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من�صور بن زايد ُي�صدر قرارًا 
باإن�صاء املكتب الوطني لالإعالم

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
بهدف  لللاإعللام،  الوطني  املكتب  باإن�صاء  قلللراراً  الرئا�صة  �للصللوؤون  وزيللر 
تطوير منظومة الإعام يف الدولة مبا يخدم امل�صلحة الوطنية، ويعزز 
التن�صيق  اآليات  ويطور  العاملي،  امل�صتوى  على  الإعللامللي  الدولة  موقع 
اإعداد  اإىل  اإ�صافة  الدولة،  الإعامية يف  والتعاون بني خمتلف اجلهات 

قيادات اإعامية وطنية موؤثرة.
ون�س القرار على اإحلاق وكالة اأنباء الإمارات )وام( كوحدة تابعة لرئي�س 
املكتب، على اأن ي�صتمر العمل بالأنظمة واللوائح الإدارية واملالية اخلا�صة 
بالوكالة. وذكر القرار اأن املكتب الوطني الإعامي �صيكون وحدًة تابعًة 
الازمني  والإداري  املللايل  بال�صتقال  تتمتع  الرئا�صة،  �للصللوؤون  لللوزيللر 
لتحقيق اأهدافها ومبا�صرة اخت�صا�صاتها، على اأن يكون مقره الرئي�صي 
يف مدينة اأبوظبي، ويجوز اإن�صاء فروع اأو مكاتب له داخل اأو خارج الدولة 

بقرار من الوزير.                    )التفا�صيل �س3(

الإمارات تعلن القب�ش على راجي�ش 
واأتول جوبتا ا�صتجابة لطلب الإنرتبول

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت وزارة العدل اإلقاء �صرطة دبي القب�س على راجي�س جوبتا واأتول 
جوبتا بناء على طلب الن�صرة احلمراء الدويل ال�صادر عن الإنرتبول.

واأو�صحت الوزارة اأنه مت القاء القب�س على املتهمني يف 2 يونيو 2022 
وفقا لتفاقيتي ت�صليم املجرمني وامل�صاعدة القانونية املتبادلة يف امل�صائل 
اأفريقيا،  جنوب  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإمللللارات  بللني  اجلنائية 
واللتني مت التوقيع عليهما يف 25 �صبتمرب 2019. )التفا�صيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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اأمام رئي�ش الدولة ونائبه .. الوزراء اجلدد يف حكومة الإمارات يوؤدون اليمني الد�صتورية
•• اأبوظبي - وام: 

اأمام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل،  الدولة حفظه  رئي�س 
الدولة  رئي�س  نللائللب  مكتوم،  اآل  را�للصللد  بللن  حممد 
اأدى  اهلل،  رعللاه  دبللي  اللللوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
معايل الللوزراء اجلدد يف حكومة الإمللارات - اأم�س 
اأعقاب  وذللللك يف  الللد�للصللتللوريللة،  اليمني   - الللثللاثللاء 

الإعان عن تعديل وزاري يف حقيبة التعليم.
اآل  زايللد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ومتنى 
التوفيق  للللللوزراء  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
التعليم  قلللطلللاع  تللطللويللر  يف  مبللهللامللهللم  واللللنلللجلللاح 
احليوي وحتديثه مبا يواكب م�صرية تقدم الدولة 
مللع متطلبات  ويللتللوافللق  امللل�للصللتللويللات  علللللى خمتلف 
جيل  لبناء  امل�صتقبل  واحتياجات  احلالية  املرحلة 
بهويته  ومعتز  الع�صر  مللهللارات  مللن  ومتمكن  واع 

الوطنية.
ونوعية  التعليم  بللجللودة  الهتمام  اإن  �صموه  وقللال 
اإىل  الطريق  بللاأنلله  امياننا  مللن  ينطلق  خمرجاته 
الذي  للتنمية  الأ�للصللا�للصللي  اللللرافلللد  وهلللو  امل�صتقبل 
ميدها بالكفاءات الوطنية املوؤهلة خلدمة الوطن.

را�صد  بللن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكلللد  كما 
مبا  العمل  اأدوات  تطوير  �للصللرورة  على  مكتوم  اآل 
يتنا�صب مع متطلبات كل مرحلة، وت�صخري اجلهود 
احلكومية كافة لدعم امللفات احليوية، وقال �صموه: 
نحر�س على تطوير اأدوات العمل احلكومي لتلبية 
متطلبات كل مرحلة... ون�صخر كافة اجلهود لدعم 

امللفات احليوية.
)التفا�صيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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الدخان يت�صاعد بعد ق�صف يف مدينة �صيفريودونت�صك يف منطقة دونبا�س ب�صرق اأوكرانيا )ا ف ب(

الد�صتوري احلر يقا�صي ويحذر

رودولفو هرينانديز قد يغري قواعد اللعبة

اأمام رئي�س الدولة ونائبه.. الوزراء اجلدد يوؤدون اليمني الد�صتورية     )وام(

وزير الدفاع الرو�سي: عدد اأ�سرى اجلنود الأوكرانيني 6489

رو�صيا حترز تقدما جديدا يف معركة �صرق اأوكرانيا
ب�سبب احتاد القر�ساوي:

الد�صتوري احلّر يعلن رفع �صكاية بكل هوؤلء!

من  مبزيد  الغرب  يطالب  اليمن 
ال�صغط على احلوثي لفتح طرق تعز

•• اليمن-وكاالت:

اليمني  الللفللريللق احلللكللومللي  طللالللب 
الدويل  املجتمع  اأملل�للس،  املللفللاو�للس، 
و�صفراء الحتاد الأوروبي واملبعوث 
الأمللللريكللللي مبللمللار�للصللة ملللزيلللد من 
ال�صغوط جتاه ميلي�صيات احلوثي 
فتح  يف  للللللاإ�لللللصلللللراع  النللللقللللابلللليللللة 
تعز  مدينة  اإىل  الرئي�صية  الللطللرق 
مقرتح  وحتويل  املحافظات،  وبقية 
املبعوث الأممي ب�صاأن ذلك اإىل واقع 

على الأر�س.
نقلته وكالة  الفريق يف باغ  واأ�صاد 
املكثفة  بللاجلللهللود  اليمنية  الأنلللبلللاء 
هان�س  الأممللي  املبعوث  بذلها  التي 
عن  واأ�صفرت  وفريقه،  غروندبريغ 
تلللقلللدمي ملللقلللرتح بللفللتللح 5 طللللرق يف 
املحافظات  وبللعلل�للس  تللعللز  حمللافللظللة 
واأو�صح  رئلليلل�للصللي.  طللريللق  �للصللمللنللهللا 
الأدنى  احلللد  ذلللك ميثل  اأن  البيان 
مللن مللطللالللب اأبللنللاء حمللافللظللة تعز، 
على اأن يتم تزمني فتح بقية الطرق 

خال الأ�صهر القادمة.
اأنلله بعد  الفريق احلكومي  واأو�للصللح 
اأكلللر مللن اأ�للصللبللوعللني علللللى انطاق 
مللفللاو�للصللات عللّمللان حلللول فللتللح طرق 
الأممية،  الهدنة  تعز وفق ن�صو�س 
اأ�للصللر )احلللوثلليللون( على طرح  فقد 
طرق فرعية ترابية ل حتقق هدف 

رفع احل�صار وتخفيف املعاناة.

النتخابات الرئا�سية يف كولومبيا:
هل يخطف رودولفو هرينانديز، 

اجلنب من فم الي�صار؟
•• الفجر -خرية ال�شيباين

يبدو النت�صار الرئا�صي للمقاتل ال�صابق غو�صتافو بيرتو موؤكًدا، غري 
ان ال�صعبوي رودولفو هرينانديز قد يغرّي قواعد اللعبة.

تعرف كل كولومبيا مطبخ منزله يف بوكارامانغا، �صمال �صرق كولومبيا. 
لأنه من طاولة العائلة قاد رودولفو هرينانديز جزًء كبرًيا من حملته 
ا، بقمي�س بولو اأ�صفر على الأكتاف، األقى  النتخابية. ومن هناك اأي�صً
املر�صح املت�صدد خطاب فوزه الق�صري )اأربع دقائق( بعد اأن حل يف املركز 
29 مايو.  الأحللد،  الرئا�صية،  الثاين يف اجلولة الأوىل من النتخابات 
نحن نعرف الآن اإرادة املواطنني لإنهاء الف�صاد كنظام حكم، اأكد املر�صح 
غري املتوقع على في�صبوك، ان اجلماعات التي كانت تعتقد يف �صلطتها 

الأبدية، قد خ�صرت.                          )التفا�صيل �س14(                     

•• عوا�شم-وكاالت:

اأكللللللللد وزيللللللللر الللللللدفللللللاع اللللرو�لللصلللي 
�لللصلللريغلللي �لللصلللويلللغلللو، الللللثللللاثللللاء، 
بالكامل  بلللللاده  قلللللوات  �للصلليللطللرة 
مبدينة  ال�صكنية  الأحللليلللاء  علللللى 
�صرقي  �لللصللليلللفلللريودونللليلللتللل�لللصلللك 
تلل�للصللهللد معارك  اللللتلللي  اأوكللللرانلللليللللا، 

عنيفة موؤخرا.
تر�صل  رو�صيا  اأن  �صويغو  واأ�للصللاف 
املزيد من القوات بهدف ال�صيطرة 
على املدينة باأكملها، وتابع: قواتنا 
عززت مواقعها و�صمدت على خط 

املواجهة.
اأولك�صندر  قللال  ذاتلله،  ال�صياق  ويف 
�لللللصلللللرتيلللللوكلللللر رئللللليللللل�لللللس بلللللللللديللللة 
اإن  الللثللاثللاء،  �صيفريودونيت�صك، 
يبذلون  املللديللنللة  علللن  امللللدافلللعلللني 
على  للحفاظ  جللهللدهللم  قلل�للصللارى 
املواجهة،  خلللط  علللللى  مللواقللعللهللم 
غاية  يف  اللللو�لللصلللع  زال  ملللا  حلليللث 

ال�صعوبة وفق تعبريه.
وكللللللللللان الللللرئلللليلللل�للللس الأوكلللللللللللللراين 
فللللولللللودميللللري زيللللليللنلل�للصللكللي، اأكللللد 
الأوكرانية  الللقللوات  اأن  الإثللنللني، 
الللتللي تللدافللع عللن املللديللنللة حتافظ 
الرو�س  اأن  رغلللم  مللواقللعللهللا،  علللللى 

•• الفجر -تون�س

اأعلللللن احللللزب الللد�للصللتللوري احلر 
�صكاية  اأودع  اأنلله  الثاثاء،  اأم�س 
اجلمهورية  وكالة  لللدى  جزائية 
بتون�س  البلللتلللدائللليلللة  بللاملللحللكللمللة 
برئي�صة احلكومة والكاتبة العامة 
واملدير  املالية  ووزيللرة  للحكومة 
الللللعللللام للللللجللمللعلليللات والحللللللللزاب 
العاملي  والحتللللللللاد  اللل�للصلليللا�للصلليللة 
تون�س  فللللرع  امللل�للصلللللمللني  لللعلللللمللاء 
ورئي�صه عبد املجيد النجار وعدد 
من موؤ�ص�صيه وقياداته واملدر�صني 
التنظيم  مللقللر  و�للصللاحللب  �صلبه 
التي  واحلركة  الغنو�صي  ورا�صد 
يراأ�صها والداعية منرية �صقرون 
�صلبها  تن�صط  الللتللي  واجلللمللعلليللة 

وكل من �صيك�صف عنه البحث.
بلليللان �صادر  واأو�لللصلللح احلللللزب يف 
بللل�لللصلللفلللحلللتللله على  نلللل�للللصللللره  عللللنلللله 
ال�صكاية  اأن  فلليلل�للصللبللوك،  ملللوقلللع 

ملللقللتلل�للصلليللات ف�صول  تلللاأتلللي طللبللقللا 
ملللن قلللانلللون مللكللافللحللة الإرهللللللاب 
وملللنلللع غلل�للصللل الأمللللللللللوال، واإنلللهلللا 
والإ�صادة  التمجيد  بتهم  تتعلق 
واأفكار  اآراء  وتللبللنللي  والنلل�للصللمللام 
كفاءات  وو�للصللع  اإرهللابللي،  تنظيم 
وتللوفللري حمللل على ذمللة تنظيم 

الإرهابية،  باجلرائم  عاقة  ذي 
ومتللللكلللليللللنلللله ملللللللن الللللرتخلللليلللل�للللس 
للن�صاط،  الإداريلللللللة  واللل�للصللهللائللد 
و�لللصلللملللان عللللدم مللعللاقللبللتلله وعلللدم 
والتحويات  التمويات  اإخ�صاع 
من  امل�صبق  للرتخي�س  الجنبية 
وزارةاملالية.)التفا�صيل �س13(

ورد وزير الدفاع الرو�صي �صريغي 
ت�صريح  على  الللثللاثللاء،  �صويغو، 
فولودميري  الأوكلللللراين  الرئي�س 
مبا�صر  غللري  ب�صكل  زيللللليللنلل�للصللكللي، 
اجللللنلللود  عللللللدد  اأن  كللل�لللصلللف  حلللللني 
اأ�صر  الأوكرانيني الذين وقعوا يف 
القوات الرو�صية منذ بدء القتال.

اجلنود  عللللدد  اإن  �للصللويللغللو  وقلللللال 
ا�صت�صلموا،  الللذيللن  الأوكللرانلليللني 
مللنللذ بلللدء الللعللمللللليللة الللرو�للصلليللة يف 
املا�صي،  فرباير   24 يف  اأوكللرانلليللا 

بلغ 6489 جنديا اأوكرانيا.
اإجللمللايل عدد  اأن  �صويغو  واأو�للصللح 
الأوكرانيني  الأ�صرى بني اجلنود 
اأ�للصللري، م�صريا  األللف   6.4 يتجاوز 
ا�صت�صلم  اأيللللام   5 خلللال  اأنلللله  اإىل 
126 جنديا من القوات امل�صلحة 
الأوكلللللرانللللليلللللة، وبلللللللغ الإجللللمللللايل 
تناقلته  ملا  وفقا  �صخ�صا،   6489

و�صائل اإعام رو�صية.
وكللللللللللان الللللرئلللليلللل�للللس الأوكلللللللللللللراين 
اأعلن،  زيللللليللنلل�للصللكللي  فلللوللللودميلللري 
اجللللللنلللللود  علللللللللدد  اأن  الثللللللللنللللللللني، 
يف  ا�صت�صلموا  الذين  الأوكرانيني 
م�صنع ال�صلب اآزوف�صتال مبدينة 
 2500 اأكر من  بلغ  ماريوبول، 

جنديا.

اأكلللللر علللللددا وقللللللوة، ملل�للصلليللفللا اأن 
ال�صرقية  اجلللبللهللة  علللللى  الللو�للصللع 

�صعب.
على  الآن  ت�صيطر  رو�صيا  وبللاتللت 
مربع  كيلومرت  األللف   125 نحو 
مللن اأوكللرانلليللا، وهللو مللا ميثل 20 
بللاملللئللة مللن ملل�للصللاحللة اللللبلللاد، وفق 

زيلين�صكي.

ولأهميتها ال�صرتاتيجية لرو�صيا 
مدينة  اأ�لللصلللبلللحلللت  واأوكلللللرانللللليلللللا، 
نقطة  ال�صرقية  �صيفريودونت�صك 
حتول يف احلرب، اإذ تدور ا�صتباكات 
لل�صيطرة  الللطللرفللني  بللني  عنيفة 

على املدينة القت�صادية.
وو�للصللط مللعللارك كللر وفللر، وا�صلت 
القوات الرو�صية القتال لل�صيطرة 

الباقية  اللللكلللربى  امللللديلللنلللة  علللللى 
بللللاأيللللدي الللللقللللوات الأوكللللرانلللليللللة يف 
باإقليم  للللوغلللانللل�لللصلللك  ملللقلللاطلللعلللة 

دونبا�س �صرقي اأوكرانيا.
بالن�صبة  اأ�للصللا�للصلليللة  املللديللنللة  وتللعللد 
ل�صتكمال  اللل�للصللاعلليللة  مللللو�لللصلللكلللو، 
دونبا�س  اإقللللليللم  علللللى  اللل�للصلليللطللرة 

ال�صناعية.

رئي�ش الدولة ي�صتقبل عامل الفيزياء الإماراتي اأحمد املهريي 
والطالب خمي�ش اجلنيبي الفائز باأوملبياد الريا�صيات العاملية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
العامليني يف  العلماء  اأبللرز  اأحللد  اأحمد عيد املهريي  الإمللاراتللي  الفيزياء  اأم�س عامل 
جمال اأبحاث الفيزياء النظرية، نظراً لإ�صهاماته العلمية املتعددة واأبحاثه املتنوعة 

التي تناولت جمموعة من الظواهر من اأهمها الثقوب ال�صوداء يف الف�صاء.
اأوملبياد  يف  الأول  بللاملللركللز  الللفللائللز  اجلنيبي  خمي�س  الللطللالللب  �صموه  ا�صتقبل  كما 

الريا�صيات العاملية التي اأقيمت يف مدينة �صرم ال�صيخ يف جمهورية م�صر العربية.
اأحمد  بالعامل  لل  البحر  الللذي جللرى يف جمل�س ق�صر  لل  اللقاء  ورحللب �صموه خللال 
التي تخدم م�صتقبل  العلوم  التوفيق يف جماله لاإ�صهام يف  له  .. متمنياً  املهريي 
باأوملبياد الريا�صات  الب�صرية وتقدمها.. فيما هناأ الطالب خمي�س اجلنيبي بفوزه 
العاملية واأعرب �صموه عن فخره واعتزازه بهذه النماذج الماراتية املبدعة وامللهمة 
العلم  الب�صرية، وحثهم على موا�صلة م�صرية  ت�صهم يف رفعة وطنها وخدمة  التي 

واملعرفة وم�صاعفة اجلهود.                               )التفا�صيل �س2(

�ص 04

�ص 16

�ص 17

بلدية اأبوظبي تطلق مبادرة »�سقيا الطيور 
وبناء الأع�سا�ص« حلماية عنا�رص البيئة

اأخبار الإمارات

لوفيغارو: لبنان عاجز متاماً اأمام اإعادة 
ت�سكيل امل�سهد اجليو�سيا�سي يف املتو�سط

عربي ودويل

ق�سة 11 عاما .. منتخب ويلز من 
النفق املظلم اإىل اأ�سواء العاملية

الفجر الريا�سي

حممد بن زايد: التعليم هو الطريق اإىل امل�ستقبل وهو الرافد الأ�سا�سي للتنمية 
حممد بن را�سد: نحر�ص على تطوير اأدوات العمل احلكومي لتلبية متطلبات كل مرحلة

مع  للتن�صيق  م�صتعدة  ق�صد 
النظام ال�صوري ملواجهة تركيا

•• عوا�شم-وكاالت:

الدميقراطية  �صوريا  قلللوات  قللالللت 
املتحدة،  اللللوليلللات  مللن  املللدعللومللة 
اأملللل�للللس، اإنللللهللللا �للصللتللنلل�للصللق مللللع قللللوات 
غزو  اأي  ل�صد  ال�صورية  احلكومة 
الأرا�صي  وحللمللايللة  لل�صمال  تللركللي 

ال�صورية.
واأ�صافت اأن القرار جاء بعد اجتماع 
طارئ لكبار قادتها تناول تهديدات 
تللركلليللا بلل�للصللن هلللجلللوم جلللديلللد على 
ت�صيطر  �للصللوريللا  �صمال  مللن  اأجللللزاء 
عليها القوات التي يقودها الأكراد.

واأكدت يف بيان اأن اأي هجوم �صيعيد 
من  الأول  امللللربلللع  اإىل  اللل�للصللوريللني 
الذي  البيان  واأ�للصللافللت يف  الأزملللة. 
الللر�للصللمللي على  نلل�للصللر يف حلل�للصللابللهللا 
تاأثري  الجللتللمللاع  نللاقلل�للس  في�صبوك 
الو�صع  على  جديد  تركي  غللزو  اأي 
و�صرق  �صمال  مناطق  يف  الإن�صاين 
ب�صكل  امل�صتهدفة  واملناطق  �صوريا 
خا�س، حيث مّت التاأكيد على اأن اأي 
عدوان �صيعيد ال�صوريني اإىل املربع 

الأول من الأزمة ال�صورية.

با�صاغا: احلكومة الليبية حري�صة 
على اأمن العا�صمة و�صالمة �صكانها

•• �رست-وكاالت:

قال فتحي با�صاغا رئي�س احلكومة املكلفة من الربملان الليبي، اأم�س الثاثاء، اإن حكومته حري�صة 
اأنه  ن�صرها يف ح�صابه على تويرت  واأ�صاف يف تغريدة  �صكانها.  العا�صمة طرابل�س و�صامة  اأمن  على 

يرحب بالبيان ال�صادر عن القيادات الجتماعية وال�صيا�صية والأمنية مبنطقة �صوق اجلمعة، م�صددا 
دوماً  وتتطلع  �صكانها،  �صامة  و�صمان  العا�صمة  اأمللن  على  احلكومة حري�صة متاماً  اأن  على 

للعمل امل�صرتك مع حكمائها الذين ميثلون الوجه احل�صاري ملدينة طرابل�س التي اآن 
لها اأن تتحرر من ويات الفو�صى والف�صاد.

الليبية  العا�صمة  يف  اجلمعة  �صوق  بلدية  وم�صايخ  واأعلليللان  ومكونات  اأهللايل  وكللان 
العامة  املللخللابللرات  جهاز  رئي�س  نائب  تخوين  رف�صهم  بلليللان،  يف  اأعلنوا  طرابل�س 
م�صطفى قدور، الذي اأقاله عبد احلميد الدبيبة رئي�س حكومة الوحدة الوطنية 

�صمن عدد من امل�صوؤولني يف طرابل�س عقب دخول با�صاغا اإىل العا�صمة.

با�صاغا: احلكومة الليبية حري�صة 
على اأمن العا�صمة و�صالمة �صكانها

ال�صودان.. قتيل وع�صرات امل�صابني يف احتجاجات جديدة
•• اخلرطوم-وكاالت:

قتل �صاب واأ�صيب الع�صرات بالر�صا�س احلي اأثناء م�صاركته يف احتجاجات 
اأمدرمان غربي اخلرطوم، بالتزامن مع زيارة رئي�س جمل�س  جديدة مبدينة 
ال�صيادة يف ال�صودان عبد الفتاح الربهان للمدينة لفتتاح متجر للبيع املخف�س 
اإن  بيان،  املركزية يف  ال�صودان  اأطباء  وقالت جلنة  الع�صكرية.  الأحياء  اأحد  يف 

�صلطات الأمن اأقدمت على قمع متظاهرين بالر�صا�س والغاز امل�صيل للدموع، 
لريتفع عدد قتلى الحتجاجات امل�صتمرة لأكر من 7 اأ�صهر اإىل 100 �صخ�س. 
وتللوا�للصلللللت يف اخلللرطللوم وعلللدد مللن امللللدن الأخللللرى تللظللاهللرات تنظمها جلان 
املقاومة ال�صودانية وقوى اأخرى، �صد الإجراءات التي اتخذها اجلي�س يف 25 
من اأكتوبر، التي األغت ال�صراكة التي كانت قائمة بني املدنيني والع�صكريني منذ 

اإ�صقاط نظام الب�صري يف احتجاجات اأبريل 2019.
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ش الدولة ي�صتقبل عامل الفيزياء الإماراتي اأحمد املهريي والطالب خمي�ش اجلنيبي الفائز باأوملبياد الريا�صيات العاملية يف �صرم ال�صيخ

اأمام رئي�ص الدولة ونائبه .. الوزراء اجلدد يف حكومة الإمارات يوؤدون اليمني الد�ستورية

حممد بن زايد: الهتمام بجودة التعليم ونوعية خمرجاته ينطلق من اإمياننا باأنه الطريق اإىل امل�صتقبل وهو الرافد الأ�صا�صي للتنمية الذي ميدها بالكفاءات الوطنية املوؤهلة خلدمة الوطن 
حممد بن را�صد: نحر�ش على تطوير اأدوات العمل احلكومي لتلبية متطلبات كل مرحلة... ون�صخر كافة اجلهود لدعم امللفات احليوية

اللللللوزراء وزيلللر الللداخللللليللة و �صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ال�صيخ  �للصللمللو  و  الللرئللا�للصللة  �لللصلللوؤون 
حللامللد بللن زايلللد اآل نللهلليللان ع�صو 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
اآل  زايلللد  بللن  ذيلللاب  ال�صيخ  �صمو  و 
نللهلليللان و �للصللمللو اللل�للصلليللخ خللالللد بن 
رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  حممد 

الذي  و  واملللعللرفللة  للعلم  الللقلليللادة 
ت�صجيع  الأثلللللر يف  كللبللري  لللله  كلللان 
موا�صلة  علللللى  الإمللللللللارات  اأبللللنللللاء 
اأهلللم اجلامعات  الللعلللللم يف  طللريللق 
والتخ�ص�صات  العاملية  واملللعللاهللد 

احليوية.
الللطللالللب خمي�س  اأهللللدى  يف حللني 
من  ال�صابع  ال�صف  يف  لل  اجلنيبي 
لل فوزه اإىل  مدر�صة �صعد بن معاذ 

يف  املتقدمة  الللدرا�للصللات  معهد  يف 
الوليات  يف  برين�صتون  جللامللعللة 
املللتللحللدة الللللذي يللعللد اأبلللللرز معهد 
لللبللحللوث الللفلليللزيللاء الللنللظللريللة يف 
الللعللامل واللل�للصللرح اللللذي عمل فيه 
األربت  عاملياً  الأ�صهر  الفيزيائي 
من  عللامللاً   20 اآخللر  يف  اآين�صتاين 

حياته.
و حللل�لللصلللل املللللهللللريي علللللللى درجللللة 

املبدعة  الماراتية  النماذج  بهذه 
رفعة  تلل�للصللهللم يف  اللللتلللي  وامللللللهللمللة 
وحثهم  الب�صرية،  وخدمة  وطنها 
العلم  مللل�لللصلللرية  ملللوا�لللصلللللللة  علللللللى 

واملعرفة وم�صاعفة اجلهود.
اأحمد  اللللعلللامل  ملللن جللانللبلله علللرب 
بلقاء  �صعادته  بللالللغ  عللن  املللهللريي 
الدولة  رئلليلل�للس  اللل�للصللمللو  �للصللاحللب 
توليه  اللللللذي  الهلللتلللملللام  مللثللمللنللاً 

ع�صو  التنفيذي  اأبللوظللبللي  مكتب 
ال�صيخ  �صمو  و  التنفيذي  املجل�س 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و 
معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان وزير الت�صامح و التعاي�س.
املهريي  اأحللمللد  الللعللامل  اأن  يللذكللر 
على  يح�صل  اإملللاراتلللي  اأول  يللعللد 
قبول لدرا�صات ما بعد الدكتوراة 

 .. الللدولللة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
�صموه  بلقاء  �صعادته  عللن  معربا 
اأبنائه  تلل�للصللجلليللع  علللللى  وحلللر�لللصللله 

املواطنني على التميز.
ح�صر جمل�س ق�صر البحر..�صمو 
اآل نهيان  زايد  ال�صيخ حمدان بن 
الظفرة  ممثل احلاكم يف منطقة 
بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  و 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �للصللاحللب  ا�صتقبل 
رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  حممد 
اأمللل�لللس عامل  اللللدوللللة حللفللظلله اهلل 
الللفلليللزيللاء الإملللاراتلللي اأحللمللد عيد 
املهريي اأحد اأبرز العلماء العامليني 
يف جمال اأبحاث الفيزياء النظرية، 
نظراً لإ�صهاماته العلمية املتعددة 
الللتللي تناولت  املللتللنللوعللة  واأبللحللاثلله 
جمموعة من الظواهر من اأهمها 

الثقوب ال�صوداء يف الف�صاء.
كما ا�صتقبل �صموه الطالب خمي�س 
يف  الأول  باملركز  الفائز  اجلنيبي 
التي  العاملية  الريا�صيات  اأوملبياد 
يف  ال�صيخ  �صرم  مدينة  يف  اأقيمت 

جمهورية م�صر العربية.
ورحب �صموه خال اللقاء لل الذي 
لل  الللبللحللر  ق�صر  جمل�س  يف  جلللرى 
متمنياً   .. املهريي  اأحمد  بالعامل 
لاإ�صهام  جمللاللله  يف  التوفيق  للله 
م�صتقبل  تللخللدم  الللتللي  الللعلللللوم  يف 
الللبلل�للصللريللة وتللقللدمللهللا.. فلليللمللا هناأ 
بفوزه  اجلنيبي  خمي�س  الطالب 
العاملية  اللللريلللا�لللصلللات  بلللاأومللللبللليلللاد 
واأعرب �صموه عن فخره واعتزازه 

الدكتوراة يف الفيزياء من جامعة 
املتحدة  الللوليللات  يف  كاليفورنيا 
البكالوريو�س  �للصللهللادة  نلللال  فيما 
تللورونللتللو يف برنامج  مللن جللامللعللة 
علم الهند�صة ل تخ�ص�س الفيزياء 
دكتوراة  ر�للصللالللة  اأفلل�للصللل  وجلللائلللزة 
كاليفورنيا  جامعة  م�صتوى  على 
والعلوم  الللريللا�للصلليللات  جمللللال  يف 

الطبيعية والهند�صة.
الإمللاراتللي وقته  الللعللامل  و يكر�س 
اأجنز  وقللد  الفيزيائية  لاأبحاث 
اأكر  منها  القللتللبللا�للس  مت  بللحللوثللاً 
من 1500 مرة من ِقبل باحثني 

اآخرين يف خمتلف اأنحاء العامل.
وفلللاز اأحللمللد املللهللريي مللع فريقه 
املللللكللللون مللللن اأربللللعللللة علللللللملللاء عام 
هوريزون  نلليللو  بللجللائللزة   2020
حمتوى  ح�صاب  اكت�صافه  بف�صل 
الأ�صود  للثقب  الكمية  املعلومات 
واإ�صعاعه فيما تركز اجلائزة على 
التحويلية  الكللتلل�للصللافللات  تللكللرمي 
والللللفلللليللللزيللللاء  علللللللللوم احلللللليلللللاة  يف 
متنحها  واللللريلللا�لللصللليلللات..واللللتلللي 
التي  الخللللرتاق  جللوائللز  موؤ�ص�صة 
اأو�صكار  ا�للصللم  اأيلل�للصللاً  عليها  يطلق 

العلوم.

•• اأبوظبي - وام: 

اأمام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
اأدى معايل اللللوزراء اجلللدد يف  رئي�س جمل�س اللللوزراء حاكم دبللي رعللاه اهلل، 
اأعقاب  يف  وذلللك  الد�صتورية،  اليمني   - الثاثاء  اأم�س   - الإملللارات  حكومة 

الإعان عن تعديل وزاري يف حقيبة التعليم.
ومتنى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل " للوزراء التوفيق والنجاح مبهامهم يف تطوير قطاع التعليم احليوي 
وحتديثه مبا يواكب م�صرية تقدم الدولة على خمتلف امل�صتويات ويتوافق 
مع متطلبات املرحلة احلالية واحتياجات امل�صتقبل لبناء جيل واع ومتمكن 

من مهارات الع�صر ومعتز بهويته الوطنية.
من  ينطلق  خمرجاته  ونوعية  التعليم  بللجللودة  الهتمام  "اإن  �صموه  وقللال 
امياننا باأنه الطريق اإىل امل�صتقبل وهو الرافد الأ�صا�صي للتنمية الذي ميدها 

بالكفاءات الوطنية املوؤهلة خلدمة الوطن".

�صرورة  على  مكتوم  اآل  را�للصللد  بللن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكلللد  كما 
تطوير اأدوات العمل مبا يتنا�صب مع متطلبات كل مرحلة، وت�صخري اجلهود 
احلكومية كافة لدعم امللفات احليوية، وقال �صموه: "نحر�س على تطوير 
اأدوات العمل احلكومي لتلبية متطلبات كل مرحلة... ون�صخر كافة اجلهود 

لدعم امللفات احليوية".
اآل  را�صد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  الد�صتورية  اليمني  اأداء  ح�صر 
املالية، والفريق  الللوزراء وزير  مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س 
وزير  الللللوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايللد  بللن  �صيف  ال�صيخ  �صمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايللد  بللن  من�صور  ال�صيخ  الداخلية،و�صمو 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل.
وقد اأدى اليمني الد�صتورية كل من معايل الدكتور اأحمد بالهول الفا�صي، 
دولة  وزيللرة  الأملللريي،  يو�صف  بنت  �صارة  ومعايل  والتعليم،  للرتبية  وزيللراً 
للتعليم العام والتكنولوجيا املتقدمة، ومعايل �صارة بنت عو�س م�ّصلم وزيرة 

دولة للتعليم املبكر.

ال�صحة جتري 256،606 فحو�صات ك�صفت عن 572 اإ�صابة 
جديدة بفريو�ش كورونا و530 حالة �صفاء 

••   اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع 
الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق  وزيللادة 
املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد 
..اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد 
الوزارة عن اإجراء 256،606 فحو�صات جديدة خال 
ال�صاعات الل 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع 

با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
الدولة  والفح�س يف  التق�صي  اإجللراءات  تكثيف    و�صاهم 
يف  الللدولللة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نللطللاق  وتو�صيع 
بفريو�س  جلللديلللدة  اإ�لللصلللابلللة  حللالللة   572 علللن  الللكلل�للصللف 
كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت 
وبذلك  الللازمللة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 912،086 حالة.
علللللللدم  املجتملللللع  ووقايللللللة  ال�صحللللللة  وزارة  واأعلللللنللت 

�صاعة  والع�صرين  الأربللع  وفللاة خللال  اأي حالة  ت�صجيل 
 2،305 املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالت.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 530 حالة جديدة مل�صابني 
وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  كللورونللا  بفريو�س 
ال�صحية  الرعاية  تلقيها  املر�س بعد  اأعرا�س  التام من 
امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع  الازمة منذ دخولها 

حالت ال�صفاء 895،099 حالة. 

املجل�ش العاملي للت�صامح وال�صالم يدين 
الت�صريحات امل�صيئة للر�صول يف الهند

•• اأبوظبي -وام:

الهندي،  جانات  بهاراتيا  حزب  با�صم  املتحدثة  عن  ال�صادرة  الت�صريحات  وال�صام  للت�صامح  العاملي  املجل�س  اأدان 
موؤكداً رف�صه وا�صتنكاره لاإ�صاءة للنبي حممد عليه ال�صاة وال�صام.

وقال معايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�صامح و ال�صام اإن املجل�س و�صركاءه من 95 دولة 
يعمل جاهدا لتعزيز ثقافة الت�صامح ، وبناء ج�صور املحبة والت�صال بني ال�صعوب والثقافات، م�صتنكرا اأن تكون هناك 

اأحزاب اأو جهات اأو اأ�صخا�س تثري النعرات الطائفية وت�صيء ت�صدير احلديث الأيدلوجي.
واأكد املجل�س - يف بيان له - ا�صتنكاره جميع املمار�صات و الت�صريحات املنافية للقيم واملبادئ الأخاقية والإن�صانية، 
اإىل �صرورة احرتام الرموز الدينية وعدم امل�صا�س بها، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف وتعزيز ال�صراكة  داعياً 

الدولية بهدف لن�صر قيم الت�صامح والتعاي�س وال�صام.
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اأخبـار الإمـارات

وزارة اخلارجية واأمن جمموعة الإمارات توقعان مذكرة للتعاون الفني

تعزيز دعم جهودها التنموية.
برنامج  اأن  اإىل  �للصللعللادتلله  واأ�لللصلللار 
الإملللاراتلللي مت  الفنية  امللل�للصللاعللدات 
التعاون  جلللهللود  كمكمل  اإنلل�للصللاوؤه 
الدويل التي تبذلها دولة الإمارات 
باأهمية  اإميانها  والتي تنطلق من 
ملل�للصللاركللة املللعللرفللة وبلللنلللاء قللللدرات 
مع  للتعامل  واملوؤ�ص�صات  الأفللللراد 

التحديات العاملية.
موا�صلة  اإىل  الللربنللامللج  ويللهللدف 

مبلللا يلل�للصللمللن اإ�للللصللللراك الللنلل�للصللاء يف 
الربنامج مبا ل يقل عن 50%.

وامتنانه  تلللقلللديلللره  علللن  واأعلللللللرب 
التي  الدولة  املوؤ�ص�صات يف  ملختلف 
ل تاألو جهداً يف الإ�صهام يف تعزيز 
مكانة الدولة من خال الن�صمام 
للم�صاعدات  الإملللللارات  للللللربنللامللج 
والذي   "UAETAP" الفنية 
الدولة  خللربات  لنقل  من�صة  يعد 
للللللللدول الللنللاملليللة مملللا يللعللمللل على 

اجلللللهللللود اللللتلللي تلللقلللوم بلللهلللا دولللللة 
الإمللارات، وال�صعي لا�صتفادة من 
اخلربات والدرو�س التي اكت�صبتها 
م�صريتها  خللللللال  مللللن  اللللللدوللللللة 
تطوير  مت  وقلللللللد  الللللتللللنللللمللللويللللة. 
للم�صاعدات  الإملللللارات  "برنامج 
الوزارة  �صيا�صة  على  الفنية" بناء 
�صعياً  اللللدويل،  بالتعاون  املتعلقة 
دورها  تللعللزيللز  يف  ال�للصللتللمللرار  اإىل 
وتفاعلها يف املجتمع الدويل ودعم 

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزارة  وقعت 
الللدويل واأمللن جمموعة الإمارات 
الفني،  للللللتللعللاون  تللفللاهللم  ملللذكلللرة 
التعاون  واأطلللللر  اللل�للصللراكللة  لللدعللم 
وتلللوفلللري فلللر�لللس ال�لللصلللتلللفلللادة من 
للم�صاعدات  الإملللللارات  "برنامج 
تعزيز  اإطلللللار  يف  وذلللللك  الفنية"، 
التنمية امل�صتدامة وتوثيق اأوا�صر 
علللللللى خمتلف  بلليللنللهللمللا  اللللتلللعلللاون 
الإن�صانية  وامللللللجلللللالت  اللل�للصللعللد 

والتنموية.
ملللن جلللانلللب وزارة  املللللذكللللرة  وقللللع 
اخلللللارجلللليللللة والللللتللللعللللاون الللللللدويل 
ال�صام�صي  حممد  �صلطان  �صعادة 
والتعاون  اخلارجية  وزير  م�صاعد 
الدولية،  التنمية  ل�صوؤون  الللدويل 
ومللن جللانللب جمموعة الإمللللارات، 
اللل�للصلليللد عبد  اهلل  عللبللد  اللللدكلللتلللور 
الدائرة  رئي�س  الها�صمي  الللقللادر 

الأمنية يف املجموعة.
اأن  اإىل  ال�صام�صي  �للصللعللادة  واأ�لللصلللار 
الإمارات  جمموعة  اأمللن  ان�صمام 
قيمة  �للصلليلل�للصللكللل  اللللربنلللاملللج  اإىل 
ملل�للصللافللة ملللللا متلللللكلله مللللن خللللربات 
مللللرتاكللللمللللة يف جملللال  ومللللعللللرفللللة 
التدريبية  الربامج  واإدارة  تنظيم 

القيم  خلللال  ملللن  اللل�للصللراكللة  روح 
واملمار�صات امل�صرتكة.

من جانبه اأ�صاد الدكتور الها�صمي 
موؤكدا  التفاهم،  مللذكللرة  بتوقيع 
الأمللنلليللة يف جمموعة  الللدائللرة  اأن 
الإمارات تتطلع لتقدمي خرباتها 
جزيل  ملللوجلللهلللا  املللللجللللال،  هلللللذا  يف 
وزارة  اإىل  والمللللتللللنللللان  الللل�لللصلللكلللر 
اخلللارجلليللة والللتللعللاون اللللدويل ملنح 
يف  للم�صاركة  الفر�صة  املجموعة 
للم�صاعدات  الإملللللارات  "برنامج 

الفنية.
"يهدف  الها�صمي:  الدكتور  وقال 
للم�صاعدات  الإمللللللللارات  بللرنللامللج 
ال�صريكة  لدعم احلكومات  الفنية 
وم�صاعدة املجتمعات املختلفة على 
حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، 
مع  ب�صراكتنا  فللخللورون  فاإننا  لللذا 
اأف�صل  هذا الربنامج، الذي يقدم 
والتعليم  الللتللدريللب  يف  املللمللار�للصللات 

ويعزز تعاوننا الدويل".
فر�س  بتوفري  الللربنللامللج  وُيللعللنللى 
النامية  للدول  الفنية  امل�صاعدات 
دولة  بها  تتميز  التي  املللجللالت  يف 
تطوير  ت�صمل  والللتللي  الإمللللللارات، 
والطاقة  التحتية  والبنية  النقل 
احلكومة  وفللاعللللليللة  وال�للصللتللدامللة 

ومتكني الفتيات والن�صاء.

�صما املزروعي: متكني ال�صباب يف الإمارات ثقافة وطنية �صاملة
•• اأبوظبي-وام:

بللنللت �صهيل  �للصللمللا  ملللعلللايل  اأكللللللدت 
بللن فللار�للس املللزروعللي، وزيلللرة دولة 
الإمارات  دولة  اأن  ال�صباب  ل�صوؤون 
ال�صباب  بدعم  كبري  ب�صكل  اهتمت 
بللاعللتللبللارهللم الللللروة الأهللللم لديها 
متكاملة  منظومة  تخ�صي�س  عرب 
وال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  مللن 
النهو�س  �للصللبللل  لللهللم  وّفللللرت  الللتللي 
الفكري، واملعريف، والعلمي، لإدراك 
امللل�للصللتللقللبللل مرهون  بللللاأن  جلللوهلللرّي 
املت�صّلحة  اللل�للصللبللابلليللة  بللالللطللاقللات 

بالعلم، واملعرفة.
جتلللللاوزت  الللللدولللللة  اأن  وا�للللصللللافللللت 
واأ�صبحت  التمكني،  مرحلة  اليوم 
مرجعاً عاملياً يف هذا الإطللار حيث 
اإن ال�صباب الإماراتي باتوا �صانعي 
عليا،  وقللادة �صمن منا�صب  قللرار، 
توجّهات  �لللصلللنلللاعلللة  يف  و�للللصللللركللللاء 
اخلللملل�للصللني عاماً  نللحللو  امللل�للصللتللقللبللل 

املقبلة.
جلللاء ذللللك خلللال تللكللرمي معاليها 
الإماراتيني  املللبللدعللني  مللن  نخبة 
الللعللديللد مللن احلللقللول احليوية  يف 

وفاطمة  اللللل�للللصللللبللللاب،  وجمللللاللللل�للللس 
العلوم  �للصللهللادة  املللعللمللري، ومتلللللك 
الإمللللارات  جللامللعللة  مللن  ال�صيا�صية 
امل�صاهمات  مللللن  اللللعلللديلللد  ولللللهللللا 
التنفيذي  املللجللللل�للس  يف  الللوا�للصللحللة 
اخلارجية  ووزارة  اأبوظبي،  لإمارة 

والتعاون الدويل وغريها.
كّرمت   2021 العام  فئة  و�صمن 
معاليها الدكتور حمدان العامري 
احللللا�لللصلللل علللللللى �لللصلللهلللادة عللللليللا يف 
فاعلة  م�صاهمات  ولللله  القللتلل�للصللاد 
يف قللطللاعللات الللثللقللافللة والإبلللللللداع، 
الكيميائية  املهند�صة  جللانللب  اإىل 
يف  الب�صمة  �صاحبة  م�صبح  رمي 
وامل�صاريع  الأعلللملللال  ريللللادة  جملللال 

القت�صادية التنموية.
كما كّرمت معاليها حممد باعبيد 
نظراً   2022 اللللعلللام  فللئللة  �للصللمللن 
العطاء  مللللجلللال  وحللللّبلللله  للل�للصللغللفلله، 
له  واللللذي  واللل�للصللبللابللي،  املجتمعي، 
الافتة  امللل�للصللاهللمللات  مللن  الللعللديللد 
الريا�صة  جمللللالت  يف  والللفللاعلللللة 
جانب  اإىل  وغللريه،  والتكنولوجيا 
حاملة  احلللامللي،  فاطمة  ال�صابة 
امللللاجللل�لللصلللتلللري يف جملللال  لللل�لللصلللهلللادة 

الللللتللللوّجلللله مللللن ِقبل  يللعللكلل�للس هلللللذا 
ويخدم  اخلليجية،  الللدول  قيادات 
امل�صتقبلية  الللطللمللوحللات  حتللقلليللق 

ويرتقي بها".
هذا  "ياأتي  مللعللاللليللهللا:  وتلللابلللعلللت 
قيادة  اهللتللمللام  اإطلللللار  الللتللكللرمي يف 
بللاإيللجللاد منظومة  دوللللة الإملللللارات 
ال�صباب  يللقللودهللا  �للصللاملللللة  �صبابية 
اأحلللدثلللت تغرّيات  والللتللي  اأنللفلل�للصللهللم 
جلللللوهلللللريلللللة علللللللللى �لللصلللعللليلللد هللللذا 
اأُطللِلللَقللْت وعلى  اأن  فللكللان  الللقللطللاع، 
املللتلللداد اللل�للصللنللوات املللا�للصلليللة اأكر 
من  تعّزز  �صبابية  مبادرة   40 من 
يف  واجلللوهللري  الفاعل  ح�صورهم 
الللقللطللاعللات احليوية  الللعللديللد مللن 
�صاملة  ا�صرتاتيجية وطنية  �صمن 
ال�صباب  يف  ال�صتثمار  على  تللرّكللز 
وقدراتهم،  مبهاراتهم  والرتللقللاء 
ما جعل من م�صاألة متكني ال�صباب 
�صاملة  ثللقللافللة وطللنلليللة  الللدولللة  يف 
وتنظر  التطلعات،  خمتلف  تخدم 
للم�صتقبل باأمل وتفاوؤل كما ينظر 

�صبابها له".
اجلهود  خمتلف  معاليها  وثّمنت 
ت�صّب يف م�صلحة  التي  اخلليجية 

الأول  اأم�س  اأقيمت  فعالية  �صمن 
والكائن  الإبللداعللي،  دبللي  يف مركز 
بالتزامن مع  الإمللللارات،  اأبلللراج  يف 
اأقره  الللذي  اخلليجي  ال�صباب  يوم 
الل6  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
يونيو من كّل عام، ليكون منا�صبة 
تللعللكلل�للس حلللر�لللس قللللليلللللادات اللللللدول 
ال�صباب،  دعلللللم  علللللللى  اخلللللليللجلليللة 
وتللبللّنللي املللللبللللادرات الللتللي تلل�للصللهللم يف 
املائمة  البيئة  وتوفري  رعايتهم، 
لللهللم للليللكللونللوا عللنللا�للصللر فللاعلللللة يف 
يف  واأوطللانللهللم  جمتمعاتهم  قلليللادة 
�صعيد  �للصللعللادة  بح�صور  امل�صتقبل، 
حممد النظري مدير عام املوؤ�ص�صة 

الحتادية لل�صباب.
الذي  "الدور  مللعللاللليللهللا:  وقلللاللللت 
يلعبه ال�صباب يف م�صتقبل الأوطان 
الأ�للصللا�للس للمرحلة  فللهللّم  حملللوري 
والأمم  الللللتللللاريللللخ،  مللللن  امللللقلللبلللللللة 
املتقّدمة هي التي حتتفي ب�صبابها 
وت�صركهم يف و�صع خططها، وتوّفر 
التنموية  وامل�صاريع  اخلطط  لهم 
التي ت�صقل خرباتهم، ومعارفهم، 
فاإن  لذا  الع�صر،  بللاأدوات  وتزّودهم 
اخلليجي  لل�صباب  يللوم  تخ�صي�س 

الأجيال  ومللهللارات  قلللدرات  تعزيز 
ال�صابة، ومتّكنهم من اأداء اأدوارهم 
بثقة  القطاعات  �صتى  يف  الفاعلة 
اأن  اإىل  ملل�للصللرية  كلللبلللرية،  وعلللزميلللة 
الهللتللمللام بللالللقللدرات والإبلللداعلللات 
يعك�س  الللل�لللصلللبلللاب  ميللتلللللكللهللا  اللللتلللي 
تتبناها  الللتللي  الللتللنللمللويللة  الللللللروؤى 
ال�صتثمار  يف  اخلليجية  القيادات 
اأن  �صيما  ل  املللهللّمللة،  الللفللئللة  بللهللذه 
فتّية  اخلللللللليلللجللليلللة  جملللتلللملللعلللاتلللنلللا 
يف  وا�صعة  خربات  �صبابها  وميتلك 

العديد من القطاعات واملجالت.
الفعالية  خللال  معاليها  وكللّرمللت 
وال�صابات  ال�صباب  مللن  جمموعة 
الذين مت تر�صحيهم �صمن قائمة 
و�للصللعللتللهللا امللللوؤ�لللصللل�لللصلللة الحتللللاديللللة 
 2020 لللللاأعللللوام ملللن  لللللل�للصللبللاب 
فئة  عللللللن  وهللللللللللّم   ،2022  –
حمد  املللهللنللد�للس   :2020 اللللعلللام 
�صهادّي  على  احلا�صل  العيدرو�س، 
امليكانيكية والنووية من  الهند�صة 
م�صّغًا  ويللعللمللل  خللللليللفللة،  جللامللعللة 
للطاقة،  نلللللواة  �للصللركللة  يف  ملللفللاعللل 
الكثري  الللعلليللدرو�للس  ميتلك  حلليللث 
الطاقة  جمللال  يف  الإ�صهامات  من 

وتثميناً لدورهم الذي يعّد منوذجاً 
للللللطللاقللات اللل�للصللبللابلليللة الأخللللللرى يف 

املجتمع اخلليجي.
لل�صباب  يلللللوم  تللخلل�للصلليلل�للس  ويللللعللللّد 
لتعزيز  تنموية  منا�صبة  اخلليجي 
ال�صبابية،  الللفللئللة  بللاأهللملليللة  الللوعللي 
العاقة  ذات  اجلللللهللللود  واإبللللللللللراز 
احلكومية مبجل�س التعاون بهدف 
وت�صخري  العقبات  خمتلف  تذليل 
ال�صباب،  خلدمة  الإمكانات  جميع 
لت�صليط  الحتفاء  هذا  ي�صعى  كما 
ال�صباب،  قلل�للصللايللا  علللللللى  الللل�لللصلللوء 
املزيد من احللول لتوفري  واإيجاد 

الدولية  واللل�للصللوؤون  الدبلوما�صية 
والبكالوريو�س  زايللد،  جامعة  من 
يف الهند�صة الكيميائية من جامعة 
الإمللارات، لها اهتمامات يف جمال 
ال�صيا�صات  و�للصلليللاغللة  ال�للصللتللدامللة 
وال�صرتاتيجيات يف جمال الطاقة 
عمليات  كمهند�صة  تعمل  والبيئة، 
لثاين اأكرب حقل بحري يف العامل.

و�للصلليللمللنللح اللللفلللائلللزون �للصللهللادة من 
لل�صباب،  الحتلللللاديلللللة  امللللوؤ�لللصللل�لللصلللة 
ومللكللافللاأة مللاللليللة مللن قللبللل جمل�س 
الللللللتللللللعللللللاون اخلللللللللللليلللللجلللللي، نلللللظلللللراً 
املجالت،  خمتلف  يف  لإبللداعللاتللهللم 

الللللدعللللم اللللللللازم للللهلللم مللللن خال 
ملللللبلللللادرات وحملللللفلللللزات، وبللللرامللللج 
تخّولهم  وتللثللقلليللفلليللة،  تلللدريلللبللليلللة 
مكانتهم  بللرت�للصلليللخ  قلللدملللاً  امللل�للصللي 
كحجر اأ�صا�س يف بناء جمتمعاتهم 
ي�صهم يف  اأوطانهم، كما  وم�صتقبل 
التعريف مبنجزات ال�صباب، واإبراز 
ت�صليط  علللرب  جنللاحللهللم  قلل�للصلل�للس 
جتاربهم  من  العديد  على  ال�صوء 
على  خمتلفة  جملللالت  يف  امللهمة 
�صعيد الإبداع، والبتكار، والبحث 
والفنون  الأعمال،  وريللادة  العلمي، 

والثقافة وغريها من املحاور.

من�صور بن زايد ُي�صدر قرارًا باإن�صاء املكتب الوطني لالإعالم
الوطن  تنمية  يف  م�ساهمته  وتعزيز  الإعالم  قطاع  لتطوير  الر�سيدة  القيادة  روؤية  يعك�ص  املكتب  • اإن�ساء 

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الللوزراء وزير  اأ�صدر �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
منظومة  تطوير  بهدف  لاإعام،  الوطني  املكتب  باإن�صاء  قللراراً  الرئا�صة  �صوؤون 
الإعام يف الدولة مبا يخدم امل�صلحة الوطنية، ويعزز موقع الدولة الإعامي 
اجلهات  خمتلف  بللني  والللتللعللاون  التن�صيق  اآللليللات  ويللطللور  الللعللاملللي،  امل�صتوى  على 
ون�س  موؤثرة.  اإعامية وطنية  قيادات  اإعللداد  اإىل  اإ�صافة  الدولة،  الإعامية يف 
القرار على اإحلاق وكالة اأنباء الإمارات )وام( كوحدة تابعة لرئي�س املكتب، على اأن 
ي�صتمر العمل بالأنظمة واللوائح الإدارية واملالية اخلا�صة بالوكالة. وذكر القرار 
تتمتع  الرئا�صة،  �صوؤون  لوزير  تابعًة  �صيكون وحدًة  الإعامي  الوطني  املكتب  اأن 

بال�صتقال املايل والإداري الازمني لتحقيق اأهدافها ومبا�صرة اخت�صا�صاتها، 
اأو مكاتب  اإن�صاء فروع  اأبوظبي، ويجوز  الرئي�صي يف مدينة  اأن يكون مقره  على 
ال�صيخ من�صور بن زايد  واأكللد �صمو  الوزير.  الدولة بقرار من  اأو خارج  له داخل 
اإن�صاء املكتب الوطني لاإعام ُيج�صد روؤية القيادة الر�صيدة وعلى  اأن  اآل نهيان 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راأ�صها 
اهلل"، لتطوير قطاع الإعام يف الدولة وتعزيز م�صاهمته يف تنمية الوطن ودعم 
�صيواكب  املكتب  اإن  �صموه  وقللال  ال�صاملة.  ونه�صته  ريللادتلله  وتر�صيخ  ا�صتقراره 
كما  الإعللامللي،  التاأثري  و�صياغة  الإعللام  �صناعة  جمللال  يف  العاملية  التطورات 
�صيوؤدي دوراً مهماً يف تاأهيل القيادات الإعامية الوطنية، وتن�صيق جهود اجلهات 
املعنية داخل الدولة لتح�صني جودة املنتج الإعامي الإماراتي وتعزيز القدرات يف 

جمال ر�صد ومواجهة خمتلف التحديات والأزمات الإعامية، اإ�صافة اإىل تبادل 
اأف�صل املمار�صات واخلربات مع اجلهات الدولية. ولتحقيق اأهدافه، يقوم املكتب 
ال�صرتاتيجية  اخلطط  وو�صع  اقللرتاح  اأهمها  والخت�صا�صات  املهام  من  بعدد 
ومراقبة  الإعللام  بتطوير  املعنية  والللقللرارات  واللوائح  والت�صريعات  الإعامية 
تنفيذها بالتن�صيق مع اجلهات املعنية، وتدريب وتاأهيل الكوادر الوطنية الإعامية 
املوؤمترات  الللدولللة يف  الللر�للصللملليللني ومتللثلليللل  املللتللحللدثللني  عللمللل  وتنظيم  وتللطللويللر 
يف  والدرا�صات  البحوث  واإعلللداد  وخارجها  الدولة  داخللل  الإعامية  والفعاليات 
الر�صمية  الإعامية  كافة اجلهات  التن�صيق مع  اإىل  بالإ�صافة  العامي  املجال 
و�صائل  مللع  ا�صرتاتيجية  عللاقللات  وتطوير  الوطنية  الق�صايا  ب�صاأن  واخلا�صة 

الإعام العربية والإقليمية والدولية بهدف تبادل اأف�صل املمار�صات.

ال�صرطة الفرن�صية تطلع على املمار�صات التطويرية يف �صرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اطلع وفد من ال�صرطة الفرن�صية على اأف�صل املمار�صات 
زيارته  خللال  اأبوظبي  �صرطة  يف  املطبقة  التطويرية 
مللللديلللريلللة �للصللرطللة امللللنلللاطلللق اخللللارجللليلللة بللقللطللاع الأمللللن 

اجلنائي.
البقمي  عا�صة  �صامل  العميد  الوفد  ا�صتقبال  يف  وكللان 
نائب مدير املديرية لل�صوؤون الإداريللة والعمليات حيث 
الللللدرك املكلف  لللوريللنللت قللائللد  بللحللث مللع العميد هللا�للس 

مبهام ال�صرطة بالقوات امل�صلحة الفرن�صية رئي�س الوفد 
تعزيز التعاون امل�صرتك يف املجالت ال�صرطية والأمنية 
املللجللالت ذات الهتمام  تللبللادل اخللللربات يف  اإىل جللانللب 

امل�صرتك .
واطلللللع الللوفللد مللن خلللال عللر�للس تللقللدميللي عللن مركز 
يف  التطويرية  اأبللوظللبللي  �صرطة  جللهللود  خليفة  �صرطة 
لأحدث  وا�صتخدامها  املتقدمة  املمار�صات  اأف�صل  اتباع 
التقنيات والأجهزة املواكبة للتطور العاملي يف املجالت 

الأمنية .

الإمارات تعلن القب�ش على راجي�ش واأتول جوبتا ا�صتجابة لطلب الإنرتبول
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت وزارة العدل اإلقاء �صرطة دبي القب�س على راجي�س جوبتا واأتول جوبتا 
بناء على طلب الن�صرة احلمراء الدويل ال�صادر عن الإنرتبول.

واأو�صحت الوزارة اأنه مت اإلقاء القب�س على املتهمني يف 2 يونيو 2022 وفقا 
لتفاقيتي ت�صليم املجرمني وامل�صاعدة القانونية املتبادلة يف امل�صائل اجلنائية 
بني الإمارات العربية املتحدة وجمهورية جنوب اأفريقيا، واللتني مت التوقيع 
عليهما يف 25 �صبتمرب 2019 ودخلتا حيز التنفيذ يف 10 يوليو 2021.

وبينت اأنه ل�صمان اإمتام العملية بنجاح، كان هناك تن�صيق وثيق بني ال�صلطات 
املخت�صة يف الدولة، مبا يف ذلك �صرطة دبي والنيابة العامة يف دبي ووزارة 
العدل، بالتزامن مع الن�صرة احلمراء ال�صادرة �صدهما من قبل الإنرتبول 

بتهم غ�صل الأموال والف�صاد.
اأدلة  املللبللادرة يف تطوير  اأخللذت زمللام  ال�صلطات املخت�صة  اأن  اللللوزارة  واأكللدت 
قوية على الق�صية قبل تقدميها، حيث جاءت العتقالت ا�صتجابة للطلبات 
ال�صادرة عن الإنرتبول، والتي ت�صمنت اأي�صا تعاونا وثيقا مع نظرائهم يف 
جنوب اأفريقيا لتبادل املعلومات ال�صتخباراتية ذات ال�صلة ..وما زال طلب 

الت�صليم قيد الإجللراء بني ال�صلطات املخت�صة يف دولة الإمللارات وجمهورية 
يف  املعلومات  من  مزيد  توفري  �صيتم  الطلب  تنفيذ  وبغية  اأفريقيا  جنوب 

الوقت املنا�صب.
وقال معايل عبداهلل بن �صلطان بن عواد النعيمي وزير العدل يف ت�صريح له 
واأتللول جوبتا، وهما مطلوبان لدى  اإن اعتقال راجي�س جوبتا  ال�صاأن:  بهذا 
جنوب اأفريقيا ووفقا للن�صرة احلمراء الدولية ال�صادرة عن الإنرتبول، هو 
اأحدث مثال على التزامنا وجهودنا امل�صتمرة ملكافحة التمويل غري امل�صروع، 
اأي�صا على  بل حتر�س  الدولية،  املالية  تكتفي مبنع اجلرائم  فللالإمللارات ل 

الدولية  املاحقة  اأجل  من  الدوليني  ال�صركاء  مع  والعمل  الوثيق  التعاون 
هذه  قللادت  التي  الللدولللة  يف  املخت�صة  ال�صلطات  بجهود  واأ�للصللاد  للجرمية". 
الق�صية مبهارة وخربة وجمعت الأدلة املطلوبة للتمكن من العتقال وهو 
مع  وثيق  ب�صكل  للتعاون  ال�صتباقية  الدولة  م�صاعي  اإىل  بو�صوح  ي�صري  ما 
�صركائها الدوليني واملنظمات. و�صدد معاليه على اأن وزارة العدل اإىل جانب 
جميع ال�صلطات املخت�صة يف الدولة، تعمل على منع متويل اجلرمية بجميع 
اأ�صكالها حلماية دولة الإمارات ودعم �صامة النظام املايل العاملي الذي ياأتي 

على قمة الأولويات الوطنية والدولية.

قائد عام �صرطة اأبوظبي يلتقي �صفري منغوليا
•• اأبوظبي-وام:

الللتللقللى مللعللايل اللللللللواء ركلللن طيار 
فللار�للس خلللللف امللللزروعلللي قللائللد عام 
�صعادة  مكتبه،  يف  اأبوظبي،  �صرطة 
�صفري  �للصلليللجلليللخللو  اودونللللللبللللللاتللللللار 

جمهورية منغوليا لدى الدولة.
وجلللرى خلللال اللللللقللاء بللحللث �صبل 
تعزيز عاقات التعاون يف املجالت 

ال�صرطية والأمنية.
اللللللللللللللواء حممد  اللللللللللقللللاء  حللل�لللصلللر 
ملللديلللر قطاع  الللللرا�للللصللللدي  �للصللهلليللل 
الأمللللن اجلللنللائللي والللعللقلليللد خلفان 
عللبللداهلل املللنلل�للصللوري مللديللر مركز 
ال�صرتاتيجية والتطوير املوؤ�ص�صي 

ب�صرطة اأبوظبي.

�صرطة دبي ُتعيد ال�صتقرار حلياة زوجة جلاأت اإليها طلبا للن�صح والإر�صاد
•• دبي-الفجر:

ال�صرتاتيجي  للللللتللوجلله  تللنللفلليللذاً 
املجتمع،  اإ�للصللعللاد  دبلللي يف  للل�للصللرطللة 
و�صمن جهودها امل�صتمرة لرت�صيخ 
املجتمعية،  امللل�للصللوؤوللليللة  يف  دورهللللا 
جنح مركز �صرطة الرب�صاء يف حل 
ب�صورة  زوجللني  اأ�صري بني  خاف 
والإر�صاد  الن�صح  وتللقللدمي  وديلللة، 

لهما، بعيدا عن �صاحات الق�صاء.
وقلللاللللت الللرقلليللب مللنللوه فللهللد، من 
قلل�للصللم الللتللوا�للصللل مللع اللل�للصللحلليللة يف 
مركز �صرطة الرب�صاء، اإن الزوجة 
اللل�للصللرطللة طلبا  مللركللز  اإىل  جلللللاأت 
واأنها  خللا�للصللة  والإر�للللصللللاد،  للن�صح 

مع  التوا�صل  ق�صم  اإىل  تللرد  الللتللي 
ومتابعة  اهتماما  تلقى  ال�صحية 
من املركز، و�صخ�صيا اأحر�س على 
الللتللوا�للصللل بلل�للصللورة ملل�للصللتللمللرة مع 
و�صعها  على  لاطمئنان  احلللالللة 
بني احلني والآخر رغم مرور قرابة 
العامني على الواقعة، لأنني اأوؤمن 
اجلمهور  اإ�صعاد  يف  دورنلللا  باأهمية 
وتللعللزيللز جللهللودنللا كللقللوة نللاعللمللة يف 
اأن  اللللرقللليلللب  واأكلللللللدت  املجتمع." 
ال�صحية  مع  التوا�صل  ق�صم  فللرق 
اأو  الرب�صاء  �صرطة  �صواء يف مركز 
يف كللافللة مللراكللز اللل�للصللرطللة، يولون 
ترد  التي  للحالت  كبريا  اهتماما 
ال�صحية،  ملللع  الللتللوا�للصللل  لللقلل�للصللم 

موؤكدة  لديها،  عائلة  ول  مغرتبة، 
ا�لللصلللتلللملللرار اخلللللافللللات ملللع الللللزوج 
نظر  وجهات  اإىل  تو�صلهما  وعللدم 
متقاربة. واأ�صافت " كافة احلالت 

ويحر�صون على خدمتهم مبهنية 
اللل�للصللركللاء، ومتابعة  بللالللتللعللاون مللع 
بامل�صوؤولية  اإميللانللا  احللتلليللاجللاتللهللم، 
املللجللتللمللعلليللة للل�للصللرطللة دبللللي يف حل 
قبل  الللواردة  الأ�صرية  الإ�صكاليات 

تفاقهما وو�صولها للمحاكم."
لعدم  امللللجلللتلللملللع  اأفلللللللللللراد  ودعللللللللت 
عمل  فللرق  اإىل  اللجوء  يف  اللللرتدد 
ال�صحية يف خمتلف  التوا�صل مع 
ملنطقة  وفقا  كللل  ال�صرطة  مللراكللز 
اخللتلل�للصللا�للصلله، ملللوؤكلللدة علللللى �صرية 
وحفظ  واللللبللليلللانلللات،  امللللعلللللللوملللات 
على  حر�صا  الأفلللللراد،  خ�صو�صية 
حتلللقللليلللق اأعلللللللللى درجللللللللات الأملللللللان 

وال�صعادة لهم
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وزارة ال�صحة تدعو املتعاملني لال�صتفادة من النظام الإلكرتوين لل�صكاوى على املن�صاآت ال�صحية اخلا�صة
•• دبي-وام: 

من  لللا�للصللتللفللادة  املتعاملني  املجتمع  ووقللايللة  ال�صحة  وزارة  دعلللللللت 
املاحظات  اأو  ال�صكوى  تقدمي  من  لتمللللكينهم  الإلكرتوين  النظللللللللام 
على املن�صاآت ال�صحية وال�صيدلنية اخلا�صة وكوادرها الطبية والذي 
يللاأتللي �صمن بللاقللة اخلللدمللات الإلللكللرتونلليللة للللللوزارة لللارتللقللاء بجودة 
نظم  بتطبيق  واللللتللزام  الذكية  احللول  وابتكار  ال�صحية،  املنظومة 

اجلودة.
اخلا�صة  وال�صيدلنية  ال�صحية  املن�صاآت  على  ال�صكاوى  تقدمي  ويتم 

اللكرتوين  املوقع  خللال  من  املتعاملني  قبل  من  الطبية  وكللوادرهللا 
لوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع، وبدورها تقوم اإدارة الرقابة والتدقيق 
الطلب  و�للصللول  لتاأكيد  ال�صكاوي  مقدمي  مللع  بالتوا�صل  والتفتي�س 
وحمتواه وطلب امللف الطبي من املن�صاأة ال�صحية املعنية ويتم حتويل 
بال�صتماع  تقوم  والللتللي  الطبية  امل�صوؤولية  للجنة  الطبية  ال�صكاوى 
اإىل �صاحب ال�صكوى واملن�صاأة ومن ثم تقييم الإجراءات الطبية التي 
اتخذها الطبيب يف حالة ال�صكوى املقدمة، وعليه يتم ا�صدار تقرير 

جلنة امل�صوؤولية الطبية وموافاة الأطراف املعنية به.
ويحق لاأطراف املعنية يف ال�صكوى التظلم خال 30 يوما عمل على 

تقرير جلنة امل�صوؤولية الطبية بناء على مر�صوم بقانون احتادي رقم 4 
ل�صنة 2016 ب�صاأن امل�صوؤولية الطبية، وعليه يتم رفع التظلم للجنة 
العليا للم�صوؤولية الطبية للبت فيه فوراً ..وبعد ا�صتام تقرير اللجنة 
املمار�صات  على  الرقابة  للجنة  رفعه  يتم  الطبية  للم�صوؤولية  العليا 
ال�صحية  املن�صاأة  بحق  اللللازم  الإجلللراء  لتللخللاذ  الللللوزارة،  يف  ال�صحية 

والكادر الطبي.
الطبية  بللاللل�للصللكللاوى  الللبللت  الللللكلللرتوين يف عملية  الللنللظللام  ويلل�للصللاهللم 

اإلكرتونياً.
حيث اإن ا�صتخدام النظام يتيح للمتعامل متابعة ال�صكاوى من املرحلة 

الأوىل للتقدمي اإىل حني التحقيق فيها.
واأو�صحت الدكتورة ح�صة علي مبارك، مديرة اإدارة الرقابة والتدقيق 
ال�صحية  املللنلل�للصللاآت  اأن  املجتمع  ووقللايللة  ال�صحة  وزارة  يف  والتفتي�س 
اأي ممار�صات غري  اخلا�صة تخ�صع لرقابة دائمة ل�صمان عدم وجود 
اإ�صدار  الطبية وذلللك من خللال  الأخللطللاء  �صحيحة ولتقليل حللالت 

عقوبات وغرامات قد ت�صل اإىل حتى الإغاق النهائي.
 بينما يتم اإحالة الأطباء املت�صببني بالأخطاء الطبية اإىل جلنة الرقابة 
على املمار�صات ال�صحية ح�صب القانون الحتادي رقم 5 ل�صنة 2019 

يف �صاأن تنظيم مزاولة مهنة الطب الب�صري.

عمار النعيمي يطلع على م�صاريع تطوير البنية التحتية بعجمان

تقليل  على  ويعمل  ال�صاعة،  مللدار 
الزدحام املروري وحتقيق الزيادة 
للطريق  ال�صتيعابية  الطاقة  يف 
يتنا�صب  مبا  املركبات  عدد  بزيادة 
الأحجام  يف  امللل�للصللتللمللر  الللنللمللو  ملللع 

ملللع تلللوفلللري �للصللبللكللة للل�للصللرف مياه 
بتكلفة  اللل�للصللارعللني  يف  الأمللللطللللار 
تقدر بل 69 مليون درهم، مو�صحا 
متكنت  اللللعلللاملللللللة  الللللللكللللللوادر  اأن 
درا�صة  من  املا�صية  الفرتة  خللال 

لل�صارع وحماكاة  املرورية  احلركة 
الو�صع الراهن لتحديد متطلبات 
مللرتللاديلله، والللللذي يللعللد اأحلللد اأهم 
الللل�لللصلللوارع احلللليلللويلللة يف الإملللللللارة، 
على  م�صتمرة  حركة  ي�صهد  حيث 

•• عجمان-وام:

اطلع �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 
رئي�س  النعيمي ويل عهد عجمان 
املجل�س التنفيذي، مبكتبه يف ديوان 
احلاكم من ال�صيخ را�صد بن حميد 
البلدية  دائلللللرة  رئلليلل�للس  الللنللعلليللمللي 
جملة  على  بعجمان  والتخطيط 
من م�صاريع تطوير �صبكة الطرق 
والتي  اإمللارة عجمان  واجل�صور يف 
ومبادرات  ملل�للصللاريللع  حتللت  تللنللدرج 
بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�س  علل�للصللو  الللنللعلليللمللي  را�لللصلللد 
بتكلفة  عللجللمللان،  حلللاكلللم  الأعلللللللى 
بنية  لتوفري  درهم،  مليون   100
حتتية متكاملة و�صاملة وم�صممة 
واملقايي�س  امللللعلللايلللري  اأعلللللللى  وفللللق 
ال�صكان  و�صول  لت�صهيل  العاملية، 
والزوار لاأماكن املن�صودة وتوفري 
اإنلل�للصلليللابلليللة احلللللركللللة علللللللى مللللدار 
را�صد  ال�صيخ  قللدم  حيث  ال�صاعة، 

عجمان  اإمللارة  اأن  النعيمي  حميد 
ا�صتثمار  مللديللنللة  اللليللوم  اأ�للصللبللحللت 
ي�صتوجب  مملللا  �للصللاملللللة  ونللهلل�للصللة 
ومن  اخلدمية  القطاعات  تعزيز 
اأهللمللهللا الللطللرق واجللل�للصللور، والتي 
مقومات  مللن  رئي�صياً  جللللزءاً  تللعللد 
بعجمان  والرتللللللقللللللاء  اللللتلللنلللمللليلللة، 
اأهم املدن الع�صرية  لتكون اإحدى 
احلديثة واجلاذبة لل�صكان والزوار 

وال�صياح وامل�صتثمرين.
بن  را�للصللد  ال�صيخ  اأكلللد  جهته  مللن 
حللملليللد الللنللعلليللمللي رئللليللل�لللس دائلللللرة 
البلدية والتخطيط بعجمان خال 
الدائرة توائم خططها  اأن  اللقاء، 
مع  الللدوؤوبللة  واأعمالها  وجهودها 
للحكومة  ال�صرتاتيجية  اخلطط 
تام مع  ب�صكل  وتن�صجم  الحتادية 
بالإمارة،  احلكيمة  القيادة  روؤيلللة 
لعي�س  مللللكللللان  اأفلللل�للللصللللل  لإيلللللجلللللاد 
بيئة  وتوفري  واملقيمني  املواطنني 
و�صمان  امل�صاريع  لإقللامللة  مثالية 

ل�صموه  مف�صًا  �صرحاً  حميد  بن 
والتي  امللل�للصللاريللع  علللن خمللطللطللات 
مبرحلتها  الللتللنللفلليللذ  حلليللز  دخلللللت 

الأوىل.
وثمن �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 
املوؤهلة  اللللكلللوادر  جللهللود  النعيمي 
اعتمدت  والللتللي  البلدية  دائلللرة  يف 
خطة تطويرية �صاملة تغطي كافة 
للهدف  حتقيقا ً الإملللللارة،  �للصللوارع 
توفري  يف  املتمثل  ال�للصللرتاتلليللجللي 
وتعزيز  مللتللكللاملللللة  حتللتلليللة  بللنلليللة 
البنية  عللنللا�للصللر  بللللني  الللللرتابللللط 

التحتية واملجتمعات ال�صكنية.
واأ�للصللاد �صموه خللال اطاعه على 
مب�صروع  املللل�لللصلللاريلللع،  خمللطللطللات 
عمار  الللل�لللصللليلللخ  �لللللصلللللارع  تللللطللللويللللر 
والللللهللللادف لللتللو�للصللعللة الللل�لللصلللارع من 
الطرفني لي�صبح بل 3 حارات لكل 
اجتاه من ج�صر الرو�صة اإىل ج�صر 
اللل�للصلليللخ عللمللار ملللع تللطللويللر �صارع 
باجتاهني،  �للصللارعللاً  لي�صبح  التلة 

املرورية. وقال �صموه " اإن اجلهود 
بللنلليللة حتتية  لللتللطللويللر  تللتللوقللف  ل 
�صبكة  واإن�صاء  الإمللارة  متكاملة يف 
املقايي�س  اأعلى  وفللق  طللرق حيوية 
اأن  مو�صحاً  العاملية،  واملوا�صفات 
ال�صوارع  لتطوير  ت�صعى  الللدائللرة 
الكثافة  ذات  املللنللاطللق  يف  الللواقللعللة 
عللجللمللان مدينة  الللعللامللليللة جلللعللل 
مثالية  خدمات  وتوفري  متكاملة 
لللللل�للصللكللان واللللللللزوار واللل�للصلليللاح من 
اإىل  املركبات  خال ت�صهيل دخول 
الرتابط  وحتقيق  عجمان  اإملللارة 
بني جميع الطرق بالإ�صافة لرفع 
مع  ين�صجم  مبا  اخلدمة  م�صتوى 
احل�صري  ال�صرتاتيجي  املخطط 
النقل  لللدعللم  واللل�للصللاعللي   2040
وو�صائل النقل املح�صنة واحلديثة، 
التنمية  ملللللواكللللبللللة  بللللالإ�للللصللللافللللة 
التحتية  الللبللنلليللة  ملللع  الللعللمللرانلليللة 

للنقل العام.
واأو�للللصللللح �للصللمللو اللل�للصلليللخ علللملللار بن 

وت�صجيع  وا�صتمراريتها  جناحها 
ال�لللصلللتلللثلللملللار اللللقلللائلللم علللللللى جللللودة 
التحتية  البنى  وتللوفللر  اخلللدمللات 
املثالية. واأ�صار اإىل اأن الدائرة تنفذ 
ومبادرات  م�صاريع  �صمن  حللاللليللاً 
حلللاكلللم عجمان  اللل�للصللمللو  �للصللاحللب 
م�صاريع الطرق الإ�صفلتية املفردة 
2 واجلللللرف  يف مللنللاطللق اجللللللرف 
بتكلفة  والللللرقللللايللللب  اللل�للصللنللاعلليللة 
األف  و500  مللايللني   3 بللل  تللقللدر 
درهم، وم�صروع الطرق الإ�صفلتية 
مبنطقة حممد بن زايد واحلليو 
درهللللللم، كما  مللللليللون   12 بللقلليللمللة 
تلللنلللجلللز جمللللمللللوعللللة ملللللن الللللطللللرق 
اجللللديلللدة يف منطقة  الإ�للصللفلللللتلليللة 
تقدر  بتكلفة  واملللويللهللات  الللرو�للصللة 
وم�صروع  درهلللللم،  مللللليللون   11 بلللل 
منطقة  يف  الإ�للصللفلللللتلليللة  اللللطلللرق 
مايني   4 قيمته  والبالغ  املنامة 
و500 األف درهم، لتاأمني و�صول 

�صهل ومريح لل�صكان ملنازلهم.

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق مبادرة »�صقيا الطيور وبناء الأع�صا�ش« تعزيزًا حلماية عنا�صر البيئة
•• اأبوظبي – الفجر:

والنقل، من خال  البلديات  التابعة لدائرة  اأبوظبي،  بلدية مدينة  اأطلقت 
بهدف  الأع�صا�س"،  وبناء  الطيور  "�صقيا  مبادرة  زايللد  مدينة  بلدية  مركز 

وقاية الطيور من احلر وتوفري م�صادر مياه ال�صرب والطعام لها، وكذلك 
حلماية التنوع البيئي، واملحافظة على التنوع البيولوجي يف املدينة.

ل�صقيا  املياه  اأوعلليللة  وتللوزيللع  للطيور  اآمنة  اأمللاكللن  توفري  املللبللادرة  وت�صمنت 
بلدية  ملركز  اجلغرايف  النطاق  �صمن  تقع  التي  العامة  احلدائق  يف  الطيور 

احلياة  وا�صتمرار  عنا�صرها،  وحماية  البيئة  على  للمحافظة  زايللد،  مدينة 
للطيور  وبيوت خ�صبية ميكن  اأك�صاك  توفري  للطيور، من خال  الطبيعية 

الحتماء فيها من احلرارة، بالإ�صافة اإىل توفري املاأكل وامل�صرب لها يومياً.
الرحمة  ومللبللادئ  قيم  تعزيز  عينها  ن�صب  اأبللوظللبللي  مدينة  بلدية  وت�صع 

بالطيور وحماية عنا�صر البيئة ل�صتمرار احلياة الطبيعية، حيث تعمل على 
اإطاق مثل هذه املبادرات من خال مراكزها الفرعية بالتزامن مع الرتفاع 
يف درجات احلرارة والرطوبة خال ف�صل ال�صيف، حماية للطيور وارتقاًء 

مبنظومة العمل الإن�صاين وتعزيزه لدى اأفراد املجتمع. 

الربملان العربي للطفل يبحث مع �صركائه ا�صت�صافة ال�صارقة لأطفال الربملان من كافة دول الوطن العربي
•• ال�شارقة-الفجر:

املتحدة من  العربية  المللارات  بدولة  اأربعة ع�صرة جهة حكومية  بح�صور 
الوزارات الحتادية واجلهات التابعة حلكومة ال�صارقة عقد الربملان العربي 
اخلا�صة  الرتتيبات  لبحث  ال�صارقة  مدينة  يف  مبللقللره  اجتماعا  للطفل 
با�صت�صافة دولة الإمارات ممثلة يف اإمارة ال�صارقة انعقاد اجلل�صة الرابعة 

لأطفال الربملان ح�صوريا �صمن فعاليات الدورة الثانية .
و�للصللكللل الجللتللمللاع فللر�للصللة للللللتلل�للصللاور واإجللللللراء مللراجللعللات �للصللاملللللة ملختلف 
الرابعة  اجلل�صة  تنظيم  اإجنللاح  بكل جهة يف  املناطة  والأدوار  التح�صريات 

ال�صارقة  واإمللارة  وت�صافر اجلهود بني خمتلف اجلهات يف دولللة المللارات 
الربملان  وع�صوات  اأع�صاء  تواجد  فرتة  خال  م�صاحبة  فعاليات  لتنظيم 
يوليو  �صهر  من  الثاثني  يف  الرابعة  اجلل�صة  عقد  بجانب  الأطللفللال  من 

املقبل .
تراأ�س الجتماع �صعادة اأمين عثمان الباروت الأمني العام للربملان العربي 
للطفل وح�صره ممثلو كا من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل واملجل�س 
قرن  ربللع  وموؤ�ص�صة  ال�صارقة  مطار  وهيئة  ال�صارقة  لإملللارة  ال�صت�صاري 
والدارة  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  والللقلليللادة  واملبتكرين  الللقللادة  ل�صناعة 
لاإذاعة  اللل�للصللارقللة  وهيئة  بال�صارقة  الأجللانللب  و�للصللوؤون  لللاإقللامللة  الللعللامللة 

للتطوع  ال�صارقة  ومركز  وال�صياحي  التجاري  الإمنللاء  وهيئة  والتلفزيون 
وجامعة ال�صارقة ودائرة العاقات احلكومية ونادي الثقة للمعاقني ودائرة 

اخلدمات الجتماعية وهيئة الطرق واملوا�صات.
كافة اجلهات  باحل�صور من  الباروت ترحيب  اأميللن عثمان  �صعادة  واأبللدى 
امل�صاركة يف التح�صريات احلالية ل�صت�صافة دولة الإمارات العربية املتحدة 
الللدورة الثانية للربملان والتي من  اإمللارة ال�صارقة للجل�صة الرابعة من  يف 
والثاثني  احلللادي  وحتى  والع�صرين  الرابع  الفرتة من  املقرر عقدها يف 

من �صهر يوليو لعام 2022م .
اجلل�صة  فعاليات  تنظيم  يف  ال�صركاء  اأدوار  لكافة  كلمته  يف  ال�صكر  ووجلله 

والتي تقام بدعم ومتابعة ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة _حفظه اهلل ورعاه 
_ورعاية الأمني العام للجامعة العربية معايل اأحمد اأبو الغيط. بعدها 
حتدث ممثلو اجلهات يف طرح كافة ا�صتعداداتهم ل�صت�صافة احلدث يف ظل 
وم�صاهمتهم  كورونا  فريو�س  تداعيات  جللراء  تعايف  من  العامل  ي�صهده  ما 
واأدواهللم يف تقدم اأوجه التكامل لتنظيم الفعاليات املختلفة خال تواجد 
الأطفال الربملانني العرب يف المارات وتنظيم الأن�صطة التي تتاقى مع 
اأهداف الربملان يف تاأهيلهم وا�صتكمال النجاحات ال�صابقة والتي ت�صاف اإىل 

ر�صيد الطفولة العربية .

حممد   / املللللللللدعللللللللو  فلللللقلللللد 
الهند     ، علللللللى  وارث  ا�لللصلللللللم 
�صفره  جلللللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
)N9707780(  رقلللللللم 

ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللللل�لللللصلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

    0508824602

فقدان جواز �صفر
عللمللر �صديق  امللللدعلللو /  فللقللد 
باك�صتان     ، جللللنللللان  ر�للللصللللول 
�صفره  جلللللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
)5462161LT(  رقللللم 

ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللللل�لللللصلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

0508565367

فقدان جواز �صفر
بلللللو�لللللس   / امللللللللللدعلللللللللو  فللللللقللللللد 
اثيوبيا   ، فلليلليلل�للصللا  بللللورو�للللس 
�صفره  جلللللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
)5075455EP(  رقللللم 

ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللللل�لللللصلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

    0503222444

فقدان جواز �صفر
اح�صن  حممد   / املللدعللو  فقد 
باك�صتان   ، يلللو�لللصلللف  حملللملللد 
اجلللنلل�للصلليللة جللللواز �للصللفللره رقم 
)1116091( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعر 
مركز  اقلللرب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
منظر  / حمللمللد  امللللدعلللو  فللقللد 
بنغادي�س   ، علم  علم خور�صيد 
اجلللنلل�للصلليللة جللللللواز �لللصلللفلللره رقم 
BR0743204(يرجى  (
ت�صليمه  عللللللليللله  يللللعللللر  مملللللن 
بال�صفارة البنغادي�صية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
املدعو / �صديقة حممد  فقد 
فل�صطني   ، �لللصلللعلللت  عللللبللللداهلل 
اجلللنلل�للصلليللة جللللواز �للصللفللره رقم 
)4889484( - يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعر 
مركز  اقلللرب  او  الفل�صطينية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ملللللنلللللار   / امللللللللللدعلللللللللو  فللللللقللللللد 
الردن   ، حمللللللمللللللود  رائلللللللللللد 
اجلللنلل�للصلليللة جللللواز �للصللفللره رقم 
يرجى   )T1098414(
ت�صليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
اقرب  او  الردنلليللة  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
فللقللد املللدعللو / مللقللد�للس بيبى 
باك�صتان   ، علللللللارف  حملللملللد 
اجلللنلل�للصلليللة جللللواز �للصللفللره رقم 
يرجى    )Iu3113591(
ت�صليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

•• العني-وام:

نفذت �صرطة اأبوظبي ور�صة توعوية 
للدراجات  الآمللن  ال�صتخدام  حللول 
الكهربائي  اللل�للصللكللوتللر  و  الللهللوائلليللة 
ال�صركاء  ملللن  عللللدد  ملللع  بللالللتللعللاون 
ال�للصللرتاتلليللجلليللني وذللللللك يف نلللادي 

�صباط �صرطة العني .
وحث العقيد مطر عبداهلل املهريي 
مبديرية  العني  مللرور  اإدارة  مدير 
العمليات  بقطاع  والللدوريللات  املللرور 
امللللركلللزيلللة ملل�للصللتللخللدمللي اللللدراجلللات 
الكهربائي  اللل�للصللكللوتللر  و  الللهللوائلليللة 
بلب�س  اللللللللتللللللزام  �للللللصللللللرورة  علللللللى 
واملاب�س  الركبة  وم�صدات  اخلللوذة 
الللعللاكلل�للصللة لللاإ�للصللاءة الللفلل�للصللفللوريللة ، 
خ�صو�صاً اأثناء قيادتها ليًا وجتنب 
حر�صاً  القانونية،  غري  ال�صلوكيات 
علللللللى �للصللامللتللهللم و�لللصلللاملللة اأفللللللراد 

املجتمع.
الدراجة  تللزويللد  اأهللملليللة  على  واأكلللد 

اأمامية  عللاكلل�للصللة  بلليلل�للصللاء  بلللاإ�لللصلللاءة 
واللتزام  خلفية  حللمللراء  واإ�لللصلللاءة 
وا�صرتاطات  اللل�للصللامللة  بتعليمات 
التنظيمية  واللللللللللوائللللح  الللللوقللللايللللة 
املخ�ص�صة  الأملللاكلللن  يف  واإيللقللافللهللا 
اإن وجللدت وعللدم تركها ب�صورة  لها 
تعيق حركة املركبات اأو امل�صاة، وعدم 

ال�صواخ�س  اأعلللملللدة  علللللى  تثبيتها 
املرورية واأعمدة الإنارة.

وايف  �للصللرح  على  الللور�للصللة  وا�صتملت 
الدراجات  ا�للصللتللعللمللال  خمللاطللر  عللن 
غري  الأمللللللاكللللللن  يف  اللللكلللهلللربلللائللليلللة 
املخ�ص�صة وذلك مب�صاركة مديرية 
�صرطة العني ق�صم العاقات العامة 

املجتمعية  ال�صرطة  �للصللوؤون  ق�صم   -
كلنا �صرطة واإدارة مكافحة املخدرات 
والرعاية  ال�صرطية  املتابعة  ق�صم   -
ال�صامة  وق�صم  العني  يف  الاحقة 
الدفاع  اأبللوظللبللي  هلليللئللة  الللعللامللة يف 
امللللللدين،و مللركللز الللنللقللل املللتللكللامللل و 

. nmc م�صت�صفي

•• ال�شارقة-الفجر:

با�صر  امللل�للصللرتك  التن�صيق  اإطلللار  يف 
التابع  اخلللالللديللة  �صاحية  جمل�س 
والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  لدائرة 
وبالتعاون مع هيئة الهال الأحمر 
الإماراتي بتخ�صي�س مركبة جلمع 
 " م�صروع  �صمن  الأطعمة  وحفظ 
حللفللظ الللنللعللمللة " لللتللقللوم بللعللد ذلك 
الأ�صر  علللللى  الأطلللعلللملللة  تلللوزيلللع  يف 

املتعففة.
اخلالدية  �صاحية  جمل�س  وك�صف 
عن تخ�صي�س املركبة ب�صكل يومي 
الأطعمة  ل�صتقبال  ال�صاحية  يف 
ابللتللداء من اليوم من  من الأهلللايل 
ال�صاعة الثامنة وحتى العا�صرة من 
ال�صاحية  اأمللام مقر مبنى جمل�س 

يف مدينة ال�صارقة.
بللعللد ان جلللرى التفاق  يللاأتللي ذللللك 
بني املجل�س والهيئة عن تخ�صي�س 

املخ�ص�صة  املركبة  لتواجد  موعد 
تتوىل  الللللتللللي  الأطللللعللللمللللة  حللللفلللظ 
الأ�صر  عللن  الفائ�س  الطعام  جمع 
العمال  علللللى  اللللتلللوزيلللع  ومللبللا�للصللرة 
ا�صتخدام  عللن  بللديللًا  واملللتللعللفللفللني 
ثاجات الأطعمة يف ال�صاحية نظراً 
والتجاوزات  ال�صحية  لاإ�صكاليات 
املبادرة  �للصللاأن  وملللن  ت�صببها.  الللتللي 

اأن حتقق مبداأ التكافل الجتماعي 
الطعام  حللفللظ  ملللبلللداأ  وا�للصللتللخللدام 
ب�صكٍل �صحي  عللن احلللاجللة  الللزائللد 
مللن يحتاجه  اإىل  واآمللللن وحتللويللللله 
حلل�للصللب معايري  �للصللللليللمللة  بللطللريللقللة 
ومللوا�للصللفللات عللاللليللة اجلللللودة يقوم 
�صمن  النعمة  حللفللظ  ملل�للصللروع  بللهللا 
اخللتلل�للصللا�للصلله. واأكللللد �للصللعللادة خلفان 

�صعيد املري رئي�س جمل�س �صاحية 
اخلالدية اإىل اأهمية تفعيل م�صروع 
�صاحية  مناطق  يف  النعمة  حفظ 
م�صاعدة  يف  ي�صهم  ممللا  اخلللالللديللة 
الأهللللللايل علللللى تللقللدمي ملللا يفي�س 
عن حاجتهم من الأطعمة ومن ثم 
امل�صتحقني.  على  توزيعها  مبا�صرة 
ملل�للصللروع حفظ  اأن  املللللري  واأو�لللصلللح 
الأطعمة  تربعات  ي�صتقبل  النعمة 
اجللللللاهلللللزة والللللوجللللبللللات واللللطلللعلللام 
الزائد من احلاجة حيث يتم جمع 
درجة حرارة  الطعمة وحفظها يف 
�صحية  بللطللرق  وتغليفها   ، معينة 
توزيعها  يللتللم  ثلللم  ومللللن  و�للصللللليللمللة 
الجراءات  ح�صب  امل�صتحقني  على 
مركبات  خللال  من  لديهم  املتبعة 
اتباعاً  للللذللللك  خلل�للصلليلل�للصللاً  جلللهلللزت 
ل�صمان �صامة الفراد يف املجتمع 
مللن هلللال هلليللئللة الللهللال الأحمر 

الإماراتي.

�صرطة اأبوظبي تعرف بال�صتخدام الآمن 
للدراجات وال�صكوتر الكهربائي

جمل�ش �صاحية اخلالدية يخ�ص�ش بالتعاون مع الهالل الأحمر 
مركبة جلمع وحفظ الأطعمة �صمن م�صروع حفظ النعمة 

•• ال�شارقة-وام:

ونائب  عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  تللراأ�للس 
حاكم ال�صارقة رئي�س املجل�س التنفيذي، �صباح اأم�س، اجتماع املجل�س التنفيذي 
بح�صور �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة 
�صلطان  بللن  اأحللمللد  بللن  �صلطان  ال�صيخ  و�صمو  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  نائب 

القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي.
وبحث الجتماع الذي عقد يف مكتب �صمو احلاكم جملة من املو�صوعات املدرجة 
على جدول اأعماله، واملتعلقة مبتابعة امل�صروعات التنموية يف كافة مدن ومناطق 
باخلدمات  والرتللقللاء  احلكومي  العمل  تطوير  على  والعمل  اللل�للصللارقللة،  اإملللارة 

املقدمة لكافة املواطنني والقاطنني على اأر�س الإمارة.

واعتمد املجل�س م�صروع النظام اللكرتوين لبوابات التعرفة املرورية لل�صاحنات 
وحتويلها  حالياً  امل�صتخدمة  واخلللدمللات  الجلللراءات  تطوير  اإىل  يهدف  والللذي 
بوابات  املتبعة يف  الآلية  وت�صريع  املرورية  الزدحامات  اإلغاء  ت�صهم يف  ذكية  اإىل 

ال�صاحنات.
حرم  خللارج  التكد�س  ومنع  ال�صاحنات  وقللوف  مللدة  تقليل  يف  النظام  و�صي�صهم 
البوابات اخلا�صة بهم، وت�صهيل متابعة ومراقبة احلركة، وتقليل حدوث اأخطاء 

التح�صيل والأخطاء الب�صرية.
الر�صم  تنظيم مرورها وحت�صيل  يف  م�صبقاً  املوجودة  ال�صاحنات  بوابات  وت�صهم 
دوري،  ب�صكل  و�صيانتها  ب�صببها  املت�صررة  الطرق  �صبكة  لتطوير  لها  املخ�ص�س 
الدولة  اإملللارات  بني  املتنقلني  لكافة  رئي�صياً  معرباً  ال�صارقة  طللرق  متثل  حيث 
اأف�صل اخلدمات  تقدمي  على  ال�صارقة  وتعمل  واحليوي،  ال�صرتاتيجي  ملوقعها 

املرورية بدون فر�س اأية ر�صوم على املركبات الأخرى.
للو�صط  الرئي�صية  احل�صرية  العنا�صر  كللفللاءة  تقييم  تقرير  املجل�س  وناق�س 
التجاري مبدينة ال�صارقة، حيث ت�صمن التقرير النمو العمراين للمدينة خال 

العقود املا�صية وموؤ�صرات التو�صع ال�صكني والتجاري وال�صناعي.
و�صمل التقرير عدداً من حماور تقييم الكفاءة مثل ر�صد املاحظات العمرانية، 
وتقييم �صبكة الطرق ور�صد املحال التجارية والوحدات ال�صكنية غري امل�صتخدمة، 

وحتديد جوانب النق�س يف اخلدمات املجتمعية وغريها.
وت�صمن التقرير عدداً من املقرتحات والتو�صيات، حيث وجه املجل�س بدرا�صتها 
لكفاءة  تعزيزاً  لتنفيذها  تكاملية  خطط  وو�صع  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�صيق 

البنية التحتية وتناف�صية القطاع التجاري وال�صناعي.
الريادية  امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اجنللازات  تقرير  على  املجل�س  واطلع 

قيمة متويل امل�صاريع حتى  اإجمايل  بلغ  للتقرير  ووفقا  2021م،  "رواد" للعام 
العام 2021 م اأكر من 31 مليون درهم �صملت التمويل املبا�صر من املوؤ�ص�صة 

اأو غري املبا�صر بالتعاون مع م�صرف ال�صارقة الإ�صامي.
و�صمل التقرير اإح�صائيات منو امل�صاريع الريادية يف كافة مدن ومناطق الإمارة 
قيمة  ت�صمن  كما  م�صروعا،   957 بلغت  التي  املوؤ�ص�صة  يف  الع�صوية  واأعللللداد 
6 مايني  اأكلللر مللن  الللر�للصللوم احلكومية والللتللي بلغت  امللل�للصللاريللع مللن  اإعلللفلللاءات 
باأكر من  امل�صاريع  امل�صرتيات احلكومية يف دعم  اإىل م�صاهمة  بالإ�صافة  درهم 
وت�صاهم يف  اآلف م�صتفيد،   6 اأكللر من  "رواد" بتدريب  وقامت  درهللم.  مليون 
تقدمي ال�صت�صارات ومتابعة الأع�صاء مبا ي�صهم يف تطوير م�صاريعهم و�صمان 
الأعمال  ريللادة  حللول  الللدرا�للصللات  من  العديد  اإجلللراء  اإىل  بالإ�صافة  ا�صتدامتها، 

وامل�صاريع يف اإمارة ال�صارقة.

