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حممد بن را�صد يتوج �صانع الأمل العربي يف 
22 بلدا 65 األف م�صارك من  18 مايو من بني 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أعلن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل عرب ح�شاباته على 
ملبادرة �شناع  �لتو��شل �الجتماعي عن موعد �حلفل �خلتامي  و�شائل 
�الأمل �إحدى مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية يف 18 مايو 

�جلاري يف قاعة �شاوند �شتيج مبدينة دبي لال�شتوديوهات.
وتهدف �ملبادرة �إىل �إلقاء �ل�شوء على وم�شات �الأمل �ملنت�شرة يف عاملنا 
يف  �لفعال  دوره��م  و�إب���ر�ز  عليهم  �ل�شوء  وت�شليط  وتكرميهم  �لعربي 
�ملجتمع يف خمتلف �ملجاالت. و�شي�شهد �حلفل �لذي يقام حتت رعاية 
�الأمل  تتويج �شانع  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
وذل��ك من  دره��م  �شيح�شد مكافاأة مالية قدرها مليون  �ل��ذي  �لعربي 
�ملبادرة قد جنحت يف  بلد� عربيا كانت   22 �أل��ف مر�شح من   65 بني 
��شتقطابهم يف �لفرتة بني مار�س �إىل �أبريل �لفائت.              )�لتفا�شيل 

�س3(

الإعالن عن التقومي املدر�سي 2018-2017
بدء الدرا�صة للمعلمني 3 �صبتمرب وللطالب 10 

ونهاية العام 5 يوليو للطلبة و12 للهيئة التدري�صية
 •• دبي – حم�شن را�شد

�لتعليم  مد�ر�س  يف  �ملدر�شي  �لتقومي  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �عتمدت 
�لعام و�خلا�س �لذي يطبق منهاج وز�رة �لرتبية، للعام �لدر��شي �ملقبل 
 325 رقم   �ل��وز�رء  جمل�س  لقر�ر  ��شتناد�ً  وذلك   ،2018-2017
ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم دو�م �لهيئات �لتدري�شية و�الدر�ية و�لفنية 

مواقــيت ال�صالة
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تلقى ر�سالة من رئي�س جمهورية غينيا بي�ساو
دعوة رئي�س الدولة حل�صور قمتي دول 

التعاون وامريكا والقمة الإ�صالمية الأمريكية
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أخيه  م����ن  ر����ش���ال���ة  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم 
�شعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان 
���ش��م��وه حل�شور  دع�����وة  ت��ت�����ش��م��ن 
�لتعاون  جمل�س  دول  ق���ادة  ق��م��ة 
و�لواليات  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
�ملتحدة �الأمريكية �لتي �شتعقد يف 

�لريا�س يوم 21 مايو �جلاري.
ك���م���ا ت�����ش��م��ن��ت �ل���ر����ش���ال���ة دع����وة 
�لعربية  �لقمة  حل�شور  ل�شموه 
�لتي  �الأم���ري���ك���ي���ة  �الإ����ش���الم���ي���ة 
نف�س  خ��الل  �ل��ري��ا���س  يف  �شتعقد 

�لفرتة.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل���ر����ش���ال���ة  ت�����ش��ل��م 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
��شتقباله  ل��دى  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
�لرئا�شة  بق�شر  �شموه  مكتب  يف 
�م�س معايل ماجد �لق�شبي وزير 

�لتجارة و�ال�شتثمار �ل�شعودي.
          )�لتفا�شيل �س3(

�أخ�����رى ت��ل��ق��ى �شاحب  م���ن ج��ه��ة 

حممد بن ز�يد يوقع على قمي�س يحمل �شعار جمعية )رحمة(    )و�م(

ا�ستقبل وفدا من مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية ووفد جمعية رعاية مر�سى ال�سرطان )رحمة(
حممد بن زايد يوؤكد على دعم الإمارات 
البحث العلمي وتطوير القطاع ال�صحي 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
باأبوظبي  �لبحر  بق�شر  �شموه  جمل�س  يف  �مل�شلحة 
وف����د� م��ن م��رك��ز �الإم������ار�ت ل��ل��در����ش��ات و�لبحوث 
�شند  جمال  �لدكتور  �شعادة  برئا�شة  �ال�شرت�تيجية 

�ل�شويدي مدير عام �ملركز.
كما ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
باأبوظبي  �لبحر  بق�شر  �شموه  جمل�س  يف  �مل�شلحة 
)رحمة(  �ل�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى  رع��اي��ة  جمعية  وف���د 

برئا�شة �شعادة �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي.
)�لتفا�شيل �س2(

مقتل قيادي حوثي و 3 من مرافقيه 

اجلي�س اليمني ي�صتعيد تبة اخلزان الإ�صرتاتيجية يف تعز
•• عدن-وكاالت:

��شتعادت قو�ت �جلي�س �لوطني �ملو�لية للحكومة 
�أم���������س، موقًعا  دول�����ًي�����ا،  ب���ه���ا  �مل����ع����رتف  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
و�لقو�ت  �حل��وث��ي��ني  ق��ب�����ش��ة  م���ن  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ًي��ا 
�شالح،  ع��ب��د�هلل  ع��ل��ي  �مل��خ��ل��وع  للرئي�س  �مل��و�ل��ي��ة 
يف  م�شادر  وقالت  �شنعاء.  جنوب  تعز  مبحافظة 
تبة  ��شتعادت  �جلي�س  ق��و�ت  �إن  �ل�شعبية  �ملقاومة 
منطقتي  على  �ملطلة  �جلنان  منطقة  يف  �خل��ز�ن 

ع��ن��ي��ف��ة ب���ني �ل��ط��رف��ني م��ن��ذ �أك�����ر م���ن عامني، 
متكنت من خاللها قو�ت �جلي�س �لوطني �ملو�لية 
للرئي�س هادي وبدعم من قو�ت �لتحالف �لعربي، 

من �ل�شيطرة على عدة مو�قع �إ�شرت�تيجية.
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، �أف�����اد �جل��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي، �أم�س 
�لثالثاء، مبقتل �لقيادي �مليد�ين �لتابع جلماعة 
�حلوثي مبحافظة تعز، �شليم �لفي�شي، �ملكنى باأبي 
تبة �خلز�ن  ب�شحبة ثالثة من مر�فقيه يف  علي 

بجبهة �لكدحة.

�للو�ء  من  باإ�شر�ف  تعز،  غربي  و�لرحبة  �لكدحة 
�لركن خالد فا�شل، قائد حمور تعز.

وذكرت �مل�شادر �أنها �أحبطت هجوًما عنيًفا مل�شلحي 
و�ملقاومة،  �جلي�س  م��و�ق��ع  على  و�شالح  �حل��وث��ي 
���ش��رق��ي �مل��دي��ن��ة، ب��ع��د م���ع���ارك ع��ن��ي��ف��ة د�رت بني 
�لطرفني. ووفق �مل�شادر، فقد خلفت تلك �ملعارك 
حتدد  مل  �مليلي�شيات،  �شفوف  يف  وج��رح��ى  قتلى 

ح�شيلتهم، بح�شب وكالة �الأنباء �الأملانية.
ت��ع��ز معارك  وت�����ش��ه��د ب�شع ج��ب��ه��ات يف حم��اف��ظ��ة 

اأو�ساع اإن�سانية مزرية ل�سكان حي باب لك�س 

العراق ي�صتعيد منطقتني جديدتني غرب املو�صل
•• املو�شل-اأ ف ب:

منطقتني  على  �ل�شيطرة  �لعر�قية  �لقو�ت  ��شتعادت 
ما  �ملو�شل  مدينة  من  �لغربي  �جلانب  يف  جديدتني 
من �شانه زيادة �ل�شغوط على �ملتطرفني �ملتح�شنني 

يف �ملدينة �لقدمية.
يناير،  �لثاين  كانون  �لعر�قية منذ  �لقو�ت  وتخو�س 
�جلانب  على  �ل�شيطرة  ال�شتعادة  متو��شلة  م��ع��ارك 

�لغربي من ثاين مدن �لبالد.
وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى �لفريق �لركن 
عبد �المري يار �هلل يف بيان �ن قطعات قو�ت مكافحة 
�الإرهاب حررت منطقة �ل�شناعة �ل�شمالية يف �ل�شاحل 
�المين يف �ملو�شل ورفعت �لعلم �لعر�قي. وكانت هذه 
�لقو�ت �شيطرت على حي �لهرمات وهو من �الحياء 

�لكبرية على �طر�ف �جلانب �لغربي من �ملدينة.
��شتعادة  �مل�شرتكة  �ل��ق��ي��ادة  �علنت  الح���ق،  وق��ت  ويف 
�ل�شمالية  �جلهة  يف  يقع  جديد  ح��ي  على  �ل�شيطرة 

�لغربية يعرف بحي 30 متوز.

حتت  �الإرهابيون  ��شبح  �المنية،  �لقو�ت  تقدم  وم��ع 
يف  يتح�شنون  حيث  معاقلهم  د�خ��ل  �شديدة  �شغوط 

عدد حمدود من �أحياء �جلانب �لغربي.
حي  �شكان  �إن  عيان  و�شهود  م�شادر  قالت  ذل��ك،  �ىل 
باب لك�س يف غربي �ملو�شل يعي�شون �أو�شاعا �إن�شانية 
و�نعد�م  �لطعام  �لنق�س �حلاد يف  �ل�شوء جر�ء  بالغة 

�خلدمات �لطبية منذ �شهرين.
م�شابون  �حل��ي  �شكان  من  كثري�  �أن  �مل�شادر  وذك��رت 
�مللوثة  �مل��ي��اه  ���ش��رب  ب�شبب  دم����وي  �إ���ش��ه��ال  ب��ح��االت 
باملياه  �ملمزوج  �لطحني  �أك��ل  على  طعامهم  و�قت�شار 
�لدويل  �لتحالف  �شكان �حلي طري�ن  �مللوثة. ويتهم 
تنظيم  م�شلحي  ��شتهد�ف  بعدم  �لعر�قية  و�ل��ق��و�ت 
�أ�شطح  ف���وق  م��و�ق��ع��ه��م  م��غ��ادرت��ه��م  ب��ع��د  �إال  د�ع�������س 
م�شاكن �ملو�طنني، وهو ما يت�شبب يف �شقوط �لعديد 

من �ل�شحايا بني �ملدنيني.
�إىل �ملعاناة �لتي   وت�شاف �الأو�شاع يف حي باب لك�س 
�ملعارك  نتيجة  �أ���ش��ه��ر  م��ن��ذ  �مل��و���ش��ل  �أه����ايل  يعي�شها 

�مل�شتمرة لطرد تنظيم د�ع�س من �ملدينة.

داع�س يعلن ذبح �سابط خمابرات رو�سي ومو�سكو تنفي

النظام ال�صوري يق�صف مواقع املعار�صة قرب احلدود الأردنية

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
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أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ر�شالة خطية من فخامة جوزيه 
ماريو فاز رئي�س جمهورية غينيا 
�لثنائية  بالعالقات  تتعلق  بي�شاو 

بني �لبلدين.
�لدكتور  م��ع��ايل  �ل��ر���ش��ال��ة  ت�شلم 

�أن�����ور ب���ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزير 
�لدولة لل�شوؤون �خلارجية خالل 
بوت�شي  م��ع��ايل  �م�����س  ����ش��ت��ق��ب��ال��ه 
ك����ان����دي وزي������ر �ل����دول����ة و وزي����ر 
�ل�شامي  و�مل���ف���و����س  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
غينيا  جلمهورية  �حل��ج  ل�����ش��وؤون 

بي�شاو.        

•• عوا�شم-وكاالت:

ذك����ر م���وق���ع ���ش��اي��ت �الإل���ك���رتوين 
مل��ر�ق��ب��ة ن�����ش��اط �مل��ت�����ش��ددي��ن على 
�الإنرتنت، �الأم�س �م�س �لثالثاء، 
�أن تنظيم د�ع�س بث مقطع فيديو 
باأنه  و����ش���ف���ه  رج�����ل  ذب�����ح  ي��ظ��ه��ر 
�شابط خمابر�ت رو�شي �أم�شك به 

�ملت�شددون يف �شوريا.
�أن��ب��اء رو���ش��ي��ة عن  ونقلت وك��ال��ت 
نفيها  �ل��رو���ش��ي��ة،  �ل���دف���اع  وز�رة 
م��ا زع��م��ه تنظيم د�ع�����س ع��ن ذبح 

�ل�شابط �لرو�شي.
د�ع�س  بثه  �ل���ذي  �لفيديو  وج���اء 
ب��ال��ل��غ��ة �ل���رو����ش���ي���ة وم����دت����ه 12 
دق���ي���ق���ة ون�������ش���ر يف �ل����ي����وم �ل����ذي 
حت���ت���ف���ل ف����ي����ه رو�����ش����ي����ا ب����ذك����رى 
�لنازية  �أمل���ان���ي���ا  ع��ل��ى  �ن��ت�����ش��اره��ا 
ع�شكرية.  بعرو�س   1945 ع��ام 
ويظهر فيه رجل مبالب�س �شود�ء 
�شحر�وية،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ر�ك����ع����ا 
�الآخرين  �لرو�س  �لعمالء  ويحث 

على �ال�شت�شالم.
�لفيديو  يف  ���ش��وت��ي  تعليق  وق���ال 
من  ملتٍح  مت�شدد  ي��ذب��ح  �أن  قبل 
د�ع�س �لرجل ب�شكني و�شدق هذ� 
�الأحمق وعود دولته بعدم �لتخلي 

عنه و�إن وقع يف �الأ�شر. ومل يت�شن 
وال  �لت�شجيل  �شحة  من  �لتحقق 
متى  يت�شح  ومل  �ل���رج���ل،  ه��وي��ة 

متت عملية �لقتل.
�لرئي�س  �لرو�شية  �لقو�ت  وتدعم 
ب�����ش��ار �الأ����ش���د يف حربه  �ل�����ش��وري 
�شد مقاتلي معار�شة ومت�شددين 
ويعر�س  ب���ه.  ل��الإط��اح��ة  ي�شعون 
باأنها  و�شفها  ملا  لقطات  �لفيديو 

�آثار ق�شف رو�شي يف �شوريا.
�إن  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  وتقول 
قتلو�  رو���ش��ي��ا  ع�شكريا   30 ن��ح��و 
�لكرملني عمليته يف  ب��د�أ  �أن  منذ 

�شوريا يف �شبتمرب �أيلول 2015.
�لنظام  ق�����و�ت  ���ش��ن��ت  ذل�����ك،  �ىل 
�ل�شوري غار�ت على مو�قع ف�شيل 
للمعار�شة  �لتابع  �ل�شرقية  �أ�شود 
�ل�شورية  �حل�����دود  م���ن  ب��ال��ق��رب 
�الأردن����ي����ة، ك��م��ا ق�����ش��ف م��و�ق��ع يف 

ريف حماة.
و�������ش�����ت�����ه�����دف ق���������ش����ف م���دف���ع���ي 
�ل�شوري  ل���ل���ن���ظ���ام  و�����ش����اروخ����ي 
������ش����ت����ه����دف ب����ل����دت����ي ك���ف���رزي���ت���ا 
و�ل��ل��ط��ام��ن��ة ب��ري��ف ح��م��اة، وذلك 
يف �ل��ي��وم �ل��ر�ب��ع م��ن ب���دء تنفيذ 
�تفاق تخفيف �لت�شعيد يف �شوريا 

اأمريكية  �صرية  حم��ادث��ات 
اأو�صلو يف  �صمالية  ك��وري��ة 

•• �شيول-وكاالت:

�لكورية  �الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ك�شفت 
�جل��ن��وب��ي��ة ع��ن حم��ادث��ات �شرية 
�لرنويجية  �لعا�شمة  يف  ��رى  تجُ
�أمريكيني  م�شوؤولني  بني  �أو�شلو 
�����ش����اب����ق����ني ووف����������د م������ن ك����وري����ا 
ترت�أ�س  �أن  وي��ت��وق��ع  �ل�شمالية. 
رئي�شة  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  �ل��وف��د 
وز�رة  �ل�شمالية يف  �أمريكا  د�ئ��رة 
�ل�شمالية  �ل���ك���وري���ة  �خل���ارج���ي���ة 

ت�شوي �شون هي.
م�شدر  ع����ن  �ل����وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
دبلوما�شي �أن �جلانبني يجتمعان 
وذلك  �لرنويجية،  �لعا�شمة  يف 
يف جولة �أوىل من حمادثات غري 

ر�شمية ت�شتمر يومني.
م�شوؤول  ع����ن  ن���ق���ال  و�أ�����ش����اف����ت 
�أمريكي �أن مثل هذه �الجتماعات 
رى ب�شكل روتيني بني �لبلدين  تجُ
�أخ��رى ال  �هتمام  ب�شاأن جم��االت 

عالقة لها باالإد�رة �ل�شيا�شية.
يذكر �أن حمادثات مماثلة جمعت 
�لعام  �ل��ب��ل��دي��ن  م���ن  م�����ش��وؤول��ني 

�ملا�شي يف كو�الملبور ،جنيف.  
�لكورية  �ل�������ش���ل���ط���ات  و�أع����ل����ن����ت 
�عتقال  �ملا�شي  �الأح��د  �ل�شمالية 
�أعمال  �رت���ك���اب  بتهمة  �أم���ريك���ي 

عد�ئية.

ل�صالح  اإغاثة  �صحنة  متول  المارات 
الالجئني من جنوب ال�صودان يف اوغندا

•• دبي -وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�����������وزر�ء ح����اك����م دب������ي رع�������اه �هلل 
ه��ي��ا بنت  �الأم����رية  وق��ري��ن��ت��ه �شمو 
�لعاملية  �مل��دي��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  �حل�����ش��ني 
و��شتجابة  �الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ج����ن����وب  يف  �ل���������ط���������و�رئ  حل������ال������ة 
�ل�����ش��ود�ن.. مت مت��وي��ل �شحنة من 
مو�د �الإغاثة �الأ�شا�شية تبلغ قيمتها 
�لفا و465 درهما  مليونا و658 
من  �لالجئني  ل�شالح  �وغند�  �ىل 
جنوب �ل�شود�ن هناك. جاء ذلك يف 
�أعقاب �أعمال �لعنف �الأخرية �لتي 
دفعت �لكثريين للفر�ر من جنوب 

�ل�شود�ن و�للجوء �إىل �أوغند�.
)�لتفا�شيل �س2(

ب���اك�������ص���ت���ان حت���ت���ج ع��ل��ى 
اإيرانية ع�صكرية  تهديدات 

•• اإ�شالم اأباد-وكاالت:

�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  ������ش����ت����دع����ت 
�ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة �ل�����ش��ف��ري �الإي����ر�ين 
ل����دي����ه����ا م����ه����دي ه����ون����ر دو�����ش����ت 
�ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ت��ه��دي��د�ت رئي�س 
�للو�ء  �الإي���ر�ن���ي���ة  �الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة 
حم��م��د ب���اق���ري ب�����ش��رب �أه�����د�ف 
مل��ن و���ش��ف��ه��م ب��االإره��اب��ي��ني د�خل 
لهم  ت��ت�����ش��د  مل  �إذ�  ب���اك�������ش���ت���ان 
�ل�شلطات  و���ش��ل��م��ت  �آب�����اد.  �إ����ش���الم 
مذكرة  �إي��ر�ن  �شفري  �لباك�شتانية 
�ح��ت��ج��اج ���ش��دي��د �ل��ل��ه��ج��ة، وقالت 
�لت�شريحات  ه��ذه  �إن  �خل��ارج��ي��ة 
ت�����ش��ر ب���ال���ع���الق���ات �ل����ودي����ة بني 
�لتوتر.  ح����دة  وت���زي���د  �ل��ب��ل��دي��ن 
وطالبت بوقفها ل�شالح �لبلدين.

�جلانب  طالبت  باك�شتان  وك��ان��ت 
باأي معلومات  �الإير�ين بتزويدها 
يتو�جد  �ل���ت���ي  �مل���ع�������ش���ك���ر�ت  ع����ن 
�الإجر�ء�ت  تتخذ  كي  ه��وؤالء  فيها 

�ملنا�شبة �شدهم.

م�صلحون يهاجمون قافلة نائب رئي�س جنوب ال�صودان
•• جوبا-وكاالت:

قال م�شوؤول حكومي يف دولة جنوب �ل�شود�ن 
�إن م�شلحني هاجمو� قافلة تعبان دينق جاي 
نائب رئي�س جنوب �ل�شود�ن، مما �أ�شفر عن 

�إ�شابة ثالثة من حر�شه �ل�شخ�شي.
ون�����ش��ب �ل��ك��م��ني ع��ل��ى ط��ري��ق ���ش��ري��ع يربط 
�لعا�شمة جوبا ببلدة بور �إىل �ل�شرق منها. 
من جانبه قال وزير �الإع��الم جاكوب دينق 
رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة مل ي�شب يف  ن��ائ��ب  �إن 
جوبا  يف  �شحفية  م�شادر  ونقلت  �لهجوم. 

عن م�شوؤول �أمني كبري �أن �لهجوم ��شتهدف �لقافلة �الأمنية �لتي كانت 
يف طريقها �إىل بور لتاأمني زيارة �لنائب �الأول لرئي�س �جلمهورية، ومل 
يكن تعبان دينق فيها. و�أ�شافت �مل�شادر �أن دينق ومر�فقيه و�شلو� مدينة 
بور جو� قبل �لهجوم بنحو �شاعتني، م�شري� �إىل �أن �لزيارة تاأتي لتهدئة 

�ل�شر�ع �لقبلي يف �ملنطقة.
يذكر �أن دولة جنوب �ل�شود�ن تعاين من �لعنف منذ عام 2013، بعد �أن 
�أقال �لرئي�س �شلفاكري ميارديت �ملنتمي لقبيلة �لدنكا نائبه �آنذ�ك رياك 
�لبالد  يق�شم  و�لقتال  �لوقت،  �لنوير. ومنذ ذلك  لقبيلة  �ملنتمي  م�شار 
وفقا النتماء�ت عرقية، وت�شبب يف ظهور عدة ف�شائل م�شلحة، ومقتل 

ونزوح �الآالف.

ك��وب��ل��ر ي���ط���رح خ��ري��ط��ة 
ليبيا اأزم�����ة  حل���ل  ط��ري��ق 

•• طرابل�س-وكاالت:

ليبيا  �إىل  �الأمم����ي  �مل��ب��ع��وث  ط���رح 
ك���وب���ل���ر خ���ري���ط���ة طريق  م����ارت����ن 
من �شتة بنود الإح��الل �ل�شالم يف 
ليبيا، وذلك بعد يوم من �جتماع 

دول جو�ر ليبيا يف �جلز�ئر.
�خلريطة  ع����ن  ك���وب���ل���ر  وك�������ش���ف 
موقع  على  �لر�شمي  ح�شابه  عرب 
ت���وي���رت، و�أك������د �أن���ه���ا ت��رت��ك��ز على 
�ت���ف���اق �ل�����ش��خ��ري�ت ل��ك��ن��ه��ا تفتح 
�إمكانية �لتعديل عليه  �أمام  �لباب 

بتو�فق ليبي.
ودعا �إىل بدء عملية تن�شيط خللق 
ج��ه��از وم�����ش��ار �أم��ن��ي م��وح��د، مع 
�متناع �جلهات �لفاعلة �الأمنية عن 
بالعمل  وطالب  �لعنف.  ��شتخد�م 
�القت�شادي  �لو�شع  ��شتقر�ر  على 
و�مل��ايل، وح��ث على زي��ادة �لتعاون 
بني �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�القت�شادية 

�لليبية و�ملجل�س �لرئا�شي.

�لدخان يت�شاعد من موقع ق�شفه �لنظام يف ريف حماه   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
الإعالن عن التقومي املدر�سي 2018-2017

بدء الدرا�صة للمعلمني 3 �صبتمرب وللطالب 10 ونهاية العام 5 يوليو للطلبة و12 للهيئة التدري�صية
•• دبي – حم�شن را�شد

�عتمدت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لتقومي �ملدر�شي يف مد�ر�س �لتعليم 
�لعام و�خلا�س �لذي يطبق منهاج وز�رة �لرتبية، للعام �لدر��شي �ملقبل 
 325 رقم   �لوزر�ء  جمل�س  لقر�ر  ��شتناد�ً  وذلك   ،2018-2017
ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم دو�م �لهيئات �لتدري�شية و�الإد�رية و�لفنية 

و�لطلبة، وعدد �أيام �لدر��شة، و�الإجاز�ت يف �لعام �لدر��شي �ملقبل.
و�لفنية  و�الإد�ري���ة  �لتدري�شية  �لهيئات  دو�م  يبد�أ  �لتقومي،  وبح�شب 
�أنو�ع �لتعليم، يوم 3 �شبتمرب  يف جميع �ملر�حل �لدر��شية يف خمتلف 

�لثانوية  �ملرحلة  وح��ت��ى  �ل��ري��ا���س  م��ن  �لطلبة  ي�شتهل  فيما  �ملقبل، 
عامهم �لدر��شي يف يوم 10 من �ل�شهر ذ�ته.

ووف��ق��ا مل��ا �ق��رت��ه �ل�����وز�رة ي�شهد �ل��ت��ق��ومي �مل��در���ش��ي ت��ع��دي��ال جديد�ً 
�الأول  �لدر��شي  �لف�شل  �إجازة  �أ�شبحت مدة  �إذ  �ملقبل،  �لدر��شي  �لعام 
"�جازة �لربيع"، للطلبة 4 �أ�شابيع بدال من 3 �أ�شابيع ، وتظل كما هي 
دي�شمرب   17 يوم  للطلبة  وتبد�أ  �لهيئات،  وباقي  للمعلمني  �أ�شبوعني 
�ملقبل وت�شتمر حتى 11 يناير 2018، فيما تبد�أ للهيئات �لتدري�شية 
و�الإد�رية و�لفنية، يوم 17 دي�شمرب �ملقبل، وت�شتمر حتى يوم �خلمي�س 

.2018 يناير   2

باأن دو�م �لف�شل �لدر��شي �لثاين �شيبد�أ للطلبة  �ل��وز�رة،  و�أف��اد قر�ر 
�ملعلمني  يبد�أ  فيما  مار�س،   23 وي�شتمر حتى  �ملقبل،  يناير   14 يوم 
وباقي �لهيئات يف يوم 2 من �ل�شهر ذ�ته، على �أن  تبد�أ �إجازة �لربيع 
در��شتهم  وي�شتاأنفو�  للطلبة،  ��شبوعني،  ملدة  وت�شتمر  منه،   25 يوم 
يوم 8 �إبريل �ملقبل، فيما ي�شتاأنف �ملعلمني دو�مهم يوم 1 من �ل�شهر 

ذ�ته.
وحددت �لوز�رة يوم 5 يوليو  2018، نهاية دو�م  جميع �لطلبة، بدال 
من28 يونيو، كما كان مقرر يف تقومي �لثالث �شنو�ت، و 12 يوليو 

نهاية دو�م �لهيئات �لتدري�شية، بدال من 5 يوليو 2018  .

مبر�صوم اأ�صدره حممد بن را�صد : جتديد اإعارة 
جمال ال�صميطي كمدير عام ملعهد دبي الق�صائي

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً الإمارة دبي، �ملر�شوم رقم 
قا�شي  �ل�شميطي،  ح�شني  جمال  د.  �إع��ارة  بتجديد   2017 ل�شنة   18
��شتئناف �أول يف حماكم دبي، �إىل معهد دبي �لق�شائي، كمدير عام للمعهد، 
ملجُّدة �شنة و�حدة، ويجُعمل بهذ� �ملر�شوم �عتبار�ً من �الأول من يناير 2017، 

ويجُن�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

ا�ستقبل وفدا من مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية

حممد بن زايد: المارات تدرك اأهمية البحث العلمي وما�صية يف دعمه وت�صجيعه 

ا�ستقبل وفد جمعية رعاية مر�سى ال�سرطان »رحمة« 

حممد بن زايد: الإمارات حتر�س على تطوير القطاع ال�صحي وتوفري اأف�صل اأوجه الرعاية ال�صحية للمواطنني 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف جمل�س �شموه بق�شر �لبحر باأبوظبي وفد� من 
مركز �الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية برئا�شة �شعادة �لدكتور جمال 

�شند �ل�شويدي مدير عام �ملركز. و��شتمع �شموه خالل �للقاء �لذي ح�شره �شمو 
�شرح  �إىل  �لعني  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ 
�أهم �لرب�مج و�مل�شاريع �لبحثية �لتي يقوم بها مركز �الإم��ار�ت للدر��شات  حول 
و�لبحوث �ال�شرت�تيجية ونتائجها حول عدد من �لق�شايا �الإقليمية و�لدولية 
�أن�شئ من �أجلها �ملركز. و�أكد  و�جلهود �ملبذولة من �أجل حتقيق �الأه��د�ف �لتي 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
تدرك �أهمية �لبحث �لعلمي باعتباره و�شيلة �أ�شا�شية و�شرورية لتحقيق �لنه�شة 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  على  �شموه  م�شدد�  �مل�شتد�مة..  و�لتنمية  و�لتقدم 
�ملتحدة ما�شية يف دعم �لبحث �لعلمي وت�شجيعه �إدر�كا الأهميته يف هذه �ملرحلة 

�لدور  �الإط��ار ثمن �شموه  �لعربية و�الإ�شالمية. ويف هذ�  �الأمتان  بها  �لتي متر 
�لذي يقوم به مركز �الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية يف �إثر�ء �لبحث 
�ل�شيا�شية و�القت�شادية  �ملجاالت  �ملعنية يف  �لعلمية  �لد�ر�شات  �لعلمي مبختلف 
و�ال�شرت�تيجية و�لع�شكرية وما ينظمه من موؤمتر�ت وندو�ت وحما�شر�ت عامة 

تن�شر �لوعي، وتري �ملعرفة يف �ملجتمع مبختلف �لق�شايا �لتي تهم �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
باأبوظبي  �لبحر  بق�شر  �شموه  جمل�س  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
وفد جمعية رعاية مر�شى �ل�شرطان رحمة برئا�شة �شعادة �لدكتور جمال �شند 

�ل�شويدي مدير عام مركز �الإم��ار�ت للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية رئي�س 
جمل�س �إد�رة �جلمعية. و�كد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
وتوفري  �ل�شحي  �لقطاع  �لدولة حفظه �هلل حتر�س على تطوير  رئي�س  نهيان 
�أف�شل �أوجه �لرعاية �ل�شحية للمو�طنني وتقدمي �خلدمات كافة لهم.. مثمنا 

�شموه جهود �جلمعية وغريها من �جلمعيات �ملماثلة يف رعاية مر�شى �ل�شرطان 
وكان  �ل�شرطان.  مر�س  ح��ول  �ملجتمع  يف  �ل�شحي  �لوعي  ون�شر  ذويهم  ودع��م 
�أه��د�ف عمل �جلمعية ودوره��ا يف رعاية  تعريفي ح��ول  �شرح  �إىل  ��شتمع  �شموه 
�ملر�شى.. و�أ�شار �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي �إىل �أن جمعية رحمة تعمل وفق 
معايري و�شو�بط دقيقة للوفاء باأهد�فها �نطالقا من �لثو�بت و�الأ�ش�س و�لقيم 

تعزيز  �الأه���د�ف  ه��ذه  مقدمة  ويف  �الأ�شيلة  و�الإن�شانية  �حل�شارية  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�ل�شر�كة �ملجتمعية من �أجل تطوير م�شتوى �لرعاية �ل�شحية و�لنف�شية ملر�شى 
�ل�شرطان و�الإ�شهام يف تثقيف �ملجتمع وتوعيته بخطورة �ملر�س و�لعو�مل �مل�شببة 
�شاملة ومتكاملة حول  بيانات  �لوقاية منه ف�شال عن توفري قاعدة  له وطرق 

�أف�شل �ملر�كز �لعالجية �ملتخ�ش�شة بعالج مر�س �ل�شرطان �إقليميا وعامليا.

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يقدم خدمات 
بيطرية جمانية مميزة مبو�صم طانطان ال� 13

•• طانطان - املغرب -وام:

�خلدمات  م��ن  متميزة  جمموعة  �لغذ�ئية  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  ي��ق��دم 
ت��وف��ريه جمموعة  ع��رب  وذل���ك  ب��امل��غ��رب  م��ه��رج��ان ط��ان��ط��ان  �لبيطرية يف 
�قليم  �أنحاء  كافة  يف  �ملتو�جدة  لالإبل  و�لعالجية  �لوقائية  �خلدمات  من 
طانطان. وقال �لدكتور �شلطان �لكعبي �لطبيب �لبيطري يف قطاع �لروة 
�حليو�نية يف �جلهاز �ن �جلهاز ينفذ يف مو�شم طانطان �حلايل بالتعاون مع 
وز�رة �لفالحة �ملغربية حملة ملكافحة �أمر��س �الإبل و�لطفيليات �خلارجية 
عرب تنظيم ور�س عمل وبر�مج توعوية وتعريفية ملالك �الإبل وذلك للتوعية 
باالأمر��س �لتي ميكن �أن ت�شيب �الإبل وكيفية �لتعامل معها وطرق �لوقاية 
و�أحدث  باأف�شل  �ملهرجان  زو�ر  وتعريف  �ملربني  بوعي  لالإرتقاء  و�ل��ع��الج 
خالل  يقدم  �جلهاز  �أن  و��شاف  �لعزب.  �إد�رة  جم��ال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات 
�الإر�شادية  �مل��ط��ب��وع��ات  م��ن  متنوعة  ب��اق��ات  �أي�����ش��ا  �مل��ه��رج��ان  يف  م�شاركته 
�ملمار�شات  و�أح���دث  باأف�شل  �جلناح  زو�ر  وتعريف  �ملربني  بوعي  لالرتقاء 
�لقطيع  �شحة  �إد�رة  تت�شمن  و�لتي  و�الإب��ل  �لعزب  �إد�رة  جم��ال  يف  �لعاملية 
بتح�شني �ملو��شي ومكافحة �حل�شر�ت و�لطفيليات و�إد�رة تغذيته بالتعريف 
باأف�شل ممار�شات �إطعام �حليو�نات باالأعالف �ملركزة �لتي حتتوي �لعنا�شر 
و�ملكونات �ل�شرورية خالل كافة مر�حل منوها و�إنتاجها باالإ�شافة �إىل �إد�رة 
�لتخل�س من �لنفايات مبا فيها �حليو�نات �لنافقة وحتديد �أف�شل و�شائل 
�لرتبية  و�أغر��س  تتنا�شب  �لتي  �ل�شالالت  �ختيار  وط��رق  �لتلقيح  و�أوق��ات 
�لبيطرية  �الآن خدماته  �أن �جلهاز قدم حتى  �إىل  �لكعبي  و�أ�شار   . �ملختلفة 
�ملتنوعة الأكر من �شتة �الف و250 ر�أ�س من �الإبل ��شتفادو� من �خلدمات 
�لعالجية  ومنها �خلدمات  �ل��روة �حليو�نية  يقدمها قطاع  �لتي  �ملجانية 
�شد  �لتلقيح  و  �خلارجية  �لطفيليات  و  ك��اجل��رب  �ل�شائعة  �الأم��ر����س  م��ن 
�جلدري ��شافة �يل �جر�ء �لعمليات �جلر�حية لالإبل و �لتطعيمات وعالج 
و�جلر�حة  �ل���دم  وفحو�س  و�ل��ع��زب،  �حل��ي��و�ن��ات  ور����س  �لتنا�شلية  �مل�شاكل 
�الإبل  بفح�س  كذلك  يقوم  للجهاز  �لتابع  �لفريق  �أن  و�و���ش��ح   . وغ��ريه��ا 
�مل�شاركة يف �أ�شو�ط �ملحالب للتاأكد من �شالمة �إنتاجها ومطابقتها ل�شروط 
�ل�شحة و�لتاأكد من خلوها من �أي �أمر��س قد ت�شكل خطر� على متناويل 
ي�شمل  بل  �لنوق �حللوب  �لفح�س ال يقت�شر على  �ن  �إىل  �حلليب. م�شري� 
�الإبل �مل�شاركة يف �شباق �الإبل �لذي يقام على م�شمار �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ل نهيان يف طانطان �إىل جانب توفري معلومات �إر�شادية وتوعوية الأ�شحاب 

�الإبل �مل�شاركة يف �ل�شباق لتمكينهم من �لعناية بها ب�شكل �شحي و�شليم.

الإمارات متول �صحنة اإغاثة بقيمة مليون و658 األف درهم ل�صالح الالجئني من جنوب ال�صودان يف اأوغندا

الهالل الأحمر الإماراتي توزع الكفالت على 7692 يتيما بال�صودان

•• دبي -وام:

بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل وقرينته �شمو �الأم��رية هيا بنت �حل�شني 
و��شتجابة  �الإن�شانية  للخدمات  �لعاملية  �ملدينة  رئي�شة 
�شحنة  متويل  مت  �ل�شود�ن..  جنوب  يف  �لطو�رئ  حلالة 
من مو�د �الإغاثة �الأ�شا�شية تبلغ قيمتها مليونا و658 
من  �لالجئني  ل�شالح  �وغ��ن��د�  �ىل  درهما  و465  �لفا 

جنوب �ل�شود�ن هناك.
�لتي دفعت  �الأخ��رية  �لعنف  �أعمال  �أعقاب  ذل��ك يف  ج��اء 

�ل��ك��ث��ريي��ن ل��ل��ف��ر�ر م��ن ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن و�ل��ل��ج��وء �إىل 
�أوغند�.

مكتوم  �آل  م��ط��ار  م��ن  �أر���ش��ل��ت  �ل��ت��ي  �ل�شحنة  وت�شمنت 
�أدو�ت �ملطبخ و4  �آالف حزمة من   10 دب��ي  �ل��دويل يف 
قطعة  و500  �ل�شم�شية  بالطاقة  يعمل  م�شباح  �آالف 

من �الأغطية �مل�شمعة.
يف  �ملفو�شية  مكتب  مدير  ه���ارورد  توبي  �ل�شيد  و�أ���ش��اد 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بهذه �مل�شاهمة �الإن�شانية.
�لعربية للتربع  �الإم���ار�ت  " نحن ممتنون لدولة  وق��ال 
�ل�شخي �لذي يهدف �إىل تخفيف معاناة �آالف �لالجئني 
هذه  �أهمية  على  ه���ارورد  و�شدد  �ل�شود�ن".  جنوب  من 

�الأم��ن��ي يف جنوب  �لو�شع  ت��ده��ور  م��ع   : وق���ال  �ل�شحنة 
جماعية  جهود  ب��ذل  �إىل  ملحة  حاجة  هنالك  �ل�شود�ن 
مل�شاعدة �شلطات �أوغند� و�ال�شتجابة لالحتياجات �مللحة 
الأعد�د كبرية من �الأ�شخا�س جنوب �ل�شود�نيني �لذين 
��شطرو� للفر�ر من بلدهم وتعد هذه �ل�شحنة عن�شر� 

مهما يف �ال�شتجابة �لدولية �لالزمة .
�لدعم  دب���ي  ق��دم��ت ح��ك��وم��ة   2016 ع���ام  �ن يف  ي��ذك��ر 
الآالف �ل��الج��ئ��ني م��ن ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن يف �أوغ��ن��د� من 
100 طن من مو�د  خ��الل �ل�شحن �جل��وي الأك��ر من 

�الإغاثة �الأ�شا�شية.
وكرمية  �آم��ن��ة  بيئة  ت��وف��ري  يف  �ل�شحنة  ه��ذه  و���ش��اع��دت 

لالجئني.
خالل  �أوغ��ن��د�  يف  ح��دة  �لق�شري  �ل��ن��زوح  حالة  و�زد�دت 
يف  �لعنيفة  �لهجمات  ت�شاعد  ب�شبب  �ملا�شية  �الأ���ش��ه��ر 
ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن حيث و���ش��ل �إل��ي��ه��ا ح���و�يل 192 �لف 
يوميا  الج��ئ  �لفي  مبعدل  �أي   2017 ع��ام  يف  �شخ�س 
فرو� ب�شبب �نعد�م �الأمن و�لعنف و�ملجاعة لي�شل عدد 
�ل��الج��ئ��ني م��ن ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن �إىل �أوغ��ن��د� �إىل �أكر 
ن�شبة  �الأط���ف���ال  ي�شكل  ح��ي��ث  �شخ�س  �ل���ف   832 م��ن 

تتجاوز 62 يف �ملئة من �لو��شلني �جلدد.
1.7 مليون الج��ئ حتى  �أك��ر من  وب�شكل ع��ام فقد فر 

�الآن من جنوب �ل�شود�ن ب�شبب ��شتمر�ر �ل�شر�ع.

