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اأن�سار عمران خان يتجمعون خارج مقر اإقامته يف اإ�سالم اأباد ملنع اعتقاله   )ا ف ب(

حممد بن زايد والرئي�س امل�سري يتفقدان م�سروعا �سياحيا 
يف مدينة العلمني بح�سور قادة البحرين والأردن والعراق

العلمني-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��ف��ق��د 
نهيان  اآل  زاي���������د  ب�����ن  حم����م����د 
رئ���ي�������س ال����دول����ة )ح���ف���ظ���ه اهلل( 
عبدالفتاح  ف��خ��ام��ة  اأخ���ي���ه  م���ع 
م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي 
امل�ساريع  اأح��د  ال�سقيقة  العربية 
العلمني  مدينة  يف  اال�ستثمارية 
ي���راف���ق���ه���م���ا ����س���اح���ب اجل���الل���ة 
خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 
و�ساحب  البحرين  مملكة  عاهل 
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن 
االأردنية  اململكة  عاهل  احل�سني 
الدكتور  وم����ع����ايل  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 
وزراء  رئي�س  الكاظمي  م�سطفى 

جمهورية العراق.
���س��م��وه وال���ق���ادة ل�سرح  وا���س��ت��م��ع 
م�����س��روع )ف���ن���دق ريجال  ب�����س��اأن 
ه��اي��ت�����س ال��ع��ل��م��ني( ال����ذي ي�سم 
ال�سياحية؛  امل���راف���ق  م���ن  ع�����دداً 
���س��ه��د اجل��م��ي��ع عرو�س  وب��ع��ده��ا 
وا�ستعرا�س  ال���ن���اري���ة  االأل����ع����اب 

للمظليني.
امل�سري  الرئي�س  فخامة  واأق����ام 
ت��ك��رمي��ا حل�سور  ع�����س��اء  م���اأدب���ة 

اجلي�ش االأوكراين يقر مبقتل9 اآالف ع�سكري يف احلرب

رو�سيا حتذر حلف الناتو من عواقب جتاهل »اخلطوط احلمراء«

اأن�سار عمران خان يتجمعون اأمام منزله ملنع اعتقاله
•• اإ�سالم اأباد-وكاالت:

الباك�ستاين  ال����وزراء  رئي�س  ح��زب  م�����س��وؤول��ون يف  ق��ال 
اأن�����س��اره جتمعوا  امل��ئ��ات م��ن  اإن  ال�سابق ع��م��ران خ��ان: 
اأم�����س االث��ن��ني اأم����ام م��ن��زل��ه ال���واق���ع ع��ل��ى ق��م��ة ت��ل يف 
بتهم  اعتقاله  مبنع  متعهدين  اآب���اد،  اإ���س��الم  العا�سمة 

مكافحة االإرهاب.
ال�سرطة على خان  رفعتها  اأعقاب دعوى  ياأتي هذا يف 
خطاب  يف  حكوميني  م�سوؤولني  لتهديده  ال�سبت،  يوم 
م�ساعديه،  الأح��د  ال�سرطة  تعذيب  مزاعم  ب�ساأن  ع��ام 
ال��ت��م��رد يف  ات��ه��ام��ات بالتحري�س ع��ل��ى  ي��واج��ه  ال���ذي 

اجلي�س �ساحب النفوذ الكبري يف البالد.
تهماً  خ��ان  لعمران  الباك�ستانية،  ال�سلطات  ووج��ه��ت 
مبوجب قانون مكافحة االإره��اب، يف ت�سعيد لل�سراع 

على ال�سلطة بني احلكومة احلالية يف باك�ستان ورئي�س 
وزرائها ال�سابق، وهو االأمر الذي يدفع البالد للدخول 

اإىل جولة جديدة من اال�سطرابات العامة.
وج�����اءت االت���ه���ام���ات ب��ع��د ي���وم م���ن اإل���ق���اء خ����ان، جنم 
اإثر �سحب  اأزيح من ال�سلطة  ال�سابق، الذي  الكريكيت 
الثقة منه يف اأبريل املا�سي، خطاباً حما�سياً اأمام املئات 
كبار  اأح��د  اعتقال  فيه  دان  اآب��اد  اإ�سالم  اأن�ساره يف  من 
والقا�سي  ال�سرطة  م�ساعديه، وهدد فيه كبار �سباط 
اأوردت��ه �سحيفة »نيويورك  ملا  املعني يف الق�سية، وفقاً 

تاميز« االأمريكية.
وبح�سب و�سائل اإعالم حملية، جاء يف تقرير ال�سرطة 
تعليقاته  اأن  خ���ان  اإىل  امل��وج��ه��ة  ال��ت��ه��م  ل  يف�سّ ال���ذي 
قانونية  وغ��ري  اإىل حم��اول��ة متعمدة  ت��رق��ى  االأخ���رية 
لرتويع ال�سلطة الق�سائية وقوات ال�سرطة يف البالد.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأعلن القائد العام للجي�س االأوكراين فالريي زالوجني اأم�س 
االثنني اأن نحو ت�سعة اآالف جندي اأوكراين قتلوا منذ بداية 
الغزو الرو�سي الأوكرانيا يف 24 �سباط-فرباير، ح�سبما نقلت 

وكالة »انرتفاك�س« االأوكرانية لالأنباء.
اأوكرانيني  اإن هناك اأطفااًل  وقال خالل جتّمع عام يف كييف 
جبهة  اإىل  ذه��ب��وا  اآب��اءه��م  الأن  خا�س  اهتمام  اإىل  يحتاجون 
القتال واأ�سبحوا رمبا من »الت�سعة اآالف بطل الذين ُقتلوا«.

امل��م��ل��وك��ة للدولة  ال��رو���س��ي��ة  االإع����الم  ذل���ك نقلت وك��ال��ة  اىل 
االأمم  ل���دى  رو���س��ي��ا  �سفري  ن��ائ��ب  بوليان�سكي  دم��ي��رتي  ع��ن 
اجتماع  عقد  االثنني  اأم�س  طلبت  مو�سكو  اإن  قوله  املتحدة 
ملجل�س االأمن الدويل اليوم ب�ساأن حمطة زابوريجيا للطاقة 

النووية.
احتمال  الرو�سي من  وزي��ر اخلارجية  نائب  من جانبه حذر 
ح��دوث �سدام ع�سكري بني دول نووية، يف حال مت��ادت دول 
حلف �سمال االأطل�سي »الناتو« يف جتاهل »اخلطوط احلمراء« 

التي حددتها مو�سكو.
ريابكوف،  �سريغي  الرو�سي،  اخلارجية  وزير  نائب  قال  فقد 
»املدمرة«،  الناتو  حلف  �سيا�سة  اإن  �سحفية،  ت�سريحات  يف 
املتمثلة يف جتاهل »اخلطوط احلمراء« التي حتددها مو�سكو 

حمفوفة باملخاطر للغاية.

لي�س  اإن��ه يخ�سى   ABC News ل�سبكة  م�سدر يعمل هناك 
ا على العامل. فقط على �سالمة اأ�سرته ولكن اأي�سً

وحذر امل�سدر، الذي حتدث ب�سرط عدم الك�سف عن هويته، 
اأوكرانيا  �سرقي  بجنوب  زابوريجيا  مدينة  يف  مقابلة  خالل 
امل�����س��ت��ه��ل��ك، ف��ق��د تكون  ال���وق���ود  ل��ت��خ��زي��ن  ���س��يء  »اإذا ح���دث 

العواقب مماثلة لت�سرنوبل«.
الطاقة  االأوك�����راين، وه��و مهند�س يف حمطة  ال��رج��ل  وق���ال 
ال��ن��ووي��ة اإن���ه ي��ع��ت��زم ال��ع��ودة اإىل ال��ع��م��ل ق��ري��ًب��ا م��ن منطلق 
ب��الده، على الرغم من حث زوجته  اإح�سا�سه بالواجب جتاه 
له على اال�ستقالة. وو�سف كيف اأن اجلنود الرو�س يف امل�سنع 

»م�سلحون دائًما ويرتدون اأقنعة«.
وبعد وقت ق�سري من غزو اأوكرانيا املجاورة يف 24 فرباير، 
اقتحمت القوات الرو�سية م�سنع زابوريجيا، على �سفاف نهر 

دنيربو يف جنوب �سرقي البالد.
وُترك العمال االأوكرانيون يف اأماكنهم للحفاظ على ت�سغيل 
اأنحاء  جميع  يف  الكهرباء  توفر  اإنها  حيث  النووية،  املحطة 

الدولة التي مزقتها احلرب.
�سيعمل  فمن  امل��ح��ط��ة،  اجلميع  غ���ادر  »اإذا  امل��ه��ن��د���س:  وق���ال 

هناك؟ نحن بحاجة مل�ساعدة اأوكرانيا«.
ومع ذلك، اأدى القتال العنيف حول املوقع اإىل اإثارة خماوف 
من وقوع كارثة، مثل ما حدث يف حمطة ت�سرينوبل للطاقة 

النووية يف �سمال اأوكرانيا منذ اأكرث من 36 عاًما.

لتجاهل  الناتو  ل��دول  املدمر  امل�سار  "اإن  ريابكوف:  واأ���س��اف 
خطوطنا احل��م��راء واالجن����رار اإىل م��واج��ه��ة م��ع رو���س��ي��ا يف 
اأمر  مبا�سر،  م�سلح  �سراع  �سفا  على  تتاأرجح  التي  اأوكرانيا، 
مبزيد  حمفوف  ه��ذا  اأن  الوا�سح  م��ن  باملخاطر..  حمفوف 
من الت�سعيد و�سوال اإىل �سدام ع�سكري للقوى النووية، مع 
عواقب وخيمة"، بح�سب ما ذكرت وكالة نوفو�ستي الرو�سية 

لالأنباء.
وازداد اح��ت��م��ال ح���دوث ���س��دام ع�����س��ك��ري ب��ني رو���س��ي��ا ودول 
اأع�ساء يف حلف الناتو متلك االأ�سلحة النووية بعدما تفاقمت 
كييف  يف  احلكم  نظام  ب�سبب  االأوكرانية  »االأزم��ة  واحتدمت 

ورعاته الغربيني«.
ونوه ريابكوف اإىل اأنه ال ميكن اأن تلجاأ رو�سيا اإىل ا�ستخدام 
وال��دف��اع عن  ال��ه��ج��وم  �سبيل �سد  اإال يف  ال��ن��ووي��ة  االأ���س��ل��ح��ة 
و�سدد  م��ه��ددا،  نف�سه  ال��دول��ة  وج��ود  يكون  عندما  اأو  النف�س 
على اأنه »ال يوجد جمال للتخمينات اأو التخيالت هنا«، وفقا 

لنوفو�ستي.
ا�ستخدام  خماطر  اإىل  الرو�سي  اخلارجية  وزير  نائب  واأ�سار 
تر�سانات  لديها  التي  ال���دول  ب��اأن  منوها  النووية  االأ�سلحة 
نووية يجب اأن تلتزم بافرتا�س عدم جواز احلرب بني بع�سها 

البع�س.
ويف الوقت الذي تتبادل فيه رو�سيا واأوكرانيا االتهامات ب�ساأن 
اأوروب��ا، قال  النووية يف  اأكرب حمطة للطاقة  الهجمات على 

مدن الإمارات الأكرث اأمانا حول العامل 
.. والتقارير الدولية توثق الإجناز

•• اأبوظبي- وام: 

الدولية  والتقارير  املوؤ�سرات  اأب��رز  االأوىل يف  املراكز  االإم��ارات ح�سد  دول��ة  توا�سل 
العاملية  مكانتها  بذلك  احلياة، مر�سخة  وج��ودة  واالأم��ان  االأم��ن  املتعلقة مب�ستوى 

كوجهة مثالية للعي�س بطماأنينة وا�ستقرار.
وقبل اأيام قليلة حجزت 5 مدن اإماراتية موقعها �سمن قائمة املدن الع�سرة االأكرث 
اأمانا على م�ستوى العامل ال�سادرة عن موقع »نومبيو« الدويل املتخ�س�س بتقدمي 
واالأمنية  واالجتماعية  االقت�سادية  املرجعيات  من  العديد  حول  دوري��ة  اإح�ساءات 

حول العامل.
اأمانا  املدن  اأكرث  قائمة  االأوىل على  املرتبة  الفجرية  اإم��ارة  احتلت  املوقع  وبح�سب 
ال�سابع جاءت  املركز  ويف  الثاين،  املركز  اأبوظبي  اإم��ارة  احتلت  فيما   ، العامل  حول 
الثامن  باملركزين  دب��ي  واإم���ارة  ال�سارقة  اإم���ارة  من  كل  حلت  فيما  عجمان،  اإم���ارة 

والتا�سع على التوايل.                                       )التفا�سيل �س3(

�ص 04

�ص 09

�ص 17

حكومة الإمارات تطلق جمل�ص 
ال�شباب للمواهب احلكومية 

اأخبار الإمارات

الق�شاة يف اإ�رضاب مفتوح.. 
�شابقة »ت�شل العدالة« يف لبنان

عربي ودويل

حممد املطيوعي و�شفية ال�شايغ ميثالن 
الإمارات يف بطولة العامل للدراجات باأ�شرتاليا 

الفجر الريا�شي

واليات غرقت واالآالف بالعراء

جي�س ال�سودان يدفع باآليات ثقيلة ملنع تو�سع الفي�سانات
•• اخلرطوم-وكاالت:

اأم�س  ال�������س���وداين،  دف���ع اجل��ي�����س 
ملنطقة  ثقيلة  ب��اآل��ي��ات  االث���ن���ني، 
ومنع  الرتع  ل�سد  االأبي�س  النيل 
غمرت  ال��ت��ي  الفي�سانات  ت��و���س��ع 
الع�سرات  واأغرقت  باأكمِلها  مدنا 
ال���ذي  االأم������ر  االآالف،  و�����س����ردت 
دف���ع ب��ال�����س��ل��ط��ات الإع�����الن حالة 

اال�ستنفار والطوارئ.
اللجنة  اأع����ل����ن����ت  ذل�������ك  وق����ب����ل 
الوطنية العليا لدعم املت�سررين 
بدء  ع��ن  واالأم��ط��ار  ال�سيول  م��ن 
االإن�ساين  ال��دع��م  ق��واف��ل  ت�سيري 
ل�������والي�������ات اجل�������زي�������رة وك�������س���ال 
االأبي�س.واأعلن  وال��ن��ي��ل  و���س��ن��ار 
حالة  ال�سوداين  ال���وزراء  جمل�س 
ب�سبب  وال�����ط�����وارئ  اال���س��ت��ن��ف��ار 
التي  واالأ���س��رار  ال�سيول  ك���وارث 
موؤكداً  والي������ات،   6 ���س��ت  ط��ال��ت 
ا���س��ت��ن��ف��ار اجلهود  ع��ل��ى ����س���رورة 
الداخلي  ال����دع����م  ال���س��ت��ق��ط��اب 
املت�سررين  وم�ساعدة  واخلارجي 

من االأو�ساع بهذه الواليات.
جمل�س  رئي�س  تفقد  االأث��ن��اء،  يف 
الفتاح  ال�����س��ي��ادة االن��ت��ق��ايل ع��ب��د 

الربهان، املناطق املتاأثرة بال�سيول 
يف والية النيل االأبي�س.

م�سلحة  بو�سع  ال��ربه��ان  ووج��ه 
امل��واط��ن ف���وق ك��ل اع��ت��ب��ار و�سدد 
على �سرورة العمل على معاجلة 
ك��اف��ة ال���رتع وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي قد 
ت��ت�����س��ب��ب يف زي�����ادة ال�����س��رر على 
واالأمطار  ب��ال�����س��ي��ول  امل��ت��اأث��ري��ن 

بالوالية.
وطفت ق�س�ٌس اإن�سانية موؤثرة يف 
ال�سودانية  ق��رى والي��ة اجل��زي��رة 
مداهمة  بعد  منكوبة  باتت  التي 

ال�سيول والفي�سانات لها.
بتول )45 عاما( عينة عن الذين 
رف�ست  ال��ف��ي�����س��ان��ات،  ���س��ردت��ه��م 
مغادرة ما تبقى من منزِلها وتنام 

بني احلطام.
عنَد كِلّ �سباح ت�ستيقظ بتول بني 
الركام  هذا احلطام، تتجوُل بني 
لتتفّقَد ما بِقَي لها من هذا املنزِل 

املدّمِر غرَي الذكريات.
كانت  االأوىل  م�سيبَتها  اإن  تقول 
انهياُر  هي  والثانيَة  زوِجها  وف��اَة 

منزِلها.

اإ�سرائيل: ل ن�ستبعد �سن هجوم 
على اإيران اإذا اقت�ست ال�سرورة

•• القد�س-وكاالت:

بيني  االإ�سرائيلي  الدفاع  اأكد وزير 
النووي  االتفاق  اأن  اأم�س،  غانت�س، 
م���ع اإي�������ران »ي�����س��وب��ه ال��ك��ث��ري من 

الثغرات«.
وحّذر غانت�س من رد فعل اإ�سرائيل 
اقرتبت  اأو  اإي���ران  ح��ال هددتها  يف 
ن���ووي، قائاًل:  ام��ت��الك �سالح  م��ن 
اإيران  ن�ستبعد �سن هجوم على  »ال 

اإذا اقت�ست ال�سرورة«.
هذا وتتوا�سل املفاو�سات بني اإيران 
وال��غ��رب م��ن اأج���ل اإح��ي��اء االتفاق 
والذي   2015 عام  امل��ربم  النووي 
ان�سحبت منه الواليات املتحدة عام 
2018 بينما تن�سلت طهران من 

التزاماتها مبوجبه.
املفاو�سات  ه��ذه  الف�سل  �ساأن  وم��ن 
ح���رب  ان���������دالع  خ���ط���ر  ي����زي����د  اأن 
اإ�سرائيل  تهدد  اإذ  اإقليمية جديدة، 
اإيران  �سد  ع�سكري  بعمل  بالقيام 
منعها  يف  الدبلوما�سية  ف�سلت  اإذا 
نووي.  ت�سلح  ق����درات  ت��ط��وي��ر  م��ن 
وحذرت طهران من جهتها من رد 
»�ساحق« على اأي هجوم اإ�سرائيلي.

هذا واتهم املتحدث با�سم اخلارجية 
االإيرانية،  وا�سنطن اأم�س باملماطلة 

يف حمادثات االتفاق النووي.

الدبيبة يعزز حماية مقرات احلكومة 
طرابل�س دخ��ول  با�ساغا  عزم  مع 

•• طرابل�س-وكاالت:

رف�������ع رئ����ي���������س ح����ك����وم����ة ال����وح����دة 
من  الدبيبة،  عبداحلميد  الليبية، 
درجات احلماية يف حميط املقرات 
احلكومية، مع عزم مناف�سه فتحي 
با�ساغا التوجه للعا�سمة طرابل�س 

ال�ستالم ال�سلطة.
وق���ال���ت و���س��ائ��ل اإع�����الم ل��ي��ب��ي��ة اإن 
الدبيبة اأ�سدر قراراً يق�سي باإعادة 
امل�سرتكة  »ال��ق��وة  ميلي�سيا  ت�سكيل 
ليبيا«،  »ل��واء  ا�سم  حتت  م�سراتة« 
�س لها مبالغ مالية اإ�سافية،  وخ�سّ
ب��ح��م��اي��ة م��ق��ر رئا�سة  ك��ل��ف��ه��ا  ك��م��ا 
الوزراء يف طريق ال�سكة بالعا�سمة 
ط��راب��ل�����س، وذل���ك ب��اال���س��رتاك مع 
الد�ستور  ح��م��اي��ة  »ق����وة  ميلي�سيا 

واالنتخابات«.
ويف ال�سياق ذاته، بحث الدبيبة مع 
بدرالدين  املكلف  الداخلية  وزي���ر 
وفر�س  العا�سمة  »تاأمني  التومي 
ن���اق�������س معه  اال�����س����ت����ق����رار«، ك���م���ا 
خمتلف اال�ستعدادات االأمنية ل�سّد 

اأّي اأعمال اإجرامية.
امليلي�سيات  اأع��������ادت  االأث�����ن�����اء،  يف 
طرابل�س  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  امل�����س��ّل��ح��ة 
املنافذ  ك���ل  واأغ���ل���ق���ت  مت��رك��زات��ه��ا 

املوؤدية لو�سط العا�سمة.

يحّلق  الأم��ري��ك��ي  اجل��ي�����س 
ف��وق ج��ن��وب ���س��رق اأوروب���ا 

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

ع�سكريتان  ط�����ائ�����رت�����ان  حت����ّل����ق 
اأمريكّيتان فوق دول عّدة يف جنوب 
�سرق اأوروبا يف عر�س جديد للقوة 
الواليات  ال���ت���زام  ع��ل��ى  ول��ل��ت��اأك��ي��د 
اأع�����س��اء حلف  امل��ت��ح��دة اإىل ج��ان��ب 
خلفية  ع���ل���ى  االأط���ل�������س���ي  ����س���م���ال 
احلرب يف اأوكرانيا، ح�سبما اأعلنت 

القيادة املركزية االأمريكية.
وقال اجلي�س االأمريكي يف بيان اإّن 
قاذفات »بي52- �سرتاتوفورتر�س« 
قامت  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  امل���ت���م���رك���زة 
يف  امل�ستوى  منخف�سة  بتحليقات 
ج��ن��وب ���س��رق اأوروب�����ا. وب��ع��د ذلك، 
عا�سمة  ف����وق  ال���ط���ائ���رت���ان  مت����ّر 
�ساحة  فوق  ثم  �سكوبيي،  مقدونيا 
العا�سمة  و���س��ط  يف  ���س��ك��ان��درب��ي��غ 
االأل���ب���ان���ي���ة ت����ريان����ا. وب���ع���د ذل����ك، 
�ستتوّجهان اإىل �ساحل مونتينيغرو.

ثم مدينة دوبروفنيك الكرواتية

االنتخابات االإيطالية:
خم�سة اأ�سياء يجب معرفتها عن جيورجيا ميلوين

•• الفجر -خرية ال�سيباين

تتهاطل  االإي��ط��ال��ي��ة،  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع  �ستة  ق��ب��ل 
ا�ستطالعات الراي وتوؤكد: االأحزاب اليمينية هي االوفر حظا، وحزب 
جيورجيا ميلوين فراتيلي ديتاليا يف و�سع جيد لقيادة البالد. فيما يلي 

خم�سة اأ�سياء يجب معرفتها عن زعيمة احلزب اليميني املتطرف.
االإيطالية  لقيادة احلكومة  ال��راأي، هي يف طريقها  ا�ستطالعات  ح�سب 

املقبلة. يف �سن اخلام�سة واالأربعني،                )التفا�سيل �س12(

جيورجيا ميلوين النجمة اجلديدة لليمني املتطرف منزل دمرته الفي�سانات بوالية نهر النيل يف ال�سودان  )ا ف ب(

لتثبت للعامل عودة التعايف بعد اجلائحة 

حممد بن را�سد: جتارتنا اخلارجية غري النفطية 
جتاوزت الرتيليون درهم خالل ن�سف عام فقط 

•• اأبوظبي- وام: 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأكد �ساحب 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
اأن جتارة  )رع��اه اهلل(،  دب��ي  حاكم 
ال��ن��ف��ط��ي��ة حققت  غ����ري  ال����دول����ة 
االأول  الن�سف  خالل  نوعية  قفزة 
جتاوزت  حيث   ،2022 العام  من 
ن�سبة  م�سجلًة  دره���م  ال��رتي��ل��ي��ون 
العام  ن�����س��ف  ع����ن   %  17 من����و 

املا�سي 2021. 
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم : الأول مرة يف 
التجارة  االإم������ارات..  دول���ة  ت��اري��خ 
تتجاوز  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
ح���اج���ز ال��رتي��ل��ي��ون دره�����م خالل 
ن�سف عام فقط.. لت�سل لرتيليون 
 %  17 بنمو  دره���م  م��ل��ي��ار  و53 
ولتثبت  ال�سابق..  العام  عن ن�سف 
دول��ة االإم���ارات للعامل ع��ودة تعايف 
ب��ع��د اجلائحة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

االأ�سعب التي مرت بالب�سرية.
واأ�ساف �سموه: منونا االقت�سادي 
التجارة  وب��ي��ئ��ة  را���س��خ،  ت�����س��اع��دي 

وبنيتنا  االأف���������س����ل،  ه����ي  ل���دي���ن���ا 
دول����ة،  اأي  جت���اري���ه���ا  ال  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ومنهجنا االقت�سادي ثابت وعادل 
ونب�سر  اجل��م��ي��ع..  ع��ل��ى  وم��ن��ف��ت��ح 

اجلميع ب��اأن ال��ق��ادم اأج��م��ل.. وباأن 
منو اقت�سادنا هدفه توفري اأف�سل 

حياة ل�سعبنا باإذن اهلل.
)التفا�سيل �س3(

القادة.
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وك������ان 
ال���دول���ة وال��رئ��ي�����س امل�����س��ري قد 
العلمني  م����ط����ار  يف  ا����س���ت���ق���ب���ال 
البحرين  ملك  جاللة  اإخوانهما 

ومعايل  االأردن  م��ل��ك  وج���الل���ة 
رئي�س وزراء العراق.

وج�������رى خ������الل ال����ل����ق����اء ت���ب���ادل 
االأح�����ادي�����ث ال����ودي����ة ال���ت���ي تعرب 
ع���ن ع��م��ق ال���ع���الق���ات االأخ���وي���ة 

اخلم�س  ال���دول  ب��ني  التي جتمع 
و�سعوبها والتي تقوم على اأوا�سر 
االأخ����������وة وامل����ح����ب����ة واالح���������رتام 

املتبادل وامل�سالح امل�سرتكة.
امل�سري  الرئي�س  فخامة  واأع��رب 

تكنها  التي  وامل���ودة  التقدير  ع��ن 
لالأوا�سر  و���س��ع��ب��ا  ق���ي���ادة  م�����س��ر 
التاريخية الوثيقة التي جتمعها 

باأ�سقائها من الدول العربية.
)التفا�سيل �س2(
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•• ال�سارقة-وام:

االإر�سادي  الدليل  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  وال�سالمة  الوقاية  هيئة  اأ���س��درت 
اخلا�س باملوا�سالت التي يوفرها �ساحب العمل وذلك كجزء من االأدلة 
االإر�سادية التابعة لنظام ال�سارقة لل�سالمة وال�سحة املهنية وبهدف حماية 
م�ستخدمي  وحماية  العمل  �ساحب  موا�سالت  من  امل�ستفيدين  العمال 

الطرق االآخرين وتقليل عدد االإ�سابات املتعلقة باملوا�سالت.
حيث  العمال  وال��ت��زام��ات  العمل  اأ�سحاب  ال��ت��زام��ات  اإىل  الدليل  تطرق 
يتوجب على اأ�سحاب العمل القيام بعملية تقييم املخاطر وتوفري تدابري 
واالإ�سراف  املنا�سب  التدريب  توفري  عليهم  ينبغي  كما  املنا�سبة،  التحكم 

العمل من  والتاأكد من مالءمتهم لطبيعة  املركبات  قائدي  الكايف على 
الناحية ال�سحية والعقلية واملهارية.

و يتوجب على العمال عدم تعري�س اأنف�سهم اأو غريهم للخطر والتعاون 
كما  املالئمني  والتدريب  ال�سالمة  معلومات  لتلقي  العمل  اأ�سحاب  مع 
ينبغي عليهم االإبالغ عن اأي اأن�سطة اأو عيوب تتعلق بو�سائل املوا�سالت 
والتي من املمكن اأن توؤثر على �سالمتهم و�سالمة االآخرين من حولهم.

العامة لتقييم املخاطر عن طريق  االإر���س��ادات  االإر���س��ادي  الدليل  وح��دد 
حت��دي��د االأخ���ط���ار ال��ن��اج��م��ة ع��ن ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل امل��وا���س��الت واتخاذ 
املثال: جتاوز  �سبيل  االأخطار على  ت�سمل  املالئمة حيث  التحكم  تدابري 
حدود ال�سرعة وتخطيط الرحلة والطرق امل�ستخدمة واأوقات االنطالق 

والو�سول وطرق التعامل مع االأعطال واحلوادث وغريها من االأمور.
من  التاأكد  العمل  اأ�سحاب  على  ال��واج��ب  من  اأن  اإىل  الدليل  اأ���س��ار  كما 
كفاءة قائدي املركبات عن طريق التحقق من �سالحية رخ�سة القيادة 
عند التعيني وب�سكل دورًيوتقييم مهارة ال�سائقني للقيام باملهام املطلوبة 
وتوفري التدريب الالزم عند احلاجة كما يجب القيام بالفح�س الطبي 
منها  يعانون  �سحية  م�ساكل  اأي  عن  االإب��الغ  على  وت�سجيعهم  ال��دوري 
اأخذ  مع  �ساعة   12 تتعدى  ال  اأن  يجب  اليومية  القيادة  م��دة  اأن  مبيناً 
ا�سرتاحات دورية كل �ساعتني �سواًء �سعر ال�سائق باالإرهاق اأم ال على اأن 
خدمات  ومقدمي  املتعهدين  على  اأي�ساً  املذكورة  االإر�سادات  كافة  تطبق 

املوا�سالت اخلارجيني.

النقل ومراعاة عدة عوامل  اإىل �سرورة تخطيط طرق  الدليل  وتطرق 
االأكرث  واملركبات  اأم��ان��اً  االأك��رث  الطرق  اختيار  املثال  �سبيل  على  ت�سمل 
اآخ��ذة بعني  واقعية  املطلوب وحتديد ج��داول  للغر�س  �سالمًة ومواءمًة 
الثقيلة كما  ال�ساحنات  واأوقات منع قيادة  املرورية  االعتبار االزدحامات 
والفي�سانات  وال��ري��اح  االأم��ط��ار  االأح���وال اجلوية مثل  التاأكد من  يجب 
وال�سباب والتي من املمكن اأن توؤدي اإىل اإلغاء الرحلة ب�سكل تام داعياً اإىل 

م�ساورة �سائقي املركبات واأخذ مالحظاتهم عند القيام بهذه العملية.
وميكن احل�سول على الدليل االإر�سادي املف�سل للموا�سالت التي يوفرها 
املوقع  طريق  عن  االأخ���رى  االأدل���ة  جميع  اإىل  باالإ�سافة  العمل  �ساحب 

. /https://spsa.shj.ae االإلكرتوين لهيئة الوقاية وال�سالمة

»ال�سارقة لل�سالمة« ت�سدر الدليل الإر�سادي اخلا�س باملوا�سالت

•• العلمني-وام:

تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( 
ال�سقيقة  العربية  رئي�س جمهورية م�سر  ال�سي�سي  اأخيه فخامة عبدالفتاح  مع 
امللك  يرافقهما �ساحب اجلاللة  العلمني  اال�ستثمارية يف مدينة  امل�ساريع  اأحد 
حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين و�ساحب اجلاللة امللك عبداهلل 
الثاين بن احل�سني عاهل اململكة االأردنية الها�سمية ومعايل الدكتور م�سطفى 

الكاظمي رئي�س وزراء جمهورية العراق.
وا�ستمع �سموه والقادة ل�سرح ب�ساأن م�سروع )فندق ريجال هايت�س العلمني( الذي 
ي�سم عدداً من املرافق ال�سياحية؛ وبعدها �سهد اجلميع عرو�س االألعاب النارية 

وا�ستعرا�س للمظليني.
واأقام فخامة الرئي�س امل�سري ماأدبة ع�ساء تكرميا حل�سور القادة.

مطار  يف  ا�ستقبال  ق��د  امل�سري  والرئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
رئي�س  ومعايل  االأردن  ملك  وجاللة  البحرين  ملك  جاللة  اإخوانهما  العلمني 

وزراء العراق.
العالقات  ع��ن عمق  التي تعرب  ال��ودي��ة  االأح��ادي��ث  ت��ب��ادل  اللقاء  وج��رى خ��الل 
االأخوية التي جتمع بني الدول اخلم�س و�سعوبها والتي تقوم على اأوا�سر االأخوة 

واملحبة واالحرتام املتبادل وامل�سالح امل�سرتكة.
قيادة  م�سر  تكنها  التي  وامل���ودة  التقدير  عن  امل�سري  الرئي�س  فخامة  واأع���رب 

و�سعبا لالأوا�سر التاريخية الوثيقة التي جتمعها باأ�سقائها من الدول العربية.
رافق �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة خالل اجلولة �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 

اأبوظبي و�سمو ال�سيخ من�سور بن  نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإم��ارة 
ال�سيخ  الرئا�سة و�سمو  دي��وان  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو ال�سيخ زايد  عبداهلل بن زايد 
وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن حممد 
قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
امل�ست�سار الدبلوما�سي ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ومعايل حميد عبيد خليفة 

اأبو�سب�س رئي�س جهاز اأبوظبي للمحا�سبة.

حممد بن زايد والرئي�س امل�سري يتفقدان م�سروعا �سياحيا يف مدينة العلمني بح�سور عدد من قادة الدول ال�سقيقة



الثالثاء   23  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13627  
Tuesday    23    August    2022   -  Issue No   13627

03

اأخبـار الإمـارات
فري« »كار  من  العطاء«  ل�»دبي  درهم  ماليني   5

 لدعم تعليم الأطفال وال�سباب حول العامل
•• دبي - وام: 

 - العاملية  اآل مكتوم  را�سد  بن  اإح��دى مبادرات حممد   - العطاء  دبي  تلقت 
 Car Fare/ "فري "كار  جمموعة  م��ن  دره��م  ماليني   5 بقيمة  تربعا 
ال�سيارات وخدمات املركبات يف دولة االإمارات، بهدف  Group/ لتاأجري 
التعليم  على  احل�سول  من  النامية  البلدان  يف  وال�سباب  االأط��ف��ال  متكني 
ال�سليم. و�سيتم تخ�سي�س الدعم املايل ملجموعة "كار فري" ل�سالح برامج 
على  وال�سباب  االأطفال  تعزيز فر�س ح�سول  اإىل  تهدف  التي  العطاء  دبي 
التعليم ال�سليم، حيث متكنت املوؤ�س�سة االإن�سانية العاملية التي تتخذ من دولة 

االإمارات مقراً لها حتى اليوم، من اإطالق برامج تعليمية �ساهمت يف دعم ما 
يزيد عن 21 مليون م�ستفيد يف 60 بلداً نامياً.

واأعربت جا�سبري با�سي، رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب ملجموعة "كار 
فري" عن تقديرها للتعاون مع دبي العطاء، من اأجل تعزيز حياة االأطفال 
وال�سباب يف البلدان النامية. من جهته، قال عبداهلل اأحمد ال�سحي، رئي�س 
العامل  ح��ول  املحرومني  وال�سباب  االأط��ف��ال  اإن  العطاء،  دب��ي  يف  العمليات 
التعليم،  على  احل�سول  من  متنعهم  التي  العوائق  من  العديد  يواجهون 
موؤكداً اأن الدعم يتيح م�ساعدة العقول ال�سابة على تغيري حياتهم من خالل 

احل�سول على فر�س التعلم الهادفة.

ال�سحة جتري 163,744 فح�سا ك�سفت عن 623 اإ�سابة 
جديدة ب�كورونا و640 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم 
اأعلنت الوزارة اإجراء 163،744 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 
24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وت��و���س��ي��ع  وال��ف��ح�����س  ال��ت��ق�����س��ي  اإج��������راءات  ت��ك��ث��ي��ف   و�ساهم 
623 حالة اإ�سابة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

جميعها  خمتلفة  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  تخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 1،010،399 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
يف ال�ساعات االأربع و الع�سرين املا�سية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،341 حالة.
فيما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 640 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
ال�سحية  الرعاية  تلقيها  لعد  اأعرا�سه  من  التام  وتعافيها  ك��ورون��ا 
الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�سفاء 

حالة.  988،787

حمققًة ن�سب منو ن�سف �سنوية بلغت 17 % و25 % و35 % مقارنة بال�سنوات الثالث املا�سية

حممد بن را�سد: جتارتنا اخلارجية غري النفطية تتجاوز حاجز تريليون درهم خالل ن�سف عام فقط لتثبت للعامل عودة التعايف

•• اأبوظبي- وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
جتارة  اأن  اهلل(،  )رع���اه  دب��ي  حاكم 
ال��ن��ف��ط��ي��ة حققت  غ����ري  ال�����دول�����ة 
االأول  الن�سف  خ��الل  نوعية  قفزة 
2022، حيث جتاوزت  ال��ع��ام  م��ن 
ن�سبة  م�سجلًة  دره���م  ال��رتي��ل��ي��ون 
ال���ع���ام  ن�������س���ف  % ع����ن   17 من����و 

املا�سي 2021. 
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم : الأول مرة يف 
التجارة  االإم�������ارات..  دول���ة  ت��اري��خ 
تتجاوز  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
ح���اج���ز ال���رتي���ل���ي���ون دره�����م خالل 
ن�سف عام فقط.. لت�سل لرتيليون 
 %  17 ب��ن��م��و  و53 م��ل��ي��ار دره����م 
ولتثبت  ال�سابق..  العام  ن�سف  عن 
دول��ة االإم���ارات للعامل ع��ودة تعايف 
اجلائحة  ب��ع��د  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

االأ�سعب التي مرت بالب�سرية.
االقت�سادي  منونا  �سموه:  واأ�ساف 
التجارة  وب��ي��ئ��ة  را����س���خ،  ت�����س��اع��دي 
لدينا هي االأف�سل، وبنيتنا التحتية 
ومنهجنا  دول�����ة،  اأي  جت��اري��ه��ا  ال 
ومنفتح  وع���ادل  ثابت  االقت�سادي 
على اجلميع.. ونب�سر اجلميع باأن 
القادم اأجمل.. وباأن منو اقت�سادنا 
ل�سعبنا  حياة  اأف�سل  توفري  هدفه 

باإذن اهلل.
غري  اخلارجية  التجارة  ووا�سلت   
م�سارها  االإم��ارات  لدولة  النفطية 
قيا�سياً  رق���م���اً  م�����س��ج��ل��ًة  ال�����س��اع��د 
جديداً يف الن�سف االأول من العام 
مليار  و53  تريليونا  بلغ  اجل��اري 
يف  االأوىل  ل���ل���م���رة  وذل������ك  دره�������م، 
  17 بلغت  من��و  وبن�سبة  تاريخها، 
% مقارنًة بالن�سف االأول من عام 
 %  25 ن�سبته  وبارتفاع   ،2021
نف�سها  بالفرتة  مقارنًة   % و35 
على  و2019   2020 عامي  من 

التوايل. 
اخلارجية  التجارة  تخطي  وي��اأت��ي 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ل���دول���ة االإم������ارات 
ع����ام  م������ن  االأول  ال����ن���������س����ف  يف 
درهم  الرتيليون  حلاجز   2022
ل��ي��وؤك��د جن���اح ال��ت��وج��ه��ات وال����روؤى 
التعايف  ت�سريع  يف  اال�سرتاتيجية 

اإع���ادة  ع��م��ل��ي��ات  �سجلت  وب���دوره���ا، 
ال��ت�����س��دي��ر اأرق����ام����اً ق��ي��ا���س��ي��ة غري 
االأول من  الن�سف  م�سبوقة خالل 
2022، باقرتابها من حاجز  عام 
يف  م��رة  الأول  دره��م  مليار   300
مرتفعة  من���و  وب��ن�����س��ب  ت��اري��خ��ه��ا، 
م��ق��ارن��ة ب��ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة، اإذ 
و51   %  20 ب��ن�����س��ب  ارت���ف���ع���ت 
باملقارنة   % و23   % و16   %
 2021 اأع��وام  املثيلة يف  بالفرتات 
على  و2018  و2019  و2020 

التوايل.
وبح�سب البيانات الر�سمية االأولية، 
رقماً  حمققة  الدولة  واردات  زادت 
قيا�سياً جديداً باقرتابها من حاجز 
الن�سف  خالل  درهم  مليار   580
االأول من عام 2022، وذلك الأول 
و�سجلت  اأي�ساً،  اأ  تاريخها  يف  م��رة 
مع  % م��ق��ارن��ة   19 بن�سبة  من���واً 
وما   ،2021 م����ن  ال����ف����رتة  ذات 
ذات  م���ع  م��ق��ارن��ة   %  49 ن�سبته 
2020، وكذلك بنمو  الفرتة من 
بن�سبة 24 % مقارنة مع الن�سف 
 25 من��و  وبن�سبة   ،2019 االول 
من  ال��ف��رتة  ذات  م��ع  % م��ق��ارن��ة 

.2018
م�ساهمة  اأن  البيانات  اأظهرت  كما 
الواردات تراجعت اإىل 55 % من 
النفطية،  غري  االإماراتية  التجارة 
ال�سادرات  ن�����س��ي��ب  اأ���س��ب��ح  ف��ي��م��ا 
غري النفطية 17 %، بينما بلغت 
ح�سة عمليات اإعادة الت�سدير 28 
البيانات  هذه  ك�سفت  حني  يف   ،%
ال�سابقة  بال�سنوات  وعند مقارنتها 
اأن ال�سادرات الوطنية حققت منواً 
مت�سارعاً  ملحوظاً  ون�ساطاً  كبرياً 
يف  م�ساهمتها  زي����ادة  اإىل  اأدى  م��ا 

التجارة غري النفطية للدولة.

تبداأ  ال��دول��ة  ط���وق:  اب���ن   -
مرحلة منو غري م�سبوقة وفق 
روؤية طموحة وخطط مدرو�سة 

ل�)اقت�ساد اخلم�سني(
من جانبه قال معايل عبداهلل بن 
ط���وق امل����ري وزي����ر االق��ت�����س��اد، اإن 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة راف���د رئي�سي 
ركائز  واأح����د  ال��وط��ن��ي  لالقت�ساد 
الدولة  وتعمل  وتناف�سيته  ق��وت��ه 
ريادتها  ل��ت��ع��زي��ز  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل 
يف  وموقعها  وال��ع��امل��ي��ة  االإقليمية 

لالنتعا�س  وال�������ع�������ودة  ال����ك����ام����ل 
االق��ت�����س��ادي امل���رج���و، ب��ع��د تخطي 
ال��دول��ة ت��داع��ي��ات ان��ت�����س��ار جائحة 
التجارة  على  ال�سلبية  كوفيد19- 

الدولية ب�سكل عام. 
اإىل تو�سيع  االإم��ارات  وت�سعى دولة 
�سبكة �سركائها التجاريني، وتر�سيخ 
م��ك��ان��ت��ه��ا ك��ب��واب��ة رئ��ي�����س��ي��ة لتدفق 
التجارة بني اأرجاء العامل، يف حني 
ج��اءت هذه االأرق��ام القيا�سية غري 
موا�سلة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  امل�سبوقة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
ت���ع���زي���ز ����س���راك���ات���ه���ا ال���دول���ي���ة مع 
جميع  يف  اال�سرتاتيجية  االأ���س��واق 
اأن���ح���اء ال���ع���امل مب���ا ي��ر���س��خ مكانة 
لتدفق  رئ��ي�����س��ي��ة  ك��ب��واب��ة  ال���دول���ة 
اللوج�ستية.  واخل��دم��ات  ال��ت��ج��ارة 
ال�سراكة  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  وُي��ع��د 
االق���ت�������س���ادي���ة ال�������س���ام���ل���ة رك���ي���زة 
اأ�سا�سية �سمن م�ساريع اخلم�سني، 
ال���ت���ي ت���ق���ود امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة من 
ال���ن���م���و وال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة يف 
عاماً  اخل��م�����س��ني  خ����الل  ال����دول����ة 
االأ�سواق  من  عددا  وت�سمل  املقبلة، 
عاملياً  اال�سرتاتيجية  االأهمية  ذات 

واإقليمياً.
االأولية  الر�سمية  للبيانات  ووفقاً 
فاإن  االقت�ساد،  وزارة  عن  ال�سادرة 
للدولة  النفطية  غ��ري  ال�����س��ادرات 
غري  قيا�سياً  رقماً  بدورها  �سجلت 
من  االأول  الن�سف  خ��الل  م�سبوق 
عام 2022 حمققًة حوايل 180 
مليار درهم الأول مرة يف تاريخها، 
مقارنًة   %  8 بلغت  من��و  وبن�سبة 
 ،2021 ال���ف���رتة م���ن ع����ام  ب�����ذات 
باملقارنة   53% ن�سبته  وب��ارت��ف��اع 
 ،2020 ع��ام  م��ن  االأول  بالن�سف 
الفرتة  بنف�س  م��ق��ارن��ة   % و50 
من عام 2019، وبن�سبة منو 69 
 ،2018 من  الفرتة  ذات  مع   %
خالل  ت��ق��ري��ب��اً  ت�ساعفت  اإن��ه��ا  ب��ل 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف 
مقارنًة مبا كانت قد �سجلته خالل 
الفرتة ذاتها من عام 2017، وهو 
ما يوؤكد امل�سار ال�ساعد لل�سادرات 
لدولة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  ال��وط��ن��ي��ة 
االإمارات يف موؤ�سر قوي على جناح 
الوطني  االقت�ساد  تنويع  �سيا�سات 
االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  وت��ط��وي��ر 

غري النفطية.

قلب حركة التجارة العاملية، وذلك 
�سيا�سات  م���ن  م���زي���د  ت��ب��ن��ي  ع���رب 
واالقت�سادي  ال��ت��ج��اري  االن��ف��ت��اح 
وتعزيز بنيتها التحتية والت�سريعية 

الداعمة لهذا القطاع الرئي�سي.
القفزة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������اف   
ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي ���س��ج��ل��ت��ه��ا اأرق������ام 
االأول  للن�سف  اخلارجية  التجارة 
من العام اجلاري وجتاوزها حاجز 
الرتيليون درهم وبن�سبة منو ت�سل 
اإىل 35 % ع��ن م��ع��دالت م��ا قبل 
 ،2019 ع��ام  يف  العاملية  اجلائحة 
ه��و م��وؤ���س��ر ُي��رتج��م ك��ف��اءة النهج 
وتوجيهات  ق����ي����ادة  حت����ت  امل���ت���ب���ع 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ساحب  واأخ����ي����ه  اهلل(،  )ح���ف���ظ���ه 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي، )رعاه  جمل�س 

اهلل(.
بداية  ه��ي  النتيجة  ه��ذه  اأن  واأك���د 
قيا�سية  اق��ت�����س��ادي  من���و  مل�����س��رية 
الدولة،  ت��اري��خ  يف  م�سبوقة  وغ��ري 
وه����ي ث���م���رة ل��ل��ج��ه��ود وامل����ب����ادرات 
اأع��ل��ن��ت��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
االإمارات �سمن م�ساريع اخلم�سني 
الوطنية والتي و�سعت من خاللها 
النمو  االأ�سا�س ملرحلة جديدة من 
و�ساغت  واخل�����ارج�����ي،  ال���داخ���ل���ي 
حتقيق  ع����ل����ى  ت���ع���م���ل  م�������ب�������ادرات 
الوطني  لالقت�ساد  نوعية  قفزات 
اتفاقيات  ب��رن��ام��ج  اأب���رزه���ا  وم���ن 
ال�ساملة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ة 
وال������ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح اأ����س���واق 
االإماراتيني  للم�سدرين  ج��دي��دة 
ويعزز  ال��ت��وري��د  �سال�سل  وي���وؤّم���ن 
ويحفز  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��دف��ق��ات 
ُير�سخ  اأن��ه  كما  االقت�سادي  النمو 
للتجارة  م��رك��زاً  االإم�����ارات  م��ك��ان��ة 
اللوج�ستية،  واخل���دم���ات  ال��ع��امل��ي��ة 
وذلك اإىل جانب عدد من الربامج 
وم���ب���ادرات االق��ت�����س��ادي��ة االأخ���رى 
ب��ت��ن��م��ي��ة وحت��ف��ي��ز بيئة  امل��رت��ب��ط��ة 
االقت�سادية  واالأن�����س��ط��ة  االأع��م��ال 
وتعزيز �سيا�سات االنفتاح والتنويع 
انعك�س  م����ا  وه�����و  االق����ت���������س����ادي، 
اإي���ج���اب���ي���ا ع���ل���ى ك���اف���ة م���وؤ����س���رات 
الفرتة  خ��الل  الوطني  االقت�ساد 

املا�سية.

املرحلة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
اجلهود  موا�سلة  �ست�سهد  املقبلة 
اإىل حت��ق��ي��ق م��زي��د من  ال���رام���ي���ة 
القفزات النوعية يف كافة املوؤ�سرات 
تطلعات  ي��ل��ب��ي  مب���ا  االق��ت�����س��ادي��ة 
القيادة الر�سيدة ويحقق التوجهات 

والروؤية امل�ستقبلية للدولة. 

القفزة  ال���زي���ودي:  ث���اين   -
التجارة  الأرق����ام  القيا�سية 
نتيجة للخطط  النفطية  غري 
اال���س��ت�����س��راف��ي��ة وامل���ب���ادرات 
النوعية التي اأطلقتها الدولة

وق�����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة 
التاريخية  االأرق���ام  اإن  اخلارجية: 
غري امل�سبوقة التي اأظهرتها بيانات 
النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة 
اال�ست�سرافية  ال�����روؤي�����ة  ت���رتج���م 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وال��رام��ي��ة اإىل 
تو�سيع جت���ارة دول���ة االإم����ارات مع 
لتحفيز  رئي�سي  ك��م��ح��رك  ال��ع��امل 
منو االقت�ساد الوطني و�سواًل اإىل 

م�ساعفته بحلول 2030.
التجارة  تخطي  اأن  معاليه  واأك���د 
للدولة  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
حلاجز الرتيليون درهم يف الن�سف 
مرة  الأول   2022 ع��ام  م��ن  االأول 
ن��ت��ي��ج��ة للخطط  ه���و  ت��اري��خ��ه��ا  يف 
اال�ست�سرافية التي نفذتها حكومة 
دول������ة االإم����������ارات خ�����الل االأع�������وام 
بدورها  �ساهمت  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي��ة، 
التجارية  ال�������س���راك���ات  ت��ع��زي��ز  يف 
ياأتي  والتي  اإقليمياً وعاملياً  للدولة 
ال�سراكات  ب��رن��ام��ج  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
جرى  ال��ذي  ال�ساملة  االقت�سادية 
م�ساريع  ����س���م���ن  ع���ن���ه  االإع���������الن 
املا�سي  ���س��ب��ت��م��رب  يف  اخل���م�������س���ني 
اإجن����از  ���س��وئ��ه  يف  االآن  ح��ت��ى  ومت 
الهند  من  كل  مع  اتفاقيات  ث��الث 
اإ�سافة  واإن��دون��ي�����س��ي��ا،  واإ���س��رائ��ي��ل 
كوريا  مع  نوايا  اإع��الن  توقيع  اإىل 
وجورجيا،  وت���رك���ي���ا،  اجل���ن���وب���ي���ة، 
اقت�سادية  �سراكات  لعقد  وكينيا، 
�ساملة معها خالل املرحلة املقبلة، 
هذه  ت�ساهم  اأن  املتوقع  م��ن  حيث 
االتفاقيات يف تعزيز النمو امل�ستدام 
وم�ساعفة  ال��وط��ن��ي  ل��الق��ت�����س��اد 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل للدولة  ال��ن��اجت 
 3 اإىل  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.4 م��ن 

 ،2030 بحلول  دره��م  تريليونات 
ورف���ع ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري م��ع هذه 
االأ�����س����واق ال�����س��ري��ك��ة مب���ق���دار 40 

مليار درهم �سنوياً.
واأو�سح معاليه اأن املبادرات املتعددة 
لتنمية  االإم�������ارات  ال��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا 
وتنويع �سادراتها كان لها اأثر كبري 
القيا�سية  ال��ق��ف��زة  تلك  حتقيق  يف 
يف منو االأداء التجاري خالل �ستة 

برنامج  اأب��رزه��ا  وم��ن  فقط،  اأ�سهر 
ي�ستهدف  وال������ذي   10  ×  10
دخ��ول ���س��ادرات االإم���ارات اإىل 10 
اأ�سواق عاملية جديدة ونا�سئة، حيث 
حتقيق  على  يعمل  اأن  املتوقع  م��ن 
اال�ستثمار  % يف   14 بن�سبة  من��و 
املبا�سر اخلارج  الرتاكمي  االأجنبي 
امل�سار  اأن  م��وؤك��داً   ،2030 بحلول 
التجارة  ح���ج���م  ل��ن��م��و  ال�������س���اع���د 

للدولة  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
خ���الل ال�����س��ن��وات االأخ����رية يربهن 
على اأن دولة االإمارات ت�سري بخطى 
بوابة  تر�سيخ مكانتها  ثابتة �سوب 
عاملية لتدفق التجارة الدولية بني 
رئي�سياً  وم�ساهماً  ال��ع��امل،  اأرج����اء 
العاملي  االقت�ساد  حتفيز  جهود  يف 
الإعادة اإنعا�سه مبا ي�سب يف حتقيق 

التنمية امل�ستدامة.

ثابت  القت�سادي  ومنهجنا  دولة,  اأي  جتاريها  ل  التحتية  وبنيتنا  الأف�سل,  هي  لدينا  التجارة  وبيئة  را�سخ,  ت�ساعدي  القت�سادي  •  منونا 
وعادل ومنفتح على اجلميع.. ونب�سر اجلميع باأن القادم اأجمل.. وباأن منو اقت�سادنا هدفه توفري اأف�سل حياة ل�سعبنا باإذن اهلل

مدن الإمارات الأكرث اأمانا حول العامل .. والتقارير الدولية توثق الإجناز
•• اأبوظبي- وام: 

والتقارير  املوؤ�سرات  اأب��رز  يف  االأوىل  امل��راك��ز  االإم���ارات ح�سد  دول��ة  توا�سل 
بذلك  احلياة، مر�سخة  وج��ودة  واالأم��ان  االأم��ن  املتعلقة مب�ستوى  الدولية 

مكانتها العاملية كوجهة مثالية للعي�س بطماأنينة وا�ستقرار.
وقبل اأيام قليلة حجزت 5 مدن اإماراتية موقعها �سمن قائمة املدن الع�سرة 
الدويل  نومبيو/   / موقع  عن  ال�سادرة  العامل  م�ستوى  على  اأمانا  االأك��رث 
املتخ�س�س بتقدمي اح�ساءات دورية حول العديد من املرجعيات االقت�سادية 

واالجتماعية واالأمنية حول العامل.
وبح�سب املوقع احتلت اإمارة الفجرية املرتبة االأوىل على قائمة اأكرث املدن 
املركز  ال��ث��اين، ويف  املركز  اأبوظبي  اإم���ارة  احتلت  فيما   ، العامل  اأم��ان��ا ح��ول 
ال�سابع جاءت اإمارة عجمان، فيما حلت كل من اإمارة ال�سارقة واإم��ارة دبي 

باملركزين الثامن والتا�سع على التوايل.

" انرتناي�سنز" االأملانية  تقرير �سادر عن موؤ�س�سة  ك�سف  ذات��ه  ال�سياق  ويف 
حول اأف�سل الوجهات للمغرتبني لعام 2022، اأن 94 يف املائة من املقيمني 
�سعورهم  املوؤ�س�سة عربوا عن  اأجرته  الذي  ال��راأي  ا�ستطالع  �سملهم  الذين 

باالأمان يف االإمارات يف حني اأن املعدل العاملي مل يتجاوز 81 يف املائة.
�سدارة  على  تربعها  االإم��ارات  توا�سل  العاملية..  التناف�سية  م�ستوى  وعلى 
حيث  املجتمعي،  واال�ستقرار  ب��االأم��ن  املتعلقة  الدولية  امل��وؤ���س��رات  العديد 
احتلت املركز االأول عامليا على موؤ�سر االأمن املعلوماتي يف الكتاب ال�سنوي 
للتناف�سية العاملية - املعهد الدويل للتنمية االإدارية 2021، واملركز االأول 
الناجم  الداخلي  النزوح  وغياب  االإرهابية،  احل��وادث  غياب  موؤ�سرات  على 
عن النزاع وغياب االإره��اب املرتبط بالفقر �سمن موؤ�سر االزده��ار - معهد 

ليجامت 2021.
الذين  ال�سكان  ن�سبة  موؤ�سر  يف  ال��ع��امل  دول  ���س��دارة  يف  االإم����ارات  وج���اءت 
ي�سعرون باالأمان اأثناء امل�سي مبفردهم لياًل على ت�سنيف "جالوب" للقانون 

والنظام 2021.
االحتادي  املركز  ك�سف  املحلية،  واال�ستطالعات  الدرا�سات  م�ستوى  وعلى 
للتناف�سية واالإح�ساء، يف اأبريل املا�سي، عن نتائج م�سح جودة احلياة االأمنية 
باالأجهزة  الثقة  ن�سبة  جت��اوز  اإىل  اأ���س��ار  حيث   ،2021 االإم����ارات  دول��ة  يف 
املائة، وبلغت  98.4 يف  القانون  اإنفاذ  الدولة واعتماديتها يف  ال�سرطية يف 
ن�سبة ال�سعور باالأمان عند التجوال وحيداً خارج املنزل لياًل 97.5 يف املائة، 

فيما بلغ مدى الثقة مبركز ال�سرطة القريب منك 96.4 يف املائة.
و�سمل امل�سح الذي اأجري ميدانياً �سريحة وا�سعة من االأفراد املوجودين يف 
ويف  واالإن��اث،  الذكور  فاأكرث من  �سنة   18 العمرية  للفئة  العامة  االأماكن 

كافة اإمارات الدولة.
وا�ستهدف امل�سح امليداين قيا�س راأي املجتمع يف دولة االإم��ارات حول جودة 
احلياة االأمنية يف الدولة، ومدى االنطباع العام للمجتمع حول م�ستويات 
ال�سعور باالأمان، ومدى الثقة يف اأجهزة وزارة الداخلية، وم�ستوى الثقة يف 

مراكز ال�سرطة يف الدولة ومدى ال�سعور باعتماديتها من قبل اأفراد املجتمع 
يف الدولة. وتعمل االإمارات منذ تاأ�سي�سها على تر�سيخ قيم العدالة والنزاهة 
وال�سفافية من خالل �سن ت�سريعات وقوانني تعد من بني االأكرث كفاءة يف 
اأجهزتها املخت�سة يف مكافحة اجلرمية  العامل، ف�سال عن كفاءة وحرفية 

واملحافظة على االأمن واال�ستقرار.
وت��رك��ز االإم������ارات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��وع��ي املجتمعي ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
م�ستويات االأمن واالأمان عرب توفري خيارات متعددة لالإبالغ عن املخالفات 
واحلوادث واأي مالحظات مرتبطة باجلانب االأمني من منطلق امل�سوؤولية 
�سرطة  توفرها  "اأمان" التي  خدمة  القنوات..  تلك  اأب��رز  ومن  املجتمعية، 
القيادة  توفر  فيما  دب��ي  �سرطة  توفرها  التي  "االأمني"  وخدمة  اأبوظبي 
العامة ل�سرطة ال�سارقة خدمة "جنيد" ال�ستقبال البالغات اإ�سافة خلدمة 
"اأمني من اأمن جاري" التي تهدف اإىل حماية امل�ساكن اأثناء �سفر اأ�سحابها 

اأو غيابهم عنها.

بهدف ا�ستثمار فرتة االإجازة ال�سيفية وت�سجيعهم على ممار�سة الريا�سة
بلدية مدينة اأبوظبي تنظم مبادرة »ال�سباح ال�سغري« لالأطفال زوار �ساطئ البطني على مدى اأ�سبوعني

•• اأبوظبي -الفجر

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، ممثلة يف مركز بلدية املدينة، 
مبادرة "ال�سباح ال�سغري" لالأطفال زوار �ساطئ البطني من 
اأيام ال�سبت  اأ�سبوعني عدا  11 �سنة، وذلك ملدة  6 اإىل  عمر 
اأبوظبي للدفاع املدين، و�سركة  واالأح��د، بالتعاون مع هيئة 

الدرمكي للتعهدات واملواد الزراعية.
ال�سيفية  االإج������ازة  ف���رتة  ا���س��ت��ث��م��ار  اإىل  امل���ب���ادرة  وه���دف���ت 

وامل�ساهمة  الريا�سة،  ممار�سة  على  وت�سجيعهم  لالأطفال 
وكذلك  املجتمع،  الأف��راد  ج��ودة احلياة  االرتقاء مبعايري  يف 
تعزيز امل�ساركة املجتمعية وحت�سني قائمة وجودة اخلدمات 
وتفعيل  وتطوير  اإدارة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  للجمهور،  املقدمة 
على  املبادرة  خالل  البلدية  العامة.وعملت  البلدية  املرافق 
االأطفال  لتدريب  ال�سباحة  يف  متخ�س�سني  مدربني  توفري 
زوار �ساطئ البطني على القواعد واالأ�س�س ال�سليمة لريا�سة 
ال�سباحة، وكيفية ممار�ستها وتنمية مهاراتهم فيها بال�سكل 

العديد  تقدمي  على  املدربون  حر�س  واملفيد.كما  ال�سحيح 
ت��ن��م��ي��ة مهاراتهم  ال��ن�����س��ائ��ح ل��الأط��ف��ال وح��ث��ه��م ع��ل��ى  م���ن 
ممار�سة  و�سرورة  باأهمية  وتعريفهم  والبدنية،  الريا�سية 
االأن�سطة الريا�سية املنا�سبة الأعمارهم واإمكانياتهم، وكذلك 
االأمثل  بال�سكل  ال�سيفية  االإج����ازة  اأوق���ات  ا�ستثمار  كيفية 
ت�ساهم  ال�سباحة،  مثل  وال��ذه��ن  للج�سم  مفيدة  ريا�سة  يف 
بال�سحة  تتمتع  ريا�سية  اأج�ساد  وبناء  الن�ساط  جتديد  يف 

واللياقة البدنية.
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اأخبـار الإمـارات
احتفاًء باليوبيل الف�سي للعمل الربملاين يف موؤ�س�ساتها 

موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين  ُتطلق دورتها الربملانية ملجل�سي �سورى اأطفال و�سباب ال�سارقة
•• ال�سارقة-الفجر:

الربملانية  دورت��ه��ا  واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�س�سة  ُتطلق 
والذي  ال�سارقة"،  �سباب  "�سورى  و  ال�سارقة"  اأط��ف��ال  "�سورى  ملجل�سي 
موؤ�س�ساتها  يف  الربملاين  للعمل  الف�سي  باليوبيل  االحتفاء  مع  يتزامن 
ا���س��ت��ك��م��اال مل��ن��ظ��وم��ة اأع��م��ال��ه��ا يف اإط����ار غ��ر���س��ه��ا ودع��م��ه��ا مل��ب��داأ ال�سورى 

وتر�سيخه يف نفو�س منت�سبيها.
وت�سعى ربع قرن من خالل نهج ال�سورى اإىل تعزيز جمموعة من القيم 

واحرتام  وامل��واط��ن��ة  واالن��ت��م��اء  ال���والء  مقدمتها  ويف  اأع�سائه  نفو�س  يف 
امل�ستقبل  االآخ��ر وامل�ساركة والتاأثري، لتمكينهم من قيادة  وال��راأي  ال��راأي 
ترجمة لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة والذي و�سع �سموه اأ�سا�س بنيانه منذ 

ربع قرن يف العام 1997.
ينعقد  بينما  ع�سر  ال�سابع  عامه  يف  ينعقد  ال�سارقة"  اأطفال  "�سورى 
"ربع  �سعار  حتت  وكالهما  الثامن  عامه  يف  ال�سارقة"  �سباب  “�سورى 

قرن من التميز يف العمل الربملاين".

ويهدف �سورى اأطفال ال�سارقة و�سورى �سباب ال�سارقة اإىل اإعداد ومتكني 
وذل��ك من  املجتمع،  اإيجابي يف  اإح���داث تغيري  ق��ادرة على  ك��وادر وطنية 
االأفكار  مناق�سة  واأ�س�س  العامة  الثقافة  وتطوير  البّناء  التحاور  خالل 

والق�سايا واإيجاد احللول املنا�سبة لها حتت مظلة ال�سورى.
وت�ستهدف "ربع قرن" منت�سبي اأطفال ال�سارقة يف الفئة العمرية من 8 
اإىل11عاماً يف جمل�س �سورى اأطفال ال�سارقة، ومنت�سبي نا�سئة ال�سارقة 
و�سجايا فتيات ال�سارقة يف الفئة العمرية من 13 اإىل 16 عاماً مبجل�س 
االأهم  هو  ال�سارقة  اأطفال  �سورى  جمل�س  وُيعد  ال�سارقة.  �سباب  �سورى 

واالأقدم على االإطالق يف املنطقة والعامل العربي باأ�سره، والذي انطلقت 
وياأتي   ،1997 ال��ع��ام  يف  �سبتمرب  م��ن  العا�سر  يف  االأوىل  ان��ع��ق��اده  دورة 
جمل�س �سورى �سباب ال�سارقة مكماًل لنهج ال�سورى وتر�سيخه يف نفو�س 
الفئة العمرية االأكرب، والذي انطلقت دورة انعقاده االأوىل يف الثالث ع�سر 

من �سهر فرباير عام 2005.
العمل  م��ه��ارات  م��ن  متمكناً  ع�����س��واً   150 ي��ق��ارب  م��ا  املجل�سان  ي��وؤه��ل 
الربملاين يف كل دورة انعقاد، ومن خريجيه قيادات �سبابية واعدة تعمل 

يف موؤ�س�سات الدولة.

جت�سيدًا لتوجيهات القيادة بدعم املواهب االإماراتية ال�سابة

حكومة الإمارات تطلق جمل�س ال�سباب للمواهب احلكومية 

•• دبي-الفجر: 

اأطلقت الهيئة االحتادية للموارد 
جمل�س  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ب�������س���ري���ة 
احلكومية  ل��ل��م��واه��ب  ال�����س��ب��اب 
االحتادية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
املواهب  دع����م  ب���ه���دف  ل��ل�����س��ب��اب، 
يف  واإ���س��راك��ه��ا  ال�سابة  احلكومية 
ت�سميم م�ستقبل املواهب واملوارد 
و�سناعة  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��ب�����س��ري��ة 
ال�سيا�سات وتطوير منظومة راأ�س 
املال الب�سري احلكومي باالعتماد 
وتطلعاتهم  ال�����س��ب��اب  روؤى  ع��ل��ى 

واأفكارهم املبتكرة واالإبداعية.
وتتوىل الهيئة االحتادية للموارد 
الب�سرية احلكومية اإدارة جمل�س 
احلكومية  ل��ل��م��واه��ب  ال�����س��ب��اب 
ال�����ذي ي��خ��ت�����س مب��ج��م��وع��ة من 
بحث  ت�سمل  وامل��ه��ام  امل�سوؤوليات 
يف  ال�سباب  تهم  التي  التوجهات 
العمل احلكومي، وابتكار احللول 
التي ت�سهم بتعزيز ودعم املواهب 
وت�سميم  ال�����س��اب��ة،  االإم���ارات���ي���ة 
ملنظومة  امل�ستقبلية  ال�سيا�سات 
احلكومية  ال���ب�������س���ري���ة  امل���������وارد 

الداعمة لل�سباب.
بنت خلفان  واأك��دت معايل عهود 
للتطوير  دول����ة  وزي����رة  ال���روم���ي 
رئي�سة  وامل�����س��ت��ق��ب��ل،  احل���ك���وم���ي 
الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية 
ال�سباب  دور  اأه��م��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة، 
املواهب  م�����س��ت��ق��ب��ل  ت�����س��م��ي��م  يف 
احل��ك��وم��ي��ة وب��ن��اء من���وذج متميز 
احلكومية،  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���م���وارد 

وو�سع  ال�سيا�سات  ت�سميم  خالل 
امل�ساريع  واإط������الق  ال��ع��م��ل  اأط����ر 
التي  اال���س��ت��ب��اق��ي��ة  وامل������ب������ادرات 
ت��وظ��ف ط��اق��ات ال�����س��ب��اب يف بناء 

م�ستقبل القطاع احلكومي.

���س��م��ا امل����زروع����ي: اإ����س���راك 
ال�سباب يف بناء بيئة جاذبة 

وحمفزة للمواهب الوطنية
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك����دت م��ع��ايل �سما 
ب���ن���ت ���س��ه��ي��ل ف����ار�����س امل����زروع����ي 
اأن  ال�سباب  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���رة 
اإطالق جمل�س ال�سباب للمواهب 
املتقدم  املوقع  يعك�س  احلكومية، 
ق���ي���ادة  االإم��������������ارات يف  ل�������س���ب���اب 
م�ستقبل العمل احلكومي، ويوؤكد 
بال�سباب  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  ث��ق��ة 
مبحورية  واإمي��ان��ه��ا  واإمكاناتهم 

دورهم يف خمتلف املجاالت.
�سباب  اإن  امل��زروع��ي  �سما  وق��ال��ت 
االإم����ارات ه��م العن�سر االأه���م يف 
الب�سري  امل�����ال  راأ�������س  م��ن��ظ��وم��ة 
ت��ت��ب��ن��ى حكومة  ال����ذي  ال��وط��ن��ي، 
دولة االإمارات تنميته واال�ستثمار 
اإ�سراك ال�سباب يف  به، من خالل 
ت��ط��وي��ره و�سناعة  ج��ه��ود  ق��ي��ادة 
لتحويل  ال���ه���ادف���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
اإىل بيئة جاذبة  العمل احلكومي 
للمواهب  وحم����ف����زة  وح���ا����س���ن���ة 

الوطنية ال�سابة.   
واأ�سافت اأن املجل�س ميثل اإ�سافة 
منظومة  ب���ن���اء  جل���ه���ود  ن���وع���ي���ة 
موارد ب�سرية حكومية م�ستقبلية 
ي���ق���وده���ا ال�������س���ب���اب، وت���ق���وم على 

روؤاه������م واأف���ك���اره���م االإب���داع���ي���ة، 
وفهمهم العايل لتوجهات الدولة 
من  املقبلة  للمرحلة  وتطلعاتها 

رحلتها اإىل امل�ستقبل.

نخبة من املواهب االإماراتية 
ال�سابة

وي�سم جمل�س ال�سباب للمواهب 
املواهب  م���ن  ن��خ��ب��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��اب��ة، م��ن موظفي 
ح���ك���وم���ة دول�������ة االإم��������������ارات، مت 
اخ���ت���ي���اره���م م����ن ب����ني اأك������رث من 
جهة   30 م����ن  م���ر����س���ح���اً   50
 120 اأك��رث من  احت��ادي��ة قدموا 
املواهب  وتنمية  لتطوير  ف��ك��رة، 

احلكومية امل�ستقبلية.
من  ك��اًل  املجل�س  ع�سوية  وت�سم 
حمد �سهيل العو�سي مدير ق�سم 
وتخطيط  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأول 
وتطوير املوارد الب�سرية يف الهيئة 
وعلياء  امل��دين،  للطريان  العامة 
ب��اح��ث قانوين  حم��م��د احل�����س��ني 
وال�سلع،  املالية  االأوراق  هيئة  يف 
ق�سم  رئي�س  ال��ب��وم  نبيل  ونا�سر 
امل�سرتيات واخلدمات االإدارية يف 
وندى  للف�ساء،  االإم���ارات  وكالة 
ق�سم  رئي�س  احلو�سني  اإ�سماعيل 
اإ�سعاد املوظفني يف وزارة الطاقة 
وحممد  ال���ت���ح���ت���ي���ة،  وال���ب���ن���ي���ة 
ق�سم  رئي�س  البلوكي  العجماين 
اال�سرتاتيجية واالأداء باالإنابة يف 
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني، 
ورمي عبد اهلل الطنيجي تنفيذي 
موؤ�س�سة  يف  امل��وظ��ف��ني  ع���الق���ات 

للمواهب  ال�����س��ب��اب  جم��ل�����س  م��ن 
احلكومية هو دعم املواهب ال�سابة 
من   30% ن���ح���و  مت���ث���ل  ال����ت����ي 
احلكومة  موظفي  ع��دد  اإج��م��ايل 
واإ�سراكهم يف ت�سميم  االحتادية، 
�سيا�سات املوارد الب�سرية، وتطوير 
م��ن��ظ��وم��ة امل����واه����ب وال���ك���ف���اءات 
البيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  ع���رب  احل��ك��وم��ي��ة 
والداعمة  وامل��ح��ف��زة  احل��ا���س��ن��ة 

واملمّكنة لل�سباب.

ع��ل��ى تعزيز  وح���ر����س احل��ك��وم��ة 
جت�سيداً  للم�ستقبل،  جاهزيتهم 
االإمارات  دول��ة  قيادة  لتوجيهات 
ب���دع���م ال�����س��ب��اب وب���ن���اء ق���ي���ادات 
ح��ك��وم��ي��ة ���س��اب��ة وت��ع��زي��ز دوره����ا، 
اأف��ك��ار وطاقات  واال���س��ت��ف��ادة م��ن 
ال�����س��ب��اب، ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ثروة 
االإم���������ارات احل��ق��ي��ق��ي��ة وحم���رك 

التنمية وبناء امل�ستقبل.
الهدف  اإن  الرومي  عهود  وقالت 

دول�����ة  ح���ك���وم���ة  اأن  واأ������س�����اف�����ت 
االإم������ارات ح��ري�����س��ة ع��ل��ى متكني 
امل�سوؤولية  روح  وت��ع��زي��ز  ال�سباب 
�سنع  يف  واإ�����س����راك����ه����م  ل���دي���ه���م 
واأن  احل���ك���وم���ي���ة،  ال�������س���ي���ا����س���ات 
املجل�س �سي�سهم يف تزويد حكومة 
ب��اأف��ك��ار مبتكرة  االإم������ارات  دول����ة 
تطلعاتهم  تلبي  �سبابية  وروؤى 
تعزيز  جهود  وتدعم  امل�ستقبلية، 
امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة من 

االإم����������ارات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل���در����س���ي، 
رئي�س  الزرعوين  حممد  واأ�سماء 
ال�سريبية  املعلومات  تبادل  ق�سم 
عبد  واأح������الم  امل���ال���ي���ة،  وزارة  يف 
زراعي  مهند�س  املناعي  املح�سن 
والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  يف 
رئي�س  ال�سام�سي  حممد  وفا�سل 
وتطوير  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ق�����س��م 

االأداء يف وزارة الداخلية.

ليلى ال�سويدي: منظومة عمل 
حكومية �سديقة لل�سباب

ل��ي��ل��ى عبيد  ����س���ع���ادة  واأو����س���ح���ت 
الهيئة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������س���وي���دي 
الب�سرية  ل���ل���م���وارد  االحت����ادي����ة 
اإطالق  اأن  ب��االإن��اب��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
للمواهب  ال���������س����ب����اب  جم���ل�������س 
احل����ك����وم����ي����ة ي���ع���ك�������س ح���ر����س 
اال���س��ت��م��اع ل�سوت  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
مبقرتحاتهم  واالأخ�����ذ  ال�����س��ب��اب 
لبيئة  و������س�����واًل  ال���ت���ط���وي���ري���ة، 
ع��م��ل ح��ك��وم��ي��ة حم��ف��زة وجاذبة 
والكفاءات،  امل���واه���ب  الأ���س��ح��اب 
الذي  البالغ  لالهتمام  جت�سيداً 
حت���ظ���ى ب����ه ف���ئ���ة ال�������س���ب���اب لدى 

القيادة الر�سيدة.
ال�سباب  جمل�س  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
للمواهب احلكومية ميثل من�سة 
املواهب  اإ�سراك  خاللها  من  يتم 
ابتكار  يف  ال�������س���اب���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�سيا�سات  وت���ط���وي���ر  احل����ل����ول 
الداعمة واملعززة للموارد الب�سرية 
وذلك  االحت����ادي����ة،  احل��ك��وم��ة  يف 
من  الهيئة  �سركاء  مع  بالتعاون 

اأ�سحاب اخلربة واالخت�سا�س.
وقالت ليلى ال�سويدي اإن املجل�س 
منظومة  ت���ه���ي���ئ���ة  اإىل  ي����ه����دف 
لل�سباب،  �سديقة  حكومية  عمل 
ومت��ك��ني ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
املجتمع من ر�سم �سيا�سات املوارد 
والتوجهات  امل�ستقبلية،  الب�سرية 
احل��ك��وم��ي��ة، وت��ط��وي��ر راأ�����س املال 
الب�سري للو�سول للريادة العاملية 

يف املجاالت التي تهم ال�سباب.

اإ�سهامات ومبادرات جمتمعية 
موؤثرة

كلثوم  ميثاء  اأ���س��ارت  جهتها،  من 
اال�سرتاتيجية  اإدارة  م����دي����ر 
االحتادية  الهيئة  يف  وامل�ستقبل 
اإىل  للموارد الب�سرية احلكومية، 
اأن اختيار اأع�ساء جمل�س ال�سباب 
ل��ل��م��واه��ب احل��ك��وم��ي��ة ج���اء وفق 
امل��ع��اي��ري تت�سمن  جم��م��وع��ة م��ن 
اإ�سهامات  ل��ل��ع�����س��و  ي����ك����ون  اأن 
واأن  موؤثرة،  جمتمعية  ومبادرات 
االأع�ساء بني  اأعمار  يكون معدل 
الع�سو  وق��درة  عاماً،  و35   18
العمل �سمن فرق خمتلفة،  على 
واإملام جيد  بثقافة عامة  والتمتع 

بق�سايا ال�سباب.
ولفتت اإىل اأن اآلية اختيار اأع�ساء 
املجل�س �سملت عدة مراحل بدءاً 
من ا�ستقبال تر�سيحات الوزارات 
واجل�����ه�����ات االحت������ادي������ة، م������روراً 
االختبارات  م���ن  ع����دد  ب����اإج����راء 
التقييمية واملقابالت ال�سخ�سية، 

وانتهاء باختيار اأع�ساء املجل�س.

الحتادية احلكومة  موظفي  عدد  اإجمايل  % من   30 نحو  متثل  ال�سابة  احلكومية  املواهب  الرومي:  • عهود 
بهم  العالية  القيادة  ثقة  ويوؤكد  احلكومي  العمل  م�ستقبل  قيادة  يف  الإمارات  ل�سباب  املتقدم  املوقع  يعك�س  املجل�س  املزروعي:  • �سما 

اإخراج 36 طفاًل منذ بداية العام اجلاري

�سرطة دبي حتذر من ترك الأطفال مبفردهم يف ال�سيارة حتت اأي ظرف
•• دبي:الفجر

دعت القيادة العامة ل�سرطة دبي، 
اأول���ي���اء االأم�����ور وال�����س��ائ��ق��ني اإىل 
ع��دم ت��رك االأط��ف��ال يف �سيارتهم 
اأي ظ����رف من  مب��ف��رده��م حت���ت 
الذي  للخطر  ن��ظ��راً  ال���ظ���روف، 
بالتعر�س  ح��ي��ات��ه��م  ي���ه���دد  ق����د 
درجات  ارت��ف��اع  نتيجة  لالختناق 
كميات  ن���ق�������س  اأو  احل�������������رارة، 

االأوك�سجني.

وح���ث ال��ف��ال���س��ي اأول���ي���اء االأم����ور 
مبهمة  يقمن  اللواتي  واالأم��ه��ات 
ت��و���س��ي��ل اأب���ن���ائ���ه���ن، �����س����واء اإىل 
امل��خ��ي��م��ات ال�����س��ي��ف��ي��ة اأواأم����اك����ن 
املدار�س،  اأو  الرتفيهية  االأن�سطة 
ال�سيارة  يف  ت���رك���ه���م  ع�����دم  اإىل 
اأي ظرف، وذلك  مبفردهم حتت 
اإىل  داع��ي��اً  حياتهم،  على  حفاظاً 
كافة  اتخاذ  على  احلر�س  اأهمية 
تدابري ال�سالمة العامة من اأجل 

�سالمة االأبناء.

و�سدد الفال�سي على اأن الدرا�سات 
اأن درجة احلرارة  اأثبتت  العلمية 
يف ال�����س��ي��ارة املُ��غ��ل��ق��ة ق��د ت�سل يف 
درجة   70 اإىل  م��ع��دالت��ه��ا  اأع��ل��ى 
ي�����ودي بحياة  م���ا  م���ئ���وي���ة، وه����و 
الطفل، مبيناً اأن القانون رقم 3 
ل�سنة 2016 ب�ساأن قانون حقوق 
عقوبات  يوقع  "ودمية"،  الطفل 
اتخاذ  الطفل وع��دم  اإه��م��ال  على 
التدابري الالزمة للمحافظة على 

حياته و�سالمته من اخلطر.

من الدخول اإليها، وعدم قدرتهم 
على اخلروج منها خا�سة يف ظل 
ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة، حمذرة 
ذات��ه من خطورة ترك  الوقت  يف 
االأطفال مبفردهم يف ال�سيارة يف 
اإىل  التوجه  �سواء عند  اأي مكان، 
اأو  التجارية  امل��راك��ز  اأو  االأ���س��واق 
عند التوقف قرب املحال املحاذية 

لل�سوارع العامة.
اأح��م��د ب��ن دروي�س  واأو���س��ح بطي 
التوعية  اإدارة  م��دي��ر  الفال�سي، 

فرق  اأن  دب�����ي  ����س���رط���ة  واأك��������دت 
العامة  االإدارة  ال��ربي يف  االإن��ق��اذ 
للنقل واالإنقاذ، عملت منذ بداية 
اآب-  �سهر  االأول من  العام وحتى 
اإخ���راج  ع��ل��ى  اجل����اري،  اأغ�سط�س 
علقوا  ���س��ي��ارات  م��ن  ط��ف��اًل   36

بداخلها.
وحثت �سرطة دبي، اأولياء االأمور 
اإىل عدم ترك �سياراتهم مفتوحة 
االأم���اك���ن  يف  اأو  م��ن��ازل��ه��م  اأم������ام 
االأطفال  يتمكن  ال  حتى  العامة، 

العامة  االإدارة  يف  االأم����ن����ي����ة 
دبي،  �سرطة  يف  املجتمع  الإ���س��ع��اد 
على  دائ��م��اً  دب��ي تعمل  �سرطة  اأن 
حتليل الظواهر االأمنية وظواهر 
املرتبطة  ال����ع����ام����ة  ال�������س���الم���ة 
ال�سيما  ال���ف�������س���ول،  مب��خ��ت��ل��ف 
ال��ف��رتات �سديدة احل���رارة، حيث 
�سجلت وجود اإهمال وتق�سري من 
بع�س االأ�سر يف ترك اأطفالهم يف 
ال�سيارات دون مراعاة للم�سوؤولية 

التي تقع على عاتقهم.

مذكرة تفاهم بني وزارة الثقافة و بلدية عجمان
•• عجمان- وام:

وقعت وزارة الثقافة وال�سباب ودائرة البلدية والتخطيط يف عجمان مذكرة 
تفاهم لبناء عالقات فاعلة بني الطرفني، وتو�سيع نطاق التعاون يف العديد 
من املجاالت التي ت�سهم يف االرتقاء بالواقع الثقايف املحلي باالإمارة، وحتقيق 

جملة االأهداف وامل�ساريع اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للجانبني.
وقع املذكرة �سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة وال�سباب، و�سعادة عبد 
الرحمن حممد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان، يف 

مقر الدائرة يف عجمان بح�سور عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.
ودعم  الفنية،  اال�ست�سارات  تقدمي  يف  الطرفان  �سيتعاون  املذكرة  ومبوجب 
امل�ساركة  على  وت�سجيعهم  االإماراتيني  بالفنانني  التعريف  مبادرات  ورعاية 
فيها، اإىل جانب تن�سيق وتنظيم وعر�س مواد اإعالمية ومرئية عن م�سروع 

حل�سور  ال��دع��وات  وت��ق��دمي  املجتمع،  م��ن  امل�ستهدفة  للفئات  عجمان  ف��ن 
الفعاليات واملهرجانات املحلية والدولية ورفع م�ستوى متثيل الدولة ب�سكل 
عام واإمارة عجمان ب�سكل خا�س فيها، وغريها من البنود التي تخدم االرتقاء 

بواقع العمل املوؤ�س�سي امل�سرتك.
واتفق الطرفان على تعزيز �سبل التعاون يف احلمالت التثقيفية، والربامج 
لدى  الوعي  رف��ع  يف  امل�ساهمة  جانب  اإىل  وامل��ب��ادرات،  واملعار�س  واالأن�سطة، 
ال�سبابية  املجال�س  اأع�ساء  ميثلون  ومن  بهم،  واال�ستعانة  ال�سباب،  جمتمع 

واملهتمني بامل�ساركة يف تنظيم الفعاليات امل�سرتكة.
واملبادرات  امل�ستقبلية  االأن�سطة  درا���س��ة  يف  امل�ساركة  على  امل��ذك��رة  تن�س  كما 
يف  امل�سرتك  التعاون  على  ف�سال  ال�سلة،  ذات  والبيانات  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
هادفة  ومعار�س  واأن�سطة  وب��رام��ج  تثقيفية  وحمالت  فنية  اأن�سطة  اإق��ام��ة 

لرفع الوعي عند ال�سباب.

وقال �سعادة مبارك الناخي - بهذه املنا�سبة - :" تخدم هذه املذكرة تعزيز 
مكانة دولة االإمارات كنموذج رائد يف العمل املوؤ�س�سي على امل�ستويني املحلي 
واالإقليمي، فامل�ساريع امل�ستقبلية والطموحات التنموية ال تتحقق مبعزل عن 
ال�سراكة والتعاون بني خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات يف الدولة، لهذا ناأمل يف 
اأن تخدم هذه املذكرة جملة االأهداف وامل�ساريع امل�سرتكة التي تنعك�س على 

م�سرية التنمية املجتمعية ب�سكل عام".
بتعزيز  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  لتنفيذ  ال��وزارة  �سعادته:" ت�سعى  وتابع 
الثقايف  بالواقع  االرت��ق��اء  اأهمية  ون��درك  القطاعات،  خمتلف  بني  التعاون 
املجال  وفتح  املجتمع،  فئات  الوطني بني  االنتماء  وتعزيز  املوهوبني،  ودعم 
ن�سعى  ال��ذي  امل�ستقبل  مالمح  ر�سم  يف  فاعل  دور  لهم  ليكون  ال�سباب  اأم��ام 
اإليه بخطى ثابتة حتقيقا جلملة من التطلعات امل�سرتكة، لتبقى دولتنا يف 
واالبتكار،  واالإب���داع،  التنمية،  العامل مبجاالت  ال��دول ح��ول  ك��ربى  م�ساف 

حممد  الرحمن  عبد  �سعادة  اأك��د  جهته  م��ن  امل�سرتك".  املوؤ�س�سي  والعمل 
اأن الدائرة ت�سعى وبتوجيهات مبا�سرة من ال�سيخ را�سد بن حميد  النعيمي 
االحتادية  اجل��ه��ات  م��ع  امل�سرتك  العمل  لتوطيد  ال��دائ��رة،  رئي�س  النعيمي 
لتحقيق االأهداف اال�سرتاتيجية ودعم امل�ساريع النوعية والتي تلقي بظاللها 
االإيجابية على نواحي احلياة. واأ�ساق �سعادته اأن الدائرة تفخر بالعمل مع 
ال�سيا�سات  ور�سم  اال�سرتاتيجيات  بو�سع  املعنية  اجلهة  تعد  والتي  ال��وزارة 
وال�سباب  الثقافة  للدولة يف خمتلف جماالت  املتكاملة  وال�سبابية  الثقافية 
والفنون  واالآداب  امل��ادي  وغ��ري  امل��ادي  الثقايف  للرتاث  املت�سمنة  واالإع���الم، 
واالإب����داع  والت�سميم  وامل�سموعة  امل��رئ��ي��ة  وال��و���س��ائ��ط  واالأدائ���ي���ة  الب�سرية 
الوطنية  الهوية  واملحافظة على  واالإبداعية،  الثقافية  وال�سناعات  الرقمي 
وتعزيز االنتماء الوطني بني فئات املجتمع، ودعم املوهوبني ال�سباب ومتابعة 

املحتوى االإعالمي.
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2022 من  الأول  الن�سف  خالل  بال�سارقة  املرورية  احلوادث  يف  % انخفا�سا   26
•• ال�سارقة-وام:

االأول  الن�سف  خالل  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  �سجلت 
امل���رور بن�سبة  ال��ع��ام احل���ايل انخفا�ساً يف م��ع��دل ح���وادث  م��ن 
%26 مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي وذلك يف تاأثري 
اأطلقتها  التي  وال�سبطية  املرورية  احلمالت  حققته  اإيجابي 
ال��ق��ي��ادة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال�����س��الم��ة امل���روري���ة م��ن خ���الل تذكري 
املرورية  االإر����س���ادات  باتباع  الطريق  وم�ستخدمي  ال�سائقني 

العامة.
وقال املقدم حممد عالي النقبي مدير اإدارة املرور والدوريات 

املرورية  االإح�سائي للحمالت  التحليل  اإن  ال�سارقة  �سرطة  يف 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل  ت��ب��اع��اً  اإط���الق���ه���ا  ال��ت��ي مت 
حوادث  م��ن  وال�سائقني  امل�����س��اة  "�سالمة  حملة  وه��ي  احل���ايل 
وقد  "انتبه  باأمان"، وحملة  "متهل وجت��اوز  الده�س" وحملة 
حق  "الطريق  وحملة  الدراجات"  "خماطر  وحملة  بحذر" 
اأظهرت  اخلاطئ"  ال��وق��وف  "جتنب  وحملة  وامل�ساة"  لل�سائق 
الطرق  ح��وادث  انخفا�س معدالت  ملمو�سة يف  اإيجابية  نتائج 

والوفيات مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي 2021.
االأول  الن�سف  خ��الل  اإطالقها  مت  التي  احلمالت  اأن  واأو���س��ح 
من عام 2022 اأظهرت انخفا�ساً يف معدل احلوادث املرورية 

واالإ�سابات البليغة وحوادث االنحراف املفاجئ، حيث بلغ معدل 
انخفا�س احلوادث املرورية %26 ومعدل االنخفا�س يف عدد 
يف  امللحوظ  االنخفا�س  جانب  اإىل   41% البليغة  االإ�سابات 

معدل حوادث االنحراف املفاجئ بن�سبة 60%.
حوادث  من  وال�سائقني  امل�ساة  "�سالمة  بحملة  يتعلق  وفيما 
الده�س" وحملة "الطريق حق لل�سائق وامل�ساة" اأظهرت نتائج 
%26 يف  اأي�سا بن�سبة  اإيجابياً  التحليل االإح�سائي انخفا�ساً 
عدد حوادث الده�س الناجتة ب�سبب املخالفات املتعلقة ب�سالمة 
االأماكن  يف  للم�ساة  االأول���وي���ة  اإع��ط��اء  ع���دم  كمخالفة  امل�����س��اة 

املخ�س�سة .