دائرة الق�صاء يف اأبوظبي تطلق تطبيقا ذكيا للمزادات
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، تطبيقاً ذكياً للمزادات، مبا يتيح 
للراغبني يف امل�صاركة باملزادات من داخل الدولة وخارجها، الطاع 
على املعرو�صات اخلا�صة باملحجوزات يف الق�صايا، �صواء عقارات، اأو 
اأواملنقولت مبختلف  املميزة،  ال�صيارات  اأرقام  لوحات  اأو  مركبات، 
اأنواعها، وذلك مع اإمكانية املزايدة املبا�صرة عن ُبعد، واإمتام جميع 
الإجراءات عرب خطوات �صهلة ومب�صطة وفق الإجراءات القانونية 
دائرة  العربي، وكيل  �صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  واأكللد  املقررة. 
التي  للمزادات  الذكي  التطبيق  اإطللاق  اأن  اأبوظبي،  يف  الق�صاء 
ياأتي  الق�صائية،  الللدعللاوى  يف  املللحللجللوزات  على  الللدائللرة  تنظمها 

متا�صياً مع خطة التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات �صمو ال�صيخ 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 
امل�صتمر  بالتطوير  اأبوظبي،  يف  الق�صاء  دائللرة  رئي�س   ، الرئا�صة 
لرت�صيخ  احلديثة،  التقنيات  من  وال�صتفادة  املقدمة  للخدمات 

منظومة ق�صائية مبتكرة تقدم خدمات رائدة.
واأو�صح امل�صت�صار يو�صف العربي، اأن تنظيم تلك املزادات بوا�صطة 
الكوادر املتخ�ص�صة يف دائرة الق�صاء، لإمتام عملية بيع املحجوزات 
باأنواعها املختلفة تنفيذا لاأحكام الق�صائية ال�صادرة ب�صاأنها، ياأتي 
والو�صوح  ال�صفافية  درجللات  اأعلى  �صمان  على  احلر�س  اإطللار  يف 
واحليادية، وتوفري �صمانات كافية للحفاظ على احلقوق الكاملة 

لاأطراف املعنية، وفق ال�صوابط القانونية املحددة.

مت  اللللذي  اجلللديللد،  الللذكللي  املللللزادات  تطبيق  يت�صمن  وتف�صيا، 
ت�صجيله يف وزارة القت�صاد كحقوق ملكية فكرية لدائرة الق�صاء، 
العديد من املزايا التي تتيح اإمكانية الدخول ال�صريع اإىل التطبيق 
بوا�صطة الهوية الرقمية، مع توفري خيارات مبتكرة للمزايدة، من 

بينها املزايدة ال�صريعة واملزايدة الإلكرتونية التلقائية.
واإيداع  التطبيق  اإىل  والللدخللول  الت�صجيل  باآلية  يتعلق  مللا  واأملللا 
الرقمية  الهوية  بوا�صطة  ال�صريع  الدخول  فيكون  املالية،  املبالغ 
اإن�صاء  طريق  وعن  الدولة،  داخللل  واملقيمني  للمواطنني  بالن�صبة 
للمهتمني من خارج  املرور  وكلمة  الهاتف  رقم  با�صتخدام  ح�صاب 
املللزاد عن  تاأمني  اإ�صافة و�صائل متعددة لدفع  وذلللك مع  الدولة، 

طريق بطاقة الئتمان اأو التحويل البنكي اأو ال�صيكات.

Date 8/ 6/ 2022  Issue No : 13564
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance 
in the Case No. SHCFICIREA2022/0000381, Civil (Partial)

To : The convicted person: Pavitran Fadakan, Address : 9449713
The New India Insurance Company, Address : 9449714
On 30/03/2022, we inform you that this court sentenced you in the said case with 
the above-mentioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 8714.92 (Eight thousand 
seven hundred fourteen and ninety two fils) in addition to a legal interest of 5% to be 
paid annually on such amount as of the date of claim till the full payment. However, 
such interest shall not exceed the principal with other fees and expenses and Five 
Hundred Dirhams as attorney's fees. Judgment is subject to appeal within the legal 
period starting from the day following its publication
Judge / Dr. Ahmed Saeed Alnagby
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 8/ 6/ 2022  Issue No : 13564

Notification by Publication of a Defendant
Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 

Federal Civil Court of First instance 
In Lawsuit No. AJCFICIPREA2022/0001580 Civil (Partial)

To Defendant : Abdul Hamid Mohamed Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 07/06/2022 before the Case 
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 
instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally or through a 
legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 
with all documents within a period not exceeding ten days from the date 
of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 
case as a defendant.
Judicial Services Office 
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 8/ 6/ 2022  Issue No : 13564
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office,
Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance 
In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0002849/ Civil (Partial)

To Defendant: Sherine Agha Feda Mohammed - Residence unknown:
We inform you that the plaintiff Al-Wasifi Contracting LLC has filed the above-
mentioned lawsuit and claims the following:
- Transferring ownership in the name of the defendant, addressing the traffic and 
authorizing him to do so, and obligating him to pay the fines from the date of sale, 
which is the date of receiving the car.
- Obligating the defendant to pay charges, expenses and attorney`s fees .
- Notification of the defendant of the case and the list of allegation.
- Inclusion of the judgment with expedited enforcement in accordance with the 
provisions of Article 229, paragraph (5) of the Civil Procedures Law
- You are required to attend the hearing on 16/06/2022 before the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case 
Manager Office) personally or through a legal attorney, and submit an answer note to 
the Lawsuit accompanied with all documents within a period not exceeding ten days 
from the date of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 
case - as a defendant.
Judicial Services Office 
Hamid Abdullah Al Saadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533Date 8/ 6/ 2022  Issue No : 13564
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No : 328/2022/211 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No.186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1134/2021_
partial real estate, by paying the amount executed amounted to AED 872.899, 
including the fees and expenses.
Execution Applicant :  Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai -  Airport St - Port Saeed area - Business Point 
Building – Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 -  Email: Execution1@
omalc.ae - Makkani: 3244594826  - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Abdul Tawab Benish, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 872899.00) to 
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed 
the execution procedures against you if you failed to be abided by the said 
judgment within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Hessa Mohammed Al Balooshi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 8/ 6/ 2022  Issue No : 13564
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 222/2022/211 - real estate execution 
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1113/2021_
partial real estate, by paying the amount executed amounted to AED 621.521, 
including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point 
Building - Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947  - Email: Execution1@
omalc.ae - Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Muhammad Ibrahim Abdullah Khan, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 621521.00) to 
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed 
the execution procedures against you if you failed to be abided by the said 
judgment within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Amal Abdulla Mohammed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 8/ 6/ 2022  Issue No : 13564

Cheques payment 3535/2022/253
Notification by publication of payment

Notification by publication details
To the defendant :
1- Muhammed Konhi Kavirathi as a manager in license No (739800)

Unknown residence
Since the plaintiff : Ismatullah Sherdad
has instituted the above executive lawsuit against you to pay the 
executed amount of (13073 AED) to the plaintiff or to the court 
treasury in addition to fees amount to court treasury. 
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you 
in the event of non-compliance with the aforementioned decision 
within 15 days from the date of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي: الفجر

افللتللتللح �للصللمللو اللل�للصلليللخ مللنلل�للصللور بن 
رئي�س  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
ر�صمًيا  اللللريلللا�لللصلللي،  دبللللي  جمللللل�للس 
والتاأهيل  الللريللا�للصللي  الللطللب  مللركللز 
مبلليللديللكللللليللنلليللك ملل�للصللتلل�للصللفللى بلللارك 
اأحمد  ال�صيد  فيو. ورافقه  كل من 
التنفيذي مليديكلينيك  املدير  علي، 
اللل�للصللرق الأو�لللصلللط وديللفلليللد جيلي، 
امل�صت�صفى. يعترب هذا املركز  مدير 
املتطور الأول من نوعه حتت عامة 
 " اجلديدة  التجارية  ميديكلينيك 

بريفورم " للطب الريا�صي واإعادة 
متكامل  ملللرفلللق  وهلللللو  اللللتلللاأهللليلللل، 
والأداء  الريا�صية  الإ�صابات  لعاج 
الع�صلية  واملللل�لللصلللاكلللل  اللللريلللا�لللصلللي 
الللهلليللكللللليللة وجمللمللوعللة �للصللاملللللة من 

العاج التاأهيلي.
بجزيل  "نتقدم  علي:  اأحمد  وقللال 
من�صور  الللل�لللصللليلللخ  للل�للصللمللو  الللل�لللصلللكلللر 
مكتوم  اآل  را�لللصلللد  بلللن  حمللمللد  بلللن 
علللللى زيللارتلله وعلللللى دعللملله امل�صتمر 
ومبادراتها  ميديكلينيك  ملجموعة 

يف ال�صرق الأو�صط".
وقللللللللللال ديللللفلللليللللد جلللليلللللللللي، ملللديلللر 

ملليللديللكللللليللنلليللك ملل�للصللتلل�للصللفللى بللللارك 
مرافق  وجللود  مللن  " بالرغم  فيو: 
للطب الريا�صي والعاج الطبيعي 
املركز  اأن هذا  اإل  دبللي،  موجودة يف 
بيئة  داخلللللل  نلللوعللله  ملللن  الأول  هلللو 
النطاق.  هلللللذا  وعلللللللى  ملل�للصللتلل�للصللفللى 
عاملية  خللدمللات  نقدم  بللاأن  ونفتخر 
من الدرجة الأوىل للطب الريا�صي 

واإعادة التاأهيل ".
الفريدة  املللليلللزات  بللعلل�للس  تللتلل�للصللمللن 
تللقللدميلله لللربامللج حديثة  للللللمللركللز 
امل�صممة  احللللللليللللللوي  اللللللطلللللب  يف 
ت�صمح  واللللللتلللللي  الللللطلللللللللب  حللل�لللصلللب 

رقمية  تلللدريلللب  تللقللنلليللات  بللتللقللدمي 
بلللاللللكلللاملللل مللللن خال  خملل�للصلل�للصللة 
 Technogym تللللطللللبلللليللللق 
وخمترب   MyWellness
القوة  لوحة  وحتليل  امل�صي  حتليل 
والفح�س الوظيفي وتقييم  معهد 
اإعلللداد  وبللرنللامللج  للجولف   TPI
  V02 واختبار  الللدراجللات،  راكبي 
 Alter-G امل�صي  وجهاز  ماك�س  

امل�صاد للجاذبية لإعادة التاأهيل.
وبللهللذا اللل�للصللاأن قلللال الللدكللتللور اآلن 
الريا�صي  اللللطلللب  رئلليلل�للس  كللللللوري، 
ال�صرق  مبيديكلينيك  والللتللاأهلليللل 

الأو�صط :  "ميديكلينيك بريفورم 
الريا�صي  الطب  ثللوري يف  نهج  هو 
وكمجموعة  اللللتلللاأهللليلللل،  واإعللللللللللادة 
اأول  بافتتاح  نفتخر  ميديكلينيك 
مرفق لنا يف ميديكلينيك م�صت�صفى 
بللللارك فلليللو. واجللللديلللر بللالللذكللر اأن 
ملللركلللز اللللطلللب اللللريلللا�لللصلللي واإعللللللادة 
اأطباء  ثاثة  حالًيا  ي�صم  التاأهيل 
مللرمللوقللني دولللًيللا يف جملللال الطب 
الريا�صية  والللتللمللاريللن  الللريللا�للصللي 
املتخ�ص�صني  مللللللن  والللللللعللللللديللللللد 
اللللريلللا�لللصللليلللني اللللفلللرعللليلللني مبللللا يف 
الطبيعي  الللعللاج  اأخ�صائيي  ذلللك 

الريا�صي  الأرجللل  وطب  الريا�صي 
والتدليك  الفقري  العمود  وتقومي 
الريا�صي والعاج الريا�صي واأكر 
العاج  يف  للا  مللتللخلل�للصلل�للصً  30 مللللن 
ميكن  الللتللاأهلليللل.  واإعللللادة  الطبيعي 

ال�صتفادة  تقريًبا  املر�صى  جلميع 
من خدمات التمارين الريا�صية اأو 
املركز،  يف  املقدمة  البدين  الن�صاط 
ونللعللتللزم دعللم روؤيلللة دوللللة الإمللللارات 
املتحدة يف احلد من عبء  العربية 

الأمللللرا�للللس املللزمللنللة وامللل�للصللاعللدة يف 
ون�صاًطا  �صحة  اأكللر  جمتمع  خلق 
مللن خلللال خللدمللاتللنللا حللتللى يتمكن 
مر�صانا من احلفاظ على �صحتهم 

مدى احلياة"

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  تريندز  "مركز  ا�صتعر�س 
ال�صفارة  وفد من  وال�صت�صارات" مع 
اللل�للصللويلل�للصللريللة للللدى دولللللة الإمللللللارات 
مقر  زيارته  خللال  املتحدة،  العربية 
التعاون  اآفلللللاق  اأبلللوظلللبلللي،  يف  امللللركلللز 
اللللبلللحلللثلللي امللللل�للللصللللرتك و�لللصلللبللللللله بني 
الفكر واملوؤ�ص�صات  ومراكز  "تريندز" 
الللبللحللثلليللة اللل�للصللويلل�للصللريللة، بللهللدف مد 
ج�صور التوا�صل املعريف والعلمي بني 
الطرفني للعمل على كل ما فيه من 
خدمة املعرفة و�صّناع القرار واملجتمع 
البحثي والأكادميي والعلمي العاملي.

ندوات دولية م�سرتكة
قطاع  رئي�س  الربيكي،  عو�س  رحللب 
وفد  بللاأعلل�للصللاء  جلوبال"،  "تريندز 
مو�صحاً  اللل�للصللويلل�للصللريللة،  الللل�لللصلللفلللارة 
اجلانبني  بني  التعاون  تعزيز  اأهمية 

واملراكز  "تريندز"  بللني  والتن�صيق 
اإقامة  اإطار  يف  ال�صوي�صرية،  البحثية 
فللعللاللليللات علللللملليللة وبللحللثلليللة ونلللللدوات 
الت�صارك  اإىل جانب  دولية م�صرتكة، 
والأبحاث  والدرا�صات  الإ�صدارات  يف 

ودولية،  اإقليمية  ق�صايا  تعالج  التي 
ف�صًا عن اإمكانية ال�صتعانة بخرباء 
يف جمالت وتخ�ص�صات متنوعة من 

�صوي�صرا.
واأكلللللللد اللللربيلللكلللي خلللللال اللللللللقلللاء اأن 

عاملية  ا�صرتاتيجية  و�صع  "تريندز" 
ال�صراكات  مللن  وا�للصللعللة  �صبكة  لللبللنللاء 
م�صتوى  علللللى  والللعلللللملليللة  الللبللحللثلليللة 
العامل، ومن �صمنها املراكز البحثية 
بحثياً  نتاجاً  تقدم  التي  ال�صوي�صرية 

الربيكي  اأْطلللَللع  كما  راقلليللاً،  وحتليلياً 
املركز  به  الزائر على ما يقوم  الوفد 
ن�صر  اإىل  تللهللدف  بحثية  جللهللود  مللن 
الت�صامح  وقلليللم  ال�صحيحة  املللعللرفللة 
وذلك  وال�صام،  الإن�صانية  ة  والأخلللوَّ

تريندز  جمل�س  من  اأع�صاء  بح�صور 
ل�صباب البحث العلمي.

ا�سرتاتيجية فريدة
بللللللللللللدوره، ثللللّمللللن وفلللللللد الللل�لللصلللفلللارة 

الدور  الللدولللة،  لللدى  ال�صوي�صرية 
بلللله مركز  يللللقللللوم  اللللللللذي  اللللفلللعلللال 
البحث  حركة  دعللم  يف  "تريندز" 
الإقليمي  امل�صتويني  على  العلمي 
والعاملي، وما ينظمه من موؤمترات 

تعزز  نوعية  وحما�صرات  ونلللدوات 
العلمي  واللللفلللكلللر  امللللعلللرفلللة  نلل�للصللر 
والوعي املجتمعي، وتدعم احلركة 
م�صيداً  عاملي،  نطاق  على  البحثية 
وا�صرتاتيجيته  املللللركللللز  بللللروؤيللللة 
امل�صتقبل  ا�للصللتلل�للصللراف  يف  الللفللريللدة 
الفر�س  وحتليل  واملعرفة  بالعلم 

والأزمات والتحديات الدولية.
النتاجني  اأن  الللللوفللللد  واأو�للللللصللللللح 
البحثي واملعريف، اللذين يقدمهما 
"تريندز"، املتمثلني يف املو�صوعات 
العلمية والكتب املتنوعة والبحوث 
تعزيز  يف  يلل�للصللهللمللان  واللللدرا�لللصلللات، 
ون�صر  الللعللامللليللة،  اللل�للصللام  ر�للصللالللة 
وتقبل  والتعاي�س  الت�صامح  ثقافة 
الكراهية  خطاب  واإق�صاء  الآخلللر، 
والتطرف والعنف، وهو ما يتكامل 
البحثية  املراكز  جهود  مع  ويت�صق 
ال�صام  اإحلللللال  يف  اللل�للصللويلل�للصللريللة 

وال�صتقرار.

•• دبي-وام:

الطاير  حممد  �صعيد  مللعللايل  اأكلللد 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
دبللي حر�س  وملليللاه  كللهللربللاء  لهيئة 
اللللهللليلللئلللة علللللللى تلللوطللليلللد علللاقلللات 
والعمل  ال�صداقة  واأوا�صر  التعاون 
البعثات  جلللمللليلللع  ملللللع  امللللل�للللصللللرتك 
العاملة  والقن�صلية  الدبلوما�صية 

يف دولة الإمارات.
جلللاء ذللللك خلللال ا�للصللتللقللبللاللله وفدا 
برئا�صة  امللل�للصللتللوى  رفلليللع  دمنللاركلليللا 
ال�صبريك  مللللارتللللن  يللنلل�للس  �لللصلللعلللادة 
البعثة  ورئللليللل�لللس  اللللعلللام  الللقللنلل�للصللل 
الدمنارك  ملللملللللكللة  الللدبلللللومللا�للصلليللة 
الرئي�س  نلليللكللول�للس لر�للصللن  و�للصللم 
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خال  الللطللايللر  مللعللايل  وا�صتعر�س 
وم�صروعات  وخطط  برامج  اللقاء 
الهادفة  دبللي  وملليللاه  كللهللربللاء  هيئة 
الر�صيدة  القيادة  روؤيللة  اإىل حتقيق 
وتلللعلللزيلللز ريللللللللادة دولللللللة الإملللللللللارات 
واإمارة دبي عامليا.  املتحدة  العربية 
الللتللعللاون بني  اأهللملليللة  واأكلللد معاليه 
هيئة كهرباء ومياه دبي وال�صركات 
الدمناركية وتبادل اأف�صل اخلربات 
والتجارب يف قطاعات الطاقة واملياه 
وال�صتدامة والعمل على تطويرها 
اأو�لللصلللع وال�للصللتللفللادة من  اآفللللاق  اإىل 
خربات اجلانبني . من جهته اأثنى 
الللقللنلل�للصللل اللللعلللام اللللدمنلللاركلللي على 

جللهللود الللهلليللئللة ودورهلللللا املللتللملليللز يف 
اإمارة  يف  امل�صتدامة  التنمية  تعزيز 

الطاير  ملعايل  ال�صكر  مقدما  دبللي، 
على اإتاحة الفر�صة اأمام الطرفني 

امل�صرتكة  الللتللعللاون  فللر�للس  لللبللحللث 
وتعزيز العاقات الثنائية.

بهدف مد ج�سور التوا�سل املعريف والعلمي

تريندز وال�صفارة ال�صوي�صرية ي�صتعر�صان اآفاق التعاون البحثية مع مراكز الفكر يف �صوي�صرا

•• ال�شارقة -وام:

يزور وفد من دائرة العاقات احلكومية بال�صارقة برئا�صة 
املجر  جمهورية   .. الللدائللرة  رئي�س  القا�صمي  فاهم  ال�صيخ 
17 يونيو اجلللاري لبحث �صبل  اإىل   13 خال الفرتة من 

التعاون الثقايف والتنموي.
ويلتقي الوفد عدداً من كبار امل�صوؤولني احلكوميني يف املجر 
وي�صتعر�س الفر�س ال�صتثمارية امل�صرتكة واآليات تعزيز دور 
الثقافة والرتاث واملجالت الإبداعية يف تطوير القطاعات 

القت�صادية الداعمة جلهود التنمية امل�صتدامة.
ويطلع وفد دائرة العاقات احلكومية خال زيارته للمجر 
على جتاربها الرائدة يف تكري�س الإبللداع والرتاث والثقافة 

التعارف  على  قللائللم  م�صتدام  لقت�صاد  موؤ�ص�صة  كعنا�صر 
والتوا�صل الإن�صاين والب�صري والتكامل بني القطاعات كافة 
يف �صبيل خلق بيئة ا�صتثمارية ميثل الإن�صان املبدع اأ�صا�صاً يف 
العامة  واملتاحف  الإن�صانية  الفنون  متثل  حيث  تطويرها 
تر�صيخ  يف  املللجللري  للللللنللمللوذج  مملليللزاً  عللنلل�للصللراً  واملتخ�ص�صة 

الإبداع كاأ�صا�س اإقت�صادي وتنموي م�صتدام.
كللمللا يلل�للصللتللعللر�للس اجلللانللبللان جمللللالت الللتللعللاون امللل�للصللرتك يف 
الللقلل�للصللايللا ال�للصللتللثللمللاريللة والقللتلل�للصللاديللة مبللا يلللللبللي م�صالح 
وذلك  �صعبيهما  حياة  بللجللودة  ويرتقي  البلدين  جمتمعات 
ورجال  القت�صادية  واجلهات  املوؤ�ص�صات  من  عدد  مب�صاركة 
اقت�صاد  بها  يتميز  الللتللي  الللفللر�للس  على  لللاطللاع  الأعللمللال 
اجللللانلللبلللني واآفلللللللاق تللطللويللر اللللتلللعلللاون املللل�لللصلللرتك مبلللا يلبي 

رئي�س  القا�صمي  �صلطان  بن  فاهم  ال�صيخ  وقال  تطلعاتهما. 
دائرة العاقات احلكومية بال�صارقة اإن جمهورية املجر متثل 
متحفاً مفتوحاً وح�صارة حافلة بالقيم اجلمالية التي تركت 
معاملها اأمم �صكنت هذه الأر�س وخلَّفت لاأجيال اإرثاً عميق 
الأثر ي�صهد لاإجناز الب�صري بالريادة والعبقرية ومن هنا 
الللرتاث الإن�صاين  ا�صتثمار  رائللدة يف  التجربة املجرية  كانت 
يف التنمية القت�صادية وهي نقطة التقاء مع املنهج الأ�صيل 
اإمارة ال�صارقة حتت قيادة �صاحب ال�صمو  الذي ت�صري عليه 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
الأعلى حاكم ال�صارقة الذي يرى يف الثقافة والرتاث والإرث 
عنا�صر  اأهم  من  وواحللداً  وتنمويا  اقت�صادياً  كنزاً  الإن�صاين 

التكوين احل�صاري لاأمم املتح�صرة .

وفد من ال�صارقة اإىل املجر لبحث �صبل التعاون الثقايف والتنموي

من�صور بن حممد بن را�صد يفتتح مركز ميديكلينيك 
بريفورم للطب الريا�صي والتاأهيل 

ديوا تبحث تعزيز التعاون مع القن�صلية الدمناركية

•• ال�شارقة-وام:

اخلري"  "�صحاب  مبادرة  اأن  ال�صارقة  خريية  اأعلنت 
العربية  �صركة  بالتعاون مع  اأطلقتها اجلمعية  التي 
2006 حتى  اإطللاقللهللا يف  للللللطللريان جنللحللت مللنللذ 
امل�صاريع  مللن  العديد  تنفيذ  يف  املا�صي  الللعللام  نهاية 

اخلريية والإن�صانية �صملت 18 دولة حول العامل.
متربعي  ثمار  من  املنفذة  امل�صاريع  اأن  اإىل  واأ�للصللارت 
بلغت  بتكلفة  100 م�صروع خريي  املبادرة جتللاوزت 
نحو 9.3 مليون درهم مت تنفيذها من خال مكاتب 

اجلمعية يف اخلارج وبالتعاون مع �صفارات الدولة يف 
البلدان امل�صتفيدة.

واأو�صح حممد حمدان الزري رئي�س قطاع امل�صاريع 
اأن امل�صاريع ت�صمنت  وامل�صاعدات يف خريية ال�صارقة 
وتوفري  التعليمية  واملللدار�للس  ال�صحية  املللراكللز  بناء 
جانب  اإىل  ال�صحائي  مر�س  �صد  التطعيم  لقاحات 
اأجهزة طبية ملر�صى  الآبللار الرتوازية وتوفري  حفر 
يف  املتخ�ص�صة  الطبية  احلللمللات  وت�صيري  الللقلللللب 
الق�صطرة والقلب  واإجللراء جراحات  العمى  مكافحة 

املفتوح بالإ�صافة اإىل توزيع كرا�صي للمعاقني.

�صحاب اخلري حتلق مب�صاريع ال�صارقة حول العامل

فقدان �صهادة اأ�صهمالعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
)امارات  اخلييلي  مغري  خمي�ص  مغري  ال�سيد  يعلن 
من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدان  عن  اجلن�سية( 
يجدها  ممن  الرجاء  العقارية(  )اعمار  �سركة 
ت�سليمها  او   0552411773 الرقم  على  الت�سال 

لل�سركة املذكورة اعاله م�سكورا.

فقدان �صهادة اأ�صهمالعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن ال�سركة العاملية القاب�سة لزراعة 

الأ�سماك )اأ�سماك( )ASMAK( . بال�سماء التالية:
1 - فاطمة �سليمان �سامل العامري

 رقم ال�سهادة ASMAK1724143  بعدد 1800 �سهم.
2 - �سيخه مبخوت عي�سه ارمي�ص العامري

 رقم ال�سهادة ASMAK1724144   بعدد 1200 �سهم.
الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لل�سركة املذكورة اعاله . او الت�سال 

على تلفون رقم 0508383444  م�سكورا

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:61/2022/26 عقاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية الكلية الوىل رقم 96

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صتحقاق املدعي للوحدة مو�صوع الدعوى الكائنة برقم )2( الطابق رقم )6( 
بربج فورت�صن ايكزيكتييف تاور املقام على قطعة الر�س رقم 1069 منطقة الثنية اخلام�صة - ابراج بحريات 
جمريا - امارة دبي - والبالغ م�صاحتها 1424 قدما مربعا 2- بطان ووقف اجراءات التنفيذ ورفع احلجز 
املوقع على ال�صقة مو�صوع الدعوى ملك املدعي يف التنفيذ رقم 2014/748 تنفيذ عقاري املقام من املدعي 
عليها الثانية )طالبة التنفيذ( �صد املدعي عليها الوىل )املنفذ �صدها( يف التنفيذ املذكور وبجميع الحوال 
وبجميع  التعر�س  اأ�صكال  �صكل من  بللاأي  الدعوى  لل�صقة مو�صوع  ملكيته  للمدعي يف  عليهما  املدعي  الللزام 

الحوال الزام املدعي عليهما بالر�صوم والتعاب وامل�صاريف وبكل حتفظ واحرتام . 
املدعي:جال فاراماند

علللنلللوانللله:املللارة دبلللي - اخلللللليللج الللتللجللاري - �للصللارع البلللللراج - بلللرج تلل�للصللر�للصللل الللتللنللفلليللذي - مللكللتللب 3006 - 
j.farahmand@gmail.com:مكاين:2499586112 - هاتف متحرك:0506366175 - بريد الكرتوين

وميثله:جو�صلني �صبلي خري اهلل
املطلوب اإعانه :  1- اإكزكتيف هولدينج ليمتد  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة با�صتحقاق املدعي للوحدة مو�صوع الدعوى 
رقللم 1069  الر�للس  املقام على قطعة  تللاور  ايكزيكتييف  بللربج فورت�صن  رقللم )6(  الطابق  برقم )2(  الكائنة 
 -2 1424 قدما مربعا  م�صاحتها  والبالغ   - دبللي  امللارة   - ابللراج بحريات جمريا   - اخلام�صة  الثنية  منطقة 
بطان ووقف اجراءات التنفيذ ورفع احلجز املوقع على ال�صقة مو�صوع الدعوى ملك املدعي يف التنفيذ رقم 
2014/748 تنفيذ عقاري املقام من املدعي عليها الثانية )طالبة التنفيذ( �صد املدعي عليها الوىل )املنفذ 
�صدها( يف التنفيذ املذكور وبجميع الحوال الزام املدعي عليهما للمدعي يف ملكيته لل�صقة مو�صوع الدعوى 
وامل�صاريف وبكل  بالر�صوم والتعاب  املدعي عليهما  الللزام  الحللوال  التعر�س وبجميع  اأ�صكال  �صكل من  باأي 
حتفظ واحرتام - وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء  املوافق  2022/6/14  ال�صاعة 09.30 �س 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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459 العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:627/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�صوع الدعوى : اول/الزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )2203182.25( درهم فقط 
املدعي  ثانيا/الزام   - فل�صا  وع�صرون  درهما وخم�صة  وثمانون  واثنان  ومائة  الفا  ومائتان وثاثة  مليونان 
الكلي ويف حال ما  الحتياط  �صبيل  ثالثا/وعلى   - املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  الر�صوم  بكافة  عليها 
ارتاأى �صعادة القا�صي امل�صرف توافر �صروط امر الداء فنلتم�س احالة الدعوى لقا�صي امر الداء املخت�س 
للف�صل فيها اعمال لن�س املادة 17/8 من قرار جمل�س الوزراء رقم 75 ل�صنة 2021 بتعديل بع�س احكام قرار 
جمل�س الوزراء رقم 75 ل�صنة 2018 يف �صاأن الائحة التنظيمية للقانون الحتادي رقم 11 ل�صنة 1992 ب�صاأن 

قانون الجراءات املدنية م�صمول بالنفاذ املعجل . 
املدعي:بنك دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة

علللنلللوانللله:املللارة دبلللي - بللردبللي - �للصللارع اللل�للصلليللخ زايللللد - مللكللتللب رقلللم 801 ملللللك اعللمللار الللعللقللاريللة - فاك�س 
رقم:043653265 - تليفون 044268888 - �س.ب:8822 - بوكالة املحاميني/جابر ال�صامي واحمد ال�صامي 

وعنوانه/امارة دبي - بردبي
املطلوب اإعانه :  1- هبة ح�صني حممود  -  �صفته : مدعي عليه 

اأقللام عليك الدعوى ومو�صوعها اول/الللزام املدعي عليها بان تللوؤدي للبنك املدعي  مو�صوع الإعللان :  قد 
مبلغ وقدره )2203182.25( درهم فقط مليونان ومائتان وثاثة الفا ومائة واثنان وثمانون درهما وخم�صة 
وع�صرون فل�صا - ثانيا/الزام املدعي عليها بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - ثالثا/وعلى 
�صبيل الحتياط الكلي ويف حال ما ارتاأى �صعادة القا�صي امل�صرف توافر �صروط امر الداء فنلتم�س احالة 
الللوزراء رقم  قللرار جمل�س  املللادة 17/8 من  الدعوى لقا�صي امر الداء املخت�س للف�صل فيها اعمال لن�س 
75 ل�صنة 2021 بتعديل بع�س احكام قرار جمل�س الللوزراء رقم 75 ل�صنة 2018 يف �صاأن الائحة التنظيمية 
للقانون الحتادي رقم 11 ل�صنة 1992 ب�صاأن قانون الجراءات املدنية م�صمول بالنفاذ املعجل- وحددت لها 
مكلف  فاأنت  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  09.00 �س يف  ال�صاعة    2022/6/13 املوافق   الثنني   يوم  جل�صة 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459 العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:268/2022/486 تعيني خربة 

املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات اخلام�صة ع�صر رقم 764
مو�صوع املنازعة : الت�صريح بهذا النزاع وحتديد اقرب جل�صة ممكنة لنظره واعان املتنازع �صدها به 2- انتداب احد ال�صادة 
اأوراق هذه الدعوى وا�صول م�صتنداتها  اخلرباء املهند�صني املتخ�ص�صني �صاحب الدور وذلك للقيام بالطاع على �صائر 
وماع�صى ان يقدمه اليه اخل�صوم والنتقال اىل مقر موؤ�ص�صة ال�صيخ حممد بن را�صد لا�صكان امل�صرف على امل�صروع الواقع 
به العمال مو�صوع عقد املقاولة �صبب هذه الدعوى وكذلك النتقال اىل امل�صكن اخلا�س باملتنازع املقام على قطعة الر�س 
رقم 891404 الكائن مبنطقة حتا بامارة دبي مو�صوع عقد املقاولة امل�صار اليه لبيان ماهيه العاقة بني املتنازع واملتنازع 
ت�صلمته من  ما  امل�صروع ومقدار  اعمال يف  املتنازع �صدها من  به  ن�صبة ماقامت  وبيان  بينهما  عليه  التفاق  ومللامت  �صدها 
املتطلب لجناز وامتام هذه العمال من  الوقت  امل�صروع واملت�صبب فيها وحتديد  العمل يف  التوقف عن  اموال وبيان مدد 
يف  منها  البع�س  اىل  )م�صار  التاأخري  هذا  جللراء  من  املتنازع  ا�صابت  التي  ال�صرار  ومقدار  حجم  وبيان  اخر  مقاول  قبل 
هذه ال�صحيفة( ومقدار غرامة التاأخري وكذلك بيان العيوب والنواق�س والخطاء فيما مت اعمال وحتديد املبالغ املتطلبة 

لعادة ان�صاء امللحف اخلا�س.
املتنازع:علي خلفان �صعيد علي املطيوعي

عنوانه:المارات  - امارة دبي - حتا - حتا امارة دبي - مدينة حتا - خلف نادي حتا
املطلوب اإعانه :  1- �صركة �صانزليزيه اأر دي اأو للمقاولت البناء  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الت�صريح بهذا النزاع وحتديد اقرب جل�صة ممكنة لنظره واعان 
املتنازع �صدها به 2- انتداب احد ال�صادة اخلرباء املهند�صني املتخ�ص�صني �صاحب الدور وذلك للقيام بالطاع على �صائر 
اأوراق هذه الدعوى وا�صول م�صتنداتها وماع�صى ان يقدمه اليه اخل�صوم والنتقال اىل مقر موؤ�ص�صة ال�صيخ حممد بن را�صد 
امل�صكن  اىل  النتقال  الدعوى وكذلك  �صبب هذه  املقاولة  العمال مو�صوع عقد  به  الواقع  امل�صروع  امل�صرف على  لا�صكان 
اليه  امل�صار  املقاولة  الكائن مبنطقة حتا بامارة دبي مو�صوع عقد  املقام على قطعة الر�س رقم 891404  اخلا�س باملتنازع 
املتنازع �صدها من  به  ن�صبة ماقامت  بينهما وبيان  واملتنازع �صدها ومامت التفاق عليه  املتنازع  العاقة بني  لبيان ماهيه 
اعمال يف امل�صروع ومقدار ما ت�صلمته من اموال وبيان مدد التوقف عن العمل يف امل�صروع واملت�صبب فيها وحتديد الوقت 
املتطلب لجناز وامتام هذه العمال من قبل مقاول اخر وبيان حجم ومقدار ال�صرار التي ا�صابت املتنازع من جراء هذا 
التاأخري )م�صار اىل البع�س منها يف هذه ال�صحيفة( ومقدار غرامة التاأخري وكذلك بيان العيوب والنواق�س والخطاء فيما 
مت اعمال وحتديد املبالغ املتطلبة لعادة ان�صاء امللحف اخلا�س- وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/6/13  ال�صاعة 
09.00 �س 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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533
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اأخبـار الإمـارات

الحتاد الن�صائي والأمن ال�صيرباين يطلقان مبادرة النب�ش ال�صيرباين للمراأة والأ�صرة
•• اأبوظبي- وام:

فاطمة  اللل�للصلليللخللة  �للصللمللو  بلللرعلللايلللة 
بلللنلللت ملللللبلللللارك رئللليللل�لللصلللة الحتللللللاد 
املجل�س  رئلليلل�للصللة  اللللعلللام  الللنلل�للصللائللي 
والطفولة  لللللاأمللللومللللة  الأعلللللللللللى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
اأطلق  الإمارات" ..  " اأم  الأ�صرية 
مبادرة  اللللعلللام  الللنلل�للصللائللي  الحتلللللاد 
اللللنلللبللل�لللس اللللل�للللصلللليللللرباين للللللللملللراأة 
بللالللتللعللاون ملللع جمل�س  والأ�للللصللللرة 
و�صركائه  الللل�لللصللليلللرباين  الأمللللللللن 
لتعزيز  وذللللك  ال�للصللرتاتلليللجلليللني، 
الإماراتية يف جمال  املللراأة  تواجد 
وتاأهيلها  الللل�لللصللليلللرباين  الأمللللللللن 
التوعية  نللل�لللصلللر  يف  للللللملل�للصللاهللمللة 

الرقمية بني اأفراد املجتمع.
للنجاح  ا�صتكمال  املللبللادرة  وتللاأتللي 
الذي حققته �صل�صلة دورات القيادة 
الرقمية للمراأة الإماراتية، التي مت 
تنظيمها من قبل الحتاد الن�صائي 
العام، بالتعاون مع برنامج خليفة 
تخطى  حلليللث  "اأقدر"،  للتمكني 
عدد امل�صاركات يف الدورات 7 اآلف 

و500 م�صاركة .
ال�صيرباين  النب�س  مللبللادرة  وتعد 
�للصللاملللللة جلميع  مللللبللللادرة وطللنلليللة 
اللللبلللدء بها  املللجللتللمللع مت  �لللصلللرائلللح 
الللعللام اجللللاري لتكون  بللدايللة  منذ 
الرقمية  مل�صاريع اخلم�صني  ركيزة 
وتلل�للصللبللو اإىل نلل�للصللر ثللقللافللة الأملللن 
الإمللللارات  اللل�للصلليللرباين يف جمتمع 

الوطنية لاأمن ال�صيرباين حتقق 
للدولة  ال�صرتاتيجية  الأهللللداف 
على  واحلفاظ  وتاأمني  حماية  يف 
مكت�صباتها واإجنازاتها يف خمتلف 
اأعلى  ووفللق  واملللجللالت  القطاعات 

املعايري العاملية.
النب�س  ملللللبلللللادرة  اأن  واأو�للللللصللللللح 
جمموعة  تلل�للصللمللل  الللل�لللصللليلللرباين 
مللن الللفللعللاللليللات والأنلل�للصللطللة منها 
اإىل متكني  يهدف  الذي  التدريب 
الن�صائية  واللللللكلللللوادر  الللللقلللليللللادات 
الأملللللللللن  جملللللللللال  يف  اللللللوطلللللنللللليلللللة 
برامج  خلللللال  مللللن  الللل�لللصللليلللرباين 
ن�صر  ت�صهم يف  تدريبية خم�ص�صة 
الثقافة الرقمية وكيفية الت�صدي 
باحرتافية للهجمات الإلكرتونية 
التي ت�صتهدف خمتلف القطاعات 
ي�صهم يف احلفاظ  واملللجللالت مبللا 
الوطنية مب�صاركة  املكت�صبات  على 
اأثبتت  الللتللي  الللنلل�للصللائلليللة  الللللكللللوادر 
امللللللواقلللللع  جنللللاحللللهللللا يف خملللتلللللللف 

واملهمات التي اأوكلت اإليها.
املللللللبللللللادرة على  تلللنلللفللليلللذ  و�لللصللليلللتلللم 
املرحلة  تللنللطلللللق  اإذ  ملللرحلللللللتلللني، 
الأوىل خال �صهر يونيو اجلاري، 
من  ملللر�لللصلللحلللة   50 مبلللل�للللصللللاركللللة 
الن�صائي، والتي �صيجرى  العن�صر 
تللاأهلليلللللهللن بللللاخلللللربات واملللللعللللارف 
املتطورة مبجال الأمن ال�صيرباين 
وتقدمي  الثانية  املرحلة  لللدخللول 
وحمللللا�للللصللللرات  وور�لللللللللللس  دورات 
من  ملل�للصللارك  األلللف   50 ت�صتهدف 

الوطن.
الحتلللللاد  اإن  �لللصلللعلللادتلللهلللا،  وقللللالللللت 
الللنلل�للصللائللي الللعللام بللتللوجلليللهللات �صمو 
مبارك،  بللنللت  فللاطللمللة  اللل�للصلليللخللة 
حر�س على اإطاق مبادرة النب�س 
الللل�لللصللليلللرباين للللللللللمللللراأة والأ�لللللصلللللرة 
املراأة  وتاأهيل  لتعزيز  الإمللاراتلليللة 
الإماراتية ملواكبة النهج ال�صتباقي 
التحديات  مللواجللهللة  يف  للللللدولللة 
التقنيات  تفر�صها  التي  املختلفة 
وال�صتفادة  املللتلل�للصللارعللة  الللرقللملليللة 
املثلى من البنية التحتية الرقمية 
املتقدمة التي متتلكها الدولة، مبا 
اأفراد املجتمع،  يعود بفائدته على 
وذلللللك مللللا متللثللللله املللللللراأة ملللن قلب 
الناب�س باخلري والعطاء  املجتمع 
و�صقل  لتنمية  الأوىل  واملللدر�للصللة 

مهارات اأبناء وبنات الوطن.
وامتنانها  �للصللكللرهللا  عللن  واأعلللربلللت 
وهيئة  ال�صيرباين  الأملللن  ملجل�س 
واحلكومة  التللل�لللصلللالت  تللنللظلليللم 
الللللرقللللملللليللللة واملللللجللللللللل�للللس الأعلللللللللللى 
وبرنامج  والللطللفللولللة  للللاأملللوملللة 
وجميع  "اأقدر"  للتمكني  خليفة 
ال�صركاء ال�صرتاتيجيني لاحتاد 
املخل�س  لدعمهم  العام،  الن�صائي 
�صاهم  الللذي  الوطنية،  وجهودهم 
وبللللرامللللج  مللللللبللللللادرات  اإطلللللللللاق  يف 
متطورة تعمل وفق اأف�صل املعايري 
الرقمي  بالتحول  املعنية  العاملية 

والتطبيقات الإلكرتونية.
الدكتور  �صعادة  اأعلللرب  جهته  مللن 

متللا�للصلليللا مللع الللتللحللول الللرقللمللي يف 
جميع القطاعات.

الإماراتية  واملللراأة  الأ�صرة  وت�صكل 
اأهللم ركائز هللذه املللبللادرة ومللن هنا 
وبرعاية كرمية من "اأم الإمارات" 
ال�صيرباين  النب�س  مللبللادرة  تللاأتللي 
والتي  الإماراتية  والأ�صرة  للمراأة 
تهدف اإىل تعزيز م�صاركة املراأة يف 
فرق  وت�صكيل  ال�صيرباين،  الأمللن 
ال�صيربانية  الن�صائية  الكوادر  من 
املخت�صة، وتعزيز التوعية الرقمية 
ل�صتخدام  الآمللللللللن  واللللتلللوجللليللله 
ون�صر  اإيجابية،  التقنيات بطريقة 
ثللقللافللة امللل�للصللوؤوللليللة املللجللتللمللعلليللة يف 

الف�صاء الرقمي.
ال�صويدي،  نللللورة  �للصللعللادة  واأكلللللدت 
الن�صائي  لاحتاد  العامة  الأمينة 
الر�صيدة  القيادة  روؤيلللة  اأن  الللعللام، 
ال�صيخ  اللل�للصللمللو  �للصللاحللب  بللرئللا�للصللة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد 
و�صاحب  اهلل"،  "حفظه  الللدولللة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبي  الللوزراء حاكم  جمل�س 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهما  اهلل" 
حكام الإملللارات، عللززت من مكانة 
دولللللة الإمللللللارات يف جملللال الأملللن 
رقمي  م�صتقبل  نحو  ال�صيرباين 
فلللائلللق اللللتلللطلللور، بللفلل�للصللل اللللللروؤى 
ال�صت�صرافية  ال�للصللرتاتلليللجلليللة 
التي  الوا�صحة  وخريطة الطريق 
مل�صتقبل  الر�صيدة  القيادة  خطتها 

حمللمللد الللكللويللتللي رئلليلل�للس الأمللللن 
ال�صيرباين حلكومة دولة الإمارات 
عن �صكره وامتنانه ل�صمو ال�صيخة 
" اأم الإمارات  فاطمة بنت مبارك 
ملبادرة  الكرمية  رعايتها  على   "
النب�س ال�صيرباين للمراأة والأ�صرة 
الإماراتية التي تاأتي يف اإطار جهود 
ومتكني  لدعم  املتوا�صلة  �صموها 
املللللراأة والأ�لللصلللرة الإملللاراتللليلللة حتى 
امللللللراأة الإملللاراتللليلللة منوذجا  بللاتللت 
ورفع  والللتللقللدم  التطور  يف  ملهما 
عللاللليللا يف خمتلف  اللللوطلللن  رايلللللة 
املجالت وجميع املحافل الدولية.

الإمللللارات  دوللللة  اإن  �صعادته  وقلللال 
ال�صيخ  اللل�للصللمللو  �للصللاحللب  بلللقللليلللادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد 
الدولة "حفظه اهلل" متتلك بنية 
حتتية رقمية متطورة ون�صعى من 
خال التعاون مع الحتاد الن�صائي 
املللراأة يف  اإىل تعزيز م�صاركة  العام 
جمال الأمن ال�صيرباين وتاأهيلها 
التوعية  نللل�لللصلللر  يف  للللللملل�للصللاهللمللة 
اأفللراد املجتمع ودفع  الرقمية بني 
التي  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية 
خمتلف  يف  الإملللللللللارات  تلل�للصللهللدهللا 
الأف�صل  دولللتللنللا  لتكون  املللجللالت 
كللافللة بحلول  امللللجلللالت  عللامللليللا يف 
2071 التي  مئويتها الأوىل عام 
وا�صحة  طلللريلللق  خلللارطلللة  تلل�للصللكللل 

للعمل احلكومي.
ال�صيرباين  الأملللللن  رئلليلل�للس  واأكلللللد 
حلكومة دولة الإمارات اأن املعايري 

التوعية الرقمية والتوجيه الآمن 
بطريقة  الللتللقللنلليللات  ل�لللصلللتلللخلللدام 

اإيجابية".
واأ�صافت الفا�صي اأن هذه املبادرة 
الفتاة يف  لدور  تعزيزا  اأي�صا  تاأتي 
من  ومتكينها  املللكللتلل�للصللبللات  جللملليللع 
امل�صاركة يف عملية التنمية ال�صاملة 
الإملللللارات يف  الللتللي ت�صهدها دوللللة 
اأنها  اأرى  املللجللالت، حيث  خمتلف 
وقدرات  اإمكانيات  لك�صف  فر�صة 
ابنة الإمارات حيث ميكنهن اإثبات 
موؤكدة  احلللقلليللقلليللة،  اإمللكللانلليللاتللهللن 
للطفل هو  الإمللاراتللي  الربملان  اأن 
الأطلللفلللال عن  فلليللهللا  يللعللرب  من�صة 
للمجتمع  وطرحها  اهتماماتهم 

وامل�صاركة يف كل ما يخ�صه.
�للصللعللادة الدكتور  مللن جللانللبلله ذكلللر 
اإبراهيم الدبل الرئي�س التنفيذي 
"اأقدر"  للتمكني  خليفة  لربنامج 
املللل�لللصلللرتك بني  اللللتلللعلللاون  هللللذا  اأن 
الن�صائي  اأقلللدر والحتللللاد  بللرنللامللج 
اللل�للصلليللرباين ياأتي  الللعللام والأملللللن 
امللللتللللدادا للللللتللعللاون اللل�للصللابللق بني 
خدمة  يف  احللللكلللومللليلللة  اجلللللهللللات 
الإمللاراتللي وحتللديللدا فئة  املجتمع 
الللنلل�للصللاء والأملللهلللات بللهللدف غر�س 
القيم واملفاهيم ال�صامية يف نفو�س 
الأجيال القادمة من خال تاأهيل 

الأمهات وربات البيوت.
املحاور  �للصللمللن  ملللن  اأن  واأ�للللصللللاف 
الأ�صا�صية لربنامج اأقدر هو حمور 
من  والللذي  الإلكرتونية  التوعية 

اأفراد املجتمع، وذلك بالتعاون مع 
وهيئة  ال�صيرباين  الأمللن  جمل�س 
واحلكومة  التللل�لللصلللالت  تللنللظلليللم 
الللللرقللللملللليللللة واملللللجللللللللل�للللس الأعلللللللللللى 
وبرنامج  والللطللفللولللة  للللاأملللوملللة 
"اأقدر" للو�صول  للتمكني  خليفة 

للقيمة امل�صتهدفة.
تنظيم  هلللليللللئللللة  و�للللصللللعللللت  وقللللللللد 
الرقمية  واحلللكللومللة  التلل�للصللالت 
اأكادمييتها الفرتا�صية يف خدمة 
بهدف  ال�صيرباين  النب�س  مبادرة 
للتوعية  انللتلل�للصللار  اأو�لللصلللع  حتللقلليللق 
ال�صيرباين  الأمللن  ثقافة  وتعزيز 
انللطللاقللا من  املجتمع  فللئللات  بللني 
تر�صيخ  يف  الأملللللللر  هلللللذا  اأهلللمللليلللة 
اأ�للصلللللوب احللليللاة الللرقللمللي الآمللللن، 
اأحللد الأهداف  الأمللر الللذي ي�صكل 

ال�صرتاتيجية للهيئة.
وبهذه املنا�صبة قالت �صعادة الرمي 
بللنللت عللبللد اهلل الللفللا�للصللي الأملللني 
لاأمومة  الأعلللللى  للمجل�س  العام 
فتيات  ملل�للصللاركللة  اإن  والللطللفللولللة 
اللللربمللللان الإمللللاراتللللي للطفل  ملللن 
ال�صيرباين"  "النب�س  مللبللادرة  يف 
ول  الطفل  حلقوق  تعزيزا  جللاءت 
ما  وفللللق  امل�صاركة"  "حق  �للصلليللمللا 
الدولية  التللفللاقلليللة  عللللليلله  تللنلل�للس 
حلللقللوق الللطللفللل وقلللانلللون ودميلللة، 
واملللل�لللصلللاركلللة ملللع اللللفلللرق الأخلللللرى 
يف نلل�للصللر اللللتلللوعللليلللة حلللللول الأملللللن 
القيمة  اإىل  للو�صول  ال�صيرباين 
امل�صتهدفة من هذه املبادرة وتعزيز 

خللاللله ميللكللن الللعللمللل علللللى اإيجاد 
النتائج  بلللعللل�لللس  �لللصلللد  حمللل�لللصلللن 
حدوثها  ميلللكلللن  اللللتلللي  اللل�للصلللللبلليللة 
نلللتللليلللجلللة ال�للللصللللتللللخللللدام اخللللاطلللئ 
والتقدم  احلللديللثللة  للتكنولوجيا 
اأقدر  اأن برنامج  العلمي، مو�صحا 
لديه العديد من املبادرات املتنوعة 
والللتللي تللخللدم �للصللرائللح وا�للصللعللة من 

املجتمع.
واأعلللللللللرب عللللن فللللخللللره واعلللللتلللللزازه 
�صمو  مللللن  اللللكلللرميلللة  بلللاللللرعلللايلللة 
"اأم  مللبللارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
املللللبللللادرات  هللللذه  ملللثللل  الإمارات" 
الللوطللنلليللة املللتللملليللزة واللللتلللي تخدم 
بلل�للصللكللل فعال  اللللوطلللن واملللللواطللللن 
امل�صتمرة  ملللتلللابلللعلللتلللهلللا  وكلللللذللللللك 
والللدقلليللقللة ودعللمللهللا الللدائللم لتلك 

املبادرات املتميزة.
و�للصللكللر �للصللعللادتلله الللقللائللمللني على 
ومتيزهم  العام  الن�صائي  الحتللاد 
الوطنية  امللللبلللادرات  يف  وريللادتللهللم 
والللللل�لللللصلللللكلللللر ملللللو�لللللصلللللول للللللاأملللللن 
الدائم  تعاونهم  على  ال�صيرباين 

مع برنامج اأقدر.

حممد ال�صرقي ي�صتقبل طلبة اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة ويطلع على اأعمالهم الفنية
•• الفجرية -وام:

ال�صرقي  بللن حمللمللد  حللمللد  بللن  ال�صيخ حمللمللد  �صمو  اأّكللللد 
ا  ويل عهد الفجرية ، على دور الفّن بو�صفِه جت�صيًدا حيًّ
الإن�صانية  الثقافة  الب�صرية، وو�صيلًة للتعبري عن  للنف�س 
حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  دعللم  اإىل  م�صرًيا  اجلللمللعللاء، 
بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 
للموهوبني، وحر�س �صموه على ا�صتثمار اإبداعات ال�صباب 

وتطوير قدراتهم الفنية.
يف  الللفللجللرية،  عهد  ويل  �صمو  ا�صتقبال  خللال  ذلللك  جللاء 
املنت�صبني  الفنانني  الطلبة  من  لعدٍد  الأمللريي،  الديوان 
لوحاتهم  لعر�س  اجلميلة،  للفنون  الفجرية  لأكادميية 

الفنية وتقدمي قراءات عنها.
واطّلع �صموه على الأعمال الفنية التي عمل عليها الطلبة 
العامل  مللدن  مللن  عللدد  اإىل  ومعرفية  بحثية  زيلللارات  بعد 
التجارب  الطلللاع على خمتلف  بللهللدف  �للصللمللّوه،  بللرعللايللة 
الفنية  املدار�س  على  والتعرف  الت�صكيلي،  الفن  يف جمال 
مداركهم  تو�صيع  يف  ي�صهم  ممللا  الللعللامل،  حللول  املختلفة 
اأفلللكلللار ومللو�للصللوعللات متجددة  الإبلللداعللليلللة والللبللحللث علللن 

للتعبري عنها من خال الفن.
وتعرف �صمو ويل عهد الفجرية من الطلبة على �صرح عن 
موا�صيع اأعمالهم، والتي عك�صت جت�صيًدا ُم�صوًرا لوقائع 
القراآن  مللن  وق�ص�س  الإ�للصللامللي  اللللرتاث  مللن  ُم�صتوحاة 
الكرمي، يف تعبرٍي عن املعاين العميقة التي ميّررها الفن 

العابر لكل الأزمان والأقطار.
للوحات،  الفني  بامل�صتوى  الفجرية  �صمو ويل عهد  واأ�صاد 
وما حتمله من ت�صوير حّي ملو�صوعاتها، موّجًها الطلبة 
الفنية،  الأ�صاليب  اآفاق جديدة يف  ب�صرورة الطاع على 
وتطوير مهاراتهم، مبا يرتقي باملجال الفني ويربز الغاية 

الأ�صا�صية منه.
بال�صكر على  الفجرية  �صمو ويل عهد  اإىل  الطلبة  وتقّدم 
�صمّوه  دعم  وعلى  الفنّية،  اإبداعاتهم  وتقدير  ا�صتقبالهم، 
الدائم والوقوف على احتياجات الفنانني وت�صجيعهم يف 

م�صريتهم الإبداعية.
ح�صر اللقاء �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب �صمو ويل 

عهد الفجرية.

اجلامعة القا�صمية وجمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صكري يبحثان التعاون لتاأهيل الطلبة  ك�صفراء لل�صكري يف جمال التوعية
•• ال�شارقة-الفجر:

القا�صمية  اجلللللامللللعللللة  بلللحلللثلللت   
امل�صتمر  التعليم  مركز  يف  ممثلة 
والتطوير خال ا�صتقبالها لوفد 
جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صكري 
اجلهود  وتن�صيق  الللتللعللاون  اأوجللله 
تللاأهلليللل طلبة  بلللهلللدف  امللل�للصللرتكللة 
اجلامعة وتثقيفهم  للوقاية بداء 
اللل�للصللكللري وتللاأهلليلللللهللم كلل�للصللفللراء يف 
اأوطانهم لن�صر ثقافة الوقاية من 
معه  التعاي�س  اأو  ال�صكري  مر�س 
كل  اجلمعية  جانب  مللن  ح�صر   .
رئي�صة  الأ�صتاذة خولة احلاج  من 
اأ�صدقاء  جللمللعلليللة  اإدارة  جمللللل�للس 
ملللر�لللصلللى الللل�لللصلللكلللري وال�للللصللللتللللاذة 
اللل�للصللريللف علل�للصللو جمل�س  حلل�للصللة 
ال�صندوق   اأملللني  اجلمعية  اإدارة 
واملتطوعني  الع�صاء  مللن  وعللدد 

الداعمني للجمعية.
اجلمعية  وفلللللد  ا�للصللتللقللبللل  فلليللمللا 
كللا مللن ال�للصللتللاذ الللدكللتللور عطا 
التعليم  عبدالرحيم مدير مركز 
امل�صتمر والتطوير الأ�صتاذة اأحام 
بن جر�س م�صاعد مدير اجلامعة 
دورها  بجانب  الطالبات  ل�صوؤون 
جمعية  اإدارة  جمللللل�للس  كللعلل�للصللو 
رئي�س  ال�صكري  مر�صى  اأ�صدقاء 

جلنة التطوير. 
واأبللللللدى ال�لللصلللتلللاذ اللللدكلللتلللور عطا 
التعليم  عبدالرحيم مدير مركز 
بوفد  ترحيبه  والتطوير  امل�صتمر 
جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صكري 
م�صيدا باأدوار اجلمعية وجهودها 
بو�صائل  الللتللعللريللف  يف  املللتللوا�للصلللللة 
ال�صكري  ملللر�لللس  مللللن  اللللوقلللايلللة 

املركز  اأن  اإىل  م�صريا  وتداعياته 
جوانب  تلللعلللزيلللز  علللللللى  يلللحلللر�لللس 
اجلمعية  ملللع  امللل�للصللرتكللة  الللعللمللل 
ال�صحي  الللوعللي  ملل�للصللتللوى  لللرفللع 
للللدى طلبة اجلللامللعللة مللن خال 
توعوية  برامج  اإقامة  يف  التعاون 
مللللع حتقيق  تلللتلللاقلللى  ملل�للصللرتكللة 

الأهداف امل�صرتكة .
بدورها اأكدت خولة احلاج رئي�صة 
اأ�صدقاء  جللمللعلليللة  اإدارة  جمللللل�للس 
علللللى موا�صلة  اللل�للصللكللري  مللر�للصللى 
ال�صرتاتيجية  لللروؤاهللا  اجلمعية 
يف تللعللزيللز نلللواحلللي اللللتلللعلللاون مع 
خمللتلللللف املللوؤ�للصلل�للصللات واللللتلللي من 
التوا�صل  ليكون  اجلامعات  بينها 
والتن�صيق مع اجلامعة القا�صمية 
تللكللامللل اجلللهللود لتحقيق  بللهللدف 
اأهداف اجلمعية واملتمثلة يف بناء 
و  اجلمعية  بني  التوا�صل  ج�صور 
اجلامعة من خال تقدمي برامج 
معايري  ذات  وتللوعللويللة  تللدريللبلليللة 
وجودة متميزة يف جمال اأهدافها 
القا�صمية  اجلامعة  اأن  واأكلللدت   .
من  لطلبة  با�صتقطابها  تتميز 
الذي  الأمللر  العامل  دول  خمتلف 
اجلمعية  اجتلللاه  تعزيز  يف  ي�صهم 

لفر�س التوعية عامليا .
الجتماع  خللللال  جللللرى  بللعللدهللا 
مناق�صة مبادرة " �صفراء ال�صكري" 
طلبة  تثقيف  اىل  تللهللدف  والللتللي 
اجلن�صيات  خمتلف  من  اجلامعة 
حللللللول مللللر�للللس الللل�لللصلللكلللري �لللصلللواء 
الللتللعللايلل�للس مللعلله من  اأو  اللللوقلللايلللة 
خال برنامج "�صفراء ال�صكري"، 
من  �صل�صلة  علللللى  يللحللتللوي  اللللذي 
املتخ�ص�صة  واللللللدورات  الللربامللج 

�صفراء   " بلللرنلللاملللج  �للللصللللاأن  وملللللن 
التوعية  من  يكثف  ال�صكري" اأن 
للطلبة يف مدة ت�صل اإىل ع�صرين 

العلم  الطلبة  وتك�صب  املللجللال  يف 
وامللللعلللرفلللة للليللقللومللوا بلللدورهلللم يف 
ودولهم،  جمتمعاتهم  اإىل  نقلها 

بلل�للصللمللة اجلمعية  تلل�للصللل  وبلللذللللك 
التثقيف  العامل يف  اإىل  ور�صالتها 

ال�صحي جتاه مر�س ال�صكري .

وخلللارج الللدولللة مللن خللال طلبة 
بعد  ليقوموا  الدار�صني  اجلامعة 
بللاأدوارهللم يف ن�صر الوعي يف  ذلك 

خالها  مللللن  ويلللحلللا�لللصلللر  �لللصلللاعلللة 
املجال  يف  وخملللتللل�لللصلللون  اأطللللبللللاء 
الللل�لللصلللكلللري لللنلل�للصللر الللللوعللللي داخللللل 

وبالتايل  وجمللتللمللعللاتللهللم  دوللللهلللم 
تلل�للصللل الللثللقللافللة اإىل �للصللتللى اأرجللللاء 

العامل.
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اإعالن بالن�شر

يف الق�شية رقم 2022/462 جتاري جزئي
املدعي : ري�صي اأجيت �صنه كيمجي

املدعى عليها : البيت الخ�صر للو�صاطة العقارية 
اخل�صوم املدخلة : 1/ بوبيان للو�صاطة العقارية - موؤ�ص�صة فردية ل�صاحبها - �صامل را�صد �صامل على �صامل الرا�صد.  

للعقارات وميثلها قانونا مديرها / را�صد �صامل علي �صامل الرا�صد اخلليج  دبي   /2
اإىل اخل�صوم املدخلة يف الق�صية امل�صار اإليها اأعاه. 

بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�صادر عن حماكم دبي يف الق�صية امل�صار اإليها بعاليه اإنتدبتنا اإدارة اخلرباء 
اإ�صتامنا املهمة قد قررنا عقد اإجتماع اخلربة الأول يف يوم الثنني املوافق  لعداد تقرير اخلربة املطلوب، وبعد 
بعد عن طريق تطبيق Microsoft Teams املرئي  عن  ظهراً   12:30 ال�صاعة  متام  يف   13/06/2022
نظراً لاجراءات الحرتازية ملواجهة انت�صار فريو�س كورونا والتعليمات الواردة من حماكم الدولة وعليه نرجو 
�صاكرين التوا�صل معنا وح�صور الجتماع يف املوعد املحدد. لا�صتعام هاتف : 0564734261  وعليه يرجى 
وتقدمي كل طرف مذكرة  املحدد  املوعد  الإجتماع يف  القانوين ح�صور  وكيلهم  اأو  املتقا�صية  الأطراف  التكرم من 
�صارحة مبو�صوع الدعوى مرفقا بها امل�صتندات املوؤيدة ب�صكل وا�صح وم�صتقل لكل نقطة من نقاط املذكرة ال�صارحة 

)من خال فوا�صل Divider( لكل نقطة مبا يوؤيد اإدعاءكم اأمام اخلربة.
اخلبري احل�شابي املنتدب / د. عبد الكرمي الزرعوين

اإعالن اإجتماع خربة 
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإ�شتئنافية املدنية االحتادية

)كلي(   مدين   AJCAPCICIV2022 /0000342 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : كينجز جروب للعقارات )مطور عقاري( 

جمهول حمل الإقامة  
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإ�صتئنافية املدنية )مكتب مدير الدعوى 
، وتقدمي مذكرة جوابية  او بوا�صطة وكيل معتمد  3( �صخ�صيا  - الإ�صتئناف 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2022/6/7 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128686(
املخطرة / خالد عبد الرحيم �صعبان

�صلللللللللد 
املخطر اإليه / رامي�صى �صوندان كاندى عمر كويا �صوندان كاندى - هندي اجلن�صية

اخطار املخطر اليه مبوجب هذا الإخطار وحثه على الوفاء باملرت�صد من مبالغ م�صتحقة 
رقم  للوحدة  املرجتعة  ال�صيكات  قيمة  درهللم   14.500 ومقدارها  اليجارية  القيمة  عن 
املطينة، مع �صداد مبلغ  الواقعة يف منطقة   4-24 رقم  الأر�س  على قطعة  املقامة   101
لعقد الإيجار، واإخاء العني املوؤجرة  وفقا  ال�صيكات  اإرجتاع  غرامة  قيمة  درهم   6،500
وت�صليمها خالية من ال�صواغل وباحلالة التي كانت عليها مع ت�صليم املخطر �صهادة براءة 
ذمة من كافة اخلدمات املوجودة بالعني املوؤجرة وذلك حتت طائلة اإتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية والق�صائية م�صافاً اإليها الر�صوم وامل�صروفات وذلك جميعه يف خال مدة اأق�صاها 

الإخطار.  هذا  تاريخ  من  يوما   30
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعــــــــــالن
رويال  :مركز  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

با�س خلدمات ال�صيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 3799843 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هادي احمد عمر العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف را�صد �صيف �صليمان �صيف ال�صام�صي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صالون ابو فهد

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1029752 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد عبدالعزيز حممد بن ا�صحاق ال�صيعري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز حممد عامر بن ا�صحاق ال�صيعري
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
املنازل  :�صالون  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: املريحة رخ�صة رقم : 1080706 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد �صيف احمد �صيف الرميثي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز حممد عامر بن ا�صحاق ال�صيعري
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صبيد للهدايا

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1924807 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداجلبار ا�صماعيل ابراهيم علي احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف جمعه حممد عبيد اخلمريى
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/غرناق  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN للحلويات  رخ�صة رقم:3643700 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان 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(
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اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/روبوت  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN بيتنا للتجارة   رخ�صة رقم:3659925 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان 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(
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اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/�صري  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN وا�س للنظافة ال�صيارة   رخ�صة رقم:4488881 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان 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(
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اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/جنات  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN بريقر   رخ�صة رقم:2646332 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/اإيفوري 

 CN للديكور   رخ�صة رقم:3645978 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان 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 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/اف 12 

 CN ام كافيه   رخ�صة رقم:2868507 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان 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 13564 بتاريخ 2022/6/8 

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

ال�صم التجاري:كنوز املحيط للذهب - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:امل�صفح م 0.44 مبنى �صمو ال�صيخ �صلطان بن خليفه بن زايد 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 4281543 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2022/6/2 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205021500
تاريخ التعديل:2022/6/7

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

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

ال�صم التجاري:بلو بريل للرخام - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
5 - اخلام�س مبنى حميد �صعيد  النقلة  ال�صناعية -  ال�صركة:املنطقة  عنوان 

علي
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2768096 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
2 - تعيني ال�صادة/مكتب ديب م�صعود للمحا�صبة واملراجعة ، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2022/6/2 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205021505
تاريخ التعديل:2022/6/7

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
لل�صيارات   الدبلوما�صي  النجم  ال�صلللللادة/مغ�صلة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1236752 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صرف النهر زوجه حممد بابور ح�صني %24

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ام دى قدروت على ام دى مو�صودور على %25
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة را�صد نا�صر م�صبح خمي�س الكلبانى %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عوي�صه �صهيل احلطم العامرى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مغ�صلة النجم الدبلوما�صي لل�صيارات
THE DIPLOMATIC STAR CAR WASH

اإىل/ مغ�صلة النجم الدبلوما�صي لل�صيارات ذ.م.م
THE DIPLOMATIC STAR CAR WASH L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
الكا�صيكي  الربياين  ال�صلللللادة/مطعم وم�صاري  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1191804 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / نا�صر على غلوم مو�صى العبيدىل من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / نا�صر على غلوم مو�صى العبيدىل من 51 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نور ال�صام ال�صهب ميا

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�صعود ا�صام اكرب ال�صام
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم وم�صاري الربياين الكا�صيكي ذ.م.م
CLASSIC BIRYANI RESTAURANT &GRILLA L.L.C

اإىل/ مطعم وم�صاري الربياين الكا�صيكي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CLASSIC BIRYANI RESTAURANT & GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال �صبعة اأيام  من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
�صركة   - ال�صيارات  لزينة  ال�صلللللادة/كارمك�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�س الواحد ذ م م   رخ�صة رقم:1105627 
تعديل اإ�صم جتاري من/ كارمك�س لزينة ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

CARMEX AUTO ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ميزان كارمك�س اللكرتوين �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CARMEX ELECTRONI BALANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صاح ميكانيك املركبات  4520003
تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صاح كهرباء ال�صيارات  4520005

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صاح ميزان املركبات )ميزان الكرتوين(  4520008
 تعديل ن�صاط / حذف جتارة زينة واك�ص�صوارات ال�صيارات  4530010
 تعديل ن�صاط / حذف جتارة اطارات ال�صيارات ولوازمها  4530005

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/مطعم حديقة ال�صحراء - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1155903-1 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فهد �صالح م�صاعد بن �صحبل التميمى %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ليتون مياه حممد جميب الرحمن ميازى %24
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالرزاق عبدالغفار %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عبداهلل �صيف املرزوقى
تعديل �صكل قانوين / من فرع اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم حديقة ال�صحراء - فرع
DESERT PARK RESTURANT - BRANCH

اإىل/ مطعم �صان دربار ذ.م.م
SHAAN DARBAR RESTAURANT L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال يوم واحد  من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  انرتنا�صونال  ال�صلللللادة/لندن  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�صيانة العامة   رخ�صة رقم:1659350 

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ لندن انرتنا�صونال للمقاولت وال�صيانة العامة

LONDON INTERNATIONAL CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ لندن انرتنا�صونال للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

LONDON INTERNATIONAL CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صعبة الوطى للعقارات وال�صيانة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�صة رقم:1136422 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ابو حممد عبدالبارك من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / ابو حممد عبدالبارك من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صرحان قائد �صيف احلمودى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صعبة الوطى للعقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م

SHUBAT AL WATA REAL ESTATES AND GENERAL MAINTENANCE . L.L.C

اإىل/ �صعبة الوطى للعقارات وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
SHUBAT AL WATA REAL ESTATES AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/ال�صفري لل�صحن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2824012 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ال�صيد �صعيد امني على %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صاملني مبخوت حممد العامرى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صفري لل�صحن
ALSAFEER CARGO

اإىل/ ال�صفري لل�صحن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 ALSAFEER CARGO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات ال�صحن البحري للب�صائع  5224002
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/بياتريال للت�صميم الداخلي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4291580 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بياتريال للت�صميم الداخلي

BILATERAL INTERIOR DECOR

اإىل/ بياتريال للت�صميم الداخلي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BILATERAL INTERIOR DECOR    SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت حرم �صمو ال�صيخ الدكتور 
نهيان  اآل  خللللليللفللة  بللللن  �لللصلللللللطلللان 
رئي�س  اللل�للصللمللو  �للصللاحللب  م�صت�صار 
�صيف  بنت  �صيخة  ال�صيخة  الدولة 
بن حممد اآل نهيان نائب الرئي�س 
ال�صيخ  �للصللمللو  مللللوؤ�لللصللل�لللصلللة  الأعلللللللللى 
الللدكللتللور �للصلللللطللان بلللن خللللليللفللة اآل 
نهيان الإن�صانية والعلمية ..اأ�صماء 
الفائزات للدورة التا�صعة يف جائزة 
اللل�للصلليللخللة حلل�للصللة بللنللت حمللمللد اآل 
العربية  اللللكلللرمي  للللللقللراآن  نللهلليللان 
التي تنظمها املوؤ�ص�صة بالتعاون مع 
الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صامية 
والأوقاف ووزارة الرتبية والتعليم 
بعام  الللدولللة  لحتفالت  مواكبًة   ،
اخللللمللل�لللصلللني وبلللللللللغ علللللددهلللللن 77 
�صاحبات  ملللن   23 مللنللهللن  فلللائلللزة 
املوؤ�ص�صات  نزيات  من  و6  الهمم 
وباركت  والإ�للصللاحلليللة.  العقابية 
اللل�للصلليللخللة �للصلليللخللة بللنللت �للصلليللف بن 
اأمللللور  اآل نللهلليللان لأوللللليللللاء  حمللمللد 
الفائزات واأ�صرهن وكل من �صاهم 
يف اإجنازهن القراآين الإمياين من 
القراآن  حتفيظ  ومللراكللز  مللدرا�للس 
اأ�للصللحللاب الهمم  الللكللرمي وملللراكلللز 
واملوؤ�ص�صات العقابية والإ�صاحية.

وح�صلت على املركز الأول واجلائزة 
الأول  الفرع  للم�صابقة يف  الكربى 
 .. كامًا  الكرمي  القراآن  يف حفظ 
بكر م�صلم  اآية جمال عبداللطيف 
العربية  ملل�للصللر  جلللملللهلللوريلللة  مللللن 
وفازت باملركز الثاين فاطمة ح�صن 
العربية  اجلللمللهللوريللة  مللن  العبيد 
الثالث  بللاملللركللز  وفللللازت  اللل�للصللوريللة 
فاطمة حممود علي من جمهورية 
اللل�للصللومللال. وفلللازت بللاملللركللز الأول 
ع�صرين  حفظ  يف  الللثللاين  بللالللفللرع 
جلللللللزًءا مللللن اللللللقلللللراآن الللللكللللرمي مع 
الللتللجللويللد.. فللاطللمللة مللانلليللجللر من 
مللللركللللز بللللللال بلللللن ربللللللللاح يف دبلللي 

وباملركز الثاين مرمي فار�س اأحمد 
علي حممد من مركز ميمونة بنت 
وباملركز  راأ�للس اخليمة  احلللارث يف 
القا�صي  نللوري  ح�صن  �صنا  الثالث 
بكر  اأبللي  بنت  عائ�صة  مدر�صة  مللن 
اأبوظبي  يف  اللللثلللانلللويلللة  للللللتللعللللليللم 
حممد  تامر  رمي  الللرابللع  وباملركز 
اللللعلللا ملللن مللدر�للصللة عجمان  اأبلللللو 
حبيبه  اخلام�س  وباملركز  اخلا�صة 
مركز  مللن  قطب  اإ�صماعيل  اأحللمللد 
وباملركز  بللالللظللفللرة  زايللللد  مللديللنللة 
اللل�للصللاد�للس حلل�للصللنللاء اأحلللملللد حممد 
عللبللدالللفللتللاح مللن مللركللز اأحللمللد بن 

را�صد املعا يف اأم القيوين.
الفرع  يف  الأول  بلللامللللركلللز  وفللللللازت 
اللللثلللاللللث يف حللفللظ علل�للصللرة اأجلللللزاء 
مللن الللقللراآن الللكللرمي مللع التجويد 
اأبو�صنب  عللبللداهلل  �للصللاح  �للصللارة   ..
مللن املللدر�للصللة الأهللللليللة اخلللرييللة يف 
الللثللاين �صهد جمال  دبللي وبللاملللركللز 
علللبلللداللللللللطللليلللف بلللكلللر مللل�لللصلللللللم من 
براأ�س  بنت احلارث  مركز ميمونة 
ا�صيه  اللللثلللاللللث  وبلللامللللركلللز  اخللليللمللة 
بوتا�صياكات  عبدالفتاح  �صريين 
مللن مللركللز اإبللراهلليللم الللعللبللدويل يف 
ابللرار حممود  الرابع  دبي وباملركز 
مدينة  مركز  مللن  حممود  ح�صني 
وباملركز اخلام�س  الظفرة  زايد يف 
حممد  عبدال�صفيع  �للصللابللر  جللنللى 
اأبوعز من مركز ال�صيخ حمدان بن 
حممد لتحفيظ القراآن الكرمي يف 
فاطمة  ال�صاد�س  وباملركز  اأبوظبي 
حملللملللد غلللللام ربللللللاين مللللن مركز 
القراآن  لتحفيظ  را�صد  بن  اأحمد 

الكرمي يف اأم القيوين.
الفرع  يف  الأول  بللاملللركللز  وجلللللاءت 
الرابع يف حفظ خم�صة اأجللزاء من 
اللللقلللراآن الللكللرمي مللع الللتللجللويللد .. 
اآ�صيا بنت كاميلو من م�صروع الرب 
الثاين  وبللاملللركللز  بللدبللي  للتحفيظ 
كاليكاندييل  نوفل  بجيبه حممد 
ملللن ملللركلللز بللللال بلللن ربلللللاح بدبي 

وباملركز الثالث مريا اأجمد ويجه 
مركزال�صيخة  مللن  عللبللدالللرحللمللن 
وباملركز  بالعني  �صالح  بنت  اآمللنللة 
الللرابللع روؤيللله الللغللرو�للس مللن مركز 
وباملركز  بللالللظللفللرة  زايللللد  مللديللنللة 
جونايد  حممد  مباركة  اخلام�س 
عوي�صة  بن  �صهيل  مركز  من  نللور 
ال�صاد�س  وباملركز  بالعني  اخلييلي 
حممد  م�صعد  اأحمد  ع�صكر  زينب 

من مركز اآية يف عجمان.
الفرع  يف  الأول  بلللامللللركلللز  وفللللللازت 
اخلللاملل�للس يف حللفللظ اأربلللعلللة اأجللللزاء 
مللن الللقللراآن الللكللرمي مللع التجويد 
مقدادي  �للصللمللري  مللهللنللد  بلليلل�للصللان   ..
مللن مللدر�للصللة احلللكللمللة اخلللا�للصللة - 
الثاين  وباملركز  بعجمان  النعيمية 
مدر�صة  من  اأبوح�صني  �صعيد  اأمللل 
الأن�صار العاملية بال�صارقة وباملركز 
من  جعفري  فاطمه  زينب  الثالث 
بال�صارقة  ا�س  �صي  ا�س  اأي  مدر�صة 
اللللرابلللع رميللللان عبداهلل  وبللاملللركللز 
املدر�صة  ملللن  علللبلللداهلل  اإبلللراهللليلللم 
وباملركز  بدبي  للبنات  الأمريكية 
اخلام�س ت�صنيم حممد توفيق من 
بعجمان  اخلا�صة  احلكمة  مدر�صة 
ال�صاد�س رحمة  - اجلرف وباملركز 
حملللملللد ربلللليللللع حملللملللد اللللللللرباوي 
العلمية  الللفللجللرية  اأكللادميلليللة  مللن 

الإ�صامية.
الفرع  يف  الأول  بلللامللللركلللز  وفللللللازت 
اللل�للصللاد�للس يف حللفللظ ثللاثللة اأجلللزاء 
من القراآن الكرمي مع التجويد .. 
اأ�صرف �صعيد عبداحلميد من  نور 
بالظفرة  ال�صلع  ومللدر�للصللة  رو�للصللة 
ال�صيد  حللبلليللبللة  اللللثلللاين  وبلللامللللركلللز 
الللعللدل مللن املدر�صة  اأحللمللد  حممد 
الأهلية اخلريية بال�صارقة وباملركز 
الثالث وجدان عمر ريا�س الأحمد 
اأكللادميلليللة الأنللدللل�للس اخلا�صة  مللن 
بالعني وباملركز الرابع �صلمى اأحمد 
مللن مدر�صة  عللبللداخلللالللق  يللو�للصللف 
وباملركز  بللدبللي  الللعللربلليللة  اللللوحلللدة 

ام �صفي من  ا�للس  اخلللاملل�للس مللرمي 
اأكادميية فل�صطني اخلا�صة بالعني 
�صعيد  عائ�صة  اللل�للصللاد�للس  وبللاملللركللز 
الأن�صار  مللدر�للصللة  مللن  ابللوحلل�للصللني 

العاملية بال�صارقة.
الفرع  يف  الأول  بلللامللللركلللز  وفللللللازت 
ال�صابع حلفظ جزءين من القراآن 
�صلمى   .. الللتللجللويللد  ملللع  اللللكلللرمي 
اجلندي  اأحللمللد  عبداملنعم  ال�صيد 
بلللنلللت �صقر  مللللن ملللدر�لللصلللة حلل�للصللة 
وباملركز  اخليمة  بللراأ�للس  اخلللا�للصللة 
الللللثللللاين �للصللفلليللة فلللاطلللملللة حممد 
ادري�س ح�صني من مدر�صة احلكمة 
النعيمية   - بللعللجللمللان  اخللللا�لللصلللة 
حمد  �صليم  �صاره  الثالث  وباملركز 
املطاوعة  بدع  غرايبة من مدر�صة 
املللل�لللصلللرتكلللة بلللاللللظلللفلللرة وبلللامللللركلللز 
م�صعد  اأحمد  ع�صكر  مرمي  الرابع 
الللرا�للصللديللة اخلا�صة  املللدر�للصللة  مللن 
فريدة  اخلام�س  وباملركز  بعجمان 
علل�للصللام �للصللعلليللد عللبللداحلللملليللد من 
بالظفرة  ال�صلع  ومللدر�للصللة  رو�للصللة 
تاج  حممد  نللور  ال�صاد�س  وباملركز 
الدين حممد من مدر�صة ورو�صة 

اليحر اخلا�صة بالعني.
الفرع  يف  الأول  بللاملللركللز  وجلللللاءت 
الللثللامللن يف حللفللظ جلللزء واحلللد من 

اللللقلللراآن الللكللرمي مللع الللتللجللويللد .. 
اأبوبكر احلداد  عائ�صة حممد علي 
ال�صديق بدبي وباملركز  من مركز 
ال�صعيد من مدر�صة  الثاين مرمي 
وباملركز  بللدبللي  الللعلللللمللي  الإبلللللللداع 
ابن  وديللع من مركز  زينب  الثالث 
الرابع  وبللاملللركللز  بللاللل�للصللارقللة  كللثللري 
عبدالعظيم  حلل�للصللني  اأحللمللد  بللتللول 
ح�صني من مدر�صة الوردية اخلا�صة 
يف اأبوظبي وباملركز اخلام�س بتول 
من  اإبراهيم  حممد  �صاح  اإيهاب 
وباملركز  باأبوظبي  الإمللارات  مركز 
ال�صاد�س بتول عبدالفتاح بريقدار 
عوي�صة  بللللن  �للصللهلليللل  ملللركلللز  مللللن 
باملركز  وفللللازت  بللالللعللني.  اخلييلي 
"ح�صن  يف  التا�صع  الفرع  يف  الأول 
اللل�للصللوت " هللزلللني عللائلل�للصللة حميد 
بن  ال�صيخ حمدان  علي من مركز 
الكرمي  الللقللراآن  لتحفيظ  حممد 
حبيبة  الللثللاين  وبللاملللركللز  باأبوظبي 
حممد مر�صد من مدر�صة عجمان 
اخلللا�للصللة وبللاملللركللز الللثللالللث �صلمى 
وللليللد اللل�للصلليللد اجلللنللدي مللن مركز 
حممد هامل الغيث باأبوظبي. ويف 
فئة �صاحبات الهمم .. فازت باملركز 
حفظ  يف  الللثللالللث  الللفللرع  يف  الأول 
ع�صرة اأجزاء من القراآن الكرمي مع 

التجويد .. اأفراح حممد قايد من 
مراكز  الهمم  لأ�صحاب  دبي  نللادي 
الكرمي  الللقللراآن  لتحفيظ  مكتوم 
الفرع  يف  الأول  بللاملللركللز  وجلللاءت   .
اللللرابلللع يف حللفللظ خللملل�للصللة اأجلللللزاء 
مللن الللقللراآن الللكللرمي مللع التجويد 
نادي  من  حممد  عبداهلل  �صارة   ..
دبي لأ�صحاب الهمم مراكز مكتوم 
وباملركز  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
اللللثلللاين مللنللى مللللال اهلل علللللي من 
مراكز  الهمم  لأ�صحاب  دبي  نللادي 
الكرمي  الللقللراآن  لتحفيظ  مكتوم 
علي  حممد  عللزة  الثالث  وبللاملللركللز 
مللا عللبللداهلل املللرزوقللي مللن مركز 
لتحفيظ  بخيت  بللن  �صامل  حممد 

القراآن الكرمي بدبي.
الفرع  يف  الأول  بلللامللللركلللز  وفللللللازت 
اخلللاملل�للس يف حللفللظ اأربلللعلللة اأجللللزاء 
مللن الللقللراآن الللكللرمي مللع التجويد 
كلللللثللوم علللللي حمللمللد ملللن نادي   ..
دبي لأ�صحاب الهمم مراكز مكتوم 
وباملركز  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
الللثللاين وردة عللبللداهلل حمللمللد من 
مراكز  الهمم  لأ�صحاب  دبي  نللادي 

مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي.
الفرع  يف  الأول  بلللامللللركلللز  وفللللللازت 
اللل�للصللاد�للس يف حللفللظ ثللاثللة اأجلللزاء 
مللن الللقللراآن الللكللرمي مللع التجويد 
.. مرمي يو�صف املرزوقي من نادي 
دبي لأ�صحاب الهمم مراكز مكتوم 
وباملركز  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
الثاين �صارة يو�صف املرزوقي نادي 
دبي لأ�صحاب الهمم مراكز مكتوم 
وباملركز  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
يا�صني  عبداهلل  علي  زينب  الثالث 
وتاأهيل  لللرعللايللة  دبلللي  مللركللز  ملللن 
الللهللمللم  ملللراكلللز مكتوم  اأ�لللصلللحلللاب 

لتحفيظ القراآن الكرمي.
الفرع  يف  الأول  بلللامللللركلللز  وفللللللازت 
الللل�لللصلللابلللع يف حلللفلللظ جللللزءيللللن من 
اللللقلللراآن الللكللرمي مللع الللتللجللويللد .. 
بردي�س حمدي عبداملنعم اإ�صماعيل 

للخدمات  اللل�للصللارقللة  مللديللنللة  ملللن 
الإنلل�للصللانلليللة وبللاملللركللز الللثللاين لبنى 
مللاهللر حلللوري الللللراوي مللن مدينة 

ال�صارقة للخدمات الإن�صانية.
الفرع  يف  الأول  بلللامللللركلللز  وفللللللازت 
القراآن  الثامن يف حفظ جزء من 
زايد  ليلى   .. التجويد  الكرمي مع 
الأمللريللكلليللة لاإبداع  املللدر�للصللة  مللن 
الثاين  وباملركز  بال�صارقة  العلمي 
منخرة  اإبللراهلليللم  عللبللداهلل  فاطمة 
لتحفيظ  الأم  مللركللز  ملللن  الللعلللللي 
الللكللرمي يف راأ�للللس اخليمة  اللللقلللراآن 
ر�صتم  مللللاريللللة  اللللثلللاللللث  وبلللامللللركلللز 
ال�صارقة  ملللديلللنلللة  مللللن  بللللرهللللاين 
وباملركز  الإنللل�لللصلللانللليلللة  للللللخللدمللات 
الرابع �صيماء عاء الدين عبداهلل 
علي من مدينة ال�صارقة للخدمات 
اخلام�س  وبلللامللللركلللز  الإنللل�لللصلللانللليلللة 
نلللدى حللمللدي علللللي مللن نلللادي دبي 
ملللراكلللز مكتوم  الللهللمللم  لأ�لللصلللحلللاب 
وباملركز  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
الللل�لللصلللاد�لللس حلل�للصللة عللللبللللداهلل حمد 
ال�صرقي العامري من مركز العني 
يف  الأول  باملركز  وفلللازت  للتوحد. 
الفرع التا�صع فرع ق�صار ال�صور .. 
القا�صمي من  عائ�صة عادل حممد 
براأ�س  بنت احلارث  مركز ميمونة 
اأ�صماء  اللللثلللاين  وبللاملللركللز  اخللليللمللة 
مركز  من  ن�صيب  �صامبيه  اإ�صحاق 
الثالث  وبللاملللركللز  للللللتللوحللد  الللعللني 
اأفلللللللللراح ملل�للصللطللفللى عللللللللرواين من 
مراكز  الهمم  لأ�صحاب  دبي  نللادي 
الكرمي  الللقللراآن  لتحفيظ  مكتوم 
وبلللامللللركلللز الللللرابللللع اإميللللللان حممد 
راأ�س  موؤ�ص�صة  من  التميمي  �صالح 
علومه  و  الللكللرمي  للقراآن  اخليمة 
وبللاملللركللز اخلام�س  الللفلليلللللة  مللركللز 
الأمريي  ملللراد  عبدالعزيز  مللهللرة 
للخدمات  اللل�للصللارقللة  مللديللنللة  ملللن 
الإن�صانية وباملركز ال�صاد�س عفراء 
علللللي حلل�للصللن اللل�للصللحللي ملللن مركز 

اأبوظبي للرعاية والتاأهيل.

وفازت �صتة من نزيات املوؤ�ص�صات 
التابعة  والإ�للصللاحلليللة  الللعللقللابلليللة 
وفللازت مدر�صة   ، الداخلية  لللوزارة 
بالنعيمية  اخلللللا�للللصللللة  احللللكلللملللة 
مدر�صة  اأفلل�للصللل  بللجللائللزة  بعجمان 
فلليللمللا فاز   .. بلللاجللللائلللزة  ملل�للصللاركللة 
مللللركللللز مللليلللملللونلللة بلللنلللت احلللللللارث 
براأ�س  الللكللرمي  اللللقلللراآن  لتحفيظ 
اأفللل�لللصلللل مركز  بلللجلللائلللزة  اخلللليلللملللة 

حتفيظ م�صارك يف اجلائزة.
طالبة   130 تللاأهلللللت  قلللد  وكلللانلللت 
الأوىل  الللتلل�للصللفلليللات  يف  ملل�للصللاركللة 
 314 اأ�صل  من  التا�صعة  بللالللدورة 
من  و165  املللدار�للس  طالبات  مللن 
اللللقلللراآن ومتثلت  مللراكللز حتللفلليللظ 
طالبات  ملللن   63 ملللن  امللللتلللاأهلللات 
مراكز  طالبات  من  و67  املدار�س 
بالدولة.  الكرمي  الللقللراآن  حتفيظ 
واأعربت ال�صيخة �صيخة بنت �صيف 
اآل نهيان عن تقديرها مل�صاركة 36 
مت�صابقة من �صاحبات الهمم و24 
املوؤ�ص�صات  نللزيللات  مللن  مت�صابقة 
والإ�لللصلللاحللليلللة يف هذه  الللعللقللابلليللة 
الت�صفيات  عللقللدت  حلليللث  اللللللدورة 
العامة  الللهلليللئللة  بللفللروع  حلل�للصللوريللاً 
لل�صوؤون الإ�صامية والأوقاف بعد 
عن  الأوللليللة  الت�صفيات  كللانللت  اأن 

بعد نظرا جلائحة كوفيد 19.
اإىل  تلللهلللدف  اجلللللائللللزة  اإن  وقلللاللللت 
به  واللللعلللنلللايلللة  اهلل،  كلللتلللاب  خلللدملللة 
على  النا�صئة  ت�صجيع  خللال  مللن 
حللفللظلله واإتلللقلللانللله، والللرتكلليللز على 
طالبات املدار�س، وت�صجيعهن على 
علومه،  من  والنهل  عليه  الإقللبللال 
وت�صجيع الطالبات املواطنات على 
والعناية  وحفظه،  اهلل  كتاب  تعلم 
خال  مللن  الهمم  �صاحبات  بفئة 
للم�صاركة،  لللهللن  الللفللر�للصللة  اإتللاحللة 
البحث  اإىل  مللوؤكللدة �صعي اجلللائللزة 
املللتللملليللزة يف جمال  املللللواهللللب  علللن 
وال�صوت  والتجويد  اتقان احلفظ 

احل�صن.

�صيخة بنت �صيف تعتمد اأ�صماء 77 فائزة يف دورة عام اخلم�صني جلائزة ح�صة بنت حممد للقراآن الكرمي

•• اأبوظبي-الفجر: 

 14" نللور  الطفلة  اأمللنلليللة  اأمنية"،  "حتقيق  موؤ�ص�صة  حّققت 
عاماً" يف احل�صول على كلب بودل.

وقالت م�صوؤولة حتقيق الأمنيات "حر�صنا على اإعداد مفاجاأة 
كانت  باأنها  علمنا  مللع  خا�صة  عائلتها،  مللنللزل  بللاب  عند  لللنللور 
ومن  اأمنيتها.  حتقيق  على  قدرتنا  اإمكانية  مللدى  يف  ُت�صّكك 
دبي  باإمارة  منزلها  يف  تقيم  التي  خالتها  مع  التوا�صل  خال 
بعد قدومها من اخلارج ل�صتكمال رحلة العاج يف الإمارات، 

طلبت من نور فتح الباب، وتوالت �صرخات الفرح وال�صعادة مع 
دموع اختلطت فيها م�صاعر البهجة وعدم الت�صديق بح�صولها 
اللوازم اخلا�صة  كافة  اإىل جنب مع  ل، جنباً  املُف�صّ كلبها  على 
التي يحتاج اإليها من طعام و�صرير بالإ�صافة اإىل جواز ال�صفر 
وبطاقة التطعيمات وكتيب تعليمات العناية ال�صخ�صية ورقم 
عيادة الطبيب". واختتمت امل�صوؤولة حديثها بالقول: "ُي�صعدنا 
باأنها  ثقة  على  نحن  التي  نللور  اأمنية  حتقيق  مللن  نتمّكن  اأن 
التفاوؤل  اإليها  وُتعيد  املر�س  اإىل  نظرتها  تغيري  على  �صتعمل 
اقتناء  اأن  الللدرا�للصللات  من  العديد  اأثبتت  الللواقللع  ويف  باحلياة. 

حيوانات األيفة ُي�صهم يف التخفيف من حّدة الأمرا�س املُزمنة، 
ال�صتعانة  اإىل  الللعللامل  يف  امل�صت�صفيات  مللن  العديد  تلجاأ  لللذا 
بللاحللليللوانللات الأللليللفللة يف رحلللللة الللعللاج ملُلل�للصللاعللدة الللنللا�للس على 
التعايف من املُ�صكات ال�صحية اأو التعامل معها ب�صكل اأف�صل، 
حيث مُيكن من خالها تقليل الأمل، القلق والكتئاب ب�صورة 
ملحوظة اإ�صافة اإىل احلّد من ال�صغط الع�صبي والقلق الذي 
اإ�صاءة  اإىل  ونتطّلع  للم�صت�صفى.  زيارته  عند  املري�س  يرافق 
املللزيللد مللن �صموع الأملللل واللل�للصللعللادة والللتللفللاوؤل يف قلللللوب كافة 

الأطفال املُ�صابني باأمرا�س خطرية ".

اأمنية حتّقق حلم نور يف احل�صول على كلب بودل

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/باب اخلريلل�صحن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4282288 
تعديل اإ�صم جتاري من/ باب اخلريلل�صحن

BAB AL KHAIR CARGO

اإىل/ حافظ اخلري لل�صحن
  HAFIZ AL KHAIR CARGO 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان 
اأو دعوى بعد انق�صاء  واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/فليك�س فتن�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1031608 
تعديل نوع الرخ�صة / من مهنية اإىل جتارية

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ فليك�س فتن�س

FLEX FITNESS

اإىل/ فليك�س فتن�س �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
FLEX FITNESS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/مطعم مايل ا�صيان ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3729396 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداهلل املحمود بن حافظ حمب اهلل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ا�صيه احمد احمد جانى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صباحت عبيد عبيد وحيد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم عي�صى �صالح �صاملني احلمادى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل نوع رخ�صة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم مايل ا�صيان ذ.م.م
MALAY ASIAN RESTAURANT L.L.C

اإىل/ مطعم مايل ا�صيان - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MALAY ASIAN RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

 اإعـــالن �شطب قيد
مليتد  توبرو  اآند  لر�صني  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
قيد  �صطب  بطلب  تقدمت  قد  الهند(  )اجلن�صية:  اأبوظبي  فرع 
�صارع   - �س.ب:54678  )العنوان:  اأبوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع 
اأبوظبي - �س.ب:54678( واملقيدة حتت  ال�صام - برج املن�صور - 
رقم )891( يف �صجل ال�صركات الجنبية يف الوزارة.رخ�صة جتارية 
رقم:CN-1005119 وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم 
القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2(
اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
العرتا�س  يف  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من 
اإدارة الت�صجيل  تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد 

التجاري �س.ب:)901( - اأبوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعــــــــــالن
�صوت  :�صكرين  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: لاعان رخ�صة رقم : 3991539 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صامل مبارك كلفوت �صالح الرا�صدي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف را�صد جنم عبداهلل �صيار احلو�صني

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
اللوت�س  :نقطة  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ل�صاح كهرباء ال�صيارات
رخ�صة رقم : CN 1268998 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عمر غام ا�صلم خان %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف �صالح احمد �صالح �صعبان املن�صورى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/ال�صالة 

 CN للرتجمة   رخ�صة رقم:3931234 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان 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 13564 بتاريخ 2022/6/8 

اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN �صلهود للحداده   رخ�صة رقم:1964607 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان 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(
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 إن�آر�دو����وشر�اه�محاسبون�قانونيون 
 عضو��شركة�دي�إف��ي�الدولية

 يرا�يالبنك�الوط���إلا تقر�ر�املراجع�املستقل�إ���مجلس�إدارة�
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 القوائم�املاليةتقر�ر��شأن�تدقيق�
 الرأي

د�سم����٣١")،�وال����شتمل�ع���قائمة�املركز�املا���كما����البنك("فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة� -�يرا�يلبنك�الوط���إلا لراجعنا�القوائم�املالية�
وقائمة�التدفقات�النقدية�للسنة�املن��ية����أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�وقائمة�الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر�وقائمة�التغ��ات�����۲۰۲۱

�ا�ملا�هو�منصوص�عليه����الصفحاتاملرفقة�بالقوائم�املالية�وفًق �ألاخرى التفس��ية��وإلايضاحات وم��ص�للسياسات�املحاس�ية�الهامةذلك�التار�خ،�
 .٧٠إ����٥من�

�تظهر� �املرفقة �املالية �القوائم �أن �رأينا، ��� �للشركة ���عدلاملركز�املا�� ��� �كما �ا��وهر�ة �النوا�� ��افة �۲۰۲۱د�سم����٣١من �وتدفقا��ا�، �املا�� وأدا��ا
  للتقر�ر�املا��.خ،�وفقا�للمعاي���الدولية�قدية�للسنة�املن��ية����ذلك�التار�الن

 أساس�الرأي�
مراجعة�ب�فيما�يتعلقسم�مسؤوليات�املراجع�تمت�مراجعتنا�وفقا�للمعاي���الدولية�للمراجعة.�إن�مسؤولي�نا�بموجب�تلك�املعاي���تم�توضيحها����ق

�إننا�مستقلون�عن� ��البنكالقوائم�املالية����تقر�رنا. ذات�الصلة�بمراجعتنا�إلامارات�العر�ية�املتحدة�آداب�املهنة�املعتمدة����لقواعد�سلوك�و وفقا
.�باعتقادنا�أن�أدلة�املراجعة�ال���حصلنا�عل��ا��افية�ومالئمة�لتوف���وفقا�لتلك�القواعد�ألاخرى للقوائم�املالية،�كما�أننا�ال��منا�بمسؤولياتنا�ألاخالقية�

 .أساس�إلبداء�رأينا
 تن�يه

 دون�إبداء�أي�تحفظ����رأينا،�نلفت�الان�باه�إ���ما�ي��:
�١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣رقم��التعميما����،�تجاوز�البنك�حدود�التعرض�املنصوص�عل��القوائم�املالية(ج)�ع����٧مناقشته����إلايضاح��وفًقا�ملا�جرت�-١

�يتعلق�٢٠١٣نوفم��� �مراقبةبل�فيما �من�وائح �ألاق��� ��ا��د �وجدول �و�عديالته �التعرض �الصادر�عن �التعرض �من �ألاق��� �إلامارات�ا��د مصرف
الرئ�����والفروع��للمقر التعرض�لق�بفيما�يتع�،٢٠١٣نوفم����١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣�التعميم�رقم)�من�٢(�رقم�ع���املادة�بناءً .�العر�ية�املتحدة�املركزي�

��أساس٪�من�٣٠سمح�بتجاوز�،�ال��ُ ج�دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�و�غض�النظر�عن�تار�خ�الاستحقاقالعاملة�خار  تجاوز�حيث�رأس�مال�البنك.
�ا��د�العاملة�الرئ�����وفروعه��للمقر �عرض�البنك� ����رأس�مال�البن�أساس٪�من�٣٠وهو��املتفق�عليه���ا��ارج �٢٠٢١د�سم����٣١ك�كما وفيما�.