•• اخلرطوم-وام:

�ل��ه��الل �الح��م��ر �الم��ار�ت��ي ف��ى �خلرطوم  نظمت هيئة 
�لهئية  ت��رع��اه��م  �ل��ذي��ن  �الأي���ت���ام  ك��ف��االت  ت�شليم  ح��ف��ل 
ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة ح��م��د حم��م��د ح��م��ي��د �جل��ن��ي��ب��ي �شفري 
�ل��دول��ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة �ل�����ش��ود�ن وع���دد م��ن �ل����وزر�ء 
و�مل�����ش��وؤول��ني �ل�����ش��ود�ن��ي��ني و�ل���ق���ادة �ل��دول��ي��ني للهالل 

و�ل�شليب �الحمر.
و�أ�شرهم  �الي��ت��ام  وف��رح��ة  كبري  �شعبى  ح�شور  وو���ش��ط 
 33 فاقت  و�لتي  �لكفاالت  مبالغ  �اليتام  عو�ئل  ت�شلم 
مليونا و854 �لف درهم �مار�تي، وهي عبارة عن قيمة 

كفالة 7692 يتيم بكل واليات �ل�شود�ن .
م�شرفية  ح�شابات  فتح  مرة  الول  �الحتفالية  و�شهدت 
��شرة  كل  ت�شليم  ومت  عليهم،  �لت�شهيل  بغر�س  لالأيتام 

يتيم منهم بطاقة �ل�شر�ف �اليل.
�لرئي�س  م�شاعد  �ح��م��د  حم��م��د  م��و���ش��ي  �ل�شيد  و����ش��اد 
�ل�شود�نى بنهج دولة �الإمار�ت فى رعاية �اليتام وتقدمي 

و�لدور  �لكرمي  �لعي�س  لهم  تكفل  �لتي  �خلدمات  كافة 
�الإن�شاين �لذي تقوم به متما�شيا مع عام �خلري يف دولة 
�شعادة حمد حممد حميد  ق��ال  م��ن جانبه   . �الإم����ار�ت 
�كر من  يكفل  �الإم��ار�ت��ي  �الحمر  �لهالل  �إن  �جلنيبي 
8 �الف يتيم يف خمتلف واليات �ل�شود�ن، ولديه بر�مج 
وم�شاهمات �أخرى منها م�شاريع تنموية قيد �الإجناز يف 
عدد من �لواليات �ل�شود�نية بتن�شيق مع �لهالل �الحمر 
�ل�شود�ين تتجاوز قيمتها 7 ماليني درهم �مار�تي، كما 
�أن هنالك بر�مج مو�شمية يف �شهر رم�شان �ملبارك وهى 
م�شتمرة مثل برنامج �فطار �ل�شائم وك�شوة �لعيد وزكاة 
�ل��ف��ط��ر. و����ش��اف �ن ه��ذه �ل��رب�م��ج ت��اأت��ي �ن��ط��الق��اً من 
�لتوجيهات �لكرمية لقيادة �الإمار�ت �لتي تعترب �لعمل 
�لتعا�شد  يج�شد  وو�جبا  �أخالقية  م�شوؤولية  �الإن�شاين 
�ل�شلم  و�لتاآزر بني �ل�شعوب و�الأمم، وي�شاهم فى تعزيز 
و��شكاله  بكافة �شوره  �لفقر  و�لق�شاء على  و�ال�شتقر�ر 
�لعاملي للفقر و�جل��وع ودعم  �ملعدل  ويعمل علي خف�س 
قدم  �حلفل  ختام  ويف   . و�ملحتاجة  �ل�شعيفة  �ل�شريحة 

�ل�شود�ين  �لرئي�س  �حمد م�شاعد  �ل�شيد مو�شي حممد 
دروعاً تذكارية تكرمياً لهيئة �لهالل �الحمرة �الإمار�تي 

و�شفارة �لدولة باخلرطوم تقدير�ً وعرفاناً جلهودهم يف 
�لعمل �الن�شاين و�خلريي يف �ل�شود�ن.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �الأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�صد يتوج �صانع الأمل العربي يف 18 مايو من بني 65 األف م�صارك من 22 بلدا
•• دبي-وام:

�أعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل عرب ح�شاباته 
�الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على 
عن موعد �حلفل �خلتامي ملبادرة 
�شناع �الأمل �إحدى مبادر�ت حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية يف 18 
مايو �جلاري يف قاعة �شاوند �شتيج 

مبدينة دبي لال�شتوديوهات.
�ل�شوء  �إلقاء  �إىل  �مل��ب��ادرة  وتهدف 
�ملنت�شرة يف  �الأم����ل  وم�����ش��ات  ع��ل��ى 
وت�شليط  وتكرميهم  �لعربي  عاملنا 
�ل�������ش���وء ع��ل��ي��ه��م و�إب���������ر�ز دوره�����م 
خمتلف  يف  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �ل���ف���ع���ال 
�لذي  �حلفل  و�شي�شهد  �مل��ج��االت. 
�ل�شمو  رع��اي��ة �شاحب  ي��ق��ام حت��ت 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
�لذي  �لعربي  �الأم��ل  �شانع  تتويج 
قدرها  م��ال��ي��ة  م��ك��اف��اأة  �شيح�شد 
م���ل���ي���ون دره�������م وذل�������ك م�����ن بني 
بلد�   22 م��ن  م��ر���ش��ح  �أل����ف   65
�ملبادرة قد جنحت يف  كانت  عربيا 
مار�س  �لفرتة بني  ��شتقطابهم يف 

�إىل �أبريل �لفائت.
ملبادرة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 
���ش��ن��اع �الأم����ل، ب���اأن ت��ذ�ك��ر �حلفل 
�خل������ت������ام������ي ������ش�����ت�����ك�����ون م����ت����اح����ة 
باحل�شور  ي���رغ���ب  مل����ن  ب���امل���ج���ان 
�لت�شجيل  خ�������الل  م�����ن  وذل���������ك 
www. �مل�����ب�����ادرة  م����وق����ع  ع���ل���ى 
arabhopemakers .
�أن  �ل��ل��ج��ن��ة  و�����ش���اف���ت   .com
مميز�  ح�����ش��ور�  �شي�شهد  �حل��ف��ل 

�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  من  لعدد 
جانب  �إىل  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  وك���ب���ار 
�ملحلية  �الإع������الم  و���ش��ائ��ل  مم��ث��ل��ي 
�شناع  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي  و�الإقليمية. 
روؤي��ة �شاحب  �ن�شجاما مع  �الأم��ل 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
�أجل  م��ن  �ل�شعي  ب�شرورة  مكتوم 
�ملنطقة  �الأمل و�الإيجابية يف  ن�شر 
و�لعطاء  ث��ق��اف��ة �خل���ري  وت��ك��ري�����س 
�ال�شت�شالم  وع���دم  �ل��ت��ف��اوؤل  وب���ث 

للياأ�س، �أيا كانت �لظروف.
وتهدف �ملبادرة �إىل ت�شليط �ل�شوء 
على �شناع �الأمل يف وطننا �لعربي، 
من رجال ون�شاء، و�شباب و�شابات، 
�أجل  م��ن  متفانية  ب���روح  يعملون 
خدمة �الآخرين وحت�شني ظروفهم 
�ملعي�شية، وتكرمي هوؤالء �الأ�شخا�س 
وي�شهمون  �الأم��ل  ي�شنعون  �لذين 
يف حت�����ش��ني �حل����ي����اة، وذل������ك من 

���ش��ان��ع �الأم����ل ب��ه��ذ� �الأم����ر كجهد 
جمموعة  ���ش��م��ن  �أو  ���ش��خ�����ش��ي، 
مادي،  م��ق��اب��ل  �أي  دون  ت��ط��وع��ي��ة، 
و�إم��ك��ان��ات��ه، حتى  ج��ه��وده  م�شخر� 
و�إن كانت حمدودة �أو متو��شعة، يف 
خدمة �الآخرين و�إ�شعادهم، وجعل 

حياتهم �أف�شل.
�نطلقت  �ل���ت���ي  �مل����ب����ادرة  وت���ه���دف 
�إىل  �ل��ف��ائ��ت  م��ار���س  م��ن  �الأول  يف 
�الأمل  وم�شات  على  �ل�شوء  �إلقاء 
و�لتي  �ل��ع��رب��ي،  عاملنا  يف  �ملنت�شرة 
ون�شاء  رج������ال  خ���الل���ه���ا  م����ن  مل����ع 
عملو�  �الأع�������م�������ار  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
من  ن��ق��ي��ة  وق��ل��وب  متفانية  ب����روح 
ورفعة  جمتمعاتهم  خ��دم��ة  �أج���ل 
�أوطانهم. و�إميانا وتقدير� للجهود 
�ملبذولة،  و�خل���ريي���ة  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
بتكرمي هوؤالء  �ملبادرة  تقوم  �شوف 
�لعاملني وذلك من خالل دعمهم 

وع�������ل�������ى م�����������ش�����ت�����وى �خل�������ارط�������ة 
�جل���غ���ر�ف���ي���ة ف��ق��د ت��ل��ق��ت �مل���ب���ادرة 
عربية  دول���ة   22 م��ن  تر�شيحات 
�لعربية  م�شر  جمهورية  وج���اءت 
�أوال بعدد �ملرت�شحني و�ملرت�شحات 
جممل  م����ن   22.3% ب��ن�����ش��ب��ة 
�ململكة  وح��ل��ت  �لرت�شيحات،  ع��دد 
حمققة  ثانيا  �ل�شعودية  �لعربية 
دولة  وج��اءت   ،17% بلغت  ن�شبة 
�الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ثالثا 
وحلت   ،10.9% ب��ل��غ��ت  ب��ن�����ش��ب��ة 
�مل��م��ل��ك��ة �الأردن���ي���ة �ل��ه��ا���ش��م��ة ر�بعا 
جاءت  ف��ي��م��ا   ،9% ب��ل��غ��ت  بن�شبة 
بن�شبة  خ��ام�����ش��ا  �مل��غ��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة 
بلغت %6.5 ثم فل�شطني �شاد�شا 
�شابعا  و�ل���ع���ر�ق   ،4.8% بن�شبة 
ثامنا  و���ش��وري��ا   ،4.5% ب��ن�����ش��ب��ة 
�جلز�ئر  ثم  ومن   ،4.4% بن�شبة 
و�لكويت   ،4.2% بن�شبة  تا�شعا 

بهم ومب�شاريعهم  �لتعريف  خالل 
�لدعم  وت��وف��ري  �شهرتهم  وتعزيز 
�ملادي لهم، مل�شاعدتهم يف مو��شلة 
وجهودهم  �لتطوعية  م�شاريعهم 
�الأمل  غر�س  يف  �ملتميزة  �لفردية 
يف بيئاتهم وجمتمعاتهم، وتو�شيع 
منها  لي�شتفيد  م��ب��ادر�ت��ه��م  ن��ط��اق 

�أكرب عدد ممكن من �لنا�س.
�الأمل  �شناع  م��ب��ادرة  و��شتهدفت 
�الأف�������ر�د، م���ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى فئة 
ب��ح��ي��ث يكون  �ل�����ش��ب��اب حت����دي����د�، 
ت�شمله  �ل�������ذي   ، �الأم��������ل  ����ش���ان���ع 
�ملبادرة، لديه م�شروع �أو مبادرة �أو 
�أو  �أو حملة  يعد جزء� من برنامج 
جمعية �أو موؤ�ش�شة تطوعية ت�شهم 
�ل�����ش��ور، يف حت�شني  ب�����ش��ورة م���ن 
حياة �شريحة من �لنا�س، �أو تطوير 
بيئة بعينها �جتماعيا �أو �قت�شاديا 
يقوم  بحيث  تربويا،  �أو  ثقافيا  �أو 

م���ادي���ا وم��ع��ن��وي��ا و�إب��������ر�ز دوره����م 
يو��شلو�  ك���ي  للمجتمع  �ل��ف��ع��ال 

م�شريتهم �ملعطاءة.
خالل  ��شتقبلت  �مل��ب��ادرة  �أن  يذكر 
و489  �أل����ف����ا   65 و�ح������د  ���ش��ه��ر 
ت��ر���ش��ي��ح��ا ح��ي��ث ح�����ازت م���ب���ادر�ت 
ن�شبة  �أعلى  على  �لتطوعي  �لعمل 
م���ب���ادر�ت  وح���ل���ت   ،29% ب��ل��غ��ت 
بلغت  بن�شبة  ثانيا  �ل�شباب  �شوؤون 
م����ب����ادر�ت  وج��������اءت   ،19.6%
 ،19.1% بن�شبة  ثالثا  �لتعليم 
�ل�شحة  ق���ط���اع  م����ب����ادر�ت  وح���ل���ت 
 ،9.1% ب���ل���غ���ت  ب��ن�����ش��ب��ة  ر�ب�����ع�����ا 
وجاءت مبادر�ت �الإعالم �لتقليدي 
ب��ن�����ش��ب��ة بلغت  و�ل���رق���م���ي خ��ام�����ش��ا 
�ملبادر�ت  %7.3، يف حني توزعت 
ن�شبتها  ب��ل��غ��ت  و�ل����ت����ي  �مل��ت��ب��ق��ي��ة 
%15.9 على قطاعات وجماالت 

متنوعة.

عا�شر� بن�شبة بلغت %3.6. فيما 
و�لبالغة  �ملتبقية  �لن�شبة  ت��وزع��ت 
%12.8 على �إحدى ع�شرة دولة 
هي �ليمن ولبنان و�ل�شود�ن وعمان 
وقطر  وليبيا  و�لبحرين  وتون�س 
وم��وري��ت��ان��ي��ا و�ل�������ش���وم���ال وج���زء 

�لقمر وجيبوتي على �لرتتيب.
�لق�ش�س  م���ن  �ل��ع��دي��د  و�ت�����ش��م��ت 
بعمق  �مل�������ب�������ادرة  ت���ل���ق���ت���ه���ا  �ل�����ت�����ي 
�ل��ت��اأث��ري �الإي��ج��اب��ي ل���الأف���ر�د على 
�أهمية  ي��ع��ك�����س  مب���ا  جم��ت��م��ع��ات��ه��م 
ب�شيغته  �الإن�شاين  �لعمل  مفهوم 
�ل����ف����ردي����ة، ك���م���ا �أظ����ه����رت ح����االت 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  ع����دي����دة ح���ج���م 
�ملنطقة  جم���ت���م���ع���ات  ت���و�ج���ه���ه���ا 
�لعربية مبا يتطلب تكاتف �جلهود 
�الأمل  �الإيجابية وغر�س  روح  لبث 
و�لبذل  �ل��ت��ف��اوؤل  م��ن  ج��و  لي�شود 

و�لعطاء.

دعوة رئي�س الدولة حل�صور قمتي دول التعاون وامريكا والقمة ال�صالمية المريكية
•• اأبوظبي-وام:

�أخيه خادم �حلرمني  ر�شالة من  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  تلقى �شاحب 
�ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود تت�شمن دعوة �شموه حل�شور قمة قادة دول جمل�س �لتعاون لدول 

�خلليج �لعربية و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية �لتي �شتعقد يف �لريا�س يوم 21 مايو �جلاري.
كما ت�شمنت �لر�شالة دعوة ل�شموه حل�شور �لقمة �لعربية �الإ�شالمية �الأمريكية �لتي �شتعقد يف �لريا�س خالل 
نف�س �لفرتة. ت�شلم �لر�شالة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 

لدى ��شتقباله يف مكتب �شموه بق�شر �لرئا�شة �م�س معايل ماجد �لق�شبي وزير �لتجارة و�ال�شتثمار �ل�شعودي.
خمتلف  يف  تعزيزها  و�شبل  �ل�شقيقني  و�ل�شعبني  �لبلدين  تربط  �لتي  �الأخوية  �لعالقات  بحث  �للقاء  خالل  ومت 

�ملجاالت مبا يعود باخلري و�لنفع على �لبلدين.
�لرحمن  عبد  بن  �لدكتور حممد  ومعايل  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب  �لزعابي  �أحمد جمعة  �للقاء معايل  ح�شر 

�لب�شر �شفري �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة لدى �لدولة.

عبداهلل بن زايد يرحب باإعالن نيوزيلندا م�صاركتها يف اإك�صبو 2020 دبي
•• اأبوظبي-وام: 

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أج���رى 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
هاتفياً  �ت�شااًل  �ل��دويل  و�لتعاون 
وزير  بر�ونلي  ج��ريي  معايل  مع 
خارجية نيوزيلند� �جلديد مهنئا 
�ملن�شب  ت��ول��ي��ه  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �ي�����اه 

�جلديد.
�الت�شال  خ���الل  ���ش��م��وه  و�أع������رب 
بان�شمام  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  �ل��ه��ات��ف��ي 
�ل�����دول  ق���ائ���م���ة  �إىل  ن���ي���وزي���ل���ن���د� 
�إك�شبو  يف  م�شاركتها  �أعلنت  �لتي 
2020 دبي موؤكد�ً �أن م�شاركتها 

ت�شكل �إ�شافة متميزة للحدث.

�ل�����دويل وك�شر  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��م��ي��ق 
�لتنمية  ت��ع��ي��ق  �ل���ت���ي  �حل����و�ج����ز 
وت��ت��ي��ح �إط����الق �ل�����ش��ر�ك��ات ب�شتى 

تلياتها.
�لبعد  ي���ك���ن  مل  ����ش���م���وه  وق��������ال 
م�شاركة  دون  ح���ائ���اًل  �جل���غ���ر�يف 
و�إعالنها  كنيوزيلند�  م��ه��م  ب��ل��د 
�مل�شاركة ال يدل على حر�شها على 
�النفتاح على هذه �ملن�شة �لدولية 
بل  وح�شب  �إك�شبو  يتيحها  �ل��ت��ي 
�لوثيقة  و�أي�شا لتعزيز �لعالقات 

بني �لبلدين .
وحتتل نيوزيلند� مرتبة مرتفعة 
�شمن قائمة �ل�شركاء �لتجاريني 
حيث  �ملتحدة  �لعربية  ل��الإم��ار�ت 

الأن  تدفعها  م�شبقة  ��شرت�تيجية 
تكون جزء� ال يتجز�أ من �جلهود 
�لدولية �لر�مية �إىل دعم ق�شايا 
�شيتناولها  ك��ال��ت��ي  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لتنقل  مثل  دب��ي   2020 �إك�شبو 
و�ال�شتد�مة و�لفر�س ويف �ملقابل 
ن��ي��وزي��ل��ن��د� يف هذ�  ف�����اإن وج�����ود 
لها  �شيتيح  �لرفيع  �ل��دويل  �ملنرب 
�قت�شادياً  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  �ل��ف��ر���ش��ة 
و�شيا�شياً  بل  وثقافياً  و�جتماعياً 
�لفو��شل  �إز�ل���ة  يف  وي�شهم  �أي�شاً 
وكانت  �أوجدتها �جلغر�فيا.  �لتي 
�أول  ���ش��ري��ك  �الإم���������ار�ت  ط�����ري�ن 
دبي   2020 الإك�������ش���ب���و  ر����ش���م���ي 
و�حدة  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �أطلقت  ق��د 

جريي  وم��ع��ايل  �شموه  بحث  كما 
�لهاتفي  �الت�شال  بر�ونلي خالل 
ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك بني 
دولة �الإمار�ت ونيوزيلند� و�ل�شبل 
�إىل  باالإ�شافة  لتعزيزها  �لكفيلة 
ت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر ت��اه عدد 
�لق�شايا �الإقليمية و�لدولية  من 

ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
و�أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
�إك�شبو  و�لتعاون �لدويل �أن جناح 
كبري  عدد  جذب  يف  دبي   2020
يعد  ف��ي��ه  للم�شاركة  �ل����دول  م��ن 
ت��ع��ب��ري�ً ع���ن ت��اوب��ه��ا م���ع روؤي����ة 
�لدبلوما�شية �الإمار�تية يف �أهمية 

�شتتيح  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ر�ك��ة  ل��ت��ق��وي��ة 
�ملختلفة  مبوؤ�ش�شاتهما  للبلدين 
وقطاعيهما �خلا�شني من �لعمل 
يف �لنطاقني �جلغر�فيني �للذين 

ينتميان �إليهما.
و�أ�شار �شموه �إىل �شرورة �أن يعمل 
�لبلد�ن من خالل �إك�شبو 2020 
دب�����ي و�ل����ق����ن����و�ت �الأخ��������رى على 
دع��م �الب��ت��ك��ار و�إط����الق �لطاقات 
يف  �ل�شباب  ل��دى  خا�شة  �لكامنة 

�لبلدين وباقي �لعامل.
و�أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
م�شاركة  �أن  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
لديها  �أن  تعني  �ملبكرة  نيوزيلند� 

غري  �لتجاري  �لتبادل  حجم  بلغ 
�لنفطي للت�شعة �أ�شهر �الأوىل من 
عام 2016 حو�يل 481 دوالر� 

�أمريكيا.
بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �شمو  و���ش��دد 
�أهمية �لعمل  �آل نهيان على  ز�يد 
�مل�������ش���رتك ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن ك���دول 
مانحة يف جمال �لتنمية وتقدمي 
للدول  �لفني  و�لدعم  �مل�شاعد�ت 
�ل�شغرية  �لدول  �لنامية وخا�شة 
�الإم�����ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
���ش��ري��ك �أ���ش��ا���ش��ي ل��ن��ي��وزي��ل��ن��د� يف 
ي�����ش��ك��ل نافذة  �مل��ن��ط��ق��ة وه����و م���ا 
ذ�ت  ويف  �ملنطقة  على  لنيوزيلند� 
مهمة  من�شة  �إك�شبو  ف��اإن  �لوقت 

�لتجارية  �ل���رح���الت  �أط����ول  م��ن 
�مل��ب��ا���ش��رة يف �ل��ع��امل ح��ي��ث د�شنت 
�أوكالند  �إىل  دب��ي  م��ن  رحلة  �أول 
مب�����ش��اف��ة 14 �أل����ف ك��ي��ل��وم��رت يف 

�شهر مار�س.
 2020 �إك�شبو  فعاليات  وتنطلق 
دبي يف 20 �أكتوبر 2020 حتى 
�ملتوقع  ومن   2021 �أبريل   10
ي���زي���د على  م���ا  ف��ي��ه  ي�������ش���ارك  �أن 
بني  م��ن  و���ش��ي��ك��ون  دول����ة   180
عاملية  منظمات  كذلك  �مل�شاركني 
و�شركات وموؤ�ش�شات تعليمية فيما 
�ملقبلة  �الأ���ش��ه��ر  ت�شهد  �أن  يتوقع 
تاأكيد �ملزيد من �لدول م�شاركتها 

�لر�شمية يف �إك�شبو 2020 دبي.

اإطالق حملة التفتي�س والتوعية التخ�ص�صية 
على املن�صاآت الزراعية باأبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

مع  بالتعاون  �لغذ�ئية  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  �أط��ل��ق 
وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة ود�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
�حلملة �لتفتي�شية و�لتوعوية �لتخ�ش�شية على �ملن�شاآت 

�لزر�عية يف �إمارة �أبوظبي.
�ملحال  �أي����ام   5 مل���دة  ت�شتمر  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة  وت�����ش��ت��ه��دف 
�ل��ت��ج��اري��ة و�مل�����ش��ات��ل ل��ل��ت��اأك��د م��ن �ل��ت��ز�م ه���ذه �ملن�شاآت 
�لزر�عية بالت�شريعات �ملنظمة لتد�ول �ملبيد�ت و�الأ�شمدة 
و�ل���ب���ذور و�ل��ت��ق��اوي و�ل�شتالت  �ل��زر�ع��ي��ة  و�مل��ح�����ش��ن��ات 

�إ�شافة �إىل توعية �أ�شحابها بتلك �لت�شريعات.
و�أكد �شعادة �ملهند�س �شيف حممد �ل�شرع وكيل �لوز�رة 
�مل�شاعد لقطاع �لتدقيق �خلارجي بوز�رة �لتغري �ملناخي 
و�لبيئة �أهمية تنظيم مثل هذه �حلمالت وذلك حر�شاً 
وتعزيز  �لبيئية  �ال���ش��ت��د�م��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل�����وز�رة  م��ن 

�شالمة �لغذ�ء و��شتد�مة �الإنتاج �ملحلي.
على  و�ل��ت��وع��وي��ة  �لتفتي�شية  �حلملة  تنظيم  �إن  وق���ال 
مع  �ن�شجاماً  ياأتي  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لزر�عية  �ملن�شاآت 
وتوثيق  �لتعاون  جماالت  لتعزيز  �ل��وز�رة  ��شرت�تيجية 
وحتقيق  �ملحلية  �ل�شلطات  مع  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 
م�شتهدفات �حل��ك��وم��ة �الحت��ادي��ة يف ه��ذ� �جل��ان��ب مبا 
و�لت�شريعات  �لقو�نني  تطبيق  كفاءة  �شمان  يف  ي�شاهم 
�الحتادية. و�أ�شاف �أن تنظيم �حلملة ي�شهم يف تعريف 
بالقو�نني  فيها  و�لعاملني  �لزر�عية  �ملن�شاآت  �أ�شحاب 
بحقوقهم  و�إمل��ام��ه��م  الأع��م��ال��ه��م  �ملنظمة  و�لت�شريعات 
�أف�شل  تطبيق  ل�شمان  عليهم  �ل��و�ج��ب��ة  و�لتز�ماتهم 
�أن  م���وؤك���د�ً  �الحت���ادي���ة،  للت�شريعات  وف��ق��اً  �مل��م��ار���ش��ات 
�لعاملة  �ملن�شاآت  مر�قبة  يف  جهودها  �شتو��شل  �ل��وز�رة 

يف جمال �لزر�عة يف �إمارة �أبوظبي و�الإم��ار�ت �الأخرى 
وذلك حر�شاً منها على متابعة �الإجر�ء�ت �لت�شحيحية 
�ملتحدث  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ث��ام��ر  ق���ال  ل��ل��م��ن�����ش��اآت. م��ن جهته 
�ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ج��ه��از �أب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �إن 
�شمان  يف  �جل��ه��از  �أه���د�ف  م��ع  �ن�شجاماً  ت��اأت��ي  �حلملة 
�مللعقة لتحقيق رفاهية  �إىل  �شالمة �لغذ�ء من �ملزرعة 
�لزر�عية و�مل�شاتل تعد  �ملن�شاآت  �أن  �إىل  �ملجتمع، م�شري�ً 
من �لركائز �الأ�شا�شية لتنمية �الإنتاج �لزر�عي وحت�شني 
�أيام وتغطي  جودته. و�أ�شاف �أن �حلملة ت�شتمر خم�شة 
�ل��ه��دف من  �أن  �أب��وظ��ب��ي، مو�شحاً  �إم���ارة  مناطق  كافة 
�مل�شجلة  �ملبيد�ت غري  �حلملة هو �شبط جمموعة من 
يف �لدولة و�لتي يتم تد�ولها يف بع�س �ملن�شاآت �لزر�عية 
�لزر�عية  �ملن�شاآت  �أ�شحاب  �شائعة بني  ور�شد خمالفات 
حركة  يو�شح  �شجل  توفر  بعدم  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً 
توريد وبيع �ملبيد�ت و�الأ�شمدة �إىل جانب توعية �أ�شحاب 
�ملن�شاآت �لزر�عية بالت�شريعات �لزر�عية �ملنظمة لتد�ول 
�ملو�د �لزر�عية وكذلك تعزيز �لتعاون بني �جلهاز ووز�رة 
يف  �القت�شادية  �لتنمية  ود�ئ��رة  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري 

جمال �لتفتي�س و�لرقابة على �ملن�شاآت �لزر�عية.
ي�شار �إىل �أن جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية ي�شعى �إىل 
حتقيق ��شتد�مة �لقطاع �لزر�عي يف �الإم��ارة حيث نفذ 
�لعديد من �لرب�مج �لتي �أ�شهمت يف �لنهو�س بالقطاع 
مبا يتما�شى مع �لتطور�ت �لتي ت�شهدها �إمارة �أبوظبي 
�قت�شادية  ج��دوى  ذ�ت  زر�ع��ي��ة  �أن�شطة  ل�شمان  وذل��ك 
�مل��ز�رع مبا ي�شجعهم على  ع��اداًل الأ�شحاب  توفر دخ��اًل 
منتجات  وتوفري  �ل��زر�ع��ة  مبهنة  �لعمل  يف  �ال�شتمر�ر 
زر�عية �آمنة وذ�ت مردود مرتفع يف �الأ�شو�ق مع �حلفاظ 

على �ملو�رد �لطبيعية باالإمارة.

املجل�س الوطني الحتادي يحيل م�صروعي قانونني واردين من احلكومة اىل جلنة " املالية "
•• اأبوظبي-وام:

و�فق �ملجل�س �لوطني �الحت��ادي يف جل�شته �لثانية ع�شرة من دور �النعقاد 
�لعادي �لثاين للف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر �لتي عقدها يوم 25 �أبريل 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  برئا�شة  �ملا�شي 
�حلكومة  م��ن  و�ردي���ن  قانونني  م�شروعي  �إح��ال��ة  على  �الحت���ادي  �لوطني 
قانون  وم�شروع  �لتمويلي،  �لتاأجري  �شاأن  يف  �حت��ادي  قانون  م�شروع   : هما 
�حتادي ب�شاأن �لتحكيم، �إىل جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�القت�شادية و�ل�شناعية 
الإعد�د تقريرين ب�شاأنهما ملناق�شتهما يف �طار ممار�شة �ملجل�س الخت�شا�شاته 

�لد�شتورية �لت�شريعية و�لرقابية.
�ملادة  باأحكام  �الإخ��الل  �نه مع عدم  �لد�شتور على  "89" من  �مل��ادة  وتن�س 
م�شروعات  ذلك  يف  مبا  �الحتادية  �لقو�نني  م�شروعات  تعر�س   "110"
�لقو�نني �ملالية على �ملجل�س �لوطني �الحتادي قبل رفعها �إىل رئي�س �الحتاد 
�لوطني  �ملجل�س  ويناق�س  عليها  للت�شديق  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  على  لعر�شها 

�الحتادي هذه �مل�شروعات وله �أن يو�فق عليها �أو يعدلها �أو يرف�شها.
�ل�شناعية  للم�شروعات  �لفر�شة  �لتمويلي  �لتاأجري  قانون  م�شروع  ويتيح 
�لتي متكنها من مبا�شرة  �الإنتاج  و�أدو�ت  �ملعد�ت  و�لتجارية للح�شول على 

ن�شاطها وتطويره.
و�أكدت �ملذكرة �الإي�شاحية مل�شروع قانون �حتادي يف �شاأن �لتاأجري �لتمويلي 
�أن �حلاجة �إىل هذ� �لت�شريع ج��اءت ملا للتاأجري  "40" م��ادة  �ل��ذي ت�شمن 
�لتمويلي من �أثر �إيجابي كبري من حيث ت�شهيل و�إتاحة �لفر�شة للم�شروعات 
�ل�شناعية و�لتجارية للح�شول على �ملعد�ت و�أدو�ت �الإنتاج �لتي متكنها من 
مبا�شرة ن�شاطها وتطويره وذلك عن طريق ��شتئجار تلك �ملعد�ت و�الأدو�ت 
مع حق متلكهم لها يف نهاية فرتة �لتاأجري دون حاجة �إىل �للجوء للتمويل 

�مل�شريف من �أجل �شر�ء �ملعد�ت بطريقة مبا�شرة.
على  يقع  �إيجار  عقد  هو  �لتمويلي  فالتاأجري  �الي�شاحية  �ملذكرة  وح�شب 
�الأمو�ل �ملنقولة �أو غري �ملنقولة يعطي مبوجبه �حلق للم�شتاأجر يف متلك 
�لتاأجري  يحتاج  لذلك  خيار�،  �أو  حكما  �الإيجارية  �لفرتة  نهاية  يف  �ملاأجور 
�لتمويلي �إىل تنظيمه من خالل ت�شريع خا�س حتى يحقق �لنجاح �ملطلوب، 
حيث �إن �لنظم �لقانونية �لعامة ال تكفي لتنظيم ن�شاط �لتاأجري �لتمويلي، 
وحما�شبية  وجمركية  �شريبية  �أب��ع��اد  عليه  ترتتب  �لنظام  ه��ذ�  �أن  خا�شة 

م�شتجدة وال توجد قو�عد لتنظيمها يف �أحكام �لقو�نني �لعامة.
وتناولت مو�د م�شروع �لقانون تعاريف لبع�س �لكلمات و�لعبار�ت �لو�ردة يف 
م�شروع �لقانون، و�أحكاما تنظم مز�ولة ن�شاط �لتاأجري �لتمويلي، و�شرط 
و�لتاأ�شري  �لعقد  ت�شجيل  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ع��ق��د،  وم��ك��ون��ات  �ل��ع��ق��د،  كتابة 
كل  ل��دى  �لعقاري  �ل�شجل  يف  �شحيفته  يف  �لعقار  على  ي��رد  �ل��ذي  بالعقد 
باالإ�شافة  و�مل��وؤج��ر،  �مل�شتاأجر  من  كل  بالتز�مات  �ملتعلقة  و�الأح��ك��ام  �إم���ارة، 
�إىل حقوق كل منهما، وعالقة �مل�شتاأجر مع �ملورد، و�شروط تنازل �مل�شتاأجر 
عن �لعني �ملوؤجرة مل�شتاأجر �آخر، و�الأحكام �ملتعلقة با�شتعمال �لعني �ملوؤجرة 
و��شتالمها،  فيها  و�لت�شرف  عليها  و�لتح�شينات  بها  و�النتفاع  و��شتغاللها 
وحيازة  و�لرتخي�س  و�ملو��شفات  �لعيوب  عن  بامل�شوؤولية  �ملتعلقة  و�الأحكام 
�لعني �ملوؤجرة، وم�شوؤولية �ملوؤجر يف حال �إخالل �ملورد يف تنفيذ �اللتز�مات 

�ملرتتبة عليه مبقت�شى �أحكام عقد �لتوريد.
وت�شفية  �إفال�شه  �إ�شهار  �أو  �مل��وؤج��ر  بت�شفية  �ملتعلقة  �الأح��ك��ام  تناولت  كما 
�إىل  باالإ�شافة  �ملوؤجرة  �لعني  وه��الك  وفاته  �أو  �إفال�شه  �إ�شهار  �أو  �مل�شتاأجر 
�ملتعلقة  و�الأح��ك��ام  �لتمويلي،  �لتاأجري  عقد  بف�شخ  �مل�شتاأجر  �أو  �ملوؤجر  حق 
و�الأحكام  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة،  �ل�شبطية  �شفة  م��ن��ح  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��ال��ع��ق��وب��ات 
�خلتامية �ملتعلقة بتوفيق �الأو�شاع، و�الإلغاء�ت، باالإ�شافة �إىل �أحكام �لن�شر 

يف �جلريدة �لر�شمية وتاريخ �لعمل بالقانون.
�لنمو  وحتقيق  �ال�شتثمار�ت  ج��ذب  �إىل  �لتحكيم  ق��ان��ون  م�شروع  وي��ه��دف 
�الإي�شاحية  للمذكرة  ووف��ق��ا  ل��ل��دول��ة.  �لوطني  �القت�شاد  يف  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر 
فاإن  م��ادة   61 م��ن  �ل��ذي يتكون  �لتحكيم  ���ش��اأن  ق��ان��ون �حت���ادي يف  مل�شروع 
�حلكومة �قرتحت هذ� �مل�شروع نظر� الأهمية �لتحكيم يف �ملنازعات �لتجارية 
يف جذب �ال�شتثمار وحتقيق �لنمو و�ال�شتقر�ر يف �القت�شاد �لوطني للدولة، 
�الإجر�ء�ت  و�شهولة  �ملحكمني  �ختيار  يف  حرية  من  �لتحكيم  به  ميتاز  ومل��ا 
و�ل�شرية وحفظ �لود بني �الأطر�ف و�لتخ�ش�س و�ل�شرعة يف حل �لنز�عات 
مما ي�شهم يف تقليل عدد �لق�شايا �أمام �ملحاكم و�لتخفيف من �الأعباء عليها 

وبالتايل خدمة م�شالح �لدولة، لذ� �قرتحت �حلكومة هذ� �مل�شروع.
�إىل دعم �لتنمية �القت�شادية يف  �أن م�شروع �لقانون يهدف  و�أك��دت �ملذكرة 
�لدولة  حكومة  �أن  ال�شيما  �ال�شتثمارية  �لبيئة  �أد�ء  من  يعزز  مما  �لدولة 
حتر�س ب�شورة م�شتمرة على دعمها بالقو�نني و�لت�شريعات �لفعالة �ملو�كبة 

للتطور�ت �القت�شادية �لتي تن�شدها �لدولة على كافة �الأ�شعدة.
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اأخبـار الإمـارات
التوثيقات ب�»ق�صاء اأبوظبي« ت�صدر اإعالم الوراثة وتخت�صر الزمن لن�صف �صاعة

•• اأبوظبي-وام:

تولت �د�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيقات بد�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي مهام 
�إ�شد�ر �عالم �لور�ثة، وذلك بناء على قر�ر جمل�س �لق�شاء يف �إمارة 
�إىل  �أبوظبي بنقل هذه �ملهام من د�ئرة �لرتكات باملحكمة �البتد�ئية 
ق�شم �لتوثيقات بحيث يتم �جناز �العالم خالل مدة ال تتجاوز ن�شف 

�شاعة.
�إىل  �ل��و�ق��ع��ي  �إىل �الح��ت��ي��اج  ب��ه��دف �ال�شتجابة  وت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة 
و�ملالية  �لر�شمية  �الج����ر�ء�ت  م��ن  �لعديد  يف  �ل��ور�ث��ة  �إع���الم  م�شتند 

�مل�شتعجلة للورثة.
و�أكدت د�ئرة �لق�شاء باأبوظبي �أن هذه �خلطوة تاأتي عماًل بتوجيهات 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، يف بناء منظومة 
�إىل  �لو�شول  �شهولة  يحقق  مبا  و�لكفاءة،  بالفاعلية  تت�شم  ق�شائية 
�خلدمات �لعدلية و�لق�شائية، ويوفر �لوقت و�جلهد و�لنفقات حيث 
يقوم ق�شم �لتوثيقات با�شت�شد�ر �إعالم �لور�ثة وعمل �الإ�شهاد وح�شر 
�لورثة و�الأن�شبة وتعيني �لو�شي يف حالة وجود ق�شر �شمن �لورثة 

وذلك يف فرتة زمنية ال تزيد على ن�شف �شاعة.
و�أ�شافت �أن �عالم �لور�ثة �إجر�ء توثيقي بحت، وال يحتاج �إىل �ملرور 
�إىل  �للجوء  ي�شتدعي  ن��ز�ع  ع��دم وج��ود  ح��ال  �لتقا�شي يف  ب��اإج��ر�ء�ت 
�لورثة  �أح��د  ح�شور  يتطلب  �جلديد  �الج���ر�ء  �أن  مو�شحًة  �لق�شاء، 
به،  �لورثة  �مل��ورث وعالقة  وف��اة  لتاأكيد  �ل�شهود  �ثنني من  فقط مع 

وخال�شة  �لوفاة  بيان  مثل  �لالزمة  �لر�شمية  �الأور�ق  يقدم  �أن  على 
�لقيد، وبناء عليه يقوم قا�شي �لتوثيقات �ملخت�س بعمل �إعالم ور�ثة، 
و�ثبات �أ�شماء �لورثة مع بيان �الأن�شبة، وحتديد �لو�شي على �لق�شر 

من �لورثة.
من جهته �أكد جمل�س �لق�شاء يف �إمارة �أبوظبي �أن د�ئرة �لرتكات يف 
�إعالم  �أبوظبي �البتد�ئية كانت هي �جلهة �ملخت�شة باإ�شد�ر  حمكمة 
�لور�ثة، وذلك يف �إجر�ء و�حد يت�شمن �ال�شهاد وح�شر �لورثة �إ�شافة 
�إىل عدة  ي�شل  زمنيا طويال  وقتا  ي�شتغرق  �ل��ذي  �مل��ري�ث  �إىل ح�شر 
�أ�شهر خا�شة يف حال وجود �أمالك للمورث يف �إمار�ت �أخرى �أو خارج 

�لدولة مما ي�شتدعي خماطبات دولية.
و�أو�شح �أن ح�شر �ملري�ث يتطلب خماطبة �لعديد من �جلهات �ملعنية 

و�لبلديات  �ملركزي  كامل�شرف  �ملالية  و�حل�شابات  �ملمتلكات  بت�شجيل 
ويف بع�س �حلاالت �جلهات �لق�شائية يف �الإم��ار�ت �الأخ��رى، �أو وز�رة 
�خلارجية يف حال وجود �أمالك للمورث خارج �لدولة، ثم �نتظار رد 
هذه �جلهات حل�شر كامل �الإرث، �إ�شافة �إىل �الجر�ء�ت �الد�رية �لتي 

ت�شتدعي فتح ق�شية و�عالن جميع �لورثة وحتديد جل�شات.
�أن �الج��ر�ء �جلديد يف�شل �ج��ر�ء �ال�شهاد وح�شر �لورثة عن  وذك��ر 
�إج���ر�ء�ت ح�شر �مل��ري�ث �لتي ال ت��ز�ل �شمن مهام د�ئ��رة �لرتكات يف 
من  يتم  توثيقيا  �إج���ر�ء  �ل��ور�ث��ة  �ع��الم  باعتبار  �البتد�ئية،  �ملحكمة 
خالل �مل�شتند�ت و�ل�شهود وال يتطلب حكم ق�شائي، مع �مكانية �للجوء 
�أو  ن��ز�ع بني �لورثة يف حتديد �مل�شتحقني  �إىل �لق�شاء يف حال وج��ود 

�الأن�شبة �أو �لو�شي على �لورثة �لق�شر.