كهرباء ال�سارقة تو�سل الغاز الطبيعي ل� 336 منزل يف ال�سيوح 16
•• ال�سارقة- وام:

اأجنزت هيئة كهرباء ومياه وغازال�سارقة  تو�سيل الغاز الطبيعي ل� 336 منزال �سمن امل�ستفيدين من برنامج 
زايد لالإ�سكان يف منطقة ال�سيوح 16 بعد االنتهاء من تنفيذ ال�سبكة الداخلية للمنطقة وفق اأف�سل املوا�سفات 
الفنية وا�سرتاطات االأمن وال�سالمة. و اأو�سحت املهند�سة اآمنة بن هده مدير اإدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، 
اأن تو�سيل الغاز الطبيعي للمنازل التابعة لربنامج زايد لالإ�سكان، ياأتي �سمن مبادرات الهيئة لتوفري اأف�سل 
وتوفري  للم�ستفيدين،  ت�سليمها  قبل  للمنازل  الطبيعي  الغاز  وتو�سيل  امل�سروع  تنفيذ  مت  حيث  اخل��دم��ات، 
الكرمية، �سمن  واملعي�سة  احلياة  وتعزز من جودة  اال�ستقرار،  اإىل مزيد من  ت��وؤدي  التي  الالزمة  االإمكانات 
الغاز الطبيعي  الدعم احلكومي الذي تقدمه االإم��ارة للربنامج. واأك��دت حر�س الهيئة، على تو�سيل �سبكة 
الغاز  �سبكة  توفرها  التي  امل��زاي��ا  من  اال�ستفادة  على  املختلفة  الفئات  وت�سجيع  ال�سارقة،  يف  املناطق  لكافة 
اأ�سطوانات  التناف�سية، مقابل  واالأ�سعار  وال�سالمة  واالأم��ن  �ساعة   24 اال�ستمرارية على مدار  الطبيعي من 
الغاز، حيث تنفرد االإمارة ب�سبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي، متثل بنية اأ�سا�سية قوية ومتطورة، وتعترب 

جتربة رائدة وفريدة ت�ساهم يف ا�ستمرار م�سرية التطور بكافة املناطق التجارية وال�سكنية وال�سناعية.

يف اإجناز يوؤكد ريادة االإمارات يف جمال حوكمة القطاع ال�سحي

وزارة ال�سحة تنجح يف النتقال من موا�سفة بريطانية اإىل عاملية يف احلوكمة املوؤ�س�سية من املعهد الربيطاين للمعايري
•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ح��ق��ق��ت 
جديداً  ن��وع��ي��اً  اإجن�������ازاً  امل��ج��ت��م��ع 
اإجن���ازات���ه���ا،  ���س��ج��ل  اإىل  ي�����س��اف 
من  انتقلت  جهة  ك���اأول  بنجاحها 
جمال  يف  الربيطانية  امل��وا���س��ف��ة 
اإىل   BS 13500 احل���وك���م���ة 
 ISOاملوؤ�س�سات ح��وك��م��ة  اآي�����زو 
37000:2021  على م�ستوى 
ال�������س���رق االأو�������س������ط واأف���ري���ق���ي���ا، 
متطلبات  ا�ستيفائها  بعد  وذل���ك 
احلوكمة  وم��ع��اي��ري  وا���س��رتاط��ات 
ال��ف��ّع��ال��ة ل��ل��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي مبا 
ي�سهم يف تعزيز قدراته التناف�سية 
االنتقال  هذا  وياأتي  وا�ستدامتها. 
بعد عمليات تدقيق �ساملة اأجراها 
واملحكمني  اخل�����رباء  م���ن  ف���ري���ق 
الربيطاين  املعهد  من  الدوليني 
عمليات  توافق  ل�سمان  للمعايري 
الوزارة مع معايري احلوكمة، حيث 
يعزز هذا االإجناز ريادة الوزارة يف 

امل�ستوى  ع��ل��ى  امل��ع��ن��ي��ني  جل��م��ي��ع 
ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي، مم��ا يوؤكد 
م��ك��ان��ة امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ح��ي��ة يف 
االإمارات كدولة رائدة اإقليمياً يف 

جمال حوكمة القطاع ال�سحي.

ثمرة جلهود كبرية
من جانبه اأ�ساد �سقر احلمريي، 
ب��ه��ذا االإجن������از م���وؤك���داً اأن����ه جاء 
بذلها  ك����ب����رية  جل����ه����ود  ث����م����رة 
والتي  ب����ال����وزارة،  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
من  العديد  مناف�سة  من  مكنتها 
من  والعاملية،  االإقليمية  اجلهات 
املتطلبات  ج��م��ي��ع  ت��وف��ري  خ���الل 
ت�ستوجبها  ال���ت���ي  واالإر�������س������ادات 
املطلوبة،  وامل��ع��اي��ري  امل��وا���س��ف��ات 
مما يعك�س اإميان والتزام القيادة 
وحتقيق  وال����ت����ف����وق  ب���ال���ت���م���ي���ز 
تطبيق  خ������الل  م����ن  امل����ن����ج����زات 
اأف�سل واأحدث املمار�سات العاملية، 
وه�����ذا م���ا اأك������ده ت���ف���وق ال������وزارة 
ومت��ي��زه��ا وح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى هذه 

ال���وزارة  موظفي  العلماء  �سليم 
بهذا االإجن��از الذي ياأتي يف اإطار 
املوؤ�س�سي  رحلة التميز والتطوير 
ال���وزارة  تعتمدها  ال��ت��ي  امل�ستمر 
وفقاً الأعلى املعايري العاملية، ويعد 
وتاأكيداً  امل��ث��م��رة  للجهود  ن��ت��اج��اً 
ال��وزارة وتطلعها  اأداء  على كفاءة 
خالل  من  باإجنازاتها،  لالرتقاء 
ال�سعي الدائم نحو تطوير االأداء 
حوكمة  مفهوم  وتعزيز  املوؤ�س�سي 
وا�ستدامته،  ال�����س��ح��ي  ال��ق��ط��اع 
اأح����دث  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
واإبراز  الفّعالة  احلوكمة  معايري 
والقوانني  ال��ت�����س��ري��ع��ات  اأه��م��ي��ة 
وال�سيا�سات ال�سحية عرب ت�سجيع 
البحوث يف هذا املجال وا�ستخدام 
اأداء  ل��ق��ي��ا���س  امل��ن��ا���س��ب��ة  االآل����ي����ات 
يف  وح��وك��م��ت��ه��ا  ال�سحية  ال��ن��ظ��م 

الدولة.

منظومة حوكمة متكاملة
اأك����د حم��م��د اآل ع��ل��ي، اأن  ب����دوره 

العاملية  املقايي�س  اأف�سل  تطبيق 
احلوكمة  اإدارة  ن��ظ��م  جم����ال  يف 
ب��ع��د جن��اح��ه��ا بتطبيق  ال��ف��ّع��ال��ة، 
منوذج احلوكمة امل�ستند اإىل الثقة 
واملمار�سات  وال�سفافية  وامل�ساءلة 
العادلة.  وت�سلم ال�سهادة يف ديوان 
الدكتور  ���س��ع��ادة  ب���دب���ي،  ال������وزارة 
وزارة  وكيل  العلماء  �سليم  حممد 
ال�����س��ح��ة ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع، من 
العام  املدير  كوتزي  ثيونز  ال�سيد 
للمعايري  ال���ربي���ط���اين  ل��ل��م��ع��ه��د 
االأو�سط  وال�����س��رق  الهند  ملنطقة 
واأفريقيا وتركيا، بح�سور حممد 
�سالح اآل علي مدير اإدارة احلوكمة 
وامل����خ����اط����ر، و����س���ق���ر احل���م���ريي 
اال�سرتاتيجية  اإدارة  م����دي����ر 
ح�سن  وعمار  بالوزارة،  وامل�ستقبل 
باملعهد  االأع���م���ال  ت��ط��وي��ر  م��دي��ر 

الربيطاين للمعايري.

رحلة التميز والتطوير
وه����ن����اأ ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 

 BS 13500 انتقال الوزارة من
اإىل ISO 37000 ك��اأول جهة 
االأو�سط  ال�����س��رق  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
حلر�س  ترجمة  يعد  واأف��ري��ق��ي��ا، 
ال����������وزارة ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق اأح�����دث 
امل��م��ار���س��ات يف م��ن��ظ��وم��ة اإداري�����ة 
و�ساملة،  وم��ت��ك��ام��ل��ة  حم��وك��م��ة 
وذلك انطالقاً من ا�سرتاتيجيتها 
الرامية  الت�سغيلية  وخ��ط��ط��ه��ا 
القائمة  امل��م��ار���س��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
واملوؤ�س�سية  العلمية  االأدل���ة  على 
وتطبيق  عملها  �سفافية  ل�سمان 
اأح������دث امل���ع���اي���ري ال���دول���ي���ة، مبا 
وا�سرتاطات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ح��ق��ق 
احل��وك��م��ة ال��ف��ّع��ال��ة، ومب���ا ي�سهم 
التناف�سية  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  يف 
وا�ستدامتها،  ال�����س��ح��ي  ل��ل��ق��ط��اع 
ال�سيا�سات  ت��ط��وي��ر  وم��وا���س��ل��ة 
واالإجراءات والربوتوكوالت وفق 
اأف�سل املمار�سات وتطبيق معايري 
والرقابة  واحل���وك���م���ة  اجل�������ودة 
املقدمة  ب��خ��دم��ات��ه��ا  ل���الرت���ق���اء 

اإجناز مميز
وم���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ث��ي��ون��ز كوتزي 
املعهد  اإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 
الوزارة  وفريق  القيادة  ورئي�سه، 
واأثنى  امل���ب���ذول���ة،  اجل���ه���ود  ع��ل��ى 
على هذا االإجن��از املميز وق��ال يف 
االإدارة  لفريق  تهانينا   " كلمته: 
للمتطلبات  ا�ستيفائه  على  العليا 
ووق����اي����ة  ال�������س���ح���ة  وزارة  واإن 
املجتمع تعد اأول جهة يف منطقة 

 )BSI( ال�����س��ه��ادة ال��ن��وع��ي��ة م��ن
ال�سرق  م�ستوى  على  جهة  ك��اأول 

االأو�سط واأفريقيا.
ال�سحة  وزارة  اأن  اإىل  م��ن��وه��اً   
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع حت���ر����س على 
دع����م ك��ف��اءات��ه��ا وك�����وادره�����ا، من 
خالل تعزيز بيئة العمل وتوفري 
التي  ال��الزم��ة  االأدوات  خمتلف 
تتيح لها املناف�سة على ال�سعيدين 

االإقليمي والعاملي.

ال�سرق االأو�سط واأفريقيا حت�سل 
 ISO 37000: ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 
الربيطاين  املعهد  من   2021
اإىل  م�سريا   ،)BSI( للمعايري 
طموحاً  ي��ع��د  امل�������س���روع  ه����ذا  اأن 
ل��ل��غ��اي��ة، وا���س��ت��غ��رق ال��ك��ث��ري من 
اجلهد والتفاين من جانب فريق 
امل��ع��اي��ري هي  ال������وزارة، واإن ه���ذه 
ال��رك��ي��زة االأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ت��ط��ور يف 

القطاع ال�سحي.

�سرطة دبي تدعو اجلمهور للتعرف على �ساحب جثة جمهولة
•• دبي:الفجر

دع���ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي اأف�����راد اجلمهور 
عرث  وال���ذي  امل��ن�����س��ورة،  ال�����س��ورة  �ساحب  على  للتعرف 
على جثته يف منطقة اخت�سا�س مركز �سرطة الرفاعة، 
وال يحمل اأية اأوراق ثبوتية، ومنذ نقل اجلثة اإىل اإدارة 
العامة لالأدلة اجلنائية وعلم  ب��االإدارة  ال�سرعي  الطب 

اجلرمية لفح�سها والتاأكد من �سبب الوفاة، مل يراجع 
ال�سرطة اأي �سخ�س لالإبالغ عن فقدان �ساحب اجلثة.

للتعرف  اجلمهور  اأف���راد  الرفاعة،  �سرطة  مركز  ودع��ا 
اأية معلومات  على �ساحب اجلثة املجهولة، ومن لديه 
عنه ميكنه االت�سال مبركز االت�سال على الرقم 901، 
 04 اإ�سافة  اإم��ارة دبي عليه  واإذا كان املت�سل من خارج 

قبل رقم االت�سال.

بالتعاون مع بطاقة اإ�سعاد واجلمعيات اخلريية

�سرطة دبي توزع مواد غذائية على 1600 اأ�سرة متعففة
•• دبي:الفجر

يف اإطار حر�سها على تر�سيخ القيم 
لتعزيز  الدائم  و�سعيها  االإن�سانية، 
اأطلقت  وال���رتاح���م،  التكافل  قيم 
اللوج�ستي  للدعم  العامة  االإدارة 
"�سعادتكم  م��ب��ادرة  دب��ي  �سرطة  يف 
غايتنا" بالتعاون مع مركز بطاقة 
اجلمعيات  م��ن  وع���دد  "اإ�سعاد"، 
وم�ساركة  ال����دول����ة،  يف  اخل���ريي���ة 
�سرطة  م��ن  متطوع   300 ق��راب��ة 
التطوعي،  ح���م���دان  وف���ري���ق  دب���ي 
بهدف اإ�سعاد االأ�سر املتعففة وذوي 
ال���دخ���ل امل����ح����دود وت����وزي����ع امل����واد 
اأ�سماء  وق��ال��ت  ع��ل��ي��ه��م.  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الفعاليات  فريق  رئي�س  العبيديل، 
يف االإدارة العامة للدعم اللوج�ستي، 
من  بتوجيهات  ج���اءت  امل��ب��ادرة  اإن 
م�ساعد  غ��امن،  علي  ال��ل��واء  �سعادة 
ل�سوؤون  دبي  ل�سرطة  العام  القائد 
اللوج�ستي  املجتمع والدعم  اإ�سعاد 
ب��ال��وك��ال��ة، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز اجلهود 
باالأمان  ال�سعور  وزي���ادة  امل�سرتكة 

وال�سعادة لدى االأ�سر املحتاجة.
املبادرات  اأن  العبيديل  واأو���س��ح��ت 

م��د ج�سور  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع، 
�سرائح  خم��ت��ل��ف  م����ع  ال���ت���وا����س���ل 
التطوع  ق��ي��م  وت��ر���س��ي��خ  امل��ج��ت��م��ع، 
والتكافل  ال��رتاح��م  اإىل  ال��داع��ي��ة 

اأبرز  م��ن  واملجتمعية  االإن�����س��ان��ي��ة 
للدعم  ال���ع���ام���ة  االإدارة  خ���ط���ط 
حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اللوج�ستي، 
اإ�سعاد  يف  اال�سرتاتيجي  توجهها 

والعطاء، وما تخّلفه هذه املبادرات 
من اأثر طيب على تقوية العالقات 
االإن�������س���ان���ي���ة وت����وف����ري االأم��������ان يف 

املجتمع. 

املبادرة  اأن  اإىل  العبيديل  واأ���س��ارت 
ت�سمنت توزيع املواد الغذائية على 
واأ�سحاب  متعففة  اأ�سرة   1600

ذوي الدخل املحدود.

ت�ستخدم تقنيات الت�سوير ثالثي االأبعاد باالأ�سعة ال�سينية

القافلة الوردية توا�سل م�سريتها الإن�سانية للك�سف عن �سرطان الثدي يف مدن وبلدات ال�سارقة
•• ال�سارقة-الفجر:

الوردية،  للقافلة  التابعة  املتنقلة،  الطبية  العيادة  توا�سل 
للك�سف  املجانية  تقدمي فحو�ساتها  االإن�سانية يف  م�سريتها 
اإم���ارة ال�سارقة،  ب��ل��دات وم��دن  ال��ث��دي الأه���ايل  ع��ن �سرطان 
والتي بداأتها منذ بداية العام اجلاري، �سعياً منها اإىل ن�سر 
حيث  ال�سرطان،  عن  املبكر  الك�سف  واأهمية   بقيمة  الوعي 
تثبت الدرا�سات والوقائع اأن ن�سبة احلاالت التي يتم الك�سف 
ت�سل  ال�سفاء  من  ج��داً  مرتفعة  بن�سب  حتظى  مبكراً  عنها 
اأغ�سط�س  �سهري  خ��الل  ال��ع��ي��ادة  وت�ستمر     .98% لنحو 
مع  بالتعاون  االإم����ارة  مناطق  خمتلف  بتغطية  و�سبتمرب، 
"جمعية  �سجعت  حيث  والقرى"،  ال�سواحي  �سوؤون  "دائرة 
النفع  ذات  اخلريية  املوؤ�س�سة  ال�سرطان"،  مر�سى  اأ�سدقاء 
االإم���ارات،  دول��ة  ومقرها  ال�سرطان  مبكافحة  املعنية  العام 
الن�ساء لال�ستفادة من هذه الفر�سة واإجراء الفح�س الطبي 

يف العيادة التي تزور مدنهن وبلداتهن.

العيادة تتجول يف الذيد وكلباء وخورفكان 
الوردية  للقافلة  التابعة  املتنقلة  الطبية  العيادة  وت�ستخدم 
الت�سوير  ت��ق��ن��ي��ات  اأح����د   ،Tomosynthesis ن��ظ��ام 
العالمات  عن  للك�سف  ال�سينية،  باالأ�سعة  االأب��ع��اد  الثالثي 
املبكرة ل�سرطان الثدي لدى الن�ساء الالتي ال تظهر عليهن 
تتجاوز  التي  للن�ساء  املاموغرام  فح�س  و�ستقدم  اأع��را���س، 

اأعمارهن 40 عاماً.
قدمت العيادة الطبية املتنقلة خدماتها لل�سيدات القاطنات 

يف �ساحية �سهيلة وذلك من خالل جمل�س �ساحية �سهيلة يف 
مدينة كلباء يومي 17 - 18 اأغ�سط�س اجلاري.

�ساحية  جمل�س  يف  التالية،  حمطتها  اإىل  العيادة  و�ستنتقل 
الب�ستان يف مدينة الذيد ، يومي 24 - 25 اأغ�سط�س، حيث 
تقدم الفحو�س واال�ست�سارات املجانية من ال�ساعة العا�سرة 
���س��ب��اح��اً ح��ت��ى ال��ث��ال��ث��ة .ث���م حت��ط رح��ال��ه��ا يف ن���ادي �سيدات 
املقبل  �سبتمرب   15 املوافق  يوم اخلمي�س  كلباء  ال�سارقة يف 

من ال�ساعة العا�سرة �سباحاً حتى الثالثة ع�سراً.
"جمعية  م���ب���ادرات  اإح����دى  الوردية"،  "القافلة  واأط��ل��ق��ت 
حول  ال��وع��ي  بن�سر  امل��ع��ن��ي��ة  ال�سرطان"  م��ر���س��ى  اأ���س��دق��اء 
العام  يف  املتطورة  املتنقلة  الطبية  العيادة  الثدي،  �سرطان 
املجتمعات،  وع��ي  رف��ع  يف  امل��ب��ادرة  جهود  لتعزيز   ،2018
من  اأف��راده��ا  لكافة  املجانية  الطبية  الفحو�سات  وت��ق��دمي 
جميع اجلن�سيات والثقافات وم�ستويات الدخل طوال العام، 

باالإ�سافة اإىل تقدمي تلك الفحو�س خالل مبادرة "م�سرية 
فر�سان القافلة الوردية" ال�سنوية. 

نوعها  م���ن  ال��وح��ي��دة  لت�سبح  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال��ع��ي��ادة  ب��ن��اء  ومت 
لالإذاعة  ال�����س��ارق��ة  "هيئة  ب��رع��اي��ة  وحت��ظ��ى  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
الطبية  للعيادة  القدرة اال�ستيعابية  والتلفزيون"، كما تبلغ 
ووقاية  ال�سحة  "وزارة  ترخي�س  على  احلا�سلة  امل�ستقلة 

املجتمع" 40 فرداً يف اليوم الواحد.

قيم خريية واإن�سانية نبيلة 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  ال�سيخ ماجد  �سعادة  قال 
من  جهودها  ال��دائ��رة  والقرى"توا�سل  ال�سواحي  ���س��وؤون 
خالل �سراكاتها الفاعلة مع كافة املوؤ�س�سات املعنية باملجتمع 
ال�سيما مع القافلة الوردية التي تعد اأحد املبادرات اخلريية 
حاملة  ال�سارقة  اإم��ارة  من  تنطلق  التي  الكبرية  االإن�سانية 

معها امل�ساعي االإيجابية لتعزيز �سحة املجتمع". 
واأ�ساف " ن�سعد بتواجد القافلة الوردية يف عدد من �سواحي 
اإمارة ال�سارقة �سواء يف املنطقة الو�سطى اأو املنطقة ال�سرقية 
االإيجابية  ر�سالتها  برت�سيخ  امل�ساهمة  يف  معها  لنت�سارك 
الرامية اإىل ن�سر الوعي ب�سرورة اإجراء الفحو�سات املبكرة 
منه  وال�سفاء  عالجه  فر�س  وتعزيز  ال�سرطان  عن  للك�سف 
الت�سوير  التقنيات اجلديدة يف  ا�ستخدامها الأحدث  يف ظل 
واملتمثلة يف بتقدمي خدمات ت�سوير املاموغرام املتطورة عن 

طريق العيادة الطبية املتنقلة يف جمال�س ال�سواحي". 
للقافلة  املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  على  ال���رتدد  اإىل  االأه���ايل  داع��ي��ا 
خدماتها  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  ال�سواحي  جمال�س  يف  ال��وردي��ة 

الوقاية  من  اجلهود  ت�سافر  يف  ثقافة  من  اإليه  ت�سعى  وم��ا 
واالكت�ساف املبكر لهذا املر�س والعمل على عالجه. 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س   ، جعفر  �سو�سن  �سعادة  وقالت 
اخلريية  ال��ق��ي��م  "تتجلى  ال�����س��رط��ان:  م��ر���س��ى  اأ����س���دق���اء 
واالإن�سانية النبيلة والرا�سخة يف دولة االإمارات بالدعم الكبري 
الذي نتلقاه من الرعاة وال�سركاء، حيث ا�ستطعنا اال�ستمرار 
ع��ن طريق  امل��ت��ط��ورة  امل��ام��وغ��رام  ت�سوير  خ��دم��ات  بتقدمي 
والدعم  الكرمية  الرعاية  بف�سل  املتنقلة  الطبية  العيادة 
الالحمدود لرعاتنا و�سركائنا الذين يتحملون م�سوؤوليتهم 
جتاه املجتمع، ويلعبون دورهم يف امل�ساهمة يف م�سرية متكني 
دولة االإمارات واالرتقاء مبكانتها من خالل ا�ستثمار املعرفة 
وخدمات الرعاية ال�سحية يف بناء جمتمع قادر على الوقاية 
جنحت  ال���ع���ام،  ب��داي��ة  "منذ  واأ����س���اف���ت:  ال�سرطان".  م��ن 
العيادة املتنقلة التابعة للقافلة الوردية بتغطية عدة مناطق 
وتوقفت يف عدة حمطات هي الرحمانية، وال�سيوح، ووا�سط، 
وم��وي��ل��ح، واخل��ال��دي��ة، وخ��ورف��ك��ان، ودب���ا احل�����س��ن، ومطار 
الن�ساء  واأدعو كافة  املائية،  املجاز  الدويل، وواجهة  ال�سارقة 
يف اإمارة ال�سارقة ودولة االإمارات التخاذ اخلطوة املهمة نحو 
اإجراء  التاأكد من �سحتهن و�سمان م�ستقبلهن، من خالل 
اأن  من  الرغم  وعلى  املتنقلة،  عيادتنا  يف  املاموغرام  فح�س 
�سرطان الثدي وعنق الرحم هما من اأكرث اأنواع ال�سرطانات 
�سيوعاً واأعالها معداًل بني الن�ساء، اإال اأن الك�سف املبكر عن 
والتعايف  وال�سفاء  العالج  جناح  ن�سبة  يرفع  الثدي  �سرطان 
�سرطان عنق  الوقاية من  %98، يف حني ميكن  اإىل  التام 

الرحم ب�سكل كامل".
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

نظمت دائرة املوارد الب�سرية حلكومة 
مياه  "م�ستقبل  ب��ع��ن��وان  ور���س��ة  دب���ي 
والذكاء  اال�ستدامة  ال�سحي  ال�سرف 
اال�سطناعي وما بعده" بهدف تعريف 
�سوق  ح��اج��ة  على  امل��واط��ن��ني  ال�سباب 
العمل لهذا النوع من التخ�س�سات يف 
جمال هند�سة ال�سرف ال�سحي وذلك 
لالإر�ساد  ط��م��وح��ي  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن 
لتاأهيل  ال��رام��ي  واالأك���ادمي���ي  امل��ه��ن��ي 
التغريات  ملواجهة  وم�ستعد  واع  جيل 
قدرات  وبناء  امل�ستقبلية  والتحديات 
ال�سباب املواطنني يف جماالت خمتلفة 
وتوجيههم للتخ�س�سات ذات االأولوية 
احلمريي  �سما  واأك���دت  امل�ستقبل.  يف 
الوطنية  ال��ق��درات  بناء  اإدارة  م��دي��رة 
يف دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي 
الروؤية  حتقيق  على  ال��دائ��رة  ح��ر���س 
لتعزيز  الر�سيدة  للقيادة  امل�ستقبلية 

والرتكيز  امل��واط��ن��ة  ال��ك��ف��اءات  مكانة 
الربامج  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  على تقدمي 
املواطنة  ب���ال���ك���ف���اءات  ب���اال����س���ت���ع���ان���ة 
املتميزة لتكون مثال وقدوة لالأجيال 
القادمة يف تطوير القطاعات احليوية 
واإعدادها  الوطنية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب 

الور�سة  ت��ط��رق��ت  ح��ي��ث  للم�ستقبل. 
وربطه  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  دور  اإىل 
واملهارات  ال�سحي  ال�سرف  بهند�سة 
لت�سهيل  ال��ط��الب  ل���دى  امل�ستقبلية 
والذكاء  ال���ربجم���ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ب��ن��ي 
القادمة  ل����الأج����ي����ال  اال����س���ط���ن���اع���ي 

لدرا�سة  ال��ت��وج��ه  ع��ل��ى  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م 
جمال هند�سية حتتاجها الدولة مثل 

هند�سة ال�سرف ال�سحي.
ال�سرف  م���ي���اه  م��ع��اجل��ة  اإن  وق���ال���ت 
حماية  يف  مهماً  دوراً  تلعب  ال�سحي 
وال�سحة  امل���ائ���ي���ة  وامل���������وارد  ال��ب��ي��ئ��ة 

حتر�س  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الب�سرية 
دبي  حلكومة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة 
االإم�����ارات حلاجة  اأب��ن��اء  ان��ت��ب��اه  للفت 
هند�سة  ل��ت��خ�����س�����س  ال���ع���م���ل  �����س����وق 
درا�سته  واأه��م��ي��ة  ال�����س��ح��ي  ال�����س��رف 
لتاأهيل كفاءات مواطنة ت�سهم يف اإدارة 
با�ستخدام  ال�����س��ح��ي  ال�����س��رف  م��ي��اه 
الذكاء  وت�سخري  امل��ت��ط��ورة  التقنيات 
املياه  ا�ستخدام  الإع���ادة  االإ�سطناعي 
البيولوجية  وامل���خ���ل���ف���ات  امل���ع���اجل���ة 
اأجل  م��ن  ال���زراع���ي  ال���ري  يف  ال�سلبة 
العذبة  امل���ي���اه  ا���س��ت��ه��الك  م���ن  احل����د 

وخ�سو�ساً يف املناطق اجلافة.
القدرات  بناء  اإدارة  الور�سة  ونظمت 
الب�سرية  امل�����وارد  دائ����رة  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
حل��ك��وم��ة دب����ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع مكتب 
واالقت�ساد  اال����س���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
بعد  ع��ن  ال��ع��م��ل  وتطبيقات  ال��رق��م��ي 
اال�سطناعي  للذكاء  الدولة  وزارة  يف 
الرابعة  ال��دورة  وذلك �سمن فعاليات 

اال�سطناعي  للذكاء  االإم���ارات  ملخيم 
لالإر�ساد  ط��م��وح��ي  ب��رن��ام��ج  و���س��م��ن 
اأطلقته  ال�����ذي  واالأك�����ادمي�����ي  امل��ه��ن��ي 
ال�سباب  ت���ع���ري���ف  ب���ه���دف  ال�����دائ�����رة 
املواطنني واإطالعهم على حاجة �سوق 
العمل لهذا النوع من التخ�س�سات يف 

جمال هند�سة ال�سرف ال�سحي.
وركزت الور�سة التي قدمتها املهند�سة 
تخطيط  ق�سم  م��دي��ر  ال�سيخ  �سيخة 
ال�سحي  ال�����س��رف  اأن��ظ��م��ة  وت�سميم 
 35 نحو  فيها  و�سارك  دب��ي  بلدية  يف 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  وط��ال��ب��ة م��ن  ط��ال��ب��اً 
حول  ع���ام���اً   20 –  15 امل�����س��ت��ه��دف��ة 
يف  ال�سحي  ال�����س��رف  �سبكات  اأه��م��ي��ة 
التنمية العمرانية ملدينة دبي وتاأثري 
ال�سرف  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  امل���ن���اخ  ت��غ��ي��ري 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  ودور  ال�����س��ح��ي 
ال�سرف  قطاع  يف  النا�سئة  والتقنيات 
املياه  م�������س���اري���ع  واأه���م���ي���ة  ال�����س��ح��ي 

العادمه ومياه االأمطار.

•• دبي -وام:

 /arcab/ �سركة  م��ع  م�سرتكة  اتفاقية  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  وق��ع��ت 
الإطالق من�سة رقمية جتريبية عبارة عن تطبيق ذكي لتلبية طلبات اجلمهور 

من خمتلف �سرائح املجتمع واخلا�سة بخدمة احلافالت متو�سطة احلجم.
اإم��ارة دبي حيث يبداأ اخلط  اثنتني يف  التجريبية يف منطقتني  املن�سة  تعمل 
االأول من املدينة العاملية / واحة دبي لل�سليكون اإىل املنطقة احلرة جلبل علي 
فيما يبداأ اخلط الثاين من املدينة العاملية اإىل منطقة اأبراج بحرية جمريا.. 
وبعد انتهاء الفرتة التجريبية البالغة 3 اأ�سهر �ستتو�سع اخلدمة لت�سمل 12 

منطقة اأخرى يف دبي.
"م�سرعات دبي للم�ستقبل" اأحد  جرى توقيع االتفاقية بالتعاون مع برنامج 
مبادرات موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل التي اأطلقها �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي عام 2016 بهدف 
توفري من�سة جتمع بني اجلهات احلكومية وال�سركات النا�سئة ورواد االأعمال 
من خمتلف اأنحاء العامل الإطالق وتطوير م�ساريع نوعية ومبتكرة قائمة على 

توظيف تكنولوجيا امل�ستقبل يف تطوير القطاعات احليوية.

ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  بهروزيان  ها�سم  اأحمد  الهيئة  عن  االتفاقية  وق��ع 
املوؤ�س�س  �ساهبندري  بالل   /arcab/ �سركة  عن  ووقعها  العامة  املوا�سالت 

ال�سريك الرئي�س التنفيذي لل�سركة.
تن�س االتفاقية على اإن�ساء من�سة رقمية فائقة التطور تتميز باملرونة العالية 
لنقل اجلمهور بطريقة مريحة واآمنة اإىل وجهات خمتلفة يف اإمارة دبي على 
اأن تتوىل ال�سركة تقدمي تقنيات الإدارة �سبكات النقل امل�سغرة من خالل تقليل 

التكاليف الت�سغيلية .
من  امل�سغرة  النقل  �سبكات  على  الطلب  خلق  يف  حيويا  دورا  املن�سة  و�ستوؤدي 
من  جديدة  �سريحة  وج��ذب  املتو�سطة  للحافالت  خطوط  ا�ستحداث  خ��الل 

الركاب..
والرحالت  التنقل  تغيريات  تطبيق  �سهولة  ل�سمان  وذل��ك  باملرونة  وتتميز 

اعتمادا على حجم الطلب.
 / �سركة  االتفاقية مع  بتوقيع هذه  �سروره  بهروزيان عن  اأحمد ها�سم  وعرب 
املركز االأول �سمن فعاليات الدورة الثامنة من  حتقيقها  �سوء  يف   /  arcab

م�سرعات دبي للم�ستقبل.
العام  القطاعني  التعاون بني  اإط��ار  امل��ب��ادرة يف  ه��ذه  " تاأتي  بهروزيان:  وق��ال 

واخلا�س الذي حتر�س الهيئة دائما عليه بهدف نقل املعرفة وتبادل اخلربات 
للجمهور  تقدمها  التي  اخلدمات  م�ستوى  من  يعزز  ما  وه��و  القطاعني  بني 
واالأحياء  املناطق  يف  خا�سة  املتو�سطة  احلافالت  عرب  التنقل  خدمات  ومنها 
 3 البالغة  التجريبية  الفرتة  انتهاء  وبعد  ع���ادة..  احل��اف��الت  ت�سلها  ال  التي 

اأ�سهر �ستتو�سع اخلدمة لت�سمل 12 منطقة اأخرى يف دبي".
و  اإط��الق  �سعادتنا بكوننا قادرين على  " نعرب عن   : �ساهبندري  ب��الل  وق��ال 
هيئة  مع  العمل  ي�سعدنا  و  لنا  التابع  العمل  فريق  عليه  ما عكف  امل�ساركة يف 
الطرق واملوا�سالت لنقدم حلوال تعود بالفائدة على اآالف الركاب مبا يتنا�سب 
متاما مع النظام املميز للنقل العام الذي اأن�ساأته مدينة دبي على مر ال�سنني.

وم�سرعات  ت�سميم  لقطاع  التنفيذي  املدير  الفال�سي  �سعيد  اأك��د  جهته  من 
الطرق  هيئة  ب��ني  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  اأن  للم�ستقبل  دب���ي  موؤ�س�سة  يف  امل�ستقبل 
ج��دي��دة ومهمة يف  خ��ط��وة  ت�سكل   /  arcab  / و�سركة  دب��ي  وامل��وا���س��الت يف 
م�سرية جناح برنامج /م�سرعات دبي للم�ستقبل/ عرب توفري فر�سة للجهات 
احلكومية وال�سركات التكنولوجية والنا�سئة امل�ساركة لتعزيز التعاون وتبادل 
اخلربات وتوظيف اأحدث االبتكارات واملمار�سات بهدف تقدمي اأرقى اخلدمات 

من خالل اال�ستعانة بالتقنيات احلديثة فائقة التطور.

•• اأبوظبي- وام:

ل�سوؤون  الدولة  وزير  البواردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  ا�ستقبل 
اأول رك���ن حم��م��د عثمان  ال��ف��ري��ق  اأم�����س م��ع��ايل  ال��دف��اع مبكتبه 
الوفد  و  ال�سودانية  امل�سلحة  القوات  اأرك��ان  هيئة  رئي�س  احل�سني 
ذلك بح�سور  و  للدولة  ر�سمية  بزيارة  يقوم حاليا  الذي  املرافق 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق  معايل 
وزارة  وكيل  الظاهري  علي  �سامل  مطر  و�سعادة  امل�سلحة  القوات 

الدفاع و عدد من كبار �سباط وم�سوؤويل الوزارة.
ال�سودانية  امل�سلحة  القوات  اأرك��ان  هيئة  برئي�س  معاليه  رح��ب  و 
العالقات  م�سار  بتطور  �سعادته  ع��ن  معربا  ل��ه،  امل��راف��ق  وال��وف��د 
�ساحب  وح��ر���س  اهتمام  ظ��ل  يف  البلدين،  جتمع  التي  االأخ��وي��ة 
القائد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

العالقات  ه��ذه  دع��م  اهلل" على  "حفظه  امل�سلحة  للقوات  االأعلى 
وال�سعبني  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا، 

ال�سقيقني .
" متثل عالقات دولة االإم��ارات العربية املتحدة  و قال معاليه : 
بال�سودان منوذجا للتعاون الفعال يف �ستى املجاالت، يف ظل تقارب 
ال���روؤى وامل��واق��ف جت��اه ق�سايا املنطقة وال��ع��امل، واأك���دت القيادة 
الر�سيدة يف اأكرث من منا�سبة وقوف دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�سقيق يف  ال�سودان يف كل ما يحقق طموحات �سعبه  اإىل جانب 
التنمية وال�سالم، وما يلبي تطلعاته يف التنمية واالزدهار". جرى 
وال�����س��ودان يف  االإم����ارات  ب��ني  القائم  التعاون  اللقاء بحث  خ��الل 
خمتلف اجلوانب خا�سة فيما يتعلق باملجال الع�سكري والدفاعي 

وال�سبل الكفيلة بتطويره اإىل اآفاق اأو�سع واأرحب.
و اأكد اجلانبان �سعي البلدين املتوا�سل لتعزيز عالقات التعاون 

منها  يتعلق  م��ا  خ��ا���س��ة  ك��اف��ة  اجل��وان��ب  يف  وت��ط��وي��ره��ا  بينهما، 
بالتن�سيق الع�سكري والتعاون الدفاعي بني البلدين ال�سقيقني .

الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق  معايل  ا�ستقبل  كما 
اأول ركن حممد  الفريق  .. معايل  امل�سلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س 

عثمان احل�سني رئي�س هيئة اأركان القوات امل�سلحة ال�سودانية.
و رحب رئي�س اأركان القوات امل�سلحة برئي�س هيئة اأركان القوات 
امل�سلحة ال�سودانية و ا�ستعر�سا عالقات التعاون االأخوية القائمة 
بني دولة االإمارات وجمهورية ال�سودان ال�سقيقة و�سبل تعزيزها، 
وما ت�سهده من تطور على خمتلف ال�سعد، خا�سة ما يتعلق منها 

بالتن�سيق الع�سكري والتعاون الدفاعي بني البلدين ال�سقيقني.
جاء اللقاء يف اإطار الت�ساور والتن�سيق امل�ستمرين بني االأ�سقاء و 
الذي يدعم التوا�سل بني البلدين و يوؤ�س�س لعالقات متطورة يف 

جماالت التعاون الع�سكري.

•• اأبوظبي-الفجر: 

مرحلة  ا�ستكمال  ع��ن  اأم�����س  الدبلوما�سية  قرقا�س  اأن���ور  اأك��ادمي��ي��ة  اأعلنت 
ا�ستقبال الطلبات لاللتحاق بربناجمي ماج�ستري االآداب يف ال�سوؤون العاملية 
والقيادة الدبلوما�سية وماج�ستري االآداب يف االأعمال االإن�سانية والتنموية، 
اللذين ُفتح باب الت�سجيل لهما اأمام كافة املهتمني يف العمل الدبلوما�سي 

واالإن�ساين التنموي من مواطني دولة االإمارات الأول مرة هذا العام. 
الفريدة  االآداب  ماج�ستري  ب��ربام��ج  لاللتحاق  ال��الف��ت  االق��ب��ال  ويعك�س 
كبري  اهتمام  من  االإم��ارات��ي  ال�سباب  يحمله  ما  االأكادميية،  تقدمها  التي 
جتاه اكت�ساب املعارف واملهارات والتوجهات الدبلوما�سية املحلية والعاملية، 

اإىل  االإم�����ارات  دول���ة  ر���س��ال��ة  حمل  يف  للم�ساهمة  لهم  منطلقاً  باعتبارها 
العامل. 

الدبلوما�سية،  العاملية والقيادة  ال�سوؤون  االآداب يف  ويعد برنامج ماج�ستري 
معتمد  اأكادميياً  برناجماً  2017؛  العام  يف  م��رة  الأول  اإطالقه  مت  ال��ذي 
الدبلوما�سية  املهارات  وكذلك  والعملية،  املو�سوعية  امل�ساقات  بني  وي��وازن 
التي تهدف اإىل اإثراء معرفة الطلبة بالق�سايا االإقليمية والعاملية، خا�سة 
ت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م يف القيادة  ب��دول��ة االإم������ارات، ف�����س��اًل ع��ن  املتعلقة  ت��ل��ك 

الدبلوما�سية.
مت  فقد  والتنموية  االإن�سانية  االأع��م��ال  يف  االآداب  ماج�ستري  برنامج  اأم��ا 
الدويل،  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتعاون  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  اإط��الق��ه 

ويهدف الربنامج اإىل متكني الطلبة وتنمية مهاراتهم القيادية الإدارة فرق 
اإثراء معرفتهم يف االجتاهات النظرية  عمل متعددة الثقافات، ف�ساًل عن 
حول  التنموية  الدرا�سات  وتوجهات  العاملي  االإن�ساين  امل�سهد  يف  الرئي�سية 
العامل. واأ�سار �سعادة نيكوالي مالدينوف، مدير عام اأكادميية اأنور قرقا�س 
برامج  االأكادميية عرب تقدمي  تعتمدها  التي  التوجهات  اإىل  الدبلوما�سية 
امل�ستقبليني  والدبلوما�سيني  االإماراتي  ال�سباب  متكني  ت�ستهدف  تناف�سية 
واحل��ال��ي��ني الم��ت��الك اأف�����س��ل امل��ه��ارات وامل��ع��ارف ال��ت��ي متكنهم م��ن خدمة 
وم�ساهماتها  االإم��ارات��ي��ة  للدبلوما�سية  العليا  اال�سرتاتيجية  االأه����داف 

االإن�سانية والتنموية حول العامل. 
االلتحاق  طلبات  لتقدمي  مميز  اإقباٍل  من  �سهدناُه  ما  "اإن  �سعادته:  وق��ال 

يعزز  االإم��ارات��ي،  ال�سباب  من  االأكادميية  ل��دى  املميزة  املاج�ستري  بربامج 
االأكادميي  امل�سهد  يف  مرموق  وبحثي  اأك��ادمي��ي  ك�سرح  االأك��ادمي��ي��ة  مكانة 
الدبلوما�سية  اأن  على  وي��وؤك��د  جهة،  م��ن  والعاملي  االإقليمي  الدبلوما�سي 
 – االإماراتي  ال�سباب  �سخ�سية  من  اأ�سا�سي  جانب  هي  االإن�سانية  والتنمية 
وهو ما يعد نتيجة اعتماد دولة االإمارات لنهج ال�سالم والت�سامح والتعاون 

امل�سرتك عنواناً ل�سيا�ستها اخلارجية." 
اأن����ور قرقا�س  اأك��ادمي��ي��ة  ت��خ��رج م��ن   ،2014 ال��ع��ام  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا يف  وم��ن��ذ 
خمتلف  �سمن  اإماراتي  وخريج  خريجة   300 عن  يزيد  ما  الدبلوما�سية 
الكوادر  �سمن  منهم  العظمى  الغالبية  يعمل  حيث  االأكادميية،  براجمها 

الدبلوما�سية االإماراتية داخل الدولة وخارجها. 

برامج املاج�ستري يف اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية ت�سهد اإقباًل مميزًا من ال�سباب الإماراتي 

البواردي و الرميثي يبحثان عالقات التعاون الدفاعي والع�سكري مع رئي�س الأركان ال�سوداين

»موارد دبي« تعرف ال�سباب على احتياجات �سوق العمل لتخ�س�سات هند�سة ال�سرف ال�سحي 

طرق و موا�سالت دبي تطلق جتريبيا من�سة رقمية لتلبية الطلبات اخلا�سة بخدمة احلافالت املتو�سطة

•• كامتاندو-وام:

و  للت�سامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  اجل��روان  حممد  بن  اأحمد  معايل  �سهد 
توقيع  النيبايل  ال��ربمل��ان  رئي�س  �سابكوتا  برا�ساد  اأج��ن��ي  معايل  و  ال�سالم 
مذكرة تفاهم بني اجلانبني مبقر برملان نيبال بالعا�سمة كامتاندو ت�سب 
يف �سالح تعزيز التعاون و العالقات الثنائية و و�سع اإطار للتعاون امل�ستقبلي 

بينهما.
اأبرز اجلهود  و ا�ستعر�س اجلروان خالل لقاء مع رئي�س الربملان النيبايل 
املبذولة من قبل املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم لدعم قيم و ثقافة املحبة 
وال�سالم والت�سامح حول العامل. و قدم �سرحاً حول اأهم املبادرات وامل�سروعات 
التي ي�سارك يف تفعيلها املجل�س مبختلف دول العامل بهدف تعزيز التعاي�س 

االحتادية  الدميقراطية  نيبال  بجمهورية  واأ���س��اد  الت�سامح..  و  ال�سلمي 
وموؤ�س�ساتها املختلفة كونها منوذجا اأ�سيال يف جمال دعم اجلهود الرامية 
لن�سر ثقافة ال�سالم والتعاي�س ال�سلمي والت�سامح مبختلف دول العامل. و 
رحب معايل اأجني برا�ساد �سابورتا مبعايل اأحمد بن حممد اجلروان و اأثنى 
على ما جاء يف مذكرة التفاهم ب�ساأن و�سع اأ�س�س للتعاون مع املجل�س العاملي 
للت�سامح وال�سالم واأجهزته املختلفة، م�سيدا يف الوقت ذاته بجهود املجل�س 
ال�سالم والتعاي�س والت�سامح يف خمتلف دول  احلثيثة يف دعم قيم وثقافة 
العامل من خالل الدبلوما�سية واحلوار والعمل الربملاين والتعاون الدويل. 
العاملي  ه��ذا اجلهد  ج��زءا من  تكون  ب��اأن  ب��الده  �سعادة  �سابورتا عن  و عرب 
املتميز كون ال�سالم و الت�سامح باتا �سرورة عاملية ال غنى عنها.. وعرب عن 
تطلعه لنقل جتربتة بالده اإىل العامل وقال :" منفتحون دوما على التعاون 

معكم".
واأجهزته  وال�سالم  للت�سامح  العاملي  املجل�س  اأن  اجل���روان  اأك��د  جانبه  من 
الربملانات  خمتلف  مع  قوية  �سراكات  اإب���رام  على  العمل  توا�سل  املختلفة 
املتحدة  ل���الأمم  التابعة  ال��دول��ي��ة  واملنظمات  ال��ع��امل  دول  �ستى  يف  املحلية 
واملجتمع املدين وذلك لتحقيق االأهداف الرئي�سية للمجل�س من دعم ثقافة 

الت�سامح وال�سالم حول العامل.
وقال :" اأتطلع لعقد جل�سة م�ستقبلية يف الربملان النيبايل اأ�سوة باجلل�سات 
ال��ت��ي ع��ق��ده��ا امل��ج��ل�����س يف ك��ل م��ن م��ال��ط��ا، األ��ب��ان��ي��ا، اأث��ي��وب��ي��ا، االأرجنتني، 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  مونتينيغرو،  القمر،  ج��زر  كولومبيا،  كو�ستاريكا، 

املتحدة و موؤخراً يف املغرب".
�سفري  النقبي  حمدان  �سعيد  �سعادة  من  كل  التفاهم  مذكرة  توقيع  ح�سر 

الدولة لدى نيبال و �سعادة الدكتور زوران األيف�سكي م�ست�سار رئي�س املجل�س 
لرئي�س  االأول  النائب  �سباري  حممد  �سعادة  و  ال�سالم  و  للت�سامح  العاملي 
اجلمعية  ع�سوة  فيليبوف�سكي  دوبرافكا  �سعادة  و  املغربي  ال��ن��واب  جمل�س 
و  املالديف  برملان  ع�سو  لطيف  حممد  ح�سني  �سعادة  و  ل�سربيا  الوطنية 
�سعادة ديالن برييرا ع�سو الربملان ب�سرييالنكا و�سعادة بوجان جالفي�سك 

ع�سو الربملان الكرواتي، ف�ساًل عن ثلة من الربملانيني النيباليني.
العاملي  املجل�س  درع  النيبايل  ال��ربمل��ان  رئي�س  اجل���روان  اأه��دى  اخلتام  و يف 
دعم  يف  املختلفة  جلانه  و  الربملان  ل��دور  تقديرا  وذل��ك  وال�سالم  للت�سامح 
والت�سامح.. فيما  وال�سالم  ال�سلمي  والتعاي�س  االإن�سانية  والكرامة  امل�ساواة 
اأهدى معايل رئي�س الربملان النبيايل معايل اجلروان �سورة قمة اإيفر�ست 

اأعلى قمة جبلية يف العامل و املوجودة يف نيبال.

املجل�س العاملي للت�سامح و ال�سالم و برملان نيبال يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :اأدفان�س اإنوفي�سنز للخدمات االإدارية - 

 CN 3838756 : سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم�

قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإدارة املن�ساأت الطبية 8211003

و  تاأ�سي�سها  و  ال�سحية  اخلدمات  م�سروعات  يف  اال�ستثمار  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل   

ادارتها 6499009

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ادارة العمليات الت�سويقية 7320002

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة �سام�سوجن اجننريينج 
قد  اجلنوبية(  جمهورية  كوريا  )اجلن�سية:  ليمتد  كومباين 
تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة دبي )العنوان: 
واملقيدة  �س.ب:72352(   - ارنكو  بناية  ملك  مكتب   - تيكوم 
الوزارة.  يف  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )1047( رقم  حتت 
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من  باعرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  االقت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر 

التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر

 وقعت مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، 
االإمارات  دولة  م�ست�سفيات  اأكرب  اأحد 
امل�سرتك  وامل�����س��روع  امل��ت��ح��دة  العربية 
بني �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
مع  اتفاقية  كلينك"،  و"مايو  "�سحة 
ال��ك��ل��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ك��ن��دي��ة ال��دول��ي��ة يف 
اإطار مذكرة تفاهم مع دائرة ال�سحة 
التعليم  بجودة  لالرتقاء  اأبوظبي   –
يف  العليا  الدرا�سات  خلريجي  الطبي 

اإمارة اأبوظبي.
اأ�سا�سي  ب�سكل  االتفاقية  وتهدف هذه 
االخت�سا�سيني  ح�سول  ت�سهيل  اإىل 
الطبية  ���س��خ��ب��وط  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف 
ع���ل���ى االع���ت���م���اد امل���وؤ����س�������س���ي وب���رام���ج 

الكندية  امللكية  الكلية  م��ن  االع��ت��م��اد 
اأن يتيح  ذل���ك  ����س���اأن  ال���دول���ي���ة. وم���ن 
�سخبوط  ال�����س��ي��خ  م���دي���ن���ة  مل���ت���درب���ي 
الدورات  اأجنزوا كافة  الذين  الطبية، 
بخريجي  �����ة  اخل�����ا������سّ ال����ت����دري����ب����ي����ة 
الدرا�سات العليا، اخل�سوع الختبارات 
�سات  والتخ�سّ االأ�سا�سي  �س  التخ�سّ
الفرعية للح�سول على �سهادة الكلية 
امللكية واالن�سمام اإىل برامج الزمالة.

اإىل ذلك، �سوف ي�سهم هذا  باالإ�سافة 
ال��ت��ع��اون يف ح�����س��ول امل��ت��درب��ني على 
املرتبطة  التدريب  فر�س  م��ن  امل��زي��د 
�����س��ات ال���ف���رع���ي���ة وب���رام���ج  ب��ال��ت��خ�����سّ
اإىل  االن�سمام  ت�سهيل  عرب   ، الزمالة 
برامج التدريب الكندية. وتهدف هذه 
االتفاقية اإىل دعم جهود مدينة ال�سيخ 

تعزيز  اإىل  الهادفة  الطبية  �سخبوط 
جمال  يف  وق��درات��ه��ا  التحتية  بنيتها 
الطبي  بالتعليم  ال�سلة  ذات  البحوث 
خلريجي الدرا�سات العليا من اأع�ساء 
هيئة التدري�س واملتدربني الداخليني، 
مبا يف ذلك برنامج لتدريب وتطوير 
اإ�سراف  حت��ت  ال�سريريني  الباحثني 
م��دي��ن��ة ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة.

الرئي�س  ع���م���ا����س،  ن��ا���س��ر  ال���دك���ت���ور 
�سخبوط  ال�����س��ي��خ  مل��دي��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��ط��ب��ي��ة، ع��ّل��ق ق��ائ��اًل: "يعد ك��ل من 
التعليم واالبتكار واالأبحاث حمركات 
اأ�سا�سية لتميز املمار�سة الطبية، وهي 
ركائز منوذج الرعاية الطبية املعقدة، 
والتي جت�سدها كل من مدينة ال�سيخ 
كلينك،  وم����اي����و  ال��ط��ب��ي��ة  ���س��خ��ب��وط 

تتمثل مهمة ال��دروع الثالثة يف جعل 
مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية وجهة 
التعليم  يقدمه  وما  الطبية،  الرعاية 
التعليم  لتطوير  مم��ي��زة  ف��ر���س  م��ن 
القادمة  االأج���ي���ال  وت���دري���ب  ال��ط��ب��ي 
ال�سحية،  الرعاية  وق���ادة  خ��رباء  م��ن 
ال��ت��ع��اون  م��ع الكلية  اأن  ���س��ك  يف  وال 
�سرتتقي  ال��دول��ي��ة  ال��ك��ن��دي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
الطبية  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  مب�ستوى 
التي يتمتع بها اأع�ساء هيئة التدري�س 
للملتحقني  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  مل���ا  ل��دي��ن��ا 
ال�سيخ  م��دي��ن��ة  يف  التعليم  ل��ربن��ام��ج 
و�سيدعم  ك���م���ا  ال���ط���ب���ي���ة،  ���س��خ��ب��وط 
االإ�سرتاتيجية  اأولوياتنا  اأحد  حتقيق 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ب���ن���اء ك�����وادر ق�����ادرة على 
جودة  ذات  ا�ستثنائية  خدمات  تقدمي 

لالحتياجات  ا����س���ت���ج���اب���ًة  م���وث���وق���ة 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  املتغرية 
على م�ستوى املنطقة، ولتكون مدينة 
الوجهة  ال��ط��ب��ي��ة  ���س��خ��ب��وط  ال�����س��ي��خ 
املتكاملة  ال�سحية  للرعاية  ال��رائ��دة 
واملتعددة التخ�س�سات." ومن جانبه، 
التعليم  زب��ري، عميد  اأب��ا  الدكتور  قال 
الطبية:  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف 
الكلية  م���ع  ال���ت���ع���اون  اإىل  "نتطلع 
امللكية الكندية الدولية، ان�سجاماً مع 
�سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف  التزامنا 
مثايل  تعليمي  نظام  باإن�ساء  الطبية 
يوفر فر�ساً غنية جتمع بني املمار�سة 
والتعليم  جهة  م��ن  العملية  الطبية 
ال��ط��ب��ي ال��ن��ظ��ري م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، 
واملهارات  املعرفة  تعزيز  يف  لالإ�سهام 

التي يتمّتع بها اأع�ساء هيئة التدري�س 
لدينا. واإننا نحر�س دوماً على اإعطاء 
االأولوية لتنمية مهارات االأخ�سائيني 
الطبيني لدينا با�ستمرار عرب البحث 
عن اأف�سل ال�ُسُبل واالأدوات لن�سر بيئة 
قائمة على التحفيز امل�ستمّر والتمكني 

والتعليم."
نا�سر  الدكتور  اأّن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

����س���وزان موفات  وال���دك���ت���ورة  ع��م��ا���س 
للكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ب���رو����س، 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ك��ن��دي��ة ال��دول��ي��ة، ق��د وقعا 
حفل  وت��راأ���س��ا  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  على 
املنا�سبة.  ب��ه��ذه  ُن��ّظ��م  ال���ذي  التوقيع 
وق����د ح�����س��ر احل��ف��ل ك����ّل م���ن ال�سيد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ت�سيبيتيّلي،  ك��ري��غ 
والدكتور  ال������دويل،  ال���ت���ع���اون  مل��ك��ت��ب 

ال��ت��ع��ل��ي��م يف مدينة  اأب����ا زب����ري، ع��م��ي��د 
والدكتورة  الطبية،  �سخبوط  ال�سيخ 
ال�سوؤون  دائ���رة  روال احل��اي��ك، م��دي��رة 
االأكادميية يف مدينة ال�سيخ �سخبوط 
الطبية، والدكتور عبدالكرمي �سالح، 
الطبي  التعليم  مركز  عميد  م�ساعد 
احل�سري،  رمي  واالآن�������س���ة  ال����ع����ايل، 

مديرة مركز التعليم الطبي العايل.

�سني يف دولة االإمارات بفر�ش اأكرب للتعليم الطبي تعاون مع الكلية امللكية الكندية الدولية لتزويد خربائها املتخ�سّ

مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية توقع اتفاقية لالرتقاء 
بالتعليم الطبي خلريجي الدرا�سات العليا

•• ال�سارقة -الفجر:

اأطلقت جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي فر�سة تطوعية، تتيح للمتطوعني 
اجلمهور  تعريف  يف  للم�ساهمة  تعريفية  حم��ا���س��رات  ت��ق��دمي  يف  امل�ساركة 
اأغ�سط�س  �سهر  االأول من  الفرتة من  خ��الل  وذل��ك  للجائزة،   20 ب��ال��دورة 

اجلاري اإىل 15 من �سهر دي�سمرب 2022م.
ممن  بامل�ساركة  الراغبني  املتطوعني  كافة  التطوعية  الفر�س  وت�ستهدف 
لديهم القدرة يف تقدمي املحا�سرات، �سريطة اأن يكون املتطوع �سمن الفئة 

العمرية ما فوق 18 عاماً، واأن يكون له القدرة والكفاءة واخلربة واملهارة يف 
تقدمي املحا�سرات، واجتياز التدريب واالختبار  على املادة، حيث تعادل كل 

حما�سرة يتم تقدميها مبعدل 3 �ساعة تطوعية يتح�سل عليها املتطوع. 
التنفيذي جلائزة  املدير  البلو�سي،  اأو�سحت فاطمة مو�سى  املنا�سبة؛  وبهذه 
ال�سارقة للعمل التطوعي، اأن "اجلائزة" كانت تقيم حما�سراتها التعريفية 
ارتاأت  اأنها  اإال  ذل��ك؛  يف  املتخ�س�سة  الوظيفية  ك��وادره��ا  خ��الل  من  بنف�سها 
املحا�سرات  تقدمي  يف  الفر�سة  ه��ذه  اإت��اح��ة  خ��الل  م��ن  املتطوعني  ا���س��راك 
20 للجائزة، كنوع من خطط اجلائزة يف تعزيز تكاملها  للتعريف بالدورة 

القادمة  للدورة  الرتويج  اآليات  تعزيز  ف�ساًل عن  املتطوعني  مع  و�سراكتها 
من اجلائزة وا�ستقطاب خمتلف الفئات املجتمعية واملوؤ�س�سية للم�ساركة.

و�سيتم تقدمي املحا�سرة اإما من خالل التقدمي املبا�سر عرب االأماكن واملواقع 
االفرتا�سية  املن�سات  املحا�سرة عرب  اإلقاء  يتم  "اجلائزة" اأو  التي حتددها 
للجدول  وفقاً  تيم�س(،  ميكرو�سوفت  )من�سة  اأو  زووم(  )من�سة  يف  املتمثلة 

الزمني الذي يتم اختياره.
املقدرة  لديهم  مم��ن  املتطوعني  ك��اف��ة  للجائزة؛  التنفيذي  امل��دي��ر  وت��دع��و 
واخل����ربة يف امل�����س��ارك��ة يف ه���ذه ال��ف��ر���س��ة ال��ت��ط��وع��ي��ة، ح��ي��ث ي��ت��م اال�سرتاك 

https://forms.gle/ االإل��ك��رتوين  ال��راب��ط  خ��الل  م��ن  والت�سجيل 
االإلكرتوين  ال��ربي��د  ع��رب  اأو    C7T8nyMS7MmjCRrQ8
info@sva.shj.ae  اأو االت�سال املبا�سر عرب الرقم 0566885477  

.
واأ�سارت البلو�سي؛ اإىل اأن اجلائزة ت�سعى اإىل �سراكتها مع املجتمع وموؤ�س�ساتها 
اأهدافها املرجوة يف غر�س وجت�سيد العمل التطوعي لدى خمتلف  لتحقيق 
التطوعية  وال��ف��رق  واخل��ا���س��ة  احلكومية  واملوؤ�س�سات  املجتمعية  ال�سرائح 

واجلمعيات االأهلية.

بدءًا من �سهر اأغ�سط�ش وت�ستمر حتى 15 دي�سمرب

اإط�الق فر�سة تطوعية للتعريف ب� »الدورة 20« جلائزة ال�سارقة للعمل التطوعي 

•• العني-الفجر:

"بكالوريو�س العلوم يف هند�سة احلا�سوب"  ح�سل برنامج 
الذي تطرحه جامعة العني �سمن برامج "كلية الهند�سة" 
والتكنولوجيا  ل��ل��ه��ن��د���س��ة  االأك�����ادمي�����ي  االع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
فيما  االأم����ريك����ي����ة،  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  يف   )ABET(
هند�سة  يف  ال��ع��ل��وم  "بكالوريو�س  ب��رن��ام��ج  م��ن  ك��ل  ح�سل 
هند�سة  يف  العلوم  "بكالوريو�س  وبرنامج  الربجميات"، 
نف�س  م��ن  االعتماد  جتديد  على  واالت�ساالت"  ال�سبكات 

الهيئة.  
اجلامعة(،  )رئي�س  الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�ستاذ  واأَك��د 
كلية  ال��ت��زام  نتيجة  ياأتي  االعتماد  على  احل�سول  اأن  اإىل 
ال��ه��ن��د���س��ة ب��امل��ع��اي��ري االأك��ادمي��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وي��ربه��ن على 
االأكادميية  الهيئة  اأع�ساء  يبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود 
يف الكلية لالرتقاء مب�ستوى براجمها االأكادميية وحتقيق 
االأهداف املن�سودة لتقدمي تعليم ذي جودة عالية، وتخريج 
ع���ن جهود  ف�����س��اًل  ك���ف���اءة.  م��ت��م��ي��زي��ن ذوي  م��ه��ن��د���س��ني 
اجلامعة واالأكادمييني يف تفعيل البحث العلمي والرتكيز 
على  للح�سول  اجلامعة  �سعي  يعك�س  ال��ذي  االأم���ر  عليه، 
االع���ت���م���ادات ال��دول��ي��ة ل��الرت��ق��اء مب�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة يف 

االأو�ساط االأكادميية. 
اجلامعة  رئي�س  )نائب  نزيه خداج مالط  الدكتور  واأ�سار 

ل�سوؤون االعتمادات و�سمان اجلودة(، حر�س جامعة العني 
على جتديد االعتمادات املحلية والدولبة لرباجمها ب�سكل 
جديدة  اعتمادات  على  للح�سول  امل�ستمر  و�سعيها  دوري، 
مما يعزز من مكانة اجلامعة وي�سعها يف م�ساف اجلامعات 
عاملية  موا�سفات  ذات  وبرامج  كليات  تقدم  التي  املتقدمة 
اأَكد الدكتور قتيبة الذبيان )عميد  وجودة عالية.  بدوره 
كلية الهند�سة(، حر�س الكلية على تقدمي اأف�سل الربامج 
وتعزيز  العمل،  �سوق  مع  يتنا�سب  مبا  لطلبتها  التعليمية 
ال��دول��ي��ة مم��ا يعزز  ال��ربام��ج باحل�سول على االع��ت��م��ادات 
�سهادتهم اجلامعية ويكفل لهم احل�سول على فر�س عمل 
الهند�سة   اأن  جامعة العني تطرح يف كلية  منا�سبة. يذكر 
البكالوريو�س وهي: هند�سة احلا�سوب،  6 برامج يف درجة 
علوم  الربجميات،  هند�سة  وال�سبكات،  االت�ساالت  هند�سة 
والهند�سة  االإل���ك���رتوين،  ال��ف�����س��اء  اأم���ن  االآيل،  احل��ا���س��ب 
منظمة  هي   ABET اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن  املدنية. 
املتحدة  ال��والي��ات  )م��رك��زه��ا  ربحية  وغ��ري  غ��ري حكومية 
"العلوم  يف  االأك���ادمي���ي���ة  ال���ربام���ج  ت��ع��ت��م��د  االأم���ريك���ي���ة( 
وتقنية  والهند�سة،  واحلو�سبة،  والطبيعية،  التطبيقية 
الهند�سة". ومن خالل اعتماد ABET، ميكن للطالب 
واأرباب العمل واملجتمع اأن يكونوا واثقني من اأن الربامج 
امل��ع��ت��م��دة ت��ف��ي مب��ع��اي��ري اجل������ودة ال���ت���ي ت��ن��ت��ج خريجني 

م�ستعدين لدخول �سوق العمل.

•• اأبوظبي -وام:

اأع��ل��ن��ت م��ط��ارات اأب��وظ��ب��ي ع��ن اإعادة 
للطريان  ال���ب���ط���ني  م���ط���ار  اف���ت���ت���اح 
اأع��م��ال ُمكثفة  اإك��م��ال  اخل��ا���س عقب 
لزيادة  ت��ه��دف  وال�سيانة  للتجديد 
وتلبيًة  للمطار  الت�سغيلية  ال��ق��درة 
للطلب املتزايد مبا يتما�سى مع اأعلى 

م�ستويات ال�سالمة واالمتثال.
بني  الفعال  والتعاون  التن�سيق  ج��اء 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ط���ريان امل����دين 
امل�سروع  اأب��وظ��ب��ي يف ه��ذا  وم��ط��ارات 
واأنظمة  اأط�����ر  ج��م��ي��ع  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
معايري  اأع����ل����ى  ل�����س��م��ان  االع���ت���م���اد 
ا����س���ت���الم جميع  وق����د مت  االم���ت���ث���ال 

املوافقات الالزمة بدون اأي تاأخري.
ال�سويدي  حممد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
للطريان  العامة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
" ي��ج�����س��د م�����س��روع جتديد  امل�����دين: 
البطني  م����ط����ار  م��������درج  و����س���ي���ان���ة 
ل���ل���ط���ريان اخل����ا�����س م�����دى ال����ت����زام 
املدين  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  يف  �سركائنا 
الوحيد  امل��ط��ار  وا���س��ت��دام��ة  ب�سالمة 
املنطقة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن 
ولقد  اخل��ا���س،  للطريان  املُخ�س�س 
تنفيذ  يف  الفعالة  امل�ساركة  �ساهمت 
ه����ذا امل�������س���روع ال���وط���ن���ي ال���ه���ام من 
اأبوظبي  ِق��ب��ل ف��ري��ق ع��م��ل م��ط��ارات 
اللحظات  وحتى  امل�سروع  بداية  منذ 

امل����درج، يف �سمان  االأخ����رية الف��ت��ت��اح 
للمعايري  االمتثال  م�ستويات  اأع��ل��ى 
اأنظمة وت�سريعات الهيئة  الوطنية و 
اخلا�سة  امل����دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
باملطارات واأف�سل املمار�سات الدولية 
االأعمال  اإجن��از  املجال." ومّت  يف هذا 
يف  وال�����س��ي��ان��ة  للتجديد  االأ���س��ا���س��ي��ة 
هذه  وت�سمنت  ي��وم��اً   90 م��ن  اأق���ل 
�سطح  ت�����س��وي��ة  اإع�������ادة   .. االأع����م����ال 
امل������درج احل�����ايل ال�����ذي ي��ب��ل��غ طوله 
ليتمكن  وت��و���س��ع��ت��ه  ك��ي��ل��وم��رت   3.2
اجل�سم  ذات  الطائرات  ا�ستيعاب  من 
جدار  ت�سييد  اإىل  اإ�سافة  العري�س، 
ف��ا���س��ل ���س��خ��م، وت���رق���ي���ة االإ�����س����اءة 
االأر�سية وحت�سني الالفتات واملناظر 

الطبيعية. كما ت�سمن جزء كبري من 
االأعمال املنجزة عمليات اإعادة تاأهيل 
وتطوير منظومة االإ�ساءة االأر�سية، 
مما اأ�سفر عن ح�سول مطار البطني 
ترخي�س  ع��ل��ى  اخل���ا����س  ل���ل���ط���ريان 

.4D لت�سغيل الطائرات من فئة
ها�سم  ����س���ري���ف  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
الها�سمي، الرئي�س التنفيذي ملطارات 
اأبوظبي : " يف اإطار �سعينا املتوا�سل 
اال�سرتاتيجية،  اأه���داف���ن���ا  لتطبيق 
اأب����وظ����ب����ي على  حت����ر�����س م�����ط�����ارات 
و�سيانة  ت���ط���وي���ر  يف  اال����س���ت���ث���م���ار 
املعايري  الأعلى  وفقاً  التحتية  بنيتها 
جتديد  اأن  يف  ���س��ك  وال  ال���دول���ي���ة. 
للطريان  ال��ب��ط��ني  م���ط���ار  وت���رق���ي���ة 

اخل���ا����س ���س��ي�����س��ف��ر ع���ن ال��ع��دي��د من 
قدرة  زي���ادة  مثل  امللمو�سة  ال��ف��وائ��د 
الطائرات  ا���س��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى  امل���ط���ار 
اإطالة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ح��ج��م��اً،  االأك����رب 
عمر املدرج وتقليل الوقت والتكاليف 
ُيذكر  ال�سيانة."  الأع��م��ال  ال��الزم��ة 
مطار  و���س��ي��ان��ة  جت��دي��د  اأع���م���ال  اأّن 
من  اأك��رث  ا�ستخدام  تطلبت  البطني 
االأ�سفلت  م���ن  ط���ن   105،000
ل��ت��غ��ط��ي��ة م�������س���اح���ات خم��ت��ل��ف��ة من 
امل������درج وامل����م����رات وامل���������س����ارات، على 
م�ساحة تقارب من 240،000 مرت 
مربع، كما ت�سمنت االأعمال مد 23 
باالإ�سافة  ال��ك��اب��الت،  م��ن  كيلومرتا 
اأنابيب  15.5 كيلومرت من  اإىل مد 

منفذ   400 وت���رك���ي���ب  ال���ت���ه���وي���ة، 
ج���دي���د ل��ف��ح�����س ال���ط���ائ���رات. وق���ال 
التنفيذي  الرئي�س  مكروري،  فرانك 
 "  : اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  يف  للعمليات 
ُمتخ�س�س   800 م��ن  اأك���رث  ���س��ارك 
يف اإكمال م�سروع التجديد وال�سيانة 
ب��ن��ج��اح م��ع ���س��م��ان ع���دم الت�سبب يف 
اإزعاج �سكان املناطق املجاورة، ويعك�س 
لدفع  امل�ستمر  و�سعينا  حر�سنا  ذلك 
وباعتبار  االإم���ارة.  يف  التنمية  عجلة 
م��ط��ار ال��ب��ط��ني ال��وح��ي��د م���ن نوعه 
م�ستوى  ع���ل���ى  اخل����ا�����س  ل���ل���ط���ريان 
نوا�سل  ف��ن��ح��ن  االأو�����س����ط،  ال�������س���رق 
ال��ت��زام��ن��ا ب��ت��زوي��د ع��م��الئ��ن��ا مبرفق 

اآمن وم�سمون يلبي متطلباتهم."

•• دبي-الفجر:

املكثفة  ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا  اإط��������ار  يف   
اجلديد  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ال�ستقبال 
�سينطلق  وال���ذي   2023-2022
تد�سن  امل���ق���ب���ل،  االأ�����س����ب����وع  ب����داي����ة 
م��وا���س��الت االإم����ارات ام�����س االثنني 
“اأ�سبوع  ال�سنوية  مبادرتها  فعاليات 
وي�ستمر  املدر�سية”،  امل���وا����س���الت 
ط����وال اأي�����ام االأ����س���ب���وع احل�����ايل، من 
ت��ن��ف��ي��ذ ح��زم��ة م���ن الربامج  خ���الل 
التوعوية  وامل��ح��ا���س��رات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املحطات  يف  امل�ساحبة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وامل����واق����ع ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ن��اط��ق على 
م�����س��ت��وى ال����دول����ة وب���ال���ت���ع���اون مع 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 

واخلا�سة.
جا�سم  ق������ال  اجل�����ان�����ب،  ه������ذا  ويف   
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للنقل  امل���دي���ر  امل���رزوق���ي 
امل��در���س��ي مب��وا���س��الت االإم������ارات اإن 
انطالقة  ل�����س��م��ان  ت�����س��ع��ى  امل����ب����ادرة 
النقل  خل����دم����ة  وف����اع����ل����ة  ن���اج���ح���ة 
مع  الطلبة  اأبنائنا  جلميع  املدر�سي 
املدار�س  يف  ���س��واء  درا����س���ي  ي���وم  اأول 
من  التاأكد  يتم  حيث  اجلامعات،  اأو 
النقل  وم�سريف  ال�سائقني  جاهزية 
املخ�س�سة  العمل  وف��رق  وال�سالمة 

باملهام  ل��ل��ق��ي��ام  ال��ت��ام  وا���س��ت��ع��داده��م 
كافة  ت����وف����ري  و�����س����م����ان  امل���ط���ل���وب���ة 

متطلبات خدمة النقل املدر�سي.
اإحلاق  ت�سمل  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  ولفت 
بربامج  وامل�سرفني  ال�سائقني  جميع 
ت��دري��ب��ي��ة وت��وع��وي��ة م��ك��ث��ف��ة بهدف 
وال���ق���درات لديهم،  امل���ه���ارات  ت��ع��زي��ز 
وال��ت��وع��ي��ة ب��ال��ق��واع��د واالإج�������راءات 
ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة للطلبة  امل��ع��ت��م��دة 
وف����ق����اً  امل����در�����س����ي����ة  احل������اف������الت  يف 
وتعريفهم  امل��ع��ت��م��دة،  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات 
وعنا�سر  الطلبة  �سالمة  ب��اإج��راءات 
القيادة ال�سليمة وتقدمي االإ�سعافات 
االأولية واإخ��الء احلافلة يف احلاالت 
الطارئة، ف�ساًل عن تنفيذ الت�سغيل 

خطوط  على  للحافالت  التجريبي 
املدار�س  واإىل  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة  ال�����س��ري 

احلكومية واخلا�سة يف الدولة.
امل��ق��رر اختتام  اإن  امل��رزوق��ي  واأ���س��اف 
اأ���س��ب��وع امل��وا���س��الت االإم����ارات بحفل 
وامل�سرفني  ال�������س���ائ���ق���ني  ل���ت���ك���رمي 
امل���ت���م���ي���زي���ن ع�������الوة ع���ل���ى اجل���ه���ات 
ال���داع���م���ة وامل�������س���ارك���ة يف امل����ب����ادرة، 
االإمارات  موا�سالت  اأن  اإىل  م�سرًيا 
اأجنزت كافة خطط تاأهيل اأ�سطولها 
املخ�س�س للنقل املدر�سي والتعليمي 
يف ال���دول���ة، ح��ي��ث مت االن��ت��ه��اء من 

عمليات ال�سيانة الوقائية والدورية، 
اأمن  منظومة  جاهزية  من  والتاأكد 
و����س���الم���ة ال��ط��ل��ب��ة يف احل����اف����الت، 
ع�����الوًة ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة ك���ل االإج������راءات 
املطلوبة  وال���وق���ائ���ي���ة  االح����رتازي����ة 
الدولة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن 
�سماناً   ،»19 ب�»كوفيد  يتعلق  فيما 
ل�سحة الطلبة خالل عمليات نقلهم 

اليومية من واإىل مواقع الدرا�سة.
واأو�سح اأن ال�سركة اأنهت ا�ستعداداتها 
املدر�سي  ال���ن���ق���ل  خ����دم����ة  ل���ت���وف���ري 
وطالبة  ط���ال���ب  األ�����ف   170 ل���ع���دد 

504 مدار�س حكومية  يدر�سون يف 
حافلة   4161 تخ�سي�س  مت  حيث 
م�سرفة  و4500  �سائقاً  و4200 
احلكومية،  للمدار�س  و�سالمة  نقل 
طالب   54،794 ن��ق��ل  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
خا�سة  م��در���س��ة   122 اإىل  وط��ال��ب��ة 
من خالل 2،256 حافلة و2،256 
���س��ائ��ق، وي��ب��ل��غ ع����دد امل��ن��ق��ول��ني من 
واملعاهد  والكليات  اجلامعات  طلبة 
اأكرث من 16،000 طالباً، حيث مت 
800 حافلة  تخ�سي�س مايزيد عن 
و800 �سائقاً لتقدمي اخلدمة لهم.  

جامعة العني حت�سل على اعتماد »ABET«  لربنامج »هند�سة احلا�سوب« 

اإعادة افتتاح مطار البطني بعد اإكمال اأعمال التجديد وال�سيانة

بهدف تدريب وتوعية ال�سائقني وامل�سرفني

موا�سالت الإمارات تد�سن »اأ�سبوع املوا�سالت املدر�سية« ا�ستعداًدا للعام الدرا�سي اجلديد

•• ال�سارقة -وام:

ن��اق�����س��ت جل��ن��ة ال��ق��ي��ادة ال��ع��ل��ي��ا ب�����س��رط��ة ال�����س��ارق��ة خالل 
اجتماعها الثامن للعام اجلاري برئا�سة �سعادة اللواء �سيف 
ا�سرتاتيجية  ال�سارقة  �سرطة  عام  قائد  ال�سام�سي  ال��زري 

جودة احلياة االأمنية 2031.
اأم�س مبقر القيادة بح�سور  و ناق�س االجتماع الذي عقد 
املديرين العامني واأع�ساء اللجنة العليا الدائمة عدداً من 
واالأمان  االأم��ن  تعزيز  يف  بدورها  ت�سهم  التي  املو�سوعات 
بني اأفراد املجتمع، ومن اأبرزها ا�سرتاتيجية جودة احلياة 

االأمنية لعام 2031م.
ت��ق��ي��ي��م امل�ساريع  ل��ن��ت��ائ��ج  ك��م��ا ت�����س��م��ن االج��ت��م��اع ع��ر���س��اً 
اخلا�سة بالعام احلايل 2022م وجانباً من خطة التعامل 
االجتماع  خ��ت��ام  ويف  الطبيعية.  وال���ك���وارث  االأزم�����ات  م��ع 
جهود  ع��ل��ى  ال�سام�سي  ال����زري  �سيف  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  اأث��ن��ى 
معربا   ، املا�سية  الفرتة  خ��الل  ال�سباط  ال�سباط  و�سف 
 ، املجتمعي  االأم��ن  تعزيز  املبذولة يف  عن تقديره للجهود 
العاملية لتحقيق  املمار�سات  اأف�سل  اإىل �سرورة تبني  داعيا 
اأعلى معدالت االأمن واال�ستقرار االأمني ما ي�سهم يف دعم 

منظمومة العمل ال�سامل مبختلف القطاعات ال�سرطية.

جلنة القيادة العليا ب�سرطة ال�سارقة تناق�س 
ا�سرتاتيجية جودة احلياة الأمنية 2031
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عربي ودويل
اإ�سرائيل ت�سري اأول رحلة طريان لفل�سطينيي ال�سفة 

•• القد�س-اأ ف ب

اأم�������س االث���ن���ني الأربعني  اإ����س���رائ���ي���ل   ���س��م��ح��ت 
بال�سفر  املحتلة  الغربية  ال�سفة  من  فل�سطينيا 
اإىل اخلارج عرب مطار يف �سحراء النقب جنوبا.
وقالت متحدثة با�سم هيئة املطارات االإ�سرائيلية 
لوكالة فران�س بر�س اإن اأربعني فل�سطينيا كانوا 
اأركيع  التابعة ل�سركة  االأوىل  الرحلة  على منت 
اإىل الرنكا  رام��ون متوجهة  غ��ادرت مطار  التي 

القرب�سية.
عرب  ال�سفر  من  الفل�سطينيني  اإ�سرائيل  ومتنع 

ت�ساريح  با�ستثناء   - اخل����ارج  ن��ح��و  م��ط��ارات��ه��ا 
ل�سكان  ت�سمح  ح��ني  يف   - للبع�س  متنح  خا�سة 

امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية بذلك.
الفل�سطينيني  على  يتعني  اخل���ارج  اإىل  لل�سفر 
ح�سني  امل��ل��ك  معرب  ع��رب  االأردن  اإىل  ال��و���س��ول 
املطارات  اأحد  ا�ستخدام  ثم  ومن  اأوال  )اللنبي( 

االأردنية يف رحلة ي�سفونها بال�ساقة واملكلفة.
املعرب  اأن  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  اأك����د  االأردن  وك����ان 
عدد  م�سبوق يف  “ارتفاعا غري  �سهد  احل��دودي 

امل�سافرين” الفل�سطينيني.
واأك������دت ه��ي��ئ��ة ال�������س���وؤون امل��دن��ي��ة يف االأرا����س���ي 

الفل�سطينية التابعة لوزارة الدفاع االإ�سرائيلية 
)كوغات( االإثنني وجود م�سافرين فل�سطينيني 

على منت الطائرة املتوجهة اإىل الرنكا.
 180 مل�����س��اف��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  الفل�سطينيون  ي��ح��ت��اج 
ن��ح��و اجلنوب  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتا 

للو�سول اإىل مطار رامون.
الفل�سطيني  ال������وزراء  رئ��ي�����س  دع���ا  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
مطار  فتح  اإع����ادة  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل  ا�ستية  حممد 
من  ب��دال  اهلل  ورام  القد�س  بني  الواقع  القد�س 

ذلك.
ا�ستية  ط���ال���ب  امل���ا����س���ي  ال�����س��ه��ر  ل���ه  ب���ي���ان  ويف 

واإزالة  قلنديا  منطقة  يف  القد�س  مطار  “بفتح 
العوائق اأمام حركة االأفراد والب�سائع من واإىل 
يف  ال�سرقية  ال��ق��د���س  اح��ت��الل  فل�سطني«.قبل 
ي�ستخدمون  الفل�سطينيون  كان   1967 العام 

مطار القد�س لل�سفر اإىل اخلارج.
العام  املطار حتى  العربية  الدولة  الحقا �سغلت 
وج���ود خمططات  م��ع  ُي��ه��ج��ر  اأن  ق��ب��ل   2001

للبناء اال�ستيطاين يف املوقع.
وبعد اإعالن اإ�سرائيل اأن الوجهة الأوىل الرحالت 
قالت  تركيا  �ستكون  للفل�سطينيني  التجريبية 

االأحد اإنها اأجلت ذلك.

مقتل 20 يف �سيول بو�سط اأفغان�ستان 
•• كابول-رويرتز

قال م�سوؤول يف اإدارة الكوارث  اأم�س االثنني اإن 20 على االأقل لقوا حتفهم يف �سيول بو�سط 
اأفغان�ستان خالل الثماين واالأربعني �ساعة املا�سية، اإذ دمرت اأمطار غزيرة األوف املنازل واأحلقت 
اأ�سرارا باالأرا�سي الزراعية.وتعاين البالد من كوارث طبيعية هذا العام بينها اجلفاف وزلزال 
هائل اأودى بحياة اأكرث من األف �سخ�س يف يونيو حزيران.وقال حممد ن�سيم حقاين املتحدث 
اإقليم  يف  ال�سيول  ج��راء  م�سابا  و35  قتيال   20“ اأفغان�ستان  يف  ال��ك��وارث  اإدارة  هيئة  با�سم 
لوجار«.وت�سري تقارير غري ر�سمية اإىل اأن عدد ال�سحايا اأعلى من ذلك بكثري.وتكافح حكومة 
طالبان، التي �سيطرت على حكم البالد يف اأغ�سط�س اآب املا�سي، للتعامل مع الكوارث وطالبت 
عرب  م�سورة  ر�سالة  يف  جماهد،  اهلل  ذبيح  طالبان،  حكومة  با�سم  املتحدث  مب�ساعدات.وقال 
و�سائل التوا�سل االجتماعي، “نطالب املجتمع الدويل، ال �سيما الدول االإ�سالمية واملنظمات 

االإن�سانية، مب�ساعدة ال�سحايا ب�سكل عاجل«.

 على االأقل هذا ما يوؤكده حتقيق �سحيفة 
 16 الثالثاء  ُن�سر  ال��ذي  بو�ست،  وا�سنطن 
اأغ�سط�س اجلاري، ويروي بالتف�سيل اأ�سهر 
التي  والع�سكرية  الدبلوما�سية  ال��ت��وت��رات 
�سبقت احلرب يف اأوكرانيا: املعلومات املتاحة 
واال�سرتاتيجية  االأمريكية،  لال�ستخبارات 
ا�ستفزاز  دون  اأوكرانيا  الإب��الغ  امل�ستخدمة 
االأوروبية،  القوى  فعل  رد  حتى  اأو  رو�سيا 
بف�سل  امل��و���س��وع��ات،  جميع  مناق�سة  مت��ت 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م���ن  ال��ع�����س��رات  ���س��ه��ادات 

االأمريكيني واالأوكرانيني واالأوروبيني.
   ال��ت��ج�����س�����س ه���و ف���ن دق���ي���ق، وي���ب���دو اأن 
ال�����س��ع��وب��ة ت��ك��م��ن ب�����س��ك��ل خ���ا����س يف عدم 
اأدلة  م��ن  نهائية  ا�ستنتاجات  ا�ستخال�س 
عندما  جلمعها.  اجل��ه��د  م��ن  الكثري  ُب���ذل 
االأمريكية  االأم����ن����ي����ة  االأج�����ه�����زة  ق���دم���ت 
�سوًرا  اأكتوبر،  من  اليوم  ذاك  يف  للرئي�س، 
و�سهادات  ال�����س��ن��اع��ي��ة  االأق���م���ار  التقطتها 
م�سادر موثوقة، مل يرتدد اجلرنال مارك 
اأن  “نعتقد  اخلتام:  يف  الت�سريح  يف  ميلي 
مهمة  لتنفيذ  يخطط  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
كربى هجوم ا�سرتاتيجي على اأوكرانيا من 

اجتاهات متعددة يف وقت واحد«. 
   ولئن اأثبتت بقية االحداث اأنه على حق، 
مفارقة  يف  ال��وق��وع  ع��دم  امل�ستح�سن  فمن 
زم��ن��ي��ة، م���ن خ���الل االأ����س���ف ع��ل��ى اأن هذه 
املالحظة املبكرة مل ت�ساعد يف منع احلرب، 
اال�ستعداد  يف  مفيدة  �ستكون  االأق���ل  وعلى 

لها ب�سكل اأف�سل.
مبا  التنبوؤ  على  ال��ق��درة  ع��دم  با�ستثناء     
ي��دور يف را���س ب��وت��ني، وال���ذي م��ن املحتمل 
اخلدمة  خ����ارج  امل��ع��ل��وم��ات  ك���ل  ي��ج��ع��ل  اأن 
الواليات  اأن  يبدو  الزمن،  عليها  عفا  وق��د 
املتحدة، يف نهاية عام 2021، كانت قادرة 
على ا�ستيعاب املوقف بو�سوح تام: الهجوم 
حتى  ال�ستاء،  ف�سل  يف  �سيحدث  ال��رو���س��ي 

تتمكن الدبابات من التحرك ب�سهولة على 
الطرق.

    �ستغزو القوات الرو�سية �سمال اأوكرانيا 
ثم  اأي��ام  غ�سون  يف  كييف  على  لال�ستيالء 
زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  ب��ال��رئ��ي�����س  ت��ط��ي��ح 
�ستعرب  ال�سرق،  من  دمية.  حكومة  لتعيني 
ال��دن��ي��رب، حيث  ن��ه��ر  اإىل  ال���ب���الد  ال���ق���وات 
ي�سيطر جنود القرم على اجلنوب ال�سرقي. 
وك��ل ما تبقى من ال��دول��ة االأوك��ران��ي��ة بعد 
ذلك هو قطعة �سغرية احيلت اإىل الغرب، 
الغرب  ب��ني  اآخ���ر �سريط م��ن االأر����س  مثل 

والعامل الرو�سي.

االأمريكية  املعلومات  ياأخذ  زيلين�سكي 
بحذر

   بعد عر�س هذه احلقائق، يجب حماولة 
ال�����دخ�����ول يف راأ����������س ف�����الدمي�����ري ب���وت���ني. 
م��دي��ر وكالة  اإىل  اأوك���ل���ت  م��ه��م��ة ح�����س��ا���س��ة 

برينز،  جوزيف  ويليام  املركزية،  املخابرات 
 2005 بني  يف مو�سكو  �سفرياً  ك��ان  ال��ذي 
جيداً  ب���وت���ني  “يعرف”  اإن�����ه  و2008. 
احل�سبان.  يف  حتليله  ل��ي��وؤخ��ذ  يكفي  ومب��ا 
“مهوو�س  اإنه  ويقول  مناق�ساتهما،  يتذكر 
باأوكرانيا”، وهذا مييل اإىل تاأكيده ما جاء، 
للرئي�س  ن�سر  مقال  يف  اأ�سهر،  ثالثة  قبل 
بني  ال��ت��اري��خ��ي��ة  “الوحدة  ح���ول  ال��رو���س��ي 

الرو�س واالأوكرانيني«.
   اأر����س���ل ب��رين��ز اإىل رو���س��ي��ا، واأت��ي��ح��ت له 
بوتني.  م��ع  الهاتف  ع��رب  التحدث  فر�سة 
بعد  عند عودته، اأقّر باأن “قلقه قد ازداد”، 
اأن وجد �سيد الكرملني اأكرث �سدة وت�سميًما 
مما كان عليه يف املا�سي. التهديد خطري، 
الرئي�سي  ال���ط���رف  الإب�����الغ  ال���وق���ت  وح����ان 

املعني: اأوكرانيا.
ع���ق���دت يف  ال���ت���ي   ،26 امل����ن����اخ  ق���م���ة      يف 
غ��ال���س��ك��و يف اأوائ�����ل ن��وف��م��رب، ج��ل�����س وزير 

اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكني بجوار  
االأخري  ه��ذا  ك��ان  زيلين�سكي.   فولودميري 
املعلومات  لكن  ال��ي��ه،  ي�سّر  م��ا  اإىل  ي�ستمع 
لي�س  تخمينية،  ت��ظ��ل  ت�سليمها  مت  ال��ت��ي 
عن  الك�سف  ت��رف�����س  وا���س��ن��ط��ن  الأن  ف��ق��ط 
عنا�سر حمددة، الأنها م�سّنفة �سرية، ولكن 
املراوغات  على  معتادة  اأوكرانيا  الأن  ا  اأي�سً

الرو�سية. 
   واإذا مل تتوا�سل وا�سنطن ب�سكل وا�سح، 
ف����ذل����ك الأن����ه����ا ال مت���ل���ك ث���ق���ة ك����ب����رية يف 
ال�سابق،  ال��ك��وم��ي��دي  امل��م��ث��ل  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، 
جًدا  �سعيًفا  ويبدو  �سيا�سية،  خ��ربة  ب��دون 
يف مواجهة الدب الرو�سي الذي هو بوتني. 
كما اأنها تخ�سى اأن تقع املعلومات احلا�سمة 
داخل  ع��م��الء  –وجود  ال���رو����س  اأي�����دي  يف 
اأج��ه��زة امل��خ��اب��رات االأوك��ران��ي��ة -مم��ا يثري 
خماوف من اأن ت�ستخدم مو�سكو اأي وثيقة 
ي��ت��م احل�����س��ول عليها ل��ت��ربي��ر ال��ت��دخ��ل يف 

اأوكرانيا “بالدفاع عن النف�س«.
اإعالم  ا  اأي�سً املتحدة  ال��والي��ات  ك��ان على     
وخ��ا���س��ة احلكومات  ال��ن��ات��و،  ���س��رك��ائ��ه��ا يف 
والربيطانية،  واالأمل����ان����ي����ة  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
ذلك  مت  ج��م��ع��ه��ا.  مت  ال���ت���ي  ب���امل���ع���ل���وم���ات 
اأك���ت���وب���ر، خ���الل ق��م��ة جمموعة  ن��ه��اي��ة  يف 
الع�سرين يف روما. ُيبلغ جو بايدن حلفاءه 
حقيقة الو�سع، لكن وفًقا ل�سهادات جمعتها 
���س��ك��وًك��ا وا�سعة  ب��و���س��ت، واج����ه  وا���س��ن��ط��ن 

النطاق با�ستثناء لندن.
واأوالف  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  ا�ستح�سر      
الكاذبة  االأم��ري��ك��ي��ة  الت�سريحات  �سولتز 
“مقاومة  ب�ساأن  وم��وؤخ��راً،  ال��ع��راق،  ب�ساأن 
مواجهة  يف  االأفغانية  احلكومة  و�سمود” 
�سغوط طالبان. اإن اأخطاء التقييم هذه يف 
ذاك��رة اجلميع، ووفًقا لبع�س اخل��رباء، مل 
عامل  يف  ت�سكل،  االأمريكية  املخابرات  تعد 
للغاية.  موثوًقا  م�سدًرا  ال�سرية،  االجهزة 

فقط بريطانيا ودول البلطيق، ان�سمت اإىل 
باري�س  قدرت  حني  يف  االأمريكي،  التحليل 
االأك���رث،  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا ميكنها،  اأن  وب��رل��ني 

“ق�سم قطعة من التفاحة االأوكرانية«.