�املوضوع ���ذا �يتعلق �إعفاء �البنك �طلب �تقديم، �بموجب �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات ��مصرف ��١٤٠٠/٠٠٠٣/٠٠٠١١�.رقمخطاب �٢٨بتار�خ
 مارات�العر�ية�املتحدة�املركزي.مصرف�إلا مالحظات�تقر�ر�فحص�ع���فيه��ردالرئ�����والذي��إ���املقر �٢٠٢١د�سم���

�افة�متطلبات�السيولة�،�يواصل�البنك�مراقبة�١٩-�وفيدان�شار�،�واستجابة�ألزمة�القوائم�املاليةع����٣١رت�مناقشته����إلايضاح�رقم�وفًقا�ملا�ج�-٢
واصل�البنك�يس�نار�وهات�الاقتصادية�ا��الية.�طوارئ�السيولة�واختبارات�الضغط�ال����عكس�الا��اصة�ب�ا��طط�بإعداد�والتمو�ل�والاستجابة�لها

،�قائمة�املركز�املا��تار�خ�وفًقا�لاس�يعاب�التأث���املحتمل�لالضطراب�ا��ا������الف��ة�املقبلة.�ع����السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�قدرةإعادة�تقييم�
املالية�ع���أساس�مبدأ�الاستمرار�ة.�اعتمد�تلك�القوائم��أعدت�مزاولة�عمليات�البنك.�و�ناًء�ع���ما�تقدم،�فإن�إدارة�البنك�ع���ثقة�من�استمرارها���
وع���وجه�ا��صوص�تلك�املقدمة�إ���،�تدفق�الائتمانات�املقدمة�إ���الاقتصادضمان���غرض�فعاًال ن�ً�ا�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�

� �وقوع �جراء ��شدة �تأثرت �ال�� �القطاعات �١٩-�وفيدأزمة �أعلن �املتحدة. �العر�ية �إلامارات ��مصرف �الاقتصادي�املركزي �للدعم �شاملة �خطة عن
لبنوك�يفتح�املجال�أمام�ا،�مما�٢٠٢٠أبر�ل��٦�ا��طة�الشاملة�للدعم�الاقتصادي�املس��دف�بتار�خبرنامج�راجع�و �٢٠٢٠مارس��١٥�بتار�خاملس��دف�

.�لم�يتمكن�البنك�من�املشاركة����لعمال��مالفائدة��رأس�املال/�ت�لفة�ونقل�الفوائد�من�خالل�تأجيل�تحمل�أي�دون التمو�ل�ة�بالوصول�إ���ماراتيإلا 
من����الاعتبار�أساس�املوضوع�أخذ�.�مع�سو�فتعدم�توفر�نظام�بمصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ن�يجة�لا��اص��دون�ت�لفة�سهيل�التمو�ل�

خالل�العام�املحسن�داخ���ال�لة�للدعم�الاقتصادي�املس��دفا��طة�الشام�البنك�برنامج�نفذ،�وجه�نظر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 السابق.و ا��ا���

 ..........)�الصفحة�التالية���فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��-�يرا�يالبنك�الوط���إلا تقر�ر�املراجع�املستقل����تا�ع�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يتا�ع�تقر�ر�املراجع�املستقل����البنك�الوط���إلا 
 القوائم�املالية�مجلس�إلادارة�وامل�لف�ن�با��وكمة�عن�مسؤوليات�

والقانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�ة�إعداد�القوائم�املالية�وعرضها��ش�ل�عادل�وفقا�للمعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���يمسؤول�البنكإدارة��تتحمل

وعن�الرقابة�الداخلية�ال���)،�بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥)�لسنة�٢والقانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(�٢٠١٨لسنة��١٤املتحدة�رقم�

�ضر  �إلادارة �التحر�فتراها �من �خالية �مالية �قوائم �إلعداد �ا��ور�ة ��وهري �أو�خطا�ةناتجسواء�أ�انت �غش �عن .� �املالية، �القوائم �إعداد �تتحملعند

ع���الاستمرار����العمل�وفقا�ملبدا�الاستمرار�ة�وإلافصاح،�حسبما�هو�مالئم،�عن�ألامور�ذات�العالقة�بمبدأ��البنكة�تقو�م�مقدرة�يدارة�مسؤولإلا 

 ذلكأو�ل�س�هناك�خيار�مالئم�بخالف��عمليا��ا�أو�إيقاف�البنكالاستمرار�ة،�وتطبيق�مبدأ�الاستمرار�ة����املحاسبة،�ما�لم�تكن�هناك�نية�لتصفية�

 .البنكع���عملية�إعداد�التقر�ر�املا������ ة�إلاشرافيمسؤول�امل�لفون�با��وكمة�يتحمل

 مراجعة�القوائم�املاليةب�فيما�يتعلقمسؤوليات�املراجع�

عن�غش�أو�خطأ،��ةناتجسواء�أ�انت��وهري�ا�ف�ن�التحر�تتمثل�أهدافنا����ا��صول�ع���تأكيد�معقول�فيما�إذا��انت�القوائم�املالية�ك�ل�خالية�م

القيام���ا�وإصدار�تقر�ر�املراجع�الذي�يتضمن�راينا.�إن�التأكيد�املعقول�هو�مستوى�عا���من�التأكيد،�إال�أنه�ل�س�ضمان�ع���أن�املراجعة�ال���تم�

جوهر�ة،�بمفردها��عدو�ُ وفقا�للمعاي���الدولية�للمراجعة�ستكشف�دائما�عن�تحر�ف�جوهري�موجود.�و�مكن�أن�ت�شأ�التحر�فات�عن�غش�أو�خطأ،�

 .تؤثر�ع���القرارات�الاقتصادية�ال���يتخذها�املستخدمون�بناء�ع���هذه�القوائم�املاليةان�يمكن��ش�ل�معقول�توقع�أ��ا�أو����مجموعها،�إذا��

 ما�ي��:الل�املراجعة،�كما�نقوم�ب،�فإننا�نمارس�ا��كم�امل���ونحافظ�ع���نزعة�الشك�امل���خوفقا�للمعاي���الدولية�للمراجعة�وكجزء�من�املراجعة،

ملواجهة�تلك�����القوائم�املالية�سواء��انت�ناتجة�عن�غش�أو�خطأ،�وتصميم�وتنفيذ�إجراءات�مراجعة�هاوتقو�ممخاطر�التحر�فات�ا��وهر�ة�تحديد��-

ف�جوهري�ناتج�عن�غش�أع���من��تحر �املخاطر،�وا��صول�ع���أدلة�مراجعة��افية�ومالئمة�لتوف���أساس�إلبداء�رأينا.�و�عد�خطر�عدم�اك�شاف

 إلجراءات�الرقابة�الداخلية�ا��طر�الناتج�عن�خطأ،�ألن�الغش�ينطوي�ع���تواطؤ�أو�تزو�ر�أو�حذف�متعمد�أو�إفادات�مضللة�أو�تجاوز 

فيما�رأي���غرض�إبداء�تصميم�إجراءات�مراجعة�مالئمة�وفقا�للظروف،�ول�س��غرضا��صول�ع���فهم�للرقابة�الداخلية�ذات�الصلة�باملراجعة،��-

 .لبنكل�فاعلية�الرقابة�الداخليةيتعلق�ب

 .تقو�م�مدى�مالئمة�السياسات�املحاس�ية�املستخدمة،�ومدى�معقولية�التقديرات�املحاس�ية�وإلافصاحات�ذات�العالقة�ال���قامت���ا�إلادارة�-

ا�إ���أدلة�املراجعة�ال���تم�ا��صول�عل��ا،�فيما�إذا��ان�هناك�عدم��نادً است�تاج�مدى�مالئمة�تطبيق�إلادارة�ملبدأ�الاستمرار�ة����املحاسبة،�واس�-

وإذا�ما�تب�ن�لنا�وجود�عدم�تأكد�جوهري،�ع���الاستمرار����العمل،��البنكقدرة�ب�تث���شك�كب���فيما�يتعلقتأكد�جوهري�يتعلق�بأحداث�أو�ظروف�

فصاحات�غ����افية،�عندها�يتم��عديل�ائم�املالية،�أو�إذا��انت�تلك�إلا الواردة����القو �الصلةفصاحات�ذات�لفت�الان�باه����تقر�رنا�إ���إلا �يتع�ن�علينا

ألاحداث�أو�الظروف�املستقبلية�تؤدي�ذلك،��ورغمرأينا.��س�ند�است�تاجاتنا�إ���أدلة�املراجعة�ال���تم�ا��صول�عل��ا�ح���تار�خ�تقر�رنا�حول�املراجعة.�

 مستمرة. كم�شأة���أعمالهعن�الاستمرار���البنكإ���توقف�

ال��� داثتقو�م�العرض�العام،�وهي�ل�ومحتوى�القوائم�املالية،�بما����ذلك�إلافصاحات،�وفيما�إذا��انت�القوائم�املالية��ع���عن�املعامالت�وألاح�-

  ا�عادالً تمثلها�بطر�قة�تحقق�عرضً 

تم�خطط�للمراجعة�والنتائج�الهامة�للمراجعة،�بما����ذلك�أي�أوجه�قصور�هامة�بالنطاق�والتوقيت�امل�-من�ب�ن�أمور�أخرى��-امل�لفون�با��وكمة��نبلغ

 .���الرقابة�الداخلية�خالل�مراجعتنااك�شافها�

 ..........)�الصفحة�التاليةفروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�����-�يرا�يتا�ع�تقر�ر�املراجع�املستقل����البنك�الوط���إلا 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�ياملستقل����البنك�الوط���إلا تا�ع�تقر�ر�املراجع�

 ألاخرى تقر�ر�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�

 

 ،�نفيد�بما�ي��:)بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥لسنة��)٢القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(عمًال�بما�نص�عليه�

i.املعلومات�ال���رأيناها�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا��افةصلنا�ع���ح 

ii.القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�السار�ةألح�ام�ل،��افة�النوا���ا��وهر�ة،�من�وتمتثلللبنك��القوائم�املالية�أعدت����

 ).بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥)�لسنة�٢رقم�(

iii.قة.ومتطابمنتظمة��و��الت�دفاتر�حساباتبالبنك��يحتفظ 

iv.وشروط�إجرا��ا.�الصلةللبنك�عن�املعامالت�ا��وهر�ة�مع�ألاطراف�ذات��لقوائم�املالية�٧�إلايضاح�رقم�يب�ن 

v.�٢٠رقم�(مرسوم�القانون�الاتحادي��افة�أح�ام�ل�لالستمرار����الامتثالفعالة��إجراءاتالبنك��اتخذ�أمامنا،بناًء�ع���املعلومات�املتاحة�(

فيما��٢٠١٩)�لسنة�١٠قرار�مجلس�الوزراء�رقم�(و �والكسب�غ���املشروع،�رهابوتمو�ل�إلا �موالم�افحة�غسل�ألا ب�فيما�يتعلق�٢٠١٨لسنة�

تعديل�،�فيما�يتعلق�ب٢٠٢١)�لسنة�٢٦الاتحادي�رقم�(قانون�ومرسوم�ال�،٢٠١٨)�لسنة�٢٠قانون�رقم�(الئحة�التنفيذية�ملرسوم�الالب�يتعلق

�،يةرهاب�شأن�نظام�القوائم�إلا �٢٠٢٠لسنة��٧٤قرار�مجلس�الوزراء�رقم�و �،٢٠١٨)�لسنة�٢٠�عض�أح�ام�املرسوم�بقانون�اتحادي�رقم�(

�لوتنفيًذ  �املتعلقة�بمنع�وقمع�إلا ا �يتعلق�٢٠٢١)�لسنة�١٦وقرار�مجلس�الوزراء�رقم�(�،رهابقرارات�مجلس�ألامن القائمة�املوحدة�ب�فيما

�وا �للمخالفات �املذ�ورة �الان��ا�ات ��شأن �إلادار�ة �ألا لغرامات �غسل �م�افحة �إلا �موالإلجراءات �و رهابوتمو�ل �رقم�، �املركزي قرار�البنك

فيما��٢٠١٩)�لسنة�٢٤٩قرار�رقم�(وال�مات�غ���املشروعة،واملنظ�رهابوتمو�ل�إلا �موالجراءات�م�افحة�غسل�ألا فيما�يتعلق�بإ�٥٩/٤/٢٠١٩

�تنفيذب�يتعلق �رقم��آلية �الوزراء ��٢٠إجراءات�قرار�مجلس �ق�٢٠١٩لسنة ��شأن �رهابإلا ائمة �بدولة ��إلاماراتي�ن �املتحدة، ا�وتنفيًذ العر�ية

قيد�التنفيذ�،�و�لها�وإجراءات�مراقبة�الوثائقو�عض�عمليات�ألاتمتة��رهابقرارات�مجلس�ألامن�الدو���املتعلقة�بمنع�وم�افحة�تمو�ل�إلا ل

 .ا��اليةلعوامل�البي�ية�ا��ارجية�والاقتصادية�ن�يجة�ل

��،بخالف�ما�ورد�أعاله ��عتقد�أن�البنك�خالف�مالم�يلفت�ان�باهنا ����السار�ةألاح�ام�،�٢٠٢١د�سم����٣١الية�املن��ية����خالل�السنة�امل�،يجعلنا

)� �رقم �املتحدة �العر�ية �إلامارات �لدولة �الاتحادي �٢القانون �لسنة �املعدلة)�٢٠١٥) ��،(بصيغته ��تؤثر��ش�لال�� �للبنك�سل�� �املركز�املا�� �ع�� جوهري

 عملياته.ونتائج�

املعلومات���افةنفيد�بأننا�حصلنا�ع����،٢٠١٨ام�لع�١٤القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�وعمًال�بما�نص�عليه��،ذلك�باإلضافة�إ��

 .بما��ساعدنا����مراجعتناضرور�ة�الوالتوضيحات�

 

  :التوقيع

 عدنان�محمد�عبدهللا�سالم�ا��ابري 

 شر�ك

 وشر�اؤهن.�ر.�دو����

 ،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�د�ي٦٦٢رقم��ال��ل

 ٢٠٢٢�مارس�٠٤�التار�خ:
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�املركز�املا��

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ إيضاح 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠�مارا�يبالدر�م�إلا 

     ألاصول 
ألارصدة�النقدية�واملالية�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�

 املركزي 
٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ ٦ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ ٧ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ١٬٠٥١٬٢٠٣ ٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٢٬٢٩٨٬٩٤٠ ٩ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٩٧٬٣٥٢ ١٠ ألاخرى ألاصول�

 ٢٨٬٤٧٢  ٢١٬٠٢٧ ١١ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ١٥٬٧٣٤٬٨٧٠  ألاصول �إجما��

     ا��صوم
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٦٬٧٨٢٬٥٥١ ٨ ألاخرى املبلغ�املستحق�للبنوك�
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٣٬٢٨٣٬٤٠٧ ١٢ املبالغ�املودعة�للعمالء

 ٨٢٩٬٤٨١  ٢٬٠٠٥٬٠٥٦ ٧ املبلغ�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ١٩٢٬٢٥١  ١٠٩٬٤٢٥ ١٣ ألاخرى ا��صوم�

 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٢٬١٨٠٬٤٣٩  ا��صوم�إجما��
     

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٥٥٤٬٤٣١  صا���ألاصول 
     أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١ رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬٥٦٨  ٤٥٣٬٢٩٦ ٢١ الاحتياطي�القانو�ياملبلغ�

 ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٢٬١٠١٬١٣٥  ألار�اح�غ���املوزعة
 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٥٥٤٬٤٣١  أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن��إجما��

 

اختيار�السياسات�املحاس�ية�وإصدار�ألاح�ام�ال����س�ند�إل��ا.�مسؤولية�بما����ذلك��،ي��اسؤولتحملنا�ملونؤكد��القوائم�املالية�عتمد�هذه�
 .لتحصيلهاال��الت�واملعلومات�املحاس�ية�ذات�الصلة��توف��نا�ل�افةكما�نؤكد�
 ٢٠٢٢مارس��٤بتار�خ��٧٠إ����٥���الصفحات�من��املذ�ورة�القوائم�املاليةع���نيابة�عن�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��وافق�ووقع

 

 املدير�املا���التنفيذي�-�التوقيع  املدير�التنفيذي-�قيعالتو 
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا   فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 ٤إ����٢ُيدرج�تقر�ر�املراجع�املستقل����الصفحات�من�
 

 مق��نة�باإليضاحات�املرفقة�ُتقرأ�قائمة�املركز�املا���املذ�ور�أعاله
 

     اإليراني, دبي الوطني البنك, االقليمي : المكتبختم
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 قائمة�الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 

 إ���٢٠٢١٫٠١٫٠١ إيضاح 
٢٠٢١٫١٢٫٣١ 

 إ���٢٠٢٠٫٠١٫٠١ 
٢٠٢٠٫١٢٫٣١ 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 
 ٢٧٥٬٠٢٦  ١٢٢٬٣٦١ ١٤ املتأتية�من�الفوائد�يراداتإلا 

 )٦٨٬٩٨٨(  )٦١٬٤٤٢( ١٥ مصروفات�الفوائد
 ٢٠٦٬٠٣٨    ٦٠٬٩١٩  املتأتية�من�الفوائد�يراداتصا���إلا 

 ٩٬١٢٥  ١٢٬٦٣٦ ١٦ صا���دخل�الرسوم�والعموالت
 ١٨٧٬٤٠٥  ٩٠٬٠٢٨ ١٧ مصدر�دخل�آخر

 )٩٩٬٢٦٢(  )٦١٬٤٠٦( ١٨ النفقات�إلادار�ة�والعمومية
 )٣٠١٬٦٧٨(    ١٠٬٥٢٤ ١٩ صا���خسارة�انخفاض�قيمة�ألاصول�املالية

 ١٬٦٢٨  ١١٢٬٧٠١  الر�ح�قبل�خصم�الضرائب
  �٢٬١١٦  )٢٥٬٤٣٦( ٢٠ خصم�الضرائب

املقر�الرئ�����للبنك�الوط���الر�ح��عد�خصم�الضرائب�لسنة�
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�- يرا�يإلا 

 ٣٬٧٤٤  ٨٧٬٢٦٥ 

     الدخل�الشامل�آلاخر
  -    -   ألاصناف�ال���لن�ُ�عاد�تص�يفها����وقت�الحق����الر�ح�أو�ا��سارة

  -    -   ألاصناف�ال���يمكن�تص�يفها����وقت�الحق����قائمة�الر�ح�أو�ا��سارة
  -    -   الدخل�الشامل�آلاخر�لتلك�السنة�دون�خصم�ضر�بة

�- يرا�يالدخل�الشامل�لسنة�املقر�الرئ�����للبنك�الوط���إلا �إجما��
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة

 
٣٬٧٤٤  ٨٧٬٢٦٥ 

 

 ٢٠٢٢مارس��٤بتار�خ��٧٠إ����٥�وافق�ووقع�نيابة�عن�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�ع���القوائم�املالية�املذ�ورة����الصفحات�من
 

 املدير�املا���التنفيذي-�التوقيع  املدير�التنفيذي-�التوقيع

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا   فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 ٤إ����٢ُيدرج�تقر�ر�املراجع�املستقل����الصفحات�من�
 قائمة�املركز�املا���املذ�ور�أعاله�مق��نة�باإليضاحات�املرفقةُتقرأ�

 

     اإليراني, دبي الوطني البنك, االقليمي : المكتبختم
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 التغي��ات����أس�م�رأس�مال�املسا�م�نقائمة�

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 

املبالغ�الاحتياطية�  املال�املخصصرأس�  
 النظامية�

أس�م�رأس��إجما��  ألار�اح�غ���املوزعة 
 مال�املسا�م�ن

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  ٤٤٤٬١٩٤  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير��١الرصيد�كما����
 ٣٬٧٤٤  ٣٬٧٤٤  -  -  الر�ح�العام��عد�خصم�الضرائب

��عد� �السنة �آلاخر�لتلك �الشامل الدخل
 خصم�الضر�بة

 
-  -  -  - 

  الدخل�الشامل�لتلك�السنة�إجما��
-   -   ٣٬٧٤٤  ٣٬٧٤٤ 

�الاحتياطي� �املبلغ �إ�� �املحول املبلغ
 القانو�ي

 
-  ٣٧٤(  ٣٧٤(  - 

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٤٤٤٬٥٦٨  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����

 

املبالغ�الاحتياطية�  رأس�املال�املخصص 
 النظامية�

أس�م�رأس�مال��إجما��  ألار�اح�غ���املوزعة 
 املسا�م�ن

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٤٤٤٬٥٦٨  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢١يناير��١الرصيد�كما����
 ٨٧٬٢٦٥  ٨٧٬٢٦٥  -  - الر�ح�العام��عد�خصم�الضرائب

�لتلك� �آلاخر �الشامل الدخل
 -  -  -  - السنة��عد�خصم�الضر�بة

�لتلك��إجما�� �الشامل الدخل
 ٨٧٬٢٦٥  ٨٧٬٢٦٥  -  - السنة

املبلغ�املحول�إ���املبلغ�الاحتياطي�
 -  )٨٬٧٢٨(  ٨٬٧٢٨  - القانو�ي

�الرئ����� �املقر �مع املعامالت
        :بصف��م�املقر�الرئ����

 )٢٨٨٬٠٠٠(  )٢٨٨٬٠٠٠(  -  - إعادة�ألار�اح�إ���املقر�الرئ����
� ��� �كما د�سم����٣١الرصيد

٣٬٥٥٤٬٤٣١  ٢٬١٠١٬١٣٥  ٤٥٣٬٢٩٦  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢١ 

 أعاله�مق��نة�باإليضاحات�املرفقة�ةاملذ�ور قائمة�التغي��ات����أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�ُتقرأ�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 ٢٠٢١والتفس��ات�السار�ة�����املعاي���والتعديالت�-٢

 :٢٠٢١املعاي���والتعديالت�والتفس��ات�التالية�ع���املعاي���امل�شورة�إلزامية�للسنة�املحاس�ية�ُ�عد�

 أسعار�الفائدة�مؤشر املرحلة�الثانية�من�إصالح�

 )٢٠٢١يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من���سري عقود�التأم�ن�( )٢٠٢٠(أغسطس��٤املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢١يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد���سري املالية:�إلافصاحات�(�الص�وك )٢٠٢٠(أغسطس��٧املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢١يناير��١للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد���سري (الص�وك�املالية� )٢٠٢٠(أغسطس��٩املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

(أغسطس��١٦املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

٢٠٢٠( 
 )٢٠٢١يناير��١لف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد��سري����اعقود�إلايجار�(

يناير��١لف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��سري�اوالقياس�(:�الاع��اف�الص�وك�املالية )٢٠٢٠(أغسطس��٣٩املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�

٢٠٢١( 

 ٢٠٢١يونيو��٣٠�عد�تار�خ�١٩-بكوفيد��املتعلقةامتيازات�إلايجار�

 )٢٠٢٠يونيو��١عقود�إلايجار�(�سري����الف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد� )٢٠٢٠(مايو��١٦املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 تأث���التطبيق�املبد�ي�للمعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملُعدلة�

�إلعداد�التقار�ر�املالية�الصادرة��طبق ��ش�ل�إلزاميوال����سري�عن�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية،�البنك�التعديالت�التالية�ع���املعاي���الدولية

�ش�ل�جوهري�ع���املبالغ�املدرجة����تطبيق�هذه�التعديالت�ع���املعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية�يؤثر�.�لم�٢٠٢١يناير��١لف��ة�محاس�ية�تبدأ����أو��عد�

 املستقبلية�للبنك.�إلاجراءاتاملعامالت�أو�ا��اصة�بولك��ا�تؤثر�ع���املحاسبة�السنة�ا��الية،�تقار�ر�

 معاي���وتفس��ات�صدرت�ولك��ا�لم�ُتنفذ��عد�-٣

 :�عد�البنكولم�يطبقها���سري ،��انت�املعاي���والتعديالت�ع���املعاي���والتفس��ات�التالية�قيد�إلاصدار�ولك��ا�لم�القوائم�املالية���تار�خ�اعتماد�هذه�
للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ������سري (��و�للمرة�ألا اعتماد�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية� )٢٠٢٠(مايو��١املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢٢يناير��١أو��عد�

���اعتماد�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�للمرة�ألاو���(�سري�للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ� )٢٠٢٠(مايو��١املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢٣يناير��١أو��عد�
 )٢٠٢٢يناير��١لف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد��سري�ادمج�ألاعمال�( )٢٠٢٠(مايو��٣املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�
 )٢٠٢٣يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من���سري عقود�التأم�ن�( )٢٠٢٠(مايو��٤املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

 )٢٠٢٢يناير��١للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد��سري�املالية�(�الص�وك )٢٠٢٠(مايو��٩تقر�ر�املا���رقم�املعاي���الدولية�لل
 �تار�خ�السر�ان�إ���أجل�غ���مس��)يؤجل�القوائم�املالية�املوحدة�( )٢٠١٥(د�سم����١٠�املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم
 )٢٠٢١أبر�ل��١للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد���سري عقود�إلايجار�( )٢٠٢١(مارس��١٦�املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم

اإي�ساحات ب�ساأن القوائم املالية 31 دي�سمرب 2021
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� إيضاح 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

     التدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�ال�شغيلية
 ١٬٦٢٨  ١١٢٬٧٠١  الر�ح�العام�قبل�خصم�الضرائب

     �عديالت�ع��:
 ٧٬٣٢٩  ٧٬٥٤٢ ١١ إهالك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ١٬٢٥٦  ١٬٣٣٦ ١٣ مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن
� �املمتل�ات �انخفاض�قيمة �خسارة �املقدمة�صا�� �قروض�والدفعات �سداد �مقابل املقتناة

 للعمالء
٣٨٬٦٩٤  )٢٠٣( ١٨ 

 ٣٠١٬٦٧٨  )١٠٬٥٢٤( ١٩ صا���خسارة�انخفاض�قيمة�ألاصول�املالية
  ٣٥٠٬٥٨٥  ١١٠٬٨٥٢ 

     التغي������ألاصول�وا��صوم�ال�شغيلية:
 ٢٣٬٦٨٩  )٧٠٬٢٥٣( ٦ املتحدة�املركزي (ز�ادة)/�نقص�املبالغ�املودعة�النظامية�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�

 ٥٠٧٬٥١٢  )٤٧٬١٦٥( ٧ (ز�ادة)/�نقص�املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 )١٬٧٨٣٬٠٢٩(  ٢٬٧٥٥٬٢٣٢ ٨ ألاخرى (ز�ادة)/�نقص�املبلغ�املستحق�من�البنوك�

 )٦٣٬٤٩٧(  )١١٣٬٠٠٤( ٩ ز�ادة�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٠٤٬٩٢٤  ١٩٬٩٦٩ ١٠ ألاخرى انخفاض����ألاصول�

 )٦١٬٢٢٦(  ٣٬٦٧٤٬٥٩٤ ٨ ز�ادة/�(نقص)�املبلغ�املستحق�لدى�بنوك�أخرى 
 ٦٤١٬٨٤٤  ٨٢٣٬٧١١ ١٢ ز�ادة�املبالغ�املودعة�للعمالء

 )٣٩٬٧١٦(  ١٨٨٬٦٧٠ ٧ ز�ادة/�(نقص)�ن�يجة�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٦٨٬٦١٦  )٩٦٬٤٨٢( ١٣ ألاخرى (نقص)/�ز�ادة����ا��صوم�

  ٢٥٠٬٢٩٨(  ٧٬٢٤٦٬١٢٤( 
 )٦٨٥(  )٩٢٤( ١٣ سداد�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن

 )١٩٬٦٢٥(  )٧٩٬٧٥٦( ٢٠ الضر�بة�املدفوعة
 )٢٧٠٬٦٠٨(  ٧٬١٦٥٬٤٤٤  صا���التدفق�النقدي�من/�(املستخدم���)�ألا�شطة�ال�شغيلية

     الاس�ثمار�ةالتدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�
 )٢٥(  )٩٧( ١١ شراء�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 )٢٥(  )٩٧(  صا���النقد�املستخدم����ألا�شطة�الاس�ثمار�ة
     التدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�التمو�لية

 )١٦٣٬٥٧١(  ٩٨٦٬٩٠٥ ٧ ز�ادة/�(نقص)�املبلغ�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 )٦٬٧٩٤(  )٧٬٠٦٤( ١٣ إلايجار�(صا��)نقص�خصوم�

  -   )٢٨٨٬٠٠٠( ١ إعادة�تحو�ل�ألار�اح�إ���املقر�الرئ����
 )١٧٠٬٣٦٥(  ٦٩١٬٨٤١  صا���التدفق�النقدي�من/�(املستخدم���)�ألا�شطة�التمو�لية

 )٤٤٠٬٩٩٨(  ٧٬٨٥٧٬١٨٨  صا���ز�ادة/�(نقص)�النقد�والنقد�وما����حكمه
 ٣٬٠٠٨٬٦١٠  ٢٬٥٦٧٬٦١٢ ٤٬٢٢ حكمه����بداية�السنة�املاليةالنقد�والنقد�وما����

 ٢٬٥٦٧٬٦١٢  ١٠٬٤٢٤٬٨٠٠ ٤٬٢٢ النقد�والنقد�وما����حكمه������اية�السنة�املالية
     �املعلومات�التكميلية�لقائمة�التدفقات�النقدية

     التدفقات�النقدية�ال�شغيلية�من�الفوائد:
 ٦٣٬٠٩٨  ٧١٬١٥٦  الفائدة�املدفوعة
 ٣٤٩٬١٢٧  ١١٧٬٤٩١  الفائدة�املستلمة

 ُتقرأ�قائمة�التغي��ات����أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�املذ�ورة�أعاله�مق��نة�باإليضاحات�املرفقة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 
 
 

 :املعامالت�غ���النقدية

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� إيضاح
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 

 ٣٢٬٩٦١   -   ز�ادة�حق�استخدام�ألاصول 

 ٣٢٬٩٦١   -   ز�ادة�خصوم�إلايجار
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 رأس�مال�املساهم�ن�املذ�ورة�أعاله�مق��نة�باإليضاحات�املرفقة�ُتقرأ�قائمة�التغي��ات����أسهم
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 معلومات�عامة�-١
 الوضع�القانو�ي�-أ

.�يمارس�بال�امل�ا��مهور�ة�إلايرانية�إلاسالميةتمتلكه�ح�ومة��هو�بنك�("البنك")�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-�يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 باسم�"البنك"):�م�مجتمع�نشار�إل���ُ و التالية�(�السبع�فروع�ألاعمال�املصرفية�التجار�ة�من�خاللالبنك����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�

ادر�عن�دائرة�التنمية�الص�٢٠٢٢١٢�)،�و�حمل�ترخيص�رقميرا�يالرواتب�للمس�شفى�إلا �سدادفرع�د�ي�الرئ�����(بما����ذلك�مكتب��-١
 .١٩٧٠يناير��١،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ�الاقتصادية

 .١٩٧٢يناير��١،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ�ادر�عن�دائرة�التنمية�الاقتصاديةالص�٢٠٨٨٢٧فرع�بر�د�ي،�و�حمل�ترخيص�رقم��-٢
�أبو�ظ���-٣ �و�حملفرع �رقم�، �الاقتصاديةالص�CN-1002022�ترخيص �التنمية �دائرة �ادر�عن �بتار�خ �لألعمال �مركز�أبوظ�� أبر�ل��١٠،

١٩٩٠. 
 .١٩٧١يناير��١٩،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ�ادر�عن�دائرة�التنمية�الاقتصاديةصال�CN-1004580�ترخيص�رقم�،�و�حملفرع�الع�ن�-٤
 .١٩٧٥أغسطس��١٤،�ح�ومة�الشارقة�بتار�خ�دائرة�التنمية�الاقتصاديةادر�عن�الص�١٢٦٣٤فرع�الشارقة،�و�حمل�ترخيص�رقم��-٥
 .١٩٨٧ف��اير��٧صادر�عن�ح�ومة�الفج��ة�بتار�خ�ال�٥٠٠٦٢ترخيص�رقم��،�و�حملفرع�الفج��ة�-٦
 .١٩٧٨�س�تم�� �٢٤،�ح�ومة�رأس�ا��يمة�بتار�خ�ادر�عن�دائرة�التنمية�الاقتصاديةصال.١٢٣٢٠�فرع�رأس�ا��يمة،�و�حمل�ترخيص�رقم�-٧

�،�ص.بيرا�يالبنك�الوط���إلا للبنك����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�هو�مب���املكتب�القطري�عنوان� �-ياس،�ديرة�شارع�ب���،�١٨٩٤:
 ،�إلامارات�العر�ية�املتحدة.د�ي

 .ا��مهور�ة�إلايرانية�إلاسالمية،�قع�املقر�الرئ�����للبنك����طهراني
� �دو �القوائم�تلك�عكس ��� �البنك �أ�شطة �املالية �فقط، �املتحدة �العر�ية �إلامارات �لة ���افةو�س�ث�� �وا��صوماملعامالت للمقر��وألاصول

 للبنك.�ألاخرى الرئ�����والفروع�
درهًما�مليون��١٬٠٠٠:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�اإماراتي�امليون�درهًم �١٬٠٠٠�بقيمة�املقر�الرئ����املستلم�من��بلغ�رأس�املال�املخصص�للبنك

 ).اإماراتي
أبر�ل��٢٢بتار�خ��CBUAE/BSD/2021/2120�ألامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ع���إلاشعار�رقم�مصرفهذه�السنة،��عد�موافقة�خالل�
 �).يوجد:�ال�٢٠٢٠الرئ�����(�مقرهإ���ا�إماراتيدرهًما�مليون��٢٨٨البنك��أحد،�٢٠٢١

 ألا�شطة�التجار�ة�-ب
 املصرفية�التجار�ة.�عمل�البنك����مجال�ألاعمال�

 إلادارة�-ج
 الفروع����إلامارات�العر�ية�املتحدة.�تلكإدارة�عمليات��يةللبنك����إمارة�د�ي�مسؤولالقطري�املكتب�يتحمل�
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 )٢٠٢٣يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من���سري عقود�التأم�ن�( )٢٠١٧(مايو��١٧�املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم

 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةمعاي���وتفس��ات�صدرت�ولك��ا�لم�ُتنفذ��عد�(�-٣

 
 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� )٢٠٢٠(يونيو��١٧املعاي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�

(د�سم����١٧ي���الدولية�للتقر�ر�املا���رقم�املعا
٢٠٢١( 

 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�

 )٢٠٢٢يناير��١من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من���سري املالية�(�القوائمعرض� )٢٠٢٠(يناير��١املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�
 )٢٠٢٣يناير��١عرض�القوائم�املالية�(�سري�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� )٢٠٢٠(يوليو��١الدولية�رقم�املعاي���املحاس�ية�

 )٢٠٢٣يناير��١عرض�القوائم�املالية�(�سري�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� )٢٠٢١(ف��اير��١املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�
�الف��ات� )٢٠٢١(ف��اير��٨املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم� �من �(�سري �املحاس�ية �وألاخطاء �التقديرات ��� �والتغي��ات �املحاس�ية السياسات

 )٢٠٢٣يناير��١املحاس�ية�ال���تبدأ�من�
 )٢٠٢٣يناير��١ضرائب�الدخل�(�سري�من�الف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد� )٢٠٢١(مايو��١٢املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�

 )٢٠٢٢يناير��١للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد���سري املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�( )٢٠٢٠(مايو��١٦���املحاس�ية�الدولية�رقم�املعاي
 تار�خ�السر�ان�إ���أجل�غ���مس��)يؤجل�اس�ثمارات����شر�ات�زميلة�ومشار�ع�مش��كة�( )٢٠١١(مايو��٢٨املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�
� )٢٠٢٠(مايو��٣٧املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم� �أو��عد ��� �تبدأ �ال�� �السنو�ة �للف��ات �(�سري �املحتملة �وألاصول �واملخصصات �١املخصصات

 )٢٠٢٢يناير�
 )٢٠٢٢يناير��١الزراعة�(�سري�للف��ات�السنو�ة�ال���تبدأ����أو��عد� )٢٠٢٠(مايو��٤١املعاي���املحاس�ية�الدولية�رقم�

 

تح�لإلدارة�أو�عندما�ي�ون�ذلك�قابًال�للتطبيق.�لم�تُ �٢٠٢٢يناير��١املالية�للبنك�للف��ة�ال���تبدأ����تلك�التعديالت�ع���القوائم�تتوقع�إلادارة�تطبيق�
 التعديالت.�تلك�عد�للنظر����التأث���املحتمل�لتب���الفرصة�

 أسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�-٤
 بيان�الال��ام�-أ

ل��نة�تفس��ات��ساري املتطلبات�و�ل�تفس����تلكوتتوافق�مع��الساري،دو���إلعداد�التقار�ر�املالية�العيار�املمتطلبات�بناًء�ع���املالية��القوائم�أعدت
 الدائمة.�اتمعاي���املحاسبة�الدولية�وتفس��ات���نة�التفس�� ��افة�شمل�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�كما�التقار�ر�املالية�الدولية.�

 أسس�إلاعداد�-ب
العادلة�عاد�تقييمها�أو�القيم�املالية�ال���تم�قياسها�باملبالغ�املُ �والص�وكع���أساس�الت�لفة�التار�خية�باست�ناء��عض�املمتل�ات�أعدت�القوائم�املالية�

 أدناه.�املذ�ورة����السياسات�املحاس�ية�وص�عليه�����اية��ل�ف��ة�تقر�ر�وفًقا�ملا�هو�منص
 ألصول.لاملقدم��للمبلغع���القيمة�العادلة��ةعام�بصفة�س�ند�الت�لفة�التار�خية�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(أسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية��-٤
���معاملة�منظمة�ب�ن�املشارك�ن����السوق����تار�خ�القياس،��غض�النظر��خصوملتحو�ل��ُ�سددبيع�أصل�أو�املستلم�مقابل�القيمة�العادلة����السعر�

البنك��يركز ،�ا��صوم�ل�أو و تقييم�أخرى.�عند�تقدير�القيمة�العادلة�لألص�طر�قةهذا�السعر�أو�تقديره��ش�ل�مباشر�باستخدام�ن�إم�انية�مالحظة�ع
���تار�خ�القياس.�ألاصول�أو�ا��صوم�يأخذون�هذه�ا��صائص����الاعتبار�عند��سع���ألاصول�أو�ا��صوم�إذا��ان�املشار�ون����السوق�خصائص��ع��

ع���أساس�ألاسهم�ال���تقع��السداداملا���ع���هذا�ألاساس،�باست�ناء�معامالت��املركز �قائمةأو�أغراض�إلافصاح�����حدد�القيمة�العادلة�للقياستُ 
�للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �نطاق �٢�رقم�ضمن �للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �نطاق �ضمن �تقع �التأج���ال�� �ومعامالت ،� �ال���١٦رقم �والقياسات ،

أو�القيمة�املستخدمة�����٢�رقم����معيار�املحاسبة�الدو���تحصيلهالة،�مثل�صا���القيمة�املمكن�قيمة�عاد�القيمة�العادلة�ولك��ا�ل�ست�مع�ت�شابه
 .٣٦�رقم�معيار�املحاسبة�الدو��

الدرجة�ال���يمكن�عندها�مالحظة��ح���٣أو��٢أو��١�املستوى بف�قياسات�القيمة�العادلة�صنألغراض�إعداد�التقار�ر�املالية،�تُ و باإلضافة�إ���ذلك،�
 توصف�كما�ي��:،�وال���بال�املقياس�القيمة�العادلة�قياسات�القيمة�العادلة�وأهمية�مدخالت��مدخالت

 ن�الوصول�إل��ا����تار�خ�القياس.مماثلة�يمكن�للكيا�ألصول�أو�خصومعدلة)����ألاسواق�ال�شطة����أسعار�مدرجة�(غ���ُم �١مدخالت�املستوى�-
-� �املستوى��٢املستوى�مدخالت ��� �ألاسعار�املدرجة �بخالف �مدخالت، �ألاول �� �مالحظ��ا �يمكن �أو�ا��صوم، �مباشر�أو�غ���لألصول ��ش�ل ،�سواء

 مباشر
 .لألصول�أو�ا��صوم�ال�يمكن�مالحظ��ا���مدخالت��٣مدخالت�املستوى�-

 �ذلك.�أمكن)�حيثما�إمارا�ياملالية�إ���أقرب�ألف�(ألف�درهم��القوائم����املنصوص�عل��االقيم���افةُتقرب�
 ألاساس�املحاس���-ج

ال�سو�ة�املستلمة�من�بنك��أموالاملتعلقة�ب�ألاخرى �والنفقاتالفوائد��إيراداتمعلومات�التدفقات�النقدية�و �بصرف�النظر�عن،�أعدت�القوائم�املالية
�وقوعهاباملعامالت�وألاحداث�عند��ُ�ع��ف���الفقرة�التالية،�ع���أساس�الاستحقاق�املحاس��.�وفًقا�ألساس�الاستحقاق�املحاس��،��واردمسكن�كما�هو�

 .ذات�الصلةاملالية�للف��ات�القوائم�����وترد���ال��الت�املحاس�ية�ل�س�نقًدا�أو�ما����حكمه�يتم�استالمه�أو�دفعه)،�وُ���ل�تلك�القوائم�املالية�(
مليار��١٫٠١البالغة�التصدير�مع�البنك�ائتمان��سو�ة�مستحقات�بنك�مسكن�املتأخرة�عن�طر�ق�خصم�خطابات�املقر�الرئ�����ل�أضطر ،�٢٠١٨خالل�

��عادل��اإماراتي�ادرهًم  صندوق�تفو�ض�ل�مقره�الرئ����تفاقية�مع�الاسياسة�بموجب�����وقت�الحقالبنك��وتب��،�اإيراني�مليار�ر�االً �١٢٬١٠٦٫٩١بما
املركزي�إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرف�ا��اصة�ب�لالمتثال�ملعاي���التعرض�ألاخرى مع�تفو�ضهم�بوضعه�مع�البنوك��ا��مهور�ة�إلايرانية�إلاسالمية

�أو� �املك�سب �الصلة �ذي �الدخل �املتكبدة�النفقاتو��ساب �وجدت، �إن ،� ��التحصيلعند �الفع�� �له �حساب ��� �منوس��و �بالدوالر�ألامر��ي �املقر ع
 .تلك�السنةمليون�دوالر�أمر��ي)�خالل��٢٫٤٩:�٢٠٢٠مليون�دوالر�أمر��ي�(�١٤،�بلغ�رصيد�البنك�ما�تقدمالرئ����.�و�ناًء�ع���

 أسس�القياس�-د
 املالية�وفًقا�ملبدأ�الت�لفة�التار�خية�باست�ناء�قياس�املشتقات�بالقيمة�العادلة،�إن�وجدت.أعدت�القوائم�

 ألاصول�املالية�-�ـ
 .للصكألاح�ام�التعاقدية��افطر كأحد�أالبنك�����حالة�وجوداملركز�املا���للبنك��قائمةاملالية�����ُ�ع��ف�باألصول 

iقياس�ألاصول�املالية�( 
�����البدايةاملالية�ألاصول�اس�ُتق املالية��صول ألا اقتناء�أو�إصدار�ألاصول�املالية�(بخالف�بمباشرة��ا��اصةت�اليف�املعاملة��ُتضافبالقيمة�العادلة.

بت�اليف�املعاملة�امل�سو�ة�مباشرة�إ����ُ�ع��ف.�الاع��اف�ألاو��املالية�عند��لألصول بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة)�إ���القيمة�العادلة�
 الر�ح�أو�ا��سارة.�قائمةاقتناء�ألاصول�املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة�مباشرة����
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
أو�القيمة�العادلة،�املس��لكة�بالت�لفة�����وقت�الحق�٩رقم�ألاصول�املالية�املع��ف���ا�ال���تقع�ضمن�نطاق�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية���افةاس�ُتق

 :لألصول�املالية،�ع���وجه�ا��صوصع���أساس�نموذج�أعمال�الشركة�إلدارة�ألاصول�املالية�وخصائص�التدفقات�النقدية�التعاقدية�
الدين�املحتفظ���ا�ضمن�نموذج�ألاعمال�الذي���دف�إ���تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�وال���لها�تدفقات�نقدية��عاقدية��ُتقاس�ص�وك-

 املس��لكة.الت�لفة����وقت�الحق�ع���أساس�،�املستحق�رأس�املال�مبلغرأس�املال�والفائدة�ع���عات�دف�تتمثل���
�نموذج- �ضمن ���ا �املحتفظ �الدين �ص�وك ��ُتقاس �التعاقدية �النقدية �التدفقات �تحصيل �إ�� ���دف �الذي �ألاعمال �لها��ص�وكو�يع �وال�� الدين،

القيمة�العادلة�من�خالل�تتمثل����دفعات�رأس�املال�والفائدة�ع���مبلغ�رأس�املال�املستحق،����وقت�الحق�ع���أساس�تدفقات�نقدية��عاقدية�
 .الدخل�الشامل�آلاخر

 بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة.����وقت�الحق�أسهم�رأس�مال�املساهم�نوالاس�ثمارات�����ألاخرى �اس�ثمارات�الدين��افة�اسُتق-
 ا��:املصل�األ التعي�ن�التا���غ���القابل�لإللغاء�عند�الاع��اف�ألاو���ب�/ا�سبق�ذكره،�يجوز�للبنك�الاختيارع���الرغم�مم��
غ���محتفظ�به�أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�عرض�التغ��ات�الالحقة����القيمة�العادلة�الس�ثمار�����،�ش�ل�غ���قابل�للنقض�اختيار،يجوز�للبنك�-

 .أعمال�الدخل�الشامل�آلاخردمج�للمتاجرة�أو�بمقابل�طارئ�مع��ف�به�من�املش��ي����
معاي���الدخل�الشامل��بموجبأو�القيمة�العادلة��املس��لكة�عيد�سداد�الت�لفة�الذي�دين�الاس�ثمار��،�ش�ل�غ���قابل�للنقضتحديد،�يجوز�للبنك�-

 املحاس��.�تطابقالأو�يقلل�من�عدم��ش�ل�كب���بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة�إذا��ان�القيام�بذلك�يل����وفًقا�ملا�تم�قياسه�ألاخرى 
 أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�املس��لكةالدين�بالت�لفة��صكوك

 بناًء�ع���خصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لألصل�ونموذج�أعمال�البنك�إلدارة�ألاصل.�املا��صل�تص�يف�وقياس�ألا البنك��يقيم
قدية�إ���تدفقات�نقدية�شروطه�التعا�ترتقيأن��البدأو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر،��املس��لكةلتص�يف�ألاصل�وقياسه�بالت�لفة�

 رأس�املال�املستحق.والفائدة�ع����رأس�املالعات�دفت�ون�فقط�
�مبلغ�من�املحتمل��غي�� هو�القيمة�العادلة�لألصل�املا���عند�الاع��اف�ألاو��.��ي�ون�رأس�املال،�عند�اختبار�رأس�املال�والفائدة�ع���رأس�املال�املستحق

للمال�).�تت�ون�الفائدة�من�مقابل�القيمة�الزمنية�رأس�املالعات�لسداد�دف�ألاصل�املا���(ع���س�يل�املثال،����حالة�وجودع���مدى�عمر�رأس�املال�
،�فضًال�عن�هامش�الر�ح.�ألاخرى خالل�ف��ة�زمنية�معينة�ومخاطر�وت�اليف�إلاقراض�ألاساسية��رأس�املال�املستحقمبلغ�املتعلقة�بومخاطر�الائتمان�

 �بالعملة�املقوم���ا�ألاصل�املا��.حق�دفعات�رأس�املال�والفائدة�ع���رأس�املال�املستتقييم��ُيجرى 
الشروط�ال�تؤدي�إلاقراض�ألاساسية.��ترت�بمع�دفعات�رأس�املال�والفائدة�ع���رأس�املال�املستحق�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���تمثل�تتوافق�

سا���،�مثل�التعرض�للتغ��ات�ألا قراض�إلاال�تتعلق�ب��ت�ب�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���التعرض�للمخاطر�أو�التقلبات�����تقدمالتعاقدية�ال���
.�يمكن�أن�ي�ون�ألاصل�املا���دفعات�رأس�املال�والفائدة�ع���رأس�املال�املستحق���أسعار�ألاسهم�أو�أسعار�السلع،�إ���تدفقات�نقدية��عاقدية�تمثل�

���� ��ان�قرًضا �إذا �أو�املك�سب�ترت�ب�إقراض�أسا�����غض�النظر�عما ��عد�تقييم�نماذج�ألاعمال�إلدارة�ألاصول�املاليةامل�شأ ألحد��ش�له�القانو�ي.
يحدد�البنك�نماذج�ألاعمال�ع���املستوى�الذي��عكس�كيفية�إدارة�مجموعات�ألاصول�كما�تص�يف�ألاصل�املا��.�ال����ساعد�ع����ألامور�ا��وهر�ة

تقييم�نموذج�ألاعمال��ُيجرى �،و�التا���بصك�فردي.���نوايا�إلادارة�فيما�يتعلق�تحقيق�هدف�عمل�مع�ن.�ال��عتمد�نموذج�أعمال�البنك�ع�غرض�املالية�
 �ع���حدة.�صكع���مستوى�أع���من�التجميع�ول�س�ع���أساس��ل�

بلغ�املستحق�املا��ارج،�و بالرئ�����وفروعه��املقر املستحق�من�املبلغ�و �همن�النقد�وما����حكم�مس��لكةاملالية�املصنفة�ع���أ��ا�ت�لفة��ألاصول تت�ون�
 .ألاخرى و�عض�ألاصول��واملبالغ�املقدمةوالقروض��ألاخرى من�البنوك�

 الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�إيراداتلألصل�املا���وتخصيص��املس��لكةحساب�الت�لفة�ع���أ��ا�طر�قة�الفائدة�الفع����سعر طر�قة�ُ�عرف�
،�باإلضافة�إ���دفعات�رأس�املالاملبلغ�الذي�يقاس�به�ألاصل�املا���عند�الاع��اف�ألاو���مطروًحا�منه�ع���أ��ا�لألصل�املا����املس��لكةالت�لفة�ُ�عرف�

القيمة��إجما��خسارة.�مخصص�ال��اك���باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�ألي�فرق�ب�ن�املبلغ�ألاو���ومبلغ�الاستحقاق،�مع��عديله�ألي��الاس��الك
 لألصل�املا���قبل��عديل�أي�مخصص�خسارة.�املس��لكة�لفة�الدف��ية�لألصل�املا���هو�الت
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
تص�يف�الر�ح�أو�ا��سارة�امل��اكمة�املع��ف���ا��ُ�عادس�ثمار����الدين�املقاس�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر،�اال عند�إلغاء�الاع��اف�ب

أسهم�رأس�االس�ثمار����رة�كتعديل�إلعادة�التص�يف.�عند�إلغاء�الاع��اف�بإ���الر�ح�أو�ا��سا�أسهم�رأس�مال�املساهم�ن���الدخل�الشامل�آلاخر�من�
���ألار�اح�أو�ا��سائر�امل��اكمة�املع��ف���ا����الدخل�الشامل�آلاخر��ُتحول بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر،�املقاس��املساهم�ن�مال

 �.غ���املوزعةإ���ألار�اح��وقت�الحق
 أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�لالنخفاض����القيمة.�املس��لكةبالت�لفة����وقت�الحق��ُتقاسالدين�ال����ص�وكتخضع�

 ألاصول�املالية�بالقيمة�العادلة����الر�ح�أو�ا��سارة
 :��املالية�بالقيمة�العادلة����الر�ح�أو�ا��سارة��ت�ثمل�ألاصول 

i(�رأس�املال�املستحق.دفعات�رأس�املال�والفائدة�عألاصول�ذات�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���ال�تمثل��� 
ii(أو�للتحصيل�والبيع.�املحتفظ���ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�تلك�ألاصول �ألاصول�املحتفظ���ا����نموذج�ألاعمال�بخالف 
iii(.ألاصول�املصنفة�بالقيمة�العادلة����الر�ح�أو�ا��سارة�باستخدام�خيار�القيمة�العادلة 

 قياس�الر�ح�أو�ا��سارة.ت�شأ�عن�إعادة�خسائر��/مع�الاع��اف�بأي�أر�احالقيمة�العادلة،�ألاصول�ب�تلكاس�ُتق
بالقيمة�العادلة��وفًقا�ملا�تم�قياسهأو�معاي���الدخل�الشامل�آلاخر��املس��لكةالبنك�أي�اس�ثمارات�دين�تفي�بالت�لفة��يخصص���السنة�ا��الية،�لم�

 .من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة
 وما����حكمهالنقد�والنقد�

����حكمه�أرصدة�ذات�آجال�استحقاق�أصليةوالنقد�النقد��منيتض و�تضمن�النقد�قاق،�ثالثة�أشهر�أو�أقل�من�تار�خ�الاستحإ���مد��ا��تصل�وما
 املركزي.�إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرفا��ساب�ا��اري�غ���املقيدة�لدى�وأرصدة�

iiم�اسب�وخسائر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�( 
 و�ش�ل�خاص:بالسعر�الفوري������اية��ل�ف��ة�تقر�ر.���ية،�وتحول املالية�املقومة��عملة�أجن�ية�بتلك�العملة�ألاجن�لألصول القيمة�الدف��ية��ُتحدد

ا��سارة�روق�الصرف����الر�ح�أو�بف�ُ�ع��ف�ف��اال���ال��ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة��لألصول بال�سبة�-
 .سنة�عن�تلك�ال

بفروق�ُ�ع��ف�ف��ا�ال���ال��ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،�ل�الدخل�الشامل�آلاخر�الدين�املقاسة�بالقيمة�العادلة�من�خال�لص�وكبال�سبة�-
حتياطي�خل�الشامل�آلاخر����ا���الد�ألاخرى بفروق�الصرف�ُ�ع��ف�.�عن�تلك�السنةالدين����الر�ح�أو�ا��سارة��لصك�املس��لكةالصرف�ع���الت�لفة�

 الاس�ثمارات.�غّ���قيمة�
بفروق�ُ�ع��ف�ف��ا�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،�ال��ش�ل�املالية�املقاسة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة�وال���لألصول�بال�سبة�-

 عن�تلك�السنة.الصرف����الر�ح�أو�ا��سارة�
-� ��لص�وكبال�سبة �مال �رأس ��املساهم�نأسهم �آلاخر، �الشامل �الدخل �خالل �من �العادلة �بالقيمة �املقاسة �ف��ا �الدخل�ُ�ع��ف ��� �الصرف بفروق

 الاس�ثمارات.�غّ���قيمة�الشامل�آلاخر����احتياطي�
iiiانخفاض�قيمة�ألاصول�املالية�( 

أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل��املس��لكةت�لفة�بال�املُقاسةالدين��ص�وكالاس�ثمارات��������الائتمان�املتوقعخسارة��ببدل�ع��ف�البنك�
التغ��ات����مخاطر�الائتمان�منذ�الاع��اف��للتعرف�ع�����تار�خ��ل�تقر�ر��ُيحدث�مبلغ�خسائر�الائتمان�املتوقععقود�الضمان�املا��.����آلاخر�وكذلك�

املدرجة�بالقيمة�العادلة�من�خالل��أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�ص�وكنخفاض����قيمة�الاس�ثمارات����الا بخسارة��ُ�ع��ف.�ال�للصك�املالية�املع��ألاو���
 الر�ح�أو�ا��سارة.

الاع��اف�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�منذ��وجود�نية�املتوقعة�ع���مدى�العمر�عندا��سائر�الائتمابالبنك���ع��فاملالية،��الص�وكبال�سبة�ل�افة�
ا��سارة�لتلك��بدلالبنك��يق�س�ش�ل�م��وظ�منذ�الاع��اف�ألاو��،��الصك�املا��مخاطر�الائتمان�ع�������حالة�عدم�ز�ادةناحية�أخرى،�.�من�ألاو��

�إ��وقعة�الاع��اف�با��سائر�الائتمانية�املتاملتعلق�بمدى�إم�انية�تقييم�ال��س�ندشهًرا.��١٢بمبلغ��عادل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��الصك�املا��
أن�ألاصل�املا����عرض�النخفاض�ائتمانًيا����تار�خ�التقر�ر�ب�الاع��افالز�ادات�الكب��ة����احتمالية�أو�مخاطر�حدوث�تقص���منذ�الاع��اف�ألاو���بدًال�من�

 .عن�السداد�فع���تأخر أو�حدوث�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 القوائم�املاليةإيضاحات��شأن�

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
��يركز  �لتقييم��إعداد�ز�ادة�جوهر�ة����مخاطر�الائتمان��ش�ل�مستمر�خالل��ل�ف��ة�وجود�ع��البنك ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان،��وجودتقر�ر.

 و��.يقارن�البنك�مخاطر�التخلف�عن�السداد�ال���تحدث�ع���ألاصل�كما����تار�خ�التقر�ر�مع�مخاطر�التخلف�عن�السداد�كما����تار�خ�الاع��اف�ألا 
التطلعية�واملعلومات��السابقةا����ذلك�ا����ة��ل�من�املعلومات�الكمية�والنوعية�املعقولة�واملدعومة،�بمع���البنك��يركز عند�إجراء�هذا�التقييم،�

 دا��.�دون ت�لفة�أو�جهد��تحمل�أي�املتاحة�دون 
 دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاص:تُ 
 وجد).(إن�أو�الداخ���للصك�املا���التدهور�ا��وهري�الفع���أو�املتوقع����التص�يف�الائتما�ي�ا��ار���-
-� �حدوث �أن �املتوقع �من �ال�� �أو�الاقتصادية �املالية �أو�الظروف �ألاعمال ��� �أو�املتوقعة �الفعلية �الكب��ة �السلبية ��غي�� التغ��ات �إحداث ��� �ت�س�ب

 ة�املدين�ع���الوفاء�بال��اماته.���قدر �جوهري 
 قع����النتائج�ال�شغيلية�للمدين.التدهور�ا��وهري�الفع���أو�املتو -
 لنفس�املق��ض.�ألاخرى املالية��الص�وكخاطر�الائتمان�ع���الز�ادات�الكب��ة����م-
ي�تج�عنه�انخفاض�كب������قدرة�املدين�ع���مما�حدوث��غي���سل���كب���فع���أو�متوقع����الب�ئة�التنظيمية�أو�الاقتصادية�أو�التكنولوجية�للمدين�-

 اء�بال��اماته�املتعلقة�بالديون.الوف
 ت�الائتمانية.الداعم�لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�الطرف�الثالث�أو�التعز�زا�ضا��إلا ��غي��ات�كب��ة����قيمة�الضمان-
����ذلك�التغي��ات����حالة�- للمق��ض�ن����البنك�والتغ��ات����النتائج�ال�شغيلية��السداد�غي��ات�كب��ة����ألاداء�والسلوك�املتوقع�للمق��ض،�بما

 للمق��ض.
�التحليل �النظر�عن ��املذ�ور ��غض �مخاطر�الائتمان ��� �كب��ة �ز�ادة �حدوث �ُيف��ض �حالةأعاله، ���� �أك���من ��٦٠تأخر�املدين ��عنيوًما دفعة�السداد

يوًما�من�تار�خ�استحقاقها.��٩٠�خاللعات��عاقدية�يتخلف�الطرف�املقابل����سداد�دف���ألاصل�املا���عندما��التخلف�عن�السدادتعاقدية.�يحدث�ال
��انت�هناك�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان��مدىالبنك�بانتظام��يراقب �إذا ا��اجة��غرض�مراجع��ا�حسب�و فعالية�املعاي���املستخدمة�لتحديد�ما

 متأخرًا.�املستحق�املعاي���ع���تحديد�الز�ادة�ا��وهر�ة����مخاطر�الائتمان�قبل�أن�يصبح�املبلغ�قدرةلتأكد�من�ا
 منخفضة�القيمةألاصول�املالية��-الائتمان�مبلغ�

شار�ألصل�املا��.��ُ لضار�ع���التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة��يؤثر��ش�ل"�عند�وقوع�حدث�أو�أك���الائتمانية�منخفضة�القيمة�عت���ألاصل�املا���"
فيما�بيانات�يمكن�مالحظ��ا��انخفاض�القيمة�الائتمانية.�يتضمن�الدليل�ع���٣إ���ألاصول�املالية�منخفضة�ا��دارة�الائتمانية�باسم�أصول�املرحلة�

 �يتعلق
 مالية�كب��ة.�ضائقةوال����ش���إ���أن�املق��ض�يواجه��،األحداث�التاليةب
 ألاجل�ةطو�ل����ف��ة�سماح�املق��ضإذا��ان�-
 ���حالة�وفاة�املق��ض�-
 لإلعساراملق��ض����حالة��عرض�-
 املالية�للمواثيقاملق��ض����حالة�إخالل�-
 لصعو�ات�املاليةن�يجة�لاملا����ألصللسوق��شط��عدم�وجود-
 املالية�للمق��ض�بالضائقةتنازالت�تتعلق�لم�املقرض�يقدت-
 املق��ض����مرحلة�إفالس�دخول أصبح�من�املحتمل�-
 �عكس�خسائر�الائتمان�املتكبدة.�كب�� شراء�ألاصول�املالية�أو�إ�شا��ا�بخصم�-

قيمة����انخفاض�إحداث�من�ألاحداث��س�ب�����لكث�� تحديد�حدث�واحد�منفصل.�بدًال�من�ذلك،�ي�ون�التأث���املش��ك��من�املحتمل�عدم�التمكن�من
أو�القيمة�العادلة�من�خالل�الدخل��املس��لكةمالية�مقاسة�بالت�لفة��عبارة�عن�أصول الدين�ال�������ص�وكالبنك�ما�إذا��انت��يقيمألاصول�املالية.�

�ذ �آلاخر��� �الشامل �الات �الا قيمة �املئتمانية ��انت �إذا �ما �لتقييم �تقر�ر. ��ل �تار�خ ��� ��ص�وكنخفضة �والشر�ات �السيادية �القيمة�الدين منخفضة
 عوامل�مثل�عوائد�السندات،�والتص�يفات�الائتمانية�وقدرة�املق��ض�ع���ز�ادة�التمو�ل.�ع��البنك��يركز ،�الائتمانية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
دليل�ع���أنه�ن�يجة��يوجداملا���للمق��ض،�ما�لم��املركز تدهور�ن�يجة�لمنح�الامتياز�للمق��ض�عند��منخفض�من�ناحية�القيمة�الائتمانية�عت���القرض�
�لألصول �توجد�مؤشرات�أخرى�ع���انخفاض�القيمة.�بال�سبة��ش�ل�كب���وال مخاطر�عدم�تلقي�التدفقات�النقدية�التعاقدية��تنخفضملنح�الامتياز،�

ليل�يمكن�مالحظته�ع���انخفاض�د�صل�منخفض�القيمة�الائتمانية�عند�وجود،��عت���ألا ُتمنحلم���ااملالية�ال���ُيتوقع�ف��ا�ا��صول�ع���امتيازات�ولك�
أدناه)�عدم�الرغبة����ما�هو�مذ�ور�.�يتضمن��عر�ف�التخلف�عن�السداد�(انظر�التخلف�عن�السدادبما����ذلك�تلبية��عر�ف�القيمة�الائتمانية،�

 يوًما�أو�أك��.�٩٠ملدة��التخلف�عن�السداد����حالةؤشرات�سداد�امل
 أصول�مالية�منخفضة�القيمة�الائتمانية�-ه�أو�إ�شاء�هتم�شراءائتمان�

.�يح�سب�البنك�الاع��اف�ألاو��عند��نخفاض�ائتما�يألاصول�ال����عرضت�ال تلك�منخفضة�القيمة�الائتمانية�����امل�شأةألاصول�املالية�املش��اة�أو�
دمج�تأث���خسائر�الائتمان�قيمته�الدف��ية�و�ُ �إجما���من�لألصل�املا���بدالً �املس��لكةع���أساس�الت�لفة��ُيح�سبالئتمان،�والذي�لالفائدة�الفع����سعر 

 املتوقعة����التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة.
 �عر�ف�التخلف�عن�السداد

���قياس�مبلغ�ا��سائر�التخلف�عن�السداد��عر�ف���ستخدمتحديد�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة.�جوهرً�ا�����عد��عر�ف�التخلف�عن�السداد�أمًرا�
،�حيث�أن�طوال�مدة�القرضشهًرا�أو��١٢الائتمانية�املتوقعة�و���تحديد�ما�إذا��ان�مخصص�ا��سارة��عتمد�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�

� �احتمالية �م�ونات �هو�أحد �السداد �عن �التخلف �السداد �عن �قياالتخلف �من ��ل �تؤثر�ع�� �املال�� �ا��سائر�الائتمانية �و س �الز�ادة�توقعة، تحديد
 �ا��وهر�ة����مخاطر�الائتمان.

 تخلف�عن�السداد:�عت���البنك�ما�ي���بمثابة�حدث�
ا��طة�الشاملة�للدعم�عاته�التعاقدية،�ع���س�يل�املثال،�مشاركة�املق��ض����سياسة�يوًما�من�تار�خ�استحقاقه�لدف�٩٠من�ك���ألاملق��ض��تخطي-

 يوًما�من�تار�خ�استحقاقه�لدفعاته�التعاقدية�املنقحة.�٩٠من�حيث�ي�ون�تار�خ�التخلف�عن�السداد�أك���حسن�الاقتصادي�املس��دف�الداخ���امل
 املق��ض�ال��اماته�الائتمانية�للبنك�بال�امل.�سدادمن�غ���املحتمل�-

 عكس�ا��صائص�املختلفة�ألنواع�مختلفة�من�ألاصول.املتطلبات�ال�����عر�ف�التخلف�عن�السداد��يفي
�عند� ��ان�من�غ���املر�� �إذا ��عتمد�املعلومات�ال����ع��البنك��يركز ل��امه�الائتما�ي،�الاملق��ض��سدادتقييم�ما �يجري املؤشرات�النوعية�والكمية.

تجزئة.��عت���إقراض�المع��وال�ي�ناسب،�للمواثيقتقييمها�ع���نوع�ألاصل،�ع���س�يل�املثال،����إقراض�الشر�ات،��عت���املؤشر�النو���املستخدم�خرًقا�
�السداد�وعدم�السداد�الل��ام�آخر�للطرف�املقابل� ��ستخدم�ذاتهاملؤشرات�الكمية،�مثل�حالة�التأخر��� �التحليل. ،�من�املدخالت�الرئ�سية����هذا

 .من�مصادر�خارجية�يحصل�عل��اداخلًيا�أو��ُتحدثالبنك�مجموعة�متنوعة�من�مصادر�املعلومات�لتقييم�التخلف�عن�السداد�وال���
 قياس�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة

�أو��١٢��لاملتوقعة�الائتمانية��سارة�ا�اس�ُتق �كب��ة����مخاطر�الائتمان�قد��بناءً �طوال�مدة�القرضشهًرا ��انت�هناك�ز�ادة �إذا منذ��وقعتع���ما
ية�التخلف�عن�السداد�احتمالاملخفضة�من�الاع��اف�ألاو���أو�ما�إذا��ان�ألاصل��عت���منخفض�القيمة�الائتمانية.�خسائر�الائتمان�املتوقعة����املنتج�

 وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه�أدناه:وا��سارة����حالة�التخلف�عن�السداد،��التخلف�عن�السدادوالتعرض�عند�
�الوقت�املتبقيأو�ع���مدى�التالية��هًراش�١٢مدار��احتمال�تخلف�املق��ض�عن�الوفاء�بال��اماته�املالية،�إما�ع���التخلف�عن�السداداحتمالية�مثل�ت-

 لالل��ام.
-�� �عتمد �عند �السدادالتعرض �عن ��التخلف �أن �البنك �يتوقع �ال�� �املبالغ ��تصبحع�� �مدى �ع�� �السداد، �عن �التخلف �وقت ��� �شهًرا�١٢مستحقة

البنك�الرصيد�امل��وب�ا��ا���باإلضافة�إ���أي�مبلغ�إضا����يدرجع���س�يل�املثال،�بال�سبة�لالل��ام�املتجدد،�أو�ع���مدى�العمر�املتبقي.��التالية
 ُيتوقع���به�إ���ا��د�التعاقدي�ا��ا���بحلول�وقت�التخلف�عن�السداد،����حالة�حدوثه.

-� �السدتمثل �عن �التخلف �عن �الناتجة �ا��سارة �التعرض �عن �الناتجة �ا��سارة �ملدى �البنك �توقعات �تاد �السداد. �عن �التخلف �عن �ختلفالناتج
التعب����يجري حسب�نوع�الطرف�املقابل�ونوع�وأقدمية�املطالبة�وتوافر�الضمانات�أو�دعم�ائتما�ي�آخر.��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد

ا��سارة�الناتجة�عن��ُتح�سب.�التخلف�عن�السداد�عرض�عند�ة�من�ا��سارة�ل�ل�وحدة�عن�ا��سارة����حالة�التخلف�عن�السداد�ك�سبة�مئو�
شهًرا����حالة�التخلف�عن�السداد�ال�سبة�املئو�ة�ل��سارة��١٢،�حيث�تمثل�ا��سارة�ملدة�طوال�مدة�القرضشهًرا�أو��١٢��لالتخلف�عن�السداد�

� �حدوث �حالة ��� �حدو��ا �املتوقع �السداد �عن �الاث��التخلف ���� �ا��سارة ��سبة �وت�ون �التالية، �عشر�شهًرا �القرض �مدة �املئو�ة�طوال �ال�سبة ��
 املتوقع�املتبقي�للقرض.�الوقتالتخلف�عن�السداد�ع���مدى�����حالة�حدوثل��سارة�املتوقعة�تتم�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
�و�حدتُ  �للضرر �مخاطر�التعرض �وخفض �السداد �عن �التخلف �احتمالية �توقع �خالل �من �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية �د �عند �عن�التعرض التخلف

��ل�ل�شهر�مستقبالً �السداد وفًقا�الحتمالية�البقاء�(ع���س�يل�املثال،��عدلو�ُ �سوً�اامل�ونات�الثالثة��ُتدمج�تلكول�ل��عرض�فردي�أو�قطاع�جما��.
�،مستقبالً �ل�شهر�عن����شهر�سابق).�يؤدي�هذا�إ���اح�ساب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ش�ل�فعال��التخلف�عن�السدادأو��عدم�السداد�املسبق

�سعر الفائدة�الفع���ألاص���أو��سعر ستخدم����اح�ساب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�هو�ا��صم�امل�سعر إ���تار�خ�إعداد�التقار�ر�وجمعها.��ُيخصمثم�
 تقر����له.

ا��دول�شهًرا.�ينظر��١٢ا��ا���ملدة��احتمالية�التخلف�عن�السدادع���ا��دول�الزم���للسداد�تطبيق�للف��ة�ب احتمالية�التخلف�عن�السدادوضعت�
ا��دول�الزم���للسداد�طوال�عمر�القروض.��عتمد�و الاع��اف�ألاو����بدايةالتخلف�عن�السداد����املحفظة�من����كيفية�تطور�حاالت�الزم���للسداد�
� �البيانات ��السابقةع�� �و�ف��ض �أساسهااملرصودة ��ع�� ��افة �ألاصول �التحليل�املدرجة �من �مدعوم �هذا �الائتمانية. �والدرجة �املحفظة �نطاق ضمن

 .السابق
 ،�والذي�يختلف�حسب�نوع�املنتج.ا��دول�الزم���املتوقع�للسدادشهًرا�وعمرها�بناًء�ع����١٢ملدة��عن�السدادالتخلف�التعرض�عند�د�ُيحد

شهًرا�أو��١٢املنتجات�وقروض�السداد�السر�ع،��عتمد�ذلك�ع���أقساط�السداد�التعاقدية�املستحقة�ع���املق��ض�ع���مدى��الس��الكبال�سبة��-
 إعادة�التمو�ل����ا��ساب.�/درج�اف��اضات�السداد�املبكرتُ و عات�زائدة�متوقعة�من�املق��ض.�ألي�دفهذا��كما�ُ�عدل.�طوال�مدة�القرض

أخذ�الرصيد�امل��وب�ا��ا���وإضافة�"عامل�تحو�ل�الائتمان"�الذي��سمح�ب�التأخر�عن�السدادوقع�التعرض�عند�ي،�املتجددةبال�سبة�للمنتجات��-
�بناًء�ع��الاف��اضات�حسب�نوع�املنتج�ونطاق�استخدام�ا��د�ا��ا��،��تلكالتخلف�عن�السداد.�تختلف��بال��ب�املتوقع�ل��د�املتبقي�بحلول�وقت

 تحليل�البيانات�الاف��اضية�ألاخ��ة�للبنك.
د�التخلف�ال���تمت��ع�ال���تؤثر�ع���عمليات�الاس��داد�العواملشهًرا�وعمرها�بناًء�ع����١٢ملدة��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السدادد�حدتُ -

 تختلف�حسب�نوع�املنتج.عن�السداد،�و 
-� �للمنتجات �الضمانبال�سبة ��غط��ا �نو ال�� �ع�� �أسا��� ��ش�ل �هذا ��عتمد �املتوقعة، �الضمانات �وقيم �الضمان ��ع �قيم�وا��صومات �ع�� السابقة

 وت�اليف�الاس��داد�املرصودة.�بيعات�القسر�ة،�ووقت�الاس��دادامل�ن�يجةالدف����/السوق 
�الضمانبال�سبة�للمنتجات�- �ع���مستوى�املنتج��س�ب�التمايز�املحدود����ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد��ُتحدد،�ال���ال��غط��ا عادًة

� �املس��دة �مناملبالغ �تتأثر��املحصلة �املق��ض�ن. �مختلف �السداد �عن �التخلف �عن �الناتجة �مبيعات��باس��اتيجياتا��سارة �ذلك ��� �بما التحصيل،
 الديون�املتعاقد�عل��ا�والسعر.

� �ُتدرج �كما �تحديد ��� �التطلعية �الاقتصادية �السداداملعلومات �عن �التخلف �و �احتمالية �عند �السدادالتعرض �عن �عن��التخلف �الناتجة وا��سارة
 تختلف�هذه�الاف��اضات�حسب�نوع�املنتج..�وطوال�مدة�القرضشهًرا��١٢ملدة�التخلف�عن�السداد�

وقيم��احتمالية�التخلف�عن�السدادو ا��دول�الزم���للسداد�تتغ���مثل�كيفية�ب�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ال���يقوم�عل��ا�حساالاف��اضات�ُترصد�
 ع���أساس�ر�ع�سنوي.الضمان�وما�إ���ذلكـ�وُتراجع�

 ف��ا�كما�ي��:اس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ُتقبال�سبة�للتعرضات�غ���املمولة،�
التعاقدية��بال�سبة�الل��امات�القروض�غ���امل��و�ة،�فإن�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����الفرق�ب�ن�القيمة�ا��الية�للفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية-

 ���حال���ب�القرض.املستحقة�للبنك�إذا�قام�حامل�الال��ام����ب�القرض�والتدفقات�النقدية�ال���يتوقع�البنك�ا��صول�عل��ا�
مطروًحا�منه��صك�الدين�املضمون عات�املتوقعة�لتعو�ض�حامل�مانية�املتوقعة����الفرق�ب�ن�الدفة�لعقود�الضمان�املا��،�فإن�ا��سائر�الائتبال�سب-

 .لها�املالك�أو�املدين�أو�أي�طرف�آخر �أي�مبالغ�يتوقع�البنك�استالم
 .ساهم�نأسهم�رأس�مال�املبخسارة�انخفاض����قيمة�الاس�ثمارات�����ُ�ع��فال����
iv(�عديل�ألاصول�املالية 

 الاس��داد.�ز�ادة،���دف�السداد�متع�� ن�يجة�إلعادة�التفاوض�التجاري�أو�القروض�البنك�شروط�القروض�املقدمة�للعمالء�����عض�ألاحيان،��عدل�
�لة�إ����شمل�أ�شطة�إعادة�الهي�لة�هذه�ترت�بات�ف��ات�السداد�املمتدة�وإجازات�السداد�وإلاعفاء�من�السداد.��س�ند�سياسات�وممارسات�إعادة�الهي

ك���شيوًعا����إعادة�الهي�لة����ألا��عد�السياسات�للمراجعة�املستمرة.�تلك.�تخضع�استمرار�السدادإلادارة،�إ����من�وجه�نظر مؤشرات�أو�معاي����ش��،�
 تطبيق�القروض�ألجل.
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 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
إلغاء�الاع��اف�سياسة�البنك،�يؤدي�التعديل�إ���بموجب�.�أم�ال�البنك�ما�إذا��ان�هذا�التعديل�يؤدي�إ���إلغاء�الاع��اف�يقيم�عديل�ألاصل�املا��،��عند

والتغ������العملة�أو�النقدية�التعاقدية��عد�التعديل��العوامل�النوعية�(أي�التدفقات�ع��البنك��يركز عندما�ي�تج�عنه�شروط�مختلفة��ش�ل�جوهري.�
�امل �و �أسعار�الفائدة�ابلقالطرف �الاستحقاق �التعاقديمبالغ �النقدية �للتدفقات �ا��الية �القيمة �مقارنة �(أي �الك�� �والتقييم �املتبقية�والتعهدات) ة

� �مع �ألاصلية �الشروط �النقديةبموجب �املُ �التعاقدية�التدفقات �الشروط �بموجب �عدلة، �م��ا �ألاص��)مطروًحا �الفع�� �سعر�الفائدة ���دف تحديد�،
 املختلفة�جوهرً�ا.الشروط�
لتحديد�صا���القيمة�الدف��ية�لألصل����ذلك�إلغاء�الاع��اف�خسائر�الائتمان�املتوقعة����تار�خ��بدلاألصل�املا��،��عاد�قياس�إلغاء�الاع��اف�ب���حالة�
� إلغاء��سارة�عند�ا�ر�ح�أو�الا��ديدة�إ����ا��ديد�مع�الشروطلة�والقيمة�العادلة�لألصل�املا���الفرق�ب�ن�هذه�القيمة�الدف��ية�املعديؤدي�التار�خ.

شهًرا�باست�ناء�ا��االت�النادرة�ال����عت���ف��ا��١٢ع���أساس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��ُيقاسخسارة��بدلي�ون�لألصل�املا���ا��ديد�الاع��اف.�
املبلغ��منطبق�هذا�فقط����ا��الة�ال���يتم�ف��ا�الاع��اف�بالقيمة�العادلة�للقرض�ا��ديد�بخصم�كب����ديد�منخفض�القيمة�الائتمانية.�يُ القرض�ا�

التعديل.�يراقب�البنك�مخاطر�الائتمان��عد�إجراء��تنخفضوال���لم��قائمة،�عالية�من�التخلف�عن�السدادالخاطر�املزال�نظًرا�ألنه�ال�تالاس���املعدل�
 قييم�املعلومات�النوعية�والكمية،�مثل�ما�إذا��ان�املق��ض����حالة�تأخر�الاستحقاق�بموجب�الشروط�ا��ديدة.تبلألصول�املالية�املعدلة�

،�يحدد�البنك�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�لألصل�املا���زادت��ش�ل�إلغاء�الاع��اف�عديل�الشروط�التعاقدية�لألصل�املا���وال�يؤدي�التعديل�إ���عند�
� �الاع��اف �ألاصليةكب���منذ �التعاقدية �والشروط �ألاو�� �الاع��اف �عند �الائتما�ي �التص�يف �مقارنة �طر�ق �عن �ال�ألاو�� �مع �تار�خ�الا تص�يف ��� ئتما�ي

 عدلة.الشروط�املُ �بموجبالتقر�ر�
ف��ية�قبل�التعديل�و�عده�القيمة�الد�إجما��خسارة�التعديل�بمقارنة��/ر�حالبنك��يح�سبمن�الدفاتر،�إلغاء�الاع��اف�عندما�ال�يؤدي�التعديل�إ���

� ��بدل(باست�ناء �حيث �املعدل، �لألصل �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية �البنك �يق�س �ثم �املتوقعة). �املتوقعة��ُتدرجا��سائر�الائتمانية �النقدية التدفقات
 الناتجة�من�ألاصل�املا���املعدل����حساب�ال��ز�النقدي�املتوقع�من�ألاصل�ألاص��.

�مخاطر�ال�يجري  �تقييم �السداد �عن �الاع��اف��لتلكتخلف �عند �ألاصلية �الشروط �باملخاطر�بموجب �التقر�ر�ومقارن��ا �تار�خ ��� �التعديل ��عد ألاصول
�من�املحتمل�أنالالحق�لألصول�املعدلة.��ألاداءاألصل�ألاص��.�يراقب�البنك�إلغاء�الاع��اف�بألاو��،�عندما�ال�ي�ون�التعديل�جوهرً�ا�و�التا���ال�يؤدي�إ���

�يق �بحيث �الهي�لة، �إعادة ��عد �م��وظ ��ش�ل �تحس�ت �مخاطر�الائتمان �أن �البنك �تُ رر �املرحلة �من �ألاصول ��الثالثةنقل (ا��سائر��الثانيةأو�املرحلة
�تمتشهًرا).�هذا�هو�ا��ال�فقط�بال�سبة�لألصول�ال����١٢(ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��ألاو��)�إ���املرحلة�طوال�مدة�القرضالائتمانية�املتوقعة�

 وفًقا�للشروط�ا��ديدة�ملدة�ثالثة�أشهر�متتالية�أو�أك��.
 املعدلة.�لألصول ة�استخدام�نماذج�محددبيواصل�البنك�مراقبة�ما�إذا��انت�هناك�ز�ادة�جوهر�ة�الحقة����مخاطر�الائتمان�فيما�يتعلق���ذه�ألاصول�

v�(الشطب 
�أو�جزئًيا،�عند�البنك�ألاصول���شطب ��شمل��مناسبةأنه�ال�توجد�توقعات��والتأكدجهود�الاس��داد�العملية���افةد�ااس�نفاملالية،��لًيا الس��دادها.

رهن�الضمانات�وت�ون�اد�البنك�بح�س�تقوم�طر�قة�اس��د)�حيث�٢(�)�وقف�التنفيذ١االس��داد�(ب�مناسباملؤشرات�ال����ش���إ���عدم�وجود�توقع�
 باالس��داد�بال�امل.�مناسبقيمة�الضمان�بحيث�ال�يوجد�توقع�

�املالية�ال���ال�تزال� �٣١املشطو�ة�خالل�السنة�املن��ية�����لتلك�ألاصول �املستحقةاملبالغ�التعاقدية��ُتذكر �.قيد�التنفيذيجوز�للبنك�شطب�ألاصول
عدم�وجود�ن�يجة�لج.�ال�يزال�البنك��س���الس��داد�املبالغ�املستحقة�عليه�بال�امل�قانوًنا،�ولكن�تم�شط��ا�جزئًيا�-٩�رقم����إلايضاح�٢٠٢١د�سم���

 باس��دادها�بال�امل.�مناسبتوقع�
vi�املالية�باألصول )�إلغاء�الاع��اف 

��يل�� �ان��اءالبنك �حالة ��� �فقط �املا�� �باألصل �التعاق�الاع��اف �النقا��قوق �للتدفقات �دية �ألاصل �من �دية �أو�ينقل �ملكية �البنك �املا�� �و�افةألاصل
مخاطر�ومزايا�امللكية�واستمر�����ب�افةحتفاظ��ش�ل�جوهري�بنقل�ملكية�أو�الا البنك�����حالة�عدم�قياممخاطر�ومزايا�ملكية�ألاصل�إ���كيان�آخر.�

����حالة�احتفاظ.�سدادهااملرتبطة�باملبالغ�ال���يتع�ن�عليه��صوموا��حصته�املحتفظ���ا����ألاصل�بالبنك���ع��فع���ألاصل�املحول،��الاستحواذ
�االق��اض�املضمون�مقابل�املتحصالت�و مخاطر�ومزايا�ملكية�ألاصل�املا���املحول،��ستمر�البنك����الاع��اف�باألصل�املا����بكفةالبنك��ش�ل�جوهري�

 املستلمة.
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 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
املقابل�املستلم�واملدين�ن����الدخل��املبلغ�إجما��و بالفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل��ُ�ع��ف،�املس��لكةعند�اس�بعاد�ألاصل�املا���املقاس�بالت�لفة�

 الشامل.
vii�املالية�القوائما��سائر�الائتمانية�املتوقعة�����بدل)�عرض 

 بدل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����القوائم�املالية�بالش�ل�التا��:عرض��ُ 
-� �بالت�لفة �املقاسة �املالية �لألصول ��املس��لكةبال�سبة �لدى �(أرصدة �مصرف �املركزي إلامارات �املتحدة �و �العر�ية �من �املستحق �املقر�الرئ����املبلغ

القيمة�الدف��ية��إجما���):�كخصم�منألاخرى الية�امل�وألاصول �واملبالغ�املدفوعة�مقدًماوقروض��املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى و �با��ارج�هفروعو 
 لألصول.

-� ��لص�وكبال�سبة �من �كجزء �آلاخر: �الشامل �الدخل �خالل �من �العادلة �بالقيمة �املقاسة �الدين ��غّ���قيمة �بالقيمة�احتياطي �املصنفة لالس�ثمارات
 ملدرجة����الدخل�الشامل�آلاخر.العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�وا

 قروض�وعقود�الضمان�املا��:�كمخصصبال�سبة�الل��امات�ال-
 ملعداتاملمتل�ات�وآلاالت�وا�-و

�عندحق�الاستخدام����تار�خ�بدء�عقد�إلايجار�(أي�تار�خ�إتاحة�ألاصل�ألاسا����لالستخدام)�لعقود�إلايجار�ال���لم�تكن�موجودة��بأصول �ع��ف�البنك�
� ��إلايجار تار�خ �ُتقألاو��. �بالت�لفة، �الاستخدام �حق �أصول �م��ااس ��مطروًحا �القيمة، �وخسائر�انخفاض �م��اكم �قياس��عدل�ُ و أي�اس��الك �إعادة ألي

����صوم �مبلغ �الاستخدام �حق �أصول �ت�لفة �تتضمن ���اإلاي�خصومإلايجار. �املتكبدةوالت�جار�املع��ف �ألاولية �املباشرة �إلايجار�ال�����اليف ودفعات
اس��الك��يجري من�ا��صول�ع���ملكية�ألاصل�املؤجر������اية�مدة�إلايجار،��مناسبالبدء.�ما�لم�يكن�البنك�متأكًدا��ش�ل�تار�خ����أو�قبل��ُسددت

�حق� �أصول �تخضع �أقصر. �أ��ما �إلايجار، �املقدر�ومدة �العمر�إلانتا�� �مدى �ع�� �الثابت �القسط �أساس �ع�� ���ا �املع��ف �الاستخدام �حق أصول
 الاستخدام�لالنخفاض����القيمة.

 خسائر�انخفاض�القيمة،�إن�وجدت.بالت�لفة�التار�خية�مطروًحا�م��ا�إلاهالك�امل��اكم�و �خرى ألا املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ُتدرج�
�الفوائد،�فقط�عندما�ي�ون�من�املحتمل�أن�تتدفق�ا��اجةالت�اليف�الالحقة����القيمة�الدف��ية�لألصل�أو�الاع��اف���ا�كأصل�منفصل،�حسب��ُتدرج

ُتضاف�.�املس�بدلالقيمة�الدف��ية�ل��زء�ُيل���الاع��اف�بو�مكن�قياس�ت�لفة�البند��ش�ل�موثوق.�البنك،��قبلية�املرتبطة�بالبند�إ��الاقتصادية�املست
 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر�خالل�الف��ة�املالية�ال���يتم�تكبدها�ف��ا.����قائمة�ألاخرى �افة�إلاصالحات�والصيانة��قيمة

 كما�ي��:طروًحا�م��ا�قيمها�املتبقية�ع���مدى�عمرها�إلانتا��،�باستخدام�طر�قة�القسط�الثابت�لشطب�ت�لفة�ألاصول�م�باإلهالك�ُ�ع��ف
 سنوات�٣ عداتألاثاث�وامل
 سنوات�٣ السيارات

 سنوات�٥�-٤ ع)-٤�أنظر�إلايضاحأصل�حق�الاستخدام�(
 

��ُتراجع �وطر�قة �املتبقية �والقيم �املقدرة ��إلاهالكألاعمار�إلانتاجية �سنة، ��ل ���اية �جانب�� �أساس��إ�� �ع�� �التقديرات ��� ��غي��ات �تأث���أي حساب
 مستقب��.

املبيعات�والقيمة�الدف��ية�لألصل،�د�الر�ح�أو�ا��سارة�الناتجة�عن�اس�بعاد�أحد�بنود�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ع���أنه�الفرق�ب�ن�عائدات�ُيحد
 به����الر�ح�أو�ا��سارة.وُ�ع��ف�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
 قيمة�ألاصول�غ���املالية�انخفاض�-ز

� �تمتلك �غ���محدد، �عمر�إنتا�� �و ألاصول �تخضع ��و�جري �لالس��الكال �قيم��ا. ��� �الانخفاض �الك�شاف �سنوً�ا �ا��اضعة��ُتراجعاختبارها ألاصول
�لالس��الك� �الظروف�إ���أن�القيمة�الدف��ية �غ���للتحقق�من�انخفاض�قيم��ا�عندما��ش���ألاحداث�أو�التغ��ات��� بخسارة��ُ�ع��فقابلة�لالس��داد.

�الا  �نخفاض �قيمة �ل�� �الدف��ية �القيمة �به �تتجاوز �الذي �لألصل�املبلغ �العادلة �القيمة ��� �لالس��داد �القابلة �القيمة �لالس��داد. �القابلة �قيمته ألصل
املستو�ات�ال���من�د�ى�ألا �ا��د�ألاصول�عند�ُتجمعتقييم�الانخفاض����القيمة،��إلجراءت�اليف�البيع�والقيمة����الاستخدام،�أ��ما�أع��.��مطروًحا�م��ا

غ���املالية�بخالف�الشهرة�ال����عرضت�النخفاض�����ُتراجع�ألاصول �ل�منفصل�(وحدات�توليد�النقد).�توجد�لها�تدفقات�نقدية�يمكن�تحديدها��ش
� �واملبالغ�املدفوعة�مقدًمااملمتل�ات�املقتناة�مقابل�سداد�قروض�تنخفض�قيمة�القيمة�الحتمال�عكس�الانخفاض����القيمة�بتار�خ��ل�تقر�ر�ما��.

 الاستحواذ�عل��ا.�سنوات�من�تار�خ�٣للعمالء�عند�إتمام�
 الصادرة�عن�البنك��أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن�وصكوكاملالية��ا��صوم�-ح

 أس�م�رأس�مال�املسا�م�نالتص�يف�كدين�أو�
املا���وا��صم�وفًقا�ملضمون�ال��ت�ب�التعاقدي�أسهم�رأس�مال�مساهم�ن�مالية�أو�ك�كخصومإما��أسهم�رأس�مال�املساهم�نالدين�و �ص�وكف�صنتُ 

 .رأس�مال�املساهم�ن�أسهم�وصك
i�(أس�م�رأس�مال�املسا�م�ن�صكوك 

أسهم�رأس�مال��ص�وك�ل��أصول�أي�كيان��عد�خصم�جميع�ال��اماته.��ً �تخصأي�عقد�يث�ت�وجود�مص��ة��هو �أسهم�رأس�مال�املساهم�ن�صك
 الصادرة�عن�البنك�بالعائدات�املستلمة��عد�خصم�ت�اليف�إلاصدار�املباشرة.�املساهم�ن

ii�(املالية�ا��صوم 
 .للصكاملركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����ألاح�ام�التعاقدية��قائمةاملالية�����ُ�ع��ف�با��صوم
�ُتقاس�ا��صوم� �بالقيمة�العادلة. املالية�بالقيمة��ا��صوماملالية�(بخالف��ا��صومخصم�ت�اليف�املعاملة�امل�سو�ة�مباشرة�إلصدار�تً املالية�مبدئًيا

�يتم�الاع��اف�بت�اليف�الاع��اف�ألاو��املالية�عند��ل��صومالر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر)�من�القيمة�العادلة��قائمةادلة�من�خالل�الع .
� �اقتناء �إ�� �مباشرة �امل�سو�ة �أو��خصوماملعاملة �الر�ح ��� �آلاخر�مباشرة �الشامل �والدخل �أو�ا��سارة �الر�ح �بيان �خالل �من �العادلة �بالقيمة مالية

 ا��سارة.
 باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية.�املس��لكةاملالية�بالت�لفة���صوما�ُتقاس��افة�

�ت�لفة���صومتت�ون�ا� الرئ������ملقرهاالعمالء�املستحقة��واملبالغ�املودعة�منأخرى�من�املبالغ�املستحقة�لبنوك��مس��لكةاملالية�املصنفة�ع���أ��ا
 أخرى.�خصوما��ارج�و بوفروعها�

� ��سعر طر�قة �الت�لفة �الح�ساب �طر�قة ��� �الفع�� ����صم�املس��لكةالفائدة �وتخصيص ��نفقاتما�� �الصلة. �ذات �الف��ة �ع�� الفائدة��سعر الفائدة
وال����ش�ل�وم�والنقاط�املدفوعة�أو�املستلمة،�الرس��افةية�املستقبلية�املقدرة�(بما����ذلك�عات�النقدالسعر�الذي�يخصم�بالضبط�الدفالفع���هو�

)�ا��اجةأو�(عند��ل��صم�املا��)�من�خالل�العمر�املتوقع�ألاخرى الفائدة�الفع���وت�اليف�املعامالت�وألاقساط�أو�ا��صومات��سعر جزًءا�ال�يتجزأ�من�
 ا��.امل�ل��صم�املس��لكةف��ة�أقصر�للت�لفة�

املا���الذي�ي�سب�إ���التغ��ات����مخاطر��ل��صمعرض�التغي��ات����القيمة�العادلة��)٩(�رقم�ع���وجه�التحديد،�يتطلب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية
�الذي����الدخل�الشامل�با��صمالاع��اف�بآثار�التغ��ات����مخاطر�الائتمان�ا��اصة��يجري ���الدخل�الشامل�آلاخر،�ما�لم��ا��صمالائتمان�لذلك�

تص�يف�التغي��ات����القيمة�العادلة�امل�سو�ة�إ���مخاطر�الائتمان��ُ�عادمن�شأنه�أن�يخلق�أو�يز�د�من�عدم�التوافق�املحاس������الر�ح�أو�ا��سارة.�ال�
 املا��.�با��صمإلغاء�الاع��اف��عند�غ���املوزعةإ���ألار�اح��حول املالية�إ���الر�ح�أو�ا��سارة،�ولكن�بدًال�من�ذلك�تُ ��صومل�
iiiم�اسب�وخسائر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�( 

�ل�حدتُ  �الدف��ية �القيمة ���صومد �ألاجن�ية �العملة �بتلك �أجن�ية ��عملة �املقومة �تقر�ر.بالسعر�الفو �حول تُ و املالية �ف��ة ��ل ���اية ��� �وجه��ري وع��
 ا��صوص:
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
الاع��اف�بفروق�الصرف����الر�ح�أو��يجري ال���ال��ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�محددة،��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة���صومبال�سبة�ل�-

 ا��سارة�للسنة�
الاع��اف�بأر�اح�وخسائر�صرف�العمالت�يجري�ال����ش�ل�جزًءا�من�عالقة�تحوط�مخصصة،��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة���صومبال�سبة�ل�-

 .أسهم�رأس�مال�املساهم�ن���عنصر�منفصل�من��وُتحصلألاجن�ية����الدخل�الشامل�آلاخر�
iv�املالية��صوم)�إلغاء�الاع��اف�با 

ملُقرض�ما���حا���بآخر�من�نفس�ا�خصماس�بدال��لغاؤها�أو�ان��اء�صالحي��ا.�عندالوفاء�بال��امات�البنك�أو�إاملالية�عند���صومالبنك�الاع��اف�با��يل��
�كب��  �حد �إ�� �مختلفة ���شروط �شروط ��خصمأو��عديل �جوهري، ��ش�ل ���عت�� قائم �هذا ��الاس�بدالمثل �با��صمأو�التعديل �اع��اف ألاص����إلغاء

 الاع��اف�بالفرق����القيم�الدف��ية�ذات�الصلة����الدخل�الشامل.�و�جري �ديد،�ا��با��صماع��اف�و 
غ���نقدية�محولة�أو�،�بما����ذلك�أي�أصول�السداداملالية�غ���املع��ف���ا�واملقابل�املدفوع�واملستحق���صومبالفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�ل��ُ�ع��ف

 ���الر�ح�وا��سارة.�متحملة�خصوم
�ت �عند �ا��ا�� �املقرض �مع �البنك ��صكبادل ���غ��هدين �كب��، �حد �إ�� �مختلفة �الاس�بدال�شروط �هذا ��ُ�عامل �إطفاء �أنه �ألاص����ا��صمع�� املا��

ل��صم�املا���ألاص���ا��ا���أو�جزء�منه�كإطفاء��ا��صم�شروطا��وهري����تعديل�الالبنك�عن��يحاسب�ديد.�و�املثل،�ا�ا���امل�با��صموالاع��اف�
لشروط�تتوافق�مع�االنقدية��موالالشروط�اختالًفا�جوهرً�ا�إذا��انت�القيمة�ا��الية�املخصومة�لأل �اختالف�ديد.�من�املف��ض�ا��با��صماع��اف�و 

٪�ع���ألاقل�١٠الفع���ألاص��،�تختلف�ب�سبة��السعر م�رسوم�مدفوعة�من�أي�رسوم�مستلمة�ومخصومة�باستخداصا���أي�ا��ديدة،�بما����ذلك�
�املخصومة�من�التدفقات�النقدية�املتبقية�ل� �القيمة���صومعن�القيمة�ا��الية �(أ) �ب�ن: ��ان�التعديل�غ���جوهري،�فإن�الفرق �إذا املالية�ألاصلية.