حاكم عجمان ي�صهد حفل تخريج 354 طالبا وطالبة من طلبة كلية املدينة اجلامعية
•• عجمان-وام:

�الأعلى  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
�ل�شروح  م��ن  تعترب  عجمان  يف  �جلامعية  �ملدينة  كلية  �أن  عجمان  حاكم 
�لتعليمية �جل��دي��دة وو�ح���دة م��ن �جل��ام��ع��ات �ل��ت��ي ت��رك��ز على �الإن�����ش��ان .. 
مناهج  وو�شع  جديدة  وتخ�ش�شات  كليات  ��شافة  �ل�شروري  من  و�أ�شبح 
مو�طنة  ك��و�در  وتخريج  �ل�شباب  لرقي  ت�شعى  مرموقة  �أكادميية  در��شية 

تكون قادرة على قيادة و�إد�رة �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية و�خلا�شة.
�ل��ق��ي��ادة �لر�شيدة  �أول��وي��ة و�ه��ت��م��ام  ي��اأت��ي يف  �إن بناء �الإن�����ش��ان  وق��ال �شموه 
لدولة �المار�ت قبل �أي �شيء الأنه هو �لركيزة �الأ�شا�شية لبناء جمتمع قادر 
على �لتح�شر و�لبناء و�لعمل من خالل ت�شلحه مبختلف �لعلوم و�ملعارف 

�الأكادميية �لتي توؤهله ليكون فرد� �شاحلا يف �ملجتمع.
�أقيم �م�س بتخريج �لدفعة  جاء ذلك خالل ح�شور �شموه �الحتفال �لذي 
�لثانية من طلبة وطالبات كلية �ملدينة �جلامعية يف عجمان و�لبالغ عددهم 
354 طالبا وطالبة يف خمتلف كليات �جلامعة و�شهده �ىل جانب �شموه .. 
�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان ومعايل �ل�شيخ نهيان 
بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة و�ل�شيخ ر��شد بن حميد 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط رئي�س جمل�س �إد�رة كلية �ملدينة 

�جلامعية يف عجمان.
�أن هذه �لدفعة �جلديدة ت�شكل ر�شيد� وثروة حقيقية من  و�أ�شاف �شموه 
�شباب و�شابات �لوطن �لذين ناأمل لهم �لنجاح و�لتوفيق يف حياتهم �لعملية 
ودخول �شوق �لعمل. وهناأ �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان �خلريجني و�أولياء 
�إن تخريج دفعات متتالية من �خلريجني من �جلامعات  .. وقال  �أمورهم 
يف دولة �المار�ت عامة و�مارة عجمان خا�شة ياأتي تتويجا للنهج �ل�شحيح 
�لذي ت�شري عليه قيادة هذ� �لوطن و�هتمامها باالإن�شان �لذي يعترب �ف�شل 
ر��س مال يتم تاأهيله ليكون قادر� على �أد�ء دوره يف خدمة �لوطن مبا لديه 
من �أفكار ومبادر�ت علمية تلقاها يف �جلامعات و�لكليات �لتي تلقى �لرعاية 
و�مل�شاندة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أخيه �شاحب  �هلل  حفظه 
�ل�شمو  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
و�لذين  �الإم��ار�ت  حكام  �الأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لتعليم  تطوير  �شاأنها  من  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �خلطط  لو�شع  د�ئما  ي�شعون 
م�شتوى  على  طالب  لتخريج  كبري�  �هتماما  �الأكادميية  �لرب�مج  ويولون 

عال من �لعلم و�ملعرفة .
ح�شر حفل �لتخرج �لذي �أقيم يف قاعة �الإمار�ت لل�شيافة .. معايل �ل�شيخ 
�لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �حلاكم و�شعادة �للو�ء �ل�شيخ 
مدر�ء  م��ن  وع��دد  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �شلطان 
�جلامعات يف �لدولة وعدد من �أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي �ملعتمدين لدى 
�لدولة وروؤ�شاء ومدر�ء �لدو�ئر �الحتادية و�ملحلية بجانب عدد من �ل�شيوخ 

وكبار �مل�شوؤولني و�أولياء وذوي �خلريجني.
�ملدينة  كلية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  و�أك���د 
�جلامعية �أن تقدمي �لتعليم �جليد وعايل �جلودة يت�شدر �أولويات حكومة 
لدولة  �لوطنية  �الأج��ن��دة  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  ت�شري  �لتي  عجمان 
و�ملبتكرين  �ل��ق��ادة  م��ن  �إع����د�د جيل ج��دي��د  �الإم�����ار�ت والإم����ارة عجمان يف 
�إىل  و�ل��و���ش��ول  �لتميز  درج���ات  �أع��ل��ى  لتحقيق  �الأم��ث��ل  بال�شكل  �مل��وؤّه��ل��ني 

�لتطلعات �ال�شرت�تيجية و�الأهد�ف �ل�شامية لدولة �المار�ت.
وقال كّلنا فخر بالنمو و�لتقدم �مللحوظني بني �أو�شاط �لطلبة يف عجمان 
�ملت�شلحني بالرغبة و�جلاهزية للتعلم و�كت�شاب �ملهار�ت �جلديدة �لتي تلبي 

�حتياجات �شوق �لعمل باالإ�شافة �إىل �شغفهم �حلقيقي للتعلم وهو ما يتجّلى 
بو�شوح يف �أد�ئهم �ملتفوق وتفانيهم يف �لعمل �جلاد من �أجل �حل�شول على 

�شهادة جامعية وتر�شيخ دورهم �ملحوري كاأع�شاء فاعلني يف �ملجتمع.
وتوجه �ل�شيخ ر��شد بن حميد باأ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات للخريجني 
و�خلريجات �شائال �هلل عز وجل لهم والأولياء �أمورهم كل �لتوفيق و�ل�شد�د 

يف ر�شم مالمح م�شتقبل �أف�شل.
وبد�أت مر��شم حفل �لرتيج بو�شول �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان �ىل مقر 
�ل�شرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي  معايل  �أل��ق��ى  حيث  �الح��ت��ف��ال 
و�الأمن �لعام يف دبي كلمة �حلفل �لرئي�شية و�لذي �أقيم يف مركز �الإمار�ت 
زيادة  �شجلت  و�لتي  �خلريجني  من  �لثانية  بالدفعة  لالحتفاء  لل�شيافة 

بو�قع 100 طالب باملقارنة مع �لدفعة �ملا�شية.
و�عرب معايل �شاحي خلفان عن �شعادته �أن يكون متحدثا رئي�شيا �أمام هذ� 
�جلمع وهذه �لكوكبة من خريجي كلية �ملدينة �جلامعية بعجمان ويف هذ� 
�ل�شرح �لعلمي �لكبري �لذي تر�شخ وجوده كموؤ�ش�شة علمية ثقافية لي�شبح 
ر�فد� من رو�فد �لتنمية �ل�شاملة يف دولتنا حتقيقا لروؤية قيادتنا �لر�شيدة 
يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�حتفاء بنجاح �أبنائنا وبناتنا بعد �شعي علمي طويل 

و�فتخار� بتخرج هذه �لدفعات من �أبناء هذ� �لبلد �لطيب.
و�كد يف كلمته �أن دولتنا وقياد�تنا و�أهليكم ليفخرون بكم ويعلقون عليكم 
�آماال كبرية بعد �أن �أنهيتم مرحلة هامة من �ملر�حل �لعلمية و�أنتم مقبلون 
على حياتكم �لعملية خلدمة وطنكم �لذي مل يبخل عليكم ب�شيء �شعيا منه 
للبناء ب�شو�عدكم و�ال�شتفادة من علمكم ومعرفتكم ولنا فيما قاله �شاحب 
حافز�  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
هدفنا  �إن  �شموه  قال  حيث  �لعمل  يف  و�الإخ��ال���س  و�الجتهاد  للجد  ود�فعا 
�الأ�شا�س يف دولة �الإم��ار�ت هو بناء �لوطن و�ملو�طن و�إن �جلزء �الأكرب من 
دخل �لبالد ي�شخر لتعوي�س ما فاتنا و�للحاق بركب �الأمم �ملتقدمة �لتي 

�شبقتنا يف حماولة منا لبناء بلدنا .
وقال �نه يجب علينا جميعا �ن نكون خري �شفر�ء لهذ� �لوطن و�أن نعطيه 
�حل�شارية  �مل�شرية  دع��م  يف  معا  ن�شهم  حتى  ب�شخاء  �أع��ط��ان��ا  كما  ب�شدق 

�لكربى �لتي نعي�شها �ليوم ولتظل دولتنا د�ئما منارة للعلم و�لعلماء.
و�أو�شى �شعادته �خلريجني باأال تاأخذكم زحمة �حلياة فتن�شو� من �أو�شلكم 
�أنتم فيه �ليوم وخذو� من ما�شيكم عرب� ت�شتفيدون منها فاآباوؤكم  �إىل ما 
و�أمهاتكم هم �ملناهل �لطيبة و�ملد�ر�س �حلقيقية �لتي تعلمتم منها مبادئ 
�إليهم .. و��شمعو�  �أن تتعلمو� يف �ملد�ر�س و�جلامعات فاأح�شنو�  �حلياة قبل 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��ال  م��اذ� 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم �إمارة دبي.. �ل�شيخ ر��شد �أبي ومعلمي 

و�الإر�دة  و�الأخ���الق  و�لقيم  �مل��ب��ادئ  فيها  تعلمت  �لتي  ومدر�شتي  وق��دوت��ي 
و�لقيادة و�أهم ما تعلمته منه حب �لنا�س وح�شن معاملتهم .. و�لدي �ل�شيخ 

ر��شد �شمعة ت�شيء �لطريق �أمامي يف كثري من دروب �حلياة وم�شالكها .
�أنتم  �أن��ك��م  تن�شو�  وال  وق��دوت��ن��ا  و�أدب���ن���ا  نهجنا  ه��و  ه���ذ�  �ن  ���ش��ع��ادت��ه  و�ك���د 
�لتنمية  جهود  عليها  ترتكز  �لتي  و�لقو�عد  للوطن  �حلقيقي  �ال�شتثمار 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أك��د عليه �شاحب  ما  وه��ذ�  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة حينما 
قال : �أبناء �الإمار�ت هم �أ�شا�س �لوطن وعماده وثروته ولي�س �لنفط و�شوف 
تكون ��شتثمار�تنا فيهم وهم �ال�شتثمار �حلقيقي �لد�ئم ويجب تهيئة �أر�س 

�لو�قع لهم و�أر�س �لو�قع هو �لعمل .
و�أ�شاد معايل �شاحي خلفان بالرجال �ملخل�شني �لذين �أ�ش�شو� دولتنا ورفعو� 
قو�عدها و�أق�شد بذلك �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه و�حلكام �ملخل�شني من حوله �أولئك �لقادة �حلكماء �لذين تركو� لنا 
�إرثا عظيما فعلينا �أن نكون �أمناء عليه وقادرين على رد �جلميل الأ�شحابه.. 
و��شمعو� ماذ� قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل �إن �حلا�شر �لذي 
نعي�شه �الآن ع�لى هذه �الأر�س �لطيبة هو �نت�شار على معاناة �ملا�شي وق�شوة 

ظروفه .
�لنعيمي  بن حميد  ر��شد  لل�شيخ  و�لتقدير  بالتحية  كلمته  وتقدم يف ختام 
رئي�س جمل�س �الأمناء و�أع�شاء �ملجل�س وهيئة �لتدري�س و�الأهايل وكل من 
كانت له يد يف هذ� �الإجن��از �لكبري �لذي ن�شهده �ليوم وبوركت م�شاعيهم 

�لتي �أثمرت هذه �لثمار �لطيبة �لتي �شتوؤتي �أكلها كل حني باإذن ربها.
ثم �لقى �شعادة عبد�لعزيز �جل�شمي ممثل جمل�س �إد�رة �لكلية ع�شو جمل�س 
�الإد�رة كلمة رحب فيها ب�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�حل�شور معربا عن 
�ملدينة  كلية  �لثانية من خريجي  �لدفعة  تخريج  �لغامرة مبنا�شبة  �شعادة 
�لدرجة  و��شتحقاقهم  �لهدف  بلوغيهم  على  �خلريجني  مهناأ  �جلامعية 

�لعلمية بجد�رة و�قتد�ر و�ل زويهم .
و�كد �ن ما ترونه من مظاهر �بتهاج يف هذ� �ل�شرح �لعلمي �ليوم �منا هو 
ونحن  و�الع��ت��ز�ز  بالفخر  ون�شعر  نقدمه  �ل��ذي  و�لتقدير  �لتعبري  بع�س 
نهدي �لوطن 354 جنما من �أبنائه �خلريجني �لذين نهلو� �لعامل يف هذ� 
�ل�شرح �لعلمي كلية �ملدينة �جلامعية �لتي تفرعت من موؤ�ش�شة �ر للتعليم 

و�لتطوير �الأكادميي و�أ�شبحت م�شدر ��شعاع ونور نعتز بها.
�لكلية  �أم��ن��اء  ومل�س  �جلامعية  �ملدينة  كلية  فجر  ب��زوغ  منذ  �ن��ه  و�أو���ش��ح 
مكانة  �ىل  بالكية  �ل��و���ش��ول  �عينهم  ن�شب  و���ش��ع��و�  و����ش��ات��ذت��ه��ا  و�د�رت���ه���ا 
مرموقة و�شمعة رفيعة لتكون �الأكر متيز� من خالل توفري بيئة �كادميية 
�شوق  �مل��ج��االت ومطالب  ك��ل  و�الب��ت��ك��ار يف  و�لتميز  �الب���د�ع  رع��اي��ة  هدفها 

�ملطروحة  �لرب�مج  جلميع  �الكادميية  �لرب�مج  با�شتحد�ث  فقامت  �لعمل 
ل�شمان �جلودة وكذلك فتح قنو�ت �لتو��شل و�لتعاون مع �جلامعات ملحلية 
و�الإقليمية و�لدولية و��شتقطاب �أف�شل �لكفاء�ت من ذوي �خلرب�ت �ملتميزة 

الأع�شاء �لهيئة �الإد�رية و�لتدري�شية.
و�أكد �شعادة عبد�لعزيز �جل�شمي �ن كل ما حققته �لكلية يف جمال �لتعليم 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل  من  �ل��الحم��دود  �ىل  يرجع  �لعايل 
ر��شد �لنعيمي حاكم عجمان و�لرعاية �ل�شاملة ل�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
�لنعيمي ويل عهد عجمان و�ملتابعة �لدقيقة لل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 

رئي�س جمل�س �الأمناء و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�الإد�رية بالكلية.
ر��شد  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم   .. �ل��ت��ك��رمي  حفل  خ��ت��ام  ويف 
بن  ر��شد  و�ل�شيخ  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �لنعيمي 
ملعايل  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �لنعيمي  حميد 
تف�شل  ..ث��م  �لتكرمي  حفل  وح�شوره  م�شاركته  مبنا�شبة  خلفان  �شاحي 
 26 على  �لبكالوريو�س  بدرجة  و�المتياز  �لتخرج  �شهاد�ت  بتوزيع  �شموه 
طالبا وطالبة ممن حققو� نتائج متميزة و�أد�ء متفوقا خالل �لعام وذلك 
�شمن �ملجاالت و�الخت�شا�شات �ملختلفة مبا يف ذلك �إد�رة �الأعمال و�ملحاماة 
ت�شلم  كما  �لب�شرية..  �مل��و�رد  و�د�رة  و�لتعليم  و�الإع��الن  �لعامة  و�لعالقات 
�إد�رة �الأعمال و�ملاج�شتري يف �ملحاماة  24 طالبا من برنامج �ملاج�شتري يف 
تذكارية  هدية  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وتلقى  �لعلمية.  �شهادتهم 
بهذه �ملنا�شبة عبارة عن و�شام �جلامعة من �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
 .. �لكلية  لهذه  دع��م  من  �شموه  يقدمه  ملا  تقدير�  �جلامعة  جمل�س  رئي�س 
بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  تلقى  كما 
�شهاد�ت  توزيع  �لعهد  �شمو ويل  تابع  ذلك  بعد  مبارك هديتني مماثلتني. 
�لدبلوم  ومنها  �لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  و�لطالبات  �لطلبة  على  �لتخرج 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  تخ�ش�س  �لقانون  يف  وبكالوريو�س  بالتدري�س  �ملهني 
�لعامة  و�لعالقات  و�لت�شويق  �ملعلومات  ونظم  و�ملحا�شبة  و�ملالية  و�الإد�رة 

وتخ�ش�س �العالن.
من جانبه تقدم �شعادة عمر�ن خان رئي�س كلية �ملدينة �جلامعية بعجمان 
�آيات  باأ�شمى  �الأك��ادمي��ي  و�لتطوير  للتعليم  �آر  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر 
�ل�شكر و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملرفق  بناء وتطوير  �ملتو��شل يف  �الأعلى حاكم عجمان على دعمه  �ملجل�س 
�جلديد للجامعة و�لذي �شيتم �فتتاحها يف �شهر �شبتمرب �ملقبل حيث يعترب 
�الأكادميي  و�لتطوير  للتعليم  �آر  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �مل�شاريع  �أحد  �ملرفق  هذ� 
و�لبالغة قيمتها حو�يل مليار درهم وذلك �نطالقا من �لدعم �لالحمدود 
من قبل حكومة عجمان و�لرتكيز �ملكثف على �لتح�شني �مل�شتمر يف جودة 

�لتعليم �ملحلي .
حلفل  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وح�شور  برعاية  �شعادته  عن  و�أع��رب 
بالنجاح  �ل��ي��وم  نحتفي  �أن  للفخر  وم��دع��اة  كبري  ل�شرف  و�إن���ه  �لتخريج 
بخال�س  �أمورهم  والأولياء  لهم  ونتقدم  وبناتنا �خلريجني  الأبنائنا  �لكبري 
�أهد�فهم  �أجل حتقيق  �لوثيق من  �لتهاين و�لتقدير جلهودهم و�لتز�مهم 

�لطموحة.
للتعليم  موؤ�ش�شة  �أك��رب  تعد  �لتي  بعجمان  �جلامعية  �ملدينة  كلية  تاأ�ش�شت 
�لعايل يف �إمارة عجمان حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
2012 وير�أ�س  �لعام  �الأعلى حاكم عجمان خالل  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو 
روؤي��ة طموحة  �لنعيمي وذلك وفق  ر��شد بن حميد  �ل�شيخ  �إد�رتها  جمل�س 
�إىل توفري بيئة علمية متكاملة ومو�تية للبحث �لعلمي و�لتطوير  تهدف 
�آر  موؤ�ش�شة  و�إد�رة  ملكية  حتت  �لكلية  وتن�شوي  �لطالب  ل��دى  �ل�شخ�شي 
للتعليم و�لتطوير �الأكادميي READ �لذر�ع �لتعليمي �لتابع ل�شركة �آر 

�لقاب�شة.

اأومل��بياد ال��فيزياء يف ج��امعة ع��جمان
•• عجمان ـ الفجر 

و�لعلوم  �ل���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
�إد�رة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
جامعة  يف  �ل��ط��ل��ب��ة  ����ش��ت��ق��ط��اب 
�لفيزياء  �أوملبياد  م�شابقة  عجمان 
 74 بها  �شارك  و�لتي  �لعام،  لهذ� 
طالبا وطالبة من �ل�شف �حلادي 
تتبع  مدر�شة   19 ميثلون  ع�شر، 
�ملنهاج �لوز�ري �لعربي و�الأجنبي.

تهيئة  �إىل  �الأوملبياد  هذه  وتهدف 
�لعلمي  للتناف�س  �ملنا�شبة  �لبيئة 
�ملرحلة  يف  �مل����د�ر�����س  ط��ل��ب��ة  ب���ني 
�ل����ث����ان����وي����ة مب���خ���ت���ل���ف جم�����االت 
�لفيزياء، حيث خ�شع فيها �لطلبة 
المتحان يف عدة مو��شيع �أ�شا�شية 
يف مادة �لفيزياء و�لتي تتو�فق مع 
مرحلتهم �لعمرية وذلك الكت�شاف 
�لفيزياء،  جم����ال  يف  �مل���وه���وب���ني 

ومبا  �ل��ف��ي��زي��اء،  م���ادة  يف  للطلبة 
يفّعل دور �ملوؤ�ش�شات �ملعنية، ويعزز 
ثقتهم باأنف�شهم ومبا ميلكون من 
قدر�ت ومو�هب و�إبد�عات علمية، 
قدر�تهم  ال���ش��ت��ث��م��ار  وت��وج��ي��ه��ه��م 
م�شابقات  خل���و����س  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 

حملية ودولية.
�لفالية  ه���ذه  تنظيم  وي��اأت��ي  ه���ذ� 

�لتعليم  �جلانبني، وتدعم م�شرية 
�ل����دول����ة، مب���ا يعود  و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�الإي��ج��اب��ي على خمرجات  ب��االأث��ر 
يف  و�لرتبوية  �لتعليمية  �لعملية 

�ملجتمع �ملحلي.
�مل�شابقة  �ن����ط����الق  ����ش���ه���د  وق������د 
�لدكتور حممد ن�شر، نائب مدير 
�الأكادميية،  ل��ل�����ش��وؤون  �جل��ام��ع��ة 

وخللق  وحت��ف��ي��زه��م،  وت�شجيعهم 
بيئة لالأبحاث و�الإب��د�ع يف جمال 
�لفيزياء لدى �لطلبة. كما تهدف 
هذه �الأوملبياد �إىل تدريب �لطلبة 
�الإبد�عي  �ل��ت��ف��ك��ري  �أمن�����اط  ع��ل��ى 
ما  تتجاوز  ج��دي��دة  خ��رب�ت  وعلى 
يّقدم لهم يف �ملناهج �لدر��شية مبا 
ي�شهم يف �الرتقاء بامل�شتوى �لعلمي 

�ل�شر�كة  م��ب��د�أ  تكري�س  �إط����ار  يف 
وز�رة  ب������ني  �ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
و�جلامعة  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  �ل���رتب���ي���ة 
مب��ا ي��ع��زز �ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك، ومبا 
ي��ت��ي��ح �ال����ش���ت���ف���ادة م���ن �خل����رب�ت 
�لعلمية  و�الإم��ك��ان��ي��ات  و�ل���ق���در�ت 
لتنفيذ  �لطرفني  لدى  و�لب�شرية 
م�شلحة  تخدم  وم�شاريع  ب��ر�م��ج 

و�لدكتور �ل�شيخ ولد حمود، عميد 
�الأ�شا�شية،  و�لعلوم  �لرتبية  كلية 
�لهيئة  �أع�����������ش�����اء  م������ن  وع����������دد 
�ملنظمة،  و�ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
و�شيتم �الإعالن عن نتائج �مل�شابقة 
و�ملد�ر�س  فيها  �لفائزين  وتكرمي 
�شيقام يف  �مل�شاركة يف حفل خا�س 

مقر �جلامعة.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /حممد عاطف 

، م�شر  �ل��ف��ت��وح م��ق��ل��د  �ب���و 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

يجده  من   )7788219(

عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 055/7944800

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / حممد عو�س 
مري غني حممود ، �شود�ين 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
من  �شادر   )3187469(
�ل�����ش��ود�ن م��ن ي��ج��ده عليه 
�الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/3370091

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل��دع��و /ه��اي��ل��ى ميلر 

�جلن�شية  ب����ري����ط����ان����ي����ا   ،

رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -

من   )622275389(

يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم 050/5311410 

فقدان جواز �سفرت
 فقد �ملدعو / عبد�هلل عطاين ،
  ABDULLAH ATAYE
جو�ز   - �جلن�شية  �فغان�شتاين 
 )523817( رق�����م  ����ش���ف���ره 
����ش���ادر م���ن �ف��غ��ان�����ش��ت��ان من 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم 055/6610614 
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اأخبـار الإمـارات
اإقامة راأ�س اخليمة تعزز خدماتها اخلا�صة ب�اأ�صحاب الهمم 

•• راأ�س اخليمة-وام:

توفر �الإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �الأجانب بر�أ�س �خليمة ووفق 
��شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية عدد� من �لت�شهيالت لالأ�شخا�س من 
ذوي �الإعاقة �أ�شحاب �لهمم بدء� من حلظة و�شولهم لالإد�رة �إىل 
حلظة �إنهاء معامالتهم �ملطلوبة. وبادرت �الإد�رة بتغيري �مل�شميات 
�ل�شيار�ت وكاونرت�ت �خلدمة �خلا�شة  على كافة لوحات مو�قف 
�إىل  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  م��ن  �ل�شن  وك��ب��ار  �الإع��اق��ة  ب��ذوي 
�أ�شحاب �لهمم ��شتجابة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 

حاكم دبي رعاه �هلل ومتا�شيا مع �ل�شيا�شة �لوطنية لتمكني ذوي 
�الإعاقة. و�أكد �لعميد �شلطان يو�شف �لنعيمي مدير �الإد�رة �لعامة 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  �أن  ل��الإق��ام��ة و���ش��وؤون �الأج��ان��ب يف ر�أ����س �خليمة 
ميثلون �شريحة و��شعة من متعاملي �الإد�رة �لعامة و�العتناء بهم 
جمتمعي  وو�ج��ب  رئي�شية  مهمة  يعد  لهم  �خلدمات  وتخ�شي�س 
كونهم جزء ال يتجز�أ من �لن�شيج �ملجتمعي ..م�شري� �إىل �حلر�س 
�لتمتع  لهم  حتقق  و  معهم  تتنا�شب  �لتي  �خل��دم��ات  �بتكار  على 
�ملجتمعي  �لدمج  �إىل  و�لو�شول  ع��ال،  م�شتوى  ذ�ت  حياة  بجودة 
وحتقيق �مل�شاركة �لفاعلة وتعزيز �لفر�س �ملتكافئة ودعم ومتكني 

�الأفر�د و�الأ�شر للقيام باأدو�رها.

خليفة الإن�صانية تكرم 198 من من�صقي دعم طلبة املدار�س والتعليم العايل بالفجرية
•• الفجرية -وام:

�أقامت موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية حفل �لتكرمي 
�لعاملني  و�مل�شرفني  �ملن�شقني  198 من  �م�س وكرمت  �لفجرية  �لر�بع يف 
مب�شروع دعم طلبة �ملد�ر�س �حلكومية و�لتعليم �لعايل يف منطقة �لفجرية 

�لتعليمية ومكتب خورفكان وكليات �لتقنية.
�أقيم �حلفل يف �شالة موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية 
بالفجرية بح�شور �شعادة حممد حاجي �خلوري مدير عام �ملوؤ�ش�شة وعدد 
�ملكرمني  جانب  �إىل  �لتعليمي  �حلقل  يف  �لعاملني  �لرتبوية  �لقياد�ت  من 
و�ملكرمات. و�أ�شاد �خلوري يف كلمته خالل �حلفل بتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
ودع��م �شاحب  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة الأبنائهما �لطلبة خالل م�شريتهم �لدر��شية .
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �ل�شكر  وج��ه  كما 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ملبادر�ت  وخا�شة  �ملوؤ�ش�شة  ملبادر�ت  �لكامل  دعمه  على  �الإن�شانية  لالأعمال 
�لتي تعنى بالتعليم كونه يعترب �أحد �أهم �لركائز �الأ�شا�شية يف ��شرت�تيجية 
�ملوؤ�ش�شة لي�س د�خل �لدولة فح�شب بل وخارج �لدولة .. م�شري� �إىل �أن هذه 
هي �ل�شنة �لعا�شرة على �لتو�يل �لتي يتم فيها م�شاعدة �لطلبة ..منوها �ن 
و�لتعاون  لها  �لر�شيدة  �لقيادة  دعم  بف�شل  جاء  كامل  ب�شكل  �ملبادرة  جناح 
�أبوظبي  وجمل�س  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مثل  �ل�شركاء  جميع  من  �ملثمر 
يف  �مل�شاركون  به  قام  مبا  و�أ�شاد  �لدولة.  يف  �حلكومية  و�جلامعات  للتعليم 
�مل�شروع ودورهم �لهام و�ملتميز يف �لو�شول �إىل ع�شر�ت �الالف من �لطلبة 

�شنويا يف �ملد�ر�س �حلكومية يف �لدولة �إ�شافة �إىل طلبة �لتعليم �لعايل.

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل عبيد الطاير

 عمرة العمر تغطي تكاليف العمرة ل� 106 عمال

دورات تدريبية ملراكز الداخلية لتاأهيل ا�صحاب الهمم 

•• را�س اخليمة-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة يف ق�شر �شموه 
يف مدينة �شقر بن حممد �م�س معايل عبيد بن حميد 

�لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية �لذي قدم لل�شالم 
على �شموه.

ح�شر �للقاء �ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر �لقا�شمي 
و�شعادة حممد �شلطان �لقا�شي �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س 

�لتنفيذي ل�شركة ر�أ�س �خليمة �لعقارية .

•• دبي-وام: 

�أعلنت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية �أن 
مبادرة عمرة �لعمر �لتي �أطلقتها موؤخر�ً بال�شر�كة مع 
جمعية د�ر �لرب بهدف متكني مئات �لعمال �ملحتاجني 
و�أد�ء منا�شك �لعمرة للمرة  من زيارة بيت �هلل �حلر�م 
�الأوىل حققت جناحاً الفتاً و�شهدت تفاعاًل كبري�ً حيث 
�ألف   160 م��ن  �أك��ر  �أي���ام فقط  جمعت خ��الل خم�شة 
د�ر  وح�شابات  �لق�شرية  �لن�شية  �لر�شائل  ع��رب  دره��م 

�لرب �لبنكية �ملخ�ش�شة للمبادرة.
و �أو�شح حممود �ملرزوقي مدير �إد�رة �الت�شال �حلكومي 
يوم  مع  تز�مناً  �إطالقها  �لتي مت  �أن �حلملة  �لهيئة  يف 
�لعمال �لعاملي �شهدت تفاعاًل كبري�ً لي�س فقط من قبل 
فئات  كافة  من  �أي�شاً  بل  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  موظفي 
و�شر�ئح جمتمع دولة �الإمار�ت الفتا �ىل �أن عدد �لعمال 
�إىل  و�شل  �ملقد�شة  �الأر��شي  �إىل  �إيفادهم  �شيتم  �لذين 

106 عمال. وقال �أن هذه �ملبادرة تعد باكورة �ل�شر�كة 
�ال�شرت�تيجية بني �لهيئة وجمعية د�ر �لرب .

�شل�شلة  تباعاً  �شتطلق  �لهيئة  �أن  �إىل  �مل��رزوق��ي  ولفت 
بالتعاون مع  �ملبادر�ت �ملجتمعية خالل عام �خلري  من 

�شركائها .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ه�����ش��ام �ل���زه���ر�ين ن��ائ��ب رئ��ي�����س قطاع 
�لنتائج  �أن  �ل��رب  د�ر  جمعية  يف  �الجتماعية  �خل��دم��ة 
�لطيبة �لتي �أثمرت عنها �ملبادرة جاءت بالتعاون �لبناء 
و�لدعم �ملتبادل و�ل�شر�كة �لفعالة بني �لهيئة �الحتادية 

للمو�رد �لب�شرية �حلكومية وجمعية د�ر �لرب .
و�أو�شح �أن م�شروع عمرة �لعمر �لذي �أطلقته �جلمعية 
منذ �لعام 2014 حقق بتربعات �أهل �خلري و�الإح�شان 
و�لتقدير  بال�شكر  متقدماً  كبرية  و�إح�شائيات  نتائج 
على  �حلكومية  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �الحت��ادي��ة  للهيئة 
�مل���ب���ادرة و�إدخ������ال �لبهجة  �ل��ك��ب��ري يف �إجن�����اح  ت��ع��اون��ه��ا 

و�ل�شرور على قلوب �مل�شتفيدين منها.

•• اأبوظبي -وام:

وت�شغيل  لتاأهيل  �لد�خلية  وز�رة  مر�كز  �إد�رة  �ختتمت 
�ملعاقني يف �الإد�رة �لعامة حلماية �ملجتمع و�لوقاية من 
للذكور  تدريبيتني  دورت��ني  �لد�خلية  ب��وز�رة  �جلرمية 
و�الإناث �شملت جماالت �ل�شكرتارية و�للغة �الجنليزية 

و�لر�شم و�لت�شميم �اللكرتوين و�شيانة �لكمبيوتر.
مدير  �لعامري  خلفان  خالد  �لدكتور  �لر�ئد  و�أو�شح   
من   464 منهم   721 درب��ت  �الإد�رة  �أن  �مل��ر�ك��ز  �إد�رة 
�لعام  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م��ن��ذ  �الإن�����اث  و257من  �ل���ذك���ور 
�أن �لفر�شة �الآن متاحة للت�شجيل  �إىل  2002 م�شري� 
للدور�ت �لتدريبية �ملقبلة و�بو�بها مفتوحة للمو�طنني 
 40 �إىل   18 عمر  من  �لهمم  �أ�شحاب  من  و�ملو�طنات 
�شنة وال ت�شرتط موؤهاًل تعليمياً حمدد�ً لقبول �لطالب 

و�لكتابة، حيث  �ل��ق��ر�ءة  �الأدن���ى من  و�إمن��ا باحلد  فيها 
توفر له ميز�ت عدة ت�شمل �ل�شكن و�الإعا�شة و�ملو��شالت 
للمتدربني من د�خل مدينة �لعني ومن خمتلف مناطق 

�لدولة.
 و�أ�شاف �أن �لدفعات �لتي مت تخريجها تخ�شع للتدريب 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف  �مليد�ين يف عدد من 
�لعني يف ختام �لدورة ل�شقل مهار�تهم و�إعد�دهم ب�شكل 
تدريبية  ب��ر�م��ج  تنفيذ  خ��الل  م��ن  �لعمل  ل�شوق  جيد 
�حلكومي  �لقطاعني  يف  �لعمل  متطلبات  م��ع  ت��ت��الءم 
ب��ت��وف��ري ف��ر���س عمل  و�خل���ا����س. و�أك����د �ه��ت��م��ام �الإد�رة 
�لكامنة  �ل��ق��در�ت  وتطوير  ��شتثمار  ت�شتهدف  منا�شبة 
توؤهلهم  تدريبية  خطط  خالل  من  �الإعاقة  ذوي  لدى 
نف�شياً  م�شتقرة  حياة  وبناء  �لعمل  �شوق  يف  للمناف�شة 

و�جتماعياً و�قت�شادياً.

جلنة القيادة العليا ل�صرطة راأ�س اخليمة توؤكد تطبيق العدالة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لعليا  �ل�����ق�����ي�����ادة  جل����ن����ة  ع�����ق�����دت 
2017م،  ل��ع��ام  �ل��ر�ب��ع  �جتماعها 
�ل��ل��و�ء علي  ت��ر�أ���س  ع��ق��دت  برئا�شة 
قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
وح�شور  �خليمة،  ر�أ���س  �شرطة  عام 
�هلل خمي�س �حلديدي  عبد  �لعميد 
نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، 
�ملنطقة  وممثلي  �لعامون،  و�مل��در�ء 

�الأمنية، وكل �الأع�شاء .
مناق�شة  مت  �الج���ت���م���اع،  ب���د�ي���ة  يف 
جم��م��وع��ة م���ن �مل���ح���اور، مت��ث��ل��ت يف 
وثقافة  �أن�����ش��ط��ة  تبني  ع��ل��ى  �حل���ث 
�ال�شتفادة  لتحقيق  �مل��ع��رف��ة،  �إد�رة 
�مل���ث���ل���ى م�����ن �مل�����ع�����ارف و�خل�������رب�ت 
�ل�شريحة و�ل�شمنية جلميع �لقادة 
�ل�شرطي،  �مل���ج���ال  يف  و�مل��ت��م��ي��زي��ن 
جديدة،  معارف  البتكار  وتوظيفها 
�ملطلوب،  و�ل���دع���م  �ال���ش��ن��اد  ت��وف��ر 
معيار  نتائج  ومناق�شة  ع��ر���س  م��ع 
حمور �البتكار بالرتكيز على معيار 
��شت�شر�ف  وم��ع��ي��ار  �الب��ت��ك��ار،  �إد�رة 
�أنظمة  مناق�شة  مت  كما  �مل�شتقبل، 

توفري  بهدف  و�ملر�قبة  �لكامري�ت 
�الأم��ن و�الأم��ان على م��د�ر �ل�شاعة، 
مبادرة  نتائج  مناق�شة  ع��ن  ف�شاًل 
وعر�س  �ملوّحد،  �الإلكرتوين  �ملوقع 

نتائج �خلدمات ذ�ت �الأولوية.
�لعليا  �ل����ق����ي����ادة  جل���ن���ة  ون����ا�����ش����دت 
�لعد�لة   ( قيمة  تطبيق  ب�����ش��رورة 

باال�شتعد�د  �ملجتمع،  �أف���ر�د  نفو�س 
و�إخال�س  ب��ن��ز�ه��ة  �ل���و�ج���ب  الأد�ء 
ن���وع من  �أي  م��ط��ل��ق، دون مم��ار���ش��ة 

�أنو�ع �لتحيز �أو �لتمييز.
�لتميز  �أهمية  و�أك��د �الجتماع، على 
�ملهام  �أد�ء  يف �لعمل و�الإخ��ال���س يف 
�لوظيفية، و�لتطوع و�حلفاظ على 

�لد�خلية،  وز�رة  ق��ي��م  �إح������دى   )
بني  �مل�����ش��او�ة  حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�ل��ن��ظ��ر عن  �مل��ج��ت��م��ع، بغ�س  �أف����ر�د 
دينه،  �أو  جن�شه  �أو  �ل�شخ�س  مركز 
�لعدل  وذل��ك بهدف �شمان حتقيق 
و�مل�شاو�ة بني �جلميع، مثمنًة �أهمية 
تعزيز �ل�شعور بالعد�لة و�الأم��ان يف 

�ملبادر�ت  وط��رح  �ل��دول��ة،  ممتلكات 
�لبناءة مبا يعزز �ملو�طنة �الإيجابية، 
مثمناً على تطبيق منظومة �لتميز 
�حلكومي – �جليل �لر�بع، و�لتحّلي 
حتث  �ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة  بقيم 
وت�شجع  و�ل�����ش��دق  �ل�شفافية  على 

على �الإبد�ع يف �لعمل. 

