
   

يف اإطار توجيهات حممد بن زايد
مكتب فخر الوطن يطلق برنامج منح درا�سية يف 

التعليم العايل للعاملني يف خط الدفاع الأول واأبنائهم
•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان ويل  �إطار توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  يف 
، رئي�س مكتب فخر  �مل�شلحة  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  عهد 
�أوجه �لدعم للعاملني يف خط �لدفاع �لأول..  �لوطن، بتقدمي خمتلف 
�أطلق مكتب فخر �لوطن �أم�س برنامج منح در��شية يف �لتعليم �لعايل يف 
�جلامعات و�لكليات �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة.. ُتقّدم �إىل 

�لعاملني يف خط �لدفاع �لأول و�أبنائهم.      )�لتفا�شيل �س3(

�شكان �أحد �أحياء �لعا�شمة �ل�شومالية يغادرونها هربا من �لقتال �لد�ئر بني ف�شيلني متناحرين من قو�ت �لأمن )رويرتز( 

ماريو در�غي جنم �شاعد

العلماء �سيوف رئي�س الدولة يرثون 
�سهر رم�سان بالدرو�س واملحا�سرات

•• ابوظبي-الفجر:

بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �لعلماء �شيوف �شاحب  �لف�شيلة  �أ�شحاب  �أ�شاد 
�ل�شنوي  �ل��رن��ام��ج  – بهذ�  �هلل  -حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
فيها  يلتقي  عاملية  ثقافية  من�شة  يعد  �ل���ذي  و�ل��ث��ق��ايف  �لعلمي  و�ملحفل 
ومكرمة من  با�شت�شافة  و�لركة  �خل��ر  �شهر  �ل��دول يف  كل  �لعلماء من 
�شموه، مثمنني جهود �لقيادة �لر�شيدة وحر�شها �لد�ئم على �إظهار �لوجه 
تر�شيخ  على  يوؤكد  �ل��ذي  �حلنيف  �لإ�شالمي  لديننا  و�حل�شاري  �مل�شرق 

�لقيم �لإن�شانية �لنبيلة و�لأخالق �لفا�شلة.        )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ر��شد خالل �طالعه على مكونات م�شت�شفى حمد�ن بن ر��شد �خلري لرعاية مر�شى �ل�شرطان   )و�م(

بدعم من �سموه وهو الأول من نوعه على م�ستوى الإمارات 

حممد بن را�سد يعلن عن م�ست�سفى حمدان 
بن را�سد اخلريي لرعاية مر�سى ال�سرطان

•• دبي - وام:

�آل مكتوم، نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  بدعم �شاحب �ل�شمو 
موؤ�ش�شة  ت�شّيد  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�جلليلة، �ملعنية بالرتقاء بحياة �لأفر�د و�ملجتمعات من خالل �لبتكار 

�آل  �لطبي، و�ملن�شوية حتت مظلة موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد 
مر�شى  لرعاية  �خل��ري  ر��شد  بن  حمد�ن  م�شت�شفى  �لعاملية  مكتوم 
�ل�شرطان يف دبي؛ كاأول م�شت�شفى من نوعه ي�شتقبل مر�شى �ل�شرطان 

يف دولة �لإمار�ت من غر �لقادرين على حتمل كلفة �لعالج جماناً. 
)�لتفا�شيل �س2(

توتر يف العا�سمة ال�سومالية بني احلكومة واملعار�سة 

فرار �سكان من مقدي�سو و�سط انق�سام قوات الأمن
•• مقدي�شو- وكاالت:

بالعا�شمة  �أح��ي��اء  م��ن  �شكان  ف��ر 
�أم�س  م��ق��دي�����ش��و  �ل�������ش���وم���ال���ي���ة 
�ل�����ث�����الث�����اء خ�����وف�����ا م������ن جت����دد 
ف�شيلني  ب������ني  �ل�����ش����ت����ب����اك����ات 
م��ت��ن��اح��ري��ن م����ن ق������و�ت �لأم�����ن 
�نق�شمت و�شط خالف على  �لتي 
�لرئي�س،  ولي�����ة  ف����رتة  مت���دي���د 
تز�ل  ل  �لتوتر  ح��دة  كانت  حيث 
م�شلحة  مو�جهات  بعد  �أوجها  يف 
وق��ع��ت م�����ش��اء �لأح�����د ب���ني قو�ت 

حكومية وموؤيدين للمعار�شة.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر د�ه��م��ت �لقو�ت 
�حلكومية حمطة �إذ�عة م�شتقلة 

و�شادرت معد�تها.
وت�شيطر قو�ت مو�لية للمعار�شة 
�أج��ز�ء من �ملدينة و��شتبكت  على 
�ل��ق��وت��ان يف مطلع �لأ���ش��ب��وع مما 
�أثار خماوف من �أن ت�شتغل حركة 
تربطها  �لتي  �ملت�شددة،  �ل�شباب 
�لفر�غ  �لقاعدة،  بتنظيم  �شالت 

�لأمني مع �نق�شام قو�ت �لأمن.
�ل�شهر  ه������ذ�  ����ش���اب���ق  وق������ت  ويف 
�شوت جمل�س �لنو�ب �ل�شومايل 
�لرئي�س  ولي����ة  مت��دي��د  ل�����ش��ال��ح 

للتوجهات �لع�شائرية.
ق���و�ت  �إىل  �ل���ل���ج���وء  �أن  وذك������رت 
�شيا�شية  �أه���د�ف  لتحقيق  �لأم��ن 

غر مقبول.
و�ع���ل���ن ع��م��ر حم��م��ود �مل��ح��ل��ل يف 
جم��م��وع��ة �لأزم�����ات �ل��دول��ي��ة �أن 
بالبالد  يدفع  ق��د  �لنق�شام  ه��ذ� 
نتحدث  عندما   ... �لهاوية.  �إىل 
ع���ن �ن��ه��ي��ار ق�����و�ت �لأم������ن وفقا 
يذكرنا  ع�����ش��ائ��ري��ة،  ل��ت��وج��ه��ات 
�لتي بد�أت  ذلك باحلرب �لأهلية 
ومطلع  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات  ن��ه��اي��ة  يف 

�لت�شعينات.
وقال �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
بيان  يف  غ���وت���ري�������س  �أن���ط���ون���ي���و 
عميق  بقلق  ي�شعر  �إن���ه  �لث��ن��ني 
من �ل�شتباكات �لأخرة. و��شاف 
�لأط������ر�ف  ج��م��ي��ع  "يح�س  �ن����ه 
�ل�شومالية �ملعنية على ��شتئناف 
للخروج  �لفور"  على  �ملفاو�شات 

من �لأزمة.
وعرت �لوليات �ملتحدة �حلليف 
�ل�شومالية،  لل�شلطات  �لرئي�شي 
عن قلقها م�شرة �إىل �نها تدر�س 
فيها  مب��ا  �ملتاحة  �لو�شائل  ك��اف��ة 

�لعقوبات.

ومدتها  عبد �هلل حممد،  حممد 
�أربع �شنو�ت، لكن جمل�س �ل�شيوخ 

رف�س �خلطوة مما �أثار �لأزمة.
وي����دي����ن �ل����ع����دي����د م����ن �جل���ن���ود 
ب�����ال�����ق�����و�ت �مل�������ش���ل���ح���ة ب�����ال�����ولء 
كانت  ما  كثر�  قَبلية  مليلي�شيات 

تتناحر على �لنفوذ و�ملو�رد.

و�أثار متديد فرتة ولية �لرئي�س 
�لدوليني  �ملانحني  كذلك غ�شب 
�ل���ذي���ن دع���م���و� ح��ك��وم��ة حممد 
�ل�شتقر�ر  لتحقيق  حم��اول��ة  يف 
�ل���ذي مت��زق��ه �حلروب  �ل��ب��ل��د  يف 

�لأهلية منذ 1991.
وقال �شكان �إنهم فرو� من بع�س 

جتدد  من  خوفا  مقدي�شو  �أحياء 
�لقتال بعد تدخل �جلي�س.

�ملتحدة  �لمم  ب���ع���ث���ة  وق�����ال�����ت 
�شدر  ب����ي����ان  يف  �ل�������ش���وم���ال  يف 
خا�س  ب�شكل  قلقة  �نها  �لثالثاء 
�شفوف  يف  �لنا�شئ  �لتفكك  م��ن 
�جلي�س �لوطني �ل�شومايل وفقا 

الإمارات تر�سل م�ساعدات غذائية اإىل ال�سودان

رئي�س الوزراء ال�سوداين ي�سيد مبواقف الإمارات الداعمة لبالده
•• اخلرطوم- اأبوظبي-وام:

�أ�شاد معايل �لدكتور عبد�هلل حمدوك رئي�س جمل�س 
�لد�عمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ل�شود�ين مبو�قف  �ل���وزر�ء 
لبالده يف �ملحافل �لدولية وجهودها �مل�شتمرة لإجناح 

�لفرتة �لنتقالية.
لقائه  خ��الل  حمدوك  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  و�أك��د 
�لإمار�ت  �شفر  �جلنيبي  حميد  حممد  حمد  �شعادة 
لدى جمهورية �ل�شود�ن، على عمق �لعالقات �لثنائية 

يف  تطويرها  على  و�لعمل  �ل�شقيقني،  �لبلدين  ب��ني 
خمتلف �ملجالت.

�لثنائية بني  �ل��ع��الق��ات  �ل��ل��ق��اء بحث  وج���رى خ��الل 
�لبلدين.

هذ� وقد �أر�شلت دولة �لإمار�ت �م�س طائرة م�شاعد�ت 
حتتوي على 50 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية، �إىل جمهورية 
�ل�شود�ن، و�لتي تاأتي �شمن �ملبادر�ت �لإن�شانية خالل 

�شهر رم�شان �ملبارك
)�لتفا�شيل �س4(

تنازل  ل  لإثيوبيا:  م�سر 
م���اء ق���ط���رة  اأي  ع����ن 

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شري  �ل���������وزر�ء  رئ���ي�������س  �أك������د 
�لدولة  �أن  م���دب���ويل  م�����ش��ط��ف��ي 
تكثف  �أج��ه��زت��ه��ا  بكافة  �مل�شرية 
م��ن ج��ه��وده��ا مل��و�ج��ه��ة �أزم���ة �شد 
�لنه�شة، م�شدد� على �أنه ل تنازل 
م���ن ن�شيب  م���اء  ق��ط��رة  �أي  ع���ن 

م�شر من مياه �لنيل.
و�أ������ش�����اف رئ���ي�������س �ل����������وزر�ء، فى 
�أن �لأجهزة  ت�شريحات �شحفية، 
و�ل��وز�ر�ت �ملخت�شة تبذل جهود� 
م�����ش��اع��ف��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى كافة 
م���و�ردن���ا �مل��ائ��ي��ة، م�����ش��ر� �إىل �أن 
�ل���دول فى  �أك���ر  م�شر تعد م��ن 
ملو�ردها  وتعظيما  حفاظا  �لعامل 

�ملائية.
رفعت  �لثالثاء،  �شابق،  وق��ت  ويف 
�إثيوبيا نرة �لتحدي �إز�ء كل من 
�شهد  م��ل��ف  يف  و�ل�����ش��ود�ن  م�شر 
�لنيل  ف��وق  تبنيه  �ل��ذي  �لنه�شة 
�لنيل،  نهر  رو�ف���د  �أب���رز  �لأزرق، 
�ملياه  ت��ق��ا���ش��م  �ت��ف��اق��ات  و����ش��ف��ة 

ب�غر �ملقبولة.

بعد تعهد لبنان مبكافحة املخدرات
�سبط �سحنة كوكايني مبطار بريوت

•• بريوت-وكاالت:

�أعلنت قو�ت �لأمن �لقب�س على مهرب خمدر�ت م�شتبه به يف مطار بروت 
�مل���خ���در�ت لإقناع  ل��ب��ن��ان مبكافحة �لجت����ار يف  ي���وم م��ن تعهد  ب��ع��د  �أم�����س، 
�ل�شعودية برفع حظر فر�شته على و�رد�ت �لفاكهة و�خل�شر�و�ت �للبنانية.

وفر�شت �ل�شعودية هذ� �حلظر يف �لأ�شبوع �ملا�شي قائلة �إنها �شادرت كمية 
كبرة من حبوب �لكبتاغون �ملن�شطة كانت خمباأة د�خل �شحنة رمان قادمة 

من لبنان. وقالت �إن ن�شاط تهريب �ملخدر�ت يف زيادة.
�ل�شعودي، مما يثر  بيانات تدعم �حلظر  �أخ��رى  بلد�ن خليجية  و�أ�شدرت 
خماوف يف لبنان �لذي يو�جه �أزمة �قت�شادية غر م�شبوقة، من �أن حتذو 

هذه �لبلد�ن حذو �لريا�س.
وذكرت قو�ت �لأمن يف مطار بروت �أم�س �لثالثاء �أنها �ألقت �لقب�س على 
وكان  �لبالد  �إىل  �لكوكايني  من  كيلوغر�ما   11 تهريب  يحاول  كان  رجل 

قادما من �لر�زيل على منت رحلة تابعة للخطوط �جلوية �لقطرية.
��شتر�د  لبنان، وحظر  �ل�شعودية �شحنة خم��در�ت مهربة من  وبعد �شبط 
�لتم�شك  �لثنني، على  �للبنانية،  �ل�شلطات  �شددت  �لفاكهة و�خل�شار منه، 

باأف�شل �لعالقات مع �ململكة، و�لت�شدد يف مكافحة تهريب �ملخدر�ت.
رئي�س  مع  بعبد�  يف  عقد  لقاء  �إث��ر  بيان  يف  �جلمهورية  رئا�شة  �أعلنت  كما 
�حلكومة لبحث هذ� �مللف، �أنها طلبت من �لنيابة متابعة �لتحقيقات �ملتعلقة 
بتهريب �ملخدر�ت �إىل �ل�شعودية. و�أعربت عن �أملها باأن تعيد �ململكة �لنظر 

يف حظر ��شتر�د �خل�شر�و�ت و�لفاكهة �للبنانية
�إىل ذلك، كلف رئي�س �جلمهورية مي�شال عون وزير �لد�خلية بالتن�شيق مع 
تلك  مثل  تكر�ر  دون  و�حليلولة  �ملخدر�ت  مهربي  عن  للك�شف  �ل�شعوديني 

عمليات �لتهريب.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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�ص 04

�ص 16

�ص 19

�لهالل يفتتح 4 م�شت�شفيات كمرحلة �أوىل من 
م�رضوع بناء وتاأهيل 8 موؤ�ش�شات طبية يف ح�رضموت

�أخبار �لإمار�ت

�ل�شحة �لعاملية : 3 �أ�شباب ور�ء زيادة 
حالت كورونا خالل مار�ص و�أبريل

عربي ودويل

قمة نارية بني �شيتي و�شان 
جريمان بدوري �لأبطال

�لفجر �لريا�شي

ال�سيخة فاطمة : م�ستمرون يف دعم املراأة واإمدادها 
بكل ما حتتاج لتكون على قدر املاأمول لها من التميز

•• اأبوظبي- وام:

رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أع��رب��ت 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
)�أم �لإمار�ت( عن جزيل �ل�شكر و�لتقدير للمجل�س �لوز�ري للتنمية برئا�شة �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزير �شوؤون �لرئا�شة 
و�لنجاح  لالإلهام  م�شدر�  مثلت  �لتي  �لوطنية  جلهودهم  �لكر�م  �أع�شائه  وجميع 

و�لرتقاء فكانو� خر معني يف م�شرة �لجناز�ت و�ملكا�شب لبنة �لمار�ت.
وقالت �شموها مبنا�شبة ��شتحد�ث �لحتاد �لن�شائي �لعام نظام ر�شد �لتقدم �ملحرز 
من  عاماً   50 معاً  نطوي  نحن  ها  للتنمية..  �ل���وز�ري  �ملجل�س  من  بقر�ر  للمر�أة 
بها فهي  نعتّز ونفتخر  �لتي  ب��الإجن��از�ت  م��د�ر خم�شة عقود مليئة  �لجن��از وعلى 
�لأعو�م �لتي كّونت ما�شينا �لذي ر�شمناه معاً و�لآن نعلن عن ��شتحد�ث نظام ر�شد 

�لتقدم �ملحرز للمر�أة �لإمار�تية.                       )�لتفا�شيل �س3(

•• الفجر -تون�س:

�لأبحاث يف جر�ئم  وح��دة  متكنت 
�لإرهاب  ب���اإد�رة مكافحة  �لإره���اب 
للحر�س �لوطني وباإ�شر�ف مبا�شر 
بالقطب  �لعمومية  �ل��ن��ي��اب��ة  م��ن 
�ل���ق�������ش���ائ���ي مل���ك���اف���ح���ة �لإره���������اب 
ب��ت��ون�����س م���ن �إم���اط���ة �ل��ل��ث��ام عن 
�شبكة خمت�شة يف متويل �لعنا�شر 
مبناطق  �مل���ت���و�ج���دة  �لإره����اب����ي����ة 
بع�شها  و�مل��ح��ت��ج��ز  �مل�شلح  �ل��ن��ز�ع 
مبخيمات �لالجئني فيما يتخفى 
�ملجتمع  د�خ�����ل  �لآخ������ر  �ل��ب��ع�����س 

ومكوناته.
و�فادت �ل�شفحة �لر�شمية للناطق 
�ل���وط���ن���ي، ح�شام  ب��ا���ش��م �حل���ر����س 
�لتو��شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  �جل���ب���ايل، 
�ل�شبكة  �إن  في�شبوك،  �لجتماعي 
يقودها �أجنبي من جن�شية عربية 
�ملتو�جد�ن  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  وزوج���ت���ه 
ب��اإح��دى �ل����دول �لوروب���ي���ة، فيما 
��شخا�س   3 تون�س  يف  ي�شاركهما 
حت�شن  و�م�����������ر�أة  رج�������الن  وه������م 

يتزعمها عربي وزوجته تون�سية

تون�س: تفكيك �سبكة لتمويل اإرهابيني يف بوؤر التوتر

�لك�شف عن وكر �إرهابي جديد
�أ�شيل  م����ه����ّرب  )وه�������و  �أح�����ده�����م 

منطقة �جلم بالفر�ر(.
وق�������د م���ك���ن���ت ع���م���ل���ي���ة م���د�ه���م���ة 
وت��ف��ت��ي�����س م���ن���ازل �مل��ت��ورط��ني من 
�لعملة  من  متفاوتة  مبالغ  حجز 
�إىل  �إ�شافة  و�لأجنبية،  �لتون�شية 
وب���ري���دي���ة خا�شة  ب��ن��ك��ي��ة  وث���ائ���ق 

بالتحويالت �ملالية.
�عرتفا  �ملوقوفان،  مع  وبالتحري 

�رهابيا   15 م���ن  �أك�����ر  ب��ان��ت��ف��اع 
ب���ت���م���وي���الت م����ادي����ة �����ش����ادرة عن 

عائالتهم بتون�س.
ومبثولهما �أمام �لق�شاء، �أذن حاكم 
�أحدهما  ب��اإي��د�ع  �ملتعهد  �لتحقيق 
م�شاعدته  على  و�لب��ق��اء  �ل�شجن 
بحالة �شر�ح فيما �أ�شدرت �لوحدة 
�شّد  تفتي�س  برقية   16 �ملتعهدة 

متورطني يف هذه �لق�شية.

اإجماع حوله يف ايطاليا
�سوبر ماريو، �سعود زعيم اأوروبي!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

هيبة رئي�س �حلكومة �لإيطالية �شاعدته يف �شرعة �فتكاك مكانه على �ل�شاحة 
�لأوروبية، حيث يعتر مقّربا من فرن�شا. مبا يحتمل �أن يو�زن ثقل �أملانيا بعد 
�أ�شهر، متكن �ملحافظ  �أقل من ثالثة  رحيل مركل.�شوبر ماريو يعود... يف 
يجب  حكومة  رئي�س  �أن��ه  فكرة  تاأكيد  من  �لأوروب���ي  �مل��رك��زي  للبنك  �ل�شابق 
حث  م��اك��رون،  �إميانويل  مع  دويتو  يف  �لعجوز.  �لقارة  يف  ح�شاب  له  ُيقر�أ  �ن 
ماريو در�غي �لحتاد �لأوروب��ي على ت�شديد نرته �شد م�شّدري �للقاحات، 
�لت�شديق من  ب�شبب بطء عملية  نفد �شره  �أك��ر، وقد  ب�شكل  و�لقرت��س 
قبل �لدول �لأع�شاء على خطة �لتحفيز �لبالغة 750 مليار يورو، يف يوليو 

�ملا�شي. )�لتفا�شيل �س12(

م���������س����وؤولن م�������س���ري���ان: 
الفل�سطينيون �سيلغون النتخابات

•• القاهرة-وكاالت:

ق����ال م�������ش���وؤول���ون م�����ش��ري��ون �إن 
تخطط  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 
 15 لإل��غ��اء �أول �ن��ت��خ��اب��ات م��ن��ذ 
�إ�شر�ئيل  �أن  م�����ش��ي��ف��ني  ع���ام���اً، 
يف  بالت�شويت  �ل�����ش��م��اح  ت��رف�����س 
نقل  م��ا  وف��ق  �ل�شرقية،  �ل��ق��د���س 
دبلوما�شي  و�أك���د  �حل���رة.  م��وق��ع 
��شتخبار�تي،  وم�شوؤول  م�شري 
�لذي  بالقر�ر  �أحيطا علماً  �أنهما 
���ش��ي��ع��ل��ن �خل���م���ي�������س �مل���ق���ب���ل، يف 

�جتماع للف�شائل �لفل�شطينية.

قطع بحرية اإيرانية تقرتب من �سفن اأمريكية يف اخلليج
•• وا�شنطن-وكاالت:

�قرتبت قطع بحرية للحر�س �لثوري �لإير�ين ب�شكل عدو�ين من �شفينتني 
�أمريكيتني يف مياه �خلليج هذ� �ل�شهر، ح�شب ما �أعلن �ل�شطول �خلام�س 
�أول حادث من نوعه هذ� �لعام. و�أو�شح �لأ�شطول �خلام�س  �لأمريكي، يف 
من  �قرتبت  �إير�نية  �شريعة  هجومية  زو�رق  و3  �شفينة  �أن  �أم�س  بيان  يف 
�ل�شفينتني �لأمريكيتني �للتني كانتا تقومان بدوريات �أمنية روتينية يف 2 
�أبريل )ني�شان(. وقال �لبيان �إن �مل�شافة �لتي �قرتبت بها �ل�شفينة �لإير�نية 
�شرورية  غر  كانت  م��رت�ً   65 نحو  وبلغت  �لأمريكيتني  �ل�شفينتني  من 
و�إط��الق خم�س  لتفادي �ل�شطد�م  للمناورة  �ل�شفينتني  �إحدى  ما ��شطر 
طلقات حتذيرية. و�أظهر ت�شجيل م�شور للبحرية �لأمريكية �شفينة �إير�نية 

متر �أمام �شفينة �أمريكية ما دفعها للتحرك فجاأة لتجنب �ل�شطد�م.
�أر�شلو� حتذير�ت متعددة لكن �لقطع  �أن �جلنود �لأمريكيني  وذكر �لبيان 

�لبحرية �لإير�نية و��شلت مناور�تها رغم ذلك نحو ثالث �شاعات.
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اأخبـار الإمـارات

بدعم من �سموه وهو الأول من نوعه على م�ستوى الإمارات:

حممد بن را�سد يعلن عن م�ست�سفى حمدان بن را�سد اخلريي لرعاية مر�سى ال�سرطان

�لكبر".

منارة للأمل.
�لدكتورة  �شعادة  قالت  جانبها،  من 
جمل�س  ع�شو  �لقرق،  عي�شى  رج��اء 
ورئي�س  �جل��ل��ي��ل��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أم���ن���اء 
"م�شت�شفى  �ملوؤ�ش�شة:  �إد�رة  جمل�س 
لرعاية  �خل��ري  ر��شد  بن  حمد�ن 
�شرحا  �شيكون  �ل�شرطان  مر�شى 
لت�شخي�س  �مل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع  ط��ب��ي��اً 
و�شي�شم  �ل�شرطان،  مر�س  وع��الج 
�لأور�م  �خت�شا�شيي  �أبرز  من  عدد�ً 
�أف�شل  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  �ل���ع���امل،  يف 
مو�شحة  لل�شرطان"،  م��ت��اح  ع��الج 
بالقول: "نوؤمن يف موؤ�ش�شة �جلليلة 
يتلقى  �أن  ي��ج��ب  م��ري�����س  ك���ل  ب�����اأنَّ 
�لعالج، دون ��شتثناء؛ من هنا، كان 
م�شت�شفى حمد�ن بن ر��شد �خلري 
و�لذي  �ل�شرطان  مر�شى  ل��رع��اي��ة 
���ش��ي��ك��ون م���ن���ارًة ت�����ش��ّع �أم������اًل، وهو 
�لنور  ل��رى  ك��ان  �ل��ذي ما  �مل�شروع 
�ملانحني  م��ن  �لطيبة  ل��ول �جل��ه��ود 

من �أهل �خلر ودعمهم �ل�شخي".

فرق جوهري.
�لدكتور عبد  ق��ال  ذ�ت��ه،  �ل�شياق  يف 
�لرئي�س  �لعلماء،  �شلطان  �ل��ك��رمي 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة �جل��ل��ي��ل��ة: "ل 

و�ملجتمعي.
�لذي  �جل��دي��د،  �مل�شت�شفى  ويتاألف 
�شيتم بناوؤه على مرحلتني، من �شبع 
طو�بق، على م�شاحة 50 �ألف مرت 
�أول  ي�شبح  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  م��رب��ع. 
بوحد�ت  بالكامل  ُيبنى  م�شت�شفى 
و�شيتم  دب����ي،  �ل��ت��ج��ه��ي��ز يف  ���ش��اب��ق��ة 
�لطبية  �لتقنيات  ب��اأح��دث  جتهيزه 
�شعته  ت�����ش��ل  ب��ح��ي��ث  و�ل���ع���الج���ي���ة، 
 250 �إىل  �كتماله  عند  �لإجمالية 
�مل�شت�شفى  ���ش��ي��ق��دم  ف��ي��م��ا  ���ش��ري��ر�ً؛ 
خ��دم��ات��ه �ل��ع��الج��ي��ة �إىل ن��ح��و 30 
�أل���ف م��ري�����س ���ش��ن��وي��اً. و���ش��وف يتم 
خالل  �جل��دي��د  �مل�شت�شفى  حت��وي��ل 
فرتة وجيزة �إىل �شرح طبي �شامل 
ل��رع��اي��ة م��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان يجمع 
و�لتقنيات  �لبتكارية  �خل��رة  ب��ني 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ي حت��اك��ي �لأف�����ش��ل يف 
�ل���ع���امل، ب��ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��اه��م يف دعم 
ج���ه���ود دول�����ة �لإم��������ار�ت ل��ت��ك��ون يف 
طليعة �لتميز �شمن جمال �لرعاية 
�لبتكار  جم���ال  ور�ئ�����دة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
����ش���ر����ش���م مالمح  �ل�������ذي  �ل���ط���ب���ي 
م�شتقبل �لرعاية �ل�شحية و�لعالج 

خالل �ملرحلة �ملقبلة.

خري تكرمي.
�شمو  ق�����ال  �خل�������ش���و����س،  ه�����ذ�  يف 

ه�شا�شة وفقر�ً يف �ملجتمع. ويف دولة 
�لإم����ار�ت، يتم �لك�شف كل ع��ام عن 
حو�يل 4500 حالة جديدة، فيما 
ي��ع��د م��ر���س �ل�����ش��رط��ان �أح����د �أكر 

�لأ�شباب �شيوعاً للوفاة.

وخدمات  مبتكر  طبي  ���س��رح 
علجية �ساملة.

ت���ع���م���ل م���وؤ����ش�������ش���ة �جل���ل���ي���ل���ة على 
�أمر��س  �لباحثني يف جمال  متكني 
�ل�شرطان �إىل �لتو�شل �إىل �كت�شافات 
بروتوكولت  �إىل  ترجمتها  ميكن 
ع��الج��ي��ة حم�����ّش��ن��ة. وق���د خ�ش�شت 
�ملوؤ�ش�شة 43 منحًة بحثية يف جمال 
وم�شاعفاته،  �ملر�س  ه��ذ�  مكافحة 
�أمام  �لطريق  متّهد  �أن  �شاأنها  م��ن 
حتقيق فتح طبي كبر يف عالجه. 
و�شيعمل �مل�شت�شفى �جلديد لرعاية 
مر�شى �ل�شرطان على توفر �أف�شل 
و�أحدث عالجات �ل�شرطان لأولئك 
�لذين ل ي�شتطيعون حتّمل تكاليف 
�لعالج، و�شيتعاون مع مركز حممد 
�لتابع  �لطبية،  لالأبحاث  ر��شد  بن 
للنهو�س  وذل���ك  �جلليلة،  ملوؤ�ش�شة 

بالأبحاث �ملتعلقة ياملر�س.
حمد�ن  "م�شت�شفى  ي��ك��ون  و���ش��وف 
مر�شى  لرعاية  �خل��ري  ر��شد  بن 
مبتكر�ً،  طبياً  �شرحا  �ل�شرطان" 

بن  بن حممد  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو 
دبي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حممد 
ن��ائ��ب حاكم  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ش��د 
�أحمد بن �شعيد  �ل�شيخ  دبي، و�شمو 
�أمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  �آل 
حممد  وم��ع��ايل  �جلليلة،  موؤ�ش�شة 
�شوؤون  وزي���ر  �ل��ق��رق��اوي،  ع��ب��د �هلل 
�لأمني  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س 
بن  حممد  م��ب��ادر�ت  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام 
ومعايل  �ل��ع��امل��ي��ة،  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
خليفة �شعيد �شليمان، رئي�س مر��شم 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء، حيث مت �عتماد �إطالق ��شم 
�ل�شيخ  ت��ع��اىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، على 
مل�شرة  تكرمياً  �خل��ري  �مل�شت�شفى 
�لفقيد �لز�خرة بالعطاء من خالل 
�لإن�شانية  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
و�لتعليمية  و�ل�شحية  و�لإغ��اث��ي��ة 
و�لقت�شادية �لتي رعاها يف خمتلف 
و�لتي لم�شت حياة  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء 
خا�شة  �ل��ن��ا���س  م���ن  �لآلف  م��ئ��ات 
حظاً،  و�لأق��ل  �له�شة  �ملجتمعات  يف 
مبا �شاهم يف حت�شني ج��ودة �حلياة 
�شمن  جو�نبها  مبختلف  و�لرتقاء 
على  تقوم  ل��ه  �ملغفور  تبناها  روؤي���ة 
�لفردي  و�لتمكني  �لتاأهيل  �شرورة 

�لذين  �لأ����ش���خ���ا����س  �أع�������د�د  ت�����ز�ل 
مبر�س  �إ���ش��اب��ت��ه��م  ت�شخي�س  ي��ت��م 
�زدياد.  يف  �لعامل  ح��ول  بال�شرطان 
�أنَّه من و�جبنا  ولهذ� �ل�شبب، نرى 
بالرعاية  معنية  خ��ري��ة  كمنظمة 
بو�شعنا  م��ا  ك��ل  ن��ب��ذل  �أن  �ل�شحية 
�لأرو�ح".  و�إنقاذ  �مل�شاعدة  �شبيل  يف 
�أه���م م��ا مي��ي��ز دولة  "�إنَّ  و�أ����ش���اف: 
�ملِعطاء،  جمتمعها  ه���و  �لإم�������ار�ت 
وح����ر�����س خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات���ه �أف��������ر�د�ً 
�لفاعلة  �مل�شاركة  على  وموؤ�ش�شات 
م�شر�ً  �خلر"،  عمل  يف  و�ل��ب��ن��اءة 
�إىل �أن "م�شت�شفى حمد�ن بن ر��شد 
�ل�شرطان  مر�شى  لرعاية  �خلري 
���ش��وف ُي���ح���ِدث ف���ارق���اً ج��وه��ري��اً يف 
�ل�����ش��ح��ي��ة عالية  �ل���رع���اي���ة  ت��وف��ر 
�جل���ودة لأول��ئ��ك �ل��ذي��ن ل ميكنهم 
بطريقة  �ل����ع����الج  �إىل  �ل���و����ش���ول 

�أخرى".
ووفًقا ملنظمة �ل�شحة �لعاملية، ُيعد 
�لرئي�شي  �ل�شبب  �ل�شرطان  مر�س 
�لثاين للوفاة على م�شتوى �لعامل، 
و�مل�����ش��وؤول عن ح��و�يل 10 ماليني 
ح��ال��ة وف���اة ���ش��ن��وي��اً، وُي��ع��د �للجوء 
�ملتاأخرة  �مل���ر�ح���ل  يف  للم�شت�شفى 
من �ملر�س وعدم �إمكانية �حل�شول 
ع��ل��ى �ل��ت�����ش��خ��ي�����س و�ل����ع����الج �أم�����ر�ً 
�لأكر  �لفئات  بني  ل�شيما  �شائعاً، 

مكتوم،  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
مبوؤ�ش�شة  �لأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ع����ام  م������ع  "تز�مناً  �جل����ل����ي����ل����ة: 
لحتفال  و�ل����ش���ت���ع���د�د  �خل��م�����ش��ني 
�شمن  �لذهبي،  بيوبيلها  �لإم���ار�ت 
نوعية  قفزة  لتحقيق  ت�شعى  روؤي���ة 
يف �مل�����ش��رة �ل��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��دول��ة يف 
�خل��م�����ش��ني ع���ام���اً �مل��ق��ب��ل��ة، ف���اإن���ه ل 
�أعظم  �أول�����وي�����ة  ل����ه  ه�����دف  ي���وج���د 
م���ن ت��ق��دمي رع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة فائقة 
�جلميع.  متناول  يف  ت��ك��ون  �جل���ودة 
موؤ�ش�شة  ت�����ش��ع��ى  ذل����ك،  �أج����ل  وم���ن 
�ملنوط  ب����ال����دور  ل��ل��ق��ي��ام  �جل��ل��ي��ل��ة 
�أ�ش�س  تر�شيخ  يف  �لإ���ش��ه��ام  ع��ر  بها 
�لإمار�ت"،  دول��ة  يف  �لطبي  �لتمّيز 
مو�شحاً �شموه: "م�شت�شفى حمد�ن 
مر�شى  لرعاية  �خل��ري  ر��شد  بن 
�خلر�ت  ب��ني  �شيجمع  �ل�����ش��رط��ان 
�ملبتكرة و�لتقنيات �لطبية �ملتقدمة 
و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات ج������ودة �حل���ي���اة؛ 
ل��ت��ك��ون دول���ة �لإم������ار�ت يف م�شاف 
�لدول �ملتقدمة �شمن جمال رعاية 

مر�شى �ل�شرطان".
�مل�شت�شفى هو  "هذ�  �أن  وذكر �شموه 
ب���اإذن �هلل  ل��ه  للمغفور  خ��ر تكرمي 
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  تعاىل 
�لنا�س  �أ�شد  من  ك��ان  �ل��ذي  مكتوم، 
�لإن�شاين  ول�������دوره  ل��ل��خ��ر،  ح���ب���اً 

•• دبي -وام:

بدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، ت�شّيد موؤ�ش�شة 
بحياة  ب��الرت��ق��اء  �ملعنية  �جل��ل��ي��ل��ة، 
�لأف��������ر�د و�مل��ج��ت��م��ع��ات م���ن خالل 
حتت  و�ملن�شوية  �ل��ط��ب��ي،  �لب��ت��ك��ار 
بن  حممد  مبادر�ت  موؤ�ش�شة  مظلة 
"م�شت�شفى  �لعاملية  �آل مكتوم  ر��شد 
لرعاية  �خل��ري  ر��شد  بن  حمد�ن 
كاأول  دب��ي؛  يف  �ل�شرطان"  مر�شى 
ي�شتقبل  ن����وع����ه  م����ن  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
مر�شى �ل�شرطان يف دولة �لإمار�ت 
م����ن غ����ر �ل����ق����ادري����ن ع���ل���ى حتمل 
يكون  و�شوف  جم��ان��اً.  �لعالج  كلفة 
�شاماًل  ط��ب��ي��اً  ���ش��رح��اً  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
باأحدث  جم���ه���ز�ً  �مل�����ش��ت��وى،  رف���ي���ع 
كما  �لعالجية،  و�لتقنيات  �مل��ع��د�ت 
موؤهاًل  ط��ب��ي��اً  ك������ادر�ً  �شي�شتقطب 
م����ن �أط�����ب�����اء خم��ت�����ش��ني وط���و�ق���م 
متري�شية مدربة، �إىل جانب قيامه 
ب����دور ب��ح��ث��ي وت��دري��ب��ي ر�ئ����د، عر 
جديدة  عالجية  تقنيات  ��شتك�شاف 
و�ل�شتثمار  �ل�����ش��رط��ان،  لأم���ر�����س 
وكفاء�ت  خ��ر�ت  وتاأهيل  �إع���د�د  يف 
يلبي  مب������ا  ومت����ري���������ش����ي����ة  ط���ب���ي���ة 
على  ويعمل  �مل�شت�شفى  �حتياجات 

�لرتقاء بجهوده.
وغرد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ع��ل��ى ح�شابه  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
قائال:  �ل���ت���وت���ر  ع���ل���ى  �ل���ر����ش���م���ي 
م�شت�شفى  �إن�شاء  عن  �ليوم  "نعلن 
ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د ل��رع��اي��ة مر�شى 
�ل�شرطان بدبي.. م�شت�شفى خري 
ي�شم  للجميع..  م��ف��ت��وح  و�ن�����ش��اين 
250 �شرير�ً.. و�شي�شتقبل 30 �ألف 
مر�جع �شنوياً.. ويقام على م�شاحة 
�أل��ف مرت مربع.. رحمك   50 بناء 
د�رك  ر������ش����د.. وج���ع���ل  �أب�����ا  ي���ا  �هلل 

�لفردو�س �لأعلى من �جلنة".
بن  "حمد�ن  بالقول:  �شموه  و�أك���د 
ر��شد كان مميز�ً يف خره وعطائه 
كان  وت��و����ش��ع��ه..  و�إن��ف��اق��ه ورحمته 
�هتمامه بالتعليم و�ل�شحة و�لأيتام 
عقود..  ع��ر  يتوقف  ومل  م�شتمر�ً 
يف  وذك���ر�ه  يوجعنا..  فقده  ز�ل  م��ا 
�شموه:  كل ركن من دبي"، م�شيفاً 
"حمد�ن بن ر��شد كان يخفي �أكر 
مم����ا ي���ع���ل���ن.. وُي���ع���ط���ي �أك������ر مما 
يف  ��شمه  �لتاريخ  و�شر�ّشخ  ُي�شاأل.. 

�شجل �ملح�شنني".
جهود  ع��ل��ى  "نثني  ���ش��م��وه:  وق����ال 
ووقوفه  �شعيد..  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ 
ور�ء فكرة بناء �مل�شت�شفى �جلديد.. 
وحر�شه على تكرمي فقيد �لإن�شانية 

مبا يليق بتاريخه".
تاأ�شي�س  م�����ش��روع  ع��ن  �لك�شف  ومت 
�مل�شت�شفى �جلديد يف فعالية خا�شة 
بح�شور  �جلليلة  موؤ�ش�شة  نظمتها 

و�أول م�شت�شفى �شامل ُيبنى بالكامل 
بالوحد�ت �شابقة �لتجهيز يف دبي؛ 
�أحدث  با�شتخد�م  تنفيذه  و�شيتم 
تقنيات و�أ�شاليب �لبناء، وبا�شتخد�م 
نات مثالية جاهزة لال�شتخد�م،  مكوَّ
يتم �إنتاجها يف م�شانع خارج �ملوقع. 
با�شتخد�م  �ل��ب��ن��اء  ف���ك���رة  وج������اءت 
لت�شمح  �لتجهيز  �شابقة  �ل��وح��د�ت 
بقدر من �ملرونة للتو�ّشع م�شتقباًل، 
ول��ت��ق��ل��ي�����س م�����دة �ل��ت�����ش��م��ي��م �إىل 
�لن�شف ومدة �لبناء بن�شبة 30% 
و�شت�شمل   .20% بن�شبة  و�لتكلفة 
�أول  �ل���ب���ن���اء  م���ن  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة 
ب�شعة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����ن  ج���ن���اح���ني 
�لطاقة  �شرير�ً، بحيث ت�شل   150
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  يف  �ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�عتماد  و�شيتم  ���ش��ري��ر�ً.   250 �إىل 
يف  بيئياً  �مل�شتد�م  �لت�شميم  مبادئ 
ت�شميم �مل�شت�شفى وت�شييده، و�شوف 
�ل�شاملة  �لرعاية  �مل�شت�شفى  يقدم 
ملر�شى �ل�شرطان، وت�شمل: �لوقاية 
و�لرعاية  و�ل���ع���الج  و�ل��ت�����ش��خ��ي�����س 

�لتلطيفية. موؤ�ش�شة �جلليلة .
�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم موؤ�ش�شة �جلليلة 
2013، بهدف  �أبريل من �لعام  يف 
حت���ق���ي���ق �ل������ري������ادة ل����دب����ي ودول������ة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف جمال 
�لب��ت��ك��ار �ل��ط��ب��ي، و�لرت���ق���اء بحياة 

�لأفر�د.
وت���ن���درج م��وؤ���ش�����ش��ة �جل��ل��ي��ل��ة، حتت 
بن  حممد  مبادر�ت  موؤ�ش�شة  مظلة 
�ملوؤ�ش�شة  �لعاملية،  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��ت��ن��م��وي��ة �لأك����ر من 
�لعالج  وت���دع���م  �إق��ل��ي��م��ي��اً.  ن��وع��ه��ا 
�ل��ط��ب��ي �مل���ق���دم ل��الأ���ش��خ��ا���س غر 
تكاليف  حت���ّم���ل  ع���ل���ى  �ل����ق����ادري����ن 
وتقدم  �لنوعية،  �ل�شحية  �لرعاية 
وتاأهيل  لإع�������د�د  در�����ش���ي���ة  م��ن��ح��اً 
متخ�ش�شي  م����ن  وط���ن���ي���ة  ك�������و�در 
�لأبحاث  وتدعم  �لطبية،  �لرعاية 
�مل�شكالت  ت��ت��ن��اول  �ل���ت���ي  �ل����ر�ئ����دة 
�ل�شحية �ل�شائعة يف �ملنطقة، وهي: 
�ل�شرطان و�أمر��س �لقلب و�لأوعية 
و�ل�شمنة  و�ل�������ش���ك���ري  �ل����دم����وي����ة 
و�أم����ر������س �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ق��ل��ي��ة. كما 
بتو�شيع  �جل��ل��ي��ل��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب����ادرت 
نطاق �أبحاثها ملو�جهة وباء فرو�س 
غره  ج��ان��ب  �إىل  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
توؤثر  �لتي  �مل�شتجدة  �لأمر��س  من 

على حياة �لب�شر.
يف �أغ�شط�س 2020، �أطلق �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ر��شد  ب���ن  حم��م��د  "مركز  م��ك��ت��وم، 
�أول مركز  لالأبحاث �لطبية"، وهو 
�أبحاث طبية حيوية م�شتقل يف دولة 
قدرها  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة  �لإم�����ار�ت 
ملوؤ�ش�شة  �لتابع  درهم  مليون   300
�جلليلة ليكون منارة لالأمل لدولة 
�ملتحدة و�ملنطقة  �لإم��ار�ت �لعربية 

�لعربية.

حممد بن را�سد: 
املح�سنني  �سجل  يف  ا�سمه  التاريخ  و�سري�ّسخ  ُي�ساأل..  مما  اأكرث  وُيعطي  يعلن..  مما  اأكرث  يخفي  كان  را�سد  بن  • حمدان 

اجلنة  من  الأعلى  الفردو�س  دارك  وجعل  را�سد..  اأبا  يا  اهلل  رحمك  مربع...  مرت  األف   50 بناء  م�ساحة  على  ويقام  �سنويا..  مراجع  األف   30 و�سي�ستقبل  �سريرًا..   250 ي�سم  للجميع..  مفتوح  واإن�ساين  خريي  • م�ست�سفى 
دبي من  ركن  كل  يف  وذكراه  يوجعنا..  فقده  زال  ما  عقود..  عرب  يتوقف  ومل  م�ستمرًا  والأيتام  وال�سحة  بالتعليم  اهتمامه  كان  وتوا�سعه..  ورحمته  واإنفاقه  وعطائه  خريه  يف  مميزًا  كان  را�سد  بن  • حمدان 

تخ�س�سية  عمل  ب�ساعات  للتطوع  الإمارات  يف  لالأطباء  فر�سة  ويوفر  املحتاجني  ال�سرطان  ملر�سى  جمانًا  متاحًا  �سيكون  •امل�ست�سفى 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س جنوب اأفريقيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل"، برقية تهنئة �إىل فخامة �شريل ر�ما فوز� رئي�س جمهورية جنوب 
�أفريقيا، وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده. كما بعث �شاحب �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
، برقيَتي  �مل�شلحة  �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت  نهيان ويل عهد 

تهنئة مماثلَتني �إىل فخامة �لرئي�س �شريل ر�ما فوز�.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك هولندا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" برقية 
�لوطني  �ليوم  �ألك�شندر ملك مملكة هولند� مبنا�شبة  وليم  �مللك  �إىل جاللة  تهنئة 
لبالده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وبعث  �ألك�شندر.  وليم  �مللك  جاللة  �إىل 
مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل 

معايل مارك روتا رئي�س وزر�ء مملكة هولند�.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س �سرياليون بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�لدولة "حفظه �هلل" برقية تهنئة �إىل فخامة جوليو�س ماد� بيو 

رئي�س جمهورية �شر�ليون مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�هلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
تهنئة  برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س جوليو�س ماد� بيو.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س توغو بذكرى ال�ستقالل

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
رئي�س  غنا�شينغبي  فور  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل"  "حفظه 

جمهورية توغو مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بعث �شاحب  كما 
"رعاه �هلل"  دب���ي  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل 

فخامة �لرئي�س فور غنا�شينغبي.
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اأخبـار الإمـارات

العلماء �سيوف رئي�س الدولة يرثون �سهر رم�سان بالدرو�س واملحا�سرات
•• اأبوظبي- الفجر:

�أ�شاد �أ�شحاب �لف�شيلة �لعلماء �شيوف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
�ل�شنوي  �لرنامج  – بهذ�  �هلل  -حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
فيها  يلتقي  عاملية  ثقافية  من�شة  يعد  �ل��ذي  و�لثقايف  �لعلمي  و�ملحفل 
�لعلماء من كل �لدول يف �شهر �خلر و�لركة با�شت�شافة ومكرمة من 
�إظهار  على  �ل��د�ئ��م  وحر�شها  �لر�شيدة  �لقيادة  جهود  مثمنني  �شموه، 
على  يوؤكد  �ل��ذي  �حلنيف  �لإ�شالمي  لديننا  و�حل�شاري  �مل�شرق  �لوجه 

تر�شيخ �لقيم �لإن�شانية �لنبيلة و�لأخالق �لفا�شلة.

نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  روح  على  �لعلماء  وترحم 
لهذ�  �لأوىل  �للبنات  و�شع  �ل��ذي  �لإن�شانية  – رج��ل  ث��ر�ه  �هلل  طيب   -
هذ�  نفحات  لإث���ر�ء  �ل���دول  جميع  م��ن  �لعلماء  با�شت�شافته  �ل��رن��ام��ج 
�لإمار�ت  و�أ�شبحت  و�ل��ن��دو�ت.  و�ملحا�شر�ت  بالدرو�س  �مل��ب��ارك  �ل�شهر 
�ليوم - بف�شل �هلل و�لروؤية �حلكيمة للقيادة �لر�شيدة �لتي �شارت نهجه 
و��شتلهمت من جتربته - يف مقدمة �لدول �حل�شارية �ملتطورة �ل�شاعية 
لإ�شاعة �ل�شالم يف كل ربوع �لعامل. كما تقدم �لعلماء �ل�شيوف بخال�س 
�لتو��شل  على  و�لأوق����اف  �لإ���ش��الم��ي��ة  لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �ل�شكر 
ب�شورة ح�شارية ومر�شية  �لذي ظهر  �لرنامج  لتنفيذ هذ�  و�لتن�شيق 

�ملوفق  بالختيار  �إعجابهم  مبدين  عالية،  ومهنية  خ��رة  عن  ينم  مما 
�ل�شاحة  مل�شتجد�ت  ومو�كبتها  �لعام  ه��ذ�  لرنامج  و�مل��ح��اور  للعناوين 
�ملعرفية و�لثقافية و�لعلمية. و�شمن فعاليات هذ� �لرنامج �لذي تنفذه 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف فقد قّدم �أ�شحاب �لف�شيلة 
�ملبا�شر على  �لبث  �لدينية عر  �ملحا�شر�ت و�لدرو�س  �لعلماء عدد� من 
�لتقنية  خ��الل  وم��ن  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  يف  �لهيئة  ح�شابات 
�شغاف  م�شت  ل  حيث  و�خلا�شة،  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  من  لعدد  �ملرئية 
�لعامرة بالإميان ولبت تطلعات �شر�ئح �ملجتمع �لذين تفاعلو�  �لقلوب 

مع �لرنامج بروح �إيجابية، ودعاء للقيادة �لر�شيدة ولدولتنا �ملباركة.

فقد �ألقى �لدكتور ح�شان �أبوعرقوب حما�شرة ، بعنو�ن " باب �لريان " 
و�لأ�شتاذ �لدكتور م�شعب �ل�شامر�ئي �أ�شتاذ �لفقه �ملقارن بجامعة �لإمام 
�لأعظم يف بغد�د حما�شرة حتت عنو�ن " نور �ل�شدور" وحا�شر �لأ�شتاذ 
�لدكتور ح�شن �ل�شكتاين ، مدير برنامج تكوين �لأئمة باململكة �ملغربية 
حتت عنو�ن " حيزت له �لدنيا" �أما �لدكتور نظر حممد عباد، �لأمني 
حما�شرة  �أل��ق��ى  �ل�شريف،  �لأزه���ر  يف  �لإ�شالمية  �لبحوث  ملجمع  �ل��ع��ام 
�شليمان  �لأ���ش��ت��اذ  ي�شاء" وق��دم  م��ن  ل��ن��وره  �هلل  " يهدي  بعنو�ن  وعظية 
" فما ظنكم  بعنو�ن  �ل�شعودية حما�شرة  �لعربية  �ململكة  �لطريفي من 

برب �لعاملني " . 

يف اإطار توجيهات حممد بن زايد

مكتب فخر الوطن يطلق برنامج منح درا�سية يف التعليم العايل للعاملني يف خط الدفاع الأول واأبنائهم

•• اأبوظبي- وام:

�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �إط��ار  يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�س   ، �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
بتقدمي  �ل�����وط�����ن،  ف���خ���ر  م���ك���ت���ب 
�أوج��ه �لدعم للعاملني يف  خمتلف 
مكتب  �أطلق  �لأول..  �ل��دف��اع  خط 
منح  "برنامج  �أم�س  �لوطن  فخر 
يف  �لعايل"  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  در�����ش���ي���ة 
�حلكومية  و�ل��ك��ل��ي��ات  �جل��ام��ع��ات 
�لدولة..  م�شتوى  على  و�خلا�شة 
ُتقّدم �إىل �لعاملني يف خط �لدفاع 
�لأول و�أب��ن��ائ��ه��م وذل���ك ب��دع��م من 
�خلا�س  و�لقطاع  �لوطن  �شندوق 
وز�رة  م���ع  وب��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل����دول����ة  يف 

�لرتبية و�لتعليم.
وي���ح�������ش���ل �مل����وؤه����ل����ون وف�����ق ه���ذه 
كاملة  در����ش��ي��ة  �مل��ب��ادرة، على منح 

وعائالتهم  �لأول  �ل���دف���اع  خ���ط 
�لأم��ث��ل��ة يف  �أروع  ���ش��رب��و�  �ل���ذي���ن 
�لنا�س  �شحة  �أج��ل  من  �لت�شحية 

و�شالمتهم يف دولة �لإمار�ت.
و�أع��رب معاليه عن �شكره �جلزيل 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
بن ز�يد �آل نهيان لدعمه �ملتو��شل 
�لأول  �ل���دف���اع  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف خ���ط 
وم�������ش���ان���دت���ه �أب�����ط�����ال �لإم���������ار�ت 
و�أ������ش�����ره�����م يف ه���ذه  ورع����اي����ت����ه����م 
بها  مي���ّر  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  �ل��ظ��روف 

�لعامل �أجمع.
�لوطن  فخر  مكتب  �أن  �إىل  و�أ�شار 
ُي��ك��ّر���س ج��ه��وده ل���رّد �جل��م��ي��ل �إىل 
يعملون  �ل���ذي���ن  �لأب���ط���ال  ه�����وؤلء 
على حماية �أفر�د �ملجتمع من وباء 
خلدماتهم  كان  " حيث  " كورونا 
هذه  ظ��ّل  يف  عملهم  يف  وتفانيهم 
�ل���ظ���روف �ل�����ش��ع��ب��ة، ن��ت��ائ��ج مهمة 
مل�����ش��ن��اه��ا ج��م��ي��ع��اً وه���م ح��ق��اً مثال 

يف �مل�شاهمة بتقدير هوؤلء �لبطال 
وتفانيهم ل�شمان  �إخال�شهم  على 
���ش��الم��ة �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني يف 

دولتنا".
و�أ����ش���اد م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�شندوق  ب��دع��م  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�ل�������وط�������ن و�ل������ق������ط������اع �خل�����ا������س 
وم�شاندتهما هذه �ملبادرة �لإن�شانية 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ه��ام��ة  و�ملجتمعية 

�لدر��شي  �لعام  من  ب��دء�ً  للدر��شة 
وذلك   ..2022-2021 �ل��ق��ادم 
و�أمهاتهم  �آبائهم  جلهود  تقدير� 
وت�شحياتهم ودورهم يف �ملحافظة 

على �شحة �ملجتمع و�شالمته.
وق�����ال م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س   ، و�لتعاي�س 
دولة  " قدمت  �ل��وط��ن..  �شندوق 
�لم����������ار�ت من�����وذج�����اً م�������ش���رق���اً يف 
�ل��ت�����ش��دي حل��ائ��ج��ة ك��وف��ي��د 19، 
بف�شل توجيهات قيادتنا �لر�شيدة، 
دفاعنا  خ��ط  يف  �لعاملون  وج��ه��ود 
�لأول بقطاعنا �ل�شحي، وي�شعدنا 
�أن نكون من �لد�عمني لهذه �ملبادرة 
�لأ�شا�شية  تتما�شى مع قيمنا  �لتي 
من  و�مل�شتمدة  �لوطن  �شندوق  يف 
قيم �لتكافل و�لعطاء �لر��شخة يف 
نهج دولتنا و�ملتاأ�شلة يف جمتمعنا 
�لم��ار�ت��ي، ونحن ف��خ��ورون �ليوم 

جمتمع  قيم  فيه  تتج�شد  ُم�شّرف 
�لإمار�ت وثقافته.

�إبر�هيم  ب��ن  ح�شني  م��ع��ايل  وق���ال 
�حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم " 
�ل��وز�رة نثمن هذ� �لدعم  نحن يف 
�لوطن  ����ش���ن���دوق  ي��ق��دم��ه  �ل�����ذي 
و�لقطاع �خلا�س يف �لدولة لتوفر 
�ل��در����ش��ي��ة يف ق��ط��اع �لتعليم  �مل��ن��ح 
خط  �أب��ط��ال  من  للعاملني  �لعايل 
" و�لذي  و�أب��ن��ائ��ه��م  �لأول  �ل��دف��اع 
�مل�شاركة  بتعزيز  �لتز�مهم  ي��وؤك��د 
�لتعليم  وت�����ش��ج��ي��ع  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتعاون  م��ب��ادئ  وتر�شيخ  �ل��ع��ايل، 

و�لتكاتف يف �ملجتمع".
م����ن ج��ه��ت��ه �أو�����ش����ح م��ك��ت��ب فخر 
ح�شول  ح�����ال  يف  �أن������ه  �ل�����وط�����ن.. 
�جلامعة  م��ن  ق��ب��وٍل  على  �لطالب 
باإر�شال  �ل��ق��ي��ام  ميكنه  �ل��ك��ل��ي��ة  �و 
�لأور�ق  م�������ع  �مل�����ن�����ح�����ة  ط�����ل�����ب 
�ملطلوبة  و�ل�������ش���ه���اد�ت  �ل��ث��ب��وت��ي��ة 

�أب���ط���ال خ���ط �ل���دف���اع �لأول  دع����م 
�ىل  م�شر�ً  �ل��دول��ة..  يف  و�أبنائهم 
�إطار  �شمن  ي��اأت��ي  �ل��دع��م  ه��ذ�  �أن 
�ملجتمعية  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �مل�شاهمة 
�لإمار�ت  دولة  للقطاع �خلا�س يف 
توفر  يف  �مل�������ش���اه���م���ة  �أج�������ل  م����ن 
وكونها  للموؤهلني  �لعايل  �لتعليم 
ب��ن��اء �مل�شتقبل  �أه���م رك��ائ��ز  �إح���دى 
و�لتطوير �لجتماعي وتفعيل دور 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف دع��م �ملو�هب 

�ل�شابة ومتكينها.
�ل�شيخ  م���ع���ايل  �أك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
نهيان،  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
فخر  مكتب  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل��وط��ن.. �أن ه��ذه �مل��ب��ادرة تاأتي يف 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  �إط�����ار 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
بتقدمي  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
يف  �لعاملني  �لأب��ط��ال  �إىل  �ل��دع��م 

ع�����ل�����ى �ل��������ري��������د �لإل���������ك���������رتوين 
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مت�شمناً  �ل��ط��ل��ب  ي���ك���ون  ب��ح��ي��ث 
ر�����ش����ال����ة �ل����ق����ب����ول. ك���م���ا �أو�����ش����ح 
طلبات  بجمع  �شيقوم  �أن���ه  �ملكتب 
�ل�شروط  مع  �ملتو�فقة  �ملتقدمني 
و�ملعاير �ملطبقة ليتّم �إر�شالها �إىل 

�جلامعات و�لكليات مبا�شرة.
وُت�شهم مبادرة مكتب فخر �لوطن، 
خط  يف  �لعاملني  ت�شتهدف  �ل��ت��ي 

حتقيق  يف  و�أ�شرهم،  �لأول  �لدفاع 
�أبنائهم  وط��م��وح��ات  ط��م��وح��ات��ه��م 
للتعليم  ف��ر���س  على  �حل�شول  يف 
�لعايل يف �لدولة وتخفيف �لأعباء 
" ج��ائ��ح��ة كوفيد  ب�����ش��ب��ب  �مل��ال��ي��ة 
ينعك�س  م��ا  وه���و  " ع��ن��ه��م،   19  -
�إيجاباً على �لعاملني يف �خلطوط 
�لإح�شا�س  خ���الل  م���ن  �لأم���ام���ي���ة 
فر�س  توفر  مع  �ملتالزم  بالأمان 
تعليمية جمانية لهم ولأبنائهم يف 

�جلامعات و�لكليات بالدولة.

واملقيمني  املواطنني  �سالمة  ل�سمان  وتفان  اإخال�س  من  الأول  الدفاع  خط  اأبطال  بجهود  فخورون  مبارك:  بن  •  نهيان 
املجتمع   اأفراد  حماية  على  يعملون  الذين  الأبطال  لهوؤلء  اجلميل  لرّد  ن�سعى  طحنون:  بن  •  �سلطان 

ال�سيخة فاطمة : م�ستمرون يف دعم املراأة واإمدادها بكل ما حتتاج لتكون على قدر املاأمول لها من التميز

الهالل الأحمر يو�سع نطاق امل�ستفيدين من مكرمة »اأم الإمارات« من املري الرم�ساين على ال�ساحة ال�سودانية

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أع��رب��ت 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية "�أم �لإمار�ت" عن جزيل �ل�شكر و�لتقدير للمجل�س �لوز�ري للتنمية 
برئا�شة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ووزير �شوؤون �لرئا�شة وجميع �أع�شائه �لكر�م جلهودهم �لوطنية �لتي مثلت 
م�شدر� لالإلهام و�لنجاح و�لرتقاء فكانو� خر معني يف م�شرة �لجناز�ت 

و�ملكا�شب لبنة �لمار�ت.
وقالت �شموها مبنا�شبة ��شتحد�ث �لحتاد �لن�شائي �لعام نظام ر�شد �لتقدم 
" ها نحن نطوي معاً  للتنمية..  �ل��وز�ري  �ملجل�س  �ملحرز للمر�أة بقر�ر من 
�لتي  بالإجناز�ت  مليئة  عقود  خم�شة  مد�ر  وعلى  �لجن��از  من  عاماً   50
نعتّز ونفتخر بها فهي �لأعو�م �لتي كّونت ما�شينا �لذي ر�شمناه معاً و�لآن 
نعلن عن ��شتحد�ث نظام ر�شد �لتقدم �ملحرز للمر�أة �لإمار�تية و�لذي جاء 
�متد�د� لهذه �مل�شرة �ل�شت�شر�فية لتاأ�شيل مكانة �ملر�أة �لإمار�تية ك�شريكة 
�ملتحققة  �لإجن���از�ت  ��شتد�مة  على  يحافظ  و�لزده���ار مبا  �لبناء  فاعلة يف 
ويعزز من مكانة �لدولة بالعديد من موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية مبلف دعم 
ومتكني �ملر�أة". و�أ�شافت �شموها " روؤية �لقيادة �لر�شيدة �مل�شتنرة برئا�شة 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت يف 
بناء �ملو�طن دون متييز بني �لرجل و�ملر�أة مثل �حلا�شنة �لأ�شا�شية يف توفر 
للطاقات  �لد�عمة  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �لت�شريعية  �لبيئة 

�خلالقة و�ملبدعة للمر�أة �لإمار�تية".
كافة  وت��ط��ور ملمو�س يف  بنه�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  " تنعم  �شموها  وق��ال��ت 
�ملجالت �ملهنية يف ظل �حتاد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ونفخر باإجناز�ت 
�لدولة وخا�شة فيما يتعلق باملر�أة �لإمار�تية �لتي �أ�شحت ت�شارك �لرجل يف 
ميادين  كل  يف  �لذهبي  ع�شرها  تعي�س  �ليوم  فاملر�أة  �ل�شيا�شي  �لقر�ر  �شنع 
�لتمكني وعلى جميع �لأ�شعدة ونحن م�شتمرون يف دعمها و�إمد�دها بكل ما 
�بنة  لتظل  �لتميز  م�شتويات  من  لها  �ملاأمول  قدر  على  د�ئما  لتكون  حتتاج 
�لإم��ار�ت م�شعل �إجناز و�شارية علم و�أخ��الق يف رفد م�شرة �لوطن بكل ما 

من �شاأنه �أن يرفع ��شم �لدولة عالياً ويعزز مكانتها بني �لأمم و�ل�شعوب".
�أن خمرجات هذ� �مل�شروع �شتعود  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  و�أك��دت �شمو 
بالفائدة على �ملجتمع �لإمار�تي وكافة �ملدخالت �شيكون لها �لأثر �لإيجابي 

�مل���ر�أة  م�شتقبل  ل�شت�شر�ف  و����ش��ح��ة  و�آل��ي��ة  منهجية  م��ن  عليه  تعتمد  مل��ا 
�لغايل  بوطننا  و�لقطاعات  �ملجالت  كافة  و�شياغة م�شرتها يف  �لإمار�تية 
�لتي  و�لتطوير  �لتنمية  معادلة  يف  �لتاريخي  دوره��ا  ��شتكمال  من  لتتمكن 
تعمل �لدولة على تر�شيخها على مد�ر 50 عاماً من عمرها بروؤية طموحة 

تعانق ��شتد�مة �لريادة و�لتميز و�لتنمية يف �لإمار�ت.
�لن�شائي  لالحتاد  �لعامة  �لأمينة  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  قالت  جانبها  من 
�لعام، �إن نظام ر�شد �لتقدم �ملحرز للمر�أة �لإمار�تية جاء ليتوج جهود عقود 
جديدة  حقبة  �ىل  �لطريق  وميهد  �ل��دول��ة  �شطرته  و�لتمييز  �لجن��از  من 
للو�شع  �لتحليلية  و�لتقارير  �ل��در����ش��ات  لإع���د�د  �لوطني  �لفريق  بعزمية 
و�حلفاظ  لها  �ملتحققة  �لإجن���از�ت  على  و�لبناء  �لم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  �لقائم 
على ��شتد�مة تلك �لإجناز�ت و�ملكا�شب و�ل�شتمر�ر يف بناء قدر�ت �ملر�أة مبا 
155 جهة  �أك��دت  بعدما  �ملجالت  كافة  تو�شيع نطاق م�شاركتها يف  ي�شمن 
على �مل�شاركة يف هذ� �مل�شروع �لوطني �ل�شخم و�لتي ��شتملت على "33 جهة 
�شبه  6 جهات  و  م��دين  موؤ�ش�شة جمتمع   12 و  72 جهة حملية  �حت��ادي��ة 

حكومية و 21 جهة من �لقطاع �خلا�س و 11 جهة من �لتعليم �لعايل.
�لإمار�تية يت�شمن  �ملحرز للمر�أة  �لتقدم  �لرئي�شي لر�شد  �لنظام  �أن  يذكر 
�أربعة ممكنات حيث ي�شتند �ملمكن �لأول على ت�شكيل �للجنة �لعليا �لد�ئمة 
برئا�شة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك و�لفرق �لتنفيذية لإعد�د در��شة 

�شنوية لتقييم �لتقدم �ملحرز ورفعها لالأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء ب�شكل 
دوري.

�لتقدم  لقيا�س  موحدة  موؤ�شر�ت  ت�شميم  على  �لثاين  �ملمكن  يرتكز  فيما 
�ملحرز للمر�أة �لإمار�تية ملحور �لأ�شرة و�لتمكني �لجتماعي وحمور �لعمل 
�ل�شيا�شة  �لق�شاء وحم��ور  �لتعليم وحم��ور  �لالئق وحم��ور �ل�شحة وحم��ور 
و�لتمثيل �لدويل وحمور �لإعالم وحمور �لعلوم �ملتقدمة وحمور �لقت�شاد 
ومنو �لأعمال وحمور حفظ �ل�شلم و�لأمن وحمور �لريا�شة وحمور �لثقافة 

و�لرث �لإمار�تي.
�شيتم  و�ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  �إط����الق من�شة  �ل��ث��ال��ث يف  �مل��م��ك��ن  ويتمثل 
تطويرها لتوحيد عملية �ملتابعة يف �لر�شد ويتم من خاللها �إد�رة ومتابعة 

تنفيذ �خلطط �ل�شرت�تيجية و�لت�شغيلية و�عد�د �لتقارير.
�أما �ملمكن �لر�بع فهو يوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي �أطلق �شعاره لعام 2021 
�لحتفال  خ��الل��ه  يتم  حيث  للخم�شني"،  و�إ���ش��ر�ق��ة  ط��م��وح  "�ملر�أة  ليكون 

بالإجناز�ت و�ملكا�شب �ملتحققة للمر�أة �لإمار�تية.
و�شيتم �لحتفال مبخرجات �لنظام ب�شكل دوري �شنوياً بيوم �ملر�أة �لإمار�تية 
�لد�عمة  �لنوعية  �مل��ب��ادر�ت  من  حزمة  �إط��الق  �لحتفال  �أن�شطة  وتت�شمن 
للجنة  �ل��دوري  و�لجتماع  �ل��ر�ئ��دة  �لن�شائية  �ل�شخ�شيات  وتكرمي  للمر�أة 

�لعليا �لد�ئمة لقيا�س نظام �لتقدم �ملحرز للمر�أة �لإمار�تية.

•• اخلرطوم - وام:

و�شعت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي نطاق �مل�شتفيدين من مكرمة " �أم 
�لإمار�ت " من �ملر �لرم�شاين على �ل�شاحة �ل�شود�نية، و�شرعت يف توزيع 
�إغاثية من �لعا�شمة �إىل  �ملو�د �لغذ�ئية على �مل�شتفيدين، وت�شير قو�فل 

عدد من �لوليات �ل�شود�نية، باإ�شر�ف �شفارة �لدولة يف �خلرطوم.
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وكانت 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
"�أم  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  �لفخرية لهيئة  �لرئي�شة  �لأ�شرية،  �لتنمية 
�إن�شانية عاجلة لالأ�شقاء  �لإمار�ت"، قد وجهت موؤخر� بتقدمي م�شاعد�ت 
وليات  يف  �لأ���ش��ر  لآلف  �لرم�شانية  �لح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  �ل�����ش��ود�ن،  يف 
�خلرطوم، وغرب د�رفور، و�شمال كردفان، وك�شال، ونهر �لنيل، و�جلزيرة 

و�لولية �ل�شمالية.
�مل�شاعد�ت  �إي�شال  ب�شرعة  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  �شموها هيئة  و�أمرت 
لتوفر �حتياجات �ل�شائمني من �ملو�د �ل�شرورية و�مل�شتلزمات �لرم�شانية، 
وتعزيز  �لر�هنة،  �ل�شحية  بالأو�شاع  �ملتاأثرة  لالأ�شر  عناية خا�شة  و�إي��الء 
قدرتها على مو�جهة �لتحديات �لإن�شانية و�لجتماعية و�لقت�شادية �لتي 
فر�شتها ظروف جائحة "كوفيد19-". وتنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخة 
ث��الث ط��ائ��ر�ت من  �لهيئة ج�شر� ج��وي��ا م��ن  ���ش��رت  م��ب��ارك  فاطمة بنت 
�أب��وظ��ب��ي �إىل م��ط��ار �خل��رط��وم مت خ��الل��ه نقل م��ئ��ات �لأط��ن��ان م��ن �ملو�د 

�لغذ�ئية �لأ�شا�شية �لتي يحتاجها �ل�شائمون يف رم�شان.
و�نطلقت قو�فل �لتوزيع يوم �لأحد �إىل عدد من �لوليات �ل�شود�نية �أبرزها 
ولية �جلزيرة حيث مت �لتوزيع يف عدد من مناطق �لولية �أبرزها منطقة 
�لقريات، ويف ولية ك�شال يجري �لتوزيع حاليا يف عدد من حملياتها، �إىل 

جانب منطقة جاد �هلل يف ولية �شمال كردفان.
�ملر  م��ن  قندتو  منطقة  يف  �لأ���ش��ر  م��ئ��ات  ��شتفادت  �لنيل  نهر  ولي���ة  ويف 
�خلرطوم  ولي��ة  يف  �لطرفية  �ملناطق  م��ن  ع��دد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لرم�شاين، 
�لعا�شمة  يربط  �ل��ذي  �ل�شمال  �شريان  لطريق  �مل��ح��اذي��ة  �ل��ق��رى  خا�شة 

بالولية �ل�شمالية.
جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفر  �جلنيبي  حميد  حممد  حمد  �شعادة  و�أك��د 
�ل�شود�ن حر�س �ل�شفارة على �إي�شال �ملر �لرم�شاين �إىل �لأ�شر �مل�شتحقة 
يف مناطقها مهما بعدت �مل�شافات، م�شيد� بخطط توزيع �ملر �لرم�شاين 
يف وقت وجيز تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ب�شرعة 

تو�شيل �ملر �لرم�شاين مل�شتحقيه خالل �شهر رم�شان �ملبارك.
و�أثنى �شعادته على �جلهود �ملخل�شة و�لعمل �لدوؤوب من فرق �لعمل �لتي 
قامت بعمل جبار يف زمن وجيز ��شتجابة لتوجيهات �شموها، مثمنا تعاون 

�إجن��اح هذ�  دور مقدر يف  لها  ك��ان  �لتي  وك��ل �جلهات  �مل�شتفيدة  �ل��ولي��ات 
�لعمل �لتي مت يف �شال�شة وي�شر.

من  ج��وي  بج�شر  �شموها  لتوجيهات  ف��وري��ة  ك��ان��ت  �ل�شتجابة  �إن  وق���ال 
ثالث طائر�ت �كتمل خالل يومني فقط حيث مت نقل مئات �لأطنان من 
�أن �لإم��ار�ت وقياد�تها �لر�شيدة و�شعبها تقف  �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية، موؤكد� 

مع �ل�شود�ن �ل�شقيق يف كل �لأحو�ل.
�ل�شيخة  ل�شمو  وتقديرهم  �شكرهم  بالغ  عن  �مل�شتفيدين  من  ع��دد  وع��ر 
فاطمة بنت مبارك " �أم �لإمار�ت " د�عني لها بدو�م �ل�شحة و�لعافية و�أن 

يتقبل �هلل عطاها ودعمها �لكبر لأهل �ل�شود�ن.
هذ� ويتو��شل توزيع �ملر �لرم�شاين يف عدد من �ملناطق بولية �خلرطوم 
�إىل  �لرم�شاين  �مل��ر  م��ن  م��ق��در  دع��م  تخ�شي�س  مت  بينما  ك�شال  وولي���ة 

منطقة �جلنينة يف ولية غرب د�رفور.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 185,007 فحو�سات ك�سفت عن 2,094 اإ�سابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 1،900 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 82,161 جرعة من لقاح كوفيد19- خلل ال� 24 �ساعة املا�سية

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�مل�شابة  �حل��الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 185،007 فحو�شات جديدة خالل �ل�شاعات �ل� 
24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات 

�لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف  و�شاهم  �لطبي.     �لفح�س 
 2،094 �لك�شف عن  �لدولة يف  م�شتوى  على  �لفحو�شات  نطاق  وتو�شيع 
خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها 
يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 514،591 حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن 
وفاة 5 حالت م�شابة نتيجة تد�عيات �لإ�شابة بفرو�س كورونا �مل�شتجد، 
وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1،578 حالة.   و�أعربت وز�رة �ل�شحة 

�ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون 
�لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جلهات  مع 
 1،900 �شفاء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت  �جلميع.   كما  و�شالمة  ل�شحة  �شماناً 
حالة جديدة مل�شابني بفرو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
�لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها 
من  حالة.   495،589 �ل�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى، 

 82،161 تقدمي  �ملجتمع عن  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت  �أخ��رى  جهة 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ 
جرعة   10،336،224 �م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات  جمموع 
ذلك  ي��اأت��ي  �شخ�س.   100 لكل  جرعة   104.51 �للقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل 
متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفر لقاح "كوفيد19-" و�شعياً �إىل �لو�شول 
�إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د 

�حلالت و�ل�شيطرة على فرو�س " كوفيد19-".

الإمارات تر�سل م�ساعدات غذائية اإىل ال�سودان
•• اأبوظبي-وام:

�ملو�د  من  طنا   50 على  حتتوي  م�شاعد�ت  طائرة  �م�س  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أر�شلت 
خالل  �لإن�شانية  �ملبادر�ت  �شمن  تاأتي  و�لتي  �ل�شود�ن،  جمهورية  �إىل  �لغذ�ئية، 
�ملحدود،  �لدخل  ذوي  من  �لأ�شر  �آلف  �حتياجات  لتلبية  �ملبارك،  رم�شان  �شهر 
خا�شة �ملتاأثرة بالأو�شاع �ل�شحية �لر�هنة، وتعزيز قدرتها يف �لت�شدي للتحديات 

�لجتماعية و�لقت�شادية �لتي فر�شتها جائحة "كوفيد19-".
وق��ال �شعادة حمد حممد حميد �جلنيبي �شفر دول��ة �لإم��ار�ت لدى جمهورية 
�ل�شود�ن:" ترتبط دولة �لإمار�ت و�ل�شود�ن بعالقات �أخوية تاريخية وطيدة يف 
كافة �ملجالت، وتعد �ل�شود�ن من �أو�ئل �لدول �لتي تلقت �مل�شاعد�ت �لتي �أر�شلتها 
قامت  حيث  "كوفيد19-"،  فرو�س  ملكافحة  جهودها  �إط��ار  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة 
باإر�شال �أول �شحنة م�شاعد�ت طبية يف �شهر �إبريل من �لعام �ملا�شي، و��شتمر تتابع 
 100 �أن بلغت يف جمملها  �إر�شال �ل�شحنات �لطبية خالل �لأ�شهر �ملا�شية، �إىل 
طن". و�أ�شاف �شعادته " �أن دولة �لإمار�ت قامت باإن�شاء م�شت�شفى حممد بن ز�يد 
�مليد�ين يف د�رف��ور، يحتوي على 208 �أ�شرة لعالج �مل�شابني ب� " كوفيد19- " 
يف �ل�شود�ن ويحتوي على جميع �ملعد�ت �لطبية و�لأدوية، موؤكد� �أن هذ� يعك�س 
�لعالقات �لقوية و�ملتميزة بني �لبلدين وحر�س دولة �لإمار�ت على مو��شلة دعم 
�لقطاع �ل�شحي يف �ل�شود�ن وتعزيز �خلطط �حلكومية، من خالل تقدمي �لدعم 

�ملبا�شر للعاملني يف خطوط �لدفاع �لأوىل يف مو�جهة �جلائحة".

لتعزيز قدرات القطاع ال�سحي يف اليمن

الهالل يفتتح 4 م�ست�سفيات كمرحلة اأوىل من م�سروع بناء وتاأهيل 8 موؤ�س�سات طبية يف ح�سرموت
•• املكال -وام: 

�ف��ت��ت��ح��ت ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح����م����ر �لإم����ار�ت����ي 
و�إعادة  بناء  م�شروع  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  �أم�����س 
موؤ�ش�شات طبية يف حمافظة   8 و�شيانة  تاأهيل 
�ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  ق����در�ت  لتعزيز  ح�����ش��رم��وت، 
 4 �فتتاح  �لأوىل  �ملرحلة  وت�شمنت  �ليمن،  يف 
ت�شل  ��شتيعابية  بطاقة  باملحافظة  م�شت�شفيات 
273 �شرير� وتزويدها بالأجهزة و�ملعد�ت  �إىل 
رئي�س  برعاية فخامة  وذل��ك  �ل��الزم��ة،  �لطبية 

�جلمهورية �ليمنية عبدربه من�شور هادي.
وتاأتي هذه �مل�شاريع �حليوية تنفيذ� لتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�مل�شلحة ، ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
 ، �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 

رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر.
وبح�شور ر�شمي كبر قام رئي�س �لوزر�ء �ليمني 
ح�شرموت  وحمافظ  عبد�مللك  معني  �لدكتور 
�لركن  �ل��ل��و�ء  �لثانية  �لع�شكرية  �ملنطقة  قائد 
�لهيئة، وعدد من  �لبح�شني، ووفد  �شاملني  فرج 
�مل�شت�شفيات  بافتتاح هذه  �ليمنيني..  �مل�شوؤولني 
�لتي من �شمنها م�شت�شفيني جديدين �إىل جانب 
�مل�شت�شفيات  باقي  بناء  و��شتكمال  تاأهيل  �إع��ادة 
وتزويدها باملعد�ت �لطبية و�لتجهيز�ت �لالزمة 
لتعزيز جهودها للت�شدي جلائحة كوفيد19-، 
يف �أرب�����ع م��دي��ري��ات ب�����ش��اح��ل ح�����ش��رم��وت وهي 
�ل�شرقية،  �لدي�س  ب��اوزي��ر،  "غيل  م�شت�شفيات 

و�لريدة �ل�شرقية، وق�شيعر".
�ل���وزر�ء  رئي�س  �ل��ق��ى  �لف��ت��ت��اح  وخ���الل مر��شم 
وتهاين  حتيات  م�شتهلها  يف  نقل  كلمة  �ليمني، 
ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة، م��رح��ب��ا بالوفد 
�ملنا�شبة  �ه��م��ي��ة  م���وؤك���د�ً  �ل�����ش��ق��ي��ق،  �لإم����ار�ت����ي 
ومردودها �ليجابي على �ملو�طنني يف حمافظة 
تقدمه  �لتي  �لكبر  بالدور  ح�شرموت، م�شيد�ً 
دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف ع���دد من 
�مل���ح���ررة وم����ن ���ش��م��ن��ه��ا حمافظة  �مل��ح��اف��ظ��ات 
�ل�شحي  ب���اجل���ان���ب  و�ه��ت��م��ام��ه��ا  ح�����ش��رم��وت 

وخمتلف �لقطاعات �خلدمية باملحافظة.
�ل���وزر�ء عن تقدير و�متنان  وع��ّر دول��ة رئي�س 
�حلكومة �ليمنية للدعم �ملتو��شل �لذي يقدمه 
�لأ����ش���ق���اء يف �لإم�������ار�ت وذر�ع���ه���ا �لإن�������ش���اين يف 
�ليمن "�لهالل �لأحمر �لإمار�تي" يف �ملجالت 

يعّر  ما  وه��و  و�لإغ��اث��ي��ة،  و�لتنموية  �خلدمية 
عن عمق عالقات �لإخاء و�لتعاون بني �لبلدين 

و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
ويف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة �أكد �شعادة �لدكتور 
لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �ل��ف��الح��ي،  حم��م��د عتيق 
�أن دول���ة �لإم�����ار�ت ت�شطلع   ، �ل��ه��الل �لأح��م��ر 
ب����دور حم����وري يف ت��اأه��ي��ل �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي يف 
�لر�شيدة  �لقيادة  ودع��م  مبادر�ت  بف�شل  �ليمن 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
هيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
يتابع  �شموه  �أن  �إىل  م�شر�  �لأح��م��ر،  �ل��ه��الل 
عن قرب مبادر�ت �لهيئة على �ل�شاحة �ليمنية، 
ويوجه �شموه د�ئما بتقدمي �أف�شل �خلدمات يف 
جميع �ملجالت لل�شعب �ليمني و�لوقوف بجانبه 

يف ظروفه �لر�هنة.
��شتجابتها  تعزيز  من  متكنت  �لدولة  �إن  وق��ال 

�ليمن وحت�شني  �لأو����ش���اع يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة جت��اه 
خالل  م��ن  هناك  لالأ�شقاء  �ل�شحية  �ل��ظ��روف 
دع����م وت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي يف ع����دد من 
�ملبا�شر  �ل���دع���م  وت���وف���ر  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �مل��ح��اف��ظ��ات 

و�لرعاية �لالزمة لهذ� �لقطاع �حليوي.
و�أكد �أن هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي تو��شل 
جهودها �لإن�شانية و�لتنموية من خالل تقدمي 
�ملتاأثرين  ��شتقر�ر  لدعم  �مل�شاعد�ت  من  �ملزيد 
م���ن �لأح�������د�ث يف �ل��ي��م��ن، وم�����ش��اع��دت��ه��م على 

��شتعادة ن�شاطهم وحيويتهم.
�لقطاع  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع  �إن  �ل��ف��الح��ي  وق����ال 
�لطبي يف حمافظة ح�شرموت ما هو �إل حلقة 
�لتي  �ل���ر�ئ���دة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����ش��اري��ع  �شل�شلة  يف 
�لإم��ار�ت��ي على  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  تنفذها هيئة 
تدرك  �لهيئة  �أن  �إىل  م�شر�  �ليمنية،  �ل�شاحة 
حجم �لتحديات �لتي يو�جهها �لقطاع �ل�شحي 

يف �ليمن ب�شبب �لظروف �لر�هنة هناك، لذلك 
تعددت مبادر�تها يف هذ� �ل�شدد و�أحدثت فرقا 

يف جهود �لرعاية �لطبية �ملوجهة لليمنيني.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب حم��اف��ظ ح�����ش��رم��وت �للو�ء 
�ل��ب��ح�����ش��ن��ي، ع���ن �شعادته  ���ش��امل��ني  ف���رج  �ل���رك���ن 
�لقطاع  لدعم  �حليوية  �ملوؤ�ش�شات  هذه  بافتتاح 
هذه  �همية  �أن  م��وؤك��د�  �مل��ح��اف��ظ��ة،  يف  �ل�شحي 
كبرة  �شر�ئح  تخدم  كونها  م��ن  ت��اأت��ي  �مل�شاريع 
وتنموية  �ن�شانية  يف ح�شرموت �شمن م�شاريع 
�أخ����رى ينفذها �ل��ه��الل �لح��م��ر �لم���ار�ت���ي يف 

�ليمن .
وت��ق��دم حم��اف��ظ ح�����ش��رم��وت ب��خ��ال�����س �ل�شكر 
على  و�شعبا،  ق��ي��ادة  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  و�لتقدير 
ظروفه  يف  لليمن  �ل��د�ع��م��ة  �لخ��وي��ة  مو�قفها 
�شتوفر  �مل�شت�شفيات  ه��ذه  "�ن  وق���ال  �ل��ر�ه��ن��ة، 
عناية �شحية �أكر لأهايل �ملحافظة و�ل�شتعد�د 
لال�شتجابة لأي زيادة �أخرى يف �أعد�د �مل�شابني 

و�ملر�شى".
للم�شاعد�ت  ��شتكمال  �مل�شت�شفيات  هذه  وتاأتي 
عملها  �إط����ار  يف  �لإم������ار�ت  دول���ة  تقدمها  �ل��ت��ي 
�لدوؤوب لتعزيز جهود �لدول يف مكافحة جائحة 
باملحافظة  �ل�شحي  �لقطاع  ودعم  كوفيد19-، 
�شحية  م�����ش��اري��ع   8 ع���دد  وب��ن��اء  جتهيز  �شمن 
 3 ح��و�يل  منه  ي�شتفيد  ح�شرموت،  مبحافظة 
باليمن  �ل�شرقية  باملحافظات  ن�شمة  م��الي��ني 
ومنها  �شقطرى"  �شبوة،  �ملهره،  "ح�شرموت، 
تاأهيل و�شيانة مركز بنك �لدم مب�شت�شفى �بن 
�ملحافظات  لأب��ن��اء  خدماته  يقدم  �ل��ذي  �شيناء، 
�ل���ي���م���ن���ي���ة �لرب��������ع ك����ون����ه �مل����رك����ز �ل���وح���ي���د يف 
ف�شائل  كافة  توفر  يف  �ملتخ�ش�س  ح�شرموت 
�لدم لكافة حمافظات �لقليم، �ىل جانب تاأهيل 
و�شيانة م�شت�شفى �ل�شحر �لعام، و بناء وترميم 
م�شت�شفى غيل باوزير، وبناء وتاأهيل م�شت�شفى 
�ل�شحي  ق�����ش��ي��ع��ر  �ل�����ش��رق��ي��ة وم���رك���ز  �ل���ري���دة 
مبديرية �لريدة وق�شيعر تنفيذ م�شروع تاأهيل 
مبحافظة  �ل�شرقية  �لدي�س  م�شت�شفى  و�شيانة 
بناء  ��شتكمال  م�شروع  جانب  �ىل  ح�شرموت، 
و�لطفولة  �ملكال لالأمومة  وت�شطيب م�شت�شفى 
ب�شعة  �ملكال  مبديرية  �شقة  �أرب��ع��ني  منطقة  يف 
و�شيانتها  ���ش��ري��ر�ً،   400 �إىل  ت�شل  �شريرية 
وت���زوي���ده���ا ب���امل���ع���د�ت و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت �ل��ط��ب��ي��ة ، 
بالإ�شافة �ىل دعم وتوفر �لدوية للم�شت�شفيات 

و�ملر�كز �ل�شحية.

الإمارات تر�سل م�ساعدات غذائية اإىل القمر املتحدة

طائرة ثالثة من الهالل الأحمر الإماراتي على متنها كميات كبرية من لقاحات كورونا ت�سل دم�سق

•• اأبوظبي-وام:

�أم�س طائرة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أر�شلت 
م�شاعد�ت حتتوي على 43 طنا من 
�ملو�د �لغذ�ئية، �إىل جمهورية �لقمر 
�ملتحدة، و�لتي تاأتي �شمن �ملبادر�ت 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ����الل  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�مل���ب���ارك، ل��ت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات �آلف 
�ملحدود،  �ل���دخ���ل  ذوي  م���ن  �لأ����ش���ر 
خ���ا����ش���ة �مل����ت����اأث����رة م����ن �لأو������ش�����اع 
قدرتها  وتعزيز  �لر�هنة،  �ل�شحية 
�لجتماعية  للتحديات  �لت�شدي  يف 
�لتي فر�شتها جائحة  و�لقت�شادية 
�شعيد  �شعادة  وقال  "كوفيد19-". 
�مل���ق���ب���ايل ���ش��ف��ر دول������ة �لإم���������ار�ت 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة �ل��ق��م��ر �مل��ت��ح��دة " 
�إن �ل��ع��الق��ات ب���ني دول����ة �لإم�����ار�ت 
�مل��ت��ح��دة ت�شهد  وج��م��ه��وري��ة �ل��ق��م��ر 
منو� مطرد� يف �لعديد من �ملجالت 
قيادتي  ح���ر����س  �إط��������ار  يف  وذل������ك 
�لبلدين على تنميتها وتعزيزها مبا 

يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة".
دول�����ة  �أن   ": ����ش���ع���ادت���ه  و�أ�������ش������اف 
�لإم��ار�ت قامت خالل �لعام �ملا�شي 
�لتي  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��ن  ع���دد  بت�شير 
�إىل  عاجلة  طبية  م�شاعد�ت  حتمل 
�مل���ت���ح���دة لدعم  �ل��ق��م��ر  ج��م��ه��وري��ة 
�جلهود �حلكومية يف �ل�شيطرة على 

جائحة  فر�شتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��د�ع��ي��ات 
من  �ل��ع��دي��د  ���ش��م��ل��ت  كوفيد19-، 
�لتنف�س،  و�أج��ه��زة  �لفح�س،  �أج��ه��زة 
و�لتي كان لها �لدور �لكبر يف دعم 
�لقطاع �لطبي و�مل�شاهمة يف توفر 
�لأول من  �ل���دف���اع  �حل��م��اي��ة خل��ط 

�لعاملني يف �لقطاع �لطبي".

•• دم�شق- وام:

طائرة  �أم�������س  دم�����ش��ق  �إىل  و���ش��ل��ت 
كميات  متنها  على  ثالثة  م�شاعد�ت 
" كوفيد19-  ل��ق��اح��ات  ك��ب��رة م��ن 
�شرتها  �لطبية،  و�ملو�د  " و�لأدوية 
ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم���ار�ت���ي 
�لهالل  ج��م��ع��ي��ة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لأح����م����ر �ل���������ش����وري، ل���دع���م ق����درة 
�ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ح��ي �ل�������ش���وري على 
" كورونا  مو�جهة تد�عيات جائحة 
" وتعزيز �لإجر�ء�ت �لوقائية للحد 

من تف�شيها.
جهودها  �لإم��������ار�ت  دول����ة  وع�����ززت 
مل�شاعدة �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة 
�ل�شحية،  �أو���ش��اع��ه��ا  جت����اوز  ع��ل��ى 
مرحلة  ل��ب��ل��وغ  بجانبها  و�ل���وق���وف 
تف�شي  �لأزم����ة، يف ظ��ل  م��ن  �لتعايف 
م���وج���ة ج���دي���دة م���ن �جل���ائ���ح���ة يف 
ب��ع�����س �ل��������دول، وت�����ش��ت��ه��دف هذه 
باخلطوط  �ل��ع��ام��ل��ني  �ل���ل���ق���اح���ات 
�لأم����ام����ي����ة ب���امل���ج���ال �ل���ط���ب���ي على 
�ل�������ش���اح���ة �ل���������ش����وري����ة، و�أ����ش���ح���اب 
ولكبار  �ل�شعبة  �لإن�شانية  �حل��الت 
�ملزمنة،  �لأمر��س  و�أ�شحاب  �ل�شن 

و�لأ�شخا�س يف �أماكن �لنزوح.

�شمن  �مل���������ش����اع����د�ت  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
�لإمار�ت  لدولة  �لعاملية  �ل�شتجابة 
وتعزيز�  دوليا،  للجائحة  للت�شدي 
للمبادر�ت �لتي ت�شطلع بها �لدولة 
لدعم  �لر�شيدة،  �لقيادة  بتوجيهات 
لنت�شار  للت�شدي  �لدولية  �جلهود 
�لهتمام  وجت�شد  ك��ورون��ا،  فرو�س 
قدرة  لتعزيز  �ل��دول��ة  توليه  �ل���ذي 
تد�عيات  مو�جهة  على  �ملجتمعات 
و�لإن�شانية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �لأزم���������ات 
ب�������ش���ورة ع����ام����ة، ك���م���ا ت����اأت����ي هذه 

�مل����ب����ادرة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف �حل����د من 
" يف عدد  " ك��ورون��ا  �نت�شار جائحة 
�لوقاية  �أوج���ه  وتعزيز  �ل���دول،  م��ن 

و�حلماية لل�شكان �ملحليني هناك.
ومن �شاأن هذه �للقاحات �أن ت�شاهم 
يف حم��ا���ش��رة ف��رو���س " ك��ورون��ا " 
�ملبا�شرة  �ل�شلبية  �آث���اره  من  و�حل��د 
�لوفاة  ح��الت  مثل  �ملبا�شرة،  وغ��ر 
و�مل�شكالت  �مل���ر����س،  ي�شببها  �ل��ت��ي 
�ل�شحية �لتي يخلقها ب�شبب �إجهاد 

�أنظمة �لرعاية �ل�شحية.
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•• ال�شارقة-الفجر 

للقر�آن  �ل�������ش���ارق���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب������د�أت 
�أم�س  �شباح  �لنبوية  و�ل�شنة  �لكرمي 
�لأول ومن مقرها يف مدينة �ل�شارقة 
للم�شابقة  �مل���ت���ق���دم���ني  �خ����ت����ب����ار�ت 
يف  �خلام�شة  دورت��ه��ا  يف  �لرم�شانية 
حفظ �شورة نوح و�شورة �ملعارج و�شورة 
حكومة  ملوظفي  و�ملخ�ش�شة  �حل��اق��ة 
�ل�شارقة بعد تطبيق كافة �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زية و�لوقائية.
و�شتتو��شل �ختبار�ت �ملت�شابقني على 
�أيام متو��شلة يف �لفرتة  مدى ع�شرة 
�لثالثاء  ي���وم  يف  تختتم  �ل�شباحية 
�أن  بعد  وذل��ك   2021-5-4 بتاريخ 
�شجل للم�شاركة   " 206 " موظفني 
وم��وظ��ف��ات م��ن �ل���ك���و�در �ل��ع��ام��ل��ة يف 
م��ن �جلهات  ���ش��و�ء  �ل�����ش��ارق��ة  حكومة 
ميثلون  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية 

جهة.   46
�خلام�شة  دورت��ه��ا  يف  �جل��ائ��زة  وتعقد 
طو�ل  ك��ب��ر�  جن��اح��ا  حققت  �أن  ب��ع��د 
ت�شعى  وم��ا  �ملا�شية  �لأرب��ع��ة  �ل�شنو�ت 
�إليه لتخ�شي�س جائزة تعنى مبوظفي 
حكومة �ل�شارقة من �لرجال و�لن�شاء 
و�إيالئهم �لهتمام يف م�شابقة تقيمها 

�شنويا خالل �شهر رم�شان �لكرمي .
وت��ر���ش��خ �مل�����ش��اب��ق��ة �ل��رم�����ش��ان��ي��ة من 
من  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  �لبيئة  يف  ح�����ش��وره��ا 
وتوجهها  �ل��ن��وع��ي��ة  مرئياتها  خ���الل 

�ل��ك��رمي من  �ل���ق���ر�آن  ح��ف��ظ  لتحفيز 
�ل�������ش���ارق���ة على  م���وظ���ف���ي ح���ك���وم���ة 
ودرجاتهم  عملهم  م��و�ق��ع  �خ��ت��الف 
�أعبائهم  رغم  وت�شجيعهم  �لوظيفية 
�لوظيفية لتالوة وحفظ �آيات �لقر�آن 
رم�شان  �شهر  خ��الل  ل�شيما  �لكرمي 

�لكرمي .
موؤ�ش�شة  �شكلتها  �لتي  �لتحكيم  جلان 
و�ل�شنة  �ل���ك���رمي  ل���ل���ق���ر�آن  �ل�����ش��ارق��ة 
�لنبوية با�شرت يف ��شتقبال �لر�غبني 
يف �مل�شاركة وبيان حفظهم وتالو�تهم 
جرى  �لتي  �لثالث  �ل�شور  يف  �لندية 
�خلام�شة  �ل������دورة  ل���ه���ذه  �خ��ت��ي��اره��ا 

�ملعارج  ن����وح و����ش���ورة  ����ش���ورة  و���ش��م��ل��ت 
�لتا�شع  م���ن �جل����زء  و����ش���ورة �حل���اق���ة 

و�لع�شرين من كتاب �هلل تعاىل.
وتتابع �ملوظفون �مل�شاركون يف ت�شميع 
�ل�������ش���ور وب����ي����ان مت��ك��ن��ه��م م����ن حفظ 

وجتويد �آيات �لذكر �حلكيم.
تنفر  �لتي  �مل�شابقة  �أن  �جلدير  وم��ن 
�لف�شيل  �ل�شهر  خ��الل  �ملوؤ�ش�شة  بها 
تعزز من �شعيها للتو��شل مع �شر�ئح 
�مل��ج��ت��م��ع ودع������وة م��وظ��ف��ي �ل���دو�ئ���ر 
م�شابقة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
ت�شعى  م��ا  م��ع  تتكامل  لهم  تخ�ش�س 
�أف��ر�د �ملجتمع  �إليه من  توجيه كافة 

مبا فيها �ملوظفني و �لأبناء و�لأجيال 
�لنا�شئة نحو �لطريق �ل�شليم وحفظ 
�شل�شلة  م���ن خ���الل  �ل���ك���رمي  �ل���ق���ر�آن 
تنظمها  �ل���ت���ي  �ل���ع���دي���دة  م�����ش��اب��ق��ات 
على م��د�ر �لعام ف�شال عن جناح بث 
�ل�شالح  و�لعمل  �خل��ر  �إىل  �لت�شابق 
وتر�شيخ  �ملوظفني  تناف�س  من خالل 
�مل�شابقة  �إط������الق  ل��ف��ك��رة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�إ�شهامها �لالفت يف �لعمل على �إذكاء 
�لكو�در  خم��ت��ل��ف  ب��ني  �مل��ن��اف�����ش��ة  روح 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة م��ن �ل��رج��ال و�ل��ن�����ش��اء يف 
من   منتقاة  ���ش��ور  حفظ  م��ن  �لتمكن 

�لقر�آن �لكرمي .