الاع��اف�بالقيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية��عد�التعديل����الر�ح�أو�ا��سارة�كأر�اح�أو�خسارة�التعديل��البد�من(ب)��ل��صم�قبل�التعديلالدف��ية�
 .ألاخرى �النفقات�/أو�الدخل�ألاخرى مل�اسب�وا��سائر�ضمن�ا

i��اية�خدمة�املوظف�نم�افأة�مخصص�� 
i�(لد��م�وثيقة�"جي�سيا")�ن�ماراتيللموظف�ن�إلا )�بال�سبة 
���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�للقانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية��واملعاشاتم�املساهمات�إ���الهيئة�العامة�للتأمينات�الاجتماعية�قدتُ 

�يتعلق١٩٩٩)�لعام�٧املتحدة�رقم�( �يقتصر�ال��ام�البنك�ع���هذه�املساهمات،�وال���با�،�فيما عند��سدد�كنفقات�ُ ملعاشات�والتأمينات�الاجتماعية.
 استحقاقها.

ii�(�بما����ذلكبال�سبة�للموظف�ن)�وثائق�"جي�سيا")�ال�يمتل�ون الذين���نماراتياملوظف�ن�إلا �املغ��ب�ن 
��يخصص �للموظف�ن �ا��دمة ���اية �م�افأة �مناملغ��ب�نالبنك �ا��دمة �ومدة �للموظف�ن �ال��ا�ي �الراتب �ع�� �امل�افآت �هذه �استحقاق ��س�ند تار�خ��.

تقدير�الت�اليف�املتوقعة�لهذه��يجري أ��ما�أحدث،�وفًقا�ألح�ام�قانون�العمل�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة.�،�٢٠١٥يناير��١مام�أو�الانض
��الفوائد �ل��دمة �املقدرة �واملدة �املتوقع �ال��ا�ي �الراتب �أساس ��و�جري ع�� �ا��دمة. �ف��ة �مدى �ع�� ���سوي استحقاقها ���اية �م�افأة ا��دمة�البنك

أساس�متطلبات�املخصصات�وفًقا�لقانون�العمل�لعمل�بنظام�صندوق�الادخار�ا��ا��.�طبق�وقف�ايحيث��٢٠١٤د�سم����٣١ح���املغ��ب�ن�للموظف�ن�
غ���متداول.��الفوائد�كخصم��اية�ا��دمة�عن�م�افأة�املخصص�املتعلق�بيف���.�٢٠١٥يناير��١الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�اعتباًرا�من�

 البنك.��سددهااستحقاقات�املوظف�ن�ل��ك�الصرف�والسفر�ا��وي�إ���مدين��م�عندما��ُيح�سب
 املخصصات�-ي

عن�ومن�املحتمل�أن�يتطلب�تدفق�خارج�و�ي�أو�استدال���ن�يجة���دث�سابق،�باملخصص����املركز�املا���عندما�ي�ون�لدى�البنك�ال��ام�قان�ُ�ع��ف
 االل��ام.ل��ام،�وتقدير�موثوق�ملبلغ�يمكنه�الوفاء�بل�سو�ة�الاالاقتصادية��الفوائد

�ا�� �الال��ام �ل�سو�ة �املطلوب �تقدير�للمقابل �هو�أفضل �كمخصص �به �املع��ف �املبلغ �مع �التقر�ر، �ف��ة ���اية ��� �ا�� �املحيطة�أخذ املخاطر�والش�وك
املقدرة�ل�سو�ة�الال��ام�ا��ا��،�فإن�قيمته�الدف��ية����القيمة�ا��الية�لتلك�قياس�املخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية�.�عند����الاعتبارباالل��ام�

 التدفقات�النقدية�(حيث�ي�ون�تأث���القيمة�الزمنية�للنقود�جوهرً�ا).
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةوالسياسات�املحاس�ية�(أسس�إلاعداد��-٤
باملدين�ن�كأصل�إذا��ان�من��ُ�ع��فالاقتصادية�املطلو�ة�ل�سو�ة�املخصص�من�طرف�ثالث،���افة�الفوائدعندما�ي�ون�من�املتوقع�اس��داد��عض�أو�

 ن�قياس�مبلغ�املستحق��ش�ل�موثوق.و�مكاستالم�السداد،�املؤكد�
 عقود�الضمان�املا���وال��امات�القروض�-ك

مدين�محدد����سداد��ن�يجة�إخفاقا�عات�محددة�لتعو�ض�حاملها�عن�خسارة�تكبدهود�تتطلب�من�املُصدر�سداد�دفود�الضمان�املا������عقعق
�الدف �لشروط �وفًقا �استحقاقها، �عند �تُ �صكعات �لتأم�ن��تلك�مقدالدين. �العمالء �عن �نيابة �وغ��ها �املالية �واملؤسسات �للبنوك �املالية الضمانات

 .ألاخرى �البنكيةالقروض�وال��ب�ع���املكشوف�وال�سهيالت�
 وتقاس�الحًقا�بما�ي��:�،عقود�الضمانات�املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة�ُتقاس

  .٩�رقم�املاليةا��سارة�املحدد�وفًقا�للمعيار�الدو���للتقار�ر��بدلمبلغ�-
 .١٥�رقم�الدخل�املع��ف�به�وفقًا�ملبادئ�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�مطروًحا�م��ا�الاع��اف�ألاو��العالوة�املستلمة�عند�-
�لم�يقدم�البنك�أي�ال��ام�بتقد�بدلارتباطات�القروض�املقدمة�من�البنك�بمبلغ�ُتقاس�� أو�يمكن��يم�قروض��سعر�فائدة�أقل�من�السوق ا��سارة.

 صك�ما���آخر.�سو���ا�بالصا���نقًدا�أو�عن�طر�ق�تقديم�أو�إصدار�
ا��سارة�كمخصص.�ومع�ذلك،�بال�سبة�للعقود�ال���تتضمن�كًال�من�قرض�وال��ام��ببدل�ُ�ع��فبال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمانات�املالية،�

� �املتوقعة �خسائر�الائتمان �تحديد �للبنك �وال�يمكن �غ���م��وب �عنصر�القرض، �ز�ادة �من �غ���امل��وب �عنصر�الال��ام �من �منفصل �ُ�ع��ف�ش�ل
�إجما��لقرض.�إ���ا��د�الذي�تتجاوز�فيه�خسائر�الائتمان�املتوقعة�املجمعة�ل�بدل�ا��سارةبخسائر�الائتمان�املتوقعة�ع���الال��ام�غ���امل��وب�مع�

 .عة�كمخصصبخسائر�الائتمان�املتوق�ُ�ع��فالقيمة�الدف��ية�للقرض،�
l-��الضرائبخصم 

 ضر�بة�الدخل
 للوائح�املحلية�لتقييم�الضر�بة�ع���فروع�البنوك�ألاجن�ية�العاملة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة.ا�بناًء�ع��فرض�الضرائب�تُ 

أسهم�رأس���ا����الدخل�الشامل�باست�ناء�ما�يتعلق�ب�نود�مع��ف���ا�مباشرة�����وُ�ع��فتت�ون�الضرائب�للسنة�من�ضر�بة�جار�ة�وضر�بة�مؤجلة،�
 أو����الدخل�الشامل�آلاخر.�مال�املساهم�ن

� �املستحقة �املتوقعة �الضر�بة �من �ا��الية �الضر�بة �ع����السدادتت�ون ��عديل �وأي �للسنة �للضر�بة �ا��اضعة �أو�ا��سارة �الدخل �ع�� أو�املستحقة
 ���تار�خ�التقر�ر.�املفروضالضر�بة��سعر باستخدام��ُتقاسة�الدفع�أو�املستحقة�القبض�فيما�يتعلق�بالسنوات�السابقة.�الضر�بة�املستحق

�أصول  ��خصومو �ُتقاس �املؤجلة �الدخل ��بأسعار ضر�بة �املتوقع �من �ال�� ��سو�ة��فرضهاالضرائب �أو�توقع �ألاصل �تحقق �ف��ا �يتوقع �ال�� �الف��ة ع��
 ن�ن�ال���تم�س��ا����تار�خ�التقر�ر.،�بناًء�ع���القواا��صم

إ���ا��د�الذي�لم��عد�من�املحتمل�توفر�ر�ح�ضر�����اٍف�للسماح��خفضضر�بة�الدخل�املؤجلة����تار�خ��ل�تقر�ر�وتُ �ألصول القيمة�الدف��ية��ُتراجع
 باستخدام��ل�أو�جزء�من�أصل�ضر�بة�الدخل�املؤجلة.

 ضر�بة�القيمة�املضافة
 صا���مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة،�باست�ناء:وألاصول�ببالنفقات��ُ�ع��ف

�ُ�ع��فعندما�ت�ون�ضر�بة�القيمة�املضافة�املتكبدة�ع���شراء�ألاصول�أو�ا��دمات�غ���قابلة�لالس��داد�من�مص��ة�الضرائب،�و���هذه�ا��الة،�-
 ا��اجة.حسب�،�النفقاتجزء�من�ت�لفة�اقتناء�ألاصل�أو�من�بند�ع���أ��ا�بضر�بة�القيمة�املضافة�

 تضم�ن�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة.�إ���جانبإثبات�الذمم�املدينة�والدائنة�عند�-
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 
 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤

لهيئة�الضرائب�كجزء�من�الذمم�املدينة�أو�الدائنة�����السداداملستحق��املبلغ�تضم�ن�صا���مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة�القابل�لالس��داد�أو �يجري 
 املركز�املا��.�قائمة

 القانو�يالاحتياطي�املبلغ��-م
٪�من�١٠تحو�ل�بصيغ��ا�املعدلة)،�(�٢٠١٥)�لسنة�٢من�القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(�٢٣٩�رقم�املادة�وفًقا�ملا�تنص�عليه

 غ���قابل�للتوز�ع.املبلغ�الاحتياطي�٪�من�رأس�املال.�هذا�٥٠املبلغ�الاحتياطي��اص�ح����ساوي�هذا�املبلغ�الاحتياطي�ا�صا���الر�ح�إ���
 يراداتاإل ب�الاع��اف�-ن
i�(الفوائد�إيراداتب 

�إجما��هـ)�ع���-٤إلايضاح��أنظر الفع���(�سعر�الفائدةاملالية�ال���تحمل�فائدة�عن�طر�ق�تطبيق��ب�افة�الص�وكالفوائد��ونفقات�إيرادات�ُتح�سب
�بال�سبة��١٤(ج)�و�٤اء�ما�هو�مذ�ور����إيضاح�،�باست�نللصك�املا��القيمة�الدف��ية� املالية�ال���أصبحت�الحًقا�ذات�قيمة�ائتمانية��لألصول (ط).

� �(املرحلة �)الثالثةمنخفضة �وال�� ��ُيح�سب، �عل��ا �الفائدة �باستحقاق ��سعر�الفائدةتطبيق �ت�لف��ا �ع�� �خص�املس��لكةالفع�� ��عد �مخصص�(أي م
 املركزي.ية�املتحدة�إلامارات�العر�مصرف�عليق�وفًقا�لالئحة�تلل��ا�مباشرًة��ُ�ع��ف،�خسارة�الائتمان�املتوقعة)

ii من�العقود�امل��مة�مع�العمالء�يرادات)�إلا 
التحكم،����وقت�ما�أو�بمرور�عندما�يتلقى�العميل�ا��دمات.�يتطلب�تحديد�توقيت�نقل��يراداتباإل �ُ�ع��ف،�١٥عيار�الدو���للتقار�ر�املالية�بموجب�امل

 حكم.إصدار��،الوقت
 :١٥���املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم��وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليهمن�تقديم�ا��دمات�بناًء�ع���نموذج�خمسة�موظف�ن��يرادات�ع��ف�البنك�باإل 

 مع�العميلتحديد�العقد�:�١ا��طوة�
 الوفاء�به.�يتع�نو�حدد�املعاي���ل�ل�عقد�حقوًقا�وال��امات�قابلة�للتنفيذ،��ُ�عرَّف�العقد�بأنه�اتفاق�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���ي����

 :�تحديد�ال��امات�ألاداء����العقد٢ا��طوة�
 ال��ام�ألاداء�هو�وعد����العقد�مع�العميل�لتقديم�ا��دمات�للعميل.

 :�تحديد�سعر�املعاملة٣ا��طوة�
 .الغ���،�باست�ناء�املبالغ�املحصلة�نيابة�عنقاقه�مقابل�تقديم�ا��دمات�للعميلسعر�املعاملة�هو�املقابل�الذي�يتوقع�البنك�استح

 تخصيص�سعر�املعاملة�الل��امات�ألاداء����العقد:�:٤ا��طوة�
يخصص�البنك�سعر�املعاملة�ل�ل�ال��ام�أداء�بمبلغ�يو���مبلغ�املقابل�الذي�يتوقع�البنك�ي�يحتوي�ع���أك���من�ال��ام�أداء،�بال�سبة�للعقد�الذ

 استحقاقه�مقابل�الوفاء�ب�ل�ال��ام�أداء.
 عندما�تفي�امل�شأة�بال��ام�ألاداء:�يراداتالاع��اف�باإل �:٥ا��طوة�

 اس�يفاء�أحد�املعاي���التالية:����حالة،�بمرور�الوقت�يراداتء�و�ع��ف�باإل يفي�البنك�بال��امات�ألادا
i(�ال���يوفرها�أداء�البنك�مثل�أداء�البنك�الفوائديتلقى�العميل�و�س��لك����نفس�الوقت. 
ii(�أثناء�إ�شاء�ألاصل�أو�تحس�نهأو�تحس�نه�يؤدي�أداء�البنك�إ���إ�شاء�ألاصل�الذي�يتحكم�فيه�العميل 
iii(ال�ي�تج�عن�أداء�البنك�أصًال�له�استخدام�بديل�للبنك�وللم�شأة�حق�السداد�مقابل�ألاداء�املكتمل�ح���تار�خه.�-٣ 

 ���الوقت�الذي�يتم�فيه�الوفاء�بال��ام�ألاداء.�يراداتباإل �ُ�ع��ف،�ط�املذ�ورة�أعاله�يفاء�أحد�الشرو بال�سبة�الل��امات�ألاداء�ال���ال�يتم�ف��ا�اس
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 
 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤

بلغ�املقابل�املك�سب�من�خالل�ألاداء.�عندما�املا�بناًء�ع���الذي�يتعهد���ا،�فإنه�ي�����أصًال��عاقديً تقديم�ا��دمات�بعندما�يفي�البنك�بال��ام�ألاداء�
 .خصم��عاقدي،�فإن�هذا�يؤدي�إ���املع��ف���ا�يراداتعميل�مبلغ�إلا يتجاوز�مبلغ�املقابل�املستلم�من�ال

 الرسوم�والعموالت�إيرادات
 يكسب�البنك�دخل�الرسوم�والعموالت�من�مجموعة�متنوعة�من�ا��دمات�ال���يقدمها�لعمالئه.�يمكن�تقسيم�دخل�الرسوم�إ���الفئت�ن�التاليت�ن:

-� �زمنية �ف��ة �مدى �ع�� �ا��دمات �تقديم �مقابل �املك�سبة �معينةالرسوم ��شمل ��تلك. �العموالت �إيراد �ألا�عاب �إلا والعهدة �والاس�شارات�وأ�عاب دارة
��ا�كتعديل�(مع�أي�ت�اليف�إضافية)،�وُ�ع��ف�املتعلقة�باالئتمان��ألاخرى ال��ام�القرض�للقروض�ال���يحتمل�����ا�والرسوم��تؤجل�رسوم�.ألاخرى 

��سعر�الفائدةل �غ���املحتمل �من �ي�ون �عندما �القرض. �ع�� �قرضالفع�� ���ب �الا�ُ�ع��ف، �ف��ة �مدى �ع�� �القرض �ال��ام �أساس�برسوم �ع�� ل��ام
 القسط�الثابت.

 بالرسوم�أو�م�ونات�الرسوم�املرتبطة�بأداء�مع�ن��عد�اس�يفاء�املعاي���املقابلة.ُ�ع��ف�-
 �التعامالت�بالعمالت�ألاجن�ية�-س

التعب���عن��يجري ،�ئم�املاليةالقواللبنك��عملة�الب�ئة�الاقتصادية�ألاساسية�ال����عمل�ف��ا�البنك�(عملته�الوظيفية).�ألغراض��القوائم�املاليةعرض��ُ 
 .القوائم�املاليةعرض���العملة�الوظيفية�للبنك�وعملة�،�و�مارا�ياملا���للبنك�بالدرهم�إلا �النتائج�واملركز 

i. باألسعار�السائدة�عند�الدخول�ف��ا.مارا�يل�املعامالت�بالعمالت�ألاجن�ية�إ���"الدرهم�إلا تحو�" 
ii.� بأسعار�الصرف�السائدة����تار�خ�املركز�املا��."�مارا�يإ���"الدرهم�إلا ل�ألارصدة�النقدية�بالعمالت�ألاجن�ية�تحو 
iii.�غطية�دخل�الشركة�للسنة.عن�الر�ح�أو�ا��سارة�الناتجة��يؤخذ� 
iv.تار�خ�تحديد�القيمة�العادلة.ائدة����ألاجن�ية�باألسعار�الس�بالقيمة�العادلة�واملحددة�بالعمالت�املقاسةتحو�ل�البنود�غ���النقدية��ُ�عاد 
v.�عملة�أجن�ية.�السابقةمن�حيث�الت�لفة�املقاسة�تحو�ل�البنود�غ���النقدية�ُ�عاد�ال� 
 عقود�إلايجار�-ع

باست�ناء�عقود�،�����افة�عقود�إلايجارعند�البدء�وخصم�إيجار�الاع��اف�بأصل�حق�الاستخدام��)١٦(يتطلب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
 إلايجار�قص��ة�ألاجل�وعقود�إيجار�ألاصول�منخفضة�القيمة.

 البنك�كمستأجر
عات�د�إلايجار�صا���القيمة�ا��الية�لدفعقو �خصومع���أساس�القيمة�ا��الية.��شمل�����البدايةالناشئة�عن�عقد�إلايجار���صوموا��صول ألا �ُتقاس

 إلايجار�التالية:
 مطروًحا�م��ا�أي�حوافز�إيجار�مستحقة.�،الثابتة�ا��وهر�ة)�دفعاتالثابتة�(بما����ذلك�ال�دفعاتال-
 شر�أو�السعر�كما����تار�خ�البدء.باستخدام�املؤ �ُتقاس����البداية�،سعرإلايجار�املتغ��ة�ال����س�ند�إ���مؤشر�أو��دفعات-
 بقية.ك�بموجب�ضمانات�القيمة�املتالبن��سددهااملبالغ�ال���يتوقع�أن�-
 �يار.سعر�ممارسة�خيار�الشراء�إذا��ان�البنك�متأكًدا�من�ممارسة�هذا�ا�-
 إذا��انت�مدة�إلايجار��عكس�ممارسة�البنك�لهذا�ا��يار.�،غرامات�إ��اء�عقد�إلايجار�دفعات-

 .ا��صم���قياس��مناسببموجب�خيارات�تمديد�معينة��ش�ل��املُسددةإلايجار��دفعات�ُتدرجكما�
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 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
وهو�ما�يحدث�عموًما�لعقود�إلايجار��،�عذر�تحديد�هذا�السعر��سهولة����حال���عقد�إلايجار.��املُدرج�سعر�الفائدةإلايجار�باستخدام��دفعاتخصم�تُ 

الالزمة�ل��صول�ع����موالالق��اض�ألا �سدادهوهو�السعر�الذي�يتع�ن�ع���املستأجر�الفرد��،الاق��اض�إلاضا���للمستأجر��ستخدم�سعر �،���البنك
 .مماثلةأصل�بقيمة�مماثلة�إ���حق�استخدام�ألاصل����ب�ئة�اقتصادية�مماثلة��شروط�

 يقوم�البنك�بما�ي��:�،اض�إلاضا��الاق�� �سعر لتحديد�
و�ل�منذ�تلقي�مع��عديله�ليعكس�التغ��ات����شروط�التم�،بدايةحصل�عليه�املستأجر�الفردي�كنقطة��الغ���الذيتمو�ل��استخدام�،حيثما�أمكن-

 تمو�ل�من�الغ��.�
ل�ملخاطر�الائتمان�لعقود�استخدام�- وال���ل�س�لد��ا�تمو�ل�من��،إلايجار�ال���يحتفظ���ا�البنكن���تراك���يبدأ��سعر�فائدة�خاٍل�من�املخاطر�معدَّ

 �الغ��.
 .والضمانمدة�إلايجار�والبلد�والعملة�ع���إجراء��عديالت�خاصة�-

فائدة�دوري��سعر الر�ح�أو�ا��سارة�ع���مدى�ف��ة�إلايجار�وذلك�إلنتاج����ت�لفة�التمو�ل��ُتدرجإلايجار�ب�ن�رأس�املال�وت�لفة�التمو�ل.��دفعاتع�توز 
 ل�ل�ف��ة.���صمثابت�ع���الرصيد�املتبقي�

شروط�إلايجار�ع���أساس�فردي�وتحتوي�ع���مجموعة�واسعة�من�الشروط�وألاح�ام�املختلفة.�ال�تفرض�اتفاقيات�إلايجار�أي���شنالتفاوض��يجري 
 ام�ألاصول�املؤجرة�كضمان�ألغراض�الاق��اض.���ألاصول�املؤجرة�ال���يحتفظ���ا�املؤجر.�ال�يجوز�استخدفوائد�الضمان��عهدات�بخالف�

-٤(�رقم�إلايضاح�وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه����عقود�إيجار�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�املصنفة�كعقود�إيجار��شغي���كأصل�حق�استخدام��ُ�ع��ف
 ق��اض�امل��ايد�للمستأجر.الا�سعر باستخدام��مطروًحا�،إلايجار�املتبقية�دفعاتقاس�بالقيمة�ا��الية�لمقابل�يُ �وخصم)،�و

إلايجار�مباشرة�قبل�التحول�ع���أ��ا�القيمة����صم�عقود�إيجار�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�املصنفة�كعقود�إيجار�تمو����بالقيمة�الدف��ية�ُ�ع��ف�
�عد�ذلك��١٦ق�مبادئ�القياس�للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�طبإلايجار����تار�خ�التطبيق�املبد�ي.�تُ �وخصمالدف��ية�ألصل�حق�الاستخدام�

 إلايجار�كتعديالت�ع���أصول�حق�الاستخدام�ذات�الصلة�مباشرة��عد�تار�خ�التطبيق�املبد�ي.�خصومبإعادة�قياس��ُ�ع��فالتار�خ.�
� �م�ونات �ع�� �العقود �البنكإتحتوي �يخصص �وغ���إيجار�ة. �ال�املقابل�املبلغ�يجار�ة �لعناصر�التأج���وغ���إلايجار �� �ال�س�ية��عقد �أسعارها �ع�� بناًء

و�دًال��إلايجار�وغ���إلايجار �عناصر عدم�الفصل�ب�ن��البنك�اختار �،بال�سبة�لعقود�إيجار�العقارات�ال���ي�ون�البنك�مستأجًرا�لها�،ذلك�ورغماملستقلة.�
 من�ذلك�اح�سا��ا�كعنصر�إيجار�واحد.

 ��اءخيارات�التمديد�وإلا
املرونة�ال�شغيلية�من�حيث�إدارة��لز�ادةالبنك.�و�ستخدم��من�خالليتم�تضم�ن�خيارات�التمديد�وإلا��اء����عدد�من�إيجارات�املمتل�ات�واملعدات�

 ألاصول�املستخدمة����عمليات�البنك.�يمكن�ممارسة�خياري�التمديد�وإلا��اء�املحتفظ���ما�إما�من�البنك�أو�املؤجر�املع��.
 القيمة�املتبقية�ضمانات

 إن�وجدت.�،يقدم�البنك�ضمانات�القيمة�املتبقية�فيما�يتعلق��عقود�إيجار�املعداتأحياًنا�ما��،لتحس�ن�ت�اليف�إلايجار�خالل�ف��ة�العقد
 إلايجارات�قص��ة�ألاجل�وعقود�إلايجار�لألصول�منخفضة�القيمة

فة�كعقود�إي �ع��ف�البنك�بدفعات��،شهًرا�أو�أقل)�وعقود�إيجار�ألاصول�منخفضة�القيمة�١٢جار�ملدة�بال�سبة�إ���عقود�إلايجار�قص��ة�ألاجل�(املُعرَّ
قسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�إلايجار،�ما�لم�يكن�هناك�أساس�م�����آخر�أك���تمثيال�ل��دول�الزم���الذي�إلايجار�كعقد�إيجار��شغي���ع���أساس�ال

�ُ�عرض�تلك�النفقات�ضمن�النفقات�يتم�فيه�اس��الك�الفوائد�الاقتصادية�من�ألاصول�ا ���قائمة�الر�ح�وا��سارة�والدخل�الشامل��ألاخرى ملؤجرة.
 .آلاخر

عن�أي�عقد�إيجار��يحاسبو�دًال�من�ذلك��،غ���إلايجار�ة�العناصر للمستأجر��عدم�فصل��١٦�سمح�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم��،�وسيلة�عملية
 غ���إيجار�ة�ك��ت�ب�واحد.�استخدم�البنك�هذه�الوسيلة�العملية.�عناصر وما�يرتبط�به�من�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةأسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية�(�-٤
 املركز�املا��.�قائمةأخرى"�����خصومإلايجار�ضمن�"�وخصومقدم�البنك�حق�استخدام�ألاصل�ضمن�"ممتل�ات�وآالت�ومعدات"�

 املشتقات�ومقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك�-ف
الصرف.�كما�يتعهد��إدارة�التعرض�لتقلبات�أسعار �غرض�البنك�عقود�مشتقات�مثل�عقود�مقايضة�العمالت�وعقود�العمالت�آلاجلة�نيابة�عنه��يحرر 

� �بتلكالبنك ��بالوفاء �سعر�الفائدة �إلدارة �وُتقاسالعقود �ألاجن��، ��ومركز�الصرف �العادلة. �بالقيمة �العادلة��ُتدرجاملشتقات �القيمة �ذات املشتقات
����ألاخرى ��صومملحققة)�ضمن�ا�املشتقات�ذات�القيمة�العادلة�السالبة�(ا��سائر�غ���ا،�وُتدرج�ألاخرى ب�غ���املحققة)����ألاصول�املوجبة�(امل�اس

 املركز�املا��.�قائمة
فإن��،وإذا��ان�ألامر�كذلك�،تحوط�كصك�عتمد�طر�قة�الاع��اف�بأر�اح�أو�خسائر�القيمة�العادلة�الناتجة�ع���ما�إذا��ان�املشتق�مخصًصا�ومؤهًال�

 تصبح�متحوطة.طبيعة�البند�
 :سواء�أ�انتيخصص�البنك��عض�املشتقات�

 ت�القيمة�العادلة).املع��ف���ا�أو�الال��امات�املؤكدة�(تحوطا��صومأو�ا��صول العادلة�لأل �تحوطات�القيمة-
 ه�(تحوطات�التدفقات�النقدية).مع��ف�ب�خصمتحوطات�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املحتملة�للغاية�امل�سو�ة�إ���أصل�أو�-
 ).تحوطات�صا���الاس�ثمار����عملية�أجن�ية�(تحوطات�صا���الاس�ثمار-

باإلضافة�إ���هدف�إدارة�املخاطر�واس��اتيجيته�إلجراء�معامالت�التحوط��،التحوط�وص�وكالعالقة�ب�ن�بنود�التحوط��،���بداية�التحوط�،يوثق�البنك
لة�للغاية����ملا�إذا��انت�املشتقات�املستخدمة����معامالت�التحوط�فعا�،عند�بداية�التحوط�وع���أساس�مستمر�،يوثق�البنك�تقييمهكما�املختلفة.�

 �عو�ض�التغ��ات����القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�لبنود�التحوط.
 تحوط�القيمة�العادلة

���ُ� ��� �العادلة �للقيمة �كتحوطات �واملؤهلة �املصنفة �املشتقات �أو�ا��سارة�قائمةل �لأل �باإلضافة�،الر�ح �العادلة �القيمة ��� �التغ��ات أو��صول إ��
 إ���مخاطر�التحوط.�ترجعاملغطاة�ال���يمكن�أن���صوما�

طر�قة�الفائدة�الفعلية�له�إ�����ستخدمالتعديل�ع���القيمة�الدف��ية�للبند�املغطى�الذي�ب�ُيل���الاع��اف�،التغطية�باملعاي���املحاس�ية�تفيلم�����حال
 ئد.لفوال�إيراداتكصا�����سارة�خالل�الف��ة�ح���الاستحقاق،�وُ���لالر�ح�أو�ا�

 تحوط�التدفق�النقدي
�القيمة�العادلة�لا��زء�الفعال�من�التغ��ات����ُ�ع��ف�ب ُ�ع��ف�لمشتقات�املحددة�واملؤهلة�كتحوطات�للتدفقات�النقدية����الدخل�الشامل�آلاخر.

 الر�ح�أو�ا��سارة.�قائمةباألر�اح�أو�ا��سائر�املتعلقة�با��زء�غ���الفعال�مباشرة����
الر�ح�أو�ا��سارة����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�البند�املغطى�ع���الر�ح�أو�ا��سارة.��قائمةإ����أسهم�رأس�مال�املساهم�نامل��اكمة����تدو�ر�املبالغ��ُ�عاد

 املرتبطة�بالبند�املغطى�ذي�الصلة.أو�النفقات��يراداتإلا حيث�يتم�إلابالغ�عن��النفقاتأو��يراداتإلا ���بنود����ل�ُ 
أسهم�رأس�أو�خسارة�م��اكمة�موجودة�����ر�حأي�تظل��،معاي���محاسبة�التحوطبالتحوط��يفيأو�عندما�ال��التحوط�أو�بيعهصك�عند�ان��اء�صالحية�

.�عندما�ال�ند�املتحوط�ع���الر�ح�أو�ا��سارة��ا����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�الب،�وُ�ع��ف�أسهم�رأس�مال�املساهم�ن���ذلك�الوقت�����مال�املساهم�ن
تص�يف�ألار�اح�أو�ا��سائر�امل��اكمة��ُ�عاد�،األصل�املتحوط�املع��ف�به)ب�إلغاء�الاع��اف�،توقع�حدوث�معاملة�متوقعة�(ع���س�يل�املثالي�ون�من�امل

 الر�ح�أو�ا��سارة.�قائمةاملع��ف���ا�سابًقا����الدخل�الشامل�آلاخر�مباشرة�إ���
 تحوط�صا���الاس�ثمار

صك�التحوط�أو�خسارة�من��ر�حبأي��ُ�ع��فلعمليات�ألاجن�ية��ش�ل�مشابه�لتحوطات�التدفقات�النقدية.�تحوطات�صا���الاس�ثمارات����ا�ُتحسب
�قائمةأو�ا��سائر�املتعلقة�با��زء�غ���الفعال�مباشرة�����باألر�اح�،�كما�ُ�ع��فبا��زء�الفعال�من�التحوط�مباشرة����الدخل�الشامل�آلاخر�املتعلق

لص�من�العملية�ألاجن�ية�كجزء�التخقائمة�الر�ح�أو�ا��سارة�عند�����أسهم�رأس�مال�املساهم�نامل��اكمة�����وا��سارة�ُيدرج�الر�حالر�ح�أو�ا��سارة.�
 البيع.�عمليةخسارة�من�ر�ح�أو�
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 )تتمةوالسياسات�املحاس�ية�(أسس�إلاعداد��-٤

 تبادل�العمالت�ب�ن�البنوك
� �لتبادل �بنك�ن �ب�ن �ما�� �عقد ��� �البنوك �ب�ن �العمالت ��دفعاتمقايضة �املالالفائدة ��،ورأس ��يجري حيث �و �دفعاتتبادل ��عملة�امل�رأسالفائدة ال

تم�إلافصاح�عن�صا���الفرق����الفوائد�املدينة��،املا���ة�املركز قائم�عملة�أخرى.�كما����تار�خ��ورأس�مالفائدة�م�ساو�ة�القيمة��دفعاتواحدة�مقابل�
 املا��.�قائمة�املركز أخرى�أو�ذمم�دائنة�أخرى�ع���التوا�������أصول أو�الدائنة�ك

 تخضع�هذه�العقود�ملخاطر�التغ��ات����أسعار�الفائدة�وأسعار�العمالت����السوق�باإلضافة�إ���مخاطر�ال�سو�ة�مع�البنوك�املقابلة.
 محاسبة�تار�خ�التجارة�وال�سو�ة�-ص

�ب�افة �ال�سو�ة�ُ�ع��ف �تار�خ ��� �املالية �لألصول �"العادية" �واملبيعات �أو�البيع��،املش��يات �الشراء �عمليات �املقابل. �الطرف �إ�� �ألاصل ��سليم �تار�خ أي
بموجب�اللوائح�����ع���وجه�العمومإلاطار�الزم���املحدد�بالطر�قة�املعتادة����عمليات�شراء�أو�بيع�ألاصول�املالية�ال���تتطلب��سليم�ألاصول�ضمن�

 السوق.
 ألاصول�الائتمانية�-ق
 .القوائم�املاليةو�التا���ف���غ���مدرجة�����،للبنك�أصول التعامل�مع�ألاصول�املحتفظ���ا�بصفة�أمانة�أو�ائتمانية�ك�يجري ال�

 املقاصة�-ر
وًنا�ملقاصة�املبالغ�قان�التنفيذل�صا���املبلغ����املركز�املا���عندما�ي�ون�هناك�حق�واجب���و�املالية�فقط���صوموا��صول ع���ألا املقاصة��ُتجرى 

� ���ا، �ال�املع��ف �إما �البنك �و�نوي �أساس �ع�� ��صا��سو�ة �املبلغ �و�سو�ة �ألاصل ��ا��صمأو�تحقيق �عام ��ش�ل �ا��ال �ل�س �هذا اتفاقيات����ذاته.
 املا��.�قائمة�املركز م�ألاصول�وا��صوم����قدتُ و �،املقاصة�الرئ�سية

 ضمانات�معاد�حياز��ا�-ش
�صا��"����تار�خ�اقتناء�القيمة�العادلة�بألاخرى بند�"ألاصول��املا���تحت�قائمة�املركز الضمانات�املعاد�حياز��ا�مقابل��سو�ة�ديون�العمالء�ضمن��ُتث�ت
 �عد�خصم�الانخفاض����القيمة.�املبلغ

البنك����أي�أرض�وممتل�ات�تم�ا��صول�عل��ا�مقابل��سو�ة��يتصرف�،٢٠١٨لعام��١٤تحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�وفًقا�للقانون�الا
� �ألاصول �خاللالديون �ع�� �ا��صول �تار�خ �من �سنوات �ثالث �ال�تتجاوز ��،ف��ة �تمديد �ب�تلكو�مكن �الف��ة �موجب �العر�ية�قرار�من �إلامارات مصرف

 .املتحدة�املركزي 
 ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥

بما�يتوافق�مع�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�من�إلادارة�اتخاذ�أح�ام�واف��اضات�ومصادر�رئ�سية�أخرى�لعدم��القوائم�املاليةيتطلب�إعداد�
� �تار�خ ��� �التقديرات �من �املركز التأكد ��،املا���قائمة ��تتضمنوال�� �لألصول �الدف��ية �القيم �ع�� �جوهري ��عديل �إ�� �تؤدي �وا��صوممخاطر�كب��ة

 أدناه:�وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه�،خالل�السنة�املالية�التالية�والنفقات�يراداتوإلا 
ألاحداث�املستقبلية�ال����عتقد�أ��ا��بما����ذلك�توقعات�،وعوامل�أخرى �السابقة�س�ند�إ���ا����ة�و تقييم�التقديرات�وألاح�ام��ش�ل�مستمر��يجري 

 ���ظل�الظروف.�مناسبة
 ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�-أ

املحاس�ية�مارست�إلادارة�حكمها����عملية�تطبيق�السياسات�املحاس�ية�للبنك.�فيما�ي���ألاح�ام�الهامة�ال���اتخذ��ا�إلادارة�عند�تطبيق�السياسات�
للبنك�كما������اية�السنة�املن��ية��القوائم�املاليةتطبيقها����إعداد��يجري وال����انت����نفسها�ال�����املؤكدة،�الرئ�سية�للتقديرات�غ��للبنك�واملصادر 

 .٢٠٢٠د�سم����٣١�بتار�خ
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
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 )تتمة(�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكدألاح�ام�املحاس�ية��-٥
iتقييم�نموذج�العمل�( 

�نتائج� �ع�� �وقياسها �املالية �ألاصول �تص�يف �والفائدة��عتمد �املال �رأس ����دفعات �املالية �ألاصول �أقسام �ع�� �الاطالع �(ير�� �ألاعمال واختبار�نموذج
�رقم �املالية�٤�إلايضاح �ألاصول �مجموعات �إدارة �كيفية ��عكس �الذي �املستوى �ع�� �نموذج�ألاعمال �البنك �يحدد �مع�ن.��سوً�ا). �عمل لتحقيق�هدف

� ��عكس �حكًما �التقييم �هذا �أدا��ا��افةيتضمن �وقياس �ألاصول �أداء �تقييم �ذلك ��� �بما �إدار��ا��ألادلة �وكيفية �ألاصول �أداء �تؤثر�ع�� واملخاطر�ال��
أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�الذي�تم��املس��لكةاملالية�املقاسة�بالت�لفة��صول و�ض�مديري�ألاصول.�يراقب�البنك�ألا وكيفية��ع

بة�ملراقاس�بعاده�قبل�استحقاقها�لفهم�س�ب�اس�بعادها�وما�إذا��انت�ألاسباب�متوافقة�مع�هدف�ألاعمال�ال���تم�الاحتفاظ�باألصل�من�أجلها.��عد�ا
ًبا�ما�إذا��ان�جزًءا�من�التقييم�املستمر�للبنك�ملعرفة�ما�إذا��ان�نموذج�ألاعمال�الذي�يحتفظ�به�ألاصول�املالية�املتبقية�مناسًبا�وإذا�لم�يكن�مناس

 لف��ات�املعروضة.و�التا����غي���محتمل����تص�يف�تلك�ألاصول.�لم�تكن�هناك�حاجة�ملثل�هذه�التغي��ات�خالل�ايوجد��غي������نموذج�ألاعمال،�
ii ع���الكمبياالت�املتأخرة�املخصومة�يرادات)�الاع��اف�باإل 

� ��شأن �حكًما �إلادارة ��سعر�الفائدةأصدرت �يتم �الذي ��فيهالفع�� ��إيراداتاك�ساب �املتأخرة �املدينة �الذمم �ع�� �ولف��ة�بالفوائد �الكمبياالت خصم
وقدرة�البنك�ع���التفاوض��شأن��،للبنك�السابقةالفع���بناًء�ع���اتجاهات�السوق�آنذاك�واتجاه�أسعار�الفائدة��سعر�الفائدة�ُيحددالفائدة�املتأخرة.�

الفوائد�الذي�يتم�اح�سابه��إيراداتالتحصيل�من�و الفع���وف��ة�الفائدة��سعر�الفائدةثم�الب�ئة�الاقتصادية�والسياسية.�إن�أي��غي�������،سعر�الفائدة
 يؤثر�ع���أداء�الف��ة�ال���تم�تحقيقها�بالفعل.�القوائم�املالية�عد�ذلك����هذه�

iiiتحديد�ما�إذا��ان�العقد�يتضمن�عقد�إيجار�( 
العقد�ع���عقد�إيجار�إذا��ان�العقد�ينقل�يحتوي�يتع�ن�ع���امل�شأة�تقييم�ما�إذا��ان�العقد�عبارة�عن�عقد�إيجار�أو�يحتوي�عليه.��،عند�بداية�العقد

 استخدام�ألاصل�املحدد.�مبلغمقابل.�يمكن�وصف�"الف��ة�الزمنية"�من�حيث�باستخدام�أصل�محدد�لف��ة�زمنية��ة�ع��السيطر ا��ق����
ivتحديد�مدة�إلايجار�( 

ا��قائق�والظروف�ال���تخلق�حافًزا�اقتصادًيا�ملمارسة�خيار�التمديد�أو�عدم�تطبيق�خيار�إلا��اء.��ع����افةإلادارة��تركز �،عند�تحديد�مدة�عقد�إلايجار
��ان�من�املؤكد��ش�ل��ُتدرج ��عد�خيارات�إلا��اء)�فقط����مدة�إلايجار�إذا �يجري تمديد�عقد�إلايجار�(أو�لم��مناسبخيارات�التمديد�(أو�ف��ات�ما

 إ��اؤه).
 حدوث�حدث�مهم�أو��غي���جوهري����الظروف�ال���تؤثر�ع���هذا�التقييم�وال���تقع�ضمن�سيطرة�املستأجر.التقييم����حالة��ُيراجع

vاملبلغ�املستحق�الدفع�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�( 
�عديلها�إذا��ان��جري�املبالغ�و �ُتراجعإلايجار.��خصمبموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�كجزء�من��سدادهااملبالغ�املتوقع��و�درجالبنك�����البداية،�يقدر 

 ذلك�مناسًبا������اية��ل�ف��ة�تقر�ر.
 غ���املؤكدتقدير�لاملصادر�الرئ�سية�ل�-ب

ترى�إلادارة�أنه��،ذلك�ورغما�ما�ت�ساوى�التقديرات�املحاس�ية�الناتجة�مع�النتائج�الفعلية.�البنك�تقديرات�واف��اضات�تتعلق�باملستقبل.�نادرً �يجري 
 ���السنة�املالية�القادمة.��صوموا��صول تقديرات�واف��اضات�الحقة�لها�مخاطر�كب��ة�لل�س�ب�����عديالت�جوهر�ة�ع���القيم�الدف��ية�لأل �توجد

i�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�بدل)�قياس 
العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�آلاخر�مجاًال�يتطلب��والقيمةاملس��لكة�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�لألصول�املالية�املقاسة�بالت�لفة��بدل�عد�قياس�

العمالء��تخلفاحتمالية��،الظروف�الاقتصادية�املستقبلية�وسلوك�الائتمان�(ع���س�يل�املثالب�فيما�يتعلقاستخدام�نماذج�معقدة�واف��اضات�مهمة�
تخدمة����قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�بمز�د�من�التفصيل�شرح�املدخالت�والاف��اضات�وأساليب�التقدير�املس�ُ عن�السداد�وا��سائر�الناتجة).�

 والذي�يو���ا��ساسيات�الرئ�سية���سارة�الائتمان�املتوقعة�للتغ��ات����هذه�العناصر.�،)هـ-٤(�رقم����إلايضاح
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 )تتمة(�ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥
 مثل:�،عند�تطبيق�املتطلبات�املحاس�ية�لقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�يوجد�عدد�من�ألاح�ام�الهامة�مطلوب

 تقييم�الز�ادة�ا��وهر�ة����مخاطر�الائتمان
القروض�الصادرة�وعقود�الضمانات�املالية�ال���تخضع�ملتطلبات�انخفاض�القيمة�لتقييم�ما�إذا��انت�و املالية��وا��صوم�صول البنك��افة�ألا �يراقب
طوال�ا��سارة�بناًء�ع����بدليق�س�البنك��،ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�منذ�الاع��اف�ألاو��.�إذا��انت�هناك�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�توجد

 شهًرا.�١٢بدًال�من�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��مدة�القرض
يقارن�البنك�مخاطر�التخلف�عن�السداد�ال���تحدث��،مالية�زادت��ش�ل�كب���منذ�الاع��اف�ألاو���صكعند�تقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�ع���

ق�للف��ة�املتبقية�من�الاستحقا�من�املتوقع�خاطر�التخلف�عن�السداد.��انمع�م�للصك���تار�خ�التقر�ر�بناًء�ع���تار�خ�الاستحقاق�املتبقي��للصك�املا��
املعلومات�الكمية�والنوعية�املعقولة��ع����افةالبنك��يركز �،.�عند�إجراء�هذا�التقييم�و�ألا �بالصك�املا���للمرةالاع��اف����تار�خ�التقر�ر�ا��ا���عند�

للبنك�وتقييم�ائتمان��السابقةبناًء�ع���ا����ة��،التطلعية�املتاحة�دون�ت�لفة�أو�جهد�ال�دا���له�واملعلومات�السابقةبما����ذلك�ا����ة��،واملدعومة
 التطلعية.املعلومات�ا����اء�بما����ذلك�

تؤدي�لتقار�ر�الالحقة.�عند�الاع��اف�ألاو���و���توار�خ�إعداد�ا�التخلف�عن�السدادتحديد�احتمالية�هات�الاقتصادية�املتعددة�أساس��ش�ل�الس�نار�و 
�احتماليةمتوسط�أساس�ترجيح�هذه�الس�نار�وهات�املختلفة��ش�ل�الس�نار�وهات�الاقتصادية�املختلفة�إ���احتمالية�مختلفة�للتخلف�عن�السداد.�

 املر���املستخدمة�لتحديد�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�زادت��ش�ل�كب��.التخلف�عن�السداد�
ا��صول��يجري وال����،تتضمن�املعلومات�التطلعية�آلافاق�املستقبلية�للصناعات�ال����عمل�ف��ا�ألاطراف�املقابلة�للبنك�،اتبال�سبة�إلقراض�الشر�

�و  �الاقتصادي�ن �تقار�ر�ا����اء �من �املالي�نحلل�املعل��ا ��ن �املماثلة �واملنظمات �ا���ومية �املصادر�الداخ�،ألاخرى والهيئات �مختلف �النظر��� لية�وكذلك
�لوا��ا �التجزئةرجية �إلقراض �بال�سبة �واملتوقعة. �الفعلية �الاقتصادية ��،لمعلومات �الاقتصادية �التوقعات �التطلعية �املعلومات �تتضمن مثل�ذا��ا

� �مع �الشر�ات �املحلية�توقعاتإقراض �الاقتصادية �للمؤشرات �معينةو �،إضافية �صناعات �تركز�ع�� �ال�� �للمناطق �بال�سبة �إ����،ال�سيما باإلضافة
 العمالء.�دفعاتداخلًيا�عن�سلوك��ت�شأمات�ال���املعلو 

احتمال�التخلف��ع��البنك��يركز جودة�الائتمان�ا��اصة���م.��اس�ناًدا�إ���املعنيةيخصص�البنك�ألاطراف�املقابلة�لدرجات�مخاطر�الائتمان�الداخلية�
.�إعداد�التقار�رطوال�ف��ة��مبدأ�الاستمرار�ةوما�إذا��انت�هناك�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان�ع���أساس��باألصل،عن�السداد�عند�الاع��اف�ألاو���

�مخاطر�الائتمان ��� �كب��ة �ز�ادة �هناك ��انت �إذا �ما �مخاطر��،لتقييم �التقر�ر�مع �تار�خ ��� �كما �ألاصل �ع�� �تحدث �ال�� �مخاطر�الن�يجة �البنك يقارن
� ��� �كما �السداد �عن �التخلف �ألاو��. �الاع��اف �و تار�خ �دمج �تم �املتاحة. �والداعمة �املعقولة �التطلعية �وجه��املؤشر�ن�عت���املعلومات �ع�� التالي�ن

 ا��صوص:
 درجة�املخاطر�الداخلية�-
 ما�ي�ا��ار���(بقدر�املتاح)التص�يف�الائت-
 ملتوقعةو�الاقتصادية�االتغ��ات�السلبية�ا��وهر�ة�الفعلية�أو�املتوقعة����ألاعمال�أو�الظروف�املالية�أ-
 املق��ض�ع���الوفاء�بال��اماته��إحداث��غي���كب������قدرة-
 ة����النتائج�ال�شغيلية�للمق��ض�التغ��ات�ا��وهر�ة�الفعلية�أو�املتوقع-
 ذاتهلمق��ض�ل�ألاخرى الص�وك�املالية�الز�ادات�الكب��ة����مخاطر�الائتمان�ع���-
 أو�التعز�زات�الائتمانية��الغ�� لالل��ام�أو����جودة�ضمانات��غي��ات�كب��ة����قيمة�الضمان�الداعم�-
 ��:�بما����ذلك�التغي��ات�،�غي��ات�كب��ة����ألاداء�الفع���أو�املتوقع�وسلوك�املق��ض-
i-���ات����نتائج��شغيل�املق��ضحالة�سداد�املق��ض�ن����البنك�والتغ� 

ii-��الناتج�املح��)�كجزء�من�نموذج�التص�يف�الداخ��.�إجما��أو�إدراج�معلومات�الاقتصاد�الك���(مثل�أسعار�النفط 
 ���الوقت�املناسب.�احتمالية�التخلف�عن�السدادتنعكس�العوامل�النوعية�ال����ش���إ���ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان����نماذج�

�بال�سبة�إلقراض��تزدادال�يزال�البنك�يدرس��ش�ل�منفصل��عض�العوامل�النوعية�لتقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان��،ذلك�ورغم �ش�ل�كب��.
قلق�من�تدهور��يوجد���"قائمة�املراقبة"�نظًرا�ألن�التعرض�موجود����قائمة�املراقبة�بمجرد�أن��املدرجةترك���خاص�ع���ألاصول��يوجد�،الشر�ات
 الائتمانية�للطرف�املقابل�املحدد.ا��دارة�
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 )تتمة(�ألاح�ام�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكد�-٥
أو�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ع����ألاو��شهًرا�ألصول�املرحلة��١٢�ساوي�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة��كبدلا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ُتقاس

.�ي�تقل�ألاصل�إ���املرحلة�الثانية�عندما�تزداد�مخاطر�الائتمان�ا��اصة�به��ش�ل�كب���منذ�الاع��اف�ألاو��.�٣أو�املرحلة��٢مدى�ا��ياة�ألصول�املرحلة�
ما��ش�ل�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان.�عند�تقييم�ما�إذا��انت�مخاطر�الائتمان�ألصل�ما�زادت��ش�ل�ب�٩�رقم�عيار�الدو���للتقار�ر�املاليةال�يحدد�امل

 كمية�املعقولة�والداعمة�التطلعيةاملعلومات�النوعية�وال�ع��البنك��يركز �،كب��
 م�شا��ةصول�ذات�خصائص�مخاطر�ائتمانية�ألا �من�ت�و�ن�مجموعة

ودرجة�مخاطر��الصكاملالية�ع���أساس�خصائص�املخاطر�املش��كة�(مثل�نوع��ُتجمع�الص�وك�،جما����ش�لقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�عند�
).�يراقب�البنك�مدى�وما�إ���ذلك�،الائتمان�ونوع�الضمان�وتار�خ�الاع��اف�ألاو���واملدة�املتبقية�ح���الاستحقاق�والصناعة�واملوقع�ا��غرا���للمق��ض

� �م�شا��ة. �ال�تزال ��انت �إذا �ما �مستمر�لتقييم ��ش�ل �مخاطر�الائتمان �خصائص �مخاطر��هذا�ُيطلبمالءمة ��غ���خصائص �حالة ��� �أنه �من للتأكد
ئص�مخاطر�خصا.�يؤدي�ذلك�إ���إ�شاء�محافظ�جديدة�أو�انتقال�ألاصول�إ���محفظة�حالية��عكس�ألاصول��ش�ل�مناسبتقسيم��ُ�عاد�،الائتمان

ز�ادة�كب��ة����مخاطر�الائتمان��توجدب�ن�املحافظ�أك���شيوًعا�عندما��والنقل�ش�ل�أفضل�لبنك�ألاصول.��عد�إعادة�تقسيم�املحافظ�الائتمان�املماثلة�
�،الائتمانية�املتوقعة�أو�العكس�شهًرا�إ���ا��سائر �١٢و�التا���ت�تقل�ألاصول�من�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�تنعكس�هذه�الز�ادة�الكب��ة)،�(أو�

� �ع�� ��ستمر�قياسها �ال�� �املحافظ �ضمن �تحدث �أن �يمكن �ولكن �املتوقعةأساس ��ذا��ا�خسائر�الائتمان �ا��ياة�١٢ملدة �أو�مدى �و شهًرا �تغ���مبلغ�،
 اختالف�مخاطر�الائتمان�للمحافظ.�ن�يجةا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�

 النماذج�والاف��اضات�املستخدمة
م����تحديد�النموذج�ألا�سب�ل�ل�نوع�ا��ك�ُيطبقاملالية.��صول تخدم�البنك�نماذج�واف��اضات�مختلفة����قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لأل �س

 بما����ذلك�الاف��اضات�ال���تتعلق�بالدوافع�الرئ�سية�ملخاطر�الائتمان.�،لتحديد�الاف��اضات�املستخدمة����هذه�النماذجو �،من�أنواع�ألاصول 
�للس�نار�وه- �ال�س�ية �وألاوزان �العدد �املنتجاتتحديد �من �نوع �ل�ل �التطلعية �قياس��/ات �س�نار�و�عند �ب�ل �التطلعية �املعلومات �وتحديد السوق

�املتوقعة ��،ا��سائر�الائتمانية �معلومات �مناسب�ستخدم�البنك �الاقتصادية��،وداعمة�ةتطلعية �للدوافع �املستقبلية �ا��ركة �اف��اضات �إ�� �س�ند
 تؤثر�هذه�املحر�ات�ع����عضها�البعض.و املختلفة�

 التخلف�عن�السداد�احتمالية-
السداد�ع����التخلف�عن�يةهو�تقدير�الحتمال�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�والتخلف�عن�السداد�مدخًال�رئ�سًيا����قياسالتخلف�عن�السداد��ش�ل�

 والاف��اضات�والتوقعات�للظروف�املستقبلية.�السابقةو�تضمن�حسابه�البيانات��،مدى�أفق�زم���مع�ن
 التخلف�عن�السداد�الناتجة�عنا��سارة�-

النقدية�التعاقدية��س�ند�إ���الفرق�ب�ن�التدفقات�ارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد،�و تقدير�ل��س�ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد���
 .مع�مراعاة�التدفقات�النقدية�من�الضمانات�والتعز�زات�الائتمانية�املت�املة�،املستحقة�وتلك�ال���يتوقع�املقرض�ا��صول�عل��ا

iiاملمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�( 
الاستخدام�املتوقع�لألصل�والتآ�ل�املادي�املتوقع��إ���س�ند�والذي��،اس��الك�ت�لفة�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�ع���مدى�العمر�إلانتا���املقدر�يجري 

 غ���جوهر�ة.�ل�و��او�رنامج�إلاصالح�والصيانة�والتقادم�التكنولو���الناتج�عن�التغ��ات�والقيمة�املتبقية.�لم�تنظر�إلادارة����أي�قيمة�متبقية�
iii�(قيمة�ألاصول�غ���املالية�انخفاض 

ألاصول�غ���املالية�لالنخفاض�����ُتخت�� ألاصول�غ���املالية����تار�خ��ل�تقر�ر.���افةشرات�ع���انخفاض�قيمة�أية�مؤ �توجدالبنك�ما�إذا��انت��يقيم
� �عندما �ألا �توجدالقيمة �قيمة �انخفاض �إلادارة �تحدد �لالس��داد. �قابلة �ال�ت�ون �الدف��ية �القيم �أن �ع�� �القيمة��صول مؤشرات �ع�� �بناًء غ���املالية

إلادارة�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املتوقعة�من��تقدر �،.�عند�إجراء�حسابات�القيمة�قيد�الاستخداما��اجةحسب��،ستخدمةالعادلة�أو�القيمة�امل
 حساب�القيمة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية.��غرضخصم�مناسب��سعر ألاصل�أو�وحدة�توليد�النقد�واختيار�

ivالتعرضات�الضر��ية�( 
بما����ذلك�ما�إذا��ان�من�املمكن�استحقاق�ضرائب�وفوائد��،تأث���التعرض�للضرائب�ع��البنك��يركز �،الية�واملؤجلةعند�تحديد�مبلغ�الضر�بة�ا��

�لتلكالناتج�الضر����ال��ا�ي��يختلفمعامالت�وحسابات�معينة�ي�ون�التحديد�الضر����ال��ا�ي�لها�غ���مؤكد�أثناء�س���العمل�العادي.��توجدإضافية.�
هذه�الفروق�ع���املخصصات�الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�التحديد.��عتمد�هذا�التقييم��تؤثر �،ألامور�عن�املبالغ�ال���تم�الاع��اف���ا����البداية

���حكمه��شأن�األحداث�املستقبلية.�تتوافر�معلومات�جديدة�تجعل�البنك��غب�فيما�يتعلقسلسلة�من�ألاح�ام��و�شملع���التقديرات�والاف��اضات�
 هذه�التغي��ات����الال��امات�الضر��ية�ع���مصروف�الضر�بة����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�التحديد.تؤثر��اية�الال��امات�الضر��ية�ا��الية.كف
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
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 )تتمة(�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�للتقدير�غ���املؤكدألاح�ام��-٥
v�(املخصومة�فوات���التصدير�املتأخرة�انخفاض 

�نظًرا�ألن�فوات���التصدير�املتأخرة�املخصومة�مدعومة�من�ـ)ه-٤رقم�(املالية����إلايضاح��صول السياسة�املحاس�ية�للبنك��شأن�انخفاض�قيمة�ألا �تو�� .
عدم�ن�يجة�لفاتورة�التصدير�املخصومة�فات�موعد�استحقاق�صفر.��اع���أ��ا��سارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد���عت�� �،الرئ�����واملقر �ألاخرى البنوك�

 .موالتوفر�قناة�تحو�ل�ألا 
viم�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�( 

إدارة���عتقداملا��.��قائمة�املركز �غادرون�اعتباًرا�من�تار�خ��افة�املوظف�ن���اية�ا��دمة�للموظف�ن�ع���اف��اض�أن��م�افأةتجاه��ا��صممخصص��ُيح�سب
ا��صم��وأسعار حيث�من�املحتمل�أن�ي�ون�لت��م�الرواتب�التأمي���ساس�ألا ع����ا��صمحساب�����حالةفرق�كب����وجودالبنك�أنه�لم�يكن�من�املمكن�

 آثار�م�ساو�ة�ومعاكسة.
vii أخرى �خصوم)�مخصصات�و 

ناتج�عن��موالتدفق�خار���مستقب���لأل �يوجد���السنة�فقط�إ���ا��د�الذي�ترى�فيه�إلادارة�أنه�من�املحتمل�أن��ألاخرى ��صوماملخصصات�وا�ب�ُ�ع��ف
تطبيق�ا��كم�ع����ا��صمو�مكن�تقدير�مبلغ�التدفقات�النقدية�ا��ارجة��ش�ل�موثوق.�يتطلب�توقيت�الاع��اف�وتحديد�كمية��،عمليات�أو�أحداث�سابقة

�أن�التدفقات�النقدية�ا��ارجة�الفعلية�يمكن�أن�تحدث����سنوات�الحقة�،ا��قائق�والظروف�ا��الية �بما �عرضة�للتغي��. �ُتراجع�،وال���يمكن�أن�ت�ون
�وا� �للمخصصات �الدف��ية �و ��صوماملبالغ �بانتظام ��جري �املتغ��ة. �والظروف �ا��قائق �ملراعاة �أن�عديلها �املحتمل �أو�ي�من �تقدير�املخصص �التغي����� ؤدي

 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر����السنة�ال���يحدث�ف��ا�التغي��.����قائمةاملع��ف�به�إ���تحميل�أو�قيد��ا��صم
viii�الاق��اض�إلاضا���سعر )�تقدير 

سعر�الاق��اض�الاق��اض�إلاضا���لقياس�ال��امات�إلايجار.��سعر فإنه��ستخدم��،و�التا���،ال�يمكن�للبنك�تحديد�سعر�الفائدة�الضم������عقد�إلايجار��سهولة
الالزمة�ل��صول�ع���أصل�بقيمة�مماثلة��موالألا �،و�ضمان�مماثل�،لالق��اض�ع���مدى�ف��ة�مماثلة�سدادهيتع�ن�ع���البنك�الذي��سعر�الفائدةهو�إلاضا���

ألامر�الذي�يتطلب�تقديًرا����حالة�عدم��،"سدادهما�"يتع�ن�ع���البنك�سعر�الاق��اض�إلاضا����عكس��،.�وعليهةاقتصاد�مماثلب�ئة�ألصل�حق�الاستخدام����
��أشعار توفر� �يقدر�البنك �إلايجار. �عقد �وأح�ام �شروط �لتعكس ��عديلها �يلزم �أو�عندما �م��وظة �إلاضا�� �يمكن�سعر�الاق��اض �ال�� �املدخالت باستخدام

 �سوق)�عند�توفرها�و��ون�مطلوً�ا�إلجراء��عديالت�معينة�خاصة�بامل�شأة.مالحظ��ا�(مثل�أسعار�الفائدة����ال
 النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �-٦

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

 ٦٧٬٥١٨  ٨٢٬٦٣١ النقدية�املتاحة�موالألا 
 ٨٢  ٢٬٥٨٤ :إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي���أرصدة�لدى�بنك�

 ٢٬٥٠٠٬٠١٢  ١٠٬٣٣٩٬٥٨٥ ا��سابات�ا��ار�ة�-
 ١٠١٬٣٦١  ١٧١٬٦١٤ �سهيالت�املبالغ�املودعة�لليلة�واحدة�-
 ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ املبالغ�املودعة�القانونية�دون�فوائد-

 :مالحظات
i-��وال�يمكن�)،�مارا�ي:�بالدرهم�إلا ٢٠٢٠د�سم����٣١(�مارا�ياملركزي�بالدرهم�إلا إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرف�باملبالغ�املودعة�القانونية�لدى�يتم�الاحتفاظ

.�تنص�أحدث�التوج��ات�الصادرة�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �ل�شهر�وفًقا�لتوج��ات�املبالغ�املودعة�����ا�دون�موافق��م.�يتغ���مستوى�هذه�
تحت�الطلب�من��ل�افة�املبالغ�املودعةالاحتياطي�النقدي��املبلغ�ع���تخفيض�متطلبات�٢٠٢٠أبر�ل��٦مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�بتار�خ�عن�

 غي��.ألجل�دون��املبالغ�املودعة�٪�ع���١النقدي�البالغة�املبلغ�الاحتياطي�٪.�تظل�متطلبات�٧٪�إ���١٤
ii-��مّكن�هذا�و .�٢٠٢٠يوليو��١٢اعتبارًا�من��سهيالت�املبالغ�املودعة�لليلة�واحدة��سهيًال�جديدًا�لإليداع��س���مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�قدم

ع���أساس�مارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�مصرف�إلا ال�سهيل�البنوك�التقليدية�العاملة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�من�إيداع�فائض�السيولة�لد��ا����
برنامج�الفوات���النقدية��بدءقبل��مارا�يليلة�واحدة.�ي�ون��سهيل�إلايداع�لليلة�واحدة�هو�الوسيلة�الرئ�سية�إلدارة�السيولة�الفائضة����القطاع�املصر���إلا 

إلامارات�ملصرف���املوقف�العام�للسياسة�النقدية�إ��ُ�شار ع�لليلة�واحدة،�حل�محل�إصدار�شهادة�إلايداع�ملدة�أسبوع�واحد.�مع�إدخال��سهيل�إلايدا�حيث
ملصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�الرئ������الوثيقةيصبح�سعر��حيث،�ل�سهيل�إلايداع�لليلة�واحدةمن�خالل�سعر�الفائدة�العر�ية�املتحدة�املركزي�

تحوم�حول�السعر�أن�أسعار�سوق�املال�لليلة�واحدة�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ك،�يتوقع��شار�إليه�ع���أنه�السعر�ألاسا���.�و�ناًء�ع���ذلو 
 ألاسا�������ظل�ظروف�ألاسواق�العادية.
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 الصلةمعامالت�مع�ألاطراف�ذات��-٧
ا��ارج�وموظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن�وامل�شآت�ا��اضعة�للسيطرة�أو�للسيطرة�املش��كة�أو�املتأثرة�بالرئ�����وفروعه��املقر من��الصلةيت�ون�الطرف�ذو�

 ألاطراف.�تلك�ش�ل�جوهري�من�
الطرف�ذي�الصلة�الوارد����معاي���املحاسبة�الدولية��نطاقى�تقع�ضمن�يدخل�البنك����سياق�ألاعمال�العادية����معامالت�مع�مؤسسات�أعمال�أخر 

ع���إدارة�البنك��توافق.�الغ��.�و�عتقد�البنك�أن�شروط�مثل�هذه�املعامالت�ال�تختلف��ش�ل�كب���عن�تلك�ال���يمكن�ا��صول�عل��ا�من�)٢٤(رقم�
 لشروط�املتفق�عل��ا�من�مجلس�إلادارة�أو�إلادارة.ا�بناًء�ع��شروط�هذه�املعامالت�مع�ألاطراف�ذات�الصلة�و�تم�إجراؤها�

 املركز�املا���كما�ي��:�قائمةكما����توار�خ��الصلةم��ص�ألارصدة�مع�ألاطراف�ذات�
:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��٣١٦�بقيمة�باملبالغ�املودعةالاحتفاظ��يجري أ)�يقدم�البنك�تمو�ًال�تجارً�ا�و�سهيالت�أخرى�لعمالئه�حيث�

أو�ممارسة�حق��املبالغ�املودعةالرئ�����خطاب�عدم�مما�عة�للبنك�لتعديل�هذه��املقر الرئ�����لدى�البنك.�قدم��املقر )�من�إمارا�يمليون�درهم��٣٠٤
من��املبالغ�املودعةال���يقوم���ا�البنك.�تم�إلافصاح�عن��ألاخرى ا���ز�عل��ا�جزئًيا�أو��لًيا�مقابل�الذمم�املدينة�املتعلقة�بالتمو�ل�التجاري�وألا�شطة�

 (د).�٧�رقم�يضاحإلا ا��ارج����بالرئ�����إ���جانب�الرصيد����ا��سابات�ا��ار�ة�وألارصدة�املستحقة�لفروع��املقر 
سنوي���ش�لوم�إدار�ة�ع���البنك�رس�املقر�الرئ����الرئ�����الدعم�إلاداري�والتنظي���للبنك.�كتعو�ض�عن�هذه�ا��دمات،�يفرض��املقر ب)�يقدم�

 املالية.�القوائممن�هذه��١٨���إلايضاح��وفًقا�ملا�هو�منصوص�عليه)�إمارا�ي�مليون�درهم�٠٫٩١:�٢٠٢٠(�إمارا�ي�مليون�درهم�٠٫٩١�بقيمة
 فروعه�با��ارجو �املقر�الرئ����املستحق�من��املبلغ�ج)�يتألف
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٬٠٢٠٬٦٨٩  ١٬٠٦٨٬١١٤ املقر�الرئ����
 ٢٬٠٩٥  ١٬٨٣٥ الفروع�با��ارج

 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ١٬٠٦٩٬٩٤٩ 
 )١٧(  )١٥( مطروًحا�منه:�مخصصات�أرصدة�الديون�املش�وك����تحصيلها

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 
 

ا��د�ألاق����من��شأن�اللوائح�ا��اصة�بمراقبة��٢٠١٣نوفم����١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣ا����التعميم�رقم�تجاوز�البنك�حدود�التعرض�املنصوص�عل��
�التعميم�رقم)�من�٢املركزي.�بناء�ع���املادة�(�إلامارات�العر�ية�املتحدة�مصرفالصادر�عن�التعرض�و�عديالته�وجدول�ا��د�ألاق������دود�التعرض�

الرئ�����والفروع�العاملة�خارج�دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة،��غض�النظر�عن�تار�خ�الاستحقاق،��للمقر ،�التعرض�٢٠١٣نوفم����١١بتار�خ��٣٢/٢٠١٣
رأس�مال��أساس٪�من�٣٠�البالغا��د�املقرر��فروعه�با��ارجالرئ�����و �للمقر رأس�مال�البنك.�تجاوز��عرض�البنك�أساس�٪�من�٣٠ال��سمح�بتجاوز�

�املقر�الرئ����خطاب��مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�بموجب�تقديملصدد،�طلب�البنك�إعفاء�.�و���هذا�ا٢٠٢١د�سم����٣١البنك�كما����
 .مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي مالحظات�تقر�ر�فحص�ع����فيه�ردوالذي�،�٢٠٢١د�سم����٢٨بتار�خ��١٤٠٠/٠٠٠٣/٠٠٠١١رقم�

 ت�ون�من:ت�فروعه�با��ارجالرئ�����و �للمقر املستحق��املبلغ�-د
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

 ٧٦٨٬٦١٣  ١٬٧٥٥٬٥١٨ املقر�الرئ����
 ٦٠٬٨٦٨  ٢٤٩٬٥٣٨ الفروع�با��ارج

 ٨٢٩٬٤٨١  ٢٬٠٠٥٬٠٥٦ 
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  �٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٣  ١٦٢ للقروض�مع�كبار�موظفي�إلادارة�هـ)�الرصيد�املستحق
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 )تتمة(�الصلةاملعامالت�مع�ألاطراف�ذات��-٧
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    ا��صوم�املحتملة�و)
 ١٨٬٢٠٠  ١٨٬٢٠٠ خطاب�الضمان

 الر�ح�أو�ا��سارة�والدخل�الشامل�آلاخر�كما�ي��:�قائمةاملدرجة�����الصلةاملعامالت�مع�ألاطراف�ذات��جاءتز)�
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 ٣١/١٢/٢٠٢١إ���
 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠إ���
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 

 الفوائد�من�فوات���التصدير�املخصومة/�املعاد�تمو�لها�وتمو�ل�املشار�ع�إيرادات
-  ٥٦٬٥١١ 

 ٩٬٠٧٠  - الفوائد�من�املبالغ�املودعة�إيرادات
 ١٣٦  ٣٬٧٩٩ نفقات�الفائدة�ع���حسابات�املبالغ�املودعة�وا��سابات�تحت�الطلب

 ٩١٠  ٩١٠ )١٨رسوم�املقر�الرئ�����(أنظر�إلايضاح�
 ٣٬٤٥٨  ٣٬١٠٦ �عو�ضات�موظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن

 ١٤  ١٢ الفائدة�ع���القروض�ملوظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن
 ٦٬٧٦٦  ٦٬٧٦٦ اس��الك�أصل�حق�الاستخدام

 ١٬٣٤٥  ١٬٠٩٩ ت�لفة�التمو�ل�ع���خصوم�إلايجار
ز�ادة/�(نقص)�خسارة�انخفاض�القيمة�املستحقة�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج�

 ٢  )٢( )١٩(أنظر�إلايضاح�
 

 ستحق�من�بنوك�أخرى املبلغ�امل�-٨
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    :أ)�املبلغ�املستحق�من
 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٥١٬٤٤٥ البنوك�با��ارج�-

 )٢٦٩(  )٢٤٢( مطروًحا�منه:�بدالت�أرصدة�الديون�املش�وك����تحصيلها
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ١٬٠٥١٬٢٠٣ 

 

مستحق�من�مبلغ�)�إمارا�يمليون�درهم��٣٬٨٠٦:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��١٬٠٥١�شمل�املبالغ�املستحقة�من�البنوك����ا��ارج�مبلغ�
مليون�دوالر�أمر��ي��٢٧٩:�٢٠٢٠د�سم����٣١بقيمة�ال����ء�(���مهور�ة�إلايرانية�إلاسالميةة�بما����ذلك�مستحق�من�البنك�املركزي�اليرانيالبنوك�إلا 

:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥املستحق�من�بنوك�أخرى�مبلغ��املبلغ�،�يتضمن٢٠٢١د�سم����٣١).����إمارا�يمليون�درهم��١٬٠٢٥�عادل�
يتعلق�بفوات���التصدير�املعاد�تمو�لها�وفوات���فيما�)�إمارا�ي�درهممليون��٢١:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١)�و�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥

فيما�يتعلق�ب�سو�ة��يرا�ياملستلمة�نيابة�عن�البنك�من�بنك�مسكن�بالر�ال�إلا �مواليتضمن�ما�ورد�أعاله�جزًءا�من�ألا �التصدير�املخصومة�ع���التوا��.
�إ���البنوك�إلا �الرئ����املقر�الفوات���املستحقة�املخصومة����السنوات�السابقة�من� لالمتثال�ملعاي���التعرض�القصوى��ألاخرى ة�يرانيوتحو�لها�الحًقا

 ).١٤(ن)�و�٤(ج)�و�٤�أنظر�إلايضاحاملركزي.�(�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املنصوص�عل��ا�من�مصرف
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمة(املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى��-٨
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    ب)�املبلغ�املستحق�من:
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٦٬٧٨٢٬٥٥١ بنوك����ا��ارج�-
 -  - بنوك����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�-

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٦٬٧٨٢٬٥٥١ 
للبنك�مستحق�)�كمبلغ�إمارا�يمليون�درهم��٢٬٨٢٢:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يمليون�درهم��٦٬٤٧٣تتضمن�املبالغ�املستحقة�للبنوك����ا��ارج�مبلغ�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�١٬٥٢٣:�٢٠٢٠�د�سم�� �٣١(�إمارا�يمليون�درهم��١٬٢١٨بمبلغ����مهور�ة�إلايرانية�إلاسالميةاملركزي�ال
 

 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�القروض��-٩
 

 كما�ي��:واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�ت�و�ن�محفظة�القروض��يأ�ي
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    أ)�حسب�النوع
 ٢٬١٤٥٬٥٠٤  ٣٬٠٧٩٬٨٣٠ ال��ب�ع���املكشوف

 ٢٠٬٥٥٢  ١٧٬٩٢٧ الكمبياالت/�الشي�ات�املخصومة
 ١٬٨٣٦٬٩٤٤  ١٬١١٣٬٨٧٦ قروض�طو�لة�ألاجل

 ٢٨١٬٤٥٠  ٢٢٣٬٠٨٣ خصوم�العميل�املدفوعة�(الدفع�مقابل�املس�ندات)
 ٢١٬٣٤٩  ٧٬٢٦٩ قروض�مقابل�إيصاالت�ألامانة

 ١٥٨٬٥٧٠  ٢٦٨٬٣٣٥ أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠ إجما���مبلغ�للقروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 )٧١٣٬٩٥٧(  )٩٠٨٬٩٧٥( منه:�فوائد�تحت�ال�سو�ة�مطروًحا
 )١٬٥٧٤٬٩٧١(  )١٬٥٠٢٬٤٠٥( بدل�انخفاض�القيمة�مقابل�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٢٬٢٩٨٬٩٤٠ صا���مبلغ�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

    ب)�حسب�القطاع�الاقتصادي
 ٢٬٩٥٧٬٠٣٦  ٣٬٠٠٨٬٠٥٤ تجارة�با��ملة�والتجزئة

 ٦٬٠٢٩  ٥٬٩١٣ البناء
 ٤٥٣٬٩٨٠  ٤٧٥٬١٢٣ ا��دمات

 ٦٥٬٩٤٨  ٧٠٬٨٦٣ القروض�ال��صية
 ٧٢٢٬٧٧٧  ٩٠٠٬٢٧١ التص�يع

 ٢٥٨٬٤٧٧  ٢٥٠٬٠٥٢ النقل�واملواصالت
 ١٢٢  ٤٤ أخرى 

 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠ 
 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�ج)�التحر�ات����الفائدة�املعلقة�ومخصص�الانخفاض����القيمة�مقابل�القروض�

واملبالغ�املدفوعة�الانخفاض����القيمة�مقابل�القروض��و�دلاملركز�املا����عد�خصم�الفوائد�املعلقة��قائمة���واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�القروض��ُتث�ت
 السنة:تلك�خالل�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�انخفاض�القيمة�مقابل�القروض��و�دل.�فيما�ي���تحر�ات�الفوائد�املعلقة�مقدًما
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 )تتمة(واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�قروض�ال�-٩
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
فوائد�تحت� 

 ال�سو�ة
بدل�انخفاض�القيمة� 

مقابل�القروض�
واملبالغ�املدفوعة�

 مقدًما

فوائد�تحت� 
 ال�سو�ة

بدل�انخفاض�القيمة� 
مقابل�القروض�

واملبالغ�املدفوعة�
 مقدًما

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٬٣٤١٬١٧٧  ٥٤٢٬٦٨٧  ١٬٥٧٤٬٩٧١  ٧١٣٬٩٥٧ ���بداية�السنةالرصيد�
 ٣١٠٬٩٤٣  -  ١٣٬٣٢٠  - البدل�خالل�السنة

 -  ٢٧٠٬٦١٧  -  ١٩٧٬١٩٦ �عليق�الفائدة�خالل�السنة
 )٧٥٬٤٣٩(  )٩٩٬٠٤٩(  )٦٢٬٠٧١(  )٩٨٣( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة

 )١٬٩٤٧(  )٢٩٨(  )٢٣٬٨١٥(  )١٬١٩٥( املبلغ�املُسددة/�املس��دة�خالل�السنة

     ٢٣٧           -                  -                    -          حر�ات�أخرى�

 ١٬٥٧٤٬٩٧١  ٧١٣٬٩٥٧  ١٬٥٠٢٬٤٠٥  ٩٠٨٬٩٧٥ الرصيد������اية�السنة
قبل�خصم�أي�خسارة�انخفاض����القيمة�مقدرة��،املحدد��ش�ل�فردي�ع���أنه�انخفضت�قيمته�املبالغ�املدفوعة�مقدًمامبلغ�القروض�و �إجما��يصل�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�٢٬٣٦٢:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�٢٬٧١٨�ش�ل�فردي�إ���
� �إ�� �تصل �قيم��ا �انخفضت �أ��ا �ع�� �فردي ��ش�ل �املحددة �القروض �مقابل �البنك ���ا �يحتفظ �ال�� �للضمانات �العادلة �درهم�١٬٦٤٨القيمة �مليون

املركبات�املرهونة�واملمتل�ات�و �التأم�نو ).�يت�ون�الضمان�من�النقد�إمارا�ي�مليون�درهم�١٬٠٥٥:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�٢٠٢١د�سم����٣١كما�����إمارا�ي
 العقار�ة.

 )١٠يضاح�أنظر�إلا :�ال����ء)�(٢٠٢٠(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٫٧٢خالل�السنة�ا��الية،�استحوذ�البنك�ع���ضمانات�بمبلغ�
 ألاخرى ألاصول��-١٠

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٦٤٬٦١٥  ١٦٩٬٤٨٥ الفوائد�املستحقة
 ٣٬٠٥٣  ٣٬٣٢٧ النفقات�املدفوعة�مسبقا
 ٢٧٨٬٨٣١  ٣٥٣٬٤٥٩ ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

 ١٬٤٧٩  ١٬٧١٣ (صا��)�ضر�بة�القيمة�املضافة�املستحقة�
 ٢٢٩٬٥٦١  ٢٢٨٬٤٠٥ املك�سبة�مقابل��سو�ة�قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�للعمالءاملمتل�ات�

 ٢٨٬١١٣  ٣٬٣٣٦ أخرى 
 ٧٠٥٬٦٥٢  ٧٥٩٬٧٢٥ 

�قروض� �سداد �مقابل �املقتناة �العقارات �مقابل �القيمة �انخفاض �بدل �منه: مطروًحا
 واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�للعمالء

)٥٩٬١٧٤(  )٥٨٬٣٨٥( 

 )٣٬٩٨٨(  )٣٬٩٨٨( انخفاض�القيمة�مقابل�ألاصول�ألاخرى �مطروًحا�منه:�بدل
 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٩٧٬٣٥٢ 

 :مالحظات
١-�� �ال�� �املمتل�ات ��شمل �حصل �عل��ا �البنك �قروض ��سو�ة �مقابل �مقدًما �املدفوعة �واملبالغ �البنك �عل��ا �حصل �إيران ��� �عقارات ال��ولكنهللعمالء

).�تم�بيع�العقارات����إيران�ال���حصل�عل��ا�٩يضاح�إلا �أنظر بطر�قة�منظمة�وفًقا�لسياسة�البنك�(�و�جري�التصرف�ف��ا�شغلها�لالستخدام�التجاري�
 .تلك�السنة)�خالل�إمارا�يدرهم��٤٣٨٬٤٣٧:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�يدرهم��٥٨٥٬٠٦٢البنك�بقيمة�دف��ية�

السلطة�و�مكن��سو���ا�ع���لبنك�حق�قانو�ي�واجب����مقاصة�ذمم�ضر�بة�القيمة�املضافة�املدينة�والدائنة�كما����مفروضة�من�نفس�يمتلك�ا�-٢
 .املبلغ�صا��أساس�

�ي���ا��ر�ات���� �انخفاض�القيمة�مقابل�العقارات�املقتناة�مقابل��سو�ة�قروض��بدلفيما اض�القيمة�انخف�و�دلالعمالء�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 خالل�السنة:�ألاخرى �ألاصول مقابل�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(�ألاخرى صول�ألا �-١٠
بدل�انخفاض�القيمة� 

مقابل�العقارات�املقتناة�
مقابل�سداد�قروض�

واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�
 للعمالء

بدل�انخفاض�قيمة� 
 ألاخرى ألاصول�

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
 ١١٬٠١١  ٢٠٬٤٨٠ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�كما����

 )٧٬٠٢٣(  ٣٨٬٦٩٤ (صا��)�التقلبات�خالل�السنة�
 ٣٬٩٨٨  ٥٩٬١٧٤ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  )٥٨٦( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة
         -          )٢٠٣( )١٨(صا��)�التقلبات�خالل�السنة�(أنظر�إيضاح�

 )٧٨٩(          -          
 ٣٬٩٨٨  ٥٨٬٣٨٥ ٢٠٢١�د�سم�� �٣١الرصيد�كما����

 

ألاصول�الضر��ية� 
 املؤجلة

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
 ٢٥٧٬٦٨٣ ٢٠١٩د�سم����٣١����كما�الرصيد
 ٢١٬١٤٨ السنةالاضافات�ال���تمت�خالل�(صا��)�
 ٢٧٨٬٨٣١ ٢٠٢٠د�سم����٣١����كما�الرصيد

 ٧٤٬٦٢٨ )٢٠إيضاح��أنظر ((صا��)�الاضافات�ال���تمت�خالل�السنة�
 ٣٥٣٬٤٥٩ ٢٠٢١د�سم����٣١����كما�الرصيد

 

 املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�-١١
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٬٥٦٠  ٢٤٬٦٥٧ ألاثاث�واملعدات
 )٢٤٬٢٨٢(  )٢٤٬٥٧٤( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم

 �����������٢٧٨�����  ���٨٣��  
 ١٬٧٢١  ١٬٧٢١ السيارات

 )١٬٧٢١(  )١٬٧٢١( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم
 ������������-�������  ������������-�� 

 ٣٥٬٤٤٤  ٣٥٬٤٤٤ حق�الاستخدامأصل�
 )٧٬٢٥٠(  )١٤٬٥٠٠( مطروًحا�منه:�الاس��الك�امل��اكم

 ٢٨٬١٩٤  ٢٠٬٩٤٤ 
 ٢٨٬٤٧٢  ٢١٬٠٢٧ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةومعدات�(وآلاالت�متل�ات�امل�-١١

واملعدات� ألاثاث 
٣٣٫٣٣٪ 

حق�استخدام�  ٪٣٣٫٣٣السيارات� 
 ٪٢٥�-٪�٢٠ألاصول�

 املجموع 

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
 ٢٬٨١٥  ٢٬٤٨٣  ١٨  ٣١٤ ٢٠٢٠يناير��١الرصيد�كما����

 ٣٢٬٩٨٦  ٣٢٬٩٦١  -  ٢٥ الاضافات
 )٧٬٣٢٩(  )٧٬٢٥٠(  )١٨(������  )٦١(������� الاس��الكنفقات�

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬١٩٤  -  ٢٧٨ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����
 ٩٧  -  -  ٩٧ الاضافات

 )٧٬٥٤٢(  )٧٬٢٥٠(  -  )٢٩٢( نفقات�الاس��الك
 ٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد�كما����

������������٢١٬٠٢٧  ٢٠٬٩٤٤  -  ��٨٣ 
 

 :مالحظات

i-��القائمأصول�حق�الاستخدام����مقر�فرع�البنك�تتمثل�:�� 

 سنوات�٣مع�ف��ة�إيجار�متبقية�تبلغ��إمارا�ي�مليون�درهم�٢٥٫٣٩د�ي،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�بقيمة�دف��ية�-

 أشهر�٧ات�وسنو �١��ة�إيجار�متبقية�تبلغ�مع�ف�إمارا�يمليون�درهم��١٫٢٥ة�بقيمة�دف��ية�أبوظ��،�إلامارات�العر�ية�املتحد-

 سنوات�٣�ة�إيجار�متبقية�تبلغ�مع�ف��إمارا�يمليون�درهم��٠٫٩٨الفج��ة،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�تبلغ�قيم��ا�الدف��ية�-

 أشهر�٤و�٢ف��ة�إيجار�متبقية�ملدة��مع�إمارا�يمليون�درهم��٠٫٥٨الشارقة،�إلامارات�العر�ية�املتحدة،�بقيمة�دف��ية�-

 العمالء�املبالغ�املودعة�من�-١٢

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٩٥٤٬٨٢٧  ٨٧٤٬٦٩٤ املبالغ�املودعة�ذات�ألاجل
 ٦٧٥٬١٢٤  ١٬٤٤٣٬٤٦٩ ا��سابات�ا��ار�ة

 ٢١٨٬٣٤٧  ٢١٦٬٠٣١ حسابات�التوف��
 ٥١٨٬٤٢٣  ٦٢٥٬٩١٤ حسابات�تحت�الطلب

 ٩٢٬٩٧٥  ١٢٣٬٢٩٩ حسابات�الهامش
 

٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٣٬٢٨٣٬٤٠٧ 
 

 م��وظة:

�،٢٠٢١د�سم����٣١والال��امات�كما�����املبالغ�املدفوعة�مقدًماألجل�بحسابات�الرهن�والهامش�املحتفظ���ا�كضمان�للقروض�و �املبالغ�املودعةبلغت�

 ).إمارا�ي�مليون�درهم�١٩٠:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�٢١٦�بقيمة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١
 ألاخرى �ا��صوم�-١٣

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ٢٤٬١٣٠  ١٤٬٤١٦ الفوائد�املستحقة�السداد
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ )٢٠مخصص�الضرائب�(أنظر�إيضاح�

 ٤٬٩٧٤  ٥٬٣٨٦ مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�(أنظر�أدناه)
 ٧٣٨  ٧٣٨ بدل�انخفاض�قيمة�ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة

 ٢٤  ١٨ دخل�غ���مك�سب
 ٢٨٬٧٥٠  ٢١٬٦٨٦ خصوم�إلايجار

 ١٣٣٬١٥٩  ٤٦٬٣٩٧ أخرى 
  

١٠٩٬٤٢٥ 
  

١٩٢٬٢٥١ 
 مالحظات:

i-�١٩٩٩لسنة��٧لقانون�الاتحادي�رقم�البنك�مساهمات�املعاشات�التقاعدية�والتأم�ن�الوط���ملواط���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�ل��سدد،�
 .مارا�يوفًقا�لقانون�العمل�إلا �املغ��ب�ن��اية�ا��دمة�للموظف�ن��م�افأةو�خصص�البنك�

ii-��مليون��٨٣٫٦٦:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٩٫٠٧�بقيمة�املقر�الرئ����املستلمة�من��موال�ش�ل�رئ�����ألا �غ��ها�من�املساهمات�شمل
املستحقة��والنفقات�يرا�يعات�ألاقساط�املستقبلية�من��عض�العمالء�بالر�ال�إلا �ستخدم����دفوال����يرا�ي)�تجاه�صرف�عملة�الر�ال�إلا إمارا�ي�درهم

 ).إمارا�يدرهم�مليون��٩:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�مارا�يإدرهم��مليون �٨٫٨٦�مارا�يبالدرهم�إلا 
iii-��كما�ي��ا��ركة����م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�ت�ون: 

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٤٬٤٠٣  ٤٬٩٧٤ الرصيد����بداية�السنة
 ١٬٢٥٦  ١٬٣٣٦ السنةرسوم�هذه�

 )٦٨٥(  )٩٢٤( الدفعات�خالل�هذه�السنة
 

٤٬٩٧٤  ٥٬٣٨٦ 
 الفوائد�إيرادات�-١٤

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    إيرادات�الفوائد�ع��:
 ١٣٢٬٢٥٣  ٥٨٬٨٢٥ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما��-
 ١٥٬٨٧٢  ١٢٬١٢١ شهادات�إلايداع�و�سهيالت�إلايداع�لليلة�واحدة�-
 ١٢٦٬٩٠١  ٥١٬٤١٥ املعامالت�ب�ن�البنوك�(بما����ذلك�فوات���التصدير�املخصومة�وفوات���التصدير�املعاد�تمو�لها�-
 ٢٧٥٬٠٢٦  ١٢٢٬٣٦١ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يإلا البنك�الوط���

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

  
 )تتمةالفوائد�(�إيرادات�-١٤

 مالحظات:
من�بنك��املقر�الرئ����املستلمة�نيابة�عن�البنك�من��موالاملتكبدة،�إن�وجدت،�من�ألا �النفقاتاعتمد�البنك�سياسة���ساب�الدخل�املك�سب�أو��-١

املقوم�هذا��نوس��واملعادل�فيما�يتعلق�بالفوات���املستحقة�املخصومة����السنوات�السابقة�عند�التحقيق�الفع������حساب��يرا�يمسكن�بالر�ال�إلا 
�إمارا�يمليون�درهم��٥١٫٤٢عادل�بما���مليون�دوالر�أمر��ي�١٤�تلك�السنة.�وفًقا�لذلك،�حقق�البنك�خالل�املقر�الرئ�����عملة�الدوالر�ألامر��ي�مع�

 هذا.نوس��و)����حساب�إمارا�يمليون�درهم��٩٫٠٧مليون�دوالر�أمر��ي�بما��عادل��٢٫٤٩:�٢٠٢٠(
إ���الفوائد�املعلقة�لعدد�قليل�من��ُتحول وال����ـ)إمارا�ي�مليون�درهم�٤٢٫٣٧:�٢٠٢٠(�إمارا�يدرهم�مليون��٥٧٫٨٠الفوائد�البالغة��إيراداتال��شمل��-٢

�ت �مع �العمالء �واعتماد �تطبيق �ع�� �بناًء �خاصة" �عناية �"تحت �مخاطر�داخ�� �الداخ���ص�يف �املس��دف �الاقتصادي �للدعم �الشاملة �ا��طة سياسة
 .املحسن

 الفوائد�نفقات�-١٥
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

    ع��:�نفقات�الفائدة
 ٢١٬٠١٤  ٢٤٬٤٤٧ املبالغ�املودعة�من�املؤسسات�املالية�-
 ٤٦٬٥٧١  ٣٥٬٨٦٠ املبالغ�املودعة�للعمالء�-
 ١٬٤٠٣  ١٬١٣٥ (ز)�٧خصوم�عقود�إلايجار�(أنظر�إلايضاح��-

 ٦٨٬٩٨٨  ٦١٬٤٤٢ 

 الرسوم�والعموالت�إيراداتصا����-١٦
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي

 ٩٬٢٦٦  ١٢٬٧١٠ إيرادات�الرسوم�والعموالت
 )١٤١(  )٧٤(������ نفقات�الرسوم�والعموالت

 ٩٬١٢٥  ١٢٬٦٣٦ 

 ألاخرى �يراداتإلا �-١٧
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�يبالدر�م�

 ١٨٦٬٣١٥  ٧٦٬٨٤٢ (صا��)�م�اسب�صرف�العمالت�ألاجن�ية�
 �١٬٠٩٠  ١٣٬١٨٦ مصدر�دخل�آخر
 ١٨٧٬٤٠٥  ٩٠٬٠٢٨ مصدر�دخل�آخر
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

   �٢٠٢١د�سم����٣١

 نفقات�عمومية�وإدار�ة�-١٨
 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 

 إ��
٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مارا�يبالدر�م�إلا   مارا�يبالدر�م�إلا 

    ت�اليف�املوظف�ن�واملصروفات�ذات�الصلة
 ١٧٬٠١٨  ١٦٬٤٩٨ مبلغ�إلايجار�والنفقات�ذات�الصلة

� �املقتناة �املمتل�ات �قيمة �انخفاض �خسارة �مقدًما�صا�� �املدفوعة �واملبالغ �قروض ��سو�ة مقابل
 للعمالء

٨٬٥٢٩  ١٠٬٨٨٨ 

 ٣٨٬٦٩٤  )٢٠٣( املبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ٧٬٣٢٩  ٧٬٥٤٢ )١١اس��الك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�(أنظر�إيضاح�

 ٩١٠  ٩١٠ (ز)�٧رسوم�املقر�الرئ�����(أنظر�إيضاح�
 ٢٦٬٧٨٢  ٢٥٬٧٧١ نفقات�أخرى 

 ٩٩٬٢٦٢  ٦١٬٤٠٦ 
 ألاصول�املالية�انخفاض�قيمةصا���خسارة��-١٩

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مارا�يبالدر�م�إلا   مارا�يبالدر�م�إلا 

 ٣٠٨٬٩٩٦  )١٠٬٤٩٥( (ج)�٩خسارة�انخفاض�قيمة�القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما�(أنظر�إيضاح�
 )٧٬٠٢٣(  - )١٠(أنظر�إيضاح��ألاخرى خسارة�انخفاض�قيمة�ألاصول�

 ١٥  )٢٧( (أ)�٨(أنظر�إيضاح��ألاخرى خسارة�انخفاض�القيمة�ع���املبلغ�املستحق�من�البنوك�
 ٢  )٢( (ج)�٧خسارة�انخفاض�القيمة�املستحقة�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج�(أنظر�إيضاح�

  )٣١٢(�����   ��-  امل��انية)�قيمة�ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة�(خارجالتغي������بدل�انخفاض�
 )٣٠١٬٦٧٨  )١٠٬٥٢٤ 

 الضرائب�-٢٠
أبو�ظ���ود�ي�والشارقة�ورأس�ا��يمة��بة����إلامارات�للسنة����إمارة�٪�من�الدخل�الفردي�ا��اضع�للضر ٢٠معدل�يخضع�البنك���صم�ضرائب�ب

 الدخل�ا��اضع�للضر�بة��عد�إجراء��عديالت�معينة�ع���صا���الر�ح�قبل�الضر�بة�للسنة،�و�عتمد�ع���أفضل�تقديرات�إلادارة.�ُيحسبوالفج��ة.�
 ا��ركة����مخصص�الضرائب�خالل�السنة�كما�ي��:�جاءت

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مارا�يبالدر�م�إلا   مارا�يبالدر�م�إلا 

 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ الرصيد����بداية�السنة
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ السنة�ا��الية�-
 ١٨٬٥٥٦  ٧٩٬٢٨٠ السنة�السابقة�-
 ٢٠٬١٠١  ١٠٠٬٥٤٠ 

 )١٩٬٦٢٥(  )٧٩٬٧٥٦( الضر�بة�املدفوعة�خالل�السنة
 

٤٧٦�����������  ٢٠٬٧٨٤� 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةالضرائب�(�-٢٠
 الضر�بة�للسنة�وألار�اح�املحاس�ية�قبل�الضر�بة�للسنة����كما�ي��:�نفقاتالعالقة�ب�ن�

 ٠١/٠١/٢٠٢١من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مارا�يبالدر�م�إلا   مارا�يبالدر�م�إلا 

 ١٬٦٢٨  ١١٢٬٧٠١ املحاس��الر�ح�
 ٧٥١  )٨٬٧٨١( التعديالت�ألغراض�الضر�بة

 ٢٬٣٧٩  ١٠٣٬٩٢٠ الر�ح�ا��اضع�للضر�بة
 ٤٧٦  ٢٠٬٧٨٤ ٪�٢٠الضر�بة�املطبقة�ب�سبة�

 ١٨٬٥٥٦  ٧٩٬٢٨٠ عبء�الضر�بة�فيما�يتعلق�بالسنوات�السابقة�
 )٢١٬١٤٨(  )٧٤٬٦٢٨( )١٠(صا��)�الضرائب�املؤجلة�(أنظر�إيضاح�

 )٢٬١١٦(  ٢٥٬٤٣٦ الضرائب�للسنة
 القانو�يحتياطي�املبلغ�الا �-٢١

٪�من�١٠تحو�ل��،�يجري )بصيغته�املعدلة(�٢٠١٥)�لسنة�٢من�القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(�)٢٣٩(�رقم�املادةعمًال�بنص�
 غ���قابل�للتوز�ع.املبلغ�الاحتياطي�٪�من�رأس�املال.�هذا�٥٠املبلغ�الاحتياطي�خاص�ح����ساوي�هذا�املبلغ�الاحتياطي�صا���الر�ح�إ���

 ما����حكمهالنقد�النقد�و �-٢٢
 من�ألارصدة�التالية�ذات�ف��ات�الاستحقاق�ألاصلية�ملدة�ثالثة�أشهر�أو�أقل:والنقد�ما����حكمه�يت�ون�النقد�

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠�مارا�يبالدر�م�إلا 

 ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ أرصدة�نقدية�و�نوك�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 )١٠١٬٣٦١(  )١٧١٬٦١٤( مطروًحا�منه:�املبالغ�املودعة�لدى�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 ٢٬٥٦٧٬٦١٢  ١٠٬٤٢٤٬٨٠٠ النقد�والنقد�ما����حكمه

 املشتق�-٢٣
 البنك����التداول����السوق�املالية���سابه�ا��اص.��شاركباست�ناء�التداول�املحدود����العمالت�ألاجن�ية،�ال�

هو��ستخدم�البنك�املشتقات��ش�ل�أسا����للتحوط�من��عرضه�للعملة�ألاجن�ية.�املشتقات�ألاك���استخداًما�من�البنك����عقد�مقايضة�العمالت،�و 
السوق�خارج�البورصة�يتم�تنفيذها����الوقت�الذي�تتم�فيه�معاملة�آجلة،�حيث�يتم�تبادل�العمالت�����ل�من�التار�خ��عبارة�عن�معاملة�فور�ة���

عكس�املعاملة����التار�خ�والسعر�آلاجل.�وهكذا،�بمجرد�ان��اء�صالحية��ُ آلاجل.�يتم�شراء�عملة�واحدة�بالسعر�والتار�خ�الفور��ن،�ب�نما�التار�خ�الفوري�و 
فرق�سعر�الفائدة�ع����يوجد،��عود�كال�الطرف�ن�إ���مواقعهما�ألاصلية.��عمل�مقايضة�العمالت��اس�ثمار����عملة�وقرض����عملة�أخرى.�املقايضة

 ب�ن�الطرف�ن.�ُ�سددهامدى�ف��ة�املقايضة،�وال���
 

 قيم�العقد:�إجما�����عادل�القيمة�السوقية،�إ���جانب�املالية�املشتقة،�وال��للص�وكأدناه�القيم�العادلة�إلايجابية�والسلبية�املذ�ور�يو���ا��دول�
 

 عقود�مقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك
 

القيمة�العادلة�
 إلايجابية

القيمة�العادلة� 
 السلبية

 القيمة�ألاسمية 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
  - ����������    -��������  �������� ��-��������� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(در�م��٢٠٢١د�سم����٣١
 ٢٬٧٥٥٬٢٠٧   -   ���٢٤٬٩١٢����� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(درهم��٢٠٢٠د�سم����٣١
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمة(شتق�امل�-٢٣
 م��وظة:

 املالية�املشتقة:�ا��دول�الزم���لسداد�الص�وكأدناه�املذ�ور�يو���ا��دول�
ثالثة�أش�ر�إ���سنة�  أقل�من�ثالثة�أش�ر 

 واحدة
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    عقود�مقايضة�العمالت�ب�ن�البنوك
 - ������������  - ������������� دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(در�م��٢٠٢١د�سم����٣١
 ٢٨٠٬٢٠٧����  ٢٬٤٧٥٬٠٠٠ دوالر�أمر��ي)�-�إمارا�ي(درهم��٢٠٢٠د�سم����٣١

 

 والال��امات�الطارئة�ا��صوم�-٢٤
 الال��امات�املتعلقة�باالئتمان

�تمثل�املبالغ�عات�نيابة�البنك��سداد�دفوالضمانات��الائتماناملبالغ�التعاقدية���طابات�تلزم� عن�العمالء��شرط�اس�يفاء�العميل�لشروط�العقد.
املبلغ�التعاقدي�لالل��امات��إجما��ال�يمثل�ومع�ذلك،��التعاقدية�مخاطر�الائتمان،�باف��اض�أن�املبالغ�مقدمة�بال�امل�وأن�أي�ضمان�ل�س�له�قيمة.

