
   

نائب رئي�س برملان األبانيا : الإمارات 
راعية للت�سامح وال�سالم باملنطقة 

•• اأبوظبي-وام

�أكد �سعادة تاوالنت بيال نائب رئي�س �لربملان يف جمهورية �ألبانيا �أن 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة دولة ر�عية لل�سالم و�ال�ستقر�ر و�لت�سامح 
لدولة  �لنبيلة  �الإن�سانية  للمو�قف  �متنانه  ع��ن  معربا  �ملنطقة  يف 

�الإمار�ت وقيادتها �لر�سيدة جتاه �ألبانيا و�ل�سعب �الألباين.
وقال يف حو�ر مع وكالة �أنباء �الإمار�ت )و�م( �إن �لعالقات �الإمار�تية 
�الأ�سعدة يف ظل دعم  ت�سهد تطور� م�ستمر� على خمتلف  �الألبانية 
ورعاية من قيادتي �لبلدين م�سري� �إىل �أن هذه �لعالقات ت�سهد منو� 
ال�سيما  تعزيزها  �إىل  معا  ونتطلع  �ملجاالت  من  �لعديد  يف  م�ستمر� 

على �ل�سعيد �القت�سادي.                      )�لتفا�سيل �س2(

و�سول طائرة حتمل 500 األف جرعة 
لقاح من الإمارات اإىل ال�سعب التون�سي 

•• تون�س-وام

و�سلت �إىل تون�س طائرة حتمل على متنها 500 �ألف جرعة لقاح فريو�س 
كوفيد � 19 مقدمة من دولة �الإمار�ت �إىل �ل�سعب �لتون�سي �ل�سقيق لدعم 
لتوجيهات  تنفيذ�ً  �لدعم  هذ�  تقدمي  وياأتي  �لبالد.  يف  �لطبية  �جلهود 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�سيخ حممد بن ز�يد  �ل�سمو  �ساحب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة بتعزيز �الأو�ساع �ل�سحية لل�سعب �لتون�سي 
�ل�سقيق يف مو�جهة جائحة كورونا. وقال �سعادة ر��سد حممد �ملن�سوري 
توجيهات  �إن   .. له  ت�سريح  يف  �لتون�سية  �جلمهورية  لدى  �لدولة  �سفري 
�لقيادة �لر�سيدة باإر�سال جرعات لقاحات " كوفيد �� 19 ".. تاأتي يف �إطار 
دعم دولة �الإمار�ت لل�سعب �لتون�سي �ل�سقيق يف مو�جهة �الأو�ساع �ل�سحية 

�لتي ت�سهدها تون�س جر�ء جائحة كورونا.            )�لتفا�سيل �س2(

مو�طنون عر�قيون ي�ساهمون يف �إطفاء �حلريق �لذي �سب يف مركز حجر �سحي بالنا�سرية  

قامت �لغو��سة �لنووية �لفرن�سية �مرود بدوريات يف بحر �ل�سني

��سرت�ليا ت�ستخدم �للقاحات �لغربية فقط

رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 
الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  نزيال   855

•• اأبوظبي-وام

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أم���ر 
855 نزيال من نزالء �ملن�ساآت �ال�سالحية  "حفظه �هلل" باالإفر�ج عن 
�أحكام يف ق�سايا خمتلفة وتكفل �سموه  و�لعقابية ممن �سدرت بحقهم 

بت�سديد �لغر�مات �ملالية وذلك مبنا�سبة حلول عيد �الأ�سحى �ملبارك.
وتاأتي هذه �ملكرمة �ل�سامية من �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" يف �إطار �ملبادر�ت �الإن�سانية لدولة �الإمار�ت و�لتي ت�ستند �إىل قيم 
فر�سة  و�لعقابية  �الإ�سالحية  �ملن�ساآت  نزالء  و�إعطاء  و�لت�سامح،  �لعفو 
�لتغيري نحو �الأف�سل و�لبدء من جديد يف �مل�ساركة �الإيجابية باحلياة، 

بال�سكل �لذي ينعك�س على �أ�سرهم وجمتمعهم.        )�لتفا�سيل �س2(

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد 

اإطالق نادي طريان الإمارات للمربجمني الأول من نوعه يف الدولة
•• دبي-وام

تنفيذ�ً لتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" بتعزيز �لتعاون 
بني خمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�سة لتمكني جمتمع �ملربجمني يف 
"�لربنامج  �أعلن  �لعامليني،  �ملربجمني  �أف�سل  و��ستقطاب  ودع��م  �لدولة 
عن  �الإمار�ت"  "طري�ن  جمموعة  مع  بال�سر�كة  للمربجمني"  �لوطني 
�ملتخ�س�سني  م��ن  نخبة  لي�سم  �ل��دول��ة  يف  للمربجمني  ن��اد  �أول  �إط���الق 

و�أ�سحاب �ملهار�ت و�خلرب�ت و�ملو�هب �لربجمية يف �ملجموعة.
ويهدف "نادي طري�ن �الإمار�ت للمربجمني" �إىل تطوير �ملهار�ت �لرقمية 
و�لتكنولوجية للكفاء�ت �ملتخ�س�سة، وت�سكيل جمتمع رقمي نوعي يوظف 
�لطاقات �لو�عدة يف �بتكار حلول وخدمات قائمة على تطبيقات �لربجمة 
جديدة،  �أف��ك��ار  وتطوير  �لت�سغيلية،  �لعمليات  بجودة  �الرت��ق��اء  يف  ت�سهم 
وتبني تقنيات متقدمة ومبتكرة، ت�سهم يف تعزيز ريادة "طري�ن �الإمار�ت" 
�للوج�ستية.  و�خل��دم��ات  و�ل�سياحة  و�ل�سفر  �لطري�ن  قطاعات  يف  عاملياً 
ن��ادي ط��ري�ن �الإم���ار�ت للمربجمني، �الأول من نوعه يف  �إط��الق  ويعترب 
للمربجمني" و�لتي  �لوطني  "�لربنامج  خم��رج��ات  �أوىل  �أح��د  �ل��دول��ة، 
�ملربجمني  وثيقة بني جمتمع  و�سل  الإن�ساء حلقة  رئي�سي  ب�سكل  تهدف 
و�جلهات �حلكومية و�خلا�سة و�الأكادميية، و�لعمل مع �لهيئات �لت�سريعية 
�لبحثية  و�ملر�كز  �ال�ستثمارية و�جلامعات  و�ل�سركات  �الأعمال  وحا�سنات 
تطوير  يف  ت�سهم  �لتي  �لربجمة  على  �لقائمة  و�مل�ساريع  �مل��ب��ادر�ت  لدعم 
ملو�جهة  �لد�عمة  �لت�سريعية  �لقو�نني  �ملحلية، وحتديث  �لكو�در  مهار�ت 
جمال  يف  �جل��دي��دة  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ملتطلبات  وتلبية  �ملت�سارعة  �ل��ت��غ��ري�ت 
للذكاء  �ل��دول��ة  وزي���ر  �لعلماء  �سلطان  عمر  م��ع��ايل  و�أك���د  �لتكنولوجيا. 
�ال�سطناعي و�القت�ساد �لرقمي وتطبيقات �لعمل عن بعد، �أن تطبيقات 
�لربجمة �أ�سبحت ركيزة حمورية تدخل يف �سلب كافة �لقطاعات �حليوية 
و�لتعليم  و�ل�سحة  و�لنقل  و�لطري�ن  �لف�ساء  مقدمتها  ويف  و�مل�ستقبلية 
و�القت�ساد، و�أن دورها يتنامى ب�سكل كبري ليدخل كافة تفا�سيل حياتنا 

�إن  وقال معاليه  للم�ستقبل.  وروؤيتنا  �أ�سلوب عملنا  وليغري من  �ليومية، 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقه  �لذي  للمربجمني"  �لوطني  "�لربنامج 
و��سعاً  و�هتماماً  جتاوبا  �سجل  �الأ�سبوع،  هذ�  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
على �مل�ستويني �ملحلي و�لدويل من كربى �ل�سركات �لعاملية و�لتكنولوجية، 
�لتي �أكدت رغبتها بامل�ساركة يف هذه �ملبادرة �لنوعية، وتوظيف �إمكانياتها 
وخرب�تها �لتكنولوجية لدعم جهود دولة �الإمار�ت يف �إن�ساء جمتمع رقمي 
و�الأدو�ت  �لطاقات  ويوظف  �مل�ستقبل  لتحديات  باإيجابية  ينظر  متكامل 

�لتكنولوجية خلدمة �ملجتمعات.
)�لتفا�سيل �س4(

ع�سرات ال�سحايا يف حريق مب�ست�سفى لكورونا يف العراق 
•• النا�رصية-اأ ف ب

�أعلنت �ل�سلطات �لعر�قية م�سرع 
يف  �الأق���������ّل  ع���ل���ى  ���س��خ�����س��اً   60
�س  خم�سّ ق�سم  يف  �ن��دل��ع  ح��ري��ق 
يف  بكوفيد19-  �مل�سابني  ل��ع��زل 
يف  �لنا�سرّية  مبدينة  م�ست�سفى 
جنوب �لعر�ق، يف ماأ�ساة تاأتي بعد 
�سهرين ون�سف على م�سرع �أكرث 
مماثل  بحريق  �سخ�ساً   80 م��ن 

�ندلع يف م�ست�سفى ببغد�د.
وقال �لناطق با�سم د�ئرة �ل�سّحة 
�لدكتور  ق�����ار  ذي  حم���اف���ظ���ة  يف 
�ندلع  �حلريق  �إّن  �لز�ملي  حيدر 
يف مركز عزل مر�سى كوفيد19- 
مل�ست�سفى  �لرئي�سي  �ملبنى  �سمن 
�الإمام �حل�سني �لتعليمي يف و�سط 
كلم   300( �ل��ن��ا���س��ري��ة  م��دي��ن��ة 
ح�سيلة  يف  و�أ�سفر  بغد�د(  جنوب 
52 قتياًل و22  غري نهائية عن 
مركز  �أّن  �إىل  م�����س��ري�ً  ج��ري��ح��اً، 
�لعزل �لذي �حرتق كان فيه 70 

�سرير�ً.
وع���ق���د رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�جتماعاً  �ل��ك��اظ��م��ي  م�����س��ط��ف��ى 
ط�����ارئ�����اً م����ع ع�����دد م����ن �ل��������وزر�ء 
على  للوقوف  �الأمنّية  و�لقياد�ت 

لهذ�  ح��ّد  لو�سع  �الأو�ن  �آن  وق��د 
�لف�سل �لكارثي.

�سيحّول  �ل����ربمل����ان  �أّن  و������س����اف 
�خليار�ت  ل��ت��د�ر���س  �ل��ي��وم  جل�سة 

بخ�سو�س ما جرى.
ُن�سرت  فيديو  مقاطع  و�أظ��ه��رت 
�لتو��سل �الجتماعي  على مو�قع 
�أل�سنة �لنري�ن تلتهم �ملبنى �لذي 
�لدخان  �أع���م���دة  م��ن��ه  ت�����س��اع��دت 

�الأ�سود.
ووفقاً مل�سدر يف د�ئرة �ل�سّحة يف 
�ملحافظة ف���اإّن �حل��ري��ق جن��م عن 
�أوك�سيجني.  ����س��ط��و�ن��ات  �ن��ف��ج��ار 
تكون  �ملعلومات  هذه  �سّحت  و�إذ� 
هذه �ملاأ�ساة ن�سخة طبق �الأ�سل عن 
تلك �لتي وقعت يف م�ست�سفى �بن 
�خلطيب يف بغد�د يف نهاية ني�سان 
�أب���ري���ل وجن��م��ت �أي�����س��اً ع��ن �سوء 
�الأوك�سيجني  ��سطو�نات  تخزين 
�لتي ي�ستخدمها مر�سى كوفيد-
19. وعزت م�سادر �سبب �حلادث 
�إىل �الإهمال �لذي غالباً ما يكون 
تعاين  ب��ل��د  يف  بالف�ساد  م��رت��ب��ط��اً 
�سّيئة  ح���ال���ة  م���ن  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات��ه 
�أطّبائه  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  وه���اج���ر 
ب�����س��ب��ب �حل������روب �مل���ت���ك���ّررة منذ 

�أربعني عاماً.

�أ�سباب �ملاأ�ساة وتد�عياتها.
ممّر�سة  �ل�����س��ح��اي��ا  ب����ني  وم�����ن 
ف��ي��م��ا هرع  ق�����س��ت يف �حل����ري����ق، 
مئات �ملتطّوعني لتقدمي �مل�ساعدة 
حا�سرتهم  �لذين  �ملر�سى  الإنقاذ 

�أل�سنة �لنري�ن.
و�أو�سح �لز�ملي �أّن "20 مري�ساً 
مّت �إنقاذهم خالل عملّيات �الإخالء 

�لتي جرت و�سارك فيها عدد كبري 
من فرق �لدفاع �ملدين".

و�أع���ل���ن���ت �ل�����س��ل��ط��ات �مل��ح��ل��ي��ة يف 
�مل��ح��اف��ظ��ة ح���ال �ل���ط���و�رئ، فيما 
د�ئ�����رة ���س��ّح��ة ذي قار  ����س��ت��دع��ت 
لاللتحاق  �مل���ج���ازي���ن  �الأط�����ّب�����اء 

بعملهم.
�حلريق،  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة  وب��ع��د 

خ��رج��ت ت��ظ��اه��رة ���س��اخ��ب��ة �أم����ام 
�ملتظاهرون  وه���ت���ف  �مل�����س��ت�����س��ف��ى 

حرقونا". �الأحز�ب  �أكرب،  "�هلل 
وق������ال رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل����ن����ّو�ب 
تغريدة  يف  �حل��ل��ب��و���س��ي  حم��م��د 
م�ست�سفى  فاجعة  �إّن  تويرت  على 
�لف�سل  �حل�سني دليل و��سح على 
 )...( �لعر�قّيني  �أرو�ح  حماية  يف 

ا�شتعدادا ل�شراع ع�شكري حمتمل

بتهديد من ال�سني، تايوان تعيد ت�سّلحها...!
•• الفجر -فران�صوا كليمن�صو 

–ترجمة خرية ال�صيباين

�ملتكررة  �ل���ت���وغ���الت  م��و�ج��ه��ة  يف 
جمالها  يف  �ل�������س���ي���ن���ي  ل��ل��ج��ي�����س 
تكثيف  على  تايو�ن  تعمل  �جل��وي، 
�ملتحدة  �ل�����والي�����ات  م����ع  ت���ع���اون���ه���ا 

و�ليابان.
�لتايو�نية  �حل��ك��وم��ة  ت��ر���س��ل  ل���ن 
وطائر�تها  دباباتها  �الأ���س��ب��وع  ه��ذ� 
وف���رق���اط���ات���ه���ا ل����ل����رد ب���ال���ذخ���رية 
�حلية على حماكاة للعدو�ن �مل�سلح 
��ستدعت  �ل���ع���ام،  ه����ذ�  �ل�����س��ي��ن��ي. 
كوفيد19-،  �إ���س��اب��ات  يف  �ل���زي���ادة 
تايبيه  يف  �الرك���ان  قيادة  تخفي�س 
�لتي  �ل�سنوية  �مل��ن��اور�ت  نطاق  من 
�إج���ر�وؤه���ا �عتباًر�  �مل��ق��رر  ك���ان م��ن 
م��ن �أم�����س �ل��ث��الث��اء ع��ل��ى �سو�حل 

�جلزيرة.
�لع�سكريني، مل ي�ستوعبو�  غري �ن 
 15 �ل�������س���خ���م يف  �ل����ت����وغ����ل  ب���ع���د 
ي����ون����ي����و، ع���ن���دم���ا �خ�����رتق�����ت 28 
تابعة  ���س��و�ري��خ  وق���اذف���ات  مقاتلة 
منطقة  �ل�سينية  �جل��وي��ة  للقو�ت 

توترت العالقات بني ال�شني واأ�شرتاليا

اأية دبلوما�سية لقاح على �سفاف املحيط الهادئ...؟
•• الفجر -األك�صندر دايانت* -ترجمة خرية ال�صيباين

�سهًر�  �الث��ن��ي ع�سر  و�أ���س��رت�ل��ي��ا خ��الل  �ل�سني  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ت��وت��رت 
�أ�سل  يف  دويل  حتقيق  ب��اإج��ر�ء  ك��ان��رب�  طلبت  �أن  منذ  خا�سة  �ملا�سية، 

فريو�س كورونا.
لكن يف �الأ�سبوع �ملا�سي، وجد �لبلد�ن نقطة �رتكاز جديدة، تتعلق هذه 
�ملحيط  يف  كوفيد19-  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �سد  �لتطعيم  بحمالت  �مل��رة 

�لهادئ.
ويف مقال مطول، �تهمت جلوبال تاميز -�ملتحدثة با�سم �حلزب �ل�سيوعي 
�ل�سيني -�أ�سرت�ليا ب�سكل مبا�سر بتخريب برنامج �مل�ساعدة يف �لتطعيم 

�ل�سيني �ملخ�س�س لبابو� غينيا �جلديدة.              )�لتفا�سيل �س15(

الحتاد الأوروبي: احلوار هو 
احلل الوحيد لأزمة �سد النه�سة

•• بروك�صيل-وكاالت

�أكد �الحتاد �الأوروبي �لثالثاء، �أن �حلو�ر هو �ل�سبيل �لوحيد حلل �أزمة 
�الأزمة  �أن  �حل��دث  �لعربية  ل���  خا�س  ت�سريح  يف  م�سري�ً  �لنه�سة،  �سد 

�سمن �أولويات �الحتاد.
وكان وزير �خلارجية �مل�سري �سامح �سكري، �أو�سح �أم�س �الأول �الثنني، 
�أن �الحتاد �الأوروبي م�ستعد لتكثيف �لتعاون لتي�سري �الأمر وجتاوز ما 

و�سفها بحالة �لت�سلب �حلايل يف مفاو�سات �لنه�سة.
و�أ�ساف �سكري خالل �ت�سال هاتفي مع تلفزيون �سدى �لبلد �مل�سري، 
�أن هناك تن�سيقاً بني �جلانبني �مل�سري و�ل�سود�ين التخاذ �لقر�ر �ملنا�سب 

للعودة للمفاو�سات.
وذكر �سكري، �لذي �لتقى يف وقت �سابق �الثنني، رئي�س �ملجل�س �الأوروبي، 
�أك��دو� على عد�لة �ملوقف  �سارل مي�سيل، �أن مفو�سي �الحت��اد �الأوروب��ي 

�مل�سري وحقه يف مياه �لنيل.
وناق�س  �الأوروب���ي،  �الحت��اد  مع  �لثنائي  �لتعاون  ملفات  �سكري،  وبحث 
�جلانبان عدد�ً من �لق�سايا، من بينها ملف �سد �لنه�سة وعملية �ل�سالم 
�لثالثاء،  �الإثيوبية،  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  ذل��ك،  م��و�ز�ة  يف  ليبيا.  يف 
و�لو�سول  �ل�سائك،  �مللف  ب�ساأن هذ�  �ملباحثات  بالعمل الإجناح  �لتز�مها 

لنتيجة مقبولة.
ك��م��ا ���س��ددت يف ب��ي��ان، ع��ل��ى �ل��ت��ز�م��ه��ا بالعمل الإجن����اح و���س��اط��ة �الحتاد 
�الإفريقي ب�ساأن �سد �لنه�سة. و�أ�سفت �أي�ساً �خلارجية ملا و�سفته بتعطيل 
وت�سيي�س �مل�سار �لتفاو�سي �لثالثي حول �مللف. يف �ملقابل، �أكدت وزيرة 
�خلارجية �ل�سود�نية مرمي �ل�سادق �ملهدي، �أم�س �الثنني، على �أن رو�سيا 

ت�ستطيع �إقناع �إثيوبيا بتحكيم �سوت �لعقل يف ملف �سد �لنه�سة.

يعلق  الليبي  النواب  جمل�س 
ج��ل�����س��ة امل���وازن���ة جم���ددًا

•• طرابل�س-وكاالت

ع���ّل���ق م����ن ج���دي���د جم��ل�����س �ل���ن���و�ب 
�إىل  �لثالثاء،  �أم�س  جل�ساته  �لليبي 
ما بعد عيد �الأ�سحى دون �لت�سويت 
على م�سروع �ملو�زنة، فيما ��سرتطت 
 120 �للجنة �لت�سريعية يف �ملجل�س 
�ملجل�س  وك�����ان  ل��ت��م��ري��ره��ا.  ���س��وت��اً 
�لتي  �جلل�سة  �الث��ن��ني،  �أم�����س  ع��ّل��ق، 
كانت خم�س�سة الإقر�ر �مليز�نية، بعد 
رف�س عدد من �لنو�ب بدء �لت�سويت 
�مل��ي��ز�ن��ي��ة �مل��ع��دل��ة. ومت خالل  ع��ل��ى 
للتقرير  �ال���س��ت��م��اع  �الأم�������س  جل�سة 
و�ملو�زنة  �لتخطيط  للجنة  �لنهائي 
�لعامة و�ملالية باملجل�س حول م�سروع 
�لعامة للدولة للعام  �مليز�نية  قانون 
بتعديل  �ل��ل��ج��ن��ة  وم���ق���رتح  �جل�����اري 
م�������س���روع ق����ان����ون �مل���ي���ز�ن���ي���ة ومتت 
وكان  �ل���ن���و�ب.  ق��ب��ل  م��ن  مناق�ساته 
ملناق�سة  �جتمع  ق��د  �لليبي  �ل��ربمل��ان 
للجدل  �مل���ث���ري  �مل���ي���ز�ن���ي���ة  م�������س���روع 
و�خل���الف���ات �ل���ذي ط��رح��ت��ه حكومة 
عامة  جل�سة  يف  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل��وح��دة 
يناق�س  �لبالد،  �سرق  مبدينة طربق 
�نتخاب  قانون  م�سروع  كذلك  فيها 

�لرئي�س ب�سكل مبا�سر من �ل�سعب.

�لتايو�نية.  �جلوي  �لدفاع  حتديد 
�نطلق �الإنذ�ر �لعام على �لقو�عد، 
�ال  �ملعرت�سة،  �ل��ط��ائ��ر�ت  و�أق��ل��ع��ت 
��ستد�رت  �ل�سينية  �ل��ط��ائ��ر�ت  �ن 
�أب���ري���ل،   12 �ل���ق���ت���ال.يف  ل��ت��ج��ّن��ب 
�أ�سر�ب  م���ن  ط���ائ���رة   25 ح���اول���ت 
ب���ك���ني �جل�����وي�����ة، ن���ف�������س �مل���ق���ارب���ة 
منطقة  غ��رب  جنوب  يف  �لتدخلية 
�ل��دف��اع �ل��ت��اي��و�ن��ي��ة. يف �ل��و�ق��ع، ال 
دون   2019 ع��ام  �أ�سبوع منذ  مير 
مقاومة  الختبار  �ل�سني  ت��اأت��ي  �أن 

�جلزيرة �ملتمردة. وهو ما �أثار تلك 
طرف  م��ن  �لطاولة  على  �ل�سربة 
�لتايو�نية،  �لدبلوما�سية  رئي�س 
�أ�سابيع:  ث��الث��ة  قبل  وو،  ج��وزي��ف 
ع�سكري  ل�سر�ع  ن�ستعد  �أن  "يجب 
�سوى  خ��ي��ار  لدينا  لي�س  حمتمل، 
عليه  ورد  م�ستعدين".  ن��ك��ون  �أن 
�ل�سيوعي،  �لنظام  با�سم  متحدث 
م�سعور�  "�نف�سالًيا  ك���ان  وو  ب���اأن 
باهظ".  ثمن  دف��ع  عليه  �سيتعني 
)�لتفا�سيل �س13(
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وزارة الدفاع تكرم الفائزين بالدورة الرابعة 
من جائزة القوات امل�سلحة للتميز واالبتكار 

اأخبار االإمارات

ا�ستثمار اأردوغان يف االنقالب 
الفا�سل و�سل اإىل نهايته

عربي ودويل

احتاد الكرة يُنظم ور�سة عمل 
تطويرية ملُقّيمي احلكام

الفجر الريا�سي

حالة �شفاء  و1,485  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   1,522
ال�سحة تعلن تقدمي 73،831 

جرعة من لقاح كوفيد- 19 
•• اأبوظبي-وام

لقاح  م��ن  ج��رع��ة   73،831 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
24 �ملا�سية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي  �ل�  "كوفيد19-" خالل �ل�ساعات 
 162.20 16،042،491 جرعة ومعدل توزيع �للقاح  مت تقدميها حتى �ليوم 
جرعة لكل 100 �سخ�س.ومتا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع 
وزيادة نطاق �لفحو�سات يف �لدولة بهدف �الكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلاالت �مل�سابة 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت �لوز�رة 
�ملا�سية على فئات   24 �ل�  �ل�ساعات  263،784 فح�سا جديد� خالل  �إج��ر�ء  عن 

خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
)�لتفا�سيل �س5(

اإ�شابات كورونا حول العامل تتخطى 187 مليونًا

ال�سحة العاملية: تون�س يف و�سع �سعب قد يزداد �سوءًا
•• عوا�صم-وكاالت

�سوتري�ن  �إي��ف  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ممثل  �أعلن 
�ملنطقة  �الأع��ل��ى يف  هو  وفيات  ع��دد  ت�سجل  تون�س  �إن 
قد  �سعب  بو�سع  ومت��ر  �الإفريقية  و�ل��ق��ارة  �لعربية 
ي���زد�د ���س��وء�ً، وب��ال��ت��ايل، حت��ت��اج �ل��ب��الد �إىل م�ساعدة 

ولقاحات.
وقال �سوتري�ن: تون�س ت�سجل ن�سبة وفيات هي �الأعلى 
يف �لقارة �الإفريقية و�لعامل �لعربي، م�سيفا �أنه يتم 
100 وفاة يف �ليوم يف بلد ي�سكنه  �أكرث من  ت�سجيل 

حو�ىل 12 مليون ن�سمة. هذ� حقا كثري.
و�حتو�ء  �الأوىل  �مل��وج��ة  جت���اوز  م��ن  تون�س  ومتكنت 
)�آب(2020،  و�أغ�سط�س  )�آذ�ر(  م��ار���س  ب��ني  �ل��وب��اء 
عدد  و���س��ل  لكن   .50 حينها  �ل��وف��ي��ات  ن�سبة  وبلغت 
ت�سجيل  �أل��ف��ا، ومت   16 �أك��رث من  �ىل  �ليوم  �لوفيات 
يوميا  وف���اة  و134  و189  ب�194  قيا�سية  �أرق����ام 
خالل �الأّيام �الأخرية.وقال �إن تون�س �أكرث �سفافية يف 
�لذي  �لوفيات  �أخ��رى، وع��دد  �ملعطيات من دول  ن�سر 
و�أك��د رئي�س  تن�سره من دون �سك قريب من �لو�قع. 
�ل�سحي خطري،  �لو�سع  �أن  تون�س  �ملنظمة يف  مكتب 

وكّل �ملوؤ�سر�ت حمر�ء.
وعّلل ذلك بتف�سي �لفريو�س يف كل �أنحاء �لبالد، وهذ� 
مقلق للغاية، و�نت�سار متحورة دلتا �ل�سديدة �لعدوى 
�لتون�سية  و�ملتو�جدة بكثافة. وت�سهد بع�س �لواليات 

يف  ح��دث  م��ا  مثل  للغاية.  مقلقا  وبائيا  و�سعا  �ل��ي��وم 
)�سمال  وباجة  )و�سط(  و�سليانة  )و�سط(  �ل��ق��ريو�ن 
و�لق�سرين  )جنوب(  تطاوين  �ىل  باالإ�سافة  غ��رب(، 
�إجمايل  �أن  بيانات جممعة  و�أظ��ه��رت  ه��ذ�  )و���س��ط(. 
بلغ  �لعامل  �أنحاء  �الإ�سابات بفريو�س كورونا يف  عدد 
187.2 مليوناً حتى �سباح �لثالثاء، فيما و�سل عدد 
جرعات �للقاحات �ملعطاة �إىل 3.44 مليار�ت جرعة.

�ملتوفرة على موقع جامعة  �لبيانات  �أحدث  و�أظهرت 
ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز �الأم��ري��ك��ي��ة، ع��ن��د �ل�����س��اع��ة 0730 
�إىل  و�سل  �الإ���س��اب��ات  �إج��م��ايل  �أن  غرينت�س،  بتوقيت 

حالة. �ألف  و244  مليوناً   187
كما �أظهرت �لبيانات �أن �إجمايل �لوفيات �رتفع الأربعة 

ماليني و 39 �ألف حالة.
�لبيانات  ك�سفت  �ل��ل��ق��اح��ات،  ب��اإع��ط��اء  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�ملجمعة لوكالة بلومربغ لالأنباء عن �إعطاء 3 مليار�ت 
و440 مليون جرعة من �للقاحات �مل�سادة للفريو�س 
�لعامل  دول  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �لعامل.وتت�سدر  ح��ول 
�لرب�زيل  ثم  �لهند  تليها  �الإ���س��اب��ات،  ع��دد  حيث  من 
�ملتحدة و�الأرجنتني  و�ململكة  وفرن�سا ورو�سيا وتركيا 
وكولومبيا و�إيطاليا و�إ�سبانيا و�أملانيا و�إير�ن وبولند� 
و�ملك�سيك.وتت�سدر �ل�سني دول �لعامل من حيث عدد 
�الأوروبي  �الحت��اد  يليها  �إعطاوؤها،  �لتي مت  �جلرعات 
ث��م �ل��ه��ن��د و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة و�ل���رب�زي���ل و�ململكة 

�ملتحدة و�ليابان وتركيا.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية الفجرية تطلق مبادرة التوا�سل املرئي خلدمة املتعاملني 

•• الفجرية-وام

 �أطلقت بلدية �لفجرية مبادرة تو��سل كاأول جهة حكومية على م�ستوى 
�لتي  و  �ملتعاملني  مع  للتو��سل  �ملرئي  �لتو��سل  تقنيات  تفعل  �الإم���ارة 
و�لتد�بري  �الج���ر�ء�ت  ظل  يف  �لبلدية  ملقر  �حل�سور  عن  �ملتعامل  تغني 
وتقدمي  �مل��ع��ام��الت  متابعة  ت�سهيل  �إىل  �مل��ب��ادرة  ت��ه��دف  و  �الإح���رت�زي���ة. 
�خلدمات و ذلك متا�سيا مع توجيهات �لقيادة �لر�سيدة لتقدمي خدمات 
معامالهم  �إجن��از  من  متكنهم  و  للمتعاملني  تفاعلية  و  �سهلة  حكومية 
�لبلدية  يف  �ملعنيني  مع  �لتو��سل  للمتعامل  �ملبادرة  تتيح  حيث  بعد  عن 
�لبلدية  مقار  ملر�جعة  �حلاجة  دون  معامالته  و�جن��از  طلباته  ومتابعة 
�المر �لذي من �ساأنه توفري �لوقت و �جلهد وحتقيق �ل�سالمة خا�سة يف 

ظل �الجر�ء�ت �الحرت�زية �ملتبعة ملو�جهة جائحة كورونا.
بلدية  ع��ام  مدير  �الفخ���م  �س������يف  م������حمد  �مله������ند�س  �س�������عادة  و�أك���د 
خدمات  ق�سم  على  تو��سل  م��ب��ادرة  فعلت  �لفجرية  بلدية  �أن  �لفجرية 
�الأر��سي و ذلك بتوفري �الإ�ستف�سار�ت �خلا�سة مبعامالت ق�سم �الأر��سي 
�مل��وج��ود يف  �ل��ر�ب��ط  ط��ري��ق  ع��ن  �مل��رئ��ي  �الإت�����س��ال  تقنيات  ع���رب  ي�����وميا 
�لتابع  �الإجتماعي  �لتو��سل  موقع  يف  �الأر����س��ي  تو��سل  �ملثبت  �لعنو�ن 
�لعمل على توفري  �أي�سا  لبلدية �لفجرية �الإن�ستقر�م و عليه �سوف يتم 
�لتخطيط  ق�سم  و  �مل��ب��اين  ق�سم  و  �لتجارية  �ل��رخ�����س  ق�سم  م��ع��ام��الت 
�إ�س�����عاد �ملتع�����املني ق����ريبا و ذلك حر�سا على �سالمة  �لعمر�ين ومركز 
�نت�سار  للحد من  �الإم���ار�ت  يف  �ملتبعة  �الإح��رت�زي��ة  و�لتد�بري  �ملتعاملني 

فايرو�س كورونا.

•• اأبوظبي-وام

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �أم��ر �ساحب 
�ملن�ساآت  ن����زالء  م���ن  ن��زي��ال   855 ع���ن  ب����االإف����ر�ج  �هلل"  "حفظه 
�ال�سالحية و�لعقابية ممن �سدرت بحقهم �أحكام يف ق�سايا خمتلفة 
عيد  حلول  مبنا�سبة  وذل��ك  �ملالية  �لغر�مات  بت�سديد  �سموه  وتكفل 

�الأ�سحى �ملبارك.
وتاأتي هذه �ملكرمة �ل�سامية من �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة "حفظه 
�إط��ار �ملبادر�ت �الإن�سانية لدولة �الإم��ار�ت و�لتي ت�ستند �إىل  �هلل" يف 

و�لعقابية  �ال�سالحية  �ملن�ساآت  نزالء  و�إعطاء  و�لت�سامح،  �لعفو  قيم 
فر�سة �لتغيري نحو �الأف�سل و�لبدء من جديد يف �مل�ساركة �الإيجابية 

باحلياة، بال�سكل �لذي ينعك�س على �أ�سرهم وجمتمعهم.
على  ع��ام  �هلل" كل  "حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  ويحر�س 
مبنا�سبة  و�لعقابية  �الإ�سالحية  �ملن�ساآت  ن��زالء  من  ع��دد  عن  �لعفو 
حلول عيد �الأ�سحى �ملبارك تعزيز� للرو�بط �الأ�سرية و�إدخاال لل�سعادة 
و�ل�سرور �إىل قلوب �الأمهات و�الأبناء ومنح �لنزالء فر�سة �ال�ستفادة 
من هذه �ملنا�سبة �ملباركة الإعادة �لتفكري يف م�ستقبلهم و�لعودة �إىل 

�لطريق �لذي ي�سمن لهم حياة �جتماعية ومهنية ناجحة.

رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 855 نزيال 
مبنا�سبة عيد الأ�سحى 

نائب رئي�س برملان األبانيا : الإمارات راعية للت�سامح وال�سالم باملنطقة

املركز الوطني لالأر�ساد يفتتح القبة العلمية رباعية الأبعاد 

وزارة ال�سحة تطلق املخيم ال�سيفي 
الفرتا�سي لالأطفال واليافعني

•• اأبوظبي-وام

 �أك����د ���س��ع��ادة ت���اوالن���ت ب��ي��ال نائب 
رئي�س �لربملان يف جمهورية �ألبانيا 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم���������ار�ت  �أن 
و�ال�ستقر�ر  لل�سالم  ر�ع��ي��ة  دول���ة 
عن  معربا  �ملنطقة  يف  و�لت�سامح 
�متنانه للمو�قف �الإن�سانية �لنبيلة 
لدولة �الإمار�ت وقيادتها �لر�سيدة 

جتاه �ألبانيا و�ل�سعب �الألباين.
�أنباء  وك���ال���ة  م���ع  ح�����و�ر  وق�����ال يف 
�لعالقات  �إن  )و�م(  �الإم����������ار�ت 
تطور�  ت�سهد  �الألبانية  �الإمار�تية 
�الأ�سعدة  خمتلف  ع��ل��ى  م�ستمر� 
يف ظ��ل دع���م ورع���اي���ة م��ن قيادتي 

م�����س��ب��ق��ة ومب���ع���دل رحلتي  دخ����ول 
و�ل�سارقة  دب��ي  من  يوميا  ط��ري�ن 
�أن تقوم �سركة  �أمله يف  معربا عن 
رحالت  بتي�سري  �أبوظبي  �إي��ر  وي��ز 
�لعا�سمة  م���ن  م��ن��ت��ظ��م��ة  ي��وم��ي��ة 
لتن�سيط  ت����ري�ن����ا  �ىل  �ب���وظ���ب���ي 
بني  و�لتجاري  �ل�سياحي  �لتبادل 

�جلانبني.
�ال�سرت�تيجي  �مل���وق���ع  �أن  و�ك�����د 
جعل  �لبلقان  منطقة  يف  الألبانيا 
م��ن��ه��ا و�ح�������دة م����ن �أك������رث �ل�����دول 
�ل���و�ع���دة يف �جل���ذب �ل�����س��ي��اح��ي ملا 
وح�سارة  ت���اري���خ  م���ن  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع 

وطبيعة خالبة.
وثمن �لدور �لبارز �لذي تقوم بها 

خالل تلك �لفرتة كما �ساهمت يف 
بناء وتاأهيل مطار ز�يد �لدويل يف 

مدينة كوك�س �الألبانية".
و�أك����د ���س��ع��ادت��ه -�ل����ذي ي��ع��د زعيم 
�أن  �الألباين-  �لربملان  يف  �الأغلبية 
دول����ة �الإم��������ار�ت ت��ع��د م���ن �ل����دول 
و�لت�سامح  ل���ل�������س���الم  �ل����ر�ع����ي����ة 
�ملنطقة  يف  و�ال�ستقر�ر  و�لتعاي�س 
ك��م��ا تلعب �أل��ب��ان��ي��ا �ل����دور ذ�ت���ه يف 
نت�سارك  فنحن  �ل��ب��ل��ق��ان  منطقة 
�لقيم  ه�������ذه  ت����ر�����س����ي����خ  يف  م����ع����ا 

و�الأهد�ف �ل�سامية.
 2020 �إك�سبو  �سعادته:"�إن  وقال 
دبي �لذي ت�ست�سيفه دولة �الإمار�ت 
�سيكون  �ملقبل  �أكتوبر  و�سيفتتح يف 

هذه  �أن  �إىل  م�������س���ري�  �ل���ب���ل���دي���ن 
يف  م�ستمر�  من��و�  ت�سهد  �لعالقات 
معا  ونتطلع  �ملجاالت  من  �لعديد 
�إىل تعزيزها ال�سيما على �ل�سعيد 

�القت�سادي.
نن�سى  ل����ن  �سعادته:"  و�أ������س�����اف 
�لنبيلة  �الإم�������ار�ت  دول����ة  م���و�ق���ف 
فعندما  و���س��ع��ب��ه��ا  �أل���ب���ان���ي���ا  جت����اه 
�سرب �لبالد زلز�ل يف عام 2019 
ك��ان��ت دول����ة �الإم������ار�ت م��ن �أو�ئ����ل 
عملية  ���س��اه��م��ت يف  �ل���ت���ي  �ل�����دول 
�إع���ادة �الأع��م��ار وق��ام��ت ببناء نحو 
للمت�سررين  م�����س��ك��ن   2000
�مل�ساعد�ت  ت��وف��ري  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�الإغاثية  �جل��ه��ود  ل��دع��م  �لطبية 

�حل���دث �ل��ع��امل��ي �الأب����رز و�الأه����م يف 
ظل جائحة "كوفيد – 19".

خالل  م����ن  ن��ت��ط��ل��ع  و�أ�ساف:" 
�لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  يف  م�ساركتنا 
�ال�ستثمارية  �ل��ف��ر���س  �إب����ر�ز  �إىل 
�ألبانيا  مت��ت��ل��ك��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل���م���ي���زة 
و�مل���ق���ا����س���د �ل�����س��ي��اح��ي��ة �ل����ر�ئ����دة 
و�ملو�رد �لطبيعة �لتي تزخر بها"، 
دبي   2020 �إك�����س��ب��و  �أن  م���وؤك���د� 
بارزة  مهمة  عاملية  من�سة  ي�سكل 
بني  و�ل�����س��ر�ك��ات  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز 

�لدول".
ونوه �سعادته �إىل �أن �ألبانيا ت�ستقبل 
و�ملقيمني  �الإمار�تيني  �ل�سائحني 
يف دولة �الإم��ار�ت من دون تاأ�سرية 

•• اأبو ظبي-وام

لالأر�ساد  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  �ف��ت��ت��ح 
�جلديدة  �لعلمية"  "�لقبة  �أم�����س 
�سمن  وذل�������ك  �الأب������ع������اد،  رب���اع���ي���ة 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  ��سرت�تيجيته 
ملعلومات  �جل��م��اه��ري  وف��ه��م  وع����ي 
و�جليوفيزياء  �جل���وي���ة  �الأر�����س����اد 
�لقبة  وتتميز  �ال�ستمطار.  وع��ل��وم 
�لعلمية باأحدث �لتقنيات و�ملوؤثر�ت 
بتقنية  �الإ���س��ق��اط  ون��ظ��ام  �خلا�سة 
ا  6K و�لو�سائط �مل�سممة خ�سي�سً
ب�سكل  كذلك  �لقبة  وتركز  لذلك، 
رئي�سي على عر�س بيانات �الأر�ساد 
�جلوية و �ملناخية و �جليوفيزيائية 

ب�سكل مبتكر.
مت ت�سميم �لقبة ال�ست�سافة خرب�ء 
و�جلمهور  �ل����دول����ي����ني  �ل���ط���ق�������س 
�لوطني  �مل���رك���ز  م�����س��اع��ي  �إط�����ار  يف 
ل��الأر���س��اد �جل��وي��ة ل��دع��م �جلهود 

�لتوعوية يف هذ� �ملجال.
يبلغ  �ل��ت��ي  �لعلمية  �لقبة  وجت��م��ع 
�أف�سل مقومات  12 مرت�  حجمها 
على  �لرتفيهية  �لعلمية  �لتجربة 
م�ستوى �لعامل، حيث تقدم لقر�بة 
علمية دقيقة،  بيانات  �سخ�س   60

•• دبي-وام

ووقاية  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
�ملجتمع فعاليات �ملخيم �ل�سيفي 
ي�ستهدف  �ل������ذي  �الإف����رت������س����ي 
�لذين  و�ليافعني  �الأط��ف��ال  فئة 
ت�����رتو�ح �أع���م���اره���م ب���ني ع��م��ر 6 
�سعار  حت��ت  وذل���ك  �سنة   15 �إىل 
ويقدم  ممتع".  ل�سيف  "معكم 
�ملخيم - �لذي �أطلقته �إد�رة تعزيز 
حتى  وي�ستمر  ب��ال��وز�رة  �ل�سحة 
�أغ�سط�س �ملقبل - جمموعة   15
�لتثقيفية  �الأن�����س��ط��ة  م��ن  ك��ب��رية 
و�ل��ب��دن��ي��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �ل��ت��ي مت 
ت�سميمها بطريقة مبتكرة وذلك 
ب���ه���دف ت�����س��ج��ي��ع �الأط����ف����ال على 
�ل�سحية  �حل���ي���اة  �أمن�����اط  ت��ب��ن��ي 

خالل �لعطلة �ل�سيفية.
و يت�سمن �ملخيم �إطالق برنامج 
و�ل�������ذي  �ل�سحي"  "�لطبخ 
ي��ت��ي��ح �ل��ف��ر���س��ة ل��الأط��ف��ال تعلم 
و�سحية  ب�سيطة  وج��ب��ات  �إع����د�د 
باالإ�سافة �إىل مبادرة "جيم معكم 
�لريا�سي" و�لتي �ست�سهد تنظيم 
مدربني  يقدمها  بدنية  تدريبات 
وحتفيز  ل��ت�����س��ج��ي��ع  ري���ا����س���ي���ني، 
�لن�ساط  ممار�سة  على  �الأط��ف��ال 
�لبدين �إىل جانب �إطالق برنامج 
و�ل������ذي  �ل�سغري"  "�ل�سيف 
�حل�س�س  م��ن  �سل�سلة  يت�سمن 
�لتثقيفية وور�س �لطهي �لعملية 
و�ل��ت��ي ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا تدريب 
�أ�س�س  ب�سكل عملي على  �الأطفال 
وقو�عد �ختيار �ملنتجات �ل�سحية 
�ل�����س��ح��ي و�لتي  �ل��ط��ه��ي  وط����رق 
وجبات  الإع���د�د  �مل�ساركني  ت��وؤه��ل 
بلقب  ل��ل��ف��وز  و�ل��ت��ن��اف�����س  �سحية 

�ل�سغري". "�ل�سيف 
جمموعة  �مل���خ���ي���م  ي����ق����دم  ك���م���ا 

�الأط��ف��ال م��ن تبني �أمن���اط حياة 
�سحية �سليمة.

مبا  �ل�سيفي  �ملخيم  �أن  و�أو���س��ح 
وفعاليات  مبادر�ت  من  يت�سمنه 
تر�سيخ  ع����ل����ى  ت����رك����ز  ����س���ح���ي���ة 
ممار�سات تغذوية �سحية وتعزيز 
�الأطفال  ل��دى  �ل��ب��دين  �لن�ساط 
ياأتي �سمن �الأن�سطة �لر�مية �إىل 
�أه����د�ف �ل��ربن��ام��ج �لوطني  دع��م 
�الأطفال  ل��دى  �ل�سمنة  ملكافحة 
و�ليافعني وحتقيق �الإ�سرت�تيجية 
معدل  ل���ت���خ���ف���ي�������س  �ل����وط����ن����ي����ة 
�ل�����س��م��ن��ة ع��ن��د �الأط����ف����ال، نظر� 
متقدمة  وطنية  �أول��وي��ة  لكونها 
�سحية  رع����اي����ة  ن���ظ���ام  �إط�������ار  يف 
و�ال�ستد�مة  باال�ستجابة  يت�سم 
�الأ�سا�سي  دوره  تعزيز  وي�ستهدف 
يف �لوقاية من �الأمر��س �لناجتة 
ذكرت  جانبها  م��ن  �ل�سمنة.  ع��ن 
�إد�رة  م��دي��ر  نائبة  خمي�س  ن��وف 
تعزيز �ل�سحة �أن �ملخيم �ل�سيفي 
ميثل فر�سة لالأطفال و�ليافعني 
فرتة  خ��الل  �أوق��ات��ه��م  الإ�ستثمار 
حول  �ملعرفة  و�كت�ساب  �ل�سيف 
�سحية  ح��ي��اة  �أمن���اط  تنبي  �سبل 
م�����ن خ������الل م������ب������ادر�ت وور�������س 
مبتكرة  بطريقة  �ستقدم  توعوية 
�لق�سوى  �الإ����س���ت���ف���ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ملخيم  �أهمية  م��وؤك��دة  ل��الأط��ف��ال 
يف حت��ف��ي��ز وت�����س��ج��ي��ع �الأط���ف���ال 
على تبني �أمناط غذ�ئية �سحية 
ما  �ل��ب��د�ين،  �لن�ساط  ومم��ار���س��ة 
ي�ساهم يف تعزيز م�ستوى �ل�سحة 
�لعامة لالأطفال وخا�سة يف ظل 
�ل�سحية �حلالية حيث  �لظروف 
وممار�سة  �ل�سحي  �لغذ�ء  يعترب 
�أح�����د عو�مل  �ل���ب���دين  �ل��ن�����س��اط 
ت���ع���زي���ز �مل���ن���اع���ة و�ل����وق����اي����ة من 

�الأمر��س.

�أماكن  ت��وف��ريه��ا  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�أ�سحاب  م���ن  ل����ل����زو�ر  خم�����س�����س��ة 

�لهمم.
�مل�سروع  ه����ذ�  �إف���ت���ت���اح  ومب��ن��ا���س��ب��ة 
�ل��ر�ئ��د، ق��ال ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور عبد 
�أح��م��د �مل��ن��دو���س، م��دي��ر �ملركز  �هلل 
�الحتاد  رئي�س  ل��الأر���س��اد  �لوطني 
�الآ�سيوي لالأر�ساد �جلوية: ي�سرنا 
�فتتاح هذ� �مل�سروع �لعلمي �ملبتكر، 
توجيهات  م��ع  متا�سياً  ي��اأت��ي  �ل���ذي 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة، و���س��م��ن جهود 
كافة  توظيف  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل��رك��ز 
�لتقنيات �حلديثة لتقدمي خدمات 
دق��ي��ق��ة ح���ول �لطق�س  وم��ع��ل��وم��ات 
و�مل��ن��اخ وغ��ريه��ا م��ن �مل��ج��االت ذ�ت 
و�لطالب.  للمخت�سني  �ل��ع��الق��ة 

�لتوعوية  �ل���ور����س  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
ملناق�سة مو��سيع �سحية متنوعة 
ب��ط��ري��ق��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ت���ه���دف �إىل 
باملعلومات  �الأط�����ف�����ال  ت����زوي����د 
�ل�سحية �لالزمة وتعزيز �لوعي 

لتبني �أمناط حياة �سحية.
و�أ����س���ار ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ح�سني 
�لوكيل  �ل����رن����د  �ل���رح���م���ن  ع���ب���د 
�لعامة،  �ل�سحة  لقطاع  �مل�ساعد 
�إىل �أن �إطالق "�ملخيم �ل�سيفي" 
يندرج يف �إطار �لرب�مج �لتوعوية 
وز�رة  ت��ط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ن��وع��ي��ة 
و�ملجتمع  ووق������اي������ة  �ل�������س���ح���ة 
و�ل�سلوكيات  �الأمن�����اط  ل��ت��ع��زي��ز 
�ل�سليمة  و�مل��م��ار���س��ات  �ل��وق��ائ��ي��ة 
ل���دى �الأط���ف���ال، وذل���ك �نطالقا 
�أجيال  تن�سئة  على  حر�سها  م��ن 
�سليمة  �سحية  تن�سئة  �مل�ستقبل 
�لنف�سية  �ل�������س���الم���ة  وت����وف����ري 
م�ستويات  وت���ع���زي���ز  و�ل���ب���دن���ي���ة 
�أف�سل  وف���ق  �ل�����س��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�مل���م���ار����س���ات �ل��ع��امل��ي��ة الف���ت���ا �إىل 
تبذلها  �لتي  �ملتو��سلة  �مل�ساعي 
هدفها  حتقيق  �إط���ار  يف  �ل����وز�رة 
تعزيز  يف  �ملتمثل  �الإ�سرت�تيجي 
�ل�سحية  �حلياة  ب��اأمن��اط  �لوعي 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن �الأم������ر��������س، عن 
�الأف������ر�د ال�سيما  ط��ري��ق مت��ك��ني 

�ليزيدي،  عمر  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
و�لتطوير  �الأب���ح���اث  �إد�رة  م��دي��ر 
�لوطني  �مل�����رك�����ز  يف  و�ل�����ت�����دري�����ب 
�لعلمية  �ل��ق��ب��ة  تعترب  ل��الأر���س��اد: 
�لوطني  للمركز  حم��وري��ة  �إ���س��اف��ة 
ل����الأر�����س����اد، وي���ع���د �الن����ت����ه����اء من 
�لر�هنة  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  �إن�سائها 
جائحة  ع����ن  �ل���ن���اج���م���ة  �ل�����س��ع��ب��ة 
مهماً  �إجن�����������از�ً  /كوفيد19-/ 
تر�سيخ  يف  �ست�ساهم  حيث  للمركز، 
�جلوية  �الأر����س���اد  يف  �ل��ف��اع��ل  دوره 
جهوده  من  وتعزز  و�جليوفيزياء، 
�لتوعوية و�لتثقيفية يف هذ� �ملجال 

با�ستخد�م  �حل��ل��ول  ب��اأح��دث  �لقبة 
تقنية "فلك" و�لتي تت�سمن �سا�سة 
6K" تعتمد على  "فل دوم  عر�س 

�آلية �الإ�سقاط باإ�ساءة �لليزر.
�ال�ستثنائية  �ل��ت��ج��رب��ة  وت�ستخدم 
�جل���م���اه���ري يف رحلة  ت���اأخ���ذ  �ل���ت���ي 
مدجمة  ت���اأث���ري�ت  مم��ي��زة،  علمية 
و�آل�����ي�����ة ب���االع���ت���م���اد ع���ل���ى �أج����ه����زة 
�مل�ستوى  م��ن��خ��ف�����س��ة  �ل�������س���ب���اب 
و�مل�������ر�وح و�ل�����س��خ��ان��ات �حل���ر�ري���ة 
ملحاكات  �مل��ق��اع��د  �أ���س��ف��ل  و�أج����ه����زة 
�سوتي  ونظام  �لزلز�لية  �لظو�هر 

حديث وعايل �لكفاءة.

�لعلمي �حليوي.
و مت ت�����س��م��ي��م �ل��ق��ب��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة يف 
�ملركز �لوطني لالأر�ساد وجتهيزها 
ب���اأح���دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات ل��ت��ق��دم جتربة 
فريدة من نوعها ت�ساعد �لزو�ر على 
فهم تفا�سيل علوم �الأر�ساد �جلوية 
و�جليوفيزياء وعمليات �ال�ستمطار 
ب�������س���ك���ل ����س���ه���ل وم���ب���ت���ك���ر. وك���ون���ه 
نوعه  م��ن  �الأول  �لعلمي  �مل�����س��روع 
على م�ستوى �لعامل، فاإنه يت�سمن 
ال�ستعر��س  �الأب���ع���اد  رب��اع��ي��ة  ق��ب��ة 
وحماكاة بيانات �لطق�س �لت�سوري 
تزويد  مت  حيث  �لفعلي،  �لوقت  يف 

��ستثمارية عديدة يف �ألبانيا وندعو 
�إىل  �الإم����ار�ت����ي����ني  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
�ملجاالت  يف  �ألبانيا  يف  �ال�ستثمار 
�ل�سياحي  �لقطاع  ومنها  �ملختلفة 
�ملتجددة  و�ل����ط����اق����ة  و�ل����ع����ق����اري 
�أو  �ل��ري��اح  ط��اق��ة  ���س��و�ء  �لنظيفة، 
�إىل  ونتطلع  �ل�سم�سية،  �ل��ط��اق��ة 
�ل��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة م�����س��در �لتي 
�لطاقة  ���س��رك��ات  �أه���م  �إح���دى  تعد 

�ملتجددة يف �لعامل".
وذكر �أن هناك �لكثري من �لفر�س 
�لبلدين  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اون  �مل���ت���اح���ة 
 2020 �إك�سبو  و�أن  �ل�سديقني، 
لي�س  �لفر�سة  ه��ذه  لنا  دب��ي يوفر 
فقط للم�ستثمرين �الإمار�تيني بل 

حكومة دولة �الإم��ار�ت يف �لتعامل 
 "19  - "كوفيد  ج���ائ���ح���ة  م�����ع 
�مل�����س��ي يف م�سار  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
�لتعايف من �جلائحة وعودة �حلياة 

�إىل طبيعتها.
فرتة  خ���الل  �سعادته:"  و�أ����س���اف 
�الإم������������ار�ت  دول��������ة  ت������و�ج������دي يف 
�جلاهزية  على  ق��رب  ع��ن  تعرفت 
�لعامل  ال�ست�سافة  للدولة  �لتامة 
فدولة  دب����ي   2020 �إك�����س��ب��و  يف 
ب��ن��ي��ة حتتية  �الإم�����������ار�ت مت��ت��ل��ك 
�سحية  منظومة  وكذلك  متميزة 
�سحة  تعزيز  على  ق��ادرة  متطورة 

و�سالمة جميع �مل�ساركني.
فر�سا  ه��ن��اك  "�إن  �سعادته:  وق���ال 

من كافة دول �لعامل.
وتوجه �سعادته بالتهنئة �إىل قيادة 
مبنا�سبة  و�سعبها  �الإم����ار�ت  دول��ة 
50 ع��ام��ا على  �الح��ت��ف��اء مب����رور 
�لبارزة  باملكانة  م�سيد�  تاأ�سي�سها، 
�ل�سعيدين  على  بها  حتظى  �لتي 

�الإقليمي و�لدويل.

و�سول طائرة حتمل 500 األف جرعة لقاح من الإمارات اإىل ال�سعب التون�سي

النائب العام للدولة: الإفراج عن 855 نزيال يج�سد النهج 
الإن�ساين الكرمي لرئي�س الدولة

•• تون�س-وام

حتمل  طائرة  تون�س  �إىل  و�سلت 
جرعة  �أل����ف   500 م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى 
 19  � ك���وف���ي���د  ف�����ريو������س  ل����ق����اح 
�إىل  مقدمة م��ن دول���ة �الإم�����ار�ت 

�لتي  �ل�سحية  �الأو�ساع  مو�جهة 
ت��ون�����س ج����ر�ء جائحة  ت�����س��ه��ده��ا 

كورونا.
و�أو���س��ح ���س��ع��ادة �سفري �ل��دول��ة..
�أنها لي�ست �ملرة �الأوىل �لتي توفر 
خ��الل��ه��ا دول����ة �الإم������ار�ت �لدعم 

�الأو�ساع  بتعزيز  �مل�سلحة  للقو�ت 
�لتون�سي  ل��ل�����س��ع��ب  �ل�������س���ح���ي���ة 
جائحة  م���و�ج���ه���ة  يف  �ل�����س��ق��ي��ق 

كورونا.
ر�������س�����د حممد  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
�مل��ن�����س��وري ���س��ف��ري �ل���دول���ة لدى 

��سطناعي ووحد�ت متنقلة لهذ� 
ووقاية  حماية  و�أدو�ت  �ل��غ��ر���س 

للعاملني يف �لقطاع �لطبي.
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  وك������ان 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 

لدعم  �ل�سقيق  �لتون�سي  �ل�سعب 
�جلهود �لطبية يف �لبالد.

�لدعم تنفيذ�ً  وياأتي تقدمي هذ� 
لتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 

�ل�سقيقة  ت���ون�������س  �إىل  �ل���ط���ب���ي 
حيث �أر�سلت خالل �سهر نوفمرب 
م����و�د  حت���م���ل  ط����ائ����رة   2020
طبية عاجلة �سملت 11 طناً من 
�ملعد�ت �لطبية و�أجهزة �لفح�س 
و�لت�سخي�س بجانب �أجهزة تنف�س 

�جلمهورية �لتون�سية يف ت�سريح 
�ل���ق���ي���ادة  ت���وج���ي���ه���ات  �إن   .. ل����ه 
�لر�سيدة باإر�سال جرعات لقاحات 

.."  19  �� " كوفيد 
 تاأتي يف �إطار دعم دولة �الإمار�ت 
ل��ل�����س��ع��ب �ل��ت��ون�����س��ي �ل�����س��ق��ي��ق يف 

للقو�ت �مل�سلحة قد تلقى موؤخر�ً 
فخامة  م����ن  ه���ات���ف���ي���اً  �ت���������س����ااًل 
�جلمهورية  رئي�س  �سعيد  قي�س 
�ل���ت���ون�������س���ي���ة �ل�������س���ق���ي���ق���ة ت���ن���اول 
تطور�ت جائحة وجهود �لبلدين 
يف مو�جهتها و�حتو�ء تد�عياتها.

•• ابوظبي-وام:

 �أك�����د �مل�����س��ت�����س��ار �ل���دك���ت���ور حمد 
�ل��ن��ائ��ب �لعام  �ل�����س��ام�����س��ي  ���س��ي��ف 
�أم��ر �ساحب  �أن  �الإم���ار�ت  لدولة 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
855 نزياًل  �هلل" ب��االإف��ر�ج ع��ن 

ت���ت���وق���ف عند  �ل���ت���ي ال  �مل���ك���رم���ة 
و�إدخال  �الأ�سرية  �لرو�بط  تعزيز 
نفو�س  �إىل  و�الأم���������ل  �ل���ب���ه���ج���ة 
�لنزالء ب�سفة خا�سة وعائالتهم 
و�أق��رب��ائ��ه��م و�أ���س��دق��ائ��ه��م ب�سفة 
لبقية  ح���اف���ز�ً  ت�سكل  ب��ل  ع��ام��ة، 
�ل�سري  بح�سن  لاللتز�م  �ل��ن��زالء 
�لعقابية،  �مل��ن�����س��اأة  يف  و�ل�����س��ل��وك 

جديدة  فر�سة  عنهم  �ملعفو  منح 
للعودة �إىل �سفوف �ملجتمع �أفر�د�ً 
بقو�نني  ي���ل���ت���زم���ون  ����س���احل���ني، 
يف  باإيجابية  وي�ساهمون  �ل��دول��ة 
به  و�مل�سي  وتنميته  بلدهم  بناء 

نحو �مل�ستقبل.
�إىل  للدولة  �لعام  �لنائب  و�أ���س��ار 
يف  تاأتي  و�لتي  �سموه  مكرمة  �أن 

مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  و���س��اح��ب  �هلل" 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
�أ�سحاب  و�إىل  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�الأعلى  �ملجل�س  �أع�����س��اء  �ل�سمو 
و�أولياء  �الإم���ار�ت  حكام  لالحتاد 

�الإ�سالحية  �مل��ن�����س��اآت  ن���زالء  م��ن 
بحقهم  ���س��درت  مم��ن  و�لعقابية 
�أحكام يف ق�سايا خمتلفة، وتكّفل 
�ملالية  �لغر�مات  بت�سديد  �سموه 
مبنا�سبة  وذل��ك  عليهم،  �ملرتتبة 
�ملبارك،  �الأ����س���ح���ى  ع��ي��د  ح���ل���ول 
�لكرمي  �الإن�����س��اين  �لنهج  يج�سد 
ل�����س��م��وه، وح��ر���س��ه �ل��ب��ال��غ على 

مبا يعزز فر�سهم لال�ستفادة من 
�ملكرمات �ملقبلة.

للدولة  �ل��ع�����ام  �ل��ن�����ائ��ب  وت���وج���ه 
و�لتربيك��ات  �لته�ان�ي  بخال�س 
�إىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
�ساحب  و�إل�����������ى  �هلل،  "حفظه 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 

لدولة  �الإن�سانية  �مل��ب��ادر�ت  �إط��ار 
مبادئ  �إىل  �مل�����س��ت��ن��دة  �الإم�������ار�ت 
وق��ي��م �ل��ع��ف��و و�ل��ت�����س��ام��ح، متثل 
ر�سالة �أبوية و�إن�سانية باأن �لقيادة 
�لر�سيدة ال تاألو جهد�ً يف �إتاحة كل 
ليكونو�  الأبنائها  �ملمكنة  �لفر�س 
ن���اف���ع���ني الأن��ف�����س��ه��م والأ����س���ره���م 
هذه  �أهمية  م��وؤك��د�ً  وملجتمعهم، 

�لعهود مب�نا�سبة قرب ح�لول عيد 
�ملوىل  �سائاًل  �مل��ب��ارك،  �الأ���س��ح��ى 
�ملنا�سبة  ه��ذه  يعيد  �أن  وج��ل  ع��ز 
���س��م��وه��م مبوفور  �مل��ب��ارك��ة ع��ل��ى 
�سعب  وع��ل��ى  و�ل��ع��اف��ي��ة،  �ل�سحة 
دول���ة �الإم������ار�ت، و���س��ع��وب �الأمة 
باخلري  و�الإ����س���الم���ي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

و�ليمن و�لربكات.
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة مينح �سفرية دوقية لوك�سمبورغ و�سام ال�ستقالل 
•• اأبوظبي-وام

�إليز�بيث  "حفظه �هلل" �سعادة  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �ساحب  منح 
كاردو�سو �سفرية دوقية لوك�سمبورغ لدى �لدولة و�سام �ال�ستقالل من �لطبقة �الأوىل مبنا�سبة �نتهاء 

مهام عملها لدى �لبالد.
�أم�س يف  �أحمد بن علي �ل�سايغ وزير دولة �ل�سفرية كاردو�سو �لو�سام خالل ��ستقبالها  وقّلد معايل 
ديو�ن عام وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف �بوظبي بح�سور �سعادة خالد عبد�هلل حميد بالهول 
ل�سوؤون  �مل�ساعد  �لوكيل  �مل��ح��رزي  حممد  علياء  �سعادة  و  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية  وز�رة  وكيل 
�ملر��سم.. وثّمن معاليه خالل �للقاء تطور �لعالقات بني �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة دوقية لوك�سمبورغ 
�لبلدين  بني  �لعالقات  تعزيز  يف  جهودها  على  كاردو�سو  �ل�سفرية  معاليه  و�سكر  �ملجاالت.  �ستى  يف 

�ل�سديقني خالل فرتة عملها بالدولة.

وف�د اإم�اراتي يبح�ث م�ع م�س�وؤولني يف اإ�س�تونيا تع�زي�ز التع�اون  
•• تالني-وام

 ز�ر وف����د م���ن دول�����ة �الإم�������ار�ت، 
�لنا�سر  ع��ب��د  ����س���ع���ادة  ب��رئ��ا���س��ة 
�ل�سعايل، م�ساعد �لوزير لل�سوؤون 
وز�رة  يف  و�لتجارية  �القت�سادية 
�خل���ارج���ي���ة و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل، 
جمهورية �إ�ستونيا يف �إطار تعزيز 
و�ال�ستثماري،  �لتجاري،  �لتبادل 
�القت�سادية  �لفر�س  و��ستك�ساف 

بني �لبلدين.
و�أكد �سعادة �ل�سعايل على حر�س 
تعزيز  ع���ل���ى  �الإم�������������ار�ت  دول�������ة 
يف  وق��ال  �إ�ستونيا.  م��ع  عالقاتها 

�إم��ار�ت��ي- �أع��م��ال  جمل�س رج���ال 
�إ�ستوين.

ك����م����ا ������س�����ارك �ل�����وف�����د يف ن�����دوة 
�الأع�����م�����ال ب����ني دول������ة �الإم��������ار�ت 
ت��ع��د فر�سة  و�ل���ت���ي  و�إ���س��ت��ون��ي��ا، 
�لقطاع  ����س���رك���ات  م����ع  ل���ل���ح���و�ر 
�خل���ا����س �الإ����س���ت���ون���ي���ة �ل����ر�ئ����دة، 
�لفر�س  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  وت�سليط 
�ملوجودة  �ل��ك��ب��رية  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
�سارك  ك���م���ا  �ل���ب���ل���دي���ن.  ك����ال  يف 
�لوفد، بدعوة من رئي�س �إ�ستونيا 
�ل�سابق، توما�س هندريك �إلفي�س، 
الأ�سدقاء  �ل��ت��ا���س��ع  �الج��ت��م��اع  يف 

�إ�ستونيا �ل�سنوي.

�أيام   3 ��ستغرقت  �ل��ت��ي  �ل���زي���ارة 
�القت�ساد،  وز�رة  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
�ملناخي،  و�لتغري  �لبيئة  ووز�رة 
ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، وغرف 
�ل���ت���ج���ارة و�ل�������س���ن���اع���ة، ووك���ال���ة 
�الإمار�ت للف�ساء، وهيئة �ل�سارقة 
"�سروق"،  و�لتطوير  لال�ستثمار 
وغرفة جتارة و�سناعة �لفجرية.

وق������د ع���ق���د �ل����وف����د �الإم������ار�ت������ي 
روندو  هاندري�س  مع  �جتماعات 
وكيل وز�رة �خلارجية �الإ�ستونية، 
و����س���ع���ادة ج����ان ري��ن��ه��ول��د �سفري 
�إ���س��ت��ون��ي��ا ل���دى دول����ة �الإم������ار�ت، 
ومارجو�س ر�فا رئي�س دبلوما�سية 

هذ� �ل�سدد: " �إن �إ�ستونيا �سريك 
جت��اري مهم ل��دول��ة �الإم����ار�ت يف 
�أوروب������ا. ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة م��ن �أن 
ه���ذه �ل���زي���ارة ق��د وف����رت من�سة 
�لقطاعني  مع  عالقاتنا  لتعزيز 
�إ�ستونيا. من  و�خل��ا���س يف  �ل��ع��ام 
�ل��ع��دي��د من  �أن ه��ن��اك  �ل��و����س��ح 
جم����االت �ل��ت��ع��اون �ل���و�ع���دة بني 
�الإم���ار�ت و�إ�ستونيا يف عدد  دول��ة 
م���ن �ل��ق��ط��اع��ات و�مل����ج����االت ذ�ت 
ن�سعى  و�لتي  �مل�سرتك،  �الهتمام 
م��ن��ه��ا مب����ا يحقق  ل���ال����س���ت���ف���ادة 

م�سالح �لبلدين �ل�سديقني".
و�����س����م وف�������د �ل������دول������ة يف ه����ذه 

�خلارجية  وز�رة  يف  �الأع�����م�����ال 
�سري  د�ن��ي��ال  و�سعادة  �ال�ستونية، 
�إ�ستونيا  جل��ن��اح  �ل���ع���ام  �مل��ف��و���س 
و�سعادة  دب��ي،   2020 �إك�سبو  يف 
– �أمني عام وز�رة  �أن��دو ليبيمان 

�القت�ساد.
رغبة  �إىل  �الجتماعات  وتطرقت 
�لعالقات  ت��ع��زي��ز  يف  �جل��ان��ب��ني 
�ل���ت���ج���اري���ة و�الق���ت�������س���ادي���ة، مع 
�لرتكيز على �لقطاعات �ملتطورة 
م����ث����ل �ل������ذك������اء �ال����س���ط���ن���اع���ي، 
�ملعلومات،  وت��ق��ن��ي��ة  و�ل��ف�����س��اء، 
�مل�ستد�مة،  �ل��زر�ع��ي��ة  و�لتنمية 
�إن�ساء  على  �ل��ط��رف��ان  �أت��ف��ق  كما 

الرتبية تعلن عن اخلم�سني الأوائل يف اختبار الإمارات القيا�سي 
•• دبي-وام

�ختبار  يف  �الأو�ئ���ل  �خلم�سني  ق��و�ئ��م  ع��ن  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعلنت   
 ،2021-2020 EmSAT -�إجناز للعام �لدر��سي  �الإم��ار�ت �لقيا�سي 
من  �الأو�ئ���ل  �خلم�سني  ت�سم  �الأوىل  �لقائمة  قائمتني،  �إىل  ق�سمت  حيث 
�الإمار�تيني ، بينما ت�سمل �لقائمة �لثانية �خلم�سني �الأو�ئل من �ملقيمني. 
وقد �أظهر هوؤالء �لطلبة من خريجي �ل�سف �لثاين ع�سر �أف�سل �أد�ء كلي 
يف �ملو�د �الأ�سا�سية �الأربعة �لتي ي�سملها �ختبار �الإمار�ت �لقيا�سي –�إجناز، 
مقارنة  و�لفيزياء،  و�لريا�سيات  �الإجنليزية  و�للغة  �لعربية  �للغة  وه��ي 
�لذكر  2020-2021. ويجدر  �لدر��سي  �لعام  �ختبار  دورة  باأقر�نهم يف 
�أن عدد �الختبار�ت يف �ملو�د �ملختلفة �لتي �سملها �ختبار �الإمار�ت �لقيا�سي-
قد   2021-2020 �لدر��سي  �لعام  دورة  يف  ع�سر  �لثاين  لل�سف  �إجن��از 

و�سل �إىل 163،426 �ختبار�.
�إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم، �لطلبة  وهناأ معايل ح�سني بن 
�إن �ختبار  �لذين �جتازو� �الختبار وخ�س بالذكر �لطلبة �الأو�ئ��ل، قائال: 
�لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة  �لتعليم  ميد�ن  يف  نوعية  نقلة  �أح��دث  �الإم�سات 
 2017-2016 �لدر��سي  �لعام  يف  و�أطلقته  �ل��وز�رة  �أقرته  حني  �ملتحدة 
�ل��در����س��ات و�لبحوث و�الط���الع على  �إج���ر�ء �لعديد م��ن  و�ل���ذي ج��اء بعد 
�الإقليمية  �ملمار�سات  الأف�سل  �ملعيارية  �ملقارنات  و�ج��ر�ء  �لعملية  �لتجارب 

و�لعاملية.
�إلكرتونية مبنية  �إعد�د جمموعة �ختبار�ت  �أنه بناء على ذلك مت  و�أو�سح 
وتطبق  �ل��دول��ة،  يف  �لطلبة  �أد�ء  وتقييم  لقيا�س  �لوطنية  �مل��ع��اي��ري  على 
�لطلبة على  �إىل �سمان ح�سول  �لدر��سية، وتهدف  �ملر�حل  على عدد من 
�ملعارف و�لعلوم و�ملهار�ت �لالزمة للم�ساركة �لفعالة يف �ملجتمع �القت�سادي 

�ملعريف.
وذكر �أن �أهمية �ختبار �الإمار�ت �لقيا�سي تكمن يف جمع بيانات دقيقة حول 
�الأ�سا�سية  �لدر��سية  �مل��و�د  �الإم���ار�ت يف  دول��ة  �لطلبة يف  وم��ه��ار�ت  معارف 
در��سية خمتلفة  م��ر�ح��ل  و�مل��ه��ار�ت ع��رب  �مل��ع��ارف  وحت��دي��د م�ستوى تطور 
�لتعليم  تقييم منظومة  وي�ساهم يف  كما  قيا�سية وطنية،  يف �سوء معايري 
�لتعليم من خالل  �لعام من خالل مر�قبة جودة بر�مج ومدخالت نظام 
ربط تقييم �أد�ء موؤ�س�سات �لتعليم �لعام و�لعاملني فيها /مديري �ملد�ر�س 

و�ملعلمني باأد�ء �لطلبة.
ولفت معاليه �إىل �أن نتائج �ختبار �الإمار�ت �لقيا�سي تدعم متخذي �لقر�ر 
�لطلبة على  �لدولة، وت�ساعد  �لتعليم يف  ب�ساأن تطوير وحت�سني منظومة 

يتم  �إلكرتونية  قيا�سية  �ختبار�ت  من  ويتكون  �لتتابعي:  �الختبار  ثانيا: 
تطبيقها على طلبة �ل�سفوف : �لر�بع، �ل�ساد�س، �لثامن، �لعا�سر وتهدف 
لتتبع تطور مهار�ت �لطلبة يف �سوء �ملعايري �لوطنية لتعليم وتقييم �لطلبة 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ولقيا�س مهار�تهم يف �للغة �لعربية و�للغة 
�الجنليزية و�لريا�سيات و�لعلوم وتزويد مد�ر�سهم بتقارير تدعم �لطلبة 
و بع�س  �ملد�ر�س �حلكومية  �لتعليمية، ويطبق يف جميع  �ملنظومة  وتطور 
�ملد�ر�س �خلا�سة يف �لدولة ، ويعد �الختبار �لتتابعي مبثابة تاأهيل وتهيئة 

للطالب الأد�ء �ختبار �إجناز �ملذكور �آنفا.
�إلكرتوين معياري عايل �الأهمية باعتباره  ثالثا: �ختبار �إجناز هو �ختبار 
متطلبا �أ�سا�سيا من متطلبات �اللتحاق باجلامعات و�لكليات باعتباره بديل 
�لثاين  طلبة  وي�ستهدف  �ل��دول��ة  د�خ��ل  و»�الآيلت�س«  »�لتوفل«  الختبار�ت 
ع�سر �ملو�طنني يف جميع مد�ر�س �لدولة �حلكومية و�خلا�سة /منهج وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم و�ملناهج �لدولية/ وطلبة مر�كز �لتعليم �مل�ستمر، �إ�سافة 
لطلبة �ل�سف �لثاين ع�سر من غري �ملو�طنني من طلبة �ملد�ر�س �حلكومية 
و�خلا�سة �لر�غبني باإكمال در��ستهم يف جامعات �لدولة . كما يتم طرح هذ� 
�الختبار لطلبة �جلامعات يف �ملرحلة �لتاأ�سي�سية، وطلبة �لبعثات �خلارجية 

و�ملاج�ستري و�لدكتور�ه، باالإ�سافة �إىل جمندي �خلدمة �لوطنية.
و�للغة  �لعربية  /�للغة  �لرئي�سة:  �مل��و�د  منها:  مو�د  عدة  �الختبار  وي�سمل 
�لكيمياء  �لعام وت�ساف مادة  للم�سار  و�لفيزياء/  و�لريا�سيات  �الجنليزية 
و�الأحياء  �حلا�سوب  علوم  مادتي  يف  �ختبار�ت  تتوفر  كما  �ملتقدم،  للم�سار 

ح�سب �لتخ�س�س يف �جلامعات.
�لتعليم  موؤ�س�سات  من  عدد  يف  �الختبار�ت  مر�كز  يف  �الختبار  تقدمي  ومت 
كافة  265 مركز� يف  بو�قع  �ملد�ر�س  �أو يف خمترب�ت �حلا�سوب يف  �لعايل 
�إمار�ت �لدولة، و�لتي مت �عتمادها من قبل �للجان �ملخت�سة بوز�رة �لرتبية 
ل�سروط  مطابقتها  من  �لتاأكد  بعد  لالختبار  معتمدة  كمر�كز  و�لتعليم 
ومقايي�س �العتماد �ملطلوبة. وقد و�سل عدد �جلل�سات �الختبارية �إىل 50 
جل�سة يف �لعام �لدر��سي 2020-2021 ل�سمان تغطية كافة �الحتياجات 

�ملتعلقة بهذ� �الختبار �لهام.
، فتتم من خالل من�سقي  �الختبار  �لطلبة يف  ت�سجيل  بالن�سبة الآلية  �أم��ا 
�ملد�ر�س �ملعتمدين با�ستخد�م قارئ �لهوية يف كافة مد�ر�س �لدولة، يف حني 
�أن ت�سجيل طلبة �ملنازل و�لتعليم �مل�ستمر /للكبار/ يتم من خالل مر�كز 
�ملو�د  الختيار  �لت�سجيل  ملن�سة  �لطالب  ول��وج  ويتبعها   ، �مل�ستمر  �لتعليم 
�الختبار�ت  �إد�رة  وت�سمح  كما  �ملنا�سب،  �ملركز  وحتديد  �ملنا�سبة  و�ملو�عيد 
خمتلفة،  �أي��ام  يف  �ملطلوبة  للمو�د  لالختبار  للطالب  و�لدولية  �لوطنية 

حتديد �مل�سار�ت �لتعليمية �ملنا�سبة لهم، كما وتعك�س م�ستوى �أد�ء �لطلبة 
وطنياً ودوليا.

وبني �أن �الإم�سات يعد بديال الختبار�ت »�لتوفل« و»�الآيلت�س« د�خل �لدولة 
يف عدد من �جلامعات، كما �أن �أد�ء �ختبار �المار�ت �لقيا�سي ال يقت�سر على 
لتكون  نطاقها  تو�سع  حيث  �جلامعات،  وطلبة  ع�سر  �لثاين  �ل�سف  طلبة 
�لوظائف �حلكومية يف  �ملتقدمني للعديد من  �أد�ة تقييم مل�ستوى مهار�ت 

�لدولة.
ل�سوؤون  �ل��دول��ة  وزي���رة  �مل��ه��ريي  �سامل  بنت  ب��ارك��ت معايل جميلة  ب��دوره��ا 
�لتعليم �لعام رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �الإمار�ت للتعليم �ملدر�سي للطلبة 
ح�سولهم على مر�تب متقدمة يف �ختبار �الإمار�ت �لقيا�سي �إم�سات ، موؤكدة 
�أد�ة قيا�س فعالة تدعم تطوير منظومة �لتعليم  معاليها �أن �الختبار بات 
�لطلبة يف  تقدم  م��دى  ع��ن  دقيقة  معلومات  وت��وف��ر  �ل��دول��ة  يف  �حلكومي 
عدد من �ملو�د �لدر��سية �لرئي�سية وهي �للغة �لعربية، و�للغة �الإجنليزية، 

و�لفيزياء و�لريا�سيات.
�لتعليم  جم��ال  يف  كبرية  نوعية  نقالت  حققت  �لدولة  �أن  معاليها  وبينت 
وهو ما تطلب ��ستحد�ث منظومة قيا�س وطنية قادرة على مو�ئمة �لتوجه 
�لوطني يف قطاع �لتعليم مع توجهات �لدولة يف �مل�ستقبل ومتطلباته وذلك 
على �إثر م�سي �لدولة قدما يف حتديث خططها وبر�جمها و��سرت�تيجيتها 

�مل�ستقبلية يف خمتلف �ملجاالت و�لقطاعات وعلى ر��سها �لتعليم .
مو�كبة  على  ق���درة  �أك���رث  ب��ات��ت  �لتعليم  منظومة  �أن  معاليها  و�أو���س��ح��ت 
�لقيادة  �أجندتها ومئويتها، بف�سل متابعة  �مل�ستمدة من  �لدولة  طموحات 
�لر�سيدة ودعمها �لكبري لقطاع �لتعليم ، حيث باتت �ملنظومة قادرة على 
باملنظومات  �أ���س��وة  وري��ادت��ه��ا  تقدمها  �أ���س��ب��اب  و��ستلهام  م�سارها  ت�سويب 
�لتعليمية �لعاملية �لتي �رتكزت يف جوهرها على حاجة �لطالب و�هتماماته 
وك��ي��ف��ي��ة ت��وج��ي��ه ط��اق��ات��ه وق����در�ت����ه ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل���رج���و م��ن��ه يف م�سريته 

�لتعليمية.
ومت تق�سيم �الختبار�ت، وفقا للتطور �ملعريف و�ملهاري لكل مرحلة تعليمية، 
�الختبار  �أوال:  �ل��ت��ايل:  �ل��ن��ح��و  ع��ل��ى  �خ��ت��ب��ار�ت  ث��الث��ة  �إع����د�د  وعليها مت 
طلبة  على  تطبيقه  يتم  قيا�سي  �ختبار  وه��و  �مل�ستوى،  لتحديد  �الأ�سا�سي 
بعد  �الأوىل/  �لعام/�حللقة  �لتعليم  مبرحلة  �لتحاقهم  عند  �الأول  �ل�سف 
�نتقالهم من مرحلة ريا�س �الأطفال، وتهدف لقيا�س �ملهار�ت �الأ�سا�سية يف 
وتتم   ، و�لريا�سيات  و�الجنليزية  �لعربية  باللغة  و�لكتابة  �لقر�ءة  معرفة 
بناء على نتائجه عملية �إعد�د �خلطط �مل�ساندة مل�سارهم �لتعليمي و�سيتم 

�لبدء يف جتريبه قريبا و يف مد�ر�س حكومية حمددة.

�لعربية  باللغتني  �الخ��ت��ب��ار  وي��ت��وف��ر  نف�سه،  �ل��ي��وم  يف  ب��ال�����س��رورة  ولي�س 
و�الجنليزية وميكن للطالب �ختيار �للغة �ملف�سلة لالختبار.

�لتقدم  باإمكانه  �إم�سات �لعديد من �خليار�ت للطالب حيث  ويتيح �ختبار 
�ليوم  يف  ب��ال�����س��رورة  ولي�س  خمتلفة،  �أي���ام  يف  �ملطلوبة  للمو�د  لالختبار 
�إمار�ت  �إم��ارة من  �أي  �ملنا�سب يف  �ختيار مركز �الختبار  ويتيح  نف�سه، كما 
�لدولة و�ملو�عيد �ملنا�سبة وفق جد�ول �الختبار �ملتاحة، كما يتوفر �الختبار 

باللغتني �لعربية و�الجنليزية وميكن للطالب �ختيار �للغة �ملنا�سبة له.
وي�ستطيع �لطالب يف حالة ت�سجيله �ملبكر لالختبار تغيري �أو �لغاء موعد 
ومكان �الختبار عند �ل�سرورة، مع مر�عاة �أن تلك �خلا�سية تغلق قبل �ملوعد 
�ملقرر لالختبار ب�12 يوم، بعدها لن يتمكن �لطالب من تغيري �ملوعد �أو 
�إلغاء �لتقدم لالختبار، بل عليه �اللتز�م باحل�سور ويف حالة عدم ح�سور 
�لطالب ي�سجل غياب. وتطبق عليه �ل�سيا�سة �ملتبعة يف حاالت �لغياب، من 
حيث �إذ� تعذر ح�سور �لطالب الأي �ختبار من �ختبار�ت �الإمار�ت �لقيا�سية 
يتوجب عليه رفع طلب �إعادة �ختبار الإد�رة �الختبار�ت �لوطنية و�لدولية، 
تقرير  و�رف���اق  عائلي  ط��ارئ  م��ر���س،  �ال�ستثنائية  �لغياب  �سبب  مو�سحاً 
طبي �سادر من م�ست�سفى حكومي وم�سدقة من وز�رة �ل�سحة �أو �لهيئات 
�ل�سحية، وعليه �سيتم در��سة طلبه، و�إبالغه مبوعد �ختبار �الإعادة يف حال 

�عتماد �لعذر.
�أيام   10 ب  �الختبار  تقدمي  بعد  �لقيا�سي  �الم��ار�ت  �ختبار  نتائج  وتظهر 
عمل على �الأق����ل، وي��ت��م �إخ��ط��ار �ل��ط��ال��ب م��ن خ��الل �ل��ربي��د �الإلكرتوين 

و�لذي يفيد بتوفر �لنتائج يف ح�سابه على من�سة �الختبار.
�أو ر�سوب الختبار�ت �الإم�سات،  وجتدر �الإ�سارة باأنه ال توجد عالمة جناح 
�متالك  م��دى  تقيم  �ختبار�ت  هي  �لقيا�سية  �الم���ار�ت  �ختبار�ت  �إن  حيث 
�لطلبة للمهار�ت و�ملفاهيم يف مو�د در��سية حمددة �ملعدل �ملطلوب لغايات 
�لقبول �جلامعي، ومتتد �سالحية نتائج �ختبار�ت �الإم�سات �إىل 18 �سهر�ً 

من تاريخ �أد�ء �الختبار.

موؤ�س�سة المارات »تعليم« تعتمد اجلدولة الزمنية لربنامج الف�سول الذكية للمدار�س احلكومية واخلا�سة من الرابع للحادي ع�سر
•• دبي- حم�صن را�صد:

لربنامج  �لزمنية،  �جل��دول��ة  �ملدر�سي  للتعليم  �الإم���ار�ت  موؤ�س�سة  �عتمدت 
�لف�سول �ل�سيفية �لذكية، �إذ مت تفعيله �أم�س، وي�ستهدف طلبة �ل�سفوف من 
�لر�بع وحتى �حلادي ع�سر، يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�سة، �ملطبقة �ملنهاج 
�لوز�ري، بهدف رفع م�ستويات �أد�ء �لطلبة غري �ملجتازين يف مادة در��سية، �أو 

�أكرث خالل �متحانات نهاية �لعام.
�إحدى  �لذكية  �ل�سيفية  �لف�سول  برنامج  يعد  �ملوؤ�س�سة،  دل��ي��ل  وبح�سب 

نهاية  نتائج  �سدور  بعد  وينفذ  �لطلبة،  مهار�ت  �لد�عمة  �لتقييم  حمطات 
ببيئة  �لطلبة  �إحل���اق  بعمليات  وي��ب��د�أ   ،2021-2020 �ل��در����س��ي  �ل��ع��ام 

�لتعلم، يدر�سون فيها ذ�تياً  من خالل من�سات �لتعلم.
وتت�سمن �لف�سول �ل�سيفية �لذكية جمموعة من م�سادر �لتعلم، باالإ�سافة 
�إىل �إجر�ء�ت تقييمية ت�ساعد �لطالب على حت�سني م�ستوى �أد�ئه، وال يوجد 
زمن حمدد للتمدر�س �أثناء تفعيل �لف�سول �ل�سيفية، و�إمنا يعتمد ذلك على 
ح�س �لطالب بامل�سوؤولية جتاه تعلمه،  ويعد �لتقييم �خلتامي �آخر حمطة يف 

�لف�سول �ل�سيفية �لذكية.

�لطلبة  يلتحق  حيث  �ل�سيفية،  �لف�سول  يف  �لتعلم  خطو�ت  �لدليل  وح��دد 
�إىل  �حلاجة  دون  "مركزيا"، من   ،LMS �لذكي  �لتعلم  على من�سة  بتلك 
يتنا�سب  مبا  م�ساء�ً،  �سباحاً  يوميا  �لتعلم  عمليات  لهم  يتاح  �إذ  �لت�سجيل، 
على  له  �ملتوفرة  و�لتكليفات  �لتدريبات  بحل  �لطالب  ويلتزم  �أوقاتهم،  مع 
�ملن�سة، ويف نهاية �لربنامج يتقدم �لطالب �إىل �لتقييم �خلتامي من خالل 
نظام �الختبار�ت �ملركزية �سويفت �أ�سي�س يف �لفرتة �ملعلنة للتطبيق. ووفقا 
من  �ل��ذ�ت��ي  �لطالب  تعلم  على  �لذكية  �ل�سيفية  �لف�سول  تعتمد  للدليل 
�لف�سول  وتتميز هذه  برنامج زمني حمدد،  تعليمية �سمن  خالل من�سات 

�لتقييمية  �الإج��ر�ء�ت  �أو  �لذ�تي،  �لتعلم  �لتعامل مع حمتويات  باملرونة يف 
�لطالب،  �أد�ء  كفاءة  رف��ع  يف  ي�سهم  �أن  �ساأنه  من  وه��ذ�  �ملن�سة،  على  �ملتاحة 
�لربنامج، ف�سال عن حتمله م�سوؤولية  �مل�ستهدفة يف  �ملهار�ت  ومتكينه من 

تعلمه وتقييمه.
ويعك�س تطبيق هذ� �لربنامج حر�س موؤ�س�سة �الإمار�ت للتعليم �ملدر�سي على 
متكني �لطالب من �ملهار�ت �ملطلوبة كافة، وفق �لنو�جت �لتعليمية �ملحددة يف 
�لتعلم، و�ملرتبطة باخلطة �لزمنية �ملنفذة خالل �لعام �لدر��س ي  عمليات 
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انعقاد احلوار الهيكلي بني الإمارات والحتاد الأوروبي ب�ساأن مكافحة غ�سل الأموال
•• اأبوظبي-وام

دولة  ب��ني  �لهيكلي  �حل���و�ر  م��ن  �لثالثة  �ل���دورة  م��وؤخ��ر�  �نعقدت 
. تر�أ�س �الجتماع من جانب دولة  �الإم���ار�ت و�الحت��اد �الأوروب���ي 
�الإمار�ت �آمنة فكري، مديرة �إد�رة �ل�سوؤون �القت�سادية و�لتجارية 
بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، ومن جانب �الحتاد �الأوروبي 
ورئي�سة  �ملالية،  �جلرمية  مكافحة  وح��دة  رئي�سة  ب��رون��ا،  ر�ل��وك��ا 
�ملديرية �لعامة لال�ستقر�ر �ملايل و�خلدمات �ملالية و�حتاد �أ�سو�ق 

ر�أ�س �ملال.
�سارك يف �لدورة �لثالثة �سعادة حامد �لزعابي، مدير عام �ملكتب 
�لتنفيذي ملو�جهة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب، �إىل جانب هدى 
بلهول من �ملكتب �لتنفيذي، و�أمرية �أحمد من م�سرف �الإمار�ت 
�القت�ساد،  وز�رة  من  �ل�سايف  و�سفية  �مل��رك��زي،  �ملتحدة  �لعربية 
وعلي باعلوي من وحدة �ملعلومات �ملالية. كما ح�سر ممثلون عن 

وز�رة �ملالية ووز�رة �لعدل و�لهيئة �الحتادية للجمارك.
�لق�سائيتني  �ل�سلطتني  حت�سني  كيفية  �ملناق�سات  تناولت  وق��د 
الأطر مكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب �خلا�سة، و�سملت 
ب�ساأن  �الأوروب���ي  لالحتاد  �ملرتقبة  �لت�سريعية  �حلزمة  يلي:  ما 
غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب ،و جهود دولة �الإمار�ت وتقدمها 
يف تطوير �إطار عمل فعال ملكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب 

�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  ب��ني  و�ل��ف��اع��ل��ة  �لن�سطة  �ل�����س��ر�ك��ة  �أه��م��ي��ة  و   ،
و�خلا�س، باالإ�سافة �إىل �لعديد من �الإجر�ء�ت �لعملية �لتي يتم 
�حلقيقي،  �مل�ستفيد  الئحة  ،و  �ملهم  �حل��و�ر  هذ�  لتعزيز  �تخاذها 
�مل�ستفيد �حلقيقي من قبل كل �سلطة  حيث يتم جمع معلومات 
�القت�سادي  �ل�سجل  يف  �القت�ساد  وز�رة  بها  وحتتفظ  ترخي�س 

�لوطني.
�لدويل  �لتعاون  من�سات  خمتلف  تفعيل  �ملناق�سات  �سملت  كما 
�الإمار�ت  �لفنية يف دولة  �ملعلومات بني �جلهات  تبادل  ومبادر�ت 
و�الحتاد �الأوروبي ب�ساأن مكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب 
�الإم��ار�ت و�لتقدم �ملحرز فيما يتعلق  ،و تقييم �ملخاطر يف دول��ة 
�الإمار�ت  دول��ة  بني  �لتعاون  و  �ملخاطر،  على  قائم  نهج  بتطبيق 
و�الحت����اد �الأوروب�����ي يف جم��ال مكافحة �الإره�����اب، و ج��ه��ود بناء 
�لقدر�ت بني دولة �الإمار�ت و�الحتاد �الأوروبي من خالل �لدور�ت 
�لتدريبية �مل�ستمرة �لتي يقدمها �ملرفق �لعاملي لالحتاد �الأوروبي 
مل��ك��اف��ح��ة غ�سل �الأم�����و�ل ومت��وي��ل �الإره������اب، ل��ع��دد م��ن �جلهات 
�إمكانية  �إىل  �أي�ساً  �لنقا�س  �الإم��ار�ت. وتطرق  �لرئي�سية يف دولة 
هذه  وتاأتي  �لقريب.  �مل�ستقبل  يف  �جلانبني  بني  �ل��زي��ار�ت  تبادل 
�الحتاد  بني  �لهيكلي  للحو�ر  �لثانية  �جلل�سة  �أعقاب  يف  �جلل�سة 
�الأوروب�����ي ودول���ة �الإم�����ار�ت، و�ل��ت��ي ع��ق��دت ب��ت��اري��خ 11 نوفمرب 
�ملمار�سات  �أف�سل  ح��ول  �ملفتوح  �حل��و�ر  متكني  بهدف   ،2020

ومتويل  �الأم�����و�ل  غ�سل  مكافحة  ب�سيا�سات  �ملتعلقة  �ل��دول��ي��ة 
�القت�سادية  �ل�سوؤون  �إد�رة  مديرة  فكري،  �ّمنة  وقالت  �الإره��اب. 
�ل�سدد:  هذ�  يف  �ل��دويل،  و�لتعاون  �خلارجية  ب��وز�رة  و�لتجارية 
�إىل �لزمالء  �أتقدم بال�سكر  بالنيابة عن حكومة دولة �الإم��ار�ت، 
من �ملفو�سية �الأوروبية، وكذلك بعثة �الحتاد �الأوروبي لدى دولة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  ت��رى  �ل��ي��وم.  لنا  �الإم����ار�ت، لدعوتهم 
�أن��ه من �لالفت للنظر كيفية  �أج��د  قيمة كبرية يف هذ� �حل��و�ر. 
تطور هذ� �حلو�ر على مد�ر عام و�حد، فقد عقدت جل�ستنا �الأوىل 
يف يوليو �ملا�سي، بهدف حتقيق عدد من �لنتائج �مللمو�سة �ملهمة، 
مبا يف ذلك تنظيم دور�ت تدريبية فّعالة بقيادة خرب�ء من �ملرفق 
�لعاملي لالحتاد �الأوروبي. من جهتها قالت �سفية �ل�سايف، مديرة 
�إد�رة غ�سل �الأم��و�ل بوز�رة �القت�ساد: �عتبار�ً من �ليوم، �سجلت 
�مل�ستفيد  معلومات  �الإم��ار�ت  دولة  يف  �ل�سركات  من  باملئة   88
عليها  ت�سرف  م��وح��دة  بيانات  ق��اع��دة  يف  بها  �خلا�سة  �حلقيقي 
�لتي  �ل���وز�رة  جلهود  �نعكا�س  ه��و  �لنجاح  ه��ذ�  �القت�ساد.  وز�رة 
جميع  عن  و�سحيحة  دقيقة  معلومات  وج��ود  �سمان  �إىل  تهدف 
�الإم���ار�ت. نحن ممتنون الإتاحة هذه  �لعاملة يف دول��ة  �ل�سركات 
�لفر�سة لنا، و�لتي متكننا من �لتو��سل مع نظر�ئنا يف �الحتاد 
�الأوروبي و�ال�ستماع �إىل �آر�ئهم حول كيفية تقليل �إ�ساءة ��ستخد�م 

�لرتتيبات �لقانونية لغر�س غ�سيل �الأمو�ل .

بلدية عجمان حت�سد اخلم�س جنوم يف تقييم جودة اخلدمات الرقمية احلكومية
•• عجمان-وام 

و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  ح�سدت 
عن  جن��وم  �خلم�س  تقييم  بعجمان 
"ت�سنيف  م�������س���روع  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
�خلدمات  ج����ودة  لتقييم  �لنجوم" 
�لثالثة،  بدورته  �حلكومية  �لرقمية 
وبجد�رة  �ل���د�ئ���رة  ����س��ت��ح��ق��ت  ح��ي��ث 
�ل��ت�����س��ن��ي��ف يف �مل�������س���روع �مل���ق���دم من 
د�ئ����رة ع��ج��م��ان �ل��رق��م��ي��ة.   و�أع����رب 
�سعادة عبد �لرحمن حممد �لنعيمي 
مدير عام د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
بالنتيجة  ف����خ����ره  ع�����ن  ب���ع���ج���م���ان 
���س��ن��ع��ت��ه��ا عزمية  و�ل����ت����ي  �مل��ح��ق��ق��ة 
�لكفاء�ت �لب�سرية �ملوؤهلة يف �لد�ئرة 
د�ئ����م ودوؤوب  ب�����س��ك��ل  ت�����س��ع��ى  و�ل���ت���ي 
�أف�سل  وت��ق��دمي  �الأف�����س��ل  لتحقيق 
�خل��دم��ات ل��ل��ج��م��ي��ع.   وث��م��ن جهود 
على  عملت  �لتي  �لطموحة  �ل��ك��و�در 
ي�سم  و�ل���ذي  ت�سديق  نظام  تطوير 

طلب �ل��غ��اء عقد جت����اري.  وق���ال �إن 
ود�ئماً  كبري�ً  �هتماماً  تويل  �لد�ئرة 
�ل���ذك���ي جلميع  �ل���ت���ح���ول  مب�������س���روع 
خ��دم��ات��ه��ا، وت�����س��ع��ى ج��اه��زة وبدعم 
كبري وبتوجيهات مبا�سرة من �ل�سيخ 
�ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ب���ن ح��م��ي��د  ر�����س���د 
�أه������د�ف يلم�س  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل����د�ئ����رة، 
�أثرها كل فرد يف �ملجتمع كما وت�سهم 
�ملتعامل  ومتكني  �حلياة  تب�سيط  يف 
�لتمتع بخدمات مثالية وخالل  من 
��ستخد�م  خ����الل  م���ن  ق�����س��ري  وق����ت 
�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات �ل���ذك���ي���ة و�الأن���ظ���م���ة 
�لد�ئرة  �أن  �ىل  �مل��ت��ط��ورة..م�����س��ري� 
ح��ق��ق��ت �ل��ع��دي��د م���ن �الجن�������از�ت يف 
ود�سنت  �ل��ذك��ي��ة  �خل���دم���ات  جم����ال 
�ملبادر�ت  و�أطلقت  �لنوعية  �مل�ساريع 
�لتح�سينية، وال ز�لت تتطلع لتحقيق 
وتقدمي  �ملتعاملني  و��سعاد  �الأف�سل 
خدمات مثالية ت�سل للجميع يف �أي 

وقت و�أي مكان خالل وقت قيا�سي.

ت�سهل  �ل��ت��ي  خ��دم��ات  م��ن  جمموعة 
مو�سحا  �مل�����س��ت��ف��ي��دة،  �ل��ف��ئ��ات  ع��ل��ى 
ت�سديق  بنظام  �خل��دم��ات  جميع  �أن 
ت�����س��ن��ي��ف �خلم�س  �أ���س��ب��ح��ت حت��م��ل 
جنوم و�ملت�سمنة خلدمة ��سد�ر عقد 
����س��ت��ث��م��اري ج��دي��د وخ��دم��ة جتديد 
ع��ق��د جت����اري وخ��دم��ة جت��دي��د عقد 
ت�سجيل  طلب  وخ��دم��ات  ��ستثماري 
عقار و�لغاء عقد �سكني وطلب �لغاء 
خلدمة  ب��االإ���س��اف��ة  ��ستثماري  عقد 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

ع��ق��دت �ل��ه��ي��ئ��ة �الحت���ادي���ة ل��ل��م��و�رد �ل��ب�����س��ري��ة �حل��ك��وم��ي��ة، خ���الل عام 
�فرت��سية  عمل  ور���س   9 �جل��اري  �لعام  من  �الأول  و�لن�سف   2020
�أطلقتها �لهيئة يف �لعام  تعريفية مببادرة بنك �ملهار�ت �حلكومية، �لتي 
�ال�ستفادة من  �الحتادية من  م�ساعدة ومتكني �جلهات  بهدف   ،2018
�لكفاء�ت لديها يف خمتلف �ملجاالت  �خلرب�ء و�الخت�سا�سيني و�أ�سحاب 
و�لتخ�س�سات ذ�ت �ل�سلة بعمل �جلهة �الحتادية، وتوظيف �إمكانياتهم يف 
تطوير منظومة �لعمل �ملوؤ�س�سي يف �حلكومة �الحتادية، وتر�سيخ ثقافة 
�مل�سروعات  �إد�رة  مدير  �هلل  عبد  �سلوى  �أو�سحت  و  فيها.  �ملعرفة  �إد�رة 
�لوز�ر�ت  1000 موظف من خمتلف  �أكرث من  �أن  �لهيئة  و�لرب�مج يف 

و�جلهات �الحتادية تابع �لور�س �الفرت��سية �لت�سع، �لتي عقدتها �لهيئة 
�سلطت  �ل��ع��ام �حل���ايل، حيث  م��ن  �الأول  و�لن�سف  �مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام  خ��الل 
بنك  بو�بة  تتيحها  �لتي  و�ملميز�ت  �خلدمات  �أب��رز  على  �ل�سوء  جميعها 
�ملهار�ت �حلكومية ملوظفي �حلكومة �الحتادية، و�لتي د�سنتها �لهيئة يف 

�لعام 2019.
وتخللها  �مل��ب��ا���س��ر،  �ل��ب��ث  تقنية  ع��رب  �ل��ور���س  ع��ق��دت  �لهيئة  �أن  وذك���رت 
�ملهار�ت �حلكومية  بنك  بو�بة  توفرها  �لتي  �أبرز �خل�سائ�س  ��ستعر��س 
ال  �الحت��ادي��ة،  �حلكومة  ملوظفي   ،skillsbank.fahr.gov.ae
يف  �مل�سجلني  �ملخت�سني  �ملجال  خ��رب�ء  مع  �لتو��سل  من  متكينهم  �سيما 
�لعديد  يف  ومعارفهم  و�إمكانياتهم  خرب�تهم  م��ن  و�ال�ستفادة  �ل��ب��و�ب��ة، 
عليهم،  و�ال�ستف�سار�ت  �الأ�سئلة  وط��رح  و�ملهمة،  �حليوية  �مل��ج��االت  م��ن 

باالإ�سافة الإمكانية �ال�ستعانة بهم يف نقل �ملعرفة و�لتدريب و�ال�ست�سار�ت 
يف جماالت تخ�س�سهم. وبينت �أن عدد خرب�ء �ملجال �ملخت�سني �ملعتمدين 
 470 �ملا�سي  �سهر مايو  نهاية  بلغ حتى  �ملهار�ت �حلكومية  بنك  �سمن 
�ل���وز�ر�ت و�جلهات �الحت��ادي��ة، كما  يعملون يف خمتلف  خبري�ً وخمت�ساً 
ملحوظا  �رت��ف��اع��اً  �سهد  �حلكومية  �مل��ه��ار�ت  بنك  �سبكة  �أع�ساء  ع��دد  �أن 
خالل �لفرتة �ملا�سية لي�سل �إىل قر�بة 2400 ع�سو من كافة �لوز�ر�ت 
ح�سر�ً  متاحة  �لبو�بة  �أن  �هلل  عبد  �سلوى  و�أك��دت  �الحت��ادي��ة.  و�جلهات 
للوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية وموظفيها، حيث تتيح بيانات جميع �أع�ساء 
و�ملهار�ت  �لذ�تية،  ل�سريهم  ملخ�س  مع  �حلكومية،  �ملهار�ت  بنك  �سبكة 
�لفنية و�خلرب�ت �لتي يتمتعون بها، كما توفر ركنا خا�ساً لعر�س �أحدث 
�ملجاالت  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �لتخ�س�سية  و�الأب���ح���اث  و�ل��در����س��ات  �مل��ق��االت 

و�الخت�سا�سات. من جانبها قالت ندى عبد�هلل مدير م�ساريع يف �لهيئة 
�الحتادية  �حلكومة  �حلكومية يف  �ملهار�ت  بنك  �سبكة  �أع�ساء  �ختيار  �إن 
باحتياجات �جلهة  �الخت�سا�س  �رتباط  يخ�سع ملجموعة معايري منها: 
�ملهار�ت  �أو  باملعرفة  �ل�سلة  ذ�ت  �لعملية  و�خل��ربة  �الحتادية،  و�حلكومة 
و�ملوؤهل  �الخت�سا�س،  مبجال  �ملتعلق  و�لتقدير  و�الإجن����از�ت  �ملكت�سبة، 
�ملمار�سات  �أف�سل  على  و�الط��الع  �ل�سلة،  ذ�ت  �ملهنية  و�ل�سهاد�ت  �لعلمي 
�الإر�ساد  وت��ق��دمي  �الت�����س��ال،  وم��ه��ار�ت  و�ل��ت��و����س��ل  وتطبيقها،  ون�سرها 

و�لتوجيه ونقل �ملعارف لالآخرين، و�لتطوع �لتخ�س�سي �ملهني.
�ملهار�ت �حلكومية يعود على �الأف��ر�د بعدة  �أن م�سروع بنك  �إىل  و�أ�سارت 
وتعزيز  ج��دي��دة؛  وم��ه��ار�ت  معارف  �كت�ساب  على  �لتحفيز  منها:  فو�ئد 

�النتماء �ملوؤ�س�سي، ورفع م�ستويات �لر�سا و�لتناغم �لوظيفي لديهم.

الحتادية للموارد الب�سرية تعرف موظفي احلكومة الحتادية بخدمات بنك املهارات احلكومية 

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد 

اإطالق نادي طريان الإمارات للمربجمني الأول من نوعه يف الدولة
••  دبي-وام

�ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً   
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�هلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  �ل�������وزر�ء 
خمتلف  ب�����ني  �ل����ت����ع����اون  ب���ت���ع���زي���ز 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����س���ة 
ل��ت��م��ك��ني جم��ت��م��ع �مل����ربجم����ني يف 
�أف�سل  �ل��دول��ة ودع���م و����س��ت��ق��ط��اب 
�مل������ربجم������ني �ل�����ع�����امل�����ي�����ني، �أع����ل����ن 
للمربجمني"  �لوطني  "�لربنامج 
ب��ال�����س��ر�ك��ة م��ع جم��م��وع��ة "طري�ن 
ناد  �أول  �إط������الق  ع���ن  �الإمار�ت" 
للمربجمني يف �لدولة لي�سم نخبة 
من �ملتخ�س�سني و�أ�سحاب �ملهار�ت 
و�خل���رب�ت و�مل��و�ه��ب �لربجمية يف 

�ملجموعة.
�الإم�����ار�ت  ط����ري�ن  "نادي  وي��ه��دف 
�ملهار�ت  تطوير  للمربجمني" �إىل 
للكفاء�ت  و�لتكنولوجية  �لرقمية 
جمتمع  وت�����س��ك��ي��ل  �مل��ت��خ�����س�����س��ة، 
�لطاقات  ي���وظ���ف  ن���وع���ي  رق���م���ي 
وخدمات  حلول  �بتكار  يف  �ل��و�ع��دة 
ت��ط��ب��ي��ق��ات �لربجمة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 
�لعمليات  ت�سهم يف �الرتقاء بجودة 

جاذبة  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  �إىل  ي���ه���دف 
�أنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  ل��ل��م��ربجم��ني 
�ل����ع����امل وي����دع����م حت��ق��ي��ق �أه������د�ف 
�لدولة  ب��ج��ع��ل  �الإم�������ار�ت  ح��ك��وم��ة 
تكنولوجيا  وتبني  لتطوير  مركز�ً 
�ألك�سندر  و�أ�����س����اف  �مل�ستقبل". 
�الإم������������ار�ت  "طري�ن  ن���������ادي  �أن 
دعم  ع��ل��ى  �سيعمل  للمربجمني" 
وتزويدهم  �ملتخ�س�سة،  �ل��ك��ف��اء�ت 
و�لتكنولوجية  �لرقمية  ب��امل��ه��ار�ت 
�لالزمة الإتقان لغة �مل�ستقبل، �لتي 
تطوير  يف  �أ���س��ا���س��ي��ة  رك��ي��زة  ت�سكل 
و�ختبارها  و�ل����رب�م����ج  �مل�����ب�����ادر�ت 
جن���اح  �أن  م������وؤك������د�ً  وت���ط���ب���ي���ق���ه���ا، 
يف  ق��درت��ه��ا  على  يعتمد  �ملوؤ�س�سات 
م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور �ل��رق��م��ي، وتبني 
مبا  �لتكنولوجية،  �لو�سائل  �أح��دث 
�لتنموية  �الأه��د�ف  ي�سمن حتقيق 
بناء جمتمعات  للدولة يف  �ل�ساملة 
ت��ب��ت��ك��ر �حللول  م��ت��ك��ام��ل��ة  رق��م��ي��ة 

ملختلف �لتحديات".
"نادي ط���ري�ن �الإم����ار�ت  و���س��ريك��ز 
مبادر�ته  خالل  للمربجمني" من 
تقنيات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وم�����س��اري��ع��ه 
خمتلفة ذ�ت نفع جتاري وتطبيقي 
ميكن ��ستخد�مها يف بر�مج وخطط 

وتطبيقات  �ل��رق��م��ي  و�الق��ت�����س��اد 
تطبيقات  �أن  ب���ع���د،  ع����ن  �ل���ع���م���ل 
حمورية  ركيزة  �أ�سبحت  �لربجمة 
�لقطاعات  ك��اف��ة  ���س��ل��ب  يف  ت��دخ��ل 
�حليوية و�مل�ستقبلية ويف مقدمتها 
�ل����ف���������س����اء و�ل�������ط�������ري�ن و�ل���ن���ق���ل 
و�ل�سحة و�لتعليم و�القت�ساد، و�أن 
ليدخل  ب�سكل كبري  يتنامى  دوره��ا 
�ليومية،  ح��ي��ات��ن��ا  ت��ف��ا���س��ي��ل  ك��اف��ة 
وروؤيتنا  عملنا  �أ�سلوب  من  وليغري 
�إن  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل. وق������ال م���ع���ال���ي���ه 
للمربجمني"  �لوطني  "�لربنامج 
�لذي �أطلقه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�آل م��ك��ت��وم هذ�  ب���ن ر�����س���د  حم��م��د 
و�هتماماً  جت��اوب��ا  �سجل  �الأ���س��ب��وع، 
�ملحلي  �مل�����س��ت��وي��ني  ع���ل���ى  و�����س���ع���اً 
�ل�سركات  ك�����ربى  م����ن  و�ل��������دويل 
�أكدت  �لتي  و�لتكنولوجية،  �لعاملية 
�ملبادرة  ه��ذه  يف  بامل�ساركة  رغبتها 
�إمكانياتها  وت���وظ���ي���ف  �ل��ن��وع��ي��ة، 
وخرب�تها �لتكنولوجية لدعم جهود 
�إن�����س��اء جمتمع  دول���ة �الإم�����ار�ت يف 
باإيجابية  ي��ن��ظ��ر  م��ت��ك��ام��ل  رق���م���ي 
ل���ت���ح���دي���ات �مل�������س���ت���ق���ب���ل وي���وظ���ف 
�لتكنولوجية  و�الأدو�ت  �ل��ط��اق��ات 

خلدمة �ملجتمعات.