•• دبي-وام:

قدم �لدكتور �شم�شر فاياليل، موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة " يف بي 
 100 حلملة  دعماً  دره��م  مليون  قيمته  نقدياً  ترعاً  �ل�شحية،  �إ�س" للرعاية 
و�لفئات  للمحتاجني  �لغذ�ئي  للدعم  �شبكة  توفر  �إىل  �لهادفة  وجبة  مليون 
�مل�شتهدفة يف 30 دولة يف قار�ت �آ�شيا و�أفريقيا و�أوروبا و�أمريكا �جلنوبية طو�ل 

�شهر رم�شان �ملبارك.
وتاأتي هذه �مل�شاهمة �لنقدية من �لدكتور �شم�شر فاياليل، وهو طبيب ورجل 
�أعمال هندي مقيم يف دولة �لإمار�ت ومعروف عنه م�شاهماته �ملتنوعة يف �أعمال 
�خلر و�لإح�شان، ل�شالح �حلملة �لأكر يف �ملنطقة لإطعام �لطعام طو�ل �شهر 
�ل�شيام، �شمن ��شتمر�ر تدفق �لترعات �لنقدية على حملة 100 مليون وجبة 
بتوفر  % من هدفها   100 �إطالقها  �أي��ام من   10 �أول  �أنها حققت يف  رغ��م 
�شتو��شل  �حلملة  ب��اأن  علماً  دره��م،  مليون   100 بقيمة  وجبة  مليون   100
عملها طو�ل �ل�شهر �لكرمي، مع ��شتمر�ر ��شتجابة �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات ورجال 
�لأعمال و�أفر�د �ملجتمع يف دولة �لإمار�ت وخارجها، لهذه �حلملة ذ�ت �لأهد�ف 
�لإن�شانية و�لإغاثية �لنبيلة، و�لتي كان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، قد 

�أعلن �إطالقها قبل يومني من بدء �شهر رم�شان �ملبارك.
 100 حلملة  فاياليل  �شم�شر  �لدكتور  قدمها  �لتي  �لنقدية  �مل�شاهمة  وتوفر 
مليون وجبة و�لبالغ قيمته مليون درهم، مليون وجبة، �إذ ي�شاهم �لترع بدرهم 
و�حد يف �شمان توفر �ملكونات �لأ�شا�شية لإعد�د وجبة طعام يف �ملجتمعات ذ�ت 

�لتكلفة �ملعي�شية �ملنخف�شة �لتي تغطيها �حلملة.
�إحدى  ه��ي  وجبة"  مليون   100" حملة   " فاياليل..  �شم�شر  �لدكتور  وق��ال 
وتعزز  ح��ظ��اً.  و�لأق���ل  �ملحتاجني  ل��دع��م  �ل��ه��ادف��ة  �ملتميزة  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت 
�حلملة �لنبيلة �ملتز�منة مع �شهر رم�شان �ملبارك قيم �ملحبة و�لتعاطف و�لأخّوة 
و�أهمية هذه �حلملة �لكرى هائلة خا�شة يف وقت يكافح  �لإن�شانية و�لعطاء. 

فيه �ل��ع��امل وب���اًء �أّث���ر ب�شكل ج���ذري يف ح��ي��اة �مل��الي��ني ح��ول �ل��ع��امل. ون��ح��ن يف 
موؤ�ش�شة "يف بي �أ�س" للرعاية �ل�شحية نفخر ونت�شرف باأن نكون جزء�ً من هذ� 
�لعمل �خلري �ملتميز �لذي يتما�شى مع �شعارنا برد �جلميل للمجتمع وم�شاندة 

�ملحتاجني".
�آل  ر����ش��د  ب��ن  م��ب��ادر�ت حممد  100 مليون وجبة حت��ت مظلة  وت��ن��درج حملة 
مكتوم �لعاملية، وت�شتهدف متكني �أهل �خلر من �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات 
د�خل دولة �لإم��ار�ت وخارجها من �لترع لتوفر �لدعم �لغذ�ئي للمحتاجني 
�أبرمت �حلملة �شر�كة مع  30 دولة ولتحقيق هدفها  �لأق��ل دخاًل يف  و�لفئات 
كل من برنامج �لأغذية �لعاملي �لتابع لالأمم �ملتحدة و�ل�شبكة �لإقليمية لبنوك 
و�لإغاثية  �خل��ري��ة  و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ط��ع��ام، 
�لقابلة  �لغذ�ئية  �ل��ط��رود  تو�شيل  يتيح  مب��ا  �حلملة،  تغطيها  �لتي  �ل���دول  يف 
�إقامتهم  �أماكن  �إىل  و�لعائالت مبا�شرًة  �لأف��ر�د  �مل�شتفيدين من  �إىل  للتخزين 
عر �شركاء �حلملة من بنوك �لطعام و�جلمعيات �خلرية و�لإغاثية ومنظمات 

�ملجتمع �ملدين �ملحلية.
�لإمار�ت  �أم��ام �جلميع من د�خل دولة  �لباب  100 مليون وجبة  وتفتح حملة 
�ملتعففة من خالل �لترع بقيمة  وخارجها للم�شاهمة يف دعم �لأف��ر�د و�لأ�شر 
وج��ب��ة غ��ذ�ئ��ي��ة ت��ب��د�أ م��ن دره���م و�ح���د، وذل���ك م��ن خ��الل �ل��ت��رع �ل��ن��ق��دي عر 
وجبات  من  معني  ع��دد  ل�شر�ء  �حلملة  توفرها  �لتي  �مل�شاهمة  قنو�ت  خمتلف 

�لطعام �أو ما يعادلها من طرود غذ�ئية.
وتوفر �حلملة �أربع قنو�ت رئي�شية ل�شتقبال �لترعات و�مل�شاهمات �لنقدية من 
www.100millionmeals. ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د هي: �ملوقع �لإلكرتوين�
 AE08" �لإ���ش��الم��ي  دب��ي  بنك  يف  �حلملة  حل�شاب  �مل�شريف  و�لتحويل   ،  ae
�لن�شية  �لر�شائل  خ��الل  م��ن  �أو   "0240 0015 2097 7815 201
عر  �ل��ت��رع  �إمكانية  �حلملة  تتيح  وك��ذل��ك  �مل��ح��م��ول،  �لهاتف  ع��ر  �لق�شرة 
�أو   8004999 �ملجاين  �لرقم  على  �لت�شال  مركز  فريق  �ملبا�شرة  �لتو��شل 

. info@100MillionMeals.ae لريد �لإلكرتوين�

•• ال�شارقة-الفجر:

يعقد �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة جل�شته �ل�شاد�شة ع�شرة 
م�شاء يوم �خلمي�س �ل�شابع ع�شر من �شهر رم�شان لعام 1442ه� 
�شمن  2021م  لعام  �إبريل  �شهر  من  و�لع�شرين  �لتا�شع  �ملو�فق 
�لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  ل���دور  �أع��م��ال��ه 

�لعا�شر.

وتقام �جلل�شة يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاء برئا�شة �شعادة علي 
وذل���ك مب��ق��ره يف  �ل���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س  رئي�س  �ل�����ش��وي��دي  ميحد 
�ل�شالمة  �أخذ�س كافة �لحتياطات ودو�ع��ي  �ل�شارقة بعد  مدينة 

�لعامة و�لتباعد �جل�شدي.
ويناق�س �ملجل�س م�شروع قانون ب�شاأن �ملو�رد �لب�شرية للع�شكريني 
يف �لهيئات �لنظامية يف �إمارة �ل�شارقة يف ح�شور �شعادة �للو�ء �شيف 
�لزري �ل�شام�شي �لقائد �لعام ل�شرطة �ل�شارقة و�لعميد �لدكتور 

حممد خمي�س �لعثمني مدير عام �أكادميية �لعلوم و�لعقيد �شامي 
�لنقبي مدير عام �لدفاع �ملدين و�مل�شت�شار عي�شى �شيف بن حنظل 
�أمينه بخيت  مدير �لد�ئرة �لقانونية حلكومة �ل�شارقة و�لعقيد 
�ل�شوق مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لعقيد  خالد بوزجنال نائب 
�ملازمي  جا�شم  رقيه  دكتوره  و�ملقدم  �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  مدير 
�لزعابي  حممد  �شالح  و�مل�شت�شار  �لقانونية  �ل�شئون  ق�شم  رئي�س 

�مل�شت�شار بالد�ئرة �لقانونية حلكومة �ل�شارقة .

ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�س اخلمي�س م�سروع قانون ب�ساأن املوارد 
الب�سرية للع�سكريني يف الهيئات النظامية يف الإمارة 

•• دبي - وام:

رو�د  �شيما  ل  و�لأف���ر�د  �ملوؤ�ش�شات  من  و�لترعات  �مل�شاهمات  لتدفق  ��شتمر�ر�ً 
100 مليون وجبة".. ترع عي�شى فريد �لقرق،  "حملة  �لأعمال �ل�شباب على 
وع�شو  و�ل�شناعية  �لتجارية  �لقرق  �شالح  عي�شى  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة عي�شى �شالح �لقرق �خلرية، بن�شف مليون درهم لدعم 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  م��ب��ادر�ت  تنظمها  �لتي  �ملنطقة،  يف  �لأك��ر  �حلملة 
و�إفريقيا  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  دول��ة   30 يف  رم�شان  يف  �لطعام  لإط��ع��ام  �لعاملية، 

و�أوروبا و�أمريكا �جلنوبية و�آ�شيا.
وميكن لن�شف مليون درهم �أن توفر �ملكونات �لغذ�ئية �لأ�شا�شية لإعد�د ن�شف 
مليون وجبة يف �ملجتمعات �له�شة �لتي ت�شملها �حلملة لت�شاند يف توفر �لدعم 
�لغذ�ئي ملاليني �لأفر�د و�لأ�شر �ملتعففة من �ملحتاجني و�لأقل دخاًل يف �لدول 

�لثالثني.
حيث  وجبة،  مليون   100 حلملة  نوعية  �إ�شافة  �ل�شبابية  �مل�شاهمات  وت�شكل 
�لأيام  خ��الل  وجبة  مليون   100 قيمة  بتوفر  كاماًل  هدفها  حتقيق  �شّرعت 
من  �لترعات  تدفق  ��شتمر�ر  تدعم  كما  �نطالقها،  من  فقط  �لأوىل  �لع�شرة 
�لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات وجمتمع �لأعمال و�لفعاليات �لقت�شادية من د�خل �لدولة 

وخارجها لدعم جهود �حلملة لإطعام �لطعام يف �ملجتمعات �لأقل دخاًل.
وكانت حملة 100 مليون وجبة بد�أت منذ �لأيام �لأوىل ل�شهر رم�شان �ملبارك 
عمليات توزيع �لطرود �لغذ�ئية يف �لعديد من �لدول �لتي تغطيها حيث يتوىل 
عملياتها �مليد�نية و�للوج�شتية يف �ملجتمعات �مل�شتفيدة موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
و�ل�شبكة  �لعاملي  �لأغذية  برنامج  مع  بالتن�شيق  و�لإن�شانية  �خلرية  مكتوم  �آل 

�لإقليمية لبنوك �لطعام و�ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية و�خلرية يف �لدول �لثالثني.
�لقرق  �شالح  عي�شى  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ق��رق،  فريد  عي�شى  وق��ال 

�لقرق  ���ش��ال��ح  عي�شى  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جمل�س  وع�����ش��و  و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لأكر  تعد  �لتي  وجبة  مليون   100 مبادرة  بامل�شاركة يف  " �أت�شرف  �خلرية: 
�ل�شمو  لقدوتنا �شاحب  بال�شكر  �أتقدم  �أن  و�أود  �لعامل  نوعها على م�شتوى  من 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم "رعاه �هلل" لإعطائنا فر�شة �مل�شاركة يف �لأثر 
ترعات  �لعامل." وت�شتمر  حول  �ملحرومني  حياة  على  �ملبادرة  لهذه  �لإيجابي 
رو�د �لأعمال �ل�شباب و�أ�شحاب �مل�شاريع �لنا�شئة و�ل�شركات و�لأفر�د و�لفعاليات 
�خلرية  و�ملوؤ�ش�شات  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاعني  وموؤ�ش�شات  �لقت�شادية 
"100 مليون وجبة"،  و�لإن�شانية من د�خل دولة �لإم��ار�ت وخارجها يف حملة 
عر قنو�ت �لترع �لأربع �لأ�شا�شية �لتي خ�ش�شتها وت�شمل موقعها �لإلكرتوين 
�لت�شال  رقم  على  �لت�شال  ومركز   ،www.100millionmeals.ae
�ملجاين 8004999، و�حل�شاب �مل�شريف �ملخ�ش�س للحملة من خالل بنك دبي 
و�إر�شال   ،AE08 0240 0015 2097 7815 201 وه��و  �لإ�شالمي 

�لإجنليزية  "meal" باللغة  �أو  �لعربية  "وجبة" باللغة  بكلمة  ن�شية  ر�شائل 
يف ر�شالة ن�شية SMS على �أرقام حمددة على �شبكتي "دو" �أو "�ت�شالت" يف 

دولة �لإمار�ت.
وتتخ�ش�س جمموعة عي�شى �شالح �لقرق �لتي تاأ�ش�شت عام 1960 وتتاألف من 
28 �شركة متعددة، يف قطاعات �لتجزئة و�لبناء، و�ل�شناعة، و�مل�شاريع �مل�شرتكة. 
وهي متو�جدة يف جميع �أنحاء دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، و�شلطنة عمان، 
و�إفريقيا  و�آ�شيا،  �لأو�شط  �ل�شرق  دول  و�لعديد من  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 
�أبرز �ملوؤ�ش�شات  و�أمريكا �ل�شمالية، و�أ�شرت�ليا ونيوزيلند�. وهي تعد و�حدة من 
�أكر  توكيالت  ومتتلك  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لتجارية 
من  �لعديد  تدعم  وهي  �لعامل.  �أنحاء  خمتلف  من  جتارية  عالمة  من 370 
عي�شى  موؤ�ش�شة  خالل  من  �لعامل  حول  �لإن�شانية  و�ملبادر�ت  �خلرية  �لأعمال 

�شالح �لقرق �خلرية.

عي�سى فريد القرق يتربع بن�سف مليون درهم تعادل ن�سف مليون وجبة حلملة »100 مليون وجبة«

م�ساهمات رواد الأعمال ل �سيما ال�سباب م�ستمرة حتى بعد حتقيق حملة »100 مليون وجبة« لإطعام الطعام يف رم�سان يف 30 دولة

الدكتور �سم�سري فاياليل يتكفل بتوفري مليون وجبة بقيمة مليون درهم �سمن حملة »100 مليون وجبة«

ا�ستمرار تدفق امل�ساهمات النقدية على اأكرب حملة لإطعام 
الطعام يف 30 دولة رغم حتقيق م�ستهدفاتها يف اأول 10 اأيام

موؤ�س�سة ال�سارقة للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية تبداأ يف اختبارات 
املتقدمني للم�سابقة الرم�سانية ملوظفي حكومة ال�سارقة 

•• اأبوظبي-وام: 

�أول رئي�س تنفيذي لل�شرد  �أعلنت �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية تعيني 
�لق�ش�شي.

وت�شمل م�شوؤوليات �لرئي�س �لتنفيذي لل�شرد �لق�ش�شي ��شتخد�م �لأ�شلوب 
�لق�ش�شي لإي�شال ر�شائل �لهيئة و�لتي تعك�س �أعمالها وثقافتها وعالقتها 
فهمها  ي�شهل  ر�شائل  �إىل  �لهيئة  روؤي��ة  ترجمة  �إىل  بالإ�شافة  �شركائها  مع 

و�شمان �إدر�ج �آلية �ل�شرد �لق�ش�شي �شمن ��شرت�تيجية �لت�شال �ملوؤ�ش�شي.
كما يعمل عن كثب مع جميع �إد�ر�ت �لهيئة ل�شمان �شياغة وتطوير �ملحتوى 
�لق�ش�شي �لذي يحكي عن �إجناز�ت �لهيئة و �أعمالها و موظفيها من خالل 
��شتخد�م طرق وقنو�ت خمتلفة مثل و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و �شناعة 

�ملحتوى و �لفعاليات.

وقال كري�شرت فيكتور�شن �ملدير �لعام للهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية: " 
يتمتع �أ�شلوب �ل�شرد �لق�ش�شي بالقدرة على جذب �نتباه �جلمهور بخالف 
�لأ�شاليب �لتقليدية للتو��شل ويدعم نقل �ملعلومة و ن�شر �لوعي من خالل 
باأعمالك وزيادة  �لق�ش�شي رفع م�شتوى معرفة �جلمهور  �ل�شرد  ��شتخد�م 

�لثقة بدورك يف �ملجتمع" .
و�أ�شاف : " نطمح يف �لهيئة لأن نكون جهة رقابية ذ�ت توجهات م�شتقبلية 
�جلديدة  �لعاملية  �لتوجهات  مو�كبة  على  ونعمل  خمتلف  ب�شكل  و�لتفكر 
�أ�شاليب �لت�شال لإ�شافتها ملنظومتنا". من جانبه قال ر��شد �لفالحي  يف 
�أ�شلوب �ل�شرد �لق�ش�شي  �إن  �لرئي�س �لتنفيذي لل�شرد �لق�ش�شي يف �لهيئة 
من  �لتو��شل  �أن  موؤكد�   .. �ملوؤ�ش�شية  هويتك  تطور  مميزة  طريقة  يعتر 
خالل رو�ية �لق�شة من �أكر �لطرق فاعلية لتو�شيل ر�شائلك وبناء �لثقة 

جتاه دورك �ملوؤ�ش�شي.

»الحتادية للرقابة النووية« تعني اأول رئي�س تنفيذي لل�سرد الق�س�سي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�آل مكتوم نائب  �إطار توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  يف 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، ومتا�شياً مع 
مبادرة "مقتنيات دبي" �لتي مت �إطالقها موؤخر�ً برعاية كرمية من �شموه، 
�عتمدت �شمو �ل�شيخة لطيفة بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�شة هيئة 
للمبادرة  و�لتنظيمية  �لعليا  �للجنتني  ت�شكيل  دب��ي،  يف  و�لفنون  �لثقافة 
دعماً لأهد�فها �لر�مية �إىل �لت�شجيع على �قتناء وترويج وعر�س �لأعمال 
�لفنية �لتي جت�ّشد روح وروؤية دبي، كما �عتمدت �شموها مهام و�خت�شا�شات 

كل من �للجنتني.
�آل مكتوم، �أهمية هذه  و�أك��دت �شمو �ل�شيخة لطيفة بنت حممد بن ر��شد 
�خلطوة يف طريق �إجناح �أهد�ف �ملبادرة، معربة عن ثقتها �لكاملة يف قدرة 
�أع�شاء �للجنتني �لعليا و�لتنفيذية على حتقيق ما ت�شبو �إليه �ملبادرة من 
لها يف  و�إجن����از�ت م�شهود  ت��اري��خ طويل  م��ن  م��ا يحملونه  غ��اي��ات يف �شوء 
�شاحات �لفكر و�لإبد�ع على خمتلف �لأ�شعدة �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية. 

وعن �لأ�شا�س �لذي تنطلق منه جهود �لهيئة، قالت �شموها: "نعمل يف دبي 
للثقافة على حتقيق روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
مل�شتقبل �لعمل �لثقايف و�لإب��د�ع��ي يف دول��ة �لإم��ار�ت ودب��ي، وهي �لأ�شا�س 
�ملجتمع  مُتّكن  وم��ب��ادر�ت  م�شروعات  من  نطلقه  ما  كل  عليه  نبني  �ل��ذي 
و�إبد�عياً  ثقافياً  مركز�ً  دب��ي  مكانة  تاأكيد  يف  وت�شهم  و�لإب��د�ع��ي،  �لثقايف 
عاملياً ". وحول ت�شكيل �للجنتني �لعليا و�لتنفيذية ملبادرة "مقتنيات دبي" 
�أو�شحت �شموها: "حر�شنا على �ل�شتفادة من �لطاقات �لإبد�عية �ملحلية 
�لثقايف و�لتنّوع �لجتماعي  �ل��ر�ء  �إط��ار يج�ّشد  �لعاملية �شمن  و�خل��ر�ت 
�لذي تتميز به دولة �لإمار�ت، حيث يتمتع �لأع�شاء ب�شجل حافل يف دعم 
جم��الت �لإب���د�ع و�لفنون يف �ل��دول��ة، ���ش��و�ء ك��ان ذل��ك ع��ر جمموعاتهم 
�خلا�شة �أو �إ�شهاماتهم �لتنظيمية و�لأكادميية �لتي حتظى بكل �لحرت�م 
و�أ�شافت  و�لدويل".  �ملحلي  و�لإب���د�ع���ي  �لثقايف  �ملجتمع  م��ن  و�لتقدير 
مبادرة  �أه���د�ف  �أه��م  �أح��د  ه��و  �لتنوع  ه��ذ�  على  �ل�شوء  "ت�شليط  �شموها: 
"مقتنيات دبي"، �لتي �أطلقناها كاأول مبادرة من نوعها عاملياً، بهدف �إثر�ء 
ووجهة  ل��الإب��د�ع  عا�شمًة  مكانتها  على  تاأكيد�ً  دب��ي،  يف  �لإب��د�ع��ي  �مل�شهد 

رئي�شة للمبدعني من خمتلف �أنحاء �لعامل".
�أمنياتها  خال�س  عن  دبي  يف  و�لفنون  �لثقافة  هيئة  رئي�شة  �شمو  و�أعربت 
لأع�شاء �للجنتني بالتوفيق يف جعل �ملبادرة عالمة فارقة يف �مل�شهد �لثقايف 
حتويل  يف  �أف��ك��ار  م��ن  لديهم  م��ا  ك��ل  يوظفو�  و�أن  و�خلليجي،  �لإم���ار�ت���ي 
�لعمل  بالإيجاب على م�شرة  تعود  �إجن��از�ت ملمو�شة  �إىل  �ملبادرة  �أه��د�ف 
�لثقايف يف دبي ودولة �لإم��ار�ت على وجه �لعموم. و�شتتوىل �للجنة �لعليا 
ملبادرة "مقتنيات دبي" برئا�شة �شمو �ل�شيخة لطيفة بنت حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، �لإ�شر�ف �لعام على تطوير منظومة عمل �ملبادرة، وفق �أف�شل 
�ملمار�شات �لعاملية يف جمال �لتقييم �لفني و�لإبد�عي من خالل نخبة من 
�لقامات �لثقافية و�خل��ر�ت �لإبد�عية يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
وت�شم �للجنة: معايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة ووقاية 
�ملجتمع وزير �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومعايل نورة بنت 
و�ل�شيد عبد  �ملر،  و�ل�شباب، ومعايل حممد  �لثقافة  �لكعبي وزيرة  حممد 
�للجنة  وترت�أ�س  �لقرق.  عي�شى  منى  و�ل�شيدة  �ل�شركال،  عي�شى  بن  �ملنعم 
يف  �ملتاحف  �إد�رة  مديرة  �لقرق،  في�شل  منى  �ل�شيدة  للمبادرة  �لتنظيمية 

دبي للثقافة، وت�شم �للجنة يف ع�شويتها كاًل من: �أنتونيا كارفر، وفيني�شيا 
�شبوط.  ون��دى  �ل�شايغ،  ومنرة  �ل��دب��اغ،  وم��رمي  ديفد،  وكاثرين  ب��ورت��ر، 
ت�شمل م�شوؤوليات �للجنة �لإ�شر�ف على عملية تقييم و�شم �لأعمال �لفنية 
من  �للجنة  �أع�شاء  به  يتمتع  ما  �شوء  يف  �إىل جمموعة "مقتنيات دبي"، 
�أرقى �ملجموعات �لفنية  �إقامة �ملعار�س �لفنية وتطوير  خر�ت طويلة يف 

�ملوؤ�ش�شية على م�شتوى �لعامل.
ُيذكر �أن "مقتنيات دبي"، �لتي �أطلقتها هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي، ُتعد 
�لأوىل من نوعها عاملياً، ويتم تنفيذها حتت �إ�شر�ف حكومي بال�شر�كة مع 
�لقطاع �خلا�س، وكذلك �لأفر�د. وت�شم �ملبادرة جمموعة من �أهم �لأعمال 
�لإم���ار�ت  �إرث  م��ن  �ملُ�شتلهمة  تلك  ل�شيما  و�مل��ع��ا���ش��رة،  �حلديثة  �لفنية 
خمتلف  على  و�نفتاحها  �ل��ع��امل��ي،  وطابعها  دب��ي  روح  وتعك�س  وثقافتها، 
�لفن  لرعاة  رحباً  �ملجال  �مل��ب��ادرة  وتفتح  �مل�شتقبل.  و��شت�شر�ف  �لثقافات 
لعر�س جمموعاتهم وللفنانني ل�شم �أعمالهم يف من�شة فنية جماهرية، 
على  �ل�شوء  وت�شليط  دبي  تاريخ  توثيق  �إىل  �أي�شاً  �ملبادرة  ت�شعى  حني  يف 

هويتها �حليوية، وتعزيز مكانتها كمركز فني وثقايف عاملي.

•• عجمان ـ الفجر 

�مل��ه��ن��د���س عبد�هلل  ���ش��ع��ادة  �ف��ت��ت��ح 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل��وي��ج��ع��ي 
و���ش��ن��اع��ة عجمان،  غ��رف��ة جت����ارة 
�أم�����س �ل��ث��الث��اء ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
عجمان �لدويل للتعليم و�لتدريب 
ن�شخته  يف  �ف���رت�����ش���ي���اً   2021
ت��ن��ظ��م��ه غرفة  و�ل�������ذي  �ل���ث���ام���ن���ة 
وز�رة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  ع���ج���م���ان 
�لرتبية و�لتعليم، ومب�شاركة �أكر 
من 25 جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية 
م��ن د�خ��ل وخ���ارج �ل��دول��ة، وينظم 
�ملعر�س على مد�ر يومي 27 و28 

�أبريل �جلاري.
�لدويل  عجمان  معر�س  �أن  و�أك���د 
يف   2021 و�ل���ت���دري���ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
دوره  ي��ع��زز  �لف��رت����ش��ي��ة  ن�شخته 
يف  ر�ئ���دة  ودول��ي��ة  حملية  كمن�شة 
ب�شكل  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
ع����ام، وي��ج�����ش��د ج��ه��ود �لإم�������ارة يف 
وحتويل  �ملعار�س،  �شناعة  تطوير 
تبعات  فر�شتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
م�شتد�مة،  ف��ر���س  �إىل  �جل��ائ��ح��ة 
كما يعك�س جهود �لقيادة �لر�شيدة 

�ل���د�ع���م���ة  �مل����ق����وم����ات  ت����وف����ر  يف 
�لب�شري  �لعن�شر  يف  لال�شتثمار 
مل�شرة  �لرئي�شي  �ملحرك  باعتباره 

�لتنمية و�لزدهار.
�ملويجعي،  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  و�أ���ش��ار 
ت�شم   2021 �ملعر�س  ن�شخة  �أن 
جمموعة من �جلامعات وموؤ�ش�شات 
د�خل  من  �ملتميزة  �لعايل  �لتعليم 
�ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا ل��ت��ق��دمي �أب���رز 

و�ملهنية  �لأك��ادمي��ي��ة  �لتخ�ش�شات 
يف جمالت عدة كالطب و�لبتكار 
و��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�لتكنولوجيا 
وعلوم  �ل����ش���ط���ن���اع���ي  و�ل�����ذك�����اء 
�لقت�شاد و�إد�رة �مل�شروعات وحتليل 
�لبيانات وغرها من �لتخ�ش�شات 
�لعمل  ����ش���وق  مل��ت��ط��ل��ب��ات  �مل���و�ك���ب���ة 
�ملحلي و�لأقليمي و�لدويل، ليوفر 
و�أولياء  للطلبة  ف��ر���ش��ة  �مل��ع��ر���س 

خطو�ت  على  �لتعرف  �إىل  �لأم���ور 
�للتحاق مبوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل 
�ملتاحة.  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  و�أف�������ش���ل 
قناة  �مل���ع���ر����س  "يوفر  و�أ������ش�����اف 
�لتعاون   لتعزيز  مبا�شرة  تو��شل 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �خل����ر�ت  وت���ب���ادل 
�مل�شاركة، و�لتعرف على  �لتعليمية 
�لقطاع  وم�شتجد�ت  �أدو�ت  �أح��دث 
تبعات  ظ��ل  يف  ل���ش��ي��م��ا  �لتعليمي 

�جلائحة و�لتعلم عن ُبعد".
تنظيم  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  �أن  و�أو�����ش����ح 
للتعليم  �ل���دويل  عجمان  معر�س 
ي��ع��ك�����س ج���ه���ود غرفة  و�ل���ت���دري���ب 
عجمان يف �مل�شاركة لتطوير قطاع 
�رتباطاً  و�ملرتبط  �لعايل  �لتعليم 
�لتي  �مل�شتقبلية  بالتطور�ت  وثيقاً 

�شي�شهدها �لقطاع �لقت�شادي.
ودع��ا �لطلبة و�أول��ي��اء �لأم���ور من 

د�خل وخارج �لدولة لزيارة �ملعر�س 
�ملبا�شر  �ل��ت��و����ش��ل  �آل���ي���ات  ���ش��م��ن 
�مل�شاركة  �جل���ام���ع���ات  مم��ث��ل��ي  م���ع 
جانب  �إىل  �لفيديو  خا�شية  ع��ر 
�لتو��شل عر �لر�شائل و�لرد على 

�ل�شتف�شار�ت مبا�شرة.
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ووج��ه 
�لرتبية  وز�رة  �إىل  �ل�شكر  عجمان 
و�لتعليم على جهودها وتعاونها يف 

تنظيم �ملعر�س وتوفر �شل�شلة من 
ور�س �لعمل �ملتخ�ش�شة على مد�ر 
باأهمية  للتعريف  �مل��ع��ر���س  ي��وم��ي 
و�لتخ�ش�شات  �ل���ف���ن���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�مل�شاريع  وت��ن��ف��ي��ذ  ب������اإد�رة  �مل��ع��ن��ي��ة 
�ل�������ش���غ���رة و�مل���ت���و����ش���ط���ة و�لإمل�������ام 
ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. من 
�للجنة  رئي�س  نائب  �أو�شح  جانبه 
�ملنظمة لفعاليات �ملعر�س � عبد�هلل 

�ملعر�س  �ن  �لنعيمي،  عبد�ملح�شن 
�إل���ك���رتون���ي���ة مُتكن  ي���وف���ر م��ن�����ش��ة 
�لزو�ر من �لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شات 
بطريقة  �مل���������ش����ارك����ة  �ل���ت���ع���ل���ي���م���ة 
�لفيديو  خ��ا���ش��ي��ة  ع���ر  م��ي�����ش��رة 
�مل���ب���ا����ش���رة، ك��م��ا توفر  و�ل���ر����ش���ائ���ل 
�لعمل  ور�س  �ملن�شة جمموعة من 
حتدد  "كيف  وم��ن��ه��ا  �ملتخ�ش�شة 
م�شارك �ملهني، فهم متطلبات �شوق 
�ل��ع��م��ل، ور���ش��ة حت��دي��د �لأه����د�ف، 
�مل���ع���اي���ر �ل��ت��وظ��ي��ف��ي��ة و�مل����ه����ار�ت 
عمل،  عن  �لبحث  �أدو�ت  �ملطلوبة، 
مميز�ت �لعمل يف �لقطاع �خلا�س، 
�لتمري�س  طاقم  �إىل  و�ن�شم  عزم 
�لأفكار  تنمية  وور���ش��ة  �لإم���ار�ت���ي 

وحتويلها �إىل م�شاريع".
�ملن�شة �لفرت��شية تتيح  �ن  و�أفاد 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل���زو�ر  ب��ني  �لتو��شل 
�لتا�شعة  �ل�����ش��اع��ة  م���ن  �مل�����ش��ارك��ة 
�لثانية  �ل�����ش��اع��ة  وح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً 
ظ��ه��ر�ً خ��الل ي��وم��ي �مل��ع��ر���س، كما 
لزيارة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ل���ل���زو�ر  مي��ك��ن 
�جلامعات  على  و�لتعرف  �ملعر�س 
�لر�بط  عر  �مل�شاركة  و�ملوؤ�ش�شات 
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دعمًا لأهداف املبادرة يف تاأكيد مكانة دبي عا�سمًة للإبداع

لطيفة بنت حممد تعتمد ت�سكيل اللجنتني العليا والتنظيمية ملبادرة مقتنيات دبي

انطالق معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب افرتا�سيًا

بالتزامن مع تنظيم ور�سة عمل حول ن�سخ امل�ساحف

خمطوطات للم�سحف الكرمي من مئات ال�سنني يف �سيافة »مكتبة كلباء العامة« 

• روؤية حممد بن را�سد اأ�سا�س مبادرات وم�ساريع وبرامج هدفها تر�سيخ موقع دبي مركزًا ثقافيًا عامليًا  
الإبداعية الإماراتية والعاملية �ستعمل على حتقيق اأهداف مقتنيات دبي  واخلربات  الثقافية  القامات  من  • نخبة 

•• الفجرية -الفجر:

�أطلقت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرة متمثلة باإد�رة �ملرور و�لدوريات فعاليات 
ل�شالمة  بيد  يد�ً   ( �شعار  2021 حتت  لعام  �لثانية  �لفرعية  و�أن�شطة �حلملة 
�إطار  �شمن  وذل��ك  �جل��اري،  �أبريل  و�لع�شرين من  �لثاين  من  �عتبار�ً   ) �أبنائنا 
و�ملبادرة �خلا�شة  و�لدوريات  �ملرور  لإد�رة  �لت�شغيلية  للخطة  �ملحلية  �حلمالت 
برت�شيخ مبادئ �لثقافة �ملرورية من خالل بر�مج �لتوعية �ملرورية لكافة �شر�ئح 
�لفجرة  و�شرطة  �لد�خلية  وز�رة  لإ�شرت�تيجية  جت�شيد�ً  تاأتي  و�لتي  �ملجتمع 
در�جات  مبخاطر  �لتوعية  �إىل  �حلملة  تهدف  �أم��ن��اً.  �أك��ر  �لطرق  جعل  بهدف 

�حلو�دث  وق��وع  من  للحد  و�لأط��ف��ال  �ل�شباب  من  م�شتخدميها  على  �ل�شكوتر 
و�لإ�شابات، كما تهدف �حلملة �إىل تعزيز مفاهيم �ل�شالمة �ملرورية مل�شتخدمي 
�لعميد  و�أك��د  �ملركبات.  وبني  �لطرقات  يف  ��شتخد�مها  ومنع  �ل�شكوتر  در�ج��ات 
�ل�شرطية  �لعمليات  عام  نائب مدير  �ليماحي  بن عو��س  ر��شد  / علي  �لدكتور 
�ل�شكوتر  �لكهربائية  �لدر�جات  هو�ية  ممار�شة  لظاهرة  �لت�شدي  فريق  رئي�س 
�لأطفال  �نت�شار هذه �لظاهرة من قبل فئات و�ل�شباب وخ�شو�شاً  على خطورة 
و��شتخد�مها يف �لأحياء �ل�شكنية و�لطرقات �لرئي�شية وبني �ملركبات، �لأمر �لذي 
�أن  بن عو��س  �لعميد  و�أو�شح  و�لإ�شابات �جل�شيمة.  �حل��و�دث  �إىل وقوع  ي��وؤدي 
�حلملة ) يد�ً بيد ل�شالمة �أبنائنا ( ت�شعى �إىل ن�شر �لوعي لكافة �شر�ئح �ملجتمع 

�مل��روري��ة وت��ق��دمي �لن�شح و�لإر���ش��اد حول  �ل��دوري��ات  �نت�شار  م��ن خ��الل تكثيف 
خطورة قيادة �ل�شكوتر قبل حترير �ملخالفة.  ونا�شد نائب مدير عام �لعمليات 
و�لق�شاء على  للت�شدي  �لتعاون  �ملجتمع يف  �أف��ر�د  دور  �أهمية تفعيل  �ل�شرطية 
هذه �لظاهرة حفاظاً على �شالمة �لأرو�ح و�لإ�شابات �خلطرة �لتي يتعر�س لها 
م�شتخدمي هذه �لدر�جة. و�أ�شار �لعقيد / �شالح حممد �لظنحاين مدير �إد�رة 
�ملرور و�لدوريات �أن م�شتخدمي در�جات �ل�شكوتر �أكر عر�شة ملخاطر �حلو�دث 
عليها.   �ل�شيطرة  و�شعوبة  �ل�شالمة  ل�شرت�طات  لفتقارها  وذل��ك  و�لإ�شابات 
�لظاهرة  لهذه  �لت�شدي  هو  �حلملة  ه��ذه  من  �لرئي�شي  �لهدف  �أن  �أو�شح  كما 

و�ملحافظة على �شالمة �لأرو�ح.

�سرطة الفجرية تطلق احلملة املرورية ) يدًا بيد ل�سالمة اأبنائنا ( من خماطر ال�سكوتر الكهربائي

•• ال�شارقة-الفجر:

معر�شاً  �ل��ع��ام��ة  كلباء  مكتبة  نظمت  �لرم�شانية،  فعالياتها  ب��رن��ام��ج  �شمن 
ملخطوطات �لقر�آن �لكرمي، عر�شت خالله 40 خمطوطاً تك�شف تنّوع �ملد�ر�س 
�لع�شر  يف  وخا�شة  �لع�شور  عر  �لكرمي  �لقر�آن  ن�شخ  يف  �مل�شتخدمة  و�لفنون 
�لذي  �حل��م��ادي،  علي  �خلطاط  مقتنيات  من  �ملخطوطات  وج��اءت  �لعثماين.  
قدم على هام�س �ملعر�س ور�شة عمل حول فن ن�شخ �لقر�آن و�ملهار�ت و�لأدو�ت 
�لالزمة للكتابة، حيث دّرب �مل�شاركني على ن�شخ �شورة من �مل�شحف بخط �لن�شخ، 

وبا�شتخد�م �أدو�ت �خلط �لعربي.

وقال �خلطاط �حلمادي �إن مبادرة عر�س �مل�شاحف �لتاريخية متاحة �أمام كافة 
�أفر�د �ملجتمع ب�شكل عام، مو�شحاً حر�شه على �قتناء �مل�شاحف �لنادرة ورغبته 
يف عر�س مقتنياته �لقّيمة للجمهور، بهدف �لتنويه �إىل �أهمية �ملحافظة على 
هذ� �لإرث �لذي ميثل عالمة م�شيئة يف �لتاريخ �ل�شالمي، و�أ�شار �إىل �أهمية 
�ملعر�س للتحفيز على �قتناء خمطوطات �لقر�آن و�لعناية باإرثها وتعليم �أ�شاليب 

كتابتها.
�ملكتبة  �أطلقتها  جمتمعية  مبادرة  �شمن  �لعمل  وور�شة  �ملعر�س  تنظيم  وياأتي 
لت�شليط �ل�شوء على �أ�شهر خمطوطات �لقر�آن �لتي كتبها �خلطاطون يف عدة 

ع�شور تاريخية خمتلفة.

Date 28/ 4/ 2021  Issue No : 13227
Hiding Details 

300/2021/547 Civil Appeal
Notification by Publication Advice (Appeal)

Details of Notification
Details of Notification by Publication
To the Appellee: 1- Osman Mondahri
Unknown Residence
As the Appellant / Hossam Mohamed Abdel Rahman Ahmed
Has appealed the judgment issued in the Case No. 148/2021 Partial Civil
The session held on Monday, corresponding to 10/05/2021 at 10:30 AM at 
the online Litigation Room is determined to consider such Case, therefore, 
you or your legal representative shall appear. If you fail to appear, the 
court will render its judgment against you in absentia.
Case Management Office:
Decisions and Minutes of the Trial Sessions

Notification By Publication

Date 28/ 4/ 2021  Issue No : 13227
Dubai first instance Commercial Court 

Service by Publication
Lawsuit No. 1302/2021/16  Commercial Partial 

Lawsuit Subject: Demanding the defendant to pay the plaintiff an amount of (761,198.59) 
Emirati dirhams (seven hundred sixty one thousand one hundred ninety-eight dirhams 
and fifty-nine fils), which is the amount in her debt and compensation with a delay fine 
of 9% until full payment, fees, expenses and attorney fees.
Notifying Party: DUBAI PRECAST (L.L.C) – Capacity in lawsuit: Plaintiff
Notified Party: ASSOCIATED CONSTRUCTION & INVESTMENT CO. (L.L.C.)
Capacity in lawsuit: Defendant
Address: Unknown 
Service Subject: The Plaintiff brought the Lawsuit against you; Demanding to pay the 
an amount of (761,198.59) Emirati dirhams (seven hundred sixty one thousand one 
hundred ninety-eight dirhams and fifty-nine fils), which is the amount in her debt and 
compensation with a delay fine of 9% until full payment, fees, expenses and attorney 
fees. Whereas it was scheduled to be heard on Thursday 04.05.2021 at 09:30 am In 
the remote litigation chamber BUILDING_DESC&, Therefore, you and/or your legal 
representative are required to appear and submit your briefs and documents to the Court 
within at least (3) three days prior to the hearing.

Case Manager/AMIRA Hussain KARAM

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  �ل�������ش���ح���ة  وز�رة  �أط���ل���ق���ت 
�لتطعيمات  �أ�شبوع  فعاليات  �ملجتمع 
�للقاحات  "�أخذ  �شعار  حتت  �لعاملي 
يجمعنا" بهدف ن�شر �لوعي باأهمية 
�لتطعيمات ودورها �لفعال يف �لق�شاء 
و�مل�شتهدفة  �ملعدية  �لأم��ر����س  على 
�لتغطية  ن�شبة  ورف���ع  بالتطعيمات 
فئات  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  ب��ال��ل��ق��اح��ات، 
و�ملقيمني،  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �ملجتمع 
على  �ملجتمع  �أف��ر�د  جميع  لت�شجيع 
�أهمية �لتطعيم و�للتز�م بالرنامج 
�أهم  �لذي ميثل  للتح�شني  �لوطني 
�شحية  لتغطية  لتحقيق  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
���ش��ام��ل��ة ���ش��د �أه����م �لأم����ر������س �لتي 

ميكن �لوقاية منها بالتطعيمات.

�لتز�م  ت��ع��زي��ز  �إىل  �حل��م��ل��ة  وت��ه��دف 
�لتطعيمات  �ملجتمع مبو�عيد  �أف��ر�د 
ح�������ش���ب م����و�ع����ي����ده����ا وف������ق ج�����دول 
للتح�شني،  �ل���وط���ن���ي  �ل����رن����ام����ج 
ب����الإ�����ش����اف����ة ل��ن�����ش��ر �حل���ق���ائ���ق عن 
جلميع  وفو�ئدها  �للقاحات،  �أهمية 
بالتطعيمات  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع 
لوقايتهم من �لأمر��س، من خالل 
�للقاحات  وماأمونية  �شالمة  تاأكيد 

و�إتباع �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية. 
قنو�ت  ج���م���ي���ع  �ل����������وز�رة  وت����وظ����ف 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع لبث 
�لر�شائل �لتوعوية �ملجتمعية وتوفر 
�ل�شوء  وت�شليط  �لعلمي  �مل��ح��ت��وى 
على خدمات �لتطعيمات �ملقدمة يف 
لن�شر  بالإ�شافة  �ل�شحية،  مر�كزها 
كما  �لتطعيمات.  عن  علمية  حقائق 

�أ�شبوع �لتطعيمات  تت�شمن فعاليات 
�ل���ع���امل���ي ن�����دوة ع��ل��م��ي��ة يف ي����وم 29 
�لإت���������ش����ال  ع����ر  �أبريل2021م 
�أحدث  عن  �لطبية  للكو�در  �ل�مرئي 

�ملعلومات و�ملمار�شات �لعاملية.

ال��ت��ح�����س��ني م���ن الأول����وي����ات 
الوطنية 

عبد  ح�شني  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  و�أ���ش��ار 
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  �ل���رن���د،  �ل��رح��م��ن 
�ل�شحية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل��ر�ك��ز  لقطاع 
لتطبيق  �ل��وط��ن��ي��ة  �للجنة  ورئ��ي�����س 
ومكافحة  �لدولية  �ل�شحية  �للو�ئح 
�أف����ر�د  ���ش��الم��ة  �أن  �إىل  �جل���ائ���ح���ات 
�مل��ج��ت��م��ع وحت�����ش��ني ���ش��ح��ت��ه��م من 
�لأم�����ر�������س �مل���ع���دي���ة ي��ع��د م���ن �أه���م 
تطلق  ولذلك  �لوطنية،  �لأول��وي��ات 

لت�شجيع  �لتوعوية  حملتها  �ل���وز�رة 
مر�كز  مر�جعة  على  �ملجتمع  �أف��ر�د 
�لأولية و�لعياد�ت  �ل�شحية  �لرعاية 
�لتطعيمات  مب���و�ع���ي���د  و�لل�����ت�����ز�م 
و�شالمة  ���ش��ح��ت��ه��م  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً 
�ملجتمع، ما ي�شاهم يف حت�شني نتائج 
�ملوؤ�شر �لوطني لن�شبة تغطية جميع 
ورفع  بالتطعيمات  �ملجتمع  �أف����ر�د 
معدلت �لتغطية باللقاحات لت�شبح 
�إىل  ل��ل��و���ش��ول  ف����وق،  وم����ا   99%
�لأمر��س  م��ن  خ��اٍل  �شحي  جمتمع 
مبا  بالتح�شني،  �مل�شتهدفة  �ملعدية 
ي��ح��ق��ق ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل������وز�رة نحو 
ت��ر���ش��ي��خ �جل��ان��ب �ل��وق��ائ��ي وتقدمي 
بطرق  �ل�شاملة  �ل�شحي�ة  �ل��رع��اي��ة 
وحتقيق  وم���������ش����ت����د�م����ة،  م���ب���ت���ك���رة 
م�����ش��ت��ه��دف��ات �جل��ان��ب �ل�����ش��ح��ي من 

�لأجندة �لوطنية 2021.

تطعيم  يف  الإم����ارات  اإجن���ازات 
كوفيد19-

ول��ف��ت ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �ل���رن���د �إىل 
�لإجن�����������از�ت �ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول����ة 
�لإم��ار�ت يف جمال لقاحات كوفيد-

�لر�شيدة  �لقيادة  19 تعك�س حر�س 
�أف��ر�د �ملجتمع، وتوفر  على �شالمة 
�أف���������ش����ل وت�����وف�����ر خم���ت���ل���ف �أن�������و�ع 
ب�����ش��ك��ل جم����اين جلميع  �ل��ل��ق��اح��ات 
بالتطعيم،  �مل�شتهدفة  �ملجتمع  فئات 
�إجناز  �ملنا�شبة مع  كما تتز�من هذه 
�إىل  ي�شاف  �لإم���ار�ت  لدولة  متميز 
�شجّلها �حلافل للم�شي بخطى ثابتة 
وو�ث���ق���ة ن��ح��و �ل��ت��ع��ايف م���ن جائحة 
�إع�����الن  م����ع  وذل�������ك  كوفيد19-، 

�لإم������ار�ت ع��ن ب���دء �إن��ت��اج��ه��ا للقاح 
د�خل  كوفيد19-  لفرو�س  م�شاد 
– فاك�س"  "حياة  ��شم  �لدولة حتت 

وهو �لأول على م�شتوى �ملنطقة.

اأهمية برنامج التطعيمات
�ملرزوقي  ن����دى  �ل���دك���ت���ورة  و�أك������دت 
�أن  �ل���وق���ائ���ي  �ل���ط���ب  �إد�رة  م���دي���رة 
�لتح�شني من �أعظم ق�ش�س �لنجاح 
�أثمر  ف���ى �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث 
و�ل�شرت�تيجيات  �لأه����د�ف  تنفيذ 
�لتح�شني،  بر�مج  �ملتعلقة  �لعاملية 
�ل�شحة  منظمة  قبل  م��ن  و�مل��ق��ررة 
�لعاملية و�ملركز �لعاملي لل�شيطرة على 
�إن��ق��اذ ماليني  �ملعدية يف  �لأم��ر����س 
�لتى  �لأم��ر����س  �لأرو�ح كل عام من 
ميكن �لوقاية منها باللقاحات مثل، 

�حل�شبة،  �لفرو�شي،  �لكبد  �لتهاب 
�لغدة  و�لتهاب  �لأمل��ان��ي��ة،  و�حل�شبة 
�لأطفال و�جلديري  و�شلل  �لنكفية، 
�ملائي، و�حلد من ��شتخد�م �مل�شاد�ت 
�حليوية ملعاجلة �ملر�س وم�شاعفاته 
و�لذي ي�شاهم يف تقليل ن�شبة ن�شوء 
للم�شاد�ت  مقاومة  بكترية  �أمناط 
�لتز�م  ����ش���رورة  م���وؤك���دًة  �حل��ي��وي��ة، 
�لتطعيمات  بجد�ول  �ملجتمع  �أف��ر�د 
للتح�شني  �لوطني  �لرنامج  ح�شب 
وبرنامج تطعيمات �ل�شحة �ملدر�شية 
بتطعيمات  �مل���و����ش���ى  و�ل����رن����ام����ج 
ومو�شم  و�مل�������ش���اف���ري���ن  �ل���ب���ال���غ���ني 

�لأنفلونز�. 
ون��وه��ت �ل��دك��ت��ورة �مل��رزوق��ي �إىل �أن 
كافة  يف  م�شتمر  �ل��ل��ق��اح��ات  ت��ق��دمي 
�لتابعة  �ل���وق���ائ���ي  �ل���ط���ب  م����ر�ك����ز 

�أعلى  وف���ق  جميعها  وت��ت��م  ل���ل���وز�رة، 
م��ع��دلت �ل�����ش��الم��ة يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�تخاذها كافة  �ملر�جعني، من خالل 
�لعدوى.  ملنع  �لوقائية  �لإج����ر�ء�ت 
د�ع���ي���ة ج��م��ي��ع �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع �إىل 
�لتطعيمات  ب��اأخ��ذ  ���ش��رورة �لل��ت��ز�م 
�مل���ط���ل���وب���ة ب����ال����رن����ام����ج �ل���وط���ن���ي 
من  وقايتهم  �أج���ل  م��ن  للتح�شني، 
تعمل  حيث  �لأم��ر����س،  من  �لعديد 
�ملر�كز �ل�شجية على تقدمي خدمات 
ومتطابقة  عالية  ج��ودة  ذ�ت  وقائية 

مع �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.

•• ال�شارقة-الفجر:

للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة  �أحل����ق جم��ل�����س   
�لفئات  خمتلف  من  موظفيه  كافة 
�مل�شاندة يف �إحدى �لر�مج �لتوعوية 
و�ل�شحة  ب��ال�����ش��الم��ة  ت��ع��ن��ى   �ل��ت��ي 
حافلة  ��شتخد�م  خالل  من  �ملهنية، 
�لن�شاط  �إط����ار  يف  وذل���ك  �شالمتك 
�ملنظم من هيئة �لوقاية و�ل�شالمة 

يف حكومة �ل�شارقة .
مبختلف  �مل��وظ��ف��ني  توعية  وج���رى 
مبادرة  �شمن  �ل�����ش��الم��ة  �إج�����ر�ء�ت 
تتقاطر  و�ل��ت��ي  �شالمتك(  )حافلة 
مع خمتلف �لروؤى �لتنظيمية ب�شاأن 
رف���ع �مل��ف��اه��ي��م �مل��ت��ج��ددة يف جمال 
�ملعنيني  وتاأهيل  و�ل�شالمة  �لوقاية 
مب����ه����ار�ت �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �لأخ���ط���ار 

و�لتعرف عليها وجتنبها.
وم���ن خ���الل �حل��اف��ل��ة �ل��ت��ي وقفت 
�أمام مبنى جمل�س �ل�شارقة للتعليم 
�مل�شاركون  تلقى  �ل�شارقة  مبدينة 
���ش��ب��اح �أم�������س ���ش��روح��ا ن��ظ��ري��ة من 
فلمية  م���و�د  على  �طالعهم  خ��الل 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ق��دم��ت  م��رئ��ي��ة 
و�لأردي����ة يف جم��الت �ل��وق��اي��ة عر 

و��شتمعو�  �شالمتك  حافلة  مبادرة 
وتابعو� خمتلف �لطرق للتعامل مع 

�لأخطار �لتي قد تقع لقدر �هلل .
وج���رى ت��دري��ب �مل�����ش��ارك��ني ب��ع��د �أن 
�شعدو� �إىل تلك �حلافلة من خالل 
�إم��ك��ان��ات��ه��ا �مل��ت��ط��ورة و�ل��ت��ي جهزت 
ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات �ل���الزم���ة وذل����ك لدعم 
�لتو�شع �لثقايف يف جمالت �لوقاية 
و�أهد�ف  روؤية  ولرت�شيخ  و�ل�شالمة 
لن�شر  و�ل�����ش��الم��ة  �ل���وق���اي���ة  ه��ي��ئ��ة 

�لثقافة �لتوعوية.

�شالمتك  حافلة  م��ب��ادرة  تتناول  �إذ 
�لتعريفية  �ل����ع����رو�����س  م����ن  ع�����دد 
�ل���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة �خل����ا�����ش����ة مب����ح����اور 
�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة �مل��ه��ن��ي��ة عر 
�أ�شا�شيات  �أه��م��ه��ا  م��و���ش��وع��ات  ع���دة 
و�إد�رة  �ملهنية  و�ل�شحة  �ل�شالمة 
�مل��خ��اط��ر يف �مل���ب���اين و�آل���ي���ة �إج����ر�ء 
�لتاأكد  �أج��ل  م��ن  �ليومي  �لتفتي�س 
م��ن ���ش��الم��ة �مل��ب��ن��ى ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
و�لتاأكد  �لهروب  خمرجات  �شالمة 
و�شالمة  �لإن���ذ�ر  نظام  �شالمة  من 

�لإجر�ء�ت  �إىل  بالإ�شافة  �مل�شاعد 
يف  خم��اط��ر  �أي  لت�شحيح  �ل��الزم��ة 
حال تو�جدها منعا لوقوع �حلو�دث 

.
�شالمتك  حافلة  مباردة  مكنت  كما 
�لك�شف  على  �مل�شاركني  تعريف  من 
�تخاذ  و  �مل���ع���د�ت  يف  �مل��خ��اط��ر  ع���ن 
هذه  لت�شحيح  �لالزمة  �لإج���ر�ء�ت 
�ملخاطر من منطلق �شالمة �جلميع 
و�ل�شالمة  �جل������ودة  م��ع��اي��ر  وف����ق 

�ملهنية .
بتفاعل  حظي  �لتوعوي  �لرنامج   
�مل�شاركني يف ظل �كت�شابهم و�إدر�كهم 
ل���ل���ع���دي���د م�����ن �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�أ�شا�شيات  يف  و�ل��ن��وع��ي��ة  �جل���دي���دة 
و�إد�رة  �ملهنية  و�ل�شحة  �ل�شالمة 
�مل��خ��اط��ر م���ن خ���الل �حل��اف��ل��ة وما 
ي���ل���زم ل��ه��ا م���ن ���ش��الم��ة �مل��ن�����ش��اأة يف 

�لروؤية لإح��د�ث تغير  �إطار تكامل 
�إىل  بالو�شول  �ملجتمع  يف  �إي��ج��اب��ي 
�لفئات �ملعنية و�لتي تعد يف مقدمة 

�شفوف �ملعنيني بالإجر�ء�ت.
و�ل�شالمة  �ل��وق��اي��ة  هيئة  وعملت   
�لنوعي  �ل���رن���ام���ج  ه����ذ�  �إط������ار  يف 
توجهها  ت���اأك���ي���د  ع���ل���ى  و�جل�����دي�����د 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
قدر�ت  رف��ع  على  �لعمل  يف  للتعليم 
�مل�شاركني بعدد من �ملهار�ت �لالزمة 
وبيان  بكفاءة  �لأخطار  للتعامل مع 
تو�جه  ق��د  �ل��ت��ي  �لأخ��ط��ار  خمتلف 
�لت�شدي  ع��ن  ف�شاًل  �لعمل  م��ك��ان 
بال�شحة  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  ل�����الأخ�����ط�����ار 
و�ل�شالمة �ملهنية من خالل �ملبادرة 
ل��ل��ف��ئ��ات �لتي  ل��ل��و���ش��ول  ت�����ش��ه��ي��اًل 
ي�����ش��ع��ب ع��ل��ي��ه��ا ح�����ش��ور �ل���ر�م���ج 
بر�مج  باأحدث  و�إر�شادها  �لتوعوية 

�لتوعية يف مقر�ت عملها.

جمل�س ال�سارقة للتعليم بالتعاون مع هيئة الوقاية وال�سالمة يوعي موظفيه عمليا مبفاهيم ال�سالمة يف احلافلة

بالتزامن مع فعاليات اأ�سبوع التطعيمات العاملي 24-30 اأبريل

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تدعو لاللتزام مبواعيد التطعيمات وفق الربنامج الوطني للتح�سني

•• الظفرة-الفجر

تويف مو�طن و�إمر�أة عربية وثالث �آ�شيويني بحادث ت�شادم 
�حلادث  و�أدى  �لظفرة  يف  ع�شب  مبنطقة  وق��ع  مركبتني 

لإ�شابة �شخ�س �إمار�تي نقل للم�شت�شفى. 
يف  �ملركزية  �لعمليات  بقطاع  �لظفرة  م��رور  �إد�رة  وك��ان��ت 
�لفور  وعلى  �حل��ادث،  ب�شاأن  بالغاً  تلقت  �أبوظبي  �شرطة 
حتركت �شيار�ت �لإ�شعاف و�لدفاع �ملدين ودوريات �ل�شرطة 
�مل��خ��ت�����ش��ة �إىل �مل���وق���ع وت��ع��ام��ل��ت م���ع �حل�����ادث ع��ل��ى وجه 

�ل�شرعة.
�أن �حلادث وقع ب�شبب دخول �إحدى  و�أظهرت �لتحقيقات 
ل�شطد�م  �أدى  ما  �لطريق  خلو  من  �لتاأكد  دون  �ملركبات 
�ملركبتني  وفقد�ن �ل�شيطرة  ون�شوب حريق يف �ملركبتني . 
بالقيادة  �لل��ت��ز�م  �إىل  �ل�شائقني   �أبوظبي  �شرطة  ودع��ت 
دون  �لدخول  وع��دم  �لطرق  و�لنتباه عند مفرتق  �لآمنة 
�ل��ت��اأك��د م��ن خ��ل��و �ل��ط��ري��ق و�لل���ت���ز�م ب��ال�����ش��رع��ات �ملقررة 
وت��وخ��ي �حل��ي��ط��ة و�حل����ذر وجت��ن��ب �ل��ق��ي��ادة ع��ن��د �ل�شعور 

بالإرهاق و�لتعب لتجنب وقوع �حلو�دث �ملرورية.

وفاة مواطن وامراأة عربية و3 اآ�سيويني 
بت�سادم مركبتني يف الظفرة

•• اأبوظبي - الفجر

�ل�شحية، عن  �لرعاية  مل�شتلزمات  �ملجموعة  ر�فد، موؤ�ش�شة م�شرتيات   ك�شفت 
�جل��رع��ات من  وت��وري��د ماليني  بعد جناحها يف تخزين  �إجن��از جديد  حتقيق 
لقاحات كوفيد19- عر مركز توزيع ر�فد �ملتخ�ش�س يف �لعا�شمة �لإمار�تية. 
وت�شم �ملن�شاأة �ملتخ�ش�شة، �لتي متتد على م�شاحة 19 �ألف مرت مربع، ثماين 
غرف تريد مزودة باأحدث �ملعد�ت تت�شع لتخزين ما ي�شل �إىل 120 مليون 
ت��رت�وح بني درجتني  �لتي  درج��ات �حل��ر�رة  وتلبي جميع نطاقات  لقاح،  عبوة 
و�ملعد�ت  �ل�شخ�شية  �ل��وق��اي��ة  م�شتلزمات  لتخزين  م��ئ��وي��ة  درج����ات  وث��م��اين 
�لطبية، و�شوًل �إىل 80 درجة مئوية حتت �ل�شفر لتخزين �للقاحات. وتعليقاً 

على هذ� �ملو�شوع، قال ر��شد �شيف �لقبي�شي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة ر�فد: 
خالل �لأ�شهر �ل�شبعة �ملا�شية، حيث  مهمة  �إجناز�ت  ر�فد  عمل  فريق  "حقق 
يف  �لتطعيم  م��ب��ادر�ت  متكني  يف  �أ�شا�شي  دور  لعب  �ملوؤ�ش�شة  من�شاآت  ت��و����ش��ل 
�أكر من ثالثة ماليني  �لإم��ار�ت. وتوفر ر�فد رغم حد�ثة عهدها بالقطاع، 
�خلدمات  �شل�شلة  يف  رئي�شية  و���ش��ل  حلقة  يجعلها  م��ا  ���ش��ه��ري��اً،  ل��ق��اح  ج��رع��ة 
�للوج�شتية يف �لدولة، وي�شاعد على متكني خدمات �ل�شر�ء �ملركزية يف جميع 
�خلا�شة  �لأ�شا�شية  و�لتريد  �لتخزين  مر�فق  جانب  و�إىل  �لإمار�ت".  �أنحاء 
بلقاحات كوفيد19-، ي�شم مركز توزيع ر�فد �أنظمة للتوزيع و�شبط �ملخزون 
مزودة باأحدث �أجهزة �مل�شح بالرتدد�ت �لال�شلكية، بالإ�شافة �إىل �أنظمة مر�قبة 

متقدمة للمباين.

•• اأبوظبي – الفجر

 يقدم م�شت�شفى تو�م، �أحد من�شاآت �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية 
�لأمل من خالل  نوعها لعالج  "�شحة"، خدمات متميزة وفريدة من 
"عيادة �لأمل" �لتي توفر جمموعة �شاملة من خيار�ت �لعالج للمر�شى 

�لذي يعانون من �لآلم �حلادة و�ملزمنة.
�ملزمنة  �لآلم  ع��الج  يف  ح��دي��ًث��ا  �فتتاحها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ي��ادة  وتخت�س 
و�لنزعاج طويل �لأمد �لناجت عن ��شطر�بات �لعمود �لفقري، مثل �آلم 
و�لأمل  �ملفا�شل  و�آلم  �لن�شا(  �لقر�س وعرق  و�لرقبة )م�شاكل  �لظهر 
�لن�شاء و�ل�����ش��د�ع و�ل���ش��ط��ر�ب��ات �لأخ���رى مثل  �أم��ر����س  �لناجم ع��ن 
�إ�شابات �لعمل، و�آلم �لوجه، وحو�دث �ل�شيار�ت، و�لعتالل �لع�شبي، 
و�لأمل �لوهمي �لناجم عن �لبرت، و�آلم ما بعد �جلر�حة، و�آلم ما بعد 

�لإ�شابة، و�أمل �لرقبة )�آلم �لرقبة �لناجمة عن �حل��و�دث(، و�لقوباء 
�لنطاقية، و�لأمل �لع�شلي �لليفي و�لتهاب �ملفا�شل. 

ويعمل يف "عيادة �لأمل" ��شت�شاريون ذوو موؤهالت وخر�ت عالية �إىل 
و�إعادة  �لطبيعي  �لعالج  ت�شمل  خمتلفة  �أق�شام  يف  �أخ�شائيني  جانب 
�شخ�س،  لكل  خم�ش�شة  رعاية  خطة  لتقدمي  �لنف�س،  وعلم  �لتاأهيل 
مبا ي�شمن ت�شميم �لعالج وفًقا لظروف كل مري�س، مع �عتماد نهج 
متعدد �لو�شائل ل�شتخد�م جمموعة من �لعالجات �ملختلفة، �شو�ء عر 
�لأدوية )م�شكنات حمددة لالأمل للحّد من �أمل �ملفا�شل و�لأع�شاب(، �أو 
عالجات ج�شدية )حقن �لأمل( مع �ختبار�ت ت�شخي�شية متقدمة. كما 
�لتعامل  ��شرت�تيجيات  عر  �ملر�شى  تثقيف  على  ا  �أي�شً �لعيادة  تعمل 
ب�شر  و�لتحكم  �آلم��ه��م،  م��ع  �لتعامل  �إد�رة  لهم  يتيح  مب��ا  �لأمل،  م��ع 

حياتهم.

رافد ت�ستوعب 120 مليون عبوة لقاح

مركز رافد للتوزيع يف اأبوظبي يوزع ماليني اجلرعات من لقاحات كوفيد-19
عالج الأمل وال�سيطرة عليه با�ستخدام اأحدث الطرق يف "عيادة الأمل" يف م�ست�سفى توام

�لكالم  �ب����و  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
بنغالد�س     ، �حل����ق  ����ش���ر�ج 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )BR0899089( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 
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فقدان جواز �سفر

Date 28/ 4/ 2021  Issue No : 13227
Case File 

Real Estate Summary 424/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1-Imsiti Tosinjianj

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 387414), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment and to order the urgent execution of the verdict 
with no bail. The hearing of Wednesday 05-05-2021 at 10:30 AM on 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, you 
are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have 
to submit the memos or documents s you have to the court three days 
at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 4/ 2021  Issue No : 13227
Case File 

Real Estate Summary 423/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Sahar Alkassab

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff  / Aqaar Corporation
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi. 
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 749,375), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment and 
to order the urgent execution of the verdict with no bail. The hearing 
of Monday 03-05-2021 at 10:30 AM on the online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�شر 

 8231/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1- طائف �ملدينة للمقاولت �س.ذ.م.م -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/مركز كور�س للبناء �س.ذ.م.م
وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي 

�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  قد 
�ملحكمة  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )1.291.077.51( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�شر 

207 / 2021 / 1751 تنفيذ جتاري
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر    

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر
�إىل �ملنفذ �شده/1_ ر�ج�شتان ديزرت للخدمات �لفنية �س ذ م م 

 جمهول حمل �لإقامة
وزينة  و�لإل��ك��رتون��ي��ات  �ل��ع��ام��ة  للتجارة  �مل��رع��ب  �لتنفيذ/�شند  �ل��ط��ال��ب  �أن  مب��ا 

�ل�شيار�ت ذ.م.م -  و ميثله /�أحمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهري
قد �أقام عليك�م �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك�م بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره       ) 171065درهم (      �ىل طالب �لتنفيذ�أو  خلزينة �ملحكمة.
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9091

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  العائدة ملكيتها  لبيع املحجوزات   2021/05/05 10:00 م�ساءا يوم الربعاء  ال�ساعة 

�سده �سركة افياتيك )ذ. م. م( + كري�ستيان تابت و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                       الو�سف  

 29,495                                               اأغرا�س متنوعه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:�ل�شدرة لت�شليح �ملكيفات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة: م�شفح م 33 - ق 28 - حمل رقم 7 - وحدة عبد�هلل 

حممد علي �ل�شرفاء �حلمادي 1
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2495787 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مر�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت   2
�لد�رية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/3/28 وذلك بناء 

على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب 
تاريخ �لتعديل:2021/4/27  - �لعدل بالرقم:2156004551 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227
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٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم إيضاح لموجودات

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

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

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

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

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

١٫٩١٤٫٣٩٦ ٢٫٠١١٫٧١٥ مطلوبات أخرى

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

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

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

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

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

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس ا�دارة

١- معلومات الشركة

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

لرقابة مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 

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

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

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

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

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

نسبة الملكية %

النشاط الرئيسي ٣١تاريخ وبلد التأسيس ٣١
ديسمبر 

٢٠١٩
ديسمبر 

٢٠٢٠

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

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

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

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

٢ - أساس المحاسبة

بيان االمتثال  

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

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

 ٣ - العملة التشغيلية وعملة العرض   

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

 ٤ - س القياس    

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

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

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

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

١٠- مستحق من بنوك
إجمالي 

ألف درهم
أجنبية 

ألف درهم
محلية ا�مارات العربية 

المتحدة ألف درهم  ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠

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

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

إجمالي 
ألف درهم

أجنبية 
ألف درهم

محلية ا�مارات العربية 
المتحدة ألف درهم  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩

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

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

١١- أوراق مالية استثمارية 

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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

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

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

٩٦٤٫٤٠٢ - ٨٤٩٫٢٠٦ ١١٥٫١٩٦ صكوك حكومية

١١٥٫٠٦١ - ١١٥٫٠٦١ - صكوك شركات

١٫٠٧٩٫٤٦٣ - ٩٦٤٫٢٦٧ ١١٥٫١٩٦

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

١٫٠٧٦٫٣٢٤

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

١٤٩٫٠١٥ ٦٢٫١٠٠ ٨٦٫٩١٥ - صكوك حكومية

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

٣٫٦١٩٫٣٤٧ ٣٦١٫١٨٨ ٦٥٢٫٨٤٦ ٢٫٦٠٥٫٣١٣

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

٣٫٥٩٠٫٦٩٣

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

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

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

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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

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

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٨٣٠٫٦١٨ - ٧٦٦٫٤٧٢ ٦٤٫١٤٦ صكوك حكومية

١٢٩٫٤٢٤ - ١٢٩٫٤٢٤ - صكوك شركات

٩٦٠٫٠٤٢ - ٨٩٥٫٨٩٦ ٦٤٫١٤٦

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

٩٥٧٫٥٢١

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

١٤٤٫٢٧٧ ٦٢٫١٩٤ ٨٢٫٠٨٣ - صكوك حكومية

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

٢٫٤٧١٫٠٥٦ ٦٢٫١٩٤ ٤٣٧٫٨٠٧ ١٫٩٧١٫٠٥٥

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

٢٫٤٥٩٫٦٦١

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

٣٫٨٤٤٫٣٨٠ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

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

١٢ - ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم
بالتكلفة المطفأة

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

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

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

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

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

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

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

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

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

٧٣٨٫٣٨٧ ٦٦٨٫٠٤٣ دخل الرسوم والعموالت 

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

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

٣٠٧٫٦٦١ ٢٢٫٣٣٠ دخل تشغيلي آخر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الف درهم الف درهم  حسب وحدة ا�عمال:

١٣٫٧٧٥٫٧٤٤ ١٥٫٩٠٠٫٠٩٨ قطاع الشركات

٢٣٫٧٢٠٫٨٠٢ ٢٤٫٩٠٨٫٨٧٨ قطاع ا�فراد

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

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

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

١٤ - مستحق لبنوك
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠٢٠

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

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

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

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

١٥ - ودائع العمالء     

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم ودائع العمالء 

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

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

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

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

٢٠ - دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية    

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

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

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

٢٫٥١٦٫٣٨٣ ٢٫١٣٦٫٥٨٨

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

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

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

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

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

٢٢ - صافي دخل الرسوم والعموالت     

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

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

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

٢٣ - دخل تشغيلي آخر    

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

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

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

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

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

٣٠٧٫٦٦١ ٢٢٫٣٣٠

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

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول ملخص البيانات المالية الموحدة :

الـرأي

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

المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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

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

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

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

التدقيق الرئيسية:

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

عادًال للبيانات المالية الموحدة المدققة.

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

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

ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط)
أكبر أحمد

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

٢٦ أبريل ٢٠٢١

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للمجموعة

بيان الدخل الشامل الموّحد للمجموعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

٣٥  - إدارة وتخصيص رأس المال  

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

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

الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال 

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

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

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

للعام ٢٠٢٠.
رأس المال النظامي   

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

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

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

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

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

 ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم 
رأس المال المتاح

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

ا�صول المرجحة بالمخاطر

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

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

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

نسبة رأس المال

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

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

 ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم 
الشق ١ من أسهم رأس المال العادية  

٥٫٤٣٠٫٤٢٢ ٥٫٤٣٠٫٤٢٢ رأس المال

١٫١٦٤٫٤٤٦ ١٫٢٠٧٫٥٢٤ احتياطيات مؤهلة

١٫٦٦٠٫٣٤١ ١٫١١١٫٥٥٩ أرباح محتجزة 

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

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

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

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

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
المجموع خسائر ائتمان متوقعة 

لمدى العمر- منخفضة 
القيمة

خســائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- غير 

القيمة منخفضة 

خسائر ائتمان متوقعة لـ 
١٢ شهراً

المجموع خسائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- 

منخفضة القيمة

خسائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- غير 

منخفضة القيمة

خسائر ائتمان 
متوقعة لـ ١٢ شهراً

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

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

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

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

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

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

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

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

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

٣٦ - إدارة المخاطر 
ح) تحليل جودة االئتمان: 

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

ا�جمالي

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر االفتراضي 
- منخفضة قيمة 

االئتمان 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر االفتراضي - غير 

منخفضة قيمة 
االئتمان

لمدة ١٢ شهرا 
خسائر االئتمان 

المتوقعة

ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة - 
الخدمات المصرفية للشركات

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

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

 ذمم أنشــطة تمويلية مدينة -
الخدمــات المصرفية ل�فراد

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

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

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

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

ا�جمالي

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر االفتراضي 
- منخفضة قيمة 

االئتمان 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر االفتراضي - غير 

منخفضة قيمة 
االئتمان

لمدة ١٢ شهرا 
خسائر االئتمان 

المتوقعة

ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة - 
الخدمات المصرفية للشركات

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

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

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة -
 الخدمات المصرفية ل�فراد

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�جمالي الخدمات المصرفية 
ل�فراد وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية 
للشركات ألف درهم

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

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

٤٠٫٢١٤ ٤٠٫١٠٦ ١٠٨ عدد العمالء / الحسابات

تبلغ قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة الصادرة عن مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي والتي 
استفادت منها المجموعة ١٫٥٥٨ مليون درهم (سبتمبر ٢٠٢٠: ١٫٥٨٨ مليون درهم)، وقد تم استخدامها بالكامل �تاحة إمكانية االستفادة من 

تأجيل الدفعات للعمالء المتأثرين. سداد قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية خالل الربع المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ يصل إلى ١٠ ماليين 
درهم (سبتمبر ٢٠٢٠: ١٧٠ مليون درهم).

وفًقا لمتطلبات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتقسيم عمالئها المستفيدين من تأجيل الدفعات إلى مجموعتين 
على النحو المبين أدناه:

المجموعة ١: تشمل العمالء الذين ال يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية وأمور تتخطى نطاق السيولة والذين يتأثرون 
بشكل مؤقت وطفيف بجائحة كوفيد ١٩.

بالنسبة لهؤالء العمالء، يعتقد بأن تكون مزايا تأجيل الدفعات فعالة، وبالتالي من غير المتوقع أن يطرأ هناك تأثير جوهري على القيمة 
االقتصادية للتسهيالت. ويخضع هؤالء العمالء للرقابة المستمرة �ي تغييرات قد تطرأ على جدارتهم االئتمانية من حيث معايير المناسبة 

لفئات تصنيفهم والتدرج في مراحل خسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة بهم وفق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم ٩. 

المجموعة ٢: تشمل العمالء الذين يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية، با�ضافة إلى مشكالت السيولة التي ستتم 
معالجتها من خالل تأجيل الدفعات.

بالنسبة لهؤالء العمالء، هناك انخفاض في مخاطر االئتمان كاف ليدفع با�نتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف في إطار المعيار الدولي 
�عداد التقارير المالية رقم ٩. تواصل المجموعة الرقابة على المالءة االئتمانية لهؤالء العمالء، ال سيما مؤشرات العجز المحتمل �داء أي من 

التزاماتهم عند االستحقاق.
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اجلامعة القا�سمية تكرم طلبتها الفائزين يف م�سابقاتها الثقافية الأربعة �سمن مبادرة القا�سمية تقراأ 
•• ال�شارقة-الفجر:

طلبتها  لتكرمي  �فرت��شيا  حفال  �أم�����س  �شباح  �لقا�شمية  �جلامعة  نظمت 
�لفائزين يف م�شابقتها �لثقافية و�لتي �شملت �أربعة جمالت وتز�من تنظيمها 

وطرحها مع فعاليات �شهر �لقر�ءة �شمن مبادرة �لقا�شمية تقر�أ .
�لطلبة يف خمتلف  �إب���د�ع���ات  روؤي���ة �جل��ام��ع��ة لتعزيز  �إط���ار  ي��اأت��ي �حل��ف��ل يف 
�لنو�حي �لثقافية و�لرتقاء مبلكاتهم �لفنية و�لأدبية يف فروع �مل�شابقة و�لتي 
�شملت خطيب �لقا�شمّية و�شاعر �لقا�شمية وخّطاط �لقا�شمية وفار�س �لقر�ءة 
يف �لقا�شمّية وعرت عن مو�هب و�عدة لدى طلبة �جلامعة وثر�ء ثقافتهم 
عن  ف�شال  �ملختلفة  بلد�نهم  ثقافات  عك�شت  متنوعة  �أعمال  قدمو�  كونهم 

�إبر�ز حبهم لدولة �لإمار�ت و�إعجابهم بتطور �إمارة �ل�شارقة .
�حلفل بد�أ باآيات عطره من �لذكر �حلكيم بعدها �ألقى �شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور 

على  فيها  �أك��د  كلمة  �لقا�شمية  �جلامعة  مدير  باأعمال  �لقائم  �خللف  ع��و�د 
لتعزيز  للطالب  و�أهميتها  �لثقافية  �مل�شابقات  لتنظيم  �جلامعة  مو��شلة 
جمالت �لبد�ع لديه و�لتي تعد �إحدى �ملبادر�ت �لنوعية �لتي تكر�س �أهمية 
حتفيز �لطلبة يف كافة �لكليات على �مل�شاركة م�شيد�ً يف �لوقت ذ�ته مب�شتوى 
�لطلبة و�إبد�عاتهم ومدى حر�شهم على �مل�شاركة يف �مل�شابقة بكافة جمالتها  
�ل��ق��ر�ءة وفنونها  باأهمية  كبرين  و�إدر�ك����اً  وع��ي��اً  �أن ثمة  ي��دل على  م��ا  وه��و 
و�لذهني  �لفكري  �لتطور  على  ينعك�س  م��ا  �لعربية  �للغة  على  و�ملحافظة 
و�ملعريف للطالب باجلامعة �لقا�شمية. و�أ�شار �إىل �أن جمالت �مل�شابقة �لثقافية 
جمالت  �مل�شاركني  �لطلبة  منحت  تقر�أ  �لقا�شمية  �شعار  حتت  �أقيمت  و�لتي 
للتعبر عما تزخر به �للغة �لعربية بجماليات وفنون وجمالت �أدبية وفكرية 
ومتكنهم يف �إبر�ز مو�هبهم . و�أ�شاف �خللف �أن �مل�شابقة �لثقافية  تعد �إحدى 
لت�شجيع �لطلبة  �أن ت�شيف زخماً جديد�ً  �لتي يوؤمل لها م�شتقباًل  �ملبادر�ت 

�ملجال  و�إف�شاح  �ملجال  هذ�  �لإبد�عية يف  وقدر�تهم  ملو�هبهم  �لعنان  لإط��الق 
�أمامهم لتنمية هذه �لرغبات. بعدها حتدث �لأ�شتاذ �لدكتور ح�شن �مللخ عميد 
كلية �لآد�ب قائال :نحن يف هذ� �ل�شهر �شهر جائزة �ل�شيام و�لقيام و�ل�شر 
نحمد �هلل يف ُعاله على نعمة �ل�شد�قة مع �لكلمة �لعربية �لطيبة �حل�شنة 
فار�س من  يكتبها  �لتي  �لكلمة  �أو  �شاعر،  �أو  ل�شان خطيب،  �لتي جتري على 
فر�شان �لقر�ءة، �أو ير�شمها خطاط من ع�ّشاق جمال �حلرف �لعربّي �لأ�شيل، 
وقد �شعدنا هذه �لعام باأعد�د كبرة من �مل�شاركني يف م�شابقة خطيب �لقا�شمّية 
و�شاعر �لقا�شمية وخّطاط �لقا�شمية وفار�س  �لقر�ءة يف �لقا�شمّية وتابع كانت 
م�شاركاتهم متمّيزة تدل على م�شتوى رفيع يف �لأد�ء �للغوي �لعربّي �ملبني، 
�شهد به �لزمالُء �لذين حّكمو� م�شكورين هذه �مل�شابقات. و�أ�شار �مللخ �إىل �أن 
كلية �لآد�ب يحدوها �لأمل بتاأكيد �لتمّيز بالعربية خطبة �أو �شعر� �أو لوحة �أو 
مقالة، ونحن يف هذ� �ليوم ن�شعر �أن كّل طالب �أو طالبة قد فاز؛ لأنه حاول 

و�أجنز لكننا يف �لنهاية �خرتنا �لأو�ئل �لذين �شتعرفون �أ�شماءهم و�أ�شماءهن 
بعد قليل، و�شتكون جو�ئزهم �ملالية �لرمزية يف ح�شاباتهم �ملالية يف بنوكهم 
مادة  �مل��رئ��ي  �لتو��شل  خ��الل  م��ن  �حل�شور  تابع  بعدها  �ل�شهر.  ه��ذ�  نهاية 
مرئية لأعمال �مل�شاركني و�لفائزين يف خمتلف جمالت �مل�شابقة �لثقافية . 
ثم جرى تكرمي �لفائزين يف �مل�شابقة �لثقافية ففي م�شابقة خطيب �لقا�شمّية 
�إليزي من كلية �ل�شريعة وباملركز �لثاين  �أندريت  حل باملركز �لأول �لطالب 
يحي  �لطالب  �لثالث  وباملركز  �لت�شال  كلية  من  �لقو�ريط  �إ�شالم  �لطالب 
�لأول  باملركز  حل  �لقا�شمية  خّطاط  م�شابقة  ويف   . �لآد�ب  كلية  من  قربان 
منا�شفة �لطالب ح�شني عاننتاكال و�لطالبة يوتينغ هان وكالهما من كلية 
فردو�شي  و�لطالبة  مولدي  �شل�شا  �لطالبة  منا�شفة  �لثاين  وباملركز  �لآد�ب 
ُم�شلم كا�شا وكالهما من كلية �لآد�ب ويف �ملركز �لثالث �لطالب �أمين ح�شاين 

من كلية �لآد�ب و�لطالب باقجان موتا�س من كلية �ل�شريعة .

••  دبي - د.حممود علياء

ن��ظ��م ن���ادي �لإم������ار�ت �ل��ع��ل��م��ي بندوة 
�لرم�شاين  �ملجل�س  �ل��ع��ل��وم  �لثقافة 
"��شت�شر�ف  عنو�ن  حتت  �لفرت��شي 
�لقطاعات  يف  �لب����ت����ك����ار  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لقادمة"  �شنة   50 �ل���  خ��الل  �ل�شبعة 
عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور  ف��ي��ه  و����ش���ارك 
�ل�شام�شي مدير جممع كليات �لتقنية 
�لعليا، و�لدكتور من�شور �لعور رئي�س 
ب��ن حم��م��د �لذكية،  ج��ام��ع��ة ح��م��د�ن 
�لظاهري  خ��ل��ف��ان  ���ش��ع��ي��د  و�ل���دك���ت���ور 
�مل�شتقبلية  �ل���در�����ش���ات  م��رك��ز  م��دي��ر 
خليفه  ط��ه  و�مل��ه��ن��د���س  دب���ي،  بجامعة 
"�إنتل"  ل�شركة  �لإقليمي  �لعام  �ملدير 
�لأو�شط  و�ل�����ش��رق  �أوروب����ا  منطقة  يف 
�إف��ري��ق��ي��ا، و�مل��ه��ن��د���س �شهيل  و���ش��م��ال 
ق�شم   - �أول  م���دي���ر  �ل���ظ���ف���ري  ب��ط��ي 
�لأنظمة �لف�شائية مبركز حممد بن 

ر��شد للف�شاء.
�أد�ر �جلل�شة �لدكتور عي�شى �لب�شتكي 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دب����ي ورئ���ي�������س ن���ادي 
�ملجل�س  �أن  م��وؤك��د�ً  �لعلمي  �لإم����ار�ت 
د�ئماً  ي�����ش��م  �ل�����ش��ن��وي  �ل���رم�������ش���اين 
ن��خ��ب��ة م���ن �خل������ر�ء و�لأك���ادمي���ي���ني 
من  �لب��ت��ك��ار  جم���ال  يف  �ملتخ�ش�شني 
�لت�������ش���ال، وميثلون  ����ش��ت��د�م��ة  �أج����ل 

�إ�شافة فريدة للمجل�س.
 و�أ�شاف �لب�شتكي �أن �جلل�شة �شتناق�س 
يف  �لب���ت���ك���ار  م�����ش��ت��ق��ب��ل  "��شت�شر�ف 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل�����ش��ب��ع��ة خ����الل �ل����� 50 
هذ�  ���ش��ي��ك��ون  وك��ي��ف  �لقادمة"  ���ش��ن��ة 
�لقت�شاد �قت�شاد�ً م�شتد�ماً م�شتقباًل 
وما  وبيئياً،  و�جتماعياً  وتقنياً  مالياً 
و�لطرق  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �خل���ط���ط  ه���ي 
�ملبتكرة يف �لقطاعات �ل�شبعة وكيفية 
�ملقبلة  �خلم�شني  لالأعو�م  �ل�شتعد�د 
عامليا  ر�ئ����دة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  لت�شبح 
ت�شخر  وكيفية  �ل��ق��ط��اع��ات،  تلك  يف 
تكنولوجية  حلول  تطوير  يف  �لبتكار 
�ل�شرت�تيجية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ت��ق��دم��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت خ���الل �ل� 
تتو�فق  وك��ي��ف  �ل��ق��ادم��ة،  ���ش��ن��ة   50
�خلطط �مل�شتقبلية مع �ل�شعار "��شنع 

يف �لإمار�ت".
دولة  تلعبه  م��ا  �إىل  �لب�شتكي  و�أ���ش��ار 

�ل�شاحة  يف  ك��ب��ر  دور  م��ن  �لإم������ار�ت 
�شو�ء  �مل�شتويات،  كافة  على  �لدولية 
�لجتماعية  �أو  �خل��ري��ة  �أو  �لعلمية 
و�لتكنولوجية  و�لإد�ري�����ة  و�ل�شحية 
من  �ل��دول��ة  طموحات  مع  يتو�فق  ما 
ق��ف��ز�ت ر�ئ����دة، و�إن��ت��اج م��ع��ريف مل��ا بعد 

�لبرتول.
�لدولة  حتققه  ما  �أن  �لب�شتكي  وذك��ر 
�لقادة  �أه��د�ف وطموحات  يتو�فق مع 
�شاحب  �أك���ده  م��ا  وه��ذ�  و�ملوؤ�ش�شيني، 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
��شتثمرنا  "لقد  ق��ول��ه:  ف��ب  م��ك��ت��وم 
على مدى �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية يف 
�لتعلم �لذكي، و�خلدمات �لإلكرتونية 
�ل�����ط�����و�رئ  ح��������الت  ويف  و�ل�����ذك�����ي�����ة، 
و�ل���ت���اأه���ب ل���ل���ك���و�رث، و�ل���ي���وم جنني 
�لتعليم  ��شتمر�ر  خ��الل  م��ن  ثمارها 
�لأ�شا�شية  لدينا وخدماتنا �حلكومية 
�لتعامل مع �لظروف  و�ل�شتباقية يف 

�ل�شحية �لعاملية".
�لتوجه  ه���ذ�  �ل���دول���ة يف  ب�����د�أت  وق���د 
دبي  مدينة  باإن�شاء   1999 ع��ام  منذ 
كانت   2001 ع���ام  ويف  ل���الإن���رتن���ت، 
 2003 ومن  �لإلكرتونية،  �حلكومة 
�لعنكبوت  م�����ش��روع  ك���ان   2006  –
 2012 ويف   ،2010 ع��ام  وتطبيقه 
دبي  و2015  �ل���ذك���ي،  �ل��ت��ع��ل��م  ب�����د�أ 
�ل���ذك���ي���ة،  وب�����ش��ب��ب �ل���ك���ورون���ا تخطو 
�لأمام  �إىل  �ل��ت�����ش��ارع  م�شرة  �ل��دول��ة 

للخدمات �لفرت��شية.
للتنمية  �مل�شتقبلي  �لب��ت��ك��ار  وف��ر���س 
متالحقة  خطو�ت  تخطو  �مل�شتد�مة 
ب��دًء من تخ�شي�س يوم  يف �لإم����ار�ت، 

ع��امل��ي ل��الإب��د�ع و�لب��ت��ك��ار يف ك��ل عام، 
�إن�������ش���اء م���رك���ز حم��م��د ب���ن ر��شد  ث���م 
 ،2014 ع����ام  �حل���ك���وم���ي  ل��الب��ت��ك��ار 
لالبتكار  وطنية  ��شرت�تيجية  وو�شع 
وو�شع   ،2014 ع���ام  ق��ط��اع��ات   7 يف 
�لعلوم  جمال  يف  للدولة  عليا  �شيا�شة 
 ،2015 عام  و�لبتكار  و�لتكنولوجيا 
ع����ام����اً   2015 ع�������ام  وت���خ�������ش���ي�������س 
�أفكاري  مبادرة  �إىل  و�شوًل  لالبتكار، 
�حلكومة  دخ��ول  مبعنى   2016 ع��ام 
نا�شئة  ����ش���رك���ات  ت��اأ���ش��ي�����س  جم����ال  يف 
�ل�شرت�تيجية  ث��م  �ملتقدم،  لالبتكار 
�لوطنية لالبتكار �ملتقدم عام 2018 
�ل�شحة،  )�ل����ن����ق����ل،  �ل���ق���ط���اع���ات  يف 
�ملتجددة،  �ل��ط��اق��ة  �مل���ي���اه،  �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
ترتيب  وكان  �لتكنولوجيا(،  �لف�شاء، 
دولة �لإم��ار�ت يف موؤ�شر �لبتكار 34 
�لعامل  يف  و�لأوىل   2020 ع����ام  يف 
�ل��ع��رب��ي، و�رت��ف��ع��ت ن�شبة �لإن���ف���اق يف 
جمال �لبحث �لعلمي يف �لناجت �ملحلي 

�لإمار�تي.
�ل��ت��ط��ور وب����روز �لثورة  و�أ����ش���اف م��ع 
خدمة  جم��ال  يف  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شناعية 
للم�شتقبل  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ف����اأدخ����ل����ت �ل������روب������وت������ات، و�ن����رتن����ت 
�ل�شخمة،  و�ل����ب����ي����ان����ات  �لأ������ش�����ي�����اء، 
و�لبلوك�شني،  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
و�لتكنولوجيا �حليوية، و�لتكنولوجيا 
�ل�شحابية،  و�حل���و����ش���ب���ة  �ل���ث���ان���وي���ة، 
بالإ�شافة  �لأبعاد.  ثالثية  و�لطباعة 

�إىل �لقت�شاد �لأخ�شر.
�أنه  �ل�شام�شي  عبد�للطيف  د.  و�أك���د 
عند �حلديث عن �لبتكار يف �لقطاعات 

�لب�شري  �مل���ال  ه��و  ر�أ����س  ف���اإن  �ل�شبعة 
و�أن  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  على  يعتمد  �ل���ذي 
�لتحديات  ظ��ل  يف  مبتكر  جيل  يكون 
مبتكر  ج��ي��ل  ف�����ش��ن��اع��ة  �مل���ت���الح���ق���ة، 
بحاجة �إىل نظام تعليمي مبتكر، وقد 
كافة  تاأثر على  كورونا  كان جلائحة 
�أ�شا�شي،  ب�شكل  و�لتعليم  �لقطاعات 
وم���ع �ل��ت��ح��دي��ات ك��ان��ت �لإم�����ار�ت من 
تعليم  ت���وف���ر  يف  �ل�����ش��ب��اق��ة  �ل�������دول 
ف��رتة �جلائحة،  �نقطاع ط��و�ل  ب��دون 
على  �لقائمني  �جلائحة  �أك�شبت  كما 
تغير  على  �ل��ق��درة  �لتعليمي  �لنظام 
وفكر  مبتكر  �إىل  �لتقليدي  �لتعليم 
�لعملية  �أ�شا�شي من  تقني ميثل جزء 

�لتعليمية �أكر من كونه �أد�ة.
�حلايل  �جليل  �أن  �ل�شام�شي  و�أ���ش��اف 
مبتكر ومبدع بالفطرة، جن�س ب�شري 
عن  خمتلفة  تفكره  طريقة  ج��دي��د 
�لأجيال �ل�شابقة، وعلينا �أن ن�شاهم يف 
حتويله رو�د �أعمال م�شتقباًل، ونو�كب 
متعة  �أك��ر  �لتعليم  بجعل  �مل��ت��غ��ر�ت 
و�شغف، وقد منحت �جلائحة �لإمار�ت 
لقيادة �لتحول يف �ملجال �لتعليمي من 
خالل �لتعليم �لهجني، و�لذي يتطلب 
و�لف�شول  �لأب���ن���ي���ة  ه��ن��د���ش��ة  �إع�������ادة 
ف�شول  بتوفر  �ل��در����ش��ي��ة،  و�مل��ن�����ش��اآت 
�ملد�ر�س  وحتويل  �فرت��شية  در��شية 
م��ف��ت��وح��ة وور������س عمل  م��ن�����ش��ات  �إىل 
وخمتر�ت علمية، ولقاء�ت ومناق�شة 
وم�شارح  �ل���ط���الب  و�أف���ك���ار  م�����ش��اري��ع 
وهذ�  و�ج��ت��م��اع��ي��ة،  ثقافية  و�أن�����ش��ط��ة 
�لتحول يحتاج �إىل مهار�ت و�أ�شا�شيات 
�أن تكون هناك �شخ�شية رقيمة  �أولها 

يكون  و�أن  �لرقمية،  �لأدو�ت  ت�شتخدم 
فكر  وتنمية  ومتخ�ش�شاً،  حم��رتف��اً 
�لدر��شية  �ملر�حل  �لأعمال منذ  ريادة 
�لأوىل ليكون للطالب دور يف �ل�شركات 
�لنا�شئة، ما يحتاجونه �أنظمة تعليمية 
مبتكرة ليخلق جيل يتناغم مع �لفكر 

�لإبد�عي و�لبتكاري.
ت�شميم  �إىل  ب���ح���اج���ة  �أن����ن����ا  و�أك��������د 
قدر�ته  على  ب��ن��اء  ط��ال��ب  لكل  منهاج 
�إىل  جامعاتنا  وحت��وي��ل  وط��م��وح��ات��ه، 
وهذ�  م��ب��دع.  جل��ي��ل  منتجة  من�شات 
�لأطفال  ريا�س  مناهج  يف  يتحقق  ما 
�لتي حتتوي على �أن�شطة مبتكرة تلهم 

�لطفل.
ورك������ز ع���ل���ى �أن �ل��ت��ع��ل��م ع����ن ب���ع���د ل 
ي��رت��ب��ط ف��ق��ط ب��امل��ن��زل، �إمن����ا ه��و من 
�أي مكان ويف �أي وقت تعلم على مد�ر 
�ل�شاعة من خالل �لو�شائل و�ملن�شات 
�لهجني  و�لتعلم  �ملختلفة،  �لرقمية 
يخلق تو�زن بني �حل�شور للجامعة �أو 
�ملن�شاأة �لتعليمية وبني �لتعلم عن بعد 

خللق جيل �أكر تو�زناً.
وذكر د. من�شور �لعور �أنه يف �ل�شنو�ت 
�لأخ��رة كر �حلديث عن �ل�شتعد�د 
للخم�شني، و�ملطلوب من كل م�شوؤول 
�أن ي�شاأل نف�شه عما يجب عليه ليحقق 
نقلة نوعية يف جمال عمله، فمنذ عام 
�لإلكرتونية  �لكلية  �أطلقت   2002
بجامعة  ب���ع���د  ف��ي��م��ا  ���ش��م��ي��ت  و�ل����ت����ي 
ح����م����د�ن و�ل����ت����ي �م���ت���ل���ك���ت م����ه����ار�ت 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م���ت���ط���ورة، ول�����ذ� يجب 
�أ�ش�س  على  قائمة  �لأع��م��ال  ت��ك��ون  �أن 
علمية حقيقية وهذ� �لنهج �لذي �شار 

عليه �لآباء �ملوؤ�ش�شني.  
�ملهار�ت  على  �لرتكيز  �أن  على  و�أك���د 
�شنة  �خل���م�������ش���ني  يف  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات  وع���ل���ى  م���ه���م���اً،  �ل���ق���ادم���ة 
على  �ل��رتك��ي��ز  ت���زي���د  �أن  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�ملعريف  �أك�����ر م���ن  �مل����ه����اري  �جل���ان���ب 
ل  حتى  �لعملية،  �لكليات  يف  خا�شة 
ت��ه��در �ل�����دول �مل��ي��ز�ن��ي��ات ع��ل��ى �إع����ادة 
تاأهيل �خلريجني يف �ملجالت �لعلمية 
�لخ(   ... – ع��ل��وم  – ه��ن��د���ش��ة  )ط���ب 
باعتبار �أن �لتعليم لي�س فقط معرفة 
�لتعليم  لذلك  ومهارة،  معرفة  و�إمن��ا 
و�إذ�  �ل�����ش��ي،  بع�س  منقو�س  �حل���ايل 
ق��ادرة على �لبتكار لبد  �أجيال  �أردن��ا 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة على  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��رك��ز  �أن 
�ل��و���ش��ائ��ل حتتاج  �مل���ع���رف���ة و�مل����ه����ارة. 
�إىل م��زي��د م��ن �جل��ه��د و�إع�����ادة �لثقة 
تقود  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  و�لتخ�ش�شية 
فاملهارة  �خلا�س،  �لقطاع  ل�شتقطاب 
ولكنها  �لوظيفة  خ��الل  م��ن  تبنى  ل 

ت�شقل.
قادرة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة  كانت  ف��اإذ� 
ع��ل��ى ذل����ك م���ع وج�����ود ت�����ش��ري��ع ملزم 
لدمج �ملهارة مع �ملعرفة، وقد �أطلقت 
من  "�لتعليم  ���ش��ع��ار  ح��م��د�ن  ج��ام��ع��ة 
�أج�����ل �خل���م�������ش���ني.. ت��ع��ل��ي��م م���ن �أج���ل 
�ملهارة" تاأكيد�ً منها على �أهمية تنمية 

�ملهار�ت لدى �لأجيال �ملقبلة.
�لظفري  بطي  �شهيل  �ملهند�س  و�أ�شار 
�إىل �أن مركز حممد بن ر��شد للف�شاء 
�لإمار�ت  موؤ�ش�شة  با�شم  تاأ�ش�س  �لذي 
ل���ل���ع���ل���وم و�ل���ت���ق���ن���ي���ة �مل���ت���ق���دم���ة ع���ام 
2006، وحتول �إىل مركز حممد بن 

ر��شد للف�شاء عام 2015.
�أن �ملركز بد�أ برنامج  وذكر �لظفري 
ت��ط��وي��ر �لأق����م����ار �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة ثم 
�ملريخ  ل�شتك�شاف  �لإم����ار�ت  م�شروع 
ثم   ،2017 م��ن��ذ  �لأمل"  "م�شبار 
�لف�شاء،  ل�����رو�د  �لإم��������ار�ت  ب��رن��ام��ج 
روؤية  وه���ي   2117 �مل��ري��خ  وب��رن��ام��ج 
بعيدة �ملدى ولكنها تلقي �ل�شوء على 

كيفية �لعمل على برنامج �ملريخ.
�ملعرفة  لنقل  �لأوىل  �ملرحلة  �أن  و�أك��د 
 30% 1 مب�شاركة  �شات  ب��د�أت بدبي 
م��ع �ل��ط��اق��م �ل���ك���وري ���ش��ن��ة 2009، 
%50 عام  2 مب�����ش��ارك��ة  ���ش��ات  ودب���ي 
2013، ثم خليفة �شات عام 2018، 

ون�شبة �لتوطني يف �ملركز 100%.
�إط������الق �لقمر  ي��ع��م��ل ع��ل��ى  و�مل����رك����ز 
�مل��دين �لأك��ر تطور�ً يف  �ل�شطناعي 
�لت�شوير �لف�شائي  �ملنطقة يف جمال 
�ل���ع���ايل �ل���دق���ة و���ش��ي��ك��ون ر�ب�����ع قمر 
لر�شد  �مل���رك���ز  ي���ط���وره  ����ش��ط��ن��اع��ي 
�لأر�س و�شيطلق عام 2023، ويعتر 
ثاين قمر ��شطناعي يطوره بالكامل 

فريق �إمار�تي.
ت�شاءل  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل��ق��ط��اع  وع���ن 
نريد  ه��ل  �لظاهري  خلفان  �شعيد  د. 
و�أكد  �شناعته،  �أم  للتغير  �ل�شتجابة 
و�أن  �����ش����رورة،  �ل��ت��غ��ي��ر  ���ش��ن��اع��ة  �أن 
�لغمو�س  يكتنفه  ك��ان  و�إن  �مل�شتقبل 
�شرورة،  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  �أن  �إل 
و�ل�شتعد�د له علم يدر�س له منهجية 
�أ�شئلة ملحة تخرجنا من  تبد�أ بطرح 
ور�شد  �مل�شتقبل  �إىل  �حل��ا���ش��ر  ح��ي��ز 
ت��وج��ه��ات��ه و�إ����ش���ار�ت���ه �ل��ت��ي ي��ك��ون لها 

ت���اأث���ر ع��ل��ى ح��ي��ات��ن��ا �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ثم 
للو�شول  �شيناريوهات  ع��دة  �إ���ش��اف��ة 
�لروؤية  ي��و�ف��ق  �ل���ذي  �ل�شيناريو  �إىل 

�مل�شتقبلية للدولة.
و�أ�شاف �لظاهري �أن �لإم��ار�ت خالل 
مبرحلة  ب��د�أت  �ملا�شية  �شنو�ت  �ل�شبع 
و�لتكنولوجيا  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  ل��ل��ت��ح��ول 
�شنة  للخم�شني  للتاأ�شي�س  و�لب��ت��ك��ار 
تكون  �أن  �لإم����ار�ت  وتطمح  �ل��ق��ادم��ة، 
�لعام  يف  �لتعليمي  �مل��ج��ال  يف  �لأوىل 
2071، ويركز على �لعلوم و�لهند�شة 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة وبناء منظومة 

قيم �أخالقية يف �أبناء �مل�شتقبل.
�خلطط  �إىل  �ل�����ظ�����اه�����ري  و�أ��������ش�������ار 
طريق  خطط  مثلت  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
ل�������الإم�������ار�ت يف جم����ال  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 
�لتكنولوجيا و�لبتكار عر �لت�شريعات 
ما  وه��ذ�  �لتحتية،  و�لبنى  و�لقو�نني 
�لر�بع عاملياً  �ملركز  �لإم��ار�ت يف  جعل 
و�لقو�نني  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  م��و�ك��ب��ة  يف 

للتغر�ت.
"روؤية  �أن  خ���ل���ي���ف���ة  ط�����ه  د.  وذك��������ر 
لكافة  و�مل��و�ك��ب��ة  �مل��ت��ط��ورة  �لإمار�ت" 
�ل�����ش��رك��ات �لكرى  ت��دف��ع  �ل��ت��غ��ر�ت 
�ملبادر�ت  يف  �لتو�جد  �إىل  و�ل�شناعة 
�لنظرة  و�أن  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  و�مل���ج���ال 
�ل�شركات  عمل  يف  مهمة  �مل�شتقبلية 

و�لتطور �لتكنولوجي.
و�أ�شار طه �إىل �أن �لتطور �ملتالحق يف 
�ل�شركات  يجعل  �لتكنولوجي  �ملجال 
تتوقع مزيد�ً من �لبتكار و�خلدمات 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل���ت���ط���ورة وخ���ا����ش���ة يف ظل 
جائحة كورونا �لتي تتطلب مزيد من 
�ملو��شفات و�ل�شرت�تيجيات يف �ملجال 
مزيد  على  �حلفاظ  مع  �لتكنولوجي 

من �لأمن و�خل�شو�شية. 
و�أكد طه �أن �ل�شركة �أطلقت برناجماً 
للتعاون مع �جلهات �حلكومية يف دول 
�مل�شتقبلية  �لنظرة  لتحقيق  �خلليج 
و�أ�شار  �ل��رق��م��ي.  لالقت�شاد  للتحول 
�إىل �أهمية بر�مج �لتدريب يف خمتلف 
�مل����ر�ح����ل �ل���در�����ش���ي���ة ول�����ذ� لب����د من 
�لتعاون مع �لقطاع �خلا�س و�ل�شركات 
�إىل  بالإ�شافة  �ملجال،  هذ�  يف  �لعاملية 
مناطق  �إىل  �جلامعات  حتويل  �أهمية 

حرة خللق فكر "�شنع يف �لإمار�ت".

