
   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س الفرن�سي باليوم الوطني لبالده

•• ابوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
رئي�س  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

اجلمهورية الفرن�شية، وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

اإميانويل ماكرون.

حممد بن را�سد ياأمر بالإفراج عن 520 
نزيال مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء "رعاه اهلل" ب�شفته حاكما لإمارة دبي 
الإ�شالحية والعقابية  املن�شاآت  520 نزيال من نزلء  بالإفراج عن 
يف دبي ومن خمتلف اجلن�شيات وذلك مبنا�شبة حلول عيد الأ�شحى 

املبارك.
لإمارة  العام  النائب  احلميدان  عي�شى  امل�شت�شار ع�شام  �شعادة  اأكد  و 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ال�شادر عن �شاحب  الإف���راج  اأم��ر  اأن  دب��ي 
املنا�شبات على  اإىل حر�س �شموه يف مثل هذه  اآل مكتوم يعود  را�شد 

اإدخال البهجة و ال�شرور على نفو�س ذوي امل�شمولني وعائالتهم.
)التفا�شيل �س2(

الرئي�س امل�شري خالل ا�شتقباله احلريري  

رئي�س ال�شرطة الوطنية الهايتية ليون ت�شارلز يتحدث يف موؤمتر �شحفي

ركاب يرتدون الكمامات اأثناء �شفرهم يف مرتو اأنفاق لندن.   )ا ف ب(

قافلة من القوات اخلا�شة الأفغانية خالل مهمة اإنقاذ ل�شباط �شرطة 
حا�شرتهم طالبان يف قندهار   )رويرتز(

رئي�س الدولة يعني ماجد امل�سمار مديرا عاما للهيئة 
العامة لتنظيم قطاع الت�سالت و احلكومة الرقمية

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
�شلطان  م��اج��د  املهند�س  �شعادة  بتعيني  احت��ادي��ا  مر�شوما  اهلل  حفظه 
امل�شمار مديرا عاما للهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت واحلكومة 

الرقمية.
لقطاع  الهيئة  عام  مدير  نائب  من�شب  امل�شمار  ماجد  املهند�س  �شغل  و 
بكالوريو�س  على  حا�شل  وهو  الت�شالت منذ التحاقه بها يف 2010، 

العلوم يف الهند�شة الكهربائية.              )التفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد خالل زيارته مقر القيادة العامة ل�شرطة دبي  )وام(

خالل زيارته مقر القيادة العامة ل�شرطة دبي: 
حممد بن را�سد: اأمن املجتمع و�سالمة اأفراده وموؤ�س�ساته م�سوؤولية 

كبرية يحملها اأبناء الوطن بكل اقتدار واأمانة واإخال�س 
•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املنظومة  اأن  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
اأركانها  الأمنية عالية الكفاءة التي جنحت دولة الإم��ارات يف توطيد 
الوجه  على  ر�شالتها  اأداء  من  متكنها  التي  املقومات  بكافة  واأمدتها 
الأكمل، تعد من اأهم ركائز م�شرية التنمية ال�شاملة يف الدولة يف �شوء 
الدور الكبري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية يف حفظ مقدرات الوطن 

م�شتويات  اأعلى  و�شمان  القانون  واإنفاذ  التنموية  مكت�شباته  و�شون 
وكذلك  ومقيمني  مواطنني  من  مكوناته  بكافة  للمجتمع  ال�شالمة 

الزوار ويف خمتلف الأوقات و�شمن �شتى الظروف. 
وثّمن �شاحب ال�شمو اإجنازات �شرطة دبي والأجهزة الأمنية ودورها 
اأ�شا�شية لتقدم املجتمع ومطلب  الوطني امل�شرف وقال: الأمن ركيزة 
رئي�شي للتنمية و�شمانة مهمة لإجناح اأهدافها.. ونحن مطمئنون اأن 
م�شوؤولية حفظ اأمن املجتمع و�شالمة اأفراده وموؤ�ش�شاته يحملها اأبناء 

الوطن بكل اقتدار واأمانة واإخال�س.              )التفا�شيل �س2(

ال�شي�شي ي�شتقبل رئي�س الوزراء املكلف والقاهرة ت�شعى لإن�شاء جمموعة اقت�شادية دولية لدعم لبنان 

احلريري يقدم اإىل عون ت�سكيلة احلكومة اجلديدة وينتظر رده اليوم
•• عوا�صم-وكاالت:

اللبناين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ق����ال 
اأم�س  احل����ري����ري  ���ش��ع��د  امل���ك���ل���ف 
الأربعاء اإنه قدم ت�شكيلة حكومية 
ت�شم  ع��ون  مي�شال  الرئي�س  اإىل 
وزيرا وينتظر رده اخلمي�س،   24
اأ�شهر  لإنهاء ما يقرب من ت�شعة 
النهيار  ووق������ف  اجل����م����ود  م����ن 

القت�شادي.
وق��ال احل��ري��ري بعد اجتماع مع 
احلكومة  ه��ذه  بالن�شبة يل  ع��ون 
بالنهو�س،  ال���ب���دء  ع��ل��ى  ق������ادرة 
تقوم بالبلد، والبدء بالعمل على 
وقف النهيار، ومتنيت جوابا من 
فخافة الرئي�س غدا )اليوم( على 

الأمر مقت�شاه.
ويف القاهرة اأكد الرئي�س امل�شري 
الأربعاء،  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد 
للم�شار  ال���ك���ام���ل  ب�������الده  دع������م 
ي��ت��ب��ن��اه رئي�س  ال����ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
احلريري،  �شعد  املكلف  احلكومة 
ا�شتعادة ال���ش��ت��ق��رار يف  اأج���ل  م��ن 
لبنان يف وقت نقلت قناة احلدث- 
العربية، عن م�شادر باأن القاهرة 
اإن�������ش���اء جمموعة  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��م��ل 

اقت�شادية دولية لدعم لبنان.
وقالت الرئا�شة امل�شرية يف بيان: 

ال�����ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين، خ��ا���ش��ة على 
والقت�شادي،  ال�شيا�شي  امل�شتوى 
بالعالقات  لبنان  اع��ت��زاز  م��وؤك��دا 
تربط  التي  الوطيدة  التاريخية 
والتي  ال�����ش��ق��ي��ق��ت��ني،  ال���دول���ت���ني 
الت�شامن  م��ن  اأ���ش�����س  على  ت��ق��وم 
والأخ�����وة، وت��ق��دي��ر ب���الده للدور 
امل�شري احليوي كركيزة اأ�شا�شية 
يف حفظ ال�شتقرار بها واملنطقة 

العربية ككل.
ووف�����ق امل���ت���ح���دث ال��ر���ش��م��ي ف���اإن 
امل�شهد  ا�شتعرا�س  ت��ن��اول  اللقاء 
ال�شيا�شي اللبناين، بالإ�شافة اإىل 
�شبل تعزيز اأطر التعاون الثنائي 
ال�شقيقني،  البلدين  القائمة بني 
الأو�شاع  اأبرز  تطورات  ومناق�شة 

الإقليمية.
اإىل ذلك، التقى الرئي�س اللبناين 
ال��ع��م��اد م��ي�����ش��ال ع���ون الأرب���ع���اء، 
الفرن�شي  ال���رئ���ا����ش���ي  ب���امل���وف���د 

باتريك دوريل.
ووفقاً للوكالة الوطنية لالإعالم 
اللبنانية فقد ا�شتعر�س اجلانبان 
الفرن�شية   - اللبنانية  العالقات 
وال����ت����ط����ورات امل��ت�����ش��ل��ة ب���الأزم���ة 
احل��ك��وم��ي��ة وحت�����ش��ريات موؤمتر 
يف  اللبناين  وال�شعب  لبنان  دع��م 

بداية اأغ�شط�س )اآب( املقبل.

الفتاح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
املكلف  احل��ري��ري،  �شعد  ال�شي�شي 
اللبنانية،  احل���ك���وم���ة  ب��رئ��ا���ش��ة 
�شكري  ���ش��ام��ح  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، وع��ب��ا���س كامل 

رئي�س املخابرات العامة.
با�شم  الر�شمي  املتحدث  و���ش��رح 
ال�شي�شي  ب��اأن  اجلمهورية  رئا�شة 
م�شر،  يف  احلريري  ب�شعد  رح��ب 

موؤكدا دعم م�شر الكامل للم�شار 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي ل���ل���ح���ري���ري ال�����ذي 
ي��ه��دف ل���ش��ت��ع��ادة ال���ش��ت��ق��رار يف 
التحديات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  ل��ب��ن��ان 
الراهنة، ف�شال عن جهود ت�شكيل 
تكاتف  اأه���م���ي���ة  م����ع  احل���ك���وم���ة، 
م�����ش��اع��ي اجل��م��ي��ع ل��ت�����ش��وي��ة اأي 
لإخراج  ال�شياق  ه��ذا  يف  خالفات 
ل��ب��ن��ان م���ن احل���ال���ة ال��ت��ي يعاين 

م�شلحة  ب���اإع���الء  ح��ال��ي��ا،  م��ن��ه��ا 
على  ي�شاعد  مبا  الوطنية،  لبنان 
اللبناين  ال�شعب  م��ق��درات  �شون 
ال�شقيق ووحدة ن�شيجه الوطني.

واأ�شاف البيان اأن احلريري اأ�شاد 
بجهود م�شر احلثيثة وال�شادقة 
حل�شد الدعم الدويل للبنان على 
ا�شتمرار  ظ��ل  يف  الأ���ش��ع��دة  �شتى 
التحديات ال�شعبة التي يواجهها 

نقلته طائرة خا�شة برفقة اأربعة مرتزقة كولومبيني

هايتي: �سانون، العقل املدبر لالغتيال اأم جمرد بيدق...؟

لندن تفر�س ارتداء الكمامات يف املوا�شالت العامة
الحتاد الأوروبي: 90 % من الفريو�سات املنت�سرة �ستكون من نوع دلتا

طالبان تعدم 22 من الكوماندوز 
الأفغاين بعد ا�ست�سالمهم

•• كابول-وكاالت:

 22 اأعدموا  اأن م�شلحني حلركة طالبان  اأكدت وزارة الدفاع الأفغانية 
عن�شرا من قوات الكوماندوز بعد ا�شت�شالمهم.

اإىل ذلك، قالت الوزارة، يف بيان، اإن جمموعة من عنا�شر القوات اخلا�شة 
22 �شخ�شا كانت تقاتل م�شلحني لطالبان يف حمافظة فرياب،  ت�شم 

وبعد نفوذ الذخائر قررت وحدة الكوماندوز ال�شت�شالم للحركة.
الواقية  �شرتاتهم  بخلع  القوات اخلا�شة  عنا�شر  واأمر مقاتلو طالبان 
عن  اأ�شفر  ما  عليهم  النريان  امل�شلحون  اأطلق  ثم  وم��ن  الر�شا�س  من 

مقتلهم.
اإنها توثق عملية  CNN مقاطع فيديو قالت  اأن ن�شرت �شبكة  و�شبق 
قتل 22 عن�شرا من قوات "الكوماندوز الأفغانية مبدينة دولة اآباد يف 

ولية فرياب.
 22 16 يونيو، واأك��د ال�شليب الأحمر العثور على  ووقع احل��ادث يوم 

جثة لعنا�شر القوات اخلا�شة يف تلك املنطقة.

لي�صرت  -ن��ورم��ان  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�صيباين
الوطنية  ال�����ش��رط��ة  ق��ائ��د  ات��ه��م 
الإجن���ي���ل���ي  ال���ق�������س  ه���اي���ت���ي  يف 
�شانون  اإمي���ان���وي���ل  ك��ري�����ش��ت��ي��ان 
اغتيال  يف  م���رك���زي  دور  ب��ل��ع��ب 
وقد  موي�س.  جوفينيل  الرئي�س 
ال�شرطة على قبعة عليها  عرثت 
املخدرات  مكافحة  وك��ال��ة  �شعار 
من  �شندوًقا  و20  الأمريكية، 
ال��ر���ش��ا���س، واأج������زاء ب��ن��دق��ي��ة يف 

منزل �شانون.
هايتي الأ�شل، مقيم يف فلوريدا، 
لالأو�شاط  م��ع��روف  غ��ري  �شانون 
ويعتقد  ال��ه��اي��ت��ي��ة.  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
للخداع  ت���ع���ر����س  اأن�������ه  اأق�����ارب�����ه 
العقول  ق���ب���ل  م����ن  وال����ت����الع����ب 

املدبرة احلقيقية وراء الغتيال.
على  كمحر�س  اتهامه  وا�شتقبل 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق����ال����ت ه���ي���ئ���ة ت��ن��ظ��ي��م الأدوي��������ة 
اإن  الأرب�����ع�����اء  اأم���������س  اأوروب���������ا  يف 
������ش�����الل�����ة دل������ت������ا م�������ن ف�����ريو������س 
من  املئة  يف   90 �شت�شكل  كورونا 
ال�����ش��اللت امل��ن��ت�����ش��رة يف الحت���اد 
الأوروبي بحلول نهاية اأغ�شط�س 
احل�شول  اأن  الهيئة  اآب.واأ�شافت 
اللقاحات  م����ن  ج���رع���ت���ني  ع���ل���ى 
�شيوفر  ل���ل���ف���ريو����س  امل���������ش����ادة 
احل���م���اي���ةاإىل ذل����ك، ط��ل��ب عمدة 
على  امل�����ش��رف��ة  الهيئة  م��ن  ل��ن��دن 
خدمات النقل يف العا�شمة فر�س 
ا�شتخدام الكمامات يف احلافالت 
والقطارات ك�شرط ل�شتخدامها، 
ب��ع��د رف���ع ال��ق��ي��ود ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
يوليو.وقال   19 يف  اإجن����ل����رتا 
���ش��ادق خ���ان، الأرب���ع���اء، اإن���ه غري 
م�شتخدمي  ل��ت��ع��ري�����س  م�شتعد 
و�شائل النقل يف العا�شمة للخطر 

بارتداء  اخلا�شة  القواعد  باإلغاء 
قوة  مبقدور  �شيكون  الكمامات. 
اإن����ف����اذ ال���ق���ان���ون م��ن��ع رك�����وب اأو 
الذين ل يرتدون  الركاب  خ��روج 
مرتو  ا�شتخدام  اأث��ن��اء  الكمامات 

الأنفاق واحلافالت والتزام، 
ال��وزراء الربيطاين،  وكان رئي�س 
بوري�س جون�شون، قد اأكد يف وقت 

املوؤامرة بالده�شة من قبل النا�س 
الذين يعرفون الق�س، 63 عاًما، 
����ش���دي���ق مقرب  ي���ق���ول  ج�����ي�����ًدا. 
ل�شانون، اإنه �شاذج للغاية ويفتقر 
يف  مل�شدر  ووف��ًق��ا  الب�شرية.  اإىل 
نيويورك تاميز حتدث اإىل �شانون 

موؤخًرا، "قال اإنه اأر�شله اهلل ليحل 
حمل موي�س". وبح�شب ما ي�شاع، 
فقد قيل له اإن اخلطة تهدف اإىل 
اعتقال جوفينيل موي�س لتثبيته 
)التفا�شيل  قتله.  ولي�س  مكانه 

�س15(

�شابق اأن معظم القيود املفرو�شة 
ك��ورون��ا يف  ف��ريو���س  تف�شي  لكبح 
اإجن����ل����رتا، مب���ا يف ذل����ك ارت�����داء 
العديد  يف  الإج��ب��اري  الكمامات 
الداخلية،  ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  م��ن 
الأخرية  املرحلة  �شمن  �شتنتهي 
للخروج  ال��ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  م���ن 

من الإغالق. 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان
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برعاية من�صور بن زايد ..  مهرجان 
ليوا للرطب ينطلق اليوم

اأخبار الإمارات

تناحر عرقي..  النزاع يف 
تيغراي �رصاع من اأجل البقاء 

عربي ودويل

رابطة املحرتفني الإماراتية تطلق 
ا�صتطالعاً �صامالً للجماهري

الفجر الريا�صي

تقديرًا ملكانة الإمارات ودبي يف حفظ الرتاث والتميز يف ت�شميم واإدارة املتاحف 
املجل�س الدويل للمتاحف ير�سح دبي �سمن ثالث 
مدن عاملية ل�ست�سافة موؤمتره العام اآيكوم 2025

•• دبي-ام:

تقديراً ملكانة دولة الإم��ارات ودور دبي البارز يف جمال حفظ الرتاث، وما متتلكه 
املجل�س  اختار  العاملية،  املتاحف  واإدارة  بنية حتتية متقدمة يف جمال ت�شميم  من 
ال�شابع  املوؤمتر  ل�شت�شافة  املر�شحة  القائمة  �شمن  دبي  اآيكوم  للمتاحف  ال��دويل 
والع�شرين للمجل�س للعام 2025، والذي ُيَعدُّ اأكرب موؤمتر دويل يف جمال املتاحف 
يف العامل. وت�شم القائمة ثالث مدن �شيتم الت�شويت عليها يف نوفمرب من العام 
للمجل�س  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  يف  الرت�شيح  ق��رار  اعتماد  مت  حيث  اجل���اري، 
 118 من  ع�شوا   170 الدويل للمتاحف الذي ُعقد افرتا�شياً موؤخرا بح�شور 
مظلة  حتت   1946 العام  يف  تاأ�ش�س  ال��ذي  للمتاحف  ال��دويل  املجل�س  دولة.ويعد 
والتن�شيق  وتطويرها  املتاحف  عاملية متخ�ش�شة يف جمال  املتحدة، منظمة  الأمم 
فيما بينها، وي�شم يف ع�شويته ما يزيد على 50 األف متخ�ش�س من 122 دولة، 

وما يقارب 20 األف متحف حول العامل.                          )التفا�شيل �س5(

روحاين: قادرون على تخ�سيب 
باملئة  90 بن�سبة  اليورانيوم 

•• طهران-وكاالت

ق����ال ال��رئ��ي�����س الإي�������راين ح�شن 
طهران  اإن  الأرب����ع����اء،  روح�����اين، 
ميكنها تخ�شيب اليورانيوم حتى 
باملئة،   90 اإىل  درج��ة نقاء ت�شل 

اإذا احتاجت لذلك.
الت�شريح و�شط جهود  ياأتي هذا 
ال�شت،  ال��ع��امل��ي��ة  وال���ق���وى  اإي�����ران 
لإح��ي��اء الت��ف��اق ال��ن��ووي املوقع 
عام 2015 والذي ان�شحبت منه 

وا�شنطن قبل 3 اأعوام.
ونقلت وكالة مهر �شبه الر�شمية 
لالأنباء، عن روحاين، قوله خالل 
"منظمة  ل��ل��ح��ك��وم��ة:  اج���ت���م���اع 
قادرة  الإي��ران��ي��ة  ال��ذري��ة  الطاقة 
بن�شبة  اليورانيوم  تخ�شيب  على 
20 و60 باملئة، وباإمكانها اأي�شا 
لو  باملئة   90 بن�شبة  التخ�شيب 

احتاج مفاعلنا ذلك.
للطاقة  الدولية  الوكالة  وكانت 
ال�����ذري�����ة، ق����د ذك������رت الأ����ش���ب���وع 
ب���داأت بالفعل  اإي���ران  اأن  امل��ا���ش��ي، 
اإنتاج معدن اليورانيوم املخ�شب، 
يف  ت�شاعدها  اأن  ميكن  خطوة  يف 
ت��ط��وي��ر ����ش���الح ن������ووي، يف حني 
قالت ثالث دول اأوروبية اإن ذلك 
اإح��ي��اء التفاق  ي��ه��دد حم��ادث��ات 

النووي املوقع عام 2015.

اأحمد  اأب��ي  تيغراي..  اأزم��ة 
الأعداء هجمات  ب�سد  يتوعد 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

وعد رئي�س الوزراء اأبيي اأحمد، يوم 
الأرب����ع����اء، ب�����ش��د ه��ج��م��ات الأع����داء 
يف  للمتمردين  ج��دي��د  ه��ج��وم  ب��ع��د 
اأق�شى  يف  الواقعة  املنطقة  تيغراي 
واأزمة  حربا  وت�شهد  اإثيوبيا  �شمال 

متفاقمة منذ ثمانية اأ�شهر.
تويرت  ع���ل���ى  ب���ي���ان  اأب������ي يف  وق������ال 
���ش��ن��داف��ع ع��ن اأن��ف�����ش��ن��ا ون�����ش��د هذه 
الداخليني  اأع��دائ��ن��ا  م��ن  الهجمات 
واخل����ارج����ي����ني ب��ي��ن��م��ا ن��ع��م��ل على 

ت�شريع اجلهود الإن�شانية.
الإثيوبي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وك�����ان 
ال���راب���ع م���ن نوفمرب  اأط���ل���ق يف  ق���د 
لطرد  تيغراي  يف  ع�شكرية  عملية 
التي متثل جبهة حترير  ال�شلطات 
بعد  �شالحها  ون���زع  ت��ي��غ��راي  �شعب 
اأ�شهر من التوتر. واأعلنت احلكومة 
الإث��ي��وب��ي��ة ان��ت�����ش��اره��ا ب��ع��د دخول 
العا�شمة  اإىل  ال��ف��ي��درايل  اجلي�س 
الإقليمية ميكيلي يف 28  نوفمرب.

تخطط  احل��وث��ي  ميلي�سيا 
لال�ستيالء على عقارات �سنعاء

•• �صنعاء-وكاالت:

العا�شمة  يف  م�������ش���ادر  ك�����ش��ف��ت 
ال��ي��م��ن��ي��ة ���ش��ن��ع��اء ع���ن خمطط 
ع��ل��ى مكاتب  ل��ل�����ش��ي��ط��رة  ح��وث��ي 
ال�����ع�����ق�����ارات وج���م���ي���ع الأع�����م�����ال 
بيع  يف  ال�شم�شرة  مبهنة  املت�شلة 
و���ش��راء الأرا����ش���ي وال��ع��ق��ارات يف 

مناطق �شيطرة امليلي�شيات.
الهيئة  اأن  امل�������ش���ادر  واأو����ش���ح���ت 
التابعة  ل�����الأرا������ش�����ي  ال����ع����ام����ة 
ب�شدد  احل��وث��ي��ة  ل��ل��م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
لئ���ح���ة خا�شة  م�������ش���روع  اإع�������داد 
العقارية،  املكاتب  مهنة  بتنظيم 
مبزاعم تنظيم ن�شاط هذه املهنة 
من كافة اجلوانب، وفق ما نقلت 

وكالة خرب.
ف����اإن املخطط  امل�������ش���ادر  ب��ح�����ش��ب 
ي��ت�����ش��م��ن و����ش���ع قيود  احل���وث���ي 
العقارات،  م��ك��ات��ب  ن�����ش��اط  ع��ل��ى 
من  اأي  يف  ال�شم�شرة  ع��دم  منها 
الأ�����ش����ول ال��ع��ق��اري��ة ق��ب��ل اإب����الغ 

امل�شرف احلوثي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء "رعاه اهلل" ب�شفته حاكما لإمارة دبي 
والعقابية  الإ�شالحية  املن�شاآت  520 نزيال من نزلء  بالإفراج عن 
يف دبي ومن خمتلف اجلن�شيات وذلك مبنا�شبة حلول عيد الأ�شحى 

املبارك.
لإمارة  العام  النائب  احلميدان  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار  �شعادة  اأكد  و 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ال�شادر عن �شاحب  الإف���راج  اأم��ر  اأن  دب��ي 
املنا�شبات على  اإىل حر�س �شموه يف مثل هذه  اآل مكتوم يعود  را�شد 

وعائالتهم،  امل�شمولني  ذوي  نفو�س  على  ال�شرور  و  البهجة  اإدخ���ال 
اأن��ا���س اأخ��ط��اأوا يف ح��ق اأنف�شهم  اأم���ام  اإت��اح��ة الفر�شة  واإع��م��ال مل��ب��داأ 
ومن حولهم باقرتاف اأفعال و�شعتهم حتت طائلة القانون، ملراجعة 
اأنف�شهم والعودة اإىل حياتهم مرة اأخرى كاأ�شخا�س نافعني لأ�شرهم 
عن  والب��ت��ع��اد  بالقانون  الكامل  الل��ت��زام  م��ن  اإط���ار  يف  وجمتمعهم 

خمالفة اأحكامه باأي �شكل من الأ�شكال.
و اأو�شح �شعادة النائب العام لإمارة دبي اأن النيابة العامة با�شرت على 
الفور التن�شيق مع القيادة العامة ل�شرطة دبي لتنفيذ اأمر الإفراج يف 
بالعفو من م�شاركة ذويهم الحتفال  امل�شمولني  اأ�شرع وقت لتمكني 

بعيد الأ�شحى املبارك.

حممد بن را�سد ياأمر بالإفراج عن 520 نزيال مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك
•• دبي - وام:

بحثت موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف - مع "هيئة اأبوظبي للدفاع املدين 
التي تواجهها اخلدمات الإ�شعافية  "الإ�شعاف الوطني" - التحديات  و   "
وطرق حتويلها لفر�س تعزز جودة اخلدمات مبا ي�شمن �شعادة املتعاملني 
امل�شتقبلية  " وامل��ب��ادرات   2020 "اإك�شبو  لإ�شت�شافة  املو�شوعة  واخلطط 

امل�شرتكة .
دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  ال��دراي  �شعادة خليفة  لقاء  ذلك خالل  جاء 
خلدمات الإ�شعاف مع كل من العميد حممد النعيمي رئي�س جلنة الإ�شراف 
الداخلية  ب���وزارة  ال�شمالية  الإم����ارات  يف  الوطني  الإ���ش��ع��اف  خ��دم��ات  على 
اأبوظبي  الإ���ش��ع��اف - هيئة  اإدارة  ال��درع��ي م��دي��رة  ال��دك��ت��ورة ميثه  وامل��ق��دم 

للدفاع املدين واأحمد الهاجري الرئي�س التنفيذي ل� " الإ�شعاف الوطني" 
الإجراءات  بحث  ج��رى  حيث  امليدان  يف  واملخت�شني  امل�شوؤولني  من  وع��دد 
اآليات موحدة بني اجلهات  بتقارير احل��وداث والعمل على و�شع  املرتبطة 

املعنية.
و اأكد الدراي حر�س الهيئات الوطنية على تفعيل ال�شراكات بني موؤ�ش�شات 
نوعية  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  امل�����ش��رتك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  املجتمع 
لنتائج  الدائمة  ومتابعتها  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  متكاملة 

العمل امل�شرتك بني املوؤ�ش�شات و�شبل تطويرها.
تكامل  لتحقيق  وج��ه��وده��ا  الوطنية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  بتعاون  اأ���ش��اد  و 
اجتماعات  برنامج  �شمن  ياأتي  الجتماع  اأن  اإىل  لفتا  ومتيزها  اخلدمات 

تن�شيقية م�شرتكة ملتابعة وتطوير الإجراءات واخلدمات.

اإ�سعاف دبي تبحث التحديات امل�ستقبلية للخدمات الإ�سعافية مع اجلهات املعنية

خالل زيارته ملقر القيادة العامة ل�شرطة دبي: 

حممد بن را�سد: اأمن املجتمع و�سالمة اأفراده وموؤ�س�ساته م�سوؤولية كبرية يحملها اأبناء الوطن بكل اقتدار واأمانة واإخال�س  

بتغري  الم���ن���ي���ة  ال����دوري����ات  اىل 
المنية،  ومتطلباتها  متركزها 
زمن  بتقليل  النظام  �شاهم  وق��د 
ال���ش��ت��ج��اب��ة م��ن 6 دق��ائ��ق و46 
ث��ان��ي��ة اإىل اأق���ل م��ن 3 دق��ائ��ق يف 
اإىل  اإ�شافة  قيا�شية،  زمنية  فرتة 
اجلرائم  توّقع  ميكنه  النظام  ان 
ب���ا����ش���ت���خ���دام ت���ق���ن���ي���ات ال����ذك����اء 
بتحليل  تقوم  التي  ال�شطناعي 
املعطيات والأرق��ام واإعطاء نتائج 

تكاد تطابق الواقع.

منظومة الدرون بوك�س  
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ود����ش���ن 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
"الدرون  خالل الزيارة منظومة 
وهي   drone box بوك�س" 
ع�����ب�����ارة ع�����ن م���ن�������ش���ة لإط�������الق 
ال����ط����ائ����رات امل���وؤمت���ت���ة م����ن دون 
طيار يف الإمارة، والتي تهدف اإىل 
ال�شتجابة  زم���ن  م��ع��دل  خف�س 
ل���ل���ح���الت ال����ط����ارئ����ة ج�������داً من 
واحدة  دقيقة  اإىل  دق��ائ��ق   4.4
القادمة،  �شنوات   5 خ��الل  فقط 
الك�شف  يف  امل�شاهمة  اإىل  اإ�شافة 
وت��ع��ت��رب �شرطة  ع���ن اجل���رمي���ة. 

الوا�شح  اأثرها  لها  اإ�شهامات كان 
ل�شيما  اجل��ه��ود،  تلك  اإجن���اح  يف 
برنامج  ت���ن���ف���ي���ذ  ف������رتة  خ������الل 
ال���ت���ع���ق���ي���م ال����وط����ن����ي، م����ا ����ش���ّرع 
م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ال���ربن���ام���ج يف دب���ي، 
الأن�شطة  اأغ��ل��ب  ع��ودة  اإىل  واأدى 
اإىل  واحل���ي���ات���ي���ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
قيا�شي  وق����ت  خ����الل  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
�شموه:  وق��ال  العاملية.  باملعايري 
عني  لكل  وتقدير  اإع��زاز  "حتية 
ال���وط���ن.. وكل  اأم���ن  ع��ل��ى  ت�شهر 
ج��ه��د ي�����ش��ون اإجن���ازات���ه ويحمي 
لأ�شباب  ت��ر���ش��ي��خ��اً  م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه 
رفعته وتقدمه وازدهاره". مركز 

القيادة وال�شيطرة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وب�������داأ 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
العامة  ال����ق����ي����ادة  مل���ق���ر  زي�����ارت�����ه 
ل�شرطة دبي بتفقد مركز القيادة 
ل�شرح  ا�شتمع  حيث  وال�شيطرة 
لت�شنيف  الآيل  ال���ن���ظ���ام  ح����ول 
م��ن��اط��ق الخ���ت�������ش���ا����س، وال����ذي 
ي�شمن حتقيق �شرعة ال�شتجابة 
للبالغات وتقدمي خدمات اأمنية 
احرتافية رفيعة امل�شتوى ب�شرعة 
فائقة مبا ي�شهم يف رفع م�شتوى 

الفرد واملجتمع.
����ش���م���وه ع���ل���ى جهود  ك���م���ا اط���ل���ع 
دب���ي يف جم���ال مكافحة  ���ش��رط��ة 
امل���خ���درات خ���الل ال��ث��الث اأع���وام 
�شبط  يف  واجن���ازات���ه���ا  امل��ا���ش��ي��ة 
م�شيداً  ال���دول���ي���ني،  امل��ط��ل��وب��ني 
مكافحة  يف  دب��ي  �شرطة  بجهود 
عمليات جتارة وترويج املخدرات، 
م�شتوى  ع��ل��ى  جت���اره���ا  و���ش��ب��ط 

الإمارة والدولة.

�شكر وعرفان
ال���ف���ري���ق عبد  وت����وج����ه م����ع����ايل 
العام  ال��ق��ائ��د  امل����ري،  خليفة  اهلل 
ل�شرطة دبي، با�شمه وا�شم جميع 
دبي،  ���ش��رط��ة  ومنت�شبي  ���ش��ب��اط 
بال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم، على  را�شد  بن  حممد 
لرت�شيخ  وحر�شه  �شموه  رع��اي��ة 
للمنظومة  الدعم  كافة مقومات 
ال�����ش��رط��ي��ة الأم��ن��ي��ة يف الإم�����ارة، 
بال�شتعانة  ���ش��م��وه  وت��وج��ي��ه��ات 
املخل�شة  ال���وط���ن���ي���ة  ب����ال����ك����وادر 
حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  وامل��ب��دع��ة، 
والروؤى  ال�شرتاتيجية  الأهداف 

امل�شتقبلية حلكومة دبي.

العامل اأمناً و�شالمة. 
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة �شاحب 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دب��ي رعاه  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  اهلل 
اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
ال�شيخ  و����ش���م���و  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم، ن���ائ���ب ح���اك���م دب�����ي، اإىل 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  م��ق��ر 
ا�شتقبال  يف  ك�����ان  ح���ي���ث  دب������ي، 
الفريق  معايل  ومرافقيه  �شموه 
�شاحي خلفان متيم، نائب رئي�س 
دبي،  يف  ال��ع��ام  والأم����ن  ال�شرطة 
خليفة  اهلل  عبد  الفريق  ومعايل 
املري، القائد العام ل�شرطة دبي، 
وم�����ش��اع��دوه، وع���دد م��ن مديري 

الإدارات العامة وكبار ال�شباط.
���ش��م��وه ع��ن تقديره  اأع����رب  وق���د 
ل��ل��دور امل�����ش��رف ال����ذي ق��ام��ت به 
خمتلف  جانب  اإىل  دب��ي،  �شرطة 
جهود  دع��م  يف  املعنية،  الأج��ه��زة 
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  م��ك��اف��ح��ة 
وم����ا ق��دم��ت��ه م���ن خ���دم���ات دعم 
وت�شهيالت للمواطنني واملقيمني 
وال���������زوار، وم����ا ����ش���ارك���ت ب���ه من 

دب���ي واح����دة م��ن اأوائ�����ل اجلهات 
العامل  م�شتوى  على  ال�شرطية 
بوك�س  ال����درون  منظومة  تطبق 
اجلنائية  للبالغات  كم�شتجيب 
واملرورية عن طريق حمطات ال 
اإطالق  و�شيتم   ،drone box
امل�شروع يف "اك�شبو 2020 دبي" 
بناًء  الأنظمة  توزيع  يتم  اأن  على 
البالغات يف كل  على اح�شائيات 
�شنة اإىل اأن يتم تغطية اإمارة دبي 

بالكامل يف 2025.

م�شروع عيون
وا�شتمع �شاحب ال�شمو اإىل �شرح 
الهادف  »ع���ي���ون«  م�����ش��روع  ح���ول 
بالكامريات  املراقبة  نظم  لو�شع 
�شمن  ال���ذك���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ذات 
حتت  متكاملة  اأم��ن��ي��ة  منظومة 
بالتعاون  دب���ي  ���ش��رط��ة  اإ����ش���راف 
مع ع��دٍد من ال�شركاء يف القطاع 
اخل�����ا������س، وب�����دع�����م وم�������ش���ارك���ة 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��دوائ��ر 
تعزيز  ب���ه���دف  وذل������ك  امل���ع���ن���ي���ة؛ 
على  املخت�شة  الأج���ه���زة  ق����درات 
التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية 
ع��ال��ي��ة م���ع ك���ل م���ا ي��خ�����س اأم���ن 

ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة ل���دى ج��م��ي��ع اأف����راد 
الآيل  ال��ن��ظ��ام  ويعتمد  املجتمع. 
ال�شطناعي  الذكاء  اأنظمة  على 
املعطيات  كافة  من خالل حتليل 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ب�شكل  ن��ت��ائ��ج  وار����ش���ال 
المنية  ال���دوري���ات  اإىل  ت��ل��ق��ائ��ي 
كما  مت��رك��زه��ا،  منطقة  لتغيري 
املناطق  بت�شنيف  ال��ن��ظ��ام  ي��ق��وم 
وتق�شيمها  الإم���ارة  يف  الرئي�شية 
و)ج(  و)ب(  )اأ(  وح�������دات  اإىل 
املعلومات  ان��ظ��م��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
اجليومكانية  اأو  اجل���غ���راف���ي���ة 
القت�شادية  الأه���م���ي���ة  ح�����ش��ب 
والكثافة  والتجارية  وال�شياحية 
على  ال��ن��ظ��ام  وي�شاعد  ال�شكانية 
حت��دي��د امل��وا���ش��ف��ات امل��ط��ل��وب��ة يف 
ال���دوري���ات وامل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف 
ك��ل وح����دة ع��ل��ى ح�����ش��ب اهميتها 
لتقدمي خدماتها يف تلك الوحدة 

بكل احرتافية.
ذك���ي دون  ب�شكل  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��م��ل 
ت��دخ��ل ب�����ش��ري ح��ي��ث ي��ت��م تتغري 
ومناطق  ال�������دوري�������ات  م���ه���م���ات 
الخت�شا�س وفق البيانات املر�شلة 
وال�شيطرة  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  اىل 
ار�شالها  واع�����ادة  حتليلها  وي��ت��م 

•• دبي -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، اأن املنظومة 
التي  ال���ك���ف���اءة  الأم���ن���ي���ة ع��ال��ي��ة 
جنحت دولة الإم��ارات يف توطيد 
املقومات  بكافة  واأمدتها  اأركانها 
ر�شالتها  اأداء  م��ن  متكنها  ال��ت��ي 
على الوجه الأكمل، تعد من اأهم 
ال�شاملة  التنمية  م�شرية  رك��ائ��ز 
ال��دور الكبري  يف الدولة يف �شوء 
ب��ه الأج��ه��زة الأمنية  ال��ذي تقوم 
يف حفظ مقدرات الوطن و�شون 
م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه ال��ت��ن��م��وي��ة واإن����ف����اذ 
م�شتويات  اأعلى  و�شمان  القانون 
بكافة  ل���ل���م���ج���ت���م���ع  ال���������ش����الم����ة 
مكوناته من مواطنني ومقيمني 
خمتلف  ويف  ال����������زوار  وك�����ذل�����ك 
الظروف.  �شتى  و�شمن  الأوق���ات 
اإجن���ازات  ال�شمو  �شاحب  وث��ّم��ن 
الأمنية  والأج���ه���زة  دب���ي  ���ش��رط��ة 
وقال:  امل�شرف  الوطني  ودوره���ا 
لتقدم  اأ�شا�شية  ركيزة  الأم��ن   "
املجتمع ومطلب رئي�شي للتنمية 
و�شمانة مهمة لإجناح اأهدافها.. 
م�شوؤولية  اأن  مطمئنون  ون��ح��ن 
و�شالمة  امل��ج��ت��م��ع  اأم�����ن  ح��ف��ظ 
يحملها  وم���وؤ����ش�������ش���ات���ه  اأف���������راده 
واأمانة  اقتدار  بكل  الوطن  اأبناء 
واإخال�س". واأثنى �شاحب ال�شمو 
على م�شتوى الأداء الرفيع الذي 
بف�شل  دب��ي  �شرطة  اإل��ي��ه  و�شلت 
تاأهيل  يف  امل�����ش��ت��م��ر  ال���ش��ت��ث��م��ار 
اأرقى  ال�شرطي من خالل  الكادر 
برامج التدريب وتبادل اخلربات 
اأك��ف��اأ الأج��ه��زة الأمنية حول  م��ع 
اقتناء  ع��ل��ى  واحل���ر����س  ال���ع���امل، 
اأحدث التقنيات الأمنية واأكرثها 
ت����ق����دم����اً وف����اع����ل����ي����ة وت���وظ���ي���ف 
تقدمي  يف  املتطورة  التكنولوجيا 
خدمات نوعية للجمهور وكذلك 
املجتمع  اأم�������ن  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ 
ب��ك��ل ح���زم للجرمية  وال��ت�����ش��دي 
منها  وال�شتفادة  اأ�شكالها،  بكافة 
ملنع  ال�شتباقي  نهجها  اإجن��اح  يف 
لتحافظ  وقوعها،  قبل  اجلرمية 
دبي على مكانتها بني اأكرث مدن 

دبي  ���ش��رط��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه،  واأك�����د 
تفخر بالعمل حتت قيادة �شاحب 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
�شيا�شات  وب��ان��ت��ه��اج  م��ك��ت��وم،  اآل 
اخلطط  لتحقيق  �شموه  ومبادئ 
وال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات وال���������روؤى 
اإليها  تطمح  التي  ال�شت�شرافية 
الو�شول  ل�����ش��م��ان  دب���ي،  ���ش��رط��ة 
الثالث  الرئي�شية  توجهاتها  اإىل 
واإ�شعاد  وم��رن��ة،  اآم��ن��ة  مدينة  يف 
القدرات  يف  والب��ت��ك��ار  امل��ج��ت��م��ع 
الهدف  اإىل  و���ش��وًل  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة، 
احلياة  حت��ق��ي��ق  وه�����و  الأ����ش���م���ى 
مقوماتها  ب����ك����اف����ة  ال����ك����رمي����ة 
ل���ل���م���واط���ن وامل���ق���ي���م ع���ل���ى هذه 
ون����ّوه معاليه  ال��ط��ي��ب��ة.  الأر������س 
على  ح��ري�����ش��ة  دب����ي  ���ش��رط��ة  اأن 
ونظم  التقنيات  اأح���دث  ت�شخري 
الذكاء ال�شطناعي لتعزيز ورفع 
المنية  خدماتها  اأداء  م�شتوى 
وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ودع������م ك����وادره����ا 
ال���وط���ن���ي���ة ب���ال���ع���ل���وم وامل����ع����ارف 
من  لتمكينهم  الالزمة  والأدوات 
ت���اأدي���ة امل���ه���ام امل��ن��وط��ة ب��ه��م على 
اأثر  اأن  م���وؤك���داً  الأم���ث���ل،  ال��وج��ه 
�شرطة  تنتهجها  التي  ال�شيا�شات 
منظومة  على  جلياً  انعك�س  دب��ي 
ريادية  مل���راك���ز  وت��ق��ل��ده��ا  ع��م��ل��ه��ا 
وجعلها  املا�شية،  ال�شنوات  خالل 
العمل  يف  ي����ح����ت����ذى  من������وذج������اً 

ال�شرطي الحرتايف.
عبداهلل  الفريق  م��ع��ايل  واأو���ش��ح 
املري اأن مرتكبي اجلرمية اليوم 
التكنولوجيا  من  يتخذون  باتوا 
خمططاتهم  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  و����ش���ي���ل���ة 
ي�شتدعي  م���ا  وه���و  الإج���رام���ي���ة، 
ت����ك����ث����ي����ف اجل�������ه�������ود وت�������ش���خ���ري 
ملواجهتهم  فقط  لي�س  الطاقات، 
والك�شف عن جرائمهم والقب�س 
عليهم واإمنا لتحقيق ال�شتباقية 
ومنع وقوع اجلرمية، موؤكدا اأنهم 
ا�شرتاتيجية  عملهم  يف  يتبنون 
امل�شتقبل  ل�شت�شراف  الإم�����ارات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
الإمارات  وا�شرتاتيجية  مكتوم، 
للذكاء ال�شطناعي، اأول م�شروع 
�شموه  اأطلقه  والعامل  املنطقة  يف 

�شمن مئوية الإمارات 2071.

ومطلب رئي�سي للتنمية و�سمان اإجناح اأهدافها املجتمع  لتقدم  اأ�سا�سية  ركيزة  •  الأمن 
لكل عني ت�سهر على اأمن الوطن.. وكل جهد ي�سون اإجنازاته ويحمي مكت�سباته تر�سيخًا لأ�سباب رفعته وتقدير  اإعزاز  •  حتية 

اجلهات ال�سرطية عامليًا يف تطبيق منظومة الدرون بوك�س كم�ستجيب للبالغات اجلنائية واملرورية  اأوائل  من  دبي  • �سرطة 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني ماجد �سلطان امل�سمار مديرا عاما للهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت و احلكومة الرقمية

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
بتعيني  احت��ادي��ا  مر�شوما  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
�شعادة املهند�س ماجد �شلطان امل�شمار مديرا عاما للهيئة 

العامة لتنظيم قطاع الت�شالت واحلكومة الرقمية.
عام  مدير  نائب  من�شب  امل�شمار  ماجد  املهند�س  �شغل  و 
الهيئة لقطاع الت�شالت منذ التحاقه بها يف 2010، وهو 

حا�شل على بكالوريو�س العلوم يف الهند�شة الكهربائية.
الت�شالت  م��ه��ن��ي��ة يف جم���ال  ب��خ��ربة  امل�����ش��م��ار  ي��ت��م��ت��ع  و 
عاما،   30 من  لأك��رث  تنظيمها  و  الال�شلكية  و  ال�شلكية 

يف  امل�شتوى  رفيعة  الإداري�����ة  امل��واق��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  و�شغل 
ودوليا،  اإقليميا  و  حمليا  الت�شالت  �شركات  من  العديد 
امل�شاريع   - ات�شالت  ملجموعة  الأول  الرئي�س  نائب  مثل 
اخلا�شة - الإمارات العربية املتحدة و الرئي�س التنفيذي 
ال�شعودية  العربية  اململكة   - موبايلي   - للتكنولوجيا 

والرئي�س التنفيذي للعمليات - ات�شالت دي بي الهند.
و ي�شغل امل�شمار منذ 2017 من�شب رئي�س جمل�س اأمناء 
م�شارك  وهو  والت�شالت،  املعلومات  تكنولوجيا  �شندوق 
ن�شط يف العديد من الفعاليات الدولية من بينها فعاليات 
ملوؤمتر  رئي�شا  انتخابه  ومت  لالت�شالت  ال��دويل  الحت��اد 
�شلطة  اأع��ل��ى  وه��ي   ،2018 ع��ام  املفو�شني يف  امل��ن��دوب��ني 

العاملية  القمة  وت��راأ���س  لالت�شالت..  ال��دويل  الحت��اد  يف 
ومثل   ،  WSIS-  2018 ع���ام  يف  امل��ع��ل��وم��ات  ملجتمع 

الدولة يف العديد من دورات القمة.
و ب��ه��ذا امل��ر���ش��وم ي��خ��ل��ف امل�����ش��م��ار .. ���ش��ع��ادة ح��م��د عبيد 

املن�شوري الذي كان ي�شغل مدير عام الهيئة.
اإدارة  و توجه معايل طالل حميد بالهول رئي�س جمل�س 
واحلكومة  الت�������ش���الت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
به  ق��ام  ال���ذي  الكبري  ل��ل��دور  والتقدير  بالثناء  الرقمية 
�شعادة حمد عبيد املن�شوري وجهوده امل�شهودة يف تطوير 
اأداء الهيئة وتعزيز ريادتها ومكانتها املتميزة بني اجلهات 

احلكومية يف الدولة.

و اأ�شاد معاليه مبا حققته الهيئة خالل ال�شنوات الأخرية 
يف تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة يف قطاع الت�شالت 

وتكنولوجيا املعلومات. 
وقال: "لقد اأجنزت الهيئة خالل الفرتة الأخرية، وحتت 
املن�شوري قفزات كربى لي�س يف قطاع  اإدارة �شعادة حمد 
اأدت  الرقمي، حيث  التحول  واإمنا يف  الت�شالت فح�شب، 
دورها التنظيمي والتمكيني باقتدار، ومبا يواكب املتغريات 
الهيئة  العامة للدولة، وكانت  ال�شرتاتيجية والتوجهات 
داعما قويا جلهود الدولة يف �شبيل حتقيق مفاهيم الثورة 
ال�شناعية الرابعة واملدينة الذكية والتنمية القائمة على 

اقت�شاد املعرفة الرقمي.

�سفري الإمارات يف اإ�سرائيل يفتتح �سفارة الدولة يف تل اأبيب ر�سميا

تفاهم بني موؤ�س�سة زايد العليا وجمعية اأ�سدقاء البيئة لتعزيز مفوم ال�ستدامة البيئية

النيابة العامة يف اأبوظبي تبداأ الإجراءات التنفيذية للقرار 
ال�سامي لرئي�س الدولة بالعفو عن ال�سجناء

•• تل اأبيب-وام:

اآل  حم��م��ود  حممد  �شعادة  افتتح 
خاجة �شفري الإم��ارات لدى دولة 
يف  ال��دول��ة  �شفارة  ام�س  اإ�شرائيل 
فخامة  بح�شور  ر�شميا  اأبيب  تل 
اإ����ش���ح���اق ه��رت�����ش��وغ رئ��ي�����س دولة 
اإ����ش���رائ���ي���ل و م���ع���ايل م����رمي بنت 

الإمارات  دولة  ل�شفارة  التاريخي 
حقبة  "هذه   : اأب�����ي�����ب  ت�����ل  يف 
ج��دي��دة م��ن ال��ت��ط��ور والزده�����ار 
لبلدينا.. اإن افتتاح ال�شفارة ميثل 
تبادل  و�شي�شهل  ف��ارق��ة  ع��الم��ة 
امل��ع��ارف واخل����ربات ع��رب خمتلف 
ونتطلع  احل���ي���وي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
يف  ي�شهم  مبا  التعاون  تعزيز  اإىل 

حتقيق روؤيتنا ".
خاجة  اآل  ���ش��ع��ادة  ق���ال  ذل���ك  اإىل 
تفكري  و  ل��ن��ه��ج  ال���وق���ت  :" ح����ان 
اأف�شل  م�شار  لتحديد  جديدين 
اأن ميثل  مل�شتقبل املنطقة.. ناأمل 
يف  الإم����ارات  دول���ة  �شفارة  افتتاح 
تل اأبيب حجر زاوية يف العالقات 

املتنامية بني بلدينا و�شعبينا".

دولة  �شفارة  افتتاح  اإن  قال فيها: 
الإم��ارات يف تل اأبيب يعد مرحلة 
نحو  امل�شرتكة  رحلتنا  يف  جديدة 
م�شتقبل ي�شوده ال�شالم والزدهار 
لقد  الأو����ش���ط..  لل�شرق  والأم����ن 
كانت روؤية علم الإمارات يرفرف 
اأب���ي���ب ح��ل��م��ا بعيد  ت���ل  ب��ف��خ��ر يف 
امل��ن��ال ق��ب��ل ع���ام واح���د ف��ق��ط من 

حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة 
دول��ة ل��الأم��ن الغذائي وامل��ائ��ي يف 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  اإط����ار 
الإبراهيمي  الت��ف��اق  ���ش��وء  ع��ل��ى 
ل���ل�������ش���الم ال���ت���اري���خ���ي ال�������ذي مت 
توقيعه بني دولة الإمارات ودولة 

اإ�شرائيل يف �شبتمرب 2020.
األ���ق���ى ف��خ��ام��ة ه��رت�����ش��وغ كلمة  و 

اأن��ه��ا ب��ات��ت اليوم  ن���واح ك��ث��رية اإل 
اأمرا طبيعيا".

من جهتها اأ�شادت معايل املهريي 
العالقات  ت�شهده  ال��ذي  بالتقدم 
واإ�شرائيل  الإم�������ارات  دول����ة  ب���ني 
البراهيمي  الت��ف��اق  توقيع  منذ 

لل�شالم .
الفتتاح  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ا  وق����ال����ت 

•• اأبوظبي -وام:

وقعت موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب 
الهمم مذكرة تفاهم م�شرتكة مع 
ب�شاأن  ال��ب��ي��ئ��ة  اأ����ش���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة 
وال�شتدامة  املجتمعية  امل�شوؤولية 
ل��ت��ع��زي��ز مفوم  ت���ه���دف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ال���ش��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل���دى ك���وادر 
املوؤ�ش�شة الرتبوية والدارية، وبناء 
الوعي  ه��ذا  لن�شر  لديهم  ال��ق��درة 
دمج  وت��ع��زي��ز  املجتمع،  اف���راد  ب��ني 
وذويهم  الهمم  اأ�شحاب  وم�شاركة 
والتطوعية،  البيئية  املنا�شبات  يف 
اأجندة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
�شنوية م�شرتكة لتحقيق م�شلحة 

املوؤ�ش�شة واجلمعية.
وق���ع امل���ذك���رة ع���ن م��وؤ���ش�����ش��ة زايد 
�شعادة  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا 
ع����ب����داهلل ع���ب���د ال����ع����ايل ع���ب���داهلل 
احلميدان الأمني العام للموؤ�ش�شة، 
وعن جمعية اأ�شدقاء البيئة �شعادة 
ب�شفته  حم���م���د  ع���ل���ي  اإب����راه����ي����م 
اجلمعية،  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

منت�شبي  الهمم  اأ�شحاب  الطالب 
الوظيفية  وك����وادره����ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
البيئي  ب����اجل����ان����ب  وت���وع���ي���ت���ه���م 
بيئة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  و�������ش������رورة 
ذل��ك واجبا  اأ�شبح  الأم���ارات حيث 
وط��ن��ي��ا، ول���ش��ي��م��ا اأن اأب��وظ��ب��ي يف 
ع��ه��د امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
طيب اهلل ثراه ، ومن بعده �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
���ش��دي��داً على  اهلل ل��دي��ه��م ح��ر���ش��اً 
الأهتمام بالبيئة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ويتعدى ذلك اإىل 

الهتمام بها اإقليمياً وعاملياً.
واأ����ش���اف يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ايف اأن 
البيئية  وال��ت��وع��ي��ة  البيئة  ق�شية 
ت�شغل حيزاً كبرياً يف جميع ملفات 
العليا  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  وف��ع��ال��ي��ات 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، وي��اأت��ي م�شروع 
اإعادة تدوير العبوات البال�شتيكية 
املوؤ�ش�شة  اطلقته  ال���ذي  ال��ف��ارغ��ة 
ت����ع����اون م�������ش���رتك ث���الث���ي مع  يف 

العامة  للخدمات  اأبوظبي  �شركة 
"م�شاندة"، ومركز اأبوظبي لإدارة 
النفايات " تدوير يف اإطار اإهتمامنا 
املتزايد يف" زايد العليا " ب�شرورة 
ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة واحل����ف����اظ على 
على  تاأكيداً  الطبيعية،  مقدراتها 
مببداأ  احلقيقي  املوؤ�ش�شة  ال��ت��زام 

ال�شالمة البيئية.
ابراهيم  ال��دك��ت��ور  اأك���د  جهته  م��ن 
ادارة  رئ��ي�����س جمل�س  ع��ل��ي حم��م��د 
التزام  ان  البيئة  اأ�شدقاء  جمعية 
اجل��م��ع��ي��ة ب����روؤي����ة ح��ك��وم��ة دول���ة 
الإم��������ارات يف الب���ت���ك���ار والإب�������داع 
بالفعاليات املجتمعية والتطوعية، 
املجتمع  ف��ئ��ات  واإ����ش���راك خم��ت��ل��ف 
الهمم،  اأ���ش��ح��اب  ف��ئ��ة  ي�شمل  مب��ا 
لقيادتنا  العطاء  وم��ب��ادئ  تتوافق 

الر�شيدة.
حتر�س  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اأن�شطتها وفعالياتها  على م�شاركة 
اأ�شحاب  مت��ك��ني  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي 
بيئة  يف  اندماجهم  وتعزيز  الهمم 

التطوع وخدمة املجتمع.