جديدة،  �أفكار  وتطوير  �لت�سغيلية، 
ومبتكرة،  متقدمة  تقنيات  وتبني 
"طري�ن  ري������ادة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��ه��م 
قطاعات  يف  ع���امل���ي���اً  �الإمار�ت" 
و�ل�سياحة  و�ل�������س���ف���ر  �ل�����ط�����ري�ن 

و�خلدمات �للوج�ستية.
وي���ع���ت���رب �إط���������الق ن��������ادي ط�����ري�ن 
من  �الأول  للمربجمني،  �الإم����ار�ت 
نوعه يف �لدولة، �أحد �أوىل خمرجات 
للمربجمني"  �لوطني  "�لربنامج 
و�لتي تهدف ب�سكل رئي�سي الإن�ساء 
ح��ل��ق��ة و���س��ل وث��ي��ق��ة ب���ني جمتمع 
�حلكومية  و�جل���ه���ات  �مل���ربجم���ني 
و�لعمل  و�الأك���ادمي���ي���ة،  و�خل��ا���س��ة 
وحا�سنات  �لت�سريعية  �لهيئات  مع 
�ال�ستثمارية  و�ل�����س��رك��ات  �الأع��م��ال 
و�جلامعات و�ملر�كز �لبحثية لدعم 
على  �لقائمة  و�مل�����س��اري��ع  �مل���ب���ادر�ت 
تطوير  يف  ت�سهم  �ل��ت��ي  �ل��ربجم��ة 
وحتديث  �ملحلية،  �ل��ك��و�در  مهار�ت 
�لد�عمة  �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة  �ل���ق���و�ن���ني 
ملو�جهة �لتغري�ت �ملت�سارعة وتلبية 
يف  �جلديدة  و�لتحديات  �ملتطلبات 

جمال �لتكنولوجيا.
�لعلماء  �سلطان  عمر  معايل  و�أك��د 
�ال�سطناعي  للذكاء  �ل��دول��ة  وزي��ر 

�سلطان  ع���م���ر  م����ع����ايل  و�أ�������س������اف 
�ل����ربن����ام����ج  "يهدف  �ل����ع����ل����م����اء: 
�ل�����وط�����ن�����ي ل����ل����م����ربجم����ني خ����الل 
�إط�����الق عدد  �إىل  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��رح��ل��ة 
�ملبادر�ت �لنوعية بالتعاون مع  من 
دعم  ب��ه��دف  �ل��ع��امل  ح��ول  �سركائه 
مو��سلة  على  �ملربجمني  وت�سجيع 
مهار�تهم  وت����ط����وي����ر  �الب����ت����ك����ار، 
وتوفري  و�مل��ع��رف��ي��ة،  �لتكنولوجية 
جمموعة متنوعة من ور�س �لعمل 
يف  و�لد�عمة  �لتدريبية  و�ل��رب�م��ج 
معاليه  و�أ���س��اد  �لربجمة"،  جم��ال 
�الإمار�ت"  "طري�ن  مب������ب������ادرة 
"�لربنامج  دع�����م  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
وحر�سها  للمربجمني"  �ل��وط��ن��ي 
ع��ل��ى �مل�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
�القت�ساد  تناف�سية  وتعزيز  �لقيادة 

�مل�ستقبلية لدولة �الإمار�ت.
�ألك�سندر  �أليك�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�لرئي�س �لتنفيذي للتكنولوجيا يف 
جمموعة طري�ن �الإمار�ت: "تفخر 
�مل���ج���م���وع���ة ب����ه����ذه �ل�������س���ر�ك���ة مع 
للمربجمني،  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�ل���ت���ي �أث����م����رت ع����ن �إط�������الق ن����ادي 
للمربجمني"،  �الإم���ار�ت  "طري�ن 
�ل��دول��ة، �لذي  ن��وع��ه يف  �الأول م��ن 

"�لربنامج  ب����ال����ذك����ر�ن  �جل����دي����ر 
�ل�����ذي  للمربجمني"  �ل����وط����ن����ي 
���س��ي�����س��رف ع���ل���ي���ه م���ك���ت���ب �ل����ذك����اء 
�ال����س���ط���ن���اع���ي يف ح���ك���وم���ة دول����ة 
�الإم��ار�ت، يهدف �إىل دعم �ملبادر�ت 
�ل����وط����ن����ي����ة و�ال�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ات 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل�����دول�����ة �الإم�����������ار�ت 
و�لر�مية �إىل تنمية قدر�ت �ملو�هب 
�أ�سحاب  و�����س���ت���ق���ط���اب  �ل���وط���ن���ي���ة 
م����ن خمتلف  �ل���رق���م���ّي���ة  �مل�����ه�����ار�ت 
�لبنية  وت����وف����ري  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء 
وتو�سيع  الإن�ساء  �لالزمة  �لتحتية 
عدد �ل�سركات �ملبنية على �البتكار. 
�إتاحة  يف  �ل���ربن���ام���ج  ي�����س��ه��م  ك��م��ا 
و�أ�سحاب  �الأع��م��ال  ل��رو�د  �لفر�سة 
�لنا�سئة  و�ل�������س���رك���ات  �مل�������س���اري���ع 
�لربجمة  جم����ال  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
�لرقمي  �ل��ت��ح��ول  م�����س��رية  ل���دع���م 
�لرئي�سية،  �لقطاعات  خمتلف  يف 
وتوفري فر�س للتعاون مع �جلهات 

عمل "طري�ن �الإمار�ت" �مل�ستقبلية، 
ت��دري��ب��ي��ة لطلبة  و���س��ي��وف��ر ف��ر���س��اً 
وخ��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ات �ل��وط��ن��ي��ة يف 
جمال �لربجمة و�إعد�دهم لدخول 
بالقدر�ت  ومتكينهم  �لعمل،  �سوق 
لوظائف  �مل���ط���ل���وب���ة  و�مل�������ه�������ار�ت 

�مل�ستقبل.
ت�سميم  �إىل  �ل���ن���ادي  ي��ه��دف  ك��م��ا 
وت���ط���وي���ر حم���ت���وى رق���م���ي جديد 
تقنيات  ي���وظ���ف  م��ب��ت��ك��ر  ب��اأ���س��ل��وب 
و�لبيانات  و�ل���ربجم���ة  �ل��ه��ن��د���س��ة 
�إ�سافة  �ال����س���ط���ن���اع���ي،  و�ل����ذك����اء 
�ملطلوبة  �الأدو�ت  كافة  توفري  �إىل 
لتمكني �أع�ساء �لنادي من �مل�ساركة 
و�لتحديات  �لفعاليات  خمتلف  يف 

�لربجمية.
�الإمار�ت  ط��ري�ن  "نادي  ويحر�س 
�لتعاون  تعزيز  على  للمربجمني" 
وم�ساريع  م����ب����ادر�ت  خم��ت��ل��ف  م���ع 
للمربجمني"  �لوطني  "�لربنامج 
تدريبية  دور�ت  تنظيم  خ��الل  م��ن 
م�سرتكة  تطبيقية  ع��م��ل  وور������س 
ل��ل��م��و�ه��ب �ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة يف 
باأحدث  �الإم���ار�ت، وتعريفهم  دول��ة 
قطاعات  ك����اف����ة  يف  �ل����ت����وج����ه����ات 

�لتكنولوجيا و�لطري�ن.

�حل���ك���وم���ي���ة و�خل����ا�����س����ة يف دول����ة 
�الإمار�ت وخارجها لتطبيق �الأفكار 
م�ساريع  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  �ل���و�ع���دة 
��سرت�تيجية  وت���رك���ز  م��ت��ك��ام��ل��ة. 
للمربجمني  �ل��وط��ن��ي  �ل���ربن���ام���ج 
على 5 حماور رئي�سية ت�سمل: دعم 
�مل��ع��ن��ي��ة م��ن �ملربجمني  �الأط�����ر�ف 
�لنا�سئة  و�ل�سركات  �الأعمال  ورو�د 
و�ل���������س����رك����ات �ل����ك����ربى و�ل���ق���ط���اع 
�ساملة  من�سة  و�إن�ساء  �الأك��ادمي��ي، 
�ل�سركات  م���ع  �مل���ربجم���ني  جت��م��ع 
و�جل����ام����ع����ات �مل���ح���ل���ي���ة، و�إط�������الق 
من  نخبة  باإ�سر�ف  عاملية  مبادر�ت 
كفاءة  لتطوير  �لعامليني  �مل��درب��ني 
�أف�سل  �ملو�هب �ملحلية، و��ستقطاب 
�ملهار�ت �لعاملية يف جمال �لربجمة 
و�ق�������رت�ح  �الم������������ار�ت،  دول�������ة  �إىل 
���س��ي��ا���س��ات مم��ك��ن��ة ود�ع���م���ة لقطاع 
�مل��ربجم��ني ب��ال��ت��ع��اون م��ع �جلهات 

�حلكومية �ملختلفة.

جامعة خليفة تعلن و�سول »ظبي �سات« اإىل موقعه املداري
•• اأبوظبي-وام

�أعلنت �أم�س جامعة خليفة للعلوم 
�لياه  و���س��رك��ت��ي  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
"�لياه  �ل��ف�����س��ائ��ي��ة  ل���الت�������س���االت 
غرومان  ن��ورث��روب  �سات" و�سركة 
�ال�سطناعي  �ل��ق��م��ر  و���س��ول  ع��ن 
موقعه  �إىل  �سات"  "ظبي  �مل�سغر 
�مل���������د�ري ع����رب م���رك���ب���ة �الإم��������د�د 
�لتابعة  "�سيغنو�س"  �ل��ف�����س��ائ��ي��ة 
ل�����س��رك��ة ن���ورث���روب غ���روم���ان مما 
ب��ارز�ً جديد�ً للدولة  ميثل �إجن��از�ً 
�ل���ف�������س���اء. وي���ع���د ظبي  ق���ط���اع  يف 
�سات ثاين قمر ��سطناعي م�سغر 
وبناه طلبة جامعة خليفة  �سممه 
وق����د دخ����ل �ل��ق��م��ر ب�����س��ال���س��ة �إىل 
مد�ره بعد مغادرة حمطة �لف�ساء 

�لت�سنيع �لوطنية.
�سات  �ل���ي���اه  �ن خم��ت��رب  و�أ����س���اف���ت 
�إن�ساوؤه يف مركز  للف�ساء �لذي مت 
و�البتكار  �ل��ف�����س��اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بجامعة خليفة يعد و�سيلة ممتازة 
لتطوير �لكو�در �ملحلية يف جماالت 
ه��ن��د���س��ة �ل��ف�����س��اء و�الأن��ظ��م��ة كما 
يعترب "ظبي �سات" مثااًل �آخر على 

جناحه.
�ل�سركاء  �إىل  ب��ال�����س��ك��ر  وت��وج��ه��ت 
وجامعة  للف�ساء  �الإم���ار�ت  وكالة 
خ��ل��ي��ف��ة ون�����ورث�����روب ج����روم����ان - 
�مل�سروع  هذ�  بدعم  �لتز�مهم  على 
موؤكدة �إن طموحات دولة �الإمار�ت 
تتجاوز �حلدود  �لف�ساء  يف جمال 
�سات"  "ظبي  وي��ع��ت��رب  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أك�����رب م���ث���ال مل���ا مي��ك��ن الأي دول���ة 

�لذين دعمو� �لطلبة خالل عملية 
ظبي  و�إط�����الق  وت��ط��وي��ر  ت�سميم 
�سات وهو �لقمر �ل�سناعي �مل�سغر 
ن��وع��ه مت��ت �سناعته  �ل��ث��ال��ث م��ن 
باأيدي طلبة جامعة خليفة �إ�سافة 
�آخ���ر  ق��م��ر ���س��ن��اع��ي م�����س��غ��ر  �إىل 

نخطط لبنائه يف �مل�ستقبل.
و�أ�ساف مع تر�سيخ دولة �الإمار�ت 
ع��امل��ي��ة يف جمال  ك���ق���وة  مل��ك��ان��ت��ه��ا 
�ملزيد  �إع���د�د  �إىل  نتطلع  �لف�ساء 
�ملال  ور�أ�����س  �لعلمية  �ل��ك��و�در  م��ن 
علوم  قطاع  يف  خ�سو�ساً  �لب�سري 
يف  �سركائنا  مع  بالتعاون  �لف�ساء 
�الأكادميية  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 

و�ل�سناعية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م��ن��ى �ملهريي 
لالأ�سول  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���رئ���ي�������س 

"ظبي �سات" على تقييم  و�سيعمل 
دقة خمتلف ��سرت�تيجيات �لتحكم 
�لفرعية  و�الأن��ظ��م��ة  �ل��ت��وج��ي��ه  يف 
و�لتحقق من �سحتها عرب �لتقاط 
رقمية  كامري�  با�ستخد�م  �ل�سور 
ع���ل���ى م����ن �مل���رك���ب���ة ُت����وج����ه نحو 

�جتاهات حمددة.
�جلديدة  �خل��و�رزم��ي��ات  و�ستعمل 
و�الأنظمة  ب��ال��و���س��ع��ي��ة  ل��ل��ت��ح��ك��م 
توجيه  دقة  �لفرعية على حت�سني 
�مل�سغرة  �ال���س��ط��ن��اع��ي��ة  �الأق���م���ار 
ووقت ��ستجابتها لتغري�ت �ملو�قف 

مقارنة باخلو�رزميات �لتقليدية.
ت�����ل�����ك  جن���������ح���������ت  ح�����������������ال  ويف 
�ال�ستفادة  مي��ك��ن  �خل���و�رزم���ي���ات 
م��ن��ه��ا ب��ع��د ذل���ك ك��اأ���س��ا���س ملهمات 
يف  �مل�سغرة  �ال�سطناعية  �الأق��م��ار 

�لدولية.
وت��ت��م��ث��ل �مل��ه��م��ة �ل��رئ��ي�����س��ة لظبي 
�سات يف متكني �لطلبة من ت�سميم 
برجمية  من���اذج  و�خ��ت��ب��ار  وتنفيذ 
لو�سع �لتحكم و�الأنظمة �لفرعية 
�ل��ق��م��ر يف خمترب  ب���ن���اء  ح��ي��ث مت 
ملركز  �ل��ت��اب��ع  للف�ساء  ���س��ات  �ل��ي��اه 
جامعة خليفة لتكنولوجيا �لف�ساء 

و�البتكار.
�لدكتور  ق���ال  �مل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  ويف 
���س��ل��ط��ان �حل����م����ادي نائب  ع�����ارف 
�لرئي�س �لتنفيذي جلامعة خليفة: 
موقعه  �إىل  �سات  ظبي  و�سول  مع 
و�سركاوؤنا  طلبتنا  يحقق  �مل���د�ري 
�إجناًز� �آخر يف �سجل جامعة خليفة 
�سركائنا  ون�سكر  �الإم����ار�ت  ودول���ة 
ون��ورث��روب غرومان  �سات  �لياه  يف 

حت���ق���ي���ق���ه م�����ن خ�������الل �ل����ت����ع����اون 
�لوطني و�لدويل .

م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ف���ر�ن���ك دمي����اورو 
�الأنظمة  رئي�س  ومدير عام  نائب 
نورثروب  يف  �لتكتيكية  �لف�سائية 
غرومان: كم�ست�سار تقني و�إر�سادي 
للطلبة يف فريق ظبي �سات تتطلع 
نورثروب غرومان  لتحقيق نتائج 
�لقمر  ب��اجت��اه  �لتحكم  يف  ب��ح��وث 
�سيتم  و�ل���ت���ي  �مل�����س��غ��ر  �ل�����س��ن��اع��ي 
�ل�سناعية  �الأق��م��ار  ع��رب  تنفيذها 
�إط��الق ظبي �سات وغريه  وي�سلط 
�مل�سغرة  �ل�سناعية  �الأق���م���ار  م��ن 
وق��درة مركبة  �أهمية  على  �ل�سوء 
"�سيغنو�س" يف  �الإم��د�د �لف�سائية 
ت��ت��ع��دى حدود  �ل��ت��ي  �مل��ه��ام  تنفيذ 

�إمد�د حمطات �لف�ساء �لدولية.

�سات:  �ل���ي���اه  ���س��رك��ة  �ل��ب�����س��ري��ة يف 
ت��ع��د ه���ذه �خل��ط��وة ُم��ِه��م��ة يف ظل 
�ملو�هب  ل��ت��ط��وي��ر  �ل���دول���ة  ���س��ع��ي 
�لوطني  �لربنامج  لقيادة  �ملحلية 
�آبائنا  تطلعات  ولتحقيق  للف�ساء 
�ملوؤ�س�سني والإثر�ء �إمكانياتنا نحن 
�أجيال م�ستقبلية  بناء  �إىل  بحاجة 
م��ن �ل����رو�د �الإم��ار�ت��ي��ني يف قطاع 

�لف�ساء.
وذكرت �أن جناح مهمة "ظبي �سات" 
الإد�رة  �سبابنا  ومهارة  كفاءة  توؤكد 
�لرب�مج متعددة �جلو�نب و�لعمل 
�لعاملية  �لف�ساء  �سناعة  رو�د  م��ع 
جاهزة  ���س��ات  �ل��ي��اه  �سركة  �أن  كما 
�جلديرين  �مل��ر���س��ح��ني  مل�����س��اع��دة 
�الأقمار  تقنيات  وفهم  �لنمو  على 
�ل�سناعية �ملتقدمة لتحفيز جهود 

�مل�ستقبل.
وهو  �سات1-"  "ماي  �أن  ُي���ذك���ر 
�أول قمر ��سطناعي م�سغر طوره 
ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ق���د و�سل 
عرب  للف�ساء   2019 ف��رب�ي��ر  يف 
�سيغنو�س  جي10-  �إن  م��رك��ب��ة 
�ال�سطناعي  �ل��ق��م��ر  �أر���س��ل  ح��ي��ث 
�مل�سغر �لتعليمي و�لتو��سلي �سور�ً 
�ملحطة  ��ستقبلتها  �ل��ف�����س��اء  م��ن 

�الأر�سية يف جامعة خليفة.
كما مت �ختبار بطارية ليثيوم �أيون 
جديدة يف �لف�ساء بعد ت�سنيعها يف 
خمترب�ت جامعة خليفة فيما ن�سر 
�لطلبة و�أع�ساء �لهيئة �الأكادميية 
علمية  م���ق���االت  ع����دة  �الآن  ح��ت��ى 
جمعها  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  بحثية 

ماي �سات1-.

هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س تعلن 
ا�ستمرار التعليم احل�سوري للعام املقبل

•• ال�صارقة- وام

للتعليم  �ل�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  �أع��ل��ن��ت   
�إد�رة  فريق  م��ع  بالتعاون  �خل��ا���س 
�ل�����ط�����و�رئ و�الأزم����������ات و�ل����ك����و�رث 
�ال�ستمر�ر  عن  �ل�سارقة  يف  �ملحلي 
�حل�سوري  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ن��ظ��ام  ب��ات��ب��اع 
�لدر��سي  �ل��ع��ام  يف  �لطلبة  جلميع 

�ملقبل 2022-2021.
ق������ر�ر  �أن  �ل���ه���ي���ئ���ة  و�أو�������س������ح������ت 
ياأتي  �ملبا�سر  �لتعليم  �الإ�ستمر�ر يف 
�سمن �ملقايي�س �لهادفة �إىل توفري 
�أطر�ف  و�آمنة جلميع  بيئة �سحية 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل���رتب���وي���ة ًوذل�������ك بعد 
�لعظمى  �الأغ��ل��ب��ي��ة  �أن  م��ن  �ل��ت��اأك��د 
من �لعاملني يف �لطاقم �لتدري�سي 
لقاح  ت��ل��ق��و�  �مل���د�ر����س  يف  و�الإد�ري 

كوفيد19-.
وحر�ست �لهيئة منذ تف�سي جائحة 
كوفيد19-  ك������ورون������ا  ف�����ريو������س 
تعليمية  بيئة  توفري  على  �مل�ستجد 
�آم���ن���ة يف �مل��ج��ت��م��ع �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي من 
و�لتن�سيق  �جل��ه��ود  ت��ظ��اف��ر  خ���الل 
�مل�ستمر مع موؤ�س�سات �لدولة �ملعنية 
�لقر�ر�ت  م��ن  جمموعة  يف  متثلت 
�مل���درو����س���ة و�مل���م���ار����س���ات �الإد�ري�������ة 
و�لتنظيمية �لد�عمة �لتي ت�سمنت 
�مل�ستجد�ت  وف���ق  �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ 
�لتعليم  �سروط  لتحقيق  �مليد�نية 

�حل�سوري.
�آلية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �لهيئة  وع��م��ل��ت 
لل�سماح  م����درو�����س����ة  وم���ن���ه���ج���ي���ة 

بعد  �لطالب  با�ستقبال  للمد�ر�س 
باالإ�سافة  لال�سرت�طات  تطبيقها 
�مل�ستمرة  �ل��رق��اب��ي��ة  �ل���زي���ار�ت  �إىل 
 2000 �أكرث من  �إىل  �لتي و�سلت 
حتى  �سبتمرب  م��ن��ذ  رق��اب��ي��ة  زي����ارة 
�لكرتونية  من�سة  و�إط����الق  �ل��ي��وم 
�حلاالت  لر�سد  �ليومية  للعمليات 
�لتعليمية  �مل��وؤ���س�����س��ات  يف  �مل�����س��اب��ة 
وت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة م���ت���اب���ع���ة ح����االت 
�ملركزية  بكوفيد19-  �الإ����س���اب���ة 
مدر�سة  ك����ل  يف  مم���اث���ل���ة  وجل����ن����ة 
يف  �حل�����س��وري  �لتعليم  و����س��ت��م��ر�ر 
�ملد�ر�س وفق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية 
بعد  ع��ن  �لتعلم  منظومة  وتقييم 

و�لتي عك�ست نتائج متميزة.
تدريب  �ل��ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود  و���س��م��ل��ت 
�لدليل  ع��ل��ى  �مل��در���س��ي��ة  �الإد�ر�ت 
�الر�����س����ادي الإع������ادة ف��ت��ح �مل���د�ر����س 
تطبيق  ل�سمان  �لطلبة  و��ستقبال 
�الحرت�زية  ل����الإج����ر�ء�ت  �الأم���ث���ل 
��سافة �ىل عن عقد ور���س ودور�ت 
ل���ل���م���د�ر����س ح����ول نظام  ت��دري��ب��ي��ة 
�لعامة  و�لتوعية  بعد  ع��ن  �لتعلم 
�أكادميية  خ��الل  من  �جلائحة  عن 
�إىل  ب��االإ���س��اف��ة  للتعليم  �ل�����س��ارق��ة 
دورة   20 م����ن  �أك�������رث  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
�أكرث  فيها  ���س��ارك  توعوية  �سحية 

من 23000 �سخ�ساً.
�لزري  �سيف  �ل���ل���و�ء  ���س��ع��ادة  وق���ال 
�ل�سارقة  ل�����س��رط��ة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د 
للطو�رئ  �ملحلي  �ل��ف��ري��ق  ورئ��ي�����س 
و�الأزم��������������ات و�ل�������ك�������و�رث ب�����اإم�����ارة 

�ملحلي  �ل���ف���ري���ق  �إن  �ل�������س���ارق���ة.. 
ل���ل���ط���و�رئ و�الأزم���������ات و�ل����ك����و�رث 
�ل�سارقة  وه��ي��ئ��ة  �ل�����س��ارق��ة  ب���اإم���ارة 
للتعليم �خلا�س عملو� على تعزيز 
�ملوؤ�س�سات  جميع  مع  �لتعاون  �آف��اق 
تاأمني بيئة مدر�سية  �ملعنية بهدف 
�لطلبة  جل��م��ي��ع  و���س��ح��ي��ة  �آم����ن����ة 
و�أولياء �الأمور و�لكو�در �لتدري�سية 
خمتلف  يف  و�ل���ف���ن���ي���ة  و�الإد�ري������������ة 
�ل�سارقة  يف  �لتعليمية  �مل��وؤ���س�����س��ات 
منذ �نت�سار جائحة فريو�س كورونا 
كوفيد19- �مل�ستجد. و�أعرب قائد 
تقديره  ع��ن  �ل�����س��ارق��ة  �سرطة  ع��ام 
للجهود �ملبذولة من كافة �الأع�ساء 
و�ملوؤ�س�سات  �مل�������س���ارك���ة  و�جل����ه����ات 
جائحة  م���و�ج���ه���ة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تاأمني  يف  �ل�سليع  ودوره��م  كورونا 

بيئة مدر�سية �آمنة.
وق��ال��ت ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ورة حمدثة 
�ل�سارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س��ة  �ل��ه��ا���س��م��ي 
�جلائحة  �إن  �خل����ا�����س  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
عززت من �أو��سر �لتعاون و�أطلقت 
�لنوعية  و�ملبادر�ت  لالأفكار  �لعنان 
�أ���س��ه��م يف جن��اح ن��ظ��ام �لتعليم  مم��ا 
�لذي �عتمدته �لهيئة �سو�ًء �لتعلم 
�حل�سوري �أو �لتعلم عن بعد و�أ�سهم 
بالعودة  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  ت�سريع  يف 
�إىل ن��ظ��ام �ل��ت��ع��ل��ي��م �حل�����س��وري .. 
�لطو�رئ  �إد�رة  فريق  مثمنة جهود 
و�الأزمات و�لكو�رث �ملحلي يف �إمارة 
�ل�����س��ارق��ة و�أول���ي���اء �الأم����ور وجميع 

�لكو�در �لتدري�سية و�الإد�رية.

تركيب اأكرث من مليوين عداد ذكي للكهرباء واملياه يف دبي 

لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
هيئة  يف  �ملدنية  و�لهند�سة  �مل��ي��اه 
�لبنية  �أن  �إىل  دب��ي  ومياه  كهرباء 
�ملياه  ل��ع��د�د�ت  �مل��ت��ط��ورة  �لتحتية 
�ل����ذك����ي����ة يف �ل���ه���ي���ئ���ة جن���ح���ت يف 
ت�سرب  حالة   503،161 حتديد 
للمياه و 16،103خلل و7،974 
حالة زيادة �أحمال خالل �ل�سنو�ت 
�لثالثة �ملا�سية، ما حقق وفور�ت 
نحو  بلغت  للمتعاملني  �إجمالية 
�أن  م��ن��وه��ا  دره����م  م��ل��ي��ون   324
مرتفع  با�ستهالك  "�إ�سعار  خدمة 
"�حلياة  م���ب���ادرة  ���س��م��ن  للمياه" 
�ملتعاملني  ت�������س���اع���د  �لذكية" 
ع��ل��ى �ك��ت�����س��اف �أي����ة ت�����س��ري��ب��ات يف 
حيث  �لعد�د  بعد  �ملياه  تو�سيالت 
يتم �إر�سال �إ�سعار�ت �آنية للمتعامل 
�لعد�د�ت  ن��ظ��ام  �كت�ساف  ح��ال  يف 

�إىل  دب��ي  حتويل  �إىل  تهدف  �لتي 
�ملدينة �الأذكى �سم �ال�سرت�تيجية 
ع���دة ب���ر�م���ج �أه��م��ه��ا ب��ن��ي��ة حتتية 
��ستهالك  بيانات  لقيا�س  متطورة 
�الأ�سول  و�إد�رة  و�مل��ي��اه  �ل��ك��ه��رب��اء 
وتعد  وغريها  �لكبرية  و�لبيانات 
�سعادة  "�لتطبو�الأكرث  م���ب���ادرة 
يف �ل��ع��امل و�إ���س��اف��ة �إىل دوره���ا يف 
�لكفاءة  ورف�����ع  �ل���ذك���ي  �ل���ت���ح���ول 
�لفاقد  ن�سبة  وتقليل  �لت�سغيلية 
�ل��ع��د�د�ت �لذكية  �مل��ي��اه توفر  م��ن 
للمتعاملني  �مل���ز�ي���ا  م���ن  �ل��ع��دي��د 
وتتيح لهم مر�قبة و�إد�رة و�لتحكم 
��ستباقي  ب�سكل  ����س��ت��ه��الك��ه��م  يف 
�لهيئة،  �إىل  �ل��رج��وع  دون  ورقمي 
�ال�ستهالك  تر�سيد  يف  ي�سهم  مبا 

و��ستد�مة �ملو�رد.
عبيد�هلل  عبد�هلل  �ملهند�س  و�أ�سار 

يف  معتاد  غ��ري  �رت��ف��اع  �أي  �لذكية 
�ال���س��ت��ه��الك ح��ت��ى ي��ب��ادر بفح�س 
و�إ�سالح  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ت��و���س��ي��الت 
�ملياه،  تو�سيالت  يف  ت�سريبات  �أي��ة 
وتقليل  �لهدر  وقف  يف  ي�سهم  مبا 

�لتكلفة على �ملتعاملني.
ر��سد  �ملهند�س  �أو���س��ح  جهته  م��ن 
�لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب  ح��م��ي��د�ن  ب���ن 
يف  �لطاقة  توزيع  لقطاع  للرئي�س 
تعد  �لذكية  �ل��ع��د�د�ت  �أن  �لهيئة 
�لذكية  لل�سبكة  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود 
�ملعايري  �أعلى  وف��ق  وه��ي م�سممة 
�لذكي  �لعد�د  ير�سل  حيث  �لفنية 
�أجهزة  تلتقطها  ال�سلكية  �إ���س��ار�ت 
مناطق  يف  �مل����وزع����ة  �ال���س��ت��ق��ب��ال 
خمتلفة يف دبي مو�سحا �أن �لهيئة 
وموؤمتتة  �آمنة  حتتية  بنية  لديها 
�لعد�د�ت  بيانات  الإد�رة  بالكامل 

•• دبي-وام

����س���ع���ي���د حممد  م����ع����ايل  �أع�����ل�����ن   
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�سو  �لطاير 
�لتنفيذي للهيئة عن �النتهاء من 
ت��رك��ي��ب �أك����رث م��ن م��ل��ي��وين عد�د 
ذك��ي للكهرباء و�مل��ي��اه يف دب��ي مبا 
وتر�سيد  �ل��ك��ف��اءة  رف���ع  يف  ي�سهم 
متكني  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ال���س��ت��ه��الك 
�ملتعاملني من مر�قبة ��ستهالكهم 
�أي م��ك��ان. وقد  �أي وق��ت وم��ن  يف 
بد�أت �لهيئة ت�سغيل مركز �لتحليل 
بالعد�د�ت  �خل��ا���س  و�لت�سخي�س 
وقر�ءة  مر�قبة  تتم  حيث  �لذكية 

�لعد�د�ت عن ُبعد كل 15 دقيقة.
بتوجيهات  �لطاير:  معايل  وق��ال 
هيئة  نعمل يف  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي ع��ل��ى توفري 
بنية حتتية متطورة الإد�رة �ملر�فق 
ذكية  �أن���ظ���م���ة  ع����رب  و�خل�����دم�����ات 
تقنيات  ع��ل��ى  تعتمد  وم��رت�ب��ط��ة 
�ل���ث���ورة �ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل��ر�ب��ع��ة مثل 
و�لطائر�ت  �ال�سطناعي  �ل��ذك��اء 
ت�سني  �لبلوك  وتقنية  �لروبوتية 
ولدينا  وغريها  �الأ�سياء  و�إنرتنت 
لل�سبكات  متكاملة  ��سرت�تيجية 
 7 �إىل  ت�سل  با�ستثمار�ت  �لذكية 
مليار�ت درهم �سيتم �النتهاء منها 
ومتو�سطة  ق�����س��رية  م���ر�ح���ل  يف 
 2035 وطويلة �الأج��ل حتى عام 
و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ذك��ي��ة م��ن خالل 
ذكية" �إح���دى  و���س��ب��ك��ات  ع�����د�د�ت 
�لهيئة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت 
�لذكية"  "دبي  م���ب���ادرة  لتحقيق 

و�ل��ت��ك��ام��ل م��ع ن��ظ��ام �ل��ف��و�ت��ري يف 
معلومات  �أمت���ت���ة  وت��ت��ي��ح  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لهيئة  ملتعاملي  �ل��ع��د�د�ت  ق���ر�ءة 
�حل�����س��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات فورية 
وبالتايل  ��ستهالكهم  �أمن��اط  عن 
فعال  ب�����س��ك��ل  ����س��ت��ه��الك��ه��م  �إد�رة 
و�حلفاظ  �ال���س��ت��ه��الك  ل��رت���س��ي��د 

على �ملو�رد �لطبيعية.
ي�سار �إىل �أن �لعد�د�ت �لذكية تتيح 
للمتعاملني �ال�ستفادة من مبادرة 
�أطلقتها  �لتي  �لذكية"  "�حلياة 
�لعام  ه��ذ�  ح�سدت  و�ل��ت��ي  �لهيئة 
ر�ي���ة ب��رن��ام��ج ح��م��د�ن ب��ن حممد 
 2020 �حل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
على  �ملتعاملني  �مل��ب��ادرة  وت�ساعد 
ذ�تيا  �ملنزيل  �ال�ستهالك  مر�قبة 
دخولهم  ت�سجيل  ميكنهم  ح��ي��ث 
لدى  �خل���ا����س���ة  ح�����س��اب��ات��ه��م  �إىل 
�الإلكرتوين  موقعها  عرب  �لهيئة 
لوحة  ومتابعة  �لذكي،  وتطبيقها 
ملر�قبة  ب��ه��م  �خل��ا���س��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
�سر�ئح  �إىل  و�لتعرف  ��ستهالكهم 
�لقطاع  من  للمتعاملني  �لتعرفة 
�لرت�سيد  ون�������س���ائ���ح  �ل�������س���ك���ن���ي 
�ل��رت���س��ي��د �خلا�سة  وو���س��ع خ��ط��ة 
للمتعاملني  مي���ك���ن  ك���م���ا  ب���ه���م 
"نهجي  ب��رن��ام��ج  �ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
مع  �ملقارنة  خ��الل  �مل�ستد�م" م��ن 
للمنازل  �ال���س��ت��ه��الك  م�����س��ت��وي��ات 
�ال�ستفادة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �مل��م��اث��ل��ة 
�لتي  �حل�سرية  �خل�سومات  م��ن 
"متجر  ���س��م��ن  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��وف��ره��ا 
�ملوفرة  �الأج����ه����زة  ل�����س��ر�ء  ديو�" 

للطاقة و�ملياه.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام

 ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
�جتماعه  �أم�������س  ���س��ب��اح  �ل�������س���ارق���ة 
�ل�سيخ  ���س��م��و  ب��رئ��ا���س��ة  �الع���ت���ي���ادي 
�سلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
حاكم  ن��ائ��ب  و  ع��ه��د  ويل  �لقا�سمي 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�سارقة 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  وبح�سور 
نائب  �ل��ق��ا���س��م��ي  �سلطان  ب��ن  ���س��امل 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �ل�سارقة  حاكم 

�لتنفيذي.
ناق�س �الجتماع �لذي عقد يف مكتب 

�ملو�سوعات  من  ع��دد�ً  �حلاكم  �سمو 
�ل��ت��ي ت�سهم يف  �ل��ه��ام��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
ت��ط��وي��ر �خل���دم���ات وت��وف��ري �حلياة 
و�لقاطنني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �ل��ك��رمي��ة 

على �أر�س �إمارة �ل�سارقة.
و�طلع �ملجل�س على �لتقرير �لن�سف 
�سنوي الأعمال �للجنة �لعليا للمو�رد 
�لب�سرية يف �إمارة �ل�سارقة، وت�سمن 
�لتقرير �أبرز نتائج �للجنة من حيث 
�أعد�د �الجتماعات وخمرجاتها �لتي 
�لعديد من  و�إ���س��د�ر  در����س��ة  �سملت 
�سكاوي  وح��ل  و�لتعاميم،  �ل��ق��ر�ر�ت 

�لتظلمات �لقانونية.

ك���م���ا ت����ن����اول �ل���ت���ق���ري���ر �ل���در�����س���ات 
عليها  ع���م���ل���ت  �ل����ت����ي  و�ل�����ب�����ح�����وث 
يف  �لوظيفية  �لبيئة  لدعم  �للجنة 
حكومة �ل�سارقة، ومر�جعة خمتلف 
باملو�رد  �خلا�سة  و�للو�ئح  �لقر�ر�ت 

�لب�سرية.
و�ع��ت��م��د �مل��ج��ل�����س �إع���ف���اء ع����دد� من 
موؤ�س�سة  م����ن  �مل���دع���م���ة  �مل�������س���اري���ع 
�لريادية  �مل�����س��اري��ع  ل��دع��م  �ل�����س��ارق��ة 
�جلهات  ر���س��وم  ن�سف  م��ن  "رو�د" 
وذل��ك �سمن  �الإم���ارة  �حلكومية يف 
�مل�ساريع  دع��م  على  �ملجل�س  حر�س 
�ل����ري����ادي����ة ل���ل���م���و�ط���ن���ني وت���وف���ري 

�خل�������دم�������ات �ل�����ت�����ي مت���ك���ن���ه���م من 
�إىل  بها  و�لو�سول  �أعمالهم  تطوير 

م�ستويات �أكرب.
و ب��ل��غ ع���دد �مل�����س��اري��ع �مل��دع��م��ة من 
�مل�ساريع  ل��دع��م  �ل�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة 
�مل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن خدمات  �ل���ري���ادي���ة 
 147 2018م  ع���ام  م��ن��ذ  �الإع���ف���اء 
�الأن�������س���ط���ة  م���������س����روع يف خم���ت���ل���ف 

�لتجارية.
تنظيم  ب�ساأن  ق��ر�ر�ً  �ملجل�س  و�أ�سدر 
ت���اأج���ري ب��ي��وت �ل��ع��ط��الت يف �إم����ارة 
�ل�������س���ارق���ة، ون�������س �ل���ق���ر�ر ع��ل��ى �أن 
مز�ولة  ���س��خ�����س  �أي  ع��ل��ى  ي��ح��ظ��ر 

�لن�ساط يف �الإمارة مامل يكن م�سرح 
له بذلك من هيئة �الإمناء �لتجاري 

و�ل�سياحي يف �ل�سارقة.
�أن تخت�س  ع��ل��ى  �ل���ق���ر�ر  ن�����س  ك��م��ا 
مز�ولة  ت�����س��اري��ح  بتنظيم  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�سبيل  يف  ولها  �الإم����ارة،  يف  �لن�ساط 
و�ل�سالحيات  �مل��ه��ام  ممار�سة  ذل��ك 

�الآتية: 
و�ال�سرت�طات  �ل�سو�بط  و�سع   1-

و�ملعايري �لالزمة ملز�ولة �لن�ساط.
�مل���ب���دئ���ي���ة  �مل������و�ف������ق������ة  م����ن����ح   2-
�لتنمية  د�ئ��رة  ِقبل  من  للرتخي�س 
الأغر��س  �الإم�����ارة  يف  �الق��ت�����س��ادي��ة 

مز�ولة �لن�ساط.
-3 �إ�سد�ر ت�ساريح مز�ولة �لن�ساط 
وجتديدها وفق �الإجر�ء�ت �ملعتمدة 

لدى �لهيئة.
و�لتز�مات  و�ج���ب���ات  حت���دي���د   4-

�ملرخ�س لهم مبز�ولة �لن�ساط.

�عتماد معايري ت�سنيف وتقييم   5-
بيوت �لعطالت.

و�الإ�سر�ف  و�لتفتي�س  �لرقابة   6-
ع��ل��ى ب��ي��وت �ل��ع��ط��الت ل��ل��ت��اأك��د من 
�ل���ت���ز�م���ه���ا ب����اأح����ك����ام ه������ذ� �ل����ق����ر�ر 
و��ستيفائها لل�سو�بط و�ال�سرت�طات 

و�ملعايري �ملحددة من �لهيئة.
ببيوت  �ملتعلقة  �ل�سكاوى  تلقي   7-
�ل����ع����ط����الت و�ت�����خ�����اذ �الإج������������ر�ء�ت 
�سجل  �إن�����س��اء   8- ب�ساأنها.  �ل��الزم��ة 
مبز�ولة  لهم  �مل�سرح  بيانات  ي�سم 

�لن�ساط يف �الإمارة.

•• دبي-وام 

لالآد�ب  �الإم����ار�ت  موؤ�س�سة  �أطلقت   
طري�ن  ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة   -
�أم�������س مدونة  ل�������الآد�ب..  �الإم�������ار�ت 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  ج���دي���دة  ���س��وت��ي��ة 
�ملقدمة  �ل��ك��ام��ل��ة  �جل��ل�����س��ات  ت�����س��م 
باللغة �لعربية من مهرجان طري�ن 
�الإم���ار�ت ل���الآد�ب 2021 وذل��ك يف 
�إطار �جلهود �لر�مية لتعزيز مكانة 
�الأدب و�لثقافة يف �الإمار�ت و�ملنطقة 

ب�سكل عام.
وتوفر �ملدونة �سل�سلة من �لت�سجيالت 
�لكتاب  نخبة  �ل�سوتية جلل�سات مع 
مثل  و�لعامليني  �ملحليني  و�ملبدعني 
جل�سة "م�ستقبل �للغة �لعربية حو�ر 
ن��ورة بنت حممد �لكعبي  مع معايل 
و�لدكتور  متيم  ب��ن  علي  و�ل��دك��ت��ور 

عبد �ل�سالم هيكل و "جل�سة" �أيامي 
و�ل���رو�ئ���ي  ل��ل��ك��ات��ب  كايروكي"  م���ع 
"و�سائل  كمال وجل�سة  �مل�سري والء 
و�لقو�لب  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل 

جميع  ع��ل��ى  جم���ان���ا  �لنمطية".. 
م��ن�����س��ات �مل����دون����ات �ل�����س��وت��ي��ة مثل 
 Apple Podcast Google

.Spotifyو  Podcast

للم�ساهدة  �جل���ل�������س���ات  ت���ت���اح  ك���م���ا 
جل�سات  �إىل  �إ���س��اف��ة  ي��وت��ي��وب  ع��ل��ى 
�ملهرجان �ملقدمة باللغة �الإجنليزية 

مع ترجمة للغة �لعربية.

وقالت �أحالم بلوكي مديرة �ملهرجان 
لالآد�ب  �الإم��ار�ت  موؤ�س�سة  �إن مهمة 
تلخ�ست يف تعزيز مكانة ودور �الأدب 
لذ�  �أ�سكالها  ب�ستى  �لثقافة  و�إث���ر�ء 

�إنه ملن دو�عي �ل�سرور �إطالق مدونة 
�لو�سول  �ساأنها  من  جديدة  �سوتية 
جمهورنا  م��ن  خمتلفة  ���س��ر�ئ��ح  �إىل 
ب��دورن��ا ب�سمان  �إمي��ان��اً  و ياأتي ذل��ك 

يف  �الأدب  م���ت���ذوق���ي  ك����ل  ����س��ت��م��ت��اع 
�لعامل وال �سيما �لوطن �لعربي مبا 

مت تقدميه يف �ملهرجان.
�الإمار�ت  ط��ري�ن  مهرجان  �أن  يذكر 

لالآد�ب �سهد يف دورته �لثالثة ع�سرة 
م�ساركة نخبة من �الأدباء و�ملبدعني 
�أب�����رزه�����م م�����الال ي���و����س���ف���ز�ي ومن 
�سمنهم �أمني معلوف و�أليف �سافاك 
وعبد  حمد  وه��دى  �سي�ساي  وليمن 
�لعزيز بركة �ساكن وذلك يف �لفرتة 
فرب�ير   13 �إىل  ي��ن��اي��ر   29 م���ن 

.2021
�جلل�سات  م�����ن  �ل����ع����دي����د  وك�����ان�����ت 
مهرجان  ����س���ع���ار  م����ن  م�������س���ت���وح���اة 
�لذي  �حلكاية"  "لنغري   2021

يعرب عن روح �لفرتة �حلالية.
وقدم �ملهرجان برنامج �ملرح �لعائلي 
و�ملناق�سات �لرثية و�ملمتعة و�الأفكار 
�لتي  �لتفاعلية  و�ل��ع��رو���س  �مللهمة 
و�ل��ف��ن و�لعلوم  �ل��ك��ت��ب  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
و�لعرو�س  �مل���ع���ا����س���رة  و�ل���������س����وؤون 

�ل�سينمائية وفن �لطهو.

•• ابوظبي-وام

كرمت وز�رة �لدفاع كوكبة من �ل�سباط و�سباط �ل�سف و�جلنود و�ملدنيني 
و�ملتقاعدين وجمندي �خلدمة �لوطنية من �لذكور و�الإناث من خمتلف 
�لتخ�س�سات �لفائزين بالدورة �لر�بعة من »جائزة �لقو�ت �مل�سلحة للتميز 
�لتناف�س  وت�سجيع  �ملتميز  �الأد�ء  وحتفيز  لتقدير  تاأتي  �لتي  و�البتكار« 
ن��ادي �سباط �لقو�ت  �أقيم يف  �ل��ذي  �الإيجابي . ج��اء ذل��ك خ��الل �حلفل 
�مل�سلحة �سباح �أم�س برعاية معايل �لدكتور �سلطان بن �حمد �جلابر وزير 
�ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة و�سعادة �للو�ء �لركن عبد�لرحمن �ملري، 
�لدفاع وعدد من كبار  ب��وز�رة  �مل�سرتكة  �الأرك��ان للقدر�ت  م�ساعد رئي�س 

�سباط وز�رة �لدفاع و�لقو�ت �مل�سلحة.
و�أكد معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر وزير �ل�سناعة و�لتكنولوجيا 
من  و�البتكار  للتميز  ر��سخا  نهجا  �أر�ست  �لر�سيدة  �لقيادة  �أن  �ملتقدمة 
�خلم�سني  تطلعات  تو�كب  �ملوؤ�س�سي  للعمل  و��سحة  ��سرت�تيجية  خالل 
عاما �ملقبلة يف خمتلف �ملجاالت ال �سيما يف �لقو�ت �مل�سلحة �لتي تاأ�س�ست 
على ثقافة �البتكار و�لتميز حتى باتت ت�سكل قيمة م�سافة يف �ملجاالت 

كافة.
و�أ�ساف معاليه �أن جائزة �لقو�ت �مل�سلحة للتميز و�البتكار تاأتي �متد�د� 
بتوجيهات  جت�سدت  و�لتي  �لتميز�حلكومي  يف  �لر�ئدة  �الإم��ار�ت  مل�سرية 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ودع���م 

نائب  �آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل"  "حفظه 
�هلل" و�ساحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 

�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
تطبيقات  يف  ملهماً  من��وذج��اً  ق��دم��ت  �مل�سلحة  ق��و�ت��ن��ا  �إن  معاليه  وق���ال 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة يف جمال �لدفاع و�المن لتلبية �الحتياجات �حلالية 
وتطبيقاتها  �لع�سكرية  �ل�سناعات  توطني  يف  ي�سهم  ومب��ا  و�مل�ستقبلية 
�لعلمية �لقائمة على �حللول �ملبتكرة و�البد�عية، م�سري�ً �إىل �أن �جلائزة 
�مل�ستد�م  و�ال�ستثمار  �البتكار  ثقافة  تر�سيخ  نحو  �لدولة  �أه��د�ف  جت�سد 
يف �لطاقات �لب�سرية و�لذي من �ساأنه تعزيز �لقدر�ت �لتناف�سية �لعاملية 
موؤ�س�سية  ثقافة  �إىل  و�لتميز  �البتكار  مفهوم  وحتويل  �الإم���ار�ت  لدولة 

م�ستد�مة يف خمتلف جماالت �لعمل �حلكومي.
�مل�ساعد  �لوكيل  �جل��اب��ري  م��ب��ارك  �لدكتور  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �سعادة  و�أل��ق��ى 
لالإ�سناد و�ل�سناعات �لدفاعية بوز�رة �لدفاع رئي�س �للجنة �لعليا للجائزة 
كلمة قال فيها " نلتق�ي �لي�وم لالإحتف�اء مب�ن عم�ل و�أجته�د ومتيز و�أبدع 
دورتها  يف  و�الإبتكار  للتميز  �مل�سلحة  �لقو�ت  بجائزة  �لفوز  �سرف  لينال 
�لر�بعة، ه�ذه �جلائزة �لتي �أر�سى قو�عده�ا و�أم�ر باإن�سائها �ساحب �ل�سمو 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن 
�مل�سلحة  �أبنائه منت�سبي �لقو�ت  �إمياناً من �سموه بقدرة  �مل�سلحة  للقو�ت 

على �لتميز و�الإبتكار".

حتقيق  �إىل  تهدف  و�البتكار  للتميز  �مل�سلحة  �لقو�ت  جائزة  �ن  و��ساف 
�مل�سلحة  �لقو�ت  �لعمل لتعزيز دور  �لع�سكري�ة ف�ي مو��سلة  �لقيادة  روؤية 
ر�دع�ة  ق�����وة  لبن�اء  �مل��ح��ددة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �اله����د�ف  �أج���ل حتقيق  م��ن 
يتطلب  و�ل��ذي  وتقنياتها،  �لع�سكرية  و�الأنظمة  �ملعد�ت  باأحدث  جمهزة 
�إعد�د وتنفيذ بر�مج حتديث دفاعية �ساملة توؤهل �لقو�ت �مل�سلحة للقيام 

بو�جباتها �ملنوطة بها.
�الأ�سا�س  �أ�سبحت  و�البتكار«  للتميز  �مل�سلحة  �لقو�ت  »جائزة  �ن  و�و�سح 
�مل�سلح�ة  �لق�و�ت  و�أف��ر�د وح�د�ت  خللق مناخ تناف�سي �سريف بني �سباط 
�سه�دت  حيث  وحد�تهم  لتمثيل  �مل�ساركة،  ���س��روط  عليهم  تنطبق  مم��ن 
�جلائزة �إقبااًل كبري�ً منذ بدء تاأ�سي�سها و�أ�سحت جمااًل خ�سباً الكت�ساف 
�ملو�هب  و�كت�ساف  �لتحديات  م�ن  للعدي�د  �حلل�ول  وتقدي�م  �ملبتكري�ن 
للقو�ت  �الإي��ج��اب��ي  �مل���ردود  يحقق  مب��ا  و��ستثمارها  �لب�سري�ة  و�ل��ط��اق��ات 

�مل�سلحة.
و��سار �ىل �ن �لتميز و�البتكار ��سبح من �أهم �ملعايري �لرئي�سية يف مدى 
�لتطوير  بجو�نب  وثي�ق  ب�سكل  يرتبطان  الأنهما  �مل�سلحة،  �لقو�ت  تطور 
�لب�سري  �لعن�سر  على  مرتكزة  �ملوؤ�س�سة،  ه��ذه  يف  �ملختلفة  و�لتحديث 
يك�ون  حتى  �مل�ستوى،  عالي�ة  بر�م�ج  وف�ق  وتدريب�ه  تاأهيله  على  و�لعمل 

ق�ادر�ً على �لتميز و�البتك�ار و�البد�ع.
 وقال " لقد �سكلت جائزة �لقو�ت �مل�سلحة للتميز و�البتكار �إ�سافة حيوية 
جنحت  حيث   2018 �ل��ع��ام  يف  �نطالقتها  منذ  �مل�سلحة  قو�تنا  مل�سرية 

�جلائزة يف ن�سر وتر�سيخ ثقافة �لتميز و�البتكار و�كت�ساف �ملبدعني من 
لتد�سني  �أمامهم  �ل��ري��ادة  �آف���اق  وفتح  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  وح���د�ت  خمتلف 
مبادر�ت وم�ساريع تعزز من �لقدر�ت �لع�سكريه وترفد �لقطاع �ل�سناعي 
و�لذي  نابعه من متطلبات عملياتية و��سحة  و�فكار  �لدفاعي مب�ساريع 
د�خل  �مل�سلحة  قو�تنا  م�سرية  على  و�إب��د�ع��اً  متيز�ً  ينعك�س  �ن  �سانه  من 
�لدولة وخارجها" . و�كد �ننا �ليوم منتلك جيال من �سباب �لوطن من 
�ملركبات  وحتديث  وت�سنيع  ت�سميم  على  قادرين  �مل�سلحة  �لقو�ت  �بناء 
و�مل��رك��ب��ات غري  �الإل��ك��رتون��ي��ة  و�الأن��ظ��م��ة  �الت�����س��االت  و�نظمة  �لع�سكرية 
�ل�سيانة  �أعمال  يف  و�لتميز  طيار  ب��دون  �لطائر�ت  ذل��ك  يف  مبا  �ملاأهولة 
و�الإ�سالح ومت�سي جائزة �لقو�ت �مل�سلحه يف متكني هذ� �جليل و�الجيال 
للتميز  �ل���الزم  �ل��دع��م  لهم  وت��ق��دم  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  م��ن  �ل��ق��ادم��ة 

و�البتكار.
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  بال�سكر و�المتنان ل�ساحب  وتوجه يف ختام كلمته 
بن ز�يد �ل نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �العلى للقو�ت �مل�سلحة 
وذلك لدعم �سموه للجائزة وحر�سه على تطورها �سنوياً لتكون من �أكرث 
�أع�ساء  �جلو�ئز متيز�ً على م�ستوى وز�رة �لدفاع و�لقو�ت �مل�سلحة و�ىل 
�ملجل�س �الأعلى للجائزة وقادة �لقو�ت �مل�سلحة و�إىل جميع �للجان �لعاملة 
على �جلائزة من ع�سكريني ومدنيني على �جلهود �ملبذولة �لتي لوالها ما 
و�سلنا �إىل هذ� �مل�ستوى من �لتميز و�البتكار . ثم �ساهد �حل�سور عر�سا 

تعريفيا عن جائزة �لقو�ت �مل�سلحة للتميز و�الإبتكار .

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع 
املجل�س التنفيذي

موؤ�س�سة الإمارات لالآداب تطلق مدونة جديدة خم�س�سة للجمهور العربي 

وزارة الدفاع تكرم الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة القوات امل�سلحة للتميز والبتكار 

اإ�سالمية دبي تعتمد اأ�سعار الأ�ساحي لعام 2021 
•• دبي-وام

�عتمدت د�ئرة �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�لعمل �خلريي بدبي �الأ�سعار �خلا�سة مب�سروع 
�الأ�ساحي ملو�سم �حلج 1442ه� للعام 2021 مع �ملوردين و�ملعنيني من �جلمعيات 
�خلريية �لتي ت�سرف عليها �لد�ئرة على �أن يكون �سعر �الأ�سحية د�خل �لدولة 600 
درهم بينما �سعر �الأ�سحية خارج �لدولة 350 درهما. جاء ذلك خالل �جتماع مت 
�لد�ئرة  �ملوؤ�س�سات �خلريية يف  �إد�رة  برئا�سة حممد م�سبح �ساحي مدير  بعد  عن 
حيث يتم تنفيذ م�سروع �الأ�سحية كل عام من خالل تفوي�س �جلمعيات �خلريية 
بالتعاون مع �أهل �خلري و�ملح�سنني �لذين يقدمون �أ�سحيتهم نقد�ً ب�سر�ء �أ�سحيتهم 
و�سارك  �خل��ريي.  و�لعمل  �الإ�سالمية  �ل�سوؤون  د�ئ��رة  باإ�سر�ف  وتوزيعها  وذبحها 
�الجتماع خمتلف �جلهات �خلريية �لتي ت�سرف عليها �لد�ئرة كجمعية بيت �خلري 

وجمعية د�ر �لرب وجمعية دبي �خلريية وموؤ�س�سة عي�سى �سالح �لقرق �خلريية.

ال�سحة تعلن تقدمي 73،831 
جرعة من لقاح كوفيد-19  

•• اأبوظبي-وام

من  جرعة   73،831 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت   
�ملا�سية وبذلك يبلغ جمموع   24 �ل�  �ل�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   16،042،491 �ليوم  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات 

توزيع �للقاح 162.20 جرعة لكل 100 �سخ�س.
�إىل  �ل��وز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعياً  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
�لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل 

�أعد�د �حلاالت و�ل�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

••   اأبوظبي-وام

متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �الكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلاالت �مل�سابة 
وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19  - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 263،784 فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات �ل� 
و�أحدث  �أف�سل  با�ستخد�م  �ملجتمع  فئات خمتلفة يف  �ملا�سية على   24
تقنيات �لفح�س �لطبي.   و�ساهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�س يف 
�لدولة وتو�سيع نطاق �لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 
�مل�ستجد من جن�سيات  �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا  حالة   1،522
خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية �ل�سحية �لالزمة، 

�أعلنت  653،284 حالة.   كما  �مل�سجلة  وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت 
�لوز�رة عن وفاة 6 حاالت م�سابة وذلك من تد�عيات �الإ�سابة بفريو�س 
1،876 حالة.  كورونا �مل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 
تعازيها  وخال�س  �أ�سفها  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��ساتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�سحية و�لتقيد بالتعليمات 
�جلميع.   كما  و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  �الجتماعي  بالتباعد  و�اللتز�م 
بفريو�س  مل�سابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   1،485 �سفاء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت �ل�سفاء 631،294 حالة. 

�سفاء  حالة  و1،485  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   1،522
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تت�سامن مع العراق يف 
�سحايا حادث م�ست�سفى احل�سني

•• ابوظبي-وام:

عربت دولة �الإمار�ت عن ت�سامنها مع جمهورية �لعر�ق �ل�سقيقة يف �سحايا 
�حلادث �الأليم �لناجم عن حريق ن�سب يف م�ست�سفى �حل�سني يف �لنا�سرية 
وز�رة  و�أعربت  كوفيد19-.  بفريو�س  �مل�سابني  �ملر�سى  لعالج  �س  �ملخ�سّ
�خلارجية و�لتعاون �لدويل، عن خال�س تعازيها ومو��ساتها �إىل �حلكومة 
ومتنياتها  �جل��ل��ل،  �مل�ساب  ه��ذ�  يف  �ل�سحايا  وذوي  �أه���ايل  و�إىل  �لعر�قية 

بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني.

 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري اإندوني�سيا
•• راأ�س اخليمة-وام

 ��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة �أم�س يف 
ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد.. �سعادة ح�سني بجي�س �سفري �جلمهورية �الإندوني�سية لدى �لدولة 
�لذي قدم لل�سالم على �سموه ير�فقه كيه وكاندر� نيغار� قن�سل عام جمهورية �إندوني�سيا يف دبي و�الإمار�ت 

�ل�سمالية.
تعزيز عالقات  �الأحاديث حول  وتبادل معه  �ل�سفري،  ب�سعادة  ر�أ���س �خليمة،  �ل�سمو حاكم  ورحب �ساحب 

�لتعاون بني �لبلدين �ل�سديقني على خمتلف �ل�سعد.
�إندوني�سيا، وجهود �سعادة �ل�سفري  و�أ�ساد �سموه بعالقات �ل�سد�قة �لتي تربط دولة �الإمار�ت وجمهورية 
�سكره  بالغ  عن  بجي�س،  ح�سني  �سعادة  عرب  جانبه  من  �لبلدين.  بني  �ال�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  توطيد  يف 

وتقديره ل�ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة على كرم �ل�سيافة وح�سن �ال�ستقبال.

•• دبي-وام:

�لتابعة   - لل�سياحة  دبي  كلية  �أعلنت   
�لتجاري  و�لت�سويق  �ل�سياحة  لد�ئرة 
�إطالقها  ع��ن   - لل�سياحة  دب��ي  ب��دب��ي 
لطالبها  ج���دي���د�  �أك���ادمي���ي���ا  م�����س��ار� 
"ليفربول جون  بالتعاون مع جامعة 
مور�س" �إحدى �أعرق و�أكرب �ملوؤ�س�سات 

�لتعليمية يف �ململكة �ملتحدة.
للطالب  �جل�����دي�����د  �مل���������س����ار  وي���ت���ي���ح 
من  �ل��دب��ل��وم  �سهادة  على  �حلا�سلني 
ملعدل معني  لل�سياحة وفقا  دبي  كلية 
و�حل�سول  تعليمهم  مو��سلة  فر�سة 
"مع مرتبة  �لبكالوريو�س  على درجة 
�ل�سرف" من جامعة "ليفربول جون 
مور�س" . وت�����س��ه��م ه���ذه �خل��ط��وة يف 
لتزويد  �لر�مية  �لكلية  م�ساعي  دعم 
متعددة  تعليمية  مب�����س��ار�ت  ط��الب��ه��ا 
�خليار�ت  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  وجم��م��وع��ة 

�الأكادميية رفيعة �مل�ستوى.
بو�سفها   - لل�سياحة  دبي  كلية  وتتيح 
موؤ�س�سة تعليم مهني معتمدة ور�ئدة 
�سهادة  الكت�ساب  لطالبها  �لفر�سة   -
�أك��ادمي��ي��ة يف ك��ّل مرحلة م��ن مر�حل 
�سهادة  م����ن  ب������دء�  ف��ي��ه��ا  در�����س���ت���ه���م 
�ل�سياحة  و�ح��د يف  عام  برنامج مدته 
جتارة  �أو  �ل�سيافة  �أو  �لفعاليات  �أو 

�لتجزئة �أو فنون �لطهي.
مبتابعة  �ل��ر�غ��ب��ني  للطالب  ومي��ك��ن 
�ملعدل  ع��ل��ى  در����س��ت��ه��م و�حل��ا���س��ل��ني 
�ملطلوب �لتقدم لربنامج �لدبلوم مع 
�لت�سجيل  قبل  �إ�سافية  در��سية  �سنة 
يف ب���رن���ام���ج �ل���دب���ل���وم �مل���ت���ق���دم �ل���ذي 
�سهادة  ع��ل��ى  للح�سول  �مل��ج��ال  يفتح 

�ل�سرف"  مرتبة  "مع  �لبكالوريو�س 
�ل�سياحة  �إد�رة  �أو  �لفعاليات  �إد�رة  يف 
جت����ارة  �أع����م����ال  �إد�رة  �أو  �ل����دول����ي����ة 

�لتجزئة.
"مع  �لبكالوريو�س  �سهاد�ت  و�ست�سهم 
�إع���د�د  يف  �ل�سرف" �مل��ع��ت��م��دة  م��رت��ب��ة 
�ل�سياحة يف  ق��ط��اع  ل��دخ��ول  �ل��ط��الب 
دعم  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  و�مل�ساهمة  دب��ي 
�ملهنيني  م���ن  ج���دي���د  ج��ي��ل  ورع����اي����ة 
�ملتخ�س�سني يف جمال �ل�سياحة �سو�ء 
ك��ان��و� م��ن �مل��و�ط��ن��ني �الإم��ار�ت��ي��ني �أو 

�لو�فدين.
�لعام  �مل��دي��ر  ب��ن حا�سر  عي�سى  وق��ال 
كلية  "ي�سر  ل��ل�����س��ي��اح��ة:  دب���ي  ل��ك��ل��ي��ة 
�لربنامج  ه��ذ�  �إط��الق  لل�سياحة  دب��ي 
�لفريد لل�سهاد�ت �لعليا و�لذي ي�سهم 
ب�سكل فاعل يف �إعد�د �لطالب لدخول 
�لقطاع  يف  �ملختلفة  �لعمل  جم���االت 

�ل�سياحي".
جامعة  م���ع  �ل�������س���ر�ك���ة  �أن  و�أ�����س����اف 
يف  مور�س"�ست�سهم  جون  "ليفربول 
بتزويد  �ل��ر����س��خ  �لكلية  �ل��ت��ز�م  دع���م 
��ستثنائية  تعليمية  بتجارب  �لطالب 
ف�����س��ال ع���ن ت��ع��زي��ز ج��ه��ود ك��ل��ي��ة دبي 
ل��ل�����س��ي��اح��ة �ل���ر�م���ي���ة الإع�������د�د ك����و�در 
�لتي  �مل��ه��ار�ت  بكافة  موؤهلة  وطنية  
�مل�ستقبل  يف  �ل��ع��م��ل  ���س��وق  يتطلبها 
و�إر����س���اء م��ع��اي��ري رف��ي��ع��ة �مل�����س��ت��وى يف 
وحتقيق  �خل����دم����ات  ت���ق���دمي  جم�����ال 

�لتميز �ملهني يف �لقطاع �ل�سياحي .
نائب مدير  نيكول  تيم  �أع��رب  ب��دوره 
و�حلقوق  �الأع��م��ال  �إد�رة  كلية  ق�سم 
مور�س  ج���ون  ل��ي��ف��رب��ول  جامعة"  يف 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع كلية  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن 
�إحدى  �أن  �إىل  الف��ت��ا  لل�سياحة  دب���ي 
�ل�سر�كة  ل��ه��ذه  �لرئي�سية  �لعنا�سر 

�الأ�سا�سية  �مل��ب��ادئ  م��و�ءم��ة  يف  تتمثل 
بهدف  �لتعليميتني  �ملوؤ�س�ستني  لكلتا 
�جلودة  عالية  تعليمية  بر�مج  توفري 
تركز على �لقطاع وتو�كب �حتياجات 
�مل�ستويات  ع��ل��ى  �الأط�������ر�ف  خم��ت��ل��ف 

�ملحلية و�لوطنية و�لعاملية.
�حلا�سلني  ل��ل��ط��الب  �مل�����س��ار  وي��ت��ي��ح 
من  �ملطلوبة  �لدبلوم  م��وؤه��الت  على 
متابعة  ف��ر���س��ة  لل�سياحة  دب���ي  كلية 
در��سة  خ��الل  من  �لعلمي  حت�سيلهم 
"ليفربول  �سنتهم �الأخرية يف جامعة 

جون مور�س".
دبي  كلية  يف  �لت�سجيل  فر�سة  وتتاح 
�سبتمرب  �سهر  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  لل�سياحة 
�ملوقع  زي�����ارة  ف��ي��م��ا مي��ك��ن   .. �مل��ق��ب��ل 
https://dct. �الإل������ك������رتوين: 
من  �مل��زي��د  ع��ن  ل��ل��ت��ع��رف   /ac.ae

�ملعلومات.

•• اأبوظبي-وام

 ن���ظ���م���ت �أك������ادمي������ي������ة �أب����وظ����ب����ي 
�لق�سائية، ور�سة عمل حول قو�عد 
�لعمالية يف  �ل��ن��ز�ع��ات  �الإث��ب��ات يف 
�الثبات  قانون  م�ستحدثات  �سوء 
مب�ساركة   2020 ل�سنة   27 رق��م 
�لنق�س  حمكمة  ق�ساة  م��ن   42
بد�ئرة  �لق�سائي  �لتفتي�س  و�إد�رة 
وق�ساة  �أب����وظ����ب����ي،  يف  �ل���ق�������س���اء 
�ملحكمة �لعمالية و�لدو�ئر �ملدنية 

�لتي تنظر �لنز�عات ذ�ت �ل�سلة.
و�أو�سحت د�ئرة �لق�ساء يف �أبوظبي 
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ق��ام��ت  �أن���ه���ا 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
د�ئرة  رئي�س  �لرئا�سة  �سوؤون  وزير 
�ملبادر�ت  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  �ل��ق�����س��اء، 
�إىل  �ل��ع��م��ال  و���س��ول  ت�سهيل  ن��ح��و 
حقوقهم  على  و�حل�سول  �لعد�لة 
�لتي ي�سمنها �لقانون مبا يتو�فق 
حلقوق  �ل����دول����ي����ة  �مل����ع����اي����ري  م����ع 

�الإن�سان.
�لتدريبية  �ل���ور����س  �إن  و�أ����س���اف���ت 
لق�ساة  �الأك��ادمي��ي��ة  تقدمها  �ل��ت��ي 
ت���اأت���ي �سمن  �ل��ع��م��ال��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة 
�لذي  �ملتكامل  �لتدريبي  �لربنامج 
يو�سف  �مل�ست�سار  ���س��ع��ادة  �ع��ت��م��ده 
�سعيد �لعربي وكيل د�ئرة �لق�ساء 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �أب��وظ��ب��ي  يف 
بهدف   ،2021 ل��ع��ام  �الأك��ادمي��ي��ة 
�لعمايل،  �ل��ق�����س��اء  �أد�ء  جت���وي���د 
�ال�ستقر�ر  حتقيق  يف  و�مل�����س��اه��م��ة 
و�الأمني  و�الجتماعي  �القت�سادي 
تدعيم  وب����ال����ت����ايل  �مل���ج���ت���م���ع،  يف 

�لتناف�سية  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  مكانة 
�أبوظبي  �أك��ادمي��ي��ة  ع��امل��ي��اً. و�أك���دت 

�إىل  تهدف  �لور�سة  �أن  �لق�سائية 
ب�ساأن  �لق�سائي  �الجتهاد  توحيد 

رقم  �الثبات  قانون  �أحكام  تف�سري 
27 ل�سنة 2020، وتي�سري تطبيق 
مبا  �ل�سحيح  �لوجه  على  �أحكامه 
يحقق ��ستقر�ر �ملمار�سة �لق�سائية، 
�لقانوين  �لفكر  �إث���ر�ء  وذل��ك عرب 
يف  �لق�ساة  �ل�����س��ادة  ب��ني  �لق�سائي 
�أن  �إىل  م�سريًة  �ملخت�سة  �ل��دو�ئ��ر 
ق�سية  مناق�سة  ت�سمنت  �ل��ور���س��ة 
وحتليلها  عر�سها  مت  �ف��رت����س��ي��ة 
م��ن ق��ب��ل �مل�����س��ارك��ني ب��ه��دف و�سع 
قو�عد  ت��ن��اول  يف  م�سرتكة  م��ب��ادئ 
�مل�ستجد�ت  �����س����وء  يف  �الإث������ب������ات 
�لت�سريعية �لو�ردة يف �لقانون رقم 

.2020 لعام   27

•• راأ�س اخليمة-وام

ت�سطلع جمعيات �لنفع �لعام يف �إمارة 
ر�أ�س �خليمة خالل 5 عقود باأ�سكالها 
وم���ه���ام���ه���ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة ب������دور ب������ارز يف 
تطوير �ملجتمع �إذ تعمل على �الرتقاء 
�لقاعدة  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��ف��رد  ب�سخ�سية 
طريق  عن  �ملجتمع  بناء  يف  �الأ�سا�سية 
وتتو�جد  و�ملعرفة.  �لعامة  �لوعي  بث 
16 جمعية نفع عام  يف ر�أ���س �خليمة 
�مل�سهرة من قبل وز�رة تنمية �ملجتمع 
�الإمار�تية  �لكيميائية  �جلمعية  وهي 
�الجتماعي  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  وم���رك���ز 
وجمعية �المار�ت للتنمية �الجتماعية 
ر�أ�س  وم�����س��رح  �مل����ر�أة  نه�سة  وجمعية 
�ملطاف  وج��م��ع��ي��ة  �ل��وط��ن��ي  �خل��ي��م��ة 
وجمعية  �ل�سعبية  و�ل��ف��ن��ون  ل��ل��رت�ث 
ر�أ�س �خليمة للفنون و�لرت�ث �ل�سعبي 
�ل�سعبية  للفنون  ماجد  ب��ن  وجمعية 

للثقافة  �سمل  وجمعية  و�ل��ت��ج��دي��ف 
�لرم�س  وجمعية  �ل�سعبية  و�ل��ف��ن��ون 
�لنخيل  وج��م��ع��ي��ة  �ل�سعبية  ل��ل��ف��ن��ون 
وجمعية  �ل�����س��ع��ب��ي  و�ل�������رت�ث  ل��ل��ف��ن 
�ل�سعبي  و�ل����رت�ث  للثقافة  �ل�سحوح 
و�لرت�ث  للفنون  �جل��ب��و���س  وجمعية 
�حلمر�ء  �جل��زي��رة  وجمعية  �ل�سعبي 
للفنون �ل�سعبية وجمعية ر�أ�س �خليمة 
الإحياء �لرت�ث �ل�سعبي وجمعية دعم 
�لتقرحي  �الأم���ع���اء  �ل��ت��ه��اب  م��ر���س��ى 
�جلمعيات  م���ن  ع���دد  �ىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�ل�سيخ  وق����ال  �الم�������ارة.  يف  �خل���ريي���ة 
���س��امل ب��ن ���س��ل��ط��ان �ل��ق��ا���س��م��ي رئي�س 
د�ئرة �لطري�ن �ملدين يف ر�أ�س �خليمة 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ف���خ���ري جل��م��ع��ي��ة ر�أ������س 
�ل�سعبي..  و�ل����رت�ث  للفنون  �خليمة 
�الإمار�تية  �ل�سعبية  �لفنون  متثل   "
جزء� ال يتجز�أ من �لرت�ث �ل�سعبي يف 
دولة �الإمار�ت ويعك�س �ختالف وتنوع 

و�الجتماعي  �لثقايف  للتنوع  �لفنون 
ل�����الأف�����ر�د ك���ون���ه���ا م��رت��ب��ط��ة ب���ع���اد�ت 
�ختالف  على  ر��سخه  وقيم  وتقاليد 
�الجتماعية".  و�الح����د�ث  �ملنا�سبات 
و�أكد �أن �لرت�ث �الإمار�تي �أ�سيل الأنه 
غني مبفرد�ته وتنوعه �لذي يعود �إىل 
تنوع بيئات �لدولة مو�سحا �أن �لرت�ث 
يلعب دور� كبري� يف �حلفاظ على بقاء 
�لهوية �لثقافية وميثل هوية �ل�سعوب 
و�الأمم ومن هذ� �ملفهوم كان البد من 
�لتم�سك باأ�سالته وعر�قته و�ملحافظة 
�الإن�سان  ع��الق��ة  �أن  م��و���س��ح��ا  ع��ل��ي��ه 
بالرت�ث عالقة ع�سوية متثل هويته 
�ل�سيخ  �ل��ث��ق��اف��ي��ة. و�أ����س���اف  وج����ذوره 
تتنوع   " �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  ���س��امل 
لتنوع  تبعا  �ل��ف��ن��ون  �خليمة  ر�أ����س  يف 
�ل��ب��ي��ئ��ات و�ل�����س��ك��ان ح��ي��ث جن���د لكل 
ر�أ���س �خليمة ولكل جمموعة  بيئة يف 
�ل��ف��ن��ون و�مل��الم��ح و�أ�سكاال  ن��وع��ا م��ن 

ومبتكر�ت و�أدو�ت م�ستمدة من �لبيئة 
جمعيات  توجد  حيث  �ل�سعبي  و�لفن 
�المارة  �ل�ساحلية يف  �مل��دن  �لفنون يف 
�لبحرية  ب���ال���ري���ا����س���ات  ت��ع��ن��ى  �ل���ت���ي 
�لفنون  جمعيات  وكذلك  و�لتجديف 
�جلبلية  �ملناطق  من  بالقرب  �لو�قعة 
و�هازيجها  ب��ف��ن��ون��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي 
لها  �ل�سهول  وكذلك مناطق  �خلا�سة 

فنونها �لتي تنتمي لطبيعة بيئتها".
�سلطان  ب����ن  ����س���امل  �ل�����س��ي��خ  و�أ������س�����اد 
جمعيات  ج��م��ي��ع  ب��ج��ه��ود  �ل��ق��ا���س��م��ي 
�خليمة  ر�أ������س  يف  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  �ل��ف��ن��ون 
خالل  م��ن  �لفعال  �ملجتمعي  ل��دوره��ا 
�لوطنية  �الح��ت��ف��االت  يف  م�ساركاتها 
وكذلك  �ملختلفة  و�ملنا�سبات  للدولة 
تعرف  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات  تنظيمها 
�ل�سعبي  ب����امل����وروث  �مل��ج��ت��م��ع  �ف������ر�د 
وما�سي �الإب��اء و�الج��د�د. من جانبها 
�خليمة  ر�أ�������س  م�����س��رح  �إد�رة  �أك������دت 

�ل��وط��ن��ي �ن���ه���ا وخ�����الل �ل��ع��ق��ود �ل�5 
ت���ط���ور من  �ن  ����س��ت��ط��اع��ت  �مل��ا���س��ي��ة 
�حل���رك���ة �مل�����س��رح��ي��ة يف �إم�������ارة ر�أ�����س 
�خل���ي���م���ة يف خ�����الل �ح���ت�������س���ان �أب���ن���اء 
�مل�سرحية  تن�سيط �حلركة  �الم��ارة يف 
و�ملخرجني  و�ملوؤلفني  �لكتاب  وكذلك 
ر�أ�������س �خليمة  ����س���ارك م�����س��رح  ح��ي��ث 
�ل���وط���ن���ي ب���ع�������س���ر�ت �مل�������س���رح���ي���ات يف 
�ملنت�سبني  وح�سد  وخ��ارج��ه��ا  �ل��دول��ة 
�مل�سرح  ي�ستمر  و���س��وف  �جل��و�ئ��ز  على 
حتر�س  ما  د�ئما  �لتي  ر�سالته  بن�سر 
�ي�سالها  ع��ل��ى  �مل��ت��ع��اق��ب��ة  �الإد�ر�ت 
وه��ي ن�سر �مل��ع��رف��ة ل��الأب��ن��اء �الم���ارة. 
وقال خلف �سامل بن عنرب مدير عام 
جمعية �المار�ت للتنمية �الجتماعية 
" نحن يف �جلمعية ن�سعى الإعد�د رو�د 
�لقياد�ت  وتطوير  �الجتماعي  �لعمل 
�الجتماعية  �لتنمية  م�سرية  لتعزيز 
يف دول���ة �الم����ار�ت م��ن خ��الل تقدمي 

وتربوية  �جتماعية  وخ��دم��ات  ب��ر�م��ج 
وثقافية منوعة لكافة �سر�ئح �ملجتمع 
حيث ي�ساهم هذ� �لعمل �الجتماعي يف 
تطوير مهار�ت �الأفر�د ب�ستى �ملجاالت 
�جتماعية  ه���وي���ة  �الأف��������ر�د  وي��ع��ط��ي 
وت���ن���ظ���ي���م���ي���ة وي�����ع�����زز ����س���ع���ور �ل���ف���رد 
وبالتايل  �ملجتمع  وقيمته يف  باأهمّيته 
�أفر�ده  يعزز متا�سك �ملجتمع وتر�بط 
ل��ت��ط��وي��ر �مل��ج��ت��م��ع ك��ك��ل و�الرت���ق�������اء 
باحل�ياة �الجتماعية ونحن يف جمعية 
ن�سعى  �الجتماعية  للتنمية  �الم��ار�ت 
دعم  يف  �ل�سبابية  �مل�ساركة  تفعيل  �إىل 
�لط�اق�ات  وتوج�يه  �لتن�مية  م�س�رية 
�ل�ساملة  �لوطنية  �ملكت�سبات  لت�ع�زي�ز 
يف دول���ة �الم����ار�ت م��ن خ��الل تقدمي 
بر�مج وخدمات منوعة لكافة �سر�ئح 
جمعية  " �أخ���ذت  و�أ���س��اف  �ملجتمع". 
�الجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �الم�����������ار�ت 
ق���و�ع���د �لتميز  �إر����س���اء  ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا 

�الج��ت��م��اع��ي وحت��ف��ي��ز وت��ق��دي��ر جهود 
عرب  �ملتميزين  و�إ���س��ه��ام��ات  �مل��ب��دع��ني 
�الجتماعي  �ل��ت��م��ي��ز  ج���ائ���زة  �إط�����الق 
ثقافة  ون�سر  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي 
باعتباره  �الجتماعي  و�الب��د�ع  �لعمل 
ج������زء م����ن ث���ق���اف���ة دول�������ة �الم��������ار�ت 
�لتناف�س  روح  و�إذك��اء  �ملتحدة  �لعربية 
�الي��ج��اب��ي و�الب����د�ع خل��دم��ة �ملجتمع 
�ملتميزة  �ل���ف���ئ���ات  وت���ك���رمي  وت���ق���دي���ر 
و�ملوؤ�س�سات  و�جل��م��اع��ات  �الأف����ر�د  م��ن 
يف جم���االت �ل��ع��م��ل �الج��ت��م��اع��ي على 

عام  مدير  و�أ���س��ار  �لدولة".  م�ستوى 
جمعية �المار�ت للتنمية �الجتماعية 
�ىل �ن هناك تنوعا كبري� يف �الأعمال 
ك��امل��ج��ال�����س �الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل������دور�ت 
و�ل�����رب�م�����ج و�جل�����و�ئ�����ز و�ل���ب���ط���والت 
�ل���ري���ا����س���ي���ة وم������ن �أه��������م �الأع�����م�����ال 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ت��ت��م ع���ن ط���ري���ق تقدمي 
�ملجاالت  �ستى  يف  وحما�سر�ت  دور�ت 
من  �ن��ط��الق��ا  �ملجتمع  ���س��ر�ئ��ح  لكافة 
�حلمالت يف �ملد�ر�س و�لور�س �خلا�سة 

بال�سنع �الإمار�تي.

•• عجمان-وام:

�أم�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�سيخ  �سمو  �أط��ل��ق   
�ل�سمو  �ساحب  ل��روؤي��ة  ترجمة   ، باملجتمع"  للعناية  عجمان  "منوذج 
�ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان يف 
رفع جودة �حلياة باالإمارة وتفعيل �إ�سر�ك �ملجتمع مع �حلكومة �ملحلية.

ج��اء ذل��ك خ��الل �إط��الع �سموه على �ل��در����س��ات �لتي ق��ام مركز عجمان 

و�ملقارنات  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل  وف���ق  ب��اإع��د�ده��ا  و�لتناف�سية  ل��الإح�����س��اء 
�ملعيارية �ملعنية بدر��سات خدمة �ملجتمع بح�سور �سعادة �لدكتور �سعيد 
�سيف �ملطرو�سي �الأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي و�لدكتورة هاجر �سعيد 

�حلبي�سي �ملدير �لتنفيذي ملركز عجمان لالإح�ساء و�لتناف�سية.
على  نوعه  من  �الأول  يعترب  �ل��ذي  �لنموذج  ه��ذ�  بتطوير  �سموه  و�أ���س��اد 
م�ستوى �لدولة و�لفريد على �مل�ستوى �لعاملي ويهدف للعناية باحتياجات 
من  �الإم����ارة  جلمهور  و�الأ�سا�سية  �لعامة  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  و  �ملجتمع 

خالل �إ�سر�ك �ملجتمع يف عمليات ��ستحد�ث و تطوير �خلدمات و تقييم 
فعاليتها �عتماد�ً على �أبرز �لنماذج �لعاملية يف هذ� �ل�سدد.

ووج���ه ���س��م��وه �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �ملحلية ب��اع��ت��م��اد �ل��ن��م��وذج �ل���ذي مت 
بتبني  وذل��ك  �حتياجاتهم  ويحقق  �ملجتمع  تطلعات  ليو�كب  ت�سميمه 
�ملحلية  للحكومة  يتيح  كما  �حلكومية  �الإد�رة  يف  ري��ادي��ة  عمل  �آل��ي��ات 
تقدمي خدمات ر�ئدة وتطوير بنية حتتية ع�سرية جتعل �الإمارة مكاناً 
�أف�سل للعي�س و�سمان م�ساركة جميع �ملعنيني يف تلبية �حتياجات �سكان 

�ملجتمع  �حتياجات  بو�سع  �حلكومة  �ل��ت��ز�م  �لنموذج  ويعك�س   . �الإم���ارة 
�أولوياتها و�لتوجيه و�لدعم �مل�ستمر لعملية �لتخطيط و�لتنمية  �سمن 
خمتلف  مع  �لتو��سل  لتوثيق  �جلهود  كافة  وب��ذل  �مل�ستد�مة  �ل�ساملة 
�أد�ء  ن��ت��ائ��ج  ع��ر���س  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  بخدماتها  �ملعنية  �ملجتمع  ���س��ر�ئ��ح 
�مل�ستهدفة ب�سكل دوري  �آر�ء ومقرتحات فئات �ملجتمع  �خلدمات ور�سد 
وتعزيز  لتطوير �خلدمات  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  �لذي ميكنها من  �الأم��ر 

م�ستويات تقدميها .

عمار النعيمي يطلق منوذج عجمان للعناية باملجتمع  

راأ�س اخليمة.. جمعيات النفع العام 5 عقود يف ن�سر الثقافة واملعرفة 

كلية دبي لل�سياحة تطلق م�سارا اأكادمييا جديدا بالتعاون 
مع جامعة ليفربول جون مور�س الربيطانية

اأكادميية اأبوظبي الق�سائية تنظم ور�سة 
حول قواعد الإثبات يف النزاعات العمالية 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

غ������ريت ج���ائ���ح���ة ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
�مل�ستجد "كوفيد19-" منط �حلياة، 
و�لتّعلم  �لعمل  �آليات  معها  وتّغريت 
�لذي  �لتباعد  حتدي  لكن  و�لتعليم. 
ف��ر���س��ت��ه �الإج�����������ر�ء�ت �الح����رت�زي����ة 
�لعاملية  للجائحة  �ملر�فقة  و�لوقائية 
خ��ل��ق ف��ر���س��اً ج��دي��دة و���س��ّرع تطبيق 
مناذج رقمية و�إلكرتونية يف خمتلف 

مناحي �حلياة.
يعتربون  �ل���ك���ث���ريون  ك����ان  �أن  وب��ع��د 
ت��ل��ك �الأمن����اط م��ث��ل �ل��ع��م��ل ع��ن ُبعد 
و�لرقمي  �الف����رت������س����ي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�الإلكرتوين جتريبية، �أثبتت �لفرتة 
باملعطيات و�الأرق��ام جناحات  �ملا�سية 
�لتجارب  ه���ذه  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  ن��وع��ي��ة 
و�أكدت قدرة �ملجتمع �لب�سري �لعالية 
�ملرن  و�لتّكيف  �ل�سريع  �لتاأقلم  على 

وحتويل �لتحديات �إىل فر�س.
وم���ن ت��ل��ك �ل��ف��ر���س �ل��ت��ي ك��ان��ت قد 
�ل����ت����ام����ة حتى  ح���ق���ق���ت �جل����اه����زي����ة 
من�سة  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  ق��ب��ل 
�الإلكرتونية  �لتعليمية  "مدر�سة" 
�سكلت  �لتي  عربياً،  �الأك��رب  �ملفتوحة 
متكاملة  ف���ك���رة  �ن���ط���الق���ت���ه���ا  م���ن���ذ 
�ملعامل ومن�سة �ساملة مبو�سوعاتهم 
�لتعليمية  �لفيديو  ودور���س  �لعلمية 
�ملتنوعة �لتي �سمتها، و�إذ� بها خالل 
ت��وف��ر خيار�ً  ك���ورون���ا  ف���رتة ج��ائ��ح��ة 
�ملاليني من  لع�سر�ت  مفتوحاً  نوعياً 
كانو�  �أينما  �لعربية  باللغة  �ملتعلمني 

ويف �أي وقت ودون مقابل.
�إح����دى  وه����ي  "مدر�سة"،  و���س��ك��ل��ت 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  م��ب��ادر�ت حممد 
 ،2018 ع��ام  �نطلقت  �لتي  �لعاملية 
للطالب  وم���وث���وق���اً  ع��م��ل��ي��اً  خ����ي����ار�ً 
و�مل��ع��ل��م��ني و�أول���ي���اء �الأم�����ور، بف�سل 
�ك��ت��م��ال حم��ت��و�ه��ا �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي �لذي 
�لعلوم  م���و����س���وع���ات  �أه�������م  ي���غ���ط���ي 
و�ل���ف���ي���زي���اء و�ل���ك���ي���م���ي���اء و�الأح����ي����اء 
و�للغة  و�ل��ه��ن��د���س��ة  و�ل���ري���ا����س���ي���ات 
�ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��ر�ح��ل �ل��در����س��ي��ة من 
ريا�س �الأطفال وحتى نهاية �ملرحلة 

�لثانوية.
�لكعبي  حممد  �سيخة  �لطالبة  ور�أت 
معلومات  بتوفري  �ساعدت  �ملن�سة  �أن 
للرجوع  �ل��ع��ل��وم  خمتلف  يف  للطلبة 
�ل��ي��ه��ا يف جميع �الأوق�����ات، خ��ا���س��ة يف 
و�لعلوم  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  م��و����س��ي��ع 
�لعامة و�لفيزياء و�الأحياء و�لكيمياء 
حتتوي  �ل����ت����ي  �مل�������س���ت���ق���ب���ل  وع�����ل�����وم 
ربط  متمنية  خم��ت��ل��ف��ة،  �أف���ك���ار  ع��ل��ى 
�لعلوم  مبحتوى  م�ستقباًل  �ل��درو���س 
�ملتخ�س�سة يف �جلامعات بحيث تكون 

مرجعاً للطلبة.
ف��ي��م��ا ي��ق��ول �ل��ط��ال��ب م��ه��ري �رحمه 
منذ  مت��ي��زت  "مدر�سة"  �إن  �مل���ازم���ي 
�لتكنولوجيا  ب��ت��وظ��ي��ف  �إط���الق���ه���ا 
و�لرب�مج �حلديثة يف �لتعلم �لذكي، 
مب��ا ي��ح��ق��ق ���س��ه��ول��ة �ل��ت��ع��ل��م و�سرعة 
�ملن�سة  �أن  م��ع��ت��رب�ً  �مل��ع��ل��وم��ة،  ف��ه��م 

مو�سوعات  وفرت  �ملفتوحة  �لرقمية 
خمتلف هامة مثل �ملو��سيع �ل�سحية 
معرفة  ع��ل��ى  �إي���ج���اب���اً  تنعك�س  �ل��ت��ي 
�لطالب وحياته �ل�سخ�سية وحميطه 

�الجتماعي.
�لتعليم" هو  "�لعد�لة يف  وكان مبد�أ 
و�لذي  مدر�سة  تعتمده  �ل��ذي  �ملنهج 
وتطبيقاتها  �أب����ع����اده  يف  �أو�����س����ع  ه���و 
�لتعليم"  يف  "�مل�ساو�ة  م���ب���ادئ  م���ن 
جعل  م��ا  وه��و  للجميع"،  و"�لتعليم 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  م��ب��ادر�ت حممد 
عملياتها  على  ت�سرف  �لتي  �لعاملية 
و�ملعرفة  �لتعليم  ن�سر  حم��ور  �سمن 
�مل�ستوى جماناً  عاملي  تتيح حمتو�ها 
�لو�سول  م��ن  �ل��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  لتمكني 
�إىل �أدو�ت �لتعلم �لرقمي �ملبا�سر دون 
�أو عو�ئق لوج�ستية،  �أو ر�سوم  و�سيط 
كوفيد19-  جائحة  زم��ن  يف  خا�سة 
�أحدثت هّز�ت عامودية يف نظم  �لتي 

�لتعليم �لقائمة.
�أن  زعيرت  خالد  لينا  �ملعلمة  وتعترب 
ت�سهيل  يف  �ساهمت  م��در���س��ة  من�سة 
�أينما  ل��ل��ط��ال��ب  �مل���ع���ل���وم���ة  و�����س����ول 
بعد،  ع��ن  �لتعليم  �أث��ن��اء  ح��ت��ى  ك���ان؛ 
جمانية  �إل��ك��رتون��ي��ة  من�سة  لكونها 
مليون   50 م�����ن  الأك��������رث  م���ت���اح���ة 
من  �مل�ستخدم  مت��ك��ن  ع��رب��ي،  ط��ال��ب 
�ملالئم  �ملحتوى  وم�ساهدة  �ل��دخ��ول 
ترى  وهي  �سهولة.  بكل  الحتياجاته 
يتمثل  "مدر�سة"  حمتوى  متّيز  �أن 
يف خطة تعريب مدرو�سة ملو�د �لعلوم 
مر�عاة  ف��ي��ه��ا  مّت����ت  و�ل���ري���ا����س���ي���ات 
�حتياجات �لطلبة �لتعليمية يف �ستى 
�أرقى  �مل���ر�ح���ل �ل��در����س��ي��ة، وت��ط��ب��ي��ق 
�ملعايري و�ل�سو�بط �لفنية يف �ختيار 
�ملو�د �لعلمية، ومو�ءمتها مبا يتو�فق 
مع �ملناهج �ملعتمدة يف �لوطن �لعربي 

و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لعاملية.
�أم�������ا ع����اب����د ع���ث���م���ان حم����م����د، �أح�����د 
�أول��ي��اء �الأم���ور، و�ل���ذي يتابع من�سة 
�إنها مكنت �ملعلمني  "مدر�سة"، فقال 
الحتو�ئها  بديلة  مدر�سة  توفري  من 
و�إمكانية  �ملختلفة  �لتخ�س�سات  على 
دخولها يف �أي وقت من قبل �ملعلمني 
و�لطلبة معترب�ً �أنها م�سدر هام من 
مو�سوعات  يف  خا�سة  �لعلم،  م�سادر 
م��ه��م��ة م��ث��ل �ل��ع��ل��وم �ل��ع��ام��ة وعلوم 
وتنمي  �لطلبة  تدعم  و�لتي  �الأحياء 
ب�سكل  تعميمها  �إىل  د�عياً  م�ستو�هم، 

تدريب  وت����وف����ري  ل���ل���م���د�ر����س  �أك������رب 
الأكرب  ��ستخد�مها  لطريقة  مب�سط 
ع���دد مم��ك��ن م��ن �مل��ت��ع��ل��م��ني. وخالل 
وف���رت من�سة  ك��ورون��ا  ف��رتة جائحة 
مدر�سة خيار�ً نوعياً مفتوحاً لع�سر�ت 
�ملاليني من �ملتعلمني باللغة �لعربية 
حيث ت�ساعف عدد م�ساهد�ت من�سة 
 2019 ع����ام����ي  ب����ني  "مدر�سة" 
بالتز�من   220% بن�سبة  و2020 
و�لتغيري�ت  كوفيد19-  جائحة  مع 
�لتعّلم  �أمن���اط  على  �ساحبتها  �ل��ت��ي 
مليوناً   6.7 م��ن  لي�سعد  و�لتعليم 
�إىل  �جل���ائ���ح���ة  ق���ب���ل   2019 ع�����ام 
لي�سل   2020 ع��ام  مليوناً   21.6
مليون   44 �إىل  �مل�������س���اه���د�ت  ع����دد 

م�ساهدة حتى يومنا هذ�.
من�سة  �سجلت  فقد  �لتقرير  وح�سب 
مليونية  م�������س���اه���د�ت  "مدر�سة" 
�لنوعي  �لرقمي  �لتعليمي  ملحتو�ها 
م��ن 100 دول��ة ح��ول �ل��ع��امل ولي�س 
لت�سكل  وح�سب،  �لعربي  �ل��ع��امل  م��ن 
وم��ل��ت��ق��ى ملاليني  م��ع��رف��ي��ة  ���س��ب��ك��ة 
�مل�������س���رتك���ني �ل����ذي����ن ي��ط��ل��ع��ون على 
حم��ت��و�ه��ا ي��وم��ي��اً م��ن ج��ه��ات �لعامل 
و�الإمار�ت  �ل�سعودية  �الأربع، و�حتلت 
وم�����س��ر و�ل���ع���ر�ق و�جل���ز�ئ���ر �ل���دول 
من�سة  لفيديوهات  م�ساهدة  �الأك��رث 
وخالل  كوفيد19-  بعد  "مدر�سة" 

�لتعلم عن بعد.
خذيل،  حممد  �سعيد  �أ�سماء  وت��ق��ول 
"مدر�سة"  من�سة  �إن  م��دي��ر،  ن��ائ��ب 
بفكرة  �إل��ك��رتون��ي��ة  تعليمية  ��ة  م��ن�����سّ
��ستثنائية ور�ئ��دة، وهي من �ملن�سات 
و�أولياء  و�لطلبة  للمعلمني  �لد�عمة 
حيث  �مل��در���س��ي��ة  و�الإد�ر�ت  �الأم������ور 
لتقوية  م��ت��ك��ام��ل��ة  م�����س��اح��ة  ت���وف���ر 
�ملهار�ت �الأ�سا�سية للطلبة ب�سكل ذ�تي 
لفهم  ومت�سل�سلة  و��سحة  وبطريقة 
�لطالب، كما �أنها �أتاحت عدة �أن�سطة 
�ملدر�سة  �مل�سابقات وجنوم  مثل  ذ�تية 
مما  �لفيديوهات  ومكتبة  و�مل��ه��م��ات 
ي�ساعد �لطالب على تقييم ما تعلمه 
ذ�تيا وي�ساعد ويل �الأمر على متابعة 

�إجناز �الأبناء.
من�سة  ت���و����س���ع  �إىل  ت��ت��ط��ل��ع  وه������ي 
ي�ساف  �أن  لت�سم  م�ستقباًل  مدر�سة 
�الإجنليزية  مثل  �أخ���رى  لغات  �إليها 
ومو��سيع  و�ل��ف��رن�����س��ي��ة  و�ل�����س��ي��ن��ي��ة 
�الأعمال وطريقة  ري��ادة  جديدة مثل 

�لت�سميم  ومهار�ت  �لعلمية  �لبحوث 
�ملهار�ت  م���ن  الأن���ه���ا  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�مل�ستقبلية للطلبة.
و�ليوم يف 2021، �سجلت "مدر�سة"، 
�إحدى "مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل 
عام  �إطالقها  منذ  �لعاملية"،  مكتوم 
 44 من  �أك��رث  �الآن  وحتى   2018
�أنحاء  خمتلف  م��ن  م�ساهدة  مليون 
�لتعليمي  �مل��ح��ت��وى  ت��اب��ع��ت  �ل���ع���امل 
�ل����رق����م����ي �مل�����ج�����اين �ل��������ذي ت���وف���ره 
�نطالقتها  منذ  قدمت  كما  �ملن�سة، 
1.3 مليون  م��ن  �أك��رث  م��ا جمموعه 
�لتعليمي  �مل����ح����ت����وى  م�����ن  ����س���اع���ة 
مو�د  يغطي  �ل��ذي  �لو�سائط،  متعدد 
�لعربية  و�للغة  و�لعلوم  �لريا�سيات 
مل��خ��ت��ل��ف �مل����ر�ح����ل �ل���در�����س���ي���ة ب����دء�ً 
م��ن ري��ا���س �الأط��ف��ال وح��ت��ى �ملرحلة 

�لثانوية.
تاريخه  ح��ت��ى  "مدر�سة"  و�أجن������زت 
على  عمل  تعليميا  فيديو   6،823
�إع�����د�د حم��ت��و�ه ن��خ��ب��ة م��ن �خل���رب�ء 
�ملو�د  يف  و�ملتخ�س�سني  �ل��رتب��وي��ني 
و�أنتجه  �أجن������زه  ف��ي��م��ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
جم��م��وع��ة م���ن �مل����و�ه����ب و�خل�����رب�ت 
تعليمية  جت��رب��ة  لتقدمي  �الإب��د�ع��ي��ة 

مفيدة وممتعة يف �آن.
�مل�سجلني  �مل�����س��رتك��ني  ع����دد  وق�����ارب 
ر����س���م���ي���اً ع���ل���ى �مل����وق����ع �الإل����ك����رتوين 
مليوناً   2.98 "مدر�سة"  مل��ن�����س��ة 
حتى �الآن، فيما يعتمد �ملاليني على 
يوتيوب  موقع  على  "مدر�سة"  قناة 
�ملحتوى  م���ن  ج���دي���د  ك���ل  مل�����س��اه��دة 
�ل��ف��ي��دي��و �لتي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ودرو�������س 

تقدمها با�ستمر�ر.
وي��ق��ول �مل��ع��ل��م خ��ال��د ع��ب��د�هلل �سالح 
ت�ساهم  م��در���س��ة  من�سة  �إن  �مل��ع��م��ري 
�لقادر  �ل��ط��ال��ب  ���س��خ�����س��ي��ة  ب���ن���اء  يف 
وتطوير  نف�سه  ع��ل��ى  �الع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
قدر�ته ب�سكل ذ�تي موؤكد�ً �أنها �سكلت 
خالل  و�ل��ت��وج��ي��ه  للتوعية  م�����س��در�ً 
ترى  ف��ي��م��ا  كوفيد19-.  ج���ائ���ح���ة 
�ملعلمة �إن ملن�سة "مدر�سة" �أثر كبري 
يف تنظيم وترتيب �ملعلومات �ملقدمة 
�سو�ء حيث  للطالب و�ملعلم على حد 
توفر كافة �ملو�سوعات و�لفيديوهات 
و�أدو�ت  �لدر��سية  للمناهج  �لد�عمة 
�ملعلم يف �آن. ويفيد تقرير �أد�ء من�سة 
�جلائحة  ف���رتة  خ���الل  "مدر�سة" 
�مل�ساهدة  �ق����رت�ح����ات  ع����دد  �أن  �إىل 

موقع  ع��ل��ى  "مدر�سة"  ل��ف��ي��دي��وه��ات 
�إىل  �ألفاً   99 من  �رتفع  "يوتيوب" 
4.7 مليون خالل عام 2020، مبا 
من�سة  مو��سلة  �إىل  �لتقرير  يعزوه 
"مدر�سة" عملية �إنتاج ورفع �ملحتوى 
ب���ا����س���ت���م���ر�ر ط�������و�ل فرتة  �جل����دي����د 
�أمن�����اط متابعة  �جل��ائ��ح��ة، م���ا خ��ل��ق 
ورفع  �لتعليمي،  ملحتو�ها  منتظمة 

ن�سبة عودة �مل�ساهدين �إىل 35%.
للمن�سة  �الإل��ك��رتوين  �ملوقع  وت�سّدر 
قائمة   www.madrasa.org
�مل�سادر �خلارجية مل�ساهد�ت حمتوى 
تاله   51.6% بن�سبة  "مدر�سة" 
ثم  "جوجل"،  �لعاملي  �لبحث  موقع 
"و�ت�س  �ل���ف���وري  �ل��رت����س��ل  ت��ط��ب��ي��ق 

�آب"، وموقع "يوتيوب".
على  "مدر�سة"  م��ن�����س��ة  وت���ع���م���ل 
متميز  ت��ع��ل��ي��م��ي  حم���ت���وى  ت���ق���دمي 
�لعلوم  �لعربية يف مو�سوعات  باللغة 
و�ل���ري���ا����س���ي���ات و�ل���ل���غ���ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
م��ت��ن��اول �ل��ط��الب و�مل��ت��ع��ّل��م��ني �سمن 
كافة �ملر�حل �ملدر�سية بدء�ً من ريا�س 

�الأطفال وحتى �ملرحلة �لثانوية.
وفيما تعترب عزة عبيد �سعيد، �إحدى 
�أولياء �الأمور، �أن �أبرز مميز�ت من�سة 
�ال�ستخد�م  ت��ع��زي��ز  ه��ي  "مدر�سة" 
و�لتعلم  �لرقمية  للو�سائط  �لتقني 
تو�جد  و�إمكانية  ب��ه،  و�لوعي  �لذكي 
�أف��ر�د من �الأ���س��رة مع �لطلبة خالل 
ف���رتة ت��ل��ق��ي �ل����درو�����س، ت���رى �سلمى 
�أولياء  �إح��دى  �لظاهري،  بطي  ر��سد 
"مدر�سة" ت�ساعد �الأبناء  �أن  �الأم��ور، 
�لعلمي  �ل���دع���م  ت���ق���دمي  ح��ي��ث  م���ن 
�لالزمة  �ملهار�ت  و�إك�سابهم  و�ملعريف 

و�ملطلوبة حا�سر�ً وم�ستقباًل.
وت�سدرت �للغة �لعربية، مبا يف ذلك 
درو�������س �ل����ق����ر�ءة وق����و�ع����د �الإم�����الء 
مو�سوعات  �جلمل،  وتركيب  و�لنحو 
من�سة  ع��ل��ى  و�مل�������س���اه���د�ت  �ل��ب��ح��ث 
"مدر�سة" �لتعليمية �لرقمية �الأكرب 
ع��رب��ي��اً و�مل��ف��ت��وح��ة الأك�����رث م���ن 50 

مليون طالب ومتعلم للغة �لعربية.
�البتد�ئية  �ملرحلة  �أ���س��ات��ذة  و�عتمد 
�للغة  درو��������س  ع���ل���ى  خ���ا����س  ب�����س��ك��ل 
من�سة  ع���ل���ى  �مل����ت����وف����رة  �ل���ع���رب���ي���ة 
على  �الأط���ف���ال  ل��ت��دري��ب  "مدر�سة" 
�ل��ق��ر�ءة و�لكتابة،  �حل��روف وم��ب��ادئ 
ف��ي��م��ا ����س��ت��ف��اد �مل��ع��ل��م��ون ب�����س��ك��ل عام 
خمتلف  يف  �مل���ن�������س���ة  حم����ت����وى  م����ن 

�ملو�سوعات خالل جتربة �لتعليم عن 
بعد بالتز�من مع تطبيق �الإجر�ء�ت 
فر�ستها  �لتي  �ل�سحية  �الح��رت�زي��ة 

لفرت�ت زمنية جائحة كوفيد19-.
وكانت من�سة "مدر�سة" �الإلكرتونية 
�لعربية  �للغة  تعليم  درو���س  �أ�سافت 
�لتعليمية  �لدرو�س  �آالف  قائمة  �إىل 
�لتي توفرها رقمياً وبالفيديو، �سمن 
لتقدمي  ن��ف��ذت��ه  م��ت��ك��ام��ل  م�������س���روع 
يف  بالفيديو  تعليمي  در���س   1000
نهاية  قبل  �لعربية  �للغة  تخ�س�سات 

عام 2020.
وتقدم �لدرو�س قو�عد �للغة �لعربية، 
وغريها  و�لكتابة،  �لتحدث  ومهار�ت 
�ملر�حل  ملختلف  �للغوية  �ملهار�ت  من 
يتبع  فيما  م��ت��درج،  ب�سكل  �لدر��سية 
�الأ�سئلة  م���ن  جم��م��وع��ة  ف��ي��دي��و  ك���ل 

�ال�ستيعابية للتقييم.
�لدرو�س على من�سة مدر�سة  وتتنوع 
تعليمي  ف���ي���دي���و   800 ل���ت�������س���م���ل 
وحتى  �الأول  �ل�����س��ف  م��ن  ل��ل��م��ر�ح��ل 
ق�سة  و200  ع�����س��ر  �ل��ث��اين  �ل�����س��ف 
م�������س���ورة ت���ق���دم م�����ه�����ار�ت �ل����ق����ر�ءة 
لالأطفال من مرحلة ريا�س �الأطفال 
ممتع  باأ�سلوب  �الب��ت��د�ئ��ي��ة  و�مل��رح��ل��ة 
�ملن�سة  ت��ق��دم��ه  ق�س�سي  ق��ال��ب  ويف 
ك��رت��ون��ي��ة طورتها  ���س��خ�����س��ي��ات  ع���رب 
�ملن�سة  �الإب���د�ع���ي يف  �مل��ح��ت��وى  ف���رق 

خ�سي�ساً لهذ� �لهدف.
�أن  �إىل  ب��ي��ان��ات  ف��ي��ه  ت�سري  وق���ت  ويف 
ح��ج��م �مل��ح��ت��وى �ل��ع��رب��ي ع��ل��ى �سبكة 
�الإنرتنت ال يتجاوز %3 من جممل 
�ملحتوى �ملتوفر فيما ي�سكل متحدثو 
�سبكة  %5 من م�ستخدمي  �لعربية 
�إثر�ء  "مدر�سة" يف  �الإنرتنت، ت�سهم 
باللغة  �مل���ت���وف���ر  �ل���رق���م���ي  �مل���ح���ت���وى 
تعليمية  ��ة  م��ن�����سّ ت���وف���ري  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لطلبة  ماليني  لع�سر�ت  �إلكرتونية 
�لعرب ومتعلمي �للغة �لعربية ت�سم 
�أي  يف  متاحاً  نوعياً  تعليمياً  حمتوى 
"مدر�سة"  وت�ستفيد  وم��ك��ان.  زم���ان 
�لعلوم  �لعاملية يف  �ملناهج  �أح��دث  من 
و�ل��ري��ا���س��ي��ات و�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، �إىل 
جانب �الرتقاء عربياً بو�قع �لتعليم، 
�لتح�سيل  و�آف����اق  خ��ي��ار�ت  وت��و���س��ي��ع 
�لعلمي و�ملعريف �أمام ماليني �لطلبة 
�لتعلم  �أمن�������اط  وت���ط���وي���ر  �ل����ع����رب، 
دور  يكّمل  ب�سكل  و�مل�ستمر،  �ل��ذ�ت��ي 
لكافة  و�ملناهج  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 

�ملر�حل �لدر��سية حتى نهاية �ملرحلة 
�لثانوية.