�سمان بقاء االقت�ساد ملقاومة الغازي
   ال ينبغي ت�سديق اأن اأوكرانيا �ساذجة ب�ساأن 
ف��ق��ط بطريقة  اإل��ي��ه  تنظر  ف��ه��ي  ال��و���س��ع، 
ق��وة غربية عظمى �سعوبة يف  ���س��اذة، جتد 
وزمالوؤه  بلينكني  يوا�سل  وبينما  فهمها. 
يرد  ب��الده يف خطر،  ب��اأن  زيلين�سكي  اإخبار 
امل��ع��ل��وم��ات ال تفيده  اأن ه���ذه  ه���ذا االخ���ري 
كبرية  م�ساعدة  اإر�سال  يتم  مل  طاملا  كثرًيا 
ال”،  ط��ائ��رات؟  يل  �سرت�سلون  “هل  اإل��ي��ه. 

يرد على بلينكني بعد اأكرث من تنبيه.
    يف دي�سمرب 2021، خ�س�ست الواليات 
من  دوالر  م��ل��ي��ون   200 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��ل��غ��ا 
خمزونها لالأ�سلحة. ي�سكر زيلين�سكي، لكنه 

املتزايد  ب��االح��ت��م��ال  �سعبه  اإب����الغ  ي��رف�����س 
للغزو، وهو ما تطلبه وا�سنطن مع ذلك. يف 
الواقع، كان يخ�سى اأن ي�سيطر الذعر على 
اأ�سال،  اله�س  االقت�ساد،  ينهار  واأن  البالد، 
م�ستقبلية  مقاومة  اأي  يجعل  مم��ا  مت��اًم��ا 
�سوؤال  على  ورداً  م�ستحياًل.  اأم���ًرا  لرو�سيا 
وزير  يعتقد  بو�ست،  الوا�سنطن  قبل  م��ن 
اخل��ارج��ي��ة دم��ي��رتو ك��ول��ي��ب��ا، اأن ب���الده مل 
تكن لتقاوم كما تفعل اليوم لو مت التحذير 
بوقوع هجوم كبري يف وقت مبكر. ان عدم 
دفع  امل��ح��ظ��ور،  وق���وع  قبل  اإح����داث فو�سى 
النا�س اىل تف�سيل القتال على الفرار، وقد 

ات�سح اأنها خطة حكيمة.
اأخ��رية، يف يناير املا�سي، حاول     ويف مرة 
التفكري  ي�����س��ت��ط��ل��ع  اأن  ب��ل��ي��ن��ك��ني  اأن����ت����وين 
اخلارجية،  ب���وزي���ر  ب���االن���ف���راد  ال���رو����س���ي، 
اأي  ي��رد على  ال���ذي مل  �سريجي الف����روف، 

من اأ�سئلة وزير اخلارجية املقلقة. 
ال��والي��ات املتحدة يف لعب     وم��ع ا�ستمرار 
امل�����س��ار ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة، كانت 
ت�ستعد ملا هو ابعد. لقد زادت من وجودها 
الع�سكري يف اأوروبا من 74 األفا اإىل 100 
اأي غزو  اأن  ال���رو����س  واأب��ل��غ��ت  رج����ل،  األ����ف 
�سديد”.  فعل  “رد  اإىل  �سيوؤدي  الأوك��ران��ي��ا 
اإدارة  اأو���س��ح��ت  وم��ع ذل��ك، فمنذ ال��ب��داي��ة، 
بايدن لكييف اأن الناتو لن يتدخل اأبًدا على 
االأرا�سي االأوكرانية، ما مل يتم �سرب دولة 
ع�سو يف املنظمة. واأدرك زيلين�سكي، بفتور، 
على  االإبقاء  �ستحاول  املتحدة  الواليات  اأن 
اأوكرانيا. ومن هناك  �سراع حمتمل داخل 
امل�ستقبلية،  ا�سرتاتيجيته  بالتاأكيد  ول��دت 
رو�سيا ال  اأن  وت��ك��رار  ق��ول  تتكون من  التي 
اأوروبا  تهاجم  ب��ل  فقط،  اأوك��ران��ي��ا  تهاجم 

باأكملها.
-------------------------------

عن الك�سربي�ش

احلرب يف اأوكرانيا:

هذا ما عرفته املخابرات الأمريكية قبل الغزو الرو�سي...!
•• الفجر -خرية ال�سيباين

    ي��خ��ربن��ا حت��ق��ي��ق م��ط��ول اأج��رت��ه 
“وا�سنطن بو�ست”، اأن اأجهزة املخابرات 

بنوايا  جيد  علم  على  كانت  االأمريكية 
وبينما  اأوك��ران��ي��ا.  يف  بوتني  فالدميري 
حذرت كييف من احتمال حدوث غزو، 
فقد بذلت ق�سارى جهدها لعدم ا�ستفزاز 

نهاية  يف   ،2021 اأك��ت��وب��ر  رو���س��ي��ا.    
اأزمة جمع يف املكتب البي�ساوي  اجتماع 
للبيت االأبي�ش روؤ�ساء االأركان، ومديرو 
من  قليل  وع��دد  الوطنية،  املخابرات 

املتحدة،  ال��والي��ات  ورئي�ش  ال����وزراء، 
التي ال تعرفها  الوحيدة  املعلومة  كانت 
لغزو  ال��دق��ي��ق  ال��ت��اري��خ  ه��ي  وا�سنطن 

اأوكرانيا من قبل رو�سيا.

- اأبلغ جو بايدن حلفاءه بحقيقة الو�سع، لكنه 
واجه �سكوًكا وا�سعة النطاق با�ستثناء لندن

- ا�ستح�سر ماكرون و�سولتز الت�سريحات االأمريكية الكاذبة 
ب�ساأن العراق، و»�سمود« احلكومة االأفغانية يف مواجهة طالبان

- منذ البداية، اأو�سحت اإدارة بايدن لكييف اأن 
الناتو لن يتدخل اأبًدا على االأرا�سي االأوكرانية

- رف�ش زيلين�سكي طلب وا�سنطن اإبالغ �سعبه باحتمال الغزو، خوفا 
من �سيطرة الذعر على البالد وانهيار االقت�ساد اله�ش اأ�سال 

زيلن�سكي كان يخ�سى الذعر وانهيار االقت�ساد

بلينكني يف خدمة اجلهد الدبلوما�سي االمريكي

االدارة االمريكية كانت تدرك نوايا مو�سكو

قلق برينز ازداد بعد زيارة اإىل رو�سيا

االمريكان كانوا على قناعة بغزو رو�سيا الوكرانيا

- ان�سمت بريطانيا ودول البلطيق اإىل التحليل االأمريكي، يف حني قّدرت باري�ش وبرلني اأن رو�سيا �ستكتفي بق�سم قطعة من التفاحة االأوكرانية
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بعدما انُتقدت العائلة امللكية الربيطانية على برودتها الظاهرة عند 
وفاة االأمرية ديانا، حاولت االأ�سرة احلاكمة حتديث وتلميع �سورتها. 
ك�سفت عن  م��وؤخ��ًرا  اأف��راده��ا  بع�س  ط��ال��ت  ال��ت��ي  الف�سائح  اأن  غ��ري 

ه�سا�سة هذه املوؤ�س�سة وعجزها عن مواكبة التطورات املجتمعية.
1997 يف حادث  اآب/اأغ�سط�س   31 ديانا يف  االأم��رية  وف��اة  فطرت 
امللكية يف  العائلة  ب��دت  الربيطانيني يف حني  قلوب  باري�س  �سري يف 

مناأى عن ذلك متاًما.
حينها، لزمت امللكة وابنها البكر ويل العر�س االأمري ت�سارلز، الذي 
كان طالقه من ديانا قد مّت قبل عام من وفاتها، ال�سمت يف ق�سر 
لندن  اإىل  يعودا  اأن  قبل  العا�سمة،  عن  بعيًدا  ا�سكتلندا،  يف  باملورال 

للم�ساركة يف احلداد الوطني.
اأخطاءها وحاولت طّي �سفحة ع�سر �سنوات  امللكّية  االأ�سرة  تداركت 
اأن  اأخ��رى. غري  موؤملة بني حاالت طالق و�سجارات عائلية وف�سائح 
هّزتها  �سعبيتها،  من  ج��زء  ا�ستعادة  يف  �ساعدتها  التي  اجلهود  ه��ذه 
اتهامات  فيها  مب��ا  االأزم�����ات،  م��ن  �سل�سلة  ب�سبب  م��وؤخ��ًرا  حت��دي��ات 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  اأن���درو  االأم���ري  ا�ستهدفت  اجلن�سي  ب��االع��ت��داء 
وكلفته ماليني الدوالرات الإ�سقاط الدعوى بحّقه، اإ�سافة اإىل رحيل 

االأمري هاري وزوجته ميغن وانف�سالهما عن العائلة.
“كانت  بر�س  فران�س  لوكالة  اأوينز  اي��د  امللكية  العائلة  م��وؤرخ  يقول 
وفاة ديانا اإع�ساًرا ا�سُطر امللكّية على اإعادة �سياغة �سورتها العاّمة 
ر�سا  اكت�ساب  اأج��ل  م��ن  ح�سورها  وحت�سني  اح��دث  ���س��ورة  واعتماد 

اجلمهور الربيطاين«.

قالت جلنة ال�سحة الوطنية  اأم�س االثنني اإن بر ال�سني الرئي�سي 
�سجل 1985 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يوم االأحد منها 427 

اإ�سابة م�سحوبة باأعرا�س و1558 بال اأعرا�س.
و���س��ج��ل��ت ال�����س��ني 2310 اإ����س���اب���ات ج���دي���دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف 
بال  و1708  باأعرا�س  اإ�سابة م�سحوبة   602 منها  ال�سابق  اليوم 

اأعرا�س.
2354 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا منها 639 اإ�سابة م�سحوبة 

باأعرا�س و1715 بال اأعرا�س.
الوفيات عند  ع��دد  وف��اة جديدة ليظل  اأي ح��االت  ت�سجيل  يتم  ومل 

.5226
موؤكدة  اإ�سابة  االآن239851  حتى  الرئي�سي  ال�سني  ب��ر  و�سجل 

م�سحوبة باأعرا�س.
اأي  بكني  العا�سمة  ت�سجيل  عدم  املحلية  احلكومة  بيانات  واأظهرت 

اإ�سابات جديدة مقابل اإ�سابة واحدة م�سحوبة باأعرا�س قبل يوم .
جديدة  واح��دة  اإ�سابة  �سنغهاي  مدينة  ت�سجيل  البيانات  واأظ��ه��رت 
م�سحوبة باأعرا�س مقابل عدم ت�سجيل اأي اإ�سابات يف اليوم ال�سابق 
وثالث اإ�سابات حملية بال اأعرا�س يف مناطق احلجر ال�سحي مقابل 

اإ�سابتني يف اليوم ال�سابق.

قد  رو�سيا  اأن  من  زيلين�سكي  فولودميري  االأوك���راين  الرئي�س  ح��ذر 
اأ�سرى  اأوك��ران��ي��ني  ج��ن��ود  ا���س��ت��ف��زازي��ة مبحاكمة  ت��ق��دم على خ��ط��وة 

االأ�سبوع املقبل مع احتفال كييف مبرور 31 عاما على ا�ستقاللها.
وا�ستند زيلين�سكي اىل تقارير اإعالمية تفيد باأن رو�سيا ُتعد الإخ�ساع 
مدينة  ح�سارها  خالل  قواتها  اأ�سرتهم  الذين  االأوكرانيني  اجلنود 
االأربعاء  اال�ستقالل  ذك��رى  م��ع  تتزامن  علنية  ملحاكمة  م��اري��وب��ول 

املقبل.
مع  اآب/اأغ�سط�س   24 يف  االأوك����راين  اال�ستقالل  ي��وم  يتزامن  كما 
ال�سوفياتية  رو�سيا جلارتها اجلمهورية  على غزو  اأ�سهر  �ستة  مرور 

ال�سابقة وا�سعال حرب مدمرة اأودت بحياة االآالف.
املحكمة  ه��ذه  اإج����راء  مت  “اإذا  امل�سائية  كلمته  يف  زيلين�سكي  وق���ال 
ذلك  ف�سيكون  االأماكن”،  ه��ذه  اإىل  �سعبنا  اأب��ن��اء  واإح�سار  الدنيئة 

“انتهاكا جلميع املواثيق والقواعد الدولية«.
“اخلط الذي ال ميكن بعده اأن تكون هناك اأي  واأكد اأن هذا ي�سكل 

مفاو�سات ممكنة«.
واأع��ل��ن��ت ال��ع��ا���س��م��ة ك��ي��ي��ف ح��ظ��را ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��ام��ة يف يوم 
اأيام  يف  جت��ول  منع  هناك  �سيكون  خاركيف  يف  واأي�����س��ا  اال�ستقالل، 
اأثاره  العطلة.وكان زيلين�سكي يف كلمته يعود اإىل مو�سوع �سبق واأن 
“قد  رو�سيا  اأن  ال�سبت من  متاأخر  وق��ت  ح��ذر يف  اذ  �سابقة،  ليلة  يف 
خالل  القيام على وجه اخل�سو�س ب�سيء مقرف ووح�سي”  حتاول 

احتفال اأوكرانيا باال�ستقالل.

عوا�سم

لندن

بكني

كييف

الق�ساة يف اإ�سراب مفتوح.. �سابقة »ت�سل العدالة« يف لبنان

م�سوؤول اأمريكي جديد يزور تايوان
•• تايبيه-اأ ف ب

التقى حاكم والية اأمريكية رئي�سة تايوان اأم�س االأول، بعد اأيام 
تايبيه عقب  مع  اإج��راء حمادثات جتارية  وا�سنطن  اإع��الن  من 
التهديدات الع�سكرية ال�سينية للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، 

وتعتربها بّكني جزءاً من اأرا�سيها.
وو�سل حاكم والية اإنديانا، اإريك هولكوم، اإىل تايوان االأحد يف 
ت�سمل  اأن  املتوقع  وم��ن  االقت�سادية”،  بالتنمية  تتعلق  “رحلة 
الرقمية  التجارة  اإىل  ال��زراع��ة  من  خمتلفة  جم��االت  املحادثات 

واملمار�سات التنظيمية واإزالة احلواجز التجارية.
 وبلغ التوتر ذروته يف م�سيق تايوان عقب زيارة رئي�سة جمل�س 

اأثار رد  اآب احلايل، ما  اإىل تايبيه مطلع  النواب نان�سي بيلو�سي 
فعل غا�سب من بكني التي اأطلقت اأكرب متارين ع�سكرية لها يف 
حميط اجلزيرة. وتعترب بكني تايوان جزءا ال يتجزاأ من اأرا�سيها 
وتوؤكد اأن اجلزيرة �ستعود اإىل �سيادتها يوما ما، وبالقوة اإن لزم 
االأمر. والعام املا�سي كانت 42 باملئة من �سادرات تايوان موجهة 

اإىل ال�سني وهونغ كونغ، مقابل 15 باملئة للواليات املتحدة.  
ولي�س  ببكني  الدبلوما�سي  االع��رتاف  �سيا�سة  وا�سنطن  وتنتهج 
وتدعم حقها  تايوان  مع  فعلية  بعالقات  ترتبط  لكنها  بتايبيه، 

يف تقرير م�سريها.
وحتدثت رئي�سة تايون، ت�ساي اإينغ وين، يف اجتماعها مع احلاكم 
داعية  ال�سينية ح��ول اجل��زي��رة،  امل��ن��اورات  اليوم عن  االأم��ريك��ي 

نواجه  “اإننا  لهولكوم:  دولياً.وقالت  بالدها  دعم  موا�سلة  اإىل 
واأ�سافت “اإن تايوان  حالياً التو�سع امل�ستمر لال�ستبداد العاملي”. 
تايوان وحميطه.  تهديدات ع�سكرية �سينية يف م�سيق  واجهت 
يف هذه اللحظة، يجب على احللفاء الدميقراطيني اأن يقفوا معاً 

ويعززوا التعاون يف جميع املجاالت«.    
امل��ت��ح��دة وتايوان  ال���والي���ات  اأن  ل��ف��ت ه��ول��ك��وم اىل  م��ن ج��ان��ب��ه، 
امل�سرتكة”.  القيم وامل�سالح واالأه��داف  “ت�سرتكان يف كثري من 

وقال: “�سنوا�سل ال�سعي لبناء �سراكة ا�سرتاتيجية معكم«.  
اأ�سباه  �سناعة  ممثلي  ��ا  اأي�����سً ه��ول��ك��وم  يلتقي  ان  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
يغادرها  اأن  قبل  ت��اي��وان،  وال��رائ��دة يف  االأك��رث تطورا  املو�سالت 

االأربعاء متجهاً نحو كوريا اجلنوبية.   

زلزال متو�سط يهز جزيرة بايل 
ال�سياحية الإندوني�سية

•• دنبا�سار-اإندوني�سيا-وام:

ه���ز زل������زال م��ت��و���س��ط ال���ق���وة ج���زي���رة بايل 
مل  اأن��ه  غ��ري  اأم�����س  االإندوني�سية  ال�سياحية 
ت���رد اأن��ب��اء ح��ت��ى االآن ع��ن وق���وع اأ����س���رار اأو 

اإ�سابات.
و ذكر �سهود عيان اإن الزلزال - الذي قالت 
اجليوفيزياء  و  اجل���وي���ة  االأر�����س����اد  وك���ال���ة 
ا�ستمر  5.6 درجة -  اإنه بقوة  االإندوني�سية 

من  الكثري  ف���رار  اإىل  اأدى  و  دقيقة  ق��راب��ة 
النا�س من املباين اإىل ال�سوارع.

وق����ع عند  ال����زل����زال  اأن  ال�����س��ه��ود  اأ����س���اف  و 
ال�ساعة 1636 بالتوقيت املحلي “0836 
ال��ن��ا���س يف  ب��ه  و���س��ع��ر  ب��ت��وق��ي��ت جرينت�س” 

اأنحاء اجلزيرة ولومبوك املجاورة.
و ا����س���ت���ب���ع���دت وك����ال����ة االأر�������س������اد اجل���وي���ة 
اأمواج  ح��دوث  اإندوني�سيا  يف  واجليوفيزياء 

مد عاتية “ت�سونامي«.

•• بريوت-وكاالت

ي�����س��ت��م��ر م���ع���ظ���م ق�������س���اة ل���ب���ن���ان يف 
االإ�سراب ال�سامل املفتوح عن العمل، 
اأي��ام يف كل ق�سور  اأعلنوه قبل  ال��ذي 
ال����ع����دل وامل����ح����اك����م ع���ل���ى االأرا������س�����ي 
اللبنانية، احتجاجا على ما اعتربوه 
ملطالبهم  امل���������س����وؤول����ني  “جتاهل 

املحقة«.
وي�������س���ك���و ال����ق���������س����اة، ك���غ���ريه���م من 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، ت�����ردي ال��و���س��ع امل����ادي 
مواجهة  يف  اللرية  قيمة  انهيار  بعد 
البدالت،  ق��ي��م��ة  وت���راج���ع  ال������دوالر، 
التي  امل����زري����ة  “احلال  ع���ن  ف�����س��ال 
و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا م��ب��اين ق�����س��ور العدل 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  واملحاكم، 
ب�سكل  ع���ن���ه���ا  واخل������دم������ات  وامل�����ي�����اه 
ال��ق�����س��اء وحتقيق  ب����ات ي��ع��ي��ق ع��م��ل 

العدالة«.
ووفق معلومات من م�سادر ق�سائية، 
 560 ق��راب��ة  حاليا  لبنان  يف  يعمل 
قا�سيا، بينما يف الواقع هناك حاجة 
بكل  النهو�س  اأج��ل  م��ن  الأل��ف قا�س 

اأعمال الق�ساء يف البالد.
اأعلن  امل��ا���س��ي��ني،  ال��ي��وم��ني  وخ����الل 
قا�سيا،   560 اأ�����س����ل  م����ن   400
تنفيذا  ال���ع���م���ل  ع�����ن  ان���ق���ط���اع���ه���م 
لالإ�سراب املفتوح، بعدما “و�سلوا اإىل 
مرحلة مل يعد مقبوال ال�سكوت عنها، 
وتدين  ال��ع��م��ل  ظ���روف  ���س��وء  نتيجة 
ال���روات���ب م��ن ج����راء االنهيار  ق��ي��م��ة 
الوطنية مقابل  الدراماتيكي للعملة 

وفق تعبريهم. الدوالر”، 

ت��ع��م��ل يف حمافظة  ق��ا���س��ي��ة  وق���ال���ت 
“�سكاي  مل��وق��ع  لبنان  �سرقي  ال��ب��ق��اع 
يكفيني  ي��ع��د  “مل  عربية”:  ن��ي��وز 
ال���رات���ب ل��ل��و���س��ول م���ن ب����ريوت اإىل 
غالء  ب�سبب  البقاع،  يف  عملي  مركز 

اأ�سعار البنزين«.
وف���ي���م���ا ان�������س���م ق�������س���اة ك����ب����ار اإىل 
االإ�����س����راب، وم���ن ب��ي��ن��ه��م اأع�����س��اء يف 
جم��ل�����س ال��ق�����س��اء االأع���ل���ى واآخ�����رون 
�سورى  وجمل�س  املحا�سبة  دي���وان  يف 
الق�ساء  جمل�س  رئي�س  جزم  الدولة، 
االأعلى �سهيل عبود باأن “الق�ساء لن 
و�سيبقى  م�سوؤولياته،  م��ن  ي�ستقيل 

الركيزة االأ�سا�س لبناء الدولة«.
ويف ال�سياق ذاته، راأى قا�سي ال�سرف 
�سابقا  زحلة  جنايات  حمكمة  رئي�س 
فوزي اأدهم، يف هذه اخلطوة، �سابقة 

يعي�سها الق�ساء يف لبنان.
“�سكاي  ملوقع  اأده��م يف حديث  وق��ال 
هو  يح�سل  “ما  اإن  عربية”،  ن��ي��وز 
اإ�����س����راب، وي�سكل  ب��ك��ث��ري م���ن  اأك����رث 
العامل،  وال  لبنان  يعرفها  مل  �سابقة 
ميكن  ال  االأوىل.  ل��ل��م��رة  وحت�����س��ل 
كنت  ولو  اإ�سرابه،  يعلن  اأن  للقا�سي 
اأكن  مل  ال��ق�����س��اء  ���س��ل��ك  يف  م�ستمرا 

الأ�سارك باالإ�سراب«.
وتابع: “االإ�سراب ال يجدي نفعا طاملا 
اأنه موجه حلكومة م�ستقيلة ت�سرف 
له  بقيت  جمهورية  ورئي�س  االأعمال 
مدة �سهرين من واليته يف ال�سلطة. 

اإنه اإ�سراب بال فعالية. املطلوب من 
القيادات الفعالة يف هذا ال�سلك اتخاذ 
اإجراءات �سريعة وحا�سمة، ومن وزير 
العدل اأن ي�ساهم بحل امل�ساكل املادية 
االقت�سادي  االنهيار  عن  ن�ساأت  التي 

مع وزير املالية«.
وا�ستطرد اأدهم: “الق�ساة مظلومون 
بحقهم،  اإج���ح���اف  ف��ي��ه��ا  وروات���ب���ه���م 
املحافظات  والتنقل بني ق�سور عدل 
ب����ات ���س��ع��ب��ا ع��ل��ي��ه��م، اإمن�����ا ال ميكن 
جمل�س  داعيا  يتوقف”،  اأن  للق�ساء 
الق�ساء االأعلى يف لبنان اإىل “اتخاذ 

الو�سع على  موقف حا�سم، الأن بقاء 
م��ا ه��و ع��ل��ي��ه ت��ه��دي��د ل����دور الق�ساء 

وباقي موؤ�س�سات الدولة«.
وكان الق�ساة امل�ساركون يف االإ�سراب 
ق���د اأ�����س����دروا ب��ي��ان��ا، االأرب����ع����اء، جاء 
مل  اال�����س����ت����ق����الل،  “منذ  اأن�������ه  ف���ي���ه 
يكر�س  ق��ان��ون  �سن  يف  امل�����س��رع  ينجح 
فعال  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقاللية 
الف�سل بني  م��ب��داأ  وي��ح��ق��ق  وواق���ع���ا، 

ال�سلطات والتوازن فيما بينها«.
اخل���ط���ر،  ن����اق����و�����س  ال���ق�������س���اة  ودق 
حمذرين من اأن “ظروف العمل قد 

الم�ست خط التعذر من دون اأن نلقى 
اآذانا م�سغية«.

القا�سي  “راتب  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو���س��ح 
اأم�����س��ى يف اخلدمة  ال����ذي  االأ���س��ي��ل 
م���ا ي���ق���ارب 40 ع��ام��ا ال ي��ت��ج��اوز 8 
 240 )ن��ح��و  لبنانية  ل��رية  م��الي��ني 
اأخبار  م��ن  ي�����س��اع  مل��ا  خ��الف��ا  دوالر(، 
يف  الق�سائية  ال�سلطة  مت�س  ملفقة 

ال�سميم«.
ك��م��ا اأ����س���ار ال��ق�����س��اة يف ب��ي��ان��ه��م اإىل 
كان”،  الأي  خرة  بال�سُّ العمل  “رف�س 
“اأ�سحاب  ���س��م��وه��م  م���ن  وخ���اط���ب���وا 

قائلني: “ال حتملوا الف�سل  القرار”، 
الق�ساة  م���ن  ال�����س��اح��ق��ة  ل���الأك���رثي���ة 
ال�����س��رف��اء وال ت��راه��ن��وا ع��ل��ى موجب 
االآن،  بعد  ال�سمت  وال��ت��زام  التحفظ 
لالإ�سالح  االأخ�����رية  فر�ستكم  اإن��ه��ا 

واإنقاذ الوطن من الهالك«.
اأن  واجبنا  “لي�س من  البيان:  وختم 
ال�سلطة  اإن��ق��اذ  كيفية  اإىل  نر�سدكم 
اأنتم،  ب���ل م���ن واج��ب��ك��م  ال��ق�����س��ائ��ي��ة، 
ما  الإن��ق��اذ  ال�سبيل  اأن جت��دوا  وع�سى 
واإال  االأوان،  ف��وات  قبل  اإنقاذه  ميكن 

على الوطن ال�سالم«.

•• عوا�سم-وكاالت

لتنظيم  تابعة  موؤخرا هجوما جلماعة  املايل  اجلي�س  �سّد 
يف  ال��ب��الد؛  �سمايل  ميناكا  منطقة  يف  االإره��اب��ي  ال��ق��اع��دة 
حت���رك ي��وؤ���س��ر الح��ت��م��ال ب���روز دور ل��ل��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة يف 
االأمني”  “الفراغ  االإره��اب��ي��ون  ي�ستغل  التي  املنطقة  ه��ذه 
فقد  ال�سبت،  للجي�س،  بيان  وال�سيطرة.ووفق  للتمدد  بها 
ت�سدى بدعم جوي لهجوم نفذته جماعة “ن�سرة االإ�سالم 
اإىل  امل��وؤدي  الطريق  على  ميناكا  خمرج  عند  وامل�سلمني”، 

كيدال.
وا���س��ت��ه��دف ه��ج��وم اجل��م��اع��ة االإره���اب���ي���ة ن��ق��ط��ة ع�سكرية 
من  واثنني  االإرهابيني  من  ع��دد  مبقتل  وانتهى  للجي�س، 
اجلنود، يف اإطار �سل�سلة هجمات متتابعة االأ�سابيع االأخرية 

على القوات احلكومية.

عودة اجلي�ش الغائب
ذكر  ع��دم  ل  ف�سَّ م���ايل،  ب�سمايل  اأزواد  اإق��ل��ي��م  م��ن  م�سدر 
اأن غياب اجلي�س املايل  ل�”�سكاي نيوز عربية”  اأكد  ا�سمه، 
عن “ميناكا” اأ�سهم يف انت�سار “ن�سرة االإ�سالم وامل�سلمني” 
التهريب  على ممرات  و�سيطرته  االإرهابي  داع�س  وتنظيم 

بني مايل والنيجر وبوركينا فا�سو وليبيا املجاورة.
با�ستقدام  داع�س يكثف وج��وده يف ميناكا  اأن  اإىل  كما لفت 
اإره��اب��ي��ني م��ن م��ن��اط��ق ن��ف��وذه يف ن��ي��ج��ريي��ا، ع��رب ممرات 
بجامعة  االإفريقية  ال�سوؤون  يف  الباحث  اأن  التهريب.غري 
ل�”�سكاي نيوز عربية”  اإ�سماعيل، يقول  اأغ  باماكو، حممد 
الهجمات،  لهذه  للت�سدي  ا�ستعداد  على  امل��ايل  اجلي�س  اإن 
يف  احلربي  الطريان  جناح  حول  اجلي�س  ببيان  م�ست�سهدا 

�سرب عنا�سر “ن�سرة االإ�سالم وامل�سلمني” يف ميناكا.
يف نف�س الوقت، يعول الباحث املايل على االأ�سابيع القادمة 
يف تو�سيح مدى فعالية اجلي�س، وفق قدرته على حترير 

بلديات ميناكا اأو منع �سقوط بلديات اأخرى على االأقل.

تناف�ش داع�ش والقاعدة
هجوم جماعة ن�سرة االإ�سالم وامل�سلمني، جاء بعد اأيام من 
قتلها 4 من مقاتلي �سركة “فاغرن” الرو�سية املتخ�س�سة 

يف توريد وتدريب املقاتلني، يف غاو �سمايل مايل.
اجلي�س  اتهام  بعد  ب�”فاغرن”  املالية  احلكومة  وا�ستعانت 

الفرن�سي بالف�سل يف حماربة االإرهاب رغم مكوثه 9 �سنوات 
اأزم��ة بني اجلانبني انتهت بان�سحاب  مبايل؛ وهو ما فَجر 
اأودى  ميناكا،  على  هجوما  داع�س  نفذ  الفرن�سيني.كذلك 
اإطار  وا�ستوىل على موا�سيهم، وذلك يف  7 مدنيني  بحياة 
�سراع نفوذ لل�سيطرة على املنطقة بني التنظيمني، خا�سة 
اأن��ه��ا ت��ق��ع ع��ن��د امل��ث��ل��ث احل�����دودي وط���رق ت��ه��ري��ب ال�سالح 

واملقاتلني والتجارة غري امل�سروعة.

اختالف الو�سيلة
ورغ����م ا���س��رتاك��ه��م��ا يف ه���دف ف��ر���س ال��ن��ف��وذ ف����اإن داع�س 

والقاعدة يختلفان يف و�سائلهما، اإذ يو�سح اأغ اإ�سماعيل اأنه 
تركز  املحليني،  ال�سكان  ا�ستهداف  على  داع�س  يركز  بينما 
احلكومية  القوات  على  وامل�سلمني  االإ�سالم  ن�سرة  جماعة 

و”فاغرن” الرو�سية.
املتحدة حلفظ  االأمم  بعثة  الن�سرة  ت�ستهدف جماعة  كما 

ال�سالم “مينو�سما”،
هجوما   50 و�سنت  الفرن�سي،  اجلي�س  ان�سحاب  م�ستغلة   
قواتها،  م��ن  �سخ�سا   20 ب��ح��ي��اة  اأودى  م��ا  ال��ب��ع��ث��ة؛  ع��ل��ى 
امل�سلح  ال���ن���زاع  ب��ي��ان��ات م��واق��ع  ن�����س��ره م�����س��روع  بح�سب م��ا 

.ACLED واأحداثها
يف ذات ال�ساأن، يو�سح الع�سو املوؤ�س�س يف “احلركة الوطنية 
ل�”�سكاي  ح��م��د،  اأغ  ب��ك��اي  م���ايل،  �سمايل  اأزواد”  لتحرير 
نيوز عربية” اأن داع�س ي�ستهدف البلدات وال�سكان ويقتل 
االإ�سالم  “ن�سرة  اأم���ا  ال��ه��ج��رة،  على  وي��ج��ربه��م  امل��دن��ي��ني 
يرف�س  م��ن  جت��رب  ك��ان��ت  واإن  تقتلهم،  ف��ال  وامل�سلمني” 

التعاون معها على الهجرة، وفقا ل�”بكاي«.
على  ك��ث��ريا  يعتمد  داع�����س  تكوين  اأن  اإىل  ه��ذا  ي��ع��ود  وق��د 
االإ�سالم  “ن�سرة  تنظيم  اأن  ح��ني  يف  االأج���ان���ب،  املقاتلني 
ويهتمون  امل��ح��ل��ي��ني،  م��ن  ال��ك��ث��ري  ب��ه  ي��وج��د  وامل�سلمني” 

بالدعم املحلي لهم.
اأما العدو امل�سرتك امل�ستهدف من اجلانبني، يتابع “اأبكاي” 

فهو اجلي�س املايل، وذلك بهدف الغنائم.
ووف����ق����ا ل���ت���ق���ري���ر ن�������س���ره م����رك����ز اإف���ري���ق���ي���ا ل���ل���درا����س���ات 
عنف  ت�ساعد  يوليو،  يف  وا�سنطن،  ومقره  اال�سرتاتيجية، 
فا�سو  بوركينا  خ�سو�سا  ال�ساحل،  يف  االإرهابية  اجلماعات 
يف  اأخ���رى  منطقة  اأي  م��ن  اأ���س��رع  ب�سكل  والنيجر،  وم���ايل 

اإفريقيا، بزيادة قدرها %140 منذ عام 2020.

•• بريوت-وكاالت

اللرية  اأ�ساب  ال��ذي  الكبري  االنهيار  ت�سبب 
اأج�����ور موظفي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ب�����س��رب ق��ي��م��ة 
%95 من  القطاع العام التي خ�سرت نحو 
قيمتها ال�سرائية، ما دفع هوؤالء اىل االمتناع 
اإ�سراب مل  عن احل�سور اىل العمل وتنفيذ 

ت�سلم منه الوالدات اجلديدة والوفيات.
فهذا االإ�سراب العمايل الذي بداأ منذ يونيو 
2022 األقى بظالله على امكانية ت�سجيل 
ال������والدات وال���وف���ي���ات وح�����االت ال���ط���الق يف 
لبنان.ويقول الباحث يف الدولية للمعلومات 
حممد �سم�س الدين يف حديث ملوقع “�سكاي 
اإن توقف اإدارات الدولة ب�سكل  نيوز عربية”، 
عام، قد اأحلق االأذى بكل اللبنانيني وخا�سة 
بدوائر  مرتبطة  م��ع��ام��الت  لديهم  ال��ذي��ن 
اإذ بات من ال�سعب  “االأحوال ال�سخ�سية”، 
والوفيات وحاالت  ال��والدات  ت�سجيل  عليهم 

الطالق.
ال���والدات يف  ع��دد  اأن  الدين  �سم�س  ويك�سف 

�سهرين  منذ  ت�سجيلها  يتم  مل  التي  لبنان 
املا�سي، يقارب  عند بدء االإ�سراب يف يونيو 
بات  اأن���ه  اأي  ال�سهر،  يف  والدة  اآالف  ال�ستة 
ه��ن��اك ن��ح��و 12 األ���ف م��ول��ود ل��ب��ن��اين غري 

م�سجلني حتى نهاية يوليو.
ينطبق  االإرب����اك  اأن  ال��دي��ن  �سم�س  وي�����س��رح 
والطالق  الوفاة  حاالت  ت�سجيل  على  اأي�ساً 
املرتبطة  االإج���راءات  بع�س  تنفيذ  يعيق  ما 
واملالية،  املحكمة  دوائ���ر  يف  املوا�سيع  بهذه 
اللبنانية  للدولة  املبا�سرة  اخل�سائر  مقدراً 
الر�سوم الالزمة ب�سبب  ا�ستيفاء  جراء عدم 
ل��رية لبنانية اي ما  12 مليار  ب�  االإ���س��راب 

يقارب 400 األف دوالر كل �سهر.
الغول  زكريا  املحامي  يقول  ال�سياق  هذا  يف 
اإن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  حديث  يف 
اإ����س���راب م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام يف لبنان، 
األ����ف موظف   30 ال��ب��ال��غ ع���دده���م ح����وايل 
للمطالبة بت�سحيح رواتبهم، ت�سبب باإرباك 
بات  كما  اأ�سا�ساً،  املنهك  اللبناين  االقت�ساد 
اآالف املواليد اجلدد من دون اأوراق ثبوتية.

 وبح�سب الغول، فاإنه ورغم اأحقية مطالب 
املواطن  اأن  اإال  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع  م��وظ��ف��ي 
ت���ب���ع���ات هذا  ال���ل���ب���ن���اين ال مي���ك���ن���ه حت���م���ل 
االإ����س���راب، خ�����س��و���س��اً اأن���ه ب���ات ع���اج���زاً عن 
للقيام  ر���س��م��ي  م�ستند  اأي  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
مبعاملة �سرورية اأو لت�سجيل طفله املولود 
حديثاً اأو حتى ال�ستكمال االإجراءات املرتتبة 

على وفاة اأحد افراد العائلة.
اللبنانية  العملة  قيمة  انهيار  اأن  واأ���س��اف 
ظلم موظفي القطاع العام، ولكن يف املقابل 
للمواطن  مبا�سر  ب�سرر  االإ���س��راب  ت�سبب 
ال��ل��ب��ن��اين، ح��ي��ث ك���ان م��ن االأج����دى توجيه 
التحرك لل�سلطة القاب�سة على زمام االأمور 

يف البالد ولي�س لل�سعب.
جنني  جب  مدينة  خمتار  ي�سرح  جهته  من 
طارق فرحات، يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز 
اإ�سراب موظفي  عن كيفية تاأثري  عربية”، 
الدوائر الر�سمية وتعطيلهم عن العمل منذ 
اأكرث من �سهرين، م�سرياً اىل اأن عدة بيانات 
وم�ستندات ال ميكن احل�سول عليها كبيانات 

امكانية  ع��دم  اىل  اإ���س��اف��ة  وال��ه��وي��ات  القيد 
تنفيذ وثائق الوالدة والوفاة.

ال���والدات  بت�سجيل  ال��ت��اأخ��ري  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال�سنة  ليالم�س  االإ���س��راب  ا�ستمر  ح��ال  يف 
مثاًل يتطلب اإجراء اختبار احلم�س النووي 
DNA، م�سدداً على وجوب عودة املوظفني 

اإىل عملهم كي ال ي�ستمر هذا التفكك بدوائر 
الدولة.

املوظفني  ب��ع�����س  ف�����اإن  ف���رح���ات  وب��ح�����س��ب 
يح�سرون اإىل عملهم ليوم واحد يف االإ�سبوع 
وي��ن��ج��زون م��ا ميكن اإجن���ازه م��ن معامالت 

عالقة ولكن هذا االأمر ال يكفي.

ولدات ووفيات من دون اأوراق.. وجه جديد لأزمة لبنان

هجوم ميناكا.. اجلي�س املايل يف مواجهة �سراع »داع�س« و»القاعدة«

Date 23/ 8/ 2022  Issue No : 13627
Notifying the Defendant by Publication 

In Case No: SHCFICIPOR2021/0007529, Commercial (Partial) 
To Defendant: RABBIA ASIF AWAN ASIF MUNAWAR AWAN, Other/ Nationality 
We hereby inform you that the Plaintiff: AL MAAS PLASTIC APPLIANCE TRADING L.L.C- filed 
the above-mentioned case for claim 
The Court Adjudicated :(First) in Case No: 7529 of 2021 Commercial Partial Sharjah 
In the presence of the First and Second Defendant and as if in presence of the Third Defendant/ to oblige the Second 
Defendant- AMBAR RABBANI MOHAMMED ASIM- to pay for the Plaintiff Company an Amount of AED 55478.85 
(Fifty-Five Thousand Four Hundred Seventy-Eight Dirhams and Eighty-Five Fils Only) and to oblige the second 
defendant to pay the Legal Interest at the percentage of 5% annually from the date of legal claim dated 22/09/2021 until 
the date of final payment, provided that the interest do not exceed the original debt and the court obliged the second 
defendant to pay the expenses and fees and to pay AED 500 as the Attorney Fees and the court rejected all other claims 
(Second) in Case No: 10321 of 2021 Commercial Partial Sharjah 
As if in presence of the First Defendant and in the presence of Second Defendant/ to oblige the First 
Defendant- RABBIA ASIF AWAN ASIF MUNAWAR AWAN- to pay for the plaintiff- AMBAR RABBANI 
MOHAMMED ASIM- an amount of AED 55478.85 (Fifty-Five Thousand Four Hundred Seventy-Eight 
Dirhams and Eighty-Five Fils Only) and to oblige the first defendant to pay the Legal Interest at the 
percentage of 5% annually from the date of legal claim dated 14/12/2021 until the date of final payment, 
provided that the interest do not exceed the original debt and the court obliged the first defendant to pay the 
expenses and fees and to pay AED 500 as the Attorney Fees and the court rejected all other claims. 
Customer Happiness Center 
Judge /Hossam Jaafar Muhammad Al-Sayed 
Sharjah Federal Court /Civil First Instance Court 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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 بنك صادرات إيران
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 رأيال

ل، الشــام ل، وبيــان الـدخ٢٠٢١ديسـمبر  ٣١لقـد قمنـا بتــدقيق البيانـات الماليــة لبنـك صــادرات إيـران (البنــك)، والتـي تتكــون مـن بيــان المركـز المــالي كمـا فــي 

ومالحظـــات علـــى البيانـــات الماليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ملخـــص ألهـــم السياســـات المنتهيـــة،  يـــرات فـــي حقـــوق الملكيـــة، وبيـــان التـــدفقات النقديـــة للســـنةان التغوبيـــ

 المحاسبية.

وأدائـه المـالي  ٢٠٢١بر يسـمد ٣١فـي  امـفي رأينا أن البيانات المالية المرفقة تعبر بشكل عادل، من جميـع النـواحي الجوهريـة، عـن المركـز المـالي للبنـك ك

 وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( المعايير الدولية للتقارير المالية ).

 أساس الرأي

لمعـــايير بمزيـــد مـــن التفصـــيل فـــي قســـم هـــذه ا وجـــببم ياتنالو لقـــد أجرينـــا تـــدقيقنا وفًقـــا لمعـــايير التـــدقيق الدوليـــة (معـــايير التـــدقيق الدوليـــة ). تـــم وصـــف مســـؤ 

 مسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية في تقريرنا.

نــة قواعــد نحــن مســتقلون عــن البنــك وفقًــا لمدونــة قواعــد أخالقيــات المحاســبين المهنيــين الصــادرة عــن مجلــس المعــايير األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين (مدو 

أوفينـا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخـرى وفًقــا لهـذه المتطلبــات. نعتقـد أن أدلــة التــدقيق التـي حصــلنا عليهـا كافيــة ومناســبة ، وقــد ين)هنيـن الميبأخالقيـات المحاســ

 لتوفير أساس لرأينا.
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 بنك صادرات إيران
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 (تابع)   تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

 األمر لىيد عالتأك
 نلفت انتباهكم إلى؛

 ٣١مـن قاعـدة رأس مـال البنـك كمـا فـي  ٪٣٠المقـرر وهـو يـة األخـرى الحـد ارجالختجاوز تعرض البنك لمقره الرئيسي وفروعه الخارجية والمصارف اإليرانية  )أ
) مــن ٢رأس مــال البنــك. وفًقــا للمــادة (عــدة مــن قا ٪٢٥. تعــرض البنــك لمقتــرض واحــد / مجموعــة مــن المقترضــين تجــاوز الحــد المقــرر وهــو ٢٠٢١ديســمبر 

ير وتعديالتـه وجـدول حـدود التعـرض الكبيـرة القصـوى الصـادرة دود التعرض الكبة حاقب، بشأن اللوائح ومر ٢٠١٣نوفمبر  ١١بتاريخ  ٣٢/٢٠١٣المنشور رقم 
ات  يســمح بــالتعرض للبنـوك العاملــة خــارج دولــة اإلمــار )، ال("مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحـدة المركــزي " مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحـدة المركــزي عـن 

مـن قاعـدة رأس مـال البنـك. عـالوة علـى  ٪٣٠نظـر عـن تـاريخ اسـتحقاقها، لتتجـاوز لخارجيـة، بغـض الع افرو العربية المتحدة بما في ذلك المكتب الرئيسي وال
بيـرة للتركيـزات االئتمانيـة فـوق الحـدود الصـادرة عـن مصـرف اإلمـارات الك ، بشـأن التعرضـات٢٠١٨أكتـوبر  ١المـؤرخ  ٢٢٦/٢٠١٨ذلك، وفًقا لإلخطار رقم 

سـنوات لالمتثـال مـع تعليمـات التعمـيم المشـار  ٥دة المركـزي ")، تـم مـنح البنـوك فتـرة سـماح مـدتها ت العربيـة المتحـاراإلمالعربية المتحدة المركزي ("مصرف ا
 .٣٢/٢٠١٣إليه رقم 

 

  األمر التأكيد على
ــ اباتب) تشــتمل حســ تزيــد عــن  مــدةة ل، وهــي خاملــ٢٠٢١ديســمبر  ٣١مليــون درهــم كمــا فــي  ١٥,٧ة وحســابات التــوفير علــى رصــيد قــدره العمــالء الجاري

، الصـادرة عــن مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركــزي ٢٠٢٠ينـاير  ١٥الئحــة الحسـابات الخاملـة بتـاريخ  ١/٢٠٢٠خمـس سـنوات. وفقًـا للتعمـيم رقـم: 
بات الحســا -ا بهــ الــبالعربيــة المتحــدة المركــزي ")، يتعــين علــى جميــع البنــوك تحويــل هــذه المبــالغ إلــى "حســاب األرصــدة غيــر المطرات ("مصــرف اإلمــا

مليــون درهــم  ٥,٤الخاملــة" مــع البنــك المركــزي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ("مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي "). خــالل العــام، قــام البنــك بتحويــل 
تثال والتـدقيق الـداخلي للمصـادقة دارة االمى إلد االجراءمليون درهم إماراتي قيد  ١٠,٣. وال يزال الرصيد البالغ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١اتي فقط اعتباًرا من إمار 

 عليهما.
مليـون درهـم إمـاراتي)  ١،٣٥٨؛ ٢٠٢٠مليـون درهـم إمـاراتي ( ١،٣٧٣علـى البيانـات الماليـة؛ أقـر البنـك بضـريبة مؤجلـة بقيمـة  ١٠ج) نشير إلى اإليضاح 

فرعــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يتكــون هــذا الرصــيد  ل لعمليــاتلــدخي اتتعلــق باالعتمــادات الضــريبية غيــر المســتخدمة والفــروق المؤقتــة المتعلقــة بصــاف
. يــتم إنشــاء هــذه ٢٠٢١ديســمبر  ٣١ ا مــنمليــون درهــم إمــاراتي مــن فــرع عجمــان اعتبــارً  ٩٧مليــون درهــم إمــاراتي فــرع دبــي و  1,276بشــكل أساســي مــن 

لبنـــك مــن قبــل الســـلطات الضــريبية المعنيــة. وفًقـــا لــإلدارة، يـــتم لسياســة ا قًــاوف رة التـــي تــم إنشـــاؤهاالمبــالغ بشــكل أساســـي علــى أســاس عـــدم الســماح بالخســا
مدينــة المســتحقة أو الشــطب المــرتبط بهــا مــن دفــاتر م الاالعتــراف بهــذه األصــول الضــريبية المؤجلــة بنــاًء علــى احتماليــة اســتردادها أو تعــديل تحصــيل الــذم

 يبية كافية كما هو متوقع من قبل اإلدارة.أرباح ضر  قيقتح الحسابات. يعتمد تحقيق األصول الضريبية المؤجلة على
ــ ٩,٣يضــاح اإلد) نشــير إلــى  وضــها وســلفياتها بمــا يتماشــى مــع ل قر حــول البيانــات الماليــة؛ قامــت إدارة البنــك باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مقاب

. الســتكمال مخصصــات الخســارة، نظــرت اإلدارة أيًضــا فــي التعمــيم الماليــة" صــولاأل" ٩النمــوذج المــذكور فــي المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم 
مركـــزي ") بعـــد النظـــر فـــي القيمـــة العادلـــة ة الالصـــادر عـــن مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة المركـــزي ("مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــد ٢٨/٢٠١٠

هـا قيمـة ضـمان أعلـى بنـاًء علـى التقييمـات األخيـرة التـي أجراهـا البنـك. سـالمية ولاإلان للضمانات ذات الصلة. تقع الضمانات في الغالـب فـي جمهوريـة إيـر 
لسياسية السائدة في إيران وتعتقـد أنـه يمكـن إرفـاق هـذه الضـمانات اع اال تستطيع إدارة البنك تقييم تأثير التأخير في عملية استرداد الضمانات بسبب األوض

 أينا في هذا الصدد.م تعديل ر يت لم دون خسارة في قيمة األوراق المالية.
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 بنك صادرات إيران
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 (تابع)   تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

رض البنك إلخطارات تنفيذية من قبل مصرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي ("مصـرف ؛ لقد تع٣٨نشير إلى إيضاح  - خرى؛هـ) العقوبات والقيود األ
واألفـراد اإليــرانيين.  الشــركاتمــع بعـض علـى المعـامالت  ليــةلدو اإلمـارات العربيـة المتحــدة المركـزي ") بســبب القيـود التـي تفرضــها مختلـف الــدول والهيئـات ا

 كورة على النحو التالي؛ل مذالتفاصي
واألفـراد، الشـركات أ. كما قرر مكتب مراقبة األصـول األجنبيـة ("مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة ") التـابع لـوزارة الخزانـة األمريكيـة فـرض قيـود علـى بعـض 

 ن.بما في ذلك بنك صادرات إيرا
نــوك اإليرانيــة فــي الســنوات دول أوروبيــة أخــرى، بفــرض / تعزيـز العقوبــات علــى البرا و مــا فــي ذلــك الواليــات المتحـدة األمريكيــة وٕانجلتــب. قامـت عــدة دول، ب

، نــص علــى حظــر توريــد خــدمات ٢٠١٢مــارس  ١٥الصــادر فــي  CFSP/2012/152الســابقة. واألهــم مــن ذلــك، أن قــرار مجلــس االتحــاد األوروبــي 
 نوك اإليرانية.الب صة المستخدمة لتبادل البيانات المالية مع بعضالمالية المتخص ائللرسا

 .٢٠١٢مارس  ١٧ج. قطعت جمعية االتصاالت المالية العالمية بين البنوك ("سويفت") خدماتها مع بنك صادرات إيران عن شبكتها الدولية في 
مــل بشــكل أساســي مــع يتعالبلــدان المشــار إليهــا أعــاله لفتــرة طويلــة، وهــو مــن البنــوك فــي ا أي مــع ومــع ذلــك، لــم يكــن للبنــك أي تعــامالت / عالقــات تجاريــة

ك، أعــاد البنــك تصــميم عملياتــه مــن خــالل الحــد مــن تحويــل األمــوال واالقتــراض مــن المعــامالت ذات الصــلة مــع البنــوك البنــوك اإليرانيــة. عــالوة علــى ذلــ
 والعمالء اإليرانيين.

 

  األمر التأكيد على
الفائـدة ســلبي)  ة العكســي، كـان البنـك يتكبــد خسـائر تشـغيلية مسـتمرة (صــافي دخـلفائـدهيكلـة نمــاذج المعـامالت واألثـر المــرتبط بتـأثير تكلفـة العـادة ب إبسـب

ذمم المدينــة يل الــتحصــ، و خــالل الســنوات القليلــة الماضــية. يعتمــد مبــدأ االســتمرارية فــي البنــك حالًيــا علــى تحقيــق البنــك ألربــاح تشــغيلية فــي الســنوات المقبلــة
 الرئيسي. مركزالمستحقة من عمالئه والمساعدات المالية لل

بســبب األخطــاء  ٢٠٢٠ديســمبر  ٣١مــن البيانــات الماليــة؛ قــام البنــك بإعــادة بيــان بياناتــه الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  ٣١و) نلفــت انتبــاهكم إلــى اإليضــاح 
 والسهو.

 

 آخر أمر
مـايو  ٠٧فـي  مؤهـل بشـأنهابـدى تقريـرهم رأًيـا غيـر ين أمن قبل مـدققي حسـابات آخـر  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن بنكلل تم تدقيق البيانات المالية

٢٠٢١. 
 أمور التدقيق الرئيسية

د تـم تنـاول هـذه األمـور . وقـليـةلحاإن أمور التدقيق الرئيسية، في تقديرنا المهني، هي تلـك األمـور األكثـر أهميـة فـي تـدقيقنا للبيانـات الماليـة الموحـدة للفتـرة ا
 .هذه االمور ولموحدة التي تشكل رأينا بشأنها. نحن ال نقدم رأًيا منفصًال حة الفي سياق تدقيقنا للبيانات المالي

 

وعليــه، فقــد ت الصــلة. ذا مــورلقــد أوفينــا بالمســؤوليات الموضــحة فــي مســؤوليات المــدققين عــن تــدقيق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا، بمــا فــي ذلــك األ

نتـائج إجــراءات التـدقيق التـي قمنــا بهـا، بمــا  خــاطر األخطـاء الجوهريـة فــي البيانـات الماليـة الموحــدة. تـوفرم متضـمن تـدقيقنا أداء اإلجــراءات المصـممة لتقيـي

 وحدة المرفقة.مالية المال ناتفي ذلك تلك التي تم إجراؤها لمعالجة األمور أدناه، األساس إلبداء رأينا حول التدقيق في البيا
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 نك صادرات إيرانب
 

 ة المتحدةعربياإلمارات ال
 

 (تابع)   تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

 تم تلخيص أمور التدقيق الرئيسية المحددة في تدقيقنا على النحو التالي:

 كيف عالج تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية #

عــــدم التأكــــد مــــن تقــــدير الخســــائر االئتمانيــــة المتوقعــــة للقــــروض  ١

 ءعمالوالسلف لل

ي المجـاالت فـي تحديـد ألحكـام فـن ار مـطبقت اإلدارة مستوى كبي

مخصصات خسائر االئتمان وفًقا للمعيار الـدولي للتقـارير الماليـة 

مــــن خــــالل النظــــر فــــي المعلومــــات وتحليلهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك  ٩

المتغيــرات المســتخدمة فــي ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي واألوزان 

 المفروضة.ات المرتبطة بها وتأثير العقوب

ظة البنك من القـروض والسـلفيات ي من محفمادال يتم تقييم الجزء

الزيــادة (بشـكل فــردي لمعرفــة الزيــادة الكبيــرة فــي مخــاطر االئتمــان 

ــــــة ) الكبيــــــرة فــــــي مخــــــاطر االئتمــــــان  ــــــاس الخســــــائر االئتماني وقي

ــــىالمتوقعــــة. وهــــذا يتطلــــب مــــن إدارة البنــــك أن  كــــل  تحصــــل عل

يـــــيم لتقلـــــة ة والكميـــــة المعقو ية النوعيـــــقبلالمســـــت البيانـــــات توقعـــــات

ادة الكبيـــــرة فـــــي مخـــــاطر االئتمـــــان  أو أثنـــــاء تقيـــــيم معـــــايير الزيـــــ

ــا مهمــة ويضــع عــدًدا مــن  ضــعف االئتمــان. يمــارس البنــك أحكاًم

االفتراضــــات فــــي تطــــوير نمــــاذج الخســــائر االئتمانيــــة المتوقعــــة، 

بسـبب رة والتي تشمل احتمالية التعثـر (احتماليـة التعثـر )، والخسـا

ــــف عــــن الســــداد (ال خلــــف عــــن الســــداد )، بســــبب الترة خســــاالتخل

والتعـــــرض عنـــــد التعثـــــر (التعـــــرض عنـــــد التعثـــــر )، والمعلومـــــات 

 التطلعية، وتعديالت االقتصاد الكلي ومعايير المرحلة.

 

 

 

 
 

ـــا لعمليـــات أعمـــال البنـــك المتعلقـــة بـــإدارة مخـــاطر  لقـــد اكتســـبنا فهًم

صصــــــات انخفــــــاض قيمــــــة مخ االئتمــــــان وعمليــــــة التقــــــدير لتحديــــــد

ـــة التشـــغيلية ء. لقـــد اختعمـــاللل القـــروض والســـلف ـــا أيًضـــا الفعالي برن

 للضوابط ذات الصلة ضمن هذه العمليات.

 

لقــد حصــلنا علــى تقيــيم محـــدد مــن اإلدارة فيمــا يتعلــق بالتعرضـــات 

الماديــة الفرديـــة، وقمنــا بتقيـــيم وطعــن االفتراضـــات المســتخدمة مـــن 

ـــــا ب ـــــى خســـــائر االئتمـــــانمراقبـــــل اإلدارة؛ لقـــــد قمن  جعـــــة التـــــأثير عل

كيــــــز بشــــــكل خــــــاص علــــــى إعــــــادة تقيــــــيم أوزان قعــــــة مــــــع التر متو ال

ــــــى الصــــــناعات  ــــــي، وتــــــأثير الضــــــغوط الماليــــــة عل االقتصــــــاد الكل

المختلفة. قمنا بتسـوية أرقـام الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة اإلجماليـة 

اردة الــو مـع البيانـات الماليــة وقمنـا بتقيــيم مـدى مالءمــة اإلفصـاحات 

 دة.في البيانات المالية الموح

 

 

ارات داخـــــل دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة، ناقشـــــنا لتقيــــيم العقـــــ

تقييمــات العينــات المختــارة مــع مــثمن العقــارات الخــارجي فــي جلســة 

خاصــــة منفصــــلة والتحــــدي فــــي التقــــديرات الرئيســــية المعتمــــدة فــــي 

ي الســـوق ع فـــالتقييمـــات، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك المتعلقـــة بأســـعار البيـــ

 مقارنتها بالمعدالت لة، من خاللرسمال وٕايجارات السوق ومعدالت
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ـــا هاًمـــا فـــي تحديـــد خســـارة  تعتبـــر القيمـــة العادلـــة للضـــمانات مكوًن

الســــلف. مــــن إجمــــالي قيمــــة ض و االئتمــــان المتوقعــــة علــــى القــــرو 

ع فــي جمهوريــة إيــران اإلســالمية. تقــ ٪٩٢ونــة، مرهال الضــمانات

ــيم العقــارات المرهونــة فــي نهايــة كــل  لهــذا الغــرض، يــتم إعــادة تقي

 عام من قبل الخبراء المعينين من قبل اإلدارة.
 

نظـــًرا للذاتيـــة النســـبية التـــي تنطـــوي عليهـــا عمليـــة التقـــدير لتحديـــد 

 ميــــةالكمــــان المتوقعــــة واألهميــــة النســــبية ئتمخصــــص خســــائر اال

ســـــــلف واســـــــتخدام المعرفـــــــة المتخصصـــــــة والمـــــــدى للقـــــــروض وال

اإلجمــــالي للجهــــود المبذولــــة فــــي المراجعــــة، فقــــد تــــم تحديــــد ذلــــك 

 ليكون أمر تدقيق رئيسي.

 

 

 

 

التاريخيــة وبيانــات الســوق المتاحــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار قابليــة  

المقارنــة. يــتم تقيــيم العقــارات خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ي ي فــمــن قبــل المثمنــين الــذين يــتم تعييــنهم مــن قبــل المكتــب الرئيســ

المخـاطر الرئيسـي للبنـك  كتبالمجمهورية إيران اإلسالمية. يتحمل 

 الناشئة عن تقلبات القيمة السوقية للعقارات المذكورة

 

 تسوية األرصدة بين المركز الرئيسي والفروع. 2

 نوســـترولـــم يقـــم البنـــك باحتســـاب معـــامالت معينـــة فـــي حســـابات 

بهـا كمعـامالت اظ المحتفظ بها لدى المكتـب الرئيسـي ويـتم االحتفـ

ها المكتـــــب رســـــوم التـــــي يتكبـــــدال الـــــبتســـــوية. هـــــذه هـــــي فـــــي الغ

الرئيســي ليــتم ترحيلهــا إلـــى حســابات قــروض العمــالء والتســـويات 

التــي يقبلهــا المكتــب الرئيســي بعملــة لایر ايرانــي مــن العمــالء نيابــة 

ديســمبر  ٣١عــن البنــك. هــذه المعــامالت غيــر المنشــورة كمــا فــي 

 هم (صافي المبلغ).در  مليون ٥٦تبلغ  ٢٠٢١

 

 

باختبارهــــا علــــى أســــاس  ية وقمنــــات التســــو انــــابي لقــــد حصــــلنا علــــى

العينــة. يــتم االحتفــاظ بهــا علــى أنهــا غيــر منشــورة نظــًرا لعــدم تــوفر 

يراني فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وقـد أكـدت االلایر العملة 

نـــي رايالالایر الـــاإلدارة أنهـــا ســـيتم نشـــرها عنـــدما يكـــون التحويـــل مـــن 

ــــا بســــعر عــــادل. الــــدرهمإلــــى  يض تخفــــالتــــأثير هــــو  كونســــي ممكًن

مليــون  ٥٦المســتحقات المســتحقة مــن المكتــب الرئيســي بمــا يعــادل 

 درهم إماراتي.
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 بنك صادرات إيران
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 (تابع)   تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

 ليةحوكمة عن البيانات الماالب مسؤوليات اإلدارة والمكلفين

ـــا للمعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير الماليـــة تقـــارير الماليـــة) والقـــانون ايير الدوليـــة لللمعـــ(ا اإلدارة مســـؤولة عـــن اإلعـــداد والعـــرض العـــادل للبيانـــات الماليـــة وفًق

وعـن الرقابـة الداخليـة  ٢٠١٨لعـام  ١٤إلمـارات العربيـة المتحـدة رقـم ا لـةوالقـانون االتحـادي لدو  ٢٠١٥لعـام  ٢االتحادي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة رقـم 

 اء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.اء الجوهرية، سو خطاأل داد البيانات المالية الخالية منالتي تحددها اإلدارة ضرورية لتمكين إع

ــا للمعــاي الرقابــة لدوليــة للتقــارير الماليــة (المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة )، وعــن ا يراإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضــها بشــكل عــادل وفًق

 األخطاء الجوهرية، سواء كانت مستحقة لالحتيال أو الخطأ.الخالية من  لماليةانات االداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكين إعداد البي

االســتمرارية، واإلفصــاح، حســب االقتضــاء، عــن قيــيم قــدرة البنــك علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ ت عــنعنــد إعــداد البيانــات الماليــة، تكــون اإلدارة مســؤولة 

لــم تنــوي اإلدارة إمــا تصــفية البنــك أو التوقــف. عمليــات أو لــيس لــديها بــديل واقعــي  المحاســبي مــا مراريةاالســت األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام أســاس

 سوى القيام بذلك.

 لحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.ن عن الو ؤو يتحمل المس
 

 مسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية

ول حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككــل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو ى تأكيــد معقــلــحصــول عفــي ال تتمثــل أهــدافنا

اؤه  يضـمن أن التـدقيق الـذي يـتم إجـر وٕاصدار تقريـر مـدققي الحسـابات الـذي يتضـمن رأينـا. إن التأكيـد المعقـول هـو مسـتوى عـالي مـن التأكيـد ولكنـه ال، طأالخ

جوهريـة إذا كـان ر تبـق الدوليـة سـوف يكتشـف دائًمـا األخطـاء الجوهريـة عنـد وجودهـا. يمكـن أن تنشـأ األخطـاء عـن االحتيـال أو الخطـأ وتععايير التدقيًقا لموف

 الية.ات المالبيانتخذها المستخدمون على أساس هذه من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، بشكل فردي أو إجمالي، على القرارات االقتصادية التي ي

 نحن أيضا: لتدقيق.ا اءفي جميع أنحالمهني ن التدقيق وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك كجزء م

تســتجيب لتلــك تــدقيق راءات تحديــد وتقيــيم مخــاطر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، وتصــميم وتنفيــذ إجــ• 

ناتجـة عـن االحتيـال أعلـى مـن تلـك الة المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتـوفير أسـاس لرأينـا. إن مخـاطر عـدم اكتشـاف األخطـاء الجوهريـ

 لداخلية.قابة اوز الر لحذف المتعمد أو التحريف أو تجاالناتجة عن الخطأ، حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو ا

إبــداء رأي حــول فعاليــة  رضلغــلحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصــلة بالتــدقيق مــن أجــل تصــميم إجــراءات تــدقيق مناســبة للظــروف، ولكــن لــيس ا• 

 الرقابة الداخلية للبنك.

 قبل اإلدارة. لة المعدة منات الصاحات ذتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفص• 
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 بنك صادرات إيران

 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 (تابع)   الماليةتقرير حول تدقيق البيانات 
 
 
 

 )تابعمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية (
عـدم تأكـد مـادي استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبنـاًء علـى أدلـة التـدقيق التـي تـم الحصـول عليهـا، مـا إذا كـان هنـاك • 

بنـك علـى االسـتمرار كمنشـأة مسـتمرة. إذا توصـلنا إلـى وجـود عـدم يقـين مـادي، فـنحن مطـالبون الة ل قـدر ر شكوًكا كبيـرة حـو تثي ف قدمتعلق بأحداث أو ظرو 
كافيـة. تسـتند بلفت االنتبـاه فـي تقريـر مـدققي الحسـابات إلـى اإلفصـاحات ذات الصـلة فـي البيانـات الماليـة، أو تعـديل رأينـا إذا كانـت هـذه اإلفصـاحات غيـر 

الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسـابات. ومـع ذلـك، قـد تتسـبب األحـداث أو الظـروف المسـتقبلية فـي توقـف م ت التي إلى أدلة التدقيق اتنانتاجاست
 البنك عن االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية.

ــ إذا تقيــيم العــرض العــام وهيكــل ومحتــوى البيانــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصــاحات، ومــا•  معــامالت واألحــداث األساســية الل ة تمثــت البيانــات الماليــكان
 بطريقة تحقق العرض العادل.

أي أوجــه  نتواصـل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق، مـن بــين أمــور أخــرى، بالنطــاق المخطــط للتــدقيق وتوقيتـه ونتــائج التــدقيق الهامــة، بمــا فــي ذلــك
 ثناء تدقيقنا.ها أنحددقصور كبيرة في الرقابة الداخلية التي 

والمسـائل  كلفين بالحوكمة بياًنا يفيد بأننا امتثلنا للمتطلبات األخالقيـة ذات الصـلة فيمـا يتعلـق باالسـتقاللية والتواصـل معهـم فـي جميـع العالقـاتلمل فرنو  كما
 .تضاءاألخرى التي قد ُيعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة عند االق

 

 ونية والتنظيمية األخرىانلقبات اتقرير حول المتطلال
 :هأن نؤكدعالوة على ذلك، 

يـة المتحـدة تم إعداد البيانات المالية وتوافقها، من جميع النواحي الجوهرية، مع األحكام المعمول بها فـي القـانون االتحـادي لدولـة اإلمـارات العرب )١(
 2018.لعام  ١٤ ة رقمات العربية المتحدمار ة اإلوالقانون االتحادي لدول ٢٠١٥لعام  ٢رقم 

 يحتفظ البنك بدفاتر حسابات مناسبة.  )٢(
 .٢٧إن اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات الصلة والشروط التي تم تنفيذها بموجبها مذكورة في اإليضاح  )٣(
يلفـت انتباهنـا أي شـيء يجعلنـا نعتقـد أن  لـم، أعـالهقسـم تأكيـد األمـر  ة فـيموضـحبناًء على المعلومات التـي تـم توفيرهـا لنـا، باسـتثناء األمـور ال )٤(

، أي مــن األحكــام المعمــول بهــا فــي القــانون االتحــادي لدولــة اإلمــارات ٢٠٢١ديســمبر  ٣١ فــي البنــك قــد انتهــك، خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة
أو فيمــا يتعلــق بالنظــام األساســي  ٢٠١٨ املعــ ١٤ربيــة المتحــدة رقــم الع اراتوالقــانون االتحــادي لدولــة اإلمــ ٢٠١٥لعــام  ٢العربيــة المتحــدة رقــم 

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١للبنك والتي ستؤثر بشكل جوهري على أنشطته أو مركزه المالي كما في 
احات إليضــت وا، نفيــد بأننـا حصــلنا علــى جميــع المعلومــا٢٠١٨) لســنة ١٤عـالوة علــى ذلــك، وفًقــا لمــا يقتضــيه مرسـوم القــانون االتحــادي رقــم ( )٥(

 غرض التدقيق.ل يةضرور  التي رأيناها
 

 دبي
 ٢٠٢٢مارس  ١٥

 عن اتش ال بي هامت محاسبون قانونيون
 وقعه فيجاي أناند

 شريكال
 ٦٥٤رقم التسجيل: 

 HAMT/ASH/2022/003237المرجع: 
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 بنك صادرات ايران
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 
 ٢٠٢١بر ديسم ٣١في بيان المركز المالي كما 

 ي)اتار(بالدرهم اإلم
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ظهمالح 

 (إعادة ذكر) ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  صولاأل
 ٩٥٤،٢٧٠ ١،٢٧٨،٢٢٦ ٥ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٥٧٠،٣٧٧ ٥١٤،٦٨٤ ٦٫١ مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج
 ١،٠٧٢،٩٢٠ ٨٦٧،٨٤٦ ٧٫١ خرىمستحقة من بنوك أ

 ٩٥٩ ٩٥٩ ٨ اإليرانية في الخارجة للبنوك صدير مخفضت يرفوات
 ٢،٦١٦،٠٤٠ ٢،٦٤٠،٦٨١ ٩ ياتالقروض والسلف

 ١،٤٢٢،٢١٣ ١،٤٣٠،٤٢٥ ١٠ األصول األخرى
 ٢١،٦٧٩        ١٩،٣٨٧ ١١ الممتلكات والمنشآت والمعدات

 ٤٠،٩٨٥        ٣٢،٧٣٧        ١٢ أصول حق االستخدام
 ٧٧١             ٧٧١             ١٣ العقارات االستثمارية

 ٦،٧٠٠،٢١٤   ٦،٧٨٥،٧١٦    إجمالي األصول
    

    الخصوم وحقوق الملكية
    خصومال

 ٩١٩،٨٤٠ ١،٣٠٦،٥١٥ ٧٫٢ بسبب البنوك األخرى
 ٣،١٧١،١٦٩ ٣،١٣٩،٠١٨ ١٤ ودائع العمالء

 ٦٤٠،٣٧٧ ٣٧٩،٠٩٧ ٦٫٢ خارجالي المكتب الرئيسي وفروعه ف بببس
 ١٩،٣٧٧ ٢٠،٣٠٠ ١٥ توفير تعويض نهاية خدمة الموظفين

 ٤،٩١٠ ٣،٥٠٠ ١٦ أحكام تتعلق بالضرائب
 ١٢٦،٨٧٤      ١٠٢،٨١٢      ١٧ االلتزامات األخرى

 ٨٨٢،٥٤٧،٤   ٤،٩٥١،٢٤٢    إجمالي المطلوبات
    

    حق الملكية
 ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ١  راس المال

 ٥٢٢،٤٧٣ ٥٢٤،١٥٣ ١٨ االحتياطي القانوني
 ١٩٦،٤٦١ ٧٧،١٨١ ١٩ احتياطي انخفاض القيمة

 )١،٢٥١،٢٦٧( )1,116,860(  العجز المتراكم
 ٧،٦٦٧١،٨١   ١،٨٣٤،٤٧٤    صافي حق الملكية

    

 ٦،٧٠٠،٢١٤   ٦،٧٨٥،٧١٦    الملكية وقحقإجمالي المطلوبات و
 

 تشكل المالحظات المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
 ل:قبن نيابة عنها م وتم التوقيع ٢٠٢٢س مار  ١٥من قبل اإلدارة في  ٧٨إلى  ٨تمت الموافقة على البيانات المالية الواردة في الصفحات من 

 
 
 
 

 فريعسيد نقي عباس ج .السيد        د سعيد ميرزايان تفتيسيال
 المدير المالي         المدير اإلقليمي 
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 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 

 بيان الدخل الشامل 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ي)مارات(بالدرهم اإل
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ مالحظه 
 ٠٠٠' درهم ٠٠٠'م دره  

 ٧٤،٩١٦ ٧٢،١٦٠ ٢٠ إيرادات الفوائد

 )١٤٠،٤٩٣( )١١٩،٠٢٤( ٢١ مصاريف الفائدة

 )٦٥،٥٧٧(   )٤٦،٨٦٤(  صافي مصاريف الفائدة

 ٢،٣١٢ ١،٦٧٣ ٢٢ صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 ٣،٧١٥ ١١،٦١٤ ٢٣ خرىاإليرادات األ

 )٥٩،٩٥٣(   )٥٧،٩٥٨(   ٢٤ داريةومية واإلعمالمصاريف ال

 )٥،٦٤٥(     )٦،٤٦٣(     ٢٥ االهالك

 ٤٩،٨٣٦     ١٠٧،١٥٦   ٢٦ ياتصافي انخفاض قيمة القروض والسلف

 )٧٥،٣١٢(   ٩،١٥٨  الربح/(الخسارة) قبل الضريبة

 ٨٤،٥٠٩     ٧،٦٤٩       ١٦ الضرائب

 ٩،١٩٧ ١٦،٨٠٧  سارة) بعد الضريبة للسنةلخ(ابح/الر

 -               -                الدخل الشامل اآلخر

 ٩،١٩٧       ١٦،٨٠٧      إجمالي الدخل الشامل/(الخسارة) للسنة
 

وتشكل المالحظات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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 نإيرا بنك صادرات                      
 ةحدفروع اإلمارات العربية المت

 
 ت في حقوق الملكية لتغيرابيان ا

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (بالدرهم اإلماراتي)

 
 القانونياالحتياطي  راس المال  

 
احتياطي انخفاض 
 القيمة

 مجموعال العجز المتراكم

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 ١،٨٠٨،٤٧٠ )١،٠٦٣،٠٨٣( - ٥٢١،٥٥٣ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  كمايد رصال

 ٩،١٩٧      ٩،١٩٧ - - - إجمالي الدخل الشامل/(الخسارة) للسنة
 -                )٩٢٠(           -               ٩٢٠        -                الى احتياطيالتحويل 

 ١،٨١٧،٦٦٧ )١،٠٥٤،٨٠٦( - ٥٢٢،٤٧٣ ٢،٣٥٠،٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  صيدالر

 -               )٦،٤٦١١٩(  ١٩٦،٤٦١ -              -                )٣١تسوية انخفاض القيمة وفقا للمبادئ التوجيهية لمصرف اإلمارات العربية المتحدة* (المالحظة 

 ١،٨١٧،٦٦٧ )١،٢٥١،٢٦٧( ١٩٦،٤٦١ ٥٢٢،٤٧٣ ٢،٣٥٠،٠٠٠ (أعيد إدراجه) ٢٠٢١يناير  ٠١لرصيد في ا إعادة ذكر

 ١٦،٨٠٧ ١٦،٨٠٧ - - - إجمالي الدخل الشامل/(الخسارة) للسنة 

 - ١١٩،٢٨٠       )١١٩،٢٨٠( - - *المركزي تحدةة الماحتياطي انخفاض القيمة بموجب توجيهات مصرف اإلمارات العربي تحرير

 -                )١،٦٨٠(  -               ١،٦٨٠     -               الى احتياطيالتحويل 

 ١،٨٣٤،٤٧٤ )1,116,860( ٧٧،١٨١ ٥٢٤،١٥٣ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 

 .ت الماليةه البياناهذالمرفقة جزءا ال يتجزأ من ات مالحظوتشكل ال
31المالحظة *يرجى الرجوع إلى 
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 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (بالدرهم اإلماراتي)

    
 .   ال

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ مالحظه

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  
    شغيليةلتتدفقات النقدية من األنشطة الا

 )٧٥،٣١٢(   ٩،١٥٨  الربح/(الخسارة) قبل الضريبة للسنة
    تعديالت من أجل:

 ٥،٦٤٥ ٦،٤٦٣ ٢٥  االهالك
 )٤٩،٨٣٦(   )١٠٧،١٥٦( ٢٦ انعكاس انخفاض القيمة على القروض والسلف

 )٨( )٥٧(           عداتتحقيق مكاسب من التصرف في الممتلكات والمنشآت والم
 ١،٥٠٦       ١،٠١٤       ١٥ فيندمة الموظض نهاية خويتوفير تع

    )١١٨،٠٠٥( )٩٠،٥٧٨( 
    التغييرات في:

 ١٩،٦٨٦ - ٥ ودائع بدون فوائد
 )٧٠،٨١٢(   ٥٥،٦٩٣ ٦٫١ مستحقة من المكتب الرئيسي والفروع في الخارج

 ٣٠٢،٩٥٦ ٢٤١،٢٣٥ ٧٫١ مستحقة من بنوك أخرى
 ٦٨،٠٤٩ ٨٢،٥١٥ ٩ القروض والسلف

 ١٠٤،٦٢٨ - ٨ مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج تصدير فواتير
 ٣٨،٢٣٣ )٨،٢١٢(     ١٠ األصول األخرى

 ٦٨،١٦٣ )٣٢،١٥١(   ١٤ ودائع العمالء
 )٣٨٧،٩٠٧( ٣٨٦،٦٧٥ ٧٫٢ بسبب البنوك األخرى

 )١٠،٨٩٧(   )٦،٦٤٥(  ١٧ االلتزامات األخرى
 ١٤،٠٩٤ ٦٢٨،٥٣٢  لخدمة للموظفينض نهاية ادفع تعوي بلتج عن األنشطة التشغيلية قلناد انقال

 )٤٨،٠٢١(   )٣،٠٣٩(     ١٦ الضريبة المدفوعة
 )١،٣٢٤(     )٩١(          ١٥ دفع تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 )٣٥،٢٥١ (  ٦٢٥،٤٠٢  صافي النقد المتولد من/(المستخدم في) األنشطة التشغيلية
    

    ةالستثمارياألنشطة ان التدفقات النقدية م

 )٤٠٥(        )٢٣٤(        ١١  إضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات
 ٩٧            ٥٧            ١١ التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات

 )٣٠٨(        )١٧٧     (    صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) أنشطة االستثمار
    

    ة التمويلة من أنشطات النقديفقالتد

 ٤٢٩،٨٤٥ )٢٦١،٢٨٠( ٦٫٢  المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج المستحق الى
 )٤،٣٥٢(     )٣،٨٢٨(     ١٧ التزامات اإليجار

 ٤٩٣٤٢٥،   )٢٦٥،١٠٨(  صافي النقد المتولد من/(المستخدم في) أنشطة التمويل
    

 ٣٨٩،٩٣٤ ٣٦٠،١١٧  لهوما يعاد في النقد ن)صافي زيادة/(نقصا
 ٥٤٠،٤٢٤   ٩٣٠،٣٥٨     النقد وما يعادله في بداية العام

 ٩٣٠،٣٥٨   ١،٢٩٠،٤٧٥ ٢٩  النقد وما يعادله في نهاية العام
     

 ذه البيانات المالية.من ه يتجزأوتشكل المالحظات المرفقة جزءا ال 
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 يرانصادرات إ نكب
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 التأسيس والعمليات. ١

روع فــي لفـمســؤول عـن إدارة عمليـات اهـو الدبـي  تأسـس بنـك صـادرات إيـران (البنــك) فـي دولـة اإلمـارات العربيــة المتحـدة. المكتـب اإلقليمـي للبنـك فــي إمـارة

 ات العربية المتحدة.لة اإلمار دو 

 يقع المقر الرئيسي للبنك في طهران، جمهورية إيران اإلسالمية.

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في   2,350يبلغ رأس مال المكتب اإلقليمي للبنك

 ربية المتحدة.لعرات ااإلما -، دبي ٤١٨٢ب: عنوان المكتب اإلقليمي للبنك هو ص. 

 في تقديم الخدمات المصرفية التجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.سي للبنك شاط الرئيلنيتمثل ا

 للبنك الفروع التالية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

 رقم الرخصة االمارة الموقع م.
 ٢٠٦٧٢٥ دبي شارع آل مكتوم ديرة  -١
 ٢٠٦٥٩٧ دبي ديرة ازار,مرشد ب  -٢
 ٥٤٤١٦٦ دبي زايدخ شارع الشي  -٣
 ٢٠٦٤٥٤ دبي بر دبي  -٤
 CN-1002012 أبو ظبي أبو ظبي  -٥
 CN-1005792 أبو ظبي العين  -٦
 ١٢٢٧١ الشارقة الشارقة  -٧
 ١٣٢٤ عجمان عجمان  -٨

 

 تمثل هذه البيانات المالية الوضع المالي المجمع للمكتب اإلقليمي والفروع أيًضا.
 ليةالية الدو قارير الملتيير وتفسيرات جديدة ومعدلة لاعاد ماعتم. ٢

 . المعايير والتفسيرات المطبقة في السنة الحالية٢,١
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١قام البنك بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تسري على السنة المنتهية في 

 :١٩-ازات اإليجار ذات الصلة بـ كوفيدامتي -ر" ود اإليجاعق، "١٦قم قارير المالية ر د التإلعدا(أ) تعديل المعيار الدولي 
يــوفر وســيلة عمليــة اختياريــة  ١٦، نشــر مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة تعــديًال علــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم ٢٠٢٠مــايو  ٢٨فــي 

يجـار. يمكـن للمسـتأجرين اختيـار حسـاب امتيـازات اإليجـار هـذه  لعقـد اإلعـد تعـديًال ي  ١٩-ار المتعلق بـ كوفيداإليجتياز للمستأجرين من تقييم ما إذا كان ام
ار متغيـرة بنفس الطريقة التي كـانوا سـيفعلون بهـا إذا لـم تكـن تعـديالت اإليجـار. فـي كثيـر مـن الحـاالت، سـينتج عـن ذلـك احتسـاب االمتيـاز كمـدفوعات إيجـ

 لدفع المخفض.أدت إلى االة التي لحتي يحدث فيها الحدث أو ات) اللفترافي الفترة (ا
. اإلعفــاء هــو فقــط للمســتأجرين الــذين تــم مــنحهم امتيــازات  ١٩-ال تنطبــق الوســيلة العمليــة إال علــى امتيــازات اإليجــار المقدمــة كنتيجــة مباشــرة لوبــاء كوفيــد

 جر:ئل المستأساط التالية فيما يتعلق بو الشرو جميع اإليجار هذه. ال توجد تغييرات للمؤجرين. يجب استيفاء 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 اعتماد معايير وتفسيرات جديدة ومنقحة لإلبالغ المالي الدولي (تابع) -٢
 : (تابع) ١٩-امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ كوفيد -يجار" د اإل، "عقو ١٦قم تقارير المالية ر عداد اللي إلالدو  (أ) تعديل المعيار

ج عنهــا إجمــاًال أن يكــون مقابـل عقــد اإليجــار إلــى حـد كبيــر نفــس أو أقــل مـن المقابــل األصــلي لعقــد يـوفر امتيــاز اإليجــار إعفـاًء مــن المــدفوعات التــي ينـت• 
 االمتياز تقديمقبل  اإليجار مباشرة

أو قبلـه. لـذلك، فـإن الـدفعات المدرجـة هـي تلـك  ٢٠٢١يونيـو  ٣٠فاء من المدفوعات التـي كانـت مسـتحقة فـي األصـل فـي عجار مخصص لإلامتياز اإلي• 
 ٢٠٢١يو ، نو ي ٣٠أو قبله، ولكن الزيادات الالحقة في اإليجارات للمبالغ المؤجلة يمكن أن تتجاوز ٢٠٢١يونيو  ٣٠ب تخفيضها في التي يج

 الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.ى على جوهرية أخر  ال توجد تغييرات• 
 ر ذات الخصائص المتشابهة وفي ظروف مماثلة.الوسيلة العملية اختيارية ويجب تطبيقها بشكل ثابت على جميع عقود اإليجا

لـة وفـي ظـروف مماثلت الخصـائص االمؤهلـة ذا ديـد باسـتمرار علـى العقـودالتم يطبـق يجب على المستأجر الـذي اختـار تطبيـق الوسـيلة العمليـة األصـلية أن
 مماثلة.

 ال توجد وسيلة عملية للمؤجرين.
، مـع السـماح بـالتطبيق المبكـر. علـى عكـس معظـم التعـديالت علـى ٢٠٢٠يونيـو  ١ية التي تبدأ في أو بعـد التعديالت سارية المفعول لفترات التقارير السنو 

 .٢٠٢٠مايو  ٢٨إصدارها في البيانات المالية للفترات السابقة غير المصرح ب بالتطبيق فيسمح أيًضا داد التقارير المالية، يُ ة إلعلدوليالمعايير ا
 ذه البيانات المالية.التعديل ليس له أي تأثير على ه

 ،٣٩وليــة لمحاســبة الد، ومعــايير ا٩ير الماليــة لتقــار داد امعيــار ســعر الفائــدة (تعــديالت علــى المعــايير الدوليــة إلعــ تصــحيح(ب) المرحلــة الثانيــة مــن 
 ):١٦لتقارير المالية ، والمعايير الدولية إلعداد ا٤، والمعايير الدولية للتقارير المالية ٧والمعايير الدولية للتقارير المالية 

 ت، األدوا٣٩ اســبة الـــدوليوات الماليـــة، معيــار المحاألد ،٩يــة (التعـــديالت علــى المعيــار الـــدولي للتقــارير المال ٢المرحلــة  -إصــالح معيــار ســـعر الفائــدة 
ــ ، عقــود ٤لمعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة ، األدوات الماليــة: اإلفصــاحات، ا٧اس، المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة الماليــة: االعتــراف والقي

 تصـحيحإيجـار للمسـتأجرين بسـبب  دمـالي أو عقـ لتعـديل عقـد يوفر طريقة عملية مناسـبةات)، يجار ، اإل١٦التأمين، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
). تســمح التعــديالت أيًضــا بسلســلة مــن االســتثناءات مــن قواعــد ٢رحلــة الم -الســعر المعــروض بــين البنــوك ايبــور  رالســعر المعــروض بــين البنــوك ايبــور (

الســعر  تصــحيحالتحــوط التــي يتطلبهــا  قرات فــي وثــائبســبب التغييــعالقــات التحــوط الحاليــة  ى وقــفجــة إلــمعينــة حــول محاســبة التحــوط، بمــا فــي ذلــك الحا
 المعروض بين البنوك ايبور .

 ايا التالية:بشكل أساسي القض ٢تعالج تعديالت المرحلة 
 ) وسيلة عملية إلجراء تعديالت:١(

لي االعتــراف بمكاســب أو خســارة ال العقــد المــيتطلــب تعــدي ألدوات الماليــة، يمكــن أنا ٩ة لماليــبموجــب القواعــد التفصــيلية للمعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير ا
تغييـر مباشـرة عـن إصـالح السـعر المعـروض بـين البنـوك ايبـور ويحـدث علـى كبيرة في بيان الدخل. ومع ذلك، فإن التعديالت تقـدم وسـيلة عمليـة إذا نـتج ال

 .يفائدة الفعلحديث سعر الساب التغييرات عن طريق تم احت، سيتأساس "مكافئ اقتصادًيا". في هذه الحاالت
مسـتأجرين عنـد المحاسـبة عـن تعـديالت اإليجـار عقـود اإليجـار لل ١٦سيتم تطبيق وسيلة عملية مماثلة بموجـب المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم 

 التي يتطلبها إصالح السعر المعروض بين البنوك ايبور .
 