غرفة راأ�س اخليمة تكرم موظفيها املتميزين
•• راأ�س اخليمة - الفجر

�لنعيمي،  ع��ب��ي��د  ي���و����ش���ف  ك�����رم 
ر�أ�س  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
، يف  50 موظفا متميز�  �خليمة 
�حل��ف��ل �ل���ذي نظمته �ل��غ��رف��ة يف 
فيكم  نفتخر  �شعار  حتت  مقرها 
منظومة  موظفي  على  ��شتمل   ،
�جل���ودة �حل��ك��وم��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
فئات  يف  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �مل���وظ���ف���ني 

�الأد�ء �لوظيفي.
رئي�س  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ي��و���ش��ف  وق�����ال 
�إد�رة غرفة ر�أ�س �خليمة  جمل�س 
�ن قيم �ملوؤ�ش�شة تتمثل يف �لتميز 

خالل  م��ن  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
�مل�شاركات �ملجتمعية �لتي تتبناها 

�لغرفة.
�أك����د حم��م��د �ل�شبب  م��ن ج��ان��ب��ه 
كلمة  يف  �ل����غ����رف����ة  ع������ام  م����دي����ر 
�ملوؤ�ش�شة  �إن  �حل����ف����ل  خ�������الل 
�لعام  �إجن���از�ت عديدة يف  �شهدت 
حتقيق  على  نعمل  حيث  �ملا�شي، 
روؤي�����ة غ��رف��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة من 
جمتمع  خدمة  يف  �لريادة  خالل 
�الأع��م��ال يف �الإم����ارة، وق��د عملنا 
طيلة �ل�شنو�ت �ملا�شية على دعم 
هذه �لروؤية من خالل دعم بيئة 
�الأعمال وتقدمي خدمات متميزة 

و�البتكار،  �الإب�����د�ع  يف  و�ل���ري���ادة 
و�أخذ زمام �لقيادة و�ملبادرة لدعم 
من  �الأع��م��ال،  قطاعات  وتطوير 
خالل تلبية �حتياجات �ملتعاملني، 
�الأعمال،  ورج���ال  و�مل�شتثمرين، 
لهم،  م�شافة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
وع���������الوة ع���ل���ى �ل���ع���م���ل مب���ب���د�أ 
�ل�شر�كات �لبناءة، من خالل بناء 
�لعالقات  من  منظومة  وتطوير 
على  مبنية  �مل�شتد�مة،  �ملوؤ�ش�شية 
و�مل�شد�قية،  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة  �أ���ش�����س 
و�ال�شتجابة للمتغري�ت �لد�خلية 
و�خلارجية، و�لعمل بروح �لفريق 
�إىل حتقيق  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل���و�ح���د، 

و�عدة  ��شتثمارية  فر�س  و�إيجاد 
لتحقيق  وعاملياً  و�إقليمياً  حملياً 
�القت�شادي  �ل���رخ���اء  ����ش��ت��د�م��ة 
�إط���ار م�شرية  و�الج��ت��م��اع��ي، ويف 
�لغرفة  دخ��ل��ت  �مل�����ش��ت��م��ر،  �ل��ن��م��و 
خطتها  ���ش��م��ن  م��ه��م��ة  م���رح���ل���ة 
و��شت�شر�فها  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتز�مها  خ��الل  م��ن  للم�شتقبل 
�ملهنية  �مل��ع��اي��ري  ك��اف��ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق 

�لدولية.
جميع  �إىل  �ل�شكر  �ل�شبب  ووج��ه 
للجهود  ن���ت���ي���ج���ة  �مل�����وظ�����ف�����ني، 
�ملحققة،  و�الإجن������از�ت  �مل��ب��ذول��ة، 
�لتعاون  روح  يعك�س  �ل��ذي  �الأم��ر 

على  وينعك�س  بينهم  و�الإيجابية 
ودعا  �مل��وؤ���ش�����ش��ي،  �الأد�ء  ت��ط��وي��ر 
�ال�شتمر�ر  �إىل  ك��اف��ة  �مل��وظ��ف��ني 
وبذل  �مل��ع��ط��اء  �لنهج  نف�س  على 
للتطويَر  دوم��������اً  �جل����ه����ود  ك�����َل 

و�لتح�شنَي. 
عبد  وليد  من  كل  �حلفل  ح�شر 
�لكرمي، ع�شو جمل�س �إد�رة غرفة 
ر�أ�س �خليمة، و يو�شف �إ�شماعيل، 
ر�أ�س  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�ل�شبب،  �خليمة، و حممد ح�شن 
وموظفي  �ل���غ���رف���ة،  ع����ام  م���دي���ر 
�ملوؤ�ش�شة، ومت تكرمي 50 موظفاً 

من موظفني �ملوؤ�ش�شة.

اأكادميية ربدان تنظم ندوة حول اإدارة املوؤ�ص�صات الدفاعية�صرطة راأ�س اخليمة املجتمعية تكرم �صركاءها 
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�شرطة  مب��رك��ز  �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  ف���رع  ح��ر���س 
�مل���ع���م���ورة �ل�����ش��ام��ل ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���رك���ز �شرطة 
�ل��رم�����س �ل�����ش��ام��ل ع��ل��ى ت��ك��رمي ع���دد م��ن �شركائه 
�حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �جلهات  من  �ال�شرت�تيجيني 
، وذلك تقدير�ً جلهودهم  و�ملحلية يف مقر عملهم 
وتعاونهم �الإيجابي يف �شبيل تعزيز �الأمن و�المان 
و�ملحافظة على مكت�شبات �لدولة و�مل�شاهمة يف ن�شر 

�لتوعية �ملجتمعية .
�ل�شرطة  ف��رع  م��دي��ر  بلهون  ر����ش��د  �لنقيب  و�أك���د    
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة مب���رك���ز ���ش��رط��ة �مل���ع���م���ورة �ل�����ش��ام��ل ، 
ع��ل��ى �ل����دور �ل��ف��اع��ل ل��ل�����ش��رك��اء �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني ، 
�لقيادة  �إجن���از�ت  حتقيق  يف  �ملبا�شرة  و�إ�شهاماتهم 
و�ل�شرطة  ب�شكل عام  ر�أ���س �خليمة  ل�شرطة  �لعامة 
مبدياً   ، و�أه��د�ف��ه��ا  وب��ر�جم��ه��ا  حت��دي��د�ً  �ملجتمعية 
�لالحمدود  وتعاونهم  �ملخل�شة  جلهودهم  تقديره 
و�مل��ط��ل��ق �ل����ذي ���ش��اع��د ع��ل��ى دف���ع ع��ج��ل��ة �لتطوير 
، وع��ززت مناخ  و�لتميز يف جم��االت �لعمل �الأم��ن��ي 
و�لدولة  خ�شو�شاً  �الإم����ارة  يف  �ل�شائد  �ال�شتقر�ر 

عموماً .
�ل�شيخ حممد بن كايد   : ك��اًل من  �لتكرمي    �شمل 
بر�أ�س  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 
عام  مدير  �شكر  ب��ن  حممد  منذر  �شعادة   ، �خليمة 
بلدية ر�أ�س �خليمة ، �ملهند�س �أحمد حممد �حلمادي 

مدير عام د�ئرة �الأ�شغال و�خلدمات �لعامة .

•• ابوظبي-الفجر: 

رب��د�ن يف مقرها  �أكادميية  نظمت 
�إد�رة  ب��ع��ن��و�ن  ن�����دوة   ، ب��اأب��وظ��ب��ي 
�لتوجهات  �ل��دف��اع��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�شارك  و�ل����ف����ر�����س  و�ل���ت���ح���دي���ات 
�لقادر  عبد  حممد  �لدكتور  فيها 
بكلية  �الإد�رة  �أ����ش���ت���اذ  ف���اروغ���ل���و؛ 
�القت�شاد و�لعلوم �الإد�رية – نائب 

رئي�س جامعة با�شكنت برتكيا.
 – موري�س  جيم�س  �ل�شيد  ورح��ب 
بد�ية  يف  رب���د�ن  �أك��ادمي��ي��ة  رئي�س 
�مل�شوؤولني  م��ن  باحل�شور  �ل��ن��دوة 
�ل�شوؤون  يف  �ملخت�شني  و�خل����رب�ء 
�ال�شرت�تيجية، موؤكد�ً على �أهمية 
مثل هذه �لندو�ت يف ن�شر �ملعرفة 
يف ق���ط���اع���ات �ل�������ش���الم���ة و�الأم������ن 
و�لدفاع و�لتاأهب حلاالت �لطو�رئ 
�الإم����ار�ت  ب��دول��ة  �الأزم�����ات  و�إد�رة 

�لعربية �ملتحدة.
ح���ول �شرورة  �مل��ح��ا���ش��ر  وحت����دث 
على  تطر�أ  �لتي  �لتغري�ت  متابعة 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �الإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 
و�آث����اره����ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �الأف������ر�د 
مركز�ً  ككل،  و�ملجتمع  و�ملوؤ�ش�شات 
على �شرورة �الأخ��ذ بعني �العتبار 
�ملعلومات  ن��ظ��م  يف  �ل���ت���ق���دم  �آث�����ر 
�ختالف  وك��ذل��ك  �مل��ع��رف��ة  و�إد�رة 
على  �الت�����ش��ال  وو���ش��ائ��ل  �لثقافات 

�ملوؤ�ش�شات بفعالية  �إد�رة  ت�شاعد يف 
�لتعامل  م���ن  ق��ادت��ه��ا  مم���ا مي��ك��ن 
د�خل  م�شكالت  �أو  تغري�ت  �أي  مع 
�ملطلوبة،  ب��ال�����ش��رع��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�ملتعلقة  �لتحديات  �إىل  �أ�شار  حيث 
و�الأ�شاليب  �ل��ق��ي��ادي��ة  ب���امل���ه���ار�ت 
�لع�شكرية  �ملهام  تطبيق  يف  �ملتبعة 
يف ظل �لظروف و�الأزمات �لر�هنة 
�شلوك  على  �لرتكيز  تتطلب  �لتي 

ومهار�ت �لقائد.
ت��اأث��ر �لعمليات  ن��اق�����س م���دى  ك��م��ا 
�لثقافية  ب��االخ��ت��الف��ات  �الإد�ري������ة 
تعدد  ظ��ل  يف  �ملتبادلة  و�ملعلومات 
على  و�ك��د  و�جلن�شيات،  �لثقافات 
�ل�شيناريوهات  و����ش���ع  �����ش����رورة 
�لتحديات  مل����و�ج����ه����ة  �ل�����الزم�����ة 

ه���ذه �مل���ت���غ���ري�ت. ك��م��ا رك���ز خالل 
رئي�شيني  عن�شرين  ع��ل��ى  �ل��ن��دوة 
خالل  م��ن  �الآم��ن��ة  �لبيئة  لتعزيز 
�ال�شرت�تيجيات  ����ش���ي���اق  و����ش���ع 
و�الآل����ي����ات �الأ����ش���ا����ش���ي���ة، وم���ر�ع���اة 
�لتن�شيق �خلارجي يف ظل �ملخاطر 

�لتي تو�جه جميع فئات �ملجتمع.
و�ك����د ع��ل��ى ����ش���رورة �ل��ع��م��ل حتت 
متقدمة  دفاعية  منظومة  مظلة 
مل��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور�ت وذلك  ع��ل��م��ي��اً 
با�شتخد�م �أحدث و�شائل تكنولوجيا 
�ملعلومات للحد من �ملخاطر �لتي 
د�خل  �ل��ع��م��ل  �أن��ظ��م��ة  ت�شيب  ق��د 
و��شار  �ل��دول��ة.  موؤ�ش�شات  جميع 
فاروغلو �إىل �شرورة و�شع �الأ�ش�س 
�لتي  و�أن��و�ع��ه��ا  �ملعرفية  �ل��ق��و�ع��د 

و�الأزم��ات �لتي قد تو�جه �ل�شوؤون 
و�آلية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �الإد�ري������ة د�خ���ل 

�شنع �لقر�ر. 

فقدان جواز �سفرت
��شف  حممد  �مل��دع��و/  فقد 
باك�شتان    ، ب�����ش��ري  حم���م���د 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )1884092(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�لباك�شتانية   ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

باالمار�ت.   
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•• دبي -وام:

�ملطيوعي  غامن  عبد�لرحمن  �ل�شفري  �شعادة  ت�شلم 
يف  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  مكتب  مدير 
ل�شعادة ماديار مينيلبيكوف  �لقن�شلية  �لرب�ءة  دبي 
�لقن�شل �لعام جلمهوريه كاز�خ�شتان يف دبي و�ملناطق 
�ل��وز�رة �خلارجية يف  وذل��ك مبقر مكتب  �ل�شمالية 
�لعام  بالقن�شل  �شعادته  ورح���ب  �الول.  �م�����س  دب��ي 
بالعالقات  و�أ���ش��اد  تعينه  مبنا�شبة  �لكاز�خ�شتاين 
و�ال�شتثمارية  و�لتجارية  �القت�شادية  و  �ل�شيا�شية 
�لتي تربط �لبلدين �ل�شديقني، متمنياً له �لتوفيق 

و�لنجاح يف مهام عمله �جلديد.

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل تت�صلم الرباءة القن�صلية لقن�صل كازاخ�صتان
•• اأ�شتانا -وام:

�جلابر  �شلطان  بن  �أحمد  حممد  �لدكتور  �شعادة  ح�شر 
�ل���دول���ة ل����دى ج��م��ه��وري��ة ك��از�خ�����ش��ت��ان �لعر�س  ���ش��ف��ري 
�لكاز�خ�شتانية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أقامته  �ل��ذي  �لع�شكري 
رئي�س  نز�رباييف  �شلطان  نور  �لرئي�س  فخامة  بح�شور 
�لوطن  عن  �ملد�فع  ي��وم  مبنا�شبة  كاز�خ�شتان  جمهورية 
�ل�شفري  �شعادة  و�شارك  تاأ�شي�شها.  25 عاما على  وم��رور 
يف مر��شم و�شع �إكليل من �لزهور على �لن�شب �لتذكاري 
للمد�فعني عن �لوطن يف �لعا�شمة �لكاز�خ�شتانية �أ�شتانا 
وذلك  نز�رباييف  �شلطان  ن��ور  �لرئي�س  فخامة  بح�شور 

مبنا�شبة يوم �لن�شر يف �حلرب �لعاملية �لثانية.

�صفري الدولة لدى اأ�صتانا يح�صر الحتفال مبنا�صبة تاأ�صي�س القوات امل�صلحة الكازاخ�صتانية

ثلث املواد العلمية تطبق فيها ابتداًء من العام املقبل

%  100 بن�صبة  تفعيلها  ت�صتهدف  للمختربات  ت�صغيلية  خطة  "الرتبية" تعتمد 
•• دبي – الفجر 

�ل����رتب����ي����ة  وز�رة  �ع������ت������م������دت  
حديثة  ت�شغيلية  خطة  و�لتعليم  
�ل��ع��ل��م��ي��ة،  تهدف  ل��ل��م��خ��ت��رب�ت 
�ملد�ر�س  ك��اف��ة  يف  تفعيلها  �إىل  
بن�شبة  مظلتها  حت��ت  �مل��ن�����ش��وي��ة 
مع  �ن�شجاما  وذل��ك   ،  100%
لتكري�س  �لر�مية  �ل��وز�رة  خطط 
�ملدر�شية يف بيئات  دور �ملخترب�ت 
�لتعلم �شمن �ملدر�شة �الإمار�تية، 
لرفد �لطلبة مبعارف ومعلومات 
ومهار�ت عملية يف مو�د �لفيزياء 
و�لعلوم  و�الأح�����ي�����اء  و�ل��ك��ي��م��ي��اء 
�جلو�نب  تتكامل  بحيث  �لعامة  

�لنظرية و�لعملية يف �أذهانهم.
�لت�شغيلية  �خل���ط���ة  ومب����وج����ب 
ل��ل��م��خ��ت��رب�ت ���ش��ي��ت��م  ت��ط��ب��ي��ق ما 
�مل��و�د �ملذكورة  %30 من  ن�شبته 
د�خ����ل �أروق�����ة �مل��خ��ت��رب�ت، وذلك 
�لتعليم  ممار�شات  الأف�شل  وفقا 
�حلديثة،  �لتي من �شاأنها  مو�كبة  
�لتعليم  قطاع  يف  �لتطور�ت  �آخ��ر 
مبا ي�شهم  يف حت�شني جودة �ملنتج 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ب���ال���دول���ة و�الرت����ق����اء 

مبنظومتها �لتعليمية.
�خل���ط���ة  �أن  �ل��������������وز�رة  وب����ي����ن����ت 
للمخترب�ت  �حلديثة  �لت�شغيلية 
نهاية  م��ع  م��ن��ه��ا  �الن��ت��ه��اء  �شيتم 
�لف�شل �لدر��شي �حلايل و�شتدخل 
حيز �لتنفيذ بد�ية �لعام �لدر��شي 
�ملقبل ، و �شت�شمل خمتلف �ملر�حل 
منهاج  تغطي  بحيث  �لتعليمية 

�ملفاهيم  ت���و����ش���ي���ح  يف   ت�����ش��ه��م 
ترتجمها  و  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
ب�شكل عملي وو��شح وتكر�شها يف 
�إدر�كها  �إىل  �أذهانهم، ما يدفعهم 
مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع �مل��ع��اي��ري ونو�جت 
�ل��ت��ع��ل��م �ل���ت���ي �أف���ردت���ه���ا �ل������وز�رة 
�مل���خ���ت���رب�ت   حتفز  �أن  م��ب��ي��ن��اً   ،
�لتعلم   على  وت�شجعهم  �لطلبة  
بطريقة �لت�شاوؤل و�لبحث �لعلمي 
�لعلمية  �ل��ن��ظ��ري��ات  ت�����ش��ي��د  و 
يف ق��اع��ات �مل��خ��ت��رب�ت م��ن خالل 
�ملناهج  تت�شمنها  �لتي   �لتجارب 
�متالك  �أن  �إىل  م�شري�  �لعلمية، 
�شاأنه  من  �لبحث  الأدو�ت  �لطلبة 
�أن ينعك�س على ف�شولهم �لعلمي 
ويفتح  تفكريهم  ط��ري��ق��ة  وع��ل��ى 
�أمامهم �الأفق و��شعا خلو�س غمار 
�ملر�حل  يف  �لعلمية  �لتخ�ش�شات 
�لدر��شية �لالحقة و�لتي بدورها 
ميادين  يف  لالنخر�ط  توؤ�ش�شهم 

وم�شاريع �لدولة �لطموحة .
ها�شم  زه���رة  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
�لطفولة  م��ن��اه��ج  �إد�رة  م���دي���رة 
�ملبكرة و�ل�شفوف �الأوىل �أن هذه 
�ملرحلة �لعمرية من حياة �لطلبة 
تعترب من �ملر�حل �الأ�شا�شية لبناء 
مفهوم �الدر�ك �لعلمي و تطوير 
و�ال�شتق�شائي  �ل��ن��ق��دي  �ل��ف��ك��ر 
لديهم، و لذلك ت�شكل �ملخترب�ت 
حياة  من  �ملبكرة  �ملرحلة  ه��ذه  يف 
لتنمية  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك��ي��زة  �لطلبة 
�آليات �لتفكري  �ملمنهج و�لتحليلي 

يف �أذهانهم.

�حللقتني  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �ل���ع���ل���وم 
�الأوىل و�لثانية فيما ت�شمل مو�د 
�ل��ف��ي��زي��اء و�ل��ك��ي��م��ي��اء و�الأح���ي���اء 

لطلبة �ملرحلة �لثانوية.
ياأتي ذلك يف �إطار حر�س �لوز�رة 
�لتعليمية  �مل�������ش���رية  رف�����د  ع���ل���ى 
يف �ل���دول���ة مب��م��ار���ش��ات وت���ارب 
تعليمية متفردة من �شاأنها �شقل 
معارف �لطلبة �لعلمية و�ك�شابهم 
خالل  من  حية  ميد�نية  مهار�ت 
�مل���خ���ت���رب�ت �مل���در����ش���ي���ة  وه����و ما 
باحل�شيلة  �الرت���ق���اء  ���ش��اأن��ه  م���ن 

�الأكادميية للطلبة .
�ل����دك����ت����ور حمد  �����ش����ع����ادة  وق�������ال 
�مل�شاعد لقطاع  �لوكيل  �ليحيائي 
�ملناهج و�لتقييم يف وز�رة �لرتبية 
�لت�شغيلية  �خل��ط��ة  �أن  و�لتعليم 
ت�����ش��ت��ه��دف مت��ك��ني �ل��ط��ل��ب��ة من 

�لتقليدية يف تدري�شها مبينا �أنها 
م���و�د در����ش��ي��ة ت��ق��وم �أ���ش��ا���ش��ا على 
تقت�شر  وال  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ت��ج��ري��ب 
�لنظريات  حفظ  على  فقط  على 

وتخزينها.
�ل�����وز�رة  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
ق�������ام�������ت ب����ت���������ش����ك����ي����ل جم���ل�������س 
يتكون  �مل��خ��ت��رب�ت   الخت�شا�شي 
وخمت�شي  �مل��خ��ت��رب�ت  ق�شم  م��ن 
باالإ�شافة  �مل��د�ر���س  يف  �ملخترب�ت 
�إىل �خت�شا�شي من قطاع �ملناهج 
�لتعلم  م�شادر  و�إد�رة  و�لتقييم 
و�حللول �لتعليمية، وذلك بهدف 
عن  �لت�شغيلية  �خل��ط��ة  م��ت��اب��ع��ة 
كثب وو�شع كافة �الأطر �ل�شامنة 
لنجاحها عند تطبيقها يف �مليد�ن 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  مطلع  �ل��رتب��وي 

�ملقبل.

�لت�شغيلية  �خلطة  تنفيذ  مرحلة 
�ج���ت���ازت  �أن  ب���ع���د  ل���ل���م���خ���ت���رب�ت 
و�لتخطيط   �الإع���������د�د  م���رح���ل���ة 
و�لتي ت�شمنت ح�شر� الحتياجات 
�أف�شل  �ملخترب�ت و �الطالع على 
تفعيلها  بغية  �ملتبعة  �مل��م��ار���ش��ات 
�خلطة  تنفيذ  �أن   �إىل  م�شرية   ،
ين�شق  عمل  برنامج  على  ي�شتمل 
�ملختلفة  �لقطاعات  بني  �جلهود 
ت�شارك يف خطة  �لتي  �ل���وز�رة  يف 
بتوفري  م��رور�  �ملخترب�ت،  تفعيل 
�لتجارب  وحت��دي��د  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
�شف  كل  يحتاجها  �لتي  �لعلمية 
و�لفيزياء  �ل��ع��ل��وم  مل��ن��اه��ج  وف��ق��ا 
و�لعلوم  و�الأح�����ي�����اء  و�ل��ك��ي��م��ي��اء 
�إىل تطويرها  و����ش���وال   �ل��ع��ام��ة  
�ل��ف��ع��ل��ي  و�ل����ذه����اب ع��ق��ب ذلك 

ملرحلة �لتقييم  و�ملتابعة.

�ملو�د  يف  �ل��ب��ح��ث  �أدو�ت  �م��ت��الك 
ي�شهم  �مل����ذك����ورة مب���ا  �ل��در����ش��ي��ة 
�الأكادميية  ق��در�ت��ه��م  ت��ع��زي��ز  يف 
تربوية  ق��و�ل��ب  �شمن  و�لعلمية 
ت��ت��وخ��ى ف��ت��ح وت��و���ش��ي��ع م����د�رك 
�أرحب  �آف��اق  �إىل  و�أخ��ذه��ا  �لطلبة 
د�خل  و�لتمحي�س  �لتجريب  من 

قاعات �ملخترب�ت �ملدر�شية.
للخطة  ووفقا  �أن��ه  �شعادته  وب��ني 
ن�شبته  �إف��ر�د ما  �شيتم  �لت�شغيلية 
%30 من حجم �ملو�د �لدر��شية 
و�لكيمياء  و�ل��ف��ي��زي��اء  "�لعلوم، 
و�الأح������ي������اء و�ل����ع����ل����وم �ل���ع���ام���ة " 
ما  وه���و  �مل��خ��ت��رب�ت  يف  للتطبيق 
�إت���اح���ة وق���ت ك���ايف للطلبة  ي��ع��ن��ي 
ك����ي ت��ت��ك��ام��ل ل���دي���ه���م �جل���و�ن���ب 
�ملناهج  يف  �لعملية  م��ع  �لنظرية 
�ل��ع��ل��م��ي��ة، و�الب��ت��ع��اد ع��ن �لطرق 

مو�شى  ���ش��ري��ف��ة  ق���ال���ت  ب����دوره����ا 
�لتعلم  م�������ش���ادر  �إد�رة  م����دي����ر 
وز�رة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�حل����ل����ول 
�لت�شغيلية  �خل��ط��ة  �أن  �ل��رتب��ي��ة 
ت�شتهدف  ب��امل��خ��ت��رب�ت  �خل��ا���ش��ة 
�لعليا  �ل��ت��ف��ك��ري  م���ه���ار�ت  ت��ن��م��ي��ة 
خمرجات  يدعم  مب��ا  للمتعلمني 
ويعزز  �الإمار�تية  �ملدر�شة  مناهج 
طلبتنا  ل��دى   21 �لقرن  مهار�ت 
من خالل خو�شهم غمار تارب 
�ملخترب�ت  �أروق�����ة  د�خ����ل  ع��م��ل��ي��ة 
مبينة �أن �إعد�د �خلطة �لت�شغيلية 
ب��ني خمتلف  وثيق  ت��ع��اون  تطلب 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �إد�ر�ت 
متفرد�  من����وذج����ا  �إي����ج����اد  ب��غ��ي��ة 
�لفائدة  حتقيق  ي�شمن  وف��ع��اال 

�ملرجوة من �خلطة.
يف  حاليا  �ل����وز�رة  �أن  �إىل  ولفتت 

تفعيل  ع���م���ل���ي���ة  �أن  و�أك��������������دت 
�ملخترب�ت ير�فقها جهد كبري يف 
جمال تطوير قدر�ت �خت�شا�شي 
تقدمي  خ�����الل  م����ن  �مل����خ����ت����رب�ت 
دور�ت متخ�ش�شة لهم كل ح�شب 
يف  فعاليتهم  ي��ع��زز  مب��ا  جم��ال��ه، 
�مل���ي���د�ن �ل���رتب���وي ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�ل��ت��ي حددتها  �مل���رج���وة  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�ملح�شلة  يف  يف�شي  مب��ا  �ل����وز�رة 
�لطلبة   ق���������در�ت  ت���ط���وي���ر  �إىل 
�لدر��شية  �مل����و�د  يف  �الأك���ادمي���ي���ة  
�مل�������ش���ت���ه���دف���ة. م�����ن ج���ه���ت���ه ق���ال 
�ل��دك��ت��ور ر���ش��ي��د �حل��م��ادي مدير 
�ملتو�شطة  �ل�شفوف  مناهج  �إد�رة 
باأنو�عها  �لعلمية  �مل��خ��ت��رب�ت  �أن 
�ملتكاملة  �لعلوم  مناهج  يف  �شو�ء 
و�لثانية،  �الأوىل  �حل��ل��ق��ت��ني  يف 
�ملتخ�ش�شة،   �لعليا  �ملر�حل  يف  �أو 

م�صاندة تنجز اأعمال م�صروع تو�صعة طريق بدع املطاوعة - غياثي يف منطقة الظفرة
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أجن��زت 
م�شروع  �أع��م��ال   ، م�شاندة  �لعامة 
– غياثي  �مل���ط���اوع���ة  ب����دع  ط��ري��ق 
�ل����ظ����ف����رة، وج������اري  م���ن���ط���ق���ة  يف 
�لبلدية  �ل�شوؤون  ل��د�ئ��رة  ت�شليمه 
وذلك  �ملتبعة  �خلطة  وفق  و�لنقل 
�جناز  على  حر�شها  من  �نطالقا 
م�����ش��اري��ع �ل��ن��ق��ل �ل����ربي يف �إم����ارة 
�ال�شرت�تيجية  و�مل�شاريع  �أبوظبي، 
�لتحتية  �لبنية  ج��ودة  تعزيز  نحو 
�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وت���دع���ي���م 
�لتنموي  و�مل�شهد  �أبوظبي  الإم��ارة 

يف �لدولة.
�ل�شيبة  ���ش��ال��ح  �مل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ملزروعي 
باالإنابة  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق 
يف �شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة 
بد�أت  �ل���ذي  �مل�����ش��روع  �إن  م�����ش��ان��دة 
ياأتي   ،2015 ي��ن��اي��ر  يف  �أع��م��ال��ه 
وف���ق �إط����ار خ��ط��ة �أب��وظ��ب��ي و�أح���د 
�أهد�فها �لرئي�شية يف توفري نظام 
�الإمارة  جمتمع  يخدم  فعال  نقل 
�شبكة  تكامل  ويحقق  و�قت�شادها 
�لر�مية  �ل���ربي  �ل��ن��ق��ل  وخ���دم���ات 
�الإم��������ارة، من  روؤي������ة  �إىل حت��ق��ي��ق 
خالل �إر�شاء بنية حتتية م�شتد�مة 

وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية.
�حمد  ف��ي�����ش��ل  �مل���ه���ن���د����س  وق�������ال 
الإد�رة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �ل�������ش���وي���دي 
�لطرق �لرئي�شية يف د�ئرة �ل�شوؤون 
هذ�  �جن�����از  �أن  و�ل��ن��ق��ل  �ل��ب��ل��دي��ة 
يف  ك��ب��ري  ب�شكل  �شي�شهم  �مل�����ش��روع 
�ل�شالمة  �الأم������ن  م�����ش��ت��وى  رف����ع 

�حلو�دث  ن�شبة  وخف�س  �مل��روري��ة، 
ك��ب��ري، م��ن خ���الل تعزيز  �إىل ح��د 
غياثي  مدينتي  ب��ني  �مل���رور  حركة 
�لتنقل  و�ن�شيابية  �ملطاوعة  وب��دع 
�لطاقة  زي���ادة  و���ش��ت��وؤدي  بينهما.. 
�شمان  �إىل  للطريق،  �ال�شتيعابية 
�ن�شيابية �حلركة �ملرورية، وتفادي 
م�شتقبال،  حم��ت��م��ل  �زدح�������ام  �أي 
�لطريق  ه�����ذ�  ت���و����ش���ع���ة  وت���ع���ت���رب 
�لطرق  ل�����ش��ب��ك��ة  ه���ام���ة  �����ش���اف���ة 
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ك��ون��ه حم���ور م����روري ه���ام ، حيث 
�أرقى  وف��ق  وتنفيذه  ت�شميمه  مت 
�مل��ع��اي��ري و�مل��و����ش��ف��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�لت�شميم وهند�شة �ملرور  جماالت 

و�ل�شالمة و�لبيئة.
وت�شمنت �أعمال �مل�شروع على زيادة 
�لقائم بني مدينتي  �لطريق  �شعة 
�ملطاوعة، من طريق  وبدع  غياثي 
طريقني  �إىل  ب���ات���اه���ني  و�ح������د 
وجزيرة  م��ن��ف�����ش��ل��ني،  ب��ات��اه��ني 
طريق  تنفيذ  مت  ح��ي��ث  و���ش��ط��ي��ة، 
بطول 21 كم، يتكون من م�شارين 
مع �كتاف للطريق يف كال �جلانبني 
�ال�شطر�ري،  �ل���وق���وف  حل�����االت 
وخم�شة دو�ر�ت جديدة، باالإ�شافة 
وجرى  للجمال،  �شفلي  معرب  �إىل 
خالل  من  �حلماية  �أع��م��ال  تنفيذ 
�مل���ع���دن���ي���ة يف �جل����زي����رة  �حل����ب����ال 
وتثبيت  ونقل  للطريق،  �لو�شطية 
���ش��ب��ك م��ع��دين ع��ل��ى ط����ول جانب 
عبار�ت  وتنفيذ  �لرملي،  �لطريق 
للخدمات  و�ن��ب��وب��ي��ة  ���ش��ن��دوق��ي��ة 
وتخطيط  و�مل�شتقبلية  �ل��ق��ائ��م��ة 
�لطريق وتركيب �للوحات �ملرورية 

وتنفيذ  و�ل�����ش��وئ��ي��ة،  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
مو�نع عبور �جلمال.

وع��م��ل يف �مل�����ش��روع �ل���ذي تاوزت 
65.3 مليون دره��م، نحو  تكلفته 
وعامال.  وموظفا  مهند�شا   225
وتنفيذ  وت�شميم  �إع���د�د  مت  حيث 
م�شاحته  ب��ل��غ��ت  �ل�����ذي  �ل���ط���ري���ق 
�لكلية نحو 265 �ألف مرت مربع 
�أرقى  �ال�شمنتية، وفق  �لطرق  من 
�لقيا�شية  و�مل���ع���اي���ري  �مل��و����ش��ف��ات 
��شتبد�ل  ومت  �مل��ط��ل��وب��ة،  �ل��ع��امل��ي��ة 
�إىل  م���ن���اط���ق ح����رك����ة �الل����ت����ف����اف 
دو�ر�ت مبا يعزز م�شتوى �ل�شالمة 

و�الأمان مل�شتخدمي �لطريق.
ومت ����ش��ت��خ��د�م م����و�د م�����وردة من 
�ملو�د  بقايا  ت��دوي��ر  �إع���ادة  م�شانع 
�الن�شائية، ومبا ي�شهم يف �حلفاظ 
على �لبيئة، وتطبيق كافة �شروط 
�لبيئة  هيئة  ومتطلبات  ومعايري 
بخ�شو�س  �����ش����و�ء  �أب����وظ����ب����ي،  يف 
�مل���ع���د�ت وط����رق �لنقل  ����ش��ت��خ��د�م 
مر�حل  خ��الل  �أو  للمو�د،  �ملثالية 
ل��ل��ح��ف��اظ على  ذل����ك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ و 
�لتلوث،  �أن�����و�ع  ك��اف��ة  م���ن  �ل��ب��ي��ئ��ة 
وذلك يف �إطار حر�س م�شاندة على 
يف  للبيئة  �شديقة  م�شاريع  تنفيذ 
و�إد�رة  و�الإن�����ش��اء  �لت�شميم  جم��ال 
�مل���ر�ف���ق، وت��ق��دمي ح��ل��ول خدمية 
م�شتد�مة �أكر فعالية وموثوقية، 
�ل��وق��ت على  م��ع �حل��ر���س يف ذ�ت 
حتقيق خف�س يف �لنفقات، وب�شمة 
كوكبنا  ع���ل���ى  وط�������اأة  �أق������ل  ب��ي��ئ��ي��ة 
ي�شهم  ما  وفق  �الأولية،  وم�شادرنا 
يف رفع كفاءة �ال�شتخد�م و�حلفاظ 

على مو�رد �لطاقة �ملتعددة.

جائزة جمل�س الآباء واملعلمني بعجمان تكرم الفائزين والرتبويني واملتطوعني وا�صحاب الهمم

الدولة يف  حمتاجة  اأ�صرة   197 م�صاكن  اإيجارات  الرب" ت�صدد  "دار 

•• عجمان -وام: 

�إد�رة  جمل�س  رئي�شة  �لنعيمي  ر��شد  بنت  عزة  �ل�شيخة  �أ�شادت 
�لذي  �ل��الحم��دود  بالدعم  بعجمان  و�ملعلمني  �الآب���اء  جمل�س 
توليه �لقيادة �لر�شيدة للدولة لبناء �أجيال قادرة على �لتفاعل 
�لكبرية  �لنه�شة  م�شرية  مو��شلة  يف  دوره��ا  و�أد�ء  �حلياة  مع 
�لتميز يف  خ��الل  وذل��ك من  و�لقطاعات  �ل�شعد  على خمتلف 
عام �خلري �لذي يرتبط ب�شكل وثيق يف �لتحفيز على �البد�ع 

و�البتكار لتحقيق �ل�شعادة للجميع.
و�ملعلمني  �الآب���اء  �الح��ت��ف��ال بجائزة جمل�س  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
بعجمان �ل�شنوية يف دورتها �حلادية ع�شرة للعام 2017 حيث 
و�مل�شاركني  �لفائزين  �لنعيمي  ر��شد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ك��رم 
�لهمم  و��شحاب  و�ملتطوعني  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  من  باجلائزة 
�لنعيمي يف فندق  ر��شد بن حميد  بنت  �ل�شيخة عزة  بح�شور 

كيمبني�شكي بعجمان.
و�كدت �ل�شيخة عزة بنت ر��شد �لنعيمي يف ت�شريح لوكالة �أنباء 
�المار�ت " و�م " �أن تكرمي �ملتميزين هذ� �لعام ياأتي حر�شا من 
جمل�س �الآباء و�ملعلمني على دعم �مل�شرية �لتعليمية و�لتنموية 
�لدولة من �شباق للتميز بقيادة  �الإم��ارة يف ظل ما ت�شهده  يف 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه 
دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�نطالقا من 
�لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  حر�س �شاحب 
�ملجل�س �العلى حاكم عجمان على �لريادة يف �لقطاع �لرتبوي 
�إد�رة خمتلف �لقطاعات يف  �أجيال قادرة على  �أجل تن�شئة  من 
�لدولة كونهم قادة �مل�شتقبل يف وطن يفخر باأبنائه ويقدم لهم 
كل �لعون من �أجل �إعالء ر�ية �لبالد و�حلفاظ على �ملكت�شبات 

و�الإجناز�ت �لوطنية.
وقالت : ن�شتلهم �لتميز من قادتنا �ملتميزين �لذين ال يقبلون 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أ�شبحت  حتى  �الأول  ب��امل��رك��ز  ���ش��وى 
�ملتحدة من �أكر بالد �لعامل رغبة للحياة فيها وذلك بح�شب 
ن�شر  �ل��ذي  �لتا�شع  مار�شتيلر"  بري�شون-  "�أ�شد�ء  ��شتطالع 

قبل �أيام .
�ملبدعني  وتكرمي  �لوطن  ه��ذ�  ث��روة  هو  �الإن�شان  �إن  و��شافت 

ل���دى �لقيادة  ت��ام��ة  ق��ن��اع��ة  و�مل��ت��م��ي��زي��ن ورع��اي��ت��ه��م ينبع م��ن 
�إىل تكري�س فكرة  �لر�شيدة للدولة.. و�أن هذ� �لتكرمي يهدف 
�أن �لتعليم �ملتميز  �لتميز �لذي بات منهجا للقيا�س خ�شو�شا 
ملو�جهة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ورك���ي���زة  و�ع����د  مل�شتقبل  �ل��ع��ب��ور  ج�����ش��ر  ه��و 
�لتكرمي  �إن هذ�  �لتطور و�الزده��ار.. كما  �إ�شكاليات وحتديات 
هو ر�شالة �إىل �لعامل باأن دولة �الإمار�ت هي بلد �لتميز و�لنبوغ 

و�الإبد�ع.
وتفتخر  تعتز  �إذ  و�ملعلمني  �الآب����اء  جمل�س  ج��ائ��زة  �إن  وق��ال��ت 
وتزهو بهذه �لكوكبة من �ملتميزين ممن �أجادو� يف ميد�ن �لعلم 
و�لرتبية و�البتكار فاإنها تتطلع يف �لوقت نف�شه �إىل �ملزيد من 
�الإجناز و�لعطاء و�لعمل �جلاد �ملخل�س ملا فيه تناغم مع روؤية 
قيادتنا �لر�شيدة ورهانها على م�شتقبل ر��شخ لالأجيال �ملقبلة.

�إن  للمجل�س  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  حذيفي  متيم  ق��ال  جانبه  م��ن 
�لدورة �حلادية ع�شرة للعام 2017 تعد جناحا جديد� ي�شاف 
كان  م��ا  �ل���ذي  و�ملعلمني  �الآب����اء  جمل�س  �إجن����از�ت  ر�شيد  �إىل 
�ل�شمو  وم�شاندة �شاحب  دعم  لوال  �ملتميزة  ليو��شل م�شريته 
حاكم  �العلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ 

عجمان.
و�أ�شاف �أن فكرة �إن�شاء هذه �جلائزة جاءت من منطلق حر�س 
بني  �ل�شريف  �لتناف�س  روح  بث  على  و�ملعلمني  �الآب��اء  جمل�س 
ومعلمني  طالبا  و�ل��رتب��وي  �لتعليمي  �مل��ي��د�ن  وفئات  عنا�شر 
�أبرز  م��ن  ك��ان  �لطلبة حيث  �أم���ور  و�أول��ي��اء  و�إد�ري����ني وفنيني 
�إمارة  �أن�شى الأجلها جمل�س �الآب��اء و�ملعلمني يف  �الأه��د�ف �لتي 
تقديرهم  على  و�حلر�س  �ملتفوقني  رعاية  يف  يتمثل  عجمان 
وتكرميهم من خالل جائزة تعنى بالفئات �ملتفوقة يف �مليد�ن 
كل يف جماله كما حتر�س �جلائزة يف كل دور�تها على تكرمي 
كل من قام برعاية �ملتفوقني ومد يد �لعون لهم ف�شال عن كل 

من �شاند �ملجل�س بجهود مادية �أو معنوية.
على  �ل��ط��الب  ت�شجيع  ت�شمل  �جل���ائ���زة  �أه�����د�ف  �أن  و�أو����ش���ح 
�الإجن��از و�لتميز وتقدير �ملعلمني وحتفيزهم على بذل �ملزيد 
من �جلهد و�الرتقاء باأد�ء �الإد�ريني و�لفنيني يف �شبيل خدمة 
�لطلبة كذلك ت�شجيع �أولياء �الأمور على �لتو��شل �لبناء ودعم 
�مليد�ن �لرتبوي  �لكامنة يف  و�إب��ر�ز �الإبد�عات  �لتعليم  م�شرية 
للم�شاركة  �مل��ي��د�ن  تهيئة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ورع��اي��ت��ه��ا  و�شقلها 
�لفئات  ب��ني  �لتناف�س  روح  و�إث����ر�ء  �لتميز  ج��و�ئ��ز  خمتلف  يف 
يف  �لتعليم  وخم��رج��ات  �الأد�ء  مب�شتوى  و�الرت��ق��اء  �مل�شتهدفة 

�مليد�ن �لرتبوي.
وكان �الحتفال بجائزة جمل�س �الآباء و�ملعلمني بعجمان �ل�شنوية 
بكلمة للمجل�س �لقاها مو�شى غريب ع�شو جمل�س �الإد�رة قال 
�الآباء  جمل�س  ي��رع��اه  �ل��ذي  �ل�شنوي  �لتميز  عر�س  " يف  فيها 
�إىل تقدير �ملعلمني  �إم��ارة عجمان و�ل��ذي يهدف  و�ملعلمني يف 
و�الآباء وممن كانت لهم ب�شمة يف دروب �لعلم و�إبر�ز وت�شجيع 
�لكوكبة من  بهذه  نفخر  �ملجاالت..  كافة  �لطالب يف  مو�هب 
�ملتميزين من مدر�ء ومعلمني و�أولياء �مور قدمو� �لكثري من 
"وقل  تعاىل  قوله  متبعني  ملجل�شنا  ود�عمني  و�لتميز  �جلهد 

�عملو� ف�شريى �هلل عملكم ور�شوله و�ملوؤمنني".
�إم��ارة عجمان ومنذ  �أن جمل�س �الآب��اء و�ملعلمني يف  �إىل  و��شار 
وكان  و�ملتعلمني  �لعلم  خدمة  يف  كبري�  �شوطا  قطع  �أن�شائه 
�ملختلفة  و�ملنا�شبات  �الأن�شطة  من  �لعديد  دع��م  يف  ب��ارز�  دوره 
�لتي ت�شهم يف جناح �أن�شطة قطاع �لتعليم ور�شم �لبهجة على 
وجوه طالبنا على كافة �مل�شتويات متبعني بذلك خطى قيادتنا 
�لر�شيدة �لتي ال تقبل �إال باملركز �الأول وهدفها �أن نكون �أ�شعد 

�شعب.
وقال ط ما كان الأهد�فنا �أن تتحقق و�جناز�تنا �أن تكتمل بدون 
وال  كانت  �لتي  �لر�شيدة  عجمان  حكومة  م��ن  وم�شاندة  دع��م 

ز�لت �لد�عم �لرئي�س لهذ� �ملجل�س".
م�شيفا " �ليوم نقف بكل فخر و�عتز�ز لنقول �شكر� لكل �أولئك 
�لرجال �الأكفاء �أع�شاء �ملجل�س �ملوقرين �لذين ال ياألون جهد� 

يف �شبيل �أد�ء مهامهم على وجهها �الأكمل".
�لتي �طلقها �شاحب  �لر�ئدة  " �أذكركم بتلك �لدعوة  و�أ�شاف 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لتكونو� ذلك �ل�شعب 

�لذي ال ير�شى �إال باملركز �الأول.
و�شمل �لتكرمي عدة فئات وهي ��شحاب �لهمم وريا�س �الأطفال 
و�أف�شل �بتكار علمي و�ملوهبة و�لطالب �ملتميز و�ملعلم �الإد�ري 
�ملتميزة و�الأمهات وفريق لبيه  �الأمور و�ملد�ر�س  �أولياء  كذلك 
�إىل  �ملتقاعد�ت  و�مل��دي��ر�ت  و�ملتطوعني  و�ملتعاونني  �لتطوعي 
جانب �ملعلمني �ملو�طنني ومدر�ء �ملد�ر�س و�جلهات �ملحلية يف 

عجمان.
وقدم طلبة مدر�شة عجمان �خلا�شة لوحة فنية حتت عنو�ن 
د�ري"  "عيمان  عنو�ن  حتمل  فقرة  تالها  �الإمار�ت"  "هنا 

قدمها طلبة مدر�شة �أبو�شعيد �خلدري مبنطقة مزيرع.