نادي الإمارات العلمي ي�ست�سرف م�ستقبل البتكار يف القطاعات ال�سبعة خالل ال� 50 �سنة القادمة

•• ال�شارقة-الفجر:

كلباء"  "�ل�شرقية من  قناة   تطل 
لالإذ�عة  �ل�شارقة  لهيئة  �لتابعة 
و�ل����ت����ل����ف����زي����ون، ����ش���م���ن دورت����ه����ا 
�لر�جمية ل�شهر رم�شان �ملبارك، 
�لرنامج  م����ن  ج���دي���د  مب���و����ش���م 
�لقدمي"  "�ل�شوق  �ل���رتف���ي���ه���ي 
يتخذ من  و�ل����ذي  خ��ورف��ك��ان،  يف 
و�ملعلومات  و�ل�������رت�ث  �ل��ث��ق��اف��ة 
وح�شد  للمناف�شة  حم��ور�ً  �لعامة 
�لذي  �لرنامج  وي��اأت��ي  �جل��و�ئ��ز. 
تنتجه نوره عبيد ويخرجه عدي 
يختلف  عر�س  باأ�شلوب  طهبوب، 
�لتقليدية،  �مل�شابقات  بر�مج  عن 
�لرنامج  م���ق���دم  ي��ت��ج��ول  ح��ي��ث 
�لقدمي  �ل�����ش��وق  يف  �أح���م���د  ع��م��ر 
�ل�شن  كبار  م��ن  �شخ�شني  برفقة 
هما خمي�س �أحمد �لنقبي وخليفة 

يطرح  ث�����م  �ل���������ش����اح����ي،  حم���م���د 
�ل�شوؤ�ل على زو�ر �ل�شوق، فيعطي 
�أحد �ل�شخ�شني �إجابة خطاأ بينما 
�شحيحة،  �إج���اب���ة  �لآخ�����ر  ي��ع��ط��ي 
�لإجابة  �خ��ت��ي��ار  �مل��ت�����ش��اب��ق  وع��ل��ى 
�لرنامج  وي�شتطلع  �ل�شحيحة. 
خمتلف  يف  �ل�����ش��وق  زو�ر  ث��ق��اف��ة 
�حل�����ق�����ول �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�لأدب�����ي�����ة 
و�مل��ع��رف��ي��ة، وي�����ش��ل��ط �ل�����ش��وء من 
خ���الل �لأ���ش��ئ��ل��ة �مل��ط��روح��ة على 
من  �ل�شرقّية  �ملنطقة  جماليات 
و�ل�شياحية  �لطبيعية  �لأم���اك���ن 
و�لتاريخية، �إىل �لرت�ث و�لعاد�ت 
�ليدوية،  و�حل������رف  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 
مرور�ً بالأمثال �ل�شعبية و�لأقو�ل 
يح�شل  حيث  �ملنطقة،  يف  �ملاأثورة 
تت�شمن  ج��و�ئ��ز  ع��ل��ى  �ل��ف��ائ��زون 

ق�شائم �شر�ئية ومبالغ نقدية.
وي���ب���د�أ �ل��رن��ام��ج، �ل���ذي يعر�س 

م�شاًء   10:00 �ل�����ش��اع��ة  ي��وم��ي��اً 
�أماكن  �أح��د  يف  متهيدية  بجل�شة 
�مل��ذي��ع مع  �ل��ق��دمي جتمع  �ل�شوق 
�ل�شن يف حديث عن  �شيفيه كبار 
�لذكريات �لتي تربطهم باملنطقة، 
فقرة  �إىل  �ل��رن��ام��ج  ي��ن��ت��ق��ل  ث���م 

�لأ�شئلة و�لأجوبة. 

وي��ت�����ش��ن��ى ل��ل��ج��م��ه��ور �ل�������ذي مل 
�لرنامج  م��ت��اب��ع��ة  م���ن  ي��ت��م��ك��ن 
�لقناة،  �ليومي على  �أثناء عر�شه 
م�������ش���اه���دة ج��م��ي��ع ح��ل��ق��ات��ه عر 
خ�ش�شته  �ل��ذي  "مر�يا"  تطبيق 
ليكون  جم�����اين  ب�����ش��ك��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة 
ة ومكتبة رقمية ت�شّم جميع  من�شّ

و�لر�مج  و�مل�شل�شالت  �لأع��م��ال 
�ل�شارقة  هيئة  قنو�ت  تبثها  �لتي 
�لعام  طيلة  و�لتلفزيون  ل��الإذ�ع��ة 
ب�شكل  رم���������ش����ان،  ����ش���ه���ر  خ������الل 
�إليه،  �ل��و���ش��ول  ي�����ش��ه��ل  جم����اين، 
�شعيد  على  عالية  وج��ودة  وبدّقة 

�ل�شوت و�ل�شورة. 

يعر�س على »ال�سرقية من كلباء« يوميًا عند 22:00 م�ساًء

»ال�سوق القدمي«.. جولة برفقة كبار ال�سن وم�سابقات للجمهور يف خورفكان

فقد �ملدعو/ جميل �بر�هيم 
�لردن     ، ب�����رب�����ر  ج���م���ي���ل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )365517N( رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0521893327

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/ جهاد �بر�هيم 
�لردن     ، ب�����رب�����ر  ج���م���ي���ل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )395177O( رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0521893327

فقدان جواز �سفر
عائ�شة  �مل�������دع�������و/  ف����ق����د 
�لهند   ، ه���ادي���او�ل  ي��و���ش��ف 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )6681166L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0585300960

فقدان جواز �سفر
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تقرير مراجع احل�سابات امل�ستقل اإىل جمل�س اإدارة البنك الوطني الإيراين

ك�سف املركز املايل  حتى 31 دي�سمرب 2020

ك�سف الأرباح اأو اخل�سائر والإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020
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 البنك�الوط���اإليرا�ي�مجلس�إدارةتقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�إ���
 البنك�الوط���اإليرا�ي

 اإلمارات�العر�ية�املتحدةفروع�
 تقر�ر�عن�مراجعة�الكشوف�املالية

 رأيال
�٢٠٢٠د�سم����٣١ح����املركز�املا��ال����شمل�كشف�)�"البنك("�)فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة(�لبنك�الوط���اإليرا�يللقد�قمنا�بمراجعة�الكشوف�املالية�

لسياسات�وموجز�اكشف�التدفقات�النقدية�للسنة�املن��ية����ذلك�التار�خ�و ��غ��ات�ملكية�األس�موكشف��خرى اإليرادات�الشاملة�األ أو�ا��سائر�و �ر�احاأل وكشف�
 .٦٣إ����٤لكشوف�املالية�الواردة����الصفحات�من�مرفقة�با�أخرى ومالحظات�تفس��ية��املحاس�ية�ال�امة

وأدائه�املا���وتدفقاته�النقدية�للسنة��٢٠٢٠د�سم����٣١ملا���ح���ا�البنكومركز�ومن�وج�ة�نظرنا،�تبدو�الكشوف�املالية�املرفقة�جيدة�من�جميع�النوا���املادية�
 املا��.�بالغاملن��ية����ذلك�التار�خ�متوافقة�مع�املعاي���الدولية�لإل 

 أساس�الرأي
�للمل �وفًقا �مراجعتنا �أجر�نا �قد �وأو��نا �ا��سابات. �ملراجعة �مراجعة�عاي���الدولية �عن �ا��سابات �ُمراجع �مسؤوليات �قسم �املعاي����� ��ذه �بموجب ال��اماتنا

�.�ونحن�قدباإلمارات�العر�ية�املتحدةذات�الصلة�بمراجعتنا�للكشوف�املالية�للمتطلبات�األخالقية�وفًقا��البنكالكشوف�املالية�من�تقر�رنا.�فنحن�مستقلون�عن�
 �افية�ومناسبة�كأساس�نب���عليه�رأينا.وصلت�إ���أيدينا�وفًقا�ل�ذه�املتطلبات.�ونرى�أن�أدلة�املراجعة�ال���األخالقية�أوفينا�بال��اماتنا�

 التأكيد�ع���املسائل
 �ش���إ���ما�ي��،�دون�تحفٍظ�ع���رأينا:

 املالحظات�املرفقة�بالكشوف�املالية:من��١٤رقم�(ت)�و(ص)�واملالحظة��٤رقم�املالحظة�يت���من�كما�.�١
بنك�مسكن�من�خالل�االستقطاع�من�خطابات�اعتماد�م�التصدير�ة�لدى�البنك�واملقدرة�قيم��ا�إ����سو�ة�مستحقات��٢٠١٨اضطر�املقر�الرئ�����خالل�العام�

ًقا�سياسًة�لذلك�بموجب�اتفاقية�أبرم�ا�مع�مقره�الرئ�����لت�ليف�واعتمد�البنك�الحمليار�ر�ال�إيرا�ي��١٢٬١٠٦٫٩١أي�ما��عادل�مليار�در�م�إمارا�ي��١٫٠١بمبلغ�
ملصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�للمخاطر�التا�عة�وتفو�ض�م�لوضعه�مع�البنوك�األخرى�لالمتثال�ملعاي���التعرض��سبة�العائد�الداخ���باملقر�الرئ������صندوق 
�و�ناًء�املقر�بالدوالر�األمر��ي�مع��ا��ساب�املقومالفع������وتطبيق�ا��،إن�وجدت�،تكبدةو��ساب�الدخل�املك�سب�ذي�الصلة�أو�النفقات�امل�املركزي  الرئ����.

 .مليون�دوالر�أمر��ي�خالل�العام�٢٫٤٩مبلًغا�قدره�البنك�تكبد�،�عليه
 :املاليةاملرفقة�بالكشوف��٣١رقم�املالحظة�يت���من�كما�.�و ٢
-�� �املستجد ��ورونا �ف��وس �أزمة �مع �تجاوً�ا �)١٩(�وفيد �البنك �يواصل ،� �رصد �والتمو�ل �السيولة �متطلبات �جميع �مع�ا �خططوالتجاوب �خالل طوارئ�ل�همن

�واصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�السيولة�والتمو�ل�ومركز�رأس�املال�الس�يعاب�التأث���و االقتصادية�ا��الية.�التصورات�ال����عكس�الضغوط�السيولة�واختبارات�
و�ناًء�أعمال��شغيل�البنك؛��التامة����استمرار ثقة�الإدارة�البنك��ان�لدى�،�إصدار�كشف�املركز�املا�����تار�خ�وح���������الف��ة�املقبلة.�املحتمل�لالضطراب�ا��ا

 أن�البنك�م�شأة�عاملة�مستمرة.املالية�ع���أساس�الكشوف�تم�إعداد��ذه��،عليه
�اس�باقًيا�لضمان�تدفق�املركزي�ماعتمد�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��- ف��وس��القطاعات�ال���تأثرت��شدة�بأزمة�،�وخاصةً االعتماد�إ���االقتصادن�ً�ا

راجع�و �٢٠٢١مارس��٢١بتار�خ��أعلن�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�عن�خطة�شاملة�للدعم�االقتصادي�املس��دفو ).�١٩�ورونا�املستجد�(�وفيد�
� �االقتصادي �الدعم �خطة �برنامج �بتار�خ �٢٠٢٠أبر�ل��٦املس��دف ،� �ي�يح �األمر�الذي �إ�� �الوصول �اإلماراتية �الللبنوك �تمو�ل �خالل�الصفري �من �الفوائد ونقل

املركزي��س�ب�اإلمارا�العر�ية�املتحدة�لم�يتمكن�البنك�من�املشاركة�����س�يل�التمو�ل�الصفري�ا��اص�بمصرف�و .�الفائدة�إ���عمال��اأو�و�/�تأجيل�رأس�املال�
تب���،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ،�مع�األخذ����االعتبار�الروح�ا��قيقية�للمسألة�ع���النحو�املتو���من�مصرف�؛�ولكنالرمز�املصر���عدم�توفر�نظام

 .املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ���طة�الدعم�االقتصادي�ح���داخ���تنفيذ�برنامج�البنك�
 املسائل�األخرى 

عن�رأي�غ���متحفظ��شأن��٢٠٢١مارس��١٥الصادر�بتار�خ�تقر�ره�ذكر����،�حيث�٢٠١٩د�سم����٣١ح���املالية�للبنك�راجع�مراجع�آخر�ا��سابات�الكشوف�
 .املاليةالكشوف�تلك�
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 �بع...تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�إ���مجلس�إدارة�البنك�الوط���اإليرا�ي�(فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة)�ي

 الكشوف�املالية�وامل�لف�ن�بحوكمة�مسؤوليات�اإلدراة�
�٢٠١٨لعام��١٤والقانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�املا����بالغالدولية�لإل ية�بطر�قة�مناسبة�وفًقا�للمعاي���تتحمل�اإلدارة�مسؤولية�إعداد�وعرض�الكشوف�املال

الرقابة�الداخلية�ال���ترا�ا�اإلدارة�ضرور�ة�لتمك�ن�إعداد�الكشوف�املالية�ا��الية�من�األخطاء�املادية،��أح�امو �٢٠١٥لعام��٢والقانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�

 ال��و�ر�أو�ا��طأ.بسواء�

� �قدرة �تقييم �مسؤولية �اإلدارة �تتحمل �املالية، �الكشوف �إعداد �املتعل�البنكوعند �املسائل �عن �االقتضاء، �حسب �والكشف، �عاملة �االستمرار�كم�شأة قة�ع��

أو�لد��ا�بديل�واق�������ذا��شغيله�أو�وقف�عمليات��البنكاإلدارة��ع��م�إما�تصفية�ما�لم�تكن��،بامل�شأة�العاملة�واستخدام�األساس�املحاس���للم�شأة�العاملة

 الشأن�ع���وجه�ا��صوص.

 .للبنك�املا���بالغاإل اإلشراف�ع���عملية�و�تحمل�امل�لفون�با��وكمة�مسؤولية�

 مسؤوليات�ُمراجع�ا��سابات�تجاه�مراجعة�الكشوف�املالية�
وإصدار�تقر�ر�ُمراجع�من�عدمه�من�خلو�الكشوف�املالية��ش�ٍل�ك���من�األخطاء�املادية،�سواء�الناتجة�عن�ال��و�ر�أو�ا��طأ،�املعقول�تتمثل�أ�دافنا����التأكد�

�وُ�عت��� �رأينا. �يتضمن �الذي ��و�مستو ا��سابات �املعقول �التأكدالتأكد �من �رفيع �ى �ال�� �املراجعة �بأن �ضماًنا �ل�س �لكنه ،� �تمت �لوفًقا ملراجعة�لمعاي���الدولية

املمكن�ومن�املتوقع�إذا��ان�من��،ن�ال��و�ر�أو�ا��طأ�و�عت���ماديةعو�مكن�أن�ت�شأ�األخطاء��.���حال�وجود�اادية�املخطاء�األ دائًما�سوف�تك�شف�و ا��سابات�

 �ذه�الكشوف�املالية.�ت�اإلقتصادية�ال���يتخذ�ا�مستخدمو معقول�ع���القراراو�ش�ٍل��ش�ل�فردي�أو�ك���أن�تؤثر�

 كما�أننا:كجزء�من�املراجعة�وفًقا�ملعاي���املراجعة�الدولية،�نحن�نمارس�التقدير�امل���ونبقي�ال�شكك�امل���

- � �املادية �مخاطر�األخطاء �ونقيم �سواءً بانحدد �املالية، ��لكشوف �عن �ناتجة ��انت �وننفذال��و�ر�أو�ا��طأ، ��ونصمم �املراجعة �إجراءات تلك�حسب

�نب���عل��ا��افية�ومناسبة�ونحصل�ع���أدلة�مراجعة�املخاطر،� أن�و�ر�أك���من�احتمال��عدم�اك�شاف�أي�خطأ�مادي�ناتج�عن�ال�إن�خطر�رأينا.

 املتعمد�أو�التحر�ف�أو�تجاوز�الرقابة�الداخلية.،�ألن�ال��و�ر�قد�يتضمن�التواطؤ�أو�اإلغفال�غ���متعمد�خطأي�ون�ناتًجا�عن�

�ن - �ف�م �إ�� �توصل �أجل �من �باملراجعة �الصلة �ذات �الداخلية �الرقابة �وضع �لغرض�إل تصميم �ل�س �ولكن �الظروف، �لتلك �املناسبة �املراجعة جراءات

 .للبنكالتعب���عن�رأي��شأن�فعالية�الرقابة�الداخلية�

 اإلدارة.من�جانب�ذات�الصلة��اإلفصاحاتالتقديرات�املحاس�ية�و ومدى�قبول�اس�ية�املتبعة�دى�مالءمة�السياسات�املحنضع�تقييًما�مل -

ما�إذا��ان�و ،�املقدمة�لناأدلة�املراجعة�وما�إذا��انت�قائمة�ع���،�امل�شأة�العاملة�املحاس���املستمر�ست�تج�مدى�مالءمة�استخدام�اإلدارة�ألساس� -

إذا�خلصنا�و ع���االستمرار�كم�شأة�عاملة.��البنكقدرة�مع���تلقي�بظالٍل�من�الش�ل��ناك�عدم�يق�ن�جو�ري�يتعلق�باألحداث�أو�الظروف�ال���قد�

� �من �حالة �وجود ��ال�شككإ�� �مطالبون �فنحن �ا��و�ري، �االن�باه �بلفت �ا��سابات �تقر�ر�مراج�� ��� �بنا �ا��اص �الص�اإلفصاحاتإ�� ����ذات لة

�إ���أدلة�املراجعة� �و�س�ند�است�تاجاتنا ��انت��ذه�العمليات�غ����افية. �إذا �الكشوف�املالية�أو��عديل�رأينا ح���تار�خ�تقر�ر�مراج���املقدمة�إلينا

 .عن�االستمرار�كم�شأة�عاملة�البنكا��سابات.�ومع�ذلك،�قد�تؤدي�األحداث�أو�الظروف�املستقبلية�إ���توقف�

الت�واألحداث�األساسية�املعام،�وما�إذا��انت�الكشوف�املالية�تمثل�اإلفصاحاتللكشوف�املالية�و�ي�ل�ا�ومحتوا�ا،�بما����ذلك�م�العاالعرض�نقيم� -

 مناسًبا.بطر�قة�تحقق�عرًضا�

نوع�من�بما����ذلك�أي�،�أخرى أموٍر�جملة�من�ب�ن�للمراجعة�وتوقي��ا�ونتائج�املراجعة�ال�امة،�املُزمع�النطاق��شأن��ا��وكمةامل�لف�ن�بنتواصل�مع�

 ���الرقابة�الداخلية�ال���نحدد�ا�أثناء�مراجعتنا.الكب��ة�قصور�الأوجه�

 خرى تقر�ر�عن�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�األ 
 نقرر�ما�ي��:،�٢٠١٥)�لعام�٢رقم�(اإلمارا�ي�وفًقا�ملا�يقتضيه�القانون�االتحادي�

i. �؛اعت��نا�ا�الزمة�ألغراض�مراجعتنا���جميع�املعلومات�ال���حصلنا�علقد 
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 تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�إ���مجلس�إدارة�البنك�الوط���اإليرا�ي�(فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة)�ي�بع...
ii. �؛٢٠١٥لعام��٢رقم��ياإلمارا�القانون�االتحادي����السار�ة��ح�املأل �املاديةنواح��ا�جميع�،�حيث�امتثلت����للبنكالكشوف�املالية�تم�إعداد 
iii. �؛مع�ا�البنك��الت�وتتوافق�،�دفاتر�املحاس�ية�املناسبةالب�البنكأمسك 
iv. �؛بموج��ا�والشروط�ال���تم�إجراؤ�ا�ألطراف�ذات�الصلةادية�لاملعامالت�املعن��للبنكالكشوف�املالية�من��٧تكشف�املالحظة�رقم 
v. �أًيا��٢٠٢٠د�سم����٣١خالل�السنة�املالية�املن��ية�����قد�ان��ك�البنكلنا،�لم�يلفت�ان�با�نا�أي����ء�يجعلنا��عتقد�أن�املقدمة�بناًء�ع���املعلومات

 و�/�أو�نتائج�معامالته.املا����ع���مركزهسلًبا�يؤثر�قد�بما��و�عديالته،�٢٠١٥لعام��٢���القانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�السار�ة��ح�اممن�األ 
نؤكد�أننا�حصلنا�ع����افة�املعلومات�والتفس��ات�ال���رأينا�،�٢٠١٨لعام��١٤باإلضافة�إ���ذلك�وحسب�متطلبات�القانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�

 أ��ا�ضرور�ة�لغرض�مراجعتنا.
 

 وقعه:
 عدنان�محمد�عبدهللا�سالم�ا��ابري 

 شر�ك
 إن�آر�دو����وشر�اه

 ٦٦٢رقم�ال��ل�
 املتحدة�د�ي،�اإلمارات�العر�ية

 ٢٠٢١مارس��٢١التار�خ:�
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 كشف�املركز�املا��
 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���

 يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ املالحظات 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  

     األصول 
 ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ ٦ مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي النقدية�واألرصدة�لدى�

 ١٬٥٣٠٬٢٨١  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ ت٧ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٢٬٠٢٣٬٣٩٤  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ أ٨ املستحق�من�البنوك�األخرى 

 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  ٢٬١٧٥٬٤٤١ ٩ والسلفالقروض�
 ٧٥٧٬٩٣٧  ٦٤٢٬٤٩٠ ١٠ األصول�األخرى 

 ٢٬٨١٥  ٢٨٬٤٧٢ ١١ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات
 ٩٬٨٦٩٬٠٢٧  ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  إجما���األصول 

     ملكية�األس�مو ا��صوم�
     ا��صوم
 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٣٬١٠٧٬٩٥٧ ب٨ لبنوك�األخرى لاملستحق�

 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦ ١٢ ودا�ع�العمالء
 ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٨٢٩٬٤٨١ ث٧ وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�للمقر�الرئ�����

 ٩٧٬٨٠٢  ١٩٢٬٢٥١ ١٣ األخرى ا��صوم�
 ٦٬١١٧٬٦٠٥  ٦٬٥٨٩٬٣٨٥ (أ) ا��صومإجما���

     ملكية�األس�م
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ أ١ رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬١٩٤  ٤٤٤٬٥٦٨ ٢١ االحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  األر�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٣٬٧٥٥٬١٦٦ (ب) ملكية�األس�مإجما���
 ٩٬٨٦٩٬٠٢٧  ١٠٬٣٤٤٬٥٥١ (أ�+�ب) ملكية�األس�مو �ا��صومإجما���

أننا�كذلك�ال����س�ند�إل��ا.�ونؤكد�التقديرات�،�بما����ذلك�اختيار�السياسات�املحاس�ية�وإصدار�نتحمل�مسؤولي��اونؤّكد�أننا��الكشوف�املاليةنوافق�ع����ذه�
 ��ا.جميع�ال��الت�واملعلومات�املحاس�ية�ذات�الصلة�وفرنا�

 ؛نيابًة�عن�فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�ووقع�عل��ا�٢٠٢١مارس��٢١بتار�خ����٦٣إ����٤���الصفحات�من�الواردة��تم�اعتماد�الكشوف�املالية
   

 املدير�اإلقليمي
 املتحدةفروع�اإلمارات�العر�ية��–البنك�الوط���اإليرا�ي�

 املدير�اإلقليمي�للشؤون�املالية 
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�–البنك�الوط���اإليرا�ي�

  .٣إ����١تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�وارد�بالصفحات�من�
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 خرى أو�ا��سائر�واإليرادات�الشاملة�األ �ر�احكشف�األ 
 ٢٠٢٠د�سم����٣١����لسنة�املن��يةل
 )يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي(
 
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ املالحظات 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
إ����٠١/٠١/٢٠١٩ 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  

 ١٦١٬١٢٢  ٢٧٥٬٠٢٦ ١٤ إيرادات�الفوائد
 )٥٢٬١٢٩(  )٦٨٬٩٨٨( ١٥ نفقات�الفوائد

 ١٠٨٬٩٩٣  ٢٠٦٬٠٣٨  صا���إيرادات�الفوائد
 ٩٬٦٤٥  ٩٬١٢٥ ١٦ صا���إيرادات�الرسوم�والعموالت

 ٨٤٬٧٧٤  ١٨٧٬٤٠٥ ١٧ اإليرادات�األخرى 
 )٨٤٬٣٩٩(  )٩٩٬٢٦٢( ١٨ النفقات�العامة�والنفقات�اإلدار�ة

 )٩٧٬٧٦٣(  )٣٠١٬٦٧٨( ١٩ األصول�املاليةقيمة�صا���خسائر�اضمحالل�
 ٢١٬٢٥٠  ١٬٦٢٨  األر�اح�قبل�دفع�الضرائب
 )١٨٬٦١٤(  ٢٬١١٦ ٢٠ الضرائب�املفروضة�بالسنة

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤ (أ) أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب
 ٠  ٠  يتم�إعادة�تص�يف�ا�ضمن�كشف�األر�اح�أو�ا��سائرالبنود�ال���لن�
 ٠  ٠  ا��سائريتم�إعادة�تص�يف�ا�الحًقا�ضمن�كشف�األر�اح�أو�البنود�ال���قد�

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤ (ب) إجما���اإليرادات�الشاملة�بالسنة
     األر�اح��عد�دفع�الضرائب�إ��:��عود

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤  املقر�الرئ�����للبنك
 ٠  ٠  امل�يمنةالفوائد�غ���

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤ (أ) 
     إجما���اإليرادات�الشاملة�إ��:�عود�

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤  املقر�الرئ�����للبنك
 ٠  ٠  الفوائد�غ���امل�يمنة

 ٢٬٦٣٦  ٣٬٧٤٤ (ب) 
 

 ووقع�عل��ا�نيابًة�عن�فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة؛�٢٠٢١مارس��٢١بتار�خ��٦٣��إ����٤تم�اعتماد�الكشوف�املالية�الواردة����الصفحات�من�
   

 املدير�اإلقليمي
 املتحدةفروع�اإلمارات�العر�ية��–البنك�الوط���اإليرا�ي�

 املدير�اإلقليمي�للشؤون�املالية 
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�–البنك�الوط���اإليرا�ي�

 .٣إ����١تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�وارد�بالصفحات�من�
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 تغ��ات�ملكية�األس�مكشف�ب

 ٢٠٢٠د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 )يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي(

 املتاحة�ملقر�البنك�الرئ����)(

�ملكية�األس�م 

 ةاملخصص

االحتياطي� 

 القانو�ي

األر�اح�غ��� 

 املوزعة

 اإلجما�� 

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦  ٢٬٣٠٤٬٨٥٦  ٤٤٣٬٩٣٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���
 ٢٬٦٣٦  ٢٬٦٣٦  ٠  ٠ أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب

 ٠  ٠  ٠  ٠ اإليرادات�الشاملة�األخرى�بالسنة
 ٢٬٦٣٦  ٢٬٦٣٦  ٠  ٠ إجما���اإليرادات�الشاملة�األخرى�بالسنة

 ٠  )٢٦٤(  ٢٦٤  ٠ التحو�ل�إ���االحتياطي�القانو�ي
 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  ٤٤٤٬١٩٤  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٩د�سم����٣١���الرصيد�ح

 ٣٬٧٤٤  ٣٬٧٤٤  ٠  ٠ أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب
 ٠  ٠  ٠  ٠ اإليرادات�الشاملة�األخرى�بالسنة

 ٣٬٧٤٤  ٣٬٧٤٤  ٠  ٠ إجما���اإليرادات�الشاملة�األخرى�بالسنة
 ٠  )٣٧٤(  ٣٧٤  ٠ التحو�ل�إ���االحتياطي�القانو�ي

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  ٤٤٤٬٥٦٨  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 كشف�التدفقات�النقدية
 ٢٠٢٠د�سم����٣١����لسنة�املن��يةل
 
 )يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي(

 �٠١/٠١/٢٠٢٠  املالحظات 
 إ���
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٠١/٠١/٢٠١٩� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي   
      .�التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�ال�شغيلية١

 ٢١٬٢٥٠  ١٬٦٢٨   أر�اح�السنة�قبل�دفع�الضرائب
      �سو�ات�اإليرادات�والنفقات�غ���النقدية:

 ١٬٣١٧  ٧٬٣٢٩  ١١ واآلالت�واملعداتإ�الك�املمتل�ات�
 ١٬٤٢١  ١٬٢٥٦  ١٣ مخصص�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن

قروض�وسلف�املمتل�ات�املك�سبة�ل�سو�ة�قيمة�خسارة�اضمحالل�
 العمالء

٢٠٬٤٨٠  ٣٨٬٦٩٤  ١٨ 

 ٩٧٬٧٦٣  ٣٠١٬٦٧٨  ١٩ األصول�املاليةقيمة�خسارة�اضمحالل�
   ١٤٢٬٢٣١  ٣٥٠٬٥٨٥ 

      ال�شغيليةوا��صوم�التغ��ات����األصول�
� �لدى �القانونية �املتحدة�انخفاض�الودا�ع �العر�ية مصرف�اإلمارات

 املركزي 
١٢٬٨٧٦  ٢٣٬٦٨٩  ٦ 

 ٦٨١٬٨٧٨  ٥٠٧٬٥١٢  ت٧ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةانخفاض�
 )٩٧٤٬٤٤٦(  )١٬٧٨٣٬٠٢٩(  أ٨ املستحق�من�البنوك�األخرى �ز�ادة

 ١٤٩٬٦٤٠  )٦٣٬٤٩٧(  ٩ القروض�والسلف(ز�ادة)�/�انخفاض�
 )٢٣٢٬٤٩٤(  ١٠٤٬٩٢٤  ١٠ األصول�األخرى /�(ز�ادة)�انخفاض�

 ٢٬٢٣٣٬٢٦٧  )٦١٬٢٢٦(  ب٨ /�ز�ادة�املستحق�للبنوك�األخرى �)انخفاض(
 )٢٦٬٢٤١(  ٦٤١٬٨٤٤  ١٢ ودا�ع�العمالء�)انخفاضز�ادة�/�(

 ٣٨٬٢٥٤  )٣٩٬٧١٦(  ث٧ للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�/�ز�ادة�(انخفاض)�
 ٣٦٥  ٦٨٬٦١٦  ١٣ األخرى ا��صوم�ز�ادة�

 ٢٬٠٢٥٬٣٣٠  )٢٥٠٬٢٩٨(   عمليات�ال�شغيلاملتدفقة�من�/���)�املستخدمة�(النقدية�
 )٥٣٧(  )٦٨٥(  ١٣ م�افآت���اية�ا��دمة�املدفوعة�للموظف�ن

 )٥٩٬١٦٩(  )١٩٬٦٢٥(  ٢٠ الضرائب�املدفوعة
� �النقدية �(صا�� �املستخدمة (��� /� �من األ�شطة�املتدفقة

 ال�شغيلية
  )١٬٩٦٥٬٦٢٤  )٢٧٠٬٦٠٨ 

      .�التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�االس�ثمار�ة٢
 )١٬٠٣٠(  )٢٥(  ١١ شراء�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات

 )١٬٠٣٠(  )٢٥(   النقدية�املستخدمة����األ�شطة�االس�ثمار�ة
      التدفقات�النقدية�من�أ�شطة�التمو�ل.�٣

 ١٥٧٬٥٣٩  )١٦٣٬٥٧١(  ث٧ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية/�ز�ادة�(انخفاض)�
 ٣٦٨  )٦٬٧٩٤(  ١٣ اإليجارخصوم�/�ز�ادة�)�انخفاض((صا��)�

 ١٥٧٬٩٠٧  )١٧٠٬٣٦٥(   أ�شطة�التمو�لصا���النقدية�(املستخدمة���)�/�املتدفقة�من�
 ٢٬١٢٢٬٥٠١  )٤٤٠٬٩٩٨(  )٣+٢+١( النقدية�والنقدية�املعادلة/�ز�ادة�(انخفاض)�صا���

 ٨٨٦٬١٠٩  ٣٬٠٠٨٬٦١٠  )٢٢(املالحظة�الرا�عة�رقم� النقدية�والنقدية�املعادلة����بداية�السنة
 ٣٬٠٠٨٬٦١٠  ٢٬٥٦٧٬٦١٢  )٢٢(املالحظة�الرا�عة�رقم� النقدية�والنقدية�املعادلة������اية�السنة
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 البنك�الوط���اإليرا�ي
 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 (ُي�بع...)كشف�التدفقات�النقدية�
 ٢٠٢٠د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 (يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي)
 �٠١/٠١/٢٠٢٠  املالحظات 

 إ���
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٠١/٠١/٢٠١٩� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�يبالدر�م�   
      معلومات�إضافية�عن�كشف�التدفقات�النقدية

      التدفقات�النقدية�ال�شغيلية�من�الفوائد:

 ٥٤٬٦٠٠  ٦٣٬٠٩٨   الفوائد�املدفوعة

 ١٤٦٬٣١٩  ٣٤٩٬١٢٧   الفوائد�املستلمة

      املعامالت�غ���النقدية:

 ٢٬٢١٥  ٣٢٬٩٦١   ز�ادة�أصول�حق�االستخدام

 ٢٬٢١٥  ٣٢٬٩٦١   ز�ادة�خصوم�اإليجار
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 البنك�الوط���اإليرا�ي

 فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 املالحظات�املرفقة�بالكشوف�املالية

 ٢٠٢٠د�سم����٣١����لسنة�املن��يةل

 )يتم�التعب���عن�جميع�األرقام�الواردة�بالدر�م�اإلمارا�ي(
 

 .�معلومات�عامة�١

 أ.�الوضع�القانو�ي�

 ُ�� �اإليرا�يعد �الوط�� �البنك("�البنك ("� �اإليرانية. �اإلسالمية �ا��م�ور�ة ����ومة �بال�امل �املصرفية�مملوً�ا �باألعمال �املتحدة �العر�ية �اإلمارات ��� �البنك و�عمل

 السبعة�التالية�(ُ�شار�إل��ا�مجتمعًة�باسم�"البنك"):التجار�ة�ع���فروعه�

١� �مكتب �(و�شمل �د�ي ��� �الرئ���� �الفرع .� �اإليرا�يالدفع �باملس�شفى �رقم �ورخصته ،(٢٠٢٢١٢�� �عن �بتار�خ�الصادرة �د�ي �ح�ومة �االقتصادية، �التنمية دائرة

٠١/٠١/١٩٧٠. 

 .٠١/٠١/١٩٧٢الصادرة�عن�دائرة�التنمية�االقتصادية،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ��٢٠٨٨٢٧فرع�بر�د�ي�ورخصته�رقم�.�٢

 .١٠/٠٤/١٩٩٠الصادرة�عن�دائرة�التنمية�االقتصادية،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ��CN-1002022���ورخصته�رقم�.�فرع�أبوظ٣

 .١٩/٠١/١٩٧١الصادرة�عن�دائرة�التنمية�االقتصادية،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ��CN-1004580ورخصته�رقم��الع�نفرع�.�٤

 .١٤/٠٨/١٩٧٥بتار�خ�ح�ومة�الشارقة�الصادرة�عن�دائرة�التنمية�االقتصادية،��١٢٦٣٤فرع�الشارقة�ورخصته�رقم�.�٥

 .٠٧/٠٢/١٩٨٧الصادرة�عن�ح�ومة�الفج��ة�بتار�خ��٥٠٠٦٢فرع�الفج��ة�ورخصته�رقم�.�٦

 .٢٤/٠٩/١٩٧٨بتار�خ�ح�ومة�رأس�ا��يمة�الصادرة�عن�دائرة�التنمية�االقتصادية،��١٢٣٢٠فرع�رأس�ا��يمة�ورخصته�رقم�.�٧

 ،�شارع�ب���ياس،�ديرة�د�ي،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.١٨٩٤البنك�الوط���اإليرا�ي،�ص.ب�رقم:��بنايةعنوان�املكتب�اإلقلي���للبنك����اإلمارات�العر�ية�املتحدة:�

 املقر�الرئ�����للبنك����ط�ران،�ا��م�ور�ة�اإلسالمية�اإليرانية.

� �فقط �املتحدة �العر�ية �اإلمارات ��� �البنك �أ�شطة �املالية �الكشوف ��ذه �و �عكس �املعامالت ��افة �وا��صومباست�ناء �والفروع��األصول �باملقر�الرئ���� ا��اصة

 األخرى�للبنك.

 مارا�ي).مليون�در�م�إ�١٬٠٠٠:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٠٠٠املخصص�للبنك�من�املقر�الرئ�����بلغ�رأس�املال�

 ب.�األ�شطة�التجار�ة

 �عمل�البنك����األعمال�املصرفية�التجار�ة.

 ت.�اإلدارة

 ل�ذه�الفروع�اإلماراتية.ال�شغيل�يتحمل�املكتب�اإلقلي���للبنك����إمارة�د�ي�مسؤولية�إدارة�عمليات�

 املا���ا��ديدة�واملنقحة�بالغالدولية�لإل املعاي���تطبيق�.�٢

 :٢٠٢٠ورة�إلزامية�للسنة�املحاس�ية�والتفس��ات�التالية�للمعاي���امل�ش��سو�اتت�ون�املعاي���وال

��دمج  )٢٠١٨أكتو�ر�(�٣املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل  �لإلبالغ�(األعمال �األو�� �الف��ة �بداية �أو��عد ��� �عل��ا �االستحواذ �تار�خ �ي�ون �ال�� �األعمال دمج

 )٢٠٢٠يناير��١���أو��عد�السنوي�

�  )٢٠١٩(س�تم����٧الدو���لإلبالغ�املا���رقم�املعيار� �املالية: ��اإلفصاحاتالص�وك �أو��عد ��� �تبدأ �ال�� �املحاس�ية �الف��ات �من �من �بدايًة يناير��١(�سري

٢٠٢٠( 
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 )٢٠٢٠يناير��١الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٩س�تم���(�٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠٢٠يناير��١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�الكشوف�املالية�عرض�  )�٢٠١٨أكتو�ر�(�١املعيار�املحاس���الدو���رقم�

�الف��ات�  )�٢٠١٨(أكتو�ر��٨املعيار�املحاس���الدو���رقم� �من �بدايًة �(�سري �املحاس�ية �واألخطاء �التقديرات ��� �التغ��ات �املحاس�ية، السياسات

 )٢٠٢٠يناير��١املحاس�ية�ال���تبدأ�من�

�اإلقرار�والتقدير�  )�٢٠١٩س�تم���(�٣٩املعيار�املحاس���الدو���رقم� �املالية: �بالص�وك �(�سري �أو��عد ��� �تبدأ �ال�� �املحاس�ية �الف��ات �من يناير��١دايًة

٢٠٢٠( 

 )٢٠٢٠يناير��١من�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�الزراعة�  )٢٠٢٠مايو�(�٤١املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 للمعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���ا��ديدة�واملنقحةالتطبيق�األو���تأث���
ار�ة�إلزاًما�ألي�ف��ة�محاس�ية�طّبق�البنك�التعديالت�التالية�املُجراة�ع���املعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���الصادرة�عن�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�ال���ت�ون�س

املبلغ�ع��ا�للسنة�ا��الية،�ة�لإلبالغ�املا���ع���املبالغ�.�ل�س��ناك�أي�تأث���مادي�لتطبيق��ذه�التعديالت�املُجراة�ع���املعاي���الدولي٢٠٢٠يناير��١تبدأ����أو��عد�

 لك��ا�قد�تؤثر�ع���حساب�املعامالت�أو�ال��ت�بات�املستقبلية�ا��اصة�بالبنك.

 .�املعاي���والتفس��ات�محل�النظر�والغ���نافذة٣
التالية�ال���تم�إجراؤ�ا�ع���املعاي���والتفس��ات�ا��الية�محل�نظر�ولك��ا�لم�تدخل�ح���النفاذ��والتعديالت���تار�خ�اعتماد��ذه�الكشوف�املالية،��انت�املعاي���

 �عد،�ولم��عتمد�ا�البنك����وقت�مبكر:

يناير��١من�اعتماد�املعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���للمرة�األو���(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�  )�٢٠٢٠مايو�(�١يار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�املع

٢٠٢٢( 

 )٢٠٢٢يناير��١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�دمج�األعمال�  )�٢٠٢٠مايو�(�٣املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠يونيو�(�٤بالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���لإل 

 )٢٠٢١يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠(أغسطس��٤املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢١يناير��١من�الص�وك�املالية:�اإلفصاحات�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�  )٢٠٢٠أغسطس�(�٧املا���رقم�املعيار�الدو���لإلبالغ�

 ٩املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢٠مايو�(

 )٢٠٢٢يناير��١من�الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ� 

 ٩لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���

 )٢٠٢٠(أغسطس�

 )٢٠٢١يناير��١الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� 

 ١٦املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢٠(مايو�

 )٢٠٢٠يونيو��١عقود�اإليجار�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� 

 ١٦لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���

 )٢٠٢٠(أغسطس�

 )٢٠٢١يناير��١عقود�اإليجار�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من� 

 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٧(مايو��١٧املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 )٢٠٢٣يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠(يونيو��١٧لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���

 )٢٠٢٣يناير��١عرض�الكشوف�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠يناير�(�١املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠٢٣يناير��١عرض�الكشوف�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢٠يوليو�(�١و���رقم�املعيار�املحاس���الد

 )٢٠٢٣يناير��١عرض�الكشوف�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠٢١(ف��اير��١املعيار�املحاس���الدو���رقم�
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السياسات�املحاس�ية�و�غ���التقديرات�واألخطاء�املحاس�ية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�  )�٢٠٢١(ف��اير��٨املعيار�املحاس���الدو���رقم�
 )٢٠٢٠يناير��١من�

 )٢٠٢٢يناير��١ت�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات�(�سري�بدايًة�من�الف��ا  )�٢٠٢٠(مايو��١٦املعيار�املحاس���الدو���رقم�
املخصصات�وا��صوم�االحتمالية�واألصول�االحتمالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )�٢٠٢٠(مايو��٣٧املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠٢٢يناير��١
 )٢٠٢١يناير��١من�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ��قرار�والتقدير اإلالص�وك�املالية:�  )�٢٠٢٠أغسطس�(�٣٩املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 

فإ��ا�ال��سري�ع���تقديم�أو�عندما�تصبح�سار�ة.�ومع�ذلك،��٢٠٢١يناير��١ال���تبدأ����للف��ة����الكشوف�املالية�للبنك�التعديالت�تتوقع�اإلدارة�اعتماد��ذه�

 املعاي���ح���يراجع�ا�البنك��ش�ٍل�مفصل.�تقدير�مناسب�لتأث��ات�تطبيق��ذه

 .�أسس�اإلعداد�والسياسات�املحاس�ية٤
 االمتثال�بيان�أ.�

ت�اإلبالغ�املا���وتمتثل�ل�ا.�ُ�عد�الكشوف�املالية�وفًقا�ملتطلبات�جميع�املعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���السار�ة�وجميع�التفس��ات�السار�ة�ل��نة�الدولية�لتفس��ا

 عيار�الدو���لإلبالغ�املا���كذلك�جميع�املعاي���املحاس�ية�الدولية�وتفس��ات���نة�التفس��ات�الدائمة.و�شمل�امل

 ب.�أسس�اإلعداد
عدت�الكشوف�املالية�بحسب�ت�لف��ا�التار�خية�باست�ناء��
ُ
العادلة،�إن�وجدت.�و�عتمد�الت�لفة�التار�خية��ش�ٍل��ة�عض�الص�وك�املالية�املشتقة�بالقيمتقدير�أ

 عام�ع���القيمة�العادلة�للمقابل�املدفوع����األصول.

،��غض�التقدير���معاملة�نظامية�ب�ن�املشارك�ن����السوق����تار�خ�ا��صوم�و�ع���القيمة�العادلة�السعر�املقدم�لبيع�أحد�األصول�أو�املدفوع�لنقل�ملكية�أحد�

،�يأخذ�ا��صومل�أو�النظر�عما�إذا��ان��ذا�السعر�يمكن�رصده�مباشرًة�أو�يتم�تقديره�باالستعانة�بأسلوب�تقييم�آخر.�وعند�تقدير�القيمة�العادلة�ألحد�األصو 

���تار�خ�التقدير.�ا��صوم�ل�أو�إذا�أخذ�املشار�ون����السوق�تلك�ا��صائص����االعتبار�عند��سع���األصو ا��صوم�البنك����االعتبار�خصائص�األصول�أو�

/�أو�اإلفصاح����كشف�املركز�املا���ع����ذا�األساس،�باست�ناء�معامالت�الدفع�ع���أساس�األس�م�ال���تدخل�ضمن�و�وُتحدد�القيمة�العادلة�ألغراض�التقدير�

� �رقم �املا�� �لإلبالغ �املعيار�الدو�� �املعيا٢نطاق �نطاق �ضمن �تدخل �التأج���ال�� �ومعامالت ،� �رقم �الدو�� �أوجه�١٦ر�املحاس�� ��عض �ل�ا �ي�ون �ال�� ،�والتقديرات

أو�القيمة�املستخدمة����املعيار��٢ال�شابه�مع�القيمة�العادلة�ولك��ا�ل�ست�القيمة�العادلة،�مثل�صا���القيمة�القابلة�للتحقيق����املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 .٣٦املحاس���الدو���رقم�

�وألغ �ذلك، �إ�� �باإلضافة �املستوى ��� �العادلة �القيم �تقديرات �تص�يف �يتم �املا��، �اإلبالغ �����٣أو��٢أو��١راض �املدخالت �رصد ���ا �يمكن �ال�� �الدرجة �ع�� بناًء

 العادلة�بال�امل،�وفًقا�ملا�ي��:�ةتقديرات�القيمة�العادلة�وأ�مية�املدخالت����تقدير�القيم

املماثلة�ال���يمكن�للم�شأة�الوصول�إل��ا����ا��صوم�قدمة�(دون��عديل)����األسواق�ال�شطة�لألصول�أو�ت�ون�مدخالت�املستوى�األول�عبارة�عن�األسعار�امل�-

 ؛التقديرتار�خ�

�ش�ل�مباشر�أو�غ����،�سواءً ا��صومت�ون�مدخالت�املستوى�الثا�ي�عبارة�عن�مدخالت،�بخالف�األسعار�الواردة����املستوى�األول،�يمكن�رصد�ا�لألصول�أو��-

 مباشر؛

 .ا��صومت�ون�مدخالت�املستوى�الثالث�عبارة�عن�مدخالت�ال�يمكن�رصد�ا�لألصول�أو��-

 .إن�وجدتيتم�تقر�ب�جميع�القيم�الواردة����الكشوف�املالية�إ���أقرب�ألف�در�م،�

 ت.�أسس�املحاسبة
األخرى�املرتبطة�بأموال�ال�سو�ة�ال���يتم�تحصيل�ا�من�بنك�وإيرادات�الفوائد�والنفقات��يتم�إعداد��ذه�الكشوف�املالية،�باست�ناء�معلومات�التدفق�النقدي

�التالية �الفقرة ��� �تفصيًال �النحو�الوارد �ع�� �إقرار�املعامالت�مسكن �يتم �املحاس�ية، �االستحقاقات �أساس �و�موجب �املحاس�ية. �االستحقاقات �أساس �ع�� ،
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مدفوعة)�وُتدرج����ال��الت�املحاس�ية�و�تم�اإلبالغ�ع��ا����الكشوف�املالية�للف��ات�واألحداث�عند�وقوع�ا�(ول�س�بصف��ا�نقدية�أو�نقدية�معادلة�مستلمة�أو�

 املرتبطة���ا.

إ����سو�ة�مستحقات�بنك�مسكن�من�خالل�االستقطاع�من�خطابات�اعتماد�م�التصدير�ة�لدى�البنك�واملقدرة�قيم��ا��٢٠١٨اضطر�املقر�الرئ�����خالل�العام�

مليار�ر�ال�إيرا�ي�واعتمد�البنك�الحًقا�سياسًة�لذلك�بموجب�اتفاقية�أبرم�ا�مع�مقره�الرئ�����لت�ليف��١٢٬١٠٦٫٩١�ي�أي�ما��عادل�مليار�در�م�إمارا�١٫٠١بمبلغ�

ملتحدة�ات�العر�ية�اصندوق��سبة�العائد�الداخ���باملقر�الرئ�����وتفو�ض�م�لوضعه�مع�البنوك�األخرى�لالمتثال�ملعاي���التعرض�للمخاطر�التا�عة�ملصرف�اإلمار 

�و�ناًء��ا��ساب�املقوماملركزي�و��ساب�الدخل�املك�سب�ذي�الصلة�أو�النفقات�املتكبدة،�إن�وجدت،�وتطبيق�ا�الفع������ بالدوالر�األمر��ي�مع�املقر�الرئ����.

 مليون�دوالر�أمر��ي�خالل�العام.�٢٫٤٩عليه،�تكبد�البنك�مبلًغا�قدره�

 ث.�أسس�التقدير
عدت��ذه�الكشوف�املالية�

ُ
 بحسب�ت�لف��ا�التار�خية�باست�ناء�تقدير�الص�وك�املشتقة�بالقيمة�العادلة،�إن�وجدت.أ

 ج.�األصول�املالية�
 للصك.التعاقدية��األح�ام���كشف�املركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����األصول�املالية�تم�إقرار�ي

 املالية�صول تقدير�األ )�١
�صول (بخالف�األ أو�إصدار�ا�املالية��صول األ االستحواذ�ع���إ����ضاف�ت�اليف�املعامالت�ال����عزى�مباشرةً تُ و املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.��صول األ تقدير�يتم�

�مباشرةً ت�اليف�املعامالت�ال���ُ�عزى��إقرار و�تم�ل�ا.��األو���قرار اإلاملالية�عند��صول املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر)�إ���القيمة�العادلة�لأل 

 أو�ا��سائر.�األر�احضمن��مباشرةً �املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر �صول إ���االستحواذ�ع���األ 

نموذج�العمل�بالقيمة�العادلة،�اعتماًدا�ع����أو ��الكالحًقا�إما�بت�لفة�اإل �٩ضمن�نطاق�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�املالية�املقررة��صول جميع�األ تقدير�يجب�

 :أنه�،�خاصةً املاليةوخصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لألصول��املالية�صول األ بامل�شأة�إلدارة�

�وال�- ��عاقدية �نقدية �تدفقات �ل�ا �وال�� �التعاقدية، �النقدية �التدفقات �جمع �إ�� ���دف �عمل �نموذج �ضمن ���ا �املحتفظ �الدين، �تقدير�ص�وك ��عت���يتم ��

 ،�الحًقا�بت�لفة�اإل�الك؛فقط�مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�ع���املبلغ�األص���املستحق

،�وال���ل�ا�تدفقات�نقدية��عاقدية�ص�وك�الديناملحتفظ���ا�ضمن�نموذج�عمل���دف�إ���جمع�التدفقات�النقدية�التعاقدية�و�يع��،الدينيتم�تقدير�ص�وك��-

 ؛من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى ،�الحًقا�بالقيمة�العادلة�املستحق�فقطفائدة�ع���املبلغ�األص���الاملال�و وال����عت���مدفوعات�رأس�

 ا��سائر.أو�األر�اح�الحًقا�بالقيمة�العادلة�من�خالل��ملكية�األس�م���األخرى�جميع�اس�ثمارات�الديون�واالس�ثمارات�تقدير�يتم��-

 ة:اليألٍي�من�األصول�املاألو���اإلقرار�عند�ال��ا�ي�ا��يار�التا���/�الختيار�تحديد�ا،�يجوز�للبنك�و�رغم�ما�سبق

يقر�مقابل�محتمل�أي�وال�للتداول��اال�يحتفظ����ملكية�األس�ماس�ثمار����ي�عرض�التغي��ات�الالحقة����القيمة�العادلة�أل ��ا�ي�يجوز�للبنك�أن�يختار��ش�ل��-

 ؛إيرادات�شاملة�أخرى أي����دمج�أي�عمل�به�املش��ي����

بالقيمة��تم�تقديره�و �من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى أو�معاي���القيمة�العادلة�ت�لفة�اإل�الك�اس�ثمار�دين��ستو���أي���ا�ي��ش�ل�يحدد�يجوز�للبنك�أن��-

 .�ش�ل�كب��منه�أو�ا��د�عدم�التوافق�املحاس���إ���التخلص�من�ذلك�أدى�إذا�ا��سائر�أو�األر�اح�العادلة�من�خالل�

 من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى أو�بالقيمة�العادلة�اإل�الك�بت�لفة�املقدرة�الدين�صكوك�
 .األصل�املا���بناًء�ع���خصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لألصل�ونموذج�أعمال�البنك�إلدارة�األصلوتقدير�البنك�تص�يف�يقيم�

،�يجب�أن�تؤدي�شروطه�التعاقدية�إ���تدفقات�نقدية�من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى ادلة�أو�بالقيمة�العاإل�الك�بت�لفة�وتقديره�ل�ي�يتم�تص�يف�األصل�و 

 .عليهاملستحقة�والفائدة�أصل�الدين�تتمثل�فقط����مدفوعات�

مبلغ�أصل�الدين�قد�يتغ���و األو��.�اإلقرار�القيمة�العادلة�لألصل�املا���عند�أصل�الدين�يمثل�،�عليهوالفائدة�املستحقة�أصل�الدين�مدفوعات��لغرض�اختبار و 

القيمة�الزمنية�للنقود�ومخاطر�االئتمان�املرتبطة�مقابل�الفائدة�و�شمل�).�الدين�صلأل ع���مدى�عمر�األصل�املا���(ع���س�يل�املثال�إذا��ان��ناك�سداد��ذا�
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مدفوعات�أصل�الدين���تم�تقييمو �امش�الر�ح.�أي�،�باإلضافة�إ���وت�اليف�اإلقراض�األساسية�األخرى ة�ومخاطر�خالل�ف��ة�زمنية�معينبأصل�الدين�املستحق�

 .تص�يف�األصل�املا��يتم�بموج��ا�بالعملة�ال���والفائدة�املستحقة�عليه�

�،ال�تؤدي�الشروط�التعاقديةو رت�بات�اإلقراض�األساسية.�مع�تتمثل�مدفوعات�أصل�الدين�والفائدة�املستحقة�عليه�تتوافق�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���

األس�م�أو��أسعار ملخاطر��غ���ب��ت�ب�اإلقراض�األسا����مثل�التعرض�غ���املرتبطة�ال���تؤدي�إ���التعرض�للمخاطر�أو�التقلبات����التدفقات�النقدية�التعاقدية�

املك�سب��و�ترت�ب�ا��قيقي�أو��مكن�أن�ي�ون�األصل�املا���دين�والفائدة�املستحقة�عليه.�و تمثل�أصل�ال،�إ���تدفقات�نقدية��عاقدية�أسعار�السلع�األساسية

�حدد�و �عد�تقييم�نماذج�األعمال�إلدارة�األصول�املالية�أمًرا�أساسًيا�لتص�يف�األصول�املالية.�و إقراض�أسا�����غض�النظر�عما�إذا��ان�قرًضا��ش�له�القانو�ي.�

ال��عتمد�نموذج�أعمال�البنك�ع���نوايا�و مع�ن.�تجاري�البنك�نماذج�األعمال�ع���مستوى��عكس�كيفية�إدارة�مجموعات�األصول�املالية�مًعا�لتحقيق��دف�

 .حدةع���صك�،�و�التا���يتم�تقييم�نموذج�األعمال�ع���مستوى�أع���من�التجميع�ول�س�ع���أساس��ل�بأي�صك�فردياإلدارة�فيما�يتعلق�
من�البنوك��ةواملستحق�يةالرئ�����وفروعه�ا��ارجاملقر�من��ةاملستحق�ةاملعادل�يةوالنقد�يةالنقداإل�الك�ع���ت�لفة�بموجب�املالية�املصنفة�و�شمل�األصول�

 .األخرى�والقروض�والسلف�و�عض�األصول�األخرى 
 .وتخصيص�إيرادات�الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلةصل�ما���ي�أأل اإل�الك�طر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�ت�لفة�

اإل�الك�باإلضافة�إ����له�منقوًصا�منه�سداد�مبلغ�الدين�األص��األو���اإلقرار�األصل�املا���عند�بموجبه�تقدير�لألصل�املا������املبلغ�الذي�يتم�اإل�الك�ت�لفة�
القيمة�الدف��ية�اإلجمالية�وُ�عرف�ل��سائر.��أي�مخصصواملبلغ�املستحق�مع��سو�ة�ملبلغ�األو���ال��اك���باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�ألي�فرق�ب�ن��ذا�ا

 ل��سائر.أي�مخصص��سو�ة�لألصل�املا���قبل�اإل�اللك�ت�لفة�ع���أ��ا�لألصل�املا���
سابًقا�املقررة�،�يتم�إعادة�تص�يف�امل�اسب�أو�ا��سائر�امل��اكمة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى ادلة�بالقيمة�العاملقدر�عندما�يتم�اس�بعاد�اس�ثمار�الدين�

بصفته��رأس�املال�واملصنفاالس�ثمار����اس�بعاد�عندما�يتم�و �سو�ة�إعادة�تص�يف.�ا��سائر�بصف��ا�أو�األر�اح�إ���األس�م�من��اإليرادات�الشاملة�األخرى ���
� �العمقدًرا �بالقيمة �األ ادلة �الشاملة �اإليرادات �خالل �خرى من ،� �تحو�ل �فيتم �أو�ا��سائر�امل��اكمة �األر�اح �املقررة ��� �األخرى سابًقا �الشاملة �إ����اإليرادات الحًقا
 غ���املوزعة.األر�اح�

 .القيمةالضمحالل��من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى أو�بالقيمة�العادلة�اإل�الك�بت�لفة��املقدرة�الحًقاالدين�تخضع�ص�وك�
 ا��سائرأو�األر�اح�بالقيمة�العادلة�من�خالل�املقدرة�املالية�األصول�

 :من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائرلعادلة�بالقيمة�ااملقدرة�األصول�املالية��ع���
 ؛ال���ال�تدخل�ضمن�مدفوعات�أصل�الدين�والفائدة�املستحقة�عليهاألصول�ذات�التدفقات�النقدية�التعاقدية�)�١
 لتعاقدية�أو�املحتفظ���ا�للتحصيل؛عمل�آخر�بخالف�االحتفاظ���ا���مع�التدفقات�النقدية�ا�نموذجأي�املحتفظ���ا����األصول�)�٢
 .القيمة�العادلةباستخدام�خيار�أو�ا��سارة�األر�اح�بالقيمة�العادلة�من�خالل��املقدرة)�األصول�٣

 األر�اح�أو�ا��سائر.أر�اح�/�خسائر�ناتجة�عن�إعادة�تقدير�أي��يتم�تقدير��ذه�األصول�بالقيمة�العادلة�مع
حسب�تقدير��من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى القيمة�العادلة�ك�أو�ت�لفة�اإل�الاس�ثمارات�ديون�تتوافق�مع�معاي���أي��لم�يخصص�البنك�����ذه�السنة

 القيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر.
 النقدية�والنقدية�املعادلة

أو�أقل�من�تار�خ�االستحواذ�و�شمل�أرصدة�النقدية�وا��ساب�ا��اري��أش�ر ثالثة�مد��ا�أصلية�آلجال�استحقاق�ة�من�أرصدة�تتألف�النقدية�والنقدية�املعادل
 .مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي غ���املقيد�لدى�

 ة)�أر�اح�وخسائر�العمالت�األجن�ي٢
،�ع���إبالغالفوري������اية��ل�ف��ة�الصرف��سعر�وتحو�ل�ا�يتم�تحديد�القيمة�الدف��ية�لألصول�املالية�املقيمة��عملة�أجن�ية�من�خالل�تلك�العملة�األجن�ية�

 وجه�التحديد:
-�� �بال�سبة �املالية �لألصول �اإل املقدرة ���الكبت�لفة �من �جزًءا �ال��ش�ل �املحوال�� �التحوطية �العالقات �ددةإحدى ،� ��إقرار يتم �الصرف �فروق �أو�ضمن األر�اح

 لسنة؛باا��سائر�
�إقرار يتم�،�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددةا�من�وال���ال��ش�ل�جزءً �القيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة�اآلخرى املقدرة�بن�و بال�سبة�لص�وك�الدي�-

ضمن�اإليرادات�الشاملة�خرى�الصرف�األ أسعار�فروق��إقرار و�تم�لسنة.�با�ا��سائر ضمن�األر�اح�أو�لصك�الدين���الكالصرف�ع���ت�لفة�اإل الفروق����أسعار�
 ؛���احتياطي�إعادة�تقييم�االس�ثماراتاألخرى�
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فروق��إقرار ،�يتم�املحددةية�تحوطإحدى�العالقات�الال���ال��ش�ل�جزًءا�من�والعادلة�من�خالل�األر�اح�وا��سائر�القيمة�املقدرة�بألصول�املالية�لبال�سبة��-
 ا��سائر�بالسنة؛األر�اح�أو�ضمن�أسعار�الصرف�

���ضمن�اإليرادات�الشاملة�األخرى�أسعار�الصرف�فروق��إقرار يتم�القيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة،�س�م�املقدرة�بملكية�األ لص�وك�بال�سبة��-
 .احتياطي�إعادة�تقييم�االس�ثمارات

 األصول�املاليةقيمة�اضمحالل�)�٣
القيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�أو���الكاالس�ثمارات����ص�وك�الديون�املقدرة�بت�لفة�اإل االئتمانية�املتوقعة�ع���ا��سارة�ل��سائر��بمخصص�يقر�البنك

�قرار منذ�اإل�املخاطر�االئتمانية���لتعكس�التغ��ات��إبالغا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�����ل�تار�خ�قيمة�.�و�تم�تحديث�وكذلك�ع���عقود�الضمان�املا���الشاملة
 بالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر.الصادرة��ملكية�األس�موال�يتم�إقرار�اضمحالل�القيمة�لالس�ثمارات����ص�وك��للصك�املا���ذي�الصلة.األو���

.�ل�ا�األو���قرار منذ�اإل�املخاطر�االئتمانيةالبنك�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة�عندما�ت�ون��ناك�ز�ادة�كب��ة����يقر�،�املاليةالص�وك�بال�سبة���ميع�
بمبلغ��املا��الصك�ل�ذا��مخصص�ا��سارةالبنك�يقدر�،�ل�ااألو����قرار منذ�اإل��ش�ٍل�كب�� �الصك�املا��ع����املخاطر�االئتمانيةتزدد�أخرى،�إذا�لم��من�ناحيٍة و 

ـا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة�ع���ز�ادات�كب��ة����احتمال�ي�ب���إقرار�ما�إذا��ان�تقدير��س�ند�و ش�ًرا.��١٢�ساوي�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ملدة�
 .أو�حدوث�تقص���فع���بالغ���تار�خ�اإل اضمحلت�د�أصل�ما���قالقيمة�االئتمانية�ألي�بدًال�من�إثبات�أن�ل�ا�األو����قرار أو�خطر�حدوث�تقص���منذ�اإل

� �و�رى ��� �كب��ة �ز�ادة ��ناك ��انت �إذا �ما ��املخاطر�االئتمانيةالبنك �اإل �ش�ٍل �ف��ات �من �ف��ة ��ل �بالغمستمر�خالل .���� �كب��ة �ز�ادة ��ناك ��انت �إذا ولتقدير�ما
 .ل�ا�ح���تار�خ�اإلبالغ�مع�خطر�التقص���ح���تار�خ�اإلقرار�األو��ا��سارة�االئتمانية�ال���يقار��ا�البنك�مع�خطر�حدوث�تقص���باألصل�

النوعية�املناسبة�واملدعومة�بما����ذلك�ا����ة�التار�خية�واملعلومات�التطلعية�املتاحة�دون�تحمل�عتماد��ذا�التقدير،�ينظر�البنك�إ���املعلومات�الكمية�و ال و 
 ت�اليف�غ���م��رة�أو�بذل�ج�ود�غ���م��رة�كذلك.

 :تم�دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاصي
 ؛ا���(إن�وجد)�أو�التص�يف�االئتما�ي�الداخ��توقع����التص�يف�ا��ار���للصك�املاملفع���أو�التد�ور�ال�-
 املدين�ع���الوفاء�بال��اماته؛���قدرة�توقع�أن�تحدث��غي���م��وظ�يُ توقعة����الظروف�التجار�ة�أو�املالية�أو�االقتصادية�ال���املفعلية�أو�السلبية�التغ��ات�ال�-
 توقع����النتائج�ال�شغيلية�للمدين؛املفع���أو�التد�ور�ال�-
 نفسه؛للمدين�ع���الص�وك�املالية�األخرى��املخاطر�االئتمانيةكب��ة����الز�ادات�ال�-
ؤدي�إ���انخفاض�كب������قدرة�املدين�ع���الوفاء�بال��اماته�ل���تواتوقع����الب�ئة�التنظيمية�أو�االقتصادية�أو�التقنية�للمدين�املفع���أو�السل���التغي���ال�-

 املتعلقة�بالدين؛
 ؛يةاالئتمانالتحس�نات�أو�الغ���لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�الداعم����قيمة�الضمان�الكب��ة��ات�تغ�ال�-
 للمدين.�ات����النتائج�ال�شغيلية�والتغ�����البنكاملدين�ن�وسلوكه،�بما����ذلك�التغ��ات����حالة�سداد�للمدين�كب��ة����األداء�املتوقع�التغي��ات�ال�-
ك���تأخر�عن�موعد�استحقاق�السداد�التعاقدي�ألإذا��ان�املدين�قد��املخاطر�االئتمانية،�ُيف��ض�حدوث�ز�ادة�كب��ة����سالف�الذكر�غض�النظر�عن�التحليل�و 

يوًما�من�تار�خ�استحقاق�ا.��٩٠الطرف�املقابل����سداد�املدفوعات�التعاقدية�خالل�ال�يتمكن�عندما�التقص������السداد�بأي�أصل�ما���ث�و�حديوًما.��٦٠من�
ومراجع��ا�حسب�ا��اجة�للتأكد�من�أن�املعاي����املخاطر�االئتمانيةكما�يراقب�البنك�بانتظام�فعالية�املعاي���املستخدمة�لتحديد�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����

 لغ.املبفوات�موعد�استحقاق�قبل��املخاطر�االئتمانيةقادرة�ع���تحديد�ز�ادة�كب��ة����
 ُمضمحلة�القيمة�االئتمانيةاألصول�املالية�

�لألصل�املا��ية�املستقبلية�املقدرة�ع���التدفقات�النقدسل���حدث�أو�أك���له�تأث���عند�وقوع�االئتمانية�ألي�أصل�ما���قيمة�تتضمحل�ال وُ�شار�إ���األصول�.
� �حول�األحداث�التاليةرصد��ا�بيانات�يمكن�اضمحالل�القيمة�االئتمانية�ع����شمل�أدلة�و املالية�ُمضمحلة�القيمة�االئتمانية�ع���أ��ا�أصول�باملرحلة�الثالثة.

 ال����ش���إ���أن�املدين�يمر�بصعو�ة�مالية�كب��ة.
 املدين�ال��ام��عاقدي�طو�ل�األجل.لدى��-
 وفاة�املدين.�-
 إعسار�املدين.�-
 مخالفة�املدين�للع�ود�املالية.�-

15 
 

 مالية.لضائقة�اختفاء�إحدى�األسواق�ال�شطة�ل�ذا�األصل�املا����س�ب��عرض�ا��-
 تقديم�الدائن�ل�س�يالت�سداد�إ���املدين�نظًرا�لتعرض�لضائقة�مالية.�-
 املدين�مفلًسا.من�املحتمل�أن�يصبح��-
 كب����عكس�ا��سائر�االئتمانية�املتكبدة.�باقتطاعشراء�أو�إصدار�األصول�املالية��-

�مستقل�تحديد�حدث�يمكن�قد�ال� �أدى�التأث���ال�من�ذلك�دًال و واحد. �االئتمانية�لقيمة�اضمحالل�الللعديد�من�األحداث�إ����عام،�ر�ما و�قيم�ألصول�املالية.
قيم��ا�االئتمانية�اضمحلت�قد� القيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة أو��الكاإل بت�لفة�ُتقدر�ال���تمثل�أصوًال�مالية�ص�وك�الديون�البنك�ما�إذا��انت�

� ��� ��ل �تار�خ �اإلبالغ. �توار�خ �و من ��انت �إذا �ما �واللتقييم �املستقلة �الديون �عامص�وك �ة �قد �االئتمانيةاضمحلت �قيم��ا �ينظر�البنك �ال، �عوائد�إ�� �مثل عوامل
 .التمو�لز�ادة�ع���املدين�وقدرة�التص�يفات�االئتمانية�السندات�و 

نخفض�ال�س�يل�ي،�ما�لم�يكن��ناك�دليل�ع���أنه�ن�يجة�ملنح�وضعه�املا���س�ب�تد�ور�املدين��س�يل�القيمة�االئتمانية�عندما�ُيمنح�ُمضمحل�ُ�عت���القرض�
� �كب�ً�ا �انخفاًضا �التعاقدية �النقدية �التدفقات �تلقي �خطر�عدم ��ناك �وال�ت�ون �أخرى �مؤشرات �اضمحالل �ع�� �القيمة. �بال�سبة �ف��ا�لألصول �يتم �ال�� املالية

بما����ذلك�تلبية�يمة�االئتمانية�اضمحالل�القالقيمة�االئتمانية�عندما�ي�ون��ناك�دليل�م��وظ�ع���ُمضمحل�يعت���األصل�ف،�دون�منح�االتفك������ال�س�يالت�
يوًما�أو��٩٠ملدة�املستحقة�املبالغ�حدث�تأخر����دفع�(انظر�أدناه)�عدم�الرغبة����دفع�املؤشرات�ووقف�الدعم�إذا�التقص����شمل��عر�ف�و التقص��.��عر�ف�

 .أك��
 الصادرة�املُضمحلة�القيمة�االئتمانيةاألصول�املالية�املش��اة�أو�

معدل�الفائدة��حسب�البنك�و ل�ا.��األو��اإلقرار�قيم��ا�االئتمانية�عند�اضمحلت�األصول�ال���الصادرة�املُضمحلة�القيمة�االئتمانية����أو�املش��اة�األصول�املالية�
ا��سائر�االئتمانية�تأث���و�شمل�من�إجما���قيمته�الدف��ية��لألصل�املا���بدًال ��الكاإل ،�الذي�يتم�اح�سابه�ع���أساس�ت�لفة�املنضبط�القيمة�االئتمانية�الفعلية

 .املتوقعة����التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة
 التقص���عر�ف�

تقدير�قيمة�ا��سائرة�االئتمانية�املتوقعة����التقص���.��ستخدم��عر�ف�التقص���عر�ف�لتحديد�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�أن�يتم�تحديد�من�األ�مية�بم�ان�
عناصر�احتمالية�،�حيث�أن�التقص����و�أحد�مدى�ا��ياةش�ًرا�أو��١٢ملدة�االئتمانية�املتوقعة���س�ند�إ���ا��سائر ا��سارة�مخصص�ان�و���تحديد�ما�إذا��

 ية.خاطر�االئتماناملز�ادة�كب��ة����أي��وتحديدتقدير�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�الذي�يؤثر�ع����ل�من�التقص���
 :حدث�تقص���عت���البنك�ما�ي���بمثابة�و 
خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�وال���ُيح�سب�ف��ا�حدث�،�باست�ناء�أي�مدين��شارك����سياسة�يوًما�٩٠ملدة�مدفوعاته�التعاقدية�تأخر�املدين�عن�سداد��-

 ؛�أويوًما�من�مراجعة�املدفوعات�التعاقدية�٩٠التقص����عد�مرور�
 .مانية�إ���البنك�بال�املال��اماته�االئتاملدين�من�غ���املر���أن�يدفع��-

 األصول�املتنوعة.�ش�ل�مناسب�ليعكس�ا��صائص�املختلفة�ألنواع�التقص����عر�ف�تتم�موائمة�
�املقيمة�ع���عتمد�املعلومات�و ،�يأخذ�البنك����االعتبار��ل�من�املؤشرات�النوعية�والكمية.�املدين�ال��امه�االئتما�يعند�تقييم�ما�إذا��ان�من�املر���أن�يدفع�

�للقروض�ا��زئية،�و�و�أمر�غ���مناسب�ر�النو���املستخدم��و�خرق�الع�ود،�ي�ون�املؤشنوع�األصل،�ع���س�يل�املثال،����إقراض�الشر�ات و�عد�املؤشرات�.
�للطرف�املقابل��خصم�آخر اد�ع���،�مثل�ا��الة�املتأخرة�وعدم�السدالكمية تنوعة�من�مصادر��ستخدم�البنك�مجموعة�مو مدخالت�رئ�سية�����ذا�التحليل.

 .مصادر�خارجية�ب�فيه�سي�أو�ي�ون�مصدره�داخ���املعلومات�لتقييم�التقص���الذي�
 تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة

األو���أو�اإلقرار�قد�حدثت�منذ�املخاطر�االئتمانية�ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة�اعتماًدا�ع���ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة�����١٢ُتقدر�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة��ل�
الحتمالية�التقص���ومخاطر�التعرض�للتقص����ستقطعا��سائر�االئتمانية�املتوقعة����املنتج�املوت�ون�أحد�األصول�قد�انخفضت�قيمته�االئتمانية.�ما�إذا��ان�

 وفًقا�ملا�ي��:،�والتقص����س�ب�ا��سارة
 أو�ع���مدى�العمر�املتبقي�لالل��ام.التالية�ش�ًرا�االث���عشر�ع���مدار��،�سواءً ���الوفاء�بال��اماته�املالية�احتمالية�تقص���املدينتمثل�احتمالية�التقص����-
�للتقص����- �مخاطر�التعرض ��عتمد �وقت ��� �مستحقة �ت�ون �أن �البنك �يتوقع �ال�� �املبالغ �عشر�ع�� �مدار�االث�� �التقص���ع�� �العمر�ش�ًرا �مدى �أو�ع�� التالية

تعاقدي�البنك�الرصيد�امل��وب�ا��ا���باإلضافة�إ���أي�مبلغ�آخر�من�املتوقع���به�إ���ا��د�ال�شمل�،�املتجددالل��ام�ل،�بال�سبة����س�يل�املثالاملتبقي.�فع
 .،����حالة�حدوثها��ا���بحلول�وقت�التقص��
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حسب�نوع�الطرف�املقابل�ونوع�التقص����س�ب�ا��سارة���ختلف��طر�التقص��.�و توقعات�البنك�ملدى�ا��سارة�عند�التعرض���س�ب�ا��سارةيمثل�التقص����-
مخاطر�التعرض�ك�سبة�مئو�ة�من�ا��سارة�ل�ل�وحدة�من�عن�التقص����س�ب�ا��سارة��تم�التعب���و وأقدمية�املطالبة�وتوافر�الضمان�أو�الدعم�االئتما�ي�اآلخر.�

ش�ًرا��و�ال�سبة��١٢ملدة�ي�ون�التقص����س�ب�ا��سارة�،�حيث�ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة�١٢�ل�التقص����س�ب�ا��سارة���تم�اح�سابو حدوثه.����وقت�للتقص���
ا��ياة��و��سبة�ا��سارة�املتوقع�مدى���ون�التقص����س�ب�ا��سارة�ش�ًرا�التالية�و االث���عشر�املئو�ة�ل��سارة�املتوقع�حدو��ا����حالة�حدوث�التقص������

 .ا��ياة�املتبقية�املتوقعة�للقرضالتقص���ع���مدى�حدوث����حالة�حدو��ا�
ش�ر�مقبل�ول�ل�عرض�فردي�أو�ل�ل� خطر�التعرض�للتقص��و  التقص����س�ب�ا��سارةو  تحديد�احتمالية�التقص��من�خالل� التقص����س�ب�ا��سارة يتم�تحديد

ُمقصًرا�فيه�خالل�التعرض�لم�يكن�مدفوًعا�مسبًقا�أو��خطر (أي�أن�و�سو���ا�بحًثا�عن�احتمال�البقاء�الثالثة�مًعا�العناصر��ذه�ضرب��تم�.�و شر�حة�جماعية
معدل�و��ون�.�اإلبالغ�وت��يصهتار�خ����مرة�أخرى��هال��اميتم��عد�ذلك�والذي�،�مقبلل�ل�ش�ر� التقص����س�ب�ا��سارة بفعالية�ذا��حسب�و الش�ر�السابق).�

 .الفع���األص���أو�تقر�به�و�سعر�الفائدة� التقص����س�ب�ا��سارة املستخدم����حساباالقتطاع�
االستحقاق�بيان��بحث�و خالل�االث���عشر�ش�ًرا�ا��الية.��احتمالية�التقص��  االستحقاق�ع��تطبيق�بيان�مدى�ا��ياة�من�خالل��احتمالية�التقص�� و�تم�تنمية�

و�ف��ض�أن�املرصودة�االستحقاق�إ���البيانات�التار�خية�بيان��س�ند�و .�األو���طوال�مدة�القروضاإلقرار����محفظة�من�نقطة�التقص���حاالت�تنمية����كيفية�
 .و�دعم��ذا�التحليل�التار���إحدى�املحافظ�والنطاقات�االئتمانية.�ي�ون��و�نفسه����جميع�األصول�داخل�

 .ب�نوع�املنتجالذي�يختلف�حسبيان�الدفع�املتوقع�اس�ناًدا�إ���ومدى�ا��ياة�ش�ًرا���ملدة�اث���عشر�التعرض�للتقص�مخاطر� يتم�تحديد
ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة.�املدين��ل�اث���عشر��عتمد�ذلك�ع���ال�سديدات�التعاقدية�املستحقة�ع���املبالغ�املقطوعة،�وقروض�سداد���الكملنتجات�اإل بال�سبة��-
 .السداد�/�إعادة�التمو�ل�املبكرة����ا��سابتضم�ن�اف��اضات�كذلك��تم�و .�مقدمة�من�املدينمدفوعات�زائدة�متوقعة��ذا�املبلغ�ألية��معادلةكذلك�س�تم�و 
"�الذي��سمح�يتحو�ل�االئتما�الأخذ�الرصيد�امل��وب�ا��ا���وإضافة�"عامل�من�خالل�لتقص���لالتعرض�مخاطر�،�يتم�الت�بؤ�باملتجددةبال�سبة�للمنتجات��-

اس�ناًدا�إ���تحليل�بيانات�ملنتج�ونطاق�استخدام�ا��د�ا��ا���نوع�اتختلف��ذه�االف��اضات�حسب�و بالتخفيض�املتوقع�ل��د�األق����بحلول�وقت�التقص��.�
 .األخ��ة�للبنكالتقص���

و�ختلف�ذلك�حسب�.�مر�موعد�استحقاق�االسداد�ال���اس�ناًدا�إ���العوامل�ال���تؤثر�ع���عمليات�ومدى�ش�ًرا��١٢ملدة�ا��سارة�التقص����س�ب� يتم�تحديد
 نوع�املنتج.

التار�خية�ع���قيم�السوق�/�الدف����س�ب�املبيعات��ل��اماتواالاملزمعة�،��عتمد�ذلك�أساًسا�ع���نوع�الضمان�وقيم�الضمان�ملضمونةبال�سبة�للمنتجات�ا�-
 .ووقت�إعادة�التملك�وت�اليف�االس��داد�امل��وظةاإلجبار�ة�

نظًرا�للتمايز�املحدود����عمليات�االس��داد�ال���يتم�تحقيق�ا�ب�ن��ع���مستوى�املنتج�التقص����س�ب�ا��سارة ،�يتم��عي�نبال�سبة�للمنتجات�غ���املضمونة�-
 وأسعار�ا.املتعاقد�عل��ا�الديون�،�بما����ذلك�مبيعات�اس��اتيجيات�التحصيلب�ذا��التقص����س�ب�ا��سارة تأثرو�.�املدين�نمختلف�

ومدى�ا��ياة.�ش�ًرا��١٢ملدة� التقص����س�ب�ا��سارةو  خطر�التعرض�للتقص��و  احتمالية�التقص�� تضم�ن�املعلومات�االقتصادية�التطلعية����تحديدكذلك�يتم�
 .تختلف��ذه�االف��اضات�حسب�نوع�املنتجو 

�غ���قيم�وكيفية��احتمالية�التقص�� بيان�كيفية�استعراض�استحقاق�مثل��– التقص����س�ب�ا��سارة يتم�رصد�ومراجعة�االف��اضات�ال���يقوم�عل��ا�حساب
 .ع���أساس�ر�ع�سنوي وغ���ذلك�الضمان�
 :ع���النحو�التا��ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة��،�يتم�قياسملخاطر�التعرض�غ���املمولةبال�سبة�

عاقدية�الفرق�ب�ن�القيمة�ا��الية�للفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�التعبارة�عن�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة��ون�ت،�ة�الل��امات�القروض�غ���امل��و�ةبال�سب�-
 عند���ب�القرض؛املستحقة�للبنك�إذا���ب�صاحب�االل��ام�القرض�والتدفقات�النقدية�ال���يتوقع�البنك�استالم�ا�

مطروًحا��صاحب�صك�الدين�املضمون الفرق�ب�ن�املدفوعات�املتوقعة�الس��داد�عبارة�عن�االئتمانية�املتوقعة� ا��سارة�ون�ت،�بال�سبة�لعقود�الضمان�املا���-
 .مبالغ�يتوقع�البنك�استالم�ا�من�املالك�أو�املدين�أو�أي�طرف�آخرأي��م��ا

 .ملكية�األس�ماالس�ثمارات����ضمن�القيمة�اضمحالل�خسائر�إقرار�ال�يتم�
 )��عديل�األصول�املالية٤

 ز�ادة�احتمالية�اس��داد�ا.��دف�أو�القروض�املتع��ة�البنك�����عض�األحيان�شروط�القروض�املقدمة�للعمالء��س�ب�عمليات�إعادة�التفاوض�التجار�ة��عدل�
�وإجازات�الدفع�وإعفاءات��الدفعاتفاقيات�شروط�تتضمن�أ�شطة�إعادة�ال�ي�لة��ذه�ترت�بات�تمديد� �س�ند�سياسات�وممارسات�إعادة�ال�ي�لة�إ���و الدفع.

�تم�تطبيق�إعادة�ال�ي�لة�و تبقى��ذه�السياسات�قيد�املراجعة�املستمرة.�و ر��.�إ���أن�الدفع�سوف��ستمر�ع���األ من�وج�ة�نظر�اإلدارة�مؤشرات�أو�معاي����ش���
 .ألجلااألك���شيوًعا�ع���قروض�
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البنك�بتقييم�إذا��ان��ذا�التعديل�ي�تج�عنه�إلغاء�اإلقرار�أم�ال.�ووفًقا�لسياسة�البنك،�يؤدي�التعديل�إ���إلغاء�اإلقرار�يقيم�عندما�يتم��عديل�أي�أصل�ما��،�
العملة�أو�الطرف��ا�ي�تج�عنه�شروط�مختلفة�تماًما.�و�أخذ�البنك����االعتبار�العوامل�النوعية�(أي�التدفقات�النقدية�التعاقدية��عد�التعديل�والتغي�����عندم

تبقية�بموجب�الشروط�األصلية�مع�املقابل�وأسعار�الفائدة�واالستحقاق�والع�ود)�والتقييم�الك���(أي�مقارنة�القيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية�التعاقدية�امل
 التدفقات�النقدية�التعاقدية�بموجب�الشروط�املعدلة،�وُتخصم�من�الفائدة�الفعلية�األصلية)�لتحديد�الشروط�املختلفة�تماًما.

لتحديد�صا���القيمة�الدف��ية�لألصل����إلغاء�اإلقرار�املتوقعة����تار�خ�ل��سارة�االئتمانية�مخصص�ا��سارة�تقدير�،�يتم�إعادة����حالة�إلغاء�إقرار�األصل�املا��

� مع�الشروط�ا��ديدة�ر�ح�أو�خسارة�عند�إلغاء��لألصل�املا���ا��ديدوالقيمة�العادلة�املعدلة�الفرق�ب�ن��ذه�القيمة�الدف��ية�وسوف�ي�تج�عن�ذلك�التار�خ.

�اإلقرار �و . �املتوقعة�باست�ناء�ا��االت�النادرة�ال����عت���ف��ا�ا��سارة�ش�ًرا�من��١٢ع���أساس�ُيقدر�خسارة�مخصص�سي�ون�لألصل�املا���ا��ديد االئتمانية

� �عن�ائتمان�منخفض�القيمة. �و القرض�ا��ديد�ناتًجا �املبلغ�إقرار��نطبق��ذا�فقط����ا��الة�ال���يتم�ف��ا �العادلة�للقرض�ا��ديد�بخصم�كب���ع�� القيمة

املالية�املعدلة�من�باألصول�البنك�مخاطر�االئتمان�ا��اصة�و�راقب�والذي�لم�يتم�تخفيضه�من�خالل�التعديل.����ألنه�ال�يزال��ناك�خطر�كب���للتقصاملعدل�

 .���حالة�استحقاق�متأخرة�بموجب�الشروط�ا��ديدةاملدين�،�مثل�ما�إذا��ان�تقييم�املعلومات�النوعية�والكميةخالل�

لألصل�املا���قد��يةخاطر�االئتماناملإذا��انت�من�يقرر��و�البنك�فإن�،�إلقراراالتعديل�إلغاء�عن�ي�تج�أصل�ما���وال�ي�عندما�يتم��عديل�الشروط�التعاقدية�أل 

ع���اإلبالغ�الشروط�التعاقدية�األصلية�مع�التص�يف�االئتما�ي����تار�خ�و األو���اإلقرار�األو���بمقارنة�التص�يف�االئتما�ي�عند�اإلقرار�زادت��ش�ل�كب���منذ�

 .أساس�الشروط�املعدلة

�بمجموع�القيمة�الدف��ية�قبل�و�عد�التعديل�(باست�ناء�مخصص�التعديل�مقارنةً �اسب�/�خسائر م�يحسب�البنك�فإن�،�اإلقرارالتعديل�إلغاء�ي�تج�عن�عندما�ال�

� ضم�ن�التدفقات�النقدية�املتوقعة�الناشئة�عن�األصل�،�حيث�يتم�تالئتمانية�املتوقعة�لألصل�املعدلاا��سارة�البنك�يقدر�ثم�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة).

 .املا���املعدل����حساب�ال��ز�النقدي�املتوقع�من�األصل�األص��

،�عندما�ال�اإلقرار�األو���ل�اومقارن��ا�باملخاطر�بموجب�الشروط�األصلية�عند�اإلبالغ��ذه�األصول��عد�التعديل����تار�خ����سداد�تقص���اليتم�تقييم�مخاطر�

�و األصل�األص��.��عدم�إقرار و�التا���ال�يؤدي�إ���أساسًيا�ي�ون�التعديل� قد�االئتمانية��خاطر املالبنك�أن�يرى�قد�و �راقب�البنك�األداء�الالحق�لألصول�املعدلة.

إ���املرحلة��سائر�االئتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة)�ا�(الثانية�أو�املرحلة�الثالثة�،�بحيث�يتم�نقل�األصول�من�املرحلة��ت��ش�ل�م��وظ��عد�إعادة�ال�ي�لةتحس

��١٢(ا��سائرة�االئتمانية�املتوقعة�ملدة��األو�� متتالية�أو��أش�ر ألصول�ال���تم�تنفيذ�ا�وفًقا�للشروط�ا��ديدة�ملدة�ستة�و�نطبق��ذا�األمر�فقط�ع���اش�ًرا).

 .أك��

 .��ذه�األصول�من�خالل�استخدام�نماذج�محددة�لألصول�املعدلةاملخاطر�االئتمانية�املتعلقة�����يواصل�البنك�مراقبة�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة�الحقة

 الشطبعمليات�)�٥
�و خلص�إ���أنه�ال�يوجد�توقع�معقول��جميع�ج�ود�االس��داد�العملية�و �عندما��س�نفذ�ش�ٍل�ك���أو�جز�ي��شطب�البنك�األصول�املالية� �شمل�الس��داد�ا.

ت�ون�طر�قة�االس��داد�ا��اصة�بالبنك�م��و�ة�كضمان�عندما�)�٢)�وقف��شاط�اإلنفاذ�(١ما�ي��:�(لالس��داد�املؤشرات�ال����ش���إ���عدم�وجود�توقع�معقول�

 .وت�ون�قيمة�الضمان�غ���قابلة�للت�بؤ��ش�ل��امل

لسنة�ألصول�املشطو�ة�خالل�الاملستحقة�املبالغ�التعاقدية�ت�٩رقم�تو���املالحظة�و يجوز�للبنك�شطب�األصول�املالية�ال���ال�تزال�خاضعة�ل�شاط�اإلنفاذ.�

� ��� �٢٠٢٠د�سم����٣١املن��ية �او . �الس��داد ��س�� �البنك �بال�املال�يزال �قانوًنا �املستحقة �معقولة�ملبالغ �توقعات �وجود �عدم ��س�ب �جزئًيا �شط��ا �تم �لكن ،

 .الس��داد�ا�بال�امل

 الية�عدم�إقرار�األصول�امل)�٦
األصل�املا���و�افة�مخاطر�ومزايا�ملكية�ملكية�يقر�البنك�باألصل�املا���فقط�عندما�ت�ت���ا��قوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من��ذا�األصل�املا��؛�أو�ينقل�ال�

أو�االحتفاظ�بجميع�مخاطر�ومزايا�امللكية�واستمر����السيطرة�ع���األصل�املنقول،�فإن�البنك�يقر�بالنقل�إذا�لم�يقم�البنك�و .�م�شأة�أخرى أي��ذا�األصل�إ���

�بفائدته� ،�املنقول البنك�بجميع�مخاطر�ومزايا�ملكية�األصل�املا���أمسك�إذا�و املحتفظ���ا����األصل�مع�وجود�ال��ام�مزمع�للمبالغ�ال���قد�يضطر�إ���دفع�ا.

 باالق��اض�املضمون�للعائدات�املستلمة.�و�قر�كذلك�املا����فسيواصل�اإلقرار�باألصل
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،�يتم�إقرار�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل�املا���واملبلغ�املا���االعتباري�املُستلم�والذمم�املدينة��الكبت�لفة�اإل املقدرة�عدم�إقرار�أحد�األصول�املالية�و���حال�

 ضمن�اإليرادات�الشاملة.

 ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة����الكشوف�املالية)�عرض�مخصص�٧
 يتم�عرض�مخصصات�ا��سارة�ل��سارة�االئتمانية�املتوقعة����الكشوف�املالية�ع���النحو�التا��:

-�� �لدى �(األرصدة �اإل�الك �بت�لفة �املقدرة �املالية �لألصول �املركزي بال�سبة �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �املقر�الرئ����مصرف �من �ا��ارجية�واملستحق �وفروعه �

 من�إجما���القيمة�الدف��ية�لألصول؛كخصم�واملستحق�من�البنوك�األخرى�والقروض�والسلف�واألصول�املالية�األخرى):�

مة�العادلة�بالقي�بال�سبة�لص�وك�الدين�املقدرة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى:�كجزء�من�احتياطي�إعادة�تقييم�االس�ثمارات�املحددة�-

 من�خالل�اإليرادات�الشاملة�األخرى�واملقررة����اإليرادات�الشاملة�األخرى؛

 بال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمان�املا��:�كمخصص.�-

 ح.�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات
تخدام)�لعقود�اإليجار�ال���لم�تكن�قائمة�عند�تار�خ�التطبيق�ُيقر�البنك�بحق�استخدام�األصول�ح���تار�خ�بدء�عقد�اإليجار�(أي�تار�خ�توفر�األصل�األسا����لالس

� �بالت�لفة �األصول �استخدام �حق �حساب �و�تم �منهاألو��. ��منقوًصا �إعادة �عند ��سو�ته �و�تم �القيمة، �اضمحالل �عن �وخسائر�ناتجة �م��اكم �إ�الك تقدير�أي

�وتتضمن�ت�لفة�حق�استخدام�األصول�مبلغ�خصوم� اإليجار�املقرر�والت�اليف�املباشرة�األولية�املتكبدة�ومدفوعات�اإليجار�ال���تم��خصم�عقدعقد�اإليجار.