اإع���ادة  م��ث��ل  م�����ش��اري��ع اجلمعية  يف 
واعادة  ال��ورق��ي��ة،  النفايات  ت��دوي��ر 
امل�شتعملة،  امل���الب�������س  ا����ش���ت���خ���دام 
�شمن  اجلمعية  ادراج  اإىل  ا�شافة 
تنفذ  ب��ي��ن��م��ا  ال���ب���ي���ئ���ي���ة،  خ��ط��ت��ه��ا 
اجلمعية دورات وور�س عمل بيئية 
وتطوعية لكوادر وطالب املوؤ�ش�شة، 
واملعريف  الفني  اجلانب  توفري  مع 
معتمدة،  ���ش��ه��ادات  ومنحهم  ل��ه��ا، 
كما تقوم باعداد الربامج ال�شيفية 
لهم ويعمل اجلانبان موؤ�ش�شة زايد 
وجمعية  الهمم،  لأ�شحاب  العليا 

التي  ال��ت��وق��ي��ع  وح�����ش��رام��را���ش��م 
اأق��ي��م��ت ع��ن بعد ع��دد م��ن قيادات 

املوؤ�ش�شة واجلمعية.
ومب������وج������ب م������ذك������رة ال���ت���ف���اه���م 
ت����ب����ادل  اجل�����ان�����ب�����ان يف  ي����ت����ع����اون 
الثقافة  ح��ول  واملعلومات  املعرفة 
الأن�شطة  اإقامة  وتن�شيق  البيئية، 
والفعاليات التوعوية البيئية التي 
تقوم جمعية اأ�شدقاء البيئة باعداد 
خطة م�شرتكة لتنفيذها بالتن�شيق 
مع" زايد العليا " التي تقدم الدعم 
املوؤ�ش�شة  وت�شارك  لها،  اللوج�شتي 

اأ����ش���دق���اء ال��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى اب�����راز دور 
و�ش�ائل  عرب  منهما  كل  وم�ش�اهمة 
ن�ش�ر  خ��الل  من  املنا�ش�بة  الع��الم 
ك��ل طرف  �ش�عار  اب���راز  اأو  امل��ق��الت 
وو�شائل  الإع��الم��ي��ة  ال��و���ش��ائ��ل  يف 
ف�شاًل  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����ش���ل 
ال��الزم��ة لن�شر  امل���وارد  ع��ن توفري 

الثقافة البيئية وحتقيق املذكرة.
العايل  عبد  اهلل  عبد  �شعادة  واأك��د 
ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  الأم���ني  احل��م��ي��دان 
عقب  الهمم  لأ�شحاب  العليا  زايد 
تربية  اأه��م��ي��ة  ال��ت��وق��ي��ع  م��را���ش��م 

•• اأبوظبي-وام: 

حممد  علي  امل�شت�شار  �شعادة  اأك���د 
ال��ب��ل��و���ش��ي ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام لإم�����ارة 
اأب���وظ���ب���ي، اأن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف 
اأب����وظ����ب����ي ات�����خ�����ذت الإج�����������راءات 
التنفيذية للقرار ال�شامي ل�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل"؛ والقا�شي بالإفراج عن عدد 
الإ�شالحية  امل��ن�����ش��اآت  ن����زلء  م���ن 
املبارك؛  الأ���ش��ح��ى  عيد  مبنا�شبة 
وذلك بالتن�شيق مع القيادة العامة 

ل�شرطة اأبوظبي.
�شعادة  ت���ق���دم  امل���ن���ا����ش���ب���ة  وب����ه����ذه 

اإىل مقام  امل��ب��ارك،  الأ���ش��ح��ى  عيد 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل  حفظه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����ش��ل��ح��ة و�شمو  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�����ش����وؤون ال���رئ���ا����ش���ة رئ���ي�������س دائ�����رة 
ال���ق�������ش���اء، وق����ي����ادة و���ش��ع��ب دول���ة 
�شائاًل  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة 
باخلري والربكة والأمن على الأمة 

الإ�شالمية والعامل اأجمع.

لأحوال نزلء املن�شاآت الإ�شالحية 
معايري  اأعلى  حقق  مما  العقابية، 
حقوق الإن�شان يف املن�شاآت العقابية 

�شاحب  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  امل�����ش��ت�����ش��ار 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ع��ل��ى هذه 
تعودها  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ل��ف��ت��ة 
م��ن��ه اأب����ن����اء ���ش��ع��ب��ه وامل��ق��ي��م��ني يف 
وجه  كما   ، احلكيمة  قيادته  كنف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امل�����ش��ل��ح��ة حل��ر���س �شموه  ل��ل��ق��وات 
ع���ل���ى ت���ر����ش���ي���خ م����ب����ادئ ال���ع���دال���ة 
باملتابعة  واأ���ش��اد  ال��ق��ان��ون.  و�شيادة 
ال�شيخ  �شمو  التي يوليها  امل�شتمرة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الق�شاء  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة 

يف اأبوظبي .
اإىل ما حتمله هذه  �شعادته  واأ�شار 
املكرمة من ر�شالة اأبوية واإن�شانية؛ 
باأن القيادة الر�شيدة ل تاألو جهداً 
يف الن��ح��ي��از لأب��ن��ائ��ه��ا واإت��اح��ة كل 
ليكونوا  ل���ه���م  امل��م��ك��ن��ة  ال���ف���ر����س 
ن���اف���ع���ني لأن���ف�������ش���ه���م ولأ�����ش����ره����م 
ال�شجناء  بقية  داع��ي��اً  وملجتمعهم، 
ال�شري  ب���ح�������ش���ن  الل������ت������زام  اإىل 
مبا  العقابية  املن�شاأة  يف  وال�شلوك 
ي���ع���زز ف��ر���ش��ه��م ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 

املكرمات املقبلة.
النائب  رف�����ع  ك��ل��م��ت��ه،  خ���ت���ام  ويف 
اآيات  اأ�شمى  اأبوظبي  لإم��ارة  العام 
مبنا�شبة  ال��ت��ربي��ك��ات  و  ال��ت��ه��اين 

الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات اإغاثية للمتاأثرين بحريق خميم �ساريا يف كرد�ستان العراق
•• اأربيل-وام:

قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�شاعدات اإغاثية للمتاأثرين من 
احلريق الذي �شب يف خميم �شاريا للنازحني يف دهوك بكرد�شتان العراق 

موؤخرا .
املخيم  املتاأثرين يف  امل�شاعدات على  توزيع  الهيئة على  وفد من  واأ�شرف 
الذي ي�شم اآلف النازحني العراقيني وت�شمنت املواد الغذائية وال�شحية 

ومواد الإيواء املختلفة واملالب�س ومعدات الطبخ.
لتنفيذ عدد من  العراق  كرد�شتان  زار  ال��ذي  الهيئة  وفد  تفقد  ذلك  اإىل 

واأو�شاعهم  الإق��ل��ي��م  يف  الهيئة  تكفلهم  ال��ذي��ن  الأي��ت��ام  الإن�شانية  امل��ه��ام 
الإن�شانية واطلع على اأحوالهم وظروفهم ال�شحية وم�شريتهم التعليمية 
.. و قام بتوزيع الطرود الغذائية والهدايا على عدد كبري منهم .. ويبلغ 
عدد الأيتام الذين تكفلهم الهيئة يف كرد�شتان العراق 10 اآلف و996 

يتيما.
تاأتي هذه امل�شاعدات يف اإطار الدعم املتوا�شل الذي تقدمه هيئة الهالل 
ال��ع��راق يف خمتلف  �شمال  وال��الج��ئ��ني يف  للنازحني  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 

املجالت الإن�شانية والتنموية.
للتنمية  العام  الأم��ني  نائب  �شلطان  بن  الرحمن  عبد  فهد  �شعادة  واأك��د 

والتعاون الدويل يف الهيئة، اأن حترك الهيئة جتاه املتاأثرين من احلريق 
اإط��ار ت�شامن الإم���ارات ال��دائ��م مع �شحايا  ال��ع��راق ج��اء يف  يف كرد�شتان 
الإن�شانية  امل�شوؤولية  و�شمن  العامل،  حول  الطبيعية  والأزم��ات  الكوارث 
املناطق  خمتلف  يف  املعاناة  وتخفيف  احلياة،  لتح�شني  بها  ت�شطلع  التي 
وال�شاحات .. و قال اإن الهيئة تابعت تداعيات حريق خميم �شاريا وتاأثريه 
اآثار  لتخفيف  امل�شاندة  و  ال��دع��م  وق��دم��ت  ال��ن��ازح��ة،  الأ���ش��ر  على  املبا�شر 

احلريق وجتاوز تداعياته.
واأكد دور الإمارات التنموي على ال�شاحة العراقية، م�شريا اإىل اأن مبادرات 
مع  من�شجمة  تاأتي  العراق  �شمال  يف  العديدة  الإماراتي  الأحمر  الهالل 

توجهات الإمارات بالوقوف بجانب الأ�شقاء يف كل الأحوال والظروف.
واأ����ش���اف :" ج����اءت ه���ذه امل�����ش��اع��دات ت�����ش��ام��ن��ا م���ن ال��ه��ي��ئ��ة م���ع اأو�شاع 
املتاأثرين من احلريق من النازحني الذين فقدوا ممتلكاتهم على قلتها 

واحتياجاتهم الأ�شا�شية، ويواجهون ظروفا اإن�شانية �شعبة".
لدولة  وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  باحلريق  امل��ت��اأث��رون  اأع���رب  جانبهم  م��ن 
والوقوف  نحوهم  التحرك  و  بهم  اهتمامها  على  و�شعبا  قيادة  الإم��ارات 
الأحمر  ال��ه��الل  ت��واج��د  ع��ل��ى  واأث���ن���وا  ال��راه��ن��ة،  بجانبهم يف ظ��روف��ه��م 
الدعم  وت��ق��دمي  لهم  بالن�شبة  احل���رج  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  بينهم  الإم���ارات���ي 

وامل�شاندة لهم وتوفري احتياجاتهم ال�شرورية.

اإطالق اأوىل الور�س التدريبية ملقيمي العتماد يف القطاع ال�سحي
••العني- وام:

التابع  ال�شحية  للتخ�ش�شات  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د  اأط��ل��ق 
جل��ام��ع��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ور���ش��ة تدريبية 
افرتا�شية بال�شراكة مع الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات 
ال�شحية وذلك لإعداد وتاأهيل مَقيمي العتماد ملراكز 
ال�شحية وبح�شور  الإقامة والزمالة  التدريب وبرامج 
والأطباء  ال�شت�شاريني  م��ن  م�شاركا   150 ي��ق��ارب  م��ا 
ال�شحية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن  ال�شحيني  واملمار�شني 

والتعليمية داخل وخارج الدولة.
بالأهداف  الور�شة على تعريف اجلمهور  ركزت حماور 
ال�شحية  للتخ�ش�شات  الوطني  للمعهد  ال�شرتاتيجية 
يف  والعاملية  الإقليمية  املمار�شات  اأف�شل  وا�شتعرا�س 
للتخ�ش�شات  وال���رباجم���ي  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الع��ت��م��اد  جم���ال 
تقييم  واآليات  اأ�شاليب  اأح��دث  على  والتعرف  ال�شحية، 
امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية وفق اأعلى املعايري العاملية 
والزمالة  الإق��ام��ة  برامج  ط��رح  ج��ودة  ل�شمان  الهادفة 
الور�شة على  التخ�ش�شية.  و عملت  املهنية  وال�شهادات 
تعريف امل�شاركني باملعايري الوطنية لالعتماد املوؤ�ش�شي 

املتعمدة  ال�شحية  املهنية  للتخ�ش�شات  وال���رباجم���ي 
ومعايري  ال�شحية  للتخ�ش�شات  ال��وط��ن��ي  املعهد  م��ن 
واآليات  املعهد  لدى  العتماد  مقيمي  ت�شجيل  و�شروط 
احل�شول على ع�شوية مقيم معتمد لدى املعهد. �شارك 
اأع�شاء  م��ن  ع��دد  التدريبية  ال���دورة  حم��اور  تقدمي  يف 
للمعهد  التابعة  ال�شحية  التخ�ش�شية  العلمية  اللجان 
حممد  الدكتور  واأك��د  ال�شحية.  للتخ�ش�شات  الوطني 
للتخ�ش�شات  الوطني  للمعهد  العام  الأم��ني  احلوقاين 
التعليم  دورات  تنظيم  ع��ل��ى  امل��ع��ه��د  ح��ر���س  ال�شحية 
امل�شتمر ب�شكل دوري وم�شتمر لتعزيز مهارات املمار�شني 
وت�شجيعهم  والع��ت��م��اد،  التقييم  جم��ال  يف  ال�شحيني 
على امل�شاركة ل�شمان جودة طرح الربامج التخ�ش�شية 
املوؤ�ش�شي  الوطنية لالعتماد  املعايري  ال�شحية وتطبيق 
الطبية  وامل��راك��ز  بامل�شت�شفيات  ل��الرت��ق��اء  وال��رباجم��ي 
وتعزيز مكانة الدولة الريادية يف تقدمي اأف�شل الربامج 
ختام  ويف  ال�شحي.  امل��ج��ال  يف  التخ�ش�شية  التدريبية 
ال�شحية  للتخ�ش�شات  الوطني  املعهد  اأع��ل��ن  ال��ور���ش��ة، 
عن فتح باب الت�شجيل لع�شوية مقيم معتمد من خالل 

زيارة ال�شفحة الإلكرتونية للمعهد.

الإمارات والفاتيكان تعززان التعاون يف قطاع 
التعليم تكري�سا ملبادئ وثيقة الأخوة الإن�سانية

•• اأبوظبي-وام: 

اأبرمت وزارة الرتبية والتعليم مذكرة تفاهم مع جممع التعليم الكاثوليكي 
بالكر�شي الر�شويل "هويل �شي" يف الفاتيكان تن�س يف جوهرها على تعزيز 
التعاون يف قطاع التعليم بني الطرفني من اأجل توثيق العالقات الرا�شخة 
الإن�شانية" من  "الأخوة  وثيقة  يف  ج��اء  مل��ا  وتكري�شا  ام��ت��دادا  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
التفاهم معايل ح�شني  العاملي والعي�س امل�شرتك.  وقع مذكرة  اأجل ال�شالم 
جوزيبي  الكاردينال  ونيافة  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن 
فر�شالدي رئي�س املوؤ�ش�شة البابوية الرتبوية - عميد التعليم الكاثوليكي يف 
العامل - وزير تربية الفاتيكان وبح�شور �شعادة الدكتور حممد املعال وكيل 
الوزارة  وكيل  اليحيائي  حمد  الدكتور  و�شعادة  الأكادميية  لل�شوؤون  ال��وزارة 
اإدارة  مدير  املعال  نا�شر  بن  عمار  الدكتور  وال�شيخ  املناهج  لقطاع  امل�شاعد 
ريال  واملون�شنيور جاي  القريني  �شامل  وامل�شت�شار  الدويل  التعليمي  التعاون 
ثيفريج الأمني العام للموؤ�ش�شة البابوية الرتبوية والدكتور تاج الدين �شيف 
�شفري املوؤ�ش�شة البابوية الرتبوية. وياأتي توقيع املذكرة تتويجا لزيارة قدا�شة 
البابا فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية التي قام بها اإىل دولة الإمارات عام 
2019 وما ترتب عليها ورغبة كل من الطرفني يف دعم وتوثيق العالقات 
ال�شالم  اأجل  الإن�شانية من  "الأخوة  والتي جاءت يف وثيقة  بينهما  القائمة 
" التي وقعها بهذه املنا�شبة ف�شيلة الإمام الأكرب  العاملي والعي�س امل�شرتك 
الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف رئي�س جمل�س حكماء امل�شلمني 
و قدا�شة البابا فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية. وتهدف مذكرة التفاهم 
اإىل تعزيز ثقافة اللقاء والإخاء كاأ�شا�س وطريق للعدالة وال�شالم وفتح حوار 
بني احل�شارات وتطوير التعليم باعتباره منفعة م�شرتكة للب�شرية جمعاء 
ف�شال عن تطوير روابط التعاون يف جمال التعليم العام والعايل /امل�شاريع 
البحثية - احللقات النقا�شية - البنية التحتية التعليمية/ ملواجهة التحديات 
حقوق  اح���رتام  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  كما  التعليم.   يف  وامل�شتقبلية  احل��ال��ي��ة 
تعليمي  لتحالف  م�شارين  بو�شفهما  والت�شامن  املتكاملة  والبيئة  الإن�شان 
زي��ارات طلبة  تبادل  الثقافات بجانب  الهوية واح��رتام الختالف بني  يعزز 
املوؤ�ش�شات التعليمية وامل�شاركة يف الأن�شطة التعليمية. اإىل ذلك وعلى هام�س 
توقيع مذكرة التفاهم عقد معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي اجتماعا مع 
معايل الكاردينال جوزيبي فري�شالدي ناق�شا خالله جمموعة من الق�شايا 
الرتبوية وبحثا �شبل تعزيز التعاون يف املجال التعليمي بني دولة الإمارات 
على  وت��اأث��ريه  التعليم  اأهمية  م�شاألة  اإىل  التطرق  على  ع��الوة  والفاتيكان 

الإن�شانية والبحث كذلك يف اأطر وم�شارات التعليم يف كال البلدين.

املوارد الب�سرية بعجمان حتدد عطلة 
يوم عرفة وعيد الأ�سحى املبارك

•• عجمان-وام:

اأعلنت دائرة املوارد الب�شرية بعجمان اأن عطلة يوم عرفة وعيد الأ�شحى املبارك 
للجهات احلكومية يف اإمارة عجمان تبداأ اعتباراً من يوم الإثنني التا�شع من ذي 
احلجة 1442ه املوافق التا�شع ع�شر من �شهر يوليو لعام 2021م ولغاية يوم 
1442ه املوافق الثاين والع�شرين من  اخلمي�س الثاين ع�شر من ذي احلجة 
�شهر يوليو اجلاري على اأن ي�شتاأنف الدوام الر�شمي يوم الأحد املوافق اخلام�س 
والع�شرين من يوليو اجلاري. جاء ذلك يف تعميم اأ�شدرته دائرة املوارد الب�شرية 
اإىل كافة اجلهات احلكومية يف اإلمارة ب�شاأن اإجازة عيد الأ�شحى املبارك ووقفة 
عرفة يف حكومة عجمان للعام 1442 هجرية. وبهذه املنا�شبة تقدمت دائرة 
ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�شمى  الب�شرية  امل���وارد 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، واإىل اأ�شحاب ال�شمو 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، ول�شعب دولة الإمارات العربية 
املتحدة خا�شة والأمتني العربية والإ�شالمية عامة، �شائلة اهلل اأن يعيد العيد 

على اجلميع باخلري واليمن والربكات.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
قيم  م��ن  انطالقا   - اخليمة  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
الإمارات  جمتمع  يف  جذورها  الرا�شخة  والت�شامح  العفو 
اأحكام  بحقهم  �شدرت  ممن  �شجينا  - بالعفو على 174 
خمتلفة مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك وتوافرت ب�شاأنهم 
�شروط العفو ومت تاأهيلهم لالندماج يف املجتمع وامل�شاهمة 
يف بنائه مبا يعك�س اهتمام �شموه بهذه الفئة ومتكينهم من 

ممار�شة حياتهم مع اأ�شرهم يف هذه املنا�شبة ال�شعيدة.
ال�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة  متابعة  اإث���ر  ���ش��م��وه  اأم���ر  ج���اءت 
حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
باإعداد  العفو  جلنة  كلف  ال���ذي  الق�شاء  جمل�س  رئي�س 
بالإمارة  العامة  النيابة  دائ��رة  والتن�شيق مع  العفو  قوائم 
ال�شاأن و حث  بهذا  راأ���س اخليمة  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
ال�شمو حاكم  �شاحب  مبادرة  �شمان حتقيق  على  اجلميع 
راأ�س اخليمة لأهدافها ال�شامية يف ا�شعاد النزلء وتاأهيلهم 

للعودة لأ�شرهم وجمتمعهم اأفرادا منتجني.

واأع��رب امل�شت�شار ح�شن حميمد النائب العام لإم��ارة راأ�س 
اخل��ي��م��ة ع��ن خ��ال�����س ���ش��ك��ره ل��ه��ذه امل��ك��رم��ة ال�شامية من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي بالعفو عن 
اإدخ��ال ال�شرور  ال�شجناء و التي تعك�س حر�س �شموه على 
والفرحة على اأ�شر النزلء يف هذه الأيام املباركة واأكد اأن 
العفو فر�شة ذهبية لل�شجناء لطي ال�شفحات القدمية مبا 
حوته من عرثات وبدء حياة جديدة حتت مظلة اللتزام 
بالقانون الذي ي�شتظل به املجتمع ويجعل من مبداأ �شيادة 

القانون قيمة اأ�شا�شية من قيمه ل بديل عنه.

حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن عدد حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالعفو عن 174 �سجينا مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك
من ال�سجناء مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك

•• اأم القيوين-وام: 

ب��الإف��راج عن عدد من  القيوين  اأم  الأعلى حاكم  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  اأم��ر �شاحب 
نزلء املن�شاآت الإ�شالحية والعقابية باأم القيوين ممن �شدرت بحقهم اأحكام باحلب�س و الغرامة و يق�شون عقوبات 

متفاوتة وذلك مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك.
واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين عن متنياته للمفرج عنهم بالعودة ال�شاحلة للمجتمع و احلياة العامة.

ياأتى اأمر العفو عن النزلء فى اإطار حر�س �شموه على منح املفرج عنهم فر�شة بدء حياة جديدة و اإدخال ال�شرور 
والبهجة اإىل قلوب اأ�شرهم وعائالتهم خالل عيد الأ�شحى املبارك.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد 

الربنامج الوطني للمربجمني يدرب 20 األف طالب يف 8 جامعات وطنية �سمن املرحلة الأوىل لل�سراكة مع اجلامعات
•• دبي -وام: 

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
دور  اهلل" بتفعيل  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
امل�شتقبل يف  ال��واع��دة م��ن م��ربجم��ي  امل��واه��ب  اجل��ام��ع��ات الوطنية يف دع��م 
مع  معرفية  �شراكات  للمربجمني" عن  الوطني  "الربنامج  اأعلن  الدولة، 
واإعدادهم  الربجمة  مبهارات  طالب  األف   20 لتمكني  وطنية  جامعات   8

لي�شبحوا من نخب املربجمني ودعم القطاعات امل�شتقبلية والنا�شئة.
ياأتي ذلك يف اإطار املرحلة الأوىل ل�شراكات الربنامج الوطني للمربجمني 
�شركات  ت��دري��ب يف  ف��ر���ش��ة   500 ت��وف��ري  و�شيتم خ��الل��ه��ا  م��ع اجل��ام��ع��ات، 
تكنولوجية حملية وعاملية يف جمالت الربجمة املختلفة لطالب اجلامعات 
وجامعة  العليا،  التقنية  كليات  من  كاًل  ت�شمل  التي  الربنامج،  يف  امل�شاركة 
للذكاء  زاي��د  بن  حممد  وجامعة  ال�شارقة،  وجامعة  خليفة،  وجامعة  زاي��د، 
اإىل  اإ�شافة  دب��ي،  يف  الأمريكية  واجلامعة  اأبوظبي،  وجامعة  ال�شطناعي، 

جامعة دبي.
رقمية  3 مكتبات  اإط��الق  للمربجمني" عن  الوطني  "الربنامج  اأعلن  كما 
"اأمازون"  العاملية وهي  التكنولوجيا  بالتعاون مع نخبة من كربى �شركات 
الدولة  يف  اجل��ام��ع��ات  ل��ط��الب  الفر�شة  يتيح  م��ا  اإم"  ب��ي  و"اآي  وهواوي" 
و�شبل  املختلفة،  ال��ربجم��ة  تطبيقات  ا�شتخدام  بكيفية  املعرفة  لكت�شاب 
توظيفها ب�شكل عملي، وتعريفهم بالتقنيات والأدوات الربجمية امل�شتخدمة 

يف خمتلف القطاعات واأ�شواق العمل.
وتوفر هذه املكتبات مرجعية مهمة لطالب اجلامعات، ومتكنهم من الطالع 
على خمتلف جمالت املحتوى الرقمي املتخ�ش�س، وال�شتفادة من التجارب 
العاملية يف التكنولوجيا املرتبطة مبجال الربجمة مثل الذكاء ال�شطناعي، 
وعلم البيانات، وت�شميم املن�شات الرقمية، وت�شميم التطبيقات الإلكرتونية، 

وخدمات احلو�شبة ال�شحابية، وتقنيات اجليل اخلام�س، والبلوك ت�شني.
رئي�س  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  واأك����دت 
جامعة زايد، اأن التعاون بني اجلامعة والربنامج الوطني للمربجمني الذي 
اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، يعد اأحد الأولويات 
الأكادميية  الأو���ش��اط  ب��ني  الفجوة  لتقلي�س  الهادفة  والتنموية  الوطنية 
اأ�شا�شًيا  مطلًبا  كونها  وق��ال��ت:   .. الربجمة  م��ه��ارات  حيث  من  وال�شناعية 
ل�شمان  الإم���ارات اجل��دد وم�شنداً  زاي��د وال�شباب يف دول��ة  خلريجي جامعة 
انخراطهم ب�شوق العمال ويف املجالت التكنولوجية، ت�شعى جامعة زايد اإىل 
الالزمة  واملعرفة  باملهارات  اخلريجني  لتزويد  ا�شرتاتيجية  �شراكات  عقد 
العمل،  ب�شوق  املت�شلة  املتغريات  كافة  مواكبة  على  ق��ادري��ن  جتعلهم  التي 
حيث تركز اجلامعات اليوم على تخريج اأفراد متعددي املواهب ليتمكنوا من 
الندماج يف بيئة العمل وتوظيف مهاراتهم بع�س النظر عن تخ�ش�شاتهم 

الأكادميية.

الربامج  دعم  على  املا�شية  ال�شنوات  خالل  ركزت  زايد  جامعة  اأن  واأ�شافت 
البتكار  بكلية  الأك��ادمي��ي  الأعمال  ج��دول  �شمن  الربجمة  بعلوم  املخت�شة 
املبادرة �شتمكن الطالب من  اإن م�شاركة اجلامعة يف هذه  التقني .. وقالت 
التفاعل مع املربجمني املخت�شني بهدف تقوية مهاراتهم حيث نظمت كلية 
والفعاليات  والأن�شطة  امل�شابقات  من  العديد  زايد  بجامعة  التقني  البتكار 

املتعلقة بالربجمة، و�شاركت باملبادرات على امل�شتوى الوطني والإقليمي.
واأ�شارت معايل نورة الكعبي اإىل اأن اجلامعة ت�شارك �شمن امل�شابقة الوطنية 
ملهارات الإمارات منذ عام 2015، اإ�شافة اإىل امل�شاركة يف م�شابقة الربجمة 
طالب  م��ن  ع���دد  ف���وز  ع��ن  ن��اه��ي��ك   ،2018 ع���ام  م��ن��ذ  ال�شنوية  اخلليجية 
ج��ام��ع��ة زاي���د ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ي��دال��ي��ات واجل���وائ���ز يف جم���ال ت��ط��وي��ر حلول 
برجميات تكنولوجيا املعلومات يف جمال الأعمال التجارية وت�شميم املواقع 
طالبية  ن���وادي  ت�شكيل  يف  الفاعل  اجلامعة  دور  ع��ن  ف�شاًل  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
جديدة، وتنظيم ور�س عمل ودورات تدريبية لدعم املبادرة يف مقر اجلامعة 
الواقع يف اأبوظبي ودبي، والتي ت�شتهدف طالب اجلامعة اإ�شافة اإىل طالب 

املوؤ�ش�شات الأكادميية الأخرى مثل املدار�س.
من جانبه، اأكد معايل عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء ال�شطناعي 
والقت�شاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اأن اجلامعات الوطنية متثل 
�شريكاً معرفياً فاعاًل وداعماً رئي�شياً لتحقيق اأهداف وخمرجات "الربنامج 
الوطني للمربجمني" الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، وتوفر بيئة حا�شنة للمواهب ال�شابة والواعدة يف جمال الربجمة 
الأكادميية  وخ��ربات��ه��ا  املعرفية  اإمكانياتها  توظيف  خ��الل  م��ن  ب��ال��دول��ة، 

والتكنولوجية يف اإعداد مربجمي امل�شتقبل.
و�شدد معاليه على اأهمية ال�شراكات بني الربنامج الوطني للمربجمني وعدد 
ال�شراكات  العاملية، ما ميثل خطوة مهمة لتفعيل  التكنولوجيا  من �شركات 
احلكومية واخلا�شة على م�شتوى العامل لتعزيز اجلهود امل�شرتكة يف اإعداد 
ما  وامل��ه��ارات،  الأدوات  ب��اأح��دث  وتزويدهم  املربجمني  من  متمكنة  ك��ف��اءات 

ميكنهم من امل�شاركة الفاعلة يف م�شرية التطور الب�شري.
و�شتعمل اجلامعات الوطنية امل�شاركة يف الربنامج الوطني للمربجمني على 
احت�شان  بهدف  اجلامعي،  حرمها  يف  للمربجمني  خم�ش�شة  ن��واٍد  اإط��الق 
يف  للم�شاركة  لهم  الفر�شة  واإت��اح��ة  مهاراتهم،  و�شقل  الربجمية  امل��واه��ب 
كما  وع��امل��ي��اً،  حملياً  ال��ربجم��ة  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة  الهاكاثون  م�شابقات 
العمل  م��ن ور����س  ال��ع��دي��د  املقبلة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه اجل��ام��ع��ات خ���الل  �شتنظم 
التدريبية واملحا�شرات الأكادميية مب�شاركة نخبة من اخلرباء واملتخ�ش�شني 

من دولة الإمارات وخارجها.
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
ا�شت�شرافية  روؤي��ة  ميثل  للمربجمني  الوطني  الربنامج  اإط��الق  اأن  العليا، 
جديدة توؤمن بقدرات ال�شباب ودورهم يف ت�شميم م�شتقبل الإمارات وت�شريع 
ال�شابة  والطاقات  العقول  على  بالعتماد  وعاملياً  حملياً  الرقمي  التحول 

يف  املت�شارع  التكنولوجيا  عامل  يف  الإب��داع  على  القادرين  املواهب  واأ�شحاب 
للم�شاركة  اأعلى جاهزية  العليا على  التقنية  كليات  اأن  اإىل  .. م�شريا  النمو 
م�شتوى  على  للدولة  مقبلة  ير�شم مالمح مرحلة  ال��ذي  الربنامج  هذا  يف 
التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والكفاءات الب�شرية 

التي متتلك مهارات امل�شتقبل.
وقال ال�شام�شي اإن ا�شرتاتيجية كليات التقنية العليا للمرحلة املقبلة تركز 
والتعلم  التعليم  تكنولوجيا  وت��ع��زي��ز  املتقدمة  امل��ه��ارات  على  كبري  ب�شكل 
الأفكار  القائمة على  النا�شئة  تاأ�شي�س �شركاتهم  ال�شباب يف  وتطوير قدرات 
التي  للتحديات  فاعلة  حلوًل  توفر  ذكية  تطبيقات  يف  وترجمتها  املبتكرة 

تواجه خمتلف القطاعات.
التنفيذي يف جامعة  الرئي�س  نائب  �شلطان احلمادي،  الدكتور عارف  واأك��د 
التي  امل��ب��ادرات  يف  للم�شاركة  اجلامعة  �شعي  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
يف  خا�شة  الإم����ارات،  لدولة  الرقمي  امل�شتقبل  اأ�شا�شيات  تعزيز  اإىل  تهدف 
اإ�شافة  والقت�شاد،  ال�شحية  والرعاية  والنقل  والطريان  الف�شاء  جمالت 
مع  �شراكتنا  خ��الل  م��ن  ن��ه��دف   : ..وق����ال  والعلمية  الأك��ادمي��ي��ة  للبحوث 
واحللول  املنتجات  وتطوير  ت�شميم  اإىل  للمربجمني  الوطني  ال��ربن��ام��ج 
التعليمية  اخلربات  وتقدمي  اأو�شع،  نطاق  على  الرقمية  باملنظومة  املتعلقة 
اإىل طلبتنا الذين يتعاونون ب�شكل وثيق مع قادة القطاع ال�شناعي لرفدهم 

مبهارات القرن ال� 21 التي ت�شاهم يف اإعدادهم لوظائف امل�شتقبل.
اأن  ال�شارقة  النعيمي مدير جامعة  الدكتور حميد جمول  اأكد  ال�شياق،  ويف 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  الذي  للمربجمني  الوطني  الربنامج 
مع  يتماهى  مهماً  وتاريخياً  ا�شرتاتيجياً  م�شروعاً  يعد  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
كل حديث يف جمال �شوق العمل ووظائفه امل�شتقبلية ويف جمال التكنولوجيا 
لإدخال  يتجه  العامل  واأن  خا�شة  امل�شتقبلي  التكنولوجي  والتقدم  احلديثة 

التقنية يف التطبيقات اليومية.
واأكد اأن الربنامج يوؤ�ش�س لقت�شاد رقمي قوي يف ظل الت�شارع التقني الذي 
يتطور يوماً يعد ي��وم، الأم��ر ال��ذي يعزز مكانة الإم���ارات ال��رائ��دة عاملياً يف 
خمتلف املجالت ال�شتثمارية امل�شتقبلية، كما يدعم ذلك الربنامج املبادرات 
قدرات  تنمية  اإىل  والرامية  للدولة  امل�شتقبلية  وال�شرتاتيجيات  الوطنية 
اأنحاء  خمتلف  من  الرقمّية  املهارات  اأ�شحاب  وا�شتقطاب  الوطنية  املواهب 
العامل، وتوفري البنية التحتية الالزمة لإن�شاء وتو�شيع عدد ال�شركات املبنية 
اإري��ك زينغ رئي�س جامعة حممد بن زايد  على البتكار. وقال الربوفي�شور 
للذكاء ال�شطناعي، اإن التكنولوجيا والذكاء ال�شطناعي يعتربان حمركات 
رئي�شية يف بناء القت�شاد الرقمي و�شنع امل�شتقبل عرب ال�شتثمار يف مبادرات 
وتطبيق  واختبار  لدرا�شة  اأ�شا�شاً  ي�شكلون  ال��ذي��ن  امل��ربجم��ني  ق���درات  بناء 
ف��ر���ش��ة لالبتكار  واإع��ط��اءه��م  ال��وط��ن��ي،  ت��ع��زز الق��ت�����ش��اد  منتجات ج��دي��دة 

وحتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية للدولة.
اأن الربنامج الوطني للمربجمني ي�شهم يف تزويد اجليل اجلديد  واأ�شاف 

من املربجمني باملهارات الرقمية، واإعدادهم ليتمكنوا من امل�شاركة الفاعلة 
موؤكداً  م�شتدامة،  م�شتقبلية  قطاعات  وابتكار  القت�شادية  العجلة  دفع  يف 
املبادرات  دع��م  على  ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  زاي���د  ب��ن  حممد  جامعة  ح��ر���س 
ومركزاً  وال��ت��وا���ش��ل،  للتعلم  متكاملة  من�شة  جعلها  خ��الل  م��ن  الوطنية، 

ل�شتقطاب اأف�شل العقول واملهارات لتعزيز قطاع ريادة الأعمال.
من جانبه، اأكد الدكتور علي �شعيد بن حرمل الظاهري، رئي�س جمل�س اإدارة 
جامعة اأبوظبي اأن الربنامج الوطني للمربجمني يج�شد ا�شت�شراف القيادة 
للم�شتقبل وما تتطلبه اأجندة اخلم�شني املقبلة، ويرتجم الروؤية الإماراتية 
املتخ�ش�شة من املربجمني يف خمتلف  والكوادر  املواهب  امل�شتقبلية لرعاية 
القت�شاد  دعم  للم�شاهمة يف  اأمامهم  امل�شتقبل  اآف��اق  يفتح  ما  العامل  اأنحاء 
الع�شر الرقمي  العلمية والتطبيقية يف  الوطني والعاملي ملواكبة التطورات 

وما يحمله من طموحات م�شتقبلية.
واأعرب عن اعتزاز جامعة اأبوظبي بامل�شاركة يف تنفيذ هذا الربنامج الوطني 
التدري�س  ه��ي��ئ��ات  لأع�����ش��اء  والتطبيقية  الأك��ادمي��ي��ة  اخل����ربات  وت��وظ��ي��ف 
والباحثني لديها، م�شرياً اإىل الدور املحوري ملركز البتكار يف جامعة اأبوظبي 
والهيئات  الطلبة  ل��دى  والبتكار  الإب���داع  ثقافة  تعزيز  على  يعمل  وال��ذي 

التدري�شية والإدارية يف اجلامعة ويقدم الدعم للم�شاريع املبتكرة.
وقال الدكتور ديفيد �شميدت، رئي�س اجلامعة المريكية يف دبي اإن اجلامعة 
الذي  للمربجمني  الوطني  الربنامج  مع  ال�شرتاتيجية  ب�شراكتها  تفخر 
يعك�س فكر و روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، م�شيفاً 
اأن ال�شراكة املعرفية حتقق م�شتهدفات اجلامعة وروؤيتها يف تزويد الطالب 
والأكادميية  ال�شخ�شية  امل�شتويات  على  النجاح  من  متكنهم  التي  باملهارات 

والعملية.
الوطني،  الربنامج  م��ع  ال�شراكة  خ��الل  م��ن  �شتعمل،  اجلامعة  اأن  واأو���ش��ح 
املعرفية  اجلل�شات  وتنظيم  التدريبية  وال��ربام��ج  العمل  ور���س  اإط��الق  على 
اإىل الرتكيز على لغة الربجمة يف  اإ�شافة  املتخ�ش�شة يف املهارات الرقمية، 
املنهاج الدرا�شي اجلامعي واإعداد الطالب لالنطالق يف قطاع ريادة الأعمال 
الذكاء  وتكنولوجيا  البيانات  تعتمد على علوم  واإثرائه مب�شروعات جديدة 

ال�شطناعي.
واأكد عي�شى الب�شتكي رئي�س جامعة دبي اأن "الربنامج الوطني للمربجمني" 
الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ي�شهم بتطوير 
القت�شاد  ل�شتدامة  القيادة  روؤي���ة  حتقيق  تدعم  تكنولوجية  حتتية  بنية 
وتطوير الكوادر التقنية الوطنية املتخ�ش�شة .. وقال: �شتوظف جامعة دبي 
البينات  املعلوماتي والذكاء ال�شطناعي وعلوم  الأمن  التقنية يف  براجمها 
العامل يف  اأف�شل دول  الإم���ارات من  ب��اأن ت�شبح  القيادة  لدعم حتقيق روؤي��ة 
التدريب  يف  ريادتها  جامعتنا  و�شتوا�شل   .. التكنولوجية  املجالت  خمتلف 
وبناء  الربجميات،  يف  عاملية  مهنية  �شهادات  وط��رح  الربجميات،  يف  املهني 

قدرات برجمية تطبيقية وعالية اجلودة بالتعاون مع �شركائها.

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل اأوائل الثانوية العامة
•• الفجرية -وام:

ال�شيخ حممد بن حمد  اأك��د �شمو 
عهد  ال�����ش��رق��ي ويل  ب���ن حم��م��د 
�شاحب  توجيهات  على  الفجرية، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب��ن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي 
ب��دع��م م�شرية  ال��ف��ج��رية،  ح��اك��م 
التعليم يف الإمارة، وحر�س �شموه 
ال�شباب  ط���اق���ات  ا���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
قدراتهم  ت��ط��وي��ر  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
دور  لعب  يف  للم�شاهمة  العلمية 

الإم�������ارات  دول�����ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإن 
متقدمة  م�����رات�����ب  اإىل  و�����ش����ل 
جميع  يف  عديدة  مكا�شب  وح�شد 
بف�شل  ال��دول��ة  داخ���ل  القطاعات 
الر�شيدة  لقيادتنا  الثاقبة  الروؤية 
ر�شالة  تر�شيخ  يف  ال��ب��ارز  ودوره���ا 
التنمية  ت���دع���م  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال�شاملة يف الدولة .
وه����ن����اأ ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
حمد بن حممد ال�شرقي، الطلبة 
15 طالباً  الأوائل البالغ عددهم 
التوفيق  ل��ه��م  ومت���ن���ى  وط���ال���ب���ة، 

اأكرب يف م�شرية الإمارات وحتقيق 
الريادة يف جميع املجالت.

�شموه  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الثانوية  اأوائ���ل  الرميلة  ق�شر  يف 
ال���ع���ام���ة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة 
والفجرية للعام الدرا�شي 2020 
����ش���ع���ادة  ب���ح�������ش���ور   ،2021  -
حماد  �شيف  عبيد  را�شد  امل�شت�شار 
احل��ف��ي��ت��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س رعاية 
الأكادميية  وال�������ش���وؤون  ال��ت��ع��ل��ي��م 

بالفجرية.
الفجرية  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  وق����ال 

العلمية  م�شريتهم  يف  وال��ن��ج��اح 
املتميزة  بالنتائج  م�شيداً  املقبلة، 
م�شتوى  ع���ل���ى  ح���ق���ق���وه���ا  ال����ت����ي 
ال��دول��ة وال��ف��ج��رية، وال��ت��ي توؤكد 
بامل�شوؤولية  اإح�شا�شهم  مدى  على 
جتاه وطنهم وقيادتهم الر�شيدة.

ووجه �شموه جمل�س رعاية التعليم 
بالفجرية،  الأكادميية  وال�شوؤون 
بت�شخري كافة المكانيات العلمية 
مل��ت��اب��ع��ة ال��ط��ل��ب��ة و اإر����ش���اده���م اإىل 
مبا  العلمية  التخ�ش�شات  انتقاء 
ي��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات ال����دول����ة. من 

جانبهم اأعرب الطلبة الأوائل عن 
�شعادتهم بلقاء �شموه وتهنئته لهم 
ب��ب��ال��غ ال�شكر  ب��ال��ن��ج��اح وت��ق��دم��وا 
معاهدين  والم��ت��ن��ان  وال��ت��ق��دي��ر 
�شموه على ال�شتمرار يف موا�شلة 
م�����ش��رية ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ق���دم مبا 

يحقق الفائدة.
ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي 
عهد  ويل  ����ش���م���و  م���ك���ت���ب  م����دي����ر 
نائب  اليماحي  وعائ�شة  الفجرية 
التعليم  رع���اي���ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

وال�شوؤون الأكادميية بالفجرية.

اللوفر اأبوظبي و ريت�سارد ميل يطلقان معر�سا وجائزة فنية لت�سجيع املواهب املعا�سرة
•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  ال���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف  اأع���ل���ن 
ال�شوي�شرية  التجارية  وال��ع��الم��ة 
"ريت�شارد  ال�������ش���اع���ات  ل�����ش��ن��اع��ة 
�شنوي  اإط���الق معر�س  ميل" ع��ن 
"فن احلني"  ج��دي��د حت��ت ع��ن��وان 
للفنون،  م��ي��ل  ري��ت�����ش��ارد  وج���ائ���زة 
بهدف دعم الفنون املعا�شرة حيث 
للمعر�س  الأول  ال��ع��ام  يف  �شيتم 
واجل����ائ����زة ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
واملقيمني  الإم��ارات��ي��ني  ال��ف��ن��ان��ني 
يف دول����ة الإم������ارات اح��ت��ف��اًل بعام 
اخل��م�����ش��ني وي�����ش��ّك��ل م��ع��ر���س "فن 
لعر�س  م��ن�����ش��ة  ال��ع��امل��ي  احلني" 
املعا�شرين،  ال���ف���ن���ان���ني  اأع����م����ال 
متنوعة  جمموعة  على  العاملني 
�شيتم  اإذ  ال��ف��ن��ي��ة  ال��و���ش��ائ��ط  م���ن 
كل  فنانني  �شتة  اإىل  اأربعة  اختيار 
دع�����وة مفتوحة  خ����الل  م���ن  ع�����ام، 
كٌل  و�شيعر�س  العرو�س،  لتقدمي 
رواق  الفّنية يف  اأعماله  اأحد  منهم 
امل��ت��ح��ف، وه���و ع��ب��ارة ع��ن م�شاحة 
خم�ش�شة  وال����ت����ب����ادل  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
اأبوظبي.  اللوفر  يف  املعا�شر  للفن 
الأول  معر�شه  املتحف  و�شيفتتح 

خرباء  من  موؤلفة  جلنة  و�شتعمل 
بارزين يف الفن من خمتلف اأنحاء 
العامل على اختيار امل�شاركني الذين 
املعر�س،  يف  اأع��م��ال��ه��م  ���ش��ُت��ع��ر���س 
و�شيتم الإعالن عن اأ�شماء اأع�شاء 

اللجنة يف وقت لحق.
الرئي�س  ه��اري�����ش��ون،  ب��ي��رت  وق����ال 
ميل  ري��ت�����ش��ارد  ل�شركة  التنفيذي 
اأوروب�����������ا وال���������ش����رق الأو�����ش����ط  يف 
اأحد  اأبوظبي  اللوفر  اإن  واأفريقيا 
اأ�شهر املتاحف الفنية يف العامل يف 
اإىل  م�شريا  قليلة،  �شنوات  غ�شون 
اأبوظبي  واللوفر  ريت�شارد ميل  اأن 
قاما على مبادئ التمّيز يف البتكار 
والفن والإتقان والدراية يف العمل، 
ولطاملا وجد نف�شه من هواة جمع 
اأعمال  بالأخ�س  الفنية،  الأع��م��ال 
ال���ف���ن���ان���ني امل���ع���ا����ش���ري���ن ال���ذي���ن 
ل��ه، ولذلك  اإل��ه��ام  ي��ع��دون م�شدر 
يفخر بالتعاون القائم بني اللوفر 
اأنه  حيث  ميل  وريت�شارد  اأبوظبي 
تعاون مكر�س لرعاية اجليل القادم 
من الفنانني املوهوبني، وقد جاءت 
جائزة ريت�شارد ميل للفنون لتعيد 
املعا�شر  الإب�����داع  م��ع��اي��ري  حت��دي��د 
للفنانني  ال��ف��ر���ش��ة  اإت���اح���ة  ب��غ��ي��ة 

ل��ل��ف��ن��ون وم��ع��ر���س ف���ن احل����ني يف 
اأب��وظ��ب��ي دل��ي��ل على �شعي  ال��ل��وف��ر 
الدعم  وترية  ت�شريع  اإىل  اأبوظبي 
الإبداعية  للمواهب  تقدمه  ال��ذي 
مكانة  تر�شيخ  واإىل  الإم����ارات،  يف 
وملهمة  جاذبة  كوجهة  العا�شمة 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  ل��ل��م��ب��دع��ني 
الفنانني  اأن  معاليه  واأك��د  العامل. 
عاملي  مب�شتوى  يتمتعون  ال��ذي��ن 
هذه  ف����اإنَّ  ل���ذا  بيننا،  م��ت��واج��دون 
اجل�����ائ�����زة اجل������دي������دة، وامل���ع���ر����س 
�شي�شهمان يف  الذي يرتافق معها، 
ت�شليط ال�شوء على اأف�شل املواهب 
الإب��داع��ي��ة يف دول���ة الإم������ارات، يف 
هذا العام الذي حتتفل فيه دولتنا 
الإجن������ازات،  م���ن  ع���ام���اً  بخم�شني 

حتت عنوان "فن احلني 2021" 
يف نوفمرب من العام احلايل، وبعد 
ت���ق���دمي الأع�����م�����ال، ي��ح�����ش��ل اأح���د 
جلنة  �شتختارهم  الذين  الفنانني 
ريت�شارد  جائزة  على  اخل��رباء  من 
ميل للفنون، و�شيتم الإع��الن عن 
اإ�شم الفائز باجلائزة يف حفل ُيقام 
قيمة  وتبلغ  اأب��وظ��ب��ي.  ال��ل��وف��ر  يف 
دولر،  األ��ف   50 النقدية  اجلائزة 
ال��ت��زام اللوفر  اإط��ار  وه��ي تاأتي يف 
بالفنان  ميل  وري��ت�����ش��ارد  اأب��وظ��ب��ي 

على مدى ع�شر �شنوات.
خليفة  حم����م����د  م�����ع�����ايل  وق���������ال 
الثقافة  دائ������رة  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك، 
الإعالن  اإنَّ  اأبوظبي   - وال�شياحة 
ع��ن اإط���الق ج��ائ��زة ري��ت�����ش��ارد ميل 

وت���ت���ط���ل���ع ف���ي���ه ق����دم����اً ل����الأع����وام 
اخلم�شني املقبلة.

اليوم  اأب���وظ���ب���ي  ال���ل���وف���ر  وي���وج���ه 
من  الفنانني  اإىل  مفتوحة  دع���وة 
دولة  وامل��ق��ي��م��ني يف  الإم���ارات���ي���ني 
الإم��ارات العربية املتحدة لتقدمي 
اأع��م��ال��ه��م، وال���ت���ي ���ش��ت��ن��درج حتت 
وال����زم����ان  ال�����ذاك�����رة  "يف  ع����ن����وان 
يتمتع  م���و����ش���وع  وه����و  واملكان"، 
�شياق  يف  �شيما  ل  خا�شة،  باأهمية 
الحتفال باليوبيل الذهبي لدولة 
للفنانني  ي�����ش��م��ح  مم���ا  الإم��������ارات، 
والتفكري  ال���دول���ة  ت����راث  ب���ت���اأّم���ل 
وامل�شتقبل.  واحل��ا���ش��ر  امل��ا���ش��ي  يف 
تقدمي  املهتمني  للفنانني  وميكن 
 .. اأغ�شط�س   31 حتى  ال��ع��رو���س 

املبادرة  ه��ذه  ف��اإنَّ  ول��ذل��ك،  العاملي 
را���ش��خ��ة يخطوها  خ��ط��وة  ُت��ع��ت��رب 
ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي يف م��ي��دان الفن 
املعا�شر، خا�شًة مع تو�ّشع مهمتنا 
لت�شليط ال�شوء على لقاء الثقافات 

الذي ي�شّكل �شر وحدتهم.
و���ش��ي��ت��م الإع������الن ع���ن ال��ف��ائ��ز يف 
اللوفر  يف   "2021 احل��ني  "فن 
اأب��وظ��ب��ي وج���ائ���زة ري��ت�����ش��ارد ميل 
املو�شم  م����ع  ب����ال����ت����وازي  ل��ل��ف��ن��ون 
الثقايف يف دول��ة الإم��ارات العربية 
ي�����ش��م معر�س  وال������ذي  امل���ت���ح���دة، 
2020 دبي، ومعر�س فن  اإك�شبو 

املبدعني لإطالق العنان لإبداعهم 
�شمن ُبعد جديد.

