٫٢٣٤٫٤٧٩ ٤٣٫٨٢٥٫٨٨٩ إجمالي ا�صول المرجحة بالمخاطر

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل ٣:

نسبة رأس المال

٢٠١٩ ٢٠٢٠
20.66% 19.16% أ. ا�جمالي الموّحد للمجموعة 
19.55% 18.03% ب. نسبة الشق ا�ول ل�جمالي الموّحد
19.55% 18.03% ج. نسبة الشق ا�ول ل�سهم العادية ل�جمالي الموّحد

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل ٣:
٢٠١٩

 ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم 
الشق ١ من أسهم رأس المال العادية  

٥٫٤٣٠٫٤٢٢ ٥٫٤٣٠٫٤٢٢ رأس المال

١٫١٦٤٫٤٤٦ ١٫٢٠٧٫٥٢٤ احتياطيات مؤهلة

١٫٦٦٠٫٣٤١ ١٫١١١٫٥٥٩ أرباح محتجزة 

- ١٥٢٫١٩٦ ترتيبات التحول إلى المعيار الدولي �عداد التقارير المالية: إعادة قيد جزئية لتأثير خسائر 
االئتمان المتوقعة على أسهم رأس المال الشق ا�ول العادية 

٨٫٢٥٥٫٢٠٩ ٧٫٩٠١٫١٥١ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية بعد التعديالت التنظيمية 
واستقطاع الحد ا�دنى

٨٫٢٥٥٫٢٠٩ ٧٫٩٠١٫١٥١ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية بعد الترتيبات االنتقالية 
الستقطاعات الشق ١ من أسهم رأس المال العادية االنتقالية من الفئة (أ)

رأس مال إضافي من الفئة ١ 
- - رأس مال إضافي مؤهل – الشق ١

٣٦ - إدارة المخاطر (تتمة) 
ط.  المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
المجموع خسائر ائتمان متوقعة 

لمدى العمر- منخفضة 
القيمة

خســائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- غير 

القيمة منخفضة 

خسائر ائتمان متوقعة لـ 
١٢ شهراً

المجموع خسائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- 

منخفضة القيمة

خسائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- غير 

منخفضة القيمة

خسائر ائتمان 
متوقعة لـ ١٢ شهراً

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

ألف درهم
3٫982٫772 2٫800٫427 354٫697 827٫648 3٫730٫942 2٫757٫829 371٫946 601٫167 الرصيد في ١ يناير

905٫068 1٫068٫799 17٫937 (181٫668) 1٫565٫227 1٫502٫428 (82٫658) 145٫457 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل السنة
(253٫537) (253٫537) - - (109٫388) (109٫388) - - إعادة قيد / تحصيالت تم إجراؤها خالل السنة
(837٫350) (837٫350) - - (854٫956) (854٫956) - - المبالغ المشطوبة خالل السنة

(٦٦٫٠١١) (٢٠٫٥١٠) (٦٨٨) (٤٤٫٨١٣) - - - - الصرف وتسويات أخرى@

٣٫٧٣٠٫٩٤٢ ٢٫٧٥٧٫٨٢٩ ٣٧١٫٩٤٦ ٦٠١٫١٦٧ ٤٫٣٣١٫٨٢٥ ٣٫٢٩٥٫٩١٣ ٢٨٩٫٢٨٨ ٧٤٦٫٦٢٤ الرصيد الختامي

المبلغ التعاقدي القائم على ذمم أنشطة تمويلية مدينة التي تم شطبها خالل السنة ، والتي ال تزال خاضعة لنشاط ا�نفاذ يبلغ ٨٥٥ مليون درهم.
@وهذا يشمل إعادة تصنيف المخصصات المكونة مقابل التركزات غير الممولة التي تم تكوينها في العام ٢٠١٩ لمطلوبات أخرى بقيمة ٤٥ مليون درهم. 

- - (أ) رأس مال إضافي مؤهل – الشق ١ آخر على سبيل المثال (أسهم عالوة، حصة أقلية)
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق ١
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق ١ بعد الترتيبات االنتقالية الفئة (ب)

(ب) الشق ٢ من رأس المال
٤٧١٫٤٢٢ ٤٩٨٫٠٧٩ الشق ٢ من رأس المال ا�خر (بما في ذلك المخصصات العامة وغير ذلك)
٤٧١٫٤٢٢ ٤٩٨٫٠٧٩ إجمالي رأس المال الشق ٢

٤٧١٫٤٢٢ ٤٩٨٫٠٧٩ إجمالي رأس المال الشق ٢ بعد الترتيبات االنتقالية، الفئة (ج)
٨٫٧٢٦٫٦٣١ ٨٫٣٩٩٫٢٣٠ إجمالي رأس المال التنظيمي (أ + ب + ج)

٣٦ - إدارة المخاطر 
ح) تحليل جودة االئتمان: 

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة 
للموجودات المالية ، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.

ا�جمالي

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر االفتراضي 
- منخفضة قيمة 

االئتمان 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر االفتراضي - غير 

منخفضة قيمة 
االئتمان

لمدة ١٢ شهرا 
خسائر االئتمان 

المتوقعة

ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة - 
الخدمات المصرفية للشركات

١٥٫٥١٢٫١١٧ - ٥٤٢٫٦٦٩ ١٤٫٩٦٩٫٤٤٨ منتجة (التصنيفات ١أ - ٤و)
٣٫٤٣٨٫٣٦١ ٣٫٤٣٨٫٣٦١ - - غير منتجة (التصنيفات ٥ أ - ٥ د)

١٨٫٩٥٠٫٤٧٨ ٣٫٤٣٨٫٣٦١ ٥٤٢٫٦٦٩ ١٤٫٩٦٩٫٤٤٨  إجمالي ذمم ا�نشطة التمويلية المدينة -
 الخدمات المصرفية للشركات

 ذمم أنشــطة تمويلية مدينة -
الخدمــات المصرفية ل�فراد

٢٥٫٥٧٦٫٥٠١ - ٥٣٢٫١٠٨ ٢٥٫٠٤٤٫٣٩٣ منتجة (التصنيفات ١أ - ٤و)
٦١٣٫٨٢٢ ٦١٣٫٨٢٢ - - غير منتجة (التصنيفات ٥ أ - ٥ د)

٢٦٫١٩٠٫٣٢٣ ٦١٣٫٨٢٢ ٥٣٢٫١٠٨ ٢٥٫٠٤٤٫٣٩٣  إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة - 
الخدمات المصرفية ل�فراد

- - - -
٤٥٫١٤٠٫٨٠١ ٤٫٠٥٢٫١٨٣ ١٫٠٧٤٫٧٧٧ ٤٠٫٠١٣٫٨٤١ إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة
(٤٫٣٣١٫٨٢٥) (٣٫٢٩٥٫٩١٣) (٢٨٩٫٢٨٨) (٧٤٦٫٦٢٤) خسائر االئتمان المتوقعة

٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ ٧٥٦٫٢٧٠ ٧٨٥٫٤٨٩ ٣٩٫٢٦٧٫٢١٧ القيمة الدفترية

ا�جمالي

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر االفتراضي 
- منخفضة قيمة 

االئتمان 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر االفتراضي - غير 

منخفضة قيمة 
االئتمان

لمدة ١٢ شهرا 
خسائر االئتمان 

المتوقعة

ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة - 
الخدمات المصرفية للشركات

١٤٫٦٣١٫٤٧٣ - ١٫٥٢٩٫٤١٨ ١٣٫١٠٢٫٠٥٥ منتجة (التصنيفات ١أ - ٤و)
٢٫٥٦٣٫٨٢٠ ٢٫٥٦٣٫٨٢٠ - - غير منتجة (التصنيفات ٥ أ - ٥ د)

١٧٫١٩٥٫٢٩٣ ٢٫٥٦٣٫٨٢٠ ١٫٥٢٩٫٤١٨ ١٣٫١٠٢٫٠٥٥  إجمالي ذمم ا�نشطة التمويلية المدينة -
 الخدمات المصرفية للشركات

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة -
 الخدمات المصرفية ل�فراد

٢٣٫٤٨٢٫٧٨٩ - ٥٠٤٫٦٠٢ ٢٢٫٩٧٨٫١٨٧ منتجة (التصنيفات ١أ - ٤و)

٥٤٩٫٤٠٦ ٥٤٩٫٤٠٦ - - غير منتجة (التصنيفات ٥ أ - ٥ د)

٢٤٫٠٣٢٫١٩٥ ٥٤٩٫٤٠٦ ٥٠٤٫٦٠٢ ٢٢٫٩٧٨٫١٨٧  إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة -
 الخدمات المصرفية ل�فراد

- - - -
٤١٫٢٢٧٫٤٨٨ ٣٫١١٣٫٢٢٦ ٢٫٠٣٤٫٠٢٠ ٣٦٫٠٨٠٫٢٤٢ إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة
(٣٫٧٣٠٫٩٤٢) (٢٫٧٥٧٫٨٢٩) (٣٧١٫٩٤٦) (٦٠١٫١٦٧) خسائر االئتمان المتوقعة

٣٧٫٤٩٦٫٥٤٦ ٣٥٥٫٣٩٧ ١٫٦٦٢٫٠٧٤ ٣٥٫٤٧٩٫٠٧٥ القيمة الدفترية

الخدمات المصرفية للشركات - تشمل التمويالت المنتجة  34.3 مليون درهم (2019: 37.3 مليون درهم ) لتمويالت مقابل قائمة مراقبة العمالء.

٣٧ -تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات
المبلغ المؤجل وا�رصدة المستحقة للعمالء في دولة ا�مارات العربية المتحدة

يتضمن الجدول أدناه تحليًال للمبلغ المؤجل وإجمالي ا�رصدة المستحقة للعمالء في دولة ا�مارات العربية المتحدة المستفيدين من حزمة تأجيل 
سداد الدفعات:

ا�جمالي الخدمات المصرفية 
ل�فراد وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية 
للشركات ألف درهم

٢٫٣٤٩٫٣٥٣ ٦٩٧٫٩٨٦ ١٫٦٥١٫٣٦٧ المبلغ المؤجل
(٦١٢٫٠٦١) (١٨٦٫٣٩٨) (٤٢٥٫٦٦٣) ناقصًا: دفعات مسددة خالل الفترة

١٫٧٣٧٫٢٩٢ ٥١١٫٥٨٨ ١٫٢٢٥٫٧٠٤
١٣٫٦٨٠٫٩٤٢ ٧٫٦١١٫٥٦٩ ٦٫٠٦٩٫٣٧٣ التركزات

٤٠٫٢١٤ ٤٠٫١٠٦ ١٠٨ عدد العمالء / الحسابات

تبلغ قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة الصادرة عن مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي والتي 
استفادت منها المجموعة ١٫٥٥٨ مليون درهم (سبتمبر ٢٠٢٠: ١٫٥٨٨ مليون درهم)، وقد تم استخدامها بالكامل �تاحة إمكانية االستفادة من 

تأجيل الدفعات للعمالء المتأثرين. سداد قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية خالل الربع المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ يصل إلى ١٠ ماليين 
درهم (سبتمبر ٢٠٢٠: ١٧٠ مليون درهم).

وفًقا لمتطلبات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتقسيم عمالئها المستفيدين من تأجيل الدفعات إلى مجموعتين 
على النحو المبين أدناه:

المجموعة ١: تشمل العمالء الذين ال يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية وأمور تتخطى نطاق السيولة والذين يتأثرون 
بشكل مؤقت وطفيف بجائحة كوفيد ١٩.

بالنسبة لهؤالء العمالء، يعتقد بأن تكون مزايا تأجيل الدفعات فعالة، وبالتالي من غير المتوقع أن يطرأ هناك تأثير جوهري على القيمة 
االقتصادية للتسهيالت. ويخضع هؤالء العمالء للرقابة المستمرة �ي تغييرات قد تطرأ على جدارتهم االئتمانية من حيث معايير المناسبة 

لفئات تصنيفهم والتدرج في مراحل خسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة بهم وفق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم ٩. 

المجموعة ٢: تشمل العمالء الذين يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية، با�ضافة إلى مشكالت السيولة التي ستتم 
معالجتها من خالل تأجيل الدفعات.

بالنسبة لهؤالء العمالء، هناك انخفاض في مخاطر االئتمان كاف ليدفع با�نتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف في إطار المعيار الدولي 
�عداد التقارير المالية رقم ٩. تواصل المجموعة الرقابة على المالءة االئتمانية لهؤالء العمالء، ال سيما مؤشرات العجز المحتمل �داء أي من 

التزاماتهم عند االستحقاق.



اخلميس   29    إبريل   2021  م   -   العـدد   13228  
Thursday    29   April   2021   -  Issue No   13228 اأخبـار الإمـارات

09

•• راأ�س اخليمة-وام: 

قدم بنك دبي الإ�سالمي 13 مليون درهم اإىل موؤ�س�سة راأ�س اخليمة لالأعمال 
اخلريية لدعم امل�ساريع والربامج اخلريية التي تنفذها خالل العام اجلاري 
عام  اأم��ني  املن�سوري  جكة  حممد  وثمن  واملتعففة.  الفقرية  الأ���س��ر  ل�سالح 
موؤ�س�سة راأ�س اخليمة لالأعمال اخلريية الدعم ال�سنوي والكبري الذي يقدمه 
اخلريي  ب��دوره��ا  النهو�س  على  مل�ساعدتها  للموؤ�س�سة  الإ���س��الم��ي  دب��ي  بنك 
راأ�س اخليمة لالأعمال اخلريية  اأنفقت موؤ�س�سة  اأخرى  والإن�ساين. من جهة 
مبلغ 10.3 مليون درهم خالل الثلث الأول من العام اجلاري على امل�سروعات 
�سهر  نقدية خالل  زك��اة  دره��م  7.9 مليون  بينها  تنفذها من  التي  اخلريية 
واأو�سح  متعففة.  و  ف��ق��رية  اأ���س��رة   4554 منها  ا���س��ت��ف��ادت  امل��ب��ارك  رم�����س��ان 
الرم�ساين  املري  بني  تنوعت  م�ساعدات  ت�سمنت  النفقات  هذه  اأن  املن�سوري 
وامل�ساهمة يف ر�سوم تو�سيل الكهرباء وامل�ساهمة يف �سراء املكيفات لبع�س منازل 
مر�سى  وع��الج  منازل  اإيجار  و�سداد  الإ�سكان  ومنح  قرو�س  على  احلا�سلني 
واجلامعات مببلغ  املدار�س  العلم يف  دعم طلبة  اإىل  اإ�سافة  العاجلة  للحالت 

. اأ�سرة.   5421 منها  ا�ستفادت  درهم  مليون   2.4

•• اأبوظبي-الفجر:

للمجل�س  الربملانية  ال�سعبة  �ساركت 
الوطني الحتادي عن بعد يف اجتماع 
لل�سلم  الأوىل  ال����دائ����م����ة  ال��ل��ج��ن��ة 
لالحتاد  التابعة  ال��دول��ي��ني  والأم����ن 
وذل������ك �سمن  ال��������دويل،  ال����ربمل����اين 
العامة  اجلمعية  اجتماعات  اأج��ن��دة 
ال�سعبة  وم���ث���ل  142لالحتاد،  ال����� 
الجتماع  يف  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
فلكن�از  حم�مد  �س��ارة  من  كل  �سعادة 
امله����ريي  عبي���د  م�����������روان  و���س��ع��ادة 
ع�����س��وا جم��م��وع��ة الحت����اد الربملاين 
الج����ت����م����اع  خ�������الل  ومت  ال������������دويل. 
ال���ع���ام جلمعية  امل���و����س���وع  م��ن��اق�����س��ة 
الحتاد ال� 142 حول "التغلب على 
ال��وب��اء ال��ي��وم وب��ن��اء غ��د اأف�����س��ل: دور 
م�سروع  اعتماد  مت  كما  الربملانات"، 
"ال�سرتاتيجيات  ال���ل���ج���ن���ة  ق������رار 
الربملانية لتعزيز ال�سلم والأمن �سد 
عن  الناجتة  وال�سراعات  التهديدات 
الكوارث املرتبطة باملناخ وعواقبها".  
وق��ال��ت ���س��ع��ادة ���س��ارة حم��م��د فلكناز 
خالل  لها  مداخلة  يف  اللجنة  ع�سو 

الج��ت��م��اع، اإن���ه بعد م���رور اأك���ر من 
عام على انت�سار وباء كوفيد19- وما 
تبعه من اآثار �سلبية على كل قطاعات 
الوطنية  ال���س��ت��ج��اب��ات  ف���اإن  احل��ي��اة، 
الوباء  ل��ه��ذا  ال��ع��امل  دول  م��ن  لكثري 
جاءت يف بدايتها منغلقة وبعيدة عن 
والتعاون  اجل��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  فل�سفة 
هذه  طبيعة  ف��ر���س��ه��ا  ال��ت��ي  ال����دويل 
الأزم��ة، ولكن اليوم نعي باأن التغلب 
يتطلب  اأف�سل  غد  لبناء  الوباء  على 
دوراً فعاًل من الربملانات، من خالل 
اخلا�سة  والت�سريعات  القوانني  �سن 
الطبية  ل������الأزم������ات  ب���ال����س���ت���ج���اب���ة 
القرارات  على  والإ���س��راف  ال��ط��ارئ��ة، 
يتعلق  فيما  احلكومية،  والإج���راءات 
ب�سياغة ال�سيا�سات وتنفيذها، واإدارة 
احلكومية  وامليزانيات  العامة  امل��وارد 
بدًل  الب�سري،  الأم��ن  يف  لال�ستثمار 
من زيادة ميزانيات الأمن الع�سكري.

وا���س��ت��ع��ر���س��ت ���س��ع��ادت��ه��ا امل����ب����ادرات 
العاملية التي قامت بها دولة الإمارات 
التعاون  بتعزيز  اإميانها  منطلق  من 
كوفيد19-  انت�سار  ملكافحة  ال��دويل 
دول  ال�سلبية على  اآث���اره  م��ن  واحل��د 

ال��ع��امل م��ن خ��الل ت��اأم��ني امل�ساعدات 
ل����ل����دول ال���ت���ي ت�������س���ررت ب�������س���دة من 
ه���ذه الأزم�����ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة 
الدعم  العاملية، حيث قدمت  ال�سحة 
لقرابة 128 دولة من خالل توفري 
ال���ل���ق���اح���ات والأدوي���������ة والإم���������دادات 

واملعدات الطبية، وقدرت م�ساهماتها 
طناً،   1742 م���ن  ب���اأك���ر  ال��ع��اج��ل��ة 
1.7 مليون عامل  اأكر من  ودعمت 
ال��ط��ب��ي��ة حول  ال���رع���اي���ة  يف جم�����ال 
�سرورة  على  �سعادتها  واأك��د  ال��ع��امل. 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال�����دويل ل��ل��ح��د من 

الأ�سعدة  كل  على   -19 كوفيد  اآث��ار 
وال�سلم  بالأمن  يتعلق  ما  وبالأخ�س 
الدوليني، من خالل العمل على دعم 
اجلهود الدولية متعددة الأطراف يف 
معاجلة الأ�سباب اجلذرية التي توؤدي 
اإىل تدهور الأمن وال�سلم يف العديد 

وال�ستثمار  وال���ب���ل���دان،  ال����دول  م��ن 
للتعايف  احلالية  املحلية  ال��ق��درات  يف 
من الأزم��ات، لي�س فقط من منظور 
مواجهة  يف  ���ا  اأي�������سً ول���ك���ن  ال����وب����اء، 
ال��ت��ه��دي��دات ال��ع��امل��ي��ة الأخ�����رى، مثل 
الغذائي،  والأم������ن  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 

وارتباطها بال�سالم والأمن.
م��روان عبيد  �سعادة  اأ�سار  من جانبه 
املهريي يف مداخلته اإىل جتربة دولة 
الإمارات يف مرونة تطوير الت�سريعات 
خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ودوره������ا يف 
الدول لتجاوز  الدعم لبع�س  تقدمي 
الأزمة، وقال اإن دولة الإمارات احتلت 
املكانة الأوىل عربياً يف حزم التحفيز 
العربية  احل���ك���وم���ات  اأق���رت���ه���ا  ال���ت���ي 
مل��واج��ه��ة ال��ف��ريو���س ب��اإج��م��ايل 283 
اإذ  دولر(،  مليار   77( دره���م  مليار 
اإجمايل  م��ن   42.8% نحو  ت�سكل 
حزم التحفيز التي اأقرتها احلكومات 
ال��ع��رب��ي��ة.  واأك����د ���س��ع��ادت��ه اأن اإع����ادة 
توجيه الإنفاق احلكومي بكفاءة يعد 
اأ���س��ا���س��ي يف م��واج��ه��ة فريو�س  ع��ام��ل 
القت�سادية  والآث��ار  امل�ستجد  كورونا 

وال�سحية الناجمة عنه.

•• العني-الفجر:

جامعات  ال���ع���ني  ج���ام���ع���ة  ت�������س���درت 
املرتبة  ع��ل��ى  ب��ح�����س��ول��ه��ا  الإم���������ارات 
م�ستوى  على   600-401 و  الثانية 
العامل �سمن ت�سنيف التاميز العاملي 
وال���ذي   ،2021 اجل��ام��ع��ات  ل��ت��اأث��ري 
والذي  ع��امل��ي��اً  الأك���رب  الت�سنيف  يعد 
دولة.   98 1240 جامعة من  ي�سم 
النتائج خالل  ع��ن  الإع����الن  وق��د مت 
"قمة البتكار والتاأثري 2021" التي 
اجلامعات  تتعامل  كيف  ت�ستعرت�س 
مع بع�س امل�سكالت الإن�سانية الطارئة 
من خالل البحث والإ�سراف والتوعية 

والتعليم.
مدرو�سة  م���وؤ����س���رات  اإىل  وا����س���ت���ن���اًدا 

التاأثري"  "ت�سنيفات  ف����اإن  ل��ل��غ��اي��ة، 
الوحيدة  العاملية  الأداء  ج���داول  ه��ي 
لأهداف  وف��ًق��ا  اجل��ام��ع��ات  تقِيّم  التي 
امل�ستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الفقر،  على  )ال��ق�����س��اء  يف:  واملتمثلة 
اجليد،  ال�سحة  اجل��وع،  على  الق�ساء 
الرفاهية، التعليم اجليد، امل�ساواة بني 
ال�سرف  النظيفة،  امل��ي��اه  اجل��ن�����س��ني، 
باأ�سعار  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ال�����س��ح��ي، 
والنمو  ال����الئ����ق،  ال���ع���م���ل  م���ع���ق���ول���ة، 
البتكار،  ال�����س��ن��اع��ة،  الق���ت�������س���ادي، 
ال��ب��ن��ي��ة ال���ت���ح���ت���ي���ة، احل�����د م����ن عدم 
امل�ستدامة،  واملجتمعات  املدن  امل�ساواة، 
وال�ستهالك والإنتاج، العمل املناخي، 
احلياة حتت املاء، احلياة على الأر�س، 
القوية،  املوؤ�س�سات  والعدالة،  ال�سالم 

وال�سراكات ذات الأهداف(. 
عطاطرة،  الدين  ن��ور  الدكتور  وع��رب 
�سعادته  عن  للجامعة،  املفو�س  املدير 
العني لإجن��از جديد  بتحقيق جامعة 
الأكادميية  اإجن���ازات���ه���ا  اإىل  ي�����س��اف 
هذا  "اإن  ق������ال:  ك���م���ا  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
الت�سنيف هو نتيجة كل خطوة نتقدم 
على  وا���س��ح  وموؤ�سر  التميز  نحو  بها 
لتخريج  نتحملها  ال��ت��ي  امل�����س��وؤول��ي��ة 

اأجيال مطلعة اإىل امل�ستقبل. 
غالب  ال����دك����ت����ور  الأ�����س����ت����اذ  واأ�������س������ار 
اأن  اإىل  رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة،  ال��رف��اع��ي، 
اجل���اد من  وال��ع��م��ل  امل�ستمر  ال��ت��ف��اين 
قبل اأ�سرة اجلامعة مهد الطريق نحو 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ث��اين  امل��رك��ز  حتقيق 
اأن جامعة  واأ����س���اف  الإم������ارات.  دول���ة 

ال��ع��ني ح��ري�����س��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق املزيد 
املثمرة  ال��ن��ت��ائ��ج  واأن  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف 
اجلامعة  يف  العاملني  مهارات  �ستعزز 
باأف�سل  امل�ساهمة  ملوا�سلة  وتدعوهم 
التعليمي  القطاع  لتطوير  لديهم  ما 

واكت�ساب املعرفة با�ستمرار.
واأك�����د ال��دك��ت��ور ن��زي��ه خ����داج مالط، 

لالعتماد  اجل���ام���ع���ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
الأكادميي و�سمان اجلودة، اأن ح�سول 
جامعة العني على هذه املرتبة املميزة 
ال��ع��امل��ي يعترب  ال��ت��امي��ز  ت�����س��ن��ي��ف  يف 
الإجن�������از ال���ث���اين جل��ام��ع��ة ال���ع���ني يف 
جم����ال ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ب��ع��د اأن 
املرتبة  ع��ل��ى   2020 ع����ام  ح�����س��ل��ت 

الإمارات  دول��ة  م�ستوى  على  الثانية 
 " اخل�����س��راء  اجل��ام��ع��ات  ت�سنيف  يف 
واأن  العاملية".   GreenMetric
ال�سرتاتيجية  تعك�س  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه 
العليا  الإدارة  تتبعها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
حتقيق  على  حت��ر���س  ال��ت��ي  للجامعة 

نتائج اأكرب واأكر اإيجابية قريباً.

ال�ضعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي ت�ضارك يف اجتماع 
جلنة ال�ضلم واالأمن الدوليني للربملان الدويل

جامعة العني الثانية يف االإمارات �ضمن ت�ضنيف التاميز العاملي لتاأثري اجلامعات 2021

»دبي االإ�ضالمي« يدعم
 » خريية راأ�س اخليمة« ب� 

درهم مليون   13
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

Date 29/ 4/ 2021  Issue No : 13228
Certificate No. MOJB00072951

LEGAL NOTICE
Warner: AL BURJ AL THAHBI BLDG.MAT.TR LLC License issued by 
Government of Sharjah under No. 719898, represented by Saeed Yousif 
Ibrahim Buataba Alzaabi, in his capacity as partner, represented by FHS 
Legal Consultants by virtue of the power of attorney No. 2005012970, 
represented by Mr. Mahmoud Mohamed Redalla Ismail, Egyptian 
national, holding ID No. 784-1994-5702481-0 by virtue of the power of 
attorney No. 2005012972
Address: Emirate of Abu Dhabi -Raffay St- Sea Tower -2nd floor - Office 
No. 201-near to Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry -Mobile 
No: 0547914395
Warnee: Valeriya Asad - Nationality: Belarus - in her capacity as the 
owner of the company/ AL AYDI AL MAHIRAH BLDG. MAT. TR, and 
in her capacity as the person signing the cheques-subject of notice

Subject: Legal Notice for paying AED40,244 
plus legal interest of 12% annually

The Warner has a due payment from AL AYDI AL MAHIRAH BLDG. 
MAT. TR with an amount of AED 40,244 against the cheques No. 000186, 
000187 drawn on the account of AL AYDI AL MAHIRAH BLDG. MAT. 
TR with Abu Dhabi Commercial Bank, as per stated in the letter of drawn 
bank to Abu Dhabi Police dated 04-11-2020, and on the due date the 
Warner submitted these cheques to the bank drawn but these cheques 
were returned due to the following reasons:
1- The cheque No. 000186 dated 17-11-2019 - drawn on the account of 
AL AYDI AL MAHIRAH BLDG. MAT. TR with Abu Dhabi Commercial 
Bank was returned due to insufficient funds.
2- The cheque No. 000187 dated 17-12-2019 - drawn on the account of 
AL AYDI AL MAHIRAH BLDG. MAT. TR with Abu Dhabi Commercial 
Bank was returned due to irregular signature as the Warnee has changed 
her specimen signature approved by the bank dated 23-12-2019 after 
drawing the cheque and submitting the same to the Warner.
As the Warner requested from you many times to pay the cheques value 
but you did not pay without any excuse. Therefore, we notify you to pay 
an amount of AED40,244 against cheques No. 000186 and 000187 drawn 
by you on the account of AL AYDI AL MAHIRAH BLDG. MAT. TR 
owned by you. In case of failure of repayment, the Warner will file an 
order for payment in order to oblige you to pay an amount of AED40,244 
against the cheques plus the legal interest of 12% annually from the 
petition registration date until the full payment as well as the expenses & 
charges and the advocacy fees.
Yours Sincerely,  Attorney of Warner

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

•• دبي-وام:

ن��اق�����س امل��ج��ل�����س ال�����س��ح��ي يف ال���دول���ة امل��ك��ون م��ن اجل��ه��ات ال�سحية 
وال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي اخل��ا���س ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��ن�����س��ي��ق يف اجلهود 
واملبادرات وامل�ساريع ال�سحية يف اإطار التوجه الإ�سرتاتيجي للدولة 
مبتكرة  عمل  ط��رق  تعتمد  متقدمة  �سحية  منظومة  تطوير  نحو 
للخم�سني عاما  الإم���ارات  روؤي��ة  يتوافق مع  ال�سحية مبا  للخدمات 
القادمة والهادفة اإىل ر�سم م�ستقبل الدولة وو�سع حماور ومكونات 
اخلطة التنموية ال�ساملة والإ�ستعداد لها بالتخطيط املحكم وذلك 
الأهداف  لتحقيق  واح��د  كفريق  والعمل  اجلهود  تكاتف  خ��الل  من 

ال�سحية  املن�ساآت  رب��ط  ع��رب  الإم����ارات  دول��ة  يف  للمر�سى  ال�سحية 
احلكومية واخلا�سة وتبادل املعلومات يف اإطار نظرة موحدة ل�سمان 
اإىل مناق�سة احتياجات اخلدمات الطبية  �سالمة املر�سى بالإ�سافة 

وتعزيز التن�سيق يف الرتاخي�س الطبية للممار�سني ال�سحيني .
ويخت�س املجل�س ال�سحي يف دول الإمارات بتن�سيق العمل بني الهيئات 
وكذلك  ب��ال��دول��ة  ال�سحية  للخدمات  املقدمة  واملحلية  الإحت��ادي��ة 
لالرتقاء  التكامل  حتقيق  ي�سمن  مبا  اخلا�س  ال�سحي  القطاع  مع 
مب�ستوى اخلدمات ال�سحية بالدولة ودرا�سة الق�سايا امل�سرتكة التي 
ب�ساأنها  املنا�سبة  الإج��راءات  واتخاذ  بالدولة  ال�سحي  القطاع  تواجه 
م�ساريع  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة  العالقة.  ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق 

وت�سكيل خارطة طريق م�ستقبلية لدولة  للدولة  ال�سحية  الوطنية 
الإمارات يف م�سار ال�سحة بناء على حتليل املتغريات العاملية ال�سحية 
بتعزيز  ي�سهم  مبا  ال�سحية  الرعاية  خلدمات  امل�ستقبلي  والت�سور 

تناف�سية الإمارات وريادتها العاملية.
معايل  برئا�سة  بعد  ع��ن  عقد  ال���ذي   - الج��ت��م��اع  اأج��ن��دة  وت�سمنت 
 - املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  الرحمن  عبد 
ال�سحي  للقطاع  الإ�سرتاتيجية  والتوجهات  ال�سحية  املجالت  اأهم 
بالدولة حيث مت ا�ستعرا�س م�ستجدات امللف الطبي املوحد التي متثل 
نظام  وف��ق  املر�سى  ل�سجالت  حمدثة  بيانات  تعر�س  رقمية  من�سة 
رعاية �سحية مركزي ومتكامل يعزز اإمكانية الو�سول اإىل البيانات 

ورفع  ال�سحي  بالقطاع  املتعلقة  والتعليمات  والأن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ني 
والبحوث  الدرا�سات  وت�سجيع  املخت�سة  للجهات  ب�ساأنها  التو�سيات 

العلمية.
ودعم  وال��ن��دوات  الطب����ية  امل��وؤمت��رات  بعقد  املجل�������س  يخت�س  كم�������ا 
ال�سيا�سات  اأه��������داف  يحقق  مب��ا  امل�ستمر  الطبي  التعليم  ب��رام��ج 
ال�سحية العامة ور�سم ال�سيا�سات التعليمية لدرا�سة العلوم ال�سحية 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��������ع  بالتن�سيق  بالدولة  والطبية 
العلمي وتعزيز التعاون بني املوؤ�س�سات والهيئات ال�سحية الحتادية 
والدولية  والإقليمية  العربي������ة  والهيئات  املوؤ�س�س�������ات  وبني  واملحلية 

املعنية بال�سحة.

جلنة القيادة العليا الدائمة ب�ضرطة راأ�س 
اخليمة تعقد اجتماعها الرابع للعام 2021

•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ال��ل��واء علي عبد اهلل  ت��راأ���س 
والذي  اخليمة، اجتماع جلنة القيادة العليا الدائمة الرابع للعام 2021 
خمي�س  اهلل  عبد  العميد  بح�سور  بعد  ع��ن  امل��رئ��ي  الت�����س��ال  ع��رب  عقد 

احلديدي نائب القائد العام و اأع�ساء فريق اللجنة.
و اأ�ساد اللواء علي عبد اهلل النعيمي يف بداية الجتماع باجلهود احلثيثة 
و املقدرة التي تبذلها مراكز تقدمي اخلدمة وخمتلف الإدارات والوحدات 
ال�سرطية بالتعاون مع عدد من اجلهات الأخرى يف الإمارة بهدف تطبيق 
فريو�س  انت�سار  من  للحد  الوقائية  والتدابري  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 
وامل�ساهمة يف احلفاظ  املبارك،  �سهر رم�سان  امل�ستجد خالل  كوفيد–9 

على اأمن و�سالمة جميع اأفراد املجتمع، وجميع منت�سبي ال�سرطة.
راأ���س اخليمة  ل�سرطة  العامة  القيادة  النعيمي حر�س  اللواء علي  اأكد  و 
وكافة مرتبها على موا�سلة العمل بكل جهد وتفان للحد قدر الإمكان 

من خماطر انت�سار كوفيد - 19.
ال�ستعداد  مثل  الهامة  املحاور  من  جمموعة  بحث  الجتماع  خ��الل  مت 
الأول  الربع  عن  والإ�سرتاتيجية  الوطنية  املوؤ�سرات  ونتائج  للخم�سني 
من العام اجلاري اإىل جانب ا�ستعرا�س نتائج موؤ�سرات الدفاع املدين عن 
لعام  العامة  للقيادة  الإعالمية  اخلطة  ومناق�سة  الربع الأول 2021، 
التقرير الإح�سائي الأمني عن �سهر مار�س املا�سي . ومراجعة   ،2021

و دعا قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يف ختام الإجتماع اإىل �سرورة مواكبة 
ال�ستعداد  خطط  تطبيق  خ��الل  من  ال�سامل  الإ�سرتاتيجي  التحديث 
2071، مبا يتواءم مع  للخم�سني يف التميز و الريادة وروؤي��ة الإم��ارات 
اخلدمات  وا�ستحداث  الداخلية،  وزارة  واإ�سرتاتيجية  الوطنية،  الأجندة 
يف  وت�ساهم  الأداء  وتطوير  حت�سني  تدعم  التي  التطويرية  وامل��ب��ادرات 

حتقيق ال�ستدامة والريادة يف املجالت ال�سرطية كافة.

املجل�س ال�ضحي يبحث تطوير املنظومة ال�ضحية وتعزيز تناف�ضية االإمارات
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تقرير مراجع احل�صابات امل�صتقل اإىل جمل�ض اإدارة البنك الوطني االإيراين

ك�صف املركز املايل  حتى 31 دي�صمرب 2020

ك�صف االأرباح اأو اخل�صائر واالإيرادات ال�صاملة االأخرى لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

ك�صف بتغريات ملكية االأ�صهم لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

ك�صف التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

املالحظات املرفقة بالك�صوف املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

البنك الوطني االإيراين فروع االإمارات العربية املتحدة
الك�صوف املالية تقرير مراجع احل�صابات 

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2020

BANK MELLI IRAN 
بن����ك مّل����ي اإي����ران
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 البنك�الوط���اإليرا�ي�مجلس�إدارةتقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�إ���
 البنك�الوط���اإليرا�ي

 اإلمارات�العر�ية�املتحدةفروع�
 تقر�ر�عن�مراجعة�الكشوف�املالية

 رأيال
�٢٠٢٠د�سم����٣١ح����املركز�املا��ال����شمل�كشف�)�"البنك("�)فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة(�لبنك�الوط���اإليرا�يللقد�قمنا�بمراجعة�الكشوف�املالية�

لسياسات�وموجز�اكشف�التدفقات�النقدية�للسنة�املن��ية����ذلك�التار�خ�و ��غ��ات�ملكية�األس�موكشف��خرى اإليرادات�الشاملة�األ أو�ا��سائر�و �ر�احاأل وكشف�
 .٦٣إ����٤لكشوف�املالية�الواردة����الصفحات�من�مرفقة�با�أخرى ومالحظات�تفس��ية��املحاس�ية�ال�امة

وأدائه�املا���وتدفقاته�النقدية�للسنة��٢٠٢٠د�سم����٣١ملا���ح���ا�البنكومركز�ومن�وج�ة�نظرنا،�تبدو�الكشوف�املالية�املرفقة�جيدة�من�جميع�النوا���املادية�
 املا��.�بالغاملن��ية����ذلك�التار�خ�متوافقة�مع�املعاي���الدولية�لإل 

 أساس�الرأي
�للمل �وفًقا �مراجعتنا �أجر�نا �قد �وأو��نا �ا��سابات. �ملراجعة �مراجعة�عاي���الدولية �عن �ا��سابات �ُمراجع �مسؤوليات �قسم �املعاي����� ��ذه �بموجب ال��اماتنا

�.�ونحن�قدباإلمارات�العر�ية�املتحدةذات�الصلة�بمراجعتنا�للكشوف�املالية�للمتطلبات�األخالقية�وفًقا��البنكالكشوف�املالية�من�تقر�رنا.�فنحن�مستقلون�عن�
 �افية�ومناسبة�كأساس�نب���عليه�رأينا.وصلت�إ���أيدينا�وفًقا�ل�ذه�املتطلبات.�ونرى�أن�أدلة�املراجعة�ال���األخالقية�أوفينا�بال��اماتنا�

 التأكيد�ع���املسائل
 �ش���إ���ما�ي��،�دون�تحفٍظ�ع���رأينا:

 املالحظات�املرفقة�بالكشوف�املالية:من��١٤رقم�(ت)�و(ص)�واملالحظة��٤رقم�املالحظة�يت���من�كما�.�١
بنك�مسكن�من�خالل�االستقطاع�من�خطابات�اعتماد�م�التصدير�ة�لدى�البنك�واملقدرة�قيم��ا�إ����سو�ة�مستحقات��٢٠١٨اضطر�املقر�الرئ�����خالل�العام�

ًقا�سياسًة�لذلك�بموجب�اتفاقية�أبرم�ا�مع�مقره�الرئ�����لت�ليف�واعتمد�البنك�الحمليار�ر�ال�إيرا�ي��١٢٬١٠٦٫٩١أي�ما��عادل�مليار�در�م�إمارا�ي��١٫٠١بمبلغ�
ملصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�للمخاطر�التا�عة�وتفو�ض�م�لوضعه�مع�البنوك�األخرى�لالمتثال�ملعاي���التعرض��سبة�العائد�الداخ���باملقر�الرئ������صندوق 
�و�ناًء�املقر�بالدوالر�األمر��ي�مع��ا��ساب�املقومالفع������وتطبيق�ا��،إن�وجدت�،تكبدةو��ساب�الدخل�املك�سب�ذي�الصلة�أو�النفقات�امل�املركزي  الرئ����.

 .مليون�دوالر�أمر��ي�خالل�العام�٢٫٤٩مبلًغا�قدره�البنك�تكبد�،�عليه
 :املاليةاملرفقة�بالكشوف��٣١رقم�املالحظة�يت���من�كما�.�و ٢
-�� �املستجد ��ورونا �ف��وس �أزمة �مع �تجاوً�ا �)١٩(�وفيد �البنك �يواصل ،� �رصد �والتمو�ل �السيولة �متطلبات �جميع �مع�ا �خططوالتجاوب �خالل طوارئ�ل�همن

�واصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�الس�يعاب�التأث���و االقتصادية�ا��الية.�التصورات�ال����عكس�الضغوط�السيولة�واختبارات�
و�ناًء�أعمال��شغيل�البنك؛��التامة����استمرار ثقة�الإدارة�البنك��ان�لدى�،�إصدار�كشف�املركز�املا�����تار�خ�وح���������الف��ة�املقبلة.�املحتمل�لالضطراب�ا��ا

 أن�البنك�م�شأة�عاملة�مستمرة.املالية�ع���أساس�الكشوف�تم�إعداد��ذه��،عليه
�اس�باقًيا�لضمان�تدفق�املركزي�ماعتمد�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��- ف��وس��القطاعات�ال���تأثرت��شدة�بأزمة�،�وخاصةً االعتماد�إ���االقتصادن�ً�ا

راجع�و �٢٠٢١مارس��٢١بتار�خ��أعلن�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�عن�خطة�شاملة�للدعم�االقتصادي�املس��دفو ).�١٩�ورونا�املستجد�(�وفيد�
� �االقتصادي �الدعم �خطة �برنامج �بتار�خ �٢٠٢٠أبر�ل��٦املس��دف ،� �ي�يح �األمر�الذي �إ�� �الوصول �اإلماراتية �الللبنوك �تمو�ل �خالل�الصفري �من �الفوائد ونقل

املركزي��س�ب�اإلمارا�العر�ية�املتحدة�لم�يتمكن�البنك�من�املشاركة�����س�يل�التمو�ل�الصفري�ا��اص�بمصرف�و .�الفائدة�إ���عمال��اأو�و�/�تأجيل�رأس�املال�
تب���،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ،�مع�األخذ����االعتبار�الروح�ا��قيقية�للمسألة�ع���النحو�املتو���من�مصرف�؛�ولكنالرمز�املصر���عدم�توفر�نظام

 .املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ���طة�الدعم�االقتصادي�ح���داخ���تنفيذ�برنامج�البنك�
 املسائل�األخرى 

عن�رأي�غ���متحفظ��شأن��٢٠٢١مارس��١٥الصادر�بتار�خ�تقر�ره�ذكر����،�حيث�٢٠١٩د�سم����٣١ح���املالية�للبنك�راجع�مراجع�آخر�ا��سابات�الكشوف�
 .املاليةالكشوف�تلك�
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 �بع...تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�إ���مجلس�إدارة�البنك�الوط���اإليرا�ي�(فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة)�ي

 الكشوف�املالية�وامل�لف�ن�بحوكمة�مسؤوليات�اإلدراة�
�٢٠١٨لعام��١٤والقانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�املا����بالغالدولية�لإل ية�بطر�قة�مناسبة�وفًقا�للمعاي���تتحمل�اإلدارة�مسؤولية�إعداد�وعرض�الكشوف�املال

الرقابة�الداخلية�ال���ترا�ا�اإلدارة�ضرور�ة�لتمك�ن�إعداد�الكشوف�املالية�ا��الية�من�األخطاء�املادية،��أح�امو �٢٠١٥لعام��٢والقانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�

 ال��و�ر�أو�ا��طأ.بسواء�

� �قدرة �تقييم �مسؤولية �اإلدارة �تتحمل �املالية، �الكشوف �إعداد �املتعل�البنكوعند �املسائل �عن �االقتضاء، �حسب �والكشف، �عاملة �االستمرار�كم�شأة قة�ع��

أو�لد��ا�بديل�واق�������ذا��شغيله�أو�وقف�عمليات��البنكاإلدارة��ع��م�إما�تصفية�ما�لم�تكن��،بامل�شأة�العاملة�واستخدام�األساس�املحاس���للم�شأة�العاملة

 الشأن�ع���وجه�ا��صوص.

 .للبنك�املا���بالغاإل اإلشراف�ع���عملية�و�تحمل�امل�لفون�با��وكمة�مسؤولية�

 مسؤوليات�ُمراجع�ا��سابات�تجاه�مراجعة�الكشوف�املالية�
وإصدار�تقر�ر�ُمراجع�من�عدمه�من�خلو�الكشوف�املالية��ش�ٍل�ك���من�األخطاء�املادية،�سواء�الناتجة�عن�ال��و�ر�أو�ا��طأ،�املعقول�تتمثل�أ�دافنا����التأكد�

�وُ�عت��� �رأينا. �يتضمن �الذي ��و�مستو ا��سابات �املعقول �التأكدالتأكد �من �رفيع �ى �ال�� �املراجعة �بأن �ضماًنا �ل�س �لكنه ،� �تمت �لوفًقا ملراجعة�لمعاي���الدولية

املمكن�ومن�املتوقع�إذا��ان�من��،ن�ال��و�ر�أو�ا��طأ�و�عت���ماديةعو�مكن�أن�ت�شأ�األخطاء��.���حال�وجود�اادية�املخطاء�األ دائًما�سوف�تك�شف�و ا��سابات�

 �ذه�الكشوف�املالية.�ت�اإلقتصادية�ال���يتخذ�ا�مستخدمو معقول�ع���القراراو�ش�ٍل��ش�ل�فردي�أو�ك���أن�تؤثر�

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

- � �املادية �مخاطر�األخطاء �ونقيم �سواءً بانحدد �املالية، ��لكشوف �عن �ناتجة ��انت �وننفذال��و�ر�أو�ا��طأ، ��ونصمم �املراجعة �إجراءات تلك�حسب

�نب���عل��ا��افية�ومناسبة�ونحصل�ع���أدلة�مراجعة�املخاطر،� أن�و�ر�أك���من�احتمال��عدم�اك�شاف�أي�خطأ�مادي�ناتج�عن�ال�إن�خطر�رأينا.

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

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

 .للبنكالتعب���عن�رأي��شأن�فعالية�الرقابة�الداخلية�

 اإلدارة.من�جانب�ذات�الصلة��اإلفصاحاتالتقديرات�املحاس�ية�و ومدى�قبول�اس�ية�املتبعة�دى�مالءمة�السياسات�املحنضع�تقييًما�مل -

ما�إذا��ان�و ،�املقدمة�لناأدلة�املراجعة�وما�إذا��انت�قائمة�ع���،�امل�شأة�العاملة�املحاس���املستمر�ست�تج�مدى�مالءمة�استخدام�اإلدارة�ألساس� -

إذا�خلصنا�و ع���االستمرار�كم�شأة�عاملة.��البنكقدرة�مع���تلقي�بظالٍل�من�الش�ل��ناك�عدم�يق�ن�جو�ري�يتعلق�باألحداث�أو�الظروف�ال���قد�

� �من �حالة �وجود ��ال�شككإ�� �مطالبون �فنحن �ا��و�ري، �االن�باه �بلفت �ا��سابات �تقر�ر�مراج�� ��� �بنا �ا��اص �الص�اإلفصاحاتإ�� ����ذات لة

�إ���أدلة�املراجعة� �و�س�ند�است�تاجاتنا ��انت��ذه�العمليات�غ����افية. �إذا �الكشوف�املالية�أو��عديل�رأينا ح���تار�خ�تقر�ر�مراج���املقدمة�إلينا

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

الت�واألحداث�األساسية�املعام،�وما�إذا��انت�الكشوف�املالية�تمثل�اإلفصاحاتللكشوف�املالية�و�ي�ل�ا�ومحتوا�ا،�بما����ذلك�م�العاالعرض�نقيم� -

 مناسًبا.بطر�قة�تحقق�عرًضا�

نوع�من�بما����ذلك�أي�،�أخرى أموٍر�جملة�من�ب�ن�للمراجعة�وتوقي��ا�ونتائج�املراجعة�ال�امة،�املُزمع�النطاق��شأن��ا��وكمةامل�لف�ن�بنتواصل�مع�

 ���الرقابة�الداخلية�ال���نحدد�ا�أثناء�مراجعتنا.الكب��ة�قصور�الأوجه�

 خرى تقر�ر�عن�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�األ 
 نقرر�ما�ي��:،�٢٠١٥)�لعام�٢رقم�(اإلمارا�ي�وفًقا�ملا�يقتضيه�القانون�االتحادي�

i. �؛اعت��نا�ا�الزمة�ألغراض�مراجعتنا���جميع�املعلومات�ال���حصلنا�علقد 
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 تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�إ���مجلس�إدارة�البنك�الوط���اإليرا�ي�(فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة)�ي�بع...
ii. �؛٢٠١٥لعام��٢رقم��ياإلمارا�القانون�االتحادي����السار�ة��ح�املأل �املاديةنواح��ا�جميع�،�حيث�امتثلت����للبنكالكشوف�املالية�تم�إعداد 
iii. �؛مع�ا�البنك��الت�وتتوافق�،�دفاتر�املحاس�ية�املناسبةالب�البنكأمسك 
iv. �؛بموج��ا�والشروط�ال���تم�إجراؤ�ا�ألطراف�ذات�الصلةادية�لاملعامالت�املعن��للبنكالكشوف�املالية�من��٧تكشف�املالحظة�رقم 
v. �أًيا��٢٠٢٠د�سم����٣١خالل�السنة�املالية�املن��ية�����قد�ان��ك�البنكلنا،�لم�يلفت�ان�با�نا�أي����ء�يجعلنا��عتقد�أن�املقدمة�بناًء�ع���املعلومات

 و�/�أو�نتائج�معامالته.املا����ع���مركزهسلًبا�يؤثر�قد�بما��و�عديالته،�٢٠١٥لعام��٢���القانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�السار�ة��ح�اممن�األ 
نؤكد�أننا�حصلنا�ع����افة�املعلومات�والتفس��ات�ال���رأينا�،�٢٠١٨لعام��١٤باإلضافة�إ���ذلك�وحسب�متطلبات�القانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�

 أ��ا�ضرور�ة�لغرض�مراجعتنا.
 

 وقعه:
 عدنان�محمد�عبدهللا�سالم�ا��ابري 

 شر�ك
 إن�آر�دو����وشر�اه

 ٦٦٢رقم�ال��ل�
 املتحدة�د�ي،�اإلمارات�العر�ية

 ٢٠٢١مارس��٢١التار�خ:�
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 كشف�املركز�املا��
 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���

 يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ املالحظات 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  

     األصول 
 ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ ٦ مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي النقدية�واألرصدة�لدى�

 ١٬٥٣٠٬٢٨١  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ ت٧ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٢٬٠٢٣٬٣٩٤  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ أ٨ املستحق�من�البنوك�األخرى 

 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  ٢٬١٧٥٬٤٤١ ٩ والسلفالقروض�
 ٧٥٧٬٩٣٧  ٦٤٢٬٤٩٠ ١٠ األصول�األخرى 

 ٢٬٨١٥  ٢٨٬٤٧٢ ١١ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات
 ٩٬٨٦٩٬٠٢٧  ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  إجما���األصول 

     ملكية�األس�مو ا��صوم�
     ا��صوم
 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٣٬١٠٧٬٩٥٧ ب٨ لبنوك�األخرى لاملستحق�

 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦ ١٢ ودا�ع�العمالء
 ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٨٢٩٬٤٨١ ث٧ وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�للمقر�الرئ�����

 ٩٧٬٨٠٢  ١٩٢٬٢٥١ ١٣ األخرى ا��صوم�
 ٦٬١١٧٬٦٠٥  ٦٬٥٨٩٬٣٨٥ (أ) ا��صومإجما���

     ملكية�األس�م
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ أ١ رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬١٩٤  ٤٤٤٬٥٦٨ ٢١ االحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  األر�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٣٬٧٥٥٬١٦٦ (ب) ملكية�األس�مإجما���
 ٩٬٨٦٩٬٠٢٧  ١٠٬٣٤٤٬٥٥١ (أ�+�ب) ملكية�األس�مو �ا��صومإجما���

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

 ؛نيابًة�عن�فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�ووقع�عل��ا�٢٠٢١مارس��٢١بتار�خ����٦٣إ����٤���الصفحات�من�الواردة��تم�اعتماد�الكشوف�املالية
   

 املدير�اإلقليمي
 املتحدةفروع�اإلمارات�العر�ية��–البنك�الوط���اإليرا�ي�

 املدير�اإلقليمي�للشؤون�املالية 
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�–البنك�الوط���اإليرا�ي�

  .٣إ����١تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�وارد�بالصفحات�من�
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 خرى أو�ا��سائر�واإليرادات�الشاملة�األ �ر�احكشف�األ 
 ٢٠٢٠د�سم����٣١����لسنة�املن��يةل
 )يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي(
 
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ املالحظات 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
إ����٠١/٠١/٢٠١٩ 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  

 ١٦١٬١٢٢  ٢٧٥٬٠٢٦ ١٤ إيرادات�الفوائد
 )٥٢٬١٢٩(  )٦٨٬٩٨٨( ١٥ نفقات�الفوائد

 ١٠٨٬٩٩٣  ٢٠٦٬٠٣٨  صا���إيرادات�الفوائد
 ٩٬٦٤٥  ٩٬١٢٥ ١٦ صا���إيرادات�الرسوم�والعموالت

 ٨٤٬٧٧٤  ١٨٧٬٤٠٥ ١٧ اإليرادات�األخرى 
 )٨٤٬٣٩٩(  )٩٩٬٢٦٢( ١٨ النفقات�العامة�والنفقات�اإلدار�ة

 )٩٧٬٧٦٣(  )٣٠١٬٦٧٨( ١٩ األصول�املاليةقيمة�صا���خسائر�اضمحالل�
 ٢١٬٢٥٠  ١٬٦٢٨  األر�اح�قبل�دفع�الضرائب
 )١٨٬٦١٤(  ٢٬١١٦ ٢٠ الضرائب�املفروضة�بالسنة

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤ (أ) أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب
 ٠  ٠  يتم�إعادة�تص�يف�ا�ضمن�كشف�األر�اح�أو�ا��سائرالبنود�ال���لن�
 ٠  ٠  ا��سائريتم�إعادة�تص�يف�ا�الحًقا�ضمن�كشف�األر�اح�أو�البنود�ال���قد�

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤ (ب) إجما���اإليرادات�الشاملة�بالسنة
     األر�اح��عد�دفع�الضرائب�إ��:��عود

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤  املقر�الرئ�����للبنك
 ٠  ٠  امل�يمنةالفوائد�غ���

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤ (أ) 
     إجما���اإليرادات�الشاملة�إ��:�عود�

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤  املقر�الرئ�����للبنك
 ٠  ٠  الفوائد�غ���امل�يمنة

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤ (ب) 
 

 ووقع�عل��ا�نيابًة�عن�فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة؛�٢٠٢١مارس��٢١بتار�خ��٦٣��إ����٤تم�اعتماد�الكشوف�املالية�الواردة����الصفحات�من�
   

 املدير�اإلقليمي
 املتحدةفروع�اإلمارات�العر�ية��–البنك�الوط���اإليرا�ي�

 املدير�اإلقليمي�للشؤون�املالية 
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�–البنك�الوط���اإليرا�ي�

 .٣إ����١تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�وارد�بالصفحات�من�
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 تغ��ات�ملكية�األس�مكشف�ب

 ٢٠٢٠د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 )يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي(

 املتاحة�ملقر�البنك�الرئ����)(

�ملكية�األس�م 

 ةاملخصص

االحتياطي� 

 القانو�ي

األر�اح�غ��� 

 املوزعة

 اإلجما�� 

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦  ٢٬٣٠٤٬٨٥٦  ٤٤٣٬٩٣٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���
 ٢٬٦٣٦  ٢٬٦٣٦  ٠  ٠ أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب

 ٠  ٠  ٠  ٠ اإليرادات�الشاملة�األخرى�بالسنة
 ٢٬٦٣٦  ٢٬٦٣٦  ٠  ٠ إجما���اإليرادات�الشاملة�األخرى�بالسنة

 ٠  )٢٦٤(  ٢٦٤  ٠ التحو�ل�إ���االحتياطي�القانو�ي
 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  ٤٤٤٬١٩٤  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٩د�سم����٣١���الرصيد�ح

 ٣٬٧٤٤  ٣٬٧٤٤  ٠  ٠ أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب
 ٠  ٠  ٠  ٠ اإليرادات�الشاملة�األخرى�بالسنة

 ٣٬٧٤٤  ٣٬٧٤٤  ٠  ٠ إجما���اإليرادات�الشاملة�األخرى�بالسنة
 ٠  )٣٧٤(  ٣٧٤  ٠ التحو�ل�إ���االحتياطي�القانو�ي

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٤٤٤٬٥٦٨  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 كشف�التدفقات�النقدية
 ٢٠٢٠د�سم����٣١����لسنة�املن��يةل
 
 )يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي(

 �٠١/٠١/٢٠٢٠  املالحظات 
 إ���
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٠١/٠١/٢٠١٩� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي   
      .�التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�ال�شغيلية١

 ٢١٬٢٥٠  ١٬٦٢٨   أر�اح�السنة�قبل�دفع�الضرائب
      �سو�ات�اإليرادات�والنفقات�غ���النقدية:

 ١٬٣١٧  ٧٬٣٢٩  ١١ واآلالت�واملعداتإ�الك�املمتل�ات�
 ١٬٤٢١  ١٬٢٥٦  ١٣ مخصص�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن

قروض�وسلف�املمتل�ات�املك�سبة�ل�سو�ة�قيمة�خسارة�اضمحالل�
 العمالء

٢٠٬٤٨٠  ٣٨٬٦٩٤  ١٨ 

 ٩٧٬٧٦٣  ٣٠١٬٦٧٨  ١٩ األصول�املاليةقيمة�خسارة�اضمحالل�
   ١٤٢٬٢٣١  ٣٥٠٬٥٨٥ 

      ال�شغيليةوا��صوم�التغ��ات����األصول�
� �لدى �القانونية �املتحدة�انخفاض�الودا�ع �العر�ية مصرف�اإلمارات

 املركزي 
١٢٬٨٧٦  ٢٣٬٦٨٩  ٦ 

 ٦٨١٬٨٧٨  ٥٠٧٬٥١٢  ت٧ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةانخفاض�
 )٩٧٤٬٤٤٦(  )١٬٧٨٣٬٠٢٩(  أ٨ املستحق�من�البنوك�األخرى �ز�ادة

 ١٤٩٬٦٤٠  )٦٣٬٤٩٧(  ٩ القروض�والسلف(ز�ادة)�/�انخفاض�
 )٢٣٢٬٤٩٤(  ١٠٤٬٩٢٤  ١٠ األصول�األخرى /�(ز�ادة)�انخفاض�

 ٢٬٢٣٣٬٢٦٧  )٦١٬٢٢٦(  ب٨ /�ز�ادة�املستحق�للبنوك�األخرى �)انخفاض(
 )٢٦٬٢٤١(  ٦٤١٬٨٤٤  ١٢ ودا�ع�العمالء�)انخفاضز�ادة�/�(

 ٣٨٬٢٥٤  )٣٩٬٧١٦(  ث٧ للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�/�ز�ادة�(انخفاض)�
 ٣٦٥  ٦٨٬٦١٦  ١٣ األخرى ا��صوم�ز�ادة�

 ٢٬٠٢٥٬٣٣٠  )٢٥٠٬٢٩٨(   عمليات�ال�شغيلاملتدفقة�من�/���)�املستخدمة�(النقدية�
 )٥٣٧(  )٦٨٥(  ١٣ م�افآت���اية�ا��دمة�املدفوعة�للموظف�ن

 )٥٩٬١٦٩(  )١٩٬٦٢٥(  ٢٠ الضرائب�املدفوعة
� �النقدية �(صا�� �املستخدمة (��� /� �من األ�شطة�املتدفقة

 ال�شغيلية
  )١٬٩٦٥٬٦٢٤  )٢٧٠٬٦٠٨ 

      .�التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�االس�ثمار�ة٢
 )١٬٠٣٠(  )٢٥(  ١١ شراء�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات

 )١٬٠٣٠(  )٢٥(   النقدية�املستخدمة����األ�شطة�االس�ثمار�ة
      التدفقات�النقدية�من�أ�شطة�التمو�ل.�٣

 ١٥٧٬٥٣٩  )١٦٣٬٥٧١(  ث٧ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية/�ز�ادة�(انخفاض)�
 ٣٦٨  )٦٬٧٩٤(  ١٣ اإليجارخصوم�/�ز�ادة�)�انخفاض((صا��)�

 ١٥٧٬٩٠٧  )١٧٠٬٣٦٥(   أ�شطة�التمو�لصا���النقدية�(املستخدمة���)�/�املتدفقة�من�
 ٢٬١٢٢٬٥٠١  )٤٤٠٬٩٩٨(  )٣+٢+١( النقدية�والنقدية�املعادلة/�ز�ادة�(انخفاض)�صا���

 ٨٨٦٬١٠٩  ٣٬٠٠٨٬٦١٠  )٢٢(املالحظة�الرا�عة�رقم� النقدية�والنقدية�املعادلة����بداية�السنة
 ٣٬٠٠٨٬٦١٠  ٢٬٥٦٧٬٦١٢  )٢٢(املالحظة�الرا�عة�رقم� النقدية�والنقدية�املعادلة������اية�السنة
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 (ُي�بع...)كشف�التدفقات�النقدية�
 ٢٠٢٠د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 (يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي)
 �٠١/٠١/٢٠٢٠  املالحظات 

 إ���
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٠١/٠١/٢٠١٩� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�يبالدر�م�   
      معلومات�إضافية�عن�كشف�التدفقات�النقدية

      التدفقات�النقدية�ال�شغيلية�من�الفوائد:

 ٥٤٬٦٠٠  ٦٣٬٠٩٨   الفوائد�املدفوعة

 ١٤٦٬٣١٩  ٣٤٩٬١٢٧   الفوائد�املستلمة

      املعامالت�غ���النقدية:

 ٢٬٢١٥  ٣٢٬٩٦١   ز�ادة�أصول�حق�االستخدام

 ٢٬٢١٥  ٣٢٬٩٦١   ز�ادة�خصوم�اإليجار
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 البنك�الوط���اإليرا�ي

 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 املالحظات�املرفقة�بالكشوف�املالية

 ٢٠٢٠د�سم����٣١����لسنة�املن��يةل

 )يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي(
 

 .�معلومات�عامة�١

 أ.�الوضع�القانو�ي�

 ُ�� �اإليرا�يعد �الوط�� �البنك("�البنك ("� �اإليرانية. �اإلسالمية �ا��م�ور�ة ����ومة �بال�امل �املصرفية�مملوً�ا �باألعمال �املتحدة �العر�ية �اإلمارات ��� �البنك و�عمل

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

١� �مكتب �(و�شمل �د�ي ��� �الرئ���� �الفرع .� �اإليرا�يالدفع �باملس�شفى �رقم �ورخصته ،(٢٠٢٢١٢�� �عن �بتار�خ�الصادرة �د�ي �ح�ومة �االقتصادية، �التنمية دائرة

٠١/٠١/١٩٧٠. 

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

 .١٠/٠٤/١٩٩٠الصادرة�عن�دائرة�التنمية�االقتصادية،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ��CN-1002022���ورخصته�رقم�.�فرع�أبوظ٣

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

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

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

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

 ،�شارع�ب���ياس،�ديرة�د�ي،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.١٨٩٤البنك�الوط���اإليرا�ي،�ص.ب�رقم:��بنايةعنوان�املكتب�اإلقلي���للبنك����اإلمارات�العر�ية�املتحدة:�

 املقر�الرئ�����للبنك����ط�ران،�ا��م�ور�ة�اإلسالمية�اإليرانية.

� �فقط �املتحدة �العر�ية �اإلمارات ��� �البنك �أ�شطة �املالية �الكشوف ��ذه �و �عكس �املعامالت ��افة �وا��صومباست�ناء �والفروع��األصول �باملقر�الرئ���� ا��اصة

 األخرى�للبنك.

 مارا�ي).مليون�در�م�إ�١٬٠٠٠:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٠٠٠املخصص�للبنك�من�املقر�الرئ�����بلغ�رأس�املال�

 ب.�األ�شطة�التجار�ة

 �عمل�البنك����األعمال�املصرفية�التجار�ة.

 ت.�اإلدارة

 ل�ذه�الفروع�اإلماراتية.ال�شغيل�يتحمل�املكتب�اإلقلي���للبنك����إمارة�د�ي�مسؤولية�إدارة�عمليات�

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

 :٢٠٢٠ورة�إلزامية�للسنة�املحاس�ية�والتفس��ات�التالية�للمعاي���امل�ش��سو�اتت�ون�املعاي���وال

��دمج  )٢٠١٨أكتو�ر�(�٣املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل  �لإلبالغ�(األعمال �األو�� �الف��ة �بداية �أو��عد ��� �عل��ا �االستحواذ �تار�خ �ي�ون �ال�� �األعمال دمج

 )٢٠٢٠يناير��١���أو��عد�السنوي�

�  )٢٠١٩(س�تم����٧الدو���لإلبالغ�املا���رقم�املعيار� �املالية: ��اإلفصاحاتالص�وك �أو��عد ��� �تبدأ �ال�� �املحاس�ية �الف��ات �من �من �بدايًة يناير��١(�سري

٢٠٢٠( 
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 )٢٠٢٠يناير��١الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٩س�تم���(�٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

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

�الف��ات�  )�٢٠١٨(أكتو�ر��٨املعيار�املحاس���الدو���رقم� �من �بدايًة �(�سري �املحاس�ية �واألخطاء �التقديرات ��� �التغ��ات �املحاس�ية، السياسات

 )٢٠٢٠يناير��١املحاس�ية�ال���تبدأ�من�

�اإلقرار�والتقدير�  )�٢٠١٩س�تم���(�٣٩املعيار�املحاس���الدو���رقم� �املالية: �بالص�وك �(�سري �أو��عد ��� �تبدأ �ال�� �املحاس�ية �الف��ات �من يناير��١دايًة

٢٠٢٠( 

 )٢٠٢٠يناير��١من�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�الزراعة�  )٢٠٢٠مايو�(�٤١املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 للمعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���ا��ديدة�واملنقحةالتطبيق�األو���تأث���
ار�ة�إلزاًما�ألي�ف��ة�محاس�ية�طّبق�البنك�التعديالت�التالية�املُجراة�ع���املعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���الصادرة�عن�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�ال���ت�ون�س

املبلغ�ع��ا�للسنة�ا��الية،�ة�لإلبالغ�املا���ع���املبالغ�.�ل�س��ناك�أي�تأث���مادي�لتطبيق��ذه�التعديالت�املُجراة�ع���املعاي���الدولي٢٠٢٠يناير��١تبدأ����أو��عد�

 لك��ا�قد�تؤثر�ع���حساب�املعامالت�أو�ال��ت�بات�املستقبلية�ا��اصة�بالبنك.

 .�املعاي���والتفس��ات�محل�النظر�والغ���نافذة٣
التالية�ال���تم�إجراؤ�ا�ع���املعاي���والتفس��ات�ا��الية�محل�نظر�ولك��ا�لم�تدخل�ح���النفاذ��والتعديالت���تار�خ�اعتماد��ذه�الكشوف�املالية،��انت�املعاي���

 �عد،�ولم��عتمد�ا�البنك����وقت�مبكر:

يناير��١من�اعتماد�املعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���للمرة�األو���(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�  )�٢٠٢٠مايو�(�١يار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�املع

٢٠٢٢( 

 )٢٠٢٢يناير��١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�دمج�األعمال�  )�٢٠٢٠مايو�(�٣املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠يونيو�(�٤بالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���لإل 

 )٢٠٢١يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠(أغسطس��٤املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢١يناير��١من�الص�وك�املالية:�اإلفصاحات�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�  )٢٠٢٠أغسطس�(�٧املا���رقم�املعيار�الدو���لإلبالغ�

 ٩املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢٠مايو�(

 )٢٠٢٢يناير��١من�الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ� 

 ٩لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���

 )٢٠٢٠(أغسطس�

 )٢٠٢١يناير��١الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� 

 ١٦املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢٠(مايو�

 )٢٠٢٠يونيو��١عقود�اإليجار�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� 

 ١٦لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���

 )٢٠٢٠(أغسطس�

 )٢٠٢١يناير��١عقود�اإليجار�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� 

 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٧(مايو��١٧املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠(يونيو��١٧لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���

 )٢٠٢٣يناير��١عرض�الكشوف�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠يناير�(�١املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠٢٣يناير��١عرض�الكشوف�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠يوليو�(�١و���رقم�املعيار�املحاس���الد

 )٢٠٢٣يناير��١عرض�الكشوف�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢١(ف��اير��١املعيار�املحاس���الدو���رقم�
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السياسات�املحاس�ية�و�غ���التقديرات�واألخطاء�املحاس�ية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�  )�٢٠٢١(ف��اير��٨املعيار�املحاس���الدو���رقم�
 )٢٠٢٠يناير��١من�

 )٢٠٢٢يناير��١ت�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات�(�سري�بدايًة�من�الف��ا  )�٢٠٢٠(مايو��١٦املعيار�املحاس���الدو���رقم�
املخصصات�وا��صوم�االحتمالية�واألصول�االحتمالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )�٢٠٢٠(مايو��٣٧املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠٢٢يناير��١
 )٢٠٢١يناير��١من�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ��قرار�والتقدير اإلالص�وك�املالية:�  )�٢٠٢٠أغسطس�(�٣٩املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 

فإ��ا�ال��سري�ع���تقديم�أو�عندما�تصبح�سار�ة.�ومع�ذلك،��٢٠٢١يناير��١ال���تبدأ����للف��ة����الكشوف�املالية�للبنك�التعديالت�تتوقع�اإلدارة�اعتماد��ذه�

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

 .�أسس�اإلعداد�والسياسات�املحاس�ية٤
 االمتثال�بيان�أ.�

ت�اإلبالغ�املا���وتمتثل�ل�ا.�ُ�عد�الكشوف�املالية�وفًقا�ملتطلبات�جميع�املعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���السار�ة�وجميع�التفس��ات�السار�ة�ل��نة�الدولية�لتفس��ا

 عيار�الدو���لإلبالغ�املا���كذلك�جميع�املعاي���املحاس�ية�الدولية�وتفس��ات���نة�التفس��ات�الدائمة.و�شمل�امل

 ب.�أسس�اإلعداد
عدت�الكشوف�املالية�بحسب�ت�لف��ا�التار�خية�باست�ناء��
ُ
العادلة،�إن�وجدت.�و�عتمد�الت�لفة�التار�خية��ش�ٍل��ة�عض�الص�وك�املالية�املشتقة�بالقيمتقدير�أ

 عام�ع���القيمة�العادلة�للمقابل�املدفوع����األصول.

،��غض�التقدير���معاملة�نظامية�ب�ن�املشارك�ن����السوق����تار�خ�ا��صوم�و�ع���القيمة�العادلة�السعر�املقدم�لبيع�أحد�األصول�أو�املدفوع�لنقل�ملكية�أحد�

،�يأخذ�ا��صومل�أو�النظر�عما�إذا��ان��ذا�السعر�يمكن�رصده�مباشرًة�أو�يتم�تقديره�باالستعانة�بأسلوب�تقييم�آخر.�وعند�تقدير�القيمة�العادلة�ألحد�األصو 

���تار�خ�التقدير.�ا��صوم�ل�أو�إذا�أخذ�املشار�ون����السوق�تلك�ا��صائص����االعتبار�عند��سع���األصو ا��صوم�البنك����االعتبار�خصائص�األصول�أو�

/�أو�اإلفصاح����كشف�املركز�املا���ع����ذا�األساس،�باست�ناء�معامالت�الدفع�ع���أساس�األس�م�ال���تدخل�ضمن�و�وُتحدد�القيمة�العادلة�ألغراض�التقدير�

� �رقم �املا�� �لإلبالغ �املعيار�الدو�� �املعيا٢نطاق �نطاق �ضمن �تدخل �التأج���ال�� �ومعامالت ،� �رقم �الدو�� �أوجه�١٦ر�املحاس�� ��عض �ل�ا �ي�ون �ال�� ،�والتقديرات

أو�القيمة�املستخدمة����املعيار��٢ال�شابه�مع�القيمة�العادلة�ولك��ا�ل�ست�القيمة�العادلة،�مثل�صا���القيمة�القابلة�للتحقيق����املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 .٣٦املحاس���الدو���رقم�

�وألغ �ذلك، �إ�� �باإلضافة �املستوى ��� �العادلة �القيم �تقديرات �تص�يف �يتم �املا��، �اإلبالغ �����٣أو��٢أو��١راض �املدخالت �رصد ���ا �يمكن �ال�� �الدرجة �ع�� بناًء

 العادلة�بال�امل،�وفًقا�ملا�ي��:�ةتقديرات�القيمة�العادلة�وأ�مية�املدخالت����تقدير�القيم

املماثلة�ال���يمكن�للم�شأة�الوصول�إل��ا����ا��صوم�قدمة�(دون��عديل)����األسواق�ال�شطة�لألصول�أو�ت�ون�مدخالت�املستوى�األول�عبارة�عن�األسعار�امل�-

 ؛التقديرتار�خ�

�ش�ل�مباشر�أو�غ����،�سواءً ا��صومت�ون�مدخالت�املستوى�الثا�ي�عبارة�عن�مدخالت،�بخالف�األسعار�الواردة����املستوى�األول،�يمكن�رصد�ا�لألصول�أو��-

 مباشر؛

 .ا��صومت�ون�مدخالت�املستوى�الثالث�عبارة�عن�مدخالت�ال�يمكن�رصد�ا�لألصول�أو��-

 .إن�وجدتيتم�تقر�ب�جميع�القيم�الواردة����الكشوف�املالية�إ���أقرب�ألف�در�م،�

 ت.�أسس�املحاسبة
األخرى�املرتبطة�بأموال�ال�سو�ة�ال���يتم�تحصيل�ا�من�بنك�وإيرادات�الفوائد�والنفقات��يتم�إعداد��ذه�الكشوف�املالية،�باست�ناء�معلومات�التدفق�النقدي

�التالية �الفقرة ��� �تفصيًال �النحو�الوارد �ع�� �إقرار�املعامالت�مسكن �يتم �املحاس�ية، �االستحقاقات �أساس �و�موجب �املحاس�ية. �االستحقاقات �أساس �ع�� ،
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مدفوعة)�وُتدرج����ال��الت�املحاس�ية�و�تم�اإلبالغ�ع��ا����الكشوف�املالية�للف��ات�واألحداث�عند�وقوع�ا�(ول�س�بصف��ا�نقدية�أو�نقدية�معادلة�مستلمة�أو�

 املرتبطة���ا.

إ����سو�ة�مستحقات�بنك�مسكن�من�خالل�االستقطاع�من�خطابات�اعتماد�م�التصدير�ة�لدى�البنك�واملقدرة�قيم��ا��٢٠١٨اضطر�املقر�الرئ�����خالل�العام�

مليار�ر�ال�إيرا�ي�واعتمد�البنك�الحًقا�سياسًة�لذلك�بموجب�اتفاقية�أبرم�ا�مع�مقره�الرئ�����لت�ليف��١٢٬١٠٦٫٩١�ي�أي�ما��عادل�مليار�در�م�إمارا�١٫٠١بمبلغ�

ملتحدة�ات�العر�ية�اصندوق��سبة�العائد�الداخ���باملقر�الرئ�����وتفو�ض�م�لوضعه�مع�البنوك�األخرى�لالمتثال�ملعاي���التعرض�للمخاطر�التا�عة�ملصرف�اإلمار 

�و�ناًء��ا��ساب�املقوماملركزي�و��ساب�الدخل�املك�سب�ذي�الصلة�أو�النفقات�املتكبدة،�إن�وجدت،�وتطبيق�ا�الفع������ بالدوالر�األمر��ي�مع�املقر�الرئ����.