�وما�لم�يتأكد�البنك��ش�ل�مناسب�من�ا��صول�ع���ملكية�األصل�املؤجر������اية�مدة�أي��سداد�ا����تار�خ�البدء�أو�قبله�منقوًصا�م��ا حوافز�تأج���متلقاة.

� �األصول �استخدام �حق �إ�الك �يتم �حق�اإليجار، �و�خضع �أقصر. �أ��ما �اإليجار، �املقدر�ومدة �العمر�االف��ا��� �مدى �ع�� �الثابت �القسط �أساس �ع�� املقرر

 .استخدام�األصول�الضمحالل�القيمة

 ،�إن�وجدت.الت�لفة�التار�خية�منقوًصا�م��ا�اإل�الك�امل��اكم�وخسائر�االضمحالل�امل��اكمةباألخرى�واملعدات��التاملمتل�ات�واآلإقرار�يتم�

� �وُتدرج �الالحقة �الت�اليف �الدف��ية �القيمة �أو�ضمن �لألصل �بصف��ا �إقرار�ا �تتدفق�يتم �أن �املحتمل �من �ي�ون �عندما �فقط �االقتضاء، �حسب �مستقل، أصل

م�تحميل�و�تة�ل��زء�املس�بدل.�وال�يتم�إقرار�القيمة�الدف��يالفوائد�االقتصادية�املستقبلية�املرتبطة�بالبند�إ���البنك�و�مكن�تقييم�ت�لفة�البند�ع���نحو�موثوق.�

 .خالل�الف��ة�املالية�ال���يتم�تكبد�ا�ف��ااألخرى�اإليرادات�الشاملة�و األخرى�ع���كشف�األر�اح�أو�ا��سائر�جميع�اإلصالحات�والصيانات�

 :ع���النحو�التا��القسط�الثابت�باستخدام�طر�قة�أعمار�ا�االف��اضية،�خالل�قيم�ا�املتبقية�م��ا�منقوًصا��ح���يتم�شطب�ت�لفة�األصول �تم�إقرار�اإل�الك�و 

 سنوات�٥ املبا�ي

 سنوات�٧ املمتل�ات�املستأجرةتحس�نات�

 سنوات�٣ األثاث�واملعدات

 سنوات�٣ السيارات

 سنوات�٥�– ٤ ط)٤حق�استخدام�األصل�(راجع�املالحظة�

 �غي��ات����التقدير�ا��سا�ي�ع���أساس�األثر�الالحق.أي��اإل�الك�مع���اية��ل�سنة�مع�تطبيقوالقيم�املتبقية�وطر�قة�املقدرة�تتم�مراجعة�األعمار�االف��اضية�

� �القيمة�الدف��يةالفرق�ب�ن�عائدات�املبيعات�و بصف��ا�اس�بعاده�أو�املعدات�أو��التعن�التصرف����أحد�املمتل�ات�أو�اآلتحدد�امل�اسب�أو�ا��سائر�الناشئة

 .ا��سائر���األر�اح�أو�وُ�قر�لألصل�

 األصول�غ���املاليةقيمة�اضمحالل�خ.�
عندما��ش���لإل�الك�تتم�مراجعة�األصول�ا��اضعة�و .�سنوً�ااملحدد�األجل�لإل�الك�و�تم�اختبار�اضمحالل�قيم��ا�غ����ذات�العمر�االف��ا���األصول�ال�تخضع�

�قد�ال��القيمة�الدف��يةاألحداث�أو�التغي��ات����الظروف�إ���أن� القيمة�الدف��ية�القيمة�القابلة��ايتجاوز���خسارة�االضمحالل�للقيمة�ال���إقرار��تم�و ُ�س��د.

،�يتم�تجميع�االضمحاللوألغراض�تقييم�املستخدمة.�ت�اليف�البيع�والقيمة�منقوًصا�م��ا�و�عت���القيمة�القابلة�لالس��داد����القيمة�العادلة�لألصل�لالس��داد.�
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� �عند ��أد�ىاألصول �ف��ا �مستو�ات �(وحدات �منفصل ��ش�ل �تحديد�ا �يمكن �نقدية �التدفقات �إنتاج �و�تم �نقدية). �النوايا�مراجعة �بخالف �غ���املالية األصول

�عد�وتنخفض�قيمة�املمتل�ات�املك�سبة�مقابل��سو�ة�قروض�وسلف�العمالء��.����ل�تار�خ�إبالغاالضمحالل�الحتمال�عكس�تتعرض�لالضمحالل�ا��سنة�ال���

 تار�خ�االستحواذ.�سنوات�من�٣ان��اء�
 الصادرة�عن�البنك�ملكية�األس�موصكوك��ا��صوم�املالية.�د

 ضمن�ملكية�األس�مالتص�يف�كدين�أو�
 وفًقا���و�ر�االتفاق�التعاقدي.�بصف��ا�ص�وك�ملكية�أس�ممالية�أو�خصوم�بصف��ا��ملكية�األس�مص�وك�يتم�تص�يف�ص�وك�الديون�أو�

 ملكية�األس�مصكوك�)�١

� �صك ��األس�مملكية �مال �رأس �عن ��و�عبارة �يث�ت �املقر�الرئ���� �من �مخصص �من �س�م �أي �أصول ��� �املتبقية �األس�مالفائدة ��ملكية جميع��استقطاع�عد

 الصادرة�من�البنك����العائدات�املقبوضة�الصافية�من�ت�اليف�اإلصدار�املباشر.�ملكية�األس�مص�وك�قيد�و�تم�.�خصومه
 

 �ا��صوم�املالية)�٢

 للصك.���كشف�املركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����األح�ام�التعاقدية��ا��صوم�املاليةيتم�إقرار�

بالقيمة�العادلة�من�خالل��ا��صوم�املالية(بخالف��ا��صوم�املاليةُ�عزى�ت�اليف�املعامالت�مباشرًة�إ���إصدار�و مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.��ا��صوم�املاليةُتقدر�

�ا��صوم�املاليةُ�عزى�ت�اليف�املعامالت�مباشرًة�إ���االستحواذ�ع���و .�ل�ا�عند�اإلقرار�األو���ل��صوم�األخرى من�القيمة�العادلة�ة�ستقطعاملاألر�اح�أو�ا��سائر)�

 ائر.بالقيمة�العادلة�من�خالل�إقرار�األر�اح�أو�ا��سائر�مباشرًة����كشوف�األر�اح�أو�ا��س

 طر�قة�الفائدة�الفعلية.باستخدام���الكالحًقا�بت�لفة�اإل �ا��صوم�املاليةُتقيم�جميع�

 .ا��صوم�األخرى املستحق�للبنوك�األخرى�وودا�ع�العمالء�واملستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�و من�إ�الك�املصنفة�كت�لفة��ا��صوم�املاليةتت�ون�

معدل�و��ون�وتخصيص�نفقات�الفائدة�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.��ا��صوم�املاليةألٍي�من���الكطر�قة���ساب�ت�لفة�اإل و�عت���طر�قة�الفائدة�الفعلية����

ال����ش�ل�املقبوضة�املدفوعات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�(بما����ذلك�جميع�الرسوم�والنقاط�املدفوعة�أو�بالضبط��ال��ام�و�املعدل�الذي�ي�الفائدة�الفعلية

أو�(حسب��ل��صوم�األخرى املتوقع�االف��اضية�)�من�خالل�العمر�ا��صوم�األخرى وت�اليف�املعامالت�واألقساط�أو��معدل�الفائدة�الفعليةجزًءا�ال�يتجزأ�من�

 .ا��صوم�املاليةذات�الصلة�ب��الكاالقتضاء)�أو�ف��ة�زمنية�أقصر،�بخصوص�حساب�ت�لفة�اإل 

عزى�إ����غ��ات�املخاطر�ال����ُ ع���وجه�التحديد�أن�يتم�عرض�التغي��ات�املُجراة�ع���القيمة�العادلة�ل��صم�املا����٩بالغ�املا���رقم��ستلزم�املعيار�الدو���لإل 

أو�دات�الشاملة�األخرى�اإليرا���با��صم�ا��اصة��يةخاطر�االئتماناملآثار�التغ��ات����ي�تج�عن�إقرار�االئتمانية�لذلك�ا��صم����اإليرادات�الشاملة�األخرى،�ما�لم�

ألي��يةخاطر�االئتماناملإ���ال���ُ�عزى�القيمة�العادلة�املُجراة�ع���ال�يتم�الحًقا�إعادة�تص�يف�التغي��ات�ا��سائر.�و أو�األر�اح�يز�د�من�عدم�التوافق�املحاس������

 املوزعة����حال�عدم�إقرار�ا��صم�املا��.�غ�� إ���األر�اح�خصم�ما���ضمن�األر�اح�أو�ا��سائر،�وإنما�يتم�بدًال�من�ذلك�تحو�ل�ا�

 ة)�أر�اح�وخسائر�العمالت�األجن�ي٣

�عملة�أجن�ية�من�خالل�تلك�العملة�األجن�ية�وتحو�ل�ا��سعر�الصرف�الفوري������اية��ل�ف��ة�إبالغ،�ع���املقدرة��ل��صوم�األخرى يتم�تحديد�القيمة�الدف��ية�

 وجه�التحديد:

-�� �بال�سبة �ل��صوم �أو�ااملالية �األر�اح �ضمن �الصرف �إقرار�فروق �يتم �املحددة، �التحوطية �العالقات �إحدى �من �جزًءا �ال��ش�ل �وال�� �اإل�الك �بت�لفة ملقدرة

 ا��سائر�بالسنة؛

العمالت�أسعار�صرف�أر�اح�وخسائر�من�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددة،�يتم�إقرار�بت�لفة�اإل�الك�ال����ش�ل�جزًءا�املقدرة�املالية�ل��صوم�بال�سبة��-

 .ملكية�األس�ماإليرادات�الشاملة�األخرى�وُتجمع����عنصر�منفصل�من�ضمن�االجن�ية�

 ا��صوم�املالية)�عدم�إقرار�٤
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من�نفس�الدائن��خصم�آخر قائم�ب�خصم�ما��وعند�اس�بدال�أي�يتم�التنازل�عن�ال��امات�البنك�أو�إلغا��ا�أو�ان��ا��ا.�فقط�عندما��ا��صوم�املاليةال�يقر�البنك�

األص���وعم�إقرار��ل��امكعدم�إقرار�لالتماًما�مثل�صرف�العمالت�أو�التعديل�فيتم�معامل��ا��خصم�ما��وفًقا�لشروط�مختلفة�تماًما�أو�إذا�تم��عديل�شروط�أي�

 اإليرادات�الشاملة.جديد�و�تم�إقرار�الفرق����القيم�الدف��ية�ضمن��ال��ام

مف��ضة��ال��اماتأصول�غ���نقدية�منقولة�أو�أي��الدفع،�بما����ذلكالدف��ية�لألصل�املا���غ���املقرر�واملقابل�املدفوع�واملستحق�يتم�إقرار�الفرق�ب�ن�القيمة�

 ضمن�اإليرادات�الشاملة.

 

املا���سقاط�ل��صم�إ���حال�اس�بدال�البنك�مع�املقرض�ا��ا���لصك�ديٍن�بآخر�بموجب�شروط�مختلفة�تماًما،�فيتم�التعامل�مع�مثل��ذا�االس�بدال�ع���أنه�

واإلقرار�بخصم����األص���املاإلسقاط�ا��صم�ا��ا���أو�جزء�منه�ا��صم�البنك��عديالت�جو�ر�ة�ع���شروط�يجري�،�واإلقرار�بخصم�ما���جديد.�و�املثلاألص���

� ��انت�القيمة�ا��الية�تماًما،�من�املف��ض�أن�تختلف�الشروط�و جديد. ����ذلك�أي�رسوم�ات�النقدية�بموجب�الشروط�ا��ديدةللتدفقاملستقطعة�إذا ،�بما

� �مستلمة �رسوم �أي �من �صافية �مدفوعة �ومستقطعة �ب�سبة �تختلف �الفع���األص��، �املعدل �ع�%١٠باستخدام �األقل �ع�� �ا��الية �القيمة �ن من�املستقطعة

� �املتبقية �النقدية �األص��التدفقات �املا�� �ل��صم �غ���جو�ري و . �التعديل ��ان �إذا �إقرار�، �في�ب�� �الدف��ية �القيمة �(أ) �ب�ن: �الفرق �التعديلل��صم �وقبل (ب)�؛

/�اإليرادات�لتعديل�ضمن�امل�اسب�وا��سائر�األخرى�أو�خسائر�لا��سائر�بصف��ا�م�اسب�أو�أو�ضمن�األر�اح�القيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية��عد�التعديل�

 األخرى.النفقات�

 مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�نذ.�

 بال�سبة�للموظف�ن�اإلماراتي�ن�(ممن�لد��م�وثيقة�"ج�سية"))�١

�اال  �دفع ��ش��ا�اتيتم �الإ�� �(�يئة �رقم �اإلمارا�ي �االتحادي �للقانون �وفًقا �اإلماراتية �االجتماعية �والتأمينات �للمعاشات �٧العامة �لعام �املعاشات��١٩٩٩) �شأن

 ال���ُتدفع�عند�استحقاق�ا.�ش��ا�اتو�قتصر�ال��ام�البنك�ع���مثل��ذه�اال والتأمينات�االجتماعية.�

 اإلماراتي�ن�الذين�ل�س�لد��م�وثائق�"ج�سية")ين�(بما����ذلك�املوظف�ن�وافد)�بال�سبة�للموظف�ن�ال٢

�١من�تار�خ�التحاق�م�أو�ين.�و�عتمد�استحقاق��ذه�امل�افأة�ع���الراتب�ال��ا�ي�للموظف�ن�وطول�مدة�ا��دمة�وافديقدم�البنك�م�افأة���اية�ا��دمة�ملوظفيه�ال

�وفًقا�ألح�ام�قانون�العمل�االتحادي�،�أ��ما�أ�عد�٢٠١٥يناير� حسب�الراتب�ال��ا�ي�املتوقع�وطول�مدة�و�تم�تقدير�الت�اليف�املتوقعة�ل�ذه�امل�افآت�اإلمارا�ي.

يتم�تنفيذ�خطة�حيث�تتوقف�ثم��٢٠١٤د�سم����٣١ين�ح���وافدو�سوي�البنك�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن�الاملقدرة�خالل�ف��ة�العمل.�ا��دمة�املقدرة�و 

بم�افآت�عن�التقدير�املتعلق�اإلفصاح��تم�و .�٢٠١٥يناير��٠١اد�وفًقا�لقانون�العمل�االتحادي�اإلمارا�ي�ابتداًء�من�صندوق�اإلدخار�القائم�وأساس�متطلبات�اإلمد

 عند�دفع�البنك�ل�ا.إ���موط��م�األص���وتذاكر�السفر�مستحقات�املوظف�ن�باإلجازات�و�تم�اح�ساب�غ���جاري.��ال��ام��اية�ا��دمة�صف��ا�

 ر.�املخصصات

اجة�لتدفق�يتم�إقرار�أي�مخصص����كشف�املركز�املا���عندما�ي�ون�للبنك�ال��ام�قانو�ي�أو�بناء�ن�يجة���دث�سابق�و��ون�من�املحتمل�أن�ي�ون��ناك�ح

 لقيمة�االل��ام.االل��ام�وتقدير�موثوق��عادلةاالقتصادية�ملالفوائد�خار���من�

عندما�و ،�مع�مراعاة�املخاطر�والش�وك�املحيطة�باالل��ام.�ف��ة�اإلبالغاالل��ام�ا��ا��������اية��عادلةملزم�الال كمخصص�أفضل�تقدير�للمقابل�املقرر�يمثل�املبلغ�

القيمة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية�ت�ون����،�فإن�قيمته�الدف��ية�االل��ام�ا��ا���عادلةملمخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية�املقدرة�أي�يتم�تقييم�

 تأث���القيمة�الزمنية�للنقود�مادًيا).ي�ون�ا�معند(

أصل�إذا��ان�من�املبلغ�املستحق�القبض�بصفته�،�يتم�إقرار�مخصص�من�طرف�ثالث�عادلةملالالزمة�الفوائد�االقتصادية�جميع�عندما�ُيتوقع�اس��داد��عض�أو�

 .بلغ�املستحق�القبض�ع���نحٍو�موثوق املو�مكن�تقييم�سداده�املؤكد�فعلًيا�أنه�س�تم�

 عقود�الضمان�املا���وال��امات�القروضز.�
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محدد��سداد�مدين�أي��س�ب�عدم�تمكن�خسارة�يتكبد�ا�أي��لتعو�ض�املالك�عنعقود�الضمان�املا������العقود�ال���تلزم�املصدر�ع���دفع�مبالغ�محددة�

�الدفعات�عند�استحقاق�ا�وفًقا�لشروط� إ���البنوك�واملؤسسات�املالية�والغ���نيابًة�عن�العمالء�و�تم�منح�مثل��ذه�الضمانات�املالية�أٍي�من�ص�وك�الدين.

 لضمان�القروض�وال��و�ات�ع���املش�وف�وال�س�يالت�املصرفية�األخرى.

 بمعدل�أع���من:يتم�تقدير�عقود�الضمان�املا����ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�وُتقدر�فيما��عد�

 ؛٩رقم�إلبالغ�املا���الدو���للمعيار�لقيمة�مخصص�ا��سارة�املحدد�وفًقا��-

 .١٥القسط�املقبوض�ع���اإلقرار�األو���منقوًصا�منه�اإليرادات�املقررة�وفًقا�ألساسيات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم��-

� �البنك �يحدد�ا �ال�� �القروض �تقدير�ال��امات �يتم �ا��سارة. �مخصص �بقيمة �القروض �لتقديم �ال��ام �أي �البنك �يقدم �أقولم �فائدة �أو�يتم�بمعدل �بالسوق ل

 تقديم�أو�إصدار�صك�ما���آخر.�سو���ا�بصا���النقدية�أو�من�خالل�

بال�سبة�للعقود�ال����شمل�قرض�وال��ام�غ���م��وب�يتم�إقرار�مخصص�ا��سارة�كمخصص.�ومع�ذلك،�بال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمان�املا��،�
يتم�إقرار�لقرض،�وال�يمكن�للبنك�تحديد�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة��ش�ٍل�منفرد�ع���عنصر�االل��ام�غ���امل��وب�من�تلك�ا��سائر�املفروضة�ع���عنصر�ا

وإ���ا��د�الذي�تتخطى�فيه�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�نب�مخصص�ا��سارة�للقرض.�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�املفروضة�ع���االل��ام�غ���امل��وب�إ���جا
 يتم�إقرار�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�كمخصص.املجتمعة�القيمة�الدف��ية�اإلجمالية�للقرض،�

 .�الضرائبس
 ضر�بة�الدخل

 األجن�ية�العاملة����اإلمارات�العر�ية�املتحدة.يتم�فرض�الضرائب�وفًقا�للوائح�املحلية�لتقدير�الضرائب�ع���فروع�البنوك�
�ب �املفروضة �الضرائب ��شمل �واملؤجلةالسنة �ا��الية �الضر�بة �و�تم ،� �إقرار�ا �الشاملة�� ��اإليرادات �بالبنود �م��ا �يتعلق �ما �باست�ناء ��مباشرةً املقررة ملكية���

 اإليرادات�الشاملة�األخرى.أو�����األس�م
�الضر� �ا��الية �الضر�بة ��شمل �للضر�بة �ا��اضعة �أو�ا��سارة �الدخل �ع�� �القبض �أو�املستحقة �الدفع �املستحقة �املتوقعة �بابة �وأية للضر�بة��معادلةلسنة

 اإلبالغ.���تار�خ�الساري�باستخدام�معدل�الضر�بة�تقديره��تم�و بالسنوات�السابقة.�املتعلقة�مستحقة�الدفع�أو�مستحقة�القبض�
 اإلبالغ.ع���جميع�الفروق�املؤقتة����تار�خ��ل��امااليتم�تحديد�ضر�بة�الدخل�املؤجلة�باستخدام�طر�قة�

،�ل��اماال�معادلةة�املتوقع�تطبيق�ا�ع���الف��ة�ال���ُيتوقع�ف��ا�تحقق�األصل�أو�ُيتوقع�يالضر��لل�سب�ضر�بة�الدخل�املؤجلة�وفًقا��ال��اماتتقدير�أصول�و يتم�
 اإلبالغ.���تار�خ�السار�ة��القوان�نحسب�

األر�اح�ال�افية�ا��اضعة�وتخفيض�ا�إ���ا��د�الذي�يصبح�من�غ���املحتمل�توفر�إبالغ�تار�خ��ل�ضر�بة�الدخل�املؤجلة����ألصول�تتم�مراجعة�القيمة�الدف��ية�
 أو�جزٌء�م��ا.�ضر�بة�الدخل�املؤجلةجميع�أصول�للضر�بة�للسماح�باستخدام�

 املضافةضر�بة�القيمة�
 :ما�ي���يتم�إقرار�النفقات�واألصول�صافية�بدون�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة،�باست�ناء

ضر�بة��تم�إقرار ح�ن�ال�ت�ون�ضر�بة�القيمة�املضافة�ال���يتم�تكبد�ا�عند�شراء�أصول�أو�خدمات�قابلة�لالس��داد�من�السلطة�الضر��ية،�و����ذه�ا��الة،�ي�-
 حسب�االقتضاء،األصل�أو�كجزء�من�بند�النفقات،�االستحواذ�ع���لفة�القيمة�املضافة�كجزء�من�ت�

 .مع�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة�املتضمنالذمم�املدينة�والدائنة�بيان�عندما�يتم��-
 والدائنة����كشف�املركز�املا��.الذمم�املدينة�ضر�بة�القيمة�املضافة�القابل�لالس��داد�أو�الدفع�إ���السلطة�الضر��ية�كجزء�من�يتم�إدراج�صا���مبلغ�

 ش.�االحتياطي�القانو�ي
احتياطي�خاص�ح����عادل�مثل��ذا�أي�من�صا���األر�اح�ُتحول�إ����%١٠ع���أن��٢٠١٥لعام�)�٢(رقم�اإلمارا�ي�القانون�االتحادي�من��٢٣٩املادة�رقم�نص�ت

 وال�ُيتاح��ذا�االحتياطي�للتوز�ع.من�رأس�املال.��%٥٠االحتياطي��سبة�
 اإليراداتإقرار�.�ص
 إيرادات�الفوائد)�١

22 
 

ع���إجما���ج)�٤رقم�(راجع�املالحظة��معدل�الفائدة�الفعليةمن�خالل�تطبيق���ميع�الص�وك�املالية�ا��املة�لفوائد�الفوائد�ونفقات�يتم�اح�ساب�إيرادات�
ال���أصبحت�فيما��عد�أصول�مالية�ُمضمحلة�ألصول�املالية��ال�سبة�لو .�)١(١٤(ت)�و٤،�باست�ناء�ما�تنص�عليه�املالحظة�رقم�املاليةللص�وك�القيمة�الدف��ية�

(أي�صا���مخصص�ع���قيمة�إ�الك�ا��معدل�الفائدة�الفعليةاستحقاق�الفائدة�من�خالل�تطبيق�ال���يتم�ف��ا�اح�ساب�القيمة�االئتمانية�(أو�املرحلة�الثالثة)،�
 .مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �للوائحاشرة�مع�ال��قب�وفًقا�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة)،�يتم�إقرار�ا�بصورة�مب

 اإليرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء)�٢
ما�أو�����وقٍت التحكم��ذا�ا��دمات.�و�تطلب�تحديد�توقيت�نقل�يحصل�أي�عميل�ع���اإليرادات�عندما��إقرار ،�يتم�١٥املا���رقم��بالغبموجب�املعيار�الدو���لإل 

 .تقديًرا�لذلكمع�مرور�الوقت�
 :١٥املا���رقم��بالغ���املعيار�الدو���لإل �ع���النحو�املو��من�خمس�خطوات�م�ون�باإليرادات�املتأتية�من�تقديم�ا��دمات�بناًء�ع���نموذج��البنكو�قر�

 العقد�(العقود)�مع�العميل:تحديد��– ١ا��طوة�

 تحقيق�ا.يجب�ال��������حقوق�وال��امات�قابلة�للتنفيذ�و�حدد�املعاي���ا��اصة�ب�ل�عقد�أنه�اتفاق�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���يُ بُ�عرف�العقد�

 :ال��امات�األداء����العقدتحديد��– ٢ا��طوة�

 إليه.ا��دمات�لتقديم�عميل�م��م�مع�أي�عقد�أي�وعد����أي�ُ�عد�ال��ام�األداء��و�

 :املعاملةسعر�تحديد��– ٣ا��طوة�

 .عن�أطراف�ثالثة�عميل،�باست�ناء�املبالغ�املحصلة�نيابةً أي�ا��دمات�إ���تقديمات�ا��صول�عليه�مقابل��لبنكاالذي�يتوقع�املبلغ�املقابل�سعر�املعاملة��و�

 :سعر�املعاملة�الل��امات�األداء����العقدتخصيص��– ٤ا��طوة�

مبلغ�املقابل�سعر�املعاملة�ل�ل�ال��ام�من�ال��امات�األداء�بمبلغ�يو����لبنكايخصص�وف�عقد�يتضمن�أك���من�ال��ام�واحد�من�ال��امات�األداء،�سي�بال�سبة�أل 

 .أن�ي�ون�له�ا��ق����ذلك�مقابل�الوفاء�ب�ل�ال��ام�من�ال��امات�األداء�البنكالذي�يتوقع�

 :بال��ام�األداءتفي�امل�شأة�(أو�حينما)�اإليرادات�عندما�إقرار��–�٥ا��طوة�

 :،�إذا�تم�اس�يفاء�أحد�املعاي���التاليةو�قر�اإليرادات�بمرور�الوقتبال��ام�األداء��البنكيفي�

 أو�يؤد��ا؛�أو�البنكاملقدمة�من�.�يتلقى�العميل����وقت�واحد�و�س��لك�الفوائد�١

 األصل�أو�تحس�نه؛�أوإصدار�ال���يتحكم���ا�العميل�عند��صول أو�ُيحسن�األ �البنكأداء�ُيصدر�.�٢

 تار�خه.وللم�شأة�حق�قابل�للتنفيذ����الدفع�مقابل�األداء�املكتمل�ح����للبنك�ل�ا�استخدام�بديل�أصوًال �البنكأداء�ُيصدر�.�ال�٣

 .اإليرادات����الوقت�الذي�يتم�فيه�الوفاء�بال��ام�األداءإقرار����حالة�عدم�اس�يفاء�أحد�الشروط�املذ�ورة�أعاله،�يتم��،بال�سبة�الل��امات�األداء

األداء.�وعندما�مقابل�الذي�حصل�عليه�املبلغ�املقابل�بناًء�ع����األصل�التعاقديُيصدر�،�فإنه�زمعةتقديم�ا��دمات�املداء�من�خالل�بال��ام�األ �البنكعندما�يفي�

 .االل��ام�التعاقدييمنح�األولو�ة�إ���،�فإن��ذا�املقررةيتجاوز�مبلغ�املقابل�املستلم�من�العميل�مقدار�اإليرادات�

 الرسوم�والعموالتإيرادات�

و�مكن�تقسيم�إيرادات�الرسوم�إ���الفئت�ن�ه.�ئيحصل�البنك�ع���إيرادات�الرسوم�والعموالت�من�خالل�مجموعة�متنوعة�من�ا��دمات�ال���يقدم�ا�إ���عمال 

 التاليت�ن:

�الرسوم�ال���يحصل�عل��ا�نظ���تقديمه�ا��دمات��- ورسوم�الوصاية�والرسوم�اإلدار�ة�و�شمل��ذه�الرسوم�إيرادات�العموالت�امل��اكمة�خالل�ف��ة�زمنية�ما.

ت�اليف�إضافية)�و�تم�أي��تؤجل�رسوم�ال��ام�تقديم�القروض�ال���من�املر���أن�ُ���ب�والرسوم�املرتبطة�باالئتمان�(إ���جانباألخرى�والرسوم�االس�شار�ة.�

� �بصف��ا �الفعليةمل�معادلةإقرار�ا �الفائدة ��عدل �القرض. ���بع�� �غ���املر�� �من �ي�ون �ف��ة��وعندما �خالل �القرض �تقديم �ال��ام �إقرار�رسوم �يتم القرض،

 بموجب�طر�قة�القسط�الثابت.االل��ام�

 يتم�إقرار�الرسوم�أو�عناصر�الرسوم�املرتبطة�بأداٍء�مع�ن��عد�اس�يفاء�املعاي���املرتبطة���ا.�-
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 العمالت�األجن�يةبعامالت�امل.�ض

ألغراض�الكشوف�املالية،�يتم�التعب���عن�نتائج�البنك�و �عرض�الكشوف�املالية�للبنك��عملة�الب�ئة�االقتصادية�األولية�ال����عمل�ف��ا�البنك�(عملته�الوظيفية).�

 لكشوف�املالية.ا�ذه�تقديم�املا���بالدر�م�اإلمارا�ي،�و���العملة�الوظيفية�للبنك�وعملة�ومركزه�

 ؛عند�إقرار�االصرف�السائد��سعر�امالت�بالعمالت�األجن�ية�إ���الدر�م�اإلمارا�ي�.�يتم�تحو�ل�املع١

 السائد����تار�خ�املركز�املا��؛ف�الدر�م�اإلمارا�ي��سعر�الصر .�يتم�تحو�ل�األرصدة�النقدية�بالعملة�األجن�ية�إ���٢

 اإليرادات�الشاملة�بالسنة؛أو�ا��سائر�الناتجة�إ���تحو�ل�األر�اح�.�يتم�٣

 

 بالعمالت�األجن�ية�باملعدالت�السائدة����التار�خ�الذي�حددت�فيه�القيمة�العادلة؛املحدد�قيم��ا�عادلة�القيمة�الباملقدرة�البنود�غ���النقدية�ُ�عاد�تحو�ل�.�٤
 .للعملة�األجن�ية�للت�لفة�التار�خيةالبنود�غ���النقدية�ال���يتم�تقييم�ا�وفًقا�تحو�ل�.�ال�يتم�إعادة�٥
 اإليجار�عقود.�ط

اإليجار�عند�بداية��افة�عقود�اإليجار،�باست�ناء�عقود�اإليجار�قص��ة�األجل��خصم�عقدإقرار�حق�استخدام�األصل�و �١٦�ش��ط�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�
 ذات�األصول�منخفضة�القيمة.وعقود�اإليجار�

 البنك�بصفته�مستأجر
 صا���القيمة�ا��الية�ملدفوعات�اإليجار�التالية:�خصوم�اإليجار ر�مبدئًيا�ع���أساس�القيمة�ا��الية.�و�شمل�الناتجة�عن�عقد�اإليجا�األصول�وا��صومُتقدر�

 املدفوعات�الثابتة�(بما����ذلك�املدفوعات�الثابتة�الضمنية)�منقوًصا�م��ا�حوافز�اإليجار�املستحقة؛�-
 ؛كما����تار�خ�البدءمدفوعات�اإليجار�املتغ��ة�ال����س�ند�إ���مؤشر�أو�معدل،�ُتقدر�مبدئًيا�باستخدام�املؤشر�أو�املعدل��-
 ؛نك�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقيةاملبالغ�املتوقع�دفع�ا�من�الب�-
 يار؛��حد�معقول�من�ممارسة��ذا�ا��سعر�ممارسة�خيار�الشراء�إذا��ان�البنك�متأكًدا�إ��-
 .إذا��انت�مدة�اإليجار��عكس�قيام�البنك���ذا�ا��يار�،غرامات�إ��اء�عقد�اإليجارمدفوعات��-

 .االل��امتقدير����مناسب�مدفوعات�اإليجار�ال���يتم�إجراؤ�ا�بموجب�خيارات�تمديد�معينة��ش�ل�ُتدرج�كذلك�
،�و�و�ا��ال�بال�سبة�لعقود�املعدل��س�ولةإذا�لم�يكن�من�املمكن�تحديد��ذا�و �الفائدة�الضم������عقد�اإليجار.معدل�خصم�مدفوعات�اإليجار�باستخدام�تُ 

الذي�يتع�ن�ع���املستأجر�دفعه�الق��اض�األموال�الالزمة�املعدل�،�و�و�املتدرج�للمستأجراالق��اض�فائدة�،�يتم�استخدام�معدل��ش�ٍل�عاماإليجار����البنك�
 .مماثلةوشروط�وأح�ام�ب�نود����ب�ئة�اقتصادية�مماثلة�صل�األ �ق�استخدام��ل��صول�ع���أصل�بقيمة�مماثلة�

 :،�يقوم�البنك�بما�ي��املتدرجاالق��اض�فائدة�لتحديد�معدل�
ل�منذ�عكس�التغ��ات����شروط�التمو�يلو�سو�ته�الذي�حصل�عليه�املستأجر�الفرد�كنقطة�انطالق�الطرف�الثالث�ا��ديث�تمو�ل�استخدام�،�حيثما�أمكن�-

 ؛الطرف�الثالث�استالم�تمو�ل
،�وال���ل�س�لد��ا�تمو�ل�من�طرف�ود�اإليجار�ال���يحتفظ���ا�البنكلعق�يةخاطر�االئتمانل�سو�ة�املن���بناء�يبدأ�بمعدالت�فائدة�خالية�من�املخاطر�ماستخدام��-

 ؛ثالث�حديث
 والضمان.خاصة�بمدة�اإليجار�والبلد�والعملة���سو�اتإجراء��-

ع���مدى�ف��ة�اإليجار�وذلك�إلنتاج�معدل�ا��سائر�أو�األر�اح��تم�تحميل�ت�لفة�التمو�ل�ع���و وت�اليف�التمو�ل.�أصل�الدين�ب�ن�يتم�توز�ع�مدفوعات�اإليجار�
 .فائدة�دوري�ثابت�ع���الرصيد�املتبقي�من�االل��ام�ل�ل�ف��ة

� �فردي �أساس �اإليجار�ع�� �شروط �ع�� �التفاوض �يتم �او�شمل �واألح�ام �الشروط �من �واسعة �مجموعة �اإليجار و ملختلفة. �عقود ��ال�تفرض �بخالف�أي �ع�دات
 .ال�يجوز�استخدام�األصول�املؤجرة�كضمان�ألغراض�االق��اضو املصا���الضمانية����األصول�املؤجرة�ال���يحتفظ���ا�املؤجر.�
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ح�وا��صم�٤وفًقا�ملا�يت���من�املالحظة�رقم�األصول�حق�استخدام�ضمن�املصنفة�كعقود�إيجار��شغيلية�عقود�إيجار�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات�إقرار�تم�ي
 .للمستأجراملتدرج�االق��اض�فائدة�معدل�املقابل�املقدر�بالقيمة�ا��الية�ملدفوعات�اإليجار�املتبقية�املستقطعة�باستخدام�

�ق�التحو�ل�كقيمة�دف��ية��قبل��اإليجار�مباشرةً ��صم�القيمة�الدف��ية�ب�عقود�إيجار�تمو�ليةو�تم�إقرار�عقود�إيجار�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات�املصنفة�ك
إعادة�إقرار�تم�و فقط��عد�ذلك�التار�خ.��١٦لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو����مبادئ�تقدير �تم�تطبيق�و ���تار�خ�التطبيق�األو��.��خصم�اإليجار و األصل�استخدام�

 .�عد�تار�خ�التطبيق�األو���ة�مباشرةً ذات�الصلاألصول�ك�سو�ات�ع���حق�استخدام��خصوم�اإليجار تقدير�
عار�ا�ال�س�ية�املستقلة.�بناًء�ع���أس�يةوغ���التأج�� �يةالتأج�� للعناصر�البنك�املقابل����العقد�و�خصص�عناصر�تأج��ية�وغ���تأج��ية.�قد�تحتوي�العقود�ع���

اعتبار�ا�اح�س��ا�بمن�ذلك�و�دًال��يةوغ���التأج�� العناصر�التأج��ية�،�فقد�اختار�عدم�فصل�لعقارات�ال���ي�ون�البنك�مستأجًرا�ل�ا،�بال�سبة�إليجارات�اومع�ذلك
 .واحد�ي عنصر�إيجار 

 خيارات�التمديد�واإل��اء
يث�إدارة�األصول��تم�استخدام�ا�لز�ادة�املرونة�ال�شغيلية�من�حو يتم�تضم�ن�خيارات�التمديد�واإل��اء����عدد�من�عقود�إيجار�املمتل�ات�واملعدات�ع���البنك.�

 .�مكن�ممارسة�خيارات�التمديد�واإل��اء�املحتفظ���ا�إما�من�قبل�البنك�أو�من�قبل�املؤجر�املع��و .�ال�شغيلية�املستخدمة����عمليات�البنك
 ضمانات�القيمة�املتبقية

 .،�إن�وجدتاملرتبطة�بإيجار�املعدات�،�يقدم�البنك�����عض�األحيان�ضمانات�القيمة�املتبقيةلتحس�ن�ت�اليف�اإليجار�خالل�ف��ة�التعاقد
 ألصول�منخفضة�القيمةوعقود�اإليجار�ذات�اعقود�اإليجار�قص��ة�األجل�

� �إيجار�مد��ا �عقود �أ��ا �ع�� �(املعروفة �األجل �اإليجار�قص��ة �لعقود �يقر�البنك��١٢بال�سبة �القيمة، �منخفضة �األصول �اإليجار�ذات �وعقود �أو�أقل) ش�ًرا
مثيًال�للنمط�الزم���بمدفوعات�اإليجار�بصفته�عقد�إيجار��شغي���ع���أساس�القسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�اإليجار�ما�لم�يكن��ناك�أساس�م�����آخر�أك���ت

اإليرادات�الشاملة�أو�ا��سائر�و �كشف�األر�احالذي�يتم�فيه�اس��الك�الفوائد�االقتصادية�من�األصول�املؤجرة.�و�تم�وضع��ذه�النفقات�ضمن�نفقات�اإليجار����
 .األخرى 

التأج��ي.�و�دًال�من�ذلك�يتم�حساب�أي�عقد�إيجار�وما�يرتبط�به�للمستأجر�عدم�فصل�العنصر�غ����١٦و�وسيلة�عملية،�ي�يح�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�
 من�عناصر�غ���تأج��ية�ك��ت�ب�واحد.�وقد�استعان�البنك���ذه�الوسيلة�العملية.

 "����كشف�املركز�املا��.ا��صوم�األخرى وضع�البنك�حق�استخدام�األصول�ضمن�"املمتل�ات�واآلالت�واملعدات"�وال��امات�عقد�اإليجار�ضمن�"
 وتبادل�العمالت�ب�ن�البنوك�ع.�الصكوك�املالية�املشتقة

كما�يتع�د�البنك���ذه�العقود�إلدارة�معدله�أسعار�الصرف.��تقلبمخاطر�إلدارة�باألصالة�عن�نفسه�لتغي���العمالت�التدفقات�النقدية�عقود�تحوط�البنك�ُي��م�
� �تقدير�الص�وك�املالية�املشتقة��تم�و من�الفائدة�ووضع�صرف�العمالت�األجن�ية. ذات�القيمة�العادلة�الص�وك�املالية�املشتقة��تم�إدراج�و بالقيمة�العادلة.

ا��صوم�ضمن�ذات�القيم�العادلة�السلبية�(ا��سائر�غ���املحققة)��الص�وك�املالية�املشتقةاألصول�األخرى�و�تم�إدراج�ضمن�اإليجابية�(األر�اح�غ���املحققة)�
 .املركز�املا��كشف�����األخرى 

فما�،�،�وإذا��ان�األمر�كذلكصك�تحوطملشتق�معيًنا�ومؤ�ًال�كاالصك�املا���الناتجة�عن�القيمة�العادلة�ع���ما�إذا��ان�إقرار�األر�اح�أو�ا��سائر��عتمد�طر�قة�
 .الذي�يتم�التحوط�منهالبند�طبيعة�
 :إماع���أ��ا��الص�وك�املالية�املشتقةالبنك��عض�يحدد�

 ؛الصارمة�(تحوطات�القيمة�العادلة)ل��امات�الأو�ااملقررة��ل��اماتاالأو�لألصول�لقيمة�العادلة�لتحوطات��-
 (تحوطات�التدفق�النقدي)؛�خصم�مقرر أصل�أو�أي�عزى�إ���ال����ُ عالية�االحتمال�لتدفقات�النقدية�املستقبلية�لتحوطات��-
 ).االس�ثمار�عملية�أجن�ية�(صا���تحوطاتأي��تحوطات�صا���االس�ثمار����-

كما�يوثق�البنك�متنوعة.�وكذلك��دف�إدارة�املخاطر�واس��اتيجي��ا�إلجراء�معامالت�تحوط�ه�ص�وكالتحوط�و بنود�،�العالقة�ب�ن�يوثق�البنك،�عند�بدء�التحوط
�أو�تقديره �التحوط �بدء �عند �سواء �مستمر، ��ش�ٍل ��انت �إذا �ما �حول �املشتقة، �املالية ��عو�ض��الص�وك ��� �للغاية �فعالة �التحوط �معامالت ��� املستخدمة

 .التحوطبنود�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�ل���القيم�ال���تحدث�التغ��ات�
 القيمة�العادلة�تحوط
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أو�ألصول�القيمة�العادلة�غ��ات�انب��إ���جا��سائر�أو�كشف�األر�اح�ال���تم�تحديد�ا�وتأ�يل�ا�كتحوطات�للقيمة�العادلة�����الص�وك�املالية�املشتقةقيد�يتم�
 ُ�عزى�إ���مخاطر�التحوط.وال����خصوم�التحوط

طر�قة�الفائدة�ُ�ستخدم�معه�الذي�ال���ُتجرى�ع���القيمة�الدف��ية�لبند�التحوط��ال�سو�ةيتم�إ�الك�،��ستو���معاي���محاسبة�التحوطعد�التحوط��إذا�لم�
 الفوائد.إيرادات�قيده�ضمن�صا���االستحقاق�و�تم�ف��ة�خالل�ا��سائر�أو�الفعلية�لألر�اح�

 التدفق�النقدي�تحوط
ضمن�اإليرادات�الشاملة��حديد�ا�وتأ�يل�ا�كتحوطات�للتدفق�النقديال���تم�تللص�وك�املالية�املشتقة�من�التغ��ات����القيمة�العادلة�الفع���ا��زء�إقرار�يتم�

 كشف�األر�اح�أو�ا��سائر.ع���الفور����الفع���املتعلقة�با��زء�غ���ا��سائر�أو�إقرار�األر�اح��تم�و .�األخرى 
���قيد�ا��تم�و .�ا��سائرأو�األر�اح�التحوط�ع���بند����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�ا��سائر�أو����كشف�األر�اح��ملكية�األس�م�تم�إعادة�تدو�ر�املبالغ�امل��اكمة����و 

 .ذي�الصلةالتحوط�املرتبطة�ب�ند�النفقات�اإلبالغ�عن�اإليرادات�أو�ال���يتم�ف��ا�النفقات�أو�اإليرادات�بنود�
���ذلك��ملكية�األس�م،�فإن�أي�ر�ح�أو�خسارة�تراكمية�موجودة����معاي���محاسبة�التحوطالتحوط��ستو���أو�عندما�ال��أو�يتم�بيعه�صك�التحوط�ت���يعندما�

،�يتم�معاملة�متوقعة�(ع���س�يل�املثال�عندما�ال�ُيتوقع�حدوثو ا��سائر.�أو�األر�اح�ع���بند�التحوط�ؤثر�ف��ا�ي���الف��ات�ال���إقرا�ا�و�تم�كما����الوقت�تظل�
� �أصل �من �املقرر)التخلص �التحوط �يتم ،� �مباشرًة �تص�يف �إعادة �املقررة�أو�األر�اح �ا��سائر�ال��اكمية �سابًقا �األخرى �الشاملة �اإليرادات �ضمن�ضمن لتدخل

 �سائر.كشف�األر�اح�أو�ا�
 تحوط�االس�ثمار�الصا��

خسائر�أو�أر�اح�أي��إقرار �تم�و .�ن�ية��ش�ل�مشابه�لتحوطات�التدفق�النقدياألجال���تتم�بالعمالت����العمليات�الصافية�يتم�اح�ساب�تحوطات�االس�ثمارات�
� �ل�ا �التحوطيتعرض ��صك �با��زء �املتعلقة �الفع�� �مباشرًة �التحوط �من �الشاملة �اإليرادات �و ضمن �األخرى. ��تم �غ���ا��سائر�أو�إقرار�األر�اح �با��زء املتعلقة

عندما�يتم�التخلص�من�كشف�األر�اح�أو�ا��سائر�����ملكية�األس�م�تم�إدراج�األر�اح�وا��سائر�امل��اكمة����و �الفع���مباشرًة�ضمن�كشف�األر�اح�أو�ا��سائر.
 عملية�التخلص.الناتجة�عن�ا��سائر�األر�اح�أو�األجن�ية�كجزء�من�العمليات�ال���تتم�بالعمالت�
 تبادل�العمالت�ب�ن�البنوك

صل�الدين��عملة�تبادل�العمالت�ب�ن�البنوك����عقد�ما���يتم�إبرامه�ب�ن�بنك�ن�لتبادل�مدفوعات�الفائدة�وأصل�الدين،�حيث�يتم�تبادل�مدفوعات�الفائدة�وأ
�وح���تار�خ�إصدار�كشف�املركز�املا��،�يتم�إقرار�صا���ا لفرق����الفوائد�املدينة�أو�واحدة�مقابل�مدفوعات�فائدة�م�ساو�ة�القيمة�وأصل�الدين��عملة�أخرى.

 أو�ذمم�دائنة�أخرى�ع���التوا������كشف�املركز�املا��.�األصول�األخرى الدائنة�بصف��ا�
 وتخضع��ذه�العقود�ملخاطر��غ���أسعار�الفائدة�وأسعار�العمالت����السوق�باإلضافة�إ���مخاطر�ال�سو�ة�مع�النظراء�من�البنوك.

 ال�سو�ةتار�خ�التداول�ومحاسبة�غ.�
�تتم�بالطرق�املعتادة"�لألصول�املالية�عند�إقرار�تار�خ� �والبيع�"ال�� �عمليات�الشراء الذي�يتم�فيه��سليم�األصول�إ���الطرف�،�أي�التار�خ�ال�سو�ةتتم�جميع

� �املعتادة����و�عت���املقابل. �ال���تتم�بالطرق �والبيع �عمليات�الشراء �سليم�األصول�ضمن�اإلطار�الزم����ألصول�املالية�تتطلبلعمليات�شراء�و�يع�عبارة�عن
 املحدد��ش�ٍل�عام�بموجب�اللوائح�واالتفاقيات����السوق.

 ف.�األصول�االئتمانية
 ال�يتم�إدراج�ا�ضمن��ذه�الكشوف�املالية.�،و�التا���؛صندوق�اس�ئما�ي�أو�بصفة�اس�ئمانية�ع���أ��ا�أصول�للبنكأي�ال�ُ�عامل�األصول�اململوكة�ضمن�

 املقاصةق.�
و�ع��م�البنك�القيم�املقررة�ملقاصة�قانو�ي�نافذ�عندما�ي�ون��ناك�حق�إال�املركز�املا���كشف����القيمة�املقررة�صا���و �ا��صوم�املاليةاألصول�و يتم�مقاصة�ال�

إدراج�و�تم�ة�الرئ�سية،�ع���اتفاقيات�املعاوض�ال�ينطبق��ذا��ش�ل�عام���نفس�الوقت.�و ا��صم�ومعادلة�ع���أساس�صاف�أو�تحقيق�األصل�املعادلة�إما�
 .املركز�املا��كشف�ذات�الصلة��ش�ل�إجما������وا��صوم�األصول�

 املُعاد�امللكية�الضمانك.�
�ال��امبالقيمة�العادلة��عد�االستحواذ�عليه�خرى"����تار�خ�األ صول�األ املركز�املا���تحت�بند�"كشف�ديون�العمالء�����سو�ة�مقابل�املُعاد�امللكية��درج�الضمانيُ 

 .القيمةمخصص�اضمحالل�
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ديون�خالل�ف��ة�ال�تتجاوز�ال�سو�ة�عل��ا�مقابل�متل�ات�تم�االستحواذ�مو ع���البنك�التصرف����أي�أرض�ي�ب���،�٢٠١٨لعام��١٤رقم�للقانون�االتحادي�وفًقا�و 
 .صرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي مقرار�من�محافظ�موجب�،�و�جوز�تمديد��ذه�الف��ة�باالستحواذ�ع���األصول ثالث�سنوات�من�تار�خ�

 ���التقدير�ل�شكك.�التقديرات�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�ال٥
تار�خ�ح������التقدير��ل�شككالواف��اضات�ومصادر�رئ�سية�أخرى�تقديرات�من�اإلدارة�إصدار��يتطلب�إعداد�الكشوف�املالية�وفًقا�للمعاي���الدولية�لإلبالغ�املا��

واإليرادات�والنفقات�خالل��األصول�وا��صومالدف��ية�ا��اصة�ب�عديل�جو�ري�للقيم�إجراء��س�ب�����شمل�مخاطر�كب��ة�قد�تاملركز�املا��،�وال���إصدار�كشف�
 :،�ع���النحو�املو���أدناهالتاليةالسنة�املالية�

���قد�تحدث�و�س�ند�إ���ا����ة�السابقة�وعوامل�أخرى،�بما����ذلك�توقعات�األحداث�املستقبلية�ال����عتقد�أ��ا�ات�التقديرات�والتقييمتتواصل�عملية�تقييم�
 ظل��ذه�الظروف.

 أ.�التقديرات�املحاس�ية�ال�امة�

� �استعانت �للبنكباإلدارة �املحاس�ية �السياسات �تطبيق �عملية ��� ��.تقدير�ا �و�انت �ال�� �ال�امة �للبنك�اإلدار �ت�ن��االتقديرات �املحاس�ية �السياسات �تطبيق ��� ة

بقت����إعداد��ل�شككواملصادر�الرئ�سية�ال
ُ
 .٢٠١٩د�سم����٣١لسنة�املن��ية����لاملالية�للبنك�الكشوف����التقدير����نفس�ا�ال���ط

 )�تقييم�نموذج�األعمال١

� �املالية �األصول �تص�يف ��وتقدير�ا�عتمد �نتائج �ع�� �عليه �املستحقة �والفائدة �الدين �أصل �واختبار�نموذج ����األعمال �املالية �األصول �أقسام �مراجعة (ير��

�٤رقم�املالحظة� �لتحقيق��دف�مع�ن�األعمال�نموذج�يحدد�البنك�أن�ح���). األعمال�يخص�ع���مستوى��عكس�كيفية�إدارة�مجموعات�األصول�املالية�مًعا

أدا��ا�واملخاطر�ال���تؤثر�ع���أداء�األصول�وتقدير�كيفية�تقييم�أداء�األصول�ال����شمل��عكس�جميع�األدلة�ذات�الصلة�تقديًرا��تضمن��ذا�التقييم�و �التجار�ة.

� �املالية. �األصول �وكيفية��عو�ض�مديري �املالية�و�راقب�وكيفية�إدار��ا �خالل�املقدرة�بت�لفة�اإل�الك�البنك�األصول ة�لشاملااإليرادات�أو�القيمة�العادلة�من

املراقبة�وإذ�أن��.من�أجلهباألصل�قبل�استحقاق�ا�لف�م�س�ب�التصرف�ف��ا�وما�إذا��انت�األسباب�تتفق�مع��دف�العمل�الذي�تم�االحتفاظ�غ���املقررة�األخرى�

سواء��،غ���مناسبأو��مناسًبامن�أجله�مازال�املالية�املتبقية�يتم�االحتفاظ�باألصول�جزًءا�من�التقييم�املستمر�للبنك�حول�ما�إذا��ان�نموذج�العمل�الذي��عت���

 املقدمة.خالل�الف��ات�الزمة�لم�تكن��ذه�التغي��ات�حيث��و�التا���يحدث��غي���محتمل����تص�يف�تلك�األصول.أم�ال،��ان��ناك��غي������نموذج�العمل�

 ةستقطع)�إقرار�اإليرادات�ع���الفوات���املستحقة�امل٢

��شأن�معدل�الفائدة�الفعلية�أصدرت�اإلدارة� الذي�يتم�من�خالله�كسب�إيرادات�الفوائد�ع���الذمم�املدينة�املتأخرة�املستحقة�الدفع�وف��ة�الفائدة�تقديًرا

���التفاوض��شأن�بناًء�ع���اتجا�ات�السوق����ذلك�الوقت�واتجاه�معدالت�الفائدة�التار�خية�للبنك�وقدرة�البنك�عتم�تحديد�سعر�الفائدة�الفعلية�و رة.�املتأخ

و�/�أو�ف��ة�الفائدة�و�/�أو�تحصيالت�إيرادات�الفوائد�ال���يتم�معدل�الفائدة�الفعلية��عديل�ُيجرى�ع���سوف�يؤثر�أي�الفائدة�ثم�الب�ئة�االقتصادية�والسياسية.�

 حدث�ف��ا��ذا�األداء�بالفعل.ال���املالية�ع���أداء�الف��ة�الكشوف�حسا��ا�����ذه�

 إذا��ان�العقد��شمل�عقد�إيجار�أم�ال)�تحديد�ما�٣

ي�عليه،�إذا�تضمن�عند�بدء�العقد،�يجب�ع���امل�شأة�تقييم�ما�إذا��ان�العقد�عبارة�عن�أو�يحتوي�ع���عقد�إيجار.�و��ون�العقد�عبارة�عن�عقد�إيجار�أو�يحتو 

 �ة�الزمنية"�وفًقا�ملقدار�استخدام�أصٍل�محدد.العقد�ا��ق����التحكم����استخدام�أصل�محدد�لف��ة�زمنية�ما�بمقابل.�و�مكن�وصف�"الف�

 )�تحديد�مدة�اإليجار٤

ال�و ��اء.�اإلخيار�عدم�ممارسة�حافًزا�اقتصادًيا�ملمارسة�خيار�التمديد�أو�تمثل�،�تأخذ�اإلدارة����االعتبار�جميع�ا��قائق�والظروف�ال���عند�تحديد�مدة�اإليجار

 ).تمديد�عقد�اإليجار�(أو�عدم�إ��ائهتأكد�يتم�تضم�ن�خيارات�التمديد�(أو�الف��ات�ال���ت���خيارات�اإل��اء)�إال����مدة�اإليجار�إذا�

 .حدث��ام�أو��غ���كب������الظروف�مما�يؤثر�ع����ذا�التقييم�والذي�يقع�تحت�سيطرة�املستأجروقوع�تتم�مراجعة�التقييم����حالة�

 )املستحق�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�(إن�وجدتاملبلغ�)�٥
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إذا�لزم�األمر�و�سو���ا�تتم�مراجعة�املبالغ�و .�خصم�اإليجارالبنك����البداية�تقدير�وإثبات�املبالغ�املتوقع�دفع�ا�بموجب�ضمانات�القيمة�املتبقية�كجزء�من�يتو���

 إبالغ.�����اية��ل�ف��ة�

 ���التقدير�ل�شككب.�املصادر�الرئ�سية�ال

تعر�ف�ا،�نادًرا�ما��ساوي�النتائج�الفعلية�ذات�الصلة.�ومع�ذلك،�ترى�وفًقا�لالبنك�تقديرات�واف��اضات�تتعلق�باملستقبل.�والتقديرات�املحاس�ية�الناتجة،�يقدم�

���السنة�املالية��ل��اماتمة�الدف��ية�لألصول�وااللقيلجو�ر�ة���سو�ات���إجراء�ت�س�ب�اإلدارة�أن�التقديرات�واالف��اضات�التالية�تنطوي�ع���مخاطر�كب��ة�

 التالية.

 

 
 )�تقدير�مخصص�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة١

� �ُ�عد �ا��سارة �تقدير�مخصص �اإل�الك �بت�لفة �املقدرة �املتوقعة �تتطلب�االئتمانية �ال�� �املساحة �بمثابة �األخرى �الشاملة �اإليرادات �خالل �من �العادلة والقيمة
و�سرد�تقص���العمالء�وا��سائر�الناتجة).�استخدام�نماذج�معقدة�واف��اضات��امة��شأن�الظروف�االقتصادية�املستقبلية�والسلوك�االئتما�ي�(مثل�احتمالية�

ا��وانب�ا��ساسة���اضات�وأساليب�التقدير�املستخدمة����تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�وتو���كذلك�لمدخالت�واالفل�ابالتفصيل�شرًح ج�٤املالحظة�
 من�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�للتغ��ات�����ذه�العناصر.

 و�لزم�كذلك�عدد�من�التقديرات�ال�امة�لتطبيق�املتطلبات�املحاس�ية�لقياس�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة،�مثل:
 قييم�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانيةت

�ان��ناك�ز�ادة�يراقب�البنك�جميع�األصول�املالية�وال��امات�القروض�الصادرة�وعقود�الضمان�املا���ال���تخضع�ملتطلبات�اضمحالل�القيمة�لتقييم�ما�إذا�
ز�ادة�كب��ة����املخاطر�االئتمانية،�سوف�يقدر�البنك�مخصص�ا��سارة�اعتماًدا�ع����وإذا��ان��ناككب��ة����املخاطر�االئتمانية�منذ�اإلقرار�األو���ل�ا�من�عدمه.�

 مدى�ا��ياة�بدًال�من�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�ملدة�اث���عشر�ش�ًرا.
الصك����التقص���يقارن�البنك�مخاطر��وعند�تقييم�ما�إذا��انت�املخاطر�االئتمانية�ع���أٍي�من�الص�وك�املالية�قد�زادت��ش�ل�م��وظ�منذ�اإلقرار�األو���ل�ا،

ا��ا���عندما�اإلبالغ����تار�خ�تقص����ان�متوقًعا�لف��ة�االستحقاق�املتبقية�مع�احتمال�حدوث�ف��ة�االستحقاق�املتبقية�للصك�بناًء�ع���اإلبالغ�املالية����تار�خ�
� �املا��تم ��إقرار�الصك �مرة. �و ألول ��ذا �إجراء �إ��التقديرعند �ينظر�البنك �و �، �الكمية �التار�خية�املعلومات �ا����ة �ذلك ��� �بما �واملدعومة �املناسبة النوعية

بما�����يئتما�ال اوخ��ات�التقدير�لبنك�دى�ابناًء�ع���ا����ة�التار�خية�ل�واملعلومات�التطلعية�املتاحة�دون�تحمل�ت�اليف�غ���م��رة�أو�بذل�ج�ود�غ���م��رة�كذلك
 التطلعية.�علوماتاملذلك�

لتصورات�االقتصادية��ش�ل�التصورات�االقتصادية�املتعددة�أساًسا�لتحديد�احتمالية�التقص���عند�اإلقرار�األو���له�و���توار�خ�اإلبالغ�الالحقة.�سوف�تقود�ا
ُ�ستخدم�ال���ة�للتقص���املر��سطة�حتمالية�املتو لال ساس�األ املختلفة��و�الذي��ش�ل�التصورات�املختلفة�إ���احتمالية�مختلفة�من�التقص��.�إن�ترجيح��ذه�

 .قد�زادت��ش�ل�كب���أم�الية�خاطر�االئتماناملما�إذا��انت�للوقوف�ع���
من�تقار�ر�ا����اء�االقتصادي�ن�ُ�ست�بط�لبنك�وال���نظراء�عمل�ف��ا��،��شمل�املعلومات�التطلعية�اآلفاق�املستقبلية�للصناعات�ال���بال�سبة�إلقراض�الشر�ات

�املا �ا���و واملحلل�ن �وال�يئات �املماثلةلي�ن �املنظمات �من �وغ���ا �مية �وكذلك ،� �أخذ �وا��ارجية �الواقعية�املصادر�الداخلية �االقتصادية �للمعلومات املتنوعة
فية�ضااإل ت�بؤات�إ���جانب�الالشر�ات�بقروض�ا��اصة��شمل�نفس�التوقعات�االقتصادية�فإ��ا�،�للقروض�الصغ��ةالتطلعية�لمعلومات�ل�ال�سبة�و �واملتوقعة.

�للمؤشرات�االقتصادية�املحلية �ال���تركز�ع���صناعات�معينةمل���ا،�ال�سيما لدى�دفع�الصادرة�من�الداخل�ا��اصة��سلوكيات�ال،�وكذلك�املعلومات�ناطق
 .العمالء

لألصل�وما�اإلقرار�األو���عند�و�درس�البنك�احتمالية�التقص���.�ا��ودة�االئتمانية�لد��محسب�مرتبطة���م�داخلية�ائتمانية�نظرائه�درجة�مخاطر�لالبنك�يضع�
املخاطر�االئتمانية�من�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����وللوقوف�ع���.�جميع�ف��ات�اإلبالغمستمر�طوال��ش�ٍل�املخاطر�االئتمانية�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����

املتاحة�التطلعية�املعلومات�مع�ال��ك���ع���.�اإلقرار�األو�����تار�خ�التقص���مع�مخاطر�اإلبالغ�تار�خ�ح����الذي�يحدث�لألصلالتقص���،�يقارن�البنك�مخاطر�عدمه
 و�تم�دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاص:داعمة.�الو املناسبة�

 ؛املخاطر�الداخليةدرجة��-
 ؛االئتما�ي�ا��ار���(قدر�اإلم�ان)التص�يف��-
 ؛الظروف�املالية�أو�االقتصادية�املتوقعةتوقعة����ظروف�العمل�أو�املفعلية�أو�السلبية�التغ��ات�ال�-
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 ؛املدين�ع���الوفاء�بال��اماتهإحداث��غي���كب������قدرة��-
 ؛ال�شغيلية�للمديننتائج�التوقعة����املفعلية�أو�الكب��ة�التغ��ات�ال�-
 ؛للمدين�نفسهاملالية�األخرى�الص�وك�ع���املخاطر�االئتمانية�كب��ة����الز�ادات�ال�-
 ؛التحس�نات�االئتمانيةأو�الغ���كب��ة����قيمة�الضمان�الداعم�لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�التغ��ات�ال�-
 :،�بما����ذلك�التغي��اتاملدينكب��ة����األداء�الفع���أو�املتوقع�وسلوك�التغ��ات�ال�-

 للمدين؛���النتائج�ال�شغيلية�والتغ��ات����البنك�املدين�ن����حالة�سداد�.�١
 .(مثل�أسعار�النفط�أو�الناتج�املح���اإلجما��)�كجزء�من�نموذج�التص�يف�الداخ��املعلومات�االقتصادية�ال�لية�يتم�دمج�.�٢

 .���الوقت�املناسباالئتمانية�ع���نماذج�احتمالية�التقص����خاطر املتنعكس�العوامل�النوعية�ال����ش���إ���ز�ادة�كب��ة����
و�ال�سبة�كب���أم�ال.�قد�زادت��ش�ل�املخاطر�االئتمانية�ما�إذا��انت�للوقوف�ع����عض�العوامل�النوعية�ع����ش�ل�منفصل�يركز�،�ال�يزال�البنك�ومع�ذلك

قبة�بمجرد�وجود�مخاوف�من�درج����قائمة�املرايُ للمخاطر�،��ناك�ترك���خاص�ع���األصول�املدرجة����"قائمة�املراقبة"�نظًرا�ألن�التعرض�إلقراض�الشر�ات
 .للطرف�املقابلتد�ور�ا��دارة�االئتمانية�

مدى�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة��أو ش�ًرا�ألصول�املرحلة�األو����١٢ة�ملدتقدر�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�بصف��ا�مخصص��ساوي�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�
املعيار�يحدد�ال�و األو��.�اإلقرار�منذ�كب����ش�ل�املخاطر�االئتمانية�عندما�تزداد�الثانية���تقل�األصل�إ���املرحلة�و الثالثة.�أو�املرحلة�الثانية�ا��ياة�ألصول�املرحلة�

،�كب���أم�ال�ش�ل�ت�ما�قد�زاد�ا��اصة�بأصٍل املخاطر�االئتمانية�ما�إذا��انت�وللوقوف�ع���.�يةخاطر�االئتماناملما��ش�ل�ز�ادة�كب��ة�����٩لإلبالغ�املا���رقم�الدو���
 والداعمة.املناسبة�يأخذ�البنك����االعتبار�املعلومات�التطلعية�النوعية�والكمية�

 مماثلة����املخاطر�االئتمانيةتأس�س�مجموعة�من�األصول�ذات�خصائص�
� �جما��عند ��ش�ٍل �املتوقعة �تقدير�ا��سائر�االئتمانية �تجميع �يتم ،� �املخاطر الص�وك �خصائص �أساس �ع�� �عامال�املالية �نوع �(مثل �و ة �الصك املخاطر�ودرجة

� �االئتمانية �وتار�خ �الضمان �و ونوع �اإلقرار�األو�� �االستحقاق �تار�خ �ح�� �املتبقية �املدة �والصناعة �ا��غرا�� �للمدينواملوقع �إ، �مالءمة�و ��). �مدى �البنك �راقب
،�املخاطر�االئتمانية�غ��ت�خصائص����حال�ما�ضمان�أنه�الزًما�ل�ذا���ون�و .�مماثلة�أم�الما�إذا��انت�للوقوف�ع����ش�ل�مستمر�املخاطر�االئتمانية�خصائص�

خاطر�امل�ناك�إعادة�تجزئة�مناسبة�لألصول.�قد�ي�تج�عن�ذلك�إ�شاء�محافظ�جديدة�أو�نقل�أصول�إ���محفظة�حالية��عكس��ش�ل�أفضل�خصائص�ي�ون�
�ألصول �يةاالئتمان ��املماثلة �البنك. ��ُ و �ذا �عد �عملية �إعادة �بي��ا �وا��ركة �املحافظ �تجزئة ��� �كب��ة �ز�ادة ��ناك �ت�ون �عندما �أك���شيوًعا (أو�املخاطر�االئتمانية

� �من �األصول �ت�تقل �و�التا�� �الكب��ة) �الز�ادة ��ذه �تنعكس �عندما �ملدة �املتوقعة ��١٢ا��سائر�االئتمانية �إ�� �ش�ًرا �املتوقعة �ا��سائر�االئتمانية �ا��ياة أو�مدى
ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة،�لكن�قيمة��١٢ملدة�املخاطر�االئتمانية�املتوقعة�ع���نفس�أساس�يتواصل�تقدير�ا�ضمن�املحافظ�ال���كذلك�دث�،�لكن�قد�يحالعكس

 باملحافظ.ا��اصة�املخاطر�االئتمانية�نظًرا�الختالف�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�يتغ���
 النماذج�واالف��اضات�املستخدمة

� ��ستع�ن �بالبنك �واف��اضات �نماذج �املتوقعة �االئتمانية �لتقدير�ا��سارة �متنوعة �املالية. �و لألصول �تطبيق �من�التقدير��تم �نوع �ل�ل �نموذج �أ�سب �تحديد ��
 ية.لمخاطر�االئتمانل،�بما����ذلك�االف��اضات�ال���تتعلق�بالدوافع�الرئ�سية���اضات�املستخدمة�����ذه�النماذجاألصول�وكذلك�لتحديد�االف

 تصور.وتحديد�املعلومات�التطلعية�ذات�الصلة�ب�ل�األسواق�املنتجات�/�أنواع�التطلعية�ل�ل�للتصورات�ال�س�ية�وال��جيحات�ديد�العدد�تح�-
� �املتوقعةعند �االئتمانية �تقدير�ا��سارة ،� ��ستع�ن �بالبنك �معلومات �وداعمة �مناسبة �تطلعية �اف��اضات �إ�� �ا�س�ند �ملختلف �املستقبلية �الدوافع��ركة

 .ع����عض�ا�البعضالداوفع�االقتصادية�وكيف�ستؤثر��ذه�
 التقص��حتمالية�ا�-

،�ع���أفق�زم���محددل��جيح�التقص���تقدير�ابة�ثوُ�عت���احتمالية�التقص���بمالرئ�����لتقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة.��املدخلُ�عت���احتمالية�التقص���بمثابة�
 .واالف��اضات�وتوقعات�الظروف�املستقبليةو�شمل�حسابه�البيانات�التار�خية�

 التقص����س�ب�ا��سارة�-
الدائن��عتمد�ع���الفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�التعاقدية�املستحقة�والتدفقات�ال���يتوقع�و �و�تقدير�ل��سارة�الناشئة�عن�التقص��.�التقص����س�ب�ا��سارة�

 ملة.واملت�ا�تحس�نات�االئتمانية�املضمونةمع�األخذ����االعتبار�التدفقات�النقدية�من�التلق��ا،�
 )�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات٢
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�و�عتمد��ذا�التقدير،�من�ب�ن�عوامل�تحدد�اإلدارة�العمر�االف��ا����التقديري�ورسوم�اإل�الك�ذات�الصلة� لتحس�نا��ا�اإليجار�ة�بناًء�ع���أفضل�تقديٍر�ل�ا.
�إيجاره�السنوي�عقد�اف��اض�أن�البنك�سوف�يجدد�أخرى،�ع��� �عقد�تي�مكن�أن�و ع���مدى�العمر�االف��ا����املقدر. غ����ش�ل�كب������حالة�عدم�تجديد

 .أقل�من�العمر�املقدر�مسبًقااالف��ا����عندما�ي�ون�العمر�اإل�الك�اإلدارة�ت�لفة�وسوف�تز�د�اإليجار�السنوي.�
والتآ�ل�املادي�املتوقع�و�رنامج��ند�إ���االستخدام�املتوقع�لألصل�ال����ساملقدر�االف��ا����واملعدات�األخرى�ع���مدى�العمر�واآلالت�ت�لفة�املمتل�ات�تضمحل�

 أل��ا��عت���ا�غ���مادية.��ع�ن�االعتبار قيمة�متبقية�أي��ةاإلدار تأخذ�لم�و والقيمة�املتبقية.�التغ��ات�النا����عن�التق���اإلصالح�والصيانة�والتقادم�
 املاليةاضمحالل�قيمة�ا��صوم�غ���)�٣

� الضمحالل��تم�اختبار�األصول�غ���املالية�و يقيم�البنك�ما�إذا��انت��ناك�أي�مؤشرات��ش���إ���اضمحالل�قيمة�جميع�األصول�غ���املالية����تار�خ��ل�إبالغ.
يمة�غ���املالية�بناًء�ع���القاألصول�قيمة�اضمحالل�تحدد�اإلدارة�و أن�القيم�الدف��ية�قد�ال�ت�ون�قابلة�لالس��داد.��ش���إ���القيمة�عندما�ت�ون��ناك�مؤشرات�

،�يجب�ع���اإلدارة�تقدير�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املتوقعة�راء�حسابات�القيمة�قيد�االستخدامعند�إجو ،�حسب�االقتضاء.�العادلة�أو�القيمة�املستخدمة
 .ة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية�ساب�القيم�واختيار�معدل�خصم�مناسب��يةمن�األصل�أو�وحدة�توليد�النقد

 
 الضر��يةاملخاطر�)�٤

أم��،�بما����ذلك�ما�إذا��انت�الضرائب�والفوائد�اإلضافية�مستحقةاملخاطر�الضر��ية،�يأخذ�البنك����االعتبار�تأث���قيمة�الضر�بة�ا��الية�واملؤجلةعند�تحديد�

�ذه�ال��ائية�الناتجة�من�لضرائب�اإذا��انت�و أثناء�س���العمل�العادي.�ف��ا��ناك��عض�املعامالت�وا��سابات�ال���ي�ون�تحديد�الضر�بة�ال��ا�ي�غ���مؤكد�ال.�و 

�القرار.�وف�،�فساملقررة��ش�ٍل�مبد�ياألمور�مختلفة�عن�املبالغ� �اتخاذ��ذا �الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا �عتمد��ذا�و تؤثر��ذه�االختالفات�ع���األح�ام

لتقديره�األحداث�املستقبلية.�قد�تتوفر�معلومات�جديدة�تؤدي�إ����غي���البنك�التقديرات�ا��اصة�بسلسلة�من��شمل�التقييم�ع���التقديرات�واالف��اضات�وقد�

الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�اتخاذ��ذا�النفقات�الضر��ية�ع����ل��اماتالتغ��ات����االمثل��ذه�الضر��ية�ا��الية.�وقد�تؤثر���اماتل�اال�شأن�مدى�كفاية�

 .القرار

 ةستقطعاملستحقة�املالتصدير�فوات���قيمة�)�اضمحالل�٥
� �املالحظة �٤تو�� �ج �املالية. �األصول �قيمة �اضمحالل ��شأن �للبنك �املحاس�ية �السياسة �األخرى �البنوك �أن �فوات���التصدير�املستحقة�واملقر�وحيث تدعم

�وت�ون�فوات���التصدير�املة،�ستقطعامل عدم�توفر�أي�قناة�من�قنوات�تحو�ل�ة�مستحقة��س�ب�ستقطعيتم�اح�ساب�التقص����س�ب�ا��سارة�بقيمة�صفر�ة.

 األموال.

 )�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن٦
املركز�إصدار�كشف�اعتباًرا�من�تار�خ�سي���ون�العمل�أن�جميع�املوظف�ن�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن�وفًقا�لفرضية�تجاه�ا��صم�يتم�اح�ساب�مخصص�

حيث�من�املحتمل�أن�ي�ون�لت��م�الرواتب��،اكتواري ع���أساس�ا��صم�ترى�إدارة�البنك�أنه�لم�يكن�من�املمكن�أن�ي�شأ�فرق�كب���لو�تم�حساب�و املا��.�

 تقر�ًبا.�ومعدالت�ا��صم�آثار�م�ساو�ة�ومعاكسة

 األخرى وا��صوم�املخصصات�)�٧
و�اإلدارة�أنه�من�املحتمل�أن�ي�ون��ناك�تدفق�خار���مستقب���لألموال�ناتج�عن�عمليات�أإال�عندما�ترى�األخرى����السنة�وا��صوم�املخصصات�إقرار�يتم�ال�

� �موثوق. ��ش�ل �ا��ارجة �النقدية �التدفقات �تقدير�مبلغ �و�مكن �سابقة �أحداث �و�ستلزم �مقدار�اإلقرار�توقيت �وتحديد �ا��صم �ا��قائق�تطبيق التقدير�ع��

الدف��ية�للمخصصات�فتتم�مراجعة�القيم�،�حقةتحدث����سنوات�ال قد��ما�أن�التدفقات�النقدية�الفعلية�و ت�ون�عرضة�للتغي��.�قد�،�وال���والظروف�ا��الية

أو��ه����كشف�األر�احأو�قيد�هإ���تحميلا��صم�املقرر�قد�يؤدي�التغي������تقدير�املخصص�أو�و بانتظام�و�عديل�ا�ملراعاة�ا��قائق�والظروف�املتغ��ة.�وا��صوم�

 .السنة�ال���يحدث�ف��ا�التغي��ا��سائر�واإليرادات�الشاملة�األخرى�خالل�

 إلضا��)�تقدير�معدل�االق��اض�ا٨
�وُ�عرف�معدل�اإليجارلتقدير�خصوم�،�فإنه��ستخدم�معدل�االق��اض�اإلضا���دة�الضم������عقد�اإليجار��س�ولة.�و�التا��ال�يمكن�للبنك�تحديد�سعر�الفائ .

ل��صول�ع���أصل��ضمان�مماثل�و ع���مدى�ف��ة�مماثلة�األموال�الالزمة�معدل�الفائدة�الذي�س�تع�ن�ع���البنك�دفعه�الق��اض�االق��اض�اإلضا���ع���أنه�
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،�األمر�الذي�يتطلب�تقديًرا�معدل�االق��اض�اإلضا���ما�"يتع�ن�ع���البنك�دفعه"،��عكس�.�و�التا��ةمماثلب�ئة�اقتصادية����األصل��ق�استخدام��بقيمة�مماثلة�

باستخدام�مدخالت�و�قدر�البنك�معدل�االق��اض�اإلضا������حالة�عدم�توفر�معدالت�م��وظة�أو�عندما�يلزم��عديل�ا�لتعكس�شروط�وأح�ام�عقد�اإليجار.�

 .خاصة�بامل�شأة�سو�ات�محددة�إلجراء�و��ون�الزًما�يمكن�مالحظ��ا�(مثل�أسعار�الفائدة����السوق)�عند�توفر�ا�

 مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي النقدية�واألرصدة�لدى�.�٦
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�يبالدر�م� 

 ٩٦٬٦٠٤  ٦٧٬٥١٨ السيولة�النقدية
    األرصدة�لدى�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي���:

 ٧٠٬٠٠٦  ٨٢ ا��سابات�ا��ار�ة�-
 ٠  ٢٬٥٠٠٬٠١٢ �س�يل�اإليداع�لليلة�واحدة�-
 ٢٬٨٤٢٬٠٠٠  ٠ ش�ادات�اإليداع�-
 ١٢٥٬٠٥٠  ١٠١٬٣٦١ الفوائدالودا�ع�القانونية�املعفاة�من��-

 ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 
 :مالحظات

وال��)و�الدوالر�األمر��ي:�بالدر�م�اإلمارا�ي�٢٠١٩د�سم����٣١(بالدر�م�اإلمارا�ي��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي يتم�االحتفاظ�بالودا�ع�القانونية�لدى�.�١

 .مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �ل�ش�ر�وفًقا�لتوج��ات��الودا�ع�تغ���مستوى��ذه�و ُيمكن�����ا�دون�موافقته.�

.�وقد�مكن��ذا�ال�س�يل�٢٠٢٠يوليو��١٢من�لليلة�واحدة�بدايًة��س�يل�إيداع�جديد��س����س�يل�اإليداع�املركزي�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�مصرف�.�قدم�٢

� ��� �لد��ا �السيولة �إيداع�فائض �من �املتحدة �العر�ية �اإلمارات ����دولة �العاملة �التقليدية �املركزي البنوك �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �ل�مصرف �واحدة. وُ�عد�ليلة

لقطاع�املصر���اإلمارا�ي�قبل�إطالق�برنامج�الفوات���النقدية�وقد�حل�محل�إصدار�الرئ�����إلدارة�السيولة�الفائضة����اال�س�يل��و��س�يل�اإليداع�لليلة�واحدة�

معدل�اإلشارة�إ���املوقف�العام�للسياسة�النقدية�للمصرف�املركزي�من�خالل�تتم�،�توف����س�يل�اإليداع�لليلة�واحدةمع�و ش�ادة�اإليداع�ملدة�أسبوع�واحد.�

،�يتوقع�املعدل�األسا���.�و�ناًء�ع���ذلكوس�شار�إليه�ع���أنه�للمصرف�املركزي�ي�يصبح�سعر�السياسة�الرئ�����،�والذل�س�يل�اإليداع�لليلة�واحدةالفائدة�

 .األسا�������ظل�ظروف�األسواق�العاديةللمعدل�سوق�املال�لليلة�واحدة�تخضع�معدالت�أن��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

 .�معامالت�األطراف�ذات�الصلة٧
أو�تتأثر��عاموال����سيطر�عل��ا��ش�ٍل�وموظفي�اإلدارة�الرئ�سية�وامل�شآت�ال���تخضع�لسيطر��ا��املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةراف�ذات�الصلة�األط�شمل�

 �ش�ٍل�كب�����ذه�األطراف.

.�٢٤رقم��بموجب�املعيار�املحاس���الدو���األطراف�ذات�الصلةتدخل�ضمن��عر�ف�ُي��م�البنك�خالل�الس���الطبي���للعمل�معامالت�مع�شر�ات�تجار�ة�أخرى�

و�عتمد�إدارة�البنك�شروط��ذه�املعامالت�مع�ال���تتم�مع�األطراف�الثالثة.�البنك�أن�شروط�مثل��ذه�املعامالت�ال�تختلف��ش�ٍل�كب���عن�تلك�املعامالت�و�رى�

 .وُت��م�وفًقا�للشروط�املعتمدة�من�مجلس�اإلدارة�أو�اإلدارةاألطراف�ذات�الصلة�

 :املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ�الصلة�ح���فيما�ي���م��ص�األرصدة�لدى�األطراف�ذات�

)�من�إمارا�ي�مليون�در�م�٢٦٥:�٢٠١٩د�سم����٣١(إمارا�ي�مليون�در�م��٣٠٤املقدرة�بـ�لودا�ع�وفًقا�لأ)�يوفر�البنك�التمو�ل�التجاري�وال�س�يالت�األخرى�لعمالئه�

سواًء��ش�ٍل�جز�ي�أو�ك���الرئ�����خطاب�عدم�مما�عة�إ���البنك�لتعديل��ذه�الودا�ع�أو�ممارسة�االمتياز�عل��ا�أصدر�املقر�و .�ال���يحتفظ���ا�البنك�الرئ����املقر�

الرئ�����إ���جانب�الرصيد����املقر�الودا�ع�من�(ث)�٧وتو���املالحظة�البنك.�ال���ينفذ�ا�الذمم�املدينة�املتعلقة�بالتمو�ل�التجاري�واأل�شطة�األخرى�مقابل�

 ا��ارجية.ا��سابات�ا��ار�ة�واألرصدة�املستحقة�للفروع�

:�٢٠١٩(إمارا�ي�مليون�در�م��٠٫٩١ُيقدر�بـ�سنوي�بمبلغ�الرئ�����رسوًما�إدار�ة�ع���البنك�املقر��فرض�و للبنك.�والتنظي���الرئ�����الدعم�اإلداري�املقر�يوفر�ب)�

 .املاليةالكشوف��ذه�من��١٨���املالحظة�ل�توف����ذه�ا��دمات�وفًقا�ملا��و�وارد�مقاب)�إمارا�ي�مليون�در�م�٠٫٩١
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 ما�ي��:�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�املستحق�من�املقر ت)��شمل�
 

 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ١٬٠١٠٬٩٤٦  ١٬٠٢٠٬٦٨٩ املقر�الرئ����

 ١٬٩٢٧  ٢٬٠٩٥ الفروع�ا��ارجية

فوات���التصدير�املستقطعة�/�ُمعادة�التمو�ل�وتمو�ل�املشروعات�املُقدم�إ���املقر�الرئ�����وفروعه�

 ا��ارجية

٥١٧٬٤٢٣  ٠ 

 منقوًصا�م��ا:�مخصصات�أرصدة�الديون�املش�وك����اس��داد�ا
١٬٠٢٢٬٧٨٤ 

)١٧( 
 ١٬٥٣٠٬٢٩٦ 

)١٥( 

 ١٬٥٣٠٬٢٨١  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ 

 ا��ارجية�ما�ي��:الرئ�����وفروعه�لمقر�املستحق�ل�شمل�)�ث
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٩٣٢٬١٨٤  ٧٦٨٬٦١٣ املقر�الرئ����
 ١٠٠٬٥٨٤  ٦٠٬٨٦٨ الفروع�ا��ارجية

 ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٨٢٩٬٤٨١ 
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ١٩٤  ٢٤٣ املستحق�للقروض�لدى�موظفي�اإلدارة�الرئ�سي�نج)�الرصيد�
    املحتملةح)�ا��صوم�

 ١٨٬٢٠٠  ١٨٬٢٠٠ خطابات�الضمان��
 اإليرادات�الشاملة�األخرى:و خ)�فيما�ي���معامالت�األطراف�ذات�الصلة����كشف�األر�اح�أو�ا��سائر�

إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩ 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٠  ٥٦٬٥١١ إيرادات�الفوائد�من�فوات���التصدير�املستقطعة�/�املعادة�التمو�ل�وتمو�ل�املشروعات

 ٠  ٩٬٠٧٠ من�الودا�عالفوائد�إيرادات�
 ٤٬٠٥٨  ١٣٦ وا��سابات�تحت�الطلبنفقات�اإليرادات�ع���الواد�ع�

 ٤٬٧٩٧  ٢٬٢٨٦ األجل�نفقات�الفوائد�ع���الودا�ع�طو�لة
 ٣١٤  ٠ )١٦نفقات�العموالت�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٩١٠  ٩١٠ )١٨رسوم�املقر�الرئ�����(راجع�املالحظة�رقم�
 ٢٬٨٩٤  ٣٬٤٥٨ مقابل�موظفي�اإلدارة�الرئ�سي�ن

 ٢٤  ١٤ الفائدة�ع���القروض�ملوظفي�اإلدارة�الرئ�سي�ن
 ١١٦  ٦٬٧٦٦ إ�الك�حق�استخدام�األصول 

 ٢٣  ١٬٣٤٥ ت�اليف�التمو�ل���صوم�اإليجار
 ٧٬٤٠٣  ٠ اإلشغالت�اليف�

 )١٩املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�(راجع�املالحظة�رقم�قيمة�خسارة�اضمحالل��)انخفاضز�ادة�/�(
٢ 

 

)١( 
 .�املستحق�من�/�إ���البنوك�األخرى ٨
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 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    أ)�املستحق�من:
 ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧ البنوك�ا��ارجية�-
 ٠  ٠ البنوك����اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-

 ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧ الرصيد������اية�السنة
 )٢٥٤(  )٢٦٩( منقوًصا�منه:�مخصصات�أرصدة�الديون�املش�وك����اس��داد�ا

 ٢٬٠٢٣٫٣٩٤  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ 
مستحقة�من�البنوك�اإليرانية�بما����مليون�در�م�إمارا�ي)��٢٬٠٢٣:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٣٬٨٠٦البنوك�ا��ارجية�مبلغ��املستحق�من�شمل�

:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٠٢٥أي�ما��عادل�دوالر�مليون��٢٧٩ذلك�املستحق�من�البنك�املركزي�با��م�ور�ة�اإلسالمية�اإليرانية�املُقدر�بمبلغ�
�٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٥مبلغ��٢٠٢٠د�سم����٣١و�شمل�املستحق�من�البنوك�األخرى����).�مليون�در�م�إمارا�ي�٩٢٥أي�ما��عادل�دوالر�أمر��ي�مليون��٢٥٢

خاصة�بفوات���التصدير�املُعاد�تمول��ا�وفوات���مليون�در�م�إمارا�ي)��٣٢٨:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٢١و�مليون�در�م�إمارا�ي)�١٥:�٢٠١٩د�سم���
 ة�ع���التوا��.ستقطعالتصدير�امل

�املقر�الرئ�����نيابًة�عن�البنك�من�بنك�مسكن�بالر�ال�اإليرا�ي�ل�سو�ة�الفوات���املو  ة����ستقطعستحقة�امل�شمل�ما�ورد�أعاله�جزًءا�من�األموال�ال���تلقا�ا
ا��اصة�بمصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�وال���تم�تحو�ل�ا�الحًقا�إ���بنوك�إيرانية�أخرى�لالمتثال�بأق����معاي���التعرض�للمخاطر��السنوات�السابقة

 ).١٤(ص)�و٤(ت)�و٤(راجع�املالحظة�
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    ب)�املستحق�إ��:
 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٣٬١٠٧٬٩٥٧ ا��ارجيةالبنوك��-
 ٠  ٠ البنوك����اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-

 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٣٬١٠٧٬٩٥٧ 
البنوك�اإليرانية�بما����ذلك�املستحق�إ���مليون�در�م�إمارا�ي)�مستحقة��٢٬٨٦٥:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٢٬٨٢٢البنوك�ا��ارجية�مبلغ�إ����شمل�املستحقات�

 مليون�در�م�إمارا�ي).�٢٬٦٥١:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٥٢٣البنك�املركزي�با��م�ور�ة�اإلسالمية�اإليرانية�اُملقدر�بمبلغ�إ���
 .�القروض�والسلف٩

 قوام�محفظة�القروض�والسلف:فيما�ي���
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    أ)�حسب�النوع
 ٢٬١٥٩٬٨٧٦  ٢٬١٤٥٬٥٠٤ عمليات�ال��ب�ع���املكشوف
 ٣٦٬٠٣١  ٢٠٬٥٥٢ الفوات���/�الشي�ات�املستقطعة

 ١٬٦٧٢٬٧١٥  ١٬٨٣٦٬٩٤٤ قروض�األجل
 ٢٤٧٬٣٨٩  ٢٨١٬٤٥٠ مس�ندات)خصوم�العمالء�املدفوعة�(الدفع�بموجب�

 ٢٣٬٢٢٣  ٢١٬٣٤٩ إيصاالت�أمانةالقروض�املمنوحة�بموجب�
 ١٦٥٬٥٧٠  ١٥٨٬٥٧٠ أخرى 

 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٤٬٤٦٤٬٣٦٩ املبلغ�اإلجما���للقروض�والسلف
 )٥٤٢٬٦٨٧(  )٧١٣٬٩٥٧( الفائدة�املعلقةمنقوًصا�منه:�

 )١٬٣٤١٬١٧٧(  )١٬٥٧٤٬٩٧١( مخصص�اضمحالل�القيمة�بموجب�القروض�والسلف
 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  ٢٬١٧٥٬٤٤١ صا���مبلغ�القروض�والسلف

 
    ب)�حسب�القطاع�االقتصادي

 ٠  ٠ الزراعة
 ٢٬٨٧٧٬١٦٨  ٢٬٩٥٧٬٠٣٦ ا��ملة�والتجزئةتجارة�

 ٦٬١٥٨  ٦٬٠٢٩ اإل�شاء
 ٤٣١٬٢٤٢  ٤٥٣٬٩٨٠ ا��دمات

 ٧٧٬٠٧٩  ٦٥٬٩٤٨ القروض�ال��صية
 ٦٩٢٬٨٣٣  ٧٢٢٬٧٧٧ الصناعة

 ٢٢٠٬١٢٧  ٢٥٨٬٤٧٧ النقل�واالتصال
 ١٩٧  ١٢٢ أخرى 
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 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٤٬٤٦٤٬٣٦٩ 
 للقروض�والسلفتحر�ات�الفوائد�املعلقة�ومخصص�ا��محالل�القيمة�ت)�

وفيما�ي���تحر�ات�الفوائد�املعلقة�ومخصص�اضمحالل�القروض�والسلف�خالية�من�الفائدة�املعلقة�ومخصص�اضمحالل�قيمة�القروض�والسلف.�كشف�املركز�املا���و���ي
 قيمة�القروض�والسلف:

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 

 الفوائد�املعلقة
مخصص� 

اضمحالل�قيمة�
 القروض�والسلف

 الفوائد�املعلقة 
مخصص� 

اضمحالل�قيمة�
 القروض�والسلف

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

 بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ١٬٤٠١٬٨٨٢  ٣٢٣٬٤١١  ١٬٣٤١٬١٧٧  ٥٤٢٬٦٨٧ الرصيد����بداية�السنة
 ١٤٧٬٣٠٩  ٠  ٣١٠٬٩٤٣  ٠ املخصص�الصادر�خالل�السنة

 ٠  ٣٤٦٬٥٣٦  ٠  ٢٧٠٬٦١٧ الفوائد�املعلقة�خالل�السنة
 )١٩٠٬٦٨٤(  )٩٩٬٤٩٦(  )٧٥٬٤٣٩(  )٩٩٬٠٤٩( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة

 )١٧٬٣٩٣(  )٢٧٬٧٦٤(  )١٬٩٤٧(  )٢٩٨( املبلغ�الصادر�/�املس��د�خالل�السنة
 ٦٣  ٠  ٢٣٧  ٠ التحر�ات�األخرى 

 ١٬٣٤١٬١٧٧  ٥٤٢٬٦٨٧  ١٬٥٧٤٬٩٧١  ٧١٣٬٩٥٧ ��اية�السنةالرصيد����
مليون�در�م�إمارا�ي��٢٬٣٦٢خسارة�اضمحالل�مقدرة��ش�ل�فردي�أي�استقطاع�،�قبل�فردية�كقيمة�ُمضمحلةإجما���قيمة�القروض�والسلف،�املحددة�بلغ�

 مليون�در�م�إمارا�ي).�٢٬٦٧٥:�٢٠١٩د�سم����٣١(
د�سم����٣١(�٢٠٢٠د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�����١٬٠٥٥تبلغ�القيمة�العادلة�للضمان�الذي�يحتفظ�به�البنك�للقروض�املحددة�كقيم�ُمضمحلة�فردية�

 املر�ونة�واملمتل�ات�العقار�ة.�السياراتالكفالة�و �شمل�الضمان�النقدية�و و مليون�در�م�إمارا�ي).��١٬٧٥٤:�٢٠١٩
 ).١٠)�(راجع�املالحظة�رقم�مليون�در�م�إمارا�ي�١٧٢:�٢٠١٩(صفر�استحوذ�البنك�خالل�السنة�ا��الية�ع���ضمانات�قيم��ا�

 .�األصول�األخرى ١٠
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٢٣٨٬٧١٦  ١٦٤٬٦١٥ الفوائد�مستحقة�القبض
 ٣٬٠٦٦  ٣٬٠٥٣ النفقات�مسبقة�الدفع

 ٢٥٧٬٦٨٣  ٢٧٨٬٨٣١ )٢٠األصل�الضر����املؤجل�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٩٠٨  ١٬٤٧٩ مستحقة�القبضضر�بة�القيمة�املضافة�(صا��)�

 ٣٥١  ٠ )٢٠الضر�بة�املقدمة�املدفوعة�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٢٣٤٬٤٦٨  ٢٢٩٬٥٦١ املمتل�ات�املستوحذ�عل��ا�ن�يجة��سو�ة�قروض�وسلف�العمالء

 ٥٤٬٢٣٦  ٢٨٬١١٣ أخرى 
 ٧٨٩٬٤٢٨  ٧٠٥٬٦٥٢ 

�قروض� ��سو�ة �ن�يجة �عل��ا �املستوحذ �املمتل�ات �عن �الناتج �القيمة �اضمحالل �مخصص �م��ا: منقوًصا
 )١٨وسلف�العمالء�(راجع�املالحظة�رقم�

)٢٠٬٤٨٠(  )٥٩٬١٧٤( 

 )١١٬٠١١(  )٣٬٩٨٨( منقوًصا�م��ا:�مخصص�اضمحالل�القيمة�الناتج�عن�األصول�األخرى 
 ٧٥٧٬٩٣٧  ٦٤٢٬٤٩٠ 

 مالحظات:
�شغل�ا�لالستخدام�التجاري�وس�تم�التصرف�ف��ا�دون�أن�عل��ا�البنك�استحوذ����إيران�ممتل�ات�عل��ا�بموجب�أمر�من�املحكمة�املستحوذ�.��شمل�املمتل�ات�١

در�م��٤٣٨٬٤٣٧قدر�ا����إيران�بقيمة�دف��ية�التصرف����املمتل�ات�ال���استحوذ�عل��ا�البنك�تم�و ).�٩رقم�بطر�قة�منظمة�وفًقا�لسياسة�البنك�(راجع�املالحظة�
 .خالل�السنةإمارا�ي)�در�م��٤٤٩٬٢٧٨:�٢٠١٩د�سم����٣١(إمارا�ي�

��شمل�البند�أخرى�مبلًغا�قدره�٢ �يتعلق�بالقيم�العادلة�املوجبة�(٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٢٤٫٩١. �ال�يوجد) �ع���تبادل�األ : ر�اح�غ���املحققة)
 العمالت�األجن�ية�ب�ن�البنوك�املقدرة�بالقيمة�العادلة�وال���ت�ون�توار�خ��سو���ا��عد�تار�خ�إصدار�كشف�املركز�املا��.