 دون�تمو�لها.�ت�ت��من�هذه�الال��امات��كث�� بالضرورة�متطلبات�نقدية�مستقبلية�ألن�
رسوم.�بما��سداد�ش�ل�عام�توار�خ�ان��اء�محددة�أو�بنود�إ��اء�أخرى�وتتطلب�تمتلك�تلك�الال��امات�القرض�التعاقدية�لتقديم�القرض.��ال��اماتتمثل�

 مبالغ�العقد�بالضرورة�متطلبات�نقدية�مستقبلية.�إجما��ال�يمثل�أن�الال��امات�ت�ت���دون�����ا،�
 الال��امات�التالية�املتعلقة�باالئتمان:لدى�البنك�

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 �٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ��٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

    ا��صوم�املحتملة
 ٣٨٧٬٣١٠  ٣٠٦٬٤٧٨ خطاب�الضمان

 م��وظة:
� �إ�� �تصل �الدفع �مستحقة �ضمان �خطابات �الضمان �خطابات �درهم�٤٥تتضمن �٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون �درهم�٤٦: �إمارا�ي�مليون ��عد).

�املستحق �الضمانات �إجراءمعلق�ةخطاب �ح�� ��ة �للممارسات �وفًقا �ُيف��و�التا���.العادية�البنكيةإلالغاء ،�� ��� �وفًقا��القوائم�إيضاحاتعنه املالية.
 املا��.�ملركز قائمة�االطارئة�كما����تار�خ��ا��صوممحتملة�من�هذه��خصومإلدارة�البنك،�ال�توجد�

 املحتملة:�ا��صومفيما�ي���بيان�استحقاق�هذه�
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 

 ��٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

٢٠٢١        
 ٣٠٦٬٤٧٨  �����-�����������������  ٢٥٬٤٣١  ٢٨١٬٠٤٦ خطاب�الضمان

٢٠٢٠        
 ٣٨٧٬٣١٠  ���-������������������  ٣٦٬٨٥٣  ٣٥٠٬٤٥٧ خطاب�الضمان
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا البنك�
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمةطارئة�(والال��امات�ال�ا��صوم�-٢٤
�).�يمكنإمارا�ي�مليون�درهم�١٢٫٣٣:�٢٠٢٠د�سم����٣١(�إمارا�ي�مليون�درهم�١٥٫٥٢قيمته�مبلغ��٢٠٢١د�سم����٣١بلغت�ال�سهيالت�املعتمدة�غ���املستغلة�كما����

 إبطال�ا��زء�غ���املستخدم�من�ال�سهيالت�املعتمدة�من�جانب�واحد����أي�وقت.للبنك�
 تحليل�استحقاق�ألاصول�وا��صوم�-٢٥

�وا��صوم�استحقاق�توار�خ ��ألاصول ��� �املركز امل��لة ��قائمة �مراعاة �عدم �مع �التقر�ر، �تار�خ ��� �املتبقية �التعاقدي �الاستحقاق �ف��ة �أساس �ع�� توار�خ�املا��
 كما�ي��:�السنةالسائلة،�كما������اية��مواللدى�البنك�وتوافر�ألا �املبالغ�املودعة���تار�خ�الاحتفاظ�ب�منصوص�عليهالاستحقاق�السار�ة�كما�هو�

 ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 
        ألاصول:

النقد�وأرصدة�البنوك�لدى�بنك�إلامارات�
 العر�ية�املتحدة�املركزي�

١٠٬٥٩٦٬٤١٤  -  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ 

املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 با��ارج

١٬٠٦٩٬٩٣٤  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 

 ١٬٠٥١٬٢٠٣  -  -  ١٬٠٥١٬٢٠٣ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬٢٩٨٬٩٤٠  ٧٨٬١٠٢  ٤٬٣٤٥  ٢٬٢١٦٬٤٩٣ مقدًماصا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�

 ٦٩٧٬٣٥٢  -  -  ٦٩٧٬٣٥٢ �ألاخرى صا���ألاصول�
 ٢١٬٠٢٧  ٢١٬٠٢٧  -�������������  �-���������������������� املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ١٥٬٧٣٤٬٨٧٠  ٩٩٬١٢٩  ٤٬٣٤٥  ١٥٬٦٣١٬٣٩٦ 
        ا��صوم:

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  ١٠٧٬٠٠٠  ٦٬٦٧٥٬٥٥١ املبلغ�املستحق�للبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  ٧٢٬٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ٢٬٧٢٨٬٢٧٢ ودا�ع�العمالء

�وفروعه� �الرئ���� �للمقر �املستحق املبلغ
 با��ارج

٢٬٠٠٥٬٠٥٦  ٧٦٬٥٥٧  ١٧٩٬٨٥٨  ١٬٧٤٨٬٦٤١ 

 ١٠٩٬٤٢٥  -�����������������  ��-������������������  ١٠٩٬٤٢٥ خصوم�أخرى 
 ١٢٬١٨٠٬٤٣٩  ١٤٨٬٦٣٩  ٧٦٩٬٩١١  ١١٬٢٦١٬٨٨٩ 

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١  )٤٩٬٥١٠(  )٧٦٥٬٥٦٦(  ٤٬٣٦٩٬٥٠٧ صا���الفرق�
        يتمثل���:

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠       رأس�املال�املخصص
 ٤٥٣٬٢٩٦       املبلغ�الاحتياطي�القانو�ي

 ٢٬١٠١٬١٣٥       ألار�اح�غ���املوزعة
 ٣٬٥٥٤٬٤٣١       اسهم�رأس�مال�املساهم�ن�إجما��

 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 جما��إلا   أك���من�سنة  أش�ر�إ���سنة�٣من�  أش�ر�٣خالل� 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        ألاصول:
النقد�وأرصدة�البنوك�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�

 املركزي�
٢٬٦٦٨٬٩٧٣  -  -  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  -  -  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ٦٤٢٬٤٩٠  -  -  ٦٤٢٬٤٩٠ �ألاخرى صا���ألاصول�

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  -   -  املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٨٦١٬٩٧٠  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٬٩٤٨٬٨٠٩ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 )تتمة(��صوموا��صول تحليل�استحقاق�ألا �-٢٥
        ا��صوم:

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  ٨٠٬٠٠٠  ٣٬٠٢٧٬٩٥٧ املبلغ�املستحق�للبنوك�أخرى 
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬٩٣٨٬١٣٤ ودا�ع�العمالء

 ٨٢٩٬٤٨١  -  ١٨٩٬٨٧٢  ٦٣٩٬٦٠٩ املبلغ�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ١٩٢٬٢٥١  ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٦٣٬١٠٣ خصوم�أخرى 

 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٣٤٧  ٥٬٦٦٨٬٨٠٣ 
 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٧٣٤٬٧٣٥  )٢٥٩٬٥٧٥(  ٣٬٢٨٠٬٠٠٦ صا���الفرق�

        يتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠       رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬٥٦٨       املبلغ�الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨       ألار�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦       اسهم�رأس�مال�املساهم�ن�إجما��
 

 املالية�للصكوكالقيمة�العادلة��-٢٦
عاملة�ع���أسس�تجار�ة�إجراء�املغبة����ب�ن�أطراف�ع���دراية�ور �تمثل�القيمة�العادلة�املبلغ�الذي�يمكن�من�خالله�تبادل�ألاصل�أو��سو�ة�ال��ام،

 وتقديرات�القيمة�العادلة.�السابقةبحتة.�لذلك�يمكن�أن�ت�شأ�فروق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�بطر�قة�الت�لفة�
املالية�للبنك��ش�ل�جوهري�عن�قيم��ا�الدف��ية�كما������اية�السنة.��عتمد�هذا�ع���اف��اض�إلادارة�بأن���صوموا��صول ال�تختلف�القيم�العادلة�لأل 

 )�تقارب�قيم��ا�العادلة.سنةاملالية�السائلة�أو�ذات�أجل�استحقاق�قص���ألاجل�(أقل�من���صوماملالية�وا��صول القيم�الدف��ية�لأل 
 

 املالية��صوموا��صول تص�يف�ألا �-٢٧
بالقيمة�العادلة�من� 

خالل�الر�ح�أو�
 ا��سارة

بالقيمة�العادلة�من� 
خالل�الدخل�
 الشامل�آلاخر

 
 الت�لفة�املس��لكة

بدل�انخفاض� 
القيمة�(خسارة�

 الائتمان�املتوقعة)

 
 القيمة�الدف��ية

 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
          ٢٠٢١د�سم����٣١كما����

          ألاصول�املالية:
نقد�وأرصدة�بنوك�لدى�البنك�املركزي�لدولة�إلامارات�

 العر�ية�املتحدة
-  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤  -  ١٠٬٥٩٦٬٤١٤ 

 ١٬٠٦٩٬٩٣٤  )١٥(  ١٬٠٦٩٬٩٤٩  -  - الرئ�����وفروعه�با��ارجاملستحق�من�املقر�
 ١٬٠٥١٬٢٠٣  )٢٤٢(  ١٬٠٥١٬٤٤٥  -  - املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 

 ٢٬٢٩٨٬٩٤٠  )١٬٥٠٢٬٤٠٥(  ٣٬٨٠١٬٣٤٥  -  - صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٦٨٬٨٣٣  )٣٬٩٨٨(  ١٧٢٬٨٢١  -  - صا���أصول�أخرى 

 ١٥٬١٨٥٬٣٢٤  )١٬٥٠٦٬٦٥٠(  ١٦٬٦٩١٬٩٧٤  -  - ألاصول�املالية�إجما��
          ا��صوم�املالية:

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  ٦٬٧٨٢٬٥٥١  -  - املبلغ�املستحق�لبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  -  ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  -  - ودا�ع�العمالء

 ٢٬٠٠٥٬٠٥٦  -  ٢٬٠٠٥٬٠٥٦  -  - املبلغ�املستحق�ملقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٨٢٬٤٩٩  -  ٨٢٬٤٩٩  -  - ا��صوم�أخرى 

 ١٢٬١٥٣٬٥١٣  -  ١٢٬١٥٣٬٥١٣  -  - ا��صوم�املالية�إجما��
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية

 �٢٠٢٠د�سم����٣١
 

 تص�يف�ألاصول�وا��صوم�املالية�(تتمة)�-٢٧
العادلة�بالقيمة� 

من�خالل�الر�ح�أو�
 ا��سارة

بالقيمة�العادلة�من� 
خالل�الدخل�
 الشامل�آلاخر

مخصصات�  الت�لفة�املطفأة 
انخفاض�القيمة�
(خسارة�الائتمان�

 املتوقعة)

 القيمة�الدف��ية 

 ٠٠٠إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 
          ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����

          ألاصول�املالية:
نقد�وأرصدة�بنوك�لدى�البنك�املركزي�لدولة�إلامارات�

 العر�ية�املتحدة
-  -  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  �-  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  )١٧(�  ١٬٠٢٢٬٧٨٤  -  - املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  )٢٦٩(  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  -  - املستحق�من�بنوك�أخرى املبلغ�

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  )١٬٥٧٤٬٩٧١(  ٣٬٧٥٠٬٤١٢  -  - صا���قروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٨٨٬٧٤٠  )٣٬٩٨٨(  ١٩٢٬٧٢٨  -  - صا���أصول�أخرى 

 ٩٬٨٦٢٬٣٢٩  )١٬٥٧٩٬٢٤٥(  ١١٬٤٤١٬٥٧٤  -  - ألاصول�املالية�إجما��
          املالية:ا��صوم�

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  ٣٬١٠٧٬٩٥٧  -  - املبلغ�املستحق�لبنوك�أخرى 
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  -  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  -  - ودا�ع�العمالء

 ٨٢٩٬٤٨١  -  ٨٢٩٬٤٨١  -  - املبلغ�املستحق�ملقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ١٨٦٬٠٣٩  -  ١٨٦٬٠٣٩  -  - ا��صوم�أخرى 
 ٦٬٥٨٣٬١٧٣  -  ٦٬٥٨٣٬١٧٣  -  - ا��صوم�املالية�إجما��

 

 إدارة�املخاطر�املالية�-٢٨
� �املخاطر�إلدارة �إدارة �مجال ��� �املمارسات �أفضل �باعتماد �املخاطر�مدعومة �إلدارة �قو�ة �تحتية �ب�ية �البنك �ومراقب��اأ�شأ �التالية �املخاطر�الرئ�سية

 الناشئة�عن�عمليا��م�اليومية:
 مخاطر�الائتمان�
 مخاطر�السيولة�
 مخاطر�السوق�(بما����ذلك�مخاطر�أسعار�الفائدة�ومخاطر�العمالت�ألاجن�ية�ومخاطر�ألاسعار)�
 املخاطر�ال�شغيلية�

سياسات�وإجراءات�مخاطر�ثابتة����هذا�الصدد.��ُتطبقعن�إلاشراف�ع���إطار�عمل�إدارة�املخاطر�للبنك.��بال�امليتو���قسم�إدارة�املخاطر�املسؤولية�
� �سياسة ���نة ��املُش�لة ملخاطراتضمن �إلاقليمية �ألاقسام �ورؤساء �ومدير�املخاطر�إلاقلي�� �العليا �إلادارة �ل�ألاخرى من �املعتمدة�الامتثال لسياسات

 .عن�قرب�وتراقب�املخاطر�املختلفة�داخل�البنك
ملختلفة�وإدارة�املخاطر�الشاملة.��عتمد�بموجب�تفو�ض�املدير�إلاقلي���لوضع�حدود�املخاطر�او��نة�ألاصول�وا��صوم� �عمل���نة�الائتمان�إلاقليمية

 ال��ان�سياسات�إدارة�املخاطر�للبنك�ال���طورها�قسم�إدارة�املخاطر.�تلك
� �املخاطر��عمل �إدارة �قسم �مسؤوليتهمستقل�ش�ل �تتمثل �واملخاطر��. �واملخاطر�ال�شغيلية �والسوق �باالئتمان �املخاطر�املتعلقة �تطو�ر�سياسات ��
�ا�املحددة�ألاخرى  �أثناء �الدوري�لها. ��مديري لتقييم �املخاطر�هم �مخاطر�أ��اب �معامالت �ع�� �املخاطر�للموافقة �إطار�إدارة �ضمن �املفوضة السلطة

 .و�عديلها�الائتمان.�تتحمل�وحدة�مخاطر�الائتمان����قسم�إدارة�املخاطر�مسؤولية�تطو�ر�والتحقق�من�نماذج�املخاطر�املالية�لتص�يف�املخاطر 
���إدارة�مستقلة�تتمثل�مسؤولي��ا����مراجعة�تصميم�وتنفيذ�سياسات�/�إطار�عمل�املخاطر.�باإلضافة�إ���ذلك،�دارة�التدقيق�الداخ���والامتثال�إ

 ال��نة�الاس�شار�ة�الدولية�أيًضا��ش�ل�دوري�الامتثال�للضوابط�الداخلية�والقيود�ال���وضع��ا�إلادارة.�تراجع
 �ز�نةا�

 .�كما�أ��ا�مسؤولة��ش�ل�أسا����عن�التمو�ل�ومخاطر�السيولة�للبنك.ةالعام�ةاملالي�والهي�لةالبنك��خصومو �أصول عن�إدارة��ا��ز�نة�مسؤولة
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 

47 
 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 الداخ��التدقيق�

كفاية�إلاجراءات�وامتثال�البنك�لهذه��مدى�فحصالذي�يوظيفة�التدقيق�الداخ����مسؤول�البنك��ش�ل�دوري�من�داخلإدارة�املخاطر��ُتراجع�عمليات
 .القطري التقييمات�مع�إلادارة،�و�قدم�تقر�ًرا�عن�نتائجه�وتوصياته�إ���املدير���افةإلاجراءات.�يناقش�التدقيق�الداخ���نتائج�

 وإعداد�التقار�رأنظمة�قياس�املخاطر�
�يضعهاالسيطرة�عل��ا��ش�ل�أسا����ع���أساس�ا��دود��جري�املخاطر�و �ُتراقب �ا��دود��ال�� ��عكس�هذه العمل�و��ئة�السوق��اس��اتيجيةالبنك.

س��ق�البنك�و �يراقبع���الصناعات�املختارة.�باإلضافة�إ���ذلك،�كذلك�للبنك�باإلضافة�إ���مستوى�املخاطر�ال���يرغب�البنك����قبولها،�مع�ال��ك���
 أنواع�وأ�شطة�املخاطر.��افةقدرة�تحمل�املخاطر�فيما�يتعلق�بالتعرض�الك���للمخاطر�ع����إجما��

���غرضالشر�ات���افةاملعلومات�املجمعة�من��ُتفحص و��نة�املخاطر��القطري ر�هذه�املعلومات�للمدي�ُتقدمتحليل�ومراقبة�وتحديد�املخاطر�املبكرة.
�التقر�ر� �يتضمن �ألاعمال. �أقسام �من �قسم ��ل ��إجما��ورئ�س ��� �والتغ��ات �و�سب�السيولة �الاحتفاظ �حدود �واست�ناءات �لالئتمان مسألة�التعرض

إلادارة�العليا�مدى�مالءمة�مخصص�خسائر��تقيمم�تقار�ر�مفصلة�ع���أساس�شهري�عن�مخاطر�الصناعة�والعمالء�واملخاطر�ا��غرافية.�قداملخاطر.�تُ 
�يتلقى�املدير���ش�لالائتمان� توف���جميع�املعلومات�الالزمة�خاطر�الائتمان�مرة��ل�ثالثة�أشهر،�وُ�عد��غرض�تقر�ًرا�شامًال�عن�م�القطري ر�ع�سنوي.

 .املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�واست�تاجها�للبنكلتقييم�
� ��ل�افةبال�سبة �ا�داخلاملستو�ات �وتوزعلبنك، �خصيًصا �تقار�ر�مخاطر�مصممة ��ُ�عد �وصول �ضمان �أجل �املعلومات���افةمن �إ�� �ألاعمال أقسام

 الشاملة�والضرور�ة�وا��ديثة.
�م��ص �للمدير��ُيقدم ��القطري يومي �الصلة �ذوي �آلاخر�ن �البنك �إدارة �أعضاء �بوجميع �يتعلق �ا��اصة�فيما �والاس�ثمارات �السوق �حدود استخدام
 إلضافة�إ���أي�تطورات�مخاطر�أخرى.والسيولة،�با

 تخفيف�املخاطر
إلدارة�التعرضات�الناتجة�عن�التغ��ات����أسعار�الفائدة�والعمالت��ألاخرى �والص�وككجزء�من�إدارة�املخاطر�الشاملة،��ستخدم�البنك�املشتقات�

 عامالت�املتوقعة.ومخاطر�الائتمان�والتعرضات�الناشئة�عن�امل�أسهم�رأس�مال�املساهم�نألاجن�ية�ومخاطر�
 �ستخدم�البنك��ش�ل�فعال�الضمانات�لتقليل�مخاطر�الائتمان

 ال��ك���املفرط�للمخاطر
أو�لد��ا�سمات�اقتصادية��ذا��ا�أ�شطة����املنطقة�ا��غرافية����عدد�من�ألاطراف�املقابلة����أ�شطة�تجار�ة�مماثلة�أو ��شاركت�شأ�ال��ك��ات�عندما�

�أن�ت�س�ب�� ��قدر��ا�ع���الوفاء�باالل��امات�التعاقدية�ال���تتأثر�باملثل�بالتغ��ات����الظروف�الاقتصادية�أو�السياسية�أو�غ��ها.�مماثلة�من�شأ��ا
 �ش���ال��كزات�إ���ا��ساسية�ال�س�ية�ألداء�البنك�تجاه�التطورات�ال���تؤثر�ع���صناعة�معينة�أو�منطقة�جغرافية�معينة.

��� �للم��غيًة �ال��ك���املفرط �تجنب �متنوعة. �محفظة �ع�� �ا��فاظ �لل��ك���ع�� �محددة �إرشادات �البنك �وإجراءات �سياسات �تتضمن �و�جري خاطر،
 التحكم����ال��كزات�املحددة�ملخاطر�الائتمان�وإدار��ا�وفًقا�لذلك.

i-�إدارة�مخاطر�الائتمان 
أي�من�عمالء�البنك�أو�العمالء�أو�ألاطراف�املقابلة����السوق����الوفاء��إخفاقمخاطر�التعرض���سارة�مالية����حالة��بأ��امخاطر�الائتمان�ُ�عرف�

�و  �القروض �من �رئ���� ��ش�ل �مخاطر�الائتمان �ت�شأ �البنك. �تجاه �التعاقدية �مقدًمابال��اما��م �املدفوعة �البنوك��املبالغ �ب�ن �والاس��الكية التجار�ة
�الضمانكن�أن�ت�شأ�من��عز�ز�الائتمان�املقدم،�مثل�الضمانات�املالية�وخطابات�وال��امات�القروض�الناشئة�عن�أ�شطة�إلاقراض�هذه،�ولكن�يم

 والتأييد�والقبول.
إلادارة��عناية��عرضها�ملخاطر�الائتمان.�تتمركز�إدارة�ومراقبة�مخاطر�الائتمان�����وتدير أك���املخاطر�الفردية�ألعمال�البنك.�أحد��عت���مخاطر�الائتمان�
 تمان.فر�ق�إدارة�مخاطر�الائ

 :ما�ي���مسؤوليا��م�يندرج�تحتمسؤولية�إدارة�مخاطر�الائتمان�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية�وإدارة�املخاطر.��القطري فوض�املدير�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
�التقار�ر��-أ �املخاطر�وإعداد �وتص�يف �الائتمان �وتقييم �الضمانات �متطلبات ��غطي �وال�� �ألاعمال، �وحدات �مع �بال�شاور �الائتمان �سياسات صياغة

 والقانونية�والامتثال�للمتطلبات�القانونية.�الوثائقيةوإلاجراءات�
�تُ هاوتجديدال�سهيالت�الائتمانية�وضع�هي�ل�التفو�ض�العتماد��-ب �تتطلب�ال�سهيالت�خص. ص�حدود�التفو�ض�ملسؤو���الائتمان�لوحدة�ألاعمال.

 ألاك���موافقة���نة�الائتمان�إلاقليمية.
مخاطر�الائتمان����البنك��ش�ل�دوري.��و�راقبقسم�إدارة�املخاطر�بالتعاون�مع�إدارة�الائتمان�إلاقليمية��يقيم.�هاوتقييممخاطر�الائتمان�مراجعة��-ج
 .قسم�إدارة�املخاطرمن��لل�سهيلت�واملراجعات�ذ�التجديدانفتُ 
��-د �(للقروض �والصناعات �ا��غرافية �واملناطق �املقابلة �ألاطراف �حيث �من �التعرض �ترك��ات �مقدًماتحديد �املدفوعة �املُصدر�واملبالغ �وحسب (

 �والتص�يفات�الائتمانية�والبلد�(لألوراق�املالية�الاس�ثمار�ة).
��-هـ �تص�يف �ع�� �تطو�ر�وا��فاظ �ع�����غرضمخاطر�البنك �وترك���إلادارة �تواجهها �ال�� �املالية �مخاطر�ا��سارة �درجة �حسب �التعرضات تص�يف

انخفاض�القيمة�مقابل�التعرضات�الائتمانية�املحددة.�تقع��بدالتنظام�تص�يف�املخاطر����تحديد�ألاماكن�ال���تتطلب���ستخدماملخاطر�املصاحبة.�
.�تخضع�درجات�املخاطر�ملراجعات�منتظمة�من�ا��اجةال��نة�حسب��موافقة�/املوافقة�ال��ائية�التنفيذيةع����اءً بن�مسؤولية�تحديد�درجات�املخاطر 

 قسم�الائتمان�إلاقلي���وإدارة�املخاطر.
����ذلك�ا��اصة�بالصناعات�املختارة�ومخاطر�الدولة�وأنواع�ا�-و �تُ مراجعة�امتثال�وحدات�ألاعمال���دود�التعرض�املتفق�عل��ا،�بما م�قدملنتجات.

 جودة�الائتمان�للمحافظ�املحلية�واتخاذ�إلاجراءات�الت��يحية�املناسبة.ب�فيما�يتعلقتقار�ر�منتظمة�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية�
 البنك����إدارة�مخاطر�الائتمان.�داخلتقديم�املشورة�والتوجيه�واملهارات�املتخصصة�لوحدات�ألاعمال�لتعز�ز�أفضل�املمارسات��-ز
فروع���ش�ل�أسا��������افةمن���نة�الائتمان�إلاقليمية.�تمت�املوافقة�ع���جميع�خطوط�الائتمان��واملعتمدةالسياسات�املتعلقة�باالئتمان��راجعتُ 

ا،�يتم�ضمان�سياسة�الائتمان�املنصوص�عل��ا����دليل�سياسة�الائتمان.�باإلضافة�إ���ذلك،��لما��ان�ذلك�ممكنً ارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�لدولة�إلام
 القروض�عن�طر�ق�ضمانات�ع���النحو�املنصوص�عليه����دليل�الائتمان.

�وُتراقب�ُتدار  �الائتمان �إدارة �من �الائتمانية �ال�سهيالت ��جميع �املعنية. �الفروع �إدارة��ُتجرى �� �من �وكذلك �الائتمان �مسؤول �من �الدور�ة املراجعات
 الائتمان�إلاقليمية.

مان�املوافقة�ع���حدود�التعرض�والتعرض�ع���ا��دود�للمؤسسات�املالية�أل�شطة�سوق�املال�وا��زانة�وفًقا�لإلرشادات�ال���وضع��ا���نة�الائت�تجري 
 إلاقليمية.

 املؤس����/اري إلاقراض�التج
من��ا��اجةواملتطلبات�التنظيمية،�حسب��طلبات�الائتمان�ا��اصة�باإلقراض�التجاري�واملؤس����لسياسات�الائتمان�إلاقليمية�للبنك��افةتخضع�

 وقت�آلخر.
�لنظام�سلطة�التوقيع�بموجب�السلطة�ال��ائية�ل��نة�ائتمان���افةتخضع� �البنك�ملوافقة�مسبقة�وفًقا خطوط�الائتمان�أو�ال�سهيالت�ال���يقدمها

 الفروع�أو���نة�الائتمان�إلاقليمية.
د�حدود�الدول�الفردية�بناًء�ع���سياسة�ائتمان�مفصلة�تحدد�التعرض�املقبول�ملخاطر�تحد�دود.�إدارة�البنك�حدود�دولية�للمخاطر�العابرة�ل��تضع

ا��دود��ش�ل�منتظم�من�إدارة�مخاطر�الائتمان�إلاقليمية�للبنك�و�ش�ل��تلك�ُتراجعالائتمان�للدولة�وتقييم�املخاطر�العابرة�ل��دود�والسيطرة�عل��ا.�
 دوري�من���نة�الائتمان�إلاقليمية.

 إلاقراض�بالتجزئة
هو�محدد����دليل�الائتمان�ا��اص�بالبنك،�واملعتمد�من�إدارة�الائتمان�وفًقا�ملا�وفًقا�ل��نامج�املنتج،��العتمادهيتم�النظر�����ل�طلب�ائتمان�تجزئة�

عتمادات�الفردية����إطار�برامج�املنتج.�الا �/والقروض�إلاقليمية.�تم�تحديد�مستو�ات�السلطة�املختلفة�للموافقة�ع���برامج�املنتج�والاست�ناءات�م��ا،
يق�باإلضافة�يحتوي��ل�برنامج�منتج�ع���معاي���ائتمانية�مفصلة�(مثل�ال��كيبة�الس�انية�للعمالء�وأهلية�الدخل)�ومتطلبات�التنظيم�والامتثال�والتوث

 .ألاخرى إ���متطلبات�ال�شغيل�
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 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
 ���الاعتبار�أي�ضمانات�و�عز�زات�ائتمانية�أخرى��أخذ�ا��د�ألاق����من�التعرض�ملخاطر�الائتمان�دون 

�جما��إل ،�بما����ذلك�املشتقات.�يظهر�ا��د�ألاق����املا���قائمة�املركز �لعناصر أدناه�ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان��املذ�ور �يو���ا��دول 
 الرئ�سية�واتفاقيات�الضمانات�والبدالت�املحتفظ���ا����الدفاتر.�املقاصة،�قبل�تأث���التخفيف�من�خالل�استخدام�التعرض

 مالحظات 
 

التعرض��إجما�� 
ألاق����لسنة�

٣١/١٢/٢٠٢١ 

التعرض��إجما�� 
ألاق����لسنة�

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

 ٢٬٦٠١٬٤٥٥  ١٠٬٥١٣٬٧٨٣  ٦ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ١٬٠٦٩٬٩٤٩  ٧ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٥١٬٤٤٥  ٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ٩ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٩٢٬٧٢٨  ١٧٢٬٨٢١  ١٠ أصول�أخرى 
   ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 

 ٣٨٧٬٣١٠  ٣٠٦٬٤٧٨  ٢٤ خطابات�الضمان�وخطابات�الاعتماد
   ١٢٬٤٧٥٬٣٢٣  ١٧٬٨٢٤٬٧٩٦ 

 تعرض�ملخاطر�الائتمانمن�الق������د�ألاترك��ات�املخاطر�ل
،�قبل�ألاخذ����الاعتبار�أي�ضمانات�يمكن�تحليل�ألاصول�املالية�للبنك��املخاطر�حسب�املنطقة�ا��غرافية�وقطاع�الصناعة.��تركالعميل�املقابل��يدير 

 من�خالل�املناطق�ا��غرافية�التالية:�تحس�نات�ائتمانية�أخرى محتفظ���ا�أو�أي�
ا��د�ألاق�����إجما�� 

للتعرض�لسنة�
٣١/١٢/٢٠٢١ 

ا��د�ألاق�����إجما�� 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠للتعرض�لسنة�

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  
    املناطق�ا��غرافية

 ٧٬٢٥٨٬٥٥٥  ١٥٬٣٩٦٬٨٧٨ إلامارات�العر�ية�املتحدة
 ٤٬٨٢٧٬٠٤٠  ٢٬١١٩٬٢٩٧ إلايرانية�إلاسالميةا��مهور�ة�

 ٢٬١٨٠  ١٬٩٠٥ منظمة�التعاون�الاقتصادي�والتنمية
 ١٦٤  ١٦٤ دول�مجلس�التعاون�ا��لي��

  ٧٤    ٧٤  أخرى 
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 

    قطاع�الصناعة
 ٧٬٤٣٠٬٩١٦  ١٢٬٦٣٥٬٢٢٣ املؤسسات�املالية

 ٢٬٩٥٧٬٠٣٦  ٣٬٠٠٨٬٠٥٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة
 ٤٥٣٬٩٨٠  ٤٧٥٬١٢٣ ا��دمات
 ٧٢٢٬٧٧٧  ٩٠٠٬٢٧١ التص�يع

 ٢٥٨٬٤٧٧  ٢٥٠٬٠٥٢ النقل�واملواصالت
 ٦٥٬٩٤٨  ٧٠٬٨٦٣ القروض�ال��صية

 ٦٬٠٢٩  ٥٬٩١٣ البناء
 ١٩٢٬٨٥٠  ١٧٢٬٨١٩ أخرى 

 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ١٧٬٥١٨٬٣١٨ 
 

 نموذج�إدارة�املخاطر
عن�خسائر��إعداد�تقار�ر من�أ�شطته�املالية�والتجار�ة�من�الاكتتاب����ال�سهيالت�الائتمانية�إ����كث�� �ستخدم�البنك�عدًدا�من�النماذج�الكمية����

 .٩�رقم�الائتمان�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
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 احات��شأن�القوائم�املاليةإيض
 �٢٠٢١د�سم����٣١

 

 )تتمةإدارة�املخاطر�املالية�(�-٢٨
نموذج�ألاعمال�يحتوي�ع���سياسات�وممارسات�التطو�ر�والتنفيذ�والتحقق�ع���مستوى�البنك.�وفًقا�لالبنك�إطار�عمل��وضع،�إلدارة�مخاطر�النموذج

خسائر�الائتمان�فيما�يتعلق�بوال���تؤثر��ش�ل�مباشر�ع���التقار�ر�املالية�خاطر�املطورة�داخلًيا�أو�خارجًيا،�نماذج�قياس�امل��افة،�تتطلب�هذا�إلاطارل
� ���نة �تتو�� �أو�خارجًيا). �(داخلًيا �دوري ��ش�ل �التحقق �املتوقعة �(لمؤشر�السوق �رقم �للتقار�ر�املالية �٩لمعيار�الدو�� (� �ع�� �إلاشراف ��افةمسؤولية

 وتنفيذ�إطار�العمل�وأداء�النماذج.�الصلة�بالنموذج�يات�التطو�ر�ذاتعمل
أدوار�بضع�هيكًال�فعاًال�ل��وكمة�وإلادارة�ستخدام�املستمر�للنماذج.،�بما�يإلاطار�ن�ً�ا�من��ًيا�إلدارة�التطو�ر�والتنفيذ�واملوافقة�والتحقق�والا ��ش�ل

� �مخاطر�النموذج. �إلدارة �وضوابط �وسياسات �بوضوح �محددة ��ُيراجعومسؤوليات �املعاي���التنظيمية���ش�لإطار�العمل �يل�� �أنه �من �للتأكد منتظم
� �الدولية. ��تجري واملمارسات ���نة �توصية �ع�� �املخاطر�بناًء �سياسة �و��نة �إلاقليمية �الائتمان ���نة �إلاطار�من ��غي���كب����� �أي �ع�� مؤشر�املوافقة

 ).٩لمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�رقم�(لالسوق�
 املعرضة�النخفاض�القيمةالصكوك�املالية��-ق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�ا��د�ألا

كما�يمثل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لها.��ببدالتاملالية�ال���تم�الاع��اف��للص�وكع���تحليل�لتعرض�مخاطر�الائتمان��املذ�ور�أدناهيحتوي�ا��دول�
 أدناه�أق�����عرض�للبنك�ملخاطر�الائتمان�ع���هذه�ألاصول.�املذ�ور �)املتاحلنقد�املالية�(باست�ناء�ا�صول القيمة�الدف��ية�لأل �إجما��

 املس��لكةاملالية�املدرجة�بالت�لفة��الصكوك
   ٣املرحلة�  ٢املرحلة�  ١املرحلة� 
خسارة�الائتمان� 

�١٢املتوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

خسارة�الائتمان� 
�املتوقعة�مدى

 ا��ياة

 جما��إلا  

   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        ٢٠٢١د�سم����٣١كما����
 ١٠٬٥١٣٬٧٨٣  -  -  ١٠٬٥١٣٬٧٨٣ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٦٩٬٩٤٩  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٤٩ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ١٬٠٥١٬٤٤٥  ١٬٠٤٨٬٦١٧  -  ٢٬٨٢٨ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٧١٨٬٨٠٥  ٢٧٣٬٣٥٢ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

   ١٬٢٤٤  ١٧١٬١٧٧  ٤٠٠ أصول�أخرى 
١٧٢٬٨٢١ 

 ١٧٬٥١٨٬٣١٨  ٣٬٧٦٨٬٠٢٤  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  ١١٬٨٦٠٬٣١٢ الصكوك�املالية�املدرجة�بالقيمة�املس��لكة�إجما��
        ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����

 ٢٬٦٠١٬٤٥٥  -  -  ٢٬٦٠١٬٤٥٥ أرصدة�لدى�بنك�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 ١٬٠٢٢٬٧٨٤  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٨٤ املبلغ�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٤٨٬٦١٧  -  ٢٬٧٥٨٬٠٦٠ املبلغ�املستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٩٧٬١١٩ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٩٢٬٧٢٨  ٣٬٢٤٣  ١٦٤٬٣٦٦  ٢٥٬١١٩ ألاخرى ألاصول�
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ الص�وك�املالية�املدرجة�بالقيمة�املس��لكة�إجما��

 �التعرض�ع���النحو�التا��:حركة��إجما��ت�ون��
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
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 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 

 جما��إلا   ٣املرحلة�  ٢املرحلة�  ١املرحلة� الصكوك�املالية�املدرجة�بالت�لفة�املس��لكة
الائتمان�خسارة� 

�١٢املتوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

خسارة�الائتمان� 
املتوقعة�مدى�

 ا��ياة

  

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        
 ١١٬١٨٨٬٧٥٦  ٣٬٥٤٤٬٢٤٣  ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٦٬١١٦٬٠١٨ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  -  ٧٣٬٧٥٧  )٧٣٬٧٥٧( ٢إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢١٬٨٢٨  -  )٢١٬٨٢٨( ٣إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٦٬٢٨٢  )٦٬٢٨٢(  - ٣ا���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  )٣٦٦٬٧٥٥(  ٣٦٦٬٧٥٥  - ٢ا���املرحلة��٣الانتقال�من�املرحلة��-

 ٨٩٩٬٢٥٧  ٢٠٨٬٧٥٨  ١٠٦٬٣٩٥  ٥٨٤٬١٠٤ حر�ات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�كما����

 -  -  ١٢٬٨٠٤  )١٢٬٨٠٤( ٢إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢٬٢٠٨  -  )٢٬٢٠٨( ٣إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 -  -  )٢٬٠٥٧(  ٢٬٠٥٧ ١إ���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  ٢٣٧٬٧٢١  )٢٣٧٬٧٢١(  - ٣ا���املرحلة��٢الانتقال�من�املرحلة��-
 -  )٣٢٢(  ٣٢٢  - �٢ا���املرحلة��٣الانتقال�من�املرحلة��-

 ٥٬٤٣٠٬٣٠٥  ١١٤٬٠٦١  ٤٧٬٥١٤  ٥٬٢٦٨٬٧٣٠ حر�ات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٧٬٥١٨٬٣١٨  ٣٬٧٦٨٬٠٢٤  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  ١١٬٨٦٠٬٣١٢ ٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد�كما����

 

 جودة�الائتمان�لألصول�املالية
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
ألاصول�املالية� 

 ألاخرى 
القروض�واملبالغ� 

 املدفوعة�مقدًما
ألاصول�املالية� 

 ألاخرى 
واملبالغ�القروض� 

 املدفوعة�مقدًما
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        الانخفاض
 ١٠٬٢١٣  -  ١٨٬٦٨٧  - املعيار�الفر��
 ٤٨٢٬٦١٧  -  ٧٤١٬٠٢٢  - مش�وك�فيه

 ١٬٨٦٩٬٦٦٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ١٬٩٥٨٬٤٥٤  ١٬٠٤٩٬٨٦١ خسارة
 ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٠٤٩٬٨٦١ 

 ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠  ٢٬٧١٨٬١٦٣  ١٬٠٤٩٬٨٦١ ٣املرحلة�
 ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٦٤٬٣٦٦  ١٬٧١٨٬٨٠٥  ١٧١٬١٧٧ ٢املرحلة�
 ١٩٧٬١١٩  ٦٬٤٠٧٬٤١٨  ٢٧٣٬٣٥٢  ١١٬٥٨٦٬٩٦٠ ١املرحلة�

 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٧٬٦٢٣٬٦٤٤  ٤٬٧١٠٬٣٢٠  ١٢٬٨٠٧٬٩٩٨ 

 
ملخاطر�املطبقة�مسألة�ا�إلادارةع����سهل��مماتص�يفات�دقيقة�وأحدث�للمخاطر�ع���املحفظة�الائتمانية.��انتاج�سياسة�البنك����ا��فاظ�ع��تتمثل�

دعم�نظام�التص�يف�من�خالل�مجموعة�متنوعة�من�التحليالت�يُ مجاالت�ألاعمال�واملناطق�ا��غرافية�واملنتجات.���افةومقارنة�التعرض�لالئتمان�ع���
 معلومات�السوق�املعا��ة�لتوف���املدخالت�الرئ�سية�لقياس�مخاطر�الطرف�املقابل.�جانباملالية،�إ���

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 

 إيضاحات��شأن�القوائم�املالية
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 �٢٠٢١د�سم����٣١
 

 املخاطر�املالية�(تتمة)إدارة��-٢٨
 تحليل�التقادم�ألصول�املرحلة�الثانية�من�الاس�ثمار�والتمو�ل�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�كما�ي��:

 ٢٠٢١د�سم����٣١���
من�ش�ر�إ���ثالث�  ش�ر�واحد

 ش�ور 
أك���من�ثالث� 

 ش�ور 
 جما��إلا  

 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا   ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  

        
 ١٬٧١٨٬٨٠٥  -  ١٬٧١٨٬٨٠٥  - القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما

 ١٧١٬١٧٧  -  ١٧١٬١٧٧  - أصول�أخرى 
 ١٬٨٨٩٬٩٨٢  -  ١٬٨٨٩٬٩٨٢  - ٢٠٢٠د�سم����٣١

 ١٬٩٠٤٬٧٥٤  -  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  - القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 ١٦٤٬٣٦٦  -  ١٦٤٬٣٦٦  - أصول�أخرى 

 -  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  -  ٢٬٠٦٩٬١٢٠ 
 

 إعادة�التفاوض�ع���شروطها:�جرى القيمة�الدف��ية�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�ال���
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي  ٠٠٠بالدر�م�إلامارا�ي 

 ١٠٧٬١٧٦  ١٠٣٬٣٥٦ القروض�واملبالغ�املدفوعة�مقدًما
 

 ألاخرى الائتمانية��والتحس�ناتالضمانات�
بقبول�أنواع�الضمانات��ذات�صلة�عتمد�مبلغ�ونوع�الضمان�املطلوب�ع���تقييم�مخاطر�الائتمان�للطرف�املقابل.�يحتوي�دليل�الائتمان�ع���إرشادات�

� �ومعاي���التقييم. �ومن �ال�� �للضمانات �الرئ�سية �واملخزون��يجري ألانواع �العقار�ة �املمتل�ات �ع�� �والرسوم �املالية �وألاوراق �النقد ��� �عل��ا ا��صول
 سواء�الشر�ات�أو�ال��صية.لذمم�املدينة�التجار�ة�والضمانات،�وا

لقيم�العادلة�يرات�اتحديث�تقد�يجري وفًقا�لالتفاقية�ألاساسية.�ال����حالة�الضرورة،�تراقب�إدارة�الائتمان�إلاقليمية�القيمة�السوقية�للضمانات،�
 بالضمانات�مقابل�املبالغ�املقدمة�للبنوك�ُيحتفظال��تقييم�القرض��ش�ل�فردي�أو�انخفاض�قيمته.�عادةً �ش�ل�عام�إال�عند�

ام،�ال�العائدات�لتقليل�أو�سداد�املطالبة�املستحقة.��ش�ل�ع��ستخدماملمتل�ات�املعاد�حياز��ا�بطر�قة�منظمة.��التصرف�������سياسة�البنكتتمثل�
 �شغل�البنك�العقارات�املعاد�حياز��ا�لالستخدام�التجاري.

 إجراءات�مراجعة�الائتمان�وتص�يف�القرض
�يتوافق�مع�إرشادات�مصرف�إلا �بإجراء�التدقيق�الداخ���بالبنك�قسم�يتعهد �مستقًال�ل��ودة�ع���أساس�منتظم�بما مارات�العر�ية�املتحدة�تقييمًا

 املساعدة����التحديد�املبكر�ملشا�ل�الاستحقاق�وألاداء�املحتملة.��غرضوالسياسات�الداخلية��املركزي 
عمل�مخصص�محدد�النخفاض�قيمة�ألاصول�املصنفة��يجري إ���الدخل.��ُتضافق�الفائدة�وال�عليوًما�أو�أك��،��ُ �٩٠تأخر�سداد�الائتمان�ملدة�����حالة

 القائمة�وتص�يفات�املخاطر�لألصول.�لألصول ع���أساس�إم�انية�الاس��داد�املحتمل�
 تص�يف�املخاطر�الداخلية

�محددة �داخلية �مخاطر�ائتمانية �تص�يف �نماذج �البنك �املختلفة��ستخدم �الصناعة �لقطاعات ��/مصممة �املقابل. �ا��اصة��ُتدرجالطرف املعلومات
� �ومستوى �املالية �ا��الة �(مثل �الطلب �تقديم �وقت ��� �جمعها �تم �ال�� �والقرض �بالعميل�باملق��ض �ا��اص �ألاعمال �وقطاع �السوق �وحالة الضمانات

 بإدخال�البيانات�ا��ارجية����النموذج.�التص�يف�هذا�التص�يف.�ُ�ستكمل�هذانموذج�وسمعة�العميل�وأ��ابه�وإدارة�ا��سابات�و�سي��ها)����
 دناه:أ�املذ�ورة�د�تص�يفات�املخاطر�هذه����مراحل�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�املحددةحدتُ 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات�القوائم�املالية
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 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 التعر�ف �سبة�املخاطر مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة

 جيدة�جدا ١٠٠ – ٨٨ ١املرحلة�
 جيدة ٨٧ – ٧٨ ١املرحلة�
 مقبولة ٧٧ – ٦٨ ١املرحلة�
 يتم�مراقب��ا ٦٧ – ٥٨ ١املرحلة�
املصرف��-تحت�اهتمام�خاص�(قروض�أخرى�مذ�ورة��ش�ل�خاص�/�قائمة�املراقبة ٥٧ – ٤٨ ٢املرحلة�

 املركزي)
 املطلوب دون�املستوى  ٤٧ – ٣٨ ٣املرحلة�
 مش�وك�ف��ا ٣٧ – ٢٨ ٣املرحلة�
 خسارة ٢٧ – ٠ ٣املرحلة�

 

 خسائر�الائتمان�املتوقعة
�املخاطر�معقد�و�تطلب�استخدام�نماذج،�حيث�يختلف�التعرض�باختالف�التغ��ات����ظروف�السوق�والتدف قات�النقدية�املتوقعة�ومرور�تقدير�التعرض�الائتما�ي�ألغراض�إدارة

السداد،�و�سب�ا��سائر�املرتبطة���ا،�وارتباطات�التخلف�عن�الوقت.�و�ست�بع�تقييم�املخاطر�الائتمانية���افظة�ألاصول�مز�دا�من�التقديرات��شأن�احتمال�حدوث�حاالت�تخلف�عن�
�� �و�ق�س�البنك�مخاطر�الائتمان�باستخدام�احتمالية�التخلف�عن�السداد�ومخاطر�التخلف�عن�السداد�وا��سارة �وهذا�السداد�ب�ن�ألاطراف�املقابلة. س�ب�التخلف�عن�السداد.

 .٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��ملتوقعة�بموجبامشابه�للن���املستخدم�ألغراض�قياس�خسائر�الائتمان�
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 ي��ص�ا��دول�التا���مخصص�انخفاض�القيمة�ل�ل�فئة�من�ألاصول�واملرحلة:
 ١املرحلة� 

خسائر�الائتمان�
 املتوقعة

 ش�ر�١٢
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 ا��ياةمدى�

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٣املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 جما��إلا  

      
٣١/١٢/٢٠٢١        

        مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة
 ١٥  ١٥  -  - أصول�مستحقة�من�املركز�الرئ�����وفروعه�با��ارج

 ٢٤٢  ٢٤٢  -  - أصول�مستحقة�من�بنوك�أخرى�
١٬٥٠٢٬٤٠  ١٬١٥٤٬٢٤٩  ٢٧٤٬٢٧٣  ٧٣٬٨٨٣ قروض�وسلف

٥ 
 ٣٬٩٨٨  ١٬٢٤٥  ٢٬٧٤٣  - أصول�أخرى 

١٬٥٠٦٬٦٥  ١٬١٥٥٫٧٥١  ٢٧٧٬٠١٦  ٧٣٬٨٨٣ مخصص�انخفاض�القيمة�إجما��
٠ 

        ا��صوم�والال��امات�الطارئة
 ٧٣٨  -  -  ٧٣٨ ال��امات�قروض�غ���م��و�ة

 ا��صوم�والال��امات�الطارئة�إجما��
 

٧٣٨  -  -  ٧٣٨ 
 

 ١املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 ش�ر�١٢

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 ٣املرحلة� 
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 مدى�ا��ياة
 

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م

 جما��إلا  

٣١/١٢/٢٠٢٠        
        مراحل�خسائر�الائتمان�املتوقعة

 ١٧  ١٧  -  - أصول�مستحقة�من�املركز�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٢٦٩  ٢٦٩  -  - أصول�مستحقة�من�بنوك�أخرى�

 ١٬٥٧٤٬٩٧١  ١٬٢٢٦٬٨١٥  ٣٠١٬٨١٧  ٤٦٬٣٣٩ قروض�وسلف

 ٣٬٩٨٨  ١٬٢٤٥  ٢٬٧٤٣  - أصول�أخرى 
 ١٬٥٧٩٬٢٤٥  ١٬٢٢٨٫٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٦٬٣٣٩ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات�القوائم�املالية

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 ٧٣٨  -  -  ٧٣٨ ال��امات�قروض�غ���م��و�ة

 ا��صوم�والال��امات�الطارئة�إجما��
 

٧٣٨  -  -  ٧٣٨ 

 فيما�ي���حركة�مخصص�انخفاض�القيمة�للسنة:
 ١املرحلة� 

خسائر�الائتمان�
 املتوقعة

 ش�ر�١٢
 

 ٢املرحلة� 
خسائر�الائتمان�

 املتوقعة
 مدى�ا��ياة

 

 ٣املرحلة� 
 خسائر�الائتمان�املتوقعة

 مدى�ا��ياة
 

 جما��إلا  

   ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
        الصكوك�املالية�املدرجة�بالت�لفة�امل�لكة

 ١٬٣٥٢٬٤٥٧  ١٬٠٠١٬٨٦٩  ٢٩٣٬٥٣٩  ٥٧٬٠٤٩ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد����
 -  ٣٬٢٣٤  )٣٬٢٣٤(  - ٣إ���املرحلة��٢تحو�ل�من�املرحلة��-
 -  )٢٩٬٧٠٠(  ٢٩٬٧٠٠  - ٢إ���املرحلة��٣تحو�ل�من�املرحلة��-

 ٢٢٧٬٥٢٦  ٢٥٢٬٩٤٣  )١٥٬٤٤٥(  )٩٬٩٧٢( عمليات�أخرى����نفس�املرحلة
 ١٬٥٧٩٬٩٨٣  ١٬٢٢٨٬٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٧٬٠٧٧ 
 -  ٢٩٬٤٩٦  )٢٩٬٤٩٦(  - ٣إ���املرحلة��٢تحو�ل�من�املرحلة��-
 -  )٢٢٧(  ٢٢٧  - ٢إ���املرحلة��٣تحو�ل�من�املرحلة��-

 )٧٢٬٥٩٥(  )١٠١٬٨٦٤(  ١٬٧٢٥  ٢٧٬٥٤٤ املرحلةعمليات�أخرى����نفس�
 ١٬٥٠٧٬٣٨٨  ١٬١٥٥٬٧٥١  ٢٧٧٬٠١٦  ٧٤٬٦٢١ �٢٠٢١د�سم����٣١الرصيد����

 احتياطي�انخفاض�القيمة�بموجب�توج��ات�املصرف�املركزي����إلامارات�العر�ية�املتحدة
ي�ناول��CBUAE/BSD/2018/458ع���إشعار�رقم.��٢٠١٨أبر�ل��٣٠����٩أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�توج��اته��شأن�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 ���دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�("التوج��ات").�٩ملالية�رقم�مختلف�تحديات�التنفيذ�وآلاثار�العملية�امل��تبة�ع���اعتماد�البنوك�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�ا
 ٩الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٢٨/٢٠١٠وفيما�ي���ال�سو�ة�ب�ن�املخصص�العام�وا��اص�بموجب�التعميم�رقم�

 ٠١/٠١/٢٠٢١من�  
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠�من
 إ��

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا  ٠٠٠مارا�يبالدر�م�إلا 

    احتياطي�انخفاض�القيمة:�املخصصات�العامة
 ١٠٦٬٤٤٩ ١٠٦٬٤٤٩  الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �٢٨/٢٠١٠املخصصات�العامة�بموجب�التعميم�

 ٣٥١٬٦٣٧ ٣٥١٬٦٣٧  ٩بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية��٢واملرحلة��١ناقص:�مخصصات�املرحلة�
 - -  املخصص�املحول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�إجما��

    
    احتياطي�انخفاض�القيمة:�املخصصات�ا��اصة

 ١٬٢٢٨٬٣٤٦ ١٬١٥٥٬٧٥١  الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �٢٨/٢٠١٠املخصصات�ا��اصة�بموجب�التعميم�
 ١٬٢٢٨٬٣٤٦ ١٬١٥٥٬٧٥١  ٩بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية��٣ناقص:�مخصصات�املرحلة�

 - -  املخصص�املحول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�إجما��
ملصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي،�ال�يجوز�تحو�ل�أي�مبلغ�إ���احتياطي�للمخصصات�وفًقا��٩���حالة�تجاوز�املخصصات�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 انخفاض�القيمة
 ازدياد�كب������مخاطر�الائتمان

ار�خ�إ�شاء�م�شأة�معينة�وتار�خ�ام�واحد�ب�ن�ت�عت���البنك�أن�ألاصول�املالية�قد�شهدت�ازدياد�كب������مخاطر�الائتمان�عندما�يحدث��غي���كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�ملدة�ع
 ا��اص�بخسائر�الائتمان�املتوقعة.�٩�شغيل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 املعاي���الكمية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات�القوائم�املالية

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 (تتمة)إدارة�املخاطر�املالية��-٢٨
 إذا�واجه�املق��ض�ازدياد�كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�وال���يمكن�أن��سب��ا�العوامل�الكمية�التالية:

 تجاوز�الاستحقاق�-
 �شاط�احتيا���-
 إعادة�هي�لة�امل�شآت�املتع��ة�-
 ان��اك�التعهدات�املالية�-
 �عطيل�العمليات�املهمة�-
 اداء�ال�شغيل�-
 يةالكفاءة�ال�شغيل�-
 خدمة�الدين�-
 تقييم�السيولة�-
 هي�ل�رأس�املال�-

 املعاي���النوعية:
 إذا�واجه�املق��ض�ازدياد�كب������احتمالية�التخلف�عن�السداد�وال���يمكن�أن��سب��ا�العوامل�النوعية�التالية:

 إلادارة�-
 توقعات�الصناعة�-
 السلوك�املا���-
 استقرار�الدخل�-
 مرحلة�دورة�ا��ياة�-
 مات�املدققمعلو �-

 .٢٠٢١د�سم����٣١لم��ستخدم�البنك�إلاعفاء�الائتما�ي�املنخفض�ألي�ص�وك�مالية����السنة�املن��ية����
 الدعم�املا��:

 الائتمان.�يوما�عن�استحقاقه�لدفعاته�التعاقدية،�ُيطبق�الدعم�املا���و�عت���ألاصل�املا���قد�شهد�ز�ادة�كب��ة����مخاطر �٦٠إذا��ان�املق��ض�قد�تأخر�أك���من�
 املعلومات�التطلعية�املضمنة����نماذج�خسائر�الائتمان�املتوقعة

املتغ��ات�الاقتصادية��يتضمن�تقييم�الازدياد�الكب������مخاطر�الائتمان�وحساب�خسائر�الائتمان�املتوقعة�معلومات�تطلعية.�وأجرى�البنك�تحليًال�تار�خًيا�وحدد
 وخسائر�الائتمان�املتوقعة�ل�ل�حافظة.الرئ�سية�ال���تؤثر�ع���مخاطر�الائتمان�

�التخل ��س�ب �وا��سارة �السداد �عن �ومخاطر�التخلف �السداد �عن �التخلف �احتمالية �ع�� ���ا �املرتبط �وتأث��ها �الاقتصادية �املتغ��ات �هذه �السداد�تختلف �عن ف
توقعات�هذه�املتغ��ات�الاقتصادية�("التصور�الاقتصادي�ألاسا���")�ع���حسب�الصك�املا��.�وُطبق�حكم�ا����اء����هذه�العملية.�و�قدم�فر�ق�الاقتصاد����البنك�

دية�طوال�أساس�ر�ع�سنوي�و�وفر�أفضل�رؤ�ة�تقدير�ة�لالقتصاد�ع���مدى�السنوات�ا��مس�املقبلة.�و�عد�خمس�سنوات،�ومن�أجل�إسقاط�املتغ��ات�الاقتصا
سطة،�مما��ع���أن�املتغ��ات�الاقتصادية�تميل�إما�إ���معدل�متوسط�طو�ل�ألاجل�(مثل�البطالة)�أو�العمر�املتبقي�ل�ل�صك،�ُاستخدم�ن���العودة�إ���القيمة�املتو 

�إلا  �املح�� �الناتج �(مثل �ألاجل �نمو�طو�ل �معدل �متوسط �ع���جما��إ�� �الاقتصادية �املتغ��ات �تأث���هذه �وُحدد �سنوات. �وخمس �س�ت�ن �ب�ن �ت��اوح �ف��ة �مدى �ع�� (
د�ومخاطر�التخلف�عن�السداد�وا��سارة��س�ب�التخلف�عن�السداد�من�خالل�إجراء�تحليل�الانحدار�إلاحصا�ي�لفهم�تأث���التغ��ات����احتمالية�التخلف�عن�السدا

 هذه�املتغ��ات�تار�خيا�ع���معدالت�التخلف�عن�السداد�وع���ا��سارة��س�ب�التخلف�عن�السداد�ومخاطر�التخلف�عن�السداد.
�الفعلية�مختلفة�كما�هو�ا��ال�مع�أي�ت�بؤات�اق �و�التا���قد�ت�ون�النتائج �عالية�من�عدم�اليق�ن�املتأصل، �التوقعات�واحتماالت�حدو��ا�لدرجة تصادية،�تخضع

فظ�التماثل�داخل�محا�اختالفا�كب��ا�عن�تلك�املتوقعة.�و�رى�البنك�أن�هذه�التوقعات�تمثل�أفضل�تقديراته�للنتائج�املحتملة،�وقد�أجرى�تحليل�عدم�ا��طية�وعدم
 البنك�املختلفة�إلثبات�أن�التصورات�املختارة�تمثل��ش�ل�مناسب�مجموعة�التصورات�املحتملة.

 املشتقات�املالية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات�القوائم�املالية

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨

صارمة�ع���صا���مراكز�املشتقات�املالية�املفتوحة�(أي�الفرق�ب�ن�عقود�الشراء�والبيع)،�من�حيث�املبلغ�واملدة.�و���أي�وقت،�يقتصر��يحتفظ�البنك�بقيود�رقابة

باملشتقات�املالية�����ما�يتعلقاملبلغ�ا��اضع�ملخاطر�الائتمان�ع���القيمة�العادلة�ا��الية�للص�وك�املواتية�للبنك�(أي�القيمة�العادلة�إلايجابية�لألصول)،�وال���في

ة�مع�ألاطراف�جماليجزء�صغ���من�العقد�أو�القيم�الاف��اضية�املستخدمة�للتعب���عن���م�الص�وك�القائمة.�وُتدار�مخاطر�الائتمان�كجزء�من�حدود�إلاقراض�إلا 

 املقابلة�جنبا�إ���جنب�مع�املخاطر�املحتملة�من��غي��ات�السوق 

املشتقة�من�احتمالية�تخلف�الطرف�املقابل�عن�سداد�ال��اماته�التعاقدية�وتقتصر�ع���القيمة�العادلة�إلايجابية��الص�وك�املاليةبت�شأ�مخاطر�الائتمان�فيما�يتعلق�

 .للص�وك�املواتية�للبنك.�و���م�البنك�عقود�مشتقات�مالية�مع�مؤسسات�مالية�ذات�وضع�ائتما�ي�مرض�وفقا�للتقييم�الائتما�ي�املستقل�للبنك

 امل��انيةمخاطر�خارج�

�و���حالة�الال��امات�املتعلقة� �إدارة�املخاطر�ع���املخاطر�خارج�امل��انية�كما�هو�ا��ال�مع�مخاطر�امل��انية. �العمالء�يطبق�البنك�نفس�سياسات باإلقراض،�يخضع

 اعتماًدا�ع���قوة�الطرف�املقابل�وطبيعة�املعاملة�وألاطراف�املقابلة�لنفس�سياسات�إدارة�الائتمان�كما�هو�ا��ال�بال�سبة�للقروض�والُسلف.�و�مكن�طلب�الضمان

ii-�مخاطر�السيولة 

 مخاطر�السيولة����أن�يواجه�البنك�صعو�ة����الوفاء�بال��اماته�املالية����وقت�مع�ن

 إدارة�مخاطر�السيولة

ند�استحقاقها،����ظل�الظروف�العادية�والصعبة�ع���حد�سواء،�يتمثل�ن���البنك����إدارة�السيولة����ضمان�أن�ي�ون�لديه�دائما�سيولة��افية�للوفاء�بال��اماته�ع

 دون�تكبد�خسائر�غ���مقبولة�أو�املخاطرة�بإ��اق�الضرر��سمعته.

�الناشئة�عن�ألاخرى تتلقى�ا��ز�نة�معلومات�من�جميع�وحدات�ألاعمال�فيما�يتعلق�بموجز�سيولة�أصولها�وخصومها�املالية�وتفاصيل�التدفقات�النقدية�املتوقعة�

صول�وا��صوم،�وال���ألاعمال�املتوقعة����املستقبل.�ثم�تحتفظ�ا��ز�نة�بحافظة�من�ألاصول�السائلة�قص��ة�ألاجل�وفقا�للمبادئ�التوج��ية�ال���وضع��ا���نة�ألا 

لوحدات�ألاعمال�والفروع�من�خالل�قروض��تت�ون�إ���حد�كب���من�القروض�والُسلف�املقدمة�إ���البنوك�وغ��ها�من�ال�سهيالت�ب�ن�البنوك.�وُتل���متطلبات�السيولة

 قص��ة�ألاجل�من�ا��ز�نة�لتغطية�أي�تقلبات�قص��ة�ألاجل�وتمو�ل�طو�ل�ألاجل�لتلبية�أي�متطلبات�سيولة�هي�لية.

 ��نة�ألاصول�وا��صوم

ل�وا��صوم�واس��اتيجية�التمو�ل�للبنك.�وتجتمع�تتمتع���نة�ألاصول�وا��صوم�بمجموعة�واسعة�من�الصالحيات�املفوضة�من�املدير�إلاقلي���إلدارة�هي�ل�ألاصو 

طلبات�ال�سبة�ع���أساس�ر�ع�سنوي�أو�أك����لما�أملت�الظروف�مراجعة��سب�السيولة،�وهي�ل�ألاصول�وا��صوم،�وأسعار�الفائدة�ومخاطر�الصرف�ألاجن��،�ومت

واملالية�املحلية�والدولية.�وتضع���نة�ألاصول�وا��صوم�توج��ات�إدارة�مخاطر��الداخلية�والقانونية،�والفجوات�التمو�لية،�والظروف�العامة�لألسواق�الاقتصادية

 السيولة�ل�شغيل�البنك�ع���أساس�هذه�املراجعة.

 التعرض�ملخاطر�السيولة

ألاصول�السائلة�إ���الودا�ع��املقياس�الرئ�����الذي��ستخدمه�مدير�املخاطر�إلاقلي���ورئ�س�ا��سابات�ورئ�س�قسم�ا��ز�نة�إلدارة�مخاطر�السيولة�هو��سبة�صا��

ى��ستحق�خالل�الشهر�من�العمالء.�ولهذا�الغرض،��عت���صا���ألاصول�السائلة�شامال�النقد�وما��عادل�النقد�ناقًصا�أي�ودا�ع�من�البنوك.�وقروض�وال��امات�أخر 

�ألاخرى لسيولة�الذي�تحدده�إلادارة�إلاقليمية.�و�عت���املؤشرات�املقبل.�و�ستخدم�طر�قة�حساب�مماثلو،�ولك��ا�ل�ست�متطابقة،�لقياس�مدى�امتثال�البنك���د�ا

صول�وا��صوم�ال���يتم�رصدها�عن�كثب�ع���أساس�منتظم�����سبة�السلف�إ���الودا�ع،�و�ستخدم�للموارد�املستقرة.�بال�سبة���ميع�التداب��،�تضع���نة�ألا 

 املعاي���وتراجعها�ع���أساس�منتظم.

� �ألاساسية �وضع��ألاخرى ألاداة �يتم �الوظيفية. �وع���العمالت �متتالية �زمنية �ع���نطاقات �مراقبته �يتم �والذي �الاستحقاق، �تطابق �عدم �تحليل ��� �السيولة ملراقبة

 توج��ات�للتدفق�النقدي�السل���ال��اك���ع���مدى�نطاقات�زمنية�متتالية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 القوائم�املاليةإيضاحات�

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 التخفيف�من�مخاطر�السيولة

���ذلك�إدارة�ا��زانة�مسؤولة�عن�التخفيف�من�مخاطر�السيولة�من�خالل�تنفيذ�اس��اتيجيات�السيولة�مثل�تنو�ع�أنواع�املس�ثمر�ن�/�املودع�ن�بما�
ة�أخرى�بموجب��سهيالت�إعادة�التمو�ل�ال���إيرانيالوة�ع���ذلك،�يدخل�البنك����حالة��عرض�ل��طر�مع�بنوك�عمالء�ا��ملة�والشر�ات�التجار�ة.�وع

.�وقد�وضع�البنك�اس��اتيجيات�وخطط�الستمرار�ة�ألاعمال�من�شأ��ا�أن�تضمن�عدم��عرض�أعمال�البنك�وسيولته�يرا�ييدعمها�البنك�املركزي�إلا 
 ل��طر.

 طر�ق�الاستحقاقات�التعاقدية�املتبقيةتحليل�ا��صوم�املالية�عن�
ا��صوم�املالية�للبنك������اية�السنة�اس�نادا�إ���ال��امات�السداد�التعاقدية�غ���املخصومة.�و�عامل�املبالغ��مواعيد�استحقاقي��ص�ا��دول�أدناه�

أن�العديد�من�العمالء�لن�يطلبوا�السداد����أقرب��املسددة�ا��اضعة�لإلشعار�كما�لو��ان�ي�ب���توجيه�إشعار�ع���الفور.�ومع�ذلك،�يتوقع�البنك
 تار�خ�قد�يطلب�فيه�من�البنك�السداد،�وال�يو���ا��دول�التدفقات�النقدية�املتوقعة�املشار�إل��ا������ل�الاحتفاظ�بالودا�ع.

 

 مالية�خصوم
 ٢٠٢١�د�سم�� �٣١

�١٢إ����٣من�  ش�ور �٣أقل�من�  عند�الطلب
 ش�ر

�٥إ����١من� 
 سنوات

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
 -  ١٠٧٬٠٠٠  -  ٦٬٦٧٥٬٥٥١ مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٧٢٬٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ٢٩١٬٨٣٤  ٢٬٤٣٦٬٤٣٨ السلف�املقدمة�للعمالء

 ٧٦٬٥٥٧  ١٧٩٬٨٥٨  ١٥٣٬٧٠٦  ١٬٥٩٤٬٩٣٥ مستحق�من�املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�البالد
 -  -  ١٤٬١٤٦  ٩٥٫٢٧٩ خصوم�أخرى 

 ١٤٨٬٦٣٩  ٧٦٩٬٩١١  ٤٥٩٫٦٨٦  ١٠٫٨٠٢٫٢٠٣ املخصومة�غ�� �املالية�الال��امات�إجما��
        ٢٠٢٠�د�سم�� �٣١

 -  ٨٠٬٠٠٠  ٤٨٠٬٠٠٠  ٢٬٥٤٧٬٩٥٧ مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ٣٧٢٬٨٢٣  ١٬٥٦٥٬٣١١ السلف�املقدمة�للعمالء

 -  ١٨٩٬٨٧٢  ١٧٬٠٠٠  ٦٢٢٬٦٠٩ مستحق�من�املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�البالد
 ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٥٦٬٨٩١  -                    خصوم�أخرى 

 ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٣٤٧  ٩٢٦٬٧١٤  ٤٬٧٣٥٬٨٧٧ املخصومة�غ�� �املالية�الال��امات�إجما��
 إدارة�مخاطر�السوق �-٣

�أسعار��مخاطر�السوق  �مثل �السوق ����متغ��ات �التغ��ات ��س�ب �املالية �للص�وك �املستقبلية �النقدية �أو�التدفقات �العادلة �القيمة �مخاطر�تقلب ��
 الفائدة�وأسعار�الصرف�ألاجن���وأسعار�السلع�وأسعار�ألاسهم.

ة�إ���حدود�فرعية�بالرجوع�إ���عوامل�جماليطر�إلا تدار�مخاطر�السوق�ضمن�حدود�املخاطر�املعتمدة�من���نة�سياسة�املخاطر.�تقسيم�حدود�املخا
ة،�يتم�وضع�ا��طر�املختلفة،�بما����ذلك�سعر�الفائدة�وسعر�الصرف�ألاجن���وسعر�السلع�وسعر�ألاسهم.�بالنظر�إ���الطبيعة�املختلفة�للمنتجات�املعني

 د�ا��ساسية.ا��دود�باستخدام�مجموعة�من�تقنيات�قياس�املخاطر،�بما����ذلك�حدود�املركز�وحدو 
الصرف��ستخدم�البنك�من��يات�مختلفة�لتقدير�ا��سائر�املحتملة�ال���تحدث����مواقف�املخاطر�املتخذة��س�ب�التحر�ات����أسعار�الفائدة�وأسعار�

 ألاجن���وأسعار�السلع�وأسعار�ألاسهم�ع���مدى�ف��ة�زمنية�محددة�وإ���مستوى�مع�ن�من�الثقة.
 إدارة�مخاطر�أسعار�الفائدة

�يجة�عدم��شأ�مخاطر�أسعار�الفائدة�من�احتمال�تأث���التغ��ات����أسعار�الفائدة�ع���قيمة�الص�وك�املالية.�يتعرض�البنك�ملخاطر�أسعار�الفائدة�نت
 التطابق�أو�الفجوات����املبالغ�وعمالت�ألاصول�وا��صوم.

ا����عتقد�إلادارة�أنه�ال�يوجد�ارتفاع�كب������أسعار�الفائدة�بال�سبة�تحمل�معظم�ألاصول�وا��صوم�ال���تحمل�فائدة�للبنك�معدل�فائدة�ثابت،�و�الت
 للبنك.

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 

58 
 

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
٪)�سنوً�ا،�وتبلغ�القروض�والدفع�١٫٥٠٪�إ���٠٫١٠:�٢٠٢٠٪�(٠٫١٥٪�إ���٠٫١٠إلايداع�و�سهيالت�إلايداع�لليوم�الواحد�من�املصرف�املركزي�من�ي��اوح�سعر�الفائدة�الفع���ع���شهادات�

 .٪)�سنوً�ا٠٫٥٨:�٢٠٢٠٪�(٠٫٣٧٪)�سنوً�ا�وع���القروض�املصرفية�٣٫٥١:�٢٠٢٠٪�(٢٫١٧٪)�سنوً�ا،�تبلغ�ودا�ع�العمالء�٣٫٠٩:�٢٠٢٠٪�(١٫٣٠املقدمة�
وحقوق�امللكية��٢٠٢١د�سم����٣١ثابتة،�انخفض�ر�ح�البنك�للسنة�املن��ية�����ألاخرى نقطة�أساس�خالل�العام�وتم�الاحتفاظ�بجميع�املتغ��ات��٥٠إذا��انت�أسعار�الفائدة�أقل�بمقدار�

نقطة�أساس�عند�إلابالغ�عن��٥٠ا.�استخدام�ز�ادة�أو�نقصان�بمقدار�إماراتيدرهًما��١٬٠٣٧٬١٠٧:�انخفض�بمبلغ�٢٠٢٠ا�(إماراتيدرهًما��١٤٬٨١١٬٢٦٩بحوا����٢٠٢١د�سم����٣١كما����
 مخاطر�أسعار�الفائدة�داخلًيا�ملوظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن�وتمثل�تقييم�إلادارة�للتغي���املعقول�املحتمل����أسعار�الفائدة.

 مخاطر�العمالت�ألاجن�ية
ع���املراكز�حسب�العمالت�وال���لعمالت�ألاجن�ية�مخاطر�التغ������قيمة�الص�وك�املالية�ن�يجة�للتغ��ات����أسعار�صرف�العمالت�ألاجن�ية.�وضع�املدير�إلاقلي���قيوًدا�تمثل�مخاطر�ا

 ٌتراقب�يومًيا،�كما�ُ�ستخدم�اس��اتيجيات�التحوط�كذلك�لضمان�ا��فاظ�ع���املراكز�ضمن�ا��دود.
قلبات����أسعار�صرف�العمالت�أصول�البنك�بنفس�العملة�ال���يتم���ا�التعامل�مع�ألاعمال�التجار�ة�لتقليل�مخاطر�الصرف�ألاجن��.�يدير�البنك�املديونية�لتأث��ات�الت�عادة�ما�ُتمول 

ل�ل�من�املراكز�الليلية�و���اليوم�الواحد�وال����إجما��العملة�و�ش�ل�ألاجن�ية�السائدة�ع���مركزه�املا���وتدفقاته�النقدية.�يضع�املدير�إلاقلي���حدوًدا�ع���مستوى�املديونية�حسب�
 ُتراقب�يومًيا.������اية�العام،��عرض�البنك�للمخاطر�الصافية�التالية�بالعمالت�ألاجن�ية:

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٦٬٥٨٢  ٧٬١٥٨ اليورو
 ٣٬٤٠٠٬٢٢٩  ٧٠٤٬٦٧٢ دوالر�أمر��ي
 ٩٣٩  ٨٤٠ ال�ن�اليابا�ي

 ١٨  ١٨ إلاس��لي��ا��نيه�
 ٢٨٬٨٧٢  - ال�ن�الصي��

 ١٬٠١٢٬٣٧٨  ١٬٠١٢٬٣٧٧ عمالت�أخرى 
 ٤٬٤٤٩٬٠١٨  ١٬٧٢٥٬٠٦٥� 

ع���الر�ح�وا��سارة��ألاخرى ،�مع�ثبات�جميع�املتغ��ات�مارا�ي%����سعر�مع�ن�للعمالت�ألاجن�ية�مقابل�الدرهم�إلا �١٠يحسب�التحليل�أدناه�تأث���ا��ركة�املنخفضة�املحتملة�ب�سبة�
 (�س�ب�القيمة�العادلة�لألصول�وا��صوم�النقدية�ا��ساسة�للعملة).

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 )٦٥٨(  )٧١٦( اليورو
 )٩٤(  )٨٤( ال�ن�اليابا�ي

 )٢(  )٢( إلاس��لي��ا��نيه�
 )٢٬٨٨٧(  - ال�ن�الصي��

 )١٠١٬٢٣٨(  )١٠١٬٢٣٨( عمالت�أخرى 
 )١٠٤٬٨٧٩(  )١٠٢٬٠٤٠�( 

أعاله�مرتبط�حاليا�بالدوالر�ألامر��ي،�فال��عت���ألارصدة�بالدوالر�ألامر��ي�ممثلة�ألي�مخاطر����العملة.�و�ناء�ع���ذلك،�ال�يتضمن�ا��دول��مارا�ينظرا�ألن�الدرهم�إلا 
 أثر�التغ��ات�ع���سعر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�للدوالر�ألامر��ي.

 مخاطر�ألاسعار�
� �تلك�الناشئة�عن�مخاطر�أسعار�مخاطر�ألاسعار����تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات �أسعار�السوق�(بخالف ��� �للصك�املا����س�ب�التغ��ات النقدية�املستقبلية

تؤثر�ع���جميع�الص�وك��الفائدة�أو�مخاطر�العملة)،�سواء��انت�هذه�التغي��ات�ناتجة�عن�عامل�خاص�باألداة�املالية�الفردية�أو�مصدرها�أو�عن�طر�ق�العوامل�ال��
 ة�املتداولة����السوق.املالية�املماثل
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 إيضاحات�القوائم�املالية

 ٢٠٢١د�سم����٣١
 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة)�-٢٨
 املخاطر�ال�شغيلية�-٤

أو�ألا��اص�أو�ألانظمة�أو�من�ألاحداث�ا��ارجية.�و��دف�البنك�إ���إدارة�املخاطر�ال�شغيلية����ا��سارة�الناتجة�عن�العمليات�الداخلية�غ���ال�افية�أو�الفاشلة�
 ٣هذه�املخاطر�بما�يتما����مع�أفضل�املمارسات�واستعدادا�لتنفيذ�اتفاقية�بازل�

طر�ال�امنة����العمليات�وألا�شطة�يدير�البنك�املخاطر�ال�شغيلية�من�خالل�تحديد�املخاطر�وتقييمها�ومراقب��ا�والتحكم�ف��ا�والتخفيف�من�حد��ا،�ومراجعة�املخا
ية.�وُتراجع�سياسات�م�افحة�رهابأو�تمو�ل�ألا�شطة�إلا �موالواملنتجات�التجار�ة�من�خالل�الاس�شارات�الداخلية.�يتم�تطو�ر�العمليات�التجار�ة�للبنك�ملنع�غسل�ألا 

طر�ال�شغيلية����الفروع�بانتظام�لضمان�الامتثال�ال�امل�للمتطلبات�التنظيمية�املحلية�وأفضل�املمارسات�الدولية.�و�راقب�البنك�بانتظام�خسائر�املخا�موالغسل�ألا 
ملياته�التجار�ة.�كما�يؤكد�البنك�ع���و�قدم�تقار�ر�ع��ا�إ���إلادارة�العليا.�وكجزء�من�حالة�الرقابة�الداخلية،�يحتفظ�البنك�بوثائق��افية�إلجراءات�الرقابة�ع���ع

 ا��اجة�إ���الفصل�املناسب�ب�ن�املهام�والتفو�ض�املستقل����جميع�ألا�شطة�التجار�ة.
�احتياطية��افية�و�تم�إجراء�تدر�بات� �ا��فاظ�ع���مرافق �و�تم ����حالة�ال�وارث. �استمرار�ة�ألاعمال�لدعم�العمليات�التجار�ة إ���دور�ة.�باإلضافة�تم�وضع�خطة

 ذلك،�يرتب�البنك�أيضا��غطية�تأمي�ية�ل��د�من�ا��سائر�املحتملة�فيما�يتعلق�باملخاطر�ال�شغيلية.
�ال �للتدفقات �املستمرة �املراقبة �خالل �من �متاحة �اق��اض �و�سهيالت ��افية �نقدية �احتياطيات �ع�� �ا��فاظ �خالل �من �مخاطر�السيولة �الفعلية�يدير�البنك نقدية

 �خ�استحقاق�ألاصول�وا��صوم�املالية.واملتوقعة�ومطابقة�توار 
 إدارة�رأس�املال�-٢٩

 رأس�املال�التنظيمي
 ر�ية�املتحدةيحدد�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�و�راقب�متطلبات�رأس�املال�للبنوك�وفروع�البنوك�ألاجن�ية�العاملة����دولة�إلامارات�الع

،��شأن�اللوائح�املتعلقة�با��د�ألاد�ى�لرأس�املال�للبنوك�الصادرة�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�٢٠٢١أبر�ل��٢٥بتار�خ��١٢/٢٠٢١من�التعميم�رقم��٣وفقا�للمادة�
مليون�درهم�ع���مستوى�الفروع�ورأس�مال�مؤهل�ال�يقل��١٠٠املتحدة�املركزي،�يجب�ع���فروع�البنوك�ألاجن�ية�ا��فاظ�ع���رأس�مال�ُمسدد�بال�امل�ال�يقل�عن�

 أو�ما��عادلها�ع���مستوى�الكيان.�إمارا�يهم�مليار�در �٢عن�
 ٣�سبة�رأس�املال�التفاقية�بازل�

الصادرة�عن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي.�ودخلت�هذه�التوج��ات��٣يحسب�البنك��سبة�الكفاية�الرأس�مالية�بما�يتما����مع�إرشادات�اتفاقية�بازل�
فصاعدا.�و�موجب�هذه�اللوائح،�يتم�رصد�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�رأس�املال��٢٠١٧ع�شرط�إلابالغ�ألاول�اعتباًرا�من�د�سم���م�٢٠١٧ف��اير��١ح���التنفيذ�اعتباًرا�من�

 رأس�املال.�إجما��ع���ثالثة�مستو�ات،�و���ألاسهم�املش��كة�من�الفئة�ألاو���والفئة�ألاو���و 
 يتم�تحليل�رأس�املال�التنظي���للبنك�إ���فئات�مختلفة:

i-� ألاسهم�العادية�سهم�العادية�من�الفئة�ألاو���وال���تتضمن�ألاسهم�العادية�الصادرة�عن�البنك،�عالوة�إصدار�ألاسهم�الناتجة�عن�إصدار�الص�وك�املدرجة�ألا���
���ع��ا،�وحصة�ألاقلية،�وال���ت�ون�مؤهلة�املف�ألاخرى من�الفئة�ألاو��،�وألار�اح�املحتجزة،�والاحتياطيات�القانونية،�والدخل�الشامل�آلاخر�امل��اكم�والاحتياطيات�

بما����ذلك�ألاصول�الضر��ية�املؤجلة�املطبقة����حساب�ألاسهم�العادية�من��ألاخرى لإلدراج����ألاسهم�العادية�من�الفئة�ألاو����عد�ا��صومات�للتعديالت�التنظيمية�
 الفئة�ألاو��

ii-��ص�وك�رأس�املال�غ���العادية�املؤهلة�رأس�املال�إلاضا���من�الفئة�ألاو���الذي�يتألف�من 
iii-��رأس�املال�لألسهم�العادية�من�الفئة�ألاو���ورأس�املال�إلاضا���من�الفئة�ألاو��.�إجما��رأس�املال�من�الفئة�ألاو��،�وهو 
iv-��ألاصول�املر��ة�بمخاطر�الائتمان)،��٪�من١٫٢٥رأس�املال�من�الفئة�الثانية،�والذي�يتضمن�مخصصات�عامة�(مخصص�جما���النخفاض�القيمة�يخضع���د

 ع���س�يل�املثال�قرض�تا�ع.�٢وص�وك�حقوق�امللكية�الدائمة،�غ���املدرجة����رأس�املال�من�الفئة�ألاو���والص�وك�املؤهلة�إلدراجها����الفئة�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١املن��ية����للسنة�
 )تتمة(إدارة�رأس�املال��-٢٩

املقدمة�بموجب�)�٪�ل�ل�احتياطي٢٫٥بحد�أق�����-احتياطي�حفظ�رأس�املال�واحتياطي�رأس�املال�ملواجهة�التقلبات�الدور�ة�(الاحتياطيات�إلاضافية�لرأس�املال�
 .٪٧وهو��١تز�د�عن�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�حقوق�امللكية�العادية�املستوى��٣إرشادات�بازل�
� �لعام �٢٠٢١بال�سبة �عند �املال �رأس �حفظ �احتياطي �ع�� �ا��فاظ ،٢٫٥� �املال �رأس �أساس �من ٪)٢٠٢٠� :٢٫٥٪� �التقلبات�). �ملواجهة �املال �رأس �احتياطي ��سري لم

 .٢٠٢١الدور�ة��عد�ول�س�مطلوً�ا�لالحتفاظ�به�لعام�
 ).٪١٠٠:�٢٠٢٠(٪�للسنة�١٠٠اح�ساب�قيمة�التعديل�التنظي���فيما�يتعلق�بأصل�الضر�بة�املؤجلة،�يطبق�البنك��لغرض

� �رقم �التعميم ��� �عليه �النحو�املنصوص �الكب���ع�� �املديونية �حد �يتجاوز �الذي �املبلغ �كذلك �البنك �يخصم �التنظيمية، �التعديالت �من ��٣٢/٢٠١٣كجزء �١١بتار�خ
ية�اللوائح�ا��اصة�بمراقبة�حدود�املديونية�الكب���و�عديالته�وجدول�ا��د�ألاق������دود�املديونية�الكب���الصادر�عن�مصرف�إلامارات�العر��شأن��٢٠١٣نوفم���

�املتحدة�املركزي  �إمارا�يدرهم��١تحصيل��شأن�املديونيات�الكب��ة�وال��ك��ات�الائتمانية�فوق�ا��دود،�يلزم��٢٠١٨أكتو�ر��١بتار�خ��٢٢٦/٢٠١٨وفًقا�لإلخطار�رقم�.
 .يتجاوز�حد�املديونية�الكب���املحدد�إمارا�يل�ل�درهم�)�رسوم�إضافية�لرأس�املال(كرأس�مال�

يتم��عر�ف�.�تتضمن�مخاطر�الائتمان�مخاطر�داخل�وخارج�امل��انية.�ترجيح�البنك�ألاصول�املر��ة�باملخاطر�ع���أساس�مخاطر�الائتمان�والسوق�وال�شغيل�ال�س�ية
خاطر�الديون�السوق�ع���أ��ا�مخاطر�ا��سائر����داخل�وخارج�امل��انية�العمومية�الناتجة�عن�التحر�ات����أسعار�السوق�و�شمل�مخاطر�أسعار�الفائدة�وم�مخاطر 

لناتجة�عن�عدم�كفاية�أو�فشل�يتم��عر�ف�مخاطر�ال�شغيل�ع���أ��ا�مخاطر�ا��سارة�ا.�ألاجن�ية�ومخاطر�املديونية���قوق�امللكية�ومخاطر�السلع�ومخاطر�ا��يارات
 .ي�بع�البنك�ن���القياس�املوحد�ملخاطر�الائتمان�والسوق�وال�شغيل�وفًقا�ملتطلبات�بازل .�العمليات�الداخلية�أو�ألا��اص�أو�ألانظمة�أو�من�ألاحداث�ا��ارجية

الذي�تم��شره����وقت�سابق����أبر�ل��١٧٣٣/٢٠٢٠�رقم�إلاشعار (س�املال�،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�تحديًثا�ملعاي���كفاية�رأ٢٠٢٠���نوفم���
بموجب�إلاشعار�املنقح،�من�املتوقع�أن�تنفذ�البنوك�متطلبات�معاي���رأس�املال��ش�ل�تدر����مما�س�سمح��CBUAE/BSSD/N/2020/4980�ع���رقم�إلاشعار �٢٠٢٠

 .١٩-�وفيدللبنوك�بتطبيق�اللوائح�ا��ديدة�دون�إثقال��اهلها�خالل�
 .٪�دون�عواقب�رقابية١٠٠٪�ومخزن�الاستقرار�املح���املؤقت�يصل�إ���٦٠يمكن�للبنوك�الاستفادة�من�احتياطي�حفظ�رأس�املال�بحد�أق�����-
.�٩الدو���للتقار�ر�املالية���سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�بتطبيق�عامل�التصفية�الاح��ازي�ع���مخصصات�ا��سارة�املتوقعة�وفًقا�للمعيار �-

ع���رأس�املال�التنظي������ضوء�التقلبات�املتوقعة��س�ب�أزمة��٩��دف�عامل�التصفية�الاح��ازي�إ���تقليل�تأث���أح�ام�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
 .١٩-�وفيد�

� �الدعم �مخطط �برنامج �عن �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �أعلن ��� �الشامل �املس��دف ��١٥الاقتصادي �الدعم��٢٠٢٠مارس �مخطط �برنامج ونقح
� ��� �املس��دف ��٦الاقتصادي �إلا ٢٠٢٠أبر�ل �للبنوك ��سمح �مما �و�ماراتي، �الرئ�سية �الفائدة �تأجيل �خالل �من �وتمر�ر�املزايا �ت�لفة �بدون �تمو�ل �إ�� �بالوصول �/و��/ة

تار�خ�التقر�ر،�لم��ستخدم�البنك�منحة�لتمديد��سهيالت�التمو�ل�ذات�الت�لفة�الصفر�ة�هذه����إطار�برنامج�مخطط�ومع�ذلك،�كما����.�وتأجيل�الفائدة�لعمال��ا
 .الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل�ولكنه�طبق�سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل�إلالك��ونية�بدًال�من�ذلك

 :�كما�ي���٣السنة�بموجب�بازل���ان�مركز�رأس�املال�التنظي���للبنك������اية
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠٢١ 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

    أساس�رأس�املال
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٫٥٦٨  ٤٥٣٬٢٩٦ الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٢٬١٠١٬١٣٥ ألار�اح�املحتجزة

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٥٥٤٬٤٣١ )قبل�ا��صومات�التنظيمية(�١رأس�مال�حقوق�امللكية�العادية�املستوى�
    ا��صومات�التنظيمية

 )٢٧٨٬٨٣١(  )٣٥٣٬٤٥٩( ألاصول�الضر��ية�املؤجلة
 -                      )١٠٨٬٢٢٦( املبلغ�يتجاوز�عتبة�املديونية�الكب��ة

 ٣٬٤٧٦٬٣٣٥  ٣٬٠٩٢٬٧٤٦ )أ(�عد�التعديالت�الانتقالية��١إجما���رأس�مال�حقوق�امللكية�العادية�املستوى�
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 )تتمة(إدارة�رأس�املال��-٢٩

� 

 -  - املستوى�ألاول رأس�مال�إضا���من�

 -  - التعديالت�الانتقالية

 -  - )ب(إجما���رأس�املال�إلاضا���من�املستوى�ألاول��عد�التعديالت�الانتقالية�

 ٣٬٤٧٦٬٣٣٥  ٣٬٠٩٢٬٧٤٦ )ب+�أ�=�ج�(رأس�املال�من�املستوى�ألاول��إجما��

 ٩٥٬٤٤٣  ٦٥٬٤٣٨ مخصص�انخفاض�قيمة�القروض�والسلف�املقدمة

 -  - الانتقالية�التعديالت

 ٩٥٬٤٤٣  ٦٥٬٤٣٨ )د(رأس�املال�من�املستوى�القا�ي��عد�التعديالت�الانتقالية�

 ٣٬٥٧١٬٧٧٨  ٣٬١٥٨٬١٨٤ )د+�ج�=�ه�(قاعدة�رأس�املال��إجما��

    ألاصول�املر��ة�باملخاطر

 ٧٬٦٣٥٬٤٢٦  ٥٬٢٣٥٬٠٥٣ مخاطر�الائتمان

 ١٬٠٤٨٬٤٣٦  ١٬٠٢٠٬٣٩٣ مخاطر�السوق 

 ٥٣٤٬٣١٤  ٤١٩٬٢٥٣ ال�شغيليةاملخاطر�

 ٩٬٢١٨٬١٧٦  ٦٬٦٧٤٬٦٩٩ ألاصول�املر��ة�باملخاطر�إجما��

 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ �سبة�رأس�املال

 �سب�رأس�املال أد�ي�املتطلبات �سب�رأس�املال أد�ي�املتطلبات 

 %٣٨٫٧٥ %١٠٫٥٠ %٤٧٫٣١ %١٠٫٥٠ رأس�املال�إجما��أ.��سبة�

 %٣٧٫٧١ %٨٫٥٠ %٤٦٫٣٣ %٨٫٥٠ ب.��سبة�رأس�املال�من�املستوى�ألاول 

 %٣٧٫٧١ %٧٫٠٠ %٤٦٫٣٣ %٧٫٠٠ ج.��سبة�حقوق�امللكية����رأس�املال�من�املستوى�ألاول 

 %٢٨٫٢٥ %٢٫٥٠ %٣٦٫٨١ %٢٫٥٠ احتياطي�حفظ�رأس�املال�متاح�ملتطلبات�ا��فظ�املؤقت.�د

 

 تخصيص�رأس�املال

�إ���حد�كب��� �مدفوعة�بتحس�ن�العائد�املحقق�ع���رأس�املال�املخصصُيخصص�رأس�املال�ب�ن�عمليات�وأ�شطة�محددة �عتمد�مبلغ�رأس�املال�.