 مليون�دوالر�أمر��ي�خالل�العام.�٢٫٤٩عليه،�تكبد�البنك�مبلًغا�قدره�

 ث.�أسس�التقدير
عدت��ذه�الكشوف�املالية�

ُ
 بحسب�ت�لف��ا�التار�خية�باست�ناء�تقدير�الص�وك�املشتقة�بالقيمة�العادلة،�إن�وجدت.أ

 ج.�األصول�املالية�
 للصك.التعاقدية��األح�ام���كشف�املركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����األصول�املالية�تم�إقرار�ي

 املالية�صول تقدير�األ )�١
�صول (بخالف�األ أو�إصدار�ا�املالية��صول األ االستحواذ�ع���إ����ضاف�ت�اليف�املعامالت�ال����عزى�مباشرةً تُ و املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.��صول األ تقدير�يتم�

�مباشرةً ت�اليف�املعامالت�ال���ُ�عزى��إقرار و�تم�ل�ا.��األو���قرار اإلاملالية�عند��صول املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر)�إ���القيمة�العادلة�لأل 

 أو�ا��سائر.�األر�احضمن��مباشرةً �املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر �صول إ���االستحواذ�ع���األ 

نموذج�العمل�بالقيمة�العادلة،�اعتماًدا�ع����أو ��الكالحًقا�إما�بت�لفة�اإل �٩ضمن�نطاق�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�املالية�املقررة��صول جميع�األ تقدير�يجب�

 :أنه�،�خاصةً املاليةوخصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لألصول��املالية�صول األ بامل�شأة�إلدارة�

�وال�- ��عاقدية �نقدية �تدفقات �ل�ا �وال�� �التعاقدية، �النقدية �التدفقات �جمع �إ�� ���دف �عمل �نموذج �ضمن ���ا �املحتفظ �الدين، �تقدير�ص�وك ��عت���يتم ��

 ،�الحًقا�بت�لفة�اإل�الك؛فقط�مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�ع���املبلغ�األص���املستحق

،�وال���ل�ا�تدفقات�نقدية��عاقدية�ص�وك�الديناملحتفظ���ا�ضمن�نموذج�عمل���دف�إ���جمع�التدفقات�النقدية�التعاقدية�و�يع��،الدينيتم�تقدير�ص�وك��-

 ؛من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى ،�الحًقا�بالقيمة�العادلة�املستحق�فقطفائدة�ع���املبلغ�األص���الاملال�و وال����عت���مدفوعات�رأس�

 ا��سائر.أو�األر�اح�الحًقا�بالقيمة�العادلة�من�خالل��ملكية�األس�م���األخرى�جميع�اس�ثمارات�الديون�واالس�ثمارات�تقدير�يتم��-

 ة:اليألٍي�من�األصول�املاألو���اإلقرار�عند�ال��ا�ي�ا��يار�التا���/�الختيار�تحديد�ا،�يجوز�للبنك�و�رغم�ما�سبق

يقر�مقابل�محتمل�أي�وال�للتداول��اال�يحتفظ����ملكية�األس�ماس�ثمار����ي�عرض�التغي��ات�الالحقة����القيمة�العادلة�أل ��ا�ي�يجوز�للبنك�أن�يختار��ش�ل��-

 ؛إيرادات�شاملة�أخرى أي����دمج�أي�عمل�به�املش��ي����

بالقيمة��تم�تقديره�و �من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى أو�معاي���القيمة�العادلة�ت�لفة�اإل�الك�اس�ثمار�دين��ستو���أي���ا�ي��ش�ل�يحدد�يجوز�للبنك�أن��-

 .�ش�ل�كب��منه�أو�ا��د�عدم�التوافق�املحاس���إ���التخلص�من�ذلك�أدى�إذا�ا��سائر�أو�األر�اح�العادلة�من�خالل�

 من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى أو�بالقيمة�العادلة�اإل�الك�بت�لفة�املقدرة�الدين�صكوك�
 .األصل�املا���بناًء�ع���خصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لألصل�ونموذج�أعمال�البنك�إلدارة�األصلوتقدير�البنك�تص�يف�يقيم�

،�يجب�أن�تؤدي�شروطه�التعاقدية�إ���تدفقات�نقدية�من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى ادلة�أو�بالقيمة�العاإل�الك�بت�لفة�وتقديره�ل�ي�يتم�تص�يف�األصل�و 

 .عليهاملستحقة�والفائدة�أصل�الدين�تتمثل�فقط����مدفوعات�

مبلغ�أصل�الدين�قد�يتغ���و األو��.�اإلقرار�القيمة�العادلة�لألصل�املا���عند�أصل�الدين�يمثل�،�عليهوالفائدة�املستحقة�أصل�الدين�مدفوعات��لغرض�اختبار و 

القيمة�الزمنية�للنقود�ومخاطر�االئتمان�املرتبطة�مقابل�الفائدة�و�شمل�).�الدين�صلأل ع���مدى�عمر�األصل�املا���(ع���س�يل�املثال�إذا��ان��ناك�سداد��ذا�
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مدفوعات�أصل�الدين���تم�تقييمو �امش�الر�ح.�أي�،�باإلضافة�إ���وت�اليف�اإلقراض�األساسية�األخرى ة�ومخاطر�خالل�ف��ة�زمنية�معينبأصل�الدين�املستحق�

 .تص�يف�األصل�املا��يتم�بموج��ا�بالعملة�ال���والفائدة�املستحقة�عليه�

�،ال�تؤدي�الشروط�التعاقديةو رت�بات�اإلقراض�األساسية.�مع�تتمثل�مدفوعات�أصل�الدين�والفائدة�املستحقة�عليه�تتوافق�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���

األس�م�أو��أسعار ملخاطر��غ���ب��ت�ب�اإلقراض�األسا����مثل�التعرض�غ���املرتبطة�ال���تؤدي�إ���التعرض�للمخاطر�أو�التقلبات����التدفقات�النقدية�التعاقدية�

املك�سب��و�ترت�ب�ا��قيقي�أو��مكن�أن�ي�ون�األصل�املا���دين�والفائدة�املستحقة�عليه.�و تمثل�أصل�ال،�إ���تدفقات�نقدية��عاقدية�أسعار�السلع�األساسية

�حدد�و �عد�تقييم�نماذج�األعمال�إلدارة�األصول�املالية�أمًرا�أساسًيا�لتص�يف�األصول�املالية.�و إقراض�أسا�����غض�النظر�عما�إذا��ان�قرًضا��ش�له�القانو�ي.�

ال��عتمد�نموذج�أعمال�البنك�ع���نوايا�و مع�ن.�تجاري�البنك�نماذج�األعمال�ع���مستوى��عكس�كيفية�إدارة�مجموعات�األصول�املالية�مًعا�لتحقيق��دف�

 .حدةع���صك�،�و�التا���يتم�تقييم�نموذج�األعمال�ع���مستوى�أع���من�التجميع�ول�س�ع���أساس��ل�بأي�صك�فردياإلدارة�فيما�يتعلق�
من�البنوك��ةواملستحق�يةالرئ�����وفروعه�ا��ارجاملقر�من��ةاملستحق�ةاملعادل�يةوالنقد�يةالنقداإل�الك�ع���ت�لفة�بموجب�املالية�املصنفة�و�شمل�األصول�

 .األخرى�والقروض�والسلف�و�عض�األصول�األخرى 
 .وتخصيص�إيرادات�الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلةصل�ما���ي�أأل اإل�الك�طر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�ت�لفة�

اإل�الك�باإلضافة�إ����له�منقوًصا�منه�سداد�مبلغ�الدين�األص��األو���اإلقرار�األصل�املا���عند�بموجبه�تقدير�لألصل�املا������املبلغ�الذي�يتم�اإل�الك�ت�لفة�
القيمة�الدف��ية�اإلجمالية�وُ�عرف�ل��سائر.��أي�مخصصواملبلغ�املستحق�مع��سو�ة�ملبلغ�األو���ال��اك���باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�ألي�فرق�ب�ن��ذا�ا

 ل��سائر.أي�مخصص��سو�ة�لألصل�املا���قبل�اإل�اللك�ت�لفة�ع���أ��ا�لألصل�املا���
سابًقا�املقررة�،�يتم�إعادة�تص�يف�امل�اسب�أو�ا��سائر�امل��اكمة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى ادلة�بالقيمة�العاملقدر�عندما�يتم�اس�بعاد�اس�ثمار�الدين�

بصفته��رأس�املال�واملصنفاالس�ثمار����اس�بعاد�عندما�يتم�و �سو�ة�إعادة�تص�يف.�ا��سائر�بصف��ا�أو�األر�اح�إ���األس�م�من��اإليرادات�الشاملة�األخرى ���
� �العمقدًرا �بالقيمة �األ ادلة �الشاملة �اإليرادات �خالل �خرى من ،� �تحو�ل �فيتم �أو�ا��سائر�امل��اكمة �األر�اح �املقررة ��� �األخرى سابًقا �الشاملة �إ����اإليرادات الحًقا
 غ���املوزعة.األر�اح�

 .القيمةالضمحالل��من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى أو�بالقيمة�العادلة�اإل�الك�بت�لفة��املقدرة�الحًقاالدين�تخضع�ص�وك�
 ا��سائرأو�األر�اح�بالقيمة�العادلة�من�خالل�املقدرة�املالية�األصول�

 :من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائرلعادلة�بالقيمة�ااملقدرة�األصول�املالية��ع���
 ؛ال���ال�تدخل�ضمن�مدفوعات�أصل�الدين�والفائدة�املستحقة�عليهاألصول�ذات�التدفقات�النقدية�التعاقدية�)�١
 لتعاقدية�أو�املحتفظ���ا�للتحصيل؛عمل�آخر�بخالف�االحتفاظ���ا���مع�التدفقات�النقدية�ا�نموذجأي�املحتفظ���ا����األصول�)�٢
 .القيمة�العادلةباستخدام�خيار�أو�ا��سارة�األر�اح�بالقيمة�العادلة�من�خالل��املقدرة)�األصول�٣

 األر�اح�أو�ا��سائر.أر�اح�/�خسائر�ناتجة�عن�إعادة�تقدير�أي��يتم�تقدير��ذه�األصول�بالقيمة�العادلة�مع
حسب�تقدير��من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى القيمة�العادلة�ك�أو�ت�لفة�اإل�الاس�ثمارات�ديون�تتوافق�مع�معاي���أي��لم�يخصص�البنك�����ذه�السنة

 القيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر.
 النقدية�والنقدية�املعادلة

أو�أقل�من�تار�خ�االستحواذ�و�شمل�أرصدة�النقدية�وا��ساب�ا��اري��أش�ر ثالثة�مد��ا�أصلية�آلجال�استحقاق�ة�من�أرصدة�تتألف�النقدية�والنقدية�املعادل
 .مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي غ���املقيد�لدى�

 ة)�أر�اح�وخسائر�العمالت�األجن�ي٢
،�ع���إبالغالفوري������اية��ل�ف��ة�الصرف��سعر�وتحو�ل�ا�يتم�تحديد�القيمة�الدف��ية�لألصول�املالية�املقيمة��عملة�أجن�ية�من�خالل�تلك�العملة�األجن�ية�

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

 لسنة؛باا��سائر�
�إقرار يتم�،�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددةا�من�وال���ال��ش�ل�جزءً �القيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة�اآلخرى املقدرة�بن�و بال�سبة�لص�وك�الدي�-

ضمن�اإليرادات�الشاملة�خرى�الصرف�األ أسعار�فروق��إقرار و�تم�لسنة.�با�ا��سائر ضمن�األر�اح�أو�لصك�الدين���الكالصرف�ع���ت�لفة�اإل الفروق����أسعار�
 ؛���احتياطي�إعادة�تقييم�االس�ثماراتاألخرى�
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فروق��إقرار ،�يتم�املحددةية�تحوطإحدى�العالقات�الال���ال��ش�ل�جزًءا�من�والعادلة�من�خالل�األر�اح�وا��سائر�القيمة�املقدرة�بألصول�املالية�لبال�سبة��-
 ا��سائر�بالسنة؛األر�اح�أو�ضمن�أسعار�الصرف�

���ضمن�اإليرادات�الشاملة�األخرى�أسعار�الصرف�فروق��إقرار يتم�القيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة،�س�م�املقدرة�بملكية�األ لص�وك�بال�سبة��-
 .احتياطي�إعادة�تقييم�االس�ثمارات

 األصول�املاليةقيمة�اضمحالل�)�٣
القيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�أو���الكاالس�ثمارات����ص�وك�الديون�املقدرة�بت�لفة�اإل االئتمانية�املتوقعة�ع���ا��سارة�ل��سائر��بمخصص�يقر�البنك

�قرار منذ�اإل�املخاطر�االئتمانية���لتعكس�التغ��ات��إبالغا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�����ل�تار�خ�قيمة�.�و�تم�تحديث�وكذلك�ع���عقود�الضمان�املا���الشاملة
 بالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر.الصادرة��ملكية�األس�موال�يتم�إقرار�اضمحالل�القيمة�لالس�ثمارات����ص�وك��للصك�املا���ذي�الصلة.األو���

.�ل�ا�األو���قرار منذ�اإل�املخاطر�االئتمانيةالبنك�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة�عندما�ت�ون��ناك�ز�ادة�كب��ة����يقر�،�املاليةالص�وك�بال�سبة���ميع�
بمبلغ��املا��الصك�ل�ذا��مخصص�ا��سارةالبنك�يقدر�،�ل�ااألو����قرار منذ�اإل��ش�ٍل�كب�� �الصك�املا��ع����املخاطر�االئتمانيةتزدد�أخرى،�إذا�لم��من�ناحيٍة و 

ـا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة�ع���ز�ادات�كب��ة����احتمال�ي�ب���إقرار�ما�إذا��ان�تقدير��س�ند�و ش�ًرا.��١٢�ساوي�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ملدة�
 .أو�حدوث�تقص���فع���بالغ���تار�خ�اإل اضمحلت�د�أصل�ما���قالقيمة�االئتمانية�ألي�بدًال�من�إثبات�أن�ل�ا�األو����قرار أو�خطر�حدوث�تقص���منذ�اإل

� �و�رى ��� �كب��ة �ز�ادة ��ناك ��انت �إذا �ما ��املخاطر�االئتمانيةالبنك �اإل �ش�ٍل �ف��ات �من �ف��ة ��ل �بالغمستمر�خالل .���� �كب��ة �ز�ادة ��ناك ��انت �إذا ولتقدير�ما
 .ل�ا�ح���تار�خ�اإلبالغ�مع�خطر�التقص���ح���تار�خ�اإلقرار�األو��ا��سارة�االئتمانية�ال���يقار��ا�البنك�مع�خطر�حدوث�تقص���باألصل�

النوعية�املناسبة�واملدعومة�بما����ذلك�ا����ة�التار�خية�واملعلومات�التطلعية�املتاحة�دون�تحمل�عتماد��ذا�التقدير،�ينظر�البنك�إ���املعلومات�الكمية�و ال و 
 ت�اليف�غ���م��رة�أو�بذل�ج�ود�غ���م��رة�كذلك.

 :تم�دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاصي
 ؛ا���(إن�وجد)�أو�التص�يف�االئتما�ي�الداخ��توقع����التص�يف�ا��ار���للصك�املاملفع���أو�التد�ور�ال�-
 املدين�ع���الوفاء�بال��اماته؛���قدرة�توقع�أن�تحدث��غي���م��وظ�يُ توقعة����الظروف�التجار�ة�أو�املالية�أو�االقتصادية�ال���املفعلية�أو�السلبية�التغ��ات�ال�-
 توقع����النتائج�ال�شغيلية�للمدين؛املفع���أو�التد�ور�ال�-
 نفسه؛للمدين�ع���الص�وك�املالية�األخرى��املخاطر�االئتمانيةكب��ة����الز�ادات�ال�-
ؤدي�إ���انخفاض�كب������قدرة�املدين�ع���الوفاء�بال��اماته�ل���تواتوقع����الب�ئة�التنظيمية�أو�االقتصادية�أو�التقنية�للمدين�املفع���أو�السل���التغي���ال�-

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

يوًما�من�تار�خ�استحقاق�ا.��٩٠الطرف�املقابل����سداد�املدفوعات�التعاقدية�خالل�ال�يتمكن�عندما�التقص������السداد�بأي�أصل�ما���ث�و�حديوًما.��٦٠من�
ومراجع��ا�حسب�ا��اجة�للتأكد�من�أن�املعاي����املخاطر�االئتمانيةكما�يراقب�البنك�بانتظام�فعالية�املعاي���املستخدمة�لتحديد�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����

 لغ.املبفوات�موعد�استحقاق�قبل��املخاطر�االئتمانيةقادرة�ع���تحديد�ز�ادة�كب��ة����
 ُمضمحلة�القيمة�االئتمانيةاألصول�املالية�

�لألصل�املا��ية�املستقبلية�املقدرة�ع���التدفقات�النقدسل���حدث�أو�أك���له�تأث���عند�وقوع�االئتمانية�ألي�أصل�ما���قيمة�تتضمحل�ال وُ�شار�إ���األصول�.
� �حول�األحداث�التاليةرصد��ا�بيانات�يمكن�اضمحالل�القيمة�االئتمانية�ع����شمل�أدلة�و املالية�ُمضمحلة�القيمة�االئتمانية�ع���أ��ا�أصول�باملرحلة�الثالثة.

 ال����ش���إ���أن�املدين�يمر�بصعو�ة�مالية�كب��ة.
 املدين�ال��ام��عاقدي�طو�ل�األجل.لدى��-
 وفاة�املدين.�-
 إعسار�املدين.�-
 مخالفة�املدين�للع�ود�املالية.�-
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 مالية.لضائقة�اختفاء�إحدى�األسواق�ال�شطة�ل�ذا�األصل�املا����س�ب��عرض�ا��-
 تقديم�الدائن�ل�س�يالت�سداد�إ���املدين�نظًرا�لتعرض�لضائقة�مالية.�-
 املدين�مفلًسا.من�املحتمل�أن�يصبح��-
 كب����عكس�ا��سائر�االئتمانية�املتكبدة.�باقتطاعشراء�أو�إصدار�األصول�املالية��-

�مستقل�تحديد�حدث�يمكن�قد�ال� �أدى�التأث���ال�من�ذلك�دًال و واحد. �االئتمانية�لقيمة�اضمحالل�الللعديد�من�األحداث�إ����عام،�ر�ما و�قيم�ألصول�املالية.
قيم��ا�االئتمانية�اضمحلت�قد� القيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة أو��الكاإل بت�لفة�ُتقدر�ال���تمثل�أصوًال�مالية�ص�وك�الديون�البنك�ما�إذا��انت�

� ��� ��ل �تار�خ �اإلبالغ. �توار�خ �و من ��انت �إذا �ما �واللتقييم �املستقلة �الديون �عامص�وك �ة �قد �االئتمانيةاضمحلت �قيم��ا �ينظر�البنك �ال، �عوائد�إ�� �مثل عوامل
 .التمو�لز�ادة�ع���املدين�وقدرة�التص�يفات�االئتمانية�السندات�و 

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

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

 .أك��
 الصادرة�املُضمحلة�القيمة�االئتمانيةاألصول�املالية�املش��اة�أو�

معدل�الفائدة��حسب�البنك�و ل�ا.��األو��اإلقرار�قيم��ا�االئتمانية�عند�اضمحلت�األصول�ال���الصادرة�املُضمحلة�القيمة�االئتمانية����أو�املش��اة�األصول�املالية�
ا��سائر�االئتمانية�تأث���و�شمل�من�إجما���قيمته�الدف��ية��لألصل�املا���بدًال ��الكاإل ،�الذي�يتم�اح�سابه�ع���أساس�ت�لفة�املنضبط�القيمة�االئتمانية�الفعلية

 .املتوقعة����التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة
 التقص���عر�ف�

تقدير�قيمة�ا��سائرة�االئتمانية�املتوقعة����التقص���.��ستخدم��عر�ف�التقص���عر�ف�لتحديد�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�أن�يتم�تحديد�من�األ�مية�بم�ان�
عناصر�احتمالية�،�حيث�أن�التقص����و�أحد�مدى�ا��ياةش�ًرا�أو��١٢ملدة�االئتمانية�املتوقعة���س�ند�إ���ا��سائر ا��سارة�مخصص�ان�و���تحديد�ما�إذا��

 ية.خاطر�االئتماناملز�ادة�كب��ة����أي��وتحديدتقدير�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�الذي�يؤثر�ع����ل�من�التقص���
 :حدث�تقص���عت���البنك�ما�ي���بمثابة�و 
خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�وال���ُيح�سب�ف��ا�حدث�،�باست�ناء�أي�مدين��شارك����سياسة�يوًما�٩٠ملدة�مدفوعاته�التعاقدية�تأخر�املدين�عن�سداد��-

 ؛�أويوًما�من�مراجعة�املدفوعات�التعاقدية�٩٠التقص����عد�مرور�
 .مانية�إ���البنك�بال�املال��اماته�االئتاملدين�من�غ���املر���أن�يدفع��-

 األصول�املتنوعة.�ش�ل�مناسب�ليعكس�ا��صائص�املختلفة�ألنواع�التقص����عر�ف�تتم�موائمة�
�املقيمة�ع���عتمد�املعلومات�و ،�يأخذ�البنك����االعتبار��ل�من�املؤشرات�النوعية�والكمية.�املدين�ال��امه�االئتما�يعند�تقييم�ما�إذا��ان�من�املر���أن�يدفع�

�للقروض�ا��زئية،�و�و�أمر�غ���مناسب�ر�النو���املستخدم��و�خرق�الع�ود،�ي�ون�املؤشنوع�األصل،�ع���س�يل�املثال،����إقراض�الشر�ات و�عد�املؤشرات�.
�للطرف�املقابل��خصم�آخر اد�ع���،�مثل�ا��الة�املتأخرة�وعدم�السدالكمية تنوعة�من�مصادر��ستخدم�البنك�مجموعة�مو مدخالت�رئ�سية�����ذا�التحليل.

 .مصادر�خارجية�ب�فيه�سي�أو�ي�ون�مصدره�داخ���املعلومات�لتقييم�التقص���الذي�
 تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة

األو���أو�اإلقرار�قد�حدثت�منذ�املخاطر�االئتمانية�ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة�اعتماًدا�ع���ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة�����١٢ُتقدر�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة��ل�
الحتمالية�التقص���ومخاطر�التعرض�للتقص����ستقطعا��سائر�االئتمانية�املتوقعة����املنتج�املوت�ون�أحد�األصول�قد�انخفضت�قيمته�االئتمانية.�ما�إذا��ان�

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

تعاقدي�البنك�الرصيد�امل��وب�ا��ا���باإلضافة�إ���أي�مبلغ�آخر�من�املتوقع���به�إ���ا��د�ال�شمل�،�املتجددالل��ام�ل،�بال�سبة����س�يل�املثالاملتبقي.�فع
 .،����حالة�حدوثها��ا���بحلول�وقت�التقص��
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حسب�نوع�الطرف�املقابل�ونوع�التقص����س�ب�ا��سارة���ختلف��طر�التقص��.�و توقعات�البنك�ملدى�ا��سارة�عند�التعرض���س�ب�ا��سارةيمثل�التقص����-
مخاطر�التعرض�ك�سبة�مئو�ة�من�ا��سارة�ل�ل�وحدة�من�عن�التقص����س�ب�ا��سارة��تم�التعب���و وأقدمية�املطالبة�وتوافر�الضمان�أو�الدعم�االئتما�ي�اآلخر.�

ش�ًرا��و�ال�سبة��١٢ملدة�ي�ون�التقص����س�ب�ا��سارة�،�حيث�ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة�١٢�ل�التقص����س�ب�ا��سارة���تم�اح�سابو حدوثه.����وقت�للتقص���
ا��ياة��و��سبة�ا��سارة�املتوقع�مدى���ون�التقص����س�ب�ا��سارة�ش�ًرا�التالية�و االث���عشر�املئو�ة�ل��سارة�املتوقع�حدو��ا����حالة�حدوث�التقص������

 .ا��ياة�املتبقية�املتوقعة�للقرضالتقص���ع���مدى�حدوث����حالة�حدو��ا�
ش�ر�مقبل�ول�ل�عرض�فردي�أو�ل�ل� خطر�التعرض�للتقص��و  التقص����س�ب�ا��سارةو  تحديد�احتمالية�التقص��من�خالل� التقص����س�ب�ا��سارة يتم�تحديد

ُمقصًرا�فيه�خالل�التعرض�لم�يكن�مدفوًعا�مسبًقا�أو��خطر (أي�أن�و�سو���ا�بحًثا�عن�احتمال�البقاء�الثالثة�مًعا�العناصر��ذه�ضرب��تم�.�و شر�حة�جماعية
معدل�و��ون�.�اإلبالغ�وت��يصهتار�خ����مرة�أخرى��هال��اميتم��عد�ذلك�والذي�،�مقبلل�ل�ش�ر� التقص����س�ب�ا��سارة بفعالية�ذا��حسب�و الش�ر�السابق).�

 .الفع���األص���أو�تقر�به�و�سعر�الفائدة� التقص����س�ب�ا��سارة املستخدم����حساباالقتطاع�
االستحقاق�بيان��بحث�و خالل�االث���عشر�ش�ًرا�ا��الية.��احتمالية�التقص��  االستحقاق�ع��تطبيق�بيان�مدى�ا��ياة�من�خالل��احتمالية�التقص�� و�تم�تنمية�

و�ف��ض�أن�املرصودة�االستحقاق�إ���البيانات�التار�خية�بيان��س�ند�و .�األو���طوال�مدة�القروضاإلقرار����محفظة�من�نقطة�التقص���حاالت�تنمية����كيفية�
 .و�دعم��ذا�التحليل�التار���إحدى�املحافظ�والنطاقات�االئتمانية.�ي�ون��و�نفسه����جميع�األصول�داخل�

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

اس�ناًدا�إ���تحليل�بيانات�ملنتج�ونطاق�استخدام�ا��د�ا��ا���نوع�اتختلف��ذه�االف��اضات�حسب�و بالتخفيض�املتوقع�ل��د�األق����بحلول�وقت�التقص��.�
 .األخ��ة�للبنكالتقص���

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

التار�خية�ع���قيم�السوق�/�الدف����س�ب�املبيعات��ل��اماتواالاملزمعة�،��عتمد�ذلك�أساًسا�ع���نوع�الضمان�وقيم�الضمان�ملضمونةبال�سبة�للمنتجات�ا�-
 .ووقت�إعادة�التملك�وت�اليف�االس��داد�امل��وظةاإلجبار�ة�

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

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

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

عاقدية�الفرق�ب�ن�القيمة�ا��الية�للفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�التعبارة�عن�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة��ون�ت،�ة�الل��امات�القروض�غ���امل��و�ةبال�سب�-
 عند���ب�القرض؛املستحقة�للبنك�إذا���ب�صاحب�االل��ام�القرض�والتدفقات�النقدية�ال���يتوقع�البنك�استالم�ا�

مطروًحا��صاحب�صك�الدين�املضمون الفرق�ب�ن�املدفوعات�املتوقعة�الس��داد�عبارة�عن�االئتمانية�املتوقعة� ا��سارة�ون�ت،�بال�سبة�لعقود�الضمان�املا���-
 .مبالغ�يتوقع�البنك�استالم�ا�من�املالك�أو�املدين�أو�أي�طرف�آخرأي��م��ا

 .ملكية�األس�ماالس�ثمارات����ضمن�القيمة�اضمحالل�خسائر�إقرار�ال�يتم�
 )��عديل�األصول�املالية٤

 ز�ادة�احتمالية�اس��داد�ا.��دف�أو�القروض�املتع��ة�البنك�����عض�األحيان�شروط�القروض�املقدمة�للعمالء��س�ب�عمليات�إعادة�التفاوض�التجار�ة��عدل�
�وإجازات�الدفع�وإعفاءات��الدفعاتفاقيات�شروط�تتضمن�أ�شطة�إعادة�ال�ي�لة��ذه�ترت�بات�تمديد� �س�ند�سياسات�وممارسات�إعادة�ال�ي�لة�إ���و الدفع.

�تم�تطبيق�إعادة�ال�ي�لة�و تبقى��ذه�السياسات�قيد�املراجعة�املستمرة.�و ر��.�إ���أن�الدفع�سوف��ستمر�ع���األ من�وج�ة�نظر�اإلدارة�مؤشرات�أو�معاي����ش���
 .ألجلااألك���شيوًعا�ع���قروض�
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البنك�بتقييم�إذا��ان��ذا�التعديل�ي�تج�عنه�إلغاء�اإلقرار�أم�ال.�ووفًقا�لسياسة�البنك،�يؤدي�التعديل�إ���إلغاء�اإلقرار�يقيم�عندما�يتم��عديل�أي�أصل�ما��،�
العملة�أو�الطرف��ا�ي�تج�عنه�شروط�مختلفة�تماًما.�و�أخذ�البنك����االعتبار�العوامل�النوعية�(أي�التدفقات�النقدية�التعاقدية��عد�التعديل�والتغي�����عندم

تبقية�بموجب�الشروط�األصلية�مع�املقابل�وأسعار�الفائدة�واالستحقاق�والع�ود)�والتقييم�الك���(أي�مقارنة�القيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية�التعاقدية�امل
 التدفقات�النقدية�التعاقدية�بموجب�الشروط�املعدلة،�وُتخصم�من�الفائدة�الفعلية�األصلية)�لتحديد�الشروط�املختلفة�تماًما.

لتحديد�صا���القيمة�الدف��ية�لألصل����إلغاء�اإلقرار�املتوقعة����تار�خ�ل��سارة�االئتمانية�مخصص�ا��سارة�تقدير�،�يتم�إعادة����حالة�إلغاء�إقرار�األصل�املا��

� مع�الشروط�ا��ديدة�ر�ح�أو�خسارة�عند�إلغاء��لألصل�املا���ا��ديدوالقيمة�العادلة�املعدلة�الفرق�ب�ن��ذه�القيمة�الدف��ية�وسوف�ي�تج�عن�ذلك�التار�خ.

�اإلقرار �و . �املتوقعة�باست�ناء�ا��االت�النادرة�ال����عت���ف��ا�ا��سارة�ش�ًرا�من��١٢ع���أساس�ُيقدر�خسارة�مخصص�سي�ون�لألصل�املا���ا��ديد االئتمانية

� �عن�ائتمان�منخفض�القيمة. �و القرض�ا��ديد�ناتًجا �املبلغ�إقرار��نطبق��ذا�فقط����ا��الة�ال���يتم�ف��ا �العادلة�للقرض�ا��ديد�بخصم�كب���ع�� القيمة

املالية�املعدلة�من�باألصول�البنك�مخاطر�االئتمان�ا��اصة�و�راقب�والذي�لم�يتم�تخفيضه�من�خالل�التعديل.����ألنه�ال�يزال��ناك�خطر�كب���للتقصاملعدل�

 .���حالة�استحقاق�متأخرة�بموجب�الشروط�ا��ديدةاملدين�،�مثل�ما�إذا��ان�تقييم�املعلومات�النوعية�والكميةخالل�

لألصل�املا���قد��يةخاطر�االئتماناملإذا��انت�من�يقرر��و�البنك�فإن�،�إلقراراالتعديل�إلغاء�عن�ي�تج�أصل�ما���وال�ي�عندما�يتم��عديل�الشروط�التعاقدية�أل 

ع���اإلبالغ�الشروط�التعاقدية�األصلية�مع�التص�يف�االئتما�ي����تار�خ�و األو���اإلقرار�األو���بمقارنة�التص�يف�االئتما�ي�عند�اإلقرار�زادت��ش�ل�كب���منذ�

 .أساس�الشروط�املعدلة

�بمجموع�القيمة�الدف��ية�قبل�و�عد�التعديل�(باست�ناء�مخصص�التعديل�مقارنةً �اسب�/�خسائر م�يحسب�البنك�فإن�،�اإلقرارالتعديل�إلغاء�ي�تج�عن�عندما�ال�

� ضم�ن�التدفقات�النقدية�املتوقعة�الناشئة�عن�األصل�،�حيث�يتم�تالئتمانية�املتوقعة�لألصل�املعدلاا��سارة�البنك�يقدر�ثم�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة).

 .املا���املعدل����حساب�ال��ز�النقدي�املتوقع�من�األصل�األص��

،�عندما�ال�اإلقرار�األو���ل�اومقارن��ا�باملخاطر�بموجب�الشروط�األصلية�عند�اإلبالغ��ذه�األصول��عد�التعديل����تار�خ����سداد�تقص���اليتم�تقييم�مخاطر�

�و األصل�األص��.��عدم�إقرار و�التا���ال�يؤدي�إ���أساسًيا�ي�ون�التعديل� قد�االئتمانية��خاطر املالبنك�أن�يرى�قد�و �راقب�البنك�األداء�الالحق�لألصول�املعدلة.

إ���املرحلة��سائر�االئتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة)�ا�(الثانية�أو�املرحلة�الثالثة�،�بحيث�يتم�نقل�األصول�من�املرحلة��ت��ش�ل�م��وظ��عد�إعادة�ال�ي�لةتحس

��١٢(ا��سائرة�االئتمانية�املتوقعة�ملدة��األو�� متتالية�أو��أش�ر ألصول�ال���تم�تنفيذ�ا�وفًقا�للشروط�ا��ديدة�ملدة�ستة�و�نطبق��ذا�األمر�فقط�ع���اش�ًرا).

 .أك��

 .��ذه�األصول�من�خالل�استخدام�نماذج�محددة�لألصول�املعدلةاملخاطر�االئتمانية�املتعلقة�����يواصل�البنك�مراقبة�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة�الحقة

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

ت�ون�طر�قة�االس��داد�ا��اصة�بالبنك�م��و�ة�كضمان�عندما�)�٢)�وقف��شاط�اإلنفاذ�(١ما�ي��:�(لالس��داد�املؤشرات�ال����ش���إ���عدم�وجود�توقع�معقول�

 .وت�ون�قيمة�الضمان�غ���قابلة�للت�بؤ��ش�ل��امل

لسنة�ألصول�املشطو�ة�خالل�الاملستحقة�املبالغ�التعاقدية�ت�٩رقم�تو���املالحظة�و يجوز�للبنك�شطب�األصول�املالية�ال���ال�تزال�خاضعة�ل�شاط�اإلنفاذ.�

� ��� �٢٠٢٠د�سم����٣١املن��ية �او . �الس��داد ��س�� �البنك �بال�املال�يزال �قانوًنا �املستحقة �معقولة�ملبالغ �توقعات �وجود �عدم ��س�ب �جزئًيا �شط��ا �تم �لكن ،

 .الس��داد�ا�بال�امل

 الية�عدم�إقرار�األصول�امل)�٦
األصل�املا���و�افة�مخاطر�ومزايا�ملكية�ملكية�يقر�البنك�باألصل�املا���فقط�عندما�ت�ت���ا��قوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من��ذا�األصل�املا��؛�أو�ينقل�ال�

أو�االحتفاظ�بجميع�مخاطر�ومزايا�امللكية�واستمر����السيطرة�ع���األصل�املنقول،�فإن�البنك�يقر�بالنقل�إذا�لم�يقم�البنك�و .�م�شأة�أخرى أي��ذا�األصل�إ���

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

 باالق��اض�املضمون�للعائدات�املستلمة.�و�قر�كذلك�املا����فسيواصل�اإلقرار�باألصل
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،�يتم�إقرار�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل�املا���واملبلغ�املا���االعتباري�املُستلم�والذمم�املدينة��الكبت�لفة�اإل املقدرة�عدم�إقرار�أحد�األصول�املالية�و���حال�

 ضمن�اإليرادات�الشاملة.

 ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة����الكشوف�املالية)�عرض�مخصص�٧
 يتم�عرض�مخصصات�ا��سارة�ل��سارة�االئتمانية�املتوقعة����الكشوف�املالية�ع���النحو�التا��:

-�� �لدى �(األرصدة �اإل�الك �بت�لفة �املقدرة �املالية �لألصول �املركزي بال�سبة �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �املقر�الرئ����مصرف �من �ا��ارجية�واملستحق �وفروعه �

 من�إجما���القيمة�الدف��ية�لألصول؛كخصم�واملستحق�من�البنوك�األخرى�والقروض�والسلف�واألصول�املالية�األخرى):�

مة�العادلة�بالقي�بال�سبة�لص�وك�الدين�املقدرة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى:�كجزء�من�احتياطي�إعادة�تقييم�االس�ثمارات�املحددة�-

 من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى�واملقررة����اإليرادات�الشاملة�األخرى؛

 بال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمان�املا��:�كمخصص.�-

 ح.�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات
تخدام)�لعقود�اإليجار�ال���لم�تكن�قائمة�عند�تار�خ�التطبيق�ُيقر�البنك�بحق�استخدام�األصول�ح���تار�خ�بدء�عقد�اإليجار�(أي�تار�خ�توفر�األصل�األسا����لالس

� �بالت�لفة �األصول �استخدام �حق �حساب �و�تم �منهاألو��. ��منقوًصا �إعادة �عند ��سو�ته �و�تم �القيمة، �اضمحالل �عن �وخسائر�ناتجة �م��اكم �إ�الك تقدير�أي

�وتتضمن�ت�لفة�حق�استخدام�األصول�مبلغ�خصوم� اإليجار�املقرر�والت�اليف�املباشرة�األولية�املتكبدة�ومدفوعات�اإليجار�ال���تم��خصم�عقدعقد�اإليجار.

�وما�لم�يتأكد�البنك��ش�ل�مناسب�من�ا��صول�ع���ملكية�األصل�املؤجر������اية�مدة�أي��سداد�ا����تار�خ�البدء�أو�قبله�منقوًصا�م��ا حوافز�تأج���متلقاة.

� �األصول �استخدام �حق �إ�الك �يتم �حق�اإليجار، �و�خضع �أقصر. �أ��ما �اإليجار، �املقدر�ومدة �العمر�االف��ا��� �مدى �ع�� �الثابت �القسط �أساس �ع�� املقرر

 .استخدام�األصول�الضمحالل�القيمة

 ،�إن�وجدت.الت�لفة�التار�خية�منقوًصا�م��ا�اإل�الك�امل��اكم�وخسائر�االضمحالل�امل��اكمةباألخرى�واملعدات��التاملمتل�ات�واآلإقرار�يتم�

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

م�تحميل�و�تة�ل��زء�املس�بدل.�وال�يتم�إقرار�القيمة�الدف��يالفوائد�االقتصادية�املستقبلية�املرتبطة�بالبند�إ���البنك�و�مكن�تقييم�ت�لفة�البند�ع���نحو�موثوق.�

 .خالل�الف��ة�املالية�ال���يتم�تكبد�ا�ف��ااألخرى�اإليرادات�الشاملة�و األخرى�ع���كشف�األر�اح�أو�ا��سائر�جميع�اإلصالحات�والصيانات�

 :ع���النحو�التا��القسط�الثابت�باستخدام�طر�قة�أعمار�ا�االف��اضية،�خالل�قيم�ا�املتبقية�م��ا�منقوًصا��ح���يتم�شطب�ت�لفة�األصول �تم�إقرار�اإل�الك�و 

 سنوات�٥ املبا�ي

 سنوات�٧ املمتل�ات�املستأجرةتحس�نات�

 سنوات�٣ األثاث�واملعدات

 سنوات�٣ السيارات

 سنوات�٥�– ٤ ط)٤حق�استخدام�األصل�(راجع�املالحظة�

 �غي��ات����التقدير�ا��سا�ي�ع���أساس�األثر�الالحق.أي��اإل�الك�مع���اية��ل�سنة�مع�تطبيقوالقيم�املتبقية�وطر�قة�املقدرة�تتم�مراجعة�األعمار�االف��اضية�

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

 .ا��سائر���األر�اح�أو�وُ�قر�لألصل�

 األصول�غ���املاليةقيمة�اضمحالل�خ.�
عندما��ش���لإل�الك�تتم�مراجعة�األصول�ا��اضعة�و .�سنوً�ااملحدد�األجل�لإل�الك�و�تم�اختبار�اضمحالل�قيم��ا�غ����ذات�العمر�االف��ا���األصول�ال�تخضع�

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

،�يتم�تجميع�االضمحاللوألغراض�تقييم�املستخدمة.�ت�اليف�البيع�والقيمة�منقوًصا�م��ا�و�عت���القيمة�القابلة�لالس��داد����القيمة�العادلة�لألصل�لالس��داد.�
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� �عند ��أد�ىاألصول �ف��ا �مستو�ات �(وحدات �منفصل ��ش�ل �تحديد�ا �يمكن �نقدية �التدفقات �إنتاج �و�تم �نقدية). �النوايا�مراجعة �بخالف �غ���املالية األصول

�عد�وتنخفض�قيمة�املمتل�ات�املك�سبة�مقابل��سو�ة�قروض�وسلف�العمالء��.����ل�تار�خ�إبالغاالضمحالل�الحتمال�عكس�تتعرض�لالضمحالل�ا��سنة�ال���

 تار�خ�االستحواذ.�سنوات�من�٣ان��اء�
 الصادرة�عن�البنك�ملكية�األس�موصكوك��ا��صوم�املالية.�د

 ضمن�ملكية�األس�مالتص�يف�كدين�أو�
 وفًقا���و�ر�االتفاق�التعاقدي.�بصف��ا�ص�وك�ملكية�أس�ممالية�أو�خصوم�بصف��ا��ملكية�األس�مص�وك�يتم�تص�يف�ص�وك�الديون�أو�

 ملكية�األس�مصكوك�)�١

� �صك ��األس�مملكية �مال �رأس �عن ��و�عبارة �يث�ت �املقر�الرئ���� �من �مخصص �من �س�م �أي �أصول ��� �املتبقية �األس�مالفائدة ��ملكية جميع��استقطاع�عد

 الصادرة�من�البنك����العائدات�املقبوضة�الصافية�من�ت�اليف�اإلصدار�املباشر.�ملكية�األس�مص�وك�قيد�و�تم�.�خصومه
 

 �ا��صوم�املالية)�٢

 للصك.���كشف�املركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����األح�ام�التعاقدية��ا��صوم�املاليةيتم�إقرار�

بالقيمة�العادلة�من�خالل��ا��صوم�املالية(بخالف��ا��صوم�املاليةُ�عزى�ت�اليف�املعامالت�مباشرًة�إ���إصدار�و مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.��ا��صوم�املاليةُتقدر�

�ا��صوم�املاليةُ�عزى�ت�اليف�املعامالت�مباشرًة�إ���االستحواذ�ع���و .�ل�ا�عند�اإلقرار�األو���ل��صوم�األخرى من�القيمة�العادلة�ة�ستقطعاملاألر�اح�أو�ا��سائر)�

 ائر.بالقيمة�العادلة�من�خالل�إقرار�األر�اح�أو�ا��سائر�مباشرًة����كشوف�األر�اح�أو�ا��س

 طر�قة�الفائدة�الفعلية.باستخدام���الكالحًقا�بت�لفة�اإل �ا��صوم�املاليةُتقيم�جميع�

 .ا��صوم�األخرى املستحق�للبنوك�األخرى�وودا�ع�العمالء�واملستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�و من�إ�الك�املصنفة�كت�لفة��ا��صوم�املاليةتت�ون�

معدل�و��ون�وتخصيص�نفقات�الفائدة�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.��ا��صوم�املاليةألٍي�من���الكطر�قة���ساب�ت�لفة�اإل و�عت���طر�قة�الفائدة�الفعلية����

ال����ش�ل�املقبوضة�املدفوعات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�(بما����ذلك�جميع�الرسوم�والنقاط�املدفوعة�أو�بالضبط��ال��ام�و�املعدل�الذي�ي�الفائدة�الفعلية

أو�(حسب��ل��صوم�األخرى املتوقع�االف��اضية�)�من�خالل�العمر�ا��صوم�األخرى وت�اليف�املعامالت�واألقساط�أو��معدل�الفائدة�الفعليةجزًءا�ال�يتجزأ�من�

 .ا��صوم�املاليةذات�الصلة�ب��الكاالقتضاء)�أو�ف��ة�زمنية�أقصر،�بخصوص�حساب�ت�لفة�اإل 

عزى�إ����غ��ات�املخاطر�ال����ُ ع���وجه�التحديد�أن�يتم�عرض�التغي��ات�املُجراة�ع���القيمة�العادلة�ل��صم�املا����٩بالغ�املا���رقم��ستلزم�املعيار�الدو���لإل 

أو�دات�الشاملة�األخرى�اإليرا���با��صم�ا��اصة��يةخاطر�االئتماناملآثار�التغ��ات����ي�تج�عن�إقرار�االئتمانية�لذلك�ا��صم����اإليرادات�الشاملة�األخرى،�ما�لم�

ألي��يةخاطر�االئتماناملإ���ال���ُ�عزى�القيمة�العادلة�املُجراة�ع���ال�يتم�الحًقا�إعادة�تص�يف�التغي��ات�ا��سائر.�و أو�األر�اح�يز�د�من�عدم�التوافق�املحاس������

 املوزعة����حال�عدم�إقرار�ا��صم�املا��.�غ�� إ���األر�اح�خصم�ما���ضمن�األر�اح�أو�ا��سائر،�وإنما�يتم�بدًال�من�ذلك�تحو�ل�ا�

 ة)�أر�اح�وخسائر�العمالت�األجن�ي٣

�عملة�أجن�ية�من�خالل�تلك�العملة�األجن�ية�وتحو�ل�ا��سعر�الصرف�الفوري������اية��ل�ف��ة�إبالغ،�ع���املقدرة��ل��صوم�األخرى يتم�تحديد�القيمة�الدف��ية�

 وجه�التحديد:

-�� �بال�سبة �ل��صوم �أو�ااملالية �األر�اح �ضمن �الصرف �إقرار�فروق �يتم �املحددة، �التحوطية �العالقات �إحدى �من �جزًءا �ال��ش�ل �وال�� �اإل�الك �بت�لفة ملقدرة

 ا��سائر�بالسنة؛

العمالت�أسعار�صرف�أر�اح�وخسائر�من�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددة،�يتم�إقرار�بت�لفة�اإل�الك�ال����ش�ل�جزًءا�املقدرة�املالية�ل��صوم�بال�سبة��-

 .ملكية�األس�ماإليرادات�الشاملة�األخرى�وُتجمع����عنصر�منفصل�من�ضمن�االجن�ية�

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

األص���وعم�إقرار��ل��امكعدم�إقرار�لالتماًما�مثل�صرف�العمالت�أو�التعديل�فيتم�معامل��ا��خصم�ما��وفًقا�لشروط�مختلفة�تماًما�أو�إذا�تم��عديل�شروط�أي�

 اإليرادات�الشاملة.جديد�و�تم�إقرار�الفرق����القيم�الدف��ية�ضمن��ال��ام

مف��ضة��ال��اماتأصول�غ���نقدية�منقولة�أو�أي��الدفع،�بما����ذلكالدف��ية�لألصل�املا���غ���املقرر�واملقابل�املدفوع�واملستحق�يتم�إقرار�الفرق�ب�ن�القيمة�

 ضمن�اإليرادات�الشاملة.

 

املا���سقاط�ل��صم�إ���حال�اس�بدال�البنك�مع�املقرض�ا��ا���لصك�ديٍن�بآخر�بموجب�شروط�مختلفة�تماًما،�فيتم�التعامل�مع�مثل��ذا�االس�بدال�ع���أنه�

واإلقرار�بخصم����األص���املاإلسقاط�ا��صم�ا��ا���أو�جزء�منه�ا��صم�البنك��عديالت�جو�ر�ة�ع���شروط�يجري�،�واإلقرار�بخصم�ما���جديد.�و�املثلاألص���

� ��انت�القيمة�ا��الية�تماًما،�من�املف��ض�أن�تختلف�الشروط�و جديد. ����ذلك�أي�رسوم�ات�النقدية�بموجب�الشروط�ا��ديدةللتدفقاملستقطعة�إذا ،�بما

� �مستلمة �رسوم �أي �من �صافية �مدفوعة �ومستقطعة �ب�سبة �تختلف �الفع���األص��، �املعدل �ع�%١٠باستخدام �األقل �ع�� �ا��الية �القيمة �ن من�املستقطعة

� �املتبقية �النقدية �األص��التدفقات �املا�� �ل��صم �غ���جو�ري و . �التعديل ��ان �إذا �إقرار�، �في�ب�� �الدف��ية �القيمة �(أ) �ب�ن: �الفرق �التعديلل��صم �وقبل (ب)�؛

/�اإليرادات�لتعديل�ضمن�امل�اسب�وا��سائر�األخرى�أو�خسائر�لا��سائر�بصف��ا�م�اسب�أو�أو�ضمن�األر�اح�القيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية��عد�التعديل�

 األخرى.النفقات�

 مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�نذ.�

 بال�سبة�للموظف�ن�اإلماراتي�ن�(ممن�لد��م�وثيقة�"ج�سية"))�١

�اال  �دفع ��ش��ا�اتيتم �الإ�� �(�يئة �رقم �اإلمارا�ي �االتحادي �للقانون �وفًقا �اإلماراتية �االجتماعية �والتأمينات �للمعاشات �٧العامة �لعام �املعاشات��١٩٩٩) �شأن

 ال���ُتدفع�عند�استحقاق�ا.�ش��ا�اتو�قتصر�ال��ام�البنك�ع���مثل��ذه�اال والتأمينات�االجتماعية.�

 اإلماراتي�ن�الذين�ل�س�لد��م�وثائق�"ج�سية")ين�(بما����ذلك�املوظف�ن�وافد)�بال�سبة�للموظف�ن�ال٢

�١من�تار�خ�التحاق�م�أو�ين.�و�عتمد�استحقاق��ذه�امل�افأة�ع���الراتب�ال��ا�ي�للموظف�ن�وطول�مدة�ا��دمة�وافديقدم�البنك�م�افأة���اية�ا��دمة�ملوظفيه�ال

�وفًقا�ألح�ام�قانون�العمل�االتحادي�،�أ��ما�أ�عد�٢٠١٥يناير� حسب�الراتب�ال��ا�ي�املتوقع�وطول�مدة�و�تم�تقدير�الت�اليف�املتوقعة�ل�ذه�امل�افآت�اإلمارا�ي.

يتم�تنفيذ�خطة�حيث�تتوقف�ثم��٢٠١٤د�سم����٣١ين�ح���وافدو�سوي�البنك�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن�الاملقدرة�خالل�ف��ة�العمل.�ا��دمة�املقدرة�و 

بم�افآت�عن�التقدير�املتعلق�اإلفصاح��تم�و .�٢٠١٥يناير��٠١اد�وفًقا�لقانون�العمل�االتحادي�اإلمارا�ي�ابتداًء�من�صندوق�اإلدخار�القائم�وأساس�متطلبات�اإلمد

 عند�دفع�البنك�ل�ا.إ���موط��م�األص���وتذاكر�السفر�مستحقات�املوظف�ن�باإلجازات�و�تم�اح�ساب�غ���جاري.��ال��ام��اية�ا��دمة�صف��ا�

 ر.�املخصصات

اجة�لتدفق�يتم�إقرار�أي�مخصص����كشف�املركز�املا���عندما�ي�ون�للبنك�ال��ام�قانو�ي�أو�بناء�ن�يجة���دث�سابق�و��ون�من�املحتمل�أن�ي�ون��ناك�ح

 لقيمة�االل��ام.االل��ام�وتقدير�موثوق��عادلةاالقتصادية�ملالفوائد�خار���من�

عندما�و ،�مع�مراعاة�املخاطر�والش�وك�املحيطة�باالل��ام.�ف��ة�اإلبالغاالل��ام�ا��ا��������اية��عادلةملزم�الال كمخصص�أفضل�تقدير�للمقابل�املقرر�يمثل�املبلغ�

القيمة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية�ت�ون����،�فإن�قيمته�الدف��ية�االل��ام�ا��ا���عادلةملمخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية�املقدرة�أي�يتم�تقييم�

 تأث���القيمة�الزمنية�للنقود�مادًيا).ي�ون�ا�معند(

أصل�إذا��ان�من�املبلغ�املستحق�القبض�بصفته�،�يتم�إقرار�مخصص�من�طرف�ثالث�عادلةملالالزمة�الفوائد�االقتصادية�جميع�عندما�ُيتوقع�اس��داد��عض�أو�

 .بلغ�املستحق�القبض�ع���نحٍو�موثوق املو�مكن�تقييم�سداده�املؤكد�فعلًيا�أنه�س�تم�

 عقود�الضمان�املا���وال��امات�القروضز.�
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محدد��سداد�مدين�أي��س�ب�عدم�تمكن�خسارة�يتكبد�ا�أي��لتعو�ض�املالك�عنعقود�الضمان�املا������العقود�ال���تلزم�املصدر�ع���دفع�مبالغ�محددة�

�الدفعات�عند�استحقاق�ا�وفًقا�لشروط� إ���البنوك�واملؤسسات�املالية�والغ���نيابًة�عن�العمالء�و�تم�منح�مثل��ذه�الضمانات�املالية�أٍي�من�ص�وك�الدين.

 لضمان�القروض�وال��و�ات�ع���املش�وف�وال�س�يالت�املصرفية�األخرى.

 بمعدل�أع���من:يتم�تقدير�عقود�الضمان�املا����ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�وُتقدر�فيما��عد�

 ؛٩رقم�إلبالغ�املا���الدو���للمعيار�لقيمة�مخصص�ا��سارة�املحدد�وفًقا��-

 .١٥القسط�املقبوض�ع���اإلقرار�األو���منقوًصا�منه�اإليرادات�املقررة�وفًقا�ألساسيات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم��-

� �البنك �يحدد�ا �ال�� �القروض �تقدير�ال��امات �يتم �ا��سارة. �مخصص �بقيمة �القروض �لتقديم �ال��ام �أي �البنك �يقدم �أقولم �فائدة �أو�يتم�بمعدل �بالسوق ل

 تقديم�أو�إصدار�صك�ما���آخر.�سو���ا�بصا���النقدية�أو�من�خالل�

بال�سبة�للعقود�ال����شمل�قرض�وال��ام�غ���م��وب�يتم�إقرار�مخصص�ا��سارة�كمخصص.�ومع�ذلك،�بال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمان�املا��،�
يتم�إقرار�لقرض،�وال�يمكن�للبنك�تحديد�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة��ش�ٍل�منفرد�ع���عنصر�االل��ام�غ���امل��وب�من�تلك�ا��سائر�املفروضة�ع���عنصر�ا

وإ���ا��د�الذي�تتخطى�فيه�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�نب�مخصص�ا��سارة�للقرض.�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�املفروضة�ع���االل��ام�غ���امل��وب�إ���جا
 يتم�إقرار�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�كمخصص.املجتمعة�القيمة�الدف��ية�اإلجمالية�للقرض،�

 .�الضرائبس
 ضر�بة�الدخل

 األجن�ية�العاملة����اإلمارات�العر�ية�املتحدة.يتم�فرض�الضرائب�وفًقا�للوائح�املحلية�لتقدير�الضرائب�ع���فروع�البنوك�
�ب �املفروضة �الضرائب ��شمل �واملؤجلةالسنة �ا��الية �الضر�بة �و�تم ،� �إقرار�ا �الشاملة�� ��اإليرادات �بالبنود �م��ا �يتعلق �ما �باست�ناء ��مباشرةً املقررة ملكية���

 اإليرادات�الشاملة�األخرى.أو�����األس�م
�الضر� �ا��الية �الضر�بة ��شمل �للضر�بة �ا��اضعة �أو�ا��سارة �الدخل �ع�� �القبض �أو�املستحقة �الدفع �املستحقة �املتوقعة �بابة �وأية للضر�بة��معادلةلسنة

 اإلبالغ.���تار�خ�الساري�باستخدام�معدل�الضر�بة�تقديره��تم�و بالسنوات�السابقة.�املتعلقة�مستحقة�الدفع�أو�مستحقة�القبض�
 اإلبالغ.ع���جميع�الفروق�املؤقتة����تار�خ��ل��امااليتم�تحديد�ضر�بة�الدخل�املؤجلة�باستخدام�طر�قة�

،�ل��اماال�معادلةة�املتوقع�تطبيق�ا�ع���الف��ة�ال���ُيتوقع�ف��ا�تحقق�األصل�أو�ُيتوقع�يالضر��لل�سب�ضر�بة�الدخل�املؤجلة�وفًقا��ال��اماتتقدير�أصول�و يتم�
 اإلبالغ.���تار�خ�السار�ة��القوان�نحسب�

األر�اح�ال�افية�ا��اضعة�وتخفيض�ا�إ���ا��د�الذي�يصبح�من�غ���املحتمل�توفر�إبالغ�تار�خ��ل�ضر�بة�الدخل�املؤجلة����ألصول�تتم�مراجعة�القيمة�الدف��ية�
 أو�جزٌء�م��ا.�ضر�بة�الدخل�املؤجلةجميع�أصول�للضر�بة�للسماح�باستخدام�

 املضافةضر�بة�القيمة�
 :ما�ي���يتم�إقرار�النفقات�واألصول�صافية�بدون�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة،�باست�ناء

ضر�بة��تم�إقرار ح�ن�ال�ت�ون�ضر�بة�القيمة�املضافة�ال���يتم�تكبد�ا�عند�شراء�أصول�أو�خدمات�قابلة�لالس��داد�من�السلطة�الضر��ية،�و����ذه�ا��الة،�ي�-
 حسب�االقتضاء،األصل�أو�كجزء�من�بند�النفقات،�االستحواذ�ع���لفة�القيمة�املضافة�كجزء�من�ت�

 .مع�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة�املتضمنالذمم�املدينة�والدائنة�بيان�عندما�يتم��-
 والدائنة����كشف�املركز�املا��.الذمم�املدينة�ضر�بة�القيمة�املضافة�القابل�لالس��داد�أو�الدفع�إ���السلطة�الضر��ية�كجزء�من�يتم�إدراج�صا���مبلغ�

 ش.�االحتياطي�القانو�ي
احتياطي�خاص�ح����عادل�مثل��ذا�أي�من�صا���األر�اح�ُتحول�إ����%١٠ع���أن��٢٠١٥لعام�)�٢(رقم�اإلمارا�ي�القانون�االتحادي�من��٢٣٩املادة�رقم�نص�ت

 وال�ُيتاح��ذا�االحتياطي�للتوز�ع.من�رأس�املال.��%٥٠االحتياطي��سبة�
 اإليراداتإقرار�.�ص
 إيرادات�الفوائد)�١
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ع���إجما���ج)�٤رقم�(راجع�املالحظة��معدل�الفائدة�الفعليةمن�خالل�تطبيق���ميع�الص�وك�املالية�ا��املة�لفوائد�الفوائد�ونفقات�يتم�اح�ساب�إيرادات�
ال���أصبحت�فيما��عد�أصول�مالية�ُمضمحلة�ألصول�املالية��ال�سبة�لو .�)١(١٤(ت)�و٤،�باست�ناء�ما�تنص�عليه�املالحظة�رقم�املاليةللص�وك�القيمة�الدف��ية�

(أي�صا���مخصص�ع���قيمة�إ�الك�ا��معدل�الفائدة�الفعليةاستحقاق�الفائدة�من�خالل�تطبيق�ال���يتم�ف��ا�اح�ساب�القيمة�االئتمانية�(أو�املرحلة�الثالثة)،�
 .مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �للوائحاشرة�مع�ال��قب�وفًقا�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة)،�يتم�إقرار�ا�بصورة�مب

 اإليرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء)�٢
ما�أو�����وقٍت التحكم��ذا�ا��دمات.�و�تطلب�تحديد�توقيت�نقل�يحصل�أي�عميل�ع���اإليرادات�عندما��إقرار ،�يتم�١٥املا���رقم��بالغبموجب�املعيار�الدو���لإل 

 .تقديًرا�لذلكمع�مرور�الوقت�
 :١٥املا���رقم��بالغ���املعيار�الدو���لإل �ع���النحو�املو��من�خمس�خطوات�م�ون�باإليرادات�املتأتية�من�تقديم�ا��دمات�بناًء�ع���نموذج��البنكو�قر�

 العقد�(العقود)�مع�العميل:تحديد��– ١ا��طوة�

 تحقيق�ا.يجب�ال��������حقوق�وال��امات�قابلة�للتنفيذ�و�حدد�املعاي���ا��اصة�ب�ل�عقد�أنه�اتفاق�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���يُ بُ�عرف�العقد�

 :ال��امات�األداء����العقدتحديد��– ٢ا��طوة�

 إليه.ا��دمات�لتقديم�عميل�م��م�مع�أي�عقد�أي�وعد����أي�ُ�عد�ال��ام�األداء��و�

 :املعاملةسعر�تحديد��– ٣ا��طوة�

 .عن�أطراف�ثالثة�عميل،�باست�ناء�املبالغ�املحصلة�نيابةً أي�ا��دمات�إ���تقديمات�ا��صول�عليه�مقابل��لبنكاالذي�يتوقع�املبلغ�املقابل�سعر�املعاملة��و�

 :سعر�املعاملة�الل��امات�األداء����العقدتخصيص��– ٤ا��طوة�

مبلغ�املقابل�سعر�املعاملة�ل�ل�ال��ام�من�ال��امات�األداء�بمبلغ�يو����لبنكايخصص�وف�عقد�يتضمن�أك���من�ال��ام�واحد�من�ال��امات�األداء،�سي�بال�سبة�أل 

 .أن�ي�ون�له�ا��ق����ذلك�مقابل�الوفاء�ب�ل�ال��ام�من�ال��امات�األداء�البنكالذي�يتوقع�

 :بال��ام�األداءتفي�امل�شأة�(أو�حينما)�اإليرادات�عندما�إقرار��–�٥ا��طوة�

 :،�إذا�تم�اس�يفاء�أحد�املعاي���التاليةو�قر�اإليرادات�بمرور�الوقتبال��ام�األداء��البنكيفي�

 أو�يؤد��ا؛�أو�البنكاملقدمة�من�.�يتلقى�العميل����وقت�واحد�و�س��لك�الفوائد�١

 األصل�أو�تحس�نه؛�أوإصدار�ال���يتحكم���ا�العميل�عند��صول أو�ُيحسن�األ �البنكأداء�ُيصدر�.�٢

 تار�خه.وللم�شأة�حق�قابل�للتنفيذ����الدفع�مقابل�األداء�املكتمل�ح����للبنك�ل�ا�استخدام�بديل�أصوًال �البنكأداء�ُيصدر�.�ال�٣

 .اإليرادات����الوقت�الذي�يتم�فيه�الوفاء�بال��ام�األداءإقرار����حالة�عدم�اس�يفاء�أحد�الشروط�املذ�ورة�أعاله،�يتم��،بال�سبة�الل��امات�األداء

األداء.�وعندما�مقابل�الذي�حصل�عليه�املبلغ�املقابل�بناًء�ع����األصل�التعاقديُيصدر�،�فإنه�زمعةتقديم�ا��دمات�املداء�من�خالل�بال��ام�األ �البنكعندما�يفي�

 .االل��ام�التعاقدييمنح�األولو�ة�إ���،�فإن��ذا�املقررةيتجاوز�مبلغ�املقابل�املستلم�من�العميل�مقدار�اإليرادات�

 الرسوم�والعموالتإيرادات�

و�مكن�تقسيم�إيرادات�الرسوم�إ���الفئت�ن�ه.�ئيحصل�البنك�ع���إيرادات�الرسوم�والعموالت�من�خالل�مجموعة�متنوعة�من�ا��دمات�ال���يقدم�ا�إ���عمال 

 التاليت�ن:

�الرسوم�ال���يحصل�عل��ا�نظ���تقديمه�ا��دمات��- ورسوم�الوصاية�والرسوم�اإلدار�ة�و�شمل��ذه�الرسوم�إيرادات�العموالت�امل��اكمة�خالل�ف��ة�زمنية�ما.

ت�اليف�إضافية)�و�تم�أي��تؤجل�رسوم�ال��ام�تقديم�القروض�ال���من�املر���أن�ُ���ب�والرسوم�املرتبطة�باالئتمان�(إ���جانباألخرى�والرسوم�االس�شار�ة.�

� �بصف��ا �الفعليةمل�معادلةإقرار�ا �الفائدة ��عدل �القرض. ���بع�� �غ���املر�� �من �ي�ون �ف��ة��وعندما �خالل �القرض �تقديم �ال��ام �إقرار�رسوم �يتم القرض،

 بموجب�طر�قة�القسط�الثابت.االل��ام�

 يتم�إقرار�الرسوم�أو�عناصر�الرسوم�املرتبطة�بأداٍء�مع�ن��عد�اس�يفاء�املعاي���املرتبطة���ا.�-

23 
 

 العمالت�األجن�يةبعامالت�امل.�ض

ألغراض�الكشوف�املالية،�يتم�التعب���عن�نتائج�البنك�و �عرض�الكشوف�املالية�للبنك��عملة�الب�ئة�االقتصادية�األولية�ال����عمل�ف��ا�البنك�(عملته�الوظيفية).�

 لكشوف�املالية.ا�ذه�تقديم�املا���بالدر�م�اإلمارا�ي،�و���العملة�الوظيفية�للبنك�وعملة�ومركزه�

 ؛عند�إقرار�االصرف�السائد��سعر�امالت�بالعمالت�األجن�ية�إ���الدر�م�اإلمارا�ي�.�يتم�تحو�ل�املع١

 السائد����تار�خ�املركز�املا��؛ف�الدر�م�اإلمارا�ي��سعر�الصر .�يتم�تحو�ل�األرصدة�النقدية�بالعملة�األجن�ية�إ���٢

 اإليرادات�الشاملة�بالسنة؛أو�ا��سائر�الناتجة�إ���تحو�ل�األر�اح�.�يتم�٣

 

 بالعمالت�األجن�ية�باملعدالت�السائدة����التار�خ�الذي�حددت�فيه�القيمة�العادلة؛املحدد�قيم��ا�عادلة�القيمة�الباملقدرة�البنود�غ���النقدية�ُ�عاد�تحو�ل�.�٤
 .للعملة�األجن�ية�للت�لفة�التار�خيةالبنود�غ���النقدية�ال���يتم�تقييم�ا�وفًقا�تحو�ل�.�ال�يتم�إعادة�٥
 اإليجار�عقود.�ط

اإليجار�عند�بداية��افة�عقود�اإليجار،�باست�ناء�عقود�اإليجار�قص��ة�األجل��خصم�عقدإقرار�حق�استخدام�األصل�و �١٦�ش��ط�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�
 ذات�األصول�منخفضة�القيمة.وعقود�اإليجار�

 البنك�بصفته�مستأجر
 صا���القيمة�ا��الية�ملدفوعات�اإليجار�التالية:�خصوم�اإليجار ر�مبدئًيا�ع���أساس�القيمة�ا��الية.�و�شمل�الناتجة�عن�عقد�اإليجا�األصول�وا��صومُتقدر�

 املدفوعات�الثابتة�(بما����ذلك�املدفوعات�الثابتة�الضمنية)�منقوًصا�م��ا�حوافز�اإليجار�املستحقة؛�-
 ؛كما����تار�خ�البدءمدفوعات�اإليجار�املتغ��ة�ال����س�ند�إ���مؤشر�أو�معدل،�ُتقدر�مبدئًيا�باستخدام�املؤشر�أو�املعدل��-
 ؛نك�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقيةاملبالغ�املتوقع�دفع�ا�من�الب�-
 يار؛��حد�معقول�من�ممارسة��ذا�ا��سعر�ممارسة�خيار�الشراء�إذا��ان�البنك�متأكًدا�إ��-
 .إذا��انت�مدة�اإليجار��عكس�قيام�البنك���ذا�ا��يار�،غرامات�إ��اء�عقد�اإليجارمدفوعات��-

 .االل��امتقدير����مناسب�مدفوعات�اإليجار�ال���يتم�إجراؤ�ا�بموجب�خيارات�تمديد�معينة��ش�ل�ُتدرج�كذلك�
،�و�و�ا��ال�بال�سبة�لعقود�املعدل��س�ولةإذا�لم�يكن�من�املمكن�تحديد��ذا�و �الفائدة�الضم������عقد�اإليجار.معدل�خصم�مدفوعات�اإليجار�باستخدام�تُ 

الذي�يتع�ن�ع���املستأجر�دفعه�الق��اض�األموال�الالزمة�املعدل�،�و�و�املتدرج�للمستأجراالق��اض�فائدة�،�يتم�استخدام�معدل��ش�ٍل�عاماإليجار����البنك�
 .مماثلةوشروط�وأح�ام�ب�نود����ب�ئة�اقتصادية�مماثلة�صل�األ �ق�استخدام��ل��صول�ع���أصل�بقيمة�مماثلة�

 :،�يقوم�البنك�بما�ي��املتدرجاالق��اض�فائدة�لتحديد�معدل�
ل�منذ�عكس�التغ��ات����شروط�التمو�يلو�سو�ته�الذي�حصل�عليه�املستأجر�الفرد�كنقطة�انطالق�الطرف�الثالث�ا��ديث�تمو�ل�استخدام�،�حيثما�أمكن�-

 ؛الطرف�الثالث�استالم�تمو�ل
،�وال���ل�س�لد��ا�تمو�ل�من�طرف�ود�اإليجار�ال���يحتفظ���ا�البنكلعق�يةخاطر�االئتمانل�سو�ة�املن���بناء�يبدأ�بمعدالت�فائدة�خالية�من�املخاطر�ماستخدام��-

 ؛ثالث�حديث
 والضمان.خاصة�بمدة�اإليجار�والبلد�والعملة���سو�اتإجراء��-

ع���مدى�ف��ة�اإليجار�وذلك�إلنتاج�معدل�ا��سائر�أو�األر�اح��تم�تحميل�ت�لفة�التمو�ل�ع���و وت�اليف�التمو�ل.�أصل�الدين�ب�ن�يتم�توز�ع�مدفوعات�اإليجار�
 .فائدة�دوري�ثابت�ع���الرصيد�املتبقي�من�االل��ام�ل�ل�ف��ة

� �فردي �أساس �اإليجار�ع�� �شروط �ع�� �التفاوض �يتم �او�شمل �واألح�ام �الشروط �من �واسعة �مجموعة �اإليجار و ملختلفة. �عقود ��ال�تفرض �بخالف�أي �ع�دات
 .ال�يجوز�استخدام�األصول�املؤجرة�كضمان�ألغراض�االق��اضو املصا���الضمانية����األصول�املؤجرة�ال���يحتفظ���ا�املؤجر.�
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ح�وا��صم�٤وفًقا�ملا�يت���من�املالحظة�رقم�األصول�حق�استخدام�ضمن�املصنفة�كعقود�إيجار��شغيلية�عقود�إيجار�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات�إقرار�تم�ي
 .للمستأجراملتدرج�االق��اض�فائدة�معدل�املقابل�املقدر�بالقيمة�ا��الية�ملدفوعات�اإليجار�املتبقية�املستقطعة�باستخدام�

�ق�التحو�ل�كقيمة�دف��ية��قبل��اإليجار�مباشرةً ��صم�القيمة�الدف��ية�ب�عقود�إيجار�تمو�ليةو�تم�إقرار�عقود�إيجار�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات�املصنفة�ك
إعادة�إقرار�تم�و فقط��عد�ذلك�التار�خ.��١٦لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو����مبادئ�تقدير �تم�تطبيق�و ���تار�خ�التطبيق�األو��.��خصم�اإليجار و األصل�استخدام�

 .�عد�تار�خ�التطبيق�األو���ة�مباشرةً ذات�الصلاألصول�ك�سو�ات�ع���حق�استخدام��خصوم�اإليجار تقدير�
عار�ا�ال�س�ية�املستقلة.�بناًء�ع���أس�يةوغ���التأج�� �يةالتأج�� للعناصر�البنك�املقابل����العقد�و�خصص�عناصر�تأج��ية�وغ���تأج��ية.�قد�تحتوي�العقود�ع���

اعتبار�ا�اح�س��ا�بمن�ذلك�و�دًال��يةوغ���التأج�� العناصر�التأج��ية�،�فقد�اختار�عدم�فصل�لعقارات�ال���ي�ون�البنك�مستأجًرا�ل�ا،�بال�سبة�إليجارات�اومع�ذلك
 .واحد�ي عنصر�إيجار 

 خيارات�التمديد�واإل��اء
يث�إدارة�األصول��تم�استخدام�ا�لز�ادة�املرونة�ال�شغيلية�من�حو يتم�تضم�ن�خيارات�التمديد�واإل��اء����عدد�من�عقود�إيجار�املمتل�ات�واملعدات�ع���البنك.�

 .�مكن�ممارسة�خيارات�التمديد�واإل��اء�املحتفظ���ا�إما�من�قبل�البنك�أو�من�قبل�املؤجر�املع��و .�ال�شغيلية�املستخدمة����عمليات�البنك
 ضمانات�القيمة�املتبقية

 .،�إن�وجدتاملرتبطة�بإيجار�املعدات�،�يقدم�البنك�����عض�األحيان�ضمانات�القيمة�املتبقيةلتحس�ن�ت�اليف�اإليجار�خالل�ف��ة�التعاقد
 ألصول�منخفضة�القيمةوعقود�اإليجار�ذات�اعقود�اإليجار�قص��ة�األجل�

� �إيجار�مد��ا �عقود �أ��ا �ع�� �(املعروفة �األجل �اإليجار�قص��ة �لعقود �يقر�البنك��١٢بال�سبة �القيمة، �منخفضة �األصول �اإليجار�ذات �وعقود �أو�أقل) ش�ًرا
مثيًال�للنمط�الزم���بمدفوعات�اإليجار�بصفته�عقد�إيجار��شغي���ع���أساس�القسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�اإليجار�ما�لم�يكن��ناك�أساس�م�����آخر�أك���ت

اإليرادات�الشاملة�أو�ا��سائر�و �كشف�األر�احالذي�يتم�فيه�اس��الك�الفوائد�االقتصادية�من�األصول�املؤجرة.�و�تم�وضع��ذه�النفقات�ضمن�نفقات�اإليجار����
 .األخرى 

التأج��ي.�و�دًال�من�ذلك�يتم�حساب�أي�عقد�إيجار�وما�يرتبط�به�للمستأجر�عدم�فصل�العنصر�غ����١٦و�وسيلة�عملية،�ي�يح�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�
 من�عناصر�غ���تأج��ية�ك��ت�ب�واحد.�وقد�استعان�البنك���ذه�الوسيلة�العملية.

 "����كشف�املركز�املا��.ا��صوم�األخرى وضع�البنك�حق�استخدام�األصول�ضمن�"املمتل�ات�واآلالت�واملعدات"�وال��امات�عقد�اإليجار�ضمن�"
 وتبادل�العمالت�ب�ن�البنوك�ع.�الصكوك�املالية�املشتقة

كما�يتع�د�البنك���ذه�العقود�إلدارة�معدله�أسعار�الصرف.��تقلبمخاطر�إلدارة�باألصالة�عن�نفسه�لتغي���العمالت�التدفقات�النقدية�عقود�تحوط�البنك�ُي��م�
� �تقدير�الص�وك�املالية�املشتقة��تم�و من�الفائدة�ووضع�صرف�العمالت�األجن�ية. ذات�القيمة�العادلة�الص�وك�املالية�املشتقة��تم�إدراج�و بالقيمة�العادلة.