وقال مانويل راباتيه، مدير اللوفر 
ريت�شارد  مع  ال�شراكة  اإن  اأبوظبي، 
م��ي��ل ه��ي مب��ث��اب��ة ال��ت��زام م�شرتك 
طويل الأمد بدعم املواهب الفّنية 
املعا�شرة داخل دولة الإم��ارات ويف 
وتر�شيخ  ���ش��واء،  ح��د  على  املنطقة 
الدولة  يف  اأبوظبي  اللوفر  مكانة 
تزويد  ه���و  ه��دف��ه��م  اأن  ..م����وؤك����دا 
هوؤلء الفنانني مبن�شة بارزة على 
اأعمالهم  لعر�س  العاملي  ال�شعيد 
اجلمهور  ع��ل��ى  ك��م��ا  املجتمع  ع��ل��ى 

للت�شميم،  دب��ي  واأ�شبوع  اأبوظبي، 
لي�شّكل  دبي"،  "اآرت  وم���ع���ر����س 
رزنامة  اإىل  مم��ّي��زة  اإ�شافة  بذلك 
حتتفي  التي  الدولة  يف  الفعاليات 
معر�س  وي��ق��ام  املعا�شر.  ب��الإب��داع 
اللوفر  يف   "2021 احل��ني  "فن 
 2021 ن���وف���م���رب  م����ن  اأب���وظ���ب���ي 
من  ومل��زي��د   .2022 م��ار���س  اإىل 
املعلومات حول جائزة ريت�شارد ميل 
احلني" يف  "فن  ومعر�س  للفنون 
اللوفر اأبوظبي، ُيرجى زيارة موقع 
www.الإلكرتوين امل���ت���ح���ف 

.  louvreabudhabi.ae
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة - وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
225 نزيال  ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بالإفراج عن 
من الذين يق�شون فرتة حمكوميتهم باإدارة املوؤ�ش�شة العقابية 
والإ�شالحية يف الإم��ارة وانطبقت عليهم �شروط العفو وثبتت 
وال�شلوك  ال�شرية  ح�شن  �شروط  وف��ق  بالعفو  للتمتع  اأهليتهم 

وذلك مبنا�شبة حلول عيد الأ�شحى املبارك.
عام  قائد  ال�شام�شي  ال���زري  �شيف  ال��ل��واء  رف��ع  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

�شاحب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  اآي����ات  اأ���ش��م��ى  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة 
ال�شمو حاكم ال�شارقة على مكرمة �شموه بالعفو عن املحكومني 
الأ�شرة  كيان  دعم  على  �شموه  حر�س  من  انطالقاً  تاأتي  والتي 
واملحافظة على ا�شتقرارها واإدخال البهجة وال�شرور اإىل نفو�س 
املباركة  الأي����ام  ه��ذه  يف  واأب��ن��ائ��ه��م  وعائالتهم  املحكومني  اأ���ش��ر 
اأن تكون هذه املكرمة باعثاً للخري يف نفو�س املفرج عنهم  اآماًل 
و�شبياًل اإىل ال�شتفادة من درو�س جتربتهم والعودة اإىل املجتمع 
اأفراداً �شاحلني ي�شهمون يف تعزيز اأمنه وا�شتقراره وامل�شاركة يف 

م�شرية نه�شته ال�شاملة التي تتبناها قيادتنا الر�شيدة.

•• عجمان-وام:

والتخطيط  البلدية  دائ���رة  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد  الرحمن  عبد  �شعادة  �شلم 
بتوزيعها  وج��ه  والتي  املنامة  منطقة  اأه��ايل  من  مل�شتحقيها  م�شاكن   10 بعجمان 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
و  للجميع  الآم��ن  امل�شكن  املنطقة وتوفري  اأه��ايل  للت�شهيل على  �شموه  مبكرمة من 
جرت   . الكرمي  العي�س  �شبل  و  الطماأنينة  و  ال��راح��ة  و  الأ���ش��ري  ال�شتقرار  حتقيق 
املوا�شفات  التي بنيت وفق طراز معماري حديث وباأف�شل  امل�شاكن -  عملية ت�شليم 
�شيف  علي  حممد  املنامة  بلدية  اإدارة  مديري  بح�شور   - اخلدمات  و  والتجهيزات 
ال�شويحي و�شامل عبد اهلل بن غليطه اإىل جانب طارق العو�شي نائب مدير موؤ�ش�شة 
القيادة  اأن  النعيمي  حممد  الرحمن  عبد  �شعادة  واأك��د  اخل��ريي��ة.  را�شد  بن  حميد 
احلكيمة ل تدخر جهدا يف �شبيل توفري كل مقومات العي�س الهانئ لل�شكان و من 

اأهمها امل�شكن الآمن والذي ي�شمن ال�شتقرار الأ�شري ويحقق ال�شعادة و الرفاهية 
للمنتفعني به مو�شحاً اأن تكلفة امل�شاكن بلغت 5 ماليني و500 األف درهم. و اأعرب 
عن �شكره ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان الذي يويل اهتماماً دائما باجلميع وي�شعى 
جاهداً للتعرف على متطلبات الأهايل و احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم لتعزيز الولء 
والنتماء للوطن الغايل . ونوه اإىل اأن حكومة عجمان قدمت العديد من الت�شهيالت 
مع  بالتعاون  املزيد  لتقدمي  ت�شعى جاهدة  ت��زال  ول  املجتمع  و�شرائح  فئات  جلميع 
اجلهات والدوائر واملوؤ�ش�شات جمتمعة لتد�شني وتنفيذ امل�شاريع واملبادرات بتوجيهات 
مبا�شرة من القيادة الر�شيدة لتحقيق الأهداف التي يلم�س اأثرها كل فرد يف اإمارة 
عجمان. من جانبهم اأعرب اأ�شحاب امل�شاكن اجلديدة عن عميق �شكرهم وتقديرهم 
ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان موؤكدين اأن �شموه والد للجميع ويحر�س على معرفة 
اأبناء الإم��ارة و حتويل اأحالمهم اإىل واقع ي�شمن احلياة الهانئة لهم و  احتياجات 

لأبنائهم وي�شهم يف حتقيق الرفاهية وال�شعادة للجميع.

حاكم ال�سارقة ياأمر بالإفراج عن 225 نزيال 
باملوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية

بتوجيهات حاكم عجمان.. ت�سليم 10 م�ساكن مل�ستحقيها من اأهايل منطقة املنامة

•• دبي-ام:

تقديراً ملكانة دولة الإمارات ودور دبي البارز يف جمال حفظ الرتاث، وما متتلكه 
من بنية حتتية متقدمة يف جمال ت�شميم واإدارة املتاحف العاملية، اختار املجل�س 
الدويل للمتاحف اآيكوم دبي �شمن القائمة املر�شحة ل�شت�شافة املوؤمتر ال�شابع 
جمال  يف  دويل  موؤمتر  اأك��رب  ُي��َع��دُّ  وال��ذي   ،2025 للعام  للمجل�س  والع�شرين 
املتاحف يف العامل. وت�شم القائمة ثالث مدن �شيتم الت�شويت عليها يف نوفمرب 
من العام اجلاري، حيث مت اعتماد قرار الرت�شيح يف اجتماع اللجنة التنفيذية 
 170 ب��ح�����ش��ور  م���وؤخ���را  اف��رتا���ش��ي��اً  ُع��ق��د  ال���ذي  للمتاحف  ال����دويل  للمجل�س 
العام  تاأ�ش�س يف  ال��ذي  ال��دويل للمتاحف  املجل�س  118 دول��ة. ويعد  ع�شوا من 
1946 حتت مظلة الأمم املتحدة، منظمة عاملية متخ�ش�شة يف جمال املتاحف 
األف   50 على  يزيد  ما  ع�شويته  يف  وي�شم  بينها،  فيما  والتن�شيق  وتطويرها 
متخ�ش�س من 122 دولة، وما يقارب 20 األف متحف حول العامل. وكان فرع 
الإمارات للمجل�س الدويل للمتاحف اآيكوم- الإمارات بالتعاون مع هيئة الثقافة 
والفنون يف دبي -دبي للثقافة ، وبلدية دبي، ودائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري 
 "2025 "اآيكوم  ل�شت�شافة  الإم���ارات  مبلف  تقّدم  قد   ، لل�شياحة  -دب��ي  بدبي 
التغيري"، وذلك يف  املتاحف يف جمتمعات �شريعة  "م�شتقبل  يف دبي حتت �شعار 
نهاية �شهر اأبريل املا�شي. واختار املجل�س الدويل للمتاحف املدن التي �شتتناف�س 
على ا�شت�شافة املوؤمتر وهي دبي، و�شتوكهومل - ال�شويد- وكازان -رو�شيا. مكانة 
مرموقة. واأكدت �شعادة هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة" اأهمية ا�شت�شافة 

العاملي  امل�شتوى  الفوز مكانتها على  �شيعزز  اإذ  دبي،  للموؤمتر يف  الإم��ارات  دولة 
مرموقة  مكانة  ودب��ي  الإم����ارات  دول��ة  "تتبواأ  وق��ال��ت:  الثقايف.  ال�شعيد  وعلى 
ال��دويل، و�شتكون املرة الأوىل على م�شتوى ال�شرق الأو�شط التي  على ال�شعيد 
اإن�شائه  منذ  للمتاحف  ال��دويل  املجل�س  موؤمتر  عربية  مدينة  فيها  ت�شت�شيف 
ح�شورياً  هجني؛  ب�شكل  الأوىل  للمرة  املوؤمتر  انعقاد  و�شيتم   ،1946 العام  يف 
ال�شت�شافة  مللف  الرئي�شية  املحاور  اأن  اإىل  ب��دري  هالة  واأ���ش��ارت  وافرتا�شياً." 
توؤكد على اأهمية ال�شتدامة والتعاون والتن�شيق من خالل برامج تبادل املعارف 
واخلربات التي �شتجعل املجتمعات اأكرث ا�شتعداداً وا�شتجابًة ملواجهة التغيريات، 
مع  للتوا�شل  مبتكرة  ط��رق  واإي��ج��اد  املجتمع  احتياجات  تلبية  على  واحل��ر���س 
املقرتح للموؤمتر يعربرِّ  ال�شعار  للثقافة" اأن  "دبي  واأو�شحت مدير عام  اأف��راده. 
تغيرياً  ت�شهد  التي  واملجتمعات  املتاحف  بني  التكاملية  والعالقة  الرتباط  عن 
مت�شارعاً؛ فمن خالل النظر اإىل اأحداث املا�شي ومقارنتها بالتغيريات ال�شريعة 
التي �شهدها عاملنا يف ال�شنوات القليلة املن�شرمة، تت�شح اأن هناك حاجة ملّحًة 
واأكرث  اأف�شل  م�شتقبل  اأج��ل  من  املجتمع  مع  واإدماجها  املتاحف  دور  اإب��راز  اإىل 

ا�شتدامة للب�شرية. مقومات حديثة.
من جهته، قال �شعادة املهند�س داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "اإن وجود 
مدينة دبي يف القائمة النهائية املر�شحة ل�شت�شافة املوؤمتر ال�شابع والع�شرين 
للمجل�س الدويل للمتاحف /اآيكوم/ لعام 2025، كان متوقعاً ملا تزخر به الإمارة 
املتطورة، حيث  التحتية  وبنيتها  العاملية،  بهياكلها  املدن احلديثة  من مقومات 
باتت اليوم من اأهم مدن العامل التي ت�شت�شيف الأحداث الكربى، و�شن�شعى باأن 

تكون دبي، املدينة الأوىل على م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، 
يف ا�شت�شافة موؤمتر املجل�س الدويل للمتاحف." وجهة عاملية.

من جهته، قال �شعادة هالل �شعيد املّري، املدير العام لدائرة ال�شياحة والت�شويق 
�شاحب  روؤية  بف�شل  دبي  اإم��ارة  "ا�شتطاعت  "دبي لل�شياحة":  التجاري بدبي 
الرئي�س الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم، نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ومن خالل بنيتها التحتية املتطورة وكذلك التعاون 
مف�شلة  عاملية  كوجهة  مكانتها  تر�شيخ  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  الناجح 
للعي�س والعمل واملكان الأمثل ل�شت�شافة وتنظيم فعاليات الأعمال واملوؤمترات 

والجتماعات الدورية لل�شركات الدولية ".
واأ�شاف املّري: "اإن ا�شت�شافة الأحداث التي ترتبط بالقطاعات املحورية يف دبي 
"اآيكوم" 2025  ُتعد من العنا�شر الأ�شا�شية ل�شرتاتيجيتنا، و�شيكون موؤمتر 
نظراً  الدولية،  الفعاليات  م�شتوى  على  الإم��ارة  ح�شور  لتعزيز  فر�شة  مبثابة 
املتخ�ش�شني يف  والتوا�شل بني  املعرفة واخل��ربات  لتبادل  لكونه من�شة مثالية 
قطاع املتاحف. ومن جهتنا �شنوا�شل العمل مع �شركائنا للتعاون والتن�شيق مع 
ا�شت�شافة  على  لالإمارة  الدائمة  القدرة  ُيظهر  مبا  "اآيكوم"،  القرار يف  �شناع 

وتنظيم كربى الفعاليات واملوؤمترات الناجحة".

اأول دولة عربية.
للمتاحف  ال��دويل  للمجل�س  الإم���ارات  فرع  رئي�س  بوخ�س،  ر�شاد  املهند�س  واأك��د 
"اآيكوم الإمارات" اأن و�شول دولة الإمارات ودبي اإىل قائمة الرت�شيحات النهائية 

ل�شت�شافة املوؤمتر العام للمجل�س الدويل للمتاحف يعترب دليال على امل�شتوى 
من  ت�شمه  مبا  املتاحف،  واإدارة  ت�شميم  يف  ال��دول��ة  اإليه  و�شلت  ال��ذي  ال��راق��ي 
اأهمها:  ومن  الوطنية  واملتاحف  اأبوظبي،  اللوفر  متحف  مثل:  عاملية  متاحف 
متحف الحتاد ومتحف ال�شندغة ومتحف ق�شر احل�شن، ومتحف امل�شتقبل يف 
تاريخ  التي متثل  املتاحف احلكومية واخلا�شة  العديد من  اإىل  بالإ�شافة  دبي، 

وتراث وثقافة دولة الإمارات.
واأكد بوخ�س اأنه يف حال ا�شت�شافة دولة الإمارات ملوؤمتر "اآيكوم" 2025 يف دبي، 
الدولة متمثلة يف وزارة  التي تبذلها  فاإن ذلك يعترب تتويجا للجهود احلثيثة 
وتعترب  وال��رتاث،  الثقافة  مبجالت  املعنية  املحلية  والدوائر  وال�شباب  الثقافة 
اأول دولة عربية ت�شت�شيف هذا املوؤمتر الدويل، و�شوف ت�شيف خربات وجتارب 

وا�شعة للعاملني يف جمالت ت�شميم وتنفيذ واإدارة املتاحف يف دولة الإمارات.
اأقيم يف  وينعقد موؤمتر املجل�س الدويل للمتاحف مرة كل ثالث �شنوات، حيث 
اإقامة املوؤمتر  اليابانية، ومن املقرر  2019 يف مدينة كيوتو  ال�25 عام  دورته 

ال�شاد�س والع�شرين يف مدينة براغ يف جمهورية الت�شيك عام 2022.
وتويل دولة الإمارات ودبي اأهمية كبريًة للمتاحف بو�شفها مراكز حيوية لتبادل 
املجتمع وبني  اأف��راد  الثقايف، و�شروح ثقافية مهمة ت�شل بني  املعرفة واحل��وار 
الدولة  ارتباطهم مبا�شي  امل��ادي، موؤكدة  املادي وغري  الغني وتراثهم  تاريخهم 
املتاحف  ع��دد  ويبلغ  نفو�شهم.  يف  الأ�شيلة  والتقاليد  الِقَيم  ومر�شخًة  العريق 
115 متحفاً خا�شاً،  55 متحفاً، بينهم  احلكومية الر�شمية يف دولة الإم��ارات 

ومن هذه املتاحف ما يعترب اأيقونة عاملية وثقافية.

•• دبي -وام:

اأطلقت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية الن�شخة املحدثة من 
وثيقة ال�شلوك املهني واأخالقيات الوظيفة العامة يف احلكومة الحتادية، 
وهو التحديث الأول على الوثيقة منذ اأن اأطلقتها الهيئة يف العام 2010، 

وت�شري اأحكامها هذه على جميع املوظفني املدنيني بالدولة.
ويف هذا ال�شياق ..اأو�شحت �شعادة عائ�شة خليفة ال�شويدي املدير التنفيذي 
املحدثة  الن�شخة  اإط��الق  اأن  الهيئة  يف  الب�شرية  امل���وارد  �شيا�شات  لقطاع 
احلكومة  يف  ال��ع��ام��ة  الوظيفة  واأخ��الق��ي��ات  املهني  ال�شلوك  وثيقة  م��ن 
على  الهيئة  جتريها  التي  امل�شتمرة  امل��راج��ع��ة  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  الحت��ادي��ة، 
�شيا�شات وت�شريعات وقوانني واأنظمة املوارد الب�شرية املعتمدة يف احلكومة 
الحت���ادي���ة، وه��و الأم���ر ال���ذي ي��ع��زز ك��ف��اءة وم��رون��ة منظومة العمل يف 
احلكومة الحتادية، وميكنها من مواكبة كافة املتغريات العاملية املت�شارعة 

يف �شتى املجالت.
ولفتت اإىل اأن الهيئة اأطلقت وثيقة ال�شلوك املهني واأخالقيات الوظيفة 
الثقافة  تنمية  بغية  2010؛  ال��ع��ام  يف  الحت��ادي��ة  احلكومة  يف  العامة 
املوؤ�ش�شية للموظف، ودعم القيم املهنية وتنمية روح امل�شوؤولية لديه، مبا 

ينعك�س اإيجاباً على اإنتاجيته، ويعزز اأداء املوؤ�ش�شة التي ينتمي اإليها.
وقالت ال�شويدي : ترمي الهيئة من الوثيقة اإىل تعزيز ال�شلوك الإيجابي 
ومتعاملي  العمل،  وزم��الئ��ه يف  م��روؤو���ش��ه  م��ع  التعامل  امل��وظ��ف يف  ل��دى 
اأر�شتها  التي  الت�شامح  وقيم  روح  تر�شيخ  الوثيقة على  تعمل  كما  اجلهة، 

حكومة دولة الإمارات بني كافة اأفراد و�شرائح املجتمع، والتي تدعو اإىل 
كما  والن��ت��م��اءات،  الثقافات  ملختلف  والتقدير  والقبول  الح��رتام  تبادل 
تدعو الوثيقة اإىل تقدمي اأف�شل اخلدمات ملتلقي اخلدمة، لتعزيز الثقة 

وامل�شداقية يف القطاع احلكومي.
املهني  لل�شلوك  الأ�شا�شية  القيم  اإىل  ال�شويدي  عائ�شة  �شعادة  وتطرقت 
قيم   9 وع��دده��ا  الوثيقة  ت�شمنتها  التي  العامة  الوظيفة  واأخ��الق��ي��ات 
والأمانة،  وال�شدق  وال��ن��زاه��ة،  املهنية،  والكفاءة  والتميز،  ال��ري��ادة  ه��ي: 

واملو�شوعية، والكفاءة، وال�شفافية، والعدل وامل�شاواة، والت�شامح.
الوظيفة  واأخ��الق��ي��ات  املهني  ال�شلوك  وثيقة  اأت��اح��ت  الهيئة  اأن  وذك���رت 
www.fahr. العامة يف احلكومة الحتادية على موقعها الإلكرتوين

ملوظفي  افرتا�شية  تدريبية  ور�س  �شل�شلة  عقد  ب�شدد  واأنها   ،gov.ae
ب��اأب��رز حتديثات  لتعريفهم  واجل��ه��ات الحت���ادي���ة؛  ال�����وزارات  وم�����ش��وؤويل 

الوثيقة، واأهم املبادئ العامة التي ت�شمنتها.
الهيئة  يف  الب�شرية  امل���وارد  �شيا�شات  لقطاع  التنفيذي  املدير  واأو�شحت 
املوظف  على  ينبغي  التي  الواجبات  من  جمموعة  ت�شمنت  الوثيقة  اأن 
ال�شارية  والأنظمة  بالت�شريعات  اللتزام  ومنها:  بها،  اللتزام  احلكومي 
الأ�شا�شية  القيم  تعزز  بطريقة  الأوق���ات  جميع  يف  والت�شرف  ب��ال��دول��ة، 
اأن جميع الأفراد  والنزاهة وال�شمعة الطيبة للدولة، واأن يدرك املوظف 
مت�شاوون اأمام القانون بدون اأي نوع من اأنواع التمييز، مع �شرورة احرتام 
احل��ق��وق واحل��ري��ات والن��ف��ت��اح على الآخ��ري��ن، والم��ت��ث��ال لقيم ومبادئ 

الت�شامح والرحمة والتعاون مع اجلميع.

ومن الواجبات الأخرى التي احتوتها الوثيقة: على املوظف اأن يظهر ولءه 
اأي جهة  �شمعة  اأو  �شمعتها  ت�شويه  يت�شبب يف  واأل  عمله،  وانتماءه جلهة 
احتادية اأخرى، واأن يلتزم بال�شتخدام الأمثل ملواقع التوا�شل الجتماعي 
مبا ل مي�س ب�شمعته ول �شمعة اجلهة التي ينتمي اإليها اأو �شمعة اأي جهة 
اأخرى ول الدولة عموماً، واأن يلتزم بكافة الت�شريعات ال�شادرة  احتادية 

عن الدولة، والتي تنظم ا�شتخدام و�شائل التوا�شل الجتماعي.
وحتدث حمد بو عميم مدير اإدارة ال�شيا�شات وال�شوؤون القانونية يف الهيئة 
عن قواعد ال�شلوك املهني الواردة يف الوثيقة، حيث تدعو جميع املوظفني 
ال�شلوك  وب��ق��واع��د  الأخ��الق��ي��ة،  املعايري  ب��اأرف��ع  التحلي  اإىل  العموميني 
وتكليفاً  م�شوؤولية  العامة  الوظيفة  باعتبار  العمل،  داخل  القومي،  املهني 
للقائمني عليها، واللتزام باملبادئ الواردة يف الربنامج الوطني للت�شامح 
مبا فيها الحرتام، والعتدال واللتزام بعدم التمييز على اأ�شا�س الأ�شل 

اأو الدين اأو العرق.
و�شدد على �شرورة األ يفو�س املوظف العام مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية 
اإىل �شخ�س اآخر، ما مل يكن مفو�شاً بذلك ب�شكل �شريح، مبوجب القانون، 
القاهرة،  القوة  حالة  يف  اأو  املبا�شر  رئي�شه  من  �شريح  خطي  تفوي�س  اأو 
موؤكداً على اأهمية ح�شور املوظف العام اإىل مقر عمله يف الوقت املحدد 
ال�شاأن،  بها يف هذا  املعمول  للوائح  املحدد، طبقاً  الر�شمي  ال��دوام  لبداية 
واأن يكون متواجداً يف مكان عمله خالل �شاعات العمل الر�شمية؛ لتنفيذ 

التزاماته املتعلقة بواجبات وظيفته ومن�شبه.
وقال بوعميم : بح�شب وثيقة ال�شلوك املهني واأخالقيات الوظيفة العامة 

فاإنه يقع على عاتق املوظف العام اللتزام بالقيام باأي واجب يكلف به حتى 
لو كان خارج نطاق واجباته وم�شوؤولياته املعتادة، ول ميكنه رف�س القيام 
مبثل ذلك الواجب، طاملا �شدر بتعليمات من رئي�شه املبا�شر يف العمل، واأن 
العامني على تطوير  ي�شاعد مروؤو�شيه وزم��الءه وغريهم من املوظفني 
املعلومات  تبادل  زيادة  على  وت�شجيعهم  وكفاءتهم،  ومهاراتهم  معرفتهم 

ونقل املعرفة فيما بينهم.
الهيئة  يف  والبحوث  ال�شيا�شات  ق�شم  رئي�س  البلو�شي  اآ�شية  وا�شتعر�شت 
ذكرها  ج��اء  والتي  امل��وظ��ف،  الحت��ادي��ة جت��اه  التزامات اجلهة  جملة من 
�شيا�شات وقيم  العدالة والإن�شاف يف تطبيق  الوثيقة، ومنها : توخي  يف 
امل����وارد ال��ب�����ش��ري��ة، وح��م��اي��ة ح��ق��وق وام��ت��ي��ازات امل��وظ��ف��ني، يف ظ��ل اأحكام 
للموظفني،  و�شحية  وعادلة  اآمنة  عمل  ظروف  وتهيئة  ال�شيا�شات،  هذه 
يف  للم�شاركة  للموظفني  فر�س  وتوفري  والبتكار،  املبادرة  روح  وت�شجيع 

تقدمي القرتاحات املتعلقة بتح�شني اخلدمة.
التوا�شل والت�شالت  املوظفني على  ت�شجيع  الأخ��رى:  اللتزامات  ومن 
والنفتاح  واحل����وار  الت�شامح  قيم  وجت��ذي��ر  ال��ه��ادف،  للنقا�س  املفتوحة 
كرمز  الإم���ارات  دول��ة  دور  وتعزيز  املختلفة،  والثقافات  والقيم  لالأفكار 
الثقافية،  التعددية  قيم  تعزيز  خ��الل  من  ال�شلمي  والتعاي�س  للت�شامح 
ال�شوابط  م��راع��اة  خ��الل  م��ن  للموظف  اآم��ن��ة  تكنولوجية  بيئة  وت��وف��ري 
املتعلقة باحلفاظ على خ�شو�شية و�شرية بيانات اجلهة، وتطوير وحتديث 
اخلدمات وقنوات تقدميها واإعادة ت�شميمها، مع الرتكيز على قيم اإ�شعاد 

واحرتام املتعاملني.

•• اأبوظبي-وام:

ل�شعادة  ت��ودي��ع  اأم�����س، حفل  ال���دوىل �شباح  وال��ت��ع��اون  اأق��ام��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
لندر  هرنيك  و�شعادة  لوك�شمبورج  دوق��ة  �شفرية  ج���ورداو  ك��اردو���ش��و  اإليزابيث 
ك�شفريين  عملهما  ف��رتة  انتهاء  مبنا�شبة  وذل��ك  ال�شويد  مملكة  �شفري  ه��ومل 
اأق��ي��م يف ف��ن��دق ق�شر الم����ارات يف  ب��ال��دول��ة . وخ���الل احل��ف��ل ال���ذى  لبلديهما 

ابوظبي اأكدت �شعادة ، علياء حممد املحرزي وكيل وزارة م�شاعد ل�شوؤون املرا�شم 
يف وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل عمق العالقات الثنائية القائمة بني دوقية 
م�شيدة  وق��وة،  متانة  من  به  تت�شم  وما   ، ال�شويد  ومملكة  الكربي  لوك�شمبورج 
بجهود �شعادة اليزابيث كردو�شو و�شعادة هرنيك لندرهومل التي بذلها خالل 
التعاون بني بلديهما  اأ�شهمت يف تعزيز عالقات  فرتة عملهما يف الدولة والتي 

ودولة المارات العربية املتحدة يف �شتى املجالت.

من جانبها اأعربت �شعادة اليزابيث عن �شكرها وتقديرها للم�شوؤولني يف وزارة 
دعم  من  لقيته  ملا  ال��دول��ة  يف  امل�شوؤولني  ولكافة   ، ال��دوىل  والتعاون  اخلارجية 
وتعاون اأ�شهم يف ت�شهيل واإجناح مهام عملها متمنية لدولة المارات املزيد من 
التقدم والزده��ار. كما اأعرب �شعادة هرنيك عن �شكره وتقديره للم�شوؤولني يف 
الدوىل على ما لقيه من تعاون لت�شهيل مهام عمله  وزارة اخلارجية والتعاون 
ك�شفري لبلده لدى دولة المارات والذي كان له الثر الكبري يف توطيد عالقات 

التعاون بني مملكة ال�شويد ودولة المارات يف كافة املجالت املختلفة . ويف نهاية 
احلفل قدمت �شعادة علياء املحرزي وكيل وزارة م�شاعد ل�شوؤون املرا�شم يف وزارة 
متمنًية  املنا�شبة،  بهذه  تذكارية  هدية  لل�شفريين  ال��دوىل  والتعاون  اخلارجية 

لهما كل التوفيق والنجاح يف مهام عملهم القادمة.
كما ح�شر احلفل اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي العربي والجنبي املعتمدين لدى 

الدولة ،وعدد من امل�شوؤولني يف وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل.

تقديرًا ملكانة دولة الإمارات ودبي يف حفظ الرتاث والتميز يف جمال ت�شميم واإدارة املتاحف العاملية

املجل�س الدويل للمتاحف ير�سح دبي �سمن ثالث مدن عاملية ل�ست�سافة موؤمتره العام اآيكوم 2025

الحتادية للموارد الب�سرية حتدث وثيقة ال�سلوك املهني واأخالقيات الوظيفة العامة

اخلارجية تقيم حفل وداع ل�سفريي دوقة لوك�سمبورج وال�سويد مبنا�سبة انتهاء فرتة عملهما فى الدولة

•  ملف الإمارات ل�شت�شافة املوؤمتر قدمه اآيكوم- الإمارات ودبي للثقافة وبلدية دبي ودبي لل�شياحة و�شعاره )م�شتقبل املتاحف يف جمتمعات �شريعة التغيري( 
واخلربات وتلبية احتياجات املجتمع بطرق مبتكرة حماور اأ�شا�شية مللف ال�شت�شافة املعارف  وتبادل  والتن�شيق  والتعاون  ال�شتدامة   : بدري  • هالة 

• داوود الهاجري: دبي تتمتع ببنية حتتية متطورة جتعلها بني اأهم مدن العامل يف ا�شت�شافة الأحداث الكربى 
مثالية جتمع املتخ�ش�شني يف قطاع املتاحف وفر�شة لتعزيز ح�شور الإمارة على م�شتوى الفعاليات الدولية من�شة  املوؤمتر  املرّي:  • هالل 

اإىل قائمة الرت�شيحات النهائية ل�شت�شافة املوؤمتر يوؤكد مكانتها يف جمال ت�شميم واإدارة املتاحف العاملية ودبي  الإمارات  دولة  و�شول  بوخ�س:  •ر�شاد 
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العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جروب لدارة املطاعيم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3971657 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

بيبيدي بوبدي بولالطفال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2533364 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطربو�س للخياطة الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3810591 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املفنود 

للعود
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2910539 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/المري 

لتجارة اخلردة واملعادن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1539081 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الجنازات الع�شرية لعمال ال�شباغ والبال�شرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1156848 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بنك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انف�شتكورب �س.م.ب - اأبوظبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1525834 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تيتانيوم 

ليمتد للمواد العازلة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2281517 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شوال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1694771 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

را�شية للتجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3807809 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
وم�شاوي  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الركن امللكي  رخ�شة رقم:3728510 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد حممد حماد حممد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف معمر علي احمد فرج بانبيله

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم روجربرجر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2150789 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شلوى �شالح عبدربه �شالح الهاليل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف خليفه حممد عبيد حممد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
فالديفيا  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للحالقة رخ�شة رقم:1169472 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد مطر علي را�شد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ال�شيد احمد عبداهلل را�شد عبداهلل الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/هونك�شني  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الخ�شاب ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1666382 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة فينود كوتانكول جنارا %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف فيناياك بانديات �شاجيف �شاجيف

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:رونزا للمالب�س ذ.م.م
�شرق  زايد  بن  حممد  مدينة   ، زايد  بن  حممد  ال�شركة:مدينة  عنوان 

خلفان خريده  حممد  �شالح  حممد  ال�شيد  مبنى   0.11
CN 3732846 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105019380 
تاريخ التعديل:2021/7/14

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:بحر الر�س لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 0.3 ال�شيدة موزة عبداهلل �شالح 

واخرين
CN 1813413 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/6/8 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105014529 
تاريخ التعديل:2021/7/14

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:تل الهوى للمقاولت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد 
ذ.م.م

 - القاب�شة  بناية/�شني  املرور  �شارع  اأبوظبي   C89:ال�شركة عنوان 
حو�س �شرق 18-1 قطعة رقم

CN 1016431 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/7/13 بالرقم:2105019314 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
البطني  نور  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لنقليات العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1666315 

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة نور البطني لنقليات العامة
NOOR ALBUTEEN GENRAL TRANSPORTING

اإىل/ موؤ�ش�شة نور البطني للنقليات العامة
NOOR ALBUTEEN GENERAL TRANSPORTING 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
والهند�شة  لال�شت�شارات  ال�ش�����ادة/من�شوركو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املعمارية ذ.م.م  رخ�شة رقم:2777107 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / من�شور نا�شر عبيد �شاملني املن�شوري من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / من�شور نا�شر عبيد �شاملني املن�شوري من 25 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر عبيد را�شد �شاملني املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد نا�شر عبيد �شاملني املن�شوري

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ من�شوركو لال�شت�شارات والهند�شة املعمارية ذ.م.م

MANSOURKO CONSULTING & ARCHITECTURE L.L.C

اإىل/ ام بي ان لال�شت�شارات والهند�شة املعمارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
M B N CONSULTING &ARCHITECTURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلف للم�شاحة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2414727 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالرحمن حمد حممد عبداهلل القمزى %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد حممد �شعيد يو�شف طنا�س %29

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ب�شار حممد فالح العمرى %20

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبدالرحمن حمد حممد القمزى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نزار حممد فالح العمرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد �شعيد يو�شف طنا�س 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  التنفيذي  اآل نهيان ع�شو املجل�س  ال�شيخ حامد بن زايد  �شهد �شمو 
امل�شرتكة  والأرك���ان  القيادة  لكلية   30 ال���  امل�شرتكة  ال���دورة  تخريج  حفل 

والذي اأقيم يف مقر الكلية.
وبداأت مرا�شم حفل التخريج بتالوة اآيات من الذكر احلكيم .. ثم األقى قائد 
كلية القيادة والأركان امل�شرتكة كلمة رحب فيها براعي احلفل واحل�شور 
و�شكر رعاية �شموه للحفل ..مثمناً حر�س قيادة الدولة على م�شاركة اأبناء 
ال�شقيقة  الوطن فرحتهم والحتفاء باإجنازاتهم مع زمالئهم من الدول 
حتر�س  ال�شتثنائية،  ال�شحية  ال��ظ��روف  رغ��م  اإن���ه   : وق���ال  وال�شديقة. 
القيادة على م�شاركة اأَبناء الوطن فرحتهم .. فهنيئاً للوطن باإجناز اأبنائه 
وزمالئهم من الدول ال�شقيقة وال�شديقة، تخرجهم من الدورة الثالثني 
كلية  القادة،  وعرين  الع�شكري  العلم  منارة  يف  واقتدار،  بجدارة  امل�شرتكة 
القيادة والأركان امل�شرتكة .. فمنذ ن�شاأتها وهي ترفد قواتنا امل�شلحة ِبدماء 

جديدة كل عام وبقادة مت�شلحني بالعلم واملعرفة.
التنمية  قيادتها وطموحها، جعلت  الإم��ارات ومببادرة  دولة  ان   : واأ�شاف 
وخمرجاته  التعليم  ت��ط��وي��ر  خ���الل  م��ن  اأول��وي��ات��ه��ا  راأ�����س  ع��ل��ى  الب�شرية 

املهني  الع�شكري  التعليم  اإ�شرتاتيجيتها  �شمن  الدفاع  وزارة  و�شعت  وقد 
واملحرتف وجعلت له م�شاراً وا�شحاً ت�شعى اإىل تطوير منت�شبيها يف الرتقاء 

بامل�شتوى الذي يليق ب�شمعة دولتنا ومكانتها املرموقة بني الدول.
واأ�شار اإىل اأن كلية القيادة والأركان امل�شرتكة لعبت خالل العقود الثالثة 
متكاماًل  الع�شكري،  التعليم  منظومة  تطويِر  يف  حيوياً  دوراً  املن�شرمة 
اأن تكون مواكبة وتفوق  روؤيتها  امل�شلحة، حيث  القوات  مع كليات ومعاهد 

مثيالتها من الكليات الع�شكرية على م�شتوى العامل.
اإننا على العهد ما�شون مع  وقال قائد كلية القيادة والأرك��ان امل�شرتكة : 
فريق عملنا من خالل خطة اإ�شرتاتيجية وا�شحة اأهم مالحمها ا�شتثماُر 
ما مت الو�شول اإليه والعمل على تطوير جمالت التعليم من ِخالل اإدخال 
وتر�شيخ  العلمي  والبحث  التقومي  اأ�شاليب  وتطوير  ال�شطناعي  الذكاء 

الثوابت والأ�ش�س يف العلوم الع�شكرية.
واأ�شار اإىل اأن الكلية �شجلت اإجنازين مهمني ي�شافان اإىل الإجنازات ال�شابقة 
خالَل هذا العام .. اأولهما العتماد الأكادميي لربامج الكلية البكالوريو�س 
واملاج�شتري والآخر ح�شول الكلية على جوائز البحث العلمي �شمن جائزة 
قدماً  امل�شي  موؤكدة  الرابعة  دورتها  يف  امل�شلحة  للقوات  والبتكار  التميز 
العمليات  بيئة  واملتطلبات يف  املتغريات  مع  ومتوافقًة  والتمز  التطوير  يف 

املعقدة و�شريعة التغري.
امل�شرتكة عن �شكره وتقديره جلميع  القيادة والأرك��ان  واأع��رب قائد كلية 
اإ�شهامات  من  قدموه  ما  على  ال��دول��ة  وموؤ�ش�شات  ال���وزارات  من  ال�شركاء 
وم�شاركات لتعزيز منهاج الدورة واإثرائه واإىل هيئة التوجيه ومرتب الكلية 

لإجنازهم ودعمهم للدورة.
وح�شن  والنوعي  املتميز  عملهم  على  مثنياً  اخلريجني  الكلية  قائد  وهناأ 

اأدائهم يف اإجناز متطلبات منهاج الدورة .
نف�شي  عن  بالأ�شالة   : بالقول  كلمته  والأرك���ان  القيادة  كلية  قائد  وختم 
نظل  اأن  نعاهدكم   .. الكلية  منت�شبي  وجميع  التوجيه  هيئة  عن  والإن��اب��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  اجلنود الأوفياء لدولتنا وقيادتنا الر�شيدة ممثلة ب�شاحب 
 " امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
حفظه اهلل " و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد 
حكام الإمارات .. وفقنا اهلل جميعاً اإىل اخلري وال�شداد .. وال�شالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.

بعد ذلك اأعلنت نتائج الدورة ال� 30 .. وقام �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل 
نهيان بتوزيع اجلوائز وال�شهادات على ال�شباط املتفوقني واخلريجني من 
الإمارات  دولة  �شموه اخلريجني من  وهناأ   .. وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول 
والدول ال�شقيقة وال�شديقة ..متمنياً لهم التوفيق والنجاح يف اأداء مهامهم 

القيادية خالل م�شرية عملهم الع�شكري.
راعي  �شمو  جمعت  التي  املنا�شبة  بهذه  التذكارية  ال�شور  التقطت  بعدها 

احلفل وهيئة قيادة الكلية وكوادر التدري�س واخلريجني.
امل�شلحة من  القوات  وح��دات  30 �شباطا من خمتلف  ال��  ال��دورة  و�شمت 
دولة الإمارات واململكة العربية ال�شعودية ومملكة البحرين بجانب الأردن 
وم�شر وال�شودان واليمن واجلزائر وباك�شتان .. وتلقى املنت�شبون درا�شات 
وتدريبات ع�شكرية يف عمليات احلروب ومو�شوعات تتعلق بالإ�شرتاتيجية 

الع�شكرية وحفظ ال�شالم والقيادة والإدارة.
ح�شر حفل التكرمي .. معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
وزارة  وكيل  الظاهري  �شامل  مطر  و�شعادة  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان  رئي�س 
حممد  بن  حمدان  بن  �شعيد  ال�شيخ  طيار  بحري  الركن  وال��ل��واء  ال��دف��اع 
والقوات  ال���وزارة  �شباط  كبار  من  وع��دد  البحرية  القوات  قائد  نهيان  اآل 

امل�شلحة.

•• اأبوظبي-وام:

م��ن وزارة  وامل��ت��ف��وق��ني  املتميزين  م��ن ط��الب��ه��ا  رب����دان نخبة  اأك��ادمي��ي��ة  ك��رم��ت 
الداخلية بح�شور �شعادة اللواء الدكتور جا�شم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع 
اآل  الدكتور عمر  والعقيد  رب��دان  اأكادميية  اأمناء  بالوزارة ع�شو جمل�س  املدين 

علي مدير عام تطوير الكفاءات بالوزارة.
املتفوقني  الطلبة  "اإن   : امل��رزوق��ي  حممد  جا�شم  الدكتور  ال��ل��واء  �شعادة  ق��ال  و 
واملتميزين هم قدوة ل�شباب الوطن تفتخر بهم الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا 
العليا  امل�شوؤولية  منا�شب  �شغل  على  قادرين  �شيجعلهم  الدرا�شة  يف  ومتيزهم 

وطنهم  خلدمة  والتخ�ش�س  والعمل  العلم  نيل  يف  عالية  ج��دارة  اأثبتوا  لأنهم 
".. وتقدم بال�شكر لأولياء الأمور الذين بذلوا غاية عنايتهم  يف �شتى املجالت 
ورعايتهم لتوفري اأ�شباب التفوق يف الدرا�شة لأبنائهم رغم الظروف ال�شتثنائية 
اأكادميية  رئي�س  نائب  العيان  في�شل  الدكتور  �شعادة  قال  للجائحة. من جانبه 
ال�شهيد يف مقر  ق��اع��ة  اأق��ي��م يف  ال���ذي  ال��ت��ك��رمي  رب����دان يف كلمته خ���الل ح��ف��ل 
الأكادميية باأبوظبي وح�شره عدد من ال�شباط وامل�شوؤولني يف وزارة الداخلية 
والدفاع املدين اإىل جانب الطالب املتميزين وعدد من اأولياء اأمورهم.. " هوؤلء 
الطالب متميزون بتفوقهم العلمي وامل�شتوى العايل من الن�شباط مع �شرعة 
يف التكيف مع اأنظمة التعليم احل�شورية وعن بعد ويف عاملنا اليوم الذي تت�شابق 

باأف�شل  واملعلومات م�شحوبة  العلوم  اأحدث  الرابح من ميتلك  فاإن  العلوم  فيه 
اأن  اأننا نحر�س على  الأكادميية حيث  وه��ذا هو جوهر عملنا يف  تدريب عملي 
املهني  والتدريب  الأك��ادمي��ي  التعليم  يف  العاملية  امل�شتويات  اأعلى  للطلبة  نقدم 
حتى نحقق ر�شالتنا يف اإن�شاء كوادر وطنية متخ�ش�شة قادرة على حماية الوطن 

واحلفاظ على مكت�شباته".
جزيل  لهم  نقدم  و  الداخلية  وزارة  مع  املتينة  بعالقتنا  " ف��خ��ورون  اأ���ش��اف:  و 
ال�شكر والمتنان على جهودهم ودعمهم وتعاونهم معنا من اأجل تخريج كوادر 
وطنية موؤهلة مبعايري دقيقة تراعي احتياجات احلا�شر و ذات كفاءة يف مواجهة 

التحديات امل�شتقبلية قادرة على حماية اأمن و �شالمة جمتمع دولة الإمارات".

من جانبه قال العقيد الدكتور عمر اآل علي مدير عام تطوير الكفاءات يف وزارة 
الداخلية يف كلمة وجهها للطلبة : "اإنكم طلبة متفوقون وتتمتعون بالكفاءات 
واملواهب بعد متتعكم باجلاهزية لأداء مهامكم يف احلفاظ على ال�شالمة العامة 
املتغريات  وت��واك��ب  امل�شتقبلية  الأمنية  الحتياجات  تلبي  علمية  لأ�ش�س  وفقا 
والتطورات مرتكزين على اأ�ش�س را�شخة من العلم واملعرفة وا�شت�شراف امل�شتقبل 

ووفق اأف�شل املعايري املتقدمة عامليا".
في�شل  الدكتور  و�شعادة  امل��رزوق��ي  جا�شم  ال��ل��واء  �شعادة  ق��دم  احلفل  ختام  يف  و 
العيان الدروع وال�شهادات التقديرية للطلبة املتفوقني واملتميزين بح�شور عدد 

من اأولياء اأمور الطلبة الذين عربوا عن فرحتهم بهذا الإجناز الكبري.

حامد بن زايد ي�سهد حفل تخريج الدورة امل�سرتكة ال� 30 لكلية القيادة والأركان

اأكادميية ربدان تكرم طلبتها املتميزين من منت�سبي الداخلية

ال�سحة تعلن تقدمي 77،513 جرعة من لقاح 
املا�سية  ال�24  ال�ساعات  خالل  كوفيد-19 

•• اأبوظبي- وام:

لقاح  من  جرعة   77،513 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى ام�س 16،120،004 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   162.99
اإىل  و�شعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

•• ابوظبي -وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�شيا 
امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�شات 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
 24 ال���  ال�شاعات  286،676 فح�شا ج��دي��دا خ��الل  اإج���راء  ال���وزارة ع��ن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  املا�شية على فئات خمتلفة يف 

الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�شاهم  الفح�س 
 1،529 الك�شف عن  الدولة يف  الفحو�شات على م�شتوى  وتو�شيع نطاق 
خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  حالة 
وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
جمموع احلالت امل�شجلة 654،813 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 
4 حالت م�شابة وذلك من تداعيات الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،880 حالة.   واأعربت وزارة ال�شحة 

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  مع اجلهات 
 1،481 �شفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�شالمة  ل�شحة  �شماناً 
حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 632،775 حالة.

اأجرت 286,676 فح�شا ك�شفت عن 1,529 اإ�شابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 1،481 حالة جديدة من كورونا 

�سعود بن را�سد املعال يكرم الطالب والطالبات الأوائل فى �سندوق اأبوظبي للتنمية ي�ساهم بتطوير طريق ا�سرتاتيجي يف رواندا بقيمة 55 مليون درهم
الثانوية العامة باأم القيوين للعام الدرا�سة 2020 -2021 •• اأبوظبي-وام:

اتفاقية قر�س مع حكومة روان��دا ي�شاهم من  للتنمية  اأبوظبي  وقع �شندوق 
خاللها بتمويل م�شروع طريق روبنغريا موهاجنا بطول 61 كيلومرًتا بقيمة 

اأمريكي. دولر  مليون   15 درهم  مليون   55
�شندوق  ع��ام  مدير  ال�شويدي،  �شيف  حممد  �شعادة  م��ن  ك��ٌل  التفاقية  وق��ع 
لدى  روان��دا  جمهورية  �شفري  هاتيجيكا  اإميانويل  و�شعادة  للتنمية،  اأبوظبي 
ال�شندوق  نائب مدير عام  القبي�شي  �شعادة خليفة عبد اهلل  الدولة، بح�شور 

وعدد من م�شوؤويل اجلانبني.
مبا  وتو�شعته،  املدينتني  بني  الرابط  الطريق  بناء  اإع��ادة  اإىل  امل�شروع  يهدف 
الجتماعية  اخلدمات  اإىل  ال�شكان  و�شول  وي�شهل  املرورية  كفاءته  من  يزيد 
الأخرى  القت�شادية  القطاعات  دور  وتعزيز  البالد  يف  والتعليمية  وال�شحية 
كالزراعة وال�شياحة والنقل وت�شجيع حركة النقل التجاري بني راوندا والدول 
املجاورة. و بهذه املنا�شبة قال �شعادة حممد �شيف ال�شويدي: "ي�شكل توقيع هذه 
التفاقية حمطة هامة يف م�شاعي رواندا نحو حتقيق روؤيتها ال�شرتاتيجية 
بت�شريع الن�شاط القت�شادي وحت�شني نوعية احلياة، حيث ت�شهل �شبكة الطرق 
امل��ط��ورة ال��و���ش��ول اإىل اخل��دم��ات وت��دع��م ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة واحلركة 
اأكرث  منذ  ب���داأت  روان���دا  م��ع  وثيقة  عالقة  " جتمعنا  اأ���ش��اف:  و  التجارية". 
من 40 عاًما، وت�شهد هذه العالقة ن�شاًطا متزايًدا خالل ال�شنوات الأخرية، 
و�شنوا�شل العمل مع حكومة راوندا على تطوير املزيد من امل�شاريع التنموية 

مبا يدعم نه�شتها القت�شادية والجتماعية ويحقق روؤيتها".
يف  ال��ط��رق  �شبكة  تطوير  " يعد  هاتغيكا:  اإمي��ان��وي��ل  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
رواندا ركيزة اأ�شا�شيًة يف روؤية 2050، وحمطة هامة �شمن م�شاعينا الرامية 
لتعزيز القت�شاد املحلي والنهو�س به، عن طريق ربط املدن وخمتلف مناطق 

الدولة ب�شبكة طرق ت�شهل و�شول ال�شكان اإىل اخلدمات احلكومية ال�شحية 
الدولة،  يف  والنقل  وال�شياحة  الزراعة  قطاعات  وتدعم  وغريها،  والتعليمية 
مع  الوثيق  التعاون  بهذا  �شعداء  ونحن  واملتو�شطة..  ال�شغرية  وال�شركات 
دولة الإمارات، ونقدر جهود �شندوق اأبوظبي للتنمية يف �شبيل دعم م�شاريعنا 

التنموية".
يتكون م�شروع الطريق البالغ طوله 61 كيلو مرتا من ثالثة مقاطع رئي�شية 
 15 بطول  الأول  املقطع  ميتد   .. وموهاجنا  روبنغريا  مدينتي  بني  ممتدة 
الثاين بطول  كيلومرًتا ويربط روبينغرا مبدينة رامبورا فيما ميتد املقطع 
رامبورا ونيانغي اأما املقطع الثالث فيبلغ  22 كيلومرًتا ويربط بني مدينتي 

طوله 24 كيلومرًتا ويربط مدينة نيانغي مبدينة موهاجنا.
و ت�شعى راوندا اإىل حتقيق روؤيتها لعام 2050 الرامية اإىل حت�شني م�شتوى 
احلياة ل�شكانها، وتعمل �شمن هذا الإطار على تفعيل جمموعة من املبادرات 
اأ�شا�شية  ال��ط��رق خ��ط��وة  �شبكة  ت��ط��وي��ر  الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، ومي��ث��ل 
القت�شاد  لتطوير  رئي�شًيا  ع�شًبا  ت�شكل  باعتبارها  ال��روؤي��ة،  ه��ذه  حتقيق  يف 
وال�شناعة املحلية والتجارة الدولية، لت�شاهم يف حتقيق التنمية القت�شادية 
احلركة  �شري  وت�شهيل  الطرق  كفاءة  زي��ادة  طريق  عن  وذل��ك  والجتماعية، 
املرورية بني املدن وتعزيز ال�شالمة املرورية، بالإ�شافة اإىل دعم حركة النقل 

التجاري بني املدن الكربى يف رواندا، والدول املجاورة من جهة اأخرى.
كيلومرًتا،   61 طوله  البالغ  الطريق  م�شروع  يف  التطوير  اأع��م��ال  ت�شمل  و 
1.5 مرت،  اأكتاف طريق بعر�س  7.5 مرت مع  اإع��ادة بنائه وتو�شعته مبقدار 
بالإ�شافة اإىل بناء م�شارف املياه املت�شررة على طول الطريق وتطوير مداخل 
لعام  وروان��دا  مع  التنموية  ال�شندوق  عالقة  وترجع  الرئي�شية.  التقاطعات 
1981، عندما با�شر متويل م�شروع تطوير مطار كيغايل الدويل بقيمة 14 

مليون درهم.

•• اأم القيوين-وام:

الأعلى  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد  ال�شيخ �شعود بن  ال�شمو  كّرم �شاحب 
حاكم اأم القيوين الطالب والطالبات الأوائل فى الثانوية العامة باإمارة 
اأم القيوين للعام الدرا�شي 2020 2021- امل�شار املتقدم والعام وامل�شار 

التكنولوجي التطبيقي.
اأم ال��ق��ي��وي��ن ع��ل��ى متيزهم  وه���ّن���اأ ���ش��م��وه ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني يف اإم�����ارة 
وح�شولهم على املراكز الأوىل يف الثانوية العامة.. متمنياً لهم التوفيق 
قدراتهم  وت��ط��وي��ر  واملهنية  العلمية  م�شريتهم  موا�شلة  يف  وال��ن��ج��اح 
ثقته  والب��داع والبتكار مبا يخدم الدولة ويحقق م�شاحلها.. جمدداً 

باأبناء الإمارات وقدرتهم على تعزيز مكانة الدولة.
بناء  اأ�شا�س  ه��و  التعليم  اأن  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأو���ش��ح 
موؤكداً  للمجتمعات  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  ورك��ي��زة  احل�شارات 
�شرورة اأن تواكب منظومة التعليم يف دولة المارات متطلبات احلا�شر 
على  يدل  الدولة  يف  والطالبات  الطالب  تفوق  اأن  مو�شحاً  وامل�شتقبل، 

الإح�شا�س بامل�شوؤولية جتاه وطنهم وقيادتهم.
ل�شاحب  �شكرهم  عن  الأوائ���ل  والطالبات  الطالب  اأع��رب  جانبهم  من 
متابعة  على  وحر�شه  بالنجاح  لهم  لتهنئته  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو 
موؤكدين  وال��ت��ق��دم،  التعليم  م�شرية  موا�شلة  على  وت�شجيعهم  اأبنائه 
وال�شتمرار  العليا  درا�شاتهم  ملوا�شلة  لهم  دافعاً  �شيكون  �شموه  دعم  اأن 

بالتفوق والتميز .

