
بلغاريا تطرد دبلوما�سيا رو�سيا �آخر.. و�لعالقات �لرو�سية �لأوروبية باأ�سو�أ حالتها

الربملان الأوروبي يوافق على اإن�شاء �شندق للدفاع امل�شرتك

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

ملف املرتزقة عالق.. وجل�شة
 مغلقة حول ليبيا مبجل�س الأمن

•• عوا�صم-وكاالت:

على  ت�صدعت  التي  الدولة  مفا�صل  ترميم  نحو  روي��دا  ليبيا  تقدم  مع 
مغلقة  جل�صة  اخلمي�س،  الأم���ن  جمل�س  عقد  املا�صية،  ال�صنوات  م��دى 
لبحث بع�س امللفات املهمة التي ل تزال عالقة، على راأ�صها ملف مغادرة 
املرتزقة وتوحيد اجلي�س، الذي يوليه املجتمع الدويل والإقليمي اأهمية 
ق�صوى. ففي جل�صة غري ر�صمية وغري مدرجة على جدول اأعماله دعت 
اإليها جمموعةA3+1 وهي الدول الإفريقية الثالث يف جمل�س الأمن 
تون�س وكينيا والنيجر، بالإ�صافة اإىل جزر �صان فن�صنت والغرانادينز يف 
واملرتزقة يف  الأجانب  املقاتلني  ق�صية  على  املجتمعون  ركز  الكاريبيان، 
ليبيا. ورفع املبعوث الأممي اخلا�س يان كوبيت�س، اإحاطة اإىل املجل�س، 
وكذلك فعل املن�صق الإن�صاين املقيم يف ليبيا، الإفريقي الإثيوبي ري�صدون 
زنينغا، بالإ�صافة اإىل املندوبني الدائمني لت�صاد وكذلك لليبيا يف الأمم 

املتحدة.
خم�صة   + خم�صة  جلنة  اأع�����ص��اء  ب��اأن  املجل�س  امل�صاركون  ذّك��ر  ذل��ك،  اإىل 
جميع  م��غ��ادرة  ي�صمل  دائ��م  ن��ار  اإط��الق  لوقف  اتفاقا  وقعوا  الع�صكرية، 
مياهها  ومن  الليبية  الأرا�صي  جميع  من  واملرتزقة  الأجانب  املقاتلني 
اأ���ص��ه��ر م��ن توقيع هذا  ث��الث��ة  اأج��وائ��ه��ا، وذل���ك خ��الل  الإقليمية وم��ن 
ومازال  وىل  يناير   23 ت��اري��خ  اأن  اإل   ،2020 اأكتوبر   23 يف  الت��ف��اق 

املقاتلون الأجانب واملرتزقة متواجدين يف ليبيا.
الأجانب  املقاتلني  A3+1 حري�صة على خروج  اأن جمموعة  اإىل  ي�صار 
من بلد هام يف القارة الإفريقية، و�صتناق�س مع املجل�س اخلطوات التي 
ال�صالح  ن��زع  ال��ه��دف، ف�صال ع��ن  اأج��ل حتقيق ه��ذا  ميكن اتخاذها م��ن 
وتفكيك الف�صائل امل�صلحة وامليلي�صيات والدمج الكامل للقوات امل�صلحة 

يف جي�س نظامي حكومي موحد ميثل البالد باأكملها.
يذكر اأن القرار 2570 الذي �صدر بالإجماع يف ال�صاد�س ع�صر من اإبريل 
نا�صد وب�صدة جميع الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة بدعم وقف اإطالق 

النار واآلية املراقبة الدولية له.

مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية توقع �شراكة مع برنامج الأغذية العاملي 
لتوفيــر الدعــم الغذائي يف فل�شــطني وخميمــات الالجئني يف الأردن وبنغالدي�س

رقم قيا�سي جديد يف عدد �لوفيات
قويدر: تون�س الأوىل عامليًا يف ن�شبة وفيات كورونا

•• الفجر -تون�س:

اأم�س  ك��ورون��ا  ملجابهة  العلمية  اللجنة  ع�صو  ق��وي��در  ري��ا���س  الدكتور  اأك��د 
اأن تون�س باتت الدولة الأوىل عاملياً من ناحية الوفيات بكورونا  اخلمي�س، 
التحاليل  عدد  اإجمايل  على  الإ�صابات  ن�صبة  يف  والأوىل  �صاكن،  املليون  يف 
ال�صحية  ال��ط��وارئ  ق��ان��ون حالة  اإىل مترير  ق��وي��در  ي��وم��ي��اً.ودع��ا  امل��ج��رات 
�صارم.                ب�صكل  كورونا  جمابهة  اإج���راءات  تطبيق  اأج��ل  من  م�صتعجل  ب�صكل 
)التفا�صيل �س13(

يونيو موعد بدء امتحانات   8
نهاية الف�شل الدرا�شي الثالث 
12 اىل   4 مــن  لل�شفوف 

•• دبي-وام:

للتعليم  الإم��ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
املدر�صي عن تاريخ بدء امتحانات 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ال��درا���ص��ي 2020-
ال�صفوف من  للطلبة يف   2021
12 على اأن تبداأ بتاريخ 8  4 اإىل 
 17 يونيو املقبل وتتوا�صل لغاية 
منه وذلك بعد اأن اتخذت املوؤ�ص�صة 
بتاأدية  الكفيلة  الإج�����راءات  ك��اف��ة 
وا�صعة  ل���الم���ت���ح���ان���ات  ال��ط��ل��ب��ة 

�صالمتهم على راأ�س اأولوياتها.
منها  حر�صا  اأن��ه  املوؤ�ص�صة  وبينت 
المتحانات  الطلبة  ت��اأدي��ة  ع��ل��ى 
دون عوائق قررت اإجراء اختبارات 
م�����ا بني  ال�����ف�����رة  جت���ري���ب���ي���ة يف 
للطلبة  امل��ق��ب��ل  م��اي��و   27-23
وذلك   12-4 م��ن  ال�����ص��ف��وف  يف 
يتعلق  ما  كل  للتاأكد من جاهزية 
بعملية تاأدية المتحانات وحل اأية 
اإ�صكاليات قد ت�صبب اإرباكا للطلبة 
يف  لالمتحانات  تقدميهم  خ��الل 
ذلك  وي�صمل  امل��ق��ررة،  مواعيدها 
باأداء  املتعلقة  التقنية  اجل��وان��ب 
والإعداد  اإلكرونيا  المتحانات 
لأداء  وتهيئتهم  للطلبة  النف�صي 

المتحانات الفعلية.
)التفا�صيل �س2(

وزي�����ر �����ص����وؤون جم��ل�����س ال������وزراء 
الأمني العام ملبادرات حممد بن 
اآل مكتوم العاملية، ووّقعها  را�صد 
���ص��ع��ي��د العطر،  ���ص��ع��ادة  ك���ٌل م���ن 
ملوؤ�ص�صة  امل�����ص��اع��د  ال��ع��ام  الأم����ني 
م����ب����ادرات حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
وعبداملجيد  ال���ع���امل���ي���ة،  م��ك��ت��وم 
برنامج  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ي��ح��ي��ى، 
الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع لالأمم 
املتحدة يف دولة الإمارات العربية 

•• دبي-وام:

يف اإطار ال�صراكات ال�صراتيجية 
مليون   100 ح��م��ل��ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
وجبة، الأكرب يف املنطقة لإطعام 
يف  رم�صان  �صهر  خ��الل  الطعام 
30 دولة، وّقعت مبادرات حممد 
بن را�صد اآل مكتوم العاملية اأم�س 
ر���ص��م��ي��اً ات��ف��اق��ي��ة ال�����ص��راك��ة مع 
التابع  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة ل��ت��وف��ري الدعم 
فل�صطني  يف  امل��ب��ا���ص��ر  ال���غ���ذائ���ي 
الأردن  يف  الالجئني  وخميمات 

وبنغالدي�س.
مبادرات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وي�صمن 
مكتوم  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
العاملية، اجلهة املنظمة ل� )حملة 
وبرنامج  وجبة(،  مليون   100
الأغذية العاملي توفري امل�صاعدات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ل��الأ���ص��خ��ا���س الأك���ر 
حتقيق  يف  ي�صهم  كما  احتياجا، 
اأهداف حملة 100 مليون وجبة 
املحتاجني  مل�صاعدة  ت�صعى  التي 
يف املجتمعات الأقل حظاً وتوفري 

الدعم الغذائي املبا�صر لهم.
ال�صراكة  ات��ف��اق��ي��ة  اإب�������رام  ومت 
بح�صور  دبي  يف  ر�صمياً  الثنائية 
معايل حممد عبداهلل القرقاوي، 

لدى  ال��ربن��ام��ج  املتحدة ومم��ث��ل 
دول جمل�س التعاون اخلليجي.

ومبوجب ال�صراكة تقدم مبادرات 
مكتوم  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
ال��ع��امل��ي��ة، و���ص��م��ن ح��م��ل��ة 100 
ال��ه��ادف��ة لتوفري  م��ل��ي��ون وج��ب��ة 
للمحتاجني  ال���غ���ذائ���ي  ال���دع���م 
يعادل  م��ا  اله�صة،  املجتمعات  يف 

قيمة 20.5 مليون وجبة.
)التفا�صيل �س2(

املفو�س الأوروبي للعالقات �صيفكوفيت�س يتحدث خالل موؤمتر �صحفي حول توحيد اجلهود ل�صن قوانني اأف�صل )ا ف ب( 

ن�صبة الموات يف ازدياد

حتولت جو بايدن

امل�صروع لقلة الطموح.
يورو  مليار   13 قدرها  ومبيزانية 
 2018 يف  امل����ق����دم  الق��������راح  يف 
ال�صابق  املفو�صية  رئي�س  قبل  م��ن 
ال�صابق  لوك�صمبورغ  وزراء  رئي�س 
�صندوق  �صهد  ي��ون��ك��ر،  ك��ل��ود  ج���ان 
الدفاع الأوروب��ي خف�صا يف قدراته 
يورو  م��ل��ي��ار   7،9 اإىل  التمويلية 
التي  �صنوات  عدة  على  امليزانية  يف 
وزيرة  برئا�صة  املفو�صية  تدعمها 
اأور�صول  ال�صابقة  الأملانية  الدفاع 

فون دير ليني.

على  كبري  ب�صكل  تعتمد  الدفاعية 
اخلارج وم�صتتة للغاية.

�صندوق  ب��روت��ون  تيريي  واأج��اب��ه��ا 
الأهمية  الأوروب��ي يف غاية  الدفاع 
ل��ت��ع��زي��ز ق����درة الحت�����اد الأوروب�����ي 

على الرد ب�صكل م�صتقل.
بلغاريا  خ���ارج���ي���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
�صتطرد  اأن���ه���ا  اخل��م��ي�����س  ب���ي���ان  يف 
دبلوما�صيا رو�صيا اآخرا غداة ك�صف 
النيابة العامة توّرط �صتة رو�س يف 
عامي  بني  وقعت  انفجارات  اأربعة 
م�صتودعات  يف  و2020   2011

ذخرية.
واأ�صاف البيان اأن وزارة اخلارجية 
اأع����ل����ن����ت )ه��������ذا ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي( 
وطلبت  فيه  مرغوب  غري  �صخ�صا 
التعاون  ال��رو���ص��ي��ة  ال�صلطات  م��ن 
اجلارية.  التحقيقات  م��ع  الكامل 
البلغارية  اخلارجية  وزي��رة  نبهت 
اإي��ك��ات��ري��ن��ا زاه��اري��ي��ف��ا م��ن اأن���ه قد 
يتم اتخاذ خطوات اإ�صافية للرد يف 

الأيام املقبلة.
ي�صوت  اأن  ف��ي��ه  ينتظر  وق���ت  ويف 
الربملان الأوروبي على م�صروع قرار 
يدين �صلوك رو�صيا العدائي، اعترب 
�صفري الحتاد الأوروبي يف مو�صكو 
اأن العالقات مع  اإديرير،  ماركو�س 
منذ  لها  م�صتوى  اأدن���ى  يف  رو���ص��ي��ا 

احلرب الباردة.

•• عوا�صم-وكاالت:

اخلمي�س  الأوروبيون  النواب  وافق 
ع���ل���ى اإن���������ص����اء �����ص����ن����دوق ال����دف����اع 
مليارات  ثمانية  بقيمة  الأوروب����ي 
���ص��ن��وات لتمويل  ���ص��ب��ع  ي����ورو ع��ل��ى 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  اأوىل 
ك�����ص��ر ت��ب��ع��ي��ة الحت�������اد الأوروب��������ي 

لناحية قدراته الع�صكرية.
واع��ل��ن امل��ف��و���س الأوروب�����ي تيريي 
قبل  ن����ق����ا�����س  خ��������الل  ب�������روت�������ون 
الت�صويت حتتاج اأوروبا اإىل �صحابة 
ع�صكرية )للتقا�صم الآمن للبيانات 
املو�صالت  واأ����ص���ب���اه  وامل���ع���ل���وم���ات( 
ونظام ت�صفري كمي. و�صي�صمح هذا 
ال�����ص��ن��دوق ب���اح���راز ت��ق��دم يف هذه 
�صنتمكن من  واأ����ص���اف  امل���ج���الت.  
اإىل متويل  امل��ف��ه��وم  الن��ت��ق��ال م��ن 

م�صاريع ملمو�صة.
وت����اب����ع ����ص���ي���ك���ون ع���م���ال ط���وي���ال. 
ا�صتثمارات  اإىل  امل�صاريع  و�صتحتاج 
ك����ب����رية. ل���ك���ن ال����ره����ان ه����و وقف 
الأوروب�������ي  الحت������اد  دول  اع���ت���م���اد 
لأ�صباه  تايوان  اآ�صيا خ�صو�صا  على 

املو�صالت.
البولندي  الأوروب��ي  النائب  و�صدد 
امل�����ح�����اف�����ظ دزي�������������ص������الف م�������ارك 
التقرير  م��ع��د  ك��را���ص��ن��ودي��ب�����ص��ك��ي 
اأن  ال��ن��واب على  واف���ق عليه  ال���ذي 

���ص��ن��دوق ال���دف���اع الأوروب�������ي لي�س 
الأوروب���ي  للجي�س  الأوىل  املرحلة 
املعدات  ����ص���راء  يف  ي�����ص��ت��خ��دم  ول����ن 
للدول  �صي�صمح  الع�صكرية.واأ�صاف 
ميزانياتها  بتخفي�س  الأع�����ص��اء 
 100 اإىل   20 ب��ن��ح��و  ال��دف��اع��ي��ة 
م��ل��ي��ار ي�����ورو م���ع ال���ت���وف���ري ال���ذي 
يحقق من خالل م�صاريع البحوث 

امل�صركة الدفاعية.
م��ن جهته ق���ال ال��ن��ائ��ب الأوروب����ي 
الفرن�صي املحافظ فرن�صوا كزافييه 
الأوروبيني راجعوا هذا  اإن  باليمي 

و�صيتمكن الأوروبيون من العتماد 
ي��ورو خالل  2،6 مليار  على مبلغ 
 2021 م�����ن  امل����م����ت����دة  ال�����ف�����رة 
يف  ال��ب��ح��ث  ل��ت��م��وي��ل   2027 اىل 
مليار  و5،3  اجل���دي���دة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
م�صركة  م�صاريع  لتطوير  ي���ورو 

دفاعية.
وقالت النائبة الأوروبية الفرن�صية 
من الو�صط ناتايل لوازو ان الحتاد 
ت�صهد  مبناطق  حم��اط  الأوروب�����ي 
التهديدات  مواجهة  وعليه  اأزم��ات 
ل��ك��ن قدراته  واأ���ص��اف��ت  امل��ت��ك��ررة. 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأ�صارت منظمة ال�صحة العاملية اأم�س اخلمي�س اإىل اأن 
انت�صار فريو�س كورونا تراجع ب�صكل كبري يف اأوروبا، 
زال مرتفعاً  ما  الإ�صابة  اأن معدل  اإىل  اأ�صارت  لكنها 

للغاية.
اأوروب��ا، هانز  وقال مدير منظمة ال�صحة العاملية يف 
منذ  مرة  لأول  افرا�صي،  �صحفي  موؤمتر  يف  كلوغ، 
كبري  ب�صكل  اجل��دي��دة  احل���الت  انخف�صت  �صهرين، 
جميع  يف  الإ�صابة  معدلت  اأن  اإل  املا�صي،  الأ�صبوع 

اأنحاء اأوروبا ما زالت مرتفعة للغاية.
و�صدد كلوغ على اأنه على الرغم من ا�صتمرار تراجع 
اأعداد املر�صى والوفيات يف امل�صت�صفيات، فاإن التهديد 
ل يزال قائماً واأن الفريو�س ما زال لديه القدرة على 

الت�صبب يف اآثار مدمرة.
الهند  يف  اخلمي�س  كوفيد19-  وب��اء  تف�صي  وت�صارع 
للوفيات جتاوز منذ  حيث �صجل عدد قيا�صي جديد 
الأربعاء مئتي األف بينما تعتزم �صركة موديرنا اإنتاج 
ث��الث��ة م��ل��ي��ارات ج��رع��ة م��ن ال��ل��ق��اح��ات يف 2022 
وتنوي بايونتيك تقدمي طلب للح�صول على ت�صريح 

•• بغداد-وكاالت:

جن��ح��ت ق�����وات الأم������ن، اخل��م��ي�����س، يف اإح���ب���اط هجوم 
ال��وط��ن��ي، مبدينة  الأم���ن  على مقر مديرية  ان��ت��ح��اري 
كركوك �صمايل العراق. وقال مرا�صل �صكاي نيوز عربية، 
اإن قوات الأمن قتلت �صخ�صا يرتدي حزاما نا�صفا حاول 

اقتحام مبنى املديرية.
انفجار  الن��ت��ح��اري، يف  ال��ن��ار على  اإط���الق  ت�صبب  وق��د 
حزام نا�صف كان يلفه على ج�صده، مما اأحدث دويا قويا 

يف املنطقة.
الأمن  رج��ال  م��ن  اثنني  اإ�صابة  ع��ن  العملية  واأ���ص��ف��رت 

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
ملك الأردن يف وفاة الأمري حممد بن طالل

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اإىل جاللة  تعزية  برقية  اهلل  حفظه 
امللكي  ال�صمو  ال�صقيقة يف وفاة �صاحب  ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

الأمري حممد بن طالل.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�صلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني.

50 مليون �إ�سابة بكوفيد يف �أوروبا.. و200 �ألف وفاة يف �لهند

ال�شحة العاملية: الوباء يرتاجع لكن معدل الإ�شابة ما زال مرتفعًا

اإحباط هجوم انتحاري على مديرية الأمن يف كركوك

وزير املخابرات الإ�شرائيلي: 
طائراتنا قادرة على الو�شول لإيران 

•• القد�س- رويرتز:

�صعد وزير املخابرات الإ�صرائيلي اإيلي كوهني اأم�س اخلمي�س من نربة التحذيرات 
التي ت�صدر عن بالده ب�صاأن التفاق النووي الذي ترف�صه بني اإيران وقوى عاملية 

وقال اإن احلرب مع طهران �صتلي اإحياءه حتما.
هذا  يف  الدبلوما�صية  باجلهود  مقيدة  اأنها  تعترب  ل  باأنها  اإ�صرائيل  موقف  وك��رر 

ال�صدد وقال اتفاق �صيء �صيدفع املنطقة نحو احلرب ب�صرعة.
واعيا  يكون  اأن  يجب  الأم���د  ق�صرية  ملنافع  ي�صعى  ط��رف  “اأي  ل��روي��رز  واأ���ص��اف 
باملدى الطويل... لن ت�صمح اإ�صرائيل لإيران باحل�صول على اأ�صلحة نووية. اإيران 
اأن ت�صل لأي موقع يف ال�صرق  اأي مكان. طائراتنا ميكنها  لي�س لديها ح�صانة يف 

الأو�صط وبالطبع لإيران.
دول  ال�صتقرار يف  زع��زع��ة  م��ن  اإي���ران  منع  العاملية  ال��ق��وى  على  اإن  كوهني  وق��ال 
اأخرى ومتويل اجلماعات امل�صلحة اإ�صافة حلرمانها من �صبل تخ�صيب اليورانيوم 

وتطوير �صواريخ بالي�صتية.
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زايد للكتاب متنح الفيل�سوف الأملاين يورغن 
هابرما�ص لقب �سخ�سية العام الثقافية 

اأخبار الإمارات

�سحف عربية : تفاعالت رمان 
الكبتاجون تنهك بريوت املنق�سمة

عربي ودويل

غوارديول يطالب لعبيه 
بالثقة وبوكيتينو لن ي�ست�سلم 

الفجر الريا�سي
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يف الحتاد الأوروبي لرخي�س لقاحات للذين تراوح 
اأعمارهم بني 12 و15 عاما.

يف اأوروبا حيث جتاوز عدد الإ�صابات عتبة اخلم�صني 
اأرقام  ح�صب  يتباطاأ  الوباء  انت�صار  اأن  يبدو  مليونا، 
اإح�صاءات  اإىل  ا�صتنادا  بر�س  فران�س  وكالة  جمعتها 
ر���ص��م��ي��ة. وم���ن ب��ني اأك���ر م��ن 3،13 م��الي��ني وفاة 
م�صجلة يف العامل، كان اأكر من مليون و�صتني األفا 

و900 يف اأوروبا.
يف الوليات املتحدة الدولة التي اأودى فيها الفريو�س 
األفا و297 وفاة(  ال�صحايا )574  باأكرب عدد من 
اأن ي��ع��ك�����س ال���رق���م امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ن��م��و حجم  ي��ف��ر���س 
النتعا�س القت�صادي بينما راأى الرئي�س جو بايدن 
النجاحات  اأكرب  اأن خطة التطعيم كانت واح��دة من 

اللوج�صتية يف تاريخ البالد.
الدول  بني  الرابعة  املرتبة  يف  تاأتي  التي  الهند  ويف 
الأك����ر ت�����ص��ررا ب��ال��ف��ريو���س يف ع���دد ال��وف��ي��ات بعد 
الوليات املتحدة والربازيل واملك�صيك، �صجلت 204 
خالل   3645 بينهم  ب��ك��ورون��ا  وف���اة  و832  اآلف 
اأن  يعتقدون  خ��رباء  لكن  املا�صية.  ال24  ال�صاعات 

الأرقام اأكرب من ذلك بكثري يف الواقع.

ب��ج��روح ط��ف��ي��ف��ة. وق����ال ب��ي��ان خل��ل��ي��ة الإع�����الم الأمني 
اإرهابي  م��ن قتل  “متكنت  الأم���ن  ق��وات  اإن  ال��ع��راق،  يف 
ان��ت��ح��اري ي��رت��دي ح��زام��ا ن��ا���ص��ف��ا، ح���اول ال��دخ��ول اإىل 

مديرية الأمن الوطني يف كركوك.
اأفراد  اإثنني من  اإ�صابة  اأدى احلادث اىل  وتابع البيان: 
احلماية با�صابات طفيفة، بعد اأن انفجر احلزام النا�صف 

ب�صبب اإطالق النار عليه من قبل حر�س املديرية.
ورغ����م اإع�����الن ال���ع���راق ق��ب��ل ���ص��ن��وات اأن���ه���ا ق�����ص��ت على 
تنظيم داع�س، التهديد الإرهابي الأكرب يف البالد، فاإن 
متطرفني ي�صنون على فرات هجمات ت�صتهدف مقارا 

اأمنية اأو جتمعات مدنية.

مائة يوم يف �لبيت �لأبي�ض
جو بايدن: من �شليبي جو اىل رجل التحّول!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

قالوا اإنه هادئ وخجول... لكن بعد مائة يوم من دخوله البيت الأبي�س، 
اكت�صف العامل ان جو بايدن رئي�س يغرّي ويقود التحّول يف هجومه على 
امل�صتوى الدويل حيث يريد ا�صتعادة زعامة العامل، اأو اقت�صادًيا بخطته 

لزيادة ال�صرائب على اأغنى الثرياء.                  )التفا�صيل �س16(

مقتل  يعلن  اليمني  اجلي�س 
مــاأرب يف  ت�شللو  حوثيًا   20

•• اليمن-وكاالت:

اخلمي�س،  اليمني،  اجلي�س  اأع��ل��ن 
ميلي�صيا  م��ن  ع��ن�����ص��راً   20 مقتل 
احل���وث���ي ب��ق�����ص��ف م��دف��ع��ي خالل 

ت�صللهم يف حمافظة ماأرب.
واأو�صحت وزراة الدفاع يف بيان، اأن 
بق�صف  ا�صتهدفت  اجل��ي�����س  ق���وات 
مدفعي مماثل جتمعات للحوثيني 
والعبدية  م����راد  ج��ب��ل  ج��ب��ه��ت��ي  يف 
جنوب م���اأرب، اأوق���ع اأك��ر م��ن 20 
قتيال وجرحى، عالوة على تدمري 
اآليات قتالية. جاء ذلك بعد عملية 
مدفعيته  ف��ي��ه��ا  ���ص��رب��ت  ل��ل��ج��ي�����س 
جتمعات  املا�صية  ال�صاعات  خ��الل 
جبهة  يف  النقالبية  للميلي�صيات 

�صرواح غربي املحافظة.

ماأ�شاة فلويد تتكرر.. وفاة 
اأمريكي على يد ال�شرطة

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأظهر �صريط فيديو  يف حادث جديد يعك�س عنف ال�صرطة الأمريكية، 
���ص��رط��ي��ني ي��ث��ب��ت��ون ���ص��اب��ا ع��ل��ى الأر������س لأك����ر م��ن 5 دق��ائ��ق يف ولية 

كاليفورنيا، بعملية توقيف انتهت بوفاة ال�صاب.
ويذكر هذا احلادث الذي اأدى اإىل وفاة ماريو غونزالي�س )26 عاما( يف 
اأبريل يف األميدا، مباأ�صاة جورج فلويد الذي تويف اختناقا العام املا�صي 
يف مينيابولي�س، بعدما ركع ال�صرطي ديريك �صوفني على رقبته لأكر 
من 9 دقائق. وقال جرياردو غونزالي�س �صقيق ال�صحية يف ت�صريحات 
بنف�س  اأخي  قتلت  الأمريكية  »ال�صرطة  اأمريكية:  اإعالم  و�صائل  نقلتها 

الطريقة التي قتلت بها جورج فلويد«.
ويف بادئ الأمر، قالت �صرطة األميدا يف كاليفورنيا حيث وقعت احلادثة، 
اإن غونزالي�س تويف ب�صبب »حالة �صحية طارئة« ووعدت باإجراء حتقيق 

�صفاف وم�صتقل يف مالب�صات احلادث.
لكن عائلة ال�صاب، وهو من �صكان اأوكالند، رف�صت هذا التف�صري ب�صكل 

قاطع بعد م�صاهدة الفيديو الذي يظهر عملية التوقيف.

ا�شتمرار  تــوؤكــد  رو�شيا 
ال�شودان بناء قاعدتها يف 

•• مو�صكو-وكاالت:

اأك�������دت ال�������ص���ف���ارة ال���رو����ص���ي���ة يف 
اخل���رط���وم، اأم�����س اخل��م��ي�����س، اأن 
مزاعم اإيقاف اتفاق اإن�صاء قاعدة 
بحرية رو�صية على البحر الأحمر 

بال�صودان ل يتوافق مع الواقع.
وقالت يف بيان على �صفحتها على 
اإن�صتغرام: »فيما يتعلق بالتقارير 
التي ظهرت يف الف�صاء الإعالمي 
الإقليمي وال�صوداين حول مزاعم 
اإيقاف تنفيذ التفاق بني الحتاد 
ال�صودان  وج��م��ه��وري��ة  ال��رو���ص��ي 
متوين  م����رك����ز  اإن���������ص����اء  ب���������ص����اأن 
على  الرو�صية  للبحرية  و�صيانة 
اأرا�صي اجلمهورية، فاإن ال�صفارة 
ال��رو���ص��ي��ة يف ال�����ص��ودان ت��وؤك��د اأن 
ه���ذه ال��ت�����ص��ري��ح��ات ل ت��ت��ف��ق مع 
الواقع«.كما اأ�صارت اإىل اأنها “مل 
اجلانب  م��ن  اإخ���ط���ارات  اأي  تتلق 

ال�صوداين«.
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اأخبـار الإمـارات

توفر �لدعم �لغذ�ئي عرب حملة 100 مليون وجبة �لأكرب يف �ملنطقة لإطعام �لطعام من خالل ق�سائم �لطعام

مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية توقع �شراكة مع برنامج الأغذية العاملي لتوفري الدعم الغذائي يف فل�شطني وخميمات الالجئني يف الأردن وبنغالدي�س
حممد �لقرقاوي: تن�سيق �لعمليات وحوكمة �لعمل �خلريي و�لإن�ساين يج�ّسد روؤية حممد 

بن ر��سد بو�سول �ملبادر�ت �خلريية و�لإن�سانية �إىل �أكرب عدد ممكن من �مل�ستفيدين
عبد �ملجيد يحيى: �لتمويل �ل�سخي �لذي تقدمه مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية 

ي�سكل م�ساعدة نوعية لربنامج �لأغذية �لعاملي لتوفري �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية �حليوية

  •• ال�صارقة - وام:
للعمال  �صائم  اإفطار  وجبة   1000 توزيع  اخلريية  ال�صارقة  جمعية  اعتمدت 
بالتعاون مع ال�صارقة لإدارة الأ�صول وذلك مبنا�صبة الحتفال بيوم العمال العاملي 
الذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقديرا ملا تقدمه هذه الفئات من عطاء 
املحيطة وباعتبارهم  البيئة  وا�صتدامة  يومي وجهد كبري للحفاظ على نظافة 
طرفاً رئي�صياً يف عملية الإنتاج و�صريكاً يف التنمية التي ت�صهدها الدولة. واأكدت 
عائ�صة احلويدي مدير اإدارة التطوع وخدمة املجتمع بجمعية ال�صارقة اخلريية 
اأن اجلمعية حتر�س على الحتفال بهذه املنا�صبة التي متثل لفتة �صكر وعرفان 
التنمية  م�صرية  يف  ومهمة  ملمو�صة  جهود  من  يبذلونه  ما  نظري  العمال  لفئة 
وركيزة التقدم والنه�صة لهذا اأ�صبح تكرمي العمال وتقدير جهودهم وعطائهم 

  •• اأبوظبي - وام:

اأكدت الدكتورة ال�صيخة موزة بنت مبارك اآل نهيان رئي�صة جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
املباركة اأن الحتفاء بيوم زايد للعمل الإن�صاين لي�س منا�صبًة حمليًة اأو عربيًة اأو 
اإقليميًة فح�صب بل هو منا�صبة عاملية يلتف حولها املفكرون واخلرباء و�صانعو 
ال��ع��امل ينهلون م��ن فكره وروؤي��ت��ه اخل��الق��ة ونظرته  اأرج���اء  ال��ق��رار يف خمتلف 
بعطائهم  ر�صخوا  الذين  البارزين  العامل  زعماء  اأح��د  منه  جعلت  التي  الثاقبة 
الإن�صاين ومواقفهم التاريخية �صورًة جديدًة لالإن�صان املعتز بكرامته والفخور 
بانتمائه اإىل العائلة الب�صرية. واأ�صافت �� يف ت�صريح لها بهذه املنا�صبة �� اأن املغفور 
كان قائداً عاملياً  “طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان  له الوالد ال�صيخ زايد بن �صلطان 
بكل ما حتمله الكلمة من دللت ومعان فقد ارتبط ا�صمه بال�صمو ملنظومة القيم 
التي تعلي من الإن�صان وتوفر له بيئًة حمفزًة على العطاء وال�صالم واخلري حيث 
اأ�ص�س دولة العدل واأر�صى �صراع احلكمة ليبني من خالله نه�صة ح�صارية يفاخر 

بها العامل.
و�صجل التاريخ مواقفه “طيب اهلل ثراه” يف بناء الإن�صان ون�صر العلم واملعرفة 
ال�صدع ومنا�صرة املظلومني وم�صاندة املحتاجني ومد  ال�صفوف وراأب  وتوحيد 
يد العون لكل مكلوم دون نظر جلن�س اأو لون اأو دين اأو قومية، فقد انت�صر “زايد 
م��الأ اهلل تعاىل  ذل��ك فقد  لالإن�صان يف كل مكان ومل يكن غريبا عليه  اخلري” 

املوؤ�ص�صات وبدورها  العامل وعلى كل موؤ�ص�صة من  على كل دولة من دول  واجباً 
تقوم جمعية ال�صارقة اخلريية بالحتفاء بهذا اليوم �صمن امل�صوؤولية املجتمعية 
وهو  الأ�صيلة  الإن�صانية  بالقيم  والتوعية  العمل  قيمة  اح��رام  مبادئ  وتر�صيخ 
“طيب  نهيان  اآل  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  اأر�صاه  الذي  النهج 
اخلريية  ال�صارقة  جمعية  اأن  اىل  ي�صار  الر�صيدة.  قيادتنا  وع��ززت��ه  ثراه”  اهلل 
حتر�س على م�صاعدة العمال من خالل روؤيتها اخلريية و�صمن برامج امل�صاركات 
والتي  ال�صتاء  ف�صل  ال�صتوية مطلع  احلقيبة  مبادرة  تنفيذ  املجتمعية حيث مت 
ا�صتهدفت توفري املالب�س والأغطية لأكر من 2500 عامل اىل جانب تي�صري 
حمالت العمرة خالل ال�صنوات املا�صية وكذلك اإطالق املخيمات الطبية يف عدة 
باقة من  والتي وفرت  املا�صية  ال�صنوات  ال�صارقة خالل  باإمارة  مناطق متفرقة 

الفحو�صات الطبية املجانية للعمال.

الإن�صاين  العطاء  من  نهراً  يديه  بني  يتدفق  اخلري  وجعل  النا�س  مبحبة  قلبه 
الذي يبلغ مداه اأقا�صي الأر�س يف م�صارقها ومغاربها. وقالت الدكتورة ال�صيخة 
موزة بنت مبارك اآل نهيان اإن اأيادي املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
البي�صاء امتدت يف ربوع الأر�س تخفف الأمل وت�صمد اجلراح وج�صد اإميانه مبا 
“اإننا نوؤمن اأن خري ال��روة التي حبانا بها اهلل  “طيب اهلل ثراه”:  كان ي��ردده 
فقد وهب  دائماً  وهذا ما كان يفعله  واأ�صدقاءنا”  اأ�صقاءنا  اأن تعم  تعاىل يجب 
بنى  الوطن  داخ��ل  ويف  ودول��ي��اً،  وعربياً  حملياً  لالإن�صان  نف�صه  اخلري”  “زايد 
الإن�صاين  للعمل  اأيقونة  قرن  ن�صف  خالل  واأ�صبحت  بالبنان  اإليها  ي�صار  دول��ة 
م�صتوى  على  املانحني  كاأكرب  الدولية  التناف�صية  موؤ�صرات  وت�صدرت  والعطاء 
العامل. واأو�صحت اأنه عربياً واإقليمياً ودولياً حظي ال�صيخ زايد مبكانة مرموقة 
وج�صد مبنجزاته وحكمته حمبًة را�صخًة يف القلوب، حيث مّثل “طيب اهلل ثراه” 
منوذجاً فريداً لزعيم بارز على م�صتوى العامل من خالل ما قدمه واملرتكز على 
احلكمة وال�صالم والعدل وال�صجاعة والوحدة والإميان بكرامة الإن�صان وتوفري 
احلياة الكرمية له. ودعت الدكتورة ال�صيخة موزة بنت مبارك اآل نهيان الن�سء 
اأن ينهلوا من �صرية هذا القائد العظيم واأن تكون نربا�صاً لهم يف  وال�صباب اإىل 
�صطرها  التي  املبادرات  وتلك  املواقف  هذه  اأكر  فما  والعملية  العلمية  حياتهم 
التاريخ اإجالًل واإكباراً لهذا القائد الرمز الذي باتت منجزاته �صاهدًة على غد 

اأف�صل للب�صرية يف جميع اأنحاء العامل.

خريية ال�شارقة تعتمد توزيع 1000 وجبة احتفال بيوم العمال

زايد للكتاب متنح الفيل�شوف الأملاين يورغن هابرما�س لقب �شخ�شية العام الثقافية لعام 2021 

موزة بنت مبارك اآل نهيان: زايد نهر العطاء الإن�شاين

توزيع  وعمليات  مهام  مع  للتعامل 
امل�صاعدات الغذائية وق�صائم الطعام 
ن��ط��اق ع��ل��ى املحتاجني  اأو���ص��ع  ع��ل��ى 
املجتمعات  يف  الغذائية  للم�صاعدات 
الالجئني  وخم����ي����م����ات  ال����ف����ق����رية 
واملناطق املتاأثرة بالكوارث والأزمات 

والنزاعات امل�صلحة.
العاملي  الأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج  وي��وظ��ف 
وعملياته  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  خ����ربات����ه 
امل����ي����دان����ي����ة و�����ص����راك����ات����ه ال���دول���ي���ة 
ع��دد ممكن من  اأك��رب  اإىل  للو�صول 
اإن�صانية  م��ب��ادرات  م��ن  امل�صتفيدين 
ع��امل��ي��ة ه��ادف��ة م��ث��ل ح��م��ل��ة “100 
اأطلقتها  ال���ت���ي  وجبة”  م���ل���ي���ون 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم 
رم�صان  يف  الطعام  لإطعام  العاملية 

يف 30 دولة يف اأربع قارات.

  •• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برعاية 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
زاي����د للكتاب  ال�����ص��ي��خ  اأع��ل��ن��ت ج���ائ���زة 
التابع  العربية  للغة  اأبوظبي  مبركز 
اأبوظبي   - وال�صياحة  الثقافة  لدائرة 
ال��ف��ي��ل�����ص��وف الأمل�����اين يورغن  اخ��ت��ي��ار 
“�صخ�صية  بجائزة  للفوز  هابرما�س 
مل�صريته  ت���ق���دي���راً  الثقافية”  ال���ع���ام 
ال��ف��ك��ري��ة احل��اف��ل��ة ال��ت��ي مت��ت��د لأكر 
“ هابرما�س  ق��ّدم  ق��رن. و  م��ن ن�صف 
حقل  يف  وعميقة  نوعية  م�صاهمات   “
العديد من  اأث��رى  نحو  الفل�صفة على 
التوا�صل  ك���درا����ص���ات  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات، 
وال���ث���ق���اف���ة، وال���ن���ظ���ري���ة الأخ���الق���ي���ة، 
واللغويات، والنظرية الأدبية، والعلوم 
الدينية،  وال����درا�����ص����ات  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 

والالهوت، وعلم الجتماع.
“ تقديراً  “ ه��اب��رم��ا���س  ف����وز  ي���اأت���ي 
ل��ل��م��ك��ان��ة امل���رم���وق���ة ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 
الفال�صفة  اأك��ر  من  “واحداً  بو�صفه 
تاأثرياً يف العامل” ورائ��داً يف اخلطاب 
الفل�صفي النقدي، ف�صال عن ح�صوره 
م��ع��ل��م��ا ل���ل���ع���دي���د م����ن امل���ن���ظ���ري���ن يف 
والنظرية  ال�صيا�صي  الج��ت��م��اع  ع��ل��م 
   . الجتماعية  والفل�صفة  الجتماعية 
تعد جائزة “�صخ�صية العام الثقافية” 
م���ن اأه����م ف����روع ج���ائ���زة ال�����ص��ي��خ زايد 
للكتاب ويتم منحها كل عام ل�صخ�صية 
امل�صتويني  ع��ل��ى  ب������ارزة  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأو 
العربي اأو الدويل، تقديراً لإ�صهاماتها 
اأو  اإب���داع���اً  العربية  الثقافة  اإث����راء  يف 
اأو  اأعمالها  يف  د  تتج�َصّ اأن  على  ف��ك��راً، 
والت�صامح  الأ���ص��ال��ة  ق��ي��م  ن�صاطاتها 
حتى  منحت  وقد  لمي،  ال�ِصّ والتعاي�س 
وموؤ�ص�صة  �صخ�صية  ع�صرة  لأرب��ع  الآن 
م���ن اإح�����دى ع�����ص��رة دول����ة م���ن جميع 
اأرج�����اء ال���ع���امل. وق����ال م��ع��ايل حممد 
الثقافة  دائ���رة  رئي�س  امل��ب��ارك،  خليفة 
وال�صياحة – اأبوظبي: “ت�صعى جائزة 
اأبوظبي  مب��رك��ز  للكتاب  زاي���د  ال�صيخ 
ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا اإىل 
والثقافة  والأدب  الفكر  رّواد  ت��ك��رمي 
م��ن ح��ول ال��ع��امل، وه��ي ال��ي��وم حتتفي 

اإىل اجلماليات  الجتماعية ال�صيا�صية 
فل�صفة  اإىل  وال��ل��غ��ة  امل��ع��رف��ة  ون��ظ��ري��ة 
الفل�صفة  اأفكاره يف  اأّث��رت  وقد  الدين، 
ال���ق���ان���وين  ال�������ص���ي���ا����ص���ي  ال���ف���ك���ر  ويف 
التوا�صل  ودرا����ص���ات  الج��ت��م��اع  وع��ل��م 
وعلم  وال����ب����الغ����ة  اجل������دل  ون���ظ���ري���ة 
اأعماله  وت��ت��م��ّي��ز  وال���اله���وت،  ال��ن��ف�����س 
الأول  ب���وج���ود اجت���اه���ني ج��وه��ري��ني، 
اأما  ال�صيا�صي،  الفكر  مب��ج��ال  يتعّلق 
العقالنية  ق�صايا  حول  فيدور  الثاين 
والتوا�صل واملعرفة.  و يعّد الفيل�صوف 
الفعل  ن��ظ��ري��ة  ���ص��اح��ب  ه���اب���رم���ا����س 
ال��ت��وا���ص��ل��ي م���ن اأج�����ل ب���ن���اء جمتمع 
اأخالقيات  يقوم على  عقالين حداثي 
باملحاور  فل�صفته  اهتمت  ل��ذا  احل���وار، 
التي تهم الإن�صان احلديث، مثل اأزمة 
حرية  ووه��م  ال�صيطرة،  واآليات  الفرد 
من  التحّرر  وكيفية  احلداثة،  بعد  ما 
التي مت�صخ اجلوهر  املوؤ�ص�صات  قب�صة 
الفل�صفية  اأطروحته  اأن  اإّل  الإن�صاين، 
امل��ع��روف��ة ب��اخل��ط��اب ال��ن��ق��دي اخلايل 
الأو�صع  الأطروحة  الهيمنة، تظل  من 
فهابرما�س  ت���اأث���رياً،  والأك�����ر  ���ص��ه��رة 
ي�����ص��دد ع��ل��ى اأن ال��ف��ع��ل ال��ت��وا���ص��ل��ي ل 
م�صروعية  على  يح�صل  اأن  ي�صتطيع 
حقيقية قائمة على �صلطة العقل اإّل يف 
اإطار خطاب نقدي خال من التحيزات 

واحلواجز والقيود.

مب�صرية واحٍد من اأهم علماء الفل�صفة 
امل��ع��ا���ص��ر، واأحد  والج��ت��م��اع يف ع��امل��ن��ا 
العامل  يف  ت����اأث����رياً  ال��ف��ال���ص��ف��ة  اأك�����ر 
الذي ميثل عالمٌة  هابرما�س  يورغن 
الأملانية  الفل�صفية  احل��ي��اة  يف  ف��ارق��ٌة 
الدرا�صات  اأع��م��ال��ه  واأث����رت  امل��ع��ا���ص��رة 
الإن�صانية ، و�صاهمت يف تعزيز احلوار 
والتفاهم بني احل�صارات وتر�صيخ قيم 
ين�صجم  ما  وه��و  والتعاي�س،  الت�صامح 
مع روؤيتنا يف دائرة الثقافة وال�صياحة 
اأبوظبي.”  من جانبه ق��ال �صعادة   –
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن مت���ي���م، اأم�����ني عام 
جائزة ال�صيخ زايد للكتاب رئي�س مركز 
جند  “قّلما  ال��ع��رب��ي��ة:  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
الفل�صفي  احلقل  يف  ب���ارزة  �صخ�صيات 
وال����ث����ق����ايف وال����ف����ك����ري م���ث���ل ي���ورغ���ن 
هابرما�س، فهو يتمتع مب�صرية حافلة 
التي  املتمّيزة،  والأع��م��ال  ب��الإجن��ازات 
جعلته ال�صوت الأكر ح�صوراً وتاأثرياً 
يف احلياة الثقافية الأملانية على مدى 
اأكر من 50 عاماً، وما لقب �صخ�صية 
متّيز  على  ت��اأك��ي��ٌد  اإّل  الثقافية  ال��ع��ام 
م�صريته ونتاجه الفل�صفي املهم والذي 
الثقافة  العاملية ومنها  الثقافة  اأثر يف 
ال��ع��رب��ي��ة. ت��اأت��ي ه���ذه اجل��ائ��زة لتوؤكد 
الثقافتني  متانة الروابط التي جتمع 
العربية والأملانية حيث حتل جمهورية 
اأمل��ان��ي��ا الحت���ادي���ة ���ص��ي��ف ���ص��رف على 

للكتاب،  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
العديد  اأب��وظ��ب��ي  العا�صمة  و�صت�صهد 
حتتفي  التي  الثقافية  الفّعاليات  من 
ال�����ص��وء على  وت�صّلط  ال��رواب��ط  ب��ه��ذه 
العربية  الثقافة  بني  الثقايف  التبادل 

والثقافة الأملانية«.
هابرما�س  يورغن  اأن  بالذكر  جدير    
رائد  ي��ع��ّد   ،1929 ع����ام  ول����د  ال����ذي 
الفل�صفي وال�صيا�صي  النقدي  اخلطاب 
الفل�صفية  �صتانفورد  دائ���رة  وو�صفته 
باأنه واحٌد من اأكر الفال�صفة تاأثرياً 
اأمل��ان��ي��ا مفكراً  ب���رز يف  ال��ع��امل، ك��م��ا  يف 
املهمة  الق�صايا  مناق�صة  يتوىل  عاماً 

والأ�صا�صية يف ال�صحف الأملانية.
  و ينتمي الفيل�صوف الأملاين هابرما�س 
النقدية،  ف��ران��ك��ف��ورت  م��در���ص��ة  اإىل 
الجتماعية  للنظرية  م��در���ص��ة  وه���ي 
من  ع���دٌد  اأ�ص�صها  النقدية  والفل�صفة 
هوركهامير  ماك�س  منهم  امل��ف��ّك��ري��ن، 
ماركوزه،  وه��رب��رت  اأدورن�����و  وت���ي���ودور 
م���ا ب���ني احل���رب���ني ال��ع��امل��ي��ت��ني الأوىل 
اجليل  من  هابرما�س  ويعّد  والثانية، 
اإىل  ت�صتند  التي  املدر�صة  لهذه  الثاين 

الفرويدية والهيغلية واملارك�صية.
التقاليد  ب����ني  ه���اب���رم���ا����س  رب�����ط  و   
الأوروب������ي������ة والأجن�����ل�����و اأم���ري���ك���ي���ة يف 
ال���ت���ف���ك���ري، وت����ن����ّوع����ت امل���و����ص���وع���ات 
النظرية  م��ن  اأع��م��ال��ه  تناولتها  ال��ت��ي 

  •• دبي-وام:

ال�صراتيجية  ال�����ص��راك��ات  اإط���ار  يف 
وجبة،  مليون   100 حملة  لتنفيذ 
الطعام  لإط��ع��ام  املنطقة  يف  الأك���رب 
دولة،   30 يف  رم�صان  �صهر  خ��الل 
اآل  را�صد  وّقعت مبادرات حممد بن 
اتفاقية  مكتوم العاملية ام�س ر�صمياً 
ال�صراكة مع برنامج الأغذية العاملي 
لتوفري  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم  ال���ت���اب���ع 
الدعم الغذائي املبا�صر يف فل�صطني 
الأردن  يف  ال���الج���ئ���ني  وخم���ي���م���ات 
بني  التعاون  وي�صمن  وبنغالدي�س. 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم 
“حملة  ل���  املنظمة  اجل��ه��ة  العاملية، 
وبرنامج  وجبة”،  م��ل��ي��ون   100
امل�صاعدات  توفري  العاملي  الأغ��ذي��ة 
ال���غ���ذائ���ي���ة ل���الأ����ص���خ���ا����س الأك������ر 
ي�����ص��ه��م يف حتقيق  ك��م��ا  اح���ت���ي���اج���ا، 
وجبة  مليون   100 حملة  اأه���داف 
املحتاجني  مل�����ص��اع��دة  ت�����ص��ع��ى  ال���ت���ي 
وتوفري  ح��ظ��اً  الأق���ل  املجتمعات  يف 

الدعم الغذائي املبا�صر لهم.
ومت اإبرام اتفاقية ال�صراكة الثنائية 
معايل  ب��ح�����ص��ور  دب�����ي  يف  ر����ص���م���ي���اً 
حم��م��د ع���ب���داهلل ال���ق���رق���اوي، وزير 
�صوؤون جمل�س الوزراء الأمني العام 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ملبادرات حممد 
�صعادة  م���ن  ك����ٌل  ال��ع��امل��ي��ة، ووّق���ع���ه���ا 

الأ���ص��د حاجة  ال��ف��ئ��ات  م��ن��ه، خا�صة 
وحتديداً  واملبا�صر،  الفوري  للدعم 
الراهنة  ال�صتثنائية  ال��ظ��روف  يف 

التي مير بها العامل اليوم.
واأكد القرقاوي اأن تن�صيق العمليات 
وحوكمة العمل اخلريي والإن�صاين 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة  يج�ّصد 
اآل م��ك��ت��وم الذي  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
ي����وّج����ه دوم�������اً ب���و����ص���ول امل����ب����ادرات 
اأك����رب  اإىل  والإن�������ص���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
ورفع  امل�صتفيدين،  من  ممكن  ع��دد 
معايري العمل امليداين واللوج�صتي 
اأف�صل  وفق  املبادرات  تلك  تنفيذ  يف 

املمار�صات العاملية.
واأ�����ص����اف: اح��ت��ل��ت دول����ة الإم������ارات 
اأكرب  قائمة  �صمن  ال�صاد�س  امل��رك��ز 
العاملي  الأغ��ذي��ة  لربنامج  املانحني 
 2019 ع���ام  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى 
اإن�صانية  م�����ص��اع��دات  م��ن��ح��ه��ا  اإث�����ر 
270 مليون دولر اأمريكي،  بقيمة 
وهذا انعكا�س حلر�س الإمارات على 
امل�صاركة الفاعلة يف اجلهود العاملية 
لإن����ه����اء اجل������وع وحت���ق���ي���ق اأه������داف 

التنمية امل�صتدامة 2030.
ال�صراكة  بتوقيع  ال��ق��رق��اوي  ون����ّوه 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني م���ب���ادرات حم��م��د بن 
وبرنامج  العاملية  مكتوم  اآل  را���ص��د 
 100 العاملي �صمن حملة  الأغذية 
م�صاندة  اأج�����ل  م���ن  وج���ب���ة  م��ل��ي��ون 

�صعيد العطر، الأمني العام امل�صاعد 
ملوؤ�ص�صة مبادرات حممد بن را�صد اآل 
يحيى،  وعبداملجيد  العاملية،  مكتوم 
م���دي���ر م��ك��ت��ب ب���رن���ام���ج الأغ����ذي����ة 
ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة 
وممثل الربنامج لدى دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.
مبادرات  ت��ق��دم  ال�صراكة  ومب��وج��ب 
العاملية،  اآل مكتوم  را�صد  حممد بن 
وجبة  مليون   100 حملة  و�صمن 
الغذائي  ال���دع���م  ل��ت��وف��ري  ال��ه��ادف��ة 
اله�صة،  املجتمعات  يف  للمحتاجني 
مليون   20.5 ق��ي��م��ة  ي����ع����ادل  م����ا 
وجبة، فيما يتوىل برنامج الأغذية 
ال��ع��امل��ي ت��وزي��ع ت��ل��ك ال��وج��ب��ات من 
خالل ق�صائم الطعام على م�صتحقي 
املعتمدة  ال��ق��وائ��م  ب��ح�����ص��ب  ال���دع���م 
ل��الأ���ص��ر الأ���ص��د ح��اج��ة والأف������راد يف 
يف  ال��الج��ئ��ني  وخم��ي��م��ات  فل�صطني 

الأردن وبنغالدي�س.
وي�����اأت�����ي ال��ت��ن�����ص��ي��ق امل�������ص���رك بني 
اجلانبني، اللذين ميتلك كل منهما 
العمل  جم�����ال  يف  ح����اف����اًل  ����ص���ج���اًل 
اخل��ريي والإغ��اث��ي، ليج�صد �صراكة 
اإن�صانية نوعية تدعم من هم بحاجة 
من الالجئني والنازحني خا�صة يف 
ظل الأزمات املرتبطة عاملياً باجلوع 
التغذية  و����ص���وء  وال��ل��ج��وء  وال��ف��ق��ر 

وتفاقمات جائحة كوفيد 19.
وت��ن��ظ��م م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�صد 
 100 “حملة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
مليون وجبة” بالتعاون مع برنامج 
الأغذية العاملي وموؤ�ص�صة حممد بن 
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�صد 
الإقليمية  وال�����ص��ب��ك��ة  والإن�����ص��ان��ي��ة 
اخلريية  واملنظمات  الطعام  لبنوك 
التي  ال�����دول  امل��ع��ن��ي��ة يف  واجل���ه���ات 
ت��غ��ط��ي��ه��ا احل���م���ل���ة، مل���ا ف��ي��ه توفري 
يف  للمحتاجني  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ع��ون��ات 
�صهر رم�صان يف 30 دولة يف العامل 
ال��ع��رب��ي واآ���ص��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا واأوروب�����ا 

واأمريكا اجلنوبية.
وتدعم ال�صراكة ت�صكيل مظلة اأمان 
متتد  ن�صبياً  طويلة  ل��ف��رة  غ��ذائ��ي 
من �صهر اإىل �صهرين لع�صرات اآلف 
العائالت الأكر احتياجا مبا فيهم 
حياتهم  تعتمد  وال��ذي��ن  الالجئني 

على هذه امل�صاعدات.
وق���������ال م�����ع�����ايل حم����م����د ع����ب����داهلل 
ال���ق���رق���اوي، وزي����ر ����ص���وؤون جمل�س 
ال���������وزراء الأم�������ني ال����ع����ام مل����ب����ادرات 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية: 
واملوؤ�ص�صات  املنظمات  ال�صراكات بني 
اخل�������ريي  امل�������ج�������ال  يف  ال�����ع�����ام�����ل�����ة 
والإن�صاين على م�صتوى عاملي تعزز 
وتو�ّصع نطاقه  الإن�صاين  العمل  اأثر 
امل�صتفيدين  اأع��داد  وتزيد  اجلغرايف 

الأك��ر احتياجا  والعائالت  الأف��راد 
من  كل  يف  والالجئني  فل�صطني  يف 
بدور  م�صيداً  وبنغالدي�س،  الأردن 
الربنامج يف الو�صول اإىل املحتاجني 

حول العامل.
بدوره قال عبداملجيد يحيى، مدير 
العاملي  الأغ����ذي����ة  ب���رن���ام���ج  م��ك��ت��ب 
ال���ت���اب���ع ل������الأمم امل���ت���ح���دة يف دول����ة 
وممثل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
الربنامج لدى دول جمل�س التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي: ن��ت�����ص��رف ب��امل�����ص��ارك��ة يف 
التي  وج���ب���ة  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة 
ت�صكل مثاًل حياً على كيفية ت�صامن 
التوقعات  وجت����اوزه����ا  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ب���ق���ي���ادة ح��ك��ي��م��ة مي��ت��ث��ل ب���ه���ا مثل 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  قيادة �صاحب 
فيما  واأ�صاف:  اآل مكتوم.  را�صد  بن 
ي��ه��دد اجل����وع ح��ي��اة امل���الي���ني حول 
ال�صخي  ال��ت��م��وي��ل  ي�����ص��ك��ل  ال���ع���امل، 
ال���ذي ت��ق��دم��ه م���ب���ادرات حم��م��د بن 
نوعي  دعم  العاملية  مكتوم  اآل  را�صد 
ي�صاعد برنامج الأغذية العاملي على 
توفري تدفق م�صتمر من امل�صاعدات 
الغذائية احليوية للمحتاجني ومن 
الغذائي  الأم��ن  ان��ع��دام  يعانون من 
يف فل�صطني وخميمات الالجئني يف 
بنغالدي�س والأردن، وهي م�صاعدات 
رم�صان  ���ص��ه��ر  يف  خ���ا����ص���ة  م��ه��م��ة 
امل�����ب�����ارك. وت�����ص��ه��م ال�������ص���راك���ة بني 

مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم 
العاملي  الأغ��ذي��ة  وب��رن��ام��ج  العاملية 
ت���اأم���ني و�صول  امل��ت��ح��دة يف  ل����الأمم 
“حملة  املبا�صر من  الغذائي  الدعم 
100 مليون وجبة” اإىل العائالت 
ب�صكل  والالجئني  احتياجا  الأك��ر 
م���ن���ظ���م وم���ي�������ص���ر ي���ق���ي���ه���م اجل�����وع 
وي�����ص��اه��م يف ح��م��اي��ة اأط��ف��ال��ه��م من 
املرتبطة  والأم��را���س  التغذية  �صوء 

بها وي�صون الكرامة الإن�صانية.
وكانت “حملة 100 مليون وجبة” 
الغذائية  الطرود  بتوزيع  ب��داأت  قد 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د بن 
وال�صبكة  العاملية  مكتوم  اآل  را���ص��د 
الإقليمية لبنوك الطعام وال�صلطات 
امل��ح��ل��ي��ة وامل���وؤ����ص�������ص���ات اخل���ريي���ة يف 
التي ت�صملها احلملة كما يف  ال��دول 
واأنغول  والأردن  والباك�صتان  م�صر 
يتوا�صل فيه تدفق  وق��ت  وغ��ان��ا، يف 
تربعات الأفراد وال�صركات والهيئات 
احلكومية، من داخل دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وخ���ارج���ه���ا، على 
كاماًل  هدفها  حققت  التي  احلملة 
100 مليون وجبة يف  بجمع قيمة 

الأيام الع�صرة الأوىل.
العاملي  الأغ����ذي����ة  ب��رن��ام��ج  وي���ق���ّدر 
ارت��ف��اع ع���دد اجل��وع��ى يف اأك���ر من 
80 دول��ة يعمل فيها اإىل اأك��ر من 
خ���الل عام  ���ص��خ�����س  م��ل��ي��ون   270

2021، فيما ت�صري تقديرات الأمم 
امل��ت��ح��دة اإىل ت��اأث��ر اأك���ر م��ن 690 
مليون اإن�صان يف خمتلف دول العامل 
التغذية،  �صوء  اأ�صكال  من  �صكل  من 
وذل�������ك ب���ع���د اأك�������ر م����ن ع�����ام على 
عاملياً  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  تف�صي 
واقت�صادية  وخلقها لأزم��ات �صحية 
البلدان  معظم  ع��ّم��ت  واج��ت��م��اع��ي��ة 
وخ��ا���ص��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ه�����ص��ة الأقل 
دخ������اًل. وي���ق���دم ب���رن���ام���ج الأغ���ذي���ة 
العاملي التابع لالأمم املتحدة، احلائز 
ع���ل���ى ج����ائ����زة ن���وب���ل ل��ل�����ص��الم لعام 
2020، امل�صاعدات الغذائية اإىل ما 
�صنوياً  �صخ�س  مليون   100 يناهز 
يف اأك��ر من 80 دول��ة ح��ول العامل 
امليدانية  اخل����ربات  مي��ت��ل��ك  ك��م��ا   ..
والإدارية  والت�صغيلية  واللوج�صتية 

يونيو موعد بدء امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الثالث لل�شفوف من 4 اىل 12  �شركة الن�شر للمقاولت تتربع مبليون 8 
درهم ل�شالح حملة 100 مليون وجبة 

  •• دبي-وام: 

حلملة  دره���م  مليون  مببلغ  م”  م  ذ  ل��ل��م��ق��اولت  “الن�صر  �صركة  ت��ربع��ت 
“100 مليون وجبة”، وهي احلملة الإن�صانية الأكرب يف املنطقة، من اأجل 
اإطعام الطعام يف 30 دولة يف اآ�صيا و اأفريقيا و اأوروب��ا و اأمريكا اجلنوبية 

خالل �صهر رم�صان املبارك.
ي��وف��ر امل��ب��ل��غ ال���ذي ت���ربع ب��ه امل��ه��ن��د���س ���ص��ي��داوي، م��وؤ���ص�����س ���ص��رك��ة الن�صر 
اإدارتها مليون وجبة طعام للمحتاجني، �صمن  للمقاولت ورئي�س جمل�س 
الذي  املبا�صر  الغذائي  بالدعم  املحتاجني  اإغ��اث��ة  يف  ت�صاهم  التي  احلملة 

يدعم الت�صدي للجوع و�صوء التغذية.

املقررة،  مواعيدها  يف  لالمتحانات  تقدميهم  خ��الل  للطلبة  اإرب��اك��ا 
اإلكرونيا  المتحانات  ب��اأداء  املتعلقة  التقنية  اجلوانب  ذل��ك  وي�صمل 

والإعداد النف�صي للطلبة وتهيئتهم لأداء المتحانات الفعلية.
وبخ�صو�س الطلبة يف ال�صفوف الأول والثاين والثالث لفتت املوؤ�ص�صة 
اإىل اأنه ل توجد امتحانات ختامية يف الف�صل الدرا�صي الثالث و�صيتم 
تقييمهم وفقا لأدائهم يف التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم خالل 

الف�صل الدرا�صي الثالث وذلك يف مواد املجموعة “اأ« .
واأ�صارت موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي اإىل اأن املواد الدرا�صية املقررة 
يف امتحان نهاية الف�صل الدرا�صي الثالث للطلبة من 4-12 �صتكون 
بالإعالن  �صتقوم  اأنها  اإىل  لفتة  فقط  الثالث  الف�صل  م��واد  مقرر  يف 
اأق��رب وقت عن كيفية تنفيذ واإج��راء الختبارات بعد التن�صيق مع  يف 

  •• دبي-وام:

امتحانات  ب��دء  تاريخ  عن  املدر�صي  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
 4 م��ن  ال�صفوف  يف  للطلبة   2021-2020 ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  نهاية 
اإىل 12 على اأن تبداأ بتاريخ 8 يونيو املقبل وتتوا�صل لغاية 17 منه 
وذلك بعد اأن اتخذت املوؤ�ص�صة كافة الإجراءات الكفيلة بتاأدية الطلبة 

لالمتحانات وا�صعة �صالمتهم على راأ�س اأولوياتها.
دون  المتحانات  الطلبة  تاأدية  على  منها  حر�صا  اأن��ه  املوؤ�ص�صة  وبينت 
 27-23 بني  ما  الفرة  يف  جتريبية  اختبارات  اإج���راء  ق��ررت  عوائق 
مايو املقبل للطلبة يف ال�صفوف من 4-12 وذلك للتاأكد من جاهزية 
اإ�صكاليات قد ت�صبب  اأية  تاأدية المتحانات وحل  كل ما يتعلق بعملية 

كافة اجلهات املعنية بالدولة مبا ي�صمن �صالمة الطلبة وكوادر امليدان 
ال�صحية  بالربوتوكولت  اللتزام  اأعلى معايري  الربوي ومبا يحقق 

املتبعة يف املدار�س احلكومية.
امل�صوؤولة  باعتبارها اجلهة  املدر�صي  للتعليم  الإم��ارات  واأكدت موؤ�ص�صة 
عن اإدارة وت�صغيل املدار�س احلكومية يف الدولة اأن كافة الفرق العاملة 
يف املوؤ�ص�صة تعمل بكل طاقتها لتوفري كل ما يلزم الطلبة من دعم �صواء 
فني اأو تقني اأو اأكادميي ل�صمان تاأديتهم لالمتحانات دون اأية عوائق 
تذكر ويف حال حدوث اأي خلل فني حال دون تقدمي اأي طالب لالختبار 
يف حينه �صيكون هناك امتحانات تعوي�صية يف الفرة من 20 اإىل 24 
تاأدية الختبار لأ�صباب  يونيو ت�صتهدف الطلبة ممن مل يتمكنوا من 

تقنية اأو ب�صبب غياب مربر.
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اأخبـار الإمـارات

جائزة حمد�ن بن ر��سد �لطبية :
 م�شت�شفى مر�شى ال�شرطان 

ا�شتكمال لنهج الفقيد يف اخلري والعطاء

يعود ريعه لدعم حملة 100 مليون وجبة لإطعام �لطعام يف 30 دولة

برعاية وح�شور من�شور بن حممد .. مزاد اأنبل رقم الداعم حلملة 100 مليون وجبة ينطلق غدا

نادي ال�شارقة لل�شحافة يناق�س دور الثقافة يف بناء وعي ال�شباب

  •• اأبوظبي -وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع لتو�صيع و زيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر و ح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد “ كوفيد - 19” و املخالطني لهم و عزلهم 
.. اأعلنت الوزارة اإجراء 193،693 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 
واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24

ووقاية املجتمع عن اأ�صفها و خال�س تعازيها وموا�صاتها لذوي املتوفني 
املجتمع  باأفراد  واأهابت  امل�صابني  جلميع  العاجل  بال�صفاء  متنياتها  و 
بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  التقيد  و  ال�صحية  التعاون مع اجلهات 
الجتماعي �صمانا ل�صحة و�صالمة اجلميع.  و اأعلنت الوزارة عن �صفاء 
من  التام  وتعافيها  كورونا  بفريو�س  مل�صابني  جديدة  ح��الت   1،803
دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س 
من  حالة.   498،943 ال�صفاء  ح��الت  يبلغ جمموع  وذل��ك  امل�صت�صفى 

تقنيات الفح�س الطبي.  و �صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي و الفح�س يف 
الدولة و تو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 
1،961 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا من جن�صيات خمتلفة، و 
وبذلك  الالزمة  ال�صحية  للرعاية  تخ�صع  و  م�صتقرة  ح��الت  جميعها 
الوزارة  اأعلنت  518،262 حالة.   كما  امل�صجلة  احل��الت  يبلغ جمموع 
عن وفاة 4 حالت بتداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك 
ال�صحة  وزارة  حالة.   واأعربت   1،584 ال��دول��ة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ 

 58،479 تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  اأخ��رى  جهة 
جرعة من لقاح “كوفيد-19” خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك 
 10،466،261 التي مت تقدميها حتى ام�س  يبلغ جمموع اجلرعات 
جرعة و معدل توزيع اللقاح 105.82 جرعة لكل 100 �صخ�س. ياأتي 
ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح “كوفيد-19” و�صعيا اإىل 
�صت�صاعد يف  والتي  التطعيم  الناجتة عن  املكت�صبة  املناعة  اإىل  الو�صول 

تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س “كوفيد-19«.