تتم�عملية�تخصيص�رأس�املال�لعمليات�وأ�شطة�محددة��ش�ل�مستقل�عن�.�املخصص�ل�ل�عملية�أو��شاط��ش�ل�أسا����ع���رأس�املال�التنظي��

 .��اجةاملسؤول�ن�عن�العملية�وتخضع�للمراجعة�من���نة�ألاصول�وا��صوم�حسب�ا

ع���الرغم�من�أن��عظيم�العائد�ع���رأس�املال�املعدل�حسب�املخاطر�هو�ألاساس�الرئ�����املستخدم����تحديد�كيفية�تخصيص�رأس�املال�داخل�

�ألاخرى �شطة�يؤخذ�كذلك�أوجه�التآزر�مع�العمليات�وألا.�البنك�لعمليات�أو�أ�شطة�معينة،�إال�أنه�ال��عت���ألاساس�الوحيد�املستخدم����اتخاذ�القرار

تتم�مراجعة�سياسات�الفروع�فيما�يتعلق�.�ومالءمة�ال�شاط�مع�ألاهداف�الاس��اتيجية�طو�لة�املدى�للبنك�ألاخرى ���الاعتبار�وتوافر�إلادارة�واملوارد�

 .�بإدارة�رأس�املال�وتخصيصه�بانتظام
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 التدفقات�النقديةقائمة�

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم�-٣٠

 .�بقتحديد�ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم�ع���أساس�ف��ة�الاستحقاق�ال��ائية�أو�ف��ات�إعادة��سع���الفوائد����تار�خ�التقر�ر،�أ��ما�أس
أش�ر�ح����٣من�  ش�ور �٣أقل�من� ٢٠٢١د�سم����٣١كما����

 سنة�واحدة
عدم�تحمل�  أك���من�سنة 

 الفائدة
 إلاجما�� 

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
          ألاصول 

النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�
 إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

١٠٬٥٩٦٬٤١٤  ٢٥٦٫٨٢٩  -  -  ١٠٬٣٣٩٬٥٨٥ 

مستحق�من�املركز�الرئ�����
 وفروعه�خارج�البالد

-  -  -  ١٬٠٦٩٬٩٣٤  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ 

 ١٬٠٥١٬٢٠٣  ١٬٠٥١٬٢٠٣  -  -  - مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬٢٩٨٫٩٤٠  -  ٧٨٬١٠٢  ٤٬٣٤٥  ٢٬٢١٦٬٤٩٣ القروض�والسلف�املقدمة

 ٦٩٧٬٣٥٢  ٦٩٧٬٣٥٢  -  -  - أصول�أخرى 
 ٢١٬٠٢٧  ٢١٬٠٢٧  -  -  - املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ١٥٬٧٣٤٬٨٧٠  ٣٬٠٩٦٬٣٤٥  ٧٨١٠٢  ٤٬٣٤٥  ١٢٬٥٥٦٬٠٧٨ إجما���ألاصول 
          ا��صوم

 ٦٬٧٨٢٬٥٥١  ٣٬٧٢٧٬١٧٩  -  ١٠٧٬٠٠٠  ٢٬٩٤٨٬٣٧٢ مستحق�لبنوك�أخرى 
 ٣٬٢٨٣٬٤٠٧  ١٬٥٨١٬٩٦١  ٧٢٫٠٨٢  ٤٨٣٬٠٥٣  ١٬١٤٦٬٣١١ ودا�ع�العمالء

مستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�
 ���ا��ارج

٢٬٠٠٥٫٠٥٦  -  -  ١٧٩٫٨٥٨  ١٬٨٢٥٬١٩٨ 

 ١٠٩٬٤٢٥  ٩٥٬٢٧٩  -  -  ١٤٬١٤٦ خصوم�أخرى 
 ١٢٬١٨٠٬٤٣٩  ٥٬٤٠٤٬٤١٩  ٧٢٫٠٨٢  ٧٦٩٫٩١١  ٥٬٩٣٤٬٠٢٧ إجما���ا��صوم

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١  )٢٬٣٠٨٬٠٧٤(  ٦٬٠٢٠  )٧٦٥٬٥٦٦(  ٦٬٦٢٢٬٠٥١ فجوة�سعر�الفائدة
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص�:يتمثل���

 ٤٥٣٬٢٩٦         الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬١٠١٬١٣٥         ألار�اح�املحتجزة

 ٣٬٥٥٤٬٤٣١         إجما���حقوق�امللكية
 

أش�ر�ح����٣من�  ش�ور �٣أقل�من� ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����
 سنة�واحدة

 جما��إلا   الفائدةعدم�تحمل�  أك���من�سنة 

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
          ألاصول 

النقد�وألارصدة�لدى�مصرف�إلامارات�
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٧٠٬٩٧١  -  -  ٢٬٤٩٨٬٠٠٢ 

املركز�الرئ�����وفروعه�خارج�مستحق�من�
 البالد

-  -  -  ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ 

 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  -  -  - مستحق�من�بنوك�أخرى 
 ٢٬١٧٥٬٤٤١  -  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ القروض�والسلف�املقدمة

 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٤٢٬٤٩٠  -  -  - أصول�أخرى 
 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  -  -  - املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 
١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٥٬٦٧١٬١٠٨  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٣٬٣٠٦٬١٧٣ 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(ملف�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم��-٣٠

          ا��صوم
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٧٣٤٬٣١٢  -  ٨٠٬٠٠٠  ٢٬٢٩٣٬٦٤٥ أخرى مستحق�لبنوك�

 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٨٢٢٬٨٨٤  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬١١٥٬٢٥٠ ودا�ع�العمالء
 ٨٢٩٬٤٨١  ٤٢٬٨١٤  -  ١٨٩٬٨٧٢  ٥٩٦٬٧٩٥ مستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه����ا��ارج

 ١٩٢٬٢٥١  ١٦٣٬٥٠١  ٢١٬٦٦٢  ٧٬٠٨٨  - خصوم�أخرى 
 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٬٧٦٣٬٥١١  ١٢٧٬٢٣٥  ٦٩٢٬٩٤٩  ٤٬٠٠٥٬٦٩٠ ا��صوم�إجما��

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٩٠٧٬٥٩٧  ٧٠٦٬٢٦٣  )١٥٩٬١٧٧(  )٦٩٩٬٥١٧( فجوة�سعر�الفائدة

          :يتمثل���
          

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬٥٦٨         الاحتياطي�القانو�ي

 ٢٬٣١٠٬٥٩٨         ألار�اح�املحتجزة
 ٣٬٧٥٥٬١٦٦         حقوق�امللكية�إجما��

 إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا���-٣١

����أزمة��شر�ة�و��ية�غ���مسبوقة�و�سب�ت�إلاجراءات�الالزمة�الحتواء�الف��وس����حدوث�ر�ود�اقتصادي�١٩-�وفيد��س�ب ���ح�ن�خففت��عض�البلدان�من�.

� ��عض �و�� �تدر�جًيا، �التخفيف ��ان �املتجددإلاغالق، �املرض �تف��� �مع �للتعامل �تداب���صارمة �فرض �إعادة �عل��ا ��ان �ا��االت، �وارتفعت�. �الائتمان �هوامش قفزت

 .التقلبات�إ���مستو�ات�تذكرنا�باألزمة�املالية�العاملية�مع�التدهور�الكب������سيولة�السوق 

 ع���البنك�١٩-كوفيدتأث���

� �ألزمة �١٩-�وفيداستجابة �مراقبة �البنك �يواصل �ال���، �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطط �باستخدام �لها �والاستجابة �والتمو�ل �السيولة �متطلبات جميع

����.��عكس�املخططات�الاقتصادية�ا��الية سيواصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�الس�يعاب�التأث���املحتمل�لالضطراب�ا��ا���كما

 .٢٠٢١د�سم����٣١��اية�

 إلاجراءات�ال���يتخذ�ا�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

إ���حد�كب����س�ب�نقص�السيولة����أسواق�ال��فيه��٢٠٢٠���مارس�وأوائل�أبر�ل�١٩-�وفيدة�بالضغوط�العاملية����ألاسواق�الناجمة�عن�ماراتيشعرت�البنوك�إلا 

 .عدم�اليق�ن��شأن�املوارد�املالية����ومات�دول�مجلس�التعاون�ا��لي���الغنية�بالنفطكما�أدى�انخفاض�أسعار�النفط�إ���حالة�من�.�ألاجن�ية

� �ألزمة �الاقتصادية �التداعيات �ت��م �املتوقع ��سرعة�١٩-�وفيدمن �وتطورها �تداب���تحف���مالية�. �العالم �أنحاء �جميع ��� �وا���ومات �التنظيمية �الهيئات أدخلت

�أ.�واقتصادية�للتخفيف�من�تأث��ها مليار�درهم�إمار�ي��٢٥٦علن�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�عن�كث���من�إلاجراءات�وا��وافز�ال���بلغ�مجموعها�كما

 .ملساعدة�البنوك����دعم�القطاعات�الاقتصادية�وألافراد�املتأثر�ن���ذه�ألازمة����دولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة

�امل �العر�ية�املتحدة �ال���تأثرت��شدة�بأزمة�اعتمد�مصرف�إلامارات �إ���الاقتصاد�وخاصة�القطاعات �الائتمان �اس�باقًيا�لضمان�تدفق أعلن�.�١٩-�وفيدركزي�ن�ً�ا

وتنقيح�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف��٢٠٢٠مارس��١٥مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�عن�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�الشامل����

ح���تار�خ�التقر�ر،�لم�.�وتأجيل�الفائدة�لعمال��ا�/ة�بالوصول�إ���تمو�ل�بدون�ت�لفة�وتمر�ر�املزايا�بتأجيل�الفائدة�أو�ماراتي،�مما��سمح�للبنوك�إلا ٢٠٢٠أبر�ل��٦���

�التمو�لية����إطار�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�ول �ذلك�نفذ�مخطط��ستخدم�البنك�منحة�لتمديد�هذه�الت�لفة�الصفر�ة�لل�سهيالت كن�بدًال�من

 .�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 املالتداب���تحف���السيولة�ورأس�
�كب�� �حد �إ�� �املصر�� �القطاع �وراء �حالًيا �السابق �العام �من �ألاول �ا��زء �خالل �الو�اء �سب��ا �ال�� �الشديدة �السيولة ��عت���ضغوط �ألسعار�. �التدر��� �التعا�� ساعد

���الوقت�املناسب�القطاع��ر�ية�املتحدة�املركزي النفط�و���السيولة�من�البنوك�املركز�ة����جميع�أنحاء�العالم�وخاصة�إلاجراءات�ال���اتخذها�مصرف�إلامارات�الع
مع�أزمة�السيولة�املفاجئة�خالل�العام�املا����منتصف�مارس،�اتخذ�البنك�خطوات�متعددة�لتنفيذ�إلاجراءات�املطلو�ة�.�املصر������التغلب�ع���املخاوف�ألاولية

متطلبات�الاحتياطي�مقابل�أرصدة�ا��سابات��إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �كما�خفض�مصرف.�ملعا��ة�الوضع�ا��ا���مع�تحديثات�منتظمة�للمكتب�الرئ����
�مما�وفر�دفعة�فور�ة�لسيولة�البنوك�إلا ٢٠٢٠ا��ار�ة�وحسابات�التوف������أبر�ل� �ةماراتي، �العر�ية�املتحدة�املركزي . �إلامارات ا��د�ألاد�ى�ملعدالت��خفض�مصرف

� �ألا (السيولة �و�سبة �السيولة ��غطية �املؤهلة�سبة �السائلة �صول (� �ب�سبة �الطر�قة ���ذه �املحررة �السيولة �من �باالستفادة �للبنوك �٪٣٠للسماح �ب�ن�. �ا��مع وساعد
إ���جانب�إلادارة�ا��كيمة�للسيولة�من�البنك�ع���ضمان�قدرة�البنك�ع���تلبية�متطلبات��إلاجراءات�املذ�ورة�أعاله�من�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 .ات�املصرفية�لعمالئه��ش�ل�فعال�دون�انقطاع�خالل�ف��ة�طو�لة�من�انخفاض�الوصول�إ���أسواق�التمو�ل�ألاجن��ا��دم
التمو�ل�ومخاطر�رأس�املال�وملف�النظام�املصر���آخذة����التطور�وتخضع�للمراقبة�املستمرة،�حيث�تتدخل�ا���ومات�����/�عت���تأث��ات�هذه�ألازمة�ع���السيولة�

تداب���التحف���التالية�املتعلقة��قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي .�ء�العالم�لتقديم�تداب���تحف���مختلفة�للتخفيف�من�آلاثار�السلبية�لألزمةجميع�أنحا
�البنوك�من �الاضطراب�وتمك�ن �خالل�هذا �املتحدة �إلامارات�العر�ية �املال�لدعم�الصناعة�املصرفية��� �ورأس �الصلة�بمخطط��بمتطلبات�السيولة �ذات �املزايا نقل

 :الدعم�الاقتصادي�املس��دف��ش�ل��امل�إ���العمالء�ال��ائي�ن
-�� �السيولة�ب�سبة �املتحدة�املركزي�متطلبات�مخفضة�ل��فاظ�ع���ا��د�ألاد�ى�من��سبة��غطية وا��د�ألاد�ى�)�٪١٠٠من�(٪�٧٠يمتلك�مصرف�إلامارات�العر�ية

�٩٥ملخازن�السيولة�التنظيمية��جما��يقدر�إلاصدار�إلا ).�٪١٠من�(٪�٧وا��د�ألاد�ى�ل�سبة�ألاصول�السائلة�املؤهلة�من�)�٪١٠٠ن�م(٪�٩٠ل�سبة�صا���التمو�ل�ب�سبة�
 .يمكن�استخدام�هذه�السيولة�للتعو�ض�عن�تأث���ترحيل�الضمانات�ال���يتطل��ا�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف.�إمارا�يمليار�درهم�

-�� �إلا لتحس�ن �املصر�� �النظام ��� �إ���مارا�يالسيولة �البنوك ���ميع �الطلب �تحت �للودا�ع �الاحتياطي �متطلبات �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �خفض ،
اءات�رأس�املال�والسيولة�ة���ميع�إجر جماليتبلغ�القيمة�إلا .�مارا�يمليون�سيولة�إضافية�للقطاع�املصر���إلا �٦١٪�وال���من�املتوقع�أن�تصدر�٧٪�إ���١٤النصف�من�

�املركزي� �املتحدة �العر�ية �إلامارات لدولة�إلامارات��جما��٪�من�الناتج�املح���إلا ١٧،�أي�ما�يقرب�من�إمارا�يمليار�درهم��٢٥٦املذ�ورة�أعاله�وال���اعتمدها�مصرف
 .العر�ية�املتحدة

ن��،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�متطلًبا�جديًدا���ميع�البنوك�لتطبيق�مر���ملواجهة�التقلبات����ألاسواق�املالية�وتأث��ها�ع���رأس�املال�ألاج�-
�املتوقعة �الائتمان �خسارة �مخصصات �تخص �ال�� �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �ع�� �اح��ازي .� �مقارنًة �املخصصات ��� �ز�ادة س�تم��٢٠١٩د�سم����٣١أي

 .٢٠٢٤د�سم����٣١تدر�جيا�خالل�ف��ة�خمس�سنوات�ت�ت�������٩ال�التنظي���ب�نما�س�تم�إضافة�مخصصات�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�إضاف��ا�جزئًيا�إ���رأس�امل
٪�٦٠امية�ب�سبة�النظ�سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�باالستفادة�من�املخزن�املؤقت�ل��فاظ�ع���رأس�املال�والبنوك�املحلية�ذات�ألاهمية�-
 .٢٠٢١د�سم����٣١٪�ع���التوا���ح���١٠٠و

 .ع���املدى�القص��،�إال�أ��ا�ستخفف�من�ألاثر�السل���طو�ل�املدى�للو�اء�١٩-�وفيدع���الرغم�من�عدم�شمول�التداب���املذ�ورة�أعاله�وال�تتصدى�تماًما�لتأث���
� �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك �يواصل �ألازمة، �لهذه ��عكس�استجابة �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطة �بتطبيق �لها �والاستجابة �والتمو�ل السيولة

 .كما����تار�خ�التقر�ر،�ال�تزال�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�للبنك�قوً�ا�و���وضع�جيد�الس�يعاب�تأث���الاضطراب�ا��ا��.�املخططات�الاقتصادية�ا��الية
  خسارة�الائتمان�املتوقعةع���معيار��١٩-كوفيدتأث���

يمتلك�البنك�حوكمة�.�تقدير�خسارة�الائتمان�املتوقعة�بناًء�ع���الظروف�الاقتصادية�ا��الية�واملتوقعة�٩يتطلب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
� �للتقار�ر�املالية ����جميع�ألاوقاتوتقديرات�ا��سائر�الا �٩قو�ة�لضمان�مالءمة�إطار�املعيار�الدو�� �ئتمانية�املتوقعة�الناتجة ع���وجه�التحديد،�يتم�إلاشراف�ع���.

بمشاركة�املدير�إلاقلي���و��نة�الائتمان��٩من���نة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٩جميع�جوانب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
ا��سائر�الائتمانية��٩يراجع�البنك�ع���هذه�ال��نة�مدى�مالءمة�املدخالت�واملن��ية�للمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�.�املخاطر�وإدارة�الشؤون�املاليةإلاقليمية�وإدارة�

 .�ع���أساس�مستمر�٩يار�الدو���للتقار�ر�املالية�ذات�الصلة�املتعلقة�باملع�ألاخرى واملسائل��٩املتوقعة�وفعالية�وموثوقية�التقار�ر�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�
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 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 املالتداب���تحف���السيولة�ورأس�
�كب�� �حد �إ�� �املصر�� �القطاع �وراء �حالًيا �السابق �العام �من �ألاول �ا��زء �خالل �الو�اء �سب��ا �ال�� �الشديدة �السيولة ��عت���ضغوط �ألسعار�. �التدر��� �التعا�� ساعد

���الوقت�املناسب�القطاع��ر�ية�املتحدة�املركزي النفط�و���السيولة�من�البنوك�املركز�ة����جميع�أنحاء�العالم�وخاصة�إلاجراءات�ال���اتخذها�مصرف�إلامارات�الع
مع�أزمة�السيولة�املفاجئة�خالل�العام�املا����منتصف�مارس،�اتخذ�البنك�خطوات�متعددة�لتنفيذ�إلاجراءات�املطلو�ة�.�املصر������التغلب�ع���املخاوف�ألاولية

متطلبات�الاحتياطي�مقابل�أرصدة�ا��سابات��إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �كما�خفض�مصرف.�ملعا��ة�الوضع�ا��ا���مع�تحديثات�منتظمة�للمكتب�الرئ����
�مما�وفر�دفعة�فور�ة�لسيولة�البنوك�إلا ٢٠٢٠ا��ار�ة�وحسابات�التوف������أبر�ل� �ةماراتي، �العر�ية�املتحدة�املركزي . �إلامارات ا��د�ألاد�ى�ملعدالت��خفض�مصرف

� �ألا (السيولة �و�سبة �السيولة ��غطية �املؤهلة�سبة �السائلة �صول (� �ب�سبة �الطر�قة ���ذه �املحررة �السيولة �من �باالستفادة �للبنوك �٪٣٠للسماح �ب�ن�. �ا��مع وساعد
إ���جانب�إلادارة�ا��كيمة�للسيولة�من�البنك�ع���ضمان�قدرة�البنك�ع���تلبية�متطلبات��إلاجراءات�املذ�ورة�أعاله�من�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 .ات�املصرفية�لعمالئه��ش�ل�فعال�دون�انقطاع�خالل�ف��ة�طو�لة�من�انخفاض�الوصول�إ���أسواق�التمو�ل�ألاجن��ا��دم
التمو�ل�ومخاطر�رأس�املال�وملف�النظام�املصر���آخذة����التطور�وتخضع�للمراقبة�املستمرة،�حيث�تتدخل�ا���ومات�����/�عت���تأث��ات�هذه�ألازمة�ع���السيولة�

تداب���التحف���التالية�املتعلقة��قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي .�ء�العالم�لتقديم�تداب���تحف���مختلفة�للتخفيف�من�آلاثار�السلبية�لألزمةجميع�أنحا
�البنوك�من �الاضطراب�وتمك�ن �خالل�هذا �املتحدة �إلامارات�العر�ية �املال�لدعم�الصناعة�املصرفية��� �ورأس �الصلة�بمخطط��بمتطلبات�السيولة �ذات �املزايا نقل

 :الدعم�الاقتصادي�املس��دف��ش�ل��امل�إ���العمالء�ال��ائي�ن
-�� �السيولة�ب�سبة �املتحدة�املركزي�متطلبات�مخفضة�ل��فاظ�ع���ا��د�ألاد�ى�من��سبة��غطية وا��د�ألاد�ى�)�٪١٠٠من�(٪�٧٠يمتلك�مصرف�إلامارات�العر�ية

�٩٥ملخازن�السيولة�التنظيمية��جما��يقدر�إلاصدار�إلا ).�٪١٠من�(٪�٧وا��د�ألاد�ى�ل�سبة�ألاصول�السائلة�املؤهلة�من�)�٪١٠٠ن�م(٪�٩٠ل�سبة�صا���التمو�ل�ب�سبة�
 .يمكن�استخدام�هذه�السيولة�للتعو�ض�عن�تأث���ترحيل�الضمانات�ال���يتطل��ا�برنامج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف.�إمارا�يمليار�درهم�

-�� �إلا لتحس�ن �املصر�� �النظام ��� �إ���مارا�يالسيولة �البنوك ���ميع �الطلب �تحت �للودا�ع �الاحتياطي �متطلبات �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �خفض ،
اءات�رأس�املال�والسيولة�ة���ميع�إجر جماليتبلغ�القيمة�إلا .�مارا�يمليون�سيولة�إضافية�للقطاع�املصر���إلا �٦١٪�وال���من�املتوقع�أن�تصدر�٧٪�إ���١٤النصف�من�

�املركزي� �املتحدة �العر�ية �إلامارات لدولة�إلامارات��جما��٪�من�الناتج�املح���إلا ١٧،�أي�ما�يقرب�من�إمارا�يمليار�درهم��٢٥٦املذ�ورة�أعاله�وال���اعتمدها�مصرف
 .العر�ية�املتحدة

ن��،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�متطلًبا�جديًدا���ميع�البنوك�لتطبيق�مر���ملواجهة�التقلبات����ألاسواق�املالية�وتأث��ها�ع���رأس�املال�ألاج�-
�املتوقعة �الائتمان �خسارة �مخصصات �تخص �ال�� �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �ع�� �اح��ازي .� �مقارنًة �املخصصات ��� �ز�ادة س�تم��٢٠١٩د�سم����٣١أي

 .٢٠٢٤د�سم����٣١تدر�جيا�خالل�ف��ة�خمس�سنوات�ت�ت�������٩ال�التنظي���ب�نما�س�تم�إضافة�مخصصات�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�إضاف��ا�جزئًيا�إ���رأس�امل
٪�٦٠امية�ب�سبة�النظ�سمح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�للبنوك�باالستفادة�من�املخزن�املؤقت�ل��فاظ�ع���رأس�املال�والبنوك�املحلية�ذات�ألاهمية�-
 .٢٠٢١د�سم����٣١٪�ع���التوا���ح���١٠٠و

 .ع���املدى�القص��،�إال�أ��ا�ستخفف�من�ألاثر�السل���طو�ل�املدى�للو�اء�١٩-�وفيدع���الرغم�من�عدم�شمول�التداب���املذ�ورة�أعاله�وال�تتصدى�تماًما�لتأث���
� �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك �يواصل �ألازمة، �لهذه ��عكس�استجابة �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطة �بتطبيق �لها �والاستجابة �والتمو�ل السيولة

 .كما����تار�خ�التقر�ر،�ال�تزال�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�للبنك�قوً�ا�و���وضع�جيد�الس�يعاب�تأث���الاضطراب�ا��ا��.�املخططات�الاقتصادية�ا��الية
  خسارة�الائتمان�املتوقعةع���معيار��١٩-كوفيدتأث���

يمتلك�البنك�حوكمة�.�تقدير�خسارة�الائتمان�املتوقعة�بناًء�ع���الظروف�الاقتصادية�ا��الية�واملتوقعة�٩يتطلب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
� �للتقار�ر�املالية ����جميع�ألاوقاتوتقديرات�ا��سائر�الا �٩قو�ة�لضمان�مالءمة�إطار�املعيار�الدو�� �ئتمانية�املتوقعة�الناتجة ع���وجه�التحديد،�يتم�إلاشراف�ع���.

بمشاركة�املدير�إلاقلي���و��نة�الائتمان��٩من���نة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٩جميع�جوانب�إطار�عمل�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
ا��سائر�الائتمانية��٩يراجع�البنك�ع���هذه�ال��نة�مدى�مالءمة�املدخالت�واملن��ية�للمعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�.�املخاطر�وإدارة�الشؤون�املاليةإلاقليمية�وإدارة�

 .�ع���أساس�مستمر�٩يار�الدو���للتقار�ر�املالية�ذات�الصلة�املتعلقة�باملع�ألاخرى واملسائل��٩املتوقعة�وفعالية�وموثوقية�التقار�ر�بموجب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�
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� �لتف��� �التأث���املحتمل �البنك �١٩-�وفيدراجع �للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �بموجب �والاف��اضات �املدخالت �ضوء��٩ع�� ��� �املتوقعة �ا��سائر�الائتمانية لقياس

غ���مستقر�و�تطور��سرعة����هذه�١٩-�وفيد�ش�ل�عام،�ال�يزال�وضع�.�١٩-�وفيدلم�يالحظ�البنك�أي�تأث���كب���ولكنه�سيواصل�مراقبة�تأث���.�املعلومات�املتاحة

ع���الرغم�من�ذلك،�وإدراً�ا�منه�أنه�من�املتوقع�تأث���تف����املرض�ع���.�ة،�مما�يصعب�عكس�التأث��ات��ش�ل�موثوق����تقديرات�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعةاملرحل

 .ب�ئة�الاقتصاد�الك���بما�ال�يدع�مجاًال�للشك،�يقيم�البنك�باستمرار�قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة

ملستو�ات�عالية�جًدا�من�عدم�اليق�ن�حيث�ال�تتوفر�حالًيا�١٩-�وفيدل�جما��ة�لتقدير�التأث���إلا ع�أي��غي��ات�مجراة�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعيدرك�البنك�خضو 

الائتمانية�املتوقعة�قو�ة�ألنه�تؤدي�أي�تظل�عملية�ا��سائر�.�سوى�القليل�من�املعلومات�التطلعية�املعقولة�والقابلة�للدعم�وال���ٌتحدد�ع���أساسها�هذه�التغي��ات

�مفيد �تأث���اقتصادي �أي �ال�تحمل �وال�� �الائتمان ����ظروف �مبالغة�كب��ة����تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�إ����شديد�غ���ضروري �اق��ح�مجلس�. �عليه، و�ناًء

تحدة�تداب���معينة�إلدارة�تأث���عدم�اليق�ن�الاقتصادي�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�والهيئات�التنظيمية����دولة�إلامارات�العر�ية�امل

 .ا��فاظ�ع���امتثالها�للمعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية

حالة�عدم�اليق�ن�ا��الية�الناشئة�عن��،�أصدر�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�مذكرة�إرشادية�حول�محاسبة�خسائر�الائتمان�املتوقعة����ضوء٢٠٢٠مارس��٢٧���

�١٩-�وفيد .� �للتقار�ر�املالية �املعيار�الدو�� �أن �ع�� �إلارشادية �املذكرة �ا��سائر�الائتمانية��٩تنص �لتحديد �ن��ها �بتعديل �للم�شآت �و�سمح �ألاح�ام �تطبيق يتطلب

لطر�قة�ال���ٌتنفذ���ا�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ح���آلان�وال���ال�تبقى�قائمة�يوجد�عدد�من�الاف��اضات�والروابط�ال���تؤسس�عل��ا�ا.�املتوقعة����ظروف�مختلفة

 .ال��ستمر�الكيانات����تطبيق�قياس�خسارة�الائتمان�املتوقعة�ا��الية�آلًيا.����الب�ئة�ا��الية

خسارة�الائتمان�املتوقعة����سياق��٩ر�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�توج��ات��شأن�معا��ة�املعيا٢٠٢٠أبر�ل��٢٢���

-�وفيدوأولئك�الذين�تأثروا��ش�ل�كب���ب)�١املجموعة�(�١٩-�وفيدتتطلب�إلارشادات�من�البنوك�تحديد�العمالء�املتأثر�ن�مؤقًتا�و�ش�ل�معتدل�ب.�١٩-�وفيدأزمات�

ج��ات�كذلك�من�البنك�مراجعة�عامل�تحو�ل�الائتمان�ووضع�الس�نار�وهات�و�شغيلها�للتأكد�من�تأث���متغ��ات�تتطلب�التو ).�٢املجموعة�(ع���املدى�الطو�ل��١٩

،�أصدر�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�مز�ًدا�من�إلارشادات�٢٠٢٠أكتو�ر��٢٧���.�اتخذ�البنك�ا��طوات�الالزمة�لالمتثال�لهذه�إلارشادات.�الاقتصاد�الك��

معرفة�ما�إذا��انت�هذه�التأجيالت�مقدمة�بموجب�مخطط�.�إ���املرحلة�الثانية)�٢املجموعة�(�١٩-�وفيدلب�نقل�جميع�ا��سابات�ال���تأثرت��ش�ل�كب���بال���تتط

 .الدعم�الاقتصادي�املس��دف�أو�خارج�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف

تقيم�الشر�ات�التغ��ات����مخاطر�التع���ال���تحدث�ع���مدى�العمر�املتوقع�لألداة�املالية�لتقييم�ز�ادة��أن�٩عالوة�ع���ذلك،�يتطلب�املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�

كيان��س�ند��ل�من�تقييم�ز�ادة�كب��ة����الائتمان�مخاطرة�وقياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�إ���املعلومات�املعقولة�والداعمة�املتاحة�لل.�كب��ة����الائتمان�مخاطرة

.�تضع�الكيانات�تقديرات�بناًء�ع���أفضل�املعلومات�املتاحة�حول�ألاحداث�املاضية�والظروف�ا��الية�وتوقعات�الظروف�الاقتصادية.�ون�ت�لفة�أو�جهد�ال�دا���لهد

 .وتداب���الدعم�ا���ومي�الهامة�املتخذة�١٩-�وفيدعند�تقييم�ظروف�الت�بؤ،�ي�ب���النظر����تأث��ات�

�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية،�قدم�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وسلطة�د�ي�ل��دمات�املالية�وهيئة�تنظيم�ا��دمات�املالية�إرشادات�تماشًيا�مع�توج��ات

 :مش��كة�تنص�ع���الاعتبارات�التالية�أثناء�قياس�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة

هذا�هو�ا��ال�كذلك�ح���لو�أدى�.�بحد�ذاته�ز�ادة�كب��ة����تحف���مخاطر�الائتمان����الب�ئة�ا��الية�ال��عت���الوقف�املؤقت�للدفعات�أو�التنازل�عن�خرق�العهد�-

 .،�إذا�تم�تقديمها��غض�النظر�عن�الظروف�الفردية�للمق��ض)ع���س�يل�املثال،�إذا�تم�تخفيض�دفعات�الفائدة�أو�التنازل�ع��ا(التأجيل�إ���خسارة�للبنك�

 .يوًما�����عض�ا��االت�٣٠غ���املعتادة،�تم�دحض�اف��اض�الدعم�الذي�تجاوز�نظًرا�للظروف�ا��الية��-

من�املر���تأثر�املل��مون�.�وأولئك�الذين�يتأثرون��ش�ل�دائم�١٩-�وفيدالبنك�ب�ن�املدين�ن�الذين�من�غ���املحتمل�تأثر�مخاطر�الائتمان�طو�لة�ألاجل��ش�ل�كب���ب�-

 .ُير���النظر����هذه�العوامل�لتحديد�ما�إذا��انت�هناك�حالة�من�مخاطر�الائتمان�طو�لة�ألاجل.��هاالعاملون����صناعات�معينة�أك���من�غ�

 .�عديالت�جوهر�ة�١٩-�وفيدال��عت���معظم�التعديالت�ع���العقود�ن�يجة�ل�-

 

66 
 

 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية
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 سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي

.����الاعتبار�١٩-�وفيديواصل�البنك�تقييم�املق��ض�ن�بحًثا�عن�مؤشرات�أخرى�ع���عدم�الرغبة����السداد،�مع�أخذ�الس�ب�ال�امن�وراء�أي�صعو�ة�مالية��س�ب��

،�أعد�البنك�مارا�يالصادرة�عن�البنك�املركزي�إلا �١٩-�وفيدبالنظر�إ���املعاي���والتوج��ات�املش��كة�فيما�يتعلق�بمخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف����سياق�أزمة�

�إلالك��و�ي�كجزء�من�منح�تداب���إلاغاثة�لدعم�املق��ض�ن �املس��دف �الاقتصادي �الدعم �املس��دف�.�سياسة�مخطط �الدعم�الاقتصادي تم�إعداد�سياسة�مخطط

بمنح�إعفاء��٢٠٢٠مارس��١ن�إلالك��و�ي�ألاو���للعمالء�الذين�لد��م�مخاطر�ائتمانية�جيدة�جًدا�أو�جيدة�أو�مقبولة�أو�تحت�املراقبة�أو�تحت�اهتمام�خاص�اعتباًرا�م

مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�-كجزء�من�سياسة�.�٢٠٢٠د�سم����٣١ستحقة�ح���سلفهم�امل�/أو�الفائدة�ع���قروضهم��/مؤقت�من�دفعات�أصل�الدين�و�

�امل��اكمة� �ا��ا���مع�الفائدة �أو�التجاري �ال����� �جدولة�القرض �أك���من�قسط�ن����قرض�������أو��/إلالك��و�ي�ا��ا��،�يمكن�للمق��ض�إعادة املتأخرات���

 .٢٠٢٢يونيو��٣٠ط�القرض�ح���تجاري�جديد�حيث�يتم�سداد�القرض�ألاول�وتأجيل�قس

حيث�ي�ون�املديونية�املستحق�مضموًنا��ش�ل��٢٠٢٢يمكن�للمق��ض�ن�تأجيل�سداد�الفائدة�بموجب�القروض�التجار�ة�ألي�أو�جميع�ألاقساط�املستحقة�ح���يونيو�

بموجب��يرا�يا��ان�الضمان�إلاضا������الودا�ع�الثابتة�بالر�ال�إلا أينم.��اٍف�مقابل�ضمانات�ملموسة�مثل�الودا�ع�الثابتة�تحت�الرهن�والرهن�العقاري�ع���املمتل�ات

�هو �كما �الثابتة �للودا�ع �املخصصة �الفائدة ��ستمر�استالم �امتياز�البنك، �للدفعات�. ���ا �الاحتفاظ �س�تم �ولكن �التأجيل �ف��ة �خالل �املق��ض �إ�� �إعاد��ا �يتم لن

�أخرى  �ال��امات �بموجب �للمق��ض �املستقبلية �خال. �البنكتخصيصه �لسياسة �وفًقا �العام ���اية �ل �املركزي�. �املتحدة �العر�ية �إلامارات �مصرف �تمديد �مع �ذلك، ومع

،�مدد�البنك�كذلك�سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي�لبعض�العمالء�ح���٢٠٢٢يونيو��٣٠سياسة�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�ح���

  .ح����سدد�العمالء�املبلغ�املؤجل�والفائدة�ألاخرى ظ�بدفعات�الفائدة�لهؤالء�العمالء�ضمن�الال��امات�قرر�البنك�الاحتفا.�٢٠٢٢يونيو��٣٠

�٩٠وتأجيل�عرض�الشي�ات�املخصومة�بحد�أق�����٢٠٢٢يونيو��٣٠يمكن�للمق��ض�ن�تأجيل�الفائدة�الشهر�ة�املفروضة�ع����سهيالت�ال��ب�ع���املكشوف�ح���

�مع�التنازل�عن�الفائدة�ا��زائية�للف��ة�املمتدة�٢٠٢١د�سم����٣١يوًما�ولكن����موعد�ال�يتجاوز� �غي��ات�للمق��ض�ن�الذين��/التنازل�عن�رسوم�معا��ة�القرض�.

 .�ستفيدون�من�إلاعفاء�بموجب�املخطط

 تأجيل�السداد

� �الاقتصادي�املس��دف�امل�أمواللم����ب�البنك�أي�مبلغ�من �الدعم تأجيل�السداد�للعمالء�من�الشر�ات�واملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�.�خصصة�لهمخطط

 .بتأجيالت�سداد�مؤقتة�١٩-�وفيدوعمالء�التجزئة�بما�يتما����مع�لوائح�مصرف�إلامارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�ال���تضمن�دعم�العمالء�املتأثر�ن�ب

 ):�ألاخرى دي�املس��دف�إلالك��و�ي�والتأجيالت�بما����ذلك�مخطط�الدعم�الاقتصا(م��ص�تأجيالت�السداد�
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
ا��دمات�املصرفية� 

 التجار�ة
ا��دمات�املصرفية�ألعمال� 

 التجزئة
 جما��إلا  

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
)�بموجب�مخطط�البنك�لدعم�الاقتصادي�املس��دف�إلالك��و�ي�(�ألاخرى تأجيالت�الدفع�

 ٣١/١٢/٢٠٢٠اعتباًرا�من�
     

٦٦٬٨٣٦  ٩١  ٦٦٬٧٤٥ 
 ٨٣٣٬٦٧٧  ٣٠٣  ٨٣٣٬٣٧٤ امتدت�تأجيالت�أخرى�خالل�العام

 ٩٠٠٬٥١٣  ٣٩٤  ٩٠٠١١٩ الدفعات�خالل�العام�إجما��تمديد�تأجيل�سداد�
 )٢٣٬٢٨٢(  )١٥٧(  )٢٣٬١٢٥( املسددة�خالل�العامتأجيالت�الدفعة�:�مخصوًما�منه

 ٨٧٧٬٢٣١  ٢٣٧  ٨٧٦٬٩٩٤ تأجيالت�السداد�املعلقة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
ا��دمات�املصرفية� 

 التجار�ة
ا��دمات�املصرفية� 

 ألعمال�التجزئة
 جما��إلا  

 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 
 -  -  - امتدت�تأجيالت�مخطط�الدعم�الاقتصادي�املس��دف�خالل�العام

 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ العامامتدت�تأجيالت�أخرى�خالل�
 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ الدفعات�خالل�العام�إجما��تمديد�تأجيل�سداد�

 )٦٬١٩٢(  )٣(  )٦٬١٨٩( تأجيالت�الدفعة�املسددة�خالل�العام:�مخصوًما�منه
 ٦٦٬٨٣٦  ٩١  ٦٦٬٧٤٥ تأجيالت�السداد�املعلقة

 :املستحق�حسب�املنتجم��ص�تأجيالت�السداد�واملديونية�ومخصص�انخفاض�القيمة�
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ١٥٢٬٥٠١  ٣١٧٬١٦٧  ٣٬٩٢٦ ال��ب�ع���املكشوف
 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض�التجزئة

 ١٨٬٢٧١  ١٬١٢٣٬٨٨٠  ٨٧٣٬٠٦٨ قروض�الشر�ات
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١ جما��إلا 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 تأجيل�السداد  تأجيل�السداد  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٤٠٬٠٠٠  ٤١١٬٠٢٦  ٦٬٤٨٩ ال��ب�ع���املكشوف
 -  ٣٬٢٦٢  ٩١ قروض�التجزئة

 ١١٨٬٧٧٢  ٩٩٣٬٠٤١  ٦٠٬٢٥٦ قروض�الشر�ات
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ جما��إلا 

 :تص�يف�املنتج�لقروض�التجزئة
 ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض���صية
 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

 -  ٣٬٢٦٣  ٩١ قروض���صية
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 :القطاع�الاقتصاديم��ص�تأجيالت�السداد�واملديونية�ومخصص�انخفاض�القيمة�املستحق�حسب�

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما����  ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

      القطاع�الاقتصادي
 ٩٨٬٧٧٢  ٩١١٬٨٦٦  ٦٢٥٬٤٢٥ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

 ٦٢٬٠٠٠  ٤٢٠٬٩٣٢  ٢٤٢٬٩٠٣ البناء
 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧ قروض���صية

 -  ٥٥٬١٣٨  ٢٬٩٠٠ التص�يع
 -  ٧٬٢٢٢  ٣٩٧ النقل�واملواصالت

 ١٠٬٠٠٠  ٤٥٬٨٨٩  ٥٬٣٦٩ آخرون
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١ جما��إلا 

 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما����  ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
 بدل�انخفاض�القيمة  املديونية  تأجيل�السداد 
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م 

      القطاع�الاقتصادي
 ٨٦٬٧٧٢  ٨٨٢٬٩٤٧  ٥٠٬٧٩٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

 ٦٢٬٠٠٠  ٣٩٤٬٧٧٢  ١٠٬٣٢٤ البناء
 -  ٥٧٦  ٤٬٧٤٠ ا��دمات

 -  ٣٬٢٦٢  ٩١ قروض���صية
 ١٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٧٧٢  ٨٨٧ آخرون

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ جما��إلا 

 :تتطلب�إلارشادات�املش��كة�تجميع�جميع�العمالء�الذين��ستفيدون�من�تأجيل�السداد����فئت�ن

 ١مجموعة�

لهؤالء�العمالء،��عت���تأجيل�الدفع�فعال،�و�التا���ال�ُيتوقع�تأثر�القيمة�الاقتصادية�بال�سبة�.�١٩-ب�وفيدالعمالء�الذين�تأثروا�مؤقًتا�و�ش�ل�معتدل�

 .من�املتوقع�مواجهة�هؤالء�العمالء�قيود�السيولة�دون��غي��ات�جوهر�ة����جدارة�الائتمان�خاص��م.�للمرافق��ش�ل�جوهري 

 ٢مجموعة�

 .انة�الائتمان�بما�يتجاوز�قضايا�السيولةالعمالء�الذين�من�املتوقع�أن�يواجهوا��غي��ات�كب��ة����مت

نيات�لالمتثال�للمتطلبات�املذ�ورة�أعاله،�راجع�البنك�جميع�مديونيات�البيع�با��ملة�ع���أساس��ل�حالة�ع���حدة�لضمان�التص�يف�ال��يح�ملديو 

� �٢و�١املجموعة �والتص�يف. �الصناعة �قطاع �ع�� ��عتمد �ن�ً�ا �البنك �اعتمد �املحفظة، �لبقية �القيمة��بال�سبة �إ�� �ومعاي���القرض �ا��ا�� الداخ��

 .تمت�مراجعة�سياسة�التجميع�واملوافقة�عل��ا�من�مختلف�الرؤساء�الوظيفي�ن�للبنك.�للتمو�ل�املدعوم�باألصول 
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالبنك�الوط���إلا 
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 :بناًء�ع���الاعتبارات�املذ�ورة�أعاله،�تم�تص�يف�العمالء�الذين��ستفيدون�من�تأجيل�السداد�ع���النحو�التا��

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد  عدد�العمالء املجموعة القطاع

 القيمة
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  

 ١٧٠٬٧٧٢  ١٬٤٤١٬٠٤٧  ٨٧٦٬٩٩٤  ٨ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�با��ملة
 -  ٣٬٣٨٥  ٢٣٦  ٧٦ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�بالتجزئة

 ٥  ١٨  ١  ١ ٢املجموعة� 
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١  ٨٥  جما��إلا 

 ٢٠٢٠�د�سم�� �٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد  عدد�العمالء املجموعة 

 القيمة
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٤٬٠٦٧  ٦٦٬٧٤٥  ١٥ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�با��ملة
 -  ٣٬٢٦٢  ٩١  ٦٨ ١املجموعة� ا��دمات�املصرفية�بالتجزئة

  ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦  ٨٣ 

مذكرة�إرشادية�مش��كة�للبنوك�وشر�ات�التمو�ل��شأن�معا��ة�مخصصات�خسارة�"�سق�البنك�سياساته�الداخلية��شأن�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�وتماشًيا�مع�

"�)�التوجيه�املش��ك"ُ�شار�إليه�فيما�ي���باسم�"�(١٩-�وفيد���إلامارات�العر�ية�املتحدة����سياق�أزمة��٩الائتمان�املتوقعة�من�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�

 .٢٠٢٠أبر�ل��٤بتار�خ�

 .البنك�ا��طوات�التالية�للتأكد�من�توافر�ممارسات�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����ضوء�تأجيالت�السداد�املقدمة�للعميلاتخذ�

 التغي��ات����متغ��ات�الاقتصاد�الك��

العر�ية�املتحدة�املركزي،�تم�تحديث�أحدث�ومع�ذلك،�واس�ناًدا�إ���توج��ات�مصرف�إلامارات�.�يدير�البنك�نماذج�خسارة�الائتمان�املتوقعة�ع���أساس�الاف��اضات

باإلضافة�إ���ذلك،�يواصل�البنك�الاحتفاظ�بالتبديالت�.�متغ��ات�وتوقعات�الاقتصاد�الك������نماذج�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�لتعكس�الوضع�الاقتصادي�ا��ا��

 .١٩-�وفيدال���تم�وضعها�جانبًا�لتغطية�تأث���

 لف�عن�السدادمراجعة�املديونية�عند�التخ

�ال�سهيالت �هذه ���ب �واحتمالية �غ���املمولة �للمديونيات �الائتمان �تحو�ل �عوامل �البنك �راجع �ع���. �لل��ب �الائتمان �تحو�ل �عوامل �البنك �رفع �ذلك، �ع�� عالوة

 .�املكشوف�غ���املستخدم�وال�سهيالت�الائتمانية�املتجددة�ملحفظة�البيع�با��ملة�كجزء�من�هذه�املراجعة
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 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة��- يرا�يالوط���إلا �البنك
 قائمة�التدفقات�النقدية

 ٢٠٢١د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 )تتمة(إدارة�املخاطر����املخطط�الاقتصادي�ا��ا����-٣١

 ):حسب�قطاع�ألاعمال(التص�يف�املرح���للعمالء�املستفيدين�من�تأجيل�السداد�

 ٢٠٢١د�سم����٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد املجموعة املرحلة القطاع

 القيمة
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م   

 -  ٦٣٬٢٤١  ٣٬٣٤٢ ١املجموعة� ١�املرحلة 
 ١٧٠٬٧٧٢  ١٬٣٧٧٬٨٠٦  ٨٧٣٬٦٥٢ ١املجموعة� ٢�املرحلة 

 ١٧٠٬٧٧٢  ١٬٤٤١٬٠٤٧  ٨٧٦٬٩٩٤   جما��إلا 

 -  ٣٬٣٨٥  ٢٣٦ ١املجموعة� ١�املرحلة 
 ٥  ١٨  ١ ٢املجموعة� ٣�املرحلة 

 ٥  ٣٬٤٠٣  ٢٣٧   جما��إلا 
 ١٧٠٬٧٧٧  ١٬٤٤٤٬٤٥٠  ٨٧٧٬٢٣١   جما��صا���إلا 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١كما���� 
بدل�انخفاض�  املديونية  تأجيل�السداد املجموعة املرحلة القطاع

 القيمة
 ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م  ٠٠٠�إلامارا�ي�بالدر�م   
 -  ١٢٢٬٠٤٦  ٤٬٧٣٩ ١املجموعة� ١�املرحلة 
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٢٨٢٬٠٢١  ٦٢٬٠٠٦ ١املجموعة� ٢�املرحلة 

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٤٬٠٦٧  ٦٦٬٧٤٥   جما��إلا 
 -  ٣٬٢٦٢  ٩١ ١املجموعة� ١�املرحلة 

 -  ٣٬٢٦٢  ٩١   جما��إلا 
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦   جما��صا���إلا 

 ):ألاسعار�املحددة�ب�ن�البنوك(تحديث��شأن�التغي��ات�املتوقعة����ألاسعار�املرجعية�

�شار�إل��ا�فيما�ي���(ة�خالية�من�املخاطر�تقر�ًبا�إجراء�إصالح�أسا����ملعاي���أسعار�الفائدة�الرئ�سية�ع���الصعيد�العال���الس�بدال�أو�إصالح�ألاسعار�املحددة�ب�ن�البنوك�بمعدالت�بديل

يوجد�قدر�كب���من�عدم�اليق�ن��شأن�توقيت�وطرق�.�عار�املحددة�ب�ن�البنوك�بص�وكه�املاليةال�بمديونية�البنك�ملخاطر�جوهر�ة�تجاه�ألاس").�إصالح�ألاسعار�املحددة�ب�ن�البنوك"باسم�

 .يتوقع�البنك�عدم�تأث���إصالح�ألاسعار�املحددة�ب�ن�البنوك�ع���إدارة�املخاطر�واملحاسبة����جميع�مجاالت�أعماله.�الانتقال�ع���الواليات�القضائية�ال����عمل�ف��ا�البنك

 �امة�ال���وقعت��عد�تار�خ�قائمة�املركز�املا��ألاحداث�ال -٣٣

 .ال�توجد�أحداث�جوهر�ة�تحدث��عد�تار�خ�قائمة�املركز�املا���وال���تتطلب�إلافصاح�ع��ا����القوائم�املالية

 أرقام�العام�املا����-٣٤

 .إعادة�تجميع�أرقام�العام�السابق�أو�إعادة�ترتي��ا�عند�الضرورة�لتتوافق�مع�عرض�العام�ا��ا��

 رأي�إلادارة -٣٥

  .ك�طارئة�أو�غ���ذلك�غ���مدرجة����القوائم�املاليةترى�إلادارة�أن�جميع�ألاصول�كما�تظهر����القوائم�املالية�قائمة�وقابلة�للتحقيق�باملبلغ�املب�ن�مقابلها�وال�توجد�ال��امات�ع���البن
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 .املحسن
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    ع��:�نفقات�الفائدة
 ٢١٬٠١٤  ٢٤٬٤٤٧ املبالغ�املودعة�من�املؤسسات�املالية�-
 ٤٦٬٥٧١  ٣٥٬٨٦٠ املبالغ�املودعة�للعمالء�-
 ١٬٤٠٣  ١٬١٣٥ (ز)�٧خصوم�عقود�إلايجار�(أنظر�إلايضاح��-

 ٦٨٬٩٨٨  ٦١٬٤٤٢ 
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عربي ودويل
 اإرجاء النتقال اإىل احلكم املدين يف مايل مدة عامني 

•• باماكو-اأ ف ب

العودة اىل  اإرجللاء  اأم�س الأول الثنني  الع�صكريون يف مللايل   اأعلن احلكام 
الباد  �صهدتهما  انقابني  بعد   ،2024 اآذار-مللار�للس  حتى  املللدين  احلكم 
املجل�س  رئي�س  واأ�للصللدر  والللعللامل.  املنطقة  دول  مللن  العديد  بهما  ونلللددت 
الع�صكري الكولونيل اأ�صيمي غويتا مر�صوما جرت تاوته على التلفزيون 
الر�صمي يحدد “الفرتة النتقالية ب24 �صهرا اعتبارا من 26 اآذار-مار�س 
وكان احلكام الع�صكريون قد تعهدوا باإعادة احلكم املدين بحلول   .»2022
�صباط-فرباير 2022، لكنهم مددوا اجلدول الزمني لحقا ما عر�صهم 
التي فر�صتها دول  اإقليمية. وتعاين مايل يف ظل تلك العقوبات  لعقوبات 
اأخرى يف غرب اإفريقيا ب�صبب ما يعتقد انه ت�صويف من قبل الع�صكريني يف 
اإعادة احلكم املدين اىل الباد. و�صهدت مايل انقابني ع�صكريني منذ اآب-

اأغ�صط�س عام 2020 عندما اأطاح اجلي�س بالرئي�س ابراهيم بوبكر كيتا.

معاناة �صيا�صية ويكافح ل�صتعادة ثقة زمائه والعامة.
حلفائه،  كبار  اإقناع  هو  اأمامه  الأول  التحدي  و�صيكون 
اإذا  مكانه  بع�صهم  يرت�صح  اأن  املحتمل  من  كللان  الذين 
ما ا�صطر للتنحي، باأنه �صيكون قادرا على النتقال من 

مرحلة ال�صكوك التي حتيط بقيادته.
واأ�صدر مكتب جون�صون بيانا قال فيه اإنه �صيعمد خال 
الجتماع اإىل حتديد روؤيته لاأ�صابيع املقبلة، مبا يف ذلك 
�صيا�صات جديدة لتقليل تكلفة رعاية الأطفال وم�صاعدة 

املزيد من النا�س على �صراء منازلهم.
اأكللر ما  “هذه حكومة تقدم  البيان  وقللال جون�صون يف 

يهم �صعب هذا البلد«.

•• لندن-رويرتز

جون�صون  بللوريلل�للس  الللربيللطللاين  اللللللوزراء  رئلليلل�للس  ي�صعى 
لتعزيز موقفه  اأم�س الثاثاء من خال طرح جمموعة 
اأن جنا من  بعد  الللوزراء  لكبار  ال�صيا�صات اجلديدة  من 
ت�صويت على الثقة ك�صف حجم التهديد الذي يواجهه 

يف من�صبه.
اأم�س  من  متاأخر  وقللت  يف  الت�صويت  يف  جون�صون  وفللاز 
ما  وهللو   -148 مقابل  �صوتا   211 باأغلبية  الثللنللني 
يكفي لتجنب ال�صطرار اإىل ال�صتقالة على الفور، لكن 
متردا اأكرب مما كان متوقعا داخل حزبه يرتكه يف حالة 

الذي  الللربيللطللاين  ال�صعب  جللانللب  اإىل  “نقف  واأ�للصللاف 
يعمل بجد و�صنوا�صل العمل«.

وكللللان نللللواب يف حلللزب جللونلل�للصللون املللحللافللظللني دعللللوا اإىل 
اإقامة  ف�صيحة  مللن  اأ�للصللهللر  بعد  الثقة  على  الت�صويت 
حللفللات يف مللقللر احلللكللومللة اأثللنللاء الإغللللاق ف�صا عن 
املعي�صة  تكاليف  ارتللفللاع  مللع  تعامله  لطريقة  انللتللقللادات 

ب�صبب الت�صخم.
وتعني قواعد حزب املحافظني اأنه يف ماأمن من اقرتاع 
ثقة اآخر لاأ�صهر الثني ع�صر املقبلة، لكن هذه القواعد 
ميكن تغيريها من الناحية الفنية اإذا كانت هناك اإرادة 

�صيا�صية كافية للقيام بذلك.

 جون�صون يتعهد »مبوا�صلة العمل« بعد جناته من ت�صويت على الثقة 

•• عوا�شم-وكاالت

مللن املللاحللظ يف الللفللرتة الأخرية 
“اإيقاظ  مللللن  حتلللللذر  للللغلللة  عللللللودة 
متثل  كلللللانلللللت  اللللللتلللللي  الدب”، 
من  حتللذر  اأمريكية  ا�صرتاتيجية 
اأن الغرب يجب األ يذهب بعيداً يف 
اإثارة  ا�صتعداء رو�صيا، كي يتفادى 
اأوكللرانلليللا، مل  غللزو  غ�صبها. وبعد 

تعد هذه املقاربة هي املف�صلة.
لكن يف الوقت الذي كانت اأوكرانيا 
بعيداً  الللرو�للصلليللة  اللللقلللوات  تلللدفلللع 
هذه  جوقة  ا�صتفاقت  كييف،  عللن 
املللدر�للصللة علللللى نللحللٍو غللري متوقع، 
�صابقني  ملل�للصللوؤولللني  تلل�للصللم  وهللللي 
باأنه  يجادلون  اخللذوا  واأكادمييني 
اأن تذهب  لأوكللرانلليللا  مللن احلكمة 
من  جللزء  كللان  بينما  ت�صوية،  اإىل 
هللللوؤلء يللدعللو قللبللل فلللرتة ق�صرية 

اإىل العك�س.
ولعل املثل الأف�صل على ذلك، اأتى 
من افتتاحية ل�صحيفة “نيويورك 
كتبت  الللتللي  الأمللريللكلليللة،  تاميز” 
ال�صيا�صة  اأن  -اآذار،  ملللار�لللس  يف 
اإىل  ت�صتند  اأن  يللجللب  الأمللريللكلليللة 
القتال  النلللخلللراط يف  الللرغللبللة يف 
عما  الللنللظللر  “ب�صرف  بللاأوكللرانلليللا 
�صي�صتغرقه ذلك من وقت... حتى 
�صهرين،  وبعد  اأوكرانيا”.  تتحرر 
جتادل ال�صحيفة يف افتتاحيتها اأن 
الغرب يجب اأن ي�صعى اإىل ت�صوية 
تفاو�صية “حتى ولو اأدى ذلك اإىل 

•• وا�شنطن-وكاالت

ك�صف حتقيق ا�صتق�صائي ل�صحيفة 
الأمريكية  تاميز”  “نيويورك 
الرو�صية  “فاغرن”  جمموعة  اأن 
ال�صودان، عرب  اأقدامها يف  ر�ّصخت 
اأعماق  يف  اللللذهلللب  علللن  الللتللنللقلليللب 

ال�صحراء بولية “ال�صمالية«.
واأ�صافت ال�صحيفة اأنه يف منطقة 
العبيدية الغنية بالذهب، على بعد 
العا�صمة  �صمال  كيلومرًتا   320
يخ�صع  م�صنع  يوجد  ال�صودانية، 
باأبراج  ملل�للصللّددة حملللاط  حلللرا�للصللة 
املحليون  ال�صكان  ي�صميه  لمللعللة، 
وهلللو،  الرو�صية”،  بل”ال�صركة 
للمنظمة  واجلللهلللة  احلللقلليللقللة،  يف 
العاقة  وطلليللدة  الع�صكرية  �صبه 

بالكرملني.
العبيدية  يف  املللل�لللصلللنلللع  وُيللللعللللالللللج 
الذهب،  �صبائك  مللن  اأكلللوام اخلللام 
على  “فاغرن”  حلل�للصلللللت  حللليلللث 
املللتللليلللازات تللعللديللن مللربللحللة تنتج 
يعّزز  الللذهللب،  مللن  متدفًقا  �صيًا 
الذهب،  مللن  الللكللرملللللني  خمللللزون 
والذي  دولر،  مليار   130 البالغ 
اأن  الأمريكيون  امل�صوؤولون  يخ�صى 
تاأثري  لتخفيف  ا�للصللتللخللداملله  يللتللّم 
املفرو�صة  القت�صادية  العقوبات 
اأوكرانيا،  غللزو  بعد  مو�صكو  على 
الرو�صية  العملة  دعللم  خللال  مللن 

املحلية.
وُتلللللظلللللهلللللر �لللللصلللللجلللللات اللللل�للللصللللركللللة 
اأن منجم  اللل�للصللودانلليللة  واحلللكللومللة 
الذهب هو اأحد البوؤر ال�صتيطانية 
و�صفتها  الللتللي  فللاغللرن،  ملللجللمللوعللة 
ال�صحيفة باأنها �صبكة مبهمة من 
املرتزقة الرو�س و�صركات التعدين 
وعللمللللليللات الللتللاأثللري اللل�للصلليللا�للصللي يف 
ال�صودان والقارة الأفريقية، والتي 
بريغوزين  يفغيني  عليها  ي�صيطر 
رجل الأعمال املقّرب من الرئي�س 

الرو�صي فادميري بوتني.

موّرد للبنادق املاأجورة
فاغرن  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�للصللارت 
“للبنادق  مللللوّرد  بللاأنللهللا  ا�للصللتللهللرت 
املاأجورة”، بهدف التو�صع الرو�صي 
يف رقعة وا�صعة من اأفريقيا تتمدد 
ال�صاحل  ودول  وليبيا  ال�صودان  يف 
واأفريقيا  وتللنللزانلليللا  ومللوزمللبلليللق 

الو�صطى وغريها.
ونلللللقلللللل الللللتللللقللللريللللر عللللللن خللللللرباء 
يتابعون  غلللربللليلللني  ومللل�لللصلللوؤوللللني 
اللللقلللارة  يف  “فاغرن”  نللل�لللصلللاطلللات 
ال�صبكة  اإن  قللولللهللم  الأفلللريلللقللليلللة، 
تللللطللللورت يف الللل�لللصلللنلللوات الأخللللللرية 
واأكر  نطاًقا  اأو�للصللع  اأداة  لت�صبح 
فبدًل  الكرملني.  ل�صلطة  تللطللوًرا 
من مهمة وحيدة، ات�صعت مهامها 

للقتال  مللرتابللطللة  عللمللللليللات  اإىل 
النفوذ،  وا�للصللتللغللال  امللللال  وكلل�للصللب 
كاأداة منخف�صة الكلفة بيد بوتني 
بها  الرتباط  من  التن�صل  ميكنه 

ب�صهولة.
اأ�لللللصلللللارت  الللللل�لللللصلللللودان،  �للللصللللرق  ويف 
تدعم  فللاغللرن  اأن  اإىل  ال�صحيفة 
قاعدة  لللبللنللاء  الللكللرملللللني  م�صاعي 
بلللحلللريلللة علللللللى اللللبلللحلللر الأحللللمللللر 
التي  احلربية  �صفنها  ل�صت�صافة 
تعمل بالطاقة النووية. ويف غرب 
ال�صودان، وجدت املجموعة من�صة 
مرتزقتها  لللعللمللللليللات  انللللطللللاق 
وم�صدراً  املللللجللللاورة،  اللللبلللللللدان  يف 

حمتمًا لليورانيوم.

�سراكة مع حميدتي
اأنه  تاميز”  “نيويورك  واأ�صافت 
ال�صوداين  اجلي�س  �صيطرة  “منذ 
اأكتوبر-ت�صرين  يف  ال�صلطة  على 
فاغرن  كلللثلللفلللت  املللللا�للللصللللي،  الأول 
اللللفلللريلللق حممد  �لللصلللراكلللتلللهلللا مللللع 
حمدان دقلو امللقب بل”حميدتي”، 
والذي زار مو�صكو يف الأيام الأوىل 

من حرب اأوكرانيا.
وقللللللال مللل�لللصلللوؤوللللون غلللربللليلللون اإن 
ع�صكرية  م�صاعدة  قللّدمللت  فاغرن 
الأمن  قللوات  و�صاعدت  حلميدتي، 
“حركة  قلللملللع  علللللللى  الللل�لللصلللودانللليلللة 

�صعبية موؤيدة للدميقراطية«.
واأو�للللصللللح �للصللمللويللل راملللللللاين، من 
املتحدة،  للخدمات  امللكي  املعهد 
عن  قريباً  �صي�صدر  كتاب  وموؤلف 

من  الللكللثللري  اللل�للصللحلليللفللة  واأوردت 
املعلومات حول الآلية التي متار�س 
فيها جمموعة فاغرن اأن�صطتها يف 
تعدين الذهب مبنطقة العبيدية، 
وكيف ت�صرتيه من الأهللايل، وعن 
حللمللايللة جللنللود ملللن قللللوات الدعم 
لأفراد  حلميدتي  التابعة  ال�صريع 
فللاغللرن. وارتللفللع اإنللتللاج الللذهللب يف 
ال�صودان بعد عام 2011، عندما 
الللل�لللصلللودان الذي  انللفلل�للصللل جلللنلللوب 

ي�صم معظم الروة النفطية.

تهريب الذهب
ويف الفرتة من فرباير اإىل يونيو 
مكافحة  ملل�للصللوؤولللو  قلللام   ،2021
 16 بتتّبع  اللل�للصللودانلليللون  الللفلل�للصللاد 
رحلللللللة �للصللحللن رو�لللصللليلللة هللبللطللت يف 
بللللورتلللل�للللصللللودان مللللن الللللاذقلللليللللة يف 
�للصللوريللا، واللللتلللي متلللت علللرب وحدة 
التابعة   223 رقلللللم  اللللللطلللللريان 
للللللجلليلل�للس اللللرو�لللصلللي، بللالللقللرب من 
“نيويورك  ومتلللكلللنلللت  ملللو�لللصلللكلللو، 
معظم  مللن  التحقق  مللن  تاميز” 
تلك الرحات با�صتخدام خدمات 

تتبع الرحات.
كانت  الطائرات  اأن  يف  ولا�صتباه 
اأغار  الللذهللب،  لتهريب  ُت�صتخدم 
واحللدة قبل  امل�صوؤولون على رحلة 
-حزيران  يونيو   23 يف  اإقاعها 
مللن الللعللام املللا�للصللي، ولللكللن عندما 
�صحنتها،  فللتللح  و�للصللك  علللللى  كللانللوا 
م�صت�صهداً  �صوداين  جرنال  تدخل 
ال�صيادة  جمل�س  رئي�س  من  باأمر 

الللفللائللدة من  اإن  الدب”  تللوقللظللوا 
ال�صام  على  والتفاو�س  الرتاجع 
�للصللتللوؤدي اإىل جتنب  مللع مللو�للصللكللو، 
هذا  ملللثلللل  اإن  رو�للللصللللي.  تلل�للصللعلليللد 
الإدعاء بحاجة اإىل تدقيق جدي. 
اإعان  اإمكانها  رو�صيا يف  اأن  ذلك، 
اأ�صلحة  ا�صتخدام  اأو  عامة  تعبئة 
اأي  �صاأن  اأو كيميائية. ومن  نووية 
اإىل  يللوؤدي  اأن  املمار�صات،  من هذه 
اإ�للصللايف مللن الللغللرب، بينما  رد فعل 
الأ�صواأ  املوقع  يف  هي  اليوم  رو�صيا 
اأكاف  لتحمل  يللوؤهلللللهللا  ل  اللللذي 

الت�صعيد.
اإثلللارة لاإنتباه قول  وكللان الأكللر 
�صابقاً  الأمريكي  اخلارجية  وزيللر 
الللللغللللرب ل  اإن  كلليلل�للصللنللجللر  هلللللرني 
املدى  علللللى  يللخلل�للصللر  اأن  ي�صتطيع 
التي  رو�صيا،  مللع  العاقة  البعيد 
مللللوازيللللاً  ثلللقلللًا  تلللكلللون  اأن  ميلللكلللن 
على  كي�صنجر  كللان  رمبللا  لل�صني. 
الو�صع  لكن  مثايل.  عللامل  يف  حق 
لللليللل�لللس كللللذلللللك يف عللللللامل اللللليللللوم. 
الأوكرانية،  احلللللرب  قللبللل  وحللتللى 
مبو�صكو  اللللغلللرب  علللاقلللات  كللانللت 
ت�صوبها م�صاكل عدة، من التدخل 
الهجمات  اإىل  الإنلللتلللخلللابلللات  يف 

ال�صيربانية.
التعامل  اإن  اإىل  الللكللاتللب  وخل�س 
مع دٍب غا�صب يف الأ�صا�س تتطلب 
من  مغايرة،  ا�صرتاتيجية  مقاربة 
ما  لأوكرانيا  توفر  التي  تلك  نوع 

حتتاجه للمواجهة.

القرارات  بع�س  اأوكللرانلليللا  اتللخللاذ 
حتقيق  خمللاطللر  لأن  ال�صعبة”، 

ن�صر وا�صح باهظة جداً.
وكللتللب رافللايلليللل كللوهللني يف موقع 
العودة  اأن  الأمللريللكللي،  هيل”  “ذا 
معنى  بلللللا  تللللبللللدو  اللللللللللللوراء  اإىل 
وبحلول  ع�صكري.  اأو  اإ�صرتاتيجي 
-اأيللار، قدرت وزارة  منت�صف مايو 
رو�صيا  اأن  الللربيللطللانلليللة  اللللدفلللاع 

فللقللدت ثلللللث قللوتللهللا اللللربيلللة، واأن 
اجلي�س الرو�صي انتقل اإىل الهجوم 
بللتلل�للصللكلليللات اأ�للصللغللر، واأنللللله يعاين 
نق�صاً يف الأ�صلحة الرئي�صية، مثل 
ذلك،  كللل  الللدقللة.  عالية  الذخائر 
بينما اخل�صائر يف امليدان وعمليات 
اأهلكت  قلللد  اللللداخلللللللي  الللتللطللهللري 

القادة الع�صكريني الكبار.
وعلى وجه اخل�صو�س مع التقدم 

فللللاإن  الللللدونللللبللللا�للللس،  الللللبللللطلللليء يف 
اأن مينح  �صاأنه  الآن، من  الرتاجع 
التجمع  لإعلللللللادة  اللللوقلللت  رو�لللصللليلللا 
هجومها  وجتلللللديلللللد  واللللتللل�لللصلللللللح 

بظروف اأف�صل.
ترتاجع  كي  لأوكرانيا  الدعوة  اإن 
تبعث ب�صل�صلة من الر�صائل، لي�س 
بلليللنللهللا ملللا يلل�للصللاعللد علللللى احلفاظ 
الليربايل.  الللللدويل  الللنللظللام  علللللى 

رو�صيا  مثل  لللدول  تلمح  هي  اأوًل، 
باأن ثمة ت�صاحماً حيال اقتطاعها 
اأجللللللزاء �للصللا�للصللعللة ملللن اأرا�لللللللسٍ ذات 
للعامل  هللي تظهر  ثللانلليللاً،  �للصلليللادة. 
اأنلله اإذا كللان يف اإمللكللان دولللة نووية 
عدوانية، تهديد القت�صاد العاملي، 
فاإن الغرب �صيمار�س �صيا�صة الردع 

الذاتي.
ويلللللقلللللول اأنلللل�للللصللللار مللللدر�للللصللللة “ل 

اأن ال�صودان  “رو�صيا يف اأفريقيا”، 
ميللّثللل نلللوع الللبلللللدان الللتللي تزدهر 

فيها فاغرن.
كبريان  غربيان  ملل�للصللوؤولن  وقلللال 
التي  هلللي  فللاغللرن  اإن  لللللل�للصللحلليللفللة 
نّظمت زيارة حميدتي اإىل مو�صكو، 
اأن الرحلة  “على الرغم من  واإنلله 
ملللنللاقلل�للصللة حزمة  كلللانلللت ظلللاهلللريلللاً 
قائد  و�صل  اقت�صادية،  م�صاعدات 
�صبائك  مع  ال�صريع  الدعم  قللوات 
من  وطلب  طائرته،  على  الذهب 
امللل�للصللوؤولللني اللللرو�لللس امللل�للصللاعللدة يف 
احل�صول على طائرات بدون طيار 

م�صلحة«.
وبعد عودته اإىل ال�صودان باأ�صبوع، 
لديه  “لي�س  اأنللله  حميدتي  اأعلللللن 
م�صكلة” مع افتتاح رو�صيا لقاعدة 

على البحر الأحمر.

مفتاح اأفريقيا
اللقاء  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�للصللارت 
ال�صهري للرئي�س ال�صوداين ال�صابق 
عمر الب�صري مع الرئي�س الرو�صي 
عام  ال�صاحلي  �صوت�صي  منتجع  يف 
2017، هي التي مهدت لو�صول 

فاغرن اإىل ال�صودان.
يفقد  بللداأ  قد  الب�صري  كللان  حينها 
ثاثة  بعد  ال�صلطة  على  قب�صته 
عقود من احلكم. وخال اجتماعه 
مع بوتني، اقرتح الرئي�س املخلوع 
رو�صيا  “مفتاح  ال�صودان  يكون  اأن 
م�صاعدات.  مللقللابللل  لأفريقيا”، 

فاقتن�س بوتني العر�س.

وبلللعلللد 6 اأ�لللصلللابللليلللع، وحتللللديللللداً يف 
 ،2019 -حلللللزيلللللران  يلللونللليلللو   3
عملية  حلللمللليلللدتلللي  قلللللللوات  �لللصلللّنلللت 
املوؤيدين  املللتللظللاهللريللن  لللتللفللريللق 
القيادة  اأمللللام  مللن  للدميقراطية 
اخلرطوم.  و�صط  للجي�س  العامة 
تلك  ملللللن  اأ�للللصللللبللللوعللللني  وخلللللللللال 
الللعللمللللليللة الللللدمللللويللللة، ا�لللصلللتلللوردت 
طناً   13 غولد”  “مريي  �صركة 
من دروع مكافحة ال�صغب، ف�صًا 
عللن اخلللللوذات واللللهلللراوات ل�صركة 
ت�صيطر عليها عائلة حميدتي، كما 

تظهر اجلمارك ووثائق ال�صركة.

حملة ملفاقمة النق�سامات
�صعت  تللقللريللبللاً،  اللللوقلللت  ذللللك  ويف 
با�صتخدام  رو�صية  ت�صليل  حملة 
و�صائل  علللللللى  وهلللمللليلللة  حللل�لللصلللابلللات 
اإىل مفاقمة  التوا�صل الجتماعي 
النق�صامات ال�صيا�صية يف ال�صودان، 
التي  لتلك  م�صابهة  بتقنية  وذلك 
انتخابات  يف  للتدخل  ا�صُتخدمت 
 .2016 املللتللحللدة علللام  اللللوليلللات 
هذه  مللن   172 في�صبوك  واأغلللللق 
اأكتوبر  يف  الللوهللملليللة  احللل�للصللابللات 
ومايو   ،2019 الأول  -تلل�للصللريللن 
مبا�صرة  وربللطللهللا   ،2021 -اأيللللار 

بربيغوزين.
لكن مل تللردع هذه الإجلللراءات ول 
جمموعة  الأمللريللكلليللة  الللعللقللوبللات 
الرئي�صي-  هللدفللهللا  علللن  فلللاغلللرن 
من  كبرية  ح�صة  على  ال�صتياء 

الذهب يف ال�صودان.

بللللللداأ  اأ�لللللصلللللابللللليلللللع،  غلللل�للللصللللون  ويف 
املعادن  وعلللللمللاء  اجللليللولللوجلليللون 
�صركة  عللّيللنللتللهللم  اللللذيلللن  اللللرو�لللس 
 Meroe( غللللولللللد«  “مريوي 
�صودانية  �للصللركللة  وهلللي   )Gold
جديدة، يف الو�صول اإىل ال�صودان، 
وفًقا ل�صجات الرحات التجارية 
التي ح�صل عليها مركز “دو�صري”، 
مقرها  ا�صتق�صائية  منظمة  وهي 

لندن.
الأمريكية  اخلللزانللة  وزارة  وتقول 
 »Meroe Gold« �للصللركللة  اإن 
بريغوزين،  للل�للصلليللطللرة  تللخلل�للصللع 
ال�صركة يف  وفر�صت عقوبات على 
2020 كجزء من جمموعة  عللام 
ت�صتهدف  الللتللي  الإجللللللللراءات  ملللن 

فاغرن يف ال�صودان.
ولحلللللًقلللللا، و�لللصلللل مللل�لللصلللوؤوللللون يف 
وبللللداأوا  الللرو�للصلليللة،  اللللدفلللاع  وزارة 
مبللللللفللللللاو�للللللصللللللات حللللللللللول قلللللاعلللللدة 
بلللحلللريلللة رو�لللصللليلللة حمللتللملللللة على 
الللبللحللر الأحلللملللر، قللد تللكللون بوابة 
ا�صرتاتيجية ملو�صكو على اأفريقيا.
واأو�لللصلللحلللت اللل�للصللحلليللفللة اأنللللله على 
تلت  الللتللي  الل18  الأ�للصللهللر  ملللدى 
الب�صري،  علللملللر  نللللظللللام  �لللصلللقلللوط 
“مريي  �لللللصلللللركلللللة  ا�لللللللصلللللللتلللللللوردت 
�صحنة   131 للللللتللعللديللن  غولد” 
ل�صجات  وفلللًقلللا  الللل�لللصلللودان،  اإىل 
معدات  ت�صّم  الرو�صية،  اجلمارك 
تعدين وبناء، و�صاحنات ع�صكرية، 
وطائرتني  بللرمللائلليللة،  ومللركللبللات 
ر�صد  ومت  للللللنللقللل.  ملللروحللليلللتلللني 

اإحدى هاتني الطائرتني بعد عام 
الو�صطى،  اأفللريللقلليللا  جمهورية  يف 
يحمون  فاغرن  مقاتلو  كللان  حيث 
رئي�س الباد هناك، وحيث ح�صل 
على  “فاغرن”  زعلليللم  بللريللغللوزيللن 
الأملا�س  لتعدين  مربحة  امتيازات 

يف الباد.

حملة لإعدام املتظاهرين
وعللللنللللد بللللدايللللة ثلللللللورة ديلل�للصللمللرب-
ذكرت   ،2018 عللام  الأول  كانون 
ح�صوا  الللللرو�للللس  اأن  اللل�للصللحلليللفللة 
اإدارة  علللللى  مللذكللرة-  -يف  الب�صري 
التوا�صل  مللللواقللللع  علللللللى  حلللملللللللة 
�صمعة  للللتللل�لللصلللويللله  الجللللتللللمللللاعللللي 
بع�صهم  واإعللللللللدام  امللللتلللظلللاهلللريلللن، 
عللللانلللليللللة كللللتللللحللللذيللللر وتلللخلللويلللف 

لاآخرين.
وعللنللدمللا اأطللللاح جللللرنالت اجلي�س 
الب�صري  بللرئلليلل�للصللهللم  اللللل�للللصللللوداين 
وو�للصللعللوه رهللن الإقللامللة اجلربية 
غرّي   ،2019 -ني�صان  اأبللريللل  يف 
الللرو�للس ملل�للصللارهللم بلل�للصللرعللة. وبعد 
تابعة  طللللائللللرة  و�لللصلللللللت  اأ�للللصللللبللللوع، 
وعلى  اخلرطوم،  اإىل  لربيغوزين 
امل�صوؤولني  كللبللار  مللن  وفلللد  متنها 
اإىل  ونقلت  الللرو�للس،  الع�صكريني 
ع�صكريني  مللل�لللصلللوؤوللللني  مللو�للصللكللو 
بينهم  ملللن  بللللارزيللللن،  �للصللودانلليللني 
لبيانات  وفللًقللا  حللملليللدتللي،  �صقيق 
عليها  حلل�للصلللللت  الللللتللللي  الللللرحلللللللللة 
غازيتا”  “نوفايا  �لللصلللحللليلللفلللة 

الرو�صية امل�صتقلة.

 نيويورك ترفع ال�صن القانوين حليازة البنادق 
•• نيويورك-اأ ف ب

�صبه  بندقية  ل�صراء  القانوين  ال�صن  كاثي هوكول  نيويورك  رفعت حاكمة 
اإجللللراءات ت�صديد قوانني  اإطلللار  21 عللامللا الثللنللني، يف  اإىل   18 اآللليللة مللن 
اأعقاب جمزرة عن�صرية وقعت يف متجر ت�صوق  حيازة الأ�صلحة النارية يف 

يف بوفالو.
واأقللّرت هوكول حزمة اإ�صاح قوانني حيازة الأ�صلحة النارية التي مررها 
اأودت بع�صرة  اإطاق نار ال�صهر املا�صي  جمل�س �صيوخ الولية غداة عملية 

اأ�صخا�س من اأ�صول اإفريقية.
املتحدة  الوليات  نار يف  اإطللاق  �صل�صلة عمليات  الإجلللراءات يف ظل  وتاأتي 

اأثارت دعوات جديدة لت�صديد قوانني حيازة الأ�صلحة النارية.
واّتهم بايتون جندرون “18 عاما” بقتل مت�صّوقني يف متجر يف 14 اأيار-

ب�صكل  ا�صرتاها   AR-15 طللراز  مللن  هجومية  بندقية  با�صتخدام  مايو 
قانوين. واإىل جانب م�صاألة العمر، �صيتعنّي الآن على م�صرتي البنادق �صبه 
لتحقيق مرتبط  يعني خ�صوعهم  ما  اإذن حليازتها،  على  الآلية احل�صول 
يف  الدميوقراطيون  يحكمها  التي  نيويورك  وليللة  وتفر�س  بتاريخهم. 
الأ�صا�س قوانني مرتبطة بالأ�صلحة النارية تعد الأكر ت�صددا يف الوليات 
التي  الللوليللة  قوانني  نطاق  تو�صيع  على  اأي�صا  هوكول  ووافللقللت  املتحدة. 
ت�صمح للمحاكم م�صادرة الأ�صلحة النارية من اأ�صخا�س تعترب اأنهم ي�صّكلون 

خطرا لأنف�صهم وغريهم.
19 طفا  بللوفللالللو، قتل مللراهللق  الللنللار يف  اإطلللاق  اأيلللام على  وبللعللد ع�صرة 

ومدّر�صتني يف مدر�صة ابتدائية يف يوفالدي يف تك�صا�س.
ودعا الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإىل �صن قوانني جديدة ل�صبط حيازة 

الأ�صلحة النارية ت�صمل حظر تلك الهجومية.
وقال اإنه على الأقل، يتعنّي على النواب رفع ال�صن القانوين ل�صراء الأ�صلحة 

الهجومية من 18 اإىل 21 عاما.
الللنللاريللة تللواجلله مللقللاومللة �للصللديللدة يف  لكن ق�صية تنظيم حلليللازة الأ�للصلللللحللة 
اللللوليلللات املللتللحللدة، يللاأتللي اجللللزء الأكللللرب منها مللن اجلللمللهللوريللني وبع�س 

الدميوقراطيني القاطنني يف الوليات الريفية.
األف   18 اأكللر من  النارية عن مقتل  الأ�صلحة  الناجم عن  العنف  واأ�صفر 
انتحار،  عملية   10300 ذلللك  يف  مبللا   ،2022 عللام  الآن  حتى  �صخ�س 

بح�صب “اأر�صيف العنف املرتكب بالأ�صلحة النارية«.

اللل�للصللوداين احلللاكللم الللفللريللق عبد 
م�صوؤول  وقلللال  اللللربهلللان.  الللفللتللاح 
الف�صاد-  مكافحة  يف  �صابق  كبري 
عن  الك�صف  عللدم  �صريطة  حتللدث 
اإىل  ُنللقلللللت  الللطللائللرة  اإن  هللويللتلله- 
وغادرت  باملطار  الع�صكري  الق�صم 
دون  �للصللاعللتللني  بلللعلللد  �لللصلللوريلللا  اإىل 

تفتي�س.

»من رو�سيا مع احلب«
اإن  تاميز”  “نيويورك  وقلللاللللت 
مقابلة  اإجللللللراء  رفللل�لللس  اللللربهلللان 
التقرير، وقلل  هللذا  اإعلللداد  خللال 
اللل�للصلليللادة احلاكم  علل�للصللو جمللللل�للس 
�صاأن  من  جابر  اإبراهيم  اجلللرنال 
تهريب  عللمللللليللات  علللن  الللللروايللللات 
رو�صية، قائًا: “النا�س يتحدثون، 

لكنك بحاجة اإىل دليل«.
حماولة  يف  اأنلللللله  اإىل  واأ�للللللصللللللارت 
ال�صوداين،  الدعم  على  للح�صول 
من  طناً  بل198  بريغوزين  تللرّبع 
ال�صودان  لللفللقللراء  الغذائية  امللللواد 
العام املا�صي خال �صهر رم�صان، 
حيث كتب على علب الأرز وال�صكر 
يفغيني  ملللن  “هدية  واللللعلللد�لللس 
بريغوزين”، وعبارة تذّكر باحلرب 

الباردة: “من رو�صيا مع احلب«.
وت�صمن الترّبع، الذي مت تقدميه 
“مريي  من خال �صركة تابعة لل 
احللويات  مللن  طناً   28 غولد”، 
خ�صي�صاً  ا�لللصلللتلللريادهلللا  مت  اللللتلللي 
ملللن رو�للصلليللا. وقللللال مللو�للصللى ق�صم 
اخلريية  اجلللمللعلليللة  رئللليللل�لللس  اهلل 
ال�صودانية التي وزعت امل�صاعدات: 
لكن  لاأطفال،  خم�ص�صة  “كانت 

اجلميع ا�صتمتع بها«.
وللللكلللن اإ�للللصللللرار بلللريلللغلللوزيلللن على 
الطعام  مللن  اأطلللنلللان   10 حتللويللل 
كانت  حللليلللث  بللللورتلللل�للللصللللودان،  اإىل 
الو�صول  اأجللل  من  ت�صغط  رو�صيا 
البحري، بدًل من املناطق الأكر 
قلل�للصللم اهلل الذي  اأزعللللج  احللتلليللاجللاً، 
البادرة  اأن  اإىل  ت�صري  “اإنها  قللال 
من  اأكللر  بال�صيا�صة  تتعلق  كانت 

الإن�صانية«.
نفى  تاميز،  نيويورك  رد على  ويف 
ب�صركة  للله  عللاقللة  اأي  بريغوزين 
اأنللله  ملل�للصلليللفللاً  غولد”،  “مريي 
الت�صفية  “قيد  ال�صركة  اأن  علم 

حاليا«.
جاء  اخلريي”  “التربع  اأن  واأكللد 
كانت  �صودانية  املللراأة  مللن  “باأمر 
وديلللللة، وعملية،  علللاقلللات  بللهللا  لللله 

وجن�صية«.
اأن  تاميز”  “نيويورك  واعللتللربت 
مللا قللاللله بللريللغللوزيللن هللو “تف�صري 
يت�صبب  اأن  امللللرجلللح  ملللن  �للصللاخللر 
اإ�صامي  ملجتمع  خللا�للصللة  بللاإهللانللة 

حمافظ«.

ملاذا انتع�صت فجاأة مدر�صة »ل توقظوا الدب«؟

حتقيق ا�ستق�سائي ل�سحيفة »نيويورك تاميز« 

»من رو�صيا مع احلب«... »فاغرن« تتو�صع يف ال�صودان بالتنقيب عن الذهب
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عربي ودويل

اأ�صهر  �صتة  النافذ  بال�صجن  الثاثاء  اأم�س  ق�صت حمكمة جزائرية 
وموقع  ام”  “راديو  اإذاعلللة  مدير  القا�صي  اإح�صان  ال�صحفي  بحق 
حقوقية  منظمة  ذكرت  ما  بح�صب  الإخباري،  اميارجون”  “مغرب 
لوكالة فرن�س بر�س. و�صرح نائب رئي�س الرابطة اجلزائرية للدفاع 
�صيدي احممد  “اأدانت حمكمة  �صعيد �صاحلي  الإن�صان،  عن حقوق 
اإح�صان القا�صي بال�صجن �صتة اأ�صهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 
50 الف دينار )322 يورو(« واأو�صح �صاحلي اأن املحكمة مل تاأمر 
اإجللراءات ال�صتئناف  باإيداع ال�صحايف ال�صجن، و�صيبقى حّرا ملتابعة 

والطعن.
يف اول رد فعل له غّرد اإح�صان القا�صي “ُحكم علي ب�صتة اأ�صهر حب�صا 
وزير  وب�صكوى من  اجللل مقال حتليلي  ال�صجن من  اإيللداعللي  بللدون 
الت�صال )ال�صابق( عمار بلحيمر وبتهم لي�س له فيها �صفة املّدعي«.

وتابع”لدي �صعور بالغ�صب واحلزن وم�صطر ل�صتئناف احلكم«.
تتعلق الق�صية ب�صكوى رفعتها وزارة الت�صال �صد اإح�صان القا�صي 
بعد ن�صره مقاًل يف اآذار-مار�س 2021 على موقع اإذاعة “راديو اأم” 
التي تبث عرب النرتنت، دافع فيه عن “حق حركة ر�صاد يف امل�صاركة 

يف احلراك” ال�صعبي للمطالبة بالدميقراطية.
اإ�صامية تن�صط من خارج اجلزائر و�صنفتها  وحركة ر�صاد منظمة 

ال�صلطات منظمة اإرهابية يف اأيار-مايو 2021.

وو�صوح”  “ب�صجاعة  ملللادورو  نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأ�للصللاد 
عدم  لللقللراره  اأوبللللرادور  لوبيز  مانويل  اأنللدريلل�للس  املك�صيكي  الرئي�س 
هذا  املتحدة  بالوليات  اجنلي�س  لو�س  يف  الأمريكتني  قمة  ح�صور 
الأ�صبوع. وقال مادورو اإن قرار وا�صنطن بعدم دعوته هو �صخ�صيا اأو 
دعوة زعيمي كوبا ونيكاراجوا “يعد عما من اأعمال التمييز” واإن 

احلكومة الأمريكية “تكفلت بف�صل القمة«.
ويثري غياب الرئي�س املك�صيكي ت�صاوؤلت حول اأهمية مناق�صات القمة 
التي تركز على كبح الهجرة عند احلدود اجلنوبية للوليات املتحدة، 
وهي اأولوية بالن�صبة للرئي�س الأمريكي جو بايدن، وميكن اأن ميثل 
مقاطعة  تقلل  اأن  وميللكللن  املللتللحللدة.  للللللوليللات  دبلوما�صيا  اإحللراجللا 
القمة  اأهمية  من  الآخرين،  القادة  بع�س  ورمبا  املك�صيكي،  الرئي�س 
حيث تهدف الوليات املتحدة اإىل بحث ق�صايا الهجرة والقت�صاد يف 
املنطقة. وقال م�صوؤول كبري يف اإدارة بايدن يوم  اأم�س الأول الثنني 
اإن قرار ا�صتبعاد كوبا وفنزويا ونيكاراجوا جاء بعد مداولت مكثفة 
ب�صجل حقوق  ب�صبب خمللاوف متعلقة  كان  واإنلله  اأ�صابيع،  على مدى 

الإن�صان والدميقراطية يف الدول الثاث.
 
 

اإىل ما  واأ�للصللرتاللليللا  كللنللدا  الللثللاثللاء جلللوء  اأملل�للس  ال�صني   ا�صتهجنت 
بتعري�س  بللكللني  اتللهللمللا  بللعللدمللا  اإعامي”  “ت�صليل  بللاأنلله  و�للصللفللتلله 

طائراتهما للخطر يف اإطار من التوتر مع حليفتي وا�صنطن.
انتقدت كندا الأ�صبوع املا�صي �صاح اجلو ال�صيني اإثر حادث يف املجال 
اجلوي يف اآ�صيا. وقالت اوتاوا اإن طائرات كندية وجدت نف�صها اأمام 
طائرات ع�صكرية �صينية كانت ت�صعى على ما يبدو اىل ارغامها على 
تغيري م�صارها. وندد رئي�س الوزراء الكندي جا�صنت ترودو الثنني 

مبا و�صفه باأنه “ا�صتفزاز” من جانب ال�صني.
“يجب اأن حترتم مو�صوعيا الوقائع  وقالت بكني الثاثاء اإن كندا 
با�صم  الللنللاطللق  وقلللال  الإعلللاملللي«.  الت�صليل  ن�صر  عللن  تتوقف  واأن 
“ال�صتطاع  اإن  اأمام ال�صحفيني  اخلارجية ال�صينية ت�صاو ليجيان 
املقرب لطائرات ع�صكرية كندية �صد ال�صني هو عمل غري م�صوؤول 
اجلهود  اإطللار  يف  اليابان  يف  الكندية  الطائرات  ُن�صرت  وا�صتفزاز«. 
بح�صب  ال�صمالية،  كللوريللا  على  العقوبات  احلللرتام  لفر�س  الدولية 
بال�صني  عاقتها  ت�صهد  التي  ا�صرتاليا  اتهمت  جهتها  من  اأوتلللاوا. 
فتورا اأي�صا، الأحد بكني بتعري�س طائرة ع�صكرية فوق بحر ال�صني 
يف  اعرت�صت  �صينية  مقاتلة  اإن  كانبريا  وقالت  للخطر.  اجلنوبي 
نهاية اأيار/مايو طائرة ا�صتطاع اأ�صرتالية من طراز بي-8 وحّلقت 
على م�صافة قريبة منها واأطلقت بالونات حرارية ثم زادت �صرعتها 

واعرت�صتها.

عوا�شم

اجلزائر

كراكا�ص

بكني

ن�ش قرار يطالب اإيران 
بالتعاون اأمام الوكالة الذرية 

•• فيينا-اأ ف ب

التفاق  على  املوّقعة  الثاث  الأوروبلليللة  واللللدول  املتحدة  الللوليللات  رفعت 
النووي الإيراين “اململكة املتحدة وفرن�صا واأملانيا” ن�س قرار اإىل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون اإيران مع الهيئة الأممية، وفق 

ما اأفاد م�صدران دبلوما�صيان .
اأمر  وهللو  الليل”،  “مت تقدمي الن�س خللال  اإنلله  اأوروبلللي  وقللال دبلوما�صي 
اأكده م�صدر ثان. ويح�س الن�س اإيران على التعاون التام مع الوكالة ويعد 
الأول من نوعه منذ مت تبني اإجراء م�صابه �صد طهران يف حزيران-يونيو 
ويعد كذلك موؤ�صرا على نفاد �صرب القوى الغربية جراء اجلمود   .2020
2015 النووي يف  اإحياء اتفاق  الذي طراأ على املحادثات الرامية لإعللادة 
اجتماع  تزامنا مع  عليه اخلمي�س  الت�صويت  يتم  اأن  ويرّجح  اآذار/مللار�للس. 
مدته اأ�صبوع يعقده جمل�س حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي 

ي�صم 35 ع�صوا، بح�صب ما اأفاد اأحد الدبلوما�صيني.
اأ�صئلة  اإنها ما زالت لديها  اأواخللر ال�صهر املا�صي، قالت الوكالة  ويف تقرير 
مل حت�صل على “تو�صيحات” ب�صاأنها تتعلق باآثار اليورانيوم املخ�صب التي 

عر عليها يف ثاثة مواقع غري معلنة يف الباد.
رافللايللل غرو�صي عن  للوكالة  الللعللام  املللديللر  اأعلللرب  الجللتللمللاع،  م�صتهل  ويف 
اأمله يف “حل هذه امل�صائل نهائيا«. واأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت 
اإيللران، يف مقابل تقييد برناجمها النووي. ال اأن مفاعيله  مفرو�صة على 
باتت يف حكم امللغاة منذ ان�صحاب وا�صنطن منه يف عهد دونالد ترامب عام 
2018 واإعللادة فر�صها عقوبات قا�صية على طهران، ما دفع الأخللرية اإىل 

الرتاجع عن التزامات مبوجبه.

ليبيا.. �صراع ميلي�صياوي جديد على اأبرز مناطق طرابل�ش

اختتام اأعمال موؤمتر منظمةباري�ش م�صتعدة حلل خالفات بلغاريا ومقدونيا ال�صمالية
 التعاون الإ�صالمي حول الو�صاطة يف جدة

•• جدة-وام:

واآفاق”  “جتارب  الو�صاطة  حللول  الإ�صامي  التعاون  ملنظمة  الللرابللع  املللوؤمتللر  اأعللمللال  الأول  اأم�س  اختتمت 
والذي نظمته وزارة اخلارجية ال�صعودية بالتعاون مع الأمانة العامة ملنظمة التعاون الإ�صامي على مدى 
يومني يف مدينة جدة ال�صعودية. �صارك يف املوؤمتر حوايل 50 دولة و10 منظمات تابعة ملنظمة التعاون 
مبعوثي  جميع  جانب  اإىل  املنظمة،  لدى  مراقبة  دولللة  و13  ودولية،  اإقليمية  منظمات  و�صت  الإ�صامي 
الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�صامي لأفريقيا وميامنار واأفغان�صتان وجامو وك�صمري، وعدد من املراكز 
البحثية املتخ�ص�صة واجلامعات املهتمة يف ال�صعودية وخارجها. واأكد املتحدثون - خال جل�صات املوؤمتر- اأنَّ 
الو�صاطة وامل�صاعي احلميدة متثل اأف�صل و�صائل ف�س النزاعات، لفتني اإىل �صرورة توفر الإرادة ال�صيا�صية، 

والتحلي باحليادية، مع احرتام �صيادة الدول وعدم التدخل يف �صوؤونها الداخلية.

ال�صمالية  مقدونيا  وزراء  ورئي�س  راديللف  رومن 
املحادثات،  هذه  خال  كوفات�صيف�صكي.  دمييتار 
بني  لتفاق  الكامل  “دعمه  عن  ماكرون  اأعللرب 
البلدين يتيح امل�صاهمة يف عاقات ح�صن اجلوار 

وحتقيق الفق الوروبي ملقدونيا ال�صمالية«.
الثاين-نوفمرب  ت�صرين  مللنللذ  �صوفيا  تللعللرقللل 
ال�صمالية  مللقللدونلليللا  انلل�للصللمللام  عملية   2020
اىل الحتللاد الأوروبللي ب�صبب خافات مرتبطة 

باللغة والتاريخ.
مقدونيا  واجهت  البلغارية،  العرقلة  هللذه  قبل 
اليونان  من  فيتو  �صنوات  مللدى  على  ال�صمالية 
ترمز  التي  مقدونيا  ت�صمية  ترف�س  كانت  التي 

اىل اقليمها ال�صمايل وراأت يف ذلك ا�صتياء على 
اإرثها التاريخي. رفعت اأثينا الفيتو عام 2018 
ا�صم  اىل  “ال�صمالية”  كلمة  اأ�للصلليللفللت  عللنللدمللا 
اآذار- ومطلع  �صباط-فرباير  نهاية  بني  البلد. 

اوكللرانلليللا وجللورجلليللا ومولدافيا  مللار�للس، رفللعللت 
الحتاد  اىل  لان�صمام  طلباتها  الللتللوايل  على 

الوروبي، يف خ�صم الغزو الرو�صي لأوكرانيا.
ب�صاأن  راأيها  قريبا  الأوروبية  املفو�صية  �صت�صدر 
لحقا  يقبل  ان  ويللفللرت�للس  اأوكلللرانللليلللا.  تللر�للصلليللح 
 24 و   23 القمة الأوروبية يف  بالجماع خال 
اأمام  الطريق  �صيفتح حينئذ  ما  حزيران-يونيو 

مفاو�صات طويلة الأمد.