ا��صوم�ضمن�ذات�القيم�العادلة�السلبية�(ا��سائر�غ���املحققة)��الص�وك�املالية�املشتقةاألصول�األخرى�و�تم�إدراج�ضمن�اإليجابية�(األر�اح�غ���املحققة)�
 .املركز�املا��كشف�����األخرى 

فما�،�،�وإذا��ان�األمر�كذلكصك�تحوطملشتق�معيًنا�ومؤ�ًال�كاالصك�املا���الناتجة�عن�القيمة�العادلة�ع���ما�إذا��ان�إقرار�األر�اح�أو�ا��سائر��عتمد�طر�قة�
 .الذي�يتم�التحوط�منهالبند�طبيعة�
 :إماع���أ��ا��الص�وك�املالية�املشتقةالبنك��عض�يحدد�

 ؛الصارمة�(تحوطات�القيمة�العادلة)ل��امات�الأو�ااملقررة��ل��اماتاالأو�لألصول�لقيمة�العادلة�لتحوطات��-
 (تحوطات�التدفق�النقدي)؛�خصم�مقرر أصل�أو�أي�عزى�إ���ال����ُ عالية�االحتمال�لتدفقات�النقدية�املستقبلية�لتحوطات��-
 ).االس�ثمار�عملية�أجن�ية�(صا���تحوطاتأي��تحوطات�صا���االس�ثمار����-

كما�يوثق�البنك�متنوعة.�وكذلك��دف�إدارة�املخاطر�واس��اتيجي��ا�إلجراء�معامالت�تحوط�ه�ص�وكالتحوط�و بنود�،�العالقة�ب�ن�يوثق�البنك،�عند�بدء�التحوط
�أو�تقديره �التحوط �بدء �عند �سواء �مستمر، ��ش�ٍل ��انت �إذا �ما �حول �املشتقة، �املالية ��عو�ض��الص�وك ��� �للغاية �فعالة �التحوط �معامالت ��� املستخدمة

 .التحوطبنود�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�ل���القيم�ال���تحدث�التغ��ات�
 القيمة�العادلة�تحوط
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أو�ألصول�القيمة�العادلة�غ��ات�انب��إ���جا��سائر�أو�كشف�األر�اح�ال���تم�تحديد�ا�وتأ�يل�ا�كتحوطات�للقيمة�العادلة�����الص�وك�املالية�املشتقةقيد�يتم�
 ُ�عزى�إ���مخاطر�التحوط.وال����خصوم�التحوط

طر�قة�الفائدة�ُ�ستخدم�معه�الذي�ال���ُتجرى�ع���القيمة�الدف��ية�لبند�التحوط��ال�سو�ةيتم�إ�الك�،��ستو���معاي���محاسبة�التحوطعد�التحوط��إذا�لم�
 الفوائد.إيرادات�قيده�ضمن�صا���االستحقاق�و�تم�ف��ة�خالل�ا��سائر�أو�الفعلية�لألر�اح�

 التدفق�النقدي�تحوط
ضمن�اإليرادات�الشاملة��حديد�ا�وتأ�يل�ا�كتحوطات�للتدفق�النقديال���تم�تللص�وك�املالية�املشتقة�من�التغ��ات����القيمة�العادلة�الفع���ا��زء�إقرار�يتم�

 كشف�األر�اح�أو�ا��سائر.ع���الفور����الفع���املتعلقة�با��زء�غ���ا��سائر�أو�إقرار�األر�اح��تم�و .�األخرى 
���قيد�ا��تم�و .�ا��سائرأو�األر�اح�التحوط�ع���بند����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�ا��سائر�أو����كشف�األر�اح��ملكية�األس�م�تم�إعادة�تدو�ر�املبالغ�امل��اكمة����و 

 .ذي�الصلةالتحوط�املرتبطة�ب�ند�النفقات�اإلبالغ�عن�اإليرادات�أو�ال���يتم�ف��ا�النفقات�أو�اإليرادات�بنود�
���ذلك��ملكية�األس�م،�فإن�أي�ر�ح�أو�خسارة�تراكمية�موجودة����معاي���محاسبة�التحوطالتحوط��ستو���أو�عندما�ال��أو�يتم�بيعه�صك�التحوط�ت���يعندما�

،�يتم�معاملة�متوقعة�(ع���س�يل�املثال�عندما�ال�ُيتوقع�حدوثو ا��سائر.�أو�األر�اح�ع���بند�التحوط�ؤثر�ف��ا�ي���الف��ات�ال���إقرا�ا�و�تم�كما����الوقت�تظل�
� �أصل �من �املقرر)التخلص �التحوط �يتم ،� �مباشرًة �تص�يف �إعادة �املقررة�أو�األر�اح �ا��سائر�ال��اكمية �سابًقا �األخرى �الشاملة �اإليرادات �ضمن�ضمن لتدخل

 �سائر.كشف�األر�اح�أو�ا�
 تحوط�االس�ثمار�الصا��

خسائر�أو�أر�اح�أي��إقرار �تم�و .�ن�ية��ش�ل�مشابه�لتحوطات�التدفق�النقدياألجال���تتم�بالعمالت����العمليات�الصافية�يتم�اح�ساب�تحوطات�االس�ثمارات�
� �ل�ا �التحوطيتعرض ��صك �با��زء �املتعلقة �الفع�� �مباشرًة �التحوط �من �الشاملة �اإليرادات �و ضمن �األخرى. ��تم �غ���ا��سائر�أو�إقرار�األر�اح �با��زء املتعلقة

عندما�يتم�التخلص�من�كشف�األر�اح�أو�ا��سائر�����ملكية�األس�م�تم�إدراج�األر�اح�وا��سائر�امل��اكمة����و �الفع���مباشرًة�ضمن�كشف�األر�اح�أو�ا��سائر.
 عملية�التخلص.الناتجة�عن�ا��سائر�األر�اح�أو�األجن�ية�كجزء�من�العمليات�ال���تتم�بالعمالت�
 تبادل�العمالت�ب�ن�البنوك

صل�الدين��عملة�تبادل�العمالت�ب�ن�البنوك����عقد�ما���يتم�إبرامه�ب�ن�بنك�ن�لتبادل�مدفوعات�الفائدة�وأصل�الدين،�حيث�يتم�تبادل�مدفوعات�الفائدة�وأ
�وح���تار�خ�إصدار�كشف�املركز�املا��،�يتم�إقرار�صا���ا لفرق����الفوائد�املدينة�أو�واحدة�مقابل�مدفوعات�فائدة�م�ساو�ة�القيمة�وأصل�الدين��عملة�أخرى.

 أو�ذمم�دائنة�أخرى�ع���التوا������كشف�املركز�املا��.�األصول�األخرى الدائنة�بصف��ا�
 وتخضع��ذه�العقود�ملخاطر��غ���أسعار�الفائدة�وأسعار�العمالت����السوق�باإلضافة�إ���مخاطر�ال�سو�ة�مع�النظراء�من�البنوك.

 ال�سو�ةتار�خ�التداول�ومحاسبة�غ.�
�تتم�بالطرق�املعتادة"�لألصول�املالية�عند�إقرار�تار�خ� �والبيع�"ال�� �عمليات�الشراء الذي�يتم�فيه��سليم�األصول�إ���الطرف�،�أي�التار�خ�ال�سو�ةتتم�جميع

� �املعتادة����و�عت���املقابل. �ال���تتم�بالطرق �والبيع �عمليات�الشراء �سليم�األصول�ضمن�اإلطار�الزم����ألصول�املالية�تتطلبلعمليات�شراء�و�يع�عبارة�عن
 املحدد��ش�ٍل�عام�بموجب�اللوائح�واالتفاقيات����السوق.

 ف.�األصول�االئتمانية
 ال�يتم�إدراج�ا�ضمن��ذه�الكشوف�املالية.�،و�التا���؛صندوق�اس�ئما�ي�أو�بصفة�اس�ئمانية�ع���أ��ا�أصول�للبنكأي�ال�ُ�عامل�األصول�اململوكة�ضمن�

 املقاصةق.�
و�ع��م�البنك�القيم�املقررة�ملقاصة�قانو�ي�نافذ�عندما�ي�ون��ناك�حق�إال�املركز�املا���كشف����القيمة�املقررة�صا���و �ا��صوم�املاليةاألصول�و يتم�مقاصة�ال�

إدراج�و�تم�ة�الرئ�سية،�ع���اتفاقيات�املعاوض�ال�ينطبق��ذا��ش�ل�عام���نفس�الوقت.�و ا��صم�ومعادلة�ع���أساس�صاف�أو�تحقيق�األصل�املعادلة�إما�
 .املركز�املا��كشف�ذات�الصلة��ش�ل�إجما������وا��صوم�األصول�

 املُعاد�امللكية�الضمانك.�
�ال��امبالقيمة�العادلة��عد�االستحواذ�عليه�خرى"����تار�خ�األ صول�األ املركز�املا���تحت�بند�"كشف�ديون�العمالء�����سو�ة�مقابل�املُعاد�امللكية��درج�الضمانيُ 

 .القيمةمخصص�اضمحالل�
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ديون�خالل�ف��ة�ال�تتجاوز�ال�سو�ة�عل��ا�مقابل�متل�ات�تم�االستحواذ�مو ع���البنك�التصرف����أي�أرض�ي�ب���،�٢٠١٨لعام��١٤رقم�للقانون�االتحادي�وفًقا�و 
 .صرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي مقرار�من�محافظ�موجب�،�و�جوز�تمديد��ذه�الف��ة�باالستحواذ�ع���األصول ثالث�سنوات�من�تار�خ�

 ���التقدير�ل�شكك.�التقديرات�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�ال٥
تار�خ�ح������التقدير��ل�شككالواف��اضات�ومصادر�رئ�سية�أخرى�تقديرات�من�اإلدارة�إصدار��يتطلب�إعداد�الكشوف�املالية�وفًقا�للمعاي���الدولية�لإلبالغ�املا��

واإليرادات�والنفقات�خالل��األصول�وا��صومالدف��ية�ا��اصة�ب�عديل�جو�ري�للقيم�إجراء��س�ب�����شمل�مخاطر�كب��ة�قد�تاملركز�املا��،�وال���إصدار�كشف�
 :،�ع���النحو�املو���أدناهالتاليةالسنة�املالية�

���قد�تحدث�و�س�ند�إ���ا����ة�السابقة�وعوامل�أخرى،�بما����ذلك�توقعات�األحداث�املستقبلية�ال����عتقد�أ��ا�ات�التقديرات�والتقييمتتواصل�عملية�تقييم�
 ظل��ذه�الظروف.

 أ.�التقديرات�املحاس�ية�ال�امة�

� �استعانت �للبنكباإلدارة �املحاس�ية �السياسات �تطبيق �عملية ��� ��.تقدير�ا �و�انت �ال�� �ال�امة �للبنك�اإلدار �ت�ن��االتقديرات �املحاس�ية �السياسات �تطبيق ��� ة

بقت����إعداد��ل�شككواملصادر�الرئ�سية�ال
ُ
 .٢٠١٩د�سم����٣١لسنة�املن��ية����لاملالية�للبنك�الكشوف����التقدير����نفس�ا�ال���ط

 )�تقييم�نموذج�األعمال١

� �املالية �األصول �تص�يف ��وتقدير�ا�عتمد �نتائج �ع�� �عليه �املستحقة �والفائدة �الدين �أصل �واختبار�نموذج ����األعمال �املالية �األصول �أقسام �مراجعة (ير��

�٤رقم�املالحظة� �لتحقيق��دف�مع�ن�األعمال�نموذج�يحدد�البنك�أن�ح���). األعمال�يخص�ع���مستوى��عكس�كيفية�إدارة�مجموعات�األصول�املالية�مًعا

أدا��ا�واملخاطر�ال���تؤثر�ع���أداء�األصول�وتقدير�كيفية�تقييم�أداء�األصول�ال����شمل��عكس�جميع�األدلة�ذات�الصلة�تقديًرا��تضمن��ذا�التقييم�و �التجار�ة.

� �املالية. �األصول �وكيفية��عو�ض�مديري �املالية�و�راقب�وكيفية�إدار��ا �خالل�املقدرة�بت�لفة�اإل�الك�البنك�األصول ة�لشاملااإليرادات�أو�القيمة�العادلة�من

املراقبة�وإذ�أن��.من�أجلهباألصل�قبل�استحقاق�ا�لف�م�س�ب�التصرف�ف��ا�وما�إذا��انت�األسباب�تتفق�مع��دف�العمل�الذي�تم�االحتفاظ�غ���املقررة�األخرى�

سواء��،غ���مناسبأو��مناسًبامن�أجله�مازال�املالية�املتبقية�يتم�االحتفاظ�باألصول�جزًءا�من�التقييم�املستمر�للبنك�حول�ما�إذا��ان�نموذج�العمل�الذي��عت���

 املقدمة.خالل�الف��ات�الزمة�لم�تكن��ذه�التغي��ات�حيث��و�التا���يحدث��غي���محتمل����تص�يف�تلك�األصول.أم�ال،��ان��ناك��غي������نموذج�العمل�

 ةستقطع)�إقرار�اإليرادات�ع���الفوات���املستحقة�امل٢

��شأن�معدل�الفائدة�الفعلية�أصدرت�اإلدارة� الذي�يتم�من�خالله�كسب�إيرادات�الفوائد�ع���الذمم�املدينة�املتأخرة�املستحقة�الدفع�وف��ة�الفائدة�تقديًرا

���التفاوض��شأن�بناًء�ع���اتجا�ات�السوق����ذلك�الوقت�واتجاه�معدالت�الفائدة�التار�خية�للبنك�وقدرة�البنك�عتم�تحديد�سعر�الفائدة�الفعلية�و رة.�املتأخ

و�/�أو�ف��ة�الفائدة�و�/�أو�تحصيالت�إيرادات�الفوائد�ال���يتم�معدل�الفائدة�الفعلية��عديل�ُيجرى�ع���سوف�يؤثر�أي�الفائدة�ثم�الب�ئة�االقتصادية�والسياسية.�

 حدث�ف��ا��ذا�األداء�بالفعل.ال���املالية�ع���أداء�الف��ة�الكشوف�حسا��ا�����ذه�

 إذا��ان�العقد��شمل�عقد�إيجار�أم�ال)�تحديد�ما�٣

ي�عليه،�إذا�تضمن�عند�بدء�العقد،�يجب�ع���امل�شأة�تقييم�ما�إذا��ان�العقد�عبارة�عن�أو�يحتوي�ع���عقد�إيجار.�و��ون�العقد�عبارة�عن�عقد�إيجار�أو�يحتو 

 �ة�الزمنية"�وفًقا�ملقدار�استخدام�أصٍل�محدد.العقد�ا��ق����التحكم����استخدام�أصل�محدد�لف��ة�زمنية�ما�بمقابل.�و�مكن�وصف�"الف�

 )�تحديد�مدة�اإليجار٤

ال�و ��اء.�اإلخيار�عدم�ممارسة�حافًزا�اقتصادًيا�ملمارسة�خيار�التمديد�أو�تمثل�،�تأخذ�اإلدارة����االعتبار�جميع�ا��قائق�والظروف�ال���عند�تحديد�مدة�اإليجار

 ).تمديد�عقد�اإليجار�(أو�عدم�إ��ائهتأكد�يتم�تضم�ن�خيارات�التمديد�(أو�الف��ات�ال���ت���خيارات�اإل��اء)�إال����مدة�اإليجار�إذا�

 .حدث��ام�أو��غ���كب������الظروف�مما�يؤثر�ع����ذا�التقييم�والذي�يقع�تحت�سيطرة�املستأجروقوع�تتم�مراجعة�التقييم����حالة�

 )املستحق�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�(إن�وجدتاملبلغ�)�٥
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إذا�لزم�األمر�و�سو���ا�تتم�مراجعة�املبالغ�و .�خصم�اإليجارالبنك����البداية�تقدير�وإثبات�املبالغ�املتوقع�دفع�ا�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�كجزء�من�يتو���

 إبالغ.�����اية��ل�ف��ة�

 ���التقدير�ل�شككب.�املصادر�الرئ�سية�ال

تعر�ف�ا،�نادًرا�ما��ساوي�النتائج�الفعلية�ذات�الصلة.�ومع�ذلك،�ترى�وفًقا�لالبنك�تقديرات�واف��اضات�تتعلق�باملستقبل.�والتقديرات�املحاس�ية�الناتجة،�يقدم�

���السنة�املالية��ل��اماتمة�الدف��ية�لألصول�وااللقيلجو�ر�ة���سو�ات���إجراء�ت�س�ب�اإلدارة�أن�التقديرات�واالف��اضات�التالية�تنطوي�ع���مخاطر�كب��ة�

 التالية.

 

 
 )�تقدير�مخصص�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة١

� �ُ�عد �ا��سارة �تقدير�مخصص �اإل�الك �بت�لفة �املقدرة �املتوقعة �تتطلب�االئتمانية �ال�� �املساحة �بمثابة �األخرى �الشاملة �اإليرادات �خالل �من �العادلة والقيمة
و�سرد�تقص���العمالء�وا��سائر�الناتجة).�استخدام�نماذج�معقدة�واف��اضات��امة��شأن�الظروف�االقتصادية�املستقبلية�والسلوك�االئتما�ي�(مثل�احتمالية�

ا��وانب�ا��ساسة���اضات�وأساليب�التقدير�املستخدمة����تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�وتو���كذلك�لمدخالت�واالفل�ابالتفصيل�شرًح ج�٤املالحظة�
 من�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�للتغ��ات�����ذه�العناصر.

 و�لزم�كذلك�عدد�من�التقديرات�ال�امة�لتطبيق�املتطلبات�املحاس�ية�لقياس�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة،�مثل:
 قييم�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانيةت

�ان��ناك�ز�ادة�يراقب�البنك�جميع�األصول�املالية�وال��امات�القروض�الصادرة�وعقود�الضمان�املا���ال���تخضع�ملتطلبات�اضمحالل�القيمة�لتقييم�ما�إذا�
ز�ادة�كب��ة����املخاطر�االئتمانية،�سوف�يقدر�البنك�مخصص�ا��سارة�اعتماًدا�ع����وإذا��ان��ناككب��ة����املخاطر�االئتمانية�منذ�اإلقرار�األو���ل�ا�من�عدمه.�

 مدى�ا��ياة�بدًال�من�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�ملدة�اث���عشر�ش�ًرا.
الصك����التقص���يقارن�البنك�مخاطر��وعند�تقييم�ما�إذا��انت�املخاطر�االئتمانية�ع���أٍي�من�الص�وك�املالية�قد�زادت��ش�ل�م��وظ�منذ�اإلقرار�األو���ل�ا،

ا��ا���عندما�اإلبالغ����تار�خ�تقص����ان�متوقًعا�لف��ة�االستحقاق�املتبقية�مع�احتمال�حدوث�ف��ة�االستحقاق�املتبقية�للصك�بناًء�ع���اإلبالغ�املالية����تار�خ�
� �املا��تم ��إقرار�الصك �مرة. �و ألول ��ذا �إجراء �إ��التقديرعند �ينظر�البنك �و �، �الكمية �التار�خية�املعلومات �ا����ة �ذلك ��� �بما �واملدعومة �املناسبة النوعية

بما�����يئتما�ال اوخ��ات�التقدير�لبنك�دى�ابناًء�ع���ا����ة�التار�خية�ل�واملعلومات�التطلعية�املتاحة�دون�تحمل�ت�اليف�غ���م��رة�أو�بذل�ج�ود�غ���م��رة�كذلك
 التطلعية.�علوماتاملذلك�

لتصورات�االقتصادية��ش�ل�التصورات�االقتصادية�املتعددة�أساًسا�لتحديد�احتمالية�التقص���عند�اإلقرار�األو���له�و���توار�خ�اإلبالغ�الالحقة.�سوف�تقود�ا
ُ�ستخدم�ال���ة�للتقص���املر��سطة�حتمالية�املتو لال ساس�األ املختلفة��و�الذي��ش�ل�التصورات�املختلفة�إ���احتمالية�مختلفة�من�التقص��.�إن�ترجيح��ذه�

 .قد�زادت��ش�ل�كب���أم�الية�خاطر�االئتماناملما�إذا��انت�للوقوف�ع���
من�تقار�ر�ا����اء�االقتصادي�ن�ُ�ست�بط�لبنك�وال���نظراء�عمل�ف��ا��،��شمل�املعلومات�التطلعية�اآلفاق�املستقبلية�للصناعات�ال���بال�سبة�إلقراض�الشر�ات

�املا �ا���و واملحلل�ن �وال�يئات �املماثلةلي�ن �املنظمات �من �وغ���ا �مية �وكذلك ،� �أخذ �وا��ارجية �الواقعية�املصادر�الداخلية �االقتصادية �للمعلومات املتنوعة
فية�ضااإل ت�بؤات�إ���جانب�الالشر�ات�بقروض�ا��اصة��شمل�نفس�التوقعات�االقتصادية�فإ��ا�،�للقروض�الصغ��ةالتطلعية�لمعلومات�ل�ال�سبة�و �واملتوقعة.

�للمؤشرات�االقتصادية�املحلية �ال���تركز�ع���صناعات�معينةمل���ا،�ال�سيما لدى�دفع�الصادرة�من�الداخل�ا��اصة��سلوكيات�ال،�وكذلك�املعلومات�ناطق
 .العمالء

لألصل�وما�اإلقرار�األو���عند�و�درس�البنك�احتمالية�التقص���.�ا��ودة�االئتمانية�لد��محسب�مرتبطة���م�داخلية�ائتمانية�نظرائه�درجة�مخاطر�لالبنك�يضع�
املخاطر�االئتمانية�من�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����وللوقوف�ع���.�جميع�ف��ات�اإلبالغمستمر�طوال��ش�ٍل�املخاطر�االئتمانية�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����

املتاحة�التطلعية�املعلومات�مع�ال��ك���ع���.�اإلقرار�األو�����تار�خ�التقص���مع�مخاطر�اإلبالغ�تار�خ�ح����الذي�يحدث�لألصلالتقص���،�يقارن�البنك�مخاطر�عدمه
 و�تم�دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاص:داعمة.�الو املناسبة�

 ؛املخاطر�الداخليةدرجة��-
 ؛االئتما�ي�ا��ار���(قدر�اإلم�ان)التص�يف��-
 ؛الظروف�املالية�أو�االقتصادية�املتوقعةتوقعة����ظروف�العمل�أو�املفعلية�أو�السلبية�التغ��ات�ال�-
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 ؛املدين�ع���الوفاء�بال��اماتهإحداث��غي���كب������قدرة��-
 ؛ال�شغيلية�للمديننتائج�التوقعة����املفعلية�أو�الكب��ة�التغ��ات�ال�-
 ؛للمدين�نفسهاملالية�األخرى�الص�وك�ع���املخاطر�االئتمانية�كب��ة����الز�ادات�ال�-
 ؛التحس�نات�االئتمانيةأو�الغ���كب��ة����قيمة�الضمان�الداعم�لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�التغ��ات�ال�-
 :،�بما����ذلك�التغي��اتاملدينكب��ة����األداء�الفع���أو�املتوقع�وسلوك�التغ��ات�ال�-

 للمدين؛���النتائج�ال�شغيلية�والتغ��ات����البنك�املدين�ن����حالة�سداد�.�١
 .(مثل�أسعار�النفط�أو�الناتج�املح���اإلجما��)�كجزء�من�نموذج�التص�يف�الداخ��املعلومات�االقتصادية�ال�لية�يتم�دمج�.�٢

 .���الوقت�املناسباالئتمانية�ع���نماذج�احتمالية�التقص����خاطر املتنعكس�العوامل�النوعية�ال����ش���إ���ز�ادة�كب��ة����
و�ال�سبة�كب���أم�ال.�قد�زادت��ش�ل�املخاطر�االئتمانية�ما�إذا��انت�للوقوف�ع����عض�العوامل�النوعية�ع����ش�ل�منفصل�يركز�،�ال�يزال�البنك�ومع�ذلك

قبة�بمجرد�وجود�مخاوف�من�درج����قائمة�املرايُ للمخاطر�،��ناك�ترك���خاص�ع���األصول�املدرجة����"قائمة�املراقبة"�نظًرا�ألن�التعرض�إلقراض�الشر�ات
 .للطرف�املقابلتد�ور�ا��دارة�االئتمانية�

مدى�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة��أو ش�ًرا�ألصول�املرحلة�األو����١٢ة�ملدتقدر�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�بصف��ا�مخصص��ساوي�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�
املعيار�يحدد�ال�و األو��.�اإلقرار�منذ�كب����ش�ل�املخاطر�االئتمانية�عندما�تزداد�الثانية���تقل�األصل�إ���املرحلة�و الثالثة.�أو�املرحلة�الثانية�ا��ياة�ألصول�املرحلة�

،�كب���أم�ال�ش�ل�ت�ما�قد�زاد�ا��اصة�بأصٍل املخاطر�االئتمانية�ما�إذا��انت�وللوقوف�ع���.�يةخاطر�االئتماناملما��ش�ل�ز�ادة�كب��ة�����٩لإلبالغ�املا���رقم�الدو���
 والداعمة.املناسبة�يأخذ�البنك����االعتبار�املعلومات�التطلعية�النوعية�والكمية�

 مماثلة����املخاطر�االئتمانيةتأس�س�مجموعة�من�األصول�ذات�خصائص�
� �جما��عند ��ش�ٍل �املتوقعة �تقدير�ا��سائر�االئتمانية �تجميع �يتم ،� �املخاطر الص�وك �خصائص �أساس �ع�� �عامال�املالية �نوع �(مثل �و ة �الصك املخاطر�ودرجة

� �االئتمانية �وتار�خ �الضمان �و ونوع �اإلقرار�األو�� �االستحقاق �تار�خ �ح�� �املتبقية �املدة �والصناعة �ا��غرا�� �للمدينواملوقع �إ، �مالءمة�و ��). �مدى �البنك �راقب
،�املخاطر�االئتمانية�غ��ت�خصائص����حال�ما�ضمان�أنه�الزًما�ل�ذا���ون�و .�مماثلة�أم�الما�إذا��انت�للوقوف�ع����ش�ل�مستمر�املخاطر�االئتمانية�خصائص�

خاطر�امل�ناك�إعادة�تجزئة�مناسبة�لألصول.�قد�ي�تج�عن�ذلك�إ�شاء�محافظ�جديدة�أو�نقل�أصول�إ���محفظة�حالية��عكس��ش�ل�أفضل�خصائص�ي�ون�
�ألصول �يةاالئتمان ��املماثلة �البنك. ��ُ و �ذا �عد �عملية �إعادة �بي��ا �وا��ركة �املحافظ �تجزئة ��� �كب��ة �ز�ادة ��ناك �ت�ون �عندما �أك���شيوًعا (أو�املخاطر�االئتمانية

� �من �األصول �ت�تقل �و�التا�� �الكب��ة) �الز�ادة ��ذه �تنعكس �عندما �ملدة �املتوقعة ��١٢ا��سائر�االئتمانية �إ�� �ش�ًرا �املتوقعة �ا��سائر�االئتمانية �ا��ياة أو�مدى
ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة،�لكن�قيمة��١٢ملدة�املخاطر�االئتمانية�املتوقعة�ع���نفس�أساس�يتواصل�تقدير�ا�ضمن�املحافظ�ال���كذلك�دث�،�لكن�قد�يحالعكس

 باملحافظ.ا��اصة�املخاطر�االئتمانية�نظًرا�الختالف�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�يتغ���
 النماذج�واالف��اضات�املستخدمة

� ��ستع�ن �بالبنك �واف��اضات �نماذج �املتوقعة �االئتمانية �لتقدير�ا��سارة �متنوعة �املالية. �و لألصول �تطبيق �من�التقدير��تم �نوع �ل�ل �نموذج �أ�سب �تحديد ��
 ية.لمخاطر�االئتمانل،�بما����ذلك�االف��اضات�ال���تتعلق�بالدوافع�الرئ�سية���اضات�املستخدمة�����ذه�النماذجاألصول�وكذلك�لتحديد�االف

 تصور.وتحديد�املعلومات�التطلعية�ذات�الصلة�ب�ل�األسواق�املنتجات�/�أنواع�التطلعية�ل�ل�للتصورات�ال�س�ية�وال��جيحات�ديد�العدد�تح�-
� �املتوقعةعند �االئتمانية �تقدير�ا��سارة ،� ��ستع�ن �بالبنك �معلومات �وداعمة �مناسبة �تطلعية �اف��اضات �إ�� �ا�س�ند �ملختلف �املستقبلية �الدوافع��ركة

 .ع����عض�ا�البعضالداوفع�االقتصادية�وكيف�ستؤثر��ذه�
 التقص��حتمالية�ا�-

،�ع���أفق�زم���محددل��جيح�التقص���تقدير�ابة�ثوُ�عت���احتمالية�التقص���بمالرئ�����لتقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة.��املدخلُ�عت���احتمالية�التقص���بمثابة�
 .واالف��اضات�وتوقعات�الظروف�املستقبليةو�شمل�حسابه�البيانات�التار�خية�

 التقص����س�ب�ا��سارة�-
الدائن��عتمد�ع���الفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�التعاقدية�املستحقة�والتدفقات�ال���يتوقع�و �و�تقدير�ل��سارة�الناشئة�عن�التقص��.�التقص����س�ب�ا��سارة�

 ملة.واملت�ا�تحس�نات�االئتمانية�املضمونةمع�األخذ����االعتبار�التدفقات�النقدية�من�التلق��ا،�
 )�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات٢
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�و�عتمد��ذا�التقدير،�من�ب�ن�عوامل�تحدد�اإلدارة�العمر�االف��ا����التقديري�ورسوم�اإل�الك�ذات�الصلة� لتحس�نا��ا�اإليجار�ة�بناًء�ع���أفضل�تقديٍر�ل�ا.
�إيجاره�السنوي�عقد�اف��اض�أن�البنك�سوف�يجدد�أخرى،�ع��� �عقد�تي�مكن�أن�و ع���مدى�العمر�االف��ا����املقدر. غ����ش�ل�كب������حالة�عدم�تجديد

 .أقل�من�العمر�املقدر�مسبًقااالف��ا����عندما�ي�ون�العمر�اإل�الك�اإلدارة�ت�لفة�وسوف�تز�د�اإليجار�السنوي.�
والتآ�ل�املادي�املتوقع�و�رنامج��ند�إ���االستخدام�املتوقع�لألصل�ال����ساملقدر�االف��ا����واملعدات�األخرى�ع���مدى�العمر�واآلالت�ت�لفة�املمتل�ات�تضمحل�

 أل��ا��عت���ا�غ���مادية.��ع�ن�االعتبار قيمة�متبقية�أي��ةاإلدار تأخذ�لم�و والقيمة�املتبقية.�التغ��ات�النا����عن�التق���اإلصالح�والصيانة�والتقادم�
 املاليةاضمحالل�قيمة�ا��صوم�غ���)�٣

� الضمحالل��تم�اختبار�األصول�غ���املالية�و يقيم�البنك�ما�إذا��انت��ناك�أي�مؤشرات��ش���إ���اضمحالل�قيمة�جميع�األصول�غ���املالية����تار�خ��ل�إبالغ.
يمة�غ���املالية�بناًء�ع���القاألصول�قيمة�اضمحالل�تحدد�اإلدارة�و أن�القيم�الدف��ية�قد�ال�ت�ون�قابلة�لالس��داد.��ش���إ���القيمة�عندما�ت�ون��ناك�مؤشرات�

،�يجب�ع���اإلدارة�تقدير�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املتوقعة�راء�حسابات�القيمة�قيد�االستخدامعند�إجو ،�حسب�االقتضاء.�العادلة�أو�القيمة�املستخدمة
 .ة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية�ساب�القيم�واختيار�معدل�خصم�مناسب��يةمن�األصل�أو�وحدة�توليد�النقد

 
 الضر��يةاملخاطر�)�٤

أم��،�بما����ذلك�ما�إذا��انت�الضرائب�والفوائد�اإلضافية�مستحقةاملخاطر�الضر��ية،�يأخذ�البنك����االعتبار�تأث���قيمة�الضر�بة�ا��الية�واملؤجلةعند�تحديد�

�ذه�ال��ائية�الناتجة�من�لضرائب�اإذا��انت�و أثناء�س���العمل�العادي.�ف��ا��ناك��عض�املعامالت�وا��سابات�ال���ي�ون�تحديد�الضر�بة�ال��ا�ي�غ���مؤكد�ال.�و 

�القرار.�وف�،�فساملقررة��ش�ٍل�مبد�ياألمور�مختلفة�عن�املبالغ� �اتخاذ��ذا �الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا �عتمد��ذا�و تؤثر��ذه�االختالفات�ع���األح�ام

لتقديره�األحداث�املستقبلية.�قد�تتوفر�معلومات�جديدة�تؤدي�إ����غي���البنك�التقديرات�ا��اصة�بسلسلة�من��شمل�التقييم�ع���التقديرات�واالف��اضات�وقد�

الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�اتخاذ��ذا�النفقات�الضر��ية�ع����ل��اماتالتغ��ات����االمثل��ذه�الضر��ية�ا��الية.�وقد�تؤثر���اماتل�اال�شأن�مدى�كفاية�

 .القرار

 ةستقطعاملستحقة�املالتصدير�فوات���قيمة�)�اضمحالل�٥
� �املالحظة �٤تو�� �ج �املالية. �األصول �قيمة �اضمحالل ��شأن �للبنك �املحاس�ية �السياسة �األخرى �البنوك �أن �فوات���التصدير�املستحقة�واملقر�وحيث تدعم

�وت�ون�فوات���التصدير�املة،�ستقطعامل عدم�توفر�أي�قناة�من�قنوات�تحو�ل�ة�مستحقة��س�ب�ستقطعيتم�اح�ساب�التقص����س�ب�ا��سارة�بقيمة�صفر�ة.

 األموال.

 )�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن٦
املركز�إصدار�كشف�اعتباًرا�من�تار�خ�سي���ون�العمل�أن�جميع�املوظف�ن�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن�وفًقا�لفرضية�تجاه�ا��صم�يتم�اح�ساب�مخصص�

حيث�من�املحتمل�أن�ي�ون�لت��م�الرواتب��،اكتواري ع���أساس�ا��صم�ترى�إدارة�البنك�أنه�لم�يكن�من�املمكن�أن�ي�شأ�فرق�كب���لو�تم�حساب�و املا��.�

 تقر�ًبا.�ومعدالت�ا��صم�آثار�م�ساو�ة�ومعاكسة

 األخرى وا��صوم�املخصصات�)�٧
و�اإلدارة�أنه�من�املحتمل�أن�ي�ون��ناك�تدفق�خار���مستقب���لألموال�ناتج�عن�عمليات�أإال�عندما�ترى�األخرى����السنة�وا��صوم�املخصصات�إقرار�يتم�ال�

� �موثوق. ��ش�ل �ا��ارجة �النقدية �التدفقات �تقدير�مبلغ �و�مكن �سابقة �أحداث �و�ستلزم �مقدار�اإلقرار�توقيت �وتحديد �ا��صم �ا��قائق�تطبيق التقدير�ع��

الدف��ية�للمخصصات�فتتم�مراجعة�القيم�،�حقةتحدث����سنوات�ال قد��ما�أن�التدفقات�النقدية�الفعلية�و ت�ون�عرضة�للتغي��.�قد�،�وال���والظروف�ا��الية

أو��ه����كشف�األر�احأو�قيد�هإ���تحميلا��صم�املقرر�قد�يؤدي�التغي������تقدير�املخصص�أو�و بانتظام�و�عديل�ا�ملراعاة�ا��قائق�والظروف�املتغ��ة.�وا��صوم�

 .السنة�ال���يحدث�ف��ا�التغي��ا��سائر�واإليرادات�الشاملة�األخرى�خالل�

 إلضا��)�تقدير�معدل�االق��اض�ا٨
�وُ�عرف�معدل�اإليجارلتقدير�خصوم�،�فإنه��ستخدم�معدل�االق��اض�اإلضا���دة�الضم������عقد�اإليجار��س�ولة.�و�التا��ال�يمكن�للبنك�تحديد�سعر�الفائ .

ل��صول�ع���أصل��ضمان�مماثل�و ع���مدى�ف��ة�مماثلة�األموال�الالزمة�معدل�الفائدة�الذي�س�تع�ن�ع���البنك�دفعه�الق��اض�االق��اض�اإلضا���ع���أنه�
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،�األمر�الذي�يتطلب�تقديًرا�معدل�االق��اض�اإلضا���ما�"يتع�ن�ع���البنك�دفعه"،��عكس�.�و�التا��ةمماثلب�ئة�اقتصادية����األصل��ق�استخدام��بقيمة�مماثلة�

باستخدام�مدخالت�و�قدر�البنك�معدل�االق��اض�اإلضا������حالة�عدم�توفر�معدالت�م��وظة�أو�عندما�يلزم��عديل�ا�لتعكس�شروط�وأح�ام�عقد�اإليجار.�

 .خاصة�بامل�شأة�سو�ات�محددة�إلجراء�و��ون�الزًما�يمكن�مالحظ��ا�(مثل�أسعار�الفائدة����السوق)�عند�توفر�ا�

 مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي النقدية�واألرصدة�لدى�.�٦
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�يبالدر�م� 

 ٩٦٬٦٠٤  ٦٧٬٥١٨ السيولة�النقدية
    األرصدة�لدى�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي���:

 ٧٠٬٠٠٦  ٨٢ ا��سابات�ا��ار�ة�-
 ٠  ٢٬٥٠٠٬٠١٢ �س�يل�اإليداع�لليلة�واحدة�-
 ٢٬٨٤٢٬٠٠٠  ٠ ش�ادات�اإليداع�-
 ١٢٥٬٠٥٠  ١٠١٬٣٦١ الفوائدالودا�ع�القانونية�املعفاة�من��-

 ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 
 :مالحظات

وال��)و�الدوالر�األمر��ي:�بالدر�م�اإلمارا�ي�٢٠١٩د�سم����٣١(بالدر�م�اإلمارا�ي��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي يتم�االحتفاظ�بالودا�ع�القانونية�لدى�.�١

 .مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �ل�ش�ر�وفًقا�لتوج��ات��الودا�ع�تغ���مستوى��ذه�و ُيمكن�����ا�دون�موافقته.�

.�وقد�مكن��ذا�ال�س�يل�٢٠٢٠يوليو��١٢من�لليلة�واحدة�بدايًة��س�يل�إيداع�جديد��س����س�يل�اإليداع�املركزي�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�مصرف�.�قدم�٢

� ��� �لد��ا �السيولة �إيداع�فائض �من �املتحدة �العر�ية �اإلمارات ����دولة �العاملة �التقليدية �املركزي البنوك �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �ل�مصرف �واحدة. وُ�عد�ليلة

لقطاع�املصر���اإلمارا�ي�قبل�إطالق�برنامج�الفوات���النقدية�وقد�حل�محل�إصدار�الرئ�����إلدارة�السيولة�الفائضة����اال�س�يل��و��س�يل�اإليداع�لليلة�واحدة�

معدل�اإلشارة�إ���املوقف�العام�للسياسة�النقدية�للمصرف�املركزي�من�خالل�تتم�،�توف����س�يل�اإليداع�لليلة�واحدةمع�و ش�ادة�اإليداع�ملدة�أسبوع�واحد.�

،�يتوقع�املعدل�األسا���.�و�ناًء�ع���ذلكوس�شار�إليه�ع���أنه�للمصرف�املركزي�ي�يصبح�سعر�السياسة�الرئ�����،�والذل�س�يل�اإليداع�لليلة�واحدةالفائدة�

 .األسا�������ظل�ظروف�األسواق�العاديةللمعدل�سوق�املال�لليلة�واحدة�تخضع�معدالت�أن��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 .�معامالت�األطراف�ذات�الصلة٧
أو�تتأثر��عاموال����سيطر�عل��ا��ش�ٍل�وموظفي�اإلدارة�الرئ�سية�وامل�شآت�ال���تخضع�لسيطر��ا��املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةراف�ذات�الصلة�األط�شمل�

 �ش�ٍل�كب�����ذه�األطراف.

.�٢٤رقم��بموجب�املعيار�املحاس���الدو���األطراف�ذات�الصلةتدخل�ضمن��عر�ف�ُي��م�البنك�خالل�الس���الطبي���للعمل�معامالت�مع�شر�ات�تجار�ة�أخرى�

و�عتمد�إدارة�البنك�شروط��ذه�املعامالت�مع�ال���تتم�مع�األطراف�الثالثة.�البنك�أن�شروط�مثل��ذه�املعامالت�ال�تختلف��ش�ٍل�كب���عن�تلك�املعامالت�و�رى�

 .وُت��م�وفًقا�للشروط�املعتمدة�من�مجلس�اإلدارة�أو�اإلدارةاألطراف�ذات�الصلة�

 :املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ�الصلة�ح���فيما�ي���م��ص�األرصدة�لدى�األطراف�ذات�

)�من�إمارا�ي�مليون�در�م�٢٦٥:�٢٠١٩د�سم����٣١(إمارا�ي�مليون�در�م��٣٠٤املقدرة�بـ�لودا�ع�وفًقا�لأ)�يوفر�البنك�التمو�ل�التجاري�وال�س�يالت�األخرى�لعمالئه�

سواًء��ش�ٍل�جز�ي�أو�ك���الرئ�����خطاب�عدم�مما�عة�إ���البنك�لتعديل��ذه�الودا�ع�أو�ممارسة�االمتياز�عل��ا�أصدر�املقر�و .�ال���يحتفظ���ا�البنك�الرئ����املقر�

الرئ�����إ���جانب�الرصيد����املقر�الودا�ع�من�(ث)�٧وتو���املالحظة�البنك.�ال���ينفذ�ا�الذمم�املدينة�املتعلقة�بالتمو�ل�التجاري�واأل�شطة�األخرى�مقابل�

 ا��ارجية.ا��سابات�ا��ار�ة�واألرصدة�املستحقة�للفروع�

:�٢٠١٩(إمارا�ي�مليون�در�م��٠٫٩١ُيقدر�بـ�سنوي�بمبلغ�الرئ�����رسوًما�إدار�ة�ع���البنك�املقر��فرض�و للبنك.�والتنظي���الرئ�����الدعم�اإلداري�املقر�يوفر�ب)�

 .املاليةالكشوف��ذه�من��١٨���املالحظة�ل�توف����ذه�ا��دمات�وفًقا�ملا��و�وارد�مقاب)�إمارا�ي�مليون�در�م�٠٫٩١
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 ما�ي��:�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�املستحق�من�املقر ت)��شمل�
 

 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ١٬٠١٠٬٩٤٦  ١٬٠٢٠٬٦٨٩ املقر�الرئ����

 ١٬٩٢٧  ٢٬٠٩٥ الفروع�ا��ارجية

فوات���التصدير�املستقطعة�/�ُمعادة�التمو�ل�وتمو�ل�املشروعات�املُقدم�إ���املقر�الرئ�����وفروعه�

 ا��ارجية

٥١٧٬٤٢٣  ٠ 

 منقوًصا�م��ا:�مخصصات�أرصدة�الديون�املش�وك����اس��داد�ا
١٬٠٢٢٬٧٨٤ 

)١٧( 
 ١٬٥٣٠٬٢٩٦ 

)١٥( 

 ١٬٥٣٠٬٢٨١  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ 

 ا��ارجية�ما�ي��:الرئ�����وفروعه�لمقر�املستحق�ل�شمل�)�ث
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٩٣٢٬١٨٤  ٧٦٨٬٦١٣ املقر�الرئ����
 ١٠٠٬٥٨٤  ٦٠٬٨٦٨ الفروع�ا��ارجية

 ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٨٢٩٬٤٨١ 
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ١٩٤  ٢٤٣ املستحق�للقروض�لدى�موظفي�اإلدارة�الرئ�سي�نج)�الرصيد�
    املحتملةح)�ا��صوم�

 ١٨٬٢٠٠  ١٨٬٢٠٠ خطابات�الضمان��
 اإليرادات�الشاملة�األخرى:و خ)�فيما�ي���معامالت�األطراف�ذات�الصلة����كشف�األر�اح�أو�ا��سائر�

إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩ 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٠  ٥٦٬٥١١ إيرادات�الفوائد�من�فوات���التصدير�املستقطعة�/�املعادة�التمو�ل�وتمو�ل�املشروعات

 ٠  ٩٬٠٧٠ من�الودا�عالفوائد�إيرادات�
 ٤٬٠٥٨  ١٣٦ وا��سابات�تحت�الطلبنفقات�اإليرادات�ع���الواد�ع�

 ٤٬٧٩٧  ٢٬٢٨٦ األجل�نفقات�الفوائد�ع���الودا�ع�طو�لة
 ٣١٤  ٠ )١٦نفقات�العموالت�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٩١٠  ٩١٠ )١٨رسوم�املقر�الرئ�����(راجع�املالحظة�رقم�
 ٢٬٨٩٤  ٣٬٤٥٨ مقابل�موظفي�اإلدارة�الرئ�سي�ن

 ٢٤  ١٤ الفائدة�ع���القروض�ملوظفي�اإلدارة�الرئ�سي�ن
 ١١٦  ٦٬٧٦٦ إ�الك�حق�استخدام�األصول 

 ٢٣  ١٬٣٤٥ ت�اليف�التمو�ل���صوم�اإليجار
 ٧٬٤٠٣  ٠ اإلشغالت�اليف�

 )١٩املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�(راجع�املالحظة�رقم�قيمة�خسارة�اضمحالل��)انخفاضز�ادة�/�(
٢ 

 

)١( 
 .�املستحق�من�/�إ���البنوك�األخرى ٨
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 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    أ)�املستحق�من:
 ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧ البنوك�ا��ارجية�-
 ٠  ٠ البنوك����اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-

 ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧ الرصيد������اية�السنة
 )٢٥٤(  )٢٦٩( منقوًصا�منه:�مخصصات�أرصدة�الديون�املش�وك����اس��داد�ا

 ٢٬٠٢٣٫٣٩٤  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ 
مستحقة�من�البنوك�اإليرانية�بما����مليون�در�م�إمارا�ي)��٢٬٠٢٣:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٣٬٨٠٦البنوك�ا��ارجية�مبلغ��املستحق�من�شمل�

:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٠٢٥أي�ما��عادل�دوالر�مليون��٢٧٩ذلك�املستحق�من�البنك�املركزي�با��م�ور�ة�اإلسالمية�اإليرانية�املُقدر�بمبلغ�
�٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٥مبلغ��٢٠٢٠د�سم����٣١و�شمل�املستحق�من�البنوك�األخرى����).�مليون�در�م�إمارا�ي�٩٢٥أي�ما��عادل�دوالر�أمر��ي�مليون��٢٥٢

خاصة�بفوات���التصدير�املُعاد�تمول��ا�وفوات���مليون�در�م�إمارا�ي)��٣٢٨:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٢١و�مليون�در�م�إمارا�ي)�١٥:�٢٠١٩د�سم���
 ة�ع���التوا��.ستقطعالتصدير�امل

�املقر�الرئ�����نيابًة�عن�البنك�من�بنك�مسكن�بالر�ال�اإليرا�ي�ل�سو�ة�الفوات���املو  ة����ستقطعستحقة�امل�شمل�ما�ورد�أعاله�جزًءا�من�األموال�ال���تلقا�ا
ا��اصة�بمصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�وال���تم�تحو�ل�ا�الحًقا�إ���بنوك�إيرانية�أخرى�لالمتثال�بأق����معاي���التعرض�للمخاطر��السنوات�السابقة

 ).١٤(ص)�و٤(ت)�و٤(راجع�املالحظة�
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    ب)�املستحق�إ��:
 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٣٬١٠٧٬٩٥٧ ا��ارجيةالبنوك��-
 ٠  ٠ البنوك����اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-

 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٣٬١٠٧٬٩٥٧ 
البنوك�اإليرانية�بما����ذلك�املستحق�إ���مليون�در�م�إمارا�ي)�مستحقة��٢٬٨٦٥:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٢٬٨٢٢البنوك�ا��ارجية�مبلغ�إ����شمل�املستحقات�

 مليون�در�م�إمارا�ي).�٢٬٦٥١:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٥٢٣البنك�املركزي�با��م�ور�ة�اإلسالمية�اإليرانية�اُملقدر�بمبلغ�إ���
 .�القروض�والسلف٩

 قوام�محفظة�القروض�والسلف:فيما�ي���
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    أ)�حسب�النوع
 ٢٬١٥٩٬٨٧٦  ٢٬١٤٥٬٥٠٤ عمليات�ال��ب�ع���املكشوف
 ٣٦٬٠٣١  ٢٠٬٥٥٢ الفوات���/�الشي�ات�املستقطعة

 ١٬٦٧٢٬٧١٥  ١٬٨٣٦٬٩٤٤ قروض�األجل
 ٢٤٧٬٣٨٩  ٢٨١٬٤٥٠ مس�ندات)خصوم�العمالء�املدفوعة�(الدفع�بموجب�

 ٢٣٬٢٢٣  ٢١٬٣٤٩ إيصاالت�أمانةالقروض�املمنوحة�بموجب�
 ١٦٥٬٥٧٠  ١٥٨٬٥٧٠ أخرى 

 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٤٬٤٦٤٬٣٦٩ املبلغ�اإلجما���للقروض�والسلف
 )٥٤٢٬٦٨٧(  )٧١٣٬٩٥٧( الفائدة�املعلقةمنقوًصا�منه:�

 )١٬٣٤١٬١٧٧(  )١٬٥٧٤٬٩٧١( مخصص�اضمحالل�القيمة�بموجب�القروض�والسلف
 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  ٢٬١٧٥٬٤٤١ صا���مبلغ�القروض�والسلف

 
    ب)�حسب�القطاع�االقتصادي

 ٠  ٠ الزراعة
 ٢٬٨٧٧٬١٦٨  ٢٬٩٥٧٬٠٣٦ ا��ملة�والتجزئةتجارة�

 ٦٬١٥٨  ٦٬٠٢٩ اإل�شاء
 ٤٣١٬٢٤٢  ٤٥٣٬٩٨٠ ا��دمات

 ٧٧٬٠٧٩  ٦٥٬٩٤٨ القروض�ال��صية
 ٦٩٢٬٨٣٣  ٧٢٢٬٧٧٧ الصناعة

 ٢٢٠٬١٢٧  ٢٥٨٬٤٧٧ النقل�واالتصال
 ١٩٧  ١٢٢ أخرى 
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 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٤٬٤٦٤٬٣٦٩ 
 للقروض�والسلفتحر�ات�الفوائد�املعلقة�ومخصص�ا��محالل�القيمة�ت)�

وفيما�ي���تحر�ات�الفوائد�املعلقة�ومخصص�اضمحالل�القروض�والسلف�خالية�من�الفائدة�املعلقة�ومخصص�اضمحالل�قيمة�القروض�والسلف.�كشف�املركز�املا���و���ي
 قيمة�القروض�والسلف:

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 

 الفوائد�املعلقة
مخصص� 

اضمحالل�قيمة�
 القروض�والسلف

 الفوائد�املعلقة 
مخصص� 

اضمحالل�قيمة�
 القروض�والسلف

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

 بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ١٬٤٠١٬٨٨٢  ٣٢٣٬٤١١  ١٬٣٤١٬١٧٧  ٥٤٢٬٦٨٧ الرصيد����بداية�السنة
 ١٤٧٬٣٠٩  ٠  ٣١٠٬٩٤٣  ٠ املخصص�الصادر�خالل�السنة

 ٠  ٣٤٦٬٥٣٦  ٠  ٢٧٠٬٦١٧ الفوائد�املعلقة�خالل�السنة
 )١٩٠٬٦٨٤(  )٩٩٬٤٩٦(  )٧٥٬٤٣٩(  )٩٩٬٠٤٩( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة

 )١٧٬٣٩٣(  )٢٧٬٧٦٤(  )١٬٩٤٧(  )٢٩٨( املبلغ�الصادر�/�املس��د�خالل�السنة
 ٦٣  ٠  ٢٣٧  ٠ التحر�ات�األخرى 

 ١٬٣٤١٬١٧٧  ٥٤٢٬٦٨٧  ١٬٥٧٤٬٩٧١  ٧١٣٬٩٥٧ ��اية�السنةالرصيد����
مليون�در�م�إمارا�ي��٢٬٣٦٢خسارة�اضمحالل�مقدرة��ش�ل�فردي�أي�استقطاع�،�قبل�فردية�كقيمة�ُمضمحلةإجما���قيمة�القروض�والسلف،�املحددة�بلغ�

 مليون�در�م�إمارا�ي).�٢٬٦٧٥:�٢٠١٩د�سم����٣١(
د�سم����٣١(�٢٠٢٠د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�����١٬٠٥٥تبلغ�القيمة�العادلة�للضمان�الذي�يحتفظ�به�البنك�للقروض�املحددة�كقيم�ُمضمحلة�فردية�

 املر�ونة�واملمتل�ات�العقار�ة.�السياراتالكفالة�و �شمل�الضمان�النقدية�و و مليون�در�م�إمارا�ي).��١٬٧٥٤:�٢٠١٩
 ).١٠)�(راجع�املالحظة�رقم�مليون�در�م�إمارا�ي�١٧٢:�٢٠١٩(صفر�استحوذ�البنك�خالل�السنة�ا��الية�ع���ضمانات�قيم��ا�

 .�األصول�األخرى ١٠
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٢٣٨٬٧١٦  ١٦٤٬٦١٥ الفوائد�مستحقة�القبض
 ٣٬٠٦٦  ٣٬٠٥٣ النفقات�مسبقة�الدفع

 ٢٥٧٬٦٨٣  ٢٧٨٬٨٣١ )٢٠األصل�الضر����املؤجل�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٩٠٨  ١٬٤٧٩ مستحقة�القبضضر�بة�القيمة�املضافة�(صا��)�

 ٣٥١  ٠ )٢٠الضر�بة�املقدمة�املدفوعة�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٢٣٤٬٤٦٨  ٢٢٩٬٥٦١ املمتل�ات�املستوحذ�عل��ا�ن�يجة��سو�ة�قروض�وسلف�العمالء

 ٥٤٬٢٣٦  ٢٨٬١١٣ أخرى 
 ٧٨٩٬٤٢٨  ٧٠٥٬٦٥٢ 

�قروض� ��سو�ة �ن�يجة �عل��ا �املستوحذ �املمتل�ات �عن �الناتج �القيمة �اضمحالل �مخصص �م��ا: منقوًصا
 )١٨وسلف�العمالء�(راجع�املالحظة�رقم�

)٢٠٬٤٨٠(  )٥٩٬١٧٤( 

 )١١٬٠١١(  )٣٬٩٨٨( منقوًصا�م��ا:�مخصص�اضمحالل�القيمة�الناتج�عن�األصول�األخرى 
 ٧٥٧٬٩٣٧  ٦٤٢٬٤٩٠ 

 مالحظات:
�شغل�ا�لالستخدام�التجاري�وس�تم�التصرف�ف��ا�دون�أن�عل��ا�البنك�استحوذ����إيران�ممتل�ات�عل��ا�بموجب�أمر�من�املحكمة�املستحوذ�.��شمل�املمتل�ات�١

در�م��٤٣٨٬٤٣٧قدر�ا����إيران�بقيمة�دف��ية�التصرف����املمتل�ات�ال���استحوذ�عل��ا�البنك�تم�و ).�٩رقم�بطر�قة�منظمة�وفًقا�لسياسة�البنك�(راجع�املالحظة�
 .خالل�السنةإمارا�ي)�در�م��٤٤٩٬٢٧٨:�٢٠١٩د�سم����٣١(إمارا�ي�

��شمل�البند�أخرى�مبلًغا�قدره�٢ �يتعلق�بالقيم�العادلة�املوجبة�(٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٢٤٫٩١. �ال�يوجد) �ع���تبادل�األ : ر�اح�غ���املحققة)
 العمالت�األجن�ية�ب�ن�البنوك�املقدرة�بالقيمة�العادلة�وال���ت�ون�توار�خ��سو���ا��عد�تار�خ�إصدار�كشف�املركز�املا��.

م�د�ي�باعتبار�ا�اس��داًدا�غ���من�محاكمستحق�القبض�)�يتعلق�باملبالغ�مليون�در�م�إمارا�ي�٤٦٫٧٢:�٢٠١٩د�سم����٣١(صفر�قدره��امبلغً بند�أخرى�ال.��شمل�٣
 .نفس�املبلغصادر�بشيك�بموجب�الحًقا��اتم�رد�و ،�حكمت�به�املحاكممقصود�
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 ساس�الصا��.لدى�البنك�حق�انفاذ�قانو�ي�ملقاصة�الذمم�املدينة�والدائنة�لضر�بة�القيمة�املضافة�املفروضة�عليه�من�نفس�السلطة�و�مكن��سو���ا�ع���أ�.٤
األصول�األخرى�خالل�اضمحالل�قيمة�املمتل�ات�املستحوذ�عل��ا�مقابل��سو�ة�قروض�العمالء�وسلف�م�ومخصص�اضمحالل�قيمة�وفيما�ي���تحر�ات�مخصص�

 السنة:
مخصص�اضمحالل�قيمة� 

املمتل�ات�املستحوذ�عل��ا�مقابل�
 �سو�ة�قروض�العمالء�وسلف�م

مخصص�اضمحالل� 
 قيمة�األصول�األخرى 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�يبالدر�م� 
 ٤٢٬٠٩٦  ٠ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���

 )٣١٬٠٨٥(  ٢٠٬٤٨٠ (صا��)�اال�ع�اسات�خالل�السنة
 ١١٬٠١١  ٢٠٬٤٨٠ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�ح���

 )٧٬٠٢٣(  ٣٨٬٦٩٤ (صا��)�االس��دادات�واال�ع�اسات�خالل�السنة
 ٣٬٩٨٨  ٥٩٬١٧٤ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���

 
 
 

 وفيما�ي���تحر�ات�أصول�الضر�بة�املؤجلة�خالل�السنة:
  أصول�الضر�بة�املؤجلة 
  بالدر�م�اإلمارا�ي 

  ٢٢٤٬٣٤٣ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���
  ٣٣٬٣٤٠ (صا��)�اإلضافات�ال���تمت�خالل�السنة

  ٢٥٧٬٦٨٣ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�ح���
  ٢١٬١٤٨ (صا��)�اإلضافات�ال���تمت�خالل�السنة

  ٢٧٨٬٨٣١ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���
 

 .�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات١١

 
 

 املبا�ي
تحس�نات� 

األصول�
 املستأجرة

األثاث� 
 واملعدات

 
 السيارات

حق�استخدام� 
 األصل

 
 اإلجما��

بالدر�م�  
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

   %٢٥-�%٢٠  %٣٣٫٣٣  %٣٣٫٣٣  %١٤٫٢٩  %٢٠  معدل�اإل�الك
             الت�لفة
 ٤٤٬٢٣٣  ٠  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٥٤٠  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٨د�سم����٣١ح���

إقرار�حق�استخدام�األصل�عند�
اعتماد�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 ١٦رقم�

  
 
٠ 

  
 
٠ 

  
 
٠ 

  
 
٠ 

  
 

٢٬٢١٥ 

  
 

٢٬٢١٥ 
 ٤٦٬٤٤٨  ٢٬٢١٥  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٥٤٠  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٩يناير��١ح���

   اإلضافات
٠ 

  
٠ 

  
١٦٢ 

  
٠ 

  
٨٦٨ 

  
١٬٠٣٠ 

 ٤٧٬٤٧٨  ٣٬٠٨٣  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٧٠٢  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٩د�سم����٣١ح���
 ٣٢٬٩٨٦  ٣٢٬٩٦١  ٠  ٢٥  ٠  ٠  اإلضافات
 )١٦٧(  ٠  ٠  )١٦٧(  ٠  ٠  التصرفات

 ٨٠٬٢٩٧  ٣٦٬٠٤٤  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٥٦٠  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���
             اإل�الك�امل��اكم

 ٤٣٬٣٤٦  ٠  ١٬٦٦٧  ٢٣٬٧٠٦  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٨د�سم����٣١ح���
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 ١٬٣١٧  ٦٠٠  ٣٥  ٦٨٢  ٠  ٠  رسوم�السنة
 ٤٤٬٦٦٣  ٦٠٠  ١٬٧٠٢  ٢٤٬٣٨٨  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٩د�سم����٣١�ح��

 ٧٬٣٢٩  ٧٬٢٥٠  ١٨  ٦١  ٠  ٠  رسوم�السنة
 )١٦٧(  ٠  ٠  )١٦٧(  ٠  ٠  املس�بعد�من�التصرفات

 ٥١٬٨٢٥  ٧٬٨٥٠  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٢٨٢  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠٢٠د�سم����٣١�ح��
             القيمة�الدف��ية

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬١٩٤  ٠  ٢٧٨  ٠  ٠  ٢٠٢٠د�سم����٣١�ح��
 ٢٬٨١٥  ٢٬٤٨٣  ١٨  ٣١٤  ٠  ٠  ٢٠١٩د�سم����٣١�ح��

 مالحظة:
 تمثل�املبا�ي�املبا�ي�امل�شأة�ع���األرض�املستأجرة�من��يئة�املنطقة�ا��رة�بجبل�ع���بموجب�عقد�اإليجار�الذي�ُيجدد�سنوً�ا..�١
 :.�يمثل�حق�استخدام�األصول�مبا�ي�فروع�البنك�القائمة���٢
 سنوات؛�٤مليون�در�م�إمارا�ي�إ���جانب�ف��ة�إيجار�ة�متبقية�قدر�ا��٢٥٫٣٩املتحدة�وقيمته�الدف��ية�د�ي،�اإلمارات�العر�ية��-
 ؛أش�ر�٧س�ت�ن�ومليون�در�م�إمارا�ي�إ���جانب�ف��ة�إيجار�ة�متبقية�قدر�ا��١٫٢٥وقيمته�الدف��ية�أبوظ��،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��-
 سنوات؛�٤مليون�در�م�إمارا�ي�إ���جانب�ف��ة�إيجار�ة�متبقية�قدر�ا��٠٫٩٨وقيمته�الدف��ية�الفج��ة،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��-
 .�أش�ر�٤و�سنوات�٣مليون�در�م�إمارا�ي�إ���جانب�ف��ة�إيجار�ة�متبقية�قدر�ا��٠٫٥٨الشارقة،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�وقيمته�الدف��ية��-

 .�ودا�ع�العمالء١٢
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٧٧٦٬٩٤٨  ٩٥٤٬٨٢٧ الودا�ع�ألجل
 ٦٠٩٬٩١٣  ٦٧٥٬١٢٤ ا��سابات�ا��ار�ة

 ٢١١٬٢٣٤  ٢١٨٬٣٤٦ املدخرات�اتحساب
 ١٦٤٬٥١٣  ٥١٨٬٤٢٣ الودا�ع�تحت�الطلب

 ٥٥٬٢٤٤  ٩٢٫٩٧٦ ا��سابات�االحتياطية
 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦ 

 مالحظة:
� �االحتياطية �وا��سابات �الر�ن �بموجب �ألجل �الودا�ع �قيمة �بلغت �والسلف �للقروض �كضمان �املحددة �ح�� �در�م��١٩٠�٢٠٢٠د�سم����٣١واالل��امات مليون

 .مليون�در�م�إمارا�ي)�١٥١:�٢٠١٩د�سم����٣١إمارا�ي�(
 ا��صوم�األخرى .�١٣

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ١٨٬٢٤٠  ٢٤٬١٣٠ الفوائد�مستحقة�الدفع
 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ )٢٠مخصص�الضرائب�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٤٬٤٠٣  ٤٬٩٧٤ مخصص�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن�(انظر�أدناه)
 ١٬٠٥٠  ٧٣٨ مخصص�اضمحالل�القيمة�ع���ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة

 ١٣١  ٢٤ غ���املك�سبة�اإليرادات
 ٢٬٥٨٣  ٢٨٬٧٥٠ خصوم�اإليجارات

 ٧٠٬٣٢٦  ١٣٣٬١٥٩ أخرى 
 ٩٧٬٨٠٢  ١٩٢٬٢٥١ 

 مالحظات:
١� .� �البنك �يدفع �ااش��ا�ات �والتأمينات �ملعاشات �للمواطن�ن �اإل الوطنية �ماراتي�ن �رقم �اإلمارا�ي �االتحادي �للقانون ��٧وفًقا �١٩٩٩لعام �ملوظفيه�. و�وفر�البنك
 باالمتثال�لقانون�العمل�اإلمارا�ي.ين�م�افأة���اية�خدمة�وافدال
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:�ال�يوجد)�الناتجة�من�بيع�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٨٣٫٦٦األموال�املستلمة�من�املقر�الرئ�����واملقدرة�بمبلغ��ش�ل�شامل��شمل�بند�أخرى�.�٢
ِقَبل��عض�العمالء��عملة�الر�ال�اإليرا�ي�واألموال�املستلمة�من�املقر��املبالغ�القائمة�بالر�ال�اإليرا�ي�وال���سوف��ستخدم�ملدفوعات�األقساط�املستقبلية�من

� �العمالء ��عض �ِقَبل �من �األقساط �ملدفوعات �املقدرة�الرئ���� �املس��دف �االقتصادي �الدعم �خطة �سياسة �تنفيذ �ع�� �بناًء �حالًيا �أقساط�م �تأجيل �يتم الذين
مليون�در�م��١٥:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٩)�والنفقات�املتكبدة�بمبلغ�ال�يوجد:�٢٠١٩د�سم����٣١(مليون�در�م�إمارا�ي��١٦٫٧٤قيم��ا�بمبلغ�

 إمارا�ي).
 فيما�ي���حركة�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن:.�٣
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٣٬٥١٩  ٤٬٤٠٣ السنةالرصيد����بداية�

 ١٬٤٢١  ١٬٢٥٦ رسوم�السنة
 )٥٣٧(  )٦٨٥( املدفوعات�خالل�السنة
 ٤٬٤٠٣  ٤٬٩٧٤ الرصيد������اية�السنة

 .�إيرادات�الفوائد١٤
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
    إيرادات�الفوائد�ع��:

 ١٤٦٬٩٢٤  ١٣٢٬٢٥٣ القروض�والسلف�-
 ١٤٬١٩٨  ١٥٬٨٧٢ ش�ادات�اإليداع�و�س�يالت�اإليداع�لليلة�واحدة�-
�فوات����- �ذلك ��� �(بما �البنوك �ب�ن �وفوات����التصدير املعامالت ُمعادة�التصدير�املستقطعة

 التمو�ل)
 

١٢٦٬٩٠١ 
 

 
٠ 

 ١٦١٬١٢٢  ٢٧٥٬٠٢٦ 
 مالحظة:

��ساب�اإليرادات�املك�سبة�أو�املصروفات�املتكبدة،�إن�وجدت،�من�األموال�ال���تلقا�ا�املقر�الرئ�����نيابًة�عن�البنك�من�بنك�مسكن��تب���البنك�سياسةً .�١
ي�املفتوح�باملقر�ة����السنوات�السابقة�عند�تحقيق�ا�الفع������ا��ساب�املقوم��عملة�الدوالر�األمر��ستقطعبالر�ال�اإليرا�ي�فيما�يتعلق�بالفوات���املستحقة�امل

 :�ال�يوجد)�����ذا�ا��ساب�املقوم.٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٩٫٠٧دوالر�أمر��ي�أي�ما��عادل��٢٫٤٧الرئ����.�و�ناًء�عليه،�حقق�البنك�خالل�السنة�
فوائد�معلقة�لبعض�العمالء�بموجب�وال���تم�تحو�ل�ا�إ���:�ال�يوجد)�٢٠١٩مليون�در�م�إمارا�ي�(�٤٢٫٣٧.�ال��شمل�إيرادات�الفوائد�تلك�الفوائد�املقدرة�بمبلغ�٢

 �ستوجب�رعاية�خاصة"�بناًء�ع���تنفيذ�سياسة�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�وت�ن��ا.التص�يف�الداخ���للمخاطر�"
 .�نفقات�الفوائد١٥

إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 
إ����٠١/٠١/٢٠١٩

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 اإلمارا�ي�بالدر�م  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    نفقات�الفوائد�ع��:
 ٢٠٬٠٣٠  ٢١٬٠١٤ الودا�ع�من�املؤسسات�املالية�-
 ٣١٬٩٩٨  ٤٦٬٥٧١ ودا�ع�العمالء�-
 ١٠١  ١٬٤٠٣ خصوم�اإليجارات�-

 ٥٢٬١٢٩  ٦٨٬٩٨٨ 
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 العموالتو الرسوم�إيرادات�.�صا���١٦
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�ي�بالدر�م 
 ١٠٬٢٩١  ٩٬٢٦٦ إيرادات�الرسوم�والعموالت

 )٦٤٦(  )١٤١( (خ))٧نفقات�الرسوم�والعموالت�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٩٬٦٤٥  ٩٬١٢٥ 

 .�اإليرادات�األخرى ١٧
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٨١٬٢٨٢  ١٨٦٬٣١٥ صا���أر�اح�صرف�العمالت�األجن�ية

 ٣٬٤٩٢  ١٬٠٩٠ اإليرادات�األخرى 
 ٨٤٬٧٧٤  ١٨٧٬٤٠٥ 

 .�النفقات�العامة�واإلدار�ة١٨
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٢٢٬٠٣٨  ١٧٬٠١٨ ذات�الصلةت�لفة�املوظف�ن�والنفقات�

 ١٤٬٧٢٩  ٨٬٥٢٩ اإليجار�والنفقات�ذات�الصلة
�وسلف� �قروض ��سو�ة �ن�يجة �عل��ا �املستوحذ �املمتل�ات �ع�� �القيمة �اضمحالل خسارة

 ٣٨٬٦٩٤ )١٠العمالء�(راجع�املالحظة�رقم�
 

 
٢٠٬٤٨٠ 

 ١٬٣١٧  ٧٬٣٢٩ )١١إ�الك�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٩١٠  ٩١٠ (خ))٧رسوم�املقر�الرئ�����(راجع�املالحظة�رقم�

 ٢٤٬٩٢٥  ٢٦٬٧٨٢ النفقات�األخرى 
 ٨٤٬٣٩٩  ٩٩٬٢٦٢ 

 األصول�املاليةع���صا���خسارة�اضمحالل�القيمة�.�١٩
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ١٢٩٬٩١٦  ٣٠٨٬٩٩٦ (ت))٩اضمحالل�القيمة�ع���القروض�والسلف�(راجع�املالحظة�رقم�خسارة�

 )٣١٬٠٨٥(  )٧٬٠٢٣( )١٠خسارة�اضمحالل�القيمة�ع���األصول�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٢  ١٥ (أ))٨خسارة�اضمحالل�القيمة�ع���املستحق�من�البنوك�األخرى�(راجع�املالحظة�رقم�

�ع�� �القيمة �اضمحالل �(راجع��خسارة �ا��ارجية �وفروعه �الرئ���� �املقر �من املستحق
 )١(  ٢ ))ت(٧املالحظة�رقم�

�القر  �الل��امات �القيمة �اضمحالل �مخصص �امل��و�و �غ�� �غ�� �امل��انية��ةض (خارج
 العمومية)

)١٬٠٦٩(  )٣١٢( 

 ٩٧٬٧٦٣  ٣٠١٬٦٧٨ 
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 .�الضرائب�املفروضة٢٠
و�تم�من�اإليرادات�الفردية�ا��اضعة�للضرائب�باإلمارات�للسنة����إمارات�أبوظ���ود�ي�والشارقة�ورأس�ا��يمة�والفج��ة.��%٢٠يخضع�البنك�لضرائب�ب�سبة�

 ت�لإلدارة.تقديراالع���صا���األر�اح�قبل�دفع�الضرائب�للسنة�و�ناًء�ع���أفضل���سو�اتاح�ساب�اإليرادات�ا��اضعة�للضرائب��عد�إجراء�عدة�
 وفيما�ي���حركة�مخصص�الضرائب�املفروضة�خالل�السنة:

إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 
إ����٠١/٠١/٢٠١٩

٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٧٬٩٣٣  ١٬٠٦٩ الرصيد����بداية�السنة

    الرسوم�الضر��ية:
 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ السنة�ا��الية�-
 ٥٠٬٨٨٥  ١٨٬٥٥٦ السنة�السابقة�-

 ٥٩٬٨٨٧  ٢٠٬١٠١ 
 )٥٩٬١٦٩(  )١٩٬٦٢٥( الضرائب�املدفوعة�خالل�السنة

 ٣٥١  ٠ الضر�بة�املقدمة�املدفوعة�إ���إمارة�الشارقة
 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ الرصيد������اية�السنة

 وفيما�ي���العالقة�ب�ن�النفقات�الضر��ية�للسنة�واألر�اح�املحاس�ية�قبل�دفع�الضرائب�بالسنة:
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٢١٬٢٥٠  ١٬٦٢٨ األر�اح�املحاس�ية

 )١٥٬٩٠٣(  ٧٥١ ال�سو�ات�لألغراض�الضر��ية
 ٥٬٣٤٧  ٢٬٣٧٩ األر�اح�ا��اضعة�للضر�بة

 
 %٢٠الضرائب�املفروضة�ب�سبة�

 
٤٧٦ 

 
 

١٬٠٦٩ 
 ٥٠٬٨٨٥  ١٨٬٥٥٦ الضر��ية�للسنوات�السابقةالرسوم�

 )٣٣٬٣٤٠(  )٢١٬١٤٨( )١٠(صا��)�الضرائب�املؤجلة�(راجع�املالحظة�رقم�
 ١٨٬٦١٤  )٢٬١١٦( الضرائب�املفروضة�للسنة

 .�االحتياطي�القانو�ي٢١
األر�اح�ُتحول�إ���أي�احتياطي�خاص�ح����عادل�مثل��ذا�من�صا����%١٠ع���أن��٢٠١٥)�لعام�٢من�القانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�(�٢٣٩تنص�املادة�رقم�
 من�رأس�املال.�وال�ُيتاح��ذا�االحتياطي�للتوز�ع.�%٥٠االحتياطي��سبة�

 .�النقدية�والنقدية�املعادلة٢٢
 أو�أقل:�أش�ر �شمل�النقدية�والنقدية�املعادلة�األرصدة�التالية�مع�آجال�االستحقاق�األصلية�ملدة�ثالثة�

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ النقدية�واألرصدة�البنكية�لدى�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 )١٢٥٬٠٥٠(  )١٠١٬٣٦١( لدى�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي منقوًصا�م��ا:�الودا�ع�القانونية�

39 
 

 ٣٬٠٠٨٬٦١٠  ٢٬٥٦٧٬٦١٢ املعادلةالنقدية�والنقدية�

 الصكوك�املالية�املشتقة.�٢٣
 .،�باست�ناء�التداول�املحدود����العمالت�األجن�يةاألسواق�املالية�ع���حسابه�ا��اصبال��شارك�البنك����التداول�

من�باستمرار�املستخدمة�وت�ون�الص�وك�املالية�املشتقة�األجن�ية.�ملخاطر�العمالت����املقام�األول�للتحوط�من��عرضه�الص�وك�املالية�املشتقة��ستخدم�البنك�
العمالت�����ل�من�تبادل����نفس�الوقت�كعملية�آجلة�مع�ُتنفذ�فور�ة����السوق�خارج�البورصة�و���عبارة�عن�معامالت�لعمالت�ل�تبادلعقود�البنك����

� �واآلجل. �الفوري �التار�خ �حيث �بالسعر�والتار�خ �واحدة �عملة �شراء ���الفورييتم �املعاملة �عكس �يتم �ح�ن ��� �و�التا���، �والسعر�اآلجل. �التار�خ �ان��اء�و ، �مجرد
��ما�عود�كال�الطرف�ن�إ���مواقع�التبادل،� �األ عملة�بالوقرض�واحدة�عملة��س�ثمار�بمثابة�اال العمالت�عملية�تبادل�وُ�عد�األصلية. دل����مع�ناك�فرق�و خرى.