اجلالية الفلبينية يف الدولة توؤكد دعمها
 لـ »حملة اأنا اأخذت التطعيم.. �شكرا الإمارات«

�أجرت 193,693 فح�سا ك�سفت عن 1,961 �إ�سابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,803 حالت جديدة من كورونا
تقدمي 58,479 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل �لـ 24 �ساعة �ملا�سية

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب بفروعها 
اإدارة  وعرب عن �صكره جلهود جلنة 
الثقافية  ال���ربام���ج  و  امل��ه��رج��ان��ات 
ل�صتحداث  ب��اأب��وظ��ب��ي  وال��راث��ي��ة 
ب���رن���ام���ج امل��ن��ك��و���س ان�����ص��ج��ام��ا مع 
املوروث  �صون  اإىل  الرامية  روؤيتها 
ونقله  ع��ل��ي��ه  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال���ث���ق���ايف 

لالأجيال القادمة.
�صعود  الدكتور  ال�صيخ  ب��اإرث  اأ�صاد  و 
ب��ن ك��اي��د ال���ذي ل ي��ق��در بثمن من 
احل�صنة  ال�صمعة  و  اجلميل  ال�صعر 
و الأخ��الق الراقية.. �صائال اهلل له 

الرحمة واملغفرة .
بن  عبدامللك  ال�صيخ  معايل  ق��ال  و 
اخلا�س  امل�صت�صار  القا�صمي  ك��اي��د 
ل�صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة 
:” يف دي��وان �صقيقي يجد املت�صفح 
التاريخ  م���ن  ال��ك��ث��ري  دف��ت��ي��ه  ب���ني 
و احل��ق��ائ��ق م��ن��ذ ���ص��ت��ني ع��ام��ا من 

ت�صكل  التي  النخبة  خالل ق�صائده 
الإمارات  ان�صان  مالحم حول حياة 
ب��ال��رب وال��ب��ح��ر “ .. داع��ي��ا اجلهات 
وكتاب  ال���ث���ق���اف���ي���ة  و  الإع����الم����ي����ة 
المارات اإىل ال�صتفادة من خربات 

واإرث املغفور لها .
م���ن ج��ان��ب��ه اأث���ن���ى ال���ك���ات���ب جنيب 
الداعم  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى  ال�صام�صي 
الذي يوليه معايل ال�صيخ عبدامللك 
الثقايف  القا�صمي للحراك  بن كايد 
يف الإم���ارات و راأ���س اخليمة خا�صة 
م����ن خ������الل ا����ص���ه���ام���ات���ه الأدب����ي����ة 
ال�����ص��ع��ري��ة و و���ص��ف��ه ب��اأن��ه ي��ع��د من 
الكوادر ال�صعرية التي لها ح�صورها 
معاليه  باهتمامات  اأ���ص��اد  و  املتميز 
املتوا�صلة  ال��راث��ي��ة  و  الإع��الم��ي��ة 
ثمن  و   .. ال�صابة  ل��ل��ك��وادر  دع��م��ه  و 
ال�صيخ  ل��ه  للمغفور  الأدب����ي  الإرث 

�صعود بن كايد القا�صمي.

  •• راأ�س اخليمة -وام:

بن  ع��ب��دامل��ل��ك  ال�صيخ  م��ع��ايل  اأ���ص��اد 
امل�صت�صار  القا�صمي  كايد بن حممد 
اخلا�س ل�صاحب ال�صمو حاكم راأ�س 
الذي  والرعاية  بالهتمام  اخليمة 
ال�����ص��ع��ر من  خ��ا���ص��ة  الأدب  ي��ل��ق��اه��ا 

القيادة الر�صيدة.
الليلة  ت��وق��ي��ع��ه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
من  الأوىل  الن�صخة  امل��ا���ص��ي��ة  ق��ب��ل 
جمموعة الأعمال ال�صعرية الكاملة 
الدكتور  ال�صيخ  ال��راح��ل  ل�صقيقه 
�صعود بن كايد بن حممد القا�صمي 
الزهراء  ب�صيح  معاليه  جمل�س  يف 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  اخل��ي��م��ة  ب����راأ�����س 
القا�صمي  ك��اي��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
يف راأ�����س اخل��ي��م��ة و ال�����ص��ي��خ حممد 
ال��ق��ا���ص��م��ي وجنيب  ب���ن ع��ب��دامل��ل��ك 
جمل�س  ع�صو  ال�صام�صي  ع��ب��داهلل 
المارات  اأدب���اء  و  كتاب  احت��اد  اإدارة 
رئي�س فرع راأ�س اخليمة و عدد من 
الأدباء واملهتمني بالراث الأدبي و 

الثقايف.
اهتمام  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ص�����ار 
ياأتي  ال���ي���وم  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي���ادات 
املوؤ�ص�س  ال��ق��ائ��د  جل��ه��ود  ام����ت����دادا 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
“رحمه اهلل” بال�صعر والأب وهو ما 
كان له تاأثري مبا�صر و انعكا�س باهر 

على ازدهار الثقافة يف الإمارات.
وبارك معاليه مبادرة مركز اأبوظبي 
زايد  مو�صوعة  اإجن��از  العربية  للغة 
رئي�صيا  م��رج��ع��ا  ل��ت��ك��ون  ال�����ص��ع��ري��ة 
فهم  اإط����ار  يف  الإم���ارات���ي���ة  للثقافة 
اأعمق للثقافة الإماراتية و لهجتها 
مع اإطالق من�صة اإلكرونية �صاملة 
وم�صابقة تت�صمن حقول الدرا�صات 
و جم�����اراة ال��ق�����ص��ائ��د و الإل����ق����اء و 
الت�صكيل  و  اخل���ط  ف��ن��ون  و  ال��غ��ن��اء 
ي�صرد  تفاعلي  معر�س  اإىل  اإ�صافة 
ق�صة ال�صعر العربي وعالقة ال�صيخ 
الفن  “ ب���ه���ذا  اهلل  “ رح���م���ه  زاي�����د 

العريق يف الثقافة الإماراتية.
بن  عبدامللك  ال�صيخ  معايل  واأث��ن��ى 
كايد القا�صمي على مبادرة تاأ�صي�س 
نوعها  م��ن  ثقافية  اأك��ادمي��ي��ة  اأول 
اهتمام  ���ص��م��ن  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف 
اإ�صافة  ال��ع��رب��ي  بال�صعر  اأب��وظ��ب��ي 
تعنى  اآخ���رى  وب��رام��ج  فعاليات  اإىل 
�صاعر  العربي مثل برنامج  بال�صعر 
و  ال�صعراء  اأم��ري  م�صابقة  و  املليون 

  •• دبي-وام: 

اأمناء جائزة ال�صيخ حمدان بن  اأع�صاء جمل�س  اأعرب 
التقدير  خال�س  عن  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�صد 
اآل  را���ص��د  ب��ن  ال�صيخ حم��م��د  ال�صمو  ���ص��اح��ب  مل��ب��ادرة 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
بن  حمدان  م�صت�صفى  اإن�صاء  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
كاأول  بدبي  ال�صرطان  مر�صى  لرعاية  اخلريي  را�صد 
م�صت�صفى من نوعه لعالج مر�صى ال�صرطان يف دولة 
ب��ن �صوقات  اأك���د �صعادة عبد اهلل  و  الإم����ارات جم��ان��ا  

اإن�صاء م�صت�صفى حمدان  اأن  التنفيذي للجائزة  املدير 
يعترب  ال�صرطان  مر�صى  لرعاية  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
را�صد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  لنهج  اإ�صتكمال 
اإرث���ا خ��ال��دا يف  �صاحب الأي���ادي البي�صاء ال��ذي ت��رك 

اخلري والعطاء الإن�صاين .
من جانبه ذكر �صعادة الدكتور اأحمد الها�صمي ع�صو 
جمل�س اأمناء اجلائزة اأن امل�صت�صفى يعترب �صرحا طبيا 
اأمل  وب��ارق��ة  العلمي  للبحث  منارة  �صيكون  و  �صخما 
ملر�صى ال�صرطان من غري القادرين من خالل توفري 

اأحدث العالجات و اأف�صل كوادر يف القطاع ال�صحي .

فالح الحبابي : يف يوم زايد للعمل
 الإن�شاين ن�شتذكر الإرث اخلالد للقائد املوؤ�ش�س

  •• اأبوظبي -وام: 

قال معايل فالح حممد الأحبابي رئي�س دائرة البلديات والنقل اإن يوم زايد 
للعمل الإن�صاين يحل كل عام لن�صتذكر فيه الإرث اخلالد للوالد املوؤ�ص�س 
يف  متمثال  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 

م�صرية اخلري والعطاء التي اأر�صى قواعدها واأ�ص�صها.
الذي  الإن�����ص��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم  ل��ه مبنا�صبة  كلمة  معاليه يف  اأ���ص��اف  و 
التاريخ ب�صمة  ال�19 من رم�صان من كل عام :” ي�صكل لنا هذا  ي�صادف 
لنا  الذي خطه  النهج  و�صعبا على  قيادة  لنوؤكد م�صينا  و فر�صة  تاريخية 
والدنا املوؤ�ص�س، يف ن�صر ثقافة الإن�صانية وقيم العطاء يف العامل.. فلم متنع 
الظروف ال�صتثنائية التي �صهدها العامل دولة الإمارات من ال�صتمرار مبد 
يد امل�صاعدة، ما جعلها منوذجا يحتذى للعمل والعطاء غري املحدود الذي 

ل يفرق بني لون اأو عرق اأو دين وميد ج�صور التوا�صل بني العامل اأجمع.

  •• دبي -وام:

اأخذت  اأن���ا  “ حملة  ل���  دعمها  الإم�����ارات  ب��دول��ة  الفلبينية  اجل��ال��ي��ة  اأك���دت 
التطعيم.. �صكرا الإمارات” التي اأطلقتها عرب من�صة الفي�صبوك �صحيفة 
باجلالية  تعنى  ال��ت��ي  الرقمية  الإخ��ب��اري��ة  املن�صة  تاميز”  فليبينو  “ذا 

الفلبينية يف الإمارات.
تاأتي هذه احلملة تقديرا جلهود دولة الإمارات على �صعيد تنظيم حمالت 
التي �صهدت توزيع  “ و   19 – “ فريو�س كوفيد  الوطنية �صد  التطعيم 

اأكر من 10 ماليني جرعة .
الإم���ارات على  دول��ة  املقيمني يف  الفلبينيني  ت�صجيع  اإىل  و تهدف احلملة 
 “ “ في�صبوك  على  ال�صخ�صية  ملفاتهم  �صور  على  خم�ص�س  اإط��ار  و�صع 
يحمل علمي دولة الإمارات والفلبني ما يدل على ت�صامن البلدين معا يف 

هذا الظرف الإ�صتثنائي العاملي يف مواجهة فريو�س كورونا.
اأن  اأم�س على ر�صالة مهمة مفادها -  اأول  التي انطلقت  و توؤكد احلملة - 

التطعيم �صد كوفيد –19 م�صوؤولية اجتماعية .
“ذا فليبينو تاميز” 4 ماليني  �صحيفة  ل�”  و ي�صجل املوقع الإلكروين 
م�صاهدة ل�صفحاتها يوميا و13 مليون تفاعل �صهريا وي�صل اإىل قراء من 

236 دولة يف جميع اأنحاء العامل.
وحول احلملة قالت الدكتورة كارين رميو، املدير التنفيذي الع�صو املنتدب 
“ذا فليبينو تاميز”:  رئي�س �صحيفة  “نيو بري�صبيكتف ميديا”  ملجموعة 
لدولة  الفلبينية  اجلالية  قبل  من  الكبري  المتنان  احلملة  هذه  “تعك�س 

.. م�صرية اإىل الإقبال الكبري من الفلبينيني املقيمني يف الدولة على تلقي 
اللقاح �صمن برنامج التطعيم الوطني«.

تاميز”:  فيليبينو  “ذا  �صحيفة  ع��ام  م��دي��ر  اإن���غ،  فين�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
على  الإم���ارات  بدولة  املقيمني  الفلبينيني  من  امللهمة  احلكايات  “ت�صجع 

ثقة  على  ال�صوء  ت�صلط  و  الفريو�س  مكافحة  يف  جهودها  على  الإم���ارات 
اللقاح �صد فريو�س  التي وفرت  الر�صيدة  القيادة  املقيمني يف  و  املواطنني 

كورونا و الرعاية الكاملة يف امل�صت�صفيات جمانا.
و اأكدت اأن احلملة لقت اإقبال لفتا يف غ�صون �صاعات فقط من اإطالقها 

الأمل و التفاوؤل و توؤكد على ر�صالة امتنان وثقة باأن وطنهم الثاين على 
ا�صتجابة  يف  انعك�س  وهوما   ..19 – كوفيد  وب��اء  ملواجهة  اجلاهزية  اأمت 
الفلبينيني وتفاعلهم مع هذه احلملة التي لفت تفاعل اأكر من 5000 

�صخ�س يف ثالثة اأيام فقط«.

  •• دبي-وام: 

را�صد  بن  حممد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  وبح�صور  رعاية  حتت 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�صي، يقام املزاد اخلريي “اأنبل 
املنطقة  يف  الأك����رب  وج��ب��ة،  م��ل��ي��ون   100 حلملة  ال��داع��م  رقم” 
لإطعام الطعام يف 30 دولة يف رم�صان م�صاء غدا ال�صبت املوافق 
1 مايو عند ال�صاعة التا�صعة م�صاًء بتوقيت الإمارات يف هلتون دبي 

احلبتور �صيتي.
املميزة  الأرق���ام  �صل�صلة من  ال��ذي يعر�س  امل��زاد اخل��ريي،  وتنظم 
للوحات املركبات والهواتف املتحركة التي يعود ريعها لدعم حملة 
“100 مليون وجبة”، مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية 
الطرق  هيئة  م��ن  وب��دع��م  للمزادات”  “الإمارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

واملوا�صالت و�صركة جمموعة الإمارات لالت�صالت “ات�صالت«.
اآل مكتوم مزاد  را�صد  ال�صيخ من�صور بن حممد بن  �صمو  وي�صهد 
كما  وج��ب��ة،  مليون   100 حلملة  امل�صاند  اخل��ريي  رقم”  “اأنبل 
والإن�صاين  اخل���ريي  العمل  ورواد  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  يح�صره 

وير�صد  القت�صادية.  والفعاليات  الأع��م��ال  جمتمع  و�صخ�صيات 
حلملة  ريعه  كامل  املميزة  ل��الأرق��ام  اخل��ريي  رقم”  “اأنبل  م��زاد 
100 مليون وجبة من اأجل دعم جهودها يف توفري العون الغذائي 
للمحتاجني واجلوعى يف 30 دولة يف اأربع قارات واإطعام الطعام 

يف �صهر رم�صان املبارك.
وي��ع��ر���س امل���زاد اخل���ريي جمموعة م��ن الأرق����ام امل��م��ي��زة اخلا�صة 
ب��ل��وح��ات امل��رك��ب��ات يف دب���ي، اأب���رزه���ا رق���م ال��ل��وح��ة ال��ف��ردي املميز 
و  U31 هي  ثالثة  مميزة  ثنائية  اأرق��ام  اإىل  بالإ�صافة   AA9

.E51و  T38
ك��م��ا ي��ع��ر���س امل����زاد خم�صة اأرق�����ام مم��ي��زة ل��ل��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك من 
و0569999993،   ،0569999999 ه���ي  ات�������ص���الت  ���ص��رك��ة 
من   ،0545555558 و  و0565555556،  و0549999993، 
اإىل حد  لتماثلها  اأرقاماً عالية يف املزايدة نظراً  اأن حتقق  املتوقع 
اإطعام  اأن ت�صهم يف  كبري. وميكن للمزايدة على رقم مميز واحد 
العمل  يف  للم�صاهمة  مبتكرة  كو�صيلة  باأكملها،  قرى  يف  اجلوعى 
اخل���ريي والإن�����ص��اين ال���ذي ي�����ص��ون ال��ك��رام��ات وي��ح��ق��ق الأه����داف 

للم�صاهمة  اإ�صافياً  املزاد اخلريي خياراً  ويفتح  املحتاجني.  بدعم 
يف املبادرة التي تنظمها مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية 
حممد  مبادرات  وموؤ�ص�صة  العاملي  الأغذية  برنامج  مع  بالتعاون 
وعدد  ال��ط��ع��ام  لبنوك  الإقليمية  وال�صبكة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الدول  يف  املحلية  والإن�صانية  اخلريية  واملنظمات  اجلمعيات  من 

الثالثني التي ت�صملها احلملة.
وتوا�صل احلملة تلقي امل�صاهمات من الأفراد واملوؤ�ص�صات حتى بعد 
حتقيق هدفها كاماًل يف الأيام الع�صرة الأوىل على انطالقتها وذلك 
عرب قنوات التربع الرئي�صية الأربعة التي وفرتها حملة مبا يف ذلك 
www.100millionmeals. الإلكروين  احلملة  موقع 
ae؛ وم��رك��ز الت�����ص��ال اخل��ا���س ب��احل��م��ل��ة ع��ل��ى ال��رق��م املجاين 
8004999 واحل�صاب امل�صريف املخ�ص�س للحملة لدى بنك دبي 
 ،/AE08 0240 0015 2097 7815201/ الإ�صالمي
الإجنليزية عن  باللغة   »meal« اأو  “وجبة”  اإر�صال كلمة  وعرب 
طريق الر�صائل الق�صرية على اأرقام حمددة، معرو�صة على موقع 

احلملة، ل�صبكَتي “دو” اأو “ات�صالت” يف دولة الإمارات.

  •• ال�صارقة -وام: 

اأكد املجل�س الرم�صاين الذي ينظمه نادي ال�صارقة لل�صحافة 
املبادرات  اأهمية  ال�صارقة  حلكومة  الإعالمي  للمكتب  التابع 
واجلهود الكبرية التي يوليها �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حم��م��د  ب��ن  �صلطان 
ال�صارقة لدعم املوؤ�ص�صات الثقافية الراعية للكتاب والنا�صرين 
الإم��ارات على  التي حققتها  الرفيعة  املكانة  انعك�س على  مما 

خريطة الثقافة العاملية.
التي  للمجل�س  الرابعة  الرم�صانية  اجلل�صة  خالل  ذلك  جاء 
م�صاء  وعقدت  ال�صبابي  الوعي  وبناء  الثقافة  عنوان:  حملت 
اأم�س الأول يف مدرج خورفكان باإمارة ال�صارقة بح�صور ال�صيخ 
لالإعالم  ال�صارقة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي  اأحمد  بن  �صلطان 
حلكومة  الإعالمي  املكتب  مدير  عالي  �صعيد  ط��ارق  و�صعادة 

ال�صارقة.
خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  معايل  اجلل�صة  يف  �صارك 
املدير  الكو�س  ورا�صد  والآث��ار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س 

التنفيذي جلمعية النا�صرين الماراتيني.
فكر  تنمية  الثقافية يف  املوؤ�ص�صات  دور  اأهمية  واأك��دت اجلل�صة 
م�صتعر�صة  املجتمعي  الوعي  وبناء  الهوية  وتر�صيخ  ال�صباب 
وتعزيز  ال�صباب  دور  تفعيل  يف  اخلليجية  ال��ت��ج��ارب  تكامل 
ح�صورهم الثقايف �صمن اأهداف موحدة وتطلعات م�صتقبلية 

باأبعاد تاريخية را�صخة.

ب���دور بنت  ال�صيخة  ب��ج��ه��ود  ال��رم�����ص��ان��ي��ة  واأ����ص���ادت اجل��ل�����ص��ة 
�صلطان القا�صمي رئي�س الحتاد الدويل للنا�صرين التي ي�صكل 
الكتب  �صناعة  قطاع  يف  ت��اأث��رياً  املنا�صب  لأك��ر  ا�صتحقاقها 
واملعرفة بالعامل يف �صابقة عربية وعاملية جت�ّصيداً جلهودها يف 
دعم �صناعة الن�صر والنا�صرين على امل�صتويني املحلي والعاملي 
واعرافاً دولياً مب�صرية اإمارة ال�صارقة الثقافية امل�صرفة ب�صكل 

خا�س ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�صكل عام.
و�صددت اجلل�صة الرم�صانية على اأهمية ان�صاف الكاتب وو�صع 
القوانني التي حتفظ حقوقه �صمن الثورة املعلوماتية وو�صع 
امل�صرية  يحاكي  ثقايف  مبنتج  ب��اخل��روج  ت�صاهم  التي  الآل��ي��ات 

الثقافية واملعرفية للدولة.
حزم  لل�صحافة  ال�صارقة  ل��ن��ادي  الرم�صاين  املجل�س  ور���ص��د 
والبحرينية  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  وامل�صروعات  امل��ب��ادرات  من 
وتعك�س  ي�صنعونها  التي  وامل��ب��ادرات  ال�صباب  لثقافة  الداعمة 

وعيهم و�صغفهم الثقايف.
قادرة  اخلليجية  الثقافية  ال�صناعة  اأن  اإىل  اجلل�صة  وخل�صت 
دعم  منظومة  من  توفره  ملا  املتزن  ال�صاب  الكاتب  انتاج  على 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت�����ص��اه��م يف اخل�����روج ب��ت��ج��رب��ة ن��ا���ص��ج��ة ب��ع��ي��دة عن 

الفقاعات ذات حمتوى ثقايف قيم ومتميز.
و اأكدت معايل ال�صيخة مي بنت حممد ال خليفة اأهمية تفعيل 
وا�صتقطابهم  ال��ث��ق��ايف  ح�صورهم  وت��ع��زي��ز  ال�صباب  م�صاركة 
اأفكارهم وطموحاتهم .. لفتة  التي تنا�صب  وتفعيل الربامج 
انتمائهم  وتعزيز  ال�صباب  هوية  تر�صيخ  يف  الثقافة  دور  اإىل 

اإىل اأوطانهم. وقالت �صمن ا�صتعرا�صها للتجارب وامل�صروعات 
البحرينية الداعمة لثقافة ال�صباب “اإن الثقافة هي الو�صيلة 
الوحيدة للو�صول اإىل الآخر ومد ج�صور التعاون بني ال�صعب 
اإىل  اآل خليفة اىل اللتفات  ودعت   . اأجمع”  الواحد والعامل 
من  يعانيه  م��ا  �صوء  يف  اأك��رب  ب�صكل  وان�صافه  امل��وؤل��ف  حقوق 
واإعادة  الفكرية  امللكية  الن�صر بحقوق  دور  بع�س  اهتمام  عدم 
طبع الكتاب دون اأخذ حق ن�صرها من قبل كاتبها وكذلك بحق 
توزيع  يف  حقه  ياأخذ  النا�صر  اأن  اإىل  لفتة   .. الغالف  اختيار 
ال��ك��ات��ب احياناً  ال���ذي يظلم فيه  ال��وق��ت  ال��ك��ت��اب يف  وط��ب��اع��ة 
الأو�صاع وو�صع  فال بد من وقفة ومراجعة وت�صحيح بع�س 

القوانني ال�صارمة التي حتفظ احلقوق.

عبدامللك بن كايد القا�شمي ي�شيد برعاية القيادة الر�شيدة لالأدب وال�شعر
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العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ن�صيم الرب للنجارة 

واحلدادة امل�صلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2794418 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة نا�صر عبداهلل عي�صه عمر ال�صيعري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد ي�صلم �صامل وقا�س

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
لرو�صى  ال�ص�����ادة/بالك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�صيلة والعبايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1193244 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة ح�صن ابراهيم ح�صن ال علي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف احمد ح�صن علي عبداهلل العو�صي

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بارتي اآند غيفت

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1097642 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة جا�صم حممد حممود عثمان احلو�صني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف طارق نا�صر م�صبح خمي�س الكلباين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
لغ�صيل  ال�ص�����ادة/اب�صر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صيارات املتنقلة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2591142 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حممد حممد ابراهيم �صقر احلو�صني %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالرحمن خالد ا�صماعيل الن�صاري املرزوقي

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ج�صت فاب لتجارة  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

ال�صجائر اللكرونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3659318 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حممد ابراهيم علي القر�صي العلي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف احمد را�صد �صامل جمعان

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
�صباين  التجاري  بال�صم   CN رقم:1156225 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، العامة  للمقاولت 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مكتب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ادفايزرز لال�صت�صارات القانونية
رخ�صة رقم:CN 3730280 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/طرحه 

لتنظيم العرا�س واملنا�صبات
رخ�صة رقم:CN 2528616 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
البدنية  للياقة  اك�س  كينجدوم  ال�ص�����ادة/نادي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�صة رقم:3758264 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حمد حممد ا�صحق �صليمان ابو�صو�صه من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حمد حممد ا�صحق �صليمان ابو�صو�صه من 51 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نان�صى حنطور

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ نادي كينجدوم اك�س للياقة البدنية ذ.م.م

KINGDOM X BODY FITNESS CLUB L.L.C

اإىل/ نادي كينجدوم اك�س للياقة البدنية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
KINGDOM X BODY FITNESS CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية املنارة - فرع 13

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1029556-13 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيدلية املنارة - فرع 13

AL MANARA PHARMACY - BRANCH/ 13

اإىل/ �صيدلية املناره - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م - فرع
AL MANARA PHARMACY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH  

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز الدليل لطب الأ�صنان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1404235 

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز الدليل لطب الأ�صنان

AL DALEEL DENTAL CENTER

اإىل / مركز الدليل لطب الأ�صنان - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

AL DALEEL DENTAL CENTER-  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
وتوريدات  خلدمات  ال�ص�����ادة/مارفلي�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN حقول النفط  رخ�صة رقم:2779345 
تعديل اإ�صم جتاري من/ مارفلي�س خلدمات وتوريدات حقول النفط

MARVELLOUS OILFIELD SERVICES & SUPPLY

اإىل/ مارفلي�س خلدمات الطاقة
MARVELLOUS ENERGY SERVICES 

تعديل ن�صاط / حذف متثيل �صركات  7010004
 تعديل ن�صاط / حذف اإ�صالح اآبار النفط و الغاز الطبيعي و �صيانتها  0910002

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/معهد العني للثقافة والعلوم  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1004475 
تعديل مدير / اإ�صافة هريمن فران�صي�س كالران ديكروز

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ معهد العني للثقافة والعلوم

AL AIN CULTURAL AND SCIENTIFIC INSTITUTE

اإىل / معهد العني للثقافة والعلوم - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL AIN CULTURAL AND SCIENTIFIC INSTITUTE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

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

ال�صم التجاري:مطعم �صتيك اند بيك ذ.م.م
عنوان ال�صركة: الكويتات ، الكويتات ، مبنى ، جممع الندل�س ال�صكني/

ال�صقر لإدارة العقارات ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1997223 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/القمة - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/4/26 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2121000445 
- تاريخ التعديل:2021/4/28

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

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

ال�صم التجاري:تروكري للب�صائع ذ.م.م
عنوان ال�صركة: منطقة املفرق ال�صناعية ، مكتب رقم 26 ، رقم الق�صيمة 

)م القاب�صة  فودكو  مبنى   0 ال�صناعيه  املفرق  منطقة   ،  426
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2600745 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/ايه اي ام لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/4/27 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150005836 
- تاريخ التعديل:2021/4/29

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:ف�صنت للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة: جزيرة الرمي ، الرمي طموح 0.3 مبنى �صركة الطموح 

لال�صتثمارات ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2187429 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/ام ايه بارترنز حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/4/26 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105009684 
- تاريخ التعديل:2021/4/29

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املتو�صط ملواد البناء  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1016494 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / نوره احمد على اجلنيبى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / نوره احمد على اجلنيبى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بول اليا�س اخلواجه %49

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ املتو�صط ملواد البناء
MEDITERRANEAN BUILDING MATERIALS

اإىل/ املتو�صط ملواد البناء ذ.م.م
MEDITERRANEAN BUILDING MATERIALS L.L.C  

 تعديل ن�صاط / حذف وكالت جتارية  4610002
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم العهد  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3009182 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ها�صل �صعيد ها�صل حممد املن�صورى  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد عبيد حممد �صافى الكليلى
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم العهد

AL AHED RESTAURANT

اإىل/ مطعم ومطبخ �صواين
RESTAURANT AND KITCHEN SAWANI 

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

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

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ليف بل�س لتجارة املعدات الريا�صية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2006329 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد حمد �صامل املهرى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد حمد �صامل املهرى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممود ماهر ابراهيم ثابت

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة/1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ليف بل�س لتجارة املعدات الريا�صية ذ.م.م
LIFE PULSE SPORTS EQUIPMENT TRADING L.L.C

اإىل/ ليف بل�س لتجارة املعدات الريا�صية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
LIFE PULSE SPORTS EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

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

ال�صم التجاري:وورك ارت لدارة العقارات ذ.م.م
 ، اأبوظبي  C18 جزيرة  عنوان ال�صركة:وحدة لنك انف�صتمنت�س ذ.م.م 

�صارع الكورني�س - برج بينونة 2 - حو�س غرب 5 - قطعة رقم
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1935729 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الحتاد للمحا�صبة واملراجعة ذ.م.م ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/4/13 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155004373 
- تاريخ التعديل:2021/4/29

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

04



اجلمعة   30    إبريل   2021  م   -   العـدد   13229  
Friday    30   April   2021   -  Issue No   13229

05

اأخبـار الإمـارات

• دبي-وام:

التربعات  جمع  اإط���ار  يف  بنجاح  عملها  معنا"  "املجتمع  م��ب��ادرة  توا�صل 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  اأطلقها �صاحب  "100 مليون وجبة" التي  حلملة 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
"رعاه اهلل"، لإطعام الطعام يف 30 بلداً يف العامل العربي واآ�صيا واأفريقيا 

واأوروبا واأمريكا اجلنوبية، يف �صهر رم�صان املبارك.
اإط��الق حمالت جمع  الأف��راد واملوؤ�ص�صات من  املبادرة والتي متكن  وتلقى 
تفاعاًل  وج��ب��ة،  مليون   100 حلملة  ريعها  ي��ذه��ب  اإل��ك��رون��ي��ة  ت��ربع��ات 
الإم��ارات��ي، حيث  املجتمع  فئات  كل  وتعاطًفا من  النطاق  وا�صع  جمتمعيًّا 
اأ�صكال امل�صاهمات وت�صمنت اإطالق حمالت فردية وعائلية، وفتح  تنوعت 

ح�صابات ك�صدقة عن روح متوفني.
واملوؤ�ص�صات يف  وال�صركات  الأف����راد  ك��ل  اأم���ام  وا���ص��ًع��ا  ال��ب��اب  امل��ب��ادرة  وتفتح 
الثقافية  واملجموعات  واجل��ال��ي��ات  وامل�صاهري  وال��ع��ام  اخل��ا���س  القطاعني 
"يال  من�صة  ع��رب  م�صغرة  حملة  لإط���الق  وغ��ريه��ا  والفنية  والريا�صية 
والأ�صدقاء  امل��وظ��ف��ني  لتحفيز  الرقمية   YALLAGIVE غيف" 
واملتابعني على التربع قدر امل�صتطاع، بغية جمع التربعات حلملة "100 
حمتاجاً  تقي  طعام  وجبة  لتاأمني  واحد  درهم  يكفي  اإذ  مليون وجبة"، 

�صبح اجلوع.
خريجو  عليها  لالإ�صراف  يتطوع  التي  معنا"  "املجتمع  م��ب��ادرة  وت�صتمر 
الدفعة الأوىل من برنامج "اإعداد �صناع الأمل"، م�صجلة جناًحا بعد اأيام 
قليلة على اإطالقها نظراً لتجاوب اجلهات الفاعلة يف املجتمع الإماراتي، 

وتعاطيهم معها بجدية وابتكار.
اإطالق  امل��دار���س يف  تفاعلت  امل��دار���س حيث  املجتمع معنا  م��ب��ادرة  وجذبت 
والطالب  الأ�صاتذة  غيف" لت�صجيع  "يال  من�صة  على  اخلا�صة  حمالتها 
فيه  يتجلى  ال��ذي  رم�صان  �صهر  خ��الل  العطاء  على  واأقاربهم  واأهاليهم 
حملة  مدر�صة   37 من  اأك��ر  ..واأطلقت  واخل��ري  والتكافل  الإح�صان  روح 
داعمة على املن�صة لتاريخه، من �صمنها جمموعة اأعمال التعليم، امل�صوؤولة 
تابعة ملجموعة جيم�س  100 مدر�صة خا�صة يف دبي، ومدار�س  اإدارة  عن 
اإ�صافًة  دبي،  يف  الدولية  وكامربدج  و�صتمن�صر  مدر�صَتي  مثل  التعليمية، 
دبي،  يف  م���ارك  ���ص��ان  وم��در���ص��ة  ذ.م.م.،  ال��ث��ان��وي��ة  ال�صيافة  م��در���ص��ة  اإىل 
ومدر�صة الألفية يف دبي، ومدر�صة وي�س جرين الدولية، ومدر�صة ال�صادق 

الإ�صالمية الإجنليزية، ومدر�صة الآفاق الإجنليزية يف دبي.
مبادرة  م��ع  والنا�صئة  ال�صغرية  وامل�����ص��اري��ع  اخلا�صة  ال�صركات  وتتفاعل 
وجبة"،  مليون   100" حلملة  مالية  تربعات  لتاأمني  معنا"  "املجتمع 
على  حت��ت��وي  ط���رود  �صكل  على  غذائية  ح�ص�س  ت��وف��ري  خاللها  م��ن  يتم 
الأفراد  من  اجلوعى  ت�صعف  طعام  وجبات  لتح�صري  الأ�صا�صية  املكونات 
والأ�صر. واأطلقت هذه ال�صركات حمالتها على املن�صة الرقمية "يال غيف" 
لتحفيز موظفيها وعائالتهم واأ�صدقائهم على امل�صاركة الكثيفة يف حملة 

التربعات.
وجنحت �صركات قائمة يف الإم��ارات مببا�صرة جمع امل�صاهمات املالية، من 
اأمثال �صركة الإعالنات اأك�صنت اإنفو ميديا ال�صرق اأو�صطية، وجلنة التعزيز 
ال�صحي للطلبة حتت مظلة اجلمعية الطبية الطالبية يف جامعة الإمارات 
العربية املتحدة، و�صركة الربجمة اأوبن تك�صت ال�صرق اأو�صطية، وموؤ�ص�صة 
�صبورت   9714 عن  ف�صاًل  اإم��ب��اور،  امل��رك��زي  التربيد  لأنظمة  الإم���ارات 
"يال  من�صة  عرب  حملتها  اإىل  اإ�صافًة  اأطلقت،  التي  الريا�صية  لالأن�صطة 
غيف" حيث جمعت %80 من املبلغ املن�صود، عرب مبادرة ريا�صية نظمت 
اجلن�صيات  خمتلف  م��ن  ع��داء   200 مب�صاركة  ج��ري  �صباق  خاللها  م��ن 
 100" حلملة  ال���ص��راك  ر���ص��وم  م��ن  بجزء  وت��ربع��ت  العمرية،  والفئات 

مليون وجبة"، وذلك بال�صراك مع اجلامعة الأمريكية يف الإمارات.
اإىل  بالكامل  ريعه  يعود  معنا" ال��ذي  "املجتمع  م��ب��ادرة  �صندوق  وت��غ��ذي 
�صندوق تربعات حملة "100 مليون وجبة" موؤ�ص�صات من القطاع العام 
الطرق  دبي، هيئة  ومياه  دبي، وهيئة كهرباء  ..وت�صم جمارك  الإماراتي 

واملوا�صالت، ومركز دبي لالإح�صاء، واإك�صبو 2020.
غيف"  "يال  الرقمية  املن�صة  ع��رب  معنا"  "املجتمع  م��ب��ادرة  اإط���الق  ومت 
ودعوة  الفردية  احل��م��الت  اإط���الق  معها  لي�صهل   YALLAGIVE
"يال  الإلكروين  املوقع  طريق  عن  ال�صبل،  باأب�صط  التربع  اإىل  الآخرين 
اأ�صحاب  م��ن  اأك���رب  ت��ف��اع��اًل  ي�صمن  مم��ا   ،  YALLAGIVE "غيف
الأيادي البي�س الذين يودون امل�صاهمة يف اإطعام اجلوعى والفقراء يف 30 

دولة خالل �صهر رم�صان املبارك عن طريق "حملة 100 مليون وجبة".
وتتعاون مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية يف حملة "100 مئة 
مليون وجبة" مع موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
وال�صبكة  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  العاملي  الأغذية  برنامج  مع  والإن�صانية 
يف  املعنية  واخل��ريي��ة  الإن�صانية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ط��ع��ام،  لبنوك  الإقليمية 

الإمارات ويف الدول الثالثني امل�صمولة باحلملة.
وتن�صم حمالت التربع الفردية واملوؤ�ص�صية الداعمة �صمن مبادرة "املجتمع 
معنا" اإىل قنوات التربع الأ�صا�صية املعتمدة حلملة "100 مليون وجبة" 
القيمة  التربعات  م��ن  الآن  حتى  دره��م  مليون   100 مبلغ  جمعت  التي 
لرجال الأعمال واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة وال�صركات والأفراد ..وت�صتمر 
احل��م��ل��ة يف ا���ص��ت��ق��ب��ال ال��ت��ربع��ات خ���الل �صهر رم�����ص��ان ع��رب اأرب����ع قنوات 
www.100millionmeals. الإل��ك��روين  املوقع  وهي  اأ�صا�صية، 

دبي  "بنك  100 مليون وجبة يف  امل�صريف حل�صاب حملة  والتحويل   ،ae
 ،/AE08 0240 0015 2097 7815 201/ :الإ�صالمي"، ورقمه
املو�صحة  الأرق���ام  عرب   SMS الق�صرية  الن�صية  الر�صائل  خ��الل  من  اأو 
على املوقع الإلكروين وذلك مل�صتخدمي �صبكتي "دو" و"ات�صالت" داخل 
مبا�صرة  بالتوا�صل  التربع  اإمكانية  احلملة  تتيح  وكذلك  الإم���ارات،  دول��ة 
اأو   8004999 مع فريق احلملة يف مركز الت�صال على الرقم املجاين 

 info@100MillionMeals.ae :الربيد الإلكروين

•• نيويورك-وام:

ج���ددت دول���ة الإم�����ارات ال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ق��ان��ون الإن�����ص��اين ال����دويل والت�صدي 
للتهديدات التي تتعر�س لها املرافق املدنية ال�صرورية حلياة املدنيني، والتي 
ت�صمل خمازن املواد الغذائية واملناطق الزراعية واملحا�صيل واملا�صية ومرافق 

مياه ال�صرب والإمدادات.
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��ب��ي��ان امل��ك��ت��وب ال���ذي قدمته دول���ة الإم�����ارات للمناق�صة 
اأبريل اجل��اري، حول  املفتوحة التي نظمها جمل�س الأم��ن ال��دويل يوم 27 
مو�صوع "حماية املرافق املدنية الأ�صا�صية التي ل غنى عنها حلياة املدنيني"، 
موؤكدة �صرورة زيارة تركيز جمل�س الأمن على التدابري الوقائية والفعالة 
ال�صراعات  فرة  جت��اوز  من  املدنيني  متكن  التي  الأ�صا�صية  البنية  حلماية 

والتعايف منها.
واأكدت دولة الإمارات اأن الهدف املن�صود من حماية املرافق املدنية الأ�صا�صية 
الأمني  ال�صدد دعمها لدعوة  ه��ذا  العدائية، وج��ددت يف  الأع��م��ال  وق��ف  هو 
ل�صمان  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  النار يف جميع  اإط��الق  لوقف  املتحدة  ل��الأمم  العام 
 "  -19 "كوفيد  جلائحة  بالت�صدي  اخلا�صة  الإن�صانية  امل�صاعدات  اإي�صال 

للم�صت�صعفني مبا يف ذلك توفري اللقاحات.
والجتماعية  املادية  الأ�صا�صية  البنية  تعزيز  الإم��ارات على  دولة  اأك��دت  كما 
ال��ق��درة على  �صاأنه بناء  النزاعات وال��ذي من  واأث��ن��اء ف��رة  واخل��دم��ات قبل 

ال�صمود اأمام التحديات التي تفر�صها جائحة "كوفيد19-" وتغري املناخ.
اأج���ل ت�صهيل  ول��ف��ت ال��ب��ي��ان اإىل اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلتها دول���ة الإم�����ارات م��ن 
التوزيع العاملي ملعدات احلماية ال�صخ�صية ولقاح "كوفيد19- " خالل فرة 

عرب  وذل��ك  الأط���راف،  املتعددة  اأو  الثنائية  ال�صراكات  عرب  �صواء  اجلائحة، 
مركز التوريد التابع لالأمم املتحدة يف املدينة العاملية للخدمات الإن�صانية 
يف دبي، و�صراكات دولة الإم��ارات اخلريية مع كوفاك�س يف جمال اخلدمات 

اللوج�صتية.
ودعت دولة الإمارات يف بيانها الأمم املتحدة واملوؤ�ص�صات املالية الدولية اإىل 
اإعطاء الأولوية لالإنفاق يف املناطق املعر�صة ملخاطر تغري املناخ والتي كانت 
اأكرب على  ب�صكل  للركيز  دعمها  ُمعربًة عن  الأم��ن،  وانعدام  للنزاع  عر�صة 
القائمة يف جمال  الأ�صا�صية  البنية  على  واحلفاظ  البيئة  القيادة يف جمال 
عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�صالم. كما �صددت الدولة على �صرورة اإعطاء 
مراعاة  مع  الأ�صا�صية  بالبنية  اخلا�صة  التعزيز  ل�صيا�صات وخطط  الأولوية 

اجلوانب املتعلقة باجلن�س والعمر والإعاقة.

و�صلطت دولة الإمارات ال�صوء على اأهمية اآليات التن�صيق وعدم الت�صارب يف 
تبادل املعلومات بني اجلهات الفاعلة الإن�صانية واجلهات الع�صكرية ل�صمان 
توفري املرافق الأ�صا�صية التابعة ملنظمات فاعلة اإن�صانية والعاملني يف املجال 
با�صتخدام  الدولة  اأو�صت  كما  املمار�صات.  اأف�صل  من  باعتبارها  الإن�صاين، 
الآليات  لتعزيز  ال�صناعية  الأق��م��ار  بيانات  وخا�صة  احلديثة  التكنولوجيا 
ودقتها و�صموليتها. و دعت الدولة - يف ختام البيان- اإىل تخ�صي�س ميزانيات 
مل�صت�صاري �صوؤون اجلن�صني والعمر والإعاقة على نطاق جميع عمليات ال�صالم 
والأمن، ف�صاًل عن و�صع املوؤ�صرات الإلزامية بهذا اخل�صو�س على م�صتوى 
الأمم  تخطيط  ي�صمل  اأن  على  الدولة  �صددت  كما  املتحدة،  الأمم  منظومة 
الآثار  لإدارة  احليوية  الأ�صا�صية  البنية  بناء  اإع��ادة  الأم��ن  وجمل�س  املتحدة 

الناجمة عن النزاع امل�صلح.

الإمارات جتدد التزامها بحماية املرافق الأ�شا�شية وامل�شتلزمات ال�شرورية حلياة املدنيني 

•• اأبوظبي -الفجر:

مع  تفاهم  العدل مذكرة  وزارة  وقعت 
جامعة زايد، بهدف بناء �صراكة هادفة 
ومثمرة ما بني اجلانبني، مبا ي�صمن 
تبادل اخلربات يف جمال اعتماد بع�س 
التدريب  معهد  من  املقدمة  امل�صاقات 
ماج�صتري  م�صاقات  �صمن  الق�صائي 
يف  والق�صائية  القانونية  ال��درا���ص��ات 
العدل  زاي���د.  وق��د مثل وزارة  جامعة 
�صعيد  �صلطان  امل��ذك��رة معايل  ه��ذه  يف 
ال����ب����ادي وزي�����ر ال���ع���دل ون�����اب ع��ن��ه يف 
التوقيع �صعادة امل�صت�صار الدكتور �صعيد 
باأعمال  ال��ق��ائ��م  النقبي   بحبوح  علي 
وكيل وزارة العدل يف حني مثل جامعة 
الكعبي   ن��ورة بنت حممد  زاي��د معايل 
وزير الثقافة وال�صباب  رئي�س جامعة 
زايد وناب عنها يف التوقيع على املذكرة 
�صعادة الدكتور خالد حممد اخلزرجي  
مدير عام جامعة زايد، وذلك بح�صور 
من  وعدد  امل�صاعدين،  الوكالء  �صعادة 
مذكرة  وتاأتي  زاي��د.  جامعة  م�صوؤويل 
التفاهم هذه يف �صياق رغبة الطرفني 
التي  وال��ربام��ج  امل��ج��الت  بالتعاون يف 

بق�صد  معاً  والعمل  ر�صالتيهما،  تدعم 
بينهما  ا���ص��رات��ي��ج��ي  ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
حتقيق  يف  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  وتن�صيق 
والت�صغيلية  ال�صراتيجية  الأه���داف 
لكل من  والتاأهيل  بالتدريب  اخلا�صة 
وتبادل  زاي����د،  وج��ام��ع��ة  ال��ع��دل  وزارة 
والتدريبية،  الأك���ادمي���ي���ة  اخل�����ربات 
تقييم  وم����ع����اي����ري  حم����ت����وى  ودع��������م 
متوافقة  لتكون  التدريبية  ال��ربام��ج 
مع املعايري الأكادميية وتنظيم دورات 
اأو  ن���دوات  اأو  عمل  ور����س  اأو  تدريبية 
موؤمترات م�صركة يف املو�صوعات ذات 
التي  والق�صائية  القانونية  الطبيعة 
ت��ه��م امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، وط����رح برامج 
وقد  م�����ص��رك��ة.   مهنية  اأو  اأك��ادمي��ي��ة 
القائم  النقبي  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  ثمن 
اهتمام  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  ب��اأع��م��ال 
املذكرة  ه����ذه  ب��ت��وق��ي��ع  زاي�����د  ج��ام��ع��ة 
وتوثيق  ت��ط��وي��ر  يف  ���ص��ت�����ص��اه��م  ال���ت���ي 
الدولة  يف  الق�صائية  املنظومة  عمل 
الطرفني  ب���اأن  ال��ك��ب��رية  ثقته  م���وؤك���داً 
اإمكانياتهما  ك���ل  ي�������ص���خ���ران   ����ص���وف 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ب���ن���ود م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م مبا 
ي��خ��دم ر���ص��ال��ة وروؤي����ة اجل��ان��ب��ني وقال 

يف ت�صريح له بهذه هذه املنا�صبة: "يف 
والتقدير،  ال�صكر  بكل  نتوجه  البداية 
راأ�صها  وع��ل��ى  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا  اىل 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
امل�صتقبلية  وروؤي��ت��ه��ا  اه��ت��م��ام��ه��ا  ع��ل��ى 
لقطاع  والدائم  الالحمدود  ودعمهما 
الأك���ادمي���ي  للتعليم  وك���ذل���ك  ال���ع���دل 
باأهمية  امل��ط��ل��ق  ال��دول��ة وامي��ان��ه��م  يف 
العلم ودوره يف قيام احل�صارات وتطور 
زاي��د هي  "اأن جامعة  الأمم." وق��ال: 
موؤ�ص�صة وطنية علمية تهدف اإىل دعم 
وتقدم  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية  اح��ت��ي��اج��ات 
عالية  ج����ودة  وذو  متخ�ص�س  تعليم 
ومن بني براجمها برنامج املاج�صتري 
والق�صائية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل���ل���درا����ص���ات 
�صعي  ���ص��م��ن  ت��اأت��ي  امل���ذك���رة  ه���ذه  واأن 
والتن�صيق  التعاون  لت�صهيل  الطرفني 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ب��ق�����ص��د اق�����راح فر�س 
اأجل  من  والتعاون  لل�صراكة  ملمو�صة 
ال�صراتيجية  ال�صراكة  عملية  تعزيز 
والأكادميي  العملي  اجل��ان��ب  ب��ني  م��ا 
للعمل الق�صائي."  ومن جانبه اأعرب 
�صعادة الدكتور خالد حممد اخلزرجي 

م����دي����ر ج���ام���ع���ة زاي�������د ع����ن اع����ت����زازه 
ل��ل�����ص��راك��ة امل���ربم���ة ب���ني ج��ام��ع��ة زايد 
البّناءة  اجلهود  مثمناً  العدل،  ووزارة 
تق�دمي  ال��������وزارة يف  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
متميزة،  وق�انونية  ق�صائية  خ�دم�ات 
قانونية  خ�����دم�����ات  ت���وف���ري  و����ص���م���ان 
املتعاملني من خالل  لك�اف�ة  متك�امل�ة 
ك���وادر وطنية موؤهلة  وت��اأه��ي��ل  اإع�����داد 
من خريجي كليات ال�ص�ريعة والقانون 

لتويل املنا�ص�ب الق�صائية.
 واأ�صار �صعادته  اإىل اأن  "هذه ال�صراكة 
اأقوى  ع��الق��ات  تاأ�صي�س  على  �صتعمل 
الفر�س  واإتاحة  واأر�صخ بني الطرفني 
ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة ب��اجت��اه دع��م حمتوى 
التدريبية  ال��ربام��ج  تقييم  وم��ع��اي��ري 
تكون  ب��ح��ي��ث  ال�����ع�����دل،  وزارة  ل�����دى 
م��ت��واف��ق��ة م���ع امل���ع���اي���ري الأك���ادمي���ي���ة 
التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  ق��ب��ل  امل��ت��ب��ع��ة م��ن 
ال���ع���ايل يف ه����ذا امل����ج����ال، ف�����ص��اًل عن 
وتبادل  العملي  التدريب  فر�س  زي��ادة 
اخل���ربات وامل��زاي��ا الأخ���رى التي تعود 
فيما  خا�صة  ال��ط��رف��ني،  على  بالنفع 
املتخ�ص�صة  املهنية   بامل�صاقات  يتعلق 
الإن�صانية  العلوم  كلية  تطرحها  التي 

والتي  والج���ت���م���اع���ي���ة  يف اجل���ام���ع���ة  
ذوي  م��ن  خريجني  اإع���داد  اإىل  تهدف 
يف  القانونية  للمهن  العالية  الكفاءات 
دولة المارات." من جانبه عرب �صعادة 
الكمايل  حم���م���ود  حم���م���د  ال���دك���ت���ور 
والدرا�صات  التدريب  مدير عام معهد 
هذه  بتوقيع  �صعادته  ع��ن  الق�صائية 
كاأ�صا�س  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  وق����ال  الت��ف��اق��ي��ة 
ل��ل��ت��ع��اون امل�����ص��رك م��ا ب��ني اجلانبني  
وثيقة،  وعملية  علمية  عالقات  وبناء 
اعتماد  ت�صمنت  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  وق���ال 
بع�س امل�صاقات املقدمة من قبل معهد 
م�صاقات  �صمن  ال��ق�����ص��ائ��ي  ال��ت��دري��ب 
القانونية  ال����درا�����ص����ات  م��اج�����ص��ت��ري 
العلوم  كلية  تقدمه  الذي  والق�صائية 
اجلامعة  يف  والجتماعية  الإن�صانية 
ت��ر���ص��ي��ح جمموعة  و���ص��ي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا 
النيابة  واأع�صاء  الق�صاة،  من  اأكر  اأو 
العامة، واأع�صاء اإدارة الت�صريع وق�صايا 
الدولة، واأع�صاء اإدارة التعاون الدويل، 
واملحامني،  ال��ع��دل،  وزارة  ومنت�صبي 
التدريبية  ال����ربام����ج  اج����ت����ازوا  مم���ن 
املعتمدة يف املعهد لاللتحاق بالربامج 
تطرحها  التي  القانونية  الأك��ادمي��ي��ة 

وال�صوابط  ال�����ص��روط  وف��ق  اجل��ام��ع��ة 
وقال  ال��ربام��ج.  بتلك  للقبول  امل��ق��ررة 
هذه  مب��وج��ب  ه��ن��اك  ���ص��ي��ك��ون  "اأنه 
للمجموعة  خ�������ص���وم���ات  الت���ف���اق���ي���ة 
امل����ر�����ص����ح����ة ل����الل����ت����ح����اق ب����ربن����ام����ج 
م��اج�����ص��ت��ري ال���درا����ص���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة و 
ت�صكيل  مت  وق��د  واأ���ص��اف  الق�صائية. 
جلنة م�صركة من اجلانبني لت�صهيل 
والقيام  ب��ي��ن��ه��م��ا  امل�����ص��رك  ال���ت���ع���اون 
باملذكرة  ال������واردة  اخل���دم���ات  ب��ج��م��ي��ع 
واأن  وتب�صيطها.   الإج���راءات  وتن�صيق 
مدة هذه التفاقية هي �صنة تبداأ من 
تلقائيا  وجت��دد  عليها،  التوقيع  تاريخ 

اأحد الطرفني  ملدة مماثلة ما مل يبد 
التفاقية  توقيع  ح�صر  ذل��ك.  خ��الف 
�صعادة  ال�����ع�����دل  وزارة  ج����ان����ب  م�����ن 
نائب  ال��ق��م��زي  �صيف  عبيد  امل�صت�صار 
الق�صائي  التدريب  معهد  ع��ام  مدير 
الأ�صتاذ الدكتور  ومن جانب اجلامعة 
العلوم  كلية  عميد  �صوليفيان،  ديني�س 
مرا�صم  مت  والجتماعية."  الإن�صانية 
العدل  وزارة  التفاقية يف مقر  توقيع 
هذه  م���دة  وان  اب��وظ��ب��ي  العا�صمة  يف 
تاريخ  م��ن  ت��ب��داأ  �صنة  ه��ي  الت��ف��اق��ي��ة 
ملدد  تلقائيا  وجت���دد  عليها،  ال��ت��وق��ي��ع 
مماثلة ما مل يبد اأحد الطرفني خالف 

ذلك. وقد ح�صر توقيع التفاقية من 
امل�صت�صار  ���ص��ع��ادة  ال��ع��دل  وزارة  ج��ان��ب 
الدكتور حممد حممود الكمايل مدير 
الق�صائي و�صعادة  التدريب  عام معهد 
نائب  ال��ق��م��زي  �صيف  عبيد  امل�صت�صار 
الق�صائي  التدريب  معهد  ع��ام  مدير 
الأ�صتاذ الدكتور  ومن جانب اجلامعة 
العلوم  كلية  عميد  �صوليفيان  ديني�س 
والدكتور  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
ق�صم  رئي�س  حممد  ب��دوى  ط��ه  عمرو 
ولء  الدكتور  و  القانونية  ال��درا���ص��ات 
الكادميي  امل��ن�����ص��ق  اإب���راه���ي���م  ال���دي���ن 

لربنامج املاج�صتري.

مذكرة تفاهم بني وزارة العدل وجامعة زايد ب�شاأن التعاون الأكادميي

مبادرة  يف  لالإ�شهام  التربعات  جمع  يف  ت�شارك  مدر�شة   37
•• ال�صارقة -وام:»املجتمع معنا« الداعمة حلملة 100 مليون وجبة

غيوبها  فرة  هي  دخلت منطقة اخلليج العربي مو�صم " كنة الريا" و 
ت�صتمر 40 يوما اعتبارا من يوم 28 اأبريل و حتى 7 يونيو.

و قال اإبراهيم اجلروان ع�صو الحتاد العربي لعلوم الف�صاء والفلك :" 
يعترب مو�صم الكنة من املوا�صم املهمة عند العرب يف اجلزيرة العربية فهي 

مرحلة فا�صلة بني بداية احلر وهو ال�صيف، و�صدة احلر اأو القيظ حيث 
 / اليولت   / ت�صبقها  املناخية..  املنظومة  على  ال�صيفية  ال��ذراع  ت�صيطر 
اأو يولت غروب الريا كما يعرفها اأهل املنطقة و هي ا�صطرابات جوية 
اجلبهات  بني  جبهي  ت�صادم  يطراأ  حيث  املفاجاأة  و  بالقوة  تت�صم  ربيعية 
الربيع  ذراع��ي  بني  اأو  العربية  احلزيرة  ف��وق  ال��ب��اردة  و  الرطبة  الدافئة 

وال�صيف.