م�د�ي�باعتبار�ا�اس��داًدا�غ���من�محاكمستحق�القبض�)�يتعلق�باملبالغ�مليون�در�م�إمارا�ي�٤٦٫٧٢:�٢٠١٩د�سم����٣١(صفر�قدره��امبلغً بند�أخرى�ال.��شمل�٣
 .نفس�املبلغصادر�بشيك�بموجب�الحًقا��اتم�رد�و ،�حكمت�به�املحاكممقصود�
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 ساس�الصا��.لدى�البنك�حق�انفاذ�قانو�ي�ملقاصة�الذمم�املدينة�والدائنة�لضر�بة�القيمة�املضافة�املفروضة�عليه�من�نفس�السلطة�و�مكن��سو���ا�ع���أ�.٤
األصول�األخرى�خالل�اضمحالل�قيمة�املمتل�ات�املستحوذ�عل��ا�مقابل��سو�ة�قروض�العمالء�وسلف�م�ومخصص�اضمحالل�قيمة�وفيما�ي���تحر�ات�مخصص�

 السنة:
مخصص�اضمحالل�قيمة� 

املمتل�ات�املستحوذ�عل��ا�مقابل�
 �سو�ة�قروض�العمالء�وسلف�م

مخصص�اضمحالل� 
 قيمة�األصول�األخرى 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�يبالدر�م� 
 ٤٢٬٠٩٦  ٠ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���

 )٣١٬٠٨٥(  ٢٠٬٤٨٠ (صا��)�اال�ع�اسات�خالل�السنة
 ١١٬٠١١  ٢٠٬٤٨٠ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�ح���

 )٧٬٠٢٣(  ٣٨٬٦٩٤ (صا��)�االس��دادات�واال�ع�اسات�خالل�السنة
 ٣٬٩٨٨  ٥٩٬١٧٤ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���

 
 
 

 وفيما�ي���تحر�ات�أصول�الضر�بة�املؤجلة�خالل�السنة:
  أصول�الضر�بة�املؤجلة 
  بالدر�م�اإلمارا�ي 

  ٢٢٤٬٣٤٣ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���
  ٣٣٬٣٤٠ (صا��)�اإلضافات�ال���تمت�خالل�السنة

  ٢٥٧٬٦٨٣ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�ح���
  ٢١٬١٤٨ (صا��)�اإلضافات�ال���تمت�خالل�السنة

  ٢٧٨٬٨٣١ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���
 

 .�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات١١

 
 

 املبا�ي
تحس�نات� 

األصول�
 املستأجرة

األثاث� 
 واملعدات

 
 السيارات

حق�استخدام� 
 األصل

 
 اإلجما��

بالدر�م�  
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

   %٢٥-�%٢٠  %٣٣٫٣٣  %٣٣٫٣٣  %١٤٫٢٩  %٢٠  معدل�اإل�الك
             الت�لفة
 ٤٤٬٢٣٣  ٠  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٥٤٠  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٨د�سم����٣١ح���

إقرار�حق�استخدام�األصل�عند�
اعتماد�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 ١٦رقم�

  
 
٠ 

  
 
٠ 

  
 
٠ 

  
 
٠ 

  
 

٢٬٢١٥ 

  
 

٢٬٢١٥ 
 ٤٦٬٤٤٨  ٢٬٢١٥  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٥٤٠  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٩يناير��١ح���

   اإلضافات
٠ 

  
٠ 

  
١٦٢ 

  
٠ 

  
٨٦٨ 

  
١٬٠٣٠ 

 ٤٧٬٤٧٨  ٣٬٠٨٣  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٧٠٢  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٩د�سم����٣١ح���
 ٣٢٬٩٨٦  ٣٢٬٩٦١  ٠  ٢٥  ٠  ٠  اإلضافات
 )١٦٧(  ٠  ٠  )١٦٧(  ٠  ٠  التصرفات

 ٨٠٬٢٩٧  ٣٦٬٠٤٤  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٥٦٠  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���
             اإل�الك�امل��اكم

 ٤٣٬٣٤٦  ٠  ١٬٦٦٧  ٢٣٬٧٠٦  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٨د�سم����٣١ح���
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 ١٬٣١٧  ٦٠٠  ٣٥  ٦٨٢  ٠  ٠  رسوم�السنة
 ٤٤٬٦٦٣  ٦٠٠  ١٬٧٠٢  ٢٤٬٣٨٨  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠١٩د�سم����٣١�ح��

 ٧٬٣٢٩  ٧٬٢٥٠  ١٨  ٦١  ٠  ٠  رسوم�السنة
 )١٦٧(  ٠  ٠  )١٦٧(  ٠  ٠  املس�بعد�من�التصرفات

 ٥١٬٨٢٥  ٧٬٨٥٠  ١٬٧٢٠  ٢٤٬٢٨٢  ٤٬٠٦٥  ١٣٬٩٠٨  ٢٠٢٠د�سم����٣١�ح��
             القيمة�الدف��ية

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬١٩٤  ٠  ٢٧٨  ٠  ٠  ٢٠٢٠د�سم����٣١�ح��
 ٢٬٨١٥  ٢٬٤٨٣  ١٨  ٣١٤  ٠  ٠  ٢٠١٩د�سم����٣١�ح��

 مالحظة:
 تمثل�املبا�ي�املبا�ي�امل�شأة�ع���األرض�املستأجرة�من��يئة�املنطقة�ا��رة�بجبل�ع���بموجب�عقد�اإليجار�الذي�ُيجدد�سنوً�ا..�١
 :.�يمثل�حق�استخدام�األصول�مبا�ي�فروع�البنك�القائمة���٢
 سنوات؛�٤مليون�در�م�إمارا�ي�إ���جانب�ف��ة�إيجار�ة�متبقية�قدر�ا��٢٥٫٣٩املتحدة�وقيمته�الدف��ية�د�ي،�اإلمارات�العر�ية��-
 ؛أش�ر�٧س�ت�ن�ومليون�در�م�إمارا�ي�إ���جانب�ف��ة�إيجار�ة�متبقية�قدر�ا��١٫٢٥وقيمته�الدف��ية�أبوظ��،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��-
 سنوات؛�٤مليون�در�م�إمارا�ي�إ���جانب�ف��ة�إيجار�ة�متبقية�قدر�ا��٠٫٩٨وقيمته�الدف��ية�الفج��ة،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��-
 .�أش�ر�٤و�سنوات�٣مليون�در�م�إمارا�ي�إ���جانب�ف��ة�إيجار�ة�متبقية�قدر�ا��٠٫٥٨الشارقة،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�وقيمته�الدف��ية��-

 .�ودا�ع�العمالء١٢
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٧٧٦٬٩٤٨  ٩٥٤٬٨٢٧ الودا�ع�ألجل
 ٦٠٩٬٩١٣  ٦٧٥٬١٢٤ ا��سابات�ا��ار�ة

 ٢١١٬٢٣٤  ٢١٨٬٣٤٦ املدخرات�اتحساب
 ١٦٤٬٥١٣  ٥١٨٬٤٢٣ الودا�ع�تحت�الطلب

 ٥٥٬٢٤٤  ٩٢٫٩٧٦ ا��سابات�االحتياطية
 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦ 

 مالحظة:
� �االحتياطية �وا��سابات �الر�ن �بموجب �ألجل �الودا�ع �قيمة �بلغت �والسلف �للقروض �كضمان �املحددة �ح�� �در�م��١٩٠�٢٠٢٠د�سم����٣١واالل��امات مليون

 .مليون�در�م�إمارا�ي)�١٥١:�٢٠١٩د�سم����٣١إمارا�ي�(
 ا��صوم�األخرى .�١٣

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ١٨٬٢٤٠  ٢٤٬١٣٠ الفوائد�مستحقة�الدفع
 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ )٢٠مخصص�الضرائب�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٤٬٤٠٣  ٤٬٩٧٤ مخصص�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن�(انظر�أدناه)
 ١٬٠٥٠  ٧٣٨ مخصص�اضمحالل�القيمة�ع���ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة

 ١٣١  ٢٤ غ���املك�سبة�اإليرادات
 ٢٬٥٨٣  ٢٨٬٧٥٠ خصوم�اإليجارات

 ٧٠٬٣٢٦  ١٣٣٬١٥٩ أخرى 
 ٩٧٬٨٠٢  ١٩٢٬٢٥١ 

 مالحظات:
١� .� �البنك �يدفع �ااش��ا�ات �والتأمينات �ملعاشات �للمواطن�ن �اإل الوطنية �ماراتي�ن �رقم �اإلمارا�ي �االتحادي �للقانون ��٧وفًقا �١٩٩٩لعام �ملوظفيه�. و�وفر�البنك
 باالمتثال�لقانون�العمل�اإلمارا�ي.ين�م�افأة���اية�خدمة�وافدال
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:�ال�يوجد)�الناتجة�من�بيع�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٨٣٫٦٦األموال�املستلمة�من�املقر�الرئ�����واملقدرة�بمبلغ��ش�ل�شامل��شمل�بند�أخرى�.�٢
ِقَبل��عض�العمالء��عملة�الر�ال�اإليرا�ي�واألموال�املستلمة�من�املقر��املبالغ�القائمة�بالر�ال�اإليرا�ي�وال���سوف��ستخدم�ملدفوعات�األقساط�املستقبلية�من

� �العمالء ��عض �ِقَبل �من �األقساط �ملدفوعات �املقدرة�الرئ���� �املس��دف �االقتصادي �الدعم �خطة �سياسة �تنفيذ �ع�� �بناًء �حالًيا �أقساط�م �تأجيل �يتم الذين
مليون�در�م��١٥:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٩)�والنفقات�املتكبدة�بمبلغ�ال�يوجد:�٢٠١٩د�سم����٣١(مليون�در�م�إمارا�ي��١٦٫٧٤قيم��ا�بمبلغ�

 إمارا�ي).
 فيما�ي���حركة�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن:.�٣
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٣٬٥١٩  ٤٬٤٠٣ السنةالرصيد����بداية�

 ١٬٤٢١  ١٬٢٥٦ رسوم�السنة
 )٥٣٧(  )٦٨٥( املدفوعات�خالل�السنة
 ٤٬٤٠٣  ٤٬٩٧٤ الرصيد������اية�السنة

 .�إيرادات�الفوائد١٤
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
    إيرادات�الفوائد�ع��:

 ١٤٦٬٩٢٤  ١٣٢٬٢٥٣ القروض�والسلف�-
 ١٤٬١٩٨  ١٥٬٨٧٢ ش�ادات�اإليداع�و�س�يالت�اإليداع�لليلة�واحدة�-
�فوات����- �ذلك ��� �(بما �البنوك �ب�ن �وفوات����التصدير املعامالت ُمعادة�التصدير�املستقطعة

 التمو�ل)
 

١٢٦٬٩٠١ 
 

 
٠ 

 ١٦١٬١٢٢  ٢٧٥٬٠٢٦ 
 مالحظة:

��ساب�اإليرادات�املك�سبة�أو�املصروفات�املتكبدة،�إن�وجدت،�من�األموال�ال���تلقا�ا�املقر�الرئ�����نيابًة�عن�البنك�من�بنك�مسكن��تب���البنك�سياسةً .�١
ي�املفتوح�باملقر�ة����السنوات�السابقة�عند�تحقيق�ا�الفع������ا��ساب�املقوم��عملة�الدوالر�األمر��ستقطعبالر�ال�اإليرا�ي�فيما�يتعلق�بالفوات���املستحقة�امل

 :�ال�يوجد)�����ذا�ا��ساب�املقوم.٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٩٫٠٧دوالر�أمر��ي�أي�ما��عادل��٢٫٤٧الرئ����.�و�ناًء�عليه،�حقق�البنك�خالل�السنة�
فوائد�معلقة�لبعض�العمالء�بموجب�وال���تم�تحو�ل�ا�إ���:�ال�يوجد)�٢٠١٩مليون�در�م�إمارا�ي�(�٤٢٫٣٧.�ال��شمل�إيرادات�الفوائد�تلك�الفوائد�املقدرة�بمبلغ�٢

 �ستوجب�رعاية�خاصة"�بناًء�ع���تنفيذ�سياسة�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�وت�ن��ا.التص�يف�الداخ���للمخاطر�"
 .�نفقات�الفوائد١٥

إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 
إ����٠١/٠١/٢٠١٩

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 اإلمارا�ي�بالدر�م  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    نفقات�الفوائد�ع��:
 ٢٠٬٠٣٠  ٢١٬٠١٤ الودا�ع�من�املؤسسات�املالية�-
 ٣١٬٩٩٨  ٤٦٬٥٧١ ودا�ع�العمالء�-
 ١٠١  ١٬٤٠٣ خصوم�اإليجارات�-

 ٥٢٬١٢٩  ٦٨٬٩٨٨ 
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 العموالتو الرسوم�إيرادات�.�صا���١٦
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�ي�بالدر�م 
 ١٠٬٢٩١  ٩٬٢٦٦ إيرادات�الرسوم�والعموالت

 )٦٤٦(  )١٤١( (خ))٧نفقات�الرسوم�والعموالت�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٩٬٦٤٥  ٩٬١٢٥ 

 .�اإليرادات�األخرى ١٧
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٨١٬٢٨٢  ١٨٦٬٣١٥ صا���أر�اح�صرف�العمالت�األجن�ية

 ٣٬٤٩٢  ١٬٠٩٠ اإليرادات�األخرى 
 ٨٤٬٧٧٤  ١٨٧٬٤٠٥ 

 .�النفقات�العامة�واإلدار�ة١٨
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٢٢٬٠٣٨  ١٧٬٠١٨ ذات�الصلةت�لفة�املوظف�ن�والنفقات�

 ١٤٬٧٢٩  ٨٬٥٢٩ اإليجار�والنفقات�ذات�الصلة
�وسلف� �قروض ��سو�ة �ن�يجة �عل��ا �املستوحذ �املمتل�ات �ع�� �القيمة �اضمحالل خسارة

 ٣٨٬٦٩٤ )١٠العمالء�(راجع�املالحظة�رقم�
 

 
٢٠٬٤٨٠ 

 ١٬٣١٧  ٧٬٣٢٩ )١١إ�الك�املمتل�ات�واآلالت�واملعدات�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٩١٠  ٩١٠ (خ))٧رسوم�املقر�الرئ�����(راجع�املالحظة�رقم�

 ٢٤٬٩٢٥  ٢٦٬٧٨٢ النفقات�األخرى 
 ٨٤٬٣٩٩  ٩٩٬٢٦٢ 

 األصول�املاليةع���صا���خسارة�اضمحالل�القيمة�.�١٩
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ١٢٩٬٩١٦  ٣٠٨٬٩٩٦ (ت))٩اضمحالل�القيمة�ع���القروض�والسلف�(راجع�املالحظة�رقم�خسارة�

 )٣١٬٠٨٥(  )٧٬٠٢٣( )١٠خسارة�اضمحالل�القيمة�ع���األصول�(راجع�املالحظة�رقم�
 ٢  ١٥ (أ))٨خسارة�اضمحالل�القيمة�ع���املستحق�من�البنوك�األخرى�(راجع�املالحظة�رقم�

�ع�� �القيمة �اضمحالل �(راجع��خسارة �ا��ارجية �وفروعه �الرئ���� �املقر �من املستحق
 )١(  ٢ ))ت(٧املالحظة�رقم�

�القر  �الل��امات �القيمة �اضمحالل �مخصص �امل��و�و �غ�� �غ�� �امل��انية��ةض (خارج
 العمومية)

)١٬٠٦٩(  )٣١٢( 

 ٩٧٬٧٦٣  ٣٠١٬٦٧٨ 
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 .�الضرائب�املفروضة٢٠
و�تم�من�اإليرادات�الفردية�ا��اضعة�للضرائب�باإلمارات�للسنة����إمارات�أبوظ���ود�ي�والشارقة�ورأس�ا��يمة�والفج��ة.��%٢٠يخضع�البنك�لضرائب�ب�سبة�

 ت�لإلدارة.تقديراالع���صا���األر�اح�قبل�دفع�الضرائب�للسنة�و�ناًء�ع���أفضل���سو�اتاح�ساب�اإليرادات�ا��اضعة�للضرائب��عد�إجراء�عدة�
 وفيما�ي���حركة�مخصص�الضرائب�املفروضة�خالل�السنة:

إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 
إ����٠١/٠١/٢٠١٩

٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٧٬٩٣٣  ١٬٠٦٩ الرصيد����بداية�السنة

    الرسوم�الضر��ية:
 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ السنة�ا��الية�-
 ٥٠٬٨٨٥  ١٨٬٥٥٦ السنة�السابقة�-

 ٥٩٬٨٨٧  ٢٠٬١٠١ 
 )٥٩٬١٦٩(  )١٩٬٦٢٥( الضرائب�املدفوعة�خالل�السنة

 ٣٥١  ٠ الضر�بة�املقدمة�املدفوعة�إ���إمارة�الشارقة
 ١٬٠٦٩  ٤٧٦ الرصيد������اية�السنة

 وفيما�ي���العالقة�ب�ن�النفقات�الضر��ية�للسنة�واألر�اح�املحاس�ية�قبل�دفع�الضرائب�بالسنة:
إ����٠١/٠١/٢٠٢٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 

إ����٠١/٠١/٢٠١٩
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٢١٬٢٥٠  ١٬٦٢٨ األر�اح�املحاس�ية

 )١٥٬٩٠٣(  ٧٥١ ال�سو�ات�لألغراض�الضر��ية
 ٥٬٣٤٧  ٢٬٣٧٩ األر�اح�ا��اضعة�للضر�بة

 
 %٢٠الضرائب�املفروضة�ب�سبة�

 
٤٧٦ 

 
 

١٬٠٦٩ 
 ٥٠٬٨٨٥  ١٨٬٥٥٦ الضر��ية�للسنوات�السابقةالرسوم�

 )٣٣٬٣٤٠(  )٢١٬١٤٨( )١٠(صا��)�الضرائب�املؤجلة�(راجع�املالحظة�رقم�
 ١٨٬٦١٤  )٢٬١١٦( الضرائب�املفروضة�للسنة

 .�االحتياطي�القانو�ي٢١
األر�اح�ُتحول�إ���أي�احتياطي�خاص�ح����عادل�مثل��ذا�من�صا����%١٠ع���أن��٢٠١٥)�لعام�٢من�القانون�االتحادي�اإلمارا�ي�رقم�(�٢٣٩تنص�املادة�رقم�
 من�رأس�املال.�وال�ُيتاح��ذا�االحتياطي�للتوز�ع.�%٥٠االحتياطي��سبة�

 .�النقدية�والنقدية�املعادلة٢٢
 أو�أقل:�أش�ر �شمل�النقدية�والنقدية�املعادلة�األرصدة�التالية�مع�آجال�االستحقاق�األصلية�ملدة�ثالثة�

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ النقدية�واألرصدة�البنكية�لدى�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 
 )١٢٥٬٠٥٠(  )١٠١٬٣٦١( لدى�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي منقوًصا�م��ا:�الودا�ع�القانونية�
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 ٣٬٠٠٨٬٦١٠  ٢٬٥٦٧٬٦١٢ املعادلةالنقدية�والنقدية�

 الصكوك�املالية�املشتقة.�٢٣
 .،�باست�ناء�التداول�املحدود����العمالت�األجن�يةاألسواق�املالية�ع���حسابه�ا��اصبال��شارك�البنك����التداول�

من�باستمرار�املستخدمة�وت�ون�الص�وك�املالية�املشتقة�األجن�ية.�ملخاطر�العمالت����املقام�األول�للتحوط�من��عرضه�الص�وك�املالية�املشتقة��ستخدم�البنك�
العمالت�����ل�من�تبادل����نفس�الوقت�كعملية�آجلة�مع�ُتنفذ�فور�ة����السوق�خارج�البورصة�و���عبارة�عن�معامالت�لعمالت�ل�تبادلعقود�البنك����

� �واآلجل. �الفوري �التار�خ �حيث �بالسعر�والتار�خ �واحدة �عملة �شراء ���الفورييتم �املعاملة �عكس �يتم �ح�ن ��� �و�التا���، �والسعر�اآلجل. �التار�خ �ان��اء�و ، �مجرد
��ما�عود�كال�الطرف�ن�إ���مواقع�التبادل،� �األ عملة�بالوقرض�واحدة�عملة��س�ثمار�بمثابة�اال العمالت�عملية�تبادل�وُ�عد�األصلية. دل����مع�ناك�فرق�و خرى.

 خالل�ف��ة�التبادل.�الفائدة�ال���يتم�دفع�ا�ب�ن�الطرف�ن
 العقود:،�إ���جانب�إجما���قيم�ال����عادل�القيمة�السوقيةاملالية�املشتقة�للص�وك�يو���ا��دول�أدناه�القيم�العادلة�اإليجابية�والسلبية�

القيمة�العادلة� 
 اإليجابية

 
القيمة�العادلة�

 السلبية
 القيمة�الوطنية 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي ب�ن�البنوك�عقود�تبادل�العمالت
 ٢٬٧٥٥٬٢٠٧  ٠  ٢٤٬٩١٢ دوالر�أمر��ي)�–(در�م�إمارا�ي��٢٠٢٠د�سم����٣١
 ٧٠٠٬٠٠٠  ٠  ٤٬٢٣٠ دوالر�أمر��ي)�–(در�م�إمارا�ي��٢٠١٩د�سم����٣١

 مالحظة:
ُتدرج�القيمة�العادلة�اإليجابية�املقدرة��ملضمن�األصول�األخرى.�ومع�ذلك،��٢٠٢٠د�سم����٣١ُتدرج�القيمة�العادلة�اإليجابية�لتبادل�العمالت�ب�ن�البنوك�ح���

�مليون�در�م�إمارا�ي��٤٬٢٣بمبلغ� تار�خ�االستحقاق�لعملية�تبادل�ضمن�األصول�األخرى�وسوف�يتم�إقرار�األر�اح�الناتجة�فقط�عند��٢٠١٩د�سم����٣١ح��
 العمالت�مع�األخذ����االعتبار�الناحية�املادية�اإلجمالية.

 يو���ا��دول�الوارد�أدناه�بيان�االستحقاق�للص�وك�املالية�املشتقة:
أقل�من�ثالثة� 

 أش�ر
إ����أش�ر من�ثالثة� 

 سنة�واحدة
 اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي ب�ن�البنوك�عقود�تبادل�العمالت

 ٢٨٠٬٢٠٧  ٢٬٤٧٥٬٠٠٠ دوالر�أمر��ي)�–(در�م�إمارا�ي��٢٠٢٠د�سم����٣١
 ٠  ٧٠٠٬٠٠٠ دوالر�أمر��ي)�–(در�م�إمارا�ي��٢٠١٩د�سم����٣١

 ا��صوم�املحتملة�واالل��امات.�٢٤
 االل��امات�االئتمانية�ذات�الصلة

بتقديم�املدفوعات�نيابًة�عن�العمالء��شرط�اس�يفاء�العميل�لشروط�العقد.�وتمثل�القيم�التعاقدية�ُتلزم�القيم�التعاقدية���طابات�االعتماد�والضمانات�البنك�
��ناك �ل�س �وأنه �بال�امل �القيم�مدفوعة �أن �باف��اض ��املخاطر�االئتمانية، �القيمة�أي �إجما�� �بالضرورة �ال�يمثل �ذلك، �ومع �أخرى. �أو�كفالة �ضمان �ألي قيمة

 ات�النقدية�املستقبلية�ألن�العديد�من��ذه�االل��امات�سوف�ت�ت���أو�تنق����دون�تمو�ل�ا.التعاقدية�لالل��امات�املتطلب
�و  �توار�خ�ان��اء�صالحية�ثابتة�أو�شروط�إ��اء�أخرى��عادةً و تمثل�ال��امات�القروض�االل��امات�التعاقدية�لتقديم�القرض. �ي�ون�ل�ا دفع�رسوم.�وتحتاج�إ���ما
 .مثل�بالضرورة�املتطلبات�النقدية�املستقبليةتال�القيم�التعاقدية�،�فإن�إجما���دون�����ا�ن�االل��امات�قد�ت�ت��نظًرا�أل و 

 ذات�الصلة:�التاليةاالئتمانية�البنك�االل��امات�يمتلك�
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    ا��صوم�املحتملة
 ٣٤٣٬٧٦٧  ٣٨٧٬٣١٠ خطابات�الضمان

40 
 

 مالحظة:
�٢٠١٩د�سم����٣١(إمارا�ي�مليون�در�م��٤٦الدفع�بقيمة�خطابات�الضمان�املستحقة�الضمان��شمل�خطابات� �إمارا�ي�مليون�در�م�٤٧: وترتبط�خطابات�).

بيان�وفًقا�لو املالية.�املرفقة�بالكشوف�اإللغاء�وفًقا�للممارسة�املصرفية�املعتادة�ووفًقا�لذلك�تم�اإلفصاح�ع��ا����املالحظات�املستحقة�الدفع�بإجراءات�الضمان�
 .املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ�ح����خصوم�محتملةل�س��ناك�،�إدارة�البنك

 :ا��صوم�املحتملةفيما�ي���بيان�استحقاق��ذه�و 
 

  أش�ر�٣خالل�
�١�أش�ر �٣

 سنة
 

�١أك���من�
 سنة

 اإلجما�� 

 
٢٠٢٠ 

بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 ٣٨٧٬٣١٠  ٠  ٣٦٬٨٥٣  ٣٥٠٬٤٥٧ خطابات�الضمان
٢٠١٨ 

 ٣٤٣٬٧٦٧  ٠  ٥١٬٩٢١  ٢٩١٬٨٤٦ خطابات�الضمان

در�م�مليون��١٥:�٢٠١٩د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٢بمبلغ��٢٠٢٠د�سم����٣١ح����ةُقدرت�املبالغ�املستحقة�املعتمدة�بدون�ال�س�يالت�غ���املستخدم
 إمارا�ي).�و�مكن�للبنك�إلغاء�ا��زء�غ���املستخدم�من�ال�س�يالت�املعتمدة��ش�ل�مفرد����أي�وقت.

 

 �وا��صومتحليل�آجال�االستحقاق�لألصول�.�٢٥
بالغ،�وذلك�دون�مراعاة�آجال�امل��لة����كشف�املركز�املا���بناًء�ع���ف��ة�االستحقاق�التعاقدية�املتبقية����تار�خ�اإل �األصول�وا��صوم�عت���آجال�استحقاق�

 ��اية�العام:�االستحقاق�الفعلية�كما��و�مب�ن������ل�االحتفاظ�بالودا�ع�لدى�البنك�واملتاح�من�األموال�السائلة�وع���النحو�اآل�ي�الذي�يجري�بحلول�
     

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
�ثالثة�  �من أقل

 �أش�ر 
 � �ثالثة �أش�ر من

 لعام�واحد�
 اإلجما��  أك���من�عام� 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 األصول:�

مصرف�اإلمارات��لدى�النقدية�واألرصدة�البنكية
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ٠  ٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣ 

 ١٬٠٢٢٬٧٦٧  ٠  ٠  ١٬٠٢٢٬٧٦٧ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٠  ٠  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨ املستحق�من�البنوك�األخرى 

 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ صا���القروض�والسلف
 ٦٤٢٬٤٩٠  ٠  ٠  ٦٤٢٬٤٩٠ صا���األصول�األخرى 

 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  ٠  ٠ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات
 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٨٦١٬٩٧٠  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٬٩٤٨٬٨٠٩ إجما���األصول 

 ا��صوم:
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٠  ٨٠٬٠٠٠  ٣٬٠٢٧٬٩٥٧ املستحق�للبنوك�األخرى 

 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬٩٣٨٬١٣٤ ودا�ع�العمالء
 ٨٢٩٬٤٨١  ٠  ١٨٩٬٨٧٢  ٦٣٩٬٦٠٩ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�

 ١٩٢٬٢٥١  ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٦٣٬١٠٣ ا��صوم�األخرى 
 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٢٤٧  ٥٬٦٦٨٬٨٠٣ إجما���ا��صوم

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٧٣٤٬٧٣٥  )٢٥٩٬٥٧٥(  ٣٬٢٨٠٬٠٠٦ صا���الفجوة
 ممثلة���:

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص
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 ٤٤٤٬٥٦٨  االحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨  األر�اح�الغ���موزعة�

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦  �ملكية�األس�مإجما���
 
  ٣١/١٢/٢٠١٩ 
�ثالثة�  �من أقل

 �أش�ر 
 � �ثالثة �أش�ر من

 لعام�واحد�
 اإلجما��  أك���من�عام� 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 األصول:

النقدية�واألرصدة�البنكية�لدى�مصرف�اإلمارات�
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٠  ٠  ٣٬١٣٣٬٦٦٠ 

 ١٬٥٣٠٬٢٨١  ٠  ٠  ١٬٥٣٠٬٢٨١ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٢٬٠٢٣٬٣٩٤  ٠  ٧٥٢٬٣١٠  ١٬٢٧١٬٠٨٤ املستحق�من�البنوك�األخرى 

 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  ٧٧٩٬٩٦٦  ٤٤٬٦١٠  ١٬٥٩٦٬٣٦٤ صا���القروض�والسلف
 ٧٥٧٬٩٣٧  ٠  ٠  ٧٥٧٬٩٣٧ صا���األصول�األخرى 

 ٢٬٨١٥  ٠  ٠  ٢٬٨١٥ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات
 ٩٬٨٦٩٬٠٢٧  ٧٧٩٬٩٦٦  ٧٩٦٬٩٢٠  ٨٬٢٩٢٬١٤١ إجما���األصول 

 

 
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
أقل�من�ثالثة� 

 أش�ر�
من�ثالثة�أش�ر� 

 لعام�واحد�
 اإلجما��  أك���من�عام� 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ا��صوم:

 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٠  ٠  ٣٬١٦٩٬١٨٣ للبنوك�األخرى املستحق�
 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٦٤٬٧٧٢  ٣٤٠٬٠٤٧  ١٬٤١٣٬٠٣٣ ودا�ع�العمالء

 ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٠  ١٥٣٬٠٦٨  ٨٧٩٬٧٠٠ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٩٧٬٨٠٢  ٠  ٠  ٩٧٬٨٠٢ ا��صوم�األخرى 
 ٦٬١١٧٬٦٠٥  ٦٤٬٧٧٢  ٤٩٣٬١١٥  ٥٬٥٥٩٬٧١٨ إجما���ا��صوم

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٧١٥٬١٩٤  ٣٠٣٬٨٠٥  ٢٬٧٣٢٬٤٢٣ صا���الفجوة�
 ممثلة���:

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص
 ٤٤٤٬١٩٤  االحتياطي�القانو�ي

 ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  األر�اح�الغ���موزعة�
 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ملكية�األس�مإجما���

 .�القيم�العادلة�للصكوك�املالية٢٦
لع�ن�وراض�ن.���سو�ة�ا��صومتمثل�القيمة�العادلة�املبلغ�الذي�يمكن�من�خالله�اس�بدال�األصول�أو�

ّ
���صفقة�ُ�عقد�ع���أساس�تجاري�محض�ب�ن�أطراف�مط

 وتقديرات�القيمة�العادلة.��الت�لفة�التار�خيةولذلك�يمكن�أن�ت�شأ�فروق�ب�ن�القيمة�الدف��ية����إطار�طر�قة�
�عتمد�ذلك�ع���اف��اض�اإلدارة�و للبنك�مادًيا�عن�قيم��ا�الدف��ية�ع���النحو�الذي�يجري�بحلول���اية�العام.��ا��صوم�املاليةادلة�لألصول�و ال�تختلف�القيم�الع

 قارب�قيم��ا�العادلة.�يسائلة�أو�ذات�أجل�استحقاق�قص���األجل�(أقل�من�عام)��ا��صوم�املاليةأن�القيم�الدف��ية�لألصول�و 
 �ا��صوم�املاليةول�و .�تص�يف�األص٢٧

بالقيمة� 
العادلة�من�

خالل�
األر�اح�أو�
 ا��سائر

بالقيمة�العادلة� 
من�خالل�

اإليرادات�الشاملة�
 األخرى 

مخصصات�  ت�لفة�اإل�الك 
 االضمحالل
(ا��سارة�
االئتمانية�
 املتوقعة)

 القيمة�الدف��ية 

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي
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 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���
 األصول�املالية:

النقدية�واألرصدة�البنكية�لدى�
مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�

 املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ٠  ٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ٠  ٠ 

املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 ا��ارجية

١٬٠٢٢٬٧٦٧  )١٧(  ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ٠  ٠ 

 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  )٢٦٩(  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ٠  ٠ البنوك�األخرى �املستحق�من
 ٢٬١٧٥٬٤٤١  )١٬٥٧٤٬٩٧١(  ٣٬٧٥٠٬٤١٢  ٠  ٠ صا���القروض�والسلف

 ١٨٨٬٧٤٠  )٣٬٩٨٨(  ١٩٢٬٧٢٨  ٠  ٠ صا���األصول�األخرى 
 ٩٬٨٦٢٬٣٢٩  )١٬٥٧٩٬٢٤٥(  ١١٬٤٤١٬٥٧٤  ٠  ٠ إجما���األصول�املالية

 :ا��صوم�املالية
 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٠  ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٠  ٠ املستحق�للبنوك�األخرى�

 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٠  ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٠  ٠ ودا�ع�العمالء�
املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�

 ا��ارجية
٨٢٩٬٤٨١  ٠  ٨٢٩٬٤٨١  ٠  ٠ 

 ١٨٦٬٠٣٩  ٠  ١٨٦٬٠٣٩  ٠  ٠ ا��صوم�األخرى�
 ٦٬٥٨٣٬١٧٣  ٠  ٦٬٥٨٣٬١٧٣  ٠  ٠ إجما���ا��صوم�املالية�

 
 

بالقيمة� 
العادلة�من�
خالل�

األر�اح�أو�
 ا��سائر

بالقيمة�العادلة� 
من�خالل�

اإليرادات�الشاملة�
 األخرى 

مخصصات�  ت�لفة�اإل�الك 
 االضمحالل
(ا��سارة�
االئتمانية�
 املتوقعة)

 القيمة�الدف��ية 

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

بالدر�م�  اإلمارا�يبالدر�م� 
 اإلمارا�ي

 ٢٠١٩د�سم����٣١ح���
 األصول�املالية:

�البنكية �واألرصدة �لدى�النقدية
�املتحدة� �العر�ية �اإلمارات مصرف

 املركزي 

٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٠  ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٠  ٠ 

�وفروعه� �املقر�الرئ���� �من املستحق
 ا��ارجية

١٬٥٣٠٬٢٨١  )١٥(  ١٬٥٣٠٬٢٩٦  ٠  ٠ 

 ٢٬٠٢٣٬٣٩٤  )٢٥٤(  ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٠  ٠ األخرى املستحق�من�البنوك�
 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  )١٬٣٤١٬١٧٧(  ٣٬٧٦٢٬١١٧  ٠  ٠ صا���القروض�والسلف�

 ٢٨١٬٩٤١  )١١٬٠١١(  ٢٩٢٬٩٥٢  ٠  ٠ صا���األصول�األخرى 
 ٩٬٣٩٠٬٢١٦  )١٬٣٥٢٬٤٥٧(  ١٠٬٧٤٢٬٦٧٣  ٠  ٠ إجما���األصول�املالية�

 :ا��صوم�املالية
 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٠  ٣٬١٦٩٬١٨٣  ٠  ٠ األخرى املستحق�للبنوك�

 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٠  ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٠  ٠ ودا�ع�العمالء
املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�

 ا��ارجية
١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٠  ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٠  ٠ 

 ٩١٬١٤٩  ٠  ٩١٬١٤٩  ٠  ٠ ا��صوم�األخرى�
 ٦٬١١٠٬٩٥٢  ٠  ٦٬١١٠٬٩٥٢  ٠  ٠ إجما���ا��صوم�املالية�

 املخاطر�املالية.�إدارة�٢٨
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�اعتماد�أفضل�املمارسات����مجال�إدارة�املخاطر�إلدارة�مراقبة�املخاطر�الرئ�سية� �البنك�ب�ية�أساسية�قو�ة�إلدارة�املخاطر�يدعم�ا �عن�أ�شأ التالية�الناجمة
 :ومراقب��ا�العمليات�اليومية

 املخاطر�االئتمانية�
 مخاطر�السيولة�

 ائد�والعمالت�األجن�ية�واألسعار)معدالت�الفو مخاطر�السوق�(متضمنة�مخاطر�تقلبات�
 املخاطر�ال�شغيلية

�حيث�توجد�سياسات�وإجراءات��شأن��ذه�املخ اطر�محددة����يتو���قسم�إدارة�املخاطر�املسؤولية�ال�املة�عن�اإلشراف�ع���إطار�عمل�إدارة�املخاطر�للبنك.
يمية،�ضمان�االل��ام�بالسياسات��ذا�الصدد.�وتتو�����نة�سياسة�املخاطر�ال���تتألف�من�اإلدارة�العليا�ومدير�املخاطر�اإلقلي���وغ��ه�من�رؤساء�اإلدارات�اإلقل

 املعتمدة�ومراقبة�املخاطر�املختلفة�عن�كثب�داخل�البنك.�
�و  �اإلقليمية �االئتمان ���نة ��عمل �األصول ��نة ��خصوم �ع���تحت �ال��ان ��ذه �وتوافق �ال�لية. �وإدار��ا �املخاطر�املختلفة �حدود �لوضع �املدير�اإلقلي�� والية

 البنك�والذي�وضع�ا�قسم�إدارة�املخاطر.�سياسات�إدارة�املخاطر�ال���ي�ت���ا
تطو�ر�سياسات�املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�والسوق�واملخاطر�ال�شغيلية�واملخاطر�األخرى�و�تحمل�مسؤولية�.�عن�العمل��عت���قسم�إدارة�املخاطر�مستقل�بذاته

�يتم�تفو�ض�مديري�املخاطر����إطار�إدارة� �تتحمل�وحدة�مخاطر�ال���تم�تحديد�ا�خالل�التقدير�الدوري. املخاطر�للموافقة�ع���معامالت�املخاطر�االئتمانية.
 االئتمان�التا�عة�لقسم�إدارة�املخاطر�مسؤولية�التطو�ر�والتحقق�من���ة�و�عديل�نماذج�املخاطر�املالية�لتص�يف��ذه�املخاطر.

يراجع�إطار�املخاطر.�و�اإلضافة�إ���ذلك،��/�ة�تصميم�وتنفيذ�سياسات���مراجع�مسؤوليتهتمثل�ت��و�قسم�مستقلاملراجعة�الداخلية�واالمتثال�قسم�عت����
 .�بصورة�دور�ة�المتثال�للقواعد�الداخلية�وا��دود�ال���وضع��ا�اإلدارةااملراجعة�الداخلية�واالمتثال��قسم
 ا��زانة�قسم�

� �يتحمل �قسم �ا��زانة �مسؤولية �وا��صومإدارة ��األصول �كما �العام. �املا�� �و�ي�له �البنك ��أنهلدى �يتحمل �أسا��� ��ش�ل �والسيولة�مسؤولية مخاطر�التمو�ل
 لبنك.با

 املراجعة�الداخلية
وامتثال�البنك�تتم�مراجعة�عمليات�إدارة�املخاطر����جميع�أنحاء�البنك��ش�ل�دوري�من�خالل�وظيفة�املراجعة�الداخلية�ال���تقوم�بفحص�كفاية�اإلجراءات�

والتوصيات�إ���املدير�ه�اإلجراءات.�حيث�تتو���وظيفة�املراجعة�الداخلية�م�مة�مناقشة�نتائج�جميع�التقديرات�املزمعة�مع�اإلدارة،�وتقدم�تقر�ًرا�عن�النتائج�ل�ذ
 اإلقلي��.�

 نظم�تقدير�املخاطر�واإلبالغ
عن��بنك.�و�عكس��ذه�ا��دود�اس��اتيجية�األعمال�و��ئة�السوق�للبنك،�فضًال �ش�ل�أسا����بناًء�ع���ا��دود�ال���يضع�ا�الوالتحكم���ا�تتم�مراقبة�املخاطر�

باإلضافة�إ���ذلك،�يقوم�البنك�بمراقبة�وتقدير�القدرة�ال�لية���مستوى�املخاطر�الذي�يرغب�البنك����قبوله،�مع�ال��ك����ش�ل�إضا���ع���صناعات�مختارة.
 لتحمل�املخاطر�فيما�يتعلق�بالتعرض�الك���للمخاطر����جميع�أنواع�املخاطر�وأ�شط��ا.

م��ذه�املعلومات�وشرح�ا�ومعا����ا�من�أجل�تحليل�و�يمنة�وتحديد�املخاطر�املبكرة.�و�تم�يتم�تقدي�األعماليتم�فحص�املعلومات�ال���يتم�تجميع�ا�من�جميع�
�تضمن�اإلبالغ�إجما���التعرض�للمخاطر�االئتمانية،�واست�ناءات�حد�االنتظار،�و ألعمال�التجار�ة.�من�أقسام�اللمدير�اإلقلي���و��نة�املخاطر�ورئ�س��ل�قسم�

اإلدارة�العليا�مدى�وتقيم��غرافية�وذلك�ع���أساس�ش�ري.��تم�اإلبالغ�املفصل�عن�الصناعة�والعمالء�واملخاطر�ا�و السيولة،�و�غي��ات�بيانات�املخاطر.��و�سب
و�وفر��ذا�التقر�ر�،�ر�ع�سنةحول�املخاطر�االئتمانية�مرة��ل��شامًال تقر�ًرا��تلقى�املدير�اإلقلي���و مالءمة�مخصص�ا��سائر�االئتمانية�ع���أساس�ر�ع�سنوي.�

 الئتمان�ا��اصة�بالبنك.جميع�املعلومات�الالزمة�لتقدير�واست�تاج�املخاطر�املتعلقة�با
�خصيصً  �املخاطر�املفصلة �إبالغات �وتوز�ع �إعداد �يتم �البنك، ��� �املستو�ات �جميع �إ�� �معلومات��ابال�سبة �إ�� �التجار�ة �األعمال �أقسام �جميع �وصول لضمان

 شاملة�وضرور�ة�ومحّدثة.
�إحاطة �البنك �إدارة ��� �الصلة �ذوي �اآلخر�ن �األعضاء �وجميع �املدير�اإلقلي�� �والسيولة،��و�قدم �ا��اصة �واالس�ثمارات �السوق �حدود �استخدام �عن يومية

 باإلضافة�إ���أي�تطورات�أخرى�تتعلق�باملخاطر.
 التخفيف�من�حدة�املخاطر

� �إلدارة �األخرى �والص�وك �املشتقة �املالية �الص�وك �البنك ��ستخدم �للمخاطر، �الشاملة �اإلدارة �من �للمخاطر�كجزء �تقلبات�التعرض ��� �التغ��ات �عن الناتجة
 أسعار�الفائدة�والعمالت�األجن�ية�ومخاطر�حقوق�امللكية�واملخاطر�االئتمانية�واملخاطر�الناشئة�عن�املعامالت�املتوقعة.�
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 �.و�ستخدم�البنك��ش�ل��شط�ضمانات�ل��د�من�املخاطر�االئتمانية
 ال��ك���ع���املخاطر�اإلضافية

�ينخر  �ال��ك��ات�عندما ط�عدد�من�النظراء����أ�شطة�تجار�ة�مماثلة،�أو�أ�شطة����نفس�املنطقة�ا��غرافية،�أو�ي�ون�ل�ا�سمات�اقتصادية�مماثلة�من�ت�شأ
�أو�غ���ا �أو�السياسية �االقتصادية �الظروف ��� �بالتغ��ات �تتأثر�باملثل �أن �التعاقدية �باالل��امات �الوفاء �ع�� �قدر��م ��� �ت�س�ب �أن �إشأ��ا �و�ش���ال��ك��ات .���

 .ا��ساسية�ال�س�ية�ألداء�البنك�إزاء�التطورات�ال���تؤثر�ع���صناعة�معينة�أو�موقع�جغرا���مع�ن
ضافية.�حيث�تتضمن�سياسات�وإجراءات�البنك�مبادئ�توج��ية�محددة�لل��ك���ع���ا��فاظ�ع���محفظة�مالية�متنوعة،�وذلك�لتجنب�ال��ك���ع���املخاطر�اإل 

 �االئتمانية�املحددة�وإدار��ا�وفًقا�لذلك.���ك��ات�املخاطر التحكم�بيتم�
 إدارة�املخاطر�االئتمانية�.١

���السوق����الوفاء�بال��اما��م�التعاقدية�تجاه�نظرائه�أو�ز�ائنه�أي�من�عمالء�البنك�أو��إخفاق���حالة�،�مالية��سارة����مخاطر�التعرض�املخاطر�االئتمانية�
وال��امات�القروض�الناشئة�عن�ا��اصة�بالعمالء�التجار�ة�والقروض�والسلف�ت�شأ�املخاطر�االئتمانية��ش�ل�رئ�����من�القروض�والسلف�ب�ن�البنوك�.�و البنك

 عن��عز�ز�االئتمان�املقدم،�مثل�الضمانات�املالية�وخطابات�االعتماد�والتصديقات�والقبول.كذلك�أ�شطة�اإلقراض،�ولك��ا�قد�ت�شأ�
�ا ��ش�ل �ت��كز�إدارة ��عناية. �ملخاطر�االئتمان �تدير��عرض�ا �اإلدارة �فإن �لذا �البنك؛ �أعمال ���دد �الذي �ا��طر�األك���الوحيد �مخاطر�ملخاطر�االئتمانية و�يمنة

 االئتمان����فر�ق�إدارة�مخاطر�االئتمان.
 ت�اآل�ي:وإدارة�املخاطر.�بحيث�تتضمن�املسؤوليا�اإلقليميةقام�املدير�اإلقلي���بتفو�ض�املسؤولية�عن�إدارة�مخاطر�االئتمان�إ�����نة�االئتمان�

راءات�الوثائقية�أ.�صياغة�سياسات�االئتمان�بال�شاور�مع�وحدات�العمل،�و�غطية�متطلبات�الضمان،�وتقدير�االئتمان،�وتص�يف�املخاطر�واإلبالغ�ع��ا،�واإلج
 والقانونية،�واالمتثال�للمتطلبات�التنظيمية�والقانونية.

�إ�ش �تتطلب�ب. �حيث �التجار�ة. �األعمال �وحدة �ملسؤو�� �التفو�ض �حدود �وتخصيص �وتجديد�ا، �االئتمانية �ال�س�يالت �ع�� �للموافقة �التفو�ض ��ي�ل اء
 ال�س�يالت�الك��ى�اعتماد���نة�االئتمان�اإلقليمية.

اإلقليمية�بإجراء�تقدير�دوري�ملخاطر�االئتمان����البنك�ومراقب��ا.��ت.�مراجعة�وتقييم�املخاطر�االئتمانية.�يقوم�قسم�إدارة�املخاطر�بالتعاون�مع�دائرة�االئتمان

 .قسم�االئتمان�اإلقلي��و�تم�إجراء�عمليات�تجديد�واستعراض�ال�س�يالت�من�قبل�

�املُصدر� �ِقبل �ومن �والسلفيات)، �(للقروض �املزمعة �والصناعات �ا��غرافية �واملناطق �النظراء �حيث �من �التعرض �ترك��ات �من �ا��د �االئتمانية�ث. والتص�يفات

 والدولة�(لألوراق�املالية�االس�ثمار�ة).

� �ج. �وضع �املخاطر�بالبنك �تص�يف �عليه �فئاتواملحافظة �املخاطر�ضمن �ع����لوضع �ول��ك���اإلدارة �البنك �يواج��ا �ال�� �مخاطر�ا��سائر�املالية �درجة حسب

التعرضات�االئتمانية�مقابل��ان�الذي�قد�ت�ون�فيه�مخصصات�اضمحالل�القيمة�مطلو�ة��تم�استخدام�نظام�تص�يف�املخاطر����تحديد�املو املخاطر�القائمة.�

��نة�املوافقة�ال��ائية�حسب�االقتضاء.�وتخضع�درجات�املخاطر�ملراجعات�دور�ة��/�تقع�مسؤولية�تحديد�درجات�املخاطر�ع���عاتق�ال��نة�التنفيذيةو ا��اصة.�

 ارة�املخاطر.وقسم�إد�قسم�االئتمان�اإلقلي��ل�بَ من�قِ 

املنتجات.�وتقدم�ح.�مراجعة�مدى�امتثال�وحدات�العمل���دود�التعرض�املتفق�عل��ا،�بما����ذلك�حدود�الصناعات�املختارة�واملخاطر�ا��اصة�بالدولة�وأنواع�

 الت��يحية�املناسبة.��إبالغات�منتظمة�إ�����نة�االئتمان�اإلقليمية�عن�نوعية�االئتمان����املحافظ�املحلية،�و�جري�اتخاذ�اإلجراءات

 ية.�خ.�تقديم�املشورة�والتوجيه�وامل�ارات�املتخصصة�لوحدات�العمل�لتعز�ز�أفضل�املمارسات����جميع�أنحاء�البنك����إدارة�املخاطر�االئتمان

يع�ا��طوط�االئتمانية��ش�ل�مركزي���ميع�تتم�مراجعة�السياسات�املتعلقة�باالئتمان�واملوافقة�عل��ا�من�قبل���نة�االئتمان�اإلقليمية.�حيث�يتم�اعتماد�جم

أمكن�ذلك،�بأش�ال��فروع�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�لسياسة�االئتمان�املحددة����دليل�سياسة�االئتمان.�و�اإلضافة�إ���ذلك،�يتم�تأم�ن�القروض،��لما

 مقبولة�من�الضمانات�كما��و�منصوص�عليه����دليل�االئتمان.�

� �االئتمان �قسم �االئتمان�يتو�� �مسؤول �قبل �من �الدور�ة �املراجعات �إجراء �يتم �حيث �املعنية. �الفروع ��� �ومراقب��ا �االئتمانية �ال�س�يالت �جميع �إدارة مسؤولية

 .�قسم�االئتمان�اإلقلي��وأيًضا�بواسطة�
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�ال��نة��اوا��زانة�وفًق أ�شطة�سوق�املال��شأن�ملؤسسات�املالية�لدى�ا��دود�للمخاطر�العابرة�ليتم�اعتماد�حدود�التعرض� للمبادئ�التوج��ية�ال���وضع��ا

 اإلقليمية�لالئتمان.�

 اإلقراض�التجاري�/�املؤس���
لسياسات�البنك�االئتمانية�اإلقليمية�واملتطلبات�التنظيمية،�حسب�االقتضاء�من�وقت��اإلقراض�التجاري�واملؤس���تخضع�جميع�طلبات�االئتمان�ا��اصة�ب

 آلخر.

ال���يمنح�ا�البنك�العتماد�مسبق�وفًقا�لنظام�سلطة�التوقيع�املفوض�بموجب�السلطة�ال��ائية�ل��نة�االئتمان�االئتمانية�ط�أو�ال�س�يالت�تخضع�جميع�ا��طو 

 التا�عة�للفرع�أو���نة�االئتمان�اإلقليمية.

�حدود��ل�بلد�ع���حدةو �.وقد�وضعت�إدارة�البنك�حدوًدا�قطر�ة�للمخاطر�العابرة�ل��دود �إ���سياسة�ائتمانية�مفصلة�تحدد�التعرض���تم�تحديد اس�ناًدا

�ذه�ا��دود�بانتظام�إدارة�مخاطر�االئتمان�اإلقليمية�للبنك�وتراجع�.�والتحكم���ااملقبول�للمخاطر�االئتمانية����البلد�املعنية�وتقييم�املخاطر�العابرة�ل��دود�

 �ش�ل�دوري.���نة�االئتمان�اإلقليميةتراجع�ا�و 

 القروض�الصغ��ة�
� �من �املعتمد �للبنك، �االئتمان �دليل ��� �كما��و�محدد �املنتج، �ل��نامج �وفًقا �عليه �صغ���للموافقة �ائتمان �طلب ��ل �النظر��� �اإلقلي��يتم �االئتمان �و�تم�قسم .

�إط ��� �الفردية �والقروض/االعتمادات �به، �ا��اصة �واالست�ناءات �املنتج �برامج �ع�� �للموافقة �املختلفة �السلطة �مستو�ات ��ل�تحديد �يتضمن �املنتج. ار�برامج

باإلضافة�إ����برنامج�منتج�ع���معاي���ائتمان�مفصلة�(مثل�ا��صائص�الديمغرافية�للعمالء�وأ�لية�الدخل)�ومتطلبات�تنظيمية�ومتطلبات�التوافق�والتوثيق

 متطلبات�ال�شغيل�األخرى.

 ائتمانية�أخرى �ا��د�األق����من�التعرض�ملخاطر�االئتمان�دون�مراعاة�أي�ضمانات�و�عز�زات
�حي �املشتقة. �املالية �الص�وك �ذلك ��� �بما �املركز�املا��، �كشف �مل�ونات �بال�سبة �ملخاطر�االئتمان �للتعرض �األق��� �ا��د �أدناه �ا��دول �يظ�ر�ا��د�يو�� ث

 نات�واملخصصات�املوجودة����الدفاتر.األق����للتعرض�ل�ذه�املخاطر�اإلجما��،�قبل�تأث���التخفيف�من�خالل�استخدام�اتفاقيات�املعاوضة�الرئ�سية�والضما
 

 
 
 

 املالحظات
 

ا��د�األق����
اإلجما���للتعرض�

  للمخاطر
ا��د�األق����اإلجما���

 للتعرض�للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي   

 ٣٬٠٣٧٬٠٥٦  ٢٬٦٠١٬٤٥٥  ٦ مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �لدى�األرصدة
 ١٬٥٣٠٬٢٩٦  ١٬٠٢٢٬٧٨٤  ٦ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  (أ)٨ املستحق�من�البنوك�األخرى 
 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٩ القروض�والسلف

 ٥٢٧٬٤٢٠  ٤٢٢٬٢٨٩  ١٠ األصول�األخرى 
   ١١٬٤٢٣٬٢٢٤  ١٢٬٣١٧٬٥٧٤ 

 ٣٤٣٬٧٦٧  ٣٨٧٬٣١٠  ٢٤ االعتمادخطاب�الضمانات�وخطابات�
   ١١٬٧٦٦٬٩٩١  ١٢٬٧٠٤٬٨٨٤ 

 ال��ك���ع���مخاطر�ا��د�األق����للتعرض�ملخاطر�االئتمان�
� �الصناعة �وقطاع �ا��غرافية �واملنطقة �نظ���العميل �من ��ٌل �يتو�� ���ك���الإدارة �ع�� �و املخاطر. �قبل �للبنك �املالية �األصول �تحليل �االعتبار��مكن ��� أي�األخذ

 ضمانات�محتفظ���ا�أو�تحس�نات�ائتمانية�أخرى�من�خالل�املناطق�ا��غرافية�التالية:�
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 املالحظات

 

ا��د�األق����
اإلجما���للتعرض�

  للمخاطر
ا��د�األق����اإلجما���

 للتعرض�للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي   

 املناطق�ا��غرافية�
 ٧٬٦٠٢٬١٧٢  ٧٬٤٢٨٬٩٤٢  اإلمارات�العر�ية�املتحدة�

 ٣٬٨١٨٬٨١٠  ٤٬٨٨٦٬٢١٤  ا��م�ور�ة�اإلسالمية�اإليرانية
 ٢٬٠٠٤  ٢٬١٨٠  منظمة�التعاون�االقتصادي�والبلدان�النامية

 ١٦٤  ١٦٤  دول�مجلس�التعاون�ا��لي��
 ٧٤  ٧٤  مناطق�أخرى 

  ١١٬٤٢٣٬٢٢٤  ١٢٬٣١٧٬٥٧٤ 
 قطاع�الصناعة

 ٦٬٦٣٠٬٣٣٩  ٧٬٤٣٠٬٩١٦ املؤسسات�املالية
 ٢٬٨٧٧٬١٦٨  ٢٬٩٥٧٬٠٣٦ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

 ٤٣١٬٢٤٢  ٤٥٣٬٩٨٠ ا��دمات
 ٦٩٢٬٨٣٣  ٧٢٢٬٧٧٧ الصناعة

 ٢٢٠٬١٢٧  ٢٥٨٬٤٧٧ النقل�واالتصاالت
 ٧٧٬٠٧٩  ٦٥٬٩٤٨ قروض���صية

 ٦٬١٥٨  ٦٬٠٢٩ اإل�شاء
 ٤٨٨٬٢٧٨  ٤٢٢٬٤١١ أخرى 

 ١١٬٤٢٣٬٢٢٤  ١٢٬٣١٧٬٥٧٤ 
 لمخاطرالنموذجية�لدارة�اإل 

املتوقعة��ية�سائر�االئتمانا��س�يل�ائتما�ي�إ���اإلبالغ�عن�أي��ستخدم�البنك�عدًدا�من�النماذج�الكمية����العديد�من�أ�شطته�املالية�والتجار�ة�من�االكتتاب����
 .�٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

إطار�عمل�نموذ���لألعمال�يتضمن�سياسات�وممارسات�ع���نطاق�البنك����مجاالت�التطو�ر�والتنفيذ�وتو���تنفيذ�البنك�وضع�وإلدارة�املخاطر�النموذجية،�
�ووفًق  �داخليً �اواملصادقة. �وضع�ا �يتم �املخاطر�ال�� �كمية �تحديد �نماذج �جميع �فإن �مباشر�ع���اأو�خارجيً �الإلطار، �تؤثر��ش�ل �خسائر��وال�� �عن �املا�� اإلبالغ

بالبنك�الوط���اإليرا�ي�مسؤولية�اإلشراف��٩).�تتحمل���نة�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�اأو�خارجيً �ا(داخليً �ااالئتمان�املتوقعة�تتطلب�التصديق�عل��ا�دور�ً 
 ع���جميع�النماذج�املتعلقة�بالتطو�ر�وتنفيذ�إطار�العمل�وأداء�النماذج.

اإلدارة�مع�ن�ً�ا�منتظًما�إلدارة�تطو�ر�النماذج�واملوافقة�عل��ا�والتحقق�م��ا�واالستخدام�املستمر�ل�ا.�حيث�أنه�إنه�يحدد�ب�ية�فعالة�ل��وكمة�و مر�يحدد�اإلطا
�للمعا �مطابقته �من �للتأكد �منتظم �اإلطار��ش�ل �مراجعة �تتم �مخاطر�النموذج. �إلدارة �وضوابط �وسياسات �بوضوح �محددة ي���التنظيمية�أدوار�ومسؤوليات

��نة�املعيار�الدو���اإلبالغ�واملمارسات�الدولية.�يتم�اعتماد�أي��غي���كب������اإلطار�من�قبل���نة�االئتمان�اإلقليمية�و��نة�سياسة�املخاطر�بناًء�ع���توصية�من�
 بالبنك�اإليرا�ي�الوط��.�٩املا���رقم�

 القيمةاملالية�ا��اضعة�الضمحالل��الصكوك�–ا��د�األق����للتعرض�ملخاطر�االئتمان�
�مثل�إجما���القيمة�الدف��ية�و كمخصص�ل��سارة�االئتمانية�للمتوقعة.�املقررة�يحتوي�ا��دول�التا���ع���تحليٍل�للتعرض�للمخاطر�االئتمانية�للص�وك�املالية�

 للمخاطر�االئتمانية�ع����ذه�األصول.أدناه�ا��د�األق����لتعرض�البنك�املو��ة�لألصول�املالية�(باست�ناء�األرصدة�النقدية)�
الصكوك�املالية�املدرجة�بت�اليف�

 اإل�الك
 ١املرحلة�

ا��سارة�االئتمانية�
 ٢املرحلة� 

ا��سارة�االئتمانية�
 ٣املرحلة� 

ا��سارة�االئتمانية�
 اإلجما�� 
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 املتوقعة�مدى�ا��ياة املتوقعة�مدى�ا��ياة ش�ر�١٢املتوقعة�خالل�
بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 اإلمارا�ي
        ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���

مصرف�اإلمارات�العر�ية�لدى�األرصدة�
 املتحدة�املركزي 

٢٬٦٠١٬٤٥٥  ٠  ٠  ٢٬٦٠١٬٤٥٥ 

املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 ا��ارجية

١٬٠٢٢٬٧٨٤  ٠  ٠  ١٬٠٢٢٬٧٨٤ 

 ٣٬٨٠٦٬٦٧٧  ١٬٠٤٨٬٦١٧  ٠  ٢٬٧٥٨٬٠٦٠ املستحق�من�البنوك�األخرى 
 ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٩٧٬١١٩ القروض�والسلف

 ١٩٢٬٧٢٨  ٣٬٢٤٣  ١٦٤٬٣٦٦  ٢٥٬١١٩ األصول�األخرى 
إجما���الصكوك�املالية�املدرجة�

 اإل�الك�بت�اليف
١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ 

 ٩٢٠١د�سم����٣١ح���
لدى�مصرف�اإلمارات�العر�ية��األرصدة

 املتحدة�املركزي 
٣٬٠٣٧٬٠٥٦  ٠  ٠  ٣٬٠٣٧٬٠٥٦ 

املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�
 ا��ارجية

١٬٥٣٠٬٢٩٦  ٥١٧٬٤٢٣  ٠  ١٬٠١٢٬٨٧٣ 

 ٢٬٠٢٣٬٦٤٨  ٣٤٣٬٥٠٣  ٠  ١٬٦٨٠٬١٤٥ املستحق�من�البنوك�األخرى 
 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٢٬٦٧٥٬٣٢٣  ١٬٣١٦٬١٥٠  ٣١٣٬٣٣١ القروض�والسلف

 ٢٩٢٬٩٥٢  ٧٬٩٩٤  ٢١٢٬٣٤٥  ٧٢٬٦١٣ األصول�األخرى 
إجما���الص�وك�املالية�املدرجة����

 ت�اليف�اإل�الك
 

٦٬١١٦٬٠١٨ 
  

١٬٥٢٨٬٤٩٥ 
  

٣٬٥٤٤٬٢٤٣ 
  

١١٬١٨٨٬٧٥٦ 
 اإلجمالية:حركة�التعرض�للمخاطر�وفيما�ي���

 ١املرحلة� الصكوك�املالية�املدرجة�بت�اليف�اإل�الك
االئتمانية�ا��سارة�

 ش�ر�١٢املتوقعة�خالل�

 ٢املرحلة� 
ا��سارة�االئتمانية�
 املتوقعة�مدى�ا��ياة

 ٣املرحلة� 
ا��سارة�االئتمانية�
 املتوقعة�مدى�ا��ياة

 اإلجما�� 

بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

 ٨٬٩٠٠٬٨١٧  ٤٬٢٨٠٬٠٩٣  ٧٠٤٬٢١٩  ٣٬٩١٦٬٥٠٥ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���
إ���املرحلة�رقم��١االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٢ 

)٠  ٠  ٧٦٬١١١  )٧٦٬١١١ 

إ���املرحلة�رقم��١االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

)٠  ٧٣٬٦٠٧  ٠  )٧٣٬٦٠٧ 

إ���املرحلة�رقم��٢االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

٠  ٥٠٦٬٣٦٩  )٥٠٦٬٣٦٩(  ٠ 

إ���املرحلة�رقم��٢من�املرحلة�رقم�االنتقال��-
١ 

٠  ٠  )٤٥٦(  ٤٥٦ 

إ���املرحلة�رقم��٣االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٢ 

٠  )١٬٠٥٧٬٤٥١(  ١٬٠٥٧٬٤٥١  ٠ 
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  ا��ر�ات�األخرى����نفس�املرحلة
٢٬٣٤٨٬٧٧٥ 

  
١٩٧٬٥٣٩ 

  
)٢٥٨٬٣٧٥( 

  
٢٬٢٨٧٬٩٣٩ 

 ١١٬١٨٨٬٧٥٦  ٣٬٥٤٤٬٢٤٣  ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٦٬١١٦٬٠١٨ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�ح���
إ���املرحلة�رقم��١االنتقال�من�املرحلة�رقم��-

٢ 
)٠  ٠  ٧٣٬٧٥٧  )٧٣٬٧٥٧ 

إ���املرحلة�رقم��١االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

)٠  ٢١٬٨٢٨  ٠  )٢١٬٨٢٨ 

إ���املرحلة�رقم��٢االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

٠  ٦٬٢٨٢  )٦٬٢٨٢(  ٠ 

إ���املرحلة�رقم��٣�االنتقال�من�املرحلة�رقم�-
٢ 

٠  )٣٦٦٬٧٥٥(  ٣٦٦٬٧٥٥  ٠ 

 ٨٩٩٬٢٥٧  ٢٠٨٬٧٥٨  ١٠٦٬٣٩٥  ٥٨٤٬١٠٤ ا��ر�ات�األخرى����نفس�املرحلة
 ١٢٬٠٨٨٬٠١٣  ٣٬٤١٤٬٣٥٦  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٦٬٦٠٤٬٥٣٧ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���

 جودة�االئتمان�لألصول�املالية�
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
األصول�املالية� 

 األخرى 
القروض� 

 والسلف
األصول�املالية� 

 األخرى 
القروض� 

 والسلف
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
بالدر�م� 

 اإلمارا�ي
        األصول�املضمحلة�

 ٦٣٠٬٠٥٨  ٠  ١٠٬٢١٣  ٠ دون�املستوى�
 ٢٨٨٬٢٩٥  ٠  ٤٨٢٬٦١٧  ٠ مش�وك�ف��ا�

 ١٬٧٥٦٬٩٧٠  ٨٦٩٬٩٢٠  ١٬٨٦٩٬٦٦٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠ �سب�ت����خسائر
 ٢٬٦٧٥٬٣٢٣  ٨٦٨٬٩٢٠  ٢٬٣٦٢٬٤٩٦  ١٬٠٥١٬٨٦٠ املرحلة�الثالثة
 ١٬٣١٦٬١٥٠  ٢١٢٬٣٤٥  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ١٦٤٬٣٦٦ املرحلة�الثانية

 ٣١٣٬٣٣١  ٥٬٨٠٢٬٦٨٧  ١٩٧٬١١٩  ٦٬٤٠٧٬٤١٨ املرحلة�األو��
 ٤٬٣٠٤٬٨٠٤  ٦٬٨٨٣٬٩٥٢  ٤٬٤٦٤٬٣٦٩  ٧٬٦٢٣٬٦٤٤ القيمة�الدف��ية�

ومقارنة�القائمة�ملخاطر�ع���ااإلدارة�من�ترك���.�و�ذا��س�ل�يةحفظة�االئتماناملع���وا��ديثة�ا��فاظ�ع���تص�يفات�املخاطر�الدقيقة����سياسة�البنك�تتمثل�
نظام��دعم�مجموعة�متنوعة�من�التحليالت�املاليةتو �ع���جميع�خطوط�األعمال�التجار�ة�واملناطق�ا��غرافية�واملنتجات.�يةاالئتمانللمخاطر�تعرض�الحاالت�

 النظراء.لتوف���املدخالت�الرئ�سية�لتقدير�مخاطر�املعا��ة�معلومات�السوق�جانب�إ���التص�يف�
 �املالية:األصول�فئات�ل�ل�فئة�من�الثانية�تحليل�مدى�التقادم�ألصول�االس�ثمار�والتمو�ل����املرحلة�فيما�ي���و 

من�ش�ر�واحد�إ���  خالل�ش�ر�واحد ٢٠٢٠د�سم����٣١ح���
 ثالثة�أش�ر

 اإلجما��  أك���من�ثالثة�أش�ر 

 اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ٠  ١٬٩٠٤٬٧٥٤  ٠ القروض�والسلف

 ١٦٤٬٣٦٦  ٠  ١٦٤٬٣٦٦  ٠ األصول�األخرى 
 ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٠  ٢٬٠٦٩٬١٢٠  ٠ 

 
 ٢٠١٩د�سم����٣١ح���

  خالل�ش�ر�واحد
من�ش�ر�واحد�إ���

 ثالثة�أش�ر
 اإلجما��  أك���من�ثالثة�أش�ر 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ١٬٣١٦٬١٥٠  ٠  ١٬٣١٦٬١٥٠  ٠ القروض�والسلف

 ٢١٢٬٣٤٥  ٠  ٢١٢٬٣٤٥  ٠ األصول�األخرى 
 ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٠  ١٬٥٢٨٬٤٩٥  ٠ 
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 األصول�املالية�ال���تم�إعادة�التفاوض��شأن�شروط�ا:فئات�القيمة�الدف��ية�ل�ل�فئة�من�وفيما�ي���
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٦٩١٬٦١٦  ١٠٧٬١٧٦ القروض�والسلف
 االئتمانية�الضمان�االئتما�ي�وغ��ه�من�التعز�زات

�يحتوي�دليل�االئتمان�ع���إرشادات�تتعلق�بقبول�أنواع�الضمانات� ومعاي���التقدير.��عتمد�مبلغ�ونوع�الضمان�املطلوب�ع���تقدير�مخاطر�االئتمان�للنظ��.
�واملخزو  �العقار�ة �املمتل�ات �ع�� �املفروضة �والرسوم �املالية �واألوراق �النقدية ��� �عل��ا �ا��صول �تم �ال�� �الضمانات �من �الرئ�سية �املدينة�األنواع �والذمم ن

 سواء��انت�تخص�الشركة�أو���صية.�-التجار�ة�والكفاالت�
للضمان،�إذا�لزم�األمر�وفًقا�لالتفاقية�األساسية.�عموًما،�ال�يتم�تحديث�تقديرات�القيم�العادلة�إال�عندما�يتم��دائرة�االئتمان�اإلقليمية�القيمة�السوقيةتراقب�

 تقدير�أو�انخفاض�قيمة�القرض��ش�ل�فردي.�ال�يتم�االحتفاظ�بالضمانات����العادة�مقابل�املبالغ�املقدمة�للبنوك.
��ش�ل�عام،�ال��شغل�التصرف����املمتل�ات����سياسة�البنك�تتمثل� �يتم�استخدام�العائدات�لتقليل�أو�دفع�املطالبة�املستحقة. املستعادة�بطر�قة�منظمة.

 البنك�العقارات�املستعادة�لالستخدام�التجاري.
 وتص�يف�القروض�يةراجعة�االئتماناملإجراءات�

والسياسات��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ظم�وفًقا�إلرشادات�تجري�إدارة�مراجعة�ا��سابات�الداخلية�بالبنك�تقديًرا�مستقًال�ل��ودة��ش�ل�منت
 الداخلية�من�أجل�املساعدة����التحديد�املبكر�ملشا�ل�األداء�امل��اكم�واملحتمل.

األصول�املصنفة�اس�ناًدا�إ����يوًما�أو�أك��،�يتم��عليق�الفائدة�وال�يتم�قيد�ا����الدخل.�يتم�تحديد�مخصص�محدد�الضمحالل�قيمة�٩٠إذا�تأخر�االئتمان�عن�
 إم�انية�اس��داد�محتملة�لتص�يفات�املستحقات�واملخاطر�ا��اصة�باألصول.

 تص�يف�املخاطر�الداخلية
�باملق��ض �ا��اصة �املعلومات �إدراج �يتم �النظ��. /� �الصناعة �ملختلف�قطاعات �خصيًصا �مصممة �داخلية �تص�يف�مخاطر�ائتمان �نماذج �البنك ��ستخدم

ته���تم�جمع�ا����وقت�تقديم�الطلب�(مثل�ا��الة�املالية�ومستوى�الضمانات�وحالة�السوق�وقطاع�األعمال�للعميل�وسمعة�العميل�ومالكيه�وإدار والقروض�ال�
 وإدارته�ل��سابات)����نموذج�التص�يف��ذا.�و�ستكمل��ذا�بإدخال�البيانات�ا��ارجية����النموذج.

 ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�املو��ة�أدناه:تم�تحديد�تص�يفات�املخاطر��ذه�ضمن�مراحل�
 التص�يفات ترجيح�املخاطر مراحل�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة

 جيد�جًدا ١٠٠�-�٨٨ ١مرحلة�
 جيد ٨٧�-�٧٨ ١مرحلة�
 مقبول� ٧٧�-�٦٨ ١مرحلة�
 تحت�املراقبة ٦٧�-�٥٨ ١مرحلة�
تحت�رعاية�خاصة�(القروض�األخرى� ٥٧�-�٤٨ ٢مرحلة�

�خاص ��ش�ٍل �رصيد��املحددة /
 اإلغالق�لقائمة�املراقبة)

 دون�املستوى� ٤٧�– ٣٨ ٣مرحلة�
 مش�وك�فيه ٣٧�-�٢٨ ٣مرحلة�
 ي�س�ب����خسائر ٢٧�-�٠ ٣مرحلة�

 تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة
� �املخاطر��يةلمخاطر�االئتمانلتقدير�التعرض�ي�سم �ألغراض�إدارة �التعرض�للمخاطر�يختلف�حسب�التغ��ات�بالتعقيد �حيث�أن �نماذج، و�تطلب�استخدام

�إن�تقدير�مخاطر�االئتمان�ملحفظة�األصول��ستلزم�املز�د�من�التقديرات �يتعلق��ا��ادثة����ظروف�السوق�والتدفقات�النقدية�املتوقعة�وم����الوقت. فيما
ن�النظراء.�يقدر�البنك�املخاطر�االئتمانية�من�خالل�تقدير�احتمالية�حدوث�تقص��،�ومخاطر�باحتمالية�حدوث�تقص���و�سب�ا��سائر�ذات�الصلة�والعالقات�ب�

 .٩رقم�ن���املستخدم�ألغراض�تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���ملو�شبه�ذلك�االتقص��،�وا��سائر�الناتجة�عن�التقص��.�
 عة�االئتمانية�املتوقا��سائر�
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 فئات�ومراحل�األصول:من�ومرحلة�ي��ص�ا��دول�التا���مخصص�االضمحالل�ل�ل�فئة�
 ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ا��سارة�االئتمانية�املتوقعةمراحل� 
   ٣رحلة�امل  ٢رحلة�امل  ١رحلة�امل 
خسارة�ائتمانية� 

�١٢متوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�ائتمانية� 
خسارة�ائتمانية�  متوقعة�مدى�ا��ياة

 اإلجما��  مدى�ا��ياةمتوقعة�

 مارا�ياإل در�م�بال  مارا�ياإل در�م�بال  مارا�ياإل در�م�بال  مارا�ياإل در�م�بال 
�األ  �لدى �املتحدة�رصدة �العر�ية �اإلمارات مصرف

 املركزي 
٠  ٠  ٠  ٠ 

 ١٧  ١٧  ٠  ٠ وفروعه����ا��ارج�املقر�الرئ����ستحق�من�امل
 ٢٦٩  ٢٦٩  ٠  ٠ ستحق�من�البنوك�األخرى امل

 ١٬٥٧٤٬٩٧١  ١٬٢٢٦٬٨١٥  ٣٠١٬٨١٧  ٤٦٬٣٣٩ القروض�والسلف
 ٣٬٩٨٨  ١٬٢٤٥  ٢٬٧٤٣  ٠ األصول�األخرى 

 ١٬٥٧٩٬٢٤٥  ١٬٢٢٨٬٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٦٬٣٣٩ إجما���مخصص�االضمحالل�
        ا��صوم�املحتملة�واالل��امات

 ٧٣٨  ٠  ٠  ٧٣٨ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة
 ٧٣٨  ٠  ٠  ٧٣٨ وا��صوم�املحتملةإجما���االل��امات�

 
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
 ا��سارة�االئتمانية�املتوقعةمراحل� 
 اإلجما��  ٣املرحلة�  ٢املرحلة�  ١املرحلة� 
خسارة�ائتمانية� 

�١٢متوقعة�ملدة�
 ش�ًرا

خسارة�ائتمانية� 
خسارة�ائتمانية�  متوقعة�مدى�ا��ياة

   متوقعة�مدى�ا��ياة

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
�املتحدة� �العر�ية �اإلمارات �مصرف �لدى األرصدة

 املركزي 
٠  ٠  ٠  ٠ 

 ١٥  ١٥  ٠  ٠ وفروعه����ا��ارج�املقر�الرئ����املستحق�من�
 ٢٥٤  ٢٥٤  ٠  ٠ املستحق�من�البنوك�األخرى 

 ١٬٣٤١٬١٧٧  ٩٩٥٬٧٨٧  ٢٨٨٬٣٤١  ٥٧٬٠٤٩ القروض�والسلف
 ١١٬٠١١  ٥٬٨١٣  ٥٬١٩٨  ٠ األصول�األخرى 

 ١٬٣٥٢٬٤٥٧  ١٬٠٠١٬٨٦٩  ٢٩٣٬٥٣٩  ٥٧٬٠٤٩ إجما���مخصص�االضمحالل�
        ا��صوم�املحتملة�واالل��امات

 ١٬٠٥٠  ٠  ٠  ١٬٠٥٠ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة
 ١٬٠٥٠  ٠  ٠  ١٬٠٥٠ إجما���االل��امات�وا��صوم�املحتملة

       ي���حركة�مخصص�االضمحالل�للسنة:�فيما
 فيما�ي���حركة�مخصص�االضمحالل�للسنة:
 ١املرحلة� الصكوك�املالية�املدرجة�بت�اليف�اإل�الك

ا��سارة�االئتمانية�
 ش�ر�١٢املتوقعة�خالل�

 ٢املرحلة� 
ا��سارة�االئتمانية�
 املتوقعة�مدى�ا��ياة

 ٣املرحلة� 
ا��سارة�االئتمانية�

�املتوقعة�مدى
 ا��ياة

 اإلجما�� 
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بالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 اإلمارا�ي

 ١٬٤٤٤٬٢٤٦  ١٬٢١٠٬٥٣٣  ١٦٨٬٨٧٦  ٦٤٬٨٣٧ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���
إ���املرحلة�رقم��٢االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٣ 

٠  ٣٬٣٠٠  )٣٬٣٠٠(  ٠ 

إ���املرحلة�رقم��٢االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
١ 

٠  ٠  )٢٧(  ٢٧ 

إ���املرحلة�رقم��٣االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٢ 

٠  )٩٬٤١٣(  ٩٬٤١٣  ٠ 

 )٩١٬٧٨٩(  )٢٠٢٬٥٥١(  ١١٨٬٥٧٧  )٧٬٨١٥( ا��ر�ات�األخرى����نفس�املرحلة
 ١٬٣٥٢٬٤٥٧  ١٬٠٠١٬٨٦٩  ٢٩٣٬٥٣٩  ٥٧٬٠٤٩ ٢٠١٩د�سم����٣١الرصيد�ح���

إ���املرحلة�رقم��٢املرحلة�رقم�االنتقال�من��-
٣ 

٠  ٣٬٢٣٤  )٣٬٢٣٤(  ٠ 

إ���املرحلة�رقم��٣االنتقال�من�املرحلة�رقم��-
٢ 

٠  )٢٩٬٧٠٠(  ٢٩٬٧٠٠  ٠ 

 ٢٢٧٬٥٢٦  ٢٥٢٬٩٤٣  )١٥٬٤٤٥(  )٩٬٩٧٢( ا��ر�ات�األخرى����نفس�املرحلة
 ١٬٥٧٩٬٩٨٣  ١٬٢٢٨٬٣٤٦  ٣٠٤٬٥٦٠  ٤٧٬٠٧٧ ٢٠٢٠د�سم����٣١الرصيد�ح���

 �مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي القيمة�تحت�إشراف�اضمحالل�احتياطي�
�CBUAE/BSD/2018/458إشعار�رقم�بموجب��٢٠١٨أبر�ل��٣٠بتار�خ��٩لإلبالغ�املا���رقم�توج��ات�املعيار�الدو����مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي أصدر�
 ���اإلمارات�العر�ية�املتحدة�("التوج��ات").�٩رقم�مختلف�تحديات�التنفيذ�واآلثار�العملية�امل��تبة�ع���اعتماد�البنوك�للمعيار�الدو���لإلبالغ�املا���فيه�يو���

واملعيار�الدو���لإلبالغ��زي مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركالصادر�من��٢٨/٢٠١٠ال�سو�ة�ب�ن�املخصصات�العامة�وا��اصة�بموجب�التعميم�وفيما�ي���
 :٩رقم�املا���

 ٠١/٠١/٢٠١٩من�  ٠١/٠١/٢٠٢٠من� 
 ٣١/١٢/٢٠١٩إ���  ٣١/١٢/٢٠٢٠إ��� 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

    احتياطي�االضمحالل:�العام
� �التعميم �بموجب �العامة �املتحدة��٢٨/٢٠١٠املخصصات �العر�ية �اإلمارات �مصرف الصادر�من

 املركزي 
١٠٦٬٤٤٩  ١٠٦٬٤٤٩ 

  ٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم��٢واملرحلة��١منقوًصا�م��ا:�مخصصات�املرحلة�
٣٥١٬٦٣٧ 

  
٣٥١٬٦٣٨ 

 ٠  ٠ مخصص�عام�تم�تحو�له�إ���احتياطي�االضمحالل*
    احتياطي�االضمحالل:�ا��اص

� �بموجب�التعميم �املتحدة��٢٨/٢٠١٠املخصصات�ا��اصة الصادر�من�مصرف�اإلمارات�العر�ية
 املركزي�

١٬٠٠١٬٨٦٩  ١٬٢٢٨٬٣٤٦ 

 ١٬٠٠١٬٨٦٩  ١٬٢٢٨٬٣٤٦ ٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم��٣منقوًصا�م��ا:�مخصصات�املرحلة�
 ٠  ٠ مخصص�خاص�تم�تحو�له�إ���احتياطي�االضمحالل*

 ٠  ٠ إجما���املخصص�املحول�إ���احتياطي�االضمحالل
*�� �لن�يتم�تحو�ل�أي�مبلغ�إ���احتياطي�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �ملخصصات�٩رقم����حالة�تجاوز�مخصصات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا�� ،

 االضمحالل.
 الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانية
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ب�ن�تار�خ�بداية�عمل���عت���البنك�أن�األصل�املا����ش�د�ز�ادة�كب��ة����املخاطر�االئتمانية�عندما�يحدث��غي���كب������احتمالية�حدوث�تقص���خالل�عام�واحد
 .٩رقم��س�يل�مع�ن�وتار�خ�بداية�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 
 ةاملعاي���الكمي

 �س�ب�العوامل�الكمية�التالية:���سداد�القرض�املق��ض��انت��ناك�احتمالية�كب��ة����تقص���إذا�
 سابقةالستحقات�امل�-
 تد�ور�القيمة�الصافية��-
 شروعامل�شاط�غ���ال�-
 �ي�لةالإعادة��ع����-
 الع�ود�املاليةمخالفة��-
 توقف�عمليات�ال�شغيل�الرئ�سية�-
 ال�شغي��داء�األ �-
 الكفاءة�ال�شغيلية�-
 خدمة�الدين�-
 تقدير�السيولة�-
 �ي�ل�رأس�املال�-

 املعاي���النوعية:
 إذا��انت��ناك�احتمالية�كب��ة����تقص���املق��ض����سداد�القرض��س�ب�العوامل�النوعية�التالية:

 اإلدارة�-
 ةيتوقعات�الصناعال�-
 �املا�السلوك��-
 استقرار�الدخل -
 العمرمرحلة�دورة��-
 معلومات�مراجع�ا��سابات�-

 .٢٠٢٠د�سم����٣١املن��ية����ص�وك�مالية����السنة��أليلم��ستخدم�البنك�اإلعفاء�االئتما�ي�املنخفض�
 :الدعم

 االئتمانية.�يوًما�ع���مدفوعات�املق��ض�التعاقدية�املستحقة،�فس�تم�تطبيق�الدعم�و�عت���األصل�املا���قد�ش�د�ز�ادة�كب��ة����املخاطر �٦٠إذا�م����أك���من�
 درجة����نماذج�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�املس�شرافية�اال علومات�امل

تحليل�تار����وحدد��يتضمن��ل�من�تقدير�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانية�وحساب�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�معلومات�اس�شرافية.�قام�البنك�بإجراء
 ل���تؤثر�ع���املخاطر�االئتمانية�وا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ل�ل�محفظة.املتغ��ات�االقتصادية�الرئ�سية�ا

الص�وك�املالية.�تم�تطبيق�تبًعا�الختالف��ذه�املتغ��ات�االقتصادية�وتأث���ا�ع���حدوث�تقص��،�ومخاطر�التقص��،�وا��سائر�الناتجة�عن�التقص���تختلف�
االقتصادي�األسا���")�من�ِقبل�فر�ق�االقتصاد�بالبنك��ش�ل�ر�ع��تصور ت�بؤات�ل�ذه�املتغ��ات�االقتصادية�("التقدير�ا����اء�أيًضا�����ذه�العملية.�يتم�وضع�

��عد�خمس�سنوات،�لتخطيط�املتغ��ات�االقتصادية�مدى�ا��ياة�ل�ل�صك،�ت م�سنوي،�وعمل�أفضل�تقدير�لالقتصاد�ع���مدى�السنوات�ا��مس�املقبلة.
مما��ع���أن�املتغ��ات�االقتصادية�تميل�إما�إ���معدل�متوسط�وطو�ل�األجل�(مثل�البطالة)�أو�معدل�م��ايد�متوسط�وطو�ل��استخدام�ن���االرتداد�املتوسط،

ومخاطر�التقص��،�األجل�(مثل�الناتج�املح���اإلجما��)�ع���مدى�ف��ة�س�ت�ن�إ���خمس�سنوات.�تم�تحديد�تأث����ذه�املتغ��ات�االقتصادية�ع���حدوث�تقص��،�
���وع���م�ونات�سائر�الناتجة�عن�التقص���عن�طر�ق�إجراء�تحليل�االنحدار�اإلحصا�ي�لف�م�تأث���التغي��ات�����ذه�املتغ��ات�تار�خًيا�ع���معدالت�التقصوا��

 مخاطر�التقص��،�وا��سائر�الناتجة�عن�التقص��.
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املتأصل�و�التا���قد�تختلف�النتائج�الفعلية��ش�ل��ال�شككة�عالية�من�ت�بؤات�اقتصادية،�تخضع�توقعات�واحتماالت�حدو��ا�إ���درجأي��كما��و�ا��ال�مع
محافظ�البنك�املختلفة�كب���عن�تلك�املتوقعة.��عت���البنك�أن��ذه�الت�بؤات�تمثل�أفضل�تقدير�للنتائج�املحتملة�وقد�قام�بتحليل�الالمركز�ة�وعدم�التناسق����

 املحتملة.�تصوراتجموعة�الاملختارة�تمثل��ش�ل�مناسب�م�تصوراتإلثبات�أن�ال
 الصكوك�املالية�املشتقة

����أي�وقت،�الص�وك�يحتفظ�البنك�بحدود��يمنة�صارمة�ع���صا���مراكز� املشتقة�املفتوحة�(أي�الفرق�ب�ن�عقود�الشراء�والبيع)،�من�حيث�املبلغ�واملدة.

صا���البنك�(أي�القيمة�العادلة�اإليجابية�لألصول)،�وال���فيما�يتعلق�باملشتقات�يقتصر�املبلغ�ا��اضع�ملخاطر�االئتمان�ع���القيمة�العادلة�ا��الية�للص�وك�ل
�م �كجزء �للمخاطر�االئتمانية �التعرض �إدارة �تتم �املستحقة. �الص�وك ���م �للتعب���عن �املستخدمة �االف��اضية �أو�القيم �العقد �صغ���من �جزء �حدود��� ن

 ن�حر�ات�السوق.القروض�الشاملة�مع�النظراء�مع�التعرضات�املحتملة�م

القيمة�العادلة�اإليجابية��ت�شأ�املخاطر�االئتمانية�فيما�يتعلق�بالص�وك�املالية�املشتقة�من�احتمالية�تقص���النظ���عن�الوفاء�بال��اماته�التعاقدية�و�قتصر�ع��

 ًقا�لتقدير�البنك�االئتما�ي�املستقل.للص�وك�لصا���البنك.�ي��م�البنك�عقود�خاصة�باملشتقات�مع�مؤسسات�مالية�ذات�وضع�ائتما�ي�مرٍض�وف
 خارج�امل��انية�العمومية

�ح ��� �العمومية. �امل��انية �املخاطر�داخل �ع�� �ينطبق �كما �العمومية �امل��انية �املخاطر�خارج �ع�� �املخاطر�نفس�ا �إدارة �سياسات �البنك �االل��امات�يطبق الة

 االئتمانية�كما����القروض�والسلف.�يمكن�طلب�ضمانات�وفًقا�لقوة�النظ���وطبيعة�املعاملة.بالقروض،�سيخضع�العمالء�والنظراء�لنفس�سياسات�اإلدارة�
 .�مخاطر�السيولة٢

 ���وقت�مع�ن.�ا��صوم�املاليةمخاطر�السيولة����املخاطر�ال���يواج��ا�البنك����الوفاء�بال��اماته�من�

 إدارة�مخاطر�السيولة
التأكد،�قدر�اإلم�ان،�من�أنه�سي�ون�لديه�دائًما�سيولة��افية�للوفاء�بال��اماته�عند�وقت�استحقاق�ا،����ظل�الظروف�ن���البنك����إدارة�السيولة����ميتمثل�

 العادية�والظروف�الصعبة،�دون�تكبد�خسائر�غ���مقبولة�أو�املخاطرة�بإ��اق�الضرر��سمعته.

�و �قسم�ا��زانةتتلقى� �يتعلق�ب�يان�السيولة�ألصول�ا �املالية�وتفاصيل�التدفقات�النقدية�املتوقعة�األخرى�ال��اما�معلومات�من�جميع�وحدات�األعمال�فيما �ا

خصوم�ة���ن�عد�ذلك�بمحفظة�األصول�السائلة�قص��ة�األجل�وفًقا�للتوج��ات�ال���وضع��ا��قسم�ا��زانةالناشئة�عن�األعمال�املستقبلية�املتوقعة.�تحتفظ�

�األ األصول  �يتم�تلبية�متطلبات�السيولة�لوحدات �القروض�والسلف�املقدمة�للبنوك�وغ���ا�من�ال�س�يالت�ب�ن�البنوك. �كب���من �حد عمال�،�وال���تت�ون�إ��
 ت�سيولة��ي�لية.لتغطية�أي�تقلبات�قص��ة�األجل�وتمو�ل�طو�ل�األجل�ملعا��ة�أي�متطلبا�قسم�ا��زانةوالفروع�من�خالل�قروض�قص��ة�األجل�من�

 خصوم�األصول ��نة�
واس��اتيجية�تمو�ل�البنك.�تجتمع��األصول�وا��صوممجموعة�واسعة�من�الصالحيات�املفوضة�من�املدير�اإلقلي���إلدارة��ي�ل�ب�خصوم�األصول تتمتع���نة�

ومعدالت�الفائدة�والتعرض�ملخاطر��األصول�وا��صوم�ش�ل�ر�ع�سنوي�أو�أك���كما�تحكم�الظروف�ملراجعة�معدالت�السيولة�و�ي�ل��خصوم�األصول ��نة�
خصوم���نة��وتتو��.�العمالت�األجن�ية�ومتطلبات�املعدالت�الداخلية�والقانونية�وفجوات�التمو�ل�وظروف�السوق�املالية�واالقتصادية�املحلية�العامة�والدولية

 راجعة.صياغة�توج��ات�إدارة�مخاطر�السيولة�ل�شغيل�البنك�ع���أساس�امل�األصول 

 التعرض�ملخاطر�السيولة
إلدارة�مخاطر�السيولة�����سبة�صا���األصول�السائلة��قسم�ا��زانةيتمثل�التقدير�الرئ�����الذي��ستخدمه�مدير�املخاطر�اإلقلي���ورئ�س�ا��سابات�ورئ�س�

ودا�ع�من�البنوك،�والقروض�األخرى�واالل��امات�أي��نقوًصا�منهإ���الودا�ع�من�العمالء.�ل�ذا�الغرض،��عت���صا���األصول�السائلة�شامل�النقدية�وما��عادل�ا�م

إلدارة�اإلقليمية.�املستحقة�خالل�الش�ر�املقبل.�يتم�استخدام�عملية�حسابية�مماثلة،�ولك��ا�ل�ست�متطابقة،�لقدير�ال��ام�البنك�بحد�السيولة�الذي�حددته�ا

�بال�سبة���ميع�التقديرات،�يتم��عي�ن�املؤشرات�األخرى�ال���تتم�مراقب��ا�عن�كثب��ش�ل�منتظم���� �سبة�السلف�إ���الودا�ع،�و�ستخدم����مصادر�ثابتة.

 �ش�ل�منتظم.�خصوم�األصول ��نة�املعاي���و�تم�مراجع��ا�من�ِقبل�
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ن�خالل�عمالت�وظيفية.�يتم�وضع�األداة�الرئ�سية�األخرى�ملراقبة�السيولة����تحليل�عدم�تطابق�االستحقاق،�والذي�يتم�مراقبته�ع���ف��ات�زمنية�متتالية�وم

 توج��ات�للتدفق�النقدي�السل���ال��اك���ع���ف��ات�زمنية�متتالية.
 

 

 السيولةمخاطر�ا��د�من�
مخاطر�السيولة�من�خالل�تنفيذ�اس��اتيجيات�السيولة�مثل�تنو�ع�أنواع�املس�ثمر�ن�/�املودع�ن�بما����ذلك�عمالء�ا��د�من�ة�يمسؤول�يتحمل�قسم�ا��زانة

ع���ذلك،�يدخل�البنك����مخاطر�مع�البنوك�اإليرانية�األخرى�بموجب��س�يالت�إعادة�التمو�ل�ال���يدعم�ا�البنك�املركزي��عالوةً و ا��ملة�والشر�ات�التجار�ة.�
 قام�البنك�بوضع�إس��اتيجيات�وخطط�الستمرار�ة�األعمال�وال���يجب�أن�تضمن�عدم��عرض�األعمال�وسيولة�البنك�ل��طر.�اإليرا�ي.
 حسب�االستحقاقات�التعاقدية�املتبقية�ا��صوم�املاليةتحليل�

ة.�يتم�التعامل�مع�عمليات�الدفع�ستقطعللبنك������اية�السنة�بناًء�ع���ال��امات�الدفع�التعاقدية�غ���امل�ا��صوم�املاليةي��ص�ا��دول�التا���بيان�استحقاق�
قت�قد�ُيطلب�من�ال���تخضع�لإلشعار�كما�لو��ان�يجب�تقديم�اإلشعار�ع���الفور.�ومع�ذلك،�يتوقع�البنك�أن�العديد�من�العمالء�لن�يطلبوا�الدفع����أقرب�و 

 وال��عكس�ا��دول�التدفقات�النقدية�املتوقعة�املشار�إل��ا������ل�االحتفاظ�بالودا�ع.البنك�الدفع�فيه�
 �ا��صوم�املالية

  عند�الطلب
�٣أقل�من�
 أش�ر

 
�١٢إ����٣من�

 ش�ًرا
 

�٥إ����١من�
 سنوات

 ٢٠٢٠د�سم����٣١
  بالدر�م�اإلمارا�ي

بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 
بالدر�م�
 اإلمارا�ي

 ٠  ٨٠٬٠٠٠  ٤٨٠٬٠٠٠  ٢٬٥٤٧٬٩٥٧ املستحق�للبنوك�األخرى 
 ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ٣٧٢٬٨٢٣  ١٬٥٦٥٬٣١١ ودا�ع�العمالء

 ٠  ١٨٩٬٨٧٢  ١٧٬٠٠٠  ٦٢٢٬٦٠٩ وفروعه�ا��ارجية�للمقر�الرئ�����املستحق
 ٢١٬٦٦٢  ١٠٧٬٤٨٦  ٥٦٬٨٩١  ٠ ا��صوم�األخرى 

 ١٢٧٬٢٣٥  ٧٩٣٬٣٤٧  ٩٢٦٬٧١٤  ٤٬٧٣٥٬٨٧٧ إجما���ا��صوم�املالية�غ���املستقطعة
        ٢٠١٩د�سم����٣١

 ٠  ٠  ٢٧٢٬٠٠٠  ٢٬٨٩٧٬١٨٣ املستحق�للبنوك�األخرى 
 ٦٤٬٧٧٢  ٣٤٠٬٠٤٧  ٢٦٩٬٥٤٩  ١٬١٤٣٬٤٨٤ ودا�ع�العمالء

 ٠  ١٥٣٬٠٦٨  ١٥١٬٠٣٣  ٧٢٨٬٦٦٧ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٠  ٠  ٩١٬١٤٩  ٠ ا��صوم�األخرى 

 ٦٤٬٧٧٢  ٤٩٣٬١١٥  ٧٨٣٬٧٣١  ٤٬٧٦٩٬٣٣٤ إجما���ا��صوم�املالية�غ���املستقطعة

 .�إدارة�مخاطر�السوق ٣
ار�الفائدة�وأسعار�مخاطر�السوق����مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����متغ��ات�السوق�مثل�أسع

 األجن�ية�وأسعار�السلع�وأسعار�األس�م.صرف�العمالت�
�ب �فرعية �حدود �إ�� �املخاطر�اإلجمالية �حدود �تقسيم �يتم �املخاطر. �سياسة ���نة �ِقبل �من �املخاطر�املعتمدة �حدود �ضمن �مخاطر�السوق �إدارة �إ���تتم اإلشارة

�وسعر�السلع �األجن�ية �العمالت �وسعر�صرف �الفائدة �معدل �ذلك ��� �بما �ا��طر�املختلفة، �للمنتجات�عوامل �املختلفة �الطبيعة �بالنظر�إ�� �وسعر�ا��صص. ة
 املعنية،�يتم��عي�ن�ا��دود�باستخدام�مز�ج�من�تقنيات�تقدير�املخاطر،�بما����ذلك�حدود�املوقف�وحدود�ا��ساسية.

حر�ات�معدالت�الفائدة�ومعدالت�صرف��ستخدم�البنك�من��يات�مختلفة�لتقدير�ا��سائر�املحتملة�ال���يمكن�أن�تحدث����مراكز�املخاطرة�الواقعة��س�ب�
 العمالت�األجن�ية�وأسعار�السلع�وأسعار�ا��صص�ع���ف��ات�زمنية�محددة�وإ���مستوى�مع�ن�من�الثقة.

 إدارة�مخاطر�معدل�الفائدة
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�يتعرض�البنك�مل خاطر�معدالت�الفائدة�ن�يجة�لعدم�ت�شأ�مخاطر�معدالت�الفائدة�من�احتمال�تأث���التغ��ات����معدالت�الفائدة�ع���قيمة�الص�وك�املالية.
 أو�وجود�فجوات�بي��ما.�األصول�وا��صومتطابق�املبالغ�وعملة�

 ال���تحمل�فائدة�البنك�معدل�فائدة�ثابت،�و�التا����عتقد�اإلدارة�أنه�ال�يوجد�ارتفاع�كب������معدل�الفائدة�بال�سبة�للبنك.�األصول�وا��صومتحمل�معظم�
)�سنوً�ا،�%٢٬٣٥إ����%١٬٥٠:�٢٠١٩(�%١٫٥٠إ����%٠٫١٠من��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ع���ش�ادة�الودا�ع�من�معدل�الفائدة�الفعلية�ي��اوح�

� �والسلف �القروض �٢٠١٩(�%٣٬٠٩وع�� :٣٫٤٧%� �العمالء �ودا�ع �وع�� �سنوً�ا، (٣٫٥١%�)٢٠١٩� �البنك%٢٬٧٢: �اق��اضات �وع�� �سنوً�ا، (�٠٫٥٨%�)٢٠١٩�:
 )�سنوً�ا.%٠٬٩٣
د�سم����٣١نقطة�أساسية�خالل�العام�واستقرت�جميع�املتغ��ات�األخرى،�ل�ان�ر�ح�البنك�عن�السنة�املن��ية�����٥٠قد�انخفضت�بمقدار��معدالت�الفائدةلوأن�

�و �٢٠٢٠ �ارتفعت �قد �األس�محصص ��ملكية ��١٬٠٣٧٬١٠٧بنحو��٢٠٢٠د�سم����٣١ح�� �إمارا�ي �در�م �٢٠١٩(تقر�ًبا �ارتفع �إمارا�ي).�٦٬١٢٠٬٥٦٣بقدر�: �در�م
نقطة�أساسية�عند�اإلبالغ�الداخ���عن�مخاطر�معدل�الفائدة�ملوظفي�اإلدارة�الرئ�سي�ن�وتمثل�تقييم�اإلدارة�للتغي����٥٠و�ستخدم�الز�ادة�أو�االنخفاض�بمقدار�

 املحتمل�املناسب����معدالت�الفوائد.
 مخاطر�العمالت�األجن�ية

��الت�األجن�ية�مخاطر�التغي������قيمة�الص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����معدالت�صرف�العمالت�األجن�ية.�وضع�املدير�اإلقلي���حدوًدا�ع�تمثل�مخاطر�العم
 املراكز�حسب�العمالت،�وال���تتم�مراقب��ا�يومًيا،�كما��ستخدم�اس��اتيجيات�التحوط�لضمان�ا��فاظ�ع���املراكز�ضمن�ا��دود�املوضوعة.