 خالل�ف��ة�التبادل.�الفائدة�ال���يتم�دفع�ا�ب�ن�الطرف�ن
 العقود:،�إ���جانب�إجما���قيم�ال����عادل�القيمة�السوقيةاملالية�املشتقة�للص�وك�يو���ا��دول�أدناه�القيم�العادلة�اإليجابية�والسلبية�

القيمة�العادلة� 
 اإليجابية

 
القيمة�العادلة�

 السلبية
 القيمة�الوطنية 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي ب�ن�البنوك�عقود�تبادل�العمالت
 ٢٬٧٥٥٬٢٠٧  ٠  ٢٤٬٩١٢ دوالر�أمر��ي)�–(در�م�إمارا�ي��٢٠٢٠د�سم����٣١
 ٧٠٠٬٠٠٠  ٠  ٤٬٢٣٠ دوالر�أمر��ي)�–(در�م�إمارا�ي��٢٠١٩د�سم����٣١

 مالحظة:
ُتدرج�القيمة�العادلة�اإليجابية�املقدرة��ملضمن�األصول�األخرى.�ومع�ذلك،��٢٠٢٠د�سم����٣١ُتدرج�القيمة�العادلة�اإليجابية�لتبادل�العمالت�ب�ن�البنوك�ح���

�مليون�در�م�إمارا�ي��٤٬٢٣بمبلغ� تار�خ�االستحقاق�لعملية�تبادل�ضمن�األصول�األخرى�وسوف�يتم�إقرار�األر�اح�الناتجة�فقط�عند��٢٠١٩د�سم����٣١ح��
 العمالت�مع�األخذ����االعتبار�الناحية�املادية�اإلجمالية.

 يو���ا��دول�الوارد�أدناه�بيان�االستحقاق�للص�وك�املالية�املشتقة:
أقل�من�ثالثة� 

 أش�ر
إ����أش�ر من�ثالثة� 

 سنة�واحدة
 اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي ب�ن�البنوك�عقود�تبادل�العمالت

 ٢٨٠٬٢٠٧  ٢٬٤٧٥٬٠٠٠ دوالر�أمر��ي)�–(در�م�إمارا�ي��٢٠٢٠د�سم����٣١
 ٠  ٧٠٠٬٠٠٠ دوالر�أمر��ي)�–(در�م�إمارا�ي��٢٠١٩د�سم����٣١

 ا��صوم�املحتملة�واالل��امات.�٢٤
 االل��امات�االئتمانية�ذات�الصلة

بتقديم�املدفوعات�نيابًة�عن�العمالء��شرط�اس�يفاء�العميل�لشروط�العقد.�وتمثل�القيم�التعاقدية�ُتلزم�القيم�التعاقدية���طابات�االعتماد�والضمانات�البنك�
��ناك �ل�س �وأنه �بال�امل �القيم�مدفوعة �أن �باف��اض ��املخاطر�االئتمانية، �القيمة�أي �إجما�� �بالضرورة �ال�يمثل �ذلك، �ومع �أخرى. �أو�كفالة �ضمان �ألي قيمة

 ات�النقدية�املستقبلية�ألن�العديد�من��ذه�االل��امات�سوف�ت�ت���أو�تنق����دون�تمو�ل�ا.التعاقدية�لالل��امات�املتطلب
�و  �توار�خ�ان��اء�صالحية�ثابتة�أو�شروط�إ��اء�أخرى��عادةً و تمثل�ال��امات�القروض�االل��امات�التعاقدية�لتقديم�القرض. �ي�ون�ل�ا دفع�رسوم.�وتحتاج�إ���ما
 .مثل�بالضرورة�املتطلبات�النقدية�املستقبليةتال�القيم�التعاقدية�،�فإن�إجما���دون�����ا�ن�االل��امات�قد�ت�ت��نظًرا�أل و 

 ذات�الصلة:�التاليةاالئتمانية�البنك�االل��امات�يمتلك�
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    ا��صوم�املحتملة
 ٣٤٣٬٧٦٧  ٣٨٧٬٣١٠ خطابات�الضمان
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 مالحظة:
�٢٠١٩د�سم����٣١(إمارا�ي�مليون�در�م��٤٦الدفع�بقيمة�خطابات�الضمان�املستحقة�الضمان��شمل�خطابات� �إمارا�ي�مليون�در�م�٤٧: وترتبط�خطابات�).

بيان�وفًقا�لو املالية.�املرفقة�بالكشوف�اإللغاء�وفًقا�للممارسة�املصرفية�املعتادة�ووفًقا�لذلك�تم�اإلفصاح�ع��ا����املالحظات�املستحقة�الدفع�بإجراءات�الضمان�
 .املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ�ح����خصوم�محتملةل�س��ناك�،�إدارة�البنك

 :ا��صوم�املحتملةفيما�ي���بيان�استحقاق��ذه�و 
 

  أش�ر�٣خالل�
�١�أش�ر �٣

 سنة
 

�١أك���من�
 سنة

 اإلجما�� 

 
٢٠٢٠ 

بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 ٣٨٧٬٣١٠  ٠  ٣٦٬٨٥٣  ٣٥٠٬٤٥٧ خطابات�الضمان
٢٠١٨ 

 ٣٤٣٬٧٦٧  ٠  ٥١٬٩٢١  ٢٩١٬٨٤٦ خطابات�الضمان

در�م�مليون��١٥:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٢بمبلغ��٢٠٢٠د�سم����٣١ح����ةُقدرت�املبالغ�املستحقة�املعتمدة�بدون�ال�س�يالت�غ���املستخدم
 إمارا�ي).�و�مكن�للبنك�إلغاء�ا��زء�غ���املستخدم�من�ال�س�يالت�املعتمدة��ش�ل�مفرد����أي�وقت.

 

 �وا��صومتحليل�آجال�االستحقاق�لألصول�.�٢٥
بالغ،�وذلك�دون�مراعاة�آجال�امل��لة����كشف�املركز�املا���بناًء�ع���ف��ة�االستحقاق�التعاقدية�املتبقية����تار�خ�اإل �األصول�وا��صوم�عت���آجال�استحقاق�

 ��اية�العام:�االستحقاق�الفعلية�كما��و�مب�ن������ل�االحتفاظ�بالودا�ع�لدى�البنك�واملتاح�من�األموال�السائلة�وع���النحو�اآل�ي�الذي�يجري�بحلول�
     

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
�ثالثة�  �من أقل

 �أش�ر 
 � �ثالثة �أش�ر من

 لعام�واحد�
 اإلجما��  أك���من�عام� 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 األصول:�

مصرف�اإلمارات��لدى�النقدية�واألرصدة�البنكية
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ٠  ٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ٠  ٠  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٠  ٠  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ املستحق�من�البنوك�األخرى 

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ صا���القروض�والسلف
 ٦٤٢٬٤٩٠  ٠  ٠  ٦٤٢٬٤٩٠ صا���األصول�األخرى 

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  ٠  ٠ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات
 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٨٦١٬٩٧٠  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٬٩٤٨٬٨٠٩ إجما���األصول 

 ا��صوم:
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٠  ٨٠٬٠٠٠  ٣٬٠٢٧٬٩٥٧ املستحق�للبنوك�األخرى 

 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬٩٣٨٬١٣٤ ودا�ع�العمالء
 ٨٢٩٬٤٨١  ٠  ١٨٩٬٨٧٢  ٦٣٩٬٦٠٩ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�

 ١٩٢٬٢٥١  ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٦٣٬١٠٣ ا��صوم�األخرى 
 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٢٤٧  ٥٬٦٦٨٬٨٠٣ إجما���ا��صوم

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٧٣٤٬٧٣٥  )٢٥٩٬٥٧٥(  ٣٬٢٨٠٬٠٠٦ صا���الفجوة
 ممثلة���:

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص
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 ٤٤٤٬٥٦٨  االحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨  األر�اح�الغ���موزعة�

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  �ملكية�األس�مإجما���
 
  ٣١/١٢/٢٠١٩ 
�ثالثة�  �من أقل

 �أش�ر 
 � �ثالثة �أش�ر من

 لعام�واحد�
 اإلجما��  أك���من�عام� 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 األصول:

النقدية�واألرصدة�البنكية�لدى�مصرف�اإلمارات�
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٠  ٠  ٣٬١٣٣٬٦٦٠ 

 ١٬٥٣٠٬٢٨١  ٠  ٠  ١٬٥٣٠٬٢٨١ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٢٬٠٢٣٬٣٩٤  ٠  ٧٥٢٬٣١٠  ١٬٢٧١٬٠٨٤ املستحق�من�البنوك�األخرى 

 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  ٧٧٩٬٩٦٦  ٤٤٬٦١٠  ١٬٥٩٦٬٣٦٤ صا���القروض�والسلف
 ٧٥٧٬٩٣٧  ٠  ٠  ٧٥٧٬٩٣٧ صا���األصول�األخرى 

 ٢٬٨١٥  ٠  ٠  ٢٬٨١٥ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات
 ٩٬٨٦٩٬٠٢٧  ٧٧٩٬٩٦٦  ٧٩٦٬٩٢٠  ٨٬٢٩٢٬١٤١ إجما���األصول 

 

 
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
أقل�من�ثالثة� 

 أش�ر�
من�ثالثة�أش�ر� 

 لعام�واحد�
 اإلجما��  أك���من�عام� 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ا��صوم:

 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٠  ٠  ٣٬١٦٩٬١٨٣ للبنوك�األخرى املستحق�
 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٦٤٬٧٧٢  ٣٤٠٬٠٤٧  ١٬٤١٣٬٠٣٣ ودا�ع�العمالء

 ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٠  ١٥٣٬٠٦٨  ٨٧٩٬٧٠٠ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٩٧٬٨٠٢  ٠  ٠  ٩٧٬٨٠٢ ا��صوم�األخرى 
 ٦٬١١٧٬٦٠٥  ٦٤٬٧٧٢  ٤٩٣٬١١٥  ٥٬٥٥٩٬٧١٨ إجما���ا��صوم

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٧١٥٬١٩٤  ٣٠٣٬٨٠٥  ٢٬٧٣٢٬٤٢٣ صا���الفجوة�
 ممثلة���:

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬١٩٤  االحتياطي�القانو�ي

 ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  األر�اح�الغ���موزعة�
 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ملكية�األس�مإجما���

 .�القيم�العادلة�للصكوك�املالية٢٦
لع�ن�وراض�ن.���سو�ة�ا��صومتمثل�القيمة�العادلة�املبلغ�الذي�يمكن�من�خالله�اس�بدال�األصول�أو�

ّ
���صفقة�ُ�عقد�ع���أساس�تجاري�محض�ب�ن�أطراف�مط

 وتقديرات�القيمة�العادلة.��الت�لفة�التار�خيةولذلك�يمكن�أن�ت�شأ�فروق�ب�ن�القيمة�الدف��ية����إطار�طر�قة�
�عتمد�ذلك�ع���اف��اض�اإلدارة�و للبنك�مادًيا�عن�قيم��ا�الدف��ية�ع���النحو�الذي�يجري�بحلول���اية�العام.��ا��صوم�املاليةادلة�لألصول�و ال�تختلف�القيم�الع

 قارب�قيم��ا�العادلة.�يسائلة�أو�ذات�أجل�استحقاق�قص���األجل�(أقل�من�عام)��ا��صوم�املاليةأن�القيم�الدف��ية�لألصول�و 
 �ا��صوم�املاليةول�و .�تص�يف�األص٢٧

بالقيمة� 
العادلة�من�

خالل�
األر�اح�أو�
 ا��سائر

بالقيمة�العادلة� 
من�خالل�

اإليرادات�الشاملة�
 األخرى 

مخصصات�  ت�لفة�اإل�الك 
 االضمحالل
(ا��سارة�
االئتمانية�
 املتوقعة)

 القيمة�الدف��ية 

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

42 
 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���
 األصول�املالية:

النقدية�واألرصدة�البنكية�لدى�
مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�

 املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ٠  ٠ 

املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 ا��ارجية

١٬٠٢٢٬٧٦٧  )١٧(  ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ٠  ٠ 

 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  )٢٦٩(  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ٠  ٠ البنوك�األخرى �املستحق�من
 ٢٬١٧٥٬٤٤١  )١٬٥٧٤٬٩٧١(  ٣٬٧٥٠٬٤١٢  ٠  ٠ صا���القروض�والسلف

 ١٨٨٬٧٤٠  )٣٬٩٨٨(  ١٩٢٬٧٢٨  ٠  ٠ صا���األصول�األخرى 
 ٩٬٨٦٢٬٣٢٩  )١٬٥٧٩٬٢٤٥(  ١١٬٤٤١٬٥٧٤  ٠  ٠ إجما���األصول�املالية

 :ا��صوم�املالية
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٠  ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٠  ٠ املستحق�للبنوك�األخرى�

 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٠  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٠  ٠ ودا�ع�العمالء�
املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�

 ا��ارجية
٨٢٩٬٤٨١  ٠  ٨٢٩٬٤٨١  ٠  ٠ 

 ١٨٦٬٠٣٩  ٠  ١٨٦٬٠٣٩  ٠  ٠ ا��صوم�األخرى�
 ٦٬٥٨٣٬١٧٣  ٠  ٦٬٥٨٣٬١٧٣  ٠  ٠ إجما���ا��صوم�املالية�

 
 

بالقيمة� 
العادلة�من�
خالل�

األر�اح�أو�
 ا��سائر

بالقيمة�العادلة� 
من�خالل�

اإليرادات�الشاملة�
 األخرى 

مخصصات�  ت�لفة�اإل�الك 
 االضمحالل
(ا��سارة�
االئتمانية�
 املتوقعة)

 القيمة�الدف��ية 

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  اإلمارا�يبالدر�م� 
 اإلمارا�ي

 ٢٠١٩د�سم����٣١ح���
 األصول�املالية:

�البنكية �واألرصدة �لدى�النقدية
�املتحدة� �العر�ية �اإلمارات مصرف

 املركزي 

٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٠  ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٠  ٠ 

�وفروعه� �املقر�الرئ���� �من املستحق
 ا��ارجية

١٬٥٣٠٬٢٨١  )١٥(  ١٬٥٣٠٬٢٩٦  ٠  ٠ 

 ٢٬٠٢٣٬٣٩٤  )٢٥٤(  ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٠  ٠ األخرى املستحق�من�البنوك�
 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  )١٬٣٤١٬١٧٧(  ٣٬٧٦٢٬١١٧  ٠  ٠ صا���القروض�والسلف�

 ٢٨١٬٩٤١  )١١٬٠١١(  ٢٩٢٬٩٥٢  ٠  ٠ صا���األصول�األخرى 
 ٩٬٣٩٠٬٢١٦  )١٬٣٥٢٬٤٥٧(  ١٠٬٧٤٢٬٦٧٣  ٠  ٠ إجما���األصول�املالية�

 :ا��صوم�املالية
 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٠  ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٠  ٠ األخرى املستحق�للبنوك�

 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٠  ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٠  ٠ ودا�ع�العمالء
املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�

 ا��ارجية
١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٠  ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٠  ٠ 

 ٩١٬١٤٩  ٠  ٩١٬١٤٩  ٠  ٠ ا��صوم�األخرى�
 ٦٬١١٠٬٩٥٢  ٠  ٦٬١١٠٬٩٥٢  ٠  ٠ إجما���ا��صوم�املالية�

 املخاطر�املالية.�إدارة�٢٨
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�اعتماد�أفضل�املمارسات����مجال�إدارة�املخاطر�إلدارة�مراقبة�املخاطر�الرئ�سية� �البنك�ب�ية�أساسية�قو�ة�إلدارة�املخاطر�يدعم�ا �عن�أ�شأ التالية�الناجمة
 :ومراقب��ا�العمليات�اليومية

 املخاطر�االئتمانية�
 مخاطر�السيولة�

 ائد�والعمالت�األجن�ية�واألسعار)معدالت�الفو مخاطر�السوق�(متضمنة�مخاطر�تقلبات�
 املخاطر�ال�شغيلية

�حيث�توجد�سياسات�وإجراءات��شأن��ذه�املخ اطر�محددة����يتو���قسم�إدارة�املخاطر�املسؤولية�ال�املة�عن�اإلشراف�ع���إطار�عمل�إدارة�املخاطر�للبنك.
يمية،�ضمان�االل��ام�بالسياسات��ذا�الصدد.�وتتو�����نة�سياسة�املخاطر�ال���تتألف�من�اإلدارة�العليا�ومدير�املخاطر�اإلقلي���وغ��ه�من�رؤساء�اإلدارات�اإلقل

 املعتمدة�ومراقبة�املخاطر�املختلفة�عن�كثب�داخل�البنك.�
�و  �اإلقليمية �االئتمان ���نة ��عمل �األصول ��نة ��خصوم �ع���تحت �ال��ان ��ذه �وتوافق �ال�لية. �وإدار��ا �املخاطر�املختلفة �حدود �لوضع �املدير�اإلقلي�� والية

 البنك�والذي�وضع�ا�قسم�إدارة�املخاطر.�سياسات�إدارة�املخاطر�ال���ي�ت���ا
تطو�ر�سياسات�املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�والسوق�واملخاطر�ال�شغيلية�واملخاطر�األخرى�و�تحمل�مسؤولية�.�عن�العمل��عت���قسم�إدارة�املخاطر�مستقل�بذاته

�يتم�تفو�ض�مديري�املخاطر����إطار�إدارة� �تتحمل�وحدة�مخاطر�ال���تم�تحديد�ا�خالل�التقدير�الدوري. املخاطر�للموافقة�ع���معامالت�املخاطر�االئتمانية.
 االئتمان�التا�عة�لقسم�إدارة�املخاطر�مسؤولية�التطو�ر�والتحقق�من���ة�و�عديل�نماذج�املخاطر�املالية�لتص�يف��ذه�املخاطر.

يراجع�إطار�املخاطر.�و�اإلضافة�إ���ذلك،��/�ة�تصميم�وتنفيذ�سياسات���مراجع�مسؤوليتهتمثل�ت��و�قسم�مستقلاملراجعة�الداخلية�واالمتثال�قسم�عت����
 .�بصورة�دور�ة�المتثال�للقواعد�الداخلية�وا��دود�ال���وضع��ا�اإلدارةااملراجعة�الداخلية�واالمتثال��قسم
 ا��زانة�قسم�

� �يتحمل �قسم �ا��زانة �مسؤولية �وا��صومإدارة ��األصول �كما �العام. �املا�� �و�ي�له �البنك ��أنهلدى �يتحمل �أسا��� ��ش�ل �والسيولة�مسؤولية مخاطر�التمو�ل
 لبنك.با

 املراجعة�الداخلية
وامتثال�البنك�تتم�مراجعة�عمليات�إدارة�املخاطر����جميع�أنحاء�البنك��ش�ل�دوري�من�خالل�وظيفة�املراجعة�الداخلية�ال���تقوم�بفحص�كفاية�اإلجراءات�

والتوصيات�إ���املدير�ه�اإلجراءات.�حيث�تتو���وظيفة�املراجعة�الداخلية�م�مة�مناقشة�نتائج�جميع�التقديرات�املزمعة�مع�اإلدارة،�وتقدم�تقر�ًرا�عن�النتائج�ل�ذ
 اإلقلي��.�

 نظم�تقدير�املخاطر�واإلبالغ
عن��بنك.�و�عكس��ذه�ا��دود�اس��اتيجية�األعمال�و��ئة�السوق�للبنك،�فضًال �ش�ل�أسا����بناًء�ع���ا��دود�ال���يضع�ا�الوالتحكم���ا�تتم�مراقبة�املخاطر�

باإلضافة�إ���ذلك،�يقوم�البنك�بمراقبة�وتقدير�القدرة�ال�لية���مستوى�املخاطر�الذي�يرغب�البنك����قبوله،�مع�ال��ك����ش�ل�إضا���ع���صناعات�مختارة.
 لتحمل�املخاطر�فيما�يتعلق�بالتعرض�الك���للمخاطر����جميع�أنواع�املخاطر�وأ�شط��ا.

م��ذه�املعلومات�وشرح�ا�ومعا����ا�من�أجل�تحليل�و�يمنة�وتحديد�املخاطر�املبكرة.�و�تم�يتم�تقدي�األعماليتم�فحص�املعلومات�ال���يتم�تجميع�ا�من�جميع�
�تضمن�اإلبالغ�إجما���التعرض�للمخاطر�االئتمانية،�واست�ناءات�حد�االنتظار،�و ألعمال�التجار�ة.�من�أقسام�اللمدير�اإلقلي���و��نة�املخاطر�ورئ�س��ل�قسم�

اإلدارة�العليا�مدى�وتقيم��غرافية�وذلك�ع���أساس�ش�ري.��تم�اإلبالغ�املفصل�عن�الصناعة�والعمالء�واملخاطر�ا�و السيولة،�و�غي��ات�بيانات�املخاطر.��و�سب
و�وفر��ذا�التقر�ر�،�ر�ع�سنةحول�املخاطر�االئتمانية�مرة��ل��شامًال تقر�ًرا��تلقى�املدير�اإلقلي���و مالءمة�مخصص�ا��سائر�االئتمانية�ع���أساس�ر�ع�سنوي.�

 الئتمان�ا��اصة�بالبنك.جميع�املعلومات�الالزمة�لتقدير�واست�تاج�املخاطر�املتعلقة�با
�خصيصً  �املخاطر�املفصلة �إبالغات �وتوز�ع �إعداد �يتم �البنك، ��� �املستو�ات �جميع �إ�� �معلومات��ابال�سبة �إ�� �التجار�ة �األعمال �أقسام �جميع �وصول لضمان

 شاملة�وضرور�ة�ومحّدثة.
�إحاطة �البنك �إدارة ��� �الصلة �ذوي �اآلخر�ن �األعضاء �وجميع �املدير�اإلقلي�� �والسيولة،��و�قدم �ا��اصة �واالس�ثمارات �السوق �حدود �استخدام �عن يومية

 باإلضافة�إ���أي�تطورات�أخرى�تتعلق�باملخاطر.
 التخفيف�من�حدة�املخاطر

� �إلدارة �األخرى �والص�وك �املشتقة �املالية �الص�وك �البنك ��ستخدم �للمخاطر، �الشاملة �اإلدارة �من �للمخاطر�كجزء �تقلبات�التعرض ��� �التغ��ات �عن الناتجة
 أسعار�الفائدة�والعمالت�األجن�ية�ومخاطر�حقوق�امللكية�واملخاطر�االئتمانية�واملخاطر�الناشئة�عن�املعامالت�املتوقعة.�

44 
 

 �.و�ستخدم�البنك��ش�ل��شط�ضمانات�ل��د�من�املخاطر�االئتمانية
 ال��ك���ع���املخاطر�اإلضافية

�ينخر  �ال��ك��ات�عندما ط�عدد�من�النظراء����أ�شطة�تجار�ة�مماثلة،�أو�أ�شطة����نفس�املنطقة�ا��غرافية،�أو�ي�ون�ل�ا�سمات�اقتصادية�مماثلة�من�ت�شأ
�أو�غ���ا �أو�السياسية �االقتصادية �الظروف ��� �بالتغ��ات �تتأثر�باملثل �أن �التعاقدية �باالل��امات �الوفاء �ع�� �قدر��م ��� �ت�س�ب �أن �إشأ��ا �و�ش���ال��ك��ات .���

 .ا��ساسية�ال�س�ية�ألداء�البنك�إزاء�التطورات�ال���تؤثر�ع���صناعة�معينة�أو�موقع�جغرا���مع�ن
ضافية.�حيث�تتضمن�سياسات�وإجراءات�البنك�مبادئ�توج��ية�محددة�لل��ك���ع���ا��فاظ�ع���محفظة�مالية�متنوعة،�وذلك�لتجنب�ال��ك���ع���املخاطر�اإل 

 �االئتمانية�املحددة�وإدار��ا�وفًقا�لذلك.���ك��ات�املخاطر التحكم�بيتم�
 إدارة�املخاطر�االئتمانية�.١

���السوق����الوفاء�بال��اما��م�التعاقدية�تجاه�نظرائه�أو�ز�ائنه�أي�من�عمالء�البنك�أو��إخفاق���حالة�،�مالية��سارة����مخاطر�التعرض�املخاطر�االئتمانية�
وال��امات�القروض�الناشئة�عن�ا��اصة�بالعمالء�التجار�ة�والقروض�والسلف�ت�شأ�املخاطر�االئتمانية��ش�ل�رئ�����من�القروض�والسلف�ب�ن�البنوك�.�و البنك

 عن��عز�ز�االئتمان�املقدم،�مثل�الضمانات�املالية�وخطابات�االعتماد�والتصديقات�والقبول.كذلك�أ�شطة�اإلقراض،�ولك��ا�قد�ت�شأ�
�ا ��ش�ل �ت��كز�إدارة ��عناية. �ملخاطر�االئتمان �تدير��عرض�ا �اإلدارة �فإن �لذا �البنك؛ �أعمال ���دد �الذي �ا��طر�األك���الوحيد �مخاطر�ملخاطر�االئتمانية و�يمنة

 االئتمان����فر�ق�إدارة�مخاطر�االئتمان.
 ت�اآل�ي:وإدارة�املخاطر.�بحيث�تتضمن�املسؤوليا�اإلقليميةقام�املدير�اإلقلي���بتفو�ض�املسؤولية�عن�إدارة�مخاطر�االئتمان�إ�����نة�االئتمان�

راءات�الوثائقية�أ.�صياغة�سياسات�االئتمان�بال�شاور�مع�وحدات�العمل،�و�غطية�متطلبات�الضمان،�وتقدير�االئتمان،�وتص�يف�املخاطر�واإلبالغ�ع��ا،�واإلج
 والقانونية،�واالمتثال�للمتطلبات�التنظيمية�والقانونية.

�إ�ش �تتطلب�ب. �حيث �التجار�ة. �األعمال �وحدة �ملسؤو�� �التفو�ض �حدود �وتخصيص �وتجديد�ا، �االئتمانية �ال�س�يالت �ع�� �للموافقة �التفو�ض ��ي�ل اء
 ال�س�يالت�الك��ى�اعتماد���نة�االئتمان�اإلقليمية.

اإلقليمية�بإجراء�تقدير�دوري�ملخاطر�االئتمان����البنك�ومراقب��ا.��ت.�مراجعة�وتقييم�املخاطر�االئتمانية.�يقوم�قسم�إدارة�املخاطر�بالتعاون�مع�دائرة�االئتمان

 .قسم�االئتمان�اإلقلي��و�تم�إجراء�عمليات�تجديد�واستعراض�ال�س�يالت�من�قبل�

�املُصدر� �ِقبل �ومن �والسلفيات)، �(للقروض �املزمعة �والصناعات �ا��غرافية �واملناطق �النظراء �حيث �من �التعرض �ترك��ات �من �ا��د �االئتمانية�ث. والتص�يفات

 والدولة�(لألوراق�املالية�االس�ثمار�ة).

� �ج. �وضع �املخاطر�بالبنك �تص�يف �عليه �فئاتواملحافظة �املخاطر�ضمن �ع����لوضع �ول��ك���اإلدارة �البنك �يواج��ا �ال�� �مخاطر�ا��سائر�املالية �درجة حسب

التعرضات�االئتمانية�مقابل��ان�الذي�قد�ت�ون�فيه�مخصصات�اضمحالل�القيمة�مطلو�ة��تم�استخدام�نظام�تص�يف�املخاطر����تحديد�املو املخاطر�القائمة.�

��نة�املوافقة�ال��ائية�حسب�االقتضاء.�وتخضع�درجات�املخاطر�ملراجعات�دور�ة��/�تقع�مسؤولية�تحديد�درجات�املخاطر�ع���عاتق�ال��نة�التنفيذيةو ا��اصة.�

 ارة�املخاطر.وقسم�إد�قسم�االئتمان�اإلقلي��ل�بَ من�قِ 

املنتجات.�وتقدم�ح.�مراجعة�مدى�امتثال�وحدات�العمل���دود�التعرض�املتفق�عل��ا،�بما����ذلك�حدود�الصناعات�املختارة�واملخاطر�ا��اصة�بالدولة�وأنواع�

 الت��يحية�املناسبة.��إبالغات�منتظمة�إ�����نة�االئتمان�اإلقليمية�عن�نوعية�االئتمان����املحافظ�املحلية،�و�جري�اتخاذ�اإلجراءات

 ية.�خ.�تقديم�املشورة�والتوجيه�وامل�ارات�املتخصصة�لوحدات�العمل�لتعز�ز�أفضل�املمارسات����جميع�أنحاء�البنك����إدارة�املخاطر�االئتمان

يع�ا��طوط�االئتمانية��ش�ل�مركزي���ميع�تتم�مراجعة�السياسات�املتعلقة�باالئتمان�واملوافقة�عل��ا�من�قبل���نة�االئتمان�اإلقليمية.�حيث�يتم�اعتماد�جم

أمكن�ذلك،�بأش�ال��فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�لسياسة�االئتمان�املحددة����دليل�سياسة�االئتمان.�و�اإلضافة�إ���ذلك،�يتم�تأم�ن�القروض،��لما

 مقبولة�من�الضمانات�كما��و�منصوص�عليه����دليل�االئتمان.�

� �االئتمان �قسم �االئتمان�يتو�� �مسؤول �قبل �من �الدور�ة �املراجعات �إجراء �يتم �حيث �املعنية. �الفروع ��� �ومراقب��ا �االئتمانية �ال�س�يالت �جميع �إدارة مسؤولية

 .�قسم�االئتمان�اإلقلي��وأيًضا�بواسطة�
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�ال��نة��اوا��زانة�وفًق أ�شطة�سوق�املال��شأن�ملؤسسات�املالية�لدى�ا��دود�للمخاطر�العابرة�ليتم�اعتماد�حدود�التعرض� للمبادئ�التوج��ية�ال���وضع��ا

 اإلقليمية�لالئتمان.�

 اإلقراض�التجاري�/�املؤس���
لسياسات�البنك�االئتمانية�اإلقليمية�واملتطلبات�التنظيمية،�حسب�االقتضاء�من�وقت��اإلقراض�التجاري�واملؤس���تخضع�جميع�طلبات�االئتمان�ا��اصة�ب

 آلخر.

ال���يمنح�ا�البنك�العتماد�مسبق�وفًقا�لنظام�سلطة�التوقيع�املفوض�بموجب�السلطة�ال��ائية�ل��نة�االئتمان�االئتمانية�ط�أو�ال�س�يالت�تخضع�جميع�ا��طو 

 التا�عة�للفرع�أو���نة�االئتمان�اإلقليمية.

�حدود��ل�بلد�ع���حدةو �.وقد�وضعت�إدارة�البنك�حدوًدا�قطر�ة�للمخاطر�العابرة�ل��دود �إ���سياسة�ائتمانية�مفصلة�تحدد�التعرض���تم�تحديد اس�ناًدا

�ذه�ا��دود�بانتظام�إدارة�مخاطر�االئتمان�اإلقليمية�للبنك�وتراجع�.�والتحكم���ااملقبول�للمخاطر�االئتمانية����البلد�املعنية�وتقييم�املخاطر�العابرة�ل��دود�

 �ش�ل�دوري.���نة�االئتمان�اإلقليميةتراجع�ا�و 

 القروض�الصغ��ة�
� �من �املعتمد �للبنك، �االئتمان �دليل ��� �كما��و�محدد �املنتج، �ل��نامج �وفًقا �عليه �صغ���للموافقة �ائتمان �طلب ��ل �النظر��� �اإلقلي��يتم �االئتمان �و�تم�قسم .

�إط ��� �الفردية �والقروض/االعتمادات �به، �ا��اصة �واالست�ناءات �املنتج �برامج �ع�� �للموافقة �املختلفة �السلطة �مستو�ات ��ل�تحديد �يتضمن �املنتج. ار�برامج

باإلضافة�إ����برنامج�منتج�ع���معاي���ائتمان�مفصلة�(مثل�ا��صائص�الديمغرافية�للعمالء�وأ�لية�الدخل)�ومتطلبات�تنظيمية�ومتطلبات�التوافق�والتوثيق

 متطلبات�ال�شغيل�األخرى.

 ائتمانية�أخرى �ا��د�األق����من�التعرض�ملخاطر�االئتمان�دون�مراعاة�أي�ضمانات�و�عز�زات
�حي �املشتقة. �املالية �الص�وك �ذلك ��� �بما �املركز�املا��، �كشف �مل�ونات �بال�سبة �ملخاطر�االئتمان �للتعرض �األق��� �ا��د �أدناه �ا��دول �يظ�ر�ا��د�يو�� ث

 نات�واملخصصات�املوجودة����الدفاتر.األق����للتعرض�ل�ذه�املخاطر�اإلجما��،�قبل�تأث���التخفيف�من�خالل�استخدام�اتفاقيات�املعاوضة�الرئ�سية�والضما
 

 
 
 

 املالحظات
 

ا��د�األق����
اإلجما���للتعرض�

  للمخاطر
ا��د�األق����اإلجما���

 للتعرض�للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي   

 ٣٬٠٣٧٬٠٥٦  ٢٬٦٠١٬٤٥٥  ٦ مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �لدى�األرصدة
 ١٬٥٣٠٬٢٩٦  ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ٦ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  (أ)٨ املستحق�من�البنوك�األخرى 
 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٩ القروض�والسلف

 ٥٢٧٬٤٢٠  ٤٢٢٬٢٨٩  ١٠ األصول�األخرى 
   ١١٬٤٢٣٬٢٢٤  ١٢٬٣١٧٬٥٧٤ 

 ٣٤٣٬٧٦٧  ٣٨٧٬٣١٠  ٢٤ االعتمادخطاب�الضمانات�وخطابات�
   ١١٬٧٦٦٬٩٩١  ١٢٬٧٠٤٬٨٨٤ 

 ال��ك���ع���مخاطر�ا��د�األق����للتعرض�ملخاطر�االئتمان�
� �الصناعة �وقطاع �ا��غرافية �واملنطقة �نظ���العميل �من ��ٌل �يتو�� ���ك���الإدارة �ع�� �و املخاطر. �قبل �للبنك �املالية �األصول �تحليل �االعتبار��مكن ��� أي�األخذ

 ضمانات�محتفظ���ا�أو�تحس�نات�ائتمانية�أخرى�من�خالل�املناطق�ا��غرافية�التالية:�
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 املالحظات

 

ا��د�األق����
اإلجما���للتعرض�

  للمخاطر
ا��د�األق����اإلجما���

 للتعرض�للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي   

 املناطق�ا��غرافية�
 ٧٬٦٠٢٬١٧٢  ٧٬٤٢٨٬٩٤٢  اإلمارات�العر�ية�املتحدة�

 ٣٬٨١٨٬٨١٠  ٤٬٨٨٦٬٢١٤  ا��م�ور�ة�اإلسالمية�اإليرانية
 ٢٬٠٠٤  ٢٬١٨٠  منظمة�التعاون�االقتصادي�والبلدان�النامية

 ١٦٤  ١٦٤  دول�مجلس�التعاون�ا��لي��
 ٧٤  ٧٤  مناطق�أخرى 

  ١١٬٤٢٣٬٢٢٤  ١٢٬٣١٧٬٥٧٤ 
 قطاع�الصناعة

 ٦٬٦٣٠٬٣٣٩  ٧٬٤٣٠٬٩١٦ املؤسسات�املالية
 ٢٬٨٧٧٬١٦٨  ٢٬٩٥٧٬٠٣٦ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

 ٤٣١٬٢٤٢  ٤٥٣٬٩٨٠ ا��دمات
 ٦٩٢٬٨٣٣  ٧٢٢٬٧٧٧ الصناعة

 ٢٢٠٬١٢٧  ٢٥٨٬٤٧٧ النقل�واالتصاالت
 ٧٧٬٠٧٩  ٦٥٬٩٤٨ قروض���صية

 ٦٬١٥٨  ٦٬٠٢٩ اإل�شاء
 ٤٨٨٬٢٧٨  ٤٢٢٬٤١١ أخرى 

 ١١٬٤٢٣٬٢٢٤  ١٢٬٣١٧٬٥٧٤ 
 لمخاطرالنموذجية�لدارة�اإل 

املتوقعة��ية�سائر�االئتمانا��س�يل�ائتما�ي�إ���اإلبالغ�عن�أي��ستخدم�البنك�عدًدا�من�النماذج�الكمية����العديد�من�أ�شطته�املالية�والتجار�ة�من�االكتتاب����
 .�٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

إطار�عمل�نموذ���لألعمال�يتضمن�سياسات�وممارسات�ع���نطاق�البنك����مجاالت�التطو�ر�والتنفيذ�وتو���تنفيذ�البنك�وضع�وإلدارة�املخاطر�النموذجية،�
�ووفًق  �داخليً �اواملصادقة. �وضع�ا �يتم �املخاطر�ال�� �كمية �تحديد �نماذج �جميع �فإن �مباشر�ع���اأو�خارجيً �الإلطار، �تؤثر��ش�ل �خسائر��وال�� �عن �املا�� اإلبالغ

بالبنك�الوط���اإليرا�ي�مسؤولية�اإلشراف��٩).�تتحمل���نة�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�اأو�خارجيً �ا(داخليً �ااالئتمان�املتوقعة�تتطلب�التصديق�عل��ا�دور�ً 
 ع���جميع�النماذج�املتعلقة�بالتطو�ر�وتنفيذ�إطار�العمل�وأداء�النماذج.

اإلدارة�مع�ن�ً�ا�منتظًما�إلدارة�تطو�ر�النماذج�واملوافقة�عل��ا�والتحقق�م��ا�واالستخدام�املستمر�ل�ا.�حيث�أنه�إنه�يحدد�ب�ية�فعالة�ل��وكمة�و مر�يحدد�اإلطا
�للمعا �مطابقته �من �للتأكد �منتظم �اإلطار��ش�ل �مراجعة �تتم �مخاطر�النموذج. �إلدارة �وضوابط �وسياسات �بوضوح �محددة ي���التنظيمية�أدوار�ومسؤوليات

��نة�املعيار�الدو���اإلبالغ�واملمارسات�الدولية.�يتم�اعتماد�أي��غي���كب������اإلطار�من�قبل���نة�االئتمان�اإلقليمية�و��نة�سياسة�املخاطر�بناًء�ع���توصية�من�
 بالبنك�اإليرا�ي�الوط��.�٩املا���رقم�

 القيمةاملالية�ا��اضعة�الضمحالل��الصكوك�–ا��د�األق����للتعرض�ملخاطر�االئتمان�
�مثل�إجما���القيمة�الدف��ية�و كمخصص�ل��سارة�االئتمانية�للمتوقعة.�املقررة�يحتوي�ا��دول�التا���ع���تحليٍل�للتعرض�للمخاطر�االئتمانية�للص�وك�املالية�

 للمخاطر�االئتمانية�ع����ذه�األصول.أدناه�ا��د�األق����لتعرض�البنك�املو��ة�لألصول�املالية�(باست�ناء�األرصدة�النقدية)�
الصكوك�املالية�املدرجة�بت�اليف�

 اإل�الك
 ١املرحلة�

ا��سارة�االئتمانية�
 ٢املرحلة� 

ا��سارة�االئتمانية�
 ٣املرحلة� 

ا��سارة�االئتمانية�
 اإلجما�� 
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 املتوقعة�مدى�ا��ياة املتوقعة�مدى�ا��ياة ش�ر�١٢املتوقعة�خالل�
بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 اإلمارا�ي
        ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���

مصرف�اإلمارات�العر�ية�لدى�األرصدة�
 املتحدة�املركزي 

٢٬٦٠١٬٤٥٥  ٠  ٠  ٢٬٦٠١٬٤٥٥ 

املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 ا��ارجية

١٬٠٢٢٬٧٨٤  ٠  ٠  ١٬٠٢٢٬٧٨٤ 

 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٤٨٬٦١٧  ٠  ٢٬٧٥٨٬٠٦٠ املستحق�من�البنوك�األخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٩٧٬١١٩ القروض�والسلف

 ١٩٢٬٧٢٨  ٣٬٢٤٣  ١٦٤٬٣٦٦  ٢٥٬١١٩ األصول�األخرى 
إجما���الصكوك�املالية�املدرجة�

 اإل�الك�بت�اليف
١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ 

 ٩٢٠١د�سم����٣١ح���
لدى�مصرف�اإلمارات�العر�ية��األرصدة

 املتحدة�املركزي 
٣٬٠٣٧٬٠٥٦  ٠  ٠  ٣٬٠٣٧٬٠٥٦ 

املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 ا��ارجية

١٬٥٣٠٬٢٩٦  ٥١٧٬٤٢٣  ٠  ١٬٠١٢٬٨٧٣ 

 ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٣٤٣٬٥٠٣  ٠  ١٬٦٨٠٬١٤٥ املستحق�من�البنوك�األخرى 
 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٢٬٦٧٥٬٣٢٣  ١٬٣١٦٬١٥٠  ٣١٣٬٣٣١ القروض�والسلف

 ٢٩٢٬٩٥٢  ٧٬٩٩٤  ٢١٢٬٣٤٥  ٧٢٬٦١٣ األصول�األخرى 
إجما���الص�وك�املالية�املدرجة����

 ت�اليف�اإل�الك
 

٦٬١١٦٬٠١٨ 
  

١٬٥٢٨٬٤٩٥ 
  

٣٬٥٤٤٬٢٤٣ 
  

١١٬١٨٨٬٧٥٦ 
 اإلجمالية:حركة�التعرض�للمخاطر�وفيما�ي���

 ١املرحلة� الصكوك�املالية�املدرجة�بت�اليف�اإل�الك
االئتمانية�ا��سارة�

 ش�ر�١٢املتوقعة�خالل�

 ٢املرحلة� 
ا��سارة�االئتمانية�
 املتوقعة�مدى�ا��ياة

 ٣املرحلة� 
ا��سارة�االئتمانية�
 املتوقعة�مدى�ا��ياة

 اإلجما�� 

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

 ٨٬٩٠٠٬٨١٧  ٤٬٢٨٠٬٠٩٣  ٧٠٤٬٢١٩  ٣٬٩١٦٬٥٠٥ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���
إ���املرحلة�رقم��١االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٢ 

)٠  ٠  ٧٦٬١١١  )٧٦٬١١١ 

إ���املرحلة�رقم��١االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

)٠  ٧٣٬٦٠٧  ٠  )٧٣٬٦٠٧ 

إ���املرحلة�رقم��٢االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

٠  ٥٠٦٬٣٦٩  )٥٠٦٬٣٦٩(  ٠ 

إ���املرحلة�رقم��٢من�املرحلة�رقم�االنتقال��-
١ 

٠  ٠  )٤٥٦(  ٤٥٦ 

إ���املرحلة�رقم��٣االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٢ 

٠  )١٬٠٥٧٬٤٥١(  ١٬٠٥٧٬٤٥١  ٠ 

48 
 

  ا��ر�ات�األخرى����نفس�املرحلة
٢٬٣٤٨٬٧٧٥ 

  
١٩٧٬٥٣٩ 

  
)٢٥٨٬٣٧٥( 

  
٢٬٢٨٧٬٩٣٩ 

 ١١٬١٨٨٬٧٥٦  ٣٬٥٤٤٬٢٤٣  ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٦٬١١٦٬٠١٨ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�ح���
إ���املرحلة�رقم��١االنتقال�من�املرحلة�رقم��-

٢ 
)٠  ٠  ٧٣٬٧٥٧  )٧٣٬٧٥٧ 

إ���املرحلة�رقم��١االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

)٠  ٢١٬٨٢٨  ٠  )٢١٬٨٢٨ 

إ���املرحلة�رقم��٢االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

٠  ٦٬٢٨٢  )٦٬٢٨٢(  ٠ 

إ���املرحلة�رقم��٣�االنتقال�من�املرحلة�رقم�-
٢ 

٠  )٣٦٦٬٧٥٥(  ٣٦٦٬٧٥٥  ٠ 

 ٨٩٩٬٢٥٧  ٢٠٨٬٧٥٨  ١٠٦٬٣٩٥  ٥٨٤٬١٠٤ ا��ر�ات�األخرى����نفس�املرحلة
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���

 جودة�االئتمان�لألصول�املالية�
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
األصول�املالية� 

 األخرى 
القروض� 

 والسلف
األصول�املالية� 

 األخرى 
القروض� 

 والسلف
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
        األصول�املضمحلة�

 ٦٣٠٬٠٥٨  ٠  ١٠٬٢١٣  ٠ دون�املستوى�
 ٢٨٨٬٢٩٥  ٠  ٤٨٢٬٦١٧  ٠ مش�وك�ف��ا�

 ١٬٧٥٦٬٩٧٠  ٨٦٩٬٩٢٠  ١٬٨٦٩٬٦٦٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠ �سب�ت����خسائر
 ٢٬٦٧٥٬٣٢٣  ٨٦٨٬٩٢٠  ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠ املرحلة�الثالثة
 ١٬٣١٦٬١٥٠  ٢١٢٬٣٤٥  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٦٤٬٣٦٦ املرحلة�الثانية

 ٣١٣٬٣٣١  ٥٬٨٠٢٬٦٨٧  ١٩٧٬١١٩  ٦٬٤٠٧٬٤١٨ املرحلة�األو��
 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٦٬٨٨٣٬٩٥٢  ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٧٬٦٢٣٬٦٤٤ القيمة�الدف��ية�

ومقارنة�القائمة�ملخاطر�ع���ااإلدارة�من�ترك���.�و�ذا��س�ل�يةحفظة�االئتماناملع���وا��ديثة�ا��فاظ�ع���تص�يفات�املخاطر�الدقيقة����سياسة�البنك�تتمثل�
نظام��دعم�مجموعة�متنوعة�من�التحليالت�املاليةتو �ع���جميع�خطوط�األعمال�التجار�ة�واملناطق�ا��غرافية�واملنتجات.�يةاالئتمانللمخاطر�تعرض�الحاالت�

 النظراء.لتوف���املدخالت�الرئ�سية�لتقدير�مخاطر�املعا��ة�معلومات�السوق�جانب�إ���التص�يف�
 �املالية:األصول�فئات�ل�ل�فئة�من�الثانية�تحليل�مدى�التقادم�ألصول�االس�ثمار�والتمو�ل����املرحلة�فيما�ي���و 

من�ش�ر�واحد�إ���  خالل�ش�ر�واحد ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���
 ثالثة�أش�ر

 اإلجما��  أك���من�ثالثة�أش�ر 

 اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ٠  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ٠ القروض�والسلف

 ١٦٤٬٣٦٦  ٠  ١٦٤٬٣٦٦  ٠ األصول�األخرى 
 ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٠  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٠ 

 
 ٢٠١٩د�سم����٣١ح���

  خالل�ش�ر�واحد
من�ش�ر�واحد�إ���

 ثالثة�أش�ر
 اإلجما��  أك���من�ثالثة�أش�ر 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ١٬٣١٦٬١٥٠  ٠  ١٬٣١٦٬١٥٠  ٠ القروض�والسلف

 ٢١٢٬٣٤٥  ٠  ٢١٢٬٣٤٥  ٠ األصول�األخرى 
 ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٠  ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٠ 
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 األصول�املالية�ال���تم�إعادة�التفاوض��شأن�شروط�ا:فئات�القيمة�الدف��ية�ل�ل�فئة�من�وفيما�ي���
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٦٩١٬٦١٦  ١٠٧٬١٧٦ القروض�والسلف
 االئتمانية�الضمان�االئتما�ي�وغ��ه�من�التعز�زات

�يحتوي�دليل�االئتمان�ع���إرشادات�تتعلق�بقبول�أنواع�الضمانات� ومعاي���التقدير.��عتمد�مبلغ�ونوع�الضمان�املطلوب�ع���تقدير�مخاطر�االئتمان�للنظ��.
�واملخزو  �العقار�ة �املمتل�ات �ع�� �املفروضة �والرسوم �املالية �واألوراق �النقدية ��� �عل��ا �ا��صول �تم �ال�� �الضمانات �من �الرئ�سية �املدينة�األنواع �والذمم ن

 سواء��انت�تخص�الشركة�أو���صية.�-التجار�ة�والكفاالت�
للضمان،�إذا�لزم�األمر�وفًقا�لالتفاقية�األساسية.�عموًما،�ال�يتم�تحديث�تقديرات�القيم�العادلة�إال�عندما�يتم��دائرة�االئتمان�اإلقليمية�القيمة�السوقيةتراقب�

 تقدير�أو�انخفاض�قيمة�القرض��ش�ل�فردي.�ال�يتم�االحتفاظ�بالضمانات����العادة�مقابل�املبالغ�املقدمة�للبنوك.
��ش�ل�عام،�ال��شغل�التصرف����املمتل�ات����سياسة�البنك�تتمثل� �يتم�استخدام�العائدات�لتقليل�أو�دفع�املطالبة�املستحقة. املستعادة�بطر�قة�منظمة.

 البنك�العقارات�املستعادة�لالستخدام�التجاري.
 وتص�يف�القروض�يةراجعة�االئتماناملإجراءات�

والسياسات��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ظم�وفًقا�إلرشادات�تجري�إدارة�مراجعة�ا��سابات�الداخلية�بالبنك�تقديًرا�مستقًال�ل��ودة��ش�ل�منت
 الداخلية�من�أجل�املساعدة����التحديد�املبكر�ملشا�ل�األداء�امل��اكم�واملحتمل.

األصول�املصنفة�اس�ناًدا�إ����يوًما�أو�أك��،�يتم��عليق�الفائدة�وال�يتم�قيد�ا����الدخل.�يتم�تحديد�مخصص�محدد�الضمحالل�قيمة�٩٠إذا�تأخر�االئتمان�عن�
 إم�انية�اس��داد�محتملة�لتص�يفات�املستحقات�واملخاطر�ا��اصة�باألصول.

 تص�يف�املخاطر�الداخلية
�باملق��ض �ا��اصة �املعلومات �إدراج �يتم �النظ��. /� �الصناعة �ملختلف�قطاعات �خصيًصا �مصممة �داخلية �تص�يف�مخاطر�ائتمان �نماذج �البنك ��ستخدم

ته���تم�جمع�ا����وقت�تقديم�الطلب�(مثل�ا��الة�املالية�ومستوى�الضمانات�وحالة�السوق�وقطاع�األعمال�للعميل�وسمعة�العميل�ومالكيه�وإدار والقروض�ال�
 وإدارته�ل��سابات)����نموذج�التص�يف��ذا.�و�ستكمل��ذا�بإدخال�البيانات�ا��ارجية����النموذج.

 ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�املو��ة�أدناه:تم�تحديد�تص�يفات�املخاطر��ذه�ضمن�مراحل�
 التص�يفات ترجيح�املخاطر مراحل�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة

 جيد�جًدا ١٠٠�-�٨٨ ١مرحلة�
 جيد ٨٧�-�٧٨ ١مرحلة�
 مقبول� ٧٧�-�٦٨ ١مرحلة�
 تحت�املراقبة ٦٧�-�٥٨ ١مرحلة�
تحت�رعاية�خاصة�(القروض�األخرى� ٥٧�-�٤٨ ٢مرحلة�

�خاص ��ش�ٍل �رصيد��املحددة /
 اإلغالق�لقائمة�املراقبة)

 دون�املستوى� ٤٧�– ٣٨ ٣مرحلة�
 مش�وك�فيه ٣٧�-�٢٨ ٣مرحلة�
 ي�س�ب����خسائر ٢٧�-�٠ ٣مرحلة�

 تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة
� �املخاطر��يةلمخاطر�االئتمانلتقدير�التعرض�ي�سم �ألغراض�إدارة �التعرض�للمخاطر�يختلف�حسب�التغ��ات�بالتعقيد �حيث�أن �نماذج، و�تطلب�استخدام

�إن�تقدير�مخاطر�االئتمان�ملحفظة�األصول��ستلزم�املز�د�من�التقديرات �يتعلق��ا��ادثة����ظروف�السوق�والتدفقات�النقدية�املتوقعة�وم����الوقت. فيما
ن�النظراء.�يقدر�البنك�املخاطر�االئتمانية�من�خالل�تقدير�احتمالية�حدوث�تقص��،�ومخاطر�باحتمالية�حدوث�تقص���و�سب�ا��سائر�ذات�الصلة�والعالقات�ب�

 .٩رقم�ن���املستخدم�ألغراض�تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���ملو�شبه�ذلك�االتقص��،�وا��سائر�الناتجة�عن�التقص��.�
 عة�االئتمانية�املتوقا��سائر�
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 فئات�ومراحل�األصول:من�ومرحلة�ي��ص�ا��دول�التا���مخصص�االضمحالل�ل�ل�فئة�
 ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ا��سارة�االئتمانية�املتوقعةمراحل� 
   ٣رحلة�امل  ٢رحلة�امل  ١رحلة�امل 
خسارة�ائتمانية� 

�١٢متوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�ائتمانية� 
خسارة�ائتمانية�  متوقعة�مدى�ا��ياة

 اإلجما��  مدى�ا��ياةمتوقعة�

 مارا�ياإل در�م�بال  مارا�ياإل در�م�بال  مارا�ياإل در�م�بال  مارا�ياإل در�م�بال 
�األ  �لدى �املتحدة�رصدة �العر�ية �اإلمارات مصرف

 املركزي 
٠  ٠  ٠  ٠ 

 ١٧  ١٧  ٠  ٠ وفروعه����ا��ارج�املقر�الرئ����ستحق�من�امل
 ٢٦٩  ٢٦٩  ٠  ٠ ستحق�من�البنوك�األخرى امل

 ١٬٥٧٤٬٩٧١  ١٬٢٢٦٬٨١٥  ٣٠١٬٨١٧  ٤٦٬٣٣٩ القروض�والسلف
 ٣٬٩٨٨  ١٬٢٤٥  ٢٬٧٤٣  ٠ األصول�األخرى 

 ١٬٥٧٩٬٢٤٥  ١٬٢٢٨٬٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٦٬٣٣٩ إجما���مخصص�االضمحالل�
        ا��صوم�املحتملة�واالل��امات

 ٧٣٨  ٠  ٠  ٧٣٨ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة
 ٧٣٨  ٠  ٠  ٧٣٨ وا��صوم�املحتملةإجما���االل��امات�

 
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
 ا��سارة�االئتمانية�املتوقعةمراحل� 
 اإلجما��  ٣املرحلة�  ٢املرحلة�  ١املرحلة� 
خسارة�ائتمانية� 

�١٢متوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�ائتمانية� 
خسارة�ائتمانية�  متوقعة�مدى�ا��ياة

   متوقعة�مدى�ا��ياة

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
�املتحدة� �العر�ية �اإلمارات �مصرف �لدى األرصدة

 املركزي 
٠  ٠  ٠  ٠ 

 ١٥  ١٥  ٠  ٠ وفروعه����ا��ارج�املقر�الرئ����املستحق�من�
 ٢٥٤  ٢٥٤  ٠  ٠ املستحق�من�البنوك�األخرى 

 ١٬٣٤١٬١٧٧  ٩٩٥٬٧٨٧  ٢٨٨٬٣٤١  ٥٧٬٠٤٩ القروض�والسلف
 ١١٬٠١١  ٥٬٨١٣  ٥٬١٩٨  ٠ األصول�األخرى 

 ١٬٣٥٢٬٤٥٧  ١٬٠٠١٬٨٦٩  ٢٩٣٬٥٣٩  ٥٧٬٠٤٩ إجما���مخصص�االضمحالل�
        ا��صوم�املحتملة�واالل��امات

 ١٬٠٥٠  ٠  ٠  ١٬٠٥٠ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة
 ١٬٠٥٠  ٠  ٠  ١٬٠٥٠ إجما���االل��امات�وا��صوم�املحتملة

       ي���حركة�مخصص�االضمحالل�للسنة:�فيما
 فيما�ي���حركة�مخصص�االضمحالل�للسنة:
 ١املرحلة� الصكوك�املالية�املدرجة�بت�اليف�اإل�الك

ا��سارة�االئتمانية�
 ش�ر�١٢املتوقعة�خالل�

 ٢املرحلة� 
ا��سارة�االئتمانية�
 املتوقعة�مدى�ا��ياة

 ٣املرحلة� 
ا��سارة�االئتمانية�

�املتوقعة�مدى
 ا��ياة

 اإلجما�� 
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بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

 ١٬٤٤٤٬٢٤٦  ١٬٢١٠٬٥٣٣  ١٦٨٬٨٧٦  ٦٤٬٨٣٧ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���
إ���املرحلة�رقم��٢االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

٠  ٣٬٣٠٠  )٣٬٣٠٠(  ٠ 

إ���املرحلة�رقم��٢االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
١ 

٠  ٠  )٢٧(  ٢٧ 

إ���املرحلة�رقم��٣االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٢ 

٠  )٩٬٤١٣(  ٩٬٤١٣  ٠ 

 )٩١٬٧٨٩(  )٢٠٢٬٥٥١(  ١١٨٬٥٧٧  )٧٬٨١٥( ا��ر�ات�األخرى����نفس�املرحلة
 ١٬٣٥٢٬٤٥٧  ١٬٠٠١٬٨٦٩  ٢٩٣٬٥٣٩  ٥٧٬٠٤٩ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�ح���

إ���املرحلة�رقم��٢املرحلة�رقم�االنتقال�من��-
٣ 

٠  ٣٬٢٣٤  )٣٬٢٣٤(  ٠ 

إ���املرحلة�رقم��٣االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٢ 

٠  )٢٩٬٧٠٠(  ٢٩٬٧٠٠  ٠ 

 ٢٢٧٬٥٢٦  ٢٥٢٬٩٤٣  )١٥٬٤٤٥(  )٩٬٩٧٢( ا��ر�ات�األخرى����نفس�املرحلة
 ١٬٥٧٩٬٩٨٣  ١٬٢٢٨٬٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٧٬٠٧٧ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���

 �مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي القيمة�تحت�إشراف�اضمحالل�احتياطي�
�CBUAE/BSD/2018/458إشعار�رقم�بموجب��٢٠١٨أبر�ل��٣٠بتار�خ��٩لإلبالغ�املا���رقم�توج��ات�املعيار�الدو����مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي أصدر�
 ���اإلمارات�العر�ية�املتحدة�("التوج��ات").�٩رقم�مختلف�تحديات�التنفيذ�واآلثار�العملية�امل��تبة�ع���اعتماد�البنوك�للمعيار�الدو���لإلبالغ�املا���فيه�يو���

واملعيار�الدو���لإلبالغ��زي مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركالصادر�من��٢٨/٢٠١٠ال�سو�ة�ب�ن�املخصصات�العامة�وا��اصة�بموجب�التعميم�وفيما�ي���
 :٩رقم�املا���

 ٠١/٠١/٢٠١٩من�  ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 ٣١/١٢/٢٠١٩إ���  ٣١/١٢/٢٠٢٠إ��� 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    احتياطي�االضمحالل:�العام
� �التعميم �بموجب �العامة �املتحدة��٢٨/٢٠١٠املخصصات �العر�ية �اإلمارات �مصرف الصادر�من

 املركزي 
١٠٦٬٤٤٩  ١٠٦٬٤٤٩ 

  ٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم��٢واملرحلة��١منقوًصا�م��ا:�مخصصات�املرحلة�
٣٥١٬٦٣٧ 

  
٣٥١٬٦٣٨ 

 ٠  ٠ مخصص�عام�تم�تحو�له�إ���احتياطي�االضمحالل*
    احتياطي�االضمحالل:�ا��اص

� �بموجب�التعميم �املتحدة��٢٨/٢٠١٠املخصصات�ا��اصة الصادر�من�مصرف�اإلمارات�العر�ية
 املركزي�

١٬٠٠١٬٨٦٩  ١٬٢٢٨٬٣٤٦ 

 ١٬٠٠١٬٨٦٩  ١٬٢٢٨٬٣٤٦ ٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم��٣منقوًصا�م��ا:�مخصصات�املرحلة�
 ٠  ٠ مخصص�خاص�تم�تحو�له�إ���احتياطي�االضمحالل*

 ٠  ٠ إجما���املخصص�املحول�إ���احتياطي�االضمحالل
*�� �لن�يتم�تحو�ل�أي�مبلغ�إ���احتياطي�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �ملخصصات�٩رقم����حالة�تجاوز�مخصصات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا�� ،

 االضمحالل.
 الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانية
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ب�ن�تار�خ�بداية�عمل���عت���البنك�أن�األصل�املا����ش�د�ز�ادة�كب��ة����املخاطر�االئتمانية�عندما�يحدث��غي���كب������احتمالية�حدوث�تقص���خالل�عام�واحد
 .٩رقم��س�يل�مع�ن�وتار�خ�بداية�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 
 ةاملعاي���الكمي

 �س�ب�العوامل�الكمية�التالية:���سداد�القرض�املق��ض��انت��ناك�احتمالية�كب��ة����تقص���إذا�
 سابقةالستحقات�امل�-
 تد�ور�القيمة�الصافية��-
 شروعامل�شاط�غ���ال�-
 �ي�لةالإعادة��ع����-
 الع�ود�املاليةمخالفة��-
 توقف�عمليات�ال�شغيل�الرئ�سية�-
 ال�شغي��داء�األ �-
 الكفاءة�ال�شغيلية�-
 خدمة�الدين�-
 تقدير�السيولة�-
 �ي�ل�رأس�املال�-

 املعاي���النوعية:
 إذا��انت��ناك�احتمالية�كب��ة����تقص���املق��ض����سداد�القرض��س�ب�العوامل�النوعية�التالية:

 اإلدارة�-
 ةيتوقعات�الصناعال�-
 �املا�السلوك��-
 استقرار�الدخل -
 العمرمرحلة�دورة��-
 معلومات�مراجع�ا��سابات�-

 .٢٠٢٠د�سم����٣١املن��ية����ص�وك�مالية����السنة��أليلم��ستخدم�البنك�اإلعفاء�االئتما�ي�املنخفض�
 :الدعم

 االئتمانية.�يوًما�ع���مدفوعات�املق��ض�التعاقدية�املستحقة،�فس�تم�تطبيق�الدعم�و�عت���األصل�املا���قد�ش�د�ز�ادة�كب��ة����املخاطر �٦٠إذا�م����أك���من�
 درجة����نماذج�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�املس�شرافية�اال علومات�امل

تحليل�تار����وحدد��يتضمن��ل�من�تقدير�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانية�وحساب�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�معلومات�اس�شرافية.�قام�البنك�بإجراء
 ل���تؤثر�ع���املخاطر�االئتمانية�وا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ل�ل�محفظة.املتغ��ات�االقتصادية�الرئ�سية�ا

الص�وك�املالية.�تم�تطبيق�تبًعا�الختالف��ذه�املتغ��ات�االقتصادية�وتأث���ا�ع���حدوث�تقص��،�ومخاطر�التقص��،�وا��سائر�الناتجة�عن�التقص���تختلف�
االقتصادي�األسا���")�من�ِقبل�فر�ق�االقتصاد�بالبنك��ش�ل�ر�ع��تصور ت�بؤات�ل�ذه�املتغ��ات�االقتصادية�("التقدير�ا����اء�أيًضا�����ذه�العملية.�يتم�وضع�

��عد�خمس�سنوات،�لتخطيط�املتغ��ات�االقتصادية�مدى�ا��ياة�ل�ل�صك،�ت م�سنوي،�وعمل�أفضل�تقدير�لالقتصاد�ع���مدى�السنوات�ا��مس�املقبلة.
مما��ع���أن�املتغ��ات�االقتصادية�تميل�إما�إ���معدل�متوسط�وطو�ل�األجل�(مثل�البطالة)�أو�معدل�م��ايد�متوسط�وطو�ل��استخدام�ن���االرتداد�املتوسط،

ومخاطر�التقص��،�األجل�(مثل�الناتج�املح���اإلجما��)�ع���مدى�ف��ة�س�ت�ن�إ���خمس�سنوات.�تم�تحديد�تأث����ذه�املتغ��ات�االقتصادية�ع���حدوث�تقص��،�
���وع���م�ونات�سائر�الناتجة�عن�التقص���عن�طر�ق�إجراء�تحليل�االنحدار�اإلحصا�ي�لف�م�تأث���التغي��ات�����ذه�املتغ��ات�تار�خًيا�ع���معدالت�التقصوا��

 مخاطر�التقص��،�وا��سائر�الناتجة�عن�التقص��.
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املتأصل�و�التا���قد�تختلف�النتائج�الفعلية��ش�ل��ال�شككة�عالية�من�ت�بؤات�اقتصادية،�تخضع�توقعات�واحتماالت�حدو��ا�إ���درجأي��كما��و�ا��ال�مع
محافظ�البنك�املختلفة�كب���عن�تلك�املتوقعة.��عت���البنك�أن��ذه�الت�بؤات�تمثل�أفضل�تقدير�للنتائج�املحتملة�وقد�قام�بتحليل�الالمركز�ة�وعدم�التناسق����

 املحتملة.�تصوراتجموعة�الاملختارة�تمثل��ش�ل�مناسب�م�تصوراتإلثبات�أن�ال
 الصكوك�املالية�املشتقة

����أي�وقت،�الص�وك�يحتفظ�البنك�بحدود��يمنة�صارمة�ع���صا���مراكز� املشتقة�املفتوحة�(أي�الفرق�ب�ن�عقود�الشراء�والبيع)،�من�حيث�املبلغ�واملدة.

صا���البنك�(أي�القيمة�العادلة�اإليجابية�لألصول)،�وال���فيما�يتعلق�باملشتقات�يقتصر�املبلغ�ا��اضع�ملخاطر�االئتمان�ع���القيمة�العادلة�ا��الية�للص�وك�ل
�م �كجزء �للمخاطر�االئتمانية �التعرض �إدارة �تتم �املستحقة. �الص�وك ���م �للتعب���عن �املستخدمة �االف��اضية �أو�القيم �العقد �صغ���من �جزء �حدود��� ن

 ن�حر�ات�السوق.القروض�الشاملة�مع�النظراء�مع�التعرضات�املحتملة�م

القيمة�العادلة�اإليجابية��ت�شأ�املخاطر�االئتمانية�فيما�يتعلق�بالص�وك�املالية�املشتقة�من�احتمالية�تقص���النظ���عن�الوفاء�بال��اماته�التعاقدية�و�قتصر�ع��

 ًقا�لتقدير�البنك�االئتما�ي�املستقل.للص�وك�لصا���البنك.�ي��م�البنك�عقود�خاصة�باملشتقات�مع�مؤسسات�مالية�ذات�وضع�ائتما�ي�مرٍض�وف
 خارج�امل��انية�العمومية

�ح ��� �العمومية. �امل��انية �املخاطر�داخل �ع�� �ينطبق �كما �العمومية �امل��انية �املخاطر�خارج �ع�� �املخاطر�نفس�ا �إدارة �سياسات �البنك �االل��امات�يطبق الة

 االئتمانية�كما����القروض�والسلف.�يمكن�طلب�ضمانات�وفًقا�لقوة�النظ���وطبيعة�املعاملة.بالقروض،�سيخضع�العمالء�والنظراء�لنفس�سياسات�اإلدارة�
 .�مخاطر�السيولة٢

 ���وقت�مع�ن.�ا��صوم�املاليةمخاطر�السيولة����املخاطر�ال���يواج��ا�البنك����الوفاء�بال��اماته�من�

 إدارة�مخاطر�السيولة
التأكد،�قدر�اإلم�ان،�من�أنه�سي�ون�لديه�دائًما�سيولة��افية�للوفاء�بال��اماته�عند�وقت�استحقاق�ا،����ظل�الظروف�ن���البنك����إدارة�السيولة����ميتمثل�

 العادية�والظروف�الصعبة،�دون�تكبد�خسائر�غ���مقبولة�أو�املخاطرة�بإ��اق�الضرر��سمعته.

�و �قسم�ا��زانةتتلقى� �يتعلق�ب�يان�السيولة�ألصول�ا �املالية�وتفاصيل�التدفقات�النقدية�املتوقعة�األخرى�ال��اما�معلومات�من�جميع�وحدات�األعمال�فيما �ا

خصوم�ة���ن�عد�ذلك�بمحفظة�األصول�السائلة�قص��ة�األجل�وفًقا�للتوج��ات�ال���وضع��ا��قسم�ا��زانةالناشئة�عن�األعمال�املستقبلية�املتوقعة.�تحتفظ�

�األ األصول  �يتم�تلبية�متطلبات�السيولة�لوحدات �القروض�والسلف�املقدمة�للبنوك�وغ���ا�من�ال�س�يالت�ب�ن�البنوك. �كب���من �حد عمال�،�وال���تت�ون�إ��
 ت�سيولة��ي�لية.لتغطية�أي�تقلبات�قص��ة�األجل�وتمو�ل�طو�ل�األجل�ملعا��ة�أي�متطلبا�قسم�ا��زانةوالفروع�من�خالل�قروض�قص��ة�األجل�من�

 خصوم�األصول ��نة�
واس��اتيجية�تمو�ل�البنك.�تجتمع��األصول�وا��صوممجموعة�واسعة�من�الصالحيات�املفوضة�من�املدير�اإلقلي���إلدارة��ي�ل�ب�خصوم�األصول تتمتع���نة�

ومعدالت�الفائدة�والتعرض�ملخاطر��األصول�وا��صوم�ش�ل�ر�ع�سنوي�أو�أك���كما�تحكم�الظروف�ملراجعة�معدالت�السيولة�و�ي�ل��خصوم�األصول ��نة�
خصوم���نة��وتتو��.�العمالت�األجن�ية�ومتطلبات�املعدالت�الداخلية�والقانونية�وفجوات�التمو�ل�وظروف�السوق�املالية�واالقتصادية�املحلية�العامة�والدولية

 راجعة.صياغة�توج��ات�إدارة�مخاطر�السيولة�ل�شغيل�البنك�ع���أساس�امل�األصول 

 التعرض�ملخاطر�السيولة
إلدارة�مخاطر�السيولة�����سبة�صا���األصول�السائلة��قسم�ا��زانةيتمثل�التقدير�الرئ�����الذي��ستخدمه�مدير�املخاطر�اإلقلي���ورئ�س�ا��سابات�ورئ�س�

ودا�ع�من�البنوك،�والقروض�األخرى�واالل��امات�أي��نقوًصا�منهإ���الودا�ع�من�العمالء.�ل�ذا�الغرض،��عت���صا���األصول�السائلة�شامل�النقدية�وما��عادل�ا�م

إلدارة�اإلقليمية.�املستحقة�خالل�الش�ر�املقبل.�يتم�استخدام�عملية�حسابية�مماثلة،�ولك��ا�ل�ست�متطابقة،�لقدير�ال��ام�البنك�بحد�السيولة�الذي�حددته�ا

�بال�سبة���ميع�التقديرات،�يتم��عي�ن�املؤشرات�األخرى�ال���تتم�مراقب��ا�عن�كثب��ش�ل�منتظم���� �سبة�السلف�إ���الودا�ع،�و�ستخدم����مصادر�ثابتة.

 �ش�ل�منتظم.�خصوم�األصول ��نة�املعاي���و�تم�مراجع��ا�من�ِقبل�
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ن�خالل�عمالت�وظيفية.�يتم�وضع�األداة�الرئ�سية�األخرى�ملراقبة�السيولة����تحليل�عدم�تطابق�االستحقاق،�والذي�يتم�مراقبته�ع���ف��ات�زمنية�متتالية�وم

 توج��ات�للتدفق�النقدي�السل���ال��اك���ع���ف��ات�زمنية�متتالية.
 

 

 السيولةمخاطر�ا��د�من�
مخاطر�السيولة�من�خالل�تنفيذ�اس��اتيجيات�السيولة�مثل�تنو�ع�أنواع�املس�ثمر�ن�/�املودع�ن�بما����ذلك�عمالء�ا��د�من�ة�يمسؤول�يتحمل�قسم�ا��زانة

ع���ذلك،�يدخل�البنك����مخاطر�مع�البنوك�اإليرانية�األخرى�بموجب��س�يالت�إعادة�التمو�ل�ال���يدعم�ا�البنك�املركزي��عالوةً و ا��ملة�والشر�ات�التجار�ة.�
 قام�البنك�بوضع�إس��اتيجيات�وخطط�الستمرار�ة�األعمال�وال���يجب�أن�تضمن�عدم��عرض�األعمال�وسيولة�البنك�ل��طر.�اإليرا�ي.
 حسب�االستحقاقات�التعاقدية�املتبقية�ا��صوم�املاليةتحليل�

ة.�يتم�التعامل�مع�عمليات�الدفع�ستقطعللبنك������اية�السنة�بناًء�ع���ال��امات�الدفع�التعاقدية�غ���امل�ا��صوم�املاليةي��ص�ا��دول�التا���بيان�استحقاق�
قت�قد�ُيطلب�من�ال���تخضع�لإلشعار�كما�لو��ان�يجب�تقديم�اإلشعار�ع���الفور.�ومع�ذلك،�يتوقع�البنك�أن�العديد�من�العمالء�لن�يطلبوا�الدفع����أقرب�و 

 وال��عكس�ا��دول�التدفقات�النقدية�املتوقعة�املشار�إل��ا������ل�االحتفاظ�بالودا�ع.البنك�الدفع�فيه�
 �ا��صوم�املالية

  عند�الطلب
�٣أقل�من�
 أش�ر

 
�١٢إ����٣من�

 ش�ًرا
 

�٥إ����١من�
 سنوات

 ٢٠٢٠د�سم����٣١
  بالدر�م�اإلمارا�ي

بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 ٠  ٨٠٬٠٠٠  ٤٨٠٬٠٠٠  ٢٬٥٤٧٬٩٥٧ املستحق�للبنوك�األخرى 
 ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ٣٧٢٬٨٢٣  ١٬٥٦٥٬٣١١ ودا�ع�العمالء

 ٠  ١٨٩٬٨٧٢  ١٧٬٠٠٠  ٦٢٢٬٦٠٩ وفروعه�ا��ارجية�للمقر�الرئ�����املستحق
 ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٥٦٬٨٩١  ٠ ا��صوم�األخرى 

 ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٣٤٧  ٩٢٦٬٧١٤  ٤٬٧٣٥٬٨٧٧ إجما���ا��صوم�املالية�غ���املستقطعة
        ٢٠١٩د�سم����٣١

 ٠  ٠  ٢٧٢٬٠٠٠  ٢٬٨٩٧٬١٨٣ املستحق�للبنوك�األخرى 
 ٦٤٬٧٧٢  ٣٤٠٬٠٤٧  ٢٦٩٬٥٤٩  ١٬١٤٣٬٤٨٤ ودا�ع�العمالء

 ٠  ١٥٣٬٠٦٨  ١٥١٬٠٣٣  ٧٢٨٬٦٦٧ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٠  ٠  ٩١٬١٤٩  ٠ ا��صوم�األخرى 

 ٦٤٬٧٧٢  ٤٩٣٬١١٥  ٧٨٣٬٧٣١  ٤٬٧٦٩٬٣٣٤ إجما���ا��صوم�املالية�غ���املستقطعة

 .�إدارة�مخاطر�السوق ٣
ار�الفائدة�وأسعار�مخاطر�السوق����مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����متغ��ات�السوق�مثل�أسع

 األجن�ية�وأسعار�السلع�وأسعار�األس�م.صرف�العمالت�
�ب �فرعية �حدود �إ�� �املخاطر�اإلجمالية �حدود �تقسيم �يتم �املخاطر. �سياسة ���نة �ِقبل �من �املخاطر�املعتمدة �حدود �ضمن �مخاطر�السوق �إدارة �إ���تتم اإلشارة

�وسعر�السلع �األجن�ية �العمالت �وسعر�صرف �الفائدة �معدل �ذلك ��� �بما �ا��طر�املختلفة، �للمنتجات�عوامل �املختلفة �الطبيعة �بالنظر�إ�� �وسعر�ا��صص. ة
 املعنية،�يتم��عي�ن�ا��دود�باستخدام�مز�ج�من�تقنيات�تقدير�املخاطر،�بما����ذلك�حدود�املوقف�وحدود�ا��ساسية.

حر�ات�معدالت�الفائدة�ومعدالت�صرف��ستخدم�البنك�من��يات�مختلفة�لتقدير�ا��سائر�املحتملة�ال���يمكن�أن�تحدث����مراكز�املخاطرة�الواقعة��س�ب�
 العمالت�األجن�ية�وأسعار�السلع�وأسعار�ا��صص�ع���ف��ات�زمنية�محددة�وإ���مستوى�مع�ن�من�الثقة.