�سليمان  �أح��م��د  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  وي��ل��ف��ت 
�ملازمي، مدير مدر�سة، �إىل �أن �أكرث ما 
�ملو�سوعات  هو  مدر�سة  من�سة  مييز 
�ل���ع���ل���م���ي���ة �ل����ت����ي حُت�����اك�����ي �ل����ذك����اء 
�لتحفيز  وع��ن��ا���س��ر  �ال���س��ط��ن��اع��ي، 
و�لت�سويق �لتي توفرها و�ملو�سوعات 
�لتي تدعم �ملعلم و�لطالب يف �ملنهاج 
�الألعاب  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل���در�����س���ي 
الفتاً  �ملن�سة،  يف  �مل��وج��ودة  �ملختلفة 
�إىل �أنها قّدمت معلومات نوعية حول 
�لتعامل �الآمن مع جائحة كوفيد19 
و�ل��ن�����س��ائ��ح و�الإر�����س����اد�ت �ل��ه��ام��ة يف 
�لتعامل مع �ملر�س، وقدمت �حللول 
و�ملقرتحات �ملهمة يف تنمية �سخ�سية 

�لفرد وجودة �حلياة.
تعزيز  ع���ل���ى  "مدر�سة"  وت���ع���م���ل 
خمرجات �لتعليم وم�ساندة �ملتعلمني 
و�مل��ع��ل��م��ني و�أول���ي���اء �الأم�����ور بتوفري 
حمتوى تعليمي رقمي نوعي متميز 
وفق �أعلى �ملعايري �لعلمية و�لرتبوية 
�لرتبويني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ومب�����س��اه��م��ة 
توظيف  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  و�خل������رب�ء، 
تدري�س  �إب���د�ع���ي���ة مم��ت��ع��ة يف  �آل���ي���ات 
�سل�سة  ل��غ��ة  وت���ق���دمي  �مل���و����س���وع���ات، 
و�لفئات  �جل���دي���د  �جل���ي���ل  ت��خ��اط��ب 
�ملختلفة، ف�ساًل عن توفري  �لعمرية 
بالفيديو  در����س   6،800 م��ن  �أك���رث 
مل���خ���ت���ل���ف �مل���������و�د ول����ك����اف����ة �مل����ر�ح����ل 
حمتوى  �إن�����ت�����اج  �ل���در�����س���ي���ة.وي���ق���ع 
�للغة  مل����ادة  وم�����س��ور  رق��م��ي  تعليمي 
�لعربية �سمن خطة متكاملة و�سعها 
مع  بالتعاون  مدر�سة،  من�سة  فريق 
�أ�ساتذة  م��ن  و�ل���رتب���وي���ني،  �خل����رب�ء 
ج��ام��ع��ي��ني وم��ع��ل��م��ني و�أك���ادمي���ي���ني 
وخم����ت���������س����ني ب����ت����ط����وي����ر �مل���ح���ت���وى 
وكانت  �ل��ع��رب��ي��ة.  ب��ال��ل��غ��ة  �لتعليمي 
منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 
ومنظمة  "�ليون�سكو"  و�ل���ث���ق���اف���ة 
و�لعلوم  للرتبية  �?�سالمي  �ل��ع��امل 
يف  �أو���س��ت��ا  "�الإي�سي�سكو"  و�ل��ث��ق��اف��ة 
"مدر�سة"  مب��ن�����س��ة  �مل��ا���س��ي  م���ار����س 
�ملفتوحة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �الإل���ك���رتون���ي���ة 
�ملوثوق  �لتعليمي  كم�سدر للمحتوى 
و�ملدّر�سني  للطلبة  �لعربية،  باللغة 

و�لرتبويني و�أولياء �الأمور.
بعدة  "مدر�سة"  من�سة  ف����ازت  ك��م��ا 
جو�ئز متخ�س�سة مرموقة عن دورها 

�لتعلم  �أدو�ت  ت��ط��وي��ر  يف  �ل���ري���ادي 
�لرقمي يف �لعامل �لعربي و�إتاحتها يف 
متناول �ملجتمعات �لناطقة بالعربية 
دون مقابل، ومن تلك �جلو�ئز جائزة 
�ل����رتب����وي، �لتي  ل��ل��ت��م��ّي��ز  �ل�����س��ارق��ة 
نوعها  تربوية من  �أول جائزة  تعترب 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول����ة �الإم�������ار�ت منذ 

�نطالقها قبل ربع قرن.
"مدر�سة"  من�سة  �جل��ائ��زة  وك��ّرم��ت 
ريادياً  ت��رب��وي��اً  م�����س��روع��اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
وم��ت��م��ي��ز�ً ي��رت��ق��ي مب�����س��م��ون م���و�د 
و�مل�ستمر،  و�ل��ذ�ت��ي  �لرقمي  �لتعّلم 
�ل���د�ر����س���ني  وي�����س��ع��ه��ا يف م���ت���ن���اول 
و�ملتعلمني باللغة �لعربية �أينما كانو� 
�إيجاباً  �نعك�س  ما  وهو  �لعامل،  حول 
و�ملعريف  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ت��ح�����س��ي��ل  ع��ل��ى 
�ملنظومة  رف����د  يف  و���س��اه��م  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
علمي  مبحتوى  �لعربية  �لتعليمية 
�إىل  مدر�سة،  من�سة  وتهدف  متقدم. 
جماناً  و�إتاحته  نوعي،  تعليم  توفري 
مكان،  �أي  يف  �ل��ع��رب  �لطلبة  ملاليني 
و�مل�����س��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
�لوطن �لعربي، و�الرتقاء بالتح�سيل 
�ل��ع��ل��م��ي مل���الي���ني �ل��ط��ل��ب��ة �ل���ع���رب، 
�أمامهم،  �آف��اق معرفية جديدة  وفتح 
ف�����س��اًل ع��ن ت��ع��زي��ز م�����س��ار�ت �لتعلم 
�لذ�تي، دون تعار�س مع دور �ملوؤ�س�سة 
�لتعليمية، مع توفري حمتوى تعليمي 
جاذب ومتميز، من مر�حل �لتاأ�سي�س 

�الأوىل، وحتى �ملرحلة �لثانوية.
�لتعليمية  "مدر�سة"  من�سة  ومتّثل 
�الإل��ك��رتون��ي��ة ن��ت��اج حت���ّدي �لرتجمة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقه  �ل��ذي 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حاكم دبي "رعاه �هلل" ، لتعريب 11 
م��ل��ي��ون ك��ل��م��ة م���ن حم���ت���وى مناهج 
�لعلوم  يف  ع��امل��ي��اً  م��ت��م��ي��زة  تعليمية 
متطوعني  مب�����س��ارك��ة  و�ل��ري��ا���س��ي��ات 
وباإ�سر�ف  �لتخ�س�سات  خمتلف  من 
خ�����رب�ء ت��ع��ل��ي��م��ي��ني وم�����س��رف��ني من 
كخطوة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
تعليمي  حم����ت����وى  ل���ت���وف���ري  �أوىل 
�آالف  �سمن  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغة  ن��وع��ي 
متناول  يف  �لتعليمية  �ل��ف��ي��دي��وه��ات 
و�ملعلمني  �ل��ط��الب  ماليني  ع�سر�ت 
�لعربي.  �ل��ع��امل  �الأم����ور يف  و�أول���ي���اء 
من�سة  من  �لعلمي  �ملحتوى  وي�سّكل 
�ملفتوحة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  "مدر�سة" 
ويوفر  �لتعليمية،  للمناهج  مكّماًل 
يف متناول �لطالب و�ملعلمني و�أولياء 
�لعربية  باللغة  تعليمية  �الأمور مو�د 
و�لريا�سيات  �ل��ع��ل��وم  تخ�س�سات  يف 
و�ل���ف���ي���زي���اء و�ل���ك���ي���م���ي���اء و�الأح����ي����اء 

و�لهند�سة و�للغة �لعربية.
توفري  �إىل  "مدر�سة"  وت�����ه�����دف 
ومتطور  م��ت��م��ي��ز  ت��ع��ل��ي��م��ي  حم��ت��وى 
متناول  يف  �ل��ع��رب��ي��ة جم���ان���اً  ب��ال��ل��غ��ة 
�الأمور،  و�أول��ي��اء  و�ملعلمني  �ل��ط��الب 
بني  يجمع  تفاعلي  تعليم  توفري  مع 
�لف�سول  وي��ن��م��ي  و�ل���ف���ائ���دة  �مل��ت��ع��ة 

�لعلمي.

•• دبي-وام:

8 جو�ئز عاملية يف �لن�سف �الأول من   ح�سدت �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي 
�لعامل  �سهدها  �لتي  �ال�ستثنائية  �ل��ظ��روف  م��ن  �ل��رغ��م  على  �حل��ايل  �ل��ع��ام 

وتطبيق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية من فريو�س كورونا.
و�سخرت �سرطة دبي �إمكاناتها وطبقت �أف�سل �ملمار�سات يف �لعمل عن ُبعد، 
و�لعمل عرب �الت�سال �ملرئي يف �الإعد�د للمناف�سة و�مل�ساركة يف �لعديد من 
�ل�سرطة،  لقادة  �لدولية  �لر�بطة  جو�ئز  ومنها  و�لعاملية،  �ملحلية  �جلو�ئز 
�أبحاث  ومركز  لل�سالمة،  �لربيطاين  و�ملجل�س  للجودة،  �الأوربية  و�ملنظمة 

�لتميز �لتنظيمي، وغريها من �ملوؤ�س�سات �الأخرى.

وقال �للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س عبد �لرز�ق �لعبيديل، م�ساعد �لقائد �لعام 
ل�سوؤون �لتميز و�لريادة، �إن ح�سول �سرطة دبي على هذ� �لعدد من �جلو�ئز 
�ل�سيخ  �ل�سمو  روؤي��ة وتوجيهات �ساحب  يدعم جهود �سرطة دبي يف حتقيق 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�الإمار�ت  دولة  �أ�سبحت  �لطموحة،  �لروؤية  وبف�سل هذه  "رعاه �هلل" ،  دبي 
و�حدة من �أ�سرع �لدول يف �لعامل تعافياً من جائحة فريو�س كورونا ، كما �أنه 
يدل على �ملكانة �ملتميزة �لتي و�سلت �إليها يف جودة �لعمل، �سو�ء يف جتهيز 
�الإ�سر�ر  ويف  وغريها،  �ملقابالت  و�إج��ر�ء  للمناق�سات  و�الإع��د�د  �ال�ستمار�ت 

على �ال�ستمر�ر يف �لنجاحات �ملتو��سلة و�الإبد�ع يف �لعمل وح�سد �جلو�ئز.
دب��ي على  �سرطة  �لعامة  �لقيادة  �ل��د�ئ��م يف  �لعمل  ف��رق  �أن حر�س  و�أو���س��ح 

�لتميز يف �أد�ء مهامهم �لوظيفية، جعلها منوذجاً ُيحتذى يف �لعمل �ل�سرطي 
و�ل�سرطية  �الأمنية  �الإجن���از�ت  من  �لعديد  حتقيق  مع  ال�سيما  �الح���رت�يف، 
�ملتتالية �مل�سهود لها على �مل�ستويني �ملحلي و�لعاملي، م�سيد�ً باجلهود �لكبرية 
�لتي بذلها موظفو خمتلف �الإد�ر�ت ومر�كز �ل�سرطة �لقائمني على �إعد�د 
�لعالية  �حلرفية  م��دى  يوؤكد  ما  وه��و  �جلو�ئز  خمتلف  يف  �ملناف�سة  ملفات 

و�حلر�س �ل�سديد على �لتميز و�الإبد�ع يف �لعمل لديهم.
�إد�رة �لتقييم و�لتميز �ملوؤ�س�سي،  من جانبه، قال �ملقدم بدر بو�سمره، مدير 
�سرطة  ��سرت�تيجية  دبي على هذه �جلو�ئز، جاء �سمن  �سرطة  �إن ح�سول 
دبي للم�ساركة يف جو�ئز �لتميز �ملحلية، وحر�سها �لد�ئم على تطبيق �أحدث 
�لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  تطبيق  جانب  �إىل  عملها  يف  و�الأف��ك��ار  �البتكار�ت 

و��ستخد�م �أحدث �لتقنيات �حلديثة عرب �لكو�در �ملو�طنة �ملوؤهلة.
�لدولية  �لر�بطة  4 جو�ئز من جو�ئز  �سملت  �لثمانية  �أن �جلو�ئز  و�أو�سح 
لقادة �ل�سرطة يف فئة 40 من �لقادة �ملوؤثرين حتت �سن �ل� 40 �سنة، وفئة 
جو�ئز  من  وجائزتني  �ملدنية،  و�حلقوق  �الإن�سان  حقوق  يف  �لقيادة  جائزة 
�ملجل�س �لربيطاين لل�سالمة يف فئة �ل�سالمة �لعاملية، وفئة قطاع �حلكومة 
الإد�رة  �الأوروب��ي��ة  �ملنظمة  وجائزة من  �لعامة،  و�خل��دم��ات  و�ل��دف��اع  �ملحلية 
�جلودة يف فئة �لتنوع و�الندماج و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني، وجائزة من مركز 
تلك  تخدم  حيث  �ل��ر�ئ��دة،  �ملمار�سات  �أف�سل  يف  �لتنظيمي  �لتميز  �أب��ح��اث 
�جلو�ئز �ملحاور �ال�سرت�تيجية ل�سرطة دبي �ملتمثلة يف �إ�سعاد �ملجتمع، مدينة 

�آمنه، و�البتكار يف �لقدر�ت �ملوؤ�س�سية.

�سرطة دبي حت�سد 8 جوائز عاملية يف الن�سف الأول من العام احلايل

عدد م�ساهدات من�سة )مدر�سة( املفتوحة باللغة العربية يت�ساعف %220 اأثناء اجلائحة

•• ابوظبي-وام

 �أو�سحت �لنيابة �لعامة للدولة من خالل مادة فيلمية ن�سرتها على ح�ساباتها 
يف مو�قع �لتو��سل �الجتماعي جرمية ن�سر �خبار �لتحقيقات باإحدى طرق 

�لعالنية �ذ� كانت �سلطة �لتحقيق قد حظرت �إذ�عة �سيء منه .
�لعقوبات  ق��ان��ون  م��ن   264 للمادة  طبقا  �أن��ه  �إىل  �لعامة  �لنيابة  و�أ���س��ارت 
�الحتادي يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني �أو بالغر�مة ، كل من ن�سر 

باإحدى طرق �لعالنية :
 -1 �أخبار� يف �ساأن حتقيق قائم يف جرمية �أو وثيقة من وثائق هذ� �لتحقيق 

، �إذ� كانت �سلطة �لتحقيق قد حظرت �إذ�عة �سيء منه .
�لزوجية  �أو  �لن�سب  دع��اوى  �الإج���ر�ء�ت يف  �أو  �لتحقيقات  ب�ساأن  �إخبار�   2-

�إف�ساء  �أو  �لقذف  �أو  �لزنا  �أو  �لتفريق  �أو  �لنفقة  �أو  �لطالق  �أو  �حل�سانة  �أو 
�الأ�سر�ر .

. �الأحد�ث  �ملتهمني  �سور  �أو  �أ�سماء   3-
�أو �سور �ملجني عليهم يف جر�ئم �العتد�ء على �لعر�س . �أ�سماء   4-

�أ�سماء �أو �سور �ملحكوم عليهم مع وقف تنفيذ �لعقوبة .  5-
مد�والت �ملحاكم .  6-

نظرها يف جل�سة �سرية �أو  �ملحاكم  قررت  �لتي  �لدعاوى  �ساأن  يف  �أخبار�   7-
منعت ن�سرها .

�مل�ستمرة  للدولة  �لعامة  �لنيابة  حملة  �إط��ار  يف  �ملعلومات  ه��ذه  ن�سر  وياأتي 
�أف��ر�د �ملجتمع، ورفع م�ستوى وعي �جلمهور  �لقانونية بني  �لثقافة  لتعزيز 

بالقانون، وذلك بهدف ن�سر ثقافة �لقانون كاأ�سلوب حياة.

النيابة العامة للدولة تو�سح جرمية ن�سر اأخبار التحقيقات
•• دبي -وام

�للياقة  خل��دم��ات  دب���ي  ب��ر  "مركز  �أم�����س  ب��دب��ي  �ل�سحة  هيئة  د���س��ن��ت 
فئات  جلميع  �لطبية  �لفحو�سات  الإج���ر�ء  �أب��و�ب��ه  فتح  �لطبية" �ل��ذي 
�ملقيمني وجاء كاإ�سافة ل�سل�سلة مر�كز فح�س �للياقة �لطبية �ملنت�سرة 

يف دبي و�لبالغ عددها 17 مركز�.
�أن  �لهيئة  يف  �لطبية  �للياقة  �إد�رة  مديرة  �لب�ستاين  مي�ساء  و�أو�سحت 
�ملركز �مل�ستحدث مت ت�سييده وفق �أعلى �ملو��سفات و�لت�ساميم وجتهيزه 
وكو�در  بعنا�سر  ورف���ده  �لذكية  �لطبية  و�لو�سائل  �لتقنيات  باأف�سل 

ب�سرية طبية و�إد�رية لها خربتها ومتيزها.
خلدمات  دب��ي  بر  "مركز  ميتلكها  �لتي  �لكبرية  �الإمكانيات  �إن  وقالت 
�إىل  ت�سل  ��ستيعابية  بطاقة  �لبدء  يف  كثري�  �لطبية" �ساعدت  �للياقة 

�أن �لهيئة لديها �لقدر�ت �لالزمة لرفع  موؤكدة  يومياً  متعامل   500
�ملركز م�ستقبال  �لطلب على خدمات  تز�يد  �ال�ستيعابية حالة  �لطاقة 
�ل�سابعة  �ل�����س��اع��ة  م��ن  ب��د�ي��ة  �ملتعاملني  ي�ستقبل  �مل��رك��ز  ب���اأن  م��ن��وه��ة 
�الأي��ام من  �لثانية و�لن�سف بعد �لظهر خالل  و�لن�سف �سباحا وحتى 

�الأحد حتى �خلمي�س.
وذكرت �أن هيئة �ل�سحة بدبي حر�ست على توفري مناخ �سحي �آمن د�خل 
�ملركز ك�سائر �ملر�كز �الأخرى وب�سطت جميع �إجر�ء�ت �لفح�س لت�سهيل 
رحلة �ملتعاملني منذ �للحظة �الأوىل لدخول �ملركز وحتى �إجناز جميع 

خطو�ت �لفح�س، �لتي �عتمدت على �أحدث �لتقنيات.
و�أ�سافت �أنه ميكن للمتعاملني �لدخول على �ملوقع �الإلكرتوين لهيئة 
�ل�سحة بدبي لالإختيار ما بني باقات �خلدمات �ملتوفرة يف �ملركز ح�سب 

ما يتنا�سب وكل متعامل.

�سحة دبي تد�سن مركز بر دبي خلدمات اللياقة الطبية  
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بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2020
//��هر شعار فالكون انترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق  لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م فالكون انترناش�ونال

 الحسا�ات ذ.م.م//
 القانوني المستقل الُمًعد  إلى مجلس إدارة بنك صادرات إيران المدققتقر�ر 

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة

 المال�ة الك�وفاتتدق�ق  ��صوصتقر�ر 
 الرأ�

تتــــألف ، والتــــي لبنــــك صــــادرات إيــــران (فــــروع اإلمــــارات العر��ــــة المتحــــدة) ("البنــــك")لقـــد قمنــــا بتـــدق�ق الك�ــــوفات المال�ــــة 
واإليــــــرادات ال�ــــــاملة األخــــــر�  و��ــــــف األر�ــــــاح والخســــــائر  ٢٠٢٠د�ســــــمبر  ٣١المر�ــــــز المــــــالي �مــــــا فــــــي  مــــــن ب�ــــــان 

ومــــوجز للخ�ــــ� المحاســــب�ة لســــنة المنته�ــــة فــــي ذلــــك التــــار�خ التــــدفقات النقد�ــــة ل والملك�ــــة و��ــــف التغ�ــــرات فــــي حقــــوق 
التفســـــ�ر�ة األخـــــر�  والمالح�ـــــاتالس�اســـــات المحاســـــب�ة الهامـــــة و  والمالح�ـــــات األخـــــر� �خصـــــوص الك�ـــــوفات المال�ـــــة 

 .٥٩إلى  ٩المال�ة على النحو المنصوص عل�ه في الصفحات من  للك�وفات
ـــــواحي ت�هـــــر �صـــــورة عادلـــــة، فـــــإن الك�ـــــوفات المال�ـــــة المرفقـــــة  ،وفقـــــًا لرأينـــــا  ، المر�ـــــز المـــــالي االساســـــ�ةمـــــن جم�ـــــع الن

، وأداءه المـــــالي وتدفقاتـــــه النقد�ـــــة للســـــنة المنته�ـــــة فـــــي ذلـــــك التـــــار�خ وفًقـــــا للمعـــــاي�ر ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١للبنـــــك �مـــــا فـــــي 
 الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة (المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة).

 أساس الرأ�
ـــــ ـــــا � ـــــدق�قإجراء عمل�ـــــات قمن ـــــة المت�عـــــة للت ـــــدق�ق �مـــــا يتوافـــــق مـــــع المعـــــاي�ر الدول� ـــــى  الت ـــــدق�ق). عل ـــــة للت (المعـــــاي�ر الدول�

ـــــدق�ق ) ـــــة للتـــــدق�ق (المعـــــاي�ر الدول�ـــــة للت ـــــا للمعـــــاي�ر الدول� ـــــا تـــــد��قنا وفًق . تـــــم وصـــــف مســـــؤول�اتنا مســـــؤول�اتنا، لقـــــد أجر�ن
ــــا.  ــــي تقر�رن ــــة ف ــــدق�ق الك�ــــوفات المال� ــــي قســــم مســــؤول�ات المــــدقق حــــول ت ــــد مــــن التفصــــ�ل ف �موجــــب هــــذه المعــــاي�ر �مز�
ــــــة  ــــــة فــــــي اإلمــــــارات العر�� ــــــوائم المال� ــــــد��قنا للق ــــــة ذات الصــــــلة بت ــــــات األخال�� ــــــا للمت�ل� ــــــك وفًق نحــــــن مســــــتقلون عــــــن البن

و�التــــــالي فإننــــــا نعتقــــــد أن دل�ــــــل التــــــدق�ق ال��ــــــة األخــــــر� وفًقــــــا لهــــــذه المت�ل�ــــــات. المتحــــــدة، وقــــــد أوف�نــــــا �مســــــؤول�اتنا األخ
 الذ� حصلنا عل�ه �اف ومناسب لتقد�م أساس لرأ� التدق�ق الخاص بنا. 

 التر��ز على المسائل
 :نلفت االنت�اه إلى ما يليرأ� متحف� من �رفنا، فإننا دون إبداء 

 الك�وفات المال�ة. �خصوص ٣٠ المالح�ة وفًقا لم تم مناق�ته في  .١
("مصـــــــرف  المتحـــــــدة المر�ـــــــز� مصـــــــرف اإلمـــــــارات العر��ـــــــة �ـــــــان البنـــــــك خاضـــــــعًا لمـــــــذ�رات تنف�ذ�ـــــــة صـــــــادرة عـــــــن   -

") �ســـــبب الق�ـــــود التـــــي فرضـــــها مجلـــــس األمـــــن التـــــا�ع لألمـــــم المتحـــــدة علـــــى �عـــــض  المتحـــــدة المر�ـــــز� اإلمـــــارات العر��ـــــة 
دارة أن البنـــــك قـــــد امتثـــــل لجم�ـــــع هـــــذه اإلخ�ـــــارات الصـــــادرة عـــــن مصـــــرف الك�انـــــات واألفـــــراد اإليـــــران��ن، ح�ـــــث تعتقـــــد اإل

البنـــــك أ�ًضـــــا أنـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذه الق�ـــــود المفروضـــــة، فـــــإن وتعتقـــــد اإلدارة اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة  المر�ـــــز�، 
ال  ٢٠٢٠ د�ســـــمبر ٣١إعـــــداد الك�ـــــوفات المال�ـــــة للســـــنة المنته�ـــــة فـــــي  مبـــــدأ المن�ـــــأة الناجحـــــة المســـــتمرة المســـــتخدم فـــــي

 يزال مناسً�ا،
ــــــة (" - ــــــة األصــــــول األجنب� ــــــب مرا�� ــــــى  OFAC قــــــرر أ�ًضــــــا م�ت ــــــود عل ــــــرض ق� ــــــة ف ــــــة األمر��� ــــــوزارة الخزان ــــــا�ع ل ") الت

��ــــن لهــــا �عــــض الك�انــــات واألفــــراد اإليــــران��ن، �مــــا فــــي ذلــــك بنــــك صــــادرات إيــــران، تــــر� إدارة البنــــك أن هــــذه الق�ــــود لــــم 
 ، ووناجحة البنك على االستمرار �من�أة مستمرة قدرة تأث�رًا �ب�رًا على 

 
  

ــــــات المتحــــــدة والمملكــــــة المتحــــــدة ودول  - ــــــدول �مــــــا فــــــي ذلــــــك الوال� فــــــي الســــــنوات القل�لــــــة الماضــــــ�ة، قــــــام عــــــدد مــــــن ال
البنـــــــوك اإليران�ـــــــة. واألهـــــــم مـــــــن ذلـــــــك، أن قـــــــرار مجلـــــــس االتحـــــــاد  ت�ـــــــديد عقو�ـــــــات علـــــــى أورو��ـــــــة أخـــــــر� �فـــــــرض / 

ــــــم  ــــــي رق ــــــي  CFSP/٢٠١٢/١٥٢األورو� ــــــد خــــــدمات الرســــــائل  ٢٠١٢مــــــارس  ١٥الصــــــادر ف ــــــى ح�ــــــر تور� ــــــنص عل ي
ــــــة  لــــــ�عضالمال�ــــــة،  الب�انــــــاتالمال�ــــــة المتخصصــــــة المســــــتخدمة لت�ــــــادل  البنــــــوك اإليران�ــــــة. ونت�جــــــة لــــــذلك، قامــــــت جم��

ت االتصـــــاالت المال�ــــــة العالم�ـــــة بــــــ�ن البنـــــوك ("ســــــو�فت") �فصـــــل �عــــــض البنـــــوك اإليران�ــــــة �مـــــا فــــــي ذلـــــك بنــــــك صــــــادرا
 .٢٠١٢مارس  ١٧إيران من ش��تها الدول�ة اعت�اًرا من 

تعـــــامالت / عالقـــــات تجار�ـــــة مـــــع أ� مـــــن البنـــــوك فـــــي الـــــدول  لعـــــدم امـــــتالك البنـــــك إدارة البنـــــك أنـــــه ن�ـــــًرا ألن  وتعتقـــــد
ــــديها ترت��ــــات ولكونــــهالم�ــــار إل�هــــا أعــــاله لفتــــرة �و�لــــة مــــن الوقــــت   يتعامــــل ��ــــ�ل أساســــي مــــع البنــــوك اإليران�ــــة التــــي ل

ـــــة خاصـــــة بهـــــا، ـــــأثر  اتصـــــال داخل� ـــــم تت ـــــك ل ـــــة للبن ـــــإن األن�ـــــ�ة التجار� ـــــذا ف ـــــر � ل ـــــى  ســـــبب عـــــدم ��ـــــ�ل �ب� ـــــدرة عل الق
ـــــداب�ر لضـــــمان  و .الســـــو�فت اســـــتخدام  ـــــك، واســـــتجا�ة لـــــذلك، اتخـــــذ البنـــــك ت التحو�ـــــل المســـــتمر والموثـــــق  عـــــالوة علـــــى ذل

 .موالتحو�ل األوالمصدق للرسائل واستمرار األن��ة التجار�ة �ما في ذلك 
ا�ع وال تأخذ هذه الك�وفات المال�ة في الحس�ان التأث�رات المستقبل�ة المحتملة للق�ود الحال�ة وأ�ة ق�ود أخر� قد �فرضها مجلس األمن الت

 أخر�.لألمم المتحدة وم�تب مرا��ة األصول األجنب�ة التا�ع لوزارة خزانة الوال�ات المتحدة والق�ود التي قد يتم فرضها من قبل بلدان 

 على الك�وفات المال�ة: ٣١و�حسب ما تمت مناق�ته في المالح�ة  . ٢
، يواصـــــل البنـــــك مرا��ـــــة جم�ـــــع مت�ل�ـــــات الســـــ�ولة والتمو�ـــــل واالســـــتجا�ة لهـــــا مـــــن خـــــالل ١٩ –لمواجهـــــة أزمـــــة �وف�ـــــد  -

ـــــة. يواصـــــل ا ـــــارات الضـــــغ� التـــــي تع�ـــــس الســـــ�نار�وهات االقتصـــــاد�ة الحال� لبنـــــك إعـــــادة اخت�ـــــارات �ـــــوار� الســـــ�ولة واخت�
تق�ـــــــ�م قـــــــوة الســـــــ�ولة والتمو�ـــــــل والمر�ـــــــز الرأســـــــمالي لـــــــه الســـــــت�عاب التـــــــأث�ر المحتمـــــــل لالضـــــــ�راب الحـــــــالي فـــــــي الفتـــــــرة 
المقبلـــة. �مــــا فــــي تــــار�خ ��ــــف المر�ــــز المـــالي، فــــإن إدارة البنــــك علــــى ثقــــة مــــن مواك�ـــة عمل�ــــات البنــــك، و�نــــاًء عل�ــــه تــــم 

 .الستمرار�ةإعداد هذه الك�وفات المال�ة على أساس مبدأ ا
اعتمـــــــد مصـــــــرف اإلمـــــــارات العر��ـــــــة المتحــــــــدة المر�ـــــــز� نهًجـــــــا اســـــــت�ا�ً�ا مـــــــن أجــــــــل ضـــــــمان تـــــــدفق االئتمـــــــان إلــــــــى  -

ــــــد  ــــــأثرت ��ــــــدة �أزمــــــة �وف� ــــــي ت ــــــة المتحــــــدة ١٩-االقتصــــــاد، وخاصــــــة الق�اعــــــات الت ــــــن مصــــــرف اإلمــــــارات العر�� . أعل
 ١٥لـــــدعم االقتصـــــاد� المســـــتهدف ") فـــــي المر�ـــــز� عـــــن خ�ـــــة شـــــاملة للـــــدعم االقتصـــــاد� المســـــتهدف ("خ�ـــــة شـــــاملة ل

، ممـــــا �ســـــمح للبنـــــوك اإلمارات�ـــــة �الوصـــــول إلـــــى تمو�ـــــل بـــــدون تكلفـــــة و�صـــــدار الفوائـــــد مـــــن خـــــالل تأج�ـــــل ٢٠٢٠مـــــارس 
ــــك تســــه�الت  ــــم �ســــتخدم البن ــــار�خ ��ــــف المر�ــــز المــــالي، ل ــــي ت ــــدة لعمالئهــــا. �مــــا ف ــــل الفائ ــــدة الرئ�ســــ�ة و / أو تأج� الفائ

 .امج الدعم االقتصاد� المستهدفتمو�ل صفر�ة في إ�ار برن

ــــى المالح�ــــة ٣ ــــاه إل ــــة ١٨. نلفــــت االنت� ، ح�ــــث قــــام أحــــد مــــو�في البنــــك �ــــاختالس أمــــوال مــــن حســــا�ات العمــــالء الخامل
ـــذ� اختلســـه  خـــالل الســـنوات الســـا�قة. ـــغ اإلجمـــالي ال ـــم شـــ�ب المبل ـــام البنـــك برفـــع دعـــو� قضـــائ�ة ضـــد المو�ـــف. وت ق

 .مل�ون درهم إماراتي خالل العام الحالي ١,٦���مة المو�ف ولم �سترده البنك والمقدر 
 مسألة أخر� 

بواســـــ�ة مـــــدقق حســـــا�ات آخـــــر، ح�ـــــث أعـــــرب فـــــي  ٢٠١٩د�ســـــمبر  ٣١تـــــم تـــــدق�ق الك�ـــــوفات المال�ـــــة للبنـــــك �مـــــا فـــــي 
 .عن رأ� غ�ر متحف� ��أن تلك الك�وفات المال�ة ٢٠٢٠مايو  ٣١تقر�ره المؤرخ في 

 مسائل التدق�ق الرئ�س�ة
لتــــــدق�ق الرئ�ســـــــ�ة (مســــــائل التــــــدق�ق الرئ�ســـــــ�ة) هــــــي تلــــــك المســـــــائل التــــــي، وفًقــــــا لتقـــــــديرنا المهنــــــي، �انـــــــت إن مســــــائل ا

. وقـــــد تــــم تنــــاول هـــــذه المســــائل فـــــي ٢٠٢٠د�ســــمبر  ٣١األكثــــر أهم�ــــة فـــــي تــــد��قنا للقــــوائم المال�ـــــة للســــنة المنته�ـــــة فــــي 
 .�الكامل وفي تكو�ن رأينا ��أنها س�اق تد��قنا للقوائم المال�ة

 

 مسائل  الرئ�س�ةال عالجت عمل�ة التدق�قك��  مسائل التدق�ق الرئ�س�ة

 ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة للقروض والسلف للعمالءتقر�ر عدم ال�ق�ن ��صوص . ١

ـــــك لمخصصـــــات انخفـــــاض ��مـــــة القـــــروض والســـــلف المقدمـــــة للعمـــــالء، أن  ـــــ�م تحديـــــد البن ـــــب تق� ـــــوم يت�ل إدارة البنـــــك  تق
ــــــى تصــــــن��  ــــــى هــــــذه  بوضــــــع األح�ــــــام عل ــــــدق�ق عل ــــــة المتوقعــــــة. ر�ــــــز الت ــــــاس الخســــــارة االئتمان� ــــــة و�� األصــــــول المال�

ـــــل  ـــــروض والســـــلف للعمـــــالء (تمث ـــــة النســـــب�ة للق ـــــد افتراضـــــات ٣٩المســـــألة �ســـــبب األهم� ٪ مـــــن إجمـــــالي األصـــــول) وتعق�
قعـــــة. يـــــتم تنف�ـــــذ ��ـــــاس الخســـــائر االئتمان�ـــــة األح�ــــام والتقـــــديرات المســـــتخدمة فـــــي ��ـــــاس نمـــــاذج الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتو 

 .مع تدخل يدو� محدود وسار� �وال الفترة الم�مولة �التقر�ر المتوقعة من خالل النماذج

يــــــتم تق�ــــــ�م الجــــــزء المــــــاد� مــــــن محف�ــــــة البنــــــك للقــــــروض والُســــــلف ��ــــــ�ل فــــــرد� لمعرفــــــة الز�ــــــادة الكب�ــــــرة فــــــي مخــــــا�ر 
ة. وهـــــــذا يت�لــــــب مـــــــن إدارة البنــــــك الحصـــــــول علــــــى جم�ـــــــع المعلومـــــــات االئتمــــــان و��ـــــــاس الخســــــائر االئتمان�ـــــــة المتوقعــــــ

ـــرة فـــي مخـــا�ر االئتمـــان ـــادة الكب� ـــ�م الز� ـــة لتق� ـــة الت�ل�� ـــة المعقول ـــ�م النو��ـــة والكم� ـــاء تق� معـــاي�ر انخفـــاض ��مـــة  أو أثن
ة االئتمــــــان. �مــــــارس البنــــــك أح�اًمــــــا مهمــــــة و�ضــــــع عــــــدًدا مــــــن االفتراضــــــات فــــــي ت�ــــــو�ر أوضــــــاع الخســــــائر االئتمان�ــــــ

ــــف (الخســــارة الناجمــــة عــــن  ــــف (احتمال�ــــة التخلــــف) والخســــارة الناجمــــة عــــن التخل ــــة التخل ــــي ت�ــــمل احتمال� المتوقعــــة، والت

ـــــف ـــــد التخل ـــــف (التعـــــرض عن ـــــد التخل ـــــي  التخلـــــف ) والتعـــــرض عن ـــــة وتعـــــد�الت االقتصـــــاد الكل ) والمعلومـــــات الت�ل��
 ومعاي�ر التن��م.

لإلفصــــــــاح عــــــــن  ٢٧مال�ــــــــة للس�اســــــــة المحاســــــــب�ة والمالح�ــــــــة مــــــــن الك�ــــــــوفات ال ٤ المالح�ــــــــة يرجــــــــى الرجــــــــوع إلــــــــى 
 مخا�ر االئتمان.

ـــــد مخصصـــــات األرصـــــدة  ـــــة التقـــــدير لتحدي ـــــإدارة مخـــــا�ر االئتمـــــان وعمل� ـــــة � ـــــك المتعلق ـــــا إجـــــراءات أعمـــــال البن ـــــد تفهمن لق
 للقروض والسلف للعمالء. اختبرنا أ�ًضا الفاعل�ة الت�غ�ل�ة للضوا�� ذات الصلة ضمن هذه اإلجراءات.

ـــــك، مـــــن  ـــــة ع�نهـــــا البن ـــــة خارج� ـــــي �ورتهـــــا شـــــر�ة إمارات� ـــــة المتوقعـــــة الت ـــــا �فحـــــص صـــــحة نمـــــاذج الخســـــائر االئتمان� قمن
خـــــالل إجـــــراء عمل�ـــــات إعـــــادة الحســـــاب علـــــى أســـــاس الع�نـــــة لكـــــل نمـــــوذج للتحقـــــق مـــــن دقتهـــــا الحســـــاب�ة. �مـــــا استفســـــرنا 

ــــف) والخســــارة الناجمــــة مــــع البنــــك عــــن االفتراضــــات التــــي تــــم إجراؤهــــا أثنــــاء احتســــاب احتمال�ــــة ال ــــف (احتمال�ــــة التخل تخل
) للتحقـــق مـــن مــــد�  عـــن التخلـــف (الخســـارة الناجمـــة عـــن التخلـــف ) والتعــــرض عنـــد التخلـــف (التعـــرض عنـــد التخلـــف

اتســــاقها ومعقول�ـــــة هـــــذه االفتراضـــــات. لقــــد تحـــــدينا االفتراضـــــات التـــــي �قـــــوم عل�هــــا احتســـــاب مخصـــــص انخفـــــاض ال��مـــــة 
قمنـــــا بتق�ـــــ�م الضـــــوا�� المتعلقـــــة  قبل�ة المقـــــدرة وتق��مـــــات الضـــــمان وتقـــــديرات االســـــترداد.مثـــــل التـــــدفقات النقد�ـــــة المســـــت

ـــــــ�م اجتماعـــــــات اإلدارة الرئ�ســـــــ�ة واللجـــــــان  ـــــــك تق� ـــــــي ذل ـــــــاض ال��مـــــــة �مـــــــا ف ـــــــة واكتمـــــــال مخصصـــــــات انخف بدقـــــــة الموافق
 لمخصصات انخفاض ��مة القرض.

العوامــــــل المتغ�ــــــرة للمخــــــا�ر وم�ــــــالغ الخســــــائر  لقــــــد قمنــــــا �إعــــــادة إجــــــراء حســــــا�ات نموذج�ــــــة محــــــددة لتأك�ــــــد مخرجــــــات
ـــــــا لإل�ـــــــار  ـــــــا بتحـــــــديث تق��من ـــــــة، قمن ـــــــول. فـــــــي النها� ـــــــة ��ـــــــ�ل معق ـــــــة المتوقعـــــــة، ووجـــــــدنا أنهـــــــا مناســـــــ�ة و�ا�� االئتمان�
ـــــة التن�ـــــ�م  ـــــاض ال��مـــــة ومرحل ـــــائج نمـــــاذج انخف ـــــت نت ـــــة مـــــا إذا �ان ـــــة المصـــــممة والمنفـــــذة بواســـــ�ة البنـــــك لمعرف والمنهج�

التوقعــــــات التــــــي �ســــــتخدمها البنــــــك لتحديــــــد ال�ــــــروف االقتصــــــاد�ة المســــــتقبل�ة فــــــي تــــــار�خ تقر�ــــــر  تبــــــدو معقولــــــة وتع�ــــــس
 الك�وفات المال�ة.

 ان�فاض ��مة القروض والُسَلف لعمالء محددين. ٢

تعتبــــر المحاســــ�ة عــــن مخصــــص انخفــــاض ��مــــة القــــروض والســــلف هــــو أحــــد المجــــاالت التــــي تت�لــــب مــــن إدارة البنــــك 
ـــــد وهـــــام ـــــز التـــــدق�ق علـــــى هـــــذه المســـــألة  إصـــــدار ح�ـــــم معقَّ ��ـــــأن توق�ـــــت اإلث�ـــــات و�ـــــم هـــــذا االنخفـــــاض فـــــي ال��مـــــة. ر�َّ

٪ مـــــــن إجمـــــــالي األصـــــــول) وال�ب�عـــــــة الذات�ـــــــة ٣٩�ســـــــبب األهم�ـــــــة النســـــــب�ة للقـــــــروض وأرصـــــــدة الســـــــلف (التـــــــي تمثـــــــل 

هـــــا تـــــم مل�ـــــون درهـــــم والتـــــي �موجب ١٢٬٤٤٧، بلـــــغ إجمـــــالي القـــــروض والســـــلف ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١للحســـــا�ات. �مـــــا فـــــي 
مل�ـــــون درهـــــم عـــــالوة علـــــى ذلـــــك، ر�ـــــز التـــــدق�ق  ٤٬٣٠٥تســـــج�ل مخصصـــــات قـــــروض انخفـــــاض ال��مـــــة والســـــلف ���مـــــة 

ــــل  ــــي تمث ــــى إجمــــالي تعــــرض مجموعــــة العمــــالء اإللكترون�ــــة الت ــــروض والســــلف �مــــا فــــي  ١٦,٩١عل % مــــن إجمــــالي الق
 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١

ـــــاض ال��مـــــة لمجموعـــــة  ـــــا بتق�ـــــ�م مســـــتو� مخصصـــــات خســـــارة انخف محـــــددة مـــــن العمـــــالء بنـــــاًء علـــــى المناق�ـــــة مـــــع قمن
ـــــــا للبنـــــــك والمعلومـــــــات المتـــــــأخرة عـــــــن القـــــــرض وال�ـــــــرف المقابـــــــل، والتـــــــي تحـــــــتف� بهـــــــا اإلدارة فـــــــي ملـــــــف  اإلدارة العل�

دقــــــــة الب�انــــــــات الرئ�ســــــــ�ة مــــــــن الَمَحــــــــاف�، وحســــــــا�ات المخصصــــــــات وتقــــــــديرات اإلدارة  االئتمــــــــان. قمنــــــــا أ�ًضــــــــا بتق�ــــــــ�م
 .��مها ���ل نقد� المستخدمة في تحديد مخصص خسارة انخفاض ال��مةواالفتراضات التي تم تق

بنـــــاًء علـــــى األدلــــــة الموضـــــو��ة التــــــي تمـــــت مالح�تهـــــا خــــــالل العـــــام، �النســــــ�ة لمجموعـــــة محـــــددة مــــــن العمـــــالء الــــــذين 
، التــــــزم البنــــــك �المســــــتو� الم�لــــــوب مــــــن ٢٠٢٠د�ســــــمبر  ٣١مل�ــــــون درهــــــم �مــــــا فــــــي  ٢٬١٠٥لــــــديهم إجمــــــالي قــــــائم أو 

 .انخفاض ال��مة مخصصات

 التق��م العادل للممتلكات المرهونة الموجودة في إيران �ضمانات. ٣

�مــــنح البنـــــك القـــــروض والســـــلف للعمـــــالء �عـــــد الحصـــــول علـــــى الضـــــمانات الالزمـــــة وتق��مهـــــا بواســـــ�ة البنـــــك. الممتلكـــــات 
التر��ـــــز فـــــي التـــــدق�ق  المرهونـــــة الموجـــــودة فـــــي إيـــــران هـــــي واحـــــدة مـــــن الضـــــمانات الرئ�ســـــ�ة المقدمـــــة مـــــن العمـــــالء. تـــــم

٪ مــــــن إجمــــــالي مبلــــــغ ٥٧مــــــن هــــــذه الضــــــمانات (تمثــــــل  علــــــى هــــــذه المســــــألة �ســــــبب األهم�ــــــة النســــــب�ة لل��مــــــة العادلــــــة
ـــــي احتســـــاب ٩١القـــــروض والســـــلف مـــــن العمـــــالء وت�ـــــ�ل  ٪ مـــــن إجمـــــالي الضـــــمانات مـــــن هـــــؤالء العمـــــالء) وأهم�تهـــــا ف
 مخصص انخفاض ��مة القروض والسلف.

ا تق�ـــــ�م المنهج�ـــــات والمـــــدخالت واالفتراضـــــات المســـــتخدمة مـــــن البنـــــك فـــــي تق�ـــــ�م مـــــد� �فا�ـــــة تضـــــمنت إجـــــراءات تـــــد��قن
مخصــــــص انخفــــــاض ال��مــــــة للقــــــروض الُم��َّمــــــة ��ــــــ�ل فــــــرد�. قمنــــــا �اخت�ــــــار التصــــــم�م والفاعل�ــــــة الت�ــــــغ�ل�ة للضــــــوا�� 

ـــــروض المت ـــــات الق ـــــار �عـــــض ع�ن ـــــا �اخت� ـــــرة. قمن ـــــروض المتعث ـــــل الق ـــــد المخصـــــص مقاب ـــــار ذات الصـــــلة لتحدي ـــــرة الخت� عث
ل التق�ــــــ�م العــــــادل  ال��ــــــاس الكمــــــي وتق�ــــــ�م الضــــــمانات األساســــــ�ة وتقــــــديرات االســــــترداد عنــــــد التخلــــــف عــــــن الســــــداد. ُ��ــــــ�ِّ

ـــــران مقابـــــل القـــــروض المتعثـــــرة  ـــــي �حـــــتف� بهـــــا ٩١للممتلكـــــات المحـــــتف� بهـــــا فـــــي إي ٪ مـــــن إجمـــــالي ��مـــــة الضـــــمانات الت
دل للممتلكــــــات المرهونــــــة المملو�ــــــة فــــــي إيــــــران والم��مــــــة �الــــــدرهم البنــــــك مقابــــــل هــــــذه القــــــروض. تــــــم تقــــــدير التق�ــــــ�م العــــــا

 .اإلماراتي من ِقَبل و�االت عقار�ة خارج�ة مقرها إيران، وهي رسوم معتمدة من قبل المقر الرئ�سي للبنك
 ٢٠٢٠أكتــــــو�ر  ٢٠بتــــــار�خ  ٩٩/٨٠٣٥٧٦لقــــــد اعتمــــــدنا علــــــى التقر�ــــــر المعتمــــــد للُمَ�ــــــ�ِّم الخــــــارجي ذ� الــــــرقم المرجعــــــي 

�غـــــرض تقـــــدير التق�ـــــ�م العـــــادل للممتلكـــــات اإليران�ـــــة و�التـــــالي مـــــد� �فا�ـــــة مخصـــــص انخفـــــاض ال��مـــــة. �اإلضـــــافة إلـــــى 
ــــــــى خ�ــــــــاب صــــــــادر مــــــــن إدارة التســــــــه�الت االئ ــــــــد حصــــــــلنا أ�ًضــــــــا عل ــــــــك، فق ــــــــرقم المرجعــــــــي ذل ــــــــك ذ� ال ــــــــة �البن تمان�

ـــــــار�خ  ١٨٢/٤/٥٠٥/٢٠٢٠ ـــــــي جمهور�ـــــــة  ٢٠٢٠د�ســـــــمبر  ٢٨بت والـــــــذ� �حـــــــدد أن الممتلكـــــــات المرهونـــــــة الموجـــــــودة ف
ـــــا،  -إيـــــران اإلســـــالم�ة لصـــــالح عمـــــالء بنـــــك صـــــادرات إيـــــران  اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة التـــــي �انـــــت ��ًمـــــا عادلـــــة تقر�ً�

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١لة �ما في تعتبر ذات وجود ملموس و�حالة معقو 

 . إث�ات واسترداد األصول الضر�ب�ة الم�جلة٤

ــــي الوال�ــــة القضــــائ�ة التــــي �عمــــل ف�هــــا.  ــــة المتحــــدة ف ــــدخل الســــار�ة فــــي اإلمــــارات العر�� ــــك لقــــوان�ن ضــــر��ة ال �خضــــع البن
ل�ــــــة أو اإلقــــــرارات يـــــتم تســــــج�ل الضــــــرائب المؤجلــــــة للعواقـــــب المســــــتقبل�ة لألحــــــداث التــــــي تــــــم إث�اتهـــــا فــــــي الك�ــــــوفات الما

ــــــروق  ــــــة للف ــــــات �أصــــــل الضــــــر��ة المؤجل ــــــتم اإلث� ــــــوان�ن ومعــــــدالت الضــــــرائب المعمــــــول بهــــــا. ي ــــــى ق ــــــاًء عل الضــــــر�ب�ة، بن
ــــــر المســــــتخدمة  ــــــة للخصــــــم والخســــــائر الضــــــر�ب�ة غ� ــــــة القابل ــــــانالمؤقت ــــــى الحــــــد  واالئتمان ــــــر المســــــتخدمة إل الضــــــر�ب�ة غ�

ــــر�ح الخاضــــع للضــــر��ة متاًحــــ ــــذ� �حتمــــل أن ��ــــون ال ــــل الفــــروق المؤقتــــة القابلــــة للخصــــم التــــي �م�ــــن االســــتفادة ال ا مقاب
 .منها

ـــــة للخصـــــم علـــــى النحـــــو المتـــــوفر لـــــد�  ـــــة بنـــــاًء علـــــى الفـــــروق المؤقتـــــة القابل ـــــوم البنـــــك بتق�ـــــ�م أصـــــل الضـــــر��ة المؤجل �ق
ـــــدما ��ـــــون مـــــن المحتمـــــ ـــــر المســـــتخدم فقـــــ� عن ـــــتم اإلث�ـــــات �أصـــــل الضـــــر��ة المؤجلـــــة لالئتمـــــان الضـــــر�بي غ� ل البنـــــك. ي

وجــــــود ر�ــــــح ضــــــر�بي مســــــتقبلي �ــــــافي �م�ــــــن �موج�ــــــه اســــــتخدام االئتمــــــان المرحــــــل. وهــــــذا يث�ــــــر القلــــــق ��ــــــأن اإلث�ــــــات 
و��ــــــاس أصـــــــل الضــــــر��ة المؤجلـــــــة ح�ــــــث أن اإلدارة م�ال�ـــــــة بتكـــــــو�ن افتراضــــــات و�عـــــــداد توقعــــــات لألر�ـــــــاح المســـــــتقبل�ة 

ضـــــع هـــــذه االفتراضـــــات والتوقعـــــات ل�ـــــروف الخاضـــــعة للضـــــر��ة لتق�ـــــ�م إم�ان�ـــــة اســـــترداد رصـــــ�د الضـــــر��ة المؤجلـــــة. تخ
الســــــوق وال�ــــــروف االقتصــــــاد�ة المســــــتقبل�ة التــــــي تن�ــــــو� علــــــى درجــــــة عال�ــــــة مــــــن عــــــدم ال�قــــــ�ن. �مــــــا هــــــو مبــــــ�ن فــــــي 

 ٣١مل�ـــــون درهــــــم ( ١٬٣٥٨، اعتـــــرف البنـــــك بــــــ ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١علـــــى الك�ـــــوفات المال�ـــــة �مـــــا فــــــي  ١١المالح�ـــــة 
 .الضر��ة المؤجلة في ��ف المر�ز الماليمل�ون درهم) من أصول  ١٬٢٢٤ ٢٠١٩د�سمبر 

٪ مــــن إجمــــالي ٢٠لقــــد ر�ــــز تــــد��قنا علــــى هــــذا األمــــر �ســــبب األهم�ــــة النســــب�ة لألصــــل الضــــر�بي المؤجــــل (الــــذ� �مثــــل 
األصـــــول) و�م�ان�ـــــة اســـــترداده �ســـــبب اإلث�ـــــات الـــــذ� يتضـــــمن ح�ًمـــــا مـــــن البنـــــك، والـــــذ� �ســـــتند إلـــــى عـــــدد مـــــن العوامـــــل 

 .أر�اح ضر�ب�ة �ا��ة في فترات مستقبل�ة لدعم اإلث�ات �ما في ذلك هل س��ون هناك

ــــى حســــا�ات متخصصــــي الضــــرائب الخــــارج��ن  ــــة. لقــــد اعتمــــدنا عل ــــد أصــــول الضــــر��ة المؤجل قمنــــا �مراجعــــة عمل�ــــة تحدي
إلث�ــــات �أصــــول الضـــــر��ة المؤجلــــة. قمنــــا بتق�ـــــ�م األدلــــة التــــي قـــــدمها البنــــك الســــتخدام أصـــــول الضــــر��ة المؤجلــــة مقابـــــل 

لمســــــــتقبلي الخاضــــــــع للضــــــــر��ة للبنــــــــك واالفتراضــــــــات الرئ�ســــــــ�ة المســــــــتخدمة مــــــــن قبــــــــل اإلدارة ��ــــــــأن التنم�ــــــــة الــــــــدخل ا
 .االقتصاد�ة المستقبل�ة

ـــــة فتـــــرة  ـــــي نها� ـــــي تمـــــت مراجعتهـــــا ف ـــــة الت ـــــة لموجـــــودات الضـــــر��ة المؤجل ـــــك لل��مـــــة الدفتر� ـــــى فحـــــص البن ـــــا عل ـــــد ر�زن لق
ر��ة المؤجلـــــة إلـــــى الحـــــد الـــــذ� �حتمـــــل معـــــه تـــــوفر ر�ـــــح خاضـــــع التقر�ـــــر. يـــــتم اإلث�ـــــات �ال��مـــــة الدفتر�ـــــة ألصـــــول الضـــــ

 .للضر��ة �افي للسماح �استخدام جزء من أو �ل أصل الضر��ة المؤجلة

لقـــــد اعتمـــــدنا علـــــى المراســـــالت الموثقـــــة بـــــ�ن البنـــــك وه��ـــــة الضـــــرائب فـــــي اإلمـــــارات المعن�ـــــة ��ـــــأن الموافقـــــة علـــــى تق�ـــــ�م 
 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١أصول الضرائب المؤجلة �ما في 

) الــــــواردة مــــــن المقــــــر الرئ�ســــــي للبنــــــك (�هــــــران، إيــــــران) ، ٩٩/١٣٧١٢٣٦لقــــــد اعتمــــــدنا علــــــى الرســــــالة (المرجــــــع رقــــــم: 
. ح�ــــــث تــــــنص علــــــى أن المقــــــر الرئ�ســــــي للبنــــــك قــــــام بتق�ــــــ�م �فا�ــــــة أر�ــــــاح البنــــــك المســــــتقبل�ة ٢٠٢١مــــــارس  ١٧بتـــــار�خ 

و�خلــــــص إلــــــى الحــــــد األدنــــــى مــــــن عــــــدم ال�قــــــ�ن الخاضــــــعة للضــــــر��ة. �ســــــتخدم البنــــــك الفــــــروق المؤقتــــــة القابلــــــة للخصــــــم 
م المقـــــر الرئ�ســـــي للبنـــــك تأك�ـــــدات معقولـــــة ��ـــــأن  ��ـــــأن أر�ـــــاح البنـــــك المســـــتقبل�ة الخاضـــــعة للضـــــر��ة. و�نـــــاًء عل�ـــــه، قـــــدَّ

الخـــــاص �ضـــــرائب  ١٢اســـــترداد أصـــــول الضـــــرائب المؤجلـــــة فـــــي المســـــتقبل القر�ـــــب وفًقـــــا لم��ـــــار المحاســـــ�ة الـــــدولي رقـــــم 
 .الدخل

 .كب�ر للمقر الرئ�سي وفروعه في ال�ارج والبنوك األخر� خارج دولة اإلمارات العر��ة المتحدةالتعرض ال. ٥

نــــــوفمبر  ١١بتـــــار�خ  ٣٢/٢٠١٣تجـــــاوز البنـــــك حــــــدود التعـــــرض علــــــى النحـــــو المنصــــــوص عل�ـــــه �موجــــــب التعمـــــ�م رقــــــم 
��ــــــأن اللــــــوائح الخاصــــــة �مرا��ــــــة حــــــدود التعــــــرض الكب�ــــــر وتعد�التــــــه وجــــــدول الحــــــد األقصــــــى لحــــــدود التعــــــرض  ٢٠١٣

 ٣٢/٢٠١٣مــــــن التعمــــــ�م رقــــــم ) ٢الكب�ــــــر الصــــــادر عــــــن مصــــــرف اإلمــــــارات العر��ــــــة المتحــــــدة المر�ــــــز�. وفًقــــــا للمــــــادة (
، ال ُ�ســـــمح بتعـــــرض البنـــــوك العاملـــــة خـــــارج دولـــــة اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة، �غـــــض الن�ـــــر ٢٠١٣نـــــوفمبر  ١١بتـــــار�خ 

 .٪ من قاعدة رأس مال البنك٣٠عن تار�خ استحقاقها، لتجاوز 

ن البنـــــك يتحمـــــل تعرًضـــــا قمنـــــا �مراجعـــــة س�اســـــة االئتمـــــان �غـــــرض تق�ـــــ�م المخـــــا�ر والتعرضـــــات الناتجـــــة عنهـــــا. ن�ـــــًرا أل
مرتفًعــــا ��ــــ�ل ملحـــــو� مقابــــل األرصـــــدة المدينــــة مـــــن المقــــر الرئ�ســــي وفروعـــــه فــــي الخـــــارج والبنــــوك األخـــــر�، فقــــد قمنـــــا 
ــــر الرئ�ســــي  ــــي المق ــــداع ف ــــات اإلي ــــل عمل� ــــل تقل� ــــل حــــدود التعــــرض الكب�ــــرة مث ــــك لتقل� ــــي اتخــــذها البن ــــ�م اإلجــــراءات الت بتق�

 .جنب�ة أخر� تقد�م قروض ألجل لبنوك أ للبنك و

و�ن�بـــــق هـــــذا علـــــى انك�ـــــاف التعـــــرض الرئ�ســـــي لفـــــروع البنـــــوك األجنب�ـــــة والفـــــروع األخـــــر� فـــــي الخـــــارج. ر�ـــــز التـــــدق�ق 
علــــى هــــذا األمــــر، ح�ــــث تجــــاوز تعــــرض البنــــك فــــي المقـــــر الرئ�ســــي وفروعــــه فــــي الخــــارج و�نــــوك إيران�ــــة أخــــر� خـــــارج 

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١قاعدة رأس مال البنك �ما في ٪ من ٣٠اإلمارات العر��ة المتحدة الحد المعروض وال�الغ 

لقــــد تــــم تزو�ــــدنا بتأك�ــــد معقــــول لخفــــض التعــــرض المتعلــــق �أرصــــدة المقــــر الرئ�ســــي وفروعــــه فــــي الخــــارج مــــن أجــــل تلب�ــــة 
ـــــة المتحـــــدة المر�ـــــز�.  ـــــي التعمـــــ�م الصـــــادر عـــــن مصـــــرف اإلمـــــارات العر�� ـــــه ف ـــــى النحـــــو المنصـــــوص عل� ـــــات عل المت�ل�

ـــــر الرئ�ســـــي وفروعـــــه فـــــي الخـــــارج ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١للســـــنة المنته�ـــــة فـــــي  % ١٢٤، بلغـــــت نســـــ�ة تعـــــرض البنـــــك للمق
مــــن قاعــــدة رأس مالــــه. قمنــــا �إلقــــاء ن�ــــرة عامــــة علــــى خ�ــــة العمــــل التــــي قــــدمها البنــــك لتقل�ــــل حــــدود التعــــرض الكب�ـــــرة 

ــــــوك الح ــــــرة للبن ــــــل التعرضــــــات الكب� ــــــك لتقل� ــــــدة وذل ــــــة جدي ــــــوك أجنب� ــــــد� بن ــــــداعات ل ــــــادة اإلي ــــــي ت�ــــــمل ز� ــــــة خــــــارج الت ال�
ــــوك لســــتة بنــــوك أجنب�ــــة  ــــي الســــنة المال�ــــة التال�ــــة. خــــالل العــــام، تجــــاوز تعــــرض البن % ٣٠اإلمــــارات العر��ــــة المتحــــدة ف

مــــــن قاعــــــدة رأس مالهــــــا. ومــــــع ذلــــــك، عنــــــد تنف�ــــــذ الخ�ــــــة المــــــذ�ورة أعــــــاله، تجــــــاوز التعــــــرض الحــــــد المنصــــــوص عل�ــــــه 
، ٢٠٢٠/٤٧٦٩/CBUAE/BSDلـــــــى الخ�ـــــــاب اعتمـــــــدنا ع. ٢٠٢٠د�ســـــــمبر  ٣١لمصـــــــرف�ن أجنب�ـــــــ�ن فقـــــــ� �مـــــــا فـــــــي 

ـــــة المتحـــــدة المر�ـــــز� بتـــــار�خ  ـــــو�ر  ٢٧المرســـــال مـــــن مصـــــرف اإلمـــــارات العر�� ـــــث لـــــن تخضـــــع انتهاكـــــات  ٢٠٢٠أكت ح�
 .١:١لخصم  ٢٠١٨أكتو�ر  ١التعرض الكب�رة الناش�ة عن انخفاض رأس المال التن��مي �عد 

 لمرت�ط�ن. التعرض الكب�ر لمقترض واحد أو مجموعة من المقترض�ن ا٦

ـــــم  ـــــي التعمـــــ�م رق ـــــه ف ـــــى النحـــــو المنصـــــوص عل� ـــــك حـــــدود التعـــــرض عل ـــــد تجـــــاوز البن ـــــار�خ  ٣٢/٢٠١٣لق نـــــوفمبر  ١١بت
��ـــــــأن اللـــــــوائح الخاصـــــــة �إعـــــــادة مرا��ـــــــة حـــــــدود التعـــــــرض الكب�ـــــــر وتعد�التـــــــه وجـــــــدول الحـــــــد األقصـــــــى لحـــــــدود  ٢٠١٣

ــــــة المتحــــــدة المر�ــــــز�.  ) مــــــن التعمــــــ�م رقــــــم ٢وفًقــــــا للمــــــادة (التعــــــرض الكب�ــــــرة الصــــــادر عــــــن مصــــــرف اإلمــــــارات العر��
ــــــوفمبر  ١١بتــــــار�خ  ٣٢/٢٠١٣ ، ال �جــــــوز لمقتــــــرض واحــــــد أو مجموعــــــة مــــــن المقترضــــــ�ن المــــــرت���ن بتجــــــاوز ٢٠١٣ن
ــــى هــــذا األمــــر ح�ــــث تجــــاوز تعــــرض البنــــك لمجموعــــة مع�نــــة مــــن ٢٥ % مــــن قاعــــدة رأس مــــال البنــــك. ر�ــــز التــــدق�ق عل

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١رأس مال البنوك �ما في % من قاعدة ٤٦المقترض�ن الحد المقرر بنس�ة 

ـــــــــا لإلخ�ـــــــــار رقـــــــــم   –��ـــــــــأن التعرضـــــــــات الكب�ـــــــــرة  ٢٠١٨أكتـــــــــو�ر  ١بتـــــــــار�خ  ٢٢٦/٢٠١٨عـــــــــالوة علـــــــــى ذلـــــــــك، وفًق
التر�ـــــزات االئتمان�ـــــة فـــــوق الحـــــدود الصـــــادرة عـــــن مصـــــرف اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة المر�ـــــز�، تـــــم مـــــنح البنـــــوك فتـــــرة 

ـــــو  ٥ســـــماح مـــــدتها  ـــــزام بل ـــــال ٣٢/٢٠١٣ائح التعمـــــ�م المـــــذ�ور أعـــــاله رقـــــم ســـــنوات لاللت ـــــؤد� عـــــدم االمتث ـــــذلك، ي ـــــا ل . وفًق
ــــــوائح إلــــــى فــــــرض  ــــــرأس المــــــال) لكــــــل درهــــــم يتجــــــاوز حــــــد التعــــــرض الكب�ــــــر  ١لّل درهــــــم �ــــــرأس مــــــال (رســــــم إضــــــافي ل

 .المنصوص عل�ه في اللوائح

عنهـــــا. ن�ـــــًرا ألن البنـــــك يتحمـــــل قمنـــــا �إعـــــادة تعـــــديل الس�اســـــة االئتمان�ـــــة �غـــــرض تق�ـــــ�م المخـــــا�ر والتعرضـــــات الناشـــــ�ة 
مخـــــا�ر عال�ـــــة ��ـــــ�ل ملحـــــو� مقابـــــل األرصـــــدة المدينـــــة مـــــن مجموعـــــة محـــــددة مـــــن المقترضـــــ�ن، قمنـــــا بتق�ـــــ�م التـــــداب�ر 
ـــــى أســـــاس  ـــــل اســـــترداد األمـــــوال المســـــتحقة مـــــن هـــــؤالء العمـــــالء عل ـــــل حـــــد التعـــــرض الكب�ـــــر مث التـــــي اتخـــــذها البنـــــك لتقل�

 .ل�ةاألقسا� على مدار السنة المال�ة التا

ـــــة مـــــن المقترضـــــ�ن وز�ـــــادة قاعـــــدة رأس  ـــــق �مجموعـــــة مع�ن ـــــدات معقولـــــة لخفـــــض التعـــــرض المتعل لقـــــد حصـــــلنا علـــــى تأك�
 .مـــال البنـــك مـــن أجـــل تلب�ـــة المت�ل�ـــات علـــى النحـــو المنصـــوص عل�ـــه فـــي التعمـــ�م الصـــادر عـــن المصـــرف المر�ـــز� 

ت العر��ــــــــة المتحــــــــدة الصــــــــادر عــــــــن مصــــــــرف اإلمــــــــارا ٢٠٢٠/٤٧٦٩/CBUAE/BSDلقــــــــد اعتمــــــــدنا علــــــــى الخ�ــــــــاب 
ح�ــــــث ال تخضــــــع مخالفــــــات التعــــــرض الكب�ــــــرة الناشــــــ�ة عــــــن انخفــــــاض رأس المــــــال  ٢٠٢٠أكتــــــو�ر ٢٧المر�ــــــز� بتــــــار�خ 

 .١:١لخصم  ٢٠١٨أكتو�ر  ١التن��مي �عد 

 الك�وفات المال�ة ح�ومة مس�ول�ات اإلدارة وأول�ك المس�ول�ن عن 

تتحمـــــل إدارة البنـــــك مســـــؤول�ة اإلعـــــداد والعـــــرض العـــــادل للقـــــوائم المال�ـــــة وفًقـــــا للمعـــــاي�ر الدول�ـــــة إلعـــــداد التقـــــار�ر المال�ـــــة 
ـــــــم  ـــــــة اإلمـــــــارات العر��ـــــــة المتحـــــــدة رق ـــــــة اإلمـــــــارات  ٢٠١٨لســـــــنة  ١٤والقـــــــانون االتحـــــــاد� لدول والقـــــــانون االتحـــــــاد� لدول

ـــــة المتحـــــدة رقـــــم  ا�ـــــة الداخل�ـــــة التـــــي تراهـــــا اإلدارة ضـــــرور�ة للتم�ـــــ�ن مـــــن إعـــــداد وتجـــــاه هـــــذه الرق ٢٠١٥لســـــنة  ٢العر��
 الك�وفات المال�ة الخال�ة من األخ�اء الجوهر�ة، سواء �انت ناتجة عن االحت�ال أو الخ�أ.

عنـــــد إعـــــداد الك�ـــــوفات المال�ـــــة، تتحمـــــل اإلدارة المســـــؤول�ة عـــــن تق�ـــــ�م قـــــدرة البنـــــك علـــــى االســـــتمرار �من�ـــــأة مســـــتمرة أو 
ــــــة �االســــــتمرار�ة واســــــتخدام أســــــاس االســــــتمرار�ة المحاســــــبي مــــــا لــــــم الضــــــرورةاإلفصــــــاح، حســــــب  ، عــــــن األمــــــور المتعلق

 اإلدارة تص��ة البنك أو إ�قاف العمل�ات أو ل�س لد�ه بديل واقعي سو� ال��ام بذلك. تعتزم

 يتحمل أول�ك المسؤول�ن عن اإلدارة مسؤول�ة اإلشراف على عمل�ة إعداد التقار�ر المال�ة للبنك.

 س�ول�ات المدقق المالي تجاه تدق�ق الك�وفات المال�ةم
تتمثـــــل أهـــــدافنا فـــــي الحصـــــول علـــــى ضـــــمان معقـــــول حـــــول مـــــا إذا �انـــــت الك�ـــــوفات المال�ـــــة ��ـــــل خال�ـــــة مـــــن األخ�ـــــاء 
الجوهر�ــــة، ســـــواء �انــــت ناتجـــــة عــــن االحت�ـــــال أو الخ�ــــأ و�صـــــدار تقر�ــــر المـــــدقق الــــذ� يتضـــــمن رأينــــا. ��ـــــون الضـــــمان 

ــــــا لمعــــــاي�ر التــــــدق�ق  المعقــــــول هــــــو مســــــتو�  عــــــالي مــــــن الضــــــمان، ولكنــــــه ال �ضــــــمن أن عمل�ــــــة التــــــدق�ق التــــــي تــــــتم وفًق
الدول�ـــــة ســـــوف تك�ـــــف دائًمـــــا عـــــن األخ�ـــــاء الجوهر�ـــــة عنـــــد وجودهـــــا. �م�ـــــن أن تن�ـــــأ األخ�ـــــاء الناتجـــــة عـــــن االحت�ـــــال 

ـــــؤثر، ��ـــــ�ل فـــــرد� أو إجمـــــال ـــــة إذا �ـــــان مـــــن المتوقـــــع ��ـــــ�ل معقـــــول أن ت ـــــر جوهر� ـــــرارات أو الخ�ـــــأ وتعتب ـــــى الق ي، عل
 االقتصاد�ة التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه الك�وفات المال�ة.

كجـــــزء مـــــن عمل�ـــــة التـــــدق�ق وفًقـــــا لمعـــــاي�ر التـــــدق�ق الدول�ـــــة، فإننـــــا نمـــــارس الح�ـــــم المهنـــــي ونحـــــاف� علـــــى ال�ـــــك المهنـــــي 
 �وال عمل�ة التدق�ق. نحن أ�ضا نقوم بـ:

ة فــــــي الك�ــــــوفات المال�ــــــة، ســــــواء �انــــــت ناتجــــــة عــــــن االحت�ــــــال أو الخ�ــــــأ تحديـــــد وتق�ــــــ�م مخــــــا�ر األخ�ــــــاء الجوهر�ــــــ -
ــــــة ومناســــــ�ة  ــــــدق�ق �ا�� ــــــى أدلــــــة ت ــــــي تســــــتج�ب لتلــــــك المخــــــا�ر، والحصــــــول عل ــــــذ إجــــــراءات التــــــدق�ق الت وتصــــــم�م وتنف�
لتــــوف�ر أســــاس لرأينــــا. تكــــون مخــــا�ر عــــدم اكت�ــــاف األخ�ــــاء الجوهر�ــــة الناتجــــة عــــن االحت�ــــال أعلــــى مــــن تلــــك الناتجــــة 

ـــــ� أو عـــــن ا لخ�ـــــأ، ح�ـــــث قـــــد يتضـــــمن االحت�ـــــال التوا�ـــــؤ أو التزو�ـــــر أو عمل�ـــــات الحـــــذف المتعمـــــد أو عمل�ـــــات التحر�
 تجاوز الرقا�ة الداخل�ة.

الحصـــــول علـــــى فهـــــم للرقا�ـــــة الداخل�ـــــة التـــــي تتعلـــــق �التـــــدق�ق مـــــن أجـــــل تصـــــم�م إجـــــراءات تـــــدق�ق مناســـــ�ة لل�ـــــروف،  -
 لداخل�ة للبنك.ولكن ل�س لغرض إبداء رأ� حول فعال�ة الرقا�ة ا

تق�ــــــ�م مــــــد� مالءمــــــة الس�اســــــات المحاســــــب�ة المســــــتخدمة ومعقول�ــــــة التقــــــديرات المحاســــــب�ة واإلفصــــــاحات ذات الصــــــلة  -
 التي أعدتها اإلدارة.

ــــم الحصــــول  - ــــي ت ــــدق�ق الت ــــة الت ــــى أدل ــــاًء عل ــــدأ االســــتمرار�ة المحاســــبي، و�ن اســــتنتاج مــــد� مالءمــــة اســــتخدام اإلدارة لمب
هنـــــاك شـــــك جـــــوهر� متعلـــــق �أحـــــداث أو �ـــــروف التـــــي قـــــد تث�ـــــر شـــــ�وً�ا �ب�ـــــرة حـــــول قـــــدرة البنـــــك عل�هـــــا، مـــــا إذا �ـــــان 

علــــى االســــتمرار �من�ــــأة مســــتمرة. إذا توصــــلنا إلــــى وجــــود شــــك جــــوهر�، ف�تعــــ�ن عل�نــــا لفــــت االنت�ــــاه فــــي تقر�ــــر المــــدقق 
اإلفصـــــــاحات غ�ـــــــر  المــــــالي إلـــــــى اإلفصـــــــاحات ذات الصــــــلة فـــــــي الك�ـــــــوفات المال�ــــــة، أو تعـــــــديل رأينـــــــا إذا �انــــــت هـــــــذه

كا��ــــة. تســــتند اســــتنتاجاتنا إلــــى أدلــــة التــــدق�ق التــــي تــــم الحصــــول عل�هــــا حتــــى تــــار�خ تقر�ــــر مــــدقننا المــــالي. وعلــــى الــــرغم 
 من ذلك، قد تتسبب األحداث أو ال�روف المستقبل�ة في توقف البنك عن االستمرار �من�أة مستمرة.

المال�ــــــة، �مــــــا فــــــي ذلــــــك اإلفصــــــاحات ومــــــا إذا �انــــــت الك�ــــــوفات تق�ــــــ�م العــــــرض العــــــام و���ــــــل ومحتــــــو� الك�ــــــوفات  -
 المال�ة تمثل المعامالت واألحداث األساس�ة ��ر�قة تحقق العرض العادل.

نحــــــن نتواصــــــل مــــــع أول�ــــــك المســــــؤول�ن عــــــن اإلدارة ��مــــــا يتعلــــــق، مــــــن بــــــ�ن أمــــــور أخــــــر�، �الن�ــــــاق المخ�ــــــ� للتــــــدق�ق 
� أوجــــــه قصــــــور �ب�ــــــرة فــــــي الرقا�ــــــة الداخل�ــــــة التــــــي نحــــــددها خــــــالل وتوق�تــــــه ونتــــــائج التــــــدق�ق الهامــــــة، �مــــــا فــــــي ذلــــــك أ

 تد��قنا.

ــــــــة ذات الصــــــــلة ��مــــــــا يتعلــــــــق  ــــــــا امتثلنــــــــا للمت�ل�ــــــــات األخال�� ــــــــدم أ�ًضــــــــا للمســــــــؤول�ن عــــــــن اإلدارة قائمــــــــة تف�ــــــــد �أنن نق
ــــول أنهــــا تــــؤ  ــــد ُ�عتقــــد ��ــــ�ل معق ــــى �االســــتقالل�ة والتواصــــل معهــــم ��ــــأن جم�ــــع العالقــــات واألمــــور األخــــر� التــــي ق ثر عل

 استقالل�تنا والضمانات ذات الصلة، حسب الضرورة.

مــــن بــــ�ن األمــــور التــــي يــــتم إ�ــــالغ المســــؤول�ن عــــن اإلدارة بهــــا ، نحــــدد تلــــك األمــــور األكثــــر أهم�ــــة فــــي تــــدق�ق الك�ــــوفات 
�منــــع  المال�ـــة للفتــــرة الحال�ــــة، و�التـــالي فهــــي أمــــور التـــدق�ق الرئ�ســــ�ة. نحــــن نصـــف هــــذه األمــــور فـــي تقر�ــــر مــــدققنا مـــا لــــم

القــــــانون أو اللــــــوائح اإلفصــــــاح العلنــــــي عــــــن هــــــذه المســــــألة أو عنــــــدما نقــــــرر، فــــــي حــــــاالت نــــــادرة للغا�ــــــة، أنــــــه ال ين�غــــــي 
اإل�ــــــالغ عــــــن أمــــــر مــــــا فــــــي تقر�رنــــــا ألن العواقــــــب الســــــلب�ة لل��ــــــام بــــــذلك مــــــن المتوقــــــع ��ــــــ�ل معقــــــول أن تفــــــوق فوائــــــد 

 المصلحة العامة لمثل هذا التواصل.

 طل�ات القانون�ة والتن��م�ة األخر� تقد�م تقر�ر حول المت

 :، فإننا نف�د �ما يلي٢٠١٥لسنة  ٢وفًقا لمت�ل�ات القانون االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة رقم 

 أوًال. لقد حصلنا على جم�ع المعلومات التي رأيناها ضرور�ة ألغراض تد��قنا.

مــــــن جم�ــــــع النــــــواحي الجوهر�ــــــة مــــــع األح�ــــــام المعمــــــول بهــــــا فــــــي ثانً�ــــــا. تــــــم إعــــــداد الك�ــــــوفات المال�ــــــة للبنــــــك وتوافقهــــــا 
 ؛٢٠١٥لسنة  ٢القانون االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة رقم 

 لقد احتف� البنك بدفاتر حسا�ات مناس�ة، وتتفق معه سجالت البنك؛ثالًثا. 

 را�ًعا. لم �قم البنك ��راء أ� أسهم أو مخزونات خالل السنة المال�ة؛

ــــ ــــات الجوهر�ــــة مــــع زو� العالقــــة وال�ــــرو�  ٧ا. �فصــــح المالح�ــــة رقــــم خامًس ــــة للبنــــك عــــن العمل� ــــى الك�ــــوفات المال� عل
 التي أجر�ت �موجبها؛

سادًســــا. بنـــــاًء علـــــى المعلومـــــات التـــــي تــــم توف�رهـــــا لنـــــا، لـــــم يلفـــــت انت�اهنـــــا أ� شــــيء �جعلنـــــا نعتقـــــد أن البنـــــك قـــــد خـــــالف 
أً�ـــــا مـــــن األح�ـــــام المعمـــــول بهـــــا فـــــي القـــــانون االتحـــــاد� لدولـــــة  ٢٠٢٠ر د�ســـــمب ٣١خـــــالل الســـــنة المال�ـــــة المنته�ـــــة فـــــي 

ـــــم  ـــــة المتحـــــدة رق ـــــى  ٢٠١٥لســـــنة  ٢اإلمـــــارات العر�� ـــــأث�ر ســـــلبي جـــــوهر� عل ـــــد ��ـــــون لهـــــا ت ـــــة، والتـــــي ق �صـــــ�غته المعدل
 المر�ز المالي للبنك أو / ونتائج عمل�اته.

ــــة اإل ــــا لمــــا �قتضــــ�ه القــــانون االتحــــاد� لدول ــــك، وفًق ــــى ذل ــــغ ٢٠١٨لســــنة  ١٤مــــارات العر��ــــة المتحــــدة رقــــم عــــالوة عل ، نبل
 �أننا قد حصلنا على جم�ع المعلومات والتفس�رات التي اعتبرناها ضرور�ة لغرض تد��قنا.

 //��هر تو��ع �خ� ال�د//تم التو��ع بواسطة: 

 محمد عبدهللا سالم الجابر� 

 شر�ك

 فالكون انترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات

 ٢٧٦�ل: رقم التسج

 دبي، اإلمارات العر��ة المتحدة

 ٢٠٢١مايو  ٠٧

//��هر ختم فالكون انترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق 
ذ.م.م. (رامجي والجابر�)، ص.ب:  –الحسا�ات 
 اإلمارات العر��ة المتحدة// –، أبو�بي ١٢٨٢٨٥

 

 

 

 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة
 ك�ف المر�ز المالي

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١كما في 
 معبر عنها �الدرهم  �آالفجم�ع األرقام 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ مالح�ات 
 ٠٠٠درهم  ٠٠٠درهم   

    األصول
النقد واألرصدة لد� مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة 

 المر�ز� 
٦١٧,٠٩٦ ٩٥٤,٢٧٠ ٦ 

 ٤٩٩,٥٦٥ ٥٧٠,٣٧٧ (أ) ٧ المستحق من المقر الرئ�سي وفروعه في الخارج
 ١,٣٤٢,٨٠٢ ١,٠٧٢,٩٢٠ (أ) ٨ المستحق من البنوك األخر� 

 ١٠٨,٤٩٣ ٣,٨٦٥ ٩ فوات�ر التصدير المخصومة للبنوك اإليران�ة في الخارج
 ٢,٦٣٤,٢٥٣ ٢,٦١٦,٠٤٠ ١٠ القروض والُسلف
 ١,٣٢٣,٨١٠ ١,٤١٩,٣٠٧ ١١ األصول األخر� 

 ٢٤,٨٣٦ ٦٣,٤٣٥ ١٢ الممتلكات والمن�آت والمعدات
 ٦,٥٥٠,٨٥٥ ٦,٧٠٠,٢١٤  إجمالي األصول

    ال�صوم وحقوق الملك�ة
    ال�صوم

 ١,٣٠٧,٧٤٧ ٩١٩,٨٤٠ (ب) ٨ المستحق لبنوك أخر� 
 ٣,١٠٣,٠٠٦ ٣,١٧١,١٦٩ ١٣ ودائع العمالء

 ٢١٠,٥٣٢ ٦٤٠,٣٧٧ (ب) ٧ المستحق للمقر الرئ�سي وفروعه في الخارج
 ١٢١,١٠٠ ١٥١,١٦١ ١٤ الخصوم األخر� 

 ٤,٧٤٢,٣٨٥ ٤,٨٨٢,٥٤٧ (أ) ال�صوم إجمالي
    حقوق الملك�ة

 ٢,٣٥٠,٠٠٠ ٢,٣٥٠,٠٠٠ (أ) ١ رأس المال المخصص
 ٥٢١,٥٥٣ ٥٢٢,٤٧٣ ٢١ االحت�ا�ي القانوني

 )١,٠٦٣,٠٨٣( )١,٠٥٤,٨٠٦(  الخسائر المتراكمة
 ١,٨٠٨,٤٧٠ ١,٨١٧,٦٦٧ (ب) صافي حقوق الملك�ة

 ٦,٥٥٠,٨٥٥ ٦,٧٠٠,٢١٤ (أ+ ب) إجمالي ال�صوم وحقوق الملك�ة
نوافق على هذه الك�وفات المال�ة ونؤ�د أننا مسؤولون عنها، �ما في ذلك اخت�ار الس�اسات المحاسب�ة و�صدار األح�ام 

 التي تستند إل�ها. �ما نؤ�د أننا وفرنا جم�ع السجالت المحاسب�ة ذات الصلة والمعلومات الالزمة لتجم�عها.
وتم التو��ع عل�ها  ٢٠٢١مايو  ٣في  ٥٩إلى  ٩ات المال�ة الموضحة في الصفحات من تمت الموافقة على هذه الك�وف

 ن�ا�ة عن فروع اإلمارات العر��ة المتحدة بواس�ة:
 //��هر تو��ع ��ط ال�د// //��هر ختم بنك صادرات إيران// //��هر تو��ع ��ط ال�د//

 ��اس جفر�  يس�د نقالس�د /    م�رزائ�ان تفتى الس�د/ سع�د 
  المدير المالي  المدير اإلقل�مي

 .٨إلى  ١تقر�ر المدقق المستقل موضح في الصفحات من 
//��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، أبو�بي، اإلمارات العر��ة 

 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 
  

 بنك صادرات إيران
 اإلمارات العر��ة المتحدةفروع 

 ك�ف الر�ح أو ال�سارة والدخل ال�امل اآلخر
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة: 

 جم�ع األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم 
 ٠١/٠١/٢٠١٩ ٠١/٠١/٢٠٢٠ مالح�ات 
 إلى إلى  
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠  

 ٦٢,٥٩٨ ٧٤,٩١٦ ١٥ إيرادات الفوائد
 )١٤٨,٥٢٤(  )١٤٠,٤٩٣(  ١٦ مصروفات الفوائد

 )٨٥,٩٢٦(  )٦٥,٥٧٧(       صافي الفوائد (المصروفات) / اإليراد
 ٣,١٩٩ ٢,٣١٢ ١٧ صافي دخل الرسوم والعموالت

 )٧,٣١٦(  ٣,٧١٥ ١٨ صافي الدخل (المصروفات) األخر� 
 )٧١,٥٧٣(  )٦٥,٥٩٨(  ١٩ مصار�� إدار�ة وعموم�ة

مخصص خسارة انخفاض ��مة القروض والسلف صافي 
 واألصول األخر� 

(د)،  ١٠
١١ 

٢٧٥,٦٠٢(  ٤٩,٨٣٦( 

 ) ٤٣٧,٢١٨(  )٧٥,٣١٢(   ال�سارة قبل الضر��ة
 ٣٤٢,٤٤١ ٨٤,٥٠٩ ٢٠ الضرائب للسنة

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧ (أ) الر�ح (ال�سارة) �عد الضر��ة للسنة
الر�ح أو البنود التي لن يتم إعادة تصن�فها في ��ف 

 الخسارة
 ٠ ٠ 

البنود التي �م�ن إعادة تصن�فها الحًقا في ��ف الر�ح أو 
 الخسارة

 ٠ ٠ 

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧ (ب) إجمالي الدخل / (ال�سارة) ال�امل للسنة
    الر�ح / (ال�سارة) �عد الضر��ة المنسو�ة إلى:

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧  المقر الرئ�سي للبنك
 ٠ ٠  حصص عدم الس��رة

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧ (أ) 
    إجمالي الدخل / (ال�سارة) ال�امل المنسوب إلى:

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧  الرئ�سي للبنك المقر
 ٠ ٠  حصص عدم الس��رة

 )٩٤,٧٧٧(  ٩,١٩٧ (ب) 
 وتم التو��ع عل�ها ٢٠٢١مايو  ٣في  ٥٩إلى  ٩تمت الموافقة على هذه الك�وفات المال�ة الموضحة في الصفحات من 

 ن�ا�ة عن فروع اإلمارات العر��ة المتحدة بواس�ة:
 //��هر تو��ع ��ط ال�د// //��هر ختم بنك صادرات إيران// //��هر تو��ع ��ط ال�د//

 ��اس جفر�  نقيس�د الس�د /    م�رزائ�ان تفتي الس�د/ سع�د 
  المدير المالي  المدير اإلقل�مي

 .٨إلى  ١من تقر�ر المدقق المستقل موضح في الصفحات 
//��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، أبو�بي، اإلمارات العر��ة 

 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 
  

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة

 ك�ف التغ�رات في حقوق الملك�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة: 

 األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم  جم�ع
  (متوفر في المقر الرئ�سي للبنك) 
رأس المال  

 الم�صص
االحت�اطي 
 القانوني

ال�سائر 
 المتراكمة

 اإلجمالي

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 
(معاد  ٢٠١٨د�سمبر  ٣١الرص�د �ما في 

 ص�اغته)
١,٦٥٣,٢٤٧ )٩٦٨,٣٠٦(  ٥٢١,٥٥٣ ٢,١٠٠,٠٠٠ 

 ٢٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٥٠,٠٠٠ التحو�ل من المستحق إلى المقر الرئ�سي
 )٩٤,٧٧٧( )٩٤,٧٧٧(  ٠ ٠ خسارة السنة

 )٩٤,٧٧٧( )٩٤,٧٧٧( ٠ ٠ إجمالي الخسارة ال�املة للسنة
  ٥٢١,٥٥٣ ٢,٣٥٠,٠٠٠ ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرص�د �ما في 

)١,٠٦٣,٠٨٣( 
١,٨٠٨,٤٧٠ 

 ٩,١٩٧ ٩,١٩٧ ٠ ٠ ر�ح السنة
 ٩,١٩٧ ٩,١٩٧ ٠ ٠ ال�امل للسنة إجمالي الدخل

 ٠ )٩٢٠(  ٩٢٠   ٠ التحو�ل إلى االحت�ا�ي القانوني
 ١,٨١٧,٦٦٧ )١,٠٥٤,٨٠٦(  ٥٢٢,٤٧٣ ٢,٣٥٠,٠٠٠ ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١الرص�د �ما في 

العر��ة //��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، أبو�بي، اإلمارات 
 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 

  

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة

 ك�ف التدفقات النقد�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة: 

 جم�ع األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم 
 ٠١/٠١/٢٠١٩ ٠١/٠١/٢٠٢٠ مالح�ات 
 إلى إلى   
  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠  
    التدفقات النقد�ة من األن�طة الت�غ�ل�ة -١

 )٤٣٧,٢١٨(  )٧٥,٣١٢(   الخسارة قبل الضرائب للسنة
    تسو�ات اإليرادات والمصروفات غ�ر النقد�ة:

 ٢,٦٦٤ ٥,٦٤٥ ١٢ إهالك الممتلكات والمن�آت والمعدات
 ١,٥٥٠ ١,٥٠٦ ١٤ مخصص تعو�ضات م�افآت نها�ة الخدمة للمو�ف�ن

صافي خسارة انخفاض ��مة القروض والسلف واألصول 
 األخر� 

 ٢٧٥,٦٠٢ )٤٩,٨٣٦( ١١(د)،  ١٠

 )٢٧(  )٨( ١٨ ر�ح المستهلكات من الممتلكات والمن�آت والمعدات
  )١٥٧,٤٢٩(  )١١٨,٠٠٥( 

    التغ�رات في ت�غ�ل األصول وال�صوم
النقص في الودائع القانون�ة لد� مصرف اإلمارات العر��ة 

 المتحدة المر�ز� 
١٠,١٧٩ ١٩,٦٨٦ ٦ 

(الز�ادة) النقص في المستحقات من المقر الرئ�سي 
 وفروعه في الخارج

 ١,٥١٨,٩٦٦ )٧٠,٨١٢( (أ) ٧

 )١,٣٣٥,٣٠٢( ٢٦٩,٨٨٢ (أ) ٨ النقص / الز�ادة) في المستحق من البنوك األخر� 
النقص في فوات�ر التصدير المخصومة للبنوك اإليران�ة 

 في الخارج
١٢٤,٠٤٧ ١٠٤,٦٢٨ ٩ 

 ٥٨٤,٢٧٠ ٦٨,٠٤٩ ١٠ (الز�ادة) النقص في القروض والسلف
 )٨,٩٥٩( ٣٨,٢٣٣ ١١ النقص (الز�ادة) في األصول األخر� 

 )٥٦٣,٢٢٦( ٦٨,١٦٣ ١٣ الز�ادة (النقص) في ودائع العمالء
 ١,٨٥٢ ٦,٨٤٧ (ب) ٧ الز�ادة في المستحق للمقر الرئ�سي وفروعه في الخارج

 ٢٢٤,١١٥ )٣٨٧,٩٠٧( (ب) ٨ الز�ادة المستحقة لبنوك أخر� (النقص) 
 )٢١,٦٨٨( )١٠,٨٩٧( ١٤ النقص في الخصوم األخر� 

 ٣٧٦,٨٢٥ )١٢,١٣٣(  صافي النقد الناتج من الت�غ�ل
 )١,٤١٣( )١,٣٢٤( ١٤ دفع تعو�ض م�افأة نها�ة الخدمة للمو�ف�ن

 )١٨,٦٦١( )٤٨,٠٢١( ٢٠ الضر��ة المدفوعة
(المست�دم في) / التدفق من األن�طة صافي النقد 

 الت�غ�ل�ة
 )٣٥٦,٧٥١ )٦١,٤٧٨ 

    التدفق النقد� من األن�طة االستثمار�ة -٢
 )١,١٧٥( )٤٠٥( ١٢ شراء الممتلكات والمن�آت والمعدات

 ٢٧ ٩٧ ١٢ عائدات من مستهلكات الممتلكات والمن�آت والمعدات
 )١,١٤٨( )٣٠٨(  االستثمار�ةصافي النقد المست�دم في األن�طة 

    التدفق النقد� من أن�طة التمو�ل -٣
 ٦٦,٤٤٦ ٤٢٢,٩٩٨ (ب) ٧ ز�ادة في مستحقات المقر الرئ�سي وفروعه في الخارج

 ٠ )٤,٣٥٢( ١٤ صافي النقص في خصوم اإل�جار
 ٦٦,٤٤٦ ٤١٨,٦٤٦  التدفق النقد� من أن��ة التمو�ل

 ٤٢٢,٠٤٩ ٣٥٦,٨٦٠ )٣+ ٢+ ١( المعادلصافي الز�ادة في النقد والنقد 
ه، ٤(إ�ضاح  النقد والنقد المعادل في بدا�ة السنة

٢٢( 
١١٨,٣٧٥ ٥٤٠,٤٢٤ 

ه، ٤(إ�ضاح  النقد والنقد المعادل في نها�ة السنة
٢٢( 

٥٤٠,٤٢٤ ٨٩٧,٢٨٤ 

أبو�بي، اإلمارات العر��ة //��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، 
 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة
 ك�ف التدفقات النقد�ة (تا�ع)

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة: 
 جم�ع األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم 

 ٠١/٠١/٢٠١٩ ٠١/٠١/٢٠٢٠ 
 الي الي 
 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

   المعلومات التكم�ل�ة لك�ف التدفقات النقد�ة 
   التدفقات النقد�ة الت�غ�ل�ة من الفوائد:

 ٥٧,٩٧٦ ٩٢,٢٨٤ الفائدة المستلمة
 ١٦٥,٤٧١   ١٤٧,٧٥١ الفائدة المدفوعة

   المعامالت غ�ر النقد�ة
التحو�ل من المستحق إلى المقر الرئ�سي إلى 

 رأس المال المخصص
٢٥٠,٠٠٠ ٠ 

 ٠ )٤٣,٩٢٨( ز�ادة حق استخدام األصول
 ٠ ٤٣,٩٢٨ ز�ادة خصوم اإل�جار

//��هر ختم فالكون إنترناش�ونال لالست�ارات وتدق�ق الحسا�ات ذ.م.م، (رامجي والجابر�)، أبو�بي، اإلمارات العر��ة 
 //١٢٨٢٨٥المتحدة، ص.ب: 

  

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العر��ة المتحدة

 مالح�ات حول الك�وفات المال�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١للسنة المنته�ة في 

 جم�ع األرقام �اآلالف معبر عنها �الدرهم
 معلومات عامة  -١
 الك�ان القانوني -أ

فـــــي جمهور�ـــــة إيــــــران اإلســـــالم�ة فـــــي دولـــــة اإلمــــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة، �مـــــارس البنــــــك  بنـــــك صـــــادرات إيــــــرانتأســـــس 
 ة من خالل فروعه الثمان�ة التال�ة (��ار إل�ها مجتمعة �اسم "البنك"):األعمال المصر��ة التجار�

ــــــم  -١ ــــــرخ�ص رق ــــــى ت ــــــوم حاصــــــل عل ــــــي  ٢٠٦٧٢٥فــــــرع آل م�ت ــــــة االقتصــــــاد�ة، ح�ومــــــة دب ــــــرة التنم� صــــــادر عــــــن دائ
 .١٩٦٩أكتو�ر  ٦بتار�خ 

ة دبـــــي صـــــادر عـــــن دائـــــرة الت�ـــــو�ر االقتصـــــاد�، ح�ومـــــ ٢٠٦٥٨٧فـــــرع مرشـــــد �ـــــازار حاصـــــل علـــــى تـــــرخ�ص رقـــــم  -٢
 .١٩٦٩أكتو�ر  ٦بتار�خ 

ـــــي  ٥٤٤١٦٦فـــــرع ال�ـــــ�خ زايـــــد حاصـــــل علـــــى تـــــرخ�ص رقـــــم  -٣ ـــــرة التنم�ـــــة االقتصـــــاد�ة، ح�ومـــــة دب الصـــــادر عـــــن دائ
 .٢٠٠٣أبر�ل  ١٦بتار�خ 

ــــى تــــرخ�ص رقــــم  ٤ الصــــادر عــــن دائــــرة التنم�ــــة االقتصــــاد�ة، ح�ومــــة دبــــي بتــــار�خ  ٢٠٦٤٥٤فــــرع بــــر دبــــي حاصــــل عل
 .١٩٦٨يناير  ١
صــــــــادر عـــــــن دائــــــــرة التنم�ـــــــة االقتصــــــــاد�ة، مر�ــــــــز  ١٠٠٢٠١٢-CNبي حاصـــــــل علــــــــى تـــــــرخ�ص رقــــــــم فـــــــرع أبــــــــو� ٥

 .١٩٦٩د�سمبر  ٣١أبو�بي لألعمال بتار�خ 
ــــــم ٦ ــــــى تــــــرخ�ص رق ــــــرع العــــــ�ن حاصــــــل عل ــــــة االقتصــــــاد�ة مر�ــــــز أبــــــو  ١٠٠٥٧٩٢-CN. ف صــــــادر عــــــن دائــــــرة التنم�

 .١٩٧٢أكتو�ر  ١٣�بي لألعمال بتار�خ 
صـــــادر عـــــن دائـــــرة التنم�ـــــة االقتصـــــاد�ة ح�ومـــــة ال�ـــــارقة بتـــــار�خ  ١٢٢٧١تـــــرخ�ص رقـــــم فـــــرع ال�ـــــارقة حاصـــــل علـــــى  ٧

 .١٩٧٤يول�و  ٢٢
ــــــرع عجمــــــان حاصــــــل علــــــى تــــــرخ�ص رقــــــم ٨  ١١صــــــادر عــــــن دائــــــرة البلد�ــــــة والتخ�ــــــ��، عجمــــــان بتــــــار�خ  ٢٦٩٢. ف

 .١٩٧٨مارس 
 ات العر��ة المتحدة، دبي، اإلمار ٤١٨٢اإلمارات العر��ة المتحدة في ص.ب: -�قع الم�تب المسجل للبنك 

 �قع المقر الرئ�سي للبنك في �هران �جمهور�ة إيران اإلسالم�ة
تع�ــس هــذه الك�ــوفات المال�ــة أن�ــ�ة البنــك فــي دولــة اإلمــارات العر��ــة المتحــدة فقــ� وتســتثني جم�ــع المعــامالت واألصــول 

 والخصومات للمر�ز الرئ�سي والفروع األخر� للبنك.
 مل�ون درهم إماراتي). ٢٬٣٥٠، ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ٢٬٣٥٠ بلغ رأس المال المخصص للبنك

 أ. األن�طة التجار�ة
 �عمل البنك في مجال األعمال المصر��ة التجار�ة.

 اإلدارة: -جـ 
 الم�تب اإلقل�مي للبنك في إمارة دبي هو المسؤول عن إدارة عمل�ات هذه الفروع في اإلمارات العر��ة المتحدة.

 طب�ق المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة الجديدة والمنقحة ت -٢
 :٢٠٢٠المعاي�ر والتعد�الت والتفس�رات التال�ة على المعاي�ر المن�ورة إلزام�ة للعام المحاسبي 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠١٨(أكتو�ر ٣المال�ة 

االستحواذ لها في أو �عد بدا�ة اندماج األعمال (اندماج األعمال التي ��ون تار�خ 
 )٢٠٢٠يناير  ١فترة التقر�ر السنو� األولى التي تبدأ في أو �عد 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠١٩(سبتمبر  ٧المال�ة 

األدوات المال�ة: اإلفصاحات (سار�ة المفعول من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ في 
 )٢٠٢٠يناير  ١أو �عد 

ولي إلعداد التقار�ر الم��ار الد
 )٢٠١٩(سبتمبر  ٩المال�ة 

يناير  ١األدوات المال�ة (سار�ة من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ في أو �عد 
٢٠٢٠ ( 

 ١م��ار المحاس�ة الدولي 
 )٢٠١٨(أكتو�ر

 ١عرض الك�وفات المال�ة (سار�ة من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ في أو �عد 
 )  ٢٠٢٠يناير 

 ٨حاس�ة الدولي م��ار الم
 )٢٠١٨(أكتو�ر

س�اسات المحاس�ة، التغ��رات في التقديرات المحاسب�ة واألخ�اء (سار� المفعول 
 }٢٠٢٠يناير  ١من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

(سبتمبر  ٣٩م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠١٩( 

التي تبدأ  األدوات المال�ة: األث�ات وال��اس (سار� المفعول من الفترات المحاسب�ة
 )٢٠٢٠يناير  ١في أو �عد 

 
 تأث�ر التطب�ق المبدئي للمعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة الجديدة والمعدلة 

ـــــس معـــــاي�ر  ـــــة الصـــــادرة عـــــن مجل ـــــة إلعـــــداد التقـــــار�ر المال� ـــــى المعـــــاي�ر الدول� ـــــة عل ـــــق التعـــــد�الت التال� ـــــك بت�ب� قـــــام البن
ــــــدأ فــــــي أو �عــــــد  المحاســــــ�ة الدول�ــــــة التــــــي تســــــر� إلزامً�ــــــا . لــــــم ��ــــــن لت�ب�ــــــق هــــــذه ٢٠٢٠ينــــــاير  ١لفتــــــرة محاســــــب�ة تب

التعــــد�الت علــــى المعــــاي�ر الدول�ــــة إلعــــداد التقــــار�ر المال�ــــة أ� تــــأث�ر جــــوهر� علــــى الم�ــــالغ المبلــــغ عنهــــا للســــنة الحال�ــــة 
 ولكنها قد تؤثر على المحاس�ة الخاصة �الترت��ات أو المعامالت المستقبل�ة للبنك.

 المعاي�ر والتفس�رات التي صدرت ولكنها لم تص�ح سار�ة المفعول �عد -٣
ــــد  ــــة ق� ــــى المعــــاي�ر والتفســــ�رات الحال� ــــة عل ــــت المعــــاي�ر والتعــــد�الت التال� ــــة، �ان ــــار�خ اعتمــــاد هــــذه الك�ــــوفات المال� ــــي ت ف

 اإلصدار ولكنها لم تص�ح سار�ة المفعول �عد ولم �قم البنك بت�ب�قها في وقت م��ر:
 

الدولي إلعداد التقار�ر الم��ار 
 )٢٠٢٠(مايو  ١المال�ة 

اعتماد المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة (سار� المفعول من الفترات 
 )٢٠٢٢يناير  ١المحاسب�ة التي تبدأ من 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠٢٠(مايو  ٣المال�ة 

يناير  ١ت المحاسب�ة التي تبدأ من اندماج األعمال (سار� المفعول من الفترا
٢٠٢٢( 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠٢٠(يون�و  ٤المال�ة 

 )٢٠٢٣يناير  ١عقود التأم�ن (سار�ة من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠٢٠(أغس�س  ٤المال�ة 

 )٢٠٢١يناير  ١ة التي تبدأ من عقود التأم�ن (سار�ة من الفترات المحاسب�

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 )٢٠٢٠(أغس�س  ٧المال�ة 

 ١األدوات المال�ة: إفصاحات (سار�ة المفعول من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 
 )٢٠٢١يناير 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(مايو  ٩المال�ة 

 )٢٠٢٢يناير  ١ترات المحاسب�ة التي تبدأ من األدوات المال�ة (سار�ة من الف

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(أغس�س  ٩المال�ة 

 )٢٠٢١يناير  ١األدوات المال�ة (سار�ة من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(د�سمبر  ١٠المال�ة 

 (تار�خ السر�ان مؤجل إلى أجل غ�ر مسمى)الك�وفات المال�ة الموحدة 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(مايو  ١٦المال�ة 

 )٢٠٢٠يون�و  ١عقود اإل�جار (سار� من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(أغس�س  ١٦المال�ة 

 )٢٠٢١يناير  ١ة التي تبدأ من عقود اإل�جار (سار� من الفترات المحاسب�

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(مارس  ١٦المال�ة 

 )٢٠٢١أبر�ل  ١عقود اإل�جار (سار� من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(مايو  ١٦المال�ة 

 )٢٠٢٠يناير  ١أ في أو قبل عقود اإل�جار (سار� من الفترات المحاسب�ة التي تبد

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠١٧(مايو  ١٧المال�ة 

 )٢٠٢٣يناير  ١عقود التأم�ن (سار� من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر 
 ) ٢٠٢٠(يون�و  ١٧المال�ة 

 ) ٢٠٢٣يناير  ١عقود التأم�ن (سار� من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

(يناير  ١م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

 ١عرض الك�وفات المال�ة (سار� المفعول من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 
 )٢٠٢٣يناير 

(يول�و  ١م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

 ١مفعول من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من عرض الك�وفات المال�ة (سار� ال
 )٢٠٢٣يناير 

(فبراير  ١م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢١( 

 ١عرض الك�وفات المال�ة (سار� المفعول من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 
 )٢٠٢٣يناير 

(مايو  ١٦م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

يناير  ١ات المحاسب�ة التي تبدأ من الممتلكات والمن�آت والمعدات (سار� من الفتر 
٢٠٢٢( 

(مايو  ٢٨م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠١١( 

استثمارات في شر�ات زم�لة وم�ار�ع م�تر�ة (تار�خ السر�ان مؤجل إلى أجل غ�ر 
 مسمى)

(مايو  ٣٧م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

حاسب�ة المخصصات والخصوم العرض�ة واألصول العرض�ة (سار�ة من الفترات الم
 }٢٠٢٢يناير  ١التي تبدأ من 

 ٣٩م��ار المحاس�ة الدولي 
 )٢٠٢٠(أغس�س 

 ١األدوات المال�ة: االعتراف وال��اس (سار� من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 
 )٢٠٢١يناير 

(مايو  ٤١م��ار المحاس�ة الدولي 
٢٠٢٠( 

 )٢٠٢٢يناير  ١الزراعة (سار�ة من الفترات المحاسب�ة التي تبدأ من 

ـــــدأ فـــــي   ـــــرة التـــــي تب ـــــة للبنـــــك للفت ـــــتم ت�ب�ـــــق هـــــذه التعـــــد�الت فـــــي الك�ـــــوفات المال� ـــــاير  ١تتوقـــــع اإلدارة أن ي أو  ٢٠٢١ين
عنـــدما ��ـــون ذلــــك قـــا�ًال للت�ب�ـــق، ومــــع ذلـــك، لـــ�س مــــن العملـــي تقـــد�م تقــــدير معقـــول آلثـــار ت�ب�ــــق هـــذه المعـــاي�ر حتــــى 

 �قوم البنك �مراجعة تفص�ل�ة.
 ك�وفات المال�ة والس�اساتأساس إعداد ال -٤
 ب�ان االمتثال -أ

ــــتم إعــــداد الك�ــــوفات المال�ــــة وفًقــــا و�مــــا �خضــــع لمت�ل�ــــات �ــــل م��ــــار مــــن المعــــاي�ر الدول�ــــة إلعــــداد التقــــار�ر المال�ــــة  ي
و�ــــــل تفســــــ�ر معمــــــول �ــــــه للجنــــــة تفســــــ�رات المعــــــاي�ر الدول�ــــــة إلعــــــداد التقــــــار�ر المال�ــــــة، و��ــــــمل �ــــــذلك جم�ــــــع معــــــاي�ر 

 دول�ة وتفس�رات اللجنة الدائمة.المحاس�ة ال
 أساس اإلعداد -ب

ــــة الم�ــــتقة �ال��مــــة العادلــــة،  ــــة �اســــتثناء ��ــــاس األدوات المال� ــــة التار�خ� ــــة التكلف ــــة وفًقــــا التفا�� ــــم إعــــداد الك�ــــوفات المال� ت
 إن وجدت.

 تستند التكلفة التار�خ�ة ���ل عام على ال��مة العادلة المقدمة مقابل األصول.
ــــة من�مــــة بــــ�ن ال��مــــة  ــــذ� ســــ�تم اســــتالمه مقابــــل ب�ــــع أصــــل أو دفعــــه لتحو�ــــل خصــــوم فــــي معامل العادلــــة هــــي الســــعر ال

الم�ــــار��ن فــــي الســــوق فــــي تــــار�خ ال��ــــاس، �غــــض الن�ــــر عمــــا إذا �ــــان هــــذا الســــعر �م�ــــن مالح�تــــه أو تقــــديره ��ــــ�ل 
صـــــوم، �أخـــــذ البنـــــك فـــــي االعت�ـــــار م�اشـــــر �اســـــتخدام �ر�قـــــة تق�ـــــ�م أخـــــر�، وعنـــــد تقـــــدير ال��مـــــة العادلـــــة لألصـــــل أو الخ

خصــــــائص األصــــــل أو الخصــــــوم إذا �ــــــان الم�ــــــار�ون فــــــي الســــــوق ســــــ�أخذون هــــــذه الخصــــــائص فــــــي االعت�ــــــار عنــــــد 
ـــــد ال��مـــــة العادلـــــة لل��ـــــاس و / أو أغـــــراض اإلفصـــــاح فـــــي  تســـــع�ر األصـــــل أو الخصـــــوم فـــــي تـــــار�خ ال��ـــــاس، يـــــتم تحدي

ــــى هــــذا األســــاس �اســــتثناء معــــامال ــــدولي ب�ــــان المر�ــــز المــــالي عل ت الســــداد �األســــهم التــــي تقــــع ضــــمن ن�ــــاق الم��ــــار ال
ــــة  ــــار�ر المال� ــــم ٢إلعــــداد التق ــــة رق ــــار�ر المال� ــــدولي إلعــــداد التق ــــار ال ــــع ضــــمن ن�ــــاق الم�� ــــي تق ــــأج�ر الت ، ومعــــامالت الت

، وال��اســـــات التـــــي لهـــــا �عـــــض أوجـــــه الت�ـــــا�ه مـــــع ال��مـــــة العادلـــــة ولكنهـــــا ل�ســـــت ��مـــــة عادلـــــة، مثـــــل صـــــافي ال��مـــــة ١٦
 .٣٦أو ال��مة المستخدمة في م��ار المحاس�ة الدولي  ٢مم�ن تح��قها في م��ار المحاس�ة الدولي ال

 ٢أو  ١�اإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، ألغـــــراض إعـــــداد التقـــــار�ر المال�ـــــة، يـــــتم تصـــــن�� ��اســـــات ال��مـــــة العادلـــــة إلـــــى المســـــتو� 
�مــــــة العادلــــــة وأهم�ــــــة المــــــدخالت بنــــــاًء علــــــى الدرجــــــة التــــــي �م�ــــــن عنــــــدها مالح�ــــــة المــــــدخالت فــــــي ��اســــــات ال� ٣أو 

 ل��اس ال��مة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي:
ــــي األســــواق الن�ــــ�ة ألصــــول أو خصــــوم  ١أوًال: تكــــون مــــدخالت المســــتو�  ــــة) ف ــــر معدل ــــارة عــــن أســــعار مدرجــــة (غ� ��

 مماثلة �م�ن للك�ان الوصول إل�ها في تار�خ ال��اس.
الـــــذ�  ١هـــــي ��ـــــارة عـــــن مـــــدخالت، �خـــــالف األســـــعار المدرجـــــة  ضـــــمن المســـــتو�  ٢لمســـــتو� ثانً�ـــــا: تكـــــون مـــــدخالت ا

 �م�ن مالح�ته �النس�ة لألصل أو الخصوم، سواء ���ل م�اشر أو غ�ر م�اشر، و
 مدخالت غ�ر قابلة للرصد لألصل أو الخصوم. ٣ثالًثا: تعتبر مدخالت المستو� 

ــــــة مــــــن ال ــــــ�ن األدوات المال� ــــــم  ٢والمســــــتو�  ١مســــــتو� لــــــم توجــــــد أ� تحــــــو�الت ب خــــــالل الســــــنة الحال�ــــــة أو الســــــا�قة، ول
مــــن التسلســـــل الهرمــــي لل��مـــــة  ٣��ــــن لــــد� البنـــــك أ� أدوات مال�ــــة م�تســــ�ة �ال��مـــــة العادلــــة ومصــــنفة ضـــــمن المســــتو� 

العادلـــــة فـــــي نها�ـــــة الســـــنة الحال�ـــــة أو الســـــا�قة، عـــــالوة علــــــى ذلـــــك، خـــــالل الســـــنة الحال�ـــــة أو الســـــا�قة لـــــم تكـــــن هنــــــاك 
مـــــــن التسلســـــــل الهرمـــــــي  ٣�ات أو مب�عـــــــات ألدوات مال�ـــــــة مدرجـــــــة �ال��مـــــــة العادلـــــــة ومصـــــــنفة ضـــــــمن المســـــــتو� م�ـــــــتر 

 لل��مة العادلة.
 جم�ع ال��م في الب�انات المال�ة مقر�ة إلى أقرب ألف (ألف درهم إماراتي) ما لم يذ�ر خالف ذلك.

 األث�ات وال��اس األولي
ــــــة للموجــــــودات وا ــــــف ال��مــــــة العادل ــــــدما تختل ــــــت عن ــــــي، تثب ــــــات األول ــــــد األث� ــــــة عن ــــــة عــــــن ســــــعر المعامل ــــــات المال� لم�لو�

 المن�أة الفرق على النحو التالي:
عنـــــدما يـــــتم إث�ـــــات ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل ســـــعر مـــــدرج فـــــي ســـــوق ن�ـــــ� ألصـــــل أو خصـــــوم مماثلـــــة (أ� مـــــدخل  -

�م�ـــــن مالح�تهـــــا، يـــــتم إث�ـــــات ) أو بنـــــاًء علـــــى �ر�قـــــة تق�ـــــ�م تســـــتخدم فقـــــ� ب�انـــــات مـــــن األســـــواق التـــــي ١مـــــن المســـــتو� 
 الفرق على أنه م�سب أو خسارة.