•• باري�س-اأ ف ب

اأبللللدى الللرئلليلل�للس الللفللرنلل�للصللي اإميللانللويللل ماكرون 
الوقت  “يف  باري�س  يف  ي�صتقبل  لكي  ا�صتعداده 
ال�صمالية  ومقدونيا  بلغاريا  �صلطات  املنا�صب” 
بللهللدف الللتللو�للصللل اىل اتلللفلللاق ثللنللائللي يللتلليللح فتح 
ملللفلللاو�لللصلللات انللل�لللصلللملللام �للصللكللوبلليللي اىل الحتلللللاد 
الوروبلللللللي. تللدعللم فللرنلل�للصللا الللتللي تللتللوىل حاليا 
الللرئللا�للصللة الللدوريللة لللاحتللاد الأوروبلللللي حتى 1 
ال�صعي  اأ�صابيع”  عللللدة  “منذ  متلللوز-يلللولللليلللو، 
ق�صر  ذكللر  كما  البلدين  بللني  للخاف  حللل  اىل 
الليزيه يف ختام مناق�صات مع الرئي�س البلغاري 

•• طرابل�س-وكاالت

الللفللرنللاج يف  مللنللطللقللة  مللواجللهللات م�صلحة يف  انللدلللعللت 
العا�صمة الليبية، بني جمموعات م�صلحة تتقاتل لأجل 
ب�صط نفوذها على تلك املنطقة ال�صرتاتيجية، يف ظل 
تدهور احلالة الأمنية، وب�صكل حاد، يف طرابل�س خال 

الأ�صابيع املا�صية.
اإن  عربية”،  نلليللوز  لل”�صكاي  حملية،  ملل�للصللادر  وقللالللت 
�صباح  مللن  الأوىل  ال�صاعات  خللال  دارت  ال�صتباكات 

الإثللللنللللني، حلليللث �للصللمللع اأ�للللصللللوات دوي 
اإطللللللاق الللللنللللار. واللللفلللرنلللاج هلللي من 
�صوق  مللنللطللقللة  اللل�للصللواحللي يف  اأكلللللرب 
ويللعللد موقعها  بللطللرابللللل�للس،  اجلللمللعللة 
بوابتها  تللعللد  حلليللث  لللا،  ا�لللصلللرتاتللليلللجللليًّ
توؤدي  بها  الطرق  وجميع  اجلنوبية، 
اإىل قلب العا�صمة، كما اأن بها كثافة 
جتاري  مللركللز  وهلللي  كللبللرية،  �صكانية 
بلل�للصللوق اجلللمللعللة، وبلللهلللا الللعللديللد من 
املهمة.  واخلا�صة  العامة  املوؤ�ص�صات 
ملواجهات  ملل�للصللرًحللا  املللنللطللقللة  كلللانلللت 
حيث  املا�صية،  ال�صهور  خال  عنيفة 
ي�صمى  مللا  بللني  ا�للصللتللبللاكللات  بللهللا  دارت 
التابعة  الق�صائية”  بل”ال�صرطة 
دعم  و”قوة  الردع”،  لل”ميلي�صيا 
العام  اأكتوبر  يف  وذلللك  ال�صتقرار”، 
خمتلف  خاله  ا�صتخدمت   ،2021
“ال�صرطة  كانت  ثم  الآلية،  الأ�صلحة 
اآخر  �لللصلللراع  يف  طلللرًفلللا  الق�صائية” 
يف  وذللللللك   ،”777 “ميلي�صيا  ملللع 
وذلللللك يف منطقة  املللا�للصللي،  فلللربايلللر 

ك�صفته  ما  ح�صب  عنا�صرها،  من  خم�صة  نحو  �صقوط 
يف حينه. م�صادر لل”�صكاي نيوز عربية”، 

قلللال الللبللاحللث اللل�للصلليللا�للصللي الللللليللبللي حمللمللد قلل�للصللوط، اإن 
داخل  “دولة  اإىل  �صنعوا منظومة، حتولت  امليلي�صيات 
اإىل تعدد وقائع النفات الأمني يف  م�صرًيا  الدولة”، 
طرابل�س، والغرب الليبي عموًما، خال الفرتة املا�صية 
بللللدًءا بللاقللتللحللام مللقللرات ملللوؤ�للصلل�للصللات عللامللة، و�للصللوًل اإىل 
ال�صتباكات يف جنزور وطرابل�س والعجيات والزاوية، 

والغتيالت يف مدينة �صرباتة.

بعد خاف  وذللللك  زارة،  عللني  قللرب منطقة  اجلللزيللرة، 
حول التمركزات امل�صلحة. لكن اأعنف حلقة يف م�صل�صل 
ال�صتباكات كانت يف مطلع يونيو اجلاري، حيث دخلت 
مدعومة مبجموعات م�صلحة  الق�صائية”،  “ال�صرطة 
التي  “ثوار طرابل�س”  ميلي�صيا  مع  �صراع  اأخللرى، يف 
مقر  على  ال�صيطرة  حللول  بورا�س”،  “اأيوب  يللقللودهللا 

جهاز الأمن الداخلي “املخابرات«.
التي يقودها “اأ�صامة  وجنحت “ال�صرطة الق�صائية”، 
جنيم”، يف ب�صط �صيطرتها على املقر، لكن الأمر كلفها 

ويللللرى قلل�للصللوط اأنلللله مللن اخلللطللاأ العللتللقللاد بللللاأن نهاية 
على  قياداتها  مللع  بالتفاو�س  يتاأتى  املجموعات  تلك 
لأنهم  نهبوه،  مللا  مللع  امل�صهد  مللن  اآمللن  ب�صكل  اخللللروج 
الذي حازوه  والنفوذ  للحفاظ على مكا�صبهم،  ي�صعون 
التي  العاقات  على  متكئني  والللللوزارات،  املوؤ�ص�صات  يف 
اأبللرمللوهللا مللع اأطلللراف دوللليللة. و�للصللدد على اأن احلديث 
معهم يجب اأن يكون يف الإطار الأمني، مبعنى حتديد 
امليلي�صيات، وكيفية دجمها �صمن  اأفللراد تلك  م�صتقبل 
�صاحلني  كمواطنني  للعودة  يوؤهلهم  وطللنللي  م�صروع 
ميكن  ل  لللللكللللن  الللللعللللنللللف،  يللللنللللبللللذون 
�صيا�صية،  روؤى  حللول  معهم  التفاهم 
اإىل  بل”ليبيا”  �صينتهي  الأمللللر  لأن 
مكنت  فا�صلة  دول  جتلللارب  ا�صتن�صاخ 
اأدوار  لعب  من  امل�صلحة  للمجموعات 

يف قيادة بلدانها.
عز  الليبي  ال�صيا�صي  املحلل  ويللوؤكللد 
اللللديلللن عللقلليللل، اأنللللله ل �للصللبلليللل حلل 
وا�لللصلللتلللعلللادة هيبة  الللللليللبلليللة  الأزمللللللللة 
الدولة، اإل باحتكار القوة وو�صع حد 
“عرب  ال�صاح  وفو�صى  للميلي�صيات 
دول  يف  ا�صتخدمت  وجتللللارب  بللرامللج 

كثرية حول العامل«.
تعاين  العا�صمة  اأن  عقيل  واأ�لللصلللاف 
حتت �صيطرة امليلي�صيات واملجموعات 
النفوذ  على  تت�صارع  التي  امل�صلحة، 
تكميم  �صيا�صة  ويتبعون  وال�صيطرة، 
الأفواه مع املواطنني الذين فا�س بهم 
الكيل من هذه املمار�صات. واأ�صار اإىل 
اأن افتعال املواجهات وال�صتباكات، ما 
اإل طريقة لتاأكيد ا�صتمرار حالة  هو 

 احلكومة الإ�صرائيلية تخ�صر ت�صويتا مهما يف الكني�صت 
••القد�س-اأ ف ب

تعر�صت احلكومة الإ�صرائيلية لهزمية على يد املعار�صة 
يف  الإ�صرائيلي  الللقللانللون  �صريان  متللديللد  رف�صت  الللتللي 
تعترب  خطوة  يف  املحتلة  الغربية  بال�صفة  امل�صتوطنات 

ا�صتعرا�صا للقوة يف مواجهة الئتاف احلاكم اله�ّس.
الغربية  اإ�صرائيل لل�صفة  القانون منذ احتال  ي�صري 
الغربية  ال�صفة  يف  امل�صتوطنني  وميللنللح   1967 عللام 
اإ�صرائيل  يف  املواطنون  بها  يتمتع  التي  احلقوق  نف�س 

واعتاد الكني�صت متديده كل خم�س �صنوات.
اأحلللزابلللا من  اللللذي يجمع  الئللتللاف  لللكللن ع�صوين يف 
خلفيات متنوعة، اأحدهما عن القائمة العربية املوحدة 
والأخرى عن حزب مريت�س الي�صاري، �صّوتا يف القراءة 
النائبني  وتلل�للصللويللت  اللللقلللانلللون.  ملل�للصللروع  �للصللد  الأوىل 
اإىل  الللوقللت احلللايل  الللقللانللون ل يدعو يف  �صد م�صروع 
ال�صفة  م�صتوطنات  يف  �صريانه  ا�صتمرار  يف  الت�صكيك 
الللغللربلليللة، بللل بللالأحللرى يف ا�للصللتللقللرار احلللكللومللة بقيادة 
التي  املعار�صة  بينيت. وح�صدت  نفتايل  الللوزراء  رئي�س 

مللن جللهللتلله اأقللللر وزيللللر اخلللارجلليللة الإ�للصللرائلليلللللي يائري 
احلاكم،  لائتاف  امل�صارك  الزعيم  اأي�صا  وهللو  لبيد 

القانون  م�صروع  �صد  �صت�صوت  اأنللهللا  اأعلنت  قللد  كانت 
58 �صوًتا  ثقتها يف احلكومة، على  اإظهار عدم  ملجرد 
مقابل 52 لائتاف. فقدت احلكومة موؤخًرا اأغلبيتها 
يف الكني�صت، ما مهد الطريق للمواجهة حول “قانون 
لل�صفة  الإ�صرائيلية  الت�صمية  وهي  وال�صامرة”،  يهودا 
م�صروع  على  امل�صادقة  عدم  حال  ويف  املحتلة.  الغربية 
لللن يح�صل  مللن متللوز-يللوللليللو،  الأول  الللقللانللون بحلول 
نف�س  على  اإ�صرائيلي  م�صتوطن  األللف   475 من  اأكللر 
وبينها حقوق  الإ�صرائيليني  بقية  يتمتع  التي  احلقوق 
املعار�صة  اأن  اإ�صرائيليون  مراقبون  ويللرى  الت�صويت. 
بنيامني  اللل�للصللابللق  الللللللوزراء  رئلليلل�للس  بللزعللامللة  اليمينية 

نتانياهو لن متنع متديد القانون املوؤيد لا�صتيطان.
بينيت  حللكللومللة  اإ�للصللعللاف  اإىل  �صت�صعى  املللعللار�للصللة  لللكللن 
اإظهار  ال�صتيطاين، من خال  للتو�صع  بدوره  الداعم 

اأن التحالف ل ميكنه مترير م�صروع القانون.
ر�صالة  نتانياهو يف  يتزعمه  الللذي  الليكود  حللزب  وقللال 
اإىل  عللد  “بينيت،  الللتلل�للصللويللت  بللعللد  بللالللعللربيللة  قلل�للصللرية 

املنزل. حان الوقت لإعادة اإ�صرائيل اإىل اليمني«.
اأقوى”  “�صتعود  اأنها  اأكللد  التي  احلكومة  “بهزمية” 

من اأجل “الفوز باجلولة املقبلة«.

•• الفجر -تون�س
اأعلللللللن احللللللزب اللللد�لللصلللتلللوري احلر 
�صكاية  “اأودع  اأنلله  الثاثاء،  اأم�س 
اجلمهورية  وكللالللة  للللدى  جللزائلليللة 
بتون�س  البللللتللللدائلللليللللة  بللاملللحللكللمللة 
بلللرئللليللل�لللصلللة احلللللكللللومللللة واللللكلللاتلللبلللة 
املالية  ووزيللللرة  للحكومة  الللعللامللة 
واملدير العام للجمعيات والحزاب 
لعلماء  العاملي  والحتاد  ال�صيا�صية 
ورئي�صه عبد  تون�س  امل�صلمني فرع 
املجيد النجار وعدد من موؤ�ص�صيه 
وقياداته واملدر�صني �صلبه و�صاحب 
الغنو�صي  ورا�لللصلللد  الللتللنللظلليللم  مللقللر 
والداعية  يراأ�صها  التي  واحلللركللة 
مللنللرية �للصللقللرون واجلللمللعلليللة التي 
�صيك�صف  مللن  وكللل  �صلبها  تن�صط 

عنه البحث«.
بلليللان �صادر    واو�لللصلللح احلللللزب يف 
موقع  علللللى  ب�صفحته  نلل�للصللره  عللنلله 
في�صبوك، ان ال�صكاية تاأتي “طبقا 
قانون  مللللن  فللل�لللصلللول  ملللقللتلل�للصلليللات 
الإرهللللللللاب وملللنلللع غ�صل  مللكللافللحللة 
“تهم  بللل  تتعلق  واإنللهللا  الأموال”، 
والن�صمام  والإ�للللصللللادة  الللتللمللجلليللد 
اإرهابي،  تنظيم  واأفكار  اآراء  وتبني 
وو�صع كفاءات وتوفري حمل على 
باجلرائم  عاقة  ذي  تنظيم  ذمللة 
الإرهابية، ومتكينه من الرتخي�س 
للن�صاط،  الإداريللللللللللة  والللل�لللصلللهلللائلللد 
و�لللصلللملللان علللللدم مللعللاقللبللتلله وعللللدم 
والتحويات  التمويات  اإخ�صاع 
من  امل�صبق  للرتخي�س  الجنبية 
الد�صتوري  ودعلللا  املللاللليللة«.  وزارة 
احللللللر اللل�للصلللللطللة الللقلل�للصللائلليللة اىل 
وا�صدار  جللديللة  حتللقلليللقللات  “فتح 
ال�صرورية  الق�صائية  البطاقات 

التنظيم الأجنبي الإرهابي امل�صمى 
امل�صلمني  لعلماء  الللعللاملللي  الحتلللاد 
املرتبط  اجلمعياتي  والأخطبوط 
به وامل�صابه له ورف�س تنقية املناخ 
التنظيمات  هلللذه  مللن  النللتللخللابللي 
اخلللطللرية وعللدم القيام بللاأي جهد 
لوقاية املجتمع من الدمغجة التي 
والن�صاء  ال�صباب  �صفوف  يف  تبثها 
احلاكم  جتلللاهلللل  واأملللللللام  خلللا�لللصلللة، 

الإداريللللللللة  بلللللللالإجلللللللراءات  والإذن 
العاجلة لدرء اخلطر الداهم الذي 
املذكور  الأجللنللبللي  التنظيم  ميثله 
وتبيي�س  بلللالإرهلللاب  الللعللاقللة  ذي 
املرتبطة  ال�صبكة  وكامل  الأملللوال 
بلللله وامللللملللاثلللللللة للللله علللللللى الللللدولللللة 
ال�صكاية  ان  واأ�لللصلللاف  واملللجللتللمللع«. 
حكومة  اإ�للصللرار  “اإثر  اي�صا  تللاأتللي 
جنللللاء بللللودن علللللى الللتلل�للصللرت على 

باأمره مطالب اعت�صام الغ�صب 2 
جعل  مبا  اأ�صهر  �صتة  منذ  امل�صتمر 
املذكور  للتنظيم  الإداري  اجلللهللاز 
يعود لفتح املقر وحماولة ممار�صة 
اإىل  اإ�صافة  عادية،  ب�صفة  ن�صاطه 
حماولت اإيجاد خزعبات لإخراج 
العت�صام  مللكللان  مللن  املعت�صمني 
فرع  لرئي�س  املللجللال  لف�صح  وتبعا 
التنظيم املذكور عبد املجيد النجار 

بتنظيم  الللوقللت  نف�س  الللقلليللادي يف 
بكل  لل�صفر  تون�س  فللرع  الإخللللوان 
موؤخرا  برتكيا  والجللتللمللاع  حللريللة 
الللقلليللادات الإخللوانلليللة الدولية  مللع 
الأمناء  جمللللل�للس  اإطلللللار  يف  الللعللللليللا 
ملوا�صلة  اأريحية  بكل  والتخطيط 
تللخللريللب الللللبللللاد«. واأكللللللد احللللزب 
 2 الللغلل�للصللب  اعللتلل�للصللام  “موا�صلة 
اأمللللام مللقللر الللتللنللظلليللم وعللللدم رفعه 

املعنية  ال�صلط  ا�صتجابة  بعد  اإل 
لللطلللللب غلللللقلله واإنللللهللللاء وجللللللوده يف 
حما�صبة  يف  واللللل�للللصللللروع  تلللونللل�لللس 
اأذرع  وكللافللة  وم�صرييه  موؤ�ص�صيه 
الأخطبوط اجلمعياتي وال�صيا�صي 
الباد طبق  املتغلغل يف  الإخللواين 
حملللذرا  القانون”،  مللقللتلل�للصلليللات 
على  العلللللتلللللداء  “حماولت  مللللن 
املعت�صمني وا�صتفزازهم وا�صتعمال 
بالقوة  العللتلل�للصللام  لفك  امللللنلللاورات 
“احتفاظه  مللوؤكللدا  باحليلة”،  اأو 
بحقه يف الت�صعيد طبق ما ي�صمح 
بللله اللللقلللانلللون لللقللطللع دابلللللر اأوكلللللار 
الرجعي  الظامي  الفكر  تفريخ 
القومي  المللللن  علللللى  واملللحللافللظللة 
التون�صي«. وكان احلزب الد�صتوري 
القائمة  ال�صلطة  حلللّذر  قللد  احللللر 
ال�صلمي  لللتللحللركلله  مللنللع  اأي  ملللن 
 18 يوم  تنفيذه  املزمع  القانوين، 
بللاأي طريقة كانت  يونيو اجلللاري، 
واأودع  مبا�صرة.   غللري  اأو  مبا�صرة 
الر�صمية  الإعللللللامللللللات  احللللللللزب 
لللللللل�لللصلللللللط الأملللللنللللليلللللة واجلللللهللللويللللة 
والتي  وتوقيتها  امل�صرية  مب�صلك 
معتمدية  مقر  اأمللام  من  �صتنطلق 
اجتاه  يف  بالعا�صمة  �صويقة  بلللاب 
�لللصلللاحلللة احلللللكللللومللللة. وحللللللللذر من 
اأو  للم�صرية  التح�صريات  عرقلة 
ممار�صة اأي نوع من اأنواع الهر�صلة 
�للصللد هلليللاكللل احللللزب اأو الأطللللراف 
امللللللتلللللداخلللللللللللة لللللتللللوفللللري اجلللللانللللب 

اللوج�صتي للتظاهرة.
وعرّب احلزب عن مت�ّصكه بحّقه يف 
ت�صّرفات  كانت  “مهما  الحتجاج 
الدولة  اأركلللان  عن  دفاعا  ال�صلطة 
املدنية والنظام اجلمهوري وعلوية 

على حّد قوله. القانون”، 

ب�سبب احتاد القر�ساوي:

الد�صتوري احلّر يعلن رفع �صكاية بكل هوؤلء...!

الد�صتوري احلر يقا�صي ويحذر



األربعاء   8  يونيو    2022  م   -    العـدد   13564  
Wednesday    8    June    2022   -  Issue No   13564

14

عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�شيباين
غو�ستافو  ال�سابق  للمقاتل  الرئا�سي  النت�سار  يبدو     
بيرتو موؤكًدا، غري اأن ال�سعبوي رودولفو هرينانديز قد 
يغرّي قواعد اللعبة.    تعرف كل كولومبيا مطبخ منزله 
يف بوكارامانغا، �سمال �سرق كولومبيا. لأنه من طاولة 
العائلة قاد رودولفو هرينانديز جزًءا كبرًيا من حملته 
ا، بقمي�ص بولو اأ�سفر على  النتخابية. ومن هناك اأي�سً
الق�سري  فــوزه  خطاب  املت�سدد  املر�سح  األقى  الأكتاف، 
“اأربع دقائق” بعد اأن حل يف املركز الثاين يف اجلولة 

الأوىل من النتخابات الرئا�سية، الأحد، 29 مايو.

رودولفو هرينانديز قد يغري قواعد اللعبةاأن�صار غو�صتافو بيرتو يخ�صون نقل ال�صوات

النتخابات الرئا�سية يف كولومبيا:

هل يخطف رودولفو هرينانديز، اجلنب من فم الي�صار...؟
ن�سر غو�ستافو بيرتو املعلن مل يعد جليا، حيث اأن نتيجة »ترامب الكولومبي« تعيد خلط الأوراق

جناح هذا املناف�ص الأقل حظا، 
يوؤكد رف�ص الأحزاب التقليدية

مثل ترامب، ي�صاعف رودولفو 
هيـرنـانـديـز ال�صــتفزازات

ر�سالة هرينانديز مفهومة جيًدا 
اإذ تــم التعبيـر عنهــا بب�ســاطة

“كنت اأف�صل اأن يواجه غو�صتافو 
بلللليللللرتو، جلللوتلللرييلللز، يلللقلللول بعد 
نللا�للصللط موؤيد  الللنللتللائللج مللبللا�للصللرة، 
لبرتو. ناخبو جوترييز يكرهون 
بللليلللرتو و�للصلليلل�للصللوتللون رودوللللفلللو 
يخ�صى  الفوز”،  من  الي�صار  ملنع 
كثريون. يف الواقع، �صبق للمر�صح 
موؤيديه  مللن  طلللللب  اأن  اليميني 
امل�صاك�س.  املر�صح  اإىل  الن�صمام 
يزن الثنان مًعا 52 باملائة، وهذا 
يكفي لإزعللاج الي�صار الللذي، لأول 
مللللرة يف تلللاريلللخ كللولللومللبلليللا، على 

و�صك تويل الرئا�صة.
عن لك�سربي�ص

 “نحن نعرف الآن اإرادة املواطنني 
اأكد  حكم،  كنظام  الف�صاد  لإنللهللاء 
املر�صح غري املتوقع على في�صبوك، 
اللللتلللي كانت  اللللليللللوم، اجللللملللاعلللات 
قد  الأبلللديلللة،  �صلطتها  يف  تعتقد 
خ�صرت.«    تاأهل اإىل الدور الثاين 
اليميني  املللنللافلل�للس  حلل�للصللاب  علللللى 
املركز  )يف  جللوتللرييللز  فيديريكو 
امل�صتقل،  املر�صح  اأحبط  الثالث(، 
التوقعات.  جللملليللع  عللللاًمللللا،   77
19 باملائة  وكان قد حت�صل على 
اأ�صبوع  قبل  الت�صويت  نللوايللا  مللن 
ليفوز  النلللتلللخلللابلللات،  ملللن  واحلللللد 
اأخرًيا بن�صبة 28 باملائة. وها هو 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ترامب  دونللالللد  م�صوؤولية  هي  ما 
الكونغر�س  مقر  على  الهجوم  يف 
الأملللريكلللي يف 6 كللانللون الللثللاين-
�صكلت  هلللللل  2021؟  يللللنللللايللللر 
ملللنلللاورات الللرئلليلل�للس اللل�للصللابللق بعد 
حمللللاولللللة   2020 انللللتللللخللللابللللات 
التحقيق،  من  �صنة  بعد  انقاب؟ 
تقدم جلنة برملانية اخلمي�س اأوىل 

نتائجها.
خللللال جللللل�للصللات ال�للصللتللمللاع هذه، 
وعللللللدت جملللملللوعلللة اللللللنلللللواب ذات 
بان  اللللدميلللوقلللراطللليلللة  الللغللالللبلليللة 
“تقدم لل�صعب الأمريكي ملخ�س 
عن نتائجها حول احلملة املن�صقة 
نلل�للصللف نتائج  كللللان هللدفللهللا  اللللتلللي 
 2020 يف  الرئا�صية  النتخابات 

ومنع نقل ال�صلطة«.
ا�صتمعت  �صنة،  مللدى حللواىل  على 
كانون   6“ با�صم  املعروفة  اللجنة 
األف  حلللواىل  اىل  الثاين-يناير” 
اأبناء  ملللن  اثلللنلللان  بلليللنللهللم  �للصللاهللد 
اللل�للصللابللق للللقللاء ال�صوء  الللرئلليلل�للس 
الللوقللائللع وحتلللركلللات دونالد  علللللى 

ترامب واأو�صاطه.
وتلللوؤكلللد اأنلللهلللا اطلللللعللت علللللى اأكر 
واأر�صلت  وثلليللقللة  األلللللف  مللئللة  ملللن 
حواىل مئة اأمر ا�صتدعاء لادلء 

ب�صهادات.
مع ر�صائل ن�صية ق�صرية ووثائق 
�صتقدم  وفللليلللديلللوهلللات،  ر�للصللملليللة 
�صل�صلة حمامني و�صهود اأ�صا�صيون 
فكر  التي  ال�صيناريوهات  خمتلف 
واأو�لللصلللاطللله لعك�س  تلللراملللب  فلليللهللا 
ملل�للصللار النللتللخللابللات الللرئللا�للصلليللة يف 
2020 و�صول اىل الهجوم على 
الللكللابلليللتللول يف 6 كللانللون الللثللاين-

ال�صيناريو  نف�س  لإعلللادة  م�صتعد 
يوم 19 يونيو جلو�صتافو بيرتو، 
اللللللذي احتل  الللليللل�لللصلللاري  امللللر�لللصلللح 
والذي  باملائة”،   40“ ال�صدارة 
يللظللل املللر�للصللح الوفللللر حللظللا. لكن 
فاإن  الأخلللللري،  هلللذا  اإىل  بالن�صبة 
الن�صر املعلن مل يعد جليا، حيث 
الكولومبي”  “ترامب  نتيجة  اأن 

تعيد خلط الأوراق.

�سالح ال�ستفزاز
   مللللللليلللونلللري، جلللملللع ثلللللروتللللله يف 
بلللنلللاء املللل�لللصلللاكلللن الجلللتلللملللاعللليلللة يف 
اللللتللل�لللصلللعللليلللنلللات، ملللللللّول رودولللللفللللو 

العلوم  اأ�للصللتللاذة  تتابع  مطبخه”، 
التي  مونتيا،  بلللاول  ال�صيا�صية 
املناف�س  هلللللذا  “جناح  ان  تلللللرى 
الأقل حظا، يوؤكد رف�س الأحزاب 
ي�صّنف يف  اأين  لكن  التقليدية”. 
ال�صعب  مللن  ال�صيا�صي؟  الطيف 
اجلللللللزم. غلللاللللًبلللا ملللا يلل�للصللنللف بني 
الو�صط واليمني، فهو يعد باإلغاء 
ا  اأي�صً ولللكللن  اللل�للصللرائللب،  بللعلل�للس 
باإ�صفاء ال�صرعية على املاريجوانا، 
وكلل�للصللعللبللوي جلليللد، بللالللتللخلللللي عن 

راتبه كرئي�س.
نقل  مللن  قلق  فهو  الي�صار  اأملللا     
الثانية.  اجللللوللللة  يف  ال�للللصللللوات 

ميزة  اإك�صرتنادو دي كولومبيا”. 
املر�صح؟ ل�صانه لي�س يف جيبه. ل 
يرتدد على تيك توك وفي�صبوك، 
يف  لديه،  املف�صلة  التعبري  قنوات 
اأو  “اأوغاد”  باأنهم  نعت خ�صومه 
العامية،  لغته  اإن  “ل�صو�س”. 
الناخبني  ُت�صعد  الللفللظللة،  وحللتللى 
ي�صعرون  كما  يلل�للصللخللرون،  الللذيللن 
بخيبة اأمل، من الطبقة ال�صيا�صية 

التي يرونها فا�صدة.

»ر�سالته مفهومة«
   مثل الرئي�س الأمريكي ال�صابق، 
هرينانديز  رودولللللفللللو  يلل�للصللاعللف 

هلللرينلللانلللديلللز حللملللللتلله بلللاأملللوالللله 
بوكارامانغا  اأ�للصلليللل  اخللللا�لللصلللة. 
وعمدتها  ن�صمة”  األلللف   600“
 ،2019 اإىل   2015 مللللللن 
“املهند�س”،  “الإجنينيريو” 
يرف�س  كولومبيا،  يف  ُيدعى  كما 
اإزاحة  اأق�صم على  اأي انتماء، وقد 

الأحزاب التقليدية من ال�صلطة.
اإنلله يج�صد  الناخبني،     »يف نظر 
و�صريح  جمتهد  موؤ�ص�صة  رئي�س 
ونلللللزيللللله، بللللعلللليللللًدا علللللن الللل�لللصلللورة 
ال�صيا�صية”،  للنخب  املللتللدهللورة 
اأ�صتاذة  مونتيا،  بلللاول  تللاحللظ 
جامعة  يف  اللل�للصلليللا�للصلليللة  اللللعلللللللوم 

تتفّرغ  اأن  هللو  الأعلللللى  “املثل  اأن: 
ولئن  الأطفال”.  لرتبية  الن�صاء 
مبحاربة  ملللطلللوًل  املللر�للصللح  وعللللد 
ُي�صتدعى  نف�صه  هو  فاإنه  الف�صاد، 
اإىل املحكمة يف ق�صية عقود عامة 
ُمنحت لأفراد من عائلته، عندما 

كان رئي�صاً للبلدية.
متنع  ل  املللللللغللللللامللللللرات،  هلللللللذه     
اكت�صاب  ملللن  “الإجنينيريو” 
جيًدا  مفهومة  “ر�صالته  �صعبية. 
ملللن قللبللل الللنللاخللبللني لأنللللله يعرب 
ب�صيطة  بلللطلللريلللقلللة  نللفلل�للصلله  عللللن 
ت�صوير  خللللال  ملللن  وملللبلللا�لللصلللرة، 
نف�صه بهاتفه من �صالونه اأو من 

ال�للصللتللفللزازات. فللفللي مللقللابلللللة مع 
راديو” ار �صي ان” عام 2016، 
قال اإنه معجب بهتلر ... قبل ان 
�صنوات.  �صت  بعد  الو�صع  ي�صّحح 
ويللوؤكللد اللليللوم اأنللله قللد خلط بينه 

وبني األربت اأين�صتاين!
   عام 2018، فرقعة اخرى: يف 
رئي�س  �صفع  بلدي،  جمل�س  قلب 
اتهمه  منتخًبا  ملل�للصللوؤوًل  البلدية 

بالف�صاد.
 31 الأخلللللللرية، يف  الآونللللللة     ويف 
مللايللو، اأثلللار هللذا الللذكللوري املعلن 
حلللفللليلللظلللة الللللنلللل�للللصللللويللللات وجللللللزع 
التاأكيد على  خ�صومه من خال 

اليوم  هللللذا  يف   .2021 يللنللايللر 
ال�صتوي البارد وحتت �صماء ملبدة 
بالغيوم الكثيفة، جتمع الآلف من 
اأن�صار دونالد ترامب يف وا�صنطن 
التي  للتنديد بنتيجة النتخابات 

خ�صرها امللياردير اجلمهوري.
الرئي�س  اىل  ال�للللصللللتللللمللللاع  بلللعلللد 
نحو  “ال�صري  اإىل  يللللدعللللوهللللم 
ب�صري  مللد  اقللتللحللم  الكابيتول”، 
مقر الكونغر�س الأمريكي مت�صببا 

ب�صدمة يف اأنحاء العامل.
يف موؤ�صر على الأهمية التي تريد 
اللجنة اأن ت�صيفها اإىل حتقيقها، 
مت تنظيم جل�صة ال�صتماع الأوىل 
الللثللامللنللة م�صاء  اللللللذروة:  يف وقلللت 
غ  ت   00،00“ املحلي  بالتوقيت 
قنوات  علللدة  و�صتبثها  اجلمعة” 

اأخبار يف خمتلف اأنحاء الباد.

العن�صريني  ومن  الأبي�س  العرق 
والفا�صيني بهدف دعم النقاب«. 
مت ت�صريب بع�س الأدلة التي هي 
بلللحلللوزة الللتللحللقلليللق الللللربملللللاين يف 
م�صروع  وبينها  املا�صية  الأ�للصللهللر 
اآلت  م�صادرة  على  ين�س  مر�صوم 
الر�صائل  ملللن  و�للصلليللل  انللتللخللابلليللة 
اأر�صلت  الللتللي  الللقلل�للصللرية  الن�صية 
ترامب،  دونالد  مكتب  رئي�س  اىل 

مارك ميدوز.
بللللالللللتللللايل فللللللان اللللللللجلللنلللة تلللواجللله 
رواية  ت�صكيل  وهللو  كللبللريا  حتللديللا 
انتباه اجلمهور  قللادرة على جذب 

واإقناعه.
واإن كانت �صور رجل ي�صع قرونا 
اأروقلللة هذا  راأ�للصلله يتجول يف  على 
الأذهان،  يف  ماثلة  تللزال  ل  املبنى 
فان ا�صتطاعات الراأي ت�صع هذا 

جل�صات  خللملل�للس  تللنللظلليللم  �للصلليللتللم 
�صهر  طللللللللوال  اأخلللللللللرى  ا�لللصلللتلللملللاع 
حللزيللران-يللونلليللو ل�للصللتللكللمللال هذا 

العر�س الأويل.
جاميي  اللجنة  اأع�صاء  اأحللد  اأكللد 
عنه  �للصللتللكلل�للصللف  مللللا  ان  را�لللصلللكلللني 

�صيكون “متفجرا«.
وقال يف الآونة الأخرية اأمام جلنة 
مللللن جلللاملللعلللة جللللورجللللتللللاون، “مل 
فعل  مللن  اأبلللدا  رئي�س  اأي  يللقللرتب 
مللا حلللدث هللنللا يف جملللال حماولة 
تلللنلللظللليلللم انلللللقلللللاب ملللللن الللللداخللللل 
على  واللتفاف  انتخابات  لن�صف 

الد�صتور«.
الدميوقراطي  الللنللائللب  واأ�لللصلللاف 
مترد  ل�لللصلللتلللخلللدام  اأيللل�لللصلللا  “لكن 
جمموعات  مللللن  مللللوؤلللللف  عللنلليللف 
تفوق  دعللاة  ومن  عنيفة  متطرفة 

لئحة  ترتيب  اأدنلللى  يف  التحقيق 
ان�صغالت الأ�صر الأمريكية، خلف 

الت�صخم اأو اأ�صعار الوقود.
بعد  لنللله  اأخلللللرى،  م�صكلة  هللنللاك 
ال�صنة  ونلل�للصللف  �للصللنللة  ملللن  اأكلللللر 
علللللى النللتللخللابللات الللرئللا�للصلليللة عام 
اأكر من ن�صف  2020، ل يزال 
يعتقدون  اجلمهوريني  الناخبني 
قد  الللرئللا�للصلليللة  النلللتلللخلللابلللات  اأن 

�صرقت من دونالد ترامب.
باعمال  بللل�لللصلللدة  تللللرامللللب  ويللللنللللدد 
ويقول  هللللذه  الللللنللللواب  جمللمللوعللة 
اإنها “حملة مطاردة” �صده. كما 
هذه  اأعمال  بانهاء  وعد  حزبه  اأن 
جمل�س  علللللى  �صيطر  اإذا  اللجنة 
منت�صف  انلللتلللخلللابلللات  يف  الللللنللللواب 
8 تلل�للصللريللن الللثللاين- اللللوليلللة يف 

نوفمرب.

حتّرك غربي لإ�صدار قرار �صد اإيران 
•• فيينا-اأ ف ب

اأوروبية والوليات املتحدة لتوجيه اللوم لإيللران لدى بدء  ت�صعى دول 
ظل  يف  الأ�صبوع،  هذا  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اجتماع  اأعمال 

تعر املحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.
املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  اأعدته  الذي  القرار  ويعترب م�صروع 
اللللدول يف وقللت يحّذر  هللذه  نللفللاد �صرب  مللوؤ�للصللرا على  واأملللانلليللا  وفرن�صا 

دبلوما�صيون من اأن فر�س اإنقاذ التفاق النووي تت�صاءل.
ويجتمع جمل�س حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الثنني 

حتى اجلمعة يف فيينا.
“التعاون الكامل”  ويف حال مت تبني القرار الذي يح�س طهران على 

مع الوكالة، ف�صتكون هذه اأول خطوة من نوعها تلقي باللوم على اإيران 
منذ حزيران-يونيو 2020.

ني�صان-اأبريل  يف  التللفللاق  اإحلليللاء  لإعلللادة  الرامية  املحادثات  وانطلقت 
املفرو�صة  العقوبات  اإليه ورفع  املتحدة  الوليات  اإعللادة  2021 بهدف 

ها على احلد من اأن�صطتها النووية. على اإيران جمددا وح�صّ
اإيللران، يف مقابل  اأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفرو�صة على 
منذ  امللغاة  حكم  يف  باتت  مفاعيله  اأن  ال  الللنللووي.  برناجمها  تقييد 
واإعلللادة   2018 عللام  تللرامللب  دونللالللد  عهد  يف  منه  وا�صنطن  ان�صحاب 
عن  للرتاجع  الأخلللرية  دفللع  مللا  طللهللران،  على  قا�صية  عقوبات  فر�صها 

التزامات مبوجبه.
وطراأ اجلمود على حمادثات اإعادة اإحيائه يف الأ�صهر الأخرية.

ال�صوؤون اخلارجية يف الحتاد الأوروبللي جوزيب بوريل  وحّذر م�صوؤول 
اأن فر�س  الذي يتوىل تن�صيق املحادثات يف تغريدة نهاية الأ�صبوع من 
باإمكاننا حتقيق  زال  “لكن ما  واأ�صاف  “تتقّل�س«.  التفاق  اإىل  العودة 

ذلك عرب بذل جهد اإ�صايف«.
ويف تقرير اأواخر ال�صهر املا�صي، اأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اآثار  تتعلق بوجود  ب�صاأنها  “تو�صيحات”  اأ�صئلة مل حت�صل على  وجود 
اإيران  تعلن  مل  مواقع  ثاثة  يف  �صابقا  عليها  عر  خم�صب  يورانيوم 

باأنها كانت جتري فيها اأن�صطة نووية.
بها  تقوم  “�صيا�صية”  خطوة  اأي  على  “فوري”  بللرد  اإيلللران  وتللوّعللدت 

الوليات املتحدة والدول الأوروبية الثاث.
وقالت اخلبرية لدى “رابطة �صبط انت�صار الأ�صلحة” كيل�صي دافنبورت 

لفران�س بر�س اإن “ل مربر لف�صل اإيران املتوا�صل يف التعاون ب�صكل ذو 
اإيران  يوبخ  قللرار  اإ�للصللدار  “يعد  واأ�صافت  الوكالة«.  حتقيق  مع  معنى 
�صروريا لبعث ر�صالة مفادها باأن رف�س التعاون مع الوكالة والإخفاق 

باللتزامات املتعلقة بال�صمانات �صيواجه بعواقب«.
بدورها، حّذرت ال�صني ورو�صيا، اللتان ما زالتا طرفا يف التفاق النووي 
اإىل جانب بريطانيا واأملانيا وفرن�صا، من اأنه من �صاأن اأي قرار من هذا 

النوع اأن يعرقل املفاو�صات.
ودعا ال�صفري الرو�صي ميخائيل اأوليانوف عرب تويرت الحتاد الأوروبي 

اإىل “م�صاعفة اجلهود الدبلوما�صية«.
لكن حتى واإن �صاد التوتر، ي�صتبعد باأن تنهار املفاو�صات، بح�صب الباحث 

يف “املعهد الدويل للدرا�صات الإيرانية - ر�صانة” كليمان تريم.

 عر�ش اأوىل نتائج التحقيق يف الهجوم على الكابيتول

اأوكرانيا ترف�ش زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية ملن�صاأة 
•• كييف-اأ ف ب

الدولية  للوكالة  الللعللام  املللديللر  زيلللارة  اأوكللرانلليللا  رف�صت 
للطاقة الذرية رافاييل غرو�صي اىل حمطة زابوريجيا 
اأعلنت  كللمللا  الللرو�للس  الللنللوويللة )جللنللوب( طللاملللا يحتلها 
اأم�س  النووية   للمحطات  امل�صغلة  الأوكرانية  ال�صركة 

الثاثاء.
وكتبت �صركة Energoatom على تلغرام اأن “اأوكرانيا 
زابوريجيا  لزيارة حمطة  مل توجه دعوة اىل غرو�صي 
ورف�صت يف ال�صابق قيامه مبثل هذه الزيارة. ان زيارة 
اأوكرانيا  ت�صتعيد  حللني  اإل  ممكنة  ت�صبح  لللن  املحطة 

ال�صيطرة على املوقع«.
الدولية  الوكالة  اأن  الثللنللني  تغريدة  يف  غرو�صي  ذكللر 
للطاقة الذرية ت�صتعد لإر�صال بعثة خرباء اإىل حمطة 
زابوريجيا، وهي اأكرب حمطة نووية يف اأوروبا، وحتتلها 
اأوكرانيا يف  القوات الرو�صية بعد قليل من بداية غزو 
24 �صباط-فرباير، موؤكدا اأن اأوكرانيا “طلبت” ذلك. 
و�صجبت Energoatom قائلة “املدير العام للوكالة 
مرة  يكذب  غرو�صي  رافائيل  الللذريللة  للطاقة  الدولية 
اأخرى«. وا�صافت “نعترب هذا الإعان مبثابة حماولة 
لإ�صفاء  زابللوريللجلليللا  حمللطللة  اإىل  للللللو�للصللول  جلللديلللدة 
ال�صرعية على وجود حمتليها واملوافقة على اأفعالهم«. 

بني  الت�صال”  “فقدان  الأوكللرانلليللة  ال�صركة  وعلللزت 
�صبكة  بتعطيل  اللللرو�لللس  قلليللام  اإىل  واملللحللطللة  الللوكللالللة 
الللهللواتللف املللحللمللولللة ل�صركة فلللودافلللون الأوكللرانلليللة يف 

املكان.
وتابعت “تخزن البيانات يف اخلوادم و�صيتم اإر�صالها اإىل 
تفعيل  اعللادة  مبجرد  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
امل�صغل«. هددت رو�صيا يف 19 اأيار-مايو بقطع ات�صال 
النووية زابوريجيا ما مل  اأوكرانيا مع حمطة الطاقة 

ت�صدد كييف قيمة الكهرباء املنتجة ملو�صكو.
يف  رو�للس  م�صوؤولني  ت�صريحات  اإىل  البيان  هذا  ين�صم 
لحتال  ت�صتعد  رو�صيا  بللاأن  تفيد  الأخلللرية  الأ�صابيع 
اأو ل�صم مناطق ت�صيطر عليها يف جنوب  طويل الأمللد 
مللن منطقة  وجللزء  وهللي منطقة خري�صون  اأوكللرانلليللا، 

زابوريجيا.
يف عام 2021، اأي قبل الهجوم الرو�صي على اأوكرانيا، 
ال�صنوي  اوكللرانلليللا  اإنللتللاج  مللن  باملئة   20 املحطة  ولللدت 
النووية  املللحللطللات  اإنلللتلللاج  ملللن  بللاملللئللة  و47  للللللكللهللربللاء 

الأوكرانية.
اآذار-مار�س على هذه  �صيطرت قوات مو�صكو يف مطلع 
نهر  ويف�صلها  اإنلللرغلللودار  مدينة  يف  الللواقللعللة  املحطة 
تزال  التي ل  زابوريجيا  الإقليمية  العا�صمة  دنيربعن 

حتت ال�صيطرة الأوكرانية.
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عربي ودويل

ـــــــــول  و�ـــــــــس
مــــوا�ــــســــيــــع 
جـــــــديـــــــدة، 
والـــــطـــــابـــــع 
الأكرث جمودا 
ـــــحـــــرب،  ـــــل ل
يــــفــــ�ــــســــران 
اهتمام  ــدم  ع
العام الــــراأي 

ابتعد اجلمهور 
ــراءة  ــق ــن ال ع
ــكــريــة  الــعــ�ــس
ــــة  ــــت ــــح ــــب ال
ــــراع،  ــــ�ــــس ــــل ل
ووجـــــــــــــــــــه 
اهــــتــــمــــامــــه 
لــــلــــجــــانــــب 
القــتــ�ــســادي

يراهن عليه �سّيد الكرملني:

نق�ش يف النتباه: هل اأوكرانيا مهددة بتعب الغربيني...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

   بعد 100 يوم من ال�سراع، ت�ساءل انتباه الراأي العام 
الغربي ب�سكل كبري. وهذا “الإرهاق” من احلرب هو 
الذي يراهن عليه الرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني 

وفق املقربني منه...

ملوقــع  حـــوار  ويف  لجــــان،  غيـــــوم  الــبــاحــث     
اأتــالنتيـكو، ي�سـلط ال�ســــــوء على مثــــــل هذا التطور 
القراءات  كل  �سـريبك  حدوثـــــه  �ســـورة  يف  الـــــذي 

ان مل يقلب كل املعادلت.
ا     وغيوم لجان، متخ�س�ص يف ق�سايا الدفاع، واأي�سً
بباري�ص،  ال�سيا�سية  العلوم  معهد  يف  حما�سر  ا�ستاذ 

في�سي”  يف  الدولية  “الأ�سئلة  كتاب  موؤلفاته  ومن 
يف  الأوىل  و”اخلطوات  الرابع”،  الإ�سدار   2021“
“نظريات  وكتاب   ،”2012“ ال�سيا�سية”  اجلغرافيا 
مدونة  يف  وي�سارك   ،”2016“ الدولية”،  العالقات 

م�ستقبل اأورا�سيا.
ــوم مــن الــ�ــســراع، مــن الــوا�ــســح اأن     *بــعــد مــائــة ي

املتعلقة  الجتماعية  ال�سبكات  على  التفاعالت 
باملو�سوع الأوكــراين يف �سقوط حر. هل هذا �ساهد 
على ظاهرة اأ�سمل من عدم الهتمام بهذه املو�سوعات 

اأو فقدانه؟
العام كثرًيا، حيث  الراأي  يتقلب  - كقاعدة عامة،     

يطرد اأحد املو�سوعات الآخر.

بوتني يراهن على تعب الغربالراي العام الغربي قد يبتعد عن الزمة
 وبللقللدر مللا كللان هناك تركيز على 
للطابع  الأوكللللللللللللراين،  املللللو�للللصللللوع 
للحرب  واملذهل  واملفاجئ  العنيف 
تركيز  مللللع  ومللللار�للللس  فللللربايللللر  يف 
و�صخ�صية  كلليلليللف  علللللللى  خلللا�لللس 
زيللللليللنلل�للصللكللي، بلللقلللدر ملللا علللدنلللا اإىل 
و�صع اأقرب ملا كان يحدث منذ عام 
رو�صيا  اأُجللللربت  اأن  مللنللذ   ،2014
اأوكرانيا.  �صرق  اإىل  الرتاجع  على 
ال�صرقية  املقاطعات  يف  حللرب  اإنها 
دونبا�س،  يف  لأوكلللرانللليلللا  الللبللعلليللدة 
بللجللبللهللة مللل�لللصلللتلللقلللرة، حلللتلللى لللللو ان 
الرو�س يق�صمون بع�س املواقع. اإن 
و�صول موا�صيع جديدة، والطابع 
للللللحللرب، يف�صران  الأكلللر جللمللودا 

عدم اهتمام الراأي العام.
   لللقللد ابللتللعللد اللللللللراأي اللللعلللام عن 
القراءة الع�صكرية البحتة لل�صراع، 
اأكر  بلللات  الللعللمللللليللات  مللتللابللعللة  لأن 
بجوانب  الآن  مهتّم  وهو  �صعوبة، 
اأخللللللرى. واجللللانلللب الأ�للصللا�للصللي هو 

القت�صادي. 
ب�صكل  الأذهلللللان  يللظللل يف  مللا  اإن     
العقوبات  حلللزم  تبني  هللو  خللا�للس، 
وقرار التخلي عن النفط الرو�صي 
لفت  وهلللذا  الللعللام.  نهاية  بحلول 
لانتباه، خا�صة اأنه يقرتن بعودة 
الطاقة  اأ�للصللعللار  وارتللفللاع  الت�صخم 
اللللذي للله تللداعلليللات مللبللا�للصللرة على 
للغربيني.  املللعلليلل�للصلليللة  الللللظللللروف 
بلل�للصللاأن العواقب  اأكلللرب  هللنللاك قلللللق 
اإىل  تللللدفللللع  الللللتللللي  القلللتللل�لللصلللاديلللة 
التوازن بني اللتزام  الت�صاوؤل عن 
والعواقب  الأوكرانيني  جانب  اإىل 

امللمو�صة للحظر.
   *كما روت �سحيفة وا�سنطن 
النخب  بــعــ�ــص  فــــاإن  بــو�ــســت، 
الرو�سية ت�سرح اأن بوتني يعّول 
الــغــرب هــذا، هو  ـــاق  اإره على 
الذي باإمكانه اللعب على املدى 
اإحدى  الطويل. هل فعال هذه 

ا�سرتاتيجياته املحتملة؟
يتمتع مبيزة  بللالللتللاأكلليللد.  نعم   -    
ال�صطرار  عللدم  يف  تتمثل  كللبللرية 
الراأي  اأملللام  اأفعاله  على  الللرد  اإىل 
اللللعلللام اللللرو�لللصلللي، يللتللم الللتللحللكللم يف 
و�للصللائللل الإعللللللام، ويلللللتللزم معظم 
الرو�س بالدعاية “74 باملائة من 
لذلك  العملية”.  يوؤيدون  الرو�س 

اأننا �صرنى حماكمات يتم تداولها 
اإعللاملليللا بللكللثللافللة لأعلل�للصللاء كتيبة 
حمقة  رو�للصلليللا  اأن  لإظلللهلللار  اآزوف 
متللللاًمللللا يف اعلللتلللبلللار الأوكللللرانلللليللللني 
حماولة  للا  اأيلل�للصً وميكنها  نللازيللني. 
العقوبات  علللن  املللل�لللصلللوؤولللليلللة  قلللللب 
م�صوؤولية  واإللللقلللاء  القللتلل�للصللاديللة، 

اأزمة الغذاء على عاتق الغربيني.
ا�ست�سالم  �ــســيــنــاريــو  *هـــل    
دعمه  ووقف  لالإرهاق  الغرب 
لأوكرانيا وحركته �سد رو�سيا 

ممكن؟
    - املوؤكد، هو اأن هناك نقا�س جار 
حلللول ال�للصللرتاتلليللجلليللة الللتللي يجب 
تللوؤيللد الدول  اأوروبللللللا.  اتللبللاعللهللا يف 
والدول  البلطيق  ودول  ال�صرقية 
�صيا�صة  بللل�لللصلللدة  ال�لللصلللكلللنلللدنلللافللليلللة 
احلزم مع الدعم الهائل لأوكرانيا 
لإ�للصللعللاف رو�للصلليللا قلللدر الإملللكلللان. 
منها  واجلنوبية،  الغربية  اللللدول 
دعمها  على  حتللافللظ  لئن  فرن�صا، 
و�صع  اإىل  تدعو  فاإنها  لأوكللرانلليللا، 
وتلل�للصللويللة وحللللّل و�صط،  تللفللاو�للصللي 

راغبة يف عدم “اإذلل” رو�صيا.
   ملللع ذلللللك يللنللتللابللنللي �للصللعللور بلللاأن 
اللل�للصللدمللة كللانللت مللن الللنللوع الذي 
�صيدفع احلكومات ملوا�صلة اجلهود 
على الرغم من تردد الراأي العام. 

خللا�للصللة اأنللللله يللجللب اللللتلللذكلللري بلللاأن 
الن�صمام  قررتا  وفنلندا  ال�صويد 
العام  راأيلللهلللملللا  لأن  اللللنلللاتلللو،  اإىل 
وباملثل،  للللذللللك.  مللللوؤيللللًدا  اأ�لللصلللبلللح 
قللللررت اللللدمنلللارك القللللللرتاب من 
يتعلق  فلليللمللا  الأوروبلللللللللي  الحتللللللاد 
حتى  هللنللاك  كلللان  بينما  بللالللدفللاع، 
الآن رف�س حقيقي يف الراأي العام 

الدمناركي.
 لكل هذا، اأعتقد اأن اخلوف الذي 
من  اأقلللوى  �صيكون  رو�للصلليللا  ت�صببه 
النللللزعللللاج اللللنلللاجت علللن الللللقللللرارات 

الغربية. 
الحتاد  علللودة  تخيل  ال�صعب  مللن 
كاملعتاد،  الللعللمللل  اإىل  الأوروبلللللللللي 
يرف�صون  الأوكللرانلليللني  اأن  خا�صة 
تقدمي تنازلت. و�صيوؤدي هذا اإىل 
ا�صتمرار  مع  ال�صراع،  اأمللد  اإطللالللة 
الآراء  ملللن  اللللرغلللم  علللللى  اللللدعلللم 

النتقادية املتزايدة.
عن اأتالنتيكو

للليلل�للس للللديللله ملل�للصللكلللللة كللتلللللك التي 
الغربية  الللدول  اأن تواجهها  ميكن 
باأنها  عامها  راي  باإقناع  املطالبة 

على امل�صار ال�صحيح.
اأنللللله ملللن وجلللهلللة نظر  اأعلللتلللقلللد      
ميكنهم  اأنلللللله  فلللكلللرة  اللللكلللرملللللللني، 
املدى  على  ع�صكري  جهد  متابعة 
على  العتبار  ماأخوذة يف  املتو�صط 
نللطللاق وا�لللصلللع. خللا�للصللة ملللع حلول 
اآخذ  ال�صيف، الطلب على الطاقة 
قلللد يكون  يف النللخللفللا�للس، ولللكللن 
للكرملني م�صلحة يف انتظار عودة 
الللذي �صينتج عنه  اخلريف، الأمللر 
والنفط،  الغاز  احتياجات  زيادة يف 
الللللغللللرب، وخا�صة  يلل�للصللع  قلللد  مملللا 
الأوروبلللليللللني، يف و�للصللع مللعللّقللد. يف 
اأن دعم  نلللرى  املللتللحللدة،  اللللوليلللات 
حركة بايدن يظل يتمتع بالأغلبية 
اأ�صعار  ارتفاع  ب�صبب  يتاآكل  ولكنه 

النفط.
   من جهة اخرى، يجب األ نن�صى 

اأوروبللللللللا، �للصلليلل�للصللري اإىل  مللعللمللًمللا يف 
وانعدام  القوة  �صيا�صة  اإىل  العودة 
نحاول  كنا  التي  الإقليمي  الأمللن 
 .1945 عام  منذ  منها  التخل�س 
اأنه  النا�س  ُنفهم  اأن  ا  اأي�صً وعلينا 
املزودين،  تغيري  مللن  ابللعللد  هللو  مللا 
م�صائل  يف  اللللتلللفلللكلللري  �للصلليللتللعللني 
هذا  و�صيتطّلب  الطاقي.  التحّول 
الكثري من البيداغوجيا. و�صتكون 
فرن�صا،  يف  الت�صريعية  النتخابات 
والنتخابات الن�صفية يف الوليات 
ا  اأي�صً لللاهللتللمللام  مللثللرية  املللتللحللدة، 

من هذه الزاوية. 
جهدها  ق�صارى  رو�صيا  �صتبذل    
خال  من  �صغطها  على  للحفاظ 
ت�صتخدم  اإنها  امل�صللة.  املعلومات 
النووي  الللتللهللديللد  خللطللاب  كللثللريا 
الكيميائية  الأ�للصلللللحللة  وا�للصللتللخللدام 
ا�صتمر  اإذا  الأ�صلحة  اأو غريها من 
اأوكللللرانلللليللللا، وقد  اللللغلللرب يف دعللللم 
ا�صت�صلم البع�س للخوف. ول �صك 

ال�صيا�صة  اإجللللراءات  مللن  ممللا يحد 
النقدية. لذلك فاإن الو�صع جديد 
اأنه  الللوا�للصللح  ومللن  للقلق.  ومللثللري 
للليلل�للس فلللقلللط بلل�للصللبللب اللللو�لللصلللع يف 
يلعب  الخري  ولكن هذا  اأوكرانيا، 
ا. وميكن اأن يقوم الراأي  دوًرا اأي�صً
الللعللام بهذا الللربللط، ممللا قللد يهدد 
الإجللمللاع احلللايل. وجتللدر الإ�صارة 
ُهزمت  اأ�صرتاليا  اأنه يف  اإىل  ا،  اأي�صً
احلللكللومللة املللنللتللهلليللة وليللتللهللا، ويف 
ال�صدارة  الي�صار  احتل  كولومبيا 
الأوىل،  اجلللللولللللة  يف  ملللللرة  لأول 
النتخابات  تللكللن  مل  اأمللللانللليلللا  ويف 
ال�صرتاكيني  �للصللالللح  يف  املللحللللليللة 
للللذللللك ميكن  اللللدميلللقلللراطللليلللني، 
التي  ال�صيا�صية  الللتللوتللرات  ت�صّور 

يفاقمها الو�صع الأوكراين.
   *نعلم اأنه يف عدد من البلدان 
اأفريقيا  يف  �سيما  ل  النامية، 
واآ�سيا، ت�سّور ال�سراع لي�ص هو 
ال�سكاليات  تزايد  مع  نف�سه. 

لرو�صيا  العامية. ميكن  احلرب 
الدعاية  اآللللليللللات  علللللى  العلللتلللملللاد 
الآراء  لتغيري  الللزائللفللة  والأخلللبلللار 
للراأي  ا�صتطاع  اأظللهللر  الغربية. 
اأن ما يقرب من ن�صف الفرن�صيني 
يعتقدون يف واحللد على الأقللل من 
التف�صريات التي قدمها الكرملني 
للتدخل يف اأوكرانيا. وميكن تخّيل 
انت�صار هذا اأكر فاأكر، حيث ازداد 
واأ�صبح  بللعللًدا،  الع�صكري  الللو�للصللع 

الو�صع القت�صادي غري مريح.
   *اىل اي مدى ميكن ان ي�سبح 
الو�سع القت�سادي �سعبا على 
دعم  تكلفة  ويجعل  الــقــادة 
اأوكرانيا ثقيلة بحيث ل ميكن 

حتّملها �سيا�سيًا؟
   - الللو�للصللع القللتلل�للصللادي يف غاية 
ت�صخمية  لدينا ظاهرة  الرتباك، 
ال�صبعينات،  ملللنلللذ  نلل�للصللهللدهللا  مل 
اإىل  بللالإ�للصللافللة  النمو،  وتللبللاطللوؤ يف 
مللعللدلت ديلللن علللام عللاللليللة للغاية، 

خال  من  يتعّزز  ان  ميكن  الغرب 
ونق�س  للللللحللرب،  امللمو�صة  الآثللللار 
املواد ال�صا�صية، و�صعوبات التزّود. 
حد  اإىل  تتح�صن  رو�صيا  �صورة  اإن 
ما يف احلديقة اخللفية الفرن�صية 
راأينا  وقللد  مللايل.  ال�صابقة، كما يف 
رئي�س  �صال،  ماكي  اأن  كيف  ا  اأي�صً
ال�صنغال يف زيارة ملو�صكو، مل يجد 
بوتني  خلللطلللاب  خلللاطلللًئلللا يف  �للصلليللًئللا 
امللللهلللدئ بلل�للصللاأن ا�للصللطللرابللات �صوق 
اأفريقيا  “ت�صرتي  العاملي  الللغللذاء 
نللل�لللصلللف قلللملللحلللهلللا ملللللن اأوكللللرانلللليللللا 

ورو�صيا«.
   *هل با�ستطاعة ال�سيا�سيني 
العام؟  الإرهـــاق  هــذا  مقاومة 

وهل �ست�سعى رو�سيا لتقويته؟
-    يجب اأوًل بذل جهد بيداغوجي 
بلل�للصللاأن اأ�للصللبللابللنللا لللدعللم اأوكللرانلليللا : 
الدفاع عن القانون الدويل والأمن 
النا�س  ُنللفللهللم  اأن  عللللليللنللا  الللعللاملللي. 
اأ�صبح  اإذا  بلللوتلللني،  يللفللعللللله  ملللا  اأن 

الغذائية، هل ميكن اأن يتهموا 
وميار�سون  مب�ساكلهم  الغرب 

�سغطا؟
   - هذا وارد متاًما. عندما ننظر 
العاملية  الللللراأي  ا�للصللتللطللاعللات  اإىل 
اأوكرانيا،  يف  احللللرب  ت�صّور  حللول 
نللللرى فلللرًقلللا وا�لللصلللًحلللا للللللغللايللة بني 
ُينظر  حللليلللث  اللللغلللربللليلللة،  الللللللللدول 
اأنها  علللللى  الللغللالللب  يف  رو�للصلليللا  اإىل 
والدول  عدوانها،  بارتكاب  مذنبة 
املنق�صمة  والآ�للصلليللويللة  الأفللريللقلليللة 
النظر  بللوجللهللة  ملللللتللزمللة  حللتللى  اأو 
كثرية.  تف�صريات  هناك  الرو�صية. 
وموثوقة  عللريللقللة  عللاقللة  للللللهللنللد 
اأوكللرانلليللا بعيدة  بللرو�للصلليللا، وتللبللدو 
جلللللًدا. بللالللنلل�للصللبللة للللاآخلللريلللن، فاإن 
ركلليللزة الللعللامل الللثللالللث الللتللي متيل 
اإىل اتللهللام الللغللرب بللانلله مللذنللب يف 
قدم  ت�صري على  ودائللمللا،  �صيء  كللل 

و�صاق.
اللللاملللبلللالة وملللعلللاداة     ان مللللزج 

يعتقد ما يقرب من ن�سف الفرن�سيني بواحد على الأقل من التف�سريات التي قدمها الكرملني عن التدخل يف اأوكرانيا

قلق اأكرب ب�ساأن العواقب القت�سادية التي تطرح م�ساألة التوازن بني موؤازرة الأوكرانيني والعواقب امللمو�سة للحظر

غيوم لجان، املتخ�ص�س يف ق�صايا الدفاعحرب ا�صتنزاف تربك القت�صادات

تزويد الغرب اوكرانيا بال�صلحة قد ي�صتمر

 يف الوليات املتحدة، يظل دعم حركة بايدن يتمتع 
بالأغلبية ولكنه يتاآكل ب�صــبب ارتفاع اأ�صــعار النفط
 يف الوليات املتحدة، يظل دعم حركة بايدن يتمتع 
بالأغلبية ولكنه يتاآكل ب�صــبب ارتفاع اأ�صــعار النفط
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عربي ودويل
 زعيم املعار�صة التايوانية يرف�ش و�صفهم باملوؤيدين لل�صني 

•• تايبه-رويرتز

قال رئي�س حزب الكومينتاجن املعار�س الرئي�صي يف تايوان 
كان  لأنلله  لل�صني  موؤيد  باأنه  احلللزب  اإن من اخلطاأ و�صف 
دائما موؤيدا للوليات املتحدة ومكر�صا للدفاع عن اجلزيرة 

وكذلك التحدث اإىل بكني.
وحكم حزب الكومينتاجن ال�صني حتى فراره اإىل تايوان يف 
ال�صيوعيني.  اأمام  1949 بعد خ�صارة احلرب الأهلية  عام 
التي ت�صعه على  مللع بكني،  عللاقللات وثيقة  اإقللامللة  ويللوؤيللد 
ي�صعرون  ل  الذين  التايوانيني،  معظم  مع  نقي�س  طللرف 
بقدر كبري من القوا�صم امل�صرتكة مع ال�صني ال�صتبدادية.

النتخابات  يف  كبرية  خل�صارة  الكومينتاجن  حزب  وتعر�س 
ف�صل يف  اأن  بللعللد   ،2020 علللام  يف  والللربملللانلليللة  الللرئللا�للصلليللة 
التن�صل من اتهامات احلزب الدميقراطي التقدمي احلاكم 

باأنه �صيبيع تايوان لبكني.
وخللللال كلللللمللة األللقللاهللا يف مللعللهللد بللروكلليللنللجللز خلللال زيلللارة 
لوا�صنطن، �صجب رئي�س حزب الكومينتاجن اإريك ت�صو من 

ي�صفونهم باأنهم موؤيدون لل�صني.
وقال متحدثا بالإجنليزية “اأخطاأ بع�س النا�س يف ت�صميتنا، 
وتقول بع�س و�صائل الإعام اإننا حزب موؤيد لل�صني - وهذا 
خطاأ متاما. نحن حزب موؤيد للوليات املتحدة اإىل الأبد.«

اأيلول  تللوىل دوره احلللايل يف �صبتمرب  الللذي  واأ�للصللاف ت�صو، 

املا�صي، على وعد بتن�صيط ثروات احلزب، اأن تايوان بحاجة 
اإىل دفاعات قوية.

للحرب.  ت�صتعد  اأن  عليك  ال�صام،  تريد  كنت  “اإذا  وقللال 
الللللدفللللاع علللن الللنللفلل�للس هلللو رقللللم واحلللللد ملللن اأجلللللل ال�صام 

وال�صتقرار.«
تلل�للصللو، الللللذي هللزمللتلله الللرئلليلل�للصللة احلللاللليللة تلل�للصللاي اإنللللغ وين 
2016، هو مر�صح حمتمل  عندما تر�صح للرئا�صة يف عام 
الرغم  على   ،2024 عام  يف  املقبلة  الرئا�صية  لانتخابات 

من اأنه مل يعلن عن نيته الرت�صح.
وكرر دعم احلزب لانخراط مع ال�صني، التي ت�صف تايوان 

باأنها جزء من اأرا�صيها وتطالب بها، ل�صمان ال�صتقرار.

على  تايوان  من  بالقرب  الع�صكرية  اأن�صطتها  بكني  كثفت 
مدار العامني املا�صيني اأو نحو ذلك، ورف�صت التحدث اإىل 

ت�صاي التي تعتربها انف�صالية.
وتقول ت�صاي اإن تايوان ترغب يف اإجراء حمادثات مع بكني، 
هللو من  تللايللوان فقط  واإن �صعب  امللل�للصللاواة،  قللدم  ولكن على 

ميكنه تقرير م�صتقبله.
وقال ت�صو اإن تايوان ميكن اأن ت�صاعد الغرب يف فهم ال�صني 

ب�صكل اأف�صل، واأن تكون منوذجا جلارتها العماقة.
واأ�صاف “ميكن اأن تتمتع تايوان بالدميقراطية، فلماذا ل 
تتمتع ال�صني يوما ما؟ علينا اأن ننتظر حدوث ذلك، لكننا 

نحتاج اإىل تايوان كنموذج.«

ار ا�س” التي يبلغ مداها 80 كلم، 
الللتللي تللكللمللل هلليللمللار بللنللفلل�للس املدى 
التي وعدت بها وا�صنطن الأ�صبوع 

املا�صي.
يوؤكد اخلرباء الع�صكريون اأن هذا 
مدى  طفيف  ب�صكل  يللفللوق  امللللدى 
النللظللمللة الللرو�للصلليللة املللمللاثلللللة، ما 
�صرب  الأوكللرانلليللة  للقوات  �صيتيح 
خارج  البقاء  مع  املقابلة  املدفعية 

نطاق ان ت�صاب.
الوليات  طالبت  اآخلللر  جللانللب  مللن 
امللللتلللحلللدة واأوروبللللللللا رو�لللصللليلللا بوقف 
املفرت�صة  اجلن�صية  العنف  اأعمال 
جي�صها  يرتكبها  يللكللون  قللد  الللتللي 
اأوكرانيا،  يف  للله  التابعة  والللقللوات 
ل  بللاتللهللامللات  مو�صكو  نلللددت  فيما 
اأ�صا�س لها وذلك خال اجتماع يف 

جمل�س الأمن الدويل.
الثنني  املتحدة  الوليات  واتهمت 
“ترهيب”  مبحاولة  رو�صيا  اأي�صا 
املرا�صلني الأمريكيني العاملني يف 
قبل  من  ا�صتدعائهم  بعد  مو�صكو 
وتهديدهم  الللرو�للصلليللة  اخلللارجلليللة 
العقوبات  ب�صبب  انتقامية  باأعمال 

التي تفر�صها وا�صنطن.
يتهافت  كييف  الللوقللت، يف  هللذا  يف 
الأوكلللرانللليلللون مللل�للصللاهللدة اخلللللوذات 
وال�صواريخ  الإعلللا�لللصلللة  وحلل�للصلل�للس 
التي مت العثور عليها بعد ان�صحاب 
املناطق  مللللن  اللللرو�لللصلللي  اجلللليللل�لللس 
املحتلة وعر�صها يف معر�س بعنوان 

“اأوكرانيا - �صلب«.
لوكالة  �للصللافللتلل�للصللوك  يللللوري  وقللللال 
فران�س بر�س “هنا ميكن اأن نلم�س 
احللللللرب، وهللللذا هلللو اللللهلللدف اإثللللارة 
�صدمة لدى النا�س لكي يعلموا ما 

يح�صل«.

•• كييف -اأ ف ب

توا�صلت املعارك من اأجل ال�صيطرة 
�صيفريودونيت�صك  مللديللنللة  علللللى 
اأوكرانيا  �صرق  يف  الإ�صرتاتيجية 
التي تتعر�س لق�صف رو�صي مكثف 
وحيث الو�صع يتطور “كل �صاعة” 
بللحلل�للصللب كلليلليللف اللللتلللي اتللهللمللت مع 
وا�صنطن رو�صيا مبمار�صة “ابتزاز” 

يف ق�صية �صادرات القمح.
وقللللللللللال الللللرئلللليلللل�للللس الأوكللللللللللللللراين 
فلللوللللودميلللري زيللللليللنلل�للصللكللي يف اآخلللر 
الثنني  م�صاء  للله  فيديو  ت�صجيل 
يف  مبواقعهم  مي�صكون  “اأبطالنا 
�صيفريودونيت�صك. وهناك معارك 

�صارع متوا�صلة«.
وبح�صب ن�صرة هيئة اأركان اجلي�س 
الأوكللللللراين �للصللبللاح الللثللاثللاء فانه 
وبال�صافة  دونيت�صك  “يف منطقة 
العدو  يطلق  املدفعية،  نللريان  اىل 
ومروحيات”  طلللائلللرات  مللن  الللنللار 
موؤكدة ان �صيفريودونيت�صك تبقى 

“يف �صلب هدف العدو«.
تللللكللللافللللح كلللليلللليللللف للللللللللتللللعللللامللللل مع 
اإىل  الللللرو�للللصلللليللللة  اللللللقلللللوات  تللللدفللللق 
مدينة  اأكلللرب  �صيفريودونيت�صك، 
ل تلللزال يف اأيلللدي الأوكللرانلليللني يف 

منطقة لوغان�صك.
وقال اأولك�صندر �صرتيوك امل�صوؤول 
اإن  اإدارة املدينة م�صاء الثنني  عن 
املدينة  تللدمللري  “ب�صدد  اللللرو�لللس 
من  يللتللمللكللنللوا  مل  اأنللللهللللم  مبللللا   ...
اأو يومني  ال�صتياء عليها يف يوم 
جوية  �للصللربللات  ي�صتخدمون  فهم 
عن  مللعللربا  الثقيلة”  بللاملللدفللعلليللة 
الذي  املللدنلليللني  اإجللللاء  اإزاء  قلقه 

“بات �صبه م�صتحيل” الآن.

واأكلللللللللللللللللللللللللد رئللللللللليللللللللل�لللللللللس بلللللللللللللديللللللة 
اأن  �للصلليللفللريودونلليللتلل�للصللك الإثللللنللللني 
واأن  �صاعة”  كللل  يتغري  “الو�صع 
يف  يللللدور  مكثف”  �لللصلللوارع  “قتال 
املدينة التي �صلطت عليها الأ�صواء 
اأيام ب�صبب تركز املعارك  منذ عدة 

هناك.
ال�صتياء  فللان  لرو�صيا  بالن�صبة 
حا�صما  �صيكون  املدينة  هللذه  على 
�صيطرتها  ب�صط  مللن  تتمكن  لكي 
على كل منطقة دونبا�س ال�صا�صعة 
اأ�صا�صا  عليها  ي�صيطر  كلللان  الللتللي 
منذ  لرو�صيا  موالون  انف�صاليون 

.2014
امللللللعلللللركلللللة الللللللكللللللربى الأخللللللللللللرى، 
القللتلل�للصللاديللة هلللذه املللللرة، هللي تلك 
القمح  ملللللللللوارد  حللللللول  الللللللدائللللللرة 

الأوكرانية.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

الأمريكي  الرئي�س  نائبة  اأعلللللنللت 
عن  الثاثاء  اأم�س  هاري�س  كامال 
مليار   1،9 قللدره  مبلغ  تخ�صي�س 
اأمريكا  يف  الوظائف  لدعم  دولر 
الو�صطى على اأمل خف�س الهجرة، 
الأمريكيتني  قللمللة  خلللال  وذلللللك 
املنعقدة يف لو�س اأجنلي�س يف غياب 
اآخللر من  وعللدد  املك�صيكي  الرئي�س 

قادة الدول املنطقة.
قمة  خللللللللال  هلللللاريللللل�لللللس  ُكلللللّللللللفلللللت 
معاجلة  مبللهللمللة  الأملللريكللليلللتلللني 
الأ�صباب الرئي�صية لزيادة الهجرة 
اإىل الوليات املتحدة، وهي ق�صية 
يلل�للصللتللغلللللهللا احللللللللزب اجللللملللهلللوري 
و�صارت على راأ�س اأولويات الرئي�س 

الدميوقراطي جو بايدن.
القّمة،  اإىل  بللايللدن  و�للصللول  ع�صية 
كامال  اأن  الأبلليلل�للس  الللبلليللت  اأعلللللن 
التزامات  علللن  �صتك�صف  هللاريلل�للس 
جديدة من �صركات الأعمال بقيمة 
اإىل  بالإ�صافة  دولر،  مليار   1،9
عنه  اأُعلن  دولر  مليار   1،2 مبلغ 
اإىل خلق  تلللهلللدف  امللللا�لللصلللي،  اللللعلللام 
باملثلث  ي�صّمى  مللا  يف  عمل  فللر�للس 
ال�صمايل الفقري وي�صم ال�صلفادور 

وغواتيمال وهندورا�س.
لللا عن  و�للصللتللكلل�للصللف هلللاريللل�لللس اأيللل�لللصً
موؤ�ص�صة  ملل�للصللروع  بلل�للصللاأن  تفا�صيل 
اأمريكا  يف  املللجللتللمللعلليللة  اخللللدملللة 
الللو�للصللطللى وهللللو ملل�للصللروع فللللدرايل 
 Central American بللا�للصللم 
متلللولللله   Service Corps
م�صاعدات اأمريكية لتوفري فر�س 

عمل لل�صباب.

 فيتنام تقيل وزير ال�صحة 
و�صط حملة على الف�صاد 

•• هانوي-رويرتز

حكومية  اإعلللللللام  و�لللصلللائلللل  ذكللللللرت 
وزير  اأقللالللت  فيتنام  اأن  الللثللاثللاء 
الللل�لللصلللحلللة نلللويلللن تلللللان للللللوجن بعد 
اتللهللاملله بللانللتللهللاك للللوائلللح احللللزب 
اللل�للصلليللوعللي احللللاكلللم والللتلل�للصللبللب يف 

خ�صائر مبيزانية الدولة.
اإقللالللة الللوزيللر و�صط حملة  وتللاأتللي 
بداأتها  الللفلل�للصللاد  ملللكللافللحللة  مللكللثللفللة 
الدولة الواقعة بجنوب �صرق اآ�صيا 

عام 2016.
ومت الللقللبلل�للس علللللى الللعلل�للصللرات من 
ال�صحة  قطاع  يف  امل�صوؤولني  كبار 
يف الأ�صابيع القليلة املا�صية بتهمة 
معدات  �صراء  يف  خمالفات  ارتكاب 
جمموعات  ذلللللك  يف  مبلللا  طللبلليللة، 
مت  كلللملللا  كوفيد-19.  اخللللتللللبللللار 
املاليني  امل�صوؤولني  كبار  ا�صتهداف 
والللدبلللللومللا�للصلليللني، وواجلللللله كثري 

منهم حماكمات و�صجنوا.
وهي  الوطنية،  اجلمعية  و�صوتت 
اأم�س  اللللبلللاد،  يف  الللتلل�للصللريللع  هيئة 
اللللثلللاثلللاء علللللى عللللزل لللللوجن )55 
ال�صحة  وزيلللر  مللن من�صب  عللامللا( 
 ،2020 علللام  مللنللذ  ي�صغله  الللللذي 
ح�صبما ذكرت اإذاعة �صوت فيتنام.

ال�صيوعي  احللللللللللزب  قلللللللرر  كللللمللللا 
لوجن،  ف�صل  الثللنللني  الفيتنامي 

وفقا لبيان �صحفي حكومي.
ومل يرد لوجن حتى الآن على طلب 

للتعليق.

افرتا�صي لوزارته حول التداعيات 
اأزمللللة قطاع  اأن  للللللنللزاع  الللغللذائلليللة 
واأكد الوزير  “متعمدة”.  احلبوب 
ا  اأي�صً بللداأت  اأن مو�صكو  الأمللريكللي 
الغذائية  بللل�لللصلللادراتلللهلللا  حتللتللفللظ 
بحرًيا يف  “ح�صاًرا  فر�صت  بعدما 
البحر الأ�صود مينع نقل املحا�صيل 

الأوكرانية” حول العامل.
وكانت �صحيفة “نيويورك تاميز” 
ذكرت اأن وا�صنطن حّذرت 14 دولة 
منت�صف  يف  اإفللريللقلليللا  يف  معظمها 
�صحن  �للصللفللن  اأن  ملللن  اأيلللار-ملللايلللو 

وقللللللللد اتلللللهلللللم وزيلللللللللر اخلللللارجلللليللللة 
الثنني  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي 
“ابتزاز”  مبللمللار�للصللة  مللو�للصلللللللللللللللللكللو 
الدولية  الللعللقللوبللات  رفللللع  مللقللابللل 
ملللن خلللال مللنللع �لللصلللادرات القمح 

الأوكرانية.
اأن التقارير  من جانب اآخر اعترب 
“ت�صرق”  رو�للصلليللا  بلللاأن  تفيد  الللتللي 
“موثوقة”،  الأوكللرانلليللة  احلللبللوب 
معتربا اأن هدفها من ذلك “بيعها 

للربح منها«.
مللللوؤمتللللر  بللللللليلللنلللكلللن يف  واأ�لللللللصلللللللاف 

اأوكرانية  “حبوبا  حتللمللل  رو�للصلليللة 
م�صروقة«.

واأ�صار اأنتوين بلينكن اإىل هذا املقال 
من ال�صحيفة الأمريكية من دون 
التنبيه  مللبللا�للصللر  ب�صكل  يللوؤكللد  اأن 

املوجه اإىل الدول الإفريقية.
كذلك اتهم ال�صفري الأوكللراين يف 
بل”�صرقة”  اجلمعة  رو�صيا  اأنللقللرة 
ول  الأوكللرانلليللة  احلبوب  وت�صدير 

�صيما اإىل تركيا.
وقللللللللللال الللللرئلللليلللل�للللس الأوكللللللللللللللراين 
الإثنني  زيللللليللنلل�للصللكللي  فللولللودميللري 

ان  الللليلللنلللا  بللالللنلل�للصللبللة  امللللهلللم  “من 
حبوبنا.  لت�صدير  جاهزين  نكون 
الغذائي  النق�س  ان  تقول  رو�صيا 
اأمر  هللذا  اوكللرانلليللا،  م�صوؤولية  من 

خاطىء«.
مليون   25 اإىل   20 ان  واأ�لللصلللاف 
طلللن ملللن احللللبلللوب عللالللقللة حاليا 
وقد  احلللللرب،  ب�صبب  اأوكللرانلليللا  يف 
تللزداد كميتها ثاث مللرات بحلول 
“نحن  اأكللد. قال  اخلريف على ما 
بحاجة اإىل ممرات بحرية ونناق�س 
املتحدة”  واململكة  تركيا  مع  ذلللك 

ال�صلفادور وغواتيمال وهندورا�س 
اأندري�س  املك�صيكي  الللرئلليلل�للس  ول 
مللانللويللل لللوبلليللز اأوبلللللللللرادور اللللذي 
للوليات  الأ�للصللا�للصللي  احلليف  ُيللعللّد 
على  الللهللجللرة  �صيا�صة  يف  املللتللحللدة 
البالغ  امللل�للصللرتكللة  احلللللللدود  طللللول 

طولها 3200 كيلومرت تقريًبا.
اأن  اإىل  الأبللليللل�لللس  الللبلليللت  واأ�للللصللللار 
اإىل  قللللادمللللون  دولللللللة  رئللليللل�لللس   23
روؤ�صاء  فيهم  مبن  اأجنلي�س،  لو�س 
اأزمة  يف  رئي�صًيا  دوًرا  تلعب  دول 
الهجرة مثل الأرجنتني والربازيل 

اأن  بلليللان البيت الأبلليلل�للس  وجلللاء يف 
“اإعطاء  اإىل  تهدف  ال�صتثمارات 
لبناء حياة  املنطقة  للنا�س يف  اأمل 

اآمنة ومزدهرة وطنهم«.
كاليفورنيا  وليلللة  اإىل  زيللللارة  ويف 
حفل  هاري�س  اأقامت  ن�صاأت،  حيث 
اأعمال  قلللللادة  ملللع  الثلللنلللني  علل�للصللاء 
تلتقي  اأن  املللقللرر  ومللن  اإقليميني، 
املجتمع  من  مب�صوؤولني  الثاثاء 
امللللللدين لللتللعللزيللز متللكللني امللللللللراأة يف 

اأمريكا الو�صطى.
من  ملل�للصللوؤول  اأي  يح�صر  لللن  لكن 

و�صت�صارك  وكللولللومللبلليللا.  وت�صيلي 
ال�صمايل  املللثلللللث  ودول  املللكلل�للصلليللك 
اأدنى. وي�صمل  لكن على م�صتويات 
اأعلنته  الللللذي  اجللللديلللد  الللتللمللويللل 
هاري�س التزاًما من �صركة “فيزا” 
اأكر  با�صتثمار  الئتمان  لبطاقات 
من 270 مليون دولر على مدى 
مليون  �صّم  بهدف  �صنوات،  خم�س 
مليون  و6،5  اإ�لللصلللافللليلللة  �لللصلللركلللة 
يف  ر�صمي  مللايل  نظام  اإىل  �صخ�س 

منطقة يتف�صى فيها الف�صاد.
و�للصلليلل�للصللتللثللمللر الللللفللللرع الأمللللريكللللي 

“يازاكي”  لللل�لللصلللركلللة  الللل�لللصلللملللايل 
اليابانية امل�صّنعة لقطع ال�صيارات، 
من  دولر،  مللللليللون   110 مللبلللللغ 
خلللللال تلللوظللليلللف اأكلللللللر مللللن 14 
غواتيمال  يف  جديد  �صخ�س  األللف 
البيت  اأعلن  ح�صبما  وال�صلفادور، 

الأبي�س.
و�صتلتزم �صركات اأخرى بامل�صاعدات 
لت�صنيع  “غاب”  �صركة  فيها  مبا 
“ميليكون”  و�لللصلللركلللة  امللللابللل�لللس 
ا�صتثمار  تنوي  والتي  لات�صالت 
لتو�صيع  دولر  مللللللليلللون   700

وكذلك مع الأمم املتحدة.
كربيان  قوتان  واأوكللرانلليللا  ورو�صيا 
يف جمللال انللتللاج احلللبللوب ومتثان 
معا 30 باملئة من �صادرات القمح 
احلللللرب يف  ت�صببت  الللتللي  الللعللامللليللة 

ارتفاع اأ�صعارها.
اأكللللد اجلي�س  الأ�للللصللللود،  الللبللحللر  يف 
الأوكللللللراين الثللنللني انللله �للصللد اىل 
اىل  الرو�صي  ال�صطول  كبري  حللد 
اكر من مئة كلم من �صواحله كما 

اأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية.
اخلارجية  وزيللر  حللذر  مو�صكو،  يف 
اللللرو�لللصلللي �للصللريغللي لفللللللروف من 
ت�صليم  مللن  الغربية  اللللدول  جهته 

اأ�صلحة بعيدة املدى اىل كييف.
لللللنللللدن من  للللكلللن هللللللذا مل ميلللنلللع 
العلللللللللان علللللن تلل�للصللللليللم قللللاذفللللات 
ام ال   270 “ام  �صواريخ من نوع 

الهواتف  عللرب  التلل�للصللالت  �صبكات 
املللحللمللولللة والللنللطللاق الللعللريلل�للس يف 
الللللدول الللثللاث. لللوبلليللز اأوبلللللرادور 
وثيقة  عللللاقللللة  جلللملللعلللتللله  الللللللللذي 
تهديداته  نللّفللذ  تللرامللب،  بللدونللالللد 
مبللقللاطللعللة الللقللّمللة الثللنللني ب�صبب 
رف�س جو بادين دعوة روؤ�صاء كوبا 
اأ�صا�س  على  وفنزويا  ونيكاراغوا 
الأنظمة  فللقللط  جتللمللع  الللقللمللة  اأن 

الدميوقراطية.
قمة  عللللقللللد  ميللللكللللن  “ل  وقللللللللللال 
حت�صرها  مل  اإذا  لللاأمللريكلليللتللني 
جميع دول الأمريكيتني”، منتقًدا 
“هيمنة” الوليات املتحدة و”عدم 

احرتام الدول«.
الأمريكي  اخلللارجلليللة  وزيلللر  �صعى 
اللحظة  حلللتلللى  بللللليللنللكللن  اأنللللتللللوين 
اأوبلللللرادور،  الأخللللرية جلللذب لوبيز 
مبا يف ذلك من خال ال�صعي اإىل 
من  امل�صتوى  منخف�صة  م�صاركة 
مبا  الللقلليللود  بع�س  وتخفيف  كللوبللا 
اجلزيرة  اإىل  اللل�للصللفللر  قلليللود  فلليللهللا 
الللل�لللصللليلللوعللليلللة. للللكلللن املللل�لللصلللوؤوللللني 
اأنهم  اإىل  اأ�لللللصلللللاروا  الأملللريكللليلللني 
قبل  ملللن  بللاملللثللل  رّد  اأي  يلللللروا  مل 
حاكمت  الللتللي  الللكللوبلليللة  ال�صلطات 
مللللوؤخللللًرا فلللّنلللانلللنْي ملللعلللار�لللصلللنْي، ما 
جللعللل دعلللوة كللوبللا اإىل الللقللّمللة غري 
التي  وا�صنطن  يف  �صيا�صًيا  حمّبذة 
اأمريكيون  كوبيون  عليها  يهيمن 

مناه�صون لل�صيوعية.
وزارة  بللللا�للللصللللم  املللللتللللحللللدث  وقللللللللال 
براي�س  نيد  الأمريكية  اخلارجية 
تفر�صها  الللتللي  التحديات  “كانت 
هذه الأنظمة الثاثة ... ذات حلول 
م�صتع�صية يف ما يخ�ّس ت�صكيل قّمة 

 معارك لل�سيطرة على �سيفريودونيت�سك 

كييف تتهم مو�صكو مبمار�صة »ابتزاز« ب�صاأن القمح 

لوفيغارو: لبنان عاجز متامًا اأمام اإعادة ت�صكيل امل�صهد اجليو�صيا�صي يف املتو�صط ••ب يروت-وكاالت

»لللبللنللان غللري قلللادر علللللى اللللدفلللاع عن 
خل�صت  مللا  هللذا  البحرية”،  حلللدوده 

اأعماق  “لوفيغارو” الفرن�صية، مع و�صول �صفينة احلفر يف  اإليه �صحيفة 
Energean من ميناء  الدولية  النفط  ا�صتاأجرتها �صركة  التي  البحار 
�صنغافورة يف اأوائل �صهر مايو -اأيار وو�صلت اإىل حقل كاري�س للغاز الواقع 

على احلدود بني اإ�صرائيل ولبنان.
الف�صل �صببه اإىل حد كبري اأنه لي�س للبنان اتفاق حدودي مع اأي من جريانه 
اللبناين  الذريع  الف�صل  يكر�س  الو�صول  هذا  اأن  ال�صحيفة  وراأت  الثاثة 
يف الدفاع عن حدوده البحرية، بح�صب خبرية الطاقة لوري هاتيان التي 
ال�صلطات  فعل  لللرد  املتبقية  لاأيام  التنازيل  العد  “تويرت”  على  اأطلقت 
املوفد يف  اللبناين  الفريق  امل�صت�صار لدى  ويقول مي�صال غزال،  اللبنانية. 
اأكتوبر -ت�صرين الأول عام 2020 لإجراء حمادثات غري مبا�صرة يف معرب 
اأن  “ما  املتحدة:  املتحدة والوليات  الناقورة احلللدودي حتت رعاية الأمم 
غ�صون  يف   Energean �صركة  للله  خططت  -اللللذي  الللغللاز  ا�صتخراج  يللبللداأ 

ثاثة اأ�صهر- �صيخ�صر لبنان الورقة الرابحة �صد اإ�صرائيل«.
واأعلن الوفد اللبناين اأنه يطالب بخط حدودي جديد- خط 29- لعبور 

 750 م�صاحتها  تبلغ  و�صوريا  لبنان  بني  حمتملة  عليها  متنازع  منطقة 
كيلومرتاً مربًعا. ومع ذلك، مل تبداأ مناق�صة حول هذا املو�صوع. يف اجلنوب، 
الأمم  اإىل  اإ�للصللرائلليللل  قللدمللت  عندما   ،2011 عللام  منذ  اخللللاف  ي�صتمر 
 860 تتعدى  التي   ،1 اخلط  با�صم  املعروفة  حدودها،  اإحداثيات  املتحدة 
كيلومرًتا مربًعا على امل�صاحة التي يطالب بها لبنان. وعهد بالو�صاطة اإىل 
2012 على  الذي اقرتح يف عام  الأمريكي فريدريك هوف  الدبلوما�صي 

الطرفني التفاق على خط �صارم.
الناقورة،  يف   2020 عام  نهاية  املبا�صرة  املحادثات غري  ا�صتئناف  وخللال 
اللبناين  للوفد  التفاو�صي اجلديد  املوقف  قاطًعا  ا  رف�صً اإ�صرائيل  رف�صت 
الر�صمي، والذي يتعلق الآن باخلط 29، وهو تو�صيع املنطقة املتنازع عليها 

مبقدار 1430 كيلومرًتا مربًعا مقارنة باخلط 23.
م�صاعي  مهمة  الإ�صرائيلي  املوقف  تدعم  التي  املتحدة،  الوليات  وتقرتح 
اإىل بريوت،  ا  وا�صنطن عر�صً 2022، قدمت  -�صباط  حميدة. يف فرباير 
23. ول  هللوف وخللط  والللذي، وفًقا مل�صادر متطابقة، هو مزيج من خط 
يزال الرد الر�صمي من لبنان منتظًرا. وي�صتمر الغمو�س الأكرب فيما يتعلق 

“اخلروج من  حقل كاري�س. ويو�صح غزال اأن هدف اجلانب اللبناين كان 
حرب املواقع التي ا�صتمرت ملدة ع�صر �صنوات. ويتطلب ذلك اأن يقلب لبنان 
اإجبار  �صاأنه  الللدويل للبحار، من  القانون  ادعللاء، يف  القوى، بف�صل  ميزان 

الأطراف على تعليق كل ا�صتغال يف املنطقة املتنازع عليها »…«.
ومع حتديد اإمكانات الغاز يف حو�س باد ال�صام يف البحر الأبي�س املتو�صط 
اإطللللاق مزاد  اإ�للصللرائلليللل للتو عللن  واإعللللان  اأكلللر مللن ع�صرين عللامللاً  مللنللذ 
الت�صكيل  اإعللادة  جديد لرتاخي�س ال�صتغال، فاإن لبنان غائب متاماً عن 
ال�صرتاتيجي اجلارية يف البحر الأبي�س املتو�صط بعد احلرب يف اأوكرانيا. 
واأعادت الرغبة الأوروبية يف تقلي�س اعتمادها على الغاز الرو�صي الهتمام 
باجلريان، لكن لبنان ل ي�صتفيد من ذلك. ويف هذا الإطار، تنقل ال�صحيفة 
�صركة  اإن ل  قولها  الطاقة  م�صت�صارة احلوكمة يف قطاع  قي�صي،  ديانا  عن 

م�صتعدة لا�صتثمار يف مثل هذه الدولة امل�صطربة.
وحتدثت “لوفيغارو” عن ف�صل �صببه اإىل حد كبري اأنه لي�س للبنان اتفاق 
اتفاقية يف عام  اإبللرام  الغرب، مت  الثاثة. يف  اأي من جريانه  حللدودي مع 
ثمة  ال�صمال،  واإىل  عليها.  امل�صادقة  يتم  مل  ولللكللن  قللرب�للس  مللع   2007

امل�صاألة  هللذه  مللن  ال�صلطات  مبوقف 
ال�صرتاتيجية. وثمة ر�صالة موجهة 
يناير  نللهللايللة  يف  املللتللحللدة  الأمم  اإىل 
تتحدى   2022 اللللثلللاين  -كللللانللللون 
ال�صيادة الإ�صرائيلية على كاري�س وتوؤكد اأن لبنان “يحتفظ باإمكانية تعديل 
“حفاًظا  احلللايل  الوقت  يف  بذلك  القيام  عن  وميتنع   ”6433 املر�صوم 
ووجهت الر�صالة بناء على تعليمات من الرئي�س  على م�صار املفاو�صات”. 

اللبناين. وبعد ذلك باأيام قليلة، اأكد مي�صال عون على اأولوية اخلط 23.
و�صنع املدير العام لاأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم املفاجاأة باأخذه وجهة 
زيارة  من  عودته  لللدى  يونيو  اأوائلللل  يف  ُن�صرت  مقابلة  ويف  معاك�صة.  نظر 

ر�صمية للوليات املتحدة، حذر اإ�صرائيل من اأي جتاوز �صمال اخلط 29.
ال�صحافة  تناقلتها  الللتللي  اخلللافللات  كللل  اأملللام  اأنللله  “لوفيغارو”  وتختم 
اللبنانية ب�صاأن احلدود البحرية، يذّكر حملل خبري يف امللف باأن “م�صاألة 
املتغرية  الللهللويللات  وخلللللف  اجليو�صيا�صية.  الق�صايا  عللن  تنف�صل  ل  الللغللاز 
وحلفاء  واأ�صدقاوؤه  اهلل  حزب  مع�صكران:  هناك  املحلي  ال�صيا�صي  للم�صهد 
الوليات املتحدة ب�صكل عام. ل م�صلحة لاأول يف اتفاق مع اإ�صرائيل مبعزل 
عن حل اإقليمي ي�صمل اإيران. فالأخرية ل ت�صتطيع حتمل ا�صتياء وا�صنطن 

التي اأولويتها الدفاع عن امل�صالح الإ�صرائيلية«.

متويل اأمريكي خلف�ش الهجرة من اأمريكا الو�صطى

ترد فيها احلوكمة الدميوقراطية 
على  الللللدميللللوقللللراطلللليللللة  والللللقلللليللللم 
كوبا،  و�صجبت  الأعلللملللال«.  جلللدول 
لوا�صنطن  اللللللللللدود  اللللعلللدو  وهللللي 
مللللنللللذ ثلللللورتلللللهلللللا الللل�لللصللليلللوعللليلللة يف 
الرئي�س  حمللللاولت  رغلللم   1959
اأوباما  بللللاراك  اللل�للصللابللق  الأملللريكلللي 
اخللللجلللوللللة للللتلللهلللدئلللة اللللعلللاقلللات، 
الأمريكيتني،  قمة  من  ا�صتبعادها 
“مناه�صة  خللطللوة  ذللللك  مللعللتللربًة 
الرئي�س  واتهم  للدميوقراطية«. 
اللللفلللنلللزويلللللللي نللليلللكلللول�لللس مللللللادورو 
“مُتّيز”  بللاأنللهللا  املللتللحللدة  الللوليللات 
بللوب مينينديز،  اللللدول. لكن  بللني 
وهلللو �للصللنللاتللور دميللوقللراطللي كوبي 
العاقات  جلللنللة  يلللراأ�لللس  اأملللريكلللي 
اخلارجية يف جمل�س ال�صيوخ، حّيا 

الإدارة الأمريكية على حزمها.
ب�صكل  القلقني  اإىل  “اأن�صّم  وقللال 
الرئي�س  قللللللرار  بللل�لللصلللاأن  ملللتلللزايلللد 
جانب  اإىل  بلللاللللوقلللوف  اأوبلللللللللرادور 
متثيل  يف  وامللل�للصللتللبللّديللن  اللللطلللغلللاة 
قمة  يف  املك�صيكي  ال�صعب  م�صالح 

مع �صركائه من اأنحاء املنطقة«.
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•• اأبوظبي - وام:

منتخب  تراجع  فقط،  عاما   11 قبل 
الل117  املركز  اإىل  القدم  لكرة  ويلز 
بالت�صنيف العاملي للمنتخبات ال�صادر 
/فيفا/  للعبة  الللللدويل  الحتللللاد  عللن 
ليكون �صمن املراكز الأوروبية اخلم�س 

الأخرية بالت�صنيف العاملي.
لكن الفريق قدم يف غ�صون 11 عاما 
ق�صة جناح رائعة عاد من خالها اإىل 
ال�صاحتني الأوروبية والعاملية وي�صتعد 
للمناف�صة بقوة يف بطولة كاأ�س العامل 
2022 مثلما و�صل لاأدوار النهائية 

يف البطولة الأوروبية قبل �صنوات.
املتاأهلني  بركب  ويلز  منتخب  وحلللق 
فوزه  اإثلللر   2022 الللعللامل  كللاأ�للس  اإىل 
على نظريه الأوكللراين 1-0 يف ختام 
امللحق الفا�صل بالت�صفيات الأوروبية 

املوؤهلة للمونديال .
وهذه هي املرة الثانية فقط للمنتخب 
املونديال  التي يخو�س فيها  الويلزي 
والأوىل منذ 64 عاما، لكنها �صتكون 
يف  للفريق  الكبرية  الثالثة  البطولة 
خا�س  حيث  فقط  �صنوات   7 غ�صون 
الفريق اآخر ن�صختني من بطولة كاأ�س 
اأمم اأوروبا /يورو 2016 و2020/ 
�صارك  اأن  لللله  يلل�للصللبللق  مل  بلللاأنللله  علللللمللا 
الللبللطللولللة الأوروبلللليللللة قللبللل هاتني  يف 

الن�صختني.
يف  الويلزي  "ال�صعود"  ق�صة  وبلللداأت 
الراحل جاري  املدرب  بقيادة   2011
الكرة  اأحلللد جنلللوم  كلللان  والللللذي  �صبيد 
الللويلللللزيللة علللللى ملللدار تللاريللخللهللا حيث 
�صبيد يف خطته لتطوير منتخب  بللداأ 
معه  وحللقللق  ب�صهور  وفللاتلله  قبل  ويلللللز 
بع�س النتائج اجليدة ليقفز بالفريق 
من املركز الل117 عامليا يف اأغ�صط�س 
يف  الأ�لللصلللواأ  الللرتتلليللب  /وهلللو   2011

تاريخ ويلز/ اإىل املركز 45 .

نوفمرب   27 يف  تللللويف  �للصللبلليللد  وللللكلللن 
من  فللقللط  يللومللا   15 بللعللد   2011
الفوز على الرنويج 4-1 وديا ، وقبل 
املرافق لآخر  الفيفا  اأن ي�صدر تقرير 
اأن  موؤكدا   2011 يف  ت�صنيف  ن�صخة 
منتخب ويلز هو �صاحب اأف�صل قفزة 
 ،  2011 لللعللام  الت�صنيف  يف  وطللفللرة 

وذلك يف 21 دي�صمرب 2011 .
تتوقف حركة  �صبيد، مل  ورغم رحيل 
ال�صنوات  يف  ويلللللز  مللنللتللخللب  تللطللويللر 
يف  ثمارها  الفريق  جنى  حتى  التالية 

املللا�للصلليللة وتوجها  الللقللللليلللللة  اللل�للصللنللوات 
ببلوغ مونديال 2022.