•• عجمان- وام :

اأعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جاهزيتها ل�شتقبال عيد الأ�شحى 
املبارك واأكدت موا�شلة تقدمي بع�س خدماتها على مدار اأيام العيد وذلك يف 

اإطار حر�شها على تقدمي الأف�شل ل�شكان الإمارة والزوار وال�شياح.
اأكد �شعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام الدائرة  ويف هذ ال�شدد 
اعداد خطة �شاملة ووا�شحة قبيل عيد الأ�شحى للعمل على تقدمي خدمات 
مثالية للمتعاملني م�شريا اإىل اأن املق�شب اأمت ا�شتعداداته للعمل خالل اأيام 
العيد ليفتح اأبوابه اأمام اجلمهور يف اأول اأيام العيد بعد �شالة عيد الأ�شحى 
املبارك و حتى ال�شاعة الرابعة ع�شرا واأو�شح اأن الدائرة ت�شعى للحفاظ على 
�شحة و�شالمة املتعاملني وعليه قررت اإغالق �شالة املتعاملني يف املق�شب اأمام 
املق�شب  اأن  اإىل  19.. ونوه  للوقاية من فريو�س كوفيد  اجلمهور احرتازيا 

�شيعمل خالل بقية اأيام العيد من ال�شابعة �شباحا اإىل الرابعة ع�شرا.

واأو�شح مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اأن اأيام العيد وما قبلها 
ال�شتهالكية  واملوؤ�ش�شات  البيع   ال�شكان على منافذ  اقبال كبريا من  ت�شهد 
وال�شالونات ومراكز، التجميل وعليه عملت الكفاءات العاملة يف اإدارة ال�شحة 
العامة على اعداد خطة �شاملة لتنفيذ حمالت التفتي�س واإحكام الرقابة على 

تلك املن�شاآت عرب فرق التفتي�س التي �شتعمل على مدار ال�شاعة .
ونوه اإىل اأن فرق التفتي�س �شتكثف حمالتها امليدانية اأي�شا على من�شاآت بيع 
على  للرقابة  التعاونية  واجلمعيات  ال�شتهالكية  املجمعات  مثل  الأغ��ذي��ة 
ل�شمان  الرتويجية  العرو�س  و�شالحية  الأغ��ذي��ة  وت���داول  عر�س  عمليات 
�شحة و�شالمة الغذاء للم�شتهلك و التعامل مع �شكاوى املتعاملني على مدار 

ال�شاعة وتطبيق الإجراءات الحرتازية الالزمة .
ودعا اجلمهور اإىل التعاون عرب الإب��الغ عن اأي ممار�شات غري �شحية عرب 
مركز الت�شال احلكومي 80070 على مدار ال�شاعة واللتزام بالإجراءات 

الوقائية للحفاظ على �شالمة اجلميع.
بني  متوا�شل  التن�شيق  اأن  اأو���ش��ح  اجل��اري��ة  ال�شحنات  ا�شتقبال  جم��ال  ويف 
مكتب التجارة الغذائية ل�شتقبال ال�شحنات التجارية الغذائية ودائرة امليناء 
اأوقات عمل مكتب التجارة الغذائية مع اأوقات  واجلمارك بعجمان لتتزامن 
عمل دائرة امليناء ل�شمان ا�شتمرارية عمليات الفح�س والإفراج عن احلاويات 

الغذائية خالل اأيام العيد.

واأكد جمانية املواقف اخلا�شعة للر�شوم طوال اأيام عطلة عيد املبارك ل�شمان 
تقدمي خدمات مثالية للجمهور والزوار واإيجاد مواقف متعددة.

الإمارة  اأن حدائق  اإىل  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  عام  ون��وه مدير 
اأيام عيد  اأمام اجلمهور من العوائل والأف��راد وال��زوار طوال  اأبوابها  �شتفتح 
الأ�شحى املبارك مع مراعاة التباعد اجل�شدي واللتزام بالتعاميم ال�شادرة.

وقد زينت دائرة البلدية �شوارع الإمارة وج�شورها بالأ�شواء املبهجة والأ�شكال 
الأ�شحى  عيد  ب��اق��رتاب  احتفاء  واملهنئة  الرتحيبية  وال��ع��ب��ارات  الهند�شية 
الإمارة  �شكان  ب��ني  وال��ف��رح  ال�شعادة  اأج���واء  لن�شر  �شعيها  اإط���ار  ويف  امل��ب��ارك، 

والزوار.
املهريي  عمري  ب��ن  اأح��م��د  حممد  املهند�س  الدكتور  اأو���ش��ح  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
املدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة اأن الدائرة حتر�س 
على م�شاركة ال�شكان وال��زوار وال�شياح فرحة العيد كل عام متمنيا للجميع 

ال�شتمتاع باأجوائه.

بلدية عجمان توؤكد جاهزيتها ل�ستقبال عيد الأ�سحى املبارك
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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 
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 ��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



اخلميس   15  يوليو    2021  م   -    العـدد   13292  
Thursday    15   July   2021   -  Issue No   13292 11

برعاية من�شور بن زايد 

مهرجان ليوا للرطب ينطلق اليوم
•• ليوا - الظفرة - وام: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد 
ال�����وزراء وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة .. 
17 من  ال����  ال�����دورة  ال��ي��وم  تنطلق 
يقام  ال��ذي  للرطب،  ليوا  مهرجان 
الظفرة يف  ليوا مبنطقة  يف مدينة 
اإدارة  بتنظيم جلنة  اأبوظبي،  اإم��ارة 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
وال�����رتاث�����ي�����ة ب����اأب����وظ����ب����ي، خ����الل 
يوليو   25 ولغاية   15 الفرتة من 

اجلاري.
ليوا  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  وتقت�شر 
على   17 ال�������  ب�����دورت�����ه  ل���ل���رط���ب 
م�شابقات الرطب والفواكه واملزرعة 
النموذجية واأجمل خمرافة، وبدون 
العامة  ال�شالمة  على  حر�شاً  زوار 
و���ش��الم��ة امل�����ش��ارك��ني وال��ع��ام��ل��ني يف 
ب�شبب  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل 
"كوفيد-  امل�شتجد  كورونا  فريو�س 

."19
واأك�����د م��ع��ايل ال���ل���واء ف���ار����س خلف 
املزروعي، قائد عام �شرطة اأبوظبي 
املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
باأبوظبي، اأن املهرجان يج�شد روؤية 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، موؤ�ش�س 
النه�شة الزراعية يف دولة الإمارات 
القطاع  تو�شيع  قواعد  اأر�شى  ال��ذي 
الزراعي وتنميته، اإىل جانب مت�شكه 
النخيل  ل�شجرة  التاريخية  باملكانة 

امل����زاي����ن����ات والأ�����ش����ن����اف و����ش���روط 
ال�شرتاك، واآلية ومواعيد الت�شجيل 
وت�شليم امل�شاركات اخلا�شة بكل فئة، 
اخلا�شة  اجل����داول  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ب��ك��ل ف��ئ��ة وق��ي��م��ت��ه��ا، واآل���ي���ات الفرز 

والتحكيم واإعالن النتائج.
املزروعي، مدير  واأك��د عبيد خلفان 
امل�شاريع  اإدارة  م���دي���ر  امل���ه���رج���ان 
والتخطيط يف اللجنة، اأن املهرجان 
�شيقام على فرتتني من 15 اإىل 18 
يوليو   25 اإىل   22 وم���ن  ي��ول��ي��و، 
اجلاري و�شيتخلله فرتة اإجازة عيد 
ا�شتالم  اإن  وق��ال  املبارك،  الأ�شحى 
ح�شب  �شيكون  امل�شابقات  م�شاركات 
املعلن  اجل��دول  �شمن  املقرر  اليوم 
�شباحاً   8 ال�شاعة  من  �شابقاً،  عنه 
عملية  تبداأ  فيما  م�شاًء،   3 ولغاية 
و�شوف  مبا�شرة  ذلك  بعد  التحكيم 
اليوم  يف  النتائج  ع��ن  الإع���الن  يتم 
من�شات  عرب  مبا�شر  ب�شكل  الثاين 
اخلا�شة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  بلجنة 
ومن  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية 

خالل و�شائل الإعالم املختلفة.
اللجنة  اأن  املهرجان  مدير  واأو�شح 
كافة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ���ش��ت��ق��وم  امل��ن��ظ��م��ة 
ال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة والإج��������راءات 

والتي  للمهرجان  الرئا�شة،  �شوؤون 
املا�شية  ال�شنوات  امتدت على مدار 
لدعم ومتكني املزارعني من تطوير 

م�شاركاتهم.
الكبري  اله���ت���م���ام  م��ع��ال��ي��ه  وث���م���ن 
ال����ذي ي��ول��ي��ه ���ش��رك��اء ال��ن��ج��اح من 
لإجناح  وطنية  و�شركات  موؤ�ش�شات 
هذا املهرجان، ويف مقدمتهم ديوان 
الظفرة،  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
وال�شريك ال�شرتاتيجي للمهرجان 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب����رتول  ���ش��رك��ة 
لإدارة  اأبوظبي  ومركز  "اأدنوك"، 
النفايات "تدوير"، وراعي التوا�شل 
املجتمعي موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة 
ال�����ن�����ووي�����ة، وال�����داع�����م�����ني /دائ�������رة 
ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل وب��ل��دي��ة منطقة 
ودائرة  اأبوظبي،  و�شرطة  الظفرة، 
اأبوظبي  وهيئة  وال�شياحة،  الثقافة 
الغذائية،  وال�������ش���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
و�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
الظفرة،  وم�شت�شفيات  "�شحة"، 
و�شركة  للتوزيع،  اأبوظبي  و�شركة 
الفوعة،  و����ش���رك���ة  ���ش��ي��ك��ي��ورت��ي��ك، 
والغدير  ال��ع��ام،  الن�شائي  والحت���اد 
وال�شريك  الإم����ارات����ي����ة/  ل��ل��ح��رف 

الإعالمي قناة بينونة.
امل��زروع��ي، نائب  وق��ال عي�شى �شيف 

ال�شماوية  ال��ك��ت��ب  جم��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
وا���ش��ت��ح��ق��ت م��ك��ان��ت��ه��ا ال�����ش��اخم��ة يف 
اإذ تعد  ال��وط��ن��ي وال��ع��امل��ي  ال����رتاث 
رم���زا وط��ن��ي��ا وت��راث��ي��ا ع��ل��ى امتداد 
وم�شدرا  الإم��������ارات  دول�����ة  ت���اري���خ 
رئي�شيا لتعزيز الأمن الغذائي وقد 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  مكانتها  ع���ززت 
بني اأبناء الإم��ارات عرب اإن�شاء بنية 
�شاهمت  م�شتدامة  زراع��ي��ة  حتتية 
الإن�شان  ارتباط  عوامل  تر�شيخ  يف 

بالأر�س.
والتقدير  بال�شكر  معاليه  وت��ق��دم 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
قطاع  ي��ويل  ال���ذي  اهلل"،  "حفظه 
اأول���وي���ة خ��ا���ش��ة، م�شريا  ال���زراع���ة 
ال����ذي  ال������الحم������دود  ال����دع����م  اإىل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ي���ق���دم���ه 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املهرجانات  لكافة  امل�شلحة،  للقوات 
واملتابعة  ال���رتاث���ي���ة،  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  ل�شمو  احلثيثة 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
�شمو  رع���اي���ة  و  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
باأبوظبي، اإن مهرجان ليوا للرطب 
بدورته ال� 17 يحظى برعاية ودعم 
من  وخ��ا���ش��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   15
املوؤ�ش�شات الوطنية الداعمة مل�شاريع 
و�شي�شهد  الإماراتي،  ال��رتاث  �شون 
املهرجان تنظيم 22 م�شابقة، منها 
اأمام  للرطب  ملزاينة  م�شابقة   11
املزارعني يف خمتلف اإمارات الدولة، 
و 7 م�شابقات للفواكه مفتوحة اأمام 
مزارعي الدولة واملهتمني بالزراعة 
م�شابقات  و3  امل���ن���زل،  ح��دي��ق��ة  يف 
/حما�شر  ال��ن��م��وذج��ي��ة  ل��ل��م��زرع��ة 
ل���ي���وا ال�����ش��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة وم���دن 
الظفرة/، وم�شابقة اأجمل خمرافة 
واأ�شحاب  املبدعني  ت�شتهدف  التي 

احلرف التقليدية.
واأ�شار اإىل اأن اللجنة املنظمة قامت 
بتوزيع كتيب اإلكرتوين على مالك 
امل�����زارع وامل�����ش��ارك��ني ون�����ش��رت��ه عرب 
للجنة  ال��ت��اب��ع��ة  "تراثنا"  من�شات 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
/تويرت،  على  باأبوظبي  والرتاثية 
و�شناب  وف��ي�����ش��ب��وك،  وان�����ش��ت��غ��رام، 
ال�شروط  جميع  يت�شمن  ����ش���ات/، 
ومواعيد  وال��وق��ائ��ي��ة،  الح���رتازي���ة 

األف درهم.
م�شابقات  ال���ث���اين  ال���ي���وم  وي�����ش��ه��د 
بقيمة  ج��وائ��ز   10 املحلي  امل��اجن��و 
وامل��اجن��و املنوع  دره���م،  األ��ف   117
األ���ف   117 ب��ق��ي��م��ة  ج���وائ���ز   10/
ال��ث��ال��ث مزاينة  ال��ي��وم  دره����م/، ويف 
 15 لها  وخ�ش�س  ال�شي�شي  رط��ب 
األ����ف دره���م،  ج���ائ���زة ب��ق��ي��م��ة 397 
جوائز   10/ امل���ح���ل���ي  وال���ل���ي���م���ون 
بقيمة 117 األف درهم/، والليمون 
املنوع /10 جوائز بقيمة 117 األف 
دره��م/، ويف اليوم الرابع م�شابقات 
الدار /3 جوائز بقيمة  �شلة فواكه 
الأحمر  والتني  درهم/،  األف   400
األف   117 ب��ق��ي��م��ة  ج���وائ���ز   10/
وخ�ش�س  الأ�شفر  وال��ت��ني  دره���م/، 
األف   117 بقيمة  ج��وائ��ز   10 لها 

درهم.
وي�����ش��ه��د ال����ي����وم اخل���ام�������س اإق���ام���ة 
مزاينة رطب اخلنيزي وخ�ش�س لها 
15 جائزة بقيمة 397 األف درهم، 
ومزاينة رطب بومعان /15 جائزة 
بقيمة 397 األف درهم/، وم�شابقة 
جوائز   10/ رط��ب  خمرافة  اأجمل 
دره����م/،  و500  األ��ف��ا   54 بقيمة 
رطب  مزاينات  ال�شاد�س  اليوم  ويف 

الحرتازية على امل�شاركني واللجان 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  امل�����ش��رف��ة 
اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  واملعنية  املخت�شة 
امل�شاركني  ي��ت��وج��ب ع��ل��ى  اإن���ه  وق���ال 
 19  - كوفيد  تطعيم  �شهادة  اإب���راز 
ع����رب تطبيق  ���ش��ل��ب��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة  م����ع 
احل�شن مبدة ل تتجاوز 48 �شاعة، 
و�شيتم ا�شتالم امل�شاركات وفق م�شار 
خا�س لل�شيارات مير بعدة مراحل، 
امل�شارك  بني  التوا�شل  �شيتم  فيما 
ال�شوت  م��ك��ربات  وال��ع��ام��ل��ني ع��رب 

وبوجود عازل زجاجي.
الأول من  اليوم  اإن  املزروعي  وق��ال 
امل�����ش��اب��ق��ة ���ش��ي�����ش��ه��د م��زاي��ن��ة رطب 
ال��دب��ا���س وال���ت���ي خ�����ش�����س ل��ه��ا 25 
األ����ف دره���م،  ج���ائ���زة ب��ق��ي��م��ة 446 
والتي خ�ش�س  اأكرب عذج  وم�شابقة 
اإجمالية  ب��ق��ي��م��ة  ج���ائ���زة   15 ل��ه��ا 
األ��ف دره��م، كما تنطلق  تبلغ 234 
املزرعة  م�شابقة  الأول  اليوم  خالل 
الثالث  فئاتها  �شمن  النموذجية 
اإعالن  �شيتم  وال��ت��ي  ال��ظ��ف��رة  مل���دن 
نتائجها اآخر يوم باملهرجان بتاريخ 
اجل�����اري، وت���ق���دم 15  ي��ول��ي��و   25
ج��ائ��زة /ب��واق��ع 5 ج��وائ��ز لكل فئة 
بقيمة اإجمالية تبلغ مليونني و25 

اخلال�س /�شوط مفتوح/ وخ�ش�س 
األف   446 بقيمة  ج��ائ��زة   25 لها 
املخ�ش�شة  ورطب اخلال�س  دره��م، 
جائزة   25/ ال��ع��ني  منطقة  مل���زارع 
ورطب  دره���م/،  األ���ف   446 بقيمة 
وخ�ش�س  مفتوح/  /�شوط  الفر�س 
األف   397 بقيمة  ج��ائ��زة   15 لها 
املخ�ش�شة  الفر�س  رط��ب  و  دره��م، 
جائزة   15/ ال��ع��ني  منطقة  مل���زارع 

بقيمة 397 األف درهم/.
وتقام يف اليوم ال�شابع م�شابقة ليوا 
لها  خ�ش�س  والتي  الرطب،  لنخبة 
15 جائزة بقيمة 540 األف درهم، 
وي�����ش��رتط ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��ه��ا تقدمي 
ن��وع��ا خمتلفا من   15 ي��ق��ل  ل  م��ا 
اأن ي��زن ك��ل �شنف ما  ال��رط��ب على 
اأما  ك��ي��ل��وغ��رام��ات،   3 ع���ن  ي��ق��ل  ل 
اليوم الثامن والأخ��ري يف املهرجان 
25 يوليو اجل��اري، في�شهد  بتاريخ 
الرطب  لنخبة  ال��ظ��ف��رة  م�����ش��اب��ق��ة 
جائزة   15 ل���ه���ا  خ�����ش�����س  وال����ت����ي 
األف درهم، وي�شرتط   725 بقيمة 
للم�شاركة بها تقدمي ما ل يقل عن 
20 نوعا خمتلفا من الرطب على 
اأن يزن كل �شنف ما ل يقل عن 3 

كيلوغرامات.

للرطب عزز ثقافة الزراعة لدى اأفراد املجتمع ليوا  مهرجان   : املزروعي  •  فار�س 
ودعم 15 جهة حكومية وخا�سة برعاية  يحظى  • املهرجان 

بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

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
بكني تدعو اإىل حما�سبة امل�سوؤولني عن انفجار قتل �سينيني بباك�ستانماكرون: عملية برخان تنتهي يف الربع الأول من 2022 

•• باري�س-اأ ف ب

“برخان”  عملية  اأّن  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
والتي  ال�شاحل  منطقة  يف  اجلهاديني  ملكافحة  الفرن�شية  الع�شكرية 
ي�شارك فيها اليوم اأكرث من خم�شة اآلف ع�شكري، �شتنتهي يف “الربع 

الأول من 2022«.
وقال ماكرون يف خطابه ال�شنوي اإىل الع�شكريني ع�شية العيد الوطني 
2022 �شن�شع حّداً لعملية برخان”،  “يف الربع الأول من العام  اإّنه 
موؤّكداً يف الوقت نف�شه اأّن اإنهاء هذه العملية امل�شتمّرة منذ 2014 ل 

يعني تخّلي بالده عن دورها يف هذه املنطقة.
ونّوه الرئي�س الفرن�شي بالدور الذي قامت به قواته يف دحر اجلهاديني 

يف منطقة ال�شاحل.
يف  منعا  ال��ّل��ذان  هما  ب��رخ��ان  وعملية  الفرن�شي  “اجلي�س  اإّن  وق���ال 

ال�شنوات الأخرية تاأ�شي�س خالفة يف منطقة ال�شاحل«.
وك��ان م��اك��رون اأع��ل��ن اجلمعة يف اأع��ق��اب قّمة م��ع ق��ادة جمموعة دول 
قواتها  ب�شحب  العام  نهاية  بحلول  �شتبداأ  ب��الده  اأّن  اخلم�س  ال�شاحل 
توا�شل  حيث  وتركيز جهودها جنوباً  �شمال مايل  اأق�شى  املنت�شرة يف 

اجلماعات اجلهادية “ن�شر التهديد«.
�شمال  يف  برخان  قواعد  اإغ��الق  اأّن  يومها  الفرن�شي  الرئي�س  واأو�شح 
يف حني �شتغلق  مايل �شتبداأ يف “الن�شف الثاين من العام 2021”، 
عام  بداية  “بحلول  ومتبكتو  وتي�شاليت  كيدال  يف  الع�شكرية  املواقع 

.»2022

•• بكني -اأ.ف.ب

من  ال�شديد”  “انزعاجها  ع��ن  الأرب��ع��اء  ال�شني  اأع��رب��ت 
انفجار حافلة يف �شمال غرب باك�شتان اأ�شفر عن 13 قتياًل 
�شديد”  “عقاب  اإن���زال  اإىل  ودع��ت  �شينيني،  ت�شعة  بينهم 
مهند�شني  ت��ق��ّل  احل��اف��ل��ة  “الهجوم«.وكانت  مب��ن��ف��ذي 
امليكانيكية  ال�شيانة  جم��ال  يف  وعاملني  م�شاحة  وخ��رباء 
�شينيني يعملون يف م�شروع بناء �شّد دا�شو يف اإقليم خيرب 

بختونخوا.
و�شّرح م�شوؤول اإداري حملي كبري بدون الك�شف عن ا�شمه، 
اأ�شعل املحّرك، ما جّر  “النفجار  اأن  لوكالة فران�س بر�س 
بينهم  �شخ�شاً   13 مبقتل  وت�شبب  الوادي”  اإىل  املركبة 

ت�شعة �شينيني، م�شيفاً اأن 28 �شينياً اآخر اأُ�شيبوا بجروح.
ومل يحّدد امل�شوؤول طبيعة النفجار.

ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  الناطق  ن��دد  جهته،  م��ن 
جاو ليجيان بالهجوم.وقال يف موؤمتر �شحايف اإن “ال�شني 
طلبت من باك�شتان تو�شيح هذه الق�شية وتوقيف املنفذين 
“�شمان  اإىل  اأب��اد  اإ�شالم  داعياً  واإن��زال عقاب �شديد بهم” 
اأمن و�شالمة املواطنني ال�شينيني واملوؤ�ش�شات وامل�شاريع” 

ال�شينية يف هذا البلد.
يعملون  الذين  ال�شينيني  املوظفني  �شالمة  كانت  ولطاملا 
التي ت�شتثمر  يف م�شاريع بناء يف باك�شتان تثري قلق بكني 
مبليارات الدولرات يف ال�شنوات الأخرية يف هذا البلد التي 

تقيم معه عالقات وثيقة.

•• احلمرياء-اأ ف ب

قبل ثالثني عاما، هرب اأ�شفاو اأبريا �شريا 
على الأقدام من غرب تيغراي حيث كانت 
الإثيوبيني  ب��ني اجل��ن��ود  ت���دور م��واج��ه��ات 
واملتمردين. لكن يف حزيران يونيو، اأعادته 
ال��ت��ي م���ا زالت  ح��اف��ل��ة اإىل ه���ذه الأر�������س 
مو�شع نزاع �شر�س واأ�شبحت الآن يف قلب 

ال�شراع الذي يهز املنطقة.
البالغ  الرجل  عيني  من  الدموع  انهمرت 
عرقية  اإىل  وينتمي  عاما   47 العمر  م��ن 
م��ن ج��دي��د حقول  راأى  ع��ن��دم��ا  الأم���ه���رة 

ال�شم�شم والذرة التي ن�شاأ بينها.
ك���ان ي��ح��ل��م ب��ه��ا ل��ي��ل ن��ه��ار ع��ن��دم��ا ك���ان يف 
لقمة  يك�شب  كان  حيث  ال�شودان  يف  منفاه 
مكاتب  يف  املياه  دورات  تنظيف  من  عي�شه 

يف اخلرطوم.
املتاخمة  اأم��ه��رة  منطقة  �شلطات  ونظمت 
اآخرين  اآلف  مع  عودته  تيغراي،  جلنوب 
اأق�شى  يف  ال��دمي��وغ��رايف  ال��ت��وازن  لتعديل 

غرب هذه املنطقة.
اأودى  ن��زاع��ا ح���ادا  ت��ي��غ��راي  اإق��ل��ي��م  وي�شهد 
بحياة الآلف ودفع مئات الآلف اإىل حافة 

املجاعة.
و���ش��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء اأب��ي��ي اأح��م��د عملية 

نوفمرب  ال��ث��اين  ت�شرين  مطلع  ع�شكرية 
املنبثقة  املن�شقة  املحلية  ال�شلطات  لطرد 
ع���ن ج��ب��ه��ة حت��ري��ر ���ش��ع��ب ت��ي��غ��راي، ونزع 
�شالحها. وقد وعد الأربعاء ب�شد هجمات 
ملتمردي  ج���دي���د  ه���ج���وم  ب��ع��د  الأعداء” 

تيغراي.
ان��ت��ه��زت ق���وات �شلطات  ال���ن���زاع،  ب��داي��ة  يف 
اأمهرة الإقليمية ان�شحاب مقاتلي تيغراي 
ل��ال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى ه����ذه الأرا������ش�����ي التي 

يعتربونها تاريخيا ملكا لهم.
املوالية  يف الأي��ام الأخ��رية، حققت القوات 
تقدما.  ت���ي���غ���راي  ���ش��ع��ب  جل��ب��ه��ة حت���ري���ر 
فبعدما ا�شتعادت عا�شمة الإقليم ميكيلي، 
باتت ت�شتهدف الآن الغزاة الأمهرة و�شنت 
ه��ج��وم��ا الث��ن��ني ل���ش��ت��ع��ادة ك��ل �شنتيمرت 

مربع من تيغراي.
ي��ت��واج��ه الأم���ه���رة وال��ت��ي��غ��راي م��ن��ذ عقود 
�شهول  يف  اخل�شبة  الأرا���ش��ي  ملكية  ح��ول 
يوؤكدون  املع�شكرين  ويف  الغربية.  تيغراي 

اأنهم م�شتعدون للموت دفاعا عنها.
وبني هوؤلء ا�شفاو الذي كان يف املجموعة 
الأمهرة  م��ن  عائلة  األ���ف   15 م��ن  الأوىل 
ت��خ��ط��ط ���ش��ل��ط��ات امل��ن��ط��ق��ة ل��ن��ق��ل��ه��ا من 

ال�شودان.
ال�شبوع  ه��ذا  بر�س  فران�س  لوكالة  وق��ال 

بلدة  يف  منزله  باحة  يف  جال�شا  ك��ان  بينما 
حمرياء حيث يعي�س مع زوجته واأطفالهما 
ال�شبعة يقولون اإنهم م�شتعدون لتدمرينا 
... مب�شيئة اهلل  لكننا باقون مهما ح��دث. 

حان وقتنا الآن.
املنطقة �شرا مطلع ت�شعينات  غادر الرجل 
حترير  جبهة  كانت  عندما  املا�شي  القرن 
على  ال�شتيالء  و�شك  على  تيغراي  �شعب 
ال�����ش��ل��ط��ة يف اإث��ي��وب��ي��ا ح��ي��ث ه��ي��م��ن��ت على 

ال�شيا�شة الوطنية ملدة 27 عاما.
اإىل  البالد  تق�شيم  باإعادة  اجلبهة  وقامت 
ت�شع مناطق اإدارية اأدت اإىل اإحلاق مدن يف 
�شمال غرب البالد بينها حمرياء مبنطقة 

تيغراي التي �ُشكلت حديثا.
واعترب الأمهرة ذلك ا�شتيالء وح�شيا على 
الأر�س. لكنهم مل يتحركوا ب�شبب ترهيب 

كبري تعر�شوا له.
اإل اأن العديد من الأمهرة يف غرب تيغراي 
اأي��ام جبهة حترير �شعب  يتذكرون مب��رارة 
تيغراي ويتحدثون عن �شعورهم باخلوف 

من التكلم بلغتهم يف الأماكن العامة.
كانوا  ال����ذي����ن  الأم�����ه�����رة  ق������ادة  وم���ع���ظ���م 
ال��ت��غ��ي��ري وخ�شو�شا  اأج����ل  م��ن  ي��ك��اف��ح��ون 
كانوا  ل��الأم��ه��رة،  بحكم  ي��ط��ال��ب��ون  ال��ذي��ن 

ي�شجنون يف اأغلب الأحيان.

ال�شلطة يف  اإىل  اأح��م��د  اأب��ي��ي  و���ش��ول  م��ع 
حترير  ج��ب��ه��ة  ق����ادة  تهمي�س  مت   2018
العميق  ال�شتياء  وحت���ول  ت��ي��غ��راي.  �شعب 
ب��ني ال�����ش��ل��ط��ات اجل���دي���دة وال��ق��دمي��ة اإىل 
الثاين  ت�شرين  مطلع  م�شلحة  م��واج��ه��ة 
نوفمرب مبعارك اأوىل يف حمرياء وحولها.

ويف امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ات���خ���ذت ف��ي��ه��ا ق���وات 
ان�����ش��ح��اب الوحدات  ب��ع��د  الأم���ه���رة م��واق��ع 
تيغراي،  ���ش��ع��ب  حت���ري���ر  جل��ب��ه��ة  امل����وؤي����دة 
ن�����ش��ب اجل��ب��ه��ة واحتلت  ب��ت��دم��ري  ق���ام���ت 

مع�شكراتها.
ف��روع��ا حملية هناك  ال�����ش��ل��ط��ات  وف��ت��ح��ت 
حيث  املدار�س  واإدارة  ال�شرائب  لتح�شيل 
ميكن لالأطفال الدرا�شة باللغة الأمهرية.

كما ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع اأرا�����س وم��ن��ازل لآلف 
الأم��ه��رة ال��ق��ادم��ني م��ن مناطق اأخ���رى يف 

اإثيوبيا اأو، مثل اأ�شفاو، من اخلارج.
وب���ني ه����وؤلء اأي�����ش��ا ���ش��ي��وم ب��ري��ه��ون لذي 

ي�شعر بال�شرور لهذا التحول.
اأعي�س الآن. ومع  ب��داأت  امل���زارع  وق��ال ه��ذا 
58 ع��ام��ا، اأعترب  اأب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر  اأن��ن��ي 
حياة  ب���داأت  الآن  ف�شال.  القدمية  حياتي 

جديدة. ل اأبالغ.
التيغراي  املدنيون  فر  الأم��ه��رة  تدفق  مع 
اأو  ال�شودان  اإىل  غربا  اإما  الآلف  بع�شرات 

�شرقا اإىل داخل تيغراي.
وكان النزوح اجلماعي �شخما اإىل درجة اأن 
وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكني 

اأ�شار اإىل اأعمال تطهري عرقي.
وي��ن��ف��ي ح��ك��ام اأم���ه���رة ذل���ك ب�����ش��ك��ل قاطع 
جزءا  لي�شت  املنطقة  اإن  ي��ق��ول��ون  لكنهم 
يف  �شيحكمونها  الأم��ه��رة  واأن  تيغراي  من 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل.وخ��الل زي����ارة ق���ام ب��ه��ا موؤخرا 
م�شوؤولون  اأر�شل  بر�س،  فران�س  �شحافيو 
حم��ل��ي��ون م��دن��ي��ني م��ن ال��ت��ي��غ��راي ب��ق��وا يف 
اأحد  اإج��ب��ار  يتم  مل  اأن��ه  ليوؤكدوا  املنطقة، 

على الرحيل.
عاما(   67( ولديجربيل  ت�شفاي  ويو�شح 

اأنه كان خائفا على حياته يف بداية القتال 
اأن  يوؤكد  لكنه  نوفمرب.  الثاين  ت�شرين  يف 
م�شوؤويل اأمهرة اأكدوا له اأن باإمكانه البقاء 
ك��ان��وا على  غ����ادروا  ال��ذي��ن  اأن  اإىل  م�شريا 

�شلة بجبهة حترير �شعب تيغراي.
اأخرى  وتاأتي  حكومة  ترحل  عندما  وق��ال 

يجب اأن نرحب بها بفرح.
وت��ت��ع��ار���س ه���ذه ال���رواي���ة ل���الأح���داث مع 
الطرد  عمليات  عن  ال��رواي��ات  من  العديد 
العنيفة التي �شقط فيها قتلى يف كثري من 

الأحيان يف هذا اجلزء من تيغراي.
وقال  ال��رواي��ة.  ه��ذه  تيغراي  ق��ادة  وينفي 
رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة ت���ي���غ���راي ق���ب���ل احل����رب 

ديربيت�شيون جربميايكل موؤخرا اإن اأولئك 
ال��ذي��ن ن��ه��ب��وا مم��ت��ل��ك��ات ح��ك��وم��ة تيغراي 
والأفراد ورجال الأعمال يجب اأن يعيدوها 

ب�شرعة واإل فاإننا ف�شنفعل ذلك.
وم���ع و���ش��ول ج��ن��ود ف��درال��ي��ني اإىل غرب 

تيغراي، ي�شتعد قادة الأمهرة للمواجهة.
ون�شر رئي�س حكومة اإقليم اأمهرة اأجيجنهو 
ح�شابات  تفا�شيل  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  تي�شاغر 
الأعمال  مت��وي��ل  يف  ي��رغ��ب��ون  مل���ن  ب��ن��ك��ي��ة 
�شعب  حترير  جبهة  �شد  املقبلة  احلربية 

تيغراي.
اأق��ل من �شراع  املعركة لن تكون  اإن  وق��ال 

من اأجل البقاء.

تناحر عرقي..  النزاع يف تيغراي 
�سراع من اأجل البقاء 

نا�سونال اإنرت�ست: تركيا لن تكون ح�سنًا �سد رو�سيا واإيران

�سحة الأفغانيات مهددة اإثر تزايد العنف 

•• وا�صنطن-وكاالت

كتب مايكل روبن يف موقع جملة “نا�شيونال 
اإنرت�شت” الأمريكية، اأنه منذ عقود �شارت 
احلرب  اإب���ان  لوا�شنطن  ق��وي��اً  حليفاً  تركيا 
ال��ب��اردة، وه��ي واح���دة م��ن ب��ني ع�شوين يف 
الإحتاد  يحدان  كانا  الأطل�شي  �شمال  حلف 
ال�شوفياتي، وذهبت تركيا بعيداً يف �شراكتها 

مع الوليات املتحدة.
اأن��ق��رة ب��ج��ن��ود للحلف اأك���رث من  و���ش��اه��م��ت 
تركيا  وان�شمت  جمتمعتني.  وفرن�شا  اأملانيا 
اإىل جانب  الأت��راك  اإىل حلف بغداد، وقاتل 

الوليات املتحدة يف احلرب الكورية. وخلف 
اأ�شا�شياً يف عدد  الكوالي�س، لعبت تركيا دوراً 

من عمليات التج�ش�س ومكافحة الإرهاب.
ومع انتهاء احلرب الباردة، بقيت العالقات 
الثنائية قوية، على الأقل حتى تويل رجب 
اأردوغ�������ان رئ��ا���ش��ة ال�������وزراء. وببطء  ط��ي��ب 
بالإبتعاد  اأردوغ����ان  اأخ��ذ  ت�شميم،  ع��ن  لكن 
ع��ن ال��غ��رب. واخ��ت��ار القتال، واث��ق��اً م��ن اأنه 
وزارة  يف  واآخ��ري��ن  �شابقني  ���ش��ف��راء  �شيجد 
اخلارجية والبيت الأبي�س ومراكز الأبحاث 
ي��وؤي��دون �شيا�شاته.  امل��دف��وع��ة الأج���ر، مم��ن 
مييلون  الذين  اأولئك  وكافاأ  مبهارة  ولعب 

يريدون  اأو  ت��رك��ي  غ�����ش��ب  اأي  ت��ربي��ر  اإىل 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��ح��ال��ف ب����اأي ث��م��ن. ومع 
الأقل  جديدة-على  اأمريكية  اإدارات  و�شول 
تركيا-  الأخ���ريي���ن يف  ب��ال��ع��ق��دي��ن  م��ق��ارن��ة 
باإمكانه  ك���ان  اأردوغ�����ان  اأن  يعني  ه���ذا  ف���اإن 
راغب  اأم��ري��ك��ي  م�����ش��وؤول  العثور على  دائ��م��اً 
يجادل  وم���راراً،  العالقات.  �شبط  اإع���ادة  يف 
م��ع تركيا،  ال��ت��ق��ارب  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����ش��اع��ون 
املنظور  �شروري من  العالقات  اإ�شالح  ب��اأن 
الطموحات  ملواجهة  الأو�شع  الإ�شرتاتيجي 

اجليو�شيا�شية لرو�شيا واإيران.

فقاعة ا�شطنبول
اأنه  على  القائمة  الفكرة  اأن  الكاتب  وراأى   
مي��ك��ن ت��رك��ي��ا ت�����ش��ك��ي��ل ح�����ش��ٍن ���ش��د رو�شيا 
ت�شتند  انها  اإذ  �شحرية.  فكرة  ه��ي  واإي����ران، 
التفكري  مت��ث��ل  ول  ا���ش��ط��ن��ب��ول  ف��ق��اع��ة  اإىل 
الرتكي الأو�شع، وتعترب قبوًل �شاماًل لفكرة 
اأن و�شف تركيا لأعدائها و�شرديتها للتاريخ، 
ه��ي م�����ش��األ��ة دق��ي��ق��ة، ف�����ش��اًل ع��ن ف��ك��رة عفا 
اأن تركيا مل تتغري  الزمن تقوم على  عليها 

على مدى عقود.
ول����ع����ل ف����ك����رة ت���ت���ج���اه���ل الإي����دي����ول����وج����ي����ا 
املجتمع  اأردوغ��ان يف  زرعها  التي  والتقلبات 
الإ�شالحيني  تاأييد  الرتكي، مماثلة لفكرة 
القائد  نفوذ  من  يحدون  علهم  الإيرانيني 
الأعلى. وعلى نحٍو مماثل، فاإن الإعتقاد باأن 
املجتمع  يغريا  مل  الأردوغانية  من  عقدين 
الرتكي، م�شابه لالإعتقاد باأن ع�شرين عاماً 
م���ن اخل��م��ي��ن��ي��ة مل ت��غ��ري اإي������ران. ل��ك��ن كال 

احلالتني جمرد اأوهام.
ولناأخذ مثاًل فكرة اأن تركيا �شتقف يف وجه 
 ،2010 )اأي������ار(  م��اي��و   10 ف��ف��ي  رو���ش��ي��ا. 
وق��ع��ت رو���ش��ي��ا وت��رك��ي��ا ات��ف��اق��ات ت���ع���اون يف 
اأنقرة على  اأجل ح�شول  الطاقة من  جمال 
اأول مفاعل نووي، مب�شاعدة �شركات الطاقة 
ال���ع���ام، احتفل  ه���ذا  اأوائ�����ل  ال��رو���ش��ي��ة. ويف 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني واأردوغان 

معاً ببدء بناء مفاعل اأكيويو اجلديد.
اأك��رث مما  القاعدة  التعاون  ه��ذا  وب��ات مثل 
ه��و ا���ش��ت��ث��ن��اء. وا����ش���رتت ت��رك��ي��ا م��ن رو�شيا 
مغٍر  العقد  لأن  لي�س  اإ�س-400،  �شواريخ 
واإمنا لأن دمج هذه ال�شواريخ بنظام الدفاع 
ت�����ش��ل��ي��م �شيفرة  ي��ت��ط��ل��ب  ال���رتك���ي،  اجل����وي 

الأطل�شي  حلف  وكومبيوترات  اإلكرتونيات 
تركيا  اأبقت  لو  وحتى  الرو�س.  للمهند�شني 
ميكن  فاإنه  منف�شل،  نظام  على  ال�شواريخ 
برامج  ب��ي��ان��ات  وج��م��ع  لتعقب  ا�شتخدامها 

حلف الأطل�شي.
ويف 2016، وقع البلدان اتفاق اأنبوب الغاز 
8 يناير )كانون الثاين(  تورك �شرتمي ويف 

2020، بداأ العمل به.
رو�شيا  وق���ع���ت   ،2017 ي���ن���اي���ر   24 ويف 
وتركيا واإيران اتفاقاً لإن�شاء مناطق خف�س 
الت�شعيد يف �شوريا والتعاون لإيجاد مناطق 

نفوذ يف �شوريا.
ح�شن �شد النفوذ الإيراين

املهزلة  قبيل  من  يبدو  م�شابه،  نحٍو  وعلى 
الإعتقاد اأن تركيا ميكن اأن تقف ح�شناً �شد 
النفوذ الإيراين. وعندما عني اأردوغان عام 
2010 حقان فيدان رئي�شاً لالإ�شتخبارات، 
العوا�شم  ق��رع��ت يف  الإن�����ذار  اأج���را����س  ف���اإن 
الغربية لأن نظراءه الغربيني يعرفون عنه 
تعاطفه مع اإيران اإن مل يكن وديعة اإيرانية 

بحد ذاته.
الأحمر  ال�����ش��ج��اد  ف���ر����س  ت��رك��ي��ا  وت���وا����ش���ل 
وتقدم  �شرديتها  ي�شدقون  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك 
يقدرون  ل��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  ذه��ب��ي��ة  م��ظ��الت 
م�����ش��احل��ه��ا. وع���ل���ى ال��ع��ك�����س، ف���اإن���ه���ا تقيد 
�شيا�شيني  وحمللني  لأك��ادمي��ي��ني  ال��و���ش��ول 
ل يتفقون معها. وعلى رغم ذلك، فاإن هذا 
ال��ن��زاه��ة م��ن الناحية  الإغ����راء لي�س ع��دمي 
الفكرية، لكن يرتتب عليه و�شفات �شيا�شية 
التي  الفكرة  رئي�شي  ب�شكل  وبينها  م�شيئة، 
اأن تكون ح�شناً �شد  تقول باأن تركيا ميكن 

رو�شيا واإيران.

•• داند-اأ ف ب

تعتقد )واتي( اأن عمرها 30 عاما لكنها تبدو يف �شن 25، 
هي متزوجة من رجل م�شن منذ اأن كانت يف الثامنة ع�شرة 
من العمر وقد جاءت اىل عيادة وهي حامل للمرة اخلام�شة 

يف اأربع �شنوات وبينها عمليتا اإجها�س.
مبنطقة  فقرية  قرية  يف  ه��ذه  ال�شغرية  التوليد  ع��ي��ادة  يف 
من  الن�شاء  تنا�شل  اأفغان�شتان  بجنوب  قندهار  ق��رب  دان��د 

اأجل حياتهن.
خ�شارة  خائفة من  “اأنا  بحزن  ال�شابة  الأفغانية  هذه  تقول 

طفلي جمددا«.
بعد ان�شحاب القوات الأمريكية الذي نتج عنه تزايد املعارك 
وبدء حرمان البالد من امل�شاعدات الدولية، ميكن اأن يتفاقم 

الو�شع.
ت�شل الن�شاء الواتي ي�شعن الربقع برفقة رجل من العائلة. 

الرجال مينع عليهم الدخول وينتظرون يف اخلارج.
اىل  ل��ل��ذه��اب  ب���اخل���روج  ف��ق��ط  الإذن  “لدي  وات����ي  وق���ال���ت 

الطبيب” حاملة م�شتنداتها يف كي�س بال�شتيكي.

بعدما  ح��ام��ل جم���ددا  ان��ه��ا  للتو  خ��ورم��ا  م��ن جهتها علمت 
اأجنبت خم�شة اأطفال. تقول اإن اإجها�شها مرتني ناجم عن 

عملها “ب�شكل كثيف يف املنزل«.
تقول ح�شنا وهي قابلة اإن “بع�س العائالت ل تويل اهتماما 
وي�شنب  ك��ث��ريا  وي��ن��زف��ن  امل��ن��زل  يف  ي��ل��دن  فالن�شاء  للحمل: 
علمت  ح��ني  الأري����اف  يف  العمل  ح�شنا  بال�شدمة«.اختارت 
بذلك  �شيقوم  ك��ان  من  اآِت،  مل  “لو  الن�شاء.وقالت  مبعاناة 
... هنا حركة طالبان ل تهاجم القابالت، بالتايل خويف هنا 

اأقل«.
للغاية  بعيدة  ال��ع��ي��ادات  الأف��غ��ان��ي��ات،  م��ن  للعديد  بالن�شبة 
والطرق خطرة والنقل باهظ الكلفة.نتيجة لذلك، �شجلت 
اليوني�شف عام 2017 حواىل 7700 وفاة اأثناء الولدة - 
وهذا اأعلى مبعدل ال�شعفني مقارنة مع عدد املدنيني الذين 
قتلوا يف الهجمات )3448( بح�شب الأمم املتحدة والأرقام 
اأ�شواأ يف اجلنوب على اأيدي طالبان اأو و�شط القتال العنيف.

امل�شاعدات  تراجع  اأكرث مع  باملعاناة  الن�شاء يخاطرن  هناك 
اآب/اأغ�شط�س،   31 بحلول  الدولية  ال��ق��وات  ان�شحاب  بعد 

املوعد النهائي الذي اأعلنه الرئي�س الأمريكي جو بايدن.

وقد حذرت منظمة هيومن رايت�س ووت�س يف تقرير حديث 
ل��ه��ا م��ن اأن الن��خ��ف��ا���س ال��ك��ب��ري يف امل�����ش��اع��دات ل��ه “تاأثري 

مميت” على الن�شاء الأفغانيات.
ل��ك��ن م��ع خ��ط��ر ان����دلع ح���رب اأه��ل��ي��ة اأو ع���ودة ط��ال��ب��ان اإىل 
الدعم  على  باحلفاظ  الل��ت��زام  املانحون  يرف�س  ال�شلطة، 

“املطلوب اأكرث من اأي وقت م�شى«.
ملراقبة �شحة القرويني، تقوم ناجية وهي قابلة بزيارات من 

منزل اىل منزل.
تقول “بع�س العائالت متنع الن�شاء من الذهاب اإىل العيادة. 

يف بع�س الأحيان ل ي�شمح يل الرجال بالدخول«.
يف قا�شم بول، ت�شتقبلها كيال يف فناء منزلها مرتدية حجابا 

اأبي�س مت�شخا. يريح طفلها راأ�شه على ركبتيها.
اأدركت املري�شة موؤخرا اأنها حامل يف �شهرها اخلام�س. هذا 

طفلها ال�شاد�س.
وقالت “بعد ذلك، اأريد و�شائل منع احلمل. اأنا فقرية جدا 
اأطفايل. وزوج��ي موافق ... لي�س  ول ميكنني رعاية جميع 

لدينا ما يكفي من املال ل�شراء ال�شابون حتى«.
 17 بعد   -2018 ع��ام  اأج��راه��ا معهد كيت  درا���ش��ة  بح�شب 

اأجنبت  البالد-  الأطل�شي اىل  ق��وات حلف  عاما من و�شول 
املنزل و%60 مل يحظني  اأطفالهن يف  الن�شاء  %41 من 

باأي متابعة ملا بعد الولدة.
بالن�شبة للمناطق اخلطرة والنائية، فاإن هذه الأرقام اأكرث 

اإثارة للقلق.
اأق��ل من  يف ولي��ة هلمند )جنوب(، معقل طالبان، ح�شلت 

خم�س الن�شاء احل��وام��ل على زي��ارة واح��دة على الأق��ل قبل 
الولدة، بح�شب املعهد.

غري  اجلوع”  �شد  “العمل  ملنظمة  تابعة  نقالة  ع��ي��ادة  يف 
اأقيمت يف منزل من الطني يف ل�شكركاه عا�شمة  احلكومية 
ب�شبب  ال��ن��ازح��ات  ال��ن�����ش��اء  غ���ول  ق��ان��دي  ت�شتقبل  ال���ولي���ة، 

املعارك.

قتياًل يف انهيار فندق �سرق ال�سني   17
•• �صنغهاي-اأ ف ب

بلغت احل�شيلة النهائية لنهيار فندق يف �شرق ال�شني 17 قتياًل اإثر انتهاء 
عمليات الإغاثة، وفق ما اأعلن التلفزيون الوطني الأربعاء.

وقع احلادث بعد ظهر الثنني يف مدينة �شوجو ال�شياحية والتاريخية على 
بعد 80 كيلومرتا غرب �شانغهاي.

وحتدثت احل�شيلة ال�شابقة عن ثمانية قتلى وت�شعة مفقودين.
ومت تاأكيد الأربعاء وفاة هوؤلء الأ�شخا�س الت�شعة الذين مل يكن لدى فرق 

الإنقاذ اأي معلومات عنهم، بح�شب تلفزيون “�شي �شي تي يف” احلكومي.
واأو�شحت القناة اأن الأ�شخا�س الذين خرجوا من حتت الأنقا�س على قيد 

احلياة، هم يف و�شع م�شتقّر يف امل�شت�شفى.
فتح فندق “�شيجي كايوان” اأبوابه يف العام 2018 مع 54 غرفة و�شالة 

حفالت وقاعات موؤمترات، بح�شب موقع �شي تريب املخت�س بال�شفر.
بلبا�س  اإن��ق��اذ  لعمال  م�شاهد  ال��ث��الث��اء  يف”  ت��ي  �شي  “�شي  تلفزيون  وب��ث 
برتقايل وخوذات يزيلون باأيديهم الركام على كومة من النقا�س وحتت 
وهي  ن�شمة  مليون   12 �شوجو  �شكان  ع��دد  يبلغ  م��ن��ه��ارة.  ف��ولذي��ة  بنية 

معروفة بحدائقها وقنواتها وتلقب ب�”بندقية ال�شرق«.
وتكرث حوادث انهيار املباين يف ال�شني وتعود يف غالبيتها لرتاخي معايري 

البناء اأو الف�شاد.
�س  29 �شخ�شا جراء انهيار فندق خم�شّ 2020 ق�شى  اآذار/مار�س  ففي 
حتقيقات  واأظ��ه��رت  ال�شني.  �شرق  يف  كاجنو  مدينة  يف  ال�شحي  للحجر 
الطوابق  ف��وق  ترخي�س،  دون  من  طوابق  ثالثة  ت�شييد  مت  اأن��ه  ال�شلطات 

الأربعة التي كان يفرت�س اأن يقت�شر عليها املبنى.
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كوفيد-19،  جائحة  ب�شبب  املا�شي  ال��ع��ام  انقطاع  بعد  فرن�شا  تنظم 
العر�س الع�شكري التقليدي مبنا�شبة العيد الوطني اإل اأن احلذر يبقى 
�شيد املوقف يف وقت حتاول فيه البالد جتنب موجة وبائية رابعة جراء 
األغي  اجلائحة  خ�شم  يف   2020 ال��ع��دوى.يف  ال�شديدة  دلتا  املتحورة 
عر�س 14 متوز يوليو الع�شكري يف اإجراء مل ت�شهده فرن�شا منذ احلرب 
كونكورد. �شاحة  يف  مقت�شبة  مبرا�شم  عنه  وا�شُتعي�س  الثانية  العاملية 
جادة  اإىل  ال�شنة  ه��ذه  وامل��درع��ات  والع����الم  الع�شكرية  ال��ق��وات  وت��ع��ود 
�شانزيليزيه ال�شهرية يف العا�شمة الفرن�شية لكن ح�شور العر�س �شيكون 
حم�شورا اإذ ينبغي على اجلمهور اأن يكون مزودا ب�شهادة �شحية وو�شع 
املدرجات يف  اآلف �شخ�س فقط باجللو�س يف  لع�شرة  و�شي�شمح  كمامة. 
األفا يف الأيام العادية.ويف حني ت�شهد الإ�شابات بالفريو�س   25 مقابل 
امللقحني  غري  على  �شغوطا  م��اك��رون  الرئي�س  مار�س  ج��دي��دا،  ارتفاعا 
موؤكدا اأن التطعيم �شيكون اإلزاميا لأفراد طواقم الرعاية الطبية فيما 

�شتطلب �شهادة �شحية لدخول غالبية الأماكن العامة.