 بع)ة (تاالية الدوليلتقارير الميير وتفسيرات جديدة ومعدلة لاعاد ماعتم. ٢

، ٣٩، ومعـايير المحاسـبة الدوليـة ٩قـارير الماليـة معيار سعر الفائدة (تعديالت على المعـايير الدوليـة إلعـداد الت تصحيح(ب) المرحلة الثانية من (ب) 
 (تابع) ):١٦لمالية اد التقارير دولية إلعدا، والمعايير ال٤المالية ارير للتق ، والمعايير الدولية٧والمعايير الدولية للتقارير المالية 

 

 ) إعفاء محدد من وقف عالقات التحوط:٢(
اءات مـن القواعـد النظاميـة الصـارمة حـول محاسـبة التحـوط. علـى سـبيل المثـال، لـن تحتـاج الكيـان إلـى التوقـف تسمح التعـديالت أيًضـا بسلسـلة مـن االسـتثن

ك ايبـور . لـذلك، عنـدما تتغيـر وبة فقط من خالل إصالح السعر المعروض بـين البنـو لالتحوط المطت في وثائق ط الحالية بسبب التغييراالتحو قات عن عال
رار السـتمالمعياري، قد تقوم المنشأة بتحديث وثـائق التحـوط لـتعكس السـعر القياسـي الجديـد وقـد يكـون التحـوط قـادًرا علـى امخاطر التحوط بسبب اإلصالح 

 ون انقطاع.د
، ال يوجــد اســتثناء مــن متطلبــات القيــاس التــي تنطبــق علــى البنــود المغطــاة وأدوات التحــوط بموجــب المعيــار الــدولي ١رحلــة متعــديالت ال ومــع ذلــك، مثــل

د د، يــتم إعـــادة قيــاس البنـــو الجديــياســـي األدوات الماليـــة: االعتــراف والقيــاس. بمجـــرد تطبيــق المعــدل الق ٣٩أو معيـــار المحاســبة الــدولي  ٩قــارير الماليــة للت
 م فعالية للتحوط في الربح أو الخسارة.بناًء على السعر الجديد وسيتم االعتراف بأي عد طأدوات التحو المحوطة و 

باسـتثناء  رجعـي،بـأثر مـع السـماح بـالتطبيق المبكـر. تطبـق المنشـأة التعـديالت  ٢٠٢١ينـاير  ١ت للفترات السـنوية التـي تبـدأ فـي أو بعـد تسري هذه التعديال
 تم استيفاء الشروط. االمتوقفة إذقة التحوط أنها ستعيد عال

لتعديالت. ومع ذلك، يجوز للكيـان إعـادة صـياغة الفتـرات السـابقة إذا باإلضافة إلى ذلك، ال يتعين على المنشأة إعادة بيان الفترات السابقة لتعكس تطبيق ا
 تأخر.كان ذلك ممكًنا دون استخدام اإلدراك الم

 ات المالية.هذه البيان التعديل ليس له أي تأثير على
 

 

14 
 

 
 صادرات إيران بنك

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 ا مبكرًايتم تبنيه ة ولمفعال . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة سارية ولكنها غير٢,٢
 ولكن تواريخ نفاذها هي لفترات مستقبلية: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١عديالت والتفسيرات التالية قبل ير والتالمعاي صدارتم إ

التـــي  الســـنوية  الفتـــراتعـــن  فعالـــة  
 في تبدأ

ير لتقــار داد ا(تعــديل المعيــار الــدولي إلعــ ٢٠٢١يونيــو  ٣٠بعــد  ١٩-امتيــازات اإليجــار المرتبطــة بكوفيــد
 )١٦رقم  المالية

 ٢٠٢١, ٠١ل أبري

 ٢٠٢٢, ٠١يناير  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي -٣تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات: العائـدات قبـل االسـتخدام  - ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الـدولي 

 المقصود
 ٢٠٢٢, ٠١يناير 

 ٢٠٢٢, ٠١يناير  تكاليف الوفاء بالعقد -عقود المرهقة ال - ٣٧لدولي ار المحاسبة اتعديالت على معي
اعتمـــاد المعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير  ١تعـــديالت علـــى المعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير الماليـــة رقـــم 

 شركة تابعة كجهة معتمدة ألول مرة –المالية ألول مرة 
 ٢٠٢٢, ٠١يناير 

فـي المائـة" إللغـاء  ١٠الرسوم في اختبار " -األدوات المالية  ٩قم ر  رير الماليةإلعداد التقا المعيار الدولي
 االعتراف بااللتزامات المالية

 ٢٠٢٢, ٠١يناير 

 ٢٠٢٢, ٠١يناير  الضرائب في قياسات القيمة العادلة –الزراعة  ٤١المعيار المحاسبي الدولي 
 ٢٠٢٣, ٠١ر ايين التأمين عقود ١٧ة رقم اليرير المالتقاعداد المعيار الدولي إل

 
 (تابع)اعتماد معايير وتفسيرات دولية جديدة ومنقحة للتقارير المالية . ٢

 (تابع) . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة سارية ولكنها غير فعالة ولم يتم تبنيها مبكرًا٢,٢
ــــة   ــــالعــــن  فعال  الســــنوية  راتفت

 في تبدأالتي 
 ٢٠٢٣, ٠١يناير  : تصنيف االلتزامات على أنها جارية أو غير متداولة١محاسبي الدولي عيار العلى المالت تعدي
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 مؤجل إلى أجل غير مسمى

 أساس عرض البيانات المالية. ٣
 . بيان االلتزام٣,١

ــا للمعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الم صــادرة عــن مجلــس معــايير المحاســبة لا، )لماليــة يــة للتقــارير االمعــايير الدول(اليــة تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة وفًق
لجنــة تفســيرات التقــارير الماليــة باإلضــافة إلــى التفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقــارير الماليــة الدوليــة (، )مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة الدوليــة (
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  العملة الوظيفية وعملة العرض. ٣,٤
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ــة البيئــة االق، يــتم إعــداد البيانــات الماليــة ة بنــك ("العملــيعمــل فيهــا ال ساســية التــية األتصــاديويــتم قيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة باســتخدام عمل
وهو العملة الوظيفيـة وعملـة العـرض للبنـك. تـم تقريـب األرقـام الـواردة فـي هـذه ، )الدرهم اإلماراتي الوظيفية"). يتم عرض البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي (

 ما لم يرد خالف ذلك.، الفالبيانات المالية ألقرب 
 نصادرات إيرا بنك
 إلمارات العربية المتحدةع افرو

 (تابع)  لماليةالبيانات احظات على الم
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ابع)أساس عرض البيانات المالية (ت - ٣
 جنبيةاألعمالت ال ٣,٥

 . المعامالت واألرصدة٣,٥,١
اح وخســائر بــالعتــراف بأر مالت. يــتم االســائدة فــي تــواريخ المعــالصــرف عار ايــتم تحويــل المعــامالت بــالعمالت األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام أســ

ومن إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقديـة بـالعمالت األجنبيـة فـي نهايـة العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية المبالغ القائمة لهذه المعامالت  صرف
 كل فترة تقرير في بيان الدخل الشامل.

 نبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويـل البنـود غيـر النقديـة المدرجـةلعمالت األجالنقدية با يتم إعادة ترجمة البنود، قريرترة تفي نهاية كل ف
تم قياسـها مـن حيـث لتـي يـديـة ابالقيمة العادلة والمحددة بالعمالت األجنبية باألسـعار السـائدة فـي التـاريخ الـذي تـم فيـه تحديـد القيمـة العادلـة. البنـود غيـر النق

 ة.ة يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت األولييبعملة أجنب ة التاريخيةالتكلف
 

 الستمراريةمبدأ ا ٣,٦
صـلة العمـل فـي المسـتقبل لموا مـواردقامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقـدرة البنـك علـى االسـتمرار علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرارية وهـي مقتنعـة بـأن البنـك لديـه ال

علــى أسـاس مبــدأ االســتمرارية.  فـإن اإلدارة ليســت علـى علــم بـأي شــكوك قـد تلقــي بشـك كبيــر حـول قــدرة البنـك علــى االسـتمرار، وة علـى ذلــكلمنظـور. عــالا
 يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مستمر.، لذلك

 

 النقد والنقد المعادل ٣,٧
واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ذات المتحــدة المركــزي ات العربيــة مصــرف اإلمــار نقــد واألرصــدة لــدى مــن ال معــادلقــد اليتكــون النقــد والن
يـتم والتـي ال تخضـع لمخـاطر كبيـرة علـى تغيـر قيمتهـا العادلـة. ، وخالية من الرهونات، األصلي لمدة ثالثة أشهر أو أقل في تاريخ اإليداع تاريخ االستحقاق

 في بيان المركز المالي. المخفضةلفة النقد وما في حكمه بالتكسجيل ت
 مستحق من البنوكال ٣,٨

 إن وجد.، ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمةالمخفضة ة يتم إثبات المبالغ المستحقة على البنوك بالتكلف
 

 ودائع العمالء والمستحقة للمكتب الرئيسي ٣,٩
المخفضـــة القيمـــة العادلـــة للمقابـــل المســـتلم ويـــتم قياســـه الحًقـــا بالتكلفـــة  تمثـــل والتـــي، كلفـــةا بالتكـــز الرئيســـي مبـــدئيً للمر  مســـتحقيـــتم إثبـــات ودائـــع العمـــالء وال

 مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على التسوية.المخفضة ح الفعلي. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة الرب
 

 . الممتلكات واآلالت والمعدات٣,١٠
سـوبة االسـتهالك المتـراكم واالنخفـاض فـي القيمـة. تتضـمن التكلفـة التاريخيـة المصـروفات المن اً اريخيـة ناقصـالتكلفـة التلكـات واآلالت والمعـدات بالممتتظهـر 

 األصناف. االستحواذ علىمباشرة إلى 
دفق محتمــل أن تتــفقــط عنــدما يكــون مــن ال، اءقتضــب االســح، يــتم تضــمين التكــاليف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو االعتــراف بهــا كأصــل منفصــل

 ق.فع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى البنك ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثو المنا
 
 
 
 

 

15 
 

ــة البيئــة االق، يــتم إعــداد البيانــات الماليــة ة بنــك ("العملــيعمــل فيهــا ال ساســية التــية األتصــاديويــتم قيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة باســتخدام عمل
وهو العملة الوظيفيـة وعملـة العـرض للبنـك. تـم تقريـب األرقـام الـواردة فـي هـذه ، )الدرهم اإلماراتي الوظيفية"). يتم عرض البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي (

 ما لم يرد خالف ذلك.، الفالبيانات المالية ألقرب 
 نصادرات إيرا بنك
 إلمارات العربية المتحدةع افرو

 (تابع)  لماليةالبيانات احظات على الم
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ابع)أساس عرض البيانات المالية (ت - ٣
 جنبيةاألعمالت ال ٣,٥

 . المعامالت واألرصدة٣,٥,١
اح وخســائر بــالعتــراف بأر مالت. يــتم االســائدة فــي تــواريخ المعــالصــرف عار ايــتم تحويــل المعــامالت بــالعمالت األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام أســ

ومن إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقديـة بـالعمالت األجنبيـة فـي نهايـة العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية المبالغ القائمة لهذه المعامالت  صرف
 كل فترة تقرير في بيان الدخل الشامل.

 نبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويـل البنـود غيـر النقديـة المدرجـةلعمالت األجالنقدية با يتم إعادة ترجمة البنود، قريرترة تفي نهاية كل ف
تم قياسـها مـن حيـث لتـي يـديـة ابالقيمة العادلة والمحددة بالعمالت األجنبية باألسـعار السـائدة فـي التـاريخ الـذي تـم فيـه تحديـد القيمـة العادلـة. البنـود غيـر النق

 ة.ة يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت األولييبعملة أجنب ة التاريخيةالتكلف
 

 الستمراريةمبدأ ا ٣,٦
صـلة العمـل فـي المسـتقبل لموا مـواردقامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقـدرة البنـك علـى االسـتمرار علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرارية وهـي مقتنعـة بـأن البنـك لديـه ال

علــى أسـاس مبــدأ االســتمرارية.  فـإن اإلدارة ليســت علـى علــم بـأي شــكوك قـد تلقــي بشـك كبيــر حـول قــدرة البنـك علــى االسـتمرار، وة علـى ذلــكلمنظـور. عــالا
 يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مستمر.، لذلك

 

 النقد والنقد المعادل ٣,٧
واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ذات المتحــدة المركــزي ات العربيــة مصــرف اإلمــار نقــد واألرصــدة لــدى مــن ال معــادلقــد اليتكــون النقــد والن
يـتم والتـي ال تخضـع لمخـاطر كبيـرة علـى تغيـر قيمتهـا العادلـة. ، وخالية من الرهونات، األصلي لمدة ثالثة أشهر أو أقل في تاريخ اإليداع تاريخ االستحقاق

 في بيان المركز المالي. المخفضةلفة النقد وما في حكمه بالتكسجيل ت
 مستحق من البنوكال ٣,٨

 إن وجد.، ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمةالمخفضة ة يتم إثبات المبالغ المستحقة على البنوك بالتكلف
 

 ودائع العمالء والمستحقة للمكتب الرئيسي ٣,٩
المخفضـــة القيمـــة العادلـــة للمقابـــل المســـتلم ويـــتم قياســـه الحًقـــا بالتكلفـــة  تمثـــل والتـــي، كلفـــةا بالتكـــز الرئيســـي مبـــدئيً للمر  مســـتحقيـــتم إثبـــات ودائـــع العمـــالء وال

 مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على التسوية.المخفضة ح الفعلي. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة الرب
 

 . الممتلكات واآلالت والمعدات٣,١٠
سـوبة االسـتهالك المتـراكم واالنخفـاض فـي القيمـة. تتضـمن التكلفـة التاريخيـة المصـروفات المن اً اريخيـة ناقصـالتكلفـة التلكـات واآلالت والمعـدات بالممتتظهـر 

 األصناف. االستحواذ علىمباشرة إلى 
دفق محتمــل أن تتــفقــط عنــدما يكــون مــن ال، اءقتضــب االســح، يــتم تضــمين التكــاليف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو االعتــراف بهــا كأصــل منفصــل

 ق.فع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى البنك ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثو المنا
 
 
 
 

 

16 
 

 
 
 

 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 

 )مالية (تابعأساس عرض البيانات ال. ٣
 (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات ٣,١٠

يـة التـي يـتم تكبـدها يتم استبعاد القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بجميـع تكـاليف اإلصـالح والصـيانة األخـرى فـي بيـان الـدخل خـالل الفتـرة المال
 فيها.

 ال يتم استهالك األرض.
بمعـدالت محسـوبة لتخصـيص تكلفـة األصـول ناقًصـا قيمتهـا المتبقيـة المقـدرة علـى مـدى ، بـتالقسط الثا خرى بطريقةاحتساب اإلهالك على األصول األيتم 

 عمرها اإلنتاجي المتوقع على النحو التالي:
 

 سنة ٢٠     المباني
 سنوات ٤-١   والتركيباتاألثاث والتجهيزات 

 واتسن ٤-١    المعدات المكتبية
 سنوات ٤    عقود اإليجار اتتحسين

 سنوات ٣     اتركبالم
 

ــافع تــتم مراجعــة القــيم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطريقــة االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن طريقــة وفتــرة االســتهالك متوافقــة مــع الــنمط ا لمتوقــع للمن
لـى قيمتـه القابلـة لالسـترداد إذا فـور إألصـل علـى الالدفتريـة ل ك مناسـًبا. يـتم تخفـيض القيمـةلـذكـان إذا ، ويتم تعـديلها مسـتقبالً ، االقتصادية من هذه األصول

 .لالسترداد المقدرةكانت القيمة الدفترية أكبر من قيمتها 
 ت المبيعـات والقيمـة الدفتريـةاعائـد يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن اسـتبعاد أو اسـتبعاد أحـد بنـود الممتلكـات واآلالت والمعـدات علـى أنـه الفـرق بـين

 بيان الدخل الشامل. ها فياالعتراف ب لألصل ويتم
 

 حق استخدام األصول. ٣,١١
ويـتم تعـديلها ألي إعـادة قيـاس اللتزامـات اإليجـار (إيضـاح ، ناقًصـا أي اسـتهالك متـراكم وخسـائر انخفـاض القيمـة، يتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة

علـى ، اإليجـار األقصـر واألعمـار اإلنتاجيـة المقـدرة للموجـوداتفتـرة بـت علـى مـدى القسـط الثا أصـول حـق االسـتخدام علـى أسـاس كستهال). يتم ا٣,١٥,٣
 النحو التالي:

 سنوات ١٠مباني ال• 
 

 . العقارات االستثمارية٣,١٢
بمـا ، تكلفـةمبـدئًيا بالالسـتثمارية ثمارية. يـتم قيـاس العقـارات اتات اسـيتم تصنيف العقارات المحتفظ بها ألغراض التأجير أو زيـادة رأس المـال علـى أنهـا عقـار 

لـى البنـك منـافع في ذلك تكاليف المعاملة. تتم إضـافة المصـروفات الالحقـة إلـى القيمـة الدفتريـة للعقـارات االسـتثمارية عنـدما يكـون مـن المحتمـل أن تتـدفق إ
 ول أوبمستوى مقب العقاراتقات تؤدي إلى صيانة فأي ن اقتصادية مستقبلية على مستوى األداء المقدر مبدئًيا.

 يتم التعامل مع المواصفات على أنها مصاريف إصالحات وصيانة ويتم تحميلها على قائمة الدخل في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 )(تابع  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في نة للس
 

 البيانات المالية (تابع) عرض أساس - ٣
 ستثمارية (تابع)االعقارات ال ٣,١٢
ات االستثمارية بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمـة المتراكمـة. يـتم اسـتهالك جميـع اإلضـافات الالحقـة علـى يتم قياس العقار ، الحًقا

 الستثمارية.جية المتبقية للعقارات اإلنتامار امدى األع
 ال يتم استهالك األرض.

وال يتوقــع أي منفعــة ، و عنــدما يــتم ســحب العقــار االســتثماري بشــكل دائــم مــن االســتخداميــتم إلغــاء االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عنــدما يــتم اســتبعادها أ
العقـارات االسـتثمارية فـي بيـان الـدخل الشـامل فـي  التصـرف فـي ائر ناتجة عن استبعاد أوأو خسرباح اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يتم االعتراف بأية أ

 .التصرفسنة االستبعاد أو 
يقـــوم البنـــك بالمحاســبة عـــن هـــذا العقــار وفًقـــا للسياســـة المنصــوص عليهـــا فـــي الممتلكـــات واآلالت ، الـــذي يشــغله المالـــك عقـــاًرا اســتثمارًيا إذا أصــبح العقـــار

 م.ريخ التغيير في االستخداتى تادات حوالمع
 قيمة األصول غير المالية اضخفان. ٣,١٣

ويــتم  لالنخفــاضال تخضــع ، شــهرة أو األصــول غيــر الملموســة غيــر الجــاهزة لالســتخدامال، علــى ســبيل المثــال، األصــول التــي لهــا عمــر إنتــاجي غيــر محــدد
قيمتهــا عنــدما تشــير األحــداث أو فــاض تحقــق مــن انخ/ االســتهالك لل لالنخفــاضتخضــع التــي اختبارهــا ســنوًيا لالنخفــاض فــي القيمــة. تــتم مراجعــة األصــول 

 قابلة لالسترداد. التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون
 

عادلــة لالسـترداد هـي القيمـة ال قابلـةمـة اليـتم االعتـراف بخسـارة انخفـاض القيمـة بـالمبلغ الـذي تتجـاوز بـه القيمـة الدفتريــة لألصـل قيمتـه القابلـة لالسـترداد. القي
والتــي ، تم تجميــع األصــول عنــد أدنــى المســتوياتيــ، أيهمــا أعلــى. لغــرض تقيــيم االنخفــاض فــي القيمــة، البيــع والقيمــة فــي االســتخدام فنــاقص تكــالي لألصــل

الشـهرة)  اليـة (بخـالفقيمـة الموجـودات غيـر الم بق فـيالسـا يوجد لها في الغالب تدفقات نقديـة داخلـة مسـتقلة (وحـدات توليـد النقـد). تـتم مراجعـة االنخفـاض
 س محتمل في تاريخ كل تقرير.كلع

 

ات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضــريبة الــذي يعكــس يــتم خصــم التــدفق، عنــد تقــدير القيمــة فــي االســتخدام
يـتم أخـذ معـامالت السـوق الحديثـة ، ناقًصـا تكـاليف البيـع ةقيمة العادلند تحديد اللمخاطر الخاصة باألصل. عود واللنق تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية

وأسـعار ، يـتم اسـتخدام نمـوذج تقيـيم مناسـب. هـذه الحسـابات مدعومـة بمضـاعفات التقيـيم، عـدم إمكانيـة تحديـد مثـل هـذه المعـامالتفي االعتبار. فـي حالـة 
 ادلة األخرى المتاحة.عت القيمة الًنا أو مؤشرالمتداولة علكات اللشر  األسهم المدرجة

 

والتـي يـتم إعــدادها بشـكل منفصــل لكـل مـن وحــدات إنتـاج النقــد ، الحسـابات المتوقعــةيعتمـد البنـك فــي احتسـاب انخفـاض القيمــة علـى الميزانيــات التفصـيلية و 
خمـس سـنوات. بالنسـبة للفتـرات  مـن سـنة إلـىتـرة تتـراوح بات التوقعـات عموًمـا فسـاات وحيزانيتغطي هذه المبالبنك التي يتم تخصيص األصول الفردية لها. 

 .ه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسةالممتدة ، يتم حساب معدل النمو طويل األجل وتطبيق
 

باسـتثناء الموجـودات التـي ، فض القيمـةقـة مـع وظيفـة األصـل المـنخمتوافات اليتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمـة فـي بيـان الـدخل ضـمن فئـات المصـروف
يـتم إثبـات االنخفـاض فـي القيمـة فـي الـدخل الشـامل اآلخـر حتـى ، بالنسـبة لهـذه الموجـوداتأعيد تقييمها سابًقا مع إعادة التقيـيم إلـى الـدخل الشـامل اآلخـر. 

 .مبلغ أي إعادة تقييم سابقة
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 انصادرات إير بنك
 اإلمارات العربية المتحدة وعفر

 (تابع)  لماليةالبيانات ا مالحظات على
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣
 ماليةالدوات األ. ٣,١٤

 األصول المالية
 شـروطه تسـليمعقـد تتطلـب  أو بيـع األصـل المـالي بموجـباء شـر  ونيكـيتم االعتراف بجميع األصول المالية وٕالغاء االعتـراف بهـا فـي تـاريخ المتـاجرة حيـث 

باســـتثناء تلـــك ، باإلضـــافة إلـــى تكـــاليف المعاملـــة، ويـــتم قياســـه مبـــدئًيا بالقيمـــة العادلـــة، صـــل المـــالي ضـــمن اإلطـــار الزمنـــي الـــذي يحـــدده الســـوق المعنـــياأل
ــة مــن خــالل الــربح أو الخســ ــت ة.ار الموجــودات الماليــة المصــنفة بالقيمــة العادل ــااشــرة إلــى اقالمنســوبة مبالعتــراف بتكــاليف المعاملــة م اي ء األصــول الماليــة تن

 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.
ة أو القيمــة العادلــالمخفضــة  لفــةلتكباا الحًقــ ٩يجــب قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي تقــع ضــمن نطــاق المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة 

 أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. خاصة: نموذجعلى أساس 
اقديـة والتـي هـي فقـط تع ديـةنقت والتـي لهـا تـدفقا، ) أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهـدف إلـى تحصـيل التـدفقات النقديـة التعاقديـة١(

 ؛بالتكلفة المخفضةيتم قياسها الحًقا ، )مدفوعات أصل المبلغ والفائدة المبلغ األساسي القائم ( علىغ والفائدة ت أصل المبلمدفوعا
والتــي لهــا تــدفقات نقديــة ، تواد) أدوات الــدين المحــتفظ بهــا ضــمن نمــوذج األعمــال الــذي يتمثــل هدفــه فــي تحصــيل التــدفقات النقديــة التعاقديــة وبيــع األ٢(

القيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل (يـتم قياسـها الحقًـا بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر ، ت أصـل المبلـغ والفائـدة وعامـدفية تمثل تعاقد
 ؛) اآلخر

حقًـا ا الة يـتم قياسـهحقـوق الملكيـا للبيـع) واالسـتثمارات فـي بهـ تفظمحـال) جميع أدوات الدين األخرى (مثـل األدوات المـدارة علـى أسـاس القيمـة العادلـة أو ٣(
يجـوز للبنـك إجـراء االختيـار / التخصـيص التـالي غيـر القابـل لإللغـاء عنـد االعتـراف األولـي بأصـل ، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة. ومـع ذلـك

 مالي على أساس األصل على حدة:
 

الســتثمار فـي حقــوق الملكيـة غيـر محــتفظ بـه للمتــاجرة أو  دلـةالقيمـة العاالالحقـة فــي قابــل للـنقض عــرض التغيـرات  غيـركل بشـر ) يجـوز للبنـك أن يختــا٤(
الــدخل فــي الــدخل الشــامل اآلخــر (، ٣مقابــل طــارئ معتــرف بــه مــن قبــل المشــتري فــي انــدماج األعمــال الــذي ينطبــق عليــه المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة 

 و ؛) الشامل اآلخر
أو معـايير الــدخل الشـامل اآلخـر كمـا تــم قياسـها بالقيمـة العادلـة مــن المخفضـة تكلفـة فــي بالابـل للـنقض تبشــكل غيـر ق ) يجـوز للبنـك تخصـيص أداة ديـن٥(

 .ة)دلخالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي (يشار إليه بخيار القيمة العا
 

 لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرقيمة اأو بالة خفضالم) أدوات الدين بالتكلفة ١(
 يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي بناًء على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج عمل البنك إلدارة األصل.

أن تـؤدي شـروطه التعاقديـة إلـى تـدفقات نقديـة ب يجـ، ل اآلخرادلة من خالل الدخل الشامالع قيمةلاأو بالمخفضة لكي يتم تصنيف األصل وقياسه بالتكلفة 
 ).مدفوعات أصل المبلغ والفائدة تكون فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ المستحق (
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 (تابع)  اليةت الممالحظات على البيانا
 ٢٠٢١ر ديسمب ٣١في للسنة المنتهية 

 

 
 
 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣

 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤
 
 )تابع أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (المخفضة ات الدين بالتكلفة ) أدو ١(

تغيـر هـذا المبلـغ األساسـي علـى قـد ياف األولـي. عنـد االعتـر  لقيمـة العادلـة لألصـل المـاليا صـل هـوفـإن األ، مدفوعات أصل المبلغ والفائدة لغرض اختبار 
ومخــاطر ، ذا كانــت هنــاك مــدفوعات مــن أصــل المبلــغ). تتكــون الفائــدة مــن مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــودإ، مــدى عمــر األصــل المــالي (علــى ســبيل المثــال

ــالمبلغ األساســي القــائ فضــًال عــن الهــامش. يــتم إجــراء تقيــيم ، األساســية األخــرى يــلكــاليف التمو ة زمنيــة معينــة ومخــاطر وتل فتــر م خــالاالئتمــان المرتبطــة ب
 لعملة التي يتم بها تحديد األصل المالي.بامدفوعات أصل المبلغ والفائدة 

 سي.األسامع ترتيب التمويل  مدفوعات أصل المبلغ والفائدة تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل 
مثــل التعـــرض ، ســيقلبــات فــي التــدفقات النقديـــة التعاقديــة التــي ال عالقــة لهــا بترتيــب تمويــل أسالتلمخــاطر أو ارض التعــرض لالشــروط التعاقديــة التــي تعــ

نمـاذج األعمـال  تقيـيميعـد  .مـدفوعات أصـل المبلـغ والفائـدة ال تـؤدي إلـى تـدفقات نقديـة تعاقديـة تمثـل ، أو أسـعار السـلع حقـوق الملكيـةللتغيرات فـي أسـعار 
س كيفيـة إدارة مجموعـات األصـول الماليـة سًيا لتصنيف األصل المالي. يحدد البنك نماذج األعمال علـى المسـتوى الـذي يعكـاية أمًرا أسألصول المالإلدارة ا

 مًعا لتحقيق هدف عمل معين.
 

يس علـى أسـاس كـل ولـمـن التجميـع مسـتوى أعلـى تقيـيم نمـوذج األعمـال علـى راء م إجـتي، لذلك ؛ال يعتمد نموذج أعمال البنك على نوايا اإلدارة ألداة فردية
 أداة على حدة.

 
ممـا يعكـس كيفيـة إدارة البنـك ألصـوله الماليـة لتوليـد التـدفقات النقديـة. تحـدد نمـاذج أعمـال البنـك مـا ، ه الماليـةلدى البنك أكثر من نموذج عمـل إلدارة أدواتـ

 المالية أو كليهما. لو بيع األصو التعاقدية أتحصيل التدفقات النقدية ج عن ستنت إذا كانت التدفقات النقدية
نـت األصـول الماليـة المعتـرف بهـا حـديثًا هـي جـزء مـن نمـوذج أعمـال قـائم أو مـا إذا كانـت تعكـس يحدد البنك مـا إذا كا، عند االعتراف األولي بأصل مالي

 بدء نموذج أعمال جديد.
 

تغيـرت منـذ الفتـرة السـابقة. بالنسـبة لفتـرة  تحديـد مـا إذا كانـت نمـاذج األعمـال لـديهاتـرة تقريـر لبـه فـي كـل ف عمـال الخاصـةذج األم نمـايقوم البنك بإعـادة تقيـي
 لم يحدد البنك أي تغيير في نماذج أعماله.، ير الحالية والسابقةالتقر 

 
متراكمـة المعتـرف بهـا سـابًقا ارة اللـربح / الخسـيـتم إعـادة تصـنيف ا، آلخـرامل ال الشـعند إلغاء االعتراف بأداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خـالل الـدخ

بالنسـبة لالسـتثمار فـي حقـوق الملكيـة المصـنف علـى أنـه تـم قياسـه بالقيمـة ، الخسـارة. فـي المقابـل في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الـربح أو
سـابًقا فـي الـدخل الشـامل اآلخـر إلـى الـربح ف بهـا اكمـة المعتـر خسـائر المتر ًقا إعـادة تصـنيف األربـاح / الم الحال يت، العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ضمن حقوق الملكية. أو الخسارة ولكن يتم تحويلها
 يمة.ي القفاض فأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لالنخالمخفضة تخضع أدوات التمويل التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة 
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 إيرانصادرات  بنك
 رات العربية المتحدةاإلمافروع 

 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 

 رةساو الخالربح أ) األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل ١(
 و الخسارة هي:أخالل الربح العادلة من األصول المالية بالقيمة 

 او  ؛مدفوعات أصل المبلغ والفائدة أ) األصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تمثل 
 أوع، للتحصيل والبي هاتفظ بأو المحب) األصول المحتفظ بها في نموذج األعمال بخالف المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

 يمة العادلة في الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.بالق مصنفةصول الج) األ
 مع االعتراف بأية أرباح / خسائر ناشئة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة.، يتم قياس هذه األصول بالقيمة العادلة

 خيار القيمة العادلة
على أنها بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة (خيـار القيمـة العادلـة)  ق بهس بشكل موثو قابلة للقياالية ذات القيمة العادلة اللمداة انيف األيمكن تص

القيمـة ر م خيـااسـتخدا عند االعتراف األولي بها حتى لو لم يتم الحصول على األداة الماليـة أو تكبـدها بشـكل أساسـي لغـرض البيـع أو إعـادة الشـراء. يمكـن
شـــكل كبيــر مــن عـــدم اتســاق القيـــاس أو االعتــراف الـــذي قــد ينشــأ بطريقـــة أخــرى مـــن قيــاس األصـــول أو لــل بيلغـــي أو يق ليـــة إذا كــانالعادلــة لألصــول الما

لمطلوبــات ل عادلــةقيمــة الالمطلوبــات أو االعتــراف بالمكاســب والخســائر ذات الصــلة علــى أســاس مختلــف ("عــدم تطــابق محاســبي"). يمكــن اختيــار خيــار ال
وفقــًا إلدارة ، ) االلتــزام المــالي هــو جــزء مــن محفظــة تــدار علــى أســاس القيمــة العادلــة٢( ؛التطــابق المحاســبي عــدم ر إلــى إزالــةأدى االختيــا) ١الماليــة إذا: (

عقــد مــرتبط ارتباًطــا وثيًقــا بال يــرشــتق غلي والم) وجــود مشــتق ضــمني فــي العقــد األساســي المــالي أو غيــر المــا٣مخــاطر موثقــة أو إســتراتيجية اســتثمار. أو (
 تصنيف هذه األدوات خارج فئة الربح أو الخسارة أثناء االحتفاظ بها أو إصدارها.ادة ال يمكن إع األصلي.

ائر غيـر محققـة خسـح أو أي أربـاويـتم إدراج ، يتم تسجيل الموجودات المالية المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسـارة بالقيمـة العادلـة
 دخل االستثمار. ة فيقيمة العادلغيرات في الناتجة عن الت

 ) عمليات إعادة التصنيف٢(
تنطبـق متطلبـات التصـنيف والقيـاس ، يـتم إعـادة تصـنيف األصـول الماليـة المتـأثرة، إذا تغير نموذج األعمال الذي يحـتفظ البنـك بموجبـه بـالموجودات الماليـة

د التغيير في نموذج األعمال الذي ينتج عنـه فـي إعـادة تصـنيف الموجـودات ى بعتقرير األولمن فترة ال أثر مستقبلي من اليوم األولب جديدةلفئة الالمتعلقة با
، يــةت مالبموجــودالــم يكــن هنــاك أي تغييــر فــي نمــوذج األعمــال الــذي يحــتفظ البنــك بموجبــه ، الماليــة للبنــك. خــالل الفتــرة الحاليــة والفتــرة المحاســبية الســابقة

فــي التغييـــرات فـــي التــدفقات النقديـــة التعاقديـــة بموجــب السياســـة المحاســـبية الخاصــة بتعـــديل وٕالغـــاء ر ف. يـــتم النظـــإعـــادة تصــني وبالتــالي لـــم يــتم إجـــراء أي
 االعتراف بالموجودات المالية الموضحة أدناه.

 انخفاض القيمة) ٣(
ة العادلـــة مـــن خـــالل الـــربح أو لقيمـــم قياســـها باالتـــي لـــم يـــت لـــى األدوات الماليـــة التاليـــةع توقعـــةنيـــة الميعتـــرف البنـــك بمخصصـــات الخســـائر للخســـائر االئتما

 الخسارة:
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى• 
 القروض والسلفيات •

 تعرضات خارج الميزانية العمومية لمخاطر االئتمان• 
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 صادرات إيران بنك
 حدةفروع اإلمارات العربية المت

 (تابع)  حظات على البيانات الماليةالم
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في نة للس

 

 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 ) انخفاض القيمة (تابع)٣(
 ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في حقوق الملكية.

) (والتــي يــتم النظــر فيهــا المشــتراة أو التــي نشــأت بســبب انخفــاض االئتمــان ان (االئتمــ اضخفــانأت بســبب اة أو التــي نشــلمشــتر ليــة اباســتثناء الموجــودات الما
 يجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يساوي:، كل منفصل أدناه)بش
لتخلــف عــن الســداد علــى األداة ث انــتج عــن أحــداعمــر والتــي تمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الئتئر االأي الخســا، شــهًرا ١٢الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة • 

 أو ؛)١شهًرا بعد تاريخ التقرير (يشار إليها باسم المرحلة  ١٢ المالية والتي تكون ممكنة في غضون
عــن الســداد داث التخلــف ر والتــي تنــتج عــن جميــع أحــالعمــ ى مــدىأي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــ، الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة• 
 ).٣رحلة والم ٢لمحتملة على مدى عمر األداة المالية (يشار إليها بالمرحلة ا

كبيـر كل مطلوب مخصص خسارة لخسارة االئتمان المتوقعة بالكامل علـى مـدى العمـر ألداة ماليـة إذا زادت مخـاطر االئتمـان علـى تلـك األداة الماليـة بشـ• 
 ١٢ائر االئتمانيـة المتوقعـة لمـدة يـتم قيـاس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة بمبلـغ يسـاوي الخسـ، األخـرى وات الماليـةلجميـع األد العتـراف األولـي. بالنسـبةمنـذ ا
 شهًرا.

قة قديـة المسـتحللفـرق بـين التـدفقات الن حاليـةمـة الالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحاليـة لخسـائر االئتمـان. يـتم قياسـها علـى أنهـا القي• 
مخصـومة بمعـدالت الفائـدة ، جيح السـيناريوهات االقتصـادية المسـتقبلية المتعـددةديـة الناتجـة عـن تـر جـب العقـد. يتوقـع البنـك أن يتلقـى التـدفقات النقو للبنك بم

 الفعلية لألصل.
بـين التـدفقات النقديـة التعاقديـة المسـتحقة ق لحاليـة للفـر ين القيمـة اانية المتوقعـة هـي الفـرق بـئتمئر االفإن الخسا، بالنسبة لاللتزامات المالية غير المسحوبة• 

 و ؛اللتزام بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول عليها إذا يتم سحب التمويلللبنك إذا قام حامل ا
عـويض حامـل أداة التمويـل المضـمونة ناقًصـا أيـة قعـة لتفوعات المتو هـي الفـرق بـين المـدتوقعـة ة المتمانيـفـإن الخسـائر االئ، بالنسبة لعقـود الضـمان المـالي• 

 ها من المالك أو العميل أو أي طرف آخر.مبالغ يتوقع البنك استالم
اقتصـادية متشـابهة.  مخـاطرصـائص يقيس البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس فردي أو على أساس جماعي لمحافظ الماليـة التـي تشـترك فـي خ

بغـض النظـر عمـا إذا كـان ، لألصـلت الفائـدة الفعليـة معـدالصـل باسـتخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعـة لأل ىالخسارة عل د قياس مخصصيعتم
 يتم قياسه على أساس فردي أو جماعي.

 

 االئتمان المخفضة) األصول المالية ٤(
ضــار علــى التــدفقات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل  تــأثير اث التــي لهــاثــر مــن األحــداالئتمــان" عنــد وقــوع حــدث أو أك مخفــضيعتبــر األصــل المــالي "

. يتضـمن الـدليل علـى انخفـاض القيمـة االئتمانيـة بيانـات يمكـن مالحظتهـا ٣. يشار إلى األصول الماليـة منخفضـة القيمـة االئتمانيـة بأصـول المرحلـة المالي
 ية:التالحداث حول األ

 العميل أو الُمصدر. يواجهها لكبيرة التيالصعوبة المالية ا• 
 ؛خرق العقود مثل التخلف عن السداد أو حدث متأخر• 
 ؛ذلكبعد أن منح العميل امتياًزا لن يعتبره الممول بخالف ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية التي يواجهها العميل، ممول العميل• 
 للعميل. أو الماليدهور الوضع صنيف بسبب تقام ممول العميل بتخفيض الت• 
 المتكبدة. شراء أصل مالي بخصم عميق يعكس خسائر االئتمان• 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 
 لبيانات المالية (تابع)رض ااس عسأ. ٣

 ابع)المالية (ت األدوات ٣,١٤
 ائتمانيًا (تابع) المخفضة) األصول المالية ٤(

قد يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تسبب فـي انخفـاض قيمـة األصـول الماليـة. يقـوم  ؛قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفصل واحد بدًال من ذلك
أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الــدخل الشــامل اآلخــر هــي ذات المخفضــة بالتكلفــة  مقاســةودات ماليــة مويــل التــي هــي موجــوات التنــت أدذا كاالبنــك بتقيــيم مــا إ

نــك فــي االعتبــار يأخــذ الب، قيمــة ائتمانيــة منخفضــة فــي تــاريخ كــل تقريــر. لتقيــيم مــا إذا كانــت أدوات التمويــل الســيادي والشــركات تعــاني مــن ضــعف ائتمــاني
 وقدرة العميل على جمع التمويل.، وتدهور التصنيف االئتماني، وعلم إعادة الهيكلة، بةمراقائمة الومؤشر ق، السداد تأخر فيثل الامل معو 

تيجـة اك دليـل علـى أنـه نالقيمة االئتمانية عندما يتم مـنح االمتيـاز للعميـل بسـبب تـدهور الوضـع المـالي للعميـل مـا لـم يكـن هنـ مخفضيعتبر األصل المالي 
. بالنسـبة للموجـودات االنخفـاضوال توجد مؤشرات أخـرى علـى ، قات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل كبيردفاستالم الت فإن مخاطر عدم، زاالمتيالمنح 

الحظتـه يمكـن م دليـل هنـاك تمانيـة عنـدما يكـونفإن األصـل يعتبـر مـنخفض القيمـة االئ، المالية التي ُيتوقع فيها الحصول على امتيازات ولكن لم يتم منحها
(انظـر أدنـاه) عـدم الرغبـة فـي الـدفع والمؤشـرات االحتياطيـة إذا تـأخرت  التعثـري ذلك اسـتيفاء تعريـف التعثـر. يتضـمن تعريـف بما فض االئتمان على انخفا

م دعمهــا ا مــن التــأخير يــتيوًمــ ٩٠ ل بعـداألصــو االنخفــاض فــي قيمــة فــإن الحــاالت التــي ال يــتم فيهــا االعتـراف ب، يوًمــا أو أكثــر. ومــع ذلـك ٩٠المبـالغ لمــدة 
 معقولة. لوماتبمع

 )المشتراة أو التي نشأت بسبب انخفاض االئتمان االئتمان (انخفاض ) األصول المالية المشتراة أو التي نشأت بسبب ٥(
سـبة مبـدئي. بالنني عنـد التحقـق الض ائتمـاانخفـاي مـن لـف ألن األصـل يعـانيتم التعامل مع األصول المالية للهيئة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة بشـكل مخت

يقـــوم البنـــك بإثبـــات جميـــع التغيـــرات فـــي الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى العمـــر منـــذ االعتـــراف األولـــي كمخصـــص خســـارة مـــع ، هـــذه الموجـــوداتل
 يمة.في الق نخفاضإلى المثل هذه األصول  االعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. يؤدي التغيير اإليجابي

 تعثرلا) تعريف ٦(
. يــتم اســتخدام تعريــف التعثــر فــي قيــاس مبلــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفــي التعثــربمكــان تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــو تعريــف  هميــةمــن األ

حـــد الســداد هــو أحيــث أن التخلــف عــن ، لعمــرمــدى اعلــى  ئتمانيـــة المتوقعــةشــهًرا أو الخســائر اال ١٢تحديــد مــا إذا كــان مخصــص الخســارة يعتمــد علــى 
 ) الذي يؤثر على كل من قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.احتمالية التعثر  نات احتمال التعثر (مكو 

 يعتبر البنك أن ما يلي يشكل حالة تقصير:
 ؛يوًما ٦٠ثر من ة بأكعاقدين سداد أقساطه التتأخر المقترض ع -
 فع المقترض التزاماته االئتمانية للبنك بالكامل.ن يدمل أر المحتمن غي -

 بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصول. التعثرتم تصميم تعريف 
لتـي يـتم االمعلومـات  كميـة. تعتمـدار المؤشرات النوعيـة والالعتبفي ا يأخذ البنك، تمانيعند تقييم ما إذا كان من غير المرجح أن يدفع المقترض التزامه االئ

وهـو غيـر مناسـب إلقـراض التجزئـة. ، فـإن المؤشـر النـوعي المسـتخدم هـو خـرق للعهـود، في إقراض الشـركات، على سبيل المثال، تقييمها على نوع األصل
ي هــذا التحليـل. يســتخدم لرئيســية فـلمـدخالت اا مـن، المقابـل نفســهللطــرف  م آخـرلتـزاداد وعـدم الســداد المثـل حالــة التـأخر فـي الســ، تعتبـر المؤشـرات الكميــة

 ة.البنك مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقييم التخلف عن السداد والتي إما تم تطويرها داخلًيا أو تم الحصول عليها من مصادر خارجي
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 صادرات إيران بنك
 متحدةفروع اإلمارات العربية ال

 (تابع)  ةمالحظات على البيانات المالي
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل
 

 
 )أساس عرض البيانات المالية (تابع - ٣

 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤
 
 )خسارة االئتمان المتوقعة ) قياس خسارة االئتمان المتوقعة (٧(

ًدا على مـا إذا كانـت هنـاك زيـادة اعتمامدى الحياة شهًرا) أو  ١٢شهًرا ( ١٢) إما على أساس  توقعةخسارة االئتمان الميتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة (
ن قـد حـدثت منـذ االعتـراف األولـي أو مـا إذا كـان األصـل يعتبـر مـنخفض القيمـة االئتمانيـة. خسـائر االئتمـان المتوقعـة هـي المنـتج كبيرة في مخاطر االئتمـا

الخسـارة بسـبب التخلـف عـن والخسـارة الناتجـة عـن التعثـر (، )ر نـد التعثـالتعـرض عر (والتعـرض عنـد التعثـ، )التعثـر   اليـةاحتمالمخصوم الحتمـال التعثـر (
 كما هو محدد على النحو التالي:، )د السدا

 أو، )احتماليـة التعثـرون مليـ ١٢يـة (إمـا علـى مـدار االثنـي عشـر شـهًرا التال، احتمال تخلـف المقتـرض عـن الوفـاء بالتزاماتـه الماليـةاحتمالية التعثر يمثل  -
 مدى الحياة) لاللتزام.التعثر احتمالية قي (عمر المتبلى مدى الع
شـهًرا القادمـة  ١٢علـى مـدى االثنـي عشـر ، علـى المبـالغ التـي يتوقـع البنـك أن تكـون مسـتحقة فـي وقـت التخلـف عـن السـداد التعثـر  التعرض عندتعتمد  -
يقـوم البنـك ، بالنسـبة لاللتـزام المتجـدد، الحياة). على سبيل المثـال دىم د التعثر التعرض عنمدى العمر المتبقي ( على ) أوشهر ١٢التعرض عند التعثر (

فــي حالــة ، مين الرصــيد المســحوب الحــالي باإلضــافة إلــى أي مبلــغ إضــافي ُيتوقــع ســحبه إلــى الحــد التعاقــدي الحــالي بحلــول وقــت التخلــف عــن الســدادبتضــ
 حدوثه.

ويختلـف ، ثـر) تمثـل توقـع البنـك لمـدى الخسـارة الناتجـة عـن التعـرض المتعالسـداد  تخلـف عـنبسـبب الارة الخسـالتخلف عن السداد ( جة عنالناتالخسارة  -
بسـبب الخسـارة تعويض الخسارة حسب نوع الطرف المقابل ونوع وأقدمية المطالبة وتوافر الضمانات أو غيرها من أشكال الـدعم االئتمـاني. يـتم التعبيـر عـن 

 ة بسـبب التخلـف عـن السـداد الخسـار ). يـتم احتسـاب التعرض عنـد التعثـر ة لكل وحدة تعرض في وقت التعثر (ة من الخسار كنسبة مئوي خلف عن السداد الت
حالــة ا فــي حــدوثهشــهًرا النســبة المئويــة للخســارة المتوقــع  ١٢لمــدة  الخســارة بســبب التخلــف عــن الســداد حيــث يمثــل ، شــهًرا أو مــدى الحيــاة ١٢علــى أســاس 

ــاة هــو النســبة المئ الخســارة بســبب التخلــف عــن الســداد التاليــة و  اثنــي عشــر شــهرً حــدوث التعثــر فــي اال إذا حــدث  ويــة للخســارة المتوقــع حــدوثهامــدى الحي
 التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع المتبقي للقرض.
لكــل شــهر فـــي  التعـــرض عنــد التعثــر و   ف عــن الســدادالخســـارة بســبب التخلــو التعثــر ة اليــتماحيــتم تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مـــن خــالل إســقاط 

لــم يــتم الــدفع ، ي. يــتم ضــرب هــذه المكونــات الثالثــة مًعــا وتعــديلها وفًقــا الحتماليــة البقــاء (علــى ســبيل المثــالالمســتقبل ولكــل تعــرض فــردي أو قطــاع جمــاع
والــذي يــتم خصــمه بعــد ذلــك إلــى ، تقبلســشــهر فــي الم كل فعــال لكــلاالئتمانيــة المتوقعــة بشــ خســائراب المســبًقا أو التعثــر فــي شــهر ســابق). يقــوم هــذا بحســ

 معدل الخصم المستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة هو معدل الفائدة الفعلي األصلي أو معدل تقريبي له. تاريخ التقرير ويتم جمعه.
شـهًرا. ينظـر ملـف االسـتحقاق  ١٢الحـالي الـذي يبلـغ التعثر لية احتماعلى  قاالستحقاطبيق ملف تعريف الل تمن خ مدى الحياةالتعثر احتمالية تم تطوير 

ر حاالت التخلف عن السداد في المحفظة من نقطة االعتراف األولي طـوال عمـر القـروض. يعتمـد ملـف االسـتحقاق علـى البيانـات التاريخيـة في كيفية تطو 
 انية. هذا مدعوم من قبل التحليل التاريخي.ملدرجة االئتالمحفظة وا بر جميع األصول ضمن نطاقفسه عهو ن المرصودة ويفترض أن يكون

 والذي يختلف حسب نوع المنتج.، شهًرا وعمره بناًء على ملف تعريف الدفع المتوقع ١٢لمدة عند التعثر  التعرضيتم تحديد 
شــهًرا أو  ١٢ض علـى مــدى المقتــر مســتحقة علـى لتعاقديــة اليعتمـد ذلــك علـى أقســاط السـداد ا، ريعالمنتجــات وقـروض الســداد الســ النخفــاض قيمـةبالنسـبة  -

ا ألي مــدفوعات زائــدة متوقعــة مــن قبــل المقتــرض. يــتم أيًضــا تضــمين افتراضــات الســداد المبكــر / إعــادة التمويــل فــي مــدى الحيــاة. ســيتم تعــديل هــذا أيًضــ
 الحساب.

 
 
 
 
 

 

24 
 

 
 
 
 
 

 صادرات إيران بنك
 ت العربية المتحدةاإلمارفروع ا

 (تابع)  لماليةا اتلى البيانمالحظات ع
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 
 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣

 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤
 (تابع) )الخسارة االئتمانية المتوقعة(  ) قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة٧(
لرصـيد المسـحوب الحـالي وٕاضـافة "عامـل تحويـل االئتمـان" الـذي ذ اعـن طريـق أخـ ف عـن السـداديـتم توقـع التعـرض عنـد التخلـ، ةلدوار نسبة للمنتجات ابال -

علـى  بنـاءً ، يسمح بالسحب المتوقع للحد المتبقي بحلول وقت التخلف عن السداد. تختلف هذه االفتراضات حسـب نـوع المنـتج ونطـاق اسـتخدام الحـد الحـالي
 ة األخيرة للبنك.تراضياالف ياناتتحليل الب

شهًرا ومدى الحياة استناًدا إلى العوامل التي تؤثر على المبالغ المسـتردة بعـد التعثـر فـي السـداد. هـذه تختلـف  ١٢ن المستردة لمدة خسائر الديو يتم تحديد  -
 حسب نوع المنتج.

ى القيمــة الســوقية / ريخيــة علــمات التاخصــو وال، انات المتوقعــةالضــم وقــيم لضــماناألول علــى نــوع ايعتمــد هــذا فــي المقــام ، بالنســبة للمنتجــات المضــمونة -
 ووقت استعادة الملكية وتكاليف االسترداد الملحوظة.، الدفترية بسبب المبيعات القسرية

فــي المبــالغ  محــدوديز الالتمــاوى المنــتج بســبب علــى مســتالخســارة بســبب التخلــف عــن الســداد عــادًة مــا يــتم تعيــين ، بالنســبة للمنتجــات غيــر المضــمونة -
بمـا فـي ذلـك مبيعـات الـديون المتعاقـد ، بإسـتراتيجيات التحصـيل الخسـارة بسـبب التخلـف عـن السـداد مختلـف المقترضـين. تتـأثر قت عبـر دة التي تحقالمستر 

 عليها وسعرها.
لمـدة  لسـداد االتخلـف عـن  الخسـارة بسـببو  نـد التعثـر رض عالتعـو التعثـر حتماليـة اشـهًرا و  ١٢يتم أيًضا تضمين المعلومات االقتصادية التطلعية فـي تحديـد 

 شهًرا ومدى الحياة. تختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج. ١٢
يــر قــيم وكيــف تتغاحتماليــة التعثــر  مثــل كيــف يــتم رصــد ومراجعــة ملــف اســتحقاق  -االفتراضــات التــي يقــوم عليهــا احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

 ى أساس ربع سنوي.عل - ى ذلكما إلالضمان و 
 يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:، لممولةرضات غير النسبة للتعاب
لبنــك قديـة المسـتحقة لفـإن الخسـائر االئتمانيــة المتوقعـة هـي الفـرق بــين القيمـة الحاليـة والتـدفقات النقديــة التعا، بالنسـبة اللتزامـات القـروض غيــر المسـحوبة -

 قدية التي يتوقع البنك استالمها إذا كان القرض سحبها؛ وقات النلقرض والتدفمل االلتزام بسحب اام حاإذا ق
ا أي فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي المــدفوعات المتوقعــة لتســديد المبلــغ المحــتفظ بــه ألداة الــدين المضــمونة ناقًصــ، بالنســبة لعقــود الضــمان المــالي -

 رف آخر.دين أو أي طا من المالك أو المتالمهنك اسع البمبالغ يتوق
 ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في حقوق الملكية.

 
 ) تعديل األصول المالية وٕالغاء االعتراف بها٨(

رى بـــين تعـــديلها بطريقـــة أخـــ لي أوالمـــا لألصـــلتـــدفقات النقديـــة يحـــدث تعـــديل األصـــل المـــالي عنـــد إعـــادة التفـــاوض بشـــأن الشـــروط التعاقديـــة التـــي تحكـــم ال
 مبــدئي واســتحقاق األصــل المــالي. يــؤثر التعــديل علــى مبلــغ و / أو توقيــت التــدفقات النقديــة التعاقديــة إمــا علــى الفــور أو فــي تــاريخ مســتقبلي.تــراف الاالع

ــ الجديــدة أو تــؤثر هــذه التعهــدات لــو لــمحتــى  ديالً حــالي قــد يشــكل تعــفــإن إدخــال أو تعــديل التعهــدات الحاليــة للتمويــل ال، باإلضــافة إلــى ذلــك ة علــى المعدل
المثـال تغييـر فـي الزيـادة التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كان العهد قد تم الوفـاء بـه أم ال (علـى سـبيل 

 العهود). في سعر الفائدة الذي ينشأ عند مخالفة
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 رات إيرانادص بنك
 دةعربية المتحفروع اإلمارات ال

 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 )تابع ) تعديل وٕالغاء االعتراف باألصول المالية (٨(
ُيمــنح ن صــعوبات ماليــة لتعظــيم التحصــيل وتقليــل مخــاطر التخلــف عــن الســداد. و الــذين يواجهــليــة للعمــالء الشــؤون المابشــأن فــاوض يقــوم البنــك بإعــادة الت

إال أن هنــاك مخــاطر عاليــة ، التحمــل المــالي فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا العميــل قــد بــذل كــل الجهــود المعقولــة للــدفع بموجــب الشــروط التعاقديــة األصــلية
 عميل قادًرا على الوفاء بالشروط المعدلة.ون الأن يكمتوقع ومن ال، التقصير بالفعل اد أوالسد للتخلف عن

 

، وتغييـرات فـي توقيـت التـدفقات النقديـة للتمويـل (سـداد أصـل القـرض واألربـاح)، عدلـة فـي معظـم الحـاالت تمديـد أجـل اسـتحقاق التمويـلتتضمن الشروط الم
البنــك سياســة تحمــل ثابتــة تنطبــق علــى تمويــل الشــركات  تعهــدات. لــدىوتعــديالت ال المــال وٕاعفــاء الفائــدة) (رأس ســتحقةوتخفــيض مبلــغ التــدفقات النقديــة الم

 فراد.واأل
 

 يـؤدي التعــديل إلـى االســتبعاد، يقــوم البنـك بتقيــيم مـا إذا كـان هــذا التعـديل يــؤدي إلـى إلغـاء االعتــراف. وفقًـا لسياســة البنـك، عنـدما يـتم تعــديل األصـل المـالي
 جوهري.ة بشكل ي إلى شروط مختلفا يؤدعندم
الئتمـان المتوقعـة فـي تـاريخ االسـتبعاد لتحديـد صـافي القيمـة الدفتريـة لألصـل يتم إعادة قياس مخصـص الخسـارة لخسـائر ا، استبعاد األصل الماليالة في ح

 في ذلك التاريخ.
 

اد. سـيكون لألصـل االسـتبع و خسـارة عنـدي إلى ربح أمع الشروط الجديدة سيؤد لجديدالي االفرق بين هذه القيمة الدفترية المعدلة والقيمة العادلة لألصل الم
شـهًرا باسـتثناء الحـاالت النـادرة التـي يعتبـر فيهـا التمويـل الجديـد  ١٢م قياسه على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة المالي الجديد مخصص خسارة يت

ه مويل الجديد بخصـم كبيـر علـى المبلـغ االسـمي المعـدل ألنـتالعادلة لل راف بالقيمةالة التي يتم فيها االعتي الحفقط فمنخفض القيمة االئتمانية. ينطبق هذا 
المعدلـة مـن ال يزال هناك مخاطر عالية من التخلف عن السداد والتي لم يتم تخفيضها مـن خـالل التعـديل. يراقـب البنـك مخـاطر االئتمـان لألصـول الماليـة 

 في حالة تأخر االستحقاق بموجب الشروط الجديدة.ميل الع إذا كانمثل ما ، لنوعية والكميةمات المعلو خالل تقييم ا
 

يقـوم البنـك باحتسـاب ربـح / خسـارة التعـديل بمقارنـة إجمـالي القيمـة الدفتريـة قبـل التعـديل وبعـده (باسـتثناء مخصـص ، إلـى االسـتبعاد التعـديلحيـث ال يـؤدي 
تجـة مـن األصـل حيـث يـتم تضـمين التـدفقات النقديـة المتوقعـة النا، معدللقعة لألصل امانية المتو قيس البنك الخسائر االئتثم ي قعة).الخسائر االئتمانية المتو 

 المالي المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي.
 

عـن تعـديل  حية الناشـئانتهـاء الصـالقدية لألصـل (بمـا فـي ذلـك ت النتدفقايقوم البنك بإلغاء االعتراف باألصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية لل
حويــل األصــل المــالي وجميــع مخــاطر ومزايــا ملكيــة األصــل إلــى آخــر. كيــان. إذا لــم يقــم البنــك بتحويــل أو أو عنــدما يــتم ت، ة إلــى حــد كبيــر)بشــروط مختلفــ

المحــتفظ بهـــا فـــي األصـــل  هتبإثبـــات حصـــ يقـــوم البنــك، ألصـــل المحـــولعلــى ايطرة االحتفــاظ بجميـــع مخـــاطر ومزايــا الملكيـــة بشـــكل كبيـــر واســتمر فـــي الســـ
يسـتمر البنـك ، عين عليـه دفعهـا. إذا احـتفظ البنـك بجميـع مخـاطر ومزايـا ملكيـة األصـل المـالي المحـول بشـكل كبيـروالمطلوبات المرتبطة بالمبالغ التي قد يت

 عائدات المستلمة.ون للالمضمفي االعتراف باألصل المالي وكذلك االعتراف بالتمويل 
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 نت إيراصادرا بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 
 )تابع لية (غاء االعتراف باألصول الما) تعديل وٕال٨(

يــتم االعتــراف بــالفرق بــين القيمــة الدفتريــة لألصــل ومجمــوع المقابــل المســتلم والمــدينين واألربــاح / الخســائر المتراكمــة ، الي بالكامــلعنــد اســتبعاد األصــل المــ
نف ر فـي حقـوق الملكيـة المصـاسـتثممـن االمـع اسـتثناء ، ح أو الخسـارةالتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية في الرب

حيــث ال يــتم الحقًـا إعــادة تصــنيف الـربح / الخســارة المتراكمــة المعتـرف بهــا ســابًقا فــي ، لقيمــة العادلــة مـن خــالل الــدخل الشـامل اآلخــرتــم قياسـه باعلـى أنــه 
 الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

 االئتمان المتوقعة خسارة عن ) عرض بدل ٩(
 نات المالية على النحو التالي:اقعة في البيئتمان المتو صصات الخسائر لخسائر االرض مخيتم ع

(القــروض والســلفيات واألرصــدة المســتحقة مــن البنــوك المركزيــة والبنــوك األخــرى وٕايــداعات إعــادة المخفضــة بالنســبة للموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة • 
 ؛األخرى): كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصولالمالية واألصول ضة المخففة المدرجة بالتكل ماريةالستثالعكسي واألوراق المالية االشراء 

مـن خـالل دلـة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر: كجـزء مـن احتيـاطي إعـادة تقيـيم االسـتثمارات المصـنفة بالقيمـة العا• 
 و ل اآلخر.في الدخل الشام مدرجةر والالدخل الشامل اآلخ

 وض وعقود الضمان المالي: كمخصص.مات القر اللتزا• 
 المشطوبات(خ) 

مثل فشل العميـل فـي االشـتراك فـي خطـة سـداد مـع البنـك. يصـنف البنـك التمويـل ، يتم شطب األصول المالية عندما ال يكون هناك توقع معقول باستردادها
 ع.كنة للدفجميع السبل الممنفاد د استو الذمم المدينة لشطبها بعأ

يســتمر البنــك فــي االنخــراط فــي نشــاط اإلنفــاذ لمحاولــة اســترداد الــذمم المدينــة المســتحقة. عنــد إجــراء ، فــي حالــة شــطب األمــوال أو الــذمم المدينــة ،ومــع ذلــك
 يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.، عمليات استرداد

 المطلوبات المالية )١١(
 والقياس الالحق فتصني) ال١(

ليــة إمــا علــى أنهــا مطلوبــات ماليــة "بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة" أو "مطلوبــات ماليــة أخــرى". يعتمــد تصــنيف امطلوبــات الميــتم تصــنيف ال
 صها.وخصائم تكبد المطلوبات المالية المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي على غرض ونية اإلدارة التي من أجلها ت

المالي للبنـك عنـدما يصـبح البنـك طرفًـا فـي األحكـام التعاقديـة لـألداة. يـتم قيـاس المطلوبـات الماليـة مبـدئًيا  زبيان المرك المالية في يتم االعتراف بالمطلوبات
ن لعادلـة مــالقيمـة الوبـات الماليـة بالمط بخـالفإصـدار المطلوبـات الماليــة (بالقيمـة العادلـة. يـتم خصـم تكـاليف المعاملـة المنســوبة مباشـرة إلـى االسـتحواذ أو 

عنــد التحقـق المبــدئي. يــتم االعتــراف بتكـاليف المعاملــة المنســوبة مباشــرة ، حســب االقتضــاء، الــربح أو الخســارة) مـن القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليـة اللخـ
القيمــة العادلــة عنــد عــن لــة ر المعاماختلــف ســعو الخســارة. إذا ربح أفــي الــالــربح أو الخســارة مباشــرة  إلــى اقتنــاء مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل

 فسيقوم البنك بالمحاسبة عن هذا الفرق على النحو التالي:، االعتراف األولي
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١مبر ديس ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تابع)ة انات الماليأساس عرض البي - ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 حق (تابع)) التصنيف والقياس الال١(
لتــي يمكــن إذا تــم إثبــات القيمــة العادلــة مــن خــالل ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط اللتــزام مماثــل أو بنــاًء علــى تقنيــة تقيــيم تســتخدم فقــط بيانــات مــن األســواق ا• 

 اف األولي (أي ربح اليوم األول أو خسارة)؛االعتر لخسارة عند الربح أو ا عندئذ يتم االعتراف بالفرق في، تهامالحظ
ســـيتم تعـــديل القيمـــة العادلـــة لجعلهـــا تتماشـــى مـــع ســـعر المعاملـــة (أي ســـيتم تأجيـــل ربـــح أو خســـارة اليـــوم األول مـــن خـــالل ، ي جميـــع الحـــاالت األخـــرىفـــ• 

 لاللتزام). وليةية األتضمينها في القيمة الدفتر 
 

 باستثناء:، المخفضةالحًقا بالتكلفة  يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها تقاس، ة والفترة السابقةيللفترة الحافي كل من ا
ة علـى هـذا النحـو لمصـنفخـرى االمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تطبيق التصنيف على المشتقات والمطلوبات الماليـة األ• 

يمة العادلة من خـالل الـربح أو الخسـارة جزئًيـا فـي الـدخل الشـامل لمكاسب والخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقاي. يتم عرض عتراف األولعند اال
ُينسـب إلـى  اليـدها كمبلـغ والتي يـتم تحد، االلتزاملذلك تمان اآلخر (مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئ

 ) والربح أو الخسارة جزئًيا (المبلغ المتبقي للتغيير في القيمة العادلة لاللتزام).التغيرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق
رات غيـوبة إلـى التخسـائر المنسـأيًضـا عـرض المكاسـب أو ال يـتم لحالـةوفـي هـذه ا، عدم تطابق محاسبي، أو يوسع، هذا ما لم يكن مثل هذا العرض سيخلق

 رة.في مخاطر االئتمان لاللتزام في الربح أو الخسا
ما ال يكــون المطلوبــات الماليــة الناشــئة عــن تحويــل الموجــودات الماليــة غيــر المؤهلــة لالســتبعاد مــن الــدفاتر أو عنــد تطبيــق نهــج المشــاركة المســتمرة. عنــد• 

 و ؛يتم االعتراف بالتزام مالي مقابل المقابل المستلم للتحويل، ن الدفاترالية مؤهًال لالستبعاد مت الموجوداتحويل الم
 عقود الضمان المالي وااللتزامات المالية.• 

 

 طريقة الفائدة الفعالة
و بح الفعلـي هـتـرة ذات الصـلة. معـدل الـر ى الفدة علـاللتـزام مـالي وتخصـيص مصـروفات الفائـالمخفضـة طريقة الفائـدة الفعليـة هـي طريقـة الحتسـاب التكلفـة 

ة (بما في ذلك جميع الرسـوم والنقـاط المدفوعـة أو المسـتلمة التـي تشـكل جـزًءا ال يتجـزأ مـن ذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدر المعدل ال
إلـى ، تضـاء) فتـرة أقصـرد االقأو (عنـ، اليمـر المتوقـع لاللتـزام المـل العن خـالمعدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى) م

 األولي.صافي القيمة الدفترية عند االعتراف 
 

 إلغاء االعتراف) ٢(
 ه).يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند إنهاؤها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيت

، جوهريـة لشـروط المطلوبـات الحاليـةوكـذلك التعـديالت ال، ألدوات التمويـل بشـروط مختلفـة إلـى حـد كبيـري لممـول األصـلبـين البنـك وا الصـرفم احتساب تي
 لاللتزام المالي األصلي وٕاقرار التزام مالي جديد. انخفاضعلى أنها 
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 صادرات إيران بنك
 تحدةفروع اإلمارات العربية الم

 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ة المنتهية في سنلل

 
 

 
 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣

 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤
 
 (تابع) االعتراف) إلغاء ٢(

ية مـن مدفوعـة صـاف بمـا فـي ذلـك أي رسـوم، يـدةالجد لشـروطدفقات النقديـة بموجـب اتختلف الشروط اختالًفا جوهرًيا إذا كانت القيمـة الحاليـة المخصـومة للتـ
علــى األقــل عــن القيمــة الحاليــة المخصــومة للتــدفقات النقديــة  ٪١٠تختلــف بنســبة ، ي رســوم مســتلمة ومخصــومة باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي األصــليأ

 المتبقية للمطلوبات المالية األصلية.
وميـزات ، والتغيـرات فـي نـوع سـعر الفائـدة، تصـنيف األداة بهـا مملـة التـي يـتتبـار مثـل العخرى فـي االعة األلنوعيم أيًضا أخذ العوامل ايت، باإلضافة إلى ذلك

أو رسـوم فـإن أي تكلفـة ، والتغييـر فـي التعهـدات. إذا تـم احتسـاب تبـادل أدوات التمويـل أو تعـديل الشـروط علـى أنـه إنهـاء، التحويل الجديدة المرتبطة باألداة
فـإن أي تكلفـة أو ، انقضـاء. إذا لـم يـتم احتسـاب التبـادل أو التعـديل علـى أنـه االنقضاءد نو الخسارة عمن المكسب أ رف بها كجزءا معتى أنهيتم تكبدها عل

 على مدار المدة المتبقية لاللتزام المعدل. محوهارسوم يتم تكبدها تقوم بتعديل القيمة الدفترية لاللتزام ويتم 
 

 د الضمان الماليعقو 
ض المالــك عــن الخســارة التــي تكبــدها بسـبب فشــل عميــل محــدد فــي ســداد لتعـوي فوعات محــددةصــدر ســداد مــدالمــالي هــو عقــد يتطلـب مــن المُ  لضــمانعقـد ا

 المدفوعات عند استحقاقها وفًقا لشروط أداة التمويل.
م الخسـارة ولـ ل الـربح أوفها بالقيمـة العادلـة مـن خـالصـنييـتم توٕاذا لـم ، تهـا العادلـةيتم قياس عقود الضمانات المالية الصادرة عـن كيـان مصـرفي مبـدئًيا بقيم

 يتم قياسها الحًقا بما يلي: أعلى من:، كن ناتجة عن تحويل أصل ماليت
 و ؛٩مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم • 
 إليرادات لدى البنك.بات االعتراف فًقا لسياساراكمي للدخل المعترف به و الت مبلغلا، ما كان ذلك مناسًباحيث، المبلغ المعترف به مبدئًيا ناقًصا• 

ويــتم عــرض إعــادة ، يــتم عــرض عقــود الضــمان المــالي غيــر المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة كمخصصــات فــي بيــان المركــز المــالي
 القياس في اإليرادات األخرى.

 أو الخسارة. حن خالل الربمة العادلة مأنها بالقي ي علىن مالصنف البنك أي عقود ضمالم ي
 

 :المقاصة
لمقاصـة المبـالغ يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم تسجيلها بالصافي في بيان المركز المالي فقـط عنـدما يكـون هنـاك حـق واجـب النفـاذ قانوًنـا 

واحـد. يـتم عـرض اإليـرادات والمصـروفات  تألصـول فـي وقـصـل وتسـوية اأو تحقيـق األصـافي اس النـك التسـوية إمـا علـى أسـالمعترف بها وعندما ينوي الب
أو لألربـاح والخسـائر الناشـئة عـن مجموعـة مـن المعـامالت المماثلـة مثـل نشـاط المتـاجرة ، على أساس الصافي فقط عندما تسـمح المعـايير المحاسـبية بـذلك

 للبنك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 
 

 
 

 صادرات إيران بنك
 رات العربية المتحدةماإلع افرو

 (تابع)  لماليةنات االبيات على مالحظا
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 عرض البيانات المالية (تابع) أساس - ٣

 . تحصيل الضرائب٣,١٥
 

 . مصروف ضريبة الدخل٣,١٥,١
 شامل اآلخر.بها مباشرة في الدخل ال معترفبنود يتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يتعلق ب

للضريبة للسنة باستخدام معدالت الضرائب التـي تـم سـنها فـي تـاريخ التقريـر بموجـب الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة على الدخل الخاضع 
 ام.ق بالسابق علمستحقة الدفع فيما يتعليبة االضر  قوانين وأنظمة الضرائب في إمارة أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأي تعديالت على

معامالت والحسابات التي يكون التحديد الضريبي النهـائي لهـا غيـر مؤكـد أثنـاء سـير التقديرات مطلوبة لتحديد مخصص ضرائب الدخل. هناك العديد من ال
حقة. تية ســتكون مســضــرائب إضــاف علــى تقــديرات مــا إذا كانــتنــاًء قعــة بالعمــل العــادي. يعتــرف البنــك بالمطلوبــات المتعلقــة بقضــايا التــدقيق الضــريبي المتو 

فـإن هـذه الفـروق سـتؤثر علـى ضـريبة الـدخل فـي الفتـرة ، مختلفًـا عـن المبـالغ التـي تـم تسـجيلها فـي البدايـةعندما يكون الناتج الضريبي النهائي لتلـك األمـور 
 التي يتم فيها هذا التحديد.

 

 ة. ضريبة القيمة المضاف٣,١٥,٢
 الدفع للسلطات الضريبية على:قة مبيعات مستحلمتعلقة بالالقيمة المضافة للمخرجات ابة ضري

 من العمالء أو تحصيل الذمم المدينة• 
 تسليم البضائع أو الخدمات للعمالء.• 

ة ات الضـريبية بتسـوية ضـريبالسـلطتسـمح يمكن استرداد ضريبة المدخالت بشكل عام مقابل ضريبة المخرجات عند استالم فاتورة ضريبة القيمة المضـافة. 
 -ة بالمبيعـات والمشـتريات فـي بيـان المركـز المـالي علـى أسـاس إجمـالي ة المتعلقـاس صافي. يتم االعتراف بضريبة القيمة المضـافسمضافة على أالقيمة ال

 ي وقــت واحــد.صــل والتســوية المســؤولية فــق األتحقيــ مــا لــم يكــن للبنــك حــق قــانوني ملــزم لمقاصــة المبــالغ وكــان ينــوي إمــا تســويتها علــى أســاس الصــافي أو
بمـا فـي ذلـك ضـريبة القيمـة ، جيل خسارة االنخفاض في القيمة إلجمالي مبلغ المـدينيتم تس، كوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة للمدينينتعندما يتم 
 المضافة.

 

 . الضريبة المؤجلة٣,١٥,٣
يبية للموجـــودات والمطلوبـــات وقيمهـــا الدفتريـــة لضـــر س ابـــين األســـزام علـــى الفـــروق المؤقتـــة االلتـــريقـــة يـــتم تكـــوين مخصـــص للضـــريبة المؤجلـــة باســـتخدام ط

 رير المالية في تاريخ التقرير.ألغراض إعداد التقا
 باستثناء:، يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة

ال يــؤثر وقــت المعاملــة و ، معاملــة ال تمثــل انــدماج أعمــالاللتــزام فــي األصــل أو ا عتــراف األولــي بالشــهرة أون االؤجــل مــعنــدما ينشــأ االلتــزام الضــريبي الم• 
 ؛لى الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبةع
ن دما يكـون مـنـع، فـي المشـاريع المشـتركةلحصـص لة وافيما يتعلق بالفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمي• 

 كس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور.لتحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال تنعالممكن ا
 
 
 
 
 
 
 

 

30 
 

 
 صادرات إيران بنك

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١سمبر دي ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تابع)ة انات الماليأساس عرض البي. ٣
 الضرائب (تابع) ٣,١٥

 )تابع الضرائب المؤجلة ( ٣,١٥,٣
ريبية وترحيــل االعتمــادات الضــريبية غيــر المســتخدمة وأي خســائر ضــ، يــتم االعتــراف بموجــودات الضــرائب المؤجلــة لجميــع الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم

مــل فيـه تــوفر ربـح خاضــع للضـريبة يمكــن مقابلـه اســتخدام الفـروق المؤقتــة يحت الـذيى الحــد ؤجلــة إلـودات الضـرائب المبموجــ عتـرافغيـر مسـتخدمة. يــتم اال
 باستثناء:، القابلة للخصم وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة

 
وفـي ، و التـزام فـي معاملـة ال تمثـل انـدماج أعمـالصـل أي بأف األولاالعتراالقابل للخصم من مؤقت رق الضريبة المؤجلة المتعلق بالفعندما ينشأ أصل ال• 

 ؛ال يؤثر على الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة، وقت المعاملة
يـتم االعتـراف  ،ركةع المشـتالمشـاريزميلـة والحصـص فـي ات الالشـركمارات في الشركات التابعة و فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستث

لــه يمكــن بموجــودات الضــريبة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يحتمــل أن تــنعكس الفــروق المؤقتــة فــي المســتقبل المنظــور ويتــوفر الــربح الخاضــع للضــريبة مقاب
 استخدام الفروق المؤقتة.

 

الذي لم يعد من المحتمل توفر ربـح ضـريبي كـاٍف للسـماح لحد لى افيضها إرير وتخة في تاريخ كل تقلمؤجليبة ايمة الدفترية لموجودات الضر تتم مراجعة الق
 باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة.

 

ن تســمح تمــل أالمح إلــى الحــد الــذي يصــبح فيــه مــن يــتم إعــادة تقيــيم أصــول الضــريبة المؤجلــة غيــر المعتــرف بهــا فــي تــاريخ كــل تقريــر ويــتم االعتــراف بهــا
 يبة باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.للضر ضعة ية الخالمستقبلاألرباح ا

 

بنـاًء علـى ، ميتم قياس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة بمعدالت الضرائب التي من المتوقع أن تطبـق فـي السـنة عنـد تحقـق األصـل أو تسـوية االلتـزا
 ر.تقريخ الفي تاريجوهري  نها أو سنها بشكلتم س التي ضرائب (والقوانين الضريبية)معدالت ال

 

ضـريبة المؤجلـة فيمـا يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بـالبنود المعتـرف بهـا خـارج الـربح أو الخسـارة خـارج الـربح أو الخسـارة. يـتم االعتـراف ببنـود ال
 لملكية.قوق افي ح دخل الشامل اآلخر أو مباشرةيتعلق بالمعاملة األساسية إما في ال

 

ــا لمقاصــة األصــول الضــريبية الحاليــة مقابــل ال دات الضــرائبتــتم تســوية موجــو  مؤجلــة وااللتزامــات الضــريبية المؤجلــة إذا كــان هنــاك حــق واجــب النفــاذ قانوًن
 بة ونفس سلطة الضرائب.االلتزامات الضريبية الحالية وتتعلق الضرائب المؤجلة بنفس الكيان الخاضع للضري

 

يــتم االعتــراف بهــا الحًقــا إذا تغيــرت ، ولكــن ال تفــي بمعــايير االعتــراف المنفصــل فــي ذلــك التــاريخ، لدماج األعمــاضــريبية المكتســبة كجــزء مــن انــالع نــافالم
فتـرة  خـالل تكبـدهال يتجـاوز الشـهرة) إذا تـم  المعلومات الجديدة حـول الحقـائق والظـروف. يـتم التعامـل مـع التعـديل علـى أنـه تخفـيض فـي الشـهرة (طالمـا أنـه

 ح أو الخسارة.الربفي  تراف بهتم االعالقياس أو 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣
 . اإليجارات٣,١٦

نـت العقـود تـنص علـى الحـق فـي ر. العقد هـو أو يحتـوي علـى عقـد إيجـار إذا كاإيجاوي على عقد لعقد أو يحتالبنك بتقييم ما إذا كان ا وميق، دعند بدء العق
 :ا كانما إذيقوم البنك بتقييم ، مقابل. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام أصل محددبالتحكم في استخدام أصل محدد للبنك لفترة 

مادًيــا أو يمثــل بشـكل جــوهري كــل ســعة األصــل  تحديــد ذلـك صــراحًة أو ضــمنًيا ويجــب أن يكـون مميــًزايمكــن  -دد خدام أصـل محــيشـتمل العقــد علــى اســت• 
 فلن يتم تحديد األصل.، المميز مادًيا. إذا كان للمورد حق استبدال جوهري

 خدام. وستوال فترة االادية من استخدام األصل طالقتصافع اللبنك الحق في الحصول بشكل جوهري على جميع المن• 
غــرض مــن وألي بنــك بهــذا الحــق عنــدما يكــون لديــه حقــوق اتخــاذ القــرار األكثــر ارتباًطــا بتغييــر كيــف للبنــك الحــق فــي توجيــه اســتخدام األصــل. يتمتــع ال• 

 ا:ام األصل إذيحق للبنك توجيه استخد، سبًقاًدا ماستخدام األصل. في حاالت نادرة حيث يكون القرار بشأن كيفية وألي غرض محد
 أو ؛للبنك الحق في تشغيل األصلكان   -
 ألصل بطريقة تحدد مسبًقا كيف وألي غرض سيتم استخدامه.قام البنك بتصميم ا -

 نـاًء علـى أسـعاره النسـبيةجـار بون إييخصـص البنـك المقابـل فـي العقـد لكـل مكـ، عند البداية أو عند إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكـون عقـد اإليجـار
 المستقلة.
فقــد اختــار البنــك عــدم فصــل المكونــات غيــر اإليجاريــة واحتســاب مكونــات ، وغيــر إيجــار عنــدما ال يكــون العقــد قــابًال للفصــل إلــى مكــون إيجــار، ومــع ذلــك

 اإليجار وغير اإليجاري كمكون إيجار واحد.
 كل من: جانبإلى ، ر القابلة لإللغاءار غياإليجيحدد البنك مدة عقد اإليجار على أنها فترة 

 و ؛لمستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيارأ) الفترات التي يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان ا
 ر.ب) الفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكًدا بشكل معقول من عدم ممارسة هذا الخيا

 و السببقييم ما إذا كان المستأجر هت في
يأخذ البنك في االعتبار جميـع الحقـائق والظـروف ذات الصـلة التـي ، إنهاء عقد اإليجار أو عدم ممارسة خيار، ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار ييمتق عند

جعـة مـدة عقـد بنـك بمراار. يقـوم اليـار إنهـاء عقـد اإليجـسـة خممار  بـذلك.أو عـدم القيـام ، تخلق حافًزا اقتصادًيا للمستأجر لممارسة خيـار تمديـد عقـد اإليجـار
 إليجار غير القابلة لإللغاء.اإليجار إذا كان هناك تغيير في فترة ا
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 صادرات إيران بنك

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تابع) أساس عرض البيانات المالية. ٣
 عقود اإليجار (تابع) ٣,١٦

 . أصول حق االنتفاع٣,١٦,١
، بالتكلفــة االنتفــاعفــي تــاريخ بــدء عقــد اإليجــار (أي تــاريخ تــوفر األصــل األساســي لالســتخدام). يــتم قيــاس أصــول حــق  االنتفــاعيعتــرف البنــك بأصــول حــق 

 اإليجار.لتزامات ادة قياس الويتم تعديلها ألي إع، مةالقي نخفاضأي استهالك متراكم وخسائر اناقًصا 
باإلضــافة إلــى تقــدير تكــاليف تفكيــك وٕازالــة ، والتكــاليف المباشــرة األوليــة المتكبــدة، مبلــغ التزامــات اإليجــار المعتــرف بهــا االنتفــاعتشــمل تكلفــة أصــول حــق 

يخ البــدء ناقًصـا أي حــوافز إيجــار تــار  قبـل ت فــي أوالتـي تمــتــأجير المــدفوعات ه والقــع فيـل األساســي أو الموقـع الــذي ياألصـل األساســي أو السـتعادة األصــ
 مستلمة ما لم يكن البنك متأكًدا بشكل معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار.

يـتم أقصـر. أيهمـا ، جـارقـد اإليجي المقـدر ومـدة عإلنتـاعمـر ااس القسـط الثابـت علـى مـدى الالمعتـرف بهـا علـى أسـ االنتفـاعيتم الحًقا استهالك أصول حق 
يـتم تخفـيض أصـول حـق ، تحديد األعمار اإلنتاجية المقـدرة لموجـودات حـق االسـتخدام علـى نفـس األسـس المتبعـة فـي الممتلكـات واآلالت والمعـدات. كـذلك

 .قياس التزام اإليجار ادةات إععملي وتعديلها لبعض، إن وجدت، مةاالستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القي
 قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمةإليجارات . ا٣,١٦,٢

 ١٢ر إيجـا يطبق البنك إعفاء إثبـات اإليجـار قصـير األجـل علـى عقـود اإليجـار قصـيرة األجـل للممتلكـات واآلالت والمعـدات (تلـك اإليجـارات التـي لهـا مـدة
ل منخفضــة القيمــة علــى عقــود اإليجــار التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة. يــتم ألصــو ار افــاء إيجــيطبــق إعشــراء). كمــا أنــه  خيــار ي علــىشــهًرا أو أقــل وال تحتــو 

دى فتــرة االعتـراف بمـدفوعات اإليجـار علـى عقـود اإليجـار قصـيرة األجـل وٕايجـار األصـول منخفضـة القيمـة كمصـروفات علـى أسـاس القسـط الثابـت علـى مـ
 اإليجار.

 يجارة اإلسؤولي. م٣,١٦,٣
بالقيمــة الحاليــة لمــدفوعات اإليجــار التــي لــم يــتم دفعهــا فــي تــاريخ البــدء. يــتم خصــم مــدفوعات اإليجــار باســتخدام ســعر  مبــدئًياقــد اإليجــار يــتم إثبــات التــزام ع

دل اسـتخدم البنـك معـ، بسـهولةلسـعر هـذا اذا لـم يكـن مـن الممكـن تحديـد الفائدة المتضمن في عقد اإليجار إذا كان من الممكن تحديد هذا السـعر بسـهولة. إ
 ضافي.اإل االقتراض

 يتم قياس التزام اإليجار من خالل:، بعد االعتراف المبدئي
 أ) زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار.

 ب) تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة. و
 يجار أو لتعكس مدفوعات اإليجار الثابتة الجوهرية المعدلة.اإل عقدالت على أو تعدي أي إعادة تقييم لتعكسترية ج) إعادة قياس القيمة الدف
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

 (تابع)الية ت المأساس عرض البيانا - ٣
 ر (تابع)عقود اإليجا ٣,١٦

 )تابع مطلوبات اإليجار ( ٣,١٦,٣
 

 ،حيث يكون
 أو ؛أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء على النحو المبين أعاله، الممارسةخيار  الستخدامعقد اإليجار نتيجة إلعادة تقييم اليقين  أ) هناك تغيير في مدة

يعيـد البنـك قيـاس التـزام اإليجـار لـيعكس ، ار الشراءتصال بخيلظروف في االمع مراعاة األحداث وا، يألساسصل اب) هناك تغيير في تقييم خيار شراء األ
. حـدد البنـك معـدل الخصـم المعـدل باعتبـاره المعـدلغييرات في مـدفوعات اإليجـار عـن طريـق خصـم مـدفوعات اإليجـار المعدلـة باسـتخدام معـدل الخصـم الت

 ا السعر بسهولة.تحديد هذ ن من الممكنيجار إذا كالما تبقى من مدة عقد اإليجار د اإلمعدل الفائدة الضمني في عق
 المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية. أو ج) هناك تغيير في المبالغ

التغييــر لــيعكس  لــكذ فــي بمــا، د) هنــاك تغييــر فــي مــدفوعات اإليجــار المســتقبلية نــاتج عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل مســتخدم لتحديــد تلــك المــدفوعات
التزامـات اإليجـار بخصـم مـدفوعات اإليجـار المعدلـة باسـتخدام د مراجعـة إيجـار السـوق. يقـوم البنـك بإعـادة قيـاس ق بعجار في السو أسعار اإلي التغيرات في

معـدل  يسـتخدم البنـك، ذه الحالـةمثـل هـ. فـي معدل خصم غير متغير ما لم يكن التغيير فـي مـدفوعات اإليجـار ناتًجـا عـن تغييـر فـي أسـعار الفائـدة المتغيـرة
 دل يعكس تغيًرا في معدل الفائدة.عخصم م

، س التـزام اإليجـار كتعـديل علـى حـق اسـتخدام األصـل. عنـدما يـتم تخفـيض القيمـة الدفتريـة ألصـل حـق االسـتخدام إلـى صـفريعترف البنـك بمبلـغ إعـادة قيـا
 خسارة.ال في الربح أوادة القياس بإثبات أي مبلغ متبقي إلع بنكال وميق، ويكون هناك خصم إضافي في قياس التزام اإليجار

 إيجار منفصل إذا كان كالهما:يحاسب البنك على تعديل عقد اإليجار كعقد 
 و ؛أ) يزيد التعديل من نطاق عقد اإليجار بإضافة الحق في استخدام واحد أو أكثر من األصول األساسية

 مناسبة على هذا السعر المستقل ليعكس ظروف السياق. تعديالت نطاق وأيال في لسعر المستقل للزيادةمع ا تناسبب) مقابل زيادة اإليجار بمبلغ ي
 في تاريخ سريان تعديل عقد اإليجار:، فإن البنك، نسبة لتعديالت اإليجار التي لم يتم احتسابها كعقد إيجار منفصلبال

 ؛أ) يخصص المقابل في العقد المعدل
 و ؛معدلال يجارقد اإلب) تحدد مدة ع

 .مدفوعات اإليجار المنقحة باستخدام معدل الخصم المعدل جار بخصميالتزام اإل ج) يعيد قياس
 

أو ، هولةيـتم تحديـد معــدل الخصـم المعــدل علـى أنــه معـدل الفائـدة الضــمني فـي عقــد اإليجـار لبقيــة مـدة اإليجـار إذا كــان مـن الممكــن تحديـد هــذا السـعر بســ
 دل الفائدة ضمنًيا في ال يمكن تحديد عقد اإليجار بسهولة.ان معإذا ك، عديللسعر الفعلي للتستأجر باي للمإلضافمعدل االقتراض ا
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 )(تابعالية أساس عرض البيانات الم. ٣
 ت الموظفين:. مخصصات استحقاقا٣,١٧

 . مخصص مكافأة نهاية الخدمة٣,١٧,١
ي لدولـة اإلمـارات يتم احتساب المبـالغ المقـدرة المطلوبـة لتغطيـة تعـويض نهايـة الخدمـة للمـوظفين فـي تـاريخ بيـان المركـز المـالي وفقًـا لقـانون العمـل االتحـاد

 لمكافآت الحالية في تاريخ بيان المركز المالي.موظفين واتراكمة لللما بناًء على فترة الخدمة ١٩٨٠لعام  ٨ية المتحدة وفًقا للقانون رقم العرب
دالت معـترى اإلدارة أنه لم يكن من الممكن أن ينشأ فـرق كبيـر لـو تـم حسـاب االلتـزام علـى أسـاس اكتـواري حيـث مـن المحتمـل أن يكـون لتضـخم الرواتـب و 

 .الخصم آثار متساوية ومعاكسة
 التقاعد. ٣,١٧,٢

فين مــن مــواطني دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة فــي دولــة اإلمــارات لمــوظت التقاعــد ليــتم دفــع اشــتراكا
ت المسـاهما ذههـ االجتماعيـة. يـتم تحميـلينـات التأمللمعاشـات و  ٢٠٠٠) لعـام ٢دة رقـم (العربية المتحدة وفًقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحـ

 بح أو الخسارة خالل فترة خدمة الموظفين.على الر 
 . مخصصات راتب اإلجازة ومزايا تذكرة الطيران٣,١٧,٣

تـاريخ بيـان حتـى  وظفينتيجـة للخـدمات المقدمـة مـن قبـل المـيتم تكوين مخصص لاللتزامـات المقـدرة السـتحقاق المـوظفين لإلجـازة السـنوية وتـذاكر اإلجـازة ن
 لمتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر ضمن ذمم دائنة أخرى.المخصص ا تم تصنيف ي.الالمركز الم

 المخصصات. ٣,١٨
ب ومـن المحتمـل أن يتطلـ، لحـدث سـابق يتم االعتراف بالمخصص في بيان المركز المالي عنـدما يكـون لـدى البنـك التـزام قـانوني أو اسـتداللي حـالي نتيجـة

ويمكن تقدير موثوق من مبلـغ االلتـزام. يـتم تحديـد المخصصـات بخصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة ام سوية االلتز االقتصادية لت ج للمنافعق خار تدف
 زام.المخاطر الخاصة بااللت، االقتضاءوعند ، بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود

 مقاصة األدوات المالية. ٣,١٩
مالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ فـي بيـان المركـز المـالي إذا كـان هنـاك حـق قـانوني واجـب النفـاذ حالًيـا لمقاصـة لموجودات التتم تسوية ا

 واحد.وقت  وم فيلتحقيق األصول والتسوية الخص، فيالمبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصا
 العادلةقياس القيم . ٣,٢٠

 عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للبنك تحديد القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.لب يتط
ات اســقيملة لإلشــراف علــى جميــع الشــا ؤوليةلــك فريــق اإلدارة الــذي يتحمــل المســلــدى البنــك إطــار رقــابي راســخ فيمــا يتعلــق بقيــاس القــيم العادلــة. يتضــمن ذ

 للقيمة العادلة. يراجع فريق اإلدارة بانتظام المدخالت الهامة غير القابلة للرصد وتعديالت التقييم. ٣بما في ذلك المستوى ، الهامةالعادلة  القيمة
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 (تابع)  ةلماليمالحظات على البيانات ا
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣
 )تابع ياس القيمة العادلة (ق ٣,٢٠

م يقـوم فريـق اإلدارة بتقيـيم األدلـة التـي تـ، لقيـاس القـيم العادلـة، مثـل عـروض أسـعار الوسـيط أو خـدمات التسـعير، إذا تم اسـتخدام معلومـات الطـرف الثالـث 
بمـا فـي ذلـك المسـتوى فـي ، وليـة إلعـداد التقـارير الماليـةأن هـذه التقييمـات تفـي بمتطلبـات المعـايير الداالستنتاج بـ ليها من األطراف الثالثة لدعمصول عالح

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب فيه تصنيف هذه التقييمات.
قــدر اإلمكــان. يــتم تصــنيف القــيم العادلــة إلــى مســتويات ت الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا بنــايســتخدم البنــك بيا، عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام

 ة في تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:مختلف
 لةات أو مطلوبات مماث: األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجود١المستوى 
إمـا بشـكل مباشـر (مثـل األسـعار) أو ، سـبة لألصـل أو االلتـزاموالتـي يمكـن مالحظتهـا بالن ١األسعار المدرجة في المسـتوى  : المدخالت بخالف٢المستوى 

 بشكل غير مباشر (أي المشتقة من األسعار)
 د)حظتها (مدخالت غير قابلة للرصلسوق التي يمكن مال: مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات ا٣المستوى 

، قيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام فــي مســتويات مختلفــة مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــةإذا كــان مــن الممكــن تصــنيف المــدخالت المســتخدمة لقيــاس ال
 مله.نى مستوى. هذا مهم للقياس بأكللقيمة العادلة كأدفسيتم تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. يعترف البنك بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي
 

 تحقق اإليرادات. ٣,٢١
 . الفوائد والعموالت والرسوم٣,٢١,١

دة كصـافي دخـل فوائـد باسـتخدام طريقـة الفائـدة الفعليـة. معـدل حمل فائدات والمطلوبات التي تائد من جميع الموجو يتم االعتراف بالفو  - صافي دخل الفوائد
ألصــل مــالي أو التــزام مــالي وتخصــيص إيــرادات أو مصــروفات الفوائــد علــى مــدار الفتــرة ذات الصــلة المخفضــة الفائــدة الفعلــي هــو طريقــة لحســاب التكلفــة 

 درة.ية المستقبلية المقباستخدام التدفقات النقد
وجميـع الرسـوم ، األصـل أو االلتـزامب الخاصـة المسـتقبلية المقـدرة المسـتخدمة فـي هـذا الحسـاب تلـك التـي تحـددها الشـروط التعاقديـةلنقديـة تتضـمن التـدفقات ا

 األخرى. ألقساط أو الخصوماتوتكاليف المعامالت المباشرة واإلضافية وجميع ا، التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي
يـتم االعتـراف بـإيرادات الفوائـد ، على الرغم من توقف استحقاق الفائـدة وفقًـا للشـروط التعاقديـة لـألداة، رة انخفاض القيمة على القرضاف بخسابمجرد االعتر 

ي ة الفعلـكون هـذا هـو سـعر الفائـدالقيمـة. سـيانخفـاض  على أساس معدل الفائدة الذي تم استخدامه لخصم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية لغـرض قيـاس خسـارة
 األصلي.