 إدارة�مخاطر�معدل�الفائدة
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�يتعرض�البنك�مل خاطر�معدالت�الفائدة�ن�يجة�لعدم�ت�شأ�مخاطر�معدالت�الفائدة�من�احتمال�تأث���التغ��ات����معدالت�الفائدة�ع���قيمة�الص�وك�املالية.
 أو�وجود�فجوات�بي��ما.�األصول�وا��صومتطابق�املبالغ�وعملة�

 ال���تحمل�فائدة�البنك�معدل�فائدة�ثابت،�و�التا����عتقد�اإلدارة�أنه�ال�يوجد�ارتفاع�كب������معدل�الفائدة�بال�سبة�للبنك.�األصول�وا��صومتحمل�معظم�
)�سنوً�ا،�%٢٬٣٥إ����%١٬٥٠:�٢٠١٩(�%١٫٥٠إ����%٠٫١٠من��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ع���ش�ادة�الودا�ع�من�معدل�الفائدة�الفعلية�ي��اوح�

� �والسلف �القروض �٢٠١٩(�%٣٬٠٩وع�� :٣٫٤٧%� �العمالء �ودا�ع �وع�� �سنوً�ا، (٣٫٥١%�)٢٠١٩� �البنك%٢٬٧٢: �اق��اضات �وع�� �سنوً�ا، (�٠٫٥٨%�)٢٠١٩�:
 )�سنوً�ا.%٠٬٩٣
د�سم����٣١نقطة�أساسية�خالل�العام�واستقرت�جميع�املتغ��ات�األخرى،�ل�ان�ر�ح�البنك�عن�السنة�املن��ية�����٥٠قد�انخفضت�بمقدار��معدالت�الفائدةلوأن�

�و �٢٠٢٠ �ارتفعت �قد �األس�محصص ��ملكية ��١٬٠٣٧٬١٠٧بنحو��٢٠٢٠د�سم����٣١ح�� �إمارا�ي �در�م �٢٠١٩(تقر�ًبا �ارتفع �إمارا�ي).�٦٬١٢٠٬٥٦٣بقدر�: �در�م
نقطة�أساسية�عند�اإلبالغ�الداخ���عن�مخاطر�معدل�الفائدة�ملوظفي�اإلدارة�الرئ�سي�ن�وتمثل�تقييم�اإلدارة�للتغي����٥٠و�ستخدم�الز�ادة�أو�االنخفاض�بمقدار�

 املحتمل�املناسب����معدالت�الفوائد.
 مخاطر�العمالت�األجن�ية

��الت�األجن�ية�مخاطر�التغي������قيمة�الص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����معدالت�صرف�العمالت�األجن�ية.�وضع�املدير�اإلقلي���حدوًدا�ع�تمثل�مخاطر�العم
 املراكز�حسب�العمالت،�وال���تتم�مراقب��ا�يومًيا،�كما��ستخدم�اس��اتيجيات�التحوط�لضمان�ا��فاظ�ع���املراكز�ضمن�ا��دود�املوضوعة.

بنك�التعرض�ادًة�تمو�ل�أصول�البنك�بنفس�العملة�ال���يتم���ا�التعامل�مع�ال�شاط�التجاري�من�أجل�تقليل�التعرض�ملخاطر�العمالت�األجن�ية.�يدير�اليتم�ع
إلقلي���حدوًدا�ع���مستوى�للمخاطر�الناتجة�عن�آثار�التقلبات����معدالت�صرف�العمالت�األجن�ية�السائدة�ع���مركزه�املا���والتدفقات�النقدية.�يضع�املدير�ا

� �لدى ��ان �العام، ���اية ��� �يومًيا. �مراقب��ا �تتم �ال�� �واملراكز�اليومية �املراكز�الليلية �من �ل�ل �واإلجمال �العملة �للمخاطر�حسب �التعرض�التعرض �صا�� البنك
 للمخاطر�الكب���التا���بالعملة�األجن�ية:�

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٢٨٬٤٨٤  ٦٬٥٨٢ يورو
 ١٬٣٨٥٬٦٩٢  ٣٬٤٠٠٬٢٢٩ دوالر�أمر��ي

 ٨٨٣  ٩٣٩ ين�يابا�ي
 )٤٧(  ١٨ جنيه�إس��لي��

 ٢٧٬١١١  ٢٨٬٨٧٢ يوان�صي��
 ٩١٧٬١٢٨  ١٬٠١٢٬٣٧٨ عمالت�أخرى 

 ٢٬٣٥٩٬٢٥١  ٤٬٤٤٩٬٠١٨ 
مقابل�الدر�م�اإلمارا�ي،�مع�بقاء�جميع�املتغ��ات��ةباملائة�بمعدل�صرف�عمالت�معين�١٠ب�سبة�يحسب�التحليل�الوارد�أدناه�تأث���ا��ركة�ال�بوطية�املحتملة�

 ا��ساسة�للعملة).�ا��صوم�النقديةاألخرى�ثابتة�ع���األر�اح�وا��سائر�(�س�ب�القيمة�العادلة�لألصول�و 
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 )٢٬٨٤٨(  )٦٥٨( يورو
 )٨٨(  )٩٤( ين�يابا�ي

 ٥  )٢( جنيه�إس��لي��
 )٢٬٧١١(  )٢٬٨٨٧( يوان�صي��

 )٩١٬٧١٣(  )١٠١٬٢٣٨( عمالت�أخرى 
 )٩٧٬٣٥٥(  )١٠٤٬٨٧٩( 
بالعمالت.�ووفًقا�لذلك،�ال�يتضمن�ا��دول�مخاطر�تتعلق�أي��ظًرا�ألن�الدر�م�اإلمارا�ي�مرتبط�حالًيا�بالدوالر�األمر��ي،�فإن�األرصدة�بالدوالر�األمر��ي�ال�ُتمثلن

 أعاله�تأث���التغ��ات����سعر�صرف�العمالت�األجن�ية�للدوالر�األمر��ي.
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 مخاطر�األسعار
الناشئة�(بخالف�تلك��عت���مخاطر�األسعار����مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����أسعار�السوق.�

�املصدرة� �أو��س�ب�عن�مخاطر�أسعار�الفائدة�أو�مخاطر�العمالت)،�سواء��انت��ذه�التغي��ات�ناتجة�عن�عامل�محدد�للص�وك�املالية�الفردية�أو�ا���ة ل�ا
 عوامل�تؤثر�ع���جميع�الص�وك�املالية�املماثلة�املتداولة����السوق.

 .�املخاطر�ال�شغيلية٤
مخاطر�ا��سارة�الناتجة�عن�عدم�كفاية�أو�فشل�العمليات�الداخلية�أو�األ��اص�أو�األنظمة�أو�األحداث�ا��ارجية.�و��دف�البنك��تتمثل�املخاطر�ال�شغيلية���

 إ���إدارة��ذه�املخاطر�بما�يتما����مع�أفضل�املمارسات�واإلعداد�لتنفيذ�اتفاقية�بازل�الثالثة.
رصد�ومراقبة�وتخفيف�املخاطر،�ومراجعة�املخاطر�ال�امنة����العمليات�التجار�ة�واأل�شطة�واملنتجات�يدير�البنك�املخاطر�ال�شغيلية�من�خالل�تحديد�وتقدير�و 

حة�غسل�األموال����من�خالل�ال�شاور�الداخ��.�و�جرى�تطو�ر�العمليات�التجار�ة�للبنك�ملنع�غسل�األموال�أو�تمو�ل�األ�شطة�اإلر�ابية.�وُتراجع�سياسات�م�اف
� �لضمان �بانتظام �وُ�قدم�الفروع �خسائر�املخاطر�ال�شغيلية �بانتظام �البنك �وُ�راقب �الدولية. �املمارسات �وأفضل �املحلية �التنظيمية �للمتطلبات �ال�امل االمتثال

نك�أيًضا�ا��اجة�إ���و�ؤكد�البتقار�ر�إ���اإلدارة�العليا.�كجزء�من�ب�ئة�الرقابة�الداخلية،�يحتفظ�البنك�باملس�ندات�ال�افية�إلجراءات�الرقابة�لعملياته�التجار�ة.�
 الفصل�املناسب�ب�ن�الواجبات�والتفو�ض�املستقل����جميع�األ�شطة�التجار�ة.�

دور�ة.�و�اإلضافة��وتم�وضع�خطة�استمرار�ة�األعمال�لدعم�العمليات�التجار�ة����حالة�ال�وارث.�و�تم�صيانة�مرافق�ال����االحتياطي�ال�افية�وإجراء�تدر�بات
 ًضا�ب��ت�ب��غطية�تأمي�ية�ل��د�من�ا��سائر�املحتملة�فيما�يتعلق�باملخاطر�ال�شغيلية.إ���ذلك،�يقوم�البنك�أي

 إدارة�رأس�املال.�٢٩
 رأس�املال�التنظيمي

 املتحدة.و�راقب�متطلبات�رأس�املال�للبنوك�وفروع�البنوك�األجن�ية�العاملة����دولة�اإلمارات�العر�ية�املركزي�ُيحدد�بنك�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�
 الثالثةمعدالت�رأس�املال�وفًقا�التفاقية�بازل�

.�وقد�دخلت��ذه�التوج��ات�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي يحسب�البنك�معدالن�كفاية�رأس�املال�وفًقا�لتوج��ات�اتفاقية�بازل�الثالثة�الصادرة�عن�
�و�موجب��ذه�اللوائح،��٢٠١٧،�مع�بدء�متطلبات�اإلبالغ�األو���اعتباًرا�من�د�سم���٢٠١٧ف��اير��١ح���التنفيذ�اعتباًرا�من� �د�ىا��د�األ تتم�مراقبة�فصاعًدا.

 وإجما���رأس�املال.،�والفئة�األو��،�ملكية�األس�مملتطلبات�رأس�املال�ع���ثالث�مستو�ات،�و���الفئة�األو���من�
 ����و�تم�تحليل�رأس�املال�التنظي���للبنك�إ���مستو�ات�مختلفة:

�مل١ �األو�� �الفئة �من �املال �رأس �األس�م. ��لكية ��شملالعامة �إصدار�الص�وك��ال�� �عن �الناتجة �األس�م �عن �عالوة �البنوك، �أحد �عن �الصادرة �العامة األس�م
،�واالحتياطيات�القانونية،�واالحتياطيات�النظامية،�واإليرادات�الشاملة�امل��اكمة�وغ���ا�من��األر�اح�غ���املوزعةو �،ملكية�األس�ماملضمنة����الفئة�األو���من�

���التنظيمية�األخرى�بما���سو�اتع���ال�ل��امات�عد�اال�ملكية�األس�ماالحتياطيات�املف���ع��ا،�وحقوق�األقلية،�وال���ت�ون�مؤ�لة�لإلدراج����الفئة�األو���من�
 ؛ملكية�األس�مالفئة�األو���من��ذلك�أصل�الضر�بة�املؤجلة�املطبقة����حساب

 غ���شا�عة�مؤ�لة؛س�مية�ص�وك�رأسمالية�شمل�الذي��اإلضا���الفئة�األو���رأس�مال�.�٢
 اإلضا��؛الفئة�األو���رأس�مال�الفئة�األو���و رأس�مال�من�ملكية�األس�م�الشا�عة�إجما���و�و�الفئة�األو���رأس�مال�.�و ٣
�و ٤ .� �مال �رأس �الفئة ��الثانية �الذي �املشمل �(الخصصات �املعامة �ا�خصص �القيمة�ما�� ��الضمحالل ���د �األص�%١٫٢٥يخضع �املر��ة�من �االئتمانية ول

 ثانو�ة.القروض�الع���س�يل�املثال��،الفئة�األو���املؤ�لة�إلدراج�الفئة�الثانيةوص�وك�رأس�مال�الدائمة�غ���املدرجة����ملكية�األس�م�ص�وك�باملخاطر)�و 
)�احتياطيل�ل��%٢٫٥اإلضا���(احتياطي�ا��فاظ�ع���رأس�املال�واحتياطي�رأس�املال�املقاوم�للتقلبات�الدور�ة�بحد�أق����يصل�إ���رأس�املال�وُ�عد�احتياطي�

 .%٧البالغة��ملكية�األس�م���من�ملتطلبات�الفئة�األو �د�ىبموجب�توج��ات�اتفاقية�بازل�الثالثة�أك���من�ا��د�األ �املقدم
�ولم�ُيطبق��عد�احتياطي�رأس�املال�املقاوم�)%٢٫٥:�٢٠١٩(من�قاعدة�رأس�املال��%٢٬٥ب�سبة�احتياطي�رأس�املال�يجب�ا��فاظ�ع���،�٢٠٢٠بال�سبة�لعام� .

 .٢٠٢٠للتقلبات�الدور�ة�وال�يلزم�ا��فاظ�عليه�لعام�
�ال �قيمة �حساب ���سو�اتولغرض �تطبيق �البنك �ع�� �يتع�ن �املؤجلة، �الضر��ية �األصول �ذلك ��� �بما ��%١٠٠التنظيمية �اإلجمالية �القيمة �(من :�٢٠١٩للسنة

١٠٠%.( 

57 
 

�وتتضمن�مخاطر�االئتمان�مخاطر�داخل�امل�ترجيح�و�تم� �انية�األصول�املر��ة�للمخاطر����البنك�بال�سبة�للمخاطر�االئتمانية�والسوقية�وال�شغيلية�ال�س�ية.
�و�تم��عر�ف�املخاطر�السوقية�ع���أ��ا�مخاطر�داخل�وخارج�امل��انية�العمومية�الناشئة�عن�تحر�ات�أسعار�السوق�و�شمل مخاطر�أسعار��العمومية�وخارج�ا.

�و�تم��عر�ف�مخاطر�ال�شغيل ع���أ��ا�مخاطر��الفائدة�ومخاطر�صرف�العمالت�األجن�ية�ومخاطر�التعرض���قوق�امللكية�ومخاطر�السلع�ومخاطر�ا��يارات.
�و��بع�البنك�ن���التقييم�املوحد�للمخ اطر�االئتمانية�ا��سارة�الناتجة�عن�عمليات�أو�أ��اص�أو�أنظمة�داخلية�غ����افية�أو�فاشلة�أو�من�أحداث�خارجية.

 والسوقية�وال�شغيلية،�وفًقا�ملتطلبات�اتفاقية�بازل.
الذي�تم��شره����وقت�سابق�����١٧٣٣/٢٠٢٠تحدًيا�ملعاي���كفاية�رأس�املال�(اإلشعار�رقم��٢٠٢٠���نوفم���أصدر�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�

� ��٢٠٢٠أبر�ل �اإلشعار�رقم �و CBUAE/BSD/N/2020/4980بموجب �اإلشعار�املنقح. �بطر�قة��موجب �املال �معاي���رأس �متطلبات �البنوك �تنفذ �أن �املتوقع �من ،
 ).١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد��اللوائح�ا��ديدة�دون�إثقال��ا�ل�ا�خالل�جائحةاب�باس�يعتدر�جية��سمح�للبنوك�

 
 .دون�عواقب�رقابية�%١٠٠ح���من�احتياطي�االستقرار�الداخ����%٦٠بحد�أق�����رأس�املالاحتياطي�ا��فاظ�ع���يمكن�للبنوك�االستفادة�من��-
لإلبالغ�املا���املركزي�للبنوك�تطبيق�عامل�التصفية�االح��ازي�ع���مخصصات�ا��سارة�املتوقعة�وفًقا�للمعيار�الدو���اإلمارات�العر�ية�املتحدة��سمح�مصرف��-

،����ضوء�التقلبات�املتوقعة�ع���رأس�املال�التنظي���٩رقم��لإلبالغ�املا��املعيار�الدو���مخصصات�تأث���ا��د�من���دف�عامل�التصفية�االح��ازي�إ���و .�٩�رقم
 ).١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد��ب�أزمة��س

خطة�برنامج��وأجرى��عديالت�ع���٢٠٢٠مارس��١٥�����طة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�شامل�املركزي�عن�برنامج�أعلن�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�
من�خالل�تأجيل�وتحميل�الفوائد�صفري�للبنوك�اإلماراتية�با��صول�ع���تمو�ل��وقد�أتاحت��ذه�التعديالت،�٢٠٢٠أبر�ل��٦الدعم�االقتصادي�املس��دف����

ل�س�يل�التمو�ل����إطار�برنامج��ذه�التمو�ل�الصفري�منحة�من�البنك��ستفد�،�لم�اإلبالغتار�خ�ح���،�.�ومع�ذلكع���عمال��مل�الفائدة�تأجي�و أو�/�أصل�الدين�
 من�ذلك.�ابدًلً◌ �داخ��اسة�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�الولكنه�طبق�سيخطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�

 وفيما�ي���وضع�رأس�املال�التنظي���للبنك������اية�العام�بموجب�اتفاقية�بازل�الثالثة:
  ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  

     قاعدة�رأس�املال�
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬١٩٤  ٤٤٤٬٥٦٨  القانو�ي�االحتياطي
 ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  األر�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٣٬٧٥٥٬١٦٦  التنظيمية)االستقطاعات�رأس�املال�من�الفئة�األو���مللكية�األس�م�العامة�(قبل�
 التنظيميةاالستقطاعات�

 )٢٥٧٬٦٨٣(  )٢٧٨٬٨٣١( األصول�الضر��ية�املؤجلة
 ٣٬٤٩٣٬٧٣٩  ٣٬٤٧٦٬٣٣٥ (أ) إجما���رأس�املال�من�الفئة�األو���مللكية�األس�م�العامة��عد�ال�سو�ات�االنتقالية

 ٠  ٠  رأس�مال�الفئة�األو���من�ملكية�األس�م�اإلضا��
 ٠  ٠  ال�سو�ات�االنتقالية

 ٠  ٠ (ب) إجما���رأس�املال�اإلضا���األول��عد�ال�سو�ات�االنتقالية
 ٣٬٤٩٣٬٧٣٩  ٣٬٤٧٦٬٣٣٥ )ت�=�أ�+�ب( إجما���رأس�املال�من�الفئة�األو��

 ٨٢٬٢٥٢  ٩٥٬٤٤٣  مخصص�اضمحالل�القيمة�ا��ماعية�ع���القروض�والسلف
 ٠  ٠  ال�سو�ات�االنتقالية

 ٨٢٬٢٥٢  ٩٥٬٤٤٣ (ث) إجما���رأس�املال�اإلضا���الثا�ي��عد�ال�سو�ات�االنتقالية
 ٣٬٥٧٥٬٩٩١  ٣٬٥٧١٬٧٧٨ (ج�=�ت�+�ث) املالإجما���قاعدة�رأس�

     األصول�املر��ة�باملخاطر
 ٦٬٥٨٠٬١٥٤  ٧٬٦٣٥٬٤٢٦  املخاطر�االئتمانية

 ٩٧٣٬٢٥٣  ١٬٠٤٨٬٤٣٦  مخاطر�السوق 
 ٦٣١٬٦٧٣  ٥٣٤٬٣١٤  املخاطر�ال�شغيلية
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 ٨٬١٨٥٬٠٨٠  ٩٬٢١٨٬١٧٦  إجما���األصول�املر��ة�للمخاطر
     

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ معدالت�رأس�املال
ا��د�

من��د�ىاأل 
 املتطلبات

معدالت� 
 رأس�املال

�د�ىا��د�األ 
من�

 املتطلبات

معدالت� 
 رأس�املال

 %٤٣٫٦٩  %١٠٫٥٠ %٣٨٫٧٥  %١٠٫٥٠ أ.�إجما���معدالت�رأس�املال
 %٤٢٫٦٨  %٨٫٥٠ %٣٧٫٧١  %٨٫٥٠ معدالت�رأس�مال�الفئة�األو��ب.�

 %٤٢٫٦٨  %٧٫٠٠ %٣٧٫٧١  %٧٫٠٠ مللكية�األس�م�العامةت.�معدالت�رأس�املال�من�الفئة�األو���
 %٣٣٫١٩  %٢٫٥٠ %٢٨٫٢٥  %٢٫٥٠ االحتياطيث.�رأس�املال�من�الفئة�األو���مللكية�األس�م�العامة�املتاحة�ملتطلبات�

 تخصيص�رأس�املال
ر�رأس�املال�ي�ون�تخصيص�رأس�املال�ب�ن�عمليات�وأ�شطة�محددة،�و�عت���مدفوع�إ���حد�كب���بتحس�ن�العائد�املحقق�ع���رأس�املال�املخصص.�و�عتمد�مقدا

ن�عن�العملية،�املخصص�ل�ل�عملية�أو��شاط�ع���رأس�املال�التنظي��.�وتتم�عملية�تخصيص�رأس�املال�لعمليات�وأ�شطة�محددة��ش�ل�مستقل�عن�املسؤول�
 حسب�االقتضاء.�خصوم�األصول ��نة�وتخضع�للمراجعة�من�قبل�

البنك��وع���الرغم�من�أن��عظيم�العائد�ع���رأس�املال�املعدل�حسب�املخاطر��و�األساس�الرئ�����املستخدم����تحديد�كيفية�تخصيص�رأس�املال�داخل
التخاذ�القرارات.�يؤخذ����االعتبار�أيًضا�أوجه�التآزر�مع�العمليات�واأل�شطة�األخرى،�وتوافر�لعمليات�أو�أ�شطة�معينة�،�فإنه�ل�س�األساس�الوحيد�املستخدم�

�وُتراجع�سياسات�الفروع�فيما�يتعلق�بإدارة�ر  أس�املال�وتخصيصه�اإلدارة�وغ���ا�من�املوارد،�وتناسب�ال�شاط�مع�األ�داف�االس��اتيجية�طو�لة�األجل�للبنك.
 بانتظام.

 األصول�وا��صومع���.�بيان�إعادة��س٣٠
 إلبالغ.تم�تحديد�بيان�إعادة��سع���األصول�وا��صوم�ع���أساس�ف��ة�االستحقاق�ال��ائية�أو�ف��ات�إعادة��سع���الفوائد،�أ��ما�أسبق،����موعد�ا

 أش�ر�٣أقل�من� ٢٠٢٠د�سم����٣١
أش�ر�إ����٣من� 

 عام�١
�١أك���من� 

 عام
 

 بدون�فوائد
 

 اإلجما��

بالدر�م�  اإلمارا�يبالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

          األصول 
مصرف�اإلمارات�النقدية�واألرصدة�لدى�
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٧٠٬٩٧١  ٠  ٠  ٢٬٤٩٨٬٠٠٢ 

�املقر  �من �وفروعه��املستحق الرئ����
 ا��ارجية

١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٫٠٢٢٫٧٦٧  ٠  ٠  ٠ 

 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٠  ٠  ٠ البنوك�األخرى �املستحق�من
 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٠  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ القروض�والسلف

 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٤٢٬٤٩٠  ٠  ٠  ٠ األصول�األخرى 
 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  ٠  ٠  ٠ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات

 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٥٬٦٧١٬١٠٨  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٣٬٣٠٦٬١٧٣ إجما���األصول�(أ)
          ا��صوم

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٧٣٤٬٣١٢  ٠  ٨٠٬٠٠٠  ٢٬٢٩٣٬٦٤٥ املستحق�للبنوك�األخرى 
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٨٢٢٬٨٨٤  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬١١٥٬٢٥٠ ودا�ع�العمالء

�وفروعه� �الرئ���� �للمقر املستحق
 ا��ارجية

٨٢٩٬٤٨١  ٤٢٬٨١٤  ٠  ١٨٩٬٨٧٢  ٥٩٦٬٧٩٥ 
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 ١٩٢٬٢٥١  ١٦٣٬٥٠١  ٢١٬٦٦٢  ٧٬٠٨٨  ٠ ا��صوم�األخرى 
 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٬٧٦٣٬٥١١  ١٢٧٬٢٣٥  ٦٩٢٬٩٤٩  ٤٬٠٠٥٬٦٩٠ إجما���ا��صوم�(ب)

فجوة�ا��ساسية�لتقلب�سعر�الفائدة�
 ب)�-(أ

)٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٩٠٧٬٥٩٧  ٧٠٦٬٢٦٣  )١٥٩٬١٧٧(  )٦٩٩٬٥١٧ 

          تتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬٥٦٨         االحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨         األر�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦         إجما���ملكية�األس�م
 

 أش�ر�٣أقل�من� ٢٠١٩د�سم����٣١
�١أش�ر�إ����٣من� 

 عام

 
 عام�١أك���من�

 
 بدون�فوائد

 
 اإلجما��

بالدر�م�  اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�ي

          األصول 
�مصرف� �لدى �واألرصدة النقدية

 ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٢٩١٬٦٦٠  ٠  ٠  ٢٬٨٤٢٬٠٠٠ اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

�وفروعه� �املقر�الرئ���� �من املستحق
 ١٬٥٣٠٬٢٨١  ١٬٥٣٠٬٢٨١  ٠  ٠  ٠ ا��ارجية

 ٢٬٠٢٣٬٣٩٤  ١٬٢٧١٬٠٨٤  ٠  ٧٥٢٬٣١٠  ٠ املستحق�من�البنوك�األخرى 
 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  ٠  ٧٧٩٬٩٦٦  ٤٤٬٦١٠  ١٬٥٩٦٬٣٦٤ القروض�والسلف

 ٧٥٧٬٩٣٧  ٧٥٧٬٩٣٧  ٠  ٠  ٠ األصول�األخرى 
 ٢٬٨١٥  ٢٬٨١٥  ٠  ٠  ٠ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات

 ٩٬٨٦٩٬٠٢٧  ٣٬٨٥٣٬٧٧٧  ٧٧٩٬٩٦٦  ٧٩٦٬٩٢٠  ٤٬٤٣٨٬٣٦٤ إجما���األصول�(أ)
          ا��صوم

 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ١٨٥٬٩٧٣  ٠  ٠  ٢٬٩٨٣٬٢١٠ املستحق�للبنوك�األخرى 
 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٧٤٣٬٩٥٩  ٦٤٬٧٧٢  ٣٤٠٬٠٤٧  ٦٦٩٬٠٧٤ ودا�ع�العمالء

�وفروعه� �الرئ���� �للمقر املستحق
 ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٨٧٬٩٦٤  ٠  ١٥٣٬٠٦٨  ٧٩١٬٧٣٦ ا��ارجية

 ٩٧٬٨٠٢  ٩٧٬٨٠٢  ٠  ٠  ٠ ا��صوم�األخرى 
 ٦٬١١٧٬٦٠٥  ١٬١١٥٬٦٩٨  ٦٤٬٧٧٢  ٤٩٣٬١١٥  ٤٬٤٤٤٬٠٢٠ إجما���ا��صوم�(ب)

�سعر� �لتقلب �ا��ساسية فجوة
 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٢٬٧٣٨٬٠٧٩  ٧١٥٬١٩٤  ٣٠٣٬٨٠٥  )٥٬٦٥٦( ب)�-الفائدة�(أ

          تتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬١٩٤         االحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣٠٧٬٢٢٨         األر�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢         إجما���ملكية�األس�م
 التصور�االقتصادي�ا��ا��ظل�.�إدارة�املخاطر����٣١

�حدوث�����)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�جائحة��ت�سب� الالزمة�الحتواء�الف��وس����حدوث�ر�ود�التداب����سب�ت�و أزمة��شر�ة�و��ية�غ���مسبوقة.
اُضطرت�الدول�،�تدر�جية،�بل�إنه�����عض�ا��االتالتخفيف�ت�إجراءات��انفقد�،�الدول�قد�اتج�ت�إ���رفع�قيود�اإلغالق�عض�أن��ناك����ح�ن�واقتصادي.�
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وارتفعت�التقلبات�إ���مستو�ات�تذكرنا�باألزمة�املالية�العاملية�مع��قفزت��وامش�االئتمانو إعادة�فرض�تداب���أك���صرامة�للتعامل�مع�تف����املرض�املتجدد.�إ���
 .التد�ور�الكب������سيولة�السوق 

 كع���البن�)١٩ف��وس�كورونا�املستجد�(كوفيد� تأث��
� �والتمو�ل �السيولة �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك �يواصل �مع�ا �والتجاوب �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطط �خالل �التصورات�من �عكس

الس�يعاب�التأث���ماله�ومركز�رأس��هوتمو�لسيولته��واصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�و .�)١٩،�استجابًة�ألزمة�ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�االقتصادية�ا��الية
 .٢٠٢٠د�سم����٣١��اية�ح���املحتمل�لالضطراب�ا��ا���

 ة�املركزي مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدالتداب���املتبعة�من�
إ���حد�كب����س�ب��٢٠٢٠���مارس�وأوائل�أبر�ل��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�شعرت�البنوك�اإلماراتية�بالضغوط�العاملية����األسواق�الناجمة�عن�أزمة�

���ومات�دول�مجلس�التعاون�ا��لي���املوارد�املالية�ال�شكك����نقص�السيولة����أسواق�التمو�ل�األجن�ية.�كما�أدى�انخفاض�أسعار�النفط�إ���حالة�من�
 .الغنية�بالنفط

ال�يئات�التنظيمية�وا���ومات����وتب�ت�السر�ع.�وأن��ستمر����التطور��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد� التداعيات�االقتصادية�ألزمةتز�د�من�املتوقع�أن�و 
وا��وافز�ال���التداب���املركزي�عن�العديد�من�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�كما�أعلن�مصرف�من�تأث���ا.�ل��د�جميع�أنحاء�العالم�تداب���تحف���مالية�واقتصادية�

 .ملساعدة�البنوك����دعم�القطاعات�االقتصادية�واألفراد����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املتأثر�ن���ذه�األزمةإمارا�ي�مليار�در�م��٢٥٦بلغ�مجموع�ا�
� �اعتمد �العر�ية �اإلمارات �املركزي مصرف �م�املتحدة �اس�باقًيا �االقتصادلن�ً�ا �إ�� �االئتمان �تدفق �وخاصةً ضمان ،�� �بأزمة ��شدة �تأثرت �ال�� ف��وس�القطاعات

وأجرت��عديالت��٢٠٢٠مارس��١٥���لدعم�االقتصادي�املس��دف�شاملة�لخطة�عن�املركز�أعلن�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�.�و )١٩�ورونا�املستجد�(�وفيد�
صفري�وتحميل�الفوائد�من�خالل�للبنوك�اإلماراتية�ا��صول�ع���تمو�ل�األمر�الذي�أتاح�،�٢٠٢٠أبر�ل��٦����املس��دفخطة�الدعم�االقتصادي� امجبرنع���

إطار�برنامج�خطة�ح���تار�خ�اإلبالغ،�لم��ستفد�البنك�من�منحة�التمو�ل�الصفري�ل�س�يل�التمو�ل����و .�ع���عمال��متأجيل�أصل�الدين�و�/�أو�تأجيل�الفائدة�
 من�ذلك.�ابدًلً◌ �داخ��الدعم�االقتصادي�املس��دف�ولكنه�طبق�سياسة�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�ال

 حزمة�تحف���السيولة�ورأس�املال
التعا���التدر����ألسعار�النفط�ساعد�و القطاع�املصر���إ���حد�كب��.�ع���حالًيا�خالل�ا��زء�األول�من�العام��سب�ت���ا�ا��ائحة�ضغوط�سيولة�شديدة��ناك�

�البنو  �قبل �من �السيولة �العالمو�� �أنحاء �جميع ��� �املركز�ة �ك �وخاصة �التداب���، �اتخذ�ا �املركزي ال�� �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �املناسب�مصرف �الوقت ���،
التداب���،�اتخذ�البنك�خطوات�متعددة�لتنفيذ�ف�ش�ر�مارسلة�املفاجئة�خالل�منتصأزمة�السيو ظ�ور�مع�و القطاع�املصر������التغلب�ع���املخاوف�األولية.�

� �الالزمة �مع �للتعامل �ا��ا�� �الالوضع �خالل �من �املتحديثات �للمقر�نتظمة �كما �الرئ����. �املركزي خفض �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �االحتياطي��مصرف متطلبات
من�السيولة�لسماح�للبنوك�باالستفادة�ولر�دفعة�فور�ة�لسيولة�البنوك�اإلماراتية.�،�مما�وف٢٠٢٠ة�وحسابات�التوف������أبر�ل�مقابل�أرصدة�ا��سابات�ا��ار�

)�معدل�األصول�السائلة�املؤ�لةو �معدل��غطية�السيولة(�ا��د�األد�ى�ملعدالت�السيولة�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي خفض�،�املحررة���ذه�الطر�قة
� �و %٣٠ب�سبة �التداب����تساعد. �مجموعة �أعاله �املذ�ورة �وفر�ا �املركزي ال�� �املتحدة �العر�ية �اإلمارات ��مصرف �جانب �إ�� �إدارة �ع���البنك �للسيولة ا��كيمة

 .ف��ة�انخفاض�الوصول�إ���أسواق�التمو�ل�األجن��مع�طول�،�ح���ية�لعمالئه��ش�ل�فعال�دون�انقطاعضمان�قدرة�البنك�ع���تلبية�متطلبات�ا��دمات�املصرف
،�حيث�تتدخل�ا���ومات�التطور�وتخضع�للمراقبة�املستمرة�النظام�املصر���آخذة���و�يان�إن�تأث��ات��ذه�األزمة�ع���السيولة�/�التمو�ل�ومخاطر�رأس�املال�

� �تحف���مختلفة �حزمة �لتقديم �العالم �أنحاء �جميع ��� �لألزمةل��د �اآلثار�السلبية �و من .� �املقدم �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �التحف���التالية��ركزي مصرف حزمة
تحمل�الفوائد�من�املتعلقة�بمتطلبات�السيولة�ورأس�املال�لدعم�الصناعة�املصرفية����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�خالل��ذا�االضطراب�ولتمك�ن�البنوك�

 :العمالء�ال��ائي�ن�ش�ل��امل�ع����خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دفباملتعلقة�
وا��د��)%١٠٠أصل�(من��%٧٠ب�سبة���غطية�السيولةمعدل�متطلبات�مخفضة�ل��فاظ�ع���ا��د�األد�ى�من�ات�العر�ية�املتحدة�املركزي�لدى�مصرف�اإلمار �-

و�قدر�اإلصدار�اإلجما���).�%١٠أصل�(من��%٧ب�سبة��األصول�السائلة�املؤ�لةملعدل�وا��د�األد�ى�)�%١٠٠أصل�(من��%٩٠ب�سبة��األد�ى�ل�سبة�صا���التمو�ل
خطة�الدعم� ��نامجالالزمة�ل�مكن�استخدام��ذه�السيولة�للتعو�ض�عن�تأث���ترحيل�الضمانات�و مليار�در�م�إمارا�ي.��٩٥لسيولة�التنظيمية�بحوا���حتياطي�اال 

 .االقتصادي�املس��دف
،�وذلك�إ���النصفلودا�ع�تحت�الطلب�ا��اص�باي�االحتياط�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ،�خفض�ولة����النظام�املصر���اإلمارا�يلتحس�ن�السي�-

تبلغ�القيمة�اإلجمالية���ميع�و للقطاع�املصر���اإلمارا�ي.�إمارا�ي�مليار�در�م��٦١ومن�املتوقع�أن�يوفر�سيولة�إضافية�بقيمة�.�%٧إ����%١٤��ميع�البنوك�من�
من�الناتج��%١٧،�أي�ما�يقرب�من�مليار�در�م�إمارا�ي�٢٥٦�العر�ية�املتحدة�املركزي مصرف�اإلمارات�رأس�املال�والسيولة�املذ�ورة�أعاله�ال���اعتمد�ا�تداب���

 اإلمارا�ي.املح���اإلجما���
متطلًبا�جديًدا���ميع�البنوك�لتطبيق��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ،�أصدر�وتأث���ا�ع���رأس�املال�التنظي��ملواج�ة�التقلبات����األسواق�املالية��-

أي�ز�ادة����املخصصات�.�وسوف�ُتضاف�٩�لإلبالغ�املا���رقماملتوقعة�وفًقا�للمعيار�الدو����ية�سارة�االئتمانا�ع���مخصصات��ةح��از�اال تصفية�عوامل�الأحد�
�إ���رأس�املال�التنظي���ب�نما��٢٠١٩د�سم����٣١بتار�خ��مقارنةً  خالل�ف��ة�خمس��اتدر�جيً �٩�لإلبالغ�املا���رقممخصصات�املعيار�الدو���سوف�ُتضاف�جزئًيا

 .٢٠٢٤د�سم����٣١سنوات�ت�ت������
�%٦٠ب�سبة�نوك�املحلية�ذات�األ�مية�النظامية���فاظ�ع���رأس�املال�والبا�احتياطيللبنوك�االستفادة�من��أتاح�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �-
 .٢٠٢١د�سم����٣١ع���التوا���ح����%١٠٠و
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 .٢٠٢١مارس��٣١بموجب�اتفاقية�بازل�الثالثة�ح���لبعض�متطلبات�رأس�املال�املزمع�س�تم�تأجيل�التنفيذ��-
ستحد�،�إال�أ��ا�ع���املدى�القص���)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�لتأث���تماًما�وجواز�عدم�تصد��ا�التداب���املذ�ورة�أعاله�عدم�شمولية�ع���الرغم�من�و 

 ل��ائحة.�ل�املدى�من�األثر�السل���طو 
�التصورات� ��عكس �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطط �خالل �من �مع�ا �والتجاوب �والتمو�ل �السيولة �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك يواصل

التأث���ركز�رأس�ماله�الس�يعاب�).�و�واصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�سيولته�وتمو�له�وم١٩االقتصادية�ا��الية،�استجابًة�ألزمة�ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�
 املحتمل�لالضطراب�ا��ا��.

 تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعةع��� )١٩ف��وس�كورونا�املستجد�(كوفيد� تأث��
� �لإطار��ستوجب �العمل �لمعيار�الدو�� �املا�� �لإلبالغ �االئتمانا�تقدير��٩رقم ��سارة �املتوقعة �ية �واملتوقعة. �ا��الية �االقتصادية �الظروف �ع�� �بناًء البنك�و�تمتع

�ب �لضمان �قو�ة �حوكمة �إطار�مدى �لمالءمة �العمل �رقملمعيار�الدو�� �املا�� ��٩�لإلبالغ �األوقات. �جميع ��� �الناتجة �املتوقعة �ا��سائر�االئتمانية وتتو���وتقديرات
� �رقم �املا�� �لإلبالغ �املعيار�الدو�� ���ان ��٩إحدى �ع�� �خاص ��ش�ٍل �إطار�اإلشراف �جوانب �الجميع �املا��لعمل �لإلبالغ ��لمعيار�الدو�� ��٩رقم �مع املدير�بالتعاون

��سائر�ا،�مدى�مالءمة�مدخالت�ومن��ية�من�خالل��ذه�ال��نة،�و�راجع�البنكالشؤون�املالية.�قسم�إدارة�املخاطر�وقسم�و و��نة�االئتمان�اإلقلي���اإلقلي���
واملسائل�األخرى�ذات�الصلة�املتعلقة��٩�لإلبالغ�املا���رقمبموجب�املعيار�الدو���اإلبالغ�وفعالية�وموثوقية��٩�للمعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقمقعة�االئتمانية�املتو 

 .مستمر�ش�ل�باملعيار�
ا��سائر�لتقدير��٩باملعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�ع���املدخالت�واالف��اضات�ا��اصة��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد� البنك�التأث���املحتمل�لتف���راجع�

،�ال�عام��ش�ٍل .�و )١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد� البنك�أي�تأث���كب���ولكنه�سيواصل�مراقبة�تأث��يجد�لم�و االئتمانية�املتوقعة����ضوء�املعلومات�املتاحة.�
،�مما�يجعل�من�الصعب�عكس�التأث��ات��ش�ل�موثوق����تقديرات�و�تطور��سرعة�����ذه�املرحلةغ���مستقر��)١٩ستجد�(�وفيد�ف��وس��ورونا�امل يزال�وضع

للشك،��وإدراً�ا�أنه�من�املتوقع�أن�ي�ون�لتف����املرض�تأث���ع���ب�ئة�االقتصاد�الك���بما�ال�يدع�مجاًال ع���الرغم�من�ذلك�.�و ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�لدينا
 .ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةتقدير�البنك�باستمرار�يقيم�
للغاية�ستخضع�ملستو�ات�عالية��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�للتقدير�التأث���اإلجما���ع���ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ُتجرى�البنك�أي��غي��ات�يقرر�

من�شأنه�أن�يز�د�من�والقابلة�للدعم�وال����س�ند�إل��ا��ذه�التغي��ات.�و�ذا�املناسبة�لومات�التطلعية�حيث�ال�تتوفر�حالًيا�سوى�القليل�من�املعال�شكك،�من�
الظروف����الزم�ألن�أي�مبالغة�كب��ة����تقدير�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�قد�تؤدي�إ����شديد�غ���لية�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة،�عمأ�مية�ا��فاظ�ع���قوة�

تداب���تب���،�اق��ح�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�وال�يئات�التنظيمية����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�عليهو�ناًء�تؤثر�سلًبا�ع���االقتصاد.�وال���قد�االئتمانية�
 ملا��.الإلبالغ�لمعاي���الدولية�االقتصادي�ع���ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�مع�ا��فاظ�ع���امتثال�ا�ل�ال�شككمعينة�إلدارة�تأث���

ا��الية�الناشئة��ال�شككاملتوقعة����ضوء�حالة��ية�سائر�االئتمانا�،�أصدر�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�مذكرة�إرشادية�حول�حساب�٢٠٢٠مارس��٢٧و���
للم�شآت�و��يح�تطبيق�األح�ام��ستوجب��٩�لإلبالغ�املا���رقم�تنص�املذكرة�اإلرشادية�ع���أن�املعيار�الدو��و .�)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�عن�جائحة�

� �ا��سائر��عديل �لتحديد �من���ا �مختلفة. �ظروف ��� �املتوقعة �تنفيذ�و االئتمانية ���ا �تم �ال�� �الطر�قة �عل��ا �تقوم �ال�� �والروابط �االف��اضات �من �عدد �ناك
� �ع���امل�شآت�مواصلة�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ح���اآلن�وال���قد�ال�تبقى�قائمة����الب�ئة�ا��الية. ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة��تطبيق�من��يةوال�نب��

 .ا��الية�آلًيا
���ل��سائر�االئتمانية�املتوقعة��٩رقم��املعيار�الدو���لإلبالغ�املا��توج��ات��شأن�معا��ة��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي أصدر�،�٢٠٢٠أبر�ل��٢٢و���

رونا�املستجد�ف��وس��و بمن�البنوك�تحديد�العمالء�املتأثر�ن�مؤقًتا�و�ش�ل�معتدل�كما��ستوجب�التوج��ا�.�)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�سياق�أزمات�
التوج��ات�من�كما��ستوجب�).�٢ع���املدى�الطو�ل�(املجموعة��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�ب�ش�ل�كب���والعمالء�املتأثر�ن�)�١املجموعة�)�(١٩(�وفيد�

اتخذ�البنك�ا��طوات�الالزمة�لالمتثال�و للتأكد�من�تأث���متغ��ات�االقتصاد�الك��.�التصورات�وتنفيذ�ا�ووضع�التحو�ل�االئتما�ي�مراجعة�عامل�كذلك�البنك�
تأثًرا�كب�ً�ا�نقل�جميع�ا��سابات�ال���تأثرت�توج��ات�إضافية��ستوجب��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ،�أصدر�٢٠٢٠أكتو�ر��٢٧���التوج��ات.�ول�ذه�

�املستجد�(�وفيد�ب �إ���املرحلة�٢ملجموعة�ا)�(١٩ف��وس��ورونا (٢� �جميع�عمليات�التأجيل�املقدمة�و�ستوجب�التوج��ات�املعدلة�. من�البنوك�اإلفصاح�عن
 خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�أو��عيًدا�ع��ا.��ميع�العمالء��غض�النظر�عما�إذا��انت�تم�توف����ذه�التأجيالت�بموجب�

ال���تحدث�ع���التقص���الشر�ات�مخاطر��غ���أن��٩�لإلبالغ�املا���رقماملعيار�الدو����ستوجب�املخاطر�االئتمانية،�لتقييم�الز�ادة�الكب��ة����و ،�ع���ذلك�عالوةً و 
املناسبة�ع���أساس�املعلومات�و�ستوجب�تقييم�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانية�وتقدير�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�املالية.�للص�وك�مدى�العمر�املتوقع�

� �املتاحة �والداعمة �للم�شأة �أو�ج�د �ت�لفة �غ���م��ردون �ب. �امل�شآت �وتل��م �األحداث �حول �املتاحة �املعلومات �أفضل �ع�� �بناًء �تقديرات �وضع �ظل�والسابقة ��
وتداب����)١٩املستجد�(�وفيد�ف��وس��ورونا� مراعاة�تأث��اتي�ب���،�أوضاع�التوقععند�تقييم�و �والتوقعات�املستقبلية�لألوضاع�االقتصادية.�الظروف�ا��الية

 .الدعم�ا���ومية�ال�امة�ال���يتم�اتخاذ�ا
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�توج���اتماشيً و  �الدوليةمع �معاي���املحاسبة �مجلس �ات �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �مصرف �قدم ،� �املاليةاملركزي �ل��دمات �د�ي �ا��دمات��وسلطة �تنظيم و�يئة
 :ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةالل�تقدير�خمش��كة�تنص�ع���االعتبارات�التالية�توج��ات��املالية

وقد����الب�ئة�ا��الية.��الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانية ���حد�ذاته�بمثابة�دافع�لنظاممخالفة�الع�ود�أو�التنازل�عن��ُ�عت���الوقف�املؤقت�للمدفوعات�ال �-
،�إذا�تم�تقديم�ا�دفوعات�الفائدة�أو�التنازل�ع��ا)،�إذا�تم�تخفيض�مس�يل�املثال(ع���للبنك�أي�خسارة�ح���لو�أدى�الوقف�إ���كذلك�ي�ون��ذا��و�ا��ال�

 .�غض�النظر�عن�الظروف�الفردية�للمق��ض
 .����عض�ا��االت�يوًما�من�تار�خ�االستحقاق�٣٠الدعم�املساند��عد�تفنيد�اف��اض�،�تم�العاديةًرا�للظروف�ا��الية�غ���نظو �-
ومن�قد�يتأثر���ا��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�بطو�لة�األجل��ش�ل�كب���املخاطر�االئتمانية�يم���البنك�ب�ن�املدين�ن�الذين�من�غ���املر���أن�تتأثر��-

الز�ادة� ما�إذا��انت��ناك�حالة�من��تم�النظر�����ذه�العوامل�لتحديدو .�العاملون����صناعات�معينة�أك���من�غ���ااملدينون�من�املر���أن�يتأثر�و �ش�ل�دائم.�
 .الكب��ة����املخاطر�االئتمانية

 .�عديالت�جو�ر�ة�)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد��معظم��عديالت�العقود�الناتجة�عنال�ُ�عد��-
 
 

 الداخلية�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�سياسة
ف��وس��،�مع�األخذ����االعتبار�الس�ب�ال�امن�وراء�أي�صعو�ة�مالية��س�بالرغبة����الدفع�ات�أخرى�ع���عدمعن�مؤشر بحًثا�يواصل�البنك�تقييم�املق��ض�ن�

ف��وس��ورونا�املستجد�����سياق�أزمة�ب��نامج�الدعم�االقتصادي�املس��دف�النظر�إ���املعاي���والتوج��ات�املش��كة�فيما�يتعلق�و .�)١٩�ورونا�املستجد�(�وفيد�
.�اإلغاثة�لدعم�املق��ض�نحزمة�كجزء�من�الداخلية��خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دفسياسة�البنك�صاغ�،�املركزي�اإلمارا�ي�عن�البنك�الصادرة�)١٩(�وفيد�

مراقبة�تحتاج�إ���أو�جيدة�أو�مقبولة�أو�للغاية�للعمالء�الذين�لد��م�مخاطر�ائتمانية�جيدة�الداخلية� خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دفسياسة�تمت�صياغة�و 
من�خالل�منح�إعفاء�مؤقت�من�مدفوعات�أصل�الدين�و�/�أو�الفائدة�ع���قروض�م�/�سلف�م�املستحقة��٢٠٢٠مارس��١مام�خاص�اعتباًرا�من�ا�تتحتاج�إ���أو�

��ا���يمكن�للمق��ض�إعادة�جدولة�القرض�ال������أو�التجاري�االداخلية،��خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�كجزء�من�سياسةو .�٢٠٢٠د�سم����٣١ح���
�٣١القرض�األول�ح���حيث�قد�يتم�تأجيل�سداد�قسط�قسط�ن����قرض�������أو�تجاري�جديد،�أك���من�ع���الفائدة�امل��اكمة�/�املتأخرات�إ���جانب�

 .٢٠٢٠د�سم���
لة��دفع�املق��ض�الفائدة�املؤجو ت�ون�ف��ة�سداد�القرض�التجاري�ا��ديد����الف��ة�املتبقية�من�القرض�التجاري�ا��ا���باإلضافة�إ���ف��ة�السماح�/�التأجيل.�و 

�ومع�ذلك �ع���املق��ض�نوى�،�إذا�مع�آخر�قسط�من�القرض. ،�خالل�مدة�القرض��ش�ل�جز�يدفعة�واحدة�أو�ع���دفعات�أو�سداده����وقت�مبكر،�سواًء
�تم�و حساب�معلق.�أي�منفصلة����واإلمساك���ا�كفائدة��اإليرادات�جب�ع����ل�فرع�عكس�الفائدة�املؤجلة�ا��اصة�به�من�و فيمكن�للبنك�قبول�السداد.�

�للتحقيق�ا�لذلك����السنوات�التالية�وفًقا�ًق �عديل�املبلغ�املحتفظ�به����حساب�معلق�وف الفائدة�بموجب�القروض�سداد��مكن�للمق��ض�ن�تأجيل�و الفع��.
�ا �أو�جميع �ألي �نوفم���التجار�ة �ح�� �املستحقة �٢٠٢٠ألقساط ،� �تحيث ��ةاملستحقاملخاطر��ون �مثل �امللموسة �الضمانات �مقابل ��اٍف ��ش�ل الودا�ع�مضموًنا

� �بموجب �الثابتة �الر�ن �املمتل�ات. �ع�� �العقاري �والر�ن �ل�الر�ن��انوسواًء �اإليرا�يلضمان �بالر�ال ��اإلضا�� �البنكبموجب �ر�ن �الفائدة�س�ستمر�، استالم
لن�يتم�إعاد��ا�إ���املق��ض�خالل�ف��ة�التأجيل�ولكن�س�تم�االحتفاظ���ا�للمدفوعات�املستقبلية�للمق��ض�بموجب�و ��.�كما�ع���الودا�ع�الثابتة�املخصصة�
�املركزي�بتمديد�سياسةاإلمارات�العر�ية�املتحدة�،�مع�قيام�مصرف�لسياسة�البنك.�ومع�ذلك�عام�وفًقا�جب�تخصيص��ذا�خالل���اية�الو خرى.�ا��صوم�األ 

قرر�و .�٢٠٢١يونيو��٣٠لبعض�العمالء�ح����خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�سياسةكذلك�البنك�مدد�،�٢٠٢١ح���يونيو��خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف
 .العمالء�املبلغ�املؤجل�والفائدة�سدد�األخرى�ح���ا��صوم�عمالء�ضمن�ل�ؤالء�الالبنك�االحتفاظ�بمدفوعات�الفائدة�

�تأج �للمق��ض�ن �يمكن �ع�� �املفروضة �الش�ر�ة �الفائدة �يل �ح�� �املكشوف �ع�� �ال��ب �بحد��٢٠٢٠نوفم����٣٠�س�يالت �املخصومة �الشي�ات �تقديم وتأجيل
� ��٩٠أق��� �موعد ��� �ولكن ��٢٠٢٠د�سم����٣١أقصاه�يوًما �عن �التنازل �مع �لف��ة �ا��زائية �الفائدة �رسوم�و التمديد. /� �القرض �معا��ة �رسوم �عن �التنازل �تم

 ا��طة.من�اإلعفاء�بموجب�املستفيدين�التأجيل�للمق��ض�ن�
 الدفعتأجيالت�
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تم�تأجيل�الدفع�للعمالء�من�الشر�ات�واملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�و املخصصة�له.��خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دفلم����ب�البنك�أي�مبلغ�من�أموال�
� �وعمالء �مصرف �لوائح �مع �يتما��� �بما �االتجزئة �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلمارات �املتأثر�ن �العمالء �دعم �تضمن �ال�� �بف��وس �(�وفيد �املستجد �)١٩�ورونا

 .بتأجيالت�دفع�مؤقتة
 االقتصادي�املس��دف�الداخلية�والتأجيالت�األخرى):�تأجيالت�الدفع�(شاملًة�خطة�الدعم�موجز 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 
ا��دمات�املصرفية�

 ل��ملة
 

ا��دمات�املصرفية�
 للشر�ات�الصغ��ة

 اإلجما�� 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٠  ٠  ٠ تأجيالت�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�خالل�العام

 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ التأجيالت�األخرى�خالل�العام
 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ إجما���تأجيالت�الدفع�املمتدة�خالل�العام

 )٦٬١٩٢(  )٣(  )٦٬١٨٩( منقوًصا�منه:�تأجيالت�الدفع�املسددة�خالل�العام
 ٦٦٬٨٣٦  ٩١  ٦٦٬٧٤٥ تأجيالت�الدفع�املستحقة

 
 ومخصص�اضمحالل�القيمة�املستحق�حسب�املنتج:والتعرض�للمخاطر�موجز�تأجيالت�الدفع�

 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 

مخصص�اضمحالل�  التعرض�للمخاطر  تأجيالت�الدفع
 القيمة

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٤٠٬٠٠٠  ٤١١٬٠٢٦  ٦٬٤٨٩ عمليات�ال��ب�ع���املكشوف

 ٠  ٣٬٢٦٢  ٩١ قروض�البيع�بالتجزئة
 ١١٨٬٧٧٢  ٩٩٣٬٠٤١  ٦٠٬٢٥٦ قروض�الشر�ات

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ اإلجما��
 :قروض�البيع�بالتجزئةالتص�يف�املناسب�ملنتجات�

 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 

مخصص�اضمحالل�  التعرض�للمخاطر  تأجيالت�الدفع
 القيمة

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٠  ٣٬٢٦٣  ٩١ القروض�ال��صية

 موجز�تأجيالت�الدفع�والتعرض�للمخاطر�ومخصص�اضمحالل�القيمة�املستحق�حسب�القطاع�االقتصادي:
 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 

مخصص�اضمحالل�  التعرض�للمخاطر  تأجيالت�الدفع
 القيمة

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
      االقتصاديالقطاع�

 ٨٦٬٧٧٢  ٨٨٢٬٩٤٧  ٥٠٬٧٩٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة
 ٦٢٬٠٠٠  ٣٩٤٬٧٧٢  ١٠٬٣٢٤ اإل�شاء

 ٠  ٥٧٦  ٤٬٧٤٠ ا��دمات
 ٠  ٣٬٢٦٢  ٩١ القروض�ال��صية

 ١٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٧٧٢  ٨٨٧ أخرى 
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ اإلجما��

 :فئت�نإ���الدفع��تمن�تأجيال املستفيدين�جميع�العمالء�تقسيم�املش��كة��ستوجب�التوج��ات�

64 
 

 ١جموعة�امل
� �تضم �تأثروا �الذين �العمالء �(�وفيد �املستجد ��ورونا �ف��وس �أزمة �من �و�سيطة �مؤقتة �١٩بصورة �تأجيال و ). �أن ��تُ�عتقد �ل�ؤالء�الدفع �بال�سبة �فعالة ت�ون

� �و�التا��، �العمالء. �لل�س�يالت �االقتصادية �تتأثر�القيمة �أن �و ال�ُيتوقع �كب�ً�ا. �تأثًرا �قيود �العمالء ��ؤالء �يواجه �أن �املتوقع �بمن ��غي��ات �دون �السيولة ���كب��ة
 ئتمانية.اال جدار��م�

 ٢املجموعة�
 .السيولةجدار��م�االئتمانية�تتخطى�مشا�ل�العمالء�الذين�من�املتوقع�أن�يواج�وا��غي��ات�كب��ة����تضم�

�١ملخاطر�املجموعت�ن�البيع�با��ملة�ع���أساس��ل�حالة�ع���حدة�لضمان�التص�يف�ال��يح�مخاطر�البنك�جميع�راجع�،�متثال�للمتطلبات�املذ�ورة�أعالهلال و 
القيمة�للتمو�ل�املدعوم�حسب�ض�و القر منح�والتص�يف�الداخ���ا��ا���ومعاي���من�ً�ا��عتمد�ع���قطاع�الصناعة�،�اعتمد�البنك�البيان�ال�سبة�لبقية�و .�٢و

 التقسيم�ووافقوا�عل��ا.سياسة�وقد�راجع�مختلف�الرؤساء�الوظيفي�ن�بالبنك�باألصول.�
 :الدفع�ع���النحو�التا��املستفيدين�من�تأجيالت�،�تم�تص�يف�العمالء���االعتبارات�املذ�ورة�أعاله�ناًء�ع�و 
 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 

عدد�  املجموعة
 العمالء

تأجيالت� 
التعرض�  الدفع

مخصص�  للمخاطر
 اضمحالل�القيمة

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
بالدر�م�  اإلمارا�ي

 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�ي

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٤٬٠٦٧  ٦٦٬٧٤٥  ١٥  ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�ل��ملة
 ٠  ٣٬٢٦٢  ٩١  ٦٨  ١�املجموعة ا��دمات�املصرفية�للبيع�بالتجزئة

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦  ٨٣   اإلجما��
لبنوك�وشر�ات�التمو�ل��شأن�معا��ة�املوج�ة�إ���اش��كة�املرشادية�اإل ذكرة�امل"و���ضوء��شأن�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�سياساته�الداخلية�طّوع�البنك�

�وفيد�ف��وس��ورونا�املستجد�(���دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة����سياق�أزمة��٩لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���بموجب�مخصصات�خسارة�االئتمان�املتوقعة�
 .٢٠٢٠أبر�ل��٤بتار�خ�الصادرة�"�)�ةاملش��ك("التوج��ات�)�١٩

 .���ضوء�تأجيالت�الدفع�املقدمة�للعميل�ممارسات�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةاستمرار�ة�مناسبة�اتخذ�البنك�ا��طوات�التالية�للتأكد�من�
 التغي��ات����متغ��ات�االقتصاد�الك��

،�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي إ���توج��ات��ا،�واس�نادً االف��اضات�املستقبلية.�ومع�ذلك�البنك�نماذج�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ع���أساسيطبق�
،�يواصل�البنك�و�اإلضافة�إ���ذلكمتغ��ات�وتوقعات�االقتصاد�الك������نماذج�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�لتعكس�الوضع�االقتصادي�ا��ا��.�آخر�تم�تحديث�

 ).١٩املخصصة�ملعا��ة�تأث���ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�التمسك�با��طط�
 مراجعة�التعرض�للمخاطر����حالة�التقص��

� �راجع �تحو البنك �للمخاطر عوامل �للتعرض �االئتمان ���ل �ال�س�يالت. ��ذه ���ب �واحتمالية �ذلك�عالوةً و غ���املمولة �ع�� ،� �البنك �االئتمان�رفع �تحو�ل عوامل
 .البيع�با��ملة�كجزء�من��ذه�املراجعةة�املتجددة�لبيان�لل��ب�ع���املكشوف�غ���املستخدم�وال�س�يالت�االئتماني

 ):الدفع�(حسب�قطاع�األعمالاملناسب�للعمالء�املستفيدين�من�تأجيالت�التص�يف�املرح���
 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� القطاع

 املرحلة
 

 املجموعة
تأجيالت� 

 الدفع
 

التعرض�
 للمخاطر

 
مخصص�

 اضمحالل�القيمة
 

 
 

 
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
 

بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٠  ١٢٢٬٠٤٦  ٤٬٧٣٩  ١املجموعة�  ١�املرحلة ا��دمات�املصرفية�ل��ملة
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٢٨٢٬٠٢١  ٦٢٬٠٠٦  ١املجموعة�  ١املرحلة� 

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٤٬٠٦٧  ٦٦٬٧٤٥     اإلجما��
 ٠  ٣٬٢٦٢  ٩١  ١املجموعة�  ١املرحلة� ا��دمات�املصرفية�للبيع�بالتجزئة

 ٠  ٣٬٢٦٢  ٩١     اإلجما��
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 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦     املجموع�اإلجما��
 

 سعر�الفائدة�ب�ن�البنوك����لندن)املرجعية�(األسعار�.�تحديث�التغي��ات�املرتقبة����٣٢
بديلة�خالية�من�الفائدة�ب�ن�البنوك�بأسعار�أسعار���عديلسا����ملعاي���أسعار�الفائدة�الرئ�سية�ع���الصعيد�العال���الس�بدال�أو�األ �التعديليجري�العمل�ع���

�شأن�ص�وكه�املالية�فيما�يخص�أسعار�الفائدة�البنك�مخاطر�جو�ر�ة�يواجه�ال�و ").�سعر�الفائدة�ب�ن�البنوك����لندن��عديلشار�إل��ا�باسم�"تقر�ًبا�(�ُ �املخاطر 
ت�ون��توقع�البنك�أن�و .����العمل�البنكي�بع�ل�ا�ع���الواليات�القضائية�ال���التنقل��شأن�توقيت�وطرق�ال�شكك��ناك�قدر�كب���من�ب�ن�البنوك����لندن.�و 

 .ع���إدارة�املخاطر�واملحاسبة����جميع�مجاالت�أعمالهلتعديل�سعر�الفائدة�ب�ن�البنوك����لندن�تأث��ات�كب��ة��ناك�
 .�األحداث�ال�امة�الواقعة��عد�تار�خ�إصدار�كشف�املركز�املا��٣٣

 املالية.�الكشوفإصدار�كشف�املركز�املا���وال���تتطلب�الكشف�ع��ا������عد�تار�خوقعت�ال�توجد�أحداث��امة�
 .�أرقام�السنة�السابقة�٣٤

 
ُ
عيد�عيد�تجميع�أرقام�السنة�السابقة�أو�أ

ُ
 .السنةتقديم�الكشوف�خالل��ذه�ل�ي�تتفق�مع�حسب�االقتضاء،�ترتي��ا�أ

٣٥.�� �م��ا ��ل �قر�ن �املب�نة �بالقيمة �ومحققة �قائمة �املالية �بالكشوف �الواردة �األصول �جميع �أن �اإلدارة �ترى �ول�س��ناك �سواءً �ال��اماتأي �البنك، �انت��ع��
 أو�غ���ذلك،�أو�غ���مدرجة����الكشوف�املالية�املذ�ورة�أعاله.محتملة�
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

فران�سوا كليمن�سو*
ب��اي��دن مبعظم  الأم��ري��ك��ي ج��و  الرئي�س  اأوف���ى  لقد 
وعوده يف بداية عهده بالبيت الأبي�س. و�سيتحدث 
امل�سروعات  ملناق�سة  الأربعاء  اأم�س  الكوجنر�س  اأمام 

الكربى القادمة.
كيف اجلمع بني ال�ستثنائي والعادي؟ يوم الأربعاء، 
ف��اإن خطاب جو  اليمني،  اأداء  اأثناء  ك��ان احل��ال  كما 
بايدن الأول اأمام اع�ساء الكوجنر�س �سيكون مقيًدا 
بالإجراءات ال�سحية التي عززها منذ توليه من�سبه. 
باحل�سور  ع�سو  مائتي  ع��ن  ي��زي��د  ل  مل��ا  و�سُي�سمح 
�سي�سع  ال��ن��واب.  جمل�س  قبة  حتت  اإليه  وال�ستماع 
عك�س  على  �سيف،  اأي  مينح  ول��ن  كمامته،  اجلميع 

العادة، امتياز ح�سور هذا التمرين الطق�سي.
ا اإف�ساح املجال  و�سيتعني على �سرطة الكابيتول اأي�سً
لالأجهزة ال�سرية من اأجل �سمان اأمن هذا احلدث، 
 6 املبنى يف  الع��ت��داء على  ال��ذاك��رة  ي���زال يف  اذ ل 
يناير. لذلك يبدو كل �سيء ا�ستثنائًيا ، بينما يبدو 
بختم  رئا�سته  بداية  يطبع  اأن  يريد  بايدن  جو  اأن 

العودة اإىل احلياة الطبيعية.

عودة اإىل احلياة الطبيعية
ترامب،  طريقة  على  والغ�سب  العداء  اأف�سح  "لقد 
جديدة  لن�سخة  الطريق  واله�سترييا،  والفو�سى 
من 'ل دراما اأوباما' "، تقول �سيليا بيلني، الباحثة 
الطبيعي  للو�سع  ع��ودة  هناك  بروكينغز،  معهد  يف 
اجلاد الذي ن�سيناه اإىل حد ما. لقد عادت وا�سنطن 
الأفكار  ع��ل��ى  وال��ت��ف��او���س  للنقا�س  ف�����س��اء  جم���ددا 

ال�سيا�سية الكربى".
ا اىل اأن تفاوؤًل جديًدا يبدو اأنه      جتدر ال�سارة اأي�سً
يولد جمددا يف الراأي العام. كان جو بايدن قد وعد 
ب� 100 مليون حقنة يف اأول مائة يوم له، وها هو يف 
اأكر من 200 مليون جرعة.   "لقد و�سع اأهداًفا 
يعلم اأنه �سيتجاوزها حتى لو ظلت اأرقام الإ�سابات 
ب�ساأن  ال�سك  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  ي���زال  ول  مقلقة، 
كوالي�س  يف  املاألوفني  اأحد  يقول  املتغري،  الفريو�س 

ال�سلطة.
    القت�ساد الأمريكي �سينتع�س على الأرجح ب�سكل 
ا�ستطالع  وح�سب  ال�سيني"،  القت�ساد  من  اأ���س��رع 
للراأي اأجراه مركز بيو يف اأوائل اأبريل، يوافق 67 
الكوجنر�س  ت�سويت  على  الأمريكيني  م��ن  باملائة 
دولر.  تريليون   1.9 البالغة  التحفيز  حزمة  على 
وه������وؤلء اأك����ر ب��ك��ث��ري يف ���س��ف��وف ن��اخ��ب��ي��ه، ولكن 
35 باملائة من الأمريكيني الذين  ا بدعم من  اأي�سً

ُيعّرفون باأنهم جمهوريون.
    نف�س ال�سعور بالثقة الن�سبية ب�ساأن ق�سية املناخ 
احلا�سمة. وفًقا مل�سح اآخر اأجراه معهد يوغوف، ُن�سر 
ع�سية القمة الدولية التي نظمها جو بايدن يومي 
اخلمي�س واجلمعة، يرى 56 باملائة من الأمريكيني 
ال��وب��اء، ور���س��ة يجب العمل  امل��و���س��وع، مثل  اأن ه��ذا 
عليها دون تاأخري، قبل امل�سائل القت�سادية اأو اأزمة 
اختار  بيلني،  �سيليا  ت�سيف  الآن،  "حتى  الهجرة. 
ق��در المكان  ال��دف��اع  امللفات،  ب��اي��دن، يف جميع  جو 
عن اخلط الأكر تقدمّية، �سواء فيما يتعلق بزيادة 
اأو  احلد الأدن��ى لالأجور، وزي��ادة �سريبة ال�سركات، 

ب�ساأن املناخ."
   القطعة الكبرية الأخرى التي تبدو بعيدة اأكر، 
هي خطة اإعادة الإعمار العمالقة التي تبلغ 2000 
مليار، وقدمها الرئي�س يف نهاية �سهر مار�س، والتي 
غرابة  ل  وح��ده��ا.  التحتية  البنية  جتديد  تتجاوز 
جوانبها  على  اجلمهوريون  الناخبون  يوافق  األ  يف 
الجتماعية والبيئية بالإ�سافة اإىل املبلغ الإجمايل 
ح�سب  ال�سعف  بن�سبة  مرتفع  وه��و  لها،  املخ�س�س 
راأيهم. ل ترغب الغالبية العظمى من الأمريكيني 
ا�ستثمارات  على  واح��د  دولر  اإن��ف��اق  يف  املحافظني 
الكهرباء،  اإنتاج  يف  الفحم  ح�سة  تقليل  اإىل  تهدف 
ح�سانة  نظام  فر�س  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ت��ري��د،  ول 

�سامل جماين لالأ�سر ال�سابة.
 

�سعبية ه�سة
    نظريا، حتى تنفذ هذه اخلطة، يجب الت�سويت 
ع��ل��ي��ه��ا ب��اأغ��ل��ب��ي��ة م��وؤه��ل��ة م���ن 60 ���س��ي��ن��ات��ورا بعد 
اأن  الوا�سح  من  لكن  ال��ن��واب.  جمل�س  يف  اعتمادها 
الأ�سوات  على  املرحلة،  هذه  يف  يح�سل،  لن  بايدن 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ت�����س��ع��ة ال��ت��ي ي��ف��ت��ق��ر اإل��ي��ه��ا. واحلل 
ال��وح��ي��د، ه���و مت��ري��ر اخل��ط��ة ع��ل��ى ع���دة مراحل، 
انتظار و�سع  الأك��ر توافقية، يف  ب��الإج��راءات  تبداأ 

اجلمهوريني اأمام م�سوؤولياتهم.
يحاول  مل  الوطنية،  بامل�ساحلة  يتعلق  و"فيما     
من  وب��دًل  اجلمهوريني،  اإىل  التحدث  حًقا  بايدن 
ذل���ك ب���ذل ق�����س��ارى ج��ه��ده ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى وحدة 
التاأكد من امل�سك بي�سار  الدميقراطيني من خالل 
احلزب، يعلق دبلوما�سي اأوروبي مقره يف وا�سنطن. 
الأ�سبقية  للم�سمون  يكون  ان  بد  ل  اأن��ه  فهم  لقد 
على ال�سكل، واأنه ل جدوى من الوقوع يف م�ستنقع 
مناق�سات ل تنتهي مع املعار�سة لتحقيق النجاح ".

    ب�سيط، متوا�سع ظاهريا، ل ميكن الو�سول اإليه 
تقريًبا من قبل و�سائل الإعالم، يريد جو بايدن اأن 
يعمل، حتى  اأنه  العا�سف،  �سلفه  يظهر، على عك�س 
لو كان الثمن ان يبدو ركيكا اأو مماًل. ومن ثم تظل 
اأكر  باملائة،   53 يبلغ  حايل  مبعدل  ه�سة  �سعبيته 
 ،2017 الوقت من عام  بكثري من ترامب يف هذا 
ولكن اأقل بكثري من اأوباما اأو ريغان اأو كينيدي بعد 

اأول 100 يوم من وليتهم.
ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  يف  املتخ�س�س  ي��الح��ظ  وك��م��ا     
كايل كونديك، حمرر الن�سرة الإخبارية املتخ�س�سة 
�سيئا  لي�س  بايدن  " اأداء  ب��ول،  كري�ستال  �ساباتو  يف 
ال��ذي ل  باأقل ال���س��رار بالنظر للمناخ  وه��و يخرج 
يزال �سديد ال�ستقطاب بعد النتخابات، لكنه رمبا 
ي�ستفيد من نوع من �سهر الع�سل يف اخر املطاف". 
ولأول مرة م�ساء الأربعاء، �سيتحدث ممثل منتخب 
من الي�سار من احلزب الدميقراطي، جمال بومان، 
على �سا�سة التلفزيون للح�سول على حق الرد بعد 
خطاب بايدن يف الكوجنر�س "للتاأكد من اأن الأمور 
بايدن  ان  وها  ال�سحيح"، يحذر،  الجت��اه  ت�سري يف 
اإذا ك���ان ه��ن��اك �سهر ع�����س��ل، ف��ه��و مهدد  ع��ل��ى ع��ل��م. 

بخ�سوف �سواء هالله الأي�سر او ن�سفه الأمين.

ترجمة خرية ال�صيباين

بعد 100 يوم، جو بايدن يف اأول تقييم اأمام الكوجنر�س

* رئي�س حترير يف �سحيفة لوجورنال دو دميان�س. من موؤلفاته، "هيالري كلينتون من الألف اإىل 
الياء"، و"العي�س مع الأمريكيني"، ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب "عن العرق يف اأمريكا باراك اأوباما".

�ضحف عربية : عبا�س يخطو نحو تاأجيل االنتخابات جتنبًا للخ�ضارة

املا�سي  يف  بها  عمل  التي  ال�سيغة 
وامل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف الت���ف���اق 
ب��ني اجل��ان��ب��ني. وع��م��وم��اً، ف�سلت 
اأوروب��ا التي تعترب اأكر الأطراف 
ح���م���ا����س���اً لإج����������راء الن���ت���خ���اب���ات 
على  احل�����س��ول  يف  الفل�سطينية 
اللحظة  حتى  اإ�سرائيلية  موافقة 
تطالب  مل  دولها  معظم  اأن  حتى 
على  الرقابة  عملية  يف  بامل�ساركة 
النتخابات. واأ�سحاب هذا املوقف 
ال���ذي���ن ي��ن��ت��م��ون حل���رك���ة ف��ت��ح ل 
النتخابات  لإج���راء  و�سيلة  ي��رون 
فل�سطينياً.  ع��ل��ي��ه  امل��ت��ف��ق  وف����ق 
يريدون  والذين  املعار�سون  بينما 
اإط��ار روؤية  ب��اأي ثمن يف  انتخابات 
خطوة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن 
لأنها  فل�سطينياً  ومطلوبة  ملحة 
قد تكون املدخل ل�ستعادة الوحدة 
الوطنية بكل م�سامينها، ولرغبة 
العملية  مم���ار����س���ة  يف  ال�������س���ع���ب 
لالإ�سالح  كو�سيلة  الدميقراطية 
وامل�ساركة  الأداء  وتعزيز  وتطوير 
ال�����س��ع��ب��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة الأو����س���ع يف 

اإدارة ال�ساأن العام.
م���وق���ف منطق  ل��ك��ل  ال����واق����ع،  يف 
معني، فمن يرف�س النتخابات يف 
ظل عدم املوافقة الإ�سرائيلية على 
املرات  اإجرائها كما جرت عليه يف 
ال�����س��اب��ق��ة ي���رى ب��اأن��ه ل مي��ك��ن اأن 
نتنازل عن ق�سية حقنا يف القد�س 
ويف م�ساركة املواطنني يف ممار�سة 
الآخر  املوقف  اأم��ا  فيها.  حقوقهم 
مننح  مل��اذا  فيقول،  لهذا  املناق�س 
اإ�سرائيل حق "الفيتو" يف العملية 
النتخابية ومل��اذا ل جنريها رغماً 
لق�سية  ونحولها  الح��ت��الل  ع��ن 
باب  مبعركة  اأ���س��وة  وط��ن��ي  ن�سال 
ولكن  نظرياً  جيد  وه��ذا  العمود. 
ال�سوؤال اجلوهري هنا كيف ميكن 
م�ساركة  جن��ع��ل  اأن  يف  ن��ن��ج��ح  اأن 
يف  واقعاً  اأم��راً  العملية  املقد�سيني 
القد�س فيما لو رف�ست ال�سلطات 
الإ�سرائيلية ذلك. اأين ميكن و�سع 
�سناديق القرتاع وكيف ميكن اأن 
املواطنني  و���س��ول  ح��ري��ة  ن�سمن 

لها؟

تعار�س  ف��ت��ح  اإن  امل�������س���وؤول  وق����ال 
اإ����س���راك  دون  ان���ت���خ���اب���ات  اإج�������راء 
القد�س ال�سرقية لأن ذلك �سيعني 

قبول �سم اإ�سرائيل لها.