•• دبي-وام:

�لعام �حلايل  �الأول من  �لربع  خ��الل  �ل��رب  د�ر  �أنفقت جمعية 
و453  م��الي��ني   7 بلغت  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة  مالية  م�����ش��اع��د�ت 
من  ح��ال��ة  و458  �أل��ف��ان  منها  ��شتفادت  دره��م��ا  و314  �أل��ف��ا 
�أبرز  ومن  خمتلفة.  وجن�شيات  �ملو�طنني  من  و�الأف��ر�د  �الأ�شر 
�أ�شرة   197 ل�  �مل�شكن  �إيجار  �مل�شاعد�ت ت�شديد قيمة  جماالت 
�ألفا  �إىل مليون و371  غري قادرة على �شد�ده بتكلفة و�شلت 
و850 درهما و�لتكفل ب�شد�د قيمة فو�تري �لكهرباء ل�شالح 9 
�أ�شر بقيمة 30 �ألفا و608 در�هم. و�أو�شح عبد �هلل علي بن 
ز�يد �لفال�شي �ملدير �لتنفيذي للجمعية �أن �أ�شكال �مل�شاعد�ت 
�الإن�شانية و�خلريية �لتي قدمتها د�ر �لرب للمحتاجني وذوي 

�لدخل �ملحدود د�خل �الإم��ار�ت خالل �الأ�شهر �لثالثة �الأوىل 
من �لعام 2017 ��شتملت على 14 بند� من �أنو�ع �مل�شاعد�ت 
�ملادية من بينها حتمل �لر�شوم �لدر��شية �مل�شتحقة للمد�ر�س 
ل 303 ط��الب وط��ال��ب��ات م��ن �أب��ن��اء �الأ���ش��ر حم���دودة �لدخل 
بالر�شوم  و�لتكفل  درهما  و560  �ألفا  و573  مليون  بقيمة 
�ألفا و742 درهما ودفع   491 69 طالبا بكلفة  ل�  �جلامعية 
ر�شوم �لعالج عن 103 �أ�شخا�س بقيمة مليون و74 �ألفا و37 
درهما و�شد�د �ملبالغ �ملالية �مل�شتحقة على �شريحة �لغارمني يف 
�ألفا و370 درهما   425 بتكلفة  ق�شايا �حل��و�دث و�جلنايات 
مل�شلحة 33 حالة. وقال �أن م�شاعد�ت �جلمعية �لتي تقدمها 
د�ر �لرب ت�شمنت كفالة  �لزكاة و�خلدمة �الجتماعية يف  �إد�رة 
�ألفا و120   36 7 حاالت بتكلفة  �لعلم و�لدعاة بو�قع  طلبة 

من  للمنقطعني  �ل�شفر  تذ�كر  �شر�ء  بنفقات  و�لتكفل  درهما 
�شخ�شا   16 عددهم  بلغ  �شر�ئها  عن  �لعاجزين  �ل�شبيل  �أبناء 
بقيمة 36 �ألفا و365 درهما وتقدمي م�شاعد�ت على �لزو�ج 
ل� 5 حاالت بكلفة 40 �ألف درهم ودعم �مل�شلمني �جلدد ماديا 
�لعمر  عمرة  م�شروع  بجانب  درهم  �آالف   6 بقيمة  حاالت   3
مل�شاعدة ذوي �لدخل �ملحدود على �أد�ء منا�شك �لعمرة ��شتفاد 
�ألف و228 �شخ�س من �جلن�شني بتكلفة مليون و622  منه 
حاالت   304 منها  ��شتفادت  عامة  وم�شاريف  درهما  و150 
بقيمة مليون و31 �ألفا و79 درهما. و�أ�شار �إىل �أن م�شاعد�ت 
�لذي  �ل�شيف  م�����ش��روع  غ��ط��ت  �الأول  �ل��رب��ع  خ���الل  �جلمعية 
يق�شي بتوفري �ملكيفات و�لثالجات لالأ�شر و�حلاالت �ملحتاجة 

و��شتفادت منه 11 حالة بتكلفة 13 �ألفا و590 درهما.
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اأخبـار الإمـارات

 وزارة ال�صحة حتذر من ا�صتخدام 6 منتجات طبية مغ�صو�صة وو�صيلة طبية

الهالل الأحمر يت�صلم تربعا نقديا من جمعية اأبوظبي التعاونية ل�صالح لأجلك يا �صومال 

�صيف بن زايد يطلق لعبة »زايد القائد« اللكرتونية التوعوية
�الهتمام  يف  �أه���د�ف���ه���ا  �ىل  و���ش��ل��ت 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  وب���ل���ورة  ب��االإن�����ش��ان 
�ل��ت��ي تكونت من  ل��ل��دول��ة �الحت��ادي��ة 
�إمار�ت عدة متقاربة جغر�فيا وثقافيا 

و�ن�شانيا ولغويا.
�لقائد  ز�ي��د  �إط��الق لعبة  �إن  و�أ�شاف 
�مل���ب���ادر�ت �لوطنية  ت��ع��د و�ح����دة م��ن 
�ملتميزة �لتي تتبناها م�شرية برنامج 
خليفة لتمكني �لطالب �أقدر يف �إطار 
للتوعية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��وث��ي��ق��ة  �ع�����د�د 
�ل����ط����الب����ي����ة وحت����ق����ق �ل����ع����دي����د من 
�جل���و�ن���ب �الإي��ج��اب��ي��ة �ل��ف��ع��ال��ة �لتي 
على  و�لتعرف  �لوطنية  �لقيم  تر�شخ 
�الإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لتاريخية  �مل�شرية 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ل���دى �ل��ن�����سء من 
تقليدية  غ��ري  و�أدو�ت  و�شائل  خ��الل 
و�لتعرف على م�شرية موؤ�ش�س �لدولة 
وج�����ه�����وده �ل���ك���ب���رية يف ق���ي���ام �حت����اد 
�الإمار�ت ومدى �لتطور �لذي حققته 

�لدولة يف خمتلف �ملجاالت.
�لقبي�شي  ع��ب��ي��د  �����ش���اد  ج��ان��ب��ه  م���ن 
لتمكني  خ��ل��ي��ف��ة  ب���رن���ام���ج  ب���ج���ه���ود 
وفق  �للعبة  لت�شويق  �أق���در  �ل��ط��الب 
�ه����د�ف����ه وم�����ش��ام��ي��ن��ه �ل���وط���ن���ي���ة يف 
�إىل  الفتا  ورعايته  بالن�سء  �الهتمام 
�أن �للعبة تت�شمن معلومات تاريخية 
�لدولة  م��وؤ���ش�����س  ج��ه��ود  ح���ول  فعلية 
باأ�شاليب  و�ج��ه��ت��ه  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات 
و�لن�سء  �ل��ط��الب  ت��ت��ذب  ت�شويقية 
ل���ل���ت���و�����ش���ل و�ل���ت���ف���اع���ل �الإي����ج����اب����ي. 

طرد� غذ�ئيا متنوعا ب�شم �شلة �خلري 
�الإن�شانية  �الأيتام و�حلاالت  مل�شاعدة 

�مل�شجلة لدى �لهيئة.
وقال �شعادة ر��شد مبارك �ملن�شوري 
�ملحلية  لل�شوؤون  �لعام  �الأم��ني  نائب 
بالهالل �الأحمر �ن �لقيمة �الإن�شانية 
و�الجتماعية لتلك �لتربعات تعك�س 
�أبوظبي  جلمعية  �الإن�����ش��اين  �ل��وج��ه 
مل�شاهمة  و�الأث��ر �حلقيقي  �لتعاونية 
و�ملوؤ�ش�شات  خا�س  �لقطاع  �شركات 
�ل��ه��ي��ئ��ة لتحقيق  ���ش��رك��اء  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
و�خلريي  �الإن�شاين  �لعطاء  م�شرية 

•• اأبوظبي-وام: 

بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �أطلق 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�م�����س مبقر  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
�لقائد  ز�ي����د  ل��ع��ب��ة  ر���ش��م��ي��ا  �ل�������وز�رة 
جاءت  و�لتي  �لتوعوية  �الإلكرتونية 
مب����ب����ادرة م����ن �مل����و�ط����ن �الإم�����ار�ت�����ي 
بالتعاون  �لقبي�شي  �ل�����ش��غ��ري  ع��ب��ي��د 
�لطالب  لتمكني  خليفة  برنامج  م��ع 

)�أقدر(.
وت�����رك�����ز �ل���ل���ع���ب���ة �الل����ك����رتون����ي����ة يف 
�لتاريخي  �ل��ب��ع��د  ع��ل��ى  م�����ش��م��ون��ه��ا 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الم�������ار�ت  ل���دول���ة 
ل��ه �ل�شيخ ز�يد  �مل��غ��ف��ور  ���ش��رية  وف��ه��م 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
و�ميانه  وع���زمي���ت���ه  روؤي����ت����ه  و�إدر�ك 
دول���ة �الحت���اد وتدعم  بقيام  �ل��ر����ش��خ 
�لوطنية  �ل��وث��ي��ق��ة  �ه����د�ف وحم����اور 
خليفة  لربنامج  �لطالبية  للتوعية 
لتمكني �لطالب �أقدر يف حمور �لوعي 
�ل�شخ�شية.  �ملهار�ت  وحمور  �لوطني 
ومنح �شموه �لقبي�شي ميد�لية خدمة 
�البتكارية  مل��ب��ادرت��ه  تقدير�  �ملجتمع 
عن نهج موؤ�ش�س �لدولة �ال�شرت�تيجي 

و�مل�شرية �الحتادية �لظافرة.
�اللكرتونية  �ل��ل��ع��ب��ة  �إط����الق  ح�����ش��ر 
�ل����ذك����ي����ة �ل����ف����ري����ق ����ش���ي���ف ع���ب���د�هلل 
�ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية و�للو�ء 
مدير  �ل�شريفي  مكتوم  عبد�لعزيز 

�ل��ع��دي��د م���ن �الأه������د�ف �ل��ت��ي ن�شبو 
وتعزز  نفو�شهم  يف  وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا  ل��ه��ا 
�لوعي �لوطني و�لتعرف على م�شرية 
�الحتاد �لظافرة من خالل  �مل�شامني 
روح  وتنمية  تت�شمنها  �لتي  و�لرموز 
لتحقيق  و�لتحمل  و�ل�شرب  �لتعاون 
�لتي و�كبت  �لتطلعات وروح �لتحدي 
من�����وذج ق���ي���ام دول�����ة �الم��������ار�ت حتى 

�لو�شائل  م����ن  ت���ع���د  �الل����ك����رتون����ي����ة 
�ل�شرورية و�ملهمة يف حتقيق تطلعات 
وز�رة �لد�خلية و�هد�ف برنامج خليفة 
�الهتمام  �أق�����دريف  �ل��ط��الب  لتمكني 
�لقيم   �لن�سء و�ل�شباب وغر�س  بجيل 
�لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة  �ال�شيلة عن 
و�شائل  تعد  �إنها  �إىل  الفتا  �ملتحدة.. 
و�ل�شباب  �ل��ن�����سء  تعليم  يف  ن��اج��ح��ة 

و�للو�ء  ب��ال��وز�رة  �لوقائي  �الأم��ن  عام 
�ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر ع���ام �ملالية  ���ش��امل 
و�خلدمات �مل�شاندة بالوز�رة و�لعميد 
�لظاهري  دمل�����وج  ب���ن  ح��م��ي��د  حم��م��د 
�لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س  �الأمني 
�لد�خلية  وزي������ر  �ل���������وزر�ء  جم��ل�����س 

باالإنابة وعدد من �ل�شباط.
�الألعاب  �أن  �لظاهري  �لعميد   و�أك���د 

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ل��م��ت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����الل �الأح����م����ر 
مالياً  ت��ربع��اً  �أبوظبي  يف  �الإم��ار�ت��ي 
�ألف درهم من جمعية   650 مببلغ 
للحملة  �ل��ت��ع��اون��ي��ة دع��م��اً  �أب��وظ��ب��ي 
�الإن�شانية الأجلك يا �شومال �لهادفة 
�ل�شوماليني  �الأ�شقاء  م�شاعدة  �ىل 
�أو���ش��اع��ه��م �حلياتية  ت��اأث��رت  �ل��ذي��ن 
و�لظروف  �ل���غ���ذ�ء  ل��ن��ق�����س  ن��ت��ي��ج��ة 
�لطبيعية وتد�عيات �الأحد�ث هناك. 
كما تلقت �لهيئة من �جلمعية 843 

••دبي -وام: 

حذرت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع من ��شتعمال منتجات دو�ئية مغ�شو�شة حتوي 
خطر�  وت�شكل  �ل��دم  �شغط  يف  ح��اد�  �نخفا�شا  ت�شبب  ق��د  عنها  معلن  غ��ري  م���و�د� 
كبري� على �ملر�شى �مل�شابني باأمر��س �لقلب �أو �ل�شكري �أو �رتفاع يف ن�شبة �لدهون 
�ل���وز�رة يف هذ�  و�أ���ش��درت  �لنيرت�ت.  �أدوي��ة حتتوي على  يتناولون  �لذين  وخا�شة 
�ملنتجات حذرت من  ��شتعمال عدد من  �ل�شاأن �شتة تعاميم تت�شمن حتذير�ت من 
�لذي   Tornado �ملنتج  وت�شمنت  �الأمريكية  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  هيئة  ��شتعمالها 
ي�شتخدم كمكمل غذ�ئي ومقو جن�شي للرجال حيث �أظهرت نتائج �لتحاليل �لتي 
عنها  معلن  غري  دو�ئية  م��ادة  على  �حتو�ئه  على  للهيئة  �لتابعة  باملخترب�ت  متت 
باأنها قد ت�شبب �نخفا�شا حاد� يف �شغط �لدم  nortadalafil علما  وهي مادة 
قد ي�شل �ىل م�شتوى خطري وميكن �أن ت�شكل خطر� كبري� على �ملر�شى �مل�شابني 
يتناولون  �لذين  وخا�شة  �لدهون  ن�شبة  يف  �رتفاع  �أو  �ل�شكري  �أو  �لقلب  باأمر��س 

�أدوية حتتوي على �لنيرت�ت..
جن�شي  وم��ق��و  غ��ذ�ئ��ي  كمكمل  ي�شتخدم  �ل���ذي   Xrect �مل��ن��ت��ج  م��ن  ح���ذرت  ك��م��ا 
�ل��ت��اب��ع��ة للهيئة  ب��امل��خ��ت��رب�ت  ن��ت��ائ��ج �لتحاليل �ل��ت��ي مت��ت  �أظ��ه��رت  ل��ل��رج��ال ح��ي��ث 
tadalafilو  ع��ن��ه��م��ا وه���م���ا  م��ع��ل��ن  غ����ري  دو�ئ���ي���ت���ني  م����ادت����ني  ع���ل���ى  �ح���ت���و�ئ���ه 
�نخفا�شا حاد� يف �شغط  ت�شببا  قد  باأنهما  علما   descarbonsildenafil
�ملر�شى  على  كبري�  خطر�  ت�شكال  �أن  وميكن  خطري  م�شتوى  �إىل  ي�شل  قد  �ل��دم 
�لذين  وخا�شة  �لدهون  ن�شبة  يف  �رتفاع  �أو  �ل�شكري  �أو  �لقلب  باأمر��س  �مل�شابني 

يتناولون �أدوية حتتوي على �لنيرت�ت.
غذ�ئي  كمكمل  ي�شتخدم  �لذي   Z Daily وت�شمنت �ملنتجات �ملحذر منها �ملنتج
�ل��ت��ي مت��ت باملخترب�ت  �ل��ت��ح��ال��ي��ل  ن��ت��ائ��ج  �أظ���ه���رت  ل��ل��رج��ال ح��ي��ث  وم��ق��و جن�شي 
�ل��ت��اب��ع��ة للهيئة ع��ل��ى �ح��ت��و�ئ��ه ع��ل��ى م����ادة دو�ئ���ي���ة غ���ري م��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا وه���ي مادة 
�لدم قد  �نخفا�شا حاد� يف �شغط  ت�شبب  قد  باأنها  علما   homosildenafil
�مل�شابني  �ملر�شى  على  كبري�  خطر�  ت�شكل  �أن  وميكن  خطري  م�شتوى  �ىل  ي�شل 
يتناولون  �لذين  وخا�شة  �لدهون  ن�شبة  يف  �رتفاع  �أو  �ل�شكري  �أو  �لقلب  باأمر��س 
�أدوي��ة حتتوي على �لنيرت�ت و Big N Hard و�لذي ي�شتخدم كمكمل غذ�ئي 
ومقو جن�شي للرجال حيث �أظهرت نتائج �لتحاليل �لتي متت باملخترب�ت �لتابعة 
للهيئة على �حتو�ئه على مادة دو�ئية غري معلن عنها وهي مادة tadalafil علما 

و�حل�����ش��اري��ة ب��ه��دف ت��زوي��د �لالعب 
ب��امل��ع��ل��وم��ات �الأ���ش��ا���ش��ي��ة �ل���الزم���ة له 
�شحيح  ب�شكل  �للعبة  ه���ذه  مل��م��ار���ش��ة 
ثم بناء �أول مدر�شة حديثة يف مدينة 
�ملغفور  م��ن  مبا�شر  ب��اإ���ش��ر�ف  �ل��ع��ني 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
�شحنة  �أول  وت�شدير  ث��ر�ه  �هلل  طيب 
نفط �خل��ام من �الإم���ار�ت و�لتي تعد 
لدولة  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لنه�شة  ب��د�ي��ة 
�الإمار�ت وقيام دولة �الحتاد ثم و�شع 
�ملجمعات  و�إن�شاء  حكومي  هيكل  �أول 
�جلامعات  و  �حل���دي���ث���ة  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
و�مل�شت�شفيات و�لفنادق وحماية �لبيئة 
�لبنية  و�ك��ت��م��ال  �ل��ف��ط��ري��ة  و�حل���ي���اة 
�شيادي  ���ش��ن��دوق  و�ن�������ش���اء  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

و�ن�شاء �ل�شفار�ت و�لقن�شليات.

تثقيفهم  م��ن  يعزز  مب��ا  �اللكرتونية 
�لرتبوية  ب��امل�����ش��ام��ني  وت��وع��ي��ت��ه��م 
�جليدة بالرتكيز على قيمنا ومبادئنا 
�الأخالقية م�شيد� بدعم ورعاية �شمو 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 
للمبادر�ت  �شموه  وت�شجيع  �لد�خلية 
�لقيم  تر�شيخ  يف  �ل��ه��ادف��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لن�سء  ل����دى  و�ل���رتب���وي���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
ع���دد� من  �للعبة  وت�����ش��م  و�ل�����ش��ب��اب. 
�لفعاليات و�الأن�شطة �لتي تخدم بناء 
�حتفاالت  منها  �للعب  �أث��ن��اء  �ل��دول��ة 
�ليوم �لوطني ودخول ع�شر �لبرتول 
وغ���ريه���ا وت��ت��ك��ون م���ن ع���دة مر�حل 
���ش��ي��ق��ة ت����ب����د�أ مب���رح���ل���ة �ل���ب���ن���اء ثم 
م�شاهدة فيديو حول تقاليد �ملجتمع 
و�لثقافية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �الإم�����ار�ت�����ي 

�لدكتور  �لعقيد  �أو���ش��ح  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�لعام لربنامج  �ملن�شق  �لدبل  �إبر�هيم 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ت��م��ك��ني �ل���ط���الب �أق������در �أن 
�للعبة �جلديدة تعزز للقيم �لوطنية 
توجهات  مع  تتفق  �لتي  و�الأخالقية 
وتعزز  و�ل�شباب  �لن�سء  و�حتياجات 
�ملهار�ت و�لقدر�ت �لتي ي�شعى برنامج 
�أقدر لتحقيقها مثل �ملهار�ت �ملعرفية 
�الإمار�ت  دول��ة  تطور  بتاريخ  �ملتعلقة 
وت��اري��خ �الحت���اد و�ل��ع��اد�ت و�لتقاليد 
�لتخطيط  ومهار�ت  بذلك  �ملرتبطة 
�ال�شرت�تيجي و�تخاذ �لقر�ر و�لتفكري 

�لناقد و�لتفكري �مل�شتقبلي.
و�أك����د �ل��دب��ل ح��ر���س �ل��ربن��ام��ج على 
ك���ب���رية من  ���ش��ري��ح��ة  �إىل  �ل���و����ش���ول 
�ل�شباب و�لطالب عن طريق �اللعاب 

�لقلبي  باالإنعا�س  �لقيام  عند  �لطو�رئ  �لو�شيلة يف حاالت  الإز�ل��ة هذه  �ل�شحيحة 
طريقة  لت�شمل  �لد�خلية  �لن�شرة  بتحديث  �مل�شنعة  �ل�شركة  �شتقوم  حيث  �لرئوي 
�إد�رة  �ملنتج غري م�شجل يف  �أن  �إىل  .. م�شري�  �ل��ط��و�رئ  �ملنتج عند  الإز�ل��ة  و��شحة 
�لدو�ء بوز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع حيث جاء �لتحذير من منطلق �حلر�س على 

�شالمة �ملر�شى الإتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة.
و�أكد حر�س �لوز�رة على �اللتز�م بدورها ومهامها يف توفري �لرعاية �ل�شحية الأفر�د 
�ملجتمع و�لعمل على حتقيق ر�شالتها �لر�مية �إىل تعزيز �شحة �لفرد و�ملجتمع يف 
كافة  ومر�قبة  وت�شجيل  تنظيم  خالل  ومن  و�لت�شريعات  لل�شيا�شات  وفقا  �لدولة 
وع�شبية ومكمالت غذ�ئية  تقليدية  �أدوي��ة  �ل�شيدالنية من  �مل�شتح�شر�ت  �أ�شناف 
الإج���ر�ء�ت  ه��ذه  �لت�شجيل  عملية  تخ�شع  حيث  بالدولة  وغ��ريه��ا  طبية  وو�شائل 
����ش��ت��خ��د�م �الأدوي���ة  ���ش��ارم��ة م��ن �لفح�س و�ل��ت��دق��ي��ق ل�شمان م��اأم��ون��ي��ة و���ش��الم��ة 

و�ملكمالت �لغذ�ئية و �لو�شائل �لطبية حفاظاً على �شحة و�شالمة �ملر�شى.
وحث �الأمريي �أفر�د �ملجتمع على تاهل �أية معلومات يتم تد�ولها من �أ�شخا�س 
جمهولني �أو �أ�شدقاء على و�شائل �لتو��شل �الإجتماعي عن مكمالت غذ�ئية تدعي 
�لقوة �جلن�شية بطريقة غري علمية ومنطقية حيث يروج  وزي��ادة  �ل��وزن  تخفيف 
و�الإعالنات  و�لرت�خي�س  �لتنظيم  �إد�رة  قبل  �إعالنات غري مرخ�شة من  لها عرب 
يف �لوز�رة.. د�عيا �الأفر�د للقيام بدروهم �مل�شوؤول يف هذ� �ملجال عرب �لتو��شل مع 
�لربيد  �أو  �لوز�رة على �لهاتف 2301448 -04 �أو �لفاك�س2301947 04- 

. �اللكرتوين pv@moh.gov.ae �أو�لهاتف �ملجاين 80011111 

باأنها قد ت�شبب �نخفا�شا حاد� يف �شغط �لدم قد ي�شل �ىل م�شتوى خطري وميكن 
�أن ت�شكل خطر� كبري� على �ملر�شى �مل�شابني باأمر��س �لقلب �أو �ل�شكري �أو �رتفاع يف 

ن�شبة �لدهون وخا�شة �لذين يتناولون �أدوية حتتوي على �لنيرت�ت.
ومقو  غذ�ئي  كمكمل  ي�شتخدم  و�ل��ذي   Cummor �ملنتج  �ملنتجات  �شملت  كما 
�لتابعة  ب��امل��خ��ت��رب�ت  �ل��ت��ي مت��ت  �لتحاليل  ن��ت��ائ��ج  �أظ��ه��رت  ح��ي��ث  ل��ل��رج��ال  جن�شي 
 Ndesmethyl مادة  دو�ئية غري معلن عنها وهي  �حتو�ئه مادة  للهيئة على 
�ىل  ي�شل  قد  �ل��دم  �شغط  يف  ح��اد  �نخفا�س  ت�شبب  قد  باأنها  علما   tadalafil
م�شتوى خطري وميكن �أن ت�شكل خطر� كبري� على �ملر�شى �مل�شابني باأمر��س �لقلب 
�أو �ل�شكري �أو �رتفاع يف ن�شبة �لدهون وخا�شة �لذين يتناولون �أدوية حتتوي على 
غذ�ئي  كمكمل  ي�شتخدم  و�ل��ذي   Monkey Business و�ملنتج   .. �لنيرت�ت 
ومقوي جن�شي للرجال حيث �أظهرت نتائج �لتحاليل �لتي متت باملخترب�ت �لتابعة 
 N-desmethyl للهيئة على �حتو�ئه مادة دو�ئية غري معلن عنها وهي مادة
�ل��دم قد ي�شل �ىل  �نخفا�شا ح��اد� يف �شغط  ت�شبب  قد  باأنها  علما   tadalafil
م�شتوى خطري وميكن �أن ت�شكل خطر� كبري� على �ملر�شى �مل�شابني باأمر��س �لقلب 
�أو �ل�شكري �أو �رتفاع يف ن�شبة �لدهون وخا�شة �لذين يتناولون �أدوية حتتوي على 

�لنيرت�ت.
كما �أ�شدرت �لوز�رة تعميما للتحذير من ��شتخد�م و�شيلة طبية م�شتخدمة لتثبيت 
�لر�أ�س و�لعمود �لفقري بعد �الإ�شابة يف �لعمود �لفقري �أو �جر�ء عملية جر�حية 
�أن ممار�شي �لرعاية �ل�شحية يف ق�شم �لطو�رئ مل يتمكنو� من  الأنه من �ملحتمل 
�إز�لة �لو�شيلة �لطبية عند �حلاجة �إىل �إجر�ء �الإنعا�س �لقلبي �لرئوي على �ملر�شى 
�لذين يرتدون �ملنتج يف �لوقت �ملنا�شب ما يوؤدي �إىل م�شاعفات خطرية لي�س ب�شبب 

خلل يف �لو�شيلة �لطبية.
و�أو�شح �لدكتور �أمني ح�شني �الأمريي وكيل وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع �مل�شاعد 
ل�شيا�شة �ل�شحة �لعامة و�لرت�خي�س �أن �لتعاميم �ملذكورة متت بناء على �لتو��شل 
�جلهات  من  �لتحذير�ت  طلبت  حيث  �الأمريكية  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  هيئة  مع  �لفعال 
�ملخت�شة و�ملعنية �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة حيال �شحب هذه �ملنتجات من �الأ�شو�ق 
م�شجلة  �ملنتجات غري  باأن هذه  منوها  توفرها  و��شتري�د�ه يف حال  تد�ولها  ومنع 

لدى �إد�رة �لدو�ء يف وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع.
و�لعمود  �لر�أ�س  لتثبيت  �مل�شتخدمة  �لطبية  للو�شيلة  �مل�شنعة  �ل�شركة  �أن  و�أ�شاف 
�لطريقة  على  �ملعنيني  �ل�شحية  �لرعاية  بتدريب جميع ممار�شي  �أو�شت  �لفقري 

�ملعي�شية  �أو�شاعهم  من  وللتخفيف 
د�عيا  �حل���ي���ات���ي���ة  و�ح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
�لقطاع  وم���وؤ����ش�������ش���ات  �ل�������ش���رك���ات 
�خلا�س �إىل �تخاذ مبادر�ت �إن�شانية 
لي�شاهمو�  �جلمعية  مل��ب��ادرة  مماثلة 
يف �لرقي مب�شتوى �جلهود �خلريية 
�ملبذولة لتحقيق مزيد من �لتفاعل 
�ل�شر�ئح  �حتياجات  م��ع  و�ل��ت��ج��اوب 
�الإن�������ش���ان���ي���ة ب��ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال��ه��ا على 
وتقدم  و�ل����دويل  �ملحلي  �مل�شتويني 
للفئات  �ل������الزم  �الإن�������ش���اين  �ل���ع���ون 

�مل�شتحقة للم�شاعدة.

وتعاونها  �لتعاونية  �أبوظبي  جمعية 
�الأحمر خالل  �لهالل  �ملتو��شل مع 
�ل��ت��ي تطلقها  �مل��و���ش��م��ي��ة  �حل��م��الت 
�ل�شعيفة  �ل�شر�ئح  مل�شاعدة  �لهيئة 
�لهالل  ي��دع��م��ه��ا  �ل��ت��ي  و�مل��ح��ت��اج��ة 

�الأحمر بعطائه �الإن�شاين.
باأن هذه  �لفرع باالإنابة  و�أك��د مدير 
ت���اأت���ي �شمن  �خل���ط���وة �الإن�����ش��ان��ي��ة 
م���ب���ادر�ت �ل��ه��ي��ئ��ة يف ع���ام �خل���ري يف 
�لت�شامن  تاأكيد  �إىل  تهدف  مبادرة 
بالعون  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �ل�����ش��ر�ئ��ح  م���ع 
و�ملحتاجني  �ل�شعفاء  من  �الإن�شاين 

جهود  وتعزيز  �الأم���ام  نحو  بالدولة 
كافة  خل����دم����ة  �مل����ب����ذول����ة  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�ل�شر�ئح �ملحتاجة للم�شاندة و�لعون 

�الإن�شاين بكافة �شوره و�أ�شكاله.
ت�����ش��ل��م ���ش��ي��ك �ل���ت���ربع �ل�����ش��ي��د علي 
�أحمد علي �شميل �لكعبي مدير فرع 
باالإنابة  باأبوظبي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل 
�إبر�هيم  �ل�شيد  خالل لقائه موؤخر�ً 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لبحر  �هلل  عبد 

جلمعية �أبوظبي �لتعاونية.
�ل��ك��ع��ب��ي خ���الل �للقاء  و�أ����ش���اد ع��ل��ي 
ب���ال���دور �الإن�������ش���اين �ل����ذي ت��ق��وم به 

�صيف بن زايد ي�صتقبل املديرين العامني للجوازات بدول جمل�س التعاون
مو�طنيها  وتطلعات  �لتعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  و�ل�شمو  �جلاللة 
�أم����ن و����ش��ت��ق��ر�ر دول جم��ل�����س �لتعاون  ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى  ومب���ا ي��ع��ود 

�خلليجي.
ح�شر �للقاء �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية 
و�للو�ء �لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل �لوز�رة �مل�شاعد ل�شوؤون 
�الإمار�ت  دول��ة  وف��د  رئي�س  ب��االإن��اب��ة  و�ملنافذ  و�الإق��ام��ة  �جلن�شية 
�لعربية �ملتحدة يف �الجتماع و�للو�ء عبد �لعزيز مكتوم �ل�شريفي 
مدير عام �الأمن �لوقائي بالوز�رة و�للو�ء �شامل مبارك �ل�شام�شي 
بن  حميد  حممد  و�لعميد  ب��ال��وز�رة  و�خلدمات  �ملالية  عام  مدير 
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س  �شمو  �ل��ع��ام ملكتب  �الأم���ني  �ل��ظ��اه��ري،  دمل���وج 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية باالإنابة وعدد من �ل�شباط.

•• ابوظبي -وام:

��شتقبل �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية مبقر �لوز�رة �م�س روؤ�شاء �لوفود 
جمل�س  ب��دول  ل��ل��ج��و�ز�ت  �لعامني  �مل��دي��ري��ن  �جتماع  يف  �مل�شاركة 
�الإمار�ت  دول��ة  ت�شت�شيفه  و�ل��ذي  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون 

�لعربية �ملتحدة.
مناق�شتها  �لتي متت  �ملو�شوعات  على  �للقاء  �شموه خالل  و�طلع 
خالل �الجتماع و�لنتائج �لتي مت �لتو�شل �إليها مبا يخدم م�شرية 
دول  مو�طني  تنقل  ت�شهيل  يف  وي�شهم  �مل�شرتك  �خلليجي  �لعمل 
�أ�شحاب  �لعربية حتقيقا لتطلعات  �لتعاون لدول �خلليج  جمل�س 



األربعاء   10   مايو    2017  م   -   العـدد  12016  
Wednesday  10   May   2017  -  Issue No   1201608

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
الند  �ل�ش�����ادة/جرين  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للم�شتلزمات �لطبية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1982657 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جيبو ماجناالتو �شاكو فيليب %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فيليب ماجنا الثوتونديل �شاكو

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �جلمرية

رخ�شة رقم:CN 1101802 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر معتوق حربي ثنيه �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة مبارك مغري �خليلي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
�مل�شايخ  �ل�ش�����ادة/خياط  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1105310 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فا�شل نا�شر علي �شعيد �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خمي�س �شعيد �حلكم �شعد �ل علي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم مكة

رخ�شة رقم:CN 1119779 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة وقار �حمد حممد �شديق %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حذف ورثة خهاو�ال جافيد �حمد �شم�س دين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل ربيع �لقوع 

لت�شليح �الطار�ت وتبديل �لزيوت
رخ�شة رقم:CN 1123814 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شليم �شيف �شويح �لدرعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد خليفة �ل�شيود عبيد �لدرعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
كال�س  �ل�ش�����ادة/رويال  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعقار�ت
رخ�شة رقم:CN 1867217 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد فالح حمد حممد �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد�ن فالح حمد حممد �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
�المرية  �ل�ش�����ادة/زفة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمنا�شبات
رخ�شة رقم:CN 2252541 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شامل خلفان �شعيد �لغيثي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لرحمن �شعيد �لغريبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد �شاهني للمقاوالت �لعامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1889918 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�حمد ح�شن �حمد �لعلكيم �لزعابي من 22% �ىل %33

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد�هلل ر��شد �لغو��س �لزعابي من 22% �ىل %33
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�هلل عي�شى �حمد �لعلكيم �لزعابي من 22% �ىل %34
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�شن عبد�هلل �شاهني �لزعابي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفجر للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1169248 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبا�س علي حممد �حلو�شني %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �فتخار �شعيد قري�شي �نور �شعيد قري�شي %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �فتخار �شعيد قري�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل عبيد مري عبد�هلل عبد�لكرمي �لهرمودي

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رو�د �بر�ج �المار�ت للمقاوالت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1167284 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مهره م�شاعد �شالح %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لرحمن م�شاعد �شالح فهيد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شاعد مرعي �شالح فهيد �حلارثي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن م�شاعد �شالح فهيد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ومطبخ �بر�ح �المار�ت 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1046629 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لرحمن م�شاعد �شالح فهيد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مهره م�شاعد �شالح %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شاعد مرعي �شالح فهيد �حلارثي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن م�شاعد �شالح فهيد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغه 

CN 1143391:كلني و�ي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�يت دولفني للهد�يا

رخ�شة رقم:CN 1077782  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3.5*1 �ىل 3.70*1

 تعديل ��شم تاري من/و�يت دولفني للهد�يا
WHITE DOLPHIN TRADING

�ىل/�شباركلي للمالب�س �لرجالية     
SPARKLE MENSWEAR

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملالب�س �لرجالية �جلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ورو لل�شتائر و�لديكور

رخ�شة رقم:CN 1661330  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*6 �ىل 1*1

 تعديل ��شم تاري من/�ورو لل�شتائر و�لديكور
ORO CURTAIN & DECOR

�ىل/�ورو لتطريز �القم�شة     
ORO EMBROIDERED TEXTILE

تعديل ن�شاط/��شافة تطريز �القم�شة )1410901(
تعديل ن�شاط/حذف ق�س وتف�شيل �ل�شتائر )9524002(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز فيزيومين�س

رخ�شة رقم:CN 1030245  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نوره عبد�جلليل عبد�لرحمن �لبلوكي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/نوره عبد�جلليل عبد�لرحمن �لبلوكي من 100% �ىل %99
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شماء عبد�جلليل عبد�لرحمن �لبلوكي %1

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 5*1 �ىل 1*12
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 

 تعديل ��شم تاري من/مركز فيزيومين�س
PHYSIOMINS CENTER

�ىل/مركز فيزيومين�س ذ.م.م     
PHYSIOMINS CENTER LLC

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

برومو -360 ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
و�ال�شت�شار�ت �الد�ريه �نه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ل�شادر بتاريخ 2017/05/07
بحل وت�شفية �شركة

 برومو 360- ذ م م
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم )403( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذ� �العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/

رخ�شة رقم:CN 1127643  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم تاري من/�شركة فوك�س العمال �لبالط و�لبال�شرت ذ.م.م
FOX TILE & PLASTER WORKS CO LLC

�ىل/فوك�س بل�س خلدمات �ل�شيار�ت ذ.م.م      
FOX PLUS AUTO SERVICE CENTER LLC

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �شناعية �لعني مفلح هادي فرحان �الحبابي و�خرون �ىل �لعني 
�لعني بطحاء �حلائر قطعة رقم 24 حمل رقم 3 د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية - بلدية �لعني و�خرون

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح ميكانيكي للمركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح كهرباء �ل�شيار�ت )4520005(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين �لبال�شرت )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تبليط �الر�شيات و�جلدر�ن )4330019(

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نيوتر�ل �ك�شز لل�شيانة �لعامة

رخ�شة رقم:CN 2052975  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
 تعديل ��شم تاري من/نيوتر�ل �ك�شز لل�شيانة �لعامة

NEUTRAL AXIS GENERAL MAINTENANCE
�ىل/نيوتر�ل �ك�شز للتوريد�ت �لزر�عية      

NEUTRAL AXIS FOR AGRICULTURAL SUPPLIES
تعديل ن�شاط/��شافة تارة �ال�شمدة �لكيماوية - باجلملة )4669203(

تعديل ن�شاط/��شافة تارة �لبذور و�لتقاوى - باجلملة )4620104(
تعديل ن�شاط/��شافة تارة مبيد�ت �الفات �لزر�عية و�لبيطرية - باجلملة )4669204(

تعديل ن�شاط/��شافة ت�شدير )4610009(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شتري�د )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب �الدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة بنت �ل�شاطئ �لتجارية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1110960  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*4

 تعديل ��شم تاري من/�شركة بنت �ل�شاطئ �لتجارية ذ.م.م
BENT AL SHATEA TRADING EST

�ىل/�شيفور� للمجوهر�ت و�ل�شاعات ذ.م.م      
SEPHORA JEWELRY AND WATCHES LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملجوهر�ت و�مل�شوغات من �لذهب - بالتجزئة )4773201(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ل�شاعات - بالتجزئة )4773204(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لعطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �حللي و�الك�ش�شو�ر�ت �لغري ثمينه - بالتجزئة )4771110(