م�شاهمة  ال�شويدية  الكتيبة  اإط���ار  يف  �شرت�شل  اأن��ه��ا  ال���رنوج  اأعلنت 
عن  امل�شوؤولة  الأوروب��ي��ة  اخلا�شة  القوات  تاكوبا،  مهمة  يف  �شغرية 

مواكبة اجلي�س املايل يف مكافحة املتطرفني .
“الرنوج  اإن  الثالثاء  م�شاء  بيان  يف  الرنوجية  الدفاع  وزارة  وقالت 
واأ�شافت  �شت�شع للمرة الأوىل جنودا لها بت�شرف تاكوبا يف مايل”. 
من  �شغري  ع��دد  اإر���ش��ال  �شيتم  املقبلة  القليلة  الأ�شهر  “خالل  اأن��ه 

اجلنود اإىل وحدة ال�شويد«.
وب���ذل���ك ت�����ش��ب��ح ال���دول���ة ال���ش��ك��ن��دي��ن��اف��ي��ة ال��ع�����ش��و يف ح��ل��ف �شمال 
التي  التا�شعة  ال��دول��ة  الأوروب�����ي،  الحت���اد  يف  لي�س  لكن  الأط��ل�����ش��ي 
يف  املالية  القوات  لدعم  فرن�شا  اأطلقتها  التي  املجموعة  يف  ت�شارك 
للجهاديني  املناه�شة  القوة  يف  مركزي  دور  للعب  ال�شاحل  منطقة 

بعد تقلي�س الوجود الع�شكري الفرن�شي املقرر.
وا�شتونيا  بلجيكا  م��ن  ق��وات  تاكوبا  ت�شم  فرن�شا،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
واإيطاليا وهولندا واجلمهورية الت�شيكية والربتغال وال�شويد التي 

اأر�شلت حواىل 150 جنديا مطلع 2021.
كما وعدت الدمنارك باإر�شال مئة رجل بحلول 2022.

رابطة  لنظرائه يف  بلينكن  اأنتوين  الأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  عرب 
دول جنوب �شرق اآ�شيا )اآ�شيان( الأربعاء عن قلقه العميق من الو�شع 
اإنهاء العنف  يف بورما، داعيا اىل حترك م�شرتك لل�شغط من اأجل 
“دعا  الأمريكي  وزير اخلارجية  اإن  براي�س  نيد  البلد.وقال  يف هذا 
واعادة  العنف  اإنهاء  اأج��ل  من  لل�شغط  م�شرتك  حت��رك  اإىل  اآ�شيان 
ب��ورم��ا والإف�����راج ع��ن جميع املعتقلني  ال��دمي��وق��راط��ي يف  الن��ت��ق��ال 

ظلما” يف اأعقاب النقالب يف بداية �شباط فرباير املا�شي.
رابطة  الع�شو يف  بورما  ب�شاأن  العميق”  “قلقه  بلينكن عن  واأع��رب 
�شيادة  ب�شاأن  اآ�شيان  ميثاق  “مبادئ  اإىل  م�شريا  اآ�شيا،  �شرق  جنوب 
على  الإن�شان”،  وحقوق  والدميوقراطية  الر�شيد  واحلكم  القانون 
اخلم�س  النقاط  خطة  تنفيذ  اإىل  اجلمعية  براي�س.ودعا  ق��ول  حد 
ملحا�شبة  فورية  اإج���راءات  و”اتخاذ  ابريل  ني�شان  يف  و�شعتها  التي 

النظام البورمي ب�شاأن التوافق وتعيني مبعوث خا�س” لبورما.
فر�شت الوليات املتحدة يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري عقوبات 
جديدة على 22 �شخ�شا مرتبطني بالنقالب الع�شكري والهجمات 

التي اأعقبت ذلك على احلركة املوؤيدة للدميوقراطية.
وت�شهد بورما ا�شطرابات منذ اأن اأطاح انقالب ع�شكري يف �شباط/

فرباير احلاكمة املدنية الفعلية للبالد اأونغ �شان �شو ت�شي وحكومتها. 
وقد قتل مئات يف حملة قمع وح�شية.

عوا�صم

باري�ص

وا�صنطن

او�صلو

الأمن الداخلي الربيطاين يحذر 
من جوا�سي�س رو�سيا وال�سني 

•• لندن-رويرتز

ال�شكان   )5 اآي  )اإم  الربيطاين  الداخلي  الأم��ن  جلهاز  العام  املدير  دع��ا   
وال�����ش��ني بنف�س  التج�ش�س م��ن رو���ش��ي��ا  ال��ت��ع��ام��ل م��ع خ��ط��ر  اإىل  الأرب���ع���اء 
يقظة التعامل مع الإرهاب، قائال اإن اجلوا�شي�س الأجانب ي�شعون ل�شرقة 

التكنولوجيا وبث الفرقة ومهاجمة البنية التحتية.
وجعلت اأجهزة املخابرات الغربية التعامل مع الإرهاب على راأ�س اأولوياتها 
 20 نحو  قبل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  على  اأي��ل��ول  �شبتمرب   11 هجمات  بعد 
عاما مع تركيز موارد هائلة على اخلطر الذي ميثله املت�شددون املحليون 

والأجانب.
لكن ال�شلوك الذي انتهجته رو�شيا ما بعد الحتاد ال�شوفيتي وبزوغ جنم 
اإع��ادة الرتكيز على  الغرب على  املخابرات يف  اأجهزة  اأق��وى  اأج��رب  ال�شني، 
يتعاملون  الذين  اأو على اجلوا�شي�س  القدمية  التج�ش�س  اأ�شاليب  مكافحة 

مع جوا�شي�س اآخرين.
اإن املخابرات  ال��ع��ام جل��ه��از الأم����ن ال��داخ��ل��ي  امل��دي��ر  وق����ال ك��ني م��اك��ل��وم 
الربيطانية ر�شدت ع�شرة اآلف حماولة مقنعة من قبل جوا�شي�س اأجانب 

ي�شعون ل�شتمالة النا�س العاديني يف بريطانيا.
ويقول م�شوؤولو املخابرات يف بريطانيا اإن ال�شني ورو�شيا ت�شعيان ل�شرقة 
يف  التدخل  عن  ف�شال  الفكرية  بامللكية  يتعلق  وم��ا  مهمة  جتارية  بيانات 

ال�شيا�شة وبث معلومات م�شللة.
وتقول بكني ومو�شكو اإن الغرب يعاين من جنون الرتياب ب�شاأن املوؤامرات. 
وتنفيذ  التكنولوجيا  ل�شرقة  لل�شعي  جانبهما  م��ن  حم��اول��ة  اأي  وتنفيان 

هجمات اإلكرتونية اأو بث الفرقة.
اأن  باأكملها يجب  ال��ب��الد  اإن  وق��ال م��اك��ل��وم، وه��و رج��ل خم��اب��رات حمنك، 

تتحلى باليقظة للت�شدي خلطر التج�ش�س اخلارجي.

حمنة العراق.. حرب اأبراج الكهرباء تنتقل اإىل العا�سمة

 ال�سدر يدعو الكاظمي ملالحقة م�سوؤويل حريق م�ست�سفى النا�سرية 
•• بغداد-اأ ف ب

دعا مقتدى ال�شدر احلكومة العراقية اإىل حما�شبة 
النا�شرية  م�شت�شفى  ح��ري��ق  وق���وع  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ني 
)جنوب( واإل �شتعترب احلكومة “ب�شغريها وكبريها 

م�شوؤولة” عن املاأ�شاة.
وق����ال ال�����ش��در يف ت��غ��ري��دة م�����ش��اء ال��ث��الث��اء “على 
املق�شرين  ملعاقبة  واحل��ازم  اجل��اد  ال�شعي  احلكومة 
اأو يف  النا�شرية  �شواء يف  امل�شت�شفيات  مب�شاألة حرق 
غريها من املحافظات اأيا كان انتمائهم” ال�شيا�شي 
هي  وك��ب��ريه��ا  ب�����ش��غ��ريه��ا  احل��ك��وم��ة  ف����اأن  “”واإل 

امل�شوؤولة عن ما يحدث«.
واأ�شاف حمذرا “واإل كان لنا ت�شرف اأخر مبا يحفظ 
مطالبا ب”ال�شراع يف  لل�شعب �شالمته وكرامته”، 
اإعالن نتائج التحقيق بال�شرعة الق�شوى واأل يكون 
م�شريها م�شري ما اأحرتق من م�شت�شفيات �شابقاً«.

ال���ذي دمر  ال��ع��راق حت��ت �شدمة احل��ري��ق  وم��ا زال 
م�شاء الإثنني هنغارا خم�ش�شا ملر�شى كوفيد-19. 
وحتدثت وزارة ال�شحة العراقية يف ح�شيلة موقتة 
الأربعاء، عن مقتل �شتني �شخ�شا على الأقل يف هذا 

احلريق.
وحريق م�شت�شفى النا�شرية الذي قالت م�شادر اإنه 

اأوك�شجني، هو الثاين الذي  ناجم عن انفجار عبوة 
يلتهم م�شت�شفى يف العراق حيث اأدى حريق اندلع يف 
ني�شان اأبريل داخل م�شت�شفى ابن اخلطيب يف بغداد 

ا واإ�شابة الع�شرات. اىل مُقتل 82 �شخ�شً
واأثار ذلك احلريق، ردود فعل غا�شبة وا�شعة دفعت 
من  امل��دع��وم  التميمي،  ح�شن  اأن���ذاك  ال�شحة  وزي��ر 

التيار ال�شدري، لال�شتقالة.
من جانبه، اأ�شدر رئي�س الوزراء العراقي م�شطفى 
اأمراً  النا�شرية  م�شت�شفى  م��اأ���ش��اة  عقب  الكاظمي 
قار  م��دي��ر �شحة حمافظة ذي  وا���ش��ت��ج��واب  ب��اإق��ال��ة 
ومدير  ال��ن��ا���ش��ري��ة  يف  احل�����ش��ني  م�شت�شفى  وم��دي��ر 

الدفاع املدين يف املحافظة.
ك��م��ا ����ش���درت اأوام������ر ب��اع��ت��ق��ال وا���ش��ت��ج��واب ع�شرة 

موظفني اأخرين، وفقا مل�شادر ق�شائية.
ت�����ش��ري��ن الأول  ال���ع���راق يف  ي��ج��ري  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
اأكتوبر الأول، انتخابات برملانية مبكرة وهو املطلب 
للحكومة  املناه�شة  اأكتوبر  لحتجاجات  الرئي�شي 
عام  ال�شدري،  التيار  ودعمها  نهاية  انطلقت  التي 

.2019
ويفرت�س اأن تنظم تظاهرة احتجاج نهار الأربعاء يف 
النا�شرية تكرميا لأرواح ال�شحايا بعدما اأ�شاء �شكان 

املحافظة م�شاء اأم�س ال�شموع لأرواح ال�شحايا.

•• بريوت-وكاالت

ُيعانيها  ال��ت��ي  الأزم������ة  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً 
ري�شك  “غلوبل  م��وق��ع  ط���رح  ل��ب��ن��ان، 
قدرة  م��ل��ًح��اع��ن  ����ش���وؤاًل  اإن�شايت�س” 
على  احل��ف��اظ  على  اللبناين  اجلي�س 
القانون والنظام يف ظّل ح�شور قوي 
امل�شاكل  اإىل  اأ���ش��ار  اهلل«.واإذ  ل�”حزب 
املواطنون  منها  ُيعاين  التي  اليومية 
امل����واد ال���ش��ا���ش��ي��ة، وتاآكل  ���ش��ّح  ج����راء 
وا�شعة  �شرائح  ال�شرائية لدى  القدرة 
م��ن امل��ج��ت��م��ع، اأ���ش��ار ال��ت��ق��ري��ر اإىل اأن 
ق���ي���ادة اجل��ي�����س م��ت��خ��ّوف��ة م���ن عدم 
قدرة قواتها على النت�شار يف املناطق 
“بينما  القانون،  وفر�س  ال�شرورية 
روات����ب����ه����م، وهم  ج���ن���وده���ا  ي��ت��ل��ق  مل 
يعانون على غرار ال�شعب، من تدهور 

الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية«.
ق���ب���ل اأ����ش���اب���ي���ع ق��ل��ي��ل��ة، جت���ّل���ى حجم 
امل�شكلة يف اتفاق 20 دولة على تقدمي 
اللبناين،  للجي�س  ط��ارئ��ة  م�شاعدات 
احلليب  مثل  اأ�شا�شية  اإم�����دادات  م��ن 

والدقيق والأدوية والوقود.
اأكرب داعم  ول تزال الوليات املتحدة 
اأ�شار  واإذ  ال��ل��ب��ن��اين.  للجي�س  م���ايل 
التقرير اإىل اأن وا�شنطن رفعت قيمة 
مليون   15 م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  التمويل 
120 مليون دولر،  دولر �شنوًيا اإىل 
اإل اأن التقرير اأ�شار اإىل اأن هذا املبلغ 

ل يزال “اأقّل بكثري من املطلوب«.
واعترب التقرير اأنه مع ا�شتداد العنف 
يف البالد، قد ي�شعى “حزب اهلل” اإىل 
على  بنف�شه،  والنظام  القانون  فر�س 
ال��رغ��م م��ن اأن الأم���ني ال��ع��ام للحزب 

يف  خ��ط��اب��ه  يف  زع���م  اهلل،  ن�شر  ح�شن 
“يدعم  اأن���ه  ي��ون��ي��و )ح���زي���ران(،   25
ال��ل��ب��ن��اين يف مهمته  ت��ع��زي��ز اجل��ي�����س 
من  التقرير  ال��ب��الد«.وح��ّذر  لتاأمني 
اأنه اإذا تدّخل “حزب اهلل” يف قرارات 
ُي��ث��ري ذلك  اأن  امل��رّج��ح  اجل��ي�����س، فمن 
داخلًيا  ع��ن��ي��ف��ة  ط��ائ��ف��ي��ة  “م�شاعر 
و���ش��ج��ة ب���ني امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل«.ويف 
اإىل تدهور الو�شع القت�شادي  اإ�شارة 
اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  اأ�����ش����ار  ل��ل��ج��ي�����س، 
اجلي�س جلاأ اإىل تنظيم رحالت جوية 
دولراً   150 م��ق��اب��ل  ب��ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت 
ل��ل��م�����ش��اع��دة يف دف���ع رواتب  اأم��ري��ك��ًي��ا 
من  معظمهم  يعي�س  ال��ذي��ن  ج��ن��وده، 
م�����ش��اع��دات غ��ذائ��ي��ة، وي��ك��اف��ح��ون من 
اأجل حتّمل تكاليف النقل اإىل املواقع 
يتمركزوا  اأن  امل���ف���رت����س  م���ن  ال���ت���ي 

ي�شتقّل  الأحيان،  كثري من  فيها. ويف 
اجلنود احلافالت العامة، وهو اخليار 
يتوّجب  لبنان.و”بينما  يف  الأرخ�����س 
مواجهة  ال���ل���ب���ن���اين  اجل���ي�������س  ع���ل���ى 
ال��ت��م��ل��م��ل الج��ت��م��اع��ي داخ���ل���ًي���ا، من 
باب  منطقتي  يف  الطعام  على  القتال 
التبانة وجبل حم�شن بطرابل�س، اإىل 
تتناق�س  عر�شال،  يف  امل�شلحني  توّغل 
ق�����درة اجل��ي�����س ع��ل��ى ح��م��اي��ة ح���دود 
لبنان، ناهيك عن تخفيف حدة الفتنة 

يقول التقرير. الداخلية”، 
ال�شالح،  ت��ف��ّل��ت  م���ن  ُي���ع���اين  ب��ل��د  ويف 
وي��ح��وي ع���دداً ك��ب��رياً م��ن اجلماعات 
اأيام  م��ن  احل����رب  “واأمراء  امل�شلحة 
يندلع  اأن  مي��ك��ن  الأهلية”،  احل���رب 
تتناف�س  ب��ي��ن��م��ا  ال��ع��ن��ف  م���ن  امل���زي���د 
الأطراف على النفوذ وال�شيطرة على 
احلايل  الوقت  املت�شائلة.ويف  امل���وارد 
يف  ال�شيا�شيون  ال��ف��اع��ل��ون  ي���زال  “ل 
الفل�شطينيني،  ال��الج��ئ��ني  خم��ي��م��ات 
واجلهاد  فتح  مثل  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف خميم  الإ����ش���الم���ي 
واأي  بال�شلطة،  يتمّتعون  الر�شيدية، 
ن��ق�����س يف امل�������ش���اع���دات امل���ق���دم���ة من 
وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة 
الالجئني )الأونروا(، ميكن اأن يقلب 

املوازين لأن الياأ�س يثري العنف«.
تغرّي  “مع  اأن��ه  اإىل  التقرير  وخل�س 
التوازن الجتماعي، حيث يعي�س اأكرث 
م��ن ن�����ش��ف ال�����ش��ك��ان الآن حت��ت خط 
لنهاية  الأف���ق  غ��ي��اب  ظ��ل  ويف  الفقر، 
لبنان  ي�شهد  اأن  امل��ت��وّق��ع  م��ن  الأزم�����ة، 
مزيداً من عدم ال�شتقرار خالل �شهري 

يوليو )متوز( واأغ�شط�س )اآب(«.

 اّتهام 4 اإيرانيني بالتخطيط 
خلطف �سحافية اأمريكية

 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

لال�شتخبارات  “عمالء  اأرب��ع��ة  اإىل  وّج���ه  اأّن����ه  الأم���ريك���ي  ال��ق�����ش��اء  اأع��ل��ن 
الإيرانية” تهمة التاآمر خلطف �شحافية اأمريكية من اأ�شول اإيرانية تقيم 
يف الوليات املتحدة وتن�شط يف جمال “ف�شح انتهاكات حقوق الإن�شان” يف 

اجلمهورية الإ�شالمية.
ال�شحافية، لكّن م�شيح علي  ا�شم هذه  الق�شاء الأمريكي عن  ومل يك�شف 
اأ�ّش�شت  والتي  نيويورك  يف  املقيمة  الإيرانية  والنا�شطة  ال�شحافية  جن��اد، 
تغريدة  يف  بدت  احلجاب،  خلع  على  الأّم  بلدها  يف  الن�شاء  لت�شجيع  حركة 

على تويرت وكاأنها توؤّكد اأّن موؤامرة اخلطف كانت ت�شتهدفها.
الأرب��ع��ة وجميعهم  املّتهمني  اإّن  ب��ي��ان  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 
رجال �شعوا منذ “حزيران/يونيو 2020” اإىل خطف “كاتبة و�شحافية 

ف�شحت انتهاكات حقوق الإن�شان املرتكبة من قبل احلكومة الإيرانية«.
ونقل البيان عن املّدعية العامة اأودري �شرتو�س قولها اإّن املّتهمني الأربعة 
خّططوا “لقتياد �شحيتهم بالقوة اإىل اإيران حيث كان م�شريها �شيكون، 

يف اأح�شن الأحوال، جمهوًل«.
اخلطف  خمطط  ه��دف  اإنها  جن��اد  علي  م�شيح  الن�شوية  النا�شطة  وقالت 

هذا.
وكتبت يف تغريدة “�شكرا ملكتب التحقيقات الفدرايل )اأف بي اآي( لحباطه 
خمطط ال�شتخبارات الإيرانية خلطفي” و�شورت نف�شها اأمام نافذة تظهر 

منها �شيارة �شرطة. واأكدت اأن ال�شيارة تقف اأمام منزلها منذ اأ�شبوعني.
ل��ل��ق��رار الّت��ه��ام��ي ف��ق��د جل���اأ امل��ت��ه��م��ون اإىل ال���ش��ت��ع��ان��ة “بخدمات  ووف��ق��اً 
منا�شبات  “يف  واأق��ارب��ه��ا  �شحيتهم  وت�شوير”  لر�شد  ني  خا�شّ حمّققني 

عّدة” يف العامني 2020 و2021.
ومن الوليات املتحدة حيث تقيم راهنا، تنتقد علي جناد النظام الإيراين 
و�شيا�شته وقد تلقت دعما من جنوم كبار من اأمثال املمثلة مرييل �شرتيب 

التي �شعدت معها على امل�شرح خالل موؤمتر حلقوق املراأة العام 2016.
“بنظر  ال�شويدي  الربملان  اأم��ام  اأبريل يف مقطع م�شور  ني�شان  واأك��دت يف 

النظام الإيراين كل امراأة تنا�شل من اأجل حقوقها الأ�شا�شية، جمرمة«.
وقد  املتحدة  الوليات  ال�شحافية خارج  لنقل  العمالء عن طريقة  وبحث 
ا�شتعلم اأحدهم خ�شو�شا عن زوارق �شريعة تقرتح “عملية اإجالء بحرية 
ب�شفينة بني نيويورك وفنزويال  انطالقا من نيويورك ورحلة  م�شتقلة” 

“التي تقيم عالقات ودية مع اإيران” بح�شب النيابة العامة.
اآخرين يقيمون  ت�شتهدف �شحايا  اآي  بي  اأف  التي ك�شفتها  ال�شبكة  وكانت 
وقد  املتحدة”  العربية  والإم����ارات  املتحدة  واململكة  كندا  “يف  خ�شو�شا 

حاولوا ا�شتخدام و�شائل املراقبة نف�شها حيالهم بح�شب املدعني العامني.
والعمالء الأربعة هم علي ر�شا �شورغي فراهاين، حممود خا�شعني وكيا 

�شادقي واأميد نوري
وبح�شب البيان، ي�شتبه يف اأّن اإيرانيا خام�شا يقيم يف كاليفورنيا �شارك يف 

متويل هذه املوؤامرة.
واأكد املدعي العام مارك لي�شكو “كل �شخ�س يف الوليات املتحدة يجب اأن 
يكون مبناأى من اأي م�شايقات اأو تهديد اأو م�شا�س ب�شالمته اجل�شدية من 

قبل قوة خارجية«.

اأزمة لبنان.. اإىل متى ي�ستطيع اجلي�س احلفاظ على النظام؟

•• بغداد-وكاالت

ت�شاعدت حدة ا�شتهداف اأبراج نقل الطاقة 
الكهربائية يف العراق، لت�شل اإىل العا�شمة 
حمافظات  يف  �شابقا  تركزت  اأن  بعد  بغداد، 
م��ث��ل دي����اىل والأن����ب����ار، وه���و ت��ط��ور ي�شفه 
ب�”التحول  الأم���ن���ي،  ب��ال�����ش��اأن  خم��ت�����ش��ون 
اخلطري الذي ي�شتوجب ا�شتنفار املوؤ�ش�شات 

الع�شكرية«.
العراق  يف  الكهربائية  الطاقة  ملف  وب���رز 
خالل الأيام القليلة املا�شية، اإىل الواجهة، 
م��ع الرت��ف��اع ال�شديد يف درج���ات احل���رارة، 
وال����ش���ت���ه���داف امل���ت���ك���رر لأب�������راج ال��ن��ق��ل يف 
التام  بالنهيار  ت�شبب  مما  النائية،  املناطق 
للمنظومة مطلع ال�شهر اجلاري، وا�شتقالة 

وزير الكهرباء ماجد احلنتو�س.
مناطق  �شهدت  املا�شيني،  اليومني  وخ��الل 
نقل  لأب����راج  ا���ش��ت��ه��داف��ا  ب��غ��داد،  بالعا�شمة 
تلك  ب�����دء  م���ن���ذ  م�������رة،  لأول  ال����ك����ه����رب����اء، 
املتابعني  ا���ش��ت��غ��راب  اأث�����ار  ال��ع��م��ل��ي��ات، مم���ا 
التقارير  ظل  يف  خا�شة  الأمنية،  لالأو�شاع 
ال��دول��ي��ة، ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ت��ن��ام��ي نفوذ 

داع�س يف بع�س مناطق البالد.
تنفيذه  اإمكانية  من  املخاوف  ت��زداد  وبهذا، 
ع��م��ل��ي��ات م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره����اب����ي يف قلب 

العا�شمة العراقية.
خلية  اأعلنت  ال�شتهداف،  عمليات  اآخر  ويف 
الإع���الم الأم��ن��ي، ال��ث��الث��اء، اإح��ب��اط عملية 
التي تربط  الرئي�شية  الأب��راج  اأح��د  تفجري 

بغداد وحمطة القد�س الكهربائية.
وكالة  “مفارز  ب���ي���ان:  يف  اخل��ل��ي��ة  وق���ال���ت 
يف  الحت���ادي���ة  والتحقيقات  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
وزارة الداخلية، اأحبطت عملية تفجري اأحد 
تربط  التي  الرئي�شية  الكهربائية  الأب���راج 

بغداد وحمطة القد�س«.
معلومات  ع���ل���ى  “بناًء  اأن������ه  واأو�����ش����ح����ت 
ن��ي��ة ع��ن��ا���ش��ر داع�س  ب�������ش���اأن  ا���ش��ت��خ��ب��اري��ة 
الرئي�شية  الأب����راج  اأح���د  تفجري  الإره���اب���ي 

ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني ب��غ��داد وحم��ط��ة القد�س 
الكهربائية يف منطقة الوزيرية، مت ت�شكيل 
املعلومة، وبالتن�شيق  فريق عمل على �شوء 
الحتادية،  بال�شرطة  الأوىل  ال��ف��رق��ة  م��ع 
8 عبوات  املحاولة و�شبط  اإحباط هذه  مت 
وتفكيكها  ال�4  ال��ربج  رك��ائ��ز  على  م��زروع��ة 

من قبل اجلهد الفني«.
وزارة  ع��ن  ���ش��درت  ر�شمية،  بيانات  وت�شري 
الداخلية العراقية، اإىل اأنه منذ مطلع العام 
احلايل، وحتى يوليو اجلاري، تعر�س اأكرث 
 50 عن  ف�شال  للتخريب،  ب��رج   100 من 

خطا لنقل الطاقة.
ول تتمكن القوات العراقية، ب�شكل دائم من 
اإذ غالبا ما مت�شي  الهجمات،  تلك  اإحباط 
اجلهات املنفذة لعمليات التخريب، وتتمكن 
م��ن اإ���ش��ق��اط تلك الأب�����راج، وه��و م��ا ح�شل 
للطاقة  برج  تعر�س  املا�شي، عندما  الأح��د 

جنوب �شرقي بغداد اإىل تفجري بالعبوات.

وقالت وزارة الكهرباء يف بيان اإن “خط نقل 
بغداد  ���ش��رق   - )اأم���ني  الكهربائية  الطاقة 
رقم 2( التابع لل�شركة العامة لنقل الطاقة 
تعر�س  ال��و���ش��ط��ى  للمنطقة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
عبوات  بتفجري  تخريبي  اإره��اب��ي  عمل  اإىل 
املرقم )36(  الربج  ت�شرر  اإىل  اأدت  نا�شفة 

وانحناء الربج«.
كما تعر�س يف اليوم ذاته، برج لنقل الطاقة 
يف منطقة النهروان جنوب �شرقي العا�شمة، 
ن��ا���ش��ف��ة، وذل�����ك عقب  ب��ع��ب��وة  ت��ف��ج��ري  اإىل 

تظاهرات احتجاجية �شهدتها املنطقة.
ا�شتهداف  ع��ارم  بغ�شب  العراقيون  وواج��ه 
العديد  “جمهولة”  م�شلحة  جم��م��وع��ات 
من حمطات اإنتاج الكهرباء وخطوط نقلها 

واأبراج الطاقة الرئي�شية.
واأ�شار مراقبون اإىل وجود م�شروع متكامل 
للجهات امل�شتهِدفة، تتوخى زيادة ال�شغوط 
ع��ل��ى امل��واط��ن��ني ال��ع��راق��ي��ني، وخ��ل��ق رابط 

ب��اإي��ران يف جم��ال احل�شول  للعراق  وتبعية 
على الطاقة الكهربائية.

الداخلية  وزارة  يف  ���ش��اب��ط  ذك����ر  ب������دوره، 
اأب�����راج  ا����ش���ت���ه���داف  “ملف  اأن  ال���ع���راق���ي���ة، 
ال��ط��اق��ة، ي�����ش��ه��د ت��ك��ت��ي��ك��ات ن��وع��ي��ة، ب�شكل 
متكرر، اإذ ا�شُتخدمت يف بادئ الأمر عبوات 
خماطر  ن��واج��ه  ال��ي��وم  لكننا  ف��ق��ط،  نا�شفة 
ج���دي���دة، وت��ط��ور يف ت��ل��ك ال��ع��م��ل��ي��ات، مثل 
تفخيخ الأبراج بالأحزمة النا�شفة، وتوجيه 
ال�شواريخ اإىل الأبراج لإ�شقاطها بالكامل«.

ا�شمه،  ذكر  الذي رف�س  ال�شابط،  وي�شيف 
“اآخر  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
يف  قنا�شني  ا�شتخدام  ه��ي  التكتيكات  تلك 
اأ����ش���الك ال��ط��اق��ة، ع��رب قن�شها  ا���ش��ت��ه��داف 
باأهمية  حتظى  التي  تلك  خا�شة  وقطعها، 
كاملة،  ملحافظات  الكهرباء  وتوفر  كبرية، 
مم���ا ي��ع��ن��ي ق��ط��ع ال��ط��اق��ة ع���ن ت��ل��ك امل���دن، 
و���ش��ع��وب��ة اإ����ش���الح���ه���ا، م���ن ق��ب��ل ال���ك���وادر 

املخت�شة«.
واأ�شار اإىل اأن “اخلطة اجلديدة التي اأعلنت 
ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة ع��ن��ه��ا، م���ا زال����ت يف طور 
البدء، وقد حتد ولو ب�شكل ن�شبي من تلك 

العمليات، لكنها لن تق�شي عليها نهائيا«.
ال�شلطات  ت���وؤرق  العمليات  تلك  زال���ت  وم��ا 
الأمنية  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  وزادت  ال��ع��راق��ي��ة، 
ال��وزراء م�شطفى  رئي�س  اأمل��ح  اأمامها، فيما 
الكاظمي، اإىل اإمكانية وجود جهات �شيا�شية 

رمبا تورطت يف ذلك، اأو �شجعت عليه.
ال���ك���اظ���م���ي خ�����الل ج��ل�����ش��ة جمل�س  وق������ال 
الوزراء، الثالثاء: “وطنيتنا ل تتقبل فكرة 
اأن يتعّمد العراقي قتل اأخيه من اأجل هدف 
�شيا�شي، ولعنة اهلل على كل منفعة اأو من�شب 
جتعل الإن�شان ي�شتهرت وي�شتخف بدم اأخيه، 
ولعنة اهلل على كل منفعة �شيا�شية اأو مادية 
اأبراج  يفجر  اأداة  لتجعله  الإن�شان  ت�شخط 
ال��ك��ه��رب��اء؛ م��ن اأج���ل اإث��ب��ات وج��ه��ة نظره، 

واإف�شال العاملني من اأجل وطنهم«.
بعيدا  ال�شيا�شة  تنجرف  “عندما  واأ�شاف: 
ع��ن امل��ب��داأ الأخ��الق��ي والل��ت��زام الإن�شاين، 
�شريعة  م����ب����داأ  ���ش��ي��ط��رة  حت����ت  ف�����ش��ن��ك��ون 
الفا�شدين  م��ع  نت�شامح  ل��ن  بعينها،  ال��غ��اب 
كانت  اأي���اً  امل��واط��ن��ني  ب����اأرواح  املتالعبني  اأو 

�شفاتهم اأو انتماءاتهم«.
الأم��ن��ي��ة يف  اللجنة  ق��ال ع�شو  م��ن جانبه، 
جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ب���غ���داد )امل���ن���ح���ل( �شعد 
تطورا  مي��ث��ل  ي���ح���دث  “ما  اإن  امل��ط��ل��ب��ي، 
خطريا، اإذ اقرتبت الهجمات من العا�شمة 
بغداد، مما يعني اأنه على اجلهات املخت�شة 
الأمنية  الإج���������راءات  ات���خ���اذ  يف  الإ�����ش����راع 
امل�������ش���ددة، حل��م��اي��ة ت��ل��ك الأب�������راج، ل��ك��ن��ه يف 
الوقت ذاته، موؤ�شر وا�شح على الختالفات 

ال�شيا�شية، مع قرب موعد النتخابات«.
عمليات  اإط����الق  “�شرورة  املطلبي  وراأى 
املوؤ�شرات على تزايد  اأمنية، وا�شعة، يف ظل 
تلك العمليات، املهددة لالقت�شاد العراقي، 

باعتبار الطاقة من اأهم تلك الروافد«.

املغرب يعلن اإر�سال م�ساعدات طبية اإىل تون�س 
•• الرباط-اأ ف ب

اأع��ل��ن امل��غ��رب اإر����ش���ال م�����ش��اع��دات ط��ب��ي��ة عاجلة 
من  مكونة  كوفيد-19  جائحة  ملواجهة  لتون�س 
ما  وف��ق  تنف�س،  ج��ه��از  وم��ئ��ة  اإن��ع��ا���س  �شرير  مئة 

اأفادت وزارة اخلارجية يف بيان.
هذه  اإن  ال��ث��الث��اء  ليل  �شدر  ال��ذي  البيان  وق��ال 

لالأوك�شجني  م��ول��دي��ن  اأي�����ش��ا  ت�شم  امل�����ش��اع��دات 
اأنه  اإىل  م�شريا  منهما،  لكل  �شاعة  م   33 ب�شعة 
امل�شلحة  للقوات  تابعة  طائرات  عرب  نقلها  �شيتم 

امللكية.
الوبائي  الو�شع  ت��ده��ور  “اإثر  ال��ق��رار  ه��ذا  ي��اأت��ي 
اأ�شاف  كما  ال�شقيق”،  املغاربي  البلد  هذا  يف   ...

امل�شدر.

الكتظاظ  م��ن  التون�شية  امل�شت�شفيات  وت��ع��اين 
ب�شبب ارتفاع اأعداد املر�شى وانت�شار الوباء ب�شكل 

غري م�شبوق يف البالد، خالل الفرتة الأخرية.
الثالثاء  العاملية  ال�شحة  منظمة  ممثل  واأع��ل��ن 
يف  “الأعلى”  ه��و  وف��ي��ات  ع��دد  ت�شجل  تون�س  اأن 
بو�شع  الإفريقية ومتر  والقارة  العربية  املنطقة 

�شعب.
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متديد الإغالق ب�سبب كوفيد يف �سيدين حتى نهاية ال�سهر 
•• �صيدين-اأ ف ب

التي  الإغ���الق  ت��داب��ري  متديد  الأرب��ع��اء  �شيدين  �شلطات  اأعلنت 
يف  الأق���ل  على  اأ�شبوعني  مل��دة  يونيو  ح��زي��ران  نهاية  يف  فر�شت 
ع��ودة ظهور  ن�شمة مع  يعي�س فيها خم�شة ماليني  التي  املدينة 

وباء كوفيد.
يف  دلتا  املتحورة  ع��ن  الناجمة  الوبائية  ال��ب��وؤرة  تو�شع  وي�شتمر 
عا�شمة ولية نيو �شاوث ويلز على الرغم من تدابري الحتواء 

مع ت�شجيل 97 حالة جديدة يف اآخر 24 �شاعة.
وقالت ال�شلطات اإن احلجر �شُيمدد حتى 30 متوز يوليو.

جنحت اأ�شرتاليا يف ال�شيطرة ن�شبًيا على الوباء بف�شل الإغالق 

ال�شارم جًدا حلدودها، لكن حملة التطعيم فيها بطيئة للغاية 
و�شملت حتى الآن اأقل من %10 من ال�شكان.

بريجيكليان  غ��الدي�����س  وي��ل��ز  ���ش��اوث  ن��ي��و  وزراء  رئي�شة  وق��ال��ت 
ذل���ك، لكن علينا متديد  ن��ق��ول  اأن  دائ��ًم��ا  امل���وؤمل  “من  الأرب��ع��اء 

الإغالق اأ�شبوعني اآخرين على الأقل«.
على عك�س الكثري من البلدان التي حتاول ال�شيطرة على انت�شار 
الفريو�س، اختارت اأ�شرتاليا ا�شرتاتيجية عدم ت�شجيل اأي حالة.
ول ي�شتطيع �شكان �شيدين حالًيا اخلروج اإل ل�شراء ال�شروريات 
اأو احل�شول على رعاية طبية اأو ممار�شة الريا�شة اأو الذهاب اإىل 
ت�شجيع  ويتم  مغلقة  املدار�س  ولكن  احلاجة،  اقت�شت  اإذا  العمل 

ال�شكان على البقاء يف املنزل.

ورف�شت ال�شلطات فر�س قيود اأ�شد بينما انتقد البع�س القواعد 
اخلا�شة بالأن�شطة “الأ�شا�شية” التي ت�شمح ل�شركات مثل اإيكيا 

اأو لوي�س فويتون بالبقاء مفتوحة.
وتخ�شع بع�س الأحياء لقيود اأكرث �شرامة، خ�شو�شا يف �شاحية 
بونداي حيث مت تطويق مبنى بالكامل بعد اكت�شاف ت�شع حالت 
من  ال�شكان  ملنع  املبنى  منافذ  ال�شرطة  وحتر�س  فيه.  اإيجابية 

اخلروج.
الإج���راءات  ت�شديد  ويلز  �شاوث  نيو  وزراء  رئي�شة  ت�شتبعد  ومل 

والقيود يف حال ارتفاع معدلت الإ�شابات.
25 مليون ن�شمة اأكرث  اأ�شرتاليا التي يبلغ عدد �شكانها  �شجلت 

من 31 األف اإ�شابة و912 وفاة ُتعزى اإىل كوفيد-19.

بايدن يتهم اجلمهوريني بتقوي�س حق القرتاع 

ا�ستمرار اأعمال النهب والتخريب 
يف جنوب اأفريقيا 

•• فيالدلفيا -اأ ف ب

ب�شن  اجلمهوريني  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اتهم 
“تقوي�س”  حماولني  الدميوقراطية”  على  “هجوم 
النربة احلما�شية  الق��رتاع، يف خطاب طغت عليه  حق 

يف فيالدلفيا.
واأت���ى ك��الم��ه ال���ذي ك��ان يرتقبه ك��ث��ريا امل��داف��ع��ون عن 
انتخابية  ق��وان��ني  اإق����رار  خلفية  على  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق 
تفر�س قيودا على الت�شويت، يف الوليات التي ي�شيطر 

عليها اجلمهوريون.
واخ���ت���ار ب���اي���دن م��دي��ن��ة ف��ي��الدل��ف��ي��ا ال��ت��ي راأى اإع���الن 
ال�شتقالل والد�شتور الأمريكي النور فيها، لإلقاء هذا 
اإمكان  غياب  يف  حما�شية،  بلهجة  ات�شم  ال��ذي  اخلطاب 

معار�شة هذه امل�شاعي على امل�شتوى الفدرايل.
واأكد الرئي�س الأمريكي “ت�شهد الوليات املتحدة اليوم 
... حماولة لتقوي�س حق القرتاع واإلغائه” منددا مبا 
على  هجوم  الدميوقراطية،  على  “هجوم  باأنه  و�شفه 

احلرية«.
اإن ح��م��اي��ة ح��ق��وق الق����رتاع يف الوليات  ب��اي��دن  وق���ال 
حرب  منذ  لدميوقراطيتنا  “اختبار  اأه��ّم  هي  املتحدة 

النف�شال” يف القرن التا�شع ع�شر.
وحت����ت ���ش��ع��ار ج��ع��ل الن���ت���خ���اب���ات اأك�����رث اأم����ن����اً، ي�شعى 
اإىل  عليها  ي�شيطرون  التي  ال��ولي��ات  يف  اجلمهوريون 
توقيت  على  القيود  م��ن  الكثري  تفر�س  ق��وان��ني  اإق���رار 

الت�شويت والقرتاع عرب الربيد وترتيبات اأخرى.
ت�شّهل  ترتيبات  غالبيتها  يف  ال��ق��ي��ود  ه��ذه  وت�شتهدف 
ي�شّوتون  ال��ذي��ن  ال�شود،  �شيما  ول  الأق��ل��ي��ات،  ت�شويت 
يفعلون  مم����ا  اأك�������رث  ل���ل���دمي���وق���راط���ي���ني  ال�����ع�����ادة  يف 

للجمهوريني.
ت�شارعت  الثاين/يناير  كانون  ومنذ 
 28 17 ولي��ة  فاأقرت  العملية  هذه 
على  قيودا  يفر�س  انتخابيا  ت�شريعا 
ع�شرات  ُت��در���س  فيما  ال�شعيد  ه���ذا 
م�شاريع القوانني الأخرى راهنا على 
فور  �شنرت  “برينان  م��رك��ز  ق���ال  م��ا 

جا�شت�س«.
ويف تك�شا�س اأثار م�شروع قانون بهذا 
يف  مفتوحة  �شيا�شية  اأزم���ة  ال�����ش��دد، 

الفرتة الأخرية.
فقد غادر ع�شرات من اأع�شاء جمل�س 

على  الث��ن��ني  ال��ولي��ة  الدميوقراطيني  املحلي  ال��ن��واب 
عجل ملنع اإقرار قانون ت�شعى اإليه الغالبية اجلمهورية.

ويحظر م�شروع القانون يف تك�شا�س على غرار ت�شريعات 
بن�شق  الت�شويت  وف��ل��وري��دا  ج��ورج��ي��ا  اأق���رت يف  اأخ���رى 
نافذة  م��ن  ب�شوته  الناخب  ي��ديل  حيث  اإن”  “درايف 
�شيارته اأو يفر�س قيودا كثرية على مواعيد الت�شويت، 

وعلى القرتاع عرب الربيد.
وعادت م�شاألة اإتاحة الت�شويت التي هي يف �شلب احلياة 
ال�شيا�شية الأمريكية منذ احلركات الوا�شعة للمطالبة 
املا�شي  القرن  و�شتينات  خم�شينات  يف  املدنية  باحلقوق 

اإىل الواجهة منذ النتخابات الرئا�شية الأخرية.
وموؤيدوه  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  وي�شتمر 
بالقول ومن دون اأي دليل، اإن فوز جو بايدن اأتى نتيجة 

عملية تزوير وا�شعة.
ومل يرتدد الرئي�س الدميوقراطي يف انتقاد �شلفه الذي 

ي�شتمر بالقول اإنه فاز يف النتخابات.
واأكد بايدن “اإنها كذبة كبرية، لي�شت �شوى كذبة كبرية. 
النتيجة  يقبل  امل��رء  يهزم  عندما  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

ويحرتم الد�شتور«.
ويف حني جترى املعركة على حق القرتاع على امل�شتوى 

وليات، تدور رحاها اأي�شا اأمام املحاكم.
فقد اأيدت املحكمة الأمريكية العليا مطلع متوز/يوليو 

تعديالت للقانون النتخابي تثري جدل يف اأريزونا.
وعلى ال�شعيد الفدرايل،

 ل متلك اإدارة بايدن راهنا هام�س حترك كبريا.=ودعا 
احل�شنة  ل��ل��ن��واي��ا  “ائتالف”  ت�����ش��ك��ي��ل  اإىل  ال��رئ��ي�����س 
التي تعرت�س  العدل  وزارة  بزيادة عدد موظفي  ووع��د 
املقيدة.=لكن  ال��ق��وان��ني اجل��دي��دة  ع��ل��ى  امل��ح��اك��م  ام���ام 
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��ت�����ش��ري��ع��ي، ل ميكن 

للدميوقراطيني التحرك راهنا.
الثالثاء  ال��ك��ون��غ��ر���س  ب���اي���دن  ودع����ا 
الأ�شا�شية”  “ال�شالحية  اإحياء  اإىل 
لت�شريع انبثق عن الن�شال من اأجل 
احلقوق املدنية يعرف با�شم “قانون 
عام  اإىل  وي���ع���ود  القرتاع”  ح��ق��وق 
ب�شبب  ت���راج���ع���ت  وال���ت���ي   ،1965

اجتهادات املحكمة العليا خ�شو�شا.
ال�شيوخ  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  وي��ع��ط��ل 
حماولة  اأي  الآن  حتى  اجلمهوريون 

ت�شريعية بهذا الجتاه.

•• جوهان�صربج-رويرتز

جنوب  يف  وال�شركات  املتاجر  نهب  حمتجون  وا�شل   
احلكومة  دع���وات  بذلك  متحدين  الأرب��ع��اء  اأفريقيا 
لوقف اأعمال العنف امل�شتمرة منذ اأ�شبوع والتي اأودت 
اأ�شرارا مبئات  70 �شخ�شا واأحلقت  اأكرث من  بحياة 

ال�شركات وت�شببت يف اإغالق م�شفاة نفط.
الرئي�س  ���ش��ج��ن  اأع���ق���اب  وان��دل��ع��ت الح��ت��ج��اج��ات يف 
ال�شابق جاكوب زوما يف الأ�شبوع املا�شي لتقاع�شه عن 

التعاون مع حتقيق يف ف�شاد، 
اأعمال عنف  اإىل  وات�شع نطاق الحتجاجات وحتولت 
املعي�شة  ���ش��ع��وب��ات  ب�شبب  مت�شاعد  �شعبي  وغ�����ش��ب 
وعدم امل�شاواة بعد 27 عاما على اإلغاء �شيا�شة الف�شل 

العن�شري.
ونهب مثريو ال�شغب مراكز ت�شوق وخمازن اأو اأ�شرموا 
كوازولو  اإقليم  يف  معظمها  م��دن  ع��دة  يف  ال��ن��ار  فيها 
ناتال م�شقط راأ�س زوما ومدينة جوهان�شربج كربى 

مدن البالد واإقليم خاوتينج املحيط بها.
لكن ال�شرطة قالت يف بيان اإن اأعمال ال�شغب امتدت 
اإىل  ال��واق��ع  م��ب��وم��الجن��ا،  اإقليمي  اإىل  الليل  خ��الل 

ال�شرق من خاوتينج، وكيب ال�شمايل.
يف  منهوبة  متاجر  ع��دة  روي���رتز  م��ن  م�شور  و�شاهد 

بلدة هامر�شديل يف مبومالجنا اليوم الأربعاء.
ملتاجر  �شورا  املحلية  التلفزيون  قنوات  عر�شت  كما   
ميناء  ويف  �شويتو  بلدية  يف  للنهب  تعر�شت  اأخ���رى 

دربان.
العمل  اأن  الأرب���ع���اء  النفط  ق��ط��اع  م�����ش��وؤول يف  وذك���ر 
توقف موؤقتا يف م�شفاة �شابريف كربى م�شايف النفط 

يف البالد واملوجودة يف دربان.
اأف��ري��ق��ي��ا عن  امل��ت��ح��دة يف ج��ن��وب  وع���ربت بعثة الأمم 
الطبية  والأط��ق��م  امل��وظ��ف��ني  نقل  ل���ش��ط��راب  قلقها 
ونق�س الغذاء والدواء وغريهما من ال�شلع الأ�شا�شية 

ب�شبب العنف.
وقالت يف بيان م�شاء الثالثاء “�شيوؤدي هذا اإىل تفاقم 
ال�شعوبات القت�شادية والجتماعية املوجودة بالفعل 

ب�شبب البطالة والفقر وعدم امل�شاواة يف البالد«.
اإن احلكومة تعمل على  الثالثاء  اأمن  وقال م�شوؤولو 

وقف انت�شار العنف والنهب.
وان��ت�����ش��ر اجل��ن��ود يف ال�����ش��وارع مل�����ش��اع��دة ال�����ش��رط��ة يف 

ال�شيطرة على الو�شع وا�شتعادة الأمن والنظام.

•• عوا�صم-وكاالت

لدى  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��ع��ث��ة  ت��ع��ت��زم 
خالل  اأمني  م�شوؤول  تعيني  ليبيا، 
الأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة، ل��ي��ت��وىل م��ل��ف نزع 
املخرجات  وف���ق  امل��ي��ل�����ش��ي��ات،  ���ش��الح 
موؤمتر  يف  عليها  الت��ف��اق  مت  ال��ت��ي 
برلني الثاين حول ليبيا، ح�شب ما 
مطلعة.واأو�شحت  م�شادر  ك�شفت 
نيوز  “�شكاي  مل����وق����ع  امل�����������ش�����ادر 
اختيار  امل��رج��ح  “من  اأن��ه  عربية”، 
بحكم  اجلن�شية،  اأم��ريك��ي  م�شوؤول 
امل��ت��ح��دة ك��ان��ت ن�شطة  ال��ولي��ات  اأن 
امل��ا���ش��ي��ة يف هذا  ال�����ش��ن��وات  خ����الل 
م�شاورات  ع��ق��دت  اأن  امللف«.و�شبق 
ال�شياق،  ه���ذا  يف  و�شيا�شية  اأم��ن��ي��ة 
باملجموعات  ت�����ش��ن��ي��ف��ات  واأع�������دت 
امل�شلحة التي يجب حلها، والأخرى 
التي ميكن دمج عنا�شرها املوؤهلني 
الأمنية  املوؤ�ش�شات  يف  ف��ردي  ب�شكل 

والع�شكرية.
والع�شرين من  الثالث  البند  ون�س 
الثاين،  ب��رل��ني  م��وؤمت��ر  خم��رج��ات 
قطاع  “اإ�شالح  اإىل  ال���دع���وة  ع��ل��ى 
الأم�����ن، ع���رب ت�����ش��ري��ح ون����زع �شالح 
امل�شلحة  وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  اجل��م��اع��ات 
يف ل��ي��ب��ي��ا، م���ن خ����الل ع��م��ل��ي��ة ذات 
ال��ت��ح��ق��ق منها،  م�����ش��داق��ي��ة مي��ك��ن 

ودمج الأفراد املنا�شبني يف موؤ�ش�شات 
الدولة املدنية والأمنية والع�شكرية 
اأ�شا�س  ف����ردي، وع��ل��ى  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى 
امل�شلحة  اجل��م��اع��ات  اأف�����راد  ت���ع���داد 

والفح�س املهني«.
واأوكل امل�شاركون يف املوؤمتر، وبح�شب 
املتحدة  الأمم  اإىل  ن��ف�����ش��ه،  ال��ب��ن��د 
العملية،  ه���ذه  يف  امل�����ش��اع��دة  مهمة 
مع دعم ليبيا يف ال�شطالع بدورها 
بيئته  يف  وف���ع���ال  م�����ش��ت��ق��ر  ك��ع�����ش��و 
بتاأييد  وذل��ك  والدولية،  الإقليمية 

املبذولة ملحاربة اجلماعات  اجلهود 
الإرهابية امل�شنفة من قبل جمل�س 

الأمن الدويل.
الليبي،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  واأ����ش���اد 
الأممية  البعثة  بنية  رب��ي��ع،  ���ش��امل 
نزع  ملف  عن  اأمني  م�شوؤول  تعيني 
دوره  اأن  مو�شحا  امليل�شيات،  �شالح 
هذا  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ش��ر  “لن  امل��رت��ق��ب 

الأمر فقط«.
�شيتوىل  امل�����ش��وؤول  اأن  ربيع  وي�شرح 
اأي�شا الإ�شراف على فريق املراقبني 

تنفيذ  مبتابعة  املعنيني  ال��دول��ي��ني 
ات����ف����اق وق�����ف اإط�������الق ال����ن����ار على 
الأر���س، الذين �شيتواجدون ب�شفة 
دوري����ة يف ن��ق��اط ع��ل��ى خ��ط “�شرت 
كا�شفا اأن هذا الفريق  – اجلفرة”، 

موجود يف طرابل�س منذ عدة اأيام.
ويف اأبريل املا�شي، اأقر جمل�س الأمن 
اإىل  دوليني  مراقبني  فريق  اإر�شال 
تنفيذ  على  الإ���ش��راف  ملهمة  ليبيا، 
اإط�����الق ال���ن���ار املوقع  ات���ف���اق وق����ف 
املا�شي،  ال���ع���ام  اأك���ت���وب���ر  ج��ن��ي��ف  يف 

املرتزقة  م����غ����ادرة  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق 
دعا  ال��ب��الد.وب��دوره،  يف  املنت�شرين 
الدين  الليبي، عز  ال�شيا�شي  املحلل 
“بعثة  عقيل، اإىل جعل امللف يف يد 
دولية اأمنية م�شتقلة، تكون تبعيتها 
جمل�س  يف  ال�شالم  حفظ  اإدارة  اإىل 
الأمن، لالإ�شراف على اإجناز عملية 
املجموعات  ���ش��الح  ل��ن��زع  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�شيظل  “واإل  امل�����ش��ل��ح��ة«.وت��اب��ع: 
ال�شياق  ه�����ذا  يف  ال�������دويل  ال����دع����م 
غري جم��دي، ول تعود فوائد منه، 
الليبيني«.واأكد  م��ع��ان��اة  و���ش��ت��زداد 
عقيل، يف حديثه اإىل موقع “�شكاي 
الدويل  املجتمع  اأن  عربية”،  نيوز 
م�شكلة  ح���ل  م�����ش��وؤول��ي��ة  “يتحمل 
املجموعات امل�شلحة يف ليبيا، بعدما 
جتاهلها طوال الفرتة املا�شية، عرب 
نزع  لكيفية  حم����ددة  اآل���ي���ات  و���ش��ع 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وتفكيكها،  ال�شالح 
طرد املرتزقة الأجانب واإعادة هيكلة 
وال�شرطة«.ودعا  اجلي�س  موؤ�ش�شتي 
حكومات الدول الكربى، وخ�شو�شا 
الأطل�شي  ال�������ش���م���ال  ح���ل���ف  دول 
الدائمني  والأع�������ش���اء  “الناتو”، 
“قرار  اإ�شدار  اإىل  الأم��ن،  مبجل�س 
م���ل���زم م����ن جم��ل�����س الأم��������ن بنزع 
ال�شالح، وتفكيك امللي�شيات، واإخراج 

املرتزقة«.