منطقة اخلليج العربي تدخل مو�شم » كنة الرثيا « 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229



اجلمعة   30    إبريل   2021  م   -   العـدد   13229  
Friday    30   April   2021   -  Issue No   1322906

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348099:تاريخ: 2021/03/31
بيانات الأولوية: 

ال�صم: فودافون جروب بي ال �صي
 وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذي كونيك�صن ، نيوبوري ، بريك�صري ، اآر جي 14 2اف ان ، اململكة املتحدة.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
خدمات الت�صالت، الت�صالت املتحركة والثابتة وخدمات الت�صالت عرب الهاتف وعرب الأقمار ال�صناعية 
والت�صالت عرب الهواتف اخللوية والت�صال عرب الهاتف الال�صلكي واخللوي والفاك�س الال�صلكي واأجهزة 
والربيد  ال�صوتية  الر�صائل  ال�صوت، خدمات  نقل  الال�صلكي، خدمات  الت�صال  الال�صلكية وخدمات  النداء 
ال�صوتي، خدمات الربيد اللكروين للبيانات وال�صوت، اإكراء وا�صتئجار وتاأجري اأجهزة الت�صالت والراديو 
والهاتف الال�صلكي والفاك�س الال�صلكي، تاأجري مرافق الت�صالت، ا�صتئجار دوائر الهواتف، ات�صال البيانات 
عرب الراديو وعرب الت�صالت وعرب الأقمار ال�صناعية، الإر�صال وال�صتقبال عرب الراديو، خدمات الت�صال 
عرب الأقمار ال�صناعية و/اأو التلفزيون و/اأو الراديو، خدمات الت�صال على هيئة اإر�صال وا�صتقبال ال�صوت، 
النرنت،  اأو  عاملية  كمبيوتر  �صبكة  عرب  الت�صالت  خدمات  الن��رن��ت،  بروتوكول  خدمات  عرب  ال�صوت 
خدمات تقنيات املعلومات، خدمات الت�صال عرب تقنيات املعلومات، جتميع واإر�صال الر�صائل عرب الهواتف 
مقدمة  الهاتف  عرب  الت�صال  خدمات  وال�صور،  والبيانات  ال�صوت  وا�صتقبال  تو�صيل  املتحركة،  والهواتف 
الر�صائل  خدمات  الآل��ي��ة،  الهاتفية  املكاملات  فح�س  خدمات  الت�صال،  وم��راك��ز  املبا�صر  الت�صال  خلطوط 
ال�صوتية الهاتفية الآلية، خدمات الت�صال عرب الهاتف على هيئة خدمات الرد الآيل على الهاتف، خدمات 
اأو  الفقدان  اأو  الأعطال  حالة  يف  البديلة  الت�صالت  اأجهزة  اإع��ارة  هاتفية(،  )خدمات  ال�صخ�صي  الرقيم 
ال�صرقة، توفري خدمات النرنت حتديداً خدمات الو�صول لالإنرنت، خدمات مزودي خدمة النرنت )اآي 
ا�س بيه(، ات�صالت املعلومات )مبا يف ذلك �صفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر واأٍي من البيانات الأخرى، 
خدمات الربيد اللكروين، توفري خدمات وا�صعة النطاق، خدمات الت�صال الال�صلكي وا�صع النطاق، توفري 
الو�صول اإىل النرنت عرب �صبكات ل�صلكية وا�صعة النطاق، توفري الو�صول اإىل النرنت عرب �صبكات األياف 
ب�صرية وا�صعة النطاق، خدمات الت�صال الال�صلكي، الهواتف الال�صلكية، خدمات الت�صالت عرب ال�صبكات 
الرقمية، توفري و�صول اإىل منافذ النرنت، خدمات الت�صالت املقدمة عرب منافذ النرنت، توفري خدمات 
الت�صالت التي اأ�صا�صها املوقع لأجهزة الت�صالت، توفري نقل البيانات عرب بروتوكول تطبيق ل�صلكي )دبليو 
اإيه بيه( مبا يف ذلك تلك اخلدمات التي ت�صتخدم قناة ات�صال اآمنة، توفري املعلومات عن الت�صالت املتعلقة 
تبادل  بعد، خدمات  الت�صالت عن  والت�صالت، خدمات توجيه وتو�صيل  الهاتف  واأدوات  اأجهزة  ُتعّرف  اأو 
البيانات، تدفق حمتوى الو�صائط الرقمي  البيانات بوا�صطة الت�صالت، تدفق  البيانات اللكرونية، نقل 
مبا يف ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات واملو�صيقى والن�صو�س والبيانات وال�صور 
والر�صومات البيانية ونغمات الرنني عرب النرنت اأو �صبكة ات�صالت، تو�صيل حمتوى الو�صائط الرقمية 
مبا يف ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات واملو�صيقى والن�صو�س والبيانات وال�صور 
والر�صومات البيانية ونغمات الرنني عرب النرنت اأو �صبكة ات�صالت، خدمات نقل البيانات، خدمات البث، 
خدمات بث البيانات، بث اأو نقل برامج الراديو والتلفزيون، نقل حمتوى ال�صوت والفيديو الرقمي متعددة 
الو�صائط بوا�صطة الت�صالت، النقل اللكروين مللفات ال�صوت والفيديو عرب �صبكات كمبيوتر وغريها من 
�صبكات الت�صالت اللكرونية، نقل الأخبار ومعلومات عن اأخبار اليوم، تو�صيل املو�صيقى الرقمية بوا�صطة 
الت�صالت، توفري و�صول ملواقع ال�صبكات الجتماعية، خدمات الت�صالت لتوفري الن�صو�س املرئية والتلك�س 
وخدمات بيانات امل�صاهدات وخدمات الت�صال بالفيديو وخدمات الن�صو�س املرئية التفاعلية، خدمات اإر�صال 
الر�صائل حتديداً اإر�صال وا�صتقبال واإعادة اإر�صال الر�صائل يف �صيغة ن�صو�س اأو �صوت اأو ر�صوم بيانية اأو فيديو 
اأو تركيبة من هذه ال�صيغ، خدمات اإر�صال الر�صائل املوحدة، خدمات الربيد ال�صوتي، تقدمي الت�صالت عرب 
املوؤمترات املرئية، خدمات الهواتف  البيانات، خدمات عقد  اأو قواعد  العاملية للكمبيوتر  الرتباط بال�صبكة 
عرب  وال�صور  والبيانات  الر�صائل  نقل  البيانات،  قواعد  اأو  بالإنرنت  الت�صالت  تو�صيالت  توفري  املرئية، 
وقت  وا�صتئجار  توفري  اللكرونية،  امل��وؤمت��رات  خدمات  توفري  بالكمبيوتر،  الت�صال  خدمات  الكمبيوتر، 
الت�صال  و�صبكات  الكمبيوتر  و�صبكات  الكمبيوتر  ن�صرات  ولوحات  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  اإىل  الو�صول 
التفاعلية بالكمبيوتر واملن�صورات اللكرونية يف جمالت خمتلفة والرويج وكتالوجات اخلدمة ومعلومات 
والبحاث املحو�صبة واملواد املرجعية، توفري و�صول للمحتوى التعليمي ومواقع الويب والبوابات، خدمات 
الت�صال للتحكم عن بعد بالأجهزة اللكرونية، توفري �صبكات الت�صال لأنظمة القيا�س الذكية، خدمات 
الت�صال لتو�صيل ر�صائل ومكاملات الطوارئ، النقل اللكروين للبيانات وامل�صتندات عرب طرفيات الكمبيوتر 
الت�صال  واأنظمة  الت�صالت  اأنظمة  عرب  اللكرونية  للتجارة  الإ���ص��ارات  اإر���ص��ال  اللكرونية،  والأج��ه��زة 
بالبيانات، توفري و�صول ل�صبكات الت�صال اللكرونية وقواعد البيانات اللكرونية، توفري مرافق الت�صال 

لتبادل البيانات الرقمية، الت�صال بالبيانات بوا�صطة 
الت�صالت، نقل البيانات مبا يف ذلك بوا�صطة الأجهزة ال�صمعية الب�صرية، نقل اإ�صارات ال�صوت 

البيانات،  بنك  الت�صالت لرابط  البيانات، خدمات  لقواعد  و�صول  توفري  والبيانات،  والفيديو  وال�صورة 
خدمات تبادل البيانات اللكرونية، خدمات بيانات الربيد اللكروين، خدمات بث وات�صال البيانات، توفري 
و�صول اإىل البنية التحتية لالت�صالت للم�صتخدمني الآخرين، توفري معلومات متعلقة بالت�صالت وتوفري 
�صبكات  التفاعلية، خدمات  الت�صالت  الت�صالت، خدمات  بوابات  الكرونية، خدمات  ات�صالت  تو�صيالت 
خلدمات  و�صول  توفري  الطائرات،  لركاب  الت�صالت  خدمات  الت�صالت،  ا�صت�صارات  خدمات  الت�صالت، 
الدفع اللكروين مبا يف ذلك خدمات حتويل الأموال الكرونياً وت�صهيالت املعامالت عرب ال�صبكة، توفري 
اأو تي(، توفري و�صول ملن�صات التجارة  تو�صيالت و�صبكات الت�صالت لال�صتخدام مع اإنرنت الأ�صياء )اآي 
اللكرونية على الإنرنت، نقل املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور، توفري الو�صول خلدمات دليل 
العناوين والتقاومي واليوميات عرب النرنت، توفري و�صلول ل�صبكات البيانات للم�صتخدمني، نقل البيانات 
ل�صبكات  الو�صول  امل�صتخدمني، خدمات  توليدها من قبل  يتم  و�صائط رقمية  الرقمية على هيئة حمتوى 
الكمبيوتر مقدمة بوا�صطة و�صائل اإيرنت املرو، النقل اللكروين للبيانات امل�صفرة، خدمات الت�صالت 

املقدمة عرب �صبكات الألياف الب�صرية والال�صلكية والكبلية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم مميز ثنائي الأبعاد لدائرة بداخلها ر�صم يرمز للكالم والتحدث 

على ميينها كلمات Together we can باللغة الجنليزية.
  ال�صراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

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

ال�صم التجاري:مطعم ديوان البادية للمندي ذ.م.م
وحدة   1 ق   6-01 �صرق  جنوب   ، اأ  خليفة   - ال�صركة:اأبوظبي  عنوان 

املالك �صعيد عبداجلليل حممد الفهيم
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1990703 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/�صارتفورد لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/3/8 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155004009 
- تاريخ التعديل:2021/4/29

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 508
 : اجلن�صية   - علم  ماهابول  عرفات  يي�صني  موهاد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�س ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ 
حممد م�صعود علم عبداملالك - اجلن�صية : بنغالدي�س يف الرخ�صة امل�صماة )ق�صر اخلليج 
رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  ومكيفات  كهرباء  لت�صليح 

)759570( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 506

 : اجلن�صية   - عران  بن  خليفه  را�صد  علي  خليفة  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ 
امل�صماة  الرخ�صة  يف   ، :الإمارات  اجلن�صية   - ال�صويدي  خلفان  علي  خلفان  احمد 
 )531730( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  اجلزيرة(  زهرة  )كافترييا 

ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى: 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 506

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ تركى �صعيد خمي�س وليد الزعابي - الإمارات اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ كاو�صار خمل�س ، بنغالدي�س 
ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  ال�صيارات(   زينة  لتجارة  امل�صماة )طريق الحالم  بالرخ�صة  اجلن�صية 
تعديالت  بال�صارقة.  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )784262( رقم  رخ�صة  مبوجب 

اخرى : تغري ال�صكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 507
باك�صتان   - رم�صان  حممد  بن  زي�صان  ال�صيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�صيد  ال�صيد/  اىل  ح�صة   %100 البالغة  ح�صته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب  اجلن�صية 
زاهد ح�صني �صاه �صيد خالد ح�صني - باك�صتان اجلن�صية يف الرخ�صة ال�صادرة من دائرة 
التنمية الإقت�صادية بال�صارقة )نور اللوان خلدمات املطابع( مبوجب الرخ�صة رقم 

)709203( تعديالت اخرى : حيث مت تنازل مالك الرخ�صة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
  مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2671/2021/13 عمايل جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 100000 درهم تعوي�س والر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن : اإي�صكابي�س - م د م �س - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- مايكل جايو اورا�صيون - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه  مو�صوع الإع��الن : قد 
مببلغ 100000 درهم تعوي�س والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�صة يوم الحد  املوافق  2021/5/2  ال�صاعة 11.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اإعالن بالن�شر - ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2021/150 جتاري جزئي - دبي 
املدعي عليها : زليخاء عبدالغني عبداهلل البلو�صي 

يف الدعوى املذكورة اع��اله. بناء على تكليف حمكمة دبي ، بندبي خبريا م�صرفيا يف 
الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من:- م�صرف ال�صارقة ال�صالمي �س.م.ع )املدعي( 
�صدكم - وعليه يرجى ح�صوركم يف جل�صة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي 
ما لديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الإثنني املوافق  2021/5/03 يف 
والكائن  امل��رزوق��ي  عبداملجيد  اخل��ب��ري/  مكتب  مقر  يف  ظهرا   12.00 ال�صاعة  مت��ام 
- مكتب   15 الطابق   - امل�صرف  ب��رج  بناية   - يا�س  بني  ���ص��ارع   - دي��رة   - دب��ي  مبدينة 

رقم 1504 
موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 

�خلبري �مل�سريف /عبد�ملجيد حممد �ملرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى 18/2020/281 عقاري جزئي  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- فيال لتيبوفا  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للمقاولت ال�صتثمارية 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2020/8/26  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�صتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ص�صة  ل�صالح/ 
ال�صداد  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  والفائدة  درهم   427،445 وق��دره 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وثالثمائة  امل�صاريف  الزمته  كما  التام 
طلبات.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

 اعالن بالن�شر
   322/2021/500 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- حكيمة عبدالر�صا بريايه - جمهول حمل القامة

العامة  للموؤ�ص�صة  القانوين  ب�صفتها اخللف  عقار  موؤ�ص�صة   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
للعقارات ال�صتثمارية وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي   

قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/122 عقاري جزئي.  
�صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/5/27 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صه  لها  وح��ددت 
بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002556 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 1 - �صليم ح�صن دي�صاي ح�صن دادميادي�صاي  - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة منطقة املي�صلون خلف 
�صارع الكويت ملك فاطمة ح�صني زوجة جا�صم حممد املدفع ال�صقة رقم 201  

نعلمك ان املدعيني ورثة املتوفى ميغا رام بايرو قد رفعوا الدعوى املذكورة اأعاله ويطالبون فيها بالتي : 
ال�صحيفة  من  ب�صورة  )كل(  عليهم  املدعي  واعالن  لنظرها  جل�صة  موعد  اقرب  وحتديد  الدعوى  بقيد  الت�صريح   )1(
والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  الزام   )3( )م�صاحلة(   )646/2020( رقم  النزاع  ملف  �صم   )2( ومرفقاتها. 
والت�صامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعني مبلغا وقدره )250،000 درهم( فقط مائتني وخم�صون الف درهما ل غري 
تعوي�صا عن ال�صرار املادية والدبية واملوروثة والفائدة القانونية بواقع )%9( �صنويا اعتبارا من �صريورة احلكم نهائيا 

وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/5/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  وتقدمي مذكرة جوابية   ، وكيل معتمد  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الدعوى(  رقم )مكتب مدير 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�صتندات 

بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/4/18 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة عن حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
يف الق�شية رقم 2020/3773 جتاري جزئي - ال�شارقة
اىل املدعى عليه )2(  اخل�صم املدخل الأول : �صهام بكر حممد ال�صطه - اردنية اجلن�صية 

اخل�صم املدخل الثاين :رول جمال جميل العلمي - فل�صطينة اجلن�صية  
حيث ان املدعيني : ورثة املتويف / �صعيد عبيد علي ال�صاعر 

م�صريف  خبري  تعيني  الق�صاء  املحكمة  هذه  لدى  املاثلة  الدعوى  يف  مدخلني  خ�صوم  بادخالكم  قامو  قد 
لتحديد الأرباح امل�صتحقة لل�صتاأنفني عن املدة منذ عام 2014 حتى تاريخه من خالل ت�صفية وحل امل�صكلة 
وق�صمتها بني ال�صركاء وجرد موجوداتها وا�صتيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اأموالها حتى ي�صبح املال مهيا 
للق�صمة وتعيني اأرباح وم�صتحقات املدعيني منذ عام 2014 وحتى تاريخه ، والزام املدعي عليهما بالر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك  2021/5/2م  يوم   �صباح  من  التا�صعة  ال�صاعة  متام  يف   137 رقم  قاعة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى
اأمني ال�شر

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
رقم  ، )رخ�صة  )�س.ذ.م.م(  Kidcare Pediatric Clinic FZ LLC منطقة حرة  �صركة/ 
e280-e811-b5b3-db71f8e7 �س.ب   Building 64، Dubai، U.A.E �849( والكائنة ب:

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�صة لدى مدينة دبي الطبية، ترغب   ،  d64410900155
يف  امل�صاهمني  جمل�س  بوا�صطة  اإتخاذه  مت  والذي  للم�صاهمني  قرارها  اإعالن  يف  املذكورة  ال�صركة  هذه 

اإجتماعه الذي ب�صاأن ت�صفية وحل ال�صركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�صركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�صجل اأو الإت�صال ب� :
ال�صّيد/ ...................................................

Kidcare Pediatric Clinic FZ LLC:اإ�صم ال�صركة
�س.ب : ................................................

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم :  971505042602 +

pierremajdalani@gmail.com :الربيد الإلكروين
 لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�صعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
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 اإعالن عزل وكالة بوا�شطة كاتب العدل      

برقم املحرر 2021/57668
املخط�ر: �صامى بن مرزوق بن حامد العويف - اجلن�صية : ال�صعودية، احمل هوية اإماراتية رقم 784198151742073 
الوكالة  مبوجب  ال�صعودية،  اجلن�صية:   - احلربي  هندي  بن  �صامي  بن  ماهر   : ال�صيد  عن  وكيال  ب�صفته 
 - املجاز)3(   - ال�صارقة   : العن�وان   2019/12/26 بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  امل�صدقة  رقم)2019/1/262077( 

كورني�س البحرية - برج الدرة - مكتب رقم)1401(. ت : 0502155914  
املخطر اإليهم: 1 - ال�صيد: حممد املحمدي ال�صيد ال�صعدين - اجلن�صية : م�صر 

العنوان: ال�صارقة - املجاز)3( - كورني�س البحرية - برج الدرة - مكتب رقم)1401( ت : 0557430069
عبداملطلب ال�صيد - اجلن�صية: م�صر ح�صن  اأحمد  ال�صيد:   -  2

 العنوان : ال�صارقة - املجاز)3( - كورني�س البحرية - برج الدرة - مكتب رقم)1401( ت : 0543551430 
اإبراهيم ال�صيد على ح�صانني حممد - اجلن�صية : م�صر  -  3

 العنوان : ال�صارقة - املجاز)3( - كورني�س البحرية - برج الدرة - مكتب رقم)1401( ت : 0569079586 
الكاتب  ال�صيد  من  عليها  وامل�صدق  املو�صوع : عزل وكالة : اإ�صارة للوكالة املحررة ل�صاحلكم بتاريخ : 2018/11/08، 
املعامالت املدنية رقم : )5( ل�صنة  املادة : )955( من قانون  ، وعمال لن�س  العدل بال�صارقة برقم )3452/2018( 
املحررة  الوكالة  اأعلنك مبوجبه بعزلكم من  ل�ذلك :فاإنني  ل�صنة : )1987(  بالقانون رقم : )1(  : )1985( واملعدل 

ل�صاحلكم اعتبارا من يوم ت�صلمكم هذا الإعالن.
الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 340/2021/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2299 مدين 

جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )11541 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : افاميا كار رينتالز - م د م �س - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- كناز ناير �صقري - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإقامة

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )11541( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2018/729 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: دانيال جونفنت تهاكر - واآخرون 
عنوانه : خارج الدولة - الوليات املتحدة الأمريكية - وعنوانه املختار مكتب املحامي / نا�صر مال اهلل الكائن يف اإمارة 

دبي - اخلليج التجاري - �صارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق 28 - مكتب 2809 - مكاين 2583686879 
اإم��ارة دبي - دبي - الكرامة - بردبي - �صارع  اأ�صتيت )اإنرنا�صيونال( ليمتد - عنوانه : الإم��ارات -  املنفذ �صده : �صيث 

زعبيل - مبنى مونتانا - �صقة رقم 206 - رقم مكاين 2971793616 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/5/5 ال�صاعة 1.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
اللكروين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : مدينة دبي املالحية - رقم الر�س 273 - امل�صاحة : 2788.11 مر مربع - املقدرة 

ب��� )30،010،937( درهم ويباع لعلى عطاء.
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�شتعجل    SHCFICIINJ2021 /0002386 يف  الدعوى رقم

اىل : 1- �صفيق احمد �صالح عبداحلميد - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - اخلان - خلف �صارع التعاون - �صقة 
رقم 3 - ملك �صفيق احمد �صالح - هاتف رقم 0506367165 �س ب 41459   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / �صعاع كابيتال )�س م ع( - العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - خلف 
 042595777 رقم  M09 هاتف  - مكتب  امليزانني  - طابق  بوينت  بيزن�س  بناية   - ني�صان  �صيارات  معر�س 
فاك�س رقم 042595666 بريد الكروين INFO@OMALC.AE رقم مكاين 3244594826 

هاتف رقم 0506767616 - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : تعيني خربة ح�صابية 
 ........ يوم  �صباح  ال�صارقة  حمكمة  الثانية  امل�صتعجلة  الأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�صور  عليكم  يتوجب  لذا 
املوافق 2021/5/17 ال�صاعة 8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/4/29 م 

مكتب اخلدمات الق�شائية 
حامد عبداحلميد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الربعه لتجارة الدوات ال�شحية وال�شباغ   
عمايل    SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001331/ 

اإىل املحكوم عليه : الربعه لتجارة الدوات ال�صحية وال�صباغ 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد ابو في�س حممد ابو القا�صم  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 9104 درهم ، بالإ�صافة اىل تذكرة ال�صفر 

اىل موطنه وقيمتها 990 درهم. 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/1572 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1284 جتاري كلي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )5476796.91 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإع��الن : واتر�صيل لتجهيز املباين باملواد العازلة )�س ذ م م( - �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ - املطلوب اإعالنه : 1- �صركة تقنية البراج للمقاولت ذ م م )فرع دبي( - 

�صفته  بالق�صية : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة. وعليه  التنفيذ  املنفذ به وقدره )5476796.91( درهم اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 509

 ، ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صعيد �صامل �صالح �صامل اجلابري - اجلن�صية : الإمارات 
�صعبان  ال�صيد/ حممد  اىل  وذلك   )%100( البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
حممود عبدالغني - اجلن�صية : م�صر ، يف الرخ�صة امل�صماة )علبال منقو�صة للفطائر واملعجنات(  
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )561673( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية 
بال�صارقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )وكيل خدمات( 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

والطالبات  ال��ط��الب  جمل�صي  نظم 
املجال�س  ملتقى  ال�صارقة  جامعة  يف 
افرا�صيا،  2021م  ال���ط���الب���ي���ة 
مب�����ص��ارك��ة امل��ج��ال�����س ال��ط��الب��ي��ة يف 
ب���ه���دف عر�س  ال����دول����ة،  ج���ام���ع���ات 
التي  والفعاليات  الأن�صطة  جت��ارب 
اأق���ام���ت���ه���ا امل���ج���ال�������س ال���ط���الب���ي���ة يف 
ج��ام��ع��ات ال���دول���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة خالل 
بح�صور  كوفيد19-،  ج���ائ���ح���ة 
عميد  كنعان،  عيد  الدكتور  الأ�صتاذ 
ال�صارقة،  جامعة  يف  الطالب  �صوؤون 
والدكتورة �صالمة الرحومي، عميدة 
�صوؤون الطالبات يف جامعة ال�صارقة 
وال��دك��ت��ورة منال حم��م��ود، عميدة   ،
راأ���س اخليمة  الطلبة جامعة  �صوؤون 
للطب والعلوم ال�صحية، والدكتورة 
عميدة  ال��درم��ك��ي،  اإب��راه��ي��م  نعيمة 
الإمارات،  جامعة  الطالبية  احلياة 
جامعة  م����ن  ط���الب���ي���ة  وم�������ص���ارك���ة 
اجلامعية،  ال�����دار  وك��ل��ي��ة  ع��ج��م��ان، 
واجلامعة  العليا،  التقنية  وك��ل��ي��ات 

الأمريكية يف ال�صارقة، 
خ����الل ك��ل��م��ت��ه الف���ت���ت���اح���ي���ة، رحب 
الأ�صتاذ الدكتور عيد كنعان باحل�صور 
بالنيابة عن �صعادة الأ�صتاذ الدكتور 
حميد جمول النعيمي، مري جامعة 
ال�����ص��ارق��ة، ث��م اأك���د ح��ر���س اجلامعة 
وتعزيز  الطلبة  طموحات  دعم  على 
ثقتهم باأنف�صهم من خالل املجال�س 
الطلبة  اأف��ك��ار  تعزز  التي  الطالبية 
من  ميكنهم  ب�صكل  �صلوكهم  وتهذب 
بالقيم  ال��ع��م��ل  تعظيم  يف  الإ���ص��ه��ام 

التي متيز املجتمع الإماراتي.
نلتقي  اأن  "ي�صرفني  قائال:  واأ�صاف 
اليوم يف هذا امللتقى الطالبي الذي 
حتقيق  يف  ي�صاعد  اأن  جميعا  ن��اأم��ل 
ال����روؤى وال��ر���ص��ائ��ل امل��ن��وط��ة بالعمل 
الطالبي يف جامعات دولة الإمارات 
النقا�صات  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
امل����ف����ت����وح����ة واحل����������������وارات اجل�������ادة 
من  ما  لكل  الإيجابية  والتفاعالت 
ف��ر���س حتقيق هذه  ي��ع��زز  اأن  ���ص��اأن��ه 
املاأمولة  وال��ق��ي��م  للغايات  املجال�س 

م��ن��ه��ا يف ف���رة م��ن ال��زم��ن فر�صت 
جديدا  واق��ع��ا  ك��ورون��ا  جائحة  فيها 
والأ�صكال،  الأط���وار  مت�صعب  غريبا 
واقعا فر�س �صروب التغيري يف كافة 
املجالت ومنها الأن�صطة والفعاليات 

الطالبية."
رحبت  الرحومي  �صالمة  الدكتورة 
باحل�صور، واأكدت على اأهمية امللتقى 
واأو�صحت  ال��ط��الب��ي��ة،  ل��ل��م��ج��ال�����س 
املجال�س  ح�صاد  يعر�س  امللتقى  اأن 
الأكادميي،  ال��ع��ام  خ��الل  الطالبية 
وقدمت ال�صكر للمجال�س الطالبية 
الدولة على ما قدموه من جهد  يف 
الفعاليات  واإق��ام��ة  تنظيم  يف  ومتيز 
واأكدت  كوفيد19-،  جائحة  خ��الل 
اأنها على يقني من اأهمية التو�صيات 
نهاية  بعد  امللتقى  بها  �صيخرج  التي 
املجال�س  اأع�صاء  ودع��ت  مناق�صاته، 
زمالئهم  وحتفيز  دع���وة  الطالبية 
املجال�س  اإىل  ل��الن�����ص��م��ام  ال��ط��ل��ب��ة 
ال����ع����ام الأك�����ادمي�����ي  ال���ط���الب���ي���ة يف 

القادم.

ال���دك���ت���ورة م���ن���ال حم���م���ود، قدمت 
لتنظيم  ال�����ص��ارق��ة  ال�����ص��ك��ر جل��ام��ع��ة 
امللتقى  ي�صتمر  اأن  ومت��ن��ت  امللتقى، 
انتظرت  اأنها  واأك���دت  �صنوي،  ب�صكل 
ه�����ذا احل������دث اإمي�����ان�����ا م��ن��ه��ا ب����دور 
امل��ج��ال�����س ال��ط��الب��ي��ة، وحت��دث��ت عن 
جامعة  يف  ال��ط��الب��ي  امل��ج��ل�����س  دور 
راأ����������س اخل���ي���م���ة ل���ل���ط���ب وال���ع���ل���وم 
ال�صحية خالل جائحة كوفيد19- 
من خالل ن�صر الوعي بكل ما يتعلق 
بفريو�س كورونا، وم�صاركة خريجني 
اجلامعة يف خط الدفاع الأول خالل 

الفرة املا�صية.
كذلك  ال��درم��ك��ي،  نعيمة  ال��دك��ت��ورة 
فكرة  على  ال�صارقة  جامعة  �صكرت 
الطالب  اأن  واأك���دت  امللتقى،  تنظيم 
التقدير  كل  ي�صتحقون  والطالبات 
التي مت حتقيقها  ل��الإجن��ازات  نظرا 
م��ن��ذ ب����دء اجل���ائ���ح���ة، واأ����ص���اف���ت اأن 
املجال�س  اإجن�������ازات  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 
ال��ت��ح��دي كان  ال��ط��الب��ي��ة م��ه��م لأن 
اأظهر  ���ص��ه��ال، وق����د  ك���ب���ريا ول��ي�����س 

يف  وح����ي����وي  ق����ي����ادي  دور  ال���ط���ل���ب���ة 
م����واج����ه����ة ال�������ص���ع���وب���ات م���ن���ذ ب���دء 
اأهمية  على  اأك��دت  كذلك  اجلائحة، 
فهم  يف  ال��ط��الب��ي��ة  امل��ج��ال�����س  دور 
اأفكارهم  وعر�س  الطلبة  احتياجات 

ومقرحاتهم على متخذي القرار.

تو�سيات �مللتقى:
املجال�س  ق����دم����ت  امل���ل���ت���ق���ى  خ�����الل 
الطالبية امل�صاركة عرو�س تقدميية 
تناولت فيها اأهم ما قدمته املجال�س 
العام من فعاليات ومبادرات،  خالل 
خالل  ال���ت���وع���وي  امل���ج���ال�������س  ودور 
قدمت  ك��م��ا  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة 
والربامج  للخط  ع��ر���س  امل��ج��ال�����س 
امل�صتقبلية التي من املتوقع تنفيذها 
خ�����الل ال����ع����ام الأك�����ادمي�����ي ال����ق����ادم، 
ث���م ان��ت��ه��ى امل��ل��ت��ق��ى ب����الإع����الن عن 
اأهمها:  م��ن  ك��ان  وال��ت��ي  التو�صيات، 
يف  ال��ط��الب��ي��ة  امل��ج��ال�����س  دور  تثمني 
امللتقى  تنظيم  يتم  واأن  اجل��ام��ع��ات، 
ت�صت�صيفه  اأن  ع��ل��ى  ���ص��ن��وي  ب�����ص��ك��ل 
وتفعيل  ع����ام،  ك��ل  خمتلفة  ج��ام��ع��ة 
ال���ت���وا����ص���ل م����ن خ������الل ال���ل���ق���اءات 
املجال�س  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  وال����زي����ارات 
واأن  ال��دول��ة،  جامعات  يف  الطالبية 
ميثل  ط��الب��ي  جمل�س  ان��ت��خ��اب  يتم 
اأع�صاءه  وي��ت��ك��ون  ال��دول��ة  ج��ام��ع��ات 
ال��ط��الب��ي��ة جلامعات  امل��ج��ال�����س  م��ن 
الدولة، و�صرورة اإيجاد وفتح قنوات 
الطالبية  امل��ج��ال�����س  ب���ني  ت���وا����ص���ل 

واملجال�س ال�صبابية بالدولة.

•• ال�صارقة-الفجر:

نظمت اإدارة التثقيف ال�صحي التابعة 
الأ���ص��رة يف  ل�صوؤون  الأع��ل��ى  للمجل�س 
ندوة   ، الأربعاء  الأول  اأم�س  ال�صارقة 
عنوان  حت����ت  ت���وع���وي���ة  اف���را����ص���ي���ة 
مع اليوم  �صحتك" بالتزامن  "وازن 
املهنية،  وال�صحة  لل�صالمة  ال��ع��امل��ي 
لربنامج  التنفيذية  املراحل  و�صمن 
الذي  الإدارة  ب��رام��ج  "وازن" اإح���دى 
اأط��ل��ق��ت��ه ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن قرينة 
ال�صارقة  ح���اك���م  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�صيخة  ���ص��م��و 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ل�����ص��وؤون الأ����ص���رة، ب��ه��دف خ��ل��ق بيئة 
و���ص��الم��ة موظفي  ل�����ص��ح��ة  ُم����ع����ّززة 
الندوة  وت�صمنت  ال�صارقة.  حكومة 
را�صد  اإمي���ان  ���ص��ع��ادة  ح�صرتها  ال��ت��ي 
ال�صحي  التثقيف  اإدارة  مدير  �صيف 
الأ�صرة  ل�������ص���وؤون  الأع���ل���ى  ب��امل��ج��ل�����س 
بال�صارقة، واأدراها طارق حممد هنية 
يف  والتفتي�س  التدقيق  ق�صم  رئي�س 
حكومة  يف  وال�صالمة  الوقاية  هيئة 

ال�صارقة، اأربعة اأوراق عمل قدمها كل 
من فاطمة املن�صوري برف�صور الوعي 
الب�صري وعلوم اليوغا، ورميا حممود 
ر�صا م�صت�صارة نف�صية، وجيم�س وايت 
ال�صتباقي،  التنف�س  تقنية  موؤ�ص�س 
متمر�س  م����درب  ت��وم��ا���س،  دي  وج���و 
حيث  ال�صتباقي،  التنف�س  تقنية  يف 
م�صاركة  �صهدت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  رك���زت 
اأكر من 736 �صخ�صاً من موظفي 
واملوؤ�ص�صات  ال���ه���ي���ئ���ات  وم���وظ���ف���ات 
احلكومية يف ال�صارقة وعدد من اأفراد 
امل��ج��ت��م��ع، ع��ل��ى اأه����م ح�����وادث العمل 
و�صبل الوقاية منها، وكيفية ا�صتخدام 
العالج الق�ص�صي يف حت�صني الثقافة 
يف  املوظفني  �صحة  واأهمية  املكتبية، 
التمارين  واأب���رز  العمل،  بيئة  تعزيز 
والتخفيف  للوقاية  املتبعة  املكتبية 
التحكم  واآل����ي����ات  ال��ظ��ه��ر،  اآلم  م���ن 
تقنية  ب��اع��ت��م��اد  وامل�����ص��اع��ر  ب��ال��ع��ق��ل 

التنف�س ال�صتباقي.

تعزيز �لوعي �ل�سحي للموظفني
واأك������دت ���ص��ع��ادة اإمي�����ان را����ص���د �صيف 

على  ال�صحي  التثقيف  اإدارة  حر�س 
ورعاية  بدعم  جهودها  كافة  ت�صخري 
ك��رمي��ة م���ن ق��ري��ن��ة ���ص��اح��ب ال�صمو 
حاكم ال�صارقة، �صمو ال�صيخة جواهر 
املجل�س  رئي�س  القا�صمي  حممد  بنت 
بال�صارقة،  الأ����ص���رة  ل�����ص��وؤون  الأع��ل��ى 
ال�صارقة  اإم����������ارة  ج����ه����ود  ل���ت���ع���زي���ز 
الوعي  م�����ص��ت��وى  رف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ال�صحي وت�صجيع موظفي املوؤ�ص�صات 
�صحية  ع��ادات  اتباع  على  احلكومية 
اإطالق  �صالمتهم، عرب  حُتافظ على 
العديد من الربامج واملبادرات، والتي 
كان يف مقدمتها برنامج "وازن" الذي 
يعد خطوة هامة تهدف من خاللها 
اإىل توفري الدعم للموظفني  الإدارة 
اآليات وتقنيات  واملوظفات من خالل 
اأمناط  تبّني  على  ُت�صاعدهم  علمية 
ُي�صهم  مبا  �صحية،  و�صلوكية  حياتية 
يف توفري حياة اأف�صل ت�صمن رفاهية 

و�صالمة و�صعادة املجتمع.

حتقيق �مل�ستهدفات
واأ�صارت �صعادتها اإىل اأن اليوم العاملي 

العمل  مكان  يف  وال�صحة  لل�صالمة 
الهتمام  حل�����ص��د  ���ص��ن��وي��ة  م��ن��ا���ص��ب��ة 
ال��������دويل ل���ل���وق���اي���ة م����ن احل�������وادث 
تعزيز  وكيفية  املهنية،  والأم���را����س 
وخلق ثقافة ال�صحة وال�صالمة التي 
من  التقليل  على  ت�صاعد  اأن  ميكن 
املرتبطة  والإ���ص��اب��ات  الوفيات  ع��دد 
مبكان العمل، حيث يركز هذا العام 
على الوقاية من احلوادث يف مواقع 
العمل والتي تعترب ج��زءاً مهماً من 
برنامج  عليها  ين�س  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 
"وازن" وتعمل عليه الإدارة بالتعاون 
مع منظمة ال�صحة العاملية لتطبيقه 
ال�صارقة،  املوؤ�ص�صات احلكومية يف  يف 
وياأتي تنظيم هذه الندوة للم�صاهمة 
وازن  برنامج  يف حتقيق م�صتهدفات 
الوعي  م�����ص��ت��وى  رف���ع  وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
املمار�صات  باأهم  ال�صحي للموظفني 
اتباع  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ي��ة، وحت��ف��ي��زه��م 
اأمناط حياة �صحية يف العمل بهدف 
ولياقتهم،  �صحتهم  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
الإمكانيات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
والثقافة الالزمة لتوفري بيئة عمل 

�صحية داعمة للموظفني.

�أهم حو�دث �لعمل
حممد  ط���ارق  ا�صتعر�س  جهته  م��ن 
ال��ت��ي ق��د توؤدي  امل��خ��اط��ر  اأه���م  هنية 
الكهرباء،  وه��ي  العمل،  ح��وادث  اإىل 
الكيميائية  واملواد  واملُعّدات،  والآلت 
اخل����ط����رة، ودرج�������ات احل�������رارة غري 
والإ�صعاع،  وال�صو�صاء،  العتيادية، 
والأخطار  البيولوجية،  والأخ��ط��ار 
موؤكداً  ال��ي��دوي��ة،  وامل��ه��ام  النف�صية، 
ال�صالمة  معايري  باأعلى  اللتزام  اأن 
ال���ع���م���ل هو  اأم�����اك�����ن  وال�������ص���ح���ة يف 
الكوادر  ع��ل��ى  للمحافظة  الأ���ص��ا���س 
اإنتاجيتهم  تعزيز  و�صمان  الب�صرية، 
التنمية  ا������ص�����ت�����م�����رار  وب�����ال�����ت�����ايل 
القت�صادية، والرتقاء باأداء خمتلف 
التو�صع  اأن  اإىل  منوهاً  ال��ق��ط��اع��ات، 
بالدولة  العاملة  ال��ق��وى  يف  امل��ط��رد 
ُي�صاحبه ازدياد يف خماطر ال�صالمة 
العمل،  ب��ي��ئ��ة  يف  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����ص��ح��ة 
�صليمة  لذا لبد من وج��ود �صوابط 
املهنية،  وال�صحة  ال�صالمة  لإدارة 

حدوث  اأ���ص��ب��اب  جتنب  يت�صنى  حتى 
امل�صاحبة  واحل����وادث  املخاطر  ه��ذه 
حال  يف  تكاليفها  م��ن  واحل����د  ل��ه��ا، 
وقوعها، م�صرياً اإىل اأن �صجل الدولة 
يف جمال ال�صالمة وال�صحة املهنية، 
يعد من اأكر ال�صجالت تطوراً على 
معدلت  حيث  م��ن  ال��ع��امل  م�صتوى 
امل��خ��اط��ر واحل�������وادث، خ�����ص��و���ص��اً يف 

القطاع ال�صناعي.

تعزيز �سحة �ملوظفني
�صهدت  ال��ت��ي  ال���ن���دوة  ت�صمنت  ك��م��ا 
امل�صاركني،  قبل  م��ن  ك��ب��رياً  ت��ف��اع��اًل 
والتي  املكتبية  الثقافة  عن  احلديث 
وت�صرفات  ال���ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  ت�����ص��م��ل 
التعامل  وط���رق  والإدارة  املوظفني 
العالج  ا����ص���ت���خ���دام  واآل����ي����ة  ب��ي��ن��ه��م، 
تاأقلم  م���دى  ق��ي��ا���س  يف  ال��ق�����ص�����ص��ي 
املوظفني مع بيئة العمل، كما تطرقت 
ال�صحة  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل  اإىل  ال���ن���دوة 
للموظفني،  وال��ن��ف�����ص��ي��ة  اجل�����ص��دي��ة 
اأهمية  اإىل  املحا�صرين  اأ���ص��ار  حيث 
احل��ف��اظ ع��ل��ى اأ���ص��ل��وب ح��ي��اة �صحي 

يف مكان العمل ول �صيما اأن املوظف 
يق�صي ما معدله 8 �صاعات اأو اأكر 
يف مكان العمل، اأي ما يقارب 30% 
اإىل  ال��ع��م��ل، م�صريين  ي��وم��ه يف  م��ن 
ال�صليمة  ال�صحية  ال��ع��ادات  خلق  اأن 
اأن يخفف  �صاأنه  املوظفني من  لدى 
من الإ�صابة بالعديد من الأمرا�س 
وما يرافقها من عوار�س تدفع اإىل 
التوتر، وهذا بدوره يوؤدي اإىل وقاية 
املوظفني من الأمرا�س وهذا الأهم، 
كما يوؤدي اإىل تعزيز الإنتاجية ورفع 

وتريتها، كما �صلطت الندوة ال�صوء 
على اأهمية ممار�صة الن�صاط البدين 
ول �صيما بالن�صبة للموظفني الذين 
ل�صاعات  املكتبية  الأعمال  ميار�صون 
ا�صتعرا�س  ج����ان����ب  اإىل  ط���وي���ل���ة، 
ميكن  التي  البدنية  الأن�صطة  اأب���رز 
العمل  اأو خالل  املنزل  ممار�صتها يف 
مبا  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  ال�صليمة  وال���ط���رق 
ال�صحية  ال��ف��ائ��دة  حت��ق��ي��ق  ي�صمن 
وتفادي  الن�صاط  هذا  من  الق�صوى 

انعكا�صات املمار�صات اخلطاأ لها.

•• نيويورك - وام:

التي  ال�صالم" و  للمراأة يف عمليات  " اإل�صي  " مبادرة  املتحدة  " الأمم  اأطلقت 
تعد مبثابة �صندوق ا�صتئمان متعدد ال�صركاء يهدف اإىل دعم و ت�صجيع الدول 
ال�صرطة  ق��وات  امل��درج��ات يف  الن�صاء  ع��دد  زي��ادة  املتحدة على  ب��الأمم  الأع�صاء 

واخلدمة الع�صكرية يف عمليات حفظ ال�صالم املنت�صرة حول العامل.
و اأكد جان بيري لك��روا وكيل الأم��ني العام لعمليات حفظ ال�صالم يف بيان له 
 " اأم�س  املتحدة  الأمم  ال��ذي نظمته  امل�صتوى  رفيع  الإفرا�صي  خالل احل��دث 
الن�صاء  م�صاركة  زي��ادة  اأن  ال�صالم  عمليات  يف  الن�صاء  م�صاركة  ح��ول  الأربعاء" 
النظاميات يف عمليات ال�صالم �صتعد اأولوية رئي�صية لالأمم املتحدة يف املرحلة 
املقبلة وذلك يف اإطار اإلتزام املنظمة بتنفيذ اأجندة املراأة وال�صالم والأمن وفقا 
ملبادرة الأمني العام للعمل من اأجل حفظ ال�صالم /A4P/ و اأكد اأنه ميكن اأن 

ت�صغل الن�صاء اأي من�صب يف حفظ ال�صالم مثل الرجال اأو ب�صكل اأف�صل.
واملنا�صب  الأدوار  الن�صاء يف  الإع��راف مب�صاهمات  اأهمية  على  لك��روا  �صدد  و 
املختلفة عرب بعثات الأمم املتحدة و �صرورة العمل على توجيه اخلطاب العام 
تنوع  على  العمل  وكذلك  للن�صاء"  امل�صافة  "القيمة  حول  النقا�س  عن  بعيدا 
وخرباتهم  مب��ه��ارات��ه��م  ي�صاهموا  اأن  وال���رج���ال  للن�صاء  مي��ك��ن  بحيث  ال��ف��رق 

ووجهات نظرهم على اأكمل وجه.
ننجح  فاإننا  نخدمها،  التي  املجتمعات  تنوع  عملياتنا  تعك�س  "عندما  اإنه  وقال 
اأكر يف بناء الثقة معها، وفهم الحتياجات الأمنية املختلفة للرجال والن�صاء 

والفتيان والفتيات الذين ي�صكلون جزءا من هذه املجتمعات".
عمليات  اإدارة  اأح��رزت��ه  ال��ذي  الإيجابي  التقدم  من  جانبا  لك��روا  ا�صتعر�س  و 
ال�صالم منذ اإطالق ا�صراتيجية التكافوؤ بني اجلن�صني يف عام 2018، واأو�صح 
اأنه منذ عام 2018 و حتى 2021، ارتفع عدد �صابطات الأرك��ان واملراقبات 

ال�صرطة  املائة وعدد �صابطات  17.8 يف  اإىل  املائة  12.3 يف  الع�صكريات من 
وحدات  يف  الن�صاء  ع��دد  و  امل��ائ��ة  يف   30.4 اإىل  امل��ائ��ة  يف   22.3 م��ن  الأف����راد 
ال�صرطة امل�صكلة من 9 يف املائة اإىل 14.8 يف املائة.. و �صدد على احلاجة اإىل 
بالكامل  الن�صاء  م�صاركة  ل�صمان  املتحدة  الأمم  موؤ�ص�صات  يف  التحول  حتقيق 

كجزء من عمليات ال�صالم.
الأمم  لهيئة  التنفيذية  املديرة  مالمبو-نكوكا،  بومزيلي  واأعربت  جانبها  من 
اجليو�س  يف  امل���راأة  متثيل  يف  التغيري  وت��رية  لبطء  اأ�صفها  عن  للمراأة  املتحدة 
الوطنية على ال�صعيد العاملي.. واأكدت اأنه ل ميكن النتظار ملدة 30 عاما على 

�صبيل املثال حتى يتم الو�صول اإىل التكافوؤ بني اجلن�صني يف القوات الع�صكرية.
عاما   12 �صي�صتغرق  الأم���ر  ه��ذا  اأن  اإىل  ت�صري  التي  التقديرات  اإىل  لفتت  و 
لوحدات ال�صرطة امل�صكلة للو�صول اإىل التكافوؤ، و8 اأعوام ل�صباط ال�صرطة و7 

اأعوام للمراقبني الع�صكريني و�صباط الأركان.

من  مدفوعا  ك��ان  ح��ال  يف  اإل  حتقيقة  ميكن  ل  املوؤ�ص�صي  التحول  اأن  اأك���دت  و 
قبل القادة الذين يخلقون بيئة مواتية للمراأة ويلتزمون بحزم بعدم الت�صامح 
حد  وو�صع  اجلن�صيني،  والعتداء  وال�صتغالل  اجلن�صي،  التحر�س  مع  مطلقا 

لإفالت اجلناة من العقاب.
مبثابة  هي  ال�صالم"،  عمليات  يف  للمراأة  "اإل�صي  مبادرة  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  جتدر 
الأع�صاء  ال��دول  وت�صجيع  دع��م  اإىل  يهدف  ال�صركاء  متعدد  ا�صتئمان  �صندوق 
ب����الأمم امل��ت��ح��دة ل��زي��ادة ع���دد ال��ن�����ص��اء امل���درج���ات يف ق���وات ال�����ص��رط��ة واخلدمة 
الع�صكرية يف عمليات حفظ ال�صالم املنت�صرة يف عمليات ال�صالم التابعة لالأمم 

املتحدة.
مت خالل اإطالق هذه املبادرة، الإعالن عن البلدان اخلم�صة الأوىل التي �صتتلقى 
ال�صالم،  عمليات  يف  وال�صرطة  اجلي�س  يف  الن�صاء  م�صاركة  لزيادة  املايل  الدعم 

وهي ليبرييا واملك�صيك والنيجر وال�صنغال و�صرياليون.

الأمم املتحدة تطلق مبادرة »اإل�شي للمراأة يف عمليات ال�شالم«

نظمت ندوة �فرت��سية بالتز�من مع �ليوم �لعاملي لل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية 

»اإدارة التثقيف ال�شحي« توعي املوظفني ب�شبل الوقاية من احلوادث يف مواقع العمل

•• اأبوظبي - وام:

اأطلقت هيئة البيئة – اأبوظبي فيلمها الوثائقي اجلديد "بحرنا.. م�صتقبلنا" 
وذلك يف اإطار التعاون امل�صرك مع اأبوظبي لالإعالم.

يتجزاأ من  ل  ج��زءا  تعترب  التي  الأ�صماك  على م�صائد  ال�صوء  الفيلم  وي�صلط 
التي  والإج�����راءات  لها  تتعر�س  ال��ت��ي  وال�صغوط  اأب��وظ��ب��ي  يف  الثقايف  ال���راث 
و�صمان  البحرية  البيئة  على  املفرط  ال�صيد  اآث��ار  من  للحد  الهيئة  اتخذتها 

جتدد وتعايف املخزون ال�صمكي.
الهيئة  موظفي  بع�س  اأدوار  على  ال�صوء  وي�صلط  دقيقة  وي�صتغرق الفيلم 35 
ومواقع  واملوانئ  والبحرية  ال�صاحلية  املناطق  اليومية يف  ملهاهم  اأدائهم  خالل 

الإنزال والتحديات التي تواجههم.
الذين  بالهيئة  واملخت�صني  اخل��رباء  مع  املقابالت  من  جمموعة  يت�صمن  كما 
اأبرزوا اأهمية حرفة �صيد ال�صمك التي تعترب املهنة الرئي�صية التي اعتمد عليها 
الكثري من الإماراتيني كم�صدر رئي�صي للدخل يف وقت من الأوقات قبل ظهور 
النفط والتي ل تزال بالرغم من النه�صة ال�صاملة التي �صهدتها الدولة وتنوع 

م�صادر الدخل من م�صادر الدخل الرئي�صية وحرفة تراثية توارثتها الأجيال.
ومت خالل الفيلم عر�س وجهة نظر واآراء ال�صيادين الذين يعتربون من ال�صركاء 
الرئي�صيني للهيئة ويلعبون دورا رئي�صيا يف احلفاظ على الروة ال�صمكية من 
الهامة  الأ�صماك  وتكاثر  ال�صيد  موا�صم  حتديد  درا�صات  يف  م�صاركتهم  خالل 
وامل�صاهمة يف البحث العلمي واملعرفة التقليدية من خالل تقدميهم معلومات 
عن اأنواع الأ�صماك والأنواع املهددة بالنقرا�س وعن حم�صول ال�صيد وخمزون 
دورا  ال�صيادون  يلعب  كما  بالنقرا�س  املهددة  الأن��واع  ونفوق  ال�صمكية  ال��روة 
فعال يف تنفيذ القرارات والإج��راءات املتبعة التي �صاهمت ب�صكل كبري يف احلد 

من اآثار ال�صيد املفرط على البيئة البحرية وحماية املخزون ال�صمكي.
 " الهيئة:  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  وق��ال 
تعترب اإمارة اأبوظبي من الأطراف الرئي�صية املعنية بامل�صائد ال�صمكية يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة ويعترب حت�صن حالة املخزون ال�صمكي من خالل وفرة 
الأنواع ال�صمكية القاعية يف مياه الإمارة موؤ�صرا جيدا للغاية على احلالة العامة 

للروة ال�صمكية يف املياه الإقليمية للدولة يف اخلليج العربي".
واأ�صار اإىل اأنه كغريها من دول العامل تتعر�س امل�صايد الطبيعية يف دولة الإمارات 
والب�صرية حيث  الطبيعية  العوامل  لت�صافر جمموعة من  نتيجة  لال�صتنزاف 
اأظهرت الدرا�صات التي قامت بها الهيئة تعر�س قطاع �صيد الأ�صماك يف اإمارة 
اأبوظبي للعديد من ال�صغوط حيث اأدى الإفراط يف ا�صتغالل م�صايد الأ�صماك 
وال�صتنزاف احلاد للروة ال�صمكية اإىل انخفا�س بلغ اأكر من %80 من حالة 
وم�صتويات املخزون ال�صمكية يف الدولة بالإ�صافة اإىل انخفا�س خمزون العديد 

من الأنواع التجارية الرئي�صية اإىل م�صتويات غري م�صتدامة.
واأكد اأن الهيئة و�صعت العديد من ال�صوابط لإدارة امل�صايد يف الإمارة بطريقة 
تزيد من اجلدوى القت�صادية ل�صتغالل و�صون املوارد الطبيعية وقد مت تنفيذ 
جمموعة من الإجراءات واملعايري لإدارة امل�صائد ال�صمكية يف اأبوظبي من خالل 
الأنواع  حماية  بهدف  وذل��ك  وال�صباك  بالقراقري  ال�صيد  معدة  ا�صتخدام  منع 
البحرية و�صمان ا�صتدامة امل�صايد ال�صمكية �صمن خطة حماية �صاملة لتعافيها 
وا�صتدامتها لالأجيال القادمة وحتى تكون رافدا حيويا ملنظومة الأمن الغذائي 
يف الدولة ولتعزيز التنمية امل�صتدامة للموارد ال�صمكية وزيادة املخزون ال�صمكي 

وتنمية العائد املادي لل�صياد يف اآن واحد.
من جهتها قالت �صعادة رزان خليفة املبارك الع�صو املنتدب لهيئة البيئة - اأبوظبي 

اإن م�صائد الأ�صماك ل ت�صكل م�صدرا للدخل اأو العائدات فح�صب ولكنها اأي�صا 
ذا  اأمرا  املحافظة عليها يعد  فاإن  اأهمية ثقافية وتاريخية عظيمة ولذلك  ذات 

اأهمية ق�صوى ويعترب اأولوية بالن�صبة حلكومة اأبوظبي ودولة الإمارات.
املنا�صب حلماية  اأهمية ال�صتجابة يف الوقت  اأنه ل ميكننا التقليل من  واأك��دت 
ال�صمكي  الإنتاج  كان  اأن  وبعد  وامل�صتقبلية  احلالية  لالأجيال  ال�صمكية  ثروتنا 
بدولة الإمارات قادرا على تلبية احتياجات ال�صكان اأ�صبحنا نعتمد اليوم ب�صورة 
رئي�صية على ال�صترياد ل�صد الفجوة الآخذة بالت�صاع بني العر�س والطلب فكان 
لبد من اتخاذ اإجراءات وتدابري اإدارية حا�صمة التي من �صاأنها اأن تقلل ال�صغط 

على امل�صايد ال�صمكية يف القطاعات التجارية والرفيهية.
ونوهت اإىل اأن تنفيذ ال�صوابط التي و�صعتها حكومة اأبوظبي لإدارة امل�صايد يف 
الإمارة يتطلب تعاون كافة الطراف املعنية، م�صرية اإىل اأن جهود حماية البيئة 
احلكومية  اجلهات  على  ق�صرا  لي�صت  مواردها  على  واملحافظة  بها  والهتمام 
ل�صمان  جهودها  �صتوا�صل  الهيئة  اأن  م��وؤك��دة  وط��ن��ي..  واج��ب  ه��ي  ب��ل  املعنية 
املهددة  الأن����واع  على  احل��ف��اظ  يف  وامل�صاهمة  ال�صمكي  امل��خ��زون  على  املحافظة 
بالنقرا�س. من ناحيتها قالت �صعادة الدكتورة �صيخة �صامل الظاهري الأمني 
بت�صليط  الوثائقي  الفيلم  لنا هذا  �صمح  " لقد  اأبوظبي:   - البيئة  لهيئة  العام 
ال�صمكية يف  التي تواجه امل�صايد  التهديدات الرئي�صية  اأبرز  ال�صوء على بع�س 
اإمارة اأبوظبي واجلهود والإجراءات املعتمدة عامليا التي تبذلها الهيئة بالتعاون 

مع �صركائها لإدارة املخزون ال�صمكي ".
البحرية  املحميات  من  العديد  اإن�صاء  عنها  نتج  اجلهود  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
واإدخال وتطبيق نظام ترخي�س م�صائد الأ�صماك التجارية والرفيهية وتنظيم 
الأ�صماك  حلماية  مو�صمي  حظر  تطبيق  جانب  اإىل  ال�صيد  معدات  ا�صتخدام 
�صيدها  ميكن  التي  الأ�صماك  حلجم  اأدن��ى  حد  وو�صع  تكاثرها  موا�صم  خ��الل 

لبع�س الأنواع الرئي�صية بالإ�صافة اإىل حظر طرق ال�صيد غري امل�صتدامة.
اتخذتها  التي  الإداري���ة  والتدابري  والإج����راءات  ال�صيا�صات  بف�صل  اأن��ه  واأك���دت 
�صجلت الهيئة حت�صنا ملحوظا يف حالة املخزون ال�صمكي لبع�س اأنواع الأ�صماك 
التجارية الرئي�صية التي تعر�صت لال�صتنزاف وتاأمل الهيئة اأن ي�صهد املخزون 
القائمة  التدابري  بتنفيذ  الل��ت��زام  ا�صتمرار  مع  التح�صن  من  املزيد  ال�صمكي 

بطريقة حتقق النتائج املن�صودة يف قطاع م�صائد �صمكية م�صتدامة بيئيا.
املناخي والبيئة و�صركائها  التغري  بالتعاون مع وزارة  الهيئة ما�صية  اإن  وقالت 
ال�صراتيجيني يف حتقيق اأهدافها املرجوة لتمكني املخزون ال�صمكي من التعايف 
البحرية من  امل��وارد  �صاملة حلماية  اإط��ار جهود  الطويل وذل��ك يف  امل��دى  على 
العربية  الإم��ارات  لدولة  امل�صتدامة  ال�صمكية  للم�صايد  الوطني  الإط��ار  خالل 
ا�صتعادة  ل�صمان  و�صعها  مت  وطنية  خطة  �صمن   2030 لعام  املمتد  املتحدة 
ال��ب��ح��ري��ة يف  البيئة  ع��ل��ى  امل��ف��رط  ال�صيد  اآث����ار  م��ن  واحل���د  ال�صمكي  امل��خ��زون 
اقت�صاديا  واملجدية  بيئيا  امل�صتدامة  ال�صمكية  امل�صايد  وت�صجيع  الإم��ارات  دولة 
القائم  النعيمي  البطيح  الرحيم  عبد  ق��ال  جانبه  م��ن  اجتماعيا.  وامل�����ص��وؤول��ة 
خالل  من  لالإعالم  اأبوظبي  :" حتر�س  لالإعالم  اأبوظبي  ع��ام  مدير  باأعمال 
املجتمعي  الوعي  ن�صر  يف  الريادية  مكانتها  تر�صيخ  على  املجتمعية  م�صاهماتها 
خمتلف  عرب  امل�صتهدفة  الفئات  اإىل  والو�صول  وامل��ب��ادرات  املوا�صيع  مبختلف 
قنواتها الإعالمية ون�صعى من خالل عر�س هذا الوثائقي ملوا�صلة دورنا يف دعم 
الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  على  ال�صوء  وت�صليط  والثقافية  البيئية  املبادرات 
واإبراز  اأبوظبي  اإمارة  به  الذي تتميز  البيولوجي  البيئة والتنوع  للحفاظ على 
جهود هيئة البيئة واجلهات املعنية يف الت�صدي للتحديات البيئية الناجتة عن 

ال�صيد املفرط لالأ�صماك ".

•• ال�صارقة-الفجر:

باأعمال  القائم  الدكتور عواد اخللف  الأ�صتاذ  �صعادة  ا�صتقبل 
مدير اجلامعة القا�صمية �صباح اأم�س وفدا من اإدارة بنك دبي 

الإ�صالمي يف اإطار التعاون البناء بني اجلامعة والبنك.
اأطر  اإط��ار حر�س الطرفني على تعزيز  ياأتي  يف  ال�صتقبال 
عالقات التعاون والتوا�صل وتبادل الآراء واخلربات التي من 
�صاأنها توثيق العالقات بني البنك وموؤ�ص�صات التعليم العايل 

ويف �صبيل ا�صتدامة وتعزيز العمل اخلريي املنهجي بينهما.
ويعد اللقاء منا�صبة ملوا�صلة اجلهود امل�صركة لدعم عملية 
التعليم عن ُبعد والتي تتالقى بني الطرفني يف اإطار املبادرات 
بنك  قدم  اللقاء   لدعم طلبة اجلامعات. وخالل  املجتمعية 

تربًعا  املحمولة  احلا�صوب  اأجهزة  من  ع��دداً  الإ�صالمي  دبي 
ودعًما لطلبة اجلامعة القا�صمية بقيمة مليون درهم. واأ�صاد 
الأ�صتاذ الدكتور عّواد اخللف القائم باأعمال مدير اجلامعة 
ودعمه  وتعاونه  الإ�صالمي  دب��ي  بنك  باإ�صهامات  القا�صمية 
اخلريي  التعاون  ا�صتمرارهذا  يف  اأمله  عن  معرباً  للجامعة، 
الإن�صاين، وقدم �صكر اأ�صرة اجلامعة القا�صمية اإىل  بنك دبي 
الإ�صالمي ملبادرتها اخلريية لدعم عملية التعلم اللكروين 
ُب��ع��د م���ن خ���الل ت��وف��ري اأج���ه���زة احلوا�صيب  وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن 
للبنك  النبيل  ال��دور  بهذا  م�صيدا  اجلامعة  لطلبة  املحمولة 
وبحر�صه على تعزيز امل�صوؤولية املجتمعية. ومن جانبها اأكدت 
اإدارة بنك دبي الإ�صالمي اأن مبادرة دعم احلقيبة اللكرونية 
لطلبة اجلامعة القا�صمية حتمل يف ثناياها ر�صالة ح�صارية 

�صواء  مكوناته  بكافة  املجتمع  ترابط  م��دى  وتعك�س  �صامية 
ليكونوا  للجميع  الفر�صة  وتتيح  موؤ�ص�صات  اأو  اأف���راداً  كانوا 
عوناً لطلبة العلم ال�صرعي ول�صتدامة م�صريتهم التعليمية 
كورونا  ف��ريو���س  ب�صبب  حالياً  الب�صرية  تعاي�صه  م��ا  ظ��ل  يف 
ت�صعى  اأنها  الإ�صالمي  دبي  بنك  اإدارة  اأ�صافت  كما  امل�صتجد. 
وم�صاريعها  التعليمية  املوؤ�ص�صات  مع  �صراكته  لتعزيز  دائماً 
واأن  التعلم،  وخم��رج��ات  ج��ودة  لتعزيز  التنموية  التعليمية 
لر�صم  بداية  �صتكون  القا�صمية  اجلامعة  طلبة  دع��م  مبادرة 
الدائم بني اجلامعة وبنك دبي الإ�صالمي. يف  التعاون  اآفاق 
ع��ّواد اخللف بتكرمي وفد  الدكتور  الأ�صتاذ  اللقاء قام  نهاية 
اإدارة بنك دبي الإ�صالمي وتوجيه ال�صكر اإىل اإدارة بنك دبي 

الإ�صالمي جلهوده اخلريية  ودعمها للم�صاريع التعليمية.

اجلامعة القا�شمية ت�شتقبل وفدا من بنك دبي الإ�شالمي لدعم مبادرة التعلم عن ُبعد عرب توفري حوا�شيب حممولة لطلبة اجلامعة 

جامعة ال�شارقة تنظم ملتقى املجال�س الطالبية جلامعات الدولةهيئة البيئة تطلق فيلمها الوثائقي اجلديد »بحرنا.. م�شتقبلنا«

ف��ق��د امل���دع���و/ ب���الل وزير 
باك�صتان     ، ن������واز  حم���م���د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )CF6826131( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0568526427

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ دي����ف����ى 
�صريلنكا     ، ل������ص�����ارا������س 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )8818030N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0562637373

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ف�����ائ�����ز ب����در 
اليمن    ، م���ه���رى  ب���ن  حم��م��د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )09564267(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 343308 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185905، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 16
منتجات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، مبا يف ذلك املن�صورات والتقارير املطبوعة ل�صتخدامها يف الت�صويق 
وحتليل وقيا�س مبيعات البيع بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، 
وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني وتاريخهم 
�صري  اأو  الت�صغيلية وتدفق  الكفاءات  التوريد وحتديد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق،  املناف�صني  و�صلوكهم، وحتليل 

العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة عن �صكل مميز باللون الأخ�صر. 

ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343309 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185905، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 35
خدمات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، املتعلقة ب� ول�صتخدامها يف الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات البيع 
بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، 
املناف�صني  وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير 
التقارير  وت��زوي��د  العمل؛  �صري  اأو  وتدفق  الت�صغيلية  الكفاءات  وحتديد  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق، 

والتحليالت املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة عن �صكل مميز باللون الأخ�صر. 

ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343312 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185882، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييزال�صلع واخلدمات الواقعة: 16
منتجات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، مبا يف ذلك املن�صورات والتقارير املطبوعة ل�صتخدامها يف الت�صويق 
وحتليل وقيا�س مبيعات البيع بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، 
وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني وتاريخهم 
�صري  اأو  الت�صغيلية وتدفق  الكفاءات  التوريد وحتديد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق،  املناف�صني  و�صلوكهم، وحتليل 

العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NEVER GUESS مكتوبة باللغة الالتينية.

ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343310 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185905، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 42
والتقارير  للتنزيل  القابلة  غ��ري  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ب��ي��ان��ات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  خ��دم��ات 
مبيعات  وقيا�س  ت�صويق وحتليل  ول�صتخدامها يف  ب�  املتعلقة  الأخ��رى  واخلدمات  الإلكرونية  والتحليالت 
امل�صتهلك  وتف�صيالت  والت�صويق،  املنتجات  عن  والإع��الن  الدعاية  واأدوات  وا�صراتيجيات  بالتجزئة،  البيع 
وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير  ومطالبه، 

املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق اأو �صري العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة عن �صكل مميز باللون الأخ�صر. 

ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343313 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185882، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 35
خدمات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، املتعلقة ب� ول�صتخدامها يف الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات البيع 
بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، 
املناف�صني  وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير 
التقارير  وت��زوي��د  العمل؛  �صري  اأو  وتدفق  الت�صغيلية  الكفاءات  وحتديد  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق، 

والتحليالت املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NEVER GUESS مكتوبة باللغة الالتينية.

ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343303 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185905، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييزال�صلع واخلدمات الواقعة: 9
يف  ل�صتخدامها  للتنزيل  القابلة  احلا�صوب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  البيانات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  منتجات 
املنتجات  الدعاية والإع��الن عن  واأدوات  بالتجزئة، وا�صراتيجيات  البيع  الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات 
والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني 
وتاريخهم و�صلوكهم، وحتليل املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق 

اأو �صري العمل؛ التقارير والتحليالت القابلة للتنزيل املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة عن �صكل مميز باللون الأخ�صر. 

ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343345 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185818، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة ذا نيل�صني كومباين )يو ا�س(، ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 16
منتجات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، مبا يف ذلك املن�صورات والتقارير املطبوعة ل�صتخدامها يف الت�صويق 
وحتليل وقيا�س مبيعات البيع بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، 
وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني وتاريخهم 
�صري  اأو  الت�صغيلية وتدفق  الكفاءات  التوريد وحتديد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق،  املناف�صني  و�صلوكهم، وحتليل 

العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي كلمة NIELSENIQ مكتوبة باللغة الالتينية. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343314 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185882، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييزال�صلع واخلدمات الواقعة: 42
والتقارير  للتنزيل  القابلة  غ��ري  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ب��ي��ان��ات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  خ��دم��ات 
مبيعات  وقيا�س  ت�صويق وحتليل  ول�صتخدامها يف  ب�  املتعلقة  الأخ��رى  واخلدمات  الإلكرونية  والتحليالت 
امل�صتهلك  وتف�صيالت  والت�صويق،  املنتجات  عن  والإع��الن  الدعاية  واأدوات  وا�صراتيجيات  بالتجزئة،  البيع 
وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير  ومطالبه، 

املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق اأو �صري العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NEVER GUESS مكتوبة باللغة الالتينية.

ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343356 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185818، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة ذا نيل�صني كومباين )يو ا�س(، ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 35
خدمات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، املتعلقة ب� ول�صتخدامها يف الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات البيع 
بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، 
املناف�صني  وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير 
التقارير  وت��زوي��د  العمل؛  �صري  اأو  وتدفق  الت�صغيلية  الكفاءات  وحتديد  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق، 

والتحليالت املتعلقة مبا �صبق. 
و�صف العالمة: العالمة هي كلمة NIELSENIQ مكتوبة باللغة الالتينية. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343311 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185882، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 9
يف  ل�صتخدامها  للتنزيل  القابلة  احلا�صوب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  البيانات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  منتجات 
املنتجات  الدعاية والإع��الن عن  واأدوات  بالتجزئة، وا�صراتيجيات  البيع  الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات 
والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني 
وتاريخهم و�صلوكهم، وحتليل املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق 

اأو �صري العمل؛ التقارير والتحليالت القابلة للتنزيل املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NEVER GUESS مكتوبة باللغة الالتينية.

ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343350 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185845، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة ذا نيل�صني كومباين )يو ا�س(، ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 16
منتجات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، مبا يف ذلك املن�صورات والتقارير املطبوعة ل�صتخدامها يف الت�صويق 
وحتليل وقيا�س مبيعات البيع بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، 
وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني وتاريخهم 
�صري  اأو  الت�صغيلية وتدفق  الكفاءات  التوريد وحتديد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق،  املناف�صني  و�صلوكهم، وحتليل 

العمل.
 و�صف العالمة: العالمة هي عبارة عن كلمة NielsenIQ مكتوبة باللغة الالتينية وجنبها �صطرتني 

باللون الأخ�صر. 
 ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343347 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185818، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة ذا نيل�صني كومباين )يو ا�س(، ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 42
والتقارير  للتنزيل  القابلة  غ��ري  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ب��ي��ان��ات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  خ��دم��ات 
مبيعات  وقيا�س  ت�صويق وحتليل  ول�صتخدامها يف  ب�  املتعلقة  الأخ��رى  واخلدمات  الإلكرونية  والتحليالت 
امل�صتهلك  وتف�صيالت  والت�صويق،  املنتجات  عن  والإع��الن  الدعاية  واأدوات  وا�صراتيجيات  بالتجزئة،  البيع 
وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق���رارات  املنتج،  وابتكار  وتطوير  ومطالبه، 
و�صف  العمل.  �صري  اأو  وت��دف��ق  الت�صغيلية  ال��ك��ف��اءات  وحت��دي��د  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  وال�����ص��وق،  املناف�صني 

العالمة: العالمة هي كلمة NIELSENIQ مكتوبة باللغة الالتينية. 
 ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343351 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185845، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة ذا نيل�صني كومباين )يو ا�س(، ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 35
خدمات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، املتعلقة ب� ول�صتخدامها يف الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات البيع 
بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، 
املناف�صني  وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير 
التقارير  وت��زوي��د  العمل؛  �صري  اأو  وتدفق  الت�صغيلية  الكفاءات  وحتديد  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق، 

والتحليالت املتعلقة مبا �صبق.
�صطرتني  وجنبها  الالتينية  باللغة  مكتوبة   NielsenIQ و�صف العالمة: العالمة هي عبارة عن كلمة

باللون الأخ�صر. 
 ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343341 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185818، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة ذا نيل�صني كومباين )يو ا�س(، ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 9
يف  ل�صتخدامها  للتنزيل  القابلة  احلا�صوب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  البيانات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  منتجات 
املنتجات  الدعاية والإع��الن عن  واأدوات  بالتجزئة، وا�صراتيجيات  البيع  الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات 
والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني 
وتاريخهم و�صلوكهم، وحتليل املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق 

اأو �صري العمل؛ التقارير والتحليالت القابلة للتنزيل املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي كلمة NIELSENIQ مكتوبة باللغة الالتينية. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343324 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185892، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 16
منتجات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، مبا يف ذلك املن�صورات والتقارير املطبوعة ل�صتخدامها يف الت�صويق 
وحتليل وقيا�س مبيعات البيع بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، 
وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني وتاريخهم 
�صري  اأو  الت�صغيلية وتدفق  الكفاءات  التوريد وحتديد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق،  املناف�صني  و�صلوكهم، وحتليل 

العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NIQ مكتوبة باللغة الالتينية وبجانبها �صكل مميز باللون الأخ�صر. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343353 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185845، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة ذا نيل�صني كومباين )يو ا�س(، ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 42
والتقارير  للتنزيل  القابلة  غ��ري  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ب��ي��ان��ات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  خ��دم��ات 
مبيعات  وقيا�س  ت�صويق وحتليل  ول�صتخدامها يف  ب�  املتعلقة  الأخ��رى  واخلدمات  الإلكرونية  والتحليالت 
امل�صتهلك  وتف�صيالت  والت�صويق،  املنتجات  عن  والإع��الن  الدعاية  واأدوات  وا�صراتيجيات  بالتجزئة،  البيع 
وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق���رارات  املنتج،  وابتكار  وتطوير  ومطالبه، 

املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق اأو �صري العمل.
�صطرتني  وجنبها  الالتينية  باللغة  مكتوبة   NielsenIQ و�صف العالمة: العالمة هي عبارة عن كلمة

باللون الأخ�صر. 
 ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343327 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185892، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 35
خدمات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، املتعلقة ب� ول�صتخدامها يف الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات البيع 
بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، 
املناف�صني  وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير 
التقارير  وت��زوي��د  العمل؛  �صري  اأو  وتدفق  الت�صغيلية  الكفاءات  وحتديد  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق، 

والتحليالت املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NIQ مكتوبة باللغة الالتينية وبجانبها �صكل مميز باللون الأخ�صر. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343348 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185845، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة ذا نيل�صني كومباين )يو ا�س(، ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 9
يف  ل�صتخدامها  للتنزيل  القابلة  احلا�صوب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  البيانات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  منتجات 
املنتجات  الدعاية والإع��الن عن  واأدوات  بالتجزئة، وا�صراتيجيات  البيع  الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات 
والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني 
وتاريخهم و�صلوكهم، وحتليل املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق 

اأو �صري العمل؛ التقارير والتحليالت القابلة للتنزيل املتعلقة مبا �صبق.
NielsenIQ مكتوبة باللغة الالتينية وجنبها �صطرتني  و�صف العالمة: العالمة هي عبارة عن كلمة 

باللون الأخ�صر. 
 ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 343329 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185892، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 42
والتقارير  للتنزيل  القابلة  غ��ري  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ب��ي��ان��ات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  خ��دم��ات 
مبيعات  وقيا�س  ت�صويق وحتليل  ول�صتخدامها يف  ب�  املتعلقة  الأخ��رى  واخلدمات  الإلكرونية  والتحليالت 
امل�صتهلك  وتف�صيالت  والت�صويق،  املنتجات  عن  والإع��الن  الدعاية  واأدوات  وا�صراتيجيات  بالتجزئة،  البيع 
وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق���رارات  املنتج،  وابتكار  وتطوير  ومطالبه، 

املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق اأو �صري العمل.
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•• ال�صارقة-الفجر

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ل��ط��ان ب���ن علي 
الأربعاء  يوم  م�صاء  الثقافية  العوي�س 
نقا�صية  حلقة   2021 اب��ري��ل   28
عربية  "مقاربات  بعنوان  افرا�صية 
عرب  وذل������ك  رم�صانية"  ل��ط��ق��و���س 
م��ن�����ص��ت��ه��ا الف���را����ص���ي���ة ع��ل��ى موقع 
م���ب���ا����ص���رة عرب  ب��ث��ه��ا  ال���ع���وي�������س ومت 

اليوتوب.
من  ك��ل  النقا�صية  احل��ل��ق��ة  يف  ���ص��ارك 
رئي�س  امل�صلم  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
والدكتور  ل���ل���راث،  ال�����ص��ارق��ة  معهد 
العايل  امل��ع��ه��د  عميد  ج���اد  م�صطفى 
والباحث  م�صر،  يف  ال�صعبية  للفنون 
وال����ك����ات����ب امل���غ���رب���ي ع����زي����ز رزن��������ارة، 
والتقاليد  ال��ع��ادات  ا�صتعر�صوا  حيث 
ال���راث���ي���ة ال��رم�����ص��ان��ي��ة وامل����ت����داول 
ال�����ص��ف��ه��ي يف ال��ث��ق��اف��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة يف 
العربي  الوطن  من  خمتلفة  مناطق 
مثل الإمارات العربية املتحدة وم�صر 

واملغرب.
ح�����ص��ر الأم�����ص��ي��ة ال��رم�����ص��ان��ي��ة عدد 
�صعادة  يتقدمهم  املهتمني  من  متميز 
الدكتور �صليمان مو�صى اجلا�صم نائب 
�صلطان  اأمناء موؤ�ص�صة  رئي�س جمل�س 
بن علي العوي�س الثقافية و�صعادة عبد 
احلميد اأحمد الأمني العام للموؤ�ص�صة 
ال�صايغ  ف��اط��م��ة  ال��دك��ت��ورة  و���ص��ع��ادة 
ع�صو جمل�س الأمناء وجمهور نوعي 
م��ن ال��ب��اح��ث��ني وامل��ث��ق��ف��ني م��ن داخل 

الإمارات وخارجها.
ال�صايغ  فاطمة  الدكتورة  وقد رحبت 
و�صكرتهم  الأم�����ص��ي��ة  يف  ب��امل�����ص��ارك��ني 

على هذه احللقة النقا�صية التي تعيد 
الرم�صانية  الطقو�س  عامل  لالأذهان 
التي تت�صابه يف معظم مناطق الوطن 
العربي مع اختالفات حملية طفيفة 
ت�صفي نكهة جمالية خا�صة لكل بقعة 

عربية.
امل�صلم  العزيز  الدكتور عبد  اأ�صار  كما 
الإمارات  يف  الرم�صانية  العادات  اإىل 
ال�صهر  خ��الل  تن�صط  التي  والأل��ع��اب 
والأهازيج  الأغنيات  الف�صيل وكذلك 
والأم������ث������ال ال�����ص��ع��ب��ي��ة وال�������ص���ه���رات 
والتي  برم�صان  اخل��ا���ص��ة  والأك����الت 
مازالت م�صتمرة يف كثري من املناطق 
بلم�صة  اأخ����ر  اإىل  ج��ي��ل  م���ن  وت��ن��ت��ق��ل 

معا�صرة تعطيها مزيداً من النكهة.
جاد  م�صطفى  الدكتور  اأ�صار  وب��دوره 
ال�صعبية  للفنون  العايل  املعهد  عميد 
يف م�صر اإىل طقو�س رم�صان املبهجة 
بع�س  بال�صور  وا�صتعر�س  م�صر  يف 

اأطعمة  من  م�صر  يف  احلياة  مفردات 
واأل��ب�����ص��ة واأغ��ن��ي��ات واأم���ث���ال وغريها 
بخ�صو�صية  امل�صري  املجتمع  طبعت 

ميزته بني باقي املجتمعات.
ك���م���ا ط�����اف الأ�����ص����ت����اذ ع���زي���ز زرن������ارة 
ب���امل���ت���اب���ع���ني ع���ل���ى م���ن���اط���ق امل���غ���رب 
م�صتعر�صاً عاداتهم وطرق ا�صتقبالهم 
من  كثري  اإىل  واأ���ص��ار  رم�صان  ل�صهر 
ب�  الف�صيل  ال�صهر  يلقبون  امل��غ��ارب��ة 
نظرة  يف  وذل����ك  رم�صان"  "�صيدي 
معاين  م��ن  يحمله  م��ا  اإىل  تقديرية 
ف�صاًل  اجتماعياً  بعداً  تعطيه  �صامية 
ل�����ص��ه��ر الربكة  ال���دي���ن���ي  ال��ب��ع��د  ع���ن 

واخلري.
وق���د ك��ان��ت الأم�����ص��ي��ة ف��ر���ص��ة لطرح 
الأغنيات  ح���ول  الأ���ص��ئ��ل��ة  م���ن  ك��ث��ري 
ما  اخلليج  الرم�صانية يف  والأه��ازي��ج 
ه��ي اأب���رز تلك الأغ��ن��ي��ات واأ���ص��ه��ر من 
احلا�صرين:  بع�س  �صاأل  كما  غناها؟ 

هل تختلف طقو�س رم�صان يف م�صر 
هناك  حيث  الطق�س،  لأح���وال  طبقاً 
�صهر رم�صان  ق���دوم  ت�����ص��ادف  اأوق����ات 
يف ال�����ص��ت��اء وي��ك��ون اجل���و ب�����ارداً، وهل 
هناك مظاهر رم�صانية موروثة من 
�صبغت  وكيف  واملماليك  الفاطميني 
ب�صبغة  امل�صري  الرم�صاين  ال���راث 
احللقة  يف  النقا�س  وا�صتمر  خا�صة؟ 
غنية  ك��ان��ت  �صاعتني  ح���وايل  املمتعة 

باملعلومات واملتعة املعرفية.
علي  ب��ن  �صلطان  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  ي��ذك��ر 
العديد  نظمت  قد  الثقافية  العوي�س 
الندوات الفرا�صية والأم�صيات  من 
ال�صعرية واملعار�س الفنية عرب تطبيق 
والتي  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ل  يف  زووم 
توا�صاًل  وحققت  لفتاً،  جناحاً  لقت 
ف�����اع�����اًل ب�����ني امل���ث���ق���ف���ني واجل���م���ه���ور 
البقاع  خمتلف  بني  امل�صافة  وج�ّصرت 

اجلغرافية العربية.

•• ال�صارقة-الفجر

�صهر  خ��الل  فعالياتها  مع  توا�صال 
�صوؤون  دائرة  املبارك قامت  رم�صان 
ال�صواحي والقرى بحكومة ال�صارقة 
ممثلة يف جمال�س ال�صواحي التابعة 
املري  بتوزيع  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  لها 
وحر�صت  الأ���ص��ر.  على  الرم�صاين 
ال���دائ���رة ع��ل��ى الن��ت��ه��اء م��ن عملية 
ت���وزي���ع امل����ري ال���رم�������ص���اين وال����ذي 
ي�����ص��م اأه����م ال�����ص��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة على 
كافة مدن ومناطق  يف  اأ�صرة   600
اإمارة ال�صارقة بالتن�صيق مع جمعية 
ال�صارقة التعاونية وفق اأعلى معايري 
لأمن  والتعقيم  ال��وق��اي��ة  اإج����راءات 
امل��ج��ت��م��ع يف ظ��ل جائحة  و���ص��الم��ة 
كورونا واتباع اأف�صل الطرق لتوزيع 
ال�صلع الغذائية من املري الرم�صاين 
ب�صكل اآمن و�صحي. ويف هذا ال�صدد 
ت��ك��ات��ف ج��ه��ود اأح����د ع�����ص��ر جمل�صا 
يف ت��وزي��ع امل��ري ال��رم�����ص��اين وبا�صر 
ك���ل م���ن جم��ل�����س ���ص��اح��ي��ة مويلح 
وجمل�س  ال�صيوح  �صاحية  وجمل�س 
�صاحية  وجم��ل�����س  م��غ��ي��در  �صاحية 
�صاحية  وجم���ل�������س  ال���رح���م���ان���ي���ة 

ال�صارقة وجمل�س  وا�صط يف مدينة 
وجمل�س  احل�������ص���ن  دب������ا  م���دي���ن���ة 
الذيد  مدينة  يف  الب�صتان  �صاحية 
مدينة  يف  �صهيلة  �صاحية  وجمل�س 
احلمرية  منطقة  وجم��ل�����س  ك��ل��ب��اء 
وجمل�س  ح��ي��اوه  �صاحية  وجمل�س 
ال�صبيحية يف خورفكان يف  �صاحية 
الأ�صر  على  الرم�صاين  املري  توزيع 
املتبعة  الإج�����راءات  وف��ق  امل�صتحقة 
ب�����اأن جمل�س  . ومم����ا ي���ج���در ذك�����ره 
كلباء  م��دي��ن��ة  ���ص��ه��ي��ل��ة يف  ���ص��اح��ي��ة 
الرم�صاين  امل���ري  ت���وزي���ع  يف  ب��ا���ص��ر 

كاأول فعالية ينفذها بعد ان�صمامه 
ال�صواحي  جم��ال�����س  ق���اط���رة  اإىل 
ال�����ص��ارق��ة يف ظل  اإم����ارة  يف  العاملة 
يف  املجال�س  باإن�صاء  ال��دائ��رة  تو�صع 
امل���دن وامل��ن��اط��ق وف��ق روؤية  خمتلف 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
لتعزيز   _ ورع�����اه  اهلل  _ح��ف��ظ��ه 
باأعمالها  تواجد ال�صواحي والقيام 
يف خدمة املجتمع . ونفذت جمال�س 
الرم�صاين  املري  ت�صليم  ال�صواحي 

قاطنة يف  اأ�صرة متعففة   600 اإىل 
الأحياء التابعة لها وفق ما حتر�س 
رم�صان  �صهر  خ��الل  ال��دائ��رة  عليه 
احتياجات  ت��وف��ري  ب��ه��دف  ال��ك��رمي 
خالل  واملعي�صية  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأ���ص��ر 
ال�صهر املبارك ف�صال عن ت�صددها يف 
الوقائية خالل  بالإجراءات  التقيد 
عمليات توزيع املري الرم�صاين من 
و�صواها  للكمامات  وارت����داء  تباعد 
اإىل  باإي�صالها  الأ�صر  اإىل  وت�صليمها 
منازلهم اأو بح�صورهم اإىل جمال�س 

ال�صواحي ل�صتالمها .

•• عجمان-وام:

ماجد  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  م��ع��ايل  �صهد   
بن �صعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم 
جلائزة  اخل���ت���ام���ي  احل���ف���ل  ع���ج���م���ان 
دورتها  يف  ال���ك���رمي  ل��ل��ق��راآن  ع��ج��م��ان 
اأقيم  وال����ذي   2020 ع�صر  ال��راب��ع��ة 
�صراي  ف��ن��دق  يف  امل��ا���ص��ي��ة  ق��ب��ل  الليلة 
عجمان. ح�صر احلفل �صعادة الدكتور 
النعيمي  ����ص���امل  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��م��ر 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ام  الأم�������ني 
العو�صي  ع��ب��داهلل  الإحت�����ادي وط����ارق 
بن  حميد  موؤ�ص�صة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
را�صد النعيمي اخلريية وح�صني حممد 
احلمادي املدير التنفيذي ملركز حميد 
القراآن  ال��ن��ع��ي��م��ي خل��دم��ة  را���ص��د  ب��ن 
ال�صيوخ  الف�صيلة  واأ���ص��ح��اب  ال��ك��رمي 
الفائزين  الطلبة  و  امل��رك��ز  ���ص��رك��اء  و 
بال�صالم  احل���ف���ل  ب������داأ   . ب����اجل����ائ����زة 
القراآن  م���ن  ع��ط��رة  واآي������ات  ال��وط��ن��ي 
الكرمي .. ثم األقى معايل راعي احلفل 
كلمة قال فيها : " اإن القراآن العظيم 
حياة القلوب ونورها وهو م�صدرعزنا 
وفخرنا ، من هنا وبف�صل اهلل انطلق 
مركز حميد بن را�صد النعيمي خلدمة 
لكتاب  م��ن��ارة  ليكون  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
اأف�صل  تطبيق  خ��الل  م��ن  ت��ع��اىل  اهلل 
اخلدمات  م��ن  وال�صتفادة  املمار�صات 
جهود  بف�صل  ال��ي��وم  املتاحة  الرقمية 
القائمني  من  املخل�صني  و  ال�صادقني 
عليه". واأ�صاف معايل ال�صيخ الدكتور 
ماجد بن �صعيد النعيمي اأن املركز مل 
اإجنازات  اإليه من  و�صل  ما  اإىل  ي�صل 
اهلل  ب��ف�����ص��ل  اإل  م��ت��ق��دم��ة  وم����راح����ل 
ال��ك��ب��ري من  ال���دع���م  ب��ف�����ص��ل  ث���م  اأول 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  النعيمي 
عمار  ال�صيخ  �صمو  متابعة  و  عجمان 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن 
التنفيذي حتى و�صلنا  املجل�س  رئي�س 
اإىل م��ا و���ص��ل اإل��ي��ه امل��رك��ز ال��ي��وم من 

ن�صهد   "  : وق���ال  م�صرفة.  م�صتويات 
م��ث��م��ر ودوؤوب  ع��م��ل  ال���ي���وم ح�����ص��ي��ل��ة 
تكاتفت على اأدائه نفو�س وهمم عالية 
اإىل  ال��ف�����ص��ل  ن��ن�����ص��ب  اأن  ف��ع��ل��ي��ن��ا  ل����ذا 
العمل  لفريق  مو�صول  وال�صكر  اأهله 
يف  ال��ك��رمي  للقراآن  ج��ائ��زة عجمان  يف 
دعا معاليه  و  الرابعة ع�صر".  ال��دورة 
اهلل عز وجل اأن يوفق امل�صلمني جمعيا 
امل��ن��زل على  ال��ق��راآن  ه��ذا  للقيام بحق 
و�صلم  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���ص��ل��ى  حم��م��د  نبينا 
اأخالقه  و  اأح��ك��ام��ه  ع��ل��ى  ال���وق���وف  و 
املركز  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ي��ج��زي  واأن   ،
الأجر واملثوبة. من جهته تقدم طارق 
عبداهلل العو�صي - يف كلمته - بال�صكر 
والعرفان اإىل راعي وموؤ�ص�س اجلائزة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  النعيمي 
ال�صخي واهتمامه  عجمان على دعمه 

و رعايته لكتاب اهلل عز و جل .
امل�صتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  ب��اله��ت��م��ام  واأ���ص��اد 
م���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س اأمناء 
النعيمي  را���ص��د  ب��ن  م��وؤ���ص�����ص��ة ح��م��ي��د 
واأن�صطة  ف��ع��ال��ي��ات  جل��م��ي��ع  اخل��ريي��ة 
انطالقتها  منذ  اجل��ائ��زة  وم�صابقات 
ق��ب��ل 14 ع��ام��ا مم��ا ك���ان ل��ه الأث����ر يف 
التي  الكبرية  والإجن����ازات  النجاحات 
 .. ال�صابقة  ال�صنوات  خ��الل  حققتها 
راعي  م��ع��ايل  اإىل  بال�صكر  ت��ق��دم  ك��م��ا 

الكرمية  ورع��اي��ت��ه  لت�صريفه  احل��ف��ل 
للحفل. واأكد العو�صي اأن مركز حميد 
القراآن  ال��ن��ع��ي��م��ي خل��دم��ة  را���ص��د  ب��ن 
انطلق ليكون رائدا ومبتكرا يف خدمة 
الإجن���ازات  وليحقق  تعاىل  اهلل  كتاب 
با�صتمرار رغم التحديات وال�صعوبات 
.. م�صيدا بجهود الرعيل الأول الذين 
جعلوا من هذه اجلائزة واقعا متميزا 
وعمال رائدا ومن جاء بعدهم وكل من 
�صياأتي لي�صيف اإىل هذا ال�صرح الذي 
اإم��ارة عجمان ويبقيها كال�صعلة  مييز 
اجلائزة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار   . امل�����ص��ي��ئ��ة 
ه��ي م��ن اأه���م ح��ق��ول ال��ت��ن��اف�����س لأهل 
الدولة وينت�صب  القراآن على م�صتوى 
مهاراتهم  لت�صقل  �صنويا  الآلف  لها 
وتزيد �صغفهم بالقراآن وعلوم تالوته. 
عمر  الدكتور  �صعادة  قال  ناحيته  من 
عبدالرحمن �صامل النعيمي اإن تكرمي 
والعاملني  م��ن احلفظة  ال��ق��راآن  اأه��ل 
يف خ��دم��ت��ه ف�����ص��ل م���ن اهلل ع���ز وجل 
وت��وف��ي��ق��ه ح��ي��ث ي��وف��ق م���ن ���ص��اء من 
عباده للعناية بالقراآن الكرمي وخدمة 
ع��ل��وم��ه وت���ك���رمي ح��ف��ظ��ت��ه. واأ����ص���اف 
قيادتنا  وم�����ص��ان��دة  ورع���اي���ة  دع���م  اأن 
تكرمي  ع���ل���ى  ح��ر���ص��ه��ا  و  ال���ر����ص���ي���دة 
والعاملني  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ح��ف��ظ��ة 
اأب��ل��غ الأث����ر يف حتفيز  يف خ��دم��ت��ه ل��ه 
الطريق  ه��ذا  يف  لال�صتمرار  اجلميع 
القائمني  ب��ج��ه��ود  م�صيدا   .. امل��ب��ارك 
جلائزة  تنظيمهم  وح�صن  املركز  علي 

ال��ك��رمي و حر�صهم  ل��ل��ق��راآن  ع��ج��م��ان 
لتحقيق  واثقة  بخطى  ي�صري  اأن  علي 
عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي����ة 
منارة  يكون  ب��اأن  امل��رك��ز  يف  الطموحة 
القراآن. وكرم معايل  عاملية يف خدمة 
بن  �صركاء مركز حميد  احلفل  راع��ي 
را�صد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي 
كتاب اهلل  املتميزة يف خدمة  واجلهات 
قال  و  اجل��ائ��زة.  يف  والفائزين  تعاىل 
ت�صريح  يف  احل��م��ادي  حم��م��د  ح�صني 
اأنباء الإم��ارات / وام /  خا�س لوكالة 
14 عاما  اإن اجلائزة اأمتت هذا العام 
منذ انطالقتها ويف هذه الأيام املباركة 
ينظمها  والتي   ، فيها  الفائزين  نتوج 
مركز حميد بن را�صد النعيمي خلدمة 
حر�س  اإىل  م�صريا   .. الكرمي  القراآن 
تاأ�صي�صه على بذل اجلهود  املركز منذ 
اإىل  روؤيته  لتحويل  الطاقات  واأق�صى 
يف  ب��ه  نفخر  تناف�صي  وم�صتوى  واق��ع 
خ��دم��ة ك��ت��اب اهلل. واأك���د احل��م��ادي اأن 
يويل  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب 
الكرمي  ال��ق��راآن  لرفعة  خا�صة  اأهمية 
والرت���ق���اء ب��اأع��م��ال��ه وت��ع��زي��ز ح�صوره 
اأمر  لذلك  قيمه  وامتثال  املجتمع  يف 
باإطالق جائزة عجمان للقراآن  �صموه 
ال����ك����رمي ع����رب م���وؤ����ص�������ص���ة ح��م��ي��د بن 
 2007 عام  اخلريية  النعيمي  را�صد 
على  واملقيمني  املواطنني  حث  بهدف 
حفظ  يف  للتناف�س  ال��دول��ة  م�صتوى 
املتميزين  كتاب اهلل عز وجل وتكرمي 
القراآن  خ��دم��ة  اأن�صطة  واإب����راز  منهم 
املت�صابقني  اآلف  اأن  ب��ني  و  ال��ك��رمي. 
ت��ن��اف�����ص��وا ع��ل��ى ح��ف��ظ ك��ت��اب اهلل على 
مدار /13/ عاما م�صت وها نحن يف 
دورتنا الرابعة ع�صرة نختمها ب� 872 
530 من  ع��ل��ى  م���وزع���ني  م��ت�����ص��اب��ق��ا 
الإن���اث و 342 م��ن ال��ذك��ور م��ن 37 
 321 اإىل  جن�صية خمتلفة وانق�صموا 
اجلن�صيات  من  و551  املواطنني  من 
ب��ل��غ جم��م��وع جوائزها  الأخ����رى وق���د 

درهم. األف   750

•• الذيد-الفجر:

بدء  م���ع  م��ت�����ص��اب��ق��ا   145 ي�������ص���ارك 
للقراآن  ال���ذي���د  م�����ص��اب��ق��ة  اخ���ت���ب���ارات 
الكرمي الرم�صانية يف دورتها الرابعة 
الذيد  ن���ادي  ينظمها   وال��ت��ي  ع�����ص��رة 
بال�صراكة  �صنوياً  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ث��ق��ايف 
والتعاون مع موؤ�ص�صة ال�صارقة للقراآن 
بحكومة  ال��ن��ب��وي��ة  وال�����ص��ن��ة  ال���ك���رمي 
ال�صارقة مكتب املنطقة الو�صطى عن 
بدء اللجنة املكلفة بتحكيم امل�صابقة .

بتقاطر  العام  لهذا  امل�صابقة  وحتظى 
فئات  يف  للمناف�صة  145م�صاركا 
اجلائزة التي باتت متثل وجهة لكافة 
ال��راغ��ب��ني يف احل��ف��ظ وال��ت��ج��وي��د يف 

املنطقة الو�صطى لإمارة ال�صارقة .
 وي�صار اإىل اأن امل�صابقة تقام )عن بعد( 
امل�صورة  امل�صاركات  ا�صتالم  من خالل 

بالوات�س اب ب�صبب اجلائحة. 
و ت��ت��ك��ون امل�����ص��اب��ق��ة م���ن ث���الث فئات 
خم�س  م���ن  ل���الأع���م���ار  وف���ق���اً  الأوىل 
والتالوة  �صنوات  ع�صر  وحتى  �صنوات 
من �صفحة واحدة  من الجزاء 30-

26 والثانية خم�ص�صة لالأعمار من 
ع�صرة  خم�صة  وحتى  عاماً  ع�صر  اأح��د 
وال����ت����الوة م���ن ���ص��ف��ح��ة واح������دة من 
الثالثة  25-21والفئة  الج��زاء من 
الع�صرين  وحتى  ع�صرة  ال�صاد�صة  من 
وال����ت����الوة م���ن ���ص��ف��ح��ة واح������دة من 

الجزاء15-20 .
امل�صابقة يف دورتها  األية عمل  وتركز 
امل�صاركة من خالل  اإتاحة  احلالية يف 

للم�صارك  م���رئ���ي���ة  م������ادة  ت�����ص��ج��ي��ل 
ي��ب��داأ ب��ذك��ر ا���ص��م��ه ك��ام��ال م��ع العمر 
القراآن  م��ن  ك��ام��ل��ة  �صفحة  يتلو  ث��م 
فيها  امل�����ص��ارك  ال��ف��ئ��ة  ال��ك��رمي ح�صب 
الهوية  لبطاقة  �صورة  معها  وير�صل 

الماراتية. 
ويف هذا الط��ار ب��داأت جلنة التحكيم 
بالطالع على مود املرئية املقدمة من 
تالواتهم  تت�صمن  وال��ت��ي  امل�صاركني 
الذيد  ن������ادي  ق�����ام  اأن   ب���ع���د  وذل������ك 
عليا  جلنة  بت�صكيل  الريا�صي  الثقايف 
لالإ�صراف على تنظيم امل�صابقة وت�صم 
حميد عبداهلل اخلاطري نائب رئي�س 
الثقايف  ال���ذي���د  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
وع�صوية  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص��ا  ال��ري��ا���ص��ي 
رئي�س جلنة  دملوك  بن  خليفه مبارك 
التنمية الثقافية واملجتمعية بالنادي 
و�صالح عبيد بالليث مدير فرع مكتب 
للقراآن  ال�����ص��ارق��ة  ملوؤ�ص�صة  الو�صطى 

والدكتور  والنبوية  وال�صنة  ال��ك��رمي 
التنفيذي  امل��دي��ر  ���ص��امل  خلف  ح��م��ود 
ل����ل����ن����ادي . واأك���������د ح���م���ي���د ع���ب���داهلل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اخل��اط��ري 
رئي�س  الريا�صي  الثقايف  الذيد  ن��ادي 
على  امل�صابقة  ع��ل��ى  امل�����ص��رف��ة  اللجنة 
وتوا�صلها  ع��ام  ك��ل  يف  امل�صابقة  جن��اح 
ل��ل��ع��ام ال���راب���ع ع�صر ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 
الأبناء  ورغ���ب���ة  ع��ل��ي��ه��ا  الإق���ب���ال  ظ���ل 
خالل  ل�صيما  فئاتها  يف  للم�صاركة 
���ص��ه��ر رم�����ص��ان ال���ك���رمي . ف��ي��م��ا اأف���اد 
ب���ن هويدن  ���ص��امل حم��م��د  ���ص��ع��ادة / 

نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ك��ت��ب��ي 
النادي  ب��اأن  الريا�صي  الثقايف  ال��ذي��د 
با�صتخدام  ونظمها  امل�صابقة  خ�ص�س 
الظروف  مل��راع��اة  احلديثة  الو�صائط 
ان��ت�����ص��ار فريو�س  م��ن  للحد  احل��ال��ي��ة 
خ�ص�صت  امل�صابقة  اأن  واأو�صح  كورونا 
للم�صاركني  الفر�صة  لإتاحة  بعد  عن 
املرئي  الت�صجيل  ع��رب  م��ن��ازل��ه��م  م��ن 
واملقيمني  للمواطنني  متاحة  وكانت 
وجرى تخ�صي�س جوائز مالية قيمة 
و���ص��ي��ت��م اإع����الن ال��ن��ت��ائ��ج خ���الل �صهر 

رم�صان الكرمي .

نظمتها موؤ�س�سة �سلطان بن علي �لعوي�ض عرب من�ستها �لفرت��سية 

اأم�شية ثقافية ت�شتعر�س املوروثات ال�شعبية يف »مقاربات عربية لطقو�س رم�شانية«
دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى من خالل جمال�س ال�شواحي التابعة 

اأ�شرة  لها يف اإمارة ال�شارقة توزع املري الرم�شاين على 600 

جائزة عجمان للقراآن الكرمي تختتم دورتها الـ 14

اختبارات  انعقاد  بدء  مع  الرم�شانية  الكرمي  للقراآن  الذيد  م�شابقة  يف  145م�شاركا 

•• الفجرية-الفجر:

اخ�����ت�����ت�����م�����ت ج����م����ع����ي����ة ال����ف����ج����رية 
اأم�س  م�صاء  الثقافية،  الجتماعية 
اأ�صرة"،  لكل  "مكتبة  مبادرة  الأول، 
التي هدفت اإىل ن�صر املعرفة وتعزيز 
املجتمع  اأف����راد  ب��ني  ال��ق��راءة  ثقافة 
�صهر  مع  الفجرية، تزامناً  اإم��ارة  يف 
وذل����ك بح�صور  ال��وط��ن��ي،  ال���ق���راءة 
�صيف  بن  حمد  بن  اهلل  عبد  ال�صيخ 

الإماراتي  الحت���اد  رئي�س  ال�صرقي 
البدنية،  وال���ق���وة  الأج�������ص���ام  ل��ب��ن��اء 
رئي�س  ال��ظ��ن��ح��اين  و����ص���ع���ادة خ��ال��د 
والدكتورة  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 

وفاء اأحمد مديرة املبادرة.
وكّرم ال�صيخ عبداهلل ال�صرقي خالل 
اأقيم يف مقر اجلمعية  احلفل الذي 
وال�صخ�صيات  املوؤ�ص�صات  بالفجرية، 
التي �صاهمت يف دعم واإجناح املبادرة، 
م���ث���ل، م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ل��ط��ان ب���ن علي 

ال��ع��وي�����س ال��ث��ق��اف��ي��ة، وم��رك��ز جمعة 
ومعهد  وال�����راث،  للثقافة  امل��اج��د 
العامة  واملكتبة  ل��ل��راث،  ال�����ص��ارق��ة 
للدرا�صات  امل�����ص��ب��ار  وم��رك��ز  ب��ك��ل��ب��اء، 
�صهد  وال������دك������ت������ورة  وال�����ب�����ح�����وث، 
احل���م���ادي، وال��ب��اح��ث خ��ال��د جميع، 
وعبداهلل  ع��ي�����ص��ى،  حم��م��د  وم�����رمي 
من  عدد  اإىل  اإ�صافة  الكعبي،  را�صد 

املتطوعني.
الظنحاين،  خ��ال��د  ���ص��ع��ادة  واأع�����رب 

عن  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
���ص��ع��ادت��ه ب���الإق���ب���ال ال��ك��ب��ري ال���ذي 
املبادرة من قِبل خمتلف  به  حظيت 
توزيع  اأن  م�����ص��رياً  امل��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات 
املعارف  كتاب من  اأكر من 5000 
والأدبية  العلمية  وال��ك��ت��ب  ال��ع��ام��ة 
 320 اإىل  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ت��اري��خ��ي��ة 
اأ����ص���رة م��واط��ن��ة وم��ق��ي��م��ة يف اإم����ارة 
الفاعل  الأث��ر  له  �صيكون  الفجرية، 
يف ���ص��ح��ذ ال�����ص��خ�����ص��ي��ة الإم���ارات���ي���ة 

الإبداعية  ب���ال���ط���اق���ات  وت��غ��ذي��ت��ه��ا 
اإعداد  يف  �صي�صهم  والذي  والفكرية، 
ج��ي��ل م��ث��ق��ف ق����ادر ع��ل��ى ح��م��ل لواء 
التنمية  م�����ص��رية  وق����ي����ادة  امل���ع���رف���ة 

امل�صتدامة يف الدولة".
على  "نراهن  ال��ظ��ن��ح��اين:  وق�����ال 
ال��ك��ت��اب ب��اع��ت��ب��اره ال�����ص��ب��ي��ل الأك���ر 
وتنمية  ال��وع��ي  ت�صكيل  يف  ت���اأث���رياً 
امل�����������دارك ال���ث���ق���اف���ي���ة وامل���ع���رف���ي���ة، 
وال���ن���ه���و����س ب��امل��ج��ت��م��ع وت�����ط�����ّوره، 

الر�صيدة  القيادة  تطلعات  وحتقيق 
يف حتقيق الريادة العاملية والو�صول 

بالدولة اإىل الرقم واحد عاملياً".
الدكتورة  اأو����ص���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
وفاء اأحمد اأن دعم املبادرة من قبل 
يك�صف  ال��ف��اع��ل��ة  الثقافية  اجل��ه��ات 
التواق  وط��ن��ن��ا  يف  ال���وع���ي  م���ق���دار 

كما  املعرفة،  بحب  واملتعلق  للريادة 
اجلهود  تظافر  كبري  حد  اإىل  يوؤكد 
يف اإم�����ارات�����ن�����ا احل���ب���ي���ب���ة م����ن اأج����ل 
وحتقيق  امل��ع��رف��ة  ن�صر  يف  الإ���ص��ه��ام 
وال�صتثمار  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الب�صري من  املال  الراأ�س  الثقايف يف 
اأجل غد اأف�صل عنوانه النجاح على 

خمتلف الأ�صعدة.
ا�صتمرار  اإىل  "نتطلع  واأ����ص���اف���ت: 
اخلالقة  امل���ع���رف���ي���ة  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه 
خ���الل ال�����ص��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة، ذل���ك اأنه 
الثقايف  البناء  اأ�صباب  تغلغلت  كلما 
ال��ط��م��وح كبرياً  ك���ان  يف جم��ت��م��ع��ن��ا 

والإجناز اأكرب".

بح�سور عبد�هلل �ل�سرقي..

»الفجرية الثقافية« تختتم مبادرة 
»مكتبة لكل اأ�شرة«

•• دبي-الفجر

��ر بدبي  اأن���ه���ت م��وؤ���ص�����ص��ة الأوق�������اف و�����ص����وؤون ال��ق�����صّ
بالتعاون مع » جمعية الحتاد التعاونية« توزيع املري 
وذلك  املتعففة،  الأ���ص��ر  م��ن   200 على  الرم�صاين 
رم�صان  ب�صهر  اخلا�صة  ال�صنوية  مبادراتها  اإط��ار  يف 
لالأ�صر  ال��ك��رمي  ال�صهر  ل���وازم  توفري  بهدف  امل��ب��ارك 

امل�صمولة برعايتها.
التي  الرم�صاين  امل��ري  ح�ص�س  قيمة  جمموع  وبلغ 
تعاونية  م��ع  بالتعاون  ال��ع��ام  ه��ذا  املوؤ�ص�صة  قدمتها 
األ��ف دره��م، لالإ�صهام يف دع��م الأ�صر   200 الحت���اد  

الأ�صا�صية  امل�صتلزمات  �صراء  يف  وم�صاندتها  املتعففة 
خالل ال�صهر الف�صيل.

�صوؤون  اإدارة  مدير  نا�صر،  ح�صن  احمد  ال�صيد  وق��ال 
بدبي:  الق�صر  و���ص��وؤون  الأوق����اف  مبوؤ�ص�صة  ر  الق�صّ
املري  توزيع  على  تاأ�صي�صها  منذ  املوؤ�ص�صة  "حتر�س 
الرم�صاين على الأ�صر املتعففة وامل�صمولة برعايتنا، 
وذلك يف اإطار التزام املوؤ�ص�صة مب�صوؤولياتها املجتمعية 
مبتطلباتهم  ومتكينهم  وحا�صناتهم،  الق�صر  جت��اه 
الأعباء  لتخفيف  احتياجاتهم،  وتلبية  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
امل��ادي��ة عن ه��ذه الأ���ص��ر، واإدخ���ال البهجة يف قلوبهم 

خالل ال�صهر الف�صيل".

تكاتف جهود  اأحمد ح�صن على �صرورة  ال�صيد  واأك��د 
الحتياجات  ل��ت��وف��ري  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ه��ات  خمتلف 
بكافة  املجتمع  فئات  ومت��ّك��ني  مل�صتحقيها،  املطلوبة 
�صرائحها، من خالل امل�صاركة يف املبادرات الإن�صانية 
وال��راح��م بني  التكافل  ت��ع��زز قيم  ال��ت��ي  واخل��ريي��ة 

اأفراد املجتمع.  
يذكر اأن موؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صر بدبي تلتزم 
الرم�صاين  امل��ري  بتوزيع    2004 ع��ام  اإن�صائها  منذ 
امل�صمولني  الق�صر  والأط��ف��ال  العائالت  على  �صنويا 
الأ�صا�صية  متطلباتها  وت��وف��ري  مل�صاندتها  برعايتها 

وتلبية احتياجاتها خالل �صهر رم�صان املبارك.

جمعية حماية اللغة العربية تطلق 
�شالون » وم�شات وفكر« الرقمي

•• العني - وام:

اأطلقت جمعية حماية اللغة العربية ال�صالون الأدبي الرقمي " وم�صات و فكر" يف مو�صمه الأول.
جمموعة  ا�صتعرا�س  خالله  الإماراتي" ومت  " الأدب  عنوان  حتت  لل�صالون  الأول  اللقاء  وعقد 

القوالب والأمناط املختلفة لالأدب الإماراتي ومالحمه منذ قيام الحتاد.
وا�صتعر�صت هالة حممد امل�صرف العام على ال�صالون تاريخ ال�صالونات الأدبية وجذورها الراثية 

ثم عر�صت واقعها املعا�صر والهدف من تد�صني هذا ال�صالون الأدبي.
و�صي�صت�صيف ال�صالون يف مو�صمه الأول عددا كبريا من القامات الأدبية لعر�س جتربتهم الرائدة 
للو�صول لالإجابة على �صوؤال حول ال�صبل احلقيقة لر�صيخ الإبداع يف املجتمع يف خمتلف الفنون 

من كتابة و م�صرح و اإعالم.

»اأوقاف دبي« توّزع املري الرم�شاين على 200 اأ�شرة
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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.�-
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 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

27 
 

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�

34 
 

 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���



اجلمعة   30    إبريل   2021  م   -   العـدد   13229  
Friday    30   April   2021   -  Issue No   13229 11

�لبنك �لوطني �لإير�ين فروع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لك�سوف �ملالية تقرير مر�جع �حل�سابات 

لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2020
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2020

BANK MELLI IRAN 
بنــــك مّلــــي اإيــــران

35 
 

 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�
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 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
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 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

43 
 

�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.�
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 �.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 
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  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%.( 
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�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�
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 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�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

برونو تريتري*
اأغدام  �صكان  اأح��د  ياأ�صف  هريو�صيمانا!"  "هذه 
على  القوقاز،  جنوب  جبال  �صفح  عند  ال�صابقني، 
العا�صمة  �صتيباناكريت،  من  كيلومًرا   30 بعد 
اإىل  بالنظر  ك��اراب��اخ.  ن��اغ��ورن��و  ملنطقة  ال�صابقة 
ب���ه���ا، م���ن ال�صعب  امل��ح��ي��ط��ة  م�����ص��ه��د الأن���ق���ا����س 
يوم  ذات  ماأهولة  كانت  املدينة  ه��ذه  اأن  ت�صديق 
بحوايل 30 األف �صخ�س. ُق�صفت من قبل القوات 
رت  الأرمينية طيلة ثالثة اأ�صهر عام 1993، ودُمّ
جميع مبانيها تقريًبا و�ُصوّيت بالأر�س، با�صتثناء 
امل�����ص��ج��د، رمب���ا لأن م��اآذن��ه ك��ان��ت م��واق��ع ممتازة 

للمراقبة.
   وللدمار اأ�صيف تفكيك املباين التي ا�صُتخدمت 
اأحجارها يف اأماكن اأخرى، وبدًل من اليابان عام 
�صنوات  بعد  فرن�صا،  �صرق  ن�صتح�صر   ،1945
قليلة من احلرب العاملية الأوىل. يف بداية الربيع، 
تتفتح اأزهار اخل�صخا�س على طول خط اوغانيان، 
بطول  والتح�صينات  اخل��ن��ادق  م��ن  �صل�صلة  وه��ي 
200 كيلومر، ُتذّكر الزّوار الأوروبيني بذكرى 

املاآ�صي التي حدثت قبل قرن من الزمان.

بد�ية �ل�سعوبات
   اإن����ه ���ص��راع وح�����ص��ي وغ���ري م��ت��ك��اف��ئ ان���دل���ع، يف 
اأذرب���ي���ج���ان، بتجهيز من  ب��ني  امل��ا���ص��ي،  اخل��ري��ف 
الأرمينية  وال��ق��وات  تركيا،  وم�صاعدة  اإ���ص��رائ��ي��ل 
اآلف  عدة  -ثمنه  ل��الأوىل  وا�صح  بانت�صار  توّقف 
من القتلى -ومع ارتكاب اأخطاء جانبية. فبقيادة 
وح�����دات ت��ت��ك��ون غ��ال��ًب��ا م���ن ���ص��ب��اب ن�������ص���اأوا وهم 
اإىل  اأدى الهجوم  يحلمون با�صتعادة تلك الأر�س، 
اجلانب  على  ح��ك��را  تكن  مل  ج�صيمة،  ان��ت��ه��اك��ات 

الأذربيجاين.
   يف الرواية التي نقلتها باكو، بعد �صبعة وع�صرين 
عاًما من املفاو�صات غري املثمرة، مل يعد باإمكان 
اأن  اأكر من ذلك. بعد  اأن تنتظر  حرب التحرير 
اأعلنت   ،1988 ع��ام  باأرمينيا  ارت��ب��اط��ه��ا  طلبت 
ناغورنو كاراباخ، وهي اإقليم �صوفياتي �صابق غري 
ا�صتقاللها  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة،  الأرا����ص���ي  يف  �صاحلي 
تقدمت  ب��اك��و،  رف�س  مواجهة  ويف   .1991 ع��ام 
منذ  البالد  ج��زًء من  واحتلت  مل�صاعدتها  يريفان 

عام 1994.
   اإلهام علييف، رئي�س اأذربيجان، يعرف فالدميري 
ب��وت��ني م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه، وب��ال��ت��اأك��ي��د ت�����ص��رف دون 
اعرا�س هذا الأخري، الذي يعترب رئي�س الوزراء 

الأرمني نيكول با�صينيان عبئا وغري موثوق به. 
  كان انت�صار علييف هائاًل، وكان هدفه ا�صتعادة 
خم�س مناطق حمتلة من اأجل اأن يكون يف موقع 
احتلتها  التي  ال�صبع  ا�صتعاد  التفاو�س.  عند  قوة 
اأرا�صيها(  من  باملائة   15(  1994 ع��ام  اأرمينيا 
وكذلك مدينة �صو�صا، يف ناغورنو كاراباخ نف�صها، 

املو�صوفة يف باكو باأنها مهد الثقافة الوطنية.
   والآن تبداأ ال�صعوبات. مل يكتمل ان�صحاب القوات 
و�صت�صتغرق  الأ�صرى.  عن  الإف��راج  ول  الأرمينية 
اأكر.  واإع��ادة الإعمار  الوقت  الألغام بع�س  اإزال��ة 
األف   600 عددهم  البالغ  الأذربيجانيون  يتمتع 
 1994 ديارهم عام  اإىل مغادرة  ا�صطروا  الذين 
ممار�صته،  معظمهم  وي���ري���د  العودة"،  "حق  ب���� 
لكنهم لن يفعلوا ذلك والقوات الأرمنية ل تزال 

موجودة.
   لقد ا�صطر علييف اإىل التوقف قبل اأن ت�صبح 
 20 على  قواته  ت�صيطر  �صيطرته:  حتت  كاراباخ 
ذل��ك، مل يتم حتديد  باملائة فقط. ومع   25 اإىل 
باحلكم  �صابقا  يتمتع  ك��ان  ال���ذي  الإق��ل��ي��م  و���ص��ع 
اإل ع��ن الن��دم��اج ومل  ب��اك��و  ال��ذات��ي. ل تتحدث 
تعد ت�صتح�صر "ال�صتقالل الذاتي الثقايف" الذي 
وعدت به �صابًقا. بالطبع، �صيح�صل جميع الأرمن 
الأذربيجانية،  اجلن�صية  على  تلقائًيا  ال��ب��الد  يف 
ولكن هل �صيقبل بها 15 األف "م�صتوطن" و�صلوا 

منذ 1994؟

بني  ال�صلمي  التعاي�س  يف  تقاليد  لأذرب��ي��ج��ان     
كبريا  ع��ددا  ت�صتقبل  امل�صاجد  بع�س  املجموعات. 
من ال�صيعة الغلبية )70 باملائة( وكذلك ال�صنة، 
ال���ورق، ممكن. لكن هذا  الأرم����ن، على  وان��دم��اج 
ال�����ص��راع الإق��ل��ي��م��ي ي���زداد اأك���ر ف��اأك��ر الت�صاقا 
بالهوية، واأ�صبح لعبة بع�س الدول -تركيا واإيران 
اأن  باكو  اأدرك���ت  لقد  ت�صجعه.  – التي  وباك�صتان 
�صردّية الدفاع عن العامل الإ�صالمي �صد "الغازي 
منظمة  دول  ل����دى  ب�����ص��ع��ب��ي��ة  حت��ظ��ى  الأرمني" 
املوؤمتر الإ�صالمي. من جانبها، ومن خالل و�صع 
ال�صراع يف منظور ح�صاري، غذت يريفان طائفية 
ال�صراع بني ال�صعبني. ان احلرب تغذي الإميان، 

والإميان يغذي احلرب.
   يف جنوب القوقاز، تذكرنا �صراوة ال�صتباكات، 
والرغبة يف حمو كل اآثار وجود الآخر، مبا يف ذلك 
اإنكار تاريخهم اخلا�س، تذكرنا مبنطقة البلقان 
-لنتخيل اأن األبانيا �صاعدت كو�صوفو على حترير 
ذلك،  من  اأك��ر  رمب��ا  ولكن  ال�صرب.  من  نف�صها 
بال�صرق الأو���ص��ط، مبا فيه من ح��روب ولجئني، 

وا�صتيطان وحترير لالأرا�صي املقد�صة، و�صهداء.
ب��ق��ي��ت احل������دود غ���ري حم������ددة، والقرى  ل��ق��د     
واملمرات  ال��ن��ار،  اإط���الق  وق��ف  بخطوط  معزولة 
ما  اإننا  القول،  ويكفي  القنا�صة.  لنريان  عر�صة 
وم�صاريع  الذكية  امل��دن  حتقيق  عن  بعيدين  زلنا 
القوقازي"،  "الربط  اإىل  الهادفة  التحتية  البنية 
الذي اقرحته القمة الثالثية يف مو�صكو )يناير 

.)2021

رو�سيا �لر�بح �لأكرب من �لو�سع؟
م�صري  م��ن  ال��ه��روب  ف���اإن  للمنطقة،  بالن�صبة     
اأن  ال�صراع الفل�صطيني-الإ�صرائيلي، يعني �صمناً 
يقبل الطرفان "اإنهاء املطالبات"... فهل اأرمينيا 
ع�صرات  ت��اأث��ري  �صيكون  وك��ي��ف  ل��ذل��ك؟  م�صتعدة 
باكو،  ويف  ك���اراب���اخ؟  م��ن  ال��الج��ئ��ني  م��ن  الآلف 
الن�صر  مل�صقات  ال��ق��وم��ي��ة،  احل��ّم��ى  تنح�صر  مل 
تزال  ول  مكان،  كل  يف  اأذربيجانية!"  "كاراباخ 
وبالزي  املتاجر.  تزين  حرب  كقائد  علييف  �صور 
الع�صكري، على وجه التحديد، افتتح الرئي�س يف 
احل��رب، وهو نوع من  غنائم  متحف  اأبريل   13
املعر�س يف الهواء الطلق على �صفاف بحر قزوين 
حيث جند اإعادة جت�صيد مل�صاهد املواجهة يف طعم 

يثري ال�صكوك.
على  ن�صعر  القانونية،  الإج�����راءات  ب��دء  ورغ���م     
عني املكان ان هناك بع�س الردد لإدانة مرتكبي 
على  احلفاظ  اإىل  احلاجة  ب�صبب  احل��رب  جرائم 
التما�صك الوطني، كما ان الدعوات اإىل امل�صاحلة 
اإىل  ل تتنا�صب ب�صكل جيد مع الإ�صارات احلالية 

"الفا�صية الأرمنية".
احتاجت  الإقليمية؟  ال��ق��وى  �صهية  ع��ن  وم���اذا     
اأذربيجان اإىل تركيا ل�صن احلرب وكذلك -كما يف 
ولكن هل عقدت  ال�صالم.  ل�صنع  -رو�صيا   1994
الوجود  يتجاوز  ال�صيطان؟  م��ع  م��زدوًج��ا  اتفاًقا 
2000 جندي  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل  ال��رو���ص��ي  الأم���ن���ي 
 .2020 نوفمرب  اتفاقية  يف  عليها  املن�صو�س 
وكل �صيء ي�صري اإىل اأنه �صيكون م�صتداًما: ميكن 

جتديده بعد عام 2025. 
  وبينما مل يتم بعد �صياغة تفوي�س قوة حفظ 
ال�صالم، توزع مو�صكو جوازات ال�صفر الرو�صية يف 
اأف�صل  املناطق التي حتت �صيطرتها... هل هناك 
م��ن ه��ذا لتربير وج���ود غ��ري حم���دد؟ يف الواقع، 
اأنها  اأن تثبت  ميكن لرو�صيا، على املدى الطويل، 
ال�صراع  ا�صتمرار  مع  الو�صع،  من  الأك��رب  الرابح 
امل��ج��ّم��د ع��ل��ى اأط�����راف اأرا���ص��ي��ه��ا، ك��م��ا ه��و احلال 
اأوكرانيا.  يف  رمب��ا  وغ���ًدا،  وجورجيا  مولدوفا  يف 
بيد  ال��ري��و���ص��ت��ات  ن�����ص��ب��ي:  الأم�����ر  "جمّمد"... 

مو�صكو.

ترجمة خرية �ل�سيباين

يف القوقاز, الإمرباطوريات ت�شتاأنف م�شريتها...!

* متخ�ص�س يف التحليل اجليو�صيا�صي، ونائب مدير موؤ�ص�صة البحوث ال�صراتيجية 
وزميل اأول يف معهد مونتني.

زعيم القبار�شة الأتراك يدعو لدولتني م�شتقلتني يف قرب�س 
•• جنيف-اأ ف ب

اإر�صني  الركّية"  قرب�س  �صمال  "جمهورّية  رئي�س  اق��رح 
م�صتقّلتني  بدولَتني  ال��دويل  الأم��ن  اأن يعرف جمل�س  تتار 
وذلك  املق�ّصمة،  املتو�ّصطية  قرب�س  جزيرة  يف  ومت�صاويَتني 
اإط�����ار م�����ص��ارك��ت��ه يف م��ن��اق�����ص��ات غ���ري ر���ص��م��ّي��ة يف جنيف  يف 
املّتحدة. وقرب�س مق�ّصمة منذ  العام لالأمم  الأم��ني  برعاية 
رًدا على   ،1974 عام  ال�صمايل  لثلثها  الركي  غزو اجلي�س 

حماولة انقالب كانت تهدف اإىل �صّم اجلزيرة اإىل اليونان.
وان�صّمت جمهورية قرب�س عام 2004 اإىل الحتاد الأوروبي 
اجلزيرة  م��ن  اجلنوبي  بال�صطر  مكت�صباته  تنح�صر  ال���ذي 
الذي يقطنه قبار�صة يونانيون وحتكمه �صلطة هي الوحيدة 

تعرف  فال  ال�صمال،  يف  اأّم��ا  املتحدة.  الأمم  يف  بها  املعرف 
�صوى اأنقرة ب�"جمهورّية �صمال قرب�س الركّية".

ون�صر تتار وثيقة واقعة يف �صفحتني �صّلمها يف وقت �صابق اإىل 
الأمني العام اأنطونيو غوتريي�س.

"مقرحات  ع��ن��وان  وحتمل  نقاط  �صّت  الوثيقة  ه��ذه  ت�صّم 
قرب�صّية تركّية من اأجل اّتفاق دائم".

ُتطالب النقطة الأوىل الأمني العام "باأخذ زمام املبادرة من 
اأجل اأن يتبّنى جمل�س الأمن قراًرا ي�صمن امل�صاواة يف املكانة 
الدولّية و�صيادة الطرَفني )...( كاأ�صا�ٍس جديد لإقامة عالقة 
ل الوثيقة اخلطوات التي َتلي  تعاون بني الدولتني". وُتف�صّ
مترير هذا القرار يف جمل�س الأم��ن - وهو اأمر غري مرّجح 
زمنًيا"  "حمدودة  م��ف��او���ص��ات  ب���دء  اإىل  وت��دع��و   - احل����دوث 

برعاية غوتريي�س.
بني  امل�صتقبلّية  ال��ع��الق��ة  "على  امل��ف��او���ص��ات  ه���ذه  و���ص��ُرّك��ز 
ال��دول��َت��ني امل�����ص��ت��ق��ّل��َت��ني، وع��ل��ى امل��ل��ك��ّي��ة والأم�����ن وتعديالت 
احلدود، اإ�صافة اإىل العالقات مع الحّتاد الأوروبي"، ح�صب 

ما جاء يف النقطة الثانية من الوثيقة.
و�صتدعم املفاو�صات كّل من "تركيا واليونان واململكة املتحدة، 

ا اإذا اقت�صت ال�صرورة". ومراقب من الحّتاد الأوروبي اأي�صً
اع���راًف���ا متبادًل  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  5 و6،  ال��ن��ق��ط��ت��ان  ت��ق��رح 
من  ك��ّل  يف  وا�صتفتاًء  ال�صامنة،  الثالثة  البلدان  من  بدعم 
الدولتني. ويلتقي القبار�صة اليونانيون والقبار�صة الأتراك 
من الثالثاء اإىل اخلمي�س يف جنيف لإجراء "حمادثات غري 

ر�صمية" حول م�صتقبل اجلزيرة برعاية الأمم املتحدة.

وق���ال ال��ن��اط��ق با�صم الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة �صتيفان 
دوج���اري���ك خ���الل م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف ق��ب��ل ب���دء امل��ح��ادث��ات اإن 
"روؤية  الطرفني  لدى  كانت  اإذا  ما  معرفة  يريد  غوتريي�س 

م�صركة مل�صتقبل" اجلزيرة املتو�صطية.
حّل،  اإىل  التو�صل  يف  الأخ��ري  ف�صلهم  على  �صنوات  اأرب��ع  بعد 
يلتقي القبار�صة جمّدًدا لكن بدون اآمال كبرية بالتو�صل اإىل 

اتفاق حول اإعادة توحيد اجلزيرة.
وباءت بالف�صل كل املحاولت ال�صابقة لإعادة توحيد اجلزيرة، 

يف ظّل خ�صومة اإقليمية بني اليونان وتركيا.
والأمم املتحدة حا�صرة يف قرب�س منذ العام 1964 ب�صبب 
اأعمال العنف بني اجلانبني اآنذاك، وتولت بعد ع�صر �صنوات 

مهمة مراقبة املنطقة العازلة بعد التق�صيم.

هل تهيمن ال�شني ال�شيوعية على ال�شرق الأو�شط؟
•• عوا�صم-وكاالت

الرئي�س  اإدارة  و������ص�����ول  م����ن����ذ 
البيت  اإىل  ب��اي��دن  الأم��ري��ك��ي ج��و 
الأب��ي�����س، واحل���دي���ث ع��ن ال�صني 
الت�صريحات،  م��ن  كثري  يف  ي��ردد 
ل�صيا�صة  ا���ص��ت��م��راراً  م��ا ميثل  وه��و 
الإدارة ال�صابقة التي فتحت جبهة 
مع  القت�صادية  للحرب  �صريحة 
بكني، يف ما اعتربه البع�س معركة 
الأكرب  القوتني  تك�صري عظام بني 
املناف�صة  تلك  ظ��ل  ال��ع��امل. ويف  يف 
لفر�س  ق��وة  كل  ت�صغط  ال�صديدة 
نفوذها على جبهات عدة لتح�صيل 
اأك���رب ق���در م��ن ال��ن��ق��اط، ويتجلى 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  ذل��ك 

ب�صكل خا�س.
جوديث  ال�صيا�صية  املحللة  وذك��رت 
معهد  ن�صره  تقرير  يف  ب��ريج��م��ان 
بعد  اأن��ه  الأم��ري��ك��ي،  "جيت�صتون" 
ال�صيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ج��ول��ة 
وانغ يي الأخرية يف ال�صرق الأو�صط 
التي ا�صتمرت اأ�صبوعاً تقريباً، لي�س 
ال�صني  اأن  يف  لل�صك  هناك جم��ال 
نفوذها  تو�صيع  اإىل  بن�صاط  ت�صعى 
اقت�صادياً  فقط  لي�س  املنطقة،  يف 
ودبلوما�صياً  ع�صكرياً  اأي�صاً  ولكن 
الدور  ب�صدة  متحدية  و�صيا�صياً، 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  الأم���د  الطويل 

كقوة مهيمنة يف املنطقة.
ال�صرق  يف  ال�صني  ن��ف��وذ  وي��ت��زاي��د 
الأو�صط منذ �صنوات، ل �صيما من 
خالل مبادرة "احلزام والطريق"، 
للبنية  �صخم  عاملي  م�صروع  وه��ي 
القت�صادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الرئي�س ال�صيني �صي جني  اأطلقه 
اأن  وي��ب��دو   2013. ع���ام  ب��ي��ن��غ يف 
اقت�صادية  �صبكة  ب��ن��اء  ه��و  هدفها 
اآ�صيا  ت���رب���ط  اأ����ص���ا����ص���ي���ة  وه���ي���اك���ل 
ذلك.  وراء  وم��ا  واأفريقيا  ب��اأوروب��ا 
ال�صخمة  امل����ب����ادرة  ه����ذه  وت�����ص��ع��ى 
كبري  ب�صكل  وال�صتثمار  للتنمية 
لل�صني  العاملي  النفوذ  تعزيز  اإىل 
اآ���ص��ي��ا اإىل اأوروب������ا من  م���ن ���ص��رق 
خالل جعل الدول يف جميع اأنحاء 
على  متزايد  ب�صكل  تعتمد  العامل 

ال�صني.
�صازيز،  موردخاي  الدكتور  ويقول 
ال�صني  "دبلوما�صية  كتاب  موؤلف 
ال�صراكة  الأو������ص�����ط:  ال�������ص���رق  يف 

ال�صراتيجية للحزام والطريق": 
ال�صراتيجية،  ال��ن��اح��ي��ة  "من 
والطريق  احل���زام  م��ب��ادرة  تك�صف 
ع����ن ك���ي���ف ت�������ص���ع���ى  ال�������ص���ني اإىل 
اإ������ص�����ق�����اط ال���ه���ي���م���ن���ة ال���غ���رب���ي���ة 
)ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

الأو�صط( �صلمياً".
مبادرة  ب��ني  "العالقة  واأ����ص���اف: 
وال�صراكات  وال���ط���ري���ق  احل�������زام 
ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��وج��ده��ا يف 
بال�صيطرة  لها  املنطقة...ت�صمح 
خلق  دون  املنطقة  على  ت��دري��ج��ي��اً 
ت��وت��رات م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأو 
الغرب. وبعبارة اأخرى، فاإن املبادرة 
لنقل  م��ت��ط��ورة  �صينية  خطة  ه��ي 
ال��ه��ي��م��ن��ة م���ن ال���غ���رب وال���ولي���ات 
اأو  ح��رب  دون  ال�صني  اإىل  املتحدة 

�صراع".
وق���ال وان���غ ل��ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة خالل 
الدول  اإح���دى  لل�صعودية،  زي��ارت��ه 
ال�صت التي زارها يف جولته: "لقد 
وقعت ال�صني وثائق ب�صاأن التعاون 
�صمن احل���زام وال��ط��ري��ق م��ع 19 
الأو�صط، وحققت  ال�صرق  دول��ة يف 

تعاونا مميزا مع كل منها".