 

يــتم تحديــد إيــرادات الرســوم (بمــا فــي ذلــك العمــوالت) مــن خــالل الغــرض مــن الرســوم وأســاس المحاســبة عــن أي أدوات ماليــة  - دخــل العمــوالت والرســوم
اة الماليـة فـي حسـاب العائـد لـك األدعدل الفائدة الفعلي لتزًءا ال يتجزأ من ميتم تضمين الرسوم التي تشكل ج، مرتبطة. في حالة وجود أداة مالية مرتبطة بها

فـإن أي رسـوم مرتبطـة بهـا يـتم االعتـراف بهـا فـي الـربح أو ، إذا كانـت األداة الماليـة مسـجلة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة، الفعلي. ومـع ذلـك
 مة في تحديد قيمتها العادلة.ة مستخدمدخالت هامة غير ملحوظبشرط عدم وجود ، يةالخسارة عندما يتم االعتراف باألداة في البدا
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 صادرات إيران بنك

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣
 (تابع) إثبات اإليرادات ٣,٢١

ات المقدمــة خــالل فتــرة خدمــة محــددة خــالل فتــرة الخدمــة تلــك. يــتم االعتــراف بالرســوم المكتســبة إلكمــال خدمــة اف بالرســوم المكتســبة مــن الخــدميــتم االعتــر 
نيـــة تســابها خــارج الميزااكتمــال الخدمــة أو وقــوع الحــدث. يــتم االعتــراف برســوم التــزام القــرض المتعلقــة بااللتزامــات التــي يــتم احمعينــة أو حــدث مهــم عنــد 
رادات الرســوم علــى مــدى فتــرة االلتــزام إذا كــان مــن غيــر المحتمــل أن يــدخل البنــك فــي ترتيبــات إقــراض محــددة. إذا كــان مــن العموميــة فــي العمــوالت وٕايــ

الفائـدة الفعلـي بهـا كتعـديل لمعـدل  يـتم تأجيـل رسـوم التـزام القـرض حتـى إنشـاء القـرض ويـتم االعتـراف، يدخل البنك في ترتيبـات إقـراض محـددة المحتمل أن
 للقرض.
ــتم تقــديمها علــى مــدار فتــرة زمنيــة: رســوم خدمــة الحســابيــتم اك ــالي فــي الغالــب مــن الخــدمات التــي ي وعمولــة ، ورســوم إدارة النقــد، تســاب دخــل الرســوم الت

 المبيعات ورسوم التوظيف.
 في دخل العموالت والرسوم. من الرسوم بالصافي يتم عرض المصروفات المرتبطة بشكل مباشر والمتزايد لتوليد الدخل

 
 . األحكام الجوهرية والتقديرات غير المؤكدة٤

من اإلدارة وضع تقـديرات وافتراضـات تـؤثر علـى المبـالغ المبلـغ عنهـا للموجـودات  يتطلب إعداد البيانات المالية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
ـــات الطارئـــة. قـــد تحـــدث أحـــداث مســـتقبليةصـــاح عـــن الموجـــودات المحتملـــة وات والمصـــروفات واإلفوالمطلوبـــات واإليـــرادا ـــى تغييـــر ، لمطلوب ـــؤدي إل ممـــا ي

 أي تغيير في التقديرات في البيانات المالية حيث تصبح قابلة للتحديد بشكل معقول. االفتراضات المستخدمة في الوصول إلى التقديرات. تنعكس آثار
بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا ، التاريخيــة وعوامــل أخــرىمســتمر وهــي تســتند إلــى الخبــرة  ام والتقــديرات بشــكليــتم تقيــيم األحكــ

 معقولة في ظل الظروف.
 

 :األحكام ٤,١
تـي لهـا التـأثير األكثـر وال، ي علـى تقـديراتبصـرف النظـر عـن تلـك التـي تنطـو ، اتخذت اإلدارة األحكام التاليـة، ية تطبيق السياسات المحاسبية للبنكفي عمل
 على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية:أهمية 

 
 نشاطالاستمرار  افتراض. ٤,١,١

، لـى ذلـكار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن البنك لديه الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظـور. عـالوة عقامت اإلدارة بتقييم قدرة البنك على االستمر 
يسـتمر إعـداد ، ية قـد تثيـر شـكوًكا كبيـرة حـول قـدرة البنـك علـى االسـتمرار علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرارية. لـذلكة ليست على علم بأي شكوك جوهر فإن اإلدار 

 ى أساس مبدأ االستمرارية.البيانات المالية عل
 

 االلتزامات الطارئة . ٤,١,٢
تمــد مخصـص االلتزامـات الطارئــة الناشـئة عـن الــدعاوى بســبب طبيعـة عملياتـه. يع، اديـةياق األعمـال االعتيقـد يكـون البنــك متورًطـا فـي دعــاوى تنشـأ فـي ســ

هـذا التـدفقات الخارجــة. مثـل هـذه األمـور تخضــع للعديـد مـن الشـكوك وال يمكــن القضـائية علـى احتماليـة التــدفق الخـارج للمـوارد االقتصـادية وموثوقيــة تقـدير 
 دية بشكل مؤكد.التنبؤ بنتيجة األمور الفر 
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 صادرات إيران بنك
 مارات العربية المتحدةفروع اإل

 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 األحكام الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تابع). ٤
 )األحكام (تابع ٤,١

 الممتلكاتتصنيف . ٤,١,٣
، أو ممتلكــات، لحكــم لتحديــد مــا إذا كــان العقــار مــؤهًال كعقــار اســتثماريهنــاك حاجــة إلــى ا اًمــا مختلفــة.اتخــذت اإلدارة أحك ،فــي عمليــة تصــنيف الممتلكــات

معــايير حتــى يــتمكن مــن ممارســة هــذا الحكــم بشــكل ثابــت وفًقــا الأو ممتلكــات محــتفظ بهــا للمتــاجرة أو عقــار للتطــوير. يقــوم البنــك بتطــوير ، وآالت ومعــدات
أخـذت اإلدارة ، وممتلكـات التطـوير. عنـد اتخـاذ هـذا الحكـم، والممتلكات المحـتفظ بهـا للمتـاجرة، واآلالت والمعداتوالعقارات ، عقارات االستثماريةلتعريفات ال

ومعيــار  ،٤٠فــي االعتبــار المعــايير التفصــيلية واإلرشــادات ذات الصــلة لتصــنيف العقــارات علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي معيــار المحاســبة الــدولي رقــم 
 االستخدام المقصود للممتلكات على النحو الذي تحدده اإلدارة.، وعلى وجه الخصوص، ٢ة الدولي ومعيار المحاسب، ١٦لدولي رقم المحاسبة ا

 

 قيمة األصول غير الماليةانخفاض . ٤,١,٤
أو عنــدما ، مؤشــرحالــة وجــود أي انخفضــت قيمتــه. فــي  بتقيــيم مــا إذا كــان هنــاك مؤشــر علــى أن أحــد األصــول قــد، فــي تــاريخ كــل تقريــر مــالي، يقـوم البنــك

 يقوم البنك بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل.، يكون االختبار السنوي النخفاض القيمة مطلوًبا
ماثلـة أو لموجـودات م، تجاريـةالتي تـتم علـى أسـس ، تستند القيمة العادلة ناقًصا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة

ظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل. يعتمد حساب القيمة قيد االستخدام علـى نمـوذج التـدفقات النقديـة المخصـومة ر سوق يمكن مالحأسعا
اســب مــن أجــل دل الخصــم المنلمتوقعــة ولتحديــد معــويتطلــب تقــدير التــدفقات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل (أو مــن وحــدة توليــد النقــد) فــي الفتــرة ا

 القيمة الحالية من تلك التدفقات النقدية. يعكس معدل الخصم تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. حساب
كـان  مـن األحيـان إذا مـة أو فـي كثيـرا لالنخفـاض فـي القييتم اختبار الشهرة المكتسبة والموجـودات غيـر الملموسـة التـي لهـا عمـر إنتـاجي غيـر محـدد سـنويً 

 هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة.
 

 ستخدم للقياس األولي اللتزام عقد اإليجارالم . معدل الخصم٤,١,٥
اسـتخدام سـعر مـدفوعات اإليجـار ب بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ البدء. يتم خصم، كمستأجر، يقوم البنك

يســتخدم البنــك معــدل االقتــراض ، فــي عقــد اإليجــار إذا كــان مــن الممكــن تحديــد هــذا الســعر بســهولة. إذا تعــذر تحديــد هــذا الســعر بســهولةفائــدة المتضــمن ال
 اإلضافي.

ل الالزمـة للحصـو  األمـوال، مماثـلوبضـمان ، رة مماثلـةمعدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائـدة الـذي سـيتعين علـى البنـك دفعـه لالقتـراض علـى مـدى فتـ
 على أصل بقيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة.

 االقتراض.يحدد البنك معدل االقتراض اإلضافي بالرجوع إلى تكلفته الحالية والتاريخية لالقتراض بعد تعديلها على أساس المدة والضمان مقابل هذا 
 

 قعةالئتمانية المتو ياس مخصص الخسارة ا. ق٤,١,٦
والقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر مجـاًال يتطلـب المخفضـة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية المقاسـة بالتكلفـة يعد قياس 

داد لعمــالء عــن الســاحتمــال تعثــر ا، ن (علــى ســبيل المثــالاســتخدام نمــاذج معقــدة وافتراضــات مهمــة حــول الظــروف االقتصــادية المســتقبلية وســلوك االئتمــا
فـي المالحظـة  والخسائر الناتجة). شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قيـاس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة تـم تفصـيله بشـكل أكبـر

 ر.يرات في هذه العناصوالتي تحدد أيًضا الحساسيات الرئيسية لقائمة الخبراء العامة للتغ، هـ ٤
 مثل:، الخسائر االئتمانية المتوقعة ة مطلوبة أيًضا عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس األحكام الهامهناك عدد من 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

 )بع تاة والتقديرات غير المؤكدة (األحكام الجوهري. ٤
 األحكام (تابع) ٤,١

 )تابع قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة ( ٤,١,٦
 انتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتم

القيمـة لتقيـيم مـا إذا كانـت  ضع لمتطلبـات انخفـاضيقوم البنك بمراقبة كافة الموجودات المالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية التي تخ
نــك مخصــص الخســارة علــى فســيقيس الب، نــاك زيــادة كبيــرة فــي مخــاطر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي. إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخــاطر االئتمــانه

 شهًرا. ١٢ أساس الخسائر االئتمانية على مدى الحياة بدًال من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة
يقـارن البنـك مخـاطر التخلـف عـن السـداد التـي تحـدث ، ن على أداة ماليـة قـد زادت بشـكل كبيـر منـذ االعتـراف األولـييم ما إذا كانت مخاطر االئتماعند تقي
مـن االسـتحقاق فـي  ا للفتـرة المتبقيـةمالية في تاريخ التقرير بناًء علـى تـاريخ االسـتحقاق المتبقـي لـألداة مـع مخـاطر التخلـف عـن السـداد. كـان متوقًعـلألداة ال

لومــات الكميــة والنوعيــة يأخــذ البنــك فــي االعتبــار كــل مــن المع، يــر الحــالي عنــدما تــم االعتــراف بــاألداة الماليــة ألول مــرة. عنــد إجــراء هــذا التقيــيمتــاريخ التقر 
تاريخيـة للبنـك وتقيـيم بنـاًء علـى الخبـرة ال، داعـي لـهن تكلفـة أو جهـد ال بمـا فـي ذلـك الخبـرة التاريخيـة والمعلومـات التطلعيـة المتاحـة دو ، المعقولة والمدعومـة

 ائتمان الخبراء بما في ذلك التطلعية معلومة.
تحديد احتمالية التعثـر عنـد االعتـراف األولـي وفـي تـواريخ إعـداد التقـارير الالحقـة. سـتؤدي السـيناريوهات تشكل السيناريوهات االقتصادية المتعددة األساس ل

ــاالق  التعثــر احتماليــةالســداد. إن تــرجيح هــذه الســيناريوهات المختلفــة هــو الــذي يشــكل األســاس لمتوســط ى احتماليــة مختلفــة للتعثــر فــي تصــادية المختلفــة إل
 ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ. دلتحدي المستخدمة المرجح

والتــي تـم الحصــول عليهــا ، ف المقابلــة للبنـكصــناعات التـي يعمــل فيهـا األطــرافــاق المسـتقبلية للتتضــمن المعلومـات التطلعيــة اآل، بالنسـبة إلقــراض الشـركات
باإلضــافة إلـى دراسـة المصـادر الداخليـة والخارجيــة ، المنظمـات المماثلـة األخـرىوالهيئـات الحكوميـة و ، والمحللـين المــاليين، مـن تقـارير الخبـراء االقتصـاديين

تتضــمن المعلومــات التطلعيــة نفــس التوقعــات االقتصــادية مثــل إقــراض ، ادية. بالنســبة إلقــراض التجزئــةع المعلومــات االقتصــالمختلفــة للواقــع الفعلــي. وتوقــ
باإلضـافة إلـى المعلومـات التـي يـتم ، خاصة بالنسبة للمناطق التـي تركـز علـى صـناعات معينـة، ليةالشركات مع تنبؤات إضافية للمؤشرات االقتصادية المح

 الء.ا عن سلوك دفع العمإنشاؤها داخليً 
ابلــة إلــى درجــة مخــاطر االئتمــان الداخليــة ذات الصــلة اعتمــاًدا علــى جــودة االئتمــان الخاصــة بهــم. يأخــذ البنــك فــي االعتبــار يخصــص البنــك األطــراف المق

ال كـل فتـرة تقريـر. علـى أسـاس مسـتمر طـو  احتمال التخلف عن السداد عند االعتراف األولي بالموجود وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
يخ التقريـر مــع يقـارن البنـك مخـاطر التخلـف عـن السـداد التـي تحـدث علـى األصـل كمـا فـي تـار ، إذا كانـت هنـاك زيـادة كبيـرة فـي مخـاطر االئتمـانلتقيـيم مـا 

بشـكل  احـة. تـم دمـج المؤشـرات التاليـةقولـة والداعمـة المتمخاطر التخلف عن السداد كما في تاريخ االعتراف األولـي. وهـي تعتبـر المعلومـات التطلعيـة المع
 خاص:

 ؛درجة المخاطر الداخلية -
 ؛التصنيف االئتماني الخارجي (بقدر ما هو متاح) -
 ؛الفعلية أو المتوقعة في األعمال أو الظروف المالية أو االقتصادية المتوقعة التغيرات السلبية الجوهرية -
 ؛اء بالتزاماتهة المقترض على الوفإلحداث تغيير كبير في قدر  -
 ؛جوهرية الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للمقترضالتغيرات ال -
 ؛لية األخرى لنفس المقترضالزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات الما -
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 (تابع)  ماليةمالحظات على البيانات ال
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 
 

 األحكام الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تابع). ٤
 األحكام (تابع) ٤,١

 

 )تابع قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة ( ٤,١,٦
 ؛االئتمانيةتغييرات كبيرة في قيمة الضمان الداعم لاللتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو التعزيزات  -
 بما في ذلك التغييرات، و المتوقع وسلوك المقترضكبيرة في األداء الفعلي أرات تغيي -
 و ؛. في حالة سداد المقترضين في البنك والتغيرات في نتائج التشغيل للمقترض١
 ج التصنيف الداخلي.. تم إدراج معلومات االقتصاد الكلي (مثل أسعار النفط أو الناتج المحلي اإلجمالي) كجزء من نموذ٢

 في الوقت المناسب.التعثر احتمالية تشير إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان في نماذج كس العوامل النوعية التي تنع
ال يـــزال البنـــك يـــدرس بشـــكل منفصـــل بعـــض العوامـــل النوعيـــة لتقيـــيم مـــا إذا كانـــت مخـــاطر االئتمـــان قـــد زادت بشـــكل كبيـــر. بالنســـبة إلقـــراض ، ومـــع ذلـــك

ينها فـي "قائمـة المراقبـة" نظـًرا ألن التعـرض موجـود علـى قائمـة المراقبـة بمجـرد أن يكـون هنـاك علـى األصـول التـي يـتم تضـم خـاص هناك تركيز، لشركاتا
 قلق من تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل المحدد.

ئر االئتمانيـة المتوقعـة أو الخسـا، ١صـول المرحلـة ا ألشـهرً  ١٢متوقعـة لمـدة يتم قياس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة كمخصـص يسـاوي الخسـائر االئتمانيـة ال
. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما تزداد مخاطر االئتمـان الخاصـة بـه بشـكل كبيـر منـذ االعتـراف ٣أو المرحلة  ٢على مدى الحياة ألصول المرحلة 

زادت مخـاطر االئتمـان الخاصـة بأصـل  م مـا إذا كـانمخاطر االئتمان. فـي تقيـي ة فيما يشكل زيادة كبير  ٩األولي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ويأخذ البنك في االعتبار المعلومات النوعية والكمية المعقولة والقابلة للدعم التطلعية.، بشكل كبير

 

 تكوين مجموعة أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية متشابهة
جميـع األدوات الماليـة علـى أسـاس خصـائص المخـاطر المشـتركة (مثـل نـوع األداة يـتم ت، عـة علـى أسـاس جمـاعيمتوقسائر االئتمانيـة العندما يتم قياس الخ

إلــخ.). يراقــب ، ودرجــة مخــاطر االئتمــان ونــوع الضــمان وتــاريخ االعتــراف األولــي والمــدة المتبقيــة حتــى االســتحقاق والصــناعة والموقــع الجغرافــي للمقتــرض
يم مــا إذا كانــت ال تــزال متشــابهة. هــذا مطلــوب للتأكــد مــن أنــه إذا تغيــرت خصــائص االئتمــان بشــكل مســتمر لتقيــاطر دى مالءمــة خصــائص مخــالبنــك مــ

فهناك إعادة تقسيم مناسبة لألصول. قد يؤدي ذلك إلى إنشـاء محـافظ جديـدة أو انتقـال األصـول إلـى محفظـة حاليـة تعكـس بشـكل أفضـل ، مخاطر االئتمان
تقسيم المحافظ والحركة بين المحافظ أكثر شيوًعا عندما تكون هناك زيـادة كبيـرة فـي مخـاطر لبنك األصول. تعد إعادة  اثلةخاطر االئتمان الممخصائص م

 الئتمانيــة المتوقعــةشــهًرا إلــى الخســائر ا ١٢االئتمــان (أو عنــدما تتراجــع هــذه الزيــادة الكبيــرة) وبالتــالي تنتقــل األصــول مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 
شـــهًرا أو الخســـائر االئتمانيـــة  ١٢يمكـــن أن تحـــدث أيًضـــا ضـــمن المحـــافظ التـــي يســـتمر قياســـها علـــى نفـــس األســـاس لمـــدة ولكـــن ، أو العكـــس، الحيـــاة مــدى

 المتوقعة على مدى العمر ولكن يتغير مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة بسبب اختالف مخاطر االئتمان للمحافظ.
 

 ةتخدمج واالفتراضات المسالنماذ
تراضات مختلفة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية. يتم تطبيق األحكام في تحديـد النمـوذج األنسـب لكـل نـوع يستخدم البنك نماذج واف

 يسية لمخاطر االئتمان.الرئتي تتعلق بالدوافع بما في ذلك االفتراضات ال، وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج، من أنواع األصول
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 )تابع األحكام الجوهرية والتقديرات غير المؤكدة (
 األحكام (تابع) ٤,١

 

 )تابع قعة (ارة االئتمان المتو قياس مخصص خس ٤,١,٧
 

 لة بكل سيناريواألوزان النسبية للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات / السوق وتحديد المعلومات التطلعية ذات الصتحديد العدد و  -
كـــة المســـتقبلية للـــدوافع إلـــى افتراضـــات للحر  والتـــي تســـتند، يســـتخدم البنـــك معلومـــات استشـــرافية معقولــة ومدعومـــة، عنــد قيـــاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة

 ادية المختلفة وكيف ستؤثر هذه العوامل على بعضها البعض.االقتص
 

 التعثرإحتمالية  -
هـو تقـدير الحتمـال التخلـف عـن السـداد علـى مـدى أفـق زمنـي التعثـر احتماليـة  .خسـارة االئتمـان المتوقعـة رئيسـًيا فـي قيـاس  مـدخالً التعثـر احتماليـة يشـكل 
 ضات والتوقعات للظروف المستقبلية.البيانات التاريخية واالفترا ويتضمن حسابه، معين

 
 الخسارة في حالة التخلف عن السداد -

هــو تقــدير للخســارة الناتجــة عــن التخلــف عــن الســداد. وهــي تســتند إلــى الفــرق بــين التــدفقات النقديــة التعاقديــة المســتحقة  الخســارة بســبب التخلــف عــن الســداد 
 العتبار التدفقات النقدية من الضمانات والتعزيزات االئتمانية المتكاملة.مع األخذ في ا، الحصول عليها التي يتوقع المقرض وتلك

 
 عدم اليقينالمصادر الرئيسية لتقدير  ٤,٢

والتـي تنطـوي علـى ، المـالي تـاريخ بيـان المركـز نناقش أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة فـي
 طر كبيرة للتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:مخا

 
 . العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات٤,٢,١

صـل والتآكـل المـادي المتوقـع الـذي مـد علـى االسـتخدام المتوقـع لألوالـذي يعت، المقـدر يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى عمرها اإلنتاجي
 بر غير جوهرية.يعتمد على عوامل التشغيل. لم تنظر اإلدارة في أي قيمة متبقية ألنها تعت

 

 الضرائب. ٤,٢,٢
 كانــت الضــرائب اإلضــافية ســتكون علــى تقــدير مــا إذا يعتــرف البنــك بــااللتزام الخــاص بالضــرائب المتوقعــة المفروضــة فــي نطــاق اختصــاص نشــاطه بنــاءً 

فـــإن هـــذه الفـــروق ســـتؤثر علـــى ، ي البدايـــةمســـتحقة أم ال. وســـواء كانـــت النتيجـــة الضـــريبية النهائيـــة لهـــذه األمـــور مختلفـــة عـــن المبـــالغ التـــي تـــم تســـجيلها فـــ
ثير علـى القيمــة فـي التقـديرات واالفتراضـات تـأ يكـون أليــة تغييـرات مخصصـات ضـريبة الـدخل والضـرائب المؤجلـة فـي الفتـرة التــي يـتم فيهـا هـذا التحديـد. قـد

 الدفترية للضرائب المؤجلة.
 
 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .٥

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥٤،٣٠٤ ٧٥،٥٥٦ النقد في متناول اليد
   المركزي: األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة

 ٨٤٢،٩٨٠ ١،١٤٥،٦٨٤  بات الجاريةالحسا
 ٥٦،٩٨٦       ٥٦،٩٨٦      ودائع بدون فوائد

   ٧٠٩٥٤،٢    ١،٢٧٨،٢٢٦ 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف
 

       
 الرئيسي وفروعه في الخارجمستحقة من/إلى المكتب  .٦

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج ٦٫١
 ٥٤٠،٠٩٠ ٤٥٩،٩٤٧ الرئيسي المكتب 

 ٣٠،٢٨٧      ٥٤،٧٣٧      الفروع في الخارج
    ٣٧٧٥٧٠،    ٥١٤،٦٨٤ 
   

 المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة الى ٦٫٢                 
 ٤٦٤،٩١٤ ٢١٧،١٢٨  الرئيسي  المكتب 

 ١٧٥،٤٦٣    ١٦١،٩٦٩    الفروع في الخارج
    ٦٤٠،٣٧٧     ٣٧٩،٠٩٧ 

 الترحيل لمدة ستة أشهر. ماليين درهم على أساس ١٠٣يمة رهن بقوديعة تحت ال*قام المكتب الرئيسي للبنك بوضع 
 من / إلى البنوك األخرى قمستح .٧

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   مستحقة من البنوك: ٧٫١
   مستحقة من البنوك في الخارج:

 ٤،٨٢٥ ٤،٧٨٢ حسابات نوسترو
 ٦٥٨ ٦٦١ الودائع تحت الطلب

 ٧١،٠٦٧،٤٣ ٤٠٣،٨٦٢    قروض ألجل
    ١،٠٧٢،٩٢٠ ٨٦٧،٨٤٦ 
 تمثل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى المبالغ المستحقة من البنوك اإليرانية.

   
   المستحق الى البنوك ٧٫٢

   البنوك في الخارج: مستحق الى
 ٨٠٧،٢٣٠ ٨٠١،٤١٨ الحسابات الجارية

 ٢،٦١٠١١    ٠٥،٠٩٧٥    قروض ألجل
 ٩١٩،٨٤٠    ١،٣٠٦،٥١٥ 

 البنوك اإليرانية. الىالبنوك األخرى المبالغ المستحقة  الىتمثل المبالغ المستحقة 
 

 فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج .٨
والتي يخصمها البنك  فواتير التصدير الصادرة عنها قة علىمبالغ المستحهذا الرصيد مستحق من البنوك اإليرانية في الخارج، ويمثل ال

 لعمالئه.
 
 ياتالقروض والسلف .٩

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٩،٣٢٠،٢٢١ ٨،٩٠٣،١٧٢ السحب على المكشوف
 ٥٠٩،٣٢٥ ٣٠٩،٥٥٨ الفواتير / الشيكات المخفضة

 ١،٥٠٩،٤٩٢ ١،٤٤٥،٠٨٣ قروض ألجل
 ٦٥٧،٢٧٩ ٦٤٤،٥٦٧ ء المدفوعة*التزامات العمال

 ٤٥٠،٥٣٢      ٤٥٠،٨٩٦      ت ائتمانيةقروض مقابل إيصاال
 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١١،٧٥٣،٢٧٦ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف

 )٤،٣٠٥،٥٩٤( )٤،١٧٧،٣٧٨( )٣-٩مخصوما منه: بدل الخسارة (المالحظة 
 )٥،٥٢٥،٢١٥( )٤،٩٣٥،٢١٧( )٤٫٩مالحظة (ال تحصيلهاالفائدة المشكوك في     

 ٢،٦١٦،٠٤٠    ٢،٦٤٠،٦٨١   صافي مبلغ القروض والسلف

 * يتعلق هذا المبلغ بالدفع مقابل المستندات الخاصة بالتزامات العمالء.             
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 انبنك صادرات إير
 المتحدةفروع اإلمارات العربية 

 
 (تابع)لى البيانات المالية مالحظات ع

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل
 

 

 حسب القطاع االقتصادي ٩٫١
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٩،٩٠٦،٤٧٤ ٩،٣٩٠،٣٨٨ جارة الجملة والتجزئةت
 ٤١٧،٩٨٣ ٣١٣،٠٩٦ االنشاء

 ١٨٢،٧٠٥ ١٩١،٧٩٢ التعدين والمحاجر
 ١،٠٩١،٥٢٥ ١،٠٥٥،٢٢١ خدماتال

 ٨٢،٢٢٣ ٧٩،٢٣٢ لشخصيةالقروض ا
 ٦٥٧،٨٩٩ ٦٢١،٩٥٥ عالتصني

 ٨،٢٥١ ٧،٥٦٣ النقل والمواصالت
 ٩٩٩،٧٨       ٩٤،٠٢٩       المؤسسات المالية

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١١،٧٥٣،٢٧٦ 
 

 المنطقة الجغرافية ٩٫٢
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١٢،١٤٢،٢٧٤ ١١،٤٣٧،١٧١ المتحدة ة اإلمارات العربيةداخل دول
 ٣٠٤،٥٧٥      ٣١٦،١٠٥      جمهورية إيران اإلسالمية

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١١،٧٥٣،٢٧٦ 
 الحركات في بدل القروض والسلف ٩٫٣

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٤،٥٠٦،٨١١ ٤،٣٠٥،٥٩٤ الرصيد في بداية العام
 ٨١،٦٥٠ ١٣١،٠٦٩ )٢٦قدمة خالل السنة (المالحظة البدالت الم

 )١٣١،٤٨٦( )٢٣٨،٢٢٥( )٢٦/المستردة خالل السنة (المالحظة المحررةالمبالغ 
 )١٥١،٣٨١( )٢١،٠٦٠(   لمبالغ المشطوبة خالل السنةا

 ٤،٣٠٥،٥٩٤ ٤،١٧٧،٣٧٨ 
 

  القروض والسلفيات
 ٩ى القروض والسلف وفًقا لنموذج المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم ت خسائر االئتمان المتوقعة عليتم احتساب مخصصا

الصــادر عـــن مصـــرف اإلمــارات العربيـــة المتحـــدة المركــزي ("مصـــرف اإلمـــارات  ٢٨/٢٠١٠لمخصصــات الـــواردة فــي التعمـــيم رقـــم وا
مانات في جمهورية إيـران اإلسـالمية ويـتم التقيـيم ادلة للضمانات. وتقع معظم الضلنظر في القيمة العالعربية المتحدة المركزي ) بعد ا

 من خالل المكتب الرئيسي.
 

 
 الفائدة المشكوك في تحصيلهاكات في بدل الحر ٩٫٤

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥،٤٩٠،٢٩٢ ٥،٥٢٥،٢١٤ الرصيد في بداية العام
 ٢٢٤،٨٢٧ ١٥٣،٣٨٧ ل العامالفائدة المعلقة خال

 )١١،٣١١( )١٨،٠٠٧( ردة خالل السنة/المستالمحررةالمبالغ 
 )٥٩٤١٧٨،( )٧٢٥،٣٧٧( المبالغ المشطوبة خالل السنة

 ٥،٥٢٥،٢١٤ ٤،٩٣٥،٢١٧ 
 

 األصول األخرى ١٠
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥٧،٩٠٥ ٥٢،٦٢٢ الفوائد المستحقة القبض
 ١،٠٦٨ ١،٣٥٨ يف الدفع المسبقمصار

 ١،٣٥٧،٧١٤ ١،٣٧٣،٢٤٢ )١-١٠األصول الضريبية المؤجلة (المالحظة 
 ١،٥٦٢ ٣٨٧ لمضافة المستحقة القبضضريبة القيمة ا

 ١٢،٤٤٣       ١١،٢٩٥      اخرى
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 ١،٤٣٠،٦٩٢ ١،٤٣٨،٩٠٤ 
 )٨،٤٧٩(      )٨،٤٧٩(      رىمقابل األصول األخ : بدل الخسارةخصم

 ١،٤٢٢،٢١٣ ١،٤٣٠،٤٢٥ 
 

 انبنك صادرات إير
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 
 (تابع)مالحظات على البيانات المالية 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 الحركات ١٠٫١  
 ٢٠٢٠ ١٢٠٢ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١،٢٢٣،٩٨٤ ١،٣٥٧،٧١٤ صيد في بداية العامالر
 ١٣٣،٧٣٠    ١٥،٥٢٨      الحركات خالل العام

 ١،٣٥٧،٧١٤ ١،٣٧٣،٢٤٢ الرصيد في نهاية العام

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 
 (تابع)مالحظات على البيانات المالية 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات  ١١
األثاث والتجهيزات  بناء ال االرض 

 لتركيباتوا
 

ت الحيازة تحسينا ات المكتبيةالمعد
 اإليجارية

 مجموعال مركباتال

        
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

        التكلفة
 ١٢٢،٦٩٩ ١،٨٥٩ ٤،٤٦٥ ٣٠،٩٨٩ ٤،٨٨١ ٧١،٤٠٥ ٩،١٠٠ (إعادة صياغة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 ٣١٤ - - ٢٩٤ ٢٠ - - فاتاالضا
 )١،٧٥١(   -           )٦٠٥( )٧٧( )١،٠٦٩( -            -         تالتصرفا
 ١٢١،٢٦٢ ١،٨٥٩ ٣،٨٦٠ ٣١،٢٠٦ ٣،٨٣٢ ٧١،٤٠٥ ٩،١٠٠ (إعادة صياغة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 ٢٣٤          -           - - ٢٣٢ ٢ - االضافات
 )١،٠٣٤(   )٥٣١( -         -          )٤٩١( )١٢( -         التصرفات

 ١٢٠،٤٦٢   ١،٣٢٨   ٣،٨٦٠ ٣١،٢٠٦ ٣،٥٧٣ ١،٣٩٥٧ ٩،١٠٠ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
        اإلهالك المتراكم

 )٩٨،٦٣٣(  )١،٨٥٩( )٣،٨٦٠( )٢٩،٣٦٤( )٤،٦٧٠( )٥٨،٨٨٠( - ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 )٢،٧٠١(    - - )٧٢٣(      )٤٧  (    )١،٩٣١(   - اإلهالك للسنة

 ١،٧٥١       -           ٦٠٥         ٧٧          ١،٠٦٩   -             -         التصرفعند 
 )٩٩،٥٨٣( )١،٨٥٩( )٣،٢٥٥( )٣٠،٠١٠( )٣،٦٤٨( )٦٠،٨١١( - ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 )٢،٥٢٦(   -           - )٥٥٢( )٤٣(      )١،٩٣١  ( -         اإلهالك للسنة
 ١،٠٣٤      ٥٣١     -            -             ٤٩١       ١٢          -         التصرفعند 

 )١٠١،٠٧٥( )١،٣٢٨( )٣،٢٥٥( )٣٠،٥٦٢( )٣،٢٠٠( )٦٢،٧٣٠( -         ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
        :المنقولالمبلغ 

 ١٩،٣٨٧    -           ٦٠٥      ٦٤٤         ٣٧٣        ٨،٦٦٥     ٠٠٩،١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢١،٦٧٩     -           ٦٠٥      ١،١٩٦      ١٨٤        ١٠،٥٩٤   ٩،١٠٠ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 االنتفاعأصول حق  ١٢
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠'درهم  ٠٠٠درهم ' 

   :المباني
 - ٤٠،٩٨٥ الرصيد االفتتاحي

 ٤٣،٩٢٨ - إلضافات خالل العاما
  )٤،٣١١( التعديالت خالل العام

 )٢،٩٤٣(      )٣،٩٣٧( )٢٥ناقص قيمة السنة: اإلهالك للسنة (المالحظة 
 ٤٠،٩٨٥      ٣٢،٧٣٧ 

فترة إيجار مدتها عشر سنوات للمباني، على والعين. وقد افترضت اإلدارة  وعه في دبي وأبوظبيإيجار لمباني فر لدى البنك عقود 
 سنوات. ٣-٢الرغم من أن فترة العقود تتراوح بين 

 

 العقارات االستثمارية ١٣
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ الموقع # االرض الوصف م.

(إعادة  ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '    

 ذكر)

 ٧٧١ ٧٧١ يوينأم الق ٢) قطعة الراس (ب ارض .١
 -              -            الفجيرة* ٧٩٨/١رقم األرض  رضا .٢
          ٧٧١         ٧٧١ 

 * تم منح األرض في الفجيرة من قبل حكومة الفجيرة دون مقابل.
 

 ودائع العمالء ١٤
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢٤٧،١٥٨ ٢٦٤،٨٠٣ لحسابات الجاريةا
 ١٤٣،٤٣٠ ١٥١،٦٠٠ حسابات التوفير
 ٢،٧٥٨،٠٠٢ ٢،٧٠٥،٦٠٩ حسابات اإليداع
 ٢٢،٥٧٩      ١٧،٠٠٦      حسابات الهامش

 ٣،١٧١،١٦٩ ٣،١٣٩،٠١٨ 
 ٣١نية العمومية كما في تزامات خارج الميزاوض والسلف وااللبلغت حسابات الهامش والودائع المحتفظ بها بموجب الرهن كضمان للقر 

 مليون درهم). ٢٧٨: ٢٠٢٠مليون درهم ( ٢٧٨مبلغ  ٢٠٢١ر ديسمب
 

 

 توفير تعويض نهاية خدمة الموظفين ١٥
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١٩،١٩٥ ١٩،٣٧٧ الرصيد االفتتاحي
 ١،٥٠٦ ١،٠١٤ الرسوم للسنة

 )١،٣٢٤(      )١٩(           امالمدفوعات خالل الع
      ١٩،٣٧٧      ٢٠،٣٠٠ 

 
 
 

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 أحكام تتعلق بالضرائب ١٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٤،٩١٠        ٣،٥٠٠ الضرائب
 

 أحكام تتعلق بالضرائب -١٦
 

 الحركة في االلتزامات الضريبية الحالية:
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٣،٧١٠ ٤،٩١٠ ية العامالرصيد في بدا
 - - يف الضريبية للسنة الحاليةالمصار 

 ٤،٩١٠ ٣،٥٠٠ األحكام الضريبية التي تمت خالل السنة
 ٤٤،٣١١ ٣،٠٣٩ المصاريف الضريبية للسنة السابقة *

 )٤٨،٠٢١( )٣،٠٣٩( المبالغ المدفوعة خالل السنة
 -               )٤،٩١٠( ةالمعكوسة خالل السن األحكام الضريبية

 ٤،٩١٠       ٣،٥٠٠    امالرصيد في نهاية الع
   

 مليون درهم تدفع لمصلحة الضرائب. ١,٧٨٦* تشمل غرامات ضريبة الدخل البالغة 
 التوفيق بين المصروفات الضريبية والربح المحاسبي

ول به مع المصروفات الضريبية لمحاسبية بمعدل الضريبة المعمسوبة على األرباح اضريبية الجارية المحفيما يلي تسوية المصروفات ال
 الحالية للسنة.

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' تسوية النفقات الضريبية

 )٧٥،٣١٢( ٩،١٥٨ الربح/(الخسارة) قبل الضريبة
 ٩٩،٨٦٢ ٨،٣٤٢   التعديالت لألغراض الضريبية

 ٢٤،٥٥٠ ١٧،٥٠٠ دة الضريبيةالقاع
 ٤،٩١٠        ٣،٥٠٠     المسؤولية الضريبية

 
 االلتزامات األخرى.١٧

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٦٨،١٩٣ ٥٣،٠٥٣ الفوائد المستحقة الدفع
 ٣٩،٥٧٦ ٣١،٤٣٦ التزامات اإليجار

 ١٩،١٠٥      ١٨،٣٢٣   اخرى
 ١٢٦،٨٧٤    ٠٢،٨١٢١ 

 
 . احتياطي نظامي١٨

من ربـح السـنة إلـى االحتيـاطي القـانوني، حتـى يصـبح هـذا االحتيـاطي  ٪١٠، يتم تحويل ١٩٨٠لعام  ١٠من القانون االتحادي رقم  ٨٢دة وفًقا للما
 للتوزيع. من رأس المال المخصص للمركز الرئيسي. هذا االحتياطي غير قابل ٪٥٠مساوًيا لـ 
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 رات العربية المتحدة المركزي ("مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ")يمة بموجب إرشادات مصرف اإلمااحتياطي انخفاض الق. ١٩
عـين ، يت٢٠١٨وفًقا لإلرشادات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ("مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي ") فـي مـارس 

ومقارنتهـا بالمبـالغ المطلوبـة وفقًـا للمعـايير الدوليـة إلعـداد  ٢٨/٢٠١٠وفقًـا للتعمـيم مـة والمحـددة لـألدوات الماليـة قيـيم المخصصـات العاعلى البنـك ت
، فيجـب تسـجيل ٩ أعلى من المخصصات وفًقا للمعيار الدولي للتقـارير الماليـة ٢٨/٢٠١٠. إذا كانت المخصصات وفًقا للتعميم ٩التقارير المالية. 

مـن التوجيـه، فـإن التسـوية بـين  ٦,٤المحتجـزة فـي بيـان التغيـرات فـي حقـوق الملكيـة. وفقًـا للبنـد فاض فـي القيمـة مقابـل األربـاح الفرق كاحتياطي انخ
ة العربيـة المتحـد الصادر عـن مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي ("مصـرف اإلمـارات ٢٨/٢٠١٠األحكام العامة والخاصة بموجب التعميم 

 هي كما يلي: ٩لمالية يار الدولي إلعداد التقارير االمركزي ") والمع
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 (أعيد صياغته)  نخفاض القيمة: عاماحتياطي ا
 ١٦٧،١٠٣ ٦٧،١٠٣ من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ٢٨/٢٠١٠أحكام عامة بموجب تعميم 

وجب بم  خسائر االئتمان المتوقعة مخصصاتمن  ٢لمرحلة وا ١: أحكام المرحلة خصم
 ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

          )٧٢٦(     )٥٩٨( 

        ١٦٦،٣٧٧      ٦٦،٥٠٥ 
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   احتياطي انخفاض القيمة: محدد
 ٤،١٤٦،٩٧٠ ٤،١١٨،٧٥٤ ية المتحدة المركزيمن مصرف اإلمارات العرب ٢٨/٢٠١٠امة بموجب تعميم أحكام ع

بموجب المعيار الدولي إلعداد  خسائر االئتمان المتوقعةمخصصات من  ٣أقل: المرحلة 
 ٩التقارير المالية رقم 

)٤،١١٦،٨٨٦( )٤،١٠٨،٠٧٨( 

        ٣٠،٠٨٤        ١٠،٦٧٦ 
مخصصــات المصــرف المركــزي؛ نتيجــة أقــل مــن المطلــوب ل ٩المتوقعــة وفًقــا للمعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة جمــالي مخصصــات خســائر االئتمــان إ

 لذلك، يتعين على البنك االحتفاظ باحتياطي انخفاض القيمة.
 

 إيرادات الفوائد .٢٠
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   فوائد على:إيرادات ال
ك فواتير التصدير المعاد تمويلها وفواتير التصدير وض والسلف للعمالء (بما في ذلالقر 

 المخفضة)
٤٨،٦٥٦ ٣٣،١٢٠ 

 ٢٦،٢٥٥ ٣٩،٠٣٣ سوق المال والمعامالت بين البنوك
 ٥            ٧            اخرى

   ٧٤،٩١٦   ٧٢،١٦٠ 
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 ريف الفائدةمصا .٢١
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   مصاريف الفائدة على:
 ١٢٨،٨٧٣ ١١٠،٢٠٧ ودائع العمالء

 ١١،٦٢٠   ٨،٨١٧    سسات الماليةالودائع من المؤ 
 ١٤٠،٤٩٣ ١١٩،٠٢٤ 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت .٢٢
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢،٣٤٨ ١،٧٣٢ م والعموالتإيرادات الرسو 
 )٣٦( )٥٩( سوم والعموالتالر 

 ٢،٣١٢ ١،٦٧٣ 
 اإليرادات األخرى .٢٣

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٦،٢٨١ ١٨٦ خسارة النقد األجنبي
 )٤٨( )١٠( رسوم البنوك

 )٩،٩٤٨( )١١،٧٩٠( فرقاتمت
 )٣،٧١٥( )١١،٦١٤( 

 واإلدارية العامةصاريف الم .٢٤
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢،١٦٢ ٥٢٧ )٢٨قصيرة األجل (المالحظة  عقود اإليجار
 ٤١،٦٤٣ ٤٠،٤٧٥ تكاليف الموظفين والنفقات ذات الصلة

 ٥،٨٦١ ٤،٩٨٥ رسوم المكتب الرئيسي 
 ١٠،٢٨٧ ١١،٩٧١ اخرى

 ٥٩،٩٥٣ ٧،٩٥٨٥ 
 

 االهالك .٢٥
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢،٧٠٢ ٢،٥٢٦ )١١شآت والمعدات (المالحظة استهالك الممتلكات والمن
 ٢،٩٤٣   ٣،٩٣٧   )١٢(المالحظة  االنتفاعإهالك موجودات حق 

   ٦٤٥،٥   ٦،٤٦٣ 
 

 قيمة القروض والسلف صافي انخفاض .٢٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 )١٣١،٤٨٦( )٢٣٨،٢٢٥( )٣-٩الزائدة (المالحظة  المخصصات استرداد
 ٨١،٦٥٠   ١٣١،٠٦٩   )٣-٩خسائر انخفاض القيمة (المالحظة 

 )٤٩،٨٣٦( )١٠٧،١٥٦( 
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 معامالت األطراف ذات العالقة .٢٧
. ٢٤ى النحو الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم ضمن تعريف الطرف ذي الصلة عل الت مع أطراف تندرجيدخل البنك في معام

لة كيانات تحت الملكية المشتركة و/أو اإلدارة والرقابة المشتركة وموظفي اإلدارة الرئيسيين. يقرر المكتب وتشمل األطراف ذات الص
الصلة وكذلك الرسوم األخرى. يتم إبرام  المقدمة من / إلى األطراف ذاتلخدمات المستلمة / الرئيسي واإلدارة شروط وأحكام المعامالت وا

 ات العالقة وفقا للشروط واألحكام المعتمدة من قبل اإلدارة والمكتب الرئيسي للبنك. المعامالت المصرفية مع األطراف ذ
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٤٥٤،٩٦٠ ٣٧٢،٢٠١ القروض والسلف
 ٦٤٠،٣٧٦ ٣٧٨،٥٩٠ ارجلمكتب الرئيسي والفروع في الخا المستحق الى
 ١١٠،٧٢٨ ٣٣،٠٥٢ ودائع العمالء
 ٥٧٠،٣٧٧ ٥١٤،٣٦٠ لرئيسي والفروع في الخارجالمكتب امستحقة من 

 ٨٧٩ ٨٧٩ االلتزامات األخرى
 ١٥٠        ٢٥٧         الرصيد المستحق من القروض وموظفي اإلدارة الرئيسيين

   
 ١١،٠٧٦ - ائدإيرادات الفو 

 ٤،٤٥٨ - مصاريف الفائدة
 ٥،٨٦١ ٤،٩٨٥ الرسوم اإلدارية

 ٣،٠٧٧     ٢،٩٩١     نتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيي
 

 مدفوعات اإليجار غير المعترف بها كالتزام .٢٨

ل) شهرا أو أق ١٢أن تبلغ مدتها  اإليجار التي يتوقعوقد اختار البنك عدم االعتراف بالتزام اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل (عقود 

 وجب عقود اإليجار هذه على أساس خط مستقيم. أو لعقود إيجار األصول منخفضة القيمة. وتنفق المدفوعات التي تتم بم

 وفيما يلي المصروفات المتعلقة بالمدفوعات غير المدرجة في قياس التزامات اإليجار:

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢،١٦٢        ٥٢٧           )٢٤ة يجار القصيرة األجل (المالحظعقود اإل

 

 قديالنقد وما يعادله لغرض التدفق الن .٢٩

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥٤،٣٠٤ ٧٥،٥٥٦ النقد في متناول اليد
 ٨٤٢،٩٨٠ ١،١٤٥،٦٨٤ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٥،٤٨٣ ٥،٤٤٣ لبنوكمستحقة من ا
 ٢٧،٥٩٢     ٦٣،٧٩٢      المكتب الرئيسي وفروعه مستحقة من

 
 

٩٣٠،٣٥٩   ٠،٤٧٥١،٢٩ 
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 والخصومااللتزامات الطارئة  .٣٠

 االلتزامات المتعلقة باالئتمان

تيفاء العميـــل لشــروط العقـــد. تمثــل المبـــالغ عات نيابــة عـــن العمــالء بشـــرط اســم البنـــك بســداد مـــدفو إن المبــالغ التعاقديــة لخطابـــات االعتمــاد والضـــمانات تلــز 

تراض أن المبـــالغ مقدمـــة بالكامـــل، وأن أي ضـــمانات أو ضـــمانات أخـــرى لـــيس لهـــا قيمـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن إجمـــالي المبلـــغ التعاقديـــة مخـــاطر االئتمـــان، بـــاف

 ت ستنتهي أو تنتهي دون أن يتم تمويلها.ألن العديد من هذه االلتزاما بات نقدية مستقبليةالتعاقدي لاللتزامات ال يمثل بالضرورة متطل

التعاقديــة لتقــديم القــرض. هــذه بشــكل عــام لهــا تــواريخ انتهــاء محــددة أو بنــود إنهــاء أخــرى وتتطلــب دفــع رســوم. بمــا أن  تمثــل ارتباطــات القــرض االلتزامــات

 ات نقدية مستقبلية.العقد ال يمثل بالضرورة متطلبفإن إجمالي مبالغ  االلتزامات قد تنتهي دون أن يتم سحبها،

 لدى البنك االلتزامات التالية المتعلقة باالئتمان:

 االلتزامات الطارئة

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٧٣،٢٠١      ٥٠،٢٠٩ خطاب الضمان
 

 أخطاء وسهو الفترة السابقة .٣١
العربية المتحدة المركزي. ونتيجة لذلك، تم تخفيض العجز  ادئ التوجيهية لمصرف اإلماراتض القيمة وفقا للمبوأغفل البنك حساب احتياطي انخفا

 مليون درهم. ١٩٦،٤٦١دار المتراكم بمق
 أثر تصحيح الخطأ 
 كما أعيد بيانه التعديالت كما ذكر سابقا 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٢٠٢٠, ٣١ديسمبر 
    وق الملكيةالتغيرات في حق

 )٧١،٢٥١،٢٦( )١٩٦،٤٦١( )١،٠٥٤،٨٠٦( رباحاال
 لسنة الحالية، والتغيير الرئيسي في إعادة التصنيف هو كما هو مذكور على النحو التالي:وقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة لتتوافق مع عرض ا

الرصيد المبلغ  
عنه سابقا في 

 ٢٠٢٠عام 

 الرصيد المعاد اعاده التصنيف
 تصنيفه كما في عام
٢٠٢٠ 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٢٠٢٠بر ديسم ٣١الرصيد كما في 
    المركز المالي بيان

 ٢١،٦٧٩ )٧٧١( ٢٢،٤٥٠ ممتلكات والمنشآت والمعداتال
 ٧٧١           ٧٧١           -               العقارات االستثمارية

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

51 
 

 صول والخصومتحليل استحقاق األ .٣٢
لمتبقية في تاريخ التقرير، مع عدم مراعاة آجال االستحقاق السارية كما هو مبين في تاريخ االحتفاظ بالودائع لدى البن�ك وت�وافر المسجلة في بيان المركز المالي على أساس فترة االستحقاق التعاقدي استحقاق الموجودات والمطلوبات آجال ا

 ية العام كما يلي:األموال السائلة، كما في نها
 

 ١أشهر إلى  ٣ هرأش ٣أقل من  ٢٠٢١, ٣١ديسمبر 
 سنة

 ٥سنة تصل إلى  ١
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 عمجموال

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
      صول:األ

 ١،٢٧٨،٢٢٦ - - - ١،٢٧٨،٢٢٦ األرصدة النقدية والمصرفية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٥١٤،٦٨٤ - - ٤٣٧،٩٢٧ ٧٦،٧٥٧ كتب الرئيسي وفروعه في الخارجمستحقة من الم

 ٨٦٧،٨٤٦ - - - ٨٦٧،٨٤٦ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ - - - ٩٥٩ فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج

 ٢،٦٤٠،٦٨١ - ٢،٤٨٤،٣٩٦ ١٩،٠٤٤ ١٣٧،٢٤١ وض والسلفالقر
 ١،٤٣٠،٤٢٥ - ١،٣٧٣،٢٤٢ - ٥٧،١٨٣ األصول األخرى

 ٥٢،٨٩٥        -           -                -                ٥٢،٨٩٥     الثابتة األصول 
 ٦،٧٨٥،٧١٦   -           ٣٨٣،٨٥٧،٦ ٩٧١٤٥٦،     ٢،٤٧١،١٠٧ إجمالي األصول

      خصوم:ال
 ١،٣٠٦،٥١٥ - - ٥٠٥،٠٩٧ ٨٠١،٤١٨ البنوك األخرى حقة الىالمست

 ٣،١٣٩،٠١٨ - ٢،٤٠٢،٢٣٨ ٧٣٦،٧٨٠ - ودائع العمالء
 ٣٧٩،٠٩٧ - - - ٣٧٩،٠٩٧ وعه في الخارجالمكتب الرئيسي وفر المستحقة الى

 ١٢٦،٦١٢      ١٣،٤٥٨   ١٣،٤٥٨      ٣،٣٩٠          ٩٦،٣٠٦      االلتزامات األخرى
 ٤،٩٥١،٢٤٢   ١٣،٤٥٨   ٢،٤١٥،٦٩٦  ١،٢٤٥،٢٦٧   ١،٢٧٦،٨٢١ إجمالي المطلوبات

 ١،٨٣٤،٤٧٤  )١٣،٤٥٨( ١،٤٤١،٩٤٢ )٧٨٨،٢٩٦(    ١،١٩٤،٢٨٦ ي الفرقصاف
      مثله:وي

 ٢،٣٥٠،٠٠٠     رأس المال المخصص
 ٥٢٤،١٥٣     االحتياطي القانوني

 ٧٧،١٨١     احتياطي انخفاض القيمة
 )١،١١٦،٨٦٠(     المتراكم العجز 

 ١،٨٣٤،٤٧٤       ي حقوق الملكيةصاف
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 . تحليل استحقاق األصول والخصوم (تابع)٣٢
  

 ١أشهر إلى  ٣ أشهر ٣من  أقل ٢٠٢٠, ٣١ديسمبر 
 سنة

 ٥سنة تصل إلى  ١
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 مجموعال

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
      صول:األ

 ٩٥٤،٢٧٠ - - - ٩٥٤،٢٧٠ المتحدة المركزي ية لدى مصرف اإلمارات العربيةدة النقدية والمصرفاألرص
 ٥٧٠،٣٧٧ - - - ٥٧٠،٣٧٧ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة من

 ١،٠٧٢،٩٢٠ - - - ١،٠٧٢،٩٢٠ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ - - - ٩٥٩ انية في الخارجمخفضة للبنوك اإليرفواتير تصدير 

 ٢،٦١٦،٠٤٠ - ٢،٤٠٢،٩٨٧ ٤،٨٦٢ ٢٠٨،١٩١ القروض والسلف
 ١،٤٢٢،٢١٣ - ١،٣٥٧،٧١٤ - ٦٤،٤٩٩ األصول األخرى

 ٥٦٣،٤٣      ٦٣،٤٣٥ -                -                 -                الثابتة األصول 
 ٦،٧٠٠،٢١٤ ٦٣،٤٣٥ ٦٠،٧٠١٣،٧ ٤،٨٦٢         ٢،٨٧١،٢١٦ إجمالي األصول

      خصوم:ال
 ٩١٩،٨٤٠ - - ١١٢،٦١٠ ٨٠٧،٢٣٠ البنوك األخرى المستحق الى

 ٣،١٧١،١٦٩ - ١٩٧،٢٥٤ ١،٧٤٦،٩٤٩ ١،٢٢٦،٩٦٦ ع العمالءودائ
 ٦٤٠،٣٧٧ - - ٥٥،٠٠٢ ٥٨٥،٣٧٥ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج المستحق الى

 ١٥١،١٦١    ١٣،٤٥٨ ١٣،٤٥٨      ٤،٥٢٠          ١١٩،٧٢٥      االلتزامات األخرى
 ٤،٨٨٢،٥٤٧ ١٣،٤٥٨ ٢١٠،٧١٢    ١،٩١٩،٠٨١   ٢،٧٣٩،٢٩٦ لوباتإجمالي المط
 ١،٨١٧،٦٦٧ ٤٩،٩٧٧ ٣،٥٤٩،٩٨٩ )١،٩١٤،٢١٩( ١٣١،٩٢٠    صافي الفرق

      ويمثلها:
 ٢،٣٥٠،٠٠٠     رأس المال المخصص

 ٥٢٢،٤٧٣           لقانونياالحتياطي ا
 ١٩٦،٤٦١     مةاحتياطي انخفاض القي

 )١،٢٥١،٢٦٧(     العجز المتراكم
 ١،٨١٧،٦٦٧       ةصافي حقوق الملكي

 

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

53 
 

 القيم العادلة لألدوات المالية .٣٣
تـة. لـذلك يمكـن أن تنشـأ فـروق بـين القيمـة الدفتريـة بطريقـة التكلفـة فـي معاملـة علـى أسـس تجاريـة بح أطـراف مطلعـة وراغبـةتمثل القيمة العادلـة المبلـغ الـذي يمكـن مـن خاللـه تبـادل األصـل، أو تسـوية التـزام، بـين 

 تاريخية وتقديرات القيمة العادلة.ال
صـول الماليـة والمطلوبـات الماليـة السـائلة إلدارة بـأن القـيم الدفتريـة لألد هـذا إلـى افتـراض اال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للبنك بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية كما في نهايـة السـنة. ويسـتن

 ق قصير األجل (أقل من عام) تقارب قيمتها العادلة.أو التي لها تاريخ استحقا
 

 تصنيف األصول والخصوم المالية .٣٤
 ٢٠٢١ديسمبر,  ٣١  
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو 
 الخسارة

العاجلة  بالقيمة
لدخل من خالل ا

 الشامل اآلخر

خسارة بدل العجز ( مخفضةالالتكلفة 
 )االئتمان المتوقعة

 المنقولالمبلغ 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
      األصول المالية:

 ١،٢٧٨،٢٢٦  ١،٢٧٨،٢٢٦ - - األرصدة النقدية والمصرفية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٥١٤،٦٨٤  ٥١٤،٦٨٤ - - ب الرئيسي وفروعه في الخارجمستحقة من المكت

 ٨٦٧،٨٤٦  ٨٦٧،٨٤٦ - - ستحقة من  بنوك أخرىم
 ٩٥٩  ٩٥٩ - - فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج

 ٢،٦٤٠،٦٨١ )٤،١٧٧،٣٧٨( ٦،٨١٨،٠٥٩ - - القروض والسلف
 ٥٥،٤٣٨      )٨،٤٧٩  (      ٦٣،٩١٧      -            -            األصول األخرى

 ٣٤٥،٣٥٧،٨ )٤،١٨٥،٨٥٧( ٩،٥٤٣،٦٩١ -            -            إجمالي األصول المالية
      

      امات المالية:االلتز
 ١،٣٠٦،٥١٥ - ١،٣٠٦،٥١٥ - - البنوك األخرى ىمستحق ال

 ٣،١٣٩،٠١٨ - ٣،١٣٩،٠١٨ - - لعمالءودائع ا
 ٣٧٩،٠٩٧ - ٣٧٩،٠٩٧ - - المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحق الى

 ١٠٢،٨١٢   -                 ١٠٢،٨١٢    -             -            ىااللتزامات األخر
 ٤،٩٢٧،٤٤٢ -                 ٤،٩٢٧،٤٤٢ -             -            إجمالي المطلوبات المالية
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 تصنيف األصول والخصوم المالية (تابع)-٣٤ 
 

 ٢٠٢٠, ٣١ ديسمبر 
بالقيمة العادلة من  المالية:األصول 

خالل الربح أو 
 الخسارة

بالقيمة العاجلة 
من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

خسارة بدل العجز ( المخفضةالتكلفة 
 )االئتمان المتوقعة

 المبلغ المحمول

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 ٩٥٤،٢٧٠ - ٩٥٤،٢٧٠ - - العربية المتحدة المركزي لدى مصرف اإلمارات األرصدة النقدية والمصرفية

 ٥٧٠،٣٧٧ - ٥٧٠،٣٧٧ - - ه في الخارجمستحقة من المكتب الرئيسي وفروع
 ١،٠٧٢،٩٢٠ - ١،٠٧٢،٩٢٠ - - مستحقة من بنوك أخرى

 ٩٥٩ - ٩٥٩ - - ية في الخارجفواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليران
 ٢،٦١٦،٠٤٠ )٤،٣٠٥،٥٩٤( ٦،٩٢١،٦٣٤ - - القروض والسلف
 ٦١،٨٦٩      )٨،٤٧٩(        ٧٠،٣٤٨      -            -            األصول األخرى

 ٥،٢٧٦،٤٣٥ )٤،٣١٤،٠٧٣( ٠،٥٠٨٩،٥٩ -            -            إجمالي األصول المالية
      

      االلتزامات المالية:
 ٩١٩،٨٤٠ - ٩١٩،٨٤٠ - - وك األخرىالبن المستحق الى
 ٣،١٧١،١٦٩ - ٣،١٧١،١٦٩ - - ودائع العمالء
 ٦٤٠،٣٧٧ - ٦٤٠،٣٧٧ - - رجالمكتب الرئيسي وفروعه في الخا المستحق الى

 ١٢٦،٨٧٤    -                 ١٢٦،٨٧٤    -             -            زامات األخرىااللت
 إجمالي المطلوبات المالية

            -             - ٨٥٨،٢٦٠،٤ -                 ٤،٨٥٨،٢٦٠ 
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 دارة المخاطر الماليةإ - ٣٥
فـي مجـال إدارة المخـاطر إلدارة ومراقبـة المخـاطر الرئيسـية التاليـة بنك بنية تحتية قوية إلدارة المخـاطر مدعومـة باعتمـاد أفضـل الممارسـات أنشأ ال

 الناشئة عن عملياتهم اليومية:
 . مخاطر االئتمان١
 . مخاطر السيولة٢
 جنبية ومخاطر األسعار)ر الفائدة ومخاطر العمالت األفي ذلك مخاطر أسعا . مخاطر السوق (بما٣
 . المخاطر التشغيلية٤
 

المسـؤولية الشـاملة عـن اإلشـراف علـى إطـار عمـل إدارة المخـاطر للبنـك. هنـاك سياسـات وٕاجـراءات مفصـلة راسـخة فـي هـذا  يتولى المدير اإلقليمي
ة والمراقبـة الدقيقـة للمخـاطر المختلفـة داخـل عمليـات ن االلتـزام بالسياسـات المعتمـدكفـاءة العاليـة لضـماالصدد إلى جانب لجـان اإلدارة العليـا ذات ال

 البنك.
) ولجنـــة االســـتثمار بموجـــب تفـــويض المـــدير اإلقليمـــي لوضـــع حـــدود لجنـــة األصـــول والخصـــوم االئتمـــان ولجنـــة األصـــول والخصـــوم ( تعمـــل لجنـــة

 ها قسم إدارة المخاطر.إدارة المخاطر للبنك التي طور هذه اللجان سياسات للمخاطر وٕادارة المخاطر العامة. تعتمد 
مسؤولة عن تطوير سياسات االئتمان والسـوق والمخـاطر التشـغيلية. مـدراء المخـاطر هـم السـلطة وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن األعمال. وهي 

ق والتشـغيل. وحـدة ارة المخـاطر أيًضـا مخـاطر السـو تمـان. يراقـب قسـم إدالمفوضة ضمن إطار إدارة المخاطر للموافقة على معـامالت مخـاطر االئ
 وير والتحقق من نماذج المخاطر المالية لتصنيف المخاطر.مخاطر االئتمان في قسم إدارة المخاطر مسؤولة عن تط

 ل.ومراقبة إطار العم التدقيق واالمتثال هو قسم مستقل مسؤول عن مراجعة سياسات المخاطر والتعرض للمخاطر وٕادارة المخاطر
 
 خزينةال

 لة بشكل أساسي عن التمويل ومخاطر السيولة للبنك.ن إدارة موجودات ومطلوبات البنك وهيكله المالي العام. كما أنها مسؤو الخزينة مسؤولة ع
 

 التدقيق الداخلي
ًال مـن مـدى كفايـة اإلجـراءات لـداخلي الـذي يفحـص كـيتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر في جميع أنحاء البنـك بشـكل دوري مـن قبـل قسـم التـدقيق ا

 قييمات مع اإلدارة ويرفع تقرير النتائج والتوصيات إلى المدير اإلقليمي.امتثال البنك لهذه اإلجراءات. يناقش التدقيق الداخلي نتائج جميع التو 
 

 أنظمة قياس المخاطر واإلبالغ عنها
هــذه الحــدود إســتراتيجية العمــل وبيئــة  الموضــوعة مــن قبــل البنــك. تعكــس ســي علــى أســاس الحــدودتــتم مراقبــة المخــاطر والســيطرة عليهــا بشــكل أسا

مـع التركيــز بشـكل إضــافي علـى الصـناعات المختــارة. باإلضـافة إلــى ، المخـاطر التـي يرغــب البنـك فــي قبولهـا السـوق للبنـك باإلضــافة إلـى مســتوى
 يع أنواع وأنشطة المخاطر.بالتعرض الكلي للمخاطر عبر جملمخاطر فيما يتعلق يقوم البنك بمراقبة وقياس القدرة الكلية لتحمل ا، ذلك

ع األعمال التجارية مـن أجـل تحليـل ومراقبـة وتحديـد المخـاطر المبكـرة. يـتم تقـديم هـذه المعلومـات يتم فحص ومعالجة المعلومات المجمعة من جمي
ن واســتثناءات حــدود لتقريــر إجمــالي التعــرض لالئتمــام األعمــال. يتضــمن اوشــرحها للمــدير اإلقليمــي ولجنــة المخــاطر ورئــيس كــل قســم مــن أقســا

يــتم تقــديم تقــارير مفصــلة علــى أســاس شــهري عــن مخــاطر الصــناعة والعمــالء والمخــاطر  االحتفــاظ ونســب الســيولة والتغيــرات فــي ملــف المخــاطر.
 أساس ربع سنوي. الجغرافية. تقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان على
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 تابع)إدارة المخاطر المالية ( - ٣٥
 أنظمة قياس المخاطر واإلبالغ عنها (تابع)

 

يمي تقريًرا شامًال عن مخاطر االئتمان مرة كل ثالثـة أشـهر والـذي تـم تصـميمه لتـوفير جميـع المعلومـات الالزمـة لتقيـيم واسـتنتاج يتلقى المدير اإلقل
 لخاصة بالبنك.المخاطر المتعلقة باالئتمان ا

أجــل ضــمان أن جميــع أقســام يــتم إعــداد تقــارير المخــاطر المصــممة خصيًصــا وتوزيعهــا مــن ، أنحــاء البنــكســبة لجميــع المســتويات فــي جميــع بالن
 األعمال لديها إمكانية الوصول إلى معلومات شاملة وضرورية وحديثة.
ــتم تقــديم ملخــص يــومي للمــدير اإلقليمــي وجميــع أعضــاء إدارة البنــك ســتثمارات الخاصــة حــول اســتخدام حــدود الســوق واال اآلخــرين ذوي الصــلة ي

 باإلضافة إلى أي تطورات أخرى في المخاطر.، والسيولة
 

 تخفيف المخاطر
ت يسـتخدم البنـك المشـتقات واألدوات األخـرى إلدارة التعرضـات الناتجـة عـن التغيـرات فـي أسـعار الفائـدة والعمـال، كجزء من إدارة المخاطر الشاملة

 والتعرضات الناشئة عن المعامالت المتوقعة. حقوق الملكية ومخاطر االئتماناألجنبية ومخاطر 
 الضمانات لتقليل مخاطر االئتمان.يستخدم البنك بشكل فعال 

 

 تركيز المخاطرتجاوز 
لـديها سـمات  يكـون أو، لمنطقـة الجغرافيـةأو أنشـطة فـي نفـس ا، تنشأ التركيزات عندما ينخرط عدد من األطراف المقابلة فـي أنشـطة تجاريـة مماثلـة

ــأثر بالمثــل بــالتغيرات فــي الظــروف االقتصــادية أو مماثلــة مــن شــأنها أن تتســبب فــي قــدرتها علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقداقتصــادية  يــة التــي تت
 و منطقة جغرافية معينة.على صناعة معينة أ زات تشير إلى الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثريالسياسية أو غيرها. الترك

حددة للتركيز على الحفـاظ علـى محفظـة متنوعـة. يـتم الـتحكم تتضمن سياسات وٕاجراءات البنك إرشادات م، تركيز المخاطرتجاوز ل تجنب من أج
 زات المحددة لمخاطر االئتمان وٕادارتها وفًقا لذلك.يفي الترك

 

 . إدارة مخاطر االئتمان١
 نة االئتمان وٕادارة مخاطر االئتمان. تشمل مسؤولياتهم:إدارة مخاطر االئتمان إلى لج ر اإلقليمي مسؤوليةفوض المدي

وتصـــنيف المخـــاطر وٕاعـــداد ، وتقيـــيم االئتمـــان، والتـــي تغطـــي متطلبـــات الضـــمانات، ات االئتمـــان بالتشـــاور مـــع وحـــدات األعمـــالأ. صـــياغة سياســـ
 تطلبات التنظيمية والقانونية.واالمتثال للم، نيةواإلجراءات المستندية والقانو ، التقارير

يص حـــدود التفـــويض لمســـؤولي االئتمـــان لوحـــدة األعمـــال. تتطلـــب ب. وضـــع هيكـــل التفـــويض العتمـــاد وتجديـــد التســـهيالت االئتمانيـــة. يـــتم تخصـــ
ـــالمركز الرئيســـي أو رئـــيس التســـهيالت ا ـــة التســـهيالت االئتمانيـــة ب ـــا موافقـــة لجن ـــر حجًم ـــة أو لجنـــة التســـهيالت األكب ـــة الئتماني التســـهيالت االئتماني

 ية.اإلقليم
نيـــة وٕادارة المخـــاطر بتقيـــيم جميـــع التعرضـــات االئتمانيـــة التـــي تتجـــاوز الحـــدود ج. مراجعـــة وتقيـــيم مخـــاطر االئتمـــان: تقـــوم إدارة التســـهيالت االئتما

 المراجعة. د ومراجعة المرافق لنفس عملية. تخضع عمليات تجديقبل أن يتم االلتزام بالتسهيالت للعمالء من قبل وحدة األعمال المعنية، المعينة
جغرافيـة والصـناعات (للقـروض والسـلف للعمـالء) وحسـب الُمصـدر ونطـاق التصـنيف د. الحد من تركيـزات التعـرض لألطـراف المقابلـة والمنـاطق ال

 االئتماني وسيولة السوق والدولة (لألوراق المالية االستثمارية).
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 ع)مخاطر المالية (تابإدارة ال - ٣٥
 

 ع)(تاب تركيز المخاطرتجاوز 
 . إدارة مخاطر االئتمان (تابع)١

 

طر البنــك مــن أجــل تصــنيف التعرضــات وفًقــا لدرجــة مخــاطر الخســارة الماليــة التــي يواجههــا وتركيــز اإلدارة ه. تطــوير والحفــاظ علــى تصــنيف مخــا
القيمـة مقابـل التعرضـات التي قد تتطلـب مخصصـات انخفـاض في تحديد األماكن  على المخاطر المصاحبة. يتم استخدام نظام تصنيف المخاطر

المخــاطر علــى عــاتق اللجنــة / التنفيذيــة حســب االقتضــاء. تخضــع درجــات المخــاطر لمراجعــات  االئتمانيــة المحــددة. تقــع مســؤولية تحديــد درجــات
 منتظمة من قبل إدارة التسهيالت االئتمانية والفروع وٕادارة المخاطر.

وأنـــواع  بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك الخاصـــة بالصـــناعات المختـــارة ومخـــاطر الدولـــة، تفـــق عليهـــادات األعمـــال لحـــدود التعـــرض الممراجعـــة امتثـــال وحـــ .و
التصـحيحية المنتجات. يتم تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة التسهيالت االئتمانيـة اإلقليميـة حـول جـودة االئتمـان للمحـافظ المحليـة واتخـاذ اإلجـراءات 

 مناسبة.ال
 رة مخاطر االئتمان.متخصصة لوحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات في جميع الفروع في إدالمشورة والتوجيه والمهارات الز. تقديم ا

االئتمــان  تـتم مراجعـة السياسـات المتعلقــة باالئتمـان والموافقـة عليهـا مــن قبـل لجنـة التسـهيالت االئتمانيــة اإلقليميـة. تـتم الموافقـة علــى جميـع خطـوط
مان القـروض بأشـكال مقبولـة مـن يـتم ضـ، كلمـا أمكـن، لموضحة في دليل سياسة االئتمان. باإلضـافة إلـى ذلـكلبنك وفًقا لسياسة االئتمان امركزًيا ل

 الضمانات من أجل التخفيف من مخاطر االئتمان.
 افية والصناعية.كما يعمل البنك على الحد من المخاطر من خالل تنويع األصول حسب القطاعات الجغر 

عـات الدوريـة مـن قبــل مسـؤول االئتمـان وكــذلك ت االئتمانيـة مـن قبـل إدارة التســهيالت االئتمانيـة. يـتم إجــراء المراجم إدارة ومراقبـة جميـع التســهيالتـت
 من قبل إدارة التسهيالت االئتمانية.

ها لجنــة نــة وفًقــا لإلرشــادات التــي وضــعتأســواق المــال والخزاتمــت الموافقــة علــى التعــرض عبــر الحــدود وحــدود تعــرض المؤسســات الماليــة ألنشــطة 
 المخاطر. التسهيالت االئتمانية اإلقليمية ويتم مراقبتها من قبل إدارة

 

 اإلقراض التجاري / المؤسسي
حسـب االقتضـاء ، ميـةتخضع جميع طلبـات االئتمـان الخاصـة بـاإلقراض التجـاري والمؤسسـي لسياسـات االئتمـان اإلقليميـة للبنـك والمتطلبـات التنظي

 من وقت آلخر.
سـلطة التوقيـع المفـوض بموجـب السـلطة النهائيـة للجنـة  االئتمـان أو التسـهيالت التـي يقـدمها البنـك لموافقـة مسـبقة وفقًـا لنظـامتخضع جميع خطوط 

 التسهيالت االئتمانية أو المدير اإلقليمي.
ائتمــان مفصــلة تحــدد التعــرض  لــدول الفرديــة بنــاًء علــى سياســة. يــتم تحديــد حــدود اقامــت إدارة البنــك بوضــع حــدود دوليــة للمخــاطر العــابرة للحــدود

لمخــاطر العــابرة للحــدود والســيطرة عليهــا. تــتم مراجعــة هــذه الحــدود بشــكل منــتظم مــن قبــل إدارة مخــاطر المقبــول لمخــاطر االئتمــان للدولــة وتقيــيم ا
 ت االئتمانية.االئتمان اإلقليمية للبنك وبشكل دوري من قبل لجنة التسهيال
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  - ٣٥
 

 اإلقراض بالتجزئة
والـذي تـم تصـميمه وفقًـا لإلرشـادات المنصـوص عليهـا فـي سياسـة المنـتج ، فقة عليه وفًقا لبرنامج المنـتجيتم النظر في كل طلب ائتمان تجزئة للموا

الت االئتمانيــة مــن قبــل المــدير يات الموافقــة إلــى لجنــة التســهيتم تفــويض جميــع صــالحالمعتمــدة مــن قبــل لجنــة التســهيالت االئتمانيــة اإلقليميــة. يــ
والقــروض / االعتمــادات الفرديــة فــي إطــار بــرامج ، المختلفــة للموافقــة علــى بــرامج المنــتج واالســتثناءات منهــااإلقليمــي. تــم تحديــد مســتويات الســلطة 

ومــا إلــى ، واإلقامــة، العمــرو ، وكشــف الحســاب المصــرفي، راتــبلة (مثــل مضــاعفات الالمنــتج. يحتــوي كــل برنــامج منــتج علــى معــايير ائتمــان مفصــ
 باإلضافة إلى متطلبات التشغيل األخرى.، لتوثيقذلك) والمتطلبات التنظيمية واالمتثال وا

 
 الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتحسينات ائتمانية أخرى

 

ألقصــى بمــا فــي ذلــك المشـتقات. يظهــر الحــد ا، ان لمكونــات بيــان المركــز المـاليالئتمـامخــاطر لقصـى مــن التعــرض جــدول أدنــاه الحــد األيوضـح ال
 قبل تأثير التخفيف من خالل استخدام المعاوضة الرئيسية واتفاقيات الضمانات والمخصصات المحفوظة في الدفاتر.، للتعرض اإلجمالي

 
 ألقصى للتعرضإجمالي الحد ا مالحظة 
  ٢٠٢٠ ٢١٢٠ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  

 ٨٩٩،٩٦٦ ١،٢٠٢،٦٧٠ ٥ المتحدة من دولة اإلمارات العربية الرصيد
 ٥٧٠،٣٧٧ ٥١٤،٦٨٤ ٦٫١ مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج

 ١،٠٧٢،٩٢٠ ٨٦٧،٨٤٦ ٧٫١ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ ٩٥٩ ٨ الخارجفواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في 

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١١،٧٥٣،٢٧٦ ٩ القروض والسلف
 ٧٠،٣٤٨        ٦٣،٩١٧        ١٠ األصول األخرى

  ١٥،٠٦١،٤١٩ ١٤،٤٠٣،٣٥٢ 
 ٧٣،٢٠١      ٥٠،٢٠٩        ٣٠ االلتزامات الطارئة

  ١٣٤،٦٢٠،١٥ ١٤،٤٥٣،٥٦١ 
 

 الئتمانالمخاطر ألقصى تعرض لمخاطر ا تركيزات
قبـل األخـذ فـي ، طقة الجغرافيـة وقطـاع الصـناعة. يمكـن تحليـل األصـول الماليـة للبنـكحسب المن، تتم إدارة تركيز المخاطر من قبل العميل المقابل

 ة:ق الجغرافية التاليمن خالل المناط، االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائتمانية أخرى
 

 عرضإجمالي الحد األقصى للت  
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  

    المناطق الجغرافية
 ١٣،١٢٢،٥٤٠ ١٢،٧٥٤،٥٦٧  الشرق االوسط

 ١،٩٣١،٩٠١ ١،٦٨٠،٩٨٩  إيران
 ٦،٩٧٨         ١٨،٠٠٤        بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  ١،٤١٩١٥،٠٦ ٥٣،٥٦٠١٤،٤ 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية. ٣٥

 (تابع) رض لمخاطر االئتمان دون مراعاة أي ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرىالحد األقصى للتع

 إجمالي الحد األقصى للتعرض  

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  

    صناعةقطاع ال

 ٩،٩٠٦،٤٧٤ ٩،٣٩٠،٣٨٨  جملة والتجزئةتجارة ال

 ٤١٧،٩٨٣ ٣١٣،٠٩٦  االنشاءات

 ١٨٢،٧٠٥ ١٩١،٧٩٢  التعدين والمحاجر

 ١،٠٩١،٥٢٥ ١،٠٥٥،٢٢١  خدماتال

 ٨٢،٢٢٣ ٧٩،٢٣٢  القروض الشخصية

 ٦٥٧،٨٩٩ ٦٢١،٩٥٥  التصنيع

 ٨،٢٥١ ٧،٥٦٣  النقل والمواصالت

 ٥٩٢،٧١٤،٣   ١٠٥،٧٤٤٢،    المؤسسات المالية

  ١٥،٠٦١،٤١٩ ٣٥٢،١٤،٤٠٣ 
 

 نموذج إدارة المخاطر

عدًدا من النماذج الكمية في العديد من أنشطته المالية والتجارية من االكتتاب في تسهيل ائتمـاني إلـى اإلبـالغ عـن خسـائر االئتمـان  يستخدم البنك

 .٩لمالية الدولي للتقارير ا المتوقعة بموجب المعيار

سياســات وممارســات التطــوير والتنفيــذ والتحقــق قــام البنــك بتطــوير وتنفيــذ إطــار عمــل نمــوذج األعمــال الــذي يحتــوي علــى ، ذجإلدارة مخــاطر النمــو 

الماليـة بشـأن باشر علـى التقـارير فإن جميع نماذج قياس المخاطر المطورة داخلًيا أو خارجًيا والتي تؤثر بشكل م، على مستوى البنك. وفًقا لإلطار

هـي المســؤولة عـن اإلشــراف  ٩الماليــة ر الدوليــة للتقـارير المعـاييالمتوقعــة تتطلـب التحقــق بشـكل دوري (داخلًيــا أو خارجًيـا). لجنــة خسـائر االئتمـان 

 وتنفيذ إطار العمل وأداء النماذج.، على كل التطوير المتعلق بالنموذج

سـتخدام المسـتمر للنمـاذج. وهـي تضـع هـيكًال فعـاًال للحوكمـة واإلدارة مـع تنفيذ والموافقـة والتحقـق واالإلدارة التطوير واليؤسس اإلطار نهًجا منهجًيا 

 أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح وسياسات وضوابط إلدارة مخاطر النموذج. تتم مراجعة اإلطار على أساس منـتظم للتأكـد مـن أنـه يلبـي المعـايير

طــار مــن قبــل لجنــة االئتمــان اإلقليميــة ولجنــة سياســة المخــاطر بنــاًء علــى موافقــة علــى أي تغييــر رئيســي لإلات الدوليــة. تــتم الالتنظيميــة والممارســ

 .٩ المعايير الدولية للتقارير الماليةتوصية لجنة 
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣٥
 ة النخفاض القيمةاألدوات المالية المعرض -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

ئر االئتماني�ة المتوقع�ة له�ا. يمث�ل إجم�الي القيم�ة الدفتري�ة للموج�ودات المالي�ة (باس�تثناء النق�د ف�ي لتع�رض مخ�اطر االئتم�ان ل�ألدوات المالي�ة الت�ي ت�م االعت�راف بمخص�ص الخس�ا حتوي الجدول التالي على تحليلي
 ن على هذه األصول.الصندوق) أدناه أيًضا أقصى تعرض للبنك لمخاطر االئتما

  ١ة المرحل ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
خس�����������ارة االئتم�����������ان 

 المتوقعة
 شهر ١٢

  ٢المرحلة 
خس��������ارة االئتم��������ان 

 وقعةالمت
 مدى الحياة

  ٣المرحلة 
خس�����ارة االئتم�����ان 

 المتوقعة
 مجموعال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
     مخفضةف بتكالي المنقولةاألدوات المالية 

 ١،٢٠٢،٦٧٠ - - ١،٢٠٢،٦٧٠ المتحدة المركزي دة لدى مصرف اإلمارات العربيةاألرص
 ٥١٤،٦٨٤ - ١١،٧٥٨ ٥٠٢،٩٢٦ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة من

 ٨٦٧،٨٤٦ - - ٨٦٧،٨٤٦ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ - ٩٥٩ - نية في الخارجخفضة للبنوك اإليرافواتير تصدير م

 ١١،٧٥٣،٢٧٦ ١١،٦٤٤،٩١٦ ٣،٠٥٩ ١٠٥،٣٠١ القروض والسلف
 ٦٣،٩١٧        ٥،٣٩١          ١٩،٨٩١ ٣٨،٦٣٥      األصول األخرى

 ١٤،٤٠٣،٣٥٢ ١١،٦٥٠،٣٠٧ ٣٥،٦٦٧ ٣٧٨٢،٧١٧، المخفضةإجمالي األدوات المالية المحمولة بالتكاليف 
     

     ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 
     مخفضةاألدوات المالية المحمولة بتكاليف 

 ٨٩٩،٩٦٦ - - ٨٩٩،٩٦٦ األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٥٧٠،٣٧٧ - ١١،٩٤٠ ٥٥٨،٤٣٧ خارجالمكتب الرئيسي وفروعه في ال مستحقة من

 ١،٠٧٢،٩٢٠ - - ١،٠٧٢،٩٢٠ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ - ٩٥٩ - فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١٢،٢٤١،٥٧٣ ٥،٧١٢ ١٩٩،٥٦٤ القروض والسلف
 ٧٠،٣٤٨        ٥،٣٩١         ٢١،٦١٧ ٤٣،٣٤٠      األصول األخرى
 ١٥،٠٦١،٤١٩ ١٢،٢٤٦،٩٦٤ ٤٠،٢٢٨ ٢،٧٧٤،٢٢٧ المخفضةالمالية المحمولة بالتكاليف  إجمالي األدوات
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 (تابع)  ليةإدارة المخاطر الما-٣٥

 )األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة (تابع -رض لمخاطر االئتمان الحد األقصى للتع

 حركة التعرض اإلجمالي هي كما يلي:
  ١المرحلة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

خس�����ارة االئتم�����ان 
 المتوقعة

 شهر ١٢

  ٢المرحلة 
خس���������ارة االئتم���������ان 

 المتوقعة
 مدى الحياة

  ٣المرحلة 
الئتم������ان خس������ارة ا

 المتوقعة
 مجموعال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
     ة المحمولة بتكاليف مطفأةاألدوات المالي

 ١٥،٢٤٩،٣٢١ ١٢،٣٢٦،٧٩٢ ١٤٠،٢٤٣ ٢،٧٨٢،٢٨٦ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 )٢١٨٧،٩٠( )٩،٨٢٨٧( )١٠٠،٠١٥( )٠٥٩٨،( حركات أخرى داخل نفس المرحلة

 ١٥،٠٦١،٤١٩ ١٢،٢٤٦،٩٦٤ ٤٠،٢٢٨ ٢،٧٧٤،٢٢٧ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 )٦٥٨،٠٦٧( )٥٩٦،٦٥٧( )٤،٥٦١( )٥٦،٨٤٩( حركات أخرى داخل نفس المرحلة

 ١٤،٤٠٣،٣٥٢ ١١،٦٥٠،٣٠٧ ٣٥،٦٦٧ ٨٢،٧١٧،٣٧ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد
     

 ٢٠٢٠, ٣١ديسمبر  ٢٠٢١, ٣١ديسمبر  الجودة االئتمانية لألصول المالية
األصول المالية  

 القروض والسلف األخرى
األصول المالية 

 القروض والسلف ىاألخر
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١،٨٥٢،٣٠٠ - ٧٠٢،٣٤٠ - دون المستوى المطلوب
 ١،٥٤٠،٣٠٢ - ١،٨٠٧،١٠٨ - يهالمشكوك ف

 ٨،٨٤٨،٩٧١   ٥،٣٩١        ٩،١٣٥،٤٦٨   ٥،٣٩١ خسارة
 ١٢،٢٤١،٥٧٣ ٥،٣٩١ ١١،٦٤٤،٩١٦ ٥،٣٩١ ٣المرحلة 

 ٥،٧١٢ ٣٤،٥١٦ ٣،٠٥٩ ٣٤،٥١٦ ٢حلة المر
 ١٩٩،٥٦٤     ٢،٥٧٤،٦٦٣ ١٠٥،٣٠١      ٢،٦١٠،١٦٩ ١المرحلة 

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ٢،٦١٤،٥٧٠ ١١،٧٥٣،٢٧٦ ٢،٦٥٠،٠٧٦ 
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 (تابع)  ةإدارة المخاطر المالي-٣٥
 

 (تابع) األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -قصى للتعرض لمخاطر االئتمان الحد األ

ميع خطوط األعمال ئتمانية عبر جحفاظ على تصنيفات دقيقة وحديثة للمخاطر عبر المحفظة االئتمانية. وهذا يسهل اإلدارة المركزة للمخاطر المطبقة ومقارنة االنكشافات االتتمثل سياسة البنك في ال
إلى جنب مع معلومات السوق المعالجة لتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر  يتم دعم نظام التصنيف من خالل مجموعة متنوعة من التحليالت المالية ، جنبا المناطق الجغرافية والمنتجات.و

 الطرف المقابل.