فــــــي جم�ــــــع الحـــــــاالت األخــــــر�، يــــــتم تأج�ـــــــل الفــــــرق و�ــــــتم تحديـــــــد توق�ــــــت إث�ــــــات األر�ـــــــاح أو الخســــــائر لل�ـــــــوم األول  -
المؤجـــــل ��ـــــ�ل فـــــرد�، و�ـــــتم إ�فاءهـــــا علـــــى مـــــد� عمـــــر األداة، أو تأج�لهـــــا حتـــــى �م�ـــــن تحديـــــد ال��مـــــة العادلـــــة لـــــألداة 

 م مدخالت السوق التي �م�ن مالح�تها أو تح��قها من خالل التسو�ة.�استخدا
 االساس المحاسبي -جـ

 تم إعداد هذه الب�انات المال�ة �استثناء معلومات التدفقات النقد�ة على أساس االستحقاق المحاسبي.
ــــ�س �نقــــد ــــتم إث�ــــات المعــــامالت واألحــــداث عنــــد حــــدوثها (ول أو مــــا �عادلــــه يــــتم  �موجــــب أســــاس االســــتحقاق المحاســــبي، ي

ــــــي  ــــــرات الت ــــــة للفت ــــــات المال� ــــــالغ عنهــــــا فــــــي الب�ان ــــــتم تســــــج�لها فــــــي الســــــجالت المحاســــــب�ة واإل� اســــــتالمها أو دفعهــــــا) و�
 الخاصة بها.

 أساس ال��اس -د
 تم إعداد هذه الك�وفات المال�ة وفًقا لمبدأ التكلفة التار�خ�ة �استثناء ��اس الم�تقات �ال��مة العادلة، إن وجدت.

 األصول المال�ة ه.
 يتم إث�ات األصول المال�ة في ب�ان المر�ز المالي للبنك عندما �ص�ح البنك �رًفا في األح�ام التعاقد�ة لألداة.

 أوًال: ��اس األصول المال�ة
ُتقـــــاس األصـــــول المال�ـــــة مبـــــدئً�ا �ال��مـــــة العادلـــــة، وتضـــــاف تكـــــال�� المعاملـــــة المنســـــو�ة م�اشـــــرة إلـــــى ح�ـــــازة أو إصـــــدار 

ل المال�ـــــــة (�خـــــــالف األصـــــــول المال�ــــــة �ال��مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن خـــــــالل الــــــر�ح أو الخســـــــارة) إلـــــــى ال��مـــــــة العادلـــــــة األصــــــو 
لألصــــول المال�ـــــة عنـــــد التحقـــــق المبـــــدئي، و�ـــــتم إث�ـــــات تكـــــال�� المعاملـــــة المنســـــو�ة م�اشـــــرة إلـــــى ح�ـــــازة األصـــــول المال�ـــــة 

 ح أو الخسارة والدخل ال�امل اآلخر.�ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة م�اشرة في ب�ان الر�
ــــدولي للتقــــار�ر المال�ــــة  ــــرف بهــــا التــــي تقــــع ضــــمن ن�ــــاق الم��ــــار ال ــــا  ٩�جــــب ��ــــاس جم�ــــع األصــــول المال�ــــة المعت الحًق

�التكلفـــــة الم�فـــــأة أو ال��مـــــة العادلـــــة علـــــى أســـــاس نمـــــوذج أعمـــــال المن�ـــــأة إلدارة األصـــــول المال�ـــــة وخصـــــائص التـــــدفقات 
 صول المال�ة على وجه التحديد.النقد�ة التعاقد�ة لأل

ـــــة  - ـــــة التعاقد� ـــــدفقات النقد� ـــــى تحصـــــ�ل الت ـــــذ� يهـــــدف إل ـــــدين المحـــــتف� بهـــــا ضـــــمن نمـــــوذج األعمـــــال ال تقـــــاس أدوات ال
والتـــــي لهـــــا تـــــدفقات نقد�ـــــة تعاقد�ـــــة والتـــــي هـــــي فقـــــ� مـــــدفوعات أصـــــل المبلـــــغ والفائـــــدة علـــــى المبلـــــغ األساســـــي المســـــتحق 

 الحًقا �التكلفة الم�فأة:
ـــــاس - ـــــدفقات النقد�ـــــة التعاقد�ـــــة  تق أدوات الـــــدين المحـــــتف� بهـــــا ضـــــمن نمـــــوذج األعمـــــال التـــــي تهـــــدف إلـــــى تحصـــــ�ل الت

ــــى المبلــــغ األساســــي  و��ــــع أدوات الــــدين والتــــي لهــــا تــــدفقات نقد�ــــة تعاقد�ــــة هــــي فقــــ� مــــدفوعات أصــــل المبلــــغ والفائــــدة عل
 المستحق الحًقا �ال��مة العادلة من خالل الدخل ال�امل اآلخر.

س جم�ـــــع اســـــتثمارات الـــــدين األخـــــر� واالســـــتثمارات فـــــي حقـــــوق الملك�ـــــة الحًقـــــا �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــر�ح تقــــا -
 والخسارة.

ـــــي  ـــــات األول ـــــل لإللغـــــاء لألث� ـــــر القاب ـــــالي غ� ـــــ�ن الت ـــــار / التع� ـــــك إجـــــراء االخت� ـــــرغم ممـــــا ســـــبق ذ�ـــــره، �جـــــوز للبن ـــــى ال عل
 لألصل المالي:

ـــــار علـــــى نحـــــو ال رج - ـــــرات الالحقـــــة فـــــي ال��مـــــة العادلـــــة لالســـــتثمارات فـــــي �جـــــوز للبنـــــك أن �خت عـــــة ��ـــــه عـــــرض التغ�
ــــه أحــــد الم�ــــتر�ن  ــــرف � ــــار ال�ــــار� الــــذ� �عت ــــي ال ُ�حــــتف� بهــــا مــــن أجــــل التجــــارة وال مــــن أجــــل االعت� ــــة الت ــــوق ملك� حق

 في اندماج األعمال في الدخل ال�امل اآلخر، و
الـــــدين �فـــــي �معـــــاي�ر التكلفـــــة الم�فـــــأة أو معـــــاي�ر  �جـــــوز للبنـــــك أن �خصـــــص علـــــى نحـــــو ال رجعـــــة ��ـــــه اســـــتثماًرا فـــــي -

ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر �مـــــا تـــــم ��اســـــها �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــر�ح أو الخســـــارة إذا 
 كان ال��ام بذلك يلغي أو �قلل ���ل �ب�ر من عدم التوافق المحاسبي.

 ة من خالل الدخل ال�امل اآلخرأدوات الدين �التكلفة المطفأة أو �ال��مة العادل
ــــى خصــــائص التــــدفقات النقد�ــــة التعاقد�ــــة لألصــــل ونمــــوذج  ــــاًء عل ــــ�م تصــــن�� و��ــــاس األصــــل المــــالي بن �قــــوم البنــــك بتق�

 أعمال البنك إلدارة األصل.
ـــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر، �جـــــب أن تـــــؤد�  ـــــأة أو �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل ال لتصـــــن�� األصـــــل و��اســـــه �التكلفـــــة الم�ف

ــــدة المســــتحقة علــــى أصــــل المبلــــغ  شــــرو�ها التعاقد�ــــة إلــــى تــــدفقات نقد�ــــة تكــــون مــــدفوعات ســــداد المبلــــغ األساســــي والفائ
 المستحق فق�. 

لغــــــرض اخت�ــــــار مــــــدفوعات ســــــداد المبلــــــغ األساســــــي والفائــــــدة المســــــتحقة، فــــــإن المبلــــــغ األساســــــي هــــــو ال��مــــــة العادلـــــــة 
ساســـــي علـــــى مـــــد� عمـــــر األصـــــل المـــــالي (علـــــى ســـــب�ل لألصـــــل المـــــالي عنـــــد األث�ـــــات األولـــــي، وقـــــد يتغ�ـــــر المبلـــــغ األ

ــــغ األصــــلي)، وتتكــــون الفائــــدة مــــن مقابــــل ال��مــــة الزمن�ــــة للنقــــود لمخــــا�ر  المثــــال، إذا �ــــان هنــــاك مــــدفوعات لســــداد المبل
المســــــتحق خــــــالل فتــــــرة زمن�ــــــة محــــــددة ولغ�رهــــــا مــــــن مخــــــا�ر وتكــــــال�� اإلقــــــراض  الرئ�ســــــي االئتمــــــان المرت��ــــــة �مبلــــــغ

ن هـــــام� الــــر�ح، يــــتم إجــــراء اخت�ـــــار مــــدفوعات ســــداد المبلــــغ األساســـــي والفائــــدة المســــتحقة �العملـــــة األساســــ�ة فضــــًال عــــ
 التي يتم تحديد األصل المالي بها.

مـــــدفوعات ســـــداد المبلـــــغ األساســـــي والفائـــــدة المســـــتحقة مـــــع ترت��ـــــات  لتتوافـــــق التـــــدفقات النقد�ـــــة التعاقد�ـــــة التـــــي ُتمثِّـــــ
ـــــة  ـــــة التعاقد� ـــــدفقات النقد� ـــــب أســـــعار الت ـــــي تســـــبب التعـــــرض للمخـــــا�ر أو تقل ـــــة الت اإلقـــــراض األساســـــ�ة وال�ـــــرو� التعاقد�
غ�ــــــر المرت��ــــــة بترت�ــــــب اإلقــــــراض األساســــــي مثــــــل التعــــــرض للتغ�ــــــرات فــــــي أســــــعار األســــــهم أو أســــــعار الســــــلع التــــــي ال 

� إلـــــى ن�ـــــوء تـــــدفقات نقد�ـــــة تعاقد�ـــــة المعروفـــــة �مـــــدفوعات ســـــداد المبلـــــغ األساســـــي والفائـــــدة المســـــتحقة التـــــي �م�ـــــن تـــــؤد
ترت�ــــب إقــــراض أساســــي �غــــض الن�ــــر عمــــا إذا �ــــان قرًضــــا فــــي شــــ�له لأن يتكــــون األصــــل المــــالي المن�ــــأ أو الم�تســــب 

ــــــة أمــــــًرا أ ــــــث �حــــــدد القــــــانوني. �عــــــد تق�ــــــ�م نمــــــاذج األعمــــــال إلدارة األصــــــول المال� ساســــــً�ا لتصــــــن�� األصــــــل المــــــالي ح�
البنــــك نمــــاذج األعمــــال علــــى المســــتو� الــــذ� �ع�ــــس ����ــــة إدارة مجموعــــات األصــــول المال�ــــة مًعــــا لتحق�ــــق هــــدف عمــــل 
ــــ�م وضــــع العمــــل  ــــالي �جــــر� تق� ــــة و�الت ــــق �ــــأداة فرد� ــــى نوا�ــــا اإلدارة ��مــــا يتعل ــــك عل معــــ�ن. ال �عتمــــد نمــــوذج أعمــــال البن

 .لتجم�ع ول�س على أساس �ل أداة على حدةعلى مستو� أعلى من ا
تصــــــنف األصــــــول المال�ــــــة علــــــى أنهــــــا التكلفــــــة الم�فــــــأة الم�ــــــتملة علــــــى النقــــــد والنقــــــد المعــــــادل والمســــــتحق مــــــن المقــــــر 

 الرئ�سي وفروعه في الخارج وأ�ًضا المستحق من البنوك األخر� والقروض والسل��ات و�عض األصول األخر�.
ــــد �ر�قــــة حســــاب ســــعر الفائــــدة الف ــــأة لألصــــل المــــالي وتخصــــ�ص إيــــرادات الفوائ ــــي هــــي �ر�قــــة لحســــاب التكلفــــة الم�ف عل

 على مد� الفترة ذات الصلة.
ـــــا منـــــه  ـــــات المبـــــدئي م�روًح ـــــه األصـــــل المـــــالي عنـــــد االث� ـــــذ� �قـــــاس � ـــــة الم�فـــــأة لألصـــــل المـــــالي هـــــي المبلـــــغ ال التكلف

ــــى اإل�فــــاء التراكمــــي �اســــتخدام  ــــغ أقســــا� الســــداد الرئ�ســــ�ة، �اإلضــــافة إل �ر�قــــة الفائــــدة الفعل�ــــة أل� فــــرق بــــ�ن هــــذا المبل

األولــــــي ومبلــــــغ االســــــتحقاق، مــــــع تســــــو�ة أ� بــــــدل للخســــــارة. ال��مــــــة الدفتر�ــــــة اإلجمال�ــــــة لألصــــــل المــــــالي هــــــي التكلفــــــة 
 الم�فأة أو األصل المالي قبل تسو�ة  أ� بدل للخسارة.

خـــــالل الـــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر، ُ�عـــــاد تصـــــن�� عنـــــد إلغـــــاء اث�ـــــات االســـــتثمار فـــــي الـــــدين المقـــــاس �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن 
ــــــة أو  ــــــى ال��مــــــة المبدئ� ــــــة إل ــــــدخل ال�ــــــامل اآلخــــــر مــــــن حقــــــوق الملك� ــــــت ســــــا�ًقا فــــــي ال الــــــر�ح التراكمــــــي أو األقــــــل المثب
ـــــه تـــــم حســـــا�ه  ـــــي حقـــــوق الملك�ـــــة المصـــــنف علـــــى أن الخســـــارة �تعـــــديل إلعـــــادة التصـــــن��. عنـــــدما �ســـــت�عد االســـــتثمار ف

دخل ال�ــــامل اآلخــــر، �حــــول الحًقــــا التــــدرج أو الخســــارة التراكم�ــــة المعتــــرف بهــــا ســــا�ًقا فــــي �ال��مــــة العادلــــة مــــن خــــالل الــــ
 الدخل ال�امل اآلخر إلى األر�اح المعاد إدارتها.

أدوات الـــــدين التــــــي تحســــــب الحًقــــــا للتكلفــــــة الم�فــــــأة أو �ال��مــــــة العادلـــــة مــــــن خــــــالل الــــــدخل ال�ــــــامل اآلخــــــر الخاضــــــعة 
 لالنخفاض في ال��مة.

 المال�ة �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو ال�سارةاألصول 
 األصول المال�ة �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة هي.

ـــــل ١ ـــــي ال تمث ـــــة الت ـــــة التعاقد� ـــــدفقات النقد� ـــــدة المســـــتحقة ) األصـــــول ذات الت ـــــغ األساســـــي والفائ ) ٢مـــــدفوعات ســـــداد المبل
الف االحتفــــا� بهــــا لتحصــــ�ل النقــــود التعاقد�ــــة أو المحــــتف� بهــــا األصــــول التــــي يــــتم االحتفــــا� بهــــا فــــي وضــــع تجــــار� �خــــ

 للتحص�ل والب�ع و
 ) األصول المصنفة �ال��مة العادلة في الر�ح أو الخسارة �استخدام اخت�ار ال��مة العادلة.٣

ــــــر�ح أو  ــــــاح / الخســــــائر الناشــــــ�ة عــــــن إعــــــادة حســــــاب ال ــــــات األر� ــــــة مــــــع اث� ــــــتم حســــــاب هــــــذه األصــــــول �ال��مــــــة العادل ي
 سارة.الخ

فـــــي الســـــنة الحال�ـــــة، لـــــم �قـــــم البنـــــك بتخصـــــ�ص أ� اســـــتثمارات ديـــــن تفـــــي �التكلفـــــة الم�فـــــأة أو معـــــاي�ر الـــــدخل ال�ـــــامل 
 اآلخر �ما حسابها �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة.

 النقد والنقد المعادل
أشـــــــهر أو أقـــــــل مـــــــن تـــــــار�خ يتكـــــــون النقـــــــد والنقـــــــد المعـــــــادل مـــــــن أرصـــــــدة ذات آجـــــــال اســـــــتحقاق أصـــــــل�ة مـــــــدتها ثالثـــــــة 

االســــــــتحواذ و�تضــــــــمن النقــــــــد وأرصــــــــدة الحســــــــاب الجــــــــار� غ�ــــــــر المق�ــــــــدة لــــــــد� مصــــــــرف اإلمــــــــارات العر��ــــــــة المتحــــــــدة 
 المر�ز�.

 ) م�اسب وخسائر صرف العمالت األجنب�ة٢
ـــــة بتلـــــك العملـــــة األجنب�ـــــة و�ـــــتم تحو�لهـــــا �الســـــعر  الفـــــور� ُتحـــــدد ال��مـــــة الدفتر�ـــــة لألصـــــول المال�ـــــة المقومـــــة �عملـــــة أجنب�

 في نها�ة �ل فترة تقر�ر، على وجه التحديد.
ــــــتم  - ــــــأة التــــــي ال ت�ــــــ�ل جــــــزًءا مــــــن عالقــــــة التحــــــو� المحــــــددة، ي ــــــة المحســــــو�ة �التكلفــــــة الم�ف �النســــــ�ة لألصــــــول المال�

 اث�ات فروق الصرف في الر�ح أو الخسارة خالل السنة.
ــــدخ - ــــة مــــن خــــالل ال ــــدين المحســــو�ة �ال��مــــة العادل ــــة �النســــ�ة ألدوات ال ل ال�ــــامل اآلخــــر والتــــي ل�ســــت جــــزًءا مــــن عالق

التحــــو� المحـــــددة، يـــــتم اث�ـــــات فـــــروق الصـــــرف علـــــى التكلفــــة المســـــتهلكة ألداة الـــــدين فـــــي الـــــر�ح أو الخســـــارة للســـــنة. يـــــتم 
 اث�ات فروق الصرف األخر� في الدخل ال�امل اآلخر في احت�ا�ي إعادة تق��م االستثمارات.

�ة �ال��مــــة العادلــــة مــــن خــــالل الــــر�ح أو الخســــارة والتــــي لــــم تكــــن جــــزًءا مــــن عالقــــة �النســــ�ة لألصــــول المال�ــــة المحســــو  -
 التحو� المحددة، يتم اث�ات فروق الصرف في الر�ح أو الخسارة خالل السنة.

�النســـــ�ة ألدوات حقـــــوق الملك�ــــــة المحســـــو�ة �ال��مـــــة العادلــــــة مـــــن خـــــالل الــــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر، يــــــتم اث�ـــــات فــــــروق  -
 األجنب�ة في الدخل في الدخل ال�امل اآلخر في احت�ا�ي إعادة تق��م االستثمارات.صرف العمالت 

 
 ) ان�فاض ��مة األصول المال�ة٣

�عتـــــرف البنـــــك �مخصـــــص خســـــارة لخســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة علـــــى االســـــتثمارات فـــــي أدوات الـــــدين التـــــي يـــــتم حســـــابها 
امل اآلخــــــر و�ــــــذلك علــــــى عقــــــود ضــــــمان التمو�ــــــل. يــــــتم �التكلفــــــة الم�فــــــأة أو �ال��مــــــة العادلــــــة مــــــن خــــــالل الــــــدخل ال�ــــــ

تحــــديث مبلــــغ الخســــائر االئتمان�ــــة المتوقعــــة فــــي تــــار�خ �ــــل تقر�ــــر لــــتع�س التغ�ــــرات فــــي مخــــا�ر االئتمــــان منــــذ االث�ــــات 
المبـــــدئي لـــــألداة المال�ـــــة المعن�ـــــة. ال يـــــتم اث�ـــــات خســـــارة االنخفـــــاض فـــــي ال��مـــــة لالســـــتثمارات فـــــي أدوات حقـــــوق الملك�ـــــة 

 �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة. المدرجة
�النســــــ�ة لكــــــل األدوات المال�ــــــة، �قــــــوم البنــــــك �إث�ــــــات الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة مــــــد� الح�ــــــاة عنــــــدما تكــــــون هنــــــاك 
ــــادة مخــــا�ر االئتمــــان  ــــة عــــدم ز� ــــي حال ــــة أخــــر�، ف ــــدئي. مــــن ناح� ــــات المب ــــذ االث� ــــي مخــــا�ر االئتمــــان من ــــرة ف ــــادة �ب� ز�

ـــــى األداة ا ـــــة عل ـــــك األداة المال� ـــــك �حســـــاب مخصـــــص الخســـــارة لتل ـــــدئي، �قـــــوم البن ـــــات المب ـــــذ االث� ـــــر من ـــــة ��ـــــ�ل �ب� لمال�
ــــــة  ١٢�مبلــــــغ �ســــــاو� الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة لمــــــدة  شــــــهًرا. تق�ــــــ�م مــــــا إذا �ــــــان ين�غــــــي اث�ــــــات الخســــــائر االئتمان�

ـــــة أو مخـــــا ـــــرة فـــــي احتمال� ـــــى الز�ـــــادات الكب� ـــــاة �ســـــتند إل ـــــدئي المتوقعـــــة مـــــد� الح� ـــــذ االث�ـــــات المب �ر حـــــدوث تقصـــــ�ر من
 بدًال من إث�ات أن األصل المالي ض��� ائتمانً�ا في تار�خ التقر�ر أو حدوث تقص�ر فعلي.

�أخــــذ البنــــك فــــي االعت�ــــار مــــا إذا �انــــت هنــــاك ز�ــــادة جوهر�ــــة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان أو علــــى أســــاس مســــتمر خــــالل �ــــل 
�ب�ــــرة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان، �قــــارن البنــــك مخــــا�ر التقصــــ�ر فــــي الســــداد فتــــرة تقر�ــــر. لتق�ــــ�م مــــا إذا �انــــت هنــــاك ز�ــــادة 

 في األصل �ما في تار�خ التقر�ر مع مخا�ر التقص�ر في السداد �ما في تار�خ االث�ات المبدئي.
ـــــك  ـــــة والمدعومـــــة �مـــــا فـــــي ذل ـــــار المعلومـــــات الكم�ـــــة والنو��ـــــة المعقول ـــــ�م، �أخـــــذ البنـــــك فـــــي االعت� عنـــــد إجـــــراء هـــــذا التق�

 التار�خ�ة والمعلومات الت�ل��ة المتاحة دون تكلفة أو جهد ال داعي له. الخبرة
 دمج المؤشرات التال�ة ���ل خاص:

 التدهور الجوهر� الفعلي أو المتوقع في التصن�� االئتماني الخارجي (إن وجد) أو الداخلي لألدوات المال�ة. -
ال أو ال�ـــــروف المال�ـــــة أو االقتصـــــاد�ة التـــــي مـــــن المتوقـــــع التغ�ـــــرات الســـــلب�ة الكب�ـــــرة الفعل�ـــــة أو المتوقعـــــة فـــــي األعمـــــ -

 أن تسبب تغ��ًرا �ب�ًرا في قدرة المقترض على تلب�ة مت�ل�اته.
 التدهور الكب�ر الفعلي أو المتوقع في النتائج الت�غ�ل�ة للمقترض. -
 ز�ادات �ب�رة في مخا�ر االئتمان على األدوات المال�ة األخر� لنفس المقترض. -
عــــــن التغ��ــــــر الســــــلبي الكب�ــــــر الفعلــــــي أو متوقــــــع فــــــي الب��ــــــة التن��م�ــــــة أو االقتصــــــاد�ة أو التكنولوج�ــــــة للمــــــدين ينــــــتج  -

 انخفاض �ب�ر في قدرة المدين على الوفاء �التزاماته المتعلقة �الديون.
االئتمان�ـــــة؛ تغ��ـــــرات �ب�ـــــرة فـــــي ��مـــــة التـــــأم�ن الـــــداعم لاللتـــــزام أو فـــــي جـــــودة ضـــــمانات ال�ـــــرف الثالـــــث أو التعز�ـــــزات  -
 و
تغ��ـــــرات �ب�ـــــرة فـــــي األداء والســـــلوك المتوقـــــع للمقتـــــرض، �مـــــا فـــــي ذلـــــك التغ��ـــــرات فـــــي حالـــــة الـــــدفع للمقترضـــــ�ن فـــــي  -

 البنك والتغ�رات في النتائج الت�غ�ل�ة للمقترض.
 ٣٠�غــــض الن�ــــر عــــن التحل�ــــل أعــــاله، ُ�فتــــرض حــــدوث ز�ــــادة �ب�ــــرة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان إذا تــــأخر المــــدين أكثــــر مــــن 

يوًمــــا �عــــد تجــــاوز موعــــد االســــتحقاق فــــي ســــداد دفعــــة تعاقد�ــــة. �حــــدث التقصــــ�ر فــــي الســــداد فــــي األصــــل المــــالي عنــــدما 
يوًمــــــا مــــــن تــــــار�خ اســــــتحقاقها. يراقــــــب البنــــــك  ٦٠�قصـــــر ال�ــــــرف المقابــــــل فــــــي ســــــداد الــــــدفعات التعاقد�ــــــة فـــــي غضــــــون 

�ب�ــــرة فـــــي مخـــــا�ر االئتمــــان و�قـــــوم �مراجعتهـــــا �انت�ــــام فعال�ـــــة المعـــــاي�ر المســــتخدمة لتحديـــــد مـــــا إذا �انــــت هنـــــاك ز�ـــــادة 
حســـــب الضــــــرورة للتأكــــــد مــــــن أن المعــــــاي�ر قــــــادرة علــــــى تحديـــــد الز�ــــــادة الكب�ــــــرة فــــــي مخــــــا�ر االئتمــــــان قبــــــل أن �صــــــ�ح 

 المبلغ متأخر السداد.
 األصول المال�ة الض��فة -االئتمان 

حــــــداث التـــــي لهـــــا تــــــأث�ر ضـــــار علــــــى تعتبـــــر األصـــــول المال�ــــــة "ضـــــ��فة االئتمـــــان" عنــــــد وقـــــوع حــــــدث أو أكثـــــر مـــــن األ
ــــى األصــــول المال�ــــة منخفضــــة ال��مــــة االئتمان�ــــة �اســــم  ــــدرة لألصــــول المال�ــــة، و��ــــار إل ــــدفقات النقد�ــــة المســــتقبل�ة المق الت

ـــــة  ـــــة ٣أصـــــول المرحل ـــــة علـــــى انخفـــــاض ��مـــــة االئتمـــــان ب�انـــــات �م�ـــــن مالح�تهـــــا حـــــول األحـــــداث التال� . تتضـــــمن األدل
 يواجه صعو�ة مال�ة �ب�رة.والتي ت��ر إلى أن المقترض 

 تحمل المقترض قرض �و�ل األجل -
 توفى المقترض  -
 إعسار المقترض في سداد القرض -
 أخلَّ المقترض بتعهداته المال�ة -
 عدم وجود سوق ن�� لهذه األصول المال�ة �سبب األزمات المال�ة القائمة -
 قدم المقرض تنازالت تتعلق �األزمة المال�ة للمقترض -
 ص�ح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالسأ -
 شراء األصول المال�ة أو إن�ائها �خصم �ب�ر �ع�س خسائر االئتمان المتكبدة. -

ـــد مـــن األحـــداث قـــد  ـــأث�ر الم�ـــترك للعدي ـــد ��ـــون الت ـــك، ق ـــدًال مـــن ذل ـــد ال ��ـــون مـــن المم�ـــن تحديـــد حـــدث منفـــرد واحـــد ب ق
الئتمـــــان. ��ــــــ�م البنـــــك مــــــا إذا �انـــــت أدوات الـــــدين التــــــي هـــــي األصــــــول تســـــبب فـــــي انخفــــــاض ��مـــــة األصــــــول المال�ـــــة ل

ــــة فــــي  ــــدخل ال�ــــامل اآلخــــر منخفضــــة ال��مــــة االئتمان� ــــة مــــن خــــالل ال ــــأة أو ال��مــــة العادل ــــة الم�ف ــــة محســــو�ة �التكلف مال�
ـــــاض ائتمـــــاني،  ـــــدين الســـــ�اد�ة وال�ـــــر�ات تعـــــاني مـــــن انخف ـــــت أدوات ال ـــــ�م مـــــا إذا �ان ـــــر مـــــالي لتق� ـــــار�خ �ـــــل تقر� �أخـــــذ ت

 البنك في االعت�ار عوامل مثل عوائد السندات والتصن�فات االئتمان�ة وقدرة المقترض على جمع التمو�ل.
ـــــرض �ســـــبب انحـــــراف فـــــي ال�ـــــر� المـــــالي  ـــــدما يـــــتم مـــــنح االمت�ـــــاز للمقت ـــــرض مـــــنخفض ال��مـــــة االئتمان�ـــــة عن ـــــر الق �عتب

انخفضـــــت مخـــــا�ر عـــــدم تلقـــــي التـــــدفقات للمقتـــــرض مـــــا لـــــم ��ـــــن هنـــــاك دل�ـــــل علـــــى أنـــــه نت�جـــــة لمـــــنح االمت�ـــــاز، ح�ـــــث 
ــــى انخفــــاض ال��مــــة �النســــ�ة لألصــــول المال�ــــة التــــي ُيتوقــــع . النقد�ــــة التعاقد�ــــة ��ــــ�ل �ب�ــــر وال توجــــد مؤشــــرات أخــــر� عل

ــــر األصــــل المــــالي مــــنخفض ال��مــــة االئتمان�ــــة عنــــدما ��ــــون  ف�هــــا الحصــــول علــــى امت�ــــازات ولكــــن لــــم يــــتم منحهــــا، �عتب
علـــــى انخفـــــاض ال��مــــــة االئتمان�ـــــة �مـــــا فــــــي ذلـــــك تلب�ـــــة تعر�ــــــ� التقصـــــ�ر فـــــي الســــــداد. هنـــــاك دل�ـــــل �م�ـــــن مالح�تــــــه 

يتضـــــمن تعر�ـــــ� التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد (ان�ـــــر أدنـــــاه) عـــــدم الر��ـــــة فـــــي الـــــدفع للنفـــــي ووقـــــف الـــــدعم إذا تـــــأخر ســـــداد 
 يوًما أو أكثر. ٣٠الم�الغ لمدة 

 األصول المال�ة منخفضة ال��مة -االئتمان الم�تر� أو الُمن�أ 
ألصـــــول المال�ـــــة الم�ـــــتراة أو ذات ال��مـــــة االئتمان�ـــــة المنخفضـــــة هـــــي األصـــــول التـــــي تعرضـــــت النخفـــــاض ائتمانً�ـــــا عنـــــد ا

االث�ـــــات المبـــــدئي. �حســـــب البنـــــك معـــــدل الفائـــــدة الفعلـــــي المعـــــدل �االئتمـــــان، والـــــذ� يـــــتم احتســـــا�ه علـــــى أســـــاس التكلفـــــة 
تضـــــمن تـــــأث�ر خســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة فـــــي التـــــدفقات الم�فـــــأة لألصـــــل المـــــالي بـــــدًال مـــــن إجمـــــالي ال��مـــــة الدفتر�ـــــة و�

 النقد�ة المستقبل�ة المقدرة.
 تعر�� التقص�ر في السداد

ــــي  ــــد الخســــائر االئتمان�ــــة المتوقعــــة. �ســــتخدم تعر�ــــ� التقصــــ�ر ف ــــي الســــداد أمــــًرا حاســــًما لتحدي �عتبــــر تعر�ــــ� التقصــــ�ر ف
ــــد مــــا إذا �ــــان بــــدل الخســــارة �عتمــــد علــــى الســــداد فــــي حســــاب مبلــــغ الخســــائر االئتمان�ــــة المتوقعــــة وفــــي تح شــــهًرا  ١٢دي

ــــاس  ــــى �ــــل مــــن �� ــــذ� يــــؤثر عل ــــاة، ح�ــــث أن التقصــــ�ر فــــي الســــداد هــــو أحــــد م�ونــــات احتمال�ــــة التعثــــر ال أو مــــد� الح�
 الخسائر االئتمان�ة المتوقعة وتحديد الز�ادة الكب�رة في مخا�ر االئتمان.

 قص�ر في السداد�عتبر البنك أن ما يلي ���ل حدًثا من حاالت الت
 يوًما؛ ٦٠تأخر المقترض عن سداد أقسا�ه التعاقد�ة �أكثر من  -
 من غ�ر المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمان�ة للبنك �الكامل. -

 تم تصم�م تعر�� التقص�ر في السداد ���ل مناسب ل�ع�س الخصائص المختلفة ألنواع األصول المختلفة.
ن غ�ــــر المــــرجح أن يــــدفع المقتــــرض التزامــــه االئتمــــاني، �أخــــذ البنــــك فــــي االعت�ــــار المؤشــــرات عنــــد تق�ــــ�م مــــا إذا �ــــان مــــ

النو��ــــة والكم�ــــة. وتعتمــــد المعلومــــات التــــي تـــــم تق��مهــــا علــــى نــــوع األصــــل علـــــى ســــب�ل المثــــال، فــــي إقــــراض ال�ـــــر�ات 
ــــة ــــم �عــــد ذات صــــلة �ــــإقراض التجزئ ــــر المؤشــــر النــــوعي المســــتخدم خرًقــــا للعهــــود، والــــذ� ل ــــة، مثــــل  �عتب المؤشــــرات الكم�

حالــــــة التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد وعــــــدم الســــــداد اللتــــــزام آخــــــر لل�ــــــرف المقابــــــل نفســــــه هــــــي المــــــدخالت الرئ�ســــــ�ة فــــــي هــــــذا 
التحل�ــــل. �ســــتخدم البنــــك مجموعــــة متنوعــــة مــــن مصــــادر المعلومــــات لتق�ــــ�م التخلــــف عــــن الســــداد والتــــي إمــــا تــــم ت�و�رهــــا 

 �ة.داخلً�ا أو تم الحصول عل�ها من مصادر خارج
 ��اس ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة 

شــــــهًرا) أو مــــــد� الح�ــــــاة اعتمــــــاًدا علــــــى مــــــا إذا  ١٢شــــــهًرا ( ١٢ُتقــــــاس الخســــــائر االئتمــــــان المتوقعــــــة إمــــــا علــــــى أســــــاس 
كانــــت هنــــاك ز�ــــادة �ب�ــــرة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان قــــد حــــدثت منــــذ االث�ــــات المبــــدئي أو مــــا إذا �ــــان األصــــل �عتبــــر خســــائر 

فضــــــــة ال��مــــــــة. المنـــــــتج المخصــــــــوم الحتمال�ــــــــة التقصــــــــ�ر فـــــــي الســــــــداد والخســــــــارة الناتجــــــــة عنــــــــه  ائتمان�ـــــــة متوقعــــــــة منخ
فة على النحو التالي:   الُمعرَّ

تمثــــــل احتمال�ــــــة التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد احتمــــــال تخلــــــف المقتــــــرض عــــــن الوفــــــاء �التزاماتــــــه المال�ــــــة، إمــــــا علــــــى مــــــدار  -
شــــــهر) أو مــــــد� الح�ــــــاة (التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد مــــــد�  ١٢االثنــــــي ع�ــــــر شــــــهًرا القادمــــــة (التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد لمــــــدة 

 الح�اة) أل� التزام.
�عتمـــــد التعـــــرض للتقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد علـــــى الم�ـــــالغ التـــــي يتوقـــــع البنـــــك أن تكـــــون مســـــتحقة فـــــي وقـــــت التقصـــــ�ر فـــــي  -

ـــــي الســـــداد لمـــــدة  ـــــي ع�ـــــر شـــــهًرا القادمـــــة (التعـــــرض للتقصـــــ�ر ف ـــــى مـــــد� االثن شـــــهر) أو مـــــد� الح�ـــــاة  ١٢الســـــداد، عل
رض للتقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد مـــــد� الح�ـــــاة) علـــــى ســـــب�ل المثـــــال، �النســـــ�ة لاللتـــــزام المتجـــــدد، �قـــــوم البنـــــك �خفـــــض (التعـــــ

ـــــد� الحـــــالي �حلـــــول  ـــــى الحـــــد التعاق ـــــع ســـــح�ه إل ـــــغ إضـــــافي ُيتوق ـــــى أ� مبل نســـــ�ة الســـــحب الحـــــالي للرصـــــ�د �اإلضـــــافة إل
 وقت التقص�ر في السداد، في حالة حدوثه.

التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد توقــــــع البنــــــك لمــــــد� الخســــــارة الناتجــــــة عنــــــد التعــــــرض لهــــــذا  ُتمثِّــــــل الخســــــائر الناتجــــــة عــــــن حالــــــة
التقصـــــ�ر، و�ختلـــــف ســـــداد الـــــديون المســـــتحقة الـــــدفع حســـــب نـــــوع ال�ـــــرف المقابـــــل وأقدم�ـــــة الم�ال�ـــــة وتـــــوافر الضـــــمانات 

ارة لكــــل أو أ� دعــــم ائتمــــاني آخــــر. يــــتم التعب�ــــر عــــن الخســــارة فــــي حالــــة التقصــــ�ر فــــي الســــداد �نســــ�ة م�و�ــــة مــــن الخســــ
ــــة التقصــــ�ر فــــي  وحــــدة تعــــرض فــــي �ــــل وقــــت التعــــرض للتقصــــ�ر فــــي الســــداد. يــــتم احتســــاب الخســــائر الناتجــــة عــــن حال

شــــهًرا النســـــ�ة الم�و�ــــة للخســـــارة  ١٢شــــهًرا أو مـــــد� الح�ــــاة، ح�ـــــث ُ�مِثّــــل معـــــدل الخســــارة لمـــــدة  ١٢الســــداد علــــى أســـــاس 
ــــة حــــدوث التقصــــ�ر فــــي الســــداد فــــي االثنــــ ــــة المتوقــــع حــــدوثها فــــي حال ي ع�ــــر شــــهًرا التال�ــــة والخســــائر الناتجــــة عــــن حال

التقصــــ�ر فــــي الســــداد مــــد� الح�ــــاة هــــو النســــ�ة الم�و�ــــة للخســــارة المتوقــــع حــــدوثها إذا حــــدث هــــذا التقصــــ�ر خــــالل العمــــر 
 المتوقع المت�قي للقرض.

جـــــة عـــــن التقصـــــ�ر يـــــتم تحديـــــد الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة مـــــن خـــــالل احتمال�ـــــة التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد والخســـــائر النات
فــــي الســــداد والتعــــرض لحــــاالت التقصــــ�ر فــــي الســــداد لكــــل شــــهر فــــي المســــتقبل ولكــــل تعــــرض فــــرد� أو ق�ــــاع جمــــاعي. 
يــــتم ضــــرب هــــذه الم�ونــــات الثالثــــة مًعــــا وتســــو�تها مــــن أجــــل احتمال�ــــة ال�قــــاء علــــى ق�ــــد الح�ــــاة (علــــى ســــب�ل المثــــال، لــــم 

بق) وهـــــذا �ســـــاعد فـــــي حســـــاب الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة يـــــتم الـــــدفع مســـــ�ًقا أو التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد فـــــي شـــــهر ســـــا
��ـــــ�ل فًعـــــال لكـــــل شـــــهر فـــــي المســـــتقبل والتـــــي يـــــتم خصـــــمها �عـــــد ذلـــــك إلـــــى تـــــار�خ التقر�ـــــر وتلخ�صـــــها. ســـــعر الخصـــــم 

 المستخدم في حساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة هو سعر الفائدة الفعلي األصلي �سعر تقر�بي له.
الســــداد مــــد� الح�ــــاة مــــن خــــالل ت�ب�ــــق ملــــف االســــتحقاق علــــى التقصــــ�ر فــــي الســــداد الحــــالي تــــم توضــــ�ح التقصــــ�ر فــــي 

ـــــة ت�ـــــور حـــــاالت التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد فـــــي المحف�ـــــة مـــــن نق�ـــــة  ١٢لمـــــدة  ـــــي ���� ـــــف االســـــتحقاق ف شـــــهًرا. ين�ـــــر مل
ض أن االث�ـــــات المبــــــدئي �ــــــوال عمـــــر القــــــروض. �عتمــــــد ملـــــف االســــــتحقاق علــــــى الب�انـــــات التار�خ�ــــــة المرصــــــودة و�فتــــــر 

 ��ون هو نفسه عبر جم�ع األصول ضمن ن�اق المحف�ة والدرجة االئتمان�ة وهذا مدعوم بتحل�ل تار�خي.
شــــــهًرا وعمرهــــــا بنــــــاًء علــــــى ملــــــف تعر�ــــــ� الــــــدفع  ١٢يــــــتم تحديــــــد مــــــدة التعــــــرض لحــــــاالت التقصــــــ�ر فــــــي الســــــداد لمــــــدة 

 المتوقع الذ� �ختلف حسب نوع المنتج.
الســـــداد دفعـــــة واحــــــدة، �عتمـــــد ذلـــــك علـــــى أقســــــا� الســـــداد التعاقد�ـــــة المســــــتحقة  �النســـــ�ة للمنتجـــــات الم�فـــــأة وقــــــروض -

شـــــهًرا أو مـــــد� الح�ـــــاة، وتـــــتم تســـــو�ة ذلـــــك أ�ًضـــــا أل� دفعـــــات زائـــــدة متوقعـــــة قـــــام بهـــــا  ١٢علـــــى المقتـــــرض علـــــى مـــــد� 
 المقترض، �ما يتم تضم�ن افتراضات السداد الم��ر/ إعادة التمو�ل في عمل�ة حساب�ة.

ـــــق أخـــــذ الرصـــــ�د المســـــحوب الحـــــالي �النســـــ�ة للمنتجـــــ - ـــــي الســـــداد عـــــن �ر� ـــــع التعـــــرض للتقصـــــ�ر ف ات المتجـــــددة، يتوق
و�ضـــــافة "عامـــــل تحو�ـــــل ائتمـــــاني" والـــــذ� �ســـــمح �الســـــحب المتوقـــــع للحـــــد المت�قـــــي �حلـــــول وقـــــت التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد. 

ـــــى تحل�ـــــل  ـــــوع المنـــــتج ون�ـــــاق اســـــتخدام الحـــــد الحـــــالي، اســـــتناًدا إل ـــــرة تختلـــــف هـــــذه االفتراضـــــات حســـــب ن ـــــات األخ� الب�ان
 للتقص�ر في السداد للبنك.

شـــــهًرا ومـــــد� الح�ـــــاة اســـــتناًدا إلـــــى العوامـــــل التـــــي  ١٢ُتحـــــدد فتـــــرات الخســـــائر الناتجـــــة عـــــن التقصـــــ�ر فـــــي الســـــداد �مـــــدة 
 تؤثر على عمل�ات السداد التي تم إجراؤها �عد التقص�ر في السداد، وتختلف تلك الم�الغ حسب نوع المنتج.

ــــــــى نــــــــوع الضــــــــمان و�ــــــــ�م الضــــــــمانات المتوقعــــــــة �النســــــــ�ة للمنتجــــــــ - ات المضــــــــمونة، �عتمــــــــد هــــــــذا ��ــــــــ�ل أساســــــــي عل
ـــــة وتكـــــال��  ـــــة �ســـــبب المب�عـــــات القســـــر�ة ووقـــــت اســـــتعادة الملك� ـــــى ال��مـــــة الســـــو��ة / الدفتر� ـــــة عل والخصـــــومات التار�خ�

 السداد الملحو�ة.
ة عــــن التقصــــ�ر فــــي الســــداد علــــى مســــتو� �النســــ�ة للمنتجــــات غ�ــــر المضــــمونة، عــــادًة مــــا يــــتم تع�ــــ�ن الخســــائر الناتجــــ -

المنـــــتج ن�ـــــًرا للفـــــرق المحـــــدود فـــــي الم�ـــــالغ المســـــتردة التـــــي تحققـــــت عبـــــر مختلـــــف المقترضـــــ�ن. تتـــــأثر الخســـــائر الناتجـــــة 
 عن التقص�ر في السداد �استرات�ج�ات التحص�ل. �ما في ذلك مب�عات الديون المتعاقد عل�ها والسعر.

شــــهًرا ومــــد�  ١٢صــــاد�ة الت�ل��ــــة فــــي تحديــــد احتمال�ــــة التقصــــ�ر فــــي الســــداد لمــــدة يــــتم أ�ًضــــا تضــــم�ن المعلومــــات االقت
ــــــــف هــــــــذه  الح�ــــــــاة ــــــــي الســــــــداد والخســــــــائر الناتجــــــــة عــــــــن التقصــــــــ�ر فــــــــي الســــــــداد تختل والتعــــــــرض لحــــــــاالت التقصــــــــ�ر ف

 االفتراضات حسب نوع المنتج.
ملـــــف تعر�ـــــ� اســـــتحقاق التقصـــــ�ر  مثـــــل ����ـــــة -االفتراضـــــات التـــــي �قـــــوم عل�هـــــا حســـــاب الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة 

 تتم مراقبتها ومراجعتها على أساس ر�ع سنو�. -في السداد و��� تتغ�ر ��م الضمان وما إلى ذلك 
 �النس�ة للتعرضات غ�ر الواضحة. يتم حساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة على النحو التالي:

ـــــإن الخســـــائر اال - ـــــر المســـــحو�ة، ف ـــــروض غ� ـــــة �النســـــ�ة اللتزامـــــات الق ـــــ�ن ال��مـــــة الحال� ـــــرق ب ـــــة المتوقعـــــة هـــــي الف ئتمان�
والتـــــدفقات النقد�ـــــة التعاقد�ـــــة المســـــتحقة للبنـــــك إذا قـــــام صـــــاحب االلتـــــزام �ســـــحب القـــــرض والتـــــدفقات النقد�ـــــة التـــــي يتوقـــــع 

 البنك الحصول عل�ها إذا تم سحب القرض؛ و
ي الــــــدفعات المتوقعــــــة لتعــــــو�ض صــــــاحب �النســــــ�ة لعقــــــود الضــــــمانات المال�ــــــة، فــــــإن الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة هــــــ -

 أداة الدين المضمونة ناقًصا أ� م�الغ يتوقع البنك استردادها من المالك أو المدين أو أ� �رف آخر.
 ال يتم تسج�ل خسارة انخفاض في ال��مة على استثمارات حقوق الملك�ة.

 ) عرض م�صص ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة في الك�وفات المال�ة٤
 صصات الخسارة الخسائر االئتمان�ة المتوقعة في الك�وفات المال�ة على النحو التالي.ُتعرض مخ
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بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2020
ـــــة المتحـــــدة المر�ـــــز�  - ـــــد� مصـــــرف اإلمـــــارات العر�� ـــــة المحســـــو�ة �التكلفـــــة الم�فـــــأة (أرصـــــدة ل �النســـــ�ة لألصـــــول المال�

أصـــــول مال�ـــــة ومســـــتحق مـــــن المقـــــر الرئ�ســـــي وفروعـــــه فـــــي الخـــــارج مســـــتحقة مـــــن بنـــــوك أخـــــر�، وقـــــروض وســـــل��ات و 
 أخر�) �خصم من إجمالي ال��مة الدفتر�ة لألصول.

�النســـــ�ة ألدوات الـــــدين المحســـــو�ة �ال��مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــر�ح أو الخســـــارة �جـــــزء مـــــن احت�ـــــا�ي إعـــــادة التق�ـــــ�م  -
 لالستثمارات المصنفة �ال��مة العادلة من خالل الدخل ال�امل اآلخر والمثبتة في الدخل ال�امل اآلخر.

 �النس�ة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي �مخصص. -
 ) تعديل األصول المال�ة٥

�قــــــوم البنـــــــك فـــــــي �عـــــــض األح�ـــــــان بتعـــــــديل شـــــــرو� القـــــــروض المقدمـــــــة للعمـــــــالء �ســـــــبب إعـــــــادة التفـــــــاوض التجـــــــار� أو 
 القروض المتعثرة، بهدف تع��م السداد.

الممتــــــدة و�جــــــازات الســــــداد واإلعفــــــاء مــــــن الســــــداد. تســــــتند ت�ــــــمل أن�ــــــ�ة إعــــــادة اله��لــــــة هــــــذه ترت��ــــــات فتــــــرات الســــــداد 
س�اســـــات وممارســـــات إعـــــادة اله��لـــــة إلـــــى المؤشـــــرات والمعـــــاي�ر التـــــي ت�ـــــ�ر، فـــــي ح�ـــــم اإلدارة، إلـــــى أن الـــــدفع س�ســـــتمر 
علـــــى األرجـــــح. يـــــتم االحتفـــــا� بهـــــذه الس�اســـــات تحـــــت المراجعـــــة المســـــتمرة. إعـــــادة اله��لـــــة هـــــي األكثـــــر شـــــ�وًعا للت�ب�ـــــق 

 قروض ألجل.على ال
 

ــــا لس�اســــة  ــــ�م مــــا إذا �ــــان هــــذا التعــــديل يــــؤد� إلــــى إلغــــاء االث�ــــات. وفًق عنــــدما يــــتم تعــــديل أصــــل مــــالي، �قــــوم البنــــك بتق�
�أخــــذ البنــــك فــــي االعت�ــــار البنــــك، يــــؤد� التعــــديل إلــــى إلغــــاء االث�ــــات عنــــدما ين�ــــأ عنــــه ��ــــ�ل جــــوهر� شــــرو� مختلفــــة. 

عاقد�ــــة �عــــد التعـــــديل والتغ�ــــر فــــي العملــــة أو ال�ــــرف المقابــــل وأســــعار الفائـــــدة العوامــــل النو��ــــة (أ� التــــدفقات النقد�ــــة الت
واالســـــــتحقاق والتعهـــــــدات) والتق�ـــــــ�م الكمـــــــي (أ� مقارنـــــــة ال��مـــــــة الحال�ـــــــة للتـــــــدفقات النقد�ـــــــة التعاقد�ـــــــة المت���ـــــــة �موجـــــــب 

ئـــــدة الفعلـــــي األصـــــلي) ال�ـــــرو� األصـــــل�ة للتـــــدفقات النقد�ـــــة التعاقد�ـــــة �موجـــــب ال�ـــــرو� المعدلـــــة، المخصـــــومة �ســـــعر الفا
 لتحديد ال�رو� المختلفة جوهرً�ا.

ــــات األصــــل المــــالي، �عــــاد ��ــــاس مخصــــص الخســــارة لخســــائر االئتمــــان المتوقعــــة فــــي تــــار�خ إلغــــاء  ــــي حالــــة إلغــــاء إث� ف
ســــ�ؤد� الفــــرق بــــ�ن هــــذه ال��مــــة الدفتر�ــــة المعدلـــــة  اإلث�ــــات لتحديــــد صــــافي ال��مــــة الدفتر�ــــة لألصــــل فــــي ذلـــــك التــــار�خ.

ــــــات. ســــــ��ون وال��مــــــ ــــــد إلغــــــاء اإلث� ــــــح أو خســــــارة عن ــــــى ر� ــــــدة إل ــــــد مــــــع ال�ــــــرو� الجدي ــــــة لألصــــــل المــــــالي الجدي ة العادل
ــــــة المتوقعــــــة لمــــــدة  ــــــى أســــــاس الخســــــائر االئتمان� ــــــتم ��اســــــه عل ــــــد مخصــــــص خســــــارة ي شــــــهًرا  ١٢لألصــــــل المــــــالي الجدي

ــــــد مــــــنخفض ال��مــــــة االئتما ــــــرض الجدي ــــــر ف�هــــــا الق ــــــي �عتب ــــــادرة الت ــــــة�اســــــتثناء الحــــــاالت الن ــــــي . ن� ــــــ� ف ــــــق هــــــذا فق و�ن�ب
الحـــــاالت التـــــي يـــــتم ف�هـــــا إث�ـــــات ال��مـــــة العادلـــــة للقـــــرض الجديـــــد �خصـــــم �ب�ـــــر علـــــى ال��مـــــة االســـــم�ة المعدلـــــة ألنـــــه ال 

يراقــــــب البنــــــك ل. يـــــزال هنــــــاك مخـــــا�ر عال�ــــــة مـــــن التخلــــــف عـــــن الســــــداد والتـــــي لــــــم يـــــتم تخ��ضــــــها مـــــن خــــــالل التعـــــدي
ـــــة مـــــن ـــــة المعدل ـــــي  مخـــــا�ر االئتمـــــان لألصـــــول المال� ـــــل مـــــا إذا �ـــــان المقتـــــرض ف ـــــة، مث ـــــ�م المعلومـــــات النو�� خـــــالل تق�

 ة.حالة تأخر االستحقاق �موجب ال�رو� الجديد
عنــــدما يــــتم تعــــديل ال�ــــرو� التعاقد�ــــة لألصــــول المال�ــــة وال يــــؤد� هــــذا التعــــديل إلــــى إلغــــاء االث�ــــات، �حــــدد البنــــك إذا مــــا 

ب�ـــــر منـــــذ اإلث�ـــــات األولـــــي �مقارنـــــة التصـــــن�� االئتمـــــاني كانـــــت المخـــــا�ر االئتمان�ـــــة لألصـــــل المـــــالي قـــــد زادت ��ـــــ�ل �
ــــر علــــى أســــاس ال�ــــرو�  عنــــد اإلث�ــــات األولــــي وال�ــــرو� التعاقد�ــــة األصــــل�ة ذات التصــــن�� االئتمــــاني فــــي تــــار�خ التقر�

 المعدلة.
تر�ـــــة عنـــــدما ال يـــــؤد� التعـــــديل إلـــــى إلغـــــاء اإلث�ـــــات، �حســـــب البنـــــك ر�ـــــح / خســـــارة التعـــــديل �مقارنـــــة إجمـــــالي ال��مـــــة الدف

ـــــــل التعـــــــديل و�عـــــــده (�اســـــــتثناء مخصـــــــص الخســـــــائر االئتمان�ـــــــة المتوقعـــــــة). ثـــــــم ��ـــــــ�س البنـــــــك الخســـــــائر االئتمان�ـــــــة  قب
ـــــي  ـــــة المتوقعـــــة الناتجـــــة مـــــن األصـــــل المـــــالي المعـــــدل ف ـــــدفقات النقد� ـــــتم تضـــــم�ن الت المتوقعـــــة لألصـــــل المعـــــدل، ح�ـــــث ي

 حساب العجز النقد� المتوقع من األصل األصلي.
ــــتم تق�ــــ�م مخــــا�ر ــــر ومقارنتهــــا �المخــــا�ر �موجــــب  ي ــــف عــــن الســــداد لهــــذه األصــــول �عــــد التعــــديل فــــي تــــار�خ التقر� التخل

ال�ـــــــرو� األصـــــــل�ة عنـــــــد اإلث�ـــــــات األولـــــــي، عنـــــــدما ال ��ـــــــون التعـــــــديل جوهرً�ـــــــا و�التـــــــالي ال يـــــــؤد� إلـــــــى إلغـــــــاء اث�ـــــــات 
خـــــا�ر االئتمـــــان قـــــد تحســـــنت قـــــد �قـــــرر البنـــــك أن مة. يراقـــــب البنـــــك األداء الالحـــــق لألصـــــول المعدلـــــي. األصـــــل األصـــــل

(الخســــــائر االئتمان�ــــــة  ٢أو المرحلــــــة  ٣��ــــــ�ل ملحــــــو� �عــــــد إعــــــادة اله��لــــــة، �ح�ــــــث يــــــتم نقــــــل األصــــــول مــــــن المرحلــــــة 
ــــة  ــــى المرحل ــــاة) إل شــــهًرا). هــــذا هــــو الحــــال فقــــ� �النســــ�ة  ١٢(الخســــائر االئتمان�ــــة المتوقعــــة لمــــدة  ١المتوقعــــة مــــد� الح�

 و� الجديدة لمدة ثالثة أشهر متتال�ة أو أكثر.لألصول التي تم أداؤها وفًقا لل�ر 
�ســـــتمر البنـــــك فـــــي مرا��ـــــة إذا مـــــا �ـــــان هنـــــاك ز�ـــــادة ملحو�ـــــة الحقـــــة فـــــي المخـــــا�ر االئتمان�ـــــة المتعلقـــــة بهـــــذه األصـــــول 

 من خالل استخدام نماذج محددة لألصول المعدلة.
 ) ال�طب٥

ــــــدما ��ــــــون  ــــــا، عن ــــــا أو جزئً� ــــــة، �لً� ــــــك ��ــــــ�ب األصــــــول المال� ــــــوم البن ــــــة  �ق ــــــع جهــــــود االســــــترداد العمل� ــــــد اســــــتنفد جم� ق
واســـــــتنتج أنـــــــه ال يوجـــــــد توقـــــــع معقـــــــول �االســـــــترداد، وت�ـــــــمل المؤشـــــــرات التـــــــي ت�ـــــــ�ر إلـــــــى عـــــــدم وجـــــــود توقـــــــع معقـــــــول 

ـــــدما تكـــــون �ر�قـــــة اســـــترداد البنـــــك هـــــي حـــــ�س الـــــرهن علـــــى الضـــــمانات ٢) وقـــــف ن�ـــــا� اإلنفـــــاذ و (١�االســـــترداد ( ) عن
 توقع معقول �االسترداد �الكامل. وتكون ��مة الضمان �ح�ث ال يوجد

الم�ـــــالغ التعاقد�ـــــة القائمـــــة يـــــتم شـــــ�ب  �جـــــوز للبنـــــك شـــــ�ب األصـــــول المال�ـــــة التـــــي ال تـــــزال خاضـــــعة لن�ـــــا� اإلنفـــــاذ.
د. ال يـــــزال البنـــــك  ١٠المفصـــــح عنهـــــا فـــــي المالح�ـــــة  ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١لهـــــذه األصـــــول خـــــالل الســـــنة المنته�ـــــة فـــــي 

ـــــــا �ســـــــبب عـــــــدم وجـــــــود توقـــــــع معقـــــــول �ســـــــعى الســـــــترداد الم�ـــــــالغ المســـــــتحقة ق ـــــــا �الكامـــــــل، ولكـــــــن تـــــــم شـــــــ�بها جزئً� انوًن
 �استردادها �الكامل.

 ) إلغاء إث�ات األصول المال�ة٦
ــــوم البنــــك �إلغــــاء اث�ــــات األصــــل المــــالي فقــــ� عنــــدما تنتهــــي الحقــــوق التعاقد�ــــة للتــــدفقات النقد�ــــة مــــن األصــــل أو يــــتم  �ق

إذا لـــــم �قـــــم البنـــــك بتحو�ـــــل أو االحتفـــــا� ر. األصـــــل إلـــــى ��ـــــان آخـــــ نقـــــل األصـــــل المـــــالي وجم�ـــــع مخـــــا�ر ومزا�ـــــا ملك�ـــــة
��ــــ�ل جــــوهر� �جم�ــــع مخــــا�ر ومزا�ــــا الملك�ــــة واســــتمر فــــي الســــ��رة علــــى األصــــل المحــــول، فــــإن البنــــك يثبــــت حصــــته 

إذا احـــــتف� البنـــــك ��ـــــ�ل جـــــوهر� ا. المحـــــتف� بهـــــا فـــــي األصـــــل وااللتـــــزام المـــــرت�� �الم�ـــــالغ التـــــي قـــــد يتعـــــ�ن عل�ـــــه دفعهـــــ
ــــــات �جم�ــــــ ــــــة األصــــــل المــــــالي المحــــــول، �ســــــتمر البنــــــك فــــــي اث�ــــــات األصــــــل المــــــالي و�ــــــذلك اث� ع مخــــــا�ر ومزا�ــــــا ملك�

 االقتراض المضمون مقابل المتحصالت المستلمة.
ــــــرق بــــــ�ن ال��مــــــة الدفتر�ــــــة لألصــــــل  ــــــاس �التكلفــــــة المســــــتهلكة، يــــــتم إث�ــــــات الف ــــــد إلغــــــاء إث�ــــــات األصــــــل المــــــالي المق عن

 دين في الدخل ال�امل.ومجموع المقابل المستلم والم
 و. الممتلكات والمن�آت والمعدات

ــــــــع الممتلكــــــــات ض. ال يــــــــتم إهــــــــالك األر  ــــــــات جم� ــــــــتم إث� ــــــــة ناقًصــــــــا  والمن�ــــــــآتي ــــــــة التار�خ� والمعــــــــدات األخــــــــر� �التكلف
 اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض ال��مة المتراكمة. إن وجدت.
جــــار (أ� التــــار�خ الــــذ� ��ــــون ��ــــه األصــــل المحــــدد متاًحــــا يثبــــت البنــــك أصــــول حــــق االســــتخدام فــــي تــــار�خ بــــدء عقــــد اإل�

ـــــتم ��ـــــاس أصـــــول حـــــق االســـــتخدام  ـــــم تكـــــن موجـــــودة فـــــي تـــــار�خ الت�ب�ـــــق األولـــــي. ي لالســـــتخدام) لعقـــــود اإل�جـــــار التـــــي ل
ـــــتم تعـــــديلها أل� إعـــــادة ��ـــــاس لخصـــــومات عقـــــد  ـــــة ناقًصـــــا منـــــه أ� إهـــــالك متـــــراكم وخســـــائر انخفـــــاض ال��مـــــة و� �التكلف

ن تكلفـــــــة أصـــــــول حـــــــق االســـــــتخدام مبلـــــــغ خصـــــــومات اإل�جـــــــار المثبتـــــــة والتكـــــــال�� الم�اشـــــــرة األول�ـــــــة اإل�جـــــــار. تتضـــــــم
ــــك  ــــم ��ــــن البن ــــار�خ البــــدء ناقًصــــا أ� حــــوافز إ�جــــار مســــتلمة. مــــا ل المتكبــــدة ودفعــــات اإل�جــــار التــــي تمــــت فــــي أو قبــــل ت

تم إهـــــالك أصـــــول حـــــق متأكـــــًدا ��ـــــ�ل معقـــــول مـــــن حصـــــوله علـــــى ملك�ـــــة األصـــــل المـــــؤجر فـــــي نها�ـــــة مـــــدة اإل�جـــــار، يـــــ
ـــــدر ومـــــدة اإل�جـــــار، أيهمـــــا أقصـــــ ـــــى مـــــد� العمـــــر اإلنتـــــاجي المق ـــــت عل ـــــى أســـــاس القســـــ� الثاب ـــــة عل ر. االســـــتخدام المثبت

 تخضع أصول حقوق االستخدام النخفاض ال��مة.
ـــــتم إث�ـــــات الممتلكـــــات  ـــــراكم وخســـــائر انخفـــــاض  والمن�ـــــآتي ـــــة ناقًصـــــا اإلهـــــالك المت والمعـــــدات األخـــــر� �التكلفـــــة التار�خ�

 ال��مة المتراكمة، إن وجدت.
ــــــ�  ــــــة لألصــــــل أو إث�اتهــــــا �أصــــــل منفصــــــل، حســــــب الضــــــرورة، فق ــــــة فــــــي ال��مــــــة الدفتر� ــــــتم تضــــــم�ن التكــــــال�� الالحق ي
ـــــدما ��ـــــون مـــــن المحتمـــــل أن تتـــــدفق الفوائـــــد االقتصـــــاد�ة المســـــتقبل�ة المرت��ـــــة �العنصـــــر إلـــــى البنـــــك و�م�ـــــن ��ـــــاس  عن

ـــــو  ـــــة العنصـــــر ��ـــــ�ل موث ـــــتم تحم�ـــــل �افـــــة اإلصـــــالحات . ات ال��مـــــة الدفتر�ـــــة للجـــــزء المســـــتبدليـــــتم إلغـــــاء إث�ـــــق. تكلف ي
 والص�انة األخر� على ب�ان الر�ح أو الخسارة والنتائج ال�املة األخر� خالل الفترة المال�ة التي تم تكبدها ف�ها.

ـــــة علـــــى مـــــد� عمرهـــــا اإلنتـــــاجي �اســـــتخدا ـــــات اإلهـــــالك ل�ـــــ�ب تكلفـــــة األصـــــول ناقًصـــــا ��متهـــــا المت��� ـــــة يـــــتم إث� م �ر�ق
 القس� الثابت على النحو التالي:

 
 سنة ٢٠ الم�اني

 سنوات ٤أقل من شرو� اإل�جار و تحس�ن العقار المستأجر
 سنوات ٤ – ١ األثاث والتجه�زات والتر���ات والمعدات الم�تب�ة

 سنوات ٣ الس�ارات
 سنوات ١٠ ب) ٤أصول حق االستخدام (ان�ر مالح�ة 

ــــتم مراجعــــة األعمــــار  ــــة �ــــل ســــنة، مــــع حســــاب تــــأث�ر أ� ي ــــة اإلهــــالك فــــي نها� ــــدرة وال�ــــ�م المت���ــــة و�ر�ق اإلنتاج�ــــة المق
 تغ��رات في التقدير على أساس مستقبلي.

ـــــود الممتلكـــــات  ـــــر�ح أو الخســـــارة الناتجـــــة عـــــن اســـــت�عاد أو ســـــحب أحـــــد بن ـــــد ال ـــــتم تحدي ـــــه  والمن�ـــــآتي ـــــى أن والمعـــــدات عل
تر�ـــــة لألصــــــل و�ـــــتم إث�اتهــــــا فـــــي ب�ــــــان الـــــر�ح أو الخســــــارة والـــــدخل ال�ــــــامل الفـــــرق بـــــ�ن عائــــــدات المب�عـــــات وال��مــــــة الدف

 اآلخر.
 ز. ان�فاض ��مة األصول غ�ر المال�ة

تــــتم ا. ال تخضــــع األصــــول التــــي لهــــا عمــــر غ�ــــر محــــدد لالســــتهالك و�ــــتم اخت�ارهــــا ســــنوً�ا لتحديــــد االنخفــــاض فــــي ��متهــــ
هـــــــا عنـــــــدما ت�ـــــــ�ر األحـــــــداث أو التغ�ـــــــرات فـــــــي مراجعـــــــة األصـــــــول الخاضـــــــعة لالســـــــتهالك للتحقـــــــق مـــــــن انخفـــــــاض ��مت

ـــــذ� د. دلالســـــترداال�ـــــروف إلـــــى أن ال��مـــــة الدفتر�ـــــة قـــــد ال تكـــــون قابلـــــة  يـــــتم إث�ـــــات خســـــارة انخفـــــاض ال��مـــــة �ـــــالمبلغ ال
ــــــة  ــــــه القابل ــــــة لألصــــــل عــــــن ��مت ــــــه ال��مــــــة الدفتر� ــــــد �� ــــــة د. دلالســــــترداتز� ــــــة لالســــــترداد هــــــي ال��مــــــة العادل ال��مــــــة القابل

ألغــــــراض تق�ــــــ�م االنخفــــــاض فــــــي ال��مــــــة، يــــــتم ى. تكــــــال�� الب�ــــــع وال��مــــــة ق�ــــــد االســــــتخدام، أيهمــــــا أعلــــــلألصــــــل ناقًصــــــا 
ــــد  ــــي توجــــد لهــــا تــــدفقات نقد�ــــة �م�ــــن تحديــــدها ��ــــ�ل منفصــــل (وحــــدات تول� ــــد أدنــــى المســــتو�ات الت تجم�ــــع األصــــول عن

وانخفـــــاض ال��مـــــة الحتمـــــال النقـــــد). تـــــتم مراجعـــــة األصـــــول غ�ـــــر المال�ـــــة �خـــــالف ال�ـــــهرة التجار�ـــــة التـــــي تعرضـــــت لهـــــا 
 ع�س االنخفاض في ال��مة في تار�خ �ل تقر�ر مالي.

 ح. ال�صوم المال�ة وأدوات حقوق الملك�ة الصادرة عن البنك
 تصن�� الديون أو حقوق الملك�ة

 تم تصن�� أدوات الديون وحقوق الملك�ة �خصومات مال�ة أو �حقوق ملك�ة وفًقا لجوهر الترت��ات التعاقد�ة.
 دوات حقوق الملك�ة�. أ

يــــــتم تخصــــــ�ص رأس مــــــال ألداة حقــــــوق الملك�ــــــة مــــــن المقــــــر الرئ�ســــــي والــــــذ� يثبــــــت وجــــــود حصــــــة مت���ــــــة فــــــي أصــــــول 
يـــــتم تســـــج�ل أدوات حقـــــوق الملك�ـــــة الصـــــادرة عـــــن البنـــــك �المتحصـــــالت المســـــتلمة . الك�ـــــان �عـــــد خصـــــم جم�ـــــع خصـــــومها
 �عد خصم تكال�� اإلصدار الم�اشرة.

 ) ال�صوم المال�ة١
إث�ـــــات الخصـــــوم المال�ـــــة فـــــي ب�ـــــان المر�ـــــز المـــــالي للبنـــــك للحالـــــة المال�ـــــة عنـــــدما �صـــــ�ح البنـــــك �رًفـــــا فـــــي األح�ـــــام يـــــتم 

 التعاقد�ة لألداة.
يــــــتم خصــــــم تكــــــال�� المعاملــــــة المنســــــو�ة م�اشــــــرة إلــــــى إصــــــدار ة. يــــــتم ��ــــــاس الخصــــــوم المال�ــــــة مبــــــدئً�ا �ال��مــــــة العادلــــــ

�مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن خـــــــالل الـــــــر�ح أو الخســـــــارة) مـــــــن ال��مـــــــة العادلـــــــة الخصـــــــوم المال�ـــــــة (�خـــــــالف الخصـــــــوم المال�ـــــــة �ال�
ـــــة  ـــــاء الخصـــــوم المال� ـــــى اقتن ـــــة المنســـــو�ة م�اشـــــرة إل ـــــتم إث�ـــــات تكـــــال�� المعامل ـــــي. ي ـــــد التحقـــــق األول ـــــة عن للخصـــــوم المال�

 �ال��مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة م�اشرة في ب�ان الر�ح أو الخسارة والدخل ال�امل اآلخر.
 ��اس جم�ع الخصوم المال�ة الحًقا بتكلفة االستهالك �استخدام �ر�قة معدل الفائدة الفعلي.يتم 

ـــــع العمـــــالء  ـــــوك أخـــــر� وودائ ـــــالغ المســـــتحقة لبن ـــــى أنهـــــا تكلفـــــة اســـــتهالك مـــــن الم� ـــــة المصـــــنفة عل تتكـــــون الخصـــــوم المال�
 والمستحق للمقر الرئ�سي وفروعه في الخارج وخصوم أخر�.

الفعل�ـــــــة هـــــــي �ر�قـــــــة الحتســـــــاب التكلفـــــــة المســـــــتهلكة لاللتـــــــزام المـــــــالي وتخصـــــــ�ص مصـــــــروفات �ر�قـــــــة معـــــــدل الفائـــــــدة 
معـــــــدل الفائـــــــدة الفعلـــــــي هـــــــو المعـــــــدل الـــــــذ� �خصـــــــم �الضـــــــ�� المـــــــدفوعات النقد�ـــــــة ة. الفائـــــــدة علـــــــى الفتـــــــرة ذات الصـــــــل

ا ال يتجــــــزأ مــــــن المســــــتقبل�ة المقــــــدرة (�مــــــا فــــــي ذلــــــك جم�ــــــع الرســــــوم والنقــــــا� المدفوعــــــة أو المســــــتلمة والتــــــي ت�ــــــ�ل جــــــزءً 
معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي وتكــــــال�� المعــــــامالت واألقســــــا� أو الخصــــــومات األخــــــر�) مــــــن خــــــالل العمــــــر المتوقــــــع لاللتــــــزام 

 المالي، أو (عند الضرورة) فترة أقصر للتكلفة المستهلكة لاللتزام المالي.
 ) أر�اح وخسائر سعر الصرف٢

�عملــــــة أجنب�ــــــة بتلــــــك العملــــــة األجنب�ــــــة و�ــــــتم تحو�لهــــــا �الســــــعر  يــــــتم تحديــــــد ال��مــــــة الدفتر�ــــــة للخصــــــوم المال�ــــــة المقومــــــة
 على وجه التحديدر. الفور� في نها�ة �ل فترة تقر�

�النســــ�ة للخصـــــوم المال�ــــة المقاســـــة �التكلفــــة المســـــتهلكة التــــي ل�ســـــت جــــزًءا مـــــن عالقــــة التحـــــو� المحــــددة، يـــــتم إث�ـــــات  -
 فروق الصرف في الر�ح أو الخسارة للسنة، و

لخصـــــوم المال�ـــــة المقاســــة �التكلفـــــة المســـــتهلكة التــــي ت�ـــــ�ل جـــــزًءا مــــن عالقـــــة التحـــــو� المحــــددة، يـــــتم إث�ـــــات �النســــ�ة ل -
 أر�اح وخسائر الصرف في الدخل ال�امل اآلخر و�تم تجم�عها في عنصر منفصل من حقوق الملك�ة.

 ) إلغاء إث�ات ال�صوم المال�ة٦
ــــ ــــدما، يــــتم الوفــــاء �التزامــــات البنــــك أو إلغاؤهــــا أو انتهاؤهــــا�قــــوم البنــــك �إلغــــاء إث�ــــات الخصــــوم المال�ــــة عنــــدما، وفق . � عن

عنـــدما يــــتم اســــتبدال التــــزام مــــالي حــــالي �ــــآخر مــــن نفــــس الُمقــــرض ��ــــرو� مختلفــــة إلــــى حــــد �ب�ــــر أو يــــتم تعــــديل شــــرو� 
م التـــــزام قــــــائم ��ــــــ�ل جــــــوهر�، فــــــإن مثـــــل هــــــذا الت�ــــــادل أو التعــــــديل يــــــتم التعامــــــل معـــــه علــــــى أنــــــه إلغــــــاء إث�ــــــات لاللتــــــزا

 و�تم إث�ات الفرق في ال��م الدفتر�ة ذات الصلة في الدخل ال�امل. األصلي و�ث�ات التزام جديد،
يــــتم إث�ــــات الفــــرق بــــ�ن ال��مــــة الدفتر�ــــة للخصــــوم المال�ــــة غ�ــــر المثبتــــة والمقابــــل المــــدفوع والمســــتحق الــــدفع، �مــــا فــــي ذلــــك 

 .أ� أصول غ�ر نقد�ة محولة أو خصوم تم تحملها، في الدخل ال�امل
 �) م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة للمو�ف�ن

ــــة العامــــة  ــــذ� أن�ــــأته اله�� ــــي صــــندوق معاشــــات التقاعــــد ال ــــدم البنــــك مســــاهمات ف ــــالمو�ف�ن المــــوا�ن�ن، �ق ــــق � ��مــــا يتعل
تقتصـــــر التزامـــــات البنـــــك علـــــى هـــــذه ن. للمعاشـــــات والتأم�نـــــات االجتما��ـــــة محســـــو�ة �نســـــ�ة م�و�ـــــة مـــــن رواتـــــب المـــــو�ف�

 م دفعها �مصروفات عند استحقاقها.المساهمات، والتي يت
ـــــة الخدمـــــة للمـــــو�ف�ن الوافـــــدي ـــــك م�افـــــأة نها� ـــــدم البن ـــــآت حســـــب �ـــــول مـــــدة ن. �ق عـــــادة مـــــا ��ـــــون اســـــتحقاق هـــــذه الم�اف

يــــتم اســــتحقاق التكــــال�� المتوقعــــة لهــــذه الم�افــــآت علــــى مــــد� ة. خدمــــة المــــو�ف�ن و�كمــــال الحــــد األدنــــى مــــن فتــــرة الخدمــــ
ـــــل عـــــن الم ـــــ� وال تق ـــــرة التو�� ـــــة المتحـــــدفت ـــــة اإلمـــــارات العر�� ـــــي دول ـــــتم ة. ســـــؤول�ة الناشـــــ�ة �موجـــــب قـــــوان�ن العمـــــل ف ، ي

للمـــــو�ف�ن  راالدخــــادرهًمــــا شــــهرً�ا فـــــي صــــندوق  ٢٩٠٪ مـــــن الراتــــب األساســــي �حـــــد أقصــــى ٧اقت�ــــاع مســــاهمة بنســــ�ة 
البنــــــــك �ضــــــــعف هــــــــذا المبلــــــــغ و�دمجــــــــه مــــــــع مســــــــاهمة المــــــــو�ف�ن  . �ســــــــاهم١٩٨٠ينــــــــاير  ١الوافــــــــدين العــــــــامل�ن قبــــــــل 

 لتعو�ض نها�ة الخدمة للمو�ف�ن.
 �. الم�صصات

ــــانوني أو اســــتداللي نت�جــــة لحــــدث ســــابق  ــــك التــــزام ق ــــدما ��ــــون لــــد� البن ــــتم إث�ــــات المخصــــص فــــي المر�ــــز المــــالي عن ي
م�ـــــــن إجـــــــراء تقـــــــدير موثـــــــوق لمبلـــــــغ ومـــــــن المحتمـــــــل أن يت�لـــــــب تـــــــدفق خـــــــارج للفوائـــــــد االقتصـــــــاد�ة لتســـــــو�ة االلتـــــــزام و�

 االلتزام.
ــــر، مــــع  ــــة فتــــرة التقر� ــــي نها� ــــزام الحــــالي ف ــــل الم�لــــوب لتســــو�ة االلت ــــت �مخصــــص هــــو أفضــــل تقــــدير للمقاب ــــغ المثب المبل

عنـــــــدما يـــــــتم ��ـــــــاس المخصـــــــص �اســـــــتخدام التـــــــدفقات م. األخـــــــذ فـــــــي االعت�ـــــــار المخـــــــا�ر وال�ـــــــ�وك المح��ـــــــة �ـــــــااللتزا
ــــة (ح�ــــث ��ــــون النقد�ــــة المقــــدرة لتســــو�ة اال ــــك التــــدفقات النقد� ــــة لتل ــــة هــــي ال��مــــة الحال� ــــإن ��متــــه الدفتر� لتــــزام الحــــالي، ف

 ا).تأث�ر ال��مة الزمن�ة للنقود جوهر�ً 
عنــــدما ��ــــون مـــــن المتوقــــع اســـــترداد �عــــض أو �ـــــل الفوائــــد االقتصـــــاد�ة الم�لو�ــــة لتســـــو�ة مخصــــص مـــــن �ــــرف ثالـــــث، 

ــــتم إث�ــــات الــــذمم المدينــــة �أصــــل إذا �ــــان مــــن ال ــــغ المســــتحق ي ــــاس مبل ــــا أن الســــداد ســــ�تم اســــتالمه و�م�ــــن �� مؤ�ــــد تقر�ً�
 ���ل موثوق.

 ك. عقود الضمان المالي والتزامات القروض
عقــــود الضــــمان المــــالي هــــي عقــــود تت�لــــب مــــن الُمصــــدر ســــداد مــــدفوعات محــــددة لتعــــو�ض حاملهــــا عــــن خســــارة تكبــــدها 

ُتمـــــنح هــــــذه الضــــــمانات ن. وفًقـــــا ل�ــــــرو� أداة الــــــدي�ســـــبب ف�ــــــل مــــــدين محـــــدد فــــــي ســــــداد المـــــدفوعات عنــــــد اســــــتحقاقها، 
ــــــــى الم��ــــــــوف  ــــــــروض والســــــــحب عل ــــــــأم�ن الق ــــــــة عــــــــن العمــــــــالء لت ــــــــة وغ�رهــــــــا ن�ا� ــــــــوك والمؤسســــــــات المال� ــــــــة للبن المال�

 والتسه�الت البنك�ة األخر�.
 يــــــــــــتم ��ــــــــــــاس عقــــــــــــود الضــــــــــــمانات المال�ــــــــــــة مبــــــــــــدئً�ا �ال��مــــــــــــة العادلــــــــــــة و�ــــــــــــتم ��اســــــــــــها الحًقــــــــــــا �ال��مــــــــــــة األعلــــــــــــى:

ـــــــــــــــــــا للمعـــــــــــــــــــاي�ر الدول�ـــــــــــــــــــة إلعـــــــــــــــــــداد التقـــــــــــــــــــار�ر المال�ـــــــــــــــــــة، و مبلـــــــــــــــــــغ -  مخصـــــــــــــــــــص الخســـــــــــــــــــارة المحـــــــــــــــــــدد وفًق
ـــــة  - ـــــة إلعـــــداد التقـــــار�ر المال� ـــــا للمعـــــاي�ر الدول� ـــــت وفًق ـــــدخل المثب ـــــي ناقًصـــــا ال ـــــات األول ـــــد اإلث�  .١٥القســـــ� المســـــتلم عن

ــــغ مخصــــص الخســــار  ــــروض المقدمــــة مــــن البنــــك �مبل ــــاس التزامــــات الق ــــم �قــــدم البنــــك أ� ة. يــــتم �� ــــروض ل ــــزام لتقــــد�م ق الت
 �سعر فائدة أقل من السوق أو �م�ن تسو�تها نقًدا أو عن �ر�ق تقد�م أو إصدار أداة مال�ة أخر�.

�النســــــ�ة اللتزامـــــــات القــــــروض وعقـــــــود الضـــــــمانات المال�ــــــة، يـــــــتم إث�ــــــات مخصـــــــص الخســـــــارة �مخصــــــص. ومـــــــع ذلـــــــك، 
�م�ـــــــن للبنـــــــك تحديـــــــد خســـــــائر االئتمـــــــان �النســـــــ�ة للعقـــــــود التـــــــي تتضـــــــمن �ـــــــًال مـــــــن قـــــــرض والتـــــــزام غ�ـــــــر مســـــــحوب وال 

ــــــتم إث�اتهــــــا مــــــع مخصــــــص خســــــارة القــــــر  ــــــزام غ�ــــــر المســــــحوب ��ــــــ�ل منفصــــــل، ي ــــــات ض. المتوقعــــــة علــــــى االلت يــــــتم إث�
خســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة �مخصـــــص إلـــــى الحـــــد الـــــذ� تز�ـــــد ��ـــــه خســـــائر االئتمـــــان المجّمعـــــة المتوقعـــــة عـــــن إجمـــــالي 

 ال��مة الدفتر�ة للقرض.
 ل. الضرائب

 الدخل ضر��ة
يـــــتم تحديـــــد الضـــــرائب وفًقـــــا للـــــوائح المحل�ـــــة لتق�ـــــ�م الضـــــر��ة علـــــى فـــــروع البنـــــوك األجنب�ـــــة العاملـــــة فـــــي دولـــــة اإلمـــــارات 

 العر��ة المتحدة.
تتكـــــون ضــــــرائب الســـــنة مــــــن ضــــــر��ة جار�ـــــة وضــــــر��ة مؤجلــــــة، و�ـــــتم إث�اتهــــــا فـــــي الــــــدخل ال�ــــــامل �اســـــتثناء مــــــا يتعلــــــق 

 الملك�ة أو في الدخل ال�امل اآلخر.�عناصر مثبتة م�اشرة في حقوق 

تتكــــــون الضــــــر��ة الحال�ــــــة مــــــن الضــــــر��ة المتوقعــــــة المســــــتحقة الــــــدفع أو المســــــتحقة علــــــى الــــــدخل أو خســــــارة الســــــنة وأ� 
ـــــق �الســـــنوات الســـــا�ق ـــــ�ض ��مـــــا يتعل ـــــدفع أو المســـــتحقة ال� ـــــى الضـــــر��ة المســـــتحقة ال ـــــتم ��اســـــها �اســـــتخدام ة. تعـــــديل عل ي

 في تار�خ التقر�ر.معدل الضر��ة المعمول �ه 
يــــتم ��ــــاس أصــــول وخصــــوم ضــــر��ة الــــدخل المؤجلــــة �معــــدالت الضــــرائب التــــي مــــن المتوقــــع أن ت�بــــق علــــى الفتــــرة التــــي 

 يتوقع أن يتم ف�ها إعادة األصل أو تنف�ذ االلتزام ل�تم تسو�ته، �موجب القوان�ن التي تم سنها في تار�خ التقر�ر.
��ة الـــــدخل المؤجلـــــة فـــــي تـــــار�خ �ـــــل تقر�ـــــر وتخ��ضـــــها إلـــــى الحـــــد الـــــذ� لـــــم تـــــتم مراجعـــــة ال��مـــــة الدفتر�ـــــة ألصـــــول ضـــــر 

 ة.�عد من المحتمل توفر ر�ح ضر�بي �افي للسماح �استخدام �ل أو جزء من أصل ضر��ة الدخل المؤجل
 ضر��ة ال��مة المضافة

 يتم إث�ات المصروفات واألصول �الصافي من مبلغ ضر��ة ال��مة المضافة، و�ستثني:
ــــــدما  - ــــــة لالســــــترداد مــــــن عن ــــــر قابل ــــــى شــــــراء األصــــــول أو الخــــــدمات غ� ــــــدة عل تكــــــون ضــــــر��ة ال��مــــــة المضــــــافة المتكب

ـــــاء األصـــــل أو  ـــــة اقتن ـــــتم االعتـــــراف �ضـــــر��ة ال��مـــــة المضـــــافة �جـــــزء مـــــن تكلف ـــــة ي مصـــــلحة الضـــــرائب، وفـــــي هـــــذه الحال
 كجزء من بند المصار�� حسب الضرورة،

 ع تضم�ن مبلغ ضر��ة ال��مة المضافة.عندما يتم إث�ات الذمم المدينة والدائنة م -
ـــــذمم  ــــــ �جـــــزء مـــــن ال ـــــدفع ل ـــــل لالســـــترداد مـــــن أو المســـــتحق ال ـــــغ ضـــــر��ة ال��مـــــة المضـــــافة القاب ـــــتم تضـــــم�ن صـــــافي مبل ي

 المدينة أو الدائنة في ب�ان المر�ز المالي.
 االحت�اطي القانوني -م

ــــــنص المــــــادة  ــــــة المت ٢٣٩ت ــــــة اإلمــــــارات العر�� ــــــانون االتحــــــاد� لدول ــــــم (مــــــن الق ــــــل  ٢٠١٥) لســــــنة ٢حــــــدة رق ــــــى تحو� عل
 ٪ من رأس المال.٥٠٪ من صافي الر�ح إلى احت�ا�ي خاص حتى �ساو� هذا االحت�ا�ي ١٠
 إث�ات اإليرادات -ن

 �) إيرادات الفوائد والمصروفات
ــــــق ت�ب�ــــــق معــــــدل  ــــــدة عــــــن �ر� ــــــي تحمــــــل فائ ــــــد لجم�ــــــع األدوات المال�ــــــة الت ــــــرادات ومصــــــروفات الفوائ ــــــتم احتســــــاب إي ي

هـــــــ) علـــــى إجمــــــالي ال��مـــــة الدفتر�ــــــة لــــــألداة المال�ـــــة �النســــــ�ة لألصـــــول المال�ــــــة التــــــي  ٤ة الفعلــــــي (راجـــــع إ�ضــــــاح الفائـــــد
ـــــة  ـــــا (أو المرحل ـــــة الحًق ـــــق معـــــدل ٣انخفضـــــت ��متهـــــا االئتمان� ـــــدة مـــــن خـــــالل ت�ب� ـــــتم احتســـــاب اســـــتحقاق الفائ ـــــي ي ) والت

في خســـــارة االئتمـــــان المتوقعـــــة) والتـــــي يـــــتم الفائـــــدة الفعلـــــي علـــــى تكلفتهـــــا الم�فـــــأة (علـــــى ســـــب�ل المثـــــال، مخصـــــص صـــــا
 االعتراف بها م�اشرة في التعل�ق وفًقا للوائح مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز�. 

ــــــدخل و�ؤخــــــذ أ� دخــــــل إضــــــافي  ــــــات ال ــــــغ، يتوقــــــف إث� ــــــدة أو أصــــــل المبل ــــــاك شــــــك فــــــي اســــــترداد الفائ ــــــدما ��ــــــون هن عن
 رف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز�. مستحق ���ل م�اشر إلى التعل�ق وفًقا للوائح مص

) اإليرادات من العقود مع العمالء٢  
ــــــار  ــــــل  ١٥�موجــــــب الم�� ــــــى العم� ــــــدما يتلق ــــــرادات عن ــــــات اإلي ــــــتم إث� ــــــة، ي ــــــار�ر المال� ــــــة إلعــــــداد التق مــــــن المعــــــاي�ر الدول�

 الخدمات. يت�لب تحديد توق�ت نقل التح�م ح�ًما، في وقت ما أو �مرور الوقت.
إث�ـــــات اإليـــــرادات مـــــن تقــــــد�م الخـــــدمات األساســـــ�ة بنـــــاًء علـــــى نمــــــوذج مـــــن خمـــــس خ�ـــــوات علـــــى النحــــــو �قـــــوم البنـــــك �

 من المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة: ١٥الموضح في الم��ار 
 تحديد العقد (العقود) مع العم�ل. – ١خطوة 

ــــا والتزامــــات  ــــاق بــــ�ن �ــــرف�ن أو أكثــــر ين�ــــئ حقوًق ــــد �أنــــه اتف ــــد �جــــب ُ�عــــّرف العق ــــذ و�حــــدد المعــــاي�ر لكــــل عق ــــة للتنف� قابل
 أن يتم الوفاء �ه.

 تحديد التزامات األداء في العقد: – ٢خطوة 
 التزام األداء هو وعد في عقد مع عم�ل لتقد�م خدمات إلى العم�ل.

 تحديد المعاملة – ٣خطوة 
مات للعم�ــــــل، �اســــــتثناء الم�ــــــالغ ســــــعر المعاملــــــة هــــــو مبلــــــغ المقابــــــل الــــــذ� يتوقــــــع البنــــــك اســــــتحقاقه مقابــــــل تقــــــد�م الخــــــد

 المحصلة ن�ا�ة عن األ�راف الخارج�ة.
 ت�ص�ص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: – ٤خطوة 

�النســـــ�ة للعقــــــد الـــــذ� �حتــــــو� علــــــى أكثـــــر مــــــن التـــــزام أداء، س�خصــــــص البنــــــك ســـــعر المعاملــــــة لكـــــل التــــــزام أداء �مبلــــــغ 
 اقه مقابل الوفاء ��ل التزام أداء.يوضح مبلغ المقابل الذ� يتوقع البنك استحق

 إث�ات اإليرادات عندما (أو مثلما) �في الك�ان �التزام األداء: – ٥خطوة 
 �في البنك �التزام األداء و�قوم �إث�ات اإليرادات �مرور الوقت، إذا تم است�فاء أحد المعاي�ر التال�ة:

 ا أداء البنك على النحو الذ� يؤد�ه البنك أو. يتلقى العم�ل و�ستهلك في نفس الوقت المزا�ا التي يوفره١
 ين�ئ أداء البنك أو �حّسن األصل الذ� يتح�م ��ه العم�ل أثناء إن�اء األصل أو تحس�نه، أو. ٢
ـــــــل األداء . ٣ ـــــــاذ فـــــــي الســـــــداد مقاب ـــــــان حـــــــق واجـــــــب النف ـــــــك وللك� ـــــــديل للبن ـــــــك أصـــــــل ذ� اســـــــتخدام ب ال ين�ـــــــئ أداء البن

 الم�تمل حتى تار�خه.
اللتزامـــــات األداء فــــــي حالـــــة عـــــدم اســــــت�فاء أحـــــد ال�ـــــرو� المــــــذ�ورة أعـــــاله، يـــــتم إث�ــــــات اإليـــــرادات فـــــي الوقــــــت �النســـــ�ة 

 الذ� يتم ��ه الوفاء �التزام األداء.
ـــــغ  ـــــالتزام األداء مـــــن خـــــالل تقـــــد�م الخـــــدمات الموعـــــودة، فإنـــــه ين�ـــــئ أصـــــًال تعاقـــــدً�ا بنـــــاًء علـــــى مبل عنـــــدما �فـــــي البنـــــك �

عنـــــدما يتجـــــاوز مبلــــغ المقابـــــل المســـــتلم مـــــن العم�ـــــل مبلــــغ اإليـــــرادات المثبتـــــة، فـــــإن هـــــذا ء. ءاألداالمقابــــل الم�تســـــب مـــــن 
 يؤد� إلى التزام عقد.

 الدخل من الرسوم والعموالت
�م�ــــن تقســــ�م ه. ��ســــب البنــــك الــــدخل مــــن الرســــوم والعمــــوالت مــــن مجموعــــة متنوعــــة مــــن الخــــدمات التــــي �قــــدمها لعمالئــــ

 التال�ت�ن:دخل الرسوم إلى الف�ت�ن 
ت�ــــــمل هــــــذه ة. يــــــتم اســــــتحقاق الرســــــوم الم�تســــــ�ة مقابــــــل تقــــــد�م الخــــــدمات علــــــى مــــــد� فتــــــرة زمن�ــــــة خــــــالل تلــــــك الفتــــــر  -

رســـــوم التــــــزام القــــــروض للقــــــروض �. يــــــتم تأج�ــــــل الرســـــوم دخــــــل العمــــــوالت واإليـــــداع ورســــــوم اإلدارة واالست�ــــــارات األخـــــر 
(مــــــع أ� تكــــــال�� إضــــــا��ة) و�ــــــتم إث�اتهــــــا �تعــــــديل لمعــــــدل التــــــي �حتمــــــل ســــــحبها والرســــــوم األخــــــر� المتعلقــــــة �االئتمــــــان 

الفائــــدة الفعلــــي علــــى القــــرض. عنــــدما ��ــــون مــــن غ�ــــر المحتمــــل أن يــــتم ســــحب قــــرض، يــــتم إث�ــــات رســــوم التــــزام القــــرض 
 ت.على مد� فترة االلتزام على أساس القس� الثاب

 المعاي�ر المقابلة. يتم إث�ات الرسوم أو م�ونات الرسوم المرت��ة �أداء مع�ن �عد است�فاء -
 س. معامالت العمالت األجنب�ة

ـــــة).  ـــــه الو���� ـــــك (عملت ـــــي �عمـــــل ف�هـــــا البن ـــــة االقتصـــــاد�ة األساســـــ�ة الت ـــــة الب�� ـــــك �عمل ـــــة للبن يـــــتم عـــــرض الب�انـــــات المال�
ــــة الو��� ــــدرهم اإلمــــاراتي، وهــــي العمل �ــــة ألغــــراض الب�انــــات المال�ــــة، يــــتم التعب�ــــر عــــن النتــــائج والمر�ــــز المــــالي للبنــــك �ال

 للبنك وعملة العرض لهذه الب�انات المال�ة.
 . يتم تحو�ل المعامالت �العمالت األجنب�ة إلى الدرهم اإلماراتي �األسعار السائدة عند تسج�لها.١
ــــــار�خ ٢ ــــــدرهم اإلمــــــاراتي �أســــــعار الصــــــرف الســــــائدة فــــــي ت ــــــى ال ــــــة إل ــــــالعمالت األجنب� ــــــة � ــــــل األرصــــــدة النقد� . يــــــتم تحو�

 المر�ز المالي.
 إدراج األر�اح أو الخسائر الناتجة في ب�ان الر�ح أو الخسارة والدخل ال�امل اآلخر للسنة.. يتم ٣
يـــــتم إعـــــادة تحو�ـــــل البنـــــود غ�ـــــر النقد�ـــــة المقاســـــة �ال��مـــــة العادلـــــة والمحـــــددة �ـــــالعمالت األجنب�ـــــة �األســـــعار الســـــائدة  -٤ 

 في التار�خ الذ� تم ��ه تحديد ال��مة العادلة.
 �ل البنود غ�ر النقد�ة التي يتم ��اسها من ح�ث التكلفة األصل�ة �عملة أجنب�ة.ال يتم إعادة تحو  -٥
 عقود اإل�جار -ع

إث�ــــــات أصــــــل حــــــق االســــــتخدام والتزامــــــات اإل�جــــــار عنــــــد  ١٦رقــــــم:  الم��ــــــار الــــــدولي إلعــــــداد التقــــــار�ر المال�ــــــةيت�لــــــب 
 البدء لجم�ع عقود اإل�جار �استثناء عقود اإل�جار قص�رة األجل وعقود إ�جار األصول منخفضة ال��مة.

 البنك �مستأجر -١
ــــــة. ت�ــــــتمل خصــــــوم  ــــــى أســــــاس ال��مــــــة الحال� ــــــدئً�ا عل ــــــد اإل�جــــــار مب ــــــاس األصــــــول والخصــــــوم الناشــــــ�ة عــــــن عق ــــــتم �� ي

 إل�جار على صافي ال��مة الحال�ة لدفعات اإل�جار التال�ة:ا
 الدفعات الثابتة (شاملة الدفعات الثابتة الجوهر�ة)، م�روًحا منها أ� حوافز إ�جار مستحقة ال��ض: -
ــــدئً�ا �اســــتخدام المؤشــــر أو الســــعر  - ــــتم ��اســــه مب ــــى مؤشــــر أو معــــدل، ي ــــي تســــتند إل دفعــــات اإل�جــــار المتغ�ــــرة الت

 لبدء،كما في تار�خ ا
 الم�الغ المتوقع دفعها من جانب البنك �موجب ضمانات ال��مة المت���ة؛ -
 سعر ممارسة خ�ار ال�راء إذا �ان البنك متأكًدا ���ل معقول من ممارسة هذا الخ�ار؛ و -
 دفعات غرامات إنهاء عقد اإل�جار إذا �انت مدة اإل�جار تع�س ممارسة البنك لهذا الخ�ار. -

 إل�جار التي يتم سدادها �موجب خ�ارات تمديد مع�نة ���ل معقول في ��اس الخصم.كما يتم تضم�ن دفعات ا
يــــــتم خصــــــم دفعــــــات اإل�جــــــار �اســــــتخدام معــــــدل الفائــــــدة المتضــــــمن فــــــي عقــــــد اإل�جــــــار. إذا �ــــــان ال �م�ــــــن تحديــــــد هــــــذا 

ضــــــافي الســــــعر �ســــــهولة، وهــــــي حالــــــة عامــــــة �النســــــ�ة لعقــــــود اإل�جــــــار فــــــي البنــــــك، يــــــتم اســــــتخدام معــــــدل االقتــــــراض اإل
ـــــى أصـــــل  ـــــى المســـــتأجر الفـــــرد دفعـــــه القتـــــراض األمـــــوال الالزمـــــة للحصـــــول عل ـــــذ� يتعـــــ�ن عل للمســـــتأجر وهـــــو الســـــعر ال

 ���مة مماثلة ألصل حق االستخدام في ب��ة اقتصاد�ة مماثلة ��رو� وأمن وأح�ام مماثلة.
 لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، �قوم البنك �ما يلي:

ـــــل  - ـــــرد� �نق�ـــــة ان�ـــــالق، مـــــع ح�ثمـــــا أم�ـــــن، اســـــتخدام تمو� ـــــه المســـــتأجر الف ـــــث حـــــديث حصـــــل عل� �ـــــرف ثال
 تعديله ل�ع�س التغ��رات في أح�ام التمو�ل ح�ثما تم تلقي تمو�ل من �رف ثالث.

ــــود اإل�جــــار التــــي  - ــــدة خــــاٍل مــــن المخــــا�ر معــــدَّل لمخــــا�ر االئتمــــان لعق اســــتخدام نهــــج تراكمــــي يبــــدأ �ســــعر فائ
 تمو�ل حديث من �رف ثالث، و�حتف� بها البنك والتي ل�س لديها 

 إجراء تعد�الت محددة على مدة عقد اإل�جار والدولة والعملة واألمن. -
ــــى  ــــر�ح أو الخســــارة عل ــــى ال ــــل عل ــــل تكلفــــة التمو� ــــل. تــــم تحم� ــــع دفعــــات اإل�جــــار بــــ�ن رأس المــــال وتكلفــــة التمو� يــــتم توز�

 من الخصم لكل فترة.مد� فترة اإل�جار وذلك إلنتاج معدل فائدة ثابت على الرص�د المت�قي 
ــــــى مجموعــــــة واســــــعة مــــــن ال�ــــــرو� واألح�ــــــام  ــــــو� عل ــــــى أســــــاس فــــــرد� وتحت ــــــى شــــــرو� اإل�جــــــار عل يــــــتم التفــــــاوض عل
ـــــا�  ـــــتم االحتف ـــــي ي ـــــة فـــــي األصـــــول المـــــؤجرة الت ـــــد األمن� المختلفـــــة. ال تفـــــرض عقـــــود اإل�جـــــار أ� تعهـــــدات �خـــــالف الفوائ

 قتراض.بها. ال �جوز استخدام األصول المؤجرة �ضمان ألغراض اال
ــــى  ــــتم اث�ــــات عقــــود إ�جــــار الممتلكــــات والمن�ــــآت والمعــــدات المصــــنفة �عقــــود إ�جــــار ت�ــــغ�ل�ة �أصــــل حــــق اســــتخدام عل ي

ــــــي المالح�ــــــة  ــــــة، مخصــــــوًما  ٤النحــــــو الموضــــــح ف ــــــدفعات اإل�جــــــار المت��� ــــــة ل ــــــاس �ال��مــــــة الحال� ــــــل �ق و وخصــــــم مقاب
 �استخدام معدل االقتراض المتزايد للمستأجر.

�جـــــــار الممتلكـــــــات والمن�ـــــــآت والمعـــــــدات المصـــــــنفة �عقـــــــود إ�جـــــــار تمو�ل�ـــــــة �ال��مـــــــة الدفتر�ـــــــة أو يـــــــتم تصـــــــن�� عقـــــــود إ
خصــــم اإل�جـــــار م�اشـــــرة قبـــــل التحو�ـــــل علــــى أنهـــــا ال��مـــــة الدفتر�ـــــة ألصـــــل حــــق االســـــتخدام وخصـــــم اإل�جـــــار فـــــي تـــــار�خ 

ــــــدولي إلعــــــداد التقــــــار�ر المال�ــــــة ر  ــــــاد� ال��ــــــاس مــــــن الم��ــــــار ال ــــــدئي. تن�بــــــق م� ــــــك  ١٦قــــــم الت�ب�ــــــق المب فقــــــ� �عــــــد ذل
التــــــار�خ. تــــــم إث�ــــــات إعــــــادة ��ــــــاس خصــــــوم  اإل�جــــــار �تعــــــد�الت علــــــى أصــــــول حــــــق االســــــتخدام المت���ــــــة م�اشــــــرة �عــــــد 

 تار�خ الت�ب�ق المبدئي. 
ـــــــد اإل�جـــــــار  ـــــــد لعق ـــــــل فـــــــي العق ـــــــك المقاب ـــــــة. �خصـــــــص البن ـــــــر إ�جار� ـــــــة وغ� ـــــــى عناصـــــــر إ�جار� ـــــــود عل ـــــــو� العق قـــــــد تحت

ـــــة بنـــــاًء ع ـــــر اإل�جار� ـــــك، �النســـــ�ة لعقـــــود إ�جـــــار العقـــــارات والم�ونـــــات غ� ـــــذاتها. ومـــــع ذل ـــــى األســـــعار النســـــب�ة القائمـــــة ب ل
التــــي ��ــــون البنـــــك مســــتأجًرا لهـــــا، فقــــد اختــــار عـــــدم فصــــل م�ونـــــات اإل�جــــار والعناصــــر غ�ـــــر المــــؤجرة و�ـــــدًال مــــن ذلـــــك 

 احتسابها �عنصر إ�جار واحد.
 خ�ارات التمديد واإلنهاء

فـــــــي عـــــــدد مـــــــن إ�جـــــــارات الممتلكـــــــات والمعـــــــدات فـــــــي جم�ـــــــع أنحـــــــاء البنـــــــك، يـــــــتم تضـــــــم�ن خ�ـــــــارات التمديـــــــد واإلنهـــــــاء 
ـــــة الت�ـــــغ�ل�ة مـــــن ح�ـــــث إدارة األصـــــول المســـــتخدمة فـــــي عمل�ـــــات البنـــــك. �م�ـــــن  وتســـــتخدم هـــــذه الخ�ـــــارات لز�ـــــادة المرون

 ممارسة خ�ارات التمديد واإلنهاء المحتف� بها إما من جانب البنك أو من جانب المؤجر المعني.
 المت���ة ضمانات ال��مة

لتحســــ�ن تكـــــال�� التســــه�ل خـــــالل فتــــرة العقـــــد، �قــــدم البنـــــك أح�اًنـــــا ضــــمانات ال��مـــــة المت���ــــة ��مـــــا يتعلــــق �عقـــــود إ�جـــــار 
 المعدات، إن وجدت.

 عقود اإل�جار قص�رة األجل وعقود إ�جار األصول من�فضة ال��مة
ــــــة �عقــــــود إ�جــــــار لمــــــدة  ف ــــــود اإل�جــــــار قصــــــ�رة األجــــــل (الُمعرَّ ــــــود إ�جــــــار األصــــــول  ١٢�النســــــ�ة لعق شــــــهًرا أو أقــــــل) وعق

ــــى مــــد� فتــــرة  ــــرف البنــــك بــــدفعات اإل�جــــار �عقــــد إ�جــــار ت�ــــغ�لي علــــى أســــاس القســــ� الثابــــت عل منخفضــــة ال��مــــة، �عت
ــــــه اســــــتهالك المنــــــافع  ــــــتم �� ــــــذ� ي ــــــي ال ــــــنم� الزمن ــــــ�ًال لل ــــــر تمث ــــــاك أســــــاس ن�ــــــامي آخــــــر أكث ــــــم ��ــــــن هن اإل�جــــــار مــــــا ل

ــــــتم عــــــ ــــــر�ح االقتصــــــاد�ة مــــــن األصــــــول المــــــؤجرة. ي ــــــان ال رض هــــــذه المصــــــروفات ضــــــمن المصــــــروفات األخــــــر� فــــــي ب�
 والخسارة والدخل ال�امل اآلخر.

ـــــة رقـــــم  ـــــار�ر المال� ـــــدولي إلعـــــداد التق ـــــار ال ـــــة. �ســـــمح الم�� للمســـــتأجر �عـــــدم فصـــــل أ� عنصـــــر غ�ـــــر  ١٦كوســـــ�لة عمل�
ــــة ــــات غ�ــــر إ�جار� ــــرت�� �ــــه مــــن م�ون ــــك حســــاب أ� عنصــــر غ�ــــر إ�جــــار� ومــــا ي ــــدًال مــــن ذل �ترت�ــــب واحــــد.  إ�جــــار� و�

 لقد استخدم البنك هذه الوس�لة العمل�ة.
م البنـــــك أصـــــل حـــــق االســـــتخدام ضـــــمن "الممتلكـــــات والمن�ـــــآت والمعـــــدات" والتزامـــــات اإل�جـــــار ضـــــمن "الخصـــــوم  لقـــــد ّقـــــد�

 األخر�" في ب�ان المر�ز المالي.
 البنك �م�جر -٣

 عقد اإل�جار الت�غ�لي
ــــود اإل�جــــ ــــرادات اإل�جــــار مــــن عق ــــات إي ــــتم إث� ــــرة اإل�جــــار ذات ي ــــى مــــد� فت ــــت عل ــــى أســــاس القســــ� الثاب ار الت�ــــغ�ل�ة عل

الصـــــلة تضـــــاف التكـــــال�� األول�ـــــة الم�اشـــــرة المتكبـــــدة فـــــي التفـــــاوض وترت�ـــــب عقـــــد إ�جـــــار ت�ـــــغ�لي إلـــــى ال��مـــــة الدفتر�ـــــة 
 لألصل المستأجر و�تم إث�اتها على أساس القس� الثابت على مد� فترة اإل�جار.

الترت�ـــــب ��ـــــارة عـــــن أو �حتـــــو� علـــــى عقـــــد إ�جـــــار علـــــى أســـــاس جـــــوهر الترت�ـــــب فـــــي تـــــار�خ �عتمـــــد تحديـــــد مـــــا إذا �ـــــان 
 البدا�ة ��ما إذا �ان الوفاء �الترت�ب �عتمد على استخدام أصل مع�ن أو أن الترت�ب ينقل أصل حق االستخدام.

 موافقات العمالء -ف
مســــتندات مســــحو�ة �موجــــب خ�ا�ــــات اعتمــــاد. تن�ــــأ موافقــــات العمــــالء عنــــدما ��ــــون البنــــك ملزًمــــا �ســــداد دفعــــات مقابــــل 

تحــــدد الموافقــــات مبلــــغ المــــال والتــــار�خ وال�ــــخص المســــتحق الــــدفع لــــه. يــــتم إث�ــــات قبــــول العم�ــــل �ــــالتزام مــــالي فــــي ب�ــــان 
ــــــذلك، ت�ــــــ�ل  ــــــه �أصــــــل مــــــالي ل ــــــرف � ــــــل المعت المر�ــــــز المــــــالي مــــــع حــــــق تعاقــــــد� م�ــــــابق فــــــي التعــــــو�ض مــــــن العم�

 أصول مال�ة وخصوم مال�ة.التعهدات ��ما يتعلق �الموافقات 
 محاس�ة تار�خ التجارة والتسو�ة -ص

يــــــتم إث�ــــــات جم�ــــــع م�ــــــتر�ات ومب�عــــــات األصــــــول المال�ــــــة "�ال�ر�قــــــة المعتــــــادة " فــــــي تــــــار�خ التســــــو�ة، أ� تــــــار�خ تســــــل�م 
ــــــة  ــــــادة هــــــي م�ــــــتر�ات أو مب�عــــــات األصــــــول المال� ــــــة المعت ــــــل. الم�ــــــتر�ات أو المب�عــــــات �ال�ر�ق األصــــــل لل�ــــــرف المقاب

ـــــي تت�لـــــب تســـــل�م األصـــــول خـــــالل اإل�ـــــار الزمنـــــي ��ـــــ�ل عـــــام التـــــي تـــــم إن�ـــــاؤها �موجـــــب الئحـــــة أو اتفا��ـــــة فـــــي ال ت
 السوق.

 األصول االئتمان�ة -ق
ال يــــتم التعامــــل مــــع األصــــول المحــــتف� بهــــا �أمانــــة أو �صــــفة ائتمان�ــــة �أصــــول للبنــــك، و�التــــالي فهــــي غ�ــــر مدرجــــة فــــي 

 هذه الك�وفات المال�ة.
 المقاصة -ر

إجـــــراء مقاصـــــة لألصـــــول المال�ـــــة والخصـــــوم المال�ـــــة فقـــــ� و�ـــــتم تســـــج�ل صـــــافي المبلـــــغ فـــــي المر�ـــــز المـــــالي عنـــــدما  يـــــتم
ــــى أســــاس صــــافي، أو لتحق�ــــق  ــــالغ المعتــــرف بهــــا و�عتــــزم البنــــك تســــو�تها عل ــــا لمقاصــــة الم� ــــزم قانوًن ��ــــون هنــــاك حــــق مل

تفا��ـــــات المقاصـــــة الرئ�ســـــ�ة و�ـــــتم األصـــــل وتســـــو�ة الخصـــــم فـــــي وقـــــت واحـــــد، وهـــــذا لـــــ�س هـــــو الحـــــال ��ـــــ�ل عـــــام مـــــع ا
 عرض األصول والخصوم ذات الصلة �اإلجمالي في ب�ان المر�ز المالي.