خطوة دولية جديدة نحو حل امليلي�سيات يف ليبيا

كوبا تنفي حدوث انتفا�سة اجتماعية بعد التظاهرات 
•• هافانا-اأ ف ب

اأكرث  زال  م��ا  كوبا حيث  الثالثاء يف  رج��ل  ت��ويف 
من مئة �شخ�س رهن التوقيف و�شبكة الإنرتنت 
اجل�������وال م��ق��ط��وع��ة م���ن���ذ اح���ت���ج���اج���ات الأح�����د 
انتفا�شة  تنفي حدوث  التي  املناه�شة للحكومة 
من  ح���ادة  لن��ت��ق��ادات  تتعر�س  فيما  اجتماعية 
وا�شنطن.تويف الرجل البالغ من العمر 36 عاًما 
اأثناء م�شاركته يف تظاهرة احتجاجية يف حي ل 
غوينريا يف �شاحية هافانا حيث وقعت �شدامات 
عدة  خاللها  اأ�شيب  وال�شرطة  املتظاهرين  بني 
عن  الداخلية  وزارة  ب��ج��روح.واأع��رب��ت  اأ�شخا�س 
اخلارجية  وزي���ر  وف���اة«.وق���ال  حل���دوث  “اأ�شفها 
ب��رون��و رودري��غ��ي��ز يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف “يف 11 
متوز/يوليو، مل تكن هناك احتجاجات اجتماعية 
يف كوبا، مل يحدث ذلك بف�شل اإرادة �شعبنا ودعم 
حدث  ما  اأن  وحلكومته«.واأ�شاف  للثورة  �شعبنا 
“ا�شطرابات على نطاق حمدود للغاية”، موؤكًدا 
متاًما«.وبعد  طبيعية  بظروف  متر  “البالد  اأن 
كانيل،  دياز  ميغيل  للرئي�س  مماثلة  ت�شريحات 

خالل  من  تقف  باأنها  وا�شنطن  رودريغيز  اتهم 
وراء  الإن��رتن��ت  على  وحملة  العقوبات  �شيا�شة 
التظاهرات التي اندلعت الأحد يف حواىل اأربعني 
جائعون”  “نحن  هتافات  و�شط  وقرية  مدينة 

و”حرية” و”ت�شقط الديكتاتورية«.
اأو  ا موقوفني  130 �شخ�شً والثالثاء، كان نحو 
ا�شمية  لئحة  وف��ق  كوبا  يف  املفقودين  ع��داد  يف 

ن�شرتها على تويرت حركة �شان اي�شيدرو.
وم���ن ب��ني امل��وق��وف��ني م��ع��ار���ش��ون ب�����ارزون مثل 
موروا  كوي�شتا  ومانويل  فريير  دانيال  خو�شيه 
وبريتا �شولر اإ�شافة اإىل كاميال اأكو�شتا البالغة 
“اأ  من العمر 28 عاما وفق ما اأعلنت �شحيفة 
ال�����ش��ادرة يف م��دري��د وال��ت��ي تعمل معها  ب ث” 
رئي�س  ق��ال  النباأ  على  اأ�شهر.وتعقيًبا  �شتة  منذ 
يل  “يبدو  �شان�شيز  ب��ي��درو  الإ���ش��ب��اين  ال�����وزراء 
و�شيلة  ث،  ب  اأ  م��ع  تعمل  �شحافية  اع��ت��ق��ال  اأن 
هافانا  ودعا  الإ�شبانية، غري منا�شب”،  الإعالم 
اإىل احرتام حق الكوبيني يف “التظاهر بحرية«.

املوقوفني،  ع���دد  ع���ن  ر���ش��م��ًي��ا  ي��ع��ل��ن  وف��ي��م��ا مل 
الثالثاء احل�شول على  العائالت  بع�س  حاولت 

معلومات من مراكز ال�شرطة يف العا�شمة ب�شاأن 
اأبنائها واأقاربها على ما لحظت فران�س بر�س.

ومن وا�شنطن، نددت جويل ت�شونغ م�شاعدة وزير 
عرب  الأمريكيتني  ل�شوؤون  الأمريكي  اخلارجية 
متظاهرين  وباعتقال  “بالعنف  الإثنني  تويرت 
م�شتقلني”،  نا�شطني  باختفاء  وكذلك  كوبيني 

مطالبة “بالإفراج عنهم فورا«.
والثالثاء، اأوقفت ال�شرطة الكوبية دينا �شتارز يف 
منزلها اأثناء حديثها على الهواء مبا�شرة خالل 

برنامج تلفزيوين اإ�شباين.

- »احلق يف الدفاع عن النف�س« -
التي  هافانا  العا�شمة  يف  الثالثاء  ال��ه��دوء  �شاد 
تنت�شر فيها قوات ال�شرطة واجلي�س و�شرطيون 
باللبا�س املدين، لكن ما زال الت�شال بالإنرتنت 
ع��رب الأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة م��ق��ط��وًع��ا ب��ع��دم��ا كان 

حمرك تظاهرات الأحد.
ورًدا على �شوؤال حول ذلك، قال وزير اخلارجية 
برونو رودريغيز “�شحيح اأنه لي�س لدينا اإنرتنت 
امل��ح��م��ول ول��ك��ن تنق�شنا الأدوي����ة  ال��ه��ات��ف  ع��رب 

اإن كوبا لن تتخلى  اأقول  اأن  ا... ويجدر بي  اأي�شً
عن حق الدفاع عن نف�شها«.

ب��ا���ش��م وزارة  امل���ت���ح���دث  ال�������ش���ي���اق، دع����ا  يف ه����ذا 
كوبا  “قادة  براي�س  نيد  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
�شوت  اح��رتام  )و(  النف�س  ب�شبط  التحلي  اإىل 
الت�شال  و�شائل  جميع  فتح  خ��الل  من  ال�شعب 

�شواء عرب الإنرتنت اأو خارجها«.
ول��ك��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ق��ال��ت اإن��ه��ا ل��ن ت�شمح 
بدخول الكوبيني الذين يحاولون ب�شبب الأزمة، 

الفرار من بالدهم عن طريق البحر.
وقال برونو رودريغيز “ل اأعتقد اأننا على و�شك 
احلكومة  اأرادت  اإذا  اإل  ثنائية،  اأزم���ة  ن�شهد  اأن 
الأ�شاقفة  دع���ا  جهتهم،  ذل���ك«.م���ن  الأم��ريك��ي��ة 
اإىل  واملتظاهرين  احلكومة  كوبا  يف  الكاثوليك 
بعدما  العنف  لتجنب  تفاهم”  اإىل  “التو�شل 
حتولت الحتجاجات اإىل �شدامات مع ال�شرطة. 
وقالوا يف بيان اإن “للنا�س احلق يف التعبري عن 

احتياجاتهم ورغباتهم واآمالهم«
مثيل  لها  ي�شبق  مل  التي  التظاهرات  انطلقت 
منذ ثورة 1959 بدافع من الأزمة القت�شادية 
الرئي�س  ودفعت  ال�شيوعية  احلكومة  واأغ�شبت 
ميغيل دياز كانيل اىل التحذير يف تغريدة م�شاء 
الكوبية لن تدير اخلد  “الثورة  اأن  الإثنني من 
م�شاحات  يهاجمونها يف  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  الآخ���ر 
العنف  نتجنب  �شوف   ... وحقيقية.  افرتا�شية 

الثوري، لكننا �شنقمع عنف الثورة امل�شادة«.
البلد،  ث��وار  “كل  الأح���د  الكوبي  الرئي�س  ودع��ا 
كل ال�شيوعيني، للخروج اإىل ال�شوارع والت�شدي 

)لال�شتفزازات( بكل ت�شميم وحزم و�شجاعة«.
بعد  النظام  ملنا�شري  ت��ظ��اه��رات  ع��دة  وخ��رج��ت 
ظ��ه��ر الأح������د وي�����وم الث����ن����ني، وج�����رت خاللها 

�شدامات ات�شمت اأحياًنا بالعنف بني الطرفني.
ح�شر  امل�����وق�����ف،  خ�����ط�����ورة  ع���ل���ى  م����وؤ�����ش����ر  ويف 
ني�شان/اأبريل  يف  تقاعد  ال��ذي  كا�شرتو  راوول 
املركزية  للجنة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  للمكتب  اج��ت��م��اًع��ا 
حتليل  خالله  “جرى  الأح��د  ال�شيوعي  للحزب 
ال�شتفزازات التي دبرتها عنا�شر معادية للثورة 
الوليات  من  انطالًقا  ومتويلها  تنظيمها  ومت 
املتحدة بهدف زعزعة ال�شتقرار”، وفق �شحيفة 

احلزب الر�شمية غرامنا.

ال�سني تريد ت�سغيل مفاعل نووي �سغري 
•• بكني-اأ ف ب

بداأت ال�شني بناء مفاعل نووي من نوع جديد ي�شهل ت�شميمه 
�شيكون الأول يف العامل من نوعه يطرح يف اخلدمة التجارية، 

كما اأعلنت و�شيلة اإعالم ر�شمية الأربعاء.
املفاعالت  لتكبري حجم  الأخ����رية  ال��ع��ق��ود  اجت���اه يف  ثمة  ك��ان 
النووية لكن هذه امل�شاريع وا�شعة جدا ومعقدة ومكلفة. لذلك 
يهتم القطاع ب�شكل متزايد بتطوير مفاعالت �شغرية معروفة 

با�شم “املفاعالت املعيارية ال�شغرية” )ا�س اأم اأر(.
وهي مفاعالت �شغرية ل تتجاوز قوتها 300 ميغاواط مقابل 

اأكرث من الف للمفاعالت احلديثة الكال�شيكية.
اإنتاج هذه املفاعالت بكميات كبرية يف امل�شنع ثم نقلها  ميكن 

اإىل مكان ت�شغيلها، ما يتيح خف�س كلفتها ب�شكل كبري. وامليزة 
فيها  لي�س  ن�شرها يف مناطق معزولة  ان��ه ميكن  الأخ��رى هي 

بنى حتتية كثرية.
اأطلقت ال�شني الثالثاء ور�شة من هذا النوع يف جزيرة هاينان 
يدخل  العامل  يف  مفاعل  اأول  و�شت�شبح  )ج��ن��وب(  ال�شتوائية 

اخلدمة التجارية، كما اأفادت وكالة انباء ال�شني اجلديدة.
�شتكون حمطة �شاجنيانغ على املدى الطويل جمهزة مبفاعل 
ال��ذي �شممه   )100 )اي��ه �شي بي  “ا�س ام ار لينغلونغ وان” 

العمالق النووي ال�شيني “�شي ان ان �شي«.
�شيتمكن املفاعل البالغة قوته 125  بح�شب “�شي ان ان �شي”، 
بالكهرباء. ومل حتدد  األ��ف منزل   526 اإم��داد  ميغاواط من 

مدة الأعمال.

امل�����ش��اري��ع تقدما  اأك���رث  امل��ت��ح��دة على  تعمل رو���ش��ي��ا وال���ولي���ات 
ال�شهادات  املرحلة على كل  اأي منهما يف هذه  لكن مل يح�شل 

لال�شتخدام التجاري.
منذ  الفرن�شية  النووية  ال�شناعات  اأو���ش��اط  تفكر  جهتها  من 

�شنوات على م�شروع “ا�س ام ار” اأطلقت عليه ا�شم “نوارد«.
الفرن�شية  ال��ذري��ة  ال��ط��اق��ة  ب��ني مفو�شية  ت��ع��اون  ث��م��رة  وه��و 
و�شركة الكهرباء “اي دي اف” واملجموعة الع�شكرية البحرية 
املدجمة  املفاعالت  املتخ�ش�شة يف  وال�شركة  “نايفال غروب” 

)خا�شة لل�شناعة البحرية( “تيكني اتوم«.
يف 2019، و�شلت اأول حمطة نووية عائمة يف العامل �شممتها 
رو�شيا اىل مينائها الدائم يف بيفيك يف اأق�شى ال�شرق الرو�شي 

بعدما قطعت 5 اآلف كيلومرت عرب القطب ال�شمايل.
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را�شد الغنو�شي يتلقى جرعة من التلقيح

بعد اإ�شابته بفريو�س كورونا

تون�س: تطورات الو�سع ال�سحي لرا�سد الغنو�سي
•• الفجر -تون�س

الربملان  رئي�س  م�شاعد  م��ذي��وب  ماهر  النائب  اأك��د 
املكلف بالإعالم والت�شال اأم�س الربعاء ان “رئي�س 
من  يتعافى  وان��ه  بخري”  الغنو�شي  را���ش��د  ال��ربمل��ان 
كورونا  ف��ريو���س  م��ن  بالطفيفة  و���ش��ف��ه��ا  اع���را����س 
م���ذك���را ب��ان��ه ت��ل��ق��ى ج��رع��ت��ني م���ن ال��ت��ل��ق��ي��ح امل�شاد 

للفريو�س.
واأ����ش���ار م��ذي��وب يف ب���الغ ���ش��ادر ع��ن امل��ج��ل�����س ن�شره 
الطباء  ان  اىل  ف��ي�����ش��ب��وك  مب��وق��ع  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى 
بامل�شت�شفى  الوقت  بع�س  باملكوث  الغنو�شي  ن�شحوا 
مع  بعد  ع��ن  يتوا�شل  ان��ه  م��وؤك��دا  عليه  لالطمئنان 
اعمال  يتابع  وان���ه  وم�شاعديه  نائبيه  وم��ع  عائلته 

املجل�س على مدار ال�شاعة.

املُكلف  ال�شعب  ن���ّواب  جمل�س  رئي�س  م�شت�شار  وك��ان 
اأعلن  خ�شراوي  و�شيم  الرقمي   والإع��الم  بالت�شال 
ال�شعب  ن���واب  جمل�س  رئي�س  اإ���ش��اب��ة  ع��ن  ال��ث��الث��اء 
را�شد الغنو�شي بفريو�س كورونا، واأكد اخل�شراوي يف 
تدوينته ان رئي�س املجل�س �شيوا�شل القيام باأعماله 
عن بعد وفقا لالإجراءات ال�شتثنائية مع اتخاذ كافة 
الحتياطات الوقائية الالزمة واحرتام الربوتوكول 

ال�شحي. خرب اكدته حركة النه�شة يف بيان لها جاء 
فيه انه تاأكدت اإ�شابة الغنو�شي بفريو�س كورونا اإثر 
انه  الثالثاء موؤكدة  يوم  �شريع م�شاء  اإج��راء حتليل 

�شيوا�شل القيام باأعماله عن بعد. 
و�شبق وان تلقى را�شد الغنو�شي اجلرعة الأوىل من 
التلقيح يوم 2 ابريل 2021 واجلرعة الثانية يوم 

16 ابريل 2021.

كري�شتيان اإميانويل �شانون، امل�شتبه به يف جرمية الغتيال

- كيف ميكن لق�س اإجنيلي مفل�س اأن ميّول عملية بهذا احلجم، ومن ا�ستطاع اقناعه اأنه جدير بالرئا�سة؟

- العديد من العنا�سر املورطة يف الغتيال 
كانت يف خدمة حكومة الوليات املتحدة

- قال �سانون اإن اأ�سخا�سا ات�سلوا به زعموا اأنهم 
ميثلون الوليات املتحدة واأرادوا تن�سيبه رئي�سا

•• الفجر -نورمان لي�صرت –ترجمة خرية ال�صيباين

اتهم قائد ال�شرطة الوطنية 
الإجنيلي  الق�س  هايتي  يف 
�شانون  اإميانويل  كري�شتيان 
بلعب دور مركزي يف اغتيال 
موي�س.  جوفينيل  الرئي�س 
وقــــــد عــــــرت الـــ�ـــشـــرطـــة 
�شعار  عــلــيــهــا  قــبــعــة  ــى  ــل ع
املــخــدرات  مكافحة  وكــالــة 
الأمريكية, و20 �شندوًقا من 

بندقية  واأجــزاء  الر�شا�س, 
يف منزل �شانون.

هــايــتــي الأ�ـــشـــل, مــقــيــم يف 
معروف  غري  �شانون  فلوريدا, 
ــيــا�ــشــيــة  لــــالأو�ــــشــــاط الــ�ــش
الهايتية. ويعتقد اأقاربه اأنه 
والتالعب  للخداع  تعر�س 
ــرة  ــدب ــعــقــول امل مـــن قــبــل ال

احلقيقية وراء الغتيال.

رو�سيا تتجاوز حاجز ال� 145 
األف وفاة بفريو�س كورونا

•• مو�صكو-وام:

امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  الوفيات  ح�شيلة  جت��اوزت 
بعد  وفاة  حالة  األف   145 يف رو�شيا ام�س حاجز ال� 
ت�شجيل 786 حالة جديدة خالل يوم واحد يف اأعلى 
العدد  ليبلغ  اجل��ائ��ح��ة  ب��داي��ة  م��ن��ذ  وف��ي��ات  ح�شيلة 

الإجمايل 145 األفا و278 حالة وفاة.
واأعلنت غرفة العمليات اخلا�شة مبكافحة الفريو�س 

عدد  انخفا�س  عن   - اليومي  تقريرها  يف   - برو�شيا 
املا�شية  ال�24  ال�شاعات  خ��الل  اجل��دي��دة  ال���ش��اب��ات 
يف   24702 ب�  مقارنة  اإ�شابة   23827 بت�شجيلها 
الإ�شابات  ع��دد  اإج��م��ايل  بذلك  ليبلغ  ال�شابق  ال��ي��وم 
بينما متاثل  وا�شابتني،  األفا  و857  خم�شة ماليني 
21269 �شخ�شا لل�شفاء خالل ال�24 �شاعة املا�شية، 
األفا  و257  ماليني  خم�شة  املتعافني  جمموع  ليبلغ 

و483 �شخ�شا.

���ش��ان��ون م���ن ق��ب��ل اهلل ليحل  اأر����ش���ل 
حمل موي�س

ا���ش��ت��ق��ب��ل ات���ه���ام���ه ك��م��ح��ر���س على 
النا�س  قبل  م��ن  بالده�شة  امل���وؤام���رة 
عاًما،   63 ال��ق�����س،  ي��ع��رف��ون  ال��ذي��ن 
ل�شانون،  يقول �شديق مقرب  جيًدا. 
اإن�������ه �����ش����اذج ل���ل���غ���اي���ة وي���ف���ت���ق���ر اإىل 
الب�شرية. ووفًقا مل�شدر يف نيويورك 
موؤخًرا،  ���ش��ان��ون  اإىل  حت���دث  ت��امي��ز 
حمل  ل��ي��ح��ل  اهلل  اأر���ش��ل��ه  اإن����ه  “قال 
فقد  ي�����ش��اع،  م��ا  وب��ح�����ش��ب  موي�س”. 
قيل له اإن اخلطة تهدف اإىل اعتقال 
ل��ت��ث��ب��ي��ت��ه مكانه  م��وي�����س  ج��وف��ي��ن��ي��ل 

ولي�س قتله.
ا�شتغالل  م�����ا  ����ش���خ�������س  ا����ش���ت���ط���اع 
ال���ت���ي يعود  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ط��م��وح��ات��ه 
ذل���ك.  ن��ح��و  اأو  ع��ق��د  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  فعلى 
ويوتيوب، قدم نف�شه على اأنه الرجل 
من  ل��ه��اي��ت��ي  “زعامة  مي��ن��ح  ال�����ذي 
خالل حياة �شّخرها للعمل الإيجابي 
اإفال�شه  ت�شبب  املطلقة”.  والنزاهة 
خ�شارة  يف   2013 ع���ام  ف��ل��وري��دا  يف 
ع�شرات  لح���ق���ا  ل��ي��وؤ���ّش�����س  م���ن���زل���ه، 
ابوابها  اأغ��ل��ق��ت  ال��ت��ج��اري��ة،  الأع��م��ال 

جميًعا.
اأوائ����ل  و���ش��ل ���ش��ان��ون اإىل ه��اي��ت��ي يف 

يونيو على منت طائرة خا�شة برفقة 
اأربعة مرتزقة كولومبيني. ثم ان�شم 
اإليه نحو 20 من املرتزقة الآخرين، 
ج��ّن��ده��م ���ش��ان��ون، م���ن ���ش��رك��ة “�شي 
الفنزويلية،  �شيكيوريتي”  ي��و  ت��ي 
لق�س  ميكن  كيف  فلوريدا.  ومقرها 
اإجنيلي مفل�س اأن ميول عملية بهذا 

احلجم؟

ومن ا�شتطاع اأن يقنع الق�س ال�شالح 
لئق  اأن��ه  العقلية،  اليقظة  وحم��دود 
ل��ت��ويل رئ��ا���ش��ة ه��اي��ت��ي؟ ق���ال �شانون 
اأنهم  زعموا  به  ات�شلوا  اأ�شخا�شا  اإن 
واأرادوا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  مي��ث��ل��ون 
اي  ب��ي  اف  رئ��ي�����ش��ا.خم��ربو  تن�شيبه 
امل�شتبه  بني  من  املخدرات  ومكافحة 
بهم اعرتفت اإدارة مكافحة املخدرات 

ان”،  ان  �شي  على”  رداً  الأم��ري��ك��ي��ة 
الرجال  م��ن  الأق����ل  ع��ل��ى  واح�����داً  اأّن 
الهايتية  ال�شلطات  اعتقلتهم  الذين 
ك���ان ي��ع��م��ل ل���دى ال��وك��ال��ة كمخرب. 
مدعية اأنه مل يت�شل باإدارة مكافحة 
اإل بعد الغتيال، وقيل له  املخدرات 

اأن ي�شت�شلم لل�شلطات الهايتية.
التحقيقات  مكتب  دعي  جانبه،  من   

للتعليق  اأي”،  ب��ي  “اف  ال��ف��ي��درايل، 
على التقارير التي تفيد باأن م�شتبًها 
ل��دي��ه، وق���ال ل�شبكة  اآخ���ر ك��ان يعمل 
على  ي��ع��ّل��ق  ل  اإن�����ه  ان”،  ان  “�شي 
ح��ول م�شادره  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  مثل 
لب�س  ل  التي  احلقيقة  واأ�شاليبه.ان 
ف��ي��ه��ا، ه���ي اأن ال��ع��دي��د م���ن الأف�����راد 
امل���ت���ورط���ني يف الغ���ت���ي���ال ك����ان����وا يف 
املتحدة.  ال���ولي���ات  ح��ك��وم��ة  خ��دم��ة 
���ش��ارك خم��ربو مكتب  اأي م��دى  اإىل 
واإدارة  ال����ف����ي����درايل  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات 
مكافحة امل��خ��درات يف امل��وؤام��رة، وهل 
احلقيقي  بالغر�س  دراي��ة  على  كانوا 
وا�شنطن  علمت  ومتى  العملية؟  من 

بذلك؟
اأن حت��ق��ق جل��ن��ة حتقيق  امل���ق���رر  م���ن 
حكومة  دور  يف  ل��ل��ك��وجن��ر���س  ت��اب��ع��ة 
الغتيال  ه���ذا  امل��ت��ح��دة يف  ال���ولي���ات 

ال�شيا�شي.
--------------------------

كتب  ومــوؤلــف  �شحفي,  كاتب   *
“الكتاب  منها  مبيعا  الأفــ�ــشــل 
الإجنليزية”,  لكندا  ــود  ــش الأ�
ــزة  ــه الج ـــول  ح و”حتقيقات 
ال�شرية” و”اأ�شرار خيار كندا”, 
و”�شجني  و”ق�شية جريار بول” 

يف بانكوك” )�شرية ذاتية(. 

نقلته طائرة خا�شة برفقة اأربعة مرتزقة كولومبيني

هايتي: �سانون، العقل املدبر لالغتيال اأم جمرد بيدق...؟

م�سر.. مرحلة جديدة من مواجهة الإخوان ب�سرب اخلاليا النائمة
•• القاهرة - وكاالت

بعد مرور نحو ثمان �شنوات جنحت خاللها 
م�شر يف اإدارة حرب مبا�شرة �شد التنظيمات 
الإرهابية التي اجتاحت البالد عقب �شقوط 
 ،2013 تنظيم الإخ��وان من احلكم يف عام 
ت��ب��داأ ال��ب��الد ب��ك��ام��ل م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا يف تعزيز 
خطر  ملواجهة  ت�شريعاتها  وحتديث  اآلياتها 

اآخر يواجهها وهو خاليا الإخوان النائمة.
ووافق جمل�س النواب امل�شري ب�شكل نهائي، 
ي����وم الث���ن���ني، ع��ل��ى م�����ش��روع ق���ان���ون مقدم 
املوظفني  ف�شل  ي�شتهدف  اأع�شاء   10 م��ن 
املنتمني لتنظيم الإخوان والعنا�شر الإرهابية 
وه���ي خطوة  ل��ل��دول��ة،  الإداري  اجل��ه��از  م��ن 
ا�شرتاتيجية  �شمن  اآل��ي��ات  ع���دة  ���ش��ت��ع��ززه��ا 
ال�شرطان  بها م�شر ملواجهة  �شت�شرع  �شاملة 

الإخواين امل�شت�شري يف البالد.
القانون  ف��اإن  مطلع،  م�شري  م�شدر  ووف��ق 
ال���ذي مت اإق����راره يعد اأح���د اأه���م الإج����راءات 
تنفيذها  �شيتم  �شاملة،  ا�شرتاتيجية  �شمن 
بالتن�شيق مع كافة اجلهات املعنية يف الدولة 
تعمل  وال��ت��ي  الإخ����وان  خ��الي��ا  ن�شاط  لتتبع 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��رت ودائ�����م ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اأجندة 
ت�شتهدف  والتي  ل��الإخ��وان  ال��دويل  التنظيم 
للبالد  القومي  ب��الأم��ن  الإ���ش��رار  بالأ�شا�س 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى م�شروع  ال��ف��و���ش��ى  واإث������ارة 

اإخواين قدمي ي�شمى “النكاية والإنهاك«.

تقوم  ال���ذي  العمل  طبيعة  امل�����ش��در  وي�����ش��رح 
عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي  املجموعات  هذه  به 
اأنه يتم ب�شكل منظم جدا وبخطوات  موؤكدا 
يف  التنظيم  قيادات  من  وتعليمات  مدرو�شة 
طبيعة  ح�شب  ويختلف  واخل�����ارج،  ال��داخ��ل 
داخل  املوظف  باملهمة،  يقوم  الذي  ال�شخ�س 
م�����ش��وؤول عن  ي��ك��ون  م��ث��ال  الإداري  اجل��ه��از 
لإثارة  النا�س  وا�شتفزاز  العام  العمل  تعطيل 
القيادة  ���ش��د  و���ش��ح��ن��ه��م  اجل��م��ه��ور  غ�����ش��ب 
وكذلك بع�س املوظفني يف الهيئات احلكومية 
تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات تخريبية كما 

هو احلال يف حوادث القطارات.
اأخرى  جمموعات  هناك  اأن  امل�شدر  ويتابع 
ال��ن��ائ��م��ة متواجدين  ع��ن��ا���ش��ر اخل��الي��ا  م��ن 
اإل��ي��ه��م م���ه���ام تتعلق  يف ك���ل م���ك���ان وت�����ش��ن��د 
لإثارة  العام  ال��راأي  وتهييج  ال�شائعات  بن�شر 
الفو�شى والتحري�س على التخريب، واأي�شا 
الفرتة  خالل  اإرهابية  عمليات  نفذ  بع�شهم 

املا�شية ومت القب�س عليه.
وي�����ش��ري امل�����ش��در، اأن الإ���ش��ك��ال��ي��ة ال��ت��ي كانت 
لتلك  الت�شدي  يف  الأمنية  الأج��ه��زة  تواجه 
اأنها تظل كامنة وبعيدة متاما  اخلاليا، هي 
تظهر  ول  للجماعة،  التنظيمي  الإط��ار  عن 
اإىل  م�شريا  حم���ددة،  مهمة  ت��اأدي��ة  وق��ت  اإل 
الفرتة  خ��الل  جنحت  امل�شرية  الأج��ه��زة  اأن 
املا�شية يف فك �شفرات عديدة كانت ت�شتخدم 
يف التوا�شل بني الإخوان يف الداخل واخلارج.

وي�شري امل�شدر اإىل اأن اجلماعة اعتمدت على 
كغطاء  للتنظيم  املنتمني  غ��ري  )الأف������راد(، 
للهروب  ���ش��خ��م��ة،  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  مل��ج��م��وع��ات 
اأن  اإىل  امل�شادرة واحلظر، م�شريا  م��اأزق  من 
اجلماعة اعتمدت على هذه اخلطة منذ قرار 
الرئي�س عبد  ال��ذي �شدر من  الأول  احلظر 
ل  اأن��ه  امل�شدر  1948.ويوؤكد  ع��ام  النا�شر 
يوجد اإح�شاء دقيق باأعداد املنتمني جلماعة 
الإخوان داخل املوؤ�ش�شات احلكومية، وكذلك 
العنا�شر التي تتحرك على الأر�س، مو�شحا 
على  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  تعتمد  اجلماعة  اأن 
بهدف  الكمون”،  “ا�شرتاتيجية  ي�شمى  ما 
تال�شي ال�شربات املتالحقة التي توجه اإليها 
خمططها  دح��ر  يف  م�شر  جن��اح  بعد  خا�شة 
عليها  م�شبوق  غري  ت�شييق  هناك  وم��وؤخ��را 
واأي�شاً  للتنظيم،  الأه��م  احلا�شن  تركيا،  يف 

يف اأوروبا.
�شبه  اجل��م��اع��ة  �شتبقى  ل��ذل��ك   “ وي�شيف: 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ول��ك��ن��ه��ا �شتحرك  جم��م��دة 
مثل  حم���ددة،  اأدوار  لتنفيذ  الأف����راد  بع�س 
الإخوانية  ل��الأ���ش��ر  دوري����ة  اج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د 
تنفيذ  حماولة  اأو  التوا�شل،  على  للحفاظ 
الأمنية  الأج����ه����زة  ول���ك���ن  ت��خ��ري��ب��ي،  ع��م��ل 
امل�شرية متيقظة لهذا املخطط و�شتت�شدى 

له مبنتهى احلزم«.
وك����ان ال��ف��ري��ق ك��ام��ل ال���وزي���ر، وزي����ر النقل 
امل�شري، طالب خالل اجلل�شة العامة ملجل�س 

النواب، مطلع مايو املا�شي، ب�شرورة ت�شريع 
لتنظيم  املنتمني  مبحا�شبة  يق�شي  ق��ان��ون 

الإخوان من املوظفني يف الدولة.
نحو  بها  النقل  وزارة  اإن  “الوزير”  وق���ال 
الإخوان  جماعة  اإىل  ينتمون  عاماًل   162
الإرهابية، يعملون يف قطاع ال�شكة احلديد، 
اخلدمة  ق��ان��ون  تعديل  اأهمية  على  م��وؤك��داً 
العاملني  م��ن  الفئات  بع�س  لف�شل  املدنية 
ي���ه���ددون العمل  ال���ذي���ن  ب��ال�����ش��ك��ة احل���دي���د 
�شالمة  ع���ل���ى  خ����ط����را  ومي���ث���ل���ون  ب���امل���رف���ق 
امل��واط��ن��ني، ح��ي��ث اأث����ريت ت�����ش��اوؤلت عديدة 
بعدد  العنا�شر  ه��ذه  مواجهة  اإمكانية  ح��ول 
من القوانني التي اأ�شدرها الربملان ملواجهة 

قوى ال�شر والإرهاب.
وم���ن ج��ان��ب��ه ج���دد وزي���ر الأوق�����اف امل�شري 
ب�شاأن  حت���ذي���رات���ه  ج��م��ع��ة  خم���ت���ار  حم���م���د 
الإخوان  تنظيم  النائمة من  تنامي اخلاليا 
ت�شريحات  واأك��د يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف 
لل�شحافة املحلية، مطلع الأ�شبوع، اأن خاليا 
الإخوان تعيد اإنتاج نف�شها، وت�شكل ما ي�شبه 
وت�شعى  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  داخ��ل  املافيا 
وعرقلة  امل�شالح  وتعطيل  الأزم����ات  لإث����ارة 

حماولت التنمية وال�شتقرار.
واأ�شار الوزير امل�شري اإىل اأن اجلماعة متول 
هذه اخلاليا وتدعمها وتخطط لها لتنفيذ 
داخل  عنا�شرها  تواجد  با�شتغالل  اأهدافها 

املوؤ�ش�شات احلكومية.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي*

ي�����درك ك���ل رئ��ي�����س ج���ي���ًدا اأن�����ه ب���ني خ��ط��ة امل���ب���اراة 
املو�شوعة مع فريقه والواقع على امليدان، �شيتعني 
على اإدارته التعامل مع عدد كبري من الأحداث غري 
املتوقعة. ولئن يوؤدي بايدن اأداًء جيًدا يف ال�شيا�شة 
الداخلية، اإل اأن املفاجاآت ال�شيئة تنبع من ال�شيا�شة 

اخلارجية.
اثنتان  دف���ع���ت  الإدارة،  ه����ذه  اأول����وي����ات  ب���ني  م���ن 
بالأخريات اإىل اخللف: م�شكلة احلدود مع املك�شيك 
يعرف  احلالتني،  ويف  اأفغان�شتان.  من  والن�شحاب 
�شعبي  دعم  على  العتماد  ي�شتطيع  اأن��ه  بايدن  جو 

قوي.
كل يوم، تقوم اأجهزة خمابرات الرئي�س وم�شت�شاروه 
باطالعه على ق�شايا الأمن القومي، وكذلك حول 
وكان  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شاخنة  ال��ن��ق��اط 
يتدهور  هايتي  يف  الو�شع  اأن  جيًدا  م��درًك��ا  بايدن 
اأنه �شيتحّتم عليه يف  ب�شرعة، متاًما كما كان يعلم 

النهاية معاجلة الو�شع يف كوبا.
انطباًعا  ال��رئ��ي�����س  اأع���ط���ى  الأخ�������رية،  احل���ال���ة  يف 
�شيا�شات �شلفه. لقد كان �شاهًدا مبا�شًرا  با�شتمرار 
اأوباما قبل ب�شع  التقارب الذي �شجعه باراك  على 
مراجعة  باإمكانية  باللتزام  مقتنًعا  وك��ان  �شنوات، 
هذه  تقرتب  األ  اأم��ل  على  البلدين،  ب��ني  العالقة 

اللحظة كثرًيا من املوعد النهائي لالنتخابات.
قلب  اإىل  منجذبة  عنها،  رغما  الإدارة،  ان  ها  اإذن، 
اجلهات  بع�س  وتدعو  بالتدهور،  ت��ه��ددان  اأزم��ت��ني 
الفاعلة اإىل تدخل اأمريكي حا�شم. و�شواء بالن�شبة 
على  �شهل  �شيء  هناك  يكون  ل��ن  ك��وب��ا،  اأو  لهايتي 

الأمريكيني.
ب���اي���دن بحذر  ي��ت��ح��رك ج���و  ال���وق���ت احل������ايل،  يف 
م��ن خ���الل اإر����ش���ال وف���د اإىل ه��اي��ت��ي، وك��ذل��ك حث 
�شد  العنف  ا�شتخدام  ع��دم  على  الكوبيني  ال��ق��ادة 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن. ق��د يتخيل ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي يف 
اأحالمه اأن هذا �شيكون كافياً، لكن للفار�س العجوز 
خربة كبرية يف هذا الأمر ليتجاهل انه يفتح �شلة 

من �شرطانات البحر.
ت���ط���ارده ال��ت��دخ��الت ال�����ش��اب��ق��ة امل���ث���رية ل��ل��ج��دل يف 

هايتي، وي�شارع الطبيعة البالية للح�شار املفرو�س 
الأبي�س،  البيت  ُيعّد   ،1962 ع��ام  منذ  كوبا  على 
اأحد م�شادر امل�شاكل احلالية، وكذلك اأحد احللول 

التي �شارع قادة البلدين املعنيني لإثارتها.
اأك��رث ما ي�شغل  ف��اإن كوبا هي  وم��ن بني احلالتني، 
الرئي�س الدميقراطي. ففي وقت يعلم اأنه مطالب 
بالتجديف بدقة للحفاظ على الأغلبية يف جمل�شي 
النواب وال�شيوخ عام 2022، فاإن م�شري الكوبيني 
التي  ال�شرتاتيجية  كانت  ومهما  النق�شام.  يثري 
و�شت�شمح  ا�شتياًء  �شت�شبب  فاإنها  اختيارها،  �شيتم 
انتخابات  حتى  احلمراء  الكرات  باإطالق  للخ�شوم 

التجديد الن�شفي.
األ  الأخالقية؟  والدرو�س  العليا  باملثل  نفعل  م��اذا 
هو  كما  يخّفف؟  اأن  الكوبي  ال�شعب  بوؤ�س  ي�شتحق 
القا�شي  ل��ل��واق��ع  ميكن  الأح���ي���ان،  بع�س  يف  احل���ال 
هذه  على  بظالله  يلقي  اأن  النتخابية  للح�شابات 
املخاوف. اإنها لي�شت نبيلة ول من�شجمة مع ر�شالة 
الدميقراطيني، لكن �شعار “عودة اأمريكا” ال�شهري 

قد يف�شح املجال لعتبارات واقعية للغاية.
القادمة متحركة  القليلة  والأ�شابيع  الأيام  �شتكون 
ب�شكل خا�س على جبهة ال�شيا�شة اخلارجية ل�شاكن 
البيت الأبي�س، لكنني �شاأفاجاأ اإذا جتاوزنا الكلمات 

اأو العقوبات احلالية للتاأثري على القيادة الكوبية.
ماذا ميكن اأن نفكر؟ ت�شجيع املزيد من املظاهرات، 
تغيري  دعم  �شدة.  اأك��رث  بقمع  املخاطرة  ذلك  يعني 
النظام؟ مل ن�شل بعد اىل هناك، و�شتكون مثل هذه 
رفع  خطرية.  م�شكلة  يف  الرمت��اء  مبثابة  اخلطوة 
حتقيق  اأم��ل  على  احلظر  اأم  ترامب  عهد  عقوبات 
بايدن  �شُيّتهم  الكوبي؟  لل�شعب  اقت�شادية  منافع 

على الفور بعقد �شفقة مع ال�شيطان.
اأو  لح���ظ���وا ... ان ح��م��ل��ة ق��م��ع وح�����ش��ي��ة ودم���وي���ة 
تغرّي  اأن  ميكن  عدوانية،  واأك��رث  اأك��رب  احتجاجات 
املوازن،  موقف جو بايدن. فهذا الأخري يلعب دور 

ول نعرف قوة الرياح اأو م�شدرها.
قبل تقليد الإ�شكندر الأكرب وقطع العقدة الغوردية، 
ال�شتفادة  ع��ل��ى  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  ���ش��ي��ح��ر���س 
م��ن ذخ��ريت��ه م��ن ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي ت��دع��م التحول 

الدميقراطي بدًل من اللجوء اإىل ال�شيف.

ال�سيا�سة اخلارجية تدرك جو بايدن...!

*ا�شتاذ تاريخ, وحما�شر, ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ المريكيني
ترجمة خرية ال�شيباين

رئي�س ال�شرطة الوطنية الهايتية ليون ت�شارلز يتحدث يف موؤمتر �شحفي
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العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كازا بر�شتيج للمفرو�شات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2503826 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خوله حمد را�شد حمد الكعبى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خوله حمد را�شد حمد الكعبى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامر جمال احللبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ كازا بر�شتيج للمفرو�شات ذ.م.م

CASA PRESTIGE FURNITURE L.L.C
اإىل/ كازا بر�شتيج للمفرو�شات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

CASA PRESTIGE FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ما�شرت بالن المارات القاب�شة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2477595 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل على عبداهلل املن�شورى %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / هزاع حممد عبدالعزيز ربيع املهريى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / هزاع حممد عبدالعزيز ربيع املهريى من 100 % اإىل %50

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ما�شرت بالن المارات القاب�شة

MASTER PLAN UAE HOLDING

اإىل/ ما�شرت بالن المارات القاب�شة ذ.م.م
MASTER PLAN UAE HOLDING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جموهرات الوطني

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1102637 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شالح عبداهلل �شالح القا�شمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / في�شل منظور منظور احمد من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / في�شل منظور منظور احمد من 100 % اإىل %49
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد �شالح حممد ال�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ جموهرات الوطني

NATIONAL JEWELLERS

اإىل/ جموهرات الوطني ذ.م.م
NATIONAL JEWELLERS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمر �شتايل للهواتف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1176223 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ارمان حممد اعظم %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شعل خمي�س زايد خمي�س املنذرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ارمان ح�شني رونى على ح�شني

تعديل وكيل خدمات / حذف م�شعل خمي�س زايد خمي�س املنذرى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 5*0.40 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شمر �شتايل للهواتف
SUMMER STYLE PHONE

اإىل/ �شمر �شتايل للهواتف ذ.م.م
SUMMER STYLE PHONE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حدائق جورى للوازم الزراعية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2888903 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مراد ح�شنى حممد �شالح %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / مهل حممد مهل اذعار الهاجرى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / مهل حممد مهل اذعار الهاجرى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null * null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ حدائق جورى للوازم الزراعية

JORY GARDENS AGRICULTURE SUPPLIES
اإىل/ حدائق جورى للوازم الزراعية ذ.م.م

JORY GARDENS AGRICULTURE SUPPLIES L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كات�شينز كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2710855 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خليفه حممد عبداهلل �شعيد الزعابى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد عادل �شامل خليفه ال�شعيدى

تعديل اإ�شم جتاري من/ كات�شينز كافيه

KACHINS CAFE

اإىل/ �شتار قيزر كافية

STAR GAZER CAFE 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ربوع الحتاد للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1053265 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهيل ثانى �شامل م�شلم الكثريى%51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شحارى جلوبال لالأ�شتثمار �س ذ م م

SAHARA GLOBAL INVESTMENT L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ثانى �شامل م�شلم �شعد الكثريى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شحارى جلوبال لالأ�شتثمار )�س ذ م م

 SAHARA GLOBAL INVESTMENT )LLC(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ذا �شتيك روم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN م رخ�شة رقم:3828268 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ابراهيم ال�شيدحممد ال�شيد عبدالرحيم الها�شمى من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / ابراهيم ال�شيدحممد ال�شيد عبدالرحيم الها�شمى من 100 % اإىل %34

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ح�شني �شليمان ح�شني املرزوقى %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اي ام اف لدارة املطاعم
I M F RESTAURANTS MANAGEMENT

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ذا �شتيك روم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
THE STEAK ROOM RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / مطعم ذا �شتيك روم ذ.م.م
THE STEAK ROOM RESTAURANT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافيرتيا ومعجنات بيت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العيلة   رخ�شة رقم:2959711 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة نا�شر عتيق �شلطان العفريت الكويتى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل خمي�س على حممد املحفوظى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد فتحى احمد جرار

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم برو �شتي�شني

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3813106 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة عائ�شه على عبدالرحمن عبداهلل

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جيزيل عيد الق�شمانى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عائ�شه على عبدالرحمن عبداهلل

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطحنة الحتاد

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1035343 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل عامر بخيت هادى العامرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زين الدين اراجناتو بارامبيل

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد دروي�س خلف �شم�س احلو�شنى
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  15 يوليو 2021 العدد 13292

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

مدين    SHCEXCICIVS2021  يف الدعوى رقم 0002770/ 
اإىل املحكوم عليه : خالد ابو �شن 

الإبتدائية قد ا�شدت بحقك يف  ال�شارقة الإحتادية  ليكن معلوما لديك بان حمكمة 
كلي  مدين   SHCFICICPL2021/0000197 رقم  الق�شائية  الدعوى 
وقدره  مبلغ  تدفع  بان   - النا�شر  له / حممد حممود  املحكوم  املقامة من  او جزئي 
و�شجلت  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث  درهم.   )47026(
بالرقم امل�شار اليه اعاله لذا يتوجب عليكما تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من 
اليوم التايل للن�شر. ويف حال تخلفكما عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقكما  تاريخ 

الإجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ ح�شب الأ�شول. 
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة  التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
يف  الدعوى رقم 2021/44 نزاع تعيني خربة عقاري - دبي 

املتنازع / بيتنا للمقاولت )�س.ذ.م.م( 
بوكالة املحامي / عبدالرحمن ال�شرهان للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  

املعلن اإليه / املتنازع �شده / مو�شى حممد �شليمان ك�شوب مطر  
يف الدعوى رقم )2021/44( نزاع تعيني خربة  عقاري - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الحد 
املوافق 2021/7/25 ال�شاعة الرابعة والن�شف ع�شرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�شل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اإر�شال كافة امل�شتندات املتعلقة 
بالدعوى، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / علي حممد علي بوفرو�شه الفال�شي      
رقم القيد مبحاكم دبي 182

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
 اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6192(
املخطر : هالل �شيتول - بنغالدي�س اجلن�شية

املخطر اليهم : عبيد ا�شحاق ا�شماعيل املازمي و هن�د عب�دالعزيز �شليمان املازمي 
و �شلطان عبيد ب�شلوم الزعابي و اأمين حممد حممد عبداللطيف و اأحمد جمال 

ال�شربيني علي
املو�شوع ، الخطار العديل رقم حمرر 2021/1/145890  

تاريخ   2021/1/77412 حم��رر  رق��م  التوكيل  باإلغاء  اإليهم  املخطر  يخطر 
غري  واعتباره  الأخ��ط��ار  ه��ذا  اإليها  املخطر  ا�شتالم   تاريخ  منذ    2021/4/7
منتج لآثاره القانونية ويحذره من العمل مبقت�شاه مبجرد الن�شر ويحملهم كافة 
امل�شئوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل 

امللغي بعد ذلك التاريخ.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
 اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6193(
املخطر : هالل �شيتول - بنغالدي�س اجلن�شية

املخطر اليه : احمد جمال ال�شربيني - م�شري اجلن�شية 
املو�شوع ، الخطار العديل رقم حمرر 2021/1/145885  

يخطر املخطر اإليهم باإلغاء التوكيل رقم حمرر 2017/1/48059 تاريخ 
اإليها هذا الأخطار واعتباره غري  ا�شتالم  املخطر  تاريخ  منذ   2017/3/1
منتج لآثاره القانونية ويحذره من العمل مبقت�شاه مبجرد الن�شر ويحملهم 
كافة امل�شئوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب 

التوكيل امللغي بعد ذلك التاريخ.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3571/2021/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :ا�شدار المر باأن يوؤدي لها املطلوب �شده مبلغ 55.000 خم�شة وخم�شون 

الف درهم والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى متام 
ال�شداد مع حتميله بالر�شم وامل�شاريف  

اأميك�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )م( الم��ارات )امريكان اك�شرب�س �شابقا(   : طالب الإعالن 
�شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- ه�شام بياز - �شفته بالق�شية : مدعي عليه   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :  طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/6/7 
الف  دره��م خم�شة وخم�شون  وق��دره )55.000(  للطالبة مبلغا  ي��وؤدي  ان  املعرو�س �شده  بالزام 
درهم م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل 
يف:2019/7/25 والزمت املعرو�س �شده بامل�شاريف  ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

اعالن بالن�شر 
 6803/2020/207 تنفيذ جتاري

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شدهم/1-  مطبعة اك�شيل جرافيك�س �س.ذ.م.م 2- را�شيل فاركي فادكيميليتل 
توما�س اديكول 3- فاركي اومني موندوفيليل - جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �س.م.ع 
وميثله / ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  )292982.16( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/1256 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1544/2019 جتاري كلي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 2600072 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : عطورات كري�شتيان ديور المارات �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
  - �شده  منفذ   : بالق�شية  �شفته   - ����س.ذ.م.م  لل�شناعات  ايليجانت   -1  : اإعالنه  املطلوب 

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )2600072( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بالن�شر        

      يف  الدعوى 100/2021/725 احوال نف�ص م�شلمني 
مو�شوع الدعوى : 1-دعوى طالق )خلع( وزيادة النفقات املقررة باحلكم ال�شادر بالدعوى 

رقم:519/2020 احوال نف�س م�شلمني والزامه با�شتقدام خادمة فلبينية و�شداد م�شاريف ال�شتقدام 
وراتبها ال�شهري 

طالب الإعالن / 1-ملي�س عبداملنعم عثمان عبداحلميد جمعه - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  ابراهيم حممد كامل ابراهيم -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى طالق )خلع( وزيادة النفقات املقررة 
فلبينية  با�شتقدام خادمة  والزامه  نف�س م�شلمني  اح��وال  رق���م:519/2020  بالدعوى  ال�شادر  باحلكم 
ال�شاعة  ال�شهري. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 2021/7/28   ال�شتقدام وراتبها  و�شداد م�شاريف 
08:30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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الفجر الريا�ضي

ل��ف��ت ع���دد ك��ب��ري م��ن امل���وؤرخ���ني اإىل 
1936 كانت اآخر  اأن برلني يف عام 
الألعاب  ي�شت�شيف  اأن  ميكن  مكان 
العن�شرية  مل��وج��ة  ن��ظ��راً  الأومل��ب��ي��ة، 
ال��ت��ي ك��ان��ت ���ش��ائ��دة يف اأمل��ان��ي��ا، وهي 
ومبادئها  الأوملبية  املثل  عك�س  طبعاً 

ال�شامية.
اأقّرت اللجنة الأوملبية الدولية منح 
برلني تنظيم األعاب الأوملبياد ال�11 
النازي  احل���زب  لكن   ،1932 ع��ام 
مقاليد  ت�شّلم  هتلر  اأدول���ف  بقيادة 
ال��ت��ايل... واتخذ  ال��ع��ام  اأمل��ان��ي��ا  حكم 
دعاية  عن�شر  الأل���ع���اب  اإق���ام���ة  م��ن 
مهم ودعما واإلهابا حلما�شة ال�شعب 
بالعن�شر  الع����ت����زاز  روح  وت���ق���وي���ة 
اأف��راده، ما جعلها تفقد  الآري لدى 
وحتيد  املثلى  غايتها  الأوىل  للمرة 
اأراده  ال����ذي  ع��ن ه��دف��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي 
دو  ب��ي��ار  الفرن�شي  ال���ب���ارون  باعثها 
ال�شداقة  روح  دع��م  وه��و  ك��وب��رت��ان، 
امل�����ش��ارك��ني لن�شر  ال��ري��ا���ش��ي��ني  ب��ني 
فان  وللم�شادفة،  ال��ع��امل��ي.  ال�����ش��الم 
التايل  ال��ع��ام  ت���ويف يف  ك��وب��رت��ان  دو 
لختتام الوملبياد ال�11، ودفن قلبه 

يف اأوملبيا )اليونان(.
اإىل  ���ش��ع��ت  ع�����دة  دول  اأن  وي����ذك����ر 
بر�شلونة  مدينة  اإىل  الأل��ع��اب  نقل 
برلني عند  زاحمت  التي  ال�شبانية، 
الفا�شي  احل��ك��م  اإن  غ��ري  ال��رت���ش��ح. 
الذي �شاد اأ�شبانيا وقتذاك عمل على 
وهي  برلني،  يف  املناف�شات  تبقى  اأن 
اآب/اأغ�شط�س  و16   1 ب��ني  اأقيمت 
بينهم  ري��ا���ش��ي��ا   3963 مب�����ش��ارك��ة 

دولة.  49 من  لعبة   331
من  بعثات  الأوىل  للمرة  وح�شرت 
اأفغان�شتان وجزيرة برمودا وبوليفيا 

وكو�شتاريكا ولي�شتن�شتاين وبريو.
ال�شلة  امل�شابقات كرة  برنامج  و�شمل 
وامل��الك��م��ة وامل�����ش��ارع��ة وال���دراج���ات 
واليخوت  ال���ي���د  وك�����رة  امل�����اء  وك�����رة 
وال�������ش���ب���اح���ة وال���غ���ط�������س وال���ب���ول���و 
واخل���م���ا����ش���ي احل����دي����ث وال���رم���اي���ة 
والتجذيف  واجلمباز  الأثقال  ورفع 
على  والهوكي  وامل��ب��ارزة  والفرو�شية 
الع�شب وكرة القدم واألعاب القوى... 
للمرة  واليد  ال�شلة  كرتا  واأ�شبحت 

الأوىل �شمن الربنامج الر�شمي.
ترتيب  الأملانية"  "القوة  وت�شدرت 
ب�33 ذهبية و26 ف�شية  امليداليات 
و30 برونزية، اأمام الوليات املتحدة 
-10( وامل���ج���ر   )12-20-24(