 :ل فئة من فئات األصول الماليةستثمار والتمويل لكمن أصول اال ٢للمرحلة  الفترة الزمنيةوفيما يلي تحليل 
 مجموعال أشهر ٣أكثر من  أشهر ٣شهر إلى  ١ شهر ١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 ١١،٧٥٨ ١١،٧٥٨ - - مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج

 ٩٥٩ ٩٥٩ - - الخارجبنوك اإليرانية في فواتير تصدير مخفضة لل
 ٣،٠٥٩ - ٣،٠٥٩ - القروض والسلف
 ١٩،٨٩١ ١٩،٨٩١ -         -            األصول األخرى

            - ٣٥،٦٦٧ ٣٢،٦٠٨ ٣،٠٥٩ 
 مجموع أشهر ٣أكثر من  أشهر ٣شهر إلى  ١ هرش ١ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 ١١،٩٤٠ ١١،٩٤٠ - - ب الرئيسي وفروعه في الخارجمستحقة من المكت

 ٣،٨٦٥ ٣،٨٦٥ - - فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج
 ٥،٧١٢ - ٥،٧١٢ - القروض والسلف
 ١٨،٧١١ ١٨،٧١١ -         -           األصول األخرى

           - ٤٠،٢٢٨ ٣٤،٥١٦ ٥،٧١٢ 
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) .٣٥

 األخرى الضمانات والتعزيزات االئتمانية 
بقبـــول أنـــواع يم مخـــاطر االئتمـــان للطـــرف المقابـــل. يحتـــوي دليـــل االئتمـــان علـــى إرشـــادات تتعلـــق ونـــوع الضـــمان المطلـــوب علـــى تقيـــ يعتمـــد مبلـــغ

ريــة قاالضــمانات ومعــايير التقيــيم. األنــواع الرئيســية للضــمانات التــي يــتم الحصــول عليهــا هــي النقــد واألوراق الماليــة والرســوم علــى الممتلكــات الع
 سواء الشركات أو الشخصية. - م المدينة التجارية والضماناتوالمخزون والذم

إذا لـزم األمـر وفقًـا لالتفاقيـة األساسـية. ال يـتم تحـديث تقـديرات القـيم العادلـة بشـكل ، السـوقية للضـمانات تقوم لجنة االئتمان اإلقليمية بمراقبة القيمـة
 ت مقابل المبالغ المقدمة للبنوك.ادة ال يتم االحتفاظ بالضماناأو انخفاض قيمته. ععام إال عندما يتم تقييم القرض بشكل فردي 
ال ، اد حيازتها بطريقة منظمة. يتم استخدام العائدات لتقليل أو سـداد المطالبـة المسـتحقة. بشـكل عـاممن سياسة البنك التخلص من الممتلكات المع

 لتجاري.يشغل البنك العقارات المعاد حيازتها لالستخدام ا
 

 راجعة االئتمان وتصنيف القرضإجراءات م
مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي بمـا يتوافـق مـع إرشـادات  تجري إدارة التدقيق الداخلي بالبنـك تقييمـًا مسـتقًال للجـودة علـى أسـاس منـتظم

 حتملة .لمشاكل االستحقاق واألداء المفي التحديد المبكر ") والسياسات الداخلية من أجل المساعدة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ("
يــتم إضــافتها إلــى الــدخل. يــتم عمــل مخصــص محــدد النخفــاض قيمــة األصــول يــتم تعليــق الفائــدة وال ، يوًمــا أو أكثــر ٩٠إذا تــأخر االئتمــان لمــدة 

 صول.المصنفة على أساس إمكانية استرداد محتملة للموجودات القائمة وتصنيفات المخاطر لأل
 

 ر الداخليةتصنيف المخاط
طــرف المقابــل. يــتم إدخــال المعلومــات ج تصــنيف مخــاطر ائتمانيــة داخليــة محــددة مصــممة لقطاعــات الصــناعة المختلفــة / اليســتخدم البنــك نمــاذ

ــة الماليــة ــة الســوق ، ومســتوى الضــمانات، الخاصــة بــالمقترض والقــرض التــي تــم جمعهــا فــي وقــت تقــديم الطلــب (مثــل الحال وقطــاع األعمــال وحال
 ات الخارجية في النموذج.دارة الحسابات وتسييرها) في هذا التصنيف نموذج. ُيستكمل هذا بإدخال البيانوإ ، وسمعة العميل وأصحابه، يلللعم

 
 تم تعيين تصنيفات المخاطر هذه في مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة المحددة أدناه:

 
  درجةال مرحلةال

 Aa  + ،Ab +  ،AC +  ،Ba  ، +Bb +  ،Bc +  ،Ca +  ،Cb ١المرحلة 
 ، +cc +  

  Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc ٢المرحلة 
  -Aa- ,Ab- ,Ac- ,Ba- ,Bb- ,Bc- ,Ca- ,Cb- ,Cc ٣المرحلة 

 

 عات التالية:تعرف الدرجات المذكورة أعاله بأنها مزيج من مكونات الدرجات المشتقة من نطاقات مختلفة مخصصة للمجمو
  درجةال لةمرحال

 Aa ، + Ab +  ،AC +  ،Ba +  ،Bb +  ،Bc +  ،Ca +  ،Cb ١المرحلة 
  +Cc   

  Aa, Ab ,Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc ٢المرحلة 
  -Aa- ,Ab- ,Ac- ,Ba- ,Bb- ,Bc- ,Ca- ,Cb- ,Cc ٣المرحلة 

 

 

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

64 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية- ٣٥
 

 (تابع)داخلية تصنيف المخاطر ال

 نطاقال الدرجةمكون  موعةمجال
 ١٠٠-٦٥ A السعةطر مخا

 B ٦٤-٣٠ 
 C ٢٩-٠ 

 ١٠٠-٦٥ a مخاطر األداء
 b ٦٤-٣٠ 
 c ٢٩-٠ 

 ٢٩-٠ - مخاطر االئتمان
 + ٢٥٠-٦٥ 
 >-< ٦٤-٣٠ 

 

 قياس خسارة االئتمان المتوقعة

ظــروف السـوق والتــدفقات حيــث يختلـف التعــرض بـاختالف ، جطلــب اسـتخدام النمـاذإن تقـدير التعـرض لالئتمــان ألغـراض إدارة المخــاطر معقـد ويت

ئتمـان لمحفظـة األصـول مزيـًدا مـن التقـديرات فيمـا يتعلـق باحتماليـة حـدوث حـاالت تخلـف النقدية المتوقعة ومـرور الوقـت. يتطلـب تقيـيم مخـاطر اال

دام احتماليــة التعثـــر س البنــك مخـــاطر االئتمــان باســـتخطـــراف المقابلــة. يقـــيعــن الســـداد ومعــدالت الخســـارة المرتبطــة بهـــا وعالقــات التعثـــر بــين األ

). هـذا مشــابه الخســارة بسـبب التخلـف عـن السـداد ) والخسـارة فـي حالـة التعثـر (التعثـر التعـرض عنــد والتعـرض عنـد التعثـر (، )احتماليـة التعثـر  (

 .٩لتقارير المالية موجب المعيار الدولي إلعداد ا) بئتمان المتوقعة خسارة االللنهج المستخدم ألغراض قياس خسارة االئتمان المتوقعة (
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣٥
 متوقعةخسائر االئتمان ال

 لكل فئة من األصول والمرحلة: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١يلخص الجدول التالي مخصص انخفاض القيمة كما في 
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ةر االئتمان المتوقعخسائمراحل 
 ١المرحلة  

 خسارة االئتمان
 المتوقعة

 شهر ١٢

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 
 المتوقعة
 مدى الحياة

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان 
 المتوقعة
 مجموعال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 - - - - الرصيد لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 - - - - جمكتب الرئيسي وفروعه في الخارمستحقة من ال
 - - - - مستحقة من بنوك أخرى

 - - - - نية في الخارجفواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرا
 ٤،١٠٨،٦٧٦ ٤،١٠٨،٠٧٨ - ٥٩٨ القروض والسلف
 ٨،٤٧٩       ٨،٤٧٩       -        -      األصول األخرى

 ٤،١١٧،١٥٥ ٤،١١٦،٥٥٧ -        ٥٩٨ بدل انخفاض القيمةإجمالي 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 خسائر االئتمان المتوقعةمراحل 
 ١المرحلة  

خسارة االئتمان 
 المتوقعة

 شهر ١٢

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 
 المتوقعة
 مدى الحياة

 ٣حلة المر
ان خسارة االئتم

 المتوقعة
 وعمجمال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 - - - - لعربية المتحدة المركزيالرصيد لدى مصرف اإلمارات ا

 - - - - مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج
 - - - - مستحقة من بنوك أخرى

 - - - - جاإليرانية في الخارفواتير تصدير مخفضة للبنوك 
 ٤،١١٧،٦١٢ ٤،١١٦،٨٨٦ ٢٢ ٧٠٤ القروض والسلف
 ٨،٤٧٩        ٨،٤٧٩        -    -      األصول األخرى

 ٤،١٢٦،٠٩١ ٤،١٢٥،٣٦٥ ٢٢ ٧٠٤ إجمالي بدل انخفاض القيمة
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 (تابع)  ةإدارة المخاطر المالي-٣٥
 

 (تابع) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 وفيما يلي حركة بدل العجز:
 ١المرحلة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

خسارة االئتمان 
 المتوقعة

 شهر ١٢

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 
 المتوقعة
 مدى الحياة

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

 قعةالمتو
 جموعمال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠رهم 'د ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
     مخفضةاألدوات المالية المحمولة بتكاليف 

 ٤،٣٤٩،٠٠٩ ٤،٣٤٨،٢٨٣ ٩٢ ٦٣٤ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ما في الرصيد ك
 - - )٧٠( ٧٠ ١إلى المرحلة  ٢النقل من المرحلة 

 )٧١،٥٣٧(   )٧١،٥٣٧(   - - حركات أخرى داخل نفس المرحلة
 )٧١،٥٣٧(   )٧١،٥٣٧(   )٧٠( ٧٠ لسنةوم اإلجمالية لالرس

 )١٥١،٣٨١( )١٥١،٣٨١( - - صافي المبالغ المشطوبة
 ٤،١٢٦،٠٩١ ٤،١٢٥،٣٦٥ ٢٢ ٧٠٤ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 - - - - ١مرحلة إلى ال ٢النقل من المرحلة 
 ١٢،١٢٤ ١٢،٢٥٢ )٢٢( )١٠٦( المرحلةركات أخرى داخل نفس ح

 ١٢،١٢٤ ١٢،٢٥٢ )٢٢( )١٠٦( الرسوم اإلجمالية للسنة
 )٢١،٠٦٠( )٢١،٠٦٠( - - صافي المبالغ المشطوبة

 ٥٥٤،١١٧،١ ٤،١١٦،٥٥٧ - ٥٩٨ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
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 المالية (تابع)إدارة المخاطر . ٣٥
 دة كبيرة في مخاطر االئتمانزيا
رير خ إنشـاء منشـأة معينـة وتـاريخ تشـغيل المعيـار الـدولي إلعـداد التقـاعتبر البنك أن األصل المالي قد تعرض لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان عندما يحدث تغيير جوهري في احتمال التعثر لسنة واحدة بـين تـاريي

 ئتمانية المتوقعة.الخسائر اال ٩المالية 
 المعايير الكمية

 قترض زيادة كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد والتي يمكن أن تنتج عن العوامل الكمية التالية:إذا واجه الم
 تجاوز موعد االستحقاق -
 صافي تآكل القيمة -
 نشاط احتيالي -
 إعادة الهيكلة المتعثرة -
 تعهدات الماليةمخالفة ال -
 ر في العملياتتعطل كبي -
 اء التشغيلاد -
 يةالكفاءة التشغيل -
 خدمة الدين -
 تقييم السيولة -
 هيكل رأس المال -

 المعايير النوعية:
 إذا واجه المقترض زيادة كبيرة في احتمالية التعثر التي يمكن أن تنتج عن العوامل النوعية التالية:

 دارةاإل -
 آفاق الصناعة -
 السلوك المالي -
 ر الدخلاستقرا -
 رة الحياةمرحلة دو  -
 معلومات المدقق -
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١م يستخدم البنك اإلعفاء االئتماني المنخفض ألي أدوات مالية في السنة المنتهية في ل

 :االحتياطي
 مان.د زيادة كبيرة في مخاطر االئتاألصل المالي قد شهر أن اواعتب االحتياطيبيق فسيتم تط، يوًما ٦٠إذا تأخر المقترض عن موعد استحقاقه لمدفوعاته التعاقدية أكثر من 
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣٥
 )تابع زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (

 

 خسارة االئتمان المتوقعة المعلومات التطلعية المضمنة في نماذج 
يـتم أخـذ تحليـل عوامـل االقتصـاد ، عنـد تقيـيم خسـائر االئتمـان المتوقعـة، خصـوصعلومـات استشـرافية. علـى وجـه الم ئتمـان المتوقعـة خسـارة االوحسـاب  اطر االئتمـان الزيـادة الكبيـرة فـي مخـيتضمن كل من تقيـيم 

اريخي وحــدد ية. قــام البنـك بــإجراء تحليـل تــوالنتــائج المسـتقبل حــداث السـابقة والظــروف الحاليـةباسـتخدام األالتعثــر احتماليــة أي أنـه يــتم توقـع ، الكلـي والعوامــل الماليـة والمخــاطر والـديناميكيات المتوقعــة فـي االعتبــار
ال تلـتقط المـدخالت ممـا يـؤثر علـى مخـاطر االئتمـان وخسـائر االئتمـان المتوقعـة لكـل محفظـة. قـد ، المتغيرات االقتصادية الرئيسية مثل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة والتضـخم وأسـعار الـنفط ومـا إلـى ذلـك

يـتم إجـراء تعـديالت نوعيـة أو تراكبـات كتعـديل منهجـي باسـتخدام حكـم ائتمـان الخبـراء ، جميع خصائص السـوق فـي تـاريخ البيانـات الماليـة. لعكـس ذلـكئر االئتمان المتوقعة دائًما مستخدمة لحساب خسالوالنماذج ا
 على أساس المعلومات المتاحة من مصادر موثوقة.

مـن عـدم اليقـين المتأصـل وبالتـالي قـد تكـون النتـائج الفعليـة مختلفـة بشـكل كبيـر عـن تلـك المتوقعـة. يعتبـر البنـك أن  االت الحدوث تخضع لدرجة عاليةإن التوقعات واحتمف، لحال مع أي تنبؤات اقتصاديةكما هو ا
ثــل بشــكل مناســب مجموعــة الســيناريوهات أن الســيناريوهات المختــارة تم ك المختلفــة إلثبــاتنــوعــدم التماثــل داخــل محــافظ الب هــذه التوقعــات تمثــل أفضــل تقــدير للنتــائج المحتملــة وقــد قــام بتحليــل أوجــه عــدم التماثــل

 المحتملة.
 خارج الميزانية العمومية

 األطـراف المقابلـة لـنفس سياسـاتسيخضـع العمـالء و ، ض. في حالة االلتزامـات بـاإلقرايطبق البنك نفس سياسات إدارة المخاطر للمخاطر خارج الميزانية العمومية كما هو الحال بالنسبة لمخاطر الميزانية العمومية
 إدارة االئتمان كما هو الحال بالنسبة للقروض والسلف. قد يتم طلب الضمان اعتماًدا على قوة الطرف المقابل وطبيعة المعاملة.

 

 . مخاطر السيولة٢
 قت معين.ماته المالية في و اسيواجه صعوبة في الوفاء بالتز مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في أن البنك 

 

 ةإدارة مخاطر السيول
ائر غيــر فـي كــل مــن الظــروف العاديــة والظـروف الصــعبة. دون تكبــد خســ، مــن أنـه ســيكون لديــه دائًمــا ســيولة كافيـة للوفــاء بالتزاماتــه عنــد اســتحقاقها، قــدر اإلمكــان، يتمثـل نهــج البنــك تجــاه إدارة الســيولة فـي التأكــد

 ك.إلضرار بسمعة البنامقبولة أو المخاطرة ب
 الخزينـةثـم تحـتفظ مـال المسـتقبلية المتوقعـة. وحدات األعمال األخرى فيما يتعلق بملف السيولة ألصولها المالية وخصومها وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى الناشـئة عـن األعتتلقى الخزينة معلومات من 

ين البنـوك. لضـمان االحتفـاظ بسـيولة كافيـة داخــل البنـك ككـل. يـتم تلبيـة متطلبـات السـيولة لوحــدات للبنـوك وغيرهـا مــن التسـهيالت بـبيـر مـن قـروض وسـلف كتتكـون إلـى حــد ، ل قصـيرة األجـلبمحفظـة مـن األصـو 
 هيكلية. ةألجل لمواجهة أي متطلبات سيولاألعمال والفروع من خالل قروض قصيرة األجل من الخزانة لتغطية أي تقلبات قصيرة األجل وتمويل طويل ا
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 رة المخاطر المالية (تابع)إدا. ٣٥
 )لجنة األصول والخصوم نة األصول والخصوم (لج

ربــع  مــع لجنــة األصــول والخصــوم علــى أســاسمجموعــة واســعة مــن الصــالحيات المفوضــة مــن قبــل المــدير اإلقليمــي إلدارة هيكــل األصــول والخصــوم واســتراتيجية التمويــل للبنــك. تجتلجنــة األصــول والخصــوم لــدى 
لتمويـل وظـروف ظروف مراجعة نسب السيولة وهيكل األصـول والخصـوم وأسـعار الفائـدة ومخـاطر الصـرف األجنبـي ومتطلبـات النسـبة الداخليـة والقانونيـة وفجـوات اير من األحيان عندما تقتضي السنوي أو في كث

 البنك على أساس هذه المراجعة.إدارة مخاطر السيولة لتشغيل  صوم بصياغة إرشاداتة العامة. تقوم لجنة األصول والخالسوق المالية واالقتصادية المحلية والدولي
 

 التعرض لمخاطر السيولة
ل يعتبـر صـافي األصـو ، الودائـع مـن العمـالء. لهـذا الغـرض لـىالمقياس الرئيسي الـذي يسـتخدمه رئـيس المخـاطر ورئـيس الحسـابات ورئـيس قسـم التعامـل إلدارة مخـاطر السـيولة هـو نسـبة صـافي األصـول السـائلة إ

لقيـاس مـدى التـزام البنـك ، ولكـن ليسـت متطابقـة، والقروض األخرى وااللتزامات التي تستحق خـالل الشـهر التـالي. يـتم اسـتخدام طريقـة حسـابية مماثلـة، يعادله ناقًصا أي ودائع من البنوكالسائلة متضمًنا النقد وما 
يـتم ، نسـبة االسـتخدامات إلـى المـوارد المسـتقرة. بالنسـبة لجميـع المقـاييس، س منتظم هي نسبة السلف إلى الودائـعيتم مراقبتها عن كثب على أسا مؤشرات األخرى التيلذي وضعته اإلدارة اإلقليمية. البحد السيولة ا

 وضع المعايير ومراجعتها من قبل لجنة األصول والخصوم على أساس منتظم.
 

 مخاطر السيولة التخفيف من
خـالل تنفيـذ اسـتراتيجيات السـيولة مثـل تنويـع أنـواع المسـتثمرين / المـودعين بمـا فـي ذلـك عمـالء الجملـة والشـركات التجاريـة. عـالوة علــى  لة عـن تخفيـف مخـاطر السـيولة مـنلتسـويق بالبنـك مسـؤو تعتبـر الخزينـة وا

كثـب النظـرة العالميـة فيمـا يتعلـق بالعقوبـات التـي تفرضـها األمـم زي اإليرانـي. يراقـب البنـك عـن يـدعمها البنـك المركـوجب تسـهيالت إعـادة التمويـل التـي يدخل البنك في التعامل مع البنوك اإليرانية األخرى بم، ذلك
 نتظام حالة السيولة في البنك.وقد وضع استراتيجيات وخطط استمرارية األعمال التي يجب أن تضمن عدم تعرض أعمال وسيولة البنك للخطر. تراقب الخزينة با، المتحدة

 

 
 تعاقدية المتبقيةمالية عن طريق االستحقاقات التحليل المطلوبات ال

ار كمـا لـو كـان اإلشـعار سـيتم تعامل مع عمليات السداد التي تخضـع لإلشـعيلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالية للبنك في نهاية السنة بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. يتم ال
اريخ االحتفــاظ مــن العمــالء لــن يطلبــوا الســداد فــي أقــرب تــاريخ قــد ُيطلــب مــن البنــك ســداده وال يعكــس الجــدول التــدفقات النقديــة المتوقعــة المشــار إليهــا فــي تــيتوقــع البنــك أن العديــد ، ذلــك يمــه علــى الفــور. ومــعتقد

 بالودائع.
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 ع)إدارة المخاطر المالية (تاب. ٣٥
 لتعاقدية المتبقيةطريق االستحقاقات اتحليل المطلوبات المالية عن 

 
 مجموعال سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥إلى  ١ شهرا ١٢إلى  ٣ أشهر ٣أقل من  حسب الطلب ت الماليةااللتزاما

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

       ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ١،٣٠٦،٥١٥ - - ٥٠٥،٠٩٧ - ٨٠١،٤١٨ البنوك األخرى المستحق الى

 ٣،١٣٩،٠١٨ - ١٨٥،٣٥٤ ١،٧٠٤،٢٩١ ٧٣٠،٢٥٣ ٥١٩،١٢٠ ودائع العمالء

 ٣٧٩،٠٩٧ - - ٥٥،٠٠٠ ١٩١،٥١٠ ١٣٢،٥٨٧ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج المستحق الى

 102,812 5813,4 13,458 ٣،٣٩٠ ١،١٣٠       ٧١،٣٧٦ امات األخرىااللتز

 4,927,442 13,458 ١٩٨،٨١٢ ٢،٢٦٧،٧٧٨ ٩٢٢،٨٩٣ 1,524,501 ت المالية غير المخصومةإجمالي االلتزاما

       

 مجموعال سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥إلى  ١ شهرا ١٢إلى  ٣ أشهر ٣أقل من  حسب الطلب 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠' درهم ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

       

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ٩١٩،٨٤٠ - - ١١٢،٦١٠ - ٨٠٧،٢٣٠ البنوك األخرى المستحق الى

 ٣،١٧١،١٦٩ - ٢٠٣،٨٦٧ ١،٧٧٧،٣١٣ ٦٧٤،٦٣٢ ٥١٥،٣٥٧ ودائع العمالء

 ٦٤٠،٣٧٧ - - ٧٠،١٧٠ ١٨٦،٣٣١ ٣٨٣،٨٧٦ الرئيسي وفروعه في الخارجالمكتب  لمستحق الىا

 ١٢٦،٨٧٤    ١٩،٦٠٥ ١٥،٦٨٥   ٣،٥٧٢        ٧١٤        ٨٧،٢٩٨      االلتزامات األخرى

 ٤،٨٥٨،٢٦٠ ١٩،٦٠٥ ٢١٩،٥٥٢ ٦٥١،٩٦٣،٦ ٦٧٧٨٦١، ١،٧٩٣،٧٦١ ومةإجمالي االلتزامات المالية غير المخص
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 إدارة المخاطر المالية (تابع).٣٥
 

 . إدارة مخاطر السوق٣
ــة أو ال أســعار  لتغيــرات فــي متغيــرات الســوق مثــلوات الماليــة بســبب اتــدفقات النقديــة المســتقبلية لــألدمخــاطر الســوق هــي مخــاطر تقلــب القيمــة العادل

 الفائدة وأسعار الصرف األجنبي وأسعار األسهم.
لــى تــدار مخــاطر الســوق ضــمن حــدود المخــاطر المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة اإلقليميــة. يــتم تقســيم حــدود المخــاطر اإلجماليــة إلــى حــدود فرعيــة بــالرجوع إ

عر األســهم. بــالنظر إلــى الطبيعــة المختلفــة للمنتجــات الصــرف األجنبــي وســعر الســلع وســ ك ســعر الفائــدة وســعربمــا فــي ذلــ، وامــل الخطــر المختلفــةع
 بما في ذلك حدود المركز وحدود الحساسية.، يتم وضع الحدود باستخدام مجموعة من تقنيات قياس المخاطر، المعنية

سـبب التحركـات فـي أسـعار ف المخـاطر التـي يـتم اتخاذهـا بكـن أن تحـدث فـي مواقـتقـدير الخسـائر المحتملـة التـي يميستخدم البنك منهجيـات مختلفـة ل
 الفائدة وأسعار الصرف األجنبي وأسعار السلع وأسعار األسهم على مدى فترة زمنية محددة وٕالى مستوى معين من الثقة.

 
 إدارة مخاطر أسعار الفائدة
ض البنـك لمخـاطر أسـعار الفائـدة نتيجـة ويتعـر ، قيمـة األدوات الماليـة أسعار الفائدة على من احتمال أن تؤثر التغيرات في تنشأ مخاطر أسعار الفائدة

 عدم التطابق أو الفجوات في المبالغ وعمالت الموجودات والمطلوبات.
 بيرة للبنك.أنه ال توجد مخاطر سعر فائدة ك تحمل معظم الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة للبنك معدل فائدة ثابت تعتقد اإلدارة

سـنوًيا)  ٪٤,١٣: ٢٠٢٠سـنوًيا ( ٪٣,٤٨علـى ودائـع العمـالء ، سـنوًيا) ٪٥,٨٢: ٢٠٢٠سـنوًيا ( ٪٥,٦٣سـلف لفائدة الفعلي علـى القـروض والمعدل ا
 سنوًيا) سنة). ٪٠,٧٨: ٢٠٢٠سنوًيا ( ٪٠,٥٥وعلى القروض المصرفية 

فـإن خسـارة البنـك للسـنة المنتهيـة  ،جميـع المتغيـرات األخـرى ثابتـةعام وتم االحتفـاظ بنقطة أساس على مدار ال ٥٠مقدار إذا كانت أسعار الفائدة أقل ب
 مليون درهم إماراتي). ٢١,٥٦: ٢٠٢٠مليون درهم إماراتي ( ١٨,٧١كانت ستنخفض بنحو  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

 

 مخاطر العمالت األجنبية
يـة. وضـع المـدير اإلقليمـي في أسعار صرف العمـالت األجنب الية بسبب التغيراتاطر التغير في قيمة األدوات المتمثل مخاطر العمالت األجنبية مخ
 كما ُتستخدم استراتيجيات التحوط أيًضا لضمان الحفاظ على المراكز ضمن الحدود.، والتي تتم مراقبتها يومًيا، قيوًدا على المراكز حسب العمالت

يحـتفظ ، ر الصـرف األجنبـي. ومـع ذلـكل التجارية من أجل تقليـل مخـاطالتعامل مع األعما البنك بنفس العملة التي يتم بهاعادة ما يتم تمويل أصول 
). يــدير البنــك التعــرض لجنــة األصــول والخصــوم البنــك بمركــز طويــل بالــدوالر األمريكــي ضــمن الحــدود المعتمــدة مــن قبــل لجنــة األصــول والخصــوم (

ر اإلقليمـــي حـــدوًدا علـــى مســـتوى وتدفقاتـــه النقديـــة. يضـــع المـــدي ة علـــى مركـــزه المـــاليار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة الســـائدلتـــأثيرات التقلبـــات فـــي أســـع
تعــرض ، والتــي تـتم مراقبتهــا يومًيــا. فـي نهايــة العــام، التعـرض حســب العملــة وبشـكل إجمــالي لكــل مـن المراكــز بــين عشـية وضــحاها وفــي اليـوم الواحــد

 تالية بالعمالت األجنبية:البنك للمخاطر الصافية ال
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 لمالية (تابع)إدارة المخاطر ا.٣٥
 ( تابع) األجنبيةمخاطر العمالت 

 صافي المركز العام للشراء / (البيع) 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١،١١٠،٨٣٩ ٩٤٢،٦٩٨ دوالر
 )٤٣٦( ٢،٥٥٠ يورو

 ٤،٠٦٦ ٤،٠٤٢ الجنيه اإلسترليني
 )٢٧،٧٨٨( )٧٥،١٢( العمالت األخرى

 ١١،٠٨٦،٦٨ ٩٤٤،١٦٣ 
 

فـي المائـة فـي سـعر معـين للعمـالت األجنبيـة مقابـل الـدرهم اإلمـاراتي، مـع ثبـات  ١٠الحركـة الهبوطيـة المحتملـة بنسـبة  يحسب التحليل أدنـاه تـأثير
ي كــس المبلــغ الســالب فـــالنقديــة الحساســة للعملــة). يع جميــع المتغيــرات األخــرى علــى الــربح والخســارة (بســبب القيمــة العادلــة لألصــول والخصــوم

 ي بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، بينما يعكس المبلغ الموجب صافي زيادة محتملة.الجدول صافي انخفاض محتمل ف
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٤٤ ٢٥٥ يورو
 )٤٠٧( ٤٠٤ الجنيه اإلسترليني
 ٢،٧٧٩ )١٣٥( العمالت األخرى

     ٢،٤١٦ ١٤٦ 
 

ال ، ال تعتبــر األرصـدة بالــدوالر األمريكـي تمثـل أي مخــاطر تتعلـق بالعملــة. وفقًـا لــذلك، بط حالًيــا بالـدوالر األمريكـيًرا ألن الـدرهم اإلمــاراتي مـرتنظـ
 يشمل الجدول أعاله تأثير التغيرات في سعر صرف الدوالر األمريكي.

 

 السعرمخاطر تقلب 
لية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الســوق (بخــالف تلــك أو التــدفقات النقديــة المســتقب قلــب القيمــة العادلــةمخــاطر الســعر هــي مخــاطر ت

أو ســواء كانــت هــذه التغييــرات ناجمــة عــن عامــل خــاص بــالفرد األداة الماليــة أو مصــدرها ، الناشــئة عــن مخــاطر أســعار الفائــدة أو مخــاطر العملــة)
 المماثلة المتداولة في السوق.ع األدوات المالية العوامل التي تؤثر على جمي

 

 . المخاطر التشغيلية٤
مخــاطر التشــغيل هــي مخــاطر الخســارة الناتجــة عــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة أو األشــخاص أو األنظمــة أو مــن األحــداث الخارجيــة. 

 ازل الثالث.ي التحضير لتطبيق بيتماشى مع أفضل الممارسات وف يهدف البنك إلى إدارة هذه المخاطر بما
ومراجعـة المخـاطر الكامنـة فـي عمليـات األعمـال ، طر التشغيلية من خالل تحديد وتقييم ومراقبة والسيطرة والتخفيف من المخـاطريدير البنك المخا

هابيــة. تــتم تمويــل األنشــطة اإلر البنــك لمنــع غســيل األمــوال أو  واألنشــطة والمنتجــات مــن خــالل االستشــارات الداخليــة. تــم تطــوير إجــراءات عمــل
فحـــة غســـيل األمـــوال الخاصـــة بالبنـــك بانتظـــام لضـــمان االمتثـــال الكامـــل للمتطلبـــات التنظيميـــة المحليـــة وأفضـــل الممارســـات مراجعـــة سياســـات مكا

حـدة المركـزي مـارات العربيـة المتمصـرف اإلالتعاميم الصادرة عـن التزم البنك باإلخطارات و ، الدولية. كجزء من استراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية
") فيمــا يتعلــق بعقوبــات األمــم المتحــدة وتوقــف عــن التعامــل مــع جميــع األطــراف المفصــلة فــي قائمــة العربيــة المتحــدة المركــزي مصــرف اإلمــارات ("

 العقوبات.
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣٥
 مخاطر التشغيل (تابع)

يحــتفظ البنــك بوثــائق كافيــة إلجــراءات ، لرقابــة الداخليــةالعليــا بــذلك. كجــزء مــن بيئــة ا شــغيل ويبلــغ اإلدارةلبنــك بانتظــام خســائر مخــاطر التيراقــب ا
 الرقابة على عملياته التجارية. كما يؤكد البنك على الحاجة إلى الفصل المناسب بين المهام والتفويض المستقل في جميع أنشطة األعمال.

مرافـــق احتياطيـــة كافيـــة وٕاجـــراء تـــدريبات دوريـــة. فـــي حالـــة الكـــوارث. الحفـــاظ علـــى العمليـــات التجاريـــة خطـــة اســـتمرارية األعمـــال لـــدعم  تـــم وضـــع
 يقوم البنك أيًضا بترتيب غطاء تأميني لتقليل الخسائر المحتملة فيما يتعلق بمخاطر التشغيل.، باإلضافة إلى ذلك

 . إدارة رأس المال٣٦
 ظيميرأس المال التن

") ويراقــب متطلبــات رأس المــال للبنــوك وفـــروع متحــدة المركــزي مصــرف اإلمــارات العربيــة ال("ي بيــة المتحــدة المركــز مصــرف اإلمــارات العر يحــدد 
 البنوك المملوكة لألجانب العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 ٣ نسبة رأس المال في بازل
 لمتحدة.كزي لدولة اإلمارات العربية اادرة عن البنك المر الص ٣يتماشى مع إرشادات بازل يحسب البنك نسبة كفاية رأس المال بما 

 هي:، وهو مفهوم أوسع من "حقوق الملكية" في مواجهة بيان المركز المالي، أهداف البنك عند إدارة رأس المال
 العربية المتحدة.االمتثال لمتطلبات رأس المال المحددة من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات • 
 ة وزيادة عوائد المساهمين. ورار على أساس مبدأ االستمرارية البنك على االستمحماية قدر • 
 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمالها.• 

 يتم تحليل رأس المال التنظيمي للبنك إلى مستويين:
درجـة األخـرى المتعلقـة بـالبنود الم لتعـديالت التنظيميـةوا، واألربـاح المحتجـزة، اطيـاتواالحتي، والـذي يشـمل رأس المـال، ١رأس المـال مـن المسـتوى 

 في حقوق الملكية ولكن يتم التعامل معها بشكل مختلف ألغراض حساب كفاية رأس المال.
األربــاح / الخســائر غيــر والــذي يتضــمن مخصــص انخفــاض القيمــة الجمــاعي واحتياطيــات القيمــة العادلــة المتعلقــة ب، ٢رأس المــال مــن المســتوى 

 يق حدود مختلفة على عناصر القاعدة الرأسمالية:لمصنفة كمتاحة للبيع. يتم تطبة من االستثمارات االمحقق
 ؛)األصول المرجحة بالمخاطر من األصول المرجحة بالمخاطر ( ٪٧,٠على األقل  ١رأس المال من المستوى يجب أن يكون 

 و ؛طرصول المرجحة بالمخاعلى األقل من األ ٪٨,٥األول  يجب أن يكون رأس المال من المستوى
األصـــول مـــن  ٪١٠,٥علـــى األقـــل ، مـــن رأس المـــال ٢والمســـتوى  ١المحســـوب علـــى أنـــه مجمـــوع المســـتوى ، المـــال يجـــب أن يكـــون إجمـــالي رأس

 المرجحة بالمخاطر 
. يــتم خــل وخــارج الميزانيــةتضــمن مخــاطر االئتمــان مخــاطر دايــتم تــرجيح أصــول البنــك بمخــاطر االئتمــان النســبية والســوق والمخــاطر التشــغيلية. ت

أنهـا مخـاطر الخسـائر فـي المراكـز داخـل وخـارج الميزانيـة العموميـة الناتجـة عـن التحركـات فـي أسـعار السـوق وتشـمل تعريف مخاطر السوق على 
ا مخـــاطر . ُتعـــرَّف مخـــاطر التشـــغيل بأنهـــمخـــاطر أســـعار الفائـــدة ومخـــاطر الصـــرف األجنبـــي ومخـــاطر التعـــرض لحقـــوق الملكيـــة ومخـــاطر الســـلع

 أو من األحداث الخارجية.، أو األشخاص أو األنظمة، عمليات الداخليةناتجة عن عدم كفاية أو فشل الالخسارة ال
 

ــنهج المعيــاري لالئتمــان والســوق ومخــاطر التشــغيل لمركــزي مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة امــن قبــل  علــى النحــو المعمــول بــه، يتبــع البنــك ال
 .٣ من بازل ١") ووفًقا للركيزة  ية المتحدة المركزيمصرف اإلمارات العرب("
 
 
 

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

74 
 

 ( تابع) . إدارة رأس المال٣٦
همــا تـم تحديــد ملـف إعــادة تســعير األصـول والخصــوم علـى أســاس فتــرة االسـتحقاق النهائيــة أو فتـرات إعــادة تســعير الفوائـد ، فــي تـاريخ التقريــر ، أي

 أسبق.
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠رهم 'د ٠٠٠درهم ' قاعدة رأس المال

 ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ل المخصصرأس الما
 ٥٢٢،٤٧٣ ٥٢٤،١٥٣ االحتياطي القانوني

 ١٩٦،٤٦١ ٧٧،١٨١ احتياطي انخفاض القيمة
 )١،٢٥١،٢٦٧( )١،١١٦،٨٦٠( العجز المتراكم

 ١،٨١٧،٦٦٧ ١،٨٣٤،٤٧٤ ١رأس المال من المستوى 
 )٧،٧١٤١،٣٥( )١،٣٧٣،٢٤٢( الخصومات التنظيمية

 ٤٥٩،٩٥٣ ٤٦١،٢٣٢ ١المستوى إجمالي رأس المال من 
 ٥٠،٦٤٥       ٤٨،٨٣١        بدل انخفاض القيمة الجماعي على القروض والسلف

 ٥٠،٦٤٥       ٤٨،٨٣١        إجمالي بدل العجز الجماعي
 ٥١٠،٥٩٨     ٥١٠،٠٦٣      ٢ى إجمالي رأس المال من المستو

 
 وفقا للوائح البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة هي كما يلي: ٣المال  بموجب اتفاقية بازل نسبة كفاية رأس 

 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥١٠،٥٩٩     ٥١٠،٠٦٤      إجمالي قاعدة رأس المال
 

   األصول المرجحة بالمخاطر
 ٤،٠٥١،٦٣٤ ٣،٩٠٦،٤٥٦ خاطر االئتمانم

 ٩،٠٢٩ ١٠،٢١٠ مخاطر السوق
 -                -                المخاطر التشغيلية

 ٤،٠٦٠،٦٦٣ ٣،٩١٦،٦٦٦ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

 
 الح��د األدن��ى م��ن نسبة رأس المال

 المتطلبات
رأس نس�����������بة 

 المال
ح������د األدن������ى م������ن ال

 لباتالمتط
 نس����بة رأس الم����ال

 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 %١٢٫٥٧ %١٠٫٥٠ %١٣٫٠٢ %١٠٫٥٠ ٢نسبة رأس المال من المستوى 
 %١١٫٣٣      %٨٫٥٠        %١١٫٧٨ %٨٫٥٠ ١نسبة رأس المال من المستوى 

 تخصيص رأس المال
مبلــغ علــى رأس المــال المخصـص. يعتمــد ســين العائــد المحقـق محــددة مـدفوع إلــى حــد كبيـر بتح إن تخصـيص رأس المــال بــين عمليـات وأنشــطة

رأس المــال المخصــص لكـــل عمليــة أو نشـــاط بشــكل أساســـي علــى رأس المــال التنظيمـــي. تــتم عمليـــة تخصــيص رأس المـــال لعمليــات وأنشـــطة 
األصــول  مراجعــة مــن قبــل لجنــةوتخضــع لل، تســهيالت االئتمانيــةمــن قبــل إدارة المخــاطر وال، محــددة بشــكل مســتقل عــن المســؤولين عــن العمليــة

 .والخصوم حسب االقتضاء
 

علــى الــرغم مــن أن تعظــيم العائــد علــى رأس المــال المعــدل حســب المخــاطر هــو األســاس الرئيســي المســتخدم فــي تحديــد كيفيــة تخصــيص رأس 
يًضـا أوجـه التـآزر مـع يؤخـذ فـي االعتبـار أد المستخدم في اتخاذ القرار. المال داخل البنك لعمليات أو أنشطة معينة، إال أنه ليس األساس الوحي

واألنشطة األخرى، وتوافر اإلدارة والموارد األخرى، ومدى مالءمة النشاط مـع األهـداف اإلسـتراتيجية طويلـة المـدى للبنـك. تـتم مراجعـة  العمليات
 سياسات البنك فيما يتعلق بإدارة رأس المال وتخصيصه بانتظام.
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 والخصومبيان إعادة تسعير األصول  -٣٧
 م على أساس فترة االستحقاق النهائية أو فترات إعادة تسعير الفوائد ، في تاريخ التقرير ، أيهما أسبق.لف إعادة تسعير األصول والخصو تم تحديد م

 ١أشهر إلى  ٣ أشهر ٣أقل من  
 سنة

 مجموع بدون فوائد سنة ١أكثر من 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠م 'دره ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠'درهم  ٢٠٢١, ٣١ديسمبر 
 ١،٢٧٨،٢٢٦ ١،٢٧٨،٢٢٦ - - - ركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةالنقد واألرصدة لدى البنك الم

 ٥١٤،٦٨٤ ٧٦،٧٥٧ - ٤٣٧،٩٢٧ - مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج
 ٨٦٧،٨٤٦ ٥،٤٤٣ - ٨٦٢،٤٠٣ - مستحقة من بنوك أخرى

 ٩٥٩ - - - ٩٥٩ انية في الخارجتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرفوا
 ٢،٦٤٠،٦٨١ - ٢،٤٨٤،٣٩٦ ١٩،٠٤٤ ١٣٧،٢٤١ القروض والسلف
 ١،٤٣٠،٤٢٥ ١،٤٣٠،٤٢٥ - - - األصول األخرى

 ٥٢،٨٩٥        ٥٢،٨٩٥      -                -               -             الثابتة األصول 
 ٦،٧٨٥،٧١٦  ٢،٨٤٣،٧٤٦ ٢،٤٨٤،٣٩٦ ١،٣١٩،٣٧٤ ١٣٨،٢٠٠ إجمالي األصول (أ)

      
      خصومال

 ١،٣٠٦،٥١٥ ٨٠١،٤١٨ - ٥٠٥،٠٩٧ - البنوك األخرى مستحقة الى
 ٣،١٩٢،٢٣٠ ٥٢٥،٦٧٤ ١٩٨،٩٩٧ ١،٧٤٠،١٥٠ ٧٢٧،٤٠٩ ئع العمالءودا

 ٣٧٩،٠٩٧ ٣٧٩،٠٩٧ - - - المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة الى
 ٧٣،٤٠٠       ٤١،٩٦٤      ٢٦،٩١٦      ٣،٣٩٠         ١،١٣٠       االلتزامات األخرى

 ٤،٩٥١،٢٤٢  ١،٧٤٨،١٥٣ ٢٢٥،٩١٣    ٤٨،٦٣٧٢،٢   ٧٢٨،٥٣٩   ع المطلوبات (ب)مجمو
 ١،٨٣٤،٤٧٥ ١،٠٩٥،٥٩٣ ٢،٢٥٨،٤٨٣ )٩٢٩،٢٦٣(    )٥٩٠،٣٣٩( )ب-أفجوة حساسية أسعار الفائدة (

      ويمثلها:
 ٢،٣٥٠،٠٠٠     ل المخصصرأس الما

 ٥٢٤،١٥٣     تياطي القانونياالح
 ٧٧،١٨١     يمةاحتياطي انخفاض الق

 )١،١١٦،٨٦٠(     المتراكم العجز 
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 ١،٨٣٤،٤٧٤       إجمالي حقوق الملكية
 (تابع)بيان إعادة تسعير األصول والخصوم  -٣٧ 

 ١أشهر إلى  ٣ أشهر ٣أقل من  
 سنة

 مجموع بدون فوائد سنة ١من  أكثر

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠هم 'در ٢٠٢٠, ٣١ديسمبر 
 ٩٥٤،٢٧٠ ٩٥٤،٢٧٠ - - - النقد واألرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 ٥٧٠،٣٧٧ ٦٦،١١١ - ٥٠٤،٢٦٦  مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج
 ١،٠٧٢،٩٢٠ ٥،٤٨٣ - ١،٠٦٧،٤٣٧  حقة من بنوك أخرىمست

 ٩٥٩ - - - ٩٥٩ فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج
 ٢،٦١٦،٠٤٠ - ٢،٤٠٢،٩٨٦ ٤،٨٦٣ ٢٠٨،١٩١ القروض والسلف
 ١،٤٢٢،٢١٣ ١،٤٢٢،٢١٣ - - - األصول األخرى

 ٦٣،٤٣٥        ٦٣،٤٣٥      -                -               -               ابتةالث األصول 
 ٦،٧٠٠،٢١٤   ٢،٥١١،٥١٢ ٢،٤٠٢،٩٨٦ ١،٥٧٦،٥٦٦ ٢٠٩،١٥٠    إجمالي األصول (أ)

      خصومال
 ٩١٩،٨٤٠ ٨٠٧،٢٣٠ - ١١٢،٦١٠ - البنوك األخرى مستحقة الى

 ٣،١٧١،١٦٩ ٥٩٦،٥٤٨ ١٩٧،٢٥٤ ١،٧٤٦،٩٤٩ ٦٣٠،٤١٨ ع العمالءودائ
 ٦٤٠،٣٧٧ ٣٨٣،٨٧٧ - ٧٠،١٦٩ ١٨٦،٣٣١ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة الى

 ١٥١،١٦١      ١١١،٥٨٥    ٣٥،٢٩٠      ٣،٥٧٢        ٧١٤          االلتزامات األخرى
 ٤،٨٨٢،٥٤٧   ١،٨٩٩،٢٤٠ ٢٣٢،٥٤٤    ١،٩٣٣،٣٠٠ ٨١٧،٤٦٣   مجموع المطلوبات (ب)

 ١،٨١٧،٦٦٧   ٦١٢،٢٧٢    ١٧٠،٤٤٢،٢ )٣٥٦،٧٣٤( )٦٠٨،٣١٣( )ب-أ(فجوة حساسية أسعار الفائدة 
      ويمثلها:

 ٢،٣٥٠،٠٠٠     رأس المال المخصص
 ٥٢٢،٤٧٣     االحتياطي القانوني

 ١٩٦،٤٦١          احتياطي انخفاض القيمة
 )١،٢٥١،٢٦٧(     العجز المتراكم

 ٧،٦٦٧١،٨١       إجمالي حقوق الملكية
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 يودألصول األجنبية وغيرها من القحدة ومكتب مراقبة اقيود األمم المت - ٣٨
حيــال أنشــطة المؤسســات  الحــذردولــه األعضــاء إلــى تــوخي ، ٢٠٠٨آذار / مــارس  ٣المــؤرخ  ١٨٠٣فــي قــراره رقــم ، دعــا مجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة

 روعه في الخارج.نك صادرات إيران وفبما في ذلك ب، يران مقرًا لهاالمالية في أراضيها مع جميع البنوك التي تتخذ من إ
الـذين يخضـعون إلخطـارات تنفيذيـة مـن قبـل ، من التابع لألمم المتحدة قد قرر سابًقا أيًضا فرض قيود على بعض الكيانـات واألفـراد اإليـرانيينوكان مجلس األ

الصـدد. تعتقـد إدارة  الصـادرة فـي هـذامتحدة المركـزي إلمارات العربية المصرف البنك بالكامل بإشعارات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. التزم ا
ال  ٢٠٢١ديسـمبر  ٣١فـإن افتـراض االسـتمرارية المسـتخدم فـي إعـداد البيانـات الماليـة للسـنة المنتهيـة فـي ، البنك أيًضـا أنـه علـى الـرغم مـن فـرض هـذه القيـود

 يزال مناسًبا.
الخزانـــة األمريكيـــة فـــرض قيـــود علـــى بعـــض الكيانـــات واألفـــراد ") التـــابع لـــوزارة ل األجنبيـــة مكتـــب مراقبـــة األصـــو "كتـــب مراقبـــة األصـــول األجنبيـــة (كمـــا قـــرر م

 ستمرارية.بما في ذلك البنك. تعتقد اإلدارة أنه حتى اآلن لم يكن لهذه القيود أي مواد حول قدرة البنك على االستمرار على أساس مبدأ اال، اإليرانيين
ت المتحـدة والمملكـة المتحـدة ودول أوروبيـة أخـرى بفـرض / تعزيـز العقوبـات علـى البنـوك مـن الـدول بمـا فـي ذلـك الواليـا قام عـدد، ة الماضيةفي الفترات القليل

خـدمات الرسـائل الماليـة  علـى حظـر توريـد ٢٠١٢مـارس  ١٥المـؤرخ   CFSP/2012/152نص قرار مجلس االتحاد األوروبـي ، اإليرانية. واألهم من ذلك
”) سـويفت(“قامـت جمعيـة االتصـاالت الماليـة العالميـة بـين البنـوك ، البنـوك اإليرانيـة. ونتيجـة لـذلك إلى بعض، دل البيانات الماليةصصة المستخدمة لتباالمتخ

 .٢٠١٢رس ما ١٧من شبكتها الدولية اعتباًرا من ، بما في ذلك بنك صادرات إيران، بفصل بعض البنوك اإليرانية
جاريــة مــع أي مــن البنــوك فــي البلــدان المشــار إليهــا أعــاله لفتــرة طويلــة مــن الــزمن وأنــه يكــن لديــه تعــامالت / عالقــات ت نــه بمــا أن البنــك لــمتعتقــد إدارة البنــك أ

درة علــى ريــة للبنـك بشــكل كبيـر بعــدم القـلــم تتـأثر األنشـطة التجا، يتعامـل بشـكل أساســي مـع البنــوك اإليرانيـة التــي لـديها ترتيبـات اتصــاالت داخليـة خاصــة بهـا
اتخــذ البنـك إجــراءات مـن أجـل ضــمان نقـل الرســائل ، واسـتجابة لـذلك، . عـالوة علـى ذلــك”)ســويفت(“يـة بــين البنـوك عيـة االتصــاالت الماليـة العالمجماسـتخدام 

 دون انقطاع ومعتمد وموثق واستمرار أنشطة األعمال بما في ذلك تحويل األموال.
يود أخرى قد يفرضها مجلس األمن التابع لألمـم المتحـدة ومكتـب مراقبـة لمحتملة للقيود الحالية وأي قآلثار المستقبلية االبيان المالي في االعتبار ا ال يأخذ هذا

 األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية والقيود التي قد تفرضها دول أخرى.
 

 )بور عروض بين البنوك ايالسعر الماألسعار المرجعية (تحديث بشأن التغييرات المرتقبة في  -٣٩
الســعر المعــروض بــين لمعــايير أســعار الفائــدة الرئيســية علــى الصــعيد العــالمي الســتبدال أو إصــالح أســعار العــرض بــين البنــوك (يــتم إجــراء إصــالح أساســي 

البنـك لمخـاطر جوهريـة  "). ال يتعـرضايبـور السـعر المعـروض بـين البنـوكح ) بأسعار بديلة خالية مـن المخـاطر تقريًبـا (يشـار إليهـا باسـم "إصـالرالبنوك ايبو 
من خالل أدواته المالية. هناك قدر كبير مـن عـدم اليقـين بشـأن توقيـت وطـرق االنتقـال عبـر الواليـات القضـائية التـي سعر المعروض بين البنوك ايبور التجاه 

ي جميـع مجـاالت لـى إدارة المخـاطر والمحاسـبة فـلـه تـأثيرات كبيـرة علـن يكـون ض بـين البنـوك ايبـور السـعر المعـرو يعمل فيها البنك. يتوقع البنك أن إصالح 
 أعماله.

 
 
 
 
 

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

78 
 

 . األحداث الهامة التي وقعت بعد تاريخ بيان المركز المالي٤٠

 ال توجد أحداث جوهرية تحدث بعد تاريخ بيان المركز المالي تتطلب اإلفصاح عنها في البيانات المالية.

 المعلومات القطاعية. ٤١

 تشغيل:قطاع ال

"قطاعــات التشــغيل". قامــت إدارة البنــك  ٨ية للبنــك مبينــة أدنــاه وفًقــا للمعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم ت المتعلقــة بالقطاعــات التشــغيلإن المعلومــا

 متحدة.داخل دولة اإلمارات العربية ال بتقييم البنك في قطاعات األعمال الرئيسية التالية: تقديم الخدمات المصرفية التجارية

لى أساسه بإبالغ المعلومات القطاعية الرئيسية إلى صـانع القـرار التشـغيلي الرئيسـي لغـرض تخصـيص هي األساس الذي يقوم البنك ع هذه األعمال

 الموارد وتقييم أداء القطاع.

 الجغرافي: القطاع

 العربية المتحدة.يعمل البنك في القطاع الجغرافي التالي: اإلمارات 
 

 مقارنةأرقام ال -٤٢

 لتتوافق مع العرض المطبق في هذه البيانات المالية.، حيثما كان ذلك ضروريا، ارنة المحددةنيف / إعادة تصنيف أرقام المقتم إعادة تص

ت علــى معــروض مقابلهــا وال توجــد التزامــافــإن جميــع األصــول كمــا هــو موضــح فــي البيانــات الماليــة قائمــة وقابلــة للتحقيــق بــالمبلغ ال، فــي رأي اإلدارة

 بيانات المالية أعاله.غير مدرجة في ال، أو غير ذلك طارئة، البنك
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عربي ودويل

•• باماكو-اأ ف ب

عنّي رئي�س املجل�س الع�سكري احلاكم يف مايل الكولونيل 
والالمركزية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االإدارة  وزي���ر  غ��وي��ت��ا  اأ���س��ي��م��ي 
الكولونيل عبداهلل مايغا، رئي�سا للحكومة بالوكالة بدال 
من املدين �سوغل كوكاال مايغا الذي اأُدخل امل�ست�سفى قبل 

ب�سعة اأيام.
الر�سمي  التلفزيون  على  تالوته  متت  مر�سوم  يف  وج��اء 
االإقليمية  االإدارة  وزي��ر  مايغا،  عبداهلل  “الكولونيل  اأن 
والالمركزية، اختري لكي ي�سغل بالوكالة )من�سب( �سوغل 

كوكاال مايغا” يف رئا�سة الوزراء ورئا�سة احلكومة.
�سغل  ت��واله��ا،  التي  الالمركزية  حقيبة  اإىل  وباالإ�سافة 
عبداهلل مايغا البالغ اأربعني عاما من�سب املتحدث با�سم 

احلكومة اأي�سا.
وكان مايغا مغمورا قبل تعيينه متحدثا با�سم احلكومة 
يف نهاية العام 2021، وهو اأطل بهذه ال�سفة مرارا على 
واأ�سدر  االأخ���رية،  االأ�سهر  يف  الر�سمي  التلفزيون  �سا�سة 
والت�سريحات  وقعا  االأ���س��د  احلكومة  بيانات  م��ن  بع�سا 

االأكرث حدّية �سد فرن�سا.
الفرن�سي  الرئي�س  مايغا  طالب  متوز/يوليو  نهاية  ففي 

اال�ستعمارية اجلديدة”  “نزعته  بنبذ  اإميانويل ماكرون 
و”تعاليه«.

ال�سباط  حلقة  �سمن  م��ن  يكن  مل  مايغا  وال��ك��ول��ون��ي��ل 
الذين ا�ستولوا على ال�سلطة مع الكولونيل غويتا يف اآب/

اأغ�سط�س 2020.
احلاكم،  الع�سكري  املجل�س  رئي�س  من  مقّربا  يعد  لكّنه 
فرن�سا  مع  قطيعة  �سيا�سة  يج�ّسد  ال��ذي  ال�سوت  واأ�سبح 
اأط��اح يف  ال��ذي  الثاين  االنقالب  بعد  اعُتمدت  وحلفائها، 
املدنيَّني.  ال����وزراء  ورئي�س  الرئي�س   2021 اأي��ار/م��اي��و 
رئي�سا  غ��وي��ت��ا  تن�سيب  ال��ث��اين مت  االن��ق��الب  اأث���ر  وع��ل��ى 

رئي�سا  بات  للحكومة  رئي�سا  �سابط  تعيني  انتقاليا.وبعد 
ال�سلطة التنفيذية، اأقّله موؤقتا، ع�سكريَّني، مع العلم باأن 
املجل�س الع�سكري كان قد وافق حتت �سغط دويل مور�س 
املن�سبني بيد  اإبقاء  2020 على  العام  اثر انقالب  عليه 

مدنيَّني، مع االحتفاظ بال�سلطة العليا يف القرارات.
وكان �سوغل كوكاال مايغا وهو �سيا�سي مايل خم�سرم قد 
عنّي رئي�سا للحكومة بعد االنقالب الثاين الذي وقع يف 
2021، لكنه اأ�سيب بوعكة �سحية قبل نحو  اأيار/مايو 

اأ�سبوع وُنقل اإىل م�ست�سفى للعالج، وفق م�سوؤول طبي.
في�سبوك  على  �سفحته  يف  ال����وزراء  رئي�س  مكتب  واأك���د 

رئي�س  ياأخذ  الدوؤوب”  العمل  من  �سهًرا   14 “بعد  اأن��ه 
ق�سرية”  “ا�سرتاحة  م��اي��غ��ا  ك��وك��اال  ���س��وغ��ل  احل��ك��وم��ة 

بتو�سية من طبيبه.
انتقادات  اأ�سهر يوّجه قادة �سيا�سيون كرث يف مايل  ومنذ 

ملايغا ويطالبون با�ستقالته.
ك��م��ا اّت��ه��م��ه ك���رث م���ن ح��ل��ف��ائ��ه ال�����س��اب��ق��ني يف ح���رك���ة 5 
اأحد  ك��ان  التي  الوطنية  القوى  لتجمع  حزيران/يونيو 
اأجل  م��ن  احلقيقي  “الن�سال  ع��ن  بالتخلي  موؤ�س�سيها، 
ولي�س  اخل��ا���س��ة  م�ساحله  اأج���ل  م��ن  وال��ع��م��ل  التغيري” 

م�سالح البالد.

تعيني �سابط رئي�سا للحكومة بالوكالة يف مايل 

•• اإ�سالم اآباد-اأ ف ب

الباك�ستانية  امل��ع��ار���س��ة  ق�����ادة  ح����ذر 
�ستتجاوز  ال�سلطات  اأن  م��ن  االث��ن��ني 
القب�س  األ���ق���ت  اإذا  اأحمر”  “خطا 
عمران  ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س  على 
خان، اإثر االإبالغ عنه مبوجب قانون 
مكافحة االإرهاب ب�سبب تعليقات اأدىل 

بها ب�ساأن الق�ساء.
به يف ت�سويت بحجب  االإط��اح��ة  منذ 
ال��ث��ق��ة يف ن��ي�����س��ان/اب��ري��ل، ن��ظ��م خان 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ح���ا����س���دة  جت��م��ع��ات 
مبا  الدولة  موؤ�س�سات  حم��ذرا  البالد 
يف ذل���ك اجل��ي�����س م��ن دع���م احلكومة 
�سريف  ���س��ه��ب��از  ب��ق��ي��ادة  االئ��ت��الف��ي��ة 

مناف�سه ال�سيا�سي منذ فرتة طويلة.
جتمع املئات خارج منزل خان االثنني، 
على ما يبدو اأنه بهدف منع ال�سرطة 
يواجه  خ��ان  لكن  اإل��ي��ه،  الو�سول  من 
اأ�سهر،  التهم منذ عدة  جمموعة من 

ومل يجري توقيفه حتى االآن.
من جهته، كتب وزير االإعالم ال�سابق 
فوؤاد �سودري على تويرت “اأينما كنت، 
توجه اإىل حي بني غاال اليوم واأظهر 
اإ�سارة  يف  خان”،  عمران  مع  ت�سامنا 
اإىل منزل خان. واأ�ساف “عمران خان 

هو خطنا االأحمر«.
ُرفع تقرير اأويل لدى ال�سرطة االأحد 

كخطوة اأوىل يف عملية قد توؤدي اإىل 
ت��وج��ي��ه ات��ه��ام��ات ر���س��م��ي��ة وت��وق��ي��ف.

لوحظ تواجد خفيف لل�سرطة خارج 
م��ق��ر اإق��ام��ة خ���ان االث��ن��ني م��ع جتمع 
اأن�سار حزبه  �سخ�س من   500 نحو 

يف ال�ساحية الغنية.
�سافر طوال  اإن���ه  اأي���وب  وق���ال حممد 
الغربي  ال�سمال  بي�ساور يف  الليل من 
الدعم  امل���وق���ع الإظ���ه���ار  ل��ي��ت��واج��د يف 

خلان.
بر�س  ف����ران���������س  ل����وك����ال����ة  واأ�������س������اف 
حال  يف  الطرقات  و�سنغلق  “�سنحتج 

اعتقال خان«.
االإن�������س���اف  “حتريك  ح�����زب  وق������ال 
خ��ان يف  يتزعمه  ال��ذي  الباك�ستاين” 
املوجهة  االأخ���رية  االتهامات  اإن  بيان 

اإليه “تافهة«.
“لدينا حتفظات جدية على  واأ�ساف 
ال�سيا�سية  الدوافع  هذه اخلطوة ذات 
عدم  م����ن  م���زي���د  اإىل  ت���ق���ود  وال����ت����ي 

اال�ستقرار يف البالد«.
انتقد خان ال�سبت قا�سيا م�سوؤوال عن 
حمتجزا  احلزب  م�سوؤويل  اأحد  ابقاء 
لدى ال�سرطة، بعد قول قادة احلزب 
ان����ه ت��ع��ر���س ل��ل��ت��ع��ذي��ب يف احل��ج��ز.

ال���ه���دف ال��رئ��ي�����س��ي خل���ان ه���و اإج����راء 
ان��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة م��ب��ك��رة ق��ب��ل موعد 
ت�سرين  ق��ب��ل  امل��رت��ق��ب��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

احلكومة  لكن   ،2023 اأكتوبر  اأول- 
يف  رغبتها  على  موؤ�سر  اأي  تظهر  مل 
الذهاب اإىل �سناديق االقرتاع يف وقت 

تواجه فيه م�ساكل اقت�سادية كبرية.
 2018 عام  ال�سلطة  اإىل  خان  و�سل 
�سيا�سات  م��ن  �سئموا  ناخبني  بف�سل 
البالد،  يف  الرئي�سيني  احلزبني  ق��ادة 
ال�سابق  الكريكيت  جنم  وع��د  اأن  بعد 
الف�ساد  م���ن  ع���ق���ود  ع��ل��ى  ب��ال��ق�����س��اء 

واملح�سوبية الرا�سخة.
لكن خالل فرتة حكمه، دخل اقت�ساد 
ال��ب��الد يف ح��ال��ة م��ن ال�����س��ق��وط احلر 
برنامج  الدويل  النقد  وعلق �سندوق 
دوالر  م����ل����ي����ارات   6 ق��ي��م��ت��ه  ق���ر����س 
اأعادته موؤخرا احلكومة اجلديدة اإىل 
دعم  فقد خان  كما  ال�سحيح.  م�ساره 

اجلي�س.
منعت  االأ�سبوع،  نهاية  عطلة  وخ��الل 
يف  االإع���الم  لو�سائل  الناظمة  الهيئة 
من  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  باك�ستان 
بث خطابات مبا�سرة خلان، قائلة اإنه 

“ين�سر خطاب الكراهية«.
وق������ال������ت ه���ي���ئ���ة ت���ن���ظ���ي���م االإع���������الم 
اإن  ب����اك���������س����ت����ان  يف  االإل���������ك���������رتوين 
�سد  اال����س���ت���ف���زازي���ة  “ت�سريحاته 
وم�سوؤوليها...  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات 
���س��ت��ح��دث ا���س��ط��راب��ات ع��ل��ى االأرج����ح 

لل�سلم والطماأنينة يف البالد«.

املعار�سة الباك�ستانية: 
اعتقال خان جتاوز ل�»خط اأحمر« 

•• بغداد-اأ ف ب

البنى  يف  والفقري  بالنفط  الغني  العراق  يف 
قدم.  م��وط��اأ  ل��ه��ا  ال�����س��ني  وج���دت  التحتية، 
���س��رك��ات��ه��ا يف جمال  اإىل ع��م��ل  ف��ب��االإ���س��اف��ة 
م�ساريع  يف  وم��ط��اراً  م��دار���س  تبني  النفط، 
ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا ه���ذا ال��ب��ل��د ل��ك��ن��ه��ا ت�����س��ع��ه يف 
مواجهة خطر الوقوع بفّخ الديون مع بكني 

يف وقت لي�س بعيدا.
العراق لي�س جديداً.  واحل�سور ال�سيني يف 
لكن بكني نّوعت م�ساريعها وو�ّسعتها موؤخرا 
يف ه����ذا ال��ب��ل��د ال�����ذي ع���ان���ى م���ن احل����روب 

والنزاعات الأكرث من اأربعني عاماً.
وي�سري مدير م�سروع ال�سرق االأو�سط واآ�سيا 
كاالبريز  ج���ون  االأو����س���ط  ال�����س��رق  معهد  يف 
اإىل  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ت�سريحات  يف 
اال�ستثمار  اإىل  ما�سة  بحاجة  “العراق  اأن 
التحتية  البنى  جم��ال  يف  �سيما  ال  االأجنبي 

اخلا�سة بالطاقة«.
وهنا وجدت ال�سني الفر�سة.

تاأمني  اإىل  بحاجة  ال�سعبية  فاجلمهورية 
وت��ن��وي��ع م�سادرها  ال��ط��اق��ة  م��ن  ح��اج��ات��ه��ا 
العراقي.  للنفط  م�ستورد  اأّول  واأ���س��ب��ح��ت 
وهي وحدها ت�ستورد 44 باملئة من �سادرات 
م�ست�سار  ذك���ر  ح�سبما  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ن��ف��ط 
االأنباء  لوكالة  ال��وزراء مظهر �سالح  رئي�س 

العراقية.
كما  ن�سط”،  “الو�سع  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف 
على  ردا  وي  ت�سوي  ال�سيني  ال�سفري  يقول 
���س��وؤال ل��ف��ران�����س ب��ر���س يف م��وؤمت��ر �سحايف. 
الدخول  مرحلة  يف  زلنا  “ما  ي�سيف  لكنه 
ال��ع��راق ون��ت��ع��اون م��ع اجل��ان��ب العراقي  اإىل 
تعمل  التي  االأجنبية  ال�سركات  مع  وكذلك 

يف العراق«.
ع��دد وقيمة  “حيث  اأن��ه من  ت�سوي  ويو�سح 
يزال  “ال  ال���ط���اق���ة،  جم����ال  يف  امل�ساريع” 

اجلانب ال�سيني يف مرحلة البداية«.
وي����رى ج���ون ك��االب��ري��ز اأن����ه وراء االأه����داف 
اأي�����س��اً طموح  “يقبع  ال��وا���س��ح��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�سني يف ا�ستعرا�س عملها وتلميع �سورتها 
وتر�سيخ نف�سها بعمق يف بلد ومنطقة هيمن 
املتحدة”  الواليات  وخ�سو�ساً  الغرب  عليها 

لوقت طويل.

»احلزام والطريق«
2019 واحداً من �سركاء  اأ�سبح العراق يف 
مع  والطريق”،  “احلزام  ال�سني يف مبادرة 

توقيع البلدين اتفاقية يف هذا ال�ساأن.
اإىل  والطريق”  “احلزام  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
ب��ن��اء م�����س��اري��ع ب��ن��ى حت��ت��ي��ة ب��ح��ري��ة وبرية، 
واأوروب���ا  باآ�سيا  اأف�سل  ب�سكل  ال�سني  ت�سل 

واإفريقيا.
نفوذ  ل��ت��ع��زي��ز  اأداة  فيها  ي���رى  ال��غ��رب  ل��ك��ن 
الفقرية، منددا خ�سو�سا  ال��دول  ال�سني يف 
مديونية  ت��راك��م  يف  امل�����س��اري��ع  ه���ذه  بت�سبب 
ي�ستبه  ك���م���ا  ال����ب����ل����دان.  ت���ل���ك  ع���ل���ى  ك���ب���رية 
الغربيون بوجود ممار�سات ف�ساد وانتهاكات 

حلقوق االإن�سان.
اخلارجية  وزارة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���ّدث  وق������ال 
“ال�سني  اإن  ب���ر����س  ل���ف���ران�������س  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
اإعادة بناء االقت�ساد  ت�سارك ب�سكل ن�سط يف 
“�سريك مهم”  اأن بغداد  موؤكدا  العراقي”، 

يف مبادرة “احلزام والطريق«.
ويف اإطار هذه املبادرة، “بقي العراق ال�سريك 
قطاع  يف  لل�سني  اأهمية”  االأك����رث  ال��ث��ال��ث 
و2022”،   2013 ع��ام��ي  “بني  ال��ط��اق��ة 
كما ذكر تقرير لكري�ستوف نيدوبيل ل�سالح 
مركز التنمية والتمويل االأخ�سر يف جامعة 

فودان ب�سنغهاي.
يف  مي�سان  حمافظة  يف  امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 
جنوب العراق يتّم تطوير حقل احللفاية مع 
ائتالف �سركات تقوده �سركة “برتوت�ساينا” 
جمموعتي  جانب  اإىل  ال�سينية،  احلكومية 
كما  املاليزية،  وبرتونا�س  الفرن�سية  توتال 
اأو�سح مدير �سركة نفط مي�سان يف ت�سريح 

لوكالة االأنباء العراقية.
اأم���ا ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، فهو 
30 مليار   ،2020 ال��ع��ام  وب��ل��غ يف  م��زده��ر 
دوالر، كما نقلت وكالة االأنباء العراقية عن 

م�سوؤول يف ال�سفارة ال�سينية.
ونظرا الأهمية اإعمار البنى التحتية، يندرج 
ال�سني  بها  تقوم  التي  امل�ساريع  من  العديد 

يف ه��ذا امل��ج��ال يف اإط���ار االت��ف��اق امل��وّق��ع بني 
“االإعمار  عنوان  حتت   2019 يف  البلدين 
األف  امل�����س��اري��ع  ه��ذه  وم��ن  النفط”.  مقابل 

مدر�سة ومطار النا�سرية.
يف مدينة النا�سرية يف جنوب العراق، تقوم 
اإحدى  على  بالعمل  ت�ساينا”،  “باور  �سركة 
ه���ذه امل���دار����س. وه���ي واح����دة م��ن �سركتني 
ببناء  يق�سي  م�����س��روع��ا  ت��ن��ف��ذان  �سينيتني 
على  امل���ج���م���وع  يف  م���در����س���ة  اآالف  ث��م��ان��ي��ة 
االأوىل منه  املرحلة  ثالث مراحل، وجت��ري 
حمافظة   15 يف  مدر�سة  األ��ف  ت�سمل  التي 

عراقية.

درو�ش لغة
مت���ّول ه���ذه امل�����س��اري��ع م��ن ب��ي��ع ال��ع��راق مئة 
تودع  ال�سني،  اإىل  يومياً  نفط  برميل  األ��ف 
املركزي  البنك  ي��دي��ره  ح�ساب  يف  اإي��رادات��ه��ا 
ت�ستخدم  اأن  ميكن  وال  ال�سني.  يف  العراقي 
بها  ت��ق��وم  م�����س��اري��ع  اإاّل يف  ال���ع���ائ���دات  ه���ذه 

�سركات �سينية ح�سراً يف العراق.
مع  العمل  كذلك  ال�سينية  ال�سركات  وعلى 
“لتوفري  ع��راق��ي��ة  م��ق��اول��ة حملية  ���س��رك��ات 
كما ي�سرح  االأيادي العاملة واملواد االأولية”، 
لفران�س بر�س املتحّدث با�سم االأمانة العامة 

ملجل�س الوزراء حيدر جميد.
االقت�سادي يف  املالكي اخلبري  ي�سار  ويعترب 
معهد “ميدل اإي�ست اإيكونوميك �سريف” اأن 
العراقية  العاملة  لليد  عمل  فر�س  توفري 
اأن  ���س��ائ��ع��ات  “هناك  ل��ك��ن  اإيجابي”  “اأمر 
�سيا�سياً،  مّت�سلة  العراقية  ال�سركات  غالبية 
وغ��ري م��ع��روف��ة، ل��ذل��ك ت��وج��د خم���اوف من 

وجود ف�ساد«.
الإدراج  خ��ط��ط��ا  ه���ن���اك  اإن  جم���ي���د  وق������ال 
حديد  و���س��ك��ك  وج�����س��ور  ط����رق  “م�ساريع 

وطاقة ونفط و�سحة” اأي�سا يف االتفاقية.
“ت�ستخدم  اأن  م����ن  ي����ح����ّذر  امل���ال���ك���ي  ل���ك���ن 
م�ساريع  يف  االتفاقية  العراقية  ال�سلطات 
غ��ري جم��دي��ة، وي��ن��ت��ه��ي ب��ه��ا امل��ط��اف بكثري 
من الديون، كما هي حال الكثري من الدول 

االإفريقية«.
جتذب ال�سني اأي�ساً عراقيني راغبني بتعّلم 
ال�سداقة  “جمعية  اأ�س�ست  هنا،  من  لغتها. 
اللغة  لتعليم  معهداً  ال�سينية”  العراقية 
با�ستثناء  ال��ع��راق،  يف  الوحيد  ه��و  ال�سينية 

اإقليم كرد�ستان، قبل اأقّل من عام.
راغبون  ط���اّلب  هنا  ال��درا���س��ة  مقاعد  على 
ال�����س��ني وجتار  ت��ع��ل��ي��م��ه��م يف  ا���س��ت��ك��م��ال  يف 
اأما  ال��ب��ل��د.  ه��ذا  م��ن  ب�سائعهم  ي�����س��ت��وردون 
املدّر�س �سجاد القزاز )25 عاماً(، فقد تعّلم 
الطب  فيها  در���س  �سنوات  �ست  خ��الل  اللغة 

بال�سني.
العراق  اإىل  ع���دت  “عندما  ال��ق��زاز  وي��ق��ول 
النا�س  م��ن  الكثري  اأن  ال�����س��ني، وج���دت  م��ن 

يرغبون بتعلم اللغة ال�سينية«.
وغ��ال��ب��ي��ة ال��ط��الب جت���ار م��ث��ل ل��ي��ث اأحمد. 
ويقول الرجل “اأملك �سركة ا�سترياد اأجهزة 

كهربائية من ال�سني«.
واأج���د  دائ���م���ا  ه��ن��اك  اإىل  “اأذهب  وا����س���اف 
���س��ع��وب��ة ب��ال��ت��ع��ام��ل م����ع ال�����س��ي��ن��ي��ني الأن 
االنكليزية  ال��ل��غ��ة  ي��ت��ك��ل��م��ون  ال  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
اأ�سهل  ال�سينية حتى  اأتعلم  اأن  لذلك قررت 

التوا�سل معهم«.

جتذب بكني اأي�سًا عراقيني راغبني بتعّلم لغتها

بني النفط والبناء..  ال�سني تر�ّسخ وجودها يف العراق

جيورجيا ميلوين النجمة اجلديدة لليمني املتطرف

-التحقت بحزب يف �سن اخلام�سة ع�سرة  1
منزل  ورب��ة  �سيوعي  قانوين  اأب حما�سب  ابنة     
مي��ي��ن��ي��ة، دخ��ل��ت ال��روم��ان��ي��ة ج��ي��ورج��ي��ا ميلوين 
اخلام�سة  يف  كانت  عندما   1992 عام  ال�سيا�سة 
كانت  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  فقط.  عمرها  م��ن  ع�سرة 
العمل  اليمينية  ال��ط��الب��ي��ة  املنظمة  يف  نا�سطة 
ان�سمت  -ث��م  بقيادتها  انتهت  ال��ط��الب��ي-وال��ت��ي 
اأ�س�سها  التي  االإيطالية،  اإىل احلركة االجتماعية 
اأن�سار الديكتاتور بينيتو مو�سوليني. يف �سن 21، 
تتالت االألقاب: م�ست�سارة مقاطعة روما، ونائب يف 
الربملان، واأخرياً وزيرة ال�سباب يف حكومة �سيلفيو 
ب��رل�����س��ك��وين. و���س��رع��ان م��ا اأ���س��ب��ح��ت راأ�����س حربة 
اأعادت   2012 وعام  االإيطايل،  املتطرف  اليمني 

تاأ�سي�س حزب فراتلي دي تاليا، احلزب الذي يعلن 
اأنه وريث احلركة االجتماعية االإيطالية، والذي 

ترتاأ�سه منذ عام 2014.

-تتخذ مواقف حمافظة...  2
   يف فرن�سا، تتم مقارنتها اأحياًنا مباريون ماري�سال 
لوبان اأو خالتها مارين لوبان. مقربة من رئي�س 
الوزراء املجري فيكتور اأوربان، جليورجيا ميلوين 
مواقف وا�سحة فيما يتعلق بال�سيا�سة الداخلية: 

املوانئ  اإغ���الق  اخل�سو�س  وج��ه  على  تنوي  فهي 
وحماربة  “االأ�سلمة”،  ملواجهة  املهاجرين،  اأم��ام 
اوال”.  “اإيطاليا  وتف�سيل  املثليني”،  “لوبي 
اأطلقت  االآن،  �سهري  خطاب  خ��الل   ،2019 ع��ام 
اأنا  اأم،  اأن��ا  ام����راأة،  اأن��ا  جيورجيا،  “اأنا  ملوؤيديها: 
 ،“ مني!  تنتزعوها  ول��ن  م�سيحية،  اأن��ا  اإيطالية، 

م�سرية اإىل �سعارها: “اهلل والوطن والعائلة«.

الأوروبا وا�سحة  -...و�سيا�سة   3

   على عك�س ماتيو �سالفيني و�سيلفيو برل�سكوين، 
جتلى املوقف القوي جليورجيا ميلوين وجانبها 
املوايل الأمريكا، يف احلرب بني رو�سيا واأوكرانيا. 
ف��ه��ي ت��دع��م ال���ق���رار االأط��ل�����س��ي حل��ك��وم��ة ماريو 
وت�ساند  دفاعية  باأ�سلحة  اأوكرانيا  لتزويد  دراجي 
ت�سكك يف  باأنها  و�سفها  الرغم من  وعلى  كييف. 
االحتاد االأوروبي، اإال اأنها مل تعد تدعو اإىل خروج 
اأو اليورو، موؤكدة  اإيطاليا من االحت��اد االأوروب��ي 
املواقف  من  حم��دودة  غري  “جمموعة  هناك  اأن 

املحتملة بني قرار اخلروج من االحتاد واخل�سوع 
الكامل للم�سالح الفرن�سية واالأملانية”. كما توؤكد 

اي�سا اأنها تف�سل “اأوروبا االأمم«.

-اأّلفت كتابا عرف جناحا كبريا  4
مايو  يف  ُن�سر  ك��ت��اًب��ا،  ميلوين  جيورجيا  كتبت     
“ا�سمي  �سونو جيورجيا”  “اآيو  بعنوان   ،2021
غارباتيال  ح��ي  يف  طفولتها  ت���روي  جيورجيا”، 
الذي تقطنه الطبقة العاملة وال�سعبية يف روما، 

وت�ستح�سر طالق والديها، وتتحدث عن ابنتها ... 
و�سرعان ما اأ�سبح الكتاب من اأكرث الكتب مبيًعا، 
حيث بيع منه اأكرث من 160 األف ن�سخة يف اأقل 

من ثالثة اأ�سهر، وعرف ع�سرات الطبعات.

العامل« تغري  اأن  –«ميكن   5
تاميز  �سحيفة  ق��ائ��م��ة  ���س��ّم��ت   ،2020 ع���ام     
“للنجوم ال�ساعدة لهذا العام” جورجيا ميلوين. 
واإىل جانب 19 �سخ�سية اأخرى، توؤكد ال�سحيفة 
تتزايد فر�سها  “التي  الرومانية  اأن  الربيطانية 
ميكن اأن “تغرّي  يف اأن ت�سبح رئي�سة للحكومة”، 

العامل«.
عن لو جورنال دي دميان�ش

االنتخابات االإيطالية:

خم�سة اأ�سياء يجب معرفتها عن جيورجيا ميلوين
•• الفجر -خرية ال�سيباين

    قبل �ستة اأ�سابيع من االنتخابات الت�سريعية 
االإيطالية، تتهاطل ا�ستطالعات الراأي وتوؤكد: 
وحزب  حظا،  االأوف��ر  هي  اليمينية  االأح���زاب 
جيورجيا ميلوين فراتيلي ديتاليا يف و�سع جيد 
يجب  اأ�سياء  خم�سة  يلي  فيما  البالد.  لقيادة 

معرفتها عن زعيمة احلزب اليميني املتطرف.
    ح�سب ا�ستطالعات الراأي، هي يف طريقها لقيادة 
اخلام�سة  �سن  يف  املقبلة.  االإيطالية  احلكومة 
واالأربعني، يتم االإعالن عن ان جيورجيا ميلوين، 
زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا، يف املركز االأول يف 
االنتخابات الت�سريعية املنتظرة يف 25 �سبتمرب، 
يف اإطار ائتالف مع فورزا اإيطاليا بزعامة رئي�ش 

والرابطة  برل�سكوين  �سيلفيو  ال�سابق  ال��وزراء 
�سالفيني.  ماتيو  –للهجرة-بقيادة  املناه�سة 
باملائة   46 اإىل   45 على  التحالف  و�سيح�سل 
جيورجيا  تت�سّدر  وبالتف�سيل،  االأ���س��وات،  من 
ميلوين القائمة، بن�سبة 23 اإىل 24 باملائة من 
االأ�سوات. لذلك ميكن اأن تقود امراأة احلكومة 

االإيطالية الأول مرة.

- زعيمة اليمني املتطرف الأوفر حظا ويف طريقها لقيادة البالد

فقد املدعو /�ساه جان حممد 
بنغالد�س    اح�����م�����د،  ب����������ازال 
�سفره  ج�������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)BR0845425(  رق�����م 
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0506422877

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و /ع���اق���ب عبا�س  ف��ق��د 
باك�ستان    اح���������س����ن،  حم���م���د 
�سفره  ج�������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)NC1011391(  رق����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0545020619

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و /ان��ي�����س حبيب  ف��ق��د 
ب����اك���������س����ت����ان    اهلل،  ح����ب����ي����ب 
�سفره  ج�������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)6037191BP(  رق�����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0582171465

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و /حم�����م�����د روك��������ون 
ال������������دي������������ن حم��������م��������د ال��������ي��������ا���������س، 
ب���ن���ج���الدي�������س   اجل��ن�����س��ي��ة - ج����واز 
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عربي ودويل

•• �سيول-اأ ف ب

االثنني  ب��داأت  اأنها  اجلنوبية  كوريا  اأعلنت 
اأك��رب مناورات  اإج��راء  ال��والي��ات املتحدة  مع 
ع�سكرية م�سرتكة بينهما منذ عام 2018، 
يف خطوة يرجح اأن ُتغ�سب كوريا ال�سمالية 
ال����ت����ي ����س���ّع���دت يف االآون���������ة االأخ���������رية من 

تهديداتها النووية.
اأم��ن��ي لكوريا  اأب����رز حليف  وا���س��ن��ط��ن  وت��ع��د 
 28،500 ن��ح��و  ت��ن�����س��ر  اجل��ن��وب��ي��ة، ح��ي��ث 
جندي اأمريكي على اأرا�سيها حلمايتها من 

مناورات  البلدان  النووية.ويجري  جارتها 
ع�سكرية م�سرتكة منذ فرتة طويلة، لكنهما 
دف��اع، يف حني  ذات طابع  اأنها  ي�سددان على 
تدريب  مب��ث��اب��ة  ال�سمالية  ك��وري��ا  تعتربها 
حتمل  التي  املناورات  غزو.ومتثل  �سن  على 
ا�ستئنافا  �سيلد”  ف��ري��دوم  “اأولت�سي  ا���س��م 
بني  النطاق  وا�سعة  الع�سكرية  للتدريبات 
وعقب  كوفيد  ب�سبب  تعليقها  بعد  البلدين 
جوالت غري مثمرة من املفاو�سات مع بيونغ 
يانغ.وقالت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية 
اإن “اأهمية هذه املناورات امل�سرتكة هي اإعادة 

بناء التحالف بني كوريا اجلنوبية والواليات 
املتحدة ومتتني املوقف الدفاعي امل�سرتك«.

ومل يتم الك�سف عن تفا�سيل املناورات التي 
االأول  حتى  اآب/اأغ�سط�س   22 من  ت�ستمر 
ت�سمل  ما  ع��ادة  لكنها  اأيلول/�سبتمرب،  من 
وبحرية  برية  م�سرتكة  ميدانية  تدريبات 
على �سد هجمات والقيام بهجمات م�سادة.

وخ�����الل اج���ت���م���اع االأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي اتفق 
وحجم  ن���ط���اق  “تو�سيع  ع��ل��ى  احل��ل��ي��ف��ان 
املناورات الع�سكرية امل�سرتكة والتدريبات”، 
ال���ت���ج���ارب  ح���ج���م  زي���������ادة  اإىل  م�������س���ريي���ن 

ال�ساروخية الكورية ال�سمالية.
هذا  اإن  عنهما  ���س��ادر  م�سرتك  ب��ي��ان  وق���ال 
لتعزيز  �سيلد  فريدوم  اأولت�سي  “مع  �سيبداأ 

اجلاهزية امل�سرتكة«.
وي��ق��ول حم��ل��ل��ون اإن ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة قد 
ت�ستغل هذه املناورات كذريعة الإجراء مزيد 

من جتارب االأ�سلحة.
ويف وقت �سابق هذا ال�سهر حذرت بيونغ يانغ 
بعد  �سيول  �سلطات  “�ستمحي”  اأن��ه��ا  م��ن 

اتهامها بن�سر فريو�س كورونا يف ال�سمال.
اأق��ل من �سهر من  التهديد بعد  وج��اء ه��ذا 

ت�����س��ري��ح ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����س��م��ايل كيم 
لتحريك”  “م�ستعدة  بالده  باأن  اأون  جونغ 
الواليات  مع  ح��رب  اأي  يف  النووية  قدراتها 

املتحدة وكوريا اجلنوبية.
جتارب  �سل�سلة  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  واأج�����رت 
�ساروخ  اإط��الق  بينها  العام  ه��ذا  �ساروخية 
للمرة  امل���دى  بعيد  ل��ل��ق��ارات  ع��اب��ر  بال�ستي 

االأوىل منذ عام 2017.
اأم��ريك��ي��ون وكوريون  م�����س��وؤول��ون  كما ح��ذر 
اأن النظام املعزول يف ال�سمال  جنوبيون من 

ي�ستعد الإجراء �سابع جتاربه النووية.

•• عوا�سم-وكاالت

اخلارجية  وزي�����ر  م�����س��ت�����س��ار  ك�����س��ف 
عن  ميكيتنكو،  يفهني  االأوك������راين، 
اأب�����رز ن��ت��ائ��ج اج��ت��م��اع رئ��ي�����س بالده 
ونظريه  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي،  ف���ول���ودمي���ري 
ال�����رتك�����ي رج������ب ط���ي���ب اأردوغ�����������ان، 
املتحدة،  ل������الأمم  ال����ع����ام  واالأم���������ني 
اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س، ق��ب��ل يومني، 

مبدينة لفيف االأوكرانية.
ات��ف��اق احل�سور  اإىل  امل�����س��در  واأ���س��ار 
على طلب عقد اجتماع ملجل�س االأمن 
24 اأغ�سط�س اجل��اري؛ لبحث  يف ال� 
ت��داع��ي��ات احل���رب، وال��و���س��ع احلايل 
النووية،  للطاقة  زابوريجيا  ملحطة 

والتدابري الالزمة حلمايتها.
وحتدث امل�سئول االأوكراين يف حديث 
عربية”  ن���ي���وز  ل�”�سكاي  م���ط���ول 
ع��ن ف��ر���س ع��ق��د ل��ق��اء ب��ني الرئي�س 
الرو�سي  ن���ظ���ريه  م���ع  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، 
ب��وت��ن، واإم��ك��ان��ي��ة العودة  ف��الدمي��ري 
حللول  للتو�سل  املفاو�سات  لطاولة 
التي  ال��رو���س��ي��ة  للحرب  دبلوما�سية 

دخلت �سهرها ال�ساد�س.
التدابري  اإىل  ميكيتنكو  تطرق  كما 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ب����الده وب��ع�����س دول 

الالزمة  االحتياجات  لتوفري  اأوروب��ا 
من الغاز، قبل حلول ال�ستاء القادم، 

مع نق�س اإمدادات الغاز الرو�سي.

نووي زابوريجيا مبجل�ش االأمن
�سابقا  �سفريا  عمل  ال��ذي  ميكيتنكو 
لبالده لدى عدد من الدول العربية، 
عربية”  نيوز  “�سكاي  ل�  حديثه  ب��داأ 
ال�سديد  ب��الده  ارتياح  ب��االإع��راب عن 
للمناق�سات التي جرت مبدينة لفيف، 
و�سمت االأمني العام لالأمم املتحدة، 
رجب  ونظريه  االأوك���راين  والرئي�س 

طيب اأردوغان.
وك�سف ميكيتنكو عن اتفاق املجتمعني 
يف م��دي��ن��ة ل��ف��ي��ف ع��ل��ى ط��ل��ب عقد 
اجتماع مبجل�س االأمن الدويل يف ال� 
ملناق�سة  اأغ�سط�س اجل��اري؛  24 من 
زابوريجيا،  مبحطة  احل��ايل  الو�سع 
وات��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة حلماية 
وفد  زي��ارة  متوقعا  النووية،  املحطة 
االأمم املتحدة للمحطة خالل االأيام 

القادمة.
“اأهمية  ذات����ه   ال��وق��ت  يف  اأك���د  لكنه 
اأن جت��رى زي��ارة الوفد االأمم��ي عرب 
“م�ستعدون  االأوك��ران��ي��ة،  االأرا����س���ي 
وامل�ساعدة  الت�سهيالت  كافة  لتقدمي 

وتقدمي احلماية الالزمة لوفد االأمم 
لالأمم  العام  االأم��ني  املتحدة«.وكان 
االجتماع  ختام  يف  ح��ذر  ق��د  املتحدة 
مب���دي���ن���ة ل��ف��ي��ف االأوك�����ران�����ي�����ة، من 
زابوريجيا،  يف  النووي”  “االنتحار 
م�سددا على �سرورة “اإخراج ال�سالح 

والع�سكريني من املحطة«.

ربع طاقة اأوكرانيا
البارز  االأوك��راين  الدبلوما�سي  ونوه 
التي  زاب��وري��ج��ي��ا  “حمطة  اأن  اإىل 
ت��ق��ع ج��ن��وب ���س��رق اأوك��ران��ي��ا، ت�سمل 
اإب��ان فرتة  5 مفاعالت مت تد�سينها 
االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي، وم��ول��د واحد 
ا�ستقالل  وق���ت   1993 ع���ام  ف��ق��ط 
املحطة  اأن  اإىل  م�سريا  اأوكرانيا”، 
امل���ئ���ة من  25 يف  ت��ول��ي��د  ت�����س��ه��م يف 
القوات  اأوك��ران��ي��ا.وت�����س��ي��ط��ر  ط��اق��ة 
منذ  النووية  املحطة  على  الرو�سية 
اأوائ�����ل م��ار���س امل��ا���س��ي، ل��ك��ن فنيني 
حتت  ي�سغلونها  زال��وا  ما  اأوكرانيني 
االأمم  رو����س���ي���ا.واق���رتح���ت  اإ�����س����راف 
زيارة  ت�سهيل  يف  امل�����س��اع��دة  امل��ت��ح��دة 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  مفت�سي 
م��ن كييف،  زاب��وري��ج��ي��ا  اإىل  ال��ذري��ة 
متر  مهمة  اأي  اإن  قالت  رو�سيا  لكن 

�ستكون  االأوك��ران��ي��ة  العا�سمة  ع��رب 
“خطرية للغاية«.

ومبوازاة حتركات بالده الدبلوما�سية 
الالزمة  احل��م��اي��ة  ت���داب���ري  ل��ت��وف��ري 
النووية،  زابوريجيا  حمطة  ملحطة 
اأكد م�ست�سار وزير خارجية اأوكرانيا،  
“ا�ستمرار العمليات املطلوبة لتحرير 
وا�ستعادتها”،  املحتلة  ب��الده  اأرا�سي 
م���ق���دم���ا ال�������س���ك���ر ل���ل���غ���رب وال�������دول 
املختلفة  امل�����س��اع��دات  ع��ل��ى  امل���ج���اورة 

املقدمة لبالده.
�سديدة،  بدقة  االأم��ر  “ندر�س  وق��ال 
ون�سري اإىل اأن احلرب الرو�سية بداأت 
اح��ت��الل مو�سكو  عند  اأع���وام   8 قبل 

األ���ف كم  ال��ق��رم )27  ل�سبه ج��زي��رة 
2 (، وع��ق��ب ال��ه��ج��وم ال��رو���س��ي على 
بلغت  املا�سي،  24 فرباير  البالد يف 
 20 نحو  املحتلة  االأرا���س��ي  م�ساحة 
ووف���ق  ����س���اب���ق،  وق����ت  املئة”.ويف  يف 
ملوقع  حتدث  رو�سي  ع�سكري  م�سدر 
اجلي�س  ف��اإن  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
القرم،  يف  خ��ط��ًط��ا  ب�����ّدل  ال���رو����س���ي 
وتوزيع  ع�سكرية  قواعد  نقل  ت�سمل 
430 طائرة  طائرات حربية، ون�سر 
اأوكرانيا،  ح��ول  ع�سكرية  هليكوبرت 
طالت  التي  الهجمات  لتكرار  تفادًيا 
بالقرم  ع�����س��ك��ري��ة  وم��ن�����س��اآت  ق��واع��د 

االأيام االأخرية.

لقاء “بوتني – زيلين�سكي”؟
وو����س���ط ه����ذا امل���وق���ف امل�����س��ت��ع��ل على 
اإمكانية  ع���ن  وب���ال�������س���وؤال  االأر��������س، 
العودة لطاولة املفاو�سات مع رو�سيا 
اأوؤكد  اأج��اب:  الإنهاء االأزم��ة احلالية، 
على ما �سرح به الرئي�س زيلين�سكي 
ال�����س��الم مع  ا�ستعادة حم��ادث��ات  ب���اأن 
ا�ستعادة  يف  التقدم  بعد  ياأتي  رو�سيا 

االأرا�سي االأوكرانية املحتلة«.
ال�سالم  يف  نرغب  “نحن   : واأ���س��اف 
لكن ال�سالم العادل والوطيد والذي 

يحرتم �سيادة الدول«.
وحول احلديث عن فر�س عقد لقاء 
االأوك��������راين ونظريه  ال��رئ��ي�����س  ب���ني 
الرو�سي، قال: هناك حديث عن لقاء 
حمتمل بني الرئي�سني يف اإندوني�سيا 
الع�سرين يف  ق��م��ة جم��م��وع��ة  خ���الل 
القرار  وب��ان��ت��ظ��ار  امل��ق��ب��ل،  ن��وف��م��رب 
م�ساركة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  االأوك��������راين 

زيلين�سكي يف القمة«.