منوذج جديد
ال��ذي تعزز  الوقت  "ويف  واأ���ص��اف: 
ف���ي���ه ال�������ص���ني من�����وذج�����اً ج����دي����داً 
لتقا�صم  م�صتعدة  فاإنها  للتنمية، 
ال�صرق  دول  مع  ال�صوقية  الفر�س 
الأو�������ص������ط، وال���ع���م���ل م����ع ال�����دول 
لقمة  بن�صاط  للتح�صري  العربية 
ال�صني،  م�����ع  ال���ع���رب���ي���ة  ال���������دول 
وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون ع����ايل اجل����ودة 
)�صمن مبادرة( احلزام والطريق، 
وت��و���ص��ي��ع جم���الت ج��دي��دة للنمو 
العالية  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات  م���ث���ل 

واجلديدة".
وال���دول الأخ���رى التى زاره��ا وانغ 
هي تركيا واإيران والإمارات وعمان 

والبحرين.
�صريك  اأك��رب  بالفعل  هي  وال�صني 
جتاري ملعظم دول املنطقة، مبا يف 
الرئي�صيني:  �صركائها  بع�س  ذلك 
ال�����ص��ع��ودي��ة واإي�������ران والإم��������ارات. 
وكانت ال�صعودية اأكرب مورد للنفط 
 ،2020 ل��ل�����ص��ني يف ع����ام  اخل�����ام  
قامت  وق���د  رو���ص��ي��ا.  ع��ل��ى  متغلبة 
ا�صراتيجية  "ب�صراكات  ال�����ص��ني 

ال�صعودية  م���ن  ك���ل  م���ع  �صاملة" 
والإمارات، وكذلك اإيران الآن، من 
خالل توقيع اتفاقية ا�صراتيجية 
�صاملة ملدة 25 عاماً حول التعاون 
طهران.  مع  والأم��ن��ي  القت�صادي 
ي�صمل  الت���ف���اق  اأن  اأي�����ص��اً  وت����ردد 
الع�صكرية  امل�صاعدة  نطاق  تو�صيع 
املعلومات  وت�����ب�����ادل  وال����ت����دري����ب 

ال�صتخبارية.
وم�������ن خ�������الل م�������ب�������ادرة احل�������زام 
اأكرب  اأي�صاً  ال�صني  تعد  والطريق، 
حيث  املنطقة،  يف  اأجنبي  م�صتثمر 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ت�����ص��ل قيمتها  ت��ب��ن��ي 
وعلى  ال��������دولرات.  م��ل��ي��ارات  اإىل 
الرغم من اأن م�صر مل تكن جزءاً 
اأنها  اإل  وان��غ،  �صفر  �صري  من خط 
ت�صكل اأي�صاً جزءاً مهما من مبادرة 
بح�صب  لل�صني،  والطريق  احل��زام 

جوديث بريجمان.
ووف������ق������ا جل��������ون األ��������رم��������ان من 
ال�صراتيجية  ال��درا���ص��ات  م��رك��ز 
ال�صنوات  "يف  ف���اإن���ه  وال���دول���ي���ة: 
تزايد  وم�����ع  امل���ا����ص���ي���ة،  اخل���م�������س 
اه���ت���م���ام ال�������ص���ني ب���ال���ع���ب���ور عرب 
ال�صني  ا�صتثمرت  ال�صوي�س،  قناة 
م�صر.  يف  ال���������دولرات  م���ل���ي���ارات 
وت�����ص��اع��د ال�����ص��رك��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف 
اجلديدة  الإداري����ة  العا�صمة  بناء 
القاهرة،  خارج  ال�صحراء  مل�صر يف 
البحر  على  ميناء  بتطوير  وتقوم 
الأحمر ومنطقة �صناعية يف العني 
ال�صخنة. وقد قام الرئي�س امل�صري 

عبد الفتاح ال�صي�صي ب�صت رحالت 
توليه  منذ  بكني  اإىل  الأق���ل  على 
مقارنة   ،2014 ع��ام  يف  من�صبه 

برحلتني فقط اإىل وا�صنطن".
وت����ق����ول ج����ودي����ث ب���ريج���م���ان اإن����ه 
بع�س  ينظر  ق��د  الأوىل،  للوهلة 
ال�����ص��رق الأو�����ص����ط اإىل  ال���ق���ادة يف 
متاماً  منا�صبة  باعتبارها  ال�صني 
ل��ل��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ت��ه��م، التي 
اإ���ص��رائ��ي��ل، من  اإىل جانب  ت��ت��األ��ف، 
دول ت�صارك ال�صني وجهات نظرها 
ب�صاأن �صيادة الدولة وعدم التدخل 

وحقوق الإن�صان.

�ل�ستقالل �ل�سيادي
وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة وان�����غ يى 
ال�صني  "اإن  رحلته:  تلخي�س  ف��ى 
وال���������دول ات���ف���ق���ت ع���ل���ى �����ص����رورة 
ال�صيادي  ال����ص���ت���ق���الل  اح�������رام 
الدول  جلميع  الوطنية  والكرامة 
امل�صتقلة  التنمية  �صبل  وت��ع��زي��ز   ،

واملتنوعة".  
ال�صني  اأن�����ب�����اء  ل���وك���ال���ة  ووف�����ق�����اً 
)�صينخوا(  ال��ر���ص��م��ي��ة  اجل���دي���دة 
اأو���ص��ح وان���غ، اأن���ه مت الت��ف��اق على 
ال�صوؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  "معار�صة 
الداخلية للدول الأخرى والفراء 
ع��ل��ى ال����دول الأخ�����رى حت��ت �صتار 
النظام  الإن�����ص��ان وح��م��اي��ة  ح��ق��وق 
املتحدة  الأمم  ل���ت���ك���ون  ال�������دويل 
القائم  ال������دويل  ال���ن���ظ���ام  ج���وه���ر 
والتعددية  ال���دوىل  ال��ق��ان��ون  على 

والإن�صاف والعدالة الدوليني".
ال�����ص��ني مع  ع���الق���ات  ت��ع��م��ي��ق  اإن 
الأو���ص��ط خ��ارج نطاق  ال�صرق  دول 
الوليات  يقلق  واأن  لب��د  التجارة 
املتحدة، خا�صة واأن اإدارة  الرئي�س 
اتخذت  ب����اي����دن  ج����و  الأم����ري����ك����ي 
الهتمام  لتقليل  خطوات  م��وؤخ��راً 
باملنطقة، وبالتايل فتح الباب اأمام 
م�صوؤول  وق��ال  ال�صينية.  الهيمنة 
القومي  الأم������ن  يف  ���ص��اب��ق  ك��ب��ري 
وم�������ص���ت�������ص���ار م����ق����رب م����ن ب���اي���دن 
كنت  "اإذا  "بوليتيكو":  ل�صحيفة 
يعتربها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  �صت�صنف 
بايدن اأولوية، فاإن ال�صرق الأو�صط 
الثالثة  امل�����راك�����ز  ����ص���م���ن  ل���ي�������س 

الأوىل".
اآ�صيا  م��ن��ط��ق��ة  "اإنها  واأ������ص�����اف: 
وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ، ث��م اأوروب�����ا، ثم 
الغربي. وهذا يعك�س  الكرة  ن�صف 
اإج���م���اع���ا ب���ني احل���زب���ني ع��ل��ى اأن 
اهتمامنا  تتطلب  ال��ت��ي  الق�صايا 
املناف�صة  ع������ودة  م����ع  ت���غ���ريت  ق����د 
ال�صني  )م��ع  العظمى  القوى  بني 

ورو�صيا(".
وم���ع ت��ن��اف�����س ال�����ص��ني ع��ل��ى املزيد 
اأكرب  لت�صبح  ال���دويل  النفوذ  م��ن 
قوة يف العامل بحلول عام 2049، 
وتكنولوجياً  واقت�صادياً  ع�صكرياً 
ي�صبح  اأن  امل��رج��ح  م��ن  و�صيا�صياً، 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط ح��ا���ص��م��اً، �صواء 
الأولوية  املتحدة  الوليات  اأعطته 

اأم ل.

لواء فاطميون... حزب اهلل اآخر يف ال�شرق الأو�شط
•• عوا�صم-وكاالت

تناول كبري م�صت�صاري وزير اخلارجية الأفغاين اأريان �صريفي 
والعراق  ���ص��وري��ا  يف  فاطميون"  "لواء  ��ل��ه  مُي��ِثّ ال���ذي  التهديد 
واأفغان�صتان، ف�صاًل عن م�صاعدة احلوثيني يف اليمن، مرجحاً 
تر�صانة  يف  اآخ���ر  اهلل"  "حزب  اإىل  امليلي�صيا  ه��ذه  ت��ت��ح��ّول  اأن 
�صريفي،  وكتب  عنها.  بالوكالة  تعمل  التي  للجماعات  طهران 
لطاملا  الإي��راين  النظام  اأن  دبلومات"،  "ذا  ل�صحيفة  مقال  يف 
اأه��داف��ه يف  لتعزيز  ك��وك��الء  الإ���ص��الم��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ا�صتخدم 
ال�صرق الأو�صط، منها على �صبيل املثال، "حزب اهلل" اللبناين 
ذلك،  ومع  الثمانينيات.  منذ  الفل�صطينية  "حما�س"  وحركة 
ف���اإن م��ا يجهله ال��ك��ث��ريون ه��و ح��رب ط��ه��ران ب��ال��وك��ال��ة، التي 
ت�صاعدت موؤخراً، مع اإن�صاء �صبكة عابرة للحدود من جماعات 
خ�صومها  م��واج��ه��ة  يف  ط��ه��ران  ت�صتخدمها  �صيعية،  م�صلحة 
ال�صرق  القتال يف منطقة  �صاحات  عرب جمموعة متنوعة من 

الأو�صط الأو�صع نطاقاً.

وكيل جديد لير�ن
الوكالء اجلدد،  اأح��د ه��وؤلء  "لواء فاطميون" هو  اأن  واأ�صاف 
ن�صرهم  مّت  اأفغان،  �صيعة  مقاتلني  بالكامل من  يتاألف  وال��ذي 
واليمن.  وال��ع��راق  ���ص��وري��ا  الإي��ران��ي��ة يف  امل�صالح  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
وميكن اأن ترّتب على هذا اجلانب اجلديد العابر للحدود يف 
وا�صعة، ما  اإقليمية  بالوكالة، تداعيات  التقليدية  اإي��ران  حرب 
ُيهّدد امل�صالح الأمريكية وم�صالح حلفاء وا�صنطن عرب ال�صرق 

الأو�صط وجنوب اآ�صيا.
واأ�صار الكاتب اإىل اأنه بداأ مراقبة "لواء فاطميون" يف اأوائل عام 
امللف الذي يعمل عليه  من  جزءاً  املهمة  هذه  باعتبار   2015
اأن هذه  الأف��غ��اين، على الرغم من  القومي  الأم��ن  يف جمل�س 
املجموعة اأُن�صئت قبل ذلك بعامني يف خ�صم اأحداث ما ي�صمى 
اأن�صاأ  الإقليمية،  ال�صطرابات  على  ورداً  العربي".  "الربيع 
"فيلق القد�س" التابع ل� "احلر�س الثوري الإيراين"، امل�صوؤول 
ع�صكرية،  ا�صتخبارات  وممار�صة  تقليدية  غري  حرب  �صّن  عن 
فاطميون،  وه���ي:  ج��دي��دة،  م�صلحة  �صيعية  جم��م��وع��ات  اأرب���ع 
وزي��ن��ب��ي��ون، وع��ل��ي��ون، وح��ي��دري��ون، وت��ت��األ��ف م��ن مقاتلني من 
وكانت  التوايل.  على  و�صوريا  والعراق،  وباك�صتان،  اأفغان�صتان، 
ال�صرق  يف  خمنلفة  معارك  �صاحات  يف  ُتقاتل  املجموعات  ه��ذه 
والأ�صر�س  الأكرب  لي�صبح  الأو�صط، لكن "لواء فاطميون" منا 

بني هذه املجموعات.

�أ�سول لو�ء فاطميون
واأ�صار الكاتب اإىل اأن اأ�صول "لواء فاطميون" تعود اإىل "قوات 
حممد" و"كتيبة اأبو ذر"، وهما جمموعتان اأفغانيتان كلفتهما 
وال��ع��راق يف ثمانينيات  اإي����ران  ب��ني  احل���رب  بالقتال يف  اإي����ران 
القرن املا�صي، وامل�صاركة لحقاً يف القتال �صد حركة "طالبان" 
قدامى  م��ن  جمموعة  لت  و�صَكّ امل��ا���ص��ي.  ال��ق��رن  ت�صعينيات  يف 
امل��ح��ارب��ني ال��ت��اب��ع��ني ل��ه��ات��ني امل��ج��م��وع��ت��ني، ب��ق��ي��ادة ع��ل��ي ر�صا 
وكّون   .2013 ع��ام  يف  فاطميون"  "لواء  ن���واة  ت��اف��ا���ص��ويل، 
 20 من  اأك��ر  من  يتاألف  جي�صاً  اللواء  من  القد�س"  "فيلق 

األف مقاتل ُم�صلَّح على مدار ال�صنوات الثالث التي تلت ذلك.

�إغر�ء ديني ومادي
املقاتلني ُيجّندون من بني الالجئني  اأن غالبية  الكاتب  وذكر 
الأف���غ���ان يف اإي������ران، ح��ي��ث ج���رى اإغ����راوؤه����م مب��ه��م��ة "حماية 
اإىل  اأن��ه  واأ���ص��اف  دم�صق".  يف  حممد  النبي  حفيدات  اأ�صرحة 
القد�س" اأي�صاً جمموعة  "فيلق  م  ق��َدّ الديني،  الإغ��راء  جانب 
من احلوافز املادية، مبا يف ذلك احل�صول على اإقامة قانونية، 
وتعليم جماين لالأطفال، وتاأمني �صحي، ومدفوعات �صهرية 
اجتماعٍي  بو�صٍع  التمتع  ف�صاًل عن  دولر،   1500 اإىل  ت�صل 
الن�صمام  على  اأُج���ربوا  الأف��غ��ان  بع�س  اإن  ال��ع��ودة، حتى  عند 
الرحيل  اأو  بالعتقال  ت��ه��دي��دات  تلقيهم  بعد  ال��ق��وات  لهذه 
الالجئني  معظم  ويعي�س  اإليها.  الن�صمام  رف�صهم  ح��ال  يف 
الأفغان يف اإيران، البالغ عددهم 3 ماليني لجئ تقريباً، حياة 
حمفوفة باملخاطر، اإذ يتعر�صون ل�صغط امل�صاعب القت�صادية 
ال�صديدة من ناحية، والتمييز القا�صي �صد الأجانب من ناحية 

اأخرى، ما يجعل هذه احلوافز جذابة للغاية.

�أن�سطة �لتجنيد
ومع ا�صتداد القتال يف �صوريا، بداأ "فيلق القد�س" يف الو�صول 
وت�صكيل  اأي�����ص��اً،  اأفغان�صتان  داخ��ل  ال���َه���َزاَرة  قومية  اأف���راد  اإىل 
العا�صمة  ذل��ك  املقاطعات، مبا يف  كثري من  يف  �صبكات جتنيد 
احلج  رح��الت  اأداء  بحجة  امل��ج��ن��دون  وُن��ق��ل  ك��اب��ول.  الأفغانية 
���ص��وري��ا وال��ع��راق، وذل���ك ع��ن طريق  املقد�صة يف  الأم��اك��ن  اإىل 
بال�صفارة  وث��ي��ق��ة  ع��الق��ات  ت��رب��ط��ه��ا  �صفر  وك����الت  ا���ص��ت��خ��دام 
اإي�����ران، خ�صع  الإي��ران��ي��ة يف ك��اب��ول. ومب��ج��رد و���ص��ول��ه��م اإىل 

التكتيكية  التحركات  على  اأ�صبوعني  مل��دة  للتدريب  املجندون 
واأ�صرفت  الأ�صا�صية.  الأ�صلحة  مع  والتعامل  الع�صابات  حلرب 
تامة.  ���ص��ري��ة  يف  ال��ت��داب��ري  ه���ذه  القد�س" ع��ل��ى  "فيلق  ق���وات 
وبعد ذلك، ُنقل املقاتلون اجلدد اإىل �صوريا، حيث اأ�صرعوا اإىل 
زيارة �صريح ال�صيدة زينب، ثم انت�صروا على الفور يف �صاحات 
اجلبهات  بع�س  فاطميون" اإىل  "لواء  مقاتلو  واأُر�صل  القتال. 
وحماة،  الالذقية،  مدن  ذلك  يف  مبا  القتال،  فيها  ي�صتد  التي 
واإدلب، وحلب، ودم�صق، ودرعا، باعتبارهم "وقود املدافع"، ما 
اأنه  اأدى اإىل ارتفاع معدلت ال�صحايا. وت�صري التقديرات اإىل 
مقاتل  األف  بني عامي 2013 و2019، �صارك اأكر من 50 
الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  القتال  يف  فاطميون"  "لواء  من 
اأكر  بلغ  ذلك عن معدل �صحايا مهول يف �صفوفهم،  واأ�صفر 
من 5 اآلف حالة وفاة و4 اآلف اإ�صابة. وكان من بني القتلى 
تافا�صويل،  ر�صا  امل�صلحة علي  لهذه اجلماعة  الأ�صلي  الزعيم 

والعديد من خلفائه يف قيادة اجلماعة.

م�ساعدة �حلوثيني و�لأفغانيني
ُن�صر عدد من ه��وؤلء املقاتلني  ومع انح�صار احلرب يف �صوريا، 
يف اليمن من اأجل دعم احلوثيني، حلفاء اإيران، وعاد بع�صهم 
ذلك،  ومع  اأفغان�صتان.  اإىل  منهم  كثريون  وانتقل  اإي��ران،  اإىل 
اآلف   8 نحو  قوامها  ن�صطة  القد�س" بفرقة  "فيلق  يحتفظ 
يحافظ  كما  �صوريا،  فاطميون" يف  "لواء  مقاتلي  من  مقاتل 
على عالقات مع املقاتلني الن�صطني يف اأفغان�صتان. ويف مواجهة 
الهجمات امل�صتمرة التي ي�صنها م�صلحون ي�صعر ال�صيعة الأفغان 
باأنهم �صعفاء للغاية ف�صاًل عن الحتمال املتزايد لعودة حركة 
"لواء فاطميون"  ا�صتدعى ظهور  ال�صلطة، ما  اإىل  "طالبان" 
. وتوؤكد الأح��داث التي وقعت موؤخراً، على الرغم  كقوة دفاع 
من �صغر نطاقها، هذا التنبوؤ: على �صبيل املثال، اأ�صقط اأفراد 
الَهَزاَرة  لقومية  املحلي  القائد  بور،  لعلي  التابعني  امليلي�صيات 
الذي تفيد مزاعم اأنه تربطه عالقة ب� "لواء فاطميون"، طائرة 
اأ�صفر عن  مروحية تابعة للجي�س الأفغاين ال�صهر املا�صي، ما 
انتقامية  اأع��م��اًل  و�صن اجلي�س  الأم��ن  اأف��راد  ت�صعة من  مقتل 
تابعة  اأخ���رى  اأعلنت جماعة  اأ���ص��ب��وع��ني،  م���رور  وب��ع��د  دم��وي��ة. 
فاطميون"  "لواء  ل�  الأول  الن�صط  الوجه  اأنها  ُيزعم  للَهَزاَرة 
"للدفاع عن ال�صيعة �صد  اإن�صاء فرقة ع�صكرية  اأفغان�صتان،  يف 
و�صط  له يف  النطاق ومتييز ممنهج" يتعّر�صون  وا�صع  هجوم 

اأفغان�صتان.
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ريا�ض  �لــدكــتــور  �أكــد 
�للجنة  ع�سو  قويدر 
ــة ملــجــابــهــة  ــي ــم ــل ــع �ل
كورونا �أم�ض �خلمي�ض, 
ــت  ــات ب تـــونـــ�ـــض  �أن 
عامليًا  �لأوىل  �لدولة 
�لوفيات  ناحية  مــن 
�ملليون  يف  ــا  ــورون ــك ب
يف  و�لأوىل  ــاكــن,  ــس �
ـــات  ـــاب ــبــة �لإ�ـــس نــ�ــس
عــلــى �إجـــمـــايل عــدد 
ــر�ت  ــج �لــتــحــالــيــل �مل

يوميًا.

ذكرت و�صائل اإعالم �صينية حكومية  اأم�س اخلمي�س اأن طفلني قتال 
واأ�صيب 16 �صخ�صا، على يد مهاجم يحمل �صكينا يف رو�صة اأطفال 

جنوبي البالد.
وقالت وكالة اأنباء ال�صني اجلديدة )�صينخوا(، اإن الهجوم وقع بعد 
ظهر الأربعاء، يف بلدة خارج مدينة بيليو، مبنطقة قوانغ�صي، وهي 

ذاتية احلكم لقومية ت�صوانغ.
التحقيق يف  ب��ه وي��ج��ري  القب�س على م�صتبه  اإل��ق��اء  اأن��ه مت  واأك���دت 
الأمر، واأ�صافت اأن اثنني من امل�صابني يعاجلان من اإ�صابات خطرية، 

فيما مل يكن وا�صحا ما اإذا كان اجلرحى اأطفال اأم بالغني.
ما  ع��ادة  الع���ت���داءات،  ه��ذه  م��ن  العديد  املا�صية  ال�صنوات  و�صهدت 
اأو  اأو عاطفيا  عقليا  باأنهم م�صطربون  يو�صفون  اأ�صخا�س  يرتكبها 

يحملون �صغينة �صد اأ�صحاب مثل هذه املرافق.
لت�صخي�س  الكافية  ال��ق��درة  اإىل  تفتقر  ال�صني  اإن  اخل���رباء  وي��ق��ول 

وعالج الأ�صخا�س الذين يعانون من مثل هذه احلالت.
لذلك  الأ�صلحة،  اإىل  الو�صول  على  �صارمة  قيوًدا  الدولة  وتفر�س 

ت�صتخدم ال�صكاكني دائما يف مثل هذه الهجمات.

اأعلن رئي�س اأركان اجليو�س الفرن�صية اأن اجلنود الفرن�صيني الذين 
وقعوا مقال مثريا للجدل يدين "تفكك" فرن�صا، معر�صون للطرد 

اأو لعقوبات تاأديبية.
وقال اجلرنال فران�صوا لوكوانر ل�صحيفة "لو باريزيان" اليومية 
اإن اجلرنالت ال�18 من "الق�صم الثاين" - على و�صك التقاعد لكن 
"معر�صون  العري�صة،  وّقعوا  الذين   - ذلك  بعد  ا�صتدعاوؤهم  ميكن 

لل�صطب اأي لالإحالة على التقاعد الإجباري".
واأ�صاف "كل هوؤلء ال�صباط �صيمثلون اأمام جمل�س ع�صكري اأعلى. 
ويف نهاية هذا الإجراء، فاإن رئي�س اجلمهورية هو الذي يوقع مر�صوم 

ال�صطب". وتابع "اأمتنى اأن يقدموا طلبا للتقاعد".
ال�18 وه���م م��ن ب��ني م��ئ��ات املوقعني  و���ص��ي��ف��ر���س ع��ل��ى اجل�����رنالت 

اجلرنال. قال  ع�صكرية" كما  تاأديبية  "عقوبات 
وطالبت وزيرة الدفاع فلورن�س باريل الثنني بفر�س عقوبات على 

املوقعني معتربة اأن "اأفعالهم غري مقبولة" و"غري م�صوؤولة".
ني�صان-  21 يف  اأكتويل"  "فالور  جملة  يف  ن�صرت  التي  والعري�صة 

اأبريل تدعو الرئي�س اإميانويل ماكرون اإىل الدفاع عن الوطنية.
البالد  ي�صرب  اأن���ه  يعتقدون  ال���ذي  "التفكك"  امل��وق��ع��ون  وا�صتنكر 
العتبار  يف  تاأخذ  التي  ال�صيا�صات  لدعم  "م�صتعدون  اإنهم  وق��ال��وا 

حماية الأمة".

اأعلن اجلي�س الفنزويلي مقتل ثمانية من جنوده يف الأيام الأخرية 
يف معارك مع جمموعات كولومبية م�صلحة غري نظامية يف جنوب 
ع��دد ع�صكرييه  م��ا يرفع  م��ع كولومبيا،  ال��ب��الد على احل���دود  غ��رب 

الذين قتلوا يف املنطقة اإىل 16 منذ 21 اآذار-مار�س.
ون�صرت وزارة الدفاع الفنزويلية الأربعاء بيانا يت�صمن اأ�صماء اجلنود 

الثمانية الذين قتلوا "يف القتال" دون ذكر تفا�صيل.
"معارك عنيفة" بني  بيان الث��ن��ني ع��ن  ال���وزارة حتدثت يف  وك��ان��ت 
"قتلى" من  ���ص��ق��وط  اإىل  م�����ص��رية  امل�صلحة،  وامل��ج��م��وع��ات  اجل��ي�����س 
اجلانبني يف هذه املنطقة التي ت�صهد غيابا لالأمن وي�صهل اخراق 

احلدود فيها.
كبرية  اأوقعنا خ�صائر  ال�صتباكات  "خالل  بيانها  ال��وزارة يف  واأك��دت 
عن  وحتدثت  موؤقتة".  من�صاآت  ودمرنا  املجموعات  هذه  �صفوف  يف 

"اأ�صرى" من دون اأن حتدد عددهم.
�صنت  اإن��ه��ا  املنطقة،  يف  قواتها  بانتظام  تعزز  التي  كراكا�س  وت��ق��ول 
عمليات يف اآذار/مار�س لتحرير اأرا�صيها من اأي توغل للمجموعات 
امل�صلحة الكولومبية. وهي تتهم هذه املجموعات بزرع األغام م�صادة 

لالأفراد وبالعمل يف جمال تهريب املخدرات.
وذكر م�صدر اأمني يف كولومبيا ان هوؤلء العنا�صر هم من�صقون حركة 

التمرد ال�صابقة "القوات امل�صلحة الثورية الكولومبية" )فارك(.
اأ�صلحتهم  املارك�صية  احلركة  اأع�صاء  من  األفا   13 من  اأك��ر  واألقى 
لكن ف�صائل "من�صقة" مل تقبل باتفاق ال�صالم املوقع يف 2016 يف 

كولومبيا.
وتوؤكد ال�صتخبارات الع�صكرية الكولومبية اأن هذه املجموعات التي 
تعمل بال قيادة موحدة ومتول من تهريب املخدرات والألغام ال�صرية 

تعززت يف مناطق معزولة.

عوا�صم

بكني

باري�ص

كراكا�ص

فورين بولي�شي: العودة اإىل النووي �شتحدث زلزاًل يف ال�شرق الأو�شط
•• وا�صنطن-وكاالت

وامل�صت�صار  غراهام  ليند�صي  البارز  اجلمهوري  الأمريكي  ال�صناتور  حذر 
تنذر  النووي  التفاق  اإىل  العودة  اأن  من  اأورتاغو�س  مورغان  ال�صيا�صي 
بت�صعني  الأو�صط وميد طهران  ال�صرق  يف  التقدم  �صنوات من  بتقوي�س 
مليار دولر. وكتب الثنان يف موقع جملة "فورين بولي�صي" اإن الت�صّرع 
يف العودة اإىل خطة العمل ال�صاملة امل�صركة �صت�صكل حذثاً مزلزًل يثري 

الفو�صى وعدم ال�صتقرار يف ال�صرق الأو�صط.
الأمريكية وعدم  العقوبات  ب�صبب  الإي��راين  املقابل، عانى القت�صاد  ويف 
كفاءة طهران يف اإدارة اأزمة كورونا �صالًل و�صعفاً. فمن منظور تفاو�صي 

يتمتع بايدن بكثري من النفوذ.

اأن  املا�صي  �صريت جورنال" الأ�صبوع  "وول  اأوردت �صحيفة  ذل��ك،  ومع 
املركزي.  امل�صرف  عن  ب��الإره��اب  تتعلق  عقوبات  رفع  تنوي  بايدن  اإدارة 
جل�صات  يف  لبايدن  الديبلوما�صي  الفريق  وع��د  بعدما  اأخ��رى،  وبكلمات 
ا�صتماع اأمام الكونغر�س باتفاق اأقوى واأطول زمناً، يندفع نحو الت�صوية. 
وعلى الرغم من اأن العودة اإىل خطة العمل ال�صاملة امل�صركة لن حتدث 
اأعاد  واإذا  ال�صنة.  ب�صهولة هذه  اأنها قد حتدث  اإل  و�صحاها،  ع�صية  بني 
بايدن الوليات املتحدة اإىل خطة العمل ال�صاملة امل�صركة، فقد يعك�س 
ذل��ك ال��زخ��م الإي��ج��اب��ي يف ال�صرق الأو���ص��ط م��ن خ��الل زع��زع��ة ا�صتقرار 

ميزان القوى ال�صلمي الذي ورثه بايدن.
اإع��ادة فر�س  امل��ال لإي��ران. وقبل  امل�صركة  ال�صاملة  العمل  وف��رت خطة 
الوليات املتحدة للعقوبات عام 2018، كان امل�صرف املركزي الإيراين 

ي�صيطر على اأكر من 120 مليار دولر من احتياطات النقد الأجنبي. 
واأدت العقوبات الأمريكية اإىل حجز ع�صرات من تلك املليارات، وا�صطر 
بعد  مفتوحة.  ظلت  التي  احل�صابات  �صحب  اإىل  اإي���ران  امل��ايل  ال�صغط 
عامني فقط من حملة ال�صغط الأق�صى، انخف�صت احتياطات اإيران اإىل 
ويف الوقت نف�صه، خف�صت عقوبات الطاقة الأمريكية  دولر.  مليارات   4
حرم  مما  يومياً،  برميل  مليوين  من  باأكر  الإيرانية  النفط  ���ص��ادرات 

النظام من 70 مليار دولر متول ميزانيته عادًة.
اقت�صادية،  اأي خيارات  اإي��ران ن مدون  للروات  الكبري  الراجع  وترك 
الإقليميني.  الإرهابيني  لوكالئه  املدفوعات  قطع  اإىل  النظام  وا�صطر 
الأو�صط  ال�صرق  بقية  من  الكثري  تنف�س  النهيار،  اإي��ران  �صارفت  بينما 
الذي  التقدم  وك��ان  تاريخياً.  �صالماً  املنطقة  يف  دول  ووقعت  ال�صعداء، 

العربية  والإم����ارات  اإ�صرائيل  اأبرمتها  التي  اأب��راه��ام،  اتفاقيات  حققته 
املتحدة والوليات املتحدة يف اأغ�صط�س )اآب( 2020، معدياً.

الكثري من  اإي��ران تنذر بتقوي�س  التحالفات مع  اأن  الكاتبان من  وحذر 
التقدم املنجز. فقد يح�صل النظام على مبالغ ت�صل اإىل 90 مليار دولر 
العقوبات  جمدت  عملياً،  العقوبات.  بايدن  فيها  ينهي  التي  اللحظة  يف 
الأمريكية 40 مليار دولر من مبيعات النفط واملكثفات يف اآ�صيا وال�صرق 
50 مليار  اإىل  ي��زال النظام غري ق��ادر على الو�صول  الأو���ص��ط، بينما ل 
دولر اأخرى. ويف الوقت نف�صه، من املرجح اأن توؤدي اإعادة تفعيل خطة 
مما  الإي��ران��ي��ة،  النفط  ���ص��ادرات  تن�صيط  اإىل  امل�صركة  ال�صاملة  العمل 
ب�صعر  النظام  اإىل خزائن  �صنوياً  دولر  مليار   50 يقرب من  ما  ي�صيف 

ال�صوق اليوم.

قانون  مت��ري��ر  اإىل  ق���وي���در  ودع����ا 
ب�صكل  ال�صحية  ال���ط���وارئ  ح��ال��ة 
تطبيق  اأج��������ل  م�����ن  م�������ص���ت���ع���ج���ل 
ب�صكل  ك��ورون��ا  جمابهة  اإج����راءات 

�صارم.
اجل����ان����ب  اأن  ق�����وي�����در  واأو��������ص�������ح 
األقى  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ص��ادي 
املتخذة  الج���راءات  على  ب�صالله 
داعياً  يف عالقة مبجابهة كورونا، 
التي  الآل���ي���ات  جميع  تفعيل  اإىل 
من �صاأنها احلد من تزايد انت�صار 

الفريو�س.

رقم قيا�سي
ويف �صياق مت�صل، اأكد رئي�س ق�صم 
عبد  م�صت�صفى  يف  ال���ص��ت��ع��ج��ايل 
الدكتور  باأريانة،  مامي  الرحمان 
اأن عدد الوفيات  رفيق بوجدارية، 
يف ت��ون�����س ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا هو 
التي  الهند  اأك��ر من نظريتها يف 
امل�صتوى  على  كبرياً  ج��دًل  خلقت 
اأن  على  بوجدارية  و�صدد  العاملي. 
عدد الوفيات كبري جدا يف تون�س 
وطنيا واإفريقيا، موؤكدا اأن الو�صع 
ال�صحي يف البالد حرج جدا، واأن 
املوؤ�ص�صات  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ال�����ص��غ��ط 
بلغت  وال��ت��ي  ال��ب��الد  يف  ال�صحية 

طاقتها الق�صوى.
ت�صجيل  ال�����ص��ح��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
119 وفاة جديدة جّراء الإ�صابة 
بفريو�س كورونا الثالثاء، لت�صجل 
بذلك تون�س رقما قيا�صيا يف عدد 

الوفيات بالفريو�س.
للوفيات  اجل���م���ل���ي  ال����ع����دد  وب���ل���غ 

10536 وفاة.
وفيات  ح�����ص��ي��ل��ة  اأع����ل����ى  وك����ان����ت 
يوم  ت�صجيلها  مّت  ق��د  بالفريو�س 
 107 بلغت  وق��د  املا�صي  اجلمعة 

وفيات. كما اأعلنت الوزارة ت�صجيل 
ليتجاوز  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة   1729
اآلف   305 الإ����ص���اب���ات  اإج���م���ايل 

و313 اإ�صابة.

�قرت�ح غلق �حلدود
م�����ن ج����ان����ب����ه، ك�������ص���ف ال����دك����ت����ور 
اللجنة  ع�صو  �صليم  ف���وزي  ام��ني 
كورونا  ف��ريو���س  ملجابهة  العلمية 

العليا  اللجنة  ان  اخلمي�س،  اأم�س 
ملجابهة كورونا مل ت�صتجب لبع�س 
على  العلمية  اللجنة  اق��راح��ات 
غرار اقراح غلق احلدود، م�صريا 
تعليق  يف  ال��ت��م��دي��د  ق����رار  ان  اىل 
اللجنة  وان  ���ص��ي��ا���ص��ي،  ال����درو�����س 

العلمية كانت �صد هذا الجراء.
مداخله  خ����الل  ال���دك���ت���ور  واأب������رز 
على  ت���ع���ل���ي���ق���ه  يف  ل������ه  اذاع�������ي�������ة 

اعلنت  التي  الج����راءات اجل��دي��دة 
العليا  اللجنة  ان  احلكومة،  عنها 
ا����ص���ت���ج���اب���ت ل��ب��ع�����س اق����راح����ات 
ت�صتجب  ومل  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اللجنة  ان  الخ��ر، موؤكدا  للبع�س 
ال��ع��ل��م��ي��ة اق���رح���ت غ��ل��ق احل���دود 
املتحورة  ال�������ص���اللت  م���ن  خ���وف���ا 
ال�صاللت  غ���رار  ع��ل��ى  ل��ل��ف��ريو���س 
والربازيلية  اف��ري��ق��ي��ة  اجل���ن���وب 

اللجنة  تكون  ان  ونفى  والهندية. 
العلمية قد اقرحت حجرا �صحيا 
انها  م��وؤك��دا  اأ���ص��ي��ع،  مثلما  �صامال 
امل��و���ص��وع وف�صلت  ه���ذا  ت��دار���ص��ت 
غلق احلدود على احلجر ال�صحي 
ان��ه لن يعطي  ال�صامل ال��ذي ق��ال 

مفعوله يف ظل الو�صع الراهن.
تعليق  ال��ت��م��دي��د يف  ق����رار  وح����ول 
الدكتور  اف��اد  باملدار�س،  ال��درو���س 

اللجنة  وب���ان  �صيا�صي  ق���رار  ب��ان��ه 
���ص��ده ب��اع��ت��ب��ار ان��ه��ا اط��ل��ع��ت على 
يفيد  اع�صائها  اأحد  قدمه  تقرير 
وبان  املدار�س  فتح  اعادة  باإمكانية 
العدوى يف �صفوف تالميذ  ن�صب 

املدار�س ل تبعث على اخلوف.
ويف تقييمه ملدى جناعة الجراءات 
امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا، اأك�����د ال���دك���ت���ور ان 
تف�صي  م���ن  ان حت���د  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
العربة  ان  الفريو�س، م�صددا على 

بتطبيق الجراءات. 

قانون الطوارئ
الر�صمية  الناطقة  اأك��دت  حني  يف 
ب����ا�����ص����م احل����ك����وم����ة ح�������ص���ن���اء بن 
اأم���������س اخل���م���ي�������س، اأن  ���ص��ل��ي��م��ان، 
م�صروع  م���ن  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال���ه���دف 
ال���ذي �صيعر�س  ال��ط��وارئ  ق��ان��ون 
ب�صكل م�صتعجل على جمل�س نواب 
احلكومة  منح  يف  يتمثل  ال�صعب، 
من  متكنها  اإ���ص��اف��ي��ة  ���ص��الح��ي��ات 
تطبيق اإجراءات الت�صدي لكورونا 

ب�صكل اأكر �صرامة وجناعة.
العلمية  اللجنة  اأن  اأو�صحت  كما 
فر�س  تقرح  مل  ك��ورون��ا  ملجابهة 
قائلًة  ال�����ص��ام��ل،  ال�صحي  احل��ج��ر 
الن�صق  ت��ك�����ص��ري  ب����الإم����ك����ان  اإن������ه 
ال��ت�����ص��اع��دي لن��ت�����ص��ار ك���ورون���ا يف 
بالإجراءات  الل��ت��زام  ع��رب  تون�س 

التي مت اتخاذها موؤخراً.
اأن فر�س  اأك��دت  اأخ���رى،  من جهة 
على  الإج���ب���اري  ال�صحي  احل��ج��ر 
الوافدين مل ي�صتثني اأي     دولة، 

عك�س ما مت الرويج له.
ملجابهة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  وك��ان��ت 
اجتماعها  يف  اأق�����رت  ق���د  ك���ورون���ا 
الرب���ع���اء، ج��م��ل��ة م��ن الإج�����راءات 
 16 اإىل   3 م��ن  للفرة  الوقائية 
م���اي���و ال����ق����ادم، م���ن ب��ي��ن��ه��ا فر�س 
احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي الج���ب���اري ملدة 
الوافدين  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  اأي������ام   7
ع����ل����ى ت����ون���������س م�����ن اخل����������ارج مع 
اليوم  اإج���راء حتليل خم��ربي بني 
واإع��������داد  ال�������ص���اب���ع  اأو  اخل���ام�������س 
ال�صحية  م�صروع قانون للطوارئ 
على  م�صتعجلة  ب�صفة  وع��ر���ص��ه 
وموا�صلة  ال�����ربمل�����ان  م�������ص���ادق���ة 
امل�صتويات  جلميع  الدرو�س  تعليق 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة )اب���ت���دائ���ي واإع������دادي 
املعنية  الأق�صام  با�صتثناء  وثانوي( 
ومنع  ال���وط���ن���ي���ة،  ب���الم���ت���ح���ان���ات 
الداخلية  ال��ف�����ص��اءات  ا���ص��ت��ع��م��ال 

للمقاهي.

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 117
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ جميب الرحمن خان عبدالرحمن خان - اجلن�صية : 
الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ حممد 
الذهب(  ل�صياغة  )املرفا  امل�صماة  الرخ�صة  يف   ، باك�صتان   : اجلن�صية   ، ا�صلم  طاهر  �صابر 
والتي  تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )218094( ال�صادرة من دائرة التنمية 

الإقت�صادية يف ال�صارقة. تنازل �صاحب الرخ�صة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 6

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/يو�صف عطا اهلل غنيم �صوري اجلن�صية ، يرغب 
�صلطان  احمد  لل�صيد/   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�صراء   / امل�صماة  التجارية  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  اإماراتي  الكتبي  عجيل  �صامل 
للمقاولت الكهربائية وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية - حكومة ال�صارقة 
املادة )14( فقرة )5( من  الرخ�س. وعمالبن�س  ا�صحاب  تنازل  برقم )523572( 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �خلط �ملثايل للمجوهر�ت - �ض ذ م م  
 - ال�صغايه   - دي��رة   - ابراهيم حمد عبيداهلل  203 ملك عائ�صة  : مكتب رقم  العنوان 
القيد  رق��م   623510  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
القت�صادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1042627 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2021/3/8 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
كودو�ض بي �أر �أ�ض حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �صفيان 
2395572-04  فاك�س  على �صعيد بن �صلوم الفال�صي - ديرة - القرهود - هاتف : 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2395573  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : كودو�ض بي �أر �أ�ض حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �صفيان على �صعيد بن �صلوم الفال�صي - ديرة 
- القرهود - هاتف : 2395572-04 فاك�س : 2395573-04 مبوجب هذا 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لت�صفية �خلط �ملثايل للمجوهر�ت - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/3/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/8 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

رقم قيا�سي جديد يف عدد �لوفيات

قويدر: تون�س الأوىل عامليًا يف ن�شبة وفيات كورونا
ع�سو باللجنة �لعلمية: �قرتحنا غلق �حلدود وقر�ر �لتمديد يف تعليق �لدرو�ض �سيا�سي

فر�س احلجـر ال�شحي الإجباري ملدة 7 اأيام على جميع الوافدين على تون�س من اخلارج

�شبح 128 مليار دولر يالحق اأردوغان..املعار�شة اأين �شرفت؟

•• الفجر - تون�س

•• اأنقرة-وكاالت

دولر  م��ل��ي��ار   128 ق�����ص��ي��ة  ت����زال  ل 
ال����ت����ي ا����ص���ت���ن���ف���ده���ا ال���ب���ن���ك امل����رك����زي 

الركي من احتياطيات العمالت الأجنبية خالل تويل بريات األبريق �صهر 
الرئي�س رجب طيب اأردوغان وزارة املالية واخلزانة، تالحق حكومة العدالة 
تقريباً،  منا�صبة  كل  يف  الق�صية  لهذه  املعار�صة  طرح  ا�صتمرار  مع  والتنمية 
�صعبي  مطلب  اإىل  لتحويلها  �صعياً  ال��رك��ي،  ال�صارع  يف  ترويجها  وحم��اول��ة 
ي�صغط على حكومة اأردوغان. اآخر من تداول هذا املو�صوع كان رئي�س حزب 
ال�صعب اجلمهوري وزعيم املعار�صة الركية كمال كيلت�صدار اأوغلو يف كلمته 
اأمام كتلته الربملانية قبل يومني، حيث اأفرد م�صاحة وا�صعة من كلمته لتلك 
الق�صية، كذلك طرحها الرئي�س ال�صابق حلزب ال�صعوب الدميقراطي املوايل 
اإدلئ���ه ب�صهادته خ��الل حماكمته  اأث��ن��اء  ال��دي��ن دم��ريت��ا���س،  ل��الأك��راد �صالح 
تانال  اأك��د حممود  ال�صدد،  املا�صي. يف هذا  الثنني  يوم  وزمالئه يف احل��زب 
النواب  الد�صتور يخول  اأن  ال�صعب اجلمهوري،  الربملان عن حزب  النائب يف 
معني  ب�صرف  املالية  وزي��ر  اأو  الرئي�س  ق��ام  اإذا  و"بالتايل  احلكومة،  ���ص��وؤال 

القوانني  مع  متوافقا  ال�صرف  كان  اإن  وي�صاألون  بالتدقيق  النواب  يدقق 
والد�صتور". كما اأ�صاف يف حديث للعربية.نت "ب�صفتي نائبا اأ�صاأل احلكومة: 
اأول متى حول مبلغ مئة وثمانية وع�صرين مليار دولر اإىل اللرية الركية، 
واإذا فعلتم بهذا املبلغ، اأف�صحوا عن التفا�صيل". وتابع "لقد حولت احلكومة 
هذه الأموال اإىل اللرية الركية، ح�صناً ماذا فعلت بها، هل قامت ببناء م�صفى 
اأم ق�صر عديل، اأم �صرفتها على الفقراء واملتقاعدين ب�صبب فرة الوباء، اأم 
ا�صرت اأدوية، كل ما نطلبه اأن ي�صرحوا بذلك للراأي العام، ل معنى لإبقاء 
هذا املو�صوع �صراً". وختم قائال "اإذا كان هناك �صيء يخفونه ول ُي�صرحون 
عنه، هذا يعني اأن هناك م�صكلة يريدون اإخفاءها". وكان كيلت�صدار اأوغلو قال 
خماطباً اأردوغان "ملن مت �صرف 128 مليار دولر؟ ملن بعتها؟ ملاذا ل يوجد 
جواب؟، هل هو مال والدك؟ هذا املال هو اأموال 83 مليون مواطن تركي، 
القوة  اليوناين  ال�صبب يجد وزير اخلارجية  اأتلفت تلك الأم��وال، لهذا  لقد 

لنتقاد اجلمهورية يف تركيا".

يذكر اأن املعار�صة الركية كانت ن�صرت 
خالل الفرة املا�صية لفتات يف بع�س 
اإ�صطنبول واملدن  الطرق الرئي�صية يف 
الكربى عليها عبارة "اأين 128 مليار 
حزب  ا�صتياء  اأث��ار  ما  اأزال��ت��ه��ا،  ما  �صرعان  الركية  ال�صلطات  لكن  دولر؟"، 
ال�صعب اجلمهوري الذي اعترب هذا املو�صوع تكميماً حلرية التعبري، مطالبا 
اأك�صرن  اأما حزب اخلري املعار�س الذي تتزعمه مريال  با�صتجواب احلكومة. 
ووزعها  كمامة  ماليني   10 على  دولر؟"،  مليار   128 "اأين  عبارة  فطبع 
جماناً على املواطنني يف املدن الكربى. بدوره، ا�صتغل الرئي�س امل�صارك حلزب 
ال�صعوب الدميقراطي �صالح الدين دمريتا�س جل�صة حماكمته مع زمالئه 
"اأين  امل��ا���ص��ي، ورف���ع ورق���ة كتب عليها  الث��ن��ني  ك��وب��اين،  اأح����داث  يف ق�صية 
اإفادته عرب تقنية الفيديو. ويف تعليقه  تقدمي  خالل  دولر؟"،  مليار   128
 Bir Gün التحرير يف �صحيفة  اأي��دن مدير  ي�صار  على هذه احلملة قال 
املعار�صة للعربية.نت اإن "ردة الفعل هذه طبيعية، و�صوؤال "اأين 128 مليار 
دولر" �صوؤال م�صروع، لأن هذه الأموال هي من ال�صرائب، ومن النتاج املحلي 

جتمعت حتى اأ�صبحت احتياطيات".

اجتماع اللجنة العلمية

ن�صبة الموات يف ازدياد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343339 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185867، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 42
والتقارير  للتنزيل  القابلة  غ��ري  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ب��ي��ان��ات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  خ��دم��ات 
مبيعات  وقيا�س  ت�صويق وحتليل  ول�صتخدامها يف  ب�  املتعلقة  الأخ��رى  واخلدمات  الإلكرونية  والتحليالت 
امل�صتهلك  وتف�صيالت  والت�صويق،  املنتجات  عن  والإع��الن  الدعاية  واأدوات  وا�صراتيجيات  بالتجزئة،  البيع 
وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق���رارات  املنتج،  وابتكار  وتطوير  ومطالبه، 

املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق اأو �صري العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NNIQ مكتوبة باللغة الالتينية. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343331 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185867، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 9
يف  ل�صتخدامها  للتنزيل  القابلة  احلا�صوب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  البيانات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  منتجات 
املنتجات  الدعاية والإع��الن عن  واأدوات  بالتجزئة، وا�صراتيجيات  البيع  الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات 
والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني 
وتاريخهم و�صلوكهم، وحتليل املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق 

اأو �صري العمل؛ التقارير والتحليالت القابلة للتنزيل املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NNIQ مكتوبة باللغة الالتينية. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343334 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185867، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 16
منتجات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، مبا يف ذلك املن�صورات والتقارير املطبوعة ل�صتخدامها يف الت�صويق 
وحتليل وقيا�س مبيعات البيع بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، 
وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني وتاريخهم 
�صري  اأو  الت�صغيلية وتدفق  الكفاءات  التوريد وحتديد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق،  املناف�صني  و�صلوكهم، وحتليل 

العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NNIQ مكتوبة باللغة الالتينية. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343336 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185867، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 35
خدمات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، املتعلقة ب� ول�صتخدامها يف الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات البيع 
بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، 
املناف�صني  وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير 
التقارير  وت��زوي��د  العمل؛  �صري  اأو  وتدفق  الت�صغيلية  الكفاءات  وحتديد  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق، 

والتحليالت املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NNIQ مكتوبة باللغة الالتينية. 

 ال�صراطات: ل يوجد
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343319 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185856، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 42
والتقارير  للتنزيل  القابلة  غ��ري  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ب��ي��ان��ات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  خ��دم��ات 
مبيعات  وقيا�س  ت�صويق وحتليل  ول�صتخدامها يف  ب�  املتعلقة  الأخ��رى  واخلدمات  الإلكرونية  والتحليالت 
امل�صتهلك  وتف�صيالت  والت�صويق،  املنتجات  عن  والإع��الن  الدعاية  واأدوات  وا�صراتيجيات  بالتجزئة،  البيع 
وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق���رارات  املنتج،  وابتكار  وتطوير  ومطالبه، 

املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق اأو �صري العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NIQ مكتوبة باللغة الالتينية. ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343315 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185856، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 9
يف  ل�صتخدامها  للتنزيل  القابلة  احلا�صوب  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  البيانات،  وقيا�س  وحتليل  جمع  منتجات 
املنتجات  الدعاية والإع��الن عن  واأدوات  بالتجزئة، وا�صراتيجيات  البيع  الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات 
والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني 
وتاريخهم و�صلوكهم، وحتليل املناف�صني وال�صوق، واإدارة �صل�صلة التوريد وحتديد الكفاءات الت�صغيلية وتدفق 

اأو �صري العمل؛ التقارير والتحليالت القابلة للتنزيل املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NIQ مكتوبة باللغة الالتينية. ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343316 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185856، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 16
منتجات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، مبا يف ذلك املن�صورات والتقارير املطبوعة ل�صتخدامها يف الت�صويق 
وحتليل وقيا�س مبيعات البيع بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، 
وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، وتطوير وابتكار املنتجات، وقرارات ال�صراء اخلا�صة بامل�صتهلكني وتاريخهم 
�صري  اأو  الت�صغيلية وتدفق  الكفاءات  التوريد وحتديد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق،  املناف�صني  و�صلوكهم، وحتليل 

العمل.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NIQ مكتوبة باللغة الالتينية. ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343318 بتاريخ: 2021/01/17
بيانات الأولوية: 90185856، 2020/09/16، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�صم: �صركة نيل�صني كان�صيومري ال ال �صي
املوطن: 85 بروود �صريت، نيويورك، نيويورك 10004، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�صلع واخلدمات الواقعة: 35
خدمات جمع وحتليل وقيا�س البيانات، املتعلقة ب� ول�صتخدامها يف الت�صويق وحتليل وقيا�س مبيعات البيع 
بالتجزئة، وا�صراتيجيات واأدوات الدعاية والإعالن عن املنتجات والت�صويق، وتف�صيالت امل�صتهلك ومطالبه، 
املناف�صني  وحتليل  و�صلوكهم،  وتاريخهم  بامل�صتهلكني  اخلا�صة  ال�صراء  وق��رارات  املنتجات،  وابتكار  وتطوير 
التقارير  وت��زوي��د  العمل؛  �صري  اأو  وتدفق  الت�صغيلية  الكفاءات  وحتديد  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  وال�صوق، 

والتحليالت املتعلقة مبا �صبق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة NIQ مكتوبة باللغة الالتينية. ال�صراطات: ل يوجد

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348102:تاريخ: 2021/03/31
بيانات الأولوية: 

ال�صم: فودافون جروب بي ال �صي
 وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذي كونيك�صن ، نيوبوري ، بريك�صري ، اآر جي 14 2اف ان ، اململكة املتحدة.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ 
ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�س ت�صجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�صجيل النقد، اآلت 
والهاتف  الت�صالت  واأدوات  اأجهزة  كمبيوتر،   برامج  الكمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  حا�صبة، معدات معاجلة 
ات�صالت  اأج��ه��زة  متحركة،  هواتف  وثابتة،  متحركة  وه��وات��ف  ل�صلكية  هواتف  الت�صال،  واأدوات  واأج��ه��زة 
حممولة، هواتف ذكية، علب للهواتف، �صماعات راأ�س للهواتف، اأجهزة كمبيوتر حممولة ومتحركة ولوحية، 
اأجهزة ات�صالت وكمبيوتر الكرونية قابلة للب�س، اأجهزة واأدوات الت�صال بالبيانات، اأنظمة معاجلة ال�صوت، 
معدات �صبكات الكمبيوتر والت�صال بالبيانات، اأجهزة متحركة لالت�صال بالبيانات، اأنظمة معاجلة البيانات، 
قواعد بيانات الكرونية، برامج وبرجميات الهواتف الرقمية، اأجهزة كمبيوتر لالت�صالت، اأجهزة �صبكات 
اإزالة  اأجهزة  النطاق،  وا�صعة  البيانات  تركيبات كمبيوتر لربط  �صبكات،  اأجهزة مودم، موجهات  الت�صالت، 
الت�صفري، اأجهزة فك الت�صفري مبا يف ذلك اأجهزة لها اأدلة م�صاهدة تفاعلية و/اأو م�صجالت لت�صجيل برامج 
التلفزيون والربامج ال�صوتية، اأجهزة كهربائية والكرونية لال�صتخدام يف ا�صتقبال بث الأقمار ال�صناعية اأو 
البث الأر�صي اأو البث بالكبالت، اأجهزة واأدوات ملعاجلة ونقل وتخزين واإدخال وا�صتقبال وا�صرجاع البيانات 
هذه  تركيبة من  اأو  م�صفرة  فيديوات  اأو  بيانية  �صور  اأو  �صوت  اأو  ن�صو�س  اأو  بيانات  �صكل  على  تكون  التي 
ال�صيغ، وحدات واأجهزة ل�صلكية حممولة حتديداً الأجهزة اللوحية والهواتف الال�صلكية والهواتف املتحركة 
والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة وهواتف الفيديو واأجهزة الراديو وال�صاعات الذكية 
ومنافذ الناقل الت�صل�صلي العاملي )يو ا�س بي( واأجهزة تتبع حتديد املواقع العاملية )جي بيه ا�س( واأجهزة تتبع 
واأجهزة كمبيوتر حممولة  �صخ�صية  رقمية  وكامريات وم�صاعدات  فيديو  وكامريات  للب�س  قابلة  الأن�صطة 
بعد  اأجهزة حتكم عن  ال�صوت،  و/اأو  البيانات  ومعاجلة  وتخزين  وت�صجيل  ونقل  لتزامن  ولوحية  ومتنقلة 
يف الأجهزة الكهربائية واللكرونية، م�صاعدات رقمية �صخ�صية، ح�صا�صات الكرونية مبا يف ذلك عدادات 
ال�صوئية،  واملا�صحات  ال�صريعة  ال�صتجابة  ورم��ز  الباركود  قارئات  وامل��وازي��ن،  الرت��ف��اع  ومقايي�س  اخُلطى 
حمتوى  وال�صوت،  وال�صور  والبيانات  املعلومات  لتخزين  الكرونية  و�صائط  ومرئية،  �صوتية  ت�صجيالت 
و�صائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا يف ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات وال�صور 
قواعد  من  تقدميها  يتم  التي  الرنني  ونغمات  البيانية  وال�صور  وال�صور  والبيانات  والن�صو�س  واملو�صيقى 
والإر�صال  ال�صتقبال  واأدوات  اأجهزة  ال�صبكات اللكرونية،  اأو غريها من  الإنرنت  اأو من  بيانات كمبيوتر 
بالأقمار ال�صناعية، برامج األعاب الكمبيوتر والفيديو مبا يف ذلك برامج الألعاب القابلة للتنزيل، من�صورات 
الكرونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب ال�صبكة من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرنت اأو غريها من 
ال�صبكات اللكرونية، حامالت بيانات اآلية قابلة للقراءة، �صوت وفيديو وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة 
اأجهزة �صحن البطاريات  اأو غريها من ال�صبكات اللكرونية،  اأو من الإنرنت  من قاعدة بيانات كمبيوتر 
لال�صتخدام مع اأجهزة الت�صالت، بطاريات، معدات تزويد البطاريات بالطاقة الحتياطية، معدات ملحقة 
لأجهزة التلفزيون واأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة كمبيوتر مبا يف ذلك اأجهزة كمبيوتر �صخ�صية �صغرية واأجهزة 
كمبيوتر حممولة، مفكرات �صخ�صية الكرونية، اأجهزة واأدوات الكرونية واأجهزة واأدوات مالحية بالأقمار 
ال�صناعية واأجهزة واأدوات حتديد املواقع مبا يف ذلك اأنظمة حتديد املواقع العاملية، وحدات مركبة على املكتب 
اليدين، حامالت  ا�صتعمال  بدون  الهاتف  ل�صماعة  بال�صتخدام  ي�صمح  ت�صتمل على مكرب �صوت  ال�صيارة  اأو 
اأجهزة قيا�س ذكية، بطاقات ممغنطة  اأجهزة قيا�س،  التدري�س،  واأدوات  اأجهزة  ال�صيارة،  الهاتف يف  �صماعات 
فارغة اأو م�صجلة م�صبقاً، بطاقات حمتوية على معاجلات دقيقة، بطاقات هاتف، بطاقات ائتمان ودين ودفع 
م�صفرة، بطاقات ائتمان عرب الهاتف، بطاقات م�صفرة، برامج كمبيوتر مبا يف ذلك برامج كمبيوتر مقدمة 
من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرنت اأو غريها من ال�صبكات اللكرونية، برامج الت�صال بالبيانات، 
برامج تطبيقات مبا يف ذلك برامج تطبيقات لالأجهزة املتحركة، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل، 
وم�صاركة  ونقل  ملزامنة  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج  بالبيانات،  الال�صلكي  لالت�صال  كمبيوتر  برامج 
تطبيقات  ول�صراء  اللكرونية  الأج��ه��زة  من  اأك��ر  اأو  واح��د  بني  واملحتويات  والتقاومي  والبيانات  ال�صوت 
الأجهزة اللكرونية املحمولة ولتاأمني عمليات ال�صراء امل�صفرة، برامج الأنظمة الت�صغيلية، برامج كمبيوتر 
للنقل والت�صفري والتخزين املتدفق لل�صوت والفيديو والر�صوم البيانية والن�صو�س والبيانات على �صبكات 
الت�صال، برامج كمبيوتر لتمكني التوا�صل وتبادل امللفات من واحد لواحد، برامج حمركات البحث، برامج 

كمبيوتر لإجراء وتن�صيق الت�صال بني 
برامج  اللكرونية،  الت�صال  �صبكات  عرب  ال�صوتية  والبيانات  املعلومات  مل�صاركة  الكمبيوتر  م�صتخدمي 
لأجهزة التلفزيون التفاعلية، برامج حترير ال�صور والفيديو مبا يف ذلك تطبيقات برامج لال�صتخدام على 
بالفيديو  والتحكم  بالو�صول  للتحكم  برامج  الأ�صخا�س،  هوية  لتعريف  برامج  املتحركة،  الهواتف  اأجهزة 
وجدران  للفريو�صات  م�صادات  ذل��ك  يف  مبا  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  حلماية  برامج  الأ�صخا�س،  ح�صور  وك�صف 
احلماية )فايروول( وم�صادات الربيد املزعج وم�صادات التج�ص�س وت�صفية �صبكة النرنت،  برامج ك�صف 
الخراق، برامج ال�صبكات اخلا�صة الفرا�صية، برامج كمبيوتر ل�صتقبال ومعاجلة ونقل وعر�س املعلومات 
املتعلقة باللياقة البدنية ودهون اجل�صم وموؤ�صر كتلة اجل�صم واأمناط النوم واملواقع وال�صلوك وحالة اجلو 
ال�صحي  برنامج  والتحفيز عرب  واللتزام  بتتبع  املتعلقة  املعلومات  برامج كمبيوتر لإدارة  ودرجة احل��رارة، 
واللياقة البدنية، اأجهزة �صد ال�صرقة لي�صت للمركبات، ح�صا�صات م�صادة للت�صادم للمركبات بخالف قطع 
املركبات، اأدوات واأجهزة لتحديد امللكيات املتحركة، اأجهزة لإر�صال وا�صتقبال املعلومات من امللكيات املتحركة، 
اأدوات واأجهزة للتحكم عن بعد بالأجهزة الكهربائية والأدوات املنزلية، اأجهزة ومن�صاآت اإنذار بخالف قطع 
املركبات، اأنظمة حتديد املواقع ومالحة عرب الأقمار ال�صناعية، اأنظمة لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر 
من واإىل الأجهزة اللكرونية، اأجهزة ومن�صاآت الكرونية وبيومرية للتحكم بالو�صول، اأجهزة الكرونية 
اأنظمة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة، كامريات وكامريات تلفزيون وم�صجالت  لتعريف هوية الأ�صخا�س، 
الكرونية،  �صرعة  ع��دادات  وفوتوغرافية،  ب�صرية  اأجهزة  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون  لأجهزة  فيديو 
عدادات م�صافات الكرونية، اأجهزة قيا�س �صرعة الدوران الكرونية، اأجهزة التحقق من ال�صرعة للمركبات، 
املركبات،  قطع  بخالف  للمركبات  الكرونية  اأو  كهربائية  ح�صا�صات  للمركبات،  الكيلومرات  م�صجالت 
ح�صا�صات الكرونية، �صفارات الإنذار، اأقفال الكرونية للمركبات، اأجهزة حتكم عن بعد، مفاتيح الكرونية 
عن  الت�صغيل  مفتاح  اأنظمة  للمركبات،  اإىل  الدخول  لأجهزة  الكرونية  بعد  عن  حتكم  اأجهزة  للمركبات، 
ال�صيارة  والأب��واب و�صندوق  املركبات  الوتوماتيكي لأقفال  للت�صغيل  بعد  اأنظمة حتكم عن  للمركبات،  بعد 
وغطاء حمرك ال�صيارة وال�صقف، اأجهزة ات�صال مدجمة يف خوذات الدراجات النارية، اأجهزة حتديد املواقع 
العاملية، اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة اأو اإعطاء اإ�صارة عنها واأماكن املوقع وطرق ال�صفر والوقت 
والبنى  املركبات  ل�صبكات الت�صال بني  اأنظمة  الطوارئ واحل��الت اخلطرة،  املرور ووجود مركبات  وحالت 
التحتية للطرق، اأجهزة الك�صف عن العالمات على الطرق، اأنظمة واأدوات توجيه عن بعد للمركبات، اأنظمة 
املركبات،  يف  ُمركبة  كمبيوتر  اأج��ه��زة  احل���ارة،  تغيري  يف  وللم�صاعدة  العمياء  للنقطة  بالكمبيوتر  مراقبة 
وم�صجالت  الكهربائية  البطاريات  حتديداً  املركبات  يف  ُمركبة  ب�صرية  اأو  الكرونية  اأو  كهربائية  معدات 
الأميال واأجهزة الراديو للمركبات والكامريات املُركبة يف املركبات والأنظمة اللكرونية املُركبة يف املركبات 
الربية لتوفري امل�صاعدة يف القيادة و�صف املركبات واأدوات التحكم يف ال�صرعة للمركبات و�صا�صات للمركبات 
املركبات واأجهزة  اإطارات  اأوتوماتيكية لل�صغط املنخف�س يف  واأنظمة مكربات ال�صوت للمركبات وموؤ�صرات 
اأوتوماتيكية للتحكم ب�صرعة املركبات واأنظمة التحكم بالقيادة الذاتية للمركبات مبا يف ذلك املركبات الربية، 
معدات كهربائية والكرونية وب�صرية ُمركبة يف املركبات مبا يف ذلك املركبات الربية حتديداً اأجهزة التحكم 
بالقيادة الآلية واأجهزة �صحن بطاريات الهواتف الذكية لال�صتخدام يف املركبات واأجهزة الت�صال للمركبات 
للمركبات  املالحة  واأنظمة  للمركبات  املتعددة  الكامريات  واأنظمة  للمركبات  املتحركة  الهواتف  ومو�صالت 
)ثريمو�صتات(  احل��رارة  بدرجة  التحكم  واأج��ه��زة  للمركبات  رادي��و  واأج��ه��زة  تفاعلية  �صا�صات  على  امل�صتملة 
الربية حتديداً  املركبات  املركبات مبا يف ذلك  ُمركبة يف  للمركبات، معدات كهربائية والكرونية وب�صرية 
وال�صناديق  املركبات  يف  املُركبة  التعقب  واأج��ه��زة  املركبات  يف  لال�صتخدام  ال�صوتية  ف��وق  الأ�صياء  كوا�صف 
ت�صخي�صية  واأجهزة كمبيوتر  ت�صخي�صية  اأجهزة كمبيوتر  الربية،  للمركبات  البيانات(  ال�صوداء )م�صجالت 
واإىل  الكمبيوتر من  اأنظمة كمبيوتر لتنزيل وحتديث برامج  املركبات،  التحكم بها عن بعد ُمركبة يف  يتم 
البيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد لأغرا�س الأمن  اأجهزة الكرونية لك�صف و/اأو تبادل  املركبات، 
وال�صالمة، الأجهزة امل�صاعدة يف �صف ال�صيارات وح�صا�صات اأجهزة ك�صف العوائق، امل�صاعدة يف �صف ال�صيارات 