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12016 بتاريخ 2017/5/10

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/معمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملعمورة للطابوق - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1038079-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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•• دبي -وام:

�ملن�شوري  �كد �شعادة طار�س عيد 
�لفوز  �أن  دب��ي  حماكم  ع��ام  مدير 
ب��ج��ائ��زة �أ���ش��ع��د ب��ي��ئ��ة ع��م��ل للعام 
دبي  برنامج  جو�ئز  من   2016
ل������الأد�ء �حل��ك��وم��ي �مل��ت��م��ي��ز لي�س 
ب��ج��دي��د ع��ل��ى حم��اك��م دب���ي �لتي 
ح�شدت �شابقا �لعديد من جو�ئز 
�أف�����ش��ل جهة  �ل��ربن��ام��ج مب��ا فيها 
و�لقائد  �مل���ب���دع  و�ل��ق�����ش��م  م��ال��ي��ة 

�ملبدع .
تتويجا  �جل��ائ��زة مت��ث��ل  �ن  وق���ال 
مل���������ش����رية ح����اف����ل����ة ب���ال���ن���ج���اح���ات 
ت��ق��وده��ا مدفوعة  �ل��ت��ي  �ل��ن��وع��ي��ة 
ت�شيد  على  و�الإ�شر�ر  بالعزمية 
�ال�شرت�تيجية  �ل��وث��ي��ق��ة  غ��اي��ات 
�ملتمحورة حول   2019-2016
مو�رد  ومتكني  وتنمية  ��شتقطاب 
وموؤهلة  و�شعيدة  مبتكرة  ب�شرية 
لدفع م�شرية تعزيز �لثقة بالنظام 

�لق�شائي حمليا ودوليا.
متيز  �ن  �مل���ن�������ش���وري  و�أ�������ش������اف 

•• اأبوظبي –الفجر: 

حملة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
�لتعريف  ب�����ش��اأن  وت��وع��وي��ة  تثقيفية 
ب��ال��ق��و�ن��ني �خل��ا���ش��ة ب��احل��ف��اظ على 
للمدينة  �ل���ع���ام  �حل�������ش���اري  �مل��ظ��ه��ر 
ومتطلبات �لنظافة �لعامة ، ��شتهدفت 
من ور�ئها �ملحالت �لتجارية و�ملهنية 
و�ل�شاخمة  ي���ا����س  ب���ن���ي  م����ن  ك����ل  يف 
و�ل�شو�مخ و�لنه�شة و�لوثبة و�ملفرق.    
وت����اأت����ي ه�����ذه �حل���م���ل���ة ���ش��م��ن �إط�����ار 
حر�س د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل 
�ل��ت��ع��اون مع  تعزيز  �أب��وظ��ب��ي على  يف 
م���ك���ون���ات �مل��ج��ت��م��ع و�ل�������ش���رك���اء من 
و�ملعايري  �لقيم  �أف�شل  تكري�س  �أج��ل 
، و�شمن  �مل��دي��ن��ة  �خل��ا���ش��ة مب��ظ��ه��ر 
�ل�شعي للتخل�س من م�شوهات �ملدينة 
مقدمها  ويف  �أ�شكالها،  �ختالف  على 
�أهد�ف  �لعامة، ومبا يج�شد  �لنظافة 
�لبلدية يف �إيجاد بيئة عي�س ح�شارية 
و�ملعايري  �ل�����ش��روط  م��ع  وم��ت��ط��اب��ق��ة 
للمدن  و�جلمالية  و�لبيئية  �ل�شحية 
، وب���ال���وق���ت ذ�ت�����ه �إي���ج���اد ب��ي��ئ��ة عمل 
�ل�شالمة  ومعايري  ل�شروط  مطابقة 

و�ل�شحة �لعامة .
و�أك������دت �ل��ب��ل��دي��ة �أن���ه���ا م�����ش��ت��م��رة يف 
�لتثقيف  �شل�شلة من حمالت  �إط��الق 
�مل���ج���ت���م���ع���ي ب���خ�������ش���و����س �ل���ق���و�ن���ني 
�شكل  حتدد  �لتي  و�الأنظمة  و�للو�ئح 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون  �ل��ع��الق��ة 
�مل����ع����ن����ي����ة مب����ظ����ه����ر �مل�����دي�����ن�����ة وب����ني 
�لتجارية  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د 

•• اأبوظبي-الفجر : 

����ش��ت�����ش��اف �ل��ل��ي��ل��ة �مل���ا����ش���ي���ة حتاد 
كتاب و�دب���اء �الم���ار�ت ف��رع �بوظبي 
يف �مل�����ش��رح �ل��وط��ن��ي يف �أب��وظ��ب��ي يف 
�الول  �م�س  و�لن�شف م�شاء  �ل�شابعة 
�الإمار�تي  �ل��ف��ن��ان  م��اي��و   8 �الث��ن��ني 
جا�شم  ع��ب��ي��د  ج��ا���ش��م  و�الإع�����الم�����ي 
�لزعابي يف حديث عن كتابه »�شرية 
وز�رة  �إ��������ش�������د�ر�ت  ����ش���م���ن  وع�������رب« 
�ل��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة ، ح����اوره 
نقي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �الع��الم��ي  فيها 
�لب�شتكي رئي�س �للجنة �العالمية يف 

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شارقة،  جامعة  مدير  �لنعيمي  جم��ول  حميد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  �شهد 
حفل تخريج �لدفعة �ل�شابعة من �لدبلوم �ملهني يف �إعد�د �لقادة الأع�شاء �لهيئة 
�الإد�رية من �لكفاء�ت �لوطنية يف �ملر�كز �لقيادية باجلامعة وبع�س �ملوؤ�ش�شات 
�خلارجية، و�لذي �أ�شرف على �إعد�ده وتنفيذه مركز �لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير 
�لدكتور  �الأ�شتاذ  �حلفل  ح�شر  تدريبية.  �شاعة   150 بو�قع  باجلامعة  �ملهني 
ر��شي �لزبيدي مدير مركز �لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير �ملهني، و�أع�شاء �لهيئة 
�لتدري�شية �لقائمني على تنفيذ �لربنامج وهم: �لدكتور خريت عياد و�لدكتور 
و�لدكتور خالد  �ملنذري  �شاكر  و�لدكتور  �ل��ر�وي  ر�كان  و�لدكتور  ح�شام يو�شف 
زع��م��وم و�ل��دك��ت��ور ع��م��اد �ل�����ش��ي��وف و�ل��دك��ت��ور خ��ال��د ج��اوي�����س و�ل��دك��ت��ور عماد 
عبد�لعزيز و�لدكتور �أحمد فاروق . و�أكد مدير جامعة �ل�شارقة يف كلمة �ألقاها 
بهذه �ملنا�شبة على �أهمية بر�مج �إعد�د �لقادة ل�شد حاجات �ملجتمع، م�شري� �إىل 
�لقيم  �إىل �خلريجني عن  �لقائد، ثم حتدث  كاأهم �شفة من �شفات  �الأخ��الق 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �الأخالقية ل�شاحب 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة، ورئي�س جامعة �ل�شارقة حفظه �هلل ورعاه ودعا 
�خلريجني للتحلي ببع�س هذه �لقيم، كما دعاهم �إىل �شرورة �لعمل باإخال�س 

�إن�شانية مع زمالء  و�نتماء للموؤ�ش�شة �لتي يعملون بها، و�شرورة بناء عالقات 
�لعمل بجانب �لعالقات �ملهنية، و�نتهى �إىل توجيه �ل�شكر و�لتقدير �إىل �أع�شاء 
على  �مل��ت��درب��ني  �شكر  كما  �ل��ربن��ام��ج  تنفيذ  على  �لقائمني  �لتدري�شية  �لهيئة 
من  مبوؤ�ش�شاتهم.  لالرتقاء  �أنف�شهم  من  �لتطوير  على  وحر�شهم  �لتز�مهم 
جانبه قال �لدكتور ر��شي �لزبيدي �أن هدف �لربنامج هو حتديد �ل�شخ�شيات 
�لقيادية  ومهار�تها  قدر�تها  تطوير  على  و�لعمل  تطورها  ومر�قبة  �لقيادية 
وبناء �شبكات للتو��شل معهم من خالل برنامج تفاعلي متكامل الإعد�د �لقادة 
�ملتاحة لالرتقاء بقدر�تهم  ��شتثمار �لفر�س  �مل�شاركني وم�شاعدتهم يف  و�إر�شاد 
ومهار�تهم �لقيادية طبقا الأرقى �ملعايري �لدولية يف هذ� �ملجال، ويعمل برنامج 
�الأجيال  �أد�ء  وتطوير  تاأهيل  يف  �مل�شاهمة  على  �لقادة  �إع��د�د  يف  �ملهني  �لدبلوم 
�لعمل  ج��و�ن��ب  خمتلف  �إد�رة  م��ن  ميكنها  مب��ا  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن  �ل�شابة 
بفعالية وكفاءة عالية و�لقدرة على تطبيق �أف�شل �ملمار�شات ويزيد من قدرتها 
بالعمل  �ملتعلقة  للق�شايا  و�يجاد حلول مالئمة  �ملنا�شبة،  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على 
باملهار�ت  �مل�شاركني  تزويد  على  �لربنامج  ويركز  كما  وعملي،  علمي  باأ�شلوب 
�لقيادية و�الإد�رية �لتي متكنهم من �لقيام بفعالية �أكر مبهام �الإد�رة و�الإ�شر�ف 
على خمتلف جو�نب �لعمل �الإد�ري يف �الإد�ر�ت و�الأق�شام �ملختلفة �لتي ي�شرفون 

عليها �أو ير�شحون لقيادتها.

ب�شروط  �لذ�تي  �لتز�مهم  من خالل 
�ملظهر  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
�لعامة  ل��ل��م��دن و�مل���ر�ف���ق  �حل�����ش��اري 
م���ك���ون���ات حميطنا  وك����ل  و�ل�������ش���و�رع 
ب��ن��ظ��اف��ة �ملحال  �حل��ي��وي و�اله��ت��م��ام 
و�مل���������ش����اح����ات �ل����ت����ي مت���ت���د �أم���ام���ه���ا 
و�الأر�شفة ، معربة عن ثقتها باأهمية 
هذ� �لدور �مل�شاند يف حتقيق وتوفري 
�ل��ك��رمي��ة جلمع  �أف�����ش��ل �شبل �حل��ي��اة 
�ل�شكان مبا يتو�فق وين�شجم مع روؤية 
�لر�شيدة وتطلعاتها  �أبوظبي  حكومة 
�ملعي�شة  مب�شتوى  �مل�شتمر  لالرتقاء 
يف  �ل�شكان  جلميع  �ل�شعادة  وحتقيق 

بيئة متنا�شقة وجميلة و�شحية .

حياة لكل �أفر�د جمتمع �الإمار�ت. 
و�أ�شار �إىل �ن حماكم دبي حر�شت 
وت��ن��ف��ي��ذ حمفظة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�ملبادر�ت  م��ن  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ���ش��ام��ل��ة 
�الإيجابية  �لطاقة  لن�شر  �ملوجهة 
وتطوير �لقياد�ت �لو�عدة وتعزيز 
جانب  �إىل  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل���ك���ف���اء�ت 
�ل��ت��م��ي��ز وحتفيز  ت���ك���رمي  ب���ر�م���ج 
�مل�شار  ت��ط��وي��ر  وب���ر�م���ج  �الب��ت��ك��ار 
�لب�شرية  �ملو�رد  و�إ�شعاد  �لوظيفي 
مو��شلة  �إىل  ق��دم��ا  ي��دف��ع��ن��ا  م���ا 
�لتميز �لذي علمنا �شيدي �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه 
كاحتاد  �إل����ي����ه  ن��ن��ظ��ر  �أن  �هلل” 

ولي�س كاإجناز .
و����ش���دد ع��ل��ى �ل���ت���ز�م حم��اك��م دبي 
بالعمل وفق �لتوجيهات �ل�شديدة 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي وفرت 
�الإم���ك���ان���ات �ل���الزم���ة خل��ل��ق بيئة 
يحتذى  �أمن��وذج��ا  متثل  �إيجابية 

به عامليا يف �إ�شعاد �ملوظفني. 

�إي��ج��اد بيئة عمل  حم��اك��م دب��ي يف 
هي �الأ�شعد على م�شتوى حكومة 
دب��ي مل ي��اأت م��ن ف��ر�غ و�إمن���ا جاء 
بالعمل  �مل��ط��ل��ق  �الل���ت���ز�م  نتيجة 
�ال�شرت�تيجية  �ل���وث���ي���ق���ة  وف�����ق 
2016-2019 �لتي ت�شع �إ�شعاد 
كاأولوية  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  �مل��وظ��ف��ني 
��شرت�تيجية  وغ����اي����ة  ق�������ش���وى 
وم�����ش��وؤول��ي��ة وط��ن��ي��ة مت��ا���ش��ي��ا مع 
ن���ح���و جعل  �ل����وط����ن����ي  �ل����ت����وج����ه 
و�أ�شلوب  �إن�شانية  قيمة  �ل�شعادة 

و�أك�����دت �ل��ب��ل��دي��ة �أن��ه��ا ح����ررت خالل 
بحق  47 خمالفة  �أك��ر من  �حلملة 
مبتطلبات  �مل��ل��ت��زم��ة  �ل���غ���ري  �مل���ح���ال 
و�ملظهر  �ل�شحية  و�لبيئة  �لنظافة 
�أ�شباب  ب��اإز�ل��ة  طالبتهم  كما   ، �ل��ع��ام 
ب�شكل  �لبلدية  تقوم  �ملخالفات، حيث 
دوري مبر�جعة �ملخالفات و�الإنذ�ر�ت 
م�شتحقيها  �ل�����ت�����ز�م  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د 
بالتعديالت �ملطلوبة وخ�شو�شا فيما 
وم�شادر  �أ���ش��ك��ال  ك��اف��ة  ب��اإز�ل��ة  يتعلق 

�مل�شوهات �لعامة .
و�أهابت �لبلدية بجميع �أفر�د �ملجتمع 
�لفعالة  و�مل�شاهمة  �مل�شاركة  �أه��م��ي��ة 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  قيم  ت�شيد  يف 

من  وغ��ريه��ا  و�حل��رف��ي��ة  و�ل�شناعية 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة بهدف  �مل��ج��ت��م��ع  م���ك���ون���ات 
�لتكاتف  باأهمية  �لوعي  رفع م�شتوى 
و�ل��ت��ك��اف��ل م���ن �أج�����ل �حل���ف���اظ على 
�الأمر  ه��ذ�  �نعكا�س  و  �ملدينة  مظهر 
و�حل�شاري  �ملعي�شي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

ل�شكان �ملدينة.  
��شتهدفت  �أن���ه���ا  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ�����ش����ارت   
رفع  �أ�شا�شي  ب�شكل  �حلملة  ور�ء  من 
عن  �مل�شوؤولني  ل��دى  �لوعي  م�شتوى 
�لنظافة  مبتطلبات  �لتجارية  �ملحال 
�أمام  و�لنفايات  �ملخلفات  ترك  وع��دم 
�ملحال، و�لتعريف باملخالفات وقو�نني 
�حلفاظ على �ملظهر �لعام و�ل�شحة.  

�أن جاء هذ�  �إىل  �ل�شخ�شية )�ل��دب��دوب(،  بتاأدية هذه  �أحلم كثري�ً 
على  �لفنان  �ل��ظ��روف  فيه  منعت  �ل��ذي   ،  1975 �لعام  يف  �ليوم 
�أربعة  ر�فقتني  �لتي  �جلميلة،  �ل�شخ�شية  هذه  �أد�ء  من  �لتميمي 
عقود فيما بعد، وما كانت هذه �لعالقة �ملمتدة لتتم لوال �ل�شفر 
�ملفاجئ للفنان علي �لتميمي، ما دعا �ملعد ومقدم �لربنامج حممد 
بدور  �لقيام  علي  يعر�س  �أن  �إىل   ، يا�شني  بابا  ب�  �ملعروف  يا�شني، 

�شخ�شية �لدبدوب. 
�ل��ت��ي يفتحها جا�شم  �ل��ن��و�ف��ذ  وت��ن��وع��ت ف�����ش��ول �ل��ك��ت��اب وت��ت��ع��دد 
و�ل��ده يف  و�لعمل مع  ن�شاأته  فيها عن  عبيد على تربته، ويقدم 
�لغو�س و�شيد �للوؤلوؤ، و�لذهاب يف �أ�شفار طويلة بحثاً عن �لرزق، 
�أعماله �لفنية ودوره يف  كما يتناول يف ف�شول �أخرى جو�نب من 
م�شتعر�شاً  �شرير،  �شخ�شية  فيه  �أدى  �ل��ذي  »�شحفان«  م�شل�شل 
م�شاركاته يف �مل�شل�شالت �لتلفزيونية، و�مل�شرحية، و�شواًل �إىل �أهم 

يكتفي عبيد  �الإخر�جية.  ومل  عاي�شها يف م�شريته  �لتي  �ملو�قف 
�كت�شبها  �لتي  �ملعارف  عن  روؤيته  يقدم  بل  ق�شته  ب�شرد  كتابه  يف 
وتلفزيونياً  �إذ�ع��ي��اً  �الإخ��ر�ج  فن  عن  �لفنية، متحدثاً  رحلته  عرب 
وم�شرحياً، مقدماً معلومات عن حركات �لكامري�، و�لفروق بينها، 
وهو ما يقدم للقارئ �شورة مكثفة عن طبيعة �لعمل �لفني بكل 
�أبعاده. وي�شم �لكتاب يف نهايته �ألبوماً م�شور�ً ي�شتعر�س فيه عبيد 
جمموعة من �ل�شور �لتي ت�شد بع�س �أعماله وجو�ئزه و�شهاد�ت 
�لتكرمي �لتي ح�شل عليها تقدير�ً لتميزه. ويف نهاية �للقاء �جاب 
�لدبدوب على ��شتف�شار�ت �جلمهور �لذين ��شتعجبو� كيف ��شهم 
�شخ�شية  يدخل  ومل  يا�شم�شم  �فتح  برنامج  �خ��ر�ج  يف  وبامتياز 
�لدبدوب �شمن �بطالها و�شط مطالب بتعميم �ل�شخ�شية عربيا 
تطبيقي  و�ط���الق  �ل��دب��دوب  عائلة  ب��اط��الق  حمليا  جنحت  بعد 

تربوي با�شم �لدبدوب يوجه ن�شائحه لالأطفال  .

�الحتاد حول رحلته �ل�شاقة مع �حلياة و�شواًل �إىل تعلقه ب�شخ�شية 
�لدبدوب �أول �شخ�شية كرتونية حمليه عرفها �أبناء �الإمار�ت منذ 
�رتبطت به و�رتبط بها عرب �شنو�ت طويلة ، وهو  �لتي  �شنة   42
�لعالقة يف كتابه ي�شعها يف منطقة خا�شة  ي��روي عن هذه  حني 
�لذي  عبيد حلمه  �ل��دب��دوب جا�شم  مع  ولي�شتعيد   ، وج��د�ن��ه  من 
حققه ، يف »�شرية وعرب« �لبد�يات �الأوىل لتحقيق هذ� �حللم . �إذ 
يقول:  �أبهرتني �شخ�شية �لدبدوب بكل ما ي�شدر عنها من حركات 
�لطفولة  ع��امل  �إط��ار  يف  كلها  ت��دور  و�نفعاالت خمتلفة،  ومو�قف 
باأ�شلوب �شهل وب�شيط يف نفو�س �لزهور  �جلميل، وكيفية �لتاأثري 
�ل�شغرية.  وي�شتعيد جا�شم عبيد حلمه �لذي حققه، وي�شجل يف 
»�شرية وعرب« �لبد�يات �الأوىل لتحقيق هذ� �حللم م�شتذكر� رحلة 
�لغو�س �الأوىل و�الأخرية �لتي �شارك فيها و�لده �ملرحوم على �أمل 
كنت    : قائال  �ل�شيكل  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ة  �لوعد   « على  �حل�شول 

�ال�شت�شاري الإمارة �ل�شارقة و�ملزمع 
 11 �ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  عقدها 
مناق�شة  و�ملت�شمنة   2017 مايو 
�لب�شرية،  �مل�����و�رد  د�ئ�����رة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ك��م��ا �ط��ل��ع �ملجل�س ع��ل��ى ع���دد من 
م���ن �شاحب  �ل�������ش���ادرة  �مل��ر����ش��ي��م 

�ل�شمو حاكم �ل�شارقة.

�ل�شارقة  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
توطئة الإ�شد�ره.

 و���ش��م��ن م��ا ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
على  �ملجل�س  �طلع  �جلل�شة  �أعمال 
جدول �أعمال �جلل�شة �ل16 لدور 
�النعقاد �لعادي �لثاين من �لف�شل 
للمجل�س  �ل���ت���ا����ش���ع  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 

ب�شاأن �ملخالفات و�جلز�ء�ت �الإد�رية 
مناق�شة  وبعد  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف 
�أع�شاء  �ل�شادة  و�ب��د�ء  �لتعديالت 
وجه  حولها  مالحظاتهم  �ملجل�س 
�لقانون  م�����ش��روع  ب��رف��ع  �مل��ج��ل�����س 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 

•• ال�شارقة-وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  نائب حاكم  �لعهد 
�ل�شارقة  �لتنفيذي الإمارة  �ملجل�س 
�شباح �م�س وبح�شور �شمو �ل�شيخ 
نائب  �لقا�شمي  �شامل  بن  عبد�هلل 
حاكم �ل�شارقة نائب رئي�س �ملجل�س 
�جتماع  �ل�شارقة  الإمارة  �لتنفيذي 
�ل�شارقة  �لتنفيذي الإمارة  �ملجل�س 

وذلك يف مكتب �شمو �حلاكم.
 تناول �الجتماع مناق�شة عدد من 
برفد  �ملتعلقة  �لهامة  �ملو�شوعات 
�الإم������ارة ب��امل�����ش��روع��ات و�مل���ب���ادر�ت 
�لنمو  عجلة  دف���ع  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 
�لكرمية  �حل��ي��اة  لتوفري  �مل�شتمر 
�أر�س  و�لقاطنني على  للمو�طنني 

�الإمارة.
�ل��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى حم�شر  وب���ع���د   

�ملجل�س  �عتمد  �ل�شابقة  �جلل�شة 
�ملدين  �ل��ط��ري�ن  د�ئ��رة  مقرتحات 
ح�����ول ت���ط���وي���ر �ل���ع���م���ل �ل���ف���ن���ي يف 
�ل�شارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  م����ر�ف����ق 
�لدويل و��شتخد�م �أف�شل �لتقنيات 
�لت�شغيلية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�ملالحة  ووحدة  �الأر�شاد  وخدمات 

�جلوية.
�ل�شاملة  �لتنمية  خ��ط��ة  و���ش��م��ن   
مبادئ  وحتقيق  �ل�����ش��ارق��ة  الإم����ارة 
�ملن�شاآت  يف  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ال���ش��ت��د�م��ة 
�عتمد  و�ل�����ش��ك��ن��ي��ة،  �ل���ع���م���ر�ن���ي���ة 
�خلر�شانة  �����ش���ت���خ���د�م  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شكنية  �مل��ج��م��ع��ات  يف  �خل�����ش��ر�ء 
�لتابعة لد�ئرة �الإ�شكان بال�شارقة.

�مل��ه��ن��د���س خليفة  ���ش��ع��ادة  و�أو����ش���ح 
م�����ش��ب��ح �ل��ط��ن��ي��ج��ي رئ��ي�����س د�ئ���رة 
تدعم  �خل���ر����ش���ان���ة  �أن  �الإ����ش���ك���ان 
�ملو�د  و��شتخد�م  �ال�شتد�مة  مبد�أ 
�ل�������ش���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة م����ن خ���الل 

م���ق���اوم���ة �خل���ر����ش���ان���ة ل����الأم����الح، 
وتقليل ن�شبة �لت�شقق �أثناء عملية 
�لرطوبة  نفاذ  وتقليل  �ل��ه��درج��ة، 

و�ملياه يف �خلر�شانة.
 و�أ���ش��در �ملجل�س �ل��ق��ر�ر رق��م 13 
وتعيني  نقل  ب�شاأن   2017 ل�شنة 
�ل�����ش��ارق��ة لالإعالم  مل��دي��ن��ة  م��دي��ر 
�لقر�ر  ون�س   ، ح��رة  هيئة منطقة 
�أحمد  �شهاب  �ل�شيد  يجُنقل  �أن  على 
�ل�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ن  �حل��م��ادي 
�ل�شارقة  م��دي��ن��ة  �إىل  ل����الإع����الم، 
ل����الإع����الم ه��ي��ئ��ة م��ن��ط��ق��ة ح�����رة ، 
لنظامها  لها وف��ق��اً  ��ع��ني م��دي��ر�ً  ويجُ

�الإد�ري.
رقم  �ل��ق��ر�ر  �ملجل�س  �أ���ش��در  ك��م��ا   
ت�شكيل  باإعادة   2017 ل�شنة   14
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��وؤق��ت��ة ل��ل��ت��ع��وي�����ش��ات يف 
�لقر�ر  ون�������س  �ل�������ش���ارق���ة،  �إم�������ارة 
�ملوؤقتة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت�����ش��ك��ل  �أن  ع��ل��ى 
�ل�شارقة  �إم������ارة  يف  ل��ل��ت��ع��وي�����ش��ات 

من  �ل�شارة  �النبعاثات  تخفي�س 
بع�س �ملو�د يف �مل�شانع م�شري� �إىل 
�لعديد من �خل�شائ�س للخر�شانة 
�خل�شر�ء منها توفري يف معدالت 
�لطاقة �مل�شتهلكة يف عملية �النتاج، 
�لتحم�س  م���ع���دالت  و�ن��خ��ف��ا���س 
و�نخفا�س  �جل��وي��ة،  �لطبقات  يف 
�أك�شيد  ث��اين  غ��از  �نبعاث  معدالت 
�ل��ك��رب��ون، وزي����ادة م��ق��اوم��ة �أمالح 
�ملن�شاآت  عمر  وزي����ادة  �ل��ك��ربي��ت��ات، 

�ل�شكنية.
 وب�����ني رئ���ي�������س د�ئ��������رة �الإ����ش���ك���ان 
�لعديد  ع���ل���ى  �الط��������الع  مت  �أن�������ه 
�ملتعلقة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات  م���ن 
ودر��شتها  �خل�����ش��ر�ء  باخلر�شانة 
�خل�شائ�س  �أن  م��و���ش��ح��اً  ع��ل��م��ي��اً 
�خل�شر�ء  للخر�شانة  �الن�����ش��ائ��ي��ة 
مقاومة  درج���ة  حت�شني  يف  تكمن 
وحت�شني  ل���ل���ح���ري���ق،  �خل���ر����ش���ان���ة 
درج�����ة �ل���ع���زل �حل�������ر�ري، وزي�����ادة 

�أحمد  عبد�لعزيز  �ل�شيد  برئا�شة 
���ش��ام�����س �ل��ق��ري��دي وع�����ش��وي��ة كل 
�شالح  ���ش��امل  �مل��ه��ن��د���س   .1 م����ن: 

�لهاجري ، نائباً للرئي�س.
�آل  ر����ش��د  عبد�لعزيز  �ل�شيد   .2

�شالح، ع�شو�ً.
خمي�س  ي���و����ش���ف  �مل���ه���ن���د����س   .3

�لعثمني، ع�شو�ً.
�ل�شباح  عبيد  علي  �ملهند�س   .4

�ل�شويدي، ع�شو�ً.
5. �ل�شيد عبد�هلل �بر�هيم ح�شني 

�لزرعوين، ع�شو�ً.
علي  ع��م��ر�ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��د   .6

عمر�ن، ع�شو�ً.
م�شبح  عبيد  �شيف  �ملهند�س   .7

�لطنيجي، ع�شو�ً.
قطامي  حممد  �أحمد  �ل�شيد   .8

�ل�شويدي، م�ق�رر�ً.
 وناق�س �ملجل�س تعديالت �ملجل�س 
قانون  م�شروع  ح��ول  �ال�شت�شاري 

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

انتقال عيادة منع التخرث اإىل مركز ال�صكري والغدد ال�صماء
•• اأبوظبي –  الفجر

�أعلنت مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية �إحدى من�شاآت �شركة �أبوظبي للخدمات 
�لعياد�ت  مبنى  م��ن  �ل��ت��خ��ر  م��ن��ع  ع��ي��ادة  �ن��ت��ق��ال  ع��ن  »���ش��ح��ة«  �ل�شحية 
مركز  �إىل  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  ح��رم  يف  �خلارجية  �لتخ�ش�شية 
�ل�شكري و�لغدد �ل�شماء �لو�قعة يف �شارع �لفالح، وبا�شرت �لعيادة ��شتقبال 

�ملر�جعني مطلع هذ� �الأ�شبوع.
تقدم عيادة منع تخر �لدم يف مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية كافة �خلدمات 
�جلرعات  �شبط  م��ن  �ل���دم  �شيولة  �أدوي����ة  ي�شتخدمون  �ل��ذي��ن  للمر�شى 
وتقدمي  كثب  عن  �ملر�شى  ومتابعة  �لعالج  فعالية  من  و�لتاأكد  �لدو�ئية 

كافة �ملعلومات حول �الأدوية �مل�شتخدمة.

و���ش��رح��ت �ل��دك��ت��ورة ط��ي��ف �ل�������ش���ّر�ج، ن��ائ��ب �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي للعمليات 
�لت�شغيلية، لقد �شاهم نقل �لعيادة يف تعزيز جودة خدماتنا �ل�شحية وت�شهيل 
�لو�شول �إليها مبا فيه م�شلحة للمر�شى، ومتا�شياً مع ��شرت�تيجية �شحة 
�إىل  �جل��ودة  ناحية  من  �ملقدمة  �لطبية  باخلدمات  �الرت��ق��اء  �إىل  �لر�مية 

�أعلى �مل�شتويات.
�خلارجية  �ل��ع��ي��اد�ت  يف  �لتمري�س  م��دي��ر  ه��الل  �شهري  �ل�شيدة  و�أ����ش���ادت 
�ملتمثل  �خلارجية  للعياد�ت  �لت�شغيلي  �لفريق  �أع�شاء  بدور  �لتخ�ش�شية، 
باإد�رة �لعمليات �لت�شغيلية و�إد�رة �خلدمات �لطبية و�إد�رة �لتمري�س و�إد�رة 
تكنولوجيا �ملعلومات وحر�شهم على �أن يكون �النتقال �شل�شاً و�شريعاً دون 
�لتاأثري على مو�عيد �ملر�شى، قمنا باإبالغ مر�شانا مبوعد �نتقال �لعيادة 
منذ ثالثة �أ�شابيع كما �أعلنا ملوظفينا يف �ال�شتقبال وحجز �ملو�عيد ومركز 

�الت�شال �ملوحد عن �ملكان �جلديد للعيادة.
وقال �لدكتور ب�شر م�شطفى، ��شت�شاري �الأمر��س �لباطنية و�لتخر، قمنا 
بفتح  قمنا  كما  �لعيادة،  �لطبي يف  �لطاقم  لدعم  بتوفري طاقم متري�شي 
�شاهم يف  �ليوم مما  �أط��ول خ��الل  ولفرت�ت  �أ�شبوعياً  م��ر�ت  ث��الث  �لعيادة 
تلبية �حتياج �ملر�شى �لذين ت�شتلزم حاالتهم �ل�شحية مر�قبة كثيفة ت�شل 

�إىل معدل ثالث مر�ت �أ�شبوعياً.
�أيام �الأحد و�لثالثاء و�خلمي�س و�شتغطي  �أبوبها  تفتح عيادة منع �لتخر 

�لفرتة �ل�شباحية وبعد �لظهر. 
و��شتقبلت �لعام �ملا�شي 4،049 زيارة وخالل �لربع �الأول من عام 2017 
�ل��زي��ار�ت خ��الل �لعام  1122 زي���ارة، وم��ن �ملتوقع �رت��ف��اع ع��دد  ��شتقبلت 

�جلاري. 

جامعة ال�صارقة حتتفل بتخريج الدفعة ال�صابعة من 
الدبلوم املهني يف اإعداد القادة من الكوادر الوطنية

حماكم دبي توؤكد اأن اإ�صعاد 
املوظفني واملتعاملني اأولوية ق�صوى 

حررت خاللها 47 خمالفة وركزت على اجلانب التوعوي والتثقيفي

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة على املحال التجارية يف 
بني يا�س وال�صاخمة وال�صوامخ والنه�صة والوثبة واملفرق

�سارك يف الغو�س اأربع اأ�سهر

جا�صم عبيد يروي حكاية 42 �صنة  مع الغو�س و �صخ�صية » الدبدوب « يف احتاد الكتاب
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة    -تاندرد تشارترد بنك س/ الرئيس التنفيذي
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي
 

فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لـستاندرد تشارترد بنك 
األرباح أو الخسائر بيانات ، و٢٠١٦مبر ديس ٣١("البنك")، التي تتألف من بيان المركز المالي كما في 

والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، األخرى  واإليرادات الشاملة
 لسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. اباإلضافة إلى إيضاحات تتضمن 

 
 للبنكعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تُ 

، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 الدولية إلعداد التقارير المالية.

 
 أساس إبداء الرأي

 
ر الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايي

وفقاً  البنكمن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية" 
للمحاسبين  لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية

باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين 

الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية  الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية
 ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 

 
 تجاه البيانات المالية  ومسؤولي الحوكمة مسؤولية اإلدارة

 
التقارير إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد 

المالية، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية بحيث تكون خالية من 
 األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

 
 وفقاً لمبدأ على مواصلة أعماله البنك، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة عند إعداد البيانات المالية

االستمرارية، واإلفصاح حيثما يكون مناسباً عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ 
أو لم يكن لديها بديل  أو إيقاف عملياته البنكاالستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 

 فعلي غير ذلك.
 

 .للبنكلية إعداد التقارير المالية الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عم ولويتحمل مسؤ
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 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

، بشكل مجمل، خالية من ول ما إذا كانت البيانات الماليةتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة ح
صدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإ

التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها 
وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال 

الخطأ وُتعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية وبشكل معقول أو 
 على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية.

 
أحكام مهنية مع اتباع  كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بوضع

 مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:
 
 سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم طاء المادية في البيانات الماليةتحديد وتقييم مخاطر األخ ،

ئمة لتزويدنا وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومال
بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنًة 

باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد 
 أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 
 لداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف فهم نظام الرقابة ا

 .للبنكالراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات
 اإلدارة.الصلة الموضوعة من قبل 

 
  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا

كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو 
أعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية. في على مواصلة  البنكالظروف التي قد ُتثير شكوك جوهرية حول قدرة 

حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات 
، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير ت ذات الصلة في البيانات الماليةإلى اإلفصاحا

لتدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة ا
وفقاً  عن مواصلة أعماله البنكالحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف 

 لمبدأ االستمرارية.
 

 وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت تقييم عرض البيانات المالية 
البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات المالية بصورة 

 عادلة.
 

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد 
جوهري يتم اكتشافه في نظام  لها والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور

 الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
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 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 
فإننا نؤكد ، وتعديالته، ١٩٨٠) لسنة ١٠( ة اإلمارات العربية المتحدة رقمكما يقتضي القانون االتحادي لدول

 .تدقيقناألغراض  ضرورية نعتبرهاالتي كافة المعلومات واإليضاحات  أننا قد حصلنا على
 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 
 
 
 

 وراسأبفوزي 
 ٩٦٨رقم التسجيل: 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 

  التاريخ:
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 بيان المركز المالي 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما
 
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    الموجودات
 ١٢٫٥٥٦٫٣٥٢ ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ ٥ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ ٦ القروض والسلفيات إلى البنوك
 ٢٫٨٨٨٫٢١٢ ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ ٢٩ فروع أخرى المستحق من المركز الرئيسي و

 ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ٧ عمالء الإلى  السلفياتالقروض و
 ٨٣٧٫٧١٣ ١٫٩٤١٫٠٨٤ ٢٨ مديونية عمالء قيد االعتماد 
 ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ ٨ األوراق المالية االستثمارية

 ٢٣٫٤٤٢ ١٨٫٠٧٧ ٩ الممتلكات والمعدات
 ١٤٫٩٤٢ ١٦٫٢٧٨ ١٠ الموجودات غير الملموسة 

 ٣٫٣٦٢٫٨١٤ ٢٫٩٢٦٫٨٧٦ ١١ موجودات أخرى
  --------------- -------------- 

 ٦٠٫٤٨١٫٧٧٣ ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١  إجمالي الموجودات
  --------------- -------------- 

    المطلوبات
 ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ ٣٫٢٢٤٫٣١٧ ١٢ بنوكالالمستحق إلى 

 ٣٫٥١٥٫٦٥١ ٣٫٤١٢٫١٤٢ ٢٩ أخرىالمستحق إلى المركز الرئيسي وفروع 
 ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ١٣ ائع من العمالءالود

 ٨٣٧٫٧١٣ ١٫٩٤١٫٠٨٤ ٢٨ مطلوبات قيد االعتماد
 ٣٫٨٥٨٫٢٦٨ ٣٫٠٦٣٫٠٠٢ ١٤ مطلوبات أخرى

 ١٫٨٧٣٫١٨٩ ١٫٨٧٣٫١٣٣ ١٥ الثانوي قرض ال
  --------------- --------------- 

 ٥٤٫٩٢٢٫٠٥٢ ٥٠٫٥٥٧٫٦٠٤  إجمالي المطلوبات
  --------------- --------------- 

    حقوق الملكية
 ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ١٦ رأس المال المخصص من قبل المركز الرئيسي

 ١٫٠٨٠٫٥٣١ ١٫٠٨٠٫٥٣١ ١٧ االحتياطي القانوني
 )٧٫٨٨٦( )٧٫٢٣٦(  احتياطي القيمة العادلة

 ٧٨٣ )٢٫٤٩٩( ٢٦ احتياطي التحوط 
 ١٤٫٤٩٧ ١٢٫٤٩٠  ات التقاعد االكتوارية من برامج تعويض) الخسائراألرباح / (

 ٢٫١٨٢٫٩٤٦ ١٫٩٩٤٫٣٠١  األرباح المحتجزة
  -------------- ------------- 

 ٥٫٥٥٩٫٧٢١ ٥٫٣٦٦٫٤٣٧  إجمالي حقوق الملكية 
  ---------------- -------------- 

 ٦٠٫٤٨١٫٧٧٣ ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ========= ======== 
 
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١من المرفقة ات اإليضاحشكل تُ 

 
 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

 
 وتم توقيعها من قبل: ٢٠١٧ مارس ٢٩إصدارها  بتاريخ ب والتصريحتم اعتماد هذه البيانات المالية 

 
 
 
 

 محمد عبد الباري  ريوينتجوليان 
 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية التنفيذي الرئيس

 

  

٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

  األرباح أو الخسائر بيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    
 ١٫٧٥٢٫٧٨٠ ١٫٧٥٧٫٣٨٥ ١٨ إيرادات الفائدة

 )٢٨٠٫٠٠٧( )٣٣٦٫٢٥٦( ١٩ مصروفات الفائدة
  -------------- ------------- 

 ١٫٤٧٢٫٧٧٣ ١٫٤٢١٫١٢٩  صافي إيرادات الفائدة
  -------------- ------------- 

 ٧٤٤٫٦٤٨ ٦٥٣٫٥١٠ ٢٠ إيرادات الرسوم والعموالت
 )١٨٨٫٢١٢( )٢٣٩٫٢٤٥(  مصروفات الرسوم والعموالت

  ------------- ------------- 
 ٥٥٦٫٤٣٦ ٤١٤٫٢٦٥  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ------------ ----------- 
 ١٩٥٫٥١١ ٤٢٣٫٤٠٢ ٢١  اإليرادات التشغيلية األخرى

  -------------- ------------- 
 ٢٫٢٢٤٫٧٢٠ ٢٫٢٥٨٫٧٩٦  إجمالي اإليرادات التشغيلية 

  -------------- ------------- 
 )٧٤٧٫٨٠١( )٧٣٢٫٥٢٧( ٢٢ وفات الموظفينمصر

 )٢٠٫٧٩٨( )١٧٫٠٠٤( ١٠و ٩ االستهالك واإلطفاء 
 )٨٩٢٫١٦٤( )٨٠٤٫٨٥٠( ٢٢ المصروفات اإلدارية والعمومية

  ---------------- --------------- 
 )١٫٦٦٠٫٧٦٣( )١٫٥٥٤٫٣٨١(  إجمالي المصروفات التشغيلية

  ---------------- --------------- 
 ٥٦٣٫٩٥٧ ٧٠٤٫٤١٥  األرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة والضرائب 

    
 )١٫٣١٣٫٦٩٤( )٩١١٫٨٣٤( ٧ )ئر انخفاض القيمة (صافيخسا

  -------------- -------------- 
 )٧٤٩٫٧٣٧( )٢٠٧٫٤١٩(  السنة قبل الضرائب ئرخسا

 ١٢٤٫٤٨٧ ١٨٫٧٧٤ ٢٣ الضرائب
  -------------- ------------- 

 )٦٢٥٫٢٥٠( )١٨٨٫٦٤٥(  السنة خسائرصافي 
  ======== ======= 
 
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١من  المرفقة اتاإليضاحشكل تُ 

 
 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

 
 
 
 

اإي�ساحات ) ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية(

بيان الأرباح اأو اخل�سائر و الإيرادات ال�ساملة 

الأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية 

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2016

بيان التدفقات النقدية

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

  

٦ 

 ية المتحدةفروع دولة اإلمارات العرب –ستاندرد تشارترد بنك 
 

   األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
   ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    
 )٦٢٥٫٢٥٠( )١٨٨٫٦٤٥(  السنة خسائر صافي

    
    اإليرادات الشاملة األخرى 

    

    بيان األرباح أو الخسائر إلى البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها
 ٢٠٫٨٦٧ )٢٫٥٠٩(  االكتوارية من برامج تعويضات التقاعد / األرباح (الخسائر)   

    

    بيان األرباح أو الخسائر إلىالبنود التي قد تتم إعادة تصنيفها 
    القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في حركةال   

 )٢١٫٧٢١( )٩٦٧(  لتغيرات في القيمة العادلة خالل السنة من ا صافي الخسائر  
  األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة المحولة إلى بيان  صافي خسائر     
 )٤٦٣( )٢٫٩٩٨(  عند االستبعاد  
 ٨٫٢٧٩ ٤٫٧٧٨  البنود الخاضعة للتحوط من األرباح أو الخسائرالمحول إلى بيان      
     عادلة لعقود تحوط التدفق النقديقيمة الالفي حركة ال   

 )٣٫٣٣٠( )٦٦٦(  من التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة  الخسائر صافي     
 )١٫٣٩٠( )٣٫٤٣٧(  عند االستبعاد  األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة المحولة إلى بيان خسائر  صافي     

 )٤٤٨( ١٫١٦٠ ١-٢٣ ألخرىالضريبة المتعلقة بمكونات اإليرادات الشاملة ا
  ---------- -------- 

 ١٫٧٩٤ )٤٫٦٣٩(  الضرائب بعد خصماإليرادات الشاملة األخرى للسنة،  (الخسائر) / إجمالي
  -------------- ------------- 

 )٦٢٣٫٤٥٦( )١٩٣٫٢٨٤(  الشاملة للسنةالخسائر إجمالي 
  ======== ======= 

  
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١من قة المرفات اإليضاحشكل تُ 

 
 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

٧ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 لمالا رأس
 مخصصـال
 قبل نـــــم

 ركزــــــالم
 رئيسيــال

 
 

 االحتياطي 
 قانونيـــال

 
 تياطي ــاح

 القيمة
 العادلة

 
 
 تياطي ـــاح
 حوطــــالت

/ (الخسائر)
 احــــــاألرب
 تواريةــاالك

 ن برامجـم
 عويضاتــت
 تقاعدــــــال

 
 
  احـــرباأل

 المحتجزة

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم ألف درهم 
        

 ٦٫١٨٣٫١٧٧ ٢٫٨٠٨٫١٩٦ )٢٫١٩٧( ٤٫٥٥٩ ٣٫٢٣٨ ١٫٠٨٠٫٥٣١ ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 - - - - - - - الرئيسي األموال المحولة إلى المركز

 )٦٢٥٫٢٥٠( )٦٢٥٫٢٥٠( - - - - - خسائر السنة 
شاملة اإليرادات ال(الخسائر) / 

 ١٫٧٩٤ - ١٦٫٦٩٤ )٣٫٧٧٦( )١١٫١٢٤( - - األخرى للسنة*
 - - - - - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 --------------  -------------  ---------  ---------  ----------  -------------  --------------  
 ٥٫٥٥٩٫٧٢١ ٢٫١٨٢٫٩٤٦ ١٤٫٤٩٧ ٧٨٣ )٧٫٨٨٦( ١٫٠٨٠٫٥٣١ ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======== ======= ===== ===== ====== ======= ======== 
 - - - - - - - الرئيسي األموال المحولة إلى المركز

 )١٨٨٫٦٤٥( )١٨٨٫٦٤٥( - - - - - خسائر السنة 
اإليرادات الشاملة (الخسائر) / 

 )٤٫٦٣٩( - )٢٫٠٠٧( )٣٫٢٨٢( ٦٥٠ - - األخرى للسنة*
 - - - - - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 --------------  -------------  ----------  ---------  ----------  --------------  --------------  
 ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ ١٫٩٩٤٫٣٠١ ١٢٫٤٩٠ )٢٫٤٩٩( )٧٫٢٣٦( ١٫٠٨٠٫٥٣١ ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======== ======= ====== ===== ====== ======== ======== 
 

 * تم عرض المبالغ الواردة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى بعد خصم الضرائب المؤجلة.
 