 األح�ام المحاسب�ة الهامة والمصادر الرئ�س�ة لل�ك التقدير�  -٥
ـــــــار�ر المال�ـــــــة مـــــــن اإلدارة وضـــــــع  ـــــــة إلعـــــــداد التق ـــــــق مـــــــع المعـــــــاي�ر الدول� ـــــــة �مـــــــا يتواف يت�لـــــــب إعـــــــداد الك�ـــــــوفات المال�

ــــــى افترا ــــــي تن�ــــــو� عل ــــــار�خ المر�ــــــز المــــــالي والت ــــــدير� فــــــي ت ضــــــات األح�ــــــام والمصــــــادر الرئ�ســــــ�ة األخــــــر� لل�ــــــك التق
مخــــا�ر �ب�ــــرة للتســـــبب فــــي تعــــديل جـــــوهر� للم�ــــالغ الدفتر�ــــة لألصـــــول والخصــــوم والــــدخل. والمصـــــروفات خــــالل الســـــنة 

 المال�ة التال�ة، على النحو الموضح أدناه:
�اســـــــتمرار وتســــــتند إلـــــــى الخبــــــرة التار�خ�ــــــة وعوامـــــــل أخــــــر� شـــــــاملة توقعــــــات األحـــــــداث يــــــتم تق�ــــــ�م التقـــــــديرات واألح�ــــــام 

 المستقبل�ة التي �عتقد أنها معقولة في �ل �عض ال�روف.
 األح�ام المحاسب�ة الهامة - أ

لقــــــد مارســــــت اإلدارة ح�مهــــــا فــــــي عمل�ــــــة ت�ب�ــــــق الس�اســــــات المحاســــــب�ة لل�ــــــر�ة. ��مــــــا يلــــــي األح�ــــــام الهامــــــة 
ة عنـــــد ت�ب�ـــــق الس�اســـــات المحاســـــب�ة لل�ـــــر�ة والمصـــــادر الرئ�ســـــ�ة لل�ـــــك التقـــــدير� والتـــــي التـــــي اتخـــــذتها اإلدار 

كانــــت هــــي نفســــها التــــي تــــم ت�ب�قهــــا فــــي إعــــداد الك�ــــوفات المال�ــــة لل�ــــر�ة �مــــا فــــي نها�ــــة الســــنة المنته�ــــة فــــي 
 .٢٠١٩د�سمبر  ٣١
 تق��م نموذج العمل )١

ــــــار  ــــــائج اخت� ــــــى نت ــــــة و��اســــــها عل ــــــدها �عتمــــــد تصــــــن�� األصــــــول المال� ــــــالغ األصــــــل�ة وفوائ معــــــاي�ر ســــــداد الم�
ـــــة فـــــي المالح�ـــــة  ـــــى أقســـــام األصـــــول المال� ـــــك نمـــــوذج ٤ونمـــــوذج األعمـــــال، يرجـــــى اال�ـــــالع عل ). �حـــــدد البن

األعمـــــال علــــــى المســــــتو� الــــــذ� �ع�ــــــس ����ــــــة إدارة مجموعـــــات األصــــــول المال�ــــــة مًعــــــا لتحق�ــــــق هــــــدف عمــــــل 
ـــــ�م علـــــى ح�ـــــم �ع�ـــــس جم�ـــــع األدلـــــ ـــــك ����ـــــة تق�ـــــ�م أداء معـــــ�ن. ��ـــــتمل هـــــذا التق� ة ذات الصـــــلة �مـــــا فـــــي ذل

األصــــول و��ــــاس أدائهــــا، والمخــــا�ر التــــي تــــؤثر علــــى أداء األصــــول و����ــــة إدارتهــــا و����ــــة تعــــو�ض مــــدير� 
ـــــي تـــــم ��اســـــها �التكلفـــــة الم�فـــــأة أو ال��مـــــة األصـــــل�ة مـــــن  األصـــــول. �قـــــوم البنـــــك �مرا��ـــــة األصـــــول المال�ـــــة الت

اســـــت�عاده قبـــــل اســـــتحقاقها لفهـــــم ســـــبب الـــــتخلص منهـــــا ومـــــا إذا �انـــــت  خـــــالل الـــــدخل ال�ـــــامل اآلخـــــر الـــــذ� تـــــم
األســـــ�اب متوافقـــــة مــــــع هـــــدف األعمــــــال التـــــي تــــــم االحتفـــــا� �األصــــــل مـــــن أجلهــــــا. تعتبـــــر المرا��ــــــة جـــــزء مــــــن 
التق�ـــــ�م المســـــتمر للبنـــــك لمعرفـــــة مـــــا إذا �ـــــان نمـــــوذج العمـــــل الـــــذ� ستســـــتمر ��ـــــه األصـــــول المال�ـــــة المت���ـــــة أم 

ــــي تصــــن�� تلــــك األصــــول. لــــم ال ومــــا إذا �ــــان ه نــــاك تغ��ــــر فــــي نمــــوذج األعمــــال و�التــــالي تغ��ــــر محتمــــل ف
 تكن هناك حاجة لمثل هذه التغ��رات خالل الفترات المعروضة.

 إث�ات اإليرادات على سندات إعادة التمو�ل والسندات المتأخرة الم�صومة )٢
ــــــده اك ــــــتم عن ــــــذ� ي ــــــي ال ــــــدة الفعل ــــــا ��ــــــأن معــــــدل الفائ ــــــذمم أصــــــدرت اإلدارة ح�ًم ــــــى ال ــــــد عل تســــــاب دخــــــل الفوائ

المدينــــة المتـــــأخرة لخصـــــم الكمب�ـــــاالت وفـــــي فتـــــرة الفائـــــدة المتــــأخرة تـــــم تحديـــــد معـــــدل الفائـــــدة الفعلـــــي بنـــــاًء علـــــى 
ــــى التفــــاوض ��ــــأن  ــــك الوقــــت واتجــــاه أســــعار الفائــــدة التار�خ�ــــة للبنــــك وقــــدرة البنــــك عل اتجاهــــات الســــوق فــــي ذل

اســــــ�ة وأ� تغ��ــــــر فــــــي معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي أو فتــــــرة الفائــــــدة أو ســــــعر الفائــــــدة ثــــــم الب��ــــــة االقتصــــــاد�ة والس�
تحصــــ�ل األراضــــي مــــن دخــــل الفوائــــد هــــذا ثــــم يــــتم احتســــا�ه فــــي هــــذه الك�ــــوفات المال�ــــة يــــؤثر علــــى أداء الفتــــرة 

د�ســـــــمبر  ٣١التـــــــي تـــــــم تح��قهـــــــا فعلً�ـــــــا. خـــــــالل العـــــــام لـــــــم يتكبـــــــد البنـــــــك أ� خســـــــارة انخفـــــــاض فـــــــي ال��مـــــــة (
ـــــي : ال شـــــيء) �ســـــبب ٢٠١٩ ـــــي المحســـــوب ف ـــــدة الفعل ـــــي عـــــن معـــــدل الفائ ـــــدة الفعل ـــــي معـــــدل الفائ االخـــــتالف ف

 السنوات السا�قة
 تحديد ما إذا �ان العقد يتضمن عقد إ�جار )٣

عنــــد بدا�ــــة العقــــد، يتعــــ�ن علــــى المن�ــــأة تق�ــــ�م مــــا إذا �ــــان العقــــد أو مــــا �حتو�ــــه ��ــــارة عــــن عقــــد إ�جــــار. 
ان العقــــد ينقــــل الحــــق فــــي الــــتح�م فــــي اســــتخدام أصــــل �عتبــــر العقــــد أو مــــا �حتــــو� عل�ــــه عقــــد إ�جــــار إذا �ــــ

ـــــدار اســـــتخدام األصـــــل  ـــــة مـــــن ح�ـــــث مق ـــــرة الزمن� ـــــل تعـــــو�ض. �م�ـــــن وصـــــف الفت ـــــة مقاب ـــــرة زمن� محـــــدد لفت
 المحدد.

 تحديد مدة عقد اإل�جار )٤
ــــق حــــافًزا  عنــــد تحديــــد مــــدة عقــــد اإل�جــــار، تأخــــذ اإلدارة فــــي االعت�ــــار جم�ــــع الحقــــائق وال�ــــروف التــــي تخل

ممارســــــة خ�ــــــار التمديــــــد، أو عــــــدم ممارســــــة خ�ــــــار اإلنهــــــاء. ال يــــــتم تضــــــم�ن خ�ــــــارات التمديــــــد اقتصــــــادً�ا ل
(أو فتــــرات مــــا �عــــد خ�ــــارات اإلنهــــاء) إال فــــي مــــدة اإل�جــــار إذا �ــــان مــــن المؤ�ــــد ��ــــ�ل معقــــول أنــــه ســــ�تم 

 تمديد عقد اإل�جار (أو لم يتم إنهاؤه).
هر� فــــي ال�ــــروف التــــي تــــؤثر علــــى هــــذا تــــتم مراجعــــة التق�ــــ�م فــــي حالــــة حــــدوث حــــدث مهــــم أو تغ��ــــر جــــو 

 التق��م والتي تقع ضمن س��رة المستأجر.
 المبلغ المستحق الدفع �موجب ضمانات ال��مة المت���ة (إن وجد) )٥

�قـــــوم البنـــــك مبـــــدئً�ا بتقـــــدير و�دراج الم�ـــــالغ المتوقـــــع دفعهـــــا �موجـــــب ضـــــمانات ال��مـــــة المت���ـــــة �جـــــزء مـــــن 
 وتعديلها إذا �ان ذلك مناسً�ا في نها�ة �ل فترة تقر�ر.التزام اإل�جار. تتم مراجعة الم�الغ 

 المصادر الرئ�س�ة لل�ك التقدير�  - ب
ــــديرات المحاســــب�ة الناتجــــة مــــع  ــــادرًا مــــا تتســــاو� التق ــــق �المســــتقبل ن ــــديرات وافتراضــــات تتعل �قــــوم البنــــك �عمــــل تق

ـــــرة النتـــــائج الفعل�ـــــة ذات الصـــــلة. ومـــــع ذلـــــك، تـــــر� اإلدارة أن التقـــــديرات واالفتراضـــــات ا ـــــة لهـــــا مخـــــا�ر �ب� لتال�
 تؤد� إلى إجراء تعد�الت جوهر�ة على ال��م الدفتر�ة لـألصول والخصوم خالل السنة المال�ة القادمة.

 استمرار�ة الم�روع )١
ـــــدأ االســـــتمرار�ة وهـــــي مقتنعـــــة  ـــــى أســـــاس مب ـــــى االســـــتمرار عل ـــــك عل ـــــ�م لقـــــدرة البن ـــــإجراء تق� ـــــك � قامـــــت إدارة البن
�ـــــأن البنــــــك لد�ـــــه المــــــوارد لمواصــــــلة العمـــــل فــــــي المســــــتقبل المن�ـــــور. عــــــالوة علــــــى ذلـــــك، فــــــإن اإلدارة ل�ســــــت 

رار علـــــى أســـــاس علــــى درا�ـــــة �ـــــأ� شـــــ�وك جوهر�ــــة قـــــد تث�ـــــر شـــــ�وً�ا جوهر�ــــة حـــــول قـــــدرة البنـــــك علــــى االســـــتم
 .٣١و  ٣٠مبدأ االستمرار�ة. لذلك �ستمر إعداد الك�وفات المال�ة على أساس مستمر. راجع إ�ضاح 

 ��اس م�صص ال�سارة االئتمان�ة المتوقعة )٢
�عتبــــــر ��ــــــاس مخصــــــص الخســــــارة االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة لألصــــــول المال�ــــــة المقاســــــة �التكلفــــــة الم�فــــــأة وال��مــــــة 

امل اآلخـــــر مجـــــاًال يت�لـــــب اســـــتخدام نمـــــاذج معقـــــدة وافتراضـــــات مهمـــــة حـــــول العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــدخل ال�ـــــ
ال�ــــــروف االقتصـــــــاد�ة المســــــتقبل�ة والســـــــلوك االئتمــــــاني (علـــــــى ســـــــب�ل المثــــــال، احتمال�ـــــــة تعثــــــر العمـــــــالء فـــــــي 
الســـــــداد والخســـــــائر الناتجـــــــة). شـــــــرح المـــــــدخالت واالفتراضـــــــات واألســـــــال�ب التقدير�ـــــــة المســـــــتخدمة فـــــــي ��ـــــــاس 

ــــلة �مز�ــــد مــــن التفصــــ�ل فــــي المالح�ــــة خســــارة االئتمــــان  ــــي تحــــدد أ�ًضــــا الحساســــ�ات  ٤المتوقعــــة مفصَّ هـــــ والت
 الرئ�س�ة للخسارة االئتمان�ة المتوقعة للتغ�رات في هذه العناصر.

هنــــــاك عــــــدد مــــــن األح�ــــــام الهامــــــة م�لو�ــــــة أ�ًضــــــا لت�ب�ــــــق مت�ل�ــــــات المحاســــــ�ة ل��ــــــاس الخســــــائر االئتمان�ــــــة 
 المتوقعة، مثل:

 الز�ادة الجوهر�ة في م�اطر االئتمانتق��م 
�قـــــوم البنـــــك �مرا��ـــــة �افـــــة الموجـــــودات المال�ـــــة والتزامـــــات القـــــروض الصـــــادرة وعقـــــود الضـــــمانات المال�ـــــة التـــــي 
تخضـــــع لمت�ل�ـــــات انخفـــــاض ال��مـــــة لتق�ـــــ�م مـــــا إذا �ـــــان هنـــــاك ز�ـــــادة �ب�ـــــرة فـــــي مخـــــا�ر االئتمـــــان منـــــذ بـــــدء 

مخـــــا�ر االئتمـــــان، ���ـــــ�س البنـــــك مخصـــــص الخســـــارة علـــــى مـــــد� التحقـــــق. إذا �انـــــت هنـــــاك ز�ـــــادة �ب�ـــــرة فـــــي 
 شهًرا. ١٢الح�اة بدًال من الخسائر االئتمان�ة المتوقعة لمدة 

عنــــــد تق�ــــــ�م مــــــا إذا �انــــــت مخــــــا�ر االئتمــــــان علــــــى أداة مال�ــــــة قــــــد زادت ��ــــــ�ل �ب�ــــــر منــــــذ اإلث�ــــــات األولــــــي، 
ة فـــــي تــــار�خ التقر�ــــر بنــــاًء علــــى تـــــار�خ �قــــارن البنــــك مخــــا�ر التخلــــف عــــن الســـــداد التــــي تحــــدث لــــألداة المال�ــــ

االســـــتحقاق المت�قـــــي لـــــألداة مـــــع مخـــــا�ر التخلـــــف عـــــن الســـــداد. �ـــــان متوقًعـــــا للفتـــــرة المت���ـــــة مـــــن االســـــتحقاق 
فـــــي تـــــار�خ التقر�ـــــر الحـــــالي عنـــــدما تـــــم إث�ـــــات األداة المال�ـــــة ألول مـــــرة. عنـــــد إجـــــراء هـــــذا التق�ـــــ�م، �أخـــــذ البنـــــك 

كم�ـــــة والنو��ـــــة التــــي تعتبـــــر معقولــــة ومدعومـــــة، شــــاملة الخبـــــرة التار�خ�ـــــة فــــي االعت�ـــــار �ــــل مـــــن المعلومــــات ال
والمعلومـــــات الت�ل��ـــــة المتاحـــــة دون تكلفـــــة أو جهـــــد ال داعـــــي لـــــه، بنـــــاًء علـــــى الخبـــــرة التار�خ�ـــــة للبنـــــك وتق�ـــــ�م 

 ائتمان الخبراء شاملة المعلومات الت�ل��ة.
ــــــة  ــــــد احتمال� ــــــا لتحدي ــــــوار�خ ت�ــــــ�ل الخ�ــــــ� االقتصــــــاد�ة المتعــــــددة أساًس ــــــي وفــــــي ت ــــــات األول ــــــد اإلث� ــــــر عن التعث

إعـــــداد التقـــــار�ر الالحقــــــة، ســـــتؤد� الخ�ـــــ� االقتصــــــاد�ة المختلفـــــة إلـــــى احتمــــــال وارد للتعثـــــر. إن تـــــرج�ح هــــــذه 
الخ�ـــــ� المختلفـــــة هـــــو الـــــذ� ��ـــــ�ل أســـــاس المتوســـــ� المـــــرجح الحتمـــــال التخلـــــف عـــــن الســـــداد والـــــذ� �ســـــتخدم 

 ت ���ل �ب�ر.لتحديد ما إذا �انت مخا�ر االئتمان قد زاد
ـــــي تعمـــــل ف�هـــــا  ـــــة اآلفـــــاق المســـــتقبل�ة للصـــــناعات الت ـــــراض ال�ـــــر�ات، تتضـــــمن المعلومـــــات الت�ل�� �النســـــ�ة إلق
ـــــ�ن المـــــال��ن  ـــــراء االقتصـــــادي�ن والمحلل ـــــم الحصـــــول عل�هـــــا مـــــن تقـــــار�ر الخب ـــــي ت ـــــك، والت ـــــة للبن األ�ـــــراف المقابل

ـــــة، �اإلضـــــافة إ ـــــة وغ�رهـــــا مـــــن المن�مـــــات المماثل ـــــات الح�وم� ـــــة واله�� ـــــة والخارج� ـــــى دراســـــة المصـــــادر الداخل� ل
ـــــة إلقـــــراض  ـــــى معلومـــــات ت�ل�� ـــــة و المعلومـــــات االقتصـــــاد�ة المتوقعـــــة للحصـــــول عل ـــــة للمصـــــادر الفعل� المختلف
ــــــــؤات إضــــــــا��ة  ــــــــراض ال�ــــــــر�ات مــــــــع تنب ــــــــل إق ــــــــس التوقعــــــــات االقتصــــــــاد�ة مث ــــــــة تتضــــــــمن نف التجــــــــار �التجزئ

ــــى  للمؤشــــرات االقتصــــاد�ة المحل�ــــة، خاصــــة �النســــ�ة للمنــــا�ق ــــى صــــناعات مع�نــــة �اإلضــــافة إل التــــي تر�ــــز عل
 المعلومات التي تم إن�اؤها داخلً�ا عن تهرب العمالء من الدفع.

�خصــــــص البنــــــك أ�رافــــــه المقابلــــــة إلــــــى درجــــــة مخــــــا�ر االئتمــــــان الداخل�ــــــة ذات الصــــــلة اعتمــــــاًدا علــــــى جــــــودة 
ــــــف عــــــن الســــــداد ــــــي االعت�ــــــار احتمــــــال التخل ــــــات األولــــــي  االئتمــــــان الخاصــــــة بهــــــم. �أخــــــذ البنــــــك ف عنــــــد اإلث�

�األصـــل ومــــا إذا �انــــت هنـــاك ز�ــــادة �ب�ــــرة فـــي مخــــا�ر االئتمــــان علـــى أســــاس مســــتمر �ـــوال �ــــل فتــــرة تقر�ــــر. 
ـــــادة �ب�ـــــرة فـــــي مخـــــا�ر االئتمـــــان، �قـــــارن البنـــــك مخـــــا�ر التخلـــــف عـــــن الســـــداد  لتق�ـــــ�م مـــــا إذا �انـــــت هنـــــاك ز�

عــــن الســــداد �مــــا فــــي تــــار�خ اإلث�ــــات  التــــي تحــــدث علــــى األصــــل �مــــا فــــي تــــار�خ التقر�ــــر مــــع مخــــا�ر التخلــــف
ـــــي. وهـــــي تعتبـــــر المعلومـــــات الت�ل��ـــــة المعقولـــــة والداعمـــــة المتاحـــــة. تـــــم دمـــــج المؤشـــــرات التال�ـــــة ��ـــــ�ل  األول

 خاص:
 درجة المخا�رة الداخل�ة؛ -
 التصن�� االئتماني الخارجي (�قدر ما هو متاح)؛ -
 لمال�ة أو االقتصاد�ة لألعمال المتوقعة؛التغ�رات السلب�ة الجوهر�ة الفعل�ة أو المتوقعة في ال�روف ا -
 إحداث تغ��ر �ب�ر في قدرة المقترض على الوفاء �التزاماته،  -

 التغ��رات الجوهر�ة الفعل�ة أو المتوقعة في النتائج الت�غ�ل�ة للمقترض، -
 ز�ادة جوهر�ة في مخا�ر االئتمان على األدوات المال�ة األخر� لنفس المقترض. -
ـــــة فـــــي � - ـــــزات تغ��ـــــرات جوهر� ـــــث أو التعز� ـــــزام أو فـــــي جـــــودة ضـــــمانات ال�ـــــرف الثال ـــــداعم لاللت �مـــــة الضـــــمان ال

 االئتمان�ة.
 تغ��رات جوهر�ة في األداء الفعلي أو المتوقع وسلوك المقترض، شاملة التغ��رات في: -

 حالة سداد المقترض�ن في البنك والتغ�رات في نتائج الت�غ�ل للمقترض؛ و  -١
إدراج معلومـــــات االقتصـــــاد الكلـــــي (مثـــــل أســـــعار الـــــنف� أو النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي) �جـــــزء مـــــن نمـــــوذج   -٢

 التصن�� الداخلي.
تــــنع�س العوامــــل النو��ــــة التــــي ت�ــــ�ر إلــــى ز�ــــادة �ب�ــــرة فــــي مخــــا�ر االئتمــــان فــــي نمــــاذج احتمالــــة التعثــــر فــــي 

 الوقت المناسب.
العوامــــــل النو��ــــــة لتق�ــــــ�م مخــــــا�ر االئتمــــــان التــــــي ومــــــع ذلــــــك، ال يــــــزال البنــــــك يــــــدرس ��ــــــ�ل منفصــــــل �عــــــض 

زادت ��ـــــ�ل ملحـــــو�. �النســـــ�ة إلقـــــراض ال�ـــــر�ات، هنـــــاك تر��ـــــز خـــــاص علـــــى األصـــــول التـــــي يـــــتم تضـــــم�نها 
فــــــي "قائمــــــة المرا��ــــــة" ن�ــــــًرا ألن التعــــــرض موجــــــود علــــــى قائمــــــة المرا��ــــــة �مجــــــرد أن ��ــــــون هنــــــاك قلــــــق مــــــن 

 محدد.تدهور الجدارة االئتمان�ة لل�رف المقابل ال
شــــــهًرا  ١٢يــــــتم ��ــــــاس الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة �مخصــــــص �ســــــاو� الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة لمــــــدة 

ألصـــــول المرحلـــــة األولـــــى، أو الخســــــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة علـــــى مــــــد� الح�ـــــاة ألصـــــول المرحلـــــة الثان�ــــــة أو 
االئتمــــان الخاصــــة �ــــه ��ــــ�ل �ب�ــــر  المرحلــــة الثالثــــة. ينتقــــل األصــــل إلــــى المرحلــــة الثان�ــــة عنــــدما تــــزداد مخــــا�ر

مــــا ��ـــــ�ل ز�ــــادة �ب�ــــرة فـــــي  ٩منــــذ اإلث�ــــات األولــــي. ال �حـــــدد الم��ــــار الــــدولي إلعــــداد التقـــــار�ر المال�ــــة رقــــم: 
مخــــــا�ر االئتمــــــان عنــــــد تق�ــــــ�م مــــــا إذا �انــــــت مخــــــا�ر االئتمــــــان ألصــــــل مــــــا قــــــد زادت ��ــــــ�ل جــــــوهر�، �أخــــــذ 

 المعقولة والداعمة والت�ل��ة.البنك في االعت�ار المعلومات النو��ة والكم�ة 
 تكو�ن مجموعة أصول ذات خصائص م�اطر ائتمان�ة مت�ابهة

عنــــــدما يــــــتم ��ــــــاس الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة علــــــى أســــــاس جمــــــاعي، يــــــتم تجم�ــــــع األدوات المال�ــــــة علــــــى 
أســــاس خصــــائص المخــــا�ر الم�ــــتر�ة (علــــى ســــب�ل المثــــال، درجــــة مخــــا�ر االئتمــــان مــــن نــــوع األداة وتـــــار�خ 
التحقــــــــق المبــــــــدئي مــــــــن نــــــــوع الضــــــــمان، والمــــــــدة المت���ــــــــة حتــــــــى االســــــــتحقاق والصــــــــناعة والموقــــــــع الجغرافــــــــي 

يراقـــب البنـــك مـــد� مالءمـــة ســـمات مخـــا�ر االئتمـــان علـــى أســـاس االســـتمرار فـــي تق�ـــ�م   للمقتـــرض إلـــخ. .).
ــــرت خصــــائص مخــــا�ر  ــــه إذا تغ� ــــوب للتأكــــد مــــن أن ــــزال مت�ــــابهة أم ال. هــــذا م�ل ــــت ال ت االئتمــــان، مــــا إذا �ان

فهنــــاك إعــــادة تقســــ�م مناســــ�ة لألصــــول. قــــد يــــؤد� ذلــــك إلــــى إن�ــــاء ملــــف جديــــد أو انتقــــال األصــــول إلــــى ملــــف 
حــــــالي �ع�ــــــس ��ــــــ�ل أفضــــــل خصــــــائص مخــــــا�ر االئتمــــــان المماثلــــــة لبنــــــك األصــــــول. إعــــــادة تقســــــ�م الملــــــف 

ان (أو عنــــــدما والتنقــــــل بــــــ�ن الملفــــــات األكثــــــر شــــــ�وًعا فــــــي مقابــــــل حــــــدوث ز�ــــــادة جوهر�ــــــة فــــــي مخــــــا�ر االئتمــــــ
شــــــهًرا  ١٢تــــــنع�س هــــــذه الز�ــــــادة الجوهر�ــــــة) وه�ــــــذا تنتقــــــل األصــــــول مــــــن الخســــــائر االئتمان�ــــــة المتوقعــــــة لمــــــدة 

إلـــــى الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة مـــــد� الح�ـــــاة، أو الع�ـــــس، ولكـــــن �م�ـــــن أن تحـــــدث أ�ًضـــــا ضـــــمن الملفـــــات 
ــــس األســــاس لخســــائر االئتمــــان المتوقعــــة لمــــد ــــي �ســــتمر ��اســــها علــــى نف شــــهًرا أو مــــد� الح�ــــاة ولكــــن  ١٢ة الت

 يتغ�ر مبلغ الخسائر االئتمان�ة المتوقعة �سبب اختالف مخا�ر االئتمان للملفات.
 النماذج واالفتراضات المست�دمة

ـــــة. يـــــتم  ـــــاس الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة لألصـــــول المال� ـــــي �� ـــــك نمـــــاذج وافتراضـــــات مختلفـــــة ف �ســـــتخدم البن
ـــــــد ت�ب�ـــــــق األح�ـــــــام فـــــــي تحديـــــــد النمـــــــوذ ج األكثـــــــر مالءمـــــــة لكـــــــل نـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع األصـــــــول، و�ـــــــذلك لتحدي

االفتراضـــــــات المســـــــتخدمة فـــــــي هـــــــذه النمـــــــاذج، �مـــــــا فـــــــي ذلـــــــك االفتراضـــــــات التـــــــي تتعلـــــــق �الـــــــدوافع الرئ�ســـــــ�ة 
 لمخا�ر االئتمان. 

تحديــــــد العـــــــدد واألوزان النســـــــب�ة للخ�ــــــ� الت�ل��ـــــــة لكـــــــل نــــــوع مـــــــن المنتجـــــــات / الســــــوق وتحديـــــــد المعلومـــــــات  -
 ة ذات الصلة ��ل خ�ة.الت�ل��

عنـــــد ��ـــــاس الخســـــائر االئتمان�ـــــة المتوقعـــــة، �ســـــتخدم البنـــــك معلومـــــات ت�ل��ـــــة معقولـــــة وداعمـــــة، والتـــــي تســـــتند 
ـــــى �عضـــــها  ـــــؤثر هـــــذه العوامـــــل عل ـــــ� ت ـــــدوافع االقتصـــــاد�ة المختلفـــــة و�� ـــــى افتراضـــــات للحر�ـــــة المســـــتقبل�ة لل إل

 ال�عض.
 احتمال التعثر في السداد -

عـــــن الســـــداد مـــــدخًال رئ�ســـــ�ًا فـــــي ��ـــــاس خســـــارة االئتمـــــان المتوقعـــــة احتمال�ـــــة التخلـــــف ��ـــــ�ل احتمـــــال التخلـــــف 
عـــن الســــداد هــــو تقــــدير الحتمــــال التخلــــف عــــن الســــداد علــــى مــــد� فتــــرة زمن�ــــة مع�نــــة يتضــــمن حســــا�ه الب�انــــات 

 التار�خ�ة واالفتراضات والتوقعات المتعلقة �ال�روف المستقبل�ة.
 الخسارة المحددة افتراضً�ا -

ة المحـــــددة افتراضـــــً�ا هـــــي تقـــــدير للخســـــارة الناتجـــــة عـــــن التخلـــــف عـــــن الســـــداد وتســـــتند إلـــــى الفـــــرق بـــــ�ن الخســـــار 
التــــدفق النقـــــد� التعاقـــــد� المســـــتحق وتلـــــك التـــــي يتوقـــــع الع�ـــــاء اســـــتالمها، مـــــع األخـــــذ فـــــي االعت�ـــــار التـــــدفقات 

 النقد�ة من الضمانات والتعز�زات االئتمان�ة المتكاملة.
 ات) الممتلكات وال والمعد٣

تحـــــدد اإلدارة العمـــــر اإلنتـــــاجي المقـــــدر وتكلفـــــة اإلهـــــالك ذات الصـــــلة لتحســـــ�نات اإل�جـــــار بنـــــاًء علـــــى أفضـــــل 
ـــــدير لهـــــا. ـــــك ســـــوف �جـــــدد عقـــــد  تق ـــــأن البن ـــــراض � ـــــى، مـــــن بـــــ�ن عوامـــــل أخـــــر�، االفت ـــــدير عل �عتمـــــد هـــــذا التق

ــــد ــــاجي المق ــــمر. اإل�جــــار الســــنو� علــــى مــــد� العمــــر اإلنت ــــر إذا ل ــــر ��ــــ�ل �ب� ــــد عقــــد  �م�ــــن أن يتغ� يــــتم تجدي
ســـــتز�د اإلدارة مـــــن تكلفـــــة اإلهـــــالك عنـــــدما ��ـــــون العمـــــر اإلنتـــــاجي أقـــــل مـــــن العمـــــر المقـــــدر �. اإل�جـــــار الســـــنو 

 سا�ًقا.
يــــتم إهــــالك تكلفــــة الممتلكــــات والمن�ــــآت والمعــــدات األخــــر� علــــى مــــد� العمــــر اإلنتــــاجي المقــــدر والــــذ� �عتمــــد 

توقــــــــع و�رنـــــــــامج اإلصــــــــالح والصــــــــ�انة والتقـــــــــادم علــــــــى االســــــــتخدام المتوقــــــــع لألصـــــــــل واإلهــــــــالك المــــــــاد� الم
ـــــ ـــــرات وال��مـــــة المت��� ـــــوجي الناشـــــئ عـــــن التغ� ـــــة ألنهـــــا ة. التكنول ـــــار أ� ��مـــــة مت��� ـــــم تأخـــــذ اإلدارة فـــــي االعت� ل

 تعتبر غ�ر أساس�ة.
 
ان�فاض ال��مة لألصول غ�ر المال�ة:  -٤  
ال��مة الخاصة  �األصول غ�ر المال�ة في �ل موعد يتم رفع  �قوم البنك بتق��م ما إذا �ان هناك مؤشرات على  انخفاض -

تقار�ر في هذا ال�أن. يتم إجراء  اخت�ارات على األصول غ�ر المال�ة وهذا لب�ان انخفاض ال��مة عند �هور مؤشرات �أن 
ى ال��مة العادلة أو الم�الغ الخاصة بها قد ال يتم استرجاعها. تحدد اإلدارة انخفاض ��مة األصول غ�ر المال�ة بناًء عل

ال��مة المستخدمة. حسب الضرورة. عند إجراء حسا�ات ال��مة عند  االستخدام، فإنه يتع�ن على اإلدارة تقدير التدفقات 
المال�ة المتوقعة من األصل أو من خالل وحدة تول�د النقد مع وضع سعر تخ��ض مناسب من أجل حساب ال��مة الحال�ة 

 لتلك التدفقات النقد�ة.
 م�اطر التعرض للمس�ول�ة الضر�ب�ة -٥

لة، تأث�ر مخا�ر التعرض للمسؤول�ة  - �أخذ البنك في اعت�اره، عند تحديد الم�الغ الخاصة �الضرائب الحال�ة والُمرحَّ
الضر�ب�ة، �ما في ذلك ما إذا س��ون هناك ضرائب إضا��ة وفوائد قد تكون مستحقة. توجد معامالت محددة وحسا�ات 

د الضر��ة النهائ�ة والتي قد تكون غ�ر د��قة أثناء فترة ممارسة العمل ال�ب�عي. في حال اختلفت حص�لة خاصة بتحدي
الضرائب النهائ�ة الخاصة بتلك األمور عن الم�الغ المدرجة مبدئ�ا، فإن مثل هذه االختالفات من شأنها أن تؤثر على 

لتقدير. �عتمد هذا التق��م على التقديرات واالفتراضات و�م�ن المخصصات الضر�ب�ة في المدة التي تم ف�ها وضع مثل هذا ا
أن ��تمل على سلسلة من األح�ام الخاصة �األحداث المستقبل�ة. قد تتم إتاحة المعلومات الجديدة والتي قد تتسبب في 

االلتزامات الضر�ب�ة سوف  تغ��ر تقدير البنك المرت�� ��فا�ة  االلتزامات الضر�ب�ة الكائنة، �ما أن مثل هذه التغ��رات على
 تؤثر على النفقات الضر�ب�ة خالل الفترة التي تم ف�ها وضع مثل هذا التقدير.

 ان�فاض فوات�ر التصدير المتأخرة الم�فضة -٦

هـ).  �ما أن ٤لقد تم وصف الس�اس الس�اسة البنك�ة المحاسب�ة الخاصة  �انخفاض األصول المال�ة في المالح�ة رقم ( -
تصدير المتأخرة مدعومة من قبل البنوك األخر�، فإنه يتم حساب الخسارة االفتراض�ة �صفر. تعد فوات�ر التصدير فوات�ر ال

 المخفضة متأخرة وهذا �سبب العقو�ات المفروضة على البنك.

تعو�ض نها�ة ال�دمة للمو�ف�ن -٧  

لمو�ف�ن على أساس االفتراض �أن يتم احتساب المخصصات الخاصة �االلتزامات الخاصة بتعو�ض نها�ة الخدمة ل -
جم�ع المو�ف�ن �انوا س�تر�ون العمل اعت�اًرا من تار�خ إصدار ��ف المر�ز المالي. تتبنى إدارة البنك الرأ� �أنه لن يوجد 

�تضخم في الرواتب وأسعار الخصم واللذان �حتمل  ر�عياختالف �ارز وهذا في حال تم احتساب هذا  االلتزام على أساس 
 او�ان تقر�ً�ا و��ون لهما أثار معاكسة.أن يتس

 الم�صصات وااللتزامات األخر�  -٨

يتم إث�ات المخصصات وااللتزامات األخر� في السنة فق� إلى الحد الذ� تعتبره اإلدارة أنه من المحتمل أن ��ون هناك 
قات النقد�ة الخارجة ���ل تدفق خارجي مستقبلي لألموال ناتج عن عمل�ات أو أحداث سا�قة و�م�ن تقدير مبلغ التدف

موثوق. تت�لب المسؤول�ة ت�ب�ق الح�م على الحقائق وال�روف القائمة والتي �م�ن أن تكون عرضة للتغ��ر. �ما أن 
التدفقات النقد�ة الخارجة الفعل�ة �م�ن أن تحدث في سنوات الحقة، فإن الم�الغ الدفتر�ة للمخصصات وااللتزامات يتم إعادة 

م وتعديلها لمراعاة الحقائق وال�روف المتغ�رة. ��ف الر�ح أو الخسارة والدخل ال�امل اآلخر في السنة التي تعديلها �انت�ا
تقدير سعر االقتراض اإلضافي -٩حدث ف�ها التغ��ر  

ال �م�ن للبنك أن �حدد �سهولة معدل الفائدة الكامن في عقد اإل�جار و�التالي، فإنه �ستخدم سعر االقتراض اإلضافي 
اس التزامات اإل�جار. مع ضمان مماثل، فإن األموال الالزمة للحصول على أصل ���مة مماثلة ألصل غ�ر صالح ل��

لالستخدام في ب��ة اقتصاد�ة مماثلة. لذلك �ع�س سعر االقتراض اإلضافي ما يدفعه البنك وهو ما يت�لب تقديًرا عندما ال 
ر البنك سعر االقتراض تتوفر معدالت ملحو�ة أو عندما تحتاج إلى تعديل لت ع�س شرو� وأح�ام عقد اإل�جار. ُ�قدِّ

اإلضافي �استخدام المدخالت التي �م�ن تحديدها (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها و��ون م�لوً�ا إلجراء 
النقد واألرصدة لد� مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز�  -٦تسو�ات مع�نة خاصة �الك�ان.  

٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/١٢/٣١   

٠٠٠درهم إماراتي  ٠٠٠درهم إماراتي    
 النقد في المتناول ٥٤٬٣٠٤ ٥٣٬٨٨٢

النقد واألرصدة لد� مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة  ٨٤٢٬٩٨٠ ٤٨٦٬٥٤٢
 المر�ز� 

 
الحسا�ات الجار�ة - ٥٦٬٩٨٦ ٧٦٬٦٧٢  

الودائع الن�ام�ة بدون فوائد - ٩٥٤٬٢٧٠ ٦١٧٬٠٩٦  
   

 إ�ضاح:

: ٢٠١٩د�سمبر  ٣١�الدرهم اإلماراتي ( االحتفا� �الودائع القانون�ة لد� مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز� يتم  -
�الدرهم اإلماراتي والدوالر األم�ر�ي) وال �م�ن سحبها دون موافقته. تتغ�ر مستو�ات تلك الودائع �ل شهر وفًقا لتوج�هات 

 مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز� 

معامالت األطراف ذات العالقة -٧  

ين�و� مص�لح "األ�راف ذات العالقة" على المقر الرئ�سي والفروع التا�عة له �الخارج ومو�في اإلدارة العل�ا والجهات  -
 التي تخضع أو الخاضعة ���ل م�ترك أو التي تتأثر ���ل �ب�ر بتلك األ�راف.

ع شر�ات تجار�ة أخر� والتي تقع ضمن التعر�� الخاص �األ�راف يبرم البنك، ضمن مسار عمله المعتاد، معامالت م
. يثق البنك �أن األح�ام الخاصة �مثل هذه المعامالت ال تختلف ٢٤ذات الصلة والوارد في المعاي�ر المحاسب�ة الدول�ة رقم 

مع األ�راف ذات العالقة �صورة �ب�رة عن تلك التي �م�ن وضعها من الغ�ر. يتم اعتماد األح�ام الخاصة بتلك المعامالت 
 من إدارة البنك والتي تصدق على األح�ام التي تمت الموافقة عل�ها من مجلس اإلدارة أو اإلدارة.

 ملخص األرصدة مع األ�راف ذات العالقة �ما في ��ف المر�ز المالي على النحو الموضح أدناه

 تتألف المستحقات  من المقر الرئ�سي وفروعه �الخارج  من: -أ

٢٠١٩/١٢/٣١  ٢٠٢٠/١٢/٣١   

٠٠٠درهم إماراتي  ٠٠٠درهم إماراتي    
 المقر الرئ�سي ٥٤٠٬٠٩٠ ٤٨٦٬١٩٦
 فروعه �الخارج ٣٠٬٢٨٧ ١٣٬٣٦٩

٥٧٠٬٣٧٧ ٤٩٩٬٥٦٥  

مالح�ات:   

:  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ٠،٨٦المستحقات  من المقر الرئ�سي وفروعه �الخارج علي مبلغ  تن�و�  -١
 مل�ون درهم إماراتي) من الفائدة المستحقة والمدينة لحساب المقر الرئ�سي. ٥،١٧

لحد األقصى لحد ، فقد تخ�ت المخا�ر الخاصة �المقر الرئ�سي وفروعه �الخارج ا٢٠٢٠د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  -٢
والخاص �مرا��ة حدود المخا�ر الكبر�  ٢٠١٣/٣٢% من قاعدة رأس المال للبنك. وفًقا للمن�ور رقم ٣٠المخا�ر 

الصادر عن البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة. ال تز�د المخا�ر �النس�ة للبنوك العاملة خارج دولة اإلمارات 
رأس مال للبنك. لقد اعتمد البنك على خ�اب   ٢٠٢٠/٤٧٦٩/CBUAE/BSDعدة   % من قا٣٠العر��ة المتحدة عن 

 مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�ز� 
"في حال تخ�ت المخا�ر الكبر� الناش�ة عن انخفاض في رأس المال التن��مي عقب  ٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٧الصادر بتار�خ 

 .١:  ١، فإنها لن تكون خاضعة لخصم ٢٠١٨أكتو�ر  ١

 تن�و�  المستحقات من �المقر الرئ�سي وفروعه �الخارج علي: -ب

٢٠١٩/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 المقر الرئ�سي ٤٦٤٬٩١٤ ٤١٬٩١٦
 فروعه �الخارج ١٧٥٬٤٦٣ ١٦٨٬٦١٦
٦٤٠٬٣٧٧ ٢١٠٬٥٣٢  

إ�ضاح:   

مل�ون درهم إماراتي �إيداع متجدد على  ١٠٣الرئ�سي للبنك �إيداع ود�عة مرهونة �مبلغ  ، قام  المقر٢٠٢٠خالل عام  -
 مدار ستة أشهر.

األخر�  -ج  

٢٠١٩/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 رص�د القروض القائمة على مو�في اإلدارة العل�ا ١٥٠ ١٣٧
 ودائع عمالء ١١٠٬٧٢٨ ١٢٥٬٢٧٢

خصوم أخر�   ٠ ٦٬١٢٠  
التزام عرضي  ٨٧٩ ٨٧٩  

القروض  والسلف للعمالء   ٤٥٤٬٩٦٠ ٤٧٧٬١٣٩  
 

إ�ضاح   

د�سمبر  ٣١درهم إماراتي ( ٤،٧٧٣) وهي ��ارة عن مبلغ ٨تن�و� على م�الغ مستحقة من بنوك أخر� ( إ�ضاح  -
درهم إماراتي) مستحق من شر�ة تا�عة  للمقر الرئ�سي. ٤،٦٠٢و ٢٠١٩  

مالت الخاصة �األ�راف ذات  العالقة في قائمة األر�اح أو الخسائر والدخل ال�امل على النحو التالي:وردت المعا -د  

٠١/٠١/٢٠١٩  ٠١/٠١/٢٠٢٠   

٣١-١٢-٢٠١٩  

٠٠٠درهم إماراتي   

٣١-١٢-٢٠٢٠  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

دخل الفائدة  ١١٬٠٧٦ ١٣٣ ,١٦  
 مصروف الفوائد ٤٬٤٥٨ ١٤٥٥ ,٤
المقر الرئ�سي (يرجى الرجوع إلى  المالح�ة مصروفات   ٥٬٨٦١ ١٢٠ ,٦

١٩.(  
تعو�ضات مو�في اإلدارة الرئ�س��ن  ٣٬٠٧٧ ٦٢٤ ,٣   

 
 المستحق من / إلى البنوك األخر�   -٨

 المستحق من  البنوك الخارج�ة -أ

 
 مالح�ات 

 تعتبر �افة الم�الغ المذ�ورة أعاله مستحقة من البنوك اإليران�ة. -
تعد تلك الم�الغ مستحقة من البنوك األخر� والتي تن�و� على  قروض العمالت األجنب�ة �و�لة األجل الصادرة إلى 

 ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ١،٠٦٧ل�الغة البنوك اإليران�ة   وفوائد الذمم المدينة عن قروض العمالت األجنب�ة �و�لة األجل ا
ألف درهم  ١٥٢٦:  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١ألف درهم إماراتي ( ٧٨٥مل�ون درهم إماراتي) و ١،٣٣٤:  ٢٠١٩د�سمبر 

 إماراتي) على التوالي.
يران�ة. وفقا  لقد أبرم البنك اتفاق إعادة تمو�ل (الم�ار إل�ها  بـ " االتفاق") مع  البنك المر�ز� للجمهور�ة اإلسالم�ة اإل

وملحقاته األخر� المتعددة وخ�ا�ات  االعتماد الصادرة عن البنوك في  ٢٠٢٠مارس  ٧لالتفاق الذ� تم تحر�ره بتار�خ 
 ١،١٠٠:  ٢٠١٩مل�ون ( ١،١٠٠الجمهور�ة اإلسالم�ة اإليران�ة والذ� سوف يتم تمو�له من البنك إلى حد �صل إلى 

 مل�ون دوالر أم�ر�ي).
إيران) وهذا ن�ا�ة عن البنك  –لمذ�ور أعاله األموال التي تم  استالمها  بواس�ة المقر الرئ�سي (�هران يتضمن الرص�د ا

من بنك إيراني خالل السنوات الماض�ة لتسو�ة الفوات�ر المستحقة المخفضة. و�التالي، فقد تم توز�ع تلك األموال ب�ن العديد 
لضوا�� المخا�ر الكبر� وفقا لما هو منصوص عل�ه في  المن�ور رقم من البنوك اإليران�ة  لالستمرار في  االمتثال 

 .٢٠١٣نوفمبر  ١١والصادر بتار�خ  ٢٠١٣/٣٢

 الديون المستحقة للبنوك الخارج�ة -ب
 

٢٠١٩/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 البنوك الخارج�ة ٩١٩٬٨٤٠ ١٬٣٠٧٬٧٤٧

٣١-١٢-٢٠١٩  

٠٠٠درهم إماراتي   

٣١-١٢-٢٠٢٠  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 البنوك الخارج�ة ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ١٬٣٤٢٬٨٠٢

 
 

مالح�ات:   

 ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ١٣،١٠الم�الغ المذ�ورة أعاله مستحقة لصالح البنوك اإليران�ة والتي تن�و� على تعد جم�ع  -
 مل�ون درهم إماراتي) مستحقة لصالح البنك المر�ز� للجمهور�ة اإلسالم�ة اإليران�ة. ١٤٩،٢٧:  ٢٠١٩د�سمبر 

ألجل �العملة المحل�ة من البنوك اإليران�ة األخر� هناك م�الغ مستحقة للبنوك األخر� وهي تن�و� على ودائع �و�لة ا
 ٢٦٨:  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ١١١وفوائد مستحقة السداد على الودائع �و�لة األجل والتي تصل إلى 

 ألف درهم إماراتي). على التوالي. ٢٦٢١:  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١ألف درهم إماراتي ( ١،٣١٠مل�ون درهم إماراتي) و

ات�ر التصدير الم�فضة للبنوك اإليران�ة �ال�ارجفو  -٩  

�عد هذا الرص�د مستحًقا من البنوك اإليران�ة �الخارج وهي متمثلة في م�الغ مستحقة من فوات�ر التصدير الصادرة عنها  -
 وتم تخ��ضها بواس�ة البنك لصالح عمالئه.

 

 

القروض  والسلف -١٠    

والسلف:��ما يلي تكو�ن محف�ة القروض   -  

 

حسب النوع -أ  

٢٠١٩/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠/١٢/٣١  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 م�الغ السحب على الم��وف ٩٬٣٢٠٬٢٢١ ٩٬١٧٦٬٩٦٢
 الفوات�ر / ال���ات الم�فضة ٥٠٩٬٣٢٥ ٥٥٦٬٥٧٠

 قروض طو�لة األجل ١٬٥٠٩٬٤٩٢ ١٬٦٠٣٬٣٨٣
 (السداد مقابل المستندات)التزامات العمالء التي تم سدادها  ٦٥٧٬٢٧٩ ٨٢١٬١٢٢
 القروض مقابل إ�صاالت األمانة ٤٥٠٬٥٣٢ ٤٧٣٬٣١٩

 ال��مة اإلجمال�ة للقروض والم�الغ المدفوعة مقدما ٤٤٦٬٨٤٩ ,١٢ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦
مطروحا من: الم�صصات ال�اصة  �ان�فاض ال��مة مقابل القروض   (٤٬٣٠٦٬٥٩٤) (٤٬٥٠٦٬٨١١)

 والسلف
 الفوائد المعلقة (٥٬٥٢٥٬٢١٥) (٥٬٤٩٠٬٢٩٢)
 صافي القروض  والسلف  ٢٬٦١٦٬٠٤٠ ٢,٦٤٣,٢٥٣

 

حسب القطاع  االقتصاد� -ب  
 

 تجارة الجملة  والتجزئة ٩٬٩٠٦٬٤٧٤ ١٠٬٠١٦٬٢٦٢
 البناء  ٤١٧٬٩٨٣ ٤٢٣,٤٧٦
 التعدين والمحاجر ١٨٢٬٧٠٥ ١٧٣٬٤٢١

 الخدمات ١٬٠٩١٬٥٢٥ ١٬٢٣٠٬٣٠١
 القروض ال�خص�ة ٨٢٬٢٢٣ ٩٢٬٧٠٩

 التصن�ع ٦٥٧٬٨٩٩ ٥٧٩٬٤٧٧
 النقل  واالتصاالت ٨٬٢٥١ ١١٬٣٠٠

 المؤسسات المال�ة ٩٩٬٧٨٩ ١٠٢٬٤٠٨
١٢٬٤٤٦٬٨٤٩ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦  

  
حسب  المنطقة  الجغرا��ة -ج  

 داخل دولة اإلمارات العر��ة المتحدة ١٢٬١٤٢٬٢٧٤ ١٢٬٣٣٨٬٥٦٣
 الجمهور�ة اإلسالم�ة اإليران�ة  ٣٠٤٬٥٧٥ ٢٩٢٬٧٩٣

١٢٬٤٤٦٬٨٤٩ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦  

 

 
الحر�ات على الفوائد المعلقة والم�صصات ال�اصة ��فض ال��مة مقابل القروض  والسلف -د  

في ��ف المر�ز المالي صا��ة من الفوائد المعلقة والمخصصات الخاصة �خفض ال��مة  لقد وردت القروض  والسلف -
مقابل القروض  والسلف. ونعرض ��ما يلي الحر�ات على الفوائد المعلقة والمخصصات الخاصة �خفض ال��مة مقابل 

 القروض  والسلف على مدار العام:

 

٢٠٢٠ ٢٠١٩  
الم�صصات 

ال�اصة 
��فض ال��مة 
مقابل القروض 

 و والسلف

الم�صصات  الفوائد المعلقة 
ال�اصة 

��فض ال��مة 
مقابل القروض 

والسلف   

  الفوائد المعلقة 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

درهم إماراتي  
٠٠٠ 

  

٤٬٥٠٦٬٨١١ ٥٬٠٩٤٬٣١٤ ٤٬٢٨٣٬٢٣٣  
٥,٤٩٠٬٢٩٢ 

 الرص�د في بدا�ة العام

 المخصصات المتاحة أثناء العام ٠ ٨١٬٦٥٠ ,٠ ٣٤٣٬٩٨٤
 الفائدة المعلقة أثناء العام ٢٢٤٬٨٢٧ ٠ ٤٥١٬٤٦٩ ٠

 الم�الغ  المصروفة / المستردة أثناء العام (١١٬٣١١) (١٣١٬٤٨٦) (٤,٨٦٤) (٦٨٬٣٨٢)
 الم�الغ الم��و�ة أثناء العام (١٧٨٬٥٩٣) (١٦١٬٣٨١) (٥٠,٦٢٧) (٥٢٬٠٢٤)

 الرص�د في نها�ة العام ٥٬٥٢٥٬٢١٥ ٤٬٣٠٥٬٥٩٤ ٥٬٤٩٠٬٢٩٢ ٤٬٥٠٦٬٨١١
 
يتم تحديد المبلغ اإلجمالي الخاصة �القروض  والسلف للعمالء، �صورة مستقلة، ل�تم تخ��ضها قبل خصم أ� خسارة  -

 مل�ون). ١٢،٣٢١: ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي ( ١٢،٢٤٢لخفض ال��مة تم تحديدها ���ل مستقل وال�الغة 
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١العادلة للضمانات المحتجزة لد� البنك �صورة مستقلة ل�تم خفض ��متها في  تم تحديد ال��مة -

د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي في  ٦،٦٥١مل�ون درهم إماراتي �مقارنة ���متها  التي �انت تبلغ  ٧،٢٧١وال�الغة 
 رهونة.. يتكون الضمان البنكي من النقد واالستثمارات والم�ان العقار�ة الم٢٠١٩

األصول األخر�  -١١  

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 فوائد  الذمم المدينة  ٥٧٬٩٠٥ ٧٥٬٢٧٣
 مصروفات مدفوعة مس�قا ١٬٠٦٨ ٣٬٤٢١

 أصول ضر�ب�ة مرحلة ١٬٣٥٧٬٧١٤ ١٬٢٢٣٬٩٨٤
 ضر��ة ال��مة المضافة  للذمم المدينة ١٬٥٦٢ ٩٣

 أخر�  ٩٬٥٣٧ ٢٨٬٦١٨
١٬٤٢٧٬٧٨٦ ١٬٣٣١٬٢٨٩  

م�روحا من: المخصصات الخاصة �خفض ال��مة لألصول  (٨٬٤٧٩) (٨٬٤٧٩)
 األخر� 

١٬٤١٩٬٣٠٧  ١٬٣٢٣٬٨١٠  

 

 
إ�ضاح:   

 ١٧) الصادر بتار�خ ١٣٧١٢٣٦/٩٩إيران) خ�ا�ا �حمل الرقم التعر�في ( –تسلم البنك من فرعه الرئ�سي (�هران  -
�أن  المقر الرئ�سي للبنك قام بتق��م المبلغ الكافي لألر�اح المستقبل�ة للبنك الخاضعة للضر��ة  والذ� ورد ��ه  ٢٠٢١مارس 

الستخدام الفروق المؤقتة القابلة للخصم  واستنتاج الحد األدنى لل�ك  ��أن األر�اح المستقبل�ة للبنك الخاضعة للضر��ة. 
ناس�ة حول استعادة األصول الضر�ب�ة المرحلة في المد� المن�ور و�ناء عل�ه، فقد  قدم  المقر الرئ�سي للبنك ت�م�نات م

 الخاص بـ ضرائب الدخل. ١٢وفقا للمعاي�ر المحاسب�ة الدول�ة رقم 
 الممتلكات والمن�آت والمعدات -١٢

حق است�دام  اإلجمالي
 األصل

األثاث  الس�ارات
والتر���ات 
والتجه�زات 
والمعدات 
 الم�تب�ة

المبنى 
وتحس�نات 

العقار 
 ,الم�جر

  األرض

 ١٠٠ ٪٣٣ ٪١٠ %- 
٢٥%  

٥ -% ٢٥%  معدل اإلهالك 

 التكلفة      
د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩٬٨٧١ ٧٦٬٢٢٧ ٣٤٬٧٥٧ ٢٬١٧٠ ٠ ١٢٣٬٠٢٥

٢٠١٨ 
 اإلضافات ٠ ٠ ١٬١٧٥ ٠ ٠ ١٬١٧٥
المستهلكات  ٠ ٠ (١٠٣) (١٧٤) ٠ (٢٧٧)  

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩,٨٧١ ٧٦,٢٢٧ ٣٥,٨٢٩ ١,٩٩٦ ٠ ١٢٣,٩٢٣
٢٠١٩ 

 اإلضافات ٠ ٠ ٤٠٥ ٠ ٤٣,٩٢٨  ٤٤٬٣٣٣
المستهلكات  ٠ (٦٩٥) (١٬١٤٦) ٠ ٠ (١٬٨٤١)  

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩٬٨٧١ ٧٥٬٥٣٢ ٣٥٬٠٨٨ ١٬٩٩٦ ٤٣٬٩٢٨ ١٦٦٬٤١٥
٢٠٢٠ 

 اإلهالك التراكمي       
د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٠ ٦١٬٠٦٥ ٣٣٬٤٦٦ ٢١٦٩ ٠ ٩٦٬٧٠٠

٢٠١٨ 
الرسوم عن السنة  ٠ ١٬٩٤٧ ٧١٧ ٠ ٠ ٢٦٦٤  
است�عاد المستهلكات  ٠ ٠ (١٠٣) (١٧٤) ٠ (٢٧٧)  

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٠ ٦٣٬٠١٢ ٣٤٬٠٨٠ ١٩٩٥ ٠ ٩٩٬٠٨٧

 

 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

٠٠٠درهم إماراتي   

 

ودائع العمالء -١٣      
 الحسا�ات الجار�ة ٢٤٧٬١٥٨ ٢٣٠٬٤١٣
 حسا�ات التوف�ر ١٤٣٬٤٣٠ ١٣٦٬٣٤٦

 حسا�ات اإليداع ٢٬٧٥٨٬٠٠٢ ٢٬٦٩٣٬٦٢٠
 الحسا�ات الهام��ة ٢٢٬٥٧٩ ٤٢٬٦٢٧

٣٬١٧١٬١٦٩ ٣٬١٠٣٬٠٠٦  

 
إ�ضاح:   

٢٠١٩ 
الرسوم عن السنة  ٠ ١٬٩٣١ ٧٧١ ٠ ٢٬٩٤٣ ٥٬٦٤٥  

است�عاد المستهلكات   ٠ (٦٥٣) (١٬٠٩٩) ٠ ٠ (١٬٧٥٢)  
د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من   ٦٤٬٢٩٠ ٣٣٬٧٥٢ ١٩٩٥ ٢٩٤٣ ١٠٢٬٩٨٠

٢٠٢٠ 
 ال��مة الدفتر�ة        

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩٬٨٧١ ١١٬٢٤٢ ١٬٣٣٦ ١ ٤٠٬٩٨٥ ٦٣٬٤٥٣
٢٠٢٠ 

د�سمبر  ٣١اعت�اًرا من  ٩٬٨٧١ ١٣٬٢١٥ ١٧٤٩ ١ ٠ ٢٤٬٨٣٦
٢٠١٩ 

الهام��ة والودائع ق�د الرهن �ضمان للقروض  والسلف وااللتزامات خارج الم�زان�ة، التي لم يتم  يتم وضع  الحسا�ات -
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١مل�ون درهم إماراتي  ٢٧٨وال�الغة  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١تسج�لها في ��ف  المر�ز المالي، اعت�ارا من 

 مل�ون درهم إماراتي). ٣٥٦: 

االلتزامات األخر�  -١٤  

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_________  

 درهم إماراتي

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_________ 

 درهم إماراتي

 

 الفوائد  للذمم الدائنة ٦٩٬٤٣٣ ٧٦٬٦٩١
الخصوم اإل�جار�ة  ٣٩٬٥٧٦ ٠  

 المخصصات الخاصة   تعو�ض نها�ة الخدمة للمو�ف�ن ١٩٬٣٧٧ ١٩٬١٩٥
المالح�ة رقم  المخصصات الخاصة �الضرائب (يرجى الرجوع  الي ٤٬٩١٠ ٣٬٧١٠

٢٠(  
 أخر�  ١٧٬٨٦٥ ٢١٬٥٠٤

١٥١٬١٦١ ١٢١٬١٠٠  

إ�ضاح:   

المعاشات التقاعد�ة والتأم�نات الو�ن�ة لموا�ني دولة اإلمارات العر��ة المتحدة التي �قدمها البنك وفًقا  مساهمة -١ ١
. ينص البنك على م�افأة نها�ة خدمة المو�ف�ن للمو�ف�ن الوافدين وفًقا لقانون العمل ١٩٩٩لعام  ٧للقانون االتحاد� رقم 

 اإلماراتي.

ة للمو�ف�ن هي على النحو التالي:الحر�ة على  تعو�ض نها�ة الخدم -٢  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 

 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي  ٠٠٠�الدرهم اإلماراتي    

 الرص�د في بدا�ة العام ١٩٬١٩٥ ١٩٠٥٨
 رسوم العام ١٬٥٠٦ ١٬٥٥٠

الدفعات خالل العام  (١٬٣٢٤) (١٬٤١٣)  
 الرص�د عند بدا�ة العام ١٩٬٣٧٧ ١٩٬١٩٥

 
 صافي إيرادات الفوائد -١٥

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 

 صافي إيرادات الفوائد على:  

إلى العمالء (تن�و�  القروض  والسلف ٤٨٬٦٥٦ ٣١٬٧٠٤
على فوات�ر التصدير التي تم إعادة 
 تمو�لها وفوات�ر التصدير المخفضة)

سوق المال والمعامالت ب�ن البنوك  ٢٦٬٢٥٥ ٣٠٬٨٨٦  
 أخر�  ٥ ٨

٧٤٬٩١٦ ٦٢٬٥٩٨  

 

مصروفات الفائدة -١٦  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

 

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 مصروفات الفائدة على  
ودائع العمالء - ١٢٨٬٨٧٣ ١٣٢٬٩٩٠  
الودائع المستلمة من المؤسسات المال�ة - ١١٬٦٢٠ ١٥٬٥٣٤  

١٤٠٬٤٩٣ ١٤٨٬٥٢٤  

صافي دخل الرسوم والعموالت   -١٧  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_______ 

٠٠٠اإلماراتي �الدرهم   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 

دخل الرسوم والعموالت  ٢٬٣٤٨ ٣٬٢٨٠  
مصروفات الرسوم والعموالت  )٣٦(  (٨١)  

٢٬٣١٢ ٣٬١٩٩  

  

صافي الدخل / المصروفات األخر�  -١٨  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 

خسائر سعر الصرف للعمالت  ٦٢٨١ ١٠٬٥٢٤
 األجنب�ة
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بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

القوائم املالية وتقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2020
رسوم بنك�ة  (٤٨) (٣٣)  

دخل أخر�   (٩٬٩٤٨) (٣٬١٧٥)  
(٣٬٧١٨) ٧٬٣١٦  

 
إ�ضاح:   

مل�ون درهم إماراتي مدينة لصالح الحساب، فهي تعتبر خسارة دفتر�ة على الحساب  ١،٦��مل الدخل األخر على   -
 الخاص �أموال الحسا�ات النائمة للعمالء أثناء فترة ما قبل األعوام المذ�ورة من مو�ف البنك. 

المصروفات العامة واإلدار�ة  -١٩  

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______  
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠  

 

 تكل�� �اقم العامل�ن والنفقات ذات الصلة ٤١٬٥٥٥ ٤٣٬٣٠٥
(د).  ٧مصروفات  المقر الرئ�سي (يرجى الرجوع إلى المالح�ة  ٥٬٨٦١ ٦٬١٢٠  
الرجوع إلى المالح�ة   إهالك العقار واآلالت والمعدات (يرجى  ٥٬٦٤٥ ٢٦٦٤

)١٢  .(  
 اإل�جار والنفقات ذات الصلة ٢٬١٦٣ ٦٬٣٧٤

 أخر�  ١٠٬٣٧٤ ١٣٬١١٠
٦٥٬٥٩٨ ٧١٬٦٧٣  

الضرائب المفروضة -٢٠  
الدخل الفرد�  الخاضع للضر��ة في اإلمارات عن العام في إمارات  %  من٢٠�خضع البنك لضرائب المفروضة بواقع  -

أبو�بي ودبي وال�ارقة وعجمان. يتم احتساب الدخل الخاضع للضر��ة عقب إجراء تسو�ات ع�نة على صافي األر�اح قبل 
 الضر��ة عن العام وهذا بناًء للتقديرات المثلى لإلدارة.

ائب المفروضة أثناء العام على النحو التالي:كانت الحر�ة على المخصصات الخاصة �الضر   

 ٠١/٠١/٢٠١٩  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠  

 

 الرص�د  في بدا�ة العام ٣٬٧١٠ ٣٬٥٩٥
 رسوم الضر��ة  

العام الحالي - ٤٬٩١٠ ٣٬٧١٠  
العام السابق - ٤٤٬٣١١ ١٥٬٠٦٦  
٥٢٬٩٣١ ٢٢٬٣٧١  

)١٨,٦٦١(  )٤٨,٠٢١(  الضرائب المسددة أثناء العام 
)١٤الرص�د عند نها�ة العام (رجاء الرجوع إلى الملحو�ة رقم  ٤,٩١٠ ٣,٧١٠  

 
التالي:نستعرض العالقة ب�ن النفقات الضر�ب�ة عن العام والخسارة المحاسب�ة قبل فرض الضر��ة عن العام على النحو  -  

حتى٠١/٠١/٢٠١٩   
 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

 

  ٠٠٠�الدرهم اإلماراتي 
 الخسارة المحاسب�ة (٧٥٬٣١٢) (٤٣٧٬٢١٨)

 التسو�ات ألغراض محاسب�ة ٩٩٬٨٦٢ ٤٥٥٬٧٦٨
 األر�اح التي تخضع لضر��ة ٢٤٬٥٥٠ ١٨٬٥٥٠

 
الحال�ة:الضرائب   

حتى ٠١/٠١/٢٠١٩   
 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٠١/٠١/٢٠٢٠  
 حتى

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_______ 

  ٠٠٠�الدرهم اإلماراتي 

 

٪ الم��قة٢٠الضر��ة بنس�ة   ٤٬٩١٠ ٣٬٧١٠  

المصروفات الضر�ب�ة المرت��ة �األعوام  ٤٤٬٣١١ ١٥٬٠٦٦
 السا�قة

٤٩٬٢٢١ ١٨٬٧٧٦  

 ضرائب مرحلة (١٣٣٬٧٣٠) (٣٦١٬٢١٧)
 الضرائب عن العام (٨٤٬٥٠٩) (٣٤٢٬٤٤١)

 
االحت�اطي القانوني -٢١  

% من صافي ١٠تحو�ل  ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة رقم ( ٢٣٩تت�لب المادة  
االحت�ا�ي غ�ر قابل للتوز�عهذا  % من رأس المال.٥٠الر�ح �احت�ا�ي خاص حتى �ساو� هذا االحت�ا�ي   

 

النقد والنقد المعادل  -٢٢  
على األرصدة التال�ة بتوار�خ استحقاقات أصل�ة تصل إلى ثالثة أشهر أو أقل:  النقد والنقد المعادلين�و�   -  

 
 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠  

 

مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة النقد واألرصدة البنك�ة لد�   ٩٥٤٬٢٧٠ ٦١٧٬٠٩٦
 المر�ز� 

مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة م�روحا من: الودائع القانون�ة لد�   (٥٦٬٩٨٦) (٧٦٬٦٧٢)
 المر�ز� 

النقد والنقد المعادل  ٨٩٧٬٢٨٤ ٥٤٠٬٤٢٤  
 

ال�صوم وااللتزامات العرض�ة  -٢٣  

 االلتزامات المرت��ة �االئتمان
االئتمان�ة إن الم�الغ التعاقد�ة لخ�ا�ات االعتماد والضمانات تلزم البنك �سداد دفعات ن�ا�ة عن العمالء ��ر� است�فاء  -

العم�ل ل�رو� العقد. تمثل الم�الغ التعاقد�ة مخا�ر االئتمان، على افتراض أن الم�الغ مقدمة �الكامل وأن أ� ضمانات أو 
األوراق المال�ة األخر� ل�س لها ��مة إال أن المبلغ التعاقد� لاللتزامات ال �مثل �الضرورة مت�ل�ات نقد�ة مستقبل�ة ألن 

 العديد من هذه االلتزامات ستنتهي أو تنتهي دون أن يتم تمو�لها

 
نتهائها أو بنودا إللغائها وتت�لب �مثل التزامات القروض االلتزامات التعاقد�ة للقرض. لقد وضعت تلك االلتزامات تار�خ ال

مبلغا من الرسوم. �ما أن تلك االلتزامات قد تنتهي دون سحبها، فإن ال��مة اإلجمال�ة للم�الغ  التعاقد�ة ال تمثل  �الضرورة 
 التدفقات النقد�ة المستقبل�ة.

 وضع البنك االلتزامات المرت��ة �االئتمان على النحو التالي:

الخصوم العرض�ة     
 ٣١/١٢/٢٠١٩  

_______ 
٠٠٠�الدرهم اإلماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

_______ 
  ٠٠٠�الدرهم اإلماراتي 

 الضمانات  ٧٣,٢٠١ ٧٨,٧٥١

 الجدول الزمني للسداد لتلك  الخصوم العرض�ة �ما يلي:  
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

 اإلجمالي

  

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
�عد عام     

 

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  

 

ثالثة أشهر لعام    

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  
_____________ 

 خالل ثالثة أشهر

٠٠٠درهم إماراتي   

٢٠٢٠ 

٢٠١٩الضمانات  ٣٦,٤٩٣ ٣١,٠٥٧ ٥,٦٥١ ٧٣,٢٠١  

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

 اإلجمالي

  

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
�عد عام     

 

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

 

ثالثة أشهر لعام    

٠٠٠درهم إماراتي   

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_____________ 

 خالل ثالثة أشهر

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 الضمانات ٤٬٧٩٥ ٥٬٩٩٣ ٦٧٬٩٦٣ ٧٨٬٧٥١
 

 

 

إ�ضاح:   
مل�ون  ٢٠والتي تبلغ  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١تم اعتماد الم�الغ المستحقة إال أن التسه�الت غ�ر المستخدمة اعت�اًرا من  -

مل�ون درهم إمارتي). �م�ن إلغاء الجزء غ�ر المستخدم الخاص �التسه�الت  ٤٤: ٢٠١٩د�سمبر  ٣١إماراتي (درهم 
 المعتمدة ���ل أحاد� في أ� وقت من البنك.

. تحل�ل تار�خ االستحقاق ال�اص �األصول  ال�صوم٢٤  

التعاقد�  االستحقاقناء على فترة تم تسج�ل توار�خ االستحقاق الخاصة �األصول والخصوم في ��ف المر�ز المالي ب -
المت���ة في تار�خ التقر�ر مع عدم األخذ في االعت�ار لتوار�خ االستحقاق السار�ة حسب ما هو م�ار إل�ه �النس�ة لتار�خ 

 حجز الودائع الخاصة �البنك واألموال السائلة المتاحة اعت�اًرا من نها�ة العام والتي جاءت على النحو التالي:

 

 
٣١/١٢/٢٠٢٠  

 اإلجمالي 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 
٣١/١٢/٢٠٢٠  

 

 ٥أكثر من 
 أعوام 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

١٢-٢٠٢٠-
٣١ 
٣١/١٢/٢٠٢٠  

  

من عام وحتى 
أعوام ٥  

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
  

 

من ثالثة   
 أشهر لعام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

٣١/١٢/٢٠٢٠  
___________ 

 أقل من ثالثة أشهر

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 األصول     

النقد�ة واألرصدة  ٩٥٤٬٢٧٠ ٠ ٠ ٠ ٩٥٤٬٢٧٠
البنك�ة لد� البنك 

المر�ز� لدولة 
اإلمارات العر��ة 

 المتحدة

٠ ٠ ٠ ٥٧٠٬٣٧٧ 
 

المستحق من المقر  ٥٧٠٬٣٧٧
الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
المستحق من  ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ٠ ٠ ٠ ١٬٠٧٢٬٩٢٠

 البنوك األخر� 
فوات�ر التصدير  ٣٬٨٦٥ ٠ ٠ ٠ ٣٬٨٦٥

المخفضة لصالح 
البنوك اإليران�ة 

 �الخارج
القروض والم�الغ  ٢٠٨٬١٩١ ٤٬٨٦٢ ٢٬٤٠٢٬٩٨٧ ٠ ٢٬٦١٦٬٠٤٠

 المدفوعة مقدما

صافي أصول  ٦١٬٥٩٣ ٠ ١٬٣٥٧٬٧١٤ ٠ ١٬٤١٩٬٣٠٧
 أخر� 

 واآلالت الممتلكات ٠ ٠ ٠ ٦٣٬٤٣٥ ٦٣٬٤٣٥
 والمعدات

األصولإجمالي  ٢٬٨٧١٬٢١٦ ٤٬٨٦٢ ٣٬٧٦٠٬٧٠١ ٦٣٬٤٣٥ ٦٬٧٠٠٬٢١٤  
ال�صوم        

المستحق للبنوك  ٨٢٥٬٠١٣ ٩٤٬٨٢٧ ٠ ٠ ٩١٩٬٨٤٠
 األخر� 

 ودائع العمالء ١٬٢٢٦٬٩٦٦ ١٬٧٤٦٬٩٤٩ ١٩٧٬٢٥٤ ٠ ٣٬١٧١٬١٦٩

المستحق للمقر  ٥٨٥٬٣٧٥ ٥٥٬٠٠٢ ٠ ٠ ٦٤٠٬٣٧٧
الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
 خصوم أخر�  ١١٢٬٢٩٩ ٣٬٥٧٢ ١٥٬٦٨٥ ١٩٬٦٠٥ ١٥١٬١٦١

 إجمالي  ال�صوم ٢٬٧٤٩٬٦٥٣ ١٬٩٠٠٬٣٥٠ ٢١٢٬٩٣٩ ١٩٬٦٠٥ ٤٬٨٨٢٬٥٤٧

١٬٨٩٥٬٤٨٨( ٣٬٥٤٧٬٧٦٢ ٤٣٬٨٣٠ ١٬٨١٧٬٦٦٧(  صافي الفرق  ١٢١٬٥٦٣ 

 تم تمث�له من خالل     

 رأس المال المحدد     ٢٬٣٥٠٬٠٠٠
القانوني االحت�ا�ي     ٥٢٢٬٤٧٣  

 الخسائر المتراكمة     (١٬٠٥٤٬٨٠٦)

  صافي حقوق الملك�ة    ١٬٨١٧٬٦٦٧

 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  

 

 ٥أكثر من 
 أعوام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  

 

من عام وحتى 
أعوام ٥  

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  

 

من ثالثة أشهر 
 لعام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  
_____________ 
 أقل من ثالثة أشهر

٠٠٠درهم إماراتي   

 

 األصول     

النقد�ة واألرصدة  ٦١٧٬٠٩٦ ٠ ٠ ٠ ٦١٧٬٠٩٦
البنك�ة لد� البنك 

المر�ز� لدولة 
اإلمارات العر��ة 

 المتحدة
المستحق من المقر  ٣١١٬٢٩٥ ١٨٨٬٢٧٠ ٠ ٠ ٤٩٩٬٥٦٥

الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
المستحق من  ١٬١٢٨٬٤٨٩ ٢١٤٬٣١٣ ٠ ٠ ١٬٣٤٢٬٨٠٢

 البنوك األخر� 
فوات�ر التصدير  ١٠٨٬٤٩٣ ٠ ٠ ٠ ١٠٨,٤٩٣

المخفضة لصالح 
البنوك اإليران�ة 

 �الخارج
القروض والم�الغ  ٢٣٠٬٢٢٣ ٥٥٬٧٦٣ ٢٬٣٤٨٬٢٦٧ ٠ ٢٬٦٣٤٬٢٥٣

 المدفوعة مقدما
صافي أصول  ٩٩٬٨٢٦ ٠ ١٬٢٢٣٬٩٨٤ ٠ ١٬٣٢٣٬٨١٠

 أخر� 
-٢٤٬٨٣٦ الممتلكات واآلالت  ٠ ٠ ٠ ٢٤٬٨٣٦ 

 والمعدات
 إجمالي األصول ٢٬٤٩٥٬٤٢٢ ٤٥٨٬٣٤٦ ٣٬٥٧٢٬٢٥١ ٢٤٬٨٣٦ ٥٬٨٨٠٬٨٥٥

ال�صوم        

المستحق للبنوك  ١٬٢٠٠٬٦٧٠ ١٠٧٬٠٧٧ ٠ ٠ ١٬٣٠٧٬٧٤٧
 األخر� 

 ودائع العمالء ١٬١٩٩٬٧٣٢ ١٬٥١٩٬١٥٦ ٣٨٤٬١١٨ ٠ ٣٬١٠٣٬٠٠٦

المستحق للمقر  ١٤٠٬٣٥٣ ٧٠٬١٧٩ ٠ ٠ ٢١٠٬٥٣٢
الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
 خصوم أخر�  ١٢١٬١٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٢١٬١٠٠

 إجمالي  ال�صوم ٢٬٦٦١٬٨٥٥ ١٬٦٩٦٬٤١٢ ٣٨٤٬١١٨ ٠ ٤٬٧٤٢٬٣٨٥

 صافي الفرق  (١٦٦٬٤٣٣) (١٬٢٣٨٬٠٦٦) ٣٬١٨٨٬١٣٣ ٢٤٬٨٣٦ ١٬٨٠٨٬٤٧٠

 تم تمث�له من خالل     

 رأس المال المحدد     ٢٬٣٥٠٬٠٠٠
القانوني االحت�ا�ي     ٥٢١٬٥٥٣  

 الخسائر المتراكمة     (١٬٠٦٣٬٠٨٣)

١٬٨٠٨٬٤٧٠     
 

صافي حقوق 
 الملك�ة  

 

ال��م العادلة ال�اصة �األدوات المال�ة -٢٥  

تمثل ال��مة العادلة المبلغ الذ� �م�ن من خالله ت�ادل أصل أو تسو�ة مديون�ة ب�ن أ�راف جادين من خالل حجم  -
 ال��مة العادلة.المعاملة. تن�أ الفروق �التالي عن ال��مة الدفتر�ة �موجب أسلوب التكلفة التار�خ�ة وتقديرات 

ال تعتبر ال��م العادلة لألصول والمديون�ات المال�ة للبنك مختلفة مادً�ا عن ال��م الدفتر�ة الخاصة بها في نها�ة العام. �ستند 
هذا على االفتراض الذ� تضعه اإلدارة لل��م الدفتر�ة الخاصة �األصول المال�ة والمديون�ات المال�ة السائلة أو المستحقة في 

 قص�ر (أقل من عام) تقر�ً�ا �المقارنة �ال��مة العادلة الخاصة �ه. أجل

تصن�� األصول والمديون�ات المال�ة ٢٦  

٣١-١٢-٢٠٢٠ 
ال��مة 
 الدفتر�ة

الم�صصات 
ال�اصة 
 �ان�فاض

 ال��مة
(ال�سارة 
االئتمان�ة 
 المتوقعة)

ال��مة  تكلفة اإلهالك
العادلة من 

خالل 
الدخل 

ال�امل 
 األخر

العادلة ال��مة 
من خالل 

ك�ف األر�اح 
 وال�سائر

 

درهم  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي
 إماراتي

  درهم إماراتي

 األصول المال�ة:      

النقد�ة واألصدة البن�ة لد� ال�ك  ٠ ٠ ٩٥٤٬٢٧٠ ٠ ٩٥٤٬٢٧٠
المر�ز� لدلة اإلمارات العر��ة 

 المتحدة
الفرع الرئ�سي وفروعه مستحق من  ٠ ٠ ٥٧٠٬٣٧٧ ٠ ٥٧٠٬٣٧٧

 �الخارج
 مستحق من البنوك األخر�  ٠ ٠ ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ٠ ١٬٠٧٢٬٩٢٠

فوات�ر التصدير المخفضة للبنوك  ٠ ٠ ٣٬٨٦٥ ٠ ٣٬٨٦٥
 اإليران�ة �الخارج

 القروض والم�الغ المدفوعة مقدما ٠ ٠ ٦٬٩٢١٬٦٣٤ (٤٬٣٠٥٬٥٩٤) ٢٬٦١٦٬٠٤٠
 األصول األخر�  ٠ ٠ ٦٧٬٤٤٢ (٨٬٤٧٩) ٥٨٬٩٦٣

 إجمالي األصول المال�ة  ٠ ٠ ٩٬٥٩٠٬٥٠٨ (٤٬٣١٤٬٠٧٣) ٥٬٢٧٦٬٤٣٥
 المديون�ات المال�ة       

 مستحقة لد� بنزك أخر�  ٠ ٠ ٩١٩٬٨٤٠ ٠ ٩١٩٬٨٤٠
 ودائع العمالء ٠ ٠ ٣٬١٧١٬١٦٩ ٠ ٣٬١٧١٬١٦٩

مستحقة للفرع الرئ�سي وفروعه  ٠ ٠ ٦٤٠٬٣٧٧ ٠ ٦٤٠٬٣٧٧
 �الخارج

 مديون�ات أخر�  ٠ ٠ ١٢٦٬٨٧٤ ٠ ١٢٦٬٨٧٤
 إجمالي المديون�ات المال�ة ٠ ٠ ٤٬٨٥٨٬٢٦٠ ٠ ٤٬٨٥٨٬٢٦٠

 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
الم�صصات ال�اصة  ال��مة الدفتر�ة

ال��مة �ان�فاض  
(ال�سارة االئتمان�ة 

 المتوقعة)

التكلفة المطفأة  ال��مة  
العادلة 

من خالل 
قائمة 

ال��مة 
العادلة 

من 
خالل 

 

الدخل 
ال�امل 

 األخر

قائمة 
األر�اح 
وال�سائ

 ر
درهم إماراتي ٠٠٠ درهم إماراتي ٠٠٠   ٠٠٠  ٠٠٠ درهم إماراتي 

درهم 
 إماراتي

٠٠٠ 
درهم 

 إماراتي

 

 األصول المال�ة:     

  ٦١٧٬٠٩٦   ٠ النقد�ة واألرصدة البنك�ة   ٠  ٠  ٦١٧٬٠٩٦ 
لد� البنك المر�ز� لدولة 
 اإلمارات العر��ة المتحدة

٤٩٩٬٥٦٥    ٠   ٤٩٩٬٥٦٥ المستحق من المقر   ٠   ٠  
 الرئ�سي وفروعه �الخارج

١٬٣٤٢٬٨٠٢   ٠  ١٬٣٤٢٬٨٠٢ المستحق من البنوك   ٠  ٠ 
 األخر� 

فوات�ر التصدير   ٠  ٠  ١٠٨٬٤٩٣  ٠  ١٠٨٬٤٩٣
المخفضة للبنوك اإليران�ة 

 �الخارج
٤٬٥٠٦٬٨١١( ٢٬٦٣٤٬٢٥٣( القروض والم�الغ   ٠  ٠  ٧٬١٤١٬٠٦٤ 

 المدفوعة مقدما
 األصول األخر�  ٠  ٠  ١٠٣٬٨٩١  (٨٬٤٧٩)  ٩٥٬٤١٢ 

 إجمالي األصول المال�ة  ٠  ٠  ٩٬٨١٢٬٩١١  (٤٬٥١٥٬٢٩٠) ٥٬٢٩٧٬٦٢١ 

 ال�صوم المال�ة     

المستحق لد� بنوك   ٠  ٠  ١٬٣٠٧٬٧٤٧  ٠ ١٬٣٠٧٬٧٤٧
 أخر� 

 ودائع العمالء ٠  ٠  ٣٬١٠٣٬٠٠٦  ٠ ٣٬١٠٣٬٠٠٦

المستحق للمقر الرئ�سي   ٠  ٠  ٢١٠٬٥٣٢  ٠  ٢١٠٬٥٣٢
 وفروعه �الخارج

 الخصوم األخر�  ٠  ٠  ٩٨٬١٩٥ ٠  ٩٨٬١٩٥ 

 إجمالي ال�صوم المال�ة ٠  ٠  ٤٬٧١٩٬٤٨٠ ٠  ٤٬٧١٩٬٤٨٠
إدارة الم�اطر المال�ة -٢٧  

تحت�ة  قو�ة إلدارة المخا�ر المال�ة وهذا من خالل اعتماده للممارسات المثلى في مجال إدارة   لقد أن�أ البنك  بن�ة -
 المخا�ر من أجل إدارة ومرا��ة المخا�ر الكبر� التال�ة الناش�ة عن عمل�اتهم ال�وم�ة:

 المخا�ر االئتمان�ة -١
 مخا�ر الس�ولة. -٢
 ومخا�ر أسعار العمالت األجنب�ة والمخا�ر السعر�ة).مخا�ر السوق (ت�تمل على مخا�ر سعر لفائدة  -٣
 المخا�ر الت�غ�ل�ة. -٤
يتحمل المدير اإلقل�مي المسؤول�ة الكاملة عن اإلشراف على إ�ار العمل إلدارة المخا�ر الخاصة �البنك. هناك العديد  -

لجان اإلدارة العل�ا  ذات الكفاءة  من الس�اسات واإلجراءات  المقررة والمفصلة في هذا ال�أن جن�ا إلى جنب مع أعمال
 العال�ة لضمان االلتزام �الس�اسات المعتمدة والمرا��ة عن قرب للمخا�ر المختلفة داخل العمل�ات الخاصة �البنك.

تعمل لجنة اإلئتمان ولجنة األصول والخصوم ولجنة االستثمار �موجب تفو�ض المدير اإلقل�مي على وضع حدود  -
 خا�ر برمتها. تعتمد تلك اللجان س�اسات إدارة المخا�ر التا�عة للبنك والتي  �َّورها قسم إدارة المخا�ر.للمخا�ر و�دارة الم

تعد و��فة إدارة المخا�ر مستقلة عن الن�ا� التجار�. فهي مسؤولة عن ت�و�ر االئتمان والسوق وس�اسات المخا�ر  -
لعمل الخاص �إدارة المخا�ر، وهذا للموافقة  على معامالت الت�غ�ل�ة. يتم منح مدير� المخا�ر الصالح�ة، ضمن إ�ار ا

مرا��ة المخا�ر السو��ة والت�غ�ل�ة. تعد وحدة مخا�ر االئتمان  مخا�ر االئتمان. �ذلك �عمل قسم إدارة المخا�ر على
 المخا�ر.الكائنة ضمن قسم إدارة المخا�ر مسؤولة عن ت�و�ر وتحس�ن نماذج المخا�ر المال�ة الخاصة بتصن�� 

تعد إدارة التدق�ق واالمتثال إدارة مستقلة وهي مسؤولة عن مراجعة س�اسات المخا�ر والتعرض  للمخا�ر و�دارة  -
 المخا�ر  ومرا��ة إ�ار العمل.

 ال�ز�نة

تعد الخز�نة مسؤولة عن إدارة األصول والخصوم الخاصة �البنك و���له المالي ��ل. �ذلك، فإنها تعد مسؤولة  ���ل  -
 أساسي عن مخا�ر التمو�ل والس�ولة الخاصة �البنك.

 
التدق�ق الداخلي ا  

يتم تدق�ق عمل�ات إدارة المخا�ر من خالل البنك ���ل دور� بواس�ة المسؤولون عن التدق�ق الداخلي  والذين �قومون   -
ئج الخاصة ��افة التق��مات مع على فحص �فا�ة اإلجراءات وامتثال البنك لتلك اإلجراءات. يناق� التدق�ق الداخلي النتا

 اإلدارة  و�قدم التقار�ر �النتائج مع رفع التوص�ات إلى المدير اإلقل�مي.

أن�مة ��اس الم�اطر واإل�الغ عنها    

تتم المرا��ة والس��رة على المخا�ر  ���ل أساسي بناء على الحدود التي وضعها البنك. تع�س تلك الحدود إسترات�ج�ة   -
ة السو��ة الخاصة �البنك، �اإلضافة إلى مستو� المخا�ر الذ� �قبله البنك مع التأك�د أ�ضا على الصناعات العمل والب��

المختارة. �اإلضافة إلى هذا، فإن البنك �قوم �مرا��ة و��اس القدرة الكل�ة لتحمل المخا�ر �أكملها والمتعلقة �التعرض 
ا�ر .اإلجمالي للمخا�ر من خالل جم�ع أنواع وأن��ة المخ  

يتم فحص المعلومات المجمعة من �افة األن��ة التجار�ة ومعالجتها من أجل تحل�لها وتعر�� المخا�ر ال��رة والس��رة  -
عل�ها. يتم رفع تلك المعلومات وشرحها إلى المدير اإلقل�مي ولجنة المخا�ر ورئ�س �ل قسم من أقسام األن��ة التجار�ة. 

االئتمان اإلجمال�ة ووضع حدود للتوقعات ونسب الس�ولة والتغ�رات �ملف المخا�ر.  ��تمل التقر�ر على التعرض لمخا�ر
يتم إعداد تقر�ر شهر� مفصل خاصة �مخا�ر الصناعة والعمالء والمخا�ر الجغرا��ة الموجودة. تقوم اإلدارة العل�ا على 

يتسلم المدير اإلقل�مي تقر�ر مخا�ر تق��م مد� مالئمة المخصصات الخاصة �الخسائر االئتمان�ة على أساس ر�ع سنو�. 
ال�امل �ل ثالثة أشهر والذ� يتم وضعه لتزو�ده ��افة المعلومات الضرور�ة لتق��م واستنتاج المخا�ر المرت��ة  االئتمان

 �االئتمان الخاصة �البنك.
من أجل ضمان �أن  يتم على جم�ع المستو�ات داخل البنك، رفع تقار�ر المخا�ر التي تم إعدادها خص�صا وتوز�عها -

 جم�ع أقسام الن�ا� التجار� تتمتع �قدر عال من الوصول إلى المعلومات الضرور�ة والحديثة وال�املة.
يتم تقد�م موجز يومي ورفعه إلى المدير اإلقل�مي وجم�ع أعضاء مجلس إدارة البنك اآلخر�ن ذو� الصلة حول استخدام  -

 ة  هذا �اإلضافة إلى أ� ت�ورات خاصة �المخا�ر األخر�.حدود السوق واالستثمارات الملك�ة والس�ول

 ت���� الم�اطر

�قوم البنك، �جزء من عمل�ة إدارة المخا�ر ��ل، �استخدام الم�تقات واألدوات األخر� إلدارة التعرض للمخا�ر   -
ئتمان�ة والتعرض  الناشئ الناش�ة عن التغ�رات في أسعار الفائدة والعمالت ألجنب�ة ومخا�ر حقوق الملك�ة والمخا�ر اال

 عن المعامالت المتوقعة.
 �قوم البنك �استخدام الضمان البنكي �صورة ن��ة وهذا لتقل�ل المخا�ر االئتمان�ة. -

 تر�ز الم�اطر  ال�ديدة

مجموعة من الن�راء في أن��ة تجار�ة م�ابهة أو أن��ة في ذات الن�اق الجغرافي أو  انخرا�عند  تالتر��زاتن�أ  -
الم�ابهة التي تتسبب في قدرتهم على الوفاء �التزامات تعاقد�ة والتي تتأثر �صورة  االقتصاد�ةم نفس الخصائص لديه

إلى الحساس�ة   تالتر��زام�ابهة �التغ�رات الواقعة على ال�روف االقتصاد�ة أو الس�اس�ة أو ال�روف األخر�. ت��ر تلك 
 ر على صناعة �ع�نها أو ح�ز جغرافي محدد.النسب�ة من أداء البنك تجاه الت�ورات التي تؤث

ال�ديدة للمخا�ر، تتضمن الس�اسات واإلجراءات الخاصة �البنك  إرشادات محددة للتر��ز على  تالتر��زالتجنب  -
 مخا�ر االئتمان و�دارتها وفًقا لذلك. تتر��زاالمحاف�ة على ملف متنوع، �ما تتم الس��رة على 

 إدارة الم�اطر االئتمان�ة

لقد فوَّض المدير اإلقل�مي  مسؤول�ة  إدارة المخا�ر االئتمان�ة إلى لجنة االئتمان  وقسم إدارة المخا�ر االئتمان�ة    -
 وتتضمن مسؤول�اتهم:

ص�اغة الس�اسات االئتمان�ة �الت�اور مع وحدات األن��ة التجار�ة والتي تغ�ي مت�ل�ات الضمان البنكي والتق��م  -أ
المخا�ر و�عداد التقار�ر ورفعها ووضع اإلجراءات المستند�ة والقانون�ة وا �المت�ل�ات القانون�ة االئتماني ودرجات 

 والتن��م�ة.
اإلدار� المسؤول عن اعتماد وتجديد التسه�الت االئتمان�ة وتخص�ص حدود الصالح�ات    لمو�في  لإن�اء اله��  -ب

الكبر� اعتمادها من قبل لجنة التسه�الت االئتمان�ة الكائنة في االئتمان لوحدات األعمال التجار�ة. تت�لب التسه�الت 
 المقر الرئ�سي أو اعتماد مدير التسه�الت االئتمان�ة أو اعتماد لجنة التسه�الت اإلقل�م�ة.

ا�ر جم�ع التعرض لمخ مراجعة وتق��م المخا�ر االئتمان�ة: تقوم إدارة التسه�الت االئتمان�ة وقسم إدارة المخا�ر بتق��م -ج
ائتمان�ة عند تخ�ي الحدود  المع�نة قبل أن تلتزم التسه�الت �العمالء من خالل وحدة األن��ة التجار�ة المعن�ة. تخضع 

 التجديدات والمراجعات الخاصة �التسه�الت لنفس عمل�ة المرجعة.
جغرافي والصناعات  (وهذا الخاصة �التعرض للمسؤول�ة المال�ة من ح�ث الن�راء والح�ز ال تللتر��زايتم وضع حدود  -د

�النس�ة للقروض والم�الغ المدفوعة مقدما إلى العمالء)، من قبل البنك المصدر ومجموعة تصن�� االئتمان والس�ولة 
 السو��ة والبلد (خاص �الضمانات االستثمار�ة).

وفقا لدرجة المخا�رة يتم ت�و�ر والمحاف�ة على درجة مخا�ر البنك من أجل تصن�� التعرض للمسؤول�ة المال�ة  -ه 
ن�ام  استخدامالخاصة �الخسارة المال�ة التي تمت مواجهتها وهذا من أجل تر��ز اإلدارة على المخا�ر المصاح�ة. يتم 

ال��مة مقابل التعرض للمخا�ر االئتمان�ة  انخفاضتصن�� المخا�ر في تحديد ما هي الحالة التي قد تت�لب مخصصات 
تصن�� للمخا�ر في الحصول على موافقة نهائ�ة  من المسؤول التنف�ذ�/ اللجنة، حسب المحددة. تكمن مسؤول�ة وضع 

. �خضع تصن��  المخا�ر للمراجعات الدور�ة من قبل إدارة التسه�الت االئتمان�ة وفروع البنك وقسم إدارة الضرورة
 المخا�ر.

المتفق عل�ها والتي ت�مل تلك الخاصة  مراجعة امتثال وحدات الن�ا� التجار� لحدود التعرض للمخا�ر المال�ة -و 
�الصناعات المختارة ومخا�ر البلد وأنواع المنتج. يتم رفع التقار�ر الدور�ة إلى لجنة التسه�الت االئتمان�ة اإلقل�م�ة حول 

 جودة االئتمان الخاص �الملفات المحل�ة واإلجراءات التصح�ح�ة المناس�ة التي يتم اتخاذها.
إلرشاد والمهارات المتخصصة إلى وحدات الن�ا� التجار� لرفع الممارسات المثلى من خالل الفروع تقد�م الم�ورة وا -ز

 الكائن بها إدارة المخا�ر االئتمان�ة.
تتم مراجعة الس�اسات المرت��ة �االئتمان والموافقة عل�ها من قبل لجنة التسه�الت االئتمان�ة اإلقل�م�ة. تتم الموافقة على  -

الئتمان�ة �صورة مر�ز�ة وفقا لس�اسة االئتمان المنصوص عل�ها في دل�ل الس�اسات االئتمان�ة. �اإلضافة جم�ع الخ�و� ا
إلى هذا، حال �ان ذلك مم�نا، فإنه يتم تأم�ن القروض من خالل أش�ال مقبولة من أش�ال الضمانات البنك�ة تخ��فا من 

 .حدة المخا�ر االئتمان�ة
 المخا�ر من خالل تنو�ع األصول من ح�ث الح�ز الجغرافي والق�اعات الصنا��ة.�قوم البنك الحقا بوضع حدود  -
من قبل  تتم إدارة ومتا�عة جم�ع التسه�الت االئتمان�ة من خالل إدارة التسه�الت االئتمان�ة. يتم إجراء مراجعات دور�ة -

 مو�ف االئتمان وأ�ضا من قبل إدارة التسه�الت االئتمان�ة.
ا�ر المال�ة العابرة للحدود وحدود التعرض للمخا�ر المال�ة الخاصة �المؤسسات المال�ة وهذا �النس�ة يتم اعتماد المخ -

لألموال السو��ة وأن��ة الخز�نة وفقا لإلرشادات التي وضعتها لجنة التسه�الت االئتمان�ة اإلقل�م�ة والتي يتم مراقبتها من 
 قبل قسم إدارة المخا�ر.

سياإلقراض التجار� / الم�س  

جم�ع �ل�ات االئتمان الخاصة �اإلقراض المؤسسي والتجار� للس�اسات االئتمان�ة اإلقل�م�ة للبنك وأ�ضا إلى  تخضع -
 المت�ل�ات التن��م�ة، وفقا لما هو معموال �ه من وقت ألخر.

التفو�ض �التو��ع  تخضع جم�ع الخ�و� االئتمان�ة أو التسه�الت المقدمة من قبل البنك للموافقة المس�قة عمال بن�ام -
 �موجب الصالح�ة الكبر� للجنة التسه�الت االئتمان�ة أو للمدير اإلقل�مي.

لقد وضعت إدارة البنك الحدود للدول  للمخا�ر العابرة للحدود. يتم تحديد الحدود الخاصة بدولة مع�نة بناء على س�اسة  -
لد ما مع تق��م ومرا��ة المخا�ر العابرة للحدود. يتم مراجعة ائتمان�ة مفصلة تحدد التعرض للمخا�ر االئتمان�ة المقبولة لب

تلك الحدود �صورة دور�ة من قبل إدارة المخا�ر االئتمان�ة اإلقل�م�ة التا�عة للبنك وأ�ضا ���ل دور� من قبل لجنة 
 التسه�الت االئتمان�ة.

 إقراض األفراد 

على الموافقة ��قا لبرنامج المنتج والذ� يتم تصم�مه وفقا  يتم األخذ في االعت�ار �ل ت�ب�ق ائتمان التجزئة للحصول -
لإلرشادات المنصوص عل�ها في س�اسة المنتج المعتمدة منقبل لجنة التسه�الت االئتمان�ة اإلقل�م�ة. يتم تفو�ض �افة 

ح�ة المختلفة صالح�ات االعتماد إلى لجنة التسه�الت االئتمان�ة من قبل المدير اإلقل�مي. يتم تخص�ص مستو�ات الصال
لصالح برامج اعتماد المنتجات والتوقعات الخاصة بها والقروض ال�خص�ة وفقا لبرامج المنتج. �حتو� �ل برنامج خاص 

�منتج مع�ن على معاي�ر ائتمان�ة مفصلة ومنها على سب�ل المثال، مضاعفات الرواتب و��ف الحساب البنكي والعمر 
�ل�ات التن��م�ة واالمتثال�ة والمستند�ة وأ�ضا المت�ل�ات الت�غ�ل�ة األخر�.ومحل اإلقامة وما إلى ذلك، و�ذا المت  

 الم�اطر القصو� للتعرض للمس�ول�ة االئتمان�ة دون األخذ في االعت�ار أل�ة ضمانات أو تعز�زات ائتمان�ة أخر� 

ة في ��ف المر�ز المالي يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض للمخا�ر االئتمان�ة الخاصة �الم�ونات الوارد -
والتي تن�و� على الم�تقات. يتم عرض ال��مة الكبر� للحد األقصى للمخا�ر االئتمان�ة قبل إنزال أثر التخ��� وهذا من 

والمخصصات المحتجزة والواردة في الدفاتر. خالل استخدام المعاوضة الرئ�س�ة واتفا��ات الضمانات  

الحد األقصى اإلجمالي 
رللتعرض للم�اط  

٣١/١٢/٢٠١٩ 
_______ 

٠٠٠الدرهم اإلماراتي   

الحد األقصى 
اإلجمالي للتعرض 

 للم�اطر
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

_______ 
الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠ 

  مالح�ات

األرصدة لد� البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة  ٦ ٨٩٩,٩٦٦ ٥٦٣٬٢١٤
 المتحدة

(أ) ٧ ٥٧٠٬٣٧٧ ٤٩٩٬٥٦٥ وفروعه �الخارجالمستحق من الفرع الرئ�سي    
(أ) ٨ ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ١٬٣٤٢٬٨٠٢  المستحق من البنوك الخر�  

فوات�ر التصدير المخفضة لصالح البنوك اإليران�ة  ٩ ٣٬٨٦٥ ١٠٨٬٤٩٣
 �الخارج

 القروض والم�الغ المدفوعة مقدما ١٠ ١٢٬٤٤٦٬٨٤٩ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦
١٠٣٬٨٩١ 

١٥٬٢٤٩٬٣٢١ 

٦٧٬٤٤٢ 

١٥٬٠٦١٬٤١٩ 

 أصول أخر�  ١١
 

 
 مديون�ات م�رو�ة ٢٣ ٧٣٬٢٠١ ٧٨٬٧٥١

١٥٬١٣٤٬٦٢٠ ١٥٬٣٢٨٬٠٧٢   

 
 تر��زات الم�اطر على التعرض للحد األقصى للم�اطر االئتمان�ة

تتم إدارة تر�ز المخا�ر من قبل ن��ر العم�ل وهذ من ح�ث الح�ز الجغرافي والق�اع الصناعي. �ذلك، فإنه �م�ن  -
األصول المال�ة للبنك  عقار�ة محتجزة أو تعز�زات ائتمان�ة أخر�، االئتمان�ةتحل�ل، قبل األخذ في االعت�ار أل�ة ضمانات 

 من خالل المنا�ق الجغرا��ة التال�ة

الحد األقصى اإلجمالي للتعرض 
 للم�اطر

٣١/١٢/٢٠١٩ _______  
٠٠٠الدرهم اإلماراتي  

الحد األقصى اإلجمالي للتعرض 
 للم�اطر

٣١/١٢/٢٠٢٠ _______  
٠٠٠الدرهم اإلماراتي  

 المناطق الجغرا��ة

 ال�رق األوس� ١٣٬١٢٢٬٥٤٠ ١٣٬٠٠٦٬٤٨٢
 إيران ١٬٩٣١٬٩٠١ ٢٬٢٢٤٬٩٩٠
المؤسسات الخاصة �التعاون االقتصاد�  ٦٬٩٧٨ ١٧٬٨٤٩

 ودول التنم�ة
١٥٬٠٦١٬٤١٩ ١٥٬٢٤٩٬٣٢١  

 

الحد األقصى اإلجمالي للتعرض 
 للم�اطر

٣١/١٢/٢٠١٩_______  
 

٠٠٠الدرهم اإلماراتي  

اإلجمالي للتعرض الحد األقصى 
 للم�اطر

٣١/١٢/٢٠٢٠_______  
 

٠٠٠الدرهم اإلماراتي  

 الق�اع الصناعي

 تجارة الجملة والتجزئة          ٩٬٩٠٦٬٤٧٤ ١٠٬٠١٨٬٢٦٢
 البناء  ٤١٧٬٩٨٣ ٤٢٣٬٤٧٨
 التعدين والمحاجر ١٨٢٬٧٠٥ ١٧٣٬٤٢١

 الخدمات ١٬٠٩١٬٥٢٥ ١٬٢٣٠٬٣٠١
 القروض ال�خص�ة ٨٢٬٢٢٣ ٩٢٬٧٠٩

 التصن�ع ٦٥٧٬٨٩٩ ٥٧٩٬٤٧٧
 النقل واالتصاالت ٨٬٢٥١ ١١٬٣٠٠

 المؤسسات المال�ة ٢٬٧١٤٬٣٥٩ ٢٬٧٢٠٬٣٧٣
١٥٬٠٦١٬٤١٥ ١٥٬٢٤٩٬٣٢١   

 

البنك عدد من النماذج الكم�ة في العديد من أن��ته المال�ة والتجار�ة من خالل  �ستخدم -إدارة الم�اطر النموذج�ة
االكتتاب على تسه�ل ائتماني إلعداد التقار�ر حول الخسائر االئتمان�ة المتوقعة �موجب المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر 

 .٩المال�ة رقم 
إ�ار عمل نموذج األعمال الذ� �حتو� على س�اسات وممارسات  إلدارة المخا�ر النموذج�ة، قام البنك بت�و�ر وتنف�ذ  -

التنف�ذ والتحقق من الصحة على مستو� البنك. وفًقا إل�ار ، فإن جم�ع نماذج تقدير المخا�ر الم�ورة داخلً�ا أو خارجً�ا 
دور� (داخلً�ا أو  والتي تؤثر ���ل م�اشر على التقار�ر المال�ة ��أن خسائر االنتصاب المتوقعة تت�لب التحقق ���ل

التا�عة لمؤسسة المعاي�ر البر��ان�ة المسؤول�ة عن اإلشراف  ٩خارجً�ا). تتحمل لجنة المعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم 
 الئتمان�ة.ا على تنف�ذ الت�و�ر المتعلق �النموذج وأداء النماذج

عتماد والتحقق وأ�ضا االستخدام المستمر للنماذج. ينص يؤسس إ�ار العمل لمنهج�ة ن�ام�ة إلدارة الت�و�ر والتنف�ذ واال -
ذلك اإل�ار على حو�مة فعالة و���ل إدار� �حتو� على أدوار ومسؤول�ات وس�اسات وضوا�� خاصة �مخا�ر النموذج 

 اإلدار� تم تعر�فها �منتهى الوضوح.  �ذلك، تتم مراجعة إ�ار العمل ���ل دور� لضمان استفائه للمعاير التن��م�ة
والممارسات الدول�ة. تتم الموافقة على إجراء أ� تغ�ر على إ�ار العمل من قبل لجنة االئتمان اإلقل�مي ولجنة س�اسات 

 والتا�عة لمؤسسة المعاي�ر البر��ان�ة.  ٩المخا�ر فور الحصول على توص�ة لجنة المعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم 

 األدوات المال�ة ال�اضعة الن�فاض ال��مة –االئتمان�ة الحد األقصى للتعرض للم�اطر 

�حتو� الجدول التالي على تحل�ل التعرض للمخا�ر االئتمان�ة الخاصة �األدوات المال�ة والتي من أجلها يتم االعتراف  -
د�ة المتوفرة، أدناه �مخصص المخا�ر االئتمان�ة المتوقعة. تمثل ال��مة لدفتر�ة اإلجمال�ة لألصول المال�ة، �استثناء النق

 أ�ًضا الحد األقصى لتعرض البنك للمخا�ر االئتمان�ة �النس�ة لتلك األصول.

 اإلجمالي
 
 
 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٣المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

المتوقعة مد� 
 الح�اة

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شهر

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

د�سمبر  ٣١�ما في  
٢٠٢٠ 

األدوات المال�ة     
المسجلة في الدفاتر 
 وفقا لتكال�� اإلهالك

األرصدة لد� البنك  ٨٩٩,٩٦٦ ٠ ٠ ٨٩٩,٩٦٦
المر�ز� لدولة اإلمارات 

 العر��ة المتحدة
المستحق من الفرع  ٥٥٨٬٤٣٧ ١١٬٩٤٠ ٠ ٥٧٠٬٣٧٧

الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
المستحق من البنوك  ١٬٠٧٢٬٩٢٠ ٠ ٠ ١٬٠٧٢٬٩٢٠

 الخر� 
فوات�ر التصدير  ٠ ٣٬٨٦٥ ٠ ٣٬٨٦٥

المخفضة لصالح البنوك 
 اإليران�ة �الخارج

القروض والم�الغ  ١٩٩٬٥٦٤ ٥٬٧١٢ ١٢٬٢٤١٬٥٧٣ ١٢٬٤٤٦٬٨٤٩
 المدفوعة مقدما

 أصول أخر�  ٤٣٬٣٤٠ ١٨٬٧١١ ٥٬٣٩١ ٦٧٬٤٤٢
األدوات المال�ة  ٢٬٧٧٤٬٢٢٧ ٤٠٬٢٢٨ ١٢٬٢٤٦٬٩٦٤ ١٥٬٠٦١٬٤١٩

اإلجمال�ة المسجلة في 
الدفاتر وفقا لتكال�� 

 اإلهالك
 اإلجمالي

 
 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٣المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة
 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

المتوقعة مد� 
 الح�اة

 ٠٠٠درهم إماراتي  

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شهر

 ٠٠٠درهم إماراتي 

د�سمبر  ٣١�ما في  
٢٠١٩ 

األدوات المال�ة     
المسجلة في الدفاتر 
 وفقا لتكال�� اإلهالك

األرصدة لد� البنك  ٥٦٣٬٢١٤ ٠ ٠ ٥٦٣٬٢١٤
المر�ز� لدولة اإلمارات 
 العر��ة المتحدة

المستحق من الفرع  ٤٨٧٬٦٢٥ ١١٬٩٤٠ ٠ ٤٩٩٬٥٦٥

الرئ�سي وفروعه 
 �الخارج

المستحق من البنوك  ١٬٣٤٢٬٨٠٢ ٠ ٠ ١٬٣٤٢٬٨٠٢
 األخر� 

فوات�ر التصدير  ٠ ١٠٨٬٤٩٣ ٠ ١٠٨٬٤٩٣
المخفضة لصالح البنوك 
 اإليران�ة �الخارج

القروض والم�الغ  ٣٠٧٬٤٥٤ ٢٬٥٠١ ١٢٬٣٢١٬٤٠١ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦
 مقدماالمدفوعة 

 أصول أخر�  ٨١٬١٩١ ١٧٬٣٠٩ ٥٬٣٩١ ١٠٣٬٨٩١
األدوات المال�ة الكبر�  ٢٬٧٨٢٬٢٨٦ ١٤٠٬٢٤٣ ١٢٬٣٢٦٬٧٩٢ ١٥٬٢٤٩٬٣٢١

المسجلة في الدفاتر 
 وفقا لتكال�� اإلهالك

 

 الحر�ة على التعرض اإلجمالي للمخا�ر على النحو التالي:

 اإلجمالي
 
 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٣المرحلة 
االئتمان�ة ال�سائر 

المتوقعة مد� 
 الح�اة

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

المتوقعة مد� 
 الح�اة

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 شهر ١٢المتوقعة لمدة 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

  

األدوات المال�ة     
المسجلة في 
الدفاتر وفقا 

 لتكال�� اإلهالك

الرص�د اعت�ارا من  ٢٬٤٧٤٬٩٨٤ ٢١٧٬٤٦٣ ١٢٬٧٠٤٬١١٢ ١٥٬٣٩٦٬٥٥٩
 ٢٠١٨د�سمبر  ٣١

تحر�ات أخر�  ٣٠٧٬٣٠٢ )٧٧٬٢٢٠( )٣٧٧٬٣٢٠( )١٤٧٬٢٣٨(
 خالل نفس المرحلة

الرص�د اعت�ارا من  ٢٬٧٨٢٬٢٨٦ ١٤٠٬٢٤٣ ١٢٬٣٢٦٬٧٩٢ ١٥٬٢٤٩٬٣٢١
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

تحر�ات أخر�  )٨٬٠٥٩( )١٠٠٬٠١٥( )٧٩٬٨٢٨( )١٨٧٬٩٠٢(
 خالل نفس المرحلة

الرص�د اعت�ارا من  ٢٬٧٧٤٬٢٢٧ ٤٠٬٢٢٨ ١٢٬٢٤٦٬٩٦٤ ١٥٬٠٦١٬٤١٩
د�سمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
جودة ائتمان     

 األصول المال�ة
٣١/١٢/٢٠٢٠ ٣١/١٢/٢٠١٩  

القروض والم�الغ 
 المدفوعة مقدما

 ٠٠٠درهم إماراتي 

األصول المال�ة 
 األخر� 

 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

والم�الغ القروض 
 المدفوعة مقدما

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 األصول المال�ة األخر� 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 

 دون الم��ار�  ٠ ١,٨٥٢,٣٠٠ ٠ ٢٬٧٢٠٬٢٠٦
 م��وك ��ه ٠ ١٬٥٤٠٬٣٠٢ ٠ ٢٬٢٨٦٬٥٦٧
 خسارة ٥٬٣٩١ ٨٬٨٤٨٬٩٧١ ٥٬٣٩١ ٧٬٣١٤٬٦٢٨

 ٣المرحلة  ٥٬٣٩١ ١٢٬٢٤١٬٥٧٣ ٥٬٣٩١ ١٢٬٣٢١٬٤٠١
 ٢المرحلة  ٣٤٬٥١٦ ٥٬٧١٢ ١٣٧٬٧٤٢ ٢٬٥٠١

 ١المرحلة  ٢,٥٧٤,٦٦٣ ١٩٩٬٥٦٤ ٢٬٤٧٤٬٨٣٢ ٣٠٧٬٤٥٤
 ال��مة الدفتر�ة ٢٬٦١٤٬٥٧٠ ١٢٬٤٤٦٬٨٤٩ ٢٬٦١٧٬٩٦٥ ١٢٬٦٣١٬٣٥٦

هذه هي س�اسة البنك للمحاف�ة على تصن�فات د��قة حول المخا�ر األخ�رة من خالل محف�ة االئتمان. تعمل هذه 
الس�اسة على تسه�ل إدارة المخا�رة الموجودة وعقد مقارنة حول التعرض لمخا�ر ائتمان�ة من خالل �افة خ�و� األن��ة 

تصن�� مدعوما �مجموعة متنوعة من التحال�ل المال�ة �اإلضافة إلى التجار�ة والمنا�ق الجغرا��ة والمنتجات. �عد ن�ام ال
 المعلومات السو��ة التي تمت معالجتها وهذا لتقد�م المدخالت الرئ�س�ة ل��اس المخا�ر الن��رة.