جولة اإفريقية جديدة
يف �سياق مت�سل، اأبدى م�ست�سار وزير 
بالده  ارت��ي��اح  االأوك����راين،  اخلارجية 
امل��ب��ع��وث اخلا�س  م�����س��ارك��ة  ل��ن��ت��ائ��ح 

االأو�سط  ال�����س��رق  ل�سئون  الأوك��ران��ي��ا 
واأفريقيا قبل اأيام عرب االإنرتنت، يف 
االجتماع الطارئ للجامعة العربية، 
لنتائج  ج�����دا  “مرتاحون  ق����ائ����ال 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  اأن  ال��ل��ق��اء«واأب��رز 
والدول  اأوك��ران��ي��ا  ب��ني   2020 ع��ام 
8 م��ل��ي��ار دوالر،  ب��ل��غ ن��ح��و  ال��ع��رب��ي��ة 
وع��ل��ى ن��ف�����س امل�����س��ت��وى ه��ن��اك تبادل 

جتاري بني اأوكرانيا واإفريقيا.
وك���������س����ف ع�����ن ا�����س����ت����ع����داد امل���ب���ع���وث 
االأوك���راين يف الوقت احل��ايل لزيارة 
يعقبها  االإفريقية،  ال���دول  م��ن  ع��دد 
زيارة مطولة اأخرى لوزير اخلارجية 

دمييرتى كوليبا.

ال�ستاء وتدابري الغاز
لف�سل  اأوك��ران��ي��ا  ا�ستعدادات  وب�ساأن 
اإمدادات  نق�س  خم��اوف  م��ع  ال�ستاء 
ميكيتنكو  ق���ال  ال��رو���س��ي��ة،  ال��ط��اق��ة 
“بداأنا  ملوقع “�سكاي نيوز عربية” : 
التن�سيق والعمل مع دول اأوروبا منذ 
ع��دة اأ���س��ه��ر؛ ل�سد اإم����دادات ال��غ��از يف 
االحتياجات  ل�سد  ال�ستاء«.وتطرق 
املطلوبة من الغاز “هناك ا�ستعدادات 
خ��ا���س��ة ل���ه���ذا االأم������ر يف اأوك���ران���ي���ا، 
فلدينا �سهاريج كبرية حتت االأر�س 

يف   70 ت�سمل  ال��غ��از  ع��ل��ى  للحفاظ 
املئة من االحتياجات؛ ومتاأكدون من 
بهذه  �سنمر  ال�سعوبات  اأننا رغم كل 

املرحلة ال�سعبة«.
ا����س���ت���ع���ر����س  ال�����������س�����دد،  ه��������ذا  ويف 
التدابري  االأوك�����راين،  الدبلوما�سي 
ودول  ب��الده  اإتخذتها  التي  الالزمة 
القادم.  ل��ل�����س��ت��اء  ا���س��ت��ع��داد  اأورب����ي����ة 
املركزية  للتدفئة  بالن�سبة  واأو���س��ح: 
يف البنايات املختلفة واملنازل بال�ستاء، 
اأ�سدرت احلكومة تعليمات باأن تكون 
درج��ة ح��رارة التدفئة 18 ب��دال من 
درجة حرارة  تخفي�س  وكذلك   ،21

املياه يف �سخانات املياه باملنازل«.
التو�سية  الالزمة،  التدابري  و�سمن 
بدل  كهربائية  �سخانات  باإ�ستخدام 
ال���غ���از، واأن ت��ك��ون ال��ت��دف��ئ��ة يف  م���ن 
اأي�سا  بالغاز فقط، بل  الريف لي�ست 

بالفحم واخل�سب«.
غازبروم  ���س��رك��ة  اإع����الن  ق����رار  وزاد 
�سحنات  تعليق  العمالقة  الرو�سية 
ملدة  اأوروب����������ا  اإىل  ال����رو�����س����ي  ال����غ����از 
اإىل  اأغ�سط�س   31 م��ن  اأي���ام،  ثالثة 
“ال�سيانة”،  ب���ه���دف  ���س��ب��ت��م��رب،   2
املخاوف من حدوث نق�س يف الطاقة 

يف اأوروبا.

وا�سنطن و�سول تبداآن اأكرب مناوراتهما امل�سرتكة 

•• كربالء-اأ ف ب

لرجل  اإ�سافيتني  جثتني  االإن��ق��اذ  ف��رق  انت�سلت 
وام���راأة م��ن حت��ت ال��رك��ام اإث��ر انهيار ت��راب��ي على 
االإجمايل  العدد  العراق، لريتفع  �سيعي يف  م��زار 
لل�سحايا اإىل �سبع يف احلادث الذي خلف م�ساعر 

احلزن والغ�سب يف البالد.
يومني  بعد  االثنني،  �سباح  االإنقاذ  فرق  توا�سل 
اأع���م���ال احل��ف��ر واإزال������ة ال�سخور  م���ن احل�����ادث، 
والرمال من قطارة االإمام علي وهو مزار �سيعي 
ي��ق��ع غ����رب م��دي��ن��ة ك���رب���الء امل��ق��ّد���س��ة يف و�سط 
ورجل  الم���راأة  جثتني  على  “العثور  ال���ع���راق.مّت 
الرحمن مدير  اأف��اد ج��ودت عبد  ال�سباح”،  ه��ذا 

االإعالم يف الدفاع املدين لوكالة فران�س بر�س.
اأربع  بحياة  اأودى  ق��د  احل���ادث  ه��ذا  يكون  وب��ه��ذا 
ن�ساء ورجلني وطفل، يف حني متّكنت فرق االإنقاذ 
م��ن اإخ����راج ث��الث��ة اأط��ف��ال على قيد احل��ي��اة من 

حتت الرتاب واأدخلوا امل�ست�سفى.
جاٍر  “العمل  اأن  ال��رح��م��ن  عبد  ج���ودت  واأ���س��اف 
الوقت  يف  م�����س��رياً  اآخرين”،  �سحايا  ع��ن  بحًثا 
نف�سه اإىل “معلومات نقلها �سهود عيان عن وجود 

جثة اأخرى المراأة” ما زالت حتت الركام.
ورّج��ح الدفاع امل��دين يف وق��ٍت �سابق وج��ود “�سّتة 
ما  وف��ق  االأنقا�س،  حتت  اأ�سخا�س”  ثمانية  اإىل 
قال املتحدث با�سمه نوؤا�س �سباح �ساكر لفران�س 
رملية  كثبان  ان��ه��ارت  حينما  احل��ادث  بر�س.وقع 
املرتفعة على مبنى  “الرطوبة”  و�سخور ب�سبب 

وفق  �سخرية،  مرتفعات  ب��ه  حتيط  ال��ذي  امل���زار 
من  باملئة   30 “حوايل  اأن  اأو���س��ح  ال���ذي  �ساكر 
100 مرت مربعة  م�ساحة املبنى البالغة حواىل 

قد انهارت” على الزوار.
واأثارت احلادثة الغ�سب واحلزن يف العراق حيث 

غالبية ال�سكان هم من امل�سلمون ال�سيعة.
وق���ال ب��ا���س��م خ��زع��ل��ي ال���ذي ف��ق��د اب���ن �سقيقه يف 
وملاذا  ح�سل  ال��ذي  ما  نعرف  اأن  “نريد  احلادثة 

ح�سل؟«.
ل الزعيم ال�سيعي مقتدى ال�سدر  من جهته، حَمّ
االنهيار.  ح���ادث  ع��ن  امل�����س��وؤول��ي��ة  “الفا�سدين” 
�سبهات  تت�سبب  اأخ���رى  “مرة  ت��غ��ري��دة  يف  وق���ال 
“احلكومة  مطالباً  مدنيني”،  ب�سحايا  الف�ساد 

بتحقيق فوري وجاد من اأجل ك�سف احلقيقة لكي 
طال  كما  العبادة  ودور  امل�ساجد  الف�ساد  يطال  ال 

موؤ�س�سات الدولة ووزراتها«.
باألف  ت��ق��در  ال��ق��ط��ارة على م�ساحة  م��وق��ع  مي��ت��ّد 
مرت مربع وي�سم قاعة تنبع من اإحدى جدرانها 

ال�سخرية مياه.
وكتب الرئي�س العراقي برهم �سالح االأحد معّلقاً 
“تلقينا باأمل احلادث املفجع الذي  على احلادثة 
تعّر�س له اأهلنا يف انهيار طال مزار قطارة االإمام 

علي - ر�سي اهلل عنه - يف كربالء املقد�سة«.
واأ�ساف “ن�سّد على يد فرق الدفاع املدين البطلة 
واملتطوعني يف اإنقاذ العالقني واإ�سعافهم و�سرورة 

ا�ستنفار اجلهود النقاذ باقي املُحا�سرين«.

•• عوا�سم-وكاالت

اأراد  ال��ذي  القاتل  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن 
الرو�سي  الفيل�سوف  دم  ا���س��ت��خ��دام 
األك�سندر  ال���ع���ام���ة،  وال�����س��خ�����س��ي��ة 
اإىل  موجعة  ر�سالة  الإي��ف��اد  دوغ���ني 
وال��د رو�سيا اجل��دي��دة ال��واف��دة من 
اأوكرانيا  يف  الرو�سية  احل��رب  رح��م 
التي  للتبعات  م��درك��اً  ي��ك��ون  ال  ق��د 
والتي  املقبلة  االأي��ام  تتك�سف يف  قد 
اأ�سد  اإىل مرحلة  قد تنقل املواجهة 

هواًل.
اأم�س  ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة 
اغتيال  حم����اول����ة  ف������اإن  االث����ن����ني، 
ت��اأت��ي ال فقط م��ع ا�ستمرار  دوغ��ني 
ب�سياقها  اأوك���ران���ي���ا  ع��ل��ى  احل�����رب 
اأحداث  مع  ت�سابكاً  اأي�ساً  بل  العام، 
اأخرى قد تدفع حلف االأطل�سي اإىل 
الدخول ر�سمياً يف النزاع الع�سكري 
م���ع رو���س��ي��ا ال����ذي ق���د ي��ع��م��ق لي�س 
اأي�ساً  ب��ل  فح�سب،  ال��دائ��ر  ال�سراع 

االأزمات االإن�سانية حول العامل.
�سحيفة  يف  ع��ي�����س��ى  ج������ورج  ي�����رى 
اأن احلرب بني  اللبنانية  “النهار” 
رو�سيا واأوكرانيا باتت اأمام منعطف 
ال�سابقة  امل��ن��ع��ط��ف��ات  م���ن  اأخ���ط���ر 
دوغني،  األك�سندر  ابنة  اغتيال  م��ع 
كييف  اأن  ت��ب��ني  ح����ال  يف  ال���س��ي��م��ا 
وراءها، رابطاً اإياها بعمليات م�سابه 
جناة  اأن��ب��اء  م��ع  املا�سية  بال�ساعات 
عمدة ماريوبول املوايل لرو�سيا من 

حماولة اغتيال مماثلة.
اغ��ت��ي��ال تلك  اأن حم��اول��ة  واع��ت��رب 
الدفاع  وزارة  اإع������الن  ب��ع��د  ت���اأت���ي 
اعتقال  ع����ن  ال�����س��ب��ت  االأل����ب����ان����ّي����ة 
رج��ل��ني رو����س���ّي���ني واآخ�����ر اأوك������رايّن 
خ�����الل حم���اول���ت���ه���م ال��ت�����س��ّل��ل اإىل 

عليه.  والتج�س�س  ع�سكرّي  م�سنع 
اعتداء  مبثابة  اإليها  ينظر  ح��ادث��ة 
رو�سّي مبا�سر على م�سنع ع�سكرّي 
ذلك  وياأتي  االأطل�سي  �سمال  حللف 
املحيطة  امل��خ��اط��ر  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
حمطة  ح��ول  الع�سكرية  ب��االأع��م��ال 
زاب��وري��ج��ي��ا ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي يف حال 
اأ�سخا�س  اإىل مقتل  ت�سّرب  اأّي  اأدى 
اأطل�سّية، فهذا يعني تفعيل  يف دول 

املادة اخلام�سة بطريقة “اآلية«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ي���وؤك���د ع����زت ���س��ع��د يف 
اأن  امل�سرية  “ال�سروق”  �سحيفة 
برو�سيا  املتحدة  ال��والي��ات  عالقات 
ال���ع���داء العام  حت��ك��م��ه��ا ح���ال���ة م���ن 
العملية  ان����ط����الق  ب���ع���د  ب��خ��ا���س��ة 
الرو�سية داخل اأوكرانيا. وهذا يعني 
الدبلوما�سية،  اأم��ام  املجال  ت�سييق 
االأمر الذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل 
ت�����س��اع��د ال���ت���وت���رات ب�����س��ك��ل خطري 
امل��ت��ع��ددة االأط���راف  ويعيق اجل��ه��ود 
الرامية اإىل معاجلة حاالت ال�سراع 

واالأزمات االإن�سانية حول العامل.
ال��دع��م االأم��ري��ك��ي غري  اأن  وي����رى 
املحدود الأوكرانيا، وموا�سلة ح�سد 
احللفاء واملزيد من ال�سغوط التي 
متار�سها وا�سنطن على العديد من 
االأمريكية  ال�سيا�سة  الدول خلدمة 
تر�سيخ  اإىل  اأدى  ال�������س���اأن،  ه���ذا  يف 
ال�سيا�سية  النخبة  ل���دى  االق��ت��ن��اع 
الذين  اأول��ئ��ك  فيها  مب��ا  الرو�سية، 
لتعميق  ح��م��ا���س��ه��م  ع��ن��ه��م  ع�����رف 
التعاون مع الغرب، باأن احلرب هي 
لرو�سيا  وج���ودي���ة  “حرب  ب��ال��ف��ع��ل 
واأن����ه  ذاته”،  ك��ي��ان��ه��ا  يف  امل����ه����ددة 
تدابري  اتخاذ  البالد  على  “يتعني 
ج�����ادة ل�����س��م��ان ب��ق��ائ��ه��ا ع��ل��ى قيد 

احلياة«.
االأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  ويف 
اللندنية، و�سف غ�سان �سربل مقتل 
حتت  امل��وؤمل��ة  بال�سربة  دوغ��ني  ابنة 
اأن جم��رد ح�سول  احل���زام، م��وؤك��داً 
قررت  م��ا  جهة  اأن  يعني  االغ��ت��ي��ال 

اج���ت���ي���از ك���ل اخل���ط���وط احل���م���راء، 
اأ�سد  م��رح��ل��ة  اإىل  امل��واج��ه��ة  ون��ق��ل 
مو�سكو  ات��ه��م��ت  اإذا  ول��ك��ن  ه�����واًل. 
كييف بالوقوف وراء احلادث، فهذا 
واأن  اآٍت،  ال�سديد  العقاب  اأن  يعني 
زيلين�سكي  فلودميري  الرئي�س  على 

اأن يتح�س�س اأيامه.
ول��ك��ن م���ع اجل�����راح ال��ع��دي��دة التي 
تلقاه فالدميري بوتني يف ال�سنوات 
من  الرو�سية،  ال��دول��ة  من  املا�سية 
ال��رو���س��ي، ودخول  ل��ل��ن��ف��وذ  ت��راج��ع 
حلف  يف  ���س��اب��ق��ة  ���س��وف��ي��ات��ي��ة  دول 
التي  الع�سكرية  وامل�ساكل  االأطل�سي 
من  وغ��ريه��ا  اأوك��ران��ي��ا  يف  يعانيها 
�سعور  اأن  ���س��رب��ل  ي���رى  امل��ن��ا���س��ب��ات، 
ولكن  خ���ط���ر  ب���االن���ت�������س���ار  ب���وت���ني 
اأ�سد  ���س��ي��ك��ون  ب��ال��ه��زمي��ة  ����س���ع���وره 
ي��رت��ب��ط م�سري  خ����ط����ورة، خ���امت���اً 
العامل اليوم مبا يدور يف راأ�س رجل 
اأن يدفع ثمن  العامل  واح��د. وعلى 

دم دوغني وجروح بوتني.

•• مانيال-اأ ف ب

الفلبني  يف  االأط��ف��ال  ماليني  �سلك 
اأم�س االثنني طريق املدر�سة جمّدداً 
للمرة االأوىل بعد اأزمة وباء كوفيد-
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الدول  اآخ���ر  ب��ني  والفلبني ه��ي م��ن 
الدرو�س  ا�ستاأنفت  ال��ت��ي  ال��ع��امل  يف 
ك����ام����ل وح���������س����وري����اً، بعد  ب���������دوام 
الذي  لل�سفوف  ال��ط��وي��ل  االإغ����الق 
اأثار اخل�سية من تفاقم و�سع قطاع 
ي�سهد  ال�����ذي  ال���ب���الد  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املوؤ�س�سات  اإغ���الق  اأ�ساًل.بعد  اأزم���ة 
برنامج  ُو�سع  الفلبني،  يف  املدر�سية 
تعليم يرتكز على درو���س مطبوعة، 
اإ���س��اف��ة اإىل اأخ����رى ي��ت��ّم ب��ّث��ه��ا على 
التوا�سل  وم�����واق�����ع  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
االجتماعي.قبل اإعادة فتح املدار�س، 
التلقيح �سد  كّثفت احلكومة حملة 
اأنها �ستجعل و�سائل  كوفيد واأعلنت 
التالميذ  جل��م��ي��ع  جم��ان��ي��ة  ال��ن��ق��ل 

حتى نهاية العام.
ال�سبت  احل����ك����وم����ة  وخ�������س�������س���ت 

واأهاليهم  للتالميذ  مالية  مبالغ 
مل�����س��اع��دت��ه��م يف ن��ف��ق��ات��ه��م، م���ا خلق 
توزيع  م��راك��ز  اأم���ام  الفو�سى  حالة 

امل�ساعدات.
وم����ع اإع�������ادة ف��ت��ح امل�����دار������س، تربز 
امل�ساكل التي كانت موجودة  جمّدداً 
ذلك  يف  مب��ا  ال�سحية  االأزم����ة  قبل 

تلك املتعّلقة بعدد التالميذ الكبري 
وحتى  القدمية  التعليم  وباأ�ساليب 

نق�س البنى التحتية الالزمة.
واأو����س���ح ال��ب��ن��ك ال�����دويل ووك����االت 
اأخرى يف تقرير حديث اأن حتى قبل 
بدء تف�سي الوباء كان ت�سعة اأطفال 
يف ال��ف��ل��ب��ني م��ن اأ���س��ل ع�����س��رة غري 

ق���ادري���ن ع��ل��ى »ق�����راءة ن�����ّس ب�سيط 
وف��ه��م��ه« ب��ع��د ب��ل��وغ��ه��م ع��م��ر ع�سر 

�سنوات.
وهناك ع�سر دول فقط ُيعترب فيها 
اأ����س���واأ م��ن الفلبني  و���س��ع ال��ت��ع��ل��ي��م 
وت�ساد  اأف��غ��ان�����س��ت��ان والو������س  ب��ي��ن��ه��ا 

واليمن.

•• كين�سا�سا-اأ ف ب

االثنني  اأم�����س  ال��دمي��وق��راط��ي��ة   الكونغو  جمهورية  يف  بيئيون  ن�سطاء  ك�سف 
املا�سي بهدف تلزمي  ال�سهر  اأُج��ري  ملعار�ستهم مزادا  “تهديدات”  تلقيهم  عن 

التنقيب يف ثالثني حقال نفطيا وغازيا يف البالد.
وقال بيان �سادر عن ثماين منظمات بيئية بينها “غرينبي�س” و”راينفور�ست 
“تهديدات  ي��واج��ه��ون  الدميوقراطية  الكونغو  يف  الن�سطاء  اإن  فاوندي�سن” 
الكونغولية  احلكومة  وزراء يف  ت�سريحات  “بع�س  اأن  البيان  مبا�سرة«.واأ�ساف 
واتخاذ  ت�ساحما  اأك���رث  خ��ط��اب  “تبني  اىل  ال�سلطات  داع��ي��ا  التوتر”،  تفاقم 

اإجراءات اإ�سافية حلماية حقوق املدافعني عن البيئة«.
وذكرت املنظمات اأن الن�سطاء تلقوا �سيال من التهديدات على و�سائل التوا�سل 
االجتماعي بينها اتهامات باخليانة وتهديدات بالقتل ومكاملات هاتفية ترهيبية 
ملنح تراخي�س  امل��زاد  اإط��الق  جمهولة.وكانت حكومة كين�سا�سا قد تعهدت عند 

ا�ستك�ساف ل27 حقال نفطيا وثالثة حقول غاز طبيعي، ب�سمان احرتام املعايري 
اال�ستك�ساف  اأعمال  اإن  ت�سي�سكيدي  فيليك�س  الكونغويل  الرئي�س  البيئية.وقال 
كما اأن احلفر  “با�ستخدام اأحدث الو�سائل التقنية التي حتمي البيئة”،  �ستتم 
البيئية.واأ�ساف  النظم  على  ال�سارة  االآث��ار  لتقليل  م�سممة  خلطة  �سيخ�سع 
ت�سي�سكيدي اأن اإنتاج النفط والغاز �سي�سمح جلمهورية الكونغو بتقليل اعتمادها 
على التعدين لفائدة ال�سعب الكونغويل، الذي وفقا الأرقام البنك الدويل يعي�س 
ال�سخمة  1،9 دوالر يوميا رغم االحتياطات  اأقل من  اأرباعه على  نحو ثالثة 
التي متلكها البالد من الذهب والنحا�س والكوبالت.ومن بني احلقول النفطية 
واالأرا�سي  املطرية  الغابات  ملنطقة  االأو�سط”  “احلو�س  يف  ت�سعة  تقع  ال�27 
اخلثية يف غرب البالد.واالأرا�سي اخلثية هي نظم بيئية حيوية توفر التحكم 
باإمدادات املياه وتختزن ن�سبة عالية من كربون الرتبة يف العامل رغم انها تغطي 
الزراعة  الأغ��را���س  للتجفيف  تتعر�س  لكنها  الياب�سة،  من  فقط  باملائة  ثالثة 

والتعدين وا�ستك�ساف النفط.

انت�سال 7 جثث من حتت اأنقا�س املزار يف العراق 

مرحلة جديدة من احلرب االأوكرانية؟

مقتل ابنة دوغني.. �سربة موؤملة حتت احلزام

مدار�س الفلبني تعيد فتح اأبوابها 
اأمام التالميذ بعد اإغالق ا�ستمّر عامني

نا�سطون بيئيون يتلقون تهديدات يف الكونغو

هل يلتقي بوتن وزيلين�سكي؟ م�سوؤول اأوكراين يحدد »الحتمال«
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املال والأعمال
�سعيد الطاير يتفقد �سري العمل يف جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية

•• دبي-وام:

الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  تفقد 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
م�ساريع  يف  ال���ع���م���ل  ����س���ري  دب�����ي  م����ي����اه  و 
للطاقة  اآل مكتوم  را�سد  بن  جممع حممد 
ال�سم�سية  للطاقة  جممع  اأك��رب  ال�سم�سية 
يف م���وق���ع واح�����د ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل و 
الذي �ست�سل قدرته االإنتاجية اإىل 5000 
ت�سكل  و   .2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  م��ي��ج��اوات 
تنفذها هيئة كهرباء  التي  املجمع  م�ساريع 
ومياه دبي بنظام املنتج امل�ستقل اأهم االأ�س�س 

للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  اأه��داف  لتحقيق 
احلياد  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة   2050 النظيفة 
ال��ك��رب��وين الإم�����ارة دب���ي ل��ت��وف��ري 100% 
م�سادر  من  للطاقة  االإنتاجية  القدرة  من 

الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وا�ستمع معاليه من م�سوؤويل �سركة “�سعاع 
بح�سور  ل��ل��م�����س��روع  امل��ن��ف��ذة   ”3 ل��ل��ط��اق��ة 
املهند�س وليد بن �سلمان النائب التنفيذي 
والتميز  االأع��م��ال  تطوير  لقطاع  للرئي�س 
يف هيئة كهرباء ومياه دبي وفريق امل�سروع 
امل�سروعني  يف  املحرز  التقدم  عن  �سرح  اإىل 
اخلام�سة  املرحلة  �سمن  الثالث  و  ال��ث��اين 

التي تنفذها الهيئة بال�سراكة مع التحالف 
ب���اور وموؤ�س�سة  اأك����وا  ���س��رك��ة  ت��ق��وده  ال���ذي 
املنتج  ن���ظ���ام  وف�����ق  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  اخل���ل���ي���ج 
امل�ستقل للطاقة حيث حققت هيئة كهرباء 
ومياه دبي اإجنازاً عاملياً بح�سولها يف العام 
بلغ  تناف�سي عاملي  �سعر  اأدن��ى  2019 على 
�ساعة  للكيلووات  اأمريكي  �سنت   1.6953

لهذه املرحلة.
دب���ي �سركة  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  واأ���س�����س��ت هيئة 
و  امل�����س��روع  لتنفيذ   “ للطاقة-3  “�سعاع 
متتلك %60 من اأ�سهمها وذلك بال�سراكة 
اأك��وا باور  ال��ذي تقوده �سركة  التحالف  مع 

ميتلك  الذي  لال�ستثمار  اخلليج  وموؤ�س�سة 
%40 من االأ�سهم املتبقية من ال�سركة.

امل��رح��ل��ة اخل��ام�����س��ة من  ال��ع��م��ل يف  و ي�سري 
امل��ج��م��ع وف����ق اجل�����دول ال��زم��ن��ي امل���ح���دد و 
 900 اإىل  االإج���م���ال���ي���ة  ق���درت���ه���ا  ���س��ت�����س��ل 
ميجاوات با�ستثمارات تقدر ب�نحو مليارين 
و58 مليون درهم.. وبلغت ن�سبة االإجناز يف 
 93.3% نحو  والثالث  الثاين  امل�سروعني 

و23.06 % على التوايل.
اأي�����س��ا ت��ق��دم �سري  و تفقد م��ع��ايل ال��ط��اي��ر 
العمل يف املرحلة الرابعة من جممع حممد 
ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 

ت�سل  وبا�ستثمارات  950 ميجاوات  بقدرة 
املنتج  نظام  درهم وفق  15.78 مليار  اإىل 

امل�ستقل.
كان معاليه قد ا�ستمع من م�سوؤويل �سركة 
التقدم  ح��ول  �سرح  اإىل   ”1 للطاقة  “نور 
التي  امل�سروع  املرحلة من  احلا�سل يف هذه 
تعد اأكرب حمطة للطاقة ال�سم�سية املركزة 
يف موقع واحد على م�ستوى العامل يجمع 
املركزة  ال�����س��م�����س��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ت��ق��ن��ي��ت��ي  ب���ني 
الكهرو�سوئية.. وبلغت  ال�سم�سية  والطاقة 
االن�سائية  ل��الأع��م��ال  الكلي  االإجن���از  ن�سبة 

.90%

»نخيل« تعلن عن املخطط الرئي�سي مل�سروع »جزر دبي«

»الزراعة وال�سالمة الغذائية«  تطلق حملة التح�سني ال� 14 344 م�ستفيدًا من تنمية املهارات املعرفية والريادية لراود الأعمال براأ�س اخليمة 
اأبوظبي اإمارة  يف  احليوانية  “2022-2023” للرثوة 

»النقد العربي«: �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
الأكرث جذبا لال�ستثمارات الأجنبية عربيا 

•• اأبوظبي-وام:

قال �سندوق النقد العربي اإن �سوق اأبوظبي 
على  االأوىل  املرتبة  ت�سدر  املالية  ل��الأوراق 
م�����س��ت��وى ال��ب��ور���س��ات ال��ع��رب��ي��ة م���ن حيث 
للم�ستثمرين  وال��ب��ي��ع  ال�����س��راء  م��ع��ام��الت 

االأجانب خالل العام املا�سي 2021.
ال�����س��ن��دوق يف تقرير ح��دي��ث عن  واأ���س��اف 
اال���س��ت��ق��رار امل����ايل يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، اأن 
االأجانب  للم�ستثمرين  ال�سراء  معامالت 
32.2 مليار  اإىل  اأبوظبي و�سلت  �سوق  يف 
مقابل  امل��ن�����س��رم،  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  دوالر 

معامالت بيع بقيمة 28 مليار دوالر.
اأن  العربي،  النقد  �سندوق  تقرير  واأو�سح 
للم�ستثمرين  ال�����س��راء  معامالت  اإج��م��ايل 
بلغت نحو  العربية  البور�سات  االأجانب يف 
مبا  املا�سي  العام  يف  دوالر  مليار   119.6
يعادل %14.4 من اإجمايل قيمة االأ�سهم 

املتداولة.
واأ�سار اإىل اأن معامالت البيع للم�ستثمرين 
بلغت  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ب���ور����س���ات  االأج����ان����ب يف 
يعادل  ما  اأي  دوالر  107.2 مليار  حوايل 
االأ�سهم  ق��ي��م��ة  اإج����م����ايل  م���ن   12.9%
امل��ت��داول��ة خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي، فيما بلغ 
م��ت��و���س��ط ن�����س��ب��ة ت��ع��ام��الت االأج����ان����ب من 
املالية العربية حوايل  التداول يف االأ�سواق 

%13.7 خالل العام املا�سي 2021.
ا�ستحوذ  املايل  �سوق دبي  اأن  التقرير  وذكر 

على املرتبة االأوىل بني البور�سات العربية 
م���ن ح��ي��ث ن�����س��ب��ة ت��ع��ام��الت االأج���ان���ب من 
يف   46.1% اإىل  و���س��ول��ه��ا  م��ع  ال���ت���داول 

نهاية عام 2021.
ال�سوقية  القيمة  اأن  اإىل  ال�سندوق  ولفت 
الأ���س��ه��م ال��ب��ور���س��ات ال��ع��رب��ي��ة ارت��ف��ع��ت من 
نهاية  يف  دوالر  تريليون   3.217 ح��وايل 
تريليون   3.8 ح����وايل  اإىل   2020 ع���ام 
بن�سبة  بنمو   ،2021 ع��ام  نهاية  يف  دوالر 
اأدائها  على  االأ���س��واق  لتحافظ   18.1%
“كوفيد  رغ��م حت��دي��ات جائحة  االإي��ج��اب��ي 

.»19-
وذكر التقرير اأن االرتفاع الكبري يف القيمة 
العربية  ال���ب���ور����س���ات  مل��ج��م��وع  ال�����س��وق��ي��ة 
اأ�سا�سي  ب�سكل  يرجع  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل 
اأبرزها  ال�سركات  اأ�سهم عدد من  اإدراج  اإىل 
يف ال�سوق ال�سعودي و�سركتي  “اأكوا باور” 
يف  �سات”  و”الياه  القاب�سة”  ظبي  “األفا 
اإىل  املالية، م�سرياً  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق 
اأن �سوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية كان اأكرث 
ال��ب��ور���س��ات ال��ع��رب��ي��ة ارت���ف���اع���اً م���ن حيث 
القيمة ال�سوقية خالل العام املا�سي مبعدل 

بلغ نحو 119%.
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
الناجت  اإىل  العربية  املالية  االأ�سواق  الأ�سهم 
العربية  البور�سات  لدى  االإجمايل  املحلي 
عام  ن��ه��اي��ة  يف   178.9% اإىل  ارت��ف��ع��ت 
نهاية  يف   131.2% م��ق��اب��ل   ،2021

ال�سوقية  القيمة  ارت��ف��اع  بف�سل   ،2020
ل���دى ع���دد م��ن ال��ب��ور���س��ات اأه��م��ه��������ا �سوق 
اأبوظبي لالأوراق امل��������الية وال�س�������وق املالية 

ال�سعودية.
الذي  املركز  موؤ�سره  اأن  ال�سندوق  واأو�سح 
جمتمعة،  العربية  البور�سات  اأداء  يقي�س 

�سجل ارتفاعاً بن�سبة 15.8% 
مقابل   ،2021 امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
 ،2020 ع��ام  يف   9.1% بن�سبة  ارت��ف��اع��ه 
وجاء اأداء اأ�سواق املال العربية اأف�سل ب�سكل 
ع���ام م��ع اأداء غ��ال��ب��ي��ة االأ����س���واق امل��ال��ي��ة يف 

االأ�سواق النا�سئة واالقت�سادات النامية.
االأ�سهم  ع���دد  ارت���ف���ع  ال��ت��ق��ري��ر،  وب��ح�����س��ب 
ب�سكل  العربية  املالية  االأ�سواق  املتداولة يف 
مع   ،2021 املا�سي  العام  خ��الل  ملحوظ 
مقابل  ���س��ه��م  م��ل��ي��ار   493 اإىل  و���س��ول��ه��ا 

373 مليار �سهم يف 2020، 
قيمة  ارتفعت  فيما   ،32% بن�سبة  بزيادة 
مليار   708.5 م���ن  امل���ت���داول���ة  االأ����س���ه���م 
مليار   830.7 اإىل   2020 ع��ام  يف  دوالر 
جتاوزت  بن�سبة  بارتفاع   ،2021 يف  دوالر 

.17.2%
وع�������زاً ال���ت���ق���ري���ر ال��ت��ح�����س��ن امل���ل���م���و����س يف 
م�ستويات ال�سيولة بالبور�سات العربية اإىل 
بور�ستي  املتداولة يف  االأ�سهم  ارتفاع قيمة 
املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  وال�سعودية  اأب��وظ��ب��ي 
مليار  و39.5  دوالر  مليار   80.8 بنحو 

دوالر علي التوايل.

•• دبي -وام:

العقاري  املطور  “نخيل”،  �سركة  اأعلنت 
ال���رائ���د ع��امل��ي��اً ب��دب��ي، ع��ن روؤي����ة جديدة 
اإع���ادة  اإىل  ت��ه��دف  دبي”  “جزر  مل�����س��روع 
على  املعي�سة  واأمن����اط  مفاهيم  �سياغة 
الواجهة البحرية، حيث �سيتاألف امل�سروع 
تبلغ  اإجمالية  مب�ساحة  ج��زر  خم�س  م��ن 
م��رب��ع��اً.وان�����س��ج��ام��اً مع  ك��ي��ل��وم��رتاً   17
�سي�سهم   ،2040 احل�سرية  دب��ي  خطة 
�سابقاً  امل��ع��روف   - دبي”  “جزر  م�سروع 
مكانة  برت�سيخ   - ديرة”  “جزر  ب��ا���س��م 
االإمارة كوجهة عاملية مف�سلة للمقيمني 
وال��������زوار وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن.و���س��ت��ت��ف��رد كل 
جزيرة �سمن امل�سروع بعرو�س ا�ستثنائية 
تت�سمن جتارب معي�سية مبتكرة، ومراكز 
ثقافية، و�سواطئ خالبة تتيح للمقيمني 
الريا�سية  باالأن�سطة  اال�ستمتاع  وال��زوار 
كل  مميزة،  �ساطئية  ون���واٍد  والرتفيهية، 
ذل����ك يف م���وق���ع واح�����د م���رتاب���ط ميكن 
الو�سول اإليه ب�سهولة �سواء من املدينة اأو 
 80 اأك��رث من  اجل��زر  املطار.و�ستحت�سن 
منتجعاً وفندقاً، ت�سمل منتجعات فاخرة 
واأخرى  بوتيك،  وفنادق  ووجهات �سحّية 
بذلك  لت�سكل  للبيئة،  و�سديقة  عائلية 
بتعزيز قطاع  دب���ي  ت��دع��م ط��م��وح  رك��ي��زة 
ال�سياحة وال�سيافة من خالل زيادة عدد 

الغرف الفندقية املتاحة يف االإمارة.
ويعزز م�سروع “جزر دبي” من امل�ساحات 
للحدائق  املخ�س�سة  واملناطق  ال�ساطئية 
العامة يف االإمارة الحتوائه على اأكرث من 

20 كيلومرتاً من ال�سواطئ اخلالبة، مبا 
يف ذلك �ساطئ م�ستدام حائز على اعتماد 
 ،»Blue Flag« االأزرق  العلم  عالمة 
احلدائق  م��ن  م��رب��ع  كيلومرت   2 ون��ح��و 
املفتوحة  وامل�������س���اح���ات  ال���ظ���ل  ال�����وارف�����ة 
على  املطلة  املتميزة  اجل��ول��ف  وم��الع��ب 
�سبكة  ���س��ت��دع��م  ال���ع���رب���ي.ك���م���ا  اخل���ل���ي���ج 
متما�سكة من املرا�سي البحرية وم�سارات 
والقنوات  ال�������س���واط���ئ  مب����ح����اذاة  امل�����س��ي 
يف  التنقل  حركة  م�سهد  املائية  وامل��م��رات 
امل�����س��روع، ���س��واء م��ن خ��الل ه��ذه القنوات 
وامل�سي  التقليدية  الطرق  عرب  اأو  املائية 

الذي  االأم��ر  الهوائية،  الدراجات  ورك��وب 
احل�سرية  دب���ي  خ��ط��ة  م��ع  ك��ل��ي��اً  ين�سجم 
جمتمعات  ل��ت��ط��وي��ر  ال���رام���ي���ة   2040

ناب�سة باحلياة ومفعمة بال�سحة.
الرئي�س  ع��ط��ااهلل،  نعمان  اعترب  ب���دوره؛ 
م�سروع  “نخيل”،  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الروؤية  ج��زءاً ال يتجزاأ من  “جزر دبي” 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���الإم���ارة م���ع ت��رك��ي��زه على 
وال���زوار،  املقيمني  و�سعادة  �سحة  تعزيز 
رائ��دة، ف�ساًل عن  وتوفريه لبنية حتتية 
م���راف���ق ح�����س��ري��ة م�����س��ّي��دة وف���ق���اً الأرق���ى 
�سي�سكل  اأن���ه  م�سيفاً  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ع��اي��ري 

ت����رثي حم��ف��ظ��ة �سركة  ن��وع��ي��ة  اإ����س���اف���ة 
ومرافق  ال�سكنية  امل�ساريع  من  “نخيل” 
لت�سكل  وال��رتف��ي��ه،  وال�سيافة  التجزئة 
ب���دوره���ا وج���ه���ات اإ���س��اف��ي��ة ���س��م��ن هذه 
اأن  دب��ي.ي��ذك��ر  يف  اال�ستثنائية  ال��وج��ه��ة 
طول  ع��ل��ى  مي��ت��د  دبي”  “جزر  م�����س��روع 
ال�سمايل لدبي وميكن الو�سول  ال�ساحل 
اإليه ب�سهولة عن طريق الرب والبحر من 
خالل اجل�سور الربية و�سبكة املوا�سالت 
م�سافة  بعد  على  اأن���ه  ع��ن  ف�ساًل  امل��ائ��ي��ة 
ق�سرية من مطار دبي الدويل وخور دبي 

ومنطقة جمريا وو�سط مدينة دبي.

•• اأبوظبي - الفجر

الغذائية حملة  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  تطلق  
التح�سني ال�سنوية الرابعة ع�سر  2022 - 2023 �سد 
االأمرا�س التي ت�سيب الرثوة احليوانية يف اإمارة اأبوظبي 
وذلك ابتداء من 28 اأغ�سط�س 2022  حتى  31 مايو 
2023، حيث تغطي احلملة ثالثة اأمرا�س هي طاعون 
وذلك  وال��ك��ف��ت،  القالعية  واحل��م��ى  ال�سغرية  امل��ج��رتات 
على  وال�سيطرة  احليوانية  ال���رثوة  مناعة  تعزيز  بهدف 
االأمن  منظومة  لتعزيز  وا�ستئ�سالها  الوبائية  االأمرا�س 

احليوي.
تت�سمن  حيث  م��راح��ل،  ث��الث  التح�سني  حملة  وت�سمل 
املجرتات  طاعون  مر�س  �سد  التح�سني  االأوىل  املرحلة 
االأوىل  اجل��رع��ة  الثانية  املرحلة  ت�سمل  بينما  ال�سغرية، 
اأما  وال��ك��ف��ت،  ال��ق��الع��ي��ة  للتح�سني ���س��د م��ر���س احل��م��ى 
�سد  الثانية  اجل��رع��ة  اإع��ط��اء  فتت�سمن  الثالثة  املرحلة 

مر�س احلمى القالعية والكفت.
 و�سيتم خالل احلملة حت�سني نحو  2،182870 راأ�س 
احلمى  مر�س  �سد  �ساأن”،   ماعز،  “اأبقار،  املا�سية  من 
من  راأ���س   943،398 حت�سني  اإىل  باالإ�سافة  القالعية 
املاعز �سد مر�س الكفت، فيما �سيتم  اإجراء حت�سني �سامل 

لل�ساأن واملاعز   �سد مر�س طاعون املجرتات ال�سغرية. 

وتاأتي حمالت التح�سني امل�ستمرة بهدف تعزيز منظومة 
االأم����ن احل��ي��وي ورف���ع م��ن��اع��ة احل��ي��وان��ات مم��ا ي�سهم يف 
ومنع  عليها  ال�سيطرة  وبالتايل  االأم��را���س،  من  وقايتها 
انت�سارها بني املوا�سي، كما اأنها ت�سهم يف احلد من ا�ستخدام 
اإىل  �سيوؤدي  ال��ذي  االم��ر  البيطرية  واالأدوي���ة  العالجات 
على  واحل��ف��اظ  البعيد  امل���دى  على  االأم��را���س  ا�ستئ�سال 
مربي  على  االقت�سادي  العائد  وزي��ادة  احليوانية  ال��رثوة 

الرثوة احليوانية.

درا�سة جديدة ل� »تريندز« تقراأ العالقات اليابانية – اخلليجية وتوؤكد اأن املنطقة اأحد اأعمدة اأمن الطاقة بالن�سبة لطوكيو
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكدت درا�سة بحثية جديدة ملركز تريندز 
ال�سرق  اأن منطقة  للبحوث واال�ست�سارات 
تعد  اخلليج،  منطقة  وخا�سة  االأو���س��ط، 
اأحد اأعمدة اأمن الطاقة بالن�سبة لليابان، 
اأ�سواق  تقلبات  يف  االأخ����رية  ال��زي��ادة  واأن 
النفط العاملية بينت هذه االأهمية، م�سرية 
دول  م��ع  عالقاتها  ع��ززت  طوكيو  اأن  اإىل 
اخلليج يف خمتلف القطاعات غري النفط 

والغاز. 
وذك�������رت ال����درا�����س����ة، ال���ت���ي اأ�����س����دره����ا “ 
بعنوان:  االإجن��ل��ي��زي��ة  “ ب��ال��ل��غ��ة  ت��ري��ن��دز 
دول  جت���اه  اخل��ارج��ي��ة  ال��ي��اب��ان  “�سيا�سة 
اخلليج: التحديات اأمام حكومة كي�سيدا« 
 Japan’s foreign policy
 toward Gulf countries:
 Challenges for the
اأن   ،Kishida government
منطقة  على  كبري  ب�سكل  تعتمد  اليابان 
حيث  اخل���ام،  النفط  اإم����دادات  يف  اخلليج 
متثل حوايل %90 من اإجمايل وارداتها 

من النفط اخلام. 

اأع���ده���ا د. �سون  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة  وب��ي��ن��ت 
 ،JIME م��رك��ز  ال��ب��اح��ث يف  وات���ان���اب���ي، 
اليابان،  يف  ال��ط��اق��ة  اق��ت�����س��ادي��ات  مبعهد 
ك��ي��ف ت��ت��ع��ام��ل ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال������وزراء 
ق�سية  مع  اجلديدة  “كي�سيدا”  الياباين 
دول  م��ع  الطبقات  متعددة  ع��الق��ات  بناء 
اخلارجية  ال�سيا�سة  مع  تتما�سى  اخلليج، 
ال�سابقة يف اخلليج، مع تغريات  اليابانية 

تلوح يف االأفق.
واأو�سحت الدرا�سة اأنه منذ نهاية احلرب 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة، ك�����ان احل����ف����اظ على 
املتحدة هو حجر  ال��والي��ات  مع  التحالف 
اليابانية.  اخل��ارج��ي��ة  لل�سيا�سة  ال��زاوي��ة 
وبالتايل، تطورت اليابان كقوة اقت�سادية 
املتحدة.  للواليات  االأمنية  احلماية  حتت 
الأمن  ك��ق��اع��دة  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وع��م��ل��ت 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف ���س��رق اآ���س��ي��ا، ب�سكل 
ال���ت���ي متثلها  ال��ت��ح��دي��ات  اأ���س��ا���س��ي ���س��د 

ال�سني وكوريا ال�سمالية. 
ال��ي��اب��ان م��ع الواليات  اأن حت��ال��ف  وذك���رت 
ل�سيا�ستها  االأ�����س����ا�����س  ي���ر����س���ي  امل���ت���ح���دة 
اخلارجية يف ال�سرق االأو�سط. ويف الوقت 
نف�سه، وب�سبب ندرة املوارد، �سعت ال�سيا�سة 

اإىل حتقيق  املنطقة  لليابان يف  اخلارجية 
هدف اآخر؛ وهو تاأمني الو�سول اإىل موارد 
نت  اأمَّ حيث  وال��غ��از،  النفط  اأي  ال��ط��اق��ة، 
ال�سرق  ال��ي��اب��ان ع��الق��ات ج��ي��دة م��ع دول 
ال�سخم  ا�ستريادها  خ��الل  من  االأو���س��ط، 

من  االأح��ف��وري  للوقود  االأج���ل  والطويل 
اخلليج. 

رئي�س  حكومة  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت 
ال����وزاء ال�����س��اب��ق “كونو” اأب����دت رغ��ب��ة يف 
تو�سيع عالقاتها مع دول اخلليج باأ�سلوب 

متعدد امل�ستويات يتجاوز حدود العالقات 
جماالت  ثالثة  اإىل  والتجارية  النفطية 
ممكنة للتعاون؛ وهي: تعزيز احل��وار مع 
املائية؛  املوارد  وتنمية  االإ�سالمي؛  العامل 
اإىل  الفتة  النطاق،  وا�سع  �سيا�سي  وح��وار 

اأنه قد مت و�سع هذه املجاالت الثالثة، يف 
وقت الحق، حيز التنفيذ. 

املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  اأن  ال��درا���س��ة  وبينت 
اليابانية تبنت موقفاً مماثاًل، م�سرية اإىل 
ومنذ  كي�سيدا،  احل��ايل  ال���وزاء  رئي�س  اأن 
اأكتوبر  يف  ال����وزراء  رئي�س  من�سب  توليه 
“دبلوما�سية  ي�سميه  م��ا  ات��ب��ع   ،2021
الواقعية لع�سر جديد”. وو�سط التناف�س 
ب��ني ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وال�����س��ني، متكنت 
بني  التوازن  حتقيق  من  كي�سيدا  حكومة 
احلاجة اإىل تعزيز التحالف بني الواليات 
املتحدة واليابان وال�سعي يف الوقت نف�سه 
واليابان،  ال�سني  ب��ني  م�ستقرة  لعالقة 
اأ���س��الف��ه��ا فيما يتعلق  ات��ب��ع��ت م�����س��ار  ك��م��ا 
اخلليج  منطقة  يف  اخلارجية  بال�سيا�سة 
جبهات  على  العالقات  تعزيز  خ��الل  من 

متعددة. 
ل��ك��ن ال���درا����س���ة ب��ي��ن��ت اأن����ه ب��امل��ق��ارن��ة مع 
تويل  كي�سيدا  اأن حكومة  يبدو  �سابقاتها، 
وال�سرق  مل��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج  اأق����ل  اه��ت��م��ام��اً 
�سرق  على منطقة  اأك��رث  وتركز  االأو�سط، 

وجنوب �سرق اآ�سيا.
الرو�سية  احل����رب  اأن  ال���درا����س���ة  واأك������دت 

الأمن  تهديداً  ت�سكل  اأوكرانيا  يف  املطّولة 
تواجه  طوكيو  اإن  اإذ  اليابان؛  يف  الطاقة 
لتاأمني  باملخاطر  االحتفاظ  بني  مع�سلة 
و�سولها اإىل الطاقة والتخلي عن املخاطر 
املتمثل يف  ال�سبع  التباع موقف جمموعة 
على  اعتمادها  م��ن  التدريجي  التخل�س 
الطاقة الرو�سية، والذي يت�سمن االإلغاء 
اأو  الرو�سية  النفط  ل����واردات  التدريجي 
حظرها، م�سرية اإىل اأن املخاطر بالن�سبة 
من  تخفف  اأنها  حقيقة  يف  تكمن  لليابان 
االأو�سط  ال�����س��رق  امل��ف��رط على  اع��ت��م��اده��ا 
ل��ت��وف��ري ال���ط���اق���ة، ب��ي��ن��م��ا ي�����س��اع��د قرب 
اجلغرايف   - رو�سيا  يف  جزيرة   - �سخالني 
م��ن ال��ي��اب��ان على ت��اأم��ني اإم�����دادات طاقة 

م�ستقرة. 
و�سددت الدرا�سة على اأن الظروف الدولية 
تتطلب مزيداً من التزام �سانعي ال�سيا�سة 
تاأمني  الأن  ال��ط��اق��ة؛  ب���اأم���ن  ال��ي��اب��ان��ي��ني 
يكت�سب  اخلليج  دول  م��ن  وال��غ��از  النفط 
اأهمية اأكرب. واأو�سحت الدرا�سة اأن التزام 
اخلليجية  بالعالقات  ال�سيا�سي  ال��ي��اب��ان 
غري ك��اٍف، ويتطلب اإع��ادة نظر، من اأجل 

م�سلحة اجلانبني.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

االأعمال  ل��رواد  االقت�سادي  التمكني  اإط��ار  يف 
االقت�سادية يف  التنمية  دائ��رة  نظمت  ال�سباب 
راأ�س اخليمة متمثلة يف اإدارة تطوير االأعمال 
حزمة من الربامج والدورات التدريبية التي 
تنمي املهارات املعرفية والريادية لتتنا�سب مع 
املتغريات املت�سارعة مبنظومة ريادة االأعمال، 
وت��ع��زي��ز امل��م��ار���س��ات ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة التي 
وتاأتي  الريادية،  امل�ساريع  ا�ستدامة  يف  ت�سهم 

اإطار تنفيذ اال�سرتاتيجية  الفعاليات يف  هذه 
الداعمة لرواد االعمال ال�سباب.  

اإدارة  – م��دي��ر  ال��ع��ي��ان  عبيد  عائ�سة  وذك���رت 
االإدارة قد  ب���اأن  ب��ال��وك��ال��ة،  االأع���م���ال  ت��ط��وي��ر 
�سراكاتها  تعزيز  على  العام  بداية  منذ  عملت 
االأعمال  رواد  يدعم  مبا  اخلا�س  القطاع  مع 
وي�ساهم بتبني اأفكارهم وطموحاتهم ويحقق 
فقد  النطاق،  وا�سعة  جماهريية  قاعدة  لهم 
�سبع  �سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االإدارة  نظمت 
ودورات  وحلقات  ور���س  �سملت  فعالياٍت   )7(

مبن�سة  التعريفية  ال��ور���س��ة  منها  ت��دري��ب��ي��ة، 
ال�سباب  “متكني  ال�سبابية  واحللقة  باكمان، 
تعريفيتني  وور���س��ت��ني  االأعمال”،  ري����ادة  يف 
ن��ون حم��ل��ي، ودورة  ب��خ��دم��ات وم��زاي��ا من�سة 
الت�سويق  “خطة  وور�سة  كانفا”،  مع  “�سمم 
وور�سة  م��ن جوجل”،  م��ه��ارات  م��ن  ال��رق��م��ي 
اأعمال”.   ك��رائ��د  اإن  ليكند  ت�ستخدم  “كيف 
التن�سيق  اأن االإدارة ب�سدد  اإىل  ونوهت العيان 
والتنظيم لثالث )3( ور�س يف الفرتة املقبلة، 
وهي الور�سة التعريفية ملن�سة ك�سك اأون الين 

االإلكرتونية،  التجارة  ع��امل  اإىل  واالن��ط��الق 
وور���س��ة اأخ���رى ملحرك ج��وج��ل، وور���س��ة ثالثة 
مل�����س��رف االإم�������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، م���وؤك���دة ال���دور 
املهم الذي تلعبه ال�سراكات القائمة يف تنمية 
اأكرث من  اإىل  بدورها  والتي و�سلت  االأعمال، 
ع�سر )10( �سراكات ُعِزَزت بور�س، واتفاقيات، 
ومبادرات  تن�سيقية،  واج��ت��م��اع��ات  وح��ل��ق��ات، 
االأمر  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  لدعم 
م�ستفيداً   344 ا���س��ت��ف��ادة  ع��ن��ه  ن��ت��ج  ال�����ذي 

ومبتو�سط ن�سبة ر�سا و�سل اإىل 94.4%.
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املال والأعمال

»الحتاد للطريان« تعزز رحالتها اإىل نيويورك يف ال�ستاء
•• اأبوظبي- وام:

ت��ع��ت��زم “ االحت����اد ل��ل��ط��ريان “ زي����ادة اأع���داد 
 15 ن���ي���وي���ورك اع���ت���ب���ارا م���ن  اإىل  رح��الت��ه��ا 
اأ�سبوعيا  رح��الت  اأرب���ع  اإ�سافة  ع��رب  نوفمرب 
ب����ني اأب����وظ����ب����ي ون����ي����وي����ورك ل���ريت���ف���ع عدد 
الرحالت اإىل 11 رحلة اأ�سبوعية دون توقف 
اإطار  وذل��ك يف  كينيدي  اأف  ج��ون  اإىل مطار 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  ال�سفر  حركة  ت�سهيل 

ال�ستاء املقبل.
و�ستتم خدمة الرحالت اجلديدة عرب طائرة 

تتوا�سل  فيما  درمي��الي��رن   9-787 بوينغ 
خدمة الرحالت القائمة عرب طائرة اإيربا�س 
تخ�سي�سها  مت  ال���ت���ي  اجل����دي����دة   A350

خلدمة نيويورك منذ �سهر يونيو املا�سي .
من  مزيدا  للم�سافرين  ال��زي��ادة  تلك  وتتيح 
ونيويورك،  اأبوظبي  بني  وامل��رون��ة  اخل��ي��ارات 
االحتاد  ج��ائ��زة  �سباق  ان��ط��الق  قبيل  وت��اأت��ي 
اأبوظبي،  يف   1 للفورموال  الكربى  للطريان 
والذي يقام يف جزيرة يا�س باأبوظبي بني 17 

و20 نوفمرب املقبل.
الربط  اإمكانية  من  امل�سافرون  �سي�ستفيد  و 

العاملية  ال���وج���ه���ات  و���س��ب��ك��ة  ن���ي���وي���ورك  ب���ني 
70 وجهة  ل��الحت��اد ل��ل��ط��ريان ال��ت��ي ت�����س��م 
والتي �ست�سبح اأكرث �سهولة وخا�سة بالن�سبة 
و�سبه  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  للوجهات 
ف�سال  اآ���س��ي��ا،  �سرق  وج��ن��وب  الهندية  ال��ق��ارة 
و  اإىل  نيويورك  بعد  ما  الربط  اإمكانية  عن 
من 46 وجهة على امتداد االأمريكتني، عرب 
���س��ري��ك االحت����اد ب��ال��رم��ز ج��ي��ت ب��ل��و ومقرها 

نيويورك.
فيذر�ستون،  األ��ي��ك�����س  اأك����د  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
لل�سبكة  التخطيط  ل�����س��وؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب 

وال���ت���ح���ال���ف���ات يف ال��ن��اق��ل��ة ح���ر����س االحت����اد 
ت��ع��زي��ز �سبكة وج��ه��ات��ه��ا هذا  ل��ل��ط��ريان ع��ل��ى 
ال�����س��ت��اء ل��ت��وف��ر امل���زي���د م���ن اخل���ي���ارات اأم���ام 
ال�سيوف اإىل الوجهات الرئي�سية على امتداد 

�سبكتها �سواء بق�سد العمل اأو الرتفيه«.
وقال : “توا�سل خدماتنا اإىل نيويوك اأداءها 
القوي و�سجلت هذا ال�سيف رقما قيا�سيا من 
حيث اإقبال امل�سافرين والطلب على ال�سفر.. 
يف  اال�ستثمار  يف  اأب��ع��د  امل�سي  االحت���اد  وي�سر 
هذه ال�سوق من خالل تعزيز اأعداد الرحالت 

قبيل ذروة ال�سفر ملو�سم ال�ستاء«.

ت�سغيل توربينات»ميت�سوبي�سي باور« الغازية يف حمطة اللية لتوليد الطاقة بال�سارقة

راأ�س اخليمة : فتح باب الرت�سح جلوائز �ستيفي العاملية - 
ال�سرق الأو�سط و �سمال اأفريقيا بدورتها الرابعة

•• راأ�س اخليمة- وام:

اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  �ستيفي  جوائز  اأعلنت 
ف��ت��ح ب���اب ال��رت���س��ي��ح ل��دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة ل��ل��ع��ام 2023 
لتكرمي   ، اخليمة  راأ���س  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  برعاية 
االبتكار يف قطاع االأعمال على امتداد 18 دولة من دول 

ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
الت�سجيل  طلبات  تلقي  ب���داأت  ق��د  اجل��ائ��زة  اإدارة  كانت 
للرت�سيح عرب موقعها بدءا من 15 اأغ�سط�س اجلاري 
يتم  اأن  على  املقبل  نوفمرب   9 حتى  يتوا�سل  اأن  على 
االإعالن عن الفائزين بجوائز �ستيفي الذهبية والف�سية 
والربونزية 25 يناير املقبل و االحتفاء بهم وتكرميهم 
18 مار�س املقبل  يف حفل يقام باإمارة راأ�س اخليمة يف 
اأكتوبر   5 قبل  �سدادها  �سيتم  التي  الر�سوم  اأن  موؤكدة 
للرت�سيحات  بالن�سبة  الفائزين  ر�سوم  بند  حتت  املقبل 

�ستكون خا�سعة خل�سم.
من  تعد  التي   - اجل��ائ��زة  اإدارة  على  القائمون  وك�سف 
االبتكار  لتكرمي  العامل  يف  االأعمال  جوائز  برامج  اأه��م 
امل�ساركة  اأن   - املنطقة  ام��ت��داد  على  االأع��م��ال  قطاع  يف 
باجلائزة متاح لل�سركات اخلا�سة والعامة الربحية منها 
االأف��راد من  وك��ذا   ، وال�سغرية  الكبرية  الربحية  وغري 
، موؤكدين  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  بال�سرق  دولة   18
اأحقية امل�ساركني للرت�سيح للجائزة بالتقدمي الأي عدد 
الفائزين  م��ن  بعد  فيما  و�سيطلب  جمانا  الفئات  م��ن 
مبلغ  �سداد   ، والربونزية  والف�سية  الذهبية  باجلوائز 
�سيتم حتديده الحقا حتت بند ر�سوم الفائزين عن كل 

تر�سيح فائز. 

واأو�سح القائمون على اجلائزة اأن الرت�سيحات واالأعمال 
املبتكرة تقبل باللغتني العربية واالإجنليزية، و�ستخ�سع 
اأكرث  ت�سم  حتكيم  جل��ان  قبل  م��ن  للتحكيم  ذل��ك  بعد 
اأنحاء  خمتلف  من  اختيارهم  يتم  تنفيذي   100 من 
ال��ع��امل وف���ق م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة، م�����س��ريي��ن اإىل اأن����ه على 
املهتمني بامل�ساركة بلجان التحكيم التقدم عرب الرابط 
https://mena.stevieawards.com/
فئات  اأن  اإىل  اأ���س��اروا  و   .  sa-judge/register
املواقع  فئة مب��ج��االت   100 م��ن  اأك���رث  ت�سم  اجل��ائ��زة 
والتقارير   - واالإجن�����از   - وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة 
املوؤ�س�سة   / وال�سركة   - االأخ���رى  واملن�سورات  ال�سنوية 
- واالت�ساالت املوؤ�س�سية والعالقات العامة لل�سركات - 
واال�ستجابة لكوفيد-19 - وخدمة العمالء - واملوارد 
الب�سرية - والفعاليات املبا�سرة واالفرتا�سية - واالإدارة 
وو�سائل   - املنتج  واإدارة  اجلديد  واملنتج   - والت�سويق   -
التوا�سل االجتماعي /ال�سو�سال ميديا/ - والتكنولوجيا 

- والفيديو- وقيادة الفكر ، 
باالإ�سافة اإىل فئات جديدة مت ا�سافتها يف الدورة الرابعة 
2023 وهي فئات قيادة الفكر وا لتي تكرم االبداعات 
يف ابتكار ا�سرتاتيجية قيادة الفكر وتطويرها وتنفيذها 
االفرتا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ن��دي  اإ���س��اف��ة  ع��ل��ى  ع����الوة 
حتت فئات االإجن��از وهما االإجن���ازات املبتكرة يف جمال 
جمال  يف  املبتكرة  واالإجن����ازات  االجتماعية  امل�سوؤولية 

التنوع وال�سمول.
اإىل احل�سول  ال��رت���س��ح  ال��راغ��ب��ني يف  و دع���ت اجل��ائ��زة 
على التفا�سيل من خالل دليلها املتوفر عرب الرابط: 
.http://MENA.StevieAwards.com

اختتام فعاليات حملة »#وجهات_دبي« ملو�سم ال�سيف و�سط 
تفاعل وا�سع من املجتمع الإبداعي والزوار

•• دبي-وام:

اختتام  دبي  حلكومة  االإعالمي  املكتب  اأعلن 
ملو�سم  “#وجهات_دبي”،  حملة  فعاليات 
مدى  على  ال�����س��وء  �سلطت  وال��ت��ي  ال�سيف، 
الفريدة  ال�سيفية  ال��وج��ه��ات  على  �سهرين 
واملتنوعة يف دبي، و�سط تفاعل حملي ودويل 
ك��ب��ري ب��ني االإع��الم��ي��ني وامل���وؤث���ري���ن و�سناع 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  املحتوى 
اإىل جن��اح كبري واه��ت��م��ام الف��ت من  اأدى  م��ا 

جانب العائالت والزوار باحلملة.
“#وجهات_ مبادرة  وج��اءت احلملة �سمن 
لالإعالم  دب��ي  جمل�س  اأطلقها  ال��ت��ي  دبي”، 
دي�����س��م��رب امل��ا���س��ي، ب��ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��و ال�سيخ 
اآل مكتوم، رئي�س  اأحمد بن حممد بن را�سد 
جمل�س دبي لالإعالم، بالتعاون مع جمموعة 
واملوؤ�س�سات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال���دوائ���ر  م��ن  ك��ب��رية 
احلكومية و�سبه احلكومية والقطاع اخلا�س 
وذلك  االإب��داع��ي،  املجتمع  دبي ومب�ساركة  يف 
وفقاً لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
 ، اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
لل�سياحة  اأوىل  كوجهة  دب��ي  مكانة  لتعزيز 
اأماناً  االأك���رث  وامل��دي��ن��ة  ال��ع��امل  م�ستوى  على 

و�سالمة واالأف�سل للعي�س يف العامل.
ملو�سم  “#وجهات_دبي”،  حملة  وحققت 
يوليو  من  االأول  يف  انطلقت  التي   ، ال�سيف 
امل��ا���س��ي، ت��زام��ن��اً م��ع ب���دء م��و���س��م العطالت 
جناحاً  ال��درا���س��ي،  ال��ع��ام  وان��ت��ه��اء  ال�سيفية 
واإق�����ب�����ااًل الف����ت����اً وم�������س���ارك���ًة م��ت��م��ي��زة على 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، مب��ا يف ذلك  �سبكات 
“تويرت”  و  “ان�ستغرام”  و  “في�سبوك” 
حيث حققت م�ساركات قيا�سية تزيد عن 3.3 
يف  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  تفاعل  مليون 
الفيديو  حني جتاوز عدد م�ساهدات مقاطع 
اخلا�سة باحلملة 50 مليون م�ساهدة، حيث 
�سلطت املئات من مقاطع الفيديو واملحتوى 
االإبداعي،  املجتمع  اأنتجها  التي  الرتويجي، 
املرئية  االت�سال  و�سائل  واأي�سا عرب خمتلف 
العديد  على  ال�سوء  وامل��ق��روءة،  وامل�سموعة 

م����ن م���ن���اط���ق اجل�������ذب امل���ه���م���ة واجل����واه����ر 
الفريدة  واالأن�����س��ط��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  اخل��ف��ي��ة 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا اأج��ن��دة دب���ي خ���الل مو�سم 
والزوار  دبي  اإط��الع جمتمع  بهدف  ال�سيف، 
م��ن داخ���ل وخ���ارج ال��دول��ة على ك��ل االأماكن 
ال��ت��ي مي��ك��ن زي��ارت��ه��ا يف املدينة  وال��وج��ه��ات 
واال�ستمتاع بها تاأكيداً على كون دبي الوجهة 
ال�سياحية املف�سلة يف العامل. وتوا�سل مبادرة 
“#وجهات_دبي” التعريف باأهم الوجهات 
الرئي�سية  وامل��ع��امل  والرتفيهية  ال�سياحية 
التي تتميز بها دبي يف كل االأوقات، مبا يف ذلك 
اإ�سدار جمموعة �ساملة من االأدلة االإر�سادية 
حول  وافية  معلومات  توفر  التي  التفاعلية 
اإليها ب�سهولة  تلك الوجهات و�سبل الو�سول 
“براند دبي”،  وي�سر. ويف هذا االإط��ار، اأعلن 
الذراع االإبداعي للمكتب االإعالمي حلكومة 
“#وجهات_ اإط��الق حملة  �سيتم  اأن��ه  دب��ي، 
ملو�سم ال�ستاء يف وقت الحق من العام  دبي”، 
ال�سوء  ت�سليط  على  �سرتكز  والتي  احل��ايل، 
ال�ستوية  وال��وج��ه��ات  اجل���ذب  م��ق��وم��ات  على 
اإطالع  بهدف  االإم���ارة  يف  والفريدة  املتنوعة 
اجل��م��ي��ع وك��ذل��ك ال�����زوار م��ن داخ���ل الدولة 
وخ���ارج���ه���ا ع��ل��ى ت��ل��ك ال���وج���ه���ات وامل���راف���ق 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة وت���وف���ري م��ع��ل��وم��ات ع��ن��ه��ا، وما 
امل�ستوى  عاملية  متنوعة  خدمات  من  تقدمه 
لال�ستمتاع باملناخ ال�ستوي الدافئ يف االإمارة، 
وتراثها  وث��ق��اف��ت��ه��ا  بطبيعتها  ول��ل��ت��ع��ري��ف 
قرب  عن  نظرة  وتقدمي  ومعاملها،  وتاريخها 
والفعاليات  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأن�����س��ط��ة  اأه����م  ع��ل��ى 
من  منطقة  ك��ل  يف  وال��ري��ا���س��ي��ة  الرتفيهية 
“#وجهات_ مبادرة  �سهدت  مناطقها.وقد 
وكافة  دب��ي،  براند  بني  مثمراً  تعاوناً  دبي” 
اأ�سبح  ال���ذي  االإب���داع���ي،  واملجتمع  ال�سركاء 
الرتويجية،  احل��م��ل��ة  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج�����زءاً 
و�سّناع  امل��وؤث��ري��ن  م��ن  خ��الل جمموعة  م��ن 
وامل�سورين  ال��ف��ي��دي��و  وم�����س��وري  امل��ح��ت��وى 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ني، ح��ي��ث ���س��ارك اجل��م��ي��ع كل 
ق�س�س  تقدمي  يف  اخلا�سة،  تعبريه  بو�سيلة 
م��ل��ه��م��ة ح���ول امل���واق���ع ال��ع��دي��دة ال��ت��ي تتيح 
فر�سة منوذجية لال�ستمتاع مبجموعة بالغة 

التنوع من االأن�سطة والفعاليات التي تقدمها 
تلك املواقع للزوار. وقالت �سيماء ال�سويدي، 
حملة  مل�ست  “لقد  دبي”:  “براند  م��دي��رة 
قلوب  ال�����س��ي��ف  مل��و���س��م  “#وجهات_دبي” 
تفاعاًل  الق��ت  كما  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  وع��ق��ول 
والعاملي،  االإق��ل��ي��م��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ك���ب���رياً 
لالإلهام  م�سدراً  مبثابة  احلملة  كانت  حيث 
للجميع لزيارة معامل ووجهات دبي الفريدة 
ا�ستك�ساف  ع��ل��ى  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م  وحت��ف��ي��زه��م 
والتعرف  امل��ت��ن��وع��ة،  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  اأن�����س��ط��ت��ه��ا 
والرتفيهية  ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اأه��م  على 
االإمارة.  بها  تتميز  التي  الرئي�سية  وامل��ع��امل 
مكانتها كوجهة  تر�سيخ  دبي يف  وقد جنحت 
املدينة  ت�سبح  واأن  رائ����دة  ع��امل��ي��ة  ���س��ي��اح��ي��ة 
االأكرث ا�ستقطاباً للزوار الدوليني يف العامل، 
دويل  زائ���ر  مليون   7.12 ا�ستقطبت  حيث 
 ”2022 ع����ام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
واأ�سافت ال�سويدي : “ النجاح الكبري الذي 
حققته الن�سخة ال�سيفية للحملة جاء نتيجة 
ال�����س��رك��اء واجلهات  ك��اف��ة  ب��ني  ت��ع��اون مثمر 
ال�����س��رك��اء من  ال��داع��م��ة للحملة وم���ن ك��اف��ة 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س وم����ن جمتمع 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  على  وامل��وؤث��ري��ن  امل��ب��دع��ني 
واحد  ه���دف  جمعهم  وال���ذي���ن  االج��ت��م��اع��ي، 
الوجهات  اأف�سل  بني  دبي  مكانة  تر�سيخ  هو 
ال�سياحية العاملية، من خالل اإلقاء مزيد من 
ال�سوء على ما تتمتع به من مقومات التميز 
اإليها،  الو�سول  و�سهولة  وال�سالمة  واالأم��ان 
ميزان  يف  كفتها  ترجح  التي  املقومات  وه��ي 
املناف�سة العاملية مع اأكرب واأعرق مدن العامل 
واأبرز الوجهات ال�سياحية العاملية. لقد �سهدت 
احلملة تفاعاًل غري م�سبوق واهتماماً كبرياً 
االإبداعي  املجتمع  جانب  من  ودول��ي��اً  حملياً 
اجلميع  �ساركوا  الذين  وال���زوار،  والعائالت 
التي زاروا خاللها وجهات ومعامل  جتاربهم 
دبي املتنوعة. براند دبي �ستوا�سل العمل مع 
ك��اف��ة ال�����س��رك��اء وامل��ب��دع��ني الإط���الق املرحلة 
ال�سوء  �ست�سلط  وال��ت��ي  احلملة  م��ن  التالية 
الرتفيهية،  وامل��راف��ق  اجل��ذب  مقومات  على 
يف  وال��ف��ري��دة  املتنوعة  ال�ستوية  وال��وج��ه��ات 

وكانت  عنها”.  م��ع��ل��وم��ات  وت��وف��ري  االإم�����ارة 
“#وجهات_ مبادرة  ال�سيفية من  الن�سخة 
دبي” مبثابة حافز للجميع من داخل الدولة 
دبي  ومعامل  وجهات  اكت�ساف  على  وخارجها 
االأدل���ة  �ساهمت  فيما  ال�����س��ي��ف،  يف  ال��ف��ري��دة 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا احلملة  ال���ت���ي  ال�����س��ت  االإب���داع���ي���ة 
ماليني  ا�ستقطبت  التي  الفيديو  ومقاطع 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  من�سات  ع��رب  امل�����س��اه��دات 
االج��ت��م��اع��ي، ف�سال ع��ن م�����س��ارك��ات جمتمع 
املبدعني واملوؤثرين يف اإثراء احلملة واإطالع 
الفريدة  اجل����ذب  م��ق��وم��ات  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور 
ما  تتنوع  والتي  املتميزة،  وعرو�سها  دب��ي  يف 
امل��ت��م��ي��زة وامل��ط��اع��م املتنوعة  ال�����س��واط��ئ  ب��ني 
واملغامرات  املختلفة  والفعاليات  واالأن�سطة 
الريا�سية واملائية والرتفيهية وجمموعة من 
وجهات  �سمن  املتنوعة  الرتفيهية  اخليارات 
ف���ري���دة ت��وا���س��ل م���ن خ��الل��ه��ا دب����ي متيزها 
وركزت  ال��رائ��دة.  ال�سياحية  مكانتها  وت��وؤك��د 
مو�سم  خ����الل  “#وجهات_دبي”  ح��م��ل��ة 
تتنا�سب  خدمات  تقدم  وجهات  على  ال�سيف 
مع االأ�سر والعائالت التي قررت ق�ساء عطلة 
من  ت��وف��ره  مب��ا  لال�ستمتاع  دب��ي  يف  ال�سيف 
مرافق وخدمات �سياحية وترفيهية متنوعة 
تفاعلية  �ست دالئل  اإ�سدار  وذلك من خالل 
اأف�سل  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  �سلطت 
واملرافق  وامل���ط���اع���م  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال���وج���ه���ات 

واخلدمات يف دبي. 

•• ال�سارقة-وام:

باور”  “ميت�سوبي�سي  �سركة  اأعلنت 
“ميت�سوبي�سي  ���س��رك��ات  اإح�����دى   -
املحدودة”  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
الفعلي  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ب�����دء  ام���������س   -
لتوربينني الغاز الطبيعي من طراز 
يف اإطار م�سروع تو�سيع   M701F
الطاقة  ل��ت��ول��ي��د  “اللية”  حم��ط��ة 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وقعت  كما  “�سيوا”،  ال�سارقة  وغ��از 
“�سيوا”  مع  باور”  “ميت�سوبي�سي 
للخدمات  االأم����د  ط��وي��ل��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
وا�ستقرار  كفاءة  ل�سمان  وال�سيانة 

اإمدادات الطاقة من املحطة.
باملحطة  التوربينني  ت�سغيل  وياأتي 
 1،026 اإىل  قدرتهما  ت�سل  ال��ت��ي 
ات��ف��اق��ي��ة عقد  اإط�����ار  م���ي���ج���اوات يف 
الت�سليم الكامل مل�سروع حمطة اللية 
ائتالف  مع  “�سيوا”  اأبرمته  ال��ذي 
“ميت�سوبي�سي  �سركة  من  كل  ي�سم 
“ال�سويدي  و������س�����رك�����ة  باور” 
اإليكرتيك” لتو�سيع قدرات حمطة 
ترمي  والتي  ال�سارقة  ب��اإم��ارة  اللية 
اإىل دعم النمو االقت�سادي لالإمارة 

الطاقة  واإن��ت��اج��ي��ة  ك���ف���اءة  وت��ع��زي��ز 
الكهربائية وحتلية املياه من خالل 
ت���ب���ن���ي وت���ط���ب���ي���ق اأح��������دث احل���ل���ول 

التقنية وتبني املرافق.
�سلطان  ����س���ع���ي���د  �����س����ع����ادة  وق���������ال 
ال�سويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه 
وغ���از ال�����س��ارق��ة اإن م�����س��روع حمطة 
“اللية” لتوليد الطاقة الكهربائية 
ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  يتما�سى 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�سارقة لتعزيز كفاءة توليد  حاكم 
ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف االإم������ارة 
باعتبارها املحرك الرئي�سي للتنمية 
ا�سرتاتيجية  اإطار  ويف  االقت�سادية، 
القدرة  رف��ع  اإىل  ال��رام��ي��ة  “�سيوا” 
ميجاوات   4600 اإىل  االإن��ت��اج��ي��ة 
اإىل  الت�سغيلية  بالكفاءة  واالرت��ق��اء 
اأكرث من %60 بحلول عام 2030 
االقت�سادي  ال���ن���م���و  ي����واك����ب  مب����ا 
يف  وال�سكني  والتجاري  وال�سناعي 

اإمارة ال�سارقة.
�����س����راك����ت����ن����ا  ن������ع������زز   : واأ����������س���������اف 
مع  ال��������ي��������وم  اال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة 
بتوقيع  باور”  “ميت�سوبي�سي 

للخدمات  االأم����د  ط��وي��ل��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
ال���ل���ي���ة  حم����ط����ة  يف  وال���������س����ي����ان����ة 
العاملية  اخل����ربات  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 
الهند�سية  وم���ع���اي���ريه���ا  ل��ل�����س��رك��ة 
م�ستوى  على  كفاءتها  اأثبتت  التي 
امل��ن��ط��ق��ة وال�����ع�����امل، ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
لتعزيز  باور”  “ميت�سوبي�سي  دع��م 
التوربينات  م���ن  اأ���س��ط��ول��ن��ا  ك���ف���اءة 
لرفع  تطلعاتنا  يلبي  مب��ا  املتقدمة 
الطاقة  لتوليد  االإن��ت��اج��ي��ة  قدرتنا 

الكهربائية وحتلية املياه.
ومن املتوقع اأن تزود حمطة “اللية” 
ع��ن��د اك��ت��م��ال��ه��ا م���ا ي���ع���ادل 20% 
من  ال�سارقة  مدينة  احتياجات  من 
ال��ع��ق��د املربم  ال���ط���اق���ة؛ ومب���وج���ب 
ال���ك���ام���ل، تتوىل  ال��ت�����س��ل��ي��م  ب��ن��ظ��ام 
توريد  مهمة  باور”  “ميت�سوبي�سي 
املعدات االأ�سا�سية وت�سمل التوربينات 
بخارية  وتوربينات  بالغاز  العاملة 
بخارية  وم��ب��دالت  م��ول��دات  وثالثة 
ال�����س����رتداد احل�������رارة، ف��ي��م��ا تتوىل 
�سركة “ال�سويدي اإليكرتيك” مهام 
واالإن�ساءات  وامل�����س��رتي��ات  الهند�سة 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل امل��ع��دات االأخ����رى يف 

موقع املحطة.

»طاقة اأبوظبي« تطور ال�سيا�سات والإطار التنظيمي املتعلق بالهيدروجني منخف�س الكربون
•• اأبوظبي -وام:

يف  العمل  ب��دء  عن  اأم�س  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ��رة  اأعلنت 
املتعّلق  التنظيمي  واالإط�����ار  ال�سيا�سات  وتن�سيق  ت��ط��وي��ر 
ب��ال��ه��ي��دروج��ني، وذل����ك م���ن اأج����ل ت�����س��ري��ع وت����رية تنفيذ 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي  للهيدروجني  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
متكني دولة االإمارات من حتقيق الريادة يف جمال تقنيات 

الهيدروجني النظيف منخف�س الكربون.
وتعمل الدائرة على تطوير هذا االإطار التنظيمي بالتعاون 
عدد من ال�سركات اال�سرتاتيجيني من القطاعني احلكومي 
و»م�سدر«  و»م��ب��ادل��ة«  »اأدن�����وك«  ت�سمل  وال��ت��ي  واخل��ا���س، 
االإم����ارات،  وك��ه��رب��اء  مياه  و�سركة  و»ط��اق��ة«،  و»القاب�سة« 
ودائرة  التحتية،  والبنية  الطاقة  ووزارة  اأبوظبي،  وموانئ 
ودائرة  وال��ن��ق��ل،  ال��ب��ل��دي��ات  ودائ����رة  االق��ت�����س��ادي��ة،  التنمية 

املالية، وهيئة البيئة يف اأبوظبي.
وت���ه���دف ال����دائ����رة م���ن خ����الل ه����ذه ال�����س��ي��ا���س��ات واالإط�����ار 
التنظيمي للهيدروجني اإىل حتديد هيكلية وا�سحة ت�سمل 
والرتاخي�س  وامل��ع��اي��ري  التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  ال�سيا�سات 
القدرة  ي�سمن  مبا  النا�سئ  الهيدروجني  لقطاع  الالزمة 
الدويل.  ال�سعيد  على  القطاع  ه��ذا  يف  للدولة  التناف�سية 
ال���ه���ي���دروج���ني، وات�ساع  ت�����س��ن��ي��ع  ل��ط��ب��ي��ع��ة ق��ط��اع  ون���ظ���راً 
جديدة  ا�ستخدامات  وظ��ه��ور  امل�ستهدفة،  االأ���س��واق  رق��ع��ة 
للهيدروجني يف الت�سنيع، وطبيعة النمو يف حجم الطلب 
التخ�س�س،  عالية  الفنية  وامل��ق��ّوم��ات  ال��ه��ي��دروج��ني،  على 
التنمية  اإطار تنظيمي ل�سمان حتقيق  اأهمية توفري  تاأتي 
دولة  ري���ادة  وتعزيز  القطاع،  ه��ذا  يف  والعملية  امل�ستدامة 

االإمارات يف اإنتاج الهيدروجني وا�ستخدام التقنيات املتعّلقة 
هذا  نتائج  تقييم  اأبوظبي”  “طاقة  وتتوقع  املجال.  بهذا 

االإطار قبل نهاية 2022.
دائرة  وكيل  الرميثي  حممد  اأحمد  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
وا�ستهالك  لت�سنيع  ح��ي��وي  ق��ط��اع  وج���ود  “ اإن   : الطاقة 
الهيدروجني منخف�س الكربون �سي�سع اأبوظبي واالإمارات 
للطاقة  امل��ن��ت��ج��ة  ال������دول  �����س����دارة  امل���ت���ح���دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
يرتفع  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  ال��ع��امل.  م�ستوى  اخل�����س��راء على 
ليزيد  اأبوظبي  يف  الكربون  منخف�س  الهيدروجني  اإن��ت��اج 
و�سي�ساهم   .2030 العام  بحلول  �سنوياً  طن  مليون  عن 
الهيدروجني املنتج حملياً يف تعزيز جهود االبتكار والتنويع 
االقت�سادي، مما �سيمكننا من اإزالة الكربون من اقت�سادنا 
للطاقة  االإم�����ارات  ا�سرتاتيجية  م��ع  بالتما�سي  ال��وط��ن��ي 
اأمن  الكربوين وتعزيز  2050، وااللتزام بتحقيق احلياد 
وا�ستقرار اإمدادات الطاقة.” واأ�ساف: “ هذه فر�سة هامة 
اأبوظبي، والتي تتمتع مبوارد وفرية  بالن�سبة الإم��ارة  جداً 
احتياجات  تلبية  يف  للم�ساهمة  ال�سم�سية،  ال��ط��اق��ة  م��ن 
حملية  �سناعات  تاأ�سي�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة،  االأ����س���واق 
ج��دي��دة وت��وف��ري وظ��ائ��ف ج��دي��دة، وت��ع��زي��ز من��و ال�سركات 
االأبحاث  وتعزيز جهود  كفاءات جديدة،  القائمة، وتطوير 
والتطوير، وجذب املزيد من اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف 

قطاع الطاقة.« 
احلياد  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  واحل��اج��ة  املناخي  التغرّي  ويعد 
الكربوين من اأبرز العوامل التي حتّفز ال�سعي وراء ت�سريع 
كم�سدر  الكربون  منخف�س  الهيدروجني  ا�ستخدام  وترية 

للوقود.

2021 اأن  اأّك���د يف ال��ع��ام  وك���ان جمل�س ال��ه��ي��دروج��ني ق��د 
الهيدروجني ميثل هدفاً هاماً لدول العامل الإيجاد م�سدر 
م�ستدام للطاقة يف امل�ستقبل، وكانت اأكرث من 30 دولة قد 
�سهد  كما  للهيدروجني،  م�ستقبلية  ا�سرتاتيجيات  اأطلقت 
قطاع الهيدروجني اإطالق اأكرث من 200 م�سروع وخطة 
اإجمايل  ي��ت��ج��اوز  اأن  امل��ت��وق��ع  ا���س��ت��ث��م��اري��ة ط��م��وح��ة. وم���ن 
مليار   300 ال��ه��ي��دروج��ني  على  االإن��ف��اق  يف  اال�ستثمارات 
دوالر اأمريكي بحلول العام 2030، اأي ما يعادل 1.4% 

من التمويل العاملي لقطاع الطاقة.
ون��ظ��راً الأن ق��ط��اع اإن��ت��اج ال��ه��ي��دروج��ني ال ي���زال يف مرحلة 
مبكرة، هنالك العديد من التحديات الفنية التي تتطّلب 
ح���ل���واًل مل��ع��اجل��ت��ه��ا، وه�����ذا ي��ت��ط��ّل��ب ال��ك��ث��ري م���ن اجلهود 
العمليات  اأن  ك��م��ا  ال��ت��ك��ال��ي��ف،  خل��ف�����س  واال����س���ت���ث���م���ارات 
الت�سغيلية لقطاع الهيدروجني تتطّلب الكثري من املعايري 
واللوائح والرتاخي�س. وتعمل العديد من اجلهات الدولية، 
ا�ستخدام  كيفية  حت��دي��د  على  االأوروب���ي���ة،  املفو�سية  مثل 
ا�ستخدام  ل�سمان  خا�سة  ومعايري  االأخ�سر  الهيدروجني 
العديد من  وباملثل، تقوم  اإنتاجه.  م�سادر وقود نظيفة يف 
الهيدروجني  الإن��ت��اج  جتريبية  م�����س��اري��ع  ب��اإط��الق  ال����دول 

االأخ�سر وا�ستخدامه يف ت�سغيل املركبات.
العاملي  االإن�����ت�����اج  ال���ه���ي���دروج���ني، و����س���ل  مل��ج��ل�����س  ووف����ق����اً 
للهيدروجني اإىل 70 مليون طن �سنوياً، لكن 96 % من 
هذا االإنتاج هو من الهيدروجني الرمادي، والذي ينتج من 
اإعادة ت�سكيل بخار امليثان ويكلف تقريباً دوالر اأمريكي لكل 
على  يعتمد  وال��ذي  االأزرق،  الهيدروجني  اأّم��ا  كيلوجرام. 
من  االنبعاثات  الإزال��ة  وتخزينه  الكربون  التقاط  تقنيات 

اأمريكيني  دوالري��ن  فيكلف حوايل  الرمادي،  الهيدروجني 
والذي  االأخ�سر،  الهيدروجني  اأن  كيلوجرام. يف حني  لكل 
الكهرباء  امل�ستق من م�سادر  الكهربائي  التحليل  ينتج عن 
اأمريكية  دوالرات   4 ع���ن  ي��ق��ل  ال  م���ا  ي��ك��ل��ف  امل���ت���ج���ددة، 
ما  للهيدروجني  العاملي  االإن��ت��اج  ي�سم  كما  للكيلوجرام. 
اإنتاجه كفرع من  يعرف بالهيدروجني ال��وردي، والذي مت 

الطاقة النووية.
ويتم حالياً اإنتاج الهيدروجني يف اأبوظبي ال�ستخدامه كمادة 
ال�سناعية،  العمليات  خمتلف  ويف  االأمونيا  اإنتاج  يف  اأولية 
لكن هذا الهيدروجني يف غالبه من النوع الرمادي، والذي 
اإنتاجه على الغاز الطبيعي. وكانت »اأدن��وك« قد  يعتمد يف 
اأعلنت عزمها زيادة حجم التقاط الكربون بخم�سة اأ�سعاف، 
خم�سة  اإىل  ط��ن   800.000 م��ن  ال��ن��اجت  حجم  لريتفع 
اأبوظبي  �سيجعل  مما   ،2030 العام  بحلول  طن  ماليني 
يف  التكاليف  باأقل  االأزرق  الهيدروجني  منتجي  اأك��رب  من 

العامل.
وت��ع��زز وف���رة ق��ط��ع االأرا����س���ي وامل��ي��اه وال��ط��اق��ة ال�سم�سية 
للهيدروجني  عاملياً  م���ورداً  ت�سبح  ب��اأن  اأبوظبي  طموحات 
االأخ�سر. وتهدف ال�سيا�سات واالإطار التنظيمي اإىل اإيجاد 
الهيدروجني  اإن��ت��اج  على  ت��وؤث��ر  ق��د  التي  للتحديات  حلول 
ن��ط��اق وا���س��ع، وه��و ي�سعى اإىل  اأب��وظ��ب��ي على  االأخ�����س��ر يف 
واجل����ه����ات احلكومية  ال���ق���ط���اع���ات  ب���ني خم��ت��ل��ف  اجل���م���ع 
الهيدروجني  اإنتاج  املعنية يف  الدولية  والهيئات  وال��وزارات 

واعتماده كم�سدر للطاقة.
وتتمتع اأبوظبي مبيزة تناف�سية كقاعدة الإنتاج الهيدروجني 
منخف�س الكربون، وذلك بف�سل احتياطاتها من املُرّكبات 

تتمتع  كما  واملياه.  الطبيعي  الغاز  مثل  للكربون،  احلاملة 
ب���ق���درات ���س��ن��اع��ي��ة يف خم��ت��ل��ف م���راح���ل �سل�سلة  اأب��وظ��ب��ي 
وا�سعة  وخ��ربات  متطّورة،  حتتية  وبنية  الطاقة،  اإم���دادات 
يف جمال ت�سدير �سحنات املواد القابلة لال�ستعال، وموقع 
باالإ�سافة قدرات  الطلب،  عالية  االأ�سواق  يتو�ّسط  مركزي 

متويل كبرية واأطر عمل لتنظيم اال�ستثمارات االأجنبية.
القّمة  خ��الل  االإم����ارات  دول��ة  “ك�سفت  الرميثي:  واأ���س��اف 
العاملية للتغرّي املناخي يف جال�سكو عن خارطة طريق الإنتاج 
الهيدروجني، وتعمل دائرة الطاقة يف اأبوظبي بالتعاون مع 
خمتلف اجلهات املعنية لتحقيق اأق�سى ا�ستفادة من م�سادر 
وقدرات الدولة لرت�سيخ مكانتها مركزاً عاملياً للهيدروجني 
ال��ك��رب��ون. قمنا  ل��ل��ه��ي��دروج��ني منخف�س  رئ��ي�����س��اً  وم�����ورداً 
اأهم التوجهات اال�سرتاتيجية يف االإطار  بتحديد عدد من 
التنظيمي، والتي ت�سمل التعاون الدويل واالأبحاث واالبتكار، 
ونحن على اأمت اال�ستعداد لتاأ�سي�س �سراكات دولية ملوا�سلة 
لتعزيز  التنظيمية  قدراتنا  وحت�سني  تطوير  على  العمل 
الكربون،  منخف�س  ال��ه��ي��دروج��ني  ن��ح��و  ال��ت��ح��ّول  وت���رية 
ونحن ن�سعى اإىل ا�ستك�ساف الفر�س املتاحة لتبادل تقنيات 
واملوؤ�س�سات  امل����زّودة  ال�سركات  م��ع  امل��ت��ط��ّورة  ال��ه��ي��دروج��ني 
اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ��رة  اأن  بالذكر  اجلدير  البحثية.” 
يف  حول  للتن�سيق  احلكومية  اجلهات  من  عدد  مع  تتعاون 
اأبوظبي.  يف  التنمية  مل�سرية  واحل��ي��وي  ال��ه��ام  امل��ج��ال  ه��ذا 
وت�سارك هذه االأطراف بانتظام يف ور�س عمل واجتماعات 
الوثائق وامل�ساورات، فيما تعمل  تبادل  دوري��ة، وتعمل على 
دائرة الطاقة على االإ�سراف على االإطار التنظيمي ل�سمان 

امل�ساركة الفاعلة جلميع االأطراف.