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١من  المرفقة اتاإليضاحشكل تُ 
 

 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
  

٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –رد تشارترد بنك ستاند
 

 بيان التدفقات النقدية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 )٧٤٩٫٧٣٧( )٢٠٧٫٤١٩(  الضرائبالسنة قبل  خسائر

    تسويات لـ: 
 ١٫٣٥٤٫٢٨٤ ٩٤٩٫٦٤٥ ٧ ر انخفاض القيمةخسائ

 ٢٠٫٧٩٨ ١٧٫٠٠٤ ١٠و  ٩ االستهالك واإلطفاء
 ١٢٫٣٥٣ ٢٢٫١٠٨ ٨ إطفاء الخصم على األوراق المالية االستثمارية

 )٣٦( )٥٦(  من المركز الرئيسي الثانويحركة العمالت للقرض 
 ٣٢ ٧٢  حركة العمالت لالستثمارات

 )١١٥( )١٫٢٣٥(  اتاألرباح من بيع ممتلكات ومعد
 من األوراق المالية الخاضعة للتحوط األرباح  صافي

 )٨٫٢٧٩( )٤٫٧٨٠(  من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة   
  ------------ ----------- 

 ٦٢٩٫٣٠٠ ٧٧٥٫٣٣٩  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
صدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التغير في األر

 ٥٧٨٫٥٩٧ ٣٫١٤٧٫٢٩٧  والمستحقة بعد ثالثة أشهر
 )٣٢١٫٦٢٧( ٨٤٠٫١٩٢  التغير في القروض والسلفيات إلى البنوك والمستحقة بعد ثالثة أشهر
 التغير في المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى والمستحقة 

 ٧٫٨٣٣٫٤١٩ )٣٨٦٫١٦٣(   بعد ثالثة أشهر  
 ٣٫٣٧٢٫٦٠٥ ٢٫٧٩٣٫٢٦٢  التغير في القروض والسلفيات إلى العمالء

 ٢٨٢٫١٤٨ )٢٧٢٫٢٦٧(  التغير في الموجودات األخرى
 )٤٫٧٨٠٫٣١٠( )٣٫٧٤١٫٢٢٦(  التغير في الودائع من العمالء

 )٤٢٤٫٠٧٩( )١٢٦٫٤٢٩(  التغير في المستحق إلى البنوك بعد ثالثة أشهر
 خرى األفروع اللمستحق إلى المركز الرئيسي والتغير في ا

 )٤٫٢١٥٫٠٤٧( ١٫٠٥٢٫٣٢٦  بعد ثالثة أشهر  
 )١٫٣٨٥٫٤١٦( )٥٨٫٣٦٥(  التغير في المطلوبات األخرى 

 )٢٦٨٫٥٥٠( )١٥٫٣٧٤( ٢٣ الضرائب المدفوعة
  -------------- ------------- 

 ١٫٣٠١٫٠٤٠ ٤٫٠٠٨٫٥٩٢  األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 
  -------------- ------------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )١٫١٤٣٫٩٠٩( )٢٫٦٩٦٫٣٩٤(  وراق مالية استثماريةأعلى ستحواذ اال

 )١٠٫٤١٢( )١١٫٧٤٠(  غير الملموسة إضافات إلى الممتلكات والمعدات والموجودات
  ---------------- --------------- 

 )١٫١٥٤٫٣٢١( )٢٫٧٠٨٫١٣٤(  األنشطة االستثماريةالمستخدم في  صافي النقد
  ---------------- --------------- 
    

 ١٤٦٫٧١٩ ١٫٣٠٠٫٤٥٨  في النقد وما يعادله الزيادةصافي 
    

 ٢٫٣٢٨٫٤٣١ ٢٫٤٧٥٫١٥٠  يناير ١النقد وما يعادله في 
  --------------- ------------- 
 ٢٫٤٧٥٫١٥٠ ٣٫٧٧٥٫٦٠٨ ٢٥ ديسمبر ٣١نقد وما يعادله في ال
  ======== ======= 
 
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١شكل اإليضاحات المرفقة من تُ 

 
 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

  

٩ 

 متحدةفروع دولة اإلمارات العربية ال –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات  
 البيانات المالية)هذه (تشكل جزءًا من 

 
 الوضع القانوني واألنشطة   ١

 
من خالل  اإلمارات العربية المتحدةدولة فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة ("البنك") أنشطته في  –ستاندرد تشارترد بنك يزاول 

اإلمارات العربية مصرف رقة بموجب ترخيص مصرفي صادر عن شاظبي ودبي والحدى عشر المنتشرة في إمارات أبوفروعه اإل
") المؤسس في المملكة /المجموعةالمركزي. إن المركز الرئيسي للبنك هو ستاندرد تشارترد بي إل سي ("المركز الرئيسيالمتحدة 

 المتحدة.  
 

 ات العربية المتحدة.دبي، اإلمار ،٩٩٩ب .إن عنوان المكتب الرئيسي في اإلمارات العربية المتحدة هو ص
 

 دولة وتقديم خدمات مصرفية أخرى للعمالء في السلفياتالقروض و ومنحعلى استالم الودائع تشتمل األعمال الرئيسية للبنك 
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 أساس اإلعداد   ٢

 
 بيان التوافق  (أ)

 
ً لهذه تم إعداد  (والتي تتألف من المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس  التقارير المالية لمعايير الدولية إلعدادالبيانات المالية وفقا

ارير المالية) ومتطلبات القوانين لتقإلعداد االمعايير الدولية معايير المحاسبة الدولية وكذلك التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات 
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  ذات الصلة

 
 أساس القياس  ب)(

 
 ما يلي: التكلفة التاريخية باستثناء  على أساسم إعداد هذه البيانات المالية ت

 
 ؛ تم قياسها بالقيمة العادلةيالتي  األدوات المالية المشتقة -

 
 ؛ التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الخسائر رباحاألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ -

 
   ؛التي يتم قياسها بالقيمة العادلةبيع الموجودات المالية المتاحة لل -

 
 ؛ اللتزام التعويضات المحددة التزامات التعويضات المحددة بالقيمة الحاليةب المتعلقة مطلوباتاليتم االعتراف ب -

 
 ادلة،تحوط القيمة العل مؤهلة عالقات في خاضعة للتحوطبنود كوالمطلوبات المالية المعترف بها والمصنفة المالية الموجودات و -

   .الخاضعة للتحوطالتي يتم في مقابلها تعديل التكلفة المطفأة لبيان أثر التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة للمخاطر 
  

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  (ج)
 

ذكر خالف لعملة الرسمية للبنك. ما لم ياوهي  ،("الدرهم اإلماراتي") تم عرض هذه البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة
 إلى أقرب عدد صحيح باأللف. تقريبهاذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة قد تم 

 
 استخدام التقديرات واألحكام (د)

 
ن اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي يتطلب م لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإن إعداد البيانات المالية وفقاً ل

والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية  تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية
 عن تلك التقديرات. 

 
العتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي . ويتم ابصورة مستمرةالتابعة لها تم مراجعة التقديرات واالفتراضات ت

 فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.  في أييتم فيها تعديل التقديرات و
 

التقديرات واألحكام الهامة  منعدم اليقين لحاالت بيان المعلومات حول المجاالت الهامة  ٤ اإليضاحتم في ، وبصورة محددة
 على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.  األكبر تأثيرالبيق السياسات المحاسبية التي لها في تطالمستخدمة 

  

١٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)   
 

 (تابع)أساس اإلعداد   ٢
 

 من قبل البنك المطبقةالمعايير المحاسبية الجديدة  (هـ)
 

 ٢٠١٦يناير  ١ بعدوالتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  هناك عدد
قامت اإلدارة بتقييم تأثير المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية. 

معايير المنشورة، وخلصت إلى أنها ليست ذات صلة بالشركة أو أنها ليست ذات تأُثير مادي أو أن تأثيرها يقتصر والتعديالت على ال
 على متطلبات اإلفصاح والعرض في البيانات المالية. 

  
 السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
 في هذه البيانات المالية. لمبينةاتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات 

 
 العمالت األجنبية )أ(

 
 . في تاريخ المعامالت الفوريةالصرف  معامالت صرف العمالت األجنبية وفقاً ألسعار تسجيليتم 
 

ً ألسعار الصرف السائدة  يدرهم اإلماراتاليتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى   تقرير.ال تاريخفي وفقا
الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تحويلها إلى الدرهم اإلماراتي ب فيما يتعلق

ً ألسعار الصرف جنبية في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األ كما الفورية وفقا
العمالت األجنبية  اتفي تاريخ المعاملة. ويتم االعتراف بفروقالفوري باستخدام أسعار الصرف  والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية

 الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر.
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة ) ب(
 

كافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ل باح أو الخسائراألريتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن بيان 
المعدل الذي يتم بموجبه خصم الدفعات والمقبوضات النقدية في ي الفائدة الفعل ريقة معدلطتمثل ت. ةطريقة الفائدة الفعلي باستخدام

 الدفتريةذلك مناسباً) إلى القيمة  إذا كان(أو خالل فترة أقل  المالي االلتزامأو  لألصلالعمر المتوقع  على مدى المقدرةالمستقبلية 
 بالموجودات والمطلوبات المالية وال يتم تعديله الحقاً. المبدئي. يتم تحديد معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف المالي االلتزامأو  لألًصل

 
ة وتكاليف المعامالت والخصومات أو العالوات التي تشكل يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي كافة الرسوم المدفوعة أو المستلم

أو إصدار أو  لحيازةتكاليف المعامالت بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة تتمثل ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.  جزءاً 
 استبعاد أصل أو التزام مالي.

 
 على ما يلي:واإليرادات الشاملة األخرى  ح أو الخسائراألربافي بيان  المدرجةتشتمل إيرادات ومصروفات الفائدة 

 
 والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي يتم احتسابها على أساس الفائدة الفعلية؛ المالية الفائدة على الموجودات -
 
 ائدة الفعلية؛التي يتم احتسابها على أساس الفالمتاحة للبيع الفائدة على األوراق المالية االستثمارية  -

 
 تم تحديدها في عقود تحوط التدفق النقديالتي يتحوط األدوات المشتقة المؤهلة للاالستحقاق الفعلي من تغيرات القيمة العادلة في  -

ت من التغير في التدفقات النقدية للفائدة، في نفس الفترة التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط على إيرادات/ مصروفا
 الفائدة؛ 

 
 من مخاطر أسعار الفائدة.  للتحوط المحددة بتحوطات القيمة العادلة المؤهلة لألدوات المشتقة من تغيرات القيمة العادلة  الجزء الفعال -

 
لية المشتقة األخرى المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر، والموجودات المالية والمطلوبات الماتغيرات القيمة العادلة من األدوات  -

يتم بيانها في صافي اإليرادات من األدوات المالية األخرى "القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" األخرى المسجلة بـ 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.

  

١١ 

 رات العربية المتحدةفروع دولة اإلما –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)   
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 
 والعموالت الرسوم )ج(

 
 ضمن صل أو التزام ماليأليتم إدراج إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت، التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي 

 قياس معدل الفائدة الفعلي.
      

 ة علىعمولالتراف بإيرادات العموالت والرسوم األخرى، بما في ذلك رسوم خدمات الحسابات وأتعاب إدارة االستثمارات ويتم االع
 ورسوم إدارة القروض الجماعية وذلك عندما يتم تقديم الخدمات ذات العالقة. االكتتابالمبيعات ورسوم 

 
عند سوم المعامالت والخدمات التي يتم االعتراف بها كمصروفات تتعلق مصروفات العموالت والرسوم األخرى بصورة رئيسية بر

 استالم الخدمات. 
 

  إيرادات تشغيلية أخرى ) (د
 

ً الخسائر المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التجارة ذات الصلة وتتضمن كافة  تتألف اإليرادات التشغيلية األخرى من األرباح ناقصا
 ير المحققة والفائدة وفروق صرف العمالت األجنبية.تغيرات القيمة العادلة المحققة وغ

 
  التشغيلي عقود اإليجار ) هـ(

 
 إيجارالموجودات التي يحتفظ بموجبها المؤجر بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود  إيجاريتم تصنيف عقود 

على  األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابتبيان  في تشغيليال اإليجاربموجب عقود  بالمبالغ المدفوعة. يتم االعتراف تشغيلي
يتم االعتراف بحوافز عقود االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد االيجار على مدى . يجارمدى فترة عقد اإل
 فترة عقد االيجار.

 
 مصروفات ضريبة الدخل  )و(

 
األرباح أو يتم االعتراف بمصروفات ضريبة الدخل ضمن بيان  .المؤجلة ريبةوالضالضريبة الحالية  منالدخل  يبةضر تتألف

اإليرادات الشاملة  حقوق الملكية في بالبنود المعترف بها مباشرة ضمنالمصروفات  إلى المدى الذي تتعلق فيه باستثناءالخسائر 
 . اإليرادات الشاملة األخرى في هذه الحالة ضمن، حيث يتم االعتراف بها األخرى

 
في معدالت الضريبة المطبقة  لسنة باستخداملعن اإليرادات الخاضعة للضريبة  سدادهاالضريبة المتوقع في تتمثل الضريبة الحالية 

أية تعديالت على  بموجب القوانين واللوائح الضريبية الصادرة عن إمارة أبوظبي ودبي والشارقة؛ باإلضافة إلى التقريرتاريخ 
 ع عن السنة السابقة. الضريبة مستحقة الدف

 
غير المستخدمة والفروق  ةالضريبيللخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة 

فر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استخدام توالمؤقتة الخاضعة لالقتطاع إلى المدى الذي يكون عنده من المحتمل 
 . وق المؤقتةالفر

 
تطبيقها بصورة فعلية كما في تاريخ التي سيتم يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت (والقوانين) الضريبية السارية أو 

 ، والمتوقع تطبيقها عند تحقيق موجودات ضريبة الدخل المؤجلة ذات الصلة أو عند تسوية التزامات ضريبة الدخل المؤجلة.التقرير
 
تم مباشرة تحميل أو إضافة الضريبة المؤجلة والحالية المتعلقة بالبنود التي يتم تحميلها أو إضافتها مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم ي

 الحقاً االعتراف بها ضمن بيان األرباح والخسائر باإلضافة إلى األرباح أو الخسائر الحالية أو المؤجلة.
 

  

١٢ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع دولة  –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(
 

 االعتراف   )١(
 

ُ  في التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم االعتراف القروض الثانويةوالودائع و السلفياتمبدئياً بالقروض و باالعتراف البنك يقوم  مبدئيا
أو الخسائر)  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ المصنفةجودات والمطلوبات األخرى (بما في ذلك الموجودات بكافة المو

 وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية.  المتاجرةبتاريخ 
 

العادلة زائداً، بالنسبة للبند الذي ليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح يتم مبدئياً قياس األصل المالي أو االلتزام المالي بالقيمة 
 أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى االستحواذ أو اصدار البند المعني.

 
 التصنيف )٢(

 
إن . أو العكس ملكية لطرف أخر أداة التزام مالي أو أو مالي والتزام للبنك مالي أصلينشأ عنه  عقدفي األداة المالية  تتمثل
بيان المركز المالي هي أدوات مالية، باستثناء الممتلكات والمعدات واألعمال  فيالموجودات والمطلوبات المدرجة  كافة

ً ومخصص فومالية قيد االنجاز والموجودات غير الملموسة والمدرأسال ً والمقبوضات مقدما تعويضات نهاية عات مقدما
 الخدمة للموظفين.

 
 : على النحو التاليالمالية  األدواتتصنيف يتم 

 
 تمل هذه الفئة على فئتين فرعيتين: تشأو الخسائر رباحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ:  

 
يتم تصنيف أحد الموجودات أو االلتزامات على أنه محتفظ به . المحتفظ بها للمتاجرةومطلوبات مالية موجودات مالية  -

تاجرة في حال تم االستحواذ عليه بصورة رئيسية لغرض البيع في المستقبل القريب، أو أنه يشكل جزء من محفظة للم
ً ويتوفر  على تحقيق أرباح قصيرة األجل أو أنه أداة مشتقة (باستثناء عالقات  بشأنها أدلةأدوات مالية يتم إدارتها سويا

 التحوط المؤهلة).
قيمة العادلة من خالل البالمالية  والمطلوبات موجوداتيتم تصنيف ال .أو الخسائر رباحل األبالقيمة العادلة من خالمصنفة  -

 :أو الخسائر عندما رباحاأل
 

   يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ التضارب في القياس أو االعتراف والذي قد ينشـأ من قيـاس الموجودات كان التصنيف
(على سبيل المثال، قد يقوم البنك  ئر عليها على أسس مختلفةأو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسا

القروض ذات سعر الفائدة الثابت والتي تتم إدارتها مع عقود مقايضة أسعار الفائدة الذمم المدينة وبتصنيف بعض 
 المشتقة)

 
 يمة العادلة (مثل تتم إدارة مجموعة من الموجودات المالية و/أو المطلوبات المالية وتقييم أدائها على أساس الق

تصنيف المجموعة للديون المصدرة لتمويل محفظة من الموجودات والمطلوبات التجارية التي يتم إدارتها  ةاحتمالي
 ككل على أساس القيمة العادلة).

 
  تتضمن الموجودات أو المطلوبات أدوات مشتقة ضمنية وتكون تلك األدوات المشتقة مطلوب االعتراف بها بشكل

 منفصل.
 

 هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة يمكن تحديدها وغير مدرجة في سوق نشط. تنشأ : السلفياتلقروض وا
 األموال مباشرة إلى المقترض بدون نية المتاجرة في الدين.  البنكقدم عندما ي السلفياتالقروض و

 
 دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفي تواريخ استحقاق موجودات مالية غير مشتقة ذات : هي الموجودات المحتفظ بها لالستحقاق

ثابتة حيث يكون لدى البنك الرغبة والقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. عندما يقوم البنك ببيع جزء 
 .ن الموجودات المحتفظ بها لالستحقاق، تتم إعادة تصنيف الفئة بأكملها كموجودات متاحة للبيعغير هام م

 
 متاحة للبيع أو ليست مصنفة كـ (أ) قروض  المصنفة بأنهاهي تلك الموجودات المالية غير المشتقة  :المتاحة للبيع الموجودات

أو  رباحالستحقاق أو (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األحتى تاريخ ا(ب) استثمارات محتفظ بها  ،وسلفيات
 الخسائر.   

  

١٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –نك ستاندرد تشارترد ب
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 القياس )٣(

 
ً بقيمته الماليأو االلتزام المالي  باألصليتم االعتراف   المبينغير مالي الأو االلتزام المالي  األصل في حالةالعادلة زائداً،  مبدئيا

 . الماليأو االلتزام المالي  األصلأو إصدار  لحيازةأو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ
 

القيمة والموجودات المتاحة للبيع ب بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر دواتاألالعتراف المبدئي، يتم قياس كافة ا عقب
 العادلة. 

 
حتى تاريخ والموجودات المحتفظ بها  الناشئةوالذمم المدينة  لغير المتاجرة والقروضالمحتفظ بها يتم قياس كافة الموجودات المالية 

 القيمة. انخفاضالستحقاق بالتكلفة المطفأة ناقصاً خسائر ا
 

 قياس التكلفة المطفأة  )٤(
 

المبلغ الذي يتم بموجبه قياس أصل أو التزام مالي عند االعتراف المبدئي ناقصاً في زام مالي فة المطفأة ألصل أو التتتمثل التكل
ق بين المبلغ المبدئي ألي فر ةريقة الفائدة الفعليالمتراكم باستخدام ط طفاءإلازائداً أو ناقصاً  ،الدفعات المسددة من المبلغ األصلي

 القيمة.  في انخفاضأي المعترف به والمبلغ المستحق ناقصاً 
 

 القيمة العادلة  اتقياس )٥( 
 

تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين 
ي ذلك التاريخ. تعكس في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً للبنك ف

 القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

عندما يكون ذلك متاحاً، يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه 
لوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المط

 األسعار بصورة مستمرة.  
 

في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط، يستخدم البنك أساليب تقييم ترتكز بشكل كبير على المدخالت الملحوظة ذات 
ره كافة العوامل التي يضعها المشاركون في الصلة وبشكل أقل على المدخالت غير الملحوظة. يشمل أسلوب التقييم الذي يتم اختيا

 السوق في اعتبارهم عند تسعير المعاملة. 
 

أي القيمة العادلة للثمن المدفوع أو  -يكون سعر المعاملة عادًة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي
عتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة أن القيمة العادلة عند اال بنكقرر اليالمقبوض. عندما 

العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات 
ً قياس األدوات المالية بالقيماسومن األ ة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة ق الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئيا

على أساس تناسبي على  األرباح أو الخسائرالعادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن 
 ة أو يتم إنهاء المعاملة.مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظ

 
في حال كان ألي من الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، يقوم البنك بقياس الموجودات 

 والمراكز المالية طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز المالية قصيرة األجل بسعر الطلب.
 

وجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي يقوم البنك بإدارتها على أساس إن محافظ الم
صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز 

مركز قصير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تلك التسويات على طويل األجل (أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي 
مستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي 

 عليها كل أداة في المحفظة. 
 

يمكن تاريخ أول مبلغ مستحق الدفع عند الطلب، ويتم خصمها اعتباراً من وديعة تحت الطلب عن اللتقل القيمة العادلة ليجب أن ال 
 .المطالبة بالسدادفيه 

 
يقوم البنك باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها 

 التغيير.  

  

١٤ 

 مارات العربية المتحدةفروع دولة اإل –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 النظام المتدرج للقيم العادلة )٦(
 

 ة. (ب) بيان أساس النظام المتدرج للقيمة العادلة، باإلضافة إلى المزيد من اإلفصاحات التفصيلي ٣٠تم في اإليضاح ي
 

 القياس الالحق عنداألرباح والخسائر  )٧(
 

ر في القيمة العادلة لألدوات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو عن التغي باألرباح والخسائر الناتجةمباشرًة يتم االعتراف 
مة العادلة لألوراق ر في القيعن التغي األرباح والخسائر الناتجةب يتم االعتراف. األرباح أو الخسائرالخسائر ضمن بيان 

حتى يتم إيقاف االعتراف  ة األخرىالشامل اإليراداتضمن  للتحوطالمالية المتاحة للبيع التي لم تخضع قيمتها العادلة 
يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن وعندئٍذ باالستثمار أو يتعرض النخفاض في القيمة، 

  للفترة. األرباح أو الخسائرضمن بيان  ة األخرىالشامل اإليرادات
 

 قيمة ال انخفاضتحديد وقياس  )٨( 
 

التي لم يتم قيمة الموجودات المالية  انخفاضك دليل موضوعي على ما إذا كان هنابتقييم  تقريرتاريخ كل في يقوم البنك 
تشير األدلة عندما  في القيمة نخفاضال ت الماليةالموجودا تتعرضأو الخسائر.  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ تسجيلها

وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجودات وأن لهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية الموضوعية إلى 
 المستقبلية للموجودات ويمكن تقدير ذلك التأثير بصورة موثوقة. 

 
يتم تقييم كافة  .جماعيعلى المستوى الفردي والمستوى الجودات قيمة المو انخفاض علىيقوم البنك بمراجعة األدلة 

بعد ذلك يتم  في القيمة بشكل محدد. نخفاضال هاتعرض للتحقق من الموجودات المالية التي تعتبر هامة في حالتها الفردية
أي  حدوث من لتحققلبصورة جماعية  القيمةفي  محدد نخفاضال عدم تعرضها ُيالحظكافة الموجودات الهامة التي  تقييم

فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ال تكون هامة في حالتها الفردية، فيتم تقييمها  .تحديدهفي القيمة دون أن يتم  انخفاض
بصورة جماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات المالية (المسجلة بالتكلفة المطفأة) 

  خاطر مماثلة.التي لها خصائص م
 

األزمة المالية الحادة ) سندات الملكيةقيمة الموجودات المالية (بما في ذلك  انخفاضيمكن أن تتضمن األدلة الموضوعية على 
إعادة هيكلة القرض أو السلفية  أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو التعثر، أو مقترض أو المصدرلالتي قد يواجهها ا
ً من قبل البنك وفق  أو المصدر المقترضلشروط لم يكن البنك ليأخذها باالعتبار في الظروف العادية أو المؤشرات على أن  ا

أو أي بيانات ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغييرات لألداة أو عدم وجود سوق نشط  هإفالس سوف يشهر
عدم ترتبط بضمن المجموعة أو الظروف االقتصادية التي السلبية في القدرة على الدفع من قبل المقترضين أو المصدرين 

في قيمته  طويل المدةالحاد أو  نخفاضفيما يتعلق باالستثمار في سندات الملكية، فإن اال االلتزام بالسداد في المجموعة.
 . القيمة انخفاضعلى  موضوعي العادلة ألقل من تكلفته يعد بمثابة دليل

 
النماذج اإلحصائية التي تتضمن االتجاهات التاريخية الحتمالية التأخر في  يستخدم البنك ،ماعيالقيمة الج انخفاضعند تقييم 

وفقاً ألحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية ها تعديلوالتي يتم  ةالمتكبد ئرالخسا وقيمة االستردادالسداد ووقت 
كون أكبر أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية. يتم قياس معدالت واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ست

المستقبلية بصورة منتظمة مقارنة بالنتائج  المبالغ المستردةالتأخر عن السداد ومعدالت الخسائر والوقت المتوقع لتحصيل 
 الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.

 
 المالية للموجودات  الدفتريةبالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة  لمسجلةاقيمة الموجودات  انخفاضيتم قياس خسائر 

ً لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات . يتم المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقا
. ويستمر االعتراف السلفياتمخصص القروض وحساب  في إظهارهاويتم  األرباح أو الخسائربيان  فياالعتراف بالخسائر 

 القيمة من خالل عكس الخصم.  نخفاضال التي تعرضتالموجودات  لىبالفائدة ع
 
 . األرباح أو الخسائربيان القيمة من خالل  انخفاضالقيمة، يتم عكس خسائر  انخفاضر ئخسا نقصأدى حدث الحق إلى  إذا
 

  

١٥ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع دولة  –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 (تابع)تحديد وقياس انخفاض القيمة  )٨(

 
تكلفة االستحواذ  قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع من خالل تحويل الفرق بين انخفاضيتم االعتراف بخسائر 

ً أية خسائر انخفاض في القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ً في بيان ال، ناقصا ، من  األرباح أو الخسائرمعترف بها سابقا
يتم إظهار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة للقيمة  .األرباح أو الخسائربيان  إلى األخرى اإليرادات الشاملة

قيمة سندات الدين المتاحة للبيع،  انخفاضر ئخسا نقصأدى حدث الحق إلى  إذاللمال كأحد مكونات إيرادات الفائدة. الزمنية 
 . األرباح أو الخسائربيان القيمة من خالل  انخفاضيتم عكس خسائر 

 
ضمن  نخفاض في القيمةتعرضت الالتي المتاحة للبيع  الملكيةفي القيمة العادلة لسندات  ةالحق بأي زيادةيتم االعتراف 

كأحد مكونات الزمنية للمال القيمة المنسوبة للقيمة  انخفاضالتغيرات في مخصصات  إظهار. ويتم اإليرادات الشاملة األخرى
 إيرادات الفائدة.

 
 المقاصة )٩(

 
لبنك ليكون  ،قط عندمافو عندما، في بيان المركز المالي المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 

أو تحصيل الموجودات  المبلغبمقاصة المبالغ ويكون لديه الرغبة إما في إجراء التسوية على أساس صافي  حق قانوني
 وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. 

 
الخسائر  عندما تجيز المعايير المحاسبية ذلك أو لألرباح أو المبلغيتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي 

 مثل المعامالت في األنشطة التجارية للبنك. المماثلةالناتجة عن مجموعة من المعامالت 
 

 إيقاف االعتراف  )١٠(
 

 أو األصلنقدية من لحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات عندما تنتهي ا المالي باألصليقوم البنك بإيقاف االعتراف 
 بموجبهامعاملة يتم من خالل ألصل المالي ا من التدفقات النقدية التعاقدية صول علىالحالحق في  بالتنازل عنيقوم  عندما

يل كافة مخاطر في حال عدم االحتفاظ أو تحو .بصورة فعليةملكية الموجودات المالية تحويل كافة مخاطر وامتيازات 
بهذا األصل إلى مدى ارتباطه بهذا األصل. وامتيازات الملكية بصورة فعلية واحتفاظ البنك بالسيطرة، يواصل البنك اعترافه 

عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة إلى 
ً أي ) ١(المحول) والجزء من األصل  التزام جديد الثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا

يان ب) أية أرباح أو خسائر متراكمة معترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى يتم االعتراف بها ضمن ٢و (تمل) مح
إليقاف االعتراف والتي قام البنك بإنشائها المؤهلة فيما يتعلق بأي حصة في الموجودات المالية المحولة  .األرباح أو الخسائر

 صل أو التزام منفصل.أو االحتفاظ بها، يتم االعتراف بها كأ
 

 . انتهاؤهاها أو ؤتم تسوية التزاماته التعاقدية أو يتم الغاعندما ت المالي بااللتزامعتراف يقوم البنك بإيقاف اال
 

شطب أرصدة تتعلق بموجودات يتم اعتبارها غير قابلة ب يقوميقوم البنك أيضا بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما 
 للتحصيل. 

 
ً بنك بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي، ولكنه يقوم ال بكافة  يظل محتفظا

 ، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.حالةهذه ال مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة أو بجزء منها. في
 

م خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم إيقاف االعتراف باألصل تقديل اتالتزاميحتفظ البنك في بعض المعامالت ب
بعقد الخدمة إذا كانت رسوم  متعلق التزامأو  أصلالمحول عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. يتم االعتراف بأي 

 الخدمة أكثر مما يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.      

  

١٥ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع دولة  –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 (تابع)تحديد وقياس انخفاض القيمة  )٨(

 
تكلفة االستحواذ  قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع من خالل تحويل الفرق بين انخفاضيتم االعتراف بخسائر 

ً أية خسائر انخفاض في القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ً في بيان ال، ناقصا ، من  األرباح أو الخسائرمعترف بها سابقا
يتم إظهار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة للقيمة  .األرباح أو الخسائربيان  إلى األخرى اإليرادات الشاملة

قيمة سندات الدين المتاحة للبيع،  انخفاضر ئخسا نقصأدى حدث الحق إلى  إذاللمال كأحد مكونات إيرادات الفائدة. الزمنية 
 . األرباح أو الخسائربيان القيمة من خالل  انخفاضيتم عكس خسائر 

 
ضمن  نخفاض في القيمةتعرضت الالتي المتاحة للبيع  الملكيةفي القيمة العادلة لسندات  ةالحق بأي زيادةيتم االعتراف 

كأحد مكونات الزمنية للمال القيمة المنسوبة للقيمة  انخفاضالتغيرات في مخصصات  إظهار. ويتم اإليرادات الشاملة األخرى
 إيرادات الفائدة.

 
 المقاصة )٩(

 
لبنك ليكون  ،قط عندمافو عندما، في بيان المركز المالي المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 

أو تحصيل الموجودات  المبلغبمقاصة المبالغ ويكون لديه الرغبة إما في إجراء التسوية على أساس صافي  حق قانوني
 وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. 

 
الخسائر  عندما تجيز المعايير المحاسبية ذلك أو لألرباح أو المبلغيتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي 

 مثل المعامالت في األنشطة التجارية للبنك. المماثلةالناتجة عن مجموعة من المعامالت 
 

 إيقاف االعتراف  )١٠(
 

 أو األصلنقدية من لحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات عندما تنتهي ا المالي باألصليقوم البنك بإيقاف االعتراف 
 بموجبهامعاملة يتم من خالل ألصل المالي ا من التدفقات النقدية التعاقدية صول علىالحالحق في  بالتنازل عنيقوم  عندما

يل كافة مخاطر في حال عدم االحتفاظ أو تحو .بصورة فعليةملكية الموجودات المالية تحويل كافة مخاطر وامتيازات 
بهذا األصل إلى مدى ارتباطه بهذا األصل. وامتيازات الملكية بصورة فعلية واحتفاظ البنك بالسيطرة، يواصل البنك اعترافه 

عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة إلى 
ً أي ) ١(المحول) والجزء من األصل  التزام جديد الثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا

يان ب) أية أرباح أو خسائر متراكمة معترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى يتم االعتراف بها ضمن ٢و (تمل) مح
إليقاف االعتراف والتي قام البنك بإنشائها المؤهلة فيما يتعلق بأي حصة في الموجودات المالية المحولة  .األرباح أو الخسائر

 صل أو التزام منفصل.أو االحتفاظ بها، يتم االعتراف بها كأ
 

 . انتهاؤهاها أو ؤتم تسوية التزاماته التعاقدية أو يتم الغاعندما ت المالي بااللتزامعتراف يقوم البنك بإيقاف اال
 

شطب أرصدة تتعلق بموجودات يتم اعتبارها غير قابلة ب يقوميقوم البنك أيضا بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما 
 للتحصيل. 

 
ً بنك بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي، ولكنه يقوم ال بكافة  يظل محتفظا

 ، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.حالةهذه ال مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة أو بجزء منها. في
 

م خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم إيقاف االعتراف باألصل تقديل اتالتزاميحتفظ البنك في بعض المعامالت ب
بعقد الخدمة إذا كانت رسوم  متعلق التزامأو  أصلالمحول عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. يتم االعتراف بأي 

 الخدمة أكثر مما يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.      

  

١٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –د تشارترد بنك ستاندر
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 أو الخسائر  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ التصنيف )١١( 

 
 أو الخسائر في الحاالت التالية:  رباحقيمة العادلة من خالل األبال المالية الموجودات والمطلوبات بتصنيفالبنك  يقوم

 
  .تقييمها وبيانها داخلياً على أساس القيمة العادلةوعندما تتم إدارة الموجودات أو المطلوبات  -
 
  ؛لم يتم التصنيفإذا تنشأ سة التي كانت المحاسبي االختالفاتإذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة ملحوظة  -
 
كان عدل بصورة جوهرية التدفقات النقدية التي تُ من شأنها أن إذا كان األصل أو االلتزام يتضمن أداة مشتقة ضمنية و -

 .العقد خالفاً لذلك ليتطلبها
 

 األدوات المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )ح(
 

ة وفقاً للتغيرات في معدالت الفائدة وأسعار األدوات المالية وأسعار تتمثل األدوات المشتقة في األدوات المالية التي تشتق قيمتها العادل
السلع وأسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان والمؤشرات. يتم تصنيف األدوات المشتقة كأدوات للمتاجرة ما لم يتم 

 تصنيفها كأدوات تحوط.
 