الخاصة �استثمار وتمو�ل األصول وفقا لتصن�� األصول المال�ة  ٢يرجى اال�الع على التحل�ل الزمني للمرحلة رقم  -
 لى النحو التالي:ع
 

 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 أشهر ٣أكثر من 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٣من شهر إلى 
 أشهر

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 شهر 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١اعت�ارا من 

المستحق من الفرع الرئ�سي وفروعه  ٠ ٠ ١١٬٩٤٠ ١١٬٩٤٠
 �الخارج

المخفضة لصالح فوات�ر التصدير  ٠ ٠ ٣٬٨٦٥ ٣٬٨٦٥
 البنوك اإليران�ة �الخارج

 القروض والم�الغ المدفوعة مقدما ٠ ٥٬٧١٢ ٠ ٥٬٧١٢
 أصول أخر�  ٠ ٠ ١٨٬٧١١ ١٨٬٧١١
٠ ٥٬٧١٢ ٣٤٬٥١٦ ٤٠٬٢٢٨  

 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 أشهر ٣أكثر من 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٣من شهر إلى 
 أشهر

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 شهر 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١اعت�ارا من 

المستحق من الفرع الرئ�سي وفروعه  ٠ ٠ ١١٬٩٤٠ ١١٬٩٤٠
 �الخارج

فوات�ر التصدير المخفضة لصالح  ٠ ٠ ١٠٨٬٤٩٣ ١٠٨٬٤٩٣
 البنوك اإليران�ة �الخارج

 القروض والم�الغ المدفوعة مقدما ٠ ٢٬٥٠١ ٠ ٢٥٠١
 أصول أخر�  ٠ ٠ ١٧٬٣٠٩ ١٧٬٣٠٩

٠ ٢٬٥٠١ ١٣٧٬٧٤٢ ١٤٠٬٢٤٣  
 

 الضمانات والتعز�زات االئتمان�ة األخر� االئتمان�ة

�عتمد مبلغ ونوع الضمان الم�لوب على تق��م المخا�ر االئتمان�ة الخاصة �الن��ر. �حتو� دل�ل االئتمان على إرشادات  -
متعلقة �إم�ان�ة قبول الضمانات البنك�ة وأسس التق��م. أما �النس�ة لألنواع الرئ�س�ة للضمانات البنك�ة التي يتم الحصول 

ي، النقد والسندات والمصروفات الخاصة �الملك�ات العقار�ة والمخزن والذمم التجار�ة عل�ها، من ال�ر�ات أو األفراد، فه
 المدينة والضمانات.

تعمل لجنة االئتمان اإلقل�م�ة على مرا��ة ال��مة السو��ة الخاصة �الضمان البنكي، حال احت�اجه، وهذا وفقا لالتفاق  -
الخاصة �ال��م العادلة إال في حال تق��م القرض أو خفض ��مته ���ل الرئ�سي. بوجه عام، فإنه لم يتم تحديث التقديرات 

 منفرد. يتم حجز الضمانات البنك�ة عادة مقابل الم�الغ التي يتم دفعها مقدما إلى البنوك.
ل هذه هي س�اسة البنك في التخلص من العقارات التي أع�د امتالكها ��ر�قة من�مة. يتم استخدام توز�عات األر�اح لتقل� -

 أو لسداد الم�ال�ات المستحقة. و�وجه عام، فإن البنك ال �قوم بت�غ�ل العقارات التي أع�د امتالكها لالستخدام التجار�.

 إجراءات مراجعة االئتمان وتصن�� القروض

دات الخاصة تتعهد إدارة المراجعة الداخل�ة التا�عة للبنك �إجراء تق��م مستقل للجودة ���ل دور� هذا �التوافق مع اإلرشا -
�البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة والس�اسات الداخل�ة وهذا من أجل المساعدة في التعر�� المبدئي لالستحقاق 

 وم�اكل األداء المحتملة.
ص يوما أكثر، فإنه يتم تعل�ق الفائدة وال تعد مدينة على الدخل. يتم تخص� ٩٠في حال تأخر سداد ��مة االئتمان عن  -

مخصصات مع�نة النخفاض ال��مة الخاصة �األصول المصنفة بناء على إم�ان�ة االسترداد المحتمل للم�الغ المستحقة 
 وتصن�فات المخا�رة الخاصة �األصول.

 تصن�� الم�اطر الداخل�ة
/ الن�راء. �قوم �ستخدم البنك نماذج تصن�� المخا�ر االئتمان�ة الداخل�ة الخاصة والمصممة ل�رائح صنا��ة متنوعة    -

المقرض بتجم�ع المعلومات المرت��ة �القرض في وقت الت�ب�ق، منها على سب�ل المثال، الوضع المالي ومستو� 
الضمانات البنك�ة ووضع السوق وشر�حة األعمال الخاصة �العمالء وسمعة العمالء واإلدارة المالكة و�دارة الحسا�ات، 

 . يتم تد��م هذه المعلومات �الب�انات الخارج�ة المدخلة إلى النموذج.والتي يتم إدخالها إلى نموذج التصن��
 لقد تم وضع خر��ة بتصن�فات المخا�ر داخل مراحل الخسارة االئتمان�ة المتوقعة والمحددة أدناه على النحو التالي: -

 

 المرحلة التصن��
Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+, 

Cc+ 
١المرحلة   

Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc  ٢المرحلة  
Aa-, Ab-, Ac-, Ba-, Bb-, Bc-, Ca-, Cb-, 

Cc- 
٣المرحلة   

 

لقد تم تعر�� التصن�فات المذ�ورة أعاله �مجموعة من الم�ونات الخاصة �التصن�فات الم�تقة من مجموعات متنوعة  -
 مخصصة للمجموعات التال�ة:

 وعةالمجم م�ون التصن�� النطاق
١٠٠ - ٦٥ 
٦٤ - ٣٠ 
–٢٩ - ٠ 

A 
B 
C 

 مخا�ر القدرة

١٠٠ - ٦٥ 
 ٢٩ - ٠–٦٤ - ٣٠ 

a 
b 
c 

 مخا�ر األداء

٢٩ - ٠ 
٢٥٠ - ٦٥ 

- 
+  

 مخا�ر االئتمان

–٦٤ - ٣٠ <-> 
 

 

 ��اس ال�سارة االئتمان�ة المتوقعة

للغا�ة و�ت�لب استخدام النماذج، ذلك �عد التقدير الخاص �التعرض المخا�ر االئتمان�ة ألغراض إدارة المخا�ر معقدا  -
ألن التعرض لتلك المخا�ر يتغ�ر �فعل التغ�رات الواقعة في ال�روف السو��ة والتدفقات النقد�ة المتوقعة ومع مرور الوقت 

 أ�ضا. �ستت�ع تق��م المخا�ر االئتمان�ة لمحف�ة األصول وضع مز�د من التقديرات مرت��ة �ال��م الفرض�ة المتعلقة بنسب
الخسائر ذات الصلة و�ذا العالقات الفرض�ة ب�ن الن�راء. �قوم البنك ���اس المخا�ر االئتمان�ة مستخدما احتمال�ة الخ�أ 
والتعرض المتعثر والخسارة االفتراض�ة، وهوما يت�ا�ه مع المنهج لمستخدم ألغراض ��اس الخسارة االئتمان�ة المتوقعة وفقا 

هـ).٤. للمز�د من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المالح�ة رقم (٩�ة رقم لمعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال  

 ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة

وفقا لتصن��  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١و ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١يلخص الجدول التالي مخصصات انخفاض ال��مة اعت�ارا من  -
 األصول ومراحله.

 

 

٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 مراحل ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة

 اإلجمالي
 
 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٣المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة 
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١٢المتوقعة لمدة 
 شهر

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 

      
لد� البنك األرصدة  ٠ ٠ ٠ ٠

المر�ز� لدولة 
اإلمارات العر��ة 

 المتحدة
المستحق من الفرع  ٠ ٠ ٠ ٠

الرئ�سي وفروعه 
 �الخارج

المستحق من البنوك  ٠ ٠ ٠ ٠
 األخر� 

فوات�ر التصدير  ٠ ٠ ٠ ٠
المخفضة لصالح 

البنوك اإليران�ة 
 �الخارج

القروض والم�الغ  ١٦٧٬٠٥١ ٥٢ ٤٬١٣٨٬٤٩١ ٤٬٣٠٥٬٥٩٤
 مقدماالمدفوعة 

 أصول أخر�  ٠ ٠ ٨٬٤٧٩ ٨٬٤٧٩
إجمالي م�صصات  ١٦٧٬٠٥١ ٥٢ ٤٬١٤٦٬٩٧٠ ٤٬٣١٤٬٠٧٣

 ان�فاض ال��مة
 
 
 
 

 اإلجمالي
 
 

 ٣المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 المتوقعة مد� الح�اة

 ١المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١٢المتوقعة لمدة 

  

 
 ٠٠٠درهم إماراتي 

 
 ٠٠٠درهم إماراتي 

 
 ٠٠٠ درهم إماراتي

 شهر
 ٠٠٠درهم إماراتي 

     
األرصدة لد� البنك  ٠ ٠ ٠ ٠

المر�ز� لدولة 
اإلمارات العر��ة 

 المتحدة
المستحق من الفرع  ٠ ٠ ٠ ٠

الرئ�سي وفروعه 
 �الخارج

المستحق من البنوك  ٠ ٠ ٠ ٠
 األخر� 

فوات�ر التصدير  ٠ ٠ ٠ ٠
المخفضة لصالح 

البنوك اإليران�ة 
 �الخارج

القروض والم�الغ  ١٦٦٬٩٨١ ١٢٢ ٤٬٣٣٩٬٧٠٨ ٤٬٥٠٦٬٨١١
 المدفوعة مقدما

 أصول أخر�  ٠ ٠ ٨٬٤٧٩ ٨٬٤٧٩
إجمالي م�صصات  ١٦٦٬٩٨١ ١٢٢ ٤٬٣٤٨٬١٨٧ ٤٬٥١٥٬٢٩٠

 ان�فاض ال��مة
 
 

 حر�ة مخصصات انخفاض ال��مة على النحو التالي: 

 اإلجمالي
 

 ٣المرحلة 
ال�سائر 

 ٢المرحلة 
ال�سائر االئتمان�ة 

 ١المرحلة 
ال�سائر 

  

 
 

إماراتي درهم 
٠٠٠ 

االئتمان�ة 
المتوقعة مد� 

 الح�اة
درهم إماراتي 

٠٠٠ 

 المتوقعة مد� الح�اة
 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

االئتمان�ة 
المتوقعة لمدة 

 شهر ١٢
درهم إماراتي 

٠٠٠ 
األدوات المال�ة المسجلة في الدفاتر 

لتكال�� اإلهالكوفقا   
    

٢٠١٨د�سمبر  ٣١الرص�د في   ٤٬٢٩٢ ٤٬١٢٤٬٦٠٩ ٧٢ ١٦٧٬٣٠١ 
حتى  ١التحول من المرحلة رقم  -

٢المرحلة رقم   
)٠ ٠ ٥٠ )٥٠ 

 ٢٧٥٬٦٠٢ ٢٧٥٬٦٠٢ ٠ ٠ تحر�ات أخر� خالل نفس المرحلة
 ٢٧٥٬٦٠٢ ٢٧٥٬٦٠٢ ٥٠ )٥٠( المصروفات اإلجمال�ة عن العام

 )٥٢٬٠٢٤( )٥٢٬٠٢٤( ٠ ٠ صافي الم�الغ الم��و�ة
٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرص�د في   ٤٬٥١٥٬٢٩٠ ٤٬٣٤٨٬١٨٧ ١٢٢ ١٦٦٬٩٨١ 

حتى  ١التحول من المرحلة رقم  -
٢المرحلة رقم   

٠ ٠ )٧٠( ٧٠ 

 )٤٩٬٨٣٦( )٤٩٬٨٣٦( ٠ ٠ تحر�ات أخر� خالل نفس المرحلة
 )٤٩٬٨٣٦( )٤٩٬٨٣٦( )٧٠( ٧٠ المصروفات اإلجمال�ة عن العام

الم�الغ الم��و�ةصافي   ١٥١٬٣٨١( )١٥١٬٣٨١( ٠ ٠( 
٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرص�د في   ٤٬٣١٤٬٠٧٣ ٤٬١٤٦٬٩٧٠ ٥٢ ١٦٧٬٠٥١ 

 

 الز�ادة الكب�رة في الم�اطر االئتمان�ة

�أخذ البنك في االعت�ار مرور األصل المالي بز�ادة �ب�رة في المخا�ر االئتمان�ة وهذا عند وقوع ز�ادة �ب�رة خالل عام  -
من االحتمال�ة الفرض�ة التي تحدث ب�ن تار�خ التأس�س الخاص بتسه�ل مع�ن والمعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة مع�ن 

 وتار�خ تصور الخسائر االئتمان�ة المتوقعة.
 المعاي�ر الكم�ة

 التال�ة: في حال مر المقرض بز�ادة �ب�رة من خالل االحتمال�ة الفرض�ة التي �م�ن حدوثها من خالل العوامل الكم�ة
 تجاوز موعد االستحقاق. -
 تأكل صافي ال��مة. -
 أن��ة احت�ال�ة. -
 إعادة اله��لة المتعثرة. -
 خرق العهود المال�ة. -
 اض�راب �ارز في العمل�ات. -
 األداء الت�غ�لي. -
 الكفاءة الت�غ�لي. -
 خدمة الدين. -
 تق��م الس�ولة. -
 ���ل رأس المال. -

 المعاي�ر النو��ة:

 حال مر المقرض بز�ادة �ب�رة من خالل االحتمال�ة الفرض�ة التي �م�ن حدوثها من خالل العوامل النو��ة التال�ة:في 
 اإلدارة. -
 الن�رة المستقبل�ة للصناعة. -
 السلوك المالي. -
 استقرار الدخل. -
 مرحلة الدورة الح�ات�ة. -
 معلومات المراجع. -

 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ان المنخفض لصالح األدوات المال�ة خالل العام المنصرم في لم �قم البنك �استخدام إعفاء االئتم

 المساند:
يوم عن المدفوعات التعاقد�ة، يتم ت�ب�ق المساند المال�ة و�تم اعت�ار  ٦٠في حال تأخر المقرض عن الدفع  ألكثر من  -

 أن األصل المالي قد مر بز�ادة �ارزة في المخا�ر االئتمان�ة.

 المستقبل�ة المدمجة في نماذج ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة. المعلومات

يتم دمج التق��م الخاص �الز�ادة ال�ارزة في المخا�ر االئتمان�ة وحساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ضمن المعلومات  -
القتصاد الكلي والعوامل المال�ة المستقبل�ة، بوجه خاص، وهذا عند ال��ام بتق��م الخسائر االئتمان�ة المتوقعة و�جراء تحل�ل ا

والمخا�ر المتوقعة والحر�ات التي يتم أخذها في االعت�ار ومنها على سب�ل المثال، احتمال�ة الخ�أ التي يتم التنبؤ بها من 
�روف األحداث الماض�ة والنتائج المستقبل�ة. لقد قام البنك �إجراء التحل�ل التار�خي وتعر�� المتغ�رات  استخدامخالل 

االقتصاد�ة الرئ�س�ة مثل إجمالي نمو إجمالي الناتج القومي وال��الة والتضخم وأسعار البترول وما إلى ذلك والتي تؤثر 
على المخا�ر  االئتمان�ة والخسائر االئتمان�ة المتوقعة الخاصة ��ل محف�ة. ال تتسم المدخالت والنماذج المستخدمة في 

لصفات السو��ة في تار�خ إعداد الك�وفات المال�ة. ولع�س ذلك، فإنه يتم تنف�ذ حساب الخسائر االئتمان�ة المتوقعة �ا
 تسو�ات نو��ة �تسو�ة ن�ام�ة مستخدمة ح�م خب�ر االئتمان على أساس المعلومات المتاحة من مصادر موثوقة.

ة درجة عال�ة من عدم �النس�ة للتوقعات االقتصاد�ة، فإن التوقعات وما شابهها الخاصة بوقوع أحداث إنما هي خاضع -
ال�ق�ن�ة األص�لة، ومن ثم فمن المم�ن أن تكون النتائج الواق��ة مختلفة �صورة �ب�رة على تلك التي تم توقعها. �أخذ البنك 

�ع�ن االعت�ار لتلك التنبؤات التي تمثل التقدير األمثل الخاص بها والخاص �النتائج المم�نة والتي قامت بتق��م النتائج غ�ر 
وافقة وغ�ر المت�ابهة داخل محاف� البنك المختلفة وهذا من أجل إرساء التصورات المختارة والتي تعد ممثال مالئما المت

 لن�اق عديد محتمل من الس�نار�وهات المم�نة.

 الم�اطر خارج الم�زان�ة

�النس�ة لمخا�ر الموازنة. �قوم البنك بت�ب�ق نفس س�اسات إدارة المخا�ر الخاصة �مخا�ر خارج الم�زان�ة مثلما تقوم  -
في حال وجود التزامات �إقراض العمالء والن�راء، فإن تلك االلتزامات من شأنها أن تخضع لس�اسات اإلدارة االئتمان�ة 

�النس�ة للقروض والم�الغ المدفوعة مقدما. قد �عتمد الحصول على الضمان البنكي على قوة الن��ر ال�ب�عة الخاصة 
 �المعاملة.

 ��مة االحت�اطي وفًقا لدل�ل البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدةان�فاض 
 ٢٠١٨ابر�ل  ٣٠في  ٩قام البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة �إصدار المعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم   -

 هذا من خالل 
بتنف�ذ التحد�ات المتنوعة والمقتض�ات العمل�ة    ٤٥٨ /٢٠١٨ /CBUAE/ BSD  اإلشعار الذ� �حمل الرقم المرجعي  

 الخاصة �البنوك
 في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة (الدل�ل). ٩التي تتبنى المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 

لدولة الصادر عن البنك المر�ز�  ٢٠١٠/٢٨تأتي التسو�ة ب�ن المخصصات العامة والخاصة وفقا للمن�ور رقم  -
 على النحو التالي: ٩اإلمارات العر��ة المتحدة والمعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة رقم 

 ان�فاض ��مة االحت�اطي: عامة

 

 

 

 

 ٠١-٢٠١٩-
٠١ 
 حتى

١٢-٢٠١٩-
٣١ 

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠ 

٠١-٠١-٢٠٢٠  
 حتى

٣١-١٢-٢٠٢٠  
_______ 

�الدرهم اإلماراتي 
٠٠٠  

والصادر عن البنك  ٢٠١٠/٢٨العامة وفقا للمن�ور رقم المخصصات 
 المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة.

٥٦٬٠٩٠ ٥٠٬٥٣٩ 

م�روحة من: مخصصات المرحلة األولى والمرحلة الثان�ة وفقا للمعاي�ر 
 الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة.

١٦٧٬١٠٣ ١٦٧٬١٠٣ 

 ٠ ٠ احت�اطي من�فض ال��مةالم�صصات العامة التي تم تحو�لها إلى  
 

 ان�فاض ��مة االحت�اطي: خاصة

 ٠١-٢٠١٩-
٠١ 
 حتى

١٢-٢٠١٩-
٣١ 

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠ 

٠١-٢٠٢٠-
٠١ 
 حتى

١٢-٢٠٢٠-
٣١ 

_______ 
�الدرهم اإلماراتي 

٠٠٠  
والصادر عن البنك  ٢٠١٠/٢٨المخصصات الخاصة وفقا للمن�ور رقم 

 العر��ة المتحدة.المر�ز� لدولة اإلمارات 
٤٬٣٤٨٬١٨٧ ٤٬١٤٦٬٩٧٠ 

م�روحة من: مخصصات المرحلة األولى والمرحلة الثان�ة وفقا للمعاي�ر 
 الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة.

٤٬٣٤٨٬١٨٧ ٤٬١٤٦٬٩٧٠ 

 ٠ ٠ احت�ا�ي منخفض ال��مة المخصصات الخاصة التي تم تحو�لها إلى
 
المخصصات الواردة في من�ور البنك  ٩الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  في حال تخ�ت المخصصات وفًقا للمعاي�ر -

 المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة، فإنه ال يتع�ن تحو�ل أ�ة م�الغ إلى احت�ا�ي منخفض ال��مة.

 م�اطر الس�ولة -٢

 زامات المال�ة الخاصة �ه في وقت مع�ن.مخا�ر الس�ولة: هي المخا�ر التي يواجه ف�ها البنك صعو�ة في الوفاء �االلت -

 إدارة م�اطر الس�ولة:
تعمل منهج�ة البنك نحو إدارة الس�ولة وهذا لضمان، قدر اإلم�ان، انه سوف يتمتع دائما �س�ولة �ا��ة للوفاء �التزاماته  -

قبولها أو المخا�رة �إضرار المال�ة عند استحقاقها �موجب ال�رو� العاد�ة والمغل�ة وهذا دون تكبد خسائر ال �م�ن 
 السمعة الخاصة �البنك.

تعمل الخز�نة على تسلم المعلومات من وحدات األعمال األخر� والمتعلقة �ملف الس�ولة الخاص �األصول المال�ة  -
ذلك والمديون�ات والتفاص�ل الخاصة �التدفقات النقد�ة المتوقعة والناش�ة عن األعمال المستقبل�ة. تقوم الخز�نة �عد 

�االحتفا� �ملف خاص �األصول السائلة قص�رة األجل والتي تتكون بنس�ة �ب�رة من القروض والم�الغ المدفوعة مقدًما إلى 
البنوك والتسه�الت األخر� ب�ن البنوك وهذا لضمان المحاف�ة على س�ولة �ا��ة في البنك ��ل. يتم الوفاء �مت�ل�ات 

ع من خالل القروض قص�رة األجل من الخز�نة لتغ��ة أ� تضار�ات قص�رة الس�ولة الخاصة بوحدات األعمال والفرو 
 األجل و�ذا التمو�ل �و�ل األجل لمواجهة أ� مت�ل�ات س�ولة ���ل�ة.

 لجنة األصول وال�صوم

تتمتع لجنة األصول والخصوم �صالح�ات واسعة ممنوحة من المدير اإلقل�مي إلدارة ���ل األصول والخصوم  -
لتمو�ل الخاصة �البنك. تجتمع لجنة األصول والخصوم �ل ثالثة أشهر أو أكثر، حسب ال�روف، من أجل واسترات�ج�ة ا

مراجعة نسب الس�ولة و���ل األصول والخصوم أسعار الفائدة والتعرض ألسعار الصرف ومت�ل�ات النسب القانون�ة 
السوق المالي. �ذلك، تعمل لجنة األصول والفروق التمو�ل�ة واألوضاع الداخل�ة العامة واالقتصاد الدولي و�روف 

 والخصوم على ص�اغة إرشادات إدارة مخا�ر الس�ولة ألغراض ت�غ�ل البنك على األساس الخاص �مثل هذه المراجعة.

 التعرض لم�اطر الس�ولة

المخولة �إدارة  ُ�عًد ال��اس األبرز والمستخدم من قبل رئ�س إدارة المخا�ر ورئ�س قسم مخا�ر الحسا�ات ورئ�س اإلدارة -
مخا�ر الس�ولة، هو النس�ة الخاصة �صافي أصول الس�ولة إلى ودائع العمالء. ولهذا الغرض، �أخذ في االعت�ار صافي 

أصول الس�ولة وهذا الحتوائها على النقد وما �عادله م�روحا من أ�ة ودائع من البنوك والقروض األخر� واإللتزامات 
�المثل، ولكن ل�س م�ا�قا، فإنه يتم إجراء حسا�ات ل�تم استخدامها في ��اس مد� االمتثال المستحقة خالل ال�هر القادم. و 

من جهة البنك لحدود الس�ولة المرساة من قبل المدير اإلقل�مي. �ذلك، فإنه تتم مرا��ة المؤشرات األخر� عن �ثب ���ل 
ت إلى المصادر الثابتة. عوًضا عن هذا، فإنه تم دور� وهي نس�ة الم�الغ المدفوعة مقدما إلى الودائع ونس�ة المستخدما

 وضع معاي�ر محددة لكل هذه المؤشرات والتي تتم مراجعتها من قبل لجنة األصول والخصوم ���ل دور�.

 ت���� م�اطر الس�ولة
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تراخي�س تنجز اأكرث من 27 األف معاملة خالل الن�سف الأول من 2021  

تاك�سي دبي ت�ستخدم تقنيات فائقة التطور يف مركز التحكم الذكي لتلبية طلبات متعامليها

•• دبي-وام

 ك���������س����ف����ت د�ئ�������������رة �ل���ت���خ���ط���ي���ط 
�ل����ذر�ع  و�لتطوير"تر�خي�س"- 
�ل���ت���ن���ظ���ي���م���ي مل���وؤ����س�������س���ة �مل����و�ن����ئ 
و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة بدبي.. 
�إجناز  ع��ن  حديثة  �إح�����س��ائ��ي��ات  يف 
�أكرث من 27 �ألف معاملة ت�ستمل 
�لتجاري  �لرتخي�س  خدمات  على 
�الأول  �لن�سف  خ��الل  و�لهند�سي 

من عام 2021.
بالهول  ع���ب���د�هلل  �مل��ه��ن��د���س  وق����ال 
�ل����رئ����ي���������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����د�ئ����رة 
و�لتطوير– تر�خي�س  �لتخطيط 
و�جلمارك  �مل���و�ن���ئ  م��وؤ���س�����س��ة  �إن 
روؤيتها  و���س��م��ن  �حل����رة  و�مل��ن��ط��ق��ة 
ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز ر�ئد 

874 �إقامة عمل يف نف�س �لفرتة 
ن�سبة  لت�سل  �ملا�سي  �ل��ع��ام  خ��الل 

�لنمو �إىل 27 باملائة.
�لرتخي�س  �إد�رة  وب��خ�����س��و���س 
فقد  "تر�خي�س"  يف  �ل���ت���ج���اري 
556 معاملة  و  �ألفا   11 �أجن��زت 
للح�سول على �سل�سلة متنوعة من 
6 �آالف  �خل���دم���ات وذل���ك م��ق��اب��ل 
�لفرتة  نف�س  يف  معاملة   669 و 
بالعام �ملا�سي، مما ي�سري �إىل ن�سبة 

منو ت�سل �إىل باملائة 17.
منحت  "تر�خي�س"  �أن  و�أ����س���اف 
للتجار  �لت�سهيالت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�مل��ن��اط��ق �حلرة  و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
�إ�سر�فها  نطاق  �سمن  تدخل  �لتي 
منها �إعفاء �ملتعاملني من �لر�سوم 
�إلغاء  �أو  جت��دي��د  ب�����س��اأن  �مل��ت��اأخ��رة 

ب��ي��ئ��ة �الأع����م����ال يف �الإم�������ارة �أم����ام 
�مل�ستثمرين.. م�سري�ً �إىل منو ن�سبة 
�لن�سف  خ��الل  �ملنجزة  �ملعامالت 
�إىل  لت�سل  �ل��ع��ام  ه���ذ�  م��ن  �الأول 
�لفرتة  بنف�س  مقارنة  باملائة   12
من �لعام �ملا�سي حيث بلغ �إجمايل 
ع����دد �مل���ع���ام���الت �ل���ت���ي ت���ق���دم بها 
"تر�خي�س" من �الأفر�د  متعاملي 
�الأول  �لن�سف  خ��الل  و�ل�����س��رك��ات 
�أل��ف��ا و  م��ن ع��ام 2021 نحو 27 
باإجمايل  مقارنة  معاملة   687
22 �ألفا و 872 معاملة خلدمات 
و�لهند�سي  �ل��ت��ج��اري  �لرتخي�س 
و�ل��ت��ي مت �ع��ت��م��اده��ا خ���الل نف�س 

�لفرتة من �لعام �ملا�سي.
تقدمها  �ل���ت���ي  �خل�����دم�����ات  وع�����ن 
"تر�خي�س" قال بالهول باأن د�ئرة 

م�ستد�م لدعم �لقطاع �القت�سادي 
على  تعمل  �ل��ع��امل��ي  �ل�سعيد  ع��ل��ى 
تبني ثقافة �لتميز ل�سمان �سعادة 
حتفيز  ع����رب  �مل���ت���ع���ام���ل���ني  ووالء 
على  �مل�ستمر  �لتح�سني  م��ب��ادر�ت 
�خلدمات �لتي تقدمها مبا يو�كب 
�لتوجهات �حلكومية �نطالقاً من 
روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لر�مية  �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�ملف�سل  �مل��ق�����س��د  دب����ي  ج��ع��ل  �إىل 
و�لوجهة  �ال�ستثمارية  لالأن�سطة 
�الأ�سهل يف ممار�سة �الأعمال عاملياً.
�ل����ت����وج����ه����ات  ت�����ل�����ك  �أن  و�أك�������������د 
حتفيز  يف  ���س��اه��م��ت  و�مل������ب������ادر�ت 
جاذبية  وتعزيز  �القت�سادي  �لنمو 

 284 تقدم  و�لتطوير  �لتخطيط 
و�ل�سركات  �الأف����ر�د  لفئات  خدمة 
�لهند�سي  �الإ���س��ر�ف  خدمات  منها 
و�إ�سد�ر  �لبناء  ت�ساريح  و�إ���س��د�ر 
�ل���رخ�������س �ل���ت���ج���اري���ة وخ����دم����ات 
و�لهند�سي  �ل���ت���ج���اري  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�لعمل  �إق��ام��ات  و�إ���س��د�ر  للمو�قع 

وغريها من �خلدمات.
�لتنفيذي  �ل����رئ����ي���������س  و�أ��������س�������ار 
عدد  من��و  �أن  �إىل  ل��"تر�خي�س" 
�ساحبه  قد  و�لت�ساريح  �ملعامالت 
بالتو�زي منو يف عدد �إقامات �لعمل 
ملوظفي  ت��ر�خ��ي�����س  منحتها  �ل��ت��ي 
�ملناطق  بنظام  �ملرخ�سة  �ل�سركات 
�حلرة لي�سل �إىل �عتماد �أكرث من 
2400 �إقامة عمل خالل �لن�سف 
�إ�سد�ر  مقابل   2021 من  �الأول 

•• دبي-وام:

وحتليل  �ل���ت���ح���ك���م  م���رك���ز  زود   
تاك�سي  ملوؤ�س�سة  �لتابع  �لبيانات 
دبي يف هيئة �لطرق و�ملو��سالت 
باأحدث �لتقنيات �لذكية و�لفائقة 
�لتطور ليعمل على �إد�رة وتغطية 
جميع نطاقات �خلدمات �ملقدمة 
دبي  �إم����ارة  يف  �ملوؤ�س�سة  قبل  م��ن 
و�سمم �ملركز وفق �أحدث تقنيات 
كفاءة  لرفع  �ال�سطناعي  �لذكاء 
و�لرقابية  �لت�سغيلية  �لعمليات 

مركبات  خ��دم��ات  م��ن  �ملتعاملني 
و�أكد  �نتقالهم.  لغر�س  �الأج���رة 
كر�ست  دب��ي  تاك�سي  موؤ�س�سة  �أن 
�سبيل  يف  وم�����س��اع��ي��ه��ا  ج��ه��وده��ا 
�إن�ساء مركز حتكم فريد من نوعه 
�لتحكم  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  وي��ت��م��ّت��ع 
جميع  بني  و�لتكامل  و�ل�سيطرة 
�حلالية  �ملختلفة  �لنقل  و�سائل 
وو�سوال  ج��ه��ة  م��ن  و�مل�ستقبلية 
موؤ�س�سة  غايات  �أوىل  �ىل حتقيق 
"�لت�سغيل  ب�  �ملتمثلة  دبي  تاك�سي 

�ملتميز" من جهة �أخرى.

و�أ�سار �ىل �أن طاقة مركز �لتحكم 
�ال�ستيعابية  �ل��ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��ل 
مركبات  �أ�سطول  الإد�رة  جمهزة 
�ملدر�سي  �لنقل  �الأجرة وحافالت 
ممار�سات  ر����س���د  ي���ج���ري  ح��ي��ث 
ب�سو�بط  و�ل��ت��ق��ي��د  �ل�����س��ائ��ق��ني 
�لطلبة  و���س��ع��ود  ون����زول  �ل��ع��م��ل 
و�مل�����س��رف��ات م��ن ح��اف��الت �لنقل 
م�سار  وم��ر�ق��ب��ة  وتتبع  �مل��در���س��ي 
�ملركز  ي���ت���وىل  ك���م���ا  �الأ�����س����ط����ول 
مركبات  ت�سغيل  ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة 
خدمتي  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لليموزين 

تقدمها  �ل���ت���ي  �ل��ن��ق��ل  خل���دم���ات 
�ملوؤ�س�سة.

�ملري  �إب���ر�ه���ي���م  �هلل  ع��ب��د  و�أك������د 
و�ل�سوؤون  �لت�سغيل  �إد�رة  م��دي��ر 
تاك�سي  م��وؤ���س�����س��ة  يف  �ل��ت��ج��اري��ة 
دبي.. دور مركز �لتحكم وحتليل 
�لبيانات �لهادف �إىل حتقيق روؤية 
�ملدينة  تكون  �أن  يف  دب��ي  حكومة 
�الأذك��ى و�الأ�سعد يف �لعامل وذلك 
�لتقنيات  �أح�����دث  ت��وظ��ي��ف  ع���رب 
بطريقة  �لنقل  منظومة  الإد�رة 
للجميع.  وذك��ي��ة  وموثوقة  �آم��ن��ة 

�الأمينة"  و"�الأيدي  "�سائقي" 
و�لتي  باحلافالت  �لنقل  وخدمة 
�لنقل  "حافالت  خ���دم���ة  ت�����س��م 
"�حلافالت  وخ��دم��ة  �ملدر�سي" 
�لتجارية" �لتي �أطلقتها �ملوؤ�س�سة 
م�����وؤخ�����ر� ك���م���ا وي���ت���ل���ق���ى �مل���رك���ز 
وتقدمي  �ل�����س��ائ��ق��ني  �ت�������س���االت 
ل���ه���م وت���وج���ي���ه���ه���م �إىل  �ل����دع����م 
للخدمة  طلبا  �الأك����رث  �الأم���اك���ن 
تعمل  رقمية  تقنيات  با�ستخد�م 
حر�ساً  ���س��اع��ة   24 م�����د�ر  ع��ل��ى 
�حتياجات  تلبية  ��ستد�مة  على 

�حلرة  �مل��ن��اط��ق  ل��رخ�����س  بالن�سبة 
وذل����ك ����س��ت��ك��م��ااًل مل���ا ت��ق��دم��ه دبي 
�لر�مية  �ل��ت��ح��ف��ي��ز  م��ق��وم��ات  م���ن 

�ل�سادرة  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  رخ�����س 
�ملتعاملني  و�إع����ف����اء  خ��الل��ه��ا  م���ن 
و�حدة  مل���رة  �لت�سجيل  ر���س��وم  م��ن 

�الأعمال  ����س��ت��م��ر�ري��ة  ���س��م��ان  �إىل 
و��ستد�متها وتخفيف �الأعباء على 

�ل�سركات و�مل�ستثمرين.

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي تطلق مبادرة حلقة احلرفيني
•• اأبوظبي -وام:

– �أبوظبي،  و�ل�سياحة  �لثقافة  لد�ئرة  �لتابع  "بيت �حلرفيني"،  ي�ستعد   
الإطالق �أحدث مبادر�ته �لثقافية �جلديدة "حلقة �حلرفيني" �لتي تهدف 
�إىل ت�سليط �ل�سوء على �أهمية �حلرف �ليدوية �لتقليدية كو�حدة من �أهم 

مكونات �لثقافة �الإمار�تية و�لهوية �لوطنية.
تت�سمن مبادرة "حلقة �حلرفيني" جمموعة من �لعرو�س �ملبا�سرة �لتي 
�أبوظبي، حيث �سيقوم فريق من �حلرفيني  �ستقام يف مو�قع متعددة من 
�الإمار�تيني بالتعاون مع �أ�سحاب �الأعمال �لتجارية بدمج مكونات �حلرف 
بلم�سات  يدوية  م�سنوعات  الإنتاج  �حلديثة  �مل��و�د  مع  �لتقليدية  �ليدوية 
ع�سرية فريدة. وت�ستعر�س هذه �ملبادرة فنيات �سناعة �ملنتجات �ليدوية 
�ل�سوء  �الإبد�عية للحرفيني �الإمار�تيني لت�سلط  �ملهار�ت  و�إبر�ز خمتلف 

على �أهميتها كاأحد عنا�سر �لرت�ث يف دولة �الإمار�ت.

 15 �لفرتة من  م��ول يف  يا�س  "حلقة �حلرفيني" يف  فعاليات  �أوىل  تقام 
�ل�سهري  �حللويات  حمل  مع  بالتعاون  وذل��ك  �جل��اري  يوليو   17 ولغاية 
متخ�س�سني  �إمار�تيني  حرفيني  �لفعالية  وت�ست�سيف  "كانديل�سيو�س"، 
مبنظور  "�لقر�قري" ولكن  �سباك  ل�سناعة  �لبحرية  �لتقليدية  باحلرف 
بينما  �الأ�سماك  ل�سيد  تقليدياً  �لقر�قري  ت�ستخدم  كانت  حيث  خمتلف، 
�سي�ستمتع �حل�سور و�لعائالت بالتعّرف عليها وعلى تاريخها، و�سناعتها 
خالل هذه �لفعالية ك�سبكة �سيد مميزة لتجميع وتوزيع �حللوى و�لعيدية 

يف عيد �الأ�سحى �ملقبل.
�لتاريخية  و�مل���و�ق���ع  �حل�����س��ن  ق�سر  م��دي��رة  �ل�سام�سي،  ���س��الم��ة  وق��ال��ت 
و�مل�سرفة على بيت �حلرفيني: "ُتعد "حلقة �حلرفيني" �أحدث مبادر�تنا 
حيوياً  باعتباره مكوناً  وُت�سهم يف �سونه  �الإمار�تي  بالرت�ث  �لتي حتتفي 
كما  �ملعا�سرة.  حياتنا  يف  �أ�سا�سياً  وعن�سر�ً  �لوطنية  �لهوية  مكونات  من 
وت��اأت��ي �مل��ب��ادرة لتحفيز ج��ه��ود ���س��ون �ل���رت�ث غ��ري �مل���ادي حيث تخربنا 

�حلرف �ليدوية �لتقليدية �لكثري عن ثقافة �الإمار�ت وموروثها �الإن�ساين 
�لعريق." .

الأفر�د  و�جلاذبة  بالتاريخ  �لعابقة  �ملمتعة  �لنو�فذ  هذه  "تتيح  و�أ�سافت: 
�الأ����س���رة �ل��ف��ر���س��ة �أم����ام �ل�����زو�ر الك��ت�����س��اب �مل��ع��رف��ة و�ل��ت��ع��ل��م �مل��ب��ا���س��ر من 
�حلرفيني �ملوهوبني وتوؤكد على �أهمية تناقل هذه �حلرف �ليدوية عرب 
ومكانة  قيمة  تر�سخ  �إبد�عية  وطنية  منظومة  �سمن  ومتكينها  �الأجيال 

�لرت�ث �الإمار�تي يف ع�سرنا �حلايل".
�جلاري  يوليو  و17   15 ي��وم��ي  م��ول  ي��ا���س  "�خلو�س" يف  فعالية  ت��ق��ام 
"حلقة �حلرفيني" يف عدد من  و�سيتم تنظيم �ملزيد من فعاليات مبادرة 

�ملو�قع �الأخرى يف �الإمارة، و�لتي �سيتم �الإعالن عن تفا�سيلها يف حينه.
�لثقافة  لد�ئرة  �لثقافية  �ملهمة  من  كجزء  �حلرفيني  حلقة  مبادرة  تاأتي 
و�ل�سياحة - �أبوظبي �لالحتفاء بتاريخ وتر�ث �أبوظبي �ملتنوع و�لتعريف به 
و�لرتويج له باأ�ساليب مبتكرة وملهمة. ي�سّكل بيت �حلرفيني �إ�ساقة قّيمة 

ملوقع �حل�سن حيث يقع �إىل جانب ق�سر �حل�سن و�ملجّمع �لثقايف، لريفد 
بذلك �لعرو�س و�لرب�مج �لثقافية �لتي يقّدمها �ملوقع و�لهادفة �إىل زيادة 
�لوعي بالتاريخ �لغني و�لرت�ث �جلمايل لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
من خالل �حلفاظ على �الأ�سالة �لثقافية للحرف �ليدوية �لتقليدية يف 

�أبوظبي و�سون �ملهار�ت و�ملمار�سات �ملرتبطة بها عرب منظور�ت جديدة.
ي����ويّل ب��ي��ت �حل��رف��ي��ني �أه��م��ي��ة ك��ب��رية ل��ل��رت�ث �ل��ث��ق��ايف �الإم����ار�ت����ي غري 
�ل��ف��ري��دة �لتي  �مل���ادي م��ن خ��الل �الح��ت��ف��اء بالعالقة �لفنية و�الإب��د�ع��ي��ة 
لتلبية �الحتياجات �القت�سادية  �ملحيطة بهم  �لبيئة  �الأج��د�د مع  طّورها 
و�لوظيفية للمجتمع، ومن هذ� �ملنطلق يتعّرف زو�ر بيت �حلرفيني على 
�لتقليدية،  �حل��رف  الإنتاج  �لالزمة  و�لتقنيات  �لطبيعية  و�مل��و�د  �ملهار�ت 
فنانني وم�سممني  باأيدي  �مل�سوغة  �ملعا�سرة  �لقطع  �كت�ساف  ف�ساًل عن 
�الإمار�ت  دول��ة  �ّت��خ��ذو�  نا�سئني وخم�سرمني وغ��ريه��م مم��ن  �إم��ار�ت��ي��ني 

�لعربية �ملتحدة وتر�ثها م�سدر �إلهام لهم.
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القوائم املالية وتقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2020
ومنها تنو�ع تتولى إدارة الخز�نة والتسو�ق �البنك مسؤول�ة تخ��� مخا�ر الس�ولة من خالل ت�ب�ق استرات�ج�ات الس�ولة  -

المستثمر�ن / المودع�ن والذ� ��تملون على عمالء الجملة وال�ر�ات التجار�ة. عالوة على هذا، يبرم البنك اتفا��ات في 
التعرض لمخا�رات مع البنوك اإليران�ة األخر� ��ًقا إلعادة تمو�ل التسه�الت والمدعومة من قبل البنك المر�ز� اإليراني. 

وضع العالمي وهذا ��ما يتعلق �العقو�ات المفروضة من قبل األمم المتحدة ح�ث قام بوضع يراقب البنك عن �ثب ال
استرات�ج�ات وخ�� استمرار األن��ة التجار�ة والتي لها أن تضمن عدم وجود مخا�ر �النس�ة لألن��ة التجار�ة والس�ولة 

 لد� البنك. تقوم الخز�نة �ذلك �مرا��ة الس�ولة الخاصة �البنك.

 االلتزامات المال�ة من خالل المحاف�ة على مواع�د االستحقاق التعاقد�ةتحل�ل 

يلخص الجدول التالي ملف االستحقاق الخاص �االلتزامات البنك�ة للبنك في نها�ة العام بناء على التزامات السداد  -
. ب�د أن البنك يتوقع عدم التعاقد�ة غ�ر المخفضة. تخضع عمل�ات السداد إلى اإلشعار الذ� تتم معاملته �إشعار فور� 

��ام العديد من العمالء ��لب السداد في أقرب وقت �م�ن أن ��ون م�لو�ا من البنك السداد ��ه . ال �ع�س الجدول التالي 
 التدفقات النقد�ة المتوقعة والم�ار إل�ها من قبل تار�خ اإل�قاء على الودائع.

 تحت الطلب االلتزامات المال�ة

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أشهر ٣من  اقل

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 شهر ١٢ – ٣

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أعوام ٥ – ١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أعوام ٥أكثر من 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 

٠٠٠ 

       ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في 

 ٩١٩٬٨٤٠ ٠ ٠ ١١٢٬٦١٠ ٠ ٨٠٧٬٢٣٠ مستحق لبنوك أخر� 

 ٣٬٢٣٨٬٣٦٥ ٠ ٢٠٣٬٨٦٧ ١٬٧٧٧٬٣١٣ ٦٧٤٬٦٣٢ ٥٨٢٬٥٥٣ ودائع العمالء

 ٦٤٠٬٣٧٧ ٠ ٠ ٧٠٬١٧٠ ١٨٦٬٣٣١ ٣٨٣٬٨٧٦ مستحق للفرع الرئ�سي وفروعه �الخارج

 ١٢٦٬٨٧٤ ١٩٬٦٠٥ ١٥٬٦٨٥ ٣٬٥٧٢ ٧١٤ ٨٧٬٢٩٨ التزامات أخر� 

إجمالي االلتزامات المال�ة غ�ر 

 الم�فضة

٤٬٩٢٥٬٤٥٦ ١٩٬٦٠٥ ٢١٩٬٥٥٢ ١٬٩٦٣٬٦٦٥ ٨٦١,,٦٧٧ ١٬٨٦٠٬٩٥٧ 

 تحت الطلب اإللتزامات المال�ة

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أشهر ٣من  اقل

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 شهر ١٢ – ٣

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أعوام ٥ – ١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أعوام ٥أكثر من 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 

٠٠٠ 

       ٢٠١٩د�سمبر  ٣١في 

 ١٬٣٠٧٬٧٤٧ ٠ ٠ ١٠٧٬٠٧٧ ١٦٣٬٨٢٥ ١٬٠٣٦٬٨٤٥ مستحق لبنوك أخر� 

 ٣٬١٧٦٬٤٢٢ ٠ ١٦٢و٣٩٥ ١٬٥٥٠٬٩٨١ ٦٨٤٬٧٦٢ ٥٤٥٬٥١٧ ودائع العمالء

 ٢١٠٬٥٣٢ ٠ ٠ ٧٠٬١٧٩ ٨٢٬٩٤٦ ٥٧٬٤٠٧ مستحق للفرع الرئ�سي وفروعه �الخارج

 ٩٨٬١٩٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٨٬١٩٥ التزامات أخر� 

إجمالي االلتزامات المال�ة غ�ر 

 المخفضة

٤٬٧٩٢٬٨٩٦ ٠ ٣٩٥٬١٦٢ ١٬٧٢٨٬٢٣٧ ٩٣١٬٥٣٣ ١٬٧٣٧٬٩٦٤ 

 
 إدارة الم�اطر السو��ة -٣

التي تتقلب ف�ها ال��مة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبل�ة الخاصة �األدوات  من المخا�رتعد المخا�ر السو��ة   -
 المال�ة �سبب التغ�رات في المتغ�رات السو��ة مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنب�ة وأسعار حقوق الملك�ة.

عل�ها من قبل اللجنة اإلقل�م�ة. يتم تقس�م حدود تتم إدارة المخا�ر السو��ة من خالل حدود المخا�ر التي تمت الموافقة  -
المخا�ر الكل�ة إلى حدود فر��ة �اإلشارة إلى العوامل المختلفة للمخا�رة والتي تن�و� على سعر الفائدة وأسعار صرف 

قد تم وضع العمالت األجنب�ة وسعر السلعة وسعر السهم. مع األخذ في االعت�ار ال�ب�عة المختلفة للمنتجات الواردة، فإنه 
 الحدود من خالل استخدام مجموعة من تقن�ات ��اس المخا�ر والتي تن�و� على حدود المر�ز وحدود الحساس�ة.

�ستخدم البنك منهج�ات مختلفة لتقدير الخسائر المحتملة التي �م�ن أن تحدث على مخا�ر المر�ز والتي �م�ن األخذ  -
رف العمالت األجنب�ة وأسعار السلعة وأسعار األسهم على مدار فترة بها �سبب الحر�ات على أسعار الفائدة وأسعار ص

 محددة و�مستو� مع�ن من الثقة.

 إدارة م�اطر أسعار الفائدة

تن�أ مخا�ر أسعار الفائدة عن إم�ان�ة حدوث تغ�رات في أسعار الفائدة والتي سوف تؤثر على ال��مة الخاصة �األدوات  -
�ر أسعار الفائدة �نت�جة لعدم التوافق ب�ن الفروق الكائنة في الم�الغ والعملة الخاصة المال�ة. �عد البنك معرًضا لمخا

 �األصول وااللتزامات.
تحمل مع�م األصول وااللتزامات المدرة للفوائد الخاصة �البنك سعر فائدة ثابت ومن ثم، فإن اإلدارة تؤمن �أنه ال توجد  -

 .مخا�ر �ارزة في سعر الفائدة الخاصة �البنك

% سنوً�ا)، وعلى ودائع ٥،٧١: ٢٠١٩% سنو�ا (٥،٨٢يبلغ سعر الفائدة السار�ة على القروض والم�الغ المدفوعة مقدًما  -
 % سنوً�ا).١،٠٣: ٢٠١٩% سنوً�ا (٠،٧٨% سنو�ا) وعلى القروض البنك�ة ٤،٠٣: ٢٠١٩% سنوً�ا (٤،١٣العمالء 

نق�ة من خالل التغ�رات المختلفة التي �انت  ٥٠العام بواقع  في حال �انت أسعار الفائدة أقل مما �انت عل�ه خالل -
مل�ون  ٢١،٥٥والتي قد انخفضت إلى  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١تعد ثابتة. أما �النس�ة لخسائر البنك عن العام المنصرم في 

 مل�ون درهم إماراتي). ٢٢،٦١: ٢٠١٩درهم إماراتي تقر��ا (

 م�اطر العمالت األجنب�ة

ت األجنب�ة في مخا�ر تغ�ر ��مة األدوات المال�ة �فعل التغ�رات في أسعار صرف العمالت تتمثل مخا�ر العمال -
األجنب�ة. لقد قام المدير اإلقل�مي بوضع حدود على المراكز من خالل العمالت والتي تتم مراقبتها ���ل يومي جن�ا إلى 

 المحاف�ة عل�ها ضمن الحدود. جنب مع وضع االسترات�ج�ات المستخدمة أ�ضا في ضمان المراكز التي تمت
يتم تمو�ل أصول البنك بنفس العملة التي تمت بها معاملة الن�ا� التجار� من أجل تقل�ل التعرض لمخا�ر أسعار  -

الصرف. ب�د أن البنك ال �قوم �المحاف�ة على مر�ز الدوالر األم�ر�ي ضمن الحدود المعتمدة من قبل لجنة األصول 
ك �إدارة التعرض ألثار التضارب في أسعار صرف العمالت األجنب�ة السائد على المر�ز المالي وااللتزامات. �قوم البن

والتدفقات النقد�ة. �قوم المدير اإلقل�مي بوضع حدود على مستو� التعرض لمخا�ر العمالت و�جماال على المراكز ال�وم�ة 
قد قام البنك بتسم�ة صافي المخا�ر المسماة في العمالت و�عد منتصف الل�ل والتي تتم مراقبتها يوم�ا. وفي نها�ة العام، ف

 األجنب�ة.

 طو�ل / قص�ر األجل الكلي : صافي إجمالي 
                                                     ٣١-١٢-٢٠٢٠                                                                   

٣١-١٢-٢٠١٩ 

 ٠٠٠درهم إماراتي                                                            ٠٠٠درهم إماراتي 
 ١٬٣١٤٬٠٢٥ ١٬١١٠٬٨٣٩ دوالر ام�ر�ي

 )٢١٥٠( )٤٣٦( ال�ورو
 )٤٨( )٥٠( ين �ا�اني

 ٣٬٩٢٨ ٤٠٦٦ جن�ة إسترل�ني
 )٢٨٬٢٢٩( )٢٧٧٣٨( عمالت أخر� 

 ١٬٢٦٧٬٥٢٦ ١٬٠٨٦٬٦٨١ 

 
التحل�ل الخاص �أثر االنخفاض المم�ن للحر�ة في عملة أجنب�ة محددة مقابل الدرهم اإلماراتي مع و��ما يلي احتساب  -

الوضع في االعت�ار للمتغ�رات األخر� الثابتة على األر�اح والخسائر (�سبب ال��مة العادلة لألصول وااللتزامات النقد�ة 
قص صافي محتمل في ��ف األر�اح والخسائر والدخل ال�امل الحساسة للعملة). تع�س الم�الغ السال�ة في الجدول أدناه ن

 األخر، ب�نما ت��ر الم�الغ الموج�ة إلى ز�ادة صا��ة محتملة.

 طو�ل / قص�ر األجل الكلي:  االجماليصافي 
                                                     ٣١-١٢-٢٠٢٠                                                   

٣١-١٢-٢٠١٩ 

 ٠٠٠درهم إماراتي                                                        ٠٠٠درهم إماراتي 
 ٢١٥ ٤٤ دوالر ام�ر�ي

 ٥ ٥ ال�ورو
 )٣٩٣( )٤٠٧( ين �ا�اني

 ٢٨٢٣ ٢٧٧٤ جن�ة إسترل�ني
 ٢٦٥٠ ٢٤١٦ عمالت أخر� 

و�النس�ة للدرهم اإلماراتي المرت�� حالً�ا �الدوالر األم�ر�ي، فإن األرصدة الموجودة �الدوالر األم�ر�ي ال تعتبر تمث�ال  -
ت في أسعار عمالت الصرف للدوالر لمخا�ر أ�ة عملة. و�ناء عل�ه، فإن الجدول سالف الب�ان ال ��تمل على تأث�ر التغ�را

 األم�ر�ي.

 الم�اطر السعر�ة

تعد المخا�ر السعر�ة هي المخا�ر التي تتضارب ف�ها ال��مة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبل�ة الخاصة �األدوات   -
المال�ة �سبب التغ�رات في المتغ�رات السو��ة (غ�ر تلك التي تن�أ عن مخا�ر سعر الفائدة أو مخا�ر العملة) سواء �انت 

دوات المال�ة المستقلة أو الجهة المصدرة لها أو �فعل العوامل التي تؤثر على �افة تلك المتغ�رات �سبب عامل مرت�� �األ
 األدوات المال�ة الم�ابهة والمتداولة في السوق. 

 الم�اطر الت�غ�ل�ة -٤

ص تعد المخا�ر الت�غ�ل�ة هي المخا�ر الخاصة �الخسارة الناتجة عن العمل�ات الداخل�ة الفاشلة غ�ر الكا��ة أو األشخا -
أو األن�مة أو من خالل األحداث الخارج�ة. يهدف البنك إلى إدارة هذه المخا�ر ��ًقا مع للممارسات المثلى والتي يتم 

 .٣إعدادها وفقا لتنف�ذ معاي�ر �ازل 
�عمل البنك على إدارة المخا�ر الت�غ�ل�ة من خالل تعر�� وتق��م ومرا��ة وض�� وتخ��� المخا�ر ومراجعة المخا�ر  -

�لة في العمل�ات واألن��ة التجار�ة والمنتجات من خالل الت�اورات الداخل�ة. يتم وضع العمل�ات التجار�ة للبنك لمنع األص
غس�ل األموال أو تمو�ل األن��ة اإلرهاب�ة. تتم مراجعة س�اسات م�افحة غس�ل األموال الخاصة �البنك �صورة دورة 

لمحل�ة والممارسات الدول�ة المثلى. و�جزء من استرات�ج�ة إدارة المخا�ر لضمان االمتثال الكامل للمت�ل�ات التن��م�ة ا
الت�غ�ل�ة، فقد قام البنك �االمتثال �اإلشعارات والتعم�مات الصادرة من قبل البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة 

ي قوائم العقو�ات. �قوم البنك �مرا��ة خسائر والمرت��ة �عقو�ات األمم المتحدة والتوقف عن التعامل مع األ�راف الواردة ف
المخا�ر الت�غ�ل�ة ���ل دور� مع رفع تقار�ر إلى نفس اإلدارة العل�ا. عالوة على هذا، �جزء من ب��ة الض�� الداخلي، 
�عمل البنك على المحاف�ة على مستندات �ا��ة إلجراءات الض�� الخاص �العمل�ات التجار�ة. ��دد البنك أ�ضا على 

 لحاجة إلى الفصل المالئم للواج�ات والصالح�ات المستقلة في �افة األن��ة التجار�ة.ا
تم وضع خ�ة استمرار الن�ا� التجار� لدعم العمل�ات الت�غ�ل�ة في حاالت الكوارث، وتمت المحاف�ة على التسه�الت  -

بتدب�ر الغ�اء التأم�ني لتقل�ل الخسائر المحتملة الكا��ة البديلة و�عداد تدر��ات ر�ع سنو�ة. �اإلضافة إلى هذا، �قوم البنك 
 المتعلقة �المخا�ر الت�غ�ل�ة.

 إدارة رأس المال -٢٨
 رأس المال التن��مي

�حدد البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة و�راقب المت�ل�ات الرأسمال�ة والخاصة �البنوك والفروع الخاصة  -
 لة اإلمارات العر��ة المتحدة.�البنوك األجنب�ة العاملة في دو 

 نس�ة رأس المال – ٣�ازل 

والصادرة عن البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة.  ٣�حتسب البنك نس�ة �فا�ة رأس المال  وفق توج�هات �ازل 
 ٢٠١٧بدأ من د�سمبر المرت�� �مت�لب رفع التقر�ر األول الذ� ي ٢٠١٧فبراير  ١و�بدأ سر�ان تلك  التوج�هات اعت�اًرا من 

 ١وحتى تار�خه. و�موجب تلك اللوائح، فإنه يتم رصد المت�ل�ات الدن�ا لرأس المال على ثالث مستو�ات، وهي المرحلة 
يتم تحل�ل رأس المال التن��مي الخاص �البنك من خالل مراحل  -و�جمالي رأس المال.  ١حقوق الملك�ة العاد�ة، المرحلة 

 مختلفة:
مال الخاص �المرحلة األولي حقوق الملك�ة العاد�ة  والتي تن�و� على األسهم العاد�ة الصادرة عن البنك أوًال:  رأس ال

ف�ة حقوق الملك�ة العاد�ة واألر�اح المحتجزة واالحت�ا�ي  ١واألسهم الممتازة نت�جة إلصدار األدوات الواردة في المرحلة 
األخر� المفصح عنها وحقوق األقل�ة والتي تعد  واالحت�ا��اتالمتراكم  القانوني واالحت�ا�ي الن�امي والدخل ال�امل األخر

مؤهلة لتضم�نها في رأس المال الخاص �المرحلة األولي حقوق الملك�ة العاد�ة  والمن�م /التسو�ات التن��م�ة التي تن�و� 
 الملك�ة العاد�ة.  على األصول الضر�ب�ة المؤجلة المعمول بها في رأس المال الخاص �المرحلة األولي حقوق 

حقوق  ١وهو رأس المال الخاص �المرحلة  ١ثالًثا: رأس المال الخاص �المرحلة  ١ثانً�ا: رأس المال اإلضافي للمرحلة 
 .١الملك�ة العاد�ة ورأس المال اإلضافي للمرحلة 

ال��مة  النخفاضة والذ� ين�و� على المخصصات العامة (المخصصات المجمع ٢را�ًعا:  رأس المال الخاص �المرحلة 
لرأس  ١% من األصل المرجح لمخا�ر االئتمان) وأدوات الملك�ة الدائمة غ�ر الواردة في المرحلة ١,٢٥والذ� �خضع لحد 

 ، مثال: القروض التا�عة.٢المال واألدوات التي تعد مؤهلة لتضم�نها في المرحلة 

أس المال  المعدل االحت�ا�ي المحاف�ة على ر  احت�ا�يتتجاوز احت�ا�ات رأس المال اإلضافي (
الحد  ٣% عن  �ل احت�ا�ي) والذ� يتم تقد�مه وفقا لتوج�هات �ازل  ٢,٥الحد األقصى حتى  -الدور�ة التقل�ات لمواجهة

، فإنه سوف ��ون من الم�لوب المحاف�ة ٢٠٢٠%.وفي عام ٧حقوق الملك�ة العاد�ة بواقع  ١األقصى لمت�ل�ات المرحلة 
%) من قاعدة رأس المال، و�ذلك ال �سر� ٢,٥: ٢٠١٩% (٢,٥�ة على رأس المال  عند مستو� على احت�ا�ي المحاف

 . ٢٠٢٠الدور�ة وال �عد الحفا� عل�ها م�لوً�ا في عام  التقل�ات المعدل االحت�ا�ي لمواجهة
المرحلة �ما �عد ال��مة الخاصة �التسو�ات التن��م�ة والتي تن�و� على األصول الضر�ب�ة  احتسابو�النس�ة ألغراض  -

 %).١٠٠: ٢٠١٩( ٢٠٢٠% من ال��مة اإلجمال�ة عن العام ١٠٠البنك م�ال�ا بت�ب�ق 
يتم ترج�ح األصول المرجحة للمخا�ر الخاصة �البنك �النس�ة لمخا�ر السوق والمخا�ر الت�غ�ل�ة  واالئتمان�ة ذات  -

ن�ة وداخلها. و�تم تعر�� المخا�ر السو��ة على أنها الصلة. تن�و� المخا�ر االئتمان�ة على �ل من المخا�ر خارج الم�زا
مخا�ر الخسائر الواردة داخل الم�زان�ة أو خارجها والتي تن�أ عن تحر�ات أسعار السوق والتي تن�و� على مخا�ر أسعار 

رات.  الفائدة ومخا�ر أسعار صرف العمالت األجنب�ة ومخا�ر التعرض لحقوق الملك�ة والمخا�ر السل��ة ومخا�ر الخ�ا
أو األشخاص أو  مخا�ر الخسائر الناتجة عن عدم �فا�ة أو ف�ل العمل�ات الداخل�ة وتعرف المخا�ر الت�غ�ل�ة �أنها

األن�مة أو �سبب األحداث الخارج�ة. و�ت�ع البنك منهج ال��اس الم��ار� الخاص �المخا�ر الت�غ�ل�ة والسو��ة واالئتمان�ة 
 وفقا لمت�ل�ات �ازل. 

 نك مع �افة المت�ل�ات الرأسمال�ة المفروضة من الخارج على مدار العام.أمتثل الب  -

، اصدر البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة تحديث على معاي�ر الكفا�ة الرأسمال�ة ٢٠٢٠وفي نوفمبر  -
) ٢٠٢٠/٤٩٨٠/CBUAE/BSD/Nواإلشعار رقم  ٢٠٢٠والذ� تم ن�ره م��را في أبر�ل  ٢٠٢٠/١٧٣٣(اإلخ�ار رقم 

�موجب اإلخ�ار المنقح، فإنه من المتوقع من البنوك أن تقوم بتنف�ذ المت�ل�ات الخاصة �المعاي�ر الرأسمال�ة �أسلوب 
 .١٩-مرحلي والتي سوف تسمح للبنوك في فهم اللوائح الجديدة دون  المز�د من الم�اق أثناء جائحة �وف�د

% �حد أقصى وحما�ة البنوك المحل�ة الن�ام�ة الهامة ٦٠المحاف�ة على رأس المال  حتى  احت�ا�ي�م�ن للبنوك ز�ادة  -
 % دون نتائج إشرا��ة.١٠٠حتى 

إلى مخصصات الخسائر المتوقعة للمعاي�ر  احتراز� �سمح البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة بت�ب�ق مرشح  -
 ٩إلى تقل�ل تأث�ر أح�ام الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  االحتراز� ح ، و�هدف المرش٩الدول�ة للتقار�ر المال�ة 

 .١٩-على الجهة التن��م�ة / رأس المال في ضوء التقل�ات المتوقع �سبب أزمة �وف�د
 مارس ١٥لقد أعلن البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة مخ�� شامل للدعم االقتصاد� المستهدف في  -

وهو ما �سمح لبنوك اإلمارات العر��ة المتحدة �الوصول إلى تمو�ل بتكلفة صفر وتمر�ر الفائدة من خالل تأج�ل  ٢٠٢٠
الفائدة الرئ�س�ة و / أو تأج�ل الفائدة لعمالئهم.  ومع ذلك، فإنه اعت�اًرا من تار�خ إصدار التقر�ر، لم �ستخدم البنك منحة 

 فر�ة �موجب برنامج مخ�� الدعم االقتصاد� المستهدف.مد تسه�ل التمو�ل ذات التكلفة الص
 على النحو التالي: ٣المر�ز الرأسمالي التن��مي الخاص �البنك في نها�ة العام وفقا ل�ازل  -

 

 ٣١-١٢-٢٠٢٠ 

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

٣١-١٢-٢٠١٩ 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

   قاعدة رأس المال
 ٢٬٣٥٠٬٠٠٠ ٢٬٣٥٠٬٠٠٠ رأس المال المحدد

 ٥٢١٬٥٥٣ ٥٢٢٬٤٧٣ االحت�ا�ي القانوني
 )١٬٠٦٣٬٠٨٣( )١٬٠٥٤٬٨٠٦( الخسائر المتراكمة

حقوق الملك�ة العاد�ة (قبل الخصومات  ١رأس المال الخاص �المرحلة 
 التن��م�ة)

١٬٨٠٨٬٤٧٠ ١٬٨١٧٬٦٦٧ 

 )٣٬٩٨٤٢١٬٢( )١٬٣٥٧٬٧١٤( الخصومات التن��م�ة

الملك�ة العاد�ة عقب التسو�ات حقوق  ١إجمالي رأس المال الخاص �المرحلة 
 االنتقال�ة

٥٨٤٬٤٨٦ ٤٥٩٬٩٥٣ 

 ٠ ٠ ١رأس المال اإلضافي في المرحلة  
 ٠ ٠ التسو�ات االنتقال�ة

 ٠ ٠ عقب التسو�ات االنتقال�ة ١إجمالي رأس المال اإلضافي في المرحلة 
 ٥٨٤٬٤٨٦ ٤٥٩٬٩٥٣ ١إجمالي المستو� الرأسمالي 

 ٥٦٬٠٩٠ ٥٠٬٥٣٩ المجمعة على القروض والم�الغ المدفوعة مقدمامخصصات انخفاض ال��مة 
 ٠ ٠ التسو�ات االنتقال�ة

 ٥٦٬٠٩٠ ٥٠٬٥٣٩ االنتقال�ةعقب التسو�ات  ٢المستو� الرأسمالي 
 ٦٤٠٬٥٧٦ ٥١٠٬٤٩٢ إجمالي القاعدة الرأسمال�ة
   األصول المرجحة للم�اطر

 ٤٬٤٨٧٬١٩١ ٤٬٠٤٣٬١٥٥ المخا�ر االئتمان�ة
 ٧٬٥٨٠ ٩٬٠٢٩ المخا�ر السو��ة

 ٢٦٣٬١٤٥ ٠ المخا�ر الت�غ�ل�ة
 ٤٬٧٥٧٬٩١٦ ٤٬٠٥٢٬١٨٤ إجمالي األصول المرجحة للمخا�ر

   
الحد األدنى  نس�ة رأس المال

 المطلوب
الحد األدنى  نسب رأس المال

 المطلوب
 نسب رأس المال

 ١٣,٤٦% ١٠,٥٠% ١٢,٦٠% ١٠,٥٠% اإلجمالي -أ
 ١٢,٢٨% ٨,٥٠% ١١,٣٥% ٨,٥٠% ١نس�ة المستو�  إجمالي -ب
نس�ة رأس المال الخاص  -ج

 حقوق الملك�ة العاد�ة ١�المرحلة 
%١٢,٢٨% ٧% ١١,٣٥% ٧ 

رأس المال الخاص �المرحلة  -د
حقوق الملك�ة العاد�ة لمت�لب  ١

  االحت�ا�ي

%٥,٢٨% ٢,٥٠% ٤,٣٥% ٢,٥٠ 

 
 

 ت�ص�ص رأس المال

رأس المال ب�ن عمل�ات وأن��ة محددة هو إلى حد �ب�ر مدفوع بتحس�ن العائد المتحقق على رأس المال ت�ص�ص �عد  -
المخصص. وتتم عمل�ة تخص�ص رأس المال الموزع على �ل عمل�ة أو ن�ا�، مبدئ�ا، على رأس المال التن��مي. يتم 

عن هؤالء المسؤول�ن عن الت�غ�ل  حسب �صورة مستقلة  ةمحددتنف�ذ عمل�ة توز�ع رأس المال على عمل�ات وأن��ة 
 المخا�ر والتسه�الت االئتمان�ة والتي تخضع لمراجعة لجنة األصول  والخصوم.

على الرغم من أن تع��م العائد على رأس المال المعدل حسب المخا�ر هو األساس الرئ�سي المستخدم في تحديد ����ة  -
توز�ع رأس المال على أن��ة وعمل�ات محددة داخل البنك،  إال أن هذا ل�س األساس الوح�د لصناعة القرار. �ذلك، و�ؤخذ 

ت واألن��ة األخر� ومد� توافر اإلدارة والمصادر األخر� ومد� تناسب في االعت�ار أ�ًضا  أوجه التآزر مع العمل�ا
الن�ا� مع األهداف اإلسترات�ج�ة على المد� ال�ع�د للبنك. تتم مراجعة الس�اسات الخاصة �البنك والمتعلقة �إدارة رأس المال 

 والتوز�ع.

 إعادة تسع�ر األصول والمديون�ات ش�ل  -٢٩

التسع�ر سع�ر األصول والمديون�ات على أساس فترة االستحقاق النهائ�ة أو فائدة فترات إعادة لقد تم تحديد ش�ل إعادة ت -
 تار�خ إعداد التقار�ر، أيهما أقرب. في

 أشهر ٣أقل من  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أشهر إلى عام ٣من 

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أكثر من عام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

غ�ر خاضع 
 لفائدة

اراتي درهم إم
٠٠٠ 

 اإلجمالي

 ٠٠٠درهم إماراتي 

      األصول
النقد�ة واألرصدة 
البنك�ة لد� بنك 
اإلمارات العر��ة 
 المتحدة المر�ز� 

٩٥٤٬٢٧٠ ٩٥٤٬٢٧٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٥٧٠٬٣٧٧ ٦٦٬١١١ ٠ ٠ ٥٠٤٬٢٦٦ الم�تبمستحق من 

الرئ�سي وفروعه 
 �الخارج

مستحق من البنوك 
 األخر� 

١٬٠٧٢٩٢٠ ٥٬٤٨٣ ٠ ٠ ١٬٠٦٧٬٤٣٧ 

فوات�ر التصدير 
المخفضة لصالح 

البنوك اإليران�ة 
 �الخارج

٣٨٦٥ ٠ ٠ ٠ ٣٨٦٥ 

القروض والم�الغ 
 المدفوعة مقدما

٢٬٦١٦٬٠٤٠ ٠ ٢٬٤٠٢٬٩٨٦ ٤٨٦٣ ٢٠٨٬١٩١ 

 ١٬٤١٩٬٣٠٧ ١٬٤١٩٬٣٠٧ ٠ ٠ ٠ أصول أخر� 
الممتلكات والمن�آت 

 والمعدات
٦٣٬٤٣٥ ٦٣٬٤٣٥ ٠ ٠ ٠ 

 ٦٬٧٠٠٬٢١٤ ٢٬٥٠٨٬٦٠٦ ٢٬٤٠٢٬٩٨٦ ٤٬٨٦٣ ١٬٧٨٣٬٧٥٩ إجمالي األصول (أ)
ال�صوم        

مستحق للبنوك 
 األخر� 

٩١٩٬٨٤٠ ٨٠٧٬٢٣٠ ٠ ١١٢٬٦١٠ ٠ 

 ٣٬١٧١٬١٦٩ ٥٩٦٬٥٤٨ ١٩٧٬٢٥٤ ١٬٧٤٦٬٩٤٩ ٦٣٠٬٤١٨ ودائع العمالء
مستحق للفرع الرئ�سي 

 وفروعه �الخارج
٦٤٠٬٣٧٧ ٣٨٣٬٨٧٧ ٠ ٧٠١٬١٦٩ ١٨٦٬٣٣١ 

 ١٥١٬١٦١ ١١١٬٥٨٥ ٣٥٬٢٩٠ ٣٬٥٧٢ ٧١٤ خصوم أخر� 
 ٤٬٨٨٢٬٥٧٤ ١٬٨٩٩٬٢٤٠ ٢٣٢٬٥٤٤ ١٬٩٣٣٬٣٠٠ ٨١٧٬٤٦٣ إجمالي ال�صوم (ب)
فروق حساس�ة سعر 

ب)  –الفائدة (أ   
١٬٨١٧٬٦٦٧ ٦٠٩٬٣٦٦ ٢٬١٧٠٬٤٤٢ )١٬٩٢٨٬٤٣٧( ٩٦٦٬٢٩٦ 

      ممثلة من خالل: 

 ٢٬٣٥٠٬٠٠٠     رأس المال المحدد 
 ٥٢٢٬٤٧٣     االحت�ا�ي القانوني 

 )١٬٠٥٤٬٨٠٦(     الخسائر التراكم�ة
إجمالي حقوق 

 المساهم�ن
    ١٬٨١٧٬٦٦٧ 

      

 

 أشهر ٣أقل من  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

أشهر إلى  ٣من 
 عام

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أكثر من عام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

غ�ر خاضع 
 لفائدة

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

      األصول
النقد�ة واألرصدة البنك�ة لد� 
بنك اإلمارات العر��ة المتحدة 

 المر�ز� 

٦١٧٬٠٩٦ ٢٠٧٬٠٩٦ ٠ ٠ ٤١٠٬٠٠٠ 

مستحق من الفرع الرئ�سي 
 وفروعه �الخارج

٤٩٩٬٥٦٥ ٥٥٬١٣٧ ٠ ١٨٨٬٢٧٠ ٢٥٦٬١٥٨ 

 ١٬٣٤٢٬٨٠٢ ٧٬٣٢٣ ٠ ٢١٤٬٣١٣ ١٬١٢١٬١٦٦ مستحق من البنوك األخر� 
التصدير المخفضة فوات�ر 

لصالح البنوك اإليران�ة 
 �الخارج

١٠٨٬٤٩٣ ٠ ٠ ٠ ١٠٨٬٤٩٣ 

القروض  والم�الغ المدفوعة 
 مقدما

٢٬٦٣٤٬٢٥٣ ٠ ٢٬٣٤٨٬٢٦٧ ٥٥٬٧٦٣ ٢٣٠٬٢٢٣ 

 ١٬٣٢٣٬٨١٠ ١٬٣٢٣٬٨١٠ ٠ ٠ ٠ صافي أصول أخر� 

  والمن�آتالممتلكات 
 والمعدات

األصل غ�ر  ٠ ٠ ٠
 واضح

٢٤٬٨٣٦ 

(أ)إجمالي األصول   
 

 

األصل غ�ر  ٢٬٣٤٨٬٢٦٧ ٤٥٨٬٣٤٦ ٢٬١٢٦٬٠٤٠
 واضح

٥٥٠٬٨٥٥ 

 أشهر ٣أقل من  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

 ٠٠٠درهم إماراتي 

أشهر إلى  ٣من 
 عام

 ٠٠٠درهم إماراتي 

 أكثر من عام

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

غ�ر خاضع 
 لفائدة

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

 اإلجمالي

درهم إماراتي 
٠٠٠ 

ال�صوم        
األخر� مستحق للبنوك   ١٬٣٠٧٬٧٤٧ ١٬٠٣٦٬٨٤٦ ٠ ١٠٧٬٠٧٧ ١٦٣٬٨٢٤ 

 ٣٬١٠٣٬٠٠٦ ٥٦٣٬٩٧٨ ٣٨٤٬١١٨ ١٬٥١٩٬١٥٦ ٦٣٥٬٧٥٤ ودائع العمالء
مستحق للفرع الرئ�سي وفروعه 

 �الخارج
٢١٠٬٥٣٢ ٥٧٬٤٠٧ ٠ ٧٠٬١٧٩ ٨٢٬٩٤٦ 

 ١٢١٬١٠٠ ١٢١٬١٠٠ ٠ ٠ ٠ خصوم أخر� 
 ٤٬٧٤٢٬٣٨٥ ١٬٧٧٩٬٣٣١ ٣٨٤٬١١٨ ١٬٦٩٦٬٤١٢ ٨٨٢٬٥٢٤ إجمالي ال�صوم (ب)

فروق حساس�ة سعر الفائدة 
ب)  –(أ   

١٬٨٠٨٬٤٧٠ )١٦١٬١٢٩( ١٬٩٦٤٬١٤٩ )١٬٢٣٨٬٠٦٦( ١٬٢٤٣٬٥١٦ 

      ممثلة من خالل: 
 ٢٬٣٥٠٬٠٠٠     رأس المال المحدد 

 ٥٢١٬٥٥٣     االحت�ا�ي القانوني 
 )١٬٠٦٣٬٠٨٣(     الخسائر التراكم�ة

 ١٬٨٠٨٬٤٧٠     إجمالي حقوق المساهم�ن

 

 م�تب األصول األجنب�ة والق�ود األخر�  –األمم المتحدة  -٣٠

، دعا مجلس األمن التا�ع لمن�مة األمم المتحدة أعضاءه إلى ٢٠٠٨مارس  ٣الصادر في  ١٨٠٣بناًء على القرار رقم  -
ممارسة حذرة على األن��ة الخاصة �المؤسسات المال�ة داخل المنا�ق التي تقع بها البنوك في جمهور�ة إيران والتي 

 تن�و� على بنك صادرات إيران وفروعه �الخارج.
قد قام مجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة �إصدار قرار �فرض ق�ود على جهات وأفراد إيران�ة مع�ن�ن والتي �انت قد ل -

خضعت لتنف�ذ اإلشعارات المرسلة من البنك المر�ز� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة. و�متثل البنك إلشعارات البنك 
ن إدارة البنك �ذلك �أنه على الرغم من تلك الق�ود المفروضة، فإن المر�ز� الصادرة في هذا ال�أن ���ل �امل. تؤم

 ، ال تزال مالئمة تماما.٢٠٢٠د�سمبر  ٣١الفرض�ة المستخدمة �استمرار في إعداد الك�وفات المال�ة للعام المنصرم في 
ر قرار �فرض ق�ود على لقد قام م�تب الس��رة على األصول األجنب�ة التا�ع لوزارة الخزانة األمر���ة أ�ضا �إصدا  -

شخص�ات وجهات إيران�ة مع�نة ومنها البنك المذ�ور. تؤمن اإلدارة �أن تلك الق�ود لم تكن تمثل أ� تأث�ر ماد� على مقدرة 
 البنك على االستمرار في أداء مهامه حتى تار�خه.

المملكة المتحدة و�عض البلدان األورو��ة خالل األعوام القل�لة الماض�ة، قامت العديد من الدول ومنها الوال�ات المتحدة و  -
�فرض عقو�ات معززة على البنوك اإليران�ة. واألهم من ذلك، صدور قرار مجلس االتحاد األورو�ي رقم 

٢٠١٢/١٥٢/CFSP  والذ� �فرض ح�ًرا على إمداد خدمات إرسال رسائل مال�ة متخصصة  ٢٠٢٠مارس  ١٥بتار�خ
جم��ة االتصاالت المال�ة العالم�ة ب�ن ل�ة إلى البنوك اإليران�ة. و�نت�جة لهذا، قامت كانت تستخدم في ت�ادل الب�انات الما

 .٢٠١٢مارس  ١٧�عدم التواصل مع بنوك إيران�ة مع�نة وش�بها من ال���ة الدول�ة مع تفع�ل هذا القرار في  البنوك
ات تجار�ة مع أ� من البنوك األورو��ة أو تر� إدارة البنك �أنه ن�ًرا لعدم ��ام البنك �عقد صفقات تجار�ة أو عالق -

األم�ر��ة على مدار فترة زمن�ة �و�لة، وح�ث أنها تتعامل ���ل رئ�سي مع البنوك اإليران�ة والتي لديها تداب�ر االتصاالت  
االت المال�ة جم��ة االتص��ما ب�نها، ومن ثم فإن األن��ة التجار�ة للبنك لم تتأثر �صورة �ب�رة �عدم القدرة على استخدام 

. عالوة على هذا، ورًدا على هذا، قام البنك بتقد�م تداب�ر من أجل ضمان إ�صال رسائل قانون�ة غ�ر العالم�ة ب�ن البنوك
 متق�عة وموثقة واالستمرار في ممارسة أن��ته التجار�ة ومنها تحو�ل األرصدة.

والخاصة �الق�ود الحال�ة والق�ود القادمة والتي قد يتم فرضها  ال تأخذ هذه الك�وفات المال�ة التأث�رات المستقبل�ة المحتملة -
من قبل مجلس األمن التا�ع لمن�مة األم المتحدة وم�تب الس��رة على األصول األجنب�ة التا�ع لوزارة الخزانة األم�ر��ة 

 .االعت�ارو�ذا الق�ود التي قد يتم فرضها من قبل البلدان األخر� �ع�ن 

 الحالي االقتصاد�الم�اطر في إطار التصور  إدارة -٣١
�ـارزة ومسـتمرة فـي التصـاعد بـوت�رة متسـارعة. قـدم  ١٩-لقد �ان من المتوقع أن تكون التدا��ات االقتصاد�ة ألزمـة �وف�ـد -

الم�ـــرعون والح�ومـــات علـــى مســـتو� العـــالم إجـــراءات تحف�ز�ـــة اقتصـــاد�ة ومال�ـــة لتخ��ـــ� أثـــار الجائحـــة. لقـــد أعلـــن البنـــك 
مل�ــار درهـم إمــاراتي  ٢٥٦لمر�ـز� لدولـة اإلمــارات العر��ـة المتحــدة �ـذلك عــن إجـراءات وحـوافز متعــددة �صـل إجمالهــا إلـى ا

 لمساعد البنوك في تد��م الق�اعات االقتصاد�ة واألفراد داخل دولة اإلمارات العر��ة المتحدة المتضررة من األزمة الراهنة.

 على البنك ١٩-تأث�ر أزمة �وف�د

، اسـتمر البنـك فـي مرا��ـة واالسـتجا�ة لجم�ـع المت�ل�ـات التمو�ل�ـة والسـ�ولة مـن خــالل ١٩-اسـتجا�ة منـه ألزمـة �وف�ـد فـي -
خ��ه الخاصة ��وار� الس�ولة واخت�ارات الضغ� التي تع�س التصورات االقتصاد�ة الراهنة. يتع�ن علـى البنـك االسـتمرار 

أس المـال لد�ـه مـن أجـل احتـواء التـأث�ر المحتمـل لالضـ�را�ات الحال�ـة اعت�ـارا في إعادة تق��م قـوة السـ�ولة والتمو�ـل ومر�ـز ر 
 .٢٠٢٠د�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبر  ٣١مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نها�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

علــى المــدخالت والفرضــ�ات الخاصــة �المعــاي�ر لدول�ـــة  ١٩-�قــوم البنــك حال�ــا �مراجعــة التــأث�ر المحتمــل لجائحـــة �وف�ــد -
توقعــة فــي ضــوء المعلومــات المتاحــة. و�جمــاال، فــإن الموقــف مــن و��ــاس الخســائر االئتمان�ــة الم ٩إلعــداد التقــار�ر المال�ــة 

ــأث�رات علــى تقــديرات الخســائر  ١٩-كوف�ــد ال يــزال متصــاعد فــي الوقــت الحــالي وهــو مــا ��ــ�ل تحــد�ا �النســ�ة النع�ــاس الت
ودة �الفعـل والمتعلقـة االئتمان�ة المتوقعة.  و�ناء عل�ه، فإنه يتع�ن على البنك أن �سـتمر فـي متا�عـة العمل�ـات التجار�ـة الموجـ

�إدارة المخا�ر االئتمان�ة وعمل�ة تقدير لنقص ��مة المخصصات الخاصة �القروض والم�الغ المدفوعـة مقـدما إلـى العمـالء. 
عالوة على هذا، فإنه يتع�ن تنف�ذ أ� إعادة تق��م إل�ار العمل والمنهج�ة المصممة والمنفذة من قبل البنك والمتعلقة �النتـائج 

 التوز�عات الخاصة بنموذج نقص ال��مة في نها�ة العام المالي الحالي.ومراحل 

 إدارة الس�ولة

إلى تأثر بنـوك دولـة اإلمـارات العر��ـة المتحـدة فـي مـارس وفـي  ١٩-أد� الضغ� العالمي على األسواق �فعل أزمة �وف�د -
د أد� أ�ضـا االنخفـاض فـي أسـعار البتـرول بدرجة �ب�رة �سبب نقص الس�ولة في أسواق التمو�ل األجنب�ة. ولقـ ٢٠٢٠أبر�ل 

 إلى حالة من عدم ال�ق�ن �النس�ة لتمو�ل ح�ومات دول مجلس التعاون الخل�جي.

لقــد تبنــى البنــك المر�ــز� لدولــة اإلمــارات العر��ــة المتحــدة نهًجــا اســت�ا�ً�ا مــن أجــل ضــمان تــدفق االئتمــان إلــى االقتصــاد،  -
. لقـد أعلـن البنـك المر�ـز� لدولـة اإلمـارات العر��ـة المتحـدة ١٩-�فعل أزمـة �وف�ـدخصوًصا إلى الق�اعات التي تأثرت ��دة 

والذ� �سمح للبنـوك اإلمارات�ـة بتقـد�م التمو�ـل بتكلفـة  ٢٠٢٠مارس  ١٥عن مخ�� شامل للدعم االقتصاد� المستهدف في 
. واعت�ـــارا مـــن تـــار�خ إعـــداد التقر�ـــر صـــفر وتمر�ـــره الفائـــدة م خـــالل المبلـــغ الرئ�ســـي و / أو تأج�ـــل الفوائـــد الخاصـــة �عمالئـــه

الحالي، فإن البنـك لـم ��ـارك فـي برنـامج مخ�ـ� دعـم االقتصـاد المسـتهدف �سـبب العقو�ـات والق�ـود الموجـودة فـي التواصـل 
 والتعامل من خالل تومسون رو�ترز أو سو�فت.

 تحديث على التغ�رات المتوقعة في األسعار المرج��ة -٣٢

أو إصالح معدل الفائدة ب�ن البنوك  الستبدالى معاي�ر أسعار الفائدة الرئ�س�ة عالم�ا وهذا  ُ�جر� إصالح أساسي عل  -
�معدالت بديلة خال�ة من المخا�ر تقر��ا (��ار إل�ها �اسم إصالح معدل الفائدة  ب�ن البنوك). لم يتعرض البنك ���ل 

 االنتقالحالة شديدة من عدم ال�ق�ن ��ـأن الوقت ومناهج  كب�ر إلى معدل الفائدة ب�ن البنوك من خالل أدواته المال�ة. هناك
عبر التخصصات التي �عمل البنك من خاللها. و�توقع البنك أن إصالح معدل الفائدة ب�ن البنوك لن ��ون له مخا�ر 

 إدار�ة وتأث�رات محاسب�ة �ب�رة على خ�و� األن��ة التجار�ة الخاصة �ه.
 صدار ��ف المر�ز الماليأحداث �ارزة وقعت عقب تار�خ إ -٣٣

 لم تقع أ�ة أحاث �ارزة عقب تار�خ إصدار ��ف المر�ز المالي والتي تت�لب اإلفصاح داخل الك�وفات المال�ة. -

 أرقام السنة الماض�ة -٣٤

 .، وهذا حتى تتوافق مع عرض السنة الحال�ةعند الضرورةلقد تم إعادة تجم�ع أرقام السنة الماض�ة أو إعادة ترت�بها،  -

�النس�ة لرأ� اإلدارة، فإن �افة األصول المب�نة في الك�وفات المال�ة موجودة و�م�ن تح��قها وفقا للم�الغ الموضحة  -٣٥
 مقابل �ل منها �ما إنه ال توجد أ�ة التزامات تجاه البنك، �ارئة أو خالفه، لم  ينص عل�ها في الك�وفات المال�ة  أعاله.
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عربي ودويل
بايدن يحث احلكومات الحتادية واملحلية ملكافحة اجلرمية 

•• وا�صنطن-رويرتز

ح��ث �ل��رئ��ي�����س �الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن �لقياد�ت 
�ملحلية و�الحتادية على “�لعمل معا” للحد من 
�لعنف �مل�سلح وذلك خالل �جتماع مع م�سوؤولني 
لبحث  بلديات  وروؤ���س��اء  �لقانون  �إن��ف��اذ  باأجهزة 
للقلق يف معدالت  �لت�سدي الرتفاع مثري  �سبل 

�جلرمية بالعديد من �ملدن.
ب��اإدخ��ال تعديالت كبرية  ق��د تعهد  ب��اي��دن  ك��ان 
على �لقو�نني �ملتعلقة بحيازة �الأ�سلحة �لنارية، 
من  للحد  �إج���ر�ء�ت  عن  �ملا�سي  �ل�سهر  وك�سف 

عن  �أي�سا  بايدن  �الأ�سلحة.و�أعلن  ه��ذه  �نت�سار 
�مللتزمني  �الأ�سلحة غري  خطو�ت ملحا�سبة جتار 
يف  بقوة  �لعنف  جر�ئم  معدل  بالقانون.و�رتفع 
جر�ئم  ز�دت  �إذ   2020 ع��ام  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
�لعنف  وج����ر�ئ����م  �مل���ئ���ة  يف   30 ب��ن�����س��ب��ة  �ل��ق��ت��ل 
بايدن  �ملئة.وقال  8 يف  نارية  �أ�سلحة  با�ستخد�م 
�أم�س  �الأب��ي�����س  ب��ال��ب��ي��ت  �الج��ت��م��اع  م�ستهل  يف 
معا  نعمل  �أن  لنا  ينبغي  �أن���ه  “ندرك  �الث��ن��ني 
للنهو�س باأول م�سوؤولية من م�سوؤوليات �لدول 
منا.  كل  �سالمة  على  و�حل��ف��اظ  �لدميقر�طية 
عندما  �الأمريكي  �ل�سعب  �إليه  يتطلع  ما  وه��ذ� 

�لعنف  ج��ر�ئ��م  م��ع��دالت  بخف�س  �الأم���ر  يتعلق 
و�جلر�ئم با�ستخد�م �الأ�سلحة �لنارية«.

و�أ�ساف “��سرت�تيجيتنا تت�سمن متويل عمليات 
من  و�لتمكن  و�مل���دن  ب��ال��والي��ات  �لقانون  �إن��ف��اذ 
ماديا  وتعوي�سهم  �ل�سرطة  ب��اأف��ر�د  �ال�ستعانة 

عن �ساعات �لعمل �الإ�سافية«.
�النتخابية  حملته  خ��الل  تعهد  قد  بايدن  ك��ان 
ب��ال��ت�����س��دي جل���ر�ئ���م �ل��ع��ن��ف م���ن �ل���ي���وم �الأول 
ن�سطاء يف  بينهم  لكن منتقديه، ومن  الإد�رت��ه. 
جمال �حلد من �الأ�سلحة، يقولون �إن جهوده يف 

هذ� �ل�سدد حمدودة حتى �الآن.

•• عوا�صم-وكاالت

ي�سادف �خلمي�س �لذكرى �خلام�سة 
�لرئي�س  ع��ل��ى  �الن����ق����الب  مل���ح���اول���ة 
�ل����رتك����ي رج�����ب ط���ي���ب �أردوغ����������ان. 
تلك  يف  ك����ث����ري�ً  �الأخ��������ري  ����س��ت��ث��م��ر 
وقب�سته  �سعبيته  لتعزيز  �مل��ح��اول��ة 
�ل��ق��درة على هذ�  لكن  �حل��ك��م،  على 
كما  نهاياتها  �إىل  و�سلت  �ال�ستثمار 
د�يفد  �مل��خ�����س��رم  �ل�����س��ح��ايف  ي��ك��ت��ب 
نا�سونال”  “ذ�  �سحيفة  يف  ليبي�سكا 

�الإمار�تية.
�هلل  فتح  �لد�عية  تيار  �أنقرة  �تهمت 
غولن بالوقوف خلف �ملحاولة ف�سنت 
�لتي  �لتطهري  عمليات  من  �سل�سلة 
�نتهت بفقد�ن حو�يل 150 �ألفاً من 
وظائفهم  لغولن  بانتمائهم  �مل�ستبه 
�الآالف  ع�سر�ت  وبدخول  �لر�سمية، 
�إلغاء جو�ز�ت  �ل�سجون. وبعد  منهم 
من  يح�سى  ال  ع��دد  ه��رب  �سفرهم، 
�ملو�طنني �الأتر�ك �ملرتبطني بغولن 
من �لبالد، و��ست�سافت غالبية دول 
�ألفاً   30 �الحت���اد �الأوروب����ي ح��و�يل 

منهم.
ط�������اردت ت���رك���ي���ا �أت����ب����اع غ���ول���ن كما 
وذكر  �خل��ارج.  يف  �آخرين  معار�سني 
فريدوم  منظمة  ع��ن  ���س��ادر  تقرير 
�الن���ق���الب  �أن  �حل���ق���وق���ي���ة  ه����او�����س 
��ستخد�م  يف  “حتواًل  �أطلق  �لفا�سل 
للحدود”.  �ل���ع���اب���ر  ل��ل��ق��م��ع  ت��رك��ي��ا 
و�ح��ت��ج��زت �أن���ق���رة �أك����رث م��ن 110 
للتيار  بانتمائهم  م�ستبه  �أ�سخا�س 
دول�����ة   30 ح��������و�يل  يف  �ل����غ����ول����ن����ي 
تركيا  �إىل  تعيدهم  �أن  قبل  �أجنبية 
ملحاكمتهم. و�أعلن �أردوغان �الأ�سبوع 
�لقب�س  �أل��ق��ت  حكومته  �أّن  �مل��ا���س��ي 

على رئي�س �لتيار يف �آ�سيا �لو�سطى.
ب����د�أت جمموعات  �الأث���ن���اء،  ه���ذه  يف 
ق������وم������ي������ة ب����ت���������س����ن����ي����ف �حل������رك������ة 

و�لنا�سطني  و�مل��ع��ار���س��ني  �ل��ك��ردي��ة 
باأنهم  �مل�����س��ت��ق��ل��ني  و�ل�����س��ح��اف��ي��ني 
جانب  �إىل  م���������س����روع����ة  �أه������������د�ف 
�لغولنيني. يف 2018، ح�س رئي�س 
�لهيئة �لرتكية �حلكومية لالإ�سر�ف 
على �ل�ستات �ملغرتبني �الأتر�ك على 
�أتباع  عن  �لبحث  يف  �أنقرة  م�ساعدة 
�ال�ستخبار�ت  جهاز  و�أط��ل��ق  غ��ول��ن. 
�لهو�تف  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق��اً  �ل���وط���ن���ي 
�خل��ل��وي��ة ميكن �مل��و�ط��ن��ني �الأت���ر�ك 
�ملقيمني يف �أملانيا من �الإبالغ عن �أي 

�سخ�س ينتقد �أردوغان وحكومته.

الذئاب الرمادية
يتعاون  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  ب��د�أ 
�ليميني  �لقومية  �حلركة  حزب  مع 
وتوطد   2015 �أو�خ��ر  يف  �ملتطرف 
�النقالب.  ع��ق��ب  بينهما  �لتن�سيق 
بهت�سلي  دول��ت  رئي�س �حلركة  وك��ان 
من بني �أو�ئل د�عمي خطة �أردوغان 
رئا�سي  ن��ظ��ام  �إىل  ت��رك��ي��ا  ل��ت��ح��وي��ل 
يف  عليها  �ملو�فقة  متت  خطوة  وه��ي 
�لعد�لة  باع حزب   .2017 ��ستفتاء 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة ن�����س��اط��ات��ه �ل��ع�����س��ك��ري��ة يف 
كحمالت  وغ��ريه��م��ا  وليبيا  ���س��وري��ا 
�سجع �جلناح  �ل���ذي  �الأم���ر  ق��وم��ي��ة، 
�لقومية،  �حلركة  حل��زب  �لع�سكري 
�أي �لذئاب �لرمادية، على �أن ي�سبح 
�أكرث جتروؤ�ً يف �أوروبا. �سنة 2020، 
�أطلق مركز در��سات و�أبحاث �ل�سرق 
تقرير�ً  �أف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال  �الأو����س���ط 
�ألف ع�سو من �لذئاب   20 �أّن  وجد 
�لرمادية نا�سطون يف �أملانيا و5 �آالف 

على �الأقل يف �لنم�سا.

قرارات حكيمة
ه��اج��م��ت �ل���ذئ���اب �ل��رم��ادي��ة جتمعاً 
ملنظمة كردية ن�سائية يف فيينا و�آخر 
لالأرمن �لفرن�سيني يف بلدة دي�سني. 

جمموعة  قائد  ع��ن  تقارير  وذك���رت 
�ل���رم���ادي���ة يدعى  ل���ل���ذئ���اب  حم��ل��ي��ة 
“فلتعطني  ق���ول���ه:  ج��ت��ني  �أح���م���د 
�حل���ك���وم���ة �ل���رتك���ي���ة �أل����ف����ي ي����ورو 
و���س��اأق��وم مب��ا يجب �لقيام  و���س��الح��اً 
به، يف �أي مكان من فرن�سا”. حظرت 
�لرمادية يف نوفمرب  �لذئاب  باري�س 
بينما  �مل���ا����س���ي،  �ل���ث���اين(  )ت�����س��ري��ن 
تدر�س �أملانيا و�لنم�سا وهولند� �تخاذ 
ليبي�سكا  ي�سف  مم��اث��ل��ة.  �إج�����ر�ء�ت 

هذه �لقر�ر�ت باحلكيمة.
قتلت  و�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات،  �ل�سبعينات  يف 
جم����م����وع����ات �ل������ذئ������اب �ل����رم����ادي����ة 
�مل���ع���ار����س���ني ل��ل��ن��ظ��ام �ل��ع�����س��ك��ري يف 
�ل�����س��و�رع �ل��رتك��ي��ة. وو���س��ل �لعنف 
�سنة  ح�سل  كما  �أوروب����ا  �إىل  �أح��ي��ان��اً 
�ملنتمني  �أح���د  ح���اول  ح��ني   1981

�لبابا  �غ���ت���ي���ال  �مل���ج���م���وع���ات  ل���ه���ذه 
�لفاتيكان.  يف  �لثاين  بول�س  يوحنا 
من جهته، يقول �ل�سحايف �لفرن�سي 
�لكر�هية  خ��ط��اب  �إن  بريييه  غ��ي��وم 
�ل��ق��وم��ي �أ���س��ب��ح �أك���رث �ن��ت�����س��ار�ً بني 
�الأتر�ك �لفرن�سيني �ملوؤيدين حلزب 
�حلركة  ح��زب  �أو  و�لتنمية  �لعد�لة 

�لقومية.
دوند�ر  ج��ان  �ملنفي  �ل�سحايف  ح��ذر 
يف ���س��ح��ي��ف��ة و����س��ن��ط��ن ب��و���س��ت من 
تركيا  م��ن  م��دع��وم  �غتيال  خمطط 
بالذئاب  مرتبطاً  يكون  �أن  ويحتمل 
�لرتكية  �حل��ك��وم��ة  ردت  �ل��رم��ادي��ة. 
ع��رب ح��ج��ز �أ���س��ول��ه الإد�ن���ت���ه بك�سف 
�أ�سر�ر ر�سمية. و�سعت �أنقرة طوياًل، 
�إ�سكات  �إىل  ج����دوى،  دون  م��ن  ل��ك��ن 
العب كرة �ل�سلة �أن�س كانرت �لد�عم 

علناً لغولن، عرب حماكمة و�لده يف 
تركيا.

دعم الإخوان الإرهابيني
على  �أن��ق��رة  نف�سه، عملت  �ل��وق��ت  يف 
�الأوروب�����ي.  �الإ����س���الم  �سياغة  �إع����ادة 
يعمل �آالف �الأئمة �الأتر�ك يف �أوروبا 
بتوجيه من مديرية �ل�سوؤون �لدينية 
يف تركيا )ديانيت( من �أجل مر�قبة 
وج��م��ع �مل��ع��ل��وم��ات ع��ن �أت���ب���اع غولن 
و�إر�سالها �إىل �أنقرة. يف 2020، ذكر 
�ل�سيوخ  جمل�س  ع��ن  ���س��ادر  ت��ق��ري��ر 
�لفرن�سي �أن تنظيم �الإخو�ن �مل�سلمني 
�إثارة  �إ�سالموية  �أك��رث جمموعة  هو 
�إىل  وي�سري  فرن�سا،  يف  لالإ�سكالية 
�أن تركيا �مل�سوؤولة عن تدريب ن�سف 
�أئمة فرن�سا على �لرغم من متثيلهم 

%5 من �ل�سكان فقط، هي �لد�عم 
�الأكرب للتنظيم �الإرهابي.

�حل�سور  �أن  ل��ي��ب��ي�����س��ك��ا  �أ������س�����اف 
�الإ���س��الم��وي �الأ���س��ا���س��ي الأوروب����ا هو 
�لقومية(،  )�ل��روؤي��ة  غورو�س  ميللي 
وه���و ت��ي��ار �أ���س�����س��ه م��ر���س��د �أردوغ�����ان 
�ل��وزر�ء �الأ�سبق جنم �لدين  ورئي�س 
�ألف   150 ح����و�يل  وي�����س��م  �أرب���ك���ان 
)�آذ�ر(،  م��ار���س  يف  �أوروب����ا.  يف  ع�سو 
�سرت��سبورغ  ب��ل��دي��ة  جم��ل�����س  و�ف����ق 
�أج����ل  م����ن  دوالر  م���الي���ني   3 ع���ل���ى 
وكان  مليللي غورو�س  م�سجد  متويل 
مقدر�ً له �أن يكون �الأكرب يف �أوروبا. 
مت �إلغاء �لتمويل يف �أبريل )ني�سان( 

بعد ن�سوء �عرت��س �سعبي عليه.
و�جه حزب �لعد�لة و�لتنمية وميللي 
غورو�س �نتقاد�ت و��سعة ل�سالتهما 

وجمموعات  مل�����س��ل��م��ني  ب�����االإخ�����و�ن 
)حزير�ن(  يونيو  يف  �أخ��رى.  عنيفة 
�سفق  يني  �سحيفة  ن�سرت  �مل��ا���س��ي، 
�ل��رتك��ي��ة �الإ���س��الم��وي��ة �مل��ق��رب��ة من 
�حل���ك���وم���ة ����س���رية ح���ي���اة �الإخ������و�ين 
�لقاعدة  لتنظيم  �مل�سارك  و�ملوؤ�س�س 
باأنه  �إي������اه  ع���ب���د�هلل ع�����ز�م و�����س���ف���ة 
مدير  ور�أى  فل�سطينية”.  “�أيقونة 
برنامج مكافحة �لتطرف يف جامعة 
�أن  فيدينو  لورينزو  و��سنطن  جورج 
�أوروبا  يف  �الإ�سالموية  تركيا  �سبكة 
وتقو�س  �ل����رتك����ي  �ل���ن���ف���وذ  ت����ع����زز 

�الندماج �الأوروبي.

اعتداءات وطعنات
�أملانيا ل�سبكة  �أت��ر�ك منفيون يف  قال 
يو�جهون  �إن��ه��م  �الأمل��ان��ي��ة  �أف  دي  زد 
�مل�ساجد  م���ن  م��ب��ا���س��رة  ت���ه���دي���د�ت 
تعي�س  بينما  ت��رك��ي��ا،  ت��دي��ره��ا  �ل��ت��ي 
تركية  �أ�سول  من  �الأملانية  �مل�سرعة 
مقاالت  تن�سر  �لتي  د�غدلني  �سفيم 
حماية  حت����ت  ت���رك���ي���ة،  ���س��ح��ف  يف 
��ستهد�فها  مت  ف���ق���د  �ل�������س���رط���ة. 

وتعر�ست لهجمات �سخ�سية عدة.
�أي�����س��اً، تعر�س  يف �الأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي 
�لذي  �أج����ارر  �إرك  �ملنفي  �ل�سحايف 
�تهم يف يونيو حزب �لعد�لة و�لتنمية 
و�الحتيال،  و�لنفاق  �الأكاذيب  بن�سر 
ل��ه��ج��وم ب��ال�����س��ك��ني د�خ����ل م��ن��زل��ه يف 
�مل�ست�سفى  م��ن  ع��ودت��ه  بعد  ب��رل��ني. 
تويرت:  تغريدة على  �أج��ارر يف  كتب 
نقوله  م��ا  ك��ل  �أن  على  �إث��ب��ات  “هذ� 
�الإ�سالموية  �لفا�سية  �حلكومة  عن 
ل�)حزَبي( �لعد�لة و�لتنمية-�حلركة 

�لقومية هو �سحيح«.

يبني ق�شورًا فيما �شبعه جائع
و�سف  نهايته،  على  �لتايل  �ليوم  يف 
باأنه  �ل��ف��ا���س��ل  �الن���ق���الب  �أردوغ�������ان 

تو�سيف  وه����و  �هلل”  م���ن  “هدية 
ي�سبح  �أن��ه  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  يعتقد 
�أك���رث �سحة مب���رور �الأي����ام. يف هذه 
�لرتكي  �الإع���������الم  ن�����س��ر  �الأث������ن������اء، 
يف  �ل�سيفي  لق�سره  ج��دي��دة  ���س��ور�ً 
غرفة   300 م��ن  �مل��وؤل��ف  مرمري�س 
دوالر.  مليون   74 كلفته  و�لبالغة 
ب�سكل  �ساطئ  على  �لق�سر  وي�سرف 
هالل كما ي�سم �أحو��س �سباحة ود�ر 
�سيافة �سخماً �إ�سافة �إىل �حلد�ئق. 
على  �ل�����س��ور  �ن��ت�����س��رت  �أن  مب���ج���رد 
�مل��و�ق��ع �الإل��ك��رتون��ي��ة، ح��ث��ت عقيلة 
�ملو�طنني  �أردوغ����ان  �أمينة  �لرئي�س 
�الأت�����ر�ك ع��ل��ى �ال���س��ت��ه��الك بكميات 
�ل�سورتان  ه���ات���ان  �أث������ارت  �أ����س���غ���ر. 
ك��رث م��ع ن�سبة فقر  �أت�����ر�ك  غ�����س��ب 
و�سلت  ت�����س��خ��م  ون�����س��ب��ة  م���ت���ز�ي���دة 
خالل  �الأع��ل��ى  وه��ي   17.5% �إىل 
�ل�سعب  ح��زب  رئي�س  يقول  ع��ام��ني. 
�أوغلو:  �جلمهوري كمال كيليت�سد�ر 
لكنه  ج���وع���اً،  ي��ت�����س��ور  �ل�����س��ع��ب  “�إن 
�سيفياً  ق�����س��ر�ً  ب��ن��ى  ل��ق��د  ي���اأب���ه.  ال 

لنف�سه«.

بداية النهاية؟
خ������الل ع���ط���ل���ة ن���ه���اي���ة �الأ�����س����ب����وع، 
وهو  توركي”  �إن  “جامي�س  ك�سف 
حزب  �أن  ل����ل����ر�أي  م�����س��ت��ط��ل��ع  �أب�������رز 
�ل��ع��د�ل��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة وح���زب �حلركة 
يف  قيا�سياً  تدنياً  يو�جهان  �لقومية 
تقارير  �ن��ت�����س��رت  وق���د  �سعبيتيهما، 
تتحدث عن تف�سخات يف حتالفهما، 
ح��ي��ث ي��ب��ح��ث ح����زب �أردوغ���������ان عن 
�سريك جديد. ويخل�س ليبي�سكا �إىل 
��ستثمار  م��ن  �أع���و�م  بعد خم�سة  �أن��ه 
�أردوغان يف �النقالب �لفا�سل لتعزيز 
�ل�ستات،  وعلى  تركيا  على  �سيطرته 
�ال�ستفادة  على  قدرته  و�سلت  رمب��ا 

�ل�سيا�سية منه �إىل نهايتها.

ا�ستثمار اأردوغان يف النقالب الفا�سل و�سل اإىل نهايته

ال�سجل الإرهابي لالإخوان يف اأوروبا.. جرائم قادت اإىل احلظ
•• عوا�صم-وكاالت

مل يكن �ل��ت��ح��ول يف �مل��وق��ف �الأوروب�����ي جتاه 
�أو حم�س  ول���ي���د حل��ظ��ة  �الإخ��������و�ن  ت��ن��ظ��ي��م 
���س��دف��ة، ول��ك��ن��ه ك��م��ا و���س��ف��ه م��ر�ق��ب��ون “رد 
وحترك م�ساد ملو�جهة �خلطر �لذي  فعل”، 
مي��ث��ل��ه �ل��ت��ن��ظ��ي��م، خ��ا���س��ة ب��ع��د �زدي�����اد حجم 
وتورطه  �أوروب����ا،  د�خ��ل  �الإره��اب��ي��ة  �لعمليات 
�الإرهابية،  �لتنظيمات  م��ن  �لعديد  دع��م  يف 

�أبرزها د�ع�س و�لقاعدة.
فيينا  �سهدته  �ل��ذي  �الإره��اب��ي  �لهجوم  وفتح 
�مل��ا���س��ي، و�أ���س��ف��ر ع��ن مقتل  ن��وف��م��رب  مطلع 
�لباب  �آخ���ري���ن،   20 و�إ����س���اب���ة  �أ���س��خ��ا���س   4
و����س��ع��ا �أم���ام �الإج�����ر�ء�ت �الأوروب���ي���ة ملالحقة 
عنا�سر جماعة �الإخو�ن، خا�سة بعد �أن بينت 
كان على �سلة  �لهجوم  �أن منفذ  �لتحقيقات 
�الأمن  الأجهزة  معروفا  كان  و�أن��ه  بالتنظيم، 
بد�ع�س. لاللتحاق  �سوريا  �إىل  �ل�سفر  و�أر�د 

�أ���س��ه��ر هجوم  ب��ع��دة  �ل��د�م��ي �سبقه  �ل��ه��ج��وم 
�لفرن�سية،  ني�س  مدينة  يف  مم��اث��ل  �إره��اب��ي 
و�أي�سا حادث ذبح �ملدر�س �لفرن�سي �سامويل 
�سلة  �لتحقيقات  �أثبتت  جر�ئم  وكلها  باتي، 
�ل�سيا�سية،  �لديني  �لت�سدد  بتيار�ت  منفذيها 
ويف �لقلب منها جماعة �الإخو�ن.ووفق �ملحلل 
�ل�سفتني”  “�سوت  حترير  مدير  �ل�سيا�سي، 
بباري�س، نز�ر جليدي، فاإن �ل�سجل �الإجر�مي 
�لتي تتحالف  و�لتنظيمات  �الإخو�ن  جلماعة 
ت�سريعات  ل�سياغة  �أوروب��ا  دفع  ما  معها، هو 
ج���دي���دة ت�����س��ت��ه��دف حم��ا���س��رة ن�����س��اط هذه 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات، وف���ر����س رق���اب���ة م��ك��ث��ف��ة على 
متويلها.ويوؤكد  وم�سادر  �أع�سائها  حتركات 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريحات  يف  ج��ل��ي��دي 
�أن �الإج��ر�ء�ت �الأوروبية، وحتديد�  عربية”، 
�أملانيا، �لتي بها �أكرب عدد من �ملهاجرين،  يف 
�ستعتمد على جتفيف منابع متويل �ملوؤ�س�سات 
و�جل���م���ع���ي���ات �ل���ت���ي ت��ع��م��ل �جل���م���اع���ة حتت 
عباءتها.ويلفت �إىل �أنه �ستكون هناك قو�نني 
ب�ساأن تد�سني تلك  “�أكرث �سر�مة”،  جديدة 
تقلي�س م�سادر متويلها  وكذلك  �جلمعيات، 
متار�سها  �ل��ت��ي  و�الأن�����س��ط��ة  �لفعاليات  وم��ن��ع 
ب���وؤرة لتجنيد  و�ل��ت��ي تعد  �ل��ع��ام،  م���د�ر  على 
�ل�����س��ب��اب م��ن �أب���ن���اء �جل��ال��ي��ات ون�����س��ر �لفكر 

�ملتطرف بني جمتمعات جديدة.