تعنت اإ�صرائيلي
اأ�سرف  ال�����س��ح��ايف  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
ب�سحيفة  ل���ه  م��ق��ال  يف  ال��ع��ج��م��ي 
هناك  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  "الأيام" 
يف  النتخابات  لإج���راء  احتمالن 
اإ�سرائيل  توافق  اأن  الأول  القد�س، 
التفاقات  على  بناء  اإجرائها  على 
املوقعة معها على غرار ما ح�سل 
يف امل������رات ال�����س��اب��ق��ة وخ���ا����س���ة يف 
ويف  و2006.   1996 انتخابات 
هذه احلالة لن تكون هناك م�سكلة 
النتخابية  العملية  ا�ستكمال  يف 
بالطرق ال�سابقة وحينها ل يوجد 
اإلغاء  اأو  ل��ت��اأج��ي��ل  لأح�����د  م����ربر 
اأن جترى  النتخابات التي ينبغي 
املر�سوم  املحدد ح�سب  يف موعدها 

الرئا�سي.
القائم  وه���و  ال���ث���اين  والح���ت���م���ال 
اإ�سرائيل  ت��ق��رر  األ  ه���و  وامل���رج���ح 
للفل�سطينيني  ال�����س��م��اح  اأو  م��ن��ع 
يف  امل�ساركة  ال�سرقية  ال��ق��د���س  يف 
اخلا�سعة  املناطق  يف  النتخابات 
الإ�سرائيلية  "ال�سيادة"  لل�سم 
ح�سب قرار فر�س ال�سيادة عليها، 
ويف نف�س الوقت، العمل على منع 
ك��م��ا يح�سل،  الن��ت��خ��اب��ات ع��م��ل��ي��اً 
اأن  اأق�����س��ى الأح������وال  ال���ي���وم. ويف 
تقرر احلكومة الإ�سرائيلية ب�سكل 
النتخابات  منع  و���س��ري��ح  وا���س��ح 
هذا  مثل  ويف  ال��ق��د���س.  �سرقي  يف 
ل��دي��ن��ا م�سكلة ج��دي��ة يف  ال��و���س��ع، 
كون  النتخابية  العملية  متابعة 
اجلميع يقر باأنه ل انتخابات دون 
القد�س، تر�سيحاً وت�سويتاً ودعاية 

ون�ساطاً انتخابياً.
الذي  املوقف  اأن  العجمي،  ويوؤكد 
ي�ستند  ب���ال���ت���اأج���ي���ل  ي���ط���ال���ب  ق����د 
ال�ستجابة  اإ���س��رائ��ي��ل  رف�����س  اإىل 
وال����دويل  الفل�سطيني  للمطلب 
ب����ال���������س����م����اح مل�����واط�����ن�����ي ال���ق���د����س 
ب���امل�������س���ارك���ة ب���الن���ت���خ���اب���ات وف���ق 

تهمي�ض
من  "اإيالف"  ���س��ح��ي��ف��ة  ع��ل��م��ت 
م�سادر مطلعة، اأن اأمني �سر حركة 
فتح جربيل الرجوب يعترب اأنه قد 
ومت  امل�ساحلة  م�ساألة  يف  ب��ه  غ��رر 
تعيينه لهذه املهمة بهدف اإف�ساله 
والن��ت��ق��ا���س م��ن ق��وت��ه يف ال�سارع 
دائرة  من  واإخ��راج��ه  الفل�سطيني 
ال�����س��راع ع��ل��ى خ��الف��ة اأب���و مازن. 
فتح  قيادتي  اأن  ال�سحيفة،  وتفيد 
وحما�س كانتا تعلمان علم اليقني 
اأي  باإجراء  ت�سمح  اإ�سرائيل لن  اأن 
انتخابات يف �سرقي القد�س خا�سة 
بعد اإعالنها عا�سمة لإ�سرائيل من 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  قبل 
واأن كل العمل على امل�ساحلة كان 
ق��ي��ادت��ي حما�س  اأخ�����رى يف  مل�����اآرب 

وفتح.
اجلهود  ك���ل  اأن  ذل���ك  اإىل  اأ����س���ف 
ال���ت���ي ب���ذل���ه���ا ج���ربي���ل ال���رج���وب 
م��ن ج��ه��ة و���س��ال��ح ال���ع���اروري من 
بالثمار  ت���وؤت  الأخ����رى مل  اجل��ه��ة 
تت�سكل  واأن����ه مل  امل���رج���وة خ��ا���س��ة 
ق��ائ��م��ة م���وح���دة ل��ل��ح��رك��ت��ني كما 
اإىل  بالإ�سافة  �سابقاً  الت��ف��اق  مت 
ت�سرذم فتح يف ثالث قوائم واحدة 
يرتاأ�سها حممود العالول وجربيل 
نا�سر  يرتاأ�سها  واأخ��رى  الرجوب 
القدوة املن�سق عن فتح مع فدوى 
ب��رغ��وث��ي زوج����ة الأ����س���ري م����روان 
واأخ��رى ملحمد دحالن  الربغوثي 
النتخابات  ف��ت��ح  ت��خ��و���س  ب��ي��ن��م��ا 

بقائمة واحدة.
النتخابات  اإن  ال�سحيفة،  وتقول 
يف  اإج���راوؤه���ا  امل��زم��ع  الفل�سطينية 
يف  ال��ق��ادم  )اأي����ار(  م��اي��و  م��ن   22
ل��ل��ت��اأج��ي��ل وك���ل الدلئل  ط��ري��ق��ه��ا 
الأو�ساع  ب�سبب  ذل���ك  اإىل  ت�سري 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  احلالية 
اأو قطاع  الغربية  ال�سفة  �سواء يف 
غ���زة اأ����س���ف اإىل م���ا ذك���ر اآن���ف���اً يف 
اإ�سرائيل  ����س���م���اح  ع�����دم  م�������س���األ���ة 
اإجراء تلك النتخابات يف القد�س 
ال�سرقية الأمر الذي كان معلوماً 
تعامل  م��ن  ال��ب��داي��ة جلميع  م��ن��ذ 
ويبدو  والنتخابات  امل�ساحلة  مع 

•• عوا�شم-وكاالت

يطغى �سيناريو تاأجيل النتخابات 
حماولت  ك��ل  ع��ل��ى  الفل�سطينية 
برئا�سة  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة 
حممود عبا�س لنفي تلك الأنباء. 
وت�����وؤك�����د ال����ع����دي����د م�����ن اجل���ه���ات 
ال�سيا�سية اأن التاأجيل ياأتي ب�سبب 
رف�س عقد النتخابات دون اإ�سراك 
النتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ق��د���س 
ي�سف  ح�����ني  يف  ك�����ام�����ل،  ب�������س���ك���ل 
البع�س حماولة التاأجيل باحلجة 
حلركة  املتوقعة  اخل�سارة  لتجنب 
الدميقراطية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ف��ت��ح 

عاماً. املعطلة منذ 15 
اأم�س  ووفق �سحف عربية �سادرة 
الأربعاء، فاإن قياديني بحركة فتح 
ام��ت��ع��ا���س��ه��م م���ن حماولة  اأك������دوا 
اإىل  م�سريين  النتخابات  تاأجيل 
اأن قيادة حركة فتح غررت بهم يف 

م�ساألة امل�ساحلة مع حما�س.

رف�ض مربر
قالت �سحيفة "العرب" اللندنية، 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  اإن 
اإ�سرائيل  ق�����رار  يف  وج����د  ع��ب��ا���س 
القد�س  يف  ال���ت�������س���وي���ت  رف���������س 
امل��������رّبر ال�������ذي ك�����ان ي���ب���ح���ث عنه 
خطوة  النتخابات  اإل��غ��اء  لإع���الن 
يف  له  امل�ساعفة  اخل�سارة  لتجنب 
الت�سريعية من خالل  النتخابات 
���س��ع��ود ق���وائ���م م��ن��اف�����س��ة ل���ه من 
داخل حركة فتح، ويف نف�س الوقت 
تراجع  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  ت�سببه 

احلركة املنق�سمة اأمام حما�س.
وذك����ر م�����س��وؤول��ون م�����س��ري��ون اأن 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة تخطط  ال�����س��ل��ط��ة 
منذ  ل��ه��ا  ان��ت��خ��اب��ات  اأول  لإل���غ���اء 
15 �سنة، كرّد مبا�سر على رف�س 
يف  بالت�سويت  ال�سماح  اإ���س��رائ��ي��ل 

القد�س ال�سرقية.
وقال دبلوما�سي م�سري وم�سوؤول 
ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي، اإن��ه��م��ا اّط��ل��ع��ا على 
ال��ق��رار ال��ذي م��ن امل��ق��ّرر الإعالن 
اجتماع  يف  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  ع���ن���ه 
واأ�ساف  الفل�سطينية.  للف�سائل 
م�����س��ر جت����ري حم����ادث����ات مع  اأن 
و�سط  حل  اإىل  للتو�سل  اإ�سرائيل 
ل��ل�����س��م��اح ب��ال��ت�����س��وي��ت ل��ك��ن تلك 

اجلهود باءت بالف�سل حتى الآن.
اأن  اإىل  امل��خ��اب��رات  م�سوؤول  واأ���س��ار 
النتخابات،  اإج���راء  تريد  حما�س 
امل�سي  ف�سيل  اأّي  ي��ري��د  ل  ل��ك��ن 
املجتمع  م��ن  �سمانات  دون  ق��دم��اً 
الدويل باأن الت�سويت �سُيجرى يف 
اأن  على  موؤكداً  ال�سرقية.  القد�س 
حكومة  ت�سكيل  تبحث  الف�سائل 
وحدة ت�سم حما�س بدًل من ذلك. 
اأن��ه لن  م�����س��وؤول فل�سطيني  واأك���د 
اجتماع  قبل  ق���رار  اأّي  ات��خ��اذ  يتم 
اإذا  واأن��ه  اخلمي�س،  ي��وم  الف�سائل 
قررت اإ�سرائيل ال�سماح بالت�سويت 
يف القد�س ال�سرقية فاإن انتخابات 
�سُتجرى  )اأي���ار(  مايو  م��ن  ال�22 

كما هو خمطط لها.

اأن هناك من اأراد اإي�سال الأو�ساع 
اإىل هذه النقطة وم�سادر يف فتح 
تقول اإن جهات يف احلركة ورطت 
ج��ربي��ل ال���رج���وب ح��ت��ى اأذن���ي���ه يف 
ه����ذا ال��ف�����س��ل م���ن اأج�����ل اإخ���راج���ه 
كونه خليفة حمتمل  اإمكانية  من 
اليوم  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
ال�ساحة  ع���ن  غ��ي��اب��ه  ي��ل��ي  ال�����ذي 

الفل�سطينية.

فخ
قال ع�سو اللجنة املركزية ال�سابق 
حل���رك���ة ف���ت���ح ن���ا����س���ر ال����ق����دوة يف 
ت�سريحات ل�سحيفة "البيان"، اإن 
هناك الكثري ممن يريدون تاأجيل 
النتخابات اأو اإلغاءها، لي�س ب�سبب 
ال�سغط الدويل اأو الأمريكي، ول 
النتائج  لأن  ولكن  ال��ق��د���س،  حتى 
املتوقعة لالنتخابات لن تاأتي كما 
ال��ق��دوة -الذي  واأك���د  ه��و متوقع. 
اأعلن يف وقت �سابق عن حتالفه مع 
الأ�سري مروان الربغوثي واإطالق 
احلرية"  "قائمة  م�سرتكة  قائمة 
الت�سريعية-،  النتخابات  خلو�س 
قد  الفل�سطينية  الن��ت��خ��اب��ات  اأن 
يرد  وم���ن  اأخ�����رية،  ف��ر���س��ة  ت�سكل 
ال��ب��ح��ث ع���ن الأف�������س���ل ع��ل��ي��ه اأن 
النتخابات،  اإىل  بحما�سة  يذهب 
تاأخذ  اأن  ي���ج���ب  غ�����زة  وم����ع����ان����اة 

اهتماماً خا�ساً.
ان�سحب  الح���ت���الل  اأن  واأو�����س����ح، 
يحا�سرها  زال  ما  لكنه  غ��زة،  من 
ب����راً وب���ح���راً وج������واً، وي��ف��ر���س ما 
ي�����ري�����د. وح���������ول الأخ�������ب�������ار غري 
تاأجيل  عن  والت�سريبات  الر�سمية 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، قال  الن���ت���خ���اب���ات 
اإىل قطاع  ال��ق��دوة خ���الل زي��ارت��ه 
غزة، والتي بداأها قبل 10 اأيام، اإن 
قانوين،  واجب  النتخابات  اإجراء 
اأه�����واء،  لأي  ي��خ�����س��ع  األ  وي��ج��ب 
خا�سة اأنها جاءت بعد انتظار طال 
15 عاماً، م�سرياً اإىل اأنه ل ميكن 
�سيا�سية  حتركات  هناك  تكون  اأن 
مبا يف ذلك النتخابات مبعزل عن 

القد�س.
اأ�سا�سي من  "القد�س جزء   وتابع، 
و�سراعنا  الفل�سطينية،  الأر�����س 
م�����ع اإ�����س����رائ����ي����ل اأح��������د اأ����س���ك���ال���ه 
املمكن  غ����ري  وم�����ن  الأ����س���ا����س���ي���ة، 
طلبنا  يقولوا  اأن  الأخ���وة  لبع�س 
من اإ�سرائيل اأن ت�سمح لنا باإجراء 
النتخابات، فهذا �سراع ومواجهة 
ننا�سل  اأن  وي��ج��ب  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��ع 
ون��ق��ات��ل م��ن اأج���ل اإج��رائ��ه��ا، ومن 
اإ�سرائيل  اإن  نقول  اأن  املنطق  غري 
�سنوؤجل  م��واف��ق��ة  اأع��ط��ت��ن��ا  م��ا  اإذا 
وقعنا  نكون  وب��ذل��ك  الن��ت��خ��اب��ات، 

يف الفخ".
الكثري  ه��ن��اك  اأن  ال���ق���دوة،  واأك����د 
النتخابات  تاأجيل  يريدون  ممن 
ال�سغط  ب�سبب  لي�س  اإل��غ��اءه��ا،  اأو 
حتى  ول  الأم���ري���ك���ي،  اأو  ال����دويل 
النتائج  لأن  ول����ك����ن  ال����ق����د�����س، 
املتوقعة لالنتخابات لن تاأتي كما 

هو متوقع.

وول �ضرتيت جورنال: العامل �ضيخترب بايدن يف االأيام املئة املقبلة
•• وا�شنطن-وكاالت

متثل الأيام املئة الأوىل جلو بايدن منعطفاً حا�سماً �سيبلغه 
مكافحة  على  خاللها  رك��ز  اأن��ه  علماً  الأ�سبوع،  ه��ذا  الرئي�س 
الأيام  يف  ولكن  املحلي.  الإقت�ساد  وتفعيل  ك��ورون��ا،  فريو�س 

املئة املقبلة، �سيكون العامل اخلارجي التحدي الأكرب له.
"وول  �سحيفة  يف  مقاله  �سيب  اإف.  ج��ريال��د  ا�ستهل  ه��ك��ذا 
ورو�سيا،  ال�سني،  اأن  لي�سيف  الأمريكية،  جورنال"  �سرتيت 
واإيران، وكوريا ال�سمالية، وطالبان يف اأفغان�ستان، كلها تعتزم 

اختبار الرئي�س، اأو اأنها �سرعت يف ذلك فعاًل.
ويف  تايوان  حول  بال�سوء  تنذر  حتركات  على  تقدم  فال�سني 
الأيام  يف  قلياًل  تراجعت  اأنها  ورغ��م  اجلنوبي.  ال�سني  بحر 

اإيران  اأوكرانيا. ورفعت  توا�سل تهديد  فاإن رو�سيا  الأخ��رية، 
املحادثات  اأه��م��ي��ة  م��ن  ل��ت��زي��د  ال��ي��وران��ي��وم،  تخ�سيب  ن�سبة 
الرامية اإىل اإحياء الإتفاق النووي مع الوليات املتحدة، بينما 
يهدد مت�سددو طالبان ب�سن هجمات على القوات الأمريكية 

بعد 1 مايو )اأيار(.

كيم جونغ اأون
اأون، يكاد  وبالن�سبة اإىل الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ 
"الجنذاب املميت"  يكون مثل �سخ�سية غلني كلوز يف فيلم 
اأجرى  اأن  له  و�سبق  تتجاهلوين".  اأن  "ل ميكن  يعلن  ال��ذي 

ب�سع جتارب على ال�سواريخ ليثبت هذه النقطة.
الرئي�س  اأج��ن��دة  تلك،  تكون  اأن  بال�سرورة  لي�س  ذل��ك،  وم��ع 

طموحات  لديهم  ت��زال  ل  اإذ  املقبلة.  املئة  الأي���ام  يف  وفريقه 
 2.3 تبلغ  التي  التحتية  البنى  بخطة  ب��دءاً  كبرية،  حملية 
العناية  لتح�سني  اأك��رب  مماثلة  خطة  تليها  دولر،  تريليون 
�سرائب  زي���ادة  عليها  �سيرتتب  وال��ت��ي  والتعليم،  بالطفولة 
اإعادة  من  ن��وع  ا�ستكمال  على  بايدن  ويعمل  للجدل.  مثرية 
ال�����س��ب��ط مل�����س��ار الق��ت�����س��اد الأم��ري��ك��ي ول���ل���دور ال����ذي تلعبه 
م�ساألة  م�ساعديه  مع  يعتربه  ما  وه��و  تغذيته،  يف  احلكومة 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  اأم��ري��ك��ا  م��وق��ف  لتح�سني  ���س��روري��ة 

اخلارجية يف املقام الأول.

اإ�صارات مزعجة
اإ�سارات  م��ن  يقلق  اأن  ب��اي��دن  على  يتعني  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 

اأن  ال��راأي اجلديدة، والتي تفرت�س  ا�ستطالعات  مزعجة يف 
لأدائه،  مرتاحة  كانت  واإن  الأمريكيني،  من  مهمة  �سريحة 
فاإنها تريد منه اأن يجد و�سائل للعمل مع اجلمهوريني، وفق 
املحلية  الأج��ن��دة  ف��اإن  وه��ك��ذا،  الرئا�سية.  وع��د يف حملته  ما 
ويرغب  ينتظر،  ل��ن  ال��ع��امل  لكن  ومهيمنة.  مزدحمة  تبقى 
ال��واق��ع، يبدو  ال��زع��م��اء الأم��ري��ك��ي��ني اجل���دد. ويف  يف اختبار 
الرئي�س  ا�ستك�ساف حدود  اأمريكا هم يف مرحلة  اأن مناف�سي 

اجلديد، وكذلك ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية نف�سها.
ها�س،  ريت�سارد  اخلارجية  العالقات  جمل�س  رئي�س  ويقول 
ملا  �سيتعر�س لالإختبار، نظراً  الفرتة  رئي�س يف هذه  "اأي  اإن 
ح�سل مع اأ�سالفه. فبينما مار�س اأوباما �سبط النف�س تاله 

ترامب ب�سعار اأمريكا اأوًل".

 الربملان االأوروبي ي�ضادق على اتفاق التجارة مع بريطانيا فرن�ضا تعتقل 7 اأع�ضاء �ضابقني يف االألوية احلمراء 
•• باري�س-اأ ف ب

الألوية  منظمة  يف  �سابقني  اأع�ساء  �سبعة  اأن  الفرن�سية  الرئا�سة  اأعلنت 
�سبعينات  يف  اإره����اب  لأع��م��ال  اإيطاليا  يف  حمكومني  الإي��ط��ال��ي��ة  احل��م��راء 
بطلب  فرن�سا  يف  الأربعاء  اأم�س  �سباح   اعتقلوا  املا�سي،  القرن  وثمانينات 

من اإيطاليا.
واأ�سافت الرئا�سة الفرن�سية اأنه يجري البحث عن ثالثة اأع�ساء اآخرين.

واأو�سحت اأن الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون اتخذ قرار ت�سليم هوؤلء 
الأ�سخا�س الع�سرة "مبوجب طلبات اإيطالية تتعلق مبئتي فرد"، "ينطبق 
ب�سكل �سارم" على املبداأ الفرن�سي الذي يحمل ا�سم ميرتان مبنح اللجوء 

اإىل الأع�ساء ال�سابقني للمنظمة �سرط األ يكون ارتكبوا جرائم دم.
الي�ساريني  النا�سطني  ب��ا���س��رتداد  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  ت��ط��ال��ب  اإي��ط��ال��ي��ا  وك��ان��ت 
�سهدت  الر�سا�س" التي  "�سنوات  بعد  اإىل فرن�سا  الذين جلاأوا  املتطرفني 
بني  خ�سو�سا  احل��م��راء  الأل��وي��ة  منظمة  ارتكبتها  عنف  واأع��م��ال  هجمات 

لكن فرن�سا مل ت�ستجب. و1982   1968
اإطار  اأ���س��م��اء مت يف  ال��ت��ي ت�سم ع�سرة  ال��الئ��ح��ة  اأن و���س��ع  الإل��ي��زي��ه  واأك���د 

اأخطر  على  بالرتكيز  و�سمح  اأ�سهرا  ا�ستمر  مهم  ثنائي  حت�سريي  "عمل 
اجلرائم".

وقالت الرئا�سة اإن ماكرون "اأراد ت�سوية هذه الق�سية كما تريد اإيطاليا منذ 
"فرن�سا املت�سررة من الإرهاب تدرك احلاجة املطلقة  اأن  �سنوات"، موؤكدة 
لتحقيق العدالة لل�سحايا وتندرج �سمن �سرورة بناء اأوروبا العدل القائمة 

على الثقة املتبادلة". ويفرت�س اأن يبت الق�ساء يف ت�سليمهم.
وذكر م�سدر ق�سائي اأن املوقوفني �سيمثلون خالل 48 �ساعة اأمام مكتب 
املدعي العام ملحكمة ال�ستئناف يف باري�س قبل اأن يبت القا�سي يف احتجازهم 
اأو الإفراج عنهم وو�سعهم حتت اإ�سراف ق�سائي حتى �سدور قرار الق�ساء 

ب�ساأن طلبات الت�سليم.
بعد  اإيطاليا  اإىل  باتي�ستي  �سيزاري  بعد عودة  امللف من جديد  وطرح هذا 
اإيطاليا  اإىل  وت�سليمه  بوليفيا  2019 يف  الثاين-يناير  كانون  توقيفه يف 

بعد اأربعني عاما من رحلة هروب يف فرن�سا ثم يف الربازيل.
توؤوي  فرن�سا  اإن  �سالفيني  ماتيو  حينذاك  الإيطايل  الداخلية  وزير  وقال 
منذ عقود "قتلة قتلوا اأبرياء"، ودعا اإىل ت�سليم روما "15 اإرهابيا اإيطاليا" 

�سدرت بحقهم اأحكام "لكنهم ينعمون بحياة جيدة يف فرن�سا".

•• بروك�شل-اأ ف ب

�سادق الربملان الأوروبي على اتفاق التجارة بني الحتاد الأوروبي وبريطانيا 
التي  الت�سويت  لنتائج  وفقا  امل���وؤمل،  بريطانيا  خ��روج  لف�سل  ح��دا  وو���س��ع 
اأُعلنت ر�سميا  اأم�س الأربعاء.ويف ختام القرتاع الذي ُنظم م�ساء الثالثاء، 
بينما  ال��ذي عار�سه خم�سة  الن�س  نائبا على   697 اأ�سل  660 من  واف��ق 
اأور�سول فون  امتنع 32 عن الت�سويت. وكتبت رئي�سة املفو�سية الأوروبية 
دير ليني يف تغريدة على تويرت اأن هذا التفاق "ميثل اأ�سا�س �سراكة قوية 
ووثيقة مع اململكة املتحدة".و�سددت على اأن "التزام تنفيذه �سروري" اإذ اأن 
بريطانيا اتخذت يف املا�سي قرارات عدة خرقت التفاق ال�سابق الذي اأبرم 
خ�سو�سا  لندن  الأوروبيون  ويتهم  مع الحتاد الأوروبي يف العام 2019. 
بانتهاك الربوتوكول الإيرلندي الوارد يف هذا التفاق الذي كان الأول مع 
الحتاد الوروبي، من خالل اإعادة بع�س ال�سوابط اجلمركية بني اإيرلندا 
املادية بني  احل��دود  ع��ودة  اأج��ل جتنب  املتحدة من  اململكة  وبقية  ال�سمالية 
وهي  ال�سمالية  واإيرلندا  الأوروب���ي(  الحت��اد  يف  )ع�سو  اإيرلندا  جمهورية 

مقاطعة بريطانية.
واأ�سبح ال�سوء الأخ�سر من اأع�ساء الربملان الأوروبي ب�ساأن اتفاق التجارة 
املوقت  التطبيق  ينتهي  ملحا:  اأم��را  الأول-دي�����س��م��رب  كانون   24 يف  امل��ربم 
للن�س الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام، اجلمعة. وكانت اململكة املتحدة 

ا�ستبعدت اأي متديد. ورافق القرتاع، بعد مناق�سة برملانية ا�ستمرت خم�س 
�ساعات، ت�سويت على قرار غري ملزم ي�سف فيه امل�سوؤولون املنتخبون خروج 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي باأنه "خطاأ تاريخي".
اإدارة  املناق�سات امل�ستقبلية مع لندن حول  كما طالبوا بامل�ساركة الكاملة يف 
ب��ني لندن  ال��ع��الق��ات  1250 �سفحة. وت���اأث���رت  امل��ك��ون م��ن  ه���ذا الت��ف��اق 
 31 ر�سميا منذ  املوحدة،  ال�سوق  بريطانيا مبغادرة  بقرار  ب�سدة  وبروك�سل 

كانون الثاين-يناير 2020 لكنه اأ�سبح �ساري املفعول منذ بداية العام.
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يعر�س الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف خطابه يف الكونغر�س اإلغاء 
دونالد  �سلفه  اأقرت يف عهد  التي  لالأغنياء  ال�سريبية  التخفي�سات 
ي�ستفيدون  التي  ال�سريبي  النظام  يف  الثغرات  ومعاجلة  ت��رام��ب، 

منها، لتمويل خطة اإنفاق �سخمة.
وتهدف مقرتحات الإ�سالح ال�سريبي هذه اإىل متويل خطة �سخمة 
العائالت،  التعليم وم�ساعدة  1800 مليار دولر تركز على  بقيمة 
وتت�سمن األف مليار دولر من ال�ستثمارات و800 مليار دولر من 

التخفي�سات ال�سريبية للطبقة الو�سطى.
اإىل   37 من  ال�سريبة  ملعدل  الأق�سى  احل��د  رف��ع  بايدن  و�سيقرتح 
39،6 باملئة من جديد خالفا لالإجراءات التي اأقرت يف عهد �سلفه، 

وفق ما اأو�سح م�سوؤول اأمريكي طلب عدم الك�سف عن هويته.
عائدات  على  ال�سرائب  زي��ادة  الدميوقراطي  الرئي�س  �سيقرتح  كما 
وبالتايل   .0،3% ون�سبتهم  ث��راء  الأك���ر  لالأمريكيني  امل��ال  راأ����س 
%20اإىل  م��ن  ب��ارت��ف��اع��ه  ال�����س��ري��ب��ة  م��ع��دل  ت��ق��ري��ب��اً  �سيت�ساعف 
للرئي�س  ال�سريبي  الربنامج  "اإن  اأمريكي  م�سوؤول  قال   .39،6%
2017 فح�سب،  اأبرز هدايا قانون ال�سرائب لعام  لن يرتاجع عن 
ا على اإ�سالح قانون ال�سرائب بحيث يخ�سع الأغنياء  بل �سيعمل اأي�سً
للقواعد نف�سها مثل اأي �سخ�س اآخر"، يف اإ�سارة اإىل معاجلة الثغرات 

ال�سريبية لالأثرياء.

ت��داول مقطع فيديو يظهر  بعد  �سريعا،  الأملانية  ال�سلطات  حتركت 
اعتداء رجل اأملاين على مراهق �سوري يف اأحد القطارات.

وحدثت الواقعة يف وقت متاأخر من اجلمعة املا�سي ، مبدينة اإرفورت 
�سرقي اأملانيا، بح�سب تقارير حملية، وو�سف حاكم ولية تورينجيا 

حيث تقع اإرفورت، الهجوم باأنه "مثري لال�سمئزاز".
القب�س على  "مت  "تويرت":  على  راميلو  بودو  الولية  وكتب حاكم 
يعتدي  الذي  والعدواين  اجلبان  ب�"ال�سخ�س  اإي��اه  وا�سفا  اجلاين"، 

على �سخ�س اأعزل".
التوا�سل  ت��داول��ه ع��ل��ى م��واق��ع  ال���ذي مت  ال��ف��ي��دي��و  وُي��ظ��ه��ر مقطع 
من  البالغ  ال�سوري  املراهق  بجوار  يقف  رجال  بكثافة،  الجتماعي 

العمر 17 عاما.
و دون �سابق اإنذار، راح الرجل يكيل للمراهق الإهانات ب�سكل متكرر، 
قبل اأن يتمادى اأكر فيب�سق على وجهه ثم يركله بق�سوة يف وجهه.

اإن ال�سحية ال�سوري الذي مل يحرك �ساكنا  اإرف��ورت  وقالت �سرطة 
اأثناء الواقعة، اأ�سيب بجروح طفيفة يف الهجوم.

عنف  حالة   102 هناك  اإن  للعن�سرية  مناه�سة  جماعات  وذك��رت 
مييني متطرف ومعاد لل�سامية يف تورينجيا العام املا�سي.

ت��ع��ر���س رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين ب��وري�����س ج��ون�����س��ون ل�سغوط 
متزايدة اأم�س الأربعاء لتف�سري من قام بتمويل جتديد مقر اإقامته 
اإنه  الر�سمي يف داوننج �سرتيت بعدما قال كبري م�ست�ساريه ال�سابق 

رمبا خالف قواعد التربعات ال�سيا�سية.
اإىل  بالإ�سافة  اإجنلرتا  يف  حملية  انتخابات  من  اأي��ام  ثمانية  وقبل 
انتخابات املجال�س املحلية يف ويلز وا�سكتلندا يواجه جون�سون في�سا 
الأم��ر مع  ب��ادئ  املرتبك يف  تعامله  �سيء من  ب�ساأن كل  امل��زاع��م  من 
اأزمة كوفيد19- اإىل ت�ساوؤلت عما حدث من ت�سريبات من مكتبه 
وم�سدرها. وال�سهر املا�سي قالت املتحدثة با�سم جون�سون، ردا على 
�سوؤال عن جتديد �سقته ال�سكنية، باأن كل التربعات والهدايا واملزايا 
املحافظني يف  اأم��وال من حزب  اأي  ت�ستخدم  ينبغي ومل  كما  اأعلنت 
األف   30 ق��دره  مبلغ  عام  كل  ويخ�س�س جلون�سون  ال�سقة.  جتديد 
جنيه اإ�سرتليني )42 األف دولر( �سنويا من اأموال دافعي ال�سرائب 
ل�سيانة وجتهيز مقر اإقامته الر�سمي لكن اأي مبلغ يزيد على ذلك 

يتعني اأن يتحمله رئي�س الوزراء.
وقال وزراء اإن جون�سون دفع تكاليف التجديد من اأمواله اخلا�سة 
لكن مل يت�سح متى دفعها وما اإذا كانت تكاليف التجديد التي يرتدد 
اأنها بلغت 280 األف دولر جاءت يف بادئ الأمر من قر�س. وح�سب 
قواعد التمويل ال�سيا�سي كان يتعني على جون�سون الإبالغ عن ذلك. 

وطلب حزب العمال املعار�س تف�سريا.

عوا�شم

و��ضنطن-

برلني

لندن

عا�ضفة يف فرن�ضا...جرناالت متقاعدون يدعون اإىل مواجهة االإ�ضالميني
•• باري�س-وكاالت

اإىل  بدعوتهم  فرن�سا  �سيا�سية يف  عا�سفة  اأثار ع�سرون جرناًل متقاعداً 
"تفكك"  وق��ف  يف  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�س  ف�سل  اإذا  ع�سكري  حكم 

البالد على اأيدي الإ�سالميني.
واكت�سب البيان املفتوح للجرنالت الذي ُن�سر يف جملة "فالور اأكتويل" 
امراأة  املوت  حتى  تون�سي  اإرهابي  طعن  بعد  �سدى  اليمينية،  الإخبارية 

كانت تعمل يف مركز لل�سرطة يف رامبوييه ب�سواحي باري�س اجلمعة.
بيكيمال،  كري�ستيان  ك��ان  ال���ذي  بالبيان  الفرن�سية  احل��ك��وم��ة  ون���ددت 
اإياه  م�سبهة  ع��ل��ي��ه،  امل��وق��ع��ني  اأول  الأج��ن��ب��ي،  للفيلق  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
بالنقالب الفا�سل للجرنالت �سد الرئي�س �سارل ديغول قبل 60 عاماً.

وكان بيكيمال، 80 عاماً ُجرد من امتيازات ال�سابط املتقاعد بعد اعتقاله 
اأثناء م�ساركته يف تظاهرة مناه�سة للتطرف بكاليه يف 2016.

الذي  املتقاعد  ال��درك  ب��رن��اداك، �سابط  بيار فابر  امل��ب��ادرة ج��ان  واأط��ل��ق 
كان ن�سطاً يف حركة احتجاج "ال�سرتات ال�سفراء" يف 2018 و2019، 
زعيمة  ل��وب��ن،  م��اري��ن  م��ن  ق��وي  وب��دع��م  متقاعداً  �سابطاً   80 ووقعها 

التجمع الوطني اليميني املتطرف.
وجاء يف البيان "فرن�سا يف خطر. تهددها العديد من الأخطار القاتلة. 
وحتى يف التقاعد، نظل جنوداً لفرن�سا ول ميكننا يف الظروف احلالية اأن 
نظل غري مبالني مب�سري بلدنا اجلميل...فرن�سا تتفكك مع الإ�سالميني 
من جحافل ال�سواحي الذين يف�سلون اأجزاء كبرية من الأمة ويحولونها 

اإىل منطقة تخ�سع لعقائد تتعار�س مع د�ستورنا".

باتخاذ  لل�سرطة  بال�سماح  الكراهية  بتاأجيج  ال��دول��ة  اجل���رنالت  واتهم 
اإجراءات وح�سية �سد املتظاهرين من حركة "ال�سرتات ال�سفراء" الذين 

حاولوا "التعبري عن ياأ�سهم" قبل عامني.
وقالوا اإنه اإذا مل يفعل �سيء، ف�سيحدث "انفجار ثم تدّخل من رفاقنا يف 
اخلدمة يف مهمة خطرية حلماية قيمنا احل�سارية و�سالمة مواطنينا". 
غداً  الأهلية  احل��رب  �ست�سع  واإل  للرثرة،  وقت  هناك  "لي�س  واأ�سافوا 
�ستتحملون  ال��ذي��ن  القتلى  و�سُيح�سى  امل��ت��زاي��دة  الفو�سى  ل��ه��ذه  ح���داً 
لالإطاحة  بحملة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ل��وب��ن  واأ����س���ادت  بالآلف".  م�سوؤوليتهم 

ماكرون يف النتخابات املقررة بعد عام بالبيان.
"اأدعوكم  اأكتويل" قائلة:  "فالور  موقع  على  اليمينية  الزعيمية  وردت 
�سيء  كل  وقبل  ب��داأت  التي  املعركة  وامل�ساركة يف  ن�ساطنا  اإىل  لالن�سمام 

معركة فرن�سا...ب�سفتي مواطنة و�سيا�سية، اأ�سارككم معاناتكم".
ورف�ست وزيرة الدفاع فلورن�س باريل الر�سالة وو�سفتها ب� "رباعي من 
امل�سلحة وميثلون  اأي دور يف قواتنا  اجل��رنالت ب�سبا�سبهم، مل يعد لهم 
مبوؤ�س�سة  خ��ط��رياً  ج��ه��اًل  يعك�س  ل��وب��ن  ال�سيدة  ف��ق��ط...ك��الم  اأنف�سهم 

اجلي�س، وهو اأمر مقلق ملن يريد اأن يكون قائداً عاماً للقوات امل�سلحة".
بانييه رونات�سر لوبن، قائلة:  اأنيي�س  ال�سناعة  انتقدت وزيرة  وبدورها، 
"بعد �ستني عاماً من انقالب اجلرنالت �سد اجلرنال ديغول، بداأ القناع 
قبل  كما  نف�سها  الق�سة  اإنها   متطرفة.  ميينية  لوبن  مارين  يت�ساقط. 
اإىل دعم جان ماري لوبن، موؤ�س�س احلزب اليميني  اإ�سارة  عاماً"، يف   60
ال�ستقالل  منح  من  ديغول  ملنع  اجلي�س  جهود  مارين  ووال��د  املتطرف 

للجزائر.

وفيات كوفيد يف الهند تتجاوز 200 األف 

اأكرب منتج للقاحات يف العامل.. كيف غرق يف  بحر كورونا؟

 10 اأعوام من الفو�ضى يف ليبيا تلخ�س �ضيا�ضات القوى العظمى

الهندية  احلكومة  اأرق���ام  وتظهر 
اأنه مت توزيع 150 مليون جرعة، 
التطعيم  م���ع���دلت  ارت��ف��ع��ت  ك��م��ا 
اليومية اإىل اأكر من 3.3 مليون 
اأ�سعاف   10 اأي ما يوزاي  جرعة، 
املتو�سط يف بريطانيا. لكن ذلك ل 

يكفي.

ماليني اجلرعات من اخلارج
تنظر  ال�سيا�سية  الأحزاب  و�سارت 
اإىل القدرة الت�سديرية للهند على 
ف�سال  بو�سفها  اللقاحات  �سعيد 
���س��ي��ا���س��ي��ا، ح��ت��ى م��ع ح��ظ��ر البالد 

ت�سدير دفعات جديدة موؤخرا.
مليون جرعة   66 الهند  واأر�سلت 
من اللقاحات اإىل 93 دولة، واإىل 

املبادرة  خ��الل  م��ن  ج��رع��ة  مليون 
ب��ح��ل��ول ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل، ل��ك��ن هذا 
الوفاء  �سك حيث مت  اأ�سبح حمل 
الطلبات  م���ن  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة  ب�40 

املجدولة.
اأن  ال��ه��ن��د  ���س��ي��ا���س��ي��ون يف  وي�����رى 
ي�سكل  ���س��ار  ال��ل��ق��اح��ات  ت�����س��دي��ر 
ياأتي على  البالد، حيث  عبئا على 
ح�ساب �سحة مواطنيها، وارتفعت 
الأ�سوات ال�ساخطة يف هذا الجتاه 
مع املوجة اجلديدة من الإ�سابات 

والوفيات.
اإنتاج  يف  ال��ه��ائ��ل��ة  ق��درت��ه��ا  ورغ����م 
فقط  الهند  ا�ستطاعت  اللقاحات، 
تطعيم نحو 10 باملئة من �سكانها 

البالغني 1.4 مليار ن�سمة.

وكالت تابعة لالأمم املتحدة.
واأكرب متلق منفرد هي بنغالدي�س 
جرعة،  مليون  ب�10.7  امل��ج��اورة، 
جرعة،  ماليني  ب�7  املغرب  تليها 
5 ماليني  ب��ن��ح��و  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ث���م 

جرعة.
وجت���اوز ع��دد وف��ي��ات كوفيد19- 
اإذ  الأرب��ع��اء،  األ��ف   200 الهند  يف 
اأدى نق�س الأك�سجني والإمدادات 
الطبية وموظفي امل�ست�سفيات اإىل 
الإ�سابة  ح��الت  يف  قيا�سية  زي��ادة 

اجلديدة بفريو�س كورونا.
كورونا  من  الثانية  املوجة  �سهدت 
يف ال��ه��ن��د اإ���س��اب��ة م���ا ل ي��ق��ل عن 
خالل الأ�سبوع  يوميا  األف   300
امل���ا����س���ي، مم���ا ف����اق ق����درة مرافق 

•• نيودلهي-وكاالت

على  ق������ادرة  ت���ك���ون  اأن  م���ن  ب����دل 
مواجهة املوجة اجلديدة وال�سر�سة 
امل�ستجد،  ك����ورون����ا  ف���ريو����س  م���ن 
غرقت الهند يف بحر الوباء الذي 

"ابتلع" مدنا باأكملها.
وي��ع��ود ه���ذا الف���رتا����س اإىل كون 
ال��ه��ن��د اأك�����رب م��ن��ت��ج ل��ل��ق��اح��ات يف 
الأم�سال  م��ع��ه��د  وب���ه���ا  ال����ع����امل، 
الهندي الأ�سخم من نوعه عامليا.

اأو�ساعا  ال���وب���اء  م��ر���س��ى  وي��ع��اين 
تنق�سه  منهم  فكثري  م��اأ���س��اوي��ة، 
�سيما  ل  ال���ط���ب���ي���ة  الإم��������������دادات 
الأك�����������س�����ج�����ني، ب���ي���ن���م���ا ام�����ت�����الأت 
اآخ���ره���ا ب�سبب  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ع���ن 

الإ�سابات التي ل تتوقف.
الهند  ك���ون  ينفي  ل  ذل���ك  اأن  اإل 
اأكرب منتج للقاحات، وهي حقيقة 
اأ�سبحت حمل انتقادات �سيا�سي يف 

البالد.
وتاأتي النتقادت على خلفية وجود 
معهد الأم�سال يف يف قلب مبادرة 
عليها  ت�سرف  التي  "كوفاك�س"، 
ال��ع��امل��ي��ة بغية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
ال��ت��وزي��ع ال��ع��ادل��ة ل��ل��ق��اح��ات على 

الدول الفقرية.
اأنها  ع��ل��ى  امل����ب����ادرة  اإىل  وي��ن��ظ��ر 
مليارات  ح�سول  ل�سمان  امل��ف��ت��اح 
الأ����س���خ���ا����س ح�����ول ال����ع����امل على 
بتقدمي  امل��ع��ه��د  وال���ت���زم  ال���ل���ق���اح. 
اأك���ر م��ن مليار ج��رع��ة م��ن لقاح 
املبادرة  ل�سالح  "اأ�سرتازينيكا" 
اإنتاجه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
"جون�سون  م��ث��ل  اأخ����رى  ل��ق��اح��ات 
يف"،  و"�سبوتنك  جون�سون"  اآن���د 
واللقاح املحلي "بهارات بيوتيك".

وه����ن����اك ال����ت����زام ب��ت�����س��ل��ي��م 200 

الرعاية ال�سحية وحمارق اجلثث 
دولية  ا�ستجابة  واأث��ار  العمل  على 

مل�ساعدة تلك الدولة الآ�سيوية.
والع�سرين  الأرب����ع  ال�����س��اع��ات  ويف 
ال�سحة  �سلطات  �سجلت  املا�سية، 
اإ�سابة جديدة،  حالة   360960
وه��و اأك���رب ع��دد ي��وم��ي يف العامل، 
الهند  الإ�سابات يف  لي�سل جممل 
وزادت  م���ل���ي���ون���ا.   18 ن���ح���و  اإىل 
اأكر  يف   ،3293 بواقع  الوفيات 
ال��ه��ن��د حتى  ي��وم��ي��ة يف  ح�����س��ي��ل��ة 
املتوفني  ع����دد  ي���رف���ع  مم���ا  الآن، 
اإىل  بكوفيد19-  الإ���س��اب��ة  ج��راء 

.201187
الأع�������داد  اأن  اخل�������رباء  وي���ع���ت���ق���د 
الأعداد  من  كثريا  اأق��ل  الر�سمية 
عدد  يبلغ  ال��ذي  البلد  يف  الفعلية 

�سكانه 1.3 مليار ن�سمة.
وقال اأودايا ريجمي رئي�س الحتاد 
الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر 
والهالل الأحمر يف جنوب اآ�سيا اإن 
ال��ع��امل دخ���ل م��رح��ل��ة ح��رج��ة من 
اجلائحة ويحتاج لإتاحة اللقاحات 

جلميع البالغني يف اأقرب وقت.
اأخالقية  حتمية  "اإنها  واأ����س���اف 
و���س��ح��ي��ة ع��ل��ى ح���د ������س�����واء... يف 
اجلديدة  ال�ساللت  انت�سار  �سوء 
تكون  اأبعد ما  ه��ذه اجلائحة  ف��اإن 
اأن ي�سبح العامل  اإىل  عن النتهاء 

باأ�سره اآمنا".
وا����س���ط���ف���ت ����س���ي���ارات الإ����س���ع���اف 
لنقل  دلهي  العا�سمة  يف  ل�ساعات 
اإىل  بكوفيد19-  ���س��ح��اي��ا  ج��ث��ث 
و�ساحات  امل���ت���ن���زه���ات  يف  حم�����ارق 

انتظار ال�سيارات.
ي��ج��دون �سعوبة  وت��دف��ق م��ر���س��ى 
يف التنف�س على معبد لل�سيخ على 
اأمال يف احل�سول  املدينة  م�سارف 

على بع�س من اإمداداته املحدودة 
من الأك�سجني.

وتقول امل�ست�سفيات داخل العا�سمة 
زال  م���ا  الأك�����س��ج��ني  اإن  وح��ول��ه��ا 
تعهدات  من  الرغم  على  �سحيحا 

بزيادة المدادات.
الرئي�س  ب��راك��ا���س  م��ان��ي�����س  وذك���ر 
لقناة  مايوم  مل�ست�سفى  التنفيذي 
اأن  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  اإن.دي.ت����������ي.يف 
ا�ستقبال  ع���ن  ت��وق��ف  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
معهم  ي����ك����ن  مل  م������ا  امل�����ر������س�����ى 

اأ�سطوانات اأو مولدات اأك�سجني.
اأرف��ي��ن��د ك��ي��ج��ري��وال رئي�س  وق���ال 
النا�س  اإ����س���اب���ة  اإن  دل���ه���ي  وزراء 
ب����امل����ر�����س �������س������ارت اأك���������ر ����س���دة 
يزيد  اأط���ول مم��ا  ل��ف��رتة  وت�ستمر 
"املوجة  م��ن ال�����س��غ��وط. واأ���س��اف 
ع����ل����ى نحو  خ�����ط�����رية  ال�����راه�����ن�����ة 

خا�س".
وتتدفق على دلهي اإمدادات ت�سمل 
ومولدات  �سناعي  تنف�س  اأج��ه��زة 
اأك�سجني من بريطانيا واأ�سرتاليا 
وتعهدت  واأي�����رل�����ن�����دا.  واأمل����ان����ي����ا 
بتقدمي  ورو�����س����ي����ا  ����س���ن���غ���اف���ورة 
اأ���س��ط��وان��ات اأك�����س��ج��ني واإم�����دادات 

طبية.
رئي�س  ت�������رودو  ج���ا����س���ن  وت���ع���ه���د 
دولر  ماليني  بع�سرة  كندا  وزراء 
وك��ت��ب ع��ل��ى ت��وي��رت ي��ق��ول "نحن 
م�����س��ت��ع��دون ل��ت��ق��دمي امل���زي���د من 

الإمدادات الطبية كذلك".
ودع������ا ب���ه���رم���ار خم���ري���ج���ي عامل 
جامعة  يف  والأ������س�����ت�����اذ  الأوب�����ئ�����ة 
اإىل  ت�����وي�����رت  ع����ل����ى  م���ي�������س���ي���ج���ان 
اإج�������راءات ع���زل ع���ام اأك����رب بكثري 

لإبطاء انت�سار الفريو�س.
اأه��م كثريا يف هذه  "الأرواح  وق��ال 

املرحلة من ك�سب العي�س".

•• لندن-وكاالت

بيمونت  ب��ي��رت  ال�����س��ح��ايف  األ���ق���ى 
"غارديان"  ب�سحيفة  ت��ق��ري��ر  يف 
الربيطانية ال�سوء على النزاع يف 
ليبيا خالل العقد املا�سي، م�سرياً 
�سقوط  م��ن  ال��درو���س  جتاهل  اإىل 
ال��ع��ق��ي��د معمر  ال��ل��ي��ب��ي  ال���زع���ي���م 
اأعقبت  التي  وال�سراعات  القذايف 

ذلك.
وا���س��ت��ع��اد ال��ك��ات��ب اآخ����ر اأي����ام حكم 
اأنها كانت مزيجاً  القذايف، معترباً 

من التحدي والهزمية واملوت.
ويف واح����دة م��ن اآخ���ر امل����رات التي 
)اآذار(  م��ار���س  يف  علناً  فيها  ظهر 
ال���ذي  ال���زع���ي���م  و����س���ل   ،2011
م���وؤمت���ر  اإىل  لح�����ق�����اً  ب�����ه  اأط�����ي�����ح 
ال�����س��ع��ب يف ط��راب��ل�����س،  وق���د بدت 
ع��ل��ي��ه جت��اع��ي��د ال�����س��ي��خ��وخ��ة، رفع 
اإلقاء خطاب  قبل  قب�سته  القذايف 
"ممثلي  على  مطول وغري منظم 
اإن  ق���ائ���اًل  امل��ج��ت��م��ع��ني،  ال�سعب" 
اآخر  ح��ت��ى  "�سيقاتلون  الليبيني 
اإذا  الأج���ان���ب  وامراأة" ���س��د  رج���ل 

تدخل الناتو.
ع��ر���س امل����ال ود���س��ت��ور ج��دي��د، اإذا 
عن  حكمه  على  امل��ت��م��ردون  تخلى 
قتالهم، وحمل "القاعدة" وجهات 
التمرد،  م�سوؤولية  اأخ���رى  فاعلة 

وحذر الليبيني من العودة "عبيداً 
مرة اأخرى" اإذا رحل.

البولي�سية  دول����ت����ه  �����س����وارع  ويف 
وممثليه  ال�����س��ع��ب  جم��ل�����س  خ����ارج 
القذايف  م��ف��ه��وم  ك����ان  امل��ط��ي��ع��ني، 
الذين  اأك��ر و�سوحاً،  عن احلرية 
وقتلوا،  اختفوا  معار�ستهم  اأعلنوا 
وو����س���ع���ت ال���ب���ل���دات وامل������دن حتت 

احل�سار.
"اختفت"  ب���ح���ل���ول)اأغ�������س���ط�������س( 
دائ�����رت�����ه امل����ق����رب����ة، وه�����رب�����ت من 
طائرات  دخلت  اأن  بعد  طرابل�س، 
بقيادة  الأط���ل�������س���ي  ���س��م��ال  ح��ل��ف 
بريطانيا، وفرن�سا احلرب، وقادت 
عك�س  اإىل  اجل����وي����ة  ���س��ي��ط��رت��ه��ا 
ل�سالح  ح��ا���س��م  ب�����س��ك��ل  ال��ن��ت��ي��ج��ة 

املتمردين.
ومع  الأول(،  اأكتوبر)ت�سرين  ويف 
املناطق  ع���ل���ى  اخل����ن����اق  ت�������س���دي���د 
التي كانت قواته  القليلة الأخ��رية 
�سرت،  م��دي��ن��ة  يف  عليها  ت�سيطر 
ح���اول ال��ق��ذايف ال���ذي اخ��ت��ف��ى عن 
احل�سار،  م���ن  اخل�����روج  الأن����ظ����ار، 
النهاية  يف  وق��ت��ل  ع��ل��ي��ه،  ف��ق��ب�����س 
اأن���ب���وب ملحطة  اأث���ن���اء اخ��ت��ب��ائ��ه يف 

�سرف ميا.
املعركة  ت��ل��ك  اإن  ال���ك���ات���ب  وق�����ال 
الأخ��رية يف �سرت هي التي حددت 
ما اأتى لحقاً، مبا يف ذلك النزاعات 

والغرب،  ال�����س��رق  ب���ني  ال��داخ��ل��ي��ة 
واملدن املتناف�سة.

الدماء  �سفك  اأن  الكاتب  ويعتقد 
يف �سوريا على مدى العقد املا�سي 
ط���غ���ى ع���ل���ى امل�������س���ه���د، ل����ذل����ك مل 
�سقوط  م��ن  ال���درو����س  ُت�ستخل�س 
ال���ق���ذايف وال�������س���راع���ات ال��ت��ي تلت 
ذلك. واألقى ال�سراع اأي�ساً بظالله 
ال���دول���ي���ة وعلى  ال���ع���الق���ات  ع��ل��ى 

�سمعة البع�س.
الرئي�س  حت�����دث   ،2016 ويف 
الأ���س��ب��ق ب����اراك اأوب���ام���ا ع��ن خيبة 
اأم��ل��ه م��ن اجل��ه��ود الأوروب��ي��ة التي 
ال���ق���ذايف، م�سرياً  ���س��ق��وط  اأع��ق��ب��ت 
خا�سًة اإىل اأن ديفيد كامريون كان 
"الفو�سى"  يف  �ساهم  "م�ستتاً" ما 

التي تلت ذلك.
ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�س  وع��ن 
ن��ي��ك��ول ����س���ارك���وزي، ف����اإن اخلالف 
مع  وج��دي��ة،  �سخ�سية  اأك���ر  ك���ان 
ت��ورط��ه يف ات��ه��ام��ات ب��اأخ��ذ اأم���وال 
القذايف  م���ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ح��م��ل��ت��ه 

لنتخابه يف 2007.

امل�سوؤولية عن احلماية
ويذكر اأن التدخل اعترب يف الأ�سل 
مبوجب  منوذجياً  اإن�سانياً  تدخاًل 
ع��ن احلماية.  امل�����س��وؤول��ي��ة  ع��ق��ي��دة 
�سقوط  م��ن  تقريباً  ع��ام��ني  وب��ع��د 

ك��وب��رم��ان يف  اآلن  ك���ان  ال���ق���ذايف، 
جملة الأم��ن ال��دويل ي�سور ليبيا 
ب���ل منوذجاً  ك��ق�����س��ة جن����اح  ل��ي�����س 

للطريقة اخلاطئة يف التدخل.
وراأى الكاتب اأن التوترات يف ليبيا 
العربي،  ال��ع��امل  دول  م��ع  م��ق��ارن��ة 
دائماً  كانت  رمبا،  �سوريا  با�ستنثاء 
م��ف��ه��وم��ة ب�����س��ك��ل اأق����ل م���ن دواف���ع 
وتون�س،  م�����س��ر،  يف  الن��ت��ف��ا���س��ات 
حيث كانت هناك حركات �سيا�سية.
اأع��ق��اب �سقوط  وك���ان اخل���الف يف 
القذايف اأ�سرع من املتوقع. و�سرعان 
ما تبعر خمزون الأ�سلحة الكبري 
النظام  ب����ه  ي��ح��ت��ف��ظ  ك�����ان  ال������ذي 
ال�ستقرار  زع���زع���ة  يف  ���س��اه��م  م���ا 
اأقلها  ولي�س  الأو���س��ع،  املنطقة  يف 

مايل.

اأزمة هجرة
من  الآلف  ع�����������س�����رات  ون����������زح 
ليبيا،  يف  الأف����ارق����ة  امل��ه��اج��ري��ن 
ال��ذي��ن مل ي��ع��ودوا حم��ل ترحيب، 
معقدة  ه���ج���رة  اأزم�������ة  ب����داي����ة  يف 
حولت ليبيا اإىل طريق اإىل اأوروبا 
والجتار بالب�سر على نطاق وا�سع. 
ازدهار  ال�سلطة  يف  ال��ف��راغ  واأت����اح 

اجلماعات املتطرفة.
وو�سفت زاهية الزبري املخاطر يف 
2012 يف جملة "فورين اأفريز"، 
بالنق�سام  مهددة  ليبيا  اإن  قائلًة 
اجلماعات  ب���ني  امل��ن��اف�����س��ة  و���س��ط 
الرئي�سي  "التحدي  امل�����س��ل��ح��ة. 
لليبيا ... هو جتنب التق�سيم، كما 
حدث يف ال�سودان، اأو ما هو اأ�سواأ، 
ال�سوملة حيث ل ت�ستطيع الدولة 
ال�سيطرة على امليلي�سيات املختلفة 
ق��وان��ي��ن��ه��ا اخلا�سة  ت��ف��ر���س  ال��ت��ي 

على اأرا�سيها".
ويف بع�س الأحيان، ت�سبب الت�سدع 
يف العودة اإىل حقبة ما قبل الع�سر 
احلديث لدول املدن التي كان لكل 
م��ن��ه��ا ج��ي�����س��ه��ا، وحت��ر���س��ه��ا نقاط 
تتاألف  التي  وال��ب��واب��ات  التفتي�س 
واخلردة  ال�ساحنات  ح��اوي��ات  م��ن 

املعدنية.
وقالت كلوديا غازيني، املتخ�س�سة 
جمموعة  يف  ل��ي��ب��ي��ا  ������س�����وؤون  يف 
الأزم�����ات وال��ت��ي ت��اب��ع��ت ع��ن كثب 

الأح�������داث يف ال���ب���الد ع��ل��ى م���دار 
القذايف  اإع���دام  اإن  املا�سي،  العقد 
حماطاً  ����س���رت  يف  حم��اك��م��ة  دون 
مقطع  يف  وت�������س���وي���ره  ب���اأع���دائ���ه 
فيديو مروع، مل يكن عالمة على 
نهاية عنف الدولة يف ليبيا، واإمنا 

جعل العنف اأكر انت�سارا.
ممكناً  ك����ان  اإذا  وا����س���ح���اً  ول��ي�����س 
القذايف  ب��ن��ظ��ام  الإط���اح���ة  ي��وم��ه��ا 

لول تدخل الناتو.
وقالت اإن "الدر�س الكبري امل�ستفاد 
التي  الفو�سى  ب���ذور  زرع  اأن���ه  ه��و 
اأعقبت ذلك. واأدت احلجة املثالية 
احلماية  ع��ن  وامل�����س��وؤول��ي��ة  للغاية 
للنظام،  وعنيف  كامل  تغيري  اإىل 
القذايف  بها  ُق��ت��ل  ال��ت��ي  الطريقة 
ب��ال��ر���س��ا���س ر���س��خ��ت ف��ك��رة اأن���ه ل 
باأ�س بالقتل، فال باأ�س من اقتحام 
وليد.  وبني  ترهونة،  مثل  اأماكن 
امليلي�سيات  م��ك��ن��ت  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ل��ك 
اأنه  تعتقد  �سخ�س  اأي  �سرب  م��ن 

مرتبط بالنظام".
اأن  اإىل  واآخ���رون  واأ���س��ارت غازيني 
اخلطط  اأك����ر  اإىل  تفتقر  ليبيا 
النظام،  ���س��ق��وط  ب��ع��د  ���س��ط��ح��ي��ة 
اإقليمية  ميلي�سيات  اإىل  وانق�سمت 
وم�����دن�����ي�����ة، ح�����اول�����ت ا����س���ت���خ���دام 
ال�سلطة  مل�����س��اوم��ة  اأ�سلحتها  ق���وة 
ال�سيطرة  ذلك  يف  مبا  ال�سيا�سية، 
ع��ل��ى ال��������وزارات. واأت������اح ل��ه��ا ذلك 
اخلارجي  التدخل  ل��زي��ادة  و�سيلة 

ومنو اجلماعات العنيفة اأي�ساً.

اإنهاء اأي اأمل يف التغيري
"ت�ساتام  مل��وق��ع  ب��ح��ث��ي��ة  ورق����ة  يف 
الآث����ار  ع��ن  ع��ام��ني  هاو�س" ق��ب��ل 
الطويلة العنيفة ل�سقوط القذايف، 
جتربة  اإن  ف��ه��م��ي  ج��رج�����س  ق����ال 
تداعيات  اأي�����س��اً  ل��ه��ا  ك��ان��ت  ليبيا 
ال��ب��ل��دان م��ن دول  وا���س��ع��ة لتحول 

ا�ستبدادية.
العنف  اإىل  "اللجوء  اأن  واق����رتح 
اأمل  اأي  لإن��ه��اء  و�سيلة  اأ���س��رع  ه��و 
فحتى  الدميقراطي..  التغيري  يف 
امل�سلحة  اجلماعات  تنجح  عندما 
اإ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام، ف���اإن وجودها  يف 
يهدد املرحلة النتقالية بعد ذلك، 

كما هو احلال يف ليبيا".

�سرق وغرب
حددتها  التي  اجلماعات  وت�سببت 
والإقليمية،  ال��ق��ب��ل��ي��ة  ال�������ولءات 
ال�سرق  ب����ني  ال����ب����الد  ان���ق�������س���ام  يف 
وال���غ���رب، و����س���ارت ت��ت��ن��اف�����س على 
الغنائم ال�سيا�سية واملناطق الغنية 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مب���ا يف ذلك  ب����امل����وارد 
م�سراتة،  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل����دن 

والزنتان.
البالد  �سرق  ب��ني  املناف�سة  وك��ان��ت 
ب���رق���ة وب���ن���غ���ازي، وامل���ن���اط���ق التي 
ت�������س���ي���ط���ر ع���ل���ي���ه���ا احل����ك����وم����ة يف 
مزعزعة  ال����غ����رب  يف  ط���راب���ل�������س 

لال�ستقرار.
ي���خ�������س���ى اإ�����س����ك����ن����در ال����ع����م����راين، 
اخلبري يف �سوؤون املنطقة الآن مع 
موؤ�س�سات املجتمع املفتوح يف عمان، 
يراه  فيما  ال��درو���س  بع�س  �سياع 
اأحياناً نقا�ساً "غري اأمني" وحموراً 
ب��ني ال��ذي��ن ع��ار���س��وا ال��ت��دخ��ل يف 

املقام الأول وبني اأن�ساره.
اإىل  ي�����س��ريون  ال���ذي���ن  "يتجاهل 
اأنه  ال��ب��الد،  وانهيار  داع�����س  ظهور 
ملذبحة  حقيقي  خطر  ه��ن��اك  ك��ان 
من قوات القذايف يف مركز الثوار، 
عدداً  واأن   2011 يف  ب��ن��غ��ازي  يف 
كبرياً من الليبيني كانوا يطالبون 

بالتدخل".
وي��ق��ول ال��ع��م��راين اإن���ه ب���دل ذلك،  
الرو�س،  امل�سوؤولني  كبار  �سي�سعر 
مبن فيهم فالدميري بوتني الذي 
دعم الدعوات للتدخل حتت �سعار 
"م�سوؤولية احلماية" "باأنه خدع" 
ب�سبب ما حتول اإىل تدخل لتغيري 
ما  على  "ليبيا،  وي�سيف  النظام. 
هي عليه، تلخ�س فو�سى �سيا�سات 
مل  الآن.  هي  كما  العظمى  القوى 
تكن هناك قيادة دولية موحدة. ل 
توجد قيادة اأمريكية بعد اأن ابتعد 
ال�سالم  عملية  ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ون 
من 2014 اإىل 2017. مل يكن 
هناك اأي اهتمام با�ستثناء مكافحة 

الإرهاب".
ومع ذلك، فاإن غازيني والعمراين 
ال�سالم  ب��ع��م��ل��ي��ة  ت�����ف�����اوؤًل  اأك������ر 
امل���ت���ج���ددة ال��ت��ي ت����ربز ال�������س���اأم من 
احل�����رب يف ل��ي��ب��ي��ا ب��ع��د ع��ق��د من 

ال�سراعات.

قتلى يف هجمات �ضمال بوركينا فا�ضو
•• واغادوغو-اأ ف ب

ا�ستهدفت  الدامية  الهجمات  �سل�سلة من  اأن  فا�سو  بوركينا  اأعلنت حكومة 
البالد  ب�سمال  �سيتينغا  القرى يف منطقة  الثالثاء عددا من  الثنني  ليل 
واأ�سفرت عن �سقوط "اأكر من ع�سرة اأ�سخا�س"، ينما كان م�سوؤول حملي 

حتدث عن �سقوط 15 قتيال فيها.
اأو�سيني  فا�سو  بوركينا  يف  احلكومة  با�سم  واملتحدث  الت�سال  وزي��ر  وق��ال 
بلدات  من  ع��دد  يف  توغلوا  "م�سلحني  اإن  الثالثاء  م�ساء  بيان  يف  تامبورا 

ال�ساحل - �سوفوكيل وياتاكو وتاو ، و�سيتينغا - يف اإقليم �سينو".
ونهب  ترهيب  باأعمال  قاموا  "الإرهابيني  اأن  البوركينابي  الوزير  واأ�ساف 
من  اأك���ر  تبلغ  القتلى  "ح�سيلة  اأن  مو�سحا  املدنيني"،  ���س��د  واغ��ت��ي��ال 

ع�سرة".
وقال  الهجمات.  يف  �سخ�سا   15 مقتل  ع��ن  حت��دث  حملي  م�����س��وؤول  وك��ان 
"م�سلحني  اإن  النيجر،  من  القريبة  دوري  بلدة  من  بر�س  فران�س  لوكالة 
�سنوا هجوما دمويا الثنني على قرى وبلدات يف منطقة �سيتينغا ما اأ�سفر 

عن مقتل نحو 15 �سخ�سا".
اأول قرية  كانت  ياتاكو  ان  ك�سف هويته  الذي طلب عدم  امل�سوؤول  واأ�ساف 
خم�سة  ُقتل  بينما  الأق���ل  على  اأ�سخا�س  ع�سرة  و"قتل  للهجوم  تعر�ست 

اآخرون يف �سوفوكيل"، مو�سحا اأن "معظم ال�سحايا رجال".
وتابع اأن "املهاجمني خطفوا اأي�سا خم�سة اأ�سخا�س اآخرين وا�ستولوا على 

اآليات )دراجات( وطعام وما�سية وقاموا بتخريب متاجر".
وذكر م�سدر اأمني اأنه "مت ن�سر فريق ع�سكري يف املنطقة لتاأمني ال�سكان 

وال�سماح بنقل اجلثث".
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العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/افكو ماك للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2779571 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سالح العنيدي �سامل حمد العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف را�سد عبداهلل ربيع عبيد الطنيجي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
لغ�سيل  ال�س�����ادة/بوليتو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:3707844 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة جمعه �سامل فا�سل ع�سيان املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف مايد عبدالقادر عبا�س ا�سماعيل اخلوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للنجارة  ال�س�����ادة/الطموح  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اليدوية  رخ�سة رقم:1077012 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة اكرب علي بن ظفر اقبال %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /من مالك اىل وكيل اخلدمات �سامل 

علي �سيف بن بريهيم النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
�سوب  كويف  التجاري  بال�سم   CN رقم:1064715 
الحالم ال�سعيدة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ات�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�س افينت لتنظيم املعار�س
رخ�سة رقم:CN 2769460 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستوديو 

ال�سحراء للت�سوير
رخ�سة رقم:CN 1067155 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا ال�سفريى
رخ�سة رقم:CN 1029233 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املقام للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1163300 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

�سيزون برجر
رخ�سة رقم:CN 2135705 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ساديا للمواد الغذائية
رخ�سة رقم:CN 3735530 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/عي�سى  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

بن حيدر لال�ست�سارات القانونية
رخ�سة رقم:CN 2777549 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوادي 

لل�سيانه العامة
رخ�سة رقم:CN 2723217 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:كويك ديلز للتجارة العامة 
 �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة: تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2776319 

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/4/27 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105009788 
- تاريخ التعديل:2021/4/28

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:مالك الها�سمي للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة: جزيرة الرمي ، الرمي طموح 0.3 ، مبنى �سركة الطموح 

لال�ستثمارات ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2754605 

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/18 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/28  - بالرقم:2145000923 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ان�سايت دامين�سنز للت�سميم الداخلي ذ.م.م
، بناية  ال�سيخ را�سد بن مكتوم  ، �سارع  اأبوظبي  ال�سركة: جزيرة  عنوان 

�سيف و�سامل ابناء علي حممد نا�سر با�سليب الطابق ال�ساد�س مكتب
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1187335 

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/20 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/28  - بالرقم:2122000540 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ح�سانة كلفر هاند�س ذ.م.م
املالك/ الوطني  ابوظبي  بنك  خلف  امل�سرف   ، امل�سرف  ال�سركة:  عنوان 

ورثة م�سلم عبداهلل القبي�سي
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1254041 

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/1/28 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/28  - بالرقم:2150001140 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   ال�سيارات  لتاأجري  ال�س�����ادة/ديلر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2184201 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة غ�ساب حممد غ�ساب الفهيد الهاجرى %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حيدر ها�سم جا�سم البنثانيجى  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نربا�س كامل م�سري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف غ�ساب حممد غ�ساب الفهيد الهاجرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حيدر ها�سم جا�سم البنثانيجى

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ويلمك�س لتلميع ال�سيارات  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3681013 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ويلمك�س لتلميع ال�سيارات 

WELLMAX CAR POLISH 

اإىل /لكزري لقطع الغيار اجلديدة لل�سيارات
LUXERY NEW AUTO SPARE PARTS 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات  4530001
تعديل ن�ساط / حذف جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات 4530010

تعديل ن�ساط / حذف تنظيف وتلميع ال�سيارات  4520017
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرياج 2002 للنقليات العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1032437 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد هدى بطى دميثان ال�سام�سى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف برك حربي�س �سعيد عبدالعزيز الكثريى

تعديل اإ�سم جتاري من/ مرياج 2002 للنقليات العامة 
MIRAJ 2002 GENERAL TRANSPORT 

اإىل /ا�سكو امارتي�س للمقاولت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
ASCO EMIRATES CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت �سبكات الري 4220402
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها 4100002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�سيانة الفنية للم�سانع و املن�ساآت البرتولية 0910009
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت امليكانيكية 4220903

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت الن�سائية والهند�سية املتعلقة مب�ساريع التقنية - ت�سليم املفتاح 4100015
 تعديل ن�ساط / حذف نقليات عامة 4923011

 تعديل ن�ساط / حذف اخلدمات الفنية لأعمال ال�سرف ال�سحي 3700001
 تعديل ن�ساط / حذف نقل خملفات البناء والهدم الإ�سمنتية 3811004

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة ال�سركات املتقدمة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1017116 
 ABDULLA م  م  ذ   - العامة  للتجارة  واأولده  امل�سعود  / عبداهلل  وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING L L C  من �سريك اإىل مالك

 ABDULLA م  م  ذ   - العامة  للتجارة  واأولده  امل�سعود  عبداهلل   / ال�سركاء  ن�سب  تعديل 
ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING - L L C  من 99 % اإىل %100

تعديل مدير / اإ�سافة احمد حممد خلفان زعل املهريى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ورثة �سعاده عبداهلل بن حممد امل�سعود

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جمموعة ال�سركات املتقدمة ذ م م 

ADVANCED GROUP OF COMPANIES L L C 

اإىل /جمموعة ال�سركات املتقدمة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
ADVANCED GROUP OF COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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عربي ودويل

   مل يكن وجود بانون اإىل جانبها 
يعني املوافقة على كل بدعه، وامنا 
ي�سري اإىل نقلة نوعية. انتهى زمن 
اإعادة �سياغة التاريخ ال�ستعماري، 
الذي مل يتم ه�سمه اأبًدا، وانتهت 
ب��وج��ادي��ة ال��دك��اك��ني )ل���وب���ان هو 
على  ال�سغري  الفرن�سي  "العلم 
ب����وج����اد(،  ي���ق���ول  النقود"،  درج 
ل��ق��د ح���ان ال��وق��ت لم��ت��ط��اء قطار 
اليمني- رم���ز  ولتبني  امل�ستقبل، 
ركوب  وطرقه:  الأمريكي  البديل 
املعطيات  بف�سل  الت�سويه  موجة 

واخلوارزميات.

جتميل الدناءة
الثالثة  تر�سحاتها  م��دار  على      
 )2022  ،2017  ،2012(
�سبح الب،  ل��وب��ان  م��اري��ن  ط���ردت 
الرث.  بتجديد  ال��وري��ث��ة  وق��ام��ت 
ل��وب��ان، واأن�ست  األ��غ��ت جت��رمي  لقد 

هو ابعد من حدود ما هو مقبول، 
ُي��ك��ره... اما البنت  وك��ان يحب اأن 
اأن تكون حمبوبة... وقامت  تريد 
بريقا  ومنحت  البغي�س،  بتطبيع 

للدناءة.
ولئن تتجنب بعناية اأي تلميح اإىل 
املحرقة، فاإنها ل ترتدد يف مقارنة 
ال���������س����وارع  امل�������س���ل���م���ني يف  �����س����الة 
بجي�س احتالل، اأو اإيقاظ ذكريات 
الذهاب  اأو  الأمل�������اين،  الح���ت���الل 
احلروب  خيال  ا�ستدعاء  ح��د  اإىل 
قيام  بتهديد  م��ل��ّوح��ة  ال�سليبية 

البالد. جديدة" على  "خالفة 
"تكمن قوتها يف تناق�س اأ�سلوبها، 
اأكدت منذ عام 2011 م�ست�سارتها 
الت�سالية، ناتايل فيدال لمويال، 
انها يف نف�س الوقت، قريبة وبعيدة، 
ودية ومتحفظة، "ميكن التوا�سل 
"متعالية  ���ا  اأي�������سً ول��ك��ن  معها"، 

ومتغطر�سة"، وحتى ت�سلطية."