حتديداً  ح�صا�صات ك�صف النقطة العمياء، اأجهزة الكرونية للتحكم 
ب�صف ال�صيارات، اأنظمة الك�صف ما قبل الت�صادم وجتنب الت�صادم حتديداً اأجهزة كمبيوتر ُمركبة يف املركبات، 
اأنظمة كمبيوتر مزودة ب�صا�صة تعمل باللم�س يف املركبات، اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد، �صاعات ذكية 
على �صكل اأ�صاور ميكنها نقل البيانات اإىل الهواتف الذكية، برامج قابلة للتنزيل لأغرا�س الرويج والعر�س 
ل�صا�صات العر�س اخلا�صة على اأجهزة الت�صالت، البطاقات الذكية، اأجهزة تقنيات املعلومات، برامج تقنيات 
املعلومات، ح�صا�صات مل�صية، اأجهزة ومعدات مل�صية حتديداً �صا�صات مراقبة و�صا�صات عر�س و�صا�صات الكرونية 
تعمل باللم�س وح�صا�صات ونظارات ذكية ونظارات الواقع الفرا�صي اأو املعزز و�صماعات راأ�س واأجهزة عر�س 
)بروجكر( جم�صمة، برامج لال�صتخدام مع احل�صا�صات واملعدات والأجهزة اللم�صية، برامج واأجهزة الواقع 
)اآي  الأ�صياء  اإنرنت  مع  الكمبيوتر لال�صتخدام  اأجهزة  املعزز، وحدات  الواقع  واأجهزة  برامج  الفرا�صي، 
اأو  )اآي  الأ�صياء  انرنت  با�صتخدام  اللكرونية  الأجهزة  الكمبيوتر لال�صتخدام يف  اأجهزة  تي(، وحدات  اأو 
تي(، برامج لال�صتخدام يف تنفيذ انرنت الأ�صياء )اآي اأو تي(، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لتو�صيل 
وت�صغيل واإدارة الأجهزة والأدوات والآلت والأنظمة املت�صلة بال�صبكة يف اإنرنت الأ�صياء )اآي اأو تي(، برامج 
اأجهزة  حلماية  برامج  وامل�صفرة،  الآم��ن��ة  ال�صراء  لعمليات  تطبيقات  وب��رام��ج  كمبيوتر  برامج  الت�صالت، 
الكمبيوتر مبا يف ذلك م�صادات للفريو�صات وجدران احلماية )فايروول( وم�صادات الربيد املزعج وم�صادات 
التج�ص�س وت�صفية �صبكة النرنت وبرامج ك�صف الخراق، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لدعم العمالء 
اإىل ن�س وتطبيقات  الكالم  ال�صوت وبرامج حتويل  ال�صوتي والتعرف على  العمالء، برامج الأمر  وخدمة 
برامج تدعم ال�صوت، برامج اإر�صال الر�صائل، برامج امل�صاعدات ال�صخ�صية، برامج كمبيوتر لإدارة املعلومات 
ال�صخ�صية، برامج كمبيوتر لال�صتخدام يف تو�صيل والتحكم بالأجهزة اللكرونية اخلا�صة باإنرنت الأ�صياء 
كمبيوتر  برامج  ب��وت(،  )ت�صات  الدرد�صة  بروبوتات  خا�صة  برامج  وتطبيقات  كمبيوتر  برامج  ت��ي(،  اأو  )اآي 
اخلا�صة  الربامج  وتطبيقات  الكمبيوتر  برامج  اآي(،  )اإي��ه  ال�صطناعي  الذكاء  تطبيقات يف جمال  وبرامج 
بروبوتات الدرد�صة )ت�صات بوت( الذكية ا�صطناعياً لتوفري الدعم للعمالء وخدمة العمالء، برامج روبوتات 
الدرد�صة اخلا�صة بخدمة العمالء، روبوتات ذات بنية ب�صرية مزودة بالذكاء ال�صطناعي، اأجهزة الكرونية 
تتميز بالذكاء ال�صطناعي، اأدوات التحكم اللكرونية، اأدوات التحكم اللكرونية لإ�صفاء التغذية الراجعة 
فيما  لال�صتخدام  كمبيوتر  برامج  اإدراكها،  للم�صتخدم  ميكن  التي  والهتزازات  الأ�صوات  حتديداً  احل�صية 
يتعلق بنقل ال�صوت والبيانات، برامج كمبيوتر واأجهزة ملحقة بالكمبيوتر للربجمة ال�صخ�صية والتفاعلية 
وال�صور  والن�صو�س  البيانية  والر�صوم  املرئية  بالو�صائط  والتالعب  العر�س  يف  ولال�صتخدام  للتلفزيون 
الفوتوغرافية والر�صوم التو�صيحية والر�صوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو وت�صوير الأفالم والبيانات 
الأجهزة  بوظائف  والتحكم  ملراقبة  ل�صلكية  حتكم  اأدوات  الجتماعية،  ال�صبكات  عرب  وللتوا�صل  ال�صوتية 
اللكرونية الأخرى، ال�صا�صات التي تعمل باللم�س، برامج الرقابة الأبوية، اأجهزة �صبكات الت�صال، اأجهزة 
الذكية  الهواتف  اإىل  البيانات  تنقل  التي  ال�صاعات  الإلكرونية،  التجارة  برامج  ال�صبكات،  اأدوات  ال�صبكات، 
حتديداً ال�صاعات الذكية، اأجهزة اأمان للمركبات حتديداَ اأجزاء وقطع للمركبات لال�صتخدام كاأجزاء لأنظمة 
الت�صادم للمركبات،  اأمان لتجنب  اأنظمة  املركبات عن بعد،  اأجهزة لتحديد موقع  الت�صادم،  الأمان لتجنب 
اأجهزة توجيه اأوتوماتكية للمركبات، اأجهزة توجيه الإيرنت، اأجهزة توجيه �صبكات النطاق الوا�صع )دبليو 
الكمبيوتر، حماور ومفاتيح واأجهزة توجيه �صبكات  اأجهزة توجيه �صبكات  اأجهزة توجيه ل�صلكية،  اإيه ان(، 

الكمبيوتر، خوادم �صبكات، خوادم ات�صالت )اأجهزة كمبيوتر(، اأجهزة 
اإيرنت،  مفاتيح  ل��الإي��رن��ت،  حتكم  اأدوات  اإي��رن��ت،  كبالت  اإي��رن��ت،  حم��ولت  لل�صبكات،  الو�صول  خ���وادم 
�صبكات  مفاتيح  لالت�صالت،  اأوتوماتيكية  حتويل  اأجهزة  كهربائية،  مفاتيح  اإيرنت،  م�صتقبالت  مر�صالت 
الكمبيوتر، وحدات ت�صفري الكرونية، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�صتخدام يف جتارة وتخزين وار�صال 
وا�صتقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية الكرونياً واإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت الرقمية، برامج 
كمبيوتر واأجهزة تفاعلية لتوفر اخلدمات املالية عرب النرنت من �صبكة كمبيوتر عاملية والنرنت عرب 
طرفيات الكمبيوتر واأجهزة الت�صال املتحركة، قواعد بيانات الكرونية وقواعد بيانات كمبيوتر حتديداً 

قواعد بيانات الأ�صول التي ميكن م�صاركتها ونقلها.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم مميز ثنائي الأبعاد لدائرة بداخلها ر�صم يرمز للكالم والتحدث 

على ميينها كلمات Together we can باللغة الجنليزية.
  ال�صراطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348101:تاريخ: 2021/03/31
بيانات الأولوية: 

ال�صم: فودافون جروب بي ال �صي
 وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذي كونيك�صن ، نيوبوري ، بريك�صري ، اآر جي 14 2اف ان ، اململكة املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
والهواتف  بالهواتف  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خ��دم��ات  وال��روي��ج،  والت�صوق  والإع����الن  ال��دع��اي��ة  خ��دم��ات 
اأجهزة  الكمبيوتر  وب��رام��ج  الت�صالت  واأج��ه��زة  املتحركة  الرقمية  والأج��ه��زة  الذكية  والهواتف  املتحركة 
واأجهزة  امل��ودم  واأجهزة  الت�صفري  فك  واأجهزة  ال�صلع  هذه  ول��وازم  اللكروين  الت�صال  و�صبكات  الكمبيوتر 
واأدوات ولوازم الت�صالت، خدمات جتميع ت�صكيلة من خدمات الت�صالت والكمبيوتر ل�صالح الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة، خدمات الرد على الهاتف واإر�صال الر�صائل، توفري 
واأدوات  اأجهزة  من  ت�صكيلة  جتميع  خدمات  واخل��دم��ات،  ال�صلع  عن  لالإعالن  الويب  مواقع  على  م�صاحات 
ال�صلع  و�صراء هذه  معاينتها  الزبائن من  عامة  لتمكني  وذلك  الغري  ل�صالح  والت�صالت  الت�صال  وبرامج 
عند احلاجة مبا يف ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�صبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من النرنت اأو 
غريها من ال�صبكات اللكرونية، خدمات جتميع ت�صكيلة من اخلدمات حتديداً خدمات الأعمال واخلدمات 
وخدمات  العلمية  العلوم  وخدمات  التكنولوجيا  معلومات  وخدمات  واملعلومات  التجارية  والتقارير  املالية 
وخدمات  الفن  عن  املعلومات  وخدمات  النقل  معلومات  وخدمات  النقل  وخدمات  الطبيعة  عن  املعلومات 
املعلومات عن  واملقامرة وخدمات  والألعاب  والثقافة  ال�صفر  املعلومات عن  التاريخ وخدمات  املعلومات عن 
الأفالم واملالحة ل�صالح الغري وذلك لتمكني امل�صتخدمني من معاينتها و�صراء هذه اخلدمات عند احلاجة، 
خدمات جتميع ت�صكيلة من اخلدمات حتديداً خدمات الرفيه واملعلومات عن الرفيه وخدمات املعلومات 
عن الأزي��اء وخدمات ت�صميم الأزي��اء وخدمات املعلومات عن اأمناط احلياة )ال�صحية( وخدمات التمارين 
املعلومات  وخدمات  املو�صيقى  عن  املعلومات  وخدمات  واللياقة  واجلمال  ال�صحة  عن  واملعلومات  احلياتية 
املعلومات ل�صالح الغري  ال�صوؤون احلالية وخدمات  التقارير الإخبارية وتقارير عن  عن الريا�صة وخدمات 
ت�صكيلة من  و�صراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع  امل�صتخدمني من معاينتها  لتمكني  وذلك 
اخلدمات يف جمال املعلومات عن الأعمال وخدمات املعلومات املالية ل�صالح الغري وذلك لتمكني امل�صتخدمني 
من معاينتها و�صراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع ت�صكيلة من اخلدمات يف جمال خدمات 
املعلومات عن  التكنولوجيا وخدمات  املعلومات عن  واأ�صهم وخدمات  �صندات  التجارية على هيئة  املعلومات 
الفنون وخدمات  النقل وخدمات معار�س  املعلومات عن  الطبيعة وخدمات  املعلومات عن  العلوم وخدمات 
املعلومات عن الفنون وخدمات املعلومات عن التاريخ ل�صالح الغري وذلك لتمكني امل�صتخدمني من معاينتها 
و�صراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع ت�صكيلة من اخلدمات يف جمال خدمات املعلومات عن 
ال�صفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات املعلومات عن الأفالم وخدمات اإنتاج الأفالم وخدمات املعلومات 
احلاجة،  عند  اخلدمات  ه��ذه  و�صراء  معاينتها  من  امل�صتخدمني  لتمكني  وذل��ك  الغري  ل�صالح  املالحة  عن 
للتنزيل مبا يف ذلك الربامج وتطبيقات  القابلة  الرقمية  الو�صائط  ت�صكيلة من حمتويات  خدمات جتميع 
الربامج والأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات واملو�صيقى والن�صو�س والبيانات وال�صور 
والر�صوم البيانية ونغمات الرنني ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صراء هذه ال�صلع 
عند احلاجة، خدمات جتميع ت�صكيلة من مزودي اخلدمات حتديداً مزودي حمتويات و�صائط رقمية مبا 
واملو�صيقى  والفيديوات  الراديو  وبرامج  التلفزيون  وبرامج  والأف��الم  الربامج  وتطبيقات  الربامج  ذلك  يف 
�صبكات  اأو  الإنرنت  عرب  الغري  ل�صالح  الرنني  ونغمات  البيانية  والر�صوم  وال�صور  والبيانات  والن�صو�س 
عند  اخلدمات  ه��ذه  و�صراء  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  التدفق  خدمة  عرب  اأو  الت�صالت 
الولء  برامج  اإدارة  والب�صائع،  لل�صلع  املحتملني  للم�صرين  وامل�صورة  التجارية  املعلومات  توفري  احلاجة، 
امل�صتملة على خ�صومات اأو حوافز، خدمات بطاقات الولء، تنظيم وت�صغيل والإ�صراف على املبيعات وبرامج 
وعر�س  واختيار  املنتجات  وترويج  التزويد  حول  وامل�صورة  التجارية  املعلومات  توفري  الرويجية،  احلوافز 
ال�صلع، جتميع وتنظيم املعلومات يف قواعد بيانات كمبيوتر وقواعد بيانات قابلة للبحث عرب ال�صبكة، جتميع 
الدلئل مبا يف ذلك دلئل الأعمال والدلئل التجارية للن�صر على قواعد بيانات كمبيوتر اأو على الإنرنت 
املعلومات  وا�صرجاع  البحث عن وت�صفح  الإداري��ة حتديداً  اللكرونية، اخلدمات  ال�صبكات  اأو غريها من 
املعلومات  حمتوى  تنظيم  لالآخرين،  العاملية  الكمبيوتر  �صبكات  على  املتاحة  امل�صادر  من  وغريها  واملواقع 
عن  ومعلومات  التجارية  الأ�صعار  وتوفري  جتميع  امل�صتخدم،  ملرجع  وفقاً  عاملية  كمبيوتر  �صبكة  عرب  املقدم 
البيانات،  اإدارة  خدمات  البيانات،  معاجلة  خدمات  الأع��م��ال،  لغايات  املعار�س  واإدارة  تنظيم  الح�صائيات، 
وامل�صاعدة  والتوجيه  والإدارة  والبحث  الرويج  خدمات  الأعمال،  بيانات  حتليل  خدمات  البيانات،  جتميع 
واملعلومات فيما يتعلق بالأعمال، خدمات ا�صراتيجيات وتخطيط الأعمال، التنبوؤات القت�صادية والت�صويق 

وخدمات بحث ال�صوق وحتليل وم�صح ال�صوق، ن�صر الن�صو�س 
الإعالنية، جتميع املعلومات الإح�صائية، توفري املعلومات التجارية، ن�صر املواد الإعالنية لالآخرين 

عرب �صبكات ل�صلكية اأو اأجهزة اأو اأدوات الت�صالت اأو عرب �صبكة كمبيوتر عاملية، خدمات الدعاية والإعالن 
املقدمة من خالل التلفزيون والراديو وعرب الو�صائط اللكرونية، خدمات نوادي العمالء للغايات التجارية 
و/اأو الرويجية و/اأو الإعالنية، تنظيم ال�صراكات يف خدمات الت�صالت لالآخرين، تنظيم ال�صراكات 
خدمات  التلفزيون،  قنوات  يف  ال���ص��راك  )اإن��رن��ت(،  الكمبيوتر  اأو  الهاتف  اأو  املعلومات  تقنيات  خلدمات 
املزادات عرب �صبكات الت�صالت، خدمات التجارية اللكرونية حتديداً توفري املعلومات حول املنتجات عرب 
بال�صلع واخلدمات  يتعلق  فيما  والرويج  واملبيعات  الدعاية  والت�صويق،  الإعالن  لغايات  الت�صالت  �صبكات 
تنظيم  الهاتف،  طريق  عن  املقدمة  الأع��م��ال  ترويج  خدمات  الت�����ص��الت،  خ��الل  من  واملطلوبة  املعرو�صة 
املقدمة من  التجارية  املعلومات  للغري، خدمات  املكاملات  ا�صتقبال  الهاتف وخدمات  الرحيب عرب  خدمات 
خالل الو�صول اإىل قاعدة بيانات كمبيوتر، توفري املعلومات عن خدمات الدلئل التجارية، توفري املعلومات 
عن خدمات دلئل الهاتف عرب النرنت، تنظيم ال�صراكات يف خدمات تدفق املو�صيقى عرب ال�صبكة، جتميع 

املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور، خدمات ا�صرجاع البيانات.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم مميز ثنائي الأبعاد لدائرة بداخلها ر�صم يرمز للكالم والتحدث 

على ميينها كلمات Together we can باللغة الجنليزية.
ال�صراطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

EAT 169934

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348098:تاريخ: 2021/03/31

بيانات الأولوية: 
ال�صم: فودافون جروب بي ال �صي

 وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذي كونيك�صن ، نيوبوري ، بريك�صري ، اآر جي 14 2اف ان ، اململكة املتحدة.
�سورة �لعالمة      

 وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتدريب مبا يف ذلك تلك  الريا�صية والثقافية،  الأن�صطة  التدريب، الرفيه،  التعليم والتهذيب، 
اأو من النرنت اأو غريها من ال�صبكات اللكرونية، خدمات  اخلدمات املقدمة عرب ال�صبكة من كمبيوتر 
ذلك  يف  مبا  والتلفزيون  بالراديو  الرفيه  خدمات  كمبيوتر،  �صبكات  من  النرنت  عرب  املقدمة  الأل��ع��اب 
اللكرونية،  ال�صبكات  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  الن��رن��ت  اأو  كمبيوتر  م��ن  الن��رن��ت  ع��رب  املقدمة  اخل��دم��ات  تلك 
الفورية،  الكتب وال�صحف اللكرونية  ن�صر  الكرونية عرب النرنت،  الرفيه، توفري من�صورات  خدمات 
عرب  اللكرونية  الدوريات  ن�صر  النرنت،  عرب  اللكرونية  املجالت  ن�صر  املجالت،  ن�صر  الدوريات،  ن�صر 
الدرا�صية  واحللقات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  تنظيم  املطبوعات،  ن�صر  ال�صحف،  ن�صر  الن�صو�س،  ن�صر  النرنت، 
العمل، دورات وح�ص�س تعليمية تفاعلية وعن بعد مقدمة عرب  والندوات والدرو�س اخل�صو�صية وور�صات 
ال�صبكة عرب رابط ات�صالت اأو �صبكة كمبيوتر اأو مقدمة بوا�صطة و�صائل اأخرى، خدمات املكتبات اللكرونية 
لتزويد املعلومات اللكرونية )مبا يف ذلك معلومات الأر�صيف( يف �صيغة معلومات ن�صية و/اأو �صوتية و/

اأو مرئية، توفري من�صورات الكرونية غري قابلة للتنزيل، توفري جمالت مميزة عامة عرب النرنت قابلة 
للتنزيل، توفري �صور عرب النرنت غري قابلة للتنزيل، توفري حمتويات فيديو عرب النرنت غري قابلة 
النرنت  عرب  بيانات  قواعد  توفري  للتنزيل،  قابلة  غري  النرنت  عرب  �صوت  حمتويات  توفري  للتنزيل، 
والأفالم  والفيديو  املو�صيقى  جم��الت  يف  بيانات  على  للح�صول  للبحث  قابلة  النرنت  عرب  دلئ��ل  ون�صر 
ال�صوت  واإنتاج  التلفزيون  اإنتاج  الإعالمي حتديداً  املحتوى  اإنتاج  والريا�صة،  والألعاب  والتلفزيون  والكتب 
الو�صائط  املتحركة، ن�صر وتوزيع حمتويات  الر�صوم  واإنتاج  الأف��الم،  واإنتاج  الفيديو  واإنتاج  املو�صيقى  واإنتاج 
ومدونات  املدونات  ن�صر  والتعليمية،  الرفيهية  للغايات  امل�صتخدمني  قبل  من  توليدها  يتم  التي  الرقمية 
اأو من الإنرنت، معلومات  الفيديو، اخلدمات الرفيهية املقدمة عرب ال�صبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر 
تعليمية مقدمة عرب ال�صبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرنت، اخلدمات الرفيهية املقدمة عن 
الريا�صية عن طريق  املعلومات  الهاتف، توفري  املقدمة عن طريق  امل�صابقات  واإدارة  الهاتف، تنظيم  طريق 
الهاتف، خدمات املكتبات املقدمة من خالل قاعدة بيانات حمو�صبة، خدمات الألعاب الإلكرونية املقدمة 
قواعد  من  اإليها  الو�صول  ميكن  التي  امل��واد  ن�صر  الإنرنت،  من  الرقمية  املو�صيقى  توفري  الإنرنت،  عرب 
ت�صفحها،  ميكن  والتي  الإن��رن��ت  من  للتنزيل  القابلة  غري  املن�صورات  توفري  الإن��رن��ت،  من  اأو  البيانات 
الن�صر اللكروين، توفري الألعاب التفاعلية متعددة الالعبني عرب �صبكات الت�صال مبا يف ذلك الإنرنت، 
املو�صيقى والأفالم وبرامج  توفري  املعار�س لأغرا�س ترفيهية، اخلدمات الرفيهية حتديداً  واإدارة  تنظيم 
�صبكات  عرب  ال�صبكة  عرب  ل�صتخدامها  للتنزيل  القابلة  اأو  املتدفقة  والألعاب  ال�صوتية  والكتب  التلفزيون 
الكمبيوتر العاملية اأو املحلية، توفري الأفالم وبرامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل عرب خدمات الفيديو 
املعلومات وامل�صاهدات والتو�صيات  ال�صوتية عرب النرنت، توفري  املو�صيقى والكتب  ح�صب الطلب، توفري 
ال�صخ�صية يف جمال الرفيه، توفري املو�صيقى الرقمية من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من النرنت، توفري 
األعاب  توفري  الن��رن��ت،  من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قواعد  من  للتنزيل  قابلة  غري  تلفزيونية  وبرامج  اأف��الم 

كمبيوتر عرب النرنت من قواعد كمبيوتر اأو من النرنت، جميعها للخدمات الرفيهية اأو التعليمية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم مميز ثنائي الأبعاد لدائرة بداخلها ر�صم يرمز للكالم والتحدث 

على ميينها كلمات Together we can باللغة الجنليزية.
  ال�صراطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

EAT 169932

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346091 :تاريخ: 2021/03/03
بيانات الأولوية: 

ال�صم: �صركة حمام�س ومطاحن بن العميد
 وعنوانه: الطابق الرابع، برج اأحمد، �صرق، �صارع اخلليج العربي، مدينة الكويت 00965، الكويت.

�سورة �لعالمة          

    
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30

القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية، الأرز، التابيوكا وال�صاغو، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، ال�صكر وع�صل النحل والع�صل الأ�صود، اخلمرية 

وم�صحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�صل�صات )التوابل(، البهارات، الثلج.
 THE حتتهم  الذهبي  باللون  العربية  باللغة  بوتيك  قهوة  كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
ر�صم  والكلمات بخط مميز فوقهم  الأ�صود  باللون  الإجنليزية  باللغة   COFFEE BOUTIQUE

تعبريي لوجه غزالة.
ال�صراطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

EAT 160849

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346092 :تاريخ: 2021/03/03
بيانات الأولوية: 

ال�صم: �صركة حمام�س ومطاحن بن العميد
 وعنوانه: الطابق الرابع، برج اأحمد، �صرق، �صارع اخلليج العربي، مدينة الكويت 00965، الكويت.

�سورة �لعالمة  

       
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.
 THE حتتهم  الذهبي  باللون  العربية  باللغة  بوتيك  قهوة  كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
ر�صم  فوقهم  والكلمات بخط مميز  الأ�صود  باللون  الإجنليزية  باللغة   COFFEE BOUTIQUE

تعبريي لوجه غزالة.
  ال�صراطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 30 اإبريل 2021 العدد 13229

EAT 160850
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عربي ودويل

ينتظر النا�س تلقي التطعيم يف مركز التطعيم يف مومباي امراأة م�صابة ب� كوفيد تتلقى الأك�صجني الوباء خرج عن ال�صيطرة

مت احلفاظ على املواكب الدينية رغم زيادة العدوى

ا اأح�صت ال�صلطات يوم الثنني 352991 حالة جديدة، وهو رقم قيا�صي عاملي، وتويف 2812 �صخ�صً

موجة �لتفاوؤل مل ت�ستمر:

الهند: بع�س التف�شريات لعودة الوباء املدمرة...!

ب�صبب كوفيد19-، كل وفاة ناجتة 
ع��ن م��ر���س م��ت��واف��ق ���ص��ري��رًي��ا، يف 
حالة حمتملة اأو موؤكدة ل� كوفيد-
19، يف غياب اأي �صبب وا�صح اآخر 
ل��ل��وف��ي��ات غ���ري امل��رت��ب��ط��ة مبر�س 
فريو�س كورونا )مثل ال�صدمة(."

اأي  اإىل  ال����وا�����ص����ح  غ����ري  وم�����ن     
ال�صحية  ال�صلطات  اأخ���ذت  م��دى 
هذه  الهند  يف  خمتلفة  ولي���ات  يف 
التو�صيات يف العتبار عند اإح�صاء 

الوفيات.
لكونها  لنتقادات  تعر�صها  بعد     
غ��ري دق��ي��ق��ة، اأن�����ص��اأت ال��ع��دي��د من 
ال���ولي���ات ال��ه��ن��دي��ة جل���ان خرباء 
الناجمة  ال��وف��ي��ات  اأرق����ام  مل��راج��ع��ة 
ع��ن ال���وب���اء وال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا، ومت 
ت�����ص��ح��ي��ح��ات ع��ل��ى معدل  اإج������راء 
�صوء  م�����دى  ال����وف����ي����ات. ولي��������زال 
البحث  ق��ي��د  الإح�������ص���اء وح��ج��م��ه 

حاليا.
ال���وف���ي���ات التي  ب��ي��ان��ات    وت�����ص��ري 
اأن  اإىل  امل��ق��اط��ع��ات،  يف  جمعها  مت 
معدل الوفيات قد جتاوز 3 فا�صل 
منها، مثل  ال��ع��دي��د  يف  ب��امل��ائ��ة   4
البنجاب  اأو  م��اه��ارا���ص��را  ولي����ة 
املوجة  م���ن  ل��ك��ل  ج�����وج�����ارات،  اأو 
الأوىل واملوجة احلالية. وجتاوزت 
معدلت الوفيات يف بع�س املناطق 
ما  وه��و  باملائة،   5 ت�صرًرا  الأك��ر 
ي�صبه الو�صع يف الوليات املتحدة.

ما �لتحديات هذه �ملرة؟
ع�����ص��ر ولي������ات )م����ن اأ����ص���ل 28( 

فرباير،  نهاية  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  ولكن 
ب���داأت احل���الت اجل��دي��دة اليومية 
يف الرتفاع ب�صكل حاد مرة اأخرى، 
لت�صل اإىل 100 األف حالة يومًيا. 
���ص��ه��ري��ن، مت جت���اوز احلاجز  ب��ع��د 
حتى  "اأو  حالة  األ��ف   200 البالغ 
اأح�صت  ك��ب��ري:  ح���د  اإىل  جت�����اوزه 
ال�صلطات يوم الثنني 352991 
ح��ال��ة ج���دي���دة، وه���و رق���م قيا�صي 

ا ". عاملي، وتويف 2812 �صخ�صً
ال����ت����ج����ول  ح����ظ����ر  اإع�������������ادة  مت     
نهاية  عطلة  يف  ال�صحي  احل��ج��ر 
ال��ولي��ات مثل  الأ���ص��ب��وع يف بع�س 
والعا�صمة  م���اه���ارا����ص���را،  ولي����ة 
مومباي،  ل��ل��ب��الد،  الق��ت�����ص��ادي��ة 
اخل�����دم�����ات ال�������ص���ح���ي���ة وحم������ارق 
اجلثث جتاوزتها الأحداث، وهناك 
افتقار اىل مواد الختبار، وتتزايد 

مدة انتظار النتائج.

كيف �نت�سر �لوباء؟
الفقرية،  الأح�����ي�����اء  ����ص���ك���ان  ك�����ان 
على  منازلهم  حت��ت��وي  ل  وال��ذي��ن 
ت�صرًرا،  الأك����ر  ه��م  م��راح��ي�����س، 
النظافة  ���ص��وء  اأن  اإىل  ي�صري  مم��ا 
انت�صار  يف  ���ص��اه��م��ا  والك���ت���ظ���اظ 

املر�س.
اأ�صباب  ح����ول  امل��ن��اق�����ص��ات  خ����الل 
احلالت،  يف  املفاجئ  الرتفاع  هذا 
واح�����������دة على  ك���ل���م���ة  ����ص���ي���ط���رت 
هذا  وي��ق��ع  "اإهمال".  املناق�صات: 
الإه���م���ال ع��ل��ى الأف������راد ال��ذي��ن ل 
يحرمون  ول  ك��م��ام��ات  ي��رت��دون 
لي�س  هذا  لكن  اجل�صدي،  التباعد 

�صوى جزء من الق�صة.
ا يف     ميكن مالحظة الإهمال اأي�صً
يف  اأو  للقوانني،  التام  �صبه  الغياب 
عدم اإنفاذها يف حال وجودها، �صواء 
الأماكن  يف  اأو  ال��ع��م��ل  م��واق��ع  يف 
التجمعات  و����ص���اه���م���ت  ال���ع���ام���ة. 
وال�صيا�صية  والجتماعية  الدينية 
انت�صار الفريو�س  ب�صكل مبا�صر يف 

ت�صاعد  اأح���داث  تنظيم  من خ��الل 
لكن هذا  ال��وا���ص��ع.  الن��ت�����ص��ار  على 
ل يف�صر اي�صا ب�صكل كامل الزيادة 
نراها  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة يف احل�����الت 

اليوم.
   يف الهند، تتزامن املوجة الثانية 
ا، مع انت�صار ما ي�صمى باملتغري  اأي�صً
"الربيطاين". وجد تقرير حديث 
 401 اآخ�����ر  م���ن  ب���امل���ائ���ة   81 اأن 
من  للت�صل�صل  اإر���ص��ال��ه��ا  مت  عينة 
على  حتتوي  البنجاب  ولي��ة  قبل 
لفريو�س  ال����ربي����ط����اين  ال���ب���دي���ل 

كورونا �صار�س-كوف2-.
  بالإ�صافة اإىل ذلك، ينت�صر متغري 
يف  جديدة  م��زدوج��ة  طفرة  يحمل 
��ا يف  اأي�����صً ال��ه��ن��د، مم��ا ق��د ي�صاهم 

زيادة احلالت.
��ا، اأن    واأظ���ه���رت ال��درا���ص��ات اأي�����صً
ب��ع�����س امل��ت��غ��ريات ق���د ت��ك��ون اأكر 
ق������درة ع���ل���ى الف�������الت م����ن نظام 
مناعتنا، مما يعني اأن هناك خطًرا 
الذين  الأ����ص���خ���ا����س  اإ����ص���اب���ة  م���ن 
يتمتعون باملناعة اأو امل�صابني �صابًقا 

بالعدوى اأو اأ�صيبوا جمددا.
املراجعة �صعوداً

   خالل املرحلة الأوىل من الوباء، 
الوفيات  ملعدل  بالهند  الإ���ص��ادة  مت 
كوفيد19-،  ب�  املرتبط  املنخف�س 
ح���ي���ث ك�����ان ح������وايل 1 ف���ا����ص���ل 5 
ذي  العلمية  املجلة  اأن  اإل  باملائة. 
يف  افتتاحيتها  يف  ح��ذرت  لن�صيت، 
للو�صع  واملخ�ص�صة  �صبتمرب   26
التفاوؤل  "خماطر  م��ن  ال��ه��ن��دي، 

امل�صلل".
�صلطات  تن�صب  اجل��ائ��ح��ة،  ع��ن��د    
ع��م��وًم��ا وفيات  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ح��ة 
معقدة،  اأ�صبابها  تكون  قد  معينة، 
اأبريل  يف  ال�������ص���ائ���د.  امل���ر����س  اإىل 
2020، ا�صطرت منظمة ال�صحة 
العاملية اىل تو�صيح كيفية احت�صاب 

الوفيات املرتبطة ب� كوفيد19-:
   و"لأغرا�س املراقبة، تعترب وفاة 

البنية  حيث  الأ�صغر،  وال�صواحي 
التحتية ال�صحية اأقل تطوًرا.

2020، دعت ا�صراتيجية     عام 
احل��ك��وم��ة مل��ك��اف��ح��ة الأوب����ئ����ة، اإىل 
امل�������ص���وؤول���ني م���ن جميع  م�����ص��ارك��ة 
اأخ���رى  وزارات  )م��ن��ه��ا  ال�������وزارات 
اأن�صطة  يف  ال�����ص��ح��ة(  وزارة  غ���ري 
ل��ك��ن مت   ،-19 ك��وف��ي��د  م��ك��اف��ح��ة 
اعادة هوؤلء امل�صوؤولني منذئذ اىل 
اأن يكون  وزارات��ه��م. وم��ن املحتمل 

الن����ت����ه����اء... وم�����ن ال���وا����ص���ح اأن 
التفاوؤل كان �صابقا لأوانه.

التطعيم  حملة  انت�صار  ورغ���م      
100 مليون  م��ن  اأك���ر  واإع���ط���اء 
1 باملائة  اأن  اإل  جرعة من اللقاح، 
حمميون  ال��ب��الد  �صكان  م��ن  فقط 
ح��ال��ًي��ا ب��ج��رع��ت��ني. وت�����ص��ع��ر فرقة 
من  ا  اأي�صً بالقلق  الهندية  العمل 
اأن العر�س ال�صهري للقاح، والذي 
 80 اإىل   70 ب��ني  ي����راوح ح��ال��ًي��ا 

اكت�صاف احلالت  تاأثري على  لهذا 
واإمكانية تتبعها وعالجها. عالوة 
العاملني  ع��ل��ى  يتعني  ذل���ك،  ع��ل��ى 
الهتمام  الآن  ال�����ص��ح��ة  ق��ط��اع  يف 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  التطعيم،  بحملة 

رعاية املر�صى.

و�لآن؟
   يف مطلع مار�س، اأعلنت احلكومة 
و�صك  ع��ل��ى  ال����وب����اء  اأن  ال��ه��ن��دي��ة 

حت����ت���������ص����ن غ����ال����ب����ي����ة احل���������الت 
والوفيات )81 باملائة( ، وهذا هو 
البنجاب  يف  خ��ا���س  ب�صكل  احل���ال 
ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  ومهارا�صرا. 
متثل خم�س وليات )ماهارا�صرا 
واأوتار  وكارناتاكا  وت�صهاتي�صجاره 
ب��رادي�����س وك����ريال( اأك���ر م��ن 70 
ب��امل��ائ��ة م��ن احل�����الت. وم���ع ذلك، 
انتقلت  ال���ع���دوى  اأن  الآن  ي���ب���دو 
البلدات  اإىل  ال���ك���ربى  امل����دن  م���ن 

ن�صف"  م��ن  "اأقل  ج��رع��ة،  مليون 
مليون جرعة   150 وهو  الهدف، 

�صهرًيا.
   ل ميكن تطبيق عمليات احلجر 
التي  النطاق  والوا�صعة  ال�صارمة 
من  اأخ����رى  اأم��اك��ن  يف  و�صعها  مت 
الهند،  اأن��ح��اء  جميع  على  ال��ع��امل 
العّمال  ع���ل���ى  ت����اأث����ريه����ا  ب�����ص��ب��ب 
الفقراء. ويف انتظار حتقيق تغطية 
تطعيم اأو�صع، يجب تعزيز تدابري 
احلجر املحلية. وينطوي هذا على 
مراقبة �صارمة للمحيط حيث من 
املفر�س اأن تطبق هذه التدابري، 
اأجل �صمان عدم وجود حركة  من 
لل�صكان داخل اأو خارج املناطق التي 
املحلية. ومن  الأوبئة  فيها  تنت�صر 
المتثال  �صمان  ا،  اأي�صً ال�صروري 
ل����ت����داب����ري احل�����ج�����ر، م�����ن خ����الل 
وتنفيذ  اخلا�صة،  البيوت  مراقبة 
الت�صال  ت��ت��ب��ع  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ات 
والختبارات املعممة.    وغني عن 
البيان، اأنه يجب التخلي عن فكرة 
مثل  ال��ك��ربى  ال��ت��ج��م��ع��ات  تنظيم 
الحتفالت  اأو  ال�صيا�صية  اللقاءات 
تطعيم  ي���ت���م  اأن  اإىل  ال���دي���ن���ي���ة، 
و�صتتطلب  ال���ن���ا����س.  م���ن  امل���زي���د 
قوية  قيادة  الوباء  على  ال�صيطرة 
ت�صدد  لم��رك��زي��ة  وا�صراتيجيات 

على القيود املحلية.
-------------------------

الجتماعي  الطب  مركز  *رئي�س 
جامعة  يف  امل���ج���م���وع���ات  و����ص���ح���ة 

جواهر لل نهرو.

•• الفجر -راجب دا�صغوبتا –ترجمة خرية ال�صيباين

   مل ت�ستمر فرتة �لتفاوؤل �ملرتبطة بانخفا�ض هائل 
يف عدد �حلالت يف بد�ية �لعام: �لهند ت�سهد موجة 

ثانية من �لإ�سابات ت�سبه موجة �ملد و�جلزر.
   �لهند يف خ�سم موجة ثانية �سخمة من كوفيد-

19. يتجاوز �لآن عدد �لإ�سابات �ليومية �جلديدة 
و�لــرب�زيــل  �ملتحدة  ــوليــات  �ل يف  ــوجــودة  �مل تلك 
جمتمعني. وجاءت �لذروة �حلالية بعد فرتة هدوء 
ق�سرية: فقد �رتفع عدد �حلالت �ليومية �جلديدة 
من 97 �لفا يف �سبتمرب 2020 �إىل حو�يل 10 �لف 

يف يناير 2021.

املر�س انت�شار  يف  �شاهما  والكتظاظ  النظافة  •  �شوء 
املوجة الثانية مع انت�شار ما ي�شمى باملتغري الربيطاين ومتغري يحمل طفرة مزدوجة •  تتزامن 

احلالت والوفيات 81 باملائة غالبية  28" حتت�شن  اأ�شل  "من  وليات  •  ع�شر 

والوا�شعة النطاق التي طّبقت يف اأماكن اأخرى من العامل ال�شارمة  احلجر  عمليات  تطبيق  ميكن  •  ل 
ال�شيا�شية اأو الحتفالت الدينية اللقاءات  مثل  الكربى  التجمعات  تنظيم  فكرة  عن  التخلي  •  يجب 

ال�شرطة الفدرالية تفت�س �شقة حمامي ترامب يف نيويورك 
•• نيويورك-اأ ف ب

املحامي  جولياين  رودي  �صقة  الأم��ريك��ي��ة  الفدرالية  ال�صرطة  دهمت   
حول  حتقيق  اإط��ار  يف  نيويورك  يف  ترامب  لدونالد  ال�صابق  ال�صخ�صي 
اأوكرانيا، يف عملية دانها املقربون منه على الفور معتربين  اأن�صطته يف 

اأن دوافعها �صيا�صية.
العامون  واملدعون  اآي(  بي  )اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  يعلق  ومل 
على عملية الدهم هذه التي يندر اأن تلجاأ اإليها لل�صرطة �صد حمام كان 

اأي�صا رئي�صا لبلدية نيويورك ومدعيا عاما فدراليا.
املدعني  اأن  تك�صفها  مل  م�����ص��ادر  ع��ن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  ونقلت 
يف  �صقته  بتفتي�س  اإذن  على  ح�صلوا  وب��ع��دم��ا  مانهاتن  يف  ال��ف��درال��ي��ني 
وخ�صو�صا  الكرونية"  "اأجهزة  مب�صادرة  قاموا  �صايد،  اإي�صت  اآب��ر  حي 

هواتف، عددها غري حمدد. وقال اأندرو جولياين الذي كان يتحدث اأمام 
مدخل مبنى والده رودي جولياين، اإن عملية الدهم "مثرية للقلق ... 

وال�صمئزاز". واتهم وزارة العدل بالعمل لأهداف �صيا�صية.
وزارة  يف  يتوقف  اأن  يجب  ال��ذي  لال�صتقطاب  ا�صتمرار  "هذا  وا���ص��اف 
العدل. اإذا كان ذلك ميكن اأن يحدث للمحامي ال�صابق للرئي�س، فيمكن 

اأن يحدث لأي اأمريكي. كفى!".
ومل يك�صف تفا�صيل عن ما �صادرته ال�صرطة. لكنه قال اإن رجال مكتب 
ال�صقة، ملمحا  "قطعة وحيدة" كانت يف  الفدرايل جتاهلوا  التحقيقات 
على ما يبدو اإىل قر�س �صلب جلهاز كمبيوتر ميتلكه هانر بايدن جنل 

الرئي�س احلايل جو بايدن.
وهذا القر�س ال�صلب ظهر يف ت�صرين الأول/اأكتوبر وقدمه اأن�صار ترامب 
على اأنه دليل على اأن جو بايدن الذي كان مر�صحا للرئا�صة تدخل مل�صلحة 

اأنهم مل يتحدثوا ر�صميا عن هذه الق�صية، كان  جنله. على الرغم من 
املدعون الفدراليون يحققون يف اأن�صطة ترويجية جلولياين يف اأوكرانيا 
منذ اأ�صهر. وهم يدققون خ�صو�صا يف احتمال تدخل املحامي ال�صخ�صي 
ال�صابق لرامب لدى اإدارة الرئي�س ال�صابق يف 2019، با�صم م�صوؤولني 

ورجال اأعمال اأوكرانيني، كما ذكر عدد من و�صائل الإعالم.
عملية  لكن  الآن.  حتى  عاما(   76( جلولياين  اتهامات  اأي  توجه  ومل 
الرجل  مع  يت�صارع  التحقيق  اأن  اإىل  يبدو  ما  على  ت�صري  هذه  التفتي�س 
الذي كان من اأ�صد املدافعني عن الفر�صية التي طرحها ترامب ورف�صتها 
املحاكم حول ح�صول تزوير يف النتخابات الرئا�صية لعام 2020 ل�صالح 
اأُط��ل��ق عليه لقب  2019، وج���د ال��رج��ل ال���ذي  ج��و ب��اي��دن. يف خ��ري��ف 
اأمريكا" بعد هجمات 11 اأيلول/�صبتمرب 2001 نف�صه يف قلب  "عمدة 

الف�صيحة الأوكرانية التي هزت ولية ترامب.

جلو  مربكة  معلومات  بتقدمي  كييف  لإق��ن��اع  جهوده  ذل��ك  بعد  وك�صفت 
بايدن و�صاهمت يف دفع الرئي�س الأمريكي اإىل حافة العزل.

وكان املدعون حاولوا يف عهد ترامب ا�صت�صدار مذكرة تفتي�س للو�صول 
ذلك،  عار�صوا  العدل  وزارة  م�صوؤويل  كبار  لكن  جولياين،  هواتف  اإىل 
ح�صب عدد من و�صائل الإعالم. ومن الوا�صح اأن الفريق اجلديد بقيادة 

الوزير مرييك غارلند رفع هذا احلظر.
بارنا�س  ليف  اأوكرانيا هما  كانا يعمالن مع جولياين يف  رج��الن  واتهم 
2019 بانتهاك قوانني متويل  اأواخ��ر  واإيغور فرومان، يف نيويورك يف 
احلمالت النتخابية. ويفر�س اأن تبدا حماكمتهما يف ت�صرين الأول/
الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  فر�صت  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  ويف  اأك��ت��وب��ر. 
���ص��اع��دوا رودي ج��ول��ي��اين يف جهوده،  اأوك��ران��ي��ني  اأرب��ع��ة  ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 

واتهمتهم بالتدخل يف النتخابات.
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مقتل �شرطينينَ على اأيدي م�شلحني يف جنوب نيجرييا 
•• الغو�س-اأ ف ب

قتل �صرطيان على اأيدي مهاجمني م�صلحني يف ولية اأكوا اإيبوم بجنوب نيجرييا، وفق ما ذكرت ال�صرطة املحلية 
اإىل جمموعة  ُتن�صب  اأعمال عنف  ت�صهد  التي  املنطقة  الأم��ن يف هذه  ق��وات  اأم�س اخلمي�س، يف هجوم جديد على 
انف�صالية. قال املتحدث با�صم ال�صرطة اأوديكو ماكدون يف بيان اإن ال�صرطيني، واأحدهما امراأة برتبة عريف، قتال 

بالر�صا�س م�صاء الثالثاء اأثناء عودتهما اإىل منزلهما يف منطقة اإيكا.
قتل املهاجمون ال�صرطيني واأ�صعلوا النار يف مركبتهما قبل مهاجمة ق�صم �صرطة اإيكا الذي ت�صدى لهم.

ي�صهد جنوب نيجرييا منذ اأ�صابيع هجمات متعددة ا�صتهدفت مراكز ال�صرطة ومراكز احتجاز وقوات الأمن ب�صكل 
عام. ال�صبت، ُقتل خم�صة من عنا�صر ال�صرطة يف هجوم وقع يف بورت هاركورت عا�صمة ولية ريفرز املجاورة لأكوا 
اإيبوم. كما قتل ثالثة من عنا�صر ال�صرطة ال�صبت يف هجوم على منزل حاكم ولية اإميو الواقعة اإىل ال�صمال من 
ريفرز. ويف ظل عدم تبني اأي جهة الهجوم، تعزو ال�صلطات النيجريية ب�صكل عام هذه الهجمات اإىل حركة اإيبوب 

التي تدافع عن �صّكان بيافرا الأ�صليني وتنادي بال�صتقالل.

قاعدتان جويتان يف ميامنار تتعر�شان لهجوم 
•• رانغون-رويرتز

ذكرت و�صائل اإعالم و�صاهد اأن مهاجمني جمهولني �صنوا هجمات على قاعدتني جويتني 
واإطالق  القاعدتني  اإح��دى  انفجارات يف  اأنباء عن  اأم�س اخلمي�س مع ورود  يف ميامنار 

�صواريخ على الأخرى.
�صرارتها  اأطلق  التي  ميامنار  ا�صطرابات  من  اأ�صهر  ثالثة  بعد  الهجمات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اأي جهة م�صوؤوليتها عن الهجومني  اأول فرباير �صباط. ومل تعلن  انقالب ع�صكري يف 
ومل يريد تاأكيد ب�صاأن وقوع اإ�صابات. ومل يرد متحدث ع�صكري على املكاملات التي تطلب 

التعليق.
وقعت ثالثة  الأول،  الهجوم  اأن��ه يف  في�صبوك  على  من�صور  دلتا يف  اأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 
انفجارات يف قاعدة جوية بالقرب من بلدة ماجواي بو�صط البالد يف ال�صاعات الأوىل 

من �صباح اأم�س.

توقيف املعار�س اجلزائري كرمي طابو 
•• اجلزائر-اأ ف ب

اأوقف املعار�س اجلزائري كرمي طابو الذي يعد من رموز احلراك املنادي بالدميوقراطية 
يف اجلزائر العا�صمة اإثر �صكوى قدمها رئي�س الهيئة احلكومية حلقوق الإن�صان، وفق ما 
اأفاد حماميه علي فالح بن علي. ونقلت مواقع التوا�صل الجتماعي عن املحامي قوله 
اإن طابو )47 عاما( �صيعر�س على النيابة اخلمي�س بعد ا�صتدعائه اإىل مركز ال�صرطة 
حلقوق  الوطني  املجل�س  رئي�س  لزهاري  بوزيد  �صده  رفعها  �صكوى  على  للرد  الأرب��ع��اء 

الإن�صان، وهو هيئة ر�صمية.
ورفع لزهاري ال�صكوى بتهمة "الإهانة وال�صب وال�صتم" �صد طابو الذي قال اإنه تهجم 
عليه خالل ت�صييع جنازة املحامي علي يحيى عبد النور املنا�صل املخ�صرم من اأجل حقوق 
�ُصجن من  ال��ذي  ك��رمي طابو  العا�صمة.  الثنني يف مقربة يف  ي��وم  الإن�صان يف اجلزائر 
اأيلول/�صبتمرب 2019 اإىل متوز/يوليو 2020 هو من الوجوه املعروفة يف التظاهرات 

الحتجاجية املناه�صة للنظام منذ انطالق احلراك قبل اأكر من عامني.

حتولت جو بايدن

مائة يوم يف �لبيت �لأبي�ض

جو بايدن: من »�شليبي جو« اإىل رجل التحّول...!

�شحف عربية : تفاعالت رمان الكبتاجون تنهك بريوت املنق�شمة

•• الفجر –خرية ال�صيباين

   قالوا اإنه هادئ وخجول... لكن 
البيت  ي��وم م��ن دخ��ول��ه  بعد مائة 
جو  ان  ال��ع��امل  اكت�صف  الأب��ي�����س، 
بايدن رئي�س يغرّي ويقود التحّول 
الدويل  امل�صتوى  على  هجومه  يف 
حيث يريد ا�صتعادة زعامة العامل، 
ل���زي���ادة  ب��خ��ط��ت��ه  اق���ت�������ص���ادًي���ا  اأو 

ال�صرائب على اأغنى الأثرياء.
ب���اي���دن، ال����ذي القى     ال��رئ��ي�����س 
الكوجنر�س  اأم��ام  �صيا�صًيا  خطاًبا 
الأمريكي اأم�س الأول الأربعاء، ل 
عالقة له ب� "�صليبي جو"، اللقب 
ال������ذي ����ص���اغ���ه خ�����ص��م��ه دون���ال���د 
مائة  فبعد  منه.  لي�صخر  ترامب 
ال��ب��ي��ت الأبي�س  ي���وم م��ن دخ��ول��ه 

اأن  ف�����ص��اع��ًدا  الآن  م���ن  امل��ت��ح��دة 
ت���ت���ق���ا����ص���م دوره��������ا ك���زع���ي���م���ة مع 

ال�صني".
ال��داخ��ل��ي: ك��ان الأمر     التحدي 
ا�صتعادة  ه����و  اإحل�����اًح�����ا،  الأك�������ر 
�صوء  ب��ع��د  ال��وب��اء  ع��ل��ى  ال�صيطرة 
وم�صاعدة  ت���رام���ب،  ح��ق��ب��ة  اإدارة 
الأ�صر املت�صررة بخطة م�صاعدات. 
مت ذلك، ويجب اأن يكتمل تطعيم 
ال�����ص��ك��ان يف 4 ي��ول��ي��و ذك���رى عيد 
ال�صتقالل. ومتحو هذه الرمزية 
الدول  لتفوق  املهينة  الأ���ص��ط��ورة 
كوفيد19-.  اإدارة  يف  ال�صلطوية 
وب��ن��ف�����س ال����ق����در م����ن الأه���م���ي���ة، 
التوترات  وم��ك��اف��ح��ة  امل�����ص��احل��ة 
العرقية. وُيظهر احلكم يف ق�صية 
�صابط  ب�����اإدان�����ة  ف���ل���وي���د،  ج������ورج 

النق�صام  رم���ز  ت��رام��ب  وخ��الف��ة 
"مهمة  ع���ات���ق���ه  ع���ل���ى  امل�����ف�����رط، 
بني  امل�صاحلة  يف  تتمثل  مزدوجة 
الأمريكيني اأنف�صهم، وبني اأمريكا 

وحلفائها".
   الدويل: املناخ، "احلرب الباردة" 
العودة  الإن�صان،  اجلديدة، حقوق 
اإلخ.  اإىل العمل املتعدد الطراف، 
يريد جو بايدن ا�صتعادة الزعامة 
جاء  م��ن  ج��ان��ب  "هناك  العاملية. 
دبلوما�صي  ي��ق��ول  زورو"،  البطل 
اأوروب��ي بارز مازحاً.  لكن لنحذر 
الأوه�������ام، ي��ج��ب ع��ل��ى اأوروب������ا اأن 
ولي�س  اخلا�س،  م�صارها  يف  تفكر 
اأن ت�صري على خطاه يف العالقات 
م��ع ال�����ص��ني اأو رو���ص��ي��ا ع��ل��ى وجه 

اخل�صو�س.

فعال  –"يظهر  اخلمي�س  -اأم�����س 
ك���رئ���ي�������س ع���ظ���ي���م ي����ق����ود حت�����ّول، 
يرى  روزفلت"،  فرانكلني  ووري��ث 
اجلغرافيا  يف  املتخ�ص�س  اخلبري 
موي�صي،  دوم��ي��ن��ي��ك  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 
الفرن�صي  امل����ع����ه����د  م�������ص���ت�������ص���ار 

للعالقات الدولية.
ل���ق���د لعب  ال���ت���ح���ول:     ع��م��ل��ي��ة 
اأن  "بعد  دوره.  ن��ف�����ص��ي  ت���ط���ور 
ال�صيا�صة  ظ���ل  يف  ل��ع��ق��ود  ع���ا����س 
الرئي�س  نائب  ك�صف  الأمريكية، 
عاًما،   78 ���ص��ن  يف  وه���و  ال�����ص��اب��ق 
عن نف�صه، مدرًكا اأنه لي�س اأمامه 
املزيد من الوقت لي�صيعه يف هذه 
م�صريته"،  م��ن  الأخ���رية  املرحلة 
ظروف  ظل  ففي  موي�صي.  يتابع 
كوفيد19-  جائحة  ا�صتثنائية، 

    لقد "اأعاد بايدن للواجهة القيم 
عنها  تراجع  التي  الدميقراطية 
ترامب"، يقول دومينيك موي�صي. 
وهذا يجعل املناخ اأكر توتراً، مل 
ب��ي��ن��غ وبوتني  ���ص��ي ج���ني  ي��ت��وق��ع 
روؤية  املتجدد. وميكن  هذا احلزم 
التغيري: لقد تنازل بوتني بتليني 
)طفيف( خل�صمه نافالني، وخفف 
القب�صة الع�صكرية على اأوكرانيا. 
اإ�صارات  تر�صل  ه��ذه  اأم��ري��ك��ا  لكن 
من  اخل��ب��ري.  بح�صب  م��ت�����ص��ارب��ة 
ال��ق��وات من  ب��اإع��ادة  ناحية، ت��ق��وم 
بحكم  كابول  وت�صليم  اأفغان�صتان، 
الأم���ر ال��واق��ع اإىل ط��ال��ب��ان، ومن 
ب�صاأن  بكني  تنتقد  اأخ���رى،  ناحية 
ب�����دون �صمان  الأوي����غ����ور  ق�����ص��ي��ة 
ال���ولي���ات  ع��ل��ى  "لأن  ال��ن��ت��ي��ج��ة، 

•• عوا�صم-وكاالت

ي����ح����اول ل���ب���ن���ان ل��ل��م��ل��م��ة ذي����ول 
ف�صيحة املعابر اللبنانية امل�صّرعة 
التهريب  واملخدرات  مافيا  اأم���ام 
"الرمان امللغوم"  ول �صيما واقعة 
وقت  يف  ال�صعودية،  اإىل  امل��وج��ه��ة 
الر�صمية  ال���ت���ح���ّرك���ات  ت������زال  ل 
مركزة  ل��ب��ن��ان  يف  وال�����ص��ي��ا���ص��ّي��ة 
ع��ل��ى حم����اولت احل���د م��ن ات�صاع 
التداعيات ال�صلبية لقرار اململكة، 

بدًل من معاجلتها.
�صادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����ص��ح��ف  ووف���ق���اً 
اأم�س اخلمي�س، فاإن امل�صوؤولني يف 
لبنان يعملون على قاعدة   حماولة 
امل�صوؤولية  م����ن  ال���ي���دي���ن  غ�����ص��ل 
الوقت  يف  ال���ف���ادح  التق�صري  ع��ن 
اأخ����رى على  اأط����راف  ال���ذي ت�صر 
ا�صتخدام لبنان من�صة ل�صتهداف 
اأم����ن ل ال�����ص��ع��ودي��ة ف��ح�����ص��ب، بل 

كامل الدول اخلليجية.

ل حرج �أمام �سوريا
اعترب وزير اخلارجية واملغربني 
ل�صحيفة  وه��ب��ة  �صربل  اللبناين 
اليوم  لبنان  اأن  الوطن"  "نداء 
بدء  يف  ال�صحيح  ال��ط��ري��ق  "على 
تنفيذ ما تقّرر ر�صمياً من خطوات 
وحازمة"،  ���ص��ري��ع��ة  واإج����������راءات 
مع  اأج��راه��ا  ات�صالت  ع��ن  كا�صفاً 
العرب  اخل���ارج���ي���ة  وزراء  ب��ع�����س 
اخلليج،  دول  يف  الأ���ص��ق��اء  وبع�س 
طالبت  ال�����ص��ع��ودي��ة  اأن  م����ذك����راً 
ب�صرورة اأن توحي اإجراءات لبنان 
املخدرات  بالثقة يف عملية �صبط 

والتهريب.
لبنان  ي���ك���ون  "اأن  وه���ب���ة  ون���ف���ى 
���ص��وري��ا يف عملية  اأم�����ام  حم���رج���اً 
وقال:  والتهريب"،  املعابر  �صبط 
تتم  عندما  اأك���ر  ُن��ح��رج  "نحن 

اللبنانية  احلكومة  م��ن  مطلوب 
اأك����رب ب��ك��ث��ري م��ن ق��درات��ه��ا. فهي 
ال�صيا�صية  بتورط عدد من قواها 
واحل��زب��ي��ة وال��ع�����ص��ائ��ري��ة يف مثل 
ه����ذه ال�����ص��ب��ك��ات، ل���ن ت��ق��وى على 
اإن كانت اأعمال  مواجهتها، فكيف 
التهريب بني لبنان و�صوريا، والتي 
املخّدر"  "الرمان  عملية  اعُتربت 
واح�����دة م��ن��ه��ا ق���د اح��ُت�����ص��ب��ت من 
�صرورات "العمل املقاوم" كما بّرر 
ميلي�صيا"حزب اهلل"  قياديي  اأحد 
طاولت  ال��ت��ي  امل�صابهة  العمليات 
بني  واملحروقات  وال���دواء  الطحني 

البلدين؟

�ملو�ض على كل �لروؤو�ض
التمبكتي،  عمر  عبدالرحمن  اأم���ا 
"عكاظ"  ����ص���ح���ي���ف���ة  يف  ف�����اأ������ص�����ار 
تهريب  حم����اول����ة  اأن  ال�������ص���ع���ودي���ة 
امتداد  ال�صعودية  اإىل  الكابتاغون 
��ر واإج�����راٍم عابٍر  ط��وي��ل ل��ع��م��ٍل م��دبَّ
لبنان  اأن  اإىل  م�������ص���رياً  وم���ن���ظ���م، 
املختطف وامل�صتلب الإرادة وال�صيادة 
اأنه  على  ي�صنف  اأو  يعترب  يعد  مل 
جمرد وكر ومعمل لإنتاج وت�صنيع 
اأكرب  اأ���ص��ب��ح  ب��ل  فح�صب،  ال�����ص��م��وم 
من�صة لتعبئة وت�صهيل عبور جميع 

اأنواع ال�صموم.
ال�����ص��ع��ودي مل  اأن الإج�������راء  واأك������د 
اأن��ه تعمد  اأو  يكن �صد دول��ة بعينها 
لإن���ه���اك اق��ت�����ص��اد ب��ل��د م��ا ب��ق��در ما 
اإج���راء اح���رازي وعمل وقائي  ه��و 
ب��ع��د ا���ص��ت��ن��ف��اد ال�����ص��ب��ل ك��اف��ة وب���وار 
جميع احليل لوقف طوفان ال�صموم 
قد  اململكة  واأن  لبنان،  من  املنهمر 
ب�صائع  اأي  حظر  اإىل  اأي�����ص��اً  تلجاأ 
قد  لبنان  م��ن  �صلع  اأو  منتجات  اأو 
هي  وبالتايل  التهريب.  يف  ت�صتغل 
اإن  احل��زم،  مو�س  ب��اأن  اأي�صاً  ر�صالة 
اقت�صى الأمر، حتماً �صيطال جميع 

والتوقيف حيناً اآخر.
واأكد اأن بع�س الأطراف الرئي�صية 
على  ت�����ص��ر  املمانعة"  "حمور  يف 
ا�صتخدام لبنان من�صة ل�صتهداف 
�صعبها  و���ص��الم��ة  ال�صعودية  اأم���ن 
وعليه  اأرا���ص��ي��ه��ا.  على  واملقيمني 
الكبتاغون  "رجل  ت��وق��ي��ف  ف����اإن 
يحمل  ك��ان  واإن  دق��و،  اأي  الأول"، 
معاجلة  ف������اإن  خ���ا����ص���ة،  اأه���م���ي���ة 
ا�صتهداف  وت���داع���ي���ات  م��ف��اع��ي��ل 
ال�صعودية لن يتحقق بالت�صالت 
م��ا مل تكن  ب��ال��ن��ي��ات احل�����ص��ن��ة  اأو 

مقرونة باإجراءات �صيا�صية.

�سرب  بها  نفد  �لتي  �لرمانة 
�ململكة

"اجلمهورية"  ���ص��ح��ي��ف��ة  ويف 
اأن  �صاهني  ج��ورج  اأك��د  اللبنانية، 
���ص��ن��ادي��ق ال���رم���ان حت��م��ل اأب���ع���اداً 
اأك�������رب م����ن م���و����ص���وع امل����خ����درات 

عملية التهريب".

�إ�سر�ر على ��ستهد�ف �ل�سعودية
م���ن ج��ه��ت��ه، ذك����ر حم��م��د �صقري 
الأو�صط"  "ال�صرق  �صحيفة  يف 
اأن ح�����ص��ن حم��م��د دقو  ال��ل��ن��دن��ي��ة 
)������ص�����وري الأ������ص�����ل ح�������ص���ل على 
مبوجب  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة  اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )2019 ع������ام  ق�������ص���ائ���ي  ح���ك���م 
ك���ان ع��ل��ى راأ�����س لئ��ح��ة م�صّدري 
ح��ب��وب ال��ك��ب��ت��اغ��ون اإىل ع���دد من 
ال�صعودية،  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  ال�����دول 
على  نف�صه  ليحيل  ر  يتح�صّ وك��ان 
اأن اأ�صبح يف عداد  "التقاعد" بعد 
يقيم  اأن  م���ن  الأغ���ن���ي���اء، ومت���ّك���ن 
لبنان  يف  وا���ص��ع��ة  ع��الق��ات  �صبكة 
م���وازي���ة ل��ت��ل��ك ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا مع 
والع�صكرية  الأمنية  الرموز  اأب��رز 
يف ال��ن��ظ��ام ال�������ص���وري اأت���اح���ت له 
حيناً  امل���الح���ق���ة  م����ن  ال��ت��خ��ل�����س 

ُيخفى على  اأن��ه ل  واأ�صار  املهربة. 
اإّن �صقوط تعهدات احلفاظ  اأحد، 
على العالقات مع الأ�صقاء العرب 
لبنان  اأخ���رى، حّولت  بعد  واح��دة 
تدريجاً مقراً لكل الن�صاطات التي 
العربية  للمملكة  حت��ّدي��اً  ت�صّكل 
ال�������ص���ع���ودي���ة. ف����ت����ع����ّددت م���راك���ز 
البقاع،  يف  احل���وث���ي���ني  ت����دري����ب 
و�صيا�صياً واإعالمياً يف بع�س اأحياء 
ال��ت��ي حت��ول��ت مركزاً  ال�����ص��اح��ي��ة، 
الف�صائيات  ون�صاأت  مل��وؤمت��رات��ه��م، 
التي  خ�������ص���و����ص���اً  ل���ه���م  ال���ت���اب���ع���ة 
"املنار"،  قناة  جانب  اإىل  تهاجم، 
وال�صعودية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال������دول 

خ�صو�صاً.
وب����ن����اًء ع���ل���ى ك����ل م����ا ت����ق����ّدم، لن 
ربط  اأح��د  على  ال�صهل  من  يكون 
باكت�صاف  ال�صعودية  الإج�����راءات 
واّن  املخّدر".  "الرمان  ع��م��ل��ي��ة 
هو  م�����ا  اأّن  ت���ك���م���ن  ال�������ص���ع���وب���ة 

ع���ن م�����ص��اع��ف��ة ال�������ص���رائ���ب على 
اأغ��ن��ى الغ��ن��ي��اء 0.3 ب��امل��ائ��ة من 
الأم��ري��ك��ي��ني )اأك�����ر م���ن مليون 
املفاجاأة.  ���ص��ن��ع  ���ص��ن��وًي��ا(  دولر 
اخلطة  مت����وي����ل  ه�����و  وال������ه������دف 
ال�����ك�����ربى ل����الأ�����ص����ر وال�������ص���ح���ة، 
اإىل  الأرب���ع���اء  م�صاء  قدمها  ال��ت��ي 
اإىل  �صت�صاف  وال��ت��ي  الكونغر�س، 
 2( كوفيد  بعد  التحفيز  خطتي 
منهما(.  ل���ك���ل  دولر  ت���ري���ل���ي���ون 
"هناك خماطر، يعرف موي�صي، 

ال�������ص���رط���ة دي����ري����ك ����ص���وف���ني، اأن 
املجتمع الأمريكي قد تغري. "لقد 
���ص��ع��ر ب���اي���دن ب���ذل���ك، وه���و يدعم 
بتعاطف  وي��ت��م��ت��ع  ه���ذه احل���رك���ة، 
يو�صح  اأوباما"،  من  بكثري  اأك��ر 
�صيوؤدي  فهل  موي�صي.  دومينيك 
مراقبة  ق��ان��ون  ف��ر���س  اإىل  ذل���ك 
الكوجنر�س؟"،  ع��ل��ى  الأ���ص��ل��ح��ة 

الإجابة يف الأ�صهر القادمة.
��ا حتّول     الق��ت�����ص��اد: ه��ن��ا اأي�����صً
اخل��ج��ول اإىل م��ت�����ص��دد. الإع���الن 

ا�صتفزاز  اأو  الت�صخم،  خطر  مثل 
جم��ت��م��ع رج�����ال الأع����م����ال ال���ذي 
لكن  املالية،  ترامب  مرونة  اأح��ب 
ما اأقدم عليه يف م�صتوى الأزمة". 
�صريبة  اإدخ����ال  اق��راح��ه  اأن  كما 
ال�صركات  اأرب����اح  على  دن��ي��ا  عاملية 
خطة  لتمويل  باملائة   21 بن�صبة 
ا  بنية حتتية �صخمة، يتوافق اأي�صً
مع هذا املنطق. وقد تلقى بايدن، 
ي���وم ال��ث��الث��اء، دع��م��ا م��ن فرن�صا 

واأملانيا ب�صاأن هذا امللف.