- احلملة �سجلت اأكرث من 3.3 مليون تفاعل من خمتلف اأنحاء العامل، وح�سدت اأكرث من 50 
مليون م�ساهدة عرب من�سات التوا�سل االجتماعي

- �سيماء ال�سويدي: جناح الن�سخة ال�سيفية للحملة جاء نتيجة تعاون مثمر بني كافة ال�سركاء 
واجلهات الداعمة للحملة وجمتمع املبدعني واملوؤثرين على و�سائل التوا�سل االجتماعي.
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الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
حممد  احمد  التجاري  باال�سم   CN رقم:1023678 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  الغاز  لتوزيع  العمودي 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/كالود  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ون حلويات  رخ�سة رقم:3699108 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/اآيكون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للهدايا رخ�سة رقم:3772901 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/فور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سيزن مل�ستح�سرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2776266 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كرافت 

CN لالأعمال اليدوية رخ�سة رقم:2853424 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :خمبز جبل النور

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1016466 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احالم ابراهيم �سلطان حممد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد حممد عبداهلل حممد ال�سحي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مغ�سلة ايك�سربت كليرن

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 3006988 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة نا�سر خمي�س نا�سر خمي�س نا�سر خمي�س املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد عبدالعزيز بالل حممد املهريي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :كراج ت�سوغات لل�سيارات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4373877 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبله قنازل �سعيد قنازل العفاري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سعيد حممد �سعيد �سباح العفاري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تامي  العكاوي  :مطعم  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2721441 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف را�سد نايع �سالح بخيت املن�سوري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:االمتياز لتح�سيل الديون

حاذة  بن  �سعيد  مطر  حياب  ال�سيد  الثالث   :3 جهام،  ندود  ال�سركة:هيلي،  عنوان 
واخرين

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2545676 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
كم�سفي  ال�سريبية،  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  ال�سادة/احلزم  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/15  لل�سركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250019296
تاريخ التعديل:2022/08/22

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سكاي لتجارة معدات املطابخ ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - �سرق 0.6 مبنى احمد ال�سيد عبداهلل ال�سيدحممد 

ال�سيد
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 4119779 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
2 - تعيني ال�سادة/كودو�س بي اأر اأ�س حما�سبون قانونيون - فرع اأبوظبي 1، كم�سفي 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/19  لل�سركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250019613
تاريخ التعديل:2022/08/22

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
الذهبيه لقطع غيار  :الر�سالة  ال�سادة  باأن /  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم : CN 1128245 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد جاهد الكرمي �سابر احمد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عبيد خلفان العزيزى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الر�سالة الذهبيه لقطع غيار ال�سيارات 
ALRESAALAH AL THAHABIA AUTO SPARE PARTS 

اإىل/الر�سالة الذهبية لقطع غيار ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALRESALAH AL THAHABIA AUTO SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
�سركة   - امل�ساريع  الدارة  :انتغريتد  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم : 4426483 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم حممد ابراهيم �سديق %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد وفيق حامد ندا من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد وفيق حامد ندا من 100 % اإىل %50
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ انتغريتد الدارة امل�ساريع - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
INTEGRATED FOR PROJECT MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/انتغريتد الدارة امل�ساريع ذ.م.م 
INTEGRATED FOR PROJECT MANAGEMENT L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :تيكنيكال كري لرتكيب معدات االجهزة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: و�سيانتها ذ.م.م رخ�سة رقم : 3755686 
تعديل ن�سب ال�سركاء / فتاح بابو كوريبارامبيل حمزه كوريبارامبيل من 49 % اإىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رجي�س بوليكال اونيكري�سنان بوليكال %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان �سامل حممد بومقرييعه املن�سورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل اإ�سم جتاري من/ تيكنيكال كري لرتكيب معدات االجهزة و�سيانتها ذ.م.م

TECHNICAL CARE SECURITY SYSTEMS INSTALLATION MAINTENANCE L.L.C

اإىل /تيكنيكال كري لتقنية املعلومات و االنظمة االمنية ذ.م.م
TECHNICAL CARE INFORMATION TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEMS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :داتا �سنرت فولت ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 4107288 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / امريكوم - ذ م م EMIRCOM L L C من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / امريكوم - ذ م م  EMIRCOM L L C من 95 % اإىل 100 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
Al NOWAIS INVESTMENTS L L C حذف النوي�س لالإ�ستثمار ذ م م 

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اإىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ داتا �سنرت فولت ذ.م.م 
DATA CENTER VAULT L.L.C

اإىل /داتا �سنرت فولت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
DATA CENTER VAULT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :واحة الر�سالن للتجارة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة ذ.م.م رخ�سة رقم : 2846532 

تعديل اإ�سم جتاري من/ واحة الر�سالن للتجارة العامة ذ.م.م 

WAHAT ALRASLAN GENERAL TRADING L.L.C

اإىل /الق�سر املغربى للتجارة العامة ذ.م.م 

ALQASR ALMAGHRIBY FOR GENERAL TRADING L.L.C

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

االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 

غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة فوج العمال احلجر والطابوق 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1521913 

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة فوج العمال احلجر والطابوق 

VOGUE STONE AND BRICK WORKS EST 

اإىل /مو�س�سة فوج العمال احلجر والديكور 

VOGUE STONE AND DECORATION WORK EST

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( 4330015

تعديل ن�ساط / حذف اأعمال الطابوق 4330001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :ور�سة االبداع للحدادة واالملنيوم

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 1067223 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود ع�سام �سكر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ناديا عثمان ا�سعد �سريح
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة االبداع للحدادة واالملنيوم 
AL IBDAA BLACKSMITH & ALUMINIUM WORKSHOP 

اإىل /ور�سة االإبداع للحدادة واالملنيوم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 AL IBDAA BLACKSMITH & ALUMINIUM WORKSHOP -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بي ان بي للتنظيفات وال�سيانة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 3743392 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بالل ح�سني بخارى �سيد انوار ح�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �سيف مبارك حمدان ال�سليطى
تعديل راأ�س املال / من 35000 اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بي ان بي للتنظيفات وال�سيانة العامة 

B N B CLEANING AND GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /بي ان بي للتنظيفات وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
B N B CLEANING AND GENERAL MAINTENANCE-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
للمقاوالت  االخ�سر  الطريق  �سركة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة  ذ م م  رخ�سة رقم : 1041653 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رام �سينغ بي�سان �سينغ %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر بدر �سيف خمي�س البو�سعيدى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رام �سينغ بي�سان �سينغ

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة الطريق االخ�سر للمقاوالت العامة  ذ م

 GREEN WAY GENERAL CONTRACTING COMPANY - L L C

اإىل/�سركة الطريق االخ�سر للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GREEN WAY GENERAL CONTRACTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي-وام:

عاما" حممد   23 "حتت  ل��ل��دراج��ات  االإم������ارات  منتخب  دراج����ا  ت��اأه��ل 
املطيوعي و�سفية ال�سايغ ر�سمياً اإىل بطولة العامل للدراجات، املقررة يف 

اأ�سرتاليا خالل �سبتمرب املقبل.
القارة،  م�ستوى  على  لرتتيبهما  طبقا  وال�سايغ  املطيوعي  تاأهل  ياأتي 

ليحققا اإجنازا جديدا لدراجات االإمارات.
رئي�س جلنة  للدراجات  االإم��ارات  رئي�س احتاد  بوع�سيبة،  اأكد من�سور  و 
31 على م�ستوى  ال�  املنتخبات، اأن تاأهل املطيوعي جاء الحتالله املركز 
القارة بر�سيد 76 نقطة حيث يتاأهل اأ�سحاب املراكز ال�150 على القارة، 

ما يعني احتالل املطيوعي بطل العرب مركزا متقدما.
وتاأهلت �سفية ال�سايغ بعدما احتل منتخب �سيدات االإمارات "حتت 23 

عاما" املركز 41 عاملياً، ما يعني تاأهلها الر�سمي كون منتخبنا �سمن اأول 
العامل. م�ستوى  على  منتخبا   50

�سباق  يف  املطيوعي،  حممد  ال�ساعد  جنمنا  "ي�سارك  بوع�سيبة:  وق��ال 
�سد ال�ساعة "فردي" يوم 19 �سبتمرب، ويف �سباق الفردي العام يوم 23 
�سبتمرب مل�سافة 169 كم، وت�سارك �سفية ال�سايغ يف �سباق الكبار يوم 24 

من ال�سهر نف�سه".

واأ�ساد مب�ستوى دراجي املنتخب يف املو�سم الريا�سي و الذي �سهد اإجنازات 
املنتخب  والع��ب��ات  اأن الع��ب��ي  اإىل  م�سريا  ق��ب��ل،  م��ن  تاريخية مل حت��دث 
الوافر  جمهودهم  بف�سل  البطوالت  خمتلف  يف  الظن  ح�سن  عند  دائما 

والتزامهم بالتدريبات.

•• دبي -وام:

جلنة  رئي�س  ال��ك��رة،  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال��ب��دواوي  حمد  علي  اأك���د 
ت�ست�سيفها  ودي���ة  بطولة  اعتماد  املنتظر  م��ن  اأن���ه  ال�ساطئية،  ال��ق��دم  ك��رة 
ال�ساطئية  الكرة  اإع��داد منتخب  املقبل وتكون �سمن خطة  �سبتمرب  دبي يف 

لال�ستحقاقات املقبلة.
واأو�سح اأن م�ساركة منتخب االإمارات لكرة القدم ال�ساطئية يف بطولة كاأ�س 
اإع��داد يف برنامج التجهيز  اأهدافها، كمحطة  الودية حققت  البي�ساء  الدار 
بال�سعودية  املقررة  العرب،  كاأ�س  بطولة  مقدمتها  ويف  املقبلة،  لالرتباطات 

مطلع اأكتوبر القادم.
3 من املنتخبات العربية  وكان منتخب االإم��ارات خا�س ال��دورة الودية مع 
10 العبني ممن �سمحت ظروفهم  مب�ساركة  واملغرب"،  وال�سعودية  "م�سر 

للتواجد يف هذه الدورة الودية.
اإع��داد واحتكاك مهمة  امل�ساركة ج��اءت كمحطة  اأن هذه  واأو�سح علي حمد 
فكرة  لتطبيق  اأماريللي  رام��ريو  االإ�سباين  بقيادة  الفني  للجهاز  وفر�سة 
وبعد  �سبقتها..  التي  الفرتة  خ��الل  املنتخب  جتمع  ع��دم  ظل  يف  التدريبي 
عودة الالعبني الذين خا�سوا جتربة املعاي�سة االأوروبية مع عدد من الفرق 
االأوروبية، كان البد من خو�س جمموعة من التجارب الودية التي ت�سقل 
خربات املنتخب، وترفع معدالت الكفاءة البدنية والفنية، فكانت امل�ساركة يف 

هذه الدورة القوية.

واأ����س���اف ان ق��ائ��م��ة الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب ال��دول��ي��ني ط��وي��ل��ة وت�����س��م جمموعة 
بع�س  لظروف  ون��ظ��راً  وال�سباب.  اخل��ربات  اأ�سحاب  الكثرية  االأ�سماء  من 
الالعبني، اقت�سرت امل�ساركة يف البطولة الودية االأخرية على 10 العبني 
فقط، ما يعزز من قيمة برنامج االإعداد يف الفرتة املقبلة مل�ساركة وجتهيز 

ت�سكيلة اأكرب من الالعبني.
البي�ساء،  ال��دار  بطولة  عند  يتوقف  لت  التح�سري  برنامج  ان  اإىل  لفت  و 
العرب، ومن  كاأ�س  امل�ساركة يف  اأخ��رى حتى موعد  �ستتبعها حمطات  ولكن 
�سبتمرب  دبي خالل  ودية يف  اإقامة بطولة  املقبل  االأ�سبوع  تعتمد  اأن  املقرر 

املقبل، و�سيتم االإعالن عن تفا�سيلها مبجرد االتفاق على كافة ترتيباتها.
واملر�سحة   ،2023 ال�ساطئية  للكرة  ال��ع��امل  لبطولة  ال��ب��دواوي  وت��ط��رق 
االإم��ارات ال�ست�سافتها، حيث مل يعلن االحتاد الدويل لكرة القدم /فيفا/ 
يونيو  منذ  م��رة  اأك��رث من  االإع��الن  تاأجيل  بعد  امل�سيفة،  الدولة  ا�سم  بعد 

املا�سي وحتى االآن.
اأرجاأ قرار اختيار الدولة املنظمة لبطولة العامل للكرة  اأن الفيفا  اأو�سح  و 
ال�ساطئية 2023 مرة جديدة، ومن املنتظر اأن يعلن ا�سم الدولة امل�سيفة 

خالل اأكتوبر املقبل.
وكانت 9 دول تقدمت بطلبات للرت�سح ال�ست�سافة البطولة، التي ينظمها 
والبحرين  االإم���ارات  هي  دول   3 اإىل  ت�سفيتهم  ومت��ت  عامني،  كل  الفيفا 
و�سي�سل، وكان من املقرر اأن ي�سدر الفيفا قراره باختيار الدولة املنظمة يف 

يونيو املا�سي، قبل اأن يرجئ قراره عدة مرات.

موتورز  هيونداي  ت�سونبوك  ح�سم 
ب���ط���ل عامي  ال����ك����وري اجل���ن���وب���ي، 
اىل  ب��ط��اق��ت��ه  و2016،   2006
الدور ن�سف النهائي مل�سابقة دوري 
ال��ق��دم، وذلك  ك��رة  اآ�سيا يف  اأب��ط��ال 
كوبي  في�سيل  على  االإث��ن��ني  ب��ف��وزه 
الياباين 3-1 بعد التمديد النتهاء 

الوقت االأ�سلي بالتعادل 1-1.
املخ�سرم  االإ�سباين  النجم  وبغياب 
االإ�سابة  ب�سبب  اإنيي�ستا  اأن��دري�����س 
وم������ع ت���غ���ي���ري ����س���ب���ع���ة الع����ب����ني يف 
الت�سكيلة التي تفوقت على اخل�سم 
 2-3 مارينو�س  يوكوهاما  املحلي 
النهائي،  ثمن  يف  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
�سيوا�سل  اأن��ه  كوبي  في�سيل  اعتقد 
التي  القارية  امل�سابقة  يف  املغامرة 
اأدواره�����ا االإق�����س��ائ��ي��ة ملنطقة  ت��ق��ام 
ال�سرق يف مدينة �سايتاما اليابانية، 
 64 الدقيقة  وذلك بعد تقدمه يف 
عرب البديل كويا يوروكي بت�سديدة 
من  خ��ط��اأ  بعد  قريبة  م�سافة  م��ن 

احلار�س يل بوم-�سو.
ل���ك���ن ف����رح����ة ال����ف����ري����ق ال���ي���اب���اين 
يف  النهائي  ن�سف  اىل  و�سل  ال��ذي 
مل   ،2020 ع��ام  االأوىل  م�ساركته 
ت�سونبوك  الأن  دقيقتني  �سوى  تدم 
مو  الغامبي  بف�سل  التعادل  اأدرك 
الدفاع  ت��راخ��ي  ا�ستغل  ال���ذي  ب���ارو 

ي�سدد  اأن  قبل  املنطقة  يف  وت��وغ��ل 
���س��اق��ي احل��ار���س داي���ا مايكاوا  ب��ني 

.)66(
حتى  حالها  على  النتيجة  وبقيت 
ليحتكم  االأ����س���ل���ي،  ال���وق���ت  ن��ه��اي��ة 

ال����ذي  ال���ت���م���دي���د  اىل  ال���ف���ري���ق���ان 
ب��ع��دم��ا تقدموا  ل��ل��ك��وري��ني  اب��ت�����س��م 
راأ�سية  ع����رب   104 ال���دق���ي���ق���ة  يف 
بعد  غو�ستافو  ال��ربازي��ل��ي  ال��ب��دي��ل 
يح�سم  اأن  قبل  ب���ارو،  م��ن  عر�سية 

التاأهل  ب��ط��اق��ة  ���س��ي��ون-م��ني  م���ون 
ثالث  بهدف  فريقه  ل�سالح  نهائياً 
يف الوقت بدل ال�سائع من ال�سوط 
من   ،)120+2( ال��ث��اين  االإ���س��ايف 
م�ستغاًل  ���س��ري��ع��ة  م���رت���دة  ه��ج��م��ة 

تقدم جميع العبي الفريق الياباين 
اىل م��ن��ط��ق��ة خ�����س��م��ه��م ب��ح��ث��اً عن 
التعادل. وكان ت�سونبوك هيونداي 
ت��غ��ل��ب ع���ل���ى م���واط���ن���ه داي����غ����و اأف 
بعد  االأخ���ري  ال��رم��ق  يف   1-2 �سي 

اإ�سافيني اخلمي�س يف دور  �سوطني 
�سايتاما  يف  الح��ق��اً  ويلعب  ال�16. 
اأي�ساً، ممثل اليابان االآخر اأوراوا رد 
و2017   2007 بطل  دامي��ون��دز 
التعظيم  دار  جوهور  على  والفائز 
النهائي  ثمن  يف  -5�سفر  املاليزي 
التايالندي  ي��ون��اي��ت��د  ب���اث���وم  م���ع 
الذي بلغ ربع النهائي للمرة االأوىل 
يف تاريخه بفوزه ال�سهل اأي�ساً على 

كيت�سي من هونغ كونغ -4�سفر.
و�ستكون املباراة مميزة ملدرب اأوراوا 
رودريغي�س  ري����ك����اردو  االإ����س���ب���اين 
الذي اأ�سرف على باثوم يونايتد يف 

.2015
ي��ذك��ر اأن م��ب��اري��ات ال��غ��رب ت��ق��ام يف 
وجتمع   2023 ���س��ب��اط-ف��رباي��ر 
الهالل ال�سعودي مع �سباب االأهلي 
مع  ال�سعودي  ال�سباب  االإم���ارات���ي، 
الدحيل  االأوزب��ك�����س��ت��اين،  ن��ا���س��اف 
ال���ق���ط���ري م����ع م���واط���ن���ه ال����ري����ان 
وال��ف��ي�����س��ل��ي ال�����س��ع��ودي م���ع فوالد 
الهالل  وك��ان  االإي���راين.  خوز�ستان 
للمرة  ال���ل���ق���ب  اأح�������رز  ال�������س���ع���ودي 
قيا�سي(،  )رق��م  تاريخه  يف  الرابعة 
�ستيلرز  ب����وه����ان����غ  ع���ل���ى  ب�����ف�����وزه 
يف  -2�سفر  اجل���ن���وب���ي  ال�����ك�����وري 
يف  املا�سي  الثاين-نوفمرب  ت�سرين 

الريا�س.

حممد املطيوعي و�سفية ال�سايغ ميثالن الإمارات 
يف بطولة العامل للدراجات باأ�سرتاليا 

منتخب ال�ساطئية ي�ستعد لكاأ�س العرب ببطولة ودية يف دبي

ت�سونبوك يق�سي في�سيل كوبي يف ن�سف نهائي اأبطال اآ�سيا

•• العني- وام: 

اأبرمت �سركة نادي العني لالألعاب الريا�سية اتفاقية تعاون مع ناديي 
على  االأول  اأم�����س  م�ساء  ال�سعودي  االأه��ل��ي  ون���ادي  امل�سري  الزمالك 
اأجل تطوير  الطائرة وذلك من  الدولية للكرة  العني  هام�س بطولة 
التعاون امل�سرتك يف خمتلف االألعاب واملجاالت الريا�سية، حيث �سيتم 
بني  املع�سكرات  واإقامة  الفنية،  وال��ك��وادر  اخل��ربات  تبادل  على  العمل 

العني والزمالك امل�سري واالأهلي ال�سعودي.

جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف قاعة املوؤمترات با�ستاد 
خليفة بن زايد لنادي العني بح�سور خمي�س عبيد الكعبي رئي�س جمل�س 
اإدارة �سركة نادي العني لالألعاب الريا�سية وعبدالعزيز اجلنيبي نائب 
واأمين  الريا�سية  لالألعاب  العني  ن��ادي  �سركة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
خالد  والدكتور  الطائرة  للكرة  ال�سعودي  االأهلي  بعثة  رئي�س  معتوق 

طلعت رئي�س بعثة نادي الزمالك امل�سري للكرة الطائرة.
الربامج  تنفيذ  ع��رب  وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  االتفاقية  وت��ه��دف 
واملبادرات وامل�سروعات امل�سرتكة، واال�ستفادة من اخلربات والكفاءات 

االأن�سطة  وت��ط��وي��ر  دع��م  ل��الإ���س��ه��ام يف  االأن��دي��ة  والفنية يف  االإداري�����ة 
بتطوير  االتفاقية  تهتم  واأي�ساً  والثقافية،  واالجتماعية  الريا�سية 
الطموحات  ي��ح��ق��ق  مب��ا  التخ�س�سية  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��م��ار���س��ة  ق��اع��دة 
�سليمة  علمية  اأ�س�س  على  الالعبني  تاأهيل  يف  وامل�ساهمة  امل�ستقبلية، 

وفق اأحدث التقنيات املتاحة.
مبا  النقاط  م��ن  العديد  ت�سمل  االتفاقية  اأن  الكعبي  خمي�س  واأك���د 
الفنية  ك��ل اجل���وان���ب  امل�����س��رتك��ة، واال���س��ت��ف��ادة م��ن  امل�����س��ال��ح  ي�سمن 
التواأمة، كما  والريا�سية، التي ت�ساهم يف حتقيق اال�ستفادة من هذه 

يت�سمن بروتوكول التعاون تبادل العني اخلربات يف جماالت التدريب 
لكافة  اخلارجية  املع�سكرات  واإق��ام��ة  املتاحة  املن�ساآت  من  واال�ستفادة 

الفرق الريا�سية اجلماعية والفردية.
ورحب الكعبي باإبرام االتفاقية مع الزمالك امل�سري واالأهلي ال�سعودي 
ال�سقيقني، موجها ال�سكر على هذه ال�سراكة البناءة، التي �سيكون لها 
بالغ االأثر يف دعم وتعزيز جماالت التعاون، ملا فيه م�سلحة اجلميع، 
برتوكول  اإجن��اح كل ما يت�سمنه  يف  ي��األ��َو جهداً  العني لن  اأن  م��وؤك��داً 

التعاون الذي ي�سب يف م�سلحة التطوير الريا�سي لالأندية.

تعاون بني »العني لالألعاب الريا�سية« وناديي الزمالك امل�سري والأهلي ال�سعودي

»احتاد ريا�سة املراأة «.. وجه م�سرق 
لبنة الإمارات يف امل�ساركات اخلارجية 

•• اأبوظبي-وام:

لريا�سة  االإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املعال،  اهلل  عبد  اأ�سيلة  اأك��دت 
املراأة اأهمية امل�ساركة الن�سائية �سمن وفد االإمارات يف دورة األعاب الت�سامن 
واأ�سادت مبا قدمته  الرتكية  قونيه  موؤخراً مبدينة  اأقيمت  التي  االإ�سالمي، 
الالعبات من اأداًء ي�ستحق التقدير والثناء ويب�سر مب�ستقبل اأف�سل للريا�سة 

الن�سائية بالدولة.
واأ�سارت املعال يف ت�سريحات لها اإىل اأهمية امل�ساركات اخلارجية ملا متثله من 
فر�سة لالحتكاك و�سقل املهارات وتبادل اخلربات ما مينح الالعبات الكفاءة 
راية  رف��ع  على  وقدرتها  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة  امل�سرق  ال��وج��ه  الإب���راز  املطلوبة 
الريا�سة  اأن  اأو�سحت  و  الدولية..  املناف�سات  عالية خفاقة يف جميع  الدولة 
الن�سائية يف االإمارات قطعت �سوطا طويال يف كل ميادين املناف�سات الريا�سية 

يف املرحلة االأخرية.
ونوهت اإىل اأن هذا التطور ميثل انعكا�سا لدعم وتوجيهات القيادة الر�سيدة، 
ورعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 

املراأة. لريا�سة  االإمارات" ودعمها  "اأم 
�ساحبات  من  امل�ساركات  االإم���ارات  بطالت  هنا  نخ�س  اأن  "ي�سعدنا  وق��ال��ت: 
الهمم الالتي اأبهرن باأدائهن البطويل وعزميتهن القوية جميع امل�ساركات يف 
البطولة... نفخر بهن وبعطائهن الكرمي .. و ن�سكر اللجنة االأوملبية الوطنية 

جلهودها يف توفري كل �سبل الدعم لالعبي والعبات االإمارات..
وي�سرنا اأن ن�سكر جمهورية تركيا حل�سن اال�ستقبال وكرم ال�سيافة ".

ال�سويدي  ن��ورة  امل��راأة برئا�سة �سعادة  اأن احت��اد االإم��ارات لريا�سة  اأو�سحت  و 
االأمينة العامة لالحتاد الن�سائي العام يعمل على تقدمي كل الدعم والت�سجيع 
ملنتخباتنا الن�سائية يف جميع البطوالت الدولية وهو ما ميثل اأحد اأولويات 
عمله مبا ميكنه من الوقوف على نقاط القوة وال�سعف الأخذها بعني االعتبار 

يف خطته التطويرية لدعم الريا�سة الن�سائية االإماراتية يف جميع االألعاب.
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مليون   20 اإىل  ب��ر���س��ل��ون��ة  ي��ح��ت��اج 
املدافع  ت�سجيل  من  يتمكن  كي  ي��ورو 
ال���ذي خرج  ك��ون��دي،  ج��ول  الفرن�سي 
م��ن قائمة م��ب��اراة االأح���د، اأم���ام ريال 
اإىل  ال�سفر  ي�ستطع  ومل  �سو�سييداد 

�سان �سبا�ستيان خلو�س اللقاء.
وبعد اأ�سبوعني من و�سوله قادماً من 
ال  ي��ورو،  مليون   50 مقابل  اإ�سبيلية 
الظهور  يزال الالعب غري قادر على 
ال�سعور  يف  ليبداأ  اجلديد  فريقه  مع 

بالقلق اإزاء غمو�س موقفه.
اأن  وتوترت االأج��واء يف كامب نو بعد 
ظنت اإدارة النادي اأنها ح�سمت �سفقة 
ان��ت��ق��ال امل��ه��اج��م ال��ه��ول��ن��دي ممفي�س 
دي��ب��اي اإىل ي��وف��ن��ت��و���س، ل��ك��ن االأم���ور 
تعقدت لتعرقل توفري ال�سيولة املالية 

التي يحتاجها النادي.
ويتعني على "البالوغرانا" اال�ستغناء 
الفرن�سي  مثل  ال��الع��ب��ني  بع�س  ع��ن 
قريبا  ب��ات  ال���ذي  اأومتيتي  �سامويل 
اإذا  االإيطايل  التوقيع مع ليت�سي  من 
ح�سبما  الطبية،  الفحو�سات  جت��اوز 
اأم�س  االإ�سبانية  اآ���س  �سحيفة  اأف���ادت 

االثنني.

ل��ك��ن اأوم��ت��ي��ت��ي ل��ي�����س ك��اف��ي��اً ع��ل��ى ما 
مارتن  الدمناركي  املهاجم  وال  يبدو، 
ب���راي���ث���وي���ت ال�������ذي ط���ل���ب م���اي���ورك���ا 
خدماته، رغم اأن "الرب�سا" مل يرحب 
ب��ان��ت��ق��ال ال���الع���ب ال�����ذي ك�����س��ف عن 

رغبته يف عدم الرحيل عن بر�سلونة.
بيري  الغابوين  املهاجم  رحيل  اأن  كما 
اإميريك اأوباميانغ ال يزال معلقاً بعد 
ت�سيل�سي  م�سئويل  جمع  ال��ذي  اللقاء 
وب��ر���س��ل��ون��ة ووك��ي��ل ال��الع��ب اجلمعة 

املا�سي.
وي���ع���ت���رب امل���ه���اج���م ال����غ����اب����وين ك���ن���زاً 
بالن�سبة للرب�سا نظراً الأنه ان�سم اإليه 
يح�سم  مل  م�سريه  لكن  مقابل،  ب��ال 

بعد.

•• ح�سن �سيد اأحمد – العني

االأول  ال�������س���ع���ودي  امل��ن��ت��خ��ب  ُت�����وج 
الدولية  ال���ع���ني  ب���ط���ول���ة  ب���ك���اأ����س 
ل���ل���ك���رة ال����ط����ائ����رة وامل����ي����دال����ي����ات 
الذي  الرابع  ف��وزه  عقب  الذهبية 
ح���ق���ق���ه ع����ل����ى ح���������س����اب م���واط���ن���ه 
بثالثة  ال�سعودي  االأه��ل��ي  ال��ن��ادي 
���س��وط يف مباراة  م��ق��اب��ل  اأ����س���واط 
ا�ستاد  ب�سالة  اأقيمت  التي  اخلتام 
ب���ن زاي�����د ���س��م��ن اجلولة  خ��ل��ي��ف��ة 
التي  للبطولة  واخلتامية  الرابعة 
-16 من  العني  ن��ادي  ا�ست�سافها 

21 اأغ�سط�س اجلاري مب�ساركة 5 
فرق خليجية وعربية ، هي العني 
" امل�ست�سيف" ، املنتخب ال�سعودي 
، ال��زم��ال��ك ، ال��ع��رب��ي ال��ك��وي��ت��ي ، 
االأهلي ال�سعودي واجليل ال�ساعد 

اجلزائري.
وج�����������اءت م���������س����ارك����ة االأخ���������س����ر 
ال�سعودي ونتائجه القوية يف اطار 
حت�سرياته لبطولة كاأ�س التحدي 
ت�ست�سيفها  ال����ت����ي  االآ������س�����ي�����وي 
جمهورية  قرغيز�ستان يف الفرتة 
من 26 اأغ�سط�س حتى 4 �سبتمرب 

املقبل.
فاز  ال�سعودي  املنتخب  اأن  وُي��ذك��ر 

العني  ع��ل��ى   ، م��ب��اري��ات��ه  جميع  يف 
ال�ساعد  اجل��ي��ل  وع��ل��ى   ،  2-3 ب��� 
العربي  ، وعلى  اأ�سواط نظيفة   3
حتقيقه  ق��ب��ل   ،  1-3 ال��ك��وي��ت��ي 
االأهلي  ع��ل��ى  ال��ف��وز  نتيجة  نف�س 

ال�سعودي.
بكاأ�س  امل�����س��ري  ال��زم��ال��ك  ُت����وج  و 
الفوز  حتقيقه  بعد  الثاين   املركز 
ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ح�ساب  ال���راب���ع يف 
مباراة  يف   1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال���ع���ني 
قوية من اجلانبني �سهدت تفاعاًل 
رائعاً من اجلماهري الكبرية التي 

ح�سرت يف مدرجات املباراة.
الثالث  امل��رك��ز  بكاأ�س  العني  وُت���وج 
ب��ف��وزه يف 3 م��ب��اري��ات  3-1 على 
االأهلي ال�سعودي و العربي الكويتي 

واجليل ال�ساعد اجلزائري.
 

املوؤمتر ال�سحفي 
اأبرمت �سركة نادي العني لالألعاب 
ثالثية  تعاون  اتفاقية  الريا�سية 
ال�سعودي  االأه�����ل�����ي  ن����ادي����ي  م����ع 
لتن�سيط  امل�������س���ري  وال����زم����ال����ك 
العمل امل�سرتك يف تطوير االألعاب 

الريا�سية لالأندية الثالثة.
امل����وؤمت����ر  االأط�������������راف يف  وق����ع����ت 
�سركة  ع��ق��دت��ه  ال�����ذي  ال�����س��ح��ف��ي 

بقاعة  ال����ري����ا�����س����ي����ة  االأل�������ع�������اب 
ا�ستاد  يف  ال�����س��ح��ف��ي��ة  امل����وؤمت����رات 

خليفة بن زايد على هام�س اليوم 
الدولية  العني  لبطولة  اخلتامي 

�سركة  ع��ن  وق��ع   ، ال��ط��ائ��رة  للكرة 
العني  ب��ن��ادي  الريا�سية  االأل��ع��اب 

اإدارت����ه����ا خمي�س  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
عبيد الكعبي ، ورئي�س وفد النادي 

ورئي�س   ، م��ع��ت��وق  اأمي����ن  االأه���ل���ي 
الدكتور  امل�����س��ري  ال��زم��ال��ك  وف���د 
خالد طلعت ، بح�سور عبدالعزيز 
اجلنيبي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
الريا�سية  لالألعاب  العني  �سركة 

ولفيف من اأجهزة االإعالم.
ال�سحفي  املوؤمتر  الكعبي يف  واأكد 
اأن االتفاقية تاأتي تعزيزاً للروابط 
ال��ق��وي��ة ب���ني االأن����دي����ة ال��ث��الث��ة ، 
لتطوير  �سراكة  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرياً 
التعاون امل�سرتك وتعزيز املكت�سبات 
بطولة  اإق���ام���ة  م��ن  حتققت  ال��ت��ي 

العني الدولية للكرة الطائرة.
االأهلي  ن��ادي��ي  :" ن�سكر  واأ���س��اف 
م�ساركتهما  ع���ل���ى  وال����زم����ال����ك 
�سهدت  التي  البطولة  يف  املتميزة 
الفنية  امل�ستويات  يف  كبرياً  تطوراً 
املرجوة قد  املكا�سب  اأن  يعني  ما   ،
حتققت وزيادة بتعزيز حت�سريات 
ملقابلة  ف��ي��ه��ا  امل�������س���ارك���ة  ال����ف����رق 

ا�ستحقاقات املو�سم اجلديد".
من جانبه اأعرب رئي�س وفد النادي 
االأهلي ال�سعودي اأمين معتوق عن 
���س��ع��ادت��ه��م ال��ك��ب��رية ب��امل�����س��ارك��ة يف 
اأن مكا�سب  اإىل  ، م�سرياً  البطولة 
من  فريقه  حققها  ق��د  حُت�سى  ال 
 ": وزاد   ، ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�����س��ارك��ة 

البطولة  ه��ذه  وا�ست�سافة  تنظيم 
اأكرمتمونا   ، كرمكم  على  يربهن 

وال ي�سعنا اإال اأن ن�سكركم".
واأردف :" ونحن م�ستعدون لتنفيذ 
نادي  منهجية  وتطبيق  االتفاقية 
العني االإدارية يف تق�سيم االأج�سام 
�سركة  مثل  �سركات  اإىل  االإداري����ة 
الريا�سية  واالأل���ع���اب  ال��ق��دم  ك���رة 

واال�ستثمار واأكادميية الكرة".
الزمالك  وف�����د  رئ���ي�������س  واأع��������رب 
الدكتور خالد طلعت عن �سعادتهم 
 ، البطولة  يف  بامل�ساركة  ال��ك��ب��رية 
اأهدافها  حققت  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرياً 
ويف  ك��اف��ة  الريا�سية  اجل��وان��ب  يف 
ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات ب���ني االأن���دي���ة 

امل�ساركة.
الرائعة  االأ���س��ي��اء  :" م��ن  واأك���م���ل 
مدار�س  تنوع  منها  ا�ستفدنا  التي 
البطولة  يف  ال����ط����ائ����رة  ال�����ك�����رة 
وت���ع���دد امل��ن��اه��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وهذا 
ونوؤكد   ، امل�ساركني  مل�سلحة  ي�سب 
التي  االتفاقية  لتنفيذ  ا�ستعدادنا 
تعاون  م��ن  بعدها  م��ا  لها  �سيكون 

وثيق ومثمر".
من  ال��ت��ع��اون   اتفاقية  توقيع  ومت 
اأث��ن��اء املوؤمتر  ال��ث��الث��ة  االأط�����راف 

ال�سحفي.

•• اأبوظبي -وام:

ت���وج ال��ه��ن��دي رون���ك ����س���ادواين ب��� " ب��ط��ول��ة ال�����س��ط��رجن اخل��اط��ف " �سمن 
اأم�س  اأقيمت  التي  ال�28  ن�سخته  لل�سطرجن يف  ال��دويل  اأبوظبي  مهرجان 

االأول مب�ساركة 201 العب و العبة من 38 جن�سية.
55 دولة،  1100 العب من  ي�سارك يف مناف�سات املهرجان ما يزيد على 
يتناف�سون يف 11 بطولة متنوعة يبلغ اإجمايل جوائزها 300 األف درهم.

يف  اخلام�سة  الفعالية  اخل��اط��ف،  ال�سطرجن  " بطولة  " ���س��ادواين  ت�سدر 
يف  ف��وزه  بعد  نقطة   11 اإجمايل  من  نقاط   10 على  بح�سوله  املهرجان 
وحل االأوك��راين اآدم طوخاييف ثانيا   .. مباراتني  يف  وتعادله  مباريات   9

بر�سيد 9 نقاط تاله تري �ساكايان بر�سيد النقاط نف�سه.
بطولة  مناف�سات  اإقامة  �سهدت  التي   - باملهرجان  ال�ساد�سة  الفعالية  يف  و 
العبة  و  العبا   194 فيها  �سارك  و  للنا�سئني  املفتوح  اخلاطف  ال�سطرجن 
من 22 جن�سية - ح�سد االإيراين ر�سا مهداوي اللقب بعد ح�سوله على 
العالمة الكاملة وفوزه يف 11 مباراة دون اأي نتيجة �سلبية.. وحل الهندي 
العب  ���س��ريوج��الن  طاليبوف  وت���اله  ن��ق��اط،   10 بر�سيد  ثانيا  برينا�س 

اأذربيجان بر�سيد 9 نقاط.
و ت�سمنت الفاعلية ال�سابعة اإقامة مباراة يف ال�سطرجن اال�ستعرا�سي تبارى 
فيها امل�سنف االأول يف املهرجان ال�سيني واجن هاو مع 20 العبا يف الوقت 

نف�سه وفاز بها.
و حر�ست اللجنة املنظمة للمهرجان على تنظيم جمموعة من الفعاليات 
رحلة  ت�سمنت  ال��دول��ة،  خ��ارج  من  امل�ساركة  للوفود  امل�ساحبة  الرتفيهية 
�سياحية ملعامل اأبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�سياحة وزيارة متحف 

اللوفر وقلعة احل�سن.

وليد الركراكي مدربًا 
لأ�سود الأطل�س

 
قالت و�سائل اإعالم مغربية اإن اجلامعة امللكية لكرة القدم تو�سلت اإىل اتفاق 
مع وليد الركراكي ليتوىل قيادة اأ�سود االأطل�س يف مونديال قطر بعد حوايل 

ثالثة اأ�سهر، خلفا للمدرب البو�سني الفرن�سي وحيد خليلودجيت�س.
اتفاق  اإىل  "تو�سل  املغربي  االحت���اد  اإن  االإخ��ب��اري   24 ال��ي��وم  وق��ال موقع 
امل��ادي��ة والتقنية  ومل يتبق �سوى  ك��ل االأم���ور  ال��رك��راك��ي ح��ول  نهائي م��ع 

االإعالن الر�سمي عن اخلرب".
 46( الركراكي  اأن  الريا�سة  "ه�سبورت" املتخ�س�س يف  اأكد موقع  كذلك 
تو�سله  بعد  الوطني"،  املنتخب  العبي  ببع�س  االت�سال  يف  "�سرع  عاما( 

التفاق مع االحتاد املغربي لتدريب اأ�سود االأطل�س، "ملدة ثالث �سنوات".
املغربي خالل  االإع��الم  بقوة يف  ال�سابق متداوال  ال��دويل  املدافع  ا�سم  كان 
عن  ر�سميا  بعد  يعلن  مل  فيما  خليلودجيت�س.  خلالفة  االأخ���رية  االأ�سهر 

التعاقد معه.
مع  حققها  التي  االإيجابية  النتائج  من  الرغم  على  خليلودجيت�س  وعانى 
وخ�سو�سا  التكتيكية،  خياراته  حول  ح��ادة،  انتقادات  من  املغربي  املنتخب 
زيا�س الأ�سباب  االنكليزي حكيم  ت�سل�سي  نادي  ا�ستدعاء جناح  حول رف�سه 

ان�سباطية.
اىل  زيا�س  ع��ودة  اأم��ام  الباب  الركراكي  مع  التعاقد  يفتح  اأن  املرجح  وم��ن 

املنتخب الوطني.
ال��وداد البي�ساوي، بعدما  كان املدرب املغربي قد انف�سل موؤخرا عن نادي 
امل�سري  االأه��ل��ي  ح�ساب  على  افريقيا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  للتتويج  ق���اده 

واالحتفاظ بدرع الدوري املحلي.
و�سبق له اأن لعب 45 مباراة دولية يف �سفوف املنتخب املغربي، من اأبرزها 
م�سوار و�سافة كاأ�س اأمم اإفريقيا 2004 يف تون�س، قبل اأن ينتقل اإىل �سلك 
التدريب. ملع جنمه �سريعاً باأ�سلوب ع�سري مع الفتح الرباطي وقاد فريق 
2014. كما خا�س جتربة خليجية من  اإىل لقب كاأ�س العر�س  العا�سمة 

بوابة الدحيل القطري وفاز معه بلقب الدوري 2020.

الهندي �سادواين يحرز لقب 
ال�سطرجن اخلاطف مبهرجان 

اأبوظبي الدويل 

بر�سلونة يحتاج اإىل 20 مليون 
يورو لت�سجيل كوندي

الأخ�سر ال�سعودي بطاًل لدولية العني للكرة الطائرة والزمالك امل�سري و�سيفًا والعني ثالثًا
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حقق الكرواتي بورنا ت�سوريت�س قفزة هائلة يف ت�سنيف العبي كرة امل�سرب 
للما�سرتز،  نقطة  االأل��ف  �سين�سيناتي  ل��دورة  بطال  تتويجه  اث��ر  املحرتفني 
و2-6  )-7�سفر(   6-7 ت�سيت�سيبا�س  �ستيفانو�س  اليوناين  على  بالفوز 

االحد.
بعد  152 عامليا  املركز  االأمريكية وهو يف  ال��دورة  ت�سوريت�س غمار  وخا�س 
ابعدته عن املالعب لنحو عام، لكنه فاجاأ اجلميع  عملية جراحية يف كتفه 
باحرازه اللقب ليقفز اىل املركز التا�سع والع�سرين بح�سب الت�سنيف ال�سادر 

االثنني.
وكان الكرواتي يخو�س اأول نهائي منذ دورة �سان بطر�سبورغ الرو�سية عام 

.2020
امام  وك��ان��ت  االمريكية  ال���دورة  ط��وال  واح���دة  ت�سوريت�س جمموعة  واه���در 

اال�سباين املخ�سرم رافايل نادال يف الدور الثاين.
الرنوجي  ح�ساب  على  خام�سا  وبات  مركزين  ت�سيت�سيبا�س  �سعد  املقابل،  يف 

ك��ا���س��رب رود ال���ذي دف���ع ث��م��ن خ��روج��ه امل��ب��ك��ر م��ن ال����دور ال��ث��اين يف ال���دورة 
االأمريكية.

ويف فئة ال�سيدات حيث بقيت التون�سية اأن�س جابر خام�سة، قفزت الفرن�سية 
لدورة  بطلة  تتويجها  بعد  كارولني غار�سيا 18 مركزا لتحتل املرتبة 17 
برتا  املخ�سرمة  الت�سيكية  ع��ل��ى  امل��ف��اج��ئ  ف��وزه��ا  اث���ر  االأل����ف  �سين�سيناتي 

كفيتوفا 6-2 و4-6.
وباتت الفرن�سية اأول العبة يف تاريخ هذه الدورات تتوج بطلة بعد �سعودها 
من الت�سفيات، علما باأنها اأق�ست ثالث العبات بني امل�سنفات الع�سر االأوليات 
واالأمريكية  الثالثة  �ساكاري  ماريا  اليونانية  وه��ن  اللقب،  اىل  طريقها  يف 

جي�سيكا بيغوال الثامنة والبيالرو�سية اأرينا �سابالينكا ال�سابعة.
وكانت غار�سيا حتتل املركز ال�79 عامليا يف ايار-مايو، لكنها توجت بدورة باد 
هومبورغ االملانية يف حزيران-يونيو على املالعب الع�سبية، ثم بدورة وار�سو 
اوىل  امل�سنفة  �سفيونتيك  ايغا  البولندية  باخراجها  الرتابية  املالعب  على 
�سلم  لتوا�سل �سعودها  �سين�سيناتي االحد  اللقب، ثم  الطريق اىل  عامليا يف 

الرتتيب.
واحتفظت �سفيونتيك التي خرجت يف ثمن النهائي يف �سين�سيناتي، ب�سدارة 
 8605( كونتافيت  انيت  اال�ستونية  و�سيفتها  عن  �سا�سع  بفارق  الت�سنيف 

مقابل 4580(.

ال����دورة  ع��ل��ى �سفيونتيك يف  ال��ف��ائ��زة  ك��ي��ز  ودخ��ل��ت االم��ريك��ي��ة م��ادي�����س��ون 
الالعبات  ن��ادي  النهائي،  ام��ام كفيتوفا يف ن�سف  ت�سقط  ان  االمريكية قبل 

الع�سرين االوليات باحتاللها املركز الع�سرين.
مدفيديف )رو�سيا( 6885 نقطة دانييل   .1

5760 )اأملانيا(  زفرييف  األك�سندر   .2
رافايل نادال )اإ�سبانيا( 5630  .3

5190 )اإ�سبانيا(  األكارا�س  كارلو�س   .4
�ستيفانو�س ت�سي�سيبا�س )اليونان( 4890 )2+(  5

4770 )�سربيا(  ديوكوفيت�س  نوفاك   .6
)-2(  4695 )الرنوج(  رود  كا�سرب   .7

)كندا( 3625 )1+( اأوجيه-األيا�سيم  فيليك�س   .8
)+2(  3415 )بريطانيا(  نوري  كامريون   .9

3355 )بولندا(  هوركا�س  هوبرت   .10

عمره  م��ن  والثالثني  الرابعة  ببلوغه  ليفاندوف�سكي  روب���رت  البولندي  ال��ه��داف  احتفل 
بت�سجيله ثنائية ليقود بر�سلونة اىل فوز اول هذا املو�سم على ح�ساب م�سيفه ريال �سو�سييداد 

4-1 يف املرحلة الثانية من بطولة ا�سبانيا لكرة القدم.
بايرن ميونيخ االملاين  الكاتالوين قادما من  الفريق  وانتقل ليفاندوف�سكي اىل �سفوف 

ال�سهر املقبل.
�سريخيو  املخ�سرم  امل��وؤث��ر  و�سطه  الع��ب  دون  م��ن  امل��ب��اراة  بر�سلونة  خا�س 

بو�سكيت�س املوقوف ب�سبب طرده يف املباراة االوىل، يف حني لعب العب 
املو�سم  هذا  ا�سا�سيا  مباراة  اول  يونغ  دي  فرنكي  الهولندي  و�سطه 
بعد تقارير عن امكانية انتقاله اىل مان�س�سرت يونايتد االنكليزي، 
الفريق  ال��وان  عن  مدافعا   100 الرقم  مباراته  بالتايل  ليخو�س 
اي��اك�����س ام�����س��رتدام عام  ال��ي��ه ق��ادم��ا م��ن  ال��ك��ات��ال��وين منذ انتقاله 

.2019
وكانت عقارب ال�ساعة ت�سري اىل مرور 46 ثانية فقط عندما افتتح 

بر�سلونة الت�سجيل بعد جمهود فردي لل�ساب اليك�س بالده )18 عاما( 
كرة  وم��رر  الي�سرى  اجلهة  على  �سار  ال��ذي 

االهداف  ر�سيده من  ال�سباك مفتتحا  داخل  ليفاندوف�سكي  تابعها  املنطقة  داخل  عر�سية 
منذ انتقاله من بايرن ميونيخ االملاين ال�سهر املا�سي ليحتفل ببلوغه الرابعة والثالثني 

من عمره اليوم باأف�سل طريقة ممكنة.
وللمفارقة، بات ليفاندوف�سكي ثالث العب من بر�سلونة ي�سجل هدفا يف عيد ميالده ويف 
مرمى �سو�سييداد بالذات بعد الربازيلي رونالدينيو عام 2004، والفرن�سي انطوان 

غريزمان العام املا�سي.
لكن بر�سلونة الذي تعادل �سلبا يف مباراته االوىل �سد رايو فايكانو، مل ينعم 
التعادل  ادرك  اي�ساك  الك�سندر  الدويل  ال�سويدي  املهاجم  طويال بتقدمه الن 
)6(. وانقذ حار�س بر�سلونة االملاين مارك اندري تري �ستيغن مرماه من هدف 

حمقق عندما ت�سدى ملحاولة ميكل مريينو )27(.
وت��األ��ق احل��ار���س االمل���اين م��رة ج��دي��دة عندما ارمت���ى على ك��رة �سددها �سانع 

االلعاب املخ�سرم دافيد �سيلفا وحولها اىل ركنية )44(.
و�سارك جناح بر�سلونة ان�سو فاتي بدال من املهاجم فريان توري�س يف الدقيقة 

مدربه ت�سايف يف مكانه. خيار  فكان   62
الفرن�سي عثمان دميبيلي  باجتاه  بالكعب  فاتي كرة  بعد م�ساركته بدقيقتني مرر 
حار�س  متناول  ع��ن  بعيدا  بي�سراه  زاح��ف��ة  ك��رة  و���س��دد  املنطقة  داخ��ل  توغل  ال��ذي 

�سو�سييداد ليتقدم فريقه 1-2 )66(.
و�سرعان ما ا�ساف ليفاندوف�سكي هدفه ال�سخ�سي الثاين والثالث 

لفريقه بتمريرة جديدة من فاتي )69(.
ال��راب��ع بتمريرة  ال��ه��دف  بت�سجيله  ف��ات��ي جم��ه��ودات��ه  وت���وج 
بالكعب من ليفاندوف�سكي لينفرد باحلار�س وي�سدد داخل 

ال�سباك )79(.
بالفوز  مدريد  اتلتيكو  م�سيفه  فياريال  فاجاأ  املقابل،  يف 

عليه بهدفني نظيفني.
ورفع فياريال ر�سيده اىل 6 نقاط مت�سدرا بفارق االهداف 

عن 3 فرق اخرى حققت الفوز يف اول مرحلتني.
واأكد فياريال الذي بلغ ن�سف نهائي دوري ابطال اوروبا 
امل��و���س��م امل��ا���س��ي ب��ع��د ان ت���وج ب��ط��ال ل���ل���دوري االوروب����ي 
)يوروبا ليغ( املو�سم قبل املا�سي، بدايته القوية بعد ان 

تغلب على بلد الوليد -3�سفر يف املرحلة االوىل.
اما اتلتيكو وبعد انطالقة �ساروخية بالفوز على خيتايف 
بثالثية نظيفة اي�سا، فلم يجد احلل يف مواجهة خ�سمه 

املنظم دفاعيا.
ح��ق��ق ف��ي��اري��ال ب���داي���ة ���س��ري��ع��ة وا���س��ط��ر ح���ار����س اتلتيكو 
االرجنتيني  ملحاولتي  للت�سدي  اوب���الك  ي��ان  ال�سلوفيني 

جيوفاين لو �سل�سو والفرن�سي اتيان كابوي.
وظن جريار مورينو باأنه منح التقدم لفياريال اواخر ال�سوط 

االول لكن هدفه مل يحت�سب للم�سه الكرة بيده.
�ساحب  م��ورات��ا  ال��ف��ارو  م��دري��د  اتلتيكو  مهاجم  توفيق  ع��دم  وازاء 
اتلتيكو  م��درب  ا�سرك  االوىل،  املرحلة  الوليد يف  بلد  هدفني يف مرمى 
منت�سف  كونيا  ماتيو�س  الربازيلي  املهاجم  �سيميوين  دييغو  االرجنتيني 

ال�سوط الثاين.
وكاد الربازيلي الدويل يفتتح الت�سجيل بعد ثوان من نزوله لوال تدخل حار�س 

فياريال جريونيمو يف اللحظة االخرية )72(.
وانتظر فياريال ثواٍن فقط بعد ذلك ليفتتح الت�سجيل بوا�سطة جناحه ال�ساب 
يرميي بينو )73(، ثم طرد احلكم العب اتلتيكو ناهويل مولينا يف الدقيقة 
الثاين عن  فياريال هدف  ي�سجل  ان  قبل  ال�سائع  بدل  الوقت  الرابعة من 

طريق جريار مورينو يف الثواين االأخرية.

النارية  ب��داي��ت��ه  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ب��اي��رن ميونيخ  وا���س��ل 
للمو�سم اجلديد رغم خ�سارة هدافه البولندي روبرت 
بتحقيقه  االإ�سباين،  لرب�سلونة  املنتقل  ليفاندوف�سكي 
وجاء  تهديفي  مبهرجان  والثاين  توالياً  الثالث  ف��وزه 
على ح�ساب م�سيفه بوخوم -7�سفر يف املرحلة الثالثة 

من الدوري االأملاين لكرة القدم.
على  ال��دي��ار  خ��ارج  كا�سح  بفوز  املو�سم  ا�ستهل  وبعدما 
منت�سراً  ب��اي��رن  خ���رج   ،1-6 ف��ران��ك��ف��ورت  اأي��ن��رتاخ��ت 
ح�ساب  على  -2�سفر  اأر���س��ه  على  االأول  ظ��ه��وره  م��ن 
فولف�سبورغ، ثم ا�ستعر�س االأحد يف ملعب بوخوم حيث 
خ�سر املو�سم املا�سي 2-4، بفوزه الكا�سح الذي ح�سمه 

يف ال�سوط االأول بتقدمه -4�سفر.
واأجرى املدرب يوليان ناغل�سمان تعديالت على ت�سكيلته 
للمرة االأوىل هذا املو�سم ب�سبب اإ�سابة كل من الكندي 
األ��ف��ون�����س��و دي��ف��ي�����س وج��م��ال م��و���س��ي��اال ���س��اح��ب ثالثة 
الهولندي  الوافد اجلديد  اأهداف يف مباراتني، مانحاً 
ماَتّي�س دي ليخت م�ساركته االأوىل اأ�سا�سياً فيما انتقل 
الفرن�سي لوكا هرنانديز اىل اجلهة الي�سرى من خط 

الدفاع.
الالعبون  جن��ح  اإذ  خ��ي��اره،  يف  موفقاً  ناغل�سمان  وك��ان 
اأول  االأوىل  للمرة  اأ�سا�سيني  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن  الثالثة 
���س��ان��ي��ه )4( ودي ليخت  اأه�����داف، وذل���ك ع��رب  ث��الث��ة 

اأن ي�سجل الوافد اجلديد  )25( وكومان )33(، قبل 
ال�سنغايل �ساديو مانيه هدفه الثاين بالقمي�س البافاري 
)42( ثم الثالث )60 من ركلة جزاء( والكو�ستاريكي 
كري�ستيان غامبوا ال�ساد�س عن طريق اخلطاأ يف مرمى 

فريقه )69( والبديل غنابري ال�سابع )76(.
بت�سع  ال�سدارة  بايرن  ا�ستعاد  توالياً،  الثالث  وب��ف��وزه 
ن��ق��اط ك��ام��ل��ة وب���ف���ارق ن��ق��ط��ت��ني اأم�����ام خ�����س��م��ه املقبل 

بورو�سيا مون�سنغالدباخ واأونيون برلني وماينت�س.
ويف املقابل، مني بوخوم بهزمية ثالثة توالياً وبقي من 
دون نقاط يف املركز االأخري بفارق االأهداف خلف باير 
ب��دوره ثالث هزائم متتالية يف  الذي تلقى  ليفركوزن 
اأنهاء  ال��ذي  املا�سي  املو�سم  ع��ن  مت��ام��اً  خمتلف  ظهور 

ثالثاً خلف بايرن وبورو�سيا دورمتوند واأمام اليبزيغ.
وفرط اأينرتاخت فرانكفورت، امل�سارك يف دوري اأبطال 
اأوروبا نتيجة فوزه بلقب م�سابقة "يوروبا ليغ"، بفوزه 
كولن  �سيفه  م��ع  ب��ال��ت��ع��ادل  واك��ت��ف��ى  للمو�سم  االأول 

.1-1
اأمام  اأر���س��ه  على  مذلة  بهزمية  املو�سم  افتتح  وبعدما 
بايرن ميونيخ، اكتفى فرانكفورت بالتعادل يف العا�سمة 

اأمام هرتا برلني 1-1 يف املرحلة الثانية.
لكنه بدا يف طريقه لتحقيق فوزه االأول للمو�سم حني 
تقدم يف الدقيقة 71 من ركلة حرة نفذها بعد دقيقتني 
�ساحب  ك��ام��ادا،  داي�سي  البديل  الياباين  دخ��ول��ه  على 
القائد  من  فتحولت  برلني،  هرتا  �سد  التعادل  ه��دف 

املدافع يونا�س هكتور وخدعت حار�سه كيفن تراب.
اإال اأن ف��ري��ق امل����درب ال��ن��م�����س��وي اأول��ي��ف��ر غ��ال���س��رن مل 
توالياً  ثاٍن  بتعادل  النهاية  يتم�سك بتقدمه واكتفى يف 
بتلقيه هدفاً رائعاً �سجله البديل يان تيلمان بت�سديدة 
الذي  ك��ول��ن  م��ان��ح��اً   ،)82( املنطقة  خ���ارج  م��ن 
وتاأهل  ���س��اب��ع��اً  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  اأن���ه���ى 
ليغ"  "كونفرن�س  يف  للم�ساركة 
ح��ي��ث خ�����س��ر اخل��م��ي�����س خ���ارج 
الفا�سل  امل���ل���ح���ق  يف  اأر�����س����ه 
فيهرفار  م���ول  اأم����ام   2-1
املجري، نقطته اخلام�سة 

من فوز وتعادلني.

كا�سيمريو  ال��ربازي��ل��ي  ال���دويل  ودع 
حفل  يف  م�����دري�����د  ري��������ال  ف���ري���ق���ه 
انتقال  قبل  "امللكي"،  نظمه  وداع 
ب�سفوف  ال��ل��ع��ب  اإىل  "الدبابة" 
م��ان�����س�����س��رت ي���ون���اي���ت���د ب����ال����دوري 
احلفل  ج������اء  وق������د  االإجن�����ل�����ي�����زي، 
عاطفياً من الدرجة االأول يف داللة 
امل�ستويني  على  الالعب  قيمة  على 

ال�سخ�سي والريا�سي.
االثنني:  اأم�������س  ك��ا���س��ي��م��ريو  وق����ال 
"�ساآخذ معي �سعور ال�سعادة الكبرية 
اإجنازهها عندما  التي مت  واالأ�سياء 
2013، قلت  غ��ادرت �ساو باولو يف 
النادي  لهذا  �سيء  كل  �ساأقدم  اإنني 
�ساأكون  ك��ان عليه احل���ال  م��ا  وه���ذا 

مرتاحاً الأنني فعلت ذلك".
واأ�ساف: "عندما تتخذ قراًرا مهًما 
يف حياتك فمن املهم دائًما اأن يكون 
االأبطال،  ب���دوري  ال��ف��وز  بعد  ذل��ك 
قد  ه��ن��ا  دوري  اأن  مم��ث��ل��ي  اأخ�����ربت 
انتهى بعد االإجازات كان لدي نف�س 
ال�سعور اأنا االأ�سعد يف العامل واأعتقد 

اأنني كتبت التاريخ".
وتابع: "يف مان�س�سرت يونايتد  اأرى 
حتدًيا جديًدا، دورًيا خمتلًفا، هدًفا 

خمتلًفا. اأذهب اإىل هناك للم�ساعدة 
مدريد  "ريال  يف  هنا  �ساعدت  كما 

."
التحدث  ال�سعب  من  "كان  وق��ال: 

اإعجابه  م��دى  اأع��رف  الرئي�س،  اإىل 
اأن  اأري����د دائ��ًم��ا  ال�سبب  ب���ي، ول��ه��ذا 

اأكون �سادًقا معه".
اأن  ،اأردت  هنا  دوري  "انتهى  وتابع: 

اأجرب  واأن  ج��دي��ًدا  اأع��ي�����س حت��دًي��ا 
مل  اآخ���ر  وف��ري��ق  خمتلفة  م�سابقة 
يفز باأي �سيء هناك، اأريد امل�ساعدة 
ح��ي��ث ���س��اع��دت ه��ن��ا ����س���اأذه���ب بكل 

االأمر  يكن  "مل  واأ�ستطرد:  اأمل". 
ب��ه��ذه ال�����س��رع��ة. ب��ع��د ن��ه��ائ��ي دوري 
اأوروب���ا ج��اءت تلك املحادثة  اأب��ط��ال 
اأن  اأردت  امل��و���س��م،  نهاية  يف  االأوىل 
اأول من  ك��ان��ت  ال��ت��ي  زوج��ت��ي  اأ�سكر 
ق��ررت، لقد مرت  دعمني يف كل ما 
مهم  تغيري  اإن���ه  ه��ن��ا  ���س��ن��وات  ت�سع 

كانت عائلتي معي".
ال������������دوري  "اأحب  واع�����������������رتف: 
االإجنليزي اأردت اأن األعبه واأردت اأن 
�سرورًيا  التغيري  كان  هناك،  األعب 
يف  ثم  املو�سم  مع  تتوتر  اأن  ميكنك 
اإج��ازة عندما ت�ستمر يف التفكري يف 
االأمر، كان علي اأن اأكون �سادًقا واأن 

اأكون �سادًقا مع نف�سي اأواًل".
ر�سالة  ت����وين  يل  "اأر�سل  وق������ال: 
الرابعة �سباًحا. لقد كان  ن�سية يف 
هذين  ب�سبب  فقط  لي�س  ا.  مري�سً
ل��ك��ن �سعرت  ل��ل��غ��اي��ة  اأن�����ا خم��ل�����س 
�ساأذهب  �سيء هنا  باأنني قدمت كل 

اإىل اأكرب ناد يف اإجنلرتا".
جًدا  وا����س���ًح���ا  ك��ن��ت  "لقد  وت���اب���ع: 
بالفعل.  الق�سة  انتهت  ذلك.  ب�ساأن 
اأن���ا اأف��ك��ر يف ال��ت��ح��دي اجل��دي��د. مل 

يعد من املمكن تغيري االأمور".

ماذا قال كا�سيمريو يف حفل وداعه؟

قفزة هائلة لت�سوريت�س يف ت�سنيف امل�سرب

ثنائية لليفاندوف�سكي متنح الفوز 
الأول لرب�سلونة 

بايرن يوا�سل النت�سارات 
مبهرجان تهديفي

مبابي ي�سجل بعد 8 ثوان 
يف �سباعية �سان جرمان

الفرن�سي  ال��دوري  ه��دف يف  اأ�سرع  كيليان مبابي  اأح��رز 
يف 30 عاما، ليمهد الطريق اأمام باري�س �سان جرمان 
االأحد،  ليل،  م�سيفه  على   1-7 بنتيجة  �ساحق  لفوز 

ويحافظ حامل اللقب على بدايته املثالية.
واحتاج مبابي اإىل 8 ثوان فقط لي�سع الكرة يف املرمى 
بعد متريرة من ليونيل مي�سي، ويعادل الرقم القيا�سي 

ملي�سيل ريو يف 1992 مع كاين يف مرمى كان.
نيمار  �سجل  كما  الثالثية،  الفرن�سي  ال��الع��ب  واأك��م��ل 

حكيمي  اأ���س��رف  والظهري  مي�سي  من  كل  وه��ز  هدفني، 
ال�سباك.

ورفع باري�س �سان جرمان ر�سيده اإىل 17 هدفا يف اأول 
نقاط  بت�سع  امل�سابقة  ويت�سدر  املو�سم،  من  مباريات   3

متفوقا بنقطتني على الن�س واأوملبيك مر�سيليا.
كما انت�سر كلريمو و�ستاد رين على ملعبيهما، فيما فاز 
اأوك�سري وبري�ست خارج اأر�سيهما، ليحقق كل منهما اأول 

فوز يف الدوري هذا املو�سم.



جبني �سابة يتحول اإىل قطعة بال�ستيك
مثل  جبينها  وب��دا  بال�سم�س  �سديدة  حل��روق  بريطانية  تعر�ست 
 30 وق��اي��ة  دون  ال�سم�س  حت��ت  ن��ام��ت  اأن  بعد  املجعد  البال�ستيك 
25 عاماً يف عطلة  م��راد  التجميل �سريين  و كانت خبرية  دقيقة. 
�سباحة يف طق�س  ونامت قرب حمام  يونيو )حزيران(  ببلغاريا يف 
بلغت حرارته 21 درجة مئوية، دون واٍق من ال�سم�س، وا�ستيقظت 
بعد  وجهها  يف  واح��م��رار  ب���اأمل  ال�سعور  رغ��م  و  �ساعة.  ن�سف  بعد 
القيلولة، اإال اأنها ا�ستمرت يف اال�سرتخاء اأثناء اإجازتها. ويف اليوم 
اإىل درجة اأن جبينها بدا بعد اأن  املوايل، اكت�سفت �سد وجهها جداً 
تدخل  دون  يومني  وبعد  بال�ستيك.  قطعة  مثل  حاجبيها  عقدت 
ظهور  مع  التق�سري،  يف  بالكامل  التجميل  خبرية  وج��ه  ب��داأ  طبي 
بقع داكنة ووردية. و قالت �سريين اللندنية: "يف البداية مل اأ�سعر 
تاأملت  االإ�سابة.  على  �سغطت  عندما  االأمل  ببع�س  �سعرت  ب�سيء، 
امل��وايل لكني يف الواقع �سعرت ببع�س الراحة عندما بداأ  اليوم  يف 
وجهي بالتق�سري. مل يوؤملني و�سعرت بتح�سن كبري". وبعد 7 اأ�سابيع 
على احلادثة، و�سفائها قررت �سريين رواية ق�ستها لزيادة الوعي 

بالبقاء يف اأمان عند التعر�س لل�سم�س، ح�سب موقع الد بايبل.

ان�سلخ وجهه ب�سبب عقار خمدر
اأ�سيب �ساب اأ�سرتايل بجروح خطرية بعدما �سقط من فوق مبنى 
ان�سالخ  اإىل  اأدى  ما  امل��خ��درات،  يتعاطى  ك��ان  بينما  5 طوابق  من 
وجهه. �سارك زاك هولدن، ق�سته يف برنامج �سحي موجه لل�سباب، 

لن�سر الوعي باأ�سرار تعاطي املخدرات.
و17  اجلامعي،  كو�ست  غولد  م�ست�سفى  يف  �سهرين  زاك  واأم�سى 

يوماً يف وحدة العناية املركزية، بعد �سقوطه ودخوله يف غيبوبة.
وتقول التقارير اإنه �سقط من �سرفة الطابق اخلام�س بعد جرعة 
كبرية من عقار LSD الذي ي�سبب الهلو�سة، اأثناء ح�سوره حفاًل 
مع اأ�سدقائه. وخ�سع هولدن الأكرث من 30 عملية نقل دم يف االأيام 
االأوىل يف امل�ست�سفى، حيث كان يعاين من اإ�سابات خطرية يف اأطرافه 
وجهه.  ان�سالخ  اإىل  اإ�سافة  حو�سه،  يف  عديدة  وك�سور  ال�سفلية، 
ال�سباب يف برنامج �سحي يف كوينزالند  يتحدث هولدن االآن مع 
ب�سبب  ال�سدمات  "الوقاية من  ل�  اخت�ساراً   ،P.A.R.T.Y ي�سمى 

الكحول واملخدرات"، وفق ديلي ميل الربيطانية.

�ساعقة تقتل عداء وت�سيب اآخر 
اأن �ساعقة برق �سربت  اليونانية  ال�سرطة ودائرة االإطفاء  ذكرت 
يوناين،  فوق جبل  ليلي  �سباق  االأح��د عدائني خالل  االأول  اأم�س 

مما اأدى اإىل مقتل عداء واإ�سابة اآخر بجروح خطرية.
الذي مير عرب  ال�ستة"،  "القمم  �سباق  الرجالن ي�ساركان يف  كان 
عندما �سرب  ال��ي��ون��ان،  �سمال  ف��االك��رو يف  قمم يف جبل   6 اأع��ل��ى 
ارتفاع  على  �سباحا   4 ال�ساعة  يف  العدائني  من  جمموعة  ال��ربق 

1340 مرتا، وفقا ملا �سرح به رجل �سرطة لالأ�سو�سيتد بر�س.
دراما  بلدة  االإط��ف��اء من  اإن��ق��اذ خدمات  ف��رق  وتوجه فريقان من 
بالفعل  ميتا  عاما،   55 ع��داء،  على  ليعرثوا  اجلبل  اإىل  القريبة 

واالآخر، 56 عاما، م�سابا بجروح خطرية.
ك��اف��اال، حيث  م�ست�سفى يف مدينة  اإىل  ج��وا  امل�ساب  ال��ع��داء  ونقل 
قالت ال�سلطات اإنه حالته حرجة. وبداأ ال�سباق البالغ طوله 35.7 
ال�سبت يف قرية بريغوي، على  7 م�ساء يوم  ال�ساعة  كيلومرتا يف 
 2232 ارتفاعه  البالغ  اجلبل  منحدرات  ف��وق  م��رتا   630 ارتفاع 
اليونان  ف��االك��رو يف  6 قمم جبلية يف  اأع��ل��ى  ارت��ف��اع  م��رتا. ويبلغ 

2000 مرتا؛ وميتد اجلبل اإىل بلغاريا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بطولة العامل لعناق الأ�سجار.. للع�سق فنون 
توجت اآين النكيال ببطولة العامل الثالثة ملعانقة االأ�سجار التي اأقيمت يف غابات ليفي مبدينة كيتيال التابعة الإقليم 

البالندا الفنلندي.
ب�سكل عام، ميكن  االأ�سجار والغابات  اأن  الطبيعة، وحلقيقة  اإىل  املناف�سات و�سيلة ممتعة للفت االنتباه  وتعّد هذه 
اأن جتلب الرفاهية حلياة االإن�سان وت�ساعده على ال�سعور بالتح�سن عندما تكون يعاين من التوتر، بح�سب موقع 

"يورونيوز".
وتت�سمن امل�سابقة ثالثة اأق�سام، االأول هو العناق ال�سريع، ويتبارى املت�سابقون، خالله، يف عناق اأكرب عدد ممكن من 

االأ�سجار يف دقيقة واحدة على اأن ي�ستمر كل عناق مدة خم�س ثواٍن على االأقل.
اإبداًعا ل�سجرة معينة يختارها املتناف�س ملدة دقيقة  "التفاين يف العناق" اأي العناق االأكرث  اأما الق�سم الثاين فهو 

واحدة كحد اأق�سى.
ويف الق�سم االأخري وهو "العناق احلر" يختار املتناف�س عناقا اأكرث اإبداعا واأ�سلوبا مفتوحا ح�سب اختيار املتناف�س 

ويختار �سجرة واحدة فقط يعانقها ملدة دقيقة كحّد اأق�سى.
ومّت تتويج اآين النكيال بطلة العامل لعناق االأ�سجار هذا العام، وهي تنحدر من هل�سنكي لكنها تقيم يف ليفي.
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كيف ميار�س رواد الف�ساء التمارين الريا�سية؟
اإىل  االأر���س، مما ي�سطرهم  الف�ساء فرتة طويلة بعيدة عن  مي�سي رواد 
لكن  و�سحتهم،  لياقتهم  على  يحافظوا  حتى  ريا�سية  بتمارين  ال��ق��ي��ام 
ي�ستعينون  الأنهم  كوكبنا،  على  املعتادة  والطريقة  بال�سهولة  لي�س  االأم��ر 
�سامانثا  االإيطالية،  الف�ساء  رائ��دة  ون�سرت  يتدربوا.  حتى  خا�س  بجهاز 
كري�ستوفريتي، مقطع فيديو ك�سفت فيه طريقة ممار�سة الريا�سة داخل 

.ARED حمطة الف�ساء الدولية با�ستخدام جهاز
اأن رواد  "تويرت"،  واأو�سحت �سامانثا، عرب مقطع فيديو ن�سرته يف موقع 
رفع  اأو  "ال�سكوات"  مثل  التمارين  من  بعدد  القيام  ي�ستطيعون  الف�ساء 

االأثقال، وذلك بف�سل ما يعرف ب�"جهاز مترين املقاومة املتقدم".
وتابعت اأن هذه التمارين التي تعتمد على رفع االأثقال "ممكنة يف حمطة 
الف�ساء رغم انعدام الوزن. الريا�سة مهمة بالن�سبة لنا فهي ت�ساعد على 

تقوية العظام".
القيام بتمارين ريا�سية لعدة  اإىل  الف�ساء يحتاجون  اأن رواد  اإىل  واأ�سارت 

�ساعات يف اليوم حتى يحافظوا على كثافة العظام لديهم.
اإنه  امل��رات، فيما قال معلقون  و�سوهد مقطع الفيديو ع�سرات االآالف من 
ينجزوا  حتى  الف�ساء  رواد  يخو�سها  التي  التحديات  م��ن  جانبا  يك�سف 

مهامهم العلمية يف نقاط بعيدة عن االأر�س.

ب�سبب التمويل.. اإلغاء كرنفال مهرجان اأو�سو يف �سو�سة التون�سية
اأو�سو  مهرجان  كرنفال  اإلغاء  التون�سية،  اأو�سو  ا�ستعرا�س  جمعية  اأعلنت 

ب�سو�سة لهذا العام 2022.
واأو�سحت اجلمعية، يف بيان اأن قرار االإلغاء جاء بعد اجتماع هيئتها اأم�س 
االأول لبحث مدى تقدم اال�ستعدادات لتنظيم الدورة 60 للمهرجان، والتي 
مت اإقرارها للفرتة بني 17 يوليو متوز اإىل 28 اأغ�سط�س- اآب احلايل، وبعد 

تقييمها لو�سع اجلمعية من الناحية املالية.
واأو�سحت اجلمعية اأن مواردها تقوم باالأ�سا�س وب�سكل �سبه كلي على منح 
ال�سوؤون  وزارت���ي  م��ن  للجمعيات  العمومي  التمويل  اإط���ار  يف  لها  تر�سد 

الثقافية وال�سياحة وبلدية ووالية �سو�سة.
واأ�سارت اإىل اأن �سرف هذه املنح قد �سجل تاأخريا نظرا لطبيعة االإجراءات 
اأي  اتخاذ  ال��ذي ح��ال دون متكن اجلميعة من  االأم��ر  بها،  العمل  اجل��اري 
وم�سدي  املتدخلني  خمتلف  م��ع  ن��اف��ذة  تعهدات  �سكل  يف  عملية  خ��ط��وات 

اخلدمات من فنانني ومبدعني تون�سيني واأجانب وم�سالح ذات �سلة.
ت اجلمعية عن اأ�سفها التخاذ هذا القرار بعد املجهودات املبذولة من  وعرَبّ
كل ال�سلطات، موؤكدة مت�سكها بهذا املك�سب الثقايف وال�سياحي والرتفيهي 
العريق، وا�ستعدادها ملوا�سلة العمل مع كل االأط��راف لك�سب رهان العودة 

دراغون بول يت�سدر 
�سباك التذاكر الأمريكي 
املتحركة  ال���ر����س���وم  ف��ي��ل��م  ت�����س��در 
�سوبر  ����س���وب���ر:  ب�����ول  "دراغون 
احل������ادي  ال���ف���ي���ل���م  وه������و  هريو"، 
اليابانية  ال�سل�سلة  يف  والع�سرون 
ال�������س���ه���رية، ����س���ب���اك ال����ت����ذاك����ر يف 
اأمريكا ال�سمالية يف نهاية االأ�سبوع 
20،1 مليون  ق��ارب��ت  اإي����رادات  م��ع 
"اإكزبيرت  ���س��رك��ة  بح�سب  دوالر، 
وتباينت  املتخ�س�سة.  ريلي�سنز" 
النتيجة القوية التي ُو�سفت  هذه 
باأنها اأف�سل انطالقة عاملية لفيلم 
من نوع الر�سوم املتحركة اليابانية 
الفاترة  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ع  "اأنيمي"، 
اآب-اأغ�سط�س  ���س��ه��ر  يف  ل���الأف���الم 
احل�����ايل. وق����ال امل��ح��ل��ل دي��ف��ي��د ا. 
"فران�سايز  ���س��رك��ة  م���ن  غ���رو����س 
"هذه  ري�سرت�س" اإن  اإنرتتاينمنت 
لفيلم  اأخ�������رى  رائ����ع����ة  ان���ط���الق���ة 
"اأنيمي" من اإنتاج �سركة "كران�سي 
من   %  95 بن�سبة  رول" اململوكة 
"باتت  وال��ت��ي  "�سوين"  جمموعة 
النوع". وح��ل يف  ه��ذا  تهيمن على 
"بي�ست" من  فيلم  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
اإنتاج �سركة "يونيفر�سال" واإخراج 
كورماكور،  بالتا�سار  االي�سلندي 
حمققا 11،6 مليون دوالر يف اأيام 
الفيلم  وي�����روي  االأوىل.  ع��ر���س��ه 
ق�����س��ة ه���ج���وم ي��ت��ع��ر���س ل���ه رجل 
"يج�سد  ح��دي��ث��اً  زوج���ت���ه  ت��وف��ي��ت 
�سخ�سيته اإدري�س اإلبا"، وبناته من 
اأ�سد خالل رحلة �سفاري. وتراجع 
"بوليت  واالإث�������ارة  احل���رك���ة  ف��ي��ل��م 
"�سوين"،  اإن�����ت�����اج  م����ن  تراين" 
مت�سّدر اإيرادات �سباك التذاكر يف 
املركز  اإىل  املا�سيني،  االأ�سبوعني 
دوالر.  ماليني   8 حمققاً  الثالث 

طمعا باملاليني.. حماولة 
جديدة لإدانة رونالدو 

اأمريكية  حمكمة  رف�ست  اأن  بعد 
يف يونيو املا�سي ق�سية االغت�ساب 
ال���ت���ي رف��ع��ت��ه��ا ع���ار����س���ة االأزي�������اء 
ك��اث��ري��ن م��اي��ورغ��ا ���س��د جن��م كرة 
كري�ستيانو  ال���ربت���غ���ايل  ال����ق����دم 
رون���ال���دو، اأق��دم��ت ال��ع��ار���س��ة على 
اإحياء  الإع�������ادة  ج���دي���دة  حم���اول���ة 
واحل�سول  املحاكم،  اأم��ام  الق�سية 
على تعوي�س مباليني الدوالرات.

وكانت كاثرين مايورغا قد اتهمت 
كري�ستيانو رونالدو باغت�سابها يف 
فيغا�س  ال�س  مبدينة  فندق  غرفة 
اإنها  قائلة   ،2009 عام  االأمريكية 
األ��ف دوالر من   375 ح�سلت على 

الالعب حينها، مقابل ال�سمت.
ويف ي��ون��ي��و، رف�����س��ت ال��ق��ا���س��ي��ة يف 
امل��ح��ك��م��ة اجل��زئ��ي��ة االأم��ريك��ي��ة يف 
دور�سي،  جينيفر  ف��ي��غ��ا���س،  ال����س 
حمامية  وع����اق����ب����ت  ال���ق�������س���ي���ة، 
املدعية، ليزيل مارك �ستوفال، على 
وا�ستخدام  النية"  �سيئ  "ال�سلوك 

وثائق �سرية "غري معروفة".
للح�سول  مايورغا  تقاتل  واليوم، 
طالبت  ال������ذي  ال��ت��ع��وي�����س  ع���ل���ى 
رون����ال����دو ب���دف���ع���ه، وال���ب���ال���غ نحو 
اأن  ب��ع��د  وذل���ك  دوالر،  م��ل��ي��ون   64
ال��ق��ان��وين اخلا�س  ال��ف��ري��ق  اأع����اد 
بتقدمي  ال��ق�����س��ي��ة  اإ�����س����ع����ال  ب���ه���ا 
وقعت  اأنها  بزعم  ا�ستئناف،  طلب 
مبوجبها  ح�سلت  التي  االتفاقية 
مقابل  دوالر  األ�������ف   375 ع���ل���ى 
االإكراه"،  "حتت  ك��ان��ت  ال�����س��م��ت، 
�سن"  "ذا  �سحيفة  ذك���رت  وفقما 

الربيطانية.

�سجة  تثري  عرو�س  خوامت..  و4  اأ�ساور   10
مبقطع  م�سر  يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سّجت 
باإحدى قرى حمافظة  ل�"�سبكة" عرو�س  فيديو �سادم 

ال�سرقية.
يف الفيديو تظهر العرو�س وهي ترتدي كمية كبرية من 
الذهب ال تقل عن 250 جراما، االأم��ر الذي دفع رواد 
امل�سهد خا�سة مع  التوا�سل االجتماعي النتقاد  مواقع 
ال��زواج ب�سكل  اأ�سعار الذهب وتكلفة  الكبري يف  االرتفاع 

عام يف م�سر.
ال�سبكة  خلطيبته  العري�س  ق��دم  احل��ف��ل  م�ستهل  ويف 
واخلوامت،  االأ���س��اور  م��ن  وع��دد  ذهبي  م��ن عقد  املكونة 

والتي متيزت باأنها ذات حجم كبري.
الذهب  م��ن  ه��دي��ة  و�سقيقها  ال��ع��رو���س  وال���د  واأه�����دى 
اأي�سا عبارة عن 5 اأ�ساور وعقد ذهبي، وارتدت العرو�س 
باأكملها حتى ظهرت مرتدية  الذهب  والهدية  ال�سبكة 

10 اأ�ساور و4 خوامت.
ون�����س��ر ه����ذه امل��ق��اط��ع ال��ت��ي اأث������ارت ج����داًل ك���ب���رياً على 
حممد  في�سكا  يدعى  �ساب  م�سور  ميديا،  ال�سو�سيال 
معلقا عليها: "ملا العرو�سة تكون بنت العمدة.. قولوا ما 
�ساء اهلل"، وح�سدت مقاطع فيديو حفل خطبتها اآالف 

امل�ساهدات.

تنجب تواأمًا من لونني خمتلفني
ت���واأم���اً والخ��ت��الف لون  اإجن��اب��ه��ا  ب��ع��د  ���س��دم��ت بريطانية 
ب�سرتهما. ورزقت �سانتيل بروتون 29 عاماً بتواأم يف اأبريل 
-ني�سان املا�سي، حيث ولد ابنها اأيون بعيون خ�سراء وب�سرة 
وب�سرة  بنية  بعيون  اأزي���را،  �سقيقته  كانت  حني  يف  بي�ساء، 
اإرثها  اإىل  التواأم  بني  االختالفات   �سانتيل  وتن�سب  داكنة. 
وزوجها العرقي، فوالدها كان من اأ�سول نيجريية، اأما والد 
التواأم اأ�ستون 29 عاماً فولد الأب جامايكي واأم ا�سكتلندية، 
وهي  �سانتيل،  وق��ال��ت  ال��ربي��ط��اين.  م��ي��رتو  م��وق��ع  ح�سب 
ممر�سة م�ساعدة من نوتنغهام: "اأنا �سعيدة للغاية الأنهما 
ولدا كما هما، لن�سكل عائلتنا ال�سغرية الفريدة. كانت اأزيرا 
اأغمق قلياًل عند الوالدة، واالآن مع مرور االأ�سابيع، و�سلت 
والدها".  اأكرث قتامة من  اأ�سبحت فيها  التي  النقطة  اإىل 
بع�سهما  يف  ي��ح��دق��ان  اأن��ه��م��ا  "الحظت  �سانتيل  وت�سيف 
البع�س االآن ويبت�سمان اأكرث. اأعتقد اأنهما �سيبقيان هكذا. 
الأزيرا  �سيكون  اأي�ساً.  خمتلفاً  �سيكون  �سعرهما  اأن  اأعتقد 

�سعر كثيف وجمعد، اأما �سعر اأيون فمختلف متاماً". 

جرو يج�سد مثال يف الإخال�س والوفاء
يف  اأ�سابيع  ث��الث��ة  مل��دة  ها�سكي  ف�سيلة  م��ن  ج��رو  انتظر 
الذين  اأ�سحابه  رو�سيا،  �سرق  جنوب  خاباروف�سك  مطار 
�سافروا بعيدا يف اإجازة. وعلى تفانيه واإخال�سه يف انتظار 
الرو�سي  اجل��وي  امليناء  يف  العاملون  عليه  اأطلق  مالكيه، 
لقب "هات�سيكو"، الكلب الذي حتول الأ�سطورة يف الوفاء 
"اأكيتا  "هات�سيكو" وهو من �ساللة  واالإخال�س. وا�ستهر 
اينو" املعروفة بوفائها ال�سديد الأ�سحابها. ونالت ال�ساللة 
وحني  املا�سي.  القرن  ثالثينات  اليابان  يف  كبرية  �سهرة 
فقط  �سهرا   18 العمر  م��ن  يبلغ  "هات�سيكو" ج��روا  ك��ان 
العمل،  اأثناء  اأ�ستاذ يف جامعة طوكيو  تويف �ساحبه، وهو 
انتظار عودة �ساحبه من  املخل�س يف  الكلب  ا�ستمر  فيما 
العمل ملدة 9 اأعوام كاملة يف حمطة �سيبويا بطوكيو. اأما 
اجلرو اجلديد الويف فيبلغ من العمر ثمانية اأ�سهر، وقد 
لفت وجوده يف �ساحة حمطة مطار خاباروف�سك االأنظار، 
فحاول العاملون رعايته ومعرفة اأ�سحابه واإعادته اإليهم. 
كان هذا الكلب ال�سغري ياأتي كل يوم اإىل املحطة ويتجول 
باحثا  الركاب  من  الوا�سلني  وي�ستقبل  امل�سافرين  ي��ودع 
عن اأ�سحابه، ومكث على هذا احلال 3 اأ�سابيع، وبعد جهد 

متكن العاملون من معرفة اأ�سحابه وتوا�سلوا معهم.

تعذيب فهد يف الهند.. يثري الغ�سب
مقطع  الهندية،  الغابات  حماية  هيئة  يف  �سابط  �سارك 
ذي��ل��ه، وبدا  ف��ه��دا م��ن  ف��ي��ه رج���ل ي�سحب  ف��ي��دي��و يظهر 
احليوان �سعيفا يكافح للهروب، ما اأثار غ�سب م�ستخدمي 
مواقع التوا�سل االجتماعي. ويظهر املقطع، الرجل وهو 
اآخرون  �سوهد  بينما  ورج��ل��ه،  ذي��ل��ه  م��ن  الفهد  ي�سحب 
يلتقطون ال�سور ويبت�سمون لكامرياتهم اأثناء الت�سوير، 
دون االكرتاث مبعاناة احليوان. وُكتب يف الن�س املرافق 
احليوان  م��ات  ه��ذه،  االإن�سانية  م��ن  ن��وع  "اأي  للفيديو: 
الربيء". ومل يعرف مكان ت�سوير الفيديو، حيث و�سل 
عرب تطبيق "وات�ساب" لل�سابط الذي غرد على "تويرت" 
يف  اأ���س��دق��اءن��ا  م��ع  للتعامل  طريقة  لي�ست  "هذه  ب���اأن: 
ح�سبما  احلذر"،  يجب  حية،  كائنات  اأي�سا  ه��م  ال��ربي��ة، 

ذكرت �سحيفة "اإنديا اإك�سربي�س".

م�سر.. حملة لإغالق الكيانات التعليمية الوهمية
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  حذرت 
يف م�سر، الطالب من الوقوع يف فخ الكيانات 
التعليمية الوهمية، التي و�سفت نف�سها باأنها 
عليا". �سهادة  للح�سول على  الطالب  "مالذ 
واأغلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
امل�سرية على مدار ال�سهور االأخرية، عددا من 
عن  ال��وه��م��ي��ة،  التعليمية  االأك��ادمي��ي��ات  تلك 
طريق جلان ال�سبط الق�سائية، بالتعاون مع 

اجلهات املعنية بالدولة.
امل�سرية،  امل��ن��وف��ي��ة  ب��ج��ام��ع��ة  االأ����س���ت���اذ  وق����ال 
تقوم  الوهمية  "الكيانات  اإن  ال�سيد،  حممد 
اأولياء االأمور والطالب، بوهم التميز  بخداع 
من  معتمدة  وج��ام��ع��ات  لكليات  واالن�����س��م��ام 
باملرة،  ذل��ك  غري  وه��ي  العايل،  التعليم  وزارة 
امل�سروفات  دف�����ع  اأو  م��ن��ه��ا  ال���ت���خ���رج  وف������ور 
�سهادات  متنحهم  اأن��ه��ا  يكت�سفون  ال��درا���س��ي��ة 
مزورة". وتابع ال�سيد يف حديثه ملوقع "�سكاي 

على  القب�س  من  يحدث  "ما  عربية":  نيوز 
اأم�����ر يف غاية  ال��ك��ي��ان��ات وم��داه��م��ات��ه��ا  ت��ل��ك 
االأه���م���ي���ة، ف��ك��ي��ف ت���ق���وم ب��ت��خ��ري��ج ج��ي��ل من 
وهم  مهنتهم  امل�ستقبل  يف  ميار�سون  الطالب 
غري موؤهلني لها!، ويعر�سون اآالف املواطنني 
ل��ل��خ��ط��ر. ه�����وؤالء ال���ط���الب خ��ط��ر ك��ب��ري على 

املجتمع".
"االأكادمييات  ق���ائ���ال:  ال�����س��ي��د،  وا���س��ت��ط��رد 
الوهمية طورت من نف�سها على مدار ال�سنوات 
االأخرية، فبدال من االأوراق التي كانت ُتوزع يف 
ال�سارع وتقوم باإغراء الطالب، اأ�سبحت هناك 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  على  �سفحات 

تقوم بعمل تلك الدعايات".
هناك  اأ�سبحت  ب���اأن  االأم���ر  "تطور  واأ���س��اف: 
الدرا�سة  على  الطالب  ق��درة  تّدعي  �سفحات 
اإل��ك��رتون��ي��ا واحل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادة التخرج 

املعتمدة".

�سارة بول�سون مع جائزتها الأف�سل ممثلة خالل حفل توزيع جوائز HCA TV ال�سنوي الثاين يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا.   )ا ف ب(

اأريانا ديبوز جت�سد �سخ�سية خمتلفة يف فيلم 
House Of Spoils

تلعب النجمة  اأريانا ديبوز  وهي ممثلة، مغنية وراق�سة اأمريكية ولدت يف 25 يناير 1991، يف بطولة 
فيلم االإثارة النف�سي House Of Spoils، الذي �سيتم طرح العمل عرب اإحدى املن�سات الرقمية. 
وجت�سد اأريانا يف الفيلم املذكور �سخ�سية طاهية طموحة تفتتح اأول مطعم لها ولكنه يتحّتم عليها 
اأنتتعامل مع الروح القوية ملالك العقار ال�سابق الذي يهدد بتخريب مطعمها اجلديد، 
وذلك يف اإطار من االإثارة والت�سويق. وقد حازن ديبور جائزة اأو�سكار عن دورها يف 
فيلم West Side Story ب�سخ�سية اأنيتا وهي اأول ممثلة من اأ�سول اإفريقية 
التينية تقوم بتج�سيد هكذا دور ب�سكل علني وحازت عنه جائزة غولن غلوب 
اأي�ساً، كما اأنها مثلت يف م�سل�سل مو�سيقي عر�س على اإحدى املن�سات حتت 
يف  خارقة  بطلة  بدور  مقبل  عمل  ولديها   ،"Schmigadoon" عنوان 

.Argylle وفيلم اآخر بعنوان Kraven the Hunter فيلم