غ��ذائ��ي ���س��ارم، وع���ام 2022 مت 
يوليو  يف  ب���رن���اجم���ه���ا.  ت��ق��ل��ي�����س 
وطني  م��ك��ت��ب  اق�����رتح   ،2017
ا�سم  ت��غ��ي��ري  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ب��ه��ة 
احل�������زب وحت����دي����ث����ا ب���رن���اجم���ي. 
ال�سابق  ال��ث��اين  ال��رج��ل  وخل�����س 
ل���ل���ج���ب���ه���ة ال����وط����ن����ي����ة ف����ل����وري����ان 
ليوؤ�س�س  ان�سحب  ال���ذي  فيليبو، 
ح������زب ال����وط����ن����ي����ني، خل�������س كل 
موجزة:  تغريدة  يف  الب��ع��اد  ه��ذه 
الفريك�سيت واخلروج من  "نهاية 

�سنغن... هذا وا�سح جدا".
    م��ن��ذئ��ذ، اأخ����ذت م��اري��ن لوبان 
منعطفا جديدا حول الّدين العام، 
"جانب  �����س����داده،  ع���ن  وحت���دث���ت 
اأن  يجب  اأ�سا�سي" لأن���ه  اأخ��الق��ي 
"كلمة  ال�سيادة  ذات  لدولة  يكون 
ليربالية  الأوردو  انها  نحا�سية"، 

يف الن�س.
ال���غ���اء  اأي  ه����ن����اك  ي���ع���د  "مل     

ت����الع����ب����ات����ه ال����ل����غ����وي����ة امل����ع����ادي����ة 
ل��ل�����س��ام��ي��ة، وع��ن�����س��ري��ت��ه ال���ت���ي ل 
فيها  امل�سكوك  و�سداقاته  ُت�سلح، 
م����ع ال����ن����ازي����ني اجل��������دد، وروح������ه 
عن  ن��اه��ي��ك  الع�سكرية،  واأغ��ان��ي��ه 
اأنه  ُي��زع��م  التي  التعذيب  �سبهات 
متكنت  لقد  اجل��زائ��ر.  يف  مار�سها 
التخل�س من  م��ن  ل��وب��ان  م��اري��ن 
هذا الأب الثقيل. ومبا انها عرفت 
الوح�س  ه�����ذا  م���ث���ل  ت���ه���زم  ك���ي���ف 
ناخبوها،  ي��ق��ول  ك��م��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
مقاومة  ع���ل���ى  ق�������ادرة  ف�����س��ت��ك��ون 

هجمات العوملة.
وابنته  متاًما،  ا  بغي�سً والدها  كان 
حلت  خم����������ادع.  ب�������س���ك���ل  ودودة 
ابت�سامتها حمل التك�سرية يف وجه 
معرو�سة  وب��ات��ت  اليمني،  اأق�سى 
وامل�ساهري.  ال��ن��ج��وم  جم���الت  يف 
املهرج، ولعب دور  دور  لوبان  لعب 
الرجل ال�سيئ، ودفع دائًما اىل ما 

االأم مارين والع�صيقة لوبان
عن  ال���ت���ح���دث  ا���س��ت��ط��ع��ن��ا  واإذا 
اأيديولوجًيا  لي�س  ف��ه��و  م��ن��ع��رج، 
ا رمزي وحتى  فح�سب، بل انه اأي�سً
كا�سف فوتوغرايف.  كيميائي مثل 
اأزرق  ل��ون  اإىل  البني  حت���ّول  لقد 
داكن، وتغريت اجلبهة اإىل جتّمع، 
وت��وارى ال�سيطان الع��ور ليف�سح 
�سيطان  ع����ادي����ة،  ل���ف���ت���اة  امل����ج����ال 
ي���رت���دي اجلينز  و���س��اح��ر  ج��م��ي��ل 
اخلام. يقال اإنها اقتلعت اأ�سرا�سها 
كما  ال���ب���ارزي���ن،  فكيها  لتخفيف 
مربع  ���س��ع��ره��ا:  ت�سفيفة  غ���رّيت 
وقريب  مدبب  ال��ط��ول،  متو�سط 
تكت�سب  ه��ك��ذا  "اإنها  ال��وج��ه.  م��ن 
ا  اأي�سً ول��ك��ن  م��ظ��ه��ره��ا،  يف  رّق����ة 
م�ست�سارتها  ت��ق��ول  اأفكارها"،  يف 

الت�سالية ال�سابقة. 
 11 ف������ق������دت   ،2016 ع����������ام 
ك��ي��ل��وغ��راًم��ا ب��ف�����س��ل ات���ب���اع نظام 

ثوب  يف  الآن  ن��ح��ن  ل��ل�����س��ي��ط��ن��ة، 
الرئا�سية"، يوؤكد فيليب اأوليفييه، 
امل�ست�سار املقرب للمر�سحة. وذهب 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س احل������زب، ج�����وردان 
بارديال، اإىل اأبعد من ذلك: "قبل 
اأربعة ع�سر �سهًرا من النتخابات 
ال�����رئ�����ا������س�����ي�����ة، ح�����ي�����ث ق����درت����ن����ا 
باملائة   46 ب���ني  ال���س��ت��ط��الع��ات 
الثانية  اجل��ول��ة  يف  ب��امل��ائ��ة  و48 
�سد الرئي�س املنتهية وليته، هذه 
ال���س��ت��ط��الع��ات ت��ل��زم��ن��ا... نحن 
ن��اأخ��ذ يف الع��ت��ب��ار ح��ق��ائ��ق عامل 
يتغري". لكن هل العامل يتغري اأم 
يوؤكد  ال��ذي  هو  الوطني  التجمع 
"ت�سلطية"  لإدارة  كنموذج  نف�سه 

لالأزمات؟
ن��ي��ك��ول دوب���ون-اآي���غ���ن���ان لي�س     
لوبان  "مارين  قوله:  يف  خمطًئا 
عن  �����س����يء  اأي  ت����ق����ول  ت���ع���د  مل 
ي�ستخل�س  ل��ك��ن��ه  �سيء"...  اأي 

ميكن  ال  الــذي  الرئا�صية  اأفــق 
جتاوزه

ل��وب��ان نف�سها دون  اأع��ل��ن��ت م��اري��ن 
ببديهية.  تذّكر  انها  لو  كما  ب��ذخ، 
رغبة  وب���������دون  ت���������س����رع،  وب���������دون 
م�سبوط  وب���ح���م���ا����س  ت���ق���ري���ًب���ا، 
النطق  و�سك  على  ملبتدئة  اليقاع 
ن�سرته  ا�ستطالع  وجاء  برغباتها. 
دي دميان�س،  لو جورنال  �سحيفة 
باملائة   48 ���س��رع��ي��ت��ه��ا:  ل���ي���وؤك���د 
فوزها  ي��ع��ت��ربون  الفرن�سيني  م��ن 
"حمتماًل" يف غ�سون عام. نتيجة 
وكذلك  الي�سار  على  الذعر  اأث��ارت 
ع���ل���ى ال����ي����م����ني. وق������د مت اإجن������از 

ال�ستطالع من اجل ذلك.
   اكتفت املر�سحة باعتبار ان فوزها 
لفرتة  "معقول".   2022 ع����ام 
ك���ان وج���وده���ا يف اجلولة  ط��وي��ل��ة 
الآن  ومن  تكهن،  مو�سوع  الثانية 
ف�������س���اع���دا، ه���و اأم�����ر م����وؤك����د، ومل 
من  هبة  ب��ل  انتخابيا،  ح��ادث��ا  يعد 
ال�سيناريوهات  ك���ل  ان  ال�����س��م��اء. 
اجلولة  يف  ت��واج��ده��ا  ع��ل��ى  مبنية 
الثانية، وهي الأفق الذي ل ميكن 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  جت���اوزه 
اىل درجة اأنه ميكن القول، لي�ست 
م���اري���ن ل���وب���ان ه���ي ال��ت��ي ترت�سح 
ل���ل���رئ���ا����س���ة، وامن������ا ال���رئ���ا����س���ة هي 

املر�سحة ملارين لوبان.
   ب��ع��د م��ن��اظ��رت��ه��ا ال��ف��ا���س��ل��ة مع 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ع���ام 2017، 
اخ����ت����ف����ت، ل���ت�������س���ّم���د ج����راح����ه����ا، 
وعودتها  ح��زب��ه��ا،  م���وؤمت���ر  وت���ع���ّد 
ع��رف��ت كيف  ل��ق��د  ال�����س����واء.  اإىل 
ب�سكل  ل��ت��ظ��ه��ر  ن��ف�����س��ه��ا،  ُت��ن�����س��ي 
امل�ست�سار  وب���ج���ان���ب���ه���ا،  اأف���������س����ل 
�ستيف  ت��رام��ب،  ل��دون��ال��د  ال�سابق 
ب����ان����ون، ال�����س��ري��ر ال����رائ����ع، ال���ذي 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  ملنا�سلي  ���س��رح 
"دعوهم  ل����ي����ل:  يف  امل���ج���ت���م���ع���ني 
ي�����س��ف��ون��ك��م ب��ال��ع��ن�����س��ري��ة، وك���ره 
الأج�����ان�����ب، وره������اب الإ�����س����الم ... 
ارت����دوا ذل��ك ك��و���س��ام ���س��رف، لأننا 
ن���زداد ق��وة م��ع ك��ل ي��وم مي��ر، وهم 

ي�سعفون".

يعد  مل  اإذا  خ��اط��ئ��ة.  ا�ستنتاجات 
ل���دي���ه���ا م����ا ت���ق���ول���ه، ف���ذل���ك لأن 
اآخرين يتكفلون بالر�سالة، ولأنها 
مل تقم فقط باإلغاء ت�سويه �سورة 
الطيف  اأ����س���اب���ت  وامن�����ا  ح��زب��ه��ا، 

ال�سيا�سي باأكمله.
املتحدثني  ان�����ت�����داب  ي���ت���م  ان�����ه    
ال��ر���س��م��ي��ني ب��ا���س��م��ه��ا م���ن خ���ارج 
���س��ف��وف��ه��ا ب��ك��ث��ري، و���س��ي��ك��ون من 
يتعلق  ف��ف��ي��م��ا  ت�����س��ّر.  ان  اخل���ط���اأ 
والهوية  والإ�����س����الم،  ب��ال��ه��ج��رة، 
ال��وط��ن��ي��ة، وال��ع��ل��م��ان��ي��ة، ق��ل��ة هم 
تلقينها  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  ال����ذي����ن 
بع�س  يف  ذل��ك  فعلوا  واإذا  در���ًس��ا. 
الأحيان، فمن اأجل توبيخها على 
على  ج����ًدا  ال��ك��ب��رية  "رخاوتها" 
ال��داخ��ل��ي��ة، جريالد  غ����رار وزي����ر 
دارم�����ان�����ني، اأث����ن����اء م���ن���اظ���رة مع 
م��اري��ن ل���وب���ان، ال����ذي ب���دا وكاأنه 
متلكني  "ل  خافت:  ب�سوت  يلمح 

احتكار الكراهية! "
بديل  ت����ق����دمي  ف�������س���ل  وام���������ام     
الوطني،  التجمع  لإيديولوجية 
عقول  على  ه��ذه  ا�ستحوذت  فقد 
حماربتها:  يّدعون  الذين  اأولئك 
ويلوحون  مثلها،  يتحدثون  اإنهم 
الأل���وان يف جميع  باأعالم ثالثية 
الغجر،  وي����ط����اردون  امل��ن��ا���س��ب��ات، 
وي�سككون  الالجئني،  ويالحقون 
التعي�سة".  "هويتهم  يف  ب�����س��دة 
ملو�سوعاتها  ا�ستعارتهم  وب�سبب 
الث������رية، اأ���س��ب��ح ج���زء ك��ب��ري من 
"متوافًقا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة 
الآن  ي��وج��د  ل  اللوبانية"...  م��ع 
�سوى املتكلمني من بطونهم على 
قد  العقول  لوبنة  ان  ال�سا�سات... 

حتققت.
-------------------------

كاتب. بعد اأن كان م�ساعًدا مليالن 
 1993 ع�����ام  اأ����س�������س  ك����ون����دي����را، 
و�سبكة  للكّتاب  ال���دويل  ال��ربمل��ان 
موؤلف  وه�����و  ال����الج����ئ����ني.  م�����دن 
اآلة   " منها  ال��ك��ت��ب،  م��ن  للعديد 
�سياغة  واإع�����ادة  الق�س�س  �سنع 

العقول" و"طغيان املهرجني". 

حتى تخو�ض اجلولة الثانية:

رئا�ضية 2022: مارين لوبان معفّية من بذل اأي جهد...!
•• الفجر -كري�شتيان �شاملون 

ترجمة خرية ال�شيباين
عام  منذ  الثالثة  للمرة  تــعــود...  لوبان  مارين 
لقد  الرئا�صية.  لالنتخابات  تر�ّصحها  تعلن   ,2012

مراوغ  نحو  على  تقريًبا  احتفال,  دون  ذلــك  فعلت 
مر�صح  لدعم  جاءت  حيث  ال�صمال  اإىل  رحلة  خالل 
اأعلنت  وقد  اإقليمية.  انتخابات  يف  الوطني  التجمع 
للغاية,  جيدة  حملة  اإثــر  فا�صلة  مناظرة  بعد  "ما 
املر�صحة  واأن  �صروري,  اجلوهر  اأن  الفرن�صيون  فهم 

مرة  للرئا�صية  تر�ّصحي  �صبب  هو  وهــذا  قــويــة... 
اأخرى".

عام  هــذا.  من  اأقــل  ر�صميا  تفعل  اأن  ال�صعب  من      
ا اأن يبقي تر�صحه  2002, اأراد ليونيل جو�صبان اأي�صً
فران�ض  وكالة  اإىل  بيانه  باإر�صال  واكتفى  ب�صيًطا؛ 

اال�صتخفاف  مبثابة  اعترب  اإعــالن  بالفاك�ض,  بر�ض 
لالنتخابات  مر�صحا  نف�صك  تعلن  ان  بالفرن�صيني. 
يف  املواعيد  اأول  اإنه  ال�صهل,  باالأمر  لي�ض  الرئا�صية 
عندما  �صعوبة  االأمر  ويزداد  ب�صعبه".  رجل  "لقاء 

تعلن امراأة حبها له.

امل�ست�سار ال�سابق �ستيف بانون ومارين لوبان يف املوؤمتر ال�سنوي للحزب ا�ستغلت مارين لوبان رحلة اإىل ال�سمال لتعلن لل�سحافة تر�سحها لنتخابات 2022 الرئا�سية فيليب اأوليفييه نحن الآن يف ثوب الرئا�سية

فلوريان فيليبو خل�س ابعاد التحول يف تغريدة موجزة جوردان بارديال... ناأخذ يف العتبار حقائق عامل يتغري

من اللون البني اإىل االأزرق الداكن التحول:  يف  املر�صحة  •  جنحت 
الثالثة, طردت مارين لوبان �صبح االأب, وقامت الوريثة بتجديد االإرث  تر�صحاتها  مدار  •  على 

ا متعالية, وحتى ت�صلطية ودّية ومتحفظة, واأي�صً وبعيدة,  قريبة  اأ�صلوبها,  تناق�ض  يف  قوتها  •  تكمن 

ا�ضتعارتهم ملو�ضوعاتها املف�ضلة، اأ�ضبح جزء كبري من الطبقة ال�ضيا�ضية متوافًقا مع اللوبينية •  ب�ضبب 
الوطني، ا�ضتحوذت هذه على عقول الذين يّدعون حماربتها التجمع  الإيديولوجية  بديل  تقدمي  ف�ضل  •  اأمام 

•• وا�شنطن-وكاالت

ل يزال يتفاعل الت�سجيل ال�سوتي لوزير اخلارجية الإي��راين حممد جواد 
ظريف الذي ينتقد فيه مناف�سيه املحليني الذين اتهمهم بالتاآمر لتقوي�س 

جهوده الديبلوما�سية.
واإ�سعاف  ظريف  من  للنيل  حماولة  ال�سوتي،  الت�سريب  يف  البع�س  وراأى 

مفاو�سيه يف جهودهم لإحياء التفاق النووي.
طهران  يف  الأمريكية  بو�ست"  "وا�سنطن  ل�سحيفة  ال�سابق  امل��را���س��ل  اأم��ا   
جي�سون ر�سائيان الذي تعر�س لل�سجن 544 يوماً يف اإيران، فيبدو الأمر 
نف�سه عن  اإب��ع��اد  خ��الل  امل��رتدي��ة من  تعزيز �سورة ظريف  اإىل  يهدف  كاأنه 
النظام، كمقدمة لرت�سح حمتمل لالإنتخابات الرئا�سية، اأو على الأقل، الناأي 

بنف�سه عن املحا�سبة يف الداخل واخلارج.

انتخابات رئا�صية
قلق  ظ��ل  ويف  �سهرين،  م��ن  اأق��ل  م�سافة  على  الرئا�سية  الإن��ت��خ��اب��ات  وفيما 
فاإن  اإقبال �سعيفة غري م�سبوقة-  ن�سبة  �ست�سهد  اأنها  الإي��راين من  النظام 
نتائج ولية ظريف كوزير للخارجية �ستكون يف امل�سهد الأمامي، �سواء اأكان 
اأم ل. وبات ظريف، اأكر من اأي �سيا�سي اإيراين اآخر، رمزاً  ظريف مر�سحاً 

جهوده  ب��اأن  توحي  امل�سربة  الت�سجيالت  فيما  العامل،  بقية  مع  لالإنخراط 
تواجه عقبات علنية وخلف الكوالي�س.

ولي�ست الإنق�سامات داخل النظام احلاكم يف اإيران جديدة، لكن هذا التطور، 
القد�س يف  فيلق  قائد  فيها ظريف  ينتقد  التي  الطريقة  اإىل  الإنتباه  لفت 
احلر�س الثوري الإيراين قا�سم �سليماين، الذي قتل يف �سربة نفذتها طائرة 
م�سرية اأمريكية يف يناير )كانون الثاين( 2020. ويزعم ظريف، من بني 
2015 يف حماولة لإقناع  عام  رو�سيا  اإىل  �سافر  �سليماين  اأن  اأم��ور كثرية، 
مو�سكو بعدم الإن�سمام اإىل الإتفاق النووي. كما اأنه قال اإن القائد الع�سكري 

كان يفر�س عليه دائماً مطالب قبل اأي حمادثات دولية.

اأجندة احلر�ض الثوري
وحتى الآن، كان ظريف يزعم اأنه كانت تربطه عالقة عمل وثيقة ب�سليماين. 
اإىل تغليب  اأما يف الت�سريب، فاإن ظريف يوحي وكاأن �سليماين �سعى م��راراً 
قيل  اأن  �سبق  ما  يكرر  وه��و  ال�سيا�سي.  امليدان  على  الثوري  احلر�س  اأجندة 
اإي��ران، واأن ظريف  اأن احلر�س الثوري هو ال�سلطة احلقيقية يف  �سابقاً من 

وبقية احلكومة املدنية عاجزون. ومع ذلك، فاإنه يقول هذا بطريقة الق�سد 
منها اإعادة تفعيل الدعم ملع�سكره.

وينظر الكثري من املعار�سني الإيرانيني يف اخلارج اإىل ظريف على اأنه لي�س 
اإرادة الزعيم الإي��راين علي خامنئي واحلر�س  اأكر من دمية �ساحرة تنفذ 
الأوروبيون  والديبلوما�سيون  املتحدة  الوليات  وتف�سل  الثوري يف اخلارج. 
الذين تفاو�سوا مع ظريف اأن يروا فيه �سخ�سية براغماتية يداها مغلولتان 
نف�سه،  الوقت  الذي ميثله. ويف  للنظام  املت�سددة  بالعقيدة  املطاف  نهاية  يف 
فاإن املعار�سني داخل النظام الذين يرف�سون الإنخراط مع العامل اخلارجي، 
ي�ستبهون يف ظريف الذي تلقى تعليماً يف الوليات املتحدة وعا�س عقوداً يف 

ح�سن "ال�سيطان الأكرب".
اأت��ق��ن ظريف ف��ن النجاة م��ن الألع��ي��ب ال��غ��ادرة م��ن خالل  وك���اأي �سيا�سي، 
تكري�س ميزة خا�سة لنف�سه. هو وفريقه لديهما نوافذ اأحادية الجتاه اإىل 
تفكري كٍل من احلر�س الثوري والأوروبيني. وهاتان القوتان اللتان نادراً ما 

تتحدثان اإىل بع�سهما ب�سورة مبا�سرة، تتيحان لظريف اإ�ستغالل الفر�س.
ويرى ر�سائيان: "اإنها رق�سة حمفوفة باملخاطر، لكنها جنحت مع ظريف 

طوال حياته املهنية، التي اأراقبها عن كثب منذ اأعوام".
اإي��ف��ني يف ط��ه��ران عام  ب�سجن  ال��زن��ازي��ن وح�سة  اأك���ر  يقبع يف  ك��ان  وبينما 
واحلدث  الإيرانية.  القنوات  كل  �سغري  تلفزيون  عرب  يتابع  كان   ،2015
وبينها  العاملية،  والقوى  اإي��ران  بني  النووية  املحادثات  كان  الكبري عامذاك 

الوليات املتحدة.

تارة اأوغاد تارة اأبطال
يقوده ظريف،  ال��ذي  الإي���راين،  التفاو�س  فريق  اأع�ساء  ت�سوير  يتم  وك��ان 
اأبطال، وذلك  اأنهم  اأخرى على  اأوغ��اد واأحياناً  اأنهم  اأحياناً على  يف الأخبار، 
وفق التنازلت التي كان يح�سل عليها هذا الفريق من القوى العاملية. وبات 
اإىل  ق��ادت  التي  الأ�سابيع  الإخبارية، يف  التقارير  الرتكيز يف  ظريف حمور 
الإتفاق. ويف كل مرة كان يظهر على ال�سا�سة كان ر�سائيان ميازح زميله يف 

الزنزانة، باأن ال�سرير الثالث يف غرفتهما حمجوز له.
كان وا�سحاً اأن �سباط احلر�س الثوري، ومن هم اأعلى منه رتبة، عملوا كل 
الإتفاق  التوقيع على  ولكن حقيقة  النووي.  الإتفاق  اأجل عرقلة  �سيء من 
ال�سادرة عن  الروايات  اأن  دليل على  وبقائه على قيد احلياة، هي  وتنفيذه 
حممل  على  توؤخذ  األ  يجب  نف�سه،  ظريف  ذلك  يف  مبا  متناف�سة-  اأو�ساط 

اجلد.

وا�ضنطن بو�ضت: ظريف يقامر بلعبة خطرة
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جرح اأ�ضقف اإيطايل بالر�ضا�س يف جنوب ال�ضودان 
•• جوبا-اأ ف ب

موؤخرا  اأ�سقفا  البابا  عينه  اإي��ط��ايل  كاثوليكي  ق�س  ج��رح 
اإىل  اأدت  ق�سية  يف  ال�سودان  جنوب  و�سط  يف  بالر�سا�س 
كما  املحلية،  الأبر�سية  اأع�ساء  من  ثالثني  نحو  توقيف 

اأعلنت ال�سلطات املحلية .
اآذار/م���ار����س  ال��ث��ام��ن م��ن  ال��ب��اب��ا فرن�سي�س ع��ني يف  ك���ان 
ع�سر  اأح��د  منذ  الق�س  ع��ام��ا(   43( ك��ارل���س��ار  كري�ستيان 
ا�سقفا لأبر�سية  ال�سودان،  عاما يف ولية جونقلي بجنوب 
رومبيك. وقد ا�ستهدفه مهاجمان باإطالق النار عليه يف 

مقر اإقامته يف اأبر�سية رومبيك.
وقد اأ�سيب الأ�سقف الذي مل ُيَر�سم بعد، يف �ساقه وخ�سع 

لعملية نقل دم لكنه الآن يف حالة م�ستقرة، ح�سب جممع 
اإليه  ينتمي  ال���ذي  ك��وم��ب��وين  دان��ي��ال  ال��ق��دي�����س  مب�سري 

كارل�سار.
قالت بوابة معلومات الكر�سي الر�سويل "الفاتيكان نيوز" 
اإىل  نقله  ومت  خطر  ح��ال��ة  يف  لي�س  الإي��ط��ايل  املب�سر  اإن 
م�ست�سفى يف العا�سمة الكينية نريوبي حيث خ�سع لنقل 

دم.
واأو����س���ح ول��ي��ام ك��وجن��ي وزي���ر الإع�����الم ب��ال��ن��ي��اب��ة لولية 
اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  رومبيك،  وعا�سمتها  البحريات 
رجلني م�سلحني دخال اإىل باحة الأبر�سية، ثم اإىل املبنى 
وقاما  الق�ساو�سة  ف��ي��ه  ويعي�س  غ��رف��ة   12 م��ن  امل��ك��ون 

باإطالق النار على كارل�سار.

النار  يطلقا  مل  الآخ���رون  الكهنة  و�سل  "عندما  واأ���س��اف 
عليهم ومل يفعال اأي �سيء" م�سريا اإىل اأن غرفة كارل�سار 

التي ا�ستهدفت". الوحيدة  "هي 
قال كوجني اإنه مت توقيف 35 م�ستبها بهم بينهم اأ�سقف 

�سابق موؤقت لالأبر�سية وق�ساو�سة وحرا�س اأمن.
"مت  اأن دواف��ع الهجوم ل تزال غري وا�سحة لكن  واأو�سح 
اعتقال رجال الدين للتحقيق معهم ب�سبب �سراعات على 

النفوذ داخل الأبر�سية".
ومن بني املعتقلني رجل ي�ستبه باأنه اأحد مطلقي النار.

و���س��رح امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��ف��ات��ي��ك��ان م��ات��ي��و ب����روين ملوقع 
بالهجوم  "اأُبلغ  فرن�سي�س  البابا  اأن  نيوز"  "الفاتيكان 

وي�سلي" من اأجل ال�سحية.

بدء نظر ق�ضية االحتاد االأوروبي �ضد اأ�ضرتا زينيكا 
•• بروك�شل-رويرتز

بداأت حمكمة يف بروك�سل النظر يف دعوى ق�سائية اأقامتها املفو�سية الأوروبية �سد �سركة اأ�سرتا زينيكا لالأدوية 
ب�سبب اإمدادات لقاحها امل�ساد ملر�س كوفيد19-، حيث ي�سغط حمامو التكتل من اأجل التو�سيل الفوري للجرعات 

من كافة امل�سانع مبا فيها املوجودة يف بريطانيا.
والق�سية هي اأحدث منعطفات نزاع الحتاد الأوروبي مع �سركة الأدوية الإجنليزية ال�سويدية ويف بع�س الأحيان 

مع بريطانيا. ويتهم التكتل ال�سركة بالتقاع�س عن اللتزام بالعقد املربم معها.
وقال حمام عن املفو�سية الأوروبية، الذراع التنفيذية لالحتاد، خالل جل�سة نظر الق�سية اإن التكتل ي�سعى للح�سول 
على طلبيات فورية من جميع امل�سانع املدرجة يف عقده، مبا يف ذلك املوجودة يف بريطانيا التي انف�سلت عن الحتاد 
الأوروبي. وقال حمام ميثل اأ�سرتا زينيكا خالل اجلل�سة العلنية اإن عقد ال�سركة ل ي�سمل التزاما بت�سليم اللقاحات 
من كافة م�سانع الإنتاج. ومتلك اأ�سرتا زينيكا م�سانع يف بلجيكا وهولندا الع�سوين يف الحتاد الأوروبي اإىل جانب 

بريطانيا التي �ساعدت يف تطوير اللقاح.

اإميانويل ماكرون وجنل الرئي�س الت�سادي الراحل اإدري�س ديبي وخليفته حممد اإدري�س ديبي

ديبي كان اآخر رموز هذه العالقة اخلا�صة:

ت�ضاد: ماكرون وفران�س-اأفريك، الطالق امل�ضتحيل...!

رولن  يقدر  البن"،  ديبي  �سوى: 
العلوم  معهد  يف  الباحث  مار�سال، 
مهما  ولي�س  بباري�س.  ال�سيا�سية 
اإذا كان هذا الدعم لنقالب مقنع 
بالكاد ي�سيء لالإرادة التي اأظهرها 
بداية  م��ن��ذ  م����اك����رون  اإمي���ان���وي���ل 

وليته.

ال ميكن قطع احلبل
   يف نوفمرب 2017، دافع ماكرون 

بال�سالح  ال�����س��ل��ط��ة  ت����وىل  ال�����ذي 
املديرية  مب�����س��اع��دة   1990 ع���ام 
الفرن�سية العامة لالأمن الداخلي، 
ب��ت�����س��دي��د م���ا ع��ل��ي��ه. حم��م��ًي��ا من 
ال���ف���رن�������س���ي، ظ�����ّل طيلة  اجل���ي�������س 
الأمني  ال�����س��ري��ك  ع���اًم���ا  ث��الث��ني 
امل��ف�����س��ل ل��الإل��ي��زي��ه ���س��د الإره����اب 
اأنه  باري�س  "اعتقدت  املنطقة.  يف 
خطة  اىل  افتقارها  ومع  ُيقهر،  ل 
بديلة، اإن مل يكن امامها من خيار 

)بوركينا  واغ����ادوغ����و  ج��ام��ع��ة  يف 
�سداقة  "عالقة  اأج��ل  من  فا�سو( 
جديدة" مع ال��ق��ارة، ووع��د بدعم 
القانون.  ودول����ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وقال "احلل لن ياأتي من الو�سع 
القدمية"،  ال���ع���ادات  اأو  ال���راه���ن 
الذي  "املا�سي  هذا  وللخروج من 
رئي�س  اف���ت���ت���ح  مير"،  اأن  ي���ج���ب 
ال���دول���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ع��دي��د من 
امل�ساريع: اإ�سالح فرنك -اجلماعة 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بنجل  الع�������������رتاف  خ�������الل  م������ن 
ت�ساد  دي��ب��ي يف  ال���راح���ل  ال��رئ��ي�����س 
ودعمه با�سم ال�ستقرار يف منطقة 
ال�ساحل، يتخلى اإميانويل ماكرون 
الرمزية  ال�سورة  م��ع  القطع  ع��ن 

الأخرية لفران�س-اأفريك.
   ج��ال�����س ع��ل��ى مي���ني رج���ل ت�ساد 
ت�ساوي  ال�سورة  القوي اجلديد... 
األ���ف ك��ل��م��ة، وه���ي رم���ز لالرتباط 
يف  وجنامينا.  باري�س  بني  الأب���وي 
ج��ن��ازة ال��رئ��ي�����س اإدري�������س دي��ب��ي يف 
الربوتوكول  خ�س�س  اأبريل،   23
العتباري  امل���ك���ان  ه���ذا  ال��ت�����س��ادي 
لإميانويل ماكرون، يف اأقرب مكان 
مم��ك��ن م��ن حم��م��د اإدري�������س ديبي، 
وخليفة  الع�سكرية  البزة  مرتدًيا 

والده الراحل.
   غداة وفاة ديبي، الذي �سقط على 
املتمردين،  مع  معركة  يف  اجلبهة 
م��ن��ح اجل����رنال ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
37 عاًما نف�سه �سالحيات كاملة، 
يف خ���رق وا���س��ح ل��ل��د���س��ت��ور. ورغم 
����س���راخ امل��ع��ار���س��ة ب������اأّن م���ا جرى 
الفرن�سي  الرئي�س  خ��رّي  ان��ق��الب، 
"ال�ستقرار"،  با�سم  البن  تكري�س 
وف����ّي����ا لأن����ق����ى ت��ق��ال��ي��د ف���ران�������س-
اأف��ري��ك.    ك��ان اإدري�����س ديبي اأحد 
لهذه  ال��رم��زي��ة  ال�سخ�سيات  اآخ���ر 
القائمة  اخلا�سة"  "العالقة 
الأفارقة  ال��ق��ادة  مع  التعاون  على 
هذه  ويف  مقدمة.  خدمات  مقابل 
ال�ساحل"،  "مار�سال  ق��ام  احل��ال��ة، 

املالية الأفريقية -عملة م�سرتكة 
يف خم�سة ع�سر دولة موروثة من 
ال�ستعمار -واإعادة الأعمال الفنية 
وم�ساحلة  وال�����س��ن��غ��ال،  بنني  اإىل 
للجزائر  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال���ذاك���رة  م���ع 

ورواندا ...
اأن  اإل  امل�����س��روع ط��م��وًح��ا،  "كان     
بثقل  ا�ستخف  م��اك��رون  الرئي�س 
�سفينة  وه���ي  -اأف����ري����ك،  ف��ران�����س 
ع�سية  ب�����ني  ت���ت���وق���ف  ل  ك����ب����رية 
و�سحاها، ي�سري ال�سحفي اأنطوان 
الواجهة،  خلف  واأ�سبح  جال�سر، 
الواقعية".  ال�����س��ي��ا���س��ة  مي���ار����س 
وب���ال���ت���ايل، م���ن امل�����س��ت��ح��ي��ل قطع 
احل��ب��ل ال�����س��ري م���ع ت�����س��اد، التي 
ع�سكرية  ق��اع��دة  اأك��رب  ت�ست�سيف 

ثالثية الألوان يف اخلارج.
   "اإن اجلي�س الفرن�سي يف منطقة 
لنفوذ  غ���ط���اء  مب��ث��اب��ة  ال�����س��اح��ل 
فرن�سي ل وريث له"، يتابع موؤلف 
ملاكرون"  الأف��ري��ق��ي  "الفخ  كتاب 
فايارد،  اإي����رول����ت،  ب��ا���س��ك��ال  )م���ع 
مكافحة  ق���وة  اأن  اإل   .)2021
الإرهاب برخان، التي تت�سدر هذا 
الوجود، تتعر، كما لحظ تقرير 
داعًيا  م���وؤخ���ًرا،  امل��ح��ا���س��ب��ة  دي����وان 
معايري  "حتديد  اإىل  احل��ك��وم��ة 

الإجناز الناجح للعملية".
   بعد وفاة ديبي، ما زالت "الثورة" 
امل������وع������ودة ل�������س���ب���اب واغ�����ادوغ�����و 

تنتظر.
-------------------------
-------------------------

عن لك�سربي�س

حتليل اإخباري

منطقة ال�ضاحل غطاء لنفوذ فرن�ضي ال وريث له يف  الفرن�ضي  •  اجلي�س 
قطع احلبل ال�ضري مع ت�ضاد، التي ت�ضت�ضيف اأكرب قاعدة  امل�ضتحيل  •  من 

ع�ضكرية ثالثية االألوان يف اخلارج

م�ضهد معقد ومفاجاآت واردة.. خيارات نتانياهو لت�ضكيل احلكومة
•• القد�س-وكاالت

رئي�س  يف�سل  واح���د  اأ���س��ب��وع  ن��ح��و 
بنيامني  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  ال���������وزراء 
املدة املحددة  انتهاء  نتانياهو، على 
بعد  اجل��دي��دة،  احلكومة  لت�سكيل 
�سهر  م��ن  ال�ساد�س  يف  بها  تكليفه 
اأب����ري����ل اجل�������اري، ب��ي��ن��م��ا ل ي���زال 
امل�سهد ال�سيا�سي يحمل قدراً كبرياً 
من التعقيد، مبا يفر�س جملة من 
التي  "النظرية"  ال�سيناريوهات 
تعرب عن خما�س ع�سري للحكومة 
ال��ت��ي ق��د ل ت��رى ال��ن��ور، وق��د يتم 
جديدة،  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  ال��ل��ج��وء 

تكون اخلام�سة يف عامني.
للخروج  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�سعى  وف��ي��م��ا 
ال�سيا�سي خالل  من حالة اجلمود 
نتانياهو  ف���اإن  املا�سيني،  العامني 
احل�سول  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  مل  ال�����ذي 
على ن�سبة الغالبية املوؤهلة لت�سكيل 
احلكومة من خالل املقاعد املوؤكدة 
بالن�سبة حلزبه، يواجه ماأزقاً كبرياً 
احلكومة،  ت�سكيل  يف  و���س��ع��وب��ات 
مناف�سة  يف  �سيقة  خ��ي��ارات  و���س��ط 

الكتلة املناوئة له.
اإ�سرائيلية  اإعالمية  تقارير  ونقلت 

الأغ��ل��ب��ي��ة لأح����زاب ال��ي��م��ني ب��� 65 
ت�سكيل  يف  ي�سهم  وه���ذا  م��ق��ع��داً.. 

حكومة ميينية م�ستقرة".

�صيناريوهات
ويعتقد خبري ال�سوؤون الإ�سرائيلية 
مبركز الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية 
وال�سرتاتيجية، �سعيد عكا�سة، باأن 
يتعلق  فيما  الأم��ور  تعقد  �سيناريو 
الإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  بت�سكيل 
انتخابات  اإىل  ال���ذه���اب  ث���ّم  وم���ن 
اخلام�سة  �ستكون  جديدة  برملانية 

خالل عامني "ل يزال قائماً".
ت�سريحات  يف  ع��ك��ا���س��ة  وي�������س���رح 
خا�سة ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، 
امل�سهد املعقد الذي يواجهه رئي�س 
الوزراء الإ�سرائيلي املكلف بت�سكيل 
نتانياهو،  ب���ن���ي���ام���ني  احل���ك���وم���ة 
املقاعد  ع����دد  اأن  اإىل  ب����الإ�����س����ارة 
ال�  تتجاوز  ل  معه  "املوؤكدة" التي 
فهو بحاجة  وبالتايل  مقعداً،   52
مقاعد   9 اإىل  ت��ق��دي��ر  اأق����ل  ع��ل��ى 
�سوتاً   61 اإىل  ال��و���س��ول  ل�سمان 

لت�سكيل احلكومة.
ويتابع: "بالتايل فاإن حتالف ميينا 
)احلا�سل  بينيت  ن��ف��ت��ايل  ب��ق��ي��ادة 

امل�سهد يف اإ�سرائيل، على اعتبار اأنه 
من الوا�سح اأن نتانياهو غري قادر 
على ت�سكيل الئتالف الذي ي�سعى 
الأخرى  الناحية  م��ن  بينما  اإل��ي��ه، 
فاإن اجلبهة املناوئة له ل ت�ستطيع 
ت�سكيل حكومة قوية، وبالتايل فاإن 
الأم���ر ي��ب��دو وك��اأن��ه ي���دور يف حلقة 

مفرغة.
ت�سريحات  يف  ي���ت���ح���دث  وف���ي���م���ا 
خا�سة ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، 
ع���ن ت���ع���دد ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات "من 
لفت  اأن���ه  اإل  النظرية"،  ال��ن��اح��ي��ة 
قد  الأم�����ور  اأن  اإىل  ذل���ك  مب�����وازاة 
انتخابات جديدة  اإجراء  اإىل  تتجه 
اأو انتخابات مبا�سرة بني املر�سحني 
ال���وزراء، وه��و مقرتح  ملوقع رئي�س 
تقدم به بنيامني نتانياهو ويدر�سه 
ال��رئ��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وذل���ك من 
اأج������ل ت����ف����ادي ���س��ي��ن��اري��و ال���ذه���اب 

لنتخابات خام�سة.
اأن  اإىل  ف������ه������م������ي  وي���������������س�������ري 
"ال�سيناريوهات التي تطرح نف�سها 
هي �سيناريوهات نظرية، تخلو من 
جملة  وهناك  الأ�سا�سي،  الربنامج 
من التناق�سات"، لفتاً اإىل ح�سور 
الأح��������زاب ال��ع��رب��ي��ة ب�����س��ك��ل كبري 

ال�سيناريوهات  ب��ني  م��ن  اأن  اأخ���رياً 
ال���ت���ي جل����اأ اإل��ي��ه��ا رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ل�سيناريو  الذهاب  هي  الإ�سرائيلي 
كتلة  مع  بالتناوب  حكومة  ت�سكيل 
ال��ت��غ��ي��ري، وذل�����ك م���ن اأج�����ل "منع 
ت�سكيل  م���ن  ل���ه  امل���ن���اوئ  امل��ع�����س��ك��ر 

احلكومة".
حزب  زعيم  رف�س  �سابق  وق��ت  ويف 
غانت�س،  ب��ي��ن��ي  اأبي�س"،  "اأزرق 
ي�سكال  ب��اأن  نتانياهو  اق��رتاح��اً من 
م��ع��اً ح��ك��وم��ة ج��دي��دة، ي��ك��ون فيها 
غانت�س رئي�س الوزراء املناوب الأول 

وملدة �سنتني.
بحزب  م�سوؤول  عن  تقارير  ونقلت 
اأمام ذلك الو�سع  اإن  الليكود قوله 
"ت�سكيل حكومة  �سار من ال�سعب 
مينية �سرفة برئا�سة نتانياهو )..( 
با�ستمرار  معني  نتانياهو  كان  واإن 

اليمني عليه اأن يتنحى جانباً".

انتخابات مبا�صرة
ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ  يتحدث 
رئي�س وحدة الدرا�سات الفل�سطينية 
القومي  ب���امل���رك���ز  والإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
الأو���س��ط، طارق  ال�سرق  ل��درا���س��ات 
يواجهها  التي  املع�سلة  فهمي، عن 

وكذا  ن��ت��ان��ي��اه��و  ���س��ي��ن��اري��وه��ات  يف 
لبيد  يائري  مناف�سة   �سيناريوهات 
وال���ذي  م�ستقبل"  "يوجد  زع��ي��م 
ي�ستطيع  ل  النظرية  الناحية  من 
فكرة  ب��ط��رح  اإل  احلكومة  ت�سكيل 

الكتلة العربية اأي�ساً.
ت�سكيل  الأخ����ري  يف  ي�ستبعد  لكنه 
لبيد  اأو  ن��ت��ان��ي��اه��و  م���ن  احل��ك��وم��ة 
عن  متحدثاً  امل�سهد،  هذا  �سوء  يف 
حكومة  ت�سكيل  ي��ت��م  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة 
يوم،  ال�100  يطلق عليها حكومة 
احلكومة،  ت�سكيل  يف  الف�سل  ح��ال 
اإج��راء انتخابات جديدة،  اإىل حني 
بالنظام  ت��ع��دي��ل  ي��ج��رى  اأن  واإل 
املتناف�سون  وي��رت���س��ح  الن��ت��خ��اب��ي 
مبا�سرة على من�سب رئي�س الوزراء 
لنتخابات  ال�����ذه�����اب  م����ن  ب�������دًل 
خ��ام�����س��ة و���س��اد���س��ة، ل��ل��خ��روج من 

املاأزق ال�سيا�سي الراهن.
وك����ان ن��ت��ان��ي��اه��و ق���د دع���ا جدعون 
لتنحية  ب��ي��ن��ي��ت،  ون��ف��ت��ايل  ���س��اع��ر 
جانباً،  ال�سخ�سية"  "اخلالفات 
اإليه يف ت�سكيل حكومة  والن�سمام 
قرر  "ال�سعب  اإن  وق����ال  ج���دي���دة. 
عمليات  ث��الث  بعد  معاً  جنل�س  اأن 
ان���ت���خ���اب���ي���ة اأع�����ط�����ت اجل���م���اه���ري 

وك��ان بينيت قد ق��ال، قبل يومني، 
ت�����س��ك��ي��ل حكومة  ي�����س��ت��ب��ع��د  ل  اإن����ه 

وحدة وطنية.
ويلفت اإىل اأنه موؤخراً هناك اأي�ساً 
م��ف��او���س��ات لن�����س��م��ام ح����زب اأمل 
�ساعر  ج���دع���ون  ب��رئ��ا���س��ة  ج���دي���د 
حكومي  لئ��ت��الف  مقاعد(،  )�ستة 
اأن  اإىل  ن��ت��ان��ي��اه��و، م�����س��رياً  ب��ق��ي��ادة 
ل ي��وج��د ب���الأف���ق م��ا ي��وؤك��د اجتاه 

ت�سكيل احلكومة.  
اأ�سبوع  نحو  �سوى  يتبق  مل  وفيما 
على انتهاء مهلة ت�سكيل احلكومة، 

النتخابات  يف  م���ق���اع���د   7 ع���ل���ى 
لنتانياهو  ج�����داً  ُم���ه���م  الأخ�������رية( 
ميينا،  مع  للتفاو�س  ي�سعى  ال��ذي 
يف الوقت الذي ين�سط فيه املع�سكر 
املناوئ لنتنياهو )مع�سكر اأو جبهة 
ال��ت��غ��ي��ري( وال�����ذي ي��ت��ف��او���س معه 

ميينا اأي�ساً".
وم���ن ث���ّم -وف���ق ع��ك��ا���س��ة- ف��اإن��ه يف 
"فكرة  ف��اإن  ال��راه��ن  الو�سع  �سوء 
برئا�سة  ميينية  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل 
نتانياهو �سارت �سعبة يف ظل عدم 

و�سوح املواقف، واجتاه بينيت".

حت���دث ع��ك��ا���س��ة مب�����وازاة ذل���ك عن 
لنتانياهو،  املناوئة  اجلبهة  فر�س 
الأ�سوات  اإىل  ب��ح��اج��ة  اإن��ه��ا  وق���ال 
اخل���ا����س���ة ب���ال���ع���رب م����ن اأج������ل اأن 

ُتكمل.
"وبالتايل م�ساألة ت�سكيل احلكومة 
اإذا ف�سل  بالن�سبة للطرفني  �سعبة 
اجلبهة  ت��ف��وي�����س  ومت  ن��ت��ان��ي��اه��و 
فاأعتقد  امل��ه��ل��ة،  وم��ن��ح��ه��ا  امل��ن��اوئ��ة 
باأن هناك احتمالت -اإذا مل حتدث 
م����ف����اج����اآت ب��ال��ل��ح��ظ��ة الأخ��������رية- 

للذهاب اإىل انتخابات جديدة".

�ضفينة اأمريكية تطلق اأعرية حتذيرية بعد اقرتاب زوارق اإيرانية 
•• وا�شنطن -رويرتز

الأمريكية  للبحرية  �سفينة  اإن  الأمريكي  اجلي�س  قال 
اأط��ل��ق��ت اأع����رية حت��ذي��ري��ة ب��ع��د اق����رتاب ث��الث��ة زوارق 
الإي��راين منها ومن  الثوري  للحر�س  التابعة  للبحرية 

زورق دورية اأمريكي اآخر يف اخلليج .
ووق��ع��ت مثل تلك احل���وادث ب��ني احل��ني والآخ���ر خالل 
�سهد  املا�سي  العام  اأن  رغ��م  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات 

هدوءا ن�سبيا.
ي��زال من املبكر للغاية  اإن��ه ل  ويف حني ق��ال م�سوؤولون 
حتديد دافع القوات الإيرانية لفعل ذلك، فقد ذكروا اأن 
مثل هذه الوقائع عادة ما ينفذها قادة حمليون ولي�ست 

بتوجيه من كبار الزعماء الإيرانيني.
الطواقم  "اأ�سدرت  ب��ي��ان  يف  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  وق���ال 
الأم��ري��ك��ي��ة حت��ذي��رات ع��دي��دة ع��رب اأج��ه��زة الال�سلكي 
للحر�س  التابعة  البحرية  زوارق  لكن  �سوت،  ومكربات 

الثوري الإيراين وا�سلت مناوراتها القريبة".
الدورية  )�سفينة  طاقم  اأطلق  "عندها  البيان  واأ�ساف 
ف��اي��رب��ول��ت ط��ل��ق��ات حت��ذي��ري��ة، وابتعدت  الأم��ري��ك��ي��ة( 
عن  الإي��راين  الثوري  للحر�س  التابعة  البحرية  زوارق 

ال�سفينتني الأمريكيتني اإىل م�سافة اآمنة".
ال�سريع  ال��ه��ج��وم  زوارق  بلغتها  م�سافة  اأق���رب  وك��ان��ت 
الإيرانية من ال�سفينتني الأمريكيتني 68 ياردة، خالل 
احلادث الذي وقع يوم الثنني يف املياه الدولية يف �سمال 

اخلليج.
العاملية  وال��ق��وى  اإي���ران  ت�سعى  بينما  الواقعة  وح��دث��ت 
وا�سنطن وطهران  لإع��ادة  الرامية  ت�سريع اجلهود  اإىل 
2015 النووي، يف الوقت الذي  لالمتثال لتفاق عام 
طماأنت فيه الوليات املتحدة حلفاءها اخلليجيني ب�ساأن 

و�سع املحادثات.
وكان قائد القوات الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط قال اإن 
اجلي�س الأمريكي حري�س على عدم ال�سماح باأن تتحول 
احل���وادث م��ع احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين اإىل ا�ستفزاز 
التحديد عن  وج��ه  يتحدث على  اأن��ه مل  رغ��م  م�ستمر، 

واقعة الثنني.
املركزية  القيادة  قائد  وقال اجل��رنال كينيث ماكينزي، 
البحرية  من  ع��ادة  نراها  التي  "الأن�سطة  الأمريكية، 
بال�سرورة  لي�ست  الإي����راين  ال��ث��وري  للحر�س  التابعة 
الإيرانية،  ال��دول��ة  اأو  الأع��ل��ى  املر�سد  يوجهها  اأن�سطة 
يف  املحليون  القادة  ينفذها  م�سوؤولة  غري  ت�سرفات  بل 

املوقع".
وقال م�سوؤول اأمريكي، حتدث �سريطة عدم الك�سف عن 
التحر�س  على  داأب��ت  ال��ث��وري  احلر�س  �سفن  اإن  هويته، 
وقع  التي  اخلليج  من  املنطقة  تلك  يف  ال�سيد  بقوارب 

فيها احلادث، لكنها مل تكن مقلقة للغاية.
املتحدة  "الوليات  الأمريكي  الع�سكري  البيان  واأ�ساف 
لي�ست معتدية .. لكن قواتنا مدربة على اتخاذ اإجراءات 

دفاعية فعالة عند ال�سرورة".

•• وا�شنطن-وكاالت

امللف  مقاربة  من  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  يحذرون  الذين  هم  كٌر 
النووي الإيراين من زاوية كرهها لإدارة ترامب. امل�ساعد ال�سابق لوزير اخلارجية 
يف �سوؤون الأمن الدويل واحلد من الت�سلح روبرت جوزف كان اأحد الذين ذكروا 
الإدارة اأخرياً بوجوب بناء �سيا�سة الأمن القومي على الوقائع ل العواطف. من 
خالل جهودها الراهنة لإحياء التفاق النووي، تتجاهل الإدارة احلالية اأو ت�سوه 
الوقائع يف �سورة تظهرها غري راغبة يف تعديل م�سارها وم�سممة على تكرار 

اأخطاء املا�سي.

ن�صيحة الرئي�ض االأمريكي الثاين
ح�سب حتليل جوزف الذي ن�سرته جملة "نا�سونال ريفيو"، يرى امل�سوؤولون املعاد 
تعيينهم يف الإدارة احلالية اأنه رغم عيوبه القاتلة، ورف�س الكونغر�س �سبه املوؤكد 
له لو ُطرح يومها على الت�سويت، يبقى اتفاق 2015 اأبرز اإجناز خارجي لولية 
عن  النظر  ب�سرف  حالياً  به  ويوؤمنون  حينها،  بذلك  اآمنوا  لقد  بايدن.  اأوباما 

ال�سلوك الإيراين الذي قو�س احلجج الداعمة لالتفاق حينها.
اأكر من  اأ�سبه بعقيدة اإميانية  اإليهم، فاإن العودة اإىل التفاق النووي  بالن�سبة 
ا�ستجابة حم�سوبة لتهديد مفرو�س على الأمن القومي. عالوة على ذلك، فاإن 
رف�سهم املركز للقرارات الإيرانية التي اتخذتها الإدارة ال�سابقة والذي ل ميكن 

ف�سله عن كراهيتهم امللمو�سة لرتامب، يعزز �سعورهم بال�سالح.
اأن  يحب  اأدام��ز،  جون  الثاين  الأمريكي  الرئي�س  كان  كما  عنيدة،  الوقائع  لكن 

يقول.

ل يدركون ما يتحدثون عنه
اإي��ران من  فعال مينع  باأنه حاجز  النووي  التفاق  بايدن  ونائبه  اأوب��ام��ا  و�سف 
امل�سي قدماً يف م�سعاها نحو ال�سالح النووي، رغم اأن خرباء عدة قالوا اإن هذا 
الأمر غري �سحيح. اليوم، ويف �سوء حتركات اإيران منذ ان�سحاب وا�سنطن من 
الت��ف��اق، ب��ات ف�سل الأخ���ري يف حتقيق ه��ذا ال��ه��دف وا���س��ح��اً، مب��ا اأن التحركات 
ن�ساطاتها  ا�ستئناف  بخيار  نف�سه،  الت��ف��اق  مبوجب  ط��ه��ران،  احتفاظ  اأظ��ه��رت 

النووية �سريعاً �ساعة ت�ساء.
ودون اإدراك ملا يتحدث عنه، ي�سري فريق بايدن اإىل اأن �سلوكيات اإيران هي ال�سبب 

الأكر اإحلاحاً للعودة اإىل التفاق النووي.

خرافة تغذية االعتدال
تغيري  لهند�سة  و�سيلة  باأنه  اأي�ساً  و�سفوه  الت��ف��اق  م��وؤي��دي  اأن  ج��وزف  اأ���س��اف 
بالإ�سالحيني يف مواجهة  ي�سمون  تعزيز موقع من  اإي��ران عرب  داخ��ل  اإيجابي 

املت�سددين.
كان منطق التفكري اأن مليارات الدولرات التي �ستح�سل عليها اإيران بعد رفع 
العتدال  اإىل  �سيوؤدي  ال��ذي  الأم��ر  القت�ساد  لتح�سني  �ست�ستخدم  العقوبات، 
تقول  التي  اخلطاأ  الفر�سية  جانباً  و�سع  مع  حتى  باأنه  ج��وزف  يرد  ال�سيا�سي. 
الدينية  الديكتاتورية  قوانني  احلاكمة يف ظل  النخب  داخل  انق�سامات  بوجود 
التي  لالأموال  حدث  مما  بينة  على  العامل  اأ�سبح  الأعلى،  املر�سد  و�سعها  التي 

�ُسلمت للنظام.
وتغذية  جريانها  تهديد  اإىل  اإي���ران  حولتها  ف�ساد،  عمليات  يف  ُتهدر  مل  فالتي 

النق�سامات ال�سنية ال�سيعية، وزعزعة ا�ستقرار املنطقة.

وح�سل احلر�س الثوري واجلي�س على تر�سانة �ساروخية اأكر فتكاً وعلى اأ�سلحة 
حولتها طهران اإىل وكالئها الإرهابيني يف املنطقة، و�سيحدث الأمر نف�سه حني 

ترفع العقوبات هذه املرة اأي�ساً.

�صيناريو 2009
اإدارة بايدن بحملة ال�سغط الأق�سى قائلة اإنها ف�سلت. لكن ال�سيا�سة  ا�ستخفت 
النفطية  العقوبات  فر�س  اأدى  لأجلها.  ممت  �سُ التي  نف�سها  النتيجة  اأث��م��رت 
على اإيران وعزلها عن الأنظمة امل�سرفية واملالية العاملية اإىل تاأثري مدمر على 

القت�ساد.
هددت  وا�سعة  تظاهرات  مع  بالتوازي  اأ�سا�سية  قطاعات  يف  الإ�سرابات  انت�سرت 

اأ�س�س النظام. ووجه  تيار التغيري هذا، برببرية.
�سامتة  بايدن  اإدارة  تظل  ع��دة،  دول  يف  الإن�سان  حقوق  لق�سايا  اإثارتها  ورغ��م 
اإدارة  اختارت  عندم   ،2009 يف  ح�سل  كما  الإن�سانية.  �سد  اإي��ران  جرائم  على 
اأوباما جتاهل القمع الوح�سي لل�سعب الإيراين خ�سية اأن يوؤدي ذلك اإىل عرقلة 

املفاو�سات حول العودة اإىل التفاق النووي.
اأمنته  اأن ال�سرت�ساء مكلف للغاية بعد التخلي عن النفوذ الذي  يوؤكد جوزف 

العقوبات القت�سادية، وعن مبداأ الدفاع عن حقوق الإن�سان. 

اخلطوة االأخرية ال االأوىل
التغيريات  اأي�ساً  اإحياء التفاق النووي يتجاهل  اإن الرتكيز ق�سري النظر على 

الأ�سا�سية التي طراأت على البيئة الأمنية يف منطقة اخلليج منذ 2015. 
الأبراهيمي  الت��ف��اق  عرب  واإ�سرائيل  اخلليج  دول  بني  املتنامي  التعاون  �سمن 

اإيران وردع اعتداءاتها. ويدرك حلفاء اأمريكا طبيعة النظام يف طهران  احتواء 
الإدارة  اإىل نية  التقارير  التي ت�سري  التنازلت  اإن  التهديد.  ويتعاونون ملواجهة 

تقدميها �ست�سر مبوقع حلفاء الوليات املتحدة يف املنطقة.
يذكر جوزف اأن م�سوؤويل اإدارة بايدن �سريف�سون جميع النتقادات املوجهة اإىل 
�سلوكهم، قائلني اإن العودة اإىل التفاق النووي لي�ست �سوى اخلطوة الأوىل التي 
ال�سواريخ  من  احلد  يف  ف�سله  مثل  التفاق  عيوب  ملعاجلة  مفاو�سات  �ستعقبها 

البال�ستية، وتقييد �سلوك اإيران اخلبيث يف املنطقة.
التخلي  الأ�سا�سية قبل  املفاو�سات  اإليها  �سعت  التي  نف�سها  الأه��داف  كانت هذه 

عنها بعدما رف�سها املر�سد الأعلى.
ترفع  حني  م�ستقباًل.  �سيتغري  اأن��ه  على  موؤ�سرات  ول  اإي���ران  موقف  يتغري  مل 
الوليات املتحدة العقوبات �سرطاً للعودة اإىل التفاق، �سيعرب ذلك عن اخلطوة 
الأخرية ل الأوىل. �ستكون اإيران قد حققت اأهدافها جمدداً. و�ستكون وا�سنطن 

قد دفعت جمدداً ثمناً باهظاً لتفاق �سيئ.

�صخرية القدر
ي�سري جوزف يف اخلتام اإىل اأنه لإنهاء تورط اإيران يف الإرهاب، ل يحتاج املرء ملا 

هو اأبعد من النظر اإىل املدينة التي جتري فيها املفاو�سات، فيينا.
�سفارة  يف  اإي����راين  عميل  على  بلجيكية  حمكمة  حكمت  )���س��ب��اط(،  ف��رباي��ر  يف 
طهران يف فيينا بالتخطيط وتوفري جهاز متفجر كان ي�ستهدف جتمعاً �سلمياً 
الدعم  نف�سها  ال�سفارة  توؤمن  اليوم،  باري�س.  من  بالقرب  الإيرانية  للمعار�سة 
للوفد الإيراين يف املحادثات احلالية. رد فعل احلكومات الأوروبية واإدارة بايدن 

هو ال�سمت الكامل. لكن الر�سالة لإيران وا�سحة و�سارخة.

نا�ضونال ريفيو: بايدن يفاو�س اإيران... وهو عالق يف الزمن
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

وجه �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئي�س جمل�س اإدارة احتاد امل�سارعة 
برنامج  م��وع��د  ب��ت��ع��دي��ل  واجل������ودو 
 ،  2021 فح�س الأح��زم��ة  ملو�سم  
جتاوبا مع رغبة العديد من الأندية  
،والذي كان مقررا التقدمي له حتى 
ف��ي��م��ا حت���دد يوم  امل��ق��ب��ل  اأول م��اي��و 
موعدا  القادم  يوليو  اأول  اخلمي�س 
لإجراءات الفح�س املقرتح ، والذي 
ي�سبقه يف يونيو القادم ،اإقامة ور�سة 
عمل ل�سرح كافه التفا�سيل املتعلقة 
وقد  ح���زام،  لكل  الفح�س  بربنامج 

ل�ستالم  اجل����دي����د  امل����وع����د  حت�����دد 
�سبتمرب  اأول  يف  الفح�س  ا�ستمارات 
القادم ، و�سيكون فح�س الحزمة يف 
القادم وذل��ك  مراعاة  اأكتوبر  اأ�سهر 
ل��ل��ظ��روف احل��ال��ي��ة وات��اح��ة  الوقت 
ومن  وال��الع��ب��ني  للمدربني  ال��ك��ايف 

يهمه الأمر.
ق��د �سكل جلنة فنية  وك���ان الحت���اد 
ل��ه��ذا ال��غ��ر���س وال���ت���ي ت��ك��ون��ت من 
ع�����دد م����ن ال��ف��ن��ي��ني وال����ت����ي �سمت 
واحلكم  دان(   6( ح�����س��ني  اأ����س���رف 
البلو�سي  ���س��ل��ي��م��ان  اأح��م��د  ال����دويل 
خطط  ���س��الم  وال��دك��ت��ور  دان(   6(
مقرر اللجنة )4 دان( ، على اأن يتم 

باليد  الفح�س  ا���س��ت��م��ارات  ت��ق��دمي 
لع�سو اللجنة احلكم الدويل اأحمد 
للرد  جاهزا  �سيكون  الذي  البلو�سي 

على ا�ستف�سارات املتقدمني.
واأ�سارت ا�ستمارة التقدمي باأن يكون 
الحتاد  �سجالت  يف  مقيدا  املتقدم 
اإداري،  اأو  اأو حكم  اأو مدرب  كالعب 

���س��ارك��وا يف جم��ال اللعبة ملدة  وم��ن 
الفح�س  اج���ت���ي���از  وع��ل��ي��ة  ع���ام���ني، 
ب��ن��ج��اح، وحت���ددت ف���رتات الحزمة 
�سنوات   4 اإىل  ���س��ه��ور   6 ب���ني  م���ا 
واحل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى اآخ����ر ح����زام من 
ال�سهادة  اإب���راز  ال��دول��ة يجب  خ��ارج 
واأ�سار  ح���زام���ني..  لآخ����ر  الأ���س��ل��ي��ة 

علية  ل��الع��ب��ني  بالن�سبة  ال��ت��ع��م��ي��م 
البطولت  يف  ���س��ارك  ق��د  ي��ك��ون  اأن 
�سنوات   3 ع��ن  يقل  ل  مب��ا  املحلية، 
ب��ط��ولت ك��ل مو�سم،   3 و���س��ارك يف 
ولفئة الرجال عليه اأن يكون �سارك 
يف ب��ط��ول��ة ك���ل م��و���س��م وي���ج���ب اأن 

يجتاز الفح�س بنجاح.

•• راأ�س اخليمة-الفجر 

اهلل  عبد  العميد  �سهد  الذهبي  باليوبيل  الداخلية  وزارة  احتفالت  �سمن 
خمي�س احلديدي نائب قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة مناف�سات م�سابقة �سد 
اخليمة  راأ���س  الأمنية  للمنطقة  الريا�سية  الأن�سطة  فعاليات  �سمن  احلبل 

الإعالم  اإدارة  م��دي��ر  النعيمي  �سلمان  ب��ن  اهلل  عبد  رك��ن  العقيد  وح�����س��ور 
ق�سم  رئ��ي�����س  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  وال���رائ���د  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات 

الأن�سطة الريا�سية والجتماعية .
القطاع  منت�سبي  ك��اف��ة  ت�سم  م�ساركة  ف��رق  اأرب��ع��ة  املناف�سات  �سمت  حيث 
الأمني براأ�س اخليمة فريق مكتب القائد العام ونائبه و فريق الإدارة العامة 

للموارد واخلدمات امل�ساندة و فريق اإدارة الدفاع املدين وفريق الإدارة العامة 
للعمليات املركزية.

على  الداخلية  وزارة  بحر�س  اخليمة  راأ����س  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  واأ���س��اد 
العميق  اإميانها  من  انطالقاً  منت�سبيها،  لدى  الريا�سي  باجلانب  الهتمام 
وال�سحية  النف�سية  اجل��وان��ب  يف  الإي��ج��اب��ي  وت��اأث��ريه��ا  ال��ري��ا���س��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

وال��ب��دن��ي��ة ل��رج��ال الأم���ن وي��رتج��م ذل��ك م��ن خ��الل تنظيمها للعديد من 
الفعاليات الريا�سية على م�ستوى الدولة وت�سخريها لكافة اإمكاناتها املادية 
والب�سرية لإجناح املناف�سات وامل�ساركة يف البطولت موؤكداً حر�سها على ن�سر 
الثقافة الريا�سية بني كافة منت�سبيها والهتمام بها ملا لها من اأثر بناء يف 

�سحة عن�سر ال�سرطة وتنمية قدراته البدنية والنف�سية والذهنية.

والريا�سة  امل�����راأة  جل��ن��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
بختام  ال��ري��ا���س��ي  دب����ي  مب��ج��ل�����س 
حيث  الن�سائية  للريا�سة  امل��و���س��م 
حققتها  التي  ب��الإجن��ازات  احتفت 
الالعبات والفرق الن�سائية باأندية 
ح�سدنها  ال���ت���ي  والأل�����ق�����اب  دب�����ي 
خالل املو�سم الريا�سي 2020 – 

.2021
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي 
اأقيم م�ساء اأول من اأم�س الثالثاء 
الريا�سي  دب����ي  جم��ل�����س  م��ق��ر  يف 
امل���ح���رزي رئي�س  ب��ح�����س��ور رو���س��ة 
باملجل�س  وال��ري��ا���س��ة  امل�����راأة  جل��ن��ة 
رئ��ي�����س��ة ق�سم  ف����ري����دون  وف����وزي����ة 
وم�سرفات  باملجل�س،  امل��راأة  ريا�سة 
واإداريات الفرق والالعبات باأندية 

الو�سل والن�سر و�سباب الأهلي.
وهناأت رو�سة املحرزي الريا�سيات 
بالإجنازات  الأن���دي���ة  لع��ب��ات  م��ن 
ال��ت��ي حققنها  ال���ب���ارزة  وال��ن��ت��ائ��ج 
والعزمية  وال���ت���ح���دي  ب���الإ����س���رار 
خ����الل امل��و���س��م امل���ا����س���ي، واأ����س���ادت 
مدار  على  بذلنها  التي  بجهودهن 
مو�سم ريا�سي كامل حققن خالله 

الإ�سادة  ت�ستحق  ك��ب��رية  اإجن����ازات 
التوفيق  ل��ه��ن  وال��ت��ك��رمي، ومت��ن��ت 
التتويج  والنجاح واعتالء من�سات 
جميع  خ�����الل  الأوىل  ب����امل����راك����ز 

املوا�سم الريا�سية املقبلة.
وقامت م�سرفات الفرق يف كل نادي 
التي  املحطات  اأب��رز  عن  بالتحدث 
مرت بها الفرق بداية من التجمع 
وال��ت��دري��ب وال���س��رتات��ي��ج��ات التي 
ال��ل��ع��ب وعن  ال���ف���رق يف  ات��ب��ع��ت��ه��ا 
فريق  كل  واجهها  التي  التحديات 
وعن  الإجن����از،  ه��ذا  اإىل  للو�سول 
اخلطط امل�ستقبلية والأهداف التي 

يطمحن اإىل حتقيها يف امل�ستقبل.

تغيري م�صار
ا�ست�سافة  امللتقى  خ���الل  مت  ك��م��ا 
ال��الع��ب��ة ن��ادي��ة خ��دمي جنمة كرة 
التي  ال���و����س���ل  ب����ن����ادي  ال���ط���ائ���رة 
م����وؤخ����ًرا لتغري  ال��ل��ع��ب  اع���ت���زل���ت 
جم����ال  اإىل  وت����ت����ج����ه  م���������س����اره����ا 
ال��ت��دري��ب، وحت��دث��ت ن��ادي��ة خدمي 
احلافلة  الريا�سية  م�سريتها  عن 
ك��الع��ب��ة واأه������م الإجن��������ازات التي 

ح��ق��ق��ت��ه��ا خ����الل ف����رتة ل��ع��ب��ه��ا مع 
الفرق واأبرز اجلوائز التي ح�سلت 

عليها.
خريجات  اأح��د  خ��دمي  نادية  وتعد 
الريا�سي  ال��دب��ي  جمل�س  برنامج 
ل���ت���ط���وي���ر وت�����اأه�����ي�����ل ال����الع����ب����ات 
الأوىل  ال����ف����رق  يف  الإم�����ارات�����ي�����ات 

ل��الأل��ع��اب اجل��م��اع��ي��ة ب��اأن��دي��ة دبي 
الذي  امل�ستقبل(  م��درب��ة  )برنامج 
ياأتي �سمن مبادرة املجل�س لإعداد 
ل��ق��ي��ادة الفرق  م���درب���ات وط��ن��ي��ات 
بالتعاون  ب����الأن����دي����ة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
املحلية  الحت��������ادات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
نادية  ت���وج���ه  وي���وؤك���د  وال���دول���ي���ة، 

ع��ل��ى جناح  ال���ت���دري���ب  اإىل  خ����دمي 
الربنامج وحتقيق اأهدافه.

ك���رم���ت جلنة  امل��ل��ت��ق��ى  خ���ت���ام  ويف 
امل����راأة ال��الع��ب��ات احل��ا���س��الت على 
الريا�سات  خمتلف  يف  الإجن����ازات 
مبختلف اأندية دبي، كما مت تكرمي 
احتفاًل  خ����دمي  ن���ادي���ة  ال���الع���ب���ة 

م�سريتها  خ������الل  ب����اإجن����ازات����ه����ا 
الريا�سية كالعبة.

اإجنازات
ومن اأبرز الإجنازات التي حققتها 
اأن���دي���ة دب���ي ف���وز لعبات  لع���ب���ات 
ف��ري��ق ���س��ي��دات ك���رة ال�����س��ل��ة بنادي 

يف  الأول  امل��رك��ز  الريا�سي  الن�سر 
م�سابقة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
الأول  واملركز  ال�سلة،  لكرة  الدولة 
ال���ع���ام لكرة  ال�����دوري  يف م�����س��اب��ق��ة 
لعبات  وحققت  لل�سيدات،  ال�سلة 
ال���ي���د املركز  ك����رة  ����س���ي���دات  ف���ري���ق 
العام  ال�����دوري  ب��ط��ول��ة  ال��ث��اين يف 

كاأ�س  يف  الثاين  واملركز  اليد  لكرة 
وحققت  اليد،  لكرة  الدولة  رئي�س 
الن�سر  ب���ن���ادي  ال���رم���اي���ة  ���س��ي��دات 
مرت   10 الرماية  يف  الأول  املركز 
بالدورة الرم�سانية واملركز الثاين 
ال�سباحة  ويف  ال���ذي���د،  ب��ط��ول��ة  يف 
ا حققت �سباحات نادي الن�سر  اأي�سً
كاأ�س  يف  وال��ث��اين  الأول  امل��رك��زي��ن 

الإمارات لل�سباحة.
الأه���ل���ي ح�سلت  ���س��ب��اب  ن����ادي  ويف 
لعبة  خ��رام  اأح��م��د  �سهد  الالعبة 
امل�����ب�����ارزة ع���ل���ى امل����رك����ز ال����ث����اين يف 
���س��الح ال�����س��اب��ر وامل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
الحتاد  ببطولة  ال��ف��ل��وري��ه  ���س��الح 
للمبارزة عمومي ويف ببطولة كاأ�س 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، كما 
فازت الالعبة عائ�سة عي�سى عبيد 
الآيبيه  ���س��الح  ال��ث��ال��ث يف  ب��امل��رك��ز 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ك���اأ����س  ب��ب��ط��ول��ة 

رئي�س الدولة.
ويف نادي الو�سل الريا�سي ح�سلت 
الطائرة  ال����ك����رة  ف���ري���ق  لع����ب����ات 
ل��ل�����س��ي��دات ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 

دوري ال�سيدات.

جمل�س دبي الريا�ضي يحتفل باإجنازات الريا�ضة الن�ضائية باأندية دبي

احتاد امل�ضارعة واجلودو يعدل موعد 
برنامج فح�س االأحزمة 

نائب قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة ي�ضهد انطالق م�ضابقة �ضد احلبل  �ضمن الفعاليات واالأن�ضطة الريا�ضية للمنطقة االأمنية 

قبل انطالق »يورو 2020«.. اليويفا يجري 
تعديال على البطولة

اأن الحت��اد الأوروب��ي لكرة القدم  اإع��الم بريطانية،  ذكرت و�سائل 
الوطنية يف بطولة  املنتخبات  ق��وائ��م  زي���ادة حجم  ق��رر  )ي��وي��ف��ا(، 
 26 اإىل   23 العام، من  اإىل هذا  2020" املوؤجلة  "يورو  اأوروب��ا 

لعبا.
بعد  الالعبني،  على  احلمل  تخفيف  اأج��ل  من  اللوائح  و�ستتغري 
تاأخر انطالق مو�سم 2020-2021 العام املا�سي ب�سبب جائحة 

."19 "كوفيد 
اأي�سا لينتهي يف مايو، قبل بطولة  املو�سم  بينما مت تقلي�س مدة 
 11 اإىل  يونيو   11 من  الفرتة  يف  تقام  التي   "2020 "يورو 
اأول  �سي" اأول  بي  "بي  الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  وقالت  يوليو. 
الوطنية  املنتخبات  بوا�سطة جلنة  اتخذ  القرار  اإن  الثنني  اأم�س 
اللجنة  عليه  ت�سدق  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  الث��ن��ني،  ي��وم  اليويفا  يف 

التنفيذية يف وقت لحق من الأ�سبوع اجلاري.
اإنه يدعم  اإيطاليا روبرتو مان�سيني،  املا�سي قال مدرب  ال�سهر  و 
اإ���س��اب��ة الالعبني  ال��ق��وائ��م ب�سبب خم��اط��ر  م��ق��رتح زي����ادة ح��ج��م 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا، و���س��ع��وب��ة ا���س��ت��ب��دال��ه��م اأث���ن���اء ب��ط��ول��ة اأوروب����ا 
2020. واأكد اليويفا ال�سهر املا�سي اأن الفرق �سي�سمح لها باإجراء 

اأوروبا. ببطولة  مباراة  كل  يف  تغيريات   5
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•• دبي-الفجر

اآل مكتوم رئي�س جمل�س   بدعم من ال�سيخ حممد بن مكتوم بن جمعه 
اإدارة احتاد الإمارات للرجبي، اأعلن الحتاد عن �سراكة جديدة مع ريد 
الماراتي  ال�سيدات  فريق  تطوير  و  الن�سائية  الريا�سة  لدعم  �سميث 
للرجبي "املها" وي�سجع برنامج التطوير على امل�ساركة وت�سجيع واإر�ساد 
وريد  الرجبي حيث ينظم كال من الحت��اد  ريا�سة  الإماراتية يف  امل��راأة 
فالرجبي  الريا�سية  املهارات  لتطوير  تعليمية  ار�سادية  جل�سات  �سميث 
وامل���ه���ارات ال��ت��ج��اري��ة وري����ادة الع��م��ال مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع متطلبات �سوق 

العمل. 
املراأة  دور  متكني  خاللهم  م��ن  يتم  �سنوات   3 التطوير  برنامج  ميتد 
الماراتية يف الريا�سة والتوعية بالدور الريا�سي والقيادي فاملجتمع عرب 

تنظيم الدورات التعليمية ودعم الريا�سات الن�سائية غري التقليدية. 

ال�سرق  يف  �سميث  ري��د  ملكتب  الإداري  ال�سريك  ك���ريور،  �سا�سني  ���س��رح 
"فريق املها للرجبي الن�سائي ميثل اأكر من جمرد فريق  اأن  الأو�سط، 
اأو�سع،  نطاق  وعلى  ال��ق��ادة،  من  ج��دي��ًدا  جياًل  يج�سدون  اإنهم  ريا�سي. 
فر�سة لإعادة تعريف الأنوثة من خالل عد�سة الريا�سة. يف ريد �سميث، 
به. نحن فخورون  نقوم  والتغيري لالأبد يف �سميم ما  التقدم  يعد دفع 
اإىل تنمية �سراكتنا مع احتاد المارات  املبادرة ونتطلع  جًدا بدعم هذه 

للرجبي".
للرجبي:  الإم���ارات  العام لحت��اد  الأم��ني  الزعابي،  �سلطان  ق��ال حممد 
ال�سراكة اجلديدة مع توجهات ال�سيخ حممد بن مكتوم  هذه  "تتما�سى 
متكني  �سرورة  اىل  اأع�سائه  وباقي  املجل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  جمعة  بن 
على  املها  فريق  فتيات  اإىل  ننظر  حيث  التميز  اىل  الإماراتية  الالعبة 
اأنهن رائدات يف ريا�ستهن املختارة وقد احتفلن بعدد كبري من الإجنازات 
اأول بطولة  التناف�س يف  النجاحات  "ت�سمل هذه  الأخرية".  ال�سنوات  يف 

اآ�سيوية للرجبي حتت 18 �سنة، وامل�ساركة يف الن�سخة الثالثة من األعاب 
الثالث  امل��رك��ز  وحتقيق  �سنة،   18 حت��ت  اآ�سيا  وبطولة  العاملية  باري�س 
بالن�سخة الأوىل للبطولة العربية ل�سباعيات الرجبي لل�سيدات مبدينة 
التدريبية  املع�سكرات  م��ن  العديد  اإك��م��ال  اإىل  بالإ�سافة  ال�سكندرية، 

والرتكيز على املهارات واللياقة البدنية يف داخل الدولة وخارجها".
وعلقت فوزية فريدون، ع�سو جمل�س الدارة ورئي�سة اللجنة الن�سائية: 
"اإن جمل�س اإدارتنا فخور جداً مببادرة فريق املها ويظل ملتزماً دون قيد 
وما  الرجبي.  ريا�سة  خالل  من  الإماراتيات  فتياتنا  بتطوير  �سرط  اأو 
يعربن  الالئي  الإماراتيات  الفتيات  من  القادم  للجيل  متحم�سون  زلنا 
التي  الب�سرية  خ��الل  م��ن  اأن��ه  ن��وؤم��ن  نحن  بريا�ستنا.  اهتمامهن  ع��ن 
يتمتع بها ريد �سميث يف ال�سراكة معنا، ودعم مبادرة الإمارات للرجبي 
املها، �ستكت�سب فتياتنا مهارات حياتية قّيمة �ستدفعهن اإىل الأمام بثقة 

يف حياتهن املهنية وال�سخ�سية".

الماراتي  الرجبي  م�سار لعب  برنامج  قبل  املبادرة مدعومة من  هذه 
HSBC Player Pathway )PPP( و املعرتف به دولياً وقارياً 
الريا�سية  وال��روح  الريا�سة  جلب  اإىل  تهدف  رائ��دة،  اإماراتية  كمبادرة 
للرجبي لالأطفال الإماراتيني يف �سن املدر�سة يف جميع اأنحاء الإمارات، 

كما تعمل كاأداة مهمة يف ت�سجيع ريا�سة الرجبي الن�سائية.
بريد  وال�سمول )D&I( اخلا�س  التنوع  الرعاية مبدء  برنامج  يدعم 
�سميث ومبادراته املجتمعية مبا يف ذلك حركة SeeHer#. مت اإطالق 
مبادرة SeeHer# يف عام 2016، وهدفها دعم دور املراأة فاملجتمع، 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الن�ساء  ل��ف��وز  املئوية  ال��ذك��رى  امل��ب��ادرة  حتيي  كما 
SeeHer# على م�ستوى  �سميث مباردة  ريد  الت�سويت. دعمت  بحق 
ال��ع��امل م��ن خ���الل و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي والإن���رتن���ت املبتكرة 
�سلطت ال�سوء على الأدوار القيادية  التي   "Spotlight Series"

للمراأة والنجاحات املجتمعية.