بنك�التعرض�ادًة�تمو�ل�أصول�البنك�بنفس�العملة�ال���يتم���ا�التعامل�مع�ال�شاط�التجاري�من�أجل�تقليل�التعرض�ملخاطر�العمالت�األجن�ية.�يدير�اليتم�ع
إلقلي���حدوًدا�ع���مستوى�للمخاطر�الناتجة�عن�آثار�التقلبات����معدالت�صرف�العمالت�األجن�ية�السائدة�ع���مركزه�املا���والتدفقات�النقدية.�يضع�املدير�ا

� �لدى ��ان �العام، ���اية ��� �يومًيا. �مراقب��ا �تتم �ال�� �واملراكز�اليومية �املراكز�الليلية �من �ل�ل �واإلجمال �العملة �للمخاطر�حسب �التعرض�التعرض �صا�� البنك
 للمخاطر�الكب���التا���بالعملة�األجن�ية:�

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 ٢٨٬٤٨٤  ٦٬٥٨٢ يورو
 ١٬٣٨٥٬٦٩٢  ٣٬٤٠٠٬٢٢٩ دوالر�أمر��ي

 ٨٨٣  ٩٣٩ ين�يابا�ي
 )٤٧(  ١٨ جنيه�إس��لي��

 ٢٧٬١١١  ٢٨٬٨٧٢ يوان�صي��
 ٩١٧٬١٢٨  ١٬٠١٢٬٣٧٨ عمالت�أخرى 

 ٢٬٣٥٩٬٢٥١  ٤٬٤٤٩٬٠١٨ 
مقابل�الدر�م�اإلمارا�ي،�مع�بقاء�جميع�املتغ��ات��ةباملائة�بمعدل�صرف�عمالت�معين�١٠ب�سبة�يحسب�التحليل�الوارد�أدناه�تأث���ا��ركة�ال�بوطية�املحتملة�

 ا��ساسة�للعملة).�ا��صوم�النقديةاألخرى�ثابتة�ع���األر�اح�وا��سائر�(�س�ب�القيمة�العادلة�لألصول�و 
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

 )٢٬٨٤٨(  )٦٥٨( يورو
 )٨٨(  )٩٤( ين�يابا�ي

 ٥  )٢( جنيه�إس��لي��
 )٢٬٧١١(  )٢٬٨٨٧( يوان�صي��

 )٩١٬٧١٣(  )١٠١٬٢٣٨( عمالت�أخرى 
 )٩٧٬٣٥٥(  )١٠٤٬٨٧٩( 
بالعمالت.�ووفًقا�لذلك،�ال�يتضمن�ا��دول�مخاطر�تتعلق�أي��ظًرا�ألن�الدر�م�اإلمارا�ي�مرتبط�حالًيا�بالدوالر�األمر��ي،�فإن�األرصدة�بالدوالر�األمر��ي�ال�ُتمثلن

 أعاله�تأث���التغ��ات����سعر�صرف�العمالت�األجن�ية�للدوالر�األمر��ي.
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 مخاطر�األسعار
الناشئة�(بخالف�تلك��عت���مخاطر�األسعار����مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����أسعار�السوق.�

�املصدرة� �أو��س�ب�عن�مخاطر�أسعار�الفائدة�أو�مخاطر�العمالت)،�سواء��انت��ذه�التغي��ات�ناتجة�عن�عامل�محدد�للص�وك�املالية�الفردية�أو�ا���ة ل�ا
 عوامل�تؤثر�ع���جميع�الص�وك�املالية�املماثلة�املتداولة����السوق.

 .�املخاطر�ال�شغيلية٤
مخاطر�ا��سارة�الناتجة�عن�عدم�كفاية�أو�فشل�العمليات�الداخلية�أو�األ��اص�أو�األنظمة�أو�األحداث�ا��ارجية.�و��دف�البنك��تتمثل�املخاطر�ال�شغيلية���

 إ���إدارة��ذه�املخاطر�بما�يتما����مع�أفضل�املمارسات�واإلعداد�لتنفيذ�اتفاقية�بازل�الثالثة.
رصد�ومراقبة�وتخفيف�املخاطر،�ومراجعة�املخاطر�ال�امنة����العمليات�التجار�ة�واأل�شطة�واملنتجات�يدير�البنك�املخاطر�ال�شغيلية�من�خالل�تحديد�وتقدير�و 

حة�غسل�األموال����من�خالل�ال�شاور�الداخ��.�و�جرى�تطو�ر�العمليات�التجار�ة�للبنك�ملنع�غسل�األموال�أو�تمو�ل�األ�شطة�اإلر�ابية.�وُتراجع�سياسات�م�اف
� �لضمان �بانتظام �وُ�قدم�الفروع �خسائر�املخاطر�ال�شغيلية �بانتظام �البنك �وُ�راقب �الدولية. �املمارسات �وأفضل �املحلية �التنظيمية �للمتطلبات �ال�امل االمتثال

نك�أيًضا�ا��اجة�إ���و�ؤكد�البتقار�ر�إ���اإلدارة�العليا.�كجزء�من�ب�ئة�الرقابة�الداخلية،�يحتفظ�البنك�باملس�ندات�ال�افية�إلجراءات�الرقابة�لعملياته�التجار�ة.�
 الفصل�املناسب�ب�ن�الواجبات�والتفو�ض�املستقل����جميع�األ�شطة�التجار�ة.�

دور�ة.�و�اإلضافة��وتم�وضع�خطة�استمرار�ة�األعمال�لدعم�العمليات�التجار�ة����حالة�ال�وارث.�و�تم�صيانة�مرافق�ال����االحتياطي�ال�افية�وإجراء�تدر�بات
 ًضا�ب��ت�ب��غطية�تأمي�ية�ل��د�من�ا��سائر�املحتملة�فيما�يتعلق�باملخاطر�ال�شغيلية.إ���ذلك،�يقوم�البنك�أي

 إدارة�رأس�املال.�٢٩
 رأس�املال�التنظيمي

 املتحدة.و�راقب�متطلبات�رأس�املال�للبنوك�وفروع�البنوك�األجن�ية�العاملة����دولة�اإلمارات�العر�ية�املركزي�ُيحدد�بنك�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�
 الثالثةمعدالت�رأس�املال�وفًقا�التفاقية�بازل�

.�وقد�دخلت��ذه�التوج��ات�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي يحسب�البنك�معدالن�كفاية�رأس�املال�وفًقا�لتوج��ات�اتفاقية�بازل�الثالثة�الصادرة�عن�
�و�موجب��ذه�اللوائح،��٢٠١٧،�مع�بدء�متطلبات�اإلبالغ�األو���اعتباًرا�من�د�سم���٢٠١٧ف��اير��١ح���التنفيذ�اعتباًرا�من� �د�ىا��د�األ تتم�مراقبة�فصاعًدا.

 وإجما���رأس�املال.،�والفئة�األو��،�ملكية�األس�مملتطلبات�رأس�املال�ع���ثالث�مستو�ات،�و���الفئة�األو���من�
 ����و�تم�تحليل�رأس�املال�التنظي���للبنك�إ���مستو�ات�مختلفة:

�مل١ �األو�� �الفئة �من �املال �رأس �األس�م. ��لكية ��شملالعامة �إصدار�الص�وك��ال�� �عن �الناتجة �األس�م �عن �عالوة �البنوك، �أحد �عن �الصادرة �العامة األس�م
،�واالحتياطيات�القانونية،�واالحتياطيات�النظامية،�واإليرادات�الشاملة�امل��اكمة�وغ���ا�من��األر�اح�غ���املوزعةو �،ملكية�األس�ماملضمنة����الفئة�األو���من�

���التنظيمية�األخرى�بما���سو�اتع���ال�ل��امات�عد�اال�ملكية�األس�ماالحتياطيات�املف���ع��ا،�وحقوق�األقلية،�وال���ت�ون�مؤ�لة�لإلدراج����الفئة�األو���من�
 ؛ملكية�األس�مالفئة�األو���من��ذلك�أصل�الضر�بة�املؤجلة�املطبقة����حساب

 غ���شا�عة�مؤ�لة؛س�مية�ص�وك�رأسمالية�شمل�الذي��اإلضا���الفئة�األو���رأس�مال�.�٢
 اإلضا��؛الفئة�األو���رأس�مال�الفئة�األو���و رأس�مال�من�ملكية�األس�م�الشا�عة�إجما���و�و�الفئة�األو���رأس�مال�.�و ٣
�و ٤ .� �مال �رأس �الفئة ��الثانية �الذي �املشمل �(الخصصات �املعامة �ا�خصص �القيمة�ما�� ��الضمحالل ���د �األص�%١٫٢٥يخضع �املر��ة�من �االئتمانية ول

 ثانو�ة.القروض�الع���س�يل�املثال��،الفئة�األو���املؤ�لة�إلدراج�الفئة�الثانيةوص�وك�رأس�مال�الدائمة�غ���املدرجة����ملكية�األس�م�ص�وك�باملخاطر)�و 
)�احتياطيل�ل��%٢٫٥اإلضا���(احتياطي�ا��فاظ�ع���رأس�املال�واحتياطي�رأس�املال�املقاوم�للتقلبات�الدور�ة�بحد�أق����يصل�إ���رأس�املال�وُ�عد�احتياطي�

 .%٧البالغة��ملكية�األس�م���من�ملتطلبات�الفئة�األو �د�ىبموجب�توج��ات�اتفاقية�بازل�الثالثة�أك���من�ا��د�األ �املقدم
�ولم�ُيطبق��عد�احتياطي�رأس�املال�املقاوم�)%٢٫٥:�٢٠١٩(من�قاعدة�رأس�املال��%٢٬٥ب�سبة�احتياطي�رأس�املال�يجب�ا��فاظ�ع���،�٢٠٢٠بال�سبة�لعام� .

 .٢٠٢٠للتقلبات�الدور�ة�وال�يلزم�ا��فاظ�عليه�لعام�
�ال �قيمة �حساب ���سو�اتولغرض �تطبيق �البنك �ع�� �يتع�ن �املؤجلة، �الضر��ية �األصول �ذلك ��� �بما ��%١٠٠التنظيمية �اإلجمالية �القيمة �(من :�٢٠١٩للسنة

١٠٠%.( 
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�وتتضمن�مخاطر�االئتمان�مخاطر�داخل�امل�ترجيح�و�تم� �انية�األصول�املر��ة�للمخاطر����البنك�بال�سبة�للمخاطر�االئتمانية�والسوقية�وال�شغيلية�ال�س�ية.
�و�تم��عر�ف�املخاطر�السوقية�ع���أ��ا�مخاطر�داخل�وخارج�امل��انية�العمومية�الناشئة�عن�تحر�ات�أسعار�السوق�و�شمل مخاطر�أسعار��العمومية�وخارج�ا.

�و�تم��عر�ف�مخاطر�ال�شغيل ع���أ��ا�مخاطر��الفائدة�ومخاطر�صرف�العمالت�األجن�ية�ومخاطر�التعرض���قوق�امللكية�ومخاطر�السلع�ومخاطر�ا��يارات.
�و��بع�البنك�ن���التقييم�املوحد�للمخ اطر�االئتمانية�ا��سارة�الناتجة�عن�عمليات�أو�أ��اص�أو�أنظمة�داخلية�غ����افية�أو�فاشلة�أو�من�أحداث�خارجية.

 والسوقية�وال�شغيلية،�وفًقا�ملتطلبات�اتفاقية�بازل.
الذي�تم��شره����وقت�سابق�����١٧٣٣/٢٠٢٠تحدًيا�ملعاي���كفاية�رأس�املال�(اإلشعار�رقم��٢٠٢٠���نوفم���أصدر�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�

� ��٢٠٢٠أبر�ل �اإلشعار�رقم �و CBUAE/BSD/N/2020/4980بموجب �اإلشعار�املنقح. �بطر�قة��موجب �املال �معاي���رأس �متطلبات �البنوك �تنفذ �أن �املتوقع �من ،
 ).١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد��اللوائح�ا��ديدة�دون�إثقال��ا�ل�ا�خالل�جائحةاب�باس�يعتدر�جية��سمح�للبنوك�

 
 .دون�عواقب�رقابية�%١٠٠ح���من�احتياطي�االستقرار�الداخ����%٦٠بحد�أق�����رأس�املالاحتياطي�ا��فاظ�ع���يمكن�للبنوك�االستفادة�من��-
لإلبالغ�املا���املركزي�للبنوك�تطبيق�عامل�التصفية�االح��ازي�ع���مخصصات�ا��سارة�املتوقعة�وفًقا�للمعيار�الدو���اإلمارات�العر�ية�املتحدة��سمح�مصرف��-

،����ضوء�التقلبات�املتوقعة�ع���رأس�املال�التنظي���٩رقم��لإلبالغ�املا��املعيار�الدو���مخصصات�تأث���ا��د�من���دف�عامل�التصفية�االح��ازي�إ���و .�٩�رقم
 ).١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد��ب�أزمة��س

خطة�برنامج��وأجرى��عديالت�ع���٢٠٢٠مارس��١٥�����طة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�شامل�املركزي�عن�برنامج�أعلن�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�
من�خالل�تأجيل�وتحميل�الفوائد�صفري�للبنوك�اإلماراتية�با��صول�ع���تمو�ل��وقد�أتاحت��ذه�التعديالت،�٢٠٢٠أبر�ل��٦الدعم�االقتصادي�املس��دف����

ل�س�يل�التمو�ل����إطار�برنامج��ذه�التمو�ل�الصفري�منحة�من�البنك��ستفد�،�لم�اإلبالغتار�خ�ح���،�.�ومع�ذلكع���عمال��مل�الفائدة�تأجي�و أو�/�أصل�الدين�
 من�ذلك.�ابدًلً◌ �داخ��اسة�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�الولكنه�طبق�سيخطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�

 وفيما�ي���وضع�رأس�املال�التنظي���للبنك������اية�العام�بموجب�اتفاقية�بازل�الثالثة:
  ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  

     قاعدة�رأس�املال�
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬١٩٤  ٤٤٤٬٥٦٨  القانو�ي�االحتياطي
 ٢٬٣٠٧٬٢٢٨  ٢٬٣١٠٬٥٩٨  األر�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٣٬٧٥٥٬١٦٦  التنظيمية)االستقطاعات�رأس�املال�من�الفئة�األو���مللكية�األس�م�العامة�(قبل�
 التنظيميةاالستقطاعات�

 )٢٥٧٬٦٨٣(  )٢٧٨٬٨٣١( األصول�الضر��ية�املؤجلة
 ٣٬٤٩٣٬٧٣٩  ٣٬٤٧٦٬٣٣٥ (أ) إجما���رأس�املال�من�الفئة�األو���مللكية�األس�م�العامة��عد�ال�سو�ات�االنتقالية

 ٠  ٠  رأس�مال�الفئة�األو���من�ملكية�األس�م�اإلضا��
 ٠  ٠  ال�سو�ات�االنتقالية

 ٠  ٠ (ب) إجما���رأس�املال�اإلضا���األول��عد�ال�سو�ات�االنتقالية
 ٣٬٤٩٣٬٧٣٩  ٣٬٤٧٦٬٣٣٥ )ت�=�أ�+�ب( إجما���رأس�املال�من�الفئة�األو��

 ٨٢٬٢٥٢  ٩٥٬٤٤٣  مخصص�اضمحالل�القيمة�ا��ماعية�ع���القروض�والسلف
 ٠  ٠  ال�سو�ات�االنتقالية

 ٨٢٬٢٥٢  ٩٥٬٤٤٣ (ث) إجما���رأس�املال�اإلضا���الثا�ي��عد�ال�سو�ات�االنتقالية
 ٣٬٥٧٥٬٩٩١  ٣٬٥٧١٬٧٧٨ (ج�=�ت�+�ث) املالإجما���قاعدة�رأس�

     األصول�املر��ة�باملخاطر
 ٦٬٥٨٠٬١٥٤  ٧٬٦٣٥٬٤٢٦  املخاطر�االئتمانية

 ٩٧٣٬٢٥٣  ١٬٠٤٨٬٤٣٦  مخاطر�السوق 
 ٦٣١٬٦٧٣  ٥٣٤٬٣١٤  املخاطر�ال�شغيلية
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 ٨٬١٨٥٬٠٨٠  ٩٬٢١٨٬١٧٦  إجما���األصول�املر��ة�للمخاطر
     

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ معدالت�رأس�املال
ا��د�

من��د�ىاأل 
 املتطلبات

معدالت� 
 رأس�املال

�د�ىا��د�األ 
من�

 املتطلبات

معدالت� 
 رأس�املال

 %٤٣٫٦٩  %١٠٫٥٠ %٣٨٫٧٥  %١٠٫٥٠ أ.�إجما���معدالت�رأس�املال
 %٤٢٫٦٨  %٨٫٥٠ %٣٧٫٧١  %٨٫٥٠ معدالت�رأس�مال�الفئة�األو��ب.�

 %٤٢٫٦٨  %٧٫٠٠ %٣٧٫٧١  %٧٫٠٠ مللكية�األس�م�العامةت.�معدالت�رأس�املال�من�الفئة�األو���
 %٣٣٫١٩  %٢٫٥٠ %٢٨٫٢٥  %٢٫٥٠ االحتياطيث.�رأس�املال�من�الفئة�األو���مللكية�األس�م�العامة�املتاحة�ملتطلبات�

 تخصيص�رأس�املال
ر�رأس�املال�ي�ون�تخصيص�رأس�املال�ب�ن�عمليات�وأ�شطة�محددة،�و�عت���مدفوع�إ���حد�كب���بتحس�ن�العائد�املحقق�ع���رأس�املال�املخصص.�و�عتمد�مقدا

ن�عن�العملية،�املخصص�ل�ل�عملية�أو��شاط�ع���رأس�املال�التنظي��.�وتتم�عملية�تخصيص�رأس�املال�لعمليات�وأ�شطة�محددة��ش�ل�مستقل�عن�املسؤول�
 حسب�االقتضاء.�خصوم�األصول ��نة�وتخضع�للمراجعة�من�قبل�

البنك��وع���الرغم�من�أن��عظيم�العائد�ع���رأس�املال�املعدل�حسب�املخاطر��و�األساس�الرئ�����املستخدم����تحديد�كيفية�تخصيص�رأس�املال�داخل
التخاذ�القرارات.�يؤخذ����االعتبار�أيًضا�أوجه�التآزر�مع�العمليات�واأل�شطة�األخرى،�وتوافر�لعمليات�أو�أ�شطة�معينة�،�فإنه�ل�س�األساس�الوحيد�املستخدم�

�وُتراجع�سياسات�الفروع�فيما�يتعلق�بإدارة�ر  أس�املال�وتخصيصه�اإلدارة�وغ���ا�من�املوارد،�وتناسب�ال�شاط�مع�األ�داف�االس��اتيجية�طو�لة�األجل�للبنك.
 بانتظام.

 األصول�وا��صومع���.�بيان�إعادة��س٣٠
 إلبالغ.تم�تحديد�بيان�إعادة��سع���األصول�وا��صوم�ع���أساس�ف��ة�االستحقاق�ال��ائية�أو�ف��ات�إعادة��سع���الفوائد،�أ��ما�أسبق،����موعد�ا

 أش�ر�٣أقل�من� ٢٠٢٠د�سم����٣١
أش�ر�إ����٣من� 

 عام�١
�١أك���من� 

 عام
 

 بدون�فوائد
 

 اإلجما��

بالدر�م�  اإلمارا�يبالدر�م� 
 اإلمارا�ي

بالدر�م� 
 اإلمارا�ي

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 

          األصول 
مصرف�اإلمارات�النقدية�واألرصدة�لدى�
 العر�ية�املتحدة�املركزي 

٢٬٦٦٨٬٩٧٣  ١٧٠٬٩٧١  ٠  ٠  ٢٬٤٩٨٬٠٠٢ 

�املقر  �من �وفروعه��املستحق الرئ����
 ا��ارجية

١٬٠٢٢٬٧٦٧  ١٫٠٢٢٫٧٦٧  ٠  ٠  ٠ 

 ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٣٬٨٠٦٬٤٠٨  ٠  ٠  ٠ البنوك�األخرى �املستحق�من
 ٢٬١٧٥٬٤٤١  ٠  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٨٠٨٬١٧١ القروض�والسلف

 ٦٤٢٬٤٩٠  ٦٤٢٬٤٩٠  ٠  ٠  ٠ األصول�األخرى 
 ٢٨٬٤٧٢  ٢٨٬٤٧٢  ٠  ٠  ٠ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات

 ١٠٬٣٤٤٬٥٥١  ٥٬٦٧١٬١٠٨  ٨٣٣٬٤٩٨  ٥٣٣٬٧٧٢  ٣٬٣٠٦٬١٧٣ إجما���األصول�(أ)
          ا��صوم

 ٣٬١٠٧٬٩٥٧  ٧٣٤٬٣١٢  ٠  ٨٠٬٠٠٠  ٢٬٢٩٣٬٦٤٥ املستحق�للبنوك�األخرى 
 ٢٬٤٥٩٬٦٩٦  ٨٢٢٬٨٨٤  ١٠٥٬٥٧٣  ٤١٥٬٩٨٩  ١٬١١٥٬٢٥٠ ودا�ع�العمالء

�وفروعه� �الرئ���� �للمقر املستحق
 ا��ارجية

٨٢٩٬٤٨١  ٤٢٬٨١٤  ٠  ١٨٩٬٨٧٢  ٥٩٦٬٧٩٥ 
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 ١٩٢٬٢٥١  ١٦٣٬٥٠١  ٢١٬٦٦٢  ٧٬٠٨٨  ٠ ا��صوم�األخرى 
 ٦٬٥٨٩٬٣٨٥  ١٬٧٦٣٬٥١١  ١٢٧٬٢٣٥  ٦٩٢٬٩٤٩  ٤٬٠٠٥٬٦٩٠ إجما���ا��صوم�(ب)

فجوة�ا��ساسية�لتقلب�سعر�الفائدة�
 ب)�-(أ

)٣٬٧٥٥٬١٦٦  ٣٬٩٠٧٬٥٩٧  ٧٠٦٬٢٦٣  )١٥٩٬١٧٧(  )٦٩٩٬٥١٧ 

          تتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬٥٦٨         االحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣١٠٬٥٩٨         األر�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥٥٬١٦٦         إجما���ملكية�األس�م
 

 أش�ر�٣أقل�من� ٢٠١٩د�سم����٣١
�١أش�ر�إ����٣من� 

 عام

 
 عام�١أك���من�

 
 بدون�فوائد

 
 اإلجما��

بالدر�م�  اإلمارا�يبالدر�م�  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  اإلمارا�ي

          األصول 
�مصرف� �لدى �واألرصدة النقدية

 ٣٬١٣٣٬٦٦٠  ٢٩١٬٦٦٠  ٠  ٠  ٢٬٨٤٢٬٠٠٠ اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي 

�وفروعه� �املقر�الرئ���� �من املستحق
 ١٬٥٣٠٬٢٨١  ١٬٥٣٠٬٢٨١  ٠  ٠  ٠ ا��ارجية

 ٢٬٠٢٣٬٣٩٤  ١٬٢٧١٬٠٨٤  ٠  ٧٥٢٬٣١٠  ٠ املستحق�من�البنوك�األخرى 
 ٢٬٤٢٠٬٩٤٠  ٠  ٧٧٩٬٩٦٦  ٤٤٬٦١٠  ١٬٥٩٦٬٣٦٤ القروض�والسلف

 ٧٥٧٬٩٣٧  ٧٥٧٬٩٣٧  ٠  ٠  ٠ األصول�األخرى 
 ٢٬٨١٥  ٢٬٨١٥  ٠  ٠  ٠ املمتل�ات�واآلالت�واملعدات

 ٩٬٨٦٩٬٠٢٧  ٣٬٨٥٣٬٧٧٧  ٧٧٩٬٩٦٦  ٧٩٦٬٩٢٠  ٤٬٤٣٨٬٣٦٤ إجما���األصول�(أ)
          ا��صوم

 ٣٬١٦٩٬١٨٣  ١٨٥٬٩٧٣  ٠  ٠  ٢٬٩٨٣٬٢١٠ املستحق�للبنوك�األخرى 
 ١٬٨١٧٬٨٥٢  ٧٤٣٬٩٥٩  ٦٤٬٧٧٢  ٣٤٠٬٠٤٧  ٦٦٩٬٠٧٤ ودا�ع�العمالء

�وفروعه� �الرئ���� �للمقر املستحق
 ١٬٠٣٢٬٧٦٨  ٨٧٬٩٦٤  ٠  ١٥٣٬٠٦٨  ٧٩١٬٧٣٦ ا��ارجية

 ٩٧٬٨٠٢  ٩٧٬٨٠٢  ٠  ٠  ٠ ا��صوم�األخرى 
 ٦٬١١٧٬٦٠٥  ١٬١١٥٬٦٩٨  ٦٤٬٧٧٢  ٤٩٣٬١١٥  ٤٬٤٤٤٬٠٢٠ إجما���ا��صوم�(ب)

�سعر� �لتقلب �ا��ساسية فجوة
 ٣٬٧٥١٬٤٢٢  ٢٬٧٣٨٬٠٧٩  ٧١٥٬١٩٤  ٣٠٣٬٨٠٥  )٥٬٦٥٦( ب)�-الفائدة�(أ

          تتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠         رأس�املال�املخصص

 ٤٤٤٬١٩٤         االحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣٠٧٬٢٢٨         األر�اح�غ���املوزعة

 ٣٬٧٥١٬٤٢٢         إجما���ملكية�األس�م
 التصور�االقتصادي�ا��ا��ظل�.�إدارة�املخاطر����٣١

�حدوث�����)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�جائحة��ت�سب� الالزمة�الحتواء�الف��وس����حدوث�ر�ود�التداب����سب�ت�و أزمة��شر�ة�و��ية�غ���مسبوقة.
اُضطرت�الدول�،�تدر�جية،�بل�إنه�����عض�ا��االتالتخفيف�ت�إجراءات��انفقد�،�الدول�قد�اتج�ت�إ���رفع�قيود�اإلغالق�عض�أن��ناك����ح�ن�واقتصادي.�
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وارتفعت�التقلبات�إ���مستو�ات�تذكرنا�باألزمة�املالية�العاملية�مع��قفزت��وامش�االئتمانو إعادة�فرض�تداب���أك���صرامة�للتعامل�مع�تف����املرض�املتجدد.�إ���
 .التد�ور�الكب������سيولة�السوق 

 كع���البن�)١٩ف��وس�كورونا�املستجد�(كوفيد� تأث��
� �والتمو�ل �السيولة �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك �يواصل �مع�ا �والتجاوب �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطط �خالل �التصورات�من �عكس

الس�يعاب�التأث���ماله�ومركز�رأس��هوتمو�لسيولته��واصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�و .�)١٩،�استجابًة�ألزمة�ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�االقتصادية�ا��الية
 .٢٠٢٠د�سم����٣١��اية�ح���املحتمل�لالضطراب�ا��ا���

 ة�املركزي مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدالتداب���املتبعة�من�
إ���حد�كب����س�ب��٢٠٢٠���مارس�وأوائل�أبر�ل��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�شعرت�البنوك�اإلماراتية�بالضغوط�العاملية����األسواق�الناجمة�عن�أزمة�

���ومات�دول�مجلس�التعاون�ا��لي���املوارد�املالية�ال�شكك����نقص�السيولة����أسواق�التمو�ل�األجن�ية.�كما�أدى�انخفاض�أسعار�النفط�إ���حالة�من�
 .الغنية�بالنفط

ال�يئات�التنظيمية�وا���ومات����وتب�ت�السر�ع.�وأن��ستمر����التطور��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد� التداعيات�االقتصادية�ألزمةتز�د�من�املتوقع�أن�و 
وا��وافز�ال���التداب���املركزي�عن�العديد�من�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�كما�أعلن�مصرف�من�تأث���ا.�ل��د�جميع�أنحاء�العالم�تداب���تحف���مالية�واقتصادية�

 .ملساعدة�البنوك����دعم�القطاعات�االقتصادية�واألفراد����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املتأثر�ن���ذه�األزمةإمارا�ي�مليار�در�م��٢٥٦بلغ�مجموع�ا�
� �اعتمد �العر�ية �اإلمارات �املركزي مصرف �م�املتحدة �اس�باقًيا �االقتصادلن�ً�ا �إ�� �االئتمان �تدفق �وخاصةً ضمان ،�� �بأزمة ��شدة �تأثرت �ال�� ف��وس�القطاعات

وأجرت��عديالت��٢٠٢٠مارس��١٥���لدعم�االقتصادي�املس��دف�شاملة�لخطة�عن�املركز�أعلن�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�.�و )١٩�ورونا�املستجد�(�وفيد�
صفري�وتحميل�الفوائد�من�خالل�للبنوك�اإلماراتية�ا��صول�ع���تمو�ل�األمر�الذي�أتاح�،�٢٠٢٠أبر�ل��٦����املس��دفخطة�الدعم�االقتصادي� امجبرنع���

إطار�برنامج�خطة�ح���تار�خ�اإلبالغ،�لم��ستفد�البنك�من�منحة�التمو�ل�الصفري�ل�س�يل�التمو�ل����و .�ع���عمال��متأجيل�أصل�الدين�و�/�أو�تأجيل�الفائدة�
 من�ذلك.�ابدًلً◌ �داخ��الدعم�االقتصادي�املس��دف�ولكنه�طبق�سياسة�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�ال

 حزمة�تحف���السيولة�ورأس�املال
التعا���التدر����ألسعار�النفط�ساعد�و القطاع�املصر���إ���حد�كب��.�ع���حالًيا�خالل�ا��زء�األول�من�العام��سب�ت���ا�ا��ائحة�ضغوط�سيولة�شديدة��ناك�

�البنو  �قبل �من �السيولة �العالمو�� �أنحاء �جميع ��� �املركز�ة �ك �وخاصة �التداب���، �اتخذ�ا �املركزي ال�� �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �املناسب�مصرف �الوقت ���،
التداب���،�اتخذ�البنك�خطوات�متعددة�لتنفيذ�ف�ش�ر�مارسلة�املفاجئة�خالل�منتصأزمة�السيو ظ�ور�مع�و القطاع�املصر������التغلب�ع���املخاوف�األولية.�

� �الالزمة �مع �للتعامل �ا��ا�� �الالوضع �خالل �من �املتحديثات �للمقر�نتظمة �كما �الرئ����. �املركزي خفض �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �االحتياطي��مصرف متطلبات
من�السيولة�لسماح�للبنوك�باالستفادة�ولر�دفعة�فور�ة�لسيولة�البنوك�اإلماراتية.�،�مما�وف٢٠٢٠ة�وحسابات�التوف������أبر�ل�مقابل�أرصدة�ا��سابات�ا��ار�

)�معدل�األصول�السائلة�املؤ�لةو �معدل��غطية�السيولة(�ا��د�األد�ى�ملعدالت�السيولة�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي خفض�،�املحررة���ذه�الطر�قة
� �و %٣٠ب�سبة �التداب����تساعد. �مجموعة �أعاله �املذ�ورة �وفر�ا �املركزي ال�� �املتحدة �العر�ية �اإلمارات ��مصرف �جانب �إ�� �إدارة �ع���البنك �للسيولة ا��كيمة

 .ف��ة�انخفاض�الوصول�إ���أسواق�التمو�ل�األجن��مع�طول�،�ح���ية�لعمالئه��ش�ل�فعال�دون�انقطاعضمان�قدرة�البنك�ع���تلبية�متطلبات�ا��دمات�املصرف
،�حيث�تتدخل�ا���ومات�التطور�وتخضع�للمراقبة�املستمرة�النظام�املصر���آخذة���و�يان�إن�تأث��ات��ذه�األزمة�ع���السيولة�/�التمو�ل�ومخاطر�رأس�املال�

� �تحف���مختلفة �حزمة �لتقديم �العالم �أنحاء �جميع ��� �لألزمةل��د �اآلثار�السلبية �و من .� �املقدم �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �التحف���التالية��ركزي مصرف حزمة
تحمل�الفوائد�من�املتعلقة�بمتطلبات�السيولة�ورأس�املال�لدعم�الصناعة�املصرفية����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�خالل��ذا�االضطراب�ولتمك�ن�البنوك�

 :العمالء�ال��ائي�ن�ش�ل��امل�ع����خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دفباملتعلقة�
وا��د��)%١٠٠أصل�(من��%٧٠ب�سبة���غطية�السيولةمعدل�متطلبات�مخفضة�ل��فاظ�ع���ا��د�األد�ى�من�ات�العر�ية�املتحدة�املركزي�لدى�مصرف�اإلمار �-

و�قدر�اإلصدار�اإلجما���).�%١٠أصل�(من��%٧ب�سبة��األصول�السائلة�املؤ�لةملعدل�وا��د�األد�ى�)�%١٠٠أصل�(من��%٩٠ب�سبة��األد�ى�ل�سبة�صا���التمو�ل
خطة�الدعم� ��نامجالالزمة�ل�مكن�استخدام��ذه�السيولة�للتعو�ض�عن�تأث���ترحيل�الضمانات�و مليار�در�م�إمارا�ي.��٩٥لسيولة�التنظيمية�بحوا���حتياطي�اال 

 .االقتصادي�املس��دف
،�وذلك�إ���النصفلودا�ع�تحت�الطلب�ا��اص�باي�االحتياط�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ،�خفض�ولة����النظام�املصر���اإلمارا�يلتحس�ن�السي�-

تبلغ�القيمة�اإلجمالية���ميع�و للقطاع�املصر���اإلمارا�ي.�إمارا�ي�مليار�در�م��٦١ومن�املتوقع�أن�يوفر�سيولة�إضافية�بقيمة�.�%٧إ����%١٤��ميع�البنوك�من�
من�الناتج��%١٧،�أي�ما�يقرب�من�مليار�در�م�إمارا�ي�٢٥٦�العر�ية�املتحدة�املركزي مصرف�اإلمارات�رأس�املال�والسيولة�املذ�ورة�أعاله�ال���اعتمد�ا�تداب���

 اإلمارا�ي.املح���اإلجما���
متطلًبا�جديًدا���ميع�البنوك�لتطبيق��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ،�أصدر�وتأث���ا�ع���رأس�املال�التنظي��ملواج�ة�التقلبات����األسواق�املالية��-

أي�ز�ادة����املخصصات�.�وسوف�ُتضاف�٩�لإلبالغ�املا���رقماملتوقعة�وفًقا�للمعيار�الدو����ية�سارة�االئتمانا�ع���مخصصات��ةح��از�اال تصفية�عوامل�الأحد�
�إ���رأس�املال�التنظي���ب�نما��٢٠١٩د�سم����٣١بتار�خ��مقارنةً  خالل�ف��ة�خمس��اتدر�جيً �٩�لإلبالغ�املا���رقممخصصات�املعيار�الدو���سوف�ُتضاف�جزئًيا

 .٢٠٢٤د�سم����٣١سنوات�ت�ت������
�%٦٠ب�سبة�نوك�املحلية�ذات�األ�مية�النظامية���فاظ�ع���رأس�املال�والبا�احتياطيللبنوك�االستفادة�من��أتاح�مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي �-
 .٢٠٢١د�سم����٣١ع���التوا���ح����%١٠٠و
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 .٢٠٢١مارس��٣١بموجب�اتفاقية�بازل�الثالثة�ح���لبعض�متطلبات�رأس�املال�املزمع�س�تم�تأجيل�التنفيذ��-
ستحد�،�إال�أ��ا�ع���املدى�القص���)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�لتأث���تماًما�وجواز�عدم�تصد��ا�التداب���املذ�ورة�أعاله�عدم�شمولية�ع���الرغم�من�و 

 ل��ائحة.�ل�املدى�من�األثر�السل���طو 
�التصورات� ��عكس �ال�� �الضغط �واختبارات �السيولة �طوارئ �خطط �خالل �من �مع�ا �والتجاوب �والتمو�ل �السيولة �متطلبات �جميع �مراقبة �البنك يواصل

التأث���ركز�رأس�ماله�الس�يعاب�).�و�واصل�البنك�إعادة�تقييم�قوة�سيولته�وتمو�له�وم١٩االقتصادية�ا��الية،�استجابًة�ألزمة�ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�
 املحتمل�لالضطراب�ا��ا��.

 تقدير�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعةع��� )١٩ف��وس�كورونا�املستجد�(كوفيد� تأث��
� �لإطار��ستوجب �العمل �لمعيار�الدو�� �املا�� �لإلبالغ �االئتمانا�تقدير��٩رقم ��سارة �املتوقعة �ية �واملتوقعة. �ا��الية �االقتصادية �الظروف �ع�� �بناًء البنك�و�تمتع

�ب �لضمان �قو�ة �حوكمة �إطار�مدى �لمالءمة �العمل �رقملمعيار�الدو�� �املا�� ��٩�لإلبالغ �األوقات. �جميع ��� �الناتجة �املتوقعة �ا��سائر�االئتمانية وتتو���وتقديرات
� �رقم �املا�� �لإلبالغ �املعيار�الدو�� ���ان ��٩إحدى �ع�� �خاص ��ش�ٍل �إطار�اإلشراف �جوانب �الجميع �املا��لعمل �لإلبالغ ��لمعيار�الدو�� ��٩رقم �مع املدير�بالتعاون

��سائر�ا،�مدى�مالءمة�مدخالت�ومن��ية�من�خالل��ذه�ال��نة،�و�راجع�البنكالشؤون�املالية.�قسم�إدارة�املخاطر�وقسم�و و��نة�االئتمان�اإلقلي���اإلقلي���
واملسائل�األخرى�ذات�الصلة�املتعلقة��٩�لإلبالغ�املا���رقمبموجب�املعيار�الدو���اإلبالغ�وفعالية�وموثوقية��٩�للمعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقمقعة�االئتمانية�املتو 

 .مستمر�ش�ل�باملعيار�
ا��سائر�لتقدير��٩باملعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�ع���املدخالت�واالف��اضات�ا��اصة��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد� البنك�التأث���املحتمل�لتف���راجع�

،�ال�عام��ش�ٍل .�و )١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد� البنك�أي�تأث���كب���ولكنه�سيواصل�مراقبة�تأث��يجد�لم�و االئتمانية�املتوقعة����ضوء�املعلومات�املتاحة.�
،�مما�يجعل�من�الصعب�عكس�التأث��ات��ش�ل�موثوق����تقديرات�و�تطور��سرعة�����ذه�املرحلةغ���مستقر��)١٩ستجد�(�وفيد�ف��وس��ورونا�امل يزال�وضع

للشك،��وإدراً�ا�أنه�من�املتوقع�أن�ي�ون�لتف����املرض�تأث���ع���ب�ئة�االقتصاد�الك���بما�ال�يدع�مجاًال ع���الرغم�من�ذلك�.�و ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�لدينا
 .ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةتقدير�البنك�باستمرار�يقيم�
للغاية�ستخضع�ملستو�ات�عالية��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�للتقدير�التأث���اإلجما���ع���ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ُتجرى�البنك�أي��غي��ات�يقرر�

من�شأنه�أن�يز�د�من�والقابلة�للدعم�وال����س�ند�إل��ا��ذه�التغي��ات.�و�ذا�املناسبة�لومات�التطلعية�حيث�ال�تتوفر�حالًيا�سوى�القليل�من�املعال�شكك،�من�
الظروف����الزم�ألن�أي�مبالغة�كب��ة����تقدير�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�قد�تؤدي�إ����شديد�غ���لية�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة،�عمأ�مية�ا��فاظ�ع���قوة�

تداب���تب���،�اق��ح�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�وال�يئات�التنظيمية����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�عليهو�ناًء�تؤثر�سلًبا�ع���االقتصاد.�وال���قد�االئتمانية�
 ملا��.الإلبالغ�لمعاي���الدولية�االقتصادي�ع���ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�مع�ا��فاظ�ع���امتثال�ا�ل�ال�شككمعينة�إلدارة�تأث���

ا��الية�الناشئة��ال�شككاملتوقعة����ضوء�حالة��ية�سائر�االئتمانا�،�أصدر�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�مذكرة�إرشادية�حول�حساب�٢٠٢٠مارس��٢٧و���
للم�شآت�و��يح�تطبيق�األح�ام��ستوجب��٩�لإلبالغ�املا���رقم�تنص�املذكرة�اإلرشادية�ع���أن�املعيار�الدو��و .�)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�عن�جائحة�

� �ا��سائر��عديل �لتحديد �من���ا �مختلفة. �ظروف ��� �املتوقعة �تنفيذ�و االئتمانية ���ا �تم �ال�� �الطر�قة �عل��ا �تقوم �ال�� �والروابط �االف��اضات �من �عدد �ناك
� �ع���امل�شآت�مواصلة�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ح���اآلن�وال���قد�ال�تبقى�قائمة����الب�ئة�ا��الية. ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة��تطبيق�من��يةوال�نب��

 .ا��الية�آلًيا
���ل��سائر�االئتمانية�املتوقعة��٩رقم��املعيار�الدو���لإلبالغ�املا��توج��ات��شأن�معا��ة��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي أصدر�،�٢٠٢٠أبر�ل��٢٢و���

رونا�املستجد�ف��وس��و بمن�البنوك�تحديد�العمالء�املتأثر�ن�مؤقًتا�و�ش�ل�معتدل�كما��ستوجب�التوج��ا�.�)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�سياق�أزمات�
التوج��ات�من�كما��ستوجب�).�٢ع���املدى�الطو�ل�(املجموعة��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�ب�ش�ل�كب���والعمالء�املتأثر�ن�)�١املجموعة�)�(١٩(�وفيد�

اتخذ�البنك�ا��طوات�الالزمة�لالمتثال�و للتأكد�من�تأث���متغ��ات�االقتصاد�الك��.�التصورات�وتنفيذ�ا�ووضع�التحو�ل�االئتما�ي�مراجعة�عامل�كذلك�البنك�
تأثًرا�كب�ً�ا�نقل�جميع�ا��سابات�ال���تأثرت�توج��ات�إضافية��ستوجب��مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي ،�أصدر�٢٠٢٠أكتو�ر��٢٧���التوج��ات.�ول�ذه�

�املستجد�(�وفيد�ب �إ���املرحلة�٢ملجموعة�ا)�(١٩ف��وس��ورونا (٢� �جميع�عمليات�التأجيل�املقدمة�و�ستوجب�التوج��ات�املعدلة�. من�البنوك�اإلفصاح�عن
 خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�أو��عيًدا�ع��ا.��ميع�العمالء��غض�النظر�عما�إذا��انت�تم�توف����ذه�التأجيالت�بموجب�

ال���تحدث�ع���التقص���الشر�ات�مخاطر��غ���أن��٩�لإلبالغ�املا���رقماملعيار�الدو����ستوجب�املخاطر�االئتمانية،�لتقييم�الز�ادة�الكب��ة����و ،�ع���ذلك�عالوةً و 
املناسبة�ع���أساس�املعلومات�و�ستوجب�تقييم�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانية�وتقدير�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�املالية.�للص�وك�مدى�العمر�املتوقع�

� �املتاحة �والداعمة �للم�شأة �أو�ج�د �ت�لفة �غ���م��ردون �ب. �امل�شآت �وتل��م �األحداث �حول �املتاحة �املعلومات �أفضل �ع�� �بناًء �تقديرات �وضع �ظل�والسابقة ��
وتداب����)١٩املستجد�(�وفيد�ف��وس��ورونا� مراعاة�تأث��اتي�ب���،�أوضاع�التوقععند�تقييم�و �والتوقعات�املستقبلية�لألوضاع�االقتصادية.�الظروف�ا��الية

 .الدعم�ا���ومية�ال�امة�ال���يتم�اتخاذ�ا
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�توج���اتماشيً و  �الدوليةمع �معاي���املحاسبة �مجلس �ات �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �مصرف �قدم ،� �املاليةاملركزي �ل��دمات �د�ي �ا��دمات��وسلطة �تنظيم و�يئة
 :ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةالل�تقدير�خمش��كة�تنص�ع���االعتبارات�التالية�توج��ات��املالية

وقد����الب�ئة�ا��الية.��الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�االئتمانية ���حد�ذاته�بمثابة�دافع�لنظاممخالفة�الع�ود�أو�التنازل�عن��ُ�عت���الوقف�املؤقت�للمدفوعات�ال �-
،�إذا�تم�تقديم�ا�دفوعات�الفائدة�أو�التنازل�ع��ا)،�إذا�تم�تخفيض�مس�يل�املثال(ع���للبنك�أي�خسارة�ح���لو�أدى�الوقف�إ���كذلك�ي�ون��ذا��و�ا��ال�

 .�غض�النظر�عن�الظروف�الفردية�للمق��ض
 .����عض�ا��االت�يوًما�من�تار�خ�االستحقاق�٣٠الدعم�املساند��عد�تفنيد�اف��اض�،�تم�العاديةًرا�للظروف�ا��الية�غ���نظو �-
ومن�قد�يتأثر���ا��)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد�بطو�لة�األجل��ش�ل�كب���املخاطر�االئتمانية�يم���البنك�ب�ن�املدين�ن�الذين�من�غ���املر���أن�تتأثر��-

الز�ادة� ما�إذا��انت��ناك�حالة�من��تم�النظر�����ذه�العوامل�لتحديدو .�العاملون����صناعات�معينة�أك���من�غ���ااملدينون�من�املر���أن�يتأثر�و �ش�ل�دائم.�
 .الكب��ة����املخاطر�االئتمانية

 .�عديالت�جو�ر�ة�)١٩ف��وس��ورونا�املستجد�(�وفيد��معظم��عديالت�العقود�الناتجة�عنال�ُ�عد��-
 
 

 الداخلية�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�سياسة
ف��وس��،�مع�األخذ����االعتبار�الس�ب�ال�امن�وراء�أي�صعو�ة�مالية��س�بالرغبة����الدفع�ات�أخرى�ع���عدمعن�مؤشر بحًثا�يواصل�البنك�تقييم�املق��ض�ن�

ف��وس��ورونا�املستجد�����سياق�أزمة�ب��نامج�الدعم�االقتصادي�املس��دف�النظر�إ���املعاي���والتوج��ات�املش��كة�فيما�يتعلق�و .�)١٩�ورونا�املستجد�(�وفيد�
.�اإلغاثة�لدعم�املق��ض�نحزمة�كجزء�من�الداخلية��خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دفسياسة�البنك�صاغ�،�املركزي�اإلمارا�ي�عن�البنك�الصادرة�)١٩(�وفيد�

مراقبة�تحتاج�إ���أو�جيدة�أو�مقبولة�أو�للغاية�للعمالء�الذين�لد��م�مخاطر�ائتمانية�جيدة�الداخلية� خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دفسياسة�تمت�صياغة�و 
من�خالل�منح�إعفاء�مؤقت�من�مدفوعات�أصل�الدين�و�/�أو�الفائدة�ع���قروض�م�/�سلف�م�املستحقة��٢٠٢٠مارس��١مام�خاص�اعتباًرا�من�ا�تتحتاج�إ���أو�

��ا���يمكن�للمق��ض�إعادة�جدولة�القرض�ال������أو�التجاري�االداخلية،��خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�كجزء�من�سياسةو .�٢٠٢٠د�سم����٣١ح���
�٣١القرض�األول�ح���حيث�قد�يتم�تأجيل�سداد�قسط�قسط�ن����قرض�������أو�تجاري�جديد،�أك���من�ع���الفائدة�امل��اكمة�/�املتأخرات�إ���جانب�

 .٢٠٢٠د�سم���
لة��دفع�املق��ض�الفائدة�املؤجو ت�ون�ف��ة�سداد�القرض�التجاري�ا��ديد����الف��ة�املتبقية�من�القرض�التجاري�ا��ا���باإلضافة�إ���ف��ة�السماح�/�التأجيل.�و 

�ومع�ذلك �ع���املق��ض�نوى�،�إذا�مع�آخر�قسط�من�القرض. ،�خالل�مدة�القرض��ش�ل�جز�يدفعة�واحدة�أو�ع���دفعات�أو�سداده����وقت�مبكر،�سواًء
�تم�و حساب�معلق.�أي�منفصلة����واإلمساك���ا�كفائدة��اإليرادات�جب�ع����ل�فرع�عكس�الفائدة�املؤجلة�ا��اصة�به�من�و فيمكن�للبنك�قبول�السداد.�

�للتحقيق�ا�لذلك����السنوات�التالية�وفًقا�ًق �عديل�املبلغ�املحتفظ�به����حساب�معلق�وف الفائدة�بموجب�القروض�سداد��مكن�للمق��ض�ن�تأجيل�و الفع��.
�ا �أو�جميع �ألي �نوفم���التجار�ة �ح�� �املستحقة �٢٠٢٠ألقساط ،� �تحيث ��ةاملستحقاملخاطر��ون �مثل �امللموسة �الضمانات �مقابل ��اٍف ��ش�ل الودا�ع�مضموًنا

� �بموجب �الثابتة �الر�ن �املمتل�ات. �ع�� �العقاري �والر�ن �ل�الر�ن��انوسواًء �اإليرا�يلضمان �بالر�ال ��اإلضا�� �البنكبموجب �ر�ن �الفائدة�س�ستمر�، استالم
لن�يتم�إعاد��ا�إ���املق��ض�خالل�ف��ة�التأجيل�ولكن�س�تم�االحتفاظ���ا�للمدفوعات�املستقبلية�للمق��ض�بموجب�و ��.�كما�ع���الودا�ع�الثابتة�املخصصة�
�املركزي�بتمديد�سياسةاإلمارات�العر�ية�املتحدة�،�مع�قيام�مصرف�لسياسة�البنك.�ومع�ذلك�عام�وفًقا�جب�تخصيص��ذا�خالل���اية�الو خرى.�ا��صوم�األ 

قرر�و .�٢٠٢١يونيو��٣٠لبعض�العمالء�ح����خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�سياسةكذلك�البنك�مدد�،�٢٠٢١ح���يونيو��خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف
 .العمالء�املبلغ�املؤجل�والفائدة�سدد�األخرى�ح���ا��صوم�عمالء�ضمن�ل�ؤالء�الالبنك�االحتفاظ�بمدفوعات�الفائدة�

�تأج �للمق��ض�ن �يمكن �ع�� �املفروضة �الش�ر�ة �الفائدة �يل �ح�� �املكشوف �ع�� �ال��ب �بحد��٢٠٢٠نوفم����٣٠�س�يالت �املخصومة �الشي�ات �تقديم وتأجيل
� ��٩٠أق��� �موعد ��� �ولكن ��٢٠٢٠د�سم����٣١أقصاه�يوًما �عن �التنازل �مع �لف��ة �ا��زائية �الفائدة �رسوم�و التمديد. /� �القرض �معا��ة �رسوم �عن �التنازل �تم

 ا��طة.من�اإلعفاء�بموجب�املستفيدين�التأجيل�للمق��ض�ن�
 الدفعتأجيالت�
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تم�تأجيل�الدفع�للعمالء�من�الشر�ات�واملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�و املخصصة�له.��خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دفلم����ب�البنك�أي�مبلغ�من�أموال�
� �وعمالء �مصرف �لوائح �مع �يتما��� �بما �االتجزئة �املركزي �املتحدة �العر�ية �إلمارات �املتأثر�ن �العمالء �دعم �تضمن �ال�� �بف��وس �(�وفيد �املستجد �)١٩�ورونا

 .بتأجيالت�دفع�مؤقتة
 االقتصادي�املس��دف�الداخلية�والتأجيالت�األخرى):�تأجيالت�الدفع�(شاملًة�خطة�الدعم�موجز 

 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 
ا��دمات�املصرفية�

 ل��ملة
 

ا��دمات�املصرفية�
 للشر�ات�الصغ��ة

 اإلجما�� 

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٠  ٠  ٠ تأجيالت�خطة�الدعم�االقتصادي�املس��دف�خالل�العام

 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ التأجيالت�األخرى�خالل�العام
 ٧٣٬٠٢٨  ٩٤  ٧٢٬٩٣٤ إجما���تأجيالت�الدفع�املمتدة�خالل�العام

 )٦٬١٩٢(  )٣(  )٦٬١٨٩( منقوًصا�منه:�تأجيالت�الدفع�املسددة�خالل�العام
 ٦٦٬٨٣٦  ٩١  ٦٦٬٧٤٥ تأجيالت�الدفع�املستحقة

 
 ومخصص�اضمحالل�القيمة�املستحق�حسب�املنتج:والتعرض�للمخاطر�موجز�تأجيالت�الدفع�

 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 

مخصص�اضمحالل�  التعرض�للمخاطر  تأجيالت�الدفع
 القيمة

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٤٠٬٠٠٠  ٤١١٬٠٢٦  ٦٬٤٨٩ عمليات�ال��ب�ع���املكشوف

 ٠  ٣٬٢٦٢  ٩١ قروض�البيع�بالتجزئة
 ١١٨٬٧٧٢  ٩٩٣٬٠٤١  ٦٠٬٢٥٦ قروض�الشر�ات

 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ اإلجما��
 :قروض�البيع�بالتجزئةالتص�يف�املناسب�ملنتجات�

 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 

مخصص�اضمحالل�  التعرض�للمخاطر  تأجيالت�الدفع
 القيمة

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
 ٠  ٣٬٢٦٣  ٩١ القروض�ال��صية

 موجز�تأجيالت�الدفع�والتعرض�للمخاطر�ومخصص�اضمحالل�القيمة�املستحق�حسب�القطاع�االقتصادي:
 ٢٠٢٠د�سم����٣١ح��� 

مخصص�اضمحالل�  التعرض�للمخاطر  تأجيالت�الدفع
 القيمة

 بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي  بالدر�م�اإلمارا�ي 
      االقتصاديالقطاع�

 ٨٦٬٧٧٢  ٨٨٢٬٩٤٧  ٥٠٬٧٩٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة
 ٦٢٬٠٠٠  ٣٩٤٬٧٧٢  ١٠٬٣٢٤ اإل�شاء

 ٠  ٥٧٦  ٤٬٧٤٠ ا��دمات
 ٠  ٣٬٢٦٢  ٩١ القروض�ال��صية

 ١٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٧٧٢  ٨٨٧ أخرى 
 ١٥٨٬٧٧٢  ١٬٤٠٧٬٣٢٩  ٦٦٬٨٣٦ اإلجما��

 :فئت�نإ���الدفع��تمن�تأجيال املستفيدين�جميع�العمالء�تقسيم�املش��كة��ستوجب�التوج��ات�
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 ١جموعة�امل
� �تضم �تأثروا �الذين �العمالء �(�وفيد �املستجد ��ورونا �ف��وس �أزمة �من �و�سيطة �مؤقتة �١٩بصورة �تأجيال و ). �أن ��تُ�عتقد �ل�ؤالء�الدفع �بال�سبة �فعالة ت�ون
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٣٥.�� �م��ا ��ل �قر�ن �املب�نة �بالقيمة �ومحققة �قائمة �املالية �بالكشوف �الواردة �األصول �جميع �أن �اإلدارة �ترى �ول�س��ناك �سواءً �ال��اماتأي �البنك، �انت��ع��
 أو�غ���ذلك،�أو�غ���مدرجة����الكشوف�املالية�املذ�ورة�أعاله.محتملة�
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عربي ودويل
بايدن يريد زيادة ال�سرائب 
على الأ�سخا�س الأكرث ثراء 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

�أعلن خبر �قت�شادي كبر يف �لبيت �لأبي�س �أّن �لرئي�س جو بايدن �شيقرتح 
�أج��ل دفع  زي��ادة �شريبّية على مكا�شب �لأ�شخا�س �لأك��ر ث��ر�ء وذل��ك من 

تكاليف خّطته �جلديدة مل�شاعدة �لعائالت �لأمركّية.
وقال بريان دي�س، كبر م�شت�شاري بايدن �لقت�شادّيني، �إّن زيادة �ل�شر�ئب 
�لروة  ولي�س  �لعمل  “مكافاأة  �إىل  يهدف  �شريبي  �إ�شالح  من  ج��زء  ه��ذه 
�أّن �مل�شروع �لإ�شالحّي هذ�، �لذي ُيتوّقع �أن يوؤّدي �إىل  و�أ�شار �إىل  فقط”. 
معركة مريرة يف �لكونغر�س، يتعّلق فقط بد�فعي �ل�شر�ئب �لذين يك�شبون 

�أكر من مليون دولر يف �ل�شنة.

وقال �لدبلوما�شي �لأمركي روبرت غوديك، �إّن هذ� جزء 
“�ل�شركاء  م��ع  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �رتباط”  “�إعادة  م��ن 
�شخ�شًيا  �إفريقيا  بلينكن  ي���زور  �أن  وُي��ت��وّق��ع  �لأف���ارق���ة«. 
غوديك  و�أ���ش��ار  بذلك.  �ل�شحية  �ل��ظ��روف  ت�شمح  عندما 
�إىل �أّن كينيا ونيجريا م�شّنفتان باعتبارهما “�شريكتني 

��شرت�تيجّيتني” للوليات �ملتحدة.
و�لتنمية  �لأم��ن  م�شائل  نعمل معهما حول  “نحن  وق��ال 
�إقليمّية  ومو��شيع  و�ل�شتثمار�ت  و�لتجارية  �لقت�شادية 

�أخرى«.
�إغ��الق خميمي  �آذ�ر-م��ار���س عزمها على  كينيا يف  �أعلنت 
ي�شت�شيفان  وهما  د�ئ��م،  ب�شكل  لالجئني  ود�د�ب  كاكوما 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ُيجري وزير �خلارجّية �لأمركي �أنتوين بلينكن حمادثات 
�إد�رة  �فرت��شّية مع قادة نيجريا وكينيا، يف وقت ت�شعى 

�لرئي�س جو بايدن �إىل �إظهار �هتمام بالقارة �لإفريقّية.
يلتقي  �جلائحة،  ب�شبب  �ملّتخذة  �لإج����ر�ء�ت  �إىل  ون��ظ��ًر� 
وزي��ر �خل��ارج��ّي��ة �لأم��رك��ي ع��ر �لفيديو م��ع �لرئي�شني 

�لنيجري حممد بوخاري و�لكيني �أوهورو كينياتا.
كما ُيجري بلينكن جولة �فرت��شّية يف مو�قع عّدة، مبا يف 
ذلك م�شت�شفى ميد�ين و�شركات للطاقة �ملتجّددة تدعمها 

�لوليات �ملتحدة يف كينيا.

�أل���ف �شخ�س ي��ت��ح��درون يف �ل��غ��ال��ب من  �أك���ر م��ن 400 
جنوب �ل�شود�ن و�ل�شومال.

ب�شاأن  للغاية  “قلقة”  �ملتحدة  �لوليات  �إن  وقال غوديك 
هذ� �لإجر�ء وت�شجع كينيا على �لتعاون مع وكالة �لأمم 

�ملتحدة �مل�شوؤولة عن �لالجئني.
�إفريقيا،  مع  �ل�شر�كة  بتعزيز  بايدن  جو  �لرئي�س  وتعهد 
�لفرت��شي  خطابه  خ��الل  �ل��وب��اء،  جبهة  على  بخا�شة 
�أمام روؤ�شاء �لدول �لإفريقية قبل قمة �لحتاد �لإفريقي 
يف  وذل��ك  �ملا�شي،  �شباط/فر�ير  يف  و�لثالثني  �لر�بعة 
حتّول لتوّجه �لوليات �ملتحدة حيال قاّرة جتاهلها �شلفه 

�جلمهوري دونالد تر�مب �إىل حد كبر.

 بلينكن يجري حمادثات افرتا�سية مع قادة نيجرييا وكينيا 

وق���د �أظ��ه��ر ذل���ك ع��ن��دم��ا ك���ان يف 
�ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي �لأوروب������ي، يرى 
با�شكينو.  با�شكو�ل  �لروفي�شور 
ويعني حكم �إيطاليا �ليوم متكني 
�ل���ل���ق���اح���ات، ولكن  �ل�����ش��ك��ان م���ن 
�إنعا�س �لقت�شاد،  �إعادة  خ�شو�شا 
دولية  ع����الق����ات  ي��ت��ط��ل��ب  �ل������ذي 
متميزة، و�ت�شالت مع بروك�شل: 
وهو �لوحيد �لقادر على فعل مثل 
هذ� �لجناز وقد �أدرك �ل�شيا�شيون 
يف �لوقت �حل��ايل، �جماع  ذلك”. 
حول در�غي يف �إيطاليا... قبل �أن 

يفر�س نف�شه يف �أوروبا؟
عن لك�سربي�س

مترير �لإ�شالحات �لتي تنتظرها 
تن�ّشب مارتا  �أوروب��ا يف �إيطاليا”، 

د��شو.
�ل�شابق  �لق��ت�����ش��اد  �أ���ش��ت��اذ  �ن     
ينتظره �شركاوؤه يف �ملنعطف حول 
��شتخد�م خطة �لتعايف �لأوروبية، 
�شت�شتفيد من �حل�شة  لأن بالده 
ي���ورو  م��ل��ي��ار   191.5 �لأك�������ر: 
فرعوين  مبلغ  ثلثيها.  �شد�د  مع 
لدولة مدينة بن�شبة 160 باملائة 

من ناجتها �ملحلي �لإجمايل.
   لكن رئي�س �حلكومة �ليطالية ل 
تنق�شه �ملهارة. “�إنه يتمتع بذكاء 
�لدولية،  �ل�شيا�شية  �لعالقات  يف 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   هيبة رئي�س �حلكومة �لإيطالية 
مكانه  �فتكاك  �شرعة  يف  �شاعدته 
ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �لأوروب����ي����ة، حيث 
ي��ع��ت��ر م��ق��ّرب��ا م���ن ف��رن�����ش��ا. مبا 
بعد  �أملانيا  ثقل  ي��و�زن  �أن  يحتمل 

رحيل مركل.
�أقل  ي��ع��ود... يف    »�شوبر ماريو” 
�ملحافظ  �أ�شهر، متكن  من ثالثة 
�لأوروبي  �ملركزي  للبنك  �ل�شابق 
من تاأكيد فكرة �أنه رئي�س حكومة 
يجب �ن ُيقر�أ له ح�شاب يف �لقارة 

�لعجوز. 
يف دوي��ت��و م��ع �إمي��ان��وي��ل ماكرون، 
ح�����ث م�����اري�����و در�غ����������ي �لحت�������اد 
�لأوروبي على ت�شديد نرته �شد 
و�لقرت��س  �للقاحات،  م�شّدري 
�أك������ر، وق����د ن��ف��د �شره  ب�����ش��ك��ل 
ب�شبب بطء عملية �لت�شديق من 
�لأع�����ش��اء على خطة  �ل���دول  قبل 

�ل������ذي ع���الق���ات���ه م����ع �أردوغ���������ان 
�شيئة.

�لإيطايل  �ن  �جل��م��ي��ع،  لح���ظ    
و�ل����ف����رن���������ش����ي ي����ح����ب����ان �إظ�����ه�����ار 
�إن  �لإ�شارة �ىل  تقاربهما. وجتدر 
ظهور �لثنائي �لفرن�شي لإيطايل، 
ثقل  مب��و�زن��ة  للبلدين  �شي�شمح 
�أمل��ان��ي��ا يف �ل���ق���ارة �ل��ع��ج��وز. “مع 
تقاعد �أجنيال مركل من �حلياة 
�ملقبل،  �خل���ري���ف  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
-�إذ�  وم����اك����رون  در�غ�����ي  ���ش��ي��ك��ون 
�أعيد �نتخابه -�لقوة �لد�فعة ور�ء 
لديهما  لأن  �لأوروب������ي،  �لحت����اد 
يقول با�شكو�ل  نف�س �ملعتقد�ت”، 
�ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  با�شكينو، 

يف جامعة نيويورك.
�ل�شابقان  �مل�شرفيان  ك��ان  و�إذ�     
ي��ح��ل��م��ان ب�����اأوروب�����ا �أق��������وى، ف����اإن 
د�ئًما.  نف�شه  ه��و  لي�س  خطهما 
�لحت������اد  �أن  در�غ���������ي  “يعتقد 
يكون  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ل  �لأوروب����������ي 

حمايًد�، و�أنه يجب �أن يكون على 
�ملتحدة  ب���ال���ولي���ات  ق��وي��ة  ���ش��ل��ة 
�لف�شاء  م����ن  ج�����زء  -�إي����ط����ال����ي����ا 
�ل�شرت�تيجي �لأمريكي يف �لبحر 
فرن�شا  ل��دى  ك��ان  لقد  �ملتو�شط. 
تاريخياً طموحات ديغولية و�أكر 
د��شو  م��ارت��ا  تعلق  ��شتقاللية”، 
ن��ائ��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لإيطايل 
�ل�شوؤون  وم�����ش��ت�����ش��ارة  �ل�����ش��اب��ق��ة 

�لأوروبية يف معهد �آ�شنب.
ترتكز  �حل���������ايل،  �ل�����وق�����ت  يف     
رئي�س  �أك��ر على  ب�شكل  �لأ���ش��و�ء 
ت�شهد  حيث  �ليطالية  �حلكومة 
�لزعامة.  يف  م���ا  ف���ر�ًغ���ا  �أوروب�������ا 
�أملانيا م�شغولة باخلالفة �ل�شائكة 
ماكرون،  �أم���ا  م��رك��ل.  لأجن��ي��ال 
ف�شي�شتنفر قو�ه و�هتمامه باإعادة 
ويتمتع  �شعب.  �شياق  يف  �نتخابه 
�ل���ي���ورو، مبكانته  م��ن��ق��ذ  در�غ�����ي، 
هذه  “لكن  �ل�شخ�شية.  وهيبته 
�إذ� جن��ح يف  �إل  ت���دوم  �ل��ه��ال��ة ل��ن 

مليار   750 �ل��ب��ال��غ��ة  �ل��ت��ح��ف��ي��ز 
يورو، يف يوليو �ملا�شي.

ا مبفرده:    �إل �أن در�غي متيز �أي�شً
�أو�ئ��ل �شهر مار�س، �تخذ زمام  يف 
�ملبادرة ملنع ت�شدير خمزون لقاح 
للتاأخر  �ن��ت��ق��ام��ا  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  �إىل 
�حلا�شل يف خمتر ��شرت� زينيكا. 
�خل����ارج،  �إىل  �لأوىل  رح��ل��ت��ه  ويف 
دور  ل���ت���اأك���ي���د  ل��ي��ب��ي��ا  �إىل  ذه�����ب 
�إيطاليا يف �إعادة �إعمار �مل�شتعمرة 
لتمهيد  ��ا  �أي�����شً ول��ك��ن  �ل�����ش��اب��ق��ة، 
�لأر�شية ملو�جهة �لوجود �لرتكي 
�أي����ام قليلة،  يف ك��ل م��ك��ان. وب��ع��د 
و�شف رئي�س �حلكومة �ليطالية، 
�ل��رئ��ي�����س �ل����رتك����ي، رج����ب طيب 
بعد  “�لديكتاتور”،  ب�  �أردوغ����ان، 
حادث بروتوكويل مهني لأور�شول 
�ملفو�شية  دي��ر لي��ن، رئي�شة  ف��ون 
يغ�شب هذ�  �لأوروبية. ورمبا مل 
�مل��وق��ف �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي جو 
�لليزيه  م�����ش��ت��اأج��ر  ول  ب���اي���دن، 

اجماع حوله يف اإيطاليا

»�سوبر ماريو«، �سعود زعيم اأوروبي...!
يعتقد دراغي اأن الحتاد الأوروبي ل يجب اأن يكون حمايًدا, بل على �سلة قوية بالوليات املتحدة

حاليا، ترتكز الأ�سواء ب�سكل اأكرب على رئي�س 
احلكومة الإيطالية حيث ت�سهد اأوروبا فراًغا يف الزعامة

ماريو در�غي جنم �شاعد

م�سرح جديد لإرهاب داع�س.. »اأهداف خبيثة« وبيئة خ�سبة لن�ساطه •• عوا�شم-وكاالت:

�لتي  �لقا�شمة  �ل�����ش��رب��ات  ب��ع��د   
�ملا�شية،  �لأع�����و�م  خ���الل  تلقاها 
�لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  �نفك  ما 
وبناء  ه��ي��ك��ل��ة  �إع�����ادة  �إىل  ي�����ش��ع��ى 
متبعاً  ج�����دي�����د،  م�����ن  ق�����و�ع�����ده 
�لتمو�شع،  لإع���ادة  ��شرت�تيجية 
تنطلق من �لنقاط �لرخوة �لتي 
بيئة  ت�شكل  ت�شهد ظروفاً خا�شة 

خ�شبة لن�شاطه.
وت��ع��ت��ر ق�����ارة �إف���ري���ق���ي���ا �إح����دى 
ن��ق��اط �لن���ط���الق �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
ما  وه��و  �لتنظيم،  ��شرت�تيجية 
ترزه عمليات د�ع�س و�جلماعات 
�مل��و�ل��ي��ة ل��ه يف �ل��ف��رتة �لأخ����رة 

بالقارة �ل�شمر�ء.
�شادرة  در��شة حديثة  ذلك  توؤكد 
لل�شالم  م���اع���ت  م���وؤ����ش�������ش���ة  ع����ن 
ك�شفت  حيث  بالقاهرة،  و�لتنمية 
�شهدت   2020 ع���ام  �أن���ه يف  ع��ن 
525 حادثاً  �لقارة ما يزيد عن 
27 دول����ة  دم�����وي�����اً، ع���ان���ت م���ن���ه 
�إفريقية، و�أ�شفرت تلك �لهجمات 
على  قتياًل   7030 �شقوط  ع��ن 

�لأقل.
وياأتي ذلك يف �لوقت �لذي ي�شعى 
يف  �لفر�س  لنتهاز  �لتنظيم  فيه 
لتنفيذ  �أي�����ش��اً،  �لعربية  �ملنطقة 
عمليات �نتقامية تعيده للو�جهة، 
�لإح�����ش��اء�ت ك�شفت عن  �أن  حتى 
م�������ش���وؤول���ي���ة �ل��ت��ن��ظ��ي��م ع����ن 46 
ع��م��ل��ي��ة �إره����اب����ي����ة م����ن �إج���م���ايل 
169 عملية �شهدتها دول عربية 
من  �لأوىل  �أ����ش���ه���ر  �ل���ث���الث���ة  يف 

لياأتي يف   ،2021 �جل��اري  �لعام 
نفذت  �ل��ت��ي  �لتنظيمات  مقدمة 
ه���ج���م���ات �إره����اب����ي����ة خ�����الل تلك 
�ل�شباب  ح��رك��ة  تناف�شه  �ل��ف��رتة، 

�ل�شومالية ب� 43 عملية.

ن�ساط وكمون
�ل�شرت�تيجي  �مل���ف���ك���ر  وي����ق����ول 
�مل�����ش��ري �ل���ل���و�ء ���ش��م��ر ف����رج، يف 
“�شكاي  ملوقع  خا�شة  ت�شريحات 
مناطق  ث��م��ة  �إن  عربية”،  ن��ي��وز 
ب�شكل  للتنظيم  ن�����ش��اط��اً  ���ش��ه��دت 
�ل���ق���ارة  ���ش��ي��م��ا يف  ل  م���ل���ح���وظ، 
�لإفريقية، ومناطق �أخرى يعي�س 
�لتنظيم فيها يف مرحلة ُت�شمى ب� 
“مرحلة �لكمون” مثل و�شعه يف 

م�شر على �شبيل �ملثال.
�لإره���اب يف م�شر  �أن  �إىل  ويلفت 
بعد  �لكمون”  “مرحلة  يعي�س 
ت��ل��ق��اه��ا، و�لتي  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رب��ات 
����ش��ت��ط��اع��ت م���ن خ��الل��ه��ا م�شر 
قطع جذور �لإرهاب، و��شتهد�ف 
�لتنظيمات  وم�����ر�ك�����ز  ق�����ي�����اد�ت 
�لعنقوية  وخ��الي��اه��ا  �لإره��اب��ي��ة 
وخم����ازن �ل�����ش��الح وح��ت��ى منافذ 

�لتمويل..
�ل�شربات  ت��ل��ك  ب��ع��د  وب��ال��ت��ايل   
�لنوعية  ت��ل��ك  ت��ل��ج��اأ  م��ا  ع�������ادة 
كمون،  ملرحل��������ة  �لتنظيمات  من 
�إع����ادة  ت�����ش��ع��ى م���ن خ��الل��ه�����ا �إىل 
ب�شكل  وخططها  نف�ش�������ها  �إع��د�د 
�أن  ي���ج�������ب  ل  “وبالتايل  ع������ام 

تلك  يف  �لتنظيم  “�أفكار  و�أردف: 
�لدول ل تز�ل موجودة ول يز�ل 
�أت��ب��اع��ه��ا ي�����ش��ك��ل��ون خ���ط���ر�ً، كما 
بنمو  دف��ع��ت  �ل��ت��ي  �ل���ظ���روف  �أن 
�لتنظيم ل تز�ل نف�شها، وبالتايل 
ي��ع��ت��ر عو�مل  ك���ل���ه  ذل�����ك  ف������اإن 
ت�شجع على منو د�ع�س من جديد 
���ش��م��ن ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه م���ن �أجل 

�إعادة �لتمو�شع«.

الإرهاب واجلائحة
��شتغلت  فقد  كورونا،  رغم  وعلى 
�جلائحة  �لإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات 
ل�شاحلها، وذكرت در��شة “عد�شة 
�لإرهاب يف �إفريقيا” �أن “�لأزمة 
و�ن�شغال  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل�������ش���ح���ي���ة 
خريطة  ب����و�����ش����ع  �حل�����ك�����وم�����ات 
�أو�شاعها  ترتيب  لإعادة  �لطريق 
�لقت�شادي،  �لن��ك��م��ا���س  بجانب 
كل هذ� وفر بيئة خ�شبة لتنامي 
و�ملتطرفة  �لإره��اب��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
�أن  �مل����ت����ط����رف����ون  �ع����ت����ر   )..(
�جل��ائ��ح��ة �ل�����ش��ح��ي��ة م���ا ه���ي �إل 
��شتغلت  ك��م��ا   )..( رب���اين  ع��ق��اب 
�نت�شار  �لإره����اب����ي����ة  �جل���م���اع���ات 
�حلكومات  و�ن�������ش���غ���ال  �مل����ر�����س 
�أن�شطتها  ن�شر  يف  فقط  يف  لي�س 
�أك�����ر، ولكن  �مل��ت��ط��رف��ة ب�����ش��ورة 
ت��ل��ك �جلماعة  ق����ادة  ب��ع�����س  ق���ام 
مبمار�شة �أدو�ر �حلكومة يف بع�س 

�ملناطق بالقارة«.
وي�������������ش������ر �أ���������ش��������ت��������اذ �ل�����ع�����ل�����وم 

�لعمليات  �أن  باعتب����ار  ن��ن��خ��دع 
فف����ي  م�شر،  يف  قليلة  �لإرهابية 
حت�������اول  �أن  مي��ك��ن  وق�����������������ت  �أي 
بعمليات  �لقيام  �لتنظيمات  تلك 

جديدة«.
�لبلد�ن  �أو  �مل��ن��اط��ق  جل��ه��ة  �أم����ا 
�ل��ت��ي ين�شط  �ل��ع��رب��ي��ة �لأخ�����رى 
�ملفكر  ي��ل��ف��ت  �ل���ت���ن���ظ���ي���م،  ف��ي��ه��ا 
�أن  �إىل  �مل�����ش��ري  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
فيها  ي�����ش��ت��ف��ح��ل  �مل���ن���اط���ق  ت���ل���ك 
�تخاذها  عدم  وقع  على  �لتنظيم 
�لكافية  و�جل����ه����ود  �لإج���������ر�ء�ت 

باأنه  �ل��ق��ول  �مل��ن��ط��ق��ة، ول مي��ك��ن 
��شتمر�ر  ظل  يف  �شيما  ل  �نتهى، 
�لعو�مل �لتي �شكلت بيئة خ�شبة 
�إفريقيا  ق���ارة  يف  �لتنظيم  لنمو 
ب�شكل خا�س، وخ�شو�شاً يف �لدول 

�لتي ت�شهد نز�عات د�خلية.
ويو�شح �لزعفر�ين يف ت�شريحات 
خا�شة ملوقع “�شكاي نيوز عربية” 
�أن حالة عدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي 
و�لأمن �ملوجودة يف تلك �لبلد�ن، 
وحالة �لفو�شى، تدفع با�شتمر�ر 

�خلطر �لد�ع�شي.

على  و�لع��ت��م��اد  ع��ل��ي��ه،  للق�شاء 
�لهزمية �لتي �أحلقت به يف وقت 
يف  �لتنظيم  ب��د�أ  وبالتايل  �شابق، 
زخرته  و��شتعادة  نف�شه  تقوية 
عمليات  م����ن����ف����ذ�ً  و�أ�����ش����ل����ح����ت����ه 
ج���دي���دة ����ش��ت��ه��دف��ت ب��ع�����س تلك 
�لتنظيم  حت��رك��ات  �شمن  �ل���دول 

�جلديدة.

خطر دائم
عمليات  تنامي  �أ�شباب  بني  وم��ن 
�ل��������دول، هو  ت���ل���ك  �ل��ت��ن��ظ��ي��م يف 

ونز�عات  �أزم����ات  م��ن  ت�شهده  م��ا 
د�خلية.  

�لدر��شة،  بح�شب  �مل��رج��ح،  وم��ن 
يف  لال�شتثمار  د�ع�����س  ي�شعى  �أن 
ع��دم وج��ود حلول تلوح يف �لأفق 
لنهاية �لنز�عات، ل�شن مزيد من 
�ل��ع��م��ل��ي��ات يف �ل��رب��ع �ل��ث��اين من 

�لعام �جلاري.
ومب����و�ز�ة ذل���ك، ي��رى �خل��ب��ر يف 
�شوؤون �جلماعات �ملتطرفة خالد 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �ل���زع���ف���ر�ين، 
على  د�ه��م��اً  خطر�ً  ي�شكل  �شيظل 

�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة ب����ال����ق����اه����رة 
تلك  �أن  �إىل  ���ش��امل  ن�شر  �ل��ل��و�ء 
�إىل  تنظر  �لإرهابية  �لتنظيمات 
�إفريقيا باعتبار �أنها تتو�فر فيها 
ن�شاطهم،  لنمو  �ملالئمة  �لبيئة 
نظر�ً لظروف �لفقر و�ل�شر�عات 
تاأتي  وب��ال��ت��ايل  �ل���دول،  بع�س  يف 
��شرت�تيجية  ����ش���م���ن  �ل�����ق�����ارة 
وبناء  ه��ي��ك��ل��ة  لإع������ادة  �ل��ت��ن��ي��ظ��م 
حجم  يعك�س  م��ا  وه���و  ق���و�ع���ده، 
�لعمليات �لإرهابية �لتي �شهدتها 
خالل  �لإف��ري��ق��ي��ة  ب��ال��ق��ارة  دول 

�لعام �ملا�شي.
كما يلفت يف ت�شريح خا�س ملوقع 
�أن  �إىل  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي 
�ملنطقة ب�شكل عام �شهدت عديد�ً 
من �ملتغر�ت �ملف�شلية �حلا�شمة، 
ب�شورة  ب��ظ��الل��ه��ا  �أل���ق���ت  و�ل���ت���ي 
مبا�شرة على تنظيم د�ع�س،  �لذي 
�أدو�ت����ه  ت��ط��وي��ر  �إىل  ي�شعى  ب���ات 
و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه ك��اف��ة؛ لإع����ادة 
وجتديد  ج��دي��د  م��ن  نف�شه  ب��ن��اء 
�نطالقاً  �أو����ش���ع،  ب�شكل  ن�����ش��اط��ه 
�لتنظيمات  تلك  ديناميكية  م��ن 
�لد�ئم لإيجاد مكان لها  و�شعيها 
خ�شائرها  خ���الل���ه  م���ن  ت��ع��و���س 
�لظروف  ك��ل  وت�شتغل  �لأخ����رة، 
�مل���و�ت���ي���ة ل���ذل���ك، وب���ال���ت���ايل جاء 
�لتوجه �إىل �أفريقيا ب�شكل كبر.

وي�شتغل �لتنظيم يف ��شرت�تيجيته 
لإعادة �لتمو�شع �لرت�خي �لأمني 
�ل�شيا�شية  �خل���الف���ات  وت��ن��ام��ي 
و�لطائفية للقيام بهذه �لعمليات 
من  كثر  �شحيتها  ي��ذه��ب  �ل��ت��ي 

�ملدنيني.

اأوباما يح�س العامل على احلزم �سد ع�سكر بورما 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

دعا �لرئي�س �لأمركي �لأ�شبق بار�ك �أوباما جميع �لدول على 
�لوقوف بحزم �شد �ملجل�س �لع�شكري يف بورما، مبديا ت�شامنه 
بالدميوقر�طية وحم��ذر� من حتول  �ملطالبني  �ملحتجني  مع 

�لبالد �ىل “دولة فا�شلة«.
وق���ال �أوب���ام���ا �ل���ذي ز�ر �ل��ب��الد م��ن��ذ ع��ق��د م��ن �ل��زم��ن لدعم 
يجب  �لعامل  “�هتمام  �إن  للدميوقر�طية،  �لنا�شئ  �حت�شانها 
و��شاف “رّوعني �لعنف �ملفجع �شد  �ن يبقى على ميامنار”. 
�ملدنيني”، م�شر� �ىل �نه ��شتلهم “من �حلركة �لوطنية �لتي 
�أن  �لو��شح  “من  بيان  يف  �أوباما  وق��ال  �ل�شعب«.  �شوت  متثل 
�جلهود غر �ل�شرعية و�لوح�شية �لتي يبذلها �جلي�س لفر�س 
�أبد�  �ل�شعب  يقبلها  ل��ن   )..( �حل��ري��ات  م��ن  عقد  بعد  �إر�دت����ه 

وينبغي �أن ل يقبلها �لعامل باأ�شره«.
ويوؤيد �أوباما جهود �لوليات �ملتحدة برئا�شة جو بايدن ودول 

يف حماولة ل�شتعادة  “لفر�س عقوبات على �جلي�س”  �أخرى 
�لدميوقر�طية. وقال �وباما “على جر�ن ميامنار �لعرت�ف 
�إل �إىل مزيد من  باأن نظاما قاتال يرف�شه �ل�شعب لن يوؤدي 
نحو(  )�لتحول  وخطر  �لإن�شانية  و�لأزم���ات  �ل�شتقر�ر  ع��دم 
ر�بطة  دول  قمة  �أع��ق��اب  يف  يتحدث  ك��ان  وه��و  فا�شلة«.  دول��ة 
رئي�س  �إليها  دعي  �لتي  )�آ�شيان( يف جاكرتا  �آ�شيا  �شرق  جنوب 
�مل��ج��ل�����س �ل��ع�����ش��ك��ري م��ني �أون����غ ه��ل��ي��ن��غ، و�ل��ت��ي دع���ت خاللها 

�ندوني�شيا �ىل �إنهاء �لعنف.
من  �لأول  يف  ت�شي  �شو  �شان  �أون��غ  �لبورمية  �لزعيمة  �أوق��ف��ت 
مذ�ك  �لعلن  يف  تظهر  ومل  �لن��ق��الب،  �أث��ن��اء  �شباط/فر�ير 

وتخ�شع لالإقامة �جلرية يف نايبيد�و.
�أ�شر�ر  ق��ان��ون  لنتهاكها  خ�شو�شاً  تهم  ب�شّت  مالحقة  وه��ي 

�لدولة �لذي يعود تاريخه حلقبة �ل�شتعمار.
�أكر من مليون دولر و11  �نها مّتهمة بح�شولها على  كما 
يف  “�لف�شاد”  تهمة  �إليها  توجه  مل  لكن  ر���ش��اوى  ذه��ب  كيلو 

�لوقت �لر�هن. ويف حال �أُدينت، �شُتمنع من �مل�شاركة يف �حلياة 
�ل�شيا�شية و�شتو�جه عقوبة ت�شل �إىل �ل�شجن ل�شنو�ت طويلة.

وي��ت��و����ش��ل �ل��ق��م��ع �لعنيف �ل���ذي مت��ار���ش��ه ق���و�ت �لأم����ن �شد 
و��شتعادة  ع��ن��ه��ا  ب���الإف���ر�ج  للمطالبة  �ل��ي��وم��ي��ة  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 

�لدميوقر�طية.
و�أوق��ف قر�بة  750 �شخ�شاً  �أكر من  �أعمال �لعنف  وُقتل يف 

3500 �شخ�س، بح�شب جمعية دعم �ل�شجناء �ل�شيا�شيني.
ونزلت �لثنني جمموعات �شغرة من �ملحتّجني �إىل �ل�شو�رع 
يف كل �أنحاء �لبالد، حاملني لفتات ُكتب عليها “�أفرجو� عن 
�أونغ  ح��زب  �إىل  ترمز  �لتي  �لأع��الم �حلمر  ور�فعني  قادتنا” 

�شان �شو ت�شي، �لر�بطة �لوطنية من �أجل �لدميوقر�طية.
هالينغ  �أون��غ  مني  �جل��ر�ل  �لع�شكرية  �ملجموعة  قائد  وب��ّرر 
�لنقالب �لذي قاده بعمليات تزوير ح�شلت خالل �لنتخابات 
�لت�شريعية �لتي �أُجريت يف ت�شرين �لثاين/نوفمر وفاز فيها 

حزب �لر�بطة �لوطنية ب�شكل �شاحق.

هيومن رايت�س :اإ�سرائيل ترتكب الف�سل 
العن�سري وال�سطهاد بحق الفل�سطينيني 

•• القد�س-اأ ف ب

�تهمت منظمة هيومن ر�يت�س ووت�س �لثالثاء �إ�شر�ئيل بارتكاب “جرميتني 
و”�ل�شطهاد”  �لعن�شري”  “�لف�شل  �شيا�شة  باتباعها  �لإن�شانية”  �شد 
�إ�شر�ئيل و�شكان �لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة، وفق ما جاء يف  بحق عرب 

تقرير �شدر �لثالثاء و�أثار تنديد� �شديد� من �إ�شر�ئيل.
وحددت �ملنظمة �ملد�فعة عن حقوق �لن�شان ومقرها نيويورك “�خلطوط 
م�شادر  �إىل  ��شتناد�ً  �شفحة   213 من  تقرير  يف  لالتهامات  �لعري�شة” 

خمتلفة مبا يف ذلك “وثائق �لتخطيط �حلكومية«.
�ل�شاملة  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  �شيا�شة  �إىل  �لنتائج  هذه  “ت�شتند  وقالت 
�لفل�شطينيني و�لنتهاكات  �ليهود على  �لإ�شر�ئيليني  لالإبقاء على هيمنة 
�لأر��شي  يف  يعي�شون  �ل��ذي��ن  �لفل�شطينيني  �شد  ُترتكب  �لتي  �جل�شيمة 

�ملحتلة، مبا فيها �لقد�س �ل�شرقية«.
موؤكدة  ���ش��دوره،  قبل  �لتقرير  على  �لإ�شر�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  وردت 
لوكالة فر�ن�س بر�س �أنه “من�شور دعائي” ل ميت ب�شلة �إىل “�لوقائع �أو 
�شادر عن منظمة تعتمد “منذ وقت طويل �أجندة  �حلقيقة على �لأر�س”، 

معادية لإ�شر�ئيل«.
ولفت تقرير هيومن ر�يت�س ووت�س �إىل �أن هناك “�شلطة و�حدة، وهي �شلطة 
�حلكومة �لإ�شر�ئيلية، حتكم ب�شكل �أ�شا�شي �ملنطقة �لو�قعة بني نهر �لأردن 
و�لبحر �لأبي�س �ملتو�شط، حيث ت�شكن جمموعتان مت�شاويتان يف �حلجم 
بقمع  تقوم  بينما  �لإ�شر�ئيليني  لليهود  ممنهًجا  �متياًز�  ومتنح   ، تقريًبا 

�لفل�شطينيني، ومياَر�س هذ� �لقمع ب�شكله �لأ�شّد يف �لأر��شي �ملحتلة.«
عبارة  �أ���ش��ه��ر  ب�شعة  منذ  �إ�شر�ئيلية  حكومية  غ��ر  منظمات  وت�شتخدم 
�لفل�شطينيني  �لإ�شر�ئيلية جتاه  �ل�شيا�شات  لو�شف  �لعن�شري”  “�لف�شل 
غزة  وق��ط��اع  �شمتها  �لتي  �ل�شرقية  و�لقد�س  �ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  يف 

�ملحا�شر.
�إ�شر�ئيلية  ��شتنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية  �لتقرير  ويدعم 
وفل�شطينية وياأتي يف وقت �أعلنت �ملحكمة �جلنائية �لدولية فتح حتقيق يف 

“جر�ئم حرب” يف �لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة.
�أو غرها من  �أن تكون ترتكب جرمية �لف�شل �لعن�شري  �إ�شر�ئيل  وتنفي 

�جلر�ئم �شد �لإن�شانية.
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عربي ودويل

�لتي  ب��امل�����ش��ب��وط��ات،  ق��ائ��م��ة  ب���الأرق���ام  يك�شف  خ��ا���س  ت��ق��ري��ر  ك�شف 
دخلت �إىل �أر��شي �ململكة �لعربية �ل�شعودية من لبنان ما بني بد�ية 
قائمة  وت�شر  �جل��اري.  �لعام  �أبريل من  �شهر  لغاية   2020 عامي 
 5.383.400 دخ��ول  �إىل  عربية  نيوز  �شكاي  بح�شب  �مل�شبوطات 
�لعنب  ث��م��ار  يف  و20.190.500  �ل���رم���ان  ب��ث��م��ار  خم����درة  ح��ب��ة 
ثمار  يف  و4.335.000  �أي�����ش��اً  �لعنب  ثمار  يف  و5.580.000 
�لتفاح و6.480.000 يف �لبطاطا، �إ�شافة �إىل �شحنة عنب حتتوي 
على 15.216.000 من �حلبوب �ملخدرة. وكان �ل�شفر �ل�شعودي 
�لتو��شل  و�شائل  على  �خلا�شة  �شفحاته  على  �لث��ن��ني  ظهر  ن�شر 
�لجتماعي من�شور�ً قال فيه �إن “�أمن �ململكة يف ظل قيادتنا �حلكيمة 
خط �أحمر ل يقبل �مل�شا�س به«. و�أ�شاف �أن �لكمية �ملهربة من لبنان 
كما  �لعقلية،  و�مل��وؤث��ر�ت  ب��امل��خ��در�ت  �لعربي  �ل��ع��امل  لإغ���ر�ق  كافية 
�و�شح يف تغريد�ت على ح�شابه على تويرت �ن تهريب تلك �ملخدر�ت 
ل ي�شتهدف �ململكة �لعربية �ل�شعودية فقط، �منا كل �رجاء �لوطن 
�لعربي. وكانت �ل�شعودية، �علنت، �جلمعة، منع دخول �خل�شر�و�ت 

و�لفو�كه �للبنانية �و عبورها من �أر��شيها، �عتبار�ً من �لأحد.
ملكافحة  �لعامة  �ملديرية  �أعلنت  بعدما  �ل�شعودي  �لقر�ر  هذ�  وياأتي 
�مفيتامني  قر�س  مليون   2.4 تهريب  حماولة  �إح��ب��اط  �مل��خ��در�ت 

خمدر من لبنان خمباأة يف �شحنة من فاكهة �لرمان.

ونظام  �لزمن  عليها  عفا  طبية  وم��ع��د�ت  تعمل  ل  حريق  »طفايات 
�تهامات  قائمة  تلك  �مل�شت�شفى”  يف  متعطل  �حل��ر�ئ��ق  من  �لإن���ذ�ر 
�ل�شهود و�لطاقم �لطبي وفرق �لإغاثة و�أقارب �ل�شحايا يف �حلريق 
�لذي �ندلع مب�شت�شفى لعالج مر�شى كورونا يف بغد�د �ل�شبت �ملا�شي 
و�أودى بحياة �أكر من 80 �شخ�شا. مل تكن �أحدث �ملاآ�شي يف �لعر�ق، 
�أعر��س  �شوى عر�س من  �أك�شجني،  خ��ز�ن  �نفجار  �لتي جنمت عن 
منذ  �ل�شحية  �لرعاية  نظام  منه  يعاين  �ل��ذي  �لإد�رة  �شوء  مر�س 
�شنو�ت، وحتى يف �أوقات �ل�شالم �لن�شبي. و�أذكى �حلادث نار �لغ�شب 
و�لنخبة  حكومتهم  عجز  �إن  يقولون  �ل��ذي��ن  �لعر�قيني  ���ش��دور  يف 
�ل�شيا�شية عن حت�شني �خلدمات و�قتالع جذور �لف�شاد على م�شتوى 
وقال  “رويرتز«.  لوكالة  وف��ق��ا  ب�����الأرو�ح،  �لنهاية  يف  ي���ودي  �ل��ب��الد 
حممد عطار، �لذي لقي ثالثة من �أقاربه حتفهم يف �حلريق �لذي 
وقع يف �شهر رم�شان �ملبارك: “كل �شيء يف �مل�شت�شفى قدمي. ل �شيء 
جيد� يف منظومة �لرعاية �ل�شحية بالعر�ق«. و�أبدى �أطهر �ملالكي، 
�لذي فقد �أحد �أفر�د �أ�شرته �أ�شفه ملا قال �إنه عجز �ل�شلطات عن �لرد 
هناك  يكون  �أن  و�جبا  يكن  “�أمل  و�أ�شاف  طارئة.  حلالة  و�لت�شدي 
�ل��وز�رة على م�شت�شفى كوفيد-19 يف بغد�د؟  �إ�شر�ف على م�شتوى 
هذ� �إهمال ج�شيم .. م�شت�شفى يحرتق ول تتوفر حتى عربات �إطفاء 
�ل�شلطات يف  �إنه حذر  �لعر�ق  �ملدين يف  �لدفاع  ب�شكل �شريع«. وقال 
وقت �شابق من خطر �ندلع حريق بامل�شت�شفى. وقال �ملتحدث با�شم 
مديرية �لدفاع �ملدين �لعر�قية �لعميد جودت عبد �لرحمن: “قمنا 
خمالفات  ب��وج��ود  ر�شميا  �ل�شحة  ود�ئ����رة  �مل�شت�شفى  �د�رة  ب��اإب��الغ 

ل�شروط �ل�شالمة لكننا مل نح�شل على �أي �إجابة«.

قالت �أربعة م�شادر �أمنية حملية يف بوركينا فا�شو �إن �أربعة �أ�شخا�س 
�ل�شيد  ملكافحة  حملة  على  كمني  �إث��ر  ف��ق��دو�  �أج��ان��ب  ثالثة  منهم 

�جلائر يف �شرق �لبالد يوم �لثنني.
وهاجم �مل�شلحون �حلملة نهار� على طريق موؤدية �إىل حممية باما 
�لقو�ت  يف  ع�شو  �ملفقودين  �إن  �أم��ن��ي��ان  م�����ش��در�ن  وق��ال  �ل�شا�شعة. 
�مل�شلحة بالبالد، ومو�طنان من �إ�شبانيا، ومو�طن �أيرلندي يعمل يف 

منظمات حلماية �لبيئة.
�خلارجية  وز�رة  �أو  �ملحلية  �ل�����ش��ل��ط��ات  م��ن  تعقيب  ب��ع��د  ي���رد  ومل 
“على علم  �إن��ه��ا  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة. وق��ال��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأي��رل��ن��دي��ة 
بالتقارير و�إنها تن�شق عن قرب مع �ل�شركاء �لدوليني ب�شاأن �ملوقف 

على �لأر�س«.
�ل�شاحل  منطقة  دول  معظم  ���ش��اأن  �شاأنها  فا�شو،  بوركينا  وت��و�ج��ه 
بغرب �أفريقيا، �أزمة �أمنية متز�يدة نظر� لن�شاط جماعات مرتبطة 
بتنظيمي �لقاعدة ود�ع�س وتنفيذها هجمات على �جلي�س ومدنيني 

رغم �مل�شاعدة �لتي توفرها قو�ت فرن�شية ودولية.

عوا�شم

بريوت

بغد�د

و�جادوجو

 اأمريكا تخفف حتذير ال�سفر اخلا�س باإ�سرائيل 
•• وا�شنطن-رويرتز

خففت وز�رة �خلارجية �لأمريكية درجة �لتحذير من �ل�شفر �إىل �إ�شر�ئيل 
�أي��ام فقط من  وذلك بعد  �إع��ادة �لنظر يف �ل�شفر”  “�مل�شتوى �لثالث:  �إىل 

رفعه.
كانت �خلارجية �لأمريكية �أ�شافت يف �لأ�شبوع �ملا�شي 119 بلد� �إىل 34 
ين�شح  �ل��ذي  �لر�بع  �مل�شتوى  وهو  للتحذير  م�شتوى  باأعلى  مدرجة  دول��ة 

بعدم �ل�شفر وذلك من بني نحو 209 بلد�ن.
و�إ�شر�ئيل،  وف��رن�����ش��ا،  وك��ن��د�،  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  �مل�شافة  �ل���دول  ب��ني  وم��ن 
كوفيد-19مب�شتوى  “�نت�شار  �إىل  �لتحذير  و�أ���ش��ار  و�أمل��ان��ي��ا.  و�ملك�شيك، 
ولي�شت  �لأمريكيني  للمو�طنني  تو�شيات  و�لتحذير�ت  للغاية”.  مرتفع 

�إلز�مية.
�إىل  �إ���ش��اف��ة دول ج��دي��دة  �إن  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  وق��ال��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة يف 
لكنه  �حل��ايل  �ل�شحي  �مل��وق��ف  تقييم  �إع���ادة  �إىل  ي�شر  ل  �ل��ر�ب��ع  �مل�شتوى 
على  �أك���ر  ليعتمد  �خل��ارج��ي��ة  ب����وز�رة  �ل�شفر  �إر����ش���اد�ت  ن��ظ��ام  “تعديل يف 
�لأمريكية  �مل��ر�ك��ز  ت�شدرها  )�ل��ت��ي  ب��ال��وب��اء  �ملتعلقة  �حلالية  �لتقييمات 

ملكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها(«.
وقال م�شوؤول بوز�رة �خلارجية �لأمريكية معلقا على �لقر�ر �إن �لإر�شاد�ت 
�لتي ت�شدرها �لوز�رة “تاأخذ يف �لعتبار �أحدث �لبيانات و�لتحليالت عن 
بكوفيد- �لإ�شابة  مبخاطر  �ملرتبطة  �ل�شالمة  وع��و�م��ل  �لعامة  �ل�شحة 

ومل ترد �ل�شفارة �لإ�شر�ئيلية يف و��شنطن على طلب للتعقيب.  .”19

جرائم عدة ومتهم واحد

�سحف عربية: لبنان من نيرتات الأمونيوم اإىل رمان املخدرات

ال�سراع القبلي .. �سورة املا�سي يف مراآة اأزمة ت�ساد

 ال�سلطات الع�سكرية يف ت�ساد  فل�سطني تدعو اأملانيا لل�سغط على اإ�سرائيل
حتظر تظاهرات املعار�سة 

•• جنامينا-اأ ف ب

حظر �لع�شكريون �حلاكمون يف ت�شاد تظاهر�ت �ملعار�شة و�ملجتمع �ملدين �حتجاجا 
على “�لنقالب �ملوؤ�ش�شاتي” �لذي نفذه �ملجل�س �لع�شكري �لنتقايل لو�شع يده على 
�ل�شلطة بعد وفاة �لرئي�س �إدري�س ديبي �إتنو، وفق ما جاء يف مر�شوم �شدر �لثنني 
�أباكار �أدوم �أن  عن وز�رة �لأمن �لعام. وجاء يف �ملر�شوم �لذي يحمل توقيع �شليمان 
“كل �مل�شر�ت �أو �لتظاهر�ت، �أيا كانت ت�شميتها، �لتي مل حت�شل على مو�فقة م�شبقة 
ومن �شاأنها �أن تبلبل �لنظام �لعام، حتظر ب�شكل قاطع يف جممل �لأر��شي �لوطنية«. 
ودعت عدة �أحز�ب �شيا�شية وجمعيات من �ملجتمع �ملدين �إىل تظاهر�ت �لثالثاء �شد 

�ملجل�س �لع�شكري �ملوقت �لذي يقوده حممد �إدري�س ديبي جنل �لرئي�س �ل�شابق.