التي  ال����دورة  جن��م  ل��ك��ن   ...)5-1

حظيت بح�شور مكثف )نحو ثالثة 
ماليني �شخ�س( مل يكن اأملانيا اإمنا 
جي�ّشي اوينز )23 عاما( القادم من 
األباما يف اجلنوب المريكي والذي 
انتزع اأربع ذهبيات يف �شباقات 100 
م و200 م والتتابع 4 مرات 100 

م والوثب الطويل.
بالدهم  امل�شريون  الرباعون  ومنح 
املختلفة،  امل���ع���ادن  م���ن  امل���ي���دال���ي���ات 
وزن  بذهبية  ال��ت��وين  خ�شر  ف��از  اإذ 
بذهبية  م�شباح  وحممد  املتو�شط، 
�شليمان  و����ش���ال���ح  اخل���ف���ي���ف،  وزن 
وابراهيم  ال��ري�����ش��ة،  وزن  ب��ف�����ش��ي��ة 
واإبراهيم وا�شف  �شم�س بربونزيته، 

بربونزية خفيف الثقيل.
فقراتها  بع�س  يف  ال����دورة  وعك�شت 
ل�"العنفوان  الي��ج��اب��ي��ة  ال�������ش���ورة 
بك�شر  اإ�شابته  رغم  اأنه  اإذ  الأملاين"، 
يف ترقوته خالل �شقوطه عن �شهوة 
اأث��ن��اء ال��ق��ف��ز ع��ل��ى احلواجز  ف��ر���ش��ه 
ا�شطر  للفرق،  الكاملة  امل�شابقة  يف 
فانغينهامي  ف����ون  ك���ون���راد  امل������الزم 
�شيق�شي  ان�شحابه  لن  امل�شاركة  اإىل 

منتخب بالده.
امل�شابقة  يف  ف��ان��غ��ي��ن��ه��امي  �����ش����ارك 
يف  لل�شقوط  ت��ع��ّر���ش��ت  ف��ر���ش��ه  ل��ك��ن 
اح��د احل��واج��ز، وه��و "تدحرج" من 
ماتت،  اأنها  ونه�س معتقدا  فوقها.. 
لكنها وقفت بدورها... وتابع الفار�س 
والفر�س امل�شابقة من دون اأن يرتكبا 
احل�����واج�����ز...  ب���اق���ي  يف  خ���ط���اء  اأي 
و�شفق  اوملبية،  بطلة  اأملانيا  وتوجت 
م��ئ��ة األ���ف م��ت��ف��رج ب��ح��رارة للمالزم 
ال�شجاع. رفعت اأملانيا �شقف التحدي 
ا���ش��ه��ر معدودة  يف  ف�����ش��ي��دت  ع��ال��ي��ا، 
وع�شرة  مل��ئ��ة  يت�شع  ع��م��الق��ا  ملعبا 
األف متفرج، ول يزال �شامدا حتى 
الهند�شة  ع�شر  ع��ل��ى  ���ش��اه��دا  األن 
وخ�ش�شت  ال���ن���ازي���ة..  وال��ت�����ش��ام��ي��م 
مرتامية  اوملبية  قرية  للريا�شيني 
ومناظر  غ���اب���ة  و����ش���ط  الط���������راف 
خالبة، واعتمد حو�س �شباحة اوملبي 
حتيط به مدرجات تت�شع ل�20 األف 

متفرج.
اأ����ش���ال معلما  وك����ان ا���ش��ت��اد ب��رل��ني 
معماريا اأجنز العام 1912، ويت�شع 
للجري  م�شمارا  وي�شم  األفا،  ل�30 
من  ب��ط��ل��ب  م   600 ط��ول��ه��ا  ب��ل��ف��ة 

الحتادات الريا�شية وقتذاك.
الربوف�شور  اإىل  ال�شلطة  وع��ه��دت 
م�����ار������س جن�����ل م���ه���ن���د����س ال����ش���ت���اد 
بتو�شعته. وملا دخل هتلر بعد انتهاء 

م��ن وجهة  وج���ده �شغريا  الأع��م��ال 
باأن�شطة احلركة  يتعلق  نظره يف ما 
اإذ مل  النازية و�شبيبتها وجتمعاتها، 
والأهمية  الأف�شلية  للريا�شة  تكن 

يف هذا الإطار.
ل��ك��ن ال��غ��اي��ة ت����رّبر ال��و���ش��ي��ل��ة، فمن 
اأج��������ل اأف���������ش����ل اإخ�����������راج ل���الأل���ع���اب 
للنازية  اليجابية  ال�����ش��ورة  يعك�س 
طلب  وت��رح��ي��ب��ه��ا،  و"ت�شاحمها" 
الفوهرر من وزير الدعاية والأعالم 
اأن  غ��وب��ل��ز  ب���ول  ج���وزف  يف حكومته 
ت�شامح  واح�����ة  اإىل  ب���رل���ني  ي���ح���ّول 
وال��ف��ة.. وك��ان يجول معه وب�شحبة 
غورينغ  ه���ريم���ان  ال���ط���ريان  ق���ائ���د 
ال��دورة ومطلعني  متفقدين مرافق 
ع��ل��ى ت��ط��ور ال���ش��ت��ع��داد ل���ه���ا... فال 
عمالقة  اأع������الم  ع��ل��ق��ت  اأن  ع��ج��ب 
حتمل �شعارين متناق�شني ال�شليب 
امل��ع��ك��وف واحل��ل��ق��ات الومل��ب��ي��ة، ومل 
ال�شبيبة  �شيحات  �شماع  غريبا  يعد 
النازية حتيي ال�شعلة والألعاب وهي 
اأفرادها  ويرافق  واح��دا،  زيا  ترتدي 

الوفود!
الت�شوير  الأل�����ع�����اب  ج���دي���د  وم�����ن 
ال�شينمائي...  والإن��ت��اج  التلفزيوين 
�شّورته  واأجوائها  ال��دورة  عن  فيلم 
واأخ���رج���ت���ه ل��ي��ن��ي ري��ف��ن�����ش��ت��ال )36 
تعليق يثري  واأرادت���ه من دون  عاما( 
اه����ت����م����ام اجل���م���ي���ع ول���ي�������س حمبي 
فقط..  األعابها  وم���زاويل  الريا�شة 
دعاية  احل�ّشاد  بع�س  "اعتربه  لكن 
واعمل  م��ن��ه  م��ق��رب��ة  واين  ل��ه��ت��ل��ر 
الرايخ  ب��ام��ب��ادور  وك����اأين  ب��اإي��ح��ائ��ه 
اإذن  ل���ك���ن ح�����ش��ل��ت ع���ل���ى  ال���ث���ال���ث! 
الوملبية  ال���ل���ج���ن���ة  م����ن  ت�������ش���وي���ره 
ال���دول���ي���ة، وه����و جن���ح لأن����ه تعاطى 
ب��ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة ت����ام����ة م����ع الأف����ك����ار 
غوبلز  اأن  ع��ل��م��ا  والجتاهات"، 
على  كثريا  م�شاهده  تركز  األ  متنى 

الإبطال من الأعراق امللونة.
والنقل  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ال��ت��ط��ور  اأم����ا 
املوجات  ف���ب���داأ م���ن خ����الل  امل��ب��ا���ش��ر 
الكابالت  ع��رب  امل��ب��ث��وث��ة  ال��ه��رت��زي��ة 
وكانت اأي�شا بداية اعتماد الكامريات 
ال�شائرة على �شكة خا�شة اإىل جانب 

م�شمار اجلري.
 1936 اآب/اغ�����������ش�����ط�����������س   2 يف 
األف   4 ال�شتاد  يف  هتلر  ا�شتعر�س 
ري��ا���ش��ي مم���دودي الأي����دي يف حتية 
وبع�شهم  ماألوفة"  غ��ري  "اأوملبية 
وبينهم  ط���ري���ق���ت���ه  ع���ل���ى  ت�������ش���رف 
الأم���ريك���ي���ون ال���ذي���ن �����ش����اروا اأم����ام 

املق�شورة الرئي�شة وقبعاتهم مل�شقة 
اله�شترييا  وف��اق��ت  ب�����ش��دوره��م... 
اجلماهريية كل حد، وكانت لها ردة 
الأملان  الب��ط��ال  على  معاك�شة  فعل 
ب��ال��ف��وز ول ���ش��يء غريه  امل��ط��ال��ب��ني 
كاهلهم،  على  كبريا  �شغطا  وّل��د  ما 
ف��ك��ان��ت ال�����ش��ي��ح��ات ت��رت��ف��ع م���ن كل 
�شوب توجه وحتفز.. كما ح�شل مع 
رامي القر�س ويلي �شرودر اإذ ناف�س 
واأذناه ت�شجان بجملة واحدة "واأنت 
وزعيمك..."  وطنك  يف  فّكر  ترمي 
لكنه خ�شر بفارق اأكرث من مرت اأمام 
اأن  غري   ... كاربنرت  كني  المريكي 
ه��ت��ل��ر ���ش��ّر م��ن الأمل���ان���ي���ات حتديدا، 
رقما  م��ورم��اي��ر  ج��ي��زي��ال  �شجلت  اإذ 
ال��ق��ر���س )47،63  رم���ي  ع��امل��ي��ا يف 
م(، وهزمت لويز كينجر بطلة رمي 
كاو�شنيكايا  ماريا  البولندية  الرمح 
م(،   41،83 مقابل  يف  م   43،29(
لكن تيلي فالي�شر خطفت الأ�شواء 
اأوملبيا  رق��م��ا  بت�شجيلها  الأخ������رية 

مقداره 45،18 م.
واأركانه  وهتلر  عموما  الأمل��ان  ولعّل 
مناف�شات  لنتائج  ارتاحوا  خ�شو�شا 
ال�شعب  اأن  اأظ����ه����رت  ال���ت���ي  ال����ق����ّوة 
رمي  ف���ف���ي  الإم�����������ام...  اإىل  ي�����ش��ري 
الكرة احلديد رمى ال�شرطي هان�س 
م   16،20 م�����ش��اف��ة  ال��ث��ق��ل  وول���ك���ي 
م���ع���ّززا ال���رق���م الومل���ب���ي وُرّق�����ي اإىل 
رتبة م��الزم.. وحطم مواطنه كارل 
هاين الرقم الوملبي لرمي املطرقة 
مواطنه  وح���ّل  م،  م�شجال56،49 
م(.   55،04( ثانيا  بال�شك  اأرف��ني 

ال���رم���ح غريهارد  ون����ال ذه���ب رم���ي 
�شتوك )71،84 م(، وكان حل ثالثا 

يف الكرة احلديد.
م   100 مرات  ويف �شباق التتابع 4 
البارزات  املر�شحات  الأملانيات  كانت 
العاملي  ال���رق���م  ح��ط��م��ن  اإذ  ل��ل��ف��وز، 
يف ن�����ش��ف ال���ن���ه���ائ���ي، وت���ق���دم���ن يف 
املواجهة احلا�شمة بع�شرة اأمتار على 
املفاجاأة  اأن  غ��ري  امل��ن��اف�����ش��ات،  ب��اق��ي 
ف��ع��ل��ت ف��ع��ل��ه��ا ح���ني ���ش��ق��ط��ت ع�شا 
اإي��ل��ي��زي دورفلت  ي���دي  ال���ب���دل م���ن 
اإىل  اللقب  وط��ار  الفريق،  فاأ�شتبعد 
اأعظم  الآت��ي  اأن  المريكيات... غري 
من بعثة الوليات املتحدة وحتديدا 
فللمرة  اأف��������راده��������ا.  م�����ن  ال���������ش����ود 
يرتفع  الومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  الأوىل يف 
اإىل مرتين،  ال��ع��ايل  ال��وث��ب  ح��اج��ز 
الأ�شود  الم���ريك���ي���ان  اج���ت���ازه  وق����د 
والبرييتون.  جون�شون  كورنيليو�س 
وعاد جون�شون وجتاوز 2،03 م وهو 
عاما.   16 �شمد  جديد  اأوملبي  رق��م 
ال��ذه��ب يف  ا���ش��ود يقطف  اأّول  وب���ات 

برلني حتت اأنظار هتلر.
�شراعا  م،   800 ���ش��ب��اق  �شهد  ك��م��ا 
الكندي  اأ���ش��ودي��ن هما  ع��دائ��ني  ب��ني 
جون  والأم����ريك����ي  ادواردز  ف��ي��ل��ي��ب 
م�شجال  ف�������از  ال��������ذي  ورودورف 
املوؤ�شرات  هذه  دقيقة.   1:52.09
كانت "متهيدا" ل�شطوع جنم جي�ّشي 
اأوينز، فقبل عام واحد حّطم اأو عادل 
�شتة اأرقام عاملية، و�شبقته �شهرته اإىل 
"ملك �شباقات ال�شرعة  برلني كونه 

والوثب الطويل".

يف ن�شف نهائي �شباق 100 م خطف 
اإذ  ال��ربي��ق واله��ت��م��ام كلهما،  اوي��ن��ز 
الزمن  لكن  ث��وان،   10.02 �شجل 
يعتمد  مل  اجلديد  العاملي  القيا�شي 

ب�شبب جتاوزه �شرعة الريح املعدل.
النهائي  ال�����دور  اإىل  اوي���ن���ز  اإن��ت��ق��ل 
بور�س ماير  الأمل��اين  العداء  ليواجه 
الثاين  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  يف  ال��ف��ائ��ز 
فتى  لكن  مواطنيه،  اأن��ظ��ار  وحم��ط 
 ،10.3 العاملي  الرقم  ع��ادل  األباما 
)اأ�شود  متكالف  رالف  مواطنه  وحّل 
فاز  ث��م  ث(..   10.4( ثانيا  اأي�شا( 
اأوينز يف �شباق 200 م )20.7 ث(. 
ويف التتابع 4 مرات 100 م، اأعطى 
اأوينز الع�شا لزميله الرابع متكالف 
الذي هّب كالريح اإىل خط النهاية، 
واحل�شيلة رقم قيا�شي عاملي جديد 

من �شنع اأمريكي )39.8 ث(.
كظم هتلر غيظه لعل وع�شى يتمكن 
اأوينز يف  النيل من  لونغ من  لوت�س 
املناف�شة  لونغ  وبداأ  الطويل.  الوثب 
امل���ح���اول���ة  يف  م   7،54 م�������ش���ج���ال 
التحدي  �شقف  اوينز  فرفع  الأوىل، 
الأمل���اين  و���ش��ارع  م،   7،74 م�شجال 
7،84م، فحا�شره  بلوغ م�شافة  اإىل 
ي�شتطع  ومل  م،   7،87 ب�  المريكي 
ل��ون��غ اأك���رث م��ن م��ع��ادل��ة ه��ذا الرقم 
رقما  الأخ��رية م�شجال  يف حماولته 
اوروبيا جديدا. لكن اوينز ا�شتجمع 
ليقول كلمته يف م�شك اخلتام  ق��واه 
8،60 م ... رقم عاملي �شمد  ووثب 
ال�شتاد  هتلر  وغ���ادر  ع��ام��ا...   24
على الفور يف حني كانت ترتفع على 

ال���ولي���ات املتحدة  اأع����الم  ال�����ش��واري 
مواطنها  حّل  التي  واليابان  واأملانيا 
دول  اأع���الم  ث��ال��ث��ا...  تاجيما  ن��اوت��و 

اأركان يف حرب بداأ الحماء لها.
الومل���ب���ي يف برلني  ال����ش���ت���اد  وك�����ان 
اأربعة  بعد  لأوي��ن��ز  ذك��ري��ات  حمطة 
ع��ق��ود م���ن ان��ت�����ش��اره امل������دوي، وهو 
كان  م����رت  امل���ئ���ة  ����ش���ب���اق  اأن  اع���ت���رب 
هذا  دق����ت.  ال��ت��ي  احل��ق��ي��ق��ة  "�شاعة 
�شنوات،  ت�����ش��ع  ان���ت���ظ���رت���ه  ال���ن���ه���ار 
امل�شني  ال��ت��دري��ب  م��ن  ���ش��ن��وات  ت�شع 
وقفت  حت�شى..  ل  التي  وال�شباقات 
يف احلارة الأوىل عند خط النطالق 
اأف���ك���ار كثرية  راأ����ش���ي  وت��الط��م��ت يف 
مدربي  تذّكرت  وتداخلت.  تزاحمت 
ون�����ش��ائ��ح��ه��م، م��دي��ن��ت��ي وزوج���ت���ي 
وعائلتي، املدر�شة والأ�شدقاء واأوقات 
�شعورية  ل  وب���ح���رك���ة  ال���ط���ف���ول���ة، 
���دت ب���ي���دي ال���ع���ل���م الم���ريك���ي  م�������شّ
ع��ل��ى ق��م��ي�����ش��ي، ف���اأن���ا ه��ن��ا م���ن اجل 
اأن قدماي ل  بالدي. �شعرت حينئذ 
حتت  ارتختا  ال��وق��وف،  على  تقويان 
الأفكار،  ب��وزن  ال��غ��ارق  ج�شدي  ثقل 
ب��داأت ي��داي ترجتفان وج��ّف حلقي، 
الت�شع  ال�شنوات  وخ��ال���ش��ة  ل  كيف 
ثوان.   10 م��دت��ه  �شريط  يف  �شتمّر 
اأ�شحو من غيبوبة  انتف�شت وك��اأين 
ط��وي��ل��ة. ع��ل��ي ال��رتك��ي��ز والن���ع���زال 
الكبري،  احل�شد  ه��ذا  اأم���ام  للحظات 
كل  ق��ادر  ع��دائ��ني  �شبعة  جانبي  اإىل 
اأ�شرع  ول��ي��ع��ل��ن  ال���ف���وز  ع��ل��ى  م��ن��ه��م 
رج��ل يف ال��ع��امل... ق��ّررت ال اأتطلع 
ميينا اأو ي�شارا، �شرت متلهفا ل�شماع 
ط��ل��ق��ة ال���ب���داي���ة واجل��������ري، اأخ�����ذت 

و�شوبت  ل��الن��ط��الق  التحفز  و���ش��ع 
ع��ي��ن��ي ع��ل��ى اأر�������س امل�����ش��م��ار وخط 
ال�شباق  يف  وانطلقت  فيه...  النهاية 
اأوينز  وا�شتقبل  حياتي".  يف  الأك��رب 
العجوز من قبل ح�شد من املعجبني 
وال�����ش��ح��اف��ي��ني، ان���ت���ظ���روه و����ش���ّروا 
بلقائه وم�شافحته والتقاط ال�شور 
م��ع��ه وحم���ادث���ت���ه واحل�������ش���ول على 
توقيعه.. وكان �شروره عظيما. "انه 
حني  اأتوقعه،  ومل  يل  تقدير  اأجمل 
�شاركت يف الألعاب الوملبية كان اأباء 
بعد...  ي��ول��دوا  اأو مل  �شغارا  ه��وؤلء 
الألعاب  يف  مناف�شتنا  خ���الل  وم���ن 
كانت ر�شالتنا وا�شحة للنازيني... ل 
وبرهّنا  الريا�شة،  يف  لل�شيا�شة  دخل 
اأن الوليات املتحدة هي وطن امل�شاواة 
والعدالة والفر�س املتاحة للجميع". 
وح�شرت يف بال اأوينز خاطرة رواها 
اأن  الوملبية  "طلبت جلنتنا  مبت�شما 
اأكرم باجللو�س يف املق�شورة يف ا�شتاد 
طلبها،  ال���ن���ازي���ون  ف��رف�����س  ب��رل��ني 
ال�شلبي  بالرد  �شعيدا جدا  واأن��ا كنت 
الألعاب  "جنحت"  �شدقوين...". 
رئي�س  م��ن  ال�شكر  ال��ف��وه��رر  وتلقى 
الكونت  ال��دول��ي��ة  الومل��ب��ي��ة  اللجنة 
الريا�شيني  باييه لتور، وطلب من 
ال�12  الوملبياد  لالألعاب  ال�شتعداد 
اأع���وام يف طوكيو... لكن  اأرب��ع��ة  بعد 
واأع��الم��ه تقدمت كل  �شعلة احل��رب 
م��ا ع��داه��ا م��ن جديد وح��رق��ت املثل 
األغيت  ومثلما  النبيلة...  والأه��داف 
األعاب طوكيو 1940، حذفت األعاب 
اإل للقتل  1944.. فال وقت  لندن 

والدمار.

•• اأبوظبي - الفجر:

اأطلقت رابطة املحرتفني الإماراتية ا�شتطالعاً متخ�ش�شاً و�شاماًل للجماهري، 
يف مبادرة تاأتي �شمن جهودها لتح�شني جتربة متابعة م�شابقات املحرتفني من 
قبل م�شجعي كرة القدم يف دولة الإمارات من خمتلف اجلن�شيات، واإتاحة املجال 
"ال�شعادة"  ملوؤ�شر  بالو�شول  ت�شاهم  التي  واملقرتحات  الأف��ك��ار  لطرح  اأمامهم 

املن�شود للجماهري التي ت�شكل القلب الناب�س يف مالعبنا.
و�شتقوم الرابطة باإجراء ال�شتطالع على نطاق وا�شع يف دولة الإم��ارات ي�شمل 

�شركة  خالل  من  معهم  والتوا�شل  ال�شرائح،  خمتلف  من  واملقيمني  املواطنني 
و�شائل  عرب  اأو  الإل��ك��رتوين  الربيد  خ��الل  من  اأو  البيانات  بر�شد  متخ�ش�شة 

التوا�شل الجتماعي.
واأكدت الرابطة اأن خمرجات هذا ال�شتبيان من �شاأنها اأن ت�شاهم يف تقدمي نظرة 
التي   وامل�شتجدات ملختلف اجلوانب  واهتماماتهم،  ل�شلوكيات اجلماهري  �شاملة 
ت�شعى الرابطة لتطويرها من خالل تطبيق اأف�شل التجارب واخلربات الالزمة 
لتعزيز التوا�شل مع اجلماهري،  ورفع جودة جتربة الذهاب اإىل املالعب مل�شاهدة 
املباريات وعي�س اأجواء م�شابقات املحرتفني وفق اأف�شل ال�شبل املتاحة يف خمتلف 

�شركة  مع  بالتعاون  ال�شتطالع  هذا  باإجراء  تقوم  الرابطة  اأن  يذكر  الأن��دي��ة. 
بالإح�شاء  املرتبطة  البيانات  وعلم  ال�شلوكي  القت�شاد  درا�شات  يف  متخ�ش�شة 
الطرفني  ل��دى  واجل��ه��ود  اخل��ربات  اأف�شل  ت�شخري  �شيتم  حيث  الآيل،  والتعلم 
اأ�ش�س علمية  اأجل اخل��روج من هذا ال�شتطالع بحلول مبتكرة قائمة على  من 

وتطبيقات عملية من �شاأنها اأن حتقق التغيري املن�شود نحو الأف�شل.
رابط امل�شاركة يف ال�شتبيان: 

h t t p s : / /s u r v e y -u k .d y n a t a .c o m /s u r v e y /
selfserve/53b/210651/temp-edit-live?smed=1

برلني 1936..  جي�سي اأوينز يقهر الدعاية للعقيدة واحلزب 

رابطة املحرتفني الإماراتية تطلق ا�شتطالعًا �شاماًل للجماهري

اجلماهري يف دولة الإمارات �ستنال الفر�سة لطرح الأفكار 
واملقرتحات لتطوير جتربة متابعة املناف�سات

باتري�شيو عقًدا مع  روي  الربتغايل  ال��دويل  وّقع احلار�س 
روما اليطايل ملدة ثالث �شنوات قادًما من ولفرهامبتون 
الإنكليزي، لب�شبح اأول �شفقة للفريق منذ و�شول مواطنه 

املدرب جوزيه مورينيو، وفق ما اأعلن النادي الربعاء.
وّق��ع على  عاًما(  باتري�شيو )33  اأن  العا�شمة  ن��ادي  وذك��ر 
مليون   11،5 مقابل   2024 حزيران/يونيو  حتى  عقد 

يورو )13،5 مليون دولر(، اإ�شافة اىل املكافاآت.
"جوزيه  مواطنه  عن  نتحدث  عندما  اإن��ه  باتري�شيو  وق��ال 

مورنيو، فنحن نتكلم عن اأحد اأعظم املدربني يف العامل واأنا 
متحم�س لبدء العمل معه والقيام بكل ما يف و�شعي مل�شاعدة 

الفريق".
وتابع "روما ناٍد كبري وينتظرين حتٍد جديد واأنا متحم�س 

ملحاولة وم�شاعدة النادي لتحقيق اأهدافه".
يعترب باتري�شيو احلار�س الول للربتغال حالًيا ويف حوزته 
وقد خرج من الدور ثمن النهائي لكاأ�س  دولية  مباراة   96
عام  اللقب  حقق  اأن  بعد  بلجيكا  ام���ام  ال��ع��ام  ه��ذا  اأوروب����ا 

.2016
ان�شم اىل ولفرهامبتون من �شبورتينغ يف العام 2018.

وقال املدير العام لروما تياغو بينتو "ُيح�شر روي باتري�شيو 
معه قدًرا كبرًيا من النجاح مع املنتخب الربتغايل وعدًدا 
الذي  املمتاز  الإنكليزي  ال���دوري  يف  الناجحة  املوا�شم  من 

اأثبت فيه جودته".
وتابع "نحن متاأكدون اأن لعبينا �شي�شتفيدون من و�شول 

حار�س ميلك هذه اخلربة الدولية."

حار�س ولفرهامبتون اأول �سفقات روما مورينيو 

Date 6/ 5/ 2021  Issue No : 13234
Notification by Publication for Defendant

Before Case Management Office,
Ajman Court Federal Civil Court of First Instance

In the claim No. AJCFICIREA2021/0002318/Civil (Partial)
To the Defendant: Abu Hamdan Employment Placement LLC
Residence Unknown: Emirate of Ajman - Media City - Free Zone - 
Al Etihad Street - P.O. Box No. 4077- Tel: 0522925887
You are assigned to attend a hearing in 15/07/2021 before Case 
Management Office, Ajman Court of First Instance, Civil Court, 
office No. (Case Manager Office No. 8), either in person or via a 
legal proxy, and submit an answer note to the lawsuit, accompanied 
by all documents, within a period not exceeding 10 days from the 
date of publication to consider the above mentioned lawsuit number. 
As a Plaintiff
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 6/ 5/ 2021  Issue No : 13234
Notification by Publication for Defendant

Before Case Management Office,
Ajman Court Federal Civil Court of First Instance

In the claim No. AJCFICIREA2021/0002318/Civil (Partial)
To the Defendant: Jorge Carpio Julian
Residence Unknown: Emirate of Dubai - Al Garhoud - Cargo Village 
- Office No. 16-305 - Tel: 042990079
You are assigned to attend a hearing in 15/07/2021 before Case 
Management Office, Ajman Court of First Instance, Civil Court, 
office No. (Case Manager Office No. 8), either in person. or via a 
legal proxy, and submit an answer note to the lawsuit, accompanied 
by all documents, within a period not exceeding 10 days from the 
date of publication to consider the above mentioned lawsuit number- 
as a Plaintiff.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 15/ 7/ 2021  Issue No : 13292
Publication announcement

in case No. 16/2021/2592 Partial commercial
Case subject: Demanding the dissolution and liquidation of the first respondent company in its head 
office in the Emirate of Dubai, and the appointment of one of the accounting experts in the court's 
schedule as its liquidator, with the consequences of that, most notably the inventory of the company's 
assets, the fulfillment of its rights, the payment of its debts, the sale of its assets, and the distribution 
of the liquidation product between the parties to the dispute. According to its percentage in the 
capital of the first respondent company. Obligating the defendant to jointly pay the fees, expenses, 
and attorney's fees. Applicant of Announcement : Jassim Hassan Juma Muhammad Al-Mazmi 
as a Natural Guardian of his minor son / Muhammad Jassim Hassan? Emirates Nationality 
his capacity in the case : plaintiff. Required to be announcing 1- Globez Events Management 
LLC its capacity in the case : defendant. He brought a lawsuit against you and its subject 
Demanding the dissolution and liquidation of the first respondent company in its head office in the 
Emirate of Dubai, and the appointment of one of the accounting experts in the court's schedule as 
its liquidator, with the consequences of that, most notably the inventory of the company's assets, 
the fulfillment of its rights, the payment of its debts, the sale of its assets, and the distribution of the 
liquidation product between the parties to the dispute. According to its percentage in the capital of the 
first respondent company. Obligating the defendant to jointly pay the fees, expenses, and attorney's 
fees And a session was set for it on Sunday, 7/25/2021 at 8:30 am in the remote litigation room & 
BUILDING DESC, so you are required to attend or your legal representative, and you must submit 
your notes or documents to the court at least three days before the session. 
Case Manager 
Mona Ibrahim Kamal

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/12289
املنذر :  م�شرف اأبوظبي ال�شالمي �س م ع.

املنذر اإليه : ح�شام �شمري عزيز غايل  .
نتيجة  دره��م   )24،060.74( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة    
12 /  اأبوظبي  ( من نوع ) بي ام دبليو    رقم )41559 /خ�شو�شي/ الفئة  
اك�س 5-35 اي    _  اأ�شتي�شن  ( موديل )2013(  _ اللون  )اأزرق(  _ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بالن�شر        

           يف الدعوى رقم 1285/2021/11 مدين جزئي
مو�شوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعى عليها مببلغ وقدره ) 846،276 درهم( و الر�شوم و امل�شاريف 
و اأتعاب املحاماة و الفائدة التاأخريية بواقع 9% �شنوياً من تاريخ حتويل املبلغ حل�شاب املدعى عليها يف 

2016/6/17 وحتى ال�شداد التام.
طالب العالن:  الوكالة اجلامعية للناطقني باللغة الفرن�شية - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- �شوريا لالأزياء )�س.ذ.م.م(. �شفته بالق�شية:  مدعى عليه 
الدعوى  30-06-2021 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�شوع 
عليها  امل��دع��ى  ب��اإل��زام   : الفرن�شية  باللغة  للناطقني  اجلامعية  ال��وك��ال��ة  ل�شالح/  اأع���اله  امل��ذك��ورة 
املطالبة وحتى متام  تاريخ  القانونية 5% من  الفائدة  دره��م مع  للمدعية مبلغ 846.246  ت��وؤدي  ب��اأن 
ال�شداد، واألزمتها الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 500 درهم اأتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال 

لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعّهد رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية الأملاين توما�س باخ بعدم تعري�س �شّكان 
اليابان ل� "اأي خماطرة" وبّدد خماوفهم ب�شاأن احتمال تف�شي وباء فريو�س 

كورونا مع انطالق اأوملبياد طوكيو 2020 يف 23 ال�شهر احلايل.
وكان باخ التقى رئي�س الوزراءالياباين يو�شيهيدي �شوغا، قبل اأن يتوجه اإىل 

و�شائل العالم لي�شكر اليابان ويتعهد باألعاب اآمنة.
ال�شعب  اأم��ام  ونلتزم  جهدنا  ق�شارى  "�شنبذل  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  ق��ال 
اأي  الياباين بامل�شاهمة باأف�شل طريقة ملحاربة هذا الفريو�س وعدم ت�شكيل 

خطر" ل�شكان الأرخبيل.
وتابع "بامكاين الإ�شارة اليوم اإىل اأن 85 يف املئة من �شكان القرية الأوملبية 

واأن قرابة 100 يف املئة من اأع�شاء وموظفي اللجنة الوملبية الدولية الذين 
ياأتون اإىل طوكيو، تلقوا اللقاح".

واأردف "لهذا ال�شبب، اأريد اأن اأطلب بتوا�شع من ال�شعب الياباين اأن يرحبوا 
مثل  جت��اوزوا،  الذين  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  بالريا�شيني  ح��اراً  ترحيباً 

ال�شكان اليابانيني، العديد من التحديات".
جائحة  م��ن  ال��رغ��م  على  ل�شتقبالها،  اليابانية  اجل��م��اه��ري  ب��اخ  �شكر  كما 
ال�شعب  جلهود  رم���زاً  واع��ت��ربه  "التاريخي"  احل��دث  ه��ذا  "كوفيد19-"، 
"تخطى العديد من التحديات" مثل ت�شونامي الذي �شرب  الياباين الذي 

الأرخبيل يف عام 2011.

عن  الأخ���رية،  الأ�شهر  يف  ال���راأي  ا�شتطالعات  يف  املحليون  ال�شكان  واع���رب 
تخوفهم من اقامة الألعاب، يف وقت خالفت احلكومة املحافظة ل�شوغا هذه 
الآراء معتربة اأنها حا�شرة لتنظيم اأوملبياد طوكيو 2020 املوؤجل من العام 
املا�شي ب�شبب فريو�س كورونا بالرغم من التحديات ال�شحية املتمثلة بهذه 
اجلائحة. ويف قرار اأّويل، �شمحت ال�شلطات املحلية بح�شور اجلماهري املحلية 
مع 10 اآلف كحد اأق�شى، قبل اأن ترتاجع عن قرارها اأمام حتذيرات متكررة 
من خرباء يف القطاع ال�شحّي الذين ا�شاروا اإىل ت�شاعف اعداد امل�شابني يف 

العا�شمة اليابانية يف ال�شابيع الأخرية.
واأفادت القناة التلفزيونية املحلية "اأن اإت�س كيه" و�شول املنتخب المريكي 

لل�شوفتبول اإىل القرية الوملبية التي �شّرعت اأبوابها اأمام الريا�شيني ب�شمت 
مطبق ومن دون احتفالت.

يف املقابل، ا�شطر منتخب جنوب اإفريقيا للرغبي من 7 لعبني اإىل تاأجيل 
بعد  اليابان(  )جنوب-غرب  كاغو�شيما  يف  له  املخطط  التدريبي  مع�شكره 
فرتة وجيزة من و�شوله اإىل الأرخبيل، بعد اأن ثبتت ا�شابة اأحد ال�شخا�س 

املتواجد على منت الطائرة ذاتها التي اأقلت الوفد بفريو�س كورونا.
ولكن مت  �شلبية،  لفحو�شات جاءت جميعها   21 ال�  الفريق  اأع�شاء  وخ�شع 
من�شاأة  اإىل  نقلهم  ومت  حمتملة،  وثيقة  ات�شال  كحالت  منهم   18 اعتبار 

خا�شة يف طوكيو للحجر ال�شحي.

باخ يتعهد بعدم تعري�س اليابان لأي خماطرة

ال�شعادة  "بالد  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف 
وامل�شتقبل وقبلة اأنظار الكثريين" 
... "موطن �شناعة ال�شينما وعامل 
والنجوم"...  والأ����ش���واء  ال�شهرة 
و�شهولة  املي�شورة  الطبقة  "مكان 
حتقيق الأحالم"... حطت الألعاب 
يف  الأومل��ب��ي��ة رح��ال��ه��ا ع��ام 1932 
"عابرة"  اأجن��ل��ي�����س،  ل��و���س  م��دي��ن��ة 
اإحيائها  اإع��ادة  منذ  الثانية  للمرة 

املحيط الأطل�شي.
متفقة"  "غري  امل����دي����ن����ة  ك����ان����ت 
منذ  الق����ت���������ش����ادي����ة  والأزم���������������ة 
ان��ه��ي��ار ب��ور���ش��ة ن��ي��وي��ورك اأواخ����ر 
ال��ع�����ش��ري��ن��ات، ف��ج�����ّش��دت ع��املً��ا اآخر 
اآف���اًق���ا ج��دي��دة واعتربت  وف��ت��ح��ت 
الريا�شة  لتمجيد  املنا�شب  امل��ك��ان 
على  بعظمتها..."  والح���ت���ف���ال 

الطريقة المريكية طبعا".
واإذا كانت اللجنة الوملبية الدولية 
ل�شمان  ���ش��اع��دي��ه��ا  ع���ن  ����ش���ّم���رت 
البعيدة  الدول  م�شاركة جيدة من 
ال���ت���ي وج������دت ���ش��ع��وب��ة يف اإي���ف���اد 
التكاليف  لرت��ف��اع  ن��ظ��ًرا  بعثاتها 
يف  ف��اأ���ش��ه��م��ت  الأوىل،  ب���ال���درج���ة 
ن��ف��ق��ات ال��ن��ق��ل والإع���ا����ش���ة... فاإن 
من  ع���دًدا  اأر���ش��ت  املنظمة  اللجنة 
الأ�ش�س اجلديدة لطقو�س الألعاب 

وح�شن �شريها اإدارًيا وفنًيا.
التي  فقد �شّيدت ال�شتاد العمالق 
وبنت  متفرج،  اآلف  ل�105  يت�شع 
ال��ق��ري��ة الومل��ب��ي��ة ع��ل��ى ب��ع��د نحو 
20 كلم من املدينة وفق مقايي�س 
يف  جديدة  واأ�شاليب  معهودة  غري 
وتاألفت  اجل��اه��زة.  البيوت  ت�شييد 
كل �شقة فيها من غرفتني وحمام 
و�شرفة �شغرية، وخ�ش�شت لإقامة 
الالعبات  اأ�شكنت  بينما  الالعبني، 
يف الفنادق، واعتمدت للمرة الأوىل 
لتتويج  بارتفاعات خمتلفة  من�شة 
الوطني  الن�شيد  وعزف  الفائزين، 

تكرمًيا...
النهاية  ���ش��ورة  "ثورة"  وظ��ه��رت 
الو�شيلة  وب���ات���ت  )ف��وت��وف��ي��ن�����س(، 

الفائزين  حت���دي���د  يف  ال��ف��ا���ش��ل��ة 
وكانت  ال�����ش��رع��ة...  م�����ش��اب��ق��ات  يف 
غو�شتافو�س  ال�شاعاتي  اأف��ك��ار  من 
ك��ريب��ي ال����ذي ا���ش��ت��ف��اد م���ن عمله 
ليحقق  ه����ول����ي����وود  يف  ال���ت���ق���ن���ي 
اخرتاعه... ف�شال عن بدء اعتماد 
املن�شاآت  واإق���ام���ة  الآيل  ال��ت��وق��ي��ت 
العمالق،  ال�شتاد  ف��اإىل  الكبرية.. 
ل�10  تت�شع  للمالكمة  قاعة  ُبنيت 
مدرجات  و���ش��ي��دت  م��ت��ف��رج،  اآلف 
ل�17 األف متفرج على طول حو�س 
حلو�س  وم����درج����ات  ال���ت���ج���ذي���ف، 

ال�شباحة تت�شع ل�12 األًفا.
جت�شيد  الم����ريك����ي����ني  ه������ّم  ك������ان 
وتقّدمهم  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  ت��ف��ّوق��ه��م 
ال�������ش���ن���اع���ي ف������ع������رّبوا ع�����ن ذل����ك 
غري  ع��ظ��ي��م��ة  األ����ع����اب  "بتقدمي 
لو�س  ����ش���ه���دت  ل�����ذا  م�شبوقة"، 
�شاملة  حت���دي���ث  خ��ط��ة  اجن��ل��ي�����س 
�شباق  ميدان  مكان  ال�شتاد  و�شّيد 
الألعاب  ت��ن��ظ��ي��م  وح�����ّرك  اخل���ي���ل، 
ال��ع��ج��ل��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف اجل����وار 
بف�شل الإعمار والتاأهيل والتبادل 
ما  ال�شياحية،  واحل��رك��ة  التجاري 
البطالة.  اأزم����ة  م��ن  قليال  اأط���ف���اأ 
اخليالة  الأم���������ن  رج��������ال  ودع��������م 
حت����ّدى  وب���ع�������ش���ه���م  "كاوبوي" 
�شغرية  م�شابقات  يف  الريا�شيني 

ودية.
اأقيمت الألعاب من 30 متوز يوليو 
وامتالأ  اأغ�����ش��ط�����س،  اآب   14 اإىل 
ال�شتاد عن اآخره يف حفل الفتتاح 
الالعبني  ق�شم  خاللها  اأدى  التي 
ب��ط��ل امل����ب����ارزة الم����ريك����ي ج���ورج 
�شارك  ا  ا�شتعرا�شً و�شهد  ك��ال��ت��ان، 
عازف،  و300  مغنًيا   150 فيه 
ال��ب��ي��ارق والأع����الم،  اآلف  ورف��ع��ت 
احلمام...  ط��ي��ور  اآلف  واأط��ل��ق��ت 
ف��ك��ت��ب امل�����وؤرخ ي��وج��ني م��اي��ر "انه 

باخت�شار عيد اأمريكا".
بينهم  م�����ش��ارًك��ا   1334 وت��ب��ارى 
دول������ة،   40 م����ن  لع����ب����ة   126
وح�شرت ال�شني وكولومبيا للمرة 

 119 املناف�شات  و�شمت  الأوىل. 
وامل�شارعة  امل��الك��م��ة  يف  م�����ش��اب��ق��ة 
والفرو�شية  واجلمباز  وال��دراج��ات 
واأل����ع����اب ال���ق���وى وامل����ب����ارزة ورف���ع 
واخلما�شية  وال���رم���اي���ة  الأث����ق����ال 
احل��دي��ث��ة وال��ت��ج��ذي��ف وك����رة املاء 
واليخوت  وال��غ��ط�����س  وال�����ش��ب��اح��ة 
وال���ه���وك���ي ع���ل���ى ال���ع�������ش���ب... ومل 

تلحظ مباريات يف كرة القدم.
المريكية  البعثة  اأف���راد  ع��دد  بلغ 
وريا�شية  ري���ا����ش���ي   500 ن���ح���و 
اليابانية  البعثة  الأن��ظ��ار  ولفتت 
من  عدد  بف�شل  ا(  �شخ�شً  150(
��ا يف  اإجن�������ازات اأف����راده����ا خ�����ش��و���شً

ال�شباحة.
ويف النهاية، بلغت ح�شيلة الوليات 
امل��ت��ح��دة يف ���ش��دارة ال��رتت��ي��ب 41 
ميدالية ذهبية و32 ف�شية و30 
اي��ط��ال��ي��ا ثانية  ب���رون���زي���ة، وح��ل��ت 
ثالثة  وفرن�شا   ،)12-12-12(

.)4-5-10(
وت�شجل 18 رقًما اوملبًيا و8 اأرقام 
ع��امل��ي��ة، وق��ط��ف الم��ريك��ي��ون 11 

ذهبية من 23 يف األعاب القوى.
على  نظامهم  المريكيون  فر�س 

اإذا �شح  واإخ��راًج��ا  اإع���داًدا  اجلميع 
املدربني  بع�س  ان  حتى  التعبري، 
خلف  م��ن  لريا�شييهم  امل��واك��ب��ني 
فكرة  البداية  يف  رف�شوا  املحيط، 
الوملبية  ال���ق���ري���ة  يف  الخ����ت����الط 
خططهم  ذل���ك  يف�شد  اأن  خ�شية 
ول  ال��ف��ن��ي��ة...  اأ���ش��راره��م  ويك�شف 
ذك����ر ان بع�س  ���ا م���ن  اأي�������شً ع��ج��ب 
الأرقام القيا�شية امل�شّجلة من قبل 
"حتظ  الأوروب�����ي�����ني حت���دي���ًدا مل 
يف  و���ش��ّك��ك��وا  امل�شيفني،  باحرتام" 
يف  ال�شحافة  فتجاهلتها  �شحتها، 
ملوازين  وا�شتعرا�شها  حتليالتها 
امل�شابقات  ب�شاأن  والتوقعات  القوى 

والأ�شماء املر�شحة لألقابها!!.
وف���ر����ش���ت ال�������ش���ي���دات وج����وده����ن 
وبرهنت  اجلديد"  "العامل  يف 
الم������ريك������ي������ات وال����ب����ول����ن����دي����ات 
ل�شن  اأنهن  واألملانيات  والكنديات 
ي�شتطعن  ب����ل  ف����ق����ط،  ج���م���ي���الت 
اجل���ري وال��وث��ب وال��رم��ي. وكانت 
الثامنة  ���ش��ن  يف  �شبية  اأف�����ش��ل��ه��ن 
تدعى  تك�شا�س  م��ن  ق��ادم��ة  ع�شرة 
وتنادى  دي��دري��ك�����ش��ون،  م��ي��ل��دري��د 
�شباق  لقب  اأح��رزت  وهي  "بايب" 

و�شجلت رقًما عاملًيا  م حواجز   80
وناف�شت  ثانية...   11.7 مقداره 
وتيلي  براومولر  اإيلني  الأملانيتني 
ال��رم��ح، وتفوقت  فالي�شر يف رم��ى 
عليهما يف املحاولة الأخرية برمية 

عاملية مقدارها 43،68 م.
وهدفها  "بيبي"  اأم���ن���ي���ة  ك���ان���ت 
اأع��ظ��م ريا�شية  ت��ك��ون  ان  الأ���ش��م��ى 
من  لحًقا  اإيقافها  رغ��م  وعلى   ...
لألعاب  الم���ريك���ي  الحت�����اد  ق��ب��ل 
ا����ش���ت���خ���دام  ب�"تهمة"  ال�����ق�����وى 
اإل  لل�شيارات...  اإع���الن  يف  ا�شمها 
ال��ري��ا���ش��ة وبرعت  اأن��ه��ا اح��رتف��ت 
ا يف املباريات ال�شتعرا�شية  خ�شو�شً
ال�شلة  وك���رة  البي�شبول  األ��ع��اب  يف 
وكرة امل�شرب. وتفوقت يف الغولف 
واأ�ش�شت  ع����دة،  األ���ق���اًب���ا  ف��ح�����ش��دت 

رابطة الالعبات املحرتفات.
من   1938 "بيبي" ع��ام  تزوجت 
امل�����ش��ارع ال��ي��ون��اين الأ����ش���ل جورج 
اإ�شابتها  ت��ق��ف  ومل  زاه���اري�������س... 
ب���ال�������ش���رط���ان ح���ج���ر ع������رثة ام����ام 
نحبها  ق�شت  اإن  اإىل  طموحاتها، 

�شنة 1956 عن 48 عاًما.
يغب  مل  وامل����ي����دان،  امل�����ش��م��ار  ويف 

ال��ذه��ب ع��ن الم��ريك��ي��ات اإل حني 
�شتاني�شالفا  ال��ب��ول��ن��دي��ة  خ��ا���ش��ت 
فال�شيفيت�س التي عرفت ب�"�شتيال 
وحققت  م   100 ���ش��ب��اق  وال�س" 
 11.59 ق��ي��ا���ش��ًي��ا م���ق���داره  رق���ًم���ا 

ثانية.
واأح�������دث�������ت ������ش�����اع�����ات ال���ت���وق���ي���ت 
اأط�����ل�����ق على  ال����ت����ي  امل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة 
ا�شم  ال��ف��ن��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  م��ق��ا���ش��ات��ه��ا 
يف  ث���ورة  الكهربائي"  "التوقيت 
هو  فها  امل�شجلة،  الأرق����ام  مفهوم 
الرقم العاملي ل�شباق اجلري 100 
من  وي��ت��دح��رج  ���ش��ري��ًع��ا  يتحّطم  م 
وبطله  ث��وان،   10.3 اإىل   10.8
اأي����دي تولن،  اجل��دي��د الم��ريك��ي 
�شباق  ا  اأي�شً ح�شد  ال��ذي  النموذج 
رالف  ومواطنه  ومتكن  م.   200
عينه  ال��زم��ن  حتقيق  م��ن  متكالف 
�شورة  اأن  غ��ري  م،   100 �شباق  يف 
خ���ط ال��ن��ه��اي��ة ح�����ش��م��ت امل���وق���ف يف 

م�شلحة تولن.
اأطلقت  ال���ت���ي  ال�����ش��رع��ة  ���ش��ب��اق��ات 
ال�شوداء"  الم��ريك��ي��ة  "الهيمنة 
يف  والأ�شماء  املواهب  لكرثة  نظًرا 
ال���ع���دو، ح��ت��ى اأن ف��ري��ق ال��ب��دل 4 

رقًما  �شجل  ال���ذي  م   100 م���رات 
عاملًيا جديًدا مقداره 40 ثانية مل 
ي�شم تولن اأو متكالف، وتاألف من 

كي�شل وديري وتوبينو وويكوف.
غاب  م���رت  اآلف   10 ���ش��ب��اق  ويف 
الأوىل  للمرة  الفنلندي  الحتكار 
البولندي  وت�����وج   ،1912 م��ن��ذ 

يانو�س كوزو�شن�شكي بطال.
لهتينن  ل��وري  مواطنه  اأح���رز  كما 
 14:30( م����رت  اآلف   5 ل��ق��ب��ه 
دقيقة( متقّدًما بفارق �شئيل على 
الأم��ريك��ي هيل رال���ف ... واأث���ارت 
اأن  ب��اع��ت��ب��ار  اح��ت��ج��اج��ات  النتيجة 
�شوي  البلد".  "ابن  اأع���اق  لهتينن 
الأمر لحًقا بكثري من الود والروح 

الريا�شية واآداب ال�شيافة.
على  جت��رى  كانت  امل�شابقات  ولأن 
اإيقاع "اأ�شرطة هوليوود"، مل يغب 
جنومها عن املدرجات اأمثال غاري 
وهارولد  ت�شابلن  وت�����ش��اريل  كوبر 
تركيز  خ�شوره  �شتت  ال��ذي  لويد 
موانع  م   3000 و����ش���ب���اق  ح���ك���ام 
وم���راق���ب���ي���ه، ف���وق���ع ال�����ع�����داوؤون يف 
اإ�شافية  ل��ف��ة  ورك�������ش���وا  الإرب�������اك 
)460 م(، ودفع الثمن الأمريكي 
جوماك كلو�شكي اإذ حل ثالًثا، علًما 
النهاية  م��ت�����ش��دًرا ح��ت��ى  ك���ان  ان���ه 
الأ�شا�شية لل�شباق... يف املقابل توج 

الفنلندي فوملاري ايزو هولو.
فكان  اليابانية"  "البطولة  اأم����ا 
م�������ش���رح���ه���ا ����ش���ب���اق���ات احل����و�����س، 
وبروز  ذهبيات،  خم�س  واحل�شيلة 
 200 بطل  ت�شوروتا  يو�شييوكي 
 ،1928 اأم�������ش���رتدام  يف  ����ش���دًرا  م 
بح�شد  واأ�شهم  باللقب  احتفظ  اإذ 
بالده �شباق البدل 4 مرات 200 
لن  الأن��ظ��ار  اليابانيون  ول��ف��ت  م. 
اأمثال  ال�شن  �شغار  م��ن  جنومهم 
بطل  عاًما(   14( كيتامورا  كومو 
ميازاكي  وي��ا���ش��وج��ي  م،   1500
حرة،  م   100 ب��ط��ل  ع��اًم��ا(   16(
م   100 بطل  كيويكاوا  وما�شاجي 

ظهرا، كانوا "خارقني".

التفوق  اأهمية  اليابانيون  واأدرك 
عك�س  يف  واق�����رتان�����ه  ال���ري���ا����ش���ي 
والتاأثري  القت�شادية  القوة  مدى 
ف��ن�����ش��ج��وا ع��ل��ى منوال  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
المريكيني منذ ان قامت فرقهم 
اجل���ام���ع���ي���ة ب�����زي�����ارات ل���ل���ولي���ات 
ونقلوا   ...  1925 ع���ام  امل��ت��ح��دة 
وال���رع���اي���ة بهذا  ال��ع��ن��اي��ة  ع��ن��ه��م 
ريا�شية  وح��دات  فاأن�شاأوا  القطاع 
منوذجية يف �شت جامعات لالعداد 

على م�شتوى عال.
م حرة فقط من  افلت لقب 400 
قب�شة  م��ن  ال�شرعة  �شباقات  ب��ني 
من  وحفظ  اليابانيني  ال�شباحني 
خ��الل��ه الم��ريك��ي��ون م���اء الوجه، 
تفّوق  ال��ذي  كرابه  بو�شرت  بف�شل 
حامل  تاري�س  جان  الفرن�شي  على 
الرقم القيا�شي العاملي بنحو ع�شر 
م��ن ال��ث��ان��ي��ة. ودف����ع الأخ����ري ثمن 
�شمت  ال��ت��ي  امل��م��رات  على  تركيزه 
املمر  يف  ك��راب��ه  فغافله  ي��اب��ان��ي��ني، 

الأول وفاجاأه عند خط النهاية.
وعموًما، وكما اأ�شلفنا، مل يكن ا�شم 
تاري�س متدوال من قبل ال�شحافة، 
اإل  املر�شحني  قائمة  ي��درج يف  ومل 
ور�شم  التمهيديات.  جت���اوزه  بعد 
ا�شتفهام  ع���الم���ات  الم���ريك���ي���ون 

كثرية حول رقمه العاملي!!
يتذكر تاري�س يف فيلم وثائقي اأعد 
من م�شريته ان "اجتيازنا املحيط 
ا�شتغرق خم�شة اأيام ون�شف اليوم، 
ال�شفينة  منت  على  هناك  يكن  مل 
ح��و���س لأت���درب ف��ي��ه، ل��ذا اكتفيت 
ب��ال��ت��م��اري��ن ال�����ش��وي��دي��ة واجل����ري 
اخل���ف���ي���ف. وق���ت���ل���ت ال��ب��ع��ث��ة وقت 
الالعبني مباريات  بتنظيم  ال�شفر 
واملبارزة.  وامل�����ش��ارع��ة  امل��الك��م��ة  يف 
نيويورك  اإىل  ال���و����ش���ول  وع���ن���د 
احل���و����س  اإىل  ال���ت���وج���ه  ف�����ش��ل��ت 
ع��ل��ى ح�شور  ل��ل��ت��دري��ب  امل���ت���واف���ر 
ال�شفارة  نظمته  ال��ذي  ال�شتقبال 
خالله  ممثلها  وك���ان  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 

ال�شاعر بول كلوديل...