عام  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�سف  �إن  جليدي  وي��ق��ول 
�لت�سييق  م���ن  “�لكثري  �سي�سهد   2021
م�سري�  �أوروبا”،  يف  �الإخ�����و�ن  ن�����س��اط  ع��ل��ى 
“�لد�عم  ه���و  ك��ذل��ك  م��ن��ه��ا  �ل���ه���دف  �أن  �إىل 
�الأكرب” لكل هذه �لتنظيمات، نظام �لرئي�س 
“�لذي  �أردوغ������������ان،  ط���ي���ب  رج�����ب  �ل����رتك����ي 
لتنفيذ  كاأد�ة  �الإرهابية  �لتنظيمات  ي�ستخدم 
�أوروب��ا يف  و�ل�سغط على  �ملنطقة  �أجندته يف 
��ستخدمت  “تركيا  ملفات«.وي�سيف:  ع��دة 
�أوروبا،  �لتنظيم كاأد�ة وظيفية لل�سغط على 
د�ع�س،  مثل  �الإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات  وك��ذل��ك 
ب�سكل  �ست�سهم  �لت�سييقات  ه��ذه  ف��اإن  لذلك 
�أردوغ���ان  ي�ستخ����دمها  ذر�ع  قطع  يف  كبري 
عام  “منذ  م�������س���روع���ه«.وي���ت���اب���ع:  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
م�سى، وحتديد� عقب هجمات ني�س بفرن�سا، 
بد�أت �أوروبا تدرك حجم �خلطر �لذي متثله 
و��ستقر�ر�ها،  �أمنها  على  �الإره��اب  تنظيمات 
�ملوقوتة  �لقنابل  ه��ذه  م�سدر  معروفا  وب��ات 
و�ل��ذئ��اب �مل��ت��م��ردة، مم��ا دف��ع �أوروب���ا لتوحيد 
ج��ه��وده��ا و�ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك مل��و�ج��ه��ة تلك 
�خلارج«.وي�سري  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �لتنظيمات 
�لظروف  “��ستغلت  �الإخ���و�ن  جماعة  �أن  �إىل 
بع�س  ل�������س���ك���ان  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة  �الج���ت���م���اع���ي���ة 

�مل�سلمة، ولعبت  �ل�سو�حي، خا�سة �جلاليات 
�ملتطرف  �ل��ف��ك��ر  ل��ن�����س��ر  �مل��ت��ن��اق�����س��ات  ع��ل��ى 
و�ل��ت��ك��ف��ريي ل��دى �أب��ن��ائ��ه��ا، و�أ���س��ب��ح��ت تقيم 
و�لتطرف  �لعن�سرية  ق��ي��م  لتعليم  ح��ل��ق��ات 

�لديني«.
كما يلفت �ملحلل �ل�سيا�سي �إىل “عملية غ�سيل 
تتلقاها  �لتي  �ل�سخمة  و�لتمويالت  �الأمو�ل 
بتكوين  لها  �سمحت  و�ل��ت��ي  �ملوؤ�س�سات،  تلك 
بوؤرة  وجعلتها  �ملوؤيدين،  من  �سخمة  �سبكات 
�الإرهابية  �لتنظيمات  يف  �الأع�����س��اء  لتجنيد 

خارج �لبالد«.
ويو�سح �جلليدي �أن ظاهرة “�لذئاب �ملنفردة 
�لتي �نت�سرت باأوروبا خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية، 
ونفذت عمليات �إرهابية ل�سالح تنظيم د�ع�س 
�الإن��رتن��ت، مل  �الإره��اب��ي، بعد مبايعته ع��رب 

تكن �سوى نتاجا لهذه �لبوؤر«.
�الأوروب��������ي  �مل��ج��ل�����س  ع����ن  در������س����ة  و�أوردت 
و�ال�ستخبار�ت،  �الإره���اب  مكافحة  لدر��سات 
�أن خ��ط �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �الإره���اب���ي���ة يف �أوروب�����ا، 
حيث  �ل�سباب،  و��ستقطاب  جتنيد  يف  يتمثل 
نوفمرب   29 يف  من�����س��اوي��ة  حم��ك��م��ة  ق�����س��ت 
�سخ�س  ع��ل��ى  �أع�����و�م   8 ب��ال�����س��ج��ن   ،2018
عائلتني  الإقناعه  عاما،   38 �لعمر  من  يبلغ 

مع �أطفالهما �لت�سعة باالن�سمام �إىل تنظيم 
د�ع�س يف �سوريا.

و�خلطر �لثاين يتعلق بن�سر �لفكر �ملتطرف، 
حيث �أعلنت �ل�سلطات �لنم�ساوية يف 8 يونيو 
وعائالتهم،  �الأئ��م��ة  م��ن   60 ط��رد   ،2018
�ل�����ذي�����ن ي���ح�������س���ل���ون ع�����ل مت����وي����ل خ���ارج���ي 
م��ن ت��رك��ي��ا، وذل����ك مل��ك��اف��ح��ة �ل��ف��ك��ر �ملت�سدد 

و�جلماعات �ملتطرفة.
ت�ستهدف  حملة  يف  م�ساجد،   7 �أغلقت  كما 
�سلطة  �أجرته  وذل��ك عقب حتقيق  �لتطرف، 

�ل�سوؤون �لدينية.
وي��ت��ع��ل��ق �خل���ط���ر �ل���ث���ال���ث وف�����ق �ل���در�����س���ة، 
ب�”حتويل �لثقافة �لدينية �ل�سيا�سية”، حيث 
و�أجهزة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ع��ن  تقرير  ك�سف 
�ال�ستخبار�ت �لنم�ساوية، بدعم من �سندوق 
�لتكامل �لنم�ساوي و�ملكتب �لفدر�يل حلماية 
“��ستغالل  �الإره������اب،  وم��ك��اف��ح��ة  �ل��د���س��ت��ور 
�لنم�ساوية  �حل���ك���وم���ة  �أم���������و�ل  �الإخ����������و�ن 
�جلاليات  يف  �ل��ت��ط��رف  ون�����س��ر  وم��د�ر���س��ه��ا، 

�الإ�سالمية �ملحلية«.
نحو  على  “��ستخدم  �لتنظيم  �أن  ك�سف  كما 
�نتقائي �لعنف، ويف بع�س �الأحيان �الإرهاب، 

�سعيا ور�ء �أهد�فه �ملوؤ�س�سية«.

مقتل 10 م�سلحني كولومبيني 
مبواجهات يف كراكا�س 

•• كراكا�س-اأ ف ب

ع�سرة  م��ادورو مقتل  نيكوال�س  فنزويال  رئي�س  �أعلن 
يف  كولومبيني  ع�سكرية”  �سبه  “جماعات  عنا�سر 
وقو�ت  �إج��ر�م��ي��ة  ع�����س��اب��ات  ب��ني  م�سلحة  م��و�ج��ه��ات 

�الأمن يف كر�كا�س.
على  كولومبيا  عن�سر�  “ع�سرين  �إن  م���ادورو  وق���ال 
�الأقل من جماعات �سبه ع�سكرية” �ساركو� يف تدريب 
�لنار  �إط��الق  عمليات  خلف  تقف  �إجر�مية  ع�سابات 
�ملتكررة �لتي تفاقمت منذ 7 متوز/يوليو وقتل فيها 
عدد غري حمدد من �ملدنيني “بالر�سا�س �لطائ�س«.

وتابع �أنه “من �أ�سل �لع�سرين عن�سر� كولومبيا على 
�أقل تقدير، قب�سنا على ثالثة مع �سالحهم، ويبدو �أن 
�الآخرين قتلو� ويجري حاليا �لتعرف �إىل هوياتهم” 
م�سيفا “ال �أعرف �إن كان �لعدد �لذي تبّلغته دقيقا، 

ع�سرة قتلى، وهناك �آخرون فارون نبحث عنهم«.
وذكر مادورو �أن �مل�سلحني �لكولومبيني كانو� يدربون 
ت�سفيتهم  متت  و�إرهابيني”  “جمرمني  �أ�سهر  منذ 
خالل عملية �سارك فيها 2500 عن�سر من �لقو�ت 

�لفنزويلية موؤخر� لل�سيطرة على �أحياء �سعبية.
“كان ل��دي��ه��م خ��ن��ادق، وم��ك��ان ي��دع��ون��ه �ملوقع  وق���ال 
خا�س  لوج�ستي  بتدريب  يتمتعون  ك��ان��و�  �ملح�سن، 

يف  حرب  خلو�س  �لع�سكرية  �سبه  �جلماعات  بعنا�سر 
كر�كا�س” موؤكد� �أن “200 �إىل 300 جمرم” كانو� 

يتقا�سون �أمو�ال من عائد�ت �ملخدر�ت.
و�أع��ل��ن��ت �ل�����س��ل��ط��ات �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة �ل�����س��ب��ت مقتل 22 
�الأم������ن يف  ق�����و�ت  ع��ن��ا���س��ر  م���ن  و�أرب����ع����ة  “جانحا” 

مو�جهات ��ستمرت يومني يف غرب كر�كا�س.
�الأم����ن يف  ق����و�ت  2500 عن�سر م��ن  ن��ح��و  و����س���ارك 
�لعملية �لع�سكرية ال�ستعادة �ل�سيطرة على حي “كوتا 

905” �ل�سعبي يف كر�كا�س،
�لغزير مبا يف  �لنار  �إط��الق  تبادل  وبعد يومني من   
�الأمن �جلمعة  �حتلت قو�ت  �لثقيلة،  باالأ�سلحة  ذلك 
هذه  عليها  ت�سيطر  �لتي  �الأرب��ع��ة  �ل�سعبية  �الأح��ي��اء 

�لع�سابات فيما فّر قادتها.
و�أ�سدرت �ل�سرطة �خلمي�س مذكر�ت بحث يف حقهم 

و�عدة مبكافاأة قدرها 500 �ألف دوالر.
�ل��ت��ي مت �سبطها  �ل��رت���س��ان��ة  ب��ني  �أن  م�����ادورو  وق����ال 
�أ���س��ل��ح��ة ت��ع��ود ل��ل�����س��رط��ة و�جلي�س  خ����الل �ل��ع��م��ل��ي��ة 

�لكولومبيني.
ويتهم مادورو �لذي يندد بانتظام مبوؤ�مر�ت الإطاحته 
وكولومبيا،  �ملتحدة  �لواليات  قوله  حد  على  تدبرها 
�ملعار�سة وو��سنطن وبوغوتا بالوقوف خلف حتركات 

هذه �لع�سابات بهدف زعزعة ��ستقر�ر نظامه.

موريتانيا: توجيه تهمة حماولة امل�سا�س بوحدة اأر�س الوطن لزعيم قبلي
•• نواك�صوط-وكاالت

وجه �لق�ساء �ملوريتاين تهمة “حماولة �مل�سا�س بوحدة 
�أر�س �لوطن” طبقاً لقانون �لعقوبات �ملوريتاين والأول 
ولد  �أحمد  ولد  �لنني  و�لقبلي  �لتقليدي  للزعيم  مرة، 
�إثر  �ل��ب��الد،  �مل��ن��ح��در م��ن �سمال  ك��رك��وب )65 ع��ام��اً( 
دعو�ت طالب فيها ب�”�إن�ساف مناطق وحمافظات �سمال 

�لبالد ومنحها حكماً ذ�تياً«.
من  �ملنحدر  كركوب  ول��د  �ملوريتانية  �ل�سرطة  و�أح��ال��ت 
“�أوالد  قبيلة  ق��ي��اد�ت  �أب���رز  و�أح���د  “�آدر�ر”  حمافظة 
عمني” �لعربية �لتي ت�سكن �سمال موريتانيا، للمحاكمة 

بعد 10 �أيام من �العتقال و�لتحقيق.
�ليوم  نو�ك�سوط  مبحكمة  �جلمهورية  وكيل  له  ووج��ه 
تهمة “حماولة �مل�سا�س بوحدة �أر��سي �لوطن” و�أحالته 
�أمام قا�س للتحقيق وطالب ب�سجنه، لكن �لقا�سي وجه 
له نف�س �لتهمة و�متنع عن حب�سه و�أ�سدر قر�ر�ً بو�سعه 

حتت �ملر�قبة �لق�سائية )�الفر�ج عنه بكفالة(.
وطالب ولد كركوب مع 4 �آخرين يف ر�سالة وزعت عرب 
و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي مب��ن��ح �أرب����ع حمافظات 
تتمتع  ح��ت��ى  ذ�تياً”  “حكماً  �ل�����س��م��ال  يف  م��وري��ت��ان��ي��ة 
هرم  يف  �لتعيينات  وم��ن  �ل��ب��الد  ث���رو�ت  م��ن  بح�ستها 

�لدولة ويف خمتلف �ملوؤ�س�سات و�الأجهزة �حلكومية.
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�أملانيا ال تنوي  �أن  �لثالثاء  �أنغيال مريكل  �الأملانية  �مل�ست�سارة  �أعلنت 
على  جديدة  م��رة  مر�هنة  �إلز�ميا  كوفيد-19  �سد  �لتلقيح  جعل 
رغبة �ل�سعب و�لدعاية للقاح.وقالت �مل�ست�سارة خالل موؤمتر �سحايف 
يف معهد روبرت كوخ �ل�سحي “ال �أعتقد �نه بامكاننا ك�سب �لثقة عرب 
تغيري ما قلناه” �أي عدم جعل �للقاح �إلز�ميا.و�أ�سافت “لكن �أعتقد 
�نه بامكاننا ك�سب �لثقة عرب �لقيام بدعاية للقاح و�أي�سا عرب ترك 
�أكرب عدد ممكن من �الأ�سخا�س ي�سبحون �سفر�ء للقاح �نطالقا من 
�أحر�ر�  كنا  تلقحنا، كلما  “كلما  جتربتهم �خلا�سة«.وتابعت مريكل 
وكلما متكنا من �لعي�س جمدد�«.و�أو�سحت “ميكنني �لقيام بدعاية 
وقالت  �لتلقيح”.  �سبيل  يف  عميقة  قناعة  م��ع  م�ست�سارة،  ب�سفتي 
�لتطعيم يف  و�إيجابيات  �سلبيات  �ملفيد عر�س  �إنه من  �أي�سا  مريكل 
لقاء�ت عامة.ون�سحت �مل�ست�سارة �الأملانية القناع �ملرتددين بالتلقيح 
“ببحث �مل�سالة معا يف �لعائلة، يف �لعمل، يف نادي كرة �لقدم يف كل 

مكان يثق فيه �الأ�سخا�س ببع�سهم �لبع�س«.
فرن�سا  يف  ح�سل  كما  �أوروب���ا  يف  زخما  �إلز�ميا  �للقاح  جعل  يكت�سب 
�للقاح بهدف  �ملعاجلني �لطبيني  �إلز�مية تلقي  �لتي قررت �الثنني 
�لق�ساء على �ملتحورة دلتا. كما �أعلنت �ليونان �أن هذ� �الأمر �سي�سبح 

�إلز�ميا �عتبار� من 1 �أيلول/�سبتمرب.
بالكامل يف  �للقاح  �سخ�س )42،6%(  35،4 مليون  تلقى حو�ىل 
�أعلن  كما  و�ح��دة  جرعة  تلقو�   )58،5%( مليونا  و48،6  �أملانيا، 
هو  �ل��ع��ام  �الجت���اه  الأن  �أ�سفه  ع��ن  معربا  �سبان  ين�س  �ل�سحة  وزي��ر 

“تباطوؤ” وترية �لتلقيح.

تر�جع حجم �لتاأييد �ل�سعبي �لذي يحظى به رئي�س �لوزر�ء �لياباين، 
�أيام قليلة من �نطالق  يو�سيهيدي �سوغا، �إىل م�ستوى قيا�سي قبل 
�ل�سيا�سية  �ملخاطر  زي���ادة  �إىل  ي���وؤدى  مم��ا  �الأومل��ب��ي��ة،  �الأل��ع��اب  دورة 
بالن�سبة لرئي�س �لوزر�ء �لياباين �لذي من �ملقرر �أن يو�جه �نتخابات 

عامة بعد فرتة وجيزة من �الأوملبياد.
%33 من �مل�ساركني يف ��ستطالع للر�أي �أجرته هيئة  و�أع��رب نحو 
�لتا�سع  �إت�س كيه( يف �لفرتة بني  �ليابانية )�إن  �الإذ�ع��ة و�لتلفزيون 
�سوغا،  حلكومة  تاأييدهم  ع��ن  �جل���اري،  يوليو)متوز(  م��ن  و�ل�11 
�ل�سابق، بح�سب  �ل�سهر  �أرب��ع نقاط مئوية عن  وذلك برت�جع قدره 

ما نقلته وكالة “بلومربغ” لالأنباء �لثالثاء.
متفاخر�ً  �مل��ا���س��ي،  �سبتمرب)�أيلول(  يف  من�سبه  ت��وىل  �سوغا  وك���ان 
�لعام  خ��الل  �حل��ك��م  ت��وىل  حيث  ق��وي  �سعبي  تاأييد  على  بح�سوله 
�آبي، �لذي ��ستقال  �الأخري من والية رئي�س �لوزر�ء �ل�سابق، �سينزو 

ب�سبب ظروف �سحية.

طالب �لرئي�س �الأرجنتيني �ألربتو فرنانديز برفع �حل�سار �ملفرو�س 
على كوبا �لذي و�سفه باأنه “غري �إن�ساين” ورف�س �أي تدخل خارجي 

حمتمل لت�سوية �خلالفات �ل�سيا�سية �لد�خلية.
“فر�س ح�سار   ،  ”10 “ر�ديو  �إذ�ع��ة  وق��ال �لرئي�س يف مقابلة مع 
�قت�سادي على بلد خالل جائحة �أمر غري �إن�ساين للغاية. �حلكومة 
ال تعاين بل �ل�سعب«.وتفر�س �لواليات �ملتحدة ح�سار� �سارما على 
كوبا منذ 1962 تعتربه �ل�سلطات �لكوبية �ل�سبب �لرئي�سي مل�ساكل 

�جلزيرة �القت�سادية �لكبرية.
و�أكد �لرئي�س �لكوبي ميغيل دياز-كانيل �الثنني �أن �لواليات �ملتحدة 
�الأحد  �جلزيرة  �سهدتها  �لتي  �مل�سبوقة  غري  �لتظاهر�ت  ور�ء  تقف 
مع نزول �آالف �لكوبيني �لذين �سئمو� �أزمة �قت�سادية فاقمها نق�س 
يف �الأغ��ذي��ة و�الأدوي�����ة، �إىل �ل�����س��ارع يف ع�����س��ر�ت �مل���دن وه��م يهتفون 

“فلت�سقط �لديكتاتورية” ونحن جياع«.

عوا�صم

برلني

طوكيو

بوينو�ص اير�ص

بوريل يناأى بالحتاد الأوروبي 
عن اتهامات �سلوفينيا لإيران 

•• بروك�صل-اأ ف ب

�سعى وزير خارجية �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل �ىل �لناأي بالتكتل عن 
�لتعليقات �لتي �أدىل بها رئي�س وزر�ء �سلوفينيا خالل م�ساركته يف موؤمتر 

جلماعة معار�سة �إير�نية يف �ملنفى و�أثارت غ�سب طهر�ن.
و�حتجت �إير�ن �الأحد على م�ساركة رئي�س �لوزر�ء �ل�سلوفيني ياني�س يان�سا 
خارجيتها  ��ستدعت  كما  �ملعاِر�سة،  خلق”  “جماهدي  منظمة  موؤمتر  يف 
�ل�سفرية �ل�سلوفينية لدى طهر�ن كري�ستينا ر�دي �حتجاجاً على �لت�سّرف 

“�خلارج عن �الأعر�ف �لدبلوما�سية” ليان�سا.
ي�ستحق  �الإي�������ر�ين  “�ل�سعب  �إّن  �ل��ف��ي��دي��و  ع���رب  ك��ل��م��ة  يف  ي��ان�����س��ا  وق�����ال 
دعماً  ينال  �أن  ويجب  �الإن�سان،  حقوق  و�ح��رت�م  �حلرية،  �لدميوقر�طية، 
على  �الإي���ر�ين  �لنظام  “حما�سبة  �إىل  د�ع��ي��اً  �لدويل”،  �ملجتمع  من  قوياً 

�نتهاكه حلقوق �الإن�سان«.
تعك�س”  ال  “بالتاأكيد  هي  �ل�سلوفيني  �لزعيم  ت�سريحات  �إّن  بوريل  وقال 
موقف �الحتاد �الأوروبي، على �لرغم من �أن �سلوفينيا تتوىل حالياً �لرئا�سة 

�لدورية للتكتل ومّدتها �ستة �أ�سهر.
�أّن  بروك�سل  يف  �الأوروب����ي  �الحت���اد  خارجية  ل���وزر�ء  �جتماع  بعد  و�أ���س��اف 

“موقف �الحتاد �الأوروبي عندما يتعّلق باإير�ن متو�زن«.
وتابع “نحن نوؤمن مبمار�سة �ل�سغط �ل�سيا�سي عند �ل�سرورة يف كثري من 

�ملجاالت، ويف �لوقت نف�سه نحاول �إيجاد تعاون عند �ل�سرورة«.
وت�ساور وزير �خلارجية �الير�ين حممد جو�د ظريف �الأحد مع بوريل ونّدد 
د�عياً �إىل “تو�سيح  ب”�الأفعال غري �ملقبولة لرئي�س �لوزر�ء �ل�سلوفيني”، 

وفق بيان للخارجية �الإير�نية. موقف �الحتاد �الوروبي”، 
ومتّر عالقة �الحتاد �الأوروب��ي مع �إير�ن يف �لوقت �لر�هن مبرحلة بالغة 
�حل�سا�سية مع �سعي �لتكتل للتو�سط يف عودة �لواليات �ملتحدة �ىل �التفاق 

�لنووي �الإير�ين و�إحيائه.

ا�شتعدادا ل�شراع ع�شكري حمتمل

بتهديد من ال�سني، تايوان تعيد ت�سّلحها...!

•• تون�س-اأ ف ب

�أع���ل���ن مم��ث��ل م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة �إي���ف 
����س���وت���ري�ن �إن ت��ون�����س ت�����س��ج��ل ع����دد وف���ي���ات هو 
“�الأعلى” يف �ملنطقة �لعربية و�لقارة �الإفريقية 
ومتر “بو�سع �سعب” قد يزد�د �سوء�، وبالتايل، 

حتتاج �لبالد �إىل م�ساعدة ولقاحات.
فر�ن�س  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف  ���س��وت��ري�ن  وق���ال 
بر�س “تون�س ت�سجل ن�سبة وفيات هي �الأعلى يف 
م�سيفا �أنه  �لقارة �الإفريقية و�لعامل �لعربي”، 
يتم ت�سجيل “�أكرث من 100 وفاة يف �ليوم” يف 
بلد ي�سكنه حو�ىل 12 مليون ن�سمة. “هذ� حقا 

كثري«.
ومتكنت تون�س من جتاوز �ملوجة �الأوىل و�حتو�ء 
 ،2020 و�آب/�أغ�سط�س  �آذ�ر/مار�س  بني  �لوباء 
وبلغت ن�سبة �لوفيات حينها خم�سني. لكن و�سل 
�ألفا، ومت  عدد �لوفيات �ليوم �ىل �أكرث من 16 
و134  و189  ب194  قيا�سية  �أرق��ام  ت�سجيل 

وفاة يوميا خالل �الأّيام �الأخرية.
وقال �إن تون�س “�أكرث �سفافية يف ن�سر �ملعطيات 
و”عدد �لوفيات �لذي تن�سره  من دول �أخرى”، 

من دون �سك قريب من �لو�قع«.
و�أكد رئي�س مكتب �ملنظمة يف تون�س �أن “�لو�سع 

�ل�سحي خطري، وكّل �ملوؤ�سر�ت حمر�ء«.
وعّلل ذلك بتف�سي �لفريو�س يف كل �أنحاء �لبالد، 
دلتا  متحورة  و”�نت�سار  للغاية”،  “مقلق  وه��ذ� 

�ل�سديدة �لعدوى و�ملتو�جدة بكثافة«.
“�ليوم و�سعا  �لتون�سية  �لواليات  بع�س  وت�سهد 
وبائيا مقلقا للغاية. مثل ما حدث يف �لقريو�ن 
)و�سط( و�سليانة )و�سط( وباجة )�سمال غرب(، 
و�لق�سرين  )ج��ن��وب(  ت��ط��اوي��ن  �ىل  ب��االإ���س��اف��ة 

)و�سط(«.
وتعي�س �لبالد على وقع �أزمة �سيا�سية توؤثر على 
�تخاذ �لقر�ر�ت وعلى ثقة �لتون�سيني بال�سلطات 

�حلاكمة.

كما �أن قطاع �ل�سحة �حلكومي �لذي كان ي�سكل 
�سوء  من  يعاين  �ليوم  �أ�سبح  �لتون�سيني،  فخر� 

�إد�رة ونق�س يف �ملعد�ت و�لتجهيز�ت.
�أخرى كثرية �ساهمت  �أن عو�مل  �مل�سوؤول  ويرى 
“�ل�سعب  �ل��و���س��ع  ه���ذ�  �إىل  ت��ون�����س  و���س��ول  يف 

جد�«.
وف��ر���س��ت ت��ون�����س ت���د�ب���ري وق��ائ��ي��ة و���س��ارم��ة يف 
بال�سيطرة  ل��ه��ا  �سمح  م��ا   2020 �آذ�ر/م����ار�����س 
على �لو�سع �لوبائي لفرتة، لكن ثمن ذلك كان 

كبري�.
تاأثري  “كان لذلك  �لعاملية  �ل�سحة  وق��ال ممثل 
�ق���ت�������س���ادي و�ج���ت���م���اع���ي ك��ب��ري ج�����د�، م���ا جعل 
�ل�����س��ل��ط��ات الح��ق��ا ت��ت�����س��رف وف��ق��ا ل���ت���و�زن بني 
�ال�ستجابة للو�سع �ل�سحي و�لو�سع �القت�سادي 

و�الجتماعي«.

�ل�سحية  �ل��ق��ي��ود  �أ�سبحت  �حل���ني،  ذل��ك  وم��ن��ذ 
“كذلك، لي�س هناك  �ملفرو�سة حم��دودة. وتابع 

تقدير كاف للوباء من جانب �ل�سكان«.
ب�سكل  تنت�سر  دلتا  ن�سخة  “�أن  �إىل  ونّبه �خلبري 
�أننا مل  م�سيفا “ميكن �أن نعترب  و��سع �ليوم”، 
ن�سل بعد �ىل �لذروة �لوبائية ال من حيث عدد 

�حلاالت وال من حيث عدد �لوفيات«.
وقال “تو�جه تون�س �إمكانية عي�س �أّيام �سعبة” 
مطلوبا  �ل�����س��ح��ي  “�لنظام  خ��الل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون 
يف  تعمل  �لتي  �لب�سرية  “�ملو�رد  ج��د�«.و�أ���س��اف 
كافية.  غ��ري  و�أع���د�ده���ا  منهكة  �لكوفيد  �أق�����س��ام 
�مل�ست�سفيات �حلكومية  �الخت�سا�سات يف  قّلة يف 
و�لتخدير...�لنظام  �الإن��ع��ا���س  يف  وخ�����س��و���س��ا 
للطلبات  �ال���س��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  ق���ادر  غ��ري  �ل�سحي 
�لكبرية للعالج«.وتابع �مل�سوؤول “يجب م�ساعدة 

تو�جه  �لتي  باللقاحات”  وخ�سو�سا  )تون�س( 
م�سكلة  “ب�سبب  �قتنائها  يف  ���س��ع��وب��ات  �ل��ب��الد 
لنف�سها  �ملتقدمة  �ل���دول  تو�فرها«.وخ�س�ست 
�الإيفاء  يتم  ومل  �للقاحات  م��ن  كبرية  ح�س�سا 

بوعود بهبات �أعلن عنها.
وتلقى %11 من �سكان تون�س جرعة و�حدة على 
�الأقل من �للقاح، و%5 تطعيما كامال، و”هذ� 
وفق  دون �ملطلوب لتح�سيل �ملناعة �جلماعية”، 

�مل�سوؤول.
ويف ما يتعلق بالتطعيم، تاأتي تون�س “بعد �ملغرب 
ومت�ساوية  �الأردن  م���ن  ق��ري��ب��ة  ب��ك��ث��ري...وه��ي 
وليبيا  و�جل��ز�ئ��ر  م�سر  م��ن  و�أف�سل  لبنان  م��ع 

و�أف�سل يف �أغلب دول جنوب قارة �إفريقيا«.
و�سول  “�سمان  هو  �لهدف  �إن  �سوتري�ن  وق��ال 

على �الأقل %20 من �ل�سكان �إىل �للقاحات«.

اأعلى معدل وفيات بكوفيد باملنطقة العربية يف تون�س اإعالن احلداد الر�سمي 
يف العراق اإثر حادثة 

حريق م�ست�سفى
•• بغداد-وكاالت

�لعر�قي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أع���ل���ن 
�مل�سلحة  ل���ل���ق���و�ت  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د 
�لعر�قية م�سطفى �لكاظمي فجر 
�ل��ث��الث��اء، �حل����د�د �ل��ر���س��م��ي على 
حريق  ح��ادث��ة  �سهد�ء”  “�أرو�ح 
م�ست�سفى �الإمام �حل�سني �لتعليمي 
ذي  مبحافظة  �لنا�سرية  مبدينة 
�لكاظمي خالل �جتماع  قار.وقرر 
ط������ارئ ����س���م ع�������دد�ً م����ن �ل�������وزر�ء 
�الأمنية  و�ل���ق���ي���اد�ت  و�مل�����س��وؤول��ني 
حادثة  �أ�سباب  على  للوقوف  عقد 
�حل�سني  �الإم���ام  م�ست�سفى  حريق 
عايل  حكوم�������ي  بتحق��يق  �ل��ب��دء 
�أ�سب�����اب  على  ل��ل��وق��وف  �مل�����س��ت��وى، 
�ملجتمعون  ق���رر  �حل��������������������ادث��ة.ك��م��ا 
ت���وج���ه ف���ري���ق ح��ك��وم��ي ف�����ور�ً �إىل 
م���ن جمموعة  ق���ار  ذي  حم��اف��ظ��ة 
�الأمنيني  و�ل����ق����ادة  �ل��������وزر�ء  م���ن 
وحجز  ميد�نياً  �الإج��ر�ء�ت  ملتابعة 
ومدير  ق������ار،  ذي  ���س��ح��ة  م���دي���ر 
�مل�ست�سفى، ومدير �لدفاع �ملدين يف 
للتحقيق. و�إخ�ساعهم  �ملحافظة 
وطالب �الجتماع بتوجيه خمتلف 
باإر�سال م�ساعد�ت طبية  �ل��وز�ر�ت 
حمافظة  �إىل  ع��اج��ل��ة  و�إغ���اث���ي���ة 
�حلادث  �سحايا  و�ع��ت��ب��ار  ق��ار  ذي 
معامالتهم  و�إجن�����از  “�سهد�ء”، 
�لذين  �جل��رح��ى  وت�سفري  ف��وري��اً، 
حاالتهم حرجة �إىل خارج �لعر�ق.

•• كراكا�س-رويرتز

�ملعار�س  �ل�سيا�سي  �ت��ه��م  �إن���ه  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي  �الدع����اء  ق���ال   
ف��ري��دي ج��ي��ف��ار� ب���االإره���اب و�خل��ي��ان��ة م��ن ب��ني �تهامات 
عليه  �لقب�س  �لد�خلي  �الأم��ن  جهاز  �ألقى  بعدما  �أخ��رى 

وهو يف �سيارته على طريق �سريع بالعا�سمة كر�كا�س.
وجيفار� حليف مقرب من زعيم �ملعار�سة خو�ن جو�يدو 
رئي�سا  �أخ���رى  ودول  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ب��ه  �ل��ذي تعرتف 
جمهولني  م�سلحني  �إن  ج��و�ي��دو  ل��ل��ب��الد.وق��ال  �سرعيا 
هددوه باالعتقال يف وقت �سابق من يوم �أم�س �الثنني بعد 

�أن غادر منزله ملحاولة م�ساعدة جيفار�.

و�أ�سدر مكتب �الدعاء �لعام بيانا قال فيه �إنه �سعى الإ�سد�ر 
متطرفة  بجماعات  “ل�سلته  جيفار�  على  بالقب�س  �أم��ر 
كولومبيا«.يجيء  بحكومة  مرتبطة  م�سلحة  وجماعات 
مزمع  ملفاو�سات  و�ملعار�سة  �حلكومة  ت�ستعد  بينما  هذ� 
�لرنويج  بو�ساطة  �ملك�سيك  يف  �ل��ق��ادم  �ل�سهر  �إج���ر�وؤه���ا 
فنزويال،  يف  �لعميقة  �ل�سيا�سية  �الأزم���ة  ت�سوية  بهدف 
ح�سبما ذكرت م�سادر مطلعة على �الأمر لرويرتز �الأ�سبوع 
على  م��ادورو  نيكوال�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  �ملا�سي.و�أكد 
عقد  خطط  �الث��ن��ني  �أم�����س  �لر�سمي  �لتلفزيون  �سا�سة 
قبل  �لعنف  نبذ  �ملعار�سة  على  �إن  ق��ال  لكنه  مفاو�سات، 
�ملحادثات.ودون �أن يحدد جيفار� �أو جو�يدو باال�سم قال 

�أن بع�س �لعنا�سر تخطط النقالب  �إن لديه دليال على 
و�إن �الدعاء حترك على �أ�سا�س هذ� �لدليل.

وقال “�أو�فق على �جللو�س �إىل طاولة �ملك�سيك و�لرنويج، 
�لتعبري عن نبذ  �أن تكون هناك �سروط منها  لكن ال بد 
و�أ�ساف �أن على �لواليات  �ملمار�سات �لتي تت�سم بالعنف”. 
�مل��ت��ح��دة و�الحت�����اد �الأوروب������ي �أي�����س��ا رف���ع �ل��ع��ق��وب��ات عن 

فنزويال قبل بدء �ملفاو�سات.
�ملتحدة مادورو  �لواليات  �ملدعومة من  �ملعار�سة  وت�سف 
باأنه دكتاتور وتتهمه بتزوير نتائج �نتخابات 2018 �لتي 
الإ�سكات  �لق�سائي  �لنظام  ي�سّخر  وب��اأن��ه  �نتخابه  �أع���ادت 

�ملعار�سة.

بايدن يدعو امل�سوؤولني ال�سيا�سيني
 يف هايتي اإىل الوحدة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

دعا �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن �مل�سوؤولني �ل�سيا�سيني يف هايتي �إىل توحيد �ل�سفوف 
فيما �لبالد غارقة يف حالة عدم ��ستقر�ر منذ �غتيال �لرئي�س.وقال بايدن من �لبيت 
ملتحدة  �لواليات  يف  �لنارية  و�الأ�سلحة  للعنف  مكر�س  �جتماع  هام�س  على  �الأبي�س 
توحيد ل�سفوف”  �ل�سيا�سيني  �لقادة  و�الأم��ن. وعلى  �ل�سالم  ي�ستحق  “�سعب هايتي 

لهذ� �لغر�س.
ويف وقت �سابق �أ�سفت �لناطقة با�سم �لبيت �الأبي�س جني �ساكي “لعدم �ليقني �حلا�سل 

على م�ستوى �لقيادة �ل�سيا�سية �ملقبلة” يف �لبالد.

فنزويال توجه تهمة الإرهاب واخليانة لفريدي جيفارا 

•• الفجر -فران�صوا كليمن�صو 
–ترجمة خرية ال�صيباين

يف  �ل�سيني  للجي�س  �مل��ت��ك��ررة  �ل��ت��وغ��الت  م��و�ج��ه��ة  يف 
مع  تعاونها  تكثيف  على  تايو�ن  تعمل  �جل��وي،  جمالها 

�لواليات �ملتحدة و�ليابان.
دباباتها  �الأ�سبوع  ه��ذ�  �لتايو�نية  �حلكومة  تر�سل  لن   
وط��ائ��ر�ت��ه��ا وف��رق��اط��ات��ه��ا ل��ل��رد ب��ال��ذخ��رية �حل��ي��ة على 
��ستدعت  �لعام،  هذ�  �ل�سيني.  �مل�سلح  للعدو�ن  حماكاة 
�لزيادة يف �إ�سابات كوفيد-19، تخفي�س قيادة �الركان 
ك��ان من  �ل��ت��ي  �ل�سنوية  �مل��ن��اور�ت  ن��ط��اق  تايبيه م��ن  يف 
�لثالثاء على �سو�حل  �أم�س  �عتباًر� من  �إجر�وؤها  �ملقرر 
�جلزيرة.غري �ن �لع�سكريني، مل ي�ستوعبو� بعد �لتوغل 
مقاتلة   28 �خ��رتق��ت  عندما  ي��ون��ي��و،   15 يف  �ل�سخم 
�ل�سينية  ل��ل��ق��و�ت �جل���وي���ة  ت��اب��ع��ة  وق���اذف���ات ���س��و�ري��خ 
منطقة حتديد �لدفاع �جلوي �لتايو�نية. �نطلق �الإنذ�ر 

�لعام على �لقو�عد، و�أقلعت �لطائر�ت �ملعرت�سة، �ال �ن 
�لطائر�ت �ل�سينية ��ستد�رت لتجّنب �لقتال.

�أ����س���ر�ب بكني  �أب���ري���ل، ح��اول��ت 25 ط��ائ��رة م��ن  يف 12 
�جلوية، نف�س �ملقاربة �لتدخلية يف جنوب غرب منطقة 
عام  منذ  �أ�سبوع  مير  ال  �ل��و�ق��ع،  يف  �لتايو�نية.  �ل��دف��اع 
2019 دون �أن تاأتي �ل�سني الختبار مقاومة �جلزيرة 
من  �لطاولة  على  �ل�سربة  تلك  �أث��ار  ما  وه��و  �ملتمردة. 
ط���رف رئ��ي�����س �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �ل��ت��اي��و�ن��ي��ة، ج��وزي��ف وو، 
ع�سكري  ل�سر�ع  ن�ستعد  �أن  “يجب  �أ�سابيع:  قبل ثالثة 
نكون م�ستعدين”.  �أن  �سوى  لدينا خيار  لي�س  حمتمل، 
كان  وو  ب��اأن  �ل�سيوعي،  �لنظام  با�سم  عليه متحدث  ورد 

“�نف�سالًيا م�سعور� �سيتعني عليه دفع ثمن باهظ«.
ح��رب �لكلمات و�مل��و�ق��ف �ل��ع��دو�ن��ي��ة، �ل��ت��ي ت��ق��رتب من 
�لنار،  �إط��الق  �ىل  �ملن�سبط  غري  و�الن���زالق  �ال�ستفز�ز 

ت�ستعد لها �لواليات �ملتحدة هي �الأخرى.
و�لياباين  �الأم��ري��ك��ي  �جلي�سان  نظم  ي��ون��ي��و،  نهاية  يف 
ومن  �ل�سني.  بحر  و�سرق  جنوب  يف  م�سرتكة  مناور�ت 

�الإن���ز�ل �لربمائي على �جلزر  م��ن��اور�ت  خ��الل حماكاة 
وفًقا  ت��اي��و�ن،  �إىل  ي�سريون  �ملخططني  ف��اإن  �ليابانية، 
�سابق  م�سوؤول  ع��ن  تاميز  فاينن�سال  �سحيفة  نقلته  مل��ا 
و��سنطن  و�سمحت  �لبنتاغون.  يف  �الآ�سيوية  �ل�سوؤون  يف 
هاربون  ���س��اروخ   400 ت��اي��و�ن  بت�سليم  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام 

مبدى 160 كيلومرًت� عام 2025.
�سناعة  م��ن  ون،  �إن���غ  ت�ساي  �لرئي�سة،  طلبت  م��ن��ذئ��ذ، 
�مل�سادة  �ل�����س��و�ري��خ  �إن��ت��اج  ت�سريع  ب��الده��ا،  يف  �ل��دف��اع 
�سو�ريخ  �سيما  وال  ك��روز،  �سو�ريخ  وخا�سة  للطائر�ت، 
�أو بكني، كما  ��ستهد�ف �سنغهاي  �لقادرة على  يون فنغ، 
لدر��سات  مركاتور  معهد  يف  باحث  م��ول،  هان�س  يذّكر 
�ل�سني يف برلني. و�ستكون مثل هذه �ملجموعة �ل�ساملة 
جزًء من مبادرة �لردع يف �ملحيط �لهادئ، �لتي �قرتحتها 
�لع�سكرية �الأمريكية ملنطقة �ملحيطني �لهندي  �لقيادة 

و�لهادئ.
�ما ��سرت�تيجية �ملحيطني �لهندي و�لهادئ لالأوروبيني، 
�مل�ستوى  “على  تايو�ن  ت�سمل  ال  فاإنها  فرن�سا،  وخا�سة 

�أن  ورغ��م  فرن�سي.  م�سوؤول  لنا  �أ���س��ّر  كما  �لعملياتي”، 
و�لربيطانية  و�لهولندية  �لفرن�سية  �حلربية  �ل�سفن 
لتذكريها  �ل�سني  بحر  بانتظام يف  تبحر  و�لدمناركية، 
ب��احل��ق �ل����دويل يف ح��ري��ة �حل��رك��ة، ف���اإن ت��اي��و�ن تعترب 
هذ�  ي�����س��ي��ف  �الأوىل”،  ب��ال��درج��ة  �أم��ري��ك��ي��ة  “ق�سية 
نوق�ست،  ت��اي��و�ن  م�سالة  �ن  مينع  مل  ه��ذ�  لكن  �مل�سدر. 
لوزيرة  �الأوىل  �ل���زي���ارة  خ���الل  و����س��ن��ط��ن،  �جل��م��ع��ة، يف 
�لدفاع �لفرن�سية، فلورن�س باريل، �إىل نظريها �جلديد، 

لويد �أو�سن.
والأن فرن�سا تريد �أن حتافظ مع حليفها على وجود ر�دع 
�ل�سبب  فلهذ�  و�ل��ه��ادئ،  �لهندي  �ملحيطني  منطقة  يف 
يو��سل �أ�سطولها �لبحري �لوطني تعزيز تعاونه. وهكذ� 
�م��رود، يف �خلريف  �لنووية  �لهجومية  �لغو��سة  قامت 
مناور�ت  و�ساركت يف  �ل�سني،  بحر  بدوريات يف  �ملا�سي، 
منخف�سة �مل�ستوى مع �الأ�سطول �الأ�سرت�يل و�الأمريكي، 
�لرئي�سية  �ال�سرت�تيجية  �ل��ق��اع��دة  غ���و�م،  يف  وتوقفت 

للواليات �ملتحدة يف �ملحيط �لهادئ.

- تعمل تايوان على تكثيف تعاونها مع الوليات املتحدة واليابان

- يف فرن�سا، تعترب تايوان 
»ق�سية اأمريكية بالدرجة الأوىل«

- الإنزال الربمائي على اجلزر اليابانية، 
وبو�سلة املخططني ت�سري اإىل تايوان

تايو�ن تكثف تعاونها مع �لواليات �ملتحدةقامت �لغو��سة �لنووية �لفرن�سية �مرود بدوريات يف بحر �ل�سني
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عربي ودويل
بلومربغ: اإذلل اأمريكا يف اأفغان�ستان اأفرز عدوًا �سر�سًا لإيران

•• وا�صنطن-وكاالت

مع  �أفغان�ستان  ح��دود  على  “طالبان”  حركة  �سيطرة  �نعكا�سات  ح��ول 
�أحيان  �أنه يف  �الأمريكي،  “بلومربغ”  �إي��ر�ن، كتب بوبي غو�س يف موقع 
�إذالل  فاإن  �إي��ر�ن،  �إىل  وبالن�سبة  �سر��سة.  �أكرث  �لعدو،  كثرية يكون عدو 
يكن  و�إذ� مل  �سر��سة.  �أك��رث  ع��دو�ً  �أف��رز  �أفغان�ستان،  �ملتحدة يف  �لواليات 
�لتهديد �لذي ت�سكله “طالبان” وجودياً بالقدر �لذي ميثله عدو �أكرث 
د�هماً يف حلظة غري منا�سبة  ت�سكل خطر�ً  �ملنت�سرة  �مليلي�سيا  فاإن  قوة، 
مع  �لديبلوما�سية  �سالتها  ط���ورت  ق��د  �إي����ر�ن  �أن  رغ��م  �إط��الق��اً.وع��ل��ى 
على حكومة �لرئي�س �ملنتخب �إبر�هيم رئي�سي، �لتي تو�جه  “طالبان”، 
�إ���س��ت��ي��اًء يف �ل��د�خ��ل و���س��ط ت��ر�ج��ع �الآم���ال ب��اإع��ف��اء �سريع م��ن �لعقوبات 

�الإقت�سادية �لتي يفر�سها �لغرب، �أن تاأخذ يف �الإعتبار �الأخطار �لقادمة 
�لنظام  �إ���س��ق��اط  “طالبان”  م�سلحة  م��ن  ي��ك��ون  ال  وق���د  �ل�����س��رق.  م��ن 
�الإي��ر�ين، لكن دورها يف �حلرب �الأهلية �الأفغانية �ملحتملة �سيوؤدي �إىل 
موجات جديدة من �لالجئني �لذين �سيتدفقون عرب �حلدود �لتي متتد 
على 900 كيلومرت، بالتز�من مع ت�ساعد يف �الإجتار بالب�سر و�ملخدر�ت، 

وكذلك تز�يد يف �لن�ساط �الإرهابي.
�لطموح  �مل�سروع  وتهديد  للخطر  �لتجارة  تعري�س  �ساأنه  م��ن  �أن  كما 
لت�سييد خط للقطار�ت يحمل �ل�سادر�ت �الأفغانية �إىل �ملو�نئ �الإير�نية، 

ومنها �إىل �لعامل �الأو�سع.
�لرئي�س  حم���اوالت  ح��ي��ال  ط��ه��ر�ن  يف  بال�سماتة  �سعور  �أي  ف���اإن  وه��ك��ذ� 
�الأنباء  حتجبه  �أفغان�ستان،  من  �الإن�سحاب  تربير  بايدن  جو  �الأمريكي 

بني  �لرئي�سي  قلعة  �إ���س��الم  معرب  على  “طالبان”  �سيطرة  ع��ن  �ملقلقة 
�لبلدين. وتفيد �لتقارير �لو�ردة من �ملنطقة �أن قوى �الأمن وم�سوؤويل 
�جل��م��ارك �الأف��غ��ان ق��د ف��رو� �إىل �جل��ان��ب �الإي���ر�ين م��ن �حل���دود عندما 
فح�سب  لي�س  قلعة  و�إ�سالم  �ملنطقة.  �إىل  “طالبان”  ميلي�سيات  و�سلت 
�إىل مدينة هري�ت حيث  �إنه �ملدخل  �لثنائية، بل  �لبو�بة �ملهمة للتجارة 
ميلي�سيات  �أق��دم��ت   ،1998 ع��ام  ويف  ك��ب��رية.  �إي��ر�ن��ي��ة  قن�سلية  ت��وج��د 
ديبلوما�سيني   9 بينهم  �إير�نياً   11 قتل  على  “طالبان”  مع  متحالفة 

هناك، مما كاد يت�سبب بحرب بني �لبلدين.

عالقات اأمر واقع
وجنح �الإير�نيون و”طالبان” يف �إقامة عالقات �أمر و�قع، لكن �لعالقات 

ال يز�ل يخيم عليها �لعد�ء، لي�س فقط ب�سبب وجهات نظرهم �لطائفية 
�ملتناف�سة �إىل �لعامل، حيث تعترب “طالبان” ذ�ت �لغالبية �ل�سنية �ل�سيعة 
يف �إير�ن مبثابة بدعة. وعندما حكمت “طالبان” كابول، فاإن �مليلي�سيات 
�لق�سوة. وتزعم �حلركة  �أفغان�ستان مبنتهى  �ل�سيعية يف  �الأقلية  عاملت 
حالياً �لت�سامح حيالها، لكن جماعات �إرهابية تتمتع بحماية “طالبان” 

�سعدت فعاًل من هجماتها على �أهد�ف �سيعية.
ويعترب بع�س قادة “طالبان” �إير�ن مفيدة على �سعيد كونها �سلة و�سل 
�لعائد�ت  م�سدر  يعترب  �لذي  �الأفغاين،  لالأفيون  �لغربية  �الأ�سو�ق  �إىل 
من  �الأف��ي��ون  م��ن  ج��زء  وق��ع  م��ا  �إذ�  يعنيهم  وال  للميلي�سيات.  �لرئي�سي 
�الإي��ر�ين. وكنتيجة مبا�سرة لذلك،  �ل�سعب  �أجل ت�سميم  �ل�ساحنات من 

توجد يف �إير�ن �أعلى ن�سبة من �ملدمنني يف �لعامل.

القوات املتمردة يف تيغراي 
ت�سيطر على مدينة يف اإثيوبيا 

•• غوندار-اأ ف ب

�سنت �لقو�ت �ملتمردة يف �إقليم تيغر�ي �الإثيوبي هجوما 
جديد� على ما �أفاد ناطق با�سم �ملتمردين وكالة فر�ن�س 
�أول  �أ�سبوعني على هجوم  �أقل من  �لثالثاء، بعد  بر�س 

��سطر �حلكومة �إىل �إعالن وقف �إطالق نار.
و�أو�سح غيتا�سو ريد� يف �ت�سال هاتفي مع فر�ن�س بر�س 
ر�يا  منطقة  يف  هجوما  با�سرنا  )�الث��ن��ني(  �الأم�س  “يف 
)جنوب تيغر�ي( ومتكننا من �حلاق �لهزمية بوحد�ت 

قو�ت �لدفاع �لفدر�لية وقو�ت �أمهرة«.
“يطاردون”  ز�ل��و�  ما  �ملتمردين  �ملقاتلني  �أن  و�أ���س��اف 

�لقو�ت �ملو�لية للحكومة.
تيغر�ي”  �أم��ن معظم جنوب  “متكنا من �سمان  وق��ال 
�أالم��ات��ا، كربى  على  �سيطرو�  �ملتمردين  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

مدن �ملنطقة، موؤكد� �أنه موجود فيها.
يف  �ل��ف��در�يل  �جلي�س  با�سم  مبتحدث  �الت�سال  وت��ع��ذر 
�لوقت �حلا�سر، وال �لتثبت من تاأكيد�ت غيتا�سو يف ظل 

�نقطاع �سبكات �الت�سال يف �ملنطقة.
�أح��م��د يف ت�سرين  �أب��ي��ي  �ل���وزر�ء �الإث��ي��وب��ي  و�سن رئي�س 
�لو�قعة يف  �ملنطقة  �لثاين/نوفمرب عملية ع�سكرية يف 
�سعب  حترير  جبهة  عنا�سر  �سالح  لنزع  �لبالد،  �سمال 

تيغر�ي و�لقب�س على قادتها.

•• النا�رصية-اأ ف ب

����س���اد غ�����س��ب وي����اأ�����س �ل���ث���الث���اء يف 
�ل���ع���ر�ق غ����د�ة ح��ري��ق م����روع �ندلع 
يف  �لنا�سرّية  مبدينة  م�ست�سفى  يف 
 64 وذه��ب �سحيته  �ل��ع��ر�ق  جنوب 
�سوء  على  جم��دد�ً  �ل�سوء  م�سلطا   ،
�الإد�رة �حلا�سل يف قطاع �ل�سحة يف 
�ل�سهر  ون�سف  �سهرين  بعد  �لبالد 

على ماأ�ساة مماثلة وقعت يف بغد�د.
ا يف  وق�سى ما ال يقل عن 64 �سخ�سً
�لنري�ن �لتي �أتت على وحدة ملر�سى 
يف  ���س��ري��ر�ً   70 ت�سم  كوفيد-19 
�لنا�سرية  يف  �حل�����س��ني  م�ست�سفى 
م�ساء �الثنني ، وفًقا الأحدث ح�سيلة 

�سادرة عن م�سادر طبية.
فيما  �سخ�س   100 نحو  و�أ���س��ي��ب 
هذه  يف  ف���ق���ط  ج���ث���ة   39 ع���ل���ى  مت 

�ملرحلة.
�أ����س���ق���ف وج���������در�ن تلك  وحت����ول����ت 
�أ�سهر  �أن�������س���اأت ق��ب��ل  �ل��ت��ي  �ل���وح���دة 
ركام  �ىل  �مل�ست�سفى،  ب��ج��و�ر  قليلة 
و�حتاجت  �ل����دخ����ان.  �أث�����ار  ت��غ��ط��ي��ه 
���س��اع��ات الإخماد  �إىل  �الإط��ف��اء  ف��رق 

�حلريق.
وك����ان �مل�����س��ه��د يف �مل���ك���ان م���وؤمل���ا بعد 
مالب�س  مع  �الث��ن��ني،  ليل  منت�سف 
توجه  وق�����د  م���ت���ن���اث���رة.  و�أغ����ط����ي����ة 
�ل�سكان  م��ن  متطوعون  �مل��ك��ان  �إىل 
و�إخالئهم  �ملر�سى  �إنقاذ  حماولني 

بني �أل�سنة �للهب.
وتناقلت مو�قع �لتو��سل �الجتماعي 
م���ق���اط���ع ف���ي���دي���و م����وؤمل����ة، �أح����د�ه����ا 
ل�سرطي يذرف �لدموع بعدما �إنهار 
عند �سماعه بوفاة �أثنني من �أقاربه 

يف �حلريق.

و�سهدت حمافظة ذي قار وعا�سمتها 
�لثالثاء  �سباح  �لنا�سرية،  مدينة 
يف  ق�سو�  ل�سحايا  ت�سييع  م��و�ك��ب 

�حلريق.
ت�سييع  �مل���و�ك���ب  ه���ذه  �أح����د  يف  ومت 
هم  و�ح���دة،  عائلة  من  �سحايا  �ست 
�مر�أتان وثالثة ��سقاء و�أبن عمهم، 
�لنا�سرية،  �سرق  �لدو�ية  ق�ساء  يف 
فر�ن�س  وكالة  مر��سل  ق��ال  ما  على 

بر�س.
وق���ال م�����س��در يف د�ئ����رة �ل�����س��ّح��ة يف 
عن  جن����م  �حل����ري����ق  �إّن  �مل���ح���اف���ظ���ة 
و�إذ�  �أك�سجني.  ����س��ط��و�ن��ات  �نفجار 
���س��ّح��ت ه���ذه �مل��ع��ل��وم��ات ت��ك��ون هذه 
�مل���اأ����س���اة ن�����س��خ��ة ط��ب��ق �الأ����س���ل عن 
�بن  م�ست�سفى  يف  وق��ع��ت  �ل��ت��ي  تلك 
�خلطيب يف بغد�د يف نهاية ني�سان/
�أي�������س���اً ع���ن �سوء  �أب����ري����ل وجن���م���ت 
�لتي  �الأك�سجني  ��سطو�نات  تخزين 

ي�ستخدمها مر�سى كوفيد-19.
غا�سبة  �أف��ع��ال  ردود  �لكارثة  �أث���ارت 
�لليلة  م���ئ���ات  ف���خ���رج  �ل���ف���ور،  ع��ل��ى 
�لنا�سرية  م�ست�سفى  �أم���ام  �ملا�سية 
“�ل�سيا�سيني  ي����ه����ت����ف����ون  وه��������م 

حرقونا«!.
متهمة  �ملحتجني  �سيحات  وتعالت 
�مل�������س���وؤول���ني ب��ال��ف�����س��اد و�الإه����م����ال 
ف��ع��ل مماثل  رد  �الأم����ن يف  و���س��ع��ف 
تظاهرة خرجت عقب حريق  تخلل 
وق���ع ق��ب��ل ���س��ه��ر ون�����س��ف �ل�����س��ه��ر يف 
�خلا�س  �خل��ط��ي��ب  �أب����ن  م�ست�سفى 

مبر�سى كورونا يف بغد�د.
وقال �ساب من بني �ملحتجني لوكالة 
�أتخاذ  �ل��دول��ة  “على  بر�س  فر�ن�س 
م��ث��ل هكذ�  �مل��ط��ل��وب��ة يف  �ل���ت���د�ب���ري 
�لنا�س،  بحياة  تتعلق  �لتي  �الأماكن 
�ل��ت�����س��دي ل��ل��ف��ا���س��دي��ن ل��و���س��ع حد 

لهذه �ملاآ�سي«.

و�أثار حريق م�ست�سفى �أبن �خلطيب 
�إىل  �أّدى  م��ا  و����س��ع��اً،  غ�سباً  حينها 
�آن���ذ�ك  تعليق م��ه��ام وزي���ر �ل�����س��ّح��ة 
�أن  ل��ب��ث  م��ا  �ل����ذي  �لتميمي  ح�����س��ن 

��ستقال ب�سبب تلك �ملاأ�ساة.
وع����ق����ب ح����ادث����ة �الث�����ن�����ني، �أوق������ف 
�لكاظمي  م�سطفى  �ل���وزر�ء  رئي�س 
ومدير  ق��ار  ذي  د�ئ���رة �سحة  مدير 
�أعلن  ك��م��ا  �ل��ن��ا���س��ري��ة،  م�ست�سفى 

حد�د�ً وطنياً ملدة ثالثة �أيام.
تكون  ال  ق��د  �ل��ت��د�ب��ري  ه���ذه  �ن  �إال 
�لعر�قيني  غ�سب  من  للحد  كافية 
�لذين يعي�سون معاناة �أ�ساًل ب�سبب 
ل�ساعات  �لكهربائي  �لتيار  �أنقطاع 

طويلة ونق�س �خلدمات.
وق�����ال ي��ا���س��ر �ل������رب�ك �الأ����س���ت���اذ يف 
فر�ن�س  لوكالة  �لنا�سرية،  جامعة 
بر�س “مرة �أخرى يثبت �ل�سيا�سيون 
�أن  ف��م��ا  �ل���ب���الد  �إد�رة  يف  ف�����س��ل��ه��م 

ن�ستفيق من ماأ�ساة يذهب �سحيتها 
ن���ا����س �أب�����ري�����اء ح���ت���ى ن�����س��ح��و على 
�الإن�سان  تزيد حمنة  ماأ�ساة جديدة 

�لعر�قي يوماً بعد �آخر«.
مدينة  يف  �الح��ت��ج��اج��ات  وجت����ددت 
و�أغلق  �ل��ث��الث��اء  �سباح  �لنا�سرية، 
خ��الل��ه��ا �ل�����س��ك��ان ط���رق م��وؤدي��ة �ىل 
وعلقو�  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
باأمر  “مغلق  ع��ل��ي��ه��ا  ك��ت��ب  الف���ت���ات 
�ملر�سى  بنقل  مطالبني  �ل�سعب”، 
ي�سم  ج��دي��د  ت��رك��ي  م�ست�سفى  �إىل 
بناءه  ت��رك��ي��ا  ت���ول���ت  ���س��ري��ر   500
�لكاظمي  و�أفتتحه  عر�قية  باأمو�ل 
يف حزير�ن/يونيو، لكنه ماز�ل غري 

م�ستخدم حتى �الآن.
وتناقلت مو�قع �لتو��سل �الجتماعي 
يف �لعر�ق، ردود �أفعال تظهر �لياأ�س 
“كل  ت��ق��ول  تغريدة  بينها  �ملنت�سر، 
�لعر�ق،  يف  �ل��ف��ظ��اع��ة  ن��ف�����س  ���س��ه��ر 
تغريد�تي  و�ل�����س��ق  �أن�����س��خ  ميكنني 

فقط«!.
�ل���ع���ر�ق���ي برهم  �ل���رئ���ي�������س  وك���ت���ب 
�سالح يف تغريدة “فاجعة م�ست�سفى 
�بن  م�ست�سفى  وق��ب��ل��ه��ا  �ل��ن��ا���س��ري��ة 
�لف�ساد  ن��ت��اج  ب���غ���د�د،  يف  �خل��ط��ي��ب 
�ل����ذي  �الإد�رة  و�����س����وء  �مل�����س��ت��ح��ك��م 
ومينع  �لعر�قيني  ب����اأرو�ح  ي�ستهني 
وطالب  �ملوؤ�س�سات”،  �أد�ء  ����س��الح 
�لع�سرية  و�مل��ح��ا���س��ب��ة  ب”�لتحقيق 
“مر�جعة  �إىل  ودع��ا  للمق�سرين” 
وحماية  �مل��وؤ���س�����س��ات  الأد�ء  ���س��ارم��ة 

�ملو�طنني«.
ووقع حريق �لنا�سرية، بعد �ساعات 
�ن��دالع حريق حم��دود يف مقّر  على 
دون  م��ن  ب��غ��د�د،  يف  �ل�سحة  وز�رة 

ت�سجيل �أي وفيات.

املئات يهتفون: ال�شيا�شيني حرقونا!.

 غ�سب وياأ�س عقب حريق ماأ�ساوي يف م�ست�سفى جنوب العراق 

الطبقة ال�سيا�سية يف لبنان تفقد الدبلوما�سيني الأجانب دبلوما�سيتهم 
•• بريوت-اأ ف ب

لباقة  لبنان  يف  �الأجانب  �ل�سفر�ء  لدى  تعد  مل 
�متعا�سهم  م����دى  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
عن  تتوقف  ال  �سيا�سية  طبقة  م��ن  و�إح��ب��اط��ه��م 
ت�سّول �لدعم، فيما ال تقوم باأي خطوة يف �جتاه 
متجذرة  �أزم����ة  حللحلة  ���س��روري��ة  �إ���س��الح��ات 

و�حل�سول على �لدعم �لدويل.
�ل�سفارة  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ن�����س��ره��ا  ود�ع  ر���س��ال��ة  يف 
مل يرتّدد �لقائم  �لربيطانية على “في�سبوك”، 
“�أعذرو�  يكتب  �أن  يف  لنغدن  م��ارت��ن  ب��االأع��م��ال 
�أ���س��ل��وب��ي �جل�����اف: ول��ك��ن يف ق��ل��ب ل��ب��ن��ان �سيء 
ويف لقاء منقول مبا�سرة عرب حمطات  عفن”. 
غريو  �آن  �لفرن�سية  �ل�سفرية  جتد  مل  �لتلفزة، 
دياب  ح�سان  �حلكومة  رئي�س  تاأنيب  يف  ح��رج��اً 
�لدعم  ب��ت��ق��دمي  �ل����دويل  �ملجتمع  ط��ال��ب  �ل���ذي 
�إن  قائلة  ج��دي��دة،  حكومة  ت�سكيل  ع��ن  مب��ع��زل 
�النهيار “نتيجة �أفعالكم جميعاً منذ �سنو�ت يف 

�لطبقة �ل�سيا�سية. هذه هي �حلقيقة«.
ورغ����م ق��ط��ع �ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل��ر���س��م��ي �ل��ب��ّث �أثناء 
و��سع  ب�سكل  مد�خلتها  فيديو  �نت�سر  حديثها، 

على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
�لبنك  رّج��ح  �قت�سادي  �نهيار  يف  لبنان  وي��غ��رق 
�ل��دويل �أن يكون من بني ث��الث �أ���س��ّد �أزم���ات يف 

�لقوى  تتمكن  ومل   .1850 �لعام  منذ  �لعامل 
منذ  حكومة  ت�سكيل  م��ن  �مل��ت��ن��اح��رة  �ل�سيا�سية 
�ل����دويل قيامها  �مل��ج��ت��م��ع  ي�����س��رتط  ���س��ه��ر�   11

باإ�سالحات جذرية ليقّدم دعماً مالياً للبالد.
وت���ت���ب���ادل �الأط���������ر�ف �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �الت���ه���ام���ات 
يوماً  �للبنانيني  معاناة  تتعّمق  فيما  بالتعطيل، 
�رتفاعاً  ينعك�س  للرية  تدهور جنوين  يوم:  بعد 
غري م�سبوق يف �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية و�خلدمات 
و�لوقود، �أزمة �أدوية و�ساعات تقنني يف �لكهرباء 
فاتورة  �ن��ت��ف��خ��ت  بينما  ���س��اع��ة،   22 �ىل  ت�����س��ل 

�ملولد�ت �خلا�سة على وقع �سح �لوقود.
ويقول م�سدر دبلوما�سي فرن�سي يف بريوت “من 
�ل��و����س��ح �أن ه��ن��اك �إح��ب��اط��اً ك��ب��ري�ً م��ن �لطبقة 
�ل�سيا�سية الأنها غري قادرة على �إعطاء �الأولوية 
م�سلحتها  ح�����س��اب  ع��ل��ى  �ل���ع���ام���ة  ل��ل��م�����س��ل��ح��ة 

�ل�سخ�سية«.
لبنان.  مل�ساعدة  دويل  ��ستعد�د  “ثمة  وي�سيف 
�لقيام  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ح��ت��ى  ل�سنا  ل��الأ���س��ف  ل��ك��ن 
بذلك الأن��ن��ا ال جن��د حم��اوري��ن �أم��ام��ن��ا، �أو جند 
�إطالقاً  لديهم  لي�ست  حم��اوري��ن  �أم���ام  �أنف�سنا 

�الإمكانات �أو �لقدرة على �لعمل«.
يتحّرك  �ل�سيا�سي،  �الأف���ق  �ن�����س��د�د  م��و�ج��ه��ة  يف 
�ملجتمع �لدويل لل�سغط على �لطبقة �ل�سيا�سية. 
و�أع��ل��ن وزر�ء خارجية �الحت��اد �الأوروب���ي خالل 

�ج��ت��م��اع �الإث��ن��ني ت��وّج��ه��ا لفر�س ع��ق��وب��ات على 
�ل�سهر  نهاية  قبل  �لتعطيل  عن  م�سوؤولني  قادة 

�حلايل.
وق�����ال وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �ل��ف��رن�����س��ي ج����ان �إي���ف 
لودريان “�سي�سكل ذلك �أد�ة �سغط على �ل�سلطات 
وتنفيذ  حكومة  ت�سكيل  باجتاه  لتدفع  �للبنانية 
“يف  لبنان  �أن  �ىل  منبهاً  �أ�سا�سية”،  �إ�سالحات 

طور تدمري ذ�ته«.
وتعتزم فرن�سا مع �الأمم �ملتحدة تنظيم موؤمتر 
�لثالث  هو  �حل��ايل،  �ل�سهر  خ��الل  �إن�ساين  دع��م 
�ل��ر�ب��ع من  �مل���رّوع يف  ب��ريوت  منذ �نفجار مرفاأ 
�مل�ساعد�ت  قيمة  جت���اوزت  وق��د  �آب/�أغ�����س��ط�����س. 

�ملقّدمة حتى �الآن للبنان 140 مليون يورو.
ويو�سح م�سوؤول رفيع يف �الأمم �ملتحدة يف بريوت 
لفر�ن�س بر�س �أن �ملوؤمتر �سيتيح ت�سليط �ل�سوء 
�لناجمة  �الإن�سانية”  “�لتد�عيات  على  جم��دد�ً 
�لوقت  يف  ينّبه  لكّنه  �ل�سيا�سي”.  “�ل�سلل  ع��ن 
�أن  ميكنها  ال  �الإن�سانية  “�مل�ساعدة  �أن  �إىل  ذ�ت��ه 
ت�سكل حاًل د�ئماً” و”ال �أن حت��ّل، ب��اأي حال من 

�الأحو�ل، مكان دور �لدولة وم�سوؤولياتها«.
“كل  �لفرن�سي،  �لدبلوما�سي  �مل�سدر  وبح�سب 
ما يف �الأمر �أننا ال نعطي �مل�ساعد�ت �ىل �لدولة 

�للبنانية ب�سيك على بيا�س«.
ويقول دبلوما�سي عربي يف بريوت “ال توجد �أي 

خطة” عمل لدى �سانعي �لقر�ر �لذين ما ز�لو� 
�سيتحرك  �ل���دويل  “�ملجتمع  �أّن  على  ير�هنون 
تنازالت  �أي  هم  يقّدمو�  �أن  دون  من  ويخدمهم 

�أو تغيري«.
وي�سيف “�ملجتمع �لدويل يكّرر منذ زمن �لكالم 

ذ�ته: �ساعدو� �أنف�سكم كي ن�ساعدكم«.
�أل����ق����اه����ا مطلع  ك���ل���م���ة  �ع����ت����رب يف  دي�������اب  ل���ك���ن 
�لبعثات  ممثلي  م��ن  ع��دد  �أم���ام  �حل���ايل  �ل�سهر 
�لدبلوما�سية، �أن “ربط م�ساعدة لبنان بت�سكيل 
�حل���ك���وم���ة �أ����س���ب���ح ي�����س��ك��ل خ����ط����ر�ً ع���ل���ى حياة 
مُتار�س  �لتي  “�ل�سغوط  منتقد�ً  �للبنانيني”، 

و�حل�سار �ملطبق على لبنان«.
وج����اء �ل����رد ���س��ري��ع��اً وع����ايل �ل��ن��ربة ع��ل��ى ل�سان 
�سفرية فرن�سا �لتي ح�سرت �للقاء. وقالت غريو 
�لوح�سي  �الإف��ق��ار  ه��ذ�  �أن  “ما يخيف فعاًل، هو 
�ملنطقة،  به يف  يحتذى  مثااًل  يعد  ك��ان  ملا  �ليوم 
هذ� �النهيار... هو نتيجة متعمدة ل�سوء �الإد�رة 
ول��ي�����س نتيجة ح�سار  ���س��ن��و�ت  م��ن��ذ  و�ل��ت��ق��اع�����س 

خارجي«.
موؤخر�ً.  جهودهما  وو����س��ن��ط��ن  ب��اري�����س  وكثفت 
و�ل�سفرية  غريو  ز�رت  ماألوفة،  غري  خطوة  ويف 
�ملا�سي  �الأ����س���ب���وع  ���س��ي��ا  دوروث�������ي  �الأم���ريك���ي���ة 
“�إجر�ء�ت  �أن  على  بيان  يف  و�سددتا  �ل�سعودية. 
ملعاجلة عقود من  لبنان  ق��ادة  يتخذها  ملمو�سة 
الإطالق  حا�سمة  �ستكون  و�لف�ساد  �الإد�رة  �سوء 
�إ����س���ايف م���ن ف��رن�����س��ا و�ل����والي����ات �ملتحدة  دع����م 

و�ل�سركاء �الإقليميني و�لدوليني«.
لبنان،  �سكان  �سائر  كما  �لدبلوما�سيون،  ويعاين 
من  �أك��رث  منذ  �ملتو��سل  �النهيار  تد�عيات  من 

عام ون�سف.
�أوكوبو �جلمعة  تاكي�سي  �لياباين  �ل�سفري  وغّرد 
منذ  �إق��ام��ت��ي  م��ق��ّر  ع���ن  م��ق��ط��وع��ة  “�لكهرباء 
كافة  م��ع  “�أفكاري  م�سيفاً  �لباكر”،  �ل�سباح 
من  ت���ع���اين  �ل���ت���ي  و�لعياد�ت”  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

�نخفا�س �ساعات �لتغذية �ىل �حلدود �لدنيا.
و�أثارت تغريدة ل�سفرية كند� �سانتال ت�سا�ستيناي 
طابور  يف  �لنا�س”  جميع  “كما  تنتظر  بينما 
مو�قع  على  و��سعاً  تعاطفاً  وق���ود،  حمطة  �أم���ام 

�لتو��سل �الجتماعي.
�النرتنت  ع��رب  �إع��الم��ي��ة  ملن�سة  ذل���ك  و�أوح�����ى 
ب�سوؤ�ل طرحته على عدد من �لنو�ب عن كيفية 
تعبئة خز�نات �سيار�تهم بالوقود، فاأجاب �أغلبهم 
�إ�سارة  �ملحطة، يف  ينتظرون على  “�ل�سباب”  �أن 

�ىل �سائقيهم ومر�فقيهم.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• برونو تريتري*

منذ تاأ�سي�س �حلزب �ل�سيوعي �ل�سيني قبل مائة عام 
ووالدة �الحتاد �ل�سوفياتي بعد عام، �سهدت �لعالقات 
بني بكني ومو�سكو تدنًيا �أكرث من �ل�سعود، لكن يبدو 
�أقوياء مبا  �ليوم  �أنهما  يعتقدون  �ملر�قبني  �أن عديد 
�أنه بعد  يكفي للتحدث عن حتالف حقيقي. �سحيح 
�جلو�ر  ح�سن  “معاهدة  توقيع  م��ن  ع��اًم��ا  ع�سرين 
و�ل�سد�قة و�لتعاون” )16 يوليو 2001(، يبدو �أن 
تلقائًيا عندما  �تفقتا على متديدها  قد  �لعا�سمتني 

تنتهي �سالحيتها عام 2022.

ميثاق عدم اعتداء
على  �أ�سا�ًسا  يقوم  فاإنه  حتالف،  هناك  ك��ان  �إذ�  ولكن 
تقاطع �مل�سالح. ال يوجد �لتز�م دفاعي بني �لبلدين 
-لذلك فهو لي�س حتالًفا ع�سكرًيا حقيقًيا، بل هو نوع 
من معاهدة عدم �عتد�ء. ومنظمة �سنغهاي للتعاون، 
ت�سبه  ال  �ل��و���س��ط��ى،  �آ���س��ي��ا  دول  م��ع  جتمعهما  �ل��ت��ي 

منظمة حلف �سمال �الأطل�سي �طالقا.
�إال  �لتكتيكية،  �لناحية  من  �سليمة  تبدو  �أنها  ورغ��م 
�أنها بالتاأكيد ه�سة ��سرت�تيجيا. �إن �لتو�طوؤ �ل�سيني 
�لع�سر  �ل�سنو�ت  خ��الل  تز�يد  وق��د  حقيقي  �لرو�سي 
ر�ديكاليتني  ومو�سكو  بكني  �أ�سبحت  حيث  �ملا�سية، 
الأمريكا  مناه�س  �سيء  كل  وقبل  �أواًل  �إن��ه  �سيا�سًيا. 
ومعاد للغرب، كما يت�سح من مناور�تهما وت�سويتهما 
�لت�سليل  حمالت  عن  ف�ساًل  �لدولية،  �ملنظمات  يف 
ت�ستخدم  ما  غالًبا  �لتي  �الجتماعية  �ل�سبكات  على 
�نهما  �ل��ق��ول  ومي��ك��ن  تن�سيق.  دون  مماثلة  تقنيات 
يتعاي�سان ب�سكل ر�ئع، خا�سة للتحري�س على موؤ�مرة 

�سد جهة ما.
كما �أنه �قت�سادي ومايل: فقد منت �لتجارة �لثنائية 
بعد  و�زد�دت  عاًما،  ع�سرين  ب�سكل مطرد على مدى 
�لعقوبات �لتي فر�سها �لغرب. ويف �ل�سنو�ت �الأخرية، 
�لن�سف  �إىل  �لدوالر  خف�ست رو�سيا �حتياطاتها من 

وز�دت �حتياطاتها من �ليو�ن خم�سة �أ�سعاف.

ا�شتثمار �شيني �شعيف
 ل��ك��ن ه���ذه �ل��ع��الق��ة غ���ري م���ت���و�زن���ة. ب��ع��د �الختباء 

ع�سو  -وه���ي  �ل�سني  تلعب  مو�سكو،  خلف  �ل��ط��وي��ل 
د�ئم يف جمل�س �الأمن، مثل رو�سيا وحائزة لالأ�سلحة 
�لنووية – تلعب �الآن دورها �خلا�س يف �الأمم �ملتحدة 

ويف �ملنتديات �لدولية �الأخرى.
منذ  لرو�سيا  �سريك جت��اري  �أك��رب  �ل�سني  كانت  و�إذ� 
2012، ف���اإن ه���ذه �الأخ����رية ه��ي زب���ون ومزود  ع���ام 
ثانوي لبكني -�لتي، عالوة على ذلك، ت�ستثمر �لقليل 
ج���ًد� يف جارتها �ل��ك��ربى، وم��ع ت��ط��ور ط��رق �حلرير 
ون�سر قوتها يف جميع �لقار�ت تتقل�س حاجتها �ليها. 
بابتهاج  �ل�سني  ق��ام��ت  �لع�سكري،  �مل��ج��ال  يف  وح��ت��ى 

بن�سخ �لتكنولوجيا �لرو�سية ...
�ملناف�سة  ه��ذه  وت���زد�د  بعمق،  متناف�سان  �لبلدين  �إن 
�أكرث و�أكرث -يف �آ�سيا �لو�سطى، ويف �إفريقيا، وقريًبا يف 
�لقطب �ل�سمايل ... و�إذ� �سمح �لنجاح �ل�سيني لبكني 
رو�سيا  ف��ان  “منوذج”،  �أن��ه��ا  على  نف�سها  ت�سع  ب���اأن 
ال  �قت�سادها،  تنويع  يف  �أب���ًد�  ترغب  مل  �لتي  بوتني، 
ميكنها قول �ل�سيء نف�سه: ورقتها �لثقافية �لوحيدة 
“�لتقليدية”،  هي �الدعاء بتمثيل �لثقافة �الأوروبية 

�لقائمة على �مل�سيحية.

ارتباك غربي
م��ن ه��ن��ا، ف���اإن �خل���وف �ل��ت��اري��خ��ي م��ن رو���س��ي��ا، �لتي 
���س��ك��ان��ه��ا، يف مو�جهة  �ل�����س��رق��ي م���ن  ي��ف��رغ ق�����س��م��ه��ا 
�ل�سني �ل�سخمة، ال ي�ستغرق وقًتا طوياًل للظهور يف 

�ملناق�سات.
مو�سكو عن بكني  “ف�سل”  ومع ذلك، فاإن �الأم��ل يف 
و�نتقام.  معني  غ��رب��ي  دبلوما�سي  عنف  م�ساألة  ه��و 
�ال�سرت�تيجية  �خل����ي����ار�ت  �أن  ج���دي���ا  ن��ع��ت��ق��د  ف��ه��ل 
�لرو�سية حتددها يف �ملقام �الأول �ل�سيا�سات �الأوروبية 
يتجاهل خيار�ت  �أن  ���س��اأن��ه  م��ن  وه���ذ�  و�الأم��ري��ك��ي��ة؟ 

�ل�سيد بوتني،
 �لذي يريد �أن يرى بالده كج�سر بني �أوروبا و�آ�سيا، 
و�سيكون هذ� مبثابة �لتغا�سي عن وجود فر�س تعاون 
�أك���رث م��الءم��ة يف ك��ث��ري م��ن �الأح���ي���ان ع��ل��ى �جلانب 

�ل�سيني...
�لكرملني نف�سه  �أن يوؤكد  �أهمية   وخا�سة هو ن�سيان 
تتعلق  الأ���س��ب��اب  �سيما  وال  �ل���غ���رب،  مل��ق��اوم��ة  ك��ق��ط��ب 

بال�سيا�سة �لد�خلية.

�سداقة ه�سة بني ال�سني ورو�سيا...
- اإذا كانت هذه التفاقية مبنية على تقارب امل�سالح، فيمكن للعديد من املعايري تقوي�سها

البحوث  موؤ�ش�شة  مدير  ون��ائ��ب  اجليو�شيا�شي,  التحليل  يف  متخ�ش�س   *
ال�شرتاتيجية وزميل اأول يف معهد مونتني.

ترجمة خرية ال�شيباين
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نفى  �الت���ه���ام���ات،  ه����ذه  ع��ل��ى  ورد� 
�الأ�سرت�يل  �ل��ه��ادئ  �مل��ح��ي��ط  وزي���ر 
زيد �سي�سيلجا �لوقائع، م�سري� �إىل 
�لنحو  ه��ذ�  لي�س على  “ �الأم���ر  �أن 
�إطالقا”، و�أن �أ�سرت�ليا “كانت تفي 
�الأخالقية  مب�سوؤوليتها  بب�ساطة 
�ملنطقة.  جت����اه  و�القت�سادية” 
مع  “تتعامل  �أ�سرت�ليا  �أن  و�أ�ساف 
هذه �لق�سايا بح�سن نية، وتو��سل 
�ملنطقة  �لقيام مبا هو يف م�سلحة 
وجري�ننا،  �أ���س��دق��ائ��ن��ا  وم�����س��ال��ح 

وخا�سة بابو� غينيا �جلديدة. »
عدم  حالة  �التهامات  هذه  وتعك�س 
�ال�ستقر�ر �جليو�سيا�سي �لتي تخيم 

حالًيا على �ملحيط �لهادئ.
كانت بابو� غينيا �جلديدة م�ستعمرة 
�أ���س��رت�ل��ي��ة ح��ت��ى ����س��ت��ق��الل��ه��ا عام 
1975. ومنذئذ، كانت بابو� غينيا 
متلق  �أك�����رب  ت������ز�ل،  وال  �جل����دي����دة 
�الأ�سرت�لية.  �لدولية  للم�ساعد�ت 
وه��ك��ذ�، مت مت��وي��ل ج��زء كبري من 
طويلة  ف��رتة  منذ  �ل��ب��الد  ميز�نية 
�نتهزت  �ل���ت���ي  ك���ان���ب���ري�،  ق��ب��ل  م���ن 
م�ست�سارين  ل��ت��ع��ي��ني  �ل���ف���ر����س���ة 
�الإد�ر�ت  يف  رئ��ي�����س��ي��ة  م��ن��ا���س��ب  يف 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي غ��ال��ًب��ا م��ا تعترب 
�لتاأثري  هذ�  و�نتقل  ��سرت�تيجية. 
الحًقا �إىل �لقطاع �خلا�س، ال �سيما 

قطاع �ملو�رد �لطبيعية.

�الأ�سرت�لية.  وخ���ا����س���ة  �ل���دول���ي���ة 
حتى  منطقها  ك��ان��رب�  طبقت  و�إذ� 
“فقاعات”  �أن  يعني  فهذ�  �لنهاية، 
�ل�سفر �ل�سياحي �ملحتملة لن حتدث 
�إال مع �لبلد�ن �لتي تلقت �للقاحات 
�لغربية، �ملعرتف بها من قبل �إد�رة 
�الأ�سرت�لية.  �ل��ع��الج��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات 
وبالتايل، فاإن �النتعا�س �القت�سادي 
فقط.  �نتقائًيا  �سيكون  �ملنطقة  يف 
ونتيجة لذلك، من �ملتوقع �أن يكون 
للقر�ر �الأ�سرت�يل تاأثري كبري على 

قبول �للقاح �ل�سيني يف �ملنطقة.
حتى و�ن مل تكن جميع �التهامات 
�أن  �مل��وؤك��د  ف��م��ن  م����ربرة،  �ل�سينية 
توزيع  وت��ك��ث��ي��ف  �خل����ط����وة،  ه�����ذه 
م�����ن قبل  �ل����غ����رب����ي����ة  �ل����ل����ق����اح����ات 
���س��ت��وؤث��ر�ن على �خلطة  �أ���س��رت�ل��ي��ا، 

�ل�سحية �ل�سينية.
�ل���ذي يرتفع فيه  �ل��وق��ت  ول��ك��ن يف 
ع����دد �الإ�����س����اب����ات ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
�ملنطقة، وجتاوزت �الو�ساع �لقوى 
�لتنمية  �ل�سحية، ال يتمتع �سركاء 
يف �ملحيط �لهادئ برفاهية �ملماطلة 
يف ب��ر�جم��ه��م ل��ل��ت��ط��ع��ي��م، ب���ل على 
�أ�سرع  يف  بها  �لقيام  يجب  �لعك�س، 

وقت ممكن.
--------------------------

ل���وي  م���ع���ه���د  يف  ب����اح����ث   *
)اأ�شرتاليا(

�للقاح �سالح دبلوما�سي �سيني

�سي جني بينغ وّقع �سر�كة ��سرت�تيجية �ساملة مع بيرت �أونيل

�لكوفيد ي�سعل �لفتيل يف �ملحيط �لهادئ

��سرت�ليا ت�ستخدم �للقاحات �لغربية فقط

وزير �ملحيط �لهادئ �الأ�سرت�يل ينفي �التهامات �ل�سينية

�ل�سنو�ت  يف  ت��غ��رّي  ه���ذ�  ك��ل  �ن  �ال 
على  �ل�سني  �سعود  م��ع  �الأخ����رية، 
�ل�سعيد �لدويل. وتعّد بكني �ليوم، 
و�حدة من �أكرب �مل�ستثمرين يف بابو� 
غينيا �جلديدة، وثاين �أكرب �سريك 
�أ�سرت�ليا  ب���ع���د  ل���ل���ب���الد،  جت������اري 
 ،2018 ن��وف��م��رب  ويف  م��ب��ا���س��رة. 
قام �لرئي�س �سي جني بينغ، بزيارة 
وّقع  ح��ي��ث  �ل���ب���الد،  �إىل  ت��اري��خ��ي��ة 
���س��ر�ك��ة ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���س��ام��ل��ة مع 
�أونيل، وكذلك  رئي�س �لوزر�ء بيرت 
مبادرة  �إىل  غينيا  نيو  بابو�  �نتماء 

و�أ�سرت�  فايزر  �ل�سحي:  برناجمها 
جون�سون،  �آن���د  وج��ون�����س��ون  زينيكا 
يف  جانًبا  �ل�سيني  �للقاح  و�سع  مع 
�الأ�سا�سي  �مل��ع��ن��ى  �حل����ايل.  �ل��وق��ت 
�سكان  �سيمنع  �أن��ه  هو  �لقر�ر،  لهذ� 
�ملحيط �لهادئ �لذين مت تطعيمهم 
�ال�ستفادة من  من  “�سينوفارم”  ب� 
�ل�سحي  �حل���ج���ر  �إج���������ر�ء�ت  رف����ع 
�مل��ك��ل��ف��ة ع��ن��د دخ����ول �أ���س��رت�ل��ي��ا، يف 

حالة �إعادة فتح �حلدود.
�ملنطقة  �أن  نذّكر هنا،  �أن  �ملهم  من 
�ل�سياحة  على  كبري  ب�سكل  تعتمد 

لتلقي  �ل��وزر�ء مانا�سيه مايالجنا، 
جرعة  �أل����ف   50 م���ن  ج��رع��ة  �أول 

قدمتها بكني.
�الأ�سبوع،  نف�س  يف  ذل��ك،  على  ورد�ً 
عر�ست �أ�سرت�ليا على هونيار� 60 
�أ�سرت� زينيكا  �ألف جرعة من لقاح 
�قرت�ح  ذلك  وتبع  �مل�سنوع حملًيا. 
جرعة  �أل����ف   200 ب�����س��اأن  ���س��ي��ن��ي 

خم�س�سة لبابو� غينيا �جلديدة.
�سباق  ح���ًق���ا  ن�����س��ه��د  ن���ح���ن  ل���ذل���ك 

لقاحات يف �ملحيط �لهادئ.
جزء  ه��و  �سينوفارم  ل��ق��اح  �أن  ي��ب��دو 

�حلز�م و�لطريق.
وب��������ال��������ت��������ايل، ف�������������اإن �ل�����ل�����وح�����ات 
تتحرك،  �ملنطقة  يف  �جليو�سيا�سية 
و�ل�����س��ني، مثل �أ���س��رت�ل��ي��ا، ت��رى يف 
فر�سة  �حل��ال��ي��ة  �ل�سحية  �الأزم����ة 

لتعزيز نفوذها.
�ل�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م���و�ف���ق���ة  ب���ع���د 
بد�أت  �سينوفارم،  لقاح  على  �لعاملية 
�أنحاء  جميع  يف  توزيعه  يف  �ل�سني 
�لعام.  �مل��ن��ط��ق��ة يف م��اي��و م��ن ه���ذ� 
وكانت �أول دولة ��ستفادت هي جزر 
رئي�س  نائب  تطوع  حيث  �سليمان، 

�سروط  �أو  جيو�سيا�سي  ه���دف  ل��ه 
�سيا�سية«.

�لو�سع  ه���ذ�  �م����ام  ك��ان��رب�  رّد  ك���ان 
على �سقني: �أواًل، و��سلت �أ�سرت�ليا 
�إر�سال �للقاحات و�لفرق �لطبية يف 
ذلك  �ملنطقة، مبا يف  �أن��ح��اء  جميع 
�اللتز�م بتقدمي 15 مليون جرعة 
�إىل �ملحيط �لهادئ بحلول منت�سف 

عام 2022.
�إد�رة  و�ف���ق���ت  ذل�����ك،  م���ن  و�الأه������م 
�الأ�سرت�لية  �ل��ع��الج��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات 
ع���ل���ى ث����الث����ة ل����ق����اح����ات ف���ق���ط يف 

�للقاح”  “دبلوما�سية  من  �أ�سا�سي 
ت�����س��ن��ي��ع مئات  وي���ت���م  �ل�����س��ي��ن��ي��ة. 
�مل��الي��ني م��ن �جل��رع��ات يف �ل�سني 
يف  �لنامية  �لبلد�ن  على  وعر�سها 

جميع �أنحاء �لعامل.
�خلرب�ء  يرى  �لهادئ،  �ملحيط  ويف 
ميكن  �لتي  لل�سني،  فر�سة  وج��ود 
لتعميق  ل��ق��اح��ات��ه��ا  ت�����س��ت��خ��دم  �أن 
“قيادتها �الإقليمية”. فكرة ينفيها 
�ملتحدث با�سم �ل�سني و�نغ وينبني. 
وح�سب قوله، فاإن توزيع �للقاحات 
“لي�س  �جل���دي���دة  غ��ي��ن��ي��ا  ب���اب���و�  يف 

- ال�سني تتهم اأ�سرتاليا بتخريب برنامج امل�ساعدة يف التطعيم ال�سيني املخ�س�س لبابوا غينيا اجلديدة

- تعك�س هذه التهامات حالة عدم ال�ستقرار 
اجليو�سيا�سي التي تخيم حالًيا على املحيط الهادئ

- يرى اخلرباء فر�سة لبكني، التي ميكن اأن 
ت�ستخدم لقاحاتها لتعميق قيادتها الإقليمية

- لوحات املنطقة تتحرك، وال�سني، مثل اأ�سرتاليا، 
ترى يف الأزمة ال�سحية احلالية معربا لتعزيز نفوذها

- وافقت الإدارة الأ�سرتالية على ثالثة لقاحات غربية 
فقط، مع و�سع اللقاح ال�سيني جانًبا 

توترت العالقات بني ال�شني واأ�شرتاليا

اأية دبلوما�سية لقاح على �سفاف املحيط الهادئ...؟
••الفجر -األك�صندر دايانت* 

-ترجمة خرية ال�صيباين

توترت العالقات بني ال�شني واأ�شرتاليا خالل الثني 
كانربا  طلبت  اأن  منذ  خا�شة  املا�شية,  �شهًرا  ع�شر 

باإجراء حتقيق دويل يف اأ�شل فريو�س كورونا.

لكن يف الأ�شبوع املا�شي, وجد البلدان نقطة ارتكاز 
�شد  التطعيم  بحمالت  امل��رة  هذه  تتعلق  جديدة, 

فريو�س كورونا كوفيد19- يف املحيط الهادئ.
اتهمت جلوبال تاميز -املتحدثة  ويف مقال مطول, 
ب�شكل  -اأ�شرتاليا  ال�شيني  ال�شيوعي  احلزب  با�شم 
التطعيم  يف  امل�شاعدة  برنامج  بتخريب  مبا�شر 

وللقيام  اجلديدة.  غينيا  لبابوا  املخ�ش�س  ال�شيني 
“م�شت�شارين”  ا�شتخدمت  كانبريا  اأن  ورد  بذلك, 
ومنع  املحلية  ال�شحية  بال�شيا�شات  للتالعب 
كبار  تهديد  م��ع  ال�شيني,  اللقاح  على  امل��واف��ق��ة 
امل�شوؤولني احلكوميني الذين يتعاونون مع ال�شني يف 

هذا ال�شاأن.

فل�سطني ترحب بالتم�سك الأوروبي بحل الدولتني
•• رام اهلل-وكاالت

رح�������ب وزي��������ر �خل�����ارج�����ي�����ة و�مل����غ����رتب����ني 
�لثالثاء،  �مل��ال��ك��ي،  ري��ا���س  �لفل�سطيني، 
�الأوروبي  لالحتاد  �الأعلى  �ملمثل  مبوقف 
�الأمنية،  و�ل�سيا�سة  �خل��ارج��ي��ة  لل�سوؤون 
ت�سوية  �أهمية  �أك��د  �ل��ذي  بوريل،  جوزيف 
على  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لفل�سطيني  �ل�����س��ر�ع 

�أ�سا�س مبد�أ حل �لدولتني. 
�ملوقف  �أن  بيان �سحايف،  �ملالكي، يف  و�أك��د 
�الأوروبي “من�سجم مع �ل�سرعية �لدولية 

�ل�سالم  ع��م��ل��ي��ة  وم��رج��ع��ي��ات  وق���ر�ر�ت���ه���ا 
عملية  الإطالق  �لفر�سة  ويوفر  �لدولية، 

�سالم ومفاو�سات حقيقية«.
ودعا �لوزير �إىل “�أهمية �خلروج من عقدة 
و�إ���س��اع��ت��ه��ا و�النطالق  �ل��ف��ر���س  �ن��ت��ظ��ار 
نحو �سناعتها وتوفري �الأجو�ء و�ملناخات 
�سرورة  ذل��ك  يف  مب��ا  لنجاحها،  �ملنا�سبة 
وق���ف �الن��ت��ه��اك��ات �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة بجميع 

�أ�سكالها«.
�لق�سية  ح����ل  �أن  ع���ل���ى  �مل���ال���ك���ي  و�����س����دد 
�لطبيعية  “�لبو�بة  ه���و  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

و�ال�ستقر�ر  �الأم��ن  لتحقيق  و�ل�سحيحة 
و�لعالقات �لطبيعية يف �ملنطقة«.

�جتماع جمل�س  �أ���س��ار عقب  ب��وري��ل  وك��ان 
�أن  �إىل  ل���الحت���اد  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ع���الق���ات 
�حلكومة  م��ن  ينتظر  �الأوروب������ي  �ل��ت��ك��ت��ل 
نظر  تقدمي وجهة  �الإ�سر�ئيلية �جلديدة 
�لقائم،  �ل�سر�ع  �إن��ه��اء  �أج��ل  من  �سيا�سية 
�الأمن  حتقيق  يف  �ي��ج��اب��ي��اً  “ي�ساهم  مب��ا 
و�ال���س��ت��ق��ر�ر يف �مل��ن��ط��ق��ة، م��ع��ت��رب�ً �أن���ه ال 
�إال عرب حل  �إ�سر�ئيل  �أم��ن  ميكن حتقيق 

�لدولتني«.

مراهقون بلجيكيون ينجون من حريق 
اندلع يف حافلة يف فرن�سا 

•• باري�س-اأ ف ب

��ستعلت �لنري�ن يف حافلة تنقل نحو �أربعني مر�هقا بلجيكيا 
ليل �الثنني �لثالثاء يف �إقليم �أوت-لو�ر يف جنوب �سرق فرن�سا، 
متّكن  بعدما  �سحية  �أّي  ب�سقوط  يت�سبب  مل  �حل��ري��ق  لكن 

�ل�سائق من �إخالء �ملركبة يف �لوقت �ملنا�سب.
وقال عنا�سر �الإطفاء يف �الإقليم �إن “�حلافلة تفّحمت بالكامل، 

معلومات  م��وؤّك��دي��ن  فيها”،  �ل�سباب  م��ن  �أي  ُي�سب  مل  لكن 
�أوردتها �سحيفة “ال مونتان” �ملحلية. و�ندلع �حلريق عندما 
كانت �حلافلة ت�سري على �لطريق �ل�سريع “�يه 75” عائدة 
من �إ�سبانيا. ومتّكن �ل�سائق من مغادرة هذ� �لطريق �ل�سريع 
و�إيقاف �حلافلة الإجالء �ملر�هقني ومر�فقيهم �لبالغ عددهم 
42 �سخ�سا.وُنقل �ل�سباب �إىل قاعة كبرية، على �أن يعودو� �إىل 

بلجيكا بعد ظهر �لثالثاء على من حافلة �أخرى.
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�أث����ارت   ،1994 ع���ام  ب��ال��ت��اأك��ي��د،   
حركة �حتجاج عفوية يف ماليكون 
)ط���ري���ق ه��اف��ان��ا �ل���ب���ح���ري( قلق 
�ل��ن��ظ��ام ل��ف��رتة وج��ي��زة، وق��د كان 
حتت كلكل �الأزمة �القت�سادية �لتي 
�أعقبت �نهيار �الحتاد �ل�سوفياتي. 
ول�����ك�����ن، يف ذل������ك �ل������وق������ت، ك���ان 
كا�سرتو،  لفيدل  �مل��اه��ر  �خل��ط��اب 
�ل�سرطة،  قو�ت  تدخل  جانب  �إىل 
�لتغلب  م����ن  ب��ل��ط��ف  مت��ك��ن��ا  ق����د 
)�سربة  “ماليكونازو”  ع���ل���ى 
�قت�سرت  حركة  وه��ي  ماليكون(، 
�الأ�سخا�س،  من  مئات  ب�سع  على 
ن�سهده  وحدها.»ما  �لعا�سمة  ويف 
تقول  �لكا�سرتوية”،  �نهيار  ه��و 
�لفنزويلية  �ل��ف��رن�����س��ي��ة  �مل���وؤرخ���ة 
�ل��ي��ز�ب��ي��ث ب��ورغ��و���س، و�ح���دة من 
�لنظام  ���س��وؤون  يف  �ملحللني  �أرق���ى 
قبل  معه  تعاملت  و�لتي  �لكوبي، 
تاأكيد  ظاهرة  �إن  عنه.  تبتعد  �أن 
�ملتظاهرين من خالل �سرخاتهم 
�خلوف”،  م���ن  “تخل�سو�  �أن���ه���م 
�أم���ر ب��ال��غ �الأه��م��ي��ة: �ن���ه �سقوط 
ورمزية  وعقلية  ذه��ن��ي��ة  ح��و�ج��ز 
كانت متنع �ل�سكان من �حلركة”. 
�أن���ه الأول  �إىل  �مل���وؤرخ���ة،  و�أ����س���ارت 
مرة، مت ت�سوير عنا�سر �ل�سرطة 
�ملتظاهرين...  �أم��ام  يفرون  وه��م 

مل ي�سبق لهذ� مثيل.
يف ه���اف���ان���ا، ه���ن���اك م�����س��ه��د �آخ����ر، 
بالكثري  ي�سي  �الأح��د،  يوم  لوحظ 
لل�سكان.  �ل��ذه��ن��ي��ة  �حل���ال���ة  ع���ن 
بينما كان �سرطي يف ثياب مدنية 
يوجه �سالحه �أمام متظاهر �ساب، 
ب�سجاعة:  �الأخ������ري  ه����ذ�  حت�����د�ه 
�أطلق!”،  �ل����ن����ار!  �أط���ل���ق  “هيا، 
ف����اأخ����ف����ى ع�������ون �أم���������ن �ل�����دول�����ة 
 ... �سالحه  �ل�����س��ري��ة(  )�ل�����س��رط��ة 
�لو�سع  ل��ل�����س��ل��ط��ات،  “بالن�سبة 
ح�سا�س للغاية الأن �لتاريخ يظهر 
�أنه عندما يقرر �لكوبيون �لقتال، 
فاإنهم قادرون على �لذهاب بعيًد� 

جًد� ...«
�أنه، يكمل خورخي  »�حلقيقة هي 
نف�سه  وه����و  م��ا���س��ي��ت��ي،  ري����ك����اردو 
م�����ن �ل����ن����وم����ي����ن����ك����الت����ور� )ك�����ان 

�لبالد، يف �سانتياغو، يف هولغوين، 
يف هافانا. 

ح�����دث،  �ل��������ذي  ه�������ذ�  و”ُيظهر 
�ملخابر�ت  ن��ظ��ام  يف  ك��ب��رية  ث��غ��رة 
ما�سيتي،  ي�����س��ي��ف  �لد�خلية”، 
و�لد زوجته، توين دي  �لذي كان 
ال غو�رديا، هو جيم�س بوند فيدل 
ب��ه هذ�  �ن ���س��ح��ى  ك��ا���س��رتو، �ىل 
بالر�سا�س  رميا  و�أعدمه  �الأخ��ري 
“لقد  وي�����س��ي��ف:   .1989 ع����ام 
�ملهمة  �ل�سرية يف  �ل�سرطة  ف�سلت 
نب�س  �أخ��ذ  يف  �ملتمثلة  �الأ�سا�سية 
�مل��ج��ت��م��ع ل��ت��وّق��ع �مل�����س��اك��ل. وهذ� 
ا مل يحدث من قبل. وال �سك  �أي�سً
�الن  ي��و�ج��ه  �مل��خ��اب��ر�ت  رئي�س  �أن 

�وقاتا ع�سيبة ...«
�لبا�س  ي��ن��ب��غ��ي  ال  �حل��ال��ت��ني،  يف   
دياز كانيل قبعة �أكرب من حجمه. 
كا�سرتو  ر�وؤول  خليفة  ت��وىل  لقد 
�أ�سهر  ثالثة  منذ  �ل���وزر�ء  رئا�سة 
ف��ق��ط. وم���ع ذل����ك، ف����اإن �ل�سخط 
لي�س نتيجة ثالثة �أ�سهر من �سوء 
�الإد�رة، بل على �لعك�س، �إنه ثمرة 
�ملرت�كم  �الإح����ب����اط  م���ن  ���س��ن��و�ت 
وقبله  كا�سرتو  ر�وؤول  حكم  حتت 

حتت زعامة فيدل.
�ل�سحيفة  تكتبه  ما  عك�س  وعلى 
�لتي  غ��ر�من��ا،  �لكوبية  �لر�سمية 
ي��ن��ق��ل ع��ن��ه��ا ب�����س��ذ�ج��ة ج����زء من 
كوفيد  لي�س  �لدولية،  �ل�سحافة 
�لذي  ه���و  �الأم���ري���ك���ي  �حل��ظ��ر  �أو 
يوليو   11 م����ظ����اه����ر�ت  ي��ف�����س��ر 
ذلك،  م��ن  وللتحقق  �لتاريخية. 
يكفي �ال�ستماع على �ليوتيوب �إىل 
�ل�سعار�ت �لتي رددها �ملتظاهرون، 
�ل�������س���ب���اب، خمتلط  م����ن  غ���ال���ًب���ا 

�الأعر�ق، �لفقر�ء و�لن�ساء.
يف �ل�سو�رع �لكوبية، مل ي�سرخ �أحد 
“ت�سقط  �أو  كوفيد!”  “ي�سقط 
�لواليات �ملتحدة”، ولكن، يجب �ن 
�لديكتاتورية!”،  “ت�سقط  نكرر: 
نعد  و”مل   ، �حلرية!”  “تعي�س 

خائفني!«.
-------------------------
عن لك�شربي�س

و�ل�����ده، �مل��ق��ات��ل �ل���ث���وري خورخي 
كوماند�نتي  ب�”  �مللقب  ما�سيتي، 
ت�سي  م���ن  م��ق��ّرب��ا  �سيجوندو”، 
جيفار�(، �أن �الأمر يتطلب �لكثري 
و�لتظاهر  للذهاب  �ل�سجاعة  من 
ت�سيلي  �أو  فرن�سا  ف��ف��ي  ك��وب��ا.  يف 
�مل�ساركة  ب���ع���د  ك���ول���وم���ب���ي���ا،  �أو 
�ملنزل  �إىل  ت���ع���ود  م���ظ���اه���رة،  يف 
�جلميلة  �الأوق���ات  لتتذكر  بهدوء 
ل��ذ�ك �ل��ي��وم؛ �م��ا يف ك��وب��ا، �الأمر 
بالتاأكيد  �لتظاهر يعني  خمتلف: 
م���ن قبل  ب���ك  �ل���و����س���اي���ة  ت��ت��م  �أن 
و���س��اة �حل���ي �خل��ا���س��ع��ني الأو�م����ر 
ينتهي  وق����د  �ل�����س��ي��وع��ي،  �حل����زب 
�ل�سجن  �ىل  ب��امل��ت��ظ��اه��ر  �الأم������ر 
قبل  م��ن  ل��ال���س��ت��ج��و�ب  ليخ�سع 
وي�سري  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة.  �ل�������س���رط���ة 
�لكوبيون �مل�ساركون يف مظاهر�ت 
�الحد، �إىل �أنهم على در�ية كاملة 
ب��امل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ي��ت��ع��ر���س��ون لها، 

ولي�س لديهم ما يخ�سرونه ».

الرئي�س دياز كانيل؟ خطاأ يف 
الكا�شتينغ

ي��وم من تويل  �أق��ل من مائة  بعد 
ميغيل دياز كانيل من�سبه، �سلطت 
ا  �أي�سً �ل�����س��وء  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  �ل���ث���ورة 
�بتكره  �ل���ذي  �لنظام  ح���دود  على 
عمر  الإط����ال����ة  ك���ا����س���رتو  ر�وؤول 

�لكا�سرتوية.
»���س��ت��ال��ي��ن��ي خ��ال�����س، ظ���ن �سقيق 
ف��ي��دل �ل�����س��غ��ري، �ن���ه ح���ّل جميع 

�سعبه  �لقتال �سد  �إىل  يدعو علًنا 
�أح���د يف  ب��ه��ذ� م��ن قبل  مل ي�سمع 
ك���وب���ا: ي���ا ل���ه م���ن غ���ي���اب للح�س 
خ���ورخ���ي  ي������رى  �ل�سيا�سي!”، 
ما�سيتي.ما هو رد �جلهاز �لكوبي 
ع���ل���ى �ل���ت���ح���دي �مل�����ط�����روح؟، “ال 
يوجد �سوى حلول �سيئة بالن�سبة 
له... �إما �أنه ي�سّحي بدياز كانيل؛ 
على  ب��امل��ر�ه��ن��ة  عليه  ي��ح��اف��ظ  �أو 
د�ئًما”،  ي��ف��ع��ل  ك���ان  ك��م��ا  �ل��ق��م��ع، 
�حلالتني،  ويف  ما�سيتي.  يح�سب 
�الثناء،  يف  ���س��ع��ف.  ع��الم��ة  ه���ي 
�ختز�ل �سرحه  �لنظام على  �جرب 
ب�����اأن ك���ل ه����ذ� ي��ج��د ت��ف�����س��ريه يف 
�الإحباط �لناجت عن �أزمة كوفيد، 
ك��وف��ي��د عامل  �ن  وه����ذ� خ���ط���اأ... 
ف��ق��ط يف �مل��ع��ادل��ة م���ن ب���ني �أم���ور 

�أخرى«...

اخل�����ط�����اأ ال�����ف�����ادح جل���ه���از 
املخابرات

�لرئي�س  �سخ�سية  �إىل  باالإ�سافة 
دي����از ك��ان��ي��ل، ك�����س��ف��ت ح��رك��ة 11 
�لنظام  يف  كبرية  ثغرة  يوليو عن 
�لرئي�س  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا  �ل���ق���م���ع���ي. 
�لتلفزيون،  �سا�سة  على  يتحدث 
على  تقت�سر  �حلركة  �أن  ويعتقد 
كانت  �مل���ح���ر����س���ني،  م����ن  ح���ف���ن���ة 
�أع������د�د �مل��ت��ظ��اه��ري��ن ت��ت��ز�ي��د كل 
زيت،  بقعة  م��ث��ل  لتنت�سر  دق��ي��ق��ة 
�لتو��سل  و���س��ائ��ل  بف�سل  وذل����ك 
�أن���ح���اء  �الج���ت���م���اع���ي، يف ج��م��ي��ع 

�ل�سباب و�لن�ساء و�لفقر�ء ور�ء �حلدث �لرئي�س دياز كانيل... كا�ستينغ خاطئ

تك�سر حاجز �خلوف يف كوبا

م�سري�ت �الحد... هل ت�سكل منعطفا؟ حركة متعددة �العر�ق

)1975-2002(، وكثري منهم 
باق يف قمة �لدولة. كما �نه يفتقر 
“يف  �ل�سخ�سية.  �ل��ك��اري��زم��ا  �ىل 
بورغو�س،  يتابع  �لكوبيني،  نظر 
�سناعة  جم������رد  ه�����و  �ل���رئ���ي�������س 
م�سطنعة لر�وؤول ال يحرتمونها 

كثرًي�«.
وجاء �الأد�ء �ملتلفز �ل�سعيف مليغيل 
�ملحددة  �للحظة  يف  ك��ان��ي��ل،  دي���از 
�ملظاهر�ت  ف��ي��ه��ا  �ن��دل��ع��ت  �ل���ت���ي 
�أنطونيو  �سان  يف  �الأوىل  �لعفوية 

�مل��ر�ه��ن��ة على  �مل�ساكل م��ن خ��الل 
�حلزب �ل�سيوعي -وهو ما جتنبه 
هيكلة  -وع����ل����ى  ب���ع���ن���اي���ة  ف����ي����دل 
�ملفرت�س  م��ن  مغلقة،  تنظيمية 
�ل�سلطة”،  ����س��ت��ق��ر�ر  ت�سمن  �أن 
بورجو�س.  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  ت�����س��ت��اأن��ف 
كانيل  دي��از  �ن  �ل��وح��ي��دة،  �مل�سكلة 
�لتاريخية  �ل�����س��رع��ي��ة  مي��ل��ك  ال 
�ل�سباط  �و  �لثورة”،  “لقادة 
���س��ارك��و� يف �لثورة  �ل��ذي��ن  �ل��ك��ب��ار 
�الأنغولية  �حل�����رب  �أو  �ل��ك��وب��ي��ة 

ف���اإن وج��ه��ة ن��ظ��ره ت��ك��ون خاطئة، 
�خل����وف بني  ت��ث��ري  �أن  وال مي��ك��ن 

�ل�سكان.
�أخ����������رًي�، ت����ه����ّور رئ���ي�������س �ل���دول���ة 
�جل��دي��د، �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 61 
�أهلية:  ح��رب  �إىل  بالدعوة  ع��اًم��ا، 
“نطلب من جميع �لثو�ر وجميع 
�ل�سو�رع  �إىل  �لنزول  �ل�سيوعيني 
�لثورة يف كل مكان”،  للدفاع عن 
ق���ال دي���از ك��ان��ي��ل، ب���دون جن���اح يف 
دول���ة  “رئي�س  �حل������ايل.  �ل���وق���ت 

)ح�������و�يل  ب����ان����ي����و�����س  ل����و�����س  دي 
ثالثني كيلومرًت� من �لعا�سمة(، 
ل��ت��ع��ّزز �الن��ط��ب��اع ب��وج��ود خ��ط��اأ يف 

�لكا�ستينغ.
لقد بد� �لقلق و��سًحا على دياز-
�نطباًعا،  ي��ع��ط��ي  وك�����ان  ك��ان��ي��ل، 
ب����اأن �خلوف  ب��ع�����س �الأح���ي���ان،  يف 
على  وع���الوة  مع�سكره.  غ��رّي  ق��د 
رج��ل �حلزب  يتبنى  عندما  ذل��ك، 
�ل�����س��ي��وع��ي، ه����ذ� �ل����ذي ال خربة 
ع�سكرية،  ن�����ربة  ل�����ه،  ع�����س��ك��ري��ة 

- لي�س الكوفيد اأو احلظر الأمريكي هو الذي يف�سر مظاهرات 11 يوليو التاريخية

- ل ميلك دياز كانيل ال�سرعية التاريخية لقادة الثورة، او للذين �ساركوا يف الثورة الكوبية اأو احلرب الأنغولية

�شقوط حواجز عقلية ورمزية

كوبا: هل ترتجم املظاهرات بداية انهيار الكا�سرتوية...؟
•• الفجر - خرية ال�صيباين

ثورة داخل ثورة! بعد ثالثة اأ�شهر من رحيل راوؤول 
حتول  نقطة  يوليو   11 مظاهرات  كانت  كا�شرتو, 

تاريخية. ما يدعو للقلق ب�شاأن النظام.