ع��ق��د �أي����ة �ج��ت��م��اع��ات م��رت��ب��ط��ة ب��الن��ت��خ��اب��ات، وف�س 
و�عتقال  �لج��ت��م��اع��ات  تلك  �أم��اك��ن  و�إغ����الق  جتمعات 
مر�شحني مقد�شيني، بالإ�شافة لت�شييق �حلركة على 

�ملقد�شيني.
“دولة فل�شطني ورغم معرفتها  �أن  و�شدد �ملالكي على 
ب��امل��وق��ف �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �ل��ر�ف�����س لعقد �لن��ت��خ��اب��ات يف 
�لن��ت��خ��اب��ات حق  �إج�����ر�ء  �أن  تعتر  �أن��ه��ا  �إل  �ل��ق��د���س، 
ومطلب وو�جب وجب �إمتامه بحرية و�شفافية و�أمان، 
ك��ج��زء م��ن م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا �ل��وط��ن��ي��ة و�ل��دول��ي��ة، ووف���اَء 

بالتز�ماتها ح�شب �لتفاقيات �ملوقعة«.
على  �للقاء  ختام  يف  �ل��وزي��ر�ن  �تفق  �لبيان،  وبح�شب 

توفر  م��ا  �إذ�  خا�شة  بينهما،  �لتو��شل  على  �حل��ف��اظ 
�ملبا�شر  لتدخلها  نتيجة  �أية معطيات  �لأمل��اين  للجانب 

مع �جلانب �لإ�شر�ئيلي ل�شمان �إجر�ء �لنتخابات. 
ويف وقت �شابق، �أعلن رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني حممد 
��شتية �أن �لقيادة �لفل�شطينية �شتجتمع م�شاء �خلمي�س 
�ملزمع  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  ملف  ملناق�شة  �مل��ق��ب��ل، 
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  وك���ان  �مل��ق��ب��ل.   �ل�شهر  ع��ق��ده��ا 
حممود عبا�س �شرح �لليلة �ملا�شية، �أنه لن يتم �لقبول 
“دون ح�شور  �لعامة  �لفل�شطينية  �لنتخابات  باإجر�ء 
و�ن��ت��خ��اب��ات ح�شب  ودع��اي��ة  تر�شيحاً  و�أه��ل��ه��ا  �ل��ق��د���س 

�لتفاقيات �ملوقعة«.

•• برلني-وكاالت

�أملانيا  �ملالكي  ريا�س  �لفل�شطيني  �خلارجية  وزي��ر  دعا 
�إجر�ء  �أج��ل  م��ن  �إ�شر�ئيل  على  لل�شغط  �لتدخل  �إىل 

�لنتخابات �لفل�شطينية �لعامة يف �لقد�س �ل�شرقية.  
و�أك��د �ملالكي يف بيان ل��دى لقائه عر �لإن��رتن��ت وزير 
�لدولة لل�شوؤون �خلارجية �لأملاين نيلز �نن، على �لتز�م 
�لت�شريعية  �لنتخابات  ب��اإج��ر�ء  �لفل�شطينية  �لقيادة 
ي�شمل  مب��ا  �لفل�شطينية،  �لأر�����س  ك��ل  يف  و�ل��رئ��ا���ش��ي��ة 

�ملناطق �مل�شنفة )ج( ومدينة �لقد�س �ل�شرقية. 
�ل��ق��د���س منعت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف  �إج�����ر�ء�ت  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

•• عوا�شم-وكاالت

ل يز�ل قر�ر �ل�شعودية بوقف ��شتر�د 
ب�شبب  لبنان،  من  و�لفاكهة  �خل�شار 
�إليها  �مل���خ���در�ت  ت��ه��ري��ب  حم�����اولت 
�أعلن �شفر  ب��روت، فيما  يتفاعل يف 
�لبخاري  ول��ي��د  ل��ب��ن��ان  ل���دى  �ململكة 
لإغر�ق  كافية  �مل��ه��رب��ة  �مل��خ��در�ت  �أن 

�لعامل �لعربي.
�أم�س  ���ش��ادرة  عربية  ل�شحف  ووف��ق��اً 
�إىل  �مل��خ��در�ت  تهريب  ف��اإن  �لثالثاء، 
�ل�شعودية  “عمل �شيا�شي” ل جمرد 

ربح مايل.

كولومبيا ال�سرق
�لأو�شط”  “�ل�شرق  �شحيفة  �أ���ش��ارت 
بروت  يف  �ململكة  �شفر  حديث  �إىل 
وليد �لبخاري، عن تهريب �ملخدر�ت 
“كمية  �أن  وت��اأك��ي��ده  �ل�شعودية،  �إىل 
�لتي  �لعقلية  و�مل���وؤث���ر�ت  �مل���خ���در�ت 
�أحبط تهريبها كافية لإغر�ق �لوطن 
�ل�شعودية  ول��ي�����س  ب��اأك��م��ل��ه  �ل��ع��رب��ي 

وحدها«.
وب��ع��د �إح��ب��اط �آخ���ر حم��اول��ة لتهريب 5 م��الي��ني حبة 
باملحاولة  �لتنديد  يف  ��شرتك  �ل�شعودية،  �إىل  خم��درة 
ممثلو  لبنان،  على  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  وبتبعاتها 
�لطبقة �ل�شيا�شية �للبنانية �إىل جانب رموز �لطائفتني 
ب�شارة  �مل����اروين  �ل��ب��ط��ري��رك  م��ن  و�مل�شلمة،  �مل�شيحية 

�لر�عي، �إىل مفتي لبنان عبد �للطيف دريان.
�أجهزة  على  بعنف  و�شيا�شيون  ن��و�ب  حمل  جهتهم  من 
ع��ن حزب  �ل��ن��ائ��ب  م��ث��ل  �مل��خ��رتق��ة،  �للبنانية  �ل��دول��ة 
�أن ل  �ل���ذي مت��ن��ى  �مل��ع��ل��وف  ���ش��ي��ز�ر  �للبنانية  �ل��ق��و�ت 
تعاقب �لدول �لعربية خا�شًة �ل�شعودية “�شعباً باأكمله 
�لنائب  ت�����ش��اءل  ح��ني  يف  �شاقطة”،  فئة  ف�شاد  ب�شبب 
هذه  ور�ء  يقف  “من  عقي�س  ج��ورج  نف�شها  �لكتلة  يف 
�لعمليات �ملمنهجة �لتي ت�شنف جرمية بحق قطاعات 

عدة يف لبنان؟ 
�حلقائق؟”،  ك�شف  على  �للبنانية  �جلهات  جت��روؤ  وهل 
�إير�نية  ق��اع��دة  ب��ل  دول���ة  ي��ع��د  مل  “لبنان  �أن  م��ع��ت��ر�ً 
�أما �لنائب �لنائب  تت�شرف بها �إير�ن وفق م�شاحلها”، 
لبنان  �أ���ش��ب��ح  “هل  فت�شاءل  حنك�س،  �إل��ي��ا���س  �مل�شتقل 
�لأمنية من هم  �أل تعرف �لأجهزة  �ل�شرق؟  كولومبيا 
�لكبار  �لتجار  يعرفون  كلهم  �أنهم  �مل�شكلة  �مل�شنعون؟ 

•• عوا�شم-وكاالت

�أع��������اد م���ق���ت���ل �ل���رئ���ي�������س �ل���ت�������ش���ادي، 
�إن���ت���و، خ���الل مو�جهة  �إدري�������س دي��ب��ي 

�ل�شر�ع  على  �ل�شوء  �ملا�شي،  �لثالثاء  �ملتمردين،  م��ع 
�لقبلي بني قبيلتي �لزغاوة و�لقرعان ودوره يف ت�شكيل 
�حلكم وم�شر �حلكام يف �لبلد �مل�شطرب منذ �شنو�ت. 
فالرئي�س ديبي وقادة �جلي�س �لت�شادي ينتمون �إىل قبيلة 
�لزغاوة �ملنت�شرة بني �ل�شود�ن وت�شاد، وت�شمل كل ن�شبته 
�ملتمردين،  زعيم  ينتمي  بينما  �لبالد،  �شكان  من   1%
حممد مهدي علي، �إىل قبيلة �لقرعان �لتي متثل 6% 
�ل�شابقان  �لرئي�شان  �أي�شا  �إليها  وينتمي  �ل�شكان،  من 
وح�شني   )1982 من1980�  )ح��ك��م  ود�ي  ق��وك��وين 
�لأخ����ر  وخ����رج   )1990�1982 م���ن  )ح��ك��م  ح����ري 
 .1990 �شنة  ديبي  �إدري�����س  ق��اده  يد مت��رد م�شلح  على 
على  �ل�شلطة  من  �إق�شائهم  مت  �أن��ه  �لقرعان  ين�س  فلم 
مفتاح  ه��و  وه��ذ�  �ل��زغ��اوة،  قبيلة  �إىل  �ملنتمي  ديبي  ي��د 
�لبلد  �أو���ش��ل��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��م��رد �حل��ال��ي��ة  ت�شكيلهم ح��رك��ة 
�لت�شادي، علي  ملاأزقه �حلايل. وللتو�شيح يقول �لباحث 
مو�شى علي، �إنه بعد �نتقال �ل�شلطة �إىل قبائل �ل�شمال 
بد�أ �ل�شر�ع بني مكونات قبائل �ل�شمال �لعريقة �ملوؤثرة 
يف �مل�شهد �ل�شيا�شي �لت�شادي، وبخا�شة �لقبائل �لتي لها 

�لع�شكرية؛  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  م��ه��م  وج���ود 
حيث تتمركز قبائل �لزغاوة يف �شمال 
�ل�شود�نية،  د�رف��ور  حتى  �لبالد  �شرق 
�إدري�س  م��ن حكم  ن��ف��وذه��ا  و����ش��ت��م��دت 
قياد�ت �جلي�س يف  �إدي��ب��ي، ف�شال عن 

عهدي �لرئي�شني حري وديبي.
مو�شى  يتابع  �ل��ق��رع��ان-  قبيلة  و�أم���ا 
عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  ل���  ح��دي��ث  يف 
فتتو�جد �شمال ت�شاد مع حدود ليبيا، 
وكذلك  �لنيجر،  ح���دود  حتى  وغ��رب��ا 
من  نفوذها  و��شتمدت  �ل��ب��الد،  و�شط 
�ل�����ش��اب��ق��ني قوكاين  �ل��رئ��ي�����ش��ني  ح��ك��م 
�إليها؛  �ملنتمني  ح��ري  وح�شني  ود�ي 
هو  و�لع�شائري  �لقبلي  �لنفوذ  ف��الأن 
�مل��ح��دد ل��ل�����ش��ر�ع �ل��د�خ��ل��ي، ف��ك��ل من 
على  ت�شنيفه  ي��ت��م  �ل�����ش��ل��ط��ة  �ع��ت��ل��ى 
ه����ذ� �لأ�����ش����ا�����س، وت��ت��ح��ك��م �لأط���ي���اف 
�لدولة؛  م��ف��ا���ش��ل  ع��ل��ى  ل���ه  �مل���و�ل���ي���ة 
للتمتع بخر�تها على ح�شاب �لقبائل 
و�ل��ع�����ش��ائ��ر �لأخ�����رى. وه���ذ� م��ع��ت��اد يف 

وميلي�شيات  �هلل  ح��زب  ج��ان��ب  م��ن  م�شتباحة  �حل���دود 
�حلر�س �لثوري، وما كان هذ� �لقر�ر �أن يكون ممكنا لو 
�لأمنية  �لقوى  كانت  ولو  قر�رها،  �لدولة متلك  كانت 

ت�شيطر على �لبالد«.

عمل �سيا�سي
خوري  رف��ي��ق  ي��ق��ول  عربية”،  “�إندبندنت  م��وق��ع  يف 
�لعمليات  ت��ع��ب��ر  ����ش��ت��خ��د�م  ه��و  �مل����رة  ه���ذه  “�لالفت 
تهريب  �أن  يعني  وه���ذ�  �مل��خ��در�ت،  لتهريب  �ملمنهجة 
عمليات  جم��رد  ل  �شيا�شي  عمل  �ململكة  �إىل  �مل��خ��در�ت 
للربح �ملايل«.  ويتابع قائاًل: “�إذ� كانت مالحقة روؤو�س 
وم�شلحة  منظمة  قوة  مو�جهة  فاإن  �شعبة،  �لع�شابات 
�إطار  يف  �شدها  �ملخدر�ت  �شيا�شة  ور�ء  �لريا�س  تر�ها 
�أن  عن  ف�شاًل  م�شتحيلة،  مهمة  �شديد  �إقليمي  �شر�ع 
ت�شكو  للبنان،  ت��ز�ل  ول  �لكثر  قدمت  �لتي  �ل�شعودية 
من �شمت �مل�شوؤولني �لكبار عن تكر�ر �لهجوم �ل�شيا�شي 
عليها يف خطب ح�شن ن�شر �هلل، كما من دعم حزب �هلل 

للحوثيني يف �ليمن«.
ويف  ب����روت  يف  �مل���ط���روح  “�ل�شوؤ�ل  �ل��ك��ات��ب  وي�����ش��ي��ف 
بع�س �لعو��شم �لعربية هو، ملاذ� يرتك �أ�شقاوؤنا �لعرب 
لبنان لإي��ر�ن ت�شرح ومترح فيه  �لدوليون  و�أ�شدقاوؤنا 

لكن ل يتجر�أون على �لتحرك«.

من الأمونيوم اإىل الرمان
من جهة �أخرى وعن دللة تهريب �ملخدر�ت من لبنان 
يقول �لكاتب و�خلبر �لقت�شادي �للبناين حنا �شالح، 
�إدخال  �شهل  “من  �إن  “�حلرة”،  موقع  مع  حديث  يف 
يف  �شنو�ت  وتخزينها  �لأمونيوم  نيرت�ت  �مل��وت،  �شحنة 
�شوريا ل�شتخد�مها يف  �إىل  تباعاً  ونقلها  مرفاأ بروت 
�ملدنيني،  �ل�شوريني  �ألقيت على روؤو���س  �لتي  �لر�ميل 
ي�شهل عليه مترير نيرت�ت �لرمان هذه �ملرة”، م�شيفاً 
�شوريا، حيث مت  ه��ذه ج��اءت من  �ل��رم��ان  “�شاحنة  �أن 
تزوير �أور�قها ومت توقيع �لأور�ق من جانب �ل�شلطات 
�للبنانية على �أن �لرمان من من�شاأ لبناين، علما �أنه يف 
من  ي�شتورده  بل  �لرمان  يوماً  ي�شدر  مل  لبنان  تاريخ 

�خلارج«. 
ويقول �شالح: “ما ح�شل كارثة كرى لأنه بعد حتويل 
لبنان  يتحول  �لعرب،  �شد  �شو�ريخ  من�شة  �إىل  لبنان 

�ليوم �إىل من�شة لق�شف �لعرب بال�شموم«.
��شتتباع  �إ�شر�ر  نتيجة  “ما حدث هو  �أن  ويرى �شالح 
لبنان للمحور �لإير�ين وتاأكيد �شيطرة حزب �هلل على 
�ل��ق��ر�ر ل��و مل تكن  �أن يكون ه��ذ�  �لبلد، م��ا ك��ان ميكن 

�شابق،  وزير  وهو  �ل�شابق ح�شني حري،  �لرئي�س  �إثنية 
ولعب �أ�شا�شي يف هجوم �أجنمينا �شنة 2008 �لذي كاد 

�أن ُي�شقط حكم ديبي لول �لدعم �لفرن�شي له.
�شكَّل حممد   2016 �لأخ��رة، وبالذ�ت يف  �ل�شنني  ويف 
مهدي علي “جبهة �لوفاق من �أجل �لتغير” يف �شمال 
�ملنحدر  �لقرعان  قبائل  ف��روع  �إىل  ينتمي  وه��و  �ل��ب��الد، 
منها �جلر�ل حممد نوري، فهي �متد�د حلركة �لأخر. 
وبرزت ب�شكل خا�شة يف 11 �أبريل �جلاري عندما �شنت 
و�شقطت  وزور�ك������ي،  زو�ر  منطقة  يف  ل��ه��ا  ه��ج��وم  �أول 
با�شم  �ملتحدث  بيان  بح�شب  �أع�شائها  يد  يف  حاميتني 
�حلركة، وو��شلت عملياتها و�شول �إىل منطقة “كامت” 
لتخو�س معارك �شد �جلي�س �لنظامي، ورغم ما تكبدته 
وبع�س  ديبي  �إدري�����س  �لرئي�س  �شقوط  ف��اإن  خ�شائر  من 
�مل��ع��ارك قتلى على يدها تعترها  ق��ادة �جلي�س يف ه��ذه 
تعوي�شا كبر�. �أما ثالث حركات �لتمرد- يتابع �لباحث 
علي مو�شى علي- فهي “�حلركة من �أجل �لدميقر�طية 
�لتبو  قبائل  من  بالكامل  وتتكون  ت�شاد”،  يف  و�لعد�لة 
�لقرعان  لقبائل  وتنتمي  �لليبية،  �حل��دود  عند  �ملمتدة 
�أي�شا، وهي من كريات �حلركات من هذ� �لنوع، ور�بع 

ت�شاد منذ نالت ��شتقاللها عن �لحتالل �لفرن�شي �شنة 
1960، حيث بد�أ �ل�شر�ع �لقبلي و�لنقالبات و�حلروب 
�لتي  �لبلد  �نتماء  بتوحيد  �لهتمام  من  ب��دل  �لأهلية 
ت�شمل ع�شر�ت �لأعر�ق، منها �إ�شافة للقرعان و�لزغاوة، 
عرقيات �ل�شاري و�لتوبو و�لباما؛ وهو ما �أوجد فر�شة 
بع�س  با�شتدعاء  �أخ��رى  مرة  للعودة  �لفرن�شي  للجي�س 

�ملت�شارعني له حلمايتهم من �لباقني.

اأ�سهر حركات التمرد
وي�شلط �لباحث �ل�شوء على �شبب �آخر ل�شتد�د �ل�شر�ع 
“ثورة  �أن��ه و�شل للحكم يف  �إدري�����س ديبي، وه��و  يف عهد 
تاريخية”- بح�شب تعبره- �شاركت فيها عدة قبائل، �إل 
اهم �لو�حد  �أنه بعد توليه �حلكم “خذل �أ�شحابه، و�شفَّ
ب �إليه ع�شرته، و�شلَّمها مفا�شل �لدولة،  تلو �لآخر، وقرَّ
�لقبائل �لأخرى  �أبناء  �آثار حفيظة  ل�شيما �جلي�س؛ ما 

ممن �شاركوه يف ثورة �لإنقاذ«.
ونتيجة هذ�، ت�شكلت ثور�ت قبلية م�شادة، مثل “�حتاد 
بزعامة  و�لتنمية”  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أج����ل  م��ن  �ل��ق��وى 
�لقرعان، وبالذ�ت من  �ملتحدر من قبائل  حممد نوري 

�لتو�زن؟  م��ن  ن��وع��اً  ت�شنع  ق��وة  دون 
وملاذ� ل يعاملون �لوطن �ل�شغر كما 
�إير�ن  �لذي تتغلغل  �لعر�ق  يعاملون 
عميقاً يف ن�شيجه �لجتماعي وت�شّلح 
يف  �هلل  ح���زب  غ���ر�ر  ع��ل��ى  ميلي�شيات 
لبنان  �أن  �لكاتب  ويو�شح  لبنان؟”، 
ويفتقد  “�شاحة  �ل��ع��ر�ق  عك�س  على 
�لعرب،  م��ع  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل�����ش��ري��ك  �إىل 
وتفاهمه  �هلل  ح��زب  بقوة  يبدو  وه��و 
و�لتيار  �جل���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س  م����ع 
�ل��وط��ن��ي �حل��ر وح��ي��ازة �لأك��ري��ة يف 
�إير�ين،  �ملجل�س �لنيابي كاأنه �شريك 

وتلك هي �مل�شاألة«.

�سلح املخدرات
�ل�شعودية،  “عكاظ”  �شحيفة  يف 
“�ملخدر�ت  �إن  �مل�����ش��وح،  هيلة  ت��ق��ول 
و�لإره������اب ���ش��ن��و�ن، ف��ل��ن جت��د دولة 
م�����ش��در دخل  �مل���خ���در�ت  ع��ل��ى  تعتمد 
حم�شناً  وكانت  �إل  جزئي  �أو  �أ�شا�شي 
نتذكر  ولعلنا  ل��ه،  و�شانعاً  ل��الإره��اب 
�مل��خ��در�ت م�شدر  ك��ان��ت جت���ارة  كيف 
�أ�شبح  وكيف  �أفغان�شتان،  يف  و�لقاعدة  طالبان  متويل 
زهرة  قو�مها  وتفجر�ت  �إرهابية  ح��روب  ره��ن  �لعامل 

�خل�شخا�س!«.
تت�شدر  �ل��ت��ي  و�إي����ر�ن  �لبديهي  م��ن  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 
�خلفية  ح��روب��ه��ا  يف  “للمخدر�ت  ����ش��ت��خ��د�م��اً  �ل����دول 
�أذرعها �ملتعددة يف �ملنطقة  �أو عن طريق  ب�شكل مبا�شر 
�إىل  �لأذرع  تلك  �أح��د  �هلل  “حزب  يلجاأ  �أن  �لعربية”،  
جت����ارة �مل���خ���در�ت م�����ش��در مت��وي��ل وح�����روب يف �لوقت 
�للبنانية وحتكم يف  �لدولة  ذ�ت��ه منذ �ختطف �حل��زب 
مفا�شلها وت�شيد قر�رها حتى باتت �حلكومة �للبنانية 
مكبلة ل ت�شتطيع مو�جهة �أو ردع هذه �ملنظمة �ملحرتفة 

يف جتارة وحرب �ملخدر�ت«.
�ل�����ش��ع��ودي بحظر منتجات  �ل��ق��ر�ر  �أن  �مل�����ش��وح  و�أك����دت 
�إىل  �مل��خ��در�ت  تهريب  حم��اول��ة  ت��و����ش��ل  ب�شبب  لبنان 
من  �ململكة  تو�جهه  م��ا  �أم���ام  ح��ازم��ة  “خطوة  �ململكة 
�إير�ن وملي�شياتها جتاه �أمن �ململكة و��شتهد�ف �شبابها 
�لأجيال  ل�شرب  �لفتاكة  �لأ�شلحة  ك��اأح��د  ب��امل��خ��در�ت 
و�ل�شالم  ب��الأم��ن  و�لإخ����الل  �لفتية  و�ل��ع��ق��ول  �ل�شابة 
�ملنتجات  دخ��ول  منع  ق��ر�ر  فجاء  �ململكة،  يف  و�لتنمية 
�إير�ن  �شالح  ملو�جهة  ذكية  �شعودية  م��ب��ادرة  �للبنانية 

وحزب �هلل يف �إرهاب �لعقول«.

�لع�شكري  “�ملجل�س  ه���و  �حل���رك���ات 
�أن  يزعم  �ل��ذي  �جلمهورية”  لإن��ق��اذ 
�آلف   4 م��ن  لأك���ر  و���ش��ل��و�  مقاتليه 
مقاتل، وين�شم لهم �شباط من�شقون 

حديثا من �جلي�س من قبيلة �لقرعان.
يتوقع  �مل��ق��ب��ل،  �مل�����ش��ه��د  يف  �حل���رك���ات  ه����ذه  وزن  وع����ن 
�لباحث �أن ت�شكل “تهديد� كبر� على �ملجل�س �لع�شكري 
�ل�شهر  ديبي-  �إدري�����س  حممد  ير�أ�شه  �ل��ذي  �لنتقايل 
برزت  �إذ�  خا�شة  �ل��ر�ح��ل،  �لرئي�س  جنل  كاكا-  مبحمد 
هذ�  ويتوقف  �أخ���رى،  لعرقيات  تنتمي  �أخ���رى  ح��رك��ات 
وجتنب  �ل��ب��الد،  �إد�رة  يف  �لع�شكرية  �ملجل�س  ق��درة  على 

�لإ�شكاليات �لتي تف�شي �إىل �لن�شقاقات �لد�خلية«.

ب�سي�س نور
وم��ت��ف��ق��ا م���ع م���ا ���ش��ب��ق، ي���وؤك���د رئ��ي�����س حت��ري��ر �شحيفة 
“�أجنمينا �جلديدة” �آدم علي �آدم على �أن �إعالن �لنتماء 
�لقبلي فوق �لنتماء �لوطني هو منبع �لأزمات يف ت�شاد، 
على  يقوم  قبلي  جمتمع  �لت�شادي  �ملجتمع  �إن  فيقول 
�لقبيلة، وي�شكل �لأمر ح�شا�شية كبرة بالن�شبة للجميع، 

ويف بع�س �لأحيان تكون �لقبيلة مقد�شة قبل �لدولة.
باأنه  عربية”  نيوز  ل�”�شكاي  حديثه  يف  مثال  وي�شرب 
بعد طرد �لرئي�س �ل�شابق ح�شني حري �ملنتمي لقبيلة 
�ل���ق���رع���ان، ع��ل��ى ي���د رج���ل م���ن قبيلة 
�إدري�س  �لر�حل  �لرئي�س  �أي  �لزغاوة، 
�لقرعان  �شباب  غالبية  �ن�شم  ديبي، 
�لبالد  �شمال  �مل�شلحة  �حل��رك��ات  �إىل 
�إىل دو�ل��ي��ب �حلكم  ل��ي��ع��ودو� ع��ره��ا 
حدثت   2016 ويف  �أخ��������رى.  م�����رة 
��شتباكات بني تابعني لقبيلة �لزغاوة 
�لقرعان،  لقبيلة  ت��اب��ع��ني  و�آخ���ري���ن 
�لقرعان،  قبيلة  م��ن  ع���دد  ف��ي��ه  ق��ت��ل 
�لت�شويات  ع��ن  �ل��ق��رع��ان  ت��ر���َس  ومل 
ق��دم��ت��ه��ا �حلكومة  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

�لت�شادية �آنذ�ك.
عن  ك�شف  �لت�شادي  �ل�شحفي  ولكن 
�ملجل�س  �إن  يقول  حني  ن��ور،  ب�شي�س 
ت�شكيلة  ر�عى يف  �لنتقايل  �لع�شكري 
�ل��ت��ن��وع �ل��ق��ب��ل��ي يف �ل���ب���الد، ك��م��ان �أن 
تنتمي  دي��ب��ي  �إدري�������س  حم��م��د  رئي�شه 
و�لدته �إىل قبيلة �لقرعان، وهو �لذي 
رمبا يوؤدي �إىل حدوث ��شتقر�ر ن�شبي 

م�شتقبال. 
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عربي ودويل

والدته  اإىل  جياباو  وين  ر�سالة 
اأعرا�س  هي  كي�سان،  وتعليقات 
احلزب داخل  ال�سائدة  للتوترات 

اإىل  ���س��ي  حت���ّول  وي���ن،  ح�سب 
الي�سار، يق�سي على املكا�سب التي 
ال�سلطة يف  عقده  خالل  حتققت 

حتليل

يفتقر رئي�س الوزراء ال�سابق اإىل النفوذ الذي ميّكنه من اإ�سماع �سوته, اأو حتى اأن ينظر اإليه على اأنه تهديد
يعك�س ظهور وين جياباو اإدراًكا باأن جزًءا من اأجندة الإ�سلح قد تعر�س للركود

ن�����س ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ن و�ل���دت���ه يانغ 
ت�����ش��ي��ون، �ل���ت���ي ت��وف��ي��ت ن��ه��اي��ة عام 
و�ل����ده  ع���ن  ���ا  �أي�������شً ول���ك���ن   ،2020
�أثناء  ع���ذ�ب���ات���ه  ح����ول  ج���ان���غ،  وي����ن 
–”�ل�شتجو�بات  �لثقافية  �ل��ث��ورة 
�أخرى  �أ�شياء  ب��ني  م��ن  �لوح�شية”، 

-وبالطبع حول تطلعاته لل�شني.
كان  وي�����ن  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر     
م�شاعد ت�شاو ت�شى يانغ، �لأمني �لعام 
�ل�شابق للحزب من عام 1987 �إىل 
1989، وعزله دنغ �شياو بينغ عقب 
�أحد�ث ميد�ن تيانامنن. ومت �ختيار 
رئي�س  م��ن قبل  وي��ن جياباو لح��ًق��ا 
�لوزر�ء �لإ�شالحي ت�شو رونغجي يف 

�لت�شعينات.
   ُن�������ش���ر م���ق���ال وي�����ن ق���ب���ل ح����و�يل 
�لأن����و�ر، حيث  م��ن عيد  �أي���ام  ع�شرة 
ويهّدوؤون  �مل��وت��ى  �ل�شينيون  ي��ك��ّرم 
�لأرو�ح. لكن �حلزب �تخذ هذ� �لعام 
ن�شر  بنيويني. من جانب،  �إجر�ءين 
حر��ًشا    عند مدخل قر ت�شاو زيانغ 
يف مقرة ت�شانغ بينغ يف بكني. و�ُشمح 
فقط لعائلة ت�شاو �ملقّربة بالدخول، 
�بنه ت�شاو �رجون و�بنته و�نغ  منهم 
يانان. ومت “ثني” �ل��زو�ر �لآخرين 

عن �لذهاب �إىل �ملكان.
   م��ن ج��ان��ب �خ���ر، فتح ق��ر جيانغ 
و�ل�شخ�شية  م���او،  �ل�شيدة  ت�شينغ، 
لأول  �لأربعة”،  “ع�شابة  �لبارزة يف 
�ىل  ولئن يرز هذ�  للجمهور.  مرة 
�حل�����زب، فمن  ي�����ش��ط��ف  ج��ان��ب  �أي 
�لأخ�����ر  ه�����ذ�  ي�����ش��ع��ى  �أل  �مل���ده�������س 
ت�شينغ  ج��ي��ان��غ  ذك�����رى  ط��م�����س  �إىل 
�لنقا�س  �إىل  �أعيدت  �إذ�  �لتي  متاًما، 
بجميع  خطر  ب�شكل  �شتذّكر  �لعام، 
للثورة  �لي�شارية”  “�لتجاوز�ت 

�لثقافية.

حتقيق
   دعونا نعود �إىل مقال وين جياباو. 
يطرح م�شاعر رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق، 
-�لذي  -�ملتوتر  �لعام  �جل��و  وكذلك 
�ل�شلطة  مقر  ت�شونغناهاي،  يف  �شاد 
وع�شرين  ثمانية  خ���الل  �مل��رك��زي��ة، 
ع��اًم��ا يف �خل��دم��ة، ع�شرة منها على 
ر�أ����س �ل��دول��ة. وق��د كتب ي��ق��ول، �إن 
�لأمر كان مبثابة “�ل�ّشر على جليد 
�لهاوية”.  م��و�ج��ه��ة  وم��ث��ل  رف���ي���ع، 
“�أنا  ملفتة:  ن�شه  خ��امت��ة  وج����اءت 
و�ل�شعفاء،  �ل��ف��ق��ر�ء  م��ع  �أت��ع��اط��ف 
و�أع�����ار������س �ل��ت��ن��م��ر و�ل����ق����م����ع... يف 
بلًد�  �ل�شني  ت��ك��ون  �أن  يجب  ر�أي����ي، 
حيث  و�ل��ع��د�ل��ة،  ب��الإن�����ش��اف  مليًئا 
و�لإن�شانية  �ل�����ش��ع��ب  �إر�دة  حُت����رتم 
يوجد  وح��ي��ث  �لب�شرية،  و�لطبيعة 
من   ”....“ “...”باحلرية  ���ش��ع��ور 
وهذه  وقاتلت،  �شرخت،  ذل��ك،  �أج��ل 
�حلقيقة علمتني �ياها �حلياة، ولكن 

ا تعلمتها من و�لدتي«. �أي�شً
يتحدث  بينغ  ���ش��ي ج��ني  �أن  رغ���م     
�لدخل”،  م��ت��و���ش��ط  “جمتمع  ع���ن 
�أو حم��ارب��ة �ل��ف��ق��ر، ف����اإن �حل����زب ل 
ي�����ش��ت��خ��دم ه���ذه �مل�����ش��ط��ل��ح��ات. هذ� 
ج�����زء ك���ب���ر م����ن م�����ش��ك��ل��ة وي������ن. ل 
بل  فح�شب،  تطلعاته  ن�شه  يعك�س 
�لإ�شالحيني  تطلعات  ا  �أي�شً يعك�س 
زيانغ  ت�����ش��او  م��ث��ل  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات،  يف 
ُيذّكرنا  وه���ذ�  ي��اوب��ان��غ.  ه��و  و�شلفه 
مقابلته  يف  �ملماثلة  وي��ن  بتعليقات 
م��ع ف��ري��د زك��ري��ا ع��ل��ى ق��ن��اة ���ش��ي �إن 
هو  حت���دث  ح��ي��ث   ،2010 ع���ام  �إن 
ينفد، عن  �أن زمنه  يعلم  ك��ان  �ل��ذي 

�لدميقر�طية و�حلرية.
تتمكن  مل  �ل������وق������ت،  ذل�������ك  يف     
ت�������ش���ري���ح���ات���ه م�����ن �ل����و�����ش����ول �ىل 
�لن�شر  ج��اء خيار  هنا  وم��ن  �ل�شني. 
ما  �شرعان  هر�لد.  ماكاو  يف  �ليوم 
مت حظر �لن�س من ويت�شات وو�شائل 
�ل�شينية  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
معاير  “�نتهاك  ب�شبب  �لأخ�����رى 

�مل�شتخدم” لهذه �ملن�شات.
بينغ،  ج���ني  ���ش��ي  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة     
ف���اإن خ���روج وي���ن ج��ي��اب��او ه���ذ�، غر 
�ل�شابق  �ل�����وزر�ء  ل��رئ��ي�����س  م��ن��ا���ش��ب. 
تاأثر �شئيل للغاية يف هيكل �لدولة 
-�حلزب، �شو�ء من حيث �لتحالفات 
�و �ل�شبكات. ناهيك عن �أنه بعيد عن 
�ل�شيني  �لرئي�س  دفاتر  يكون يف  �أن 
�لأح����م����ر  “�جليل  �أو  �ل�������ش���غ���رة 
قادو�  �لذين  �ل��ث��و�ر  �أب��ن��اء  �لثاين”، 

�ل�شني �ل�شعبية بعد عام 1949.
   عالوة على ذلك، �شبق �أن لفت وين 
�لنتباه �ليه يف يونيو 2020 خالل 
�لفي�شانات –حيث برز �شي ويل كه 
ت�شيانغ بغيابهما. يف حني ظهر وين 
ج��ي��اب��او يف ج��ام��ع��ة لن��ت�����ش��و. زي���ارة 

حاولت �ل�شلطة �ملركزية �أي�شا حمو 
�آثارها لأنها �فقدت �لرئي�س ورئي�س 
وزر�ئ����ه م���اء �ل���وج���ه.    ح��ت��ى خالل 
�ل�شلطة  يف  ق�شاها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ن��و�ت 
مع هو جينتاو، مل يكن وين جياباو، 
�ل����ذي ك���ان حم���اًط���ا ب��ف��ري��ق جيانغ 
زميني، قادًر� على �لتعبر عن نف�شه 
 ،2013 ع���ام  ل��ذل��ك  ك��ام��ل.  ب�شكل 
�أف�����ش��ح ه���و ج��ي��ن��ت��او �ملجال  ع��ن��دم��ا 
لالحتفاظ  وي���ن  ي�����ش��ع��ى  مل  ل�����ش��ي، 
�لو�قع، لقد مت تهمي�شه  بنفوذه. يف 
ب�شرعة ب�شبب خالفاته مع “�جليل 

�لأحمر �لثاين«.
�ملفاجئة  �لرغبة     رمب��ا تكون ه��ذه 
ل����دى وي����ن ج���ي���اب���او ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق على 
مرتبطة  �ل�شني  يف  �حل��ايل  �لو�شع 
ومهرجان  و�ل��دت��ه،  وف��اة  بال�شياق: 
لوفاة  �ل�شنوية  و�ل��ذك��رى  �لأن�����و�ر، 
لكنها  �أب���ري���ل.   15 يف  ي��اوب��ان��غ  ه��و 
�إدر�ًك�����ا ب���اأن ج���زًء من  ��ا  �أي�����شً تعك�س 
�أجندة �لإ�شالح قد تعر�س للركود. 
24 عاًما  �لعمر  ك��ان وي��ن يبلغ من 
يف بد�ية �لثورة �لثقافية: يف نظره، 
ي��ج��ب ب����اأي ث��م��ن ت��ف��ادي ع����ودة هذ� 
�لنوع من �حلمالت �ل�شيا�شية، �لتي 
عانى منها ت�شاو زيانغ، وكذلك ت�شو 
رون��غ��ج��ي.    م��ن ج��ه��ة �خ����رى، فاإن 
وفًقا  �لي�شار”،  �إىل  ���ش��ي  “حتول 

�ل��دويل يف هاينان من 18 �إىل 21 
�أبريل.

    يف 20 �أبريل، قدم نائب �لرئي�س 
و�نغ كي�شان نف�شه على �أنه “�ل�شيف 
-�ل�شيف  ل���ل���م���ن���ت���دى  �ملوؤقت” 
“جمرد  -و  ����ش���ي  ه�����و  �حل���ق���ي���ق���ي 
كما  �لكلمات  بنف�س  تقريًبا  قارئ”، 
يف عام 2018. ر�أى �لبع�س يف هذ� 
و�نغ كي�شان ح��ذر�، منتبها  �خلطاب 
وهذ�  �شي”.  “�أمام  يقوله  م��ا  �إىل 
�ل��ت��غ��ي��ر يف �مل���وق���ف، �مل��ل��ح��وظ منذ 
�ل��ب��ع��د عن  ك��ل  ب��ع��ي��د   ،2020 ع���ام 
�لأي��ام �جلميلة ل��ذروة �لتحالف من 
فرتة  وه���ي   ،2017 �إىل   2013
�أطلق عليها ��شم “�إد�رة �شي وو�نغ ».    
�ل��ذي و�شفه  �ل��ذ�ت��ي،  �لتقزمي  ه��ذ� 
�إىل  ي�شبه  بروتوكويل،  باأنه  �لبع�س 
حد ما �لطريقة �لتي قدم بها ت�شاو 
�أثناء  جوربات�شوف  �إىل  نف�شه  زيانغ 
“رمبا   :1989 عام  لل�شني  زيارته 
“...”كان  بينغ  �شياو  دن��غ  �أن  تعلم 
عموًما  بها  م��ع��رتف  حلزبنا  زعيًما 
على هذ� �لنحو د�خل �لدولة وخارج 
رفاق  جميع  “...”ويعلم  ح��دوده��ا. 

�ملكا�شب  على  يق�شي  وي���ن،  ق��ال��ه  مل��ا 
�ملكت�شبة  و�ل�شيا�شية  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
خالل عقده يف �ل�شلطة. ومع ذلك، 
يفتقر  �ل�شابق  �ل����وزر�ء  رئي�س  ف���اإن 
�إ�شماع  من  ميكنه  �ل��ذي  �لنفوذ  �إىل 
على  �إليه  ينظر  �أن  حتى  �أو  �شوته، 
�لع�شر  �ل�شنو�ت  خ��الل  تهديد.  �أن��ه 
�ل��دول��ة، حاول  �لتي ق�شاها يف قمة 
“�جليل �لثاين من �حلمر”، ومنهم 
�ل�شابق  �حل���زب  رئي�س  ���ش��ي��الي،  ب��و 
-و�أحياًنا  ت�شونغت�شينغ  يف  �ملخلوع 

بنجاح -و�شع وين يف حجمه. 
�أ����ش���ب���ح���ت ه�����ذه �ل����ت����وت����ر�ت بني     
�أ���ش��ول عائلية  و�ل��ك��و�در من  �حلمر 
متز�يدة  �أهمية  ذ�ت  “متو��شعة”، 
خالل تلك �لفرتة. يف بد�ية وليته 
كان   ،)2008-2003( �لأوىل 
�حل�شول  يف  ���ش��ع��وب��ة  ي���ج���د  وي�����ن 
ع��ل��ى �إح���اط���ات لأن���ه مل ي��وؤخ��ذ على 
حم��م��ل �جل���د. ومل مينعه ه���ذ� من 
�ل��ت��ع��اون م��ع ه��و جينتاو وح��ت��ى مع 
هو غوكيانغ، �شكرتر �حلزب للجنة 
 2012 �إىل   2007 من  �لتاأديبية 
زميني”،  ج���ي���ان���غ  “زمرة  وخ�������ادم 

هور�يزون  ن��ي��و  ب�����ش��رك��ة  وع��الق��ات��ه 
رو�شون  وين  �بنته  وكذلك  كابيتال، 
على  �شقيقها  م��ع  ����ش��ت��ح��وذت  �ل��ت��ي 
�ململوكة  و�ن���د�،  جمموعة  يف  �أ�شهم 
ل��ل�����ش��ه��ر و�ن����غ ج���ي �إي�����ان ل���ني، بني 
هذ�  ح��ق��ق  ك��م��ا  و2010،   2009
�ل�شتثمار عائًد� كبًر� جًد� للثنائي 
وين.   هل يدعو هذ� �إىل �إعادة �لنظر 
يف طبيعة و�لدهم وين جياباو؟ لي�س 
خلفّيته  �إن  لنقل  ولكن  بال�شرورة، 
فح�شها  يتم  �ملتو��شعة  �لجتماعية 
بالن�شبة  ك��م��ا ه���و �حل����ال  ك��ث��ب  ع���ن 
بالتفوق �لأخالقي. ويف كل  ملز�عمه 
�لحو�ل، تظل جذور وين متعار�شة 
متاًما ملوقف �شي، ناهيك عن موقفه 
�لو��شح �ملتمثل يف �عطاء “�لأولوية 

لعامة �لنا�س«.  

وانغ كي�سان و”ال�سيف املوؤقت«
   مقالة وين هي جمرد و�ح��دة من 
�لأحد�ث �لأخرة �لتي تثر �لعديد 
م���ن �لأ���ش��ئ��ل��ة ح����ول �ل��و���ش��ع د�خل 
�ل�شيا�شية  �حل��ل��ق��ة  ك��ان��ت  �حل�����زب. 
بو�و  منتدى  هي  �لخ���رى،  �لالفتة 

لإ����ش���ق���اط ب���و ���ش��ي��الي، �ل�����ذي بدت 
زي��ادة عن  “حمر�ء”  وكاأنها  �أغانيه 

�للزوم لبع�س �لذ�ن.

»حا�سية ال�سمال« 
و»حا�سية اجلنوب«

   ملاذ� كل هذ� �ل�شجيج حول مقالة 
خطابه  ���ش��دد   ،2005 ع���ام  وي����ن؟ 
على  �ملتناغم”  “�ملجتمع  ح�����ول 
�أعقبت  �لتي  �لجتماعية  �لفو�شى 
�لإ����ش���الح���ات. وب��امل��ث��ل �ل���ي���وم، فاإن 
�لكر�مة،  �أو  �حل��ري��ة  ع��ن  �حل��دي��ث 
مفقودة  �حل����ق����وق  ه�����ذه  �أن  ي��ع��ن��ي 
يف �ل�����ش��ني ب��ق��ي��ادة ���ش��ي ج��ني بينغ. 
كبر  ��شتياء  عن  وين  يعّر  وهكذ�، 
-ي���ت���م �����ش����رده ب����ر�ع����ة ك���ب���رة بني 
�لذكريات و�حلكايات -جتاه �لجتاه 
�لذي �تخذته �ل�شلطة �ملركزية منذ 
رحيله. كما �نتهز �لفر�شة للحديث 
�لثورة  خ����الل  و�ل������ده  ع���ن جت���رب���ة 
�لثقافية: �لذي، رغم �لتقلبات، �أر�د 
حياة �شلمية، فهزته زوبعة �شيا�شية. 
“كارثة”  ح��ّل��ت  كيف  وي���ن،  وي���روي 

�لثورة �لثقافية باأ�شرته.
وي����ن على  ت��ع��ل��ي��ق  �لآن  ل��ن��ت��ن��اول     
�ملكونة  ت�شونغنانهاي  يف  �لعام  �ملناخ 
�ل�شمال”  “حا�شية  بني  توتر�ت  من 

�لر�شمي  )�ل����ش���م  �ل���دول���ة  جم��ل�����س 
�جلنوب”،  “حا�شية  و  ل��ل��ح��ك��وم��ة( 
�حل�����زب. ه���ذه �ل��ت�����ش��ري��ح��ات، �لتي 
ميكن و�شفها باأنها �شريرة يف �أح�شن 
�لأحو�ل، �أثارت غ�شب �شي بالتاأكيد. 
�ن ه���ذ� �مل��ق��ال ي��ح��ت��وي ع��ل��ى “ن�س 
خمفي”: فهو ي�شر باأ�شابع �لتهام 
�إىل �حلكومة �ملركزية ويهاجم ب�شكل 
غر مبا�شر عمل �شي جني بينغ منذ 

توليه رئا�شة �ل�شني.
    ومن غر �ملعقول، �أّن ع�شو� �شابقا 
يف �للجنة �لد�ئمة للمكتب �ل�شيا�شي 
�شي  -وه��و يف موقف �شعيف مقابل 
�ل�شني  يف  م�شالح  ل��دي��ه  ي���ز�ل  ول 
– يهاجم �لك��ر �ح��م��ر�ر� من بني 
لي�س فقط  ينتقد  وي��ن،  �ن  �حل��م��ر. 
�لعليا  هياكله  يف  �حلزب”  “حياة 
وكذلك �لإرث �ل�شيا�شي ل�شي، ولكن 
خ�����ش��و���ش��ا �ل���ث���ورة �ل��ث��ق��اف��ي��ة. وهنا 
�لرجل  �ي�شا، مثل هذ� ل ميّر عند 

�لول يف �ل�شني حالًيا.
“على  �شعبيته  رغ���م  ذل����ك،  وم���ع     
فمن �ملعروف،  طريقة ت�شاو زيانغ”، 
وين  �أن   ،2010 ع���ام  م��ن��ذ  خ��ا���ش��ة 
ج���ي���اب���او مت���ت���ع مب����ز�ي����ا ك���ون���ه على 
�بنه  ر�أ�س �حلزب. ويت�شح ذلك من 
وي��ن�����ش��ت��ون وي���ن )وي���ن ي���ون �شونغ( 

حزبنا �أنهم ل ي�شتطيعون �ل�شتغناء 
عن زعامته وحكمته وخرته. “...” 
لقد مت �تخاذ قر�ر مهم �إىل حد ما: 
بالن�شبة جلميع �مل�شائل �ملهمة، يجب 

�أن ننظر �إليه على �أنه �لزعيم«.
   بهذ� �ملعنى، �ن تكون ناقال، و”جمرد 
و”�ل�شيف �ملوؤقت” يحتمل  قارئ”، 
�أن يكون له تد�عيات �شيا�شية مهمة 
للغاية. مبا �أن ت�شاو زيانغ، قد �أ�شار 
–حممال  بينغ  �شياو  دن��غ  �جت���اه  يف 
�إياه م�شوؤولية �لو�شع �لذي يتك�شف 
�أمام �جلميع -فمن �ملحتمل �أن يكون 
و�نغ قد وجه �أ�شابع �لتهام �إىل �شي 
ب�شاأن م�شاكل �ل�شني �حلالية. ورغم 
�لطبيعة غر �ل�شارة لهذه �ل�شيغ، 
�أن �شي وو�ن��غ من قد�مى  �لعلم  مع 
�لد�خلية  �مل����ن����اور�ت  يف  �مل���ح���ارب���ني 
للحزب، فمن �ملحتمل جًد� �أن يكون 
�لفروق  �أدرك  قد  �ل�شيني  �لرئي�س 

�لدقيقة.
   �إن �لنظر �إىل هذين �حلدثني مًعا 
تدهور  كيف  فهم  �ملمكن  من  يجعل 
منذ  �حل���زب  د�خ���ل  �ل�شيا�شي  �مل��ن��اخ 
�لتدهور  ه��ذ�  و�زد�د   ،2013 ع��ام 
�شي  �أ���ش��ب��ح  لقد   .2017 ع��ام  منذ 
ب�شكل  ينت�شر  لنقد  هدًفا  بينغ  جني 

متز�يد يف �لف�شاء �لعام.
�إىل و�لدته،     ر���ش��ال��ة وي��ن ج��ي��اب��او 
�أعر��س  هي  كي�شان،  و�نغ  وتعليقات 
ل��ل��ت��وت��ر�ت �ل�����ش��ائ��دة د�خ���ل �حلزب. 
�لوقت،  نف�س  يف  جميعها،  وتعك�س 
وب�شكل جيد، ما حتّدث عنه جيم�س 
�شكوت يف �لهيمنة �أو فنون �ملقاومة: 
لو”،  كما  “يت�شرفون  �مل��روؤو���ش��ون 
متوجهني  �ل�شلطة  �إىل  ويتحدثون 
يحرتمون  لكنهم  م��ل��ت��و،  بنقد  ل��ه��ا 

د�ئًما �أطرها �ملرجعية.
   م����ا ت���ب���ق���ى، ف������اإن ت����اري����خ �حل����زب 
ي�شعى  ب�����اأن  ن��ت��ف��اج��اأ  �أل  ي��ع��ل��م��ن��ا: 
�حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني با�شتمر�ر 
ل���ل�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى �خل�����ط�����اب ح���ول 
�أو  للحرية  روؤي��ت��ه  ك��م��ا يف  ت��اري��خ��ه، 
�ل��ك��ر�م��ة. وم���ع ذل���ك، ف���اإن “خطب 
�هتمامنا،  ت�����ش��ت��ح��ق  �ملروؤو�شني” 
متعددة  م�شتويات  لنا  ت��ق��دم  لأن��ه��ا 
من �لر�شائل بالإ�شافة �إىل تعليقات 
هذ�  يف  مهمة  و�شيا�شية  �جتماعية 
ق���ب���ل موؤمتر  �ل���ت���وت���ر  م����ن  �ل����وق����ت 

�حلزب عام 2022.
*متخ�س�س يف النظام ال�سيا�سي 
ال�سيني, وحركاته املوؤ�س�سية, 
ودينامياته البريوقراطية, ف�سًل 
عن تياراته الفكرية.

رئي�س وزراء �سابق على اخلط:

ال�سني: عندما تطال �سهام النقد �سي جني بينغ...!
•• الفجر -األيك�س باييت –ترجمة خرية ال�شيباين

    يف مقال ُن�سر يف ماكاو يف 25 مار�س وخ�سع للرقابة 
ال�سابق  ال��وزراء  رئي�س  جياباو,  وين  هاجم  بكني,  يف 
املنجز  وجميع  املركزية  ال�سلطة  جينتاو,  هو  عهد  يف 
اأن  “يجب  له,  فبالن�سبة  بينغ.  جني  ل�سي  ال�سيا�سي 

العدل والإن�ساف وحترتم  تكون ال�سني دولة ي�سودها 
هي  الكلمات  ه��ذه  كانت  وان  حتى  ال�سعب”.  اإرادة 
ال�سينية فقد كل نفوذه,  ال�سيا�سة  كلمات متقاعد من 
حمرج  اجت��اه  عن  اأخ��رى,  اأم��ور  بني  من  تك�سف,  فاإنها 
ي�ستعد  ال��ذي  حالًيا,  ال�سيني  الول  الرجل  ل�سي: 
للبقاء يف ال�سلطة بعد موؤمتر احلزب عام 2022, بات 

مو�سوع نقد ينت�سر اأكرث فاأكرث يف الف�ساء العام.    »يف 
ال�سيا�سي  العامل  يعّلمنا  املقاومة”,  وفنون  الهيمنة 
نتجاوز  اأن  �سكوت  جيم�س  الأنرثوبولوجيا  وع��امل 
مظاهر الن�سجام الجتماعي الب�سيط بني امل�سيطرين 
ما  املخفي”:  “الن�س  ون�ستوعب  عليهم,  وامل�سيطر 
يقوله امل�سيطر عليهم فيما بينهم, “خطاب التابعني”, 

على  جيًدا  هذا  ينطبق  اأن  ميكن  ال�سرية.  و�سيا�ستهم 
مار�س  اأواخ��ر  يف  ال�سني  يف  ال�سيا�سية  احلياة  تاريخ 
ومنت�سف اأبريل.     مت نقل املعلومة من قبل العديد من 
وين  ال�سابق  الوزراء  رئي�س  الدولية:  الإعلم  و�سائل 
“اأمي”  بعنوان  مقال  ن�سر   )2013-2003( جياباو 

ُن�سر يف ماكاو هريالد يف 25 مار�س. 

رموز �ل�شالح يف �مليز�ن�شمح فقط لعائلة ت�شاو زيانغ بزيارة قره

�شي جني بينغ ورئي�س جمل�س �لدولة �ل�شابق وين جياباو خالل تعيني �شي ر�شمًيا كرئي�س للدولة

نائب �لرئي�س و�نغ كي�شان و�لنقد �مللتوي

هل يعي�س �حلزب �زمة د�خلية؟

ت�شو رونغجي دفع ثمن �حلمالت �ل�شيا�شية
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 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

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

٢٤ 

 

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

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

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

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

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

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

 
رافية )ب(  حسب املنطقة ا��غ

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

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

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

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

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

 - ١٬١٥٦ اليورو
 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 

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

 
  

AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P
بيان التغريات يف ح�ساب املركز الرئي�سي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

 
 

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

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

٥ 

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

 

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

 العقار 
 االنخفاض ��احتياطي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ١٬١٥٤٬٩٣٢ ٣٥٠٬١٢٩ 

 
اإي�ساحات حول البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2020 
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 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٧ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ــــاس املعيار للبند   ـ ـــــالح إ�� عدم التأكد من توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية ع�� أسـ لم أو أداة التحوط.   املتحوط لهعالقة التحوط إذا أدى اإلصـ
 البيانات املالية للفروع حيث ال يوجد لد��ا أي عالقات تحوط ملعدالت الفائدة. ل�ذه التعديالت أي تأث�� ع�� يكن
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 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٨ 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

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

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

٢٣ 

 
 واألرصدة لدى املصرف املركزي  النقد -٤

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م  ألف در�م 
   

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

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

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

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

 

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

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 
   

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

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

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

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

 ٨٧٨٬٧٨٣ ١٣٢٬٢٩٦ 
 

  

 
 

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

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

٢٤ 

 

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

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

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

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

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

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

 
رافية )ب(  حسب املنطقة ا��غ

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

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

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

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

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

 - ١٬١٥٦ اليورو
 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 

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

 
  

 
 

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

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

٢٧ 

 

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

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

 

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

 

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

 
 املوجودات األخرى  -٧

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

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

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

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

 

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

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

 

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

 
 

  

 
 

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

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

٢٨ 

 
 مستحقات للبنوك -٩

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   مستحقات للبنوك 
 ٢١١ ٧٥ ودا�ع تحت الطلب 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
 

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

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

٢٩ 

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

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

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

 ٤٬٢٣٣ ٩٬٣٤٢ أخرى 
 ٦١٬٨٨٣ ٦٧٬٥٤٧ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 ١٥٢٬٥٦٢ ١٠٥٬٤٣١ 
 

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

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

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

 
 

 
 

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

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

٣٠ 

 

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

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

 ٢٧٬١٢٨ ١٨٬١٩٢ 
 

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

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

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

 

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

   املطلو�ات الطارئة 
 ٨٠١٬٦٩٠ ٦٦٦٬٨٧١ كفاالت 

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

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

 ١٬٢٧٩٬٣٤٩ ١٬١٤٤٬٨٥٩ 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

٣٠ 

 

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

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

 ٢٧٬١٢٨ ١٨٬١٩٢ 
 

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

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

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

 

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

   املطلو�ات الطارئة 
 ٨٠١٬٦٩٠ ٦٦٦٬٨٧١ كفاالت 

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

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

 ١٬٢٧٩٬٣٤٩ ١٬١٤٤٬٨٥٩ 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

٣٧ 

 

 إدارة ا��اطر (تتمة) -٢٢
 

 مخاطر االئتمان (تتمة) -أ 
 

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

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

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

٢٠٢٠ 
 

   غ�� متأخرة وال منخفضة القيمة  

 تص�يف نموذ�� تص�يف عا�� 
تص�يف 

 مقبول 
متأخرة ولكن غ��  
 منخفضة القيمة

إجما�� ا��د 
 األق��� للتعرض 

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

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

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

 ٣٬٨٠٥٬٥٣١ ٦٠٬١١٧ ٢ ٦٥٬٧٦٤ ٣٬٦٧٩٬٦٤٨ 

      
٢٠١٩ 

 

   غ�� متأخرة وال منخفضة القيمة  

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

 القيمةمنخفضة 
إجما�� ا��د  

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

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

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

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

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

 
  

 
 

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

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

٤١ 

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

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

 
 مخاطر السوق  ج

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

 

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

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

 اس��اتيجيات إدارة ا��اطر. 
 

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

 

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

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   ٣١٫٩٧٣  ٢٦٫٦٠٨ جميع العمالت
 

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

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

 

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

 

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

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

 ��اطر جو�ر�ة بخصوص الدفع مقدما.

 
 

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

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

٤٣ 

 
 رأس املال التنظي�� (تتمة) -٢٣

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

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

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

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

 ٦٦٥٬٥٦٣ ٤٩٠٬٦٨١ 

   
   الشق الثا�ي من رأس املال

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

   
   املوجودات املر��ة ا��اطر

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

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

 ٪٢٤٫٩٨ ٪٢٢٫٤٦ �سبة كفاية رأس املال
 

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

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقل

بيان املركز املايل يف 31 دي�سمرب 2020

بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

 

 
 
 

٣ 

 

 املستقل ا��سابات    تقر�ر مدقق
 

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

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 
 

 تقر�ر حول تدقيق البيانات املالية
 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 البيانات املالية.
 

 

� (١١٤١السادة أ��� أحمد ( � (٨٧٢)، مو� الرم�� (٧١٧)، محمد خم�س التح (١١٦٤)، محمد جالد (٨٠٩نجم ()، جورج ٩٩٥)،  س�ن��ا كور��
 ع�اده محمد ول�د القوت�� )، ٧٢٦)، معتصم مو� الدجا��

� الحسا�ات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات٣٨٦)، سم�� مد�ك (٧٠١)، راما �ادمانابها أشار�ا (١٠٥٦( 
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 املستقلا��سابات  قر�ر مدققت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

ــارات العر�يـــة املتحـــدة رقم ( ، عالوة ع�� ذلـــكو  ــانون االتحـــادي لـــدولـــة اإلمـ ا ملتطلبـــات القـ ــً ــنـــة  ١٤وفقـ ــــــــــ ــا   ، ٢٠١٨) لسـ ــإننـ ــافـ ــــــــــــولنـ ع�� جميع املعلومـــات   نفيـــد بحصـ
 تدقيقنا. ألغراضواإليضاحات ال�� رأينا�ا ضرور�ة 

 

 ديلو�ت آند توش (الشرق األوسط)
 
 

 

 

 
 مو��� الرم��

 ٨٧٢:  القيد ���ل مدققي ا��ساباترقم 
 ٢٠٢١فبـراير  ١٦

 د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

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

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

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

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  
    

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

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

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

    

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

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

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

    
    الرئ���� حساب املركز 

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

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

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

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

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

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

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  
    

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

 ١٠٢٬٧٦٣ ٦٠٬١٣٧  الفوائد  إيراداتصا�� 
    

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

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

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

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

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

    
  - - ١١ مصروف ضر�بة الدخل 

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

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

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

    
 
 
 
 

 
 

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

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

٣٣ 

 

 إدارة ا��اطر -٢٢
 مقدمة

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مألوفة وتحديد مستوى رصد ا��صصات املالئمة لذلك.
 

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

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

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

 

يتحمل
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ال�سحة العاملية : 3 اأ�سباب وراء زيادة حالت كورونا خالل مار�س واأبريل

حمامون: ال�سرطة »اأعدمت« رجال اأ�سود يف نورث كارولينا  اأملانيا توؤكد عودة تنامي التوافق مع اأمريكا
•• برلني-وكاالت

�أعلن وزير �خلارجية �لأملاين، هايكو ما�س، عن عودة 
�أول مئة  �ملتحدة خالل  �لوليات  �لتو�فق مع  تنامي 

يوم حتت حكم �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن.
�لأملانية  للجمعية  توك”  �ت��الن��ت��ي��ك   “ ن����دوة  ويف 
�إىل  �ملنتمي  �ل��وزي��ر  ق��ال  ج���ي(،  �ي��ه  )دي  �لأطل�شية 
�حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي، �أم�س �لأول �لثنني 
�إن���ه حت��دث م��ع ن��ظ��ره �لأم��ري��ك��ي �حل���ايل �أك���ر من 
�ل�شابق يف كل  �لأم��ري��ك��ي  ن��ظ��ره  م��ع  م���ر�ت حديثه 

فرتة وليته �ل�شابقة.
�أربعة  ت��اأت��ي بعد  �أن ه��ذه �خل��ط��وة  �إىل  و�أ���ش��ار م��ا���س 

�أعو�م من عدم ��شت�شارة �حلكومة �لأملانية يف ق�شايا 
رئي�شية، وتابع �أن �جلانبني تو�شال �إىل نف�س �لنتائج 
غالب  يف  �ل��ك��ب��رة  �ل��دول��ي��ة  بالق�شايا  يتعلق  فيما 

�لأحو�ل.
و�أو�شح �أن “هذ� مل يحدث يف كل �لأمور كما �أن �حلال 
مل يكن كذلك يف �ل�شابق”، و��شتطرد: “وبالن�شبة يل 
فقد تغر حتى �لآن كل �شيء تقريباً يف �لعالقات مع 
�لوليات �ملتحدة منذ تويل جو بايدن من�شبه، وكان 

�لتغير لالأف�شل«.
ويف �ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه، �أك����د م��ا���س ن��ي��ة ح��ك��وم��ة بالده 
يعد  �ل��ذي   2 �شرتمي  ن��ورد  م�شروع  باإمتام  �لتم�شك 

مثار جدل يف و��شنطن.

•• وا�شنطن-رويرتز

قال حمامو عائلة �أندرو بر�ون وهو رجل �أ�شود قتله �شباط 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  �لأمريكية  كارولينا  نورث  بولية  �شرطة 
�أفر�د  مبالب�س  �ملثبتة  �لكامر�ت  �إن  عليه،  �لقب�س  خالل 
�مل�شوؤولني  و�تهمو�  “�أعدم”  قد  ب��ر�ون  �أن  تظهر  �ل�شرطة 

بحجب �لأدلة.
وقال �ملحامون �إن يدي بر�ون )42 عاما( كانت على مقود 
�لنار عليه وهو يف ممر  �أف��ر�د �ل�شرطة  �شيارته عندما فتح 

خا�س ل�شيارته يف مدينة �إليز�بيث.
�ل�شرطة  �أف��ر�د  �إن  �شانتل ت�شري-ل�شيرت  �ملحامية  وقالت 
و����ش��ل��و� �إط�����������الق �ل��ر���ش��ا���س ب��ع��د �ب��ت��ع��اد ب����ر�ون مبركبته 

م�شرح  يف  تهدي������د  �أي  له������م  ي�ش�����كل  مل  �أن���ه  م�شيف�����ة 
�حلادث.

و�أ���ش��اف��ت ت�����ش��ري-ل���ش��ي��رت وه���ي ع�����ش��و ف��ري��ق �ملحامني 
�لثنني  ي��وم  لل�شحفيني  �إف����ادة  يف  ب���ر�ون  بعائلة  �خل��ا���س 
دعنا  �لوقت  نف�س  يف  ويقولون  �لر�شا�س  يطلقون  “كانو� 

نرى يديك...ب�شر�حة: هذ� �إعد�م«.
�إليز�بيث  مدينة  يف  حم��دودة  �حتجاجات  �حل��ادث��ة  و�أث���ارت 
�ل�شود.  م��ن  ن�شفهم  ن�شمة  �أل���ف   18 زه���اء  يقطنها  �ل��ت��ي 
�إد�نة ديريك ت�شوفني �شابط �شرطة  �لو�قعة غد�ة  وجاءت 
مدينة منيابولي�س بقتل �لأمريكي �لأ�شود جورج فلويد بعد 

حماكمة حظيت باهتمام كبر.
و�أعلنت �ملدينة حالة �لطو�رئ قبل �إطالع عائلة بر�ون على 

مقطع �لفيديو حت�شبا لوقوع ��شطر�بات.
وق���ال ق��ائ��د �ل�����ش��رط��ة ت��وم��ي ووت���ن ون��ائ��ب��ه د�ن��ي��ال ف���وج يف 
�أفر�د  �لنار وقع خالل حماولة  �إط��الق  �إن  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
�ل�شرطة تنفيذ �أمر �لقب�س على بر�ون يف تهمة خمدر�ت. 

و�أ�شافا �أن بر�ون له تاريخ يف مقاومة �ل�شرطة.
وقال ووتن يف من�شور على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي يوم 
�أق��ل من  و�نتهى يف  �شريعا  �ملاأ�شاوي  “كان �حل��ادث  �لثنني 
30 ثانية. وكانت كامر�ت �جل�شم تهتز وي�شعب يف بع�س 
�إنها تنقل ج��زء� فقط من  ي��ح��دث(.  �لتاأكد )مم��ا  �لأح��ي��ان 

�لق�شة«.
�شهادة  �أن  �لأمريكية  �لإخ��ب��اري��ة  ���ش��ي.�إن.�إن  �شبكة  وذك��رت 

�لوفاة ت�شر �إىل �أن بر�ون تويف بعيار ناري يف �لر�أ�س.

•• عوا�شم-وكاالت

�ل�شحة  مبنظمة  كوفيد-19  وب��اء  مكافحة  �إد�رة  وم��دي��ر  �لأوب��ئ��ة  ع��امل  �أك��د 
�لعاملية، دكتور �أوليفر مورغان، باأن معدلت �لإ�شابة بعدوى كوفيد-19 على 
زي��ادة مطردة طو�ل  تعك�س �شورة مقلقة متاًما، حيث ط��ر�أت  �لعامل  م�شتوى 
�شهري مار�س و�أبريل، فيما يتعلق بعدد �حلالت كل �أ�شبوع، حيث �أ�شبحت �أعلى 

من �أي وقت م�شى منذ بد�أت �جلائحة.
“�لعلوم يف خم�س”،  برنامج  لقاء خالل  دكتور مورغان يف  ت�شريحات  ج��اءت 
�لذي تبثه منظمة �ل�شحة �لعاملية على ح�شاباتها مبو�قع �لتو��شل، وتقدمه 

ف��ي�����ش��م��ي��ت��ا ج��وب��ت��ا ���ش��م��ي��ث، و�ل�����ذي �أكد 
�أن  ���ا  �أي�������شً �أن�����ه مت م��الح��ظ��ة  خ���الل���ه 
�لأ�شغر  �لبالغني  ل��دى  �حل���الت  ع��دد 
ك��ان عليه يف  �أعلى مما  �شًنا و�لأط��ف��ال 
م��ع��رًب��ا عن  ل��ل��وب��اء،  �ل�شابقة  �ل��ف��رت�ت 
�عتقاده عموًما باأن �لزيادة يف �حلالت 
�ل�شباب  ل���دى  و�رت���ف���اع ع���دد �حل����الت 

ترجع �إىل 3 عو�مل.

اأ�سباب لزيادة الأعداد  3
�ل�شبب  �أن  م����ورغ����ان  دك���ت���ور  و�أردف 
�للتز�م  م�شتويات  �نخفا�س  هو  �لأول 
بال�شحة �لعامة و�لتد�بر �لجتماعية 
�لخ�����ت�����الط  زي����������ادة  �إىل  �أدى  مم�����ا 
�لثاين  �ل�شبب  �أن  و�أو�شح  �لجتماعي. 
�ملتحورة  ك��ورون��ا  متغر�ت  �نت�شار  ه��و 
لالنتقال  ق��اب��ل��ي��ة  �لأك������ر  �جل����دي����دة 
بح�شب  �لثالث،  �ل�شبب  �أم��ا  و�لعدوى. 
دك���ت���ور م����ورغ����ان، ف��ه��و �ل���ت���وزي���ع غر 
للقاحات  �مل����ت����و�زن  غ���ر  �أو  �مل��ت��ك��اف��ئ 

�مل�شادة لكوفيد-19.

تو�سيات لتخطي الأزمة
بال�شحة  �لل��ت��ز�م  يف  جميًعا  ن�شتمر  “�أن  �أهمية  على  م��ورغ��ان  دك��ت��ور  و���ش��دد 
�لعامة و�لتد�بر �لجتماعية لتقليل �نت�شار �لعدوى بفرو�س كورونا �ملُ�شتجد 

و�شاللته �ملتحورة �جلديدة«.
و�لإج���ر�ء�ت �لجتماعية هي ج��زء مهم مما  �لعامة  �ل�شحة  تد�بر  �إن  وق��ال 
يجب علينا جميًعا �لقيام به، مبا ي�شمل �رتد�ء �لأقنعة و�حلفاظ على م�شافة 
بني بع�شنا �لبع�س وغ�شل �أيدينا ب�شكل متكرر. و�أو�شح �أنه عندما يكون هناك 
حاجة �شرورية لعقد �جتماعات، من �ملهم، حيثما �أمكن، �أن تعقد �لجتماعات 
ا، �أنه عندما تتاح �لفر�شة لتلقي �للقاح،  يف �أماكن جيدة �لتهوية، و�لأهم �أي�شً
ن�������ش���ارع ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ي���ه و�لل�����ت�����ز�م 
�لتالية يف �للقاحات  مبو�عيد �جلرعة 
مورغان  دكتور  �جلرعتني.و�أردف  ذ�ت 
قائاًل: �إن �لعامل �لإ�شايف �لذي يجب 
�لتاأكد  ه��و  عليه  �ل��رتك��ي��ز  ن��و����ش��ل  �أن 
من �أن لدينا مر�قبة جيدة و�ختبار�ت 
م��ع��م��ل��ي��ة ج���ي���دة، ح��ت��ى مي��ك��ن معرفة 
�تخاذ  يتم  �لعدوى، لكي  مكان حدوث 
و�لتد�بر  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  �إج�����ر�ء�ت 
�لجتماعية ح�شب �حلاجة. ويجب �أن 
�إجر�ء�ت  �إىل جنب مع  يتم ذلك جنًبا 
ا  �أي�شً �لدقيقة و�لعالج و�لعزل  �لتتبع 
جل��م��ي��ع م��ن ي��ت��ع��ر���ش��ون ل��الإ���ش��اب��ة �أو 
بكوفيد-19.  م�����ش��اب��ني  خم���ال���ط���ة 
و�أ�شار دكتور مورغان �إىل �أنه من �ملهم 
�لأبحاث  يف  �ل�شتثمار  مو��شلة  ا  �أي�شً
�ل��ل��ق��اح��ات، ولكن  ���ش��و�ء يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
�لأه��م من ذلك يف �لعالجات، وكذلك 
من  لكوفيد-19  �ملعملية  �لختبار�ت 
�أجل حت�شني �لتدخالت �لطبية مبرور 

�لوقت.

الفئات العمرية الأ�سغر �سًنا
وحول �لو�شع يف �لدول �لتي تنظم حمالت للتطعيم، قال دكتور �أوليفر مورغان 
�إن هناك معلومات جيدة من �لدر��شات �لعلمية تفيد �أن �لأفر�د �لذين يتلقون 
�أن  �أو �لوفاة. كما  �أقل عر�شة لالإ�شابة بحالت خطرة  لقاح كوفيد-19 هم 
�لعديد من �لدول �لتي حققت ن�شبا عالية من �لتطعيم ل�شكانها، معظمهم من 
ا يف �نتقال �لعدوى يف تلك �لفئات  �لفئات �لعمرية �لأكر �شًنا، �شهدت �نخفا�شً
�للقاح  على  �ل�شكان  جميع  حل�شول  �إمكانية  هناك  تكن  مل  ولكن،  �لعمرية. 
�لعمرية، وخا�شة يف  �لفئات  �نت�شار كوفيد-19 يف جميع  ولهذ� ما زلنا نرى 

�لفئات �لعمرية �لأ�شغر �لتي مل يتم تطعيمها.

وا�سنطن حتذر و تلوح ب� » كافة 
الأدوات« بعد اأحداث مقدي�سو

•• وا�شنطن-وكاالت

من  �أج��ز�ء  على  بال�شالح  مدججون  للمعار�شة  مو�لون  مقاتلون  �شيطر 
من  �مل��خ��اوف  �أع��اد  ما  �ل�شومايل،  �جلي�س  مع  ��شتباكات  غ��د�ة  مقدي�شو، 
بالعا�شمة  كانت قد ع�شفت  و�لتي  �ملتناحرة  �لف�شائل  �ندلع معارك بني 
�أغلق  حيث  مقدي�شو،  على  �لث��ن��ني  �شباح  �ل��ت��وت��ر  وهيمن  م�شى.  فيما 
مقاتلون مو�لون للمعار�شة �ملنافذ �إىل بع�س �لأحياء غد�ة مو�جهات مع 
�جلي�س �ل�شومايل على خلفية �لأزمة ب�شاأن متديد ولية �لرئي�س حممد 
عبد �هلل حممد. ومت تقييد �حلركة على �ملحاور �لرئي�شية للعا�شمة ون�شب 
حو�جز ليال على �لطرق �ملوؤدية �إىل معاقل �ملعار�شة بينما �نت�شر م�شلحون 
وعربات مزودة باأ�شلحة ر�شا�شة، بح�شب �شهود. وقال �أحد �ل�شكان ويدعى 
عبد �هلل مر ل�”فر�ن�س بر�س” �إن “�لقو�ت �ل�شومالية و�ملقاتلني �ملو�لني 
و�شائل  بع�س  �لرئي�شية،  �لطرق  بع�س  �م��ت��د�د  على  مت��رك��زو�  للمعار�شة 

�لنقل �لعام ت�شر ولكن يف بع�س �ملناطق ل ُي�شمح لأي �شخ�س بالتنقل«.
�لعام  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�شف  منذ  عميقة  �شيا�شية  �أزم���ة  �ل�شومال  وتعي�س 
�ملا�شي، بعد ف�شلها يف �إجر�ء �نتخابات �أو�خر 2020 ومطلع 2021 كما 

هو خمطط ب�شبب غياب �لإجماع �ل�شيا�شي.
�أق���ر �ل��رمل��ان �ل�����ش��وم��ايل ق��ان��ون��ا مي���دد ولي���ة �لرئي�س  �أب���ري���ل،   12 ويف 
�إجر�ء �نتخابات  �ل�شومايل �شنتني بعد �نق�شائها يف فر�ير، وين�س على 
عامة مبا�شرة عام 2023. و�لأحد، حتولت تظاهرة �شمت �أن�شار �ملعار�شة 
للمطالبة برحيل حممد عبد �هلل حممد، �ملعروف با�شم فارماغو، بح�شور 
�شانكا،  حي  يف  �ل�شومالية  �لقو�ت  مع  �لنار  �إط��الق  تبادل  �إىل  م�شلحني، 
�شمال �ملدينة. ويف وقت لحق، وقع تبادل ثان لإطالق �لنار يف حي مارينايا 

�ملجاور. و�شمع دوي �إطالق نار متقطع خالل �لليل.
�لأحياء،  هذه  على  للمعار�شة  مو�لون  م�شلحون  �شيطر  �لثنني،  و�شباح 
�إىل حي برمودو، حيث كان �ل�شكان  �ملعار�شة، بالإ�شافة  حيث يقيم قادة 
يغادرون منازلهم. من جانبه، �أعربت وز�رة �خلارجية �لأمركية عن قلقها 
�إز�ء �ل�شتباكات �لعنيفة �لتي �شهدتها مقدي�شو، قائلة �إنها “م�شتعدة للنظر 
يف جميع �لأدو�ت �ملتاحة، مبا يف ذلك �لعقوبات و�لقيود على �لتاأ�شر�ت”، 

رد� على تقوي�س �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �ل�شومال.

ع�سابات عابرة للحدود.. كيف تورط حزب اهلل بخطف وابتزاز �سوريني؟
•• عوا�شم-وكاالت

�ملخدر�ت عر  تهريب  �للبناين يف  �هلل  تورط حزب  �ل�شعودية  ك�شفت  بعدما 
�مليلي�شيات  �رتكاب هذه  �أدلة جديدة  �أظهرت  �لفو�كه و�خل�شر�و�ت،  �شحنات 

�نتهاكات بحق �ل�شوريني، و�شلت �إىل حد �خلطف و�لبتز�ز.
وك�شفت م�شادر �إخبارية �شورية تعر�س �شابني من مدينة �ل�شويد�ء �جلنوبية 
للخطف، من طرف ع�شابة مرتبطة مبيلي�شيات حزب �هلل، �أثناء حماولتهما 

�لعبور �شر� �إىل لبنان.
�شبكة  ي��د  على  حم�س  مدينة  ري��ف  يف  خطفا  �ل�شابني  �أن  �مل�����ش��ادر  وذك���رت 

لالجتار بالب�شر، قالت �إنها تد�ر من طرف ميلي�شيات حزب �هلل.
مناطق  م��ن  �آخ��ر  �شوريا  15 خمتطفا  م��ع  يوما   20 مل��دة  �لث��ن��ان  و�حتجز 
�أفرج  حتى  ذويهما  مع  �لع�شابة  وتو��شلت  �ملعتقل،  ي�شبه  مكان  يف  خمتلفة، 

عنهما قبل �أيام مقابل فدية مالية كبرة.

األف دولر فدية  14
وذكرت م�شادر حملية مقربة من �ملختطفني يف �ل�شويد�ء ملوقع “�شكاي نيوز 
�آلف   14 ��شرتطت على عائلة �ملخطوفنينْ دفع مبلغ  �لع�شابة  �أن  عربية”، 
�لتابعة  دولر مقابل �لإف��ر�ج عنهما، بعد �حتجازهما يف منطقة و�دي خالد 
بها  يتم  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�شت  �أنها  موؤكدة  لبنان،  �هلل يف  ح��زب  مليلي�شيات 

خطف �شبان من �ل�شويد�ء.
من  ينحدرون  �ملخطوفني،  �لآخ��ري��ن  �ل�15  �ل�شوريني  �أن  �مل�شادر  و�أف���ادت 

�حلولة بريف حم�س ومن �إدلب و�ل�شنمنب بدرعا و�لرحية بدم�شق.
�أن�س، وهو نا�شط مدين من �ل�شويد�ء رف�س �لك�شف عن ��شمه �لثاين  وقال 
�أ�شدقاء  من  مهرب  رقم  على  ح�شال  �ل�شوريني  �ل�شابني  �إن  �أمنية،  لأ�شباب 

لهما من مدينة حم�س، ليوؤمن دخولهما �إىل لبنان على �أمل �حل�شول على 
فر�شة عمل هناك تنقذهما من �لبطالة �مل�شت�شرية يف �شوريا.

خطف متكرر منذ �سنوات
معهما  �تفق  حم�س،  ريف  �إىل  و�شولهما  “فور  �أن��ه  �ل�شابني  عن  �أن�س  ونقل 
�أدخلهما منزل يف  �إىل قرية بلق�شة، وفور و�شولهما  �أن ينقلهما  �ملهرب على 
�ملخطوفون  به  يحتجز  �هلل،  حزب  مليلي�شيات  مركز  �أن��ه  لهما  ليتبني  �لقرية 

�ل�شوريون �لر�غبون بالعبور �إىل لبنان«.
وقال �أن�س �إن كثر� من �ل�شوريني جنحو� يف دخول لبنان عن طريق �لتهريب، 
لكن يف �ل�شنو�ت �لثالث �لأخرة دخلت ميلي�شيات حزب �هلل �ملو�لية لإير�ن 

على خط �لتهريب.
و�شارت �مليلي�شيات، بح�شب �لنا�شط �ل�شوري، تبتز �لر�غبني يف دخول لبنان 

دفع  رف�شو�  ح��ال  يف  بقتلهم  ذوي��ه��م  وت��ه��دد  خطفهم،  تتوىل  ع�شابات  ع��ر 
�لفدية.

�لعام  للخطف خالل  تعر�شو�  �ل�شوريني  �ل�شبان  �لعديد من  �أن  �أن�س  وروى 
�جلاري، ومنهم �شابان من قرية منره بريف �ل�شويد�ء �ل�شمايل �ل�شرقي.

�أي��ام، بعدها تلقت عائلتهما مكاملة هاتفية  “فقد �لت�شال بهما لعدة  وقال: 
من �أ�شخا�س جمهولني طالبوهم بدفع مبلغ مايل قدره 10 �آلف دولر عن 
كل و�حد منهما، على �أن يحول �ملبلغ �إىل منطقة و�دي خالد يف لبنان )حيث 

ي�شيطر حزب �هلل(، و�أفرج عنهما بعد �أيام على دفع �ملبلغ«.
عمليات  ف��اإن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  حتدثت  حملية  م�شادر  وبح�شب 
�إن  ب��ل  �ل��ف��دي��ة،  �ل�����ش��وي��د�ء مل تقت�شر ع��ل��ى �خل��ط��ف وط��ل��ب  ح���زب �هلل يف 
�مليلي�شيات حولت باديتها �إىل مر�كز لت�شنيع �ملخدر�ت وتهريبها �إىل �خلارج 

عر طرق عدة.

••نيودلهي-اأ ف ب

ب����د�أت �مل�����ش��اع��دة �ل��دول��ي��ة ت�شل 
�لتي  �لهند  �إىل  �ل��ث��الث��اء  �شباح 
ي�شودها و�شع “�أكر من موؤمل” 
�لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  بح�شب 
ب�شبب موجة وبائية ت�شّجل �أعد�د 
�إ�شابات ووفيات قيا�شية، يف وقت 
�أي�شاً  وه���ي  �ل���ر�زي���ل،  ع��ار���ش��ت 
من بني �لدول �لأكر ت�شرر�ً يف 
�لعامل، ��شتر�د لقاح �شبوتنيك-

يف �لرو�شي.
وز�رة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وك���ت���ب 
�خل���ارج���ي���ة �ل���ه���ن���دي���ة �أري����ن����د�م 
من  ���ش��ح��ن��ة  �أول  �أن  ب���اغ�������ش���ي 
�لريطانية  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة 
مئة  على  خ�شو�شاً  حتتوى  �لتي 
ج���ه���از ت��ن��ف�����س م��ي��ك��ان��ي��ك��ي و95 
�أك�����ش��ج��ني ، حّطت  ج��ه��از ت��ول��ي��د 
طائرة  م���نت  ع��ل��ى  ن��ي��ودل��ه��ي  يف 

لوفتهانز�.
�إر����ش���ال ت�شع  ���ش��ي��ت��ّم  �مل��ج��م��ل،  يف 
�لأ�شبوع  ه�����ذ�  ج���وي���ة  ح����اوي����ات 
حمملة مبعّد�ت من بينها 495 
و120  �أك�شيجني  ت��ول��ي��د  ج��ه��از 
و20  �ل��ق��ن��اع  ع��ر  تنف�س  ج��ه��از 
بح�شب  ي�������دوي،  ت��ن��ف�����س  ج���ه���از 
يف  �لعليا  �لريطانية  �ملفو�شية 

نيودلهي.
فرن�شا  �أو����ش���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
طبيعة “عملية �لت�شامن” �لتي 
�لهند  �إىل  ت�شل  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة �لأ����ش���ب���وع، وهي 
توليد  وح����د�ت  ث��م��اين  تت�شمن 
�أك�شيجني طبي من خالل موّلد 
�شبق  م�شال  �أك�شجني  وح��اوي��ات 
ت�شمح  منها،  خم�شة  �أُر���ش��ل��ت  �أن 
ب��ت��وف��ر �لأك�����ش��ي��ج��ني �ل��ط��ب��ي ملا 
يف  مري�س  �آلف   10 �إىل  ي�شل 
�إىل معّد�ت  يوم و�حد، بالإ�شافة 
خ�شو�شاً  حت��ت��وي  خا�شة  طبية 
على 28 جهاز تنف�س، بح�شب ما 
�أفادت �ل�شفارة �لفرن�شية يف بيان 

�ل�����ش��ي��ادي �ل��رو���ش��ي �ل����ذي مّول 
�شبوتنيك-يف،  ل����ق����اح  ت���ط���وي���ر 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �أك�����ر م���ن 30 
�حلكومة  وك��ان��ت  ج��رع��ة.  مليون 
ماليني   10 ط��ل��ب��ت  �ل��ف��در�ل��ي��ة 

جرعة.
�للقاحني  �إىل  وب�����الإ������ش�����اف�����ة 
�مل���������ش����ت����خ����دم����ني م����ن����ذ ك����ان����ون 
�ل����ث����اين-ي����ن����اي����ر )ك����ورون����اف����اك 
�لوكالة  رّخ�شت  و�أ�شرت�زينيكا(، 
�لر�زيل  يف  ل���الأدوي���ة  �ل��ن��اظ��م��ة 
�آند  جون�شون  لقاحي  ��شتخد�م 
وفايرز/بايونتيك  ج��ون�����ش��ون 
�إىل  ب����ع����د  ي�������ش���ال  مل  �ل����ل����ذي����ن 

�لبالد.
و�أعلن �لبيت �لأبي�س �لثنني �أن 
�لوليات �ملتحدة �شتقدم �إىل دول 
�أخرى 60 مليون جرعة من لقاح 
تعّر�شت  وق���ت  يف  �أ���ش��رت�زي��ن��ي��ك��ا، 
لرف�شها  لن���ت���ق���اد�ت  و����ش��ن��ط��ن 
ت�شدير هذه �جلرعات من �للقاح 
با�شتخد�مه  ُي�����ش��م��ح  مل  �ل�����ذي 
�أندي  وكتب  �أر����ش��ي��ه��ا.  على  بعد 
�شالفيت م�شت�شار �لبيت �لأبي�س 
كوفيد-19،  م��ك��اف��ح��ة  ل�����ش��وؤون 
�لوليات  “�شتمنح  ت��غ��ري��دة  يف 
من  جرعة  مليون  �شتني  �ملتحدة 
لقاح ��شرت�زينيكا لدول �خرى ما 

�إن ت�شبح متو�فرة«.
�لفائت،  �لأ�����ش����ب����وع  ن���ه���اي���ة  ويف 
�مل�شادة  �ل��ل��ق��اح��ات  ع���دد  تخطى 
يف  حقنها  مت  �ل��ت��ي  لكوفيد-19 
207 دول ومناطق مليار جرعة، 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  ت���ع���د�د  ب��ح�����ش��ب 
كورونا  ف��رو���س  وت�شبب  ب��ر���س. 
يف  �شخ�شا   3،109،991 بوفاة 
منظمة  مكتب  �أب��ل��غ  منذ  �ل��ع��امل 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف �ل�����ش��ني عن 
ظهور �ملر�س نهاية كانون �لأول/
تعد�د  ح�شب   ،2019 دي�شمر 
�أجرته وكالة فر�ن�س بر�س ��شتناد�ً 
عند  �لثنني  ر�شمّية  م�شادر  �إىل 

�ل�شاعة 10،00 ت غ.

�أُر�شل �إىل وكالة فر�ن�س بر�س.
وت��ع��ّه��دت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �إثر 
م���ك���امل���ة ه���ات���ف���ي���ة �لث�����ن�����ني بني 
�ل��رئ��ي�����س �لأم���رك���ي ج���و بايدن 
ورئي�س �لوزر�ء �لهندي ناريندر� 
“م�شاعدة  ب����ت����ق����دمي  م����������ودي، 
خ�شو�شا  ت��ت�����ش��م��ن  عاجلة” 
ومعد�ت  لقاحات  لنتاج  مكونات 
وفحو�س  تنف�س  و�أجهزة  حماية 
تدر�س  ك���م���ا  �ل�����ش����اب����ة.  ك�����ش��ف 
�إر�شال  �إم��ك��ان  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
مو�جهة  يف  �أك�����ش��ج��ني  �إم������د�د�ت 
�مل�شت�شفيات  يف  �حل����اد  �ل��ن��ق�����س 

�لهندية.
�أي�شاً  �لأوروب������ي  �لحت����اد  ووع����د 
من  للهند  “م�شاعدة”  بتقدمي 
�لأوروبية  �لآل��ي��ة  تفعيل  خ���الل 

وعدت  ك��ذل��ك  �مل��دن��ي��ة.  للحماية 
تقدمي  �لأمل�����ان�����ي�����ة  �مل�������ش���ت�������ش���ارة 

م�شاعدة عاجلة �إىل �لهند.
للغاية،  ملح  �لهند  يف  فالو�شع 
�ملتحّورة  �ل��ن�����ش��خ��ة  �أغ����رق����ت  �إذ 
�لهندية خالل ب�شعة �أيام �لبالد 
ن�شمة يف  م��ل��ي��ار   1،3 ت��ع��ّد  �ل��ت��ي 
ميوتون  �ملر�شى  وبات  �لفو�شى. 
ب�شبب  �مل��ك��ت��ظ��ة  �مل�شت�شفيات  يف 

نق�س �لأك�شجني.
و������ش�����ّج�����ل�����ت �ل�����ه�����ن�����د �لث�����ن�����ني 
جديدة  �إ����ش���اب���ة   352،991
�أع���ل���ى ح�شيلة  يف  و�ح����د  ي���وم  يف 
�إ�شابات يف �لعامل، بالإ�شافة �إىل 
ح�شيلة  �أع��ل��ى  يف  وف���اة   2812
وط��ن��ي��ة. و�ل��ه��ن��د ه��ي ر�ب���ع دولة 
�أكر ت�شرر�ً يف �لعامل من حيث 

�ل���وف���ي���ات، م���ع �أك����ر م���ن 192 
�ألف وفاة. وتعمل حمارق �جلثث 
باأق�شى �شرعة يف �لأيام �لأخرة.

عيان  �شهود  ي��روي  نيودلهي،  يف 
�لكتظاظ يف ممر�ت �مل�شت�شفيات 
�ملمتلئة بالأ�شرة و�حلمالت �لتي 
ي�شتلقي عليها �أحياناً �شخ�شان �أو 
ثالثة، فيما تتو�شل عائالت بدون 
للح�شول  �لعاملني  �إىل  ج��دوى 
�لذين  لأق���رب���ائ���ه���م  م���ك���ان  ع��ل��ى 
يحت�شرون، وميوت بع�شهم على 

�أبو�ب �مل�شت�شفيات.
ومت مت��دي��د �ل��ع��زل �مل��ف��رو���س يف 

�لعا�شمة لأ�شبوع �إ�شايف.
�ل�شحة  منظمة  م��دي��ر  و�ع��ت��ر 
�ل���ع���امل���ي���ة ت����ي����درو�����س �ده�����ان�����وم 
�لو�شع  �أن  غيريي�شو�س �لثنني 

يف �لهند “�أكر من موؤمل«.
وقال �إن “منظمة �ل�شحة �لعاملية 
تبذل كل ما يف و�شعها عر تقدمي 
�شرورية،  وجتهيز�ت  م�شتلزمات 
قو�رير  م���ن  �آلف  وخ�����ش��و���ش��ا 
�لك�شجني و�مل�شت�شفيات �مليد�نية 
�ملخرية”  و�مل�����ع�����د�ت  �ل���ن���ق���ال���ة 
من  “�أكر  ن�شر  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

2600 عامل �شحي«.
ول ي���ز�ل �مل��ت��ح��ّور �ل��ه��ن��دي يثر 
منظمة  و�أ�������ش������ارت  ت�����������ش�����اوؤلت. 
ي�����ز�ل غر  ل  �أن�����ه  �إىل  �ل�����ش��ح��ة 
معروف ما �إذ� كان “�رتفاع معّدل 
�خلطورة  ع���ن  ن���اج���م  �ل���وف���ي���ات 
�ل�شديدت للمتحّور �أو عن �إجهاد 
ق����در�ت �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��ح��ي ب�شبب 
�لرتفاع �ل�شريع لعدد �لإ�شابات، 

�أم �أنه ناجم عن �لثنني معاً«.
بلجيكا  �مل��ت��ح��ّور يف  ه���ذ�  وُر����ش���د 
يف  و�إيطاليا  و�ليونان  و�شوي�شر� 
عدة  �أوروب���ي���ة  دول  تخفف  وق���ت 
�ل��ق��ي��ود ه����ذ� �لأ����ش���ب���وع مب�����و�ز�ة 
تعليق �لرحالت �جلوية من و�إىل 

�لهند.
عار�شت  �للقاحات،  �شعيد  على 
�ل���وك���ال���ة �ل��ن��اظ��م��ة ل����الأدوي����ة يف 
�ل�������ر�زي�������ل، ث������اين دول�������ة �أك�����ر 
�لعامل  يف  �ل����وب����اء  م���ن  ت�������ش���رر�ً 
وحيث  وف��������اة(   391،936(
حملة �لتلقيح بطيئة جد�ً، م�شاء 
�لث���ن���ني ط��ل��ب ع����دة ولي������ات يف 
�شبوتنيك- لقاح  ��شتر�د  �لبالد 

�أنتونيو  �لوكالة  رئي�س  وق��ال  يف. 
�أن  �أب��د�ً  ن�شمح  “لن  ب��ار� توري�س 

�لر�زيليني  م��الي��ني  ي��ت��ع��ّر���س 
ب��دون حتقق مالئم من  ملنتجات 
و�لفعالية  و�ل�����ش��الم��ة  �جل�����ودة 
�لن�شبة  ت��ك��ون  �أن  �لأق���ل  على  �أو 
يف  موؤ�تية،  و�ملنافع  �ملخاطر  بني 
�لذي  �خلطر  �لو�شع  مو�جهة 

منّر به«.
تو�شية  �ل��وك��ال��ة  �إد�رة  و�ّت��ب��ع��ت 
خ��ر�ئ��ه��ا �ل��ذي��ن لح��ظ��و� وجود 
“�نعد�م يقني” حول �للقاح �لذي 
ترخي�س  ع��ل��ى  ب��ع��د  ي��ح�����ش��ل  مل 
�لحت���اد  يف  �ل�شحية  �ل�����ش��ل��ط��ات 

�لأوروبي و�لوليات �ملتحدة.
حملة  ل���ت�������ش���ري���ع  حم�����اول�����ة  يف 
�ل��ت��ل��ق��ي��ح، وق���ع���ت ح�����و�يل ع�شر 
ولي����ات يف ���ش��م��ال و���ش��م��ال �شرق 
�ل�شندوق  م��ع  ع��ق��ود�ً  �ل���ر�زي���ل 

الربازيل تعار�س ا�سترياد لقاح �سبوتنيك-يف   
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد -الفجر

ي��ه��د�أ يف نادي  ن�����ش��اط ري��ا���ش��ي ل 
�لذيد �لريا�شي قبل �لإفطار من 
�لتدريبي  برناجمه  �إطالق  خالل 
�ل���ي���وم���ي �ل�����ذي ي��ح��م��ل ع���ن���و�ن " 
" وذل��ك مع  ريا�شة قبل �لإف��ط��ار 
�لكرمي  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  �أي����ام  �أول 
�ل�شهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  وي���ت���و�����ش���ل 

�لف�شيل.
مع  �لتدريبي  �لرنامج  ويتالقى 
مبادرة جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي 
بحكومة �ل�شارقة يف دعوة �ملجتمع 
�إىل ممار�شة �لريا�شية ل�شيما مع 
�أف�شل �لأوقات وهي قبل �لإفطار 
ب��رب��ع ���ش��اع��ة م��ن خ���الل ممار�شة 

�لريا�شية يف جو عائلي و�أ�شري.
ن��ادي �لذيد  �أن يقدم  �مل��ق��رر  وم��ن 
ت��دري��ب��ي��ة تكثف  ث���الث���ون ح�����ش��ة 
�للياقة  م��ه��ار�ت  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ات��ه��ا 
�لبدنية وتن�شيط �لدورة �لدموية 

بال�شحة  �له���ت���م���ام  ع���ن  ف�����ش��ال 
�لريا�شي  �جل�شم  على  و�ملحافظة 

خالل �شهر �لف�شيل
�أك���������د  �����ش����ع����ادة ح���م���ي���د ع���ب���د �هلل 
نائب  �خل������اط������ري  ب���ال�������ش���دري���ة 
�لذيد  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لتدريبي  �ل��رن��ام��ج  �أه��م��ي��ة  �إىل 
مع  �لنادي  ينفذه  �لذي  �لريا�شي 
وتو��شلها  رم�شان  �شهر  �أي��ام  �أول 

حتى نهايته .
�ل���ن���ادي  �أن  �خل����اط����ري  و�أو�����ش����ح 
تدريبية  ح�����ش��ة  ث���الث���ني  ي��ن��ظ��م 

�ملدرب  ب��ال��ت��دري��ب��ات  ي��ق��وم  بحيث 
تدريب  يتم  �ملر�شدي  حيث  خالد 

يومياً  ����ش���اع���ة  مل������دة  �مل�������ش���ارك���ني 
وتت�شمن  �لف�شيل  �ل�شهر  خ��الل 

�لتدريبات: ريا�شة �مل�شي، ، و�لقفز 
�ل�شويدية  و�ل��ت��م��اري��ن  ب��احل��ب��ل، 

�لبدنية �خلفيفة.
تاأتي  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن  �إىل  لف��ت��ا 

�أن�شطة نادي �لذيد �لثقايف  �شمن 
�ل���ري���ا����ش���ي �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  يف �إط����ار 
فعاليات جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي 

�شمن مبادرته �ملجتمعية .
و�أ�شار �إىل �أن ممار�شة �لريا�شة قبل 
على  تعمل  ب�شيطة  مبدة  �لإفطار 
�لتخل�س  يف  �جل�شم  ك��ف��اءة  زي���ادة 
عمليات  عن  �لناجتة  �ل�شموم  من 
جانب  �إىل  �ل����غ����ذ�ئ����ي،  �ل��ت��م��ث��ي��ل 
وزيادة  �ل��دم��وي��ة  �ل����دورة  تن�شيط 
و�ل�شرتخاء  ب���ال���ر�ح���ة  �ل�����ش��ع��ور 
بال�شو�ئل  �جل�شم  تعوي�س  بهدف 
بالكامل  تدريبه  �مل�����ش��ارك   لينهي 
زمنية  �لإف��ط��ار مب��دة  قبل موعد 

ق�شرة ل تتجاوز �ل� 15 دقيقة.
ولفت يف هذ� �ل�شدد �خلاطري باأن 
تلك �لتدريبات تعمل على تعوي�س 
�جل�شم بالأمالح �ملعدنية �ملفقودة 
باأ�شرع وقت ممكن، حلماية �جل�شم 
من �لأعر��س �ل�شحية �لتي ميكن 

�أن يتعر�س لها.