واأ�لللللللصلللللللار تللللقللللريللللر للللهللليلللئلللة الإذاعللللللللللة 
اأن  " اإىل  " بللي.بللي.�للصللي  الربيطانية 
الويلزي  املللنللتللخللب  تللطللويللر  عللمللللليللة 
التوظيف  منها  املامح  بع�س  �صهدت 
اجليد للمواهب التي مل تفتقر اإليها 
التاريخ.  ملللدار  على  الللويلللللزيللة  الللكللرة 
بالفعل  بداأ هذه اخلطوة  �صبيد  وكان 
من خال منح �صارة قائد الفريق اإىل 
الاعب اآرون رامللزي وهو ل يللزال يف 

الرابعة والع�صرين من عمره .
اأ�صار  اللللتلللي  الأخلللللللرى  امللللاملللح  ومللللن 
اإليها التقرير اتخاذ ا�صتاد "كارديف" 
وبالفعل  اللللفلللريلللق،  مللللبلللاريلللات  مللعللقللا 
حلللقلللق مللنللتللخللب ويلللللللللز اللللعلللديلللد من 
وكانت   ، امللعب  هذا  على  النت�صارات 
مللبللاراتلله اأمللللام اأوكللرانلليللا اأملل�للس الأول 
الأحد هي التا�صعة ع�صرة للفريق با 
هزمية على هذا امللعب بل اإن الفريق 
تعر�س للخ�صارة مرة واحدة فقط يف 
الت�صفيات على هذا امللعب يف غ�صون 

�صنوات.  9
ارتباط  كان  اأي�صا،  املامح  ومن هذه 
الاعبني العاطفي باملنتخب الويلزي 
ب�صكل رمبا يفوق ارتباطهم باأنديتهم، 
وملللن الإ�للللصللللارات احلللديللثللة علللللى هذه 
الللللللروح ملللا فللعللللله جلللاريلللث بلليللل "32 
ف�صل  الللللللذي  اللللفلللريلللق  جنللللم  عاما" 
اللحاق مبع�صكر املنتخب يف الربتغال 
بعد انتهاء ارتباطاته مع ريال مدريد 
اإىل بولندا  الإ�صباين بدل من ال�صفر 
مبا�صرة حيث مباراة منتخب ويلز مع 

م�صيفه البولندي بدوري اأمم اأوروبا، 
وف�صل الاعب اأن يكون �صفره برفقة 
اللللفلللريلللق. ومللللن خللللال هللللذه املامح 
وغلللريهلللا، قللللدم مللنللتللخللب ويلللللز ق�صة 
ال�صنوات  مللللدار  علللللى  حقيقية  جنلللاح 
الفريق  تللاأهللل  حيث  املا�صية  القليلة 
لن�صختني متتاليتني من بطولة كاأ�س 
مونديال  اإىل  ثلللم  الأوروبلللليللللة  الأمم 
يورو  يف  م�صاركته  وخللال   .2022
جنمه  بقيادة  الفريق  قللدم   ،2016
نللتللائللج ممللليلللزة توجها  بلليللل  اللل�للصللهللري 

الثمانية  دور  يف  بلجيكا  على  بالفوز 
اأمام  الذهبي  املربع  اأن يخ�صر يف  قبل 
بعدها  تللوج  الللذي  الربتغايل  املنتخب 
التي  الللتللاللليللة،  الن�صخة  ويف  باللقب. 
اأقيمت يف منت�صف عام 2021، تاأهل 
الفريق اإىل دور ال�صتة ع�صر لكنه خ�صر 

اأمام املنتخب الدمناركي القوي.
الفريق  ونتائج  البطولتان  و�صاهمت 
املا�صية  الع�صر  اللل�للصللنللوات  ملللدار  على 
حتتل  بلد  يف  اللعبة  �صعبية  زيلللادة  يف 
فلليلله ريللا�للصللة الللرجللبللي �لللصلللدارة اأكر 

الريا�صات �صعبية.
الللفللريللق تقدم  اأن  والأكلللللر مللن هلللذا 
الفيفا  ت�صنيف  يف  الثامن  املركز  اإىل 
كما   2015 اأكللللتللللوبللللر  يف  اللللل�للللصللللادر 
كلللان �للصللاحللب الللرتتلليللب الأفلل�للصللل بني 
منتخبات بريطانيا يف ت�صنيف الفيفا 
عقب يورو 2016، والذي احتل فيه 
التحدي  اأ�صبح  والآن،  الل11.  املركز 
مونديال  هللو  ويلللللز  ملنتخب  اجلللديللد 
2022 الذي �صيخو�س فعاليات الدور 
الأول فيه �صمن املجموعة الثانية مع 
املتحدة  والوليات  اإجنلرتا  منتخبات 
الفريق  بللاأن  علما  واإيلللران  الأمريكية 
بت�صنيف  الل18  املللركللز  الآن  يللحللتللل 
الفيفا فيما ياأتي مناف�صوه الثاثة يف 
 5 املراكز  يف  الرتتيب  على  املجموعة 

و15 و21 بت�صنيف الفيفا.

ق�صة 11 عاما .. منتخب ويلز من النفق املظلم اإىل اأ�صواء العاملية

•• ال�شارقة-وام: 

 ،2022 القاري  ي�صت�صيف احتاد الإمللارات للقو�س وال�صهم دورة وموؤمتر التحكيم 
خال الفرتة من 11 اإىل 13 يونيو اجلاري باإمارة ال�صارقة، والتي ينظمها الحتاد 
الآ�صيوي للعبة، لأول مرة يف املنطقة مب�صاركة 55 حكماً وحكمة من 16 دولة على 

م�صتوى اآ�صيا، بجانب جمموعة من احلكام املنت�صبني اإىل قارة افريقيا.
يف  امل�صاركة  بعد  القارية،  التحكيم  �صهادة  على  احلكام  ح�صول  اللللدورة  وت�صتهدف 
الدورة واجتياز الختبار املقرر، حيث ت�صهد الدورة م�صاركة 6 حما�صرين، بواقع 3 

حما�صرين لتقدمي الدورة، و3 اآخرين للموؤمتر.

ا�صت�صافة  اأن  وال�صهم،  للقو�س  الإمللارات  احتاد  رئي�س  الكعبي،  �صعيد  الدكتور  واأكللد 
الللدورة يف الإمللارات، جت�صد الللدور الكبري الذي ي�صطلع به احتاد الإمللارات للقو�س 
يتما�صى مع  اللعبة، مبا  اأجل تطوير  بكل اجلوانب من  الهتمام  تعزيز  وال�صهم يف 
بريا�صة  للو�صول  �صعياً  اللعبة،  عنا�صر  بجميع  للنهو�س  املعتمدة  ال�صرتاتيجية 

القو�س وال�صهم لاأهداف املن�صودة.
بها من  والرتقاء  اللعبة،  لتطوير  اإيجابيات كثرية  لها  الللدورات  "مثل هذه  وقللال: 
خال متكني العنا�صر التحكيمية ملواكبة اآخر امل�صتجدات يف جمال قانون اللعبة على 

م�صتوى العامل، ويف نف�س الوقت تكوين كوادر حتكيمية يف الدولة وتطويرها".
واأ�صار الكعبي اإىل اأن جمل�س اإدارة الحتاد ي�صخر كافة الإمكانات لدعم تطور اللعبة، 

ورفع م�صتواها الفني، وفق اخلطة ال�صرتاتيجية لاحتاد الداعمة لتعزيز قدرات 
املنتخبات الوطنية، حتى ت�صبح قادرة على رفع علم الدولة يف هذه اللعبة الأوملبية.

واأو�صح الكعبي اأن اإقامة هذه الدورة تعد باكورة التعاون مع الحتاد الآ�صيوي للقو�س 
من  العديد  تطبيق  يثمر  مبا  املقبلة  الفرتة  بيننا  التعاون  يعزز  ما  وهللو  وال�صهم، 

الربامج الهادفة لن�صر اللعبة وتطويرها.
القارية  والأحللداث  الفعاليات  ا�صت�صافة  يف  �صجًا م�صرفاً  "الإمارات متتلك  وقللال: 
والدولية، وفق اأف�صل املعايري العاملية، بف�صل دعم القيادة الر�صيدة لتمكني ال�صباب، 
لتحقيق  بالطموحات  يرتقي  الللذي  الريا�صي  التطور  ل�صتدامة  الللدعللم  وتللوفللري 

املنجزات الوطنية يف خمتلف املجالت".

»القو�ش وال�صهم« ي�صت�صيف دورة وموؤمتر التحكيم القاري مب�صاركة 16 دولة

•• دبي-الفجر:

دبي  جمل�س  رئي�س  نللائللب  الللطللايللر  مطر  مللعللايل  ا�صتقبل 
را�صد  بن  حممد  "جائزة  اأمللنللاء  جمل�س  رئي�س  الريا�صي 
حممد  "مبادرات  اإحلللدى  الريا�صي"  لللاإبللداع  مكتوم  اآل 
لكرة  الللدويل  الحتللاد  وفللد  العاملية"،  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال�صلة الذي �صم اأجنو فاي�س املدير املايل لاحتاد الدويل 
لكرة ال�صلة، وباتريك مارياف املدير التنفيذي لاحتاد، 
قارة  لللاحتللاد يف  التنفيذي  املللديللر  خللاجللرييللان  وهللاكللوب 

اآ�صيا.
واأكد معايل مطر الطاير خال اللقاء الذي ح�صره اللواء 
م. اإ�صماعيل القرقاوي رئي�س الحتادين العربي والإماراتي 
لكرة ال�صلة، و�صعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي الريا�صي، 
فئاتها،  وتعدد  قيمتها  الأكللرب من حيث  اجلائزة  ا�صتمرار 
احتاد  ومع  الدولية،  الريا�صية  الحتللادات  مع  التعاون  يف 
الحتادات الريا�صية الأوملبية الدولية "اأ�صواف"، من اأجل 
املبادرات  ودعلللم  الللعللاملللي،  امل�صتوى  على  الريا�صة  تطوير 

املجتمعات  متكني  يف  ت�صاهم  التي  الإن�صانية  الريا�صية- 
مللن خلللال الللريللا�للصللة، انللطللاقللا مللن دور اجلللائللزة �صمن 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، يف فئة متكني 

املجتمعات.
وثّمن الطاير خال اللقاء الدور الكبري لاحتاد الدويل 
لكرة ال�صلة، الذي يعد من اأهم واأكرب الحتادات الريا�صية 
الأوملبية وميتلك مبادرات وبرامج وا�صعة متتد على عموم 
مناطق العامل، موؤكداً حر�س اجلائزة على تقدير وتكرمي 
املوؤ�ص�صية،  الفئة  خال  من  الإبداعية  والربامج  املبادرات 
الللتللي فلللاز بللهللا علللدد ملللن الحتللللللادات الللريللا�للصلليللة الدولية 
اأكد حر�س  كما  املوؤ�ص�صية،  الفئة  الأوملبية �صمن  واللجان 
اجلائزة على تعزيز �صبل التعاون بني اجلائزة وبني الحتاد 
الأهداف  لتحقيق  اجلللهللود  وتوحيد  ال�صلة  لكرة  اللللدويل 

الكبرية امل�صرتكة. 
مللن جللانللبلله علللرّب وفلللد الحتللللاد الللللدويل لللكللرة اللل�للصلللللة عن 
جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  مطر  معايل  بلقاء  �صعادته، 
دبي الريا�صي ورئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، واأ�صاد بالدور 

مكتوم  اآل  را�للصللد  بللن  حممد  "جائزة  تلعبه  اللللذي  الكبري 
ودعم  عللمللومللا  الللريللا�للصللة  تللطللويللر  الريا�صي" يف  للللاإبلللداع 
تطّلع  عللن  وكللذلللك  الدولية  الريا�صية  املللبللادرات  وتللكللرمي 
الحتاد للفوز باجلائزة �صمن الفئة املوؤ�ص�صية العاملية من 

خال مبادراتهم وبراجمهم املختلفة.
اأ�صا�صيا  �صريكا  اأ�صبحت  الإمللللارات  دوللللة  اأن  الللوفللد  واأكلللد 
لاحتادات الريا�صية الدولية من خال اإطاق املبادرات 
ثقافة  ون�صر  الللكللربى،  الللبللطللولت  وا�صت�صافة  امل�صرتكة 
ممللار�للصللة الللريللا�للصللة، واأعللللرب عللن حللر�للس الحتلللاد الدويل 
لكرة ال�صلة على الرتقاء مب�صتوى التعاون وتعزيز اجلهود 

امل�صرتكة ب�صكل اأكرب خال املرحلة املقبلة.
الحتاد  لوفد  الطاير  مطر  معايل  قللّدم  اللقاء  ختام  ويف 
اأ�صدرتها  الللتللي  النقدية  امل�صكوكة  ال�صلة،  لللكللرة  اللللدويل 
الريا�صي"،  لاإبداع  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  "جائزة 
�صورة  وحتمل  املللركللزي،  الإمللللارات  م�صرف  مللع  بالتعاون 
نائب  مكتوم  اآل  را�للصللد  بللن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل. 

بحث تعزيز التعاون مع »جائزة الإبداع الريا�سي«

الطاير يلتقي وفد الحتاد الدويل لكرة ال�صلة

•• اأبوظبي-وام:

الإماراتي  الللللدوري  عللن  رحيله  رغللم 
ب�صمة  فللاإن  �صنوات،  منذ  القدم  لكرة 
اأ�صامواه  اللل�للصللهللري  اللللغلللاين  املللهللاجللم 
جلليللان ل تلللزال حللا�للصللرة يف علللدد من 
اإحللل�لللصلللائللليلللات امللل�للصللابللقللة علللللللى مللللدار 

تاريخها.
م�صرية  عاما"   36" جللليلللان  وقلللللدم 
ناجحة يف "دوري املحرتفني" خا�صة 
خال فرتته الأوىل يف امل�صابقة والتي 

امتدت عرب 4 موا�صم بفريق العني.
�صبورت"  "فوروارد  �للصللركللة  واأللللقلللت 
الب�صمات  مللن  واحللللدة  علللللى  اللل�للصللوء 
امل�صابقة  يف  جيان  تركها  التي  املهمة 
بلللاقلللي  اأملللللللللللام  �للللصللللامللللدة  تلللللللللزال  ول 
قائمة  عللن  ك�صفت  حيث  املهاجمني؛ 
اإىل حاجز  الللاعللبللني و�للصللول  اأ�للصللرع 

الهدف رقم 50 يف تاريخ امل�صابقة.
�صمت  الللتللي  القائمة  جلليللان  وتلل�للصللدر 
اأكر من لعب ل يزالون ين�صطون يف 
البطولة حتى الآن مثل كايو كانيدو 
و�صيبا�صتيان تيجايل جنمي منتخبنا 
املتوج  كودجو  لبا  والتوجويل  الأول 
املو�صم  يف  الللللدوري  بلقب  الللعللني  مللع 

املنق�صي.
ولللللعللللب جلللليللللان للللفلللريلللق الللللعللللني من 
يف  وجنلللللح   ،2015 اإىل   2011

الو�صول  يف  فقط  مو�صمني  غ�صون 
اأول  اأحللرز  الل50 هدفا حيث  حلاجز 
اأكتوبر   29 الللفللريللق يف  مللع  اأهلللدافللله 
2011، فيما اأحرز الهدف رقم 50 
يف 12 مايو 2013 ليكون بهذا قد 
مباراة   38 عرب  احلاجز  لهذا  و�صل 
يف غ�صون 561 يوما فقط، وهو ما 
اآخللر يف القائمة  اأي لعب  مل يحققه 

اأو  املباريات  عللدد  م�صتوى  على  �صواء 
الأيام.

ك�صر  جلليللان  اأن  اإىل  الإ�للللصللللارة  جتلللدر 
دوريللنللا من  هللدف يف  الل100  حاجز 
بينها 6 اأهداف فقط اأحرزها لفريق 
الق�صرية  الللفللرتة  الأهلللللي يف  �للصللبللاب 
الللفللريللق مبو�صم  الللتللي قلل�للصللاهللا ملللع 

.2017  2016-

الللربازيلللللي فللرينللانللدو بايانو  ويللاأتللي 
الذي لعب للجزيرة يف مو�صم 2008 
من  الإعللللللارة  �صبيل  علللللى   2009  -
الثاين،  املركز  يف  الإ�صباين،  مور�صيا 
هدفا  الل50  حللللاجلللز  و�لللصلللل  ولللكللنلله 
بعدما انتقل للوحدة يف املو�صم التايل 
حيث �صجل هدفه الأول مع اجلزيرة 
اأحرز  فيما   2008 �صبتمرب   25 يف 

الثاين  مو�صمه  خال  الل50  الهدف 
 23 اللللللوحلللللدة وبلللاللللتلللحلللديلللد يف  مللللع 
2010 ليكون بذلك و�صل  دي�صمرب 
خا�صها  مباراة   48 يف  احلاجز  لهذا 

يف غ�صون 819 يوما.
املركز  تلليللجللايل  �صيبا�صتيان  ويللحللتللل 
الللقللائللمللة، و�للصللجللل جميع  الللثللالللث يف 
الوحدة  فللريللقللي  بللقللملليلل�للس  اأهللللدافلللله 

والن�صر، واأحرز اأول هذه الأهداف يف 
14 �صبتمرب 2013، و�صجل الهدف 
 2015 اأكلللتلللوبلللر   30 يف   50 رقللللم 
ليكون قللد و�للصللل لللهللذا احلللاجللز عرب 

غ�صون 776 يوما. يف  مباراة   54
�صباب  لعللللب  جللرافلليللتللي  ويللل�لللصلللرتك 
املركز  تيجايل يف  ال�صابق مع  الأهلي 
الثالث، و�صجل اأهدافه الل50 يف 54 

 761 غ�صون  يف  ولكن  اأي�صا  مباراة 
"من 4 دي�صمرب 2011 اإىل 3 يناير 

."2014
ويحتل التوجويل لبا كودجو هداف 
املركز  املنق�صي  املللو�للصللم  يف  امل�صابقة 
الرابع م�صجا اأهدافه الل50 يف 58 
"من  اأيللللام   904 مللبللاراة يف غلل�للصللون 
20 �صبتمرب 2019 اإىل 12 مار�س 

."2022
الو�صل  ليما لعللب  دي  فابيو  ويللاأتللي 
يف املركز اخلام�س حيث اأحرز اأهدافه 
الل50 يف 63 مباراة عرب 786 يوما 
 22 اإىل   2014 اأكتوبر   28 "من 

دي�صمرب 2016".
وتاأتي املراكز من ال�صاد�س اإىل العا�صر 
 - كللالآتللي:  الرتتيب  القائمة على  يف 
ريكاردو دي اأوليفريا "اجلزيرة": يف 
"من  يوما   1327 عرب  مباراة   66
 20 اإىل   2009 اأكللتللوبللر  مللن  الأول 

مايو 2013".
 67 "الظفرة": يف  ديللوب  - ماخيتي 
 29 "من  يللومللا   895 عللرب  ملللبلللاراة 
مار�س   13 اإىل   2012 �للصللبللتللمللرب 

."2015
كلللللابلللللي  لنلللللللللللللللللللدري  بللللللللوريلللللللل�للللللللس   -
مباراة   73 يف  "الظفرة"عجمان": 
نوفمرب   7" اأيلللللللللام   1408 علللللرب 

اإىل 15 �صبتمرب 2013".  2009
"العني"بني  �للصلليللنللجللور  اأنللللللللدري   -
 1310 عللرب  مللبللاراة   80 يا�س": يف 
 6 اإىل   2008 اأكللتللوبللر   4 "من  اأيلللام 

مايو 2012.
 83 يف  "الو�صل":  كللانلليللدو  كللايللو   -
"من  يلللوملللا   1211 عللللرب  ملللللبلللللاراة 
يناير   28 اإىل   2014 اأكللتللوبللر   5

."2018

اأ�صرع جنوم »املحرتفني« و�صول للهدف الـ 50.. جيان يف ال�صدارة وكودجو وكايو وتيجايل �صمن القائمة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

للجودو  الإمللللللارات  منتخب  يللوا�للصللل 
مع�صكره  يف  الللليلللومللليلللة  تلللدريلللبلللاتللله 
اإىل  لل�صفر  ا�صتعدادا  حاليا  الداخلي 
الكرواتية  زغلللرب  يف  ق�صري  مع�صكر 
منغوليا  بللطللولللة  يف  امللل�للصللاركللة  ي�صبق 
ت�صت�صيفها  الللللتللللي  �للللصللللام  جللللرانللللد 
الفرتة  خللال  باتور  اأولن  العا�صمة 
26 يونيو اجلللاري �صمن   - 24 من 
ا�صتعدادات منتخبنا لبطولة اأبو ظبي 
الللكللربى خللال الفرتة  جللرانللد �صام 

من 21 اإىل 23 اأكتوبر 2022.
احتاد  عن  اأم�س  ال�صادر  البيان  واأكللد 
الإملللللارات للللللجللودو اأنللله عللقللب بطولة 

يف  هللنللاك  املللنللتللخللب  �صيبقى  منغوليا 
مدته  اإعلللداد  مع�صكر  يف  بللاتللور  اأولن 
اأ�صبوعني ا�صتعدادا للم�صاركة يف دورة 
الللتلل�للصللامللن الإ�للصللامللي الللتللي تللقللام يف 
الفرتة  خال  الرتكية  قونية  مدينة 
واأن  املللقللبللل،  اأغلل�للصللطلل�للس   18 مللن -9 
�صتكون  الإ�صامي  الت�صامن  بطولة 
اإعللللللداد مللهللمللة ملللن املحطات  حمللطللة 

الرئي�صية لأوملبياد باري�س.
وكان منتخبنا الوطني للجودو قد فاز 
اأخريا بلقب البطولة العربية للجودو 
التي اأقيمت يف الأردن، واأعقبها الفوز 
بلقب دورة الألعاب اخلليجية الثالثة 
التي اأقيمت يف دولة الكويت ال�صقيقة 

ال�صهر املا�صي.

وت�صم قائمة منتخب اجلودو امل�صاركة 
يف بطولة منغوليا 5 لعبني هم جور 
�صغيلي يف وزن حتت 66 كجم، و�صعيد 

73 كجم، وتاتا  النقبي يف وزن حتت 
كجم،   81 حتلللت  وزن  يف  نللللوغللللزاري 
 90 حتلللت  وزن  يف  اأرام  وجلللريلللجلللور 
كللجللم، ومللاجللو مللعللروف يف وزن فوق 
100 كجم، ويقودهم املدرب فيكتور 
�صيكرتوف. وحر�س �صعادة حممد بن 
ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات 
للم�صارعة واجلودو على التوا�صل مع 
نا�صر التميمي الأمني العام لاحتاد 
للوقوف على �صري برامج الإعللداد يف 
البدنية  واحلللالللة  الللداخلللللي،  املع�صكر 
والفنية لاعبني خ�صو�صا اأن بطولة 
�صمن  تللاأتللي  �للصللام  جللرانللد  منغوليا 
املعتمدة لاحتاد  ال�صنوية  الروزنامة 

الدويل للجودو.

•• اأبوظبي –الفجر:

يف ا�صتحقاق عاملي كبري، وا�صتكمال 
حققها  الللتللي  الللنللجللاحللات  ل�صل�صلة 
الفرتة  خال  اجلوجيت�صو  اأبطال 
الإمارات  منتخب  ي�صتعد  املا�صية، 
بطولة  يف  للم�صاركة  للجوجيت�صو 
خال  تقام  التي  العاملية  الألللعللاب 
الفرتة من 7-17 يوليو املقبل يف 
األباما  بللوليللة  برمنجهام  مدينة 
خمتلفة  اأوزان   4 يف  الأمللريللكلليللة، 
ثللللاثللللة ملللنلللهلللا للللللللللرجللللال وواحللللللد 

لل�صيدات. 
واحدة  يف  امللل�للصللاركللة  على  وتعليقا 
من اأبرز بطولت اللجنة الأوملبية 
الدولية، يقول فهد علي ال�صام�صي 
الأمللللللني اللللعلللام لحتلللللاد الإملللللللارات 
جنوم  يللتللطلللللع  للجوجيت�صو:" 
املنتخب الوطني بقوة اإىل امل�صاركة 
يف بطولة الألعاب العاملية ب�صفتها 
من�صة منوذجية لتاأكيد تفوق دولة 
الإمارات، وتر�صيخ ريادتها كموطن 
التي  اجلوجيت�صو  لريا�صة  عاملي 
تكت�صب اأهمية دولية متزايدة عاما 

بعد عام". 
الكبري  بللالللدعللم  ال�صام�صي  ونللللّوه 
من  الكرمية  والرعاية  والهتمام 
�للصللاحللب اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بللن 
الأكلللللرب  اللللللداعلللللم  اهلل-  -حلللفلللظللله 
للللللريللا�للصللة واللللريلللا�لللصللليلللني، وكلللان 
ن�صيبا  اجلللوجلليللتلل�للصللو  للللريلللا�لللصلللة 
ملللن دعللللم ورعللللايللللة �صموه  وافللللللرا 
وروؤيته التي مّهدت لتلك الريا�صة 
والريادة  والرتقاء  التطور  طريق 

العاملية. 
بللللللداأت  ال�صام�صي:"  واأ�للللللصللللللاف 
لهذا  املنتخب  لعللبللي  ا�للصللتللعللدادات 

ودخلوا  مبكرا،  املللهللم  ال�صتحقاق 
يف عدة مع�صكرات داخلية متهيدية 
اليوم  الللللدولللللة  ملللغلللادرتلللهلللم  قلللبلللل 
املتحدة  اللللوليلللات  اإىل  يللونلليللو   8
مع�صكر  يف  لانخراط  الأمريكية 
حت�صريي خارجي للبطولة، ي�صم 
املناف�صات،  يف  امل�صاركني  الاعبني 
 85 وزن  يف  الكتبي  في�صل  وهلللم 
كللجللم، وحمللمللد الللعللامللري يف وزن 
يف  ال�صويدي  وحممد  كجم،   77
يف  الكلباين  و�صّما  كجم،   69 وزن 

وزن 63 كجم.  
لعبي  اأن  اإىل  ال�صام�صي  واأ�لللصلللار 
املنتخب �صريفعون علم الدولة يف 
 7 يوم  للبطولة  الر�صمي  الفتتاح 
يللوللليللو، ومللن بللعللده �للصللوف ت�صتمر 
املناف�صات  موعد  حتى  التدريبات 
يومي 15 و16 من ال�صهر نف�صه  
.  وتابع ال�صام�صي:" تعد الألعاب 
املهمة  الللبللطللولت  اإحلللدى  العاملية 

اللجنة  مظلة  حتت  تن�صوي  التي 
الأوملللبلليللة الللدوللليللة، ويلللويل احتاد 
اأهمية  للللللجللوجلليللتلل�للصللو  الإملللللللللارات 
خللا�للصللة لللتللواجللد دولللللة الإمللللللارات 
يف هللللذه الللبللطللولللة بللجللانللب اأكلللر 
لعب  و3600  دوللللة   100 مللن 
ولعللللبللللة يلللنلللتلللملللون لللتلللللك اللللللدول 
من  عللريلل�للس  قللطللاع  يف  للمناف�صة 
راأ�صها  علللللى  املختلفة  الللريللا�للصللات 
وتاأهلت  اجلللوجلليللتلل�للصللو،  ريلللا�لللصلللة 

والبطات  الأبطال  من  جمموعة 
الذين ميتلكون الكثري من عنا�صر 
اجلودة واملوهبة والكفاءة لتحقيق 
املزيد من الإجنللازات للوطن على 

ال�صاحة الأوملبية". 
املدير  للليللمللو�للس  راملللللللون  ويللللقللللول 
اأن  اللللفلللنلللي للللللمللنللتللخللب اللللوطلللنلللي 
معدلت  اإىل  و�للصلللللوا  الللاعللبللني 
واجلاهزية  الللللليللاقللة  مللن  ممللتللازة 
البطولة،  يف  للمناف�صة  املطلوبة 

الربنامج  �صيوا�صل  املنتخب  واأن 
الإعللللللللدادي بللكللل جللديللة ملللن اأجل 
الدخول يف اأجواء البطولة مبكراً، 
على  اليومي  التدريب  خللال  من 

فرتتني �صباحية وم�صائية. 
اللللبلللطلللوللللة، يقول  اأهلللمللليلللة  وحلللللول 
العاملية  الألللعللاب  ت�صم  ليمو�س:" 
لعبي  واأقلللوى  اأف�صل  مللن  كوكبة 
وزن،  كللللل  يف  امللل�للصللنللفللني  الللللعللللامل 
تقت�صر  الللبللطللولللة  يف  وامللل�للصللاركللة 

على الاعبني الذين ح�صلوا على 
البطولت  يف  التاأهيلية  الللنللقللاط 
املللخللتلللللفللة للللكلللل لعلللللب يف وزنللللله، 
وبذلك فاإن البطولة ت�صكل اختبارا 
املنتخب  لعللبللي  مللن  لنخبة  قللويللا 
الوطني، اأ�صحاب اخلربة والكفاءة، 
واأنا على ثقة كاملة بقدرتهم على 

اعتاء من�صة التتويج".
�صّما  املنتخب  تقول لعبة  بدورها 
بطولة  يف  امللل�للصللاركللة  اأن  الللكلللللبللاين 

املللقللبلللللة متّثل  الللعللامللليللة  الألللللعللللاب 
�صتحر�س  لللهللا،  تللاريللخلليللة  حلللظللة 
اأبعد  اإىل  مللنللهللا  ال�للصللتللفللادة  علللللى 
اللحظات ل تتكرر  كللون هللذه  حللد 

كثريا. 
امل�صوؤولية  حجم  الكلباين  وتللوؤكللد 
البنت  باعتبارها  ت�صت�صعرها  التي 
الللوحلليللدة املللمللثلللللة للللللوطللن يف هذا 
ال�صتحقاق، اإل اأن ذلك ل يزيدها 
تقدمي  على  واإ�لللصلللرارا  عللزميللة  اإّل 
منوهة  م�صريتها،  يف  اأداء  اأف�صل 
الفني  واجلللللهللللاز  الحتللللللاد  بلللدعلللم 
والأ�للصللرة والللذي يعد حافزا كبريا 
النجاح  حتقيق  يف  مللوؤثللرا  وعاما 

واقتنا�س امليدالية الذهبية. 
بلللللدوره يللقللول الللبللطللل الإمللللاراتللللي 
املنتخب  متثيل  اأن  الكتبي  في�صل 
الكبري  احلللللدث  هلللذا  الللوطللنللي يف 
حلم لكل لعب طموح حري�س على 
ت�صريف وطنه، واأن ال�صعود بالعلم 

والتعريف  الللتللتللويللج  مللنلل�للصللة  اإىل 
مبللكللانللة الإمللللللللارات الللللرائللللدة على 
ملللن جهة،  �للصللاحللة اجلللوجلليللتلل�للصللو 
والتقاء  واملحبة  للت�صامح  ووطللن 
اأخللرى هدف  احل�صارات من جهة 

واأمنية تراود اجلميع. 
وي�صيف الكتبي اأن تواجد املنتخب 
الوطني يف الألعاب العاملية يعك�س 
اإليه  و�صلت  اللللذي  الللتللطللور  مللدى 
الإمارات،  يف  اجلوجيت�صو  ريا�صة 
البطولة  يف  امل�صاركة  اأن  �صيما  ل 
ومرحلة  خا�صة  اآللليللة  اإىل  ت�صتند 
من  الللكللثللري  علللللى  تعتمد  تاأهيلية 
امللللعلللايلللري الللتللقللنلليللة والإجنللللللللللازات 
وت�صنيف  واجلللمللاعلليللة  اللللفلللرديلللة 
الفئات  اإىل  وبللالللنللظللر  الللاعللبللني، 
فاإن  باملناف�صات،  اخلا�صة  الوزنية 
لعبني  كا منها ي�صم نحو 6-5 
عامليا،  الأف�صل  بني  من  هم  فقط 
وهو ما يف�ّصر الأهمية ال�صتثنائية 

التي حتظى بها البطولة.
واأّكللللللد الللكللتللبللي اأنلللله حللريلل�للس على 
 2017 وار�لللللصلللللاو  اإجنلللللللاز  تللللكللللرار 
عندما مّتكن من ح�صد ميداليتني 
اأنللله  اإىل  ذهللبلليللة وفلل�للصلليللة، لفلللتلللا 
اأ�صبح يتمتع بخربة اأكرب وجتربة 
يتوانى عن نقل كل ما  اأو�صع ولن 
ميتلكه من خربات بهذه الريا�صة 
زمائه  اإىل  املللنللافلل�للصللات  وطللبلليللعللة 
الكتبي  تلللوجللله  كللمللا  املللنللتللخللب.  يف 
اإىل  الكبريين  والتقدير  بال�صكر 
الللقلليللادة الللر�للصلليللدة الللتللي تللوفللر كل 
لأبنائها  والتفوق  النجاح  عنا�صر 
يف  والللريللادة  ال�صاحات  خمتلف  يف 
احتاد  دور  مثّمنا  املللجللالت،  �صتى 
اإعلللداد  يف  للجوجيت�صو  الإملللللارات 
على  الللقللادريللن  الأبللطللال  و�صناعة 
حتقيق الإجنازات والتميز الدائم.

•• القاهرة-الفجر

رئي�س  �صرايفر  تيموثى  د.  حر�س 
الأومللللبللليلللاد اخلللا�للس الللللدويل خال 
حلللفلللل اللللعللل�لللصلللاء الللللللذى اأقلللليللللم على 
الوطنية  الأللللعلللاب  افللتللتللاح  هللاملل�للس 
علللللى الللللتلللقلللاء بوفد  الأملللريلللكللليلللة 
تكون  والللللذى  القليمية  الللرئللا�للصللة 
من د. عماد حمى الدين مدير عام 
الريا�صة والتدريب ونهى جاب اهلل 
القادة من الاعبني  مدير برنامج 
واللللاعلللب يللو�للصللف رملل�للصللان ممثل 
املنطقة يف املجل�س العاملي لاعبني 
برامج  بجميع  اأ�للصللاد  ، حيث  الللقللادة 
املنطقة والتي متكنت خال جائحة 
ول   ، اأن�صطتها  توا�صل  اأن  كللورونللا 
يتوقف العمل يف تلك الربامج من 
خال ما قامت به من اأحداث عرب 
الن�صطة  علللودة  ثللم   ، الللللزوم  تقنية 
تللدريللجلليللا ملللع بلللدايلللة هللللذا اللللعلللام ،  
باملهند�س  التلل�للصللال  علللللى  وحللر�للس 
اأمين عبدالوهاب الرئي�س الإقليمي 
والذى  الللدويل  اخلا�س  لاأوملبياد 
يللعللد اأقللللللدم رئلليلل�للس اإقللللللليلللملللي  على 

ملل�للصللتللوى الللللروؤ�للللصللللاء الإقللللللليلللملللني ، 
وحملة  اإجنللللللللللازه  مت  مبللللا  وهلللللنلللللاأه 
قدمت  التي  املنطقة  برامج  بتهنئة 
تلك  راغلللم  مملليللزة  اأن�صطة  بالفعل 
 ، امل�صري  الربنامج  مثل  اجلائحة 
 ، ، وال�صعودي  ، واملغربي  الإمللاراتللي 
والبحريني ، واللبناين ،  والأردين 
والفل�صطيني  والعماين  والكويتي   ،
وباقي برامج املنطقة ، واأن املنطقة 

ومتلليللزهللا ا�للصللتلل�للصللافللة علللام 2019 
الللللعلللاب الللعللامللليللة بللاأبللوظللبللي حتت 
رعللللايللللة الللل�لللصللليلللخ حملللملللد بللللن زايللللد 
ولزالت اأ�صداء ما حققته من جناح 

م�صتمر  حتى الن 
ال�صرق  مللنللطللقللة  اأن  علللللى  مللللوؤكللللدا 
اأفللريللقلليللا كانت  الأو�للللصللللط و�للصللمللال 
األعابا   اأقللامللت  التي  الأوىل  املنطقة 
وح�صر   1999 عللللللام  اإقللللللليلللمللليلللة 

تقيم  وتللظللل   ، بللالللقللاهللرة  افتتاحها 
تلللللك الألللللعللللاب بلل�للصللكللل مللنللتللظللم كل 
اإل جلللاءت الأحللللداث التي   ، عللامللني 
العربية  اللللدول  مللن  عللدد  �صهدتها 
�صنوات  اأربلللع  كللل  تللقللام  فاأ�صبحت   ،
الكبري  املللجللهللود  يعك�س  اأملللر  ،وهلللو 
الإقليمية  الللرئللا�للصللة  تللبللذللله  الللللذى 
وخمتلف برامج املنطقة ، واأنه �صعر 
ب�صعادة خا�صة مب�صاركتهم يف حفل 

افتتاح الألعاب الوطنية الأمريكية
الللاعللب يو�صف   . مللن جانبه عللرب 
رملل�للصللان لعلللب الأوملللبلليللاد اخلا�س 
يف  املنطقة  لعللبللي  وممللثللل  امل�صري 
القادة  لللاعللبللني  الللعللاملللي  املللجللللل�للس 
�للصللعللادتلله مبلل�للصللاركللتلله يف هذا  ، علللن 
لعب  فيه  ي�صارك  واللللذى  املللوؤمتللر 
، واأنللللهللللم خال  مللللن كللللل مللنللطللقللة 
اأيللللام امللللوؤمتلللر نللاقلل�للصللوا الللعللديللد من 

الهمية  �لللصلللديلللدة  املللللو�للللصللللوعللللات  
و�صوف يتم يف اخلتام رفع عدد من 
الأوملبياد  اإدارة  ملجل�س  التو�صيات 
رئي�س  واأن   ، الللللللللدويل  اخلللللا�للللس 
الوملللبلليللاد اخلللا�للس الللللدويل خال 
ملجموعة  ا�للصللتللمللع  مللعللهللم  حللديللثلله 
بالعمل  والللتللي طالبنا  الأفللكللار  مللن 
واأن   ، تو�صياتهم  على رفعها خال 
اجتماعه  خللال  يف  الدارة  جمل�س 

�للصللوف يناق�س تلك  بللربلللني  الللقللادم 
الللتللو�للصلليللات . ملللن جللانللبلله علللرب د. 
�صعادته  علللن  اللللديلللن  حملللي  علللملللاد 
الوطنية  الأللللعلللاب  تلللللك  بللحلل�للصللوره 
والللتللي ذكللرتلله بلللاأول األللعللاب اإقليمية 
�صارك بها عام 1999 ، ومن ح�صن 
الألعاب  جللملليللع  حلل�للصللر  اأنللللله  حللظلله 
الآن  حتى  اأقلليللمللت  الللتللي  القليمية 
والثانية   1999 بالقاهرة  الأوىل 

بالرباط 2000 ، و الثالثة بلبنان 
 2004 بتون�س  والرابعة   2002
واخلام�صة بدبي 2006 وال�صاد�صة 
باأبوظبي 2008 وال�صابعة بدم�صق 
بالقاهرة  واللللثلللاملللنلللة   ،  2010
باأبوظبي  واللللتلللا�لللصلللعلللة   2014
�صوف  الللعللا�للصللرة  واأللللعلللاب   ،  2018
تعلن الرئا�صة الإقليمية عن الدولة 

التي فازت ب�صرف تنظيمها.

مع�صكر يف زغرب ملنتخب اجلودو ا�صتعدادا لبطولة منغوليا جراند �صالم

منتخب اجلوجيت�صو يتوجه اليوم اإىل الوليات املتحدة ا�صتعدادًا لالألعاب العاملية

رئي�ش الأوملبياد اخلا�ش الدويل على هام�ش موؤمتر الالعبني القادة والألعاب الوطنية الأمريكية  بفلوريدا ي�صيد بالربنامج الإماراتي

القمة  اإىل  الإمارات  جوجيت�سو  قاد  القيادة  دعم  ال�سام�سي:  • فهد 
لالأبطال حقيقي  اختبار  العاملية  الألعاب  ليمو�ص:  • رامون 

الكلباين: حلظة تاريخية ونقطة حتول يف م�سريتي مع اللعبة  • �سّما 
الكتبي: نتطلع اإىل تقدمي اأداء يعزز مكانتنا على اخلارطة العاملية • في�سل 

•• اأبوظبي-وام:

اأكلللدت اإح�صائية جللديللدة لللرابللطللة الللللدوري الإجنللللليللزي لللكللرة الللقللدم اأن 
الركات الركنية اأ�صبحت من اأهم م�صادر التهديد للمناف�س يف مباريات 
نطاق  تو�صيع  اإىل  حاليا  يللعللمللدون  املللدربللني  واأن  الإجنللللليللزي،  الللللدوري 

ال�صتفادة منها يف هز �صباك املناف�س.
وعلى مدار 18 مو�صما، منذ بدء العمل على ح�صاب قدر ال�صتفادة من 
التي مت  الأهللداف  بلغ متو�صط عدد   ،2004 الركنية يف  الركات  هذه 
يف  هدفا   127 الركنية  الللركللات  متابعة  من  اللللدوري  لفرق  ت�صجيلها 

املو�صم الواحد.

اإىل  الركنية  الللركللات  متابعة  مللن  امل�صجلة  الأهللللداف  ن�صبة  وتللراوحللت 
% للمو�صم   14.2 اإىل   9.8 مللن  مللو�للصللم  كللل  يف  الأهللللللداف  اإجلللملللايل 

الواحد.
 %  13.6 نحو   2022  -  2021 املنق�صي  املو�صم  يف  الن�صبة  وبلغت 
اأي من املوا�صم الع�صر  اأكرب ن�صبة يف  اإجمايل الأهللداف لتكون ثاين  من 

الأخرية.
146 هدفا منها من  املنق�صي، جاء  املو�صم  1071 هدفا يف  ومن بني 
الأهداف  ر�صيد  مع  هذا  ليت�صاوى  الركنية  للركات  الاعبني  متابعة 
من الركات الركنية يف مو�صم 2018 - 2019 علما باأن عدد الأهداف 
التي �صجلت يف اأي من املوا�صم اخلم�س الأخرية عرب ركات الرتجيح كان 

اأكرب من املتو�صط الذي حتقق على مدار الل18 مو�صما.
ويوؤكد هذا مدى تزايد اهتمام املدربني والاعبني بال�صتفادة من هذه 

الركات الركنية لهز �صباك املناف�صني.
وبعدما �صهد مو�صم 2020 - 2021 ت�صجيل 132 هدفا من متابعة 
12 هدفا،  بزيادة  146 هدفا  املنق�صي  املو�صم  الركنية، �صهد  الركات 
بف�صل زيادة الوقت املخ�ص�س يف تدريبات الفريق على تهيئة الاعبني 

لا�صتفادة من الركات الثابتة وخا�صة الركنية.
اجلدير بالذكر اأن مان�ص�صرت �صيتي املتوج باللقب وو�صيفه ليفربول كانا 
الأكر ا�صتفادة من الركات الركنية يف املو�صم املنق�صي حيث اأحرز كل 
منهما 15 هدفا، علما باأن مان�ص�صرت �صيتي �صجل 21 هدفا من الركات 

الثابتة ب�صكل عام واهتزت �صباكه مرة واحدة منها.
ولكن الفريق الأكر حت�صنا وتطورا يف ا�صتغال الركات الركنية كان 
اأر�صنال الذي اأحرز 13 هدفا منها مقابل 3 اأهداف فقط يف املو�صم الذي 

ي�صبقه.
واملثري اأن الأكر ا�صتغال لهذه الكرات القادمة من الركات الركنية مل 
يكن من خط الهجوم واإمنا كان مدافع ليفربول جويل ماتيب بر�صيد 
الربازيلي  هو  ا�صتغالها  يف  جناحا  الأكللر  كللان  فيما  ت�صديدة،   28
اأهداف   3 اأهللداف منها، مقابل   5 �صجل  الللذي  اأر�صنال  جابرييل لعللب 
لعدد من الاعبني مثل امل�صري حممد �صاح مهاجم ليفربول، وزميله 

املدافع الهولندي فريجيل فان دايك.

الركالت الركنية.. ماكينة اأهداف تزداد �صرعتها يف الدوري الإجنليزي
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املجل�س  للللربنلللاملللج  ملللثلللايل  تلللوقللليلللت 
املدربني واحلكام يف  الأوملبي لتطوير 
ريا�صية �صمن منطقة غرب  األعاب   9
اآ�صيا بالن�صبة اإىل مدرب األعاب القوى 

اللبناين وديع احلويل. 
للتزود  الللكللويللت  اإىل  احللللويل  ح�صر 
بللاأكللرب قلللدر مللن املللعلللللومللات اجلديدة 
عن تقنيات التدريب يف األعاب القوى، 
قبل اأيام قليلة من تنفيذ باده خطة 
ال�صغار  على  للرتكيز  امللللدى  طويلة 

حتت الل 14 عاما. 
وي�صارك اأكر من 150 مدربا وحكما 
يف املرحلة الثالثة من الربنامج من 4 
اإىل 9 يونيو يف مقر املجل�س الوملبي 
بللالللكللويللت، والللتللي تت�صمن  ال�للصلليللوي 
النظري  اللل�للصللعلليللديللن  علللللى  دورات 
والعملي يف ثاث ريا�صات هي األعاب 

القوى وكرة ال�صلة وكرة الطاولة. 
الآ�صيوي  الأوملللللبللللي  املللجللللل�للس  ونلللظلللم 
املرحلتني  املللا�للصللي  مللار�للس  بللنللجللاح يف 
يف  اللللربنلللاملللج  ملللن  والللثللانلليللة  الأوىل 
�صت ريا�صات هي كرة اليد وال�صباحة 
والكرة الطائرة واجلودو وكرة القدم 

واجلمباز.  
وي�صعى احلويل، 46 عاما، وهو مدرب 
اللللللبللنللاين لللاألللعللاب القوى  املللنللتللخللب 
اأفكار جديدة  اإىل تعلم  لفئة ال�صباب، 

من مدرب عاملي يف هذه الريا�صة. 
وقال احلويل: يطلق الحتاد اللبناين 
لأللللعلللاب اللللقلللوى هلللذا اللل�للصلليللف خطة 
الأطفال  ت�صتهدف  �للصللنللوات  خلللملل�للس 
دون �صن الل 14 عاما. نحن ت�صتهدف 
هذه الفئة العمرية من اأجل اكت�صاف 

تطويرها،  وحماولة  ال�صابة  املواهب 
اأوج  اإىل  ي�صلون  عندما  يحرزوا  لكي 
ال�صعيد  على  لنا  ميداليات  عطائهم 

الدويل. 
مللن حوايل  اخللتلليللار جمللمللوعللة  �صيتم 
والفتيات  الفتيان  مللن  �للصللاب   300

جميع  تلل�للصللمللل  الأوىل،  امللللرحلللللللة  يف 
نهاية  يف  الللقللوى  األلللعلللاب  تخ�ص�صات 

اأغ�صط�س املقبل. 
البدنية:  اللللرتبللليلللة  مللللللدرب  وتللللابللللع 
فلدينا  حاليا،  جللدا  �صغرية  قاعدتنا 
املنتخب  يف  فلللقلللط  ريلللا�لللصللليلللني  �للصللتللة 
العدد  زيلللللادة  يللجللب  الول.  الللوطللنللي 
ولذلك �صن�صع هذه اخلطة اخلم�صية 
ت�صدر  لبنان  وكللان  التنفيذ.   مو�صع 
امللليللداللليللات يف  تللرتلليللب   2019 عللللام 
بطولة غرب اآ�صيا لألعاب القوى حتت 
18 عاما بر�صيد 11 ميدالية ذهبية، 
اأمللللللام �للصللوريللا والللل�لللصلللعلللوديلللة. وجللللاءت 
اللبنانية  الذهبية  امليداليات  جميع 
عللرب اللل�للصللابللات.  وعلللللق احللللويل على 
ذلك بالقول: �صيطرتنا عرب ال�صابات 
لي�صت مفاجئة، لكن البلدان الأخرى 
تتقدم علينا كثريا عندما يتعلق الأمر 
بال�صباب. ل يعني هذا اأننا �صرنكز يف 
خطتنا ب�صكل اأ�صا�صي على الفتيات، بل 

على اجلن�صني معا. 
لو�صيم  الأكلللرب  ال�صقيق  وديلللع،  ويللثللق 
احللللويل اأملللني عللام الحتلللاد اللبناين 
ال�صتثمار  بللاأن فكرة  الللقللوى،  لألللعللاب 
ومتابعتها:  تنفيذها  �صيتم  بال�صباب 
املللزيللد من  اإ�للصللراك  اإىل  بحاجة  نحن 

ال�صباب. 

ي�صعى املنتخب اجلزائري لكرة القدم اإىل تاأكيد ا�صتعادته للتوازن عندما يحل �صيفاً على تنزانيا اليوم 
املقررة  اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  ت�صفيات  من  ال�صاد�صة  املجموعة  مناف�صات  من  الثانية  اجلولة  يف  الأربعاء 

نهائياتها العام املقبل يف �صاحل العاج.
اإثيوبيا  على  اخلمي�س  �صيفة  الكامريون،  يف  العام  هذا  الأخللرية  الن�صخة  بطلة  و�صيفة  م�صر  وحتل 
يف غياب جنمها حممد �صاح بقرار من املدرب اجلديد اإيهاب جال لإراحة هداف الربميرليغ بعد 

الت�صفيات  يف  م�صواره  املللغللرب  ي�صتهل  فيما  ليفربول،  فريقه  مللع  الطويل  مو�صمه 
وحيد  البو�صني  للمدرب  م�صريي  اختبار  يف  اإفريقيا  جنوب  با�صت�صافة 

خليلودجيت�س.
يف املباراة الأوىل، ت�صعى اجلزائر ومدربها جمال بلما�صي اإىل تاأكيد 
اللقب  فقدت  عندما  القارية  البطولة  يف  الإخللفللاق  مللرارة  ن�صيانها 
والف�صل يف  احلللايل،  العام  الأول مطلع  الللدور  من  بخروج خميب 
القاتلة  خ�صارتها  عقب  احلللايل  العام  نهاية  قطر  مونديال  بلوغ 
الثالث احلا�صم  الللدور  اإيللاب  الكامريون )1-2( يف  اأمللام �صيفتها 

)-1�صفر ذهاباً(.
بفوز  املللا�للصللي  ال�صبت  اجلللزائللريللة  اجلللمللاهللري  اإىل  الب�صمة  وعلللادت 

على اأوغندا بثنائية نظيفة يف غياب جنمها ومان�ص�صرت �صيتي 
اإىل  وهي تطمح  امل�صاب،  ريا�س حمرز  النكليزي 

ت�صم  ن�صبيا  �للصللهلللللة  جمللمللوعللة  يف  ثلللان  فلللوز 
يف   1-1 تعادلتا  اللتني  والنيجر  تنزانيا 

اجلولة الأوىل.
والللللتللللقللللى امللللنلللتلللخلللبلللان اجللللللزائلللللري 

املجموعات  دور  يف  والللللتللللنللللزاين 
اللللقلللاري يف ملل�للصللر عام  للللللعللر�للس 
بثاثية  الأول  وفلللاز   2019

اللقب  اإىل  طريقه  يف  نظيفة 
تاريخه،  يف  الللثللاين  الللقللاري 

بيد اأن مدربه بلما�صي بدا 
حذراً من مواجهة الغد.

�صد  "تقابلنا  وقللللللللللال 
قبل،  تنزانيا من  منتخب 
طريقة  يف  تلللطلللور  هلللنلللاك 
لكننا  اخلللللل�لللللصلللللم،  لللللعللللب 

نعرفهم جيداً".
واأ�صاف "هناك تطور كبري 

الإفريقية،  اللللقلللدم  كللللرة  يف 
الللللللدول اأ�للصللبللحللت تللهللتللم اأكلللر 

ما  الللريللا�للصلليللة،  التحتية  بالبنية 
اأدى لتح�صن النتائج".

ويف الثانية �صمن مناف�صات املجموعة 
اللللرابلللعلللة، ل تللخللتلللللف حللللال ملل�للصللر عن 

تتويجاً  الأكلللللر  فللالللفللراعللنللة  اجللللزائلللر، 
تلقوا  ملللللرات(   7( اللل�للصللمللراء  اللللقلللارة  يف 
نهائي  بخ�صارة  اأي�صاً  �صربتني موجعتني 

املوؤهل  احلا�صم  والللدور  الكامريون  ن�صخة 
هو  واحلللد  منتخب  يللد  على  املللونللديللال  اإىل 

ال�صنغال وبركات الرتجيح يف امل�صابقتني.
وطوت م�صر �صفحة "اخليبتني" بفك التعاون 
مع مدربها الربتغايل كارلو�س كريو�س وبداأت 
م�صوارها مع مدربها احللي اإيهاب جال بفوز 

باهت ومتاأخر على �صيفها الغيني -1�صفر �صجله البديل م�صطفى حممد يف الدقيقة 87.
واأعرب جال عن �صعادته ببدء م�صواره على راأ�س الإدارة الفنية للفراعنة بالفوز، مو�صحاً "اأن الاعبني 

بذلوا ق�صارى جهدهم وقدموا اأق�صى ما لديهم لتحقيق الفوز".
واأكد اأنه ل ي�صتطيع اإحداث تغيري �صامل يف طريقة اللعب اأو الاعبني اإل بعد مرور الوقت، م�صرياً 
اإىل تاأثر لعبيه بالإجهاد نتيجة �صغط املو�صم بالكامل يف مقدمتهم �صاح الذي مت�صك بامل�صاركة رغم 

طلب فريقه ليفربول اإراحته.
اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  وخ�صر  املحليتني  الحتللاد  وكاأ�س  الرابطة  كاأ�س  بلقبي  ليفربول  وتللوج 

اأمام ريال مدريد الإ�صباين �صفر1- ولقب الدوري املحلي يف الثواين الأخرية من املرحلة 
الأخرية.

واأكد جال غياب �صاح عن املباراة �صد اإثيوبيا املقررة يف مالوي لعدم وجود ماعب 
اأر�صنال  اإىل لعب و�صط  اأبابا، لي�صاف  اأدي�س  الدويل )فيفا( يف  مبعايري الحتاد 
ح�صن  حممود  الرتكي  �صهري  با�صاك  ا�صطنبول  وجناح  النني  حممد  الإنكليزي 

احتاد جدة اأحمد حجازي الذين غابوا عن املباراة �صد غينيا  "تريزيغيه" ومدافع 
ب�صبب الإ�صابة.

من  تعافيه  بعد  ال�صناوي  حممد  الأهلللللي  مرمى  حللار�للس  يعود  املقابل،  يف 
فريو�س "كوفيد19-".

ي�صتهل املنتخب املغربي م�صواره يف الت�صفيات اخلمي�س عندما 
مواجهة  قبل  الللربللاط  يف  اإفريقيا  جنوب  ي�صت�صيف 

ملبارياتها  اأر�صاً  املغربية  اململكة  الأخللرية  املقبل، لعتماد  الثنني  البي�صاء  الللدار  يف  ليبرييا  م�صيفته 
البيتية لعدم تلبية ماعبها ملعايري فيفا.

ال�صطح  على  طفا  والللذي  الأطل�س" خليلودجيت�س  "اأ�صود  مدرب  مل�صري  حا�صمتني  املباراتان  و�صتكون 
جمدداً عقب اخل�صارة املذلة اأمام م�صيفه الأمريكي �صفر3- اخلمي�س املا�صي يف �صين�صيناتي يف مباراة 

ودية اإعدادية ملونديال قطر 2022.
اأمام  الثقيلة  املخيب والهزمية  الأداء  ب�صبب  باإقالة خليلودجيت�س  الأ�صوات جمدداً مطالبة  وارتفعت 
وطاأتها  مللن  التخفيف  يف  املحلي  الحتلللاد  جنللح  بعدما  �صام"،  "العم  اأبللنللاء 
الثاثي  ا�صتبعاده  قللرار  عن  الللرتاجللع  على  البو�صني  املللدرب  باإرغامه 
الأخريان  عللاد  حلللارث، حيث  واأملللني  ملللزراوي  زيللا�للس ون�صري  حكيم 
املنتخب طاملا بقي  اللعب مع  الأول بقراره عدم  فقط، فيما ت�صبث 

خليلودجيت�س مدرباً.
وطالبت اجلماهري املغربية مبقاطعة املباراة اأمام جنوب اإفريقيا 
احللتللجللاجللاً علللللى مللوقللف الحتلللللاد املللحلللللي الللغللاملل�للس بلل�للصللاأن بقاء 
خليلودجيت�س رغم تراجع م�صتوى املنتخب، و�صهدت تفاعًا قوياً 
جماهريي  بح�صور  ينذر  مللا  الجتماعي،  التوا�صل  من�صات  عللرب 
الكونغو  اأمللللام  للله  اآخلللر ظللهللور  قليل جللللداً، عك�س مللا حلللدث خلللال 
اأقيمت  اإذ  للمونديال  املوؤهل  الدور احلا�صم  اإياب  الدميوقراطية يف 

خلف اأبواب مغلقة.
وكان خليلودجيت�س �صرح قبل ال�صفر اإىل الوليات املتحدة اأنه 
هو من �صيقود املغرب يف مونديال قطر وقال: "اأعلم 
اأنكم ل حتبونني، منكم من يراين عجوزاً اأو 
�صخ�صاً لي�س و�صيماً، لكني اأبلغكم اأين رغم 
كل هذا اأفهم جيداً كرة القدم، و�صتظل 
م�صاعركم هي نف�صها مهما حققت من 
اأرقام ونتائج، بل حتى لو فزت بكاأ�س 
بكل هذا،  العامل، لذلك ل�صت مهتماً 

فاأنا اأوا�صل عملي كما ينبغي".
وكللللانللللت اخلللل�لللصلللارة اأملللللللام الللللوليللللات 
بقيادة  للمغرب  الثالثة  هي  املتحدة 
حقق  مباراة   28 يف  خليلودجيت�س 
مقابل  مللللرة   18 اللللفلللوز  خللالللهللا 

�صبعة تعادلت.
ووجلللله الللبللو�للصللنللي ر�للصللالللة قوية 
لللاعللبلليلله علللقلللب الللللعللللودة اإىل 
على  لللللهللللم  واأكللللللللللللد  املللللللغللللللرب 
اخل�صارة  تللعللويلل�للس  �لللصلللرورة 
اأملللام الللوليللات املللتللحللدة، واأن 
ينتظر  امللللغلللربلللي  اجللللملللهلللور 

عر�صاً قوياً لن�صيانها.
تنتظر  اأخللللللرى،  ملللبلللاريلللات  ويف 
اأمام  �صعبة  مللهللمللة  مللوريللتللانلليللا 
يف  الأربلللعلللاء  الللغللابللون  م�صيفتها 

مناف�صات املجموعة التا�صعة.
املجموعة  مللوريللتللانلليللا  وتللتلل�للصللدر 
بللر�للصلليللد ثلللاث نللقللاط مللن فوزها 
نلللظللليلللفلللة على  بلللثلللاثللليلللة  اللللكلللبلللري 
الللل�لللصلللودان، بلللفلللارق الأهللللللداف اأملللام 
الكونغو  علللللى  تللغلللللبللت  اللللتلللي  اللللغلللابلللون 

الدميوقراطية -1�صفر.

اختبار م�سريي خلليلودجيت�ص مع املغرب  

اجلزائر ب�صيافة تنزانيا.. وم�صر تلتقي اإثيوبيا بدون �صالح 

ال�صوي�صري  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل  ال�صابق لاحتاد  الرئي�س  �صيخ�صع 
جوزيف باتر والرئي�س ال�صابق لاحتاد الأوروبي )ويفا( الفرن�صي مي�صال 
بتهم  الأربلللعلللاء،  مللن  اعللتللبللاًرا  ال�صوي�صري  الق�صاء  اأملللام  ملحاكمة  باتيني 

الحتيال ب�صاأن دفعة مالية م�صبوهة عام 2015.
اأ�صبوعني يف  "66 عاًما" حماكمة ملدة  "86 عاًما" وباتيني  ويبداأ باتر 
اجلنوبية،  بيلينت�صونا  مدينة  يف  ال�صوي�صرية  الفدرالية  اجلزائية  املحكمة 
بتهمة الحتيال جراء دفعة مالية م�صبوهة اأق�صتهما منذ العام 2015 عن 

م�صهد الكرة العاملية.
ا بتهم �صوء الإدارة، اإ�صاءة الأمانة  وُيتهم امل�صوؤولن ال�صابقان، املاحقان اأي�صً
والتزوير، بل"احل�صول بطريقة غري م�صروعة، على ح�صاب فيفا، على دفعة 
يورو"  مليون   1.8" �صوي�صري  فرنك  مليوين  بقيمة   2011 عام  ح�صلت 

مل�صلحة باتيني.
تقول املحكمة اإن باتيني "قّدم اىل فيفا يف 2011 فاتورة وهمية مزعومة 
 1998 بللني  لفيفا  كم�صت�صار  لن�صاطه  قائًما  يللزال  ل  "مزعوم"  ديللن  عللن 

و2002".

وتختتم املحكمة يف 22 ال�صهر احلايل على اأن ي�صدر الق�صاة الثاثة حكمهم 
يف 8 متوز-يوليو. ويواجه الرجان عقوبة ال�صجن ملدة خم�س �صنوات اأو دفع 

غرامات مالية.
ُمنع باتيني وباتر من ممار�صة اأي ن�صاط له عاقة بكرة القدم، يف اللحظة 
الهيئة  راأ�للس هرم  ال�صوي�صري على  الفرن�صي جاهًزا خلافة  فيها  بدا  التي 
ين مع نفاد �صرب باتيني لتويل ال�صلطة، يف  الدولية. اأ�صبح احلليفان عدوَّ
 2015 يف  منف�صلة  ف�صاد  ف�صيحة  ب�صبب  �صريًعا  باتر  �صقوط  جاء  حني 

حقق فيها مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي "اأف بي اآي".
يف حماكمة بيلينت�صونا، اتفق الدفاع والدعاء على نقطة واحدة: مت تعيني 
باتيني كم�صت�صار لباتر بني 1998 و2002. وّقعا على عقد يف 1999 
قد  باتيني  "كان  �صوي�صري  فرنك  األللف   300 قللدره  �صنوي  راتللب  مقابل 

املدعي  مكتب  وفللق  بالكامل"،  فيفا  ودفعه  منا�صبة  كل  يف  به  فاتورة  اأ�صدر 
دوره  انتهاء  �صنوات من  اأكر من ثماين  بعد  ذلك،  ال�صوي�صري. ومع  العام 

ا. ال�صت�صاري، فاإن باتيني "طالب مببلغ مليوين فرنك"، وفق املكتب اأي�صً
وتزعم النيابة العامة الفدرالية اأنه "مب�صاركة باتر، دفع فيفا اإىل باتيني 
التي جمعها مكتب  الأدلللة  اأكللدت  2011. وقللد  عللام  املذكور يف بداية  املبلغ 
اأ�صا�س  دون  اإىل باتيني قد متت  الدفعة  اأن هذه  ال�صوي�صري  العام  املدعي 
ب�صكل غري  واأثللرت باتيني  فيفا  باأ�صول  الدفعة  اأ�صرت هذه  لقد  قانوين. 
على راتب  البداية  منذ  �صفهًيا  اتفقا  اأنهما  على  الرجان  وي�صّر  قانوين". 

�صنوي قدره مليون فرنك.
قال باتيني يف بيان لوكالة فران�س بر�س "اإنه راتب مل ُي�صدد بعد وم�صتحق 
القانونية.  ال�صروط  اأف�صل  على فيفا مبوجب عقد �صفهي ويتم دفعه وفق 

اإ�صايف! لقد ت�صرفت، كما يف كل حياتي وم�صريتي املهنية، باأق�صى  ل �صيء 
درجات ال�صراحة".

ب�صفته كطرف مدين، يريد فيفا ا�صرتداد الأموال التي ُدفعت يف عام 2011 
بحيث "يتم اإرجاعها اإىل الغر�س الوحيد الذي كان من اأجله: كرة القدم"، 
بح�صب ما قالت حمامية الهيئة الكروية، مي هول-�صريازي، لفران�س بر�س. 
1981 ورئي�ًصا  اأمينه العام يف  1975، واأ�صبح  اإىل فيفا عام  ان�صم باتر 

له يف عام 1998.
واأجرب ال�صوي�صري على التنحي من من�صبه كرئي�س للهيئة العاملية يف عام 
وعللوقللب مللن قبل الحتلللاد اللللدويل بللالإيللقللاف لفرتة 8 اأعللللوام، ثم   2015
خف�صت لحًقا اإىل 6 اأعوام، ب�صبب انتهاكات اأخاقية بعدما تبنّي اأنه �صمح 

بدفع مبلغ مليوين يورو لباتيني.
اأحلللرز الكرة  الللتللاريللخ.  الللقللدم يف  اأعللظللم لعبي كللرة  اأمللا باتيني، فيعّد مللن 
الذهبية ثاث مرات توالًيا بني 1983 و1985، وتراأ�س الحتاد الأوروبي 
ا�صتاأنف   .2015 الأول-دي�صمرب  وكانون   2007 الثاين-يناير  كانون  بني 

قرار ايقافه ثماين �صنوت، قبل اأن يتم تخفي�صه اإىل اأربع.

بالتر وبالتيني اأمام الق�صاء ال�صوي�صري بتهم الحتيال 

•• دبي -وام:

يف  للم�صاركة   " والكبار  ال�صباب   " للبولينج  الوطني  منتخبنا  ي�صتعد 
العديد من البطولت الدولية والعربية خال الفرتة املقبلة.

خال  بال�صويد  تقام  التي  العامل  بطولة  يف  ال�صباب  منتخب  وي�صارك 
الوطني  ي�صارك منتخبنا  كما  اجلللاري،  يونيو   30 اإىل   19 الفرتة من 
بجمهورية  �صتقام  التي  العربية  البطولة  و�صيدات" يف  " رجللال  للكبار 
م�صر العربية ال�صقيقة خال �صهر اأغ�صط�س املقبل. واأ�صار اأحمد خمي�س 
اإدارة احتاد الإمللارات للبولينج رئي�س جلنة املنتخبات اإىل  ع�صو جمل�س 
اأن الفرتة احلالية ت�صهد اإقامة املع�صكر اخلا�س بفريق ال�صباب، بني كل 
من اأبوظبي ودبي، مب�صاركة 6 لعبني �صيتم ت�صفيتهم قبل ال�صفر اإىل 4 
لعبني فقط ح�صب متطلبات اللجنة املنظمة، بينما �صيتم جتهيز فريق 
الكبار "رجال و�صيدات" خال مع�صكر مغلق اأي�صا يف الفرتة املقبلة، قبل 
هناك  اأن  اإىل  ولفت  العربية.  البطولة  يف  للم�صاركة  م�صر  اإىل  ال�صفر 
خطة ا�صرتاتيجية خال الفرتة املقبلة، من اأجل ال�صتعانة باملزيد من 
و�صقلها،  لتطويرها  وال�صغار  ال�صباب  الاعبني  من  املوهوبة  العنا�صر 
وهي اخلطة التي و�صعها جمل�س اإدارة الحتاد لزياردة اأعداد الاعبني 

الوطنية،  املنتخبات  مع  للم�صاركة  والنا�صئني  لل�صباب  الفر�صة  واإعطاء 
حيث ت�صهد الفرتة املقبلة املزيد من البطولت املحلية والدولية.

الرتكيز  اأن  اإىل  للبولينج  الإمللارات  باحتاد  املنتخبات  رئي�س جلنة  ونللوه 
وحدد  ال�صرتاتيجية،  خطتنا  مامح  اأبلللرز  اأحللد  ال�صنية  املللراحللل  على 
جمل�س الإدارة العديد من النقاط املهمة يف هذا ال�صدد من اأجل ال�صري 

عليها، وهم ما يتم تنفيذه الآن.
الرجال  منتخبا  هللي  منتخبات   3 الآن  لديه  اللعبة  احتللاد  اأن  واأو�للصللح 
خطة  هناك  اأن  اإىل  لفتا  ال�صباب،  منتخب  اإىل  بال�صافة  وال�صيدات، 
املحلية  البطولت  مللن  العديد  يف  بامل�صاركة  دعمهم  اأجللل  مللن  طموحة 

والدولية لتطوير اأدائهم وك�صب املزيد من اخلربات.
وبالن�صبة لعدد املنت�صبني لاحتاد يف الفرتة احلالية قال اأحمد خمي�س: 
" يتخطى عدد لعبي البولينج الآن الل1000 لعب ولعبة من خمتلف 
الأعمار، وهو عدد ناأمل اأن يت�صاعف يف الفرتة املقبلة، من خال زيادة 
م�صابقات الن�صاط املحلي، وتوفري املعدات اخلا�صة باللعبة، وكذلك توقيع 
التفاقيات مع العديد من املوؤ�ص�صات واجلهات التعليمية لتعريف الن�سء 
امل�صتقبل  جليل  نواة  احلالية  الأجيال  تكون  كي  لها،  والرتويج  باللعبة، 

وللمنتخبات الوطنية".

• اأحمد خمي�ص : ا�ستقطاب املواهب وزيادة البطولت اأبرز اأولويات الحتاد 

مع�سكر داخلي لـ »�سباب البولينج« ا�ستعدادا لـ »مونديال ال�سويد«.

الرجال وال�صيدات ي�صتعدان للم�صاركة يف 
البطولة العربية مب�صر اأغ�صط�ش املقبل

قبل تنفيذ خطة طويلة املدى لكت�ساف املواهب يف بالده 

احلويل مدرب لبناين يف األعاب القوى يثقل معارفه 



حمقق خا�ش يك�صف طرق اخليانة الزوجية
حتدث حمقق خا�س عن جتاربه يف التعامل مع اخليانة الزوجية 
"كانت  مللار�للس:  املحقق علي  وقلللال  تللدل عليها.  الللتللي  واملللوؤ�للصللرات 
اأن زوجته تت�صرف بربود معه،  اإحدى اأوىل احلالت رجل يعتقد 
تخرج من املنزل كل ليلة اأربعاء لتعود اأكر �صعادة، لذلك ا�صتبه يف 
خيانتها". واأ�صاف "كنت اأراقبها اأيام الأربعاء، ولحظت اأن جارها 
كان يخرج اأي�صاً يف نف�س الوقت يوم الأربعاء. تابعته و�صرعان ما 
اكت�صفت اأنهما على عاقة". واأو�صح مار�س " كل عمائي الذين 
متاماً.  حق  على  اأنهم  ثبت  زوجية،  خيانة  يف  لا�صتباه  جللاوؤوين 
اأعتقد اأنهم يعرفون يف اأعماقهم اأن �صركاءهم على عاقة غرامية 
لكن قيل لهم يف كثري من الأحيان اإنهم خمطئون". وك�صف مار�س 
مريور  ح�صب  اخليانة  من  حتللذر  اأن  ميكن  التي  املوؤ�صرات  بع�س 
الربيطانية، قائًا: ابحث عن التغيريات التي تطراأ على مظهر 
يف  تغيري  اأي  لحللظ  واملللابلل�للس.  ال�صعر  ت�صفيف  مثل  اللل�للصللريللك، 

الروتني اليومي. هل يخرج فجاأة كثرياً؟
اإذا توقف طويًا عن الذهاب اإىل ال�صالة الريا�صية وبداأ فجاأة يف 
رفع الأثقال، فهذه عامة حمراء. اإذا كان يتلقى مكاملات هاتفية 
ويغادر الغرفة ب�صببها، اأو اأخذ هاتفه اإىل احلمام اأو اأماكن اأخرى 

يف املنزل فقد تكون هذه عامة حتذير.

م�صاب بالتوحد يتحول اإىل عار�ش اأزياء
متكن طفل بريطاين يعاين من التوحد من جتاوز حالته ال�صحية 
واأ�صيب  عاملية.  وكالة  مع  الأزيلللاء  عر�س  يف  عمل  على  واحل�صول 
من  الثانية  يف  كللان  عندما  بالتوحد  اأعللللوام،   7 مللابلليللان،  جيم�س 
العمر. وبداأ عر�س الأزياء يف يوليو-متوز املا�صي، وقالت والدته: 
هناك  الإعللانلليللة.  اللللللوحللات  على  طفلي  لللروؤيللة  بالفخر  "اأ�صعر 
مع  يعمل  بالتوحد  اأ�صود م�صاباً  ترى طفًا  ثورة عندما  بالتاأكيد 
هذه العامات التجارية الكربى، فمن الوا�صح اأن الأمور تتحرك 
يف العامل، ونحن ممتنون جداً لذلك". و يع�صق جيم�س املو�صة، وهو 
حري�س على العمل يف هذه ال�صناعة، ويحر�س على ارتداء ماب�س 
غوت�صي عامته التجارية املف�صلة، ح�صب موقع ميرتو الربيطاين. 
و�صط  لاأزياء يف  كنا يف عر�س  املا�صي،  ال�صيف  "يف  اأملله  واأ�صافت 
زيللاً لمللعللاً من  يللرتللدي  كللان جيم�س  وتللوا�للصللل معنا �صخ�س،  لندن 
اأ�صئلة،  اإذا كان يريد عر�س الأزيللاء. طرحوا عليه  غوت�صي و�صاألوه 
لكنه يجد �صعوبة يف التوا�صل، لذلك اأخربتهم اأنه م�صاب بالتوحد 
ثم اأحالونا اإىل زيبيدي مويدلز التي تتعامل مع عار�صني بخلفيات 
خمتلفة". وتابعت "بعد توقيع العقد، ذهبنا اإىل مان�ص�صرت جلل�صة 
ت�صوير، وكانت جتربة رائعة. اإنه يحب الكامريا ويعرف الت�صوير. 

ا�صتغرق الأمر 30 دقيقة فقط للتقاط ال�صور".

مفاجاأة �صاعقة  يف كوب قهوة.. هدية غري مرغوب بها
تتنوع النكهات التي ت�صاحب امل�صروب ال�صعبي العاملي، القهوة، اإل 
اأن بع�س الإ�صافات ل ميكن ا�صت�صاغتها اأو قبولها نظرا لغرابتها.

ووفق تدوينة ل�صاب هندي على من�صات التوا�صل الجتماعي، فقد 
فوجئ داخل كوب القهوة الذي طلبه عرب اأحد تطبيقات تو�صيل 

الطعام، بقطعة دجاج.
اكت�صفت زوجته وجود  التي  للقهوة  �صوراب �صورة  �صوميت  ون�صر 
قطعة دجاج فيها، بعدما تذوقته ومل ت�صت�صغ طعمه، ح�صبما ذكر 

موقع "اإنديا توداي".
اأن متنحه  واقللرتحللت  ال�صركة معه،  توا�صلت  فقد  �للصللوراب  ووفللق 
الذي  التطبيق  يف  حاليا  ميتلكها  الللتللي  تلك  مللن  اأعلللللى  ع�صوية 

ي�صتخدمه لطلب الطعام، تعوي�صا عما حدث.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ل�صو�ش يخرتقون البنك من بناية جماورة
متكنت جمموعة من الل�صو�س من �صرقة الع�صرات من �صناديق الودائع يف اأحد امل�صارف بعدما جنحوا يف اخرتاق 

جدار امل�صرف من بناية جماورة بالعا�صمة طهران، ح�صبما اأفاد تقرير للتلفزيون الر�صمي.
قال التقرير اإن عددا من الل�صو�س ا�صتغلوا عطلة ر�صمية ملدة ثاثة اأيام يف اإيران واقتحموا فرعا كبريا تابعا لبنك 
250 �صندوق ودائع. املن�صاآت التي حتوي �صناديق الودائع مقرها  اإيللران- البنك الوطني الإيللراين، و�صرقوا  ملي 

حتت الأر�س يف كثري من بنوك طهران.
يدل مبزيد من  امل�صروقات، ومل  قيمة  اإجمايل  اأو  ال�صناديق  �صرقت من  التي  الودائع  التقرير طبيعة  يو�صح  مل 

التفا�صيل ب�صاأن الواقعة. اأقر بيان للم�صرف بواقعة ال�صطو، لكنه قال اإنها ت�صببت يف "خ�صائر حمدودة".
قالت وكالة الأنباء الإيرانية �صبه الر�صمية "مهر" اإن �صافرة اإنذار انطلقت، وهو ما اأدى اإىل اإر�صال تنبيه اآيل ملدير 

فرع البنك، غري اأن الرجل جتاهل الإنذار، لأنه �صبق وتلقى اإنذارات كاذبة يف املا�صي.
اأو�صحت "مهر" اأن نظام الإنذار مل يكن معدا لإخطار اأو تنبيه ال�صرطة.

�صوارع طهران  اأحللد  الواقع يف  البنك  اأخللرى من  واأجهزة مراقبة  املراقبة  كامريات  ل�صرقة  اأي�صا  الل�صو�س  عمد 
الرئي�صية قرب جامعة طهران وعلى بعد خطوات من مركز لل�صرطة.

قالت ال�صرطة اإن هناك العديد من امل�صتبه بهم، وبينهم موظفني يف البنك، يخ�صعون للتحقيق.
و�صرقة البنوك احلكومية يف اإيران نادرة احلدوث.
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اكت�صاف كنز مبليارات الدولرات يف قاع البحر
تاريخيتني،  �صفينتني  حطام  الكولومبية  البحرية  يف  م�صوؤولون  اكت�صف 
فرتة  منذ  الغارقة  ال�صراعية  خو�صيه  �صان  ل�صفينة  مراقبة  عملية  خللال 
اإيفان دوكي،  اأعلن الرئي�س الكولومبي  الكاريبي، ح�صبما  طويلة يف البحر 
الثنني. وغرقت �صان خو�صيه، التي يعتقد املوؤرخون اأنها حتمل كنزا بقيمة 
مليارات الدولرات، عام 1708 قرب ميناء قرطاجنة الكاريبي يف كولومبيا. 
وقال دوكي وم�صوؤولون بحريون يف بيان م�صور، اإن "مركبة يتم التحكم فيها 
900 مرت حتت املللاء، مما �صمح بالتقاط مقاطع  عن بعد و�صلت اإىل عمق 
فيديو جديدة للحطام". واأ�صاف البيان: "اكت�صفت املركبة اأي�صا حطامني 
اآخرين يف مكان قريب، اأحدهما مركب يرجع للحقبة ال�صتعمارية والآخر 
�صهدت  التي  تقريبا،  نف�صها  الفرتة  اإىل  تعود  اأنها  يعتقد  �صراعية  ل�صفينة 
حرب كولومبيا من اأجل ال�صتقال عن اإ�صبانيا قبل نحو 200 عام". وقال 
قائد البحرية الكولومبية الأمريال جابرييل بريي: "لدينا الآن اكت�صافان 
بالتنقيب  يتعلق  فيما  اأخللرى  خلليللارات  يظهران  نف�صها،  املنطقة  يف  اآخلللران 
الأثري، لذا فاإن العمل ما يزال يف بدايته". وتعد هذه ال�صور هي الأف�صل 
ذلك  يف  مبا  خو�صيه،  �صان  ال�صفينة  منت  على  كللان  الللذي  للكنز  الآن  حتى 
�صبائك الذهب والعمات املعدنية واملدافع امل�صنوعة يف اإ�صبيلية عام 1655 

وطقم طعام م�صنوع من ال�صيني يف حالة �صليمة.

فندق ما بعد الولدة يقدم خدمات فاخرة لالأمهات 
من  كبرًيا  عللدًدا  نيويورك  يف  الللوالللدات  للن�صاء  املخ�ص�س  الفندق  هللذا  يوفر 
يف  دولر   1400 مقابل  �صواء  حد  على  والطفل  لللاأم  الفخمة  الراحة  و�صائل 
الليلة الواحدة. وبني �صرير دوك�صيانا ال�صويدي الذي يكلف اأكر من 12000 
للن�صاء  املنتجع مكاًنا مثالًيا  يعد  الكبري،  الرخامي  ال�صتحمام  دولر وحو�س 
ا ح�صانة مزودة مبوظفني لديهم خلفيات  لا�صرتخاء بعد الولدة. و هناك اأي�صً
الأطفال  اأطللبللاء  يقدم  حيث  الأم"،  "�صالة  اإىل  بالإ�صافة  الأطللفللال،  رعاية  يف 
واملعاجلون الفيزيائيون وخرباء ال�صحة العقلية ندوات حول كل �صيء بدًءا من 
عاج قاع احلو�س اإىل عاج الأرق. و �صتتمتع الأمهات اللواتي ينزلن يف فندق 
"الثلث  The Boram Postnatal Retreat خال ما ي�صفه املنتجع باأنه 
يف  للم�صاعدة  املتاح  الرعاية"  "فريق  اإىل  الكامل  الو�صول  باإمكانية  الرابع" 
رعاية الأطفال وتقدمي درو�س يف جمموعة متنوعة من املجالت، من الر�صاعة 
"غرفة  للفندق  الإلللكللرتوين  املوقع  ويقول  احلفا�صات.  تغيري  اإىل  الطبيعية 
الأطفال لدينا مفتوحة على مدار ال�صاعة، مما ي�صمح لك بالراحة بينما يقوم 
فريق الرعاية لدينا برعاية طفلك. يف بورام نحن نتبع الربوتوكولت القائمة 
على الأدلة ل�صمان عمليات التغذية والتنظيف والتعقيم الآمنة". و بالإ�صافة 
اإىل تقدمي الكثري من الرعاية لأطفالهن حديثي الولدة، يتم تزويد الأمهات 
ا مبجموعة من اخلدمات املختلفة، مبا يف ذلك التدليك واأحوا�س  اأنف�صهن اأي�صً

القدم وقائمة خدمة الغرف الطويلة.

اآبل تطلق خدمة ا�صرِت 
الآن وادفع لحقًا

�صوق  اآبل دخولها يف  �صركة  اأعلنت 
وادفع  الآن  "ا�صرِت  الللدفللع  حلللللول 
 buy now-pay" لحقاً" 
اعتمادها  تللكللّثللف  الللتللي   "later

ب�صكل كبري خال اجلائحة.
و�صيكون يف و�صع م�صتخِدمي "اآبل 
املعَتَمدين   "Apple Pay" "باي
يف الللوليللات املللتللحللدة اعللتللبللاراً من 
اأن يللدفللعللوا ثمن  املللقللبللل  اخلللريللف 
اأق�صاط  اأربللعللة  على  ي�صرتونه  مللا 
فوائد  دون  "من  اأ�صابيع،  �صتة  يف 
بح�صب  نوع"،  اأي  ملللن  ر�لللصلللوم  اأو 
البيان  واأو�للللصللللح  لللللل�للصللركللة.  بللليلللان 
باي  "اآبل  اجلللديللدة  اخلا�صّية  اأن 
 "Apple Pay Later" ليرت" 
تتيح للم�صتخدم "التتبع والت�صديد 
"اآبل"  م�صوؤولو  و�صرح  ب�صهولة". 
الأدوات  من  عدد  وظائف  الثنني 
على  اجللللللديلللللدة  واللللتلللحللل�لللصللليلللنلللات 
لت�صغيل   "16 اإ�س  اأو  "اآي  نظامها 
تثبيت  و�صيتم  املحمولة.  الهواتف 
تلقائياً  والتح�صينات  الأدوات  هذه 

على هواتفها الذكية يف اخلريف.
�صبكة  علللللى  اخللللدملللة  و�للصللتللعللتللمللد 
"ما�صرتكارد"،  اللللدفلللع  بللطللاقللات 
لكن "اآبل" مل حتدد امل�صرف الذي 
الئتمانات.  عللن  ملل�للصللوؤوًل  �صيكون 
ا�صارت  "بلومربغ"  وكللالللة  وكللانللت 
�صيكون  اأنللللله  اإىل  اللللفلللائلللت  اللللعلللام 
"غولدمان �صاك�س". وجلاأت "اآبل" 
تنويع  اإىل  الأخللللرية  اللل�للصللنللوات  يف 
ب�صكل  دخلها  وملل�للصللادر  خدماتها 
م�صتخدمي  اإبقاء  اإىل  �صعياً  كبري 
اأجهزتها يف فلك منظومتها، �صواء 
الت�صال  بللخللدمللات  يللتللعلللللق  ملللا  يف 
بالعمل  اأو  الرتفيهي  باجلانب  اأو 

والت�صوق عرب الإنرتنت.

ثمانيني ي�صجل رقما 
قيا�صيا يف املحيط

بللات بللّحللار يللابللاين يبلغ مللن العمر 
اإىل باده  ال�صبت  83 عاما، و�صل 
بعدما عرب املحيط الهادي منفردا 
�للصللخلل�للس يف  اأكلللللرب  تلللوقلللف،  دون  و 

العامل يحقق هذا الإجناز.
حتطيم  هلللوري  لكينيت�صي  و�صبق 
يف  القيا�صية  الأرقللللام  مللن  العديد 
اأبرزها رحلة  "غيني�س"،  مو�صوعة 
منت  على  كيلومرت   7500 بطول 
بها  قلللام  بللالللدوا�للصللات  قلللارب يعمل 
اإىل عبوره  بالإ�صافة   ،1993 �صنة 
املللحلليللط اللللهلللادي علللللى مللنت قارب 
تدويرها  معاد  مللواد  مللن  م�صنوع 
الأمللللواج،  على  دفللعلله  قللوة  وتعتمد 
2008. ويف اأحدث مغامراته،  عام 
انللطلللللق هللللوري علللللى ملللنت زورقلللله 
ال�صراعي من �صان فران�صي�صكو يف 
4 يونيو  يللوم  27 مللار�للس، وو�للصللل 
اإىل كيب هينومي�صاكي يف اليابان.

اإن"  اإن  "�صي  �لللصلللبلللكلللة  ونلللقلللللللت 
الإخللبللاريللة الأمللريكلليللة عللن هوري 
تغدو  اأحللللامللللك  "اجعل  قلللولللله: 
حقيقة. حدد هدفك، واعمل بجد 
اأن حياة  و�صتكت�صف  على حتقيقه، 

جميلة اأ�صبحت بني يديك".
واأ�للللصللللاف املللغللامللر الللليلللابلللاين: "مل 
�صن  �صاأبحر يف  اأنللنللي  اأعللتللقللد  اأكلللن 
ب�صحة  زلللللللت  ملللللا  للللكلللنلللي  الل83 
هذه  تفويت  اأرغلللب يف  ومل  جلليللدة 
الللفللر�للصللة. الللتللحللديللات مللثللرية لذا 
وكان  املحاولة".  ال�صتمرار يف  اأود 
هلللوري حللديللث و�للصللائللل الإعللللام يف 
ال�صاب  اأ�صبح  عندما   ،1962 عللام 
23 عاما وقتها،  العمر  البالغ من 
دون  مبللفللرده   يبحر  �صخ�س  اأول 
تللوقللف عللرب املللحلليللط اللللهلللادي، من 

اليابان اإىل كاليفورنيا.

هاري وميجان ين�صران 
�صورة جديدة لبنتهما 

ملليللجللان ماركل  هلللاري وزوجلللتللله  الأمللللري  ن�صر 
يللوم الثللنللني �للصللورة جللديللدة لبنتهما ليليبت 
يف  نزهة  خللال  الأول  ميادها  بعيد  احتفال 

الهواء الطلق يف مطلع الأ�صبوع.
على  جتل�س  كللانللت  الطفلة  اإن  متحدث  وقلللال 
اللون  فلللاحت  اأزرق  فلل�للصللتللانللا  وتلللرتلللدي  الللعلل�للصللب 
وحلللول راأ�للصللهللا �للصللريللط اأبلليلل�للس عللنللدمللا التقط 
املقرب مي�صان هارميان �صورة  العائلة  �صديق 

وا�صحة لها يوم ال�صبت.
البنة يف مبنى  بعيد مياد  الحتفال  وجللرى 
تللابللع لقلعة ونللد�للصللور وكلللان مللن اأبلللرز مللا ميز 
الللتللجللمللع احلللملليللم كللعللكللة ملللن �للصللنللع اخلبازة 
الأمللريللكلليللة كلللللري بلللتلللاك، الللتللي �للصللنللعللت كعكة 
الزفاف لدوق ودوقة �صا�صك�س يف عام 2018.

ولللللدت ليليبت ديللانللا مللونللتللبللاتللن ونللد�للصللور يف 
اإليزابيث  امللكة  ا�صم  على  و�صميت  كاليفورنيا 
الثانية، التي كان لقبها يف العائلة ليليبت منذ 

اأن كانت طفلة.

ببغاوؤها الناطق يجلب لها 4 ماليني متابع 
وجدت موظفة مبيعات �صابة كانت متار�س الر�صم للتغلب 
على قلقها، الراحة مع �صديقها الببغاء الذي جلب لها 

اأكر من 4 مايني متابع على تيك توك.
مت ت�صخي�س بريدجيت ت�صانت )25 عاماً(، من توومبا، 
�صن  يف   )ADD( النتباه  نق�س  با�صطراب  كوينزلند، 
اليومية.  املهام  اأداء  تعاين من  كانت  ما  العا�صرة وغالًبا 
للدرا�صة يف اجلامعة،   18 �صن  املنزل يف  غللادرت  وعندما 
مع  التعامل  كيفية  تتعلم  اأن  عليها  وكللان  حالتها  �صاءت 
"كنت  "ديلي ميل":  قلقها. وقالت بريدجيت، ل�صحيفة 
2018، قررت  علللام  بللا�للصللتللمللرار، ويف  الللقلللللق  ملللن  اأعلللللاين 
لي�صاعدين  هاملت،  اأ�صميته  هندي  ببغاء  على  احل�صول 
على  " اعتدت  ال�صحية" واأ�صافت:  حالتي  على تخطي 
ذلك.  اأفعل  زلت  وما  اإن�صاناً،  كان  لو  كما  اإليه،  التحدث 
الذي  الوحيد  هو  هاملت  فللاإن  لوحدي  اأعي�س  اأنني  مبا 
كان يوؤن�س وحدتي" بداأ الببغاء هاملت بتقليد الأ�صوات، 
يف �صن مبكرة، ومبرور الوقت تعلم العديد من الكلمات، 
اإىل  اإ�صافة  تفعلني؟ و�صباح اخلري  مللاذا  و  مثل مرحباً، 

تقليد بع�س الأ�صوات مثل ال�صحك وال�صفري.

قتلت زوجها واأحرقت جثته يف الفرن
غربي  ذمللار  مبحافظة  احللللداء  مديرية  �صرطة  ك�صفت 
اليمن تفا�صيل جرمية مروعة، حيث قتلت �صيدة زوجها 
اأن  املديرية  �صرطة  واأو�صحت  الفرن.  واأحرقت جثته يف 
املدعوة مرمي نا�صر )25 عاما( قتلت زوجها بدر حممد 
)25 عاما( بتوجيه عدة طعنات ب�صكني يف اأنحاء متفرقة 
اأطرافه  وقطعت  بجثته  ومثلت  ذبحته  ثم  ج�صمه،  من 

وو�صعت اجلثة يف التنور )الفرن( لإحراقها.
بعد  النتحار  حاولت  الزوجة  اأن  اإىل  ال�صرطة  واأ�للصللارت 
ارتكاب جرميتها، وذلك ب�صرب جرعات كبرية من مبيد 
حلل�للصللري. وكللانللت اللل�للصللرطللة قللد حتللركللت فلللورا اإىل مكان 
اإىل  املتهمة  ونقلت  اجلنائية،  الأدللللة  ب�صحبة  اجلرمية 

مركز ال�صرطة للتحفظ عليها.
القتل  ال�صيدة جلرمية  ارتكاب  اأن  اأمنية  وذكرت م�صادر 

الزوجني". بني  اأ�صرية  خلافات  "عائد 

ابن العامني يقتل والده 
اأطلق  بعدما  فلللللوريللدا  يف  واللللده  عامني  يبلغ  طفل  قتل 
الللنللار عليه مللن طللريللق اخلللطللاأ مللن �للصللاح نلللاري حم�صو 
اأفادت  ما  على  رقللابللة،  اأي  دون  مللرتوكللاً  كللان  بالر�صا�س 

ال�صلطات املحلية .
منزل  اإىل  اأيللار-مللايللو   26 يف  ال�صرطيون  و�صل  وعندما 
باغاً،  تلقيهم  بللعللد  اأورلنللللللدو  قلللرب  اللللواقلللع  ال�صحية 
وجللدوا الأم مللاري اأيللال وهي حتللاول اإنعا�س قلب زوجها 

ريغي مابري الذي اأ�صيب بر�صا�صة.
واعتقد ال�صرطيون بدايًة اأّن الرجل البالغ 26 �صنة الذي 
النار  اأطلق  ق�صري،  بوقت  امل�صت�صفى  اإىل  نقله  بعد  تويف 
الزوجني  اأبللنللاء  بللني  الأكلللرب مللن  على نف�صه، لكّن البللن 
البالغ �صنتني هو من  اأّن �صقيقه  اأعلم املحققني  الثاثة 
ال�صابط  �صحفي  موؤمتر  يف  اأو�صح  ما  على  النار،  اأطلق 

امل�صوؤول عن مقاطعة اأوراجن جون مينا.

احتجاجات.. امللفوف بدًل من اخل�ش يف كاي اإف �صي
اأفادت �صل�صلة مطاعم كاي اإف �صي باأّن اأ�صعار اخل�س 
ال�صتعا�صة عن  اإىل  دفعتها  اأ�صرتاليا  املرتفعة يف 
هذا املكّون مبزيج من امللفوف واخل�س يف �صرائح 
الربغر واملنتجات الأخرى التي تقدمها، مما اأثار 
امتعا�س الزبائن الذين اعتربوا اأّن النكهة �صهدت 

تراجعاً.
اإىل  ت�صل  بن�صبة  للخ�س  املحلي  ال�صعر  وارتللفللع 
اأجرب  ما  الأخللرية،  الأ�صهر  خال  املئة  يف   300
و�صفات  تعديل  على  ال�صريعة  الوجبات  �صل�صلة 

منتجاتها يف بع�س املطاعم التابعة لها.
وبررت ال�صركة جلوءها اإىل هذه اخلطوة بالقول 
ن�صتخدم  لذلك،  اخل�س.  يف  نق�صاً  حالياً  "نعاين 
مزيجاً من اخل�س وامللفوف يف املنتجات التي ي�صكل 

اخل�س اأحد مكوناتها وذلك حتى اإ�صعار اآخر".
وعلللللزت اللل�للصللركللة �للصللبللب الللنللقلل�للس يف اخلللل�لللس اإىل 

الفي�صانات الكبرية التي طالت �صرق الباد.
ماكاو  فافيو  الللتللوريللد  �صا�صل  يف  اخلبري  لكّن 

احلرب  اأّن  اإىل  اأ�للصللار  كوان"  "اإديث  جامعة  مللن 
امل�صكلة  هذه  يف  اإ�صافياً  عامًا  ت�صكل  الأوكرانية 

ب�صبب الأ�صعار املرتفعة للديزل والأ�صمدة.
ُتباع  اأي�صربغ  نوع  من  واحللدة  خ�صة  كانت  وبعدما 
�صعرها  اأ�صبح  ملبورن،  اأو  �صيدين  يف  بللدولريللن 

حالياً نحو ثمانية دولرات.
ُينا�صبكم  مل  حللال  "يف  للزبائن  ال�صركة  وقللالللت 
هللللذا الللتللغلليللري، ملللا عللللليللكللم �للصللوى الللنللقللر علللللى زر 
"تخ�صي�س" واإزالة مكّون اخل�س من املنتج الذي 

تختارونه".
وطالت "كاي اإف �صي" جراء هذا القرار انتقادات 

من نا�صطني عرب مواقع التوا�صل.
اخل�س  ا�صتبدال  "اإّن  تللويللرت  عللرب  اأحللدهللم  وكللتللب 
كلها  وجباتي  يف  التفكري  اأعيد  يجعلني  بامللفوف 
لدى "كاي اإف �صي". هناك اأربع اأو خم�س وجبات 
اإنه  الو�صفة.  اإىل  امللفوف  اإدخللال  قبل  اآكلها  كنت 

خيار غريب".

املمثل بد ووجن يح�سر العر�ص الأول لفيلم Jurassic World: Dominion يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. رويرتز

بيال حديد.. نحافة مفرطة ووجه �صاحب 
بدت  حيث  لها،  اإطالة  باأحدث  املتابعني  حديد   العاملية  بيا  الأزيللاء  عار�صة  �صدمت 
بنحافة مفرطة ومن دون ماكياج ما ك�صف عن وجهها ال�صاحب والهالت ال�صوداء حتت 

عينيها.
ومبن�صور عرب ح�صابها اخلا�س، ظهرت بيا حديد بف�صتان باللون الأبي�س، ك�صف عن 
لدى  الت�صاوؤلت  اإثللارة  اإىل  واأدى  للنظر،  ملفتة  بطريقة  الللوزن  من  للكثري  خ�صارتها 

اجلمهور حول اإمكانية اإ�صابتها مبر�س اأو تعر�صها لأزمة �صحية ما.
اأنظار املتابعني، بعد ظهورها يف مهرجان كان ال�صينمائي  وكانت بيا حديد قد لفتت 

باإطالة راقية للغاية باللون الأ�صود.
وارتدت  الإطالة،  خالها  من  وثقت  �صور،  جمموعة  اجلمهور  حديد  بيا  و�صاركت 
ف�صتاناً طويًا و�صيقاً باللون الأ�صود، بق�صة مميزة عند منطقة اخل�صر، وقطعة قما�س 
بالكامل عن  �صعرها  رفعت  الناحية اجلمالية،  اأما من  خا�صاً.  رونقاً  للف�صتان  اأ�صافت 

وجهها، وطبقت ماكياجاً قوياً يليق باملنا�صبة.