اأوملبياد لو�س اأجنلي�س 1932 

األعاب يف ع�سر هوليوود ... والعظمة الأمريكية 

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
 اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 6/2021/382 ا�شتئناف تظلم عقاري
و  عقارى  تظلم  رق���م2021/37  فيالتظلم  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف  ال��دع��وى:   مو�شوع 

الر�شوم و امل�شاريف و التعاب.
طالب العالن:  برنت انف�شتمنت�س ليمتد - �شفته بالق�شية:  م�شتاأنف 

ماتريك�س   -3 �شاتروف�شكايا   اوجل��ا   -2 ماك�شوف  اماجنيلدى   -1 اعالنهم:   املطلوب 
بروبرتيز ليمتد  - �شفتهم بالق�شية:  م�شتاأنف �شدهم

اأ�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  37/2020 تظلم عقاري  مو�شوع الإعالن :  قد 
بتاريخ 2021/02/08 وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 04-08-2021 ال�شاعة 17:30 
م�شاءا بقاعة التقا�شي عن ُبعد وعليه يقت�شى ح�شوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفك�م �شتجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 300/2021/1248 ا�شتئناف مدين 
مو�شوع الدعوى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/819 مدين جزئي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
طالب الإعالن : عنايت اهلل )والد املتويف( من ورثة املتويف/معروف خان عنايت اهلل  - 

�شفته بالق�شية : م�شتاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- �شباركو للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 

�شده. جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإع��الن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/819 مدين جزئي   
وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2021/8/2 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3898/2021/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )27.183.00( درهم 

والر�شوم وامل�شاريف  
طالب الإعالن : حممد رفيق للنقل بال�شاحنات الثقيله �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- ال�شقر للمالحية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه   
 جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :  طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/6/14 
بعد الطالع على الوراق امرت املحكمة يف مادة جتارية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )27.183.00( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2021/5/27 وحتى متام 
ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف  ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بالن�شر 

 4727/2019/209 تنفيذ عمايل
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  خالد عمار �شويد ال �شامل - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عطية احمد عبداخلالق الزهريي 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
)16853.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1351( درهم 
ر�شوم خلزينة املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
 2296/2019/208 تنفيذ مدين

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شدهما/1-  موؤ�ش�شة بيت النبالء ملقاولت البناء 2- طارق بن ع�شام بن عبد الله ك�شمريي - 
جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عمرو بن ع�شام بن حممد عبداهلل علي ر�شا 
- رقم  الر���س  اأدن��اه قطعة  املبينة  العقارات  اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
الر�س 2242 املنطقة وادي ال�شفا - وحدة عقارية رقم الر�س 86 - املنطقة اخلليج التجاري - ا�شم املبنى 
tamani art offic رقم الوحدات 1746-1748-1749-1756-1757-1758 وحدات عقارية رقم الر�س 
 - الوحدات 1747-1750-1755  رقم   tamani art offic املبنى  ا�شم   - التجاري  املنطقة اخلليج   -  86
وحدات عقارية )حق منفعة - ايجار منتهي التملك( رقم الر�س 86 املنطقة اخلليج التجاري ا�شم املبنى 
وذلك  به  املطالب  املبلغ  وذلك يف حدود  الوحدات:1730-1728-1726-1724  رقم   tamani art offic

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2020/8/9. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/12287
املنذر :  م�شرف اأبوظبي ال�شالمي �س م ع.

املنذر اإليها : الرباق لتاجري ال�شيارات.
نتيجة  دره��م   )14،322.06( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
تيدا_   ني�شان   ( ن��وع  ( من  ال�شارقة     /  2 الفئة   رق��م )36702 /خ�شو�شي/    
�شالون  ( موديل )2016(  _ اللون  )اأبي�س(  _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/12288
املنذر :  م�شرف اأبوظبي ال�شالمي �س م ع.
املنذر اإليها : ب�شت ليمو لتاجري ال�شيارات .

نتيجة  دره��م   )2،303.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة    
رقم )36624 /خ�شو�شي/ الفئة  Q /  دبي ( من نوع ) كيا �شرياتو    _  �شالون  
( موديل )2015(  _ اللون  )ذهبي(  _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/4473 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/225 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 76.242 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب   : بالق�شية  �شفته    - �����س.ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفريات  امل��ال   : الإع���الن  طالب 

التنفيذ 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )76.242( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

تعّلق م�شر امل�شاِركة يف اأوملبياد طوكيو املقبل باأكرب بعثة يف تاريخها مع 134 
ريا�شياً، الآمال على ريا�شات امل�شارعة والتايكواندو والكاراتيه.

وفيما ت�شّم البعثة 50 لعبة و84 لعباً يتناف�شون يف 24 ريا�شة، كانت اأكرب 
بعثة �شابقة مل�شر يف اأوملبياد ريو 2016 مع 120 ريا�شياً.

وحققت م�شر عرب م�شاركاتها منذ اأوملبياد �شتوكهومل 1912، �شبع ميداليات 
ذهبية، 10 ف�شيات و14 برونزية.

ويغيب رّباعو م�شر نظراً لقرار الحتاد الدويل باإيقاف البالد عامني ب�شبب 
�شمري  ���ش��ارة  اأب��رزه��م  الالعبني،  م��ن  لعدد  املن�شطات  عينات  ايجابية  ثبوت 

احلا�شلة على برونزية ريو 2016.
 3 ذهبيات،   5 مع  امليداليات،  من  الأك��رب  الر�شيد  الفراعنة  رّب��اع��و  وميلك 
 1928 اأم�����ش��رتدام  يف  ن�شري  ال�شيد  ذهبية  اأّول��ه��ا  ب��رون��زي��ات،  و6  ف�شيات 

واآخرها برونزية حممد اإيهاب يف ريو 2016.
رئي�س  حطب  ه�شام  ق��ال  طوكيو،  يف  مبيداليات  الفوز  يف  م�شر  فر�س  وع��ن 
الوعود يف مثل هذه  تقدمي  اأح��ب  "ل  بر�س  فران�س  لوكالة  الأوملبية  اللجنة 
بال�شكل  للريا�شيني  الإع��داد  برامج  ا�شتكمال  حالياً  لدينا  واملهم  امل�شاركات، 
يف  متميزين  ريا�شيني  منلك  الأوملبية.  اللجنة  جانب  من  املو�شوع  العلمي 

اخلما�شي وامل�شارعة والرماية والفرو�شية واجلمباز والتايكواندو".
وعن الالعب املر�شح حلمل العلم امل�شري يف حفل الفتتاح، قال حطب "كنا 
ناأمل يف ان�شمام حممد �شالح لعب ليفربول النكليزي مع املنتخب الأوملبي، 
وكرثة  فريقه  مع  الع���داد  ف��رتة  ببدء  ارتباطه  ب�شبب  ليفربول  رف�س  لكن 
افريقيا  واأمم   2022 العامل  كاأ�س  ت�شفيات  م�شاركته مع منتخب م�شر يف 
العلم  حمل  �شرف  منحه  حرمنا  بالكامريون،  املقبل  الثاين/يناير  كانون  يف 

امل�شري باعتباره اأحد �شفراء م�شر يف كرة القدم الوروبية و العاملية".
احتاد  ورئي�س  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  �شكرتري  العريان  �شريف  ك�شف  جانبه  م��ن 
اخلما�شي احلديث عن فر�س م�شر يف الأوملبياد "لدينا نظام اإح�شائي نتبعه، 
اأما  املناف�شة،  على  ق���ادراً  لعباً   16 لدينا  ك��ان   2016 ري��و  اأوملبياد  فخالل 
بالن�شبة لأوملبياد طوكيو فلدينا 20 لعباً يف الألعاب الفردية بالإ�شافة اإىل 

كرة اليد وكرة القدم".
حققها  التي  الثالث  الربونزيات  على  العدد  يزيد  اأن  اأمتنى  "بالطبع  تابع 
�شديدة  �شتكون  املناف�شة  اأن  العلم  يجب  ولكن  ري��و،  اأوملبياد  يف  م�شر  اأبطال 

وهناك الكثري من العتبارات تدخل يف النتيجة مثل القرعة".
الكاراتيه من خالل جيانا  للتتويج هي  الريا�شات  اأقرب  اأن  العريان  واعترب 
�شاحب  حميلبة  عزمي  الرماية  ويف  اأ���ش��رف،  وفريال  ال�شاوي  وعلي  ف��اروق 
�شيف عي�شى وهداية مالك،  التايكواندو  العاملية، ويف  امليداليات  العديد من 

ويف امل�شارعة حممد اإبراهيم )كي�شو( وعبداللطيف منيع.
كل  �شتكون  النهائي  اإىل  عثمان  ف��ري��دة  و���ش��ول  ح��ال  ففي  ال�شباحة،  يف  اأم��ا 
الحتمالت ممكنة "ولكن يجب العلم اأن ال�شباق املميز لفريدة والذي اأحرزت 
يف  م�شّجل  غري  �شباق  هو  فرا�شة  50م  هو  العامل  ببطولت  ميداليتني  فيه 

الأوملبياد".
للرجال  احل�شام  فريق  خالل  من  قوية  فر�شاً  املبارزة  ريا�شة  اأي�شاً  ومتلك 
�شالح  يف   2012 ل��ن��دن  اأومل��ب��ي��اد  ف�شية  �شاحب  القا�شم  اأب���و  ع��الء  واأي�����ش��اً 

ال�شي�س.
وياأمل فريق الفرو�شية يف لعب دور احل�شان الأ�شود بعد التاألق يف البطولت 
اأحمد  لالعبني  واق��ع��ي��ة  ف��ر���س  فهناك  احل��دي��ث  اخلما�شي  يف  اأم���ا  العاملية، 

اجلندي واأحمد اأ�شرف.
على  اأ�شاع  عامني  ملدة  الأثقال  رفع  احت��اد  اإيقاف  "قرار  اأن  العريان  واعترب 

م�شر ميداليتني اأوملبيتني كان �شيحققهما حممد اإيهاب و�شارة �شمري".
وطالب العريان بعدم ال�شتعجال حل�شول م�شر على ميداليات "هناك اكرث 
من لعبة مر�شحة حل�شد ميداليات ولكنها �شت�شارك يف الأي��ام الأخ��رية من 
الدورة مثل امل�شارعة والكاراتيه واخلما�شي احلديث التي تقام مناف�شاتها يف 

الفرتة بني 5-7 اآب/اأغ�شط�س املقبل".
ويعود املنتخب الأوملبي لكرة القدم للظهور للمرة الثانية ع�شر يف تاريخه، بعد 

تتويجه باأمم افريقيا التي اأقيمت مب�شر عام 2019.
النهائي  رب��ع  م�شر  بلغت  عندما   ،2012 لندن  يف  الأخ��رية  امل�شاركة  وكانت 
اأم�شرتدام  يف  كانت  نتيجة  اأف�شل  اأم��ا  �شفر3-،  اليابان  اأم��ام  خ�شرت  حيث 

بعدما حققت املركز الرابع. رابعة  حّلت  عندما   1928
اأمريكا  بطلة  والأرجنتني  اأوروب���ا  بطلة  اإ�شبانيا  اأم��ام  م�شر  مواجهات  وع��ن 
اجلنوبية واأ�شرتاليا و�شيفة اآ�شيا، قال املدرب �شوقي غريب "املوؤكد اننا وقعنا 
املواجهات يف  لكل  وم�شتعدون  اإفريقيا  اأبطال  لكننا  ج��داً،  قوية  يف جمموعة 

هذا احلدث العاملي".
فوق  الثالثة  الالعبني  اختيار  ب�شبب  مرتني  خطتي  "غرّيت  غريب  اأ�شاف 
ال�شناوي  وحممد  �شالح  حممد  �شم  املفرت�س  من  ك��ان  البداية،  يف  ال�شن. 
"تريزيغيه"  واأحمد حجازي، لكن الأمر تغرّي فقمت باختيار حممود ح�شن 
ا�شتقر  النهاية  ويف  لالإ�شابة.  تعر�س  ولكنه  النكليزي  فيال  ا�شتون  لع��ب 
الأمر على على �شم ثنائي الدفاع اأحمد حجازي وحممود حمدي "الون�س"، 

لأن مركز الدفاع كان يقلقني، اإ�شافة اإىل حار�س الهلي حممد ال�شناوي.

م�شر ت�شارك يف اأوملبياد طوكيو باأكرب بعثة يف تاريخها

 الآمال امل�سرية معّلقة على امل�سارعة والتايكواندو والكاراتيه 

•• دبي -وام: 

برئا�شة  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
املحدثة  ال�شرتاتيجية  واخل��ط��ة  التوجه  م�شحار  ب��ن  �شعيد  اأح��م��د 
مبثابة  لتكون  للنادي  اجلديد  التنظيمي  والهيكل   2027-2021
الريا�شية  باملنظومة  والدفع  امل�شتقبل  نحو  العمل  لتطوير  بو�شلة 
ال���روؤى اجل��دي��دة والأف��ك��ار اخلالقة واحللول  اإىل حتقيق  والإداري����ة 
املبتكرة التي تواكب روؤية الدولة والإمارة م�شتلهمة يف ذلك الأهداف 

دبي  جمل�س  وت��وج��ه��ات  دب��ي  حكومة  و�شعتها  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 
الريا�شي.

و حر�س جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية برئا�شة 
اأحمد �شعيد بن م�شحار وع�شوية كل من �شيف جمعة ال�شويدي نائب 
الرئي�س والأع�شاء اإبراهيم �شلطان احلداد ورا�شد ثاين العايل وجمال 
زعل بن كري�شان وعي�شى حممد احلاج نا�شر وخالد على البلو�شي على 
اأهمية املرحلة املقبلة و�شرورة تكاتف اجلهود من اأجل تنفيذ اخلطط 
على  حفاظاً  وال��ري��ادة  والتميز  التفوق  لتحقيق  وامل��ب��ادرات  والربامج 

مكانة النادي رمزا للتطوير امل�شتدام يف الريا�شات البحرية.
واطلع جمل�س الإدارة خالل اجتماعه على املخرجات النهائية املتعلقة 
بالتوجه ال�شرتاتيجي والهيكل التنظيمي يف �شوء اخلطوات املنجزة 
الفرتة  خ��الل  والتنظيمية  ال�شرتاتيجية  ال�����ش��وؤون  جلنة  قبل  م��ن 
املا�شية لي�شكل نقطة حتول يف م�شار تطوير منظومة العمل الإداري 
والتحديث  التطوير  م�شرية  ا�شتكمال  اإىل  تهدف  والتي  والريا�شي 
واقتنا�س الفر�س الواعدة وت�شليط ال�شوء على دور النادي احليوي 
لتكون  دب��ي  واإم���ارة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  يف 

مق�شد ريا�شي �شياحي.
�شملت اخلطة ال�شرتاتيجية اجلديدة للنادي الرتكيز على التطوير 
والبتكار املوؤ�ش�شي والريا�شي ورفع كفاءة التناف�شية الريا�شية عامليا 
وتعزيز منظومة العمل والتوجه ال�شتثماري من اأجل حتقيق الروؤية 
واملتمثلة يف الريادة العاملية يف الفعاليات الرتاثية واحلديثة والر�شالة 
والتي جاءت بتنظيم وتطوير مفهوم الريا�شة واملحافظة على الرتاث 
واملناف�شة  اجل��م��اع��ي  بالعمل  القيم  وحتقيق  متميزة  بيئة  وت��وف��ري 

والتميز وال�شفافية والكفاءة والبتكار.

دبي البحري يعتمد خطته ال�سرتاتيجية و هيكله التنظيمي

عاد فريق يوفنتو�س الأربعاء، اإىل التدريبات مب�شاركة 
املدير  قيادة  حتت  ديبال،  باولو  الأرجنتيني  املهاجم 
عاد  ال���ذي  األ��ي��غ��ري،  ما�شيميليانو  اجل��دي��د،  ال��ف��ن��ي 
بريلو،  اأن��دري��ا  اإقالة  بعد  املو�شم  ه��ذا  الفريق  لقيادة 

ح�شبما اأفاد النادي الإيطايل.
م��ع منتخبات  يلعبوا  ال��ذي��ن مل  ال��الع��ب��ون،  و���ش��ارك 
ب���الده���م يف ب��ط��ول��ة ك���وب���ا اأم���ري���ك���ا وك����اأ�����س اأوروب�������ا، 

الأول،  ال��ط��ب��ي  ل��ل��ف��ح�����س  وخ�����ش��ع��وا  ال���ت���دري���ب  يف 
يف  ���ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ون  �شين�شم  بينما 

امل�شابقتني القارتني، مثل النجم الربتغايل 
الفريق  �شفوف  اإىل  رون��ال��دو،  كري�شتيانو 

ب�شكل تدريجي.
واب���ت���داء م��ن الأ���ش��ب��وع امل��ق��ب��ل، م��ن املتوقع 

يف  اإق�����ش��اوؤه��م  مت  ال��ذي��ن  الالعبون  ين�شم  اأن 
اإىل  امل�����ش��اب��ق��ت��ني  ه��ات��ني  م���ن  الأوىل  اجل�����ولت 

ال��ف��ري��ق، و���ش��ي��ك��ون اآخ����ر امل��ن�����ش��م��ني لعبو 
الذين  الإي�����ط�����ايل،  امل��ن��ت��خ��ب 

يورو  ببطولة  ف����ازوا 
وه������م:   2020

وفيديريكو  بونوت�شي  ول��ي��ون��اردو  كيلليني  جورجيو 
كييزا وفيديريكو برناردي�شكي.

ومن بني الالعبني الذين �شاركوا يف تدريب الأربعاء، 
لعب بر�شلونة ال�شابق اآرثر ميلو والأمريكي وي�شتون 

ماكيني.
وبهذه الطريقة، يبداأ يوفنتو�س فرتة الإعداد ملو�شم 
ق���ي���ادة  حت�����ت   2022-2021
فوزه  بعد  األيغري  املخ�شرم 
بكاأ�س  امل���ا����ش���ي  امل���و����ش���م 
الذي  الوقت  يف  اإيطاليا، 
عدم  و�شك  على  فيه  ك��ان 
ال����ت����اأه����ل ل���������دوري اأب����ط����ال 
اأوروب��������ا، ك��م��ا اأه������دى لقب 
الدوري الإيطايل اإىل اإنرت 
م��ي��الن بعد الح��ت��ف��اظ به 

ت�شعة موا�شم متتالية.

يونايتد  ومان�ش�شرت  ان��ك��ل��رتا  منتخب  مهاجم  ي��واج��ه 
ماركو�س را�شفورد الذي يتعر�س حلملة اإهانات عن�شرية 
كاأ�س  نهائي  اه��داره ركلة ترجيح يف  وا�شعة على خلفية 
امل��الع��ب لفرتة  ال��ق��دم، خطر الغياب ع��ن  ل��ك��رة  اأوروب����ا 
ق��راره باخل�شوع لعملية جراحية يف  اأ�شهر عقب  ثالثة 

كتفه، بح�شب ما اأفادت و�شائل اإعالم انكليزية.
وال���ذي يعاين من  23 ع��ام��اً  واأج���رى را���ش��ف��ورد، البالغ 
اآلم يف كتفه منذ نهاية املو�شم املن�شرم، �شورة بال�شعة 
اأن يخ�شع  امل��رج��ح  م��ن  ال��ث��الث��اء، حيث  �شابق  وق��ت  يف 
جلراحة نهاية ال�شهر احلايل، بح�شب ما ذكرت �شحيفة 
اأ�شافت  بي �شي"، فيما  "بي  و�شبكة  تيليغراف"  "ديلي 

الدويل  امل��ه��اج��م  غ��ي��اب  اأن  الأوىل 
ع���ن امل�����ش��ت��ط��ي��ل الخ�����ش��ر ميكن 
الأّول/ ت�شرين  حتى  ي�شتمر  اأن 

اأكتوبر املقبل.
الهانات  خ�شم  يف  التقارير  هذه  وتاأتي 

�شاحب  را���ش��ف��ورد  ت��ط��ال  ال��ت��ي  العن�شرية 
زم��ي��ل��ي��ه جايدون  م���ع  ال�������ش���م���راء  ال��ب�����ش��رة 
التوا�شل  مواقع  على  �شاكا  وبوكايو  �شان�شو 

الإج����ت����م����اع����ي، ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة اه����داره����م 
ل���رك���الت���ه���م ال���رتج���ي���ح���ي���ة اأم������ام 

كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  اإي��ط��ال��ي��ا يف 
لكرة  اأوروب�����ا 

الثالثة"  "الأ�شود  منتخب  خ�شارة  اإىل  ادى  ما  ال��ق��دم، 
ال�شلي والإ�شايف  الوقتني  يف   1-1 التعادل  بعد   3-2
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ومي��ب��ل��ي ال�����ش��ه��ري. وح���رم���ت ان��ك��ل��رتا من 
منذ  ك��ربى  بطولة  يف  والثاين  الأّول،  القاري  تتويجها 
ب��ع�����س اجلماهري  ع��م��دت  وق���د   .1966 ال��ع��امل  ك��اأ���س 
اإىل تغطية لوحة جدارية ت�شبه را�شفورد يف  النكليزية 
عن�شرية  بكتابات  اإنكلرتا(  )�شمال  ويثينغتون  مدينة 

على اجلدران.
لحقاً مت اإخفاء هذه الكتابات باأعالم انكليزية ور�شائل 

دع����م م���ت���ع���ددة الأل�������وان، 
�شكل  على  غالًبا 

قلب.

ديبال يبداأ فرتة الإعداد مع 
يوفنتو�س حتت قيادة األيغري

 جراحة حمتملة لرا�سفورد 
تبعده عن املالعب 3 اأ�سهر 

اأرتيتا: قوة �ساكا 
�ست�ساعده على التعامل مع 

الإ�ساءة العن�سرية
قال مدرب اآر�شنال ميكل اأرتيتا، اإن لعبه بوكايو �شاكا ميلك "�شخ�شية 
اإ�شاءة عن�شرية  للتغلب على  ال�شاب  الكامل لالعب  قوية" واأك��د دعمه 
�شده عرب مواقع التوا�شل الجتماعي بعدما اأهدر ركلة ترجيح خالل 
اخل�شارة اأمام اإيطاليا يف نهائي بطولة اأوروب��ا 2020 لكرة القدم يوم 

الأحد.
واأهدر الالعب البالغ عمره 19 عاماً ركلة الرتجيح الأخرية لإجنلرتا، 
بعدما اأهدر قبله ماركو�س را�شفورد )23 عاماً( وجيدون �شان�شو )21 

عاماً(، وتعر�س هذا الثالثي لإ�شاءات عن�شرية.
وت�شببت الإ�شاءة يف بدء حتقيقات من ال�شرطة، و�شط اإدانة على نطاق 

وا�شع لهذه الت�شرفات من اجلماهري.
وقال اأرتيتا ل�شبكة �شكاي �شبورت�س اإنه حتدث اإىل �شاكا، واأكد اأنه متاأكد 

اأن الالعب �شيكون بخري.
والدعم  احل��ب  من  الكثري  تلقى  قوية،  �شخ�شية  ميلك  "اإنه  واأ���ش��اف: 
من عامل كرة القدم، ولي�س فقط من اآر�شنال لكن من م�شجعي املنتخب 

الوطني واجلماهري الإجنليزية لأنه ل ي�شتحق �شيئاً مما حدث".
وعقد رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون اجتماعاً مع �شركات 
مواقع التوا�شل الجتماعي يوم الثالثاء وطالبهم باتخاذ خطوات اأكرث 

�شرامة ملكافحة الإ�شاءات عرب الإنرتنت.

بودول�سكي: �سحيت 
باملال من اأجل 
جورنيك زابجه

خف�س  اأن��ه  بودول�شكي،  لوكا�س  ال�شابق  الأمل��اين  املنتخب  لع��ب  ك�شف 
رات��ب��ه ب�شكل ك��ب��ري م��ن اأج����ل اإن���ه���اء م�����ش��ريت��ه ���ش��م��ن ���ش��ف��وف فريق 
عاماً(  بودول�شكي )36  وقال  القدم.  لكرة  البولندي  زابجه  جورنيك 
يف ت�شريحات ن�شرتها جملة �شبورت بيلد اأم�س الأربعاء: "اأنا ل اأخفي 
اأنني تنازلت عن الكثري من الأموال من اأجل حلم اإنهاء م�شريتي مع 

زابجه".
اأن  وت��ردد  اأي���ام،  قبل  زابجه  جورنيك  �شفوف  اإىل  بودول�شكي  وان�شم 
النادي تعاقد معه ملدة عام واحد. وكانت اآخر حمطة �شابقة يف م�شرية 
واحد،  ملو�شم  له  ولعب  ال��رتك��ي،  �شبور  اأنطاليا  فريق  مع  بودول�شكي 
و�شيظل  العقد.  نهاية  م��ع  )مت���وز(  يوليو  اأول  منذ  ح��راً  لع��ب��اً  وب��ات 
بودول�شكي من الالعبني اأ�شحاب الدخل العايل يف بولندا، لكنه قال: 
ال�شابقة".  الأن��دي��ة  يف  عليه  الو�شع  ك��ان  مبا  املقارنة  ميكن  ل  "لكن 
وكان بودول�شكي، املتوج مع املنتخب الأملاين بلقب كاأ�س العامل 2014 

بالربازيل، قد تلقى عرو�شاً من اأمريكا واملك�شيك وقطر والهند.
وكان ميالد بودول�شكي فى مدينة غليفيت�شه جنوب بولندا، والقريبة 
الأق��ارب يعي�شون على بعد كيلومرتات  الكثري من  من زابجه، ولديه 
قليلة من ملعب زابجه. ويعد زابجه واحداً من الفرق الأكرث جناحاً 
يف بولندا تاريخياً، وتوج بلقب الدوري 14 مرة لكن كان اآخرها يف عام 

بالدوري. العا�شر  املركز  يف  املا�شي  املو�شم  اأنهى  وقد   ،1988



يحاولن تاأديب ابنتهما بو�سعها 
على جزيرة نائية

تبلغ  لفتاة  ق�شة مروعة  موؤخًرا  ال�شينية  الإع��الم  و�شائل  ن�شرت 
من العمر 13 عاًما عرث عليها ال�شيادون يف جزيرة مهجورة، بعد 

اأن و�شعها والداها هناك كعقاب لها.
يف  ال�شرطة  املحليون  ال�����ش��ي��ادون  اأب��ل��غ  الأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  نهاية  ويف 
�شغرية  فتاة  بوجود  ال�شينية  �شاندونغ  مبقاطعة  ويهاي  مدينة 
الرب  على جزيرة �شغرية مهجورة، على بعد كيلومرت واحد من 
اإىل  اأخ��ذاه��ا  والديها  اإن  قائلة  الفتاة  منهم  واق��رتب��ت  الرئي�شي، 

اجلزيرة رغما عنها، وتو�شلت اإليهم اأن ياأخذوها اإىل ال�شاطئ.
وعند و�شولها اإىل اجلزيرة، عرثت ال�شرطة على الفتاة ووالديها، 
عن  الفتاة  لتعليم  غريباً  اأ�شلوباً  ك��ان  هناك  وجودهم  اأن  وعلمت 

حياة امل�شقة واملحن.
اأنها كانت متمردة و�شقية، وكانت قد تركت  الفتاة  وال��دا  واأو�شح 
و�شعرا  الطعام،  لتناول  غرفتها  من  تنزل  كانت  وبالكاد  املدر�شة 
اأن الوقت قد حان لتخاذ  اإمكاناتها، لذلك قررا  اأنها كانت تهدر 

اإجراءات قا�شية بحقها.
ال��زوج��ان ا�شطحاب  ق��رر  امل��غ��ام��رات،  التحدث مع خبري يف  وبعد 
ابنتهما اإىل جزيرة مهجورة قريبة لتحفيز اإمكاناتها، من خالل 
اإجبارها على البقاء على قيد احلياة يف ظروف قا�شية. اإل اأن الأمور 
مل ت�شر كما خطط والد الفتاة، فبدًل من حماولة تعلم القدرات 
مل  عندما  بعيًدا  الفتاة  ت�شللت  احلياة،  قيد  على  للبقاء  الالزمة 

يكن والداها منتبهني وطلبت امل�شاعدة من بع�س ال�شيادين.

اأ�سغر طيار ي�سافر مبفرده 
خالل 6 اأ�سابيع

العامل  حول  يطري  �شخ�س  اأ�شغر  مراهق  بريطاين  طيار  اأ�شبح 
مبفرده بعد اأن هبط يف هولندا يف وقت �شابق هذا الأ�شبوع.

يوماً،  و149  عاماً   18 العمر  من  البالغ  لودلو  ترافي�س  و�شجل 
القيا�شية  ل���الأرق���ام  غيني�س  م��و���ش��وع��ة  يف  ج��دي��داً  قيا�شياً  رق��م��اً 
 44 ا�شتغرقت  وال��ت��ي  ميل،   25000 تبلغ  التي  الفردية  برحلته 

يوماً لإكمالها.
من  امل��راه��ق،  يق�شي  اأن  ال�شاقة  ال�شتك�شافية  الرحلة  واحتاجت 
يف  يوم  كل  �شاعات  ثماين  اإىل  ي�شل  ما  باكينجهام�شري،  اإب�شتون، 
N5010 ويف بع�س  قيادة طائرته ذات املحرك الواحد �شي�شنا 172 
الأحيان كان ي�شافر مل�شافة ت�شل اإىل 1000 ميل يف يوم واحد دون 
 - ال�شابق  القيا�شي  ال��رق��م  ح��ام��ل  على  ترافي�س  وتغلب  ت��وق��ف. 
ما�شون اأندروز، من لويزيانا، الوليات املتحدة الأمريكية - الذي 
كان يبلغ من العمر 18 عاًما و163 يوًما، عندما اأكمل رحلته يف 

اأكتوبر )ت�شرين الأول( 2018.
العامل:  ح��ول  دول��ة   13 هولندا  يف  انتهت  التي  الرحلة  و�شملت 
ه��ول��ن��دا، ب��ول��ن��دا، رو���ش��ي��ا، ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، كندا، 
املغرب،  اإ�شبانيا،  اأيرلندا،  املتحدة،  اململكة  اأي�شلندا،  جرينالند، 
فرن�شا، وبلجيكا. كما متكن من احل�شول على جرعة لقاح فريو�س 
بالوليات  تك�شا�س  الثانية خالل رحلته، عندما توقف يف  كورونا 

املتحدة الأمريكية.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف عادت احلياة اإىل نقو�س معبد دندرة الفريد؟
اإىل النقو�س  اإع��ادة احلياة  حتت لهيب ال�شم�س احلارقة يف �شعيد م�شر، ينهمك رجال الرتميم مبعبد دن��درة يف 
املنت�شرة على جدرانه واإظهار األوانها الأ�شلية واملناظر والن�شو�س الفريدة، بينما ترت�شم على وجوههم ابت�شامة 
كبرية مع انتهاء كل مرحلة. ويف الآونة الأخرية، انت�شر على مواقع التوا�شل الجتماعي عدد من ال�شور اخلا�شة 
املعمارية مب�شر  التحف  اأب��رز  داخل  املبذولة  اإ�شادة باجلهود  قنا، مع  الواقع مبحافظة  املعبد  الرتميم يف  باأعمال 

القدمية، وحماولة التعرف على �شر تلك النتائج املبهرة داخل ال�شرح الأثري الكبري.
وتعود اأهمية املعبد الذي جرى بناوؤه يف الع�شر اليوناين الروماين، اإىل ت�شييده بفن معماري فريد وغني باللوحات 
والنقو�س، ف�شال عن تزيني جدرانه واأعمدته بكتابات هريوغليفية ومتاثيل بالغة الدقة واجلمال، والتي تعر�س 

بع�شها للتلف يف ع�شور �شابقة، وفقا لوزارة ال�شياحة والآثار امل�شرية.
ويتحدث رئي�س وحدة ترميم اآثار معبد دندرة، ممدوح علي، ملوقع �شكاي نيوز عربية ، قائال: نعمل بجدية واإخال�س 
كبري من اأجل بالدنا وتاريخنا العريق. �شعداء بتحول املعبد اإىل مزار عاملي بعد النتهاء من املرحلة الأوىل والثانية 

من الرتميم، ونعد باملزيد يف الفرتة املقبلة .
وكانت وزارة ال�شياحة والآثار امل�شرية قد اأعلنت يف مار�س املا�شي عن النتهاء من اأعمال املرحلة الثانية من م�شروع 
ترميم وتطوير املعبد، والتي �شملت �شالة الأعمدة الكربى و�شالة الإ�شراق، م�شرية يف بيان ر�شمي اإىل اأن الأعمال 

ما زالت م�شتمرة داخل احلجرات اجلانبية املحيطة ب�شالة التجلي، متهيدا لفتتاحها قريبا .
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تدعي �سفاءها من ال�سرطان.. فيعاقبها القانون
مت ت�شخي�س حالة الأم كايلي ويلي الأ�شرتالية ب�شرطان الغدد الليمفاوية 
يف عام 2013، وبداأت مرحلة عالجها، ولكنها تخلت عن عالجها الكيماوي 
قدمت  التي  اإن�شتغرام،  موقع  على  جيب�شون  بيل  ل�  اكت�شافها  بعد  املرهق 
ادعاءات كاذبة باأنها عاجلت �شرطان الدماغ بالعالجات الطبيعية وجعلت 
هذه الأم تقلع عن العالج الكيماوي. كانت جيب�شون من�شئة حمتوى، على 
بعد  وادع���ت   ، النظيف  الأك���ل  ع��ن  ومدافعة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
اأن  وزعمت  ع�شال  ب�شرطان  م�شابة  اأنها  املتابعني،  من  جمموعة  تكوين 
حالتها قد �شفيت بف�شل تناول الطعام ال�شحي، ولكن يف 2015 تبني اأن 
جيب�شون كانت تخدع اأتباعها ب�شاأن اإ�شابتها بال�شرطان. وقالت الأم كايلي 
واأح�ش�شت  وال��ذه��ول  باخليانة  �شعرت  الوثائقية:   3 �شي  بي  بي  قناة  على 
ال�شحة جيب�شون قد  وكانت مدونة    . بها  وثقتي  لت�شديقها  بلهاء  باأنني 
جمعت اأكرث من 300000 متابع حول العامل بعد اأن ادعت باأنها �شفيت من 
�شرطان الدماغ من خالل العالجات الطبيعية، واأن�شاأت تطبيقها اخلا�س، 
واألفت كتاب الطهي اخلا�س بها. ولكن �شرعان ما تك�شفت رواية جيب�شون 
اأنها مل تتربع باأرباحها لالأعمال اخلريية  الكاذبة، عندما مت الك�شف عن 
كما كانت توهم متابعيها. وبعد ذلك ك�شفت حتقيقات اإعالمية اأنها قامت 
عدة  ب�شاأن  الكذب  وكذلك  ال�شرطان،  مر�س  عن  ق�ش�شها  بتلفيق  ا  اأي�شً

تفا�شيل اأخرى عن حياتها واأحوالها املالية.

�سقة الكنوز .. ك�سف �سر اجلدل واملقتنيات الثمينة
اأثارت �شقة الزمالك اأو ما تعرف ب��شقة الكنوز اجلدل يف م�شر، بعد ك�شف 
املزيد من الأ�شرار واملقتنيات الثمينة التي حتتويها. ون�شرت �شحيفة الوطن 
امل�شرية، �شورا تظهر تابلوهات تاريخية وقطع اأثرية واأنتيكات ملكية تعود 
للقرن املا�شي وما �شبقه. فق�شة �شقة الزمالك بداأت نهاية ال�شهر املا�شي، 
حني دخلها اأحد اأقارب مالكها ومعه قوة من ال�شرطة لتنفيذ حكم ق�شائي، 
حتى �شعقوا جميعا مبا يف داخلها من حمتويات، حيث حتفظت الأجهزة 
املخت�شة على ال�شقة، ومت ت�شكيل جلنة جلرد املحتويات لكتابة تقرير عن 
اأ�شول ملكية اأو انتقال هذه املحتويات باملرياث حلائزها. ونقلت ال�شحيفة 
امل�شرية عن جنل مالك ال�شقة اأن املحتويات املوجودة داخل ال�شقة انتقلت 
لوالده عن طريق املرياث من جده، ف�شال عن كون والده واحدا من هواة 
اأو من خالل  اأماكن عر�شها  �شرائها من  النادرة من خالل  التحف  جمع 
مزادات ر�شمية . واأ�شاف اأن خالفا بينه وبني خاله، وخالفا اآخرا بني خالته 
ووالدته، كانا ال�شبب يف فتح ال�شقة، حيث اأقام خاله دعوى ح�شاب وح�شل 
املن�شور  ب�شارع  الكائنة  ال�شقة  على  تنفيذه  يف  و�شرع  ق�شائي،  حكم  على 

حممد بالزمالك، التي مت اكت�شاف املحتويات بداخلها .
من جانبه اأكد حمامي مالك ال�شقة اأن كل ما بداخلها جاء بحيازة �شرعية، 

واأن النيا�شني والأو�شمة موروثة ملالك ال�شقة من اأجداده.

اأوليفيا رودريغو 
ت�سجع ال�سباب على 

تلقي اللقاح 
الأمريكية  الأغ��ن��ي��ة  جن��م��ة  حت���ّل 
�شيفًة  رودري��غ��و  اأوليفيا  املراهقة 
على الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
يف  للم�شاعدة  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  يف 
ال���رتوي���ج حل��م��ل��ة ال��ت��ط��ع��ي��م �شد 
ال�����ش��ب��اب، على  ب���ني   -19 ك��وف��ي��د 
الأمريكية  ال��رئ��ا���ش��ة  اأع��ل��ن��ت  م���ا 

الثالثاء.
املغنية  ت��ل��ت��ق��ي  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
بايدن  الرئي�س  ع��ام��اً   18 البالغة 
جائحة  ل�شوؤون  م�شت�شاريه  وكبري 
فاوت�شي،  اأن����ت����وين  كوفيد19- 
ال�شابة  ال��ف��ن��ان��ة  ت�����ش��اه��م  اأن  ع��ل��ى 
درايفرز  ك���  اأغنياتها  حققت  التي 
لي�شن�س و غود فور يو جناحا، يف 
فريو�س  �شد  التطعيم  حملة  دعم 
كورونا من خالل ت�شجيل مقاطع 
ال�شباب  تلقي  اأه��م��ي��ة  ع��ن  ف��ي��دي��و 

اللقاح .
واأو�شح م�شوؤول يف البيت الأبي�س 
اأن اأوليفيا رودريغو التي ت�شتقطب 
ال�شبكات  ع��رب  م��ت��اب��ع  م��ل��ي��ون   28
اأ�شئلة  ع��ن  �شتجيب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�شباب عن  ل��دى  تكون  قد  مهمة 

تلقي اللقاح .
ورغم حملة التلقيح الوا�شعة التي 
ُيعترب  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  نفذتها 
ال�������ش���ب���اب الأم����ريك����ي����ون م����ن بني 
املجموعات الأقل اإقباًل على تلقي 

اللقاح.

ذبحت طفال ثم تناولت 
الإفطار مع والدته

خ��ي��م احل�����زن ع��ل��ى اأه������ايل مركز 
اخلانكة التابع ملحافظة القليوبية 
�شمايل العا�شمة امل�شرية القاهرة، 
ج��ث��م��ان طفل  ت�شيع  ع��ق��ب  وذل����ك 
ذبحته جارته ودفنته يف قبو املنزل 
مب�����ش��اع��دة زوج��ه��ا واأب��ن��ائ��ه��ا، بعد 
خطفه، ب�شبب خالفات مع والدته 

على مبلغ 8 اآلف جنيه.
القتيل،  ال��ط��ف��ل  وال�����دة  وك�����ش��ف��ت 
وت�����دع�����ى ����ش���م���ر، اأم���������ام اجل���ه���ات 
تفا�شيل  التحقيق،  ع��ن  امل�شوؤولة 
فوجئت  اإنها  قالت  حيث  الواقعة، 
عمار  ابنها  باختفاء  احل���ادث  ي��وم 
ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 6 ���ش��ن��وات من 
تناولهما وجبة  اأث��ن��اء  امل��ن��زل  اأم���ام 
بذبح  املتهمة  جارتها  مع  الإفطار 
املتهمة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال��ط��ف��ل، 
قامت هي وزوجها بذبحه، وبعدها 

جاءت لتناول الطعام معها.
اأن  اإىل  ال��ط��ف��ل  وال������دة  واأ�����ش����ارت 
كانوا  واأب��ن��اءه��ا،  وزوج��ه��ا  املتهمة 
ي��ق��وم��ون ب��ال��ب��ح��ث م��ع��ه��م ط���وال 
اأن  اب��ن��ه��ا، مو�شحة  اخ��ت��ف��اء  ف��رتة 
ت��وه��م��ه��ا بخطفه  ك���ان���ت  امل��ت��ه��م��ة 

اأثناء البحث.
التحقيقات،  اأث��ن��اء  الأم  واأو�شحت 
جارتها  ارت���ك���اب  وراء  ال���داف���ع  اأن 
اجلرمية، هو خالف مايل على 8 

اآلف جنيه َدين على املتهمة.
القليوبية،  اأم���ن  م��دي��ري��ة  وتلقت 
اإخطارا من مركز �شرطة اخلانكة، 
الطفل،  ع��ائ��ل��ة  م���ن  ب����الغ  ب�����ورود 
الولد  ب��خ��ط��ف  ج���ريان���ه���م  ي��ت��ه��م 
وقتله، عقب ظهورهم يف كامريات 

املراقبة برفقة جنلهم.

كيم جونغ اأون يفقد 20 كيلوغراما من وزنه
خ�شارة  اإىل  م��وؤخ��را،  كورية،  اإعالمية  تقارير  اأ���ش��ارت 
يقارب  مل��ا  اأون  ج��ون��غ  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم 
الع�شرين كليوغراما من وزنه. ووفق ما ذكر تقرير 
ال�شتخبارات  ف���اإن   ، ال�شمالية  ك��وري��ا  اأخ��ب��ار  مل��وق��ع 
اأون نحو  اأكدت خ�شارة كيم جونغ  الكورية اجلنوبية، 
20 ك��ي��ل��وغ��رام م��ن وزن����ه، وذل���ك ب��ع��د ات��ب��اع��ه نظاما 
غ��ذائ��ي��ا بطلب م��ن الأط���ب���اء، ن��ظ��را ل��وج��ود خماوف 
�شحية على حياته مرتتبة على الوزن الزائد. وبح�شب 
الربيطانية،  م��ريور  �شحيفة  اأوردت���ه  ال��ذي  التقرير 
التواجد  على  حر�س  ال�شمايل،  الكوري  الزعيم  ف��اإن 
جانب  اإىل  ال��ب��دن��ي��ة  لياقته  ل��رف��ع  ���ش��ري  منتجع  يف 
ذات  لالأغذية  حبه  كيم  ع��ن  وع��رف  وزن���ه.  تخفي�س 
ال�شوي�شري،  العالية، مثل اجلنب  ال�شعرات احلرارية 
اإىل جانب تناوله الكثري من الكافيار والنبيذ، ف�شال 
عن التدخني ب�شراهة. ويرى مراقبون اأن حر�س كيم 
ب�شحته،  اهتمامه  اإىل  يرجع  ل  وزن��ه  تخفي�س  على 
واإمن����ا ل��� ت��ر���ش��ي��خ ال�����ش��ورة امل��ث��ال��ي��ة ل��ل��زع��ي��م الكوري 
ال�شمايل بالن�شبة ل�شعبه، على اأنه قائد عظيم يجوع 
مثل �شعبه، يف ظل اأزمة الغذاء التي تع�شف بالبالد، 

وباأنه ي�شاركهم ذات املعاناة .

ترمي بنف�سها وطفليها 
اأمام القطار

يف حادثة هزت ال�شويد، األقت امراأة بنف�شها وطفليها اأمام 
قطار متحرك، ليلقوا جميعا حتفهم، وك�شفت حتقيقات 
طفليها  حياة  اإن��ه��اء  تعمدت  امل���راأة  اأن  الأول��ي��ة،  ال�شرطة 

والنتحار.
وكانت الواقعة قد هزت ال�شويد قبل اأ�شبوع، حينما ده�س 
احلديد،  �شكة  على  ك��ان��وا  وطفليها  ام���راأة  �شريع  قطار 

خا�شة مع تعاطف الكثريين لب�شاعة احلادث.
كانت  حيث  بدايته،  منذ  ال�شتغراب  اأث��ار  املو�شوع  لكن 
املراأة وطفليها على �شكة احلديد يف منطقة م�شّورة غري 
ب�شرعة  بال�شري  للقطار  ي�شمح  مم��ا  للعبور،  خم�ش�شة 
الأم  وج��ود  احتمال  ب�شاأن  ال�شكوك  بذلك  لتزيد  عالية، 

عمدا على �شكة احلديد.
من  ال��ث��الث��ني  يف  الأم  اأن  ال�����ش��رط��ة  حتقيقات  وك�شفت 
منذ  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  اإىل  جل��اأت  ق��د  كانت  عمرها، 
لتقوم  منه،  وخوفا  زوجها  من  هربا  وطفليها  هي  فرتة 

ال�شوؤون الجتماعية باإدراجها يف برنامج احلماية.
وم���ن خ���الل ه���ذا ال���ربن���ام���ج، ت��ق��وم ال�����ش��ل��ط��ات باإخفاء 
�شخ�شية املراأة وابنيها، ونقلهما اإىل منطقة اأخرى، حتى 
ال��زوج، وبالتايل كانت الأم تعي�س بهوية  اإليهما  ل ي�شل 

خمتلفة حني وقوع احلادث.

يلتقي ابنه املختطف 
بعد 24 عامًا 

عرث �شيني على ابنه الذي اخُتطف عندما كان طفاًل بعد 
اآلف  خاللها  قطع  عاماً   24 ا�شتمّرت  عنه  بحث  عملية 
الكيلومرتات على منت دّراج��ة نارية يف ال�شني، وفق ما 

اأعلنت ال�شلطات.
كان ابن غو غانغتانغ يبلغ من العمر �شنتني وخم�شة اأ�شهر 
عندما اخُتطف من منزله يف مقاطعة �شاندونغ )�شرق( 
وقت كان يلعب وحيداً. وقد باعه خاطفوه لعائلة، وفق ما 
جاء يف البيان ال�شادر عن الوزارة ال�شينية لالأمن العام.
اإن  لغو  ال�شرطة  اأعلنت  ال��ن��ووي،  للحم�س  فح�س  وبعد 
مقاطعة  يف  العمر  م��ن  والع�شرين  ال�شاد�شة  يف  م��دّر���ش��اً 
الأحد،  بينهما  اللقاء  وج��رى  اب��ن��ه.  ه��و  )و���ش��ط(  هينان 
�شي  امل��رك��زي  ال�شني  تلفزيون  وعر�س  ال���وزارة.  بح�شب 

�شي تي يف م�شاهد لأب واأّم يبكيان وهما يعانقان ابنهما.
وكان غو يف ال�شابعة والع�شرين من العمر عندما اخُتطف 
ابنه، فا�شتقال من عمله ليجول البلد بحثا عنه على منت 
و�شورة  كبرية  اأعالما  عليها  و�شع  التي  النارية  دّراجته 
اإىل  اأحيانا  األف كيلومرت وا�شطر   500 ابنه. وهو قطع 
ته حمور  النوم حتت ج�شور وال�شتجداء. وقد �شّكلت ق�شّ

فيلم.
و�شمح ن�شال غو غانغتانغ برفع الوعي مب�شكلة اختطاف 
زال����ت م�����ش��األ��ة ح�ّشا�شة.  ال��ت��ي م��ا  ال�����ش��ني  الأط���ف���ال يف 
ال�شار موجة تعاطف كبرية على مواقع  النباأ  واأث��ار هذا 

التوا�شل الجتماعي.

تعرف على اأغلى اأطعمة يف العامل
يتفنن الطهاة حول العامل با�شتعرا�س مهاراتهم 
يف حت�شري اأطباق قد ميثل ثمنها ثروة بالن�شبة 
باهظة  للمكونات  نظرا  ال��ع��امل،  ح��ول  لكثريين 

الثمن التي تدخل فيها.
التي  اإذا كنت من الأثرياء وت�شتهويك الأطعمة 
وباهظة  غريبة  م��ك��ون��ات  حت�شريها  يف  ي��دخ��ل 
الثمن، فاإليك هذه القائمة التي ت�شم عددا من 

اأغلى الأطباق حول العامل:
الذي  الربغر  ثمن  بلغ   : الذهبي  الفتى  برغر 
5964 دولرا،   ، الذهبي  الفتى  ا�شم  اأطلق عليه 
اإنرتنا�شيونال  رمي���ي���ا  ل�����ش��رك��ة  ل�����ش��ال��ح  وب���ي���ع 
الهولندية. وتناوله رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
روبرت  وامل�شروبات،  لالأغذية  الهولندية  امللكية 
نا�شيونال  ذا  �شحيفة  ذكرت  وح�شبما  ويليم�س. 
الإماراتية، فاإنه مت التربع بثمن الربغر ل�شالح 
ال��ط��ع��ام يف  ب��ن��وك  ت�شاعد  رب��ح��ي��ة  غ��ري  منظمة 
ه��ول��ن��دا. اأغ��ل��ى ب��ط��اط�����س م��ق��ل��ي��ة: اأع����ّد مطعم 

اأغلى  الأم��ريك��ي��ة  مانهاتن  يف   Serendipty3
 200 قيمته  بلغت  حيث  مقلية،  بطاط�س  طبق 

دولر.
كالديروين  جو  ال�شيف  من  كل  الطبق  ر  وح�شّ
موقع  ذكر  ح�شبما  كيويرت،  �شوين  وفريدريك 

�شجل غيني�س لالأرقام القيا�شية.
الكافيار الأغلى يف العامل: يعد الكافيار الإيراين 
الذي يطلق عليه ا�شم اأملا�س ، الأغلى يف العامل، 
اإذ ي�شل ثمن الكيلوغرام واحد منه اإىل 34500 

دولر.
اأيام  دج���اج  ا���ش��م  عليه  يطلق  الأ����ش���ود:  ال��دج��اج 
باللون  ويتميز  اإندوني�شيا،  وم�شدره  �شيماين 
 2500 ال��واح��دة  الدجاجة  ثمن  ويبلغ  الأ���ش��ود، 
باأ�شماء  ي��ع��رف  الأب��ي�����س:  الكماأ  تقريبا.  دولر 
عديدة مثل الكماأ الأبي�س اأو الكماأ الإيطايل اأو 
ويبلغ  اإيطاليا،  �شمال  يف  وينبت  بييمونتي،  كماأ 

ثمن الكيلوغرام الواحد منه 2100 دولر.

بولينا بو�شكاريفا خالل ح�شورها عر�س فيلم The French Dispatch يف مهرجان كان ال�شينمائي الرابع وال�شبعني. )رويرتز(

باري�س هيلتون تقدم برناجمًا للطهي على نتفليك�س
باري�س(، وهو  Cooking with Paris )الطهي مع  باري�س هيلتون مقدمة  �شتكون 

برنامج للطهي �شتطرحه من�شة نتفليك�س يف الرابع من اأغ�شط�س )اآب( املقبل.
و�شيتكون الربنامج، الذي اأعلنت من�شة البث الرقمي العمالقة عنه، من �شت حلقات 
وهو م�شتوحى من فيديو اأطلقته هيلتون العام املا�شي على موقع يوتيوب، تقوم خالله 

بطهي لزانيا وقد ح�شد اأكرث من خم�شة ماليني م�شاهدة.
املعدة، وقد  املائدة  اإىل  البقالة  �شتاأخذنا من متجر  باري�س  اأن  بيان  ال�شركة يف  وذكرت 
تكون  اأن  لي�شت طاهية متدربة ول حت��اول  اإنها  وتابع:  املطبخ.  التنقل يف  تتعلم حتى 
كذلك. مب�شاعدة اأ�شدقائها امل�شاهري، �شوف ت�شتك�شف مكونات جديدة وو�شفات جديدة 

واأجهزة منزلية غريبة.
من�شة  على  املا�شي  العام  غوميز  �شيلينا  اأطلقته  ال��ذي  بالربنامج  الفكرة  هذه  وتذكر 
اإت�س بي اأو ماك�س، حيث كانت املغنية تقف اأمام املوقد لتعلم الو�شفات من الطهاة حول 

العامل، وقد تقرر طرح مو�شم ثان منه.