بعد �شوء اإدارة حقبة ترامب, وم�شاعدة الأ�شر املت�شررة بخطة م�شاعدات  الوباء  على  ال�شيطرة  • ا�شتعادة 
دورها كزعيمة مع ال�شني تتقا�شم  اأن  ف�شاعًدا  الآن  من  املتحدة  الوليات  • على 

الرئي�س الفيليبيني يرف�س اإنهاء الدوريات يف بحر ال�شني 

النهر املقد�س.. كيف اأغرق الهند يف اأزمة كورونا؟

•• مانيال-اأ ف ب

اأكد الرئي�س الفيلبيني رودريغو دوتريتي اأنه لن يوقف 
الدوريات يف بحر ال�صني اجلنوبي، م�صريا اإىل اأن �صيادة 

بالده يف املنطقة غري قابلة للتفاو�س.
مئات  ر���ص��دت  عندما  املا�صي  ال�صهر  التوتر  وت�صاعد 
عليها  املتنازع  ويت�صون  قرب منطقة  ال�صينية  القوارب 
فيها  مبا  ع��دة  دول  بها  وتطالب  �صرباتليز،  اأرخبيل  يف 

ال�صني والفيليبني.
بحر  م��ن  �صفنها  �صحب  اأ�صابيع  منذ  ال�صني  وترف�س 
ت��ق��ول مانيال  ب���امل���وارد بينما  ال��غ��ن��ي  ال�����ص��ني اجل��ن��وب��ي 
القت�صادية  منطقتها  قانوين  غري  ب�صكل  دخلت  اإنها 

احل�صرية.
ل�صغط  يتعر�س  ال��ذي  الفيليبيني  الرئي�س  اأن  ويبدو 
داخ��ل��ي م��ت��زاي��د م��ن اأج���ل ات��خ��اذ م��وق��ف اأك���ر ت�صددا، 

مردد يف مواجهة بكني ب�صاأن هذه الق�صية.
وق�����ال دوت����ريت����ي م�����ص��اء الأرب����ع����اء اإن�����ه ب�����الده مدينة 

املجالت مبا فيها  العديد من  "ل�صديقتها" ال�صني يف 
مطالب  لكن  كورونا،  لفريو�س  م�صادة  لقاحات  توفري 

بالده على ال�صعيد البحري "غري قابلة للتفاو�س".
واأو�صح "�صاأقول لل�صني: نحن ل نريد م�صكلة ول نريد 
اجلواب  ف�صيكون  امل��غ��ادرة  منا  طلبتم  اإذا  لكن  احل��رب. 

ل"، موؤكدا اإنه لي�س هناك جمال للم�صاومة.
الدفاع  وزارة  ق��ال��ت  ب��ع��دم��ا  الت�صريحات  ه���ذه  وت��اأت��ي 
الفيليبني  اأن تخرب  "ال�صني ل ميكنها  اإن  الفيليبينية 

مبا ميكننا اأو ل ميكننا فعله يف مياهنا".
يف  تتخذ  ال��ت��ي  للتحكيم  ال��دائ��م��ة  املحكمة  واأ����ص���درت 
ل�صالح مانيال يف  ل��ه��ا، حكما  م��ق��را  )ه��ول��ن��دا(  له���اي 
تاريخي"  "حق  اأي  بكني ل متلك  اأن  2016، معتربة 

يف هذا البحر ال�صراتيجي.
ب��ك��ني وم��ان��ي��ال خ���الل ولية  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وحت�صنت 
دوتريتي الذي يحاول اإخراج بالده من ح�صن الوليات 
تعاونها  وتعزيز  ال�صابقة،  ال�صتعمارية  القوة  املتحدة، 

القت�صادي مع بكني.

•• نيودلهي-وكاالت

تعي�س  امل��ا���ص��ي،  م��ار���س  �صهر  ب��داي��ة  الهند، حتى  ك��ان��ت 
و�صعا اأقرب اإىل اجليد مع وباء كورونا، لكن عددا من 
ب�صكل  �صاهم  املا�صية  القليلة  الأ�صابيع  خالل  الوقائع 

كبري يف انت�صار الفريو�س على نحو غري م�صبوق.
اآخر  قيا�صي  رق��م  ع��ن  الهندية  ال�صحة  وزارة  واأعلنت 
ال�24  خ���الل   "19 ب�"كوفيد  وال��وف��ي��ات  ل��الإ���ص��اب��ات 
وفاة. و3645  اإ�صابة   379257 مع  املا�صية،  �صاعة 
ويقول خرباء منظمة ال�صحة العاملية وكبار الأطباء اإن 
التجمعات الكبرية لعبت دورا رئي�صيا يف الرتفاع الهائل 
يف  كورونا  بفريو�س  والوفيات  الإ�صابة  ح��الت  ع��دد  يف 
ديني  مبهرجان  الهندو�س  الهنود  احتفل  فقد  الهند. 
ا�صتمر عدة اأ�صابيع بدءا من 11 مار�س، اإذ جتمع اأكر 

من 3 ماليني �صخ�س على �صفاف نهر الغانغ.
املقد�س"  "النهر  يف  ال��غ��ط�����س  اأن  ال��ه��ن��دو���س  وي��ع��ت��ق��د 
كل  م��رة  املنا�صبة  بهذه  ويحتفلون  خطاياهم،  �صيغ�صل 

تقريبا. عاما   12
وطلبت احلكومات الإقليمية يف جميع اأنحاء البالد من 
الذين �صاركوا يف هذه الحتفالية عزل اأنف�صهم واإجراء 
ال�صتجابة  تلق  اأن منا�صداتها مل  اإل  اختبارات كورونا، 

املطلوبة من ال�صكان. كما اجتذبت التجمعات النتخابية 
الجتماعي  التباعد  ك��ان  اإذ  ك��ب��رية،  ح�����ص��ودا  الهند  يف 

غائبا.
مار�س  يف  انتخابات  الهندية  ال��ولي��ات  بع�س  و�صهدت 
واأب���ري���ل، وك���ان رئ��ي�����س ال�����وزراء ن��اري��ن��درا م���ودي يقود 
حمالت حزبه من خالل جتمعات اجتذبت اأعدادا كبرية 

من املوؤيدين.
"كوفيد 19"  ودف���ع ارت��ف��اع ح���الت الإ���ص��اب��ة مب��ر���س 
النتخابات  جلنة  على  اللوم  اإلقاء  اإىل  العليا  املحكمة 
يف الهند، ل�صماحها بال�صتمرار يف القراع خالل فرة 

تف�صي الوباء.
وقالت احلكومة الهندية اإن اأكر من 200 األف �صخ�س 
اأن  لقوا حتفهم ب�صبب فريو�س كورونا حتى الآن، رغم 
اأعلى من ذلك  الرقم احلقيقي  اأن  الكثريين يعتقدون 
بكثري. ويف وقت �صابق من اأبريل اجلاري، بداأت احلالت 
اجلديدة اليومية يف دلهي يف الزيادة ب�صكل كبري، حيث 

ت�صاعفت كل 6 اأيام.
ويف الأ�صبوع املا�صي، مت ت�صجيل رقم قيا�صي باأكر من 
األف حالة مت حتديدها يف غ�صون 24 �صاعة، ثم   280
ال�300  حاجز  تخطت  حتى  القيا�صية  الأرق���ام  توالت 

األف يوميا.

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILBMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000310/ 

اإىل املحكوم عليه : اجلزاء للمقاولت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ابو الكالم ا�صحاب مياه - اجلن�صية : بنجالدي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 9620   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي /معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001124 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابو حمدان امبلومينت بلي�صمنت م م ح / ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : العنوان : عجمان - مدينة عجمان العالمية احلرة - 149 - 0024 
رقم   -  0506531356  -  056473044 رقم  هاتف   - عجمان  فالمينجو  فالت   A  -

مكاين : 4835412545  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/5/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/4/21 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 30/ 4/ 2021  Issue No : 13229
Case File 

Real Estate Summary 281/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Viala Latibova

Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al 
Matroshi - We notify you that the court judged in its hearing held 
dated 26-08-2020 in the above mentioned case in favour of Real 
Estate Investment Public Corporation ordering the defendant to pay 
the plaintiff an amount of AED 427,445 and the interest of 9 % per 
annum from the judicial claim date until the full payment, ordered 
him to pay the expenses and Three Hundred Dirhams as attorney's 
fees and rejected other claims. The verdict is issued in absentia and 
may be appealed within thirty days from the day following publishing 
this service.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 30/ 4/ 2021  Issue No : 13229
Case File 

Real Estate Summary 500/2021/322
Details of service by publication
To the appellee 1- Hakima Abdulreda Piraya
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation, in its capacity as the 
legal successor of Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al 
Matroshi
Appealed the verdict issued in Case No. 122/2021 Real Estate 
Summary The hearing of Thursday 27-05-2021 at 10:00 AM on 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you have to attend by yourself or your legal attorney and in case 
of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال
للرتويج للعقود �ملتو�فقة مع �ل�سريعة �لإ�سالمية

مذكرة تفاهم بني بور�شة دبي للذهب وال�شلع وال�شركة العاملية للخدمات املالية الإ�شالمية 
•• دبي-الفجر: 

تداول  جمال  يف  الرائدة  البور�صة  وال�صلع،  للذهب  دبي  بور�صة  وقعت 
العاملية  ال�صركة  مع  ا�صراتيجية  تفاهم  مذكرة  املنطقة،  يف  امل�صتقات 
يف  م�صتقباًل  اجل��ان��ب��ان  �صيتعاون  حيث  الإ���ص��الم��ي��ة،  امل��ال��ي��ة  للخدمات 
الرويج  اإىل  بالإ�صافة  الإ�صالمية،  وال�صلع  امل�صتقات  منتجات  تطوير 
لعقد الذهب املتوافق مع ال�صريعة الإ�صالمية لدى بور�صة دبي للذهب 
وال�صلع، والذي يلبي متطلبات امتالك الذهب التي تن�س عليها اأحكام 
املوؤ�ص�صتان  �صتتعاون  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب  الإ�صالمية.  ال�صريعة 
العقود  تطوير  ذل��ك  املتبادلة، مبا يف  املنفعة  ذات  امل��ج��الت  ع��دد من  يف 

واملنتجات الإ�صالمية الآجلة، وبيع املنتجات املالية الإ�صالمية والرويج 
لها. كما �صتوفر التفاقية لكل من بور�صة دبي للذهب وال�صلع وال�صركة 
زي���ارات  ف��ر���ص��اً مهمة لتنظيم  الإ���ص��الم��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
واجتماعات وور�س عمل بهدف بحث وا�صتك�صاف فر�س تطوير منتجات 
التمويل  قطاع  يف  والنا�صئة  املبتكرة  امل��ج��الت  تغطي  جديدة  وخ��دم��ات 
للذهب  دب��ي  لبور�صة  التنفيذي  الرئي�س  ميل،  لي�س  وق��ال  الإ�صالمي. 
وال�صلع: "مع منو القت�صاد الإ�صالمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
واملنطقة وعدد متزايد من الأ�صواق العاملية، فاإن توقيع مذكرة التفاهم 
هذه مع ال�صركة العاملية للخدمات املالية الإ�صالمية ميثل اإجنازاً مهماً 
منتجاتنا  جمموعة  لتنويع  ن�صعى  حيث  وال�صلع،  للذهب  دبي  لبور�صة 

وخدماتنا املتوافقة مع ال�صريعة الإ�صالمية. كما توفر مذكرة التفاهم 
العاملي  الإ�صالمي  التمويل  �صوق  لإث���راء  كبرية  فر�صاً  الطرفني  لكال 
احتياجات  تلبي  ومبتكرة  جديدة  مالية  منتجات  تطوير  يف  والتعاون 
اإ�صماعيل دي�صاي، الرئي�س التنفيذي  امل�صاركني يف ال�صوق". وقال مفتي 
�صناعة  ت��ط��ور  "مع  الإ���ص��الم��ي��ة:  امل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  لل�صركة 
فاإننا  وال��ع��امل،  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الإ�صالمي  التمويل 
منوها  لتعزيز  ن�صعى  الإ�صالمية  املالية  للخدمات  العاملية  ال�صركة  يف 
ومبتكرة  فريدة  مهيكلة  وا�صتثمارية  مالية  منتجات  تطوير  خالل  من 
ال�صركة  بني  التعاون  هذا  اإن  الإ�صالمية.  ال�صريعة  اأحكام  مع  متوافقة 
العاملية للخدمات املالية الإ�صالمية وبور�صة دبي للذهب وال�صلع يوفر 

فر�صة فريدة لتقدمي جمموعة مبتكرة من احللول املالية املتوافقة مع 
ال�صريعة الإ�صالمية يف املنطقة والعامل. ويف اإطار هذه ال�صراكة الهامة، 
26 دول��ة، مبا يف ذلك البنوك  �صيتمكن عمالوؤنا العامليون يف اأكر من 
و�صركات اإدارة الأ�صول و�صركات التكافل واحلكومات والبنوك املركزية، 
من الو�صول اإىل هذه احللول الفريدة املتوافقة مع ال�صريعة الإ�صالمية 

عرب بور�صة دبي للذهب وال�صلع".
وال�صلع عن  للذهب  دب��ي  بور�صة  اأعلنت  العام،  ه��ذا  �صابق من  وق��ت  ويف 
متوافق مع  للف�صة  اآج��ل جديد  عقد  اإط��الق  فر�س  �صعيها ل�صتك�صاف 
الف�صة  على  امل��ت��زاي��د  ل��الإق��ب��ال  ا�صتجابًة  وذل���ك  الإ���ص��الم��ي��ة،  ال�صريعة 

والطلب املتزايد على املنتجات املالية الإ�صالمية.

مب�ساركة �ل�سيخ فاهم �لقا�سمي

مبادرة بريل تنظم ندوة افرتا�شية حول اأهمية اإن�شاء اأطر حوكمة موؤ�ش�شية لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة

ة جتارة اإلكرتونية لت�شريع التدفق التجاري حول العامل جمموعة موانئ دبي العاملية تطلق من�شّ

•• ال�صارقة-الفجر: 

عقدت مبادرة بريل، وهي منظمة 
يقودها قطاع  رائ��دة  ربحية  غري 
الأعمال يف منطقة اخلليج ت�صعى 
قائمة  موؤ�ص�صية  ثقافة  ن�صر  اإىل 
ندوة  وال�صفافية،  امل�صاءلة  على 
اإن�صاء  اأهمية  ملناق�صة  افرا�صية 
الأوىل  امل��راح��ل  يف  حوكمة  اأط���ر 
من تاأ�صي�س الأعمال وجدواها يف 

ا�صتقطاب امل�صتثمرين.
ج��������ارودي،  ن���ي���د  ال������ن������دوة،  اأدار 
وراأ�س  النا�صئة  ال�صركات  م��دي��ر 
ل���دى �صركة  امل����ال ال���ص��ت��ث��م��اري 
 Amazon Web "اأمازون"
Services )AWS(، وحتدث 
فيها م�صتثمرون من ذوي اخلربة 
من  املوؤ�ص�صية،  احلوكمة  وخرباء 
القا�صمي،  ف��اه��م  ال�����ص��ي��خ  بينهم 
 AQ&P ���ص��رك��ة  ال�����ص��ري��ك يف 
لال�صت�صارات  الإم�����ارات  )���ص��رك��ة 

ل  "التنوع"  اأن  ك��م��ا  وا����ص���ح���ة، 
بني  ال��ت��وازن  على  فقط  يقت�صر 
ال�صكانية  الركيبة  اأو  اجلن�صني 
اأن  امل�صتثمر  ي��رى  اإذ  املتنوعة"، 
ال��ت��ن��وع ه��و اأي�����ص��اً ت��ن��وع وجهات 
ت�صاعد  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ر واخل�����ربات 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة ع��ل��ى اتخاذ  ال�����ص��رك��ات 
املتعلقة  احل���ا����ص���م���ة  ال�����ق�����رارات 
اأدت  ول����ق����د  الأع�������م�������ال.  ب���ن���م���و 
والتكنولوجيا  الأع���م���ال  رق��م��ن��ة 
وقاية  يف  ج��وه��رًي��ا  دوًرا  امل��ت��اح��ة 
الق����ت���������ص����ادي����ات ال����ع����امل����ي����ة من 
الن��ه��ي��ار اأث��ن��اء اجل��ائ��ح��ة، وعلى 
ت�صتفيد  اأن  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات 
التكنولوجية  الإم��ك��ان��ي��ات  م���ن 
والرقمية املتوفرة ملجال الأعمال 
ا�صتعداداً لأي اأزمة قادمة و�صمان 

مواجهتها مبرونة وجناعة.
ت�����ص��ب��ب��ت الآث��������ار ال���ن���اج���م���ة عن 
منو  رك����������ود  يف  كوفيد19- 
كافة  يف  ال���ت���ج���اري���ة  الأع������م������ال 

اإدراجها اأوًل وُيعد اإدراك "اأ�صول 
ج���زًءا  ت��ب��ن��ي��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة  اللعبة" 

جوهرًيا يف جذب امل�صتثمرين.
القا�صمي  ف��اه��م  ال�صيخ  ون��اق�����س 
اخلطوات الأ�صا�صية لر�صيخ اإطار 
عمل ثابت يت�صم ب�صهولة الإدراج 
املالية.  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
لي�صت  "احلوكمة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
التطور  اإىل  وحتتاج  ثابًتا،  نهًجا 
اأعمالك.  م��ع  امل��ت��زام��ن  امل�صتمر 
يتوىل  اإدارة  جمل�س  باإن�صاء  اب��داأ 
اإر�صاد ال�صركة للم�صار ال�صحيح. 
اآخر  ال�صجالت هو عن�صر  حفظ 
تنفيذه  احلوكمة،  منهجيات  من 
اإذ  الفعالية  ب��ال��غ  ول��ك��ن��ه  ب�صيط 
التاريخ  ال�صجالت  ه��ذه  تعر�س 
لأي  وتقدم  ملوؤ�ص�صتك  الت�صغيلي 
�صخ�س يرغب يف �صراء موؤ�ص�صتك 
وا�صحة  فكرة  فيها  ال�صتثمار  اأو 

عن عملك ومنهجياتك."
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رب��ي��ع خوري: 

وربيع  وال���ص��ت��ث��م��ار(،  املوؤ�ص�صية 
واملدير  الإداري  ال�صريك  خوري، 
 MEVP التنفيذي لدى �صركة
)ميدل اإي�صت فينت�صر بارترنز(. 

ببيان  النقا�س  ج����ارودي  ا�صتهل 
املوؤ�ص�صية  احل���وك���م���ة  اأه���م���ي���ة 
امل�صاهمني  واه���ت���م���ام  ال���ق���ومي���ة، 
واملوظفني  امل�صلحة  واأ���ص��ح��اب 
وال��ع��م��الء ع��ل��ى ح���ٍد ����ص���واء بها، 
على  القوي  تاأثريها  اإىل  م�صرياً 
يوؤدي  اإم���ا  ال���ذي  ال�صركة  �صمعة 
اأو  ال�����ص��رك��ة  ت��ق��ي��ي��م  ارت���ق���اع  اإىل 
بالنتيجة  ي��وؤث��ر  م��ا  انخفا�صها، 
للم�صتثمرين  ال�صركة  ج��ذب  يف 

وراأ�س املال.
اأجري  ا�صتطالع  نتائج  واأ���ص��ارت 
التحدي  اأن  اإىل  املناق�صة  خ��الل 
�صركات  ت��واج��ه��ه  ال����ذي  الأك�����رب 
باإن�صاء  املهتمة  اخلليج  منطقة 
اأطر حوكمة قوية هو عدم و�صوح 
ال�صيا�صات والإجراءات التي يجب 

"حتتاج ال�صركات املتناهية ال�صغر 
ال�صاعية  واملتو�صطة  وال�صغرية 
اإىل  ال���ص��ت��ث��م��ارات  حت�صيل  اإىل 
حتتاج  ل  وه���ي  احل��وك��م��ة،  تبني 
دليل للحكومة،  اإىل وج��ود  فقط 
التاأكد  اإىل  ا  اأي�صً حتتاج  ولكنها 
ت�صيف  فاحلوكمة  تطبيقه،  من 
منظور  ب�صبب  فقط  لي�س  قيمة، 
لأنها  ���ا  اأي�������صً ول���ك���ن  ال��ت��ق��ي��ي��م، 
تطبيق  مت  ف���اإذا  ال��ت��ن��وع،  ت�صيف 
فاإنها  ال���ب���داي���ة،  م��ن��ذ  احل��وك��م��ة 
املعامالت،  خم���اط���ر  م���ن  ت��ق��ل��ل 
وامل�صاهمني  ال�����ص��رك��ة  وحت���م���ي 
ا، وميكن لل�صركات ال�صغرية  اأي�صً
اعتماد  احل����ج����م  وامل���ت���و����ص���ط���ة 
النا�صئة  احل���وك���م���ة  اجت�����اه�����ات 
اأث���ن���اء ت��ق��دم��ه��م يف ب��ي��ئ��ة م��ا بعد 

اجلائحة. 
وتابع: ل يوجد حل واحد اأو نهج 
واحد ينا�صب اجلميع، ومع ذلك، 
الأ�صا�صية  احل���ك���م  م���ب���ادئ  ف�����اإن 

•• دبي-الفجر:

املزّود  العاملية،  دب��ي  م��وان��ئ  جمموعة  اأعلنت 
املتكاملة  الذكية  اللوج�صتية  للحلول  الرائد 
حول  التجاري  التدفق  متكني  اإىل  والهادفة 
 )DUBUY.com( اإط��الق  عن  العامل، 
اجلملة،  لتجارة  العاملية  الإلكرونية  ة  املن�صّ
اب���ت���داًء م��ن روان�����دا يف اإف��ري��ق��ي��ا، م��ع خطط 
اإفريقيا  اأن��ح��اء  جميع  يف  للتو�ّصع  م�صتقبلية 

والعامل.
 DUBUY.com م���وق���ع  و���ص��ي�����ص��ي��ف 
التجارية  القنوات  اإىل  رقمية  ممرات جتارية 
الفعلية التي اأن�صاأتها موانئ دبي العاملية عرب 
يف  ا�صتثماراتها  خ��الل  من  الأفريقية  ال��ق��ارة 
اللوج�صتية.  وال��ع��م��ل��ي��ات  وامل��ح��ط��ات  امل���وان���ئ 
 DUBUY.com م���وق���ع  ي��ع��ت��م��د  ك��م��ا 
املحلية واحلكومة  ال�صركات  التعاون مع  على 
و�صول  اإت����اح����ة  يف  ل��ل��م�����ص��اع��دة  ال����روان����دي����ة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  الإم��ارات��ي��ة  املوؤ�ص�صات 
العاملية، بال�صتفادة من خدمات  الأ�صواق  اإىل 
موانئ  جمموعة  يف  املتكاملة  التوريد  �صل�صلة 
دبي العاملية، لتلبية طلبات الت�صدير وا�صتالم 
ة اأمام ال�صركات العاملية  الب�صائع. وتتيح املن�صّ
فر�صة اإيجاد �صركاء جتاريني ُجدد يف اإفريقيا 
للو�صول  وا�صعاً  جم��اًل  يفتح  مبا  وخدمتهم، 

اإىل الأ�صواق �صريعة النمو.
وُت��ع��ّد الأ����ص���واق الإل��ك��رون��ي��ة ع��رب الإنرنت 
يف  القت�صادي  النمو  لتحقيق  مهمة  فر�صة 
ت��ق��ل عن  ن�صبة  ال��ي��وم  ُت�صجل  ال��ت��ي  اإف��ري��ق��ي��ا 
الإلكرونية  التجارة  اإج��م��ايل  من   0.5%
للتنمية  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  وفقاً  العاملية، 
والتجارة. ويف عام 2018، بلغت التجارة بني 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة وروان��دا 1.6 
دولر  مليون   434.8( اإماراتي  دره��م  مليار 
بينهما  التجارة  حجم  منو  ظل  يف  اأم��ري��ك��ي(، 
العالقات  اإط���ار  يف  املا�صي  العقد  م���دار  على 
الق��ت�����ص��ادي��ة بني  ال��رواب��ط  وت��و���ص��ع  الثنائية 

ة  ال��ب��ل��دي��ن. وم����ن خ����الل اجل��م��ع ب���ني من�صّ
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة   DUBUY.com
اللوج�صتية املادية ملجموعة موانئ دبي العاملية 
البيانات،  على  القائمة  اللوج�صتية  وحلولها 
�صيتم حّل عدد من التحديات الرئي�صية التي 
تواجه منو التجارة الإلكرونية، وي�صمل ذلك 
التنفيذ املوثوق للتعامالت واملعامالت املالية 

الآمنة وحركة الب�صائع.
ويف هذا الإطار، قالت كلري اأكامانزي، الرئي�س 

التنفيذي ملجل�س التنمية يف رواندا: 
 DUBUY.com م��وق��ع  خ����الل  "من 
جعل  م��ن  روان����دا  يف  الأع��م��ال  رّواد  �صيتمكن 
امل�صتحيل ممكناً لفتح قنوات للتجارة مع دولة 
الإمارات العربية املتحدة وغريها من الدول. 
يلجاأ الأفراد وال�صركات حول العامل اإىل حلول 
التكنولوجيا مل�صاعدتهم خالل مرحلة التعايف 
من جائحة "كوفيد19-" وت�صهيل و�صولهم 
ال��ع��امل��ي��ة. ح��ي��ث ميكن  ال��ت��ج��ارة  اإىل مم����رات 
امل�صتوى  ذات  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ات  ملن�صّ
مبتكرة  لوج�صتية  ب�صبكات  واملدعومة  العاملي 
العمليات  متطلبات  جميع  ُتلبي  اأن  وموثوقة 
اإجن��از الأع��م��ال يف  التجارية، وحُت��ّول طريقة 

جميع اأنحاء القارة الإفريقية".
ة DUBUY.com اأول متجر  وُتعّد من�صّ
خلدمة  الإنرنت  على  اإن�صاوؤه  يتم  �س  خم�صّ
امل�صّدرين وامل�صتوردين وامل�صّنعني املرَخ�صني 
جمموعة  ا�صتثمرت  والتي  روان���دا،  يف  ر�صمياً 
مركز  ع��رب  بالفعل  فيها  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ 
احلاويات  م��ن��اول��ة  خ��دم��ات  ُي��وف��ر  لوج�صتي 

و�صل�صلة التربيد وامل�صتودعات اجلمركية.
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ب�����ص��ت��ك��ي،  وق����ال حم��م��ود 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات، دب���ي ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة: "ميثل 
موقع DUBUY.com  منوذجاً جديداً 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  مع  لل�صراكة  مبتكراً 
املتحدة عرب تعزيز القدرات احلالية يف رواندا، 
اأ�صا�صية  ب�����ص��ورة  والأ�����ص����واق  الأع���م���ال  وف��ت��ح 
البتكار.  وحتقيق  التجارة  متكني  خالل  من 
��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة اأم����ام  و���ص��ت��ت��ي��ح ه����ذه امل��ن�����صّ
للتحّول  فر�صة  روان���دا  يف  املحلية  ال�صركات 
عرب  دول��ي��ة،  وت�صدير  ت�صنيع  موؤ�ص�صات  اإىل 
وال�صرق  اإفريقيا  يف  ج��دي��دة  ب��اأ���ص��واق  ربطها 
الأو�صط، وبالتايل باقي اأنحاء العامل. وي�صمل 
ذلك الرويج لل�صادرات القّيمة يف رواندا مثل 
ال�صاي والقهوة والأعمال الزراعية، من خالل 

�صل�صلة  لوج�صتيات  ترقية  على  ت��رّك��ز  �صبكة 
احل�صرية  املناطق  �صمن  البالد،  يف  التوريد 
اإتاحة  ع��ن  ف�صاًل  ���ص��واء.  ح��ّد  على  والريفية 
التي  الرقمية اجلديدة  الأدوات  اإىل  الو�صول 
الزده����ار.  ع��ل��ى  املحلية  ال�����ص��رك��ات  �صت�صاعد 
ب��ه��ذا ل نبني ف��ق��ط يف روان�����دا؛ نحن  ون��ح��ن 

نبني مع رواندا من اأجل رواندا".
وبدوره، قال مايك با�صكاران، املدير التنفيذي 
اللوج�صتية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��م��ل��ي��ات  ل�������ص���وؤون 
العاملية:  دب���ي  م���وان���ئ  ل���دى  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
"ت�صتثمر موانئ دبي العاملية يف بناء م�صتقبل 
اإن�صاء  يف  روؤي��ت��ن��ا  وتتمثل  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ت��ج��ارة 
ممرات اأكر كفاءة للتجارة خلدمة عمالئنا، 
اللوج�صتية  وخ��دم��ات��ن��ا  م��وان��ئ��ن��ا  خ���الل  م��ن 
والتكنولوجيا الرقمية التي ت�صهم يف حت�صني 
كفاءة العمليات، والتي ندعمها الآن من خالل 
ات التجارة الإلكرونية عرب الإنرنت.  من�صّ
م�صرية  دع��م  يف  مب�صاهمتنا  ف��خ��ورون  ونحن 
التنمية القت�صادية والزدهار املتنامي للقارة 

الإفريقية".
متجراً   DUBUY.com ة  من�صّ ُت��ق��دم 
م���وّح���داً ���ص��ام��اًل ي�����ص��ت��ويف م��ع��اي��ري الأم�����ان يف 
جميع التعامالت عرب املوقع، ابتداًء من �صّم 
املوّردين املوثوق بهم فقط، وو�صوًل اإىل اإدراج 
مزّودي خدمات الدفع الرّواد، مثل بوابة ر�صوم 
للدفع التابعة لدبي التجارية. و�صتكون هناك 
التفاو�س  يتم  للغاية  خمّف�صة  �صحن  ر�صوم 
عليها، مع �صناديق حتّكم اأ�صبوعية تتنقل بني 
اأوقات عبور م�صمونة،  املن�صاأ والوجهة �صمن 
وبكلفة �صحن حتفيزية. كما �صيتم تخ�صي�س 
معاملة ومبا  ك��ل  وف��ق��اً حلجم  ال�صحن  ط��رق 
املزايا  ه���ذه  وت���ت���ّوج  متطلباتها.  م��ع  ي��ت��الءم 
باملرونة  تتميز  ��ة  م��ن�����صّ ت��وف��ري  ع��رب  ج��م��ي��ع��اً 
مكانة  بر�صيخ  وت�صهم  الفعالة،  وال�صتجابة 
اأ�صا�صي  ك�صريك  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
التجارة  راون��دا، ومركز لعمليات  للتجارة مع 

الإلكرونية العاملية.

املتناهية  لل�صركات  بريل  مبادرة 
واملتو�صطة  وال�����ص��غ��رية  ال�����ص��غ��ر 
اإىل معاجلة  يف جمال احلوكمة، 
يف  املوجودة  والثغرات  التحديات 
ه���ذه ال�����ص��رك��ات م��ن خ���الل بيان 
لتح�صني  ال���ت���ج���اري���ة  اجل�������دوى 
وتت�صمن  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة.  احل��وك��م��ة 
ال��ت��ي توفرها  ال��ربام��ج احل��ال��ي��ة 

وبناًء  اخل��ل��ي��ج.  م��ن��ط��ق��ة  اأن���ح���اء 
املوؤ�ص�صات  اه��ت��م��ت  ذل�����ك،  ع��ل��ى 
ولقد  نف�صها،  بتجديد  التجارية 
م���ن ربحية  اأول���وي���ات���ه���ا  حت��ول��ت 
ق�صرية الأجل اإىل حتقيق املرونة 
�صل�صلة  ت��ه��دف  الأج�����ل.  ط��وي��ل��ة 
"بناء  الف���را����ص���ي���ة  ال�����ن�����دوات 
تقدمها  ال���ت���ي  اأف�صل"  اأع���م���ال 

اأف�����ص��ل ممار�صات  ب���ريل  م��ب��ادرة 
م���ك���اف���ح���ة ال����ف���������ص����اد، وال����ت����ن����وع 
العليا  ال���ق���ي���ادات  يف  ال��وظ��ي��ف��ي 
املتناهية  ال�صركات  يف  واحلوكمة 
واملتو�صطة،  وال�����ص��غ��رية  ال�صغر 
العائلية،  ال�صركات  يف  واحلوكمة 
وت��ع��ه��د ق��ط��اع الأع���م���ال وكذلك 

احلوكمة يف العمل اخلريي.

دائرة �شوؤون البلديات تطلع على تقدم �شري العمل يف م�شروع قطار الحتاد 

موجودات �شركات الت�شالت الإماراتية تقفز اإىل 
2021 من  الأول  الربع  يف  درهم  مليار   151.4

•• ال�صارقة : الفجر

عقدت دائرة �صوؤون البلديات والزراعة والروة احليوانية 
املطور  للقطارات،  �صركة الحتاد  مع  تن�صيقياً  اجتماعاً 
وامل�صغل ل�صبكة ال�صكك احلديدية الوطنية الإماراتية، 
الو�صطى،  املنطقة  ف��رع  وامل�����ص��اح��ة  التخطيط  ودائ����رة 
�صري  ملناق�صة  البطائح،  وبلدية  ال��ذي��د  مدينة  وبلدية 

الأعمال يف م�صروع "قطار الحتاد" بالإمارة.
د.م.  ال��دائ��رة  رئي�س  �صعادة  اأب��دى  الجتماع  بداية  ويف 
م�صرياً  باحل�صور،  ترحيبه  الطنيجي  م�صبح  خليفة 
الكبرية  النه�صة  على مواكبة  الدائرة حري�صة  اأن  اإىل 
التي ت�صهدها الإم��ارات بف�صل توجيهات ودعم القيادة 
الحتاد"  "قطار  م�صروع  �صيما  ول  بالدولة،  الر�صيدة 
الذي �صيعمل على حت�صني حركة نقل الب�صائع والأفراد 
عرب فتح ممرات جتارية جديدة، وذلك متا�صياً مع روؤية 
اأبوظبي القت�صادية 2030 وروؤية الإمارات 2021. 

احلديدية  ال�صكك  �صبكة  م�صروع  اإن  �صعادته  ق��ال  كما 
الوطنية هو م�صروع وطني ا�صراتيجي، الذي �صيكون له 
الأثر الكبري يف العديد من اجلوانب منها الجتماعية 
لقطاع  التاأ�صي�س  يف  وي�صاهم  والقت�صادية  وال�صياحية 
نوعية يف  نقلة  �صيحدث  كونه  الإم���ارات  نقل جديد يف 

جمال ال�صحن واخلدمات اللوج�صتية. 
اإدارة  م��دي��ر  ال�صحي  في�صل   ب��ن  خ��ال��د  ال�صيد  وق���دم 
للقطارات، عر�س  ب�صركة الحتاد  العالقات احلكومية 
تقدميي عن امل�صروع وتو�صيح الأهداف ال�صراتيجية 

واملنافع القت�صادية، وكذلك مت عر�س فيديو تو�صيحي 
عن اإجنازات املرحلة الأوىل من امل�صروع. بالإ�صافة اإىل 
الأع��م��ال يف  �صري  تقدم  ع��ن  تف�صيلي  ب�صرح  ق��ام  ذل��ك، 
ال�صارقة  اإمارة  امل�صروع، وخا�صة يف  الثانية من  املرحلة 
اإجن����ازات مب�صاركة جميع  اإل��ي��ه م��ن  ال��و���ص��ول  وم��ا مت 

الأطراف املعنية بالإمارة.
اهتماما  تويل  للقطارات  الحت��اد  �صركة  اأن  اأو�صح  كما 
على  ال�صركة  حتر�س  حيث  امل�صتدامة،  بالتنمية  بالغاً 
املحلية  للمجتمعات  اجل��وار«  »ُح�صن  مببادئ  التزامها 
من  وذلك  الوطنية،  احلديدية  ال�صكك  ب�صبكة  املحيط 
الراث  وحماية  البيئية  املعايري  اأع��ل��ى  تطبيق  خ��الل 
اإع��ادة توطني  اإىل عمليات  الإماراتي، م�صرياً  الطبيعي 
يف  موؤخراً  ال�صركة  بها  قامت  التي  بري  حيوان   300
حممية م�صند باإمارة ال�صارقة باعتبارها �صمن املناطق 
الدولة،  يف  الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�صكة  مل�صار  امل��ق��ررة 
املمار�صات  اأف�صل  وفق  قريبة  اآمنة  مناطق  اإىل  ونقلها 
العاملية، بالتعاون مع اجلهات املعنية يف الدولة واخلرباء 

البيئيني واملقاولني. 
م�صبح  خليفة  د.م.  �صعادة  توجه  الجتماع  نهاية  ويف 
احل�صور  جلميع  بال�صكر  ال���دائ���رة،  رئي�س  الطنيجي 
واملدراء على تعاونهم امل�صتمر وجهودهم البّناءة يف �صبيل 
اإجناز م�صروع "قطار الحتاد"، واأكد على اأهمية تعزيز 
التوا�صل وتطوير العمل امل�صرك بني جميع الأطراف 
اأوجه  خمتلف  على  طيبة  انعكا�صات  يحقق  مبا  املعنية 

العمل .

•• اأبوظبي - وام:

موؤ�صرات  الإم���ارات  يف  الت�صالت  �صركات  قطاع  اأظهر 
اإيجابية خالل الربع الأول من العام 2021 يف خطوة 
تعك�س ا�صتمرار ت�صجيل النمو وذلك بالتزامن مع عودة 
الن�صاط اإىل القطاعات القت�صادية والتجارية يف الدولة 

اإىل م�صتويات ما قبل جائحة كورونا.
فقد قفز اإجمايل موجودات �صركتي " ات�صالت الإمارات 
" اإىل 151.4 مليار درهم  املتكاملة  " الت�صالت  " و 
ن�صبنه  ب��ن��م��و   2021 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  خ���الل 
الربع  يف  درهم  مليار   148.86 مع  باملقارنة   1.7%
ذاته من العام 2020 . و فيما و�صل �صايف اأرباح �صركات 
القطاع اإىل 2.6 مليار درهم خالل الربع الأول من العام 
اجلاري .. ارتفع اإجمايل اإيرادات الفرة ذاتها اإىل 16.1 
مليار درهم. ويعد قطاع الت�صالت من اأهم القطاعات 
الرافدة لالقت�صاد الوطني يف دولة الإمارات وقد �صهد 

خالل ال�صنوات الثالثة املا�صية تطورات كبرية اأ�صهمت 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�صاهمته  ن�صبة  ب��زي��ادة  جمملها  يف 
الإجمايل للدولة . وتف�صيال تظهر البيانات املالية التي 
اأعلنت عنها ات�صالت الإمارات ارتفاع اإجمايل موجوداتها 
134.886 مليار درهم يف نهاية الربع الأول من  اإىل 
الربع  يف  دره��م  مليار   133 مع  مقارنة   2021 العام 
ال�صركة يف حتقيق  . وجن��ح��ت   2020 ال��ع��ام  م��ن  ذات���ه 
2.35 مليار درهم يف نهاية الربع  اأرباح �صافية قدرها 
الأول من العام اجلاري .. فيما ارتفع اجمايل اإيراداتها 
اإىل 13.22 مليار درهم يف فرة الر�صد ذاتها. اأما على 
م�صتوى اأداء �صركة الت�صالت املتكاملة فقد بلغ اإجمايل 
نحو   2021 العام  من  الأول  الربع  خالل  موجوداتها 
مليون   257 اأرباحها  �صايف  بلغ  فيما  درهم  مليار   15
اإيراداتها  اإج��م��ايل  لي�صل  نف�صها  ال��ف��رة  خ��الل  دره���م 
البيانات  اأظ��ه��رت��ه  ح�صبما  وذل���ك  دره���م  مليار   2.88

املالية ال�صادرة عن ال�صركة 

انطالق اأعمال جلان حتكيم م�شاريع الدورة الـ 9 جلائزة ال�شارقة لال�شتدامة
•• ال�صارقة- وام: 

عن  ال�����ص��ارق��ة،  يف  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
التا�صعة جلائزة  ال��دورة  اأعمال جلان حتكيم م�صاريع  انطالق 
ال�صارقة لال�صتدامة لفئة املدار�س اخل�صراء واجلامعات للعام 
فئة  م�صاريع  يف  اأع��م��ال��ه��ا  اللجنة  ب���داأت   .  2021  2020-
اجلامعات امل�صاركة يف الدورة التا�صعة للجائزة يف كل من جمال 
ملحة  بيئية  لق�صايا  م�صتدامة  بيئية  حللول  من��وذج  ت�صميم 
وجمال البحث العلمي بنوعيه التطبيقي والتقييمي، وجمال 
الت�صميم املعماري امل�صتدام يف املباين، وجمال التطبيق الذكي 
على الهواتف الذكية، وجمال الت�صوير ال�صوئي وجمال اإنتاج 
التخ�ص�صات  خمتلف  من  امل�صاركني  عدد  بلغ  وقد  بيئي  فيلم 

والكليات 257 طالبا وطالبة.
التي  اخل�����ص��راء  امل��دار���س  فئة  م�صاريع  يف  اأعمالها  ب���داأت  كما 
�صارك طلبتها واأفراد الهيئة التعليمية فيها، وغطت املجالت 
وجمال  وامل��ي��اه،  الكهربائية  الطاقة  تر�صيد  جم��ال  التالية: 
البيئي،  املبتكر  جم��ال  و  امل�صتدام  التطبيقي  البيئي  امل�صروع 
الذكاء ال�صطناعي و جمال  بيئية يف  اأف�صل مبادرة  و جمال 
بيئي  فيلم  اإنتاج  وجم��ال  الق�صرية  للق�صة  الإبداعية  الكتابة 

ق�صري، وجمال املدر�صة اخل�صراء.
وقالت �صعادة هنا �صيف ال�صويدي، رئي�س هيئة البيئة واملحميات 
من  اجلامعات  فئة  مل�صاريع  التحكيم  جل��ان  تتكون  الطبيعية 

اأع�����ص��اء م��ن ذوي اخل���ربة ال��ط��وي��ل��ة يف ال��ت��ح��ك��ي��م، وم���ن ذوي 
الخت�صا�صات املختلفة التي تتعلق مبجالت اجلائزة من اأفراد 
واجلامعة  ال�����ص��ارق��ة،  م��ن جامعة  ك��ل  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئة 
الأم��ري��ك��ي��ة يف ال�����ص��ارق��ة، وك��ل��ي��ة الأف�����ق اجل��ام��ع��ي��ة، واحت���اد 
طلبة  م�صاريع  حتكيم  جل��ان  اأن  واأ���ص��اف��ت  ال��ع��رب.  امل�صورين 
التحكيم، من  اأع�صاء من ذوي اخلربة يف  تتاألف من  املدار�س 
كل من هيئة كهرباء ومياه و غاز ال�صارقة، و جمل�س ال�صارقة 
مدينة  و  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���الإذاع���ة  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  و  للتعليم، 
العربية  اللغة  الإن�صانية، و جمعية حماية  ال�صارقة للخدمات 

وجممع ال�صارقة لالأبحاث والتكنولوجيا والبتكار.
الدولة  بنهج  وال��ت��زام��ا  ل��ل��ظ��روف  م���راع���اة  اأن���ه  اإىل  واأ����ص���ارت 
مبا  املرتبطة  وال��وق��ائ��ي��ة  الح��رازي��ة  الإج�����راءات  بخ�صو�س 
كورونا  ف��ريو���س  ح��ول  الراهنة  ال�صتثنائية  ال��ظ��روف  يخ�س 
امل�صتجد، وحر�صا على �صحة و�صالمة اجلميع، فاإن اآلية تقييم 
عقد  �صيتم  ثم  وم��ن  اأوىل،  كخطوة  اإلكرونيا  �صتتم  امل�صاريع 
لقاءات افرا�صية على من�صات التوا�صل الفرا�صي املعروفة 

مع الطلبة املر�صحني للفوز.
وتهدف اجلائزة اإىل تعزيز مفهوم البيئة اخل�صراء امل�صتدامة، 
م�صتدامة،  خ�����ص��راء  بيئة  اإي��ج��اد  يف  اإط��الق��ه��ا  اأه��م��ي��ة  وتكمن 
واإ�صراك ودعوة طلبة املدار�س واجلامعات اإىل و�صع ت�صوراتهم 
ببيئتهم  ل��الرت��ق��اء  م�صتقلة،  واأن�����ص��ط��ة  واأف���ك���ار  م�����ص��اري��ع  م��ن 
وحتقيق بيئة خ�صراء م�صتدامة ذات موا�صفات بيئية معمول 

بها عامليا.
وحتمل اجلائزة ر�صالة مفادها اإزكاء روح التناف�س بني القطاعات 
وتطبيق  لبتكار  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  يف  املختلفة  الطالبية 
حلول بيئية م�صتدامة للم�صكالت البيئية امللحة التي ت�صهم يف 
تعميم الثقافة البيئية وتر�صيخ الوعي باأهمية املحافظة على 
البيئة لتحقيق ومتكني مقومات التنمية امل�صتدامة على اأر�س 
�صاحب  روؤى  من  م�صتمدة  وهي  التعليمية  البيئات  يف  الواقع 
ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة ، يف اأهمية حماية البيئة و�صون 

التنوع احليوي وال�صتدامة البيئية يف الإمارة.
العام  يف  انبثقت  ق��د  اجل��ائ��زة  اإط���الق  فكرة  اأن  بالذكر  جدير 
2012 ، مبوافقة واعتماد املجل�س التنفيذي لإمارة ال�صارقة، 
لتواكب روؤى �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة يف اأهمية التنمية 
امل�صتدامة، من خالل حماية البيئة و�صون التنوع احليوي يف 
الإمارة، ويكمن الهدف العام للجائزة يف تعزيز مبداأ ال�صراكة 
م�صروع  دع��م  يف  اأ�صا�صية  ركيزة  من  ي�صكله  ملا  البيئي  بالعمل 
التنوع  و�صون  البيئة  م��وارد  حلماية  ال�صراتيجي  ال�صارقة 
احليوي يف الإمارة، وذلك من خالل تو�صيع دائرة م�صوؤوليات 
واجلامعات  امل��دار���س  لت�صمل  اأط��راف��ه  ت��ع��دد  و  البيئي  العمل 
واملوؤ�ص�صات الر�صمية التي �صت�صهم باإيجاد بيئة خ�صراء يف اإطار 

م�صتدام.
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•• اأبوظبي - وام:

هناأ �صعادة عبداهلل نا�صر اجلنيبي رئي�س رابطة املحرفني الإماراتية، �صباب الأهلي 
اأن  اإىل  الأوىل، م�صريا  للمرة  عاماً   21 العربي حتت  اخلليج  دوري  بلقب  بالتتويج 
خالل  التتويج  من�صات  اإىل  وال�صعود  الأل��ق��اب  معانقة  على  اع��ت��اد  الأه��ل��ي  �صباب 

م�صريته احلافلة بالإجنازات.

21 عاماً،  اأن تتويج �صباب الأهلي بلقب دوري اخلليج العربي حتت   واأكد اجلنيبي 
ياأتي يف مو�صم ا�صتثنائي بعدما حقق الفريق الأول لقبي كاأ�س اخلليج العربي، وكاأ�س 
�صوبر اخلليج العربي، اإىل جانب تواجده يف موقع متقدم على لئحة ترتيب دوري 
 16 يف  �صيقام  ال��ذي  الدولة  رئي�س  كاأ�س  نهائي  خلو�س  وا�صتعداده  العربي  اخلليج 

مايو املقبل. 
واعترب اجلنيبي اأن املناف�صة القوية على لقب دوري اخلليج العربي حتت 21 عاماً يف 

ظل تقارب الفرق ت�صب يف �صالح الكرة الإماراتية، خ�صو�صاً اأن هذه امل�صابقة توؤكد يف 
كل مو�صم اأنها منجم ل�صقل املواهب التي ت�صتعد ملوا�صلة م�صريتها الحرافية من 

خالل منحهم الفر�س خلو�س اأكرب عدد من املباريات التناف�صية على مدار املو�صم.
 ومتنى اجلنيبي جلميع لعبي الفرق التي �صاركت يف هذه الن�صخة من دوري اخلليج 
العربي حتت 21 عاما ال�صتمرار والتوفيق يف م�صريتها، واأن يكونوا دعامة رئي�صية 

للمنتخبات الوطنية خالل ال�صنوات املقبلة.

رئي�س رابطة املحرتفني: دوري 21 �شنة منجم للمواهب و�شباب 
الأهلي ا�شتحق التتويج يف مو�شم ا�شتثنائي

•• اأبوظبي- وام:

م����ارك هري�صي  ال�����ص��وي�����ص��ري  اأك����د 
للدراجات  الإم������ارات  ف��ري��ق  دراج 
بتجربته  ���ص��ع��ي��د  اأن�����ه  ال���ه���وائ���ي���ة 
اجل���دي���دة يف اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ي يرى 
اأنها متثل قيمة م�صافة مهمة يف 
م�����ص��ريت��ه ال��ري��ا���ص��ي��ة واأع�����رب عن 
العديد  حتقيق  على  بقدرته  ثقته 
م���ن الأل����ق����اب ف��ي��ه��ا م�����ص��ريا اإىل 
ال�صغر  م��ن��ذ  اأم��ن��ي��ات��ه  اإح����دى  اأن 
الدراجات  ريا�صة  اح���راف  كانت 
قال  و  وال���ده.  بف�صل  اأحبها  التي 

 " ل����ه :  ه���ري����ص���ي يف ت�����ص��ري��ح��ات 
وال��دي مل يكن حمرفا لكنه كان 
التي  الدراجات  ريا�صة  ع�صاق  من 
اأوق���ات ف��راغ��ه ..  ك��ان ميار�صها يف 
ل��ق��د ق�����ص��ي��ن��ا ال��ك��ث��ري م���ن الوقت 
ع��ل��ى دراج���ات���ن���ا م��ع��ا ع��ن��دم��ا كنت 
�صغريا و كان ذلك ال�صبب يف حبي 
لتلك الريا�صة .. و كانت تلك هي 
الدرجات  م���ع  مل�����ص��ريت��ي  ال��ب��داي��ة 
الهوائية التي اعتربها اأبرز اأ�صباب 

�صعادتي يف احلياة".
و عن اأولوياته يف املرحلة الراهنة 
اأو�صح اأنه يخو�س ثالث مو�صم له 

اإىل  لأ���ص��ل  ب��ب��طء  املو�صم  اأب���داأ  اأن 
كامل طاقتي يف الفرة احلالية.. 
فريق  اإىل  ح��دي��ث��ا  ان�صممت  ل��ق��د 
لبع�س  ب���ح���اج���ة  وك���ن���ت  ج����دي����د، 
الو�صع..  م��ع  اأت��اأق��ل��م  لكي  ال��وق��ت 
املو�صم  كان ذلك هديف الأول لهذا 
و قد بلغته بالفعل اإذ اأن ال�صتقبال 
ب���ه جعلني  ال�����ذي ح��ظ��ي��ت  احل�����ار 
اإذ  والآن  ب�صرعة..  بالألفة  اأ�صعر 
فاإنني  ال�����ص��ي��ف  اأ���ص��ه��ر  يف  ن��دخ��ل 
يف  �صباق  اأك���رب  عيني  ن�صب  اأ���ص��ع 
ال��ع��امل ج��ول��ة ف��رن�����ص��ا.. و اآم���ل اأن 
بعد  ال�صباق  اإجن��ازات��ي يف  اأوا���ص��ل 

طوكيو  يف  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة 
وهي اأي�صا على قائمة اأهدايف لهذا 
العام.. اإنني متحم�س جدا خلو�س 
����ص���ب���اق���ات ال����ط����رق يف الأومل���ب���ي���اد 
حققه  م����ا  اإح��������راز  اإىل  واأت���ط���ل���ع 
�صديقي ووكيلي ومواطني فابيان 
مبيداليتني  ف���از  اإذ  ك��ان�����ص��ي��الرا، 
ذهبيتني يف ال�صباقات �صد الزمن.. 
واأنا اأنظر اإىل فابيان كبطل، اأكر 
م��ن ك��ون��ه وك��ي��ال اأو م���دي���را، فهو 
الن�صائح،  م���ن  ال��ك��ث��ري  يل  ي��ق��دم 
للغاية،  م��ع��ا  م��ن�����ص��ج��م��ان  ون���ح���ن 
نف�صه..  ال��ب��ل��د  م���ن  اأن���ن���ا  خ��ا���ص��ة 

يف اجلولة العاملية، واأول مو�صم مع 
فريق الإمارات بعد ان�صمامه اإليه 
يف يناير من العام اجل��اري.. واأكد 
ك��ان �صعبا على  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  اأن 
اجلميع و قال : " لكنني جنحت يف 
تقدمي اأداء طيب بعد انتهاء فرة 
ال�صباقات  اإىل  ع��ودت��ن��ا  و  احل��ج��ر 
الفوز يف مرحلة من  حيث حققت 
م�صاركاتي  اأوىل  يف  فرن�صا  جولة 
ب���اجل���ول���ة ال���ع���امل���ي���ة ك���م���ا اأح������رزت 
بطولة  يف  ال���ربون���زي���ة  امل��ي��دال��ي��ة 

العامل ل�صباقات الطرق".
واأ�صاف :" كانت خطتي لهذا العام 

العام  ���ص��ب��اق  يف  مب��رح��ل��ة  ف�����وزي 
للفريق  طيبا  اأداء  لأحقق  املا�صي 
ال�صباق  خ�صت  لقد  املو�صم..  ه��ذا 
فريق  دراج  بوجات�صار  ت���ادي  �صد 
املتميز  اأداءه  وت��اب��ع��ت  الإم������ارات، 
الذي قاده للفوز بال�صباق يف العام 
اأخ��و���س ال�صباق  امل��ا���ص��ي. وال��ي��وم، 
واإنه  نف�صه،  الفريق  يف  جانبه  اإىل 
مل��ن دواع���ي الع��ت��زاز اأن اأ���ص��ارك يف 
ج��ول��ة ف��رن�����ص��ا رف��ق��ة ت���ادي وبقية 

دراجي فريق الإمارات.
و ع���ن اأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و ق����ال : " 
مناف�صات  اأي�صا  العام  ه��ذا  �صتقام 

تعود اأوىل ذكرياتي معه اإىل بكني، 
ذهبية  ميدالية  ب���اأول  ف��از  عندما 
الزمن،  ال��ف��ردي ���ص��د  ال�����ص��ب��اق  يف 
الطرق  ���ص��ب��اق��ات  يف  وب��ال��ف�����ص��ي��ة 
 ..2008 اأومل����ب����ي����اد  يف  ل���ل���رج���ال 
فعلها  �صنوات،  بثماين  ذل��ك  وبعد 
بالذهبية  وفاز  اأخرى  مرة  فابيان 
يف  الزمن  �صد  الفردي  ال�صباق  يف 
اإل��ه��ام يل، واآمل  اإن��ه م�صدر  ري��و.. 
اأن اأمتكن من حتقيق ما اأجنزه يف 

طوكيو".
وجولتها  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  وع����ن 
العام  ه���ذا  اأرك�����ز  هري�صي:"  ق���ال 
�صبتمرب  يف  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
قمي�س  ارت����داء  و�صيكون  امل��ق��ب��ل.. 
قو�س قزح طوال العام حلما رائعا، 
اأرجو اأن يتحقق يف الأعوام القليلة 
وقت  يف  ه��واي��ات��ه  ع��ن  و  املقبلة". 

ال�صباقات  ع��امل  عن  بعيدا  فراغه 
الوقت مع  اأنه يحب ق�صاء  اأو�صح 
اأ���ص��رت��ه واأ���ص��دق��ائ��ه يف ب��ل��ده الأم، 
ال�صرخاء  على  ذل��ك  ي�صاعده  اإذ 
هذا  اإن  واأ�صاف  طاقتيه  وا�صتعادة 
اأمر �صروري عندما تق�صي معظم 
ال�صباقات..  خو�س  يف  ال�صنة  اأي��ام 
ال��ب��ع��د ع��ن ال��ع��ائ��ل��ة والأح���ب���ة اأمر 
ريا�صة  اأع���������ص����ق  ل��ك��ن��ن��ي  ����ص���ع���ب 
ال����دراج����ات، وه����ي جت��ع��ل��ن��ي اأق����در 
اأق�صيه معهم عندما  الوقت الذي 

اأعود اإىل الوطن".
وتوجه بال�صكر اإىل جميع املتابعني 
دولة  الدراجات يف  ريا�صة  وع�صاق 
الإمارات على ا�صتقبالهم احلار له 
وق��ال :" اإن��ه ملن دواع��ي الفخر اأن 
اأرتدي قمي�س الفريق وعلم دولة 

الإمارات يف ال�صباقات املقبلة".

حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي، كّرم �صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم - رئي�س موؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة �صركة "نخيل" الفائزة بجائزة الب�صمة 
الريا�صية، وذلك �صمن احتفالية تكرمي الفائزين بالدورة الثامنة جلائزة 
وطني الإم��ارات للعمل الإن�صاين والتي اأقيمت يف مقر متحف الحت��اد يف 
"هذا ما كان يحبه زايد" تاأكيداً لثوابت العمل الإن�صاين  دبي حتت �صعار 
يف دولة الإمارات، وتعزيزاً للم�صاركة املجتمعية والعمل التطوعي وتقدير 
القيم الوطنية والإن�صانية يف املجتمع الإماراتي  اإبراز  �صاأنه  كل جهد من 

والعربي.
وياأتي تنظيم جائزة الب�صمة الريا�صية بالتعاون بني جمل�س دبي الريا�صي 
وروح  الإن�صاين  العمل  ثقافة  ن�صر  اأجل  الإمارات" من  "موؤ�ص�صة وطني  و 

العطاء للمجتمع يف الريا�صة، وتعزيز مكانة العمل الجتماعي التطوعي 
والعامة  الريا�صية  واملوؤ�ص�صات  الأندية  دعوة  ومتت  الريا�صي،  القطاع  يف 
على  للتناف�س  ال��ر���ص��ح  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ق��ط��اع  يف  امل�صاهمات  ذوي  والأف�����راد 
العمل  "م�صوؤولية  التناف�س  حم��ور  وف��ق  واملوؤ�ص�صية  ال��ف��ردي��ة  الفئتني: 
التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  ي�صمل  ال��ذي  الريا�صي"،  القطاع  يف  الإن�صاين 
حتقق الأهداف الإن�صانية واملجتمعية للريا�صة بحيث يكون لتلك املبادرات 

اأثر اإيجابي على القطاع الريا�صي.
امل�صتمرة  الب�صمة الريا�صية بف�صل مبادراتها  "نخيل" بجائزة  وجاء فوز 
لتعزيز اأ�صلوب حياة متوازن للمجتمع من خالل توفري املرافق الريا�صية 
الع�صرية التي تعد جزًءا اأ�صا�صيا يف جمتمعات نخيل، حيث ت�صم م�صارات 
خم�ص�صة لريا�صة الدراجات الهوائية واجلري ومالعب ريا�صية وحدائق، 

مما يوفر الأماكن املثالية للجميع بني �صكانها البالغ عددهم 300000 
الريا�صية  الأح��داث  وا�صت�صافة  برعاية  تاأ�صي�صها  منذ  قامت  كما   ، ن�صمة 
الدولية املرموقة يف جمتمعاتها  مثل طواف المارات العاملي وطواف دبي 
لل�صيدات  الهوائية و حتدي اجلري  للدراجات  املحلية  وال�صباقات  الدويل 
وبطولت الرايثلون الدولية و�صباق بنك دبي التجاري للجري يف النخلة، 
وغريها الكثري �صواء يف م�صروعها الرائد - نخلة جمريا ، وكذلك يف جزر 
مراكز  يف  املجتمعية  الريا�صية  الفعاليات  من  العديد  جانب  اإىل   ، دي��رة 
الت�صوق، كما  تدعم نخيل �صنويا حتدي دبي للياقة البدنية 30x30 بعدد 
من الفعاليات الريا�صية واللياقة البدنية للموظفني على م�صتوى ال�صركة، 
للمقيمني على  املجانية ومناطق اجلذب  املجتمعية  الفعاليات  ف�صاًل عن 

مدار احلملة التي ت�صتمر ملدة �صهر �صنويا. 

ومتت اإ�صافة جائزة الب�صمة الريا�صية لفئات جائزة وطني الإمارات للعمل 
الإن�صاين بداية من الدورة ال�صابعة للجائزة وذلك حتت �صعار "قدرات بال 
مارك"  "لند  جمموعة  الأوىل  الريا�صية  بالب�صمة  ف��ازت  وق��د  حدود"، 
ممار�صة  باأهمية  التوعية  يف  املجموعة  ل��دور  تقديرا  ال��ك��ربى  التجارية 
فعالية  تنظيم  وكذلك  املجتمع،  فئات  جلميع  البدين  والن�صاط  الريا�صة 
خمتلف  م��ن  الآلف  مب�صاركة  ال�صكري  مل��ح��ارب  ال�صنوية  امل�صي  م�صرية 

اجلن�صيات والأعمار.  
الإن�����ص��اين مع  الإم����ارات للعمل  الثامنة جل��ائ��زة وطني  ال���دورة  وت��زام��ن��ت 
احتفالت الدولة بعام اخلم�صني وكذلك مع جناح الدولة يف التعامل مع 
جائحة كوفيد19- من خالل روؤية القيادة الر�صيدة ودعمها الالحمدود 

وجهود املوؤ�ص�صات الوطنية واأبناء الوطن واأفراد املجتمع. 