من امل�شتحيل عدم ا�شتح�شار ارتياب لوي�س ال�شاد�س 
التظاهرات  بعد  البا�شتيل  اق��ت��ح��ام  وق��ت  ع�شر 
التاريخية التي هزت جزيرة كوبا الأحد 11 يوليو, 
وفاجاأت جهاز الدولة كله, بدًء من الزعيم ال�شيوعي 
على  كا�شرتو  راوؤول  خلف  الذي  كانيل,  دياز  ميغيل 

راأ�س البالد قبل ثالثة اأ�شهر فقط.
الكوبية  الثورة  الكوبيون قط, منذ بداية  مل يجروؤ 

عام 1959, على حتدي ال�شلطة بهذه ال�شراحة. 
املدن,  بع�شرات  م��رورا  البالد,  �شرق  اإىل  هافانا  من 
�شارخني  الطبقات,  اأفقر  من  املتظاهرين  اآلف  �شار 

من  والأهم  الديكتاتورية!”  “لت�شقط  “احلرية!”, 
ذلك: “مل نعد نخاف!”. 

املطلعني  املراقبني  يجعل  مم��ا  م�شبوق,  غ��ري  و�شع 
تاريخ  يف  حت��ول  نقطة  ه��و  يوليو,   11 اإن  يقولون 

الكا�شرتوية.

ا على حدود النظام  - �سلطت النتفا�سة ال�سوء اأي�سً
الذي ابتكره راوؤول كا�سرتو لإطالة عمر الكا�سرتوية

- ال�سخط لي�س نتيجة ثالثة اأ�سهر من �سوء الإدارة، اإنه 
ثمرة �سنوات من الإحباط حتت حكم راوؤول وقبله فيدل

حتليل اخباري
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – فائز بجبوج

�ململكة  يف  جدة  مدينة  ت�ست�سيف 
�لفرتة  خ��الل  �ل�سعودية  �لعربية 
نوفمرب   12 وح����ت����ى   10 م�����ن 
م��ن ه��ذ� �ل��ع��ام �جل��ول��ة �خلتامية 
للن�سخة �الأوىل يف بطولة �سل�سلة 
لل�سيد�ت،  �جلولف  لفرق  �أر�م��ك��و 
�ل���ت���ي د����س���ن���ت ب��ن��ه��اي��ة �الأ����س���ب���وع 
�مل��ا���س��ي يف ل���ن���دن، وت���ع���د �إح����دى 
بطوالت �جلولة �الأوروبية لغولف 
�ألقابها  ع��ل��ى  ون��اف�����س  �ل�����س��ي��د�ت، 
�ل��الع��ب��ات على  نخبة  م��ن   108

�ل�ساحة �لدولية.
"�أر�مكو"  �سركة  �أك��دت  قد  وكانت 
ب��دع��م ري��ا���س��ة �لغولف  �ل��ت��ز�م��ه��ا 
والعبات  ع�����ام،  ب�����س��ك��ل  �ل��ن�����س��ائ��ي 
�لتحديد،  وج���ه  ع��ل��ى  �ل�����س��ع��ودي��ة 
يف  �الفتتاحية  �جل��ول��ة  ب��ان��ط��الق 

للفرق". �أر�مكو  "�سل�سلة 

تتويج مارين
و�أه������دت �جل���ول���ة �الف��ت��ت��اح��ي��ة يف 

جرت  �ل��ت��ي  �أر�مكو"  "�سل�سلة 
�ل�سهري  ���س��ن��ت��وري��ون  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
لندن،  �لربيطانية  �لعا�سمة  يف 
�ل����الع����ب����ة �ل����رنوي����ج����ي����ة م���اري���ن 
���س��ك��اري��ن��ورد ل��ق��ب��ه��ا �خل��ام�����س يف 

�جل�����والت �الأورب�����ي�����ة، وذل�����ك بعد 
م���ن���اف�������س���ة ق����وي����ة م�����ع �ل����الع����ب 
جلاأت  ثيتبكول،  �أث��اي��ا  �لتايلندية 
متايز  جولة  �إىل  �ل��الع��ب��ات  فيها 
عند �حلفرة �الأخرية، بعد �لتعادل 

�ملعدل،  ���س��رب��ة حت��ت   13 ب��و�ق��ع 
�لرنويجية  ح�����س��م��ت��ه��ا  ج���ول���ة  يف 
جائزة  على  وح�سلت  ل�ساحلها، 
دوالر  �أل������ف   30 �الأول  �مل����رك����ز 

�أمريكي.

مناف�شات الفرق 
�لبالغ  ل��ن��دن  بطولة  �سهدت  كما 
دوالر،  مليون  ج��و�ئ��زه��ا  �إج��م��ايل 
�الأملانية  �ل��الع��ب��ة  ف��ري��ق  ت��ت��وي��ج 
"فرق �جلولة  �أوليفيا كو�ن بلقب 
�الأوىل"، بقيادتها كل من مو�طنتها 
ديك�سا  و�لهندية  �سميدت،  �سارينا 
كيل�سي،  �أندي  و�الإجنليزي  د�غار، 
وبر�سيد 41 �سربة حتت �ملعدل، 
و�حل�سول  �الأول،  �مل��رك��ز  الن��ت��ز�ع 
�لبالغة  �مل��رك��ز  ع��ل��ى ج��ائ��زة ه���ذ� 

دوالر. �ألف   150

جنمات اللعبة
�الأوىل،  �جل��������ول��������ة  وح�����ف�����ل�����ت 
�للعبة،  لنجمات  و��سعة  مب�ساركة 
جنمة  ه��ول  ت�ساريل  �لربيطانية 
ومو�طنتها  �الأوروب���ي���ة،  �جل���والت 
ببطولة  �ل��ف��ائ��زة  ه���ول  ج��ورج��ي��ا 
 ،2018 ع��ام  �ملفتوحة  �ل�سيد�ت 
و�ل�سويدية �آنا نوردكفي�ست �لفائز 
بالبطوالت �لكربى، و�لدمناركية 
لقب  �ساحبة  كري�ستني  �إمي��ي��ل��ي 

بطولة  م�����ن  �الأوىل  �ل���ن�������س���خ���ة 
"�أر�مكو" �ل�سعودية �لدولية �لتي 

جرت يف نوفمرب 2020.

نظام البطولة 
وب����ره����ن �ل���ن���ظ���ام �مل�����س��ت��ح��دث ل� 
�أر�مكو" ومن خالل  "�سل�سلة فرق 
�ل�سعبية  على  �الفتتاحية  �جلولة 
�لالعبات  نخبة  فيها  يتمتع  �لتي 
�إىل  تعيد  �لعامل، يف جتربة  ح��ول 
�الأذهان ��ست�سافة �ل�سعودية �لعام 

�ملا�سي الأول بطولة ن�سائية دولية 
�ل�  ن��ظ��ام  يق�سي  ح��ي��ث  ل��ل��غ��ول��ف، 
العبة   36 مب�ساركة  "�سل�سلة" 
�مل�ساركة  للفرق  قائد�ت  ب�سفتهن 
4 العبني،  و�مل��ك��ون ك��ل منها م��ن 
على �أن ي�سم كل فريق العباً من 

�لهو�ة.

موا�شلة ال�شل�شلة
"فرق  ب��ط��ول��ة  ���س��ل��ة  وت�����س��ت��ك��م��ل 
للغولف"  �ل�������س���ع���ودي���ة  �أر�م�����ك�����و 

باجلولة �لثانية يف ��سبانيا، خالل 
�أغ�سط�س   7 وحتى  �لفرتة من 5 
يف  �لثالثة  �جل��ول��ة  وت��ق��ام  �ملقبل، 
ن��ي��وي��ورك خ���الل �لفرتة  م��دي��ن��ة 
 ،2021 �أك��ت��وب��ر  و16   14 ب��ني 
با�ست�سافة  عليها  �ل�ستار  وي�سدل 
�ل�����س��ع��ودي��ة للجولة  م��دي��ن��ة ج���دة 
�خل���ت���ام���ي���ة �ل���ت���ي ���س��ت��ق��ام خالل 
 12 وح����ت����ى   10 م�����ن  �ل�����ف�����رتة 
لكل  �ملالية  �جلائزة  و�أن  نوفمرب، 

جولة تبلغ مليون دوالر.

•• دبي - الفجر: 

نظم �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم �أم�س يف مقره بدبي ور�سة عمل تطويرية 
ملُقّيمي حكام خمتلف �مل�سابقات �لكروية �ملحلية مب�ساركة 18 ٌمقّيماً  ، وذلك 
�سمن جهود �الحتاد �لر�مية لتطوير �لكو�در �لعاملة يف قطاع �لتحكيم من 

ق�ساة مالعب ومدربني وحما�سرين ومقيمني وغريهم .
�لفنية، وحمد  لل�سوؤون  �مل�ساعد  �لعام  �الأم��ني  ي��ربودي  �لور�سة عمر  ح�سر 
�إد�رة �حلكام،  بروبرت مدير  بن حنيفة ع�سو جلنة �حلكام، ويل  بن حمد 

للُمقّيمني  �لفني  �مل�سوؤول  يعقوب  و�أح��م��د  �لفني،  �ملدير  ميلني  وريت�سارد 
و�ملحا�سرين.

تناولت �لور�سة �لتي قدمها ريت�سارد ميلني �ملدير �لفني للحكام عدد�ً من 
�ملحاور منها دور ومهام عمل �ملُقيمني يف تطوير ورفع م�ستوى �أد�ء �حلكام 
خالل �إد�رة �ملباريات ب�سكل خا�س و�للعبة ب�سكل عام ، حيث �أكد ريت�سارد �أن 
عمل �ملُقّيم ال يقت�سر فقط على متابعة �الأد�ء �لتحكيمي و�كت�ساف �الأخطاء 
�سل�سة  بطريقة  و�الر���س��اد�ت  �لن�سائح  تقدمي  �إىل  ميتد  بل   ، وت�سحيحها 

و�إيجابية .

••  دبي - الفجر:

�لالعبني  لت�سجيل  �الأوىل  �ل��ف��رتة  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  �نطلقت   
�ستمتد حتى  و�لتي   2022-2021 �لكروي �جلديد  للمو�سم 
 ، �ملعتمد  �ل�سنوي  �لتعميم  ح�سب  وذلك  �ملقبل  �أكتوبر   4 يوم 
حيث ي�سمح خالل هذه �لفرتة بقيد وت�سجيل �لالعبني بالفريق 

�الأول باالأندية �ملحرتفة و�أندية �لدرجة �الأوىل .
وح����ددت جل��ن��ة �أو����س���اع و�ن��ت��ق��االت �ل��الع��ب��ني �ل��ف��رتة م��ن 27 

�سبتمرب �إىل 4 �أكتوبر النتقاالت �لالعبني حملياً فقط  ، على 
�أن يبقى �نتقال �لالعبني �ىل خارج �لدولة م�ستمر�ً كاملعتاد .

وقال ه�سام �لزرعوين ع�سو جمل�س �إد�رة �حتاد �الإم��ار�ت لكرة 
�ل��ق��دم رئ��ي�����س جل��ن��ة �أو����س���اع و�ن��ت��ق��االت �ل��الع��ب��ني �أن �للجنة 
لالأندية  عمل  ور���س  عقد  على  �ملا�سية  �لفرتة  خ��الل  حر�ست 
مت خاللها �سرح كافة �لبنود �خلا�سة بالتعميم �ل�سنوي الأو�ساع 
�ال�ستف�سار�ت  ك��ل  على  �ل���رد  ج��ان��ب  �إىل  �ل��الع��ب��ني  و�ن��ت��ق��االت 

�لو�ردة من �الأندية .

�لتعميم  على  ن�س  ��ستحدثت  �للجنة  �أن  �ل��زرع��وين  و�أ���س��اف 
�ل�سنوي ُيتيح لالأندية �إجر�ء �نتقاالت حملية لالعبني ) �إعارة 
للت�سجيل  �الأوىل  �ل��ف��رتة  خ��الل   ) ج��دي��د  ت�سجيل   - -�ن��ت��ق��ال 
�لالعبني  و�إن��ت��ق��االت  �أو���س��اع  ب��ني جلنة  �لتن�سيق  بعد  وذل���ك   ،
 ، �لكرة  باحتاد  �مل�سابقات  و�إد�رة  �الإمار�تية  �ملحرتفني  ور�بطة 
م�سيد�ً بتعاون �الأندية و�لتز�مها بالقر�ر�ت �ل�سادرة عن جلنة 
�لتي تتما�سى مع لو�ئح �الحتادين  �أو�ساع و�نتقاالت �لالعبني 

�لدويل و�الآ�سيوي لكرة �لقدم .

جدة ال�شعودية حتت�شن ختام اجلولة الأوربية ملحرتفات الغولف

اأرامكو ت�سعل حما�س الالعبات يف لندن 
والالعبة ماريان بطلة الفردي 

�لكاأ�س  يف  م�����س��و�ره��ا  وكو�ستاريكا  جامايكا  م��ن  ك��ل  ��ستهلت 
�لذهبية ملنطقة �لكونكاكاف يف كرة �لقدم بالفوز على �سورينام 
-2�سفر وغو�دلوب 3-1 تو�ليا يف �أورالندو يف �جلولة �الوىل 

من مناف�سات �ملجموعة �لثالثة.
�سامار  �لبلجيكي  ���س��ارل��رو�  م��ه��اج��م  م��ن��ح  �الأوىل،  �مل���ب���ار�ة  يف 
 2015 ن�سختي  و�سيف  جامايكا،  ب��الده  منتخب  نيكول�سون 
�لثالث  �ل�ساد�سة م�سجال هدفه  �لتقدم يف �لدقيقة  و2017، 

يف �لكاأ�س �لذهبية و�الأول مع �ملنتخب منذ عامني.
و��ساف مهاجم فولهام �الإنكليزي بوبي ريد �لهدف �لثاين يف 

�لدقيقة 26.

 1963 �أع��و�م  �للقب  حاملة  كو�ستاريكا،  �سربت  �لثانية،  ويف 
وتقدمت  بقوة   ،2002 ن�سخة  وو�سيفة  و1989  و1969 
و�أري��ال ال�سيرت  كامبل )6(  �سجلهما جويل  بهدفني نظيفني 
�لدقيقة  يف  �ل��ف��ارق  م��ريف��ال  ر�ف��اي��ل  يقل�س  �أن  قبل   ،)21(

�الأخرية من �ل�سوط �الأول.
وتلقت غو�دلوب �سربة موجعة مطلع �ل�سوط �لثاين �ثر طرد 
54، فا�ستغلت كو�ستاريكا �لنق�س  �ستيف �سولفيه يف �لدقيقة 
�سجله  ثالث  �سابق عهده بهدف  �إىل  �ل��ف��ارق  و�أع���ادت  �ل��ع��ددي 

�سيل�سو بورغي�س يف �لدقيقة 70.
وكانت �ملك�سيك حاملة �للقب و�الأكرث تتويجا يف �لبطولة )11 

لقبا( ��ستهلت حملة �لدفاع عن لقبها بتعادل �سلبي خميب مع 
�الأوىل  �ملجموعة  مناف�سات  �سمن  �الأح��د  وتوباغو  ترينيد�د 

�لتي تت�سدرها �سلفادور بفوزها على غو�تيماال -2�سفر.
�ملركز  و�ساحبة  و�سيفتها  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ب��د�أت  �ملقابل،  يف 
�لثاين يف عدد �الألقاب )6( م�سو�رها بفوز �سعب على هايتي 
-1�سفر �الإثنني �سمن مناف�سات �ملجموعة �لثانية �لتي �سهدت 

فوز كند� على مارتينيك 1-4.
�لثالثاء  م�����س��اء  م�����س��و�ره��ا  �ل��ب��ط��ول��ة،  �سيفة  ق��ط��ر،  وت�ستهل 
تلتقي  �لتي  �لر�بعة  �ملجموعة  بنما �سمن مناف�سات  مبو�جهة 

خاللها �ي�سا هندور��س مع غر�ناد�.

احتاد الكرة ُينظم ور�سة عمل 
تطويرية ملُقّيمي احلكام

انطالق الفرتة الأوىل لت�سجيل الالعبني 
للمو�سم اجلديد 2022-2021

للتدريبات  ليفربول  وع��ودة   ،"2020 "يورو  نهاية  مع 
هناك  �سيكون  �جل��دي��د،  للمو�سم  �ال���س��ت��ع��د�د  �أج���ل  م��ن 

�لعديد من �ل�سائعات حول فرتة �سوق �النتقاالت.
بالتعاقد مع كل من  باالهتمام  ليفربول موؤخر�ً  �رتبط 
جاك غريلي�س، ورحيم �ستريلينغ، وديكالن ر�ي�س، وذلك 

بعد م�ساركتهم موؤخر�ً رفقة �ملنتخب �الإجنليزي.
�لتحفظات  بع�س  لديه  كلوب  يورغن  ف��اإن  مع غريلي�س 
�مل��ل��ع��ب، وب��ال��ت��ايل رف�س  �ل��الع��ب خ���ارج  ع��ل��ى �سخ�سية 
ف��ر���س��ة �ل��ت��وق��ي��ع م��ع الع���ب خ��ط �ل��و���س��ط �مل��ه��اج��م هذ� 

�ل�سيف.
ل��دي��ه ق�سة  ف���اأن رح��ي��م �ستريلينغ  �أخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
م��ع جنم  �ل��ت��وق��ي��ع  ي���ود  ك��ل��وب  و�أن  خمتلفة، خ�����س��و���س��اً 
�أج��ل م�ساعدة �خل��ط �الأم��ام��ي يف �ملو�سم  �إجن��ل��رت�، م��ن 

�ملقبل.
باالإحباط  �الإجنليزي  �ل��دويل  ي�سعر  ذل��ك،  على  ع��الوة 
بعد تو�جده  من تو�جده يف مان�س�سرت �سيتي، خ�سو�ساً 
يف عدة مباريات، وباالأخ�س يف دوري �أبطال �أوروب��ا على 

دكة �لبدالء، يف ت�سكيلة بيب غو�رديوال.

بالتعاقد مع  ب�سدة  ف��اإن كلوب مهتم  ر�ي�س،  �أم��ا ديكالن 
ه��و مطالب  �ل�سفقة  تلك  �أم���ام  يقف  م��ا  لكن  �ل��الع��ب، 
 80 ي��ري��د  �ل��ف��ري��ق  و�أن  �مل��رت��ف��ع��ة، خ�سو�ساً  ه��ام  و���س��ت 
مليون جنية �إ�سرتليني على �الأقل، من �أجل �ملو�فقة على 
رحيل �لالعب. ومن �ملتوقع �أن يتجه ليفربول خليار�ت 
ج��دي��دة، م��ن �أج���ل تدعيم خ��ط �ل��و���س��ط، و�ل��ت��ع��اق��د مع 
العب جديد يعو�س رحيل �لهولندي فاينالدوم �ملن�سم 
�إىل باري�س �سان جريمان هذ� �ل�سيف يف �سفقة جمانية، 

بعد نهاية عقده مع "�لريدز".

حقيقة اهتمام الريدز بثالثي املنتخب الإجنليزي

 بداية جيدة جلامايكا وكو�ستاريكا يف الكاأ�س الذهبي  
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بافو نورمي  �لفنلندي  ة  ب��د�أت ق�سّ
دورة  يف  �الومل���ب���ي���ة  و�الن���ت�������س���ار�ت 
�ن��ت��ورب ع��ام 1920 وت��ط��ورت يف 
�م�سرتد�م  يف  ث��م   1924 ب��اري�����س 

.1928
و�نتزع  ن��ورم��ي  ت��األ��ق  �ن���ت���ورب،  يف 
�مل�سافات  ج�����ري  يف  ذه���ب���ي���ات   3
باري�س  ويف  و�ل��ط��وي��ل��ة.  �ملتو�سطة 
خ��ط��ف �ال����س���و�ء ب��ع��د �ن �أح����رز 5 

ذهبيات.
كان نورمي "�متد�ًد�" ملو�طنه هانز 
كويلهامين �لذي برز يف �ستوكهومل 
1912 بعد �سر�عه مع �لفرن�سي 
ج�����ان ب�������و�ن. وت����و�ج����ه ن����ورم����ي يف 
�ن�����ت�����ورب م����ع ف���رن�������س���ي �آخ�������ر هو 
ومو�طنه  و�سّكل  غيومو.  جوزيف 
"منوذًجا  باري�س  يف  ريتوال  فيلهو 
يف  �الع��ظ��م  �لثنائي  فكان  فائًقا"، 

جري �مل�سافات �ملتو�سطة.
باري�س،  �ألعاب  �ي��ام  ��ستعر��س  ويف 
نورمي  ظاهرة  عند  �لتوقف  يجب 
�آالف م.  م و5   1500 �سباق  بطل 
وتخت�سر م�سريته �ملظفرة ب�"�ربعة 
خاللها  خ���ا����س  تن�سى"  ال  �ي������ام 

�مل�سمار  ع��ل��ى  �مل��ت��ن��وع��ة  ���س��ب��اق��ات��ه 
و�ل�ساحية.

ك���ان ي��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه د�ئ���ًم���ا �حلر�س 
�لذهني  و�حل�����س��ور  �ل��رتك��ي��ز  على 
و�لبدين، فظّن �لبع�س �نه يف�سل 
�الن��زو�ء وع��دم �الختالط. وعرف 
مرحلية  ب��ت��دري��ب��ات  ق��ي��ام��ه  ع��ن��ه 
ت�ساعدية ل�سمان �للياقة و�لقدرة 
رجل  ب�"  �ُسّمي  ل��ذ�  �لتحمل،  على 
و�خلطو�ت  و�الإي���ق���اع  �حل�سابات" 
�ملدرو�سة �لو��سعة و�نتظام ذلك مع 
�لتنف�س وتاآلفه، علًما �أن بلوغ ذلك 

بحاجة �إىل ت�سحيات كبرية.
�كت�ساف  ن��ورم��ي )27 ع��اًم��ا(  ك��ان 
حطم   ،1920 �ن����ت����ورب  �ل����ع����اب 
�سباقي  �لقيا�سي �الوملبي يف  �لرقم 
دقائق(   3:06.53( م   1500
دقيقة(.   14:31.2( �أالف  و5 
�لثاين  �ل�سباق  يف  �نت�ساره  وج���اء 
�إنهائه  م��ن  فقط  دقيقة   20 بعد 
ظاهرة  وه��ذه  بالغار،  مكلال  �الأول 

نادرة بحد ذ�تها.
وهو مل يفرط بكل قو�ه يف �ل�سباق 
للم�سافة  خ���زي���ًن���ا  و�ب����ق����ى  �الول 

�الط���������ول ح���ي���ث ب������د� ح���������ذًر� من 
�خلطو�ت �ل�سريعة لريتوال. وظنه 
كان يف حمله فقد ��ستب�سل غرميه 
تقل�ساته  رغ�����م  ع���ل���ى  وم���و�ط���ن���ه 
�لع�سلية و�جتاز م�سافة �ل�5 �آالف 

م بفارق مرت و�حد عنه.
�سباق  ���ا يف  �أي�������سً ن���ورم���ي  و����س���ارك 
�لذي  �آالف مرت(،  �ل�ساحية )10 
بلغ فيه عدد �ملتبارين 36 عد�ء من 
فرن�سا و�لواليات �ملتحدة و�ل�سويد 
وفنلند�، لكن 23 �ن�سحبو�، وكتبت 
�ل��ت��ايل معلقة  �ل��ي��وم  �ل�����س��ح��ف يف 
درب جلجلة  ك��ان  �سباق خطر،  �ن��ه 
 40 �إىل  و���س��ل��ت  ح������ر�رة  ظ���ل  يف 
علما  )متوز/يوليو،  مئوية  درج��ة 
مناف�سات  �ل�����س��اح��ي��ة  ���س��ب��اق��ات  �ن 
�ستوية(، وكان يجب �إلغاوؤه. �الحتاد 
�لفرن�سي الألعاب �لقوى �خطاأ من 
دون �سك". كان �لغريب �ن نورمي 
ك��ب��ري ع��ن �الآخرين،  ب��ف��ارق  �أن��ه��اه 

ن�سًر� ومنع�ًسا!.
�أم�سرتد�م  دورة  وقائع  و��ستعر��س 
1928، ال يكتمل من دون �لتطرق 
�إىل ظاهرة نورمي جمدًد�. �سحيح 

�ومل��ب��ي��ة تا�سعة  �ن���ه ق��ط��ف ذه��ب��ي��ة 
)ر�فًعا ر�سيده �ىل 12 ميد�لية من 
خمتلف �ملعادن( من خالل فوزه يف 
�سباق �ل�10 �آالف م وت�سجيله رقًما 

قيا�سًيا جديًد� �مام مو�طنه ريتوال 
�ل��ذي ث��اأر منه يف �ل��� 5 �آالف مرت، 
�جلامد"  "�لتمثال  ذلك  ظل  لكنه 
و�الإدالء  �الآخ���ري���ن  يتجنب  �ل���ذي 

بت�سريحات �و حتى �البت�سام حني 
تلتقط له �ل�سور.

للمرة  �سوهد  �ن��ه  �لتقارير  وتذكر 
 1920 ع��ام  منذ  ي�سحك  �الوىل 

مو�نع  م  �آالف   3 ���س��ب��اق  خ�سم  يف 
�ل����ذي خ�����س��ره �م����ام م��و�ط��ن��ه تينو 
رقم  دق��ي��ق��ة   8:12.9( ل���وك���وال 
�وملبي جديد(، حني تعرث يف حفرة 
�ملياه ومّد مناف�سه دوكن�سي له يده 
لي�ساعده يف �ملتابعة... فكانت لفتة 
�سكر منه عربت عنها معامل حمياه 
�ن  ��ساريرها!! غري  �نفرجت  �لتي 

هذ� �ل�سرود �سّهل فوز لوكوال.
نورمي  ���س��وي��دي  ���س��ح��ايف  و����س���ف 
ب�"�لقدي�س" نظًر� اللتز�مه �ملثايل 
و���س��ربه وج��ل��ده. وي��ع��رتف ريتوال 
�نه "عد�ء ��ستثنائي و�أ�سرع مني".

و�ملقت�سبة  �ل����ن����ادرة  �إج���اب���ات���ه  يف 
يتاأثر  مل  �ل�سحافيني،  ��سئلة  على 
نورمي يوًما باإطر�ء بل يرد قائال: 
بلدي". �جل  من  �لفوز  �حب  "�نا 

و�عترب �ن دورة �نتورب و"�سباقات 
يف   )1923( �مل���ا����س���ي  �خل����ري����ف 

�ستوكهومل من �ف�سل ذكرياتي".
ك��ان ن��ورم��ي ي��ج��ري و����س��ًع��ا �ساعة 
لي�سبط  م���ع�������س���م���ه  يف  ت���وق���ي���ت 
ن��ف�����س��ه يف هذ�  وي����ق����ارن  �ي���ق���اع���ه، 
�مل����ج����ال ب��ال��ف��رن�����س��ي ب������و�ن �ل����ذي 

"ي�سبط �يقاعه على �ساعة توقيت 
يف ر�أ�سه". كان د�ئًما يناف�س �لوقت 
فنلند�  �ىل  �سريًعا  �لعودة  ويتمنى 
الخذ ق�سط من �لر�حة ثم �لرك�س 
جمدًد� كما يجب، و"بعدها متابعة 

�آخرين يت�سدون الرقامي".
و��������س������ت������ه������ر ن��������ورم��������ي ب�����غ�����د�ئ�����ه 
عند  ي���ت���ن���اول���ه  "�ال�سبارطي"، 
�حل����ادي����ة ع�������س���رة و�ل���ن�������س���ف قبل 
حلوم  �ال�سا�سية  ومكوناته  �لظهر، 
بي�ساء مطبوخة جيًد� مع �سل�سة 
وخ�سار وخبز فنلندي ��سود ممزوج 

بحليب وماء.
دورة  بعد  منبوًذ�  "�نتهى"  نورمي 
�م�سرتد�م و�أوقف دولًيا بعدما �تهم 
بنيله 25 �لف دوالر لقاء �مل�ساركة 
يف عدد من �ل�سباقات، فا�ستبعد عن 

�ل�ساحة �لعاملية.
�العتبار  �ع��ي��د  ع���اًم���ا،   20 وب��ع��د 
�ىل بطل كبري وو���س��ع مت��ث��ال من 
�ستاد  م���دخ���ل  ع���ل���ى  ل����ه  �ل����ربون����ز 
�ملنظمة  �للجنة  �أ�سندت  هل�سنكي. 
�يقاد  �ليه �سرف  الأوملبياد هل�سنكي 

�ل�سعلة يف دورة عام 1952.

�لوحيدة  �ملدينة  �أم�����س��رتد�م  كانت 
�لدورة  ال�ست�سافة  تر�سحت  �لتي 
 ،1928 �ل��ت��ا���س��ع��ة ع���ام  �الومل��ب��ي��ة 
و�ال�ست�سافة،  �لتنظيم  حق  فنالت 
"طقو�س"  �إىل  ج��دي��ًد�  و�أ���س��اف��ت 
�ل�سعلة  ب��اي��ق��اد  مت��ث��ل��ت  �الأل����ع����اب 

للمرة �الأوىل.
 17 م��ن  �لتا�سعة  �ل����دورة  �أق��ي��م��ت 
�غ�سط�س  �آب   12 �إىل  م��اي��و  �أي����ار 
ع��ل��ى رغ���م مم��ان��ع��ة م��ل��ك��ة هولند� 
�لدور�ت  �ع��ت��ربت  �لتي  فيلهلمني 
�الومل���ب���ي���ة ت���ظ���اه���رة وث���ن���ي���ة، لكن 
بعك�س  ق�����س��ى  ���س��ع��ب��ًي��ا  ����س��ت��ف��ت��اء 

ذلك...
غيابها  يف  �الأل������ع������اب  �ف���ت���ت���ح���ت 
من  ري��ا���س��ًي��ا   2883 مب�����س��ارك��ة 
�م�����ر�أة،   277 ب��ي��ن��ه��م  ب���ل���ًد�   46
111 م�سابقة. و�سهد  تناف�سو� يف 
�ملالكمة  يف  م���ب���اري���ات  �ل���ربن���ام���ج 
�ملاء  وك��رة  و�ل��در�ج��ات  و�مل�سارعة 
و�لفرو�سية  و�لتجذيف  و�جلمباز 
و�ألعاب �لقوى )بينها 5 م�سابقات 
و�ل�سباحة  و�ل��ي��خ��وت  ل��ل�����س��ي��د�ت( 
و�ملبارزة  �الأث��ق��ال  ورف��ع  و�لغط�س 
و�لهوكي على �لع�سب وكرة �لقدم.

ع��ل��ى خط  ج���دي���دة  دول  ودخ���ل���ت 
�مل�ساركة هي بنما ورو�سيا �ل�سمالية 
ومالطا، وعادت �أملانيا �إىل "�لعائلة" 
16 عاًما، لكن  بعد تغييب ��ستمر 
بح�سور  �ل���ه���ول���ن���دي  �ل���رتح���ي���ب 
جتاهها  ظهر  �ل��ذي  و�ل���ود  بعثتها 
قابله رف�س فرن�سي لدخول طابور 
و�أيد  �لعر�س �حتجاًجا على ذلك، 
�لفرن�سي،  �مل���وق���ف  �الم���ريك���ي���ون 
وك������ان ي����ر�أ�����س ب��ع��ث��ت��ه��م �جل�����رن�ل 
�أبطال  �آرث�����ر �ح���د  �ل�����س��ه��ري م���اك 

�حلرب �لعاملية �لثانية الحًقا.
ويف �لرتتيب �لنهائي للميد�ليات، 
�ملتحدة  للواليات  �ل�سيطرة  بقيت 
فت�سدرت بر�سيد 22 ذهبية و18 
مقابل  يف  ب��رون��زي��ة،  و16  ف�سية 
الأملانيا و7 ف�سيات و  ذهبيات   10
ثالثة  فنلند�  برونزية، وحلت   14

.)9-8-8(

وباتت م�سر �أول دولة عربية تدّون 
حيث  �لذهبي  �ل�سجل  على  ��سمها 
بالذهب  م�سطفى  �إب��ر�ه��ي��م  ت���وج 
يف وزن خفيف �لثقيل يف �مل�سارعة 
و�أ�سحى  �ل��ي��ون��ان��ي��ة-�ل��روم��ان��ي��ة، 
�أول فائز يف �ل��دور�ت �الوملبية من 
ونال  �الأوروبي"،  "�لنادي  خ���ارج 
رفع  ذه��ب��ي��ة  ن�سري  �سيد  م��و�ط��ن��ه 
ا،  �الأثقال لوزن خفيف �لثقيل �ي�سً
تدرب  �ل��ذي  �سميكة  وح�سد فريد 
يف �لواليات �ملتحدة ف�سية �لغط�س 
وبرونزية  �ل��ث��اب��ت��ة  �مل��ن�����س��ة  م���ن 

�ملن�سة �ملتحركة.
بافو  �ل���ف���ن���ل���ن���دي  �ل�����ع�����د�ء  ورف������ع 
 3 9 يف  �إىل  ن��ورم��ي ع��دد ذهبياته 
فاي�سمولر  ج��وين  وفر�س  دور�ت، 
يف  ج��دي��د  م���ن  ن��ف�����س��ه  "طرز�ن" 

�ل�سباحة.
�لكندية بريي�س وليام�س  وفاجاأت 
�سباقي �جلري  بفوزها يف  �جلميع 
م ف�سال عن فوز  م و200   100
م   100 م�����ر�ت   4 �ل���ب���دل  ف���ري���ق 
يف  ومو�طناتهن  �ل�سباحة  بذهبية 
م جرًيا...   400 م��ر�ت   4 �ل��ب��دل 
وح�������س���ل �ل���ف���رن�������س���ي �جل����ز�ئ����ري 
�الأ�����س����ل حم���م���د ب����وق����ره �ل���ع���و�يف 
وحفّظت  �مل���ار�ث���ون...  ذهبية  على 
�ل�سجالت ��سم �الإيطالية لويجينا 
يف  ف�سية  �أح���رزت  �ل��ت��ي  جيافوتي 
متوجة  ��سغر  و�أ�سبحت  �جلمباز 
عاما   11 ���س��ن  يف  وه����ي  �ومل���ب���ي���ة 

و302 يومني.
والن �ل�����دور�ت �الومل��ب��ي��ة ع���ادة ما 
ر�جت  باملفارقات،  م�سحوبة  تكون 
�الأخبار ود�رت حول بع�س �لوقائع 
يتعلق  م��ا  �سيما يف  و�ل��ظ��و�ه��ر وال 
يف  ا  خ�سو�سً �ل�����س��ي��د�ت  مب�����س��ارك��ة 
�ل��ق��وى، وذل��ك طبًعا عك�س  �أل��ع��اب 
رغبة "�ملوؤ�س�س" �لبارون �لفرن�سي 
�أ�سبح  �ل�����ذي  ك���وب���رت���ان  دو  ب���ي���ار 
ه���رًم���ا، ف���اآث���ر �ل���ر�ح���ة ب��ع��ي��ًد� من 
عبارته  �ن  غ���ري  �مل�����س��ح��ون،  �جل���و 
�ل�سهرية "�إن م�ساركة �لن�ساء غري 
�سحية  وغ��ري  هامة  وغ��ري  عملية 

�جلمالية"  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  وت��خ��ل��و 
ظلت ترتدد طويال يف �أروقة �مللعب 
�ل��ت��ح��ف��ة �ل����ذي ���س��م��م��ه ي���ان ويلز 
و�عترب الحًقا معلًما تاريخًيا على 
رغ���م �حل���م���الت ل���ه���دم���ه... ومنح 
الحًقا �مليد�لية �لذهبية للت�سميم 

تقديًر� لهذ� "�البتكار".
يقت�سر  �ن  يطالب  ك��وب��رت��ان  ظ��ل 
�للطيف على �جلانب  دور �جلن�س 
بتوزيع  �مل���ت���ع���ل���ق  �ل����ربوت����وك����ويل 
�جلو�ئز ومر��سم �لتكرمي... "الن 
بنيتهن ال تقوى على حتمل م�ساق 
�لكبري  و�جل��ه��د  �مل�سني  �لتدريب 
يف �مل�سابقات". و�أثارت �إقامة �سباق 
كثرية  �أ���س��ئ��ل��ة  ل��ل�����س��ي��د�ت  م   800
نظًر� العتباره "كارثًيا" على بع�س 
�الأوىل  �ملتوجة  �ن  علًما  �مل�ساركات 
ل��ي��ن��ا روكيه  ف��ي��ه ك���ان���ت �الأمل���ان���ي���ة 
بات�سمان، وهي �أ�سحت ثاين �أملانية 
�ألعاب  يف  لبالدها  ميد�لية  حت��رز 
�لقوى... فقد حذف �ل�سباق الحًقا 
من �لربنامج ومل يعد �إدر�ج��ه �إال 

يف دورة عام 1960 يف روما.
كوبرتان  دو  حت��ف��ظ��ات  وت��ر�ف��ق��ت 
�لن�سائية  �مل�ساركة  على  �مل�ستمرة 

نا�سد  �ل���ت���ي  �ل��������ود�ع  و����س���ي���ة  م����ع 
�ملثل  على  �ملحافظة  �جلميع  فيها 
�لهو�ية...  مقدمها  ويف  �الوملبية 
ب��د�أت تتحول  "�ملثالية" �لتي  هذه 
لكثريين،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ك��اب��و���س  �إىل 

ويقع �لبع�س �سحايا خرقها.
�ل�سديدة  �لرف�س  ح��االت  ومتثلت 
�خلا�سة  ك����وب����رت����ان  دو  الأف�����ك�����ار 
مب�����س��ارك��ة �مل����ر�أة ب��ح��رك��ة ر�ئ����دة يف 
1920 بطلتها ترييز  فرن�سا عام 
ريا�سة  ك���ان���ت  ي���وم���ه���ا  ب���رول���ي���ه، 
عن  ك��ن��اي��ة  �للطيف"  "�جلن�س 
رق�س �إيقاعي �أو جمباز �إيقاعي يف 

مدر�سة �أيرين بوبار...
وم����ن �الأ����س���م���اء �ل���ت���ي ر���س��خ��ت يف 
بطل  �لتا�سع"  "�الوملبياد  ت��اري��خ 
غودين،  لو�سيان  �لفرن�سي  �ملبارزة 
ح�سة  �اليطاليني  نيل  رغم  فعلى 
�ن  �إال  �للعبة،  م�سابقات  يف  �الأ�سد 
ح�سد  ع���اًم���ا  �ل�42  �ب���ن  غ���ودي���ن 
�نت�ساٌر  و�ل�سي�س،  �حل�سام  ذهبتي 
�ن حقق  منذ  ع��اًم��ا،   25 �ن��ت��ظ��ره 

لقبه �لعاملي �الأول عام 1903.
ويف �ملار�ثون، فاجاأ �لعو�يف �لعامل 
و�سجل  �جلميع،  ري��ن��و  م�سانع  يف 

زم��ًن��ا مم��ت��اًز� م��ق��د�ره 2:32،57 
�����س، خ��اط��ًف��ا �ل��ل��ق��ب م���ن �ساحب 
مارثي  �لفنلندي  �الأول  �الأف�سلية 
م��ارت��ي��ل��ني و�ل��ف��رن�����س��ي غ���ي���وم تل 
�لذي �كتفى باملركز �ل�29، وح�سد 
من �أقوياء فنلند� و�ليابان و�أمريكا 
�جلنوبية، �لذي نفذ منهم �لت�سيلي 
�لعو�يف  ي��ت��ف��وق  ومل  ب����الز�،  ميغل 
بف�سل  ق���ل���ي���ل،  ب����ف����ارق  �إال  ع��ل��ي��ه 
و�لطويلة.  �ل�����س��ري��ع��ة  �خل���ط���و�ت 
و�ملفارقة �ن �لفوز �لفرن�سي جتدد 
�إح���ر�ز مي�سال  28 ع��اًم��ا م��ن  بعد 
ثياتو لقب �ل�سباق يف دورة باري�س 
�نتظار  بعد  وتكرر   ...1900 عام 
�آخ��ر، بف�سل �إجن��از �ألن  عاًما   28
ا  �أي�سً �الأ�سل  �جلز�ئري   - ميمون 

يف دورة ملبورن عام 1956.
�والف  �ل�������س���وي���د  �أم������ري  و�أ����س���ب���ح 
عائلة  م���ن  ب��ط��ل  �أول  �خل���ام�������س 
م��ال��ك��ة ع��ن��دم��ا �أح����رز م��ي��د�ل��ي��ة يف 
�سباق �ليخوت... ود�سنت �لهند �أول 
�لهوكي  يف  �ملتتالية  �ل�ستة  �ألقابها 
ع��ل��ى �ل��ع�����س��ب ب���ف���وزه���ا �م�����ام 50 
�أوروغو�ي  ومهدت  متفرج...  �ألف 
كرة  يف  �الأول  �مل��ون��دي��ايل  للقبها 

�أر�سها،  على   1930 ع��ام  �ل��ق��دم 
بالذهبية �الوملبية يف �أم�سرتد�م.

و��ستعر��س وقائع دورة �أم�سرتد�م 
1928، ال يكتمل من دون �لتطرق 
نورمي  �ل��ف��ن��ل��ن��دي  ظ����اه����رة  �إىل 
حول  �لفرن�سي  و�لنموذج  جم��دًد�، 
الدوميغ... ونهايتها �لدر�ماتيكية، 
ف�سال عن �إيالء �لتغذية �ملدرو�سة 
�الهتمام للمرة �الأوىل، وقد حملت 
باخرة �لرئا�سة �المريكية ل�250 
�لواليات  م��ن  وري��ا���س��ًي��ا  ري��ا���س��ي��ة 
وكمية كبرية  �ملتحدة وجبات عدة 
�سريحة   580 و  �مل��ث��ل��ج��ات  م���ن 
�لفيتامينات  ع��ل��ى  حت���ت���وي  حل���م 

�لكاملة!!
ق��ط��ف ذهبية  ن��ورم��ي  �ن  ���س��ح��ي��ٌح 
�الوملبية �لتا�سعة لهذه �لدورة من 
خالل فوزه يف �سباق 10 �آلف مرت 
وت�سجيله رقًما قيا�سًيا جديًد� �مام 
ثاأر  �ل���ذي  ري��ت��وال  م��و�ط��ن��ه فيلهو 
لكنه  م��رت،  �آالف   5 �سباق  يف  منه 
�جلامد"  �ل���ت���م���ث���ال  ذلك"  ّظ�����ل 
و�الإدالء  �الآخ��ري��ن  يتجنب  �ل���ذي 
بت�سريحات �أو حتى �البت�سام حني 

تلتقط له �ل�سور.

للمرة  �سوهد  �نه  �لتقارير  وتذكر 
 1920 ع��ام  منذ  ي�سحك  �الوىل 
مو�نع  م  �آالف   3 �سباق  خ�سم  يف 
�ل���ذي خ�����س��ره �م���ام م��و�ط��ن��ه تينو 
رقم  دق��ي��ق��ة   8:12،9( ل���وك���وال 
�وملبي جديد(، حني تعرث يف حفرة 
�ملياه ومد مناف�سه دوكن�سي له يده 
لي�ساعده يف �ملتابعة... فكانت لفتة 
�سكر منه عربت عنها معامل حمياه 
�لتي �نفرجت ��ساريرها!! غري �ن 

هذ� �ل�سرود �سّهل فوز لوكوال.
نورمي "�نتهى" منبوًذ� بعد �لدورة 
و�أوق����ف دول��ًي��ا ب��ع��دم��ا �ت��ه��م بنيله 
يف  �مل�ساركة  لقاء  دوالر  �أل��ف   25
عن  فا�ستبعد  �ل�سباقات،  من  ع��دد 
�مل�سري  والحق  �لعاملية...  �ل�ساحة 
�ل��رت�ج��ي��دي ذ�ت����ه الدوم���ي���غ حتى 

ق�سى عليه.
ب�"جيلو"  �مل��ل��ق��ب  الدوم����ي����غ  ك����ان 
�سياق  ل���ن���ي���ل  �ل������ق������وي  �مل����ر�����س����ح 
�لطليعة  على  وناف�سه  م،   1500
�ل����ف����ن����ل����ن����دي����ان ب������وري������ي وه�������اري 
ت���ورك���و م�سقط  ب���ل���دة  �ب����ن  الرف�����ا 
�لفنلنديون  كان  نورمي...ويومها 
�مل�سافات  جممل  على  م�سيطرين 
�ملتو�سطة و�لطويلة وحتديًد� منذ 

دورة �أنتورب 1920.
خلطو�ته  �لعنان  "جيلو"  و�أط��ل��ق 
�مل���ط���اط���ي���ة �ل���و�����س���ع���ة ج�������ًد�، بعد 
فهلل  لالرفا وجت��اوزه،  حما�سرته 
منهم  ظًنا  �ال�ستاد  يف  �لفرن�سيون 
�الآن  ب��ع��د  ب���اإم���ك���ان���ه  �أح�������ًد�  ال  �ن 
جتاوز عد�ئهم، لكن الرفا ��ستلحق 
�ملوقف وتقدم على الدوميغ بفارق 
�لنهاية  ع��ن��د خ��ط  ف��ق��ط  م��رتي��ن 
ب���ه خ�����س��ارة غ���ري متوقعة  م��ل��ح��ًق��ا 
�يلي�س  �لربيطاين  و�نت�سار  بقيت 
يف  �ل��وح��ي��د�ن   ،1927 ع��ام  عليه 
فوز  بريق  م��ن  ع��زز  وم��ا  �سجله... 
�وملبًيا  رق��ًم��ا  حتقيقه  �ل��ف��ن��ل��ن��دي 
�أ�سهم  وطبعا  د   2:53،3 مقد�ره 

الدوميغ كثرًي� يف حتقيقه.
�لتي  "�ل�سائعات"  غ�����ر�ر  وع���ل���ى 
رّوج��������ت ح�����ول ن�����ورم�����ي، ذك�����ر �ن 

طائلة  م���ب���ال���غ  ق��ب�����س  الدوم�����ي�����غ 
ح���ي���ن���ذ�ك ل��ي��خ��و���س ���س��ب��اق��ات يف 
�ل�ساحة  ع���ن  ف��اأق�����س��ي  �ل�����س��وي��د، 
�مل�ساركة  م��ن  ن��ورم��ي  م��ث��ل  وُم��ن��ع 
يف �الوملبياد يف لو�س �جنلي�س عام 

.1932
وتقارير  حت��ق��ي��ق��ات  يف  ورد  وق����د 
�ن  حت���دي���ًد�،  فرن�سا  يف  �سحافية 
�أمثال  �لطليعة  ع��د�ئ��ي  م��ن  ع���دًد� 
�����س����ري� م�����ارت�����ن وج�������ان ك���ي���ل���ر مل 
يت�سامنو� مع الدوميغ )26 عاًما( 
و�أ�ساب  �أوج عطائه.  ك��ان يف  �ل��ذي 
�لفرن�سية  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب  �إق�����س��اوؤه 
�أع��و�م. فمع  يف مقتل طو�ل ع�سرة 
�أفول جنمه عن �مل�سمار، برز جيل 
ج��دي��د ���س��م �الم���ريك���ي ورد روف 

و�لنيوزيلندي لوف لوك...
م�ساركة  �إع��������الن  جم������رد  وك�������ان 
عاملية  �أرقاًما  حقق  �لذي  الدوميغ 
�إىل   1000 م���ن  �مل�����س��اف��ات  ع��ل��ى 
3000 م ف�سال عن �سباقات �مليل 
�لقيا�سات  م���ن  وغ���ريه���ا  و�مل��ي��ل��ني 
�الإن��ك��ل��ي��زي��ة، ي���وؤم���ن ح�������س���وًد� من 
�مل���ت���ف���رج���ني... ل��ك��ن��ه م�����س��ى بعد 
�خليبة لي�سابق �خليول يف �ل�سريك 
ب�ساط  فوق  ��ستعر��سًيا  يجري  �أو 
هول"  "ميوزيك  م�سرح  على  �آيل 
�لر�سمي  �ملوقف  و�إز�ء  بباري�س... 
منه، كانت �أللفتة �ل�سعبية �ملعنوية 
�إذ ��ستقبله نحو 400 �ألف �سخ�س 
"بورت  م��ن  يجري  وه��و  يحييونه 
مايو" �إىل �ساحة "ال كونكورد" يف 

�لعا�سمة �لفرن�سية.
�ل�ساخر  �لقدر  هي  الدوميغ  ق�سة 
لينتقم  �ل���ف���وز  �إىل  �ل�����س��اع��ي  م���ن 
�إذ  �ملعذبة،  طفولته  من  �الأب��د  �إىل 
��سهر من  و�ل���ده قبل ثالثة  ت��ويف 
والدت�����ه...ومل�����ا ح��م��ل��ت��ه �أم����ه طفال 
�ملقعد،  ج��ده  �إىل  ي��وًم��ا   17 عمره 
و��ستعلت  �مل��دخ��ن��ة  ق����رب  ت��ع��رثت 
�ل���ط���وي���ل، فحمت  ب��ث��وب��ه��ا  �ل���ن���ار 
�لر�سيع مبا تبقى منه... وتوفيت 
الحًقا متاأثرة بحروقها... لكن نار 

�ملجتمع حرقت م�ستقبل "جيلو".

�سي�سارك يف  �ل���ذي  �لفريق  قائمة  ع��ن  �ل��ي��د  ل��ك��رة  �مل�سري  �الحت���اد  �أع��ل��ن 
23 من يوليو )متوز( �جلاري يف  دورة �الألعاب �الأوملبية �لتي تنطلق يوم 

�لعا�سمة �ليابانية طوكيو.
�لتو��سل  مبوقع  �لر�سمية  �سفحته  ع��رب  للعبة  �مل�سري  �الحت���اد  وك�سف 
�الإجتماعي "في�سبوك"،�ليوم �الإثنني، عن تويل �أمين �سالح رئا�سة �لبعثة 
�لتي ت�سم �جلهاز �لفني للفريق بقيادة �الإ�سباين روبرتو غار�سيا باروندو 

وم�ساعده �أنطونيو يورينتي �إىل جانب كل من فينيو لوزرت مدرب حر��س 
�ملرمى ودكتور حممد �سوقى طبيب �ملنتخب ونور �أبو زيد مدير �ملنتخب.

ك��رمي هند�وى وحممد  هم  16 العباً  ت�سم  �لالعبني  قائمة  �أن  و�أ���س��اف 
ع�سام �لطيار وحممد على وعمر �لوكيل "بكار" ويحيى �لدرع وعلى زين 
وح�سن وليد قد�ح و�أحمد ه�سام "دودو" و�سيف �لدرع ويحيى خالد و�أحمد 
�الحمر وحممد ه�سام �سند و�إبر�هيم �مل�سرى وحممد ممدوح ها�سم وو�سام 

�سامى نو�ر و�أحمد عادل. وعادت بعثة �ملنتخب �مل�سري لليد �إىل �لعا�سمة 
فى  ودي��ة  دولية  مباريات  خم�س  �لفريق  خا�س  بعدما  �لقاهرة،  �مل�سرية 
�سمن  و�ملانيا  و�لرب�زيل  وفرن�سا  و�إ�سبانيا  كرو�تيا  منتخبات  �أم��ام  �أوروب��ا 
�ل�سهر  من   16 يوم  لليابان  تغادر  �أن  علي  طوكيو،  الوملبياد  �ال�ستعد�د�ت 
�جلاري. و�أوقعت �لقرعة �ملنتخب �مل�سري يف �ملجموعة �لثانية يف �الأوملبياد 

�إىل جانب منتخبات �لدمنارك و�ل�سويد و�لربتغال و�ليابان و�لبحرين.

اليد  لكرة  امل�سري  املنتخب  قائمة  يف  لعبًا   16
ا�ستعدادًا لالأوملبياد

م�شر اأول دولة عربية تدّون ا�شمها على ال�شجل الذهبي 

ام�سرتدام 1928..  ال�سعلة توقد رغم انف امللكة فيلهلمني 

حكاية بافو نورمي ال�سبور من انتورب اإىل ام�سرتدام 

الكندية اأندريي�سكو تن�سحب من الأوملبياد 
من  �ن�سحابها  عامليا،  خام�سة  �مل�سنفة  �أندريي�سكو،  بيانكا  �لكندية  �علنت 
كل  "ب�سبب  طوكيو  يف  �الأومل��ب��ي��ة  �الأل��ع��اب  دورة  يف  �مل�����س��رب  ك��رة  م�سابقة 

�لتحديات �لتي ي�سببها وباء كوفيد19-".
21 عاما و�لتي فجرت �ملفاجاأة عام  �أندريي�سكو �لبالغة من �لعمر  وقالت 
�الأربع  �لبطوالت  �آخر  �ملتحدة،  �لواليات  بطولة  بلقب  بتتويجها   2019
�لكربى على مالعب فال�سينغ ميدوز، على ح�سابها على �إن�ستغر�م: "�أعلم 

من �أعماق قلبي �أن هذ� هو �لقر�ر �الأف�سل".
يف  �مل��ق��ررة  �الأومل��ب��ي��ة  �الأل��ع��اب  م��ن  �ملن�سحبني  بقائمة  �أندريي�سكو  وحلقت 
�ملقبل،  �آب/�أغ�سط�س  من  و�لثامن  �حل��ايل  متوز/يوليو   23 بني  �لفرتة 
و�الأمريكية  تيم  دومينيك  و�لنم�سوي  ن���اد�ل  ر�ف��اي��ل  �الإ���س��ب��اين  �أب��رزه��م 

�سريينا وليام�س.
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الفجر الريا�ضي

�أج�������������ربت �حل���������������ر�رة �مل����رت����ف����ع����ة 
خالل  �ملتوقعة  �لعالية  و�لرطوبة 
طوكيو،  يف  �الوملبية  �اللعاب  دورة 
�أج�سادهم  �إع��د�د  على  �لريا�سيني 
خطوة  يف  �لقا�سية  �لظروف  لهذه 
�إح����ر�ز  �إىل  �ل��ط��ري��ق  �إل���ز�م���ي���ة يف 

ميد�لية �وملبية.
�حلر�رية"  "�لغرفة  ق���ل���ب  يف 
للمعهد �لوطني للريا�سة و�خلربة 
و�الأد�ء يف باري�س، ظهر عد�ء �سباق 
�سهدي  ح�سن  �لفرن�سي  �مل��ار�ت��ون 
وهو  عرًقا  يت�سبب  �ل�سدر  ع��اري 
جهاز  ف��وق  ه��ادئ��ة  بخطو�ت  يعدو 
درجة   34 �حل�����ر�رة  تبلغ  �مل�����س��ي. 
باملئة،   70 و�ل���رط���وب���ة  م���ئ���وي���ة، 
�ساعة  بعد  للغاية.  ثقيل  و�ل��ه��و�ء 
م���ن �ل���رك�������س، خ����رج ���س��ه��دي من 
�لغرفة �ملظلمة. قام بعملية �لوزن، 
وبتقييم  �ل��ت��ع��رق،  ن�سبة  ب��ق��ي��ا���س 
يف  فعل  كما  و�الأح��ا���س��ي�����س،  �لتعب 
�ليوم �ل�سابق وكما �سيفعل يف �ليوم 

�لتايل.
�أي����ار/م����اي����و، كان  يف ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر 
 32 �ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر  �ل��ري��ا���س��ي 
للتكيف  ب���روت���وك���وال  ي��ت��ب��ع  ع���اًم���ا 
م���ع �حل������ر�رة �ل��ت��ي ت��ع��ت��رب �لعدو 
�حل���ق���ي���ق���ي ل���������الأد�ء ال ���س��ي��م��ا يف 

ريا�سات �لتحمل.
كانبري�  �لباحث يف جامعة  ويقول 
�ال����س���رت�ل���ي���ة و�الخ��ت�����س��ا���س��ي يف 
�ملرتفعة  �حل��������ر�رة  م����ع  �ل��ت��ك��ي��ف 
"مع  �ل���ك���ن���دي ج���ول���ي���ان ب����ريي����ار 
بدرجة  �ل��ع��رق  يتبخر  �ل��رط��وب��ة، 
�أق����ل وب���ال���ت���ايل ف����اإن �جل��ل��د يربد 
ب��درج��ة �أق���ل. ت���زد�د درج���ة حر�رة 
�سربات  م��ع��دل  وك���ذل���ك  �جل�����س��م 
وعندما  باجلفاف،  ون�ساب  �لقلب 
ذلك  يقلل  �مل���اء  م��ن  �لكثري  نفقد 

من �لقدرة على �لتعرق".
وم���ن �أج����ل م��و�ج��ه��ة ه���ذه �الآث����ار 

�ل���������س����ارة ب�������س���ك���ل �أف���������س����ل، ق���رر 
�الألعاب  من  �لعديد  يف  �مل�ساركون 
�ل����ري����ا�����س����ي����ة )�أل�������ع�������اب �ل����ق����وى، 
�ل�سر�عية،  �الأل�����و�ح  �ل��رتي��ات��ل��ون، 
�لتاأقلم  �خرى(  وريا�سات  �لركبي 
م���ع �ل���ظ���روف ب�����س��ك��ل ي��وم��ي قبل 
�ملقررة  �الل��ع��اب  م��ن  زمنية  ف��رتة 
�لثامن  �ىل  متوز/يوليو   23 من 
�سترت�وح  حيث  �آب/�غ�سط�س  من 
درج����ة  و35   32 ب����ني  �حل��������ر�رة 
و80   70 ب��ني  و�ل��رط��وب��ة  مئوية 
�الخت�سا�سيون  وي��و���س��ي  ب��امل��ئ��ة. 
مبع�سكر و�حد على �الأقل )ما بني 
10 �أيام و�أ�سبوعني( قبل �نطالق 
�لقيام  مع  ع��دة،  باأ�سابيع  �ملناف�سة 
ب��ج��ه��د م��ع��ت��دل ع��ل��ى م���دى �ساعة 
�تخاذ  ون�سف من خالل  �ساعة  �أو 

حمام �ساخن على �سبيل �ملثال.
خ�سوعه  خ�����الل  ����س���ه���دي  وق������ال 

�ل���ب���د�ي���ة  "يف  �ل����ث����اين  مل��ع�����س��ك��ره 
ن�سعر  كبري،  ب�سكل  عرًقا  نت�سبب 
 15 �أول  يف  يتكيف.  �جل�����س��د  ب���اأن 
دقيقة ي��ك��ون �جل��و ح���اًر� ج���ًد� ثم 

نتعرق ون�سعر بالر�حة".
له  خ�سع  ما  بفو�ئد  �سهدي  �سعر 
خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف ���س��ب��اق ن�سف 
�سباط/ يف  جيبوتي  يف  �مل���ار�ت���ون 

فرب�ير �ملا�سي.
ت����ع����ت����رب ه��������ذه �ل������ربوت������وك������والت 
طوكيو  قبل  للريا�سيني  �سرورية 
�سباقات  �سابورو حيث مت نقل  )�أو 
�مل�سي و�ملار�تون بقر�ر من �للجنة 
�الأومل��ب��ي��ة �ل���دول���ي���ة(، ح��ت��ى ل��و مل 
�ل�سم�س  �أر����س  يف  �لنجاح  ت�سمن 

�مل�سرقة.
ويقول مدير �الأبحاث يف م�ست�سفى 
�سيبا�ستيان  �ل���ق���ط���ري  ���س��ب��ي��ت��ار 
��ستو�ئي  "�الإن�سان وح�س  ر��سينيه 

وميكن  ج����ي����ًد�  ح������ر�رًي������ا  م���ن���ظ���م 
للجميع �لتكيف مع �حلر�رة. لقد 
�حل���ر�ري  �لتنظيم  ق����در�ت  ك��ان��ت 
�لتحمل  ع��ل��ى  وق���درت���ه  ل��الإن�����س��ان 
حيو�نات  ل�سيد  �لتطور  يف  ميزة 

�أقوى و�أ�سرع".
جميع  "�سي�ستفيد  و�أ��������س�������اف 
�ل���ري���ا����س���ي���ني م����ن �ل����ت����دري����ب يف 
�حل���������ر�رة. وم�����ع ذل�����ك مي���ك���ن �أن 
�مل�ستوى  نف�س  م��ن  الع��َب��ني  متلك 
ي�ستجيبان ب�سكل خمتلف متاًما".

للحر�رة  �ل��ت��ع��ر���س  "مع  وك�����س��ف 
�نخفا�س  ع��ل��ى  نح�سل  �أن  مي��ك��ن 
�ملئة  يف   10 ب��ن�����س��ب��ة  �الأد�ء  يف 
�لتاأقلم هو  فالهدف من  وبالتايل 
يف  �النخفا�س  هذ�  عن  �لتعوي�س 
�الأد�ء. بح�سب �لريا�سة، �لريا�سي 
ميكننا  �ل����دق����ي����ق����ة،  و�ل������ظ������روف 
هذ�  م����ن  ج�����زء  �أو  ك����ل  ت��ع��وي�����س 

�النخفا�س".
ويو�سح �أن "بروتوكوالت �لتدريب 
�الأخرى مثل دور�ت �لتدريب على 
�ملئة من  و�ح��د يف  توفر  �ملرتفعات 
�الأد�ء. لذ� فاإن �لتاأقلم �أهم بكثري 
�لنهائي  �الإع���د�د  �أن���و�ع  من جميع 

�الأخرى".
�ألعاب  دورة  خ���الل  ���س��ق��وط��ه  ب��ع��د 
�ل��ك��وم��ن��ول��ث يف غ��ول��د ك��و���س��ت يف 
��ستعد   ،2018 ع����ام  �أ���س��رت�ل��ي��ا 
كالوم  �لربيطاين  �مل��ار�ت��ون  ع��د�ء 
�لدوحة  ل�����س��ب��اق  ب��ن��ج��اح  ه��وك��ي��ن��ز 
خالل بطولة �لعامل الألعاب �لقوى 
عام 2019 )حيث حل ر�بًعا( من 
�لتدريب يف حديقة و�لديه  خالل 
يتلقى  وه��و  م�سي  بجهاز  �ملجهزة 
موجات من �حلر�رة �ملرتفعة. كّرر 
�لتجربة قبل طوكيو حيث �سيكون 

من �ملر�سحني الإحر�ز ميد�لية.

�سمن ناديا بوردو و�أجنيه بقاءهما 
بعدما  �الأوىل  �ل���درج���ة  دوري  يف 
منحتهما جلنة �ال�ستئناف �لتابعة 
للرقابة  �ل���وط���ن���ي���ة  ل���ل���م���دي���ري���ة 
بذلك  �الأخ�����س��ر  �ل�����س��وء  و�الإد�رة 
�لهبوط  عقوبة  يف  طعنهما  عقب 
ب�سبب  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل�����درج�����ة  �إىل 

خمالفات مالية.
بيانني  يف  �ل������ن������ادي������ان  و�أع������ل������ن 
منف�سلني �أنهما �سيلعبان يف دوري 
بعد  �ملقبل  �ملو�سم  �الأوىل  �لدرجة 
�لهبوط  عقوبة  ��ستئناف  ك�سبهما 
�لتي فر�ستها هيئة �لرقابة �ملالية 

مطلع �ل�سهر �حلايل.
وقال بوردو "مت �إنقاذ �لنادي! �إنه 
�الآن  و�سنبد�أ  ل��ب��وردو،  عظيم  ي��وم 
�لريا�سي  �مل�����س��روع  ه���ذ�  و���س��ع  يف 
هذ�  عليه  �مل�����س��ادق  و�الق��ت�����س��ادي 
�مل�ساء" يف �إ�سارة �إىل م�سروع رجل 
�الأعمال �الإ�سباين-�للوك�سمبورغي 
�مل��ر���س��ح ال�ستالم  ل��وب��ي�����س  ج����ري�ر 

�لنادي.
�سحايف  ب��ي��ان  يف  لوبي�س  و�أو����س���ح 

"م�سحوب  �لقر�ر  �أن هذ�  �الثنني 
جدول  على  لل�سيطرة  ب���اإج���ر�ء�ت 
رو�ت������ب �ل����ن����ادي، ب���االإ����س���اف���ة �إىل 
�ل���ت���ز�م ب��ب��ي��ع �ل��الع��ب��ني ق��ب��ل �أي 

��ستحو�ذ".
و�أ�ساف "قر�ر�ت �ملديرية �لوطنية 
يتعلق  ف��ي��م��ا  و�الإد�رة  ل��ل��رق��اب��ة 
و�سر�ء  �الأج�������ور  ع��ل��ى  ب���ال���رق���اب���ة 
تتما�سى  بيعهم  و�إع���ادة  �لالعبني 

مع منوذج �الإد�رة �ل�سليمة للنادي 
�لذي قدمته �ليوم".

وك���ان ب����وردو �أع��ل��ن يف �ل��ث��اين من 
�ملديرية  �أن  �حل���ايل  مت��وز/ي��ول��ي��و 
عاقبته كاإجر�ء �حرت�زي بالهبوط 
�إىل �لدرجة �لثانية ب�سبب �ن�سحاب 
�ل���ن���ادي كينغ  �مل�����س��اه��م �الأك����رب يف 
�أوىل،  ��ستماع  جل�سة  بعد  �سرتيت 

موؤكد� نيته يف �ال�ستئناف.

�إعالن  قبل  �الإثنني  لوبي�س  وق��ال 
الإنقاذ  م�سروعنا  "قدمنا  �لقر�ر: 
جلنة  �إىل  �ل��ه��ب��وط  م���ن  �ل���ن���ادي 
م����ن خ�����الل توفري  �ال����س���ت���ئ���ن���اف، 
�ملديرية.  طلبتها  �لتي  �ل�سمانات 
و�القت�سادي  �لريا�سي  م�سروعنا 
�أ�سحاب  بناوؤه مع جميع  �لذي مت 
ي��ج��ع��ل من  �أن  ي��ج��ب  �مل�����س��ل��ح��ة، 
�ملمكن ��ستعادة �لتو�زن �ملايل، وهو 

�سرط �سروري الإنقاذ �لنادي".
وك�����ان ل��وب��ي�����س جن���ح �جل��م��ع��ة يف 
�إق����ن����اع �مل�������س���وؤول���ني �مل��ن��ت��خ��ب��ني يف 
ب����وردو م��ي��رتوب��ول، م��ال��ك ملعب 
و�فقو�  �لذين  �أتالنتيك  مامتوت 
رجل  قدمها  �لتي  �ل�سمانات  على 
�الأع���م���ال �ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر 49 
وو�فق  �مللعب،  �إي��ج��ار  ل��دف��ع  ع��اًم��ا 
على �أن حتل �سركته جوغو بونيتو 
حم��ل ك��ي��ن��غ ���س��رتي��ت م��ق��اب��ل هذه 
�ل��دف��ع��ة �ل�����س��ن��وي��ة �ل��ب��ال��غ��ة 9،4 

ماليني يورو.
�أي�سا  �الإث���ن���ني  �مل��دي��ري��ة  وق�����ررت 
�لدرجة  يف  �أجن���ي���ه  ع��ل��ى  �الب���ق���اء 
بالهبوط  عاقبته  ب��ع��دم��ا  �الأوىل 
�لثاين  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���درج���ة  �إىل 
كاإجر�ء  ��ا  �أي�����سً م��ن مت��وز/ي��ول��ي��و 

�حرت�زي.
ورحب �أجنيه بالقر�ر يف بيان قال 
فيه "نحن يف �لدرجة �الأوىل"، يف 
�سعبان  �سعيد  رئي�سه  متنى  ح��ني 
�الأوىل"  �لدرجة  يف  طويلة  "حياة 

لنادي �أجنيه.

بوردو واأجنيه ينجوان من الهبوط 
اإىل الدرجة الأوىل 

�ملنتخب منحو�  �أن ليونيل مي�سي وزمالئه يف  �ألربتو فرنانديز،  �أكد رئي�س �الأرجنتني، 
�لرب�زيل  على  �أمريكا  كوبا  بطولة  نهائي  يف  بالفوز  كبرية،  فرحة  �الأرجنتيني  �ل�سعب 

.0-1
يف حو�ر مع حمطة ر�ديو 10 �ملحلية، قال فرنانديز �لذي مل يلتق بعد مع �لالعبني: 
"طلبو� منا �لذهاب �إىل مطار �إيزيز� يف �لعا�سمة �الأرجنيتينة بوينو�س �آير�س ال�ستقبال 

�الأبطال، لكنني رف�ست على �لفور".

وتابع "يجب �أن نعتني باأنف�سنا، �أنا ال �أ�ستخدم هذه �الأ�سياء ملمار�سة �ل�سيا�سة، وال �أريد �أن 
يف�سر �أحد �أن هناك من يريد �أن يالئم ما ح�سل عليه".

كبرية،  فرحة  �الرجنتيني  �ل�سعب  منحو�  ال�ستقبالهم،  �لوقت  لدينا  "�سيكون  و�أ�ساف: 
ممن ب�سكل كبري لهم".

م�سيد�ً  للغاية"،  "متوتر�ً  ك��ان  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  خ��الل  باأنه  فرنانديز  �ألربتو  و�ع��رتف 
باإمكانيات �ملدرب ليونيل �سكالوين.

رئي�س الأرجنتني ملي�سي ورفاقه: منحتم 
ال�سعب فرحة كبرية

توما�س  �المل��اين  �لدولية  �الوملبية  �للجنة  رئي�س  نوه 
باخ مبدينة طوكيو �لثالثاء وو�سفها باأنها "�الأف�سل 
��ستعد�د�ً على �الإطالق" لالألعاب �الوملبية حيث بد�أ 
�لريا�سيون دخول �لقرية �الأوملبية قبل 10 �أيام من 

حفل �الفتتاح.
�ملا�سي  �الأ���س��ب��وع  �إىل طوكيو  �ل���ذي و���س��ل  ب��اخ  وق���ال 
وق�سى ثالثة �أيام يف �حلجر �ل�سحي، لرئي�سة �للجنة 
�إن  ها�سيموتو  �سيكو   2020 �ملنظمة اللعاب طوكيو 
"لقد جنحتم  "يقومون بعمل ر�ئع"، وقال  �ملنظمني 
يف ج��ع��ل ط��وك��ي��و �مل��دي��ن��ة �الأف�������س���ل �����س���ت���ع���د�د�ً على 

�الإطالق لدورة �الألعاب �الأوملبية".
�لظروف  ظ��ل  لالإعجاب يف  �أم��ر مثري  "�نه  و�أ���س��اف 

�ل�سعبة �لتي يتعني علينا جميعاً مو�جهتها".
�الأو�ئ���ل  �لريا�سيني  دخ���ول  ب��دء  م��ع  �لثنائي  �لتقى 
�أي  دون  �لثالثاء  �فتتحت  �لتي  �الأوملبية  �لقرية  �إىل 

م��ن م��ر����س��م �ل��رتح��ي��ب �مل��ع��ت��م��دة ع���ادة يف 
�اللعاب.

ورف�����س �مل��ن��ظ��م��ون ح��ت��ى حتديد 
�أو عدد  ���س��ت��دخ��ل  �ل��ت��ي  �ل���ف���رق 
يف  �الآن  �ملوجودين  �لريا�سيني 

�لقرية.
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ع���ت���م���دت 

�سارمة  ق���و�ع���د 

ب�ساأن جائحة كوفيد19- حيث ال ميكن للريا�سيني 
مناف�ساتهم  م��ن  �أي���ام  خم�سة  قبل  �إال  �لقرية  دخ��ول 
ويجب عليهم �ملغادرة يف غ�سون 48 �ساعة من �لفوز 

�أو �خلروج من �ملناف�سة.
على �لرغم من �الفتتاح �لب�سيط، قال باخ �إن �ملنظمني 

�مل�سرح مهياأ". �أن  من  و�ثقني  يكونو�  �أن  "ميكن 
الإظهار  لتقدمي،  "الأد�ء،  �لوقت  حان  "�الآن،  و�أ�ساف 
فرتة  م��دى  على  ل��ه  ��ستعديتم  مل��ا  لديكم  م��ا  �أف�سل 
�الأل��ع��اب يف ظل  لبدء  �ل��ت��ن��ازيل  �لعد  ي��اأت��ي  طويلة". 
�ملقاطعات  �ملفرو�سة يف طوكيو وبع�س  حالة ط��و�رئ 
�ملتفرجني من  ب�سبب فريو�س كورونا ومنع  �الخرى 
و�ملناطق  �ملدينة  �الأوملبية يف  �الأح��د�ث  ح�سور جميع 
ع��ن جميع  �أي�����س��اً  �سيغيب �جل��م��ه��ور  ب��ه��ا.  �مل��ح��ي��ط��ة 

�الأماكن تقريباً يف �أي مكان �آخر يف �لبالد.
و�مل�سوؤولون  �الإع���الم  وو�سائل  �لريا�سيون  ويخ�سع 
كورونا  فريو�س  عن  للك�سف  الختبار�ت 
قيود  ف��ر���س  و�سيتم  منتظم  ب�سكل 

على حتركاتهم.
و�أظ������ه������رت �����س���ت���ط���الع���ات �ل�������ر�أي 
�ليابانيني  م��ع��ظ��م  �أن  ب���ان���ت���ظ���ام 
يف�سلون تاأجيل �الألعاب �أو �إلغائها 
ب�سكل تام على �لرغم من تر�جع 
�الأ�سابيع  يف  �مل��ع��ار���س��ة 

�الأخرية.

باخ: طوكيو الأف�سل ا�ستعدادًا لالأوملبياد 

اأوملبياد طوكيو.. تخوف من احلرارة 
املرتفعة والرطوبة العالية 

�أحدث �المريكي جوين فاي�سمولر "�أمو�ًجا عاتية" يف مياه 
�حلو�س �الوملبي خالل دورتي باري�س 1924 و�م�سرتد�م 
1928. هو بطل �سباق 100 م حرة يف �ملنا�سبتني، و�لفائز 
بباري�س ب�سباق 400 م حرة حيث تغلب على حامل �لرقم 
و4  م   200 م��ر�ت   4 و�لبدل  ب��ورغ،  �آرن  �لعاملي  �لقيا�سي 
800 م. ولو �سمح له بخو�س �سباقات �خرى لفاز  مر�ت 

بها كما �و�سح �سخ�سًيا.
د�ئًما"،  �ملبت�سم  �الح��و����س  ب�"�دوني�س  فاي�سمولر  �سمي 
ب�سهولة  �أح���رز  �مل�سيء".  "�لوجه  لقب  عليه  �ط��ل��ق  كما 
بالغة ذهبية باري�س يف 100 م حرة كا�سًر� حاجز �لدقيقة 
للمرة �الوىل �وملبًيا )59 ثانية(. و�ملعمرون �لذين تابعو� 
م��ن��اف�����س��ات ح��و���س ت��وري��ل ع���ام���ذ�ك ي�����س��ف��ون ت��ل��ك �اليام 
ون�سف  يعوم  ومثرًي�  جديًد�،  ��سلوبه  كان  ب�"�لتاريخية"، 

ج�سده يف �ملاء.
)�ملانيا(  ف��ر�ي��دروف  يف  ول��د  �لب�سرة  �ال�سمر  �ل�ساب  ه��ذ� 
�ل��ر�ب��ع��ة من  ك��ان يف   .1904 2 ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و  بتاريخ 
عمل  �ملتحدة.  �ل��والي��ات  �ىل  عائلته  �نتقلت  عندما  عمره 
و�لده يف منجم لكنه كان �سكري� و��سيب بد�ء �ل�سل وتويف، 
�لعا�سرة من عمره، ما ��سطره لرتك  وجوين ال يز�ل يف 
�إعالة  و�ل��دت��ه يف  مل�����س��اع��دة  و�ل��ع��م��ل  ب��ع��د �سنتني  �مل��در���س��ة 

�سقيقه �ال�سغر.
حتى �سن �لثامنة كان فاي�سمولر يخاف من �ملياه ويخ�سى 
�ال�ستحمام يف مغط�س �ملنزل. لكنه ��سطر �ىل �لعوم بناء 
على ن�سيحة طبيب �لعائلة �لذي وجد �ن قف�سه �ل�سدري 
���س��ي��ق ق��ل��ي��ال. و�خ��رج��ت��ه �ل�����س��ب��اح��ة الح���ًق���ا م���ن �لهموم 
�ليومية و�سظف �لعي�س. و�سادف �ن �ساهده مدرب يدعى 
بيل )بيغ( با�سر��س، فلفتته قامته �ملم�سوقة ويد�ه وقدماه 
57 لقًبا  ف�"رو�س" روعه وحمله ليح�سد الحًقا  �لكبرية 

�مريكًيا و62 رقًما عاملًيا.
وطلب  كلوب،  �ثليتيك  �يلينوي  ن��ادي  �ىل  با�سر��س  �سمه 
بحذ�فريها،  تعليماته  وينفذ  تعلمه  ما  كل  ين�سى  �ن  منه 
وح��ذره من  �أع���ذ�ر،  �ي  دون  �لتدريب من  ينكب على  و�ن 
يف  لكن  و�ستكرهني.  يل  ع��ب��ًد�  "�ستكون  �مل��وق��ف:  �سعوبة 

�لنهاية �ستحطم �الرقام �لقيا�سية كلها".
�سبح فاي�سمولر �سهوًر� طويلة وكان ممنوًعا عليه ��ستعمال 
�ل�سباحة  ��سلوب  يف  متيزه  �ىل  �دى  ما  �ل��ع��وم،  يف  فخذيه 
ما يجعله  �على  �ىل  د�ئما  ور�أ���س��ه  �مل��اء،  ون�سف ج�سده يف 

يتن�سق �الوك�سجني ب�سكل �ف�سل.
وقتذ�ك، مل يكن �حلو�س يق�سم �ىل حار�ت بو��سطة حبال 
من �لنايلون و�لفلني، وكي يعتاد فاي�سمولر على �ل�سباحة 
يف خط م�ستقيم، كان بيغ ي�سع قبعته على طرف �حلو�س 
�سباحه  من  ويطلب  �النطالق  لنقطة  �ملقابلة  �جلهة  من 
يف  �لدقيقة  دون  زم��ن  وحتقيقه  ومل�سها.  �جتاها  يف  �لعوم 
�ل�100م حرة د�سنه يف 9 متوز/يوليو 1922، وعززه �ىل 

�ن بلغ 57،4 ثانية يف 17 �سباط/فرب�ير 1923.
للبدل  �لقيا�سي  �لرقم  فاي�سمولر  حطم  ا،  �ي�سً باري�س  يف 
4 مر�ت 800م مرتني مع �لفريق �المريكي. كما �سارك 
يف �سفوف منتخب بالده لكرة �ليد وح�سد معه �مليد�لية 

�لربونزية.
فاي�سمولر طرز�ن �ل�سا�ستني �لف�سية و�لذهبية، �نطلق يف 
يعرف  كان  الأن��ه  هوليوود  وتلقفته   ،1930 عام  �ل�سينما 
�لعوم جيًد�. ��ستهر ب�سرخته �ملدوية يف �أفالمه �أكرث من 
حو�ر�ته مع طرز�ن �ل�سغري )جوين �سيفيلد(. وهو �أح�سن 
�لرب�ري  يف  �سرخة  �مل��ي��زة.  ه��ذه  يف  وت��األ��ق  �ل�سنعة  ه��ذه 
�مل��ت��د�ول��ة يف جبال  �ل��ع��ب��ار�ت  "خمارجها" م��ن  و�الأدغ����ال 

�لنم�سا م�سقط �أجد�ده.

فاي�سمولر بطل الأحوا�س وال�سا�سات 

مان�س�سرت  جتهز  وديات   5
يونايتد للمو�سم اجلديد

�لودية  �ملباريات  يونايتد، جدول  مان�س�سرت  نادي  �أعلن 
"�ل�سياطني �حلمر"، حتت قيادة �ملدرب  �لتي يخو�سها 
��ستعد�د�ً  �ملقبلة،  �لفرتة  خ��الل  �سول�سار،  جونار  �أويل 
�لدوري  مل�سابقة  �جل��دي��د  �مل��و���س��م  مناف�سات  الن��ط��الق 

�الإجنليزي.
ي��خ��و���س ي��ون��اي��ت��د وف��ق��ا مل��وق��ع��ه �ل��ر���س��م��ي، 5 مباريات 
ديربي  �أندية:  مع  �ملقبل  للمو�سم  ��ستعد�د�ً  حت�سريية 

بري�ستون  برينتفورد،  ري��ن��غ��رز،  ب���ارك  كوينز  ك��اون��ت��ي، 
نورث �إند، و�إيفرتون.

ينتظر  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  "نادي  �مل���وق���ع:  و�أ����س���اف 
فيما  �لربيطانية،  �حل��ك��وم��ة  م��ن  �مل��ح��دث��ة  �الإر����س���اد�ت 
ن�سبة  �لريا�سية، لالإعالن عن  �الأح��د�ث  �إقامة  يخ�س 
�أولد  يف  �سو�ء  بها  �سي�سمح  �لتي  �جلماهريي  �حل�سور 

تر�فورد، �أو خارج �لديار".



مبادرة حلماية عمال النظافة 
يف العراق

م��ع �الرت���ف���اع �حل���اد يف درج����ات �حل����ر�رة يف �ل��ع��ر�ق خ���الل ف�سل 
من  �أك���رث  �أف���ر�ده���ا  يقا�سي  معينة  عمالية  ف��ئ��ات  ث��م��ة  �ل�����س��ي��ف، 
هذه  ر�أ���س  وعلى  مبا�سرة،  �ل�سم�س  حتت  يعملون  كونهم  غريهم، 

�لفئات تاأتي فئة عمال �لنظافة.
�الجتماعي  �لتو��سل  من�سات  يف  و��سعا  �سدى  الق��ت  مبادرة  ويف 
وتكرميا  �لنظافة  لعمال  تقدير�  "�سكر�"  ��سم  حملت  �لعر�قية، 
لهم، �سممت جمموعة �سبابية مدنية، عربة خا�سة بهوؤالء �لعمال 

يف مدينة كربالء جنوبي �لبالد.
ولبيان �لهدف من هذه �ملبادرة وماهية هذه �لعربة، يقول �مل�سرف 
على مبادرة "�سكر�" علي حاكم، يف حو�ر  مع "�سكاي نيوز عربية": 
الإن�ساف  �ملبادرة،  �أطلقنا هذه  �سباب متطوعني  جمموعة  "نحن 

هذه �لطبقة �مل�سحوقة من �لعمال وتقدير جهودهم �لعظيمة".
"فمع �الرتفاع �لكبري يف درجات �حلر�رة وعملهم حتت  و�أ�ساف: 
و�ملعاناة  �لطويلة،  �لنهار  �ساعات  طيلة  �حل��ارق��ة  �ل�سم�س  �أ�سعة 
�لكبرية لهوؤالء �لعمال، لدرجة �أنهم ي�سطرون لتغطية روؤو�سهم 
�لقما�س من �سدة �حلر و�لعياء و�الإنهاك،  �أو  �لكرتون  بقطع من 
من  تقيهم  مظلة  فوقها  ل��ه��م،  خم�س�سة  ع��رب��ة  ت�سميم  ق��ررن��ا 
جنباتها،  وعلى  د�خلها  �لتنظيف  �أدو�ت  و�سع  وميكن  �ل�سم�س، 
�لباردة وغريها من  �ل�سرب  بر�د حلفظ مياه  مع وجود �سندوق 

�مل�سروبات، ت�سهم يف �لتخفيف من وطاأة حر�رة �جلو عنهم".

تزّيف خطفها وتطلب فدية من عائلتها
خلطة  موؤخر�،  �لدقهلية،  حمافظة  من  م�سرية،  �سيدة  تو�سلت 
وطلب  خطفها  بتزييف  وذل���ك  ع�سيقها،  م��ع  للهروب  �سيطانية 

فدية من عائلتها.
و�دعت �ل�سيدة �أنها تعر�ست للخطف، وقامت باإر�سال مقطع فيديو 
يظهرها وهي مقيدة على كر�سي د�خل �سقة �سكنية، م�سرية �إىل �أن 

�خلاطف طلب فدية قيمتها ن�سف مليون جنيه من عائلتها.
وقال م�سدر �أمني، يف ت�سريحات خا�سة ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، 
�إن �الأجهزة �الأمنية مبديرية �أمن �لدقهلية، تلقت بالغا من �أحد 
�الأ�سخا�س، ويدعى �أحمد )44 عاما يعمل مز�رعا(، ومقيم بقرية 
يد�وى �لتابعة ملركز �ملن�سورة، يفيد فيه بتغيب زوجته �لبالغة من 

�لعمر 35 عاما، منذ �لتا�سع من يوليو �جلاري.
قريباتها  �إح���دى  مل�ساعدة  توجهها  �أث��ن��اء  �ختفت  �أن��ه��ا  �إىل  و�أ���س��ار 
�إىل  تعد  ومل  لقريبتها  ت�سل  مل  لكنها  �لزوجية،  �سقة  جتهيز  يف 

منزلها.
تطبيق  على  ر�سائل  و�سول  �أك��دت  �لتحريات  �أن  �مل�سدر،  و�أ�ساف 
�لغائبة �إىل هاتف �سقيقتها، �ملقيمة  �لزوجة  "و�ت�ساب" من هاتف 
يف �ل�سعودية، حتتوي على مقاطع فيديو لها وهي موثقة بحبال 

وجتل�س على كر�سي بال�ستيكي.
وطلب �ساحب �لر�سائل مبلغ 500 �ألف جنيه من �سقيقتها مقابل 
�إطالق �سر�حها، وهددها باأنه لو مت �إبالغ �ل�سرطة فاإنها �ستتعر�س 

لالأذى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

دومينوز بيتزا تعتذر بعد وجبة اأهانت اإيطاليا واإجنلرتا
��سطرت �سل�سلة مطاعم "دومينوز بيتز�" لتقدمي �عتذ�ر، بعد تغريدة الأحد �ملتابعني �عترب فيها �أن �أحد منتجات 

�ملطعم �إهانة لكل من �إيطاليا و�إجنلرت�.
"دومينوز بيتز�" يف �ليابان حاول مو�كبة �الأح��د�ث، فاأعلن عن بيتز� جديدة مزينة ب�سر�ئح  �أفرع  �أحد  �أن  ويبدو 

�ل�سمك و�لبطاطا.
و�لبيتز� �أكلة �إيطالية، �أما �سر�ئح �ل�سمك و�لبطاطا فهي �الأ�سهر يف �إجنلرت�، علما �أن منتخبي �لبلدين خا�سا �الأحد 

نهائي بطولة �أوروبا �لتي توجت بها �إيطاليا بركالت �لرتجيح.
ومع �إطالق بيتز� ب�سر�ئح �ل�سمك و�لبطاطا، ر�أى �أحد �ملتابعني �أنها "طبق يهني كال من �إيطاليا و�إجنلرت�"، على 

�عتبار �أنها لي�ست بيتز� �أ�سلية، وكذلك لي�ست وجبة �سمك وبطاطا �أ�سلية.
و�أثار ذلك �سجة كبرية على �الإنرتنت، لدرجة �أن �حل�ساب �لر�سمي ل�"دومينوز بيتز�" يف �ليابان �عتذر بعد تغريدة 

�ملتابع.
ورد �حل�ساب �لر�سمي قائال: "ناأ�سف الأن بيتز� �ل�سمك و�لبطاطا �ملقلية لدينا ت�سببت يف �لكثري من �ملتاعب. نعتقد 
�أنها لذيذة للغاية. �إذ� كنت يف �ليابان وترغب يف �لتحدي، فاأخربنا بذلك". و�أ�ساف موجها حديثه للمتابع �ساحب 

�لتغريدة �الأوىل: "قد نتمكن من تدبري �الأمور حتى ميكننا تقدميها لك جمانا".
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طاهي امللكة اإليزابيث يك�سف و�سفته ال�سرية
الإعد�د  �ل�سرية  و�سفته  �إليز�بيث  �لربيطانية  للملكة  �سابق  طاهي  �سارك 
�سريحة �للحم �ملف�سلة للملكة. ويف حديث ل�سحيفة �إك�سربي�س �لربيطانية، 
�سارك جيف بيكر طاهي �لتطوير �لتنفيذي يف Farmison & Co �أهم 
ن�سائحه حول طهي �للحوم. و�أو�سح بيكر قم باإعد�د جميع �الأدو�ت �لتي 
�لطهي  �ملف�سل عند  �لثقيلة هي خياري  للعمل م�سبًقا، فاملقالة  حتتاجها 
يف �لد�خل، وحتتاج �أي�ساً �إىل ملقط جيد وملعقة للدهن. ويو�سي �خلبري 
�لغرفة، وهذ� ميّكن �سريحة �للحم  �إىل درجة حر�رة  �للحم  باإح�سار  �أواًل 
منا�سب.  �سكل خارجي  تكوين  وي�ساعد يف  تو�زناً،  �أكرث  ب�سكل  �لطهي  من 
"بالن�سبة ل�سر�ئح �للحم  وعندما يتعلق �الأمر بطهي �للحم، �أو�سح جيف 
�أو �لزيت مبا�سرة على �للحم ولي�س على �ملقالة،  �الأقل دهًنا، �سع �لدهن 
وتتبيل �للحم بوفرة بامللح قبل �لطهي". و�أ�ساف جيف "يجب طهي �للحم 
على نار عالية من جميع �جلو�نب قبل تقليل �حلر�رة ملو��سلة �لطهي. كما 
يجب �إر�حة �سريحة �للحم د�ئًما ملدة ن�سف وقت �لطهي على �الأقل، وهذ� 
�لطبيعية يف  �لع�سائر  تبقى  بحيث  �لتقطيع،  قبل  بالر�حة  للحوم  ي�سمح 
ا �أ�سياء ال يجب عليك فعلها �أبًد� عندما  �سريحة �للحم". و�سارك جيف �أي�سً
يتعلق �الأمر بطهي قطعة �للحم، و�أو�سح ال تقم �أبًد� بطهي �سر�ئح �للحم 
من درجة حر�رة جممدة �أو حتى من �لثالجة، فهذ� يقلل من �لطر�وة. ال 
�سي�سحب  �مللح  الأن  للطهي،  تكون جاهًز�  �للحم حتى  �سريحة  �أي�ساً  متلح 

�لرطوبة، لذ� تاأكد من تتبيلها �أثناء �لطهي.

حو�س اآرغني يف موريتانيا.. جنة الطيور والأ�سماك
على بعد حو�يل 200 كلم �إىل �ل�سمال من �لعا�سمة �ملوريتانية نو�ك�سوط، 
تقع حممية حو�س �آرغني، �لتي ت�سنفها �ليون�سكو منذ عام 1989 �سمن 
�إىل �ل�سمال،  180 كلم من �جلنوب  �لرت�ث �لطبيعي �لعاملي. وعلى طول 
مبركز  تيمريي�س  ر�أ���س  من  �الأطل�سي  �ملحيط  �ساطئ  على  �ملحمية  متتد 
مامغار �إىل خليج �لكلب، حيث جزيرة تيدرة، قبلة ماليني �لطيور �ملهاجرة 
من �ستى �أ�سقاع �لعامل. �أن�سئت حممية حو�س �آرغني عام 1976، مع تز�يد 
وعي �ملوريتانيني باأهمية �ملنطقة وفر�دتها و�سرورة �حلفاظ على تنوعها 
�لبيئي. وقد لعب كل من �لعاملني �لفرن�سي تيودور مونو و�ل�سوي�سري لوك 
�أهمية  �إىل  �آن��ذ�ك  �ملوريتانية  �حلكومة  �نتباه  لفت  ب��ارز� يف  دور�  هوفمان 
�الأهمية  ذ�ت  �لرطبة  �ملناطق  �سمن  �ملحمية  �سنفت  وقد  �ملحمية.  �إن�ساء 
بعد  �ليون�سكو  تدرجها  �أن  قبل   ،1982 عام  ر�م�سار  �تفاقية  �لعاملة �سمن 
ذلك ب�سبع �سنو�ت �سمن �لرت�ث �لعاملي �لذي جتب �ملحافظة عليه؛ و "هذ� 
�مل�سنفة  �ملناطق  �أك��رب  من  فهي  ��ستثنائية..  وقيمة  كبرية  �أهمية  يعطيها 
�سمن �لرت�ث �لعاملي يف �إفريقيا و�لعامل �لعربي" يقول منَّا حممد �سالح 
"�سكاي  ملوقع  �آرغ��ني، متحدثا  باالت�سال مبحمية حو�س  �ملكلف  �مل�ست�سار 

نيوز عربية".

كورونا يزيد فجوة 
الرثوة يف بريطانيا

�أظ�������ه�������ر ب�����ح�����ث م�������ن م���وؤ����س�������س���ة 
ريزوليو�سن فاوندي�سن �لبحثية �أن 
زيادة يف �سوق �الإ�سكان يف بريطانيا 
و�رتفاع �أ�سعار �الأ�سهم �لعاملية �أديا 
لالأ�سر  متوقعة  غري  مكا�سب  �إىل 
ذ�ت �لدخل �ملتو�سط   و�الأكرث ثر�ء 

خالل جائحة فريو�س كورونا.
و�رتفعت ثروة �الأ�سرة �لربيطانية 
�إ�سرتليني  7800 جنيه  �ملتو�سطة 
�رتفاع  ب�سبب  دوالر(   10800(
�أ�سعار �الأ�سول، و�أي�سا بدرجة �أقل، 
�ليومي  �الإن��ف��اق  �نخفا�س  ب�سبب 
على �لرغم من مو�جهة بريطانيا 
�أكرث  منذ  �قت�سادي  تباطوؤ  الأ�سو�أ 

من 300 عام يف عام 2020.
كبري   ، ل������ي������زيل  ج���������اك  وق������������ال 
م���وؤ����س�������س���ة  يف  �الق�����ت�����������س�����ادي�����ني 
�لعديد  "�أُجربت  ري��زول��ي��و���س��ن 
م��ن �الأ���س��ر على �الدخ���ار ب��دال من 
�الإن���ف���اق �أث���ن���اء ع��م��ل��ي��ات �الإغ����الق 
�مل��ن��ازل يف  �أ���س��ع��ار  ����س��ت��م��رت  بينما 
�الرتفاع حتى مع �نخفا�س �ساعات 
زيادة  ن�سبة  �أكرب  �لعمل". وج��اءت 
منت�سف  يف  ه����م  مل����ن  �ل�������رثوة  يف 
ق���ائ���م���ة ت����وزي����ع �ل�������رثوة و�ل���ذي���ن 
�أ�سولهم  ����س���ايف  ق��ي��م��ة  �رت���ف���ع���ت 
جنيه   80500 �إىل  �ملئة  يف  ت�سعة 
لل�سخ�س �لبالغ نتيجة �رتفاع حاد 

يف �أ�سعار �مل�ساكن.
و�رتفعت �أ�سعار �ملنازل يف بريطانيا 
�آذ�ر  م��ار���س  حتى  �ل��ع��ام  يف   9.9%
 2007 �أك�����رب زي������ادة م��ن��ذ ع����ام  يف 
�سر�ء  �سر�ئب  بخف�س  مدعومة 
�ل����ع����ق����ار�ت وزي��������ادة �ل���ط���ل���ب على 
�ملنا�سبة  �ت�����س��اع��ا  �الأك�����رث  �مل���ن���ازل 

للعمل من �ملنزل.

اإيرانيون يبحثون عن 
لقاح كورونا يف اأرمينيا

بعد رحلة برية ��ستمرت الأكرث من 
�ملو�طن  �ساعات، حمل خاللها  ت�سع 
و�لديه  �أمينكد�د  �سرّيز�د  �الإي��ر�ين 
�ملُ�����س��ن��ني م���ن م��دي��ن��ة ط���ه���ر�ن �إىل 
�لفا�سل  "معرب نوردوز" �حل��دودي 
بني �إير�ن و�أرمينيا، ��سطر �لثالثة 
�إىل �النتظار هناك �أكرث من خم�سة 
دورهم  حلول  بانتظار  �ساعة،  ع�سر 
�لتطعيم  ع��ل��ى  و�حل�����س��ول  ل��ل��ع��ب��ور 
�مل�ستجد.  ك����ورون����ا  ف���ريو����س  ���س��د 
من  �الآالف  ع���������س����ر�ت  وي����ت����دف����ق 
�ملو�طنني �الإير�نيني �إىل هذ� �ملعرب، 
على  و�حل�سول  �أرمينيا  �إىل  لل�سفر 
فريو�س  ���س��د  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ج���رع���ات 
كورونا، و�الأ�سكال �حلديثة �ملتحورة 
م���ن���ه، �ل���ت���ي ����س���ارت ت���غ���زو خمتلف 
مناطق �إير�ن، حتى �أن 14 حمافظة 
�إير�نية �سارت يف �ملنطقة �حلمر�ء. 
ي��ع��رب �أم��ي��ن��ك��د�د ع���ن ����س��ت��ي��ائ��ه من 
�ملعرب  على  �ملنتظرين  �آالف  �أو���س��اع 
�حلدودي يف حديث مع "�سكاي نيوز 
عربية"، وقال: "يعي�س و�لد�ي معنا 
عليهم  �أخ�سى  و�أن��ا  �لبيت،  نف�س  يف 
م���ن �الإ����س���اب���ة ب���ال���وب���اء، �ل�����ذي قد 
فاأنا  �هلل،  �سمح  ال  بحياتهما  ي���وؤدي 
�لبيت  من  نخرج  و�أوالدي  وزوجتي 
نحمي  �أن  وُي�ستحال  ي��وم��ي،  ب�سكل 
و�أ�ساف:  موؤكد".  ب�سكل  �أن��ف�����س��ن��ا 
"منذ �ستة �أ�سهر مل يح�سل و�لد�ي 
على �لتطعيم د�خل �لبالد، بالرغم 
من �إمتامنا لكل �الإجر�ء�ت وجتاوز 
من  �إذ  ع����ام����اً،  �ل�����س��ت��ني  ع��م��ره��م��ا 
�ل��و����س��ح �أن �الأع�����د�د �مل��ت��وف��رة من 
قليلة،  �أع�����د�د�ً  �إال  تكفي  ال  �حُل��ق��ن 
�إىل  �ل�سفر  خيار  �إىل  �للجوء  فكان 

�أرمينيا حاًل وحيد�ً بالن�سبة لنا".

�سرقة جموهرات املمثلة 
جودي تورنر 

���ُس��رق��ت جم���وه���ر�ت �مل��م��ث��ل��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  جودي 
خالل  �لفرن�سية  كان   يف  مدينة  �سميث  تورنر  
�لدويل،  �ل�سينمائي  �ملهرجان  حل�سور  وج��وده��ا 
وفق ما �أفادت �ل�سرطة �لق�سائية يف مدينة ني�س 

�لفرن�سية.
�ملو�سوع،  ج��ار يف  �لتحقيق  �أن  و�أو���س��ح م�سدر يف 
ومل ي��ك��ن و����س��ح��اً ع��ل��ى �ل��ف��ور م��ا �إذ� ك��ان��ت هذه 
من  ����س��ت��ع��ارت��ه��ا  �أن��ه��ا  �أم  للممثلة  ع��ائ��دة  �حل��ل��ي 
�ل�سرقة  �أن  �إىل  �مل�����س��در  و�أ���س��ار  ع��الم��ة جت��اري��ة. 
�ت�سلت  وق��د  �لفندق،  غرفة  يف  "�جلمعة  �رُتكبت 
�ملمثلة وحميطها بال�سرطة خالل �لنهار"، م�سري�ً 
�أن قيمة �ملجوهر�ت ال ت�سل �إىل ع�سرة �آالف  �إىل 
ملا ذكرته معلومات �سحافية، وهي  �ليورو خالفاً 
"لي�ست طائلة" مقارنًة مع عمليات �سرقة �سابقة. 
و�أ�ساف �مل�سدر: "ال ن�ستبعد �أي فر�سية، ال ميكننا 

قول �أي �سيء حتى �للحظة".

�سقوط رافعة يح�سد �سحايا
�ساهق  مببنى  مثّبتة  ر�ف��ع��ة  �إن  �لكندية  �ل�سرطة  قالت 
�لربيطانية  كولومبيا  باإقليم  كيلونا  يف  �الإن�����س��اء  حت��ت 
�سقطت يوم �الثنني مما ت�سبب يف مقتل عدد من �لنا�س.
يف  لل�سحفيني  ماكلنتو�س  �آدم  �ل�سرطة  مفت�س  وق���ال 
كيلونا �إن عدد� من �لعمال كان مبقربة من �لر�فعة وقت 
�أن �أ�سر�ر� حلقت بعدة مبان جماورة  �سقوطها. و�أ�ساف 
و�أن "�ملنطقة ال تز�ل غري م�ستقرة وال �آمنة" مما ��ستلزم 

�إخالءها.

حادثة قطار ا�ستقر عند جم�سم ذيل حوت 
�أنفاق يف هولند� جنا  �أن قطار  �إىل  ر�سمي  خل�س تقرير 
��ستقر عند  بعدما  �لثاين نوفمرب  ت�سرين  كارثة يف  من 
جم�سم ذيل حوت عمالق، قد خرج عن م�ساره خ�سو�سا 
�ملطر  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���س��ار  �ل��ز�ئ��دة.  �ل�سرعة  ب�سبب 
��ستخد�م  يف  �ل�سائق  وتاأخر  �حلديد،  �ل�سكك  بلل  �ل��ذي 
�ملكابح هما �أي�سا من �لعو�مل �لتي ت�سببت يف �حلادث يف 

�سبيكيني�سه قرب روترد�م.
�نتهى  �أمتار،  ع�سرة  �رتفاع  من  �ملياه  يف  �ل�سقوط  وب��دل 
قطار �الأنفاق معلقا يف �لهو�ء بعدما ��ستقر عند جم�سم 

ذيل ف�سي حلوت معدين.
وقد �ُسيد �ملج�سم �ملكون من ذيلي حوت عمالقني يخرجان 

من �ملاء، يف حديقة تقع حتت �سكة �لقطار �ملعلق.
وق���د جن��ا �ل�����س��ائ��ق �ل����ذي ك���ان مب��ف��رده يف �ل��ق��ط��ار، من 

�حلادث من دون �إ�سابة.
�أن �لقطار كان ي�سري ب�سرعة  وبنّي �لتحقيق يف �حل��ادث 
تتعدى  �أال  ي��ج��ب  مقطع  يف  �ل�����س��اع��ة  يف  ك��ي��ل��وم��رت�   57

�ل�سرعة فيه 35 كيلومرت� يف �ل�ساعة.
روترد�م  يف  �ل��ع��ام  �لنقل  ع��ن  �مل�سوؤولة  �ل�سركة  و�أ���س��ارت 
�أن �حلادث وقع يف م�سار  و�سو�حيها )ريت( يف بيان �إىل 
ف��رع��ي، ل��ك��ن �ل�����س��رع��ة �مل�����س��م��وح ب��ه��ا ك��ان��ت ت����و�زي تلك 
�ملعتمدة على م�سار رئي�سي، �أي 70 كيلومرت� يف �ل�ساعة، 

فيما كان يجب �أال تتعدى 35 كيلومرت� يف �ل�ساعة.
�لدر��سة  �أون���ك  ري��ت موري�س  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  وق���ال 
�ل��ب��ي��ان بعد  و�أ���س��اف  ع���دة.  ن��ق��اط  �أن��ن��ا ف�سلنا يف  تظهر 
دون  للحوؤول  تقنية  �إج���ر�ء�ت  �تخذنا  مبا�سرة،  �حل��ادث 

تكر�ر ما ح�سل: وقد بات �مل�سار �ملعني خارج �خلدمة.

بيتزا حم�سرة اآليًا على يد روبوت
�إذ  لزبائنه  مميزة  جتربة  باري�س  و�سط  يف  مطعم  يقدم 
روبوت  يد  على  حم�سرة  بيتز�  �سطائر  تناول  لهم  يتيح 
م��ن دون �أي ت��دخ��ل ب�����س��ري، م��ا ق��د ي�����س��ّرع ف��ت��ح �سفحة 
جديدة يف جمال �ملطاعم عنو�نها "�لطباخون �الآليون".

ُي��ع��د م��ط��ع��م ب��ات��زي �ل�����س��غ��ري �ل���و�ق���ع يف ح��ي ب��وب��ور يف 
يفتح  �لنوع  ه��ذ�  من  مطعم  ث��اين  �لفرن�سية،  �لعا�سمة 
)ت�سرين  نوفمرب  يف  �فُتتح  م�سابه  مطعم  بعد  �أب��و�ب��ه، 
�سرق  للت�سوق  دوروب"  "فال  م��رك��ز  يف   2019 �ل��ث��اين( 

باري�س.
يعمل  �لذي  "باتزي"،  �لروبوت يف مطعم  ��ستطاعة  ويف 
ب��ي��ت��ز� يف غ�����س��ون خم�س  خ��ل��ف و�ج��ه��ة زج��اج��ي��ة، �سنع 
دق��ائ��ق، على م��ر�أى من �ل��زب��ون �ل��ذي ير�سل طلبه عرب 

جهاز �آيل مو�سوع يف �ملكان.

اختبار لقيا�س ال�سكر يف الدم دون اأمل 
�إن���ه���م ط�����ورو� �أف�سل  �أ���س��رت�ل��ي��ون  ق���ال ع��ل��م��اء 
ملر�سى  �ل��دم  يف  �ل�سكر  م�ستوى  لقيا�س  �ختبار 
�سريط يفح�س  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  �ل�����س��ك��ري،  د�ء 

م�ستويات �جللوكوز عن طريق �للعاب.
وعادة ما يقوم مر�سى �ل�سكري بوخز �أ�سابعهم 
عدة مر�ت يف �ليوم ثم و�سع قطرة دم على �سريط 
�لدم  يف  �ل�سكر  م�ستويات  ملر�قبة  وذل��ك  �ختبار 
�مل�سابني  بع�س  ي��ح��اول  ل��ذ�  عليها.  و�ل�سيطرة 
�ل�سكري جتنب هذه �لعملية تفاديا لالأمل  بد�ء 

وتقليل عدد �الختبار�ت قدر �الإمكان.
�إدخال  ولكن �الختبار �جلديد يعمل عن طريق 
�لك�سف عن وج��ود �جللوكوز يف  �إن��زمي ي�ستطيع 
م�ستويات  وحت��دي��د  نقل  ذل��ك  بعد  ميكنه  جهاز 
�جللوكوز، وذلك ح�سبما قال بول د��ستور �أ�ستاذ 
وقائد  �أ�سرت�ليا  يف  نيوكا�سل  بجامعة  �لفيزياء 

�لفريق �لذي �بتكر �الختبار.
م�ستوى  لقيا�س  �ختبار  "�أف�سل  د��ستور  وق��ال 

�جللوكوز يف �لدم هو ما ال ي�ستلزم وخز�".
�أمام  �ل��ب��اب  "يفتح  �الخ��ت��ب��ار  ه���ذ�  �أن  و�أ����س���اف 
�ختبار�ت لقيا�س م�ستويات �جللوكوز يف �لدم دون 
نتائج  يف  كذلك  وناأمل  منخف�سة،  وبتكلفة  �أمل 

�أف�سل كثري� ملن يعانون من د�ء �ل�سكري".
وم�سى قائال �إن �الختبار �جلديد �بُتكر مبح�س 
خاليا  على  �لعلماء  يعمل  ك��ان  بينما  �ل�سدفة 

�سم�سية.
�مل�������س���روع ع��ل��ى مت���وي���ل م���ن �حلكومة  وح�����س��ل 
�أ�سرت�يل  دوالر  مليون   6.3 يبلغ  �الأ���س��رت�ل��ي��ة 
من�ساأة  الإق���ام���ة  �أم��ري��ك��ي(  دوالر  م��ل��ي��ون   4.7(
�النتهاء  عند  لالختبار  �لالزمة  �ملعد�ت  الإنتاج 

من �لتجارب �ل�سريرية.
�لتكنولوجيا  ن��ق��ل  مي��ك��ن  �إن�����ه  د�����س���ت���ور  وق�����ال 
كوفيد19-  �ختبار�ت  يف  و��ستخد�مها  �جلديدة 
�لهورمونات  وم�ستويات  �حل�سا�سية  وم�سببات 

و�لك�سف عن �الأور�م.

عار�شة اأزياء تقدم ابتكار امل�شممة فريجيني فيارد كجزء من عر�س جمموعة هوت كوتور لدار الأزياء �شانيل يف باري�س. )رويرتز(

�سلمى حايك تخطف الأنظار 
يف مهرجان كان 

�لفرن�سية  كان  وزوجها  فر�ن�سو� هرني  يف مدينة  �لعاملية  �سلمى حايك   �لنجمة  �أطّلت 
و�سط �حتفاالت �ملدينة مبهرجان كان �ل�سينمائي و�أ�سبوع �ملو�سة، ووحافظ هرني على 

ا �لكمامة ل�سالمته من  فريو�س كورونا . �الإجر�ء�ت �لالزمة مرتديًّ
 the Hitman's Wife's �جل��دي��د  ح��اي��ك  �سلمى  ف��ي��ل��م  ���س��در  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
�لتذ�كر �الأمريكي، حيث ت�سارك �سلمى يف تكملة فيلم  Bodyguard، وت�سدر �سباك 
176 مليون دوالر  2017، وح�سد  The Hitman’s Bodyguard �لذي طرح عام 
 The Hitman’s Wife’s" يف جميع �أنحاء �لعامل، ي�سهد فيلم �حلركة �لكوميدي
�ل�سخ�سي مايكل بري�س، �لذي يلعبه رينولدز و�لقاتل  Bodyguard"، عودة �حلار�س 
د�ريو�س كينكيد، �لذي يلعبه جاك�سون، يف مهمة �أخرى تهدد حياتهما ، هذه �ملرة �ن�سمت 
�إليها زوجة د�ريو�س �سونيا، و�لتي تلعب دورها حايك، كما ي�سارك يف �لبطولة �لنجمان  

�أنطونيو باندير��س  ومورجان فرميان.