•• اأبوظبي-وام:

باليوم  الإم���ارات  عمال  مع  والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  احتفالت  اإط��ار  يف 
اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون  اجلمعة  غ��دا  ال���وزارة  تنظم  للعمال  العاملي 
الريا�سي واأبوظبي للكريكيت ن�سخة خا�سا من كاأ�س الت�سامح للكريكيت 
الت�سامح  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ورعاية  بح�سور 

والتعاي�س.
وتنطلق الحتفالية حتت �سعار "الأمل املتجدد" م�ساء اجلمعة بني الأبطال 
" من قرية  "لبوتيل  املا�سي وميثلهم فريق  العام  اللقب  احلائزين على 

ت�ساميم  ملدينة  العتيبة للعمال، وفريق" واإي�ست اي�ست يونايتد" ممثلني 
اإىل  التي تهدف  امل�ساحبة  الفعاليات  اإىل عدد كبري من  اإ�سافة  العمالية، 
ودعم  ت�سامن  ر�سالة  يف   ، والتعاي�س  الت�سامح  قيم  واإع���الء  الأم��ل  تعزيز 
اعرتافا   ، الإم���ارات  عمال  اإىل  وقياداته  املجتمع  فئات  كافة  من  وت�سجيع 

بدورهم الكبري يف النه�سة ال�ساملة التي تعي�سها اإماراتنا احلبيبة.
التقدير  ع��ن  يعرب  الح��ت��ف��ال  ه��ذا  اأن  والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  واأك���دت 
اأجل نه�سة وتنمية  الإم��ارات وجهودهم وت�سحياتهم، من  العميق لعمال 
ليوم  ي�ستمر  الح��ت��ف��ال  اأن  م��وؤك��دة  ف��ئ��ات��ه،  مبختلف  الإم���ارات���ي  املجتمع 
واحد يلتزم خالله كافة امل�ساركني واملنظمني والالعبني، وممثلي العمال 

بكافة الجراءات الحرتازية ال�سحية واجل�سدية ، التي اأقرتها الدولة يف 
مواجهتها ال�ساملة جلائحة كورونا.

من  ال��وزارة  �سركاء  بذلها  التي  اجلهود  والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  وثمنت 
القطاع اخلا�س الذين حر�سوا على دعم هذه الحتفالية ومنهم جمموعة 
بذلوا  الذين  ، وجمموعة جا�سنمال  ال�سحية  للرعاية  اإ�س  بي  اللوؤلوؤ ويف 
التي تربز   ، والتنفيذ لهذه الحتفالية  الإع��داد  جهودا مقدرة يف مراحل 
الت�سامح  منها  القلب  ويف   ، الإم��ارت��ي  للمجتمع  الراقية  الإن�سانية  القيم 
والتعاي�س والتى ا�ستلهمها اجلميع من اأقوال واأفعال الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ 

زايد بن �سلطان -طيب اهلل ثراه.

»الت�ضامح والتعاي�س« تطلق احتفالية خا�ضة بعمال االإمارات وكاأ�س الت�ضامح للكريكيت اجلمعة

احتاد االإمارات للرجبي يدعم فريق املها لل�ضيدات ب�ضراكة جديدة مع ريد �ضميث

اأمل مدرب اأر�سنال الإ�سباين ميكيل اأرتيتا اأم�س الأربعاء اأن يكون البيان ال�سادر 
عن مالكيه كافياً لدح�س ال�سائعات حول اإمكانية بيع النادي اللندين ملوؤ�س�س 
من�سة البث التدفقي العمالقة يف اخلدمات ال�سوتية واملو�سيقى "�سبوتيفاي" 
يف  املا�سي  ال���س��ب��وع  اأ���س��ار  ال�سويدي  امللياردير  وك��ان  اإي���ك.  دان��ي��ال  ال�سويدي 
�سفحته اخلا�سة على "تويرت" اإىل اإهتمامه ب�سراء نادي "املدفعجية" واململوك 
من امللياردير الأمريكي �ستان كرونكي عرب جمموعته "كرونكي �سبورت�س اأند 
اإنرتتاينمنت" )كاي اأ�س اي(. واأكد اإيك انه يفكر بتقدمي عر�س ل�سراء اأر�سنال، 
اأر�سنال  لعبي  من  جمموعة  اأن  ال�سبوع  ه��ذا  �سحافية  تقارير  اأ���س��ارت  فيما 
واملهاجم  فيريا  باتريك  ومواطنه  ه��رني  تيريي  الفرن�سي  يتقدم  ال�سابقني 

الهولندي دني�س بريغكامب �سيكونون �سمن جمموعة من ال�ست�ساريني.
غري اأن مالك النادي المريكي كرونكي اأخمد نريان هذه ال�سائعات يف مهدها 
املن�سرمة لحظنا تكهنات يف و�سائل الإع��الم تتعّلق  الأي��ام  "يف  بقوله يف بيان 
بعر�س ا�ستحواذ نادي اأر�سنال". واأ�ساف "ما زلنا ملتزمني بن�سبة 100 يف املئة 
ة يف النادي. مل نتلق اأي عر�س ولن نقبل اأي  جتاه اأر�سنال ولن نبيع اأي ح�سّ
عر�س". وعرّب اأرتيتا عن �سعادته من رّد فعل مالك اأر�سنال يف املوؤمتر ال�سحايف 
م�سابقة  النهائي  ن�سف  ذه��اب  يف  اخلمي�س  فريقه  ملباراة  متهيداً  عقده  ال��ذي 
على  ي�سرف  ال��ذي  ال�سباين  فياريال  اأم��ام  "يوروبا ليغ"  الأوروب���ي  ال��دوري 

تدريبه مدرب اأر�سنال ال�سابق الإ�سباين اأوناي اإميري.

اأرتيتا يوؤكد التزام مالكي 
اأر�ضنال جتاه النادي 

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3833(

املنذر: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
املنذر اإليها : م�سنع دبي لتدوير املخلفات املعدنية - ذ م م - )جمهول حمل الإقامة( 

ن�سري اإىل امل�ستندات الآتية: 
2013 واملربم بني بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود )"البنك"( و اي.ان. 15 مايو  1- الت�سهيل الئتماين املوؤرخ 

ام للمعادن )�س.ذ.م.م( )"ال�سركة"( كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر وامل�ستندات الأخرى ذات ال�سلة، مبا يف ذلك:
من قبل م�سنع دبي لتدوير املخلفات املعدنية ذ.م.م ال�سركة"(  )»كفالة   2013 دي�سمرب   17 املوؤرخة  ال�سركة  كفالة   -2

)“اأنتم”( للبنك، كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت لآخر.
3- هذا وتبلغ قيمة املبلغ امل�ستحق عليكم مبوجب اتفاقية القر�س حتى تاريخ هذه الر�سالة مبلغ وقدره 03/ 15،490،337 
درهم )خم�سة ع�سر مليون واأربعمائة وت�سعون األف وثالثمائة و�سبعة وثالثون درهم وثالثة فلو�س فقط ل غري( )"الدين"(. 
طلبات من قبل البنك اإىل ال�سركة بخ�سو�س �سداد الدين. على الرغم من ذلك، يبقي  تقدمي  مت  اأنه  نخطركم  ان  نود   -4

الدين غري مدفوع.
مواعيد  يف  )ال�سركة(  العميل  قبل  من  للبنك  املكفولة  الم��وال  ت�سديد  تكفلون   )1(“ اأنتم  ال�سركة  كفالة  لأحكام  وفقاً   -5
ا�ستحقاقها بانتظام وتتعهدون للبنك بانه اإذا اأخفق العميل )ال�سركة( يف ت�سديد املبالغ املكفولة اأو اأي جزء منها عند ا�ستحقاقها 
اأو طلبها اأن تلتزموا بت�سديدها عند اأول طلب من البنك، و 2 - توافقون على دفع جميع التكاليف والر�سوم وامل�ساريف )مبا 
اأو اأي جزء منها من العميل  يف ذلك امل�ساريف القانونية( املتعلقة بالبنك ب�ساأن ا�سرتداد اأو حماولة ا�سرتداد الأموال املكفولة 

)ال�سركة( على اأ�سا�س تعوي�س كامل.”
يف الكفالة ال�سركة ، اأنت مكلف ب�سداد الدين خالل خم�سة )5( ايام من  تاريخ هذا اخلطاب  املذكورة  اللتزامات  مبوجب   -6

حتا�سيا لتخاذ اأية اجراءات قانونية.  
املرتاكمة  الأرباح  ل�سرتداد  بال�سعي   ، الق�سائية  الإجراءات  من  كجزء   ، و�سنقوم  الدين  على  الرتاكم  يف  الفوائد  ت�ستمر   -7

من تاريخ هذه املطالبة حتى الدفع بالإ�سافة اىل التكاليف وامل�ساريف. 
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأية من حقوقه الأخرى اأو  هذه  تخل  ل   -8

الإجراءات الإ�سافية املمنوحة له مبوجب القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3829(

املنذر: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
املنذر اإليه : �سبري مو�سوى مري نواز�س على مو�سوى )جمهول حمل الإقامة( 

ن�سري اإىل امل�ستندات الآتية: 
2013 واملربم بني بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود )"البنك"( و اي.ان. 15 مايو  1- الت�سهيل الئتماين املوؤرخ 

ام للمعادن )�س.ذ.م.م( )"ال�سركة"( كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر وامل�ستندات الأخرى ذات ال�سلة، مبا يف ذلك:
2- ال�سمان ال�سخ�سي املوؤرخ يف 17 دي�سمرب 2013 )ال�سمان ال�سخ�سي( من قبل �سبري مو�سوى مري نواز�س على مو�سوى  

)“اأنت”( للبنك ، كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر. 
هذا وتبلغ قيمة املبلغ امل�ستحق عليك مبوجب اتفاقية القر�س حتى تاريخ هذه الر�سالة مبلغ وقدره 03/ 15،490،337   -3
درهم )خم�سة ع�سر مليون واأربعمائة وت�سعون األف وثالثمائة و�سبعة وثالثون درهم وثالثة فلو�س فقط ل غري( )"الدين"(. 
الدين. على الرغم من ذلك، يبقي  ال�سركة بخ�سو�س �سداد  اإىل  البنك  طلبات من قبل  تقدمي  مت  اأنه  نخطرك  ان  نود   -4

الدين غري مدفوع.
“)1( تكفل ت�سديد الموال املكفولة للبنك من قبل العميل )ال�سركة( يف مواعيد  اأنت  ال�سخ�سي  ال�سمان  لأحكام  وفقاً   -5
عند  منها  ج��زء  اأي  اأو  املكفولة  املبالغ  ت�سديد  يف  )ال�سركة(  العميل  اأخفق  اإذا  بانه  البنك  ل��دى  وتتعهد  بانتظام  ا�ستحقاقها 
ا�ستحقاقها اأو طلبها اأن تلتزم بت�سديدها عند اأول طلب من البنك، و 2 - توافق على دفع جميع التكاليف والر�سوم وامل�ساريف 
)مبا يف ذلك امل�ساريف القانونية( املتعلقة بالبنك ب�ساأن ا�سرتداد اأو حماولة ا�سرتداد الأموال املكفولة اأو اأي جزء منها من العميل 

)ال�سركة( على اأ�سا�س تعوي�س كامل.”
، اأنت مكلف ب�سداد الدين خالل خم�سة )5( ايام من  تاريخ هذا اخلطاب  6- مبوجب اللتزامات املذكورة يف ال�سمان ال�سخ�سي 

حتا�سيا لتخاذ اأية اجراءات قانونية.  
املرتاكمة  الأرباح  ل�سرتداد  بال�سعي   ، الق�سائية  الإجراءات  من  كجزء   ، و�سنقوم  الدين  على  الرتاكم  يف  الفوائد  ت�ستمر   -7

من تاريخ هذه املطالبة حتى الدفع بالإ�سافة اىل التكاليف وامل�ساريف. 
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأية من حقوقه الأخرى اأو  هذه  تخل  ل   -8

الإجراءات الإ�سافية املمنوحة له مبوجب القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3834(

املنذر: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
املنذر اإليه : اي. ان. ام. للمعادن - )�س ذ م م(  )جمهول حمل الإقامة( 

ن�سري اإىل امل�ستندات الآتية: 
ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود  ات�س  بنك  بني  واملربم   2013 مايو   15 املوؤرخ  الئتماين  الت�سهيل   -1
وامل�ستندات  و اي.ان.ام للمعادن )���س.ذ.م.م( )"ال�سركة"( كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر  )"البنك"( 

الأخرى ذات ال�سلة، مبا يف ذلك:
عن  والنا�سئة  ل�ساحله  املرت�سدة  املبالغ  ل�سداد  البنك  قبل  من  مطالبتكم  متت  قد  فاإنه  تعملون  وكما   -4

الت�سهيل الإئتماين املمنوح لكم وفقا لتفاقية الت�سهيل الإئتماين امل�سار اليها. 
هذا وتبلغ قيمة املبلغ امل�ستحق عليك مبوجب اتفاقية القر�س حتى تاريخ هذه الر�سالة مبلغ وقدره 03/   -5
مليون واأربعمائة وت�سعون األف وثالثمائة و�سبعة وثالثون درهم وثالثة  ع�سر  )خم�سة  درهم   15،490،337
فلو�س فقط ل غري( )"الدين"(. 6- يوؤكد البنك اأنه مل ي�ستلم من ح�سرتكم حتى تاريخه مبلغ الدين بالرغم 

من مطالبات البنك املتكررة بال�سداد. 
ايام من  تاريخ هذا اخلطاب حتا�سيا لتخاذ   )5( خم�سة  خالل  الدين  ب�سداد  مكلف  اأنت  ذلك  مبوجب   -7

اأية اجراءات قانونية.  
ل�سرتداد  بال�سعي   ، الق�سائية  الإج��راءات  من  كجزء   ، و�سنقوم  الدين  على  الرتاكم  يف  الفوائد  ت�ستمر   -8

الأرباح املرتاكمة من تاريخ هذه املطالبة حتى الدفع بالإ�سافة اىل التكاليف وامل�ساريف. 
8- ل تخل هذه املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأية من حقوقه 

الأخرى اأو الإجراءات الإ�سافية املمنوحة له مبوجب القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3831(

املنذر: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
املنذر اإليه : �سيد �سري عبا�س نقوى   )جمهول حمل الإقامة( 

ن�سري اإىل امل�ستندات الآتية: 
2013 واملربم بني بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود )"البنك"( و اي.ان. 15 مايو  1- الت�سهيل الئتماين املوؤرخ 

ام للمعادن )�س.ذ.م.م( )"ال�سركة"( كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر وامل�ستندات الأخرى ذات ال�سلة، مبا يف ذلك:
نقوى  عبا�س  �سري  �سيد  قبل  من  ال�سخ�سي(  )ال�سمان   2013 دي�سمرب   17 يف  املوؤرخ  ال�سخ�سي  ال�سمان   -2

)“اأنت”( للبنك، كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر.
هذا وتبلغ قيمة املبلغ امل�ستحق عليك مبوجب اتفاقية القر�س حتى تاريخ هذه الر�سالة مبلغ وقدره 03/ 15،490،337   -3
درهم )خم�سة ع�سر مليون واأربعمائة وت�سعون األف وثالثمائة و�سبعة وثالثون درهم وثالثة فلو�س فقط ل غري( )"الدين"(. 
الدين. على الرغم من ذلك، يبقي  ال�سركة بخ�سو�س �سداد  اإىل  البنك  طلبات من قبل  تقدمي  مت  اأنه  نخطرك  ان  نود   -4

الدين غري مدفوع.
“)1( تكفل ت�سديد الموال املكفولة للبنك من قبل العميل )ال�سركة( يف مواعيد  اأنت  ال�سخ�سي  ال�سمان  لأحكام  وفقاً   -5
عند  منها  ج��زء  اأي  اأو  املكفولة  املبالغ  ت�سديد  يف  )ال�سركة(  العميل  اأخفق  اإذا  بانه  البنك  ل��دى  وتتعهد  بانتظام  ا�ستحقاقها 
ا�ستحقاقها اأو طلبها اأن تلتزم بت�سديدها عند اأول طلب من البنك، و 2 - توافق على دفع جميع التكاليف والر�سوم وامل�ساريف 
)مبا يف ذلك امل�ساريف القانونية( املتعلقة بالبنك ب�ساأن ا�سرتداد اأو حماولة ا�سرتداد الأموال املكفولة اأو اأي جزء منها من العميل 

)ال�سركة( على اأ�سا�س تعوي�س كامل.”
، اأنت مكلف ب�سداد الدين خالل خم�سة )5( ايام من  تاريخ هذا اخلطاب  6- مبوجب اللتزامات املذكورة يف ال�سمان ال�سخ�سي 

حتا�سيا لتخاذ اأية اجراءات قانونية.  
املرتاكمة  الأرباح  ل�سرتداد  بال�سعي   ، الق�سائية  الإجراءات  من  كجزء   ، و�سنقوم  الدين  على  الرتاكم  يف  الفوائد  ت�ستمر   -7

من تاريخ هذه املطالبة حتى الدفع بالإ�سافة اىل التكاليف وامل�ساريف. 
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأية من حقوقه الأخرى اأو  هذه  تخل  ل   -8

الإجراءات الإ�سافية املمنوحة له مبوجب القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3832(

املنذر: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
املنذر اإليها : دبي لتجارة ال�سكراب - ذ م م - )جمهول حمل الإقامة( 

ن�سري اإىل امل�ستندات الآتية: 
2013 واملربم بني بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود )"البنك"( و اي.ان. 15 مايو  1- الت�سهيل الئتماين املوؤرخ 

ام للمعادن )�س.ذ.م.م( )"ال�سركة"( كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر وامل�ستندات الأخرى ذات ال�سلة، مبا يف ذلك:
من قبل دبي لتجارة ال�سكراب - ذ م م ال�سركة"(  )»كفالة   2013 دي�سمرب   17 املوؤرخة  ال�سركة  كفالة   -2

)“اأنتم”( للبنك، كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت لآخر.
3- هذا وتبلغ قيمة املبلغ امل�ستحق عليكم مبوجب اتفاقية القر�س حتى تاريخ هذه الر�سالة مبلغ وقدره 03/ 15،490،337 
درهم )خم�سة ع�سر مليون واأربعمائة وت�سعون األف وثالثمائة و�سبعة وثالثون درهم وثالثة فلو�س فقط ل غري( )"الدين"(. 
طلبات من قبل البنك اإىل ال�سركة بخ�سو�س �سداد الدين. على الرغم من ذلك، يبقي  تقدمي  مت  اأنه  نخطركم  ان  نود   -4

الدين غري مدفوع.
مواعيد  يف  )ال�سركة(  العميل  قبل  من  للبنك  املكفولة  الم��وال  ت�سديد  تكفلون   )1(“ اأنتم  ال�سركة  كفالة  لأحكام  وفقاً   -5
ا�ستحقاقها بانتظام وتتعهدون للبنك بانه اإذا اأخفق العميل )ال�سركة( يف ت�سديد املبالغ املكفولة اأو اأي جزء منها عند ا�ستحقاقها 
اأو طلبها اأن تلتزموا بت�سديدها عند اأول طلب من البنك، و 2 - توافقون على دفع جميع التكاليف والر�سوم وامل�ساريف )مبا 
اأو اأي جزء منها من العميل  يف ذلك امل�ساريف القانونية( املتعلقة بالبنك ب�ساأن ا�سرتداد اأو حماولة ا�سرتداد الأموال املكفولة 

)ال�سركة( على اأ�سا�س تعوي�س كامل.”
يف الكفالة ال�سركة ، اأنت مكلف ب�سداد الدين خالل خم�سة )5( ايام من  تاريخ هذا اخلطاب  املذكورة  اللتزامات  مبوجب   -6

حتا�سيا لتخاذ اأية اجراءات قانونية.  
املرتاكمة  الأرباح  ل�سرتداد  بال�سعي   ، الق�سائية  الإجراءات  من  كجزء   ، و�سنقوم  الدين  على  الرتاكم  يف  الفوائد  ت�ستمر   -7

من تاريخ هذه املطالبة حتى الدفع بالإ�سافة اىل التكاليف وامل�ساريف. 
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأية من حقوقه الأخرى اأو  هذه  تخل  ل   -8

الإجراءات الإ�سافية املمنوحة له مبوجب القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3830(

املنذر: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
املنذر اإليه : امتياز الرب �سيد مويزور راب )جمهول حمل الإقامة( 

ن�سري اإىل امل�ستندات الآتية: 
2013 واملربم بني بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود )"البنك"( و اي.ان. 15 مايو  1- الت�سهيل الئتماين املوؤرخ 

ام للمعادن )�س.ذ.م.م( )"ال�سركة"( كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر وامل�ستندات الأخرى ذات ال�سلة، مبا يف ذلك:
راب  مويزور  �سيد  الرب  امتياز  قبل   من  ال�سخ�سي(  )ال�سمان   2013 دي�سمرب   16 يف  املوؤرخ  ال�سخ�سي  ال�سمان   -2

)“اأنت”( للبنك، كما يتم تعديله وتغيريه من وقت لآخر. 
هذا وتبلغ قيمة املبلغ امل�ستحق عليك مبوجب اتفاقية القر�س حتى تاريخ هذه الر�سالة مبلغ وقدره 03/ 15،490،337   -3
درهم )خم�سة ع�سر مليون واأربعمائة وت�سعون األف وثالثمائة و�سبعة وثالثون درهم وثالثة فلو�س فقط ل غري( )"الدين"(. 
الدين. على الرغم من ذلك، يبقي  ال�سركة بخ�سو�س �سداد  اإىل  البنك  طلبات من قبل  تقدمي  مت  اأنه  نخطرك  ان  نود   -4

الدين غري مدفوع.
“)1( تكفل ت�سديد الموال املكفولة للبنك من قبل العميل )ال�سركة( يف مواعيد  اأنت  ال�سخ�سي  ال�سمان  لأحكام  وفقاً   -5
عند  منها  ج��زء  اأي  اأو  املكفولة  املبالغ  ت�سديد  يف  )ال�سركة(  العميل  اأخفق  اإذا  بانه  البنك  ل��دى  وتتعهد  بانتظام  ا�ستحقاقها 
ا�ستحقاقها اأو طلبها اأن تلتزم بت�سديدها عند اأول طلب من البنك، و 2 - توافق على دفع جميع التكاليف والر�سوم وامل�ساريف 
)مبا يف ذلك امل�ساريف القانونية( املتعلقة بالبنك ب�ساأن ا�سرتداد اأو حماولة ا�سرتداد الأموال املكفولة اأو اأي جزء منها من العميل 

)ال�سركة( على اأ�سا�س تعوي�س كامل.”
، اأنت مكلف ب�سداد الدين خالل خم�سة )5( ايام من  تاريخ هذا اخلطاب  6- مبوجب اللتزامات املذكورة يف ال�سمان ال�سخ�سي 

حتا�سيا لتخاذ اأية اجراءات قانونية.  
املرتاكمة  الأرباح  ل�سرتداد  بال�سعي   ، الق�سائية  الإجراءات  من  كجزء   ، و�سنقوم  الدين  على  الرتاكم  يف  الفوائد  ت�ستمر   -7

من تاريخ هذه املطالبة حتى الدفع بالإ�سافة اىل التكاليف وامل�ساريف. 
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأية من حقوقه الأخرى اأو  هذه  تخل  ل   -8

الإجراءات الإ�سافية املمنوحة له مبوجب القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعالن بالن�شر        

           يف الدعوى رقم 783/2020/20 جتاري كلي
ومو�سوعاً   ، �سكاًل  الدعوى  قبول  والرابعة،  والثالث  الأوىل  عليهم  للمدعى  بالن�سبة  ال��دع��وى:   مو�سوع 
احلكم باإلزامهم مببلغ 24،781،472/52 دولر اأمريكي )اأربعة وع�سرون مليوناً وثمامنائة وواحد وثمانون 
األفاً واأربعمائة واثنان و�سبعون دولراً اأمريكياً واثنان وخم�سون �سنتاً(، ما يعادل 91،071،910 درهم اإماراتي، 

وفق الثابت بك�سف احل�ساب مو�سوع الدعوى املاثلة.
ثانياً : بالن�سبة للمدعى عليها الثانية، قبول الدعوى �سكاًل ، ومو�سوعاً الق�ساء باإلزامها مببلغ 4،207،840 
دولر اأمريكي )اأربعة ماليني ومائتان و�سبعة اآلف وثمامنائة واأربعون دولراً اأمريكياً( ما يعادل 15،463،813 
درهم اإماراتي لقاء املبلغ امل�ستوىل عليه والثابت قيمته يف ر�سالة حتويل "ال�سويفت" مو�سوع الطلب املاثل 

والثابت ال�ستيالء عليه مبوجب ر�سالة مدير ال�سركة املدعى عليها الثانية.
واأدب��ي يقدر مببلغ ع�سرة ماليني  بالتكافل والت�سامن بتعوي�س مادي  اإل��زام املدعى عليهم جميعاً   ثالثا: 

درهم اإماراتي جراء تواطوؤهم لال�ستيالء على اأموال املدعيني والإ�سرار ب�سمعتهما.
 طالب العالن:  بنك ر�سملة ال�ستثماري املحدود - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- فارلني انريجي & كوموديتيز م م ح 2- غاندهار اأويل & اإنريجي م.د.م.�س 3- حممد 
فاروق 4- فارلني تيمرب اخلا�سة املحدودة - �سفتهم بالق�سية:  مدعى عليهم

اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها بالن�سبة للمدعى عليهم الأوىل والثالث والرابعة،  مو�سوع الإعالن :  قد 
)اأربعة وع�سرون  اأمريكي  باإلزامهم مببلغ 24،781،472/52 دولر  احلكم  ، ومو�سوعاً  �سكاًل  الدعوى  قبول 
مليوناً وثمامنائة وواحد وثمانون األفاً واأربعمائة واثنان و�سبعون دولراً اأمريكياً واثنان وخم�سون �سنتاً(، ما 

يعادل 91،071،910 درهم اإماراتي، وفق الثابت بك�سف احل�ساب مو�سوع الدعوى املاثلة.
ثانياً : بالن�سبة للمدعى عليها الثانية، قبول الدعوى �سكاًل ، ومو�سوعاً الق�ساء باإلزامها مببلغ 4،207،840 
دولر اأمريكي )اأربعة ماليني ومائتان و�سبعة اآلف وثمامنائة واأربعون دولراً اأمريكياً( ما يعادل 15،463،813 
درهم اإماراتي لقاء املبلغ امل�ستوىل عليه والثابت قيمته يف ر�سالة حتويل "ال�سويفت" مو�سوع الطلب املاثل 

والثابت ال�ستيالء عليه مبوجب ر�سالة مدير ال�سركة املدعى عليها الثانية.
ثالثا: اإلزام املدعى عليهم جميعاً بالتكافل والت�سامن بتعوي�س مادي واأدبي يقدر مببلغ ع�سرة ماليني درهم 

اإماراتي جراء تواطوؤهم لال�ستيالء على اأموال املدعيني والإ�سرار ب�سمعتهما.
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 16-05-2021 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل. )علما باأن مت اعادة الدعوى من حمكمة ال�ستئناف ملحكمة اول درجة(

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ال�سيء واحل�سول على  بانقاذ مو�سمه  الإنكليزي  اأر�سنال  اآمال  ت�سطدم 
موا�سم،  خم�سة  منذ  الأوىل  للمرة  الأب��ط��ال  دوري  اىل  ال��ع��ودة  فر�سة 
ي��ع��ّول على تخ�س�سه  ال���ذي  اإمي���ري  اأون����اي  الإ���س��ب��اين  ال�سابق  مب��درب��ه 
مب�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لرّد اعتباره وقيادة فياريال اىل 

النهائي.
ويحل اأر�سنال اخلمي�س �سيفاً على "الغوا�سة ال�سفراء" يف ذهاب ن�سف 
النهائي وهو قابع يف املركز العا�سر يف الدوري املمتاز، ما يجعله متجهاً 
1995، لكنه يف الوقت ذاته  اأ�سواأ مو�سم له يف "برميريليغ" منذ  نحو 
على بعد ثالث مباريات فقط من الفوز بلقبه القاري الثالث يف تاريخه 

واحل�سول على بطاقة العودة اىل دوري الأبطال.
"�ستاد الإمارات"  اأ�سوار  اإن كان داخل  بتاتاً  والأم��ور لي�ست على ما يرام 
اأو خارجها، اإذ جتمع اآلف امل�سجعني اجلمعة خارج امللعب قبل اخل�سارة 
الأمريكي  املالك  برحيل  للمطالبة  �سفر1-  اإيفرتون  اأم��ام  ال��دوري  يف 
للنادي �ستان كروينكي ب�سبب دوره يف اإطالق الدوري ال�سوبر الأوروبي 
الذي مل ي�سمد لأكر من 48 �ساعة بعد قرار الأندية الإنكليزية ال�ستة 

بالن�سحاب.
للدوري ال�سوبر الذي كان من  12 نادياً موؤ�س�ساً  اأر�سنال من بني  وكان 
املفرت�س اأن يناف�س دوري الأبطال، باحثاً عن �سمان مقعد دائم له بني 
نخبة اأندية القارة من دون اأن ي�سطر خلو�س م�سقة التاأهل عرب الدوري 

املمتاز.
ب��اأن يكون �سمن ه��ذا الدوري  وب��الإم��ك��ان تفهم روؤي��ة كروينكي وق���راره 
الن�سقاقي الذي واجه معار�سة �سر�سة من اجلمهور والحتادات الدولية 
"املدفعجية"  ك��ان  وبعدما  اإذ  ال�سيا�سيني،  وحتى  واملحلية  وال��ق��اري��ة 

من  متتالياً  مو�سماً   19 طيلة  الأبطال  دوري  يف  دائمني  حا�سرين 
1998-1999 حتى 2016-2017، يجدون اأنف�سهم حالياً خارج 

املراكز الأربعة الأوىل يف الدوري املمتاز للمو�سم اخلام�س توالياً.
اإميري  اأم�ساها  التي  ال�18  الأ�سهر  ف��رتة  ب��داأ قبل  الن��ح��دار  وه��ذا 
الثاين/نوفمرب  وت�سرين   2018 اأي��ار/م��اي��و  بني  الفريق  قيادة  يف 

.2019
كان اإميري قريباً جداً من اإعادة اأر�سنال اىل دوري الأبطال لكن نقطة 

واحدة حرمته من ذلك، كما اأنه قاد الفريق اىل نهائي "يوروبا ليغ" 
يف مو�سمه الوحيد الكامل معه قبل اأن يقال من من�سبه 

بعد اأربعة اأ�سهر على بداية مو�سمه الثاين كمدرب 
يف �سمال لندن.

ويف ت�����س��ري��ح ل���ه مل��وق��ع الحت�����اد الأوروب�����ي 
)ويفا( ع�سية اللقاء، قال اإميري الذي قاد 

اإ�سبيلية للفوز بلقب "يوروبا ليغ" لثالثة 
موا�سم متتالية، اإن مغامرته مع اأر�سنال 

يف ظروف غري مرغوب بها". "انتهت 
وبدا الإ�سباين عازماً على رّد اعتباره 

من اأر�سنال بالقول "اأريد الفوز من 
اأج��ل��ي وم���ن اأج���ل ف��ي��اري��ال. )قبل 
عامني( كنت اأدافع عن لون اأر�سنال 

الأحمر يف ذلك النهائي �سد ت�سل�سي 
هذا  مع  بالرتباط  اأ�سعر  اأن��ا  والآن 
اللون الأ�سفر لفياريال. لدي هذه 
امل�سوؤولية  هذه  التناف�سية،  الغريزة 
من  وجميع  للنادي  بها  اأدي��ن  التي 

اأمثلهم بقراراتي".
وفر�س ابن ال�49 عاماً نف�سه املدرب الأكر 

�ساً مب�سابقة "يوروبا ليغ" بعدما اأحرز لقبها  تخ�سّ
ثالث مرات متتالية مع اإ�سبيلية، حمققاً �سجاًل ملفتاً 

جداً يف الأدوار الإق�سائية حيث فاز ب�28 من اأ�سل 31 
اأربعة  قيادة  تناوب خاللها على  مواجهة خالل م�سرية 

فرق يف امل�سابقة.
والثاأر اأي�ساً هو هدف فياريال يف مواجهته مع اأر�سنال 
الإ���س��ب��اين يف دوري  اأه��م مغامرة للفريق  اأن��ه��ى  ال��ذي 
من  اأق�����س��اه  ح��ني   2006-2005 مو�سم  الأب��ط��ال 
الأمل��اين ين�س ليمان  النهائي بف�سل احلار�س  ن�سف 
الذي اأنقذ ركلة جزاء يف الوقت القاتل لالأرجنتيني 
املرمى  الإي���اب لو دخلت  خ��وان روم��ان ريكيلمي يف 

ل�سطر الفريقان اىل خو�س التمديد.

كما اأن الفوز بلقبه القاري الأول على الإط��الق، �سيكون مفتاح فياريال 
الوحيد للم�ساركة يف دوري الأبطال املو�سم املقبل ب�سبب مركزه ال�سابع 
قبل  ال��راب��ع  اإ�سبيلية  عن  نقطة   21 بفارق  املحلي،  ال���دوري  يف  احل��ايل 

خم�س مراحل على انتهاء املو�سم.
وراأى اإميري اأن "هناك تاريخاً بني الفريقني )ب�سبب ن�سف نهائي دوري 
كوين  عن  النظر  بغ�س  رائعة  مواجهة  �ستكون   .)2006 ع��ام  الأب��ط��ال 

دربت هناك )يف اأر�سنال( منذ فرتة وجيزة".
ويف املباراة الثانية �سمن دور الأربعة، ي�سعى املدرب الرنوجي اأويل غونار 
فيه  انتهى  ال��ذي  النهائي  ن�سف  ال��دور  مع  عقدته  اإنهاء  اىل  �سول�ساير 
م�سواره اأربع مرات �سابقة يف جميع امل�سابقات منذ توليه ال�سراف على 

ممثل اإنكلرتا الآخر مان�س�سرت يونايتد.
"ال�سياطني احلمر" عند دور الأربعة مرتني يف م�سابقة  وتوقف م�سوار 
كاأ�س رابطة الأندية الإنكليزية املحرتفة، ومرة يف كل من "يوروبا ليغ" 

وكاأ�س اإنكلرتا.
اأن يقطع �سوطاً كبرياً نحو التخل�س من هذه العقدة  وياأمل �سول�ساير 
حني يلتقي يونايتد اخلمي�س على اأر�سه مع روما، ممثل اإيطاليا الوحيد 
املتبقي على ال�ساحة القارية، يف مواجهة تعيد دوماً اىل الأذهان النت�سار 
الكا�سح الذي حققه "ال�سياطني احلمر" على نادي العا�سمة الإيطالية 
7-1 عام 2007 يف اإياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما خ�سر الفريق 

الإنكليزي ذهاباً 2-1.
وي��ب��ح��ث ي��ون��اي��ت��د ال����ذي ت���واج���ه ب��ع��د ذل����ك الفوز 
الأبطال  دوري  روما يف  التاريخي مرتني مع 
)دور املجموعات مو�سم 2008-2007 
حيث فاز ذهاباً -1�سفر ثم تعادل 1-1 
وربع نهائي املو�سم ذاته حيث فاز ذهاباَ 
-1�سفر(،  واإياباً  اإيطاليا  يف  -2�سفر 
 2017 ع���ام  م��ن��ذ  الأول  تتويجه  ع��ن 

حني اأحرز لقب "يوروبا ليغ" بالذات.
وعندما �سحبت القرعة، راأى �سول�ساير 
روما  لأن  لئقة  اأوروبية  مواجهة  "اأنها 

فريق �ساحب تاريخ طويل".

عادل الفرن�سي كرمي بنزميا يف التعادل )1-1( مع ت�سيل�سي رقم راوؤول 
غونزاليث كرابع الهدافيني التاريخيني يف دوري اأبطال اأوروبا بر�سيد 

هدفاً.  71
وو�سل بنزميا، الفائز بلقب دوري الأبطال اأربع�س مرات، اإىل هذا الرقم 
يف 130 مباراة يف مقابل 142 مباراة لراوؤول، مت�سمنة التي خا�سها 

الالعب الإ�سباين ال�سابق بقمي�س �سالكه الأملاين.
 )73( ليفاندوف�سكي  روب���رت  ال��ب��ول��ن��دي  الثنائي  ه��ذا  على  وي��ت��ف��وق 
رونالدو  كري�ستيانو  والربتغايل   )120( مي�سي  ليونيل  والأرجنتيني 
ل����راوؤول،  اأي���ام  �ستة  قبل  قيا�سياً  رق��م��اً  ك�سر  بنزميا  وك���ان    .)135(
خام�س  اأي�����س��اً  وه���و  "الليغا"،  يف  خمتلفاً  ف��ري��ق��اً   35 يف  بالت�سجيل 

الهدافني التاريخيني للريال )277(.

بنزميا يعادل رقم راوؤول 

املتخ�ض�س اإميري يهدد فر�ضة 
اأر�ضنال باإنقاذ مو�ضمه 

ف�����س��ل ري����ال م��دري��د يف حت��ق��ي��ق الن��ت�����س��ار ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه، اأم����ام ت�سل�سي 
الإجنليزي، يف ذهاب ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، م�ساء اأم�س الأول 

الثالثاء.
�سيفه  اأم���ام   ،1-1 بنتيجة  بالتعادل  الإ���س��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  واكتفى 
يف  �ستيفانو  دي  األفريدو  ا�ستاد  على  ماطرة  باأجواء  مباراة  يف  ت�سل�سي، 

مدريد.
وتعقدت مهمة "امللكي" بعد التعادل الإيجابي، اإذ �سيتوجب عليه حتقيق 

النت�سار يف لندن الأ�سبوع املقبل، اأو التعادل بنتيجة 2-2 اأو اأكر.
الدقيقة  يف  بولي�سيت�س  كري�ستيان  الأم��ريك��ي  بهدف  ال�سيوف  وتقدم 

اأن راوغ حار�س املرمى واملدافعني بطريقة مهارية رائعة. بعد   ،14
ورد عليه املهاجم الفرن�سي كرمي بنزميا، بت�سديدة و�سط 3 مدافعني، يف 
الدقيقة 29، ليعيد ريال مدريد للمباراة، من دون اأن ي�ستطيع حتقيق 

الفوز بعدها.
جرمان  ���س��ان  باري�س  خ�سمه  الإجن��ل��ي��زي  �سيتي  مان�س�سرت  و�سيواجه 

الفرن�سي، م�ساء الأربعاء، يف ن�سف النهائي الثاين.
الأقل-  على  منها  امل��دري��دي��ة  الإ�سبانية  الريا�سة  �سحف  ورك���زت 
ال�سادرة اأم�س الأربعاء، على اجلانب امل�سرق من تعادل ريال مدريد 

على اأر�سه بهدف ملثله اأمام ت�سيل�سي يف ذهاب ن�سف نهائي دوري 
يف  �سُيح�سم  للنهائي  ال��ع��ب��ور  اأن  اإىل  م�سرية  اأوروب�����ا،  اأب��ط��ال 

لندن.
هدف  ي�سجل  وه��و  بنزميا  ك��رمي  للفرن�سي  وب�����س��ورة 

"تعادل  بعنوان  عددها  ماركا  افتتحت  "امللكي"، 
لال�ستمرار يف احللم"، م�سرية اإىل اأن "الريال 

جتاوز بداية �ساحقة لت�سلي�سي".
اأ�سارت  التي  ال�سحيفة  اأب��رزت  كما 

للنهائي  "العبور  اأن  اإىل 
اأن  لندن"،  يف  ���س��ي��ت��ق��رر 

م���ن  رائ���������������ع  "هدف 
ب��ن��زمي��ا و����س���ع الأم�����ور 
يف  ن�سابها"،  يف 
اأ�سادت  ال���ذي  ال��وق��ت 

ل  ب�"حتكيم  ف���ي���ه 
من  عليه"  غ���ب���ار 
داين  ال���ه���ول���ن���دي 

ماكيلي.
ب�����دوره�����ا، رك����زت 

اآ�����������������س ع����ل����ى 
امل��������ه��������اج��������م 

هو  "بنزميا  ع��ن��وان  حت��ت  الرئي�سية  �سفحتها  ت�سدر  ال��ذي  الفرن�سي 
اأكد  ال��ذي  زي��دان  الدين  زين  الريال  م��درب  ت�سريح  م��ربزة  الأمل"، 

"نحن على قيد احلياة".
اإع�سار  اأوق���ف  الفرن�سي  م��ن  رائ��ع��اً  "هدفاً  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
كل  ال���ري���ال،  ف��ع��ل  رد  "بعد  اأن���ه  م��ع��ت��ربة  الأول"،  ال�����س��وط  يف  ت�سيل�سي 
الكتالونية  ان�سغلت ال�سحف  اآخر،  �سيء �سيتقرر يف لندن". على جانب 
اإىل  ج��ريم��ان  �سان  باري�س  مهاجم  ع��ودة  واإمكانية  نيمار"  ب�"العملية 
الذي  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  جانب  اإىل  اللعب  اأج��ل  من  بر�سلونة 
الفرن�سية  العا�سمة  ن��ادي  من  عر�سا  ب��دوره  تلقى  اأن��ه  معلومات  تقول 

للعب بني �سفوفه.
افتتاحية  يف  الرئي�سي  امل��و���س��وع  ه��ي  نيمار"  العملية  "مفاتيح  وك��ان��ت 
�سبورت التي ذكرت اأن "الالعب قرر اإرجاء جتديد عقده من اأجل انتظار 
الرب�سا"، م�سرية اإىل "و�سول )جوان( لبورتا ُي�سهل املفاو�سات مع بي 

اإ�س جي".
كما اأبرزت ال�سحيفة اأن "البالوغرانا يعلم 
اأن عودته لو مل حتدث الآن لن حتدث 
"�سفقة  اأن��ه��ا  واع��ت��ربت  مطلقاً"، 

من اأجل اإقناع مي�سي بالبقاء".
ومل تتطرق �سبورت ملباراة "امللكي" 
�سغري  م��رب��ع  يف  ���س��وى  وت�سيل�سي 
الرئي�سية،  ���س��ف��ح��ت��ه��ا  اأدن�������ى 
يبقى  مدريد  "ريال  اأن  معتربة 
ب��ف�����س��ل )تيبو(  ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة 

كورتوا".
من جانبها، ركزت موندو ديبورتيفو على 
"هجوم بي اإ�س جي"، م�سرية اإىل اأن "ليو تلقى 
عر�ساً باري�سياً ر�سمياً ملو�سمني1+". وحول تعادل 
�ستيفانو،  دي  األفريدو  ملعب  على  الأزيل  الغرمي 

اأجل  من  عانى  "الريال  اأن  اأب���رزت 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ع��ادل على 

اأر�سه".

ال�صحف االإ�صبانية تتحدث عن »احللم« و»االأمل«    

ريال مدريد يعقد مهمته 
بدوري االأبطال اأمام ت�ضل�ضي

عن  يدافع  لن  ديوكوفيت�س  نوفاك  عامليا  الأول  امل�سنف  اإن  منظمون  قال 
عدم  قرر  اأن  بعد  املقبل  الأ�سبوع  للتن�س  املفتوحة  مدريد  بطولة  يف  لقبه 

ال�سفر خلو�س بطولة الأ�ساتذة من فئة 1000 نقطة.
اأر�سه  على  املناف�سات  عاما يف   33 البالغ عمره  اآخ��ر ظهور لالعب  وك��ان 
ببطولة �سربيا املفتوحة الأ�سبوع املا�سي حني و�سل اإىل الدور قبل النهائي 

لكنه خ�سر من الرو�سي اأ�سالن كارات�سيف.
املفتوحة  م��دري��د  ب��ط��ول��ة  منظمو  ن�سرها  ر���س��ال��ة  يف  ديوكوفيت�س  وق���ال 
واللتقاء  ال��ع��ام  ه��ذا  م��دري��د  اإىل  ال�سفر  ميكنني  ل  "اعتذر.  تويرت  ع��رب 

بجمهوري".
واأ�ساف "مر عامان بالفعل وهي مدة طويلة واأمتنى اأن األتقي بكم يف العام 

املقبل".
مدريد  ب��ط��ول��ة  م��ن   2020 ن�سخة  اإل��غ��اء  يف  كوفيد19-  وب���اء  وت�سبب 

املفتوحة ما يعني اأن ديوكوفيت�س بطل 2019 يبقى اآخر فائز باللقب.
وبلجراد  لالأ�ساتذة  روم��ا  بطولتي  يف  ديوكوفيت�س  م�ساركة  املتوقع  وم��ن 
املفتوحة ال�سهر املقبل قبل بطولة باري�س الكربى باملالعب الرملية والتي 

تنطلق يوم 30 مايو- اآيار.

ديوكوفيت�س ين�ضحب من 
بطولة مدريد املفتوحة 

•• اأبوظبي-وام:

لكرة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  وج��ه 
القدم ال�سكر والتقدير اإىل القيادة الر�سيدة للدولة على توجيهاتها 
ال�سديدة ودعمها غري املحدود جلهود كافة اأجهزة الدولة يف مواجهة 
والتي اأ�سفرت عن تقدمي منوذج ا�ستثنائي للعامل  جائحة “كورونا”، 
يف مواجهة الأزمة بحيوية ومرونة اأ�ساد بها اجلميع، ودعم كل الدول 
ال�سقيقة وال�سديقة لتقليل الآثار ال�سلبية للوباء عليها، ف�سال عن 

قيادة اجلهود يف التعايف والعودة التدريجية لالأن�سطة اليومية.
املدرجات  اإىل  ع��ودة اجلمهور  ق��رار  اأن  را�سد بن حميد  ال�سيخ  واأك��د 
 16 % يف نهائي كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة يف   30 بن�سبة 

مايو املقبل الذي �سيجمع بني �سباب الأهلي والن�سر على ا�ستاد هزاع 
بن زايد، هو ثمرة جلهود كبرية بذلتها الدولة بكل اأجهزتها املعنية 
على مدار العام املا�سي، واأن احتاد الكرة مل يدخر اأي جهد يف التعاون 
من  اللعبة  عنا�سر  خمتلف  على  للحفاظ  املخت�سة  اجلهات  كل  مع 
يف  احلقيقية  ال��روة  باعتبارهم  واإداري���ني  وحكام  ومدربني  لعبني 
اأي ريا�سة، من خالل و�سع الربوتوكول الأول لعودة التدريبات، ثم 
امل�سابقات، ومراقبة تطبيق الإج��راءات الحرتازية  بروتوكول عودة 

يف كل الأندية مبنتهى الدقة..
ق��ام فيه الحت��اد بتوجيه م�ساعدات طبية ل  ال��ذي   يف نف�س الوقت 
العربية  واملنطقة  اآ�سيا  يف  املحتاجة  ال���دول  م��ن  وطنيا  احت���ادا   12
مبوجب مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

امل�سلحة لدعم الحتادات  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املحتاجة.

وقال ال�سيخ را�سد بن حميد “ ونحن ن�سعر بال�سعادة لعودة اجلماهري 
اأن  الدولة، لبد  ال�سمو رئي�س  كاأ�س �ساحب  املدرجات يف نهائي  اإىل 
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث  ن�ستذكر جهود 
التي وا�سلت العمل ليل نهار لتحويل هذا التحدي الذي واجه العامل 
اأي�سا  ن�ستذكر  اأننا  كما  اأبنائها،  ب�سواعد  اإم��ارات��ي��ة  جن��اح  ق�سة  اإىل 
بالدولة  ال�سحي  بالقطاع  العاملني  من  الأول  ال��دف��اع  خط  جهود 
باأفعالهم وممار�ساتهم  للوطن  والنتماء  الولء  قيم  الذين ج�سدوا 
املعنية  اجلهات  من  العمل  فرق  وكل  اجلائحة،  ظهور  منذ  اليومية 
بالدولة، ف�سال عن الدور الكبري الذي قامت به جلنة اإدارة الطوارئ 

اأبوظبي  اإم��ارة  الناجمة عن جائحة كورونا يف  وال��ك��وارث  والأزم���ات 
اإىل  ع��ودة اجلمهور  ق��رار  لها ب�سمات وا�سحة يف �سدور  التي كانت 

املدرجات«.
واأو�سح ال�سيخ را�سد بن حميد اأن التزام الأندية وكل عنا�سر اللعبة 
بالإجراءات الحرتازية كان له الأثر يف الو�سول اإىل هذه اللحظة، 
واأنه على ثقة باأنهم �سوف يوا�سلون تطبيق كل التدابري والتعليمات 
ال�سادرة  ال�سوابط  بكل  اأي�سا  تلتزم  �سوف  اجلماهري  واأن  املعتمدة، 
بخ�سو�س ح�سور نهائي اأغلى البطولت كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة يف ا�ستاد هزاع بن زايد مبدينة العني، لأن ذلك �سوف يكون 
حمطة مهمة لل�سماح للجماهري بح�سور مباريات ت�سفيات منتخبنا 

يف �سهر يونيو املقبل بدبي.

را�ضد النعيمي : عودة اجلماهري اإىلاملدرجات ثمرة جهود كبرية من اأجهزة الدولة



 
الطفل النابغة.. يتخرج من 

الثانوية واجلامعة يف عمر 12 عاما
ا�ستغل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، فرتة التوقف عن الذهاب 
درا�سية  ف�سول  ب�سع  لتلقي  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل  املدر�سة  اإىل 

اإ�سافية مكنته من �سرب ع�سفورين بحجر واحد.
وبعد عام واحد فقط، ي�ستعد مايك ومير، وهو من �سالزبوري يف 
ولية كارولينا ال�سمالية، للتخرج من املدر�سة الثانوية والكلية يف 
الأ�سبوع نف�سه، وذلك خالل �سهر مايو املقبل وفقما ذكرت �سبكة 

الأمريكية. اإن" الإخبارية  اإن  "�سي 
املدر�سة  �سنتان يف  واح��د،  ع��ام  درا�سية يف  �سنوات   4 واأك��م��ل ومي��ر 
الثانوية ومثلهما يف اجلامعة، و�سيتخرج من كلية "روان كابارو�س 
"اأكادميية  يف  ال��ث��ان��وي��ة  امل��در���س��ة  وم��ن  م��اي��و،   21 املجتمعية" يف 

كونكورد" يف 28 مايو.
واأ�سار امل�سدر اإىل اأن الطالب "النابغة" كان يتلقى ف�سول درا�سية 
مزدوجة، واأدرك اأنه بالوترية التي ي�سري بها، كان يحتاج فقط اإىل 
اجلامعية  الزمالة  درج��ة  على  للح�سول  الف�سول  من  قليل  عدد 

بعد تخرجه من املدر�سة الثانوية.
ويهتم ومير بالروبوتات، ويقول عن نف�سه اإنه "رجل الريا�سيات 
والعلوم"، اإذ لطاملا كان لديه ميل للتكنولوجيا، وامتلك اأول جهاز 
�سهرا، وت�ساءل عن كيفية عمله. وتعلم   18 عمره  وكان  "اآيباد" 
ومير الربجمة و�سناعة الروبوتات ب�سكل ذاتي من خالل التجربة 
واخلطاأ ومقاطع الفيديو عرب الإنرتنت، كما اأن�ساأ �سركته اخلا�سة 
التوا�سل  و�سائل  من�سات  بني  جتمع  التي  �سويال"  "ريفليكت 

الجتماعي واأجهزة اإنرتنت الأ�سياء.

مرتو لندن.. مالذ للنحل والزهور والقنافذ
هل ميكن اأن تتحول حمطة مرتو مزدحمة مالذاً للنحل والزهور 
وال��ق��ن��اف��ذ؟ ه��ذا ه��و ال��ره��ان غ��ري امل��األ��وف ال���ذي اأط��ل��ق��ه م�سروع 

جاردن". اإيرنجي  "كوميونيتي 
ويعمل هذا امل�سروع يف لندن منذ 10 �سنوات لإعادة تخ�سري الغابة 

العمرانية يف العا�سمة الربيطانية.
ينت�سر 34 موقعاً من هذا النوع يف العا�سمة الربيطانية، بعيداً 
"اأوفرجراوند"  خ��ط  من�سات  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال��ع��ام��ة،  اأن��ظ��ار  م��ن 
م�ستخدم  األ��ف   365 يرتاده  كان  ال��ذي  الأنفاق  لقطارات  العلوي 

قبل جائحة "كوفيد19-".
واأو�سح مدير امل�سروع اأجاممنون اأوتريو لوكالة الأنباء الفرن�سية 
اأن "م�سغلي ال�سكك احلديد يحررون يف معظم الأحيان م�ساحات 
ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ط���ول امل�����س��ارات وي��رتك��وه��ا خ��ال��ي��ة م��ن اأي �سكل من 
اأ�سكال احلياة"، معترباً اأنه يرى فيها مكاناً �ساحلاً لتعزيز التنوع 

احليوي.
منذ اإطالق امل�سروع عام 2011 ، تزايد الهتمام ب�سكل مطرد بهذه 
املواقع التي تعمل بالطاقة ال�سم�سية، لكنه بلغ ذروته منذ بداية 
املتطوعني  املزيد من  اأقبل  اإذ  املتتالية،  اجلائحة وتدابري احلجر 

على الهتمام باحلدائق.
وقال اأجاممنون اإن م�سروع "اإيرنجي جاردن" يهدف "اإىل تعزيز 
مل�سكلة  للت�سدي  طريقة  وه��ي  ال�����س��م��ود،  على  املجتمعات  ق���درة 

التغري املناخي التي ن�سعر اأمامها بالعجز".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رئي�ضة هونغ كونغ مقدمة برنامج تلفزيوين
اأعلنت الرئي�سة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لم اأنها �ستقدم برناجماً تلفزيونياً �سيناق�س التغري النتخابي الأخري 

الذي اقرتحته بكني.
وقالت لم عرب �سفحتها على في�س بوك اإن برناجمها الأ�سبوعي، الذي �سوف ي�ستمر ن�سف �ساعة ويحمل عنوان 
�سب �سيكتور فيو" )نظرة القطاع الفرعي للجنة النتخابية(  والذي اأذيع لأول مرة اأم�س  كوم�سن  ايلك�سن  " ذا 

الأربعاء على �سبكة تلفزيون واإذاعة هونغ كونغ. وبعد ذلك �سيذاع الربنامج اأربع مرات يوميا.
واأ�سافت: "�سوف اأناق�س مع ال�سيوف من قطاعات خمتلفة املرفقني الأول والثاين من للقانون ال�سا�سي، اللذين 

وافقت عليهما اللجنة الدائمة ملوؤمتر ال�سعب الوطني، من اأجل حت�سني حمتوى النظام النتخابي لهونغ كونغ".
ا�ستقالته، معلاًل قراره  �سوي  براين  والتلفزيون  الذع��ة  �سبكة  نائب مدير  اإع��الن  بعد يوم من  اإع��الن لم  وياأتي 

باأ�سباب عائلية، وذلك بعد توليه من�سبه طوال 30 عاماً.
وكانت منظمة مرا�سلون بدون حدود قد اتهمت الأ�سبوع املا�سي احلكومة بقيادة حملة ترهيب �سد ال�سبكة، بهدف 
تقييد ا�ستقاللها التحريري. وكانت اللجنة الدائمة ملوؤمتر ال�سعب قد �سوتت بالإجماع يف 30 مار�س )اآذار( املا�سي 

على اأنه �سوف يتم خف�س املقاعد التي ينتخبها الناخبون العاديون يف النتخابات امل�ستقبلية اإىل 20 مقعداً.
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كمبيوتر عمالق مبليون جنيه اإ�ضرتليني
كمبيوتر جديد  ج��ه��از  ع��ن  ال��ن��ق��اب  الإجن��ل��ي��زي��ة  ل��وف��ربا  ج��ام��ع��ة  ك�سفت 
اإ�سرتليني، لي�سبح اأحد اأكر اأجهزة  1.1 مليون جنيه  عايل الأداء بقيمة 
اآٍن واحد. واأُطلق على الكمبيوتر اجلديد ا�سم  الكمبيوتر تكلفة وقدرة يف 
ويحل  للتكنولوجيا،   OCF �سركة  ت�سميم  م��ن  وه��و  لوفالي�س"،  "اآدا 
"اآدا  ي�ستهلك  فيما  2010؛  ع��ام  ال��ذي مت تقدميه يف  ه��ي��درا،  �سلفه  حمل 
لوفالي�س" ما يقرب من ن�سف الكهرباء التي كان ي�ستهلكها هيدرا، بينما 
يوفر ثالثة اإىل اأربعة اأ�سعاف الإنتاج. ومت ت�سمية الكمبيوتر اجلديد ن�سبة 
اإىل عاملة الريا�سيات الإجنليزية "اآدا لوفالي�س" )1815 - 1852(، التي 
كانت اأول من اأدرك اأن لالآلة تطبيقات تتجاوز جمرد احل�ساب، ون�سرت اأول 
خوارزمية ميكن اأن تقوم بها هذه الآلة. وي�سم الإطار الرئي�سي للكمبيوتر 
لكل  كمبيوتر  جهاز   58 يعادل  ما  اأي  م��رك��ًزا،  و2230  عقدة   58 اجلديد 
منها 40 معاجًلا، وت�سل م�ساحة التخزين اإىل 800 تريابايت، ويتم و�سعه 
يف غرفة اآمنة يف احلرم اجلامعي، ومت تركيبه العام املا�سي، لكن مت تاأجيل 

الك�سف عنه ب�سبب جائحة كورونا.

م�ضروع �ضياحي ليبي للك�ضف عن كنوز ال�ضحراء
احلرب  و�سعت  اأن  بعد  املا�سية،  الأي��ام  خالل  ليبيا  يف  ال�سياحة  وزارة  ت�سعى 
اإع��ادة الرتويج �سياحياً لالآثار والكنوز ال�سحراوية املوجودة يف  اإىل  اأوزاره��ا، 
اجلنوب الليبي. وتهدف وزارة ال�سياحة يف ليبيا من وراء ذلك اإىل ا�ستقطاب 
ويالت  فرقت  اأن  بعد  جديد،  من  الدولة  اإىل  العامل  بقاع  كل  من  الزائرين 
احلروب بني ليبيا وال�سياح لنحو ع�سر �سنوات كاملة. ويف هذا ال�سدد، كلفت 
اأف�سل خمرج  الليبي احلائز على جائزة  امل�سور  يرافق  عنها  ال��وزارة مندوباً 
وثائقي ليبي خالل الأعوام املا�سية، "بدر الطيب"، بهدف اإعداد جمموعة من 
ال�سور والفيديوهات املختلفة التي توثق الكنوز الرملية والب�سرية والأثرية 
طبيعة  م�ساهد  الكيلومرتات.  ب���اآلف  م�ساحتها  تقدر  �سحراء  يف  امل��وج��ودة 
خالبة، وكثبان رملية ومرتفعات وقبائل وعائالت بدائية، ل تزال تعي�س على 
اآلف  اإىل  اأثرية متتد  ومعامل  الألباب،  ياأخذ  وتن�سيق جمايل  املا�سية،  رعاية 
الطيب،  بدر  الليبي  امل�سور  وثقه  ما  في�س  من  غي�س  كانت  تلك  ال�سنني... 
يف رحلة ال�30 يوماً التي جال خاللها و�سال يف اجلنوب الليبي من اأدناه اإىل 
اأق�ساه، مطعماً رحلته ب�سور نادرة للكنوز اجلمالية املجهولة و�سط ال�سحراء 
املرتامية الأطراف، وقد اخت�س بها "�سكاي نيوز عربية"، بعد اأن قطع اآلف 
اجلزائر  ح��دود  اإىل  و�سلت  الليبية  ال�سحراء  رحلة يف  خ��الل  م��رتات  الكيلو 
"بدر طيب"، يف ت�سريحات  الوثائقي وامل�سور  الفنان  وت�ساد مع ليبيا. وقال 
خا�سة "ل�سكاي نيوز عربية"، اأنه �ساهد منظاهر جمالية تذهب الألباب خالل 
ا�ستخدم مر�سداً  التي  الليبية،  ال�سحراء  و�سط  يوماً  رحتله التي امتدت 30 
�سياحياً يعرف الت�ساري�س والقبائل مت�سلحاً ب�"الكامريا" اخلا�سة به لتوثيق 

امل�ساهد التي لو مل يراها ملا �سدق وجودها.

بو�ضي �ضلبي ت�ضدم اجلمهور 
بخلعها ال�ضعر امل�ضتعار

�سدمت الإعالمية امل�سرية  بو�سي 
بخلعها  ال�سعر  اجل��م��ه��ور  �سلبي  
امل�ستعار  على الهواء �سمن برنامج 
مع  واجلريئة"  احل������ارة   " �سيخ 
املخرجة امل�سرية  اإينا�س الدغيدي  

على �سا�سة "القاهرة والنا�س".
وج����اءت ه���ذه اخل��ط��وة ب��ع��د طلب 
�سيخ احلارة منها فعل ذلك، فردت 
"ده �سعري  ب�سكل طريف بالقول: 
ومن  ليه"،  فيها  طمعانني  واأن��ت��وا 
ثم خلعت ال�سعر امل�ستعار، وقالت: 
هلب�سها..   وم�س  بخاف  م�س  "اأنا 

الباروكة  دي ترند".
ال�سعر  اأنها ت�سع  �سلبي  واأو�سحت 
امل�����س��ت��ع��ار ك��ي ت��وف��ر وق���ت ت�سريح 
املهرجانات  يف  خ�سو�سا  �سعرها، 

واملنا�سبات الفنية.
كبريا  رواج����ا  حلقتها  لقيت  وق���د 

بني اجلمهور.

ورثة �ضام�ضونغ يتربعون 
باأعمال لبيكا�ضو 

اأع����ل����ن ورث�������ة ����س���ام�������س���ون���غ اأك����رب 
جنوبية  كورية  �سناعية  جمموعة 
لفنانني  اأع��م��ال  بيع  على  عزمهم 
لت�سوية  ب��ي��ك��ا���س��و  ب��ي��ن��ه��م  ع��امل��ي��ني 
���س��رائ��ب ت��رك��ت��ه ال��ت��ي ت��ب��ل��غ نحو 
ت�����س��ع��ة م��ل��ي��ارات ي�����ورو، ب��ع��د وفاة 
وال��ده��م. وك��ان يل ك��ون هي الذي 
"�سام�سونغ  جمموعة  اإط��الق  ق��اد 
الكرتونيك�س" عامليا، �ساحب اأكرب 
تويف  عندما  جنوبية  ك��وري��ة  ث��روة 
الأول/ ت�سرين  يف  ع��ام��ا   78 ع��ن 
اأك��ت��وب��ر، ت��ارك��ا ارث���ا ق���درت قيمته 
مليار   16،4( وون  تريليون  ب22 

يورو(.
وت��ط��ب��ق ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة قوانني 
ال��رتك��ات بن�سبة  ���س��ارم��ة ج���دا يف 
����س���رائ���ب م���رت���ف���ع���ة ج������دا. وه����ذا 
على  ع��ال��ي��ة  �سريبة  ف��ر���س  يعني 
الرئي�س  ال��رج��ل مب��ن فيهم  ورث��ة 
يونغ  جاي  يل  للمجموعة  الفعلي 
الذي مي�سي عقوبة بال�سجن ملدة 
ف�ساد  بتهم  ال��ع��ام  ون�سف  ع��ام��ني 

خ�سو�سا.
وقالت �سام�سونغ يف بيان اإن عائلة 
 12 م���ن  اأك�����ر  دف����ع  "تتوقع  يل 
عقارية  ك�سرائب  وون  مليار  األ��ف 
وه����و م���ا مي��ث��ل اأك�����ر م���ن ن�سف 
اإجمايل ممتلكات الرئي�س الراحل 

للمجموعة".
"�سرائب  اأن  املجموعة  واأ���س��اف��ت 
الأع����ل����ى  ب�����ني  م�����ن  ه������ذه  الإرث 
والعامل"،  ك��وري��ا  يف  فر�ست  ال��ت��ي 
هذه  �ست�سدد  عائلته  اأن  مو�سحة 
ال�سرائب على �ستة اأق�ساط اعتبارا 

من ال�سهر اجلاري.

�ضبح لينكولن يعطل موؤمترا 
�ضحفيا بالبيت االأبي�س

يف واق��ع��ة ط��ري��ف��ة، ع��ط��ل ���س��ري��ر م����دّو، موؤمترا 
جني  الأب��ي�����س  البيت  با�سم  للمتحدثة  �سحفيا 
ل�"�سبح" الرئي�س  احل��ادث  اأرجعت  التي  ب�ساكي، 

الأمريكي ال�16 اأبراهام لينكولن.
ال�سحفيني  اأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  جت��ي��ب  ب�ساكي  وك��ان��ت 
الأبي�س حينما  البيت  ال��دوري يف  املوؤمتر  خالل 
اأجربها �سوت مدوي ي�سبه ال�سرير على التوقف 
عن احلديث لتحاول العثور على م�سدره ورفعت 
من  تتمكن  مل  لكنها  واأع��ل��ى،  الي�سار  اإىل  راأ�سها 

حتديد م�سدر ال�سوت.
ودعت ب�ساكي احلا�سرين اإىل عدم الفزع م�سرية 
ما  اأن  ورج��ح��ت  ي�سقط"،  ل��ن  "ال�سقف  اأن  اإىل 
ح�سل رمبا �سببه اأن "�سبح لينكولن" كان يتجول 

يف اأروقة البيت الأبي�س.
احلادث  و�سفت  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  انتهاء  وبعد 
ورواد مواقع  الإع��الم  و�سائل  اهتمام  اأث��ار  ال��ذي 

التوا�سل، ب�"املخيف بع�س ال�سيء".

قط يعود اإىل �ضاحبه بعد 4 �ضنوات  
�سمل القط "�سيد" مبالكه  ك�سفت قناة "كريو7" عن مل 
"�سيد"  اأن هرب  اأربع �سنوات، وذلك بعد  يف تك�سا�س بعد 
تك�سا�س  ولي���ة  اإىل  يلتون  �سريف  مالكه  ان��ت��ق��ال  اأث��ن��اء 

الأمريكية.
اأن �سريف يلتون، مالك القط، بحث  اإىل  واأ�سارت القناة 
عن احليوان الأليف ملدة عام ون�سف العام دون اأن يعر 
ماأوى  موظفي  اأن  اإىل  "كريو7"  لفتت  حني  يف  عليه. 
كولورادو  بولية  تيلر  مقاطعة  يف  الإقليمي  احليوانات 
اأخرى  بقطة  لالإم�ساك  فخا  اجل��اري  اأب��ري��ل  يف  و�سعوا 
واأظهرت  "�سيد".  القط  على  القب�س  مت  ولكن  ه��ارب��ة، 
كان  "�سيد"  اأن  اإج��راوؤه��ا  مت  التي  الطبية  الفحو�سات 
مزودا ب�سريحة اإلكرتونية، وعرب املعلومات املخزنة على 
ال�سريحة، مت التعرف على هوية املالك احلقيقي واإعادة 
"�سيد  "في�سبوك":  امل��اأوى يف  وق��ال موظفو  اإليه.  القط 
كما  اأخرى".  م��رة  معا  لأنهما  ال�سعادة  غاية  يف  ومالكه 

ن�سر املاأوى مقاطع فيديو تظهر لقاء "�سيد" مبالكه.

مت�ضاح يتجول يف ال�ضعودية
متكن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة ال�سعودية مبنطقة 
وت�سليمه  وحتريره  مت�ساح  على  ال�سيطرة  من  الق�سيم 
ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ت��ن��م��ي��ة احل���ي���اة ال��ف��ط��ري��ة مبنطقة 
يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  وت��داول  الريا�س. 
ال�سعودية فيديو يظهر جناح عنا�سر اأمنية يف ال�سيطرة 

على مت�ساح، بعد اأنباء عن جتوله يف منطقة الق�سيم.
وبح�سب �سحيفة "عكاظ" ال�سعودية، قالت وزارة البيئة 
واملياه والزراعة مبنطقة الق�سيم اإن التم�ساح كان يتجول 

يف مركز الهدية �سرق مدينة بريدة مبنطقة الق�سيم.
وقالت الوزارة اإنه "بالتعاون مع اأحد املواطنني واجلهات 
الأمنية باملنطقة، متت ال�سيطرة على التم�ساح وحتريره 
الفطرية  احل��ي��اة  لتنمية  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��رك��ز  وت�سليمه 

مبنطقة الريا�س".
املفرت�سة،  احل��ي��وان��ات  وتربية  اقتناء  ال�سعودية  ومتنع 
�سنوات،  ع�����س��ر  ال�����س��ج��ن  اإىل  امل��خ��ال��ف��ني  ع��ق��وب��ة  وت�����س��ل 

وغرامة مالية ت�سل اإىل 30 مليون ريال.

منر ينق�س على رجل ويحطم نافذة �ضيارة
اأق�سى  يف  �سغرية  ق��ري��ة  يف  ال��رع��ب  �سيبريي  من��ر  اأث���ار 
هاجم  اإذ  رو�سيا،  مع  احل��دود  على  ال�سني،  �سرق  �سمال 
اإعالم  اأف��ادت و�سائل  ف��الح، وف��ق ما  �سيارة وانق�س على 

ر�سمية الثنني.
ال�سغري اجل��م��ع��ة خ���الل جتواله  ال��ذك��ر  ال��ن��م��ر  ���د  وُر����سِ
بالقرب من قرية لينهو يف مقاطعة هيلوجنيانغ ، بح�سب 
عن  �سنغهاي  يف  بيرب" ال�سادرة  "ذي  �سحيفة  نقلت  ما 

ال�سرطة املحلية.
ب�سيارته  املوقع  اإىل  ح�سر  �سو  وان��غ  يدعى  �ساهد  وروى 
"توجه عندها نحو  اأن احليوان  اأقاربه  اأحد  ل�سطحاب 
"بكني  �سحيفة  ونقلت  حقل".  يف  يعمالن  كانا  قرويني 
اإياهما للفرار،  "�سرخت منبهاً  نيوز" عن ال�ساهد قوله 
"يف  ال��ن��م��ر رك�����س يف اجت��اه��ي مبا�سرة". وا���س��اف  ل��ك��ن 
غ�����س��ون ث��ان��ي��ت��ني اأو ث���الث ث�����واٍن، رك�����س وان��ق�����س على 

�سيارتي، وخد�سها مبخالبه ال�سخمة".

في�ضبوك يتجاوز احلدود.. اإعالنات �ضجائر وكحول وقمار لالأطفال
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات  ع��م��الق  اأ���س��ب��ح 
با�ستهداف  ل��ل��م��ع��ل��ن��ني  ي�����س��م��ح  "في�سبوك" 
اأن تخ�س�س يف  الأطفال، عرب حمالت يفرت�س 

الأ�سل للكبار ب�سكل ح�سري.
بات  الربيطانية،  "غارديان"  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 
اإع���الن���ات مل�ستخدمي  ت��وج��ي��ه  ال�����س��رك��ات  ب��و���س��ع 
عاما،   13 ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  مم��ا  "في�سبوك" 
تتحدث عن �سلع مثل ال�سجائر والكحول واأدوية 
وي�سرتط  امل��ق��ام��رة.  ع��ن  ف�سال  ال���وزن،  خ�سارة 
الأطفال  ي��ب��دي  اأن  الإع���الن���ات  ه���ذه  ت��وج��ي��ه  يف 

اهتماما بهذه ال�سلع.
مبلغ  مقابل  الإع��الن��ات  ه��ذه  مثل  ن�سر  وميكن 

زهيد، ل يتجاوز 3 دولرات.
اأ���س��رتال��ي��ا تنتقد  وق���ال���ت جم��م��وع��ة ���س��غ��ط يف 
عمالقة الإنرتنت، اإنها اأطلقت �سفحة جتريبية 
يوفرها  ال���ت���ي  الإع����الن����ي����ة  اخل�����ي�����ارات  مل���ع���رف���ة 
 Ads ( في�سبوك"، من خالل مدير الإعالنات"
الإعالنية  ال��ق��ائ��م��ة  واأظ���ه���رت   .)Manager
من  والقمار  والكحول  ال�سجائر  اإعالنات  حظر 

الو�سول اإىل الأ�سخا�س الذين تقل اأعمارهم عن 
املعلنني  متنع  ل  نف�سها  القائمة  لكن  عاما،   18
الأطفال  اأب���رز  ح��ال  الأط��ف��ال يف  ا�ستهداف  م��ن 

اهتمامهم بهذه ال�سلع.
وعر�س املوقع الأزرق على ال�سفحة الفرتا�سية 
اأ�سرتايل  األف   740 نحو  اإىل  الإعالنات  اإي�سال 
13 و17 ع��ام��ا، وعندما  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
ما  الإع�����الن  طبيعة  ت��و���س��ي��ح  ال�سفحة  اأع�����ادت 
للباليغن،  ح�����س��را  ت���ب���اع  ���س��ل��ع  و����س���ع  ي�����س��م��ن 
ع��ددا كبريا  اأبقى  اأن��ه  العدد، غري  انخف�س هذا 

من الأطفال معر�سني له.
وقالت جمموعة ال�سغط التي تطلق على نف�سها 
اإعالنا عن  اإنها و�سعت   ،"Reset Australia"
األف   52 هناك  "في�سبوك" اأن  فاأظهر  الكحول، 
ول  الروحية،  بامل�سروبات  اهتماما  يبدون  طفل 

يكلف هذا الإعالن �سوى 3 دولرات.
ويف حال اأرادوا توزيع اإعالن على اأطفال معنيني 
بالكحول، كان الرقم 14 األف طفل والإعالن ل 

يكلف اأكر من 11.24 دولرا.

الكندي بول موري�ض باتينود يدير خدمة تو�صيل الطرود عرب احلدود من منزله الذي يعود تاريخه اإىل قرون, يف دندي, 
كيبيك. وازدهرت اأعمال النقل التجارية منذ بداية جائحة كورونا, عندما اأغلقت احلدود اأمام ال�صفر غري ال�صروري. ا ف ب

بريتني �ضبريز تتحدث اأمام 
املحكمة 23 يونيو

تقّدمت املغنية بريتني �سبريز املو�سوعة حتت الو�ساية الق�سائية منذ اأكر من 12 
عاماً ب�سبب حالتها النف�سية بطلب عرب وكيلها للتحدث اأمام املحكمة التي تنظر يف 

حالتها يف لو�س اأجنلي�س، وُحِدَد 23 حزيران-يونيو املقبل موعداً لال�ستماع اإليها.
"بريتني  اإن  للمحكمة  اإنغهام  �سامويل  املحامي  ال�سابقة  البوب  جنمة  وكيل  وق��ال 

تريد التوجه اإىل املحكمة مبا�سرة"، دون اأن يعطي املزيد من التفا�سيل.
وتعي�س بريتني �سبريز )39 عاماً( يف ظل بنود �سارمة جداً ن�ّس عليها اتفاق ق�سائي 
قررته حمكمة يف كاليفورنيا عام 2008 بعد تدهور كبري يف الو�سع النف�سي للنجمة 
حظي يومها باهتمام اإعالمي وا�سع. وين�س التفاق ال�سبيه بنظام و�ساية على اأن 
القرارات التي تخ�س املغنية يتخذها والدها جاميي �سبريز. لكّن حمامي بريتني 
�سبريز  جاميي  ع��ن  ال�ستعا�سة  اأجنلي�س  لو�س  حمكمة  م��ن  اأخ���رياً  طلب  �سبريز 

بو�سية حمرتفة، تتعاون مع والد بريتني حالياً يف اإدارة حالتها.