بطال  �شعيد"  "�أنكل  ف���ري���ق  ت�����ّوج 
لبطولة  رج����ال  �ل���رون���زي���ة  ل��ل��ف��ئ��ة 
�لثامنة  ب��ال��ن�����ش��خ��ة  ت��ن�����س  �ل����ب����ادل 
ل�����دورة ن���د �ل�����ش��ب��ا �ل��ري��ا���ش��ي��ة �لتي 
تختتم فعالياتها غد�، بعد 16 يوما 
و�لتناف�س  و�لإث������ارة  �حل��م��ا���س  م��ن 
�لبادل  ه��ي  م�شابقات   3 يف  �ل��ق��وي 
و�جلري  �لهو�ئية  و�ل��در�ج��ات  تن�س 
و�أق���ي���م���ت ك���اف���ة م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا وفق 
�ملعتمدة  �لح����رت�زي����ة  �لإج��������ر�ء�ت 
م������ن �جل������ه������ات �ل����ر�����ش����م����ي����ة ب���دب���ي 
�خلا�شة  �لريا�شية  و�لروتوكولت 
�لتي �عتمدها جمل�س دبي �لريا�شي 
جل��م��ي��ع �ل���ري���ا����ش���ات. وح��ق��ق فريق 
�ل�شيخ  ي�شم  �ل��ذي  �شعيد"  "�أنكل 
���ش��ع��ي��د ب����ن م���ك���ت���وم ب����ن ج��م��ع��ة �آل 
�للقب  �أح��م��د  �ل����رز�ق  وع��ب��د  مكتوم 
�ملبار�ة  يف  وف��وزه��م��ا  ت��األ��ق��ه��م��ا  ب��ع��د 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى �ل��ث��ن��ائ��ي �مل��ك��ون من 
وفرحان  �ل���ه���اج���ري  غ����امن  ح��م��ي��د 
هّدي مبجموعتني مقابل جمموعة 

و�حدة بو�قع 6-3 و4-6 و7-5.
�ملجموعة  ق��وي��ة يف  �مل���ب���ار�ة  وج����اءت 
وهدي  �ل��ه��اج��ري  ق��ب��ل  م��ن  �لأوىل 
بنتيجتها  �ل��ف��وز  ��شتطاعا  �ل��ل��ذي��ن 
"�أنكل  ف��ري��ق  �إ�����ش����ر�ر  ل��ك��ن   3-6
من  م��ك��ن��ه  �ل���ت���د�رك  ع��ل��ى  �شعيد" 
�لثانية  �مل��ج��م��وع��ة  ن��ت��ي��ج��ة  �ن���ت���ز�ع 
خرته  ك����ل  ي�����ش��ع  �أن  ق���ب���ل   4-6
�لثالثة  �ملجموعة  نتيجة  لختطاف 
وب��ال��رغ��م من  �ل��ت��ي ج���اءت متكافئة 
�ل��ت��ق��دم �ل��ث��ن��ائ��ي �ل��ه��اج��ري وه���ّدي 
5-4 متكن "�أنكل �شعيد" من �إدر�ك 

�لتعادل 5-5 ثم �لتقدم 6-5 وح�شم 
جنح  كما   .5-7 �لنهائية  �لنتيجة 
غار�شيا  خ��اف��ر  م��ن  �مل��ك��ون  �لثنائي 
حتقيق  يف  فاركوهار�شن  و�ألك�شندر 
لقب �لفئة �لذهبية عقب فوزهما يف 
مارتن  ح�شاب  على  �لنهائية  �ملبار�ة 
فيالفاين  وغ��ي��ل��رم��و  ن��وت�����ش��ي��زي 
 2-6 ب��و�ق��ع  رد  دون  مبجموعتني 
�مييليو  �ل��ث��ن��ائ��ي  وح�����ش��ل  و3-6. 
م��ي�����ش��ا���س وم����ا�����ش����ون خ���اف���ر على 
�ملركز �لثالث يف �لفئة �لذهبية بعد 
�ملركزين  حتديد  �ملبار�ة  يف  تغلبهما 
�ملكون  �لثنائي  على  و�لر�بع  �لثالث 
بوباديال  �ملري وكالوديو  �شعيد  من 
 1-6 ب��و�ق��ع  رد  دون  مبجموعتني 
و6-2. وبنهاية �ملباريات، قام �ل�شيخ 

�شعيد بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم 
تن�س  للبادل  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
�لن�شخة  وب���ط���الت  �أب���ط���ال  ب��ت��ت��وي��ج 
�أقيمت  �ل��ت��ي  تن�س  ل��ل��ب��ادل  �حل��ال��ي��ة 
�لذهبية  �ل���ف���ئ���ة  ه����ي  ف���ئ���ات   4 يف 
للرجال وفئتني برونزيتني للرجال 
و�أثنى  �ل��دول��ي��ة.  و�لفئة  و�ل�شيد�ت 
جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ 
�لقوية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل���ت���ي ظ���ه���رت ع��ل��ي��ه��ا �ل��ب��ط��ول��ة يف 
كافة �لفئات وبامل�شاركة �لو��شعة، ما 
�للعبة  ت�شهده  �ل��ذي  �لتطور  ي��وؤك��د 
يف �لإم��ار�ت، م�شر� �إىل �أن �ملالعب 
�ملنت�شرة يف خمتلف مناطق �لدولة و 
�لتدريبات �ملتو��شلة على مد�ر �لعام 
و�لر�مج �لتي يتم تنفيذها من قبل 

�حتاد �لإمار�ت للبادل تن�س �شو�ء يف 
�لتي  �لبطولت  �أو  �ل�شبا  ند  جممع 
ت�شاهم  �لأخ�����رى،  �لأن���دي���ة  ت��ق��ام يف 
وقال:  للعبة،  �لعام  �مل�شتوى  رفع  يف 
للمباريات جاء قويا  �لفني  �مل�شتوى 
هذ� �لعام حتى �أين �شعرت بقليل من 
�لنهائية  �ملبار�ة  �خلوف قبل خو�س 
�حلاجز  ه��ذ�  ك�شر  يف  جنحنا  لكننا 
مهد  �ل��ذي  �ملطلوب  �لأد�ء  وت��ق��دمي 
و�أ�شكر  ب��ال��ل��ق��ب  �ل���ف���وز  ط��ري��ق  ل��ن��ا 
�مل�شتويات  ع��ل��ى  �ل��الع��ب��ني  ج��م��ي��ع 

�لقوية �لتي قدموها.

جزئي  واإ�سغال  اجلري  انطلق 
ب�سارع ميدان

�ل�شاعة  يف  �جل����ري  ���ش��ب��اق  ينطلق 

�لأرب���ع���اء  �ل���ي���وم  م�����ش��اء   10:00
�ملت�شابقني  يبد�أ  حيث  �أبريل،   28
ميد�ن  د�خ���ل  �خل��ي��ل  م�شمار  م��ن 
وي�شتمر  م�شقط  �شارع  �إىل  وميتد 
���ش��ارع م��ي��د�ن ثم  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني �إىل 
يعودون من �لجتاه �لآخر ليعودو� 
مرة �أخرى �إىل �شارع م�شقط ومنه 

�إىل م�شمار �خليل مرة �أخرى.
و���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك �إ����ش���غ���ال ك��ل��ي من 
�شارع  يف  م�����ش��اء   10:00 �ل�����ش��اع��ة 
م�شقط م��ن �لجت��اه��ني ب��د�ي��ة من 
�ل����دو�ر �لكبر  ف��ن��دق م��ي��د�ن حتى 
�ملوؤدي �إىل �شارع ميد�ن، كما �شيكون 
هناك �إ�شغال جزئي يف �شارع ميد�ن 
�شتتمكن  حيث  �ملقابلة  �جلهة  م��ن 
�ملخرج  �إىل  �مل������رور  م���ن  �مل���رك���ب���ات 

�ليمني من �لدو�ر �لكبر فقط.
ويقام �شباق �جلري على مد�ر يومني 
حيث ينطلق �شباق 10 كيلومرت�ت 
�ليوم �لأربعاء 28 �أبريل فيما يقام 
5 كيلومرت�ت غًد� �خلمي�س  �شباق 
بامل�شاركة  وي�����ش��م��ح  �أب����ري����ل،   29
ب����ط����ول����ة �جل�����ري  م���ن���اف�������ش���ات  يف 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  للعد�ئني 
و�ل���الع���ب���ني �مل��ح��ل��ي��ني م����ن د�خ����ل 
�ل���دول���ة، وذل����ك ���ش��م��ن ع���دة فئات 
 10 �شباق  وه��ي  ���ش��ب��اق،  ك��ل  ح�شب 
كيلومرت�ت �لذي ي�شم فئة �لهو�ة 
و�لفئة  و�مل���و�ط���ن���ات،  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�ملفتوحة للرجال وللن�شاء وي�شارك 
و�لأندية  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  لع��ب��ي  ف��ي��ه��ا 
�مل�شلحة  و�ل��ق��و�ت  �ل�شرطة  وف���رق 

كيلومرت�ت   5 و���ش��ب��اق  و�مل��ق��ي��م��ني، 
�ملو�طنني  �ل��ه��و�ة  فئة  ي�شم  �ل���ذي 
�ملفتوحة  و�ل���ف���ئ���ة  و�مل�����و�ط�����ن�����ات، 
و�ل�شيد�ت،  �لرجال  من  للمقيمني 
لعبي  مب�����ش��ارك��ة  فيها  ي�شمح  ول 
و�لقو�ت  �ل�شرطة  وف���رق  �لأن��دي��ة 
�مل�شلحة و�ملدربني �لعاملني يف هذه 
�جلهات، على �أل يقل عمر �مل�شارك 
ع���ام يف   18 �ل��ف��ئ��ات ع��ن  يف جميع 
تاريخ �إقامة �ل�شباق، �أي من مو�ليد 

فما دون.  2003 �أبريل   28

ال�سبا  ن��د  دورة  ح�سن:  مالك 
حتقيق  يف  روؤيتنا  مع  تتوافق 

حياة اأف�سل للمجتمع
وق�����ال م���ال���ك ح�����ش��ن، م���دي���ر عام 

فيتن�س(:  �آي  ك��ي  )�ي���ه  جمموعة 
�لد�عم  �لر�عي  نكون  �أن  "ي�شعدنا 
�لريا�شية  �ل�������ش���ب���ا  ن�����د  ل���������دورة 
روؤية  مع  تتو�فق  و�لتي   ،2021
فيتن�س  �آي  ك����ي  �ي�����ه  جم���م���وع���ة 
ن��ح��ن م��ل��ت��زم��ون بتحقيق  ج����روب، 
�ملجتمع  �أف���ر�د  لكافة  �أف�شل  حياة 
و�للياقة  �ل���ري���ا����ش���ة  خ�����الل  م����ن 
�ملجتمع  �أف���ر�د  وت�شجيع  �لبدنية، 
وت�شمني  �لريا�شة  ممار�شة  على 
�لأن�������ش���ط���ة �ل���ب���دن���ي���ة ك���ج���زء من 
من  �لرغم  على  �ليومية،  حياتهم 
ب��ه��ا �لعامل،  �ل��ت��ي مي���ر  �ل���ظ���روف 
�مل�شاركني  ن���رى  �أن  �مل��ده�����س  م���ن 
يف  م��ًع��ا  يجتمعون  دب���ي  وجم��ت��م��ع 

هذه �لبطولة �ملميزة ".

انطلق �سباق اجلري 10 كيلومرتات اليوم

»اأنكل �سعيد« بطال للبادل تن�س بدورة ند ال�سبا

نادي الذيد ينظم يوميا برناجما تدريبا للريا�سة قبل الإفطار مبعدل ثالثني ح�سة تدريبية 

•• دبي-الفجر:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لتنفيذي لإم��ارة دبي تعلن موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت  دبي رئي�س �ملجل�س 
�أ�شماء  �بريل   28 �لأرب��ع��اء  �ليوم  يف حفل خا�س مبتحف �لحت��اد م�شاء 
�لفائزين بالفئات �لثنتي ع�شر للدورة �لثامنة ل� "جائزة وطني �لإمار�ت 

ز�يد". يحبه  كان  ما  "هذ�  �شعار  للعمل �لن�شاين 2021" حتت 
ويرتقب �جلميع �لإعالن عن ��شم �ملوؤ�ش�شة �لفائزة بالدورة �لثانية من 
"جائزة �لب�شمة �لريا�شية" �لتي يتم تنظيمها بالتعاون مع جمل�س دبي 
�لريا�شي من �أجل ن�شر ثقافة �لعمل �لإن�شاين وروح �لعطاء للمجتمع يف 

�لريا�شة.
وك����ان جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ق��د وج���ه �ل���دع���وة ل��الأن��دي��ة و�ملوؤ�ش�شات 

�لعمل  يف  �مل�شاهمات  ذوي  من  �لريا�شي  �لقطاع  يف  و�لأف���ر�د  �لريا�شية 
�لفئتني:  يف  للتناف�س  �لرت�شح  �لريا�شة  ممار�شة  ن�شر  ودع��م  �لن�شاين 
�لفردية و�ملوؤ�ش�شية ونيل �شرف �لفوز بهذه �جلائزة �لوطنية �ملهمة �لتي 
تعزز قيم �لعمل �لن�شاين و�لتطوعي يف �ملجتمع �شمن حمور �لتناف�س: 
)م�شوؤولية �لعمل �لإن�شاين يف �لقطاع �لريا�شي(، �لذي ي�شمل �ملبادر�ت 
بحيث  للريا�شة  و�ملجتمعية  �لإن�شانية  �لأه��د�ف  حتقق  �لتي  �ملجتمعية 

يكون لتلك �ملبادر�ت �أثر �إيجابي على �لقطاع �لريا�شي.

باجلائزة يف  ف��ازت  قد  �لكرى  "لند مارك" �لتجارية  وكانت جمموعة 
�لوىل �لدورة وذلك تقدير� لدور �ملجموعة يف �لتوعية باأهمية ممار�شة 
�لريا�شة و�لن�شاط �لبدين جلميع فئات �ملجتمع، وكذلك تنظيم فعالية 
خمتلف  م��ن  �لآلف  مب�شاركة  �ل�شكري  مل��ح��ارب  �ل�شنوية  �مل�شي  م�شرة 
�جلن�شيات و�لأعمار، حيث �شّلم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�جلائزة  دب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
�إىل مالك �ملجموعة.  ومتت ��شافة جائزة �لب�شمة �لريا�شية �إىل فئات 

�ل��دورة �ل�شابعة وذلك  منذ  �لن�شاين"  للعمل  �لإم��ار�ت  وطني  "جائزة 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  وت��ك��رمي  �ملجتمع  حركة  يف  �لريا�شة  ل��دور  تقدير� 
�لذين يدعمون متطوعني ن�شر ممار�شة �لريا�شة ويوفرون لها �لأجو�ء 
و�لإمكانيات لتحفيز خمتلف فئات �ملجتمع على �مل�شاركة فيها و�عتبارها 
لحمدود  وب��دع��م  �ملجتمع  يف  كبرة  باأهمية  حتظى  حيث  حياة  �أ�شلوب 
من �لقيادة �لر�شيدة �لتي توؤكد وتعمل على جعل �لريا�شة �أ�شلوب حياة 
�جلائزة  حتّفز  حيث  �لإي��ج��اب��ي��ة،  و�ل��ط��اق��ة  لل�شعادة  م�شدر�  باعتبارها 
لتكون  �لريا�شي  �ل��ق��ط��اع  يف  �لريا�شية  و�لهيئات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لأف����ر�د 
دولة  ��شرت�تيجية  مع  متا�شياً  �لريا�شة،  جم��ال  يف  به  يحتذى  من��وذج��اً 
2071، يف تعزيز �خلدمة �ملجتمعية  �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وروؤيتها 
للقطاع �لريا�شي، وكذلك تعزيز �لقيم �لإيجابية يف �ملجتمع، من خالل 

ن�شر ثقافة �لعمل �لإن�شاين يف �لقطاع �لريا�شي.

بالتعاون بني جمل�س دبي الريا�سي وموؤ�س�سة وطني الإمارات

اإعالن الفائز بجائزة الب�سمة الريا�سية اليوم

الإمارات ت�ست�سيف »اآ�سيوية املالكمة« دعما حلملة الت�سامن مع الهند
•• اأبوظبي - وام:

قرر �حتاد �لإمار�ت للمالكمة بالتن�شيق مع �لحتاد �لهندي 
للمالكمة  �آ�شيا  ��شت�شافة بطولة  للعبة  �لآ�شيوي  و�لحتاد 
�ملقبل ب�شالة لو مريديان بدبي، و�لتي كان  21 مايو  يف 
يف  نيودلهي  �لهندية  �لعا�شمة  يف  تقام  �أن  لها  �مل��ق��رر  م��ن 
بالهند  �لر�هن  �ل�شحي  للو�شع  �لتوقيت، لكن نظر�  نف�س 
�ملتعلق ب� " كورونا " جرت �ت�شالت بني �لحتادين �لهندي 
و�لإم��ار�ت��ي، ورح��ب �لحت��اد �لإم��ار�ت��ي با�شت�شافة �حلدث 

�لعامة  �لهيئة  وباركت  �لهند،  �لت�شامن مع  �إطار حملة  يف 
للريا�شة و�لحتاد �لآ�شيوي للمالكمة هذه �خلطوة.

�لآ�شيوي  �لحت��ادي��ن  رئي�س  �لعتيبة  �أن�����س  ���ش��ع��ادة  ورح���ب 
و�لإم���ار�ت���ي ب��اإق��ام��ة �ل��ب��ط��ول��ة يف �لإم�����ار�ت ب��ه��دف �إتاحة 
�لفر�شة ملالكمي �آ�شيا �ملتاأهلني �إىل �أوملبياد طوكيو خلو�س 
و�ل�شتعد�د  �لقوي  �لحتكاك  فر�شة  لهم  يوفر  كبر  حتد 
�جل��ي��د ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف م��ن��اف�����ش��ات �لأومل���ب���ي���اد ي��ول��ي��و �ملقبل 
�لدول  �لإم��ار�ت كعادتها تقف مع  �أن  �إىل  بطوكيو، م�شر� 
�لريا�شة  خدمة  �شبيل  يف  �إمكاناتها  كل  وت�شع  �ل�شديقة، 

وقيادة �ملنطقة و�لقارة �إىل �لتعايف من �آثار " كوفيد 19"، 
يف �إطار خطة مدرو�شة من �حلكومة �شاهمت يف حتويل هذ� 

�لتحدي �لعاملي �إىل ق�ش�س جناح.
�أم��ني ع��ام �لحت��اد �لإمار�تي  و�أك��د �ل�شيد ح�شن �حل��م��ادي 
للمالكمة �أنه مت عر�س �لأمر على �لهيئة �لعامة للريا�شة، 
�ل��ت��ي �أك����دت ت��وف��ر ك��ل �ل��دع��م ل���ش��ت�����ش��اف��ة ه���ذ� �حل���دث، 
�ل���ط���و�رئ و�لأزم�����ات  �ل��وط��ن��ي��ة لإد�رة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وخم��اط��ب��ة 
�إجناح  ل��دع��م  �ملعنية �لأخ����رى  و�ل���ك���و�رث، وك��اف��ة �جل��ه��ات 

�حلدث.

�لأمني  �شعيد عبد�لغفار  �شعادة  �م�س  �لتقى  �أنه  �إىل  ولفت 
من  �لهيئة  �أن  �أك���د  �ل���ذي  للريا�شة  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �ل��ع��ام 
�لدعم  عنا�شر  كل  توفر  و�شوف  باخلطوة،  ترحب  جانبها 
�للوجي�شتي للبطولة، مبا فيها خماطبة �جلهات �ملخت�شة 
�شيتم  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ارك��ة،  للمنتخبات  �ل��ت��اأ���ش��ر�ت  ل�شتخر�ج 
�ملطار  بجو�ر  دب��ي  مريديان  روي��ال  فندق  يف  ��شت�شافتها 

�لدويل، و�إقامة �لبطولة على �شالة نف�س �لفندق.
وتوجه �حلمادي بال�شكر �إىل �لهيئة �لعامة للريا�شة و�شعادة 
�شعيد عبد�لغفار �لذي ل يدخر جهد� يف �إجناح م�شروعات 

وتعزيز  �لتطوير  �إىل  �لهادفة  �لإمار�تية  �لريا�شة  وبر�مج 
مكانة �لدولة على �مل�شتويات �لإقليمية و�لقارية.

�ملحلية  �لحت��اد  تقام بطولة  �أن  �ملنتطر  �أن��ه من  �إىل  ون��وه 
�لآ�شيوية  للبطولة  �لأ�شبوع �جلاري كروفة  نهاية  دبي  يف 
�ل�شركاء  ك��اف��ة  م��ع  ج��ن��ب  �إىل  جنبا  �شنعمل   "  : وق���ال   ..
�أف�شل �شورة،  و�إخر�جها يف  �لآ�شيوية  �لبطولة  ل�شت�شافة 
ومن منطلق حر�شنا على �لتعاون و�لتعا�شد مع �لأ�شدقاء 
م�شمى" �لبطولة  حت���ت  �حل����دث  ي��ق��ام  ف�����ش��وف  �ل��ه��ن��د  يف 

�لآ�شيوية للمالكمة نيودلهي – دبي ".
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•• دبي -الفجر

 �ختتمت �أم�س مو�جهات �جلولة �لثانية لبطولة دوري كرة 
�ملجموعة  حل�شاب  مباريات  ثالث  باإقامة  �ل�شاطئية  �لقدم 
�لفوز  �شي  �أف  �أي��ه  فريق  حقق  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف   ، �لثانية 
ب��ال��رك��الت �ل��رتج��ي��ح��ي��ة ع��ل��ى ف��ري��ق ���ش��ب��اب �لأه���ل���ي )2( 
بثالثة �أهد�ف لهدف بعد �أن �نتهت �أ�شو�ط �ملبار�ة �لثالثة 

و�لإ�شافية بالتعادل �لإيجابي ) 2 – 2 (.
و��شتطاع فريق �شرطة دبي حتقيق �لفوز على فريق �لر�ي�س 

�لثالثة  �مل��ب��ار�ة  ويف   ، �أرب��ع��ة  مقابل  �أه����د�ف  بت�شعة  �شنرت 
و�خلتامية للجولة �لثانية ،  متكن فريق دي �أك�س بي من 
�أهد�ف مقابل  حتقيق �لفوز على فريق �حتاد كلباء بت�شعة 

ثالثة.
�ل�شبت  ي��وم  �أقيمت  �لتي  �جل��ول��ة  م��ب��اري��ات  بقية  و�أ���ش��ف��رت 
�شنغهاي  فريق  ف��وز  عن  �لأوىل  �ملجموعة  حل�شاب  �ملا�شي 
�أه��د�ف مقابل �شتة ، وفوز فريق  على فريق بينونة ب�شبعة 
2020 بخم�شة �أهد�ف مقابل  �إك�شبو  �لإمار�ت على فريق 

�أربعة.

�لأوىل  �ملجموعة  ج���دول  ترتيب  �لإم����ار�ت  ف��ري��ق  وت�شدر 
بر�شيد 6 نقاط ، يليه �شباب �لأهلي1  )ثانياً( ، و�شنغهاي 
�إك�شبو  يحل  نقاط  وب��دون   ، نقاط   3 منهما  ولكل  )ثالثاً( 

)ر�بعاً( ، وبينونة )خام�شاً(.  2020
يف �ملقابل يت�شدر فريق �شرطة دبي �ملجموعة �لثانية بر�شيد 
6 نقاط ، ويليه بنف�س عدد �لنقاط دي �أك�س بي )ثانياً( ، ثم 
�لر�ي�س �شنرت )ثالثاً( 3 نقاط ، �أيه �أف �شي )ر�بعاً( نقطة 
و�حدة ، و�شباب �لأهلي 2 )خام�شاً( ، و�حتاد كلباء )�شاد�شاً( 

وكالهما دون نقاط.

•• دبي-الفجر

يلتقي يف �خلام�شة من م�شاء �ليوم �لأربعاء فريقا �حلبتور وهي�شكث يف �ليوم 
�ملو�شم  ن�شاط  تعد خامتة  و�لتي  للبولو  �أبريل  �شهر  قبل �خلتامي لبطولة 
�لفريقني  ي�شعى  و�لفرو�شية حيث  للبولو  �حلبتور  ومنتجع  لنادي  �حلايل 

متابعة  ت�شهد  �أن  ينتظر  و�ل��ت��ي  �خلتامية  �مل��ب��ار�ة  يف  ط��رف��ا  يكونا  �أن  �إىل 
وح�شور� جماهريا مميز� .

�أمام مناف�شه فريق  �أبو �جليبني كان قد خ�شر مبار�ته  هي�شكث بقيادة رجا 
�أنكور� بقيادة خالد �لعمر�ن ب�شبعة �أهد�ف مقابل خم�شة �أهد�ف بعد مبار�ة 
قوية ح�شم �ل�شوط �لر�بع �لنتيجة ل�شالح �أنكور� لذلك فاإن مبار�ة �ليوم هي 

�أو يودع �لبطولة و�ملو�شم  �أن يفوز هي�شكث  �إما  مبار�ة �لفر�شة �لأخ��رة له 
�مل��اي�����ش��رتو حممد  ب��ق��ي��ادة  ف��ري��ق �حل��ب��ت��ور  ي�شعى  �مل��ق��اب��ل  بخفي حنني ويف 
�حلبتور �أن ي�شغط منذ �لبد�ية حتى ل يدخل يف "ح�شبة برما" و�شربات 
�جلز�ء لأن يف حالة خ�شارة فريقه �شوف ي�شبح لكل فريق من �لفرق �لثالثة 
ي��وم بعد غد  �ن��ك��ور�  �لنهائي مع  ف��از فاإنه �شوف يلعب  �إذ�  �أم��ا  ف��وز� و�ح��د� 

" فارق  ج��ول  بن�شف  �لتقدم  باأف�شلية  �مل��ب��ار�ة  �شيبد�أ  و�أن��ه  خا�شة  �جلمعة 
�لهانديكاب " وهذ� �شي�شكل م�شدر �إزعاج ملناف�شه هي�شكث .

�ريارتي  �شانتو�س  �حلبتور  وحبتور  �حلبتور   حممد  �حلبتور  فريق  وي�شم 
ودياز �لريدي بينما ي�شم فريق هي�شكث رجا �أبو �جليبني ولورن ديك�شون 

وتوما�س �أريارتي وتوما�س بال�شيو�س .

بعد خ�سارته من »بولو« اأنكورا 

هي�سكث يالقي احلبتور اليوم وعينه على النهائي يوم اجلمعة

الإمارات و�سرطة دبي يف �سدارة 
دوري كرة القدم ال�ساطئية

�لغربية  �أوك���وي���زوم���و  ب��ل��دة  �أن��ف��ق��ت 
�أكر من خم�شة ماليني دولر على 
بفريق  �ل��رتح��ي��ب��ي��ة  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
تدريبي  مع�شكر  يف  �لهندي  �لهوكي 
�لألعاب، لكنها ��شطرت لإلغاء  قبل 
�لبلد�ت  �ل���زي���ارة ع��ل��ى غ����ر�ر م��ئ��ات 
على  �أُرغ��م��ت  �لتي  �ليابانية  و�مل���دن 
��شت�شافة  خطط  يف  �لتفكر  �إع���ادة 
��شتمر�ر  �أن  �إذ  �لأومل���ب���ي���ة،  �ل���ف���رق 
�شيفر�س  ك���ورون���ا  ف���رو����س  ت��ف�����ش��ي 
�إجر�ء�ت  �لعامة مع  منعاً لالأحد�ث 

�شحية مكلفة.
�إن���ف���اق �لأم�������و�ل ع��ل��ى تطوير  ب��ع��د 
فرملت  �ل�����ري�����ا������ش�����ي�����ة،  �مل�������ر�ف�������ق 
�أوك���وي���زوم���و خ��ط��ط��ه��ا ع��ن��دم��ا بات 
توفر  عليها  �شيتعني  �أن���ه  و����ش��ح��اً 
بالفقاعة،  �أ�شبه  �شحي  �أمن  تد�بر 
للفرو�س  ف��ح��و���ش��ات  �إج�������ر�ء  م���ع 
طبية  رع��اي��ة  وت��اأم��ني  دوري  ب�شكل 

منتظمة.
كات�شومي  �ل��ب��ل��دة  م�������ش���وؤول  وق�����ال 
ناغا�شي لوكالة فر�ن�س بر�س "�أردنا 
�أن يقوم �أحد �أف�شل �لفرق يف �لعامل 
مهار�ته  و�إظ����ه����ار  ب��ل��دت��ن��ا  ب����زي����ارة 
يبدو  ذلك  لكن  �ملحليني.  لالأطفال 

م�شتحياًل �لآن".
بلدية   500 م����ن  �أك������ر  ووق����ع����ت 
ل�شت�شافة �لريا�شيني و�مل�شوؤولني يف 

فائدة  تو�شيع  �إىل  ي��ه��دف  خم��ط��ط 
�لألعاب �لأوملبية خارج طوكيو.

غر�ر  على  بالفعل،  �لبع�س  و�أل��غ��ى 
��شت�شافة  خ���ط���ط  �أوك�����وي�����زوم�����و، 
يبتكر  بينما  �خل���ارج،  من  ريا�شيني 
باأمل  دقيقة  ب��ر�م��ج  �لآخ���ر  �لبع�س 
�جلميع.  ����ش���الم���ة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 
وب��دًل من منح �ل�شكان فر�شة لقاء 
ريا�شات  وجتربة  �لريا�شيني  نخبة 
�لبلد�ت  ع���ل���ى  ���ش��ي��ت��ع��ني  ج����دي����دة، 
ج�شدي  ت��و����ش��ل  �أي  ع���ن  �ل��ت��خ��ل��ي 
تدريب  وجل�شات  مدر�شية  وزي���ار�ت 

عامة.
وكانت مدينة كوريهار� يف حمافظة 
مياغي �ل�شمالية تخطط ل�شت�شافة 
�إفريقي،  �جل���ن���وب  �ل��ه��وك��ي  ف��ري��ق 
تعد  مل  �ل��ت��ك��ل��ف��ة  �أن  ق�����ررت  ل��ك��ن��ه��ا 
�لتي  للقيود  ن��ظ��ر�ً  �ل��ع��ن��اء  ت�شتحق 

تفر�شها تد�بر �لفرو�س.
�لتعليم  جمل�س  يف  �مل�����ش��وؤول  وق���ال 
�ملحلي هيدينوري �شا�شاكي لفر�ن�س 
�شي�شتخدم  م�������ش���روع  "�إنه  ب���ر����س 
مو�ردنا �ل�شريبية. �إذ� �أ�شبح �لأمر 
يقيمون مع�شكر�ً  بريا�شيني  متعلقاً 

�حتكاك  �أي  دون  من  فقط  تدريبياً 
م��ع �ل�����ش��ك��ان �مل��ح��ل��ي��ني، ف��ل��ن يتمتع 

�ملو�طنون �ملحليون باملز�يا".
ويف بع�س �حلالت، جاء �لإلغاء من 
�ل��ف��رق �لأومل��ب��ي��ة ت��خ��وف��اً م��ن خطر 

�لإ�شابة بالفرو�س قبل �لألعاب.
لو�شائل  نيغاتا  بلدية  رئي�س  وق���ال 
�لإع����الم يف �آذ�ر/م���ار����س �مل��ا���ش��ي �إن 
�ألغى  �ل�����ش��ب��اح��ة �لأ����ش���رت�يل  ف��ري��ق 

خطته للتدريب يف مدينة ناغاوكا.
من جهتها، �أ�شارت توموكو هرو�س 
من ق�شم �لتخطيط يف مدينة �أوكايا 

�لطاولة  ك��رة  ف��ري��ق  �إن  ن��اغ��ون��و،  يف 
�إىل  �لآن  ب��ع��د  ي��ذه��ب  ل���ن  �ل��ك��ن��دي 
�أوك��اي��ا، �لتي تخطط ب��دًل من ذلك 
ل��و���ش��ع م��ل�����ش��ق��ات ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني يف 

�أنحاء �ملدينة.
يتحول  "قد  بر�س  لفر�ن�س  وق��ال��ت 
طرف  م���ن  ع���الق���ة  �إىل  ت�����ش��ج��ي��ع��ن��ا 
لكن  ج�������ش���دي،  ت���ب���ادل  دون  و�ح������د، 
فقط  ع��ل��ي��ن��ا  �ل��و���ش��ع  �إىل  ب��ال��ن��ظ��ر 

�مل�شي قدماً".
مل ت��ت��خ��ل ك���ل �مل�����دن �مل�����ش��ي��ف��ة عن 
مدينة  ف�����ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  خ��ط��ط��ه��ا. 
ت�شوروكا �لو�قعة يف �شمال حمافظة 
�لريا�شيني  ع�������ش���ر�ت  ي���ام���اغ���ات���ا، 
وم�شوؤولني  و�لبار�ملبيني  �لأوملبيني 

من مولد�فيا و�أملانيا.
وق������ال ت���اك���اي���وك���ي �إي����ت����و �مل�������ش���وؤول 
�إن  ب���امل���دي���ن���ة،  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف جم��ل�����س 
ت�������ش���وروك���ا ت��رب��ط��ه��ا ع���الق���ات منذ 

�شنو�ت مبولد�فيا.
هو  لنا  بالن�شبة  "�ملهم  �أن  و�أ���ش��اف 
و��شفا  بيننا"،  �ل��ت��و����ش��ل  مو��شلة 
م�����ش��اب��ق��ات �ل��رم��اي��ة �لأخ������رة على 
�شكان  م����ع  �ل���ت���ي ج�����رت  �لن����رتن����ت 
"هناك  �أن  �إي��ت��و  وت��اب��ع  م��ول��د�ف��ي��ا. 
م��ن دون  بها  �ل��ق��ي��ام  �أ���ش��ي��اء ميكنك 
�شعور  �ملال. لدينا  �لكثر من  �إنفاق 

جيد جتاه برناجمنا".

بتلك  ت�����ك�����ون  ل������ن  �لأم�������������ور  ل����ك����ن 
�لب�شاطة. �إذ �أن �لريا�شيني �شيبقون 
يف م�����ش��اك��ن��ه��م وي��ت��ن��ق��ل��ون ف��ق��ط يف 
�ل�شالت  �إىل  �مل���ح���ددة  �ل���ط���رق���ات 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة وم����الع����ب �ل���ت���دري���ب، 

وعليهم جتنب �لتو��شل باملقيمني.
�شت�شت�شيف  ت�����وت�����وري،  غ�����رب  يف 
�لريا�شيني  ع�شر�ت  يوناغو  مدينة 
�ل�شباحة  ف����رق  م���ن  �جل��ام��اي��ك��ي��ني 

و�جلمباز و�لقو�رب �لبار�ملبية.
ق�شم  م��ن  تاكاها�شي  كيوهي  ولفت 
�ملدينة،  يف  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل�����رتوي�����ج 
ل��دي��ه��ا ع��الق��ات مع  �مل��دي��ن��ة  �أن  �إىل 
جامايكا منذ �لعام 2015، وتعتقد 
تلك  �شتعزز  كم�شيفة  و�جباتها  �أن 
�ل���رو�ب���ط. ���ش��ي��ك��ون �ل��ري��ا���ش��ي��ون يف 
وي�شتخدمون  لهم  خم�ش�س  طابق 
للموظفني يف فندقهم، مع  م�شعد�ً 
�لرئي�شي  و�مل���دخ���ل  �ل���رده���ة  جت��ن��ب 
ك��م��ا �شيتم  �لت�������ش���ال.  م���ن  ل��ل��ح��د 
�إخ�������ش���اع���ه���م ل���ف���ح���و����ش���ات دوري������ة، 
م�شار�ت  تخ�شي�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لريا�شية  �لألعاب  �شالت  �إىل  لهم 

وحمامات �ل�شباحة.
خططنا  "لقد  ت��اك��اه��ا���ش��ي  و�أو����ش���ح 
يف وق��ت مبكر ج��د�ً. لن نتمكن من 
�ملرة،  �لريا�شيني هذه  �لتو��شل مع 

لكن �لإرث �شيبقى".

•• دبي-وام:

نظم �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �لكرة �أم�س �لأول عر برنامج �لت�شال 
�ملرئي ور�شة عمل حلكام �لفريق �لأول مب�شاركة 67 حكما، بالتعاون مع 
خر�ء �لفيفا، تنفيذ� لتوجيهات �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س 
�لدويل  �لحت��اد  من  دوليني  وحما�شرين  بعنا�شر  بال�شتعانة  �لحت��اد 

للعبة ملو��شلة عملية تطوير منظومة �لتحكيم �لإمار�تية.
بالحتاد  �حل��ك��ام  �إد�رة  م��دي��ر  بو�شاكا  ما�شيمو  �ل��ور���ش��ة  حم���اور  وق���دم 
�ل����دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم، وب��ح�����ش��ور ع��م��ر ع��ب��د�هلل ب����رودي �لأم����ني �لعام 
�للجنة،  رئي�س  نائب  �ل�شمري  عمر  وحممد  �لفنية،  لل�شوؤون  �مل�شاعد 
ويعقوب �حلمادي، وحمد بن حنيفة، وفاطمة �لعامري �أع�شاء �للجنة، 
وعلي �لطريفي مدير �إد�رة �حلكام، وخالد �لدوخي �ملدير �لفني للجنة، 

و�أحمد يعقوب �مل�شوؤول �لفني للمقيمني و�ملحا�شرين.
و�لإنذ�ر�ت  كرة،  بدون  �ملناف�س  �لور�شة حالت �شرب  وت�شمنت حماور 
و�لطرد و�لت�شلل، وحالت منطقة �جلز�ء، كما مت عر�س مقاطع فيديو 
حكام  مناق�شة  مت��ت  ح��ي��ث  �مل��ا���ش��ي��ة،  �مل��ب��اري��ات  م��ن  حتكيمية  حل���الت 
�ملباريات يف �شبب �تخاذ �لقر�ر لتلك �حلالت، و�ل�شتماع �إىل �آر�ء �حلكام 

يف �لقر�ر.
و�أ�شاد ما�شيمو بو�شاكا بالقر�ر�ت �ل�شحيحة �لتي مت �تخاذها يف �حلالت 
�لتحكيمية �ل�شعبة �لتي عر�شت ومت مناق�شتها خالل حماور �لور�شة، 
كما �أ�شاد بالتعاون و�لتو��شل بني �حلكام �مليد�نيني وحكام تقنية �لفيديو 
�مل�شاعد يف كل مبار�ة، وطالبهم مبو��شلة �لعمل بروح �لفريق �لو�حد، 
�ل�شحيح لر�شد �حلالت  و�لتمركز  بالتحرك  �ل�شاحة  �لتز�م حكام  مع 
�لتوفيق ومو��شلة  �مل�شاركني  �لتحكيمية بو�شوح، ومتنى لكافة �حلكام 

�لنجاح يف �إد�رة �جلولت �ملتبقية يف �ملو�شم �لريا�شي �حلايل.
�لذي  و�ل��ب��دين  �لفني  �لرنامج  تنفيذ  �لأول  �لفريق  حكام  ويو��شل 
ويختتم  باخلو�نيج،  �ل��ك��رة  �حت��اد  مالعب  على  �أ�شبوعني  قبل  �نطلق 
��شتعد�د�تهم لإد�رة �جلولت �لثالث �لأخرة  �إطار  �لأ�شبوع �حلايل يف 

مل�شابقة دوري �خلليج �لعربي �عتبار� من �لأ�شبوع �ملقبل.

ور�سة حلكام الكرة الإماراتية 
بالتعاون مع »الفيفا«

اأوملبياد طوكيو.. ا�ستمرار اجلائحة ي�سرب خمططات ال�سيافة 
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الفجر الريا�ضي

دوري  نهائي  ن�شف  ذه��اب  يف  �لأرب��ع��اء  �ليوم  �ملرتقبة  �ملو�جهة  �شتكون 
�شان  باري�س  و�شيفه  �لإن��ك��ل��ي��زي  �شيتي  مان�ش�شرت  ب��ني  �أوروب����ا  �أب��ط��ال 

جرمان �لفرن�شي .
�أما �شيتي، فكانت �أف�شل نتيجة له و�شوله �ىل ن�شف �لنهائي عام 2016 

حني توقف م�شو�ره على يد عمالق �مل�شابقة ريال مدريد �لإ�شباين.
و�ملفارقة �أن و�شول �شيتي �ىل ن�شف نهائي تلك �لن�شخة كان على ح�شاب 
�إياباً  مناف�شه �ملقبل �شان جرمان بالفوز عليه يف ربع �لنهائي -1�شفر 

على ��شتاد �لحتاد بعد تعادلهما ذهاباً يف باري�س 2-2.
و�لآن وبعدما وقعا يف مو�جهة بع�شهما للمرة �لثالثة قارياً )تو�جها يف 
2008-2009 حني  �لأوروب��ي مو�شم  دور �ملجموعات لكاأ�س �لحت��اد 
تعادل �شلباً(، �شتكون �لفر�شة قائمة �أمامهما لبلوغ �لنهائي و�حل�شول 

على فر�شة �لفوز باللقب �ملن�شود.
وبعيد�ً عن ت�شارك �لأهد�ف و�مللكية �خلليجية، �شتكون �ملو�جهة قمة يف 
�لإثارة بني فريقني هجوميني يعجان بالنجوم وبقيادة مدربني حمنكني 
يعرفان بع�شهما جيد�ً هما �لإ�شباين بيب غو�رديول من ناحية �شيتي، 

و�لأرجنتيني ماوري�شبو بوكيتينو من �جلهة �ملقابلة.
ويجدد �ملدربان �ملوعد بعد �أن تو�جها لأعو�م عدة يف �لدوري �ملمتاز حني 

كان بوكيتينو مدرباً لتوتنهام.
 10 ب��و�ق��ع  �لأرجنتيني،  نظره  على  كبر  ب�شكل  غ��و�ردي��ول  ويتفوق 
�نت�شار�ت مقابل ثالث هز�ئم وخم�شة تعادلت، من �شمنها مو�جهاتهما 
للجارين  كمدربني  و�ح��دة(  وهزمية  تعادلت   3 �نت�شار�ت،   5( �لت�شع 
�أل��و�ن��ه��ا كالعبني  �ل��ل��ذي��ن د�ف��ع��ا ع��ن  �ل��ل��دودي��ن بر�شلونة و�إ���ش��ب��ان��ي��ول 

�أي�شاً.
�شيتي  ل�شيما  مرتفعة،  مبعنويات  �ملرتقب  �للقاء  �لفريقان  وي��دخ��ل 
�لقادم من تتويج بلقب كاأ�س ر�بطة �لأندية �لإنكليزية �ملحرتفة بالفوز 

يف �لنهائي على فريق بوكيتينو �ل�شابق توتنهام -1�شفر �لأحد.
وي�شر �شيتي بثبات �أي�شاً نحو ��شتعادة لقب �لدوري �ملمتاز من ليفربول 
�للدود  ج��اره  مالحقيه،  �أق��رب  عن  نقطة   11 بفارق  يتقدم  �أن��ه  مبا 
ليل  مع  حامياً  �شر�عاً  جرمان  �شان  يخو�س  فيما  يونايتد،  مان�ش�شرت 
من �أجل �لحتفاظ بلقب �لدوري �لفرن�شي �لذي يت�شدره �لأخر بفارق 

نقطة عن نادي �لعا�شمة قبل �أربع مر�حل على نهاية �ملو�شم.
و�أقر غو�رديول، �لفائز باللقب مرتني كمدرب لر�شلونة عامي 2009 
قائاًل  للغاية،  �شعبة  �شتكون  جرمان  �شان  مع  �ملو�جهة  ب��اأن  و2011، 
ت�شيطر عليهم طيلة �لدقائق �لت�شعني. علينا  �أن  �مل�شتحيل  �شبه  "من 

�إنهاء مر�جعة �لفريق جيد�ً".
�أحت��دث هنا عن )�لر�زيلي( نيمار  �لنوعية، ل  "ميلكون لعبي  وتابع 
و)كيليان( مبابي وح�شب، بل )�لأرجنتيني �أنخل( دي ماريا و)�لأملاين 
ي��ول��ي��ان( در�ك�����ش��ل��ر ع��ن��دم��ا ي��ل��ع��ب��ان. �أحت����دث ع��ن ن��وع��ي��ة لع��ب��ني مثل 
)�لأرجنتيني �لآخر لياندرو( باريدي�س، )�لإيطايل �ملتعايف موؤخر�ً من 

كورونا ماركو( فر�تي، وعن �ل�شخ�شية �لتي يلعب بها )�لفريق(".
ور�أى غو�رديول �أن �شان جرمان "منظم �أي�شا يف �خللف لكننا يف ن�شف 
�أي  �أو  م��دري��د،  )ري���ال(  ت�شل�شي،  �شد  لعبت  و�إذ�  �لأب��ط��ال  دوري  نهائي 

فريق �آخر، ف�شتكون �ملو�جهة �شعبة على �لدو�م".
ويخو�س �شيتي �للقاء على خلفية 30 فوز�ً يف �آخر 33 مبار�ة خا�شها 
�شمن جميع �مل�شابقات، كما �أنه مل يذق طعم �لهزمية يف دوري �لأبطال 
هذ� �ملو�شم حيث فاز بجميع مبارياته با�شتثناء و�حدة، وقد و�شل �ىل 
ن�شف �لنهائي بعدما تخطى بورو�شيا دورمتوند �لأملاين 4-2 مبجموع 

�ملبار�تني.
�لفرن�شية  �لكاأ�س  نهائي  ن�شف  �ىل  �أي�شاً  �لذي و�شل  �شان جرمان  �أما 
حيث يلتقي مونبلييه يف 12 �أيار/مايو، فيدخل لقاء �شتاد �لحتاد على 
خلفية 7 �نت�شار�ت يف مبارياته �لع�شر �لأخرة �شمن جميع �مل�شابقات، 
�إحد�ها �خل�شارة �أمام �شيفه بايرن ميونيخ �شفر1- يف �إياب ربع نهائي 
نهائي  خل�شارته  �لثاأر  على  ذلك  يوؤثر  �أن  دون  من  لكن  �لأبطال  دوري 
�ملو�شم �ملا�شي، وذلك لفوزه ذهاباً خارج ملعبه 3-2 بف�شل ثنائية ملبابي 
مبار�ة  �أو�خ���ر  م�شاباً  بخروجه  �لباري�شي  �ل��ن��ادي  جمهور  �أق��ل��ق  �ل��ذي 
بوكيتينو  لكن  �أي�شاً،  ثنائية  ت�شجيله  بعد   )1-3( متز  �شد  �ل���دوري 

طماأن باأن �لإ�شابة طفيفة.
وم�شرتخياً.  هادئاً  كان  "كيليان  �ل�شبت  مبار�ة  بعد  �لأرجنتيني  وق��ال 
"ل نعتقد باأنه �أي �شيء  ناأمل باأن تكون جمرد �أوجاع كدمة"، مطمئناً 

خطر".

ركل �ملهاجم �لدويل �جلز�ئري ريا�س 
حمرز �لكرة يف �شغره يف بلدة �شار�شيل 
يف �إحدى �ل�شو�حي �لباري�شية، قبل �أن 
يتجر�أ "جمنون �لكرة" على مغادرتها 
يف �شن 18 عاماً دون �أن يلتحق مبركز 
للتن�شئة. هو خيار ح�شد ثماره، فرغم 
م�شرة مليئة بال�شعاب، ها هو حمرز 

على قمة �لكرة �مل�شتديرة.
يف حال �أعدنا �شرد ق�شة وم�شرة هذ� 
�ل��الع��ب، ل��ن ي��ر�ه��ن �أح���د ول���و حتى 
�لو�شط  �أن لع��ب  و�ح���د، على  ب��ي��ورو 
�مل���ه���اج���م �ل�����ش��اب��ق ل���ن���ادي ف����ال دو�ز 
مان�ش�شرت  بقمي�س  �لأربعاء  �شيو�جه 
�شيتي �لنكليزي مناف�شه باري�س �شان 
جرمان يف ذهاب �لدور ن�شف �لنهائي 

من م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا.
لكن �حلقيقة ت�شر �إىل �شيء �آخر، ف� 
"�شخ�س و�حد �آمن بذلك، وهو ريا�س 
نف�شه"، كما يقول زميله �ل�شابق هايل 
تلقن  حيث  �شار�شيل،  فريق  يف  مبمبا 

حمرز فنون كرة �لقدم.
وي��ت��اب��ع ه���ذ� �ل�����ش��دي��ق �ل����ذي ي�شفه 
حمرز  ب���اأن  �لقدم"،  ك��رة  "جمنون  ب��� 

من  �أع����ل����ى  ���ش��خ�����ش��ي��ة  "قوة  مي���ل���ك 
�ملتو�شط".

يف �شارع �شابلون حيث ترعرع، مل يكن 
كرة  يلعب  ري��ا���س  ت�شادف  �أن  غريباً 
�لقدم يف �ل�شاعة �حلادية ع�شر م�شاًء.

�أي�شاً  ك��ان  �ل���ذي  مبمبا  ي�شيف  ل���ذ�، 
"فور  �لكلية  يف  حم��رز  على  �مل�����ش��رف 
توفر ملعب، كان يلعب )كرة �لقدم(، 
حتى م��ن دون �إ���ش��اءة، ف��ال �أح���د كان 

قادر�ً على �إيقافه".
وي�شرح حممد كوليبايل مدير فريق 
�إّل  ب��ن��ج��اح��ه،  ي���دي���ن  "ل  ���ش��ار���ش��ي��ل 
تتزعزع،  ل  ث��ق��ة  مي��ل��ك  ك���ان  لنف�شه. 
ح���ت���ى يف خ�����الل م���و�ج���ه���ة �لأوق�������ات 
�ل�����ش��ع��ب��ة. ق���د ي��ع��ت��ق��د �ل��ب��ع�����س �نها 

غطر�شة ولكنها لي�شت كذلك".
ومل���ن ك���ان ي��ري��د �ل���ش��ت��م��اع �إل��ي��ه، كان 
"�شاأ�شل،  ي���رّدد ق��ائ��اًل  �ل�����ش��اب حم��رز 
ل �أعرف كيف ولكن �أريد �أن �ألعب يف 
كاأ�س �لعامل يف �لر�زيل"، لياأتي �لرّد 
"ولكن ل ميكنك  عليه  �مل�شرفني  من 
حتى �للعب مع )فريق( �شار�شيل" كما 

يروي كوليبايل.

عاناه  ما  �ل�شابقون  �مل�شرفون  وي�شرح 
"كان لدى  بالقول  "�ل�شغر" حمرز 
�ل�شفات  ل�شار�شيل"  �ل�شلبة  �لكتلة 
�جل�شدي"  "تاأخره  �أن  �إل  �لتقنية، 
 18 �شن  يف  م�شلحته.  غ��ر  يف  ���ش��ّب 
فغادر  �ملن�شود،  �لتغير  ح�شل  ع��ام��اً 

حمرز �شار�شيل من �أجل �إختبار نف�شه 
يف فريق كيمبر )فيني�شتر( يف دوري 
ع���ن عقد  ل��ل��ب��ح��ث  "ذهب  ث���م  �ل���ه���و�ة 
يديه  يف  �شجاعته  و"حمل  �إحرت�يف" 
لأندية  ب��ط��ل��ب��ات  وت���ق���دم  كلتيهما" 
�إحتياط حمرتفني على  ت�شم لعبي 

غر�ر مر�شيليا �أو لو هافر، كما يروي 
�لنادي  ل���ه  ����ش���ّرع  وب��ال��ف��ع��ل،  م��ب��م��ب��ا. 
�لنورماندي �لذي كان يخو�س حينها 
�أول  توقيع  باب  �لثانية  �لدرجة  غمار 
عقد �إحرت�يف مع �لفريق �لرديف عام 
�أعو�م  �أربعة  �أم�شى  وبعدما   .2011

بالفريق  خاللها  �لتحق  هافر  ل��و  يف 
فرن�شا  حم���رز  ري���ا����س  غ����ادر  �لأّول، 
خلو�س غمار �لتجربة �لنكليزية مع 
يلعب حينها  كان  �ل��ذي  �شيتي  لي�شرت 
يف �لدرجة �لأوىل )�لثانية فعلياً(. يف 
للقيام  م���رتدد�ً  �لالعب  ب��د�  �لبد�ية، 
"للح�شول  و���ش��ع��ى  �خل���ط���وة،  ب���ه���ذه 
على م�شورة رفاقه يف �شار�شيل و�نتهى 
كما  بالرحيل"،  ب��الق��ت��ن��اع  ب��ه  �لم���ر 
يقر �ملقربون منه. مذ�ك، كتب ريا�س 
حم���رز ب��ي��دي��ه �أ���ش��ط��ورت��ه: ب��ع��د عودة 
�نتقل  �مل��م��ت��از،  �ل�����دوري  �إىل  لي�شرت 
من ملحمة "�لثعالب" �ملتو��شعة �إىل 
رو�ي����ة ب��ط��ل �إن��ك��ل��رت� يف ع���ام 2016 
كالوديو  �لإي����ط����ايل  �مل������درب  ب��ق��ي��ادة 
ر�نيري، حتت �أنف ورغماً عن �لأندية 

�لكبرة يف �لرميرليغ.
بني  من  لعباً  لي�شبح  �نتقل  لح��ق��اً، 
جنوم مان�ش�شرت �شيتي يف عام 2018 
وي��ف��وز بلقب �ل���دوري جم���دد�ً يف عام 
�لر�بطة  ك���اأ����س  وم����وؤخ����ر�ً   ،2019
كاأ�س  رف��ع  كما  توتنهام،  على  بالفوز 
�أمم �إفريقيا مع منتخب بالده بالفوز 

�ل�شنغال  ع��ل��ى  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل����ب����ار�ة  يف 
-1�شفر.

"م�شرته  حم��رز  ع��ن  مبمبا  وي��ق��ول 
ل��ق��د تالعب  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة.  �ل���ك���روي���ة 

بالتوقعات بف�شل �شفاته �لفنّية".
�أم������ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��زم��ي��ل��ه �ل�������ش���اب���ق يف 
�شار�شيل فر�نك �شاتوغل فاإن "حمرز، 
�لعامل.  يف  ي��ح�����ش��ل  م���ا  �أف�������ش���ل  ه���و 
�لتلفاز،  �شا�شة  �أم���ام  �أ���ش��اه��ده  عندما 
�شن  يف  �مل���ر�وغ���ات  بنف�س  ي��ق��وم  ك���ان 

�لع�شرة �أعو�م".
وي�����ش��ف ���ش��ات��وغ��ل �ل���ذي �أ���ش��رف على 
تدريب حمرز يف فريق دون 13 عاماً، 
"حلم  باأنها  م�شرته  ظاهر  بحما�س 
ك��ل ���ش��اب م��ن �ل�����ش��و�ح��ي، وه���و على 
باأجمل  �لفوز  من  قليلة  خطو�ت  ُبعد 
غر  م�شرة  بعد  �لأوروب��ي��ة  �لكوؤو�س 
عادية". لقد �شاهد ريا�س حمرز وهو 
يكر، "مهوو�س �لكرة" كما كان ُيطلق 
عليه وما ز�ل يتذكر �نه "حتى عندما 
�ل��ف��ري��ق �لّول يف لو  ي��ل��ع��ب م��ع  ك���ان 
هافر، كان يعود �لأح��د من �أجل لعب 
�ل���ذي ترعرع  �أم���ام �ملبنى  �ل��ق��دم  ك��رة 

فيه".
"فخر�ً  ُي��ع��ت��ر حم���رز  ���ش��ار���ش��ي��ل،  ويف 
حد�د  ب��ات��ري��ك  ي���وؤك���د  ك��م��ا  حملياً"، 
 20 ُب��ع��د  �ل��و�ق��ع��ة على  �لبلدة  ع��م��دة 
كيلومرت�ً �شمال �لعا�شمة �لباري�شية. 
وقد ح�شل حمرز على و�شام �ملدينة يف 
�أقيم يف د�ر  2019 خ��الل حفل  ع��ام 

�لبلدية حتت ناظري و�لدته حليمة.
�جلز�ئري  �ملهاجم  على  ح��د�د  ويثني 
"ريا�س �شخ�س حمرتم ولديه  قائاًل 
مثاليني.  وذه���ن���ي  ب����دين  �ن�����ش��ب��اط 
ه���و م�����ش��در �إل���ه���ام ب��ال��ن�����ش��ب��ة لأه���ايل 

�شار�شيل".
�شخ�س  "هو  مبمبا  �شديقه  وي�شيف 
جيد حافظ على روح �لطفولة ويعّر 

عن نف�شه مع �لكرة".
ظ��ل ق��ائ��د �مل��ن��ت��خ��ب �جل���ز�ئ���ري وفياً 
�شبان  دع����وة  ع��ل��ى  د�أب  ف��ه��و  ل��ب��ل��دت��ه، 
�أجل  م���ن  م��ان�����ش�����ش��رت  �إىل  ���ش��ار���ش��ي��ل 
"�شيتيزن�س" وتبادل  ح�شور مباريات 
"�ل�شتثنائية"  م�شرته  عن  �حلديث 
�شيتم  حيث  �شار�شيل،  يف  ب��د�أه��ا  �لتي 

�فتتاح ملعب با�شمه هذ� �ل�شيف.

ي�شتهدف رئي�س ريال مدريد �لإ�شباين فلورنتينو بريز تدعيم �شفوف �مللكي 
يف �لفرتة �ملقبلة من �لنتقالت �ل�شيفية، ب�شم �شفقات "�مل�شروع �جلديد"، 
ذكرته  ملا  وفقا  �جل��دي��د،  �ل��ك��روي  للمو�شم  �ملرنغي  جمهور  به  يحلم  �ل��ذي 

تقارير �ل�شحافة �لإ�شبانية.
�شحيفة "�شبورت" �لإ�شبانية ذكرت يف تقرير �شابق لها، �أن �لنجم �لرويجي 
�إيرلينغ هالند مهاجم برو�شيا دورمتوند �لأملاين، و�ملد�فع �لنم�شاوي ديفيد 
�أول��وي��ات فلورنتينو بريز  ر�أ���س  �لأمل���اين على  بايرن ميونخ  دف��اع  �ألب��ا قلب 

ملركاتو ريال مدريد يف �لفرتة �ملقبلة من �لنتقالت �ل�شيفية.
ويقول  �لإعالمي �لإ�شباين جو�شيب بيدريرول عر برنامج "�ل�شرينغيتو" 
ب�شاأن م�شروع فلورنتينو بريز: "�شتكون هناك قنبلة يف �شوق �نتقالت هذ� 
�إىل  �أحدهما  �أو مبابي �شياأتي  ب��اأّن هالند  و�أن��ا متاأكد  �ل�شيف لريال مدريد 

ريال مدريد".
بريز  فلورنتينو  خطط  عن  �إ�شبانية  �شحفية  تقارير  حتدثت  ع��ام  وب�شكل 
ل�شم كيليان مبابي لعب باري�س �شان جرمان �لفرن�شي، و�لرويجي �إيرلينغ 

هالند مهاجم برو�شيا دورمتوند �لأملاين، بالإ�شافة �إىل �ل�شفقة �لنم�شاوية 
�ملجانية ديفيد �آلبا لعب بايرن ميونيخ يف �ملركاتو �ل�شيفي �ملقبل.

�لثنائي  �أح��د  فلورنتينو بريز يف �شم  ف�شل  �أن��ه حال  �لتقارير  و�أ�شارت 
مبابي وهالند �شيلجاأ رئي�س �لقلعة �لبي�شاء للتعاقد مع �لنجم �لدويل 

�مل�شري حممد �شالح جناح ليفربول �لإجنليزي، خالل �لفرتة �ملقبلة 
من �لنتقالت �ل�شيفية.

ويبحث موقع "�شكاي نيوز عربية" �حتياجات �لفريق �لكروي �لأول 
�ملو�شم �جلديد عر خالل حتليل  �لإ�شباين، يف  ري��ال مدريد  بنادي 

خا�س من هيثم فاروق �ملحلل �لفني �لبارز وجنم �لزمالك �ل�شابق.
�ملو�شم،  ب��اأي �شفقات هذ�  "ريال مدريد مل يقم  ف��اروق:  ويقول هيثم 

�أن  كما  ب��رن��اب��ي��و،  �شانتياغو  تو�شعة  و�أي�����ش��ا  ك��ورون��ا  �أزم���ة  ب�شبب 
�إيدين  مثل  ناجحة،  تكن  مل  �لأخ���رة  �لفريق  �شفقات 

ه���از�رد حيث دف��ع �ل��ن��ادي �أم���و�ل طائلة ولكن مل 
يوفيت�س  لوكا  �ل�شيء  ونف�س  منه  ي�شتفد 

�ملهاجم �لكرو�تي".
ري���ال  �أن  "�أعتقد  ف�������اروق:  وي���ت���اب���ع 

مدريد �شيكون حذر� جد� يف �شوق 
ريال  �خ��ت��ي��ار�ت  لأن  �لن��ت��ق��الت، 

مدريد تكون دقيقة كما �أن �ملبالغ 
�لتي يدفعها �لنادي يف �ل�شفقات 

�أ�شعار  �أن  لي�شت هينة، و�أرى 
�ل�����ف�����رتة  يف  �ل�����الع�����ب�����ني 
مبالغا  �أ�شبحت  �لأخ��رة 
�ملالية  فيها وم��ع �لأزم��ة 
�أعتقد �أن تدعيمات ريال 

�أ�شيق  يف  �شتكون  م��دري��د 
�حلدود".

وب�������������ش������اأن �ح����ت����ي����اج����ات 
�ملو�شم  يف  م���دري���د  ري����ال 
�ملحلل  ي��و���ش��ح  �جل���دي���د 
"ريال  �ل�����ري�����ا������ش�����ي: 
تدعيم  ي��ح��ت��اج  م��دري��د 
�لدفاعي،  �جل���ان���ب  يف 

�لفريق يحتاج  �أن  �أعتقد  و�إ�شابات كارفخال  �أبناء رحيل لوكا�س فا�شكيز  مع 
ظهر �أمين، ونف�س �ل�شيء بالن�شبة لر�مو�س �لذي كرت �إ�شاباته يف �لفرتة 

�لأخرة لذ� فالفريق يحتاج �إىل قلب دفاع مميز جد�".
ويعلق هيثم فاروق على �شفقة ديفيد �آلبا �ملحتملة يف ريال مدريد: "�نتد�ب 
�ل��دف��اع ويلعب على �لطرف  �مل��ر�ك��ز، يلعب يف قلب  ر�ئ��ع لأن��ه لع��ب متعدد 

و�أي�شا يجيد يف منت�شف �مللعب".
تدعيم  �إىل  يحتاج  "�لفريق  �ملرنغي:  ب�شاأن �شفقات  ف��اروق حديثه  وي��ردف 
يف �ل�شق �لأمامي، فالعتماد طو�ل �ملو�شم �جلاري كان على بنزمية، و�أحيانا 
م�شتو�هما  و�أ�شين�شيو  �إي�شكو  م�شتوى  �أن  كما  رودري��غ��و،  و�أحيانا  فين�شيو�س 

مذبذب يف �لفرتة �لأخرة، و�أعتقد �أن �لأف�شل كيليان مبابي".
فاروق:  هيثم  يعلق  مدريد  ري��ال  يف  �ملحتملة  مبابي  كيليان  �شفقة  وب�شاأن 
"مبابي يح�شل على مبلغ خيايل يف باري�س �شان جرمان، 
�شيو�فق  م��دري��د  ري���ال  ك��ان  م��ا  �إذ�  �أدري  ول 
�أن  �أم ل، كما  على دف��ع ه��ذ� ر�ت��ب��ه 
�ل�����ش��ر�ئ��ب يف �إ���ش��ب��ان��ي��ا 50 
�لعو�مل  ه���ذه  ك��ل  ب��امل��ئ��ة، 
توحي يل باأن ريال مدريد 
لن يدخل �شوق �لنتقالت 

بقلب قوي".
حتليالته  ف�����������اروق  وي�����ت�����م 
نيوز  "�شكاي  ع����ر  �خل���ا����ش���ة 
�أن  �أرى  ع���ام  "ب�شكل  عربية": 
تدعيم  �إىل  ي��ح��ت��اج  م���دري���د  ري�����ال 
�لظهر  م����ر�ك����ز،  يف  �ل���ف���ري���ق  ���ش��ف��وف 
�لأمين وقلب �لدفاع و�ملهاجم �ل�شريح".

ريا�س حمرز »جمنون الكرة«... من �سار�سيل اإىل العاملية 

ك�شفت تقارير �شحافية كاتالونية، عن �آخر �لتطور�ت 
حول م�شر �لالعب �لفرن�شي �أنطو�ن غريزمان، مع 

بر�شلونة.
قالت �ل�شحافية �ملوثوقة لدى �إذ�عة ر�ديو كاتالونيا، 
عرو�س  �أي  ب��ر���ش��ل��ون��ة  يتلق  "مل  ك��اري��ر����س:  م��ارت��ا 

لأنطو�ن غريزمان".
و�أ�شافت: "�شتعتمد ��شتمر�رية غريزمان يف بر�شلونة 
يف �لوقت �حلايل على عدة عو�مل، مثل قر�ر مي�شي 
ب��ال��ب��ق��اء �أو �مل���غ���ادرة، و�ل��ت��ع��اق��د�ت �ل��ت��ي ���ش��ي��ق��وم بها 

�لنادي، وما �إىل ذلك".

�إل ب�شرط  "لن يغادر غريزمان بر�شلونة  و�ختتمت: 
و�حد، وهو �إذ� �أخره �لنادي بذلك".

موندو  �شحيفة  ل��دى  �مل��وث��وق  �ل�شحفي  ق��ال  فيما 
ديبورتيفو �لإ�شبانية، فر�ن�شي�شك �أغيالر: "غريزمان 
�لدوري  �شوق يف  �أك��ر  �لقدم �شاحب  ك��رة  هو لع��ب 
ل  �لفرن�شي  �أن  هي  �مل�شكلة  فرن�شا،  ويف  �لإجنليزي، 
كومان  رونالد  و�لآن  بر�شلونة،  يف  �لبقاء  يريد  يز�ل 

�شعيد معه".
و�أ�شاف: "�إذ� كان بر�شلونة يريد �لتوقيع مع �إيرلينغ 

هالند، ف�شيتعني عليهم �لت�شحية بالعب مهم".

�أكد مدرب باري�س �شان جرمان، ماوري�شيو بوكيتينو، �أن بيب غو�رديول �أف�شل 
مدرب يف �لعامل، قبل مو�جهة ذهاب ن�شف نهائي دوري �أبطال �أوروبا.

�لتقى بوكيتينو وغو�رديول من قبل �شو�ء يف �مللعب �أو خارج �خلطوط، �إذ تقابل 
كال  مي�شي  �أن  قبل  و�إ�شبانيول،  بر�شلونة  �لغرميني  مع  لعبهما  �أثناء  �لثنان 

منهما لتويل تدريب فريقه.
كما تناف�س �لثنان يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز خالل 5 �أعو�م ق�شاها بوكيتينو 

مدرباً لتوتنهام هوت�شبر.
وقاد �ملدرب �لأرجنتيني توتنهام �إىل نهائي دوري �لأبطال قبل عامني، و�أطاح يف 

طريقه بال�شيتي بقيادة جو�رديول من دور �لثمانية.
وقال بوكيتينو لو�شائل �إعالم بريطانية/ "بالن�شبة يل �أف�شل مدرب، معجب به، 
و�أعتقد �أنه يقوم مبهمة ر�ئع، مدرب يفكر د�ئماً يف ��شرت�تيجيات خمتلفة، �أحب 

حتديه وحتدي �لفرق �لتي يدربها".
و�أ�شار بوكيتينو �إىل �إن خ�شارة فريقه �أمام بايرن ميونخ يف نهائي دوري �لأبطال 

�ملو�شم �ملا�شي، �شتعطيه حافز�ً �إ�شافياً هذه �ملرة.
وتابع: "منتلك �خلرة �لآن لكننا بحاجة للتعامل مع �لأمر خطوة بخطوة، �لآن 

علينا �لفوز على مان�ش�شرت �شيتي، وهذ� �شيكون يف غاية �ل�شعوبة".

بوكيتينو ي�ستمتع بتحدي غوارديول الرائع�سرط رحيل غريزمان عن بر�سلونة

»خطة برييز« لدعم �سفوف ريال 
مدريد.. والعني على حممد �سالح

قمة نارية بني �سيتي و�سان جريمان 
بدوري الأبطال



الكهف »املعجزة« باإفريقيا يبوح باأ�سرار جديدة 
ك�شفت در��شة حديثة، عن �أقدم دليل للن�شاط �لب�شري يف كهف “وندرويرك” 
�ملحلية  باللغة  يعني  �لكهف  و����ش��م  �إف��ري��ق��ي��ا،  بجنوب  ك��اله��اري  �شحر�ء 
�شاين�س  “كو�ترناري  دوري���ة  يف  �ملن�شورة  �ل��در����ش��ة  وخل�شت  “�ملعجزة«. 
�لأدو�ت  و�شنع  �لنار  ��شتخد�م  على  مبكرة  موؤ�شر�ت  وج��ود  �إىل  ريفيوز” 
فريق  �لدر��شة  �إجن��از  على  وعمل  �لتاريخ.  قبل  ما  ع�شور  يف  �لب�شر  بني 
من �جليولوجيني وعلماء �لآثار من �جلامعة �لعرية يف �لقد�س وجامعة 
�إذ يقول �ملوؤلف �لرئي�شي �لروفي�شور رون �شار من معهد هوجي  تورنتو، 
كانو�  �لب�شر  من  �أ�شالفنا  �أن  بثقة  نقول  �أن  �لآن  “ميكننا  �لأر����س:  علوم 
ي�شنعون �أولدو�ن )�أدو�ت حجرية ب�شيطة تعود ملا قبل �لتاريخ( د�خل كهف 
وندرويرك منذ 1.8 مليون �شنة«. ويتابع: “يعتر كهف وندرويرك موقعا 
فريًد� بني مو�قع )�أولدو�ن( �لقدمية، و)�أولدو�ن( هو نوع من �لأدو�ت مت 
�كت�شافه لأول مرة منذ 2.6 مليون �شنة يف �شرق �إفريقيا، لكن بح�شب �شار 
فاإن �أهمية �لك�شف �أنه لأول مرة ُيعر على �أدو�ت مثل هذه يف كهف؛ حيث 
��شتطاع  �لكهف،  باأعماق  وجدت فيما قبل يف مناطق مفتوحة. ويف طبقة 
�أدو�ت  �إىل  “�أولدو�ن”  �أدو�ت  ��شتخد�م  �لتحول من  �لعملي ر�شد  �لفريق 
يدوية مبكرة منذ �أكر من مليون عام، وحتى �ل�شتخد�م �ملتعمد للنار من 

قبل �أ�شالفنا يف ع�شور ما قبل �لتاريخ �إىل مليون �شنة م�شت.

يف �سجن للن�ساء.. تعليم
 وحديقة خ�سراء وطعام خا�س

بد�أت  حيث  للن�شاء؛  �إيفجي  �شجن  يقع  �ل��روي��ج��ي،  �جل��ن��وب  منطقة  يف 
�إطار  يف  “�لأكو�بونيك”،  ب�  �أو ما يعرف  �ملائية  �لزر�عة  �لنزيالت يتعلمن 

من م�شروع دويل يركز على �لزر�عة �ملائية �ل�شمكية ب�شكٍل خا�س.
و�شجن �إيفجي عبارة عن مبنى خ�شبي �أبي�س، حتيط به حديقة خ�شر�ء، 
30 �م��ر�أة �لعقوبة، بينما يتمتعن  ويتو�فر فيه مطبخ؛ حيث تق�شي فيه 
�إذ ميكنهن �خل��روج من �لغرف وق�شاء وق��ت يف  بقدر و�ف��ر من �حل��ري��ة؛ 
�حلديقة، وكذلك �إعد�د �لطعام باأنف�شهن. تعتر �لزر�عة �ملائية �ل�شمكية 
�حلياة  دورة  حتاكي  �لتي  �مل�شتد�مة،  �ل��زر�ع��ة  �أنظمة  �أح��د  “�أكو�بونيك” 
�لطبيعية؛ حيث تعي�س �لأ�شماك يف مياه �لِرَك و�جلد�ول وتخلِّف ف�شالت 
تتغذى عليها �لنباتات، فهناك عالقة تكافلية و��شحة؛ �إذ ُت�شِهم �لأ�شماك يف 
ف �ملياه لالأ�شماك.  تغذية �لنباتات، يف حني تطلق �لنباتات �لأك�شجني وتنظِّ
وبالإمكان �إقامة مز�رع “�لأكو�بونيك” يف �أماكن غر م�شتغلة مثل �أ�شطح 
�ملنازل، وغرها، لتوفر غذ�ء من �لنبات و�لأ�شماك على �ل�شو�ء، وهو ما 
يحاول �ل�شجينات �لرويجيات تعلمه، من خالل تلقي دور�س عن فيزياء 

�لنبات، وبيولوجيا �لأ�شماك، و�لتغذية. 
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هازال كايا �سفرية 
ل�سندوق الأمم املتحدة 

يف خطوة مميزة ولفتة مت �ختيار 
�لنجمة �لرتكية  هاز�ل كايا  لتكون 
�ملتحدة   �لأمم  ل �شندوق  �شفرة 
 )UNFPA Turkey(  يف  تركيا
مل���������ش����اع����دة �ل����ن���������ش����اء و�لط�����ف�����ال 
�ملحتاجني، وق��د لق��ى ه��ذ� �خلر 
تلّقت  كما  تركيا،  يف  كبر�  رو�ج���ا 
هاز�ل عدد كبر� من �لتهاين من 
�ملعروف عن  �إذ من  �ملتابعني،  قبل 
مل�شاعدة  د�ئ��م��ا  ت�شعى  �أن��ه��ا  ه���از�ل 
�إن�شانيتها  م��دى  وع��ن  �ملحتاجني 
ه����از�ل تعاقدت  وك��ان��ت  �ل��ك��ب��رة. 
على بطولة م�شل�شل “ق�شر بر�”، 
يتاألف من 8 حلقات، ويعر�س على 

�إحدى �ملن�شات �لإلكرتونية.
“يف  رو�ي����ة  م��ن  مقتب�س  �مل�شل�شل 
بر�”،  ق�����ش��ر  يف  �ل��ل��ي��ل  منت�شف 
�إ�شطنبول  ت���ب���دل  ع����ن  وي���ح���ك���ي 
�إىل  عثمانية  مدينة  من  وحتولها 
مدينة حديثة، وذلك بفرتة زمنية 
عام  �أو�خ����ر  �إىل   1918 ع���ام  م��ن 

.1920

تواأم اأ�سرتايل يت�سارك كل �سيء حتى »احلبيب«
كثر  دي�شينك خمتلفتان عن  و�آن��ا  لو�شي  �لأ���ش��رت�يل  �لتو�أم 
من �لن�شاء؛ فال�شقيقتان تت�شاركان حبيًبا و�حًد� منذ �أعو�م، 
“مرتو”  مل��وق��ع  ووف���ًق���ا  ذل����ك.  يف  م�شكلة  �أي  مت��ت��ل��ك��ان  ول 
�لريطاين، ك�شفت �ل�شقيقتان �لتو�أم �آنا ولو�شي )35 عاًما( 
�أنهما متتلكان حبيًبا و�حًد� يدعى “بن«. وظهرت �ل�شقيقتان 
�لذي   ،»TLC show Extreme Sisters« ب��رن��ام��ج  يف 
�أن  �ل�شقيقات، وحت��دث��ت��ا ع��ن  ب��ني  �ل��غ��ري��ب  �ل��ر�ب��ط  ي��ت��ن��اول 
فيه،  ت�شرتكان  �ل��ذي  �لوحيد  �ل�شيء  لي�س  و�حلبيب  �ل�شكل 
فهما تقومان بكل �شيء مًعا، مثل �رتد�ء نف�س �ملالب�س وتناول 
طعام بنف�س �لكم كي حتافظا على وزنيهما عند نف�س �لرقم. 
و�أ�شارت �ل�شحيفة، �إىل �أن �لتو�أم تعتر�ن نف�شيهما ك�شخ�س 
و�ح���د، حتى ذوقهما يف �ل��رج��ال و�ح���د، وه��و م��ا قادهما �إىل 
�لفريد،  و�شعهما  عن  �ل��ت��و�أم  وحت��دث  �لفريد.  �لو�شع  ه��ذ� 
بقولهما: “نرى �أنف�شنا كفريق، و�شديقنا )بن( عليه مهمة 
�لفعل  بنف�س  يقوم  �أن  عليه  لأح��دن��ا  �شيئا  فعل  �إذ  �إ�شعادنا، 

لالأخرى دون حتى �أن ننبهه«.

ق�سة حب تنتهي ب�20 قتيال 
ن��ز�ع ع�شائري بولية  20 �شخ�شا م�شرعهم يف  لقي ح��و�يل 
فر�ر  ب�شبب  �ل�شود�ن،  جنوب  دول��ة  و�شط  �لو�قعة  �لبحر�ت 
ف��ت��اة م��ع ���ش��اب ب��غ��ر���س �ل�����زو�ج مبنطقة ي����رول. وق���ال وليم 
ل�  ب��ال��ولي��ة، يف ت�شريحات هاتفية  ك��رج��وك، وزي��ر �لإع���الم 
“�لعني �لإخبارية: “و�شل �لعدد �لكلي للقتلى يف �ل�شتباكات 
�إىل  �ن��وول، مبنطقة يرول، حتى �لآن  �لتي �شهدتها مقاطعة 
20 قتيال«. و�أ�شاف: “وقع �حلادث حينما هربت فتاة مع �أحد 
�أ�شرتها مبهاجمة  �ل��زو�ج، فقامت  �ملنطقة بغر�س  �ل�شباب يف 
�أ�شخا�س،   4 منهم  فقتلت  �ل��ن��اري��ة،  بالأ�شلحة  �ل�شاب  �أ���ش��رة 
�لأمر �لذي دعي �أ�شرة �ل�شاب للقيام بهجوم �نتقامي، لتت�شع 
د�ئرة �لقتتال يف �ملنطقة ككل«.  و�أ�شار كرجوك �إىل �أن �ت�شاع 
�أ�شخا�س مل  ��شتهد�ف  ب�شبب  �لع�شائري جاء  �لقتتال  د�ئرة 
ن�شرت  �أن �حلكومة  بامل�شكلة، مبينا  تكن لهم عالقة مبا�شرة 
يف  �لأو����ش���اع  على  لل�شيطرة  و�ل�����ش��رط��ة  �جلي�س  م��ن  ق��و�ت��ه��ا 
تهرب  �ل�����ش��ود�ن  ج��ن��وب  يف  �ملجتمعات  بع�س  وع��ن��د  �ملنطقة. 
ما  �إذ�  حلياتها  �شريكا  �خ��ت��ارت��ه  �ل���ذي  �ل�شخ�س  م��ع  �ل��ف��ت��اة 
رف�شت �أ�شرتها �ملو�فقة على زو�جها منه، ويعتر ذلك �شكال 
م��ن �أ���ش��ك��ال �ل����زو�ج �إذ� و�ف��ق��ت �أ���ش��رة �ل��رج��ل على دف��ع �ملهر 
يتم  �لفتاة  �أ�شرة  رف�س  �لأبقار، ويف حال  �ملتمثل يف عدد من 

�إعادتها �إليهم عن طريق �ملحكمة �لتقليدية.

�سيدلنية تلجاأ اإىل م�سعوذ ل�ستعادة حقها
قادر على  باأنه  �إقناع �شيدلنية  �شوريا من  متكن م�شعوذ يف 
وكتابة  �ل�����ش��ع��وذة  ط��ري��ق  ع��ن  حقها  ����ش��ت��ع��ادة  يف  م�شاعدتها 
عليه  �لقب�س  ح��ت��ى  ويختفي  ي�شرقها  �أن  ق��ب��ل  �ل��ط��ال���ش��م، 
�شرطة  ق�شم  �أن  �ل�شورية  �لد�خلية  وز�رة  وذك��رت  دم�شق.  يف 
�ملرجة متكن من �لقب�س على �مل�شعوذ يف �شارع �لثورة بدم�شق 
على  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل�شيدلنية  �أن  و�أو���ش��ح��ت  حم��ك��م.  بكمني 
�أحد  �أنها �قتنعت بن�شيحة  خالف عائلي حول ملكية منزل، 
معارفها وجلاأت �إىل م�شعوذ �أوهمها “بقدرته على �إعادة �حلق 

لأ�شحابه عن طريق قر�ء�ت وكتابة �لطال�شم«.
و�أ�شافت �لد�خلية �أن �مل�شعوذ ح�شر عدة مر�ت �إىل �ل�شيدلية، 

وكان يقر�أ كلمات “بلهجة غر معروفة �أثناء جتوله فيها.

كيف تظهر املومياوات امللكية مبتحفها اجلديد؟
تعتر قاعات �ملومياو�ت �مللكية �لتي �فتتحت للجمهور، موؤخر�، من �أهم قاعات �ملتحف، فاإىل جانب عر�س �ملومياو�ت 

بها، �شتقدم عرو�شا بتقنية �لهولوغر�م لعملية �كت�شاف خبيئة �ملومياو�ت �مللكية.
يف  ك�شيبة،  �لغز�يل  �ملتحف،  م�شمم  ق��ال  ما  بح�شب  �لقدمية،  م�شر  يف  �لتحنيط  عملية  تفا�شيل  �شتعر�س  كما 
�ملومياو�ت  �شيانة  معمل  رئي�س  �ملومياو�ت،  خمزن  مدير  ويك�شف  عربية«.  نيوز  “�شكاي  ملوقع  �شابقة  ت�شريحات 
�إ�شماعيل، تفا�شيل زيارة �جلمهور لقاعة �ملومياو�ت �مللكية، �لتي لن تكون  باملتحف �لقومي للح�شارة، م�شطفى 
�إن  بتذكرة م�شتقلة؛ �إذ تتيح تذكرة دخول �ملتحف، حق زيارة �لقاعة. ويقول �إ�شماعيل ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
�لزيارة تبد�أ من �لهبوط عر منحدر �شغر يحاكي طريقة دخول �ملقرة، ويرى �لز�ئر �شا�شات تفاعلية تعر�س 
ي�شتخدم فيها مناظر  �مللوك،  و�دي  �أخ��رى حتاكي مقابر  �إىل وح��دة  �مللكية، ثم مي�شي يف ممر يدلف  �ملومياو�ت 
�مللكية، �لتي  �إىل قاعة عر�س �ملومياو�ت  �لز�ئر  �آخر  “بعد ذلك، ياأخذ منحدر  �ل�شخور يف �لر �لغربي. ويتابع: 
على  مهابة  ُت�شفي  �إ���ش��اءة خافتة  وج��ود  مع  �لآخ��ر،  �لعامل  �لز�ئر يف  �أن  �شعور  �لأ���ش��ود  باللون  ت�شميمها  ي�شفي 
�ملومياو�ت �مللكية، كل ذلك م�شحوبا ب�شوت ومو�شيقى �أن�شودة )مهابة �إيزي�س( �لتي ُقدمت لأول مرة يف حفل نقل 

�ملومياو�ت«. 
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جلده »يحرتق« اإذا اأكل
 النوع اخلطاأ من الطعام

�أُجر �شاب على �لعي�س يف خوف لأن جلده “يحرتق” �إذ� �أكل 
�لنوع �خلطاأ من �لطعام.

�ل�شحية،  �حل����الت  م��ن  �شل�شلة  م��ن  ماكجيل  ه���اري  وي��ع��اين 
فعل خطرة،  ردود  �إىل  �أطعمة معينة  تناول  ي��وؤدي  �أن  وميكن 

مما يرتكه يف حالة �أمل �شديد.
23 عاما، من روت�شديل، �إىل  و�أدخ��ل �ل�شاب �لبالغ من �لعمر 
 16 ل�  وخ�شع  �ملا�شية  �لت�شع  �ل�شنو�ت  يف  مرة   20 �مل�شت�شفى 

عملية جر�حية.
و�ل�شدفية  �ملفا�شل  و�لتهاب  كرون  مر�س  من  �ل�شاب  ويعاين 

�للويحية منذ �شن �ملر�هقة.
�أن  �ملفرت�س  لي�س من  �شيئا  �أك��ل  �إذ�  �أن��ه  �لظروف  ه��ذه  وتعني 
يتناوله �أو ��شتخدم مرطبا، ينتفخ وجهه على �لفور و”يحرتق” 
“لقد �أ�شبح  جلده. وقال ل�شحيفة “مان�ش�شرت �إيفنينغ نيوز”: 
�لأمر جمرد قاعدة، ومل يكن �أ�شلوب �حلياة �لذي �أردته، لكنني 
�أ�شبحت عاجز� جتاهه. لقد �أم�شيت �شنو�ت يف �مل�شت�شفى ومل 
�أفكر مرة و�حدة يف ما كنت �شاأفعله عندما �أخرج، لأنني مل يكن 
لدي م�شاحة كافية لذلك. مل �أفكر يف �لعمل �أو �لدر��شة �أو �أي 
�أ�شعر بالإحباط  �شيء لأن هذ� لي�س �شيئا و�قعيا بالن�شبة يل. 
كثر� ولكني مل �أغ�شب �أبد�، لأن هذ� كل ما �أعرفه منذ �أن كنت 

يف �لر�بعة ع�شرة من عمري«.

حالة نادرة جتعلها 
تنام عندما ت�سحك

تعاين �مر�أة بريطانية من حالة �شحية نادرة جتعلها تغط يف 
�لنوم كلما �شحكت.

وكانت بيال كيلمارتن )24( فتاة مر�هقة عندما لحظت �أنها 
تنام دون �شابق �إنذ�ر، وكانت تغفو �أثناء �لمتحانات يف �ملدر�شة. 
�خلد�ر،  ي�شمى  مزمن  نوم  با�شطر�ب  �إ�شابتها  ت�شخي�س  ومت 
بالإ�شافة �إىل حالة مرتبطة ت�شمى �جلمدة، وهو �شعف ع�شلي 

مفاجئ ناجت عن م�شاعر قوية هي �ل�شحك يف حالة بيال.
وغالًبا ما ينتهي بها �لأمر باأخذ قيلولة خالل �لليل باخلارج 
وعليها تعوي�س بع�س �لنوم يف فرت�ت �لر�حة يف �لعمل، وميكن 
�أن يوؤدي ذلك �إىل مو�قف خطرة، مثل عندما كانت ت�شبح يف 
عطلة ور�حت ت�شحك �أثناء وجودها يف �مل�شبح، مما جعلها تغط 

يف �لنوم وكادت �أن تغرق نتيجة لذلك.
�لأمر  “يحدث  ت�شحك  عندما  معها  يحدث  ما  بيال  وت�شف 
على  �ل�شيطرة  �أفقد  حيث  متوقع،  غر  ب�شكل  �أ�شحك  عندما 
كل ع�شالتي وت�شبح جميعها �شعيفة، وت�شعف ركبتاي ور�أ�شي 
يتدىل، و�أك��ون و�عية متاًما ومدركة وق��ادرة على �شماع كل ما 

يحدث، ولكن ل ميكنني حتريك ج�شدي على �لإطالق«.
“ل ميكنني �لتحكم يف مكان حدوث ذلك، لذلك قد  وت�شيف 
يكون �لأمر خميًفا للغاية. ل �أمانع يف حدوث ذلك �إذ� كنت يف 
�آم��ن، فهذ� خميف  �إذ� كنت يف مكان ما غر  �آم��ن، ولكن  مكان 

للغاية«.
مادلني �شرفيان لدى و�شولها �إىل حفل توزيع جو�ئز �لأو�شكار رقم 93 يف لو�س �أجنلو�س. »رويرتز«

وفاة حافظ �سالمة.. قائد 
املقاومة ال�سعبية يف ال�سوي�س

يف  �ل�شعبية  �مل��ق��اوم��ة  ق��ائ��د  ت���ويف 
م���دي���ن���ة �ل�����ش��وي�����س خ�����الل حرب 
حافظ  �ل�����ش��ي��خ   1973 �أك���ت���وب���ر 
�شالمة م�شاء  �أم�س �لأول �لثنني 
عن عمر ناهز 95 عاما مب�شت�شفى 

�لدمرد��س بالقاهرة.
و�أعلنت �أ�شرة �ل�شيخ حافظ، ت�شييع 
�مل�شجد  م����ن  �ل���ث���الث���اء  �جل����ن����ازة 
�لكبر مبدينة �ل�شالم بال�شوي�س، 
�ل�شوي�س  مبقابر  دفنه  و�شيجري 
حافظ  �ل�شيخ  �أن  يذكر  �جلديدة. 
�ملقاومة  وق����ائ����د  ب���ط���ل  ����ش���الم���ة، 
�ل�شعبية يف مدينة �ل�شوي�س، و�أحد 
وباعث  �خل�������ري،  �ل���ع���م���ل  رم������وز 
�ل��روح �ملعنوية، و�أح��د رم��وز م�شر 
ع��ل��ى م���ر �ل��ع�����ش��ور. وذك����ر �مل����وؤرخ 
�ل�شيخ  ح���م���اد  ج���م���ال  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�لعمليات  كتابه  يف  �شالمة  حافظ 
�مل�شرية، يف  �حلربية على �جلبهة 
وما  �ل�شوي�س  معركة  ع��ن  حديثه 
قام به قائد �ملقاومة �ل�شعبية. ولد 
�شالمة  �أحمد  علي  حافظ  �ل�شيخ 
 1925 دي�شمر   6 يف  بال�شوي�س 
مل�شر،  �لإجنليزي  �لحتالل  �أثناء 
وك��ان �لب��ن �ل��ر�ب��ع ل��و�ل��ده �حلاج 
ع��ل��ي ����ش���الم���ة، �ل�����ذي ك����ان يعمل 
ب����د�أ حافظ  يف جت����ارة �لأق��م�����ش��ة. 
�حلي”،  ب�”ُكتاب  تعليمه  �شالمة 
�لأزه����ري،  �لب��ت��د�ئ��ي  �لتعليم  ث��م 
�لعلوم  يف  نف�شه  تثقيف  يف  و�أخ���ذ 
ودر�س  �لعامة  و�لثقافة  �ل�شرعية 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ع��ل��وم �ل��دي��ن��ي��ة، ثم 
عمل يف �لأزهر و�عًظا، حتى �أ�شبح 
ل�شوؤون  �لأزه����ر  ل�شيخ  م�شت�شاًر� 
�ملعاهد �لأزهرية حتى 1978، ثم 

�أحيل �إىل �لتقاعد.

عا�سي احلالين يوجه 
هذه الن�سيحة ملحبيه

توجه �لفنان �للبناين  عا�شي �حلالين  بر�شالة ملحبيه 
يف �شفحته �خلا�شة على موقع �لتو��شل �لجتماعي 
كتب فيها: “ما تر�ه �شعباً.. هو على �هلِل ي�شر وما 
تر�ه كبر�ً .. هو عند �هلِل �شغر وما تر�ه م�شتحياًل 
.. هو على �هلل هنّي فقط عليك �أن تقرَع بابه .. وهو 
�شي�شلح بحكمته حياتك .. �شيطِفئ بلطِفُه قلقك .. 

و يجر برحمته ك�شرك .. ويقّوي بعّزته �شعفك«.
وك��ان �حل��الين قد ن�شر م��وؤخ��ر�ً، تعليقاً على مهارة 
�ملمثل �ل�شوري ق�شي خويل جاء فيه �أن ق�شي هو من 
ب�شكل طبيعي.  �لدور  �لذين يج�شدون  �ملمثلني  �أهم 
ويف �لتفا�شيل قال عا�شي: “�لنجاح م�شروط مبدى 
م��ه��ارة �مل��م��ث��ل ع��ل��ى �ل��ت��ع��ب��ر ف��ال �إق���ن���اع دون ممثل 
متمر�س ول ميكن لأي كان �أن ي�شبح ممثال، ق�شي 
�أدو�ره���م  �ل��ذي��ن يج�شدون  �ملمثلني  �أه���م  م��ن  و�ح���د 
ب�شكل طبيعي ويتفادى �ملبالغة بالأد�ء ميتلك �شوت 
غنياآ ي�شتطيع �لتعبر عن خمتلف �لنفعالت، مبدع 

�ألف مبارك 2020 بالتوفيق«.

�لأطفال  �لأمل���ان���ي���ة لأط���ب���اء  �ل��ر�ب��ط��ة  ق��ال��ت 
و�ملر�هقني �إن �لريا�شة تتمتع باأهمية كبرة 
ل�شحة �لأطفال؛ حيث �إنها تعمل على تقوية 
�ل��ت��ح��م��ل وحت�شني  �ل��ع�����ش��الت وزي������ادة ق����وة 
�أنها  كما  لديهم،  و�ل��ت��و�زن  �لتنا�شق  م��ه��ار�ت 
�لقلب  وتن�شيط  �مل��ن��اع��ة  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  تعمل 

و�لأوعية �لدموية.
ممار�شة  على  �ملو�ظبة  �أن  �لر�بطة  و�أ�شافت 
�لإ�شابة  خطر  م��ن  �لأط��ف��ال  تقي  �لريا�شة 
�لعظام  وت�����ش��وه��ات  �ل�����ش��ك��ري  ود�ء  ب��ال��ب��د�ن��ة 

وم�شاكل �ملفا�شل.
ويف �لوقت ذ�ته حذرت �لر�بطة من ممار�شة 
حيث  فيه،  مبالغ  ب�شكل  للريا�شة  �لأط��ف��ال 
“ب�شفيحة  يعرف  مبا  �شرر�ً  ذل��ك  ُيلحق  قد 
من  ���ش��ف��ي��ح��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  وه�����ي  �لنمو”، 
غ�شروف زجاجي تقع يف نهاية طريف �لعظام 

�لطويلة.
�ملحتملة  �لأ����ش���ر�ر  �أن  �ل��ر�ب��ط��ة  و�أو���ش��ح��ت 

بالإ�شافة  و�ل��ك�����ش��ور،  �لل���ت���و�ء�ت  يف  تتمثل 
زيادة  �أو  �ل�شاعد  ِق�شر  مثل  �لت�شوهات  �إىل 
�ل�شحية،  �مل��خ��اط��ر  ولتجنب  �ل�����ذر�ع.  ط���ول 
تن�شح �لر�بطة �لأملانية باأن ميار�س �لأطفال 
باعتد�ل،  �حل��رك��ي��ة  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لريا�شات  من  يعد  �جلمباز  �أن  �إىل  م�شرة 
�ملنا�شبة لالأطفال يف �لبد�ية، نظر�ً لأنه ميتاز 
بالب�شاطة و�ل�شهولة وميثل �أ�شا�شاً جيد�ً لكل 

�لريا�شات �لأخرى.
�لطفل  ل��دى  �لتحمل  ق��وة  تنمية  ميكن  كما 
�لهو�ئية  �لدر�جة  رك��وب  ممار�شة  خالل  من 
و�ل�����ش��ب��اح��ة و�ل��رك�����س و�أل���ع���اب �ل��ك��رة، بينما 
مي��ك��ن ت��دري��ب م���ه���ار�ت �ل���ت���و�زن م��ن خالل 
ممار�شة ركوب �لدر�جة �لهو�ئية و�لفرو�شية، 
�لرتكيز  على  �ل��ق��درة  تنمية  ميكن  ح��ني  يف 
�لطاولة.  وتن�س  �لتن�س  ممار�شة  خ��الل  من 
�أما �لرق�س و�جلمباز في�شاعد�ن على تنمية 

�ملرونة.

هذه الريا�سات تقوي مناعة الطفل 

نوال الزغبي �سحية »اخلم�س جنوم« يف رم�سان
غ�شبت �لفنانة �للبنانية  نو�ل �لزغبي ، بعدما وقعت �شحية مقلب برنامج “خم�س جنوم” �لذي 

MBC م�شر. وفوجئت �لزغبي بهرب غادة عادل ومعها �لفنانة نور  يعر�س على على قناة 
وعندما  نيلية،  رحلة  �أثناء  يحرتق  مركب  يف  وحيدة  ليرتكوها  �ل�شرنوبي،  حممد  و�لفنان 
“�شاحبتك  �لزغبي:  لنو�ل  عادل  �لفنانة غادة  قالت  �ملقلب،  لها عن حقيقة  وك�شفو�  ع��ادو� 

�لأنظار  �لزغبي  ن��و�ل  ولفتت  �إز�ي«.  �أطيب  �مل�شريات  �شفتي  �ملقلب،  فيكي  عملت  بلدياتك 
بتقبلها �ملقلب، وغّنت ملحمد �ل�شرنوبي �أغنية “يا جدع”، بعد تذكره باأنه هرب من �ملركب 

وترك �حلرمي وحدهّن. وكانت �لزغبي قد و�جهت حلظات حرجة خالل ��شت�شافتها 
�إذ فوجئت  “خم�س جنوم”.  �ملقالب  �أم�س �لأح��د من برنامج  �أول  �أول  يف حلقة  

�أعلن قائد �ملركب عن ن�شوب  بعدد من �لنفجار�ت على منت �ملركب، وحني 
�لزغبي  ن��و�ل  لكن  �مل��رك��ب،  لإخ���الء  ي�شتعّدون  �أخ��ذ �جلميع  ح��ري��ق، 

ُتركت دون �شرتة جناة، وبعدها غادر �أ�شدقاوؤها �ملركب وتركوها 
تو�جه م�شرها لوحدها.