�أحمد بن حممد يكّرم »نخيل« بجائزة »�لب�سمة �لريا�سية«

اجلائزة تدعم روح العطاء يف الريا�شة بالتعاون بني جمل�س دبي الريا�شي وموؤ�ش�شة وطني الإمارات  

مارك هري�شي دراج فريق الإمارات: جولة فرن�شا واأوملبياد طوكيو على راأ�س اأولوياتي يف 2021

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3674(

رقم املحرر 22563/1/2021 
املنذر : �صركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة

املنذر اإليه : ملتي لينك للمقاولت )�س.ذ.م.م(
املو�صوع : انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليها باأن توؤدى للمنذرة مبلغ / 226،653،05 األف درهم )مائتان و�صتة وع�صرون األفا 

و�صتمائة وثالثة وخم�صون درهما و5 فلو�س( .
املقاولة من الباطن املربمني بني املنذرة واملنذر اليها املوؤرخني 2018/10/9 و  عقدي  يف  متثلت  جتارية  تعامالت  علي  بناء   -  1
2019/4/25 قامت املنذرة بتنفيذ كافة الأعمال املطلوبة منها علي اأكمل وجه وتزويد املنذر اليها بالب�صائع واخلدمات الالزمة وفقا 
للعقد.  وقد تر�صد بذمة املنذر اليها مبلغ / 226،653،05 األف درهم )مائتان و�صتة وع�صرون األفا و�صتمائة وثالثة وخم�صون درهما 
و 5 فلو�س(. وقد تاأكدت تلك املديونية بك�صف احل�صاب ال�صادر عن النظام املحا�صبي للمنذرة ومن خالل الفواتري املوقعة جميعها من 
األف درهم   226،653،05 2 -ومبوجب هذا النذار تنبه املنذرة علي املنذر اليها ب�صداد مبلغ /  املنذر اليها وكذلك عليها اختامها. 
)مائتان و�صتة وع�صرون األفا و�صتمائة وثالثة وخم�صون درهما و 5 فلو�س(. لذلك ، تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتي :- باأن توؤدي 
5 فلو�س(وذلك  األفا و�صتمائة وثالثة وخم�صون درهما و  األف درهم )مائتان و�صتة وع�صرون   226،653،05 املنذر اليها للمنذرة  / 
خالل اأ�صبوع من تاريخ ا�صتالم النذار وال يحق للمنذرة اتخاذ كافة الطرق القانونية للمطالبة باملبلغ حفاظا علي حقوقها. ف�صال عن 

كافة امل�صروفات والر�صوم واتعاب املحاماة والفوائد القانونية من تاريخ ال�صتحقاق .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/3834(
رقم 2021/1/23823

املنذرة : �صركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة  ذ.م.م
اكفني انف�صتمنت كون�صرك�صن اند اوبريي�صن – ابوظبي  تيبي  يف  ايه  تي   -  1

والتدبري – �س م ل - اوف �صور – ابوظبي  ، 3- ارابتك لالن�صاءات )�س.ذ م م ( والهند�صة  للمقاولت  املتحدة   -  2
 T C A JOINT اليهم  املنذر  تعاقد  الدويل.  ابوظبي  مطار  تو�صعة  ب�صاأن  مقاولة  وعقد  تعامالت  مبنا�صبة   -  1

وتوريد املواد الالزمة . الالزمة  الدهانات  باأعمال  القيام  على  املنذرة  مع   VENTURES
وتوريد  التعاقدية  التزاماتها  كافة  بتنفيذ  وقامت  الدهانات  اأعمال  ب�صاأن  التعاقدية  التزاماتها  بتنفيذ  املنذرة  قامت   -  2
 243،014،32  / املنذرة / مبلغ  اليهم ل�صالح  املنذر  اليهم. تر�صد بذمة  املنذر  املطلوبة منها وفقا لتعاقدها مع  املواد  كافة 
األف درهم )مائتان ثالثة واربعون الفا واربعة ع�صر درهما و 32 فل�صا(. وفقا لك�صوف احل�صاب ال�صادرة عن النظام املحا�صبي 
للمنذرة والتي تعد مبثابة الدفاتر التجارية املنتظمة.  وكل تلك احل�صابات موؤيدة بالفواتري وطلبات ال�صراء املوقعة اأ�صول من 
املنذر اليها. وقد �صبق اأن قامت املنذرة بالتنبيه علي املنذر اليهم ب�صداد تلك املبالغ لكن املنذر اليهم مل ي�صددوا املبالغ امل�صتحقة 
مبلغ   بينهم  فيما  والت�صامم  بالت�صامن  للمنذرة  يوؤدوا  باأن  بالآتي  اليهم  املنذر  على  تنبه  املنذرة  فان  حق.   وجه  بدون  عليهم 
مبلغ / 243،014،32 األف درهم )مائتان ثالثة واربعون الفا واربعة ع�صر درهما و 32 فل�صا( والفوائد القانونية من تاريخ 
ال�صتحقاق يف 2020/19/29 بواقع 9 % �صنويا وحتى متام ال�صداد. وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ ا�صتالم الر�صالة وال يحق  

للمنذرة اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على حقوقها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
 اإعالن عزل وكالة بوا�شطة كاتب العدل      

برقم املحرر 2021/57677
املخط�ر: �صامى بن مرزوق بن حامد العويف - اجلن�صية : ال�صعودية، احمل هوية اإماراتية رقم 784198151742073 
الوكالة  مبوجب  ال�صعودية،  اجلن�صية:   - احلربي  هندي  بن  �صامي  بن  ماهر   : ال�صيد  عن  وكيال  ب�صفته 
املجاز)3( -   - ال�صارقة   : العن�وان    2019/12/26 بتاريخ  العدل  امل�صدقة لدى كاتب  رقم)2019/1/262077( 

كورني�س البحرية - برج الدرة - مكتب رقم)1401(. ت : 0502155914  
املخطر اإليهم: 1 - ال�صيد: اأحمد ح�صن عبداملطلب ال�صيد - اجلن�صية: م�صر

 العنوان : ال�صارقة - املجاز)3( - كورني�س البحرية - برج الدرة - مكتب رقم)1401( ت : 0543551430
م�صر   : اجلن�صية   - عالم  ابوزيد  ي�صري  ح�صني   -2

العنوان: ال�صارقة - املجاز)3( - كورني�س البحرية - برج الدرة - مكتب رقم)1401( ت : 0501021370
م�صر   : اجلن�صية   - ح�صن  علي  حممدي  عبداحلميد  ح�صن   -  3

 العنوان : ال�صارقة - املجاز)3( - كورني�س البحرية - برج الدرة - مكتب رقم)1401( ت : 0502118748 
2018/01/28، وامل�صدق عليها من ال�صيد الكاتب  اإ�صارة للوكالة املحررة ل�صاحلكم بتاريخ :  املو�صوع : عزل وكالة : 
املدنية  املعامالت  قانون  من   )955(  : املادة  لن�س  وعمال   ،  )SH20190127D05100( برقم  بال�صارقة  العدل 
رقم : )5( ل�صنة : )1985( واملعدل بالقانون رقم : )1( ل�صنة : )1987( ل�ذلك :فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلكم من 

الوكالة املحررة ل�صاحلكم اعتبارا من يوم ت�صلمكم هذا الإعالن.
الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
 اإخطار عديل ب�شداد مبلغ 20,000 درهم  

برقم املحرر 2021/12171
املخط�ر : �صونيا �صهيل طاهر �صهيل ، باك�صتانية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم - 784198239471828

عنوانه: ال�صارقة - النباعة، هاتف 050 805 3105
املخط�ر اإليه / ا�صحاق حممد عمر حممد عمر، باك�صتاين اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم  784198627627616273

عنوانه: ال�صارقة - البطينة – �صالون بحر اجلمال لل�صيدات – باب رقم 10 مقابل الرو�صة لل�صقة الفندقية - هاتف: 0523094562
عنوانه:   7841983383513581 ، هندية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم  الثانية / �صاهره بانو حممد حمى الدين  اإليها  املخط�ر 

0523094562 هاتف:   - الفندقية  لل�صقة  الرو�صة  مقابل  ال�صارقة – البطينة – �صالون بحر اجلمال لل�صيدات – باب رقم 10 
املو�صوع : اإخطار عدىل ب�صداد مبلغ 20،000 درهم للمخطر

بتاريخ  وذلك  اإليهم  للمخطر   “  628701“ رقم  جتارية  رخ�صة   ، لل�صيدات  اجلمال  بحر  �صالون  ببيع  قام  اأن  للمخطر  �صبق  حيث   -1
25،000 والدفعة  اأوىل وقدرها  ب�صداد دفعة  اإليهم  املخطر  اأن يقومو  البيع ومت التفاق على  قامو بتحرير عقد  وحيث   2021/02/13
2- وحيث اأن املخطر يرغب يف اخطار املخطر اليهم باللتزام  اإليهم.  للمخطر  املخطره  الرخي�س من  بعد حتويل  درهم  الأخرى 20،000 
ب�صروط التعاقد وبذلك متكني املخطره من نقل ملكية ال�صالون للمخطر اإليهم و�صداد املبلغ املتبقى وفق العقد واملقدر ب� 20،000 درهم. 
ل�ذل�ك ، يخطر املخطر املخطر اليهم باللتزام ب�صروط التعاقد وبذلك متكني املخطره من نقل ملكية ال�صالون للمخطر اإليهم و�صداد املبلغ 
املتبقى وفق العقد واملقدر ب� 20،000 درهم وامل�صار اإليه اأعاله اعتبارا من تاريخ ا�صتالم املخطر اإليهم هذا الخطار واعتباره اإخطارا قانونية 
يرتب اآثاره يف حال عدم الرد يف املدة القانونية التي ر�صمها القانون خالل خم�صة اأيام من تاريخ الإخطار وبذلك �صيتم اتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية �صدكم يف حال عدم اإتخاذ ما يلزم لإنهاء �صروط العقد. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
 اإخطار باإلغاء وكالة    

برقم املحرر 2021/12012
املخط�ر : �صفية الرحيوي - مغربية اجلن�صية ، واحمل بطاقة هوية رقم 784199168294637

العن�وان : دبى - دبي لند  - هاتف رقم : 971585856967

املخطر اليه : منري زايخ - مغربي اجلن�صية يحمل هوية رقم 784198792631974 

العن�وان : دبي لند – بناية الرمي - �صقة رقم 406 

هاتف : 971528997035 / 971503578984

الكاتب  لدى  امل�صدقة  و  منى  ل�صاحلك  املحررة  الوكالت  اإ�صارة جلميع  الوكالت  : عزل جميع  املو�صوع 

العدل بالدولة وعمال لن�س املادة :)955( من قانون املعامالت املدنية رقم : 5 ل�صنة : 1985 واملعدل 

بالقانون رقم : 1 ل�صنة : 1987 

لذلك ،  فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من جميع الوكالت اعتبارا من يوم ت�صلمك هذا الإعالن. فاإن كان 

ل�دي�ك اأي اعرا�س على ذل�ك ي�رجي اتباع ال�صب�ل الق�ان�ون�ي�ة
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13229 بتاريخ 2021/4/30 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07053
املخط�ر / حممد مالك ابوردن ، �صوري اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199248213508

العن�وان / ال�صارقة - املنطقة التعاون - بناية لينا - �صقة رقم 802 رقم الهاتف/ 0566408252
املخطر اإليه / احمد رم�صان حممد حممد ، م�صري اجلن�صية

العن�وان/ ابوظبي- �صارع املرور - هاتف رقم / 05436078818 - 0524888027
املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء ب�صداد قيمة �صيك مببلغ 8000 درهم اماراتى

ال�صيارة التي قام املخطراليه ب�صرائها  املخطر اليه حرر عدد 1 �صيك للمخطر مببلغ 8000 )ثمانية الف( درهم اماراتي باقي قيمة 
قيمة  درهم   8000 ذمته  يف  وترتبت  درهم   4000 قدره  مبلغ  املخطراليه  منها  �صدد  درهم.   12000 قيمتها  والبالغ  املخطر  من 

ال�صيك املحرر برقم 000012 
وعليه فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�صداد املبلغ امل�صتحق يف ذمته باقي قيمة ال�صيارة التي قام ب�صرائها .

الر�صيد  التوقيع غري مطابق ولعدم كفاية  ب�صبب  ارتد دون �صرف  اأنه  اإل  املخطر ل�صرفه  ال�صيك توجه  ا�صتحقاق  بتاريخ  انه  وحيث 
ابوظبي  بنك  على  امل�صحوب   2020/12/3 ا�صتحقاق  بتاريخ  درهم  بيانات ال�صيك كالتايل: ال�صيك رقم 000012 مببلغ 8000 

التجاري
وحيث اإن املخطر اليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�صى تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ً ولكن دون جدوى.

لذلك فاإننا نخطركم ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيك املذكور اعاله واملرتبة يف ذمتكم خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم  وال �صن�صطر 
لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1175/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبه بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان ي�صددا للمدعية مبلغا وقدره )911.477.85( 

درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد الزام املدعي عليهما بالر�صوم 
وامل�صاريف يف النزاع رقم:426/2020 نزاع تعيني خربة جتاري وكذا الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة يف 

الدعوى املاثلة مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة 
طالب الإعالن / 1-�صركة روميو انترييورز ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  �صيفيلد هولدينجز ليمتد -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه -  جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبه بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان ي�صددا للمدعية 
مبلغا وقدره )911.477.85( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد الزام املدعي 
عليهما بالر�صوم وامل�صاريف يف النزاع رقم:426/2020 نزاع تعيني خربة جتاري وكذا الر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة يف الدعوى املاثلة مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  
2021/5/2  ال�صاعة 10.30 �س بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

فقد املدعو/ زين العابدين 
باك�صتان     ، ع����ل����ى  ان���������ور 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )BM5901922( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0568526427

فقدان جواز �شفر
اقبال  حم���م���د  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
باك�صتان   ، خ�������ان  ب�����ان�����ارا������س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   )FS1339413(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�صتانية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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الفجر الريا�ضي

ياأمل مان�ص�صر �صيتي يف انهاء اأ�صبوع حافل، بالتتويج 
فوزه  �صرط  القدم،  كرة  الإنكليزي يف  للدوري  بطال 
على م�صيفه كري�صتال بال�س وخ�صارة و�صيفه وجاره 
مان�ص�صر يونايتد على اأر�صه اأمام ليفربول يف املرحلة 

الرابعة والثالثني التي تنطلق اليوم اجلمعة.
بفارق  متقدما  نقطة   77 �صيتي  مان�ص�صر  وميلك 
ح�صم  ي�صتطيع  وبالتايل  يونايتد،  عن  نقاط   10
قبل  نقطة   13 بينهما  ال��ف��ارق  ب��ات  ح��ال  يف  اللقب 
نهاية الدوري باأربع مراحل. وبحال تتويجه، �صريفع 
�صيتي عدد األقابه اإىل �صبعة، بينها ثالثة يف اآخر اأربعة 
املو�صم  األقابه هذا  بباكورة  ت��ّوج  �صيتي  وك��ان  موا�صم. 
على  بفوزه  النكليزية  الندية  رابطة  كاأ�س  باحرازه 
معقل  من  ثمني  بانت�صار  عاد  ثم  -1�صفر،  توتنهام 
الدور  ذه��اب  يف   1-2 الفرن�صي  جرمان  �صان  باري�س 
ن�صف النهائي من دوري ابطال اوروب��ا، لي�صبح على 
مقربة من التاأهل اأىل اول نهائي قاري له يف امل�صابقة 
يف  النهائي  رب��ع  تخطي  يف  ف�صل  ب��ان��ه  علما  الب����رز، 

املوا�صم الثالثة املا�صية.
وبعد ان ا�صتهل املو�صم احلايل ب�صعوبة بالغة �صهدت 
احتالله املركز الثاين ع�صر يف املراحل الوىل وخ�صارة 
قا�صية على اأر�صه اأمام لي�صر �صيتي 1-5، جنح فريق 
توازنه  ا�صتعادة  يف  غ��واردي��ول  بيب  ال�صباين  امل��درب 

والتحليق يف ال�صدارة يف ال�صابيع الخرية.
اللقب  حامل  ليفربول  م�صتوى  ت��راج��ع  م��ن  ا�صتفاد 
اأن  قبل  ت�صل�صي  م�صتوى  وت��ذب��ذب  امل��ا���ص��ي،  امل��و���ص��م 
ي�����ص��رف ع��ل��ي��ه المل�����اين ت��وم��ا���س ت��وخ��ل وي��ع��ي��ده اإىل 
اإىل  املوؤهلة  الربعة الوىل  املراكز  اأحد  املناف�صة على 

دوري الأبطال.
هذا  �صيتي  �صجل  ال��وح��ي��دة يف  ال�����ص��وداء  النقطة  اأم��ا 
املو�صم، فكانت خ�صارته اأمام ت�صل�صي بالذات �صفر1- 
احراز  حلم  ليتبّدد  ان��ك��ل��را،  ك��اأ���س  نهائي  ن�صف  يف 

رباعية نادرة للفريق ال�صمايل.
وقد تكمن نقطة القوة لدى مان�ص�صر �صيتي يف دكة 
الالعبني الحتياطيني، ففي املباراة �صد �صان جرمان 
م��ث��ال، ارت���اأى امل���درب ع��دم ا���ص��راك ه��داف��ه التاريخي 
يف  ا�صابة  من  العائد  اغ��وي��رو  �صريخيو  الرجنتيني 

ال���ص��اب��ي��ع الخ����رية، وال��ربازي��ل��ي غ��اب��ري��ال جيزو�س 
وعلى  �صتريلينغ.  رحيم  ال��دويل  النكليزي  واجلناح 
ال��رغ��م م��ن ذل���ك، خ��رج ف��ائ��زا على ف��ري��ق العا�صمة 
الفرن�صية من دون اللجوء اإىل ا�صراك اي منهم طوال 

الدقائق الت�صعني.
ال��ت��وازن الدفاعي  اي��ج��اد  اأن غ��واردي��ول جن��ح يف  كما 
لفريقه ه���ذا امل��و���ص��م ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ث��ن��ائ��ي جون 
�صتونز وال��ربت��غ��ايل روب��ن دي��ا���س، وق��د جنحا يف �صّل 
مبابي  كيليان  جرمان  �صان  باري�س  مهاجمي  حركة 

والربازيلي نيمار.
ومل يدخل مرمى �صيتي يف الدوري املحلي �صوى 24 

هدفا يف 33 مباراة فقط.
وعلى ملعب "اولدترافورد" يريد مان�ص�صر يونايتد 
ت��وج��ي��ه ���ص��رب��ة لآم����ال غ��رمي��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي ليفربول 
بامل�صاركة يف دوري البطال، حيث تبتعد كتيبة املدرب 
المل���اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب يف امل��رك��ز ال�����ص��اد���س ب��ف��ارق 4 
املوؤهل اىل  الخ��ري  املركز  ت�صل�صي �صاحب  نقاط عن 

امل�صابقة القارية.
نيوكا�صل  �صد  الخ���رية  امل��ب��اراة  بعد  كلوب  واع���رف 
باأن  الخ���رية،  ال��ث��واين  1-1 يف  التعادل  ادرك  ال��ذي 
اداء فريقه ل يخّوله التاأهل اإىل دوري البطال. قال 
يف هذا ال�صدد "مل ا�صاهد فريقا اليوم ي�صتحق خو�س 
مباريات  خم�س  لدينا  املقبل.  ال��ع��ام  الب��ط��ال  دوري 

اأخرى و�صرنى".
ل  الب���ط���ال..  دوري  نخو�س  ل  اأو  نتعلم  "اإما  ت��اب��ع 
اعتقد انه مبقدورنا �صناعة فر�س اأكر، اأف�صل مما 
قمنا به اليوم من دون اأن نتمكن من ترجمتها وح�صم 

املباراة".
لح���راز  ث��ق��ل��ه  ك��ل  في�صع  ي��ون��اي��ت��د،  مان�ص�صر  اأم����ا 
اأن �صمن بن�صبة  الدوري الوروبي )يوروبا ليغ( بعد 
بلغ  وق��د  الب��ط��ال  دوري  اىل  ال��ت��اأه��ل  بطاقة  ك��ب��رية 
اليطايل  روم���ا  ي��واج��ه  حيث  النهائي  ن�صف  ال���دور 

اخلمي�س يف مباراة الذهاب.
توج  ان  منذ  لقب  اي  يونايتد  مان�ص�صر  يحرز  ومل 
مدربه  با�صراف   ،2017 عام  ذاتها  للم�صابقة  بطال 

ال�صابق الربتغايل جوزيه مورينيو.

طالب جوزيب غوارديول مدرب مان�ص�صر �صيتي الإنكليزي 
لعبيه بالوثوق يف قدراتهم لإكمال املهمة اأمام باري�س �صان 
جرمان الفرن�صي ال�صبوع املقبل يف اإياب ن�صف نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا، بعد عودتهم الأربعاء بفوز ثمني من العا�صمة 

باري�س 1-2.
وق��ل��ب لع��ب��و امل���درب الإ���ص��ب��اين ت��اأخ��ره��م ب��ه��دف، ليقطعوا 
دوري  �صمن  النادي  تاريخ  نهائي يف  اأول  نحو  هامة  خطوة 

املقبل. اأيار/مايو  الأبطال، وذلك قبل مباراة الياب يف 4 
بلغ �صيتي املرّبع الأخري للمّرة الوىل يف خم�س �صنوات حتت 
اإياب  ال��ف��ّذ، وق��د ك���ّرر �صيناريو م��ب��ارات��ه يف  امل���دّرب  ا���ص��راف 
اأر���س بورو�صيا  النهائي، عندما تلقى هدفا مبكرا على  ربع 

دورمتوند الملاين، قلبه يف ال�صوط الثاين اإىل فوز 1-2.
الأمر  واليوم  وُعدنا،  تلقينا  دورمتوند  "يف  غ��واردي��ول  قال 

ذاته. ما اأريده، اأن نكون اأنف�صنا يف املباراة الثانية".
تابع "نحن جيدون باللعب يف طريقة معينة، لكن ل ميكننا 
ال��ك��ل��م��ات املنا�صبة،  اآم���ل يف اي��ج��اد  اآخ����ر.  اأ���ص��ل��وب  ال��ل��ع��ب يف 

القرارات ال�صحيحة للقيام بذلك".
عا�صفة  لتهدئة  القارية  ال�صاحة  على  ن�صجا  �صيتي  واظهر 
�صان جرمان الفتتاحية، بعد هدف بالراأ�س من قائد دفاعه 

الربازيلي ماركينيو�س.
تابع مدرب بر�صلونة وبايرن ميونيخ الملاين ال�صابق "كانوا 
مبقدورنا  يكن  مل  -1�صفر،  النتيجة  كانت  عندما  جيدين 

ال�صغط. مل ن�صتحوذ يف املكان املنا�صب، لكن هذا طبيعي".
ال��ن��ادي اخل���ربة يف ه���ذه الدوار من  "ل مي��ل��ك  ت��اب��ع 

على  المر  هذا  ي�صاعدنا  اأن  اآمل  لكن  امل�صابقة، 
الوثوق باأنف�صنا. اعتقد انه يف ال�صوط الثاين، 

كنا �صر�صني جدا ولعبنا ب�صكل جيد".
وب��ع��د م��ع��ادل��ت��ه الرق�����ام ب��ت�����ص��دي��دة خادعة، 
دي  كيفن  البلجيكي  على  الن��ظ��ار  ت��رك��زت 
�صربة  على  �صيتي  ح�صل  عندما  ب��روي��ن، 

ترك  لكنه  املنطقة،  ب��اب  على  ح��رة 
زميله اجلزائري ريا�س حمرز 

ي�صددها م�صجال هدف 
الفوز.

ب����روي����ن  دي  ق��������ال 

"قلت +اإذا كنت واثقا، �صّددها+ لدّي كل الثقة بفريقي ، وقد 
�صجل الهدف، من اأنا لحتدث عن هذا المر؟".

امل��وؤل��ف من الربتغايل روب��ن ديا�س  وجن��ح قلب دف��اع �صيتي 
ل�صان  ال�����ص��ارب  الهجومي  الثنائي  ب��اح��ت��واء  �صتونز  وج��ون 
جرمان مع الربازيلي نيمار وكيليان مبابي. لكن دي بروين 
انه قد نعاين يف  "تعرفون  اأن املهمة مل تنته بعد  ح��ّذر من 
بجهد،  ارك�س  قوتهم.  م��دى  نعرف  امل��ب��اراة.  ف��رات  بع�س 
اع��م��ل ك��ث��ريا ل��ل��ف��ري��ق، ون��ح��ن ن��ع��رف اأن��ن��ا من��ل��ك النوعية 

ملواجهتهم".
ا�صبح بلوغ �صيتي النهائي اأقرب من اأي وقت م�صى، علما اأن 
ن�صف النهائي الثاين �صهد تعادل ريال مدريد الإ�صباين مع 

�صيفه ت�صل�صي النكليزي 1-1 الثالثاء.
م���ن ج��ه��ت��ه، ع��ق��د ���ص��ان ج���رم���ان م��ه��م��ت��ه وح��ل��م��ه بالتوجه 
الثانية  للمرة  اأي��ار/م��اي��و،   29 نهائي  خلو�س  ل�صطنبول 
ميونيخ  ب��اي��رن  �صد   2020 نهائي  خ�صارته  بعد  ت��وال��ي��ا، 

بهدف.
عدم  اإىل  بوكيتينو  م��اوري�����ص��ي��و  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  م��درب��ه  ودع���ا 
يف  جيدا  "لعبنا  مان�ص�صر  يف  ال��رد  مباراة  قبل  ال�صت�صالم 
فر�صة  اأهدرنا  الثاين  يف  لكن  الأف�صل،  كنا  الأول،  ال�صوط 
م��ع كيليان وم��ارك��و )الإي��ط��ايل ف��ريات��ي(، ث��م اأوج��ع��ن��ا هذا 
الهدف )دي بروين(. خاب اأملي للطريقة التي تلقينا فيها 

الهدفني".
الطاقة  نظهر  "مل  ال�صابق  الإنكليزي  توتنهام  م��درب  تابع 

نف�صها مع الكرة، هذا املفتاح بالن�صبة يل، لنه يف ال�صوط 
الول كنا اف�صل يف احليازة".

واخفق ثنائي الهجوم نيمار ومبابي يف 
ظل الرقابة املحكمة، فيما كان اجلناح 

م��اري��ا الف�صل  اأن��خ��ل دي  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
اأردف  هجوميا للفريق اململوك قطريا. 

"�صيكون الإياب  املدافع ال�صابق 
جيدين  ك��ن��ا  خم��ت��ل��ف��ا، 

يف بر�صلونة ويف ميونيخ، الثقة �صتلعب دورا هاما. يجب ان 
نكون متفائلني وايجابيني، ونثق بقدرتنا على حتقيق الفوز 

وبلوغ النهائي".
اإ�صراك  ت�صهد  مل  غ���ورادي���ول  م��ن  خطة  بوكيتينو  وواج���ه 
اي راأ�����س ح��رب��ة ح��ق��ي��ق��ي، ح��ت��ى يف ال�����ص��وط ال��ث��اين عندما 
والهداف  جيزو�س  غابريال  الربازيلي  فبقي  متاأخرا،  ك��ان 
ال��ت��اري��خ��ي الرج��ن��ت��ي��ن��ي ���ص��ريخ��ي��و اأغ����وي����رو ع��ل��ى مقاعد 

البدلء.
�صي":  اأم  "اأر  لقناة  ماركينيو�س  جرمان  �صان  مدافع  �صرح 
كان �صيتي اأكر  الثاين.  ال�صوط  يف  تراجعنا  اأننا  "�صحيح 

�صرا�صة، واعتقد ان ال�صعوبة كمنت هنا".
ت��اب��ع "يف م���ب���اراة ال�����رّد، ي��ج��ب اأن ن��ك��ون اأك����ر ان��ت��ظ��ام��ا يف 
نحو  اخل���روج  ال��ك��رة،  على  احل��ف��اظ  �صعبا  ك��ان  ال�صوطني. 
ال��و���ص��ط وال��ق��ي��ام ب��امل��رت��دات. تلقينا ه��دف��ني ت��اف��ه��ني. هي 

التفا�صيل، هذا هو دوري الأبطال".
الفوز.  برغبة  "يلعب  يجب  فريقه  ان  ماركينيو�س  وراأى 
يجب اأن نح�ّصن المور ون�صّحح الخطاء، منلك كل ما يلزم 

لقلب النتيجة".
لقناة  �صيلفا يف حديث  برناردو  الربتغايل  ك�صف  املقابل،  يف 
غ��واردي��ول لالعبيه بني  قاله  ما  تي" الربازيلية  اأن��د  "تي 
املزيد  �صناعة  نحاول  ان  التكتيكي،  اجلانب  "يف  ال�صوطني 
ونوؤذي  ون�صتمتع  بالكرة  نحتفظ  ان  اخلطرة.  الفر�س  من 
اأك���ر خ��ط��ورة، ان  ن��ك��ون  اأن  "يجب  ا���ص��اف  ���ص��ان جرمان". 
نلعب ون�صغط باجتاه عامودي. اأن ن�صغط اأعلى 
ونحاول لعب الكرات اللولبية باأ�صرع وقت، 
اأمور لي�صت �صهلة  لكننا نعرف ان هكذا 
توّجه  وع��ن  الكربى".  الن��دي��ة  اأم���ام 
اأ�صاف  املقبلة،  املباراة  الفريق خلو�س 
اأن  "يجب  ال��ه��ج��وم��ي  ال��و���ص��ط  لع���ب 
دافعنا  اإذا  انه  نعرف  لياقتنا.  ن�صتعيد 
امل�صابقة.  من  �صنخرج  دقيقة   90
نلعب  اأن  مي��ك��ن��ن��ا  ل 
بهذه  دقيقة   90

الطريقة".

فر�شة اأمام ال�شيتي للتتويج اليوم بالدوري الإنكليزي

غوارديول يطالب لعبيه بالثقة وبوكيتينو لن ي�شت�شلم 

•• الفجرية-وام:

التقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو 
بالرميلة،  �صموه  ق�صر  يف  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�صرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  بح�صور 
ويل عهد الفجرية وال�صيخ �صالح بن حممد ال�صرقي رئي�س 
دائرة ال�صناعة والقت�صاد بالفجرية .. رئي�س جمل�س اإدارة 
العروبة  لنادي  القدم  لكرة  الأول  الفريق  ولعبي  واأع�صاء 
الدرجة  دوري  بطولة  على  الفريق  وذلك مبنا�صبة ح�صول 
الأوىل وال�صعود اإىل دوري اخلليج العربي للمحرفني لكرة 

القدم يف املو�صم املقبل.

الإجناز  للفريق هذا  الفجرية  ال�صمو حاكم  وب��ارك �صاحب 
الالفت .. موؤكدا اأهمية ا�صتكمال التميز يف املراحل الالحقة، 
احلميدة،  ب���الأخ���الق  التحلي  اإىل  ال��الع��ب��ني  ���ص��م��وه  ودع���ا 
يعك�س  مبا  الواحد،  الفريق  ب��روح  النظيف  اللعب  وتكري�س 
اإم��ارة الفجرية يف احل�صول على مراكز متقدمة  طموحات 
النجاحات  من  املزيد  وحتقيق  الريا�صية  الألعاب  مبختلف 

على امل�صتويني املحلي والعربي.
العروبة  اللقاء - مبنح لعبي فريق  - خ��الل  �صموه  ووج��ه 
درهم  مليونا  وق����دره  مبلغا  والإداري  ال��ف��ن��ي  واجل��ه��ازي��ن 
�صاحب  اأم��ر  كما  املحرفني.  دوري  اإىل  ال�صعود  مبنا�صبة 
ال�����ص��م��و ح��اك��م ال��ف��ج��رية ب��ت��ط��وي��ر م��ن�����ص��اآت ن����ادي العروبة 

البطولت  خمتلف  ل�صتقبال  النادي  �صتاد  وجتهيز   ، كافة 
الريا�صية.

من جهته توجه رئي�س جمل�س اإدارة نادي العروبة واأع�صاء 
جمل�س الإدارة بال�صكر والتقدير اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ع�����ص��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
ال��ف��ج��رية ع��ل��ى دع��م��ه ال���دائ���م ل��ل��ري��ا���ص��ة وال��ري��ا���ص��ي��ني يف 
ولعبي  ال��ن��ادي  دع��م  يف  �صموه  مكرمة  مثمنني   ، الفجرية 
النت�صارات  طريق  يف  قدما  بامل�صي  متعهدين   .. الفريق 

والإجنازات.
ال�����ص��ن��ح��اين مدير  ���ص��ع��ادة حم��م��د �صعيد  ال��ل��ق��اء..  ح�����ص��ر 

الديوان الأمريي يف حكومة الفجرية.

حاكم الفجرية يلتقي لعبي نادي العروبة ويوجه مبنحهم مليوين درهم لتاأهلهم لـ »دوري اخلليج للمحرتفني«

ووالد  لب��ورت��ا  ج��وان  بر�صلونة  رئي�س  ب��ني  لقاء  اأول  بعد 
وممثل ليونيل مي�صي، خورخي مي�صي، بدت "نوايا ح�صنة" 
�صفوف  يف  الأرجنتيني  الالعب  ل�صتمرار  الطرفني  بني 

البار�صا، وفقاً لقناة تي يف 3.
واأكدت القناة الكاتالونية اأن لبورتا "مل يقدم" اأي عر�س 
التي طلبها  املراجعة  تقارير  الك�صف عن  انتظار  م��ادي يف 
النادي ملعرفة الو�صع القت�صادي احلقيقي للنادي املت�صرر 

للغاية من تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد.
بالتحلي  ال��الع��ب  ط��ال��ب  "النادي  اأن  ال��ق��ن��اة  واأو���ص��ح��ت 
اأن التوقعات لي�صت متفائلة  بالكرم مع الأخذ يف العتبار 

للغاية واأن والده اأعرب عن انفتاحه ازاء احتمال اإبرام عقد 
ملدة طويلة". و�صيجرى العقد على ثالث مراحل، الأوىل 
بر�صلونة  م��ع  اآخ��ري��ن  ملو�صمني  التجديد  ملي�صي  �صت�صمح 

وخو�س مونديال قطر العام املقبل.
اللعب  يف  رغبته  ال��الع��ب  �صيحقق  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  ويف 
الوليات  يف  بر�صلونة  �صفري  اأي�صاً  ي�صبح  واأن  ميامي  يف 
املتحدة مع فكرة "اإجناز بع�س امل�صروعات ال�صراتيجية" 
ملجل�س لبورتا. ويف املرحلة الثالثة وعقب انتهاء م�صريته 
اإىل  ���ص��ي��ع��ود مي�صي  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  ال�����دوري الأم��ري��ك��ي  يف 

بر�صلونة لالن�صمام اإىل الهيكل الريا�صي للنادي.

عقد مي�شي اجلديد مع بر�شلونة يتكون من 3 مراحل

من�شور بن زايد ي�شتقبل وزير الريا�شة ال�شعودي
•• اأبوظبي -وام:

ا���ص��ت��ق��ب��ل ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�����وزراء وزي���ر ����ص���وؤون ال��رئ��ا���ص��ة، يف 
امللكي  ال�صمو  الوطن، �صاحب  ق�صر 

البلدين  ت���ط���ل���ع���ات  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
اللقاء  ح�صر  ال�صقيقني.  وال�صعبني 
معايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير دولة، ومعايل 
اأح���م���د ب���ن ج��م��ع��ة ال���زع���اب���ي وزي���ر 
���ص��وؤون املجل�س الأع��ل��ى ل��الحت��اد يف 

الأم�����ري ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ت��رك��ي بن 
الريا�صة  وزي����ر  ���ص��ع��ود،  اآل  في�صل 
العربية  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

ال�صعودية.
وب���ح���ث ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن 
زاي�����د م���ع الأم������ري ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 

نورة  ومعايل  الرئا�صة،  �صوؤون  وزارة 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت 
وال�������ص���ب���اب، وم���ع���ايل اأح���م���د حممد 
احلمريي الأمني العام لوزارة �صوؤون 
الرئا�صة، ومعايل حمد عبدالرحمن 
املجل�س  ل�صوؤون  العام  الأمني  املدفع 

تركي �صبل تطوير عالقات التعاون 
العربية  الإم��ارات  الثنائي بني دولة 
ال�صعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
ال�����ص��ق��ي��ق��ة، وخ���ا����ص���ة يف اجل���وان���ب 
ال��ري��ا���ص��ي��ة وال����ربام����ج وامل����ب����ادرات 
امل�صركة و�صبل تعزيزها وتطويرها، 

�صوؤون  وزارة  يف  ل���الحت���اد  الأع���ل���ى 
ال��رئ��ا���ص��ة، وم��ع��ايل حم��م��د عبداهلل 
الرئا�صية  امل��را���ص��م  رئي�س  اجلنيبي 
بوزارة �صوؤون الرئا�صة، و�صعادة تركي 
اململكة  �صفري  ال��دخ��ي��ل  ع��ب��داهلل  ب��ن 

العربية ال�صعودية لدى الدولة.

بو�شالخ ُت�شارك يف الجتماع الثامن 
للجنة الن�شائية باحتاد غرب اآ�شيا

•• دبي -الفجر

اإدارة احتاد  ع�����ص��و جم��ل�����س  ب��و���ص��الخ  اأم����ل  ���ص��ارك��ت   
القدم  ك��رة  جلنة  رئي�س  نائب  القدم  لكرة  الإم���ارات 
اللجنة  اج��ت��م��اع  يف  اآ���ص��ي��ا  غ���رب  احت���اد  يف  الن�صائية 
املرئي  الت�صال  تقنية  عرب  الأول  اأم�س  ُعقد  ال��ذي 
الجتماع  وناق�س   . اللجنة  واأع�صاء  رئي�س  مب�صاركة 
اأجندة بطولت احتاد غرب اآ�صيا لكرة القدم ملنتخبات 
ال�صيدات املعتمدة وهي البطولة ال�صابعة لل�صيدات ، 
والبطولة الثانية لأندية ال�صيدات ، والبطولة الثالثة 

للنا�صئات وال�صابات وكذلك ال�صالت . كما مت مناق�صة اخلطط والربامج واملبادرات 
الهادفة لتطوير الكرة الن�صائية يف الحت��ادات الوطنية املن�صوية حتت احتاد غرب 
اآ�صيا من خالل الور�س والدورات املختلفة ، وكذلك الطالع على م�صتجدات اتفاقية 

التعاون مع لليغا " .

ماذا قال غوارديول لالعبني بني ال�شوطني؟
قال مدرب مان�ص�صر �صيتي بيب غوارديول، اإن اإظهار فريقه �صخ�صيته بعد 
�صوط اأول �صيء كان ال�صبب يف قلب تاأخره اإىل فوز 2-1 على م�صيفه باري�س 
�صان جريمان، يف ذهاب ن�صف نهائي دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم. وتاأخر 
الفريق ال�صيف بعد 15 دقيقة، عندما حول ماركينيو�س ركلة ركنية من 
اأنخيل دي ماريا ب�صربة راأ�س داخل املرمى. وبدا باري�س �صان جريمان اأكر 
املباراة بعد ال�صراحة، وهز كيفن  وح��دة، لكنه فقد هيمنته على  تركيزاً 
دي بروين وريا�س حمرز ال�صباك ليحقق �صيتي انت�صاره 18 على التوايل 

خارج اأر�صه بجميع امل�صابقات. 



 

منع ابنه من ال�شتحمام ثم 
ات�شل بال�شرطة.. فما التهمة؟

يف واقعة غريبة من نوعها، منع اأب اإيطايل جنله من ال�صتحمام 
ثم ات�صل بال�صرطة، ليخربهم باأن ابنه ي�صتهلك كميات كبرية من 

املاء والغاز.
الكهرباء  لفواتري  املرتفعة  التكلفة  من  ال�صكوى  يف  الأب  ا�صتمر 
يف  ط��وي��اًل  وق��ت��اً  ق�صاوؤه  نتيجة  جنله،  فيها  يت�صبب  التي  وال��غ��از 
ال�صتحمام، ولذلك منع الأب جنله حتى من الغت�صال، مما اأجرب 
ال�صاب على تقليل النظافة اليومية ب�صكل كبري، الأمر الذي اأدى 
بيدج"  "فان  ملوقع  وفقاً  ال�صرطة،  تدخل  اإىل  اإث��ره  على  اخل��الف 

الإيطايل.
ا�صتدعى الأب �صاحب ال�61 عاماً والذي ي�صكن معه ابنه يف مدينة 
تبذير  عن  معرباً  بهم  مت�صاًل  ال�صرطة  البالد،  ب�صمايل  تورينو 
اأثار  كيف  ال�صلطات  اأخ��رب  اإذ  وال��غ��از،  للمياه  ا�صتخدامه  يف  جنله 
والغاز،  الكهرباء  فواتري  الزائدة من  الكميات  ب�صبب  ابنه غ�صبه 

وادعائه مهاجمة ال�صبي له ب�صبب �صكواه امل�صتمرة.
وعندما و�صل رجال ال�صرطة اإىل املنزل، اكت�صفوا حقيقة خمتلفة 
اعتداء من البن  اإذ مل يكن هناك  الأب،  التي و�صفها  متاماً عن 
على الأب، بل كانت هناك م�صادة اأخرى، ب�صبب القواعد التي كان 

على ال�صاب اخل�صوع لها التي تخ�س ال�صتحمام.

اجلدة ل ت�شتطيع قراءة 
ال�شات.. احلفيد يحل الأزمة؟

من اأجل اإ�صعاد وم�صاعدة جدته على حل عدم قدرتها على قراءة 
ر�صائل "ال�صات" على تطبيقات املحمول، �صنع لها حفيدها جهازاً 

لطباعة الأحاديث املر�صلة.
مليارات  تبقي  ال��ف��وري��ة  امل��را���ص��ل��ة  تطبيقات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
الأ�صخا�س حول العامل على ات�صال دائم على مدار ال�صاعة، فاإنها 
ال�صن  كبار  تواجه  كبرية  م�صكلة  تكون  اأن  ميكن  نف�صه  الوقت  يف 

الأقل دراية بالهواتف الذكية و�صا�صات اللم�س.
امل�صكلة نف�صها التي كانت تواجهها جدة �صاب اإ�صباين يدعى مانويل 
لو�صيو داللو، الذي قام بحلها بطريقته اخلا�صة من اأجل البقاء 
على ات�صال مع جدته، من خالل �صناعته ل�"Yayagram"، وهو 
جهاز قادر على طباعة الر�صائل التي ير�صلها الأق��ارب اإىل جدته 

امل�صنة يف الوقت الفعلي، وفقاً ملوقع "فان بيدج" الإيطايل.
���ص��م��م احل��ف��ي��د "دالل" اجل��ه��از ل��ط��ب��اع��ة ال��ر���ص��ائ��ل ع��ل��ى ال���ورق 
ر�صائل  اإر���ص��ال  على  ق��درت��ه  اإىل  بالإ�صافة  ك��اإي�����ص��الت،  احل���راري 
�صوتية اإىل الأقارب املقربني با�صتخدام امليكروفون املدمج، كل ما 

على اجلدة �صوى تو�صيل الكبل باملقب�س املخ�ص�س له.
يايا(،   Yaya( هما  كلمتني  ب��ني   ان��دم��اج  عن  عبارة  اجلهاز  ا�صم 
وتليجرام  "اجلدة"،  الإ�صبانية  الق�صتالية  باللهجة  تعني  والتي 

)Telegram(، وهي املن�صة املختارة لالت�صالت.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منها امل�شي بعد الأكل... ن�شائح للتخل�س من ُحرقة املعدة
قال املركز الحتادي للتغذية اإن تناول الوجبات الد�صمة والثقيلة كثرياً ما يوؤدي اإىل الإ�صابة بُحرقة املعدة، حيث 
ي�صعر امل�صاب باإح�صا�س حارق يف ال�صدر خلف عظم الق�س واملنطقة فوق املعدية، وقد يرتفع مكان الأمل لي�صل اإىل 
منطقة العنق. وعادة ما ترتبط ُحرقة املعدة بارجتاع الع�صارة اله�صمية، والذي ميثل العر�س الرئي�صي لرجتاع 
املريء. وملواجهة هذه املتاعب ين�صح املركز الأملاين بامل�صي بعد تناول الطعام، حيث ي�صاعد امل�صي على ت�صريع وترية 
اله�صم وتفريغ املعدة. وينبغي اأي�صاً الإكثار من �صرب املاء مبعدل ل يقل عن لر ون�صف يومياً، نظراً لأن املاء يعمل 
على حتفيز عملية اله�صم. ولتجنب الإ�صابة بُحرقة املعدة من الأ�صا�س ينبغي تناول عدة وجبات �صغرية بدل من 
تناول الطعام بكمية كبرية دفعة واحدة، نظرا لأن حرقة املعدة تن�صاأ ب�صبب ال�صغط الكبري على الع�صلة العا�صرة 
املوجودة مبدخل املعدة. كما ل يجوز تناول الطعام الد�صم يف وقت متاأخر من امل�صاء، نظراً لأن املتاعب غالباً ما 

حتدث يف و�صع ال�صتلقاء. لذا ينبغي ق�صاء بع�س الوقت قبل الذهاب اإىل الفرا�س.
ويف حال تكرار الإ�صابة بُحرقة املعدة، ينبغي ا�صت�صارة اأخ�صائي جهاز ه�صمي نظرا لأنها قد تنذر حينئذ بالإ�صابة 
املعدة  اإذا كانت ُحرقة  املريئي  املَِعدي  املريئي. وي��زداد ال�صتباه يف الإ�صابة بالرجتاع  املَِعدي  مبا يعرف بالرجتاع 
م�صحوبة باأعرا�س اأخرى مثل �صعوبات البلع وحرقان يف احللق ومذاق �صيء يف الفم وال�صعور بالمتالء و�صجيج 

يف املعدة وبحة ال�صوت، بالإ�صافة اإىل الغثيان والقيء.
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اجلائحة تلغي مهرجان بورنيننع مان
األغَي مهرجان "بورنيننع مان" الأمريكي للعام الثاين على التوايل ب�صبب 
جائحة كوفيد19-، على ما اأفاد منظمو هذا احلدث الذي يحتفي بالثقافة 
يف  جم���دداً  �صيقام  اأن���ه  معلنني  ن��ي��ف��ادا،  �صحراء  �صنوياً  وت�صهده  البديلة 

.2022
وقالت مديرة املهرجان ماريان غودل يف مقطع فيديو ُن�صر الثالثاء على 
اأن  نعرف   ،2021 �صنة  اإىل  "بالن�صبة  للحدث  الر�صمي  الإلكروين  املوقع 
احلاجة اإىل اللتقاء مل تكن يوماً بهذه القوة، وبناء جمتمع هو ما يتقنه 

رواد املهرجان لكننا ندرك اأي�صاً اأن اجلائحة مل تنته".
دورة  اإل��غ��اء  الكبري  ال�صنوي  املهرجان  ه��ذا  منظمو  ق��رر  املنطلق،  ه��ذا  من 
ايلول/  3 اإىل  اآب/اأغ�صط�س   26 من  تقام  اأن  املقرر  من  ك��ان  التي   2021

�صبتمرب بعدما اتخذوا قراراً مماثاًل العام الفائت.
�صان  يف   1986 ع���ام  ي��ح��رق(  ال���ذي  مان" )ال���رج���ل  "بورنيننغ  واأُط���ِل���ق 
"الثقافة امل�صادة"، ويف الوقت نف�صه  فران�صي�صكو، وهو احتفاء مبا ي�صمى 
املهرجان  ا�صم  عنه  يعرّب  ال��ذي  التقليد  ويق�صي  روح��ي��ة.  خلوة  م��ن  ن��وع 

باإحراق متثال عمالق ميثل رجاًل يف نهاية احلدث.

ال�شني تطلق الوحدة الأ�شا�شية ملحطتها الف�شائية
اخلمي�س،  اأم�����س  الف�صائية  ملحطتها  الأ�صا�صية  ال��وح��دة  ال�صني  اأطلقت 
ل��رواد يف  اأن ي�صمح لبكني بتاأمني وج��ود دائ��م  يف م�صروع طموح من �صاأنه 

الف�صاء.
واأر�صلت بكني وحدة "تيانهي" )التناغم ال�صماوي( اإىل الف�صاء، وهي اأول 
املكونات الثالثة للمحطة، بوا�صطة ال�صاروخ "لونغ مار�س 5 بي" من مركز 
البث  ح�صب  )ج��ن��وب(،  ال�صتوائية  هاينان  جزيرة  يف  وينت�صانغ  الإط���الق 

املبا�صر عرب قناة التلفزيون العامة.
اأكر من عام، وجتري  و�صت�صتمر عملية جتميع حمطة الف�صاء ال�صينية 
نحو 10 مهمات متتالية من بينها 4 رحالت ماأهولة، ويفر�س اأن ت�صبح 

املحطة قابلة للت�صغيل يف 2022.
اإ�س( يف مدار منخف�س  اإ�س  ال�صينية" )�صي  الف�صاء  "حمطة  و�صتتحرك 
لالأر�س )على ارتفاع يراوح بني 340 و450 كيلومرا(، و�صتكون �صبيهة 

باملحطة الرو�صية ال�صابقة "مري" التي عملت بني 1986 و2001.
اأكر  10 و15 �صنة. و�صتزن املحطة  وح��ددت مدة ت�صغيل املحطة مبا بني 
الف�صاء  اأ�صغر بثالث مرات من حمطة  �صتكون  90 طنا، وللمقارنة،  من 
م��ن احلطة  امل��رك��زي  اجل���زء  �صتكون  "تيانهي" ال��ت��ي  وامل��رك��ب��ة  ال��دول��ي��ة. 
رواد  و�صت�صم  اأم��ت��ار،   4.2 وعر�صها  م��را   10.6 طولها  يبلغ  ال�صينية 

الف�صاء خالل اإقامتهم، ومركز التحكم باملحطة.

لورديانا ت�شتمتع باإجازتها 
اأمام مناظر خالبة 

ن�������ص���رت ال���راق�������ص���ة ال���ربازي���ل���ي���ة  
�صفحتها  يف  ف���ي���دي���و  ل����وردي����ان����ا  
التوا�صل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ص���ة 
الج����ت����م����اع����ي، م����ن اإج����ازت����ه����ا يف 
ال���ربازي���ل واأط���ل���ت م��ن م��ك��ان ذات 
�صيفية  مب��الب�����س  خ����الب  م��ن��ظ��ر 
الفيديو  ولق����ى  زاه���ي���ة،  ب����األ����وان 
وا�صعاً يف �صفوف متابعيها،  رواجاً 
ب��ج��م��ال املناظر  اإن��ده�����ص��وا  ال��ذي��ن 

الطبيعية اخلالبة.
وكانت لورديانا قد مار�صت موؤخراً 
 ،"acroyoga" ال������  ري���ا����ص���ة 
ن�صرته  بفيديو  خطواتها  ووثقت 
موقع  على  اخلا�صة  �صفحتها  يف 
فيه  ظهرت  الجتماعي،  التوا�صل 
الريا�صة،  هذه  يف  �صريكها  برفقة 
بطريقة  ب��خ��ط��وات��ه��ا  ت��ق��وم  وه���ي 
اإعجاب  اأث��ار  ما  ومدرو�صة  �صريعة 
م��ت��اب��ع��ي��ه��ا ال���ذي���ن ���ص��ج��ع��وه��ا على 

مواكبة ن�صاطتها الريا�صية.

الهارب.. م�شل�شل فرن�شي 
جديد عن كارلو�س غ�شن

فرن�صوا  ال��ف��رن�����ص��ي  امل��م��ث��ل  ي����وؤدي 
غ�صن  ك����ارل����و�����س  دور  ك���ل���وزي���ه 
"لو  ب��ع��ن��وان  ج��دي��د  م�صل�صل  يف 
فوجيتيف" "الهارب" يتناول ذروة 
لتحالف  ال�صابق  الرئي�س  م�صرية 

ني�صان" و�صقوطه.  - "رينو 
الفرن�صية  الإن��ت��اج  �صركة  وق��ال��ت 
اإن  اإنرتينمنت"  "فيديري�صن 
ه����ذا امل�����ص��ل�����ص��ل امل�����ص��غ��ر امل���وؤل���ف 
 52 ك��ل منها  6 حلقات م��دة  م��ن 
من  ب��ت�����ص��رف  "مقتب�س  دق��ي��ق��ة 
ال����ذي  فوجيتيف"  "لو  ك���ت���اب 
ن�صرته دار "�صتوك" عام 2020"، 
"ت�صويق"  فيلم  باأنه  اإي��اه  وا�صفة 
واملثرية  امل��ج��ن��ون��ة  "احلياة  ع���ن 
واملندفعة" لقطب ال�صيارات الذي 
يقيم يف لبنان منذ هروبه املذهل 

من اليابان يف دي�صمرب 2019.
امل���وؤل���ف  امل�����ص��ل�����ص��ل  وراء  وي���ق���ف 
�صتيفان  ال�������ص���ي���ن���اري���و  وك�����ات�����ب 
اأو�������ص������م������ون، وت���������وىل اإخ�����راج�����ه 
يوؤدي  فيما  ج���اردان،  فريديريك 
كلوزيه  فرن�صوا  الفرن�صي  املمثل 
واأكد  غ�صن.  ك��ارل��و���س  �صخ�صية 
امل��خ��رج ف��ري��دي��ري��ك ج�����اردان اأن 
ال�صرية  ع����ن  "بعيد  امل�����ص��ل�����ص��ل 
الذاتية الب�صيطة" اأو من "ال�صرد 
تاأهيل  اإع��ادة  اإىل  الهادف  الذاتي 
اإليه"،  الإ�����ص����اة  ح��ت��ى  اأو  غ�����ص��ن 
مايل  �صيا�صي  ب�"ت�صويق  واع����دا 

حقيقي".

فهرية اأفجني ت�شع جماًل 
بجل�شة ت�شوير جديدة

اأفجني   ال��رك��ي��ة  فهرية  النجمة  ���ص��ارك��ت 
ل��ه��ا يف ���ص��ف��ح��ت��ه��ا ال��ر���ص��م��ي��ة على  ����ص���وراً 
كوالي�س  من  الجتماعي  للتوا�صل  موقع 
العالمات  لإح�������دى  اإع�����الن�����اً  ت�����ص��وي��ره��ا 

التجارية.
اأحمر من ال�صاتان  وتاألقت فهرية بف�صتان 
واأظ���ه���ر قوامها  الأر�������س  ط���وي���اًل لم�������س 
اإذ ج����اء ب���ال ك��م��ني ب��ق�����ص��ة عند  امل��م�����ص��وق 
اليمنى  اجلهة  م��ن  بفتحة  ومتيز  ال�صدر 

كما جاءت ق�صته لتربز جمال خ�صرها.
اأكملت  وق��د  اجلمال  �صاحرة  فهرية  وب��دت 
فيما  رقبتها  حول  جميل  بطوق  اإطاللتها 
اإىل  �صرحته  لكنها  من�صدًل  �صعرها  تركت 

الوراء ليظهر جمال وجهها وجبهتها.
اإ�صارة اإىل اأن اأفجني ت�صتعد للبدء بت�صوير 
بعد غيابها لفرة  م�صروع متثيلي جديد، 

ب�صبب اإجنابها ابنها كاران.

يقرتف جرمية من اأجل لقاء �شديقته 
من  �صيارة  كو�صروما  مقاطعة  يف  رو�صي  مواطن  �صرق 
نوع "نيفا" متلكها �صركة خا�صة يف مدينة غاليت�س، من 

اأجل لقاء �صديقته البعيدة.
وقد ا�صتدعت ال�صركة املالكة لل�صيارة امل�صروقة ال�صرطة 
رجال  و���ص��ل  وف��ع��ال  عنها.  والبحث  الأم���ر  يف  للتحقيق 
بع�س  مع  التحقيق  وبعد  احل��ادث��ة،  موقع  اإىل  ال�صرطة 
قد  ال�صركة  يف  العاملني  اأح��د  اأن  اكت�صفوا  الأ�صخا�س، 

اختفى مع ال�صيارة.
ال�صيارة  على  ال�صرطة  رجال  وخالل فرة ق�صرية عر 
ومتكن  امل��دي��ن��ة.  ع��ن   كيلومرا   30 بعد  على  م��روك��ة 
رجال ال�صرطة يف اليوم التايل من اعتقال ال�صارق )28 

�صنة( يف مدينة كو�صروما وهو يف حالة �صكر.
واع�����رف ال��ل�����س، ب���اأن���ه ���ص��رق ال�����ص��ي��ارة ل��ت�����ص��وي��ة بع�س 
امل�صكالت العاطفية، حيث بعد ات�صال هاتفي مع حبيبته 
لقاوؤها.  عليه  ك��ان  ي��ارو���ص��الف��ل،  مدينة  يف  تعي�س  التي 
لذلك ا�صطر اإىل ا�صتخدام �صيارة ال�صركة، التي تعطلت 
يف الطريق، فركها. ولكنه مل يذكر ما اإذا كان قد جنح 

يف لقاء حبيبته وت�صوية امل�صكالت اأم ل.

واقعة جديدة.. قطار يتفادى ال�شطدام مع عربة
يف ثاين واقعة يتم الك�صف عنها اأم�س الأول متكن �صائق 
قطار من تفادي ال�صطدام ب�"عربة كارو"، بعدما تفاجاأ 
القليوبية  حمافظة  يف  الق�صبان  على  اأم��ام��ه  بتوقفها 

�صمال القاهرة.
ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د ���ص��اع��ات م��ن القب�س ع��ل��ى ���ص��ائ��ق جرار 
اأ�صوان خالل عبوره من  اأم��ام قطار يف  زراع��ي تعطل به 
مكان غري معد للمرور، ولول يقظة �صائق القطار لوقع 
حادث ت�صادم كبري. ووفقا للهيئة القومية ل�صكك حديد 
م�صر فالواقعة الثانية تتلخ�س يف اأنه اأثناء م�صري قطار 
 2021-4-27 ي���وم  ال��ق��اه��رة   / الإ���ص��ك��ن��دري��ة   906 رق���م 
فوجئ قائد القطار اأثناء ال�صري يف امل�صافة بني �صنديون 
وق��ل��ي��وب ب��ع��رب��ة ك���ارو ب��داب��ة ت��ع��رب اخل��ط��وط م��ن مكان 
وقليوب.  �صنديون  بني  ما   21 بالكيلو  للعبور  معد  غري 
واأ�صافت: "على الفور متكن قائد القطار وم�صاعده من 
ال�صطدام  وق��وع  وتفادى  العربة  اأم��ام  ال�صريع  التوقف 
بالقطار وقام باتخاذ الإجراءات الالزمة لتاأمني �صالمة 

�صري القطارات".

�شوري يكتب القراآن الكرمي بخط يده
انتهى  امل��ت��وا���ص��ل،  العمل  م��ن  ون�صف  اأع���وام  ث��الث��ة  بعد 
ال�����ص��اب ال�����ص��وري اأك�����ص��م ���ص��الم��ة م��ن اإجن����از ن�صخة من 

القراآن الكرمي بخط اليد، وباخلط القراآين العادي.
"الدالية" بريف  ال�صاب �صالمة، الذي ينحدر من قرية 
القراآن  كتابة  فكرة  راودت��ه  ال�صاحلية،  الالذقية  مدينة 
وب�صبب ظروف  اأن����ه،  اإل  ���ص��ن��وات ط��وي��ل��ة،  م��ن��ذ  ال��ك��رمي 
عمله  اإىل  اإ�صافة  املتوا�صعة،  املادية  والإمكانيات  احلياة 
والن�صيج"،  "الغزل  موؤ�ص�صة  يف  ط��وي��ل  ب���دوام  كموظف 
لكن  الفر�صة.  ت�صنح  حتى  بتاأجيلها  يقوم  كان  ما  دائما 
وبعدما باتت تتملكه الفكرة ليال نهارا، قرر "�صالمة" اأن 
يحولها اإىل حقيقة، فجمع اأدواته الب�صيطة للغاية، وبداأ 

�صغفه يف ن�صخ القراآن بخط اليد باأدوات عادية.

نفايات التطعيمات.. قنبلة موقوتة تنذر بخطر بيئي 
يف ك���ل ي���وم وم���ع ح�����ص��ول امل���زي���د م���ن ال��ن��ا���س على 
القمامة  ُتلقى يف  كوفيد19-،  الوقاية من  لقاحات 
على  ال�صغرية  وال��ق��واري��ر  والإب���ر  املحاقن  ماليني 

م�صتوى العامل.
اأون�صايت وي�صت تكنولوجيز، ومقرها  وتقول �صركة 
كاليفورنيا، اإن تطعيم �صكان الوليات املتحدة كلهم، 
على �صبيل املثال، يتطلب كميات من الإبر لو و�صعت 
يف م�����ص��ار ي��ل��ف ح���ول ال��ك��رة الأر���ص��ي��ة ل����دارت حول 

الكوكب 1.8 مرة.
وي���ح���ذر اخل�����رباء م���ن اأن ���ص��رك��ات ال��ت��خ��ل�����س من 
على  طاقتها  يفوق  ما  تواجه  قد  الطبية  النفايات 
ويطال  الطبية  املخلفات  ط��وف��ان  اأم���ام  ال�صتيعاب 
بالعديد من خرباء البيئة بحلول اأكر ا�صتدامة مع 

ت�صارع توزيع اللقاحات.
وداخ����ل خم���زن ك��ب��ري ي�صم حم��رق��ة ك��ب��رية بو�صط 
عليها  ُكتبت  �صناديق  داخ��ل  عمال  يّنقب  الربتغال، 
عبارة "نفايات خطرة" ونقلتها �صاحنات من مراكز 
ال��ت��ط��ع��ي��م. وي��ق��ول ادل��ي��ن��و م��ن��دي�����س، م��دي��ر �صركة 
اإمبيمبومبال للنفايات: "عدد من يتلقون اجلرعات 

اأنه يتعني علينا  �صيزيد بدرجة كبرية... هذا يعني 
من  واح�����دة  امل���خ���زن  وي�����ص��م  ا�صتجابتنا".  ت��ع��زي��ز 

حمرقتني للنفايات الطبية يف الربتغال.
وي��ق��ول ك��ارل��و���س ف��ي��ل��و، رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة الدولية 
للنفايات ال�صلبة ومقرها روتردام: "ظهور جائحة 
غري متوقعة ك�صف اأن العامل يفتقر للبنية التحتية 

ال�صرورية للتعامل مع اأي زيادة يف النفايات".
تختلف طرق التخل�س من النفايات الطبية من بلد 
وُتعقم  النفايات  جُتمع  الأم��اك��ن  بع�س  ففي  لبلد. 
توؤثر  الربتغال  لكن  اإىل مدافن �صحية.  ُتر�صل  ثم 

احلرق.
وامل����ج����ال م��ت�����ص��ع ل��الب��ت��ك��ار. ف��ق��د اب���ت���ك���رت �صركة 
ميكنه  جهازا  الأمريكية  وي�صتتكنولوجيز  اأون�صايت 
�صغري  مكعب  اإىل  وحتويلها  والإب���ر  املحاقن  اإذاب���ة 
منخف�صة  ال���دول  ويف  امل��ع��دي��ة.  غ��ري  القمامة  م��ن 
الدخل حيث يكون جمع القمامة اأقل تنظيما، عادة 
ما ينتهي الأمر بالنفايات الطبية يف مكبات قمامة 
ي�صكل خطرا  القمامة مما  اأو حفر حلرق  مفتوحة 

على ال�صحة العامة وعلى البيئة.

رجل يطعم قرود �لالنغور خالل فرتة �إغالق و�سط جائحة فريو�ض كورونا كوفيد - 19 يف بو�سكار �لهندية - � ف ب

جينيفر اأني�شتون تك�شف عن عالقاتها العاطفية
عام  يف  ث��ريو  جا�صنت  عن  انف�صالها  منذ  ر�صمًيا  عزباء  اأني�صتون   تكون  جينيفر  قد 
2018 ، لكن حياتها العاطفية تكون يف كثري من الأحيان مو�صوع تكهنات خمتلفة. 
 "Harper's Bazaar" برنامج  مع  اأجرتها  مقابلة  يف   ، هوليوود  ممثلة  اإعرفت 
اأبدية ومتفائلة دائًما ومنفتحة على احلب بكل  ، باأنها كانت رومان�صية   2019 عام 

اأ�صكاله.
قبل اأن تبداأ مواعدة  براد بيت  يف عام 1998 ، كانت لدى جينيفر اأني�صتون عالقات 
يف  �صريكها  �صالتر،  ت�صاريل  ه��ن��اك  ك��ان  ال��ب��داي��ة  يف  اآخ��ري��ن.  ممثلني  م��ع  عاطفية 
يف  الكوميدي  املمثل   ، ماكدونالد  دان��ي��ال  ثم   ، بيلر"  "فريي�س  الهزلية  امل�صرحية 
برودواي. تويف الأخري يف عام 2007 ب�صبب ورم يف املخ. يف عام 2015 . وذكرت دانيال 
دون ت�صميته مبا�صرة ، مو�صحة اأنه كان "حبها الأول". "كان ميكن اأن يكون ال�صخ�س 

املنا�صب. بقينا معا ملدة خم�س �صنوات. لكن كان عمري 25 عاًما ، كنت غبًية".