ً يتم ق ً االعتراف بكافة األدوات المشتقة والحقا ياسها بالقيمة العادلة، مع االعتراف بكافة أرباح إعادة التقييم ضمن األرباح يتم مبدئيا
تدفق نقدي أو تحوط لصافي االستثمار، في هذه الحالة يتم االعتراف بالجزء الفعال إجراء والخسائر (باستثناء الحاالت التي يتم فيها 

 ات الشاملة األخرى).من التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليراد
 

يمكن الحصول على القيم العادلة من أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ومعامالت السوق الحديثة وأساليب التقييم بما في ذلك 
ود نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، حيثما يكون مناسباً. حيثما ترتكز القيمة العادلة المعترف بها مبدئياً لعق

نفس السياسة المحاسبية لالعتراف  تتبع اعلى نموذج التقييم الذي يستخدم المدخالت غير الملحوظة في السوق، فإنه لمشتقةاألدوات ا
المبدئي كما هو الحال للموجودات والمطلوبات المالية األخرى. يتم قيد كافة األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة 

 تكون القيمة العادلة سالبة. إيجابية وكمطلوبات عندما
 

فيما يتعلق ببعض األدوات المشتقة المتضمنة في األدوات المالية األخرى، مثل خيار التحويل في السندات القابلة للتحويل المحتفظ 
خاطر العقد بها، يتم تقيمها كأدوات مشتقة منفصلة عندما ال ترتبط المخاطر والسمات االقتصادية الخاصة بها بشكل كبير بسمات وم

بالقيمة  الضمنيةالرئيسي وال يتم قيد العقد الرئيسي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم قياس تلك األدوات المشتقة 
العادلة مع االعتراف بالتغيرات التي تطرأ عليها ضمن بيان األرباح أو الخسائر. يستمر بيان األدوات المشتقة الضمنية مع العقد 

 ئيسي وال يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل أو ادراجها ضمن األدوات المشتقة.الر
 

إن كانت ، إن طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة تتوقف على ما إذا كانت تلك األداة المشتقة محددة كأداة تغطية
لقيمة العادلة عقود تحوط ا) ١د األدوات المشتقة على أنها: (يقوم البنك بتحدي. للتحوططبيعة البند الخاضع فإنها تمثل كذلك، 

مستقبلية محتملة نقدية  لتدفقات عقود تحوط) ٢للموجودات والمطلوبات المعترف بها أو ارتباطات مؤكدة (تحوط القيمة العادلة)؛ (
 ).دينقتدفق  تحوطبدرجة كبيرة منسوبة إلى موجودات أو مطلوبات معترف بها أو لمعاملة متوقعة (

 
 الطريقة شريطة الوفاء بمعايير محددة.   التحوط لألدوات المشتقة بهذه يتم استخدام محاسبة 

 
هدف واستراتيجية إدارة  باإلضافة إلىبتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط،  ،المعاملة في بداية ،يقوم البنك
ً بتوثيق تقييمه وم البنك. يقتنفيذ مختلف معامالت التحوطل المخاطر ت ما إذا كانحول ، في بداية التحوط وبصورة مستمرة، أيضا

مقاصة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود  عندعالية الفاعلية  األدوات المشتقة المستخدمة في معامالت التحوط
 الخاضعة للتحوط.

 

  

١٧ 

 ت العربية المتحدةفروع دولة اإلمارا –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) األدوات المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )ح(

 
  عقود تحوط القيمة العادلة

 
أو اللتزام مؤكد،  لي معترف بهما التزامأو  ألصل  في القيمة العادلة لتغيرا منتحوط  أداةالمشتقة على أنها  اةعندما يتم تصنيف األد

مع أية تغيرات في القيمة العادلة  األرباح أو الخسائرالمشتقة ضمن بيان  لألداةاالعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة على الفور يتم 
  .للمخاطر التي يتم التحوط منها المنسوبة للتحوطللبند الخاضع 

 
معايير محاسبة تفي بمارستها أو لم تعد ميتم بيعها أو إنهاؤها أو ية األدوات المشتقة أو يتم ايقاف محاسبة التحوط عندما تنتهي صالح

ً  يتم إطفاءتحوط القيمة العادلة أو عندما يتم إلغاء التصنيف.  طريقة لأية تعديالت حتى ذلك الوقت على بند التحوط المحتسب وفقا
 عاد احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي.معدل الفائدة الفعلي المُ كجزء من  األرباح أو الخسائرضمن بيان  ةالفائدة الفعلي

 
  التدفق النقدي تحوطعقود 

 
 التزامأو  بأصللتقلبات في التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر محددة مرتبطة ا من تحوط أداةعلى أنها مشتقة  أداةعندما يتم تصنيف 

 الفعال من، يتم عندها االعتراف بالجزء األرباح أو الخسائرأن تؤثر على بيان أو معاملة متوقعة بصورة كبيرة يمكن  معترف به
المشتقة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. تتم إعادة تصنيف المبلغ المعترف به ضمن اإليرادات  لألداةلتغيرات في القيمة العادلة ا

التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط تؤثر على بيان الدخل لفترة حيث أن على أنه تسوية إلعادة تصنيف في نفس االشاملة األخرى 
 لألداةاالعتراف بأي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة  على الفور. يتم األرباح أو الخسائرضمن نفس البند في بيان 

 .األرباح أو الخسائرالمشتقة ضمن بيان 
 

محاسبة معايير تفي بعد أو يتم بيعها أو انهاؤها أو ممارستها أو لم ت داة المشتقةاألعندما تنتهي التحوط مستقبالً يتم ايقاف محاسبة 
، ويبقى المبلغ المعترف به في اإليرادات الشاملة األخرى مدرج ضمنها إلى أن تؤثر عندما يتم إلغاء التصنيفأو  النقدي التدفقتحوط 

 التحوطمحاسبة  إيقاف، يتم المحتملةيعد من المتوقع حدوث المعامالت عندما لم . األرباح أو الخسائرالمعاملة المتوقعة على بيان 
 . األرباح أو الخسائراالعتراف بالرصيد المدرج في اإليرادات الشاملة األخرى ضمن بيان  على الفورويتم 

 
 النقد وما يعادله  ) ط(

 
رصدة غير مقيدة محتفظ بها لدى مصرف اإلمارات يتألف النقد وما يعادله من سندات أذنية ونقد في الصندوق وحسابات جارية وأ

بنوك، الالعربية المتحدة المركزي وشهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمستحق من والمستحق إلى 
و أقل من تاريخ تمتد إلى ثالثة أشهر أ أصليةمن المركز الرئيسي والفروع األخرى ذات فترات استحقاق إلى والمستحق والمستحق 

 قصيرة األجل وإلدارة المخاطر االئتمانية غير الهامة. تاالعتراف المبدئي، وتستخدم لغرض الوفاء بااللتزاما
 

 .بيان المركز المالي فيالنقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة  تسجيليتم 
 

 السلفياتالقروض و )ي(
 

مدرجة في سوق نشط وال الغير قابلة للتحديد الثابتة أو الدفعات الذات مشتقة لامالية غير الموجودات في ال السلفياتالقروض وتتمثل 
 . المنظورأو في المستقبل  على الفورينوي البنك بيعها 

 
 ً ويتم قياسها الحقاً  ،لمعاملةاإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة لتكاليف الزائداً  بالقيمة العادلة السلفياتقياس القروض و يتم مبدئيا

 . ةفتها المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليبتكل
 

في  كما هو مبينعلى أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  السلفياتعندما يقرر البنك تصنيف القروض و
 .األرباح أو الخسائرمن بيان ض على الفور)، يتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة ١١) (ز( ٣اإليضاح 

  

١٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 
  األوراق المالية االستثمارية )ك(

 
قيمة العادلة من المالية االستثمارية غير مبينة بال األوراق كانت ، في حالةبالقيمة العادلة األوراق المالية االستثماريةيتم مبدئيا قياس 

ً ويتم احتسابها  ،لمعاملةاإلضافية المنسوبة مباشرة ل تكاليفالزائداً أو الخسائر،  رباحخالل األ تصنيفها إما على أنها  حسبالحقا
 :مدينة أو أنها قروض وذمم أو على أنها متاحة للبيعأو الخسائر  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ

 
 أو الخسائر رباحالقيمة العادلة من خالل األ )١(

 
ويتم على أو الخسائر  رباحيتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

   .األرباح أو الخسائربيان القيمة العادلة ضمن بتغيرات الفور االعتراف 
 
 لمتاحة للبيع االستثمارات ا )٢(

 
ضمن فئة أخرى من الموجودات  تصنيفهاالمشتقة التي ال يتم  األدوات غيراستثمارات في مثل االستثمارات المتاحة للبيع  تت

 بالقيمة العادلة.المتاحة للبيع األخرى كافة االستثمارات تسجيل  تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع على سندات الدين. يتمالمالية. 
 

أو خسائر  أرباحباستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف ب األرباح أو الخسائربيان العتراف بإيرادات الفائدة ضمن يتم ا
 . األرباح أو الخسائربيان سندات الدين المتاحة للبيع ضمن  في ستثماراتلالصرف العمالت األجنبية 

 
ويتم بيانها في احتياطي القيمة العادلة  ة األخرىالشامل اإليراداتلة ضمن لقيمة العادلاالعتراف بالتغيرات األخرى مباشرة يتم 

 اإليراداتفي  المتبقيويتم االعتراف بالرصيد  ،القيمة في نخفاضحتى يتم بيع االستثمار أو يتعرض ال ضمن حقوق الملكية
 . األرباح أو الخسائربيان ضمن  ة األخرىالشامل

 
قيمة العادلة، بخالف خسائر انخفاض القيمة، يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة فيما يتعلق بالتغيرات األخرى لل

األخرى ويتم بيانها في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. عند بيع االستثمار، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر 
 المتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.

 
 تلكات والمعدات المم )ل(

 
 القيمة.  انخفاضيتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر 

 
، حيثما يكون ذلك مناسباً، فقط عندما منفصل كأصلأو يتم االعتراف بها  لألصلالدفترية  ةالقيم ضمنيتم إدراج التكاليف الالحقة 

ذلك البند بصورة موثوقة.  ةلبند إلى البنك ويمكن قياس تكلفافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بذلك اأن تتدفق المن المرجحيكون من 
 .األرباح أو الخسائر بيان يتم تحميل كافة أعمال اإلصالحات والصيانة األخرى على

 
األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود على مدى  أساس القسط الثابتعلى  األرباح أو الخسائربيان يتم االعتراف باالستهالك ضمن 

ألصل ما أكبر من قيمته  الدفتريةتكون القيمة  عندماعشر سنوات. ثالث إلى  من بصورة رئيسية التي تتراوحوالمعدات الممتلكات 
األرباح أو يان ويتم تحميلها على ب ستردادقيمته القابلة لالإلى تخفيض قيمة ذلك األصل على الفور  يتم ،المقدرة ستردادالقابلة لال
يتم االعتراف بتكاليف الصيانة . األرباح أو الخسائرأو الخسائر الناتجة عن االستبعاد ضمن بيان  رباح. يتم االعتراف باألالخسائر
 عند تكبدها.  األرباح أو الخسائرللممتلكات والمعدات ضمن بيان اليومية 

 

  

١٩ 

 لمتحدةفروع دولة اإلمارات العربية ا –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 
 الموجودات غير الملموسة   )م(

 
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر  الكمبيوتربرامج في تتمثل الموجودات غير الملموسة  التي استحوذ عليها البنك، ويتم بيانها بالتكلفة ناقصا

 انخفاض القيمة المتراكمة. 
 

تتعلق  الذيالمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد  منالالحقة للبرامج فقط عندما تزيد  مصروفاتالتتم رسملة 
 األخرى كمصروفات عند تكبدها.  النفقاتبه. ويتم االعتراف بكافة 

 
ر اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير على مدى األعما األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابتيتم االعتراف باإلطفاء ضمن بيان 

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة  ُتقدرمن التاريخ الذي تصبح فيه تلك الموجودات متاحة لالستخدام.  اعتباراً الملموسة 
 على الفور اد، يتمثالث سنوات. عندما تكون القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لالستردب

 تخفيض قيمة تلك الموجودات غير الملموسة إلى قيمتها القابلة لالسترداد.
 

   قيمة الموجودات غير المالية انخفاض )ن(
 
إذا  مما للتحقق تقرير، بتاريخ كل باستثناء موجودات الضريبة المؤجلة، البنكلموجودات غير المالية لدى ل الدفتريةتم مراجعة القيم ت

 .سترداديتم تقدير قيمة األصل القابلة لال ،يمة. في حال وجود مثل ذلك المؤشرالقفي  نخفاضال تعرضها هناك أي مؤشر علىكان 
 

تمثل ت. ستردادصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالألل الدفتريةعندما تزيد القيمة  مةالقي انخفاضيتم االعتراف بخسائر 
عن الموجودات  إلى أبعد الحدود وتكون مستقلة تدفقات نقدية تنتجة موجودات يمكن تحديدها أصغر مجموعفي  الوحدة المنتجة للنقد

 .األرباح أو الخسائرضمن بيان  ةالقيم انخفاضيتم االعتراف بخسائر  األخرى. الموجودات مجموعاتو
 

. أيهما أكبر، أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع ن االستخداممقيمته في أو وحدته المنتجة للنقد  ستردادتتمثل قيمة األصل القابلة لال
 ما قبل الضريبة معدل خصمإلى قيمتها الحالية باستخدام  المقدرة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية ،من االستخدامالقيمة  تقديرعند 

 .قة بذلك األصليعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعل
 

يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير في حالة وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسائر 
يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة أو لم تعد موجودة.  انخفضتقد 

ليتم ترداد. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته الدفترية التي كان لالس
 االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. تحديدها، بعد خصم

 
 الثانوية الودائع والمطلوبات  )س(

 
بالقيمة العادلة زائداً  الثانوية. يتم مبدئياً قياس الودائع والمطلوبات الديونمصادر البنك لتمويل  في الثانويةوالمطلوبات تمثل الودائع ت

 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. بالتكلفةتكاليف المعاملة ويتم الحقاً قياسها 
 

 المخصصات )ع(
 

ويكون  نتيجة لحدث سابق ضمنيم حالي قانوني أو عندما يكون على البنك التزا ماليبيان المركز اليتم االعتراف بمخصص ما في 
مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. يتم تحديد تقدير  وعندما يمكن، االقتصادية لتسوية االلتزام للمنافعتدفقات خارجة  تطلبيأن  المرجحمن 

ً  خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من خاللالمخصصات  عكس تقييمات السوق الحالية لمعدل خصم ما قبل الضريبة يوفقا
ً  ،لمال ول للقيمة الزمنية  . التي ينطوي عليها االلتزامالمخاطر  ،حيثما يكون مناسبا

 
 والتزامات القروض الضمانات المالية )ف(

 
التي تكبدها لمستفيد من الضمان عن الخسارة بسداد دفعات محددة لتعويض ا بموجبها البنك يلتزمعقود في تمثل الضمانات المالية ت

ً  السداد عند االستحقاق عنمدين محدد  إخفاقبسبب  التزامات مؤكدة بتقديم  "التزامات القروض" هي إن الدين. أداةلشروط  وفقا
 ائتمان وفقاً لشروط وأحكام تم تحديدها مسبقاً.

 
ً بالضمانات المالية بقيمها العادلة . يتم إطفاء المبالغ المستلمة على مدى المبلغ المستلم عند اإلصدارالتي تمثل  ،يتم االعتراف مبدئيا

 ً متوقعة  اتلقيمة الحالية ألي دفعقيمتها المطفأة أو ااالعتراف بالضمانات المالية (القيمة االسمية) بفترة الضمان المالي. يتم الحقا
ً سداد بموجب الضمان الصبح ي(عندما   )، أيهما أكبر. مرجحا
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٢٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
 للموظفينتعويضات نهاية الخدمة  )  ص(

 

 التعويضات المحددة  خطة
 

 ً الموظفين الوافدين  يشمليضات نهاية الخدمة تعولالبنك برنامج  يطبق، العربية المتحدة أحكام قانون العمل بدولة اإلماراتب التزاما
 لدى البنك أكثر من سنة. وهو عبارة عن برنامج محدد وغير ممول. عملهمالذين مضى على 

 
التي يستحقها الموظفين مقابل خدمتهم لحين يقدم البنك تعويضات نهاية الخدمة للموظفين بناًء على تقدير قيمة التعويضات المستقبلية 

 طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. علىاحتساب التزامات التعويضات المحددة كز تقاعدهم. يرت
 

ضمن اإليرادات  باألرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات التعويضات المحددة االعتراف على الفور يتم
من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم  لفترةلمحددة . يحدد البنك مصروفات الفائدة على التزامات التعويضات الالشاملة األخرى

أية تغيرات في التزامات التعويضات المحددة خالل  األخذ باالعتبار، مع لقياس التزام التعويضات المحددة في بداية الفترة السنوية
ى المتعلقة بخطط التعويضات الفترة كنتيجة للمساهمات ودفعات التعويضات. يتم االعتراف بمصروفات الفائدة والمصروفات األخر

 المحددة تحت بند مصروفات الموظفين ضمن األرباح أو الخسائر. 
 

االعتراف بالتغير الناتج في التعويضات المتعلقة  على الفورخطة ما، يتم  تخفيضعندما تتغير تعويضات خطة ما أو عندما يتم 
. يعترف البنك باألرباح والخسائر الناتجة عن في األرباح أو الخسائرالتخفيض بالخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر الناتجة عن 
 تسوية خطة التعويضات المحددة عندما تتم التسوية.

 

المبلغ على البنك من  تحميل إعادة تمتمجموعة ستاندرد تشارترد بنك. تتم تغطية موظفي البنك الدوليين من خالل برنامج معاشات 
 .ذات الصلة للمجموعة قبل الفرع أو الشركة التابعة

 
 خطة المساهمات المحددة 

 

ً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية في اإلمارات العربية  تتم تغطية الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
أمينات االجتماعية بصورة شهرية. ليس المتحدة، حيث يتم تقديم المساهمات من قبل البنك والموظفين إلى الهيئة العامة للمعاشات والت

 شهرياً. التي يتم دفعاغير المساهمات  تجاه هذه الخطةلدى البنك أية التزامات أخرى 
 

عند  األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالتزامات المساهمات في خطط مساهمات المعاشات المحددة كمصروفات ضمن بيان 
 استحقاقها.

 

   اآلنحتى  التي لم يتم تطبيقها لتفسيراتواالجديدة  المعايير )ق(
 

، ولم يتم ٢٠١٦يناير  ١التي تسري على الفترات التي تبدأ بعد  التعديالت على المعايير والتفسيراتوالجديدة هناك عدد من المعايير 
 تشتمل هذه المعايير على ما يلي: تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية. 

 

 : اإليرادات من العقود مع العمالء معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمن  ١٥المعيار رقم 
 

ويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ. يقدم  ٢٠١٨يناير  ١هو  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥المعيار رقم إن تاريخ سريان 
يقدم مفهوم لالعتراف باإليرادات المتعلقة بااللتزامات عندما يتم منهج لالعتراف باإليرادات يرتكز على مبادئ، كما  المعيار هذا

من  ١٥المعيار رقم  جزء كبير من إيرادات البنك خارج نطاقيقع الوفاء بها. يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي. من المتوقع أن 
ً تقييم تأثير هذا المعيارالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٥المعيار رقم . ال يمكن حتى اآلن تحديد مدى تأثير ، ويتم حاليا
 على هذه البيانات المالية.  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

  عقود االيجار: المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦المعيار رقم 
 

في  ويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ ٢٠١٩يناير  ١هو  تقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد المن  ١٦المعيار رقم إن تاريخ سريان 
المعايير الدولية إلعداد من  ١٦مع أو قبل تطبيق المعيار رقم  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥تطبيق المعيار رقم حال 

ن لمحاسبة المستأجر ويتطلب منموذج واحد  لتقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد امن  ١٦رقم  يقدم المعيار. التقارير المالية
قيمة األصل ذو  ، ما لم تكنشهراً  ١٢فترة التي تزيد عن ات الخاصة بجميع عقود اإليجار االعتراف بالموجودات والمطلوب المستأجر

ام األصل المستأجر ذو الصلة يتعين على المستأجرين االعتراف بحق استخدام األصل والذي يمثل حقه في استخد .ضئيلةالصلة 
المعايير الدولية إلعداد التقارير من  ١٦يحل المعيار رقم االيجار الذي يمثل التزام المستأجر بأداء دفعات االيجار. عقد والتزام 

تصنيف  أجرالمست. وعليه، يواصل ١٧الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ستأجرمتطلبات محاسبة الممحل بشكل فعلي  المالية
واحتساب كال النوعين من عقود االيجار بشكل مختلف. يتم حالياً ، تشغيلي أو تمويلي عقود ايجار على أنهاالخاصة به عقود اإليجار 

ذه على ه المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦تقييم تأثير هذا المعيار. يتعذر من الناحية العملية تحديد تأثير المعيار رقم 
 البيانات المالية.

  

٢١ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) المعايير الجديدة والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها حتى اآلن )ق(

 
 : األدوات المالية اليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الممن  ٩المعيار رقم 

 
نموذج خسائر حول  جديدةتوجيهات ) ٣والمرحلة  ٢(المرحلة التقارير المالية  الدولية إلعداد معاييرالمن  ٩ رقم المعياريتضمن 

من هذا االئتمان المقدرة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتض
قام البنك . ٣٩المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ً لتوجيهات مصرف  ٩بإجراء تقييم مبدئي لتأثير المعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" وفقا
ارات العربية المتحدة المركزي. يواصل البنك تركيزه على وضع نماذج وإجراءات حول انخفاض القيمة، والتي تكون مطلوبة اإلم

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يرى البنك أنه  ٩بغرض االلتزام التام بالمعيار رقم  ٢٠١٧لمواكبة األسلوب المتبع في 
 ٩ج وإجراءات انخفاض القيمة، فإنه سوف يكون في مركز جيد يمكنه من تقييم التأثير المحتمل للمعيار رقم بمجرد االنتهاء من نموذ

 حقة على متطلبات رأس المال النظامي.أي تأثيرات المن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على هذه البيانات المالية و
 

  تطبيق السياسات المحاسبيةموضوعة عند الالتقديرات المحاسبية الهامة واألحكام  ٤
 

يتم بصورة مستمرة تقييم ات خالل السنة المالية التالية. يقوم البنك بوضع افتراضات تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوب
عتقد أنها معقولة التي يُ  أخرى بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية وهي ترتكز على الخبرة السابقة وعواملالتقديرات واألحكام 

 الظروف الراهنة.  في
 

  القيمة العادلة لألدوات المشتقة ) ١(
 

 تتم معامالتالتقييم على  طرقتشتمل التقييم.  طرقيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المشتقة غير المدرجة في سوق نشط باستخدام 
ً لشروط السوق االعتيادية بين أطراف  القيمة العادلة  إلى، استناداً (إن وجدت) في إجراء المعاملة رغبةاليها لددراية وعلى وفقا

 طرقيتم استخدام البيانات الملحوظة في  حليل التدفقات النقدية المخصومة.وت بصورة كبيرةألدوات أخرى مماثلة السوقية الحالية 
والربط بينها اصة بالبنك واألطراف المقابلة) والتقلبات (الخ إال أن بعض المجاالت مثل مخاطر االئتمان ،إلى أقصى قدر ممكن التقييم

علنة ؤثر على القيمة العادلة المُ المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن ت تطلب من اإلدارة وضع افتراضات. إن التغيرات في االفتراضاتي
 لألدوات المشتقة.

 
  السلفياتقيمة القروض و انخفاضخسائر  ) ٢(

 
 ضمنالقيمة  انخفاضخسائر  قيد ةضرور من مدى للتحقق. بصورة دورية القيمة انخفاضة قروضه لتقييم يقوم البنك بمراجعة محفظ

يمكن قياسه  انخفاضك أية بيانات ملحوظة تشير إلى وجود وضع األحكام حول ما إذا كانت هنا، يقوم البنك باألرباح أو الخسائربيان 
في قيمة أحد  نخفاضاال هذا تحديد يمكنقروض قبل أن الأو من محفظة  القروضأحد في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من 

 المحفظة.في  ضوقرال
 

الخبرة السابقة مع األخذ باالعتبار التصنيف االئتماني  إلى، يتم تقدير مخصصات محددة استناداً للقروض في حالتها الفرديةبالنسبة 
 الفائدة والغرامات. لألقساط و تم سدادهاآخر دفعة و ذو الصلةللعميل 

 
بيان بيانات ملحوظة تشير إلى وجود تغيير سلبي في  على األدلة تشتملقيمة المحافظ، يمكن أن  انخفاضبالنسبة لمخصصات 

سداد القروض في المجموعة.  تحول دونأو محلية  إقليميةلمقترضين في مجموعة معينة أو ظروف اقتصادية ا من قبلالمدفوعات 
نفس خصائص المخاطر االئتمانية ويتوافر لها دليل  لهالخسائر الموجودات التي السابقة  خبرةال استناداً إلىالتقديرات تستخدم اإلدارة 

الطريقة واالفتراضات  عةتتم مراجتدفقاتها النقدية المستقبلية.  تقديرالمحفظة عند  لبنود مماثلبشكل القيمة  انخفاضموضوعي على 
 لخسائروابين الخسائر المقدرة  اتأي فروق بغرض تخفيضبصورة منتظمة المستقبلية التدفقات النقدية  يتقيمة وتوقالمستخدمة لتقييم 

 .الفعلية
 

عد إنهاء كافة ذلك القرض بيتم شطب . ، يتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قيمة هذا القرضما قرضعندما ال يمكن تحصيل 
إن االسترداد الالحق للمبالغ . تحديد مبلغ الخسارةعلى استرداد المبلغ ويمكن ، وال يوجد احتمال فعلي اإلجراءات الالزمة للتحصيل

 ً إذا حدث في فترة الحقة، تدني  .بيان األرباح أو الخسائر نخفاض قيمة القرض فييقلل من قيمة مبلغ مخصص ا التي تم شطبها سابقا
ع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة (مثل حدوث في خسائر انخفاض القيمة وأمكن ربط ذلك التدني بصورة موضوعية بحدث وق

ً من خالل تعديل حساب المخصص. يتم  تحسن في التصنيف االئتماني للمدين)، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقا
 االعتراف بهذا العكس في بيان األرباح أو الخسائر.

 

  

٢٢ 

 ة المتحدةفروع دولة اإلمارات العربي –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 (تابع) تطبيق السياسات المحاسبيةالموضوعة عند التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام  ٤
 

 خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية  ) ٣(
 

يمة، ويرتكز هذا التقييم على القفي نخفاض ال للتحقق من مدى تعرضهاالمالية االستثمارية بصورة فردية  هأوراق بتقييميقوم البنك 
هذه التدفقات النقدية،  تقديراإلدارة حول القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي ُيتوقع استالمها. عند  الموضوعة من قبل اتتقديرالأفضل 

امل التي تشير وتحدد تقوم اإلدارة بوضع األحكام حول الوضع المالي للطرف المقابل. كما يتم أيضاً وضع األحكام عند مراجعة العو
 الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية. 

 
 الدخل  ضريبة ) ٤(

 
الدخل. هناك العديد  ضريبةتقديرات لتحديد مخصص  وضعيتعين دولة اإلمارات العربية المتحدة. يخضع البنك لضريبة الدخل في 

بصورة مؤكدة في سياق األعمال االعتيادية. في الحاالت  النهائية الضريبية هاالتزامات من المعامالت والحسابات التي ال يمكن تحديد
ستؤثر على مخصصات ضريبة الدخل  الفروق، فإن تلك المسجلة بصورة مبدئيةالضريبة النهائية عن المبالغ  قيمةالتي تختلف فيها 

 والضريبة المؤجلة في الفترة التي تم فيها تحديد تلك المخصصات. 
 

ة بضريمستقبلية خاضعة لل إن إمكانية استرداد موجودات الضريبة المؤجلة للبنك ترتكز على أحكام اإلدارة حول مدى توفر أرباح
 استخدام موجودات الضريبة المؤجلة.   من خاللهايمكن 

 
 تصنيف الموجودات المالية ) ٥(

 
المالية، ويستند كذلك على سمات  دارة موجوداتهتبع لدى البنك إلالم يستـند تصنيف وقياس الموجودات المالية إلى نموذج األعمال

ستثمارات في األوراق المالية مصنفة االالقناعة أن  لديه البنكالتدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية الخاضعة للتقييم. إن 
 ومقاسة بالشكل المناسب.

 
المطفـأة في تلك الموجودات المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ  تتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة

بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ 
  .والفائدةاألصلي 

 
من في سندات مدرجة لم يتم االحتفاظ بها لالستفادة في استثمارات لى أنها متاحة للبيع عتتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها 

يوفر عرض على أنها متاحة للبيع أن تصنيف تلك األدوات  يرى البنكالعادلة وغير محتفظ بها كذلك للمتاجرة. ها التغيرات في قيم
ً لحصتها متوسطة وطويلة األجل في استثماراتها أكثر من االحتفاظ باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أكثر وضوحا

 والخسـائر.
 

لموجودات المالية غير المشتقة ذات محتفظ بها لالستحقاق باموجودات مالية تتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها على أنها 
حكام، يقوم البنك بتقييم مدى رغبته وقدرته على االحتفاظ وضع هذه األ عندالدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد واالستحقاق الثابت. 

المالية االستثمارية حتى تاريخ االستحقاق. في حالة عدم قدرة البنك على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق  باألوراق
ق، سوف يتعين على البنك إعادة إال في بعض الظروف الخاصة، مثل بيع جزء غير هام في تاريخ يقترب من تاريخ االستحقا

لبنك تصنيف األوراق المالية االستثمارية كاستثمارات ل وال يجوزمتاحة للبيع موجودات مالية على أنها تصنيف هذه الفئة بأكملها 
 إال في الظروف االستثنائية.، لسنتين الماليتين التاليتينمحتفظ بها لالستحقاق للسنة الحالية وا

 
 ات المحددة التعويض خطة ) ٦(

 
افتراضات  وضع تضمن التقييم االكتوارييباستخدام التقييمات االكتوارية.  الممولةغير التعويضات المحددة برنامج البنك تكلفة  يحدد

هذه ل لجاأل للطبيعة طويلة. نظراً الخروج من الخدمةلراتب ومعدل الوفيات ومعدل ا في المستقبليةزيادات الحول معدالت الخصم و
 .من عدم اليقين كبيرة درجةتنطوي على ، فإن هذه التقديرات طخطال

  

٢٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ٥
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٠٧٫١٣٥ ٥٤٠٫٣٧١ النقــد
 ٧٫٦٨٦٫٦٠١ ٤٫٥٣٩٫٣٠٤ ات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيشهاد

 ٣٫٤٨٢٫١٥٤ ٣٫١١٩٫٢٨٥ ) ١-٥ودائع االحتياطي القانوني للنقد (إيضاح 
 ٨٨٠٫٤٦٢ ١٣٤٫٨٤٢ أرصدة أخرى لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 -------------- -------------- 
 ١٢٫٥٥٦٫٣٥٢ ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ 
 ======== ======== 
 

إن هذه الودائع غير متاحة لعمليات البنك اليومية وهي ال تخضع لفائدة، وبالرغم من ذلك يسمح مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ١ - ٥
بعة أيام، يجب المركزي للبنوك بالسحب من رصيدها بما يعادل أرصدة االحتياطي النقدي. إال أنه في نهاية فترة التقرير الممتدة لس

   أن يكون رصيد الحساب ايجابي على أساس تراكمي.
 
 إلى البنوك  سلفياتالقروض وال ٦
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٢٫٨٨٤٫٨١٧  ٦١٨٫٩٩٥ قروض ألجل
 ٢٤٦٫٩٧٧  ٢٠٨٫٤٦٩ مقومة بعملتكم  أرصدتنا لديكم

 ٨٩٥٫١٧٠  ١٫٨٢٤٫١٢٧ سندات اعتماد تم التفاوض بشأنها
 --------------  ------------- 
 ٤٫٠٢٦٫٩٦٤  ٢٫٦٥١٫٥٩١ 

    المخصص لخسائر انخفاض القيمة
 -  )٨٩٤( انخفاض فردي في القيمة   
 )١٫٦٧١(  )٢٫٢٣٠( انخفاض قيمة المحفظة   

 )١٫٦٧١(  )٣٫١٢٤( إجمالي مخصص خسائر انخفاض القيمة
 --------------  ------------- 

 ٤٫٠٢٥٫٢٩٣  ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ إلى البنوك سلفياتقروض والصافي ال
 ========  ======= 

 
 إلى العمالء سلفياتالقروض وال  ٧

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٢٫١٤٧٫٢٣٥  ١٫٩٦٩٫٦٤٠ سحوبات على المكشوف 
 ١٨٫٩١٤٫٩٤٨  ١٦٫٧٣٥٫٩٩٨ قروض ألجل

 ١٫٥٢١٫٩١٤  ١٫٣٧٩٫٦٠٠ قروض مقابل إيصاالت أمانة
 ٥٫٣٩٣٫٧٩١  ١٫٦٨٠٫٥٣٥ كمبياالت مخصومة

 ٨٫٦٢٢٫٦٠٥  ١١٫٤٧٢٫٥٠٨ أخـــرى
 ---------------  --------------- 

 ٣٦٫٦٠٠٫٤٩٣  ٣٣٫٢٣٨٫٢٨١ عمالءالإجمالي القروض والسلفيات إلى 
    مخصص خسائر انخفاض القيمة

 )٢٫١١٦٫٥٩٧(  )٢٫٥١١٫٣٩٨( انخفاض فردي في القيمة   
 )٦٧٣٫٣٢٩(  )٦٥٧٫٧٧٠( خفاض قيمة المحفظةان   
 ----------------  --------------- 

 )٢٫٧٨٩٫٩٢٦(  )٣٫١٦٩٫١٦٨( إجمالي مخصص خسائر انخفاض القيمة
 ----------------  --------------- 

 ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧  ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ صافي القروض والسلفيات إلى العمالء
 =========  ======== 

  

٢٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –د تشارترد بنك ستاندر
 

 إيضاحات (تابع)
 

 (تابع)إلى العمالء سلفياتالقروض وال  ٧
 

 خسائر انخفاض القيمة خالل السنة: فيما يلي الحركة في مخصص 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 )١٫٧٣٨٫٧٦٧( )٢٫٧٨٩٫٩٢٦( يناير ١الرصيد في 
 )١٫٣٥٣٫٦٤٥( )٩٤٨٫١٩٢( لمرصود خالل السنة صافي المخصص ا

 ٢٣٫٥٠٧ ٢٥٫٣٠٤ عكس مخصص الخصم
 ٢٧٨٫٩٧٩ ٥٤٣٫٦٤٦ المبالغ المشطوبة خالل السنة

 ---------------- --------------- 
 )٢٫٧٨٩٫٩٢٦( )٣٫١٦٩٫١٦٨( ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ========= ========= 
  

 مما يلي: األرباح أو الخسائرلى بيان ع المحملة خسائر انخفاض القيمة تألفت
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٣٥٣٫٦٤٥ ٩٤٨٫١٩٢ إلى العمالء  سلفياتلقروض والامخصص 
 )٤٦٣( ١٫٤٥٣ مخصص القروض والسلفيات إلى البنوك

 ١٫١٠٢ - المخصص لاللتزامات الطارئة
 ------------ ------------- 

 ١٫٣٥٤٫٢٨٤ ٩٤٩٫٦٤٥ إجمالي المخصص
 ً  )٤٠٫٥٩٠( )٣٧٫٨١١( استرداد ديون مشطوبة سابقا

 ------------ ------------- 
 ١٫٣١٣٫٦٩٤ ٩١١٫٨٣٤ 
 ======= ======= 
 

 األوراق المالية االستثمارية  ٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 المتاحة للبيع
 ١٫٨٣٦٫٥٤٠ ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ يناير ١الرصيد في 

 )٣٢( )٧٢( العمالت األجنبيةفروق صرف 
 ١٫٦١٤٫٦٦٢ ٥٫٨٦٨٫٦٥٤ اإلضافات

 )٤٦٢٫٧٩١( )٣٫١٥٩٫٩٩٨( االستحقاقات واالستبعادات
 )١٣٫٥٨٨( )٦٫٦٦٩( التغيرات في القيمة العادلة (بما في ذلك تأثير تحوط القيمة العادلة)

 )١٢٫٣٥٣( )٢٢٫١٠٨( إطفاء الخصومات والعالوات
 -------------- ------------- 

 ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ======== ======= 

  

٢٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –د تشارترد بنك ستاندر
 

 إيضاحات (تابع)
 

 (تابع)إلى العمالء سلفياتالقروض وال  ٧
 

 خسائر انخفاض القيمة خالل السنة: فيما يلي الحركة في مخصص 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 )١٫٧٣٨٫٧٦٧( )٢٫٧٨٩٫٩٢٦( يناير ١الرصيد في 
 )١٫٣٥٣٫٦٤٥( )٩٤٨٫١٩٢( لمرصود خالل السنة صافي المخصص ا

 ٢٣٫٥٠٧ ٢٥٫٣٠٤ عكس مخصص الخصم
 ٢٧٨٫٩٧٩ ٥٤٣٫٦٤٦ المبالغ المشطوبة خالل السنة

 ---------------- --------------- 
 )٢٫٧٨٩٫٩٢٦( )٣٫١٦٩٫١٦٨( ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ========= ========= 
  

 مما يلي: األرباح أو الخسائرلى بيان ع المحملة خسائر انخفاض القيمة تألفت
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٣٥٣٫٦٤٥ ٩٤٨٫١٩٢ إلى العمالء  سلفياتلقروض والامخصص 
 )٤٦٣( ١٫٤٥٣ مخصص القروض والسلفيات إلى البنوك

 ١٫١٠٢ - المخصص لاللتزامات الطارئة
 ------------ ------------- 

 ١٫٣٥٤٫٢٨٤ ٩٤٩٫٦٤٥ إجمالي المخصص
 ً  )٤٠٫٥٩٠( )٣٧٫٨١١( استرداد ديون مشطوبة سابقا

 ------------ ------------- 
 ١٫٣١٣٫٦٩٤ ٩١١٫٨٣٤ 
 ======= ======= 
 

 األوراق المالية االستثمارية  ٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 المتاحة للبيع
 ١٫٨٣٦٫٥٤٠ ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ يناير ١الرصيد في 

 )٣٢( )٧٢( العمالت األجنبيةفروق صرف 
 ١٫٦١٤٫٦٦٢ ٥٫٨٦٨٫٦٥٤ اإلضافات

 )٤٦٢٫٧٩١( )٣٫١٥٩٫٩٩٨( االستحقاقات واالستبعادات
 )١٣٫٥٨٨( )٦٫٦٦٩( التغيرات في القيمة العادلة (بما في ذلك تأثير تحوط القيمة العادلة)

 )١٢٫٣٥٣( )٢٢٫١٠٨( إطفاء الخصومات والعالوات
 -------------- ------------- 

 ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ======== ======= 

  

٢٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 الممتلكات والمعدات ٩

 
 اإلجمالي معدات أخرى منشآت ومعدات 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٦
    التكلفة

 ٥٣٫٩٤١ ٣٢٫٠٣٣ ٢١٫٩٠٨ ٢٠١٦ ريناي ١في 
 ٦٫١٤١ ٣٫٤٩٢ ٢٫٦٤٩ اإلضافات

 )٥٩٦( ٦٥ )٦٦١( صافي –التحويالت الداخلية 
 )٩٫٧٢٢( )٨٫٠٣٦( )١٫٦٨٦( / الموجودات المستهلكة بالكامل التي تم شطبها   االستبعادات

 ---------- ---------- ---------- 
 ٤٩٫٧٦٤ ٢٧٫٥٥٤ ٢٢٫٢١٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ===== ===== ===== 
    االستهالك المتراكم

 ٣٠٫٤٩٩ ١٧٫٣٤٦ ١٣٫١٥٣ ٢٠١٦يناير  ١في 
 ١٠٫٧٧١ ٥٫٩٢٥ ٤٫٨٤٦ لسنةلالمحمل 

 ٦٥ ٦٥ - صافي –التحويالت الداخلية 
 )٩٫٦٤٨( )٧٫٩٦٢( )١٫٦٨٦( االستبعادات/ الموجودات المستهلكة بالكامل التي تم شطبها  

 ---------- ---------- ---------- 
 ٣١٫٦٨٧ ١٥٫٣٧٤ ١٦٫٣١٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 --------- ---------- ---------- 
 ١٨٫٠٧٧ ١٢٫١٨٠ ٥٫٨٩٧ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

 ===== ===== ===== 
    

٢٠١٥    
    التكلفة

 ٥٤٫٧٦٧ ٣٣٫٠٧٨ ٢١٫٦٨٩ ٢٠١٥يناير  ١في 
 ٦٫٦٣٨ ٥٫٩٧٢ ٦٦٦ اإلضافات

 )٢٩١( ١٥٦ )٤٤٧( صافي –لتحويالت الداخلية ا
 )٧٫١٧٣( )٧٫١٧٣( - / الموجودات المستهلكة بالكامل التي تم شطبها   االستبعادات

 --------- --------- --------- 
 ٥٣٫٩٤١ ٣٢٫٠٣٣ ٢١٫٩٠٨ ٢٠١٥ديسمبر   ٣١في 

 ===== ===== ===== 
    االستهالك المتراكم

 ٢٥٫٩٩٢ ١٧٫٢٩٩ ٨٫٦٩٣ ٢٠١٥يناير   ١في 
 ١١٫٥٦١ ٧٫١٠١ ٤٫٤٦٠ لسنةلالمحمل 

 ١١٩ ١١٩ - صافي –التحويالت الداخلية 
 )٧٫١٧٣( )٧٫١٧٣( - االستبعادات/ الموجودات المستهلكة بالكامل التي تم شطبها  

 --------- ---------- ---------- 
 ٣٠٫٤٩٩ ١٧٫٣٤٦ ١٣٫١٥٣ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 -------- --------- --------- 
 ٢٣٫٤٤٢ ١٤٫٦٨٧ ٨٫٧٥٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

 ==== ===== ===== 
 

  

٢٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 الموجودات غير الملموسة   ١٠
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

   التكلفة 
 ٣٨٫٠٦٨ ٢٩٫٤٣٧ يناير   ١في 

 ٥٠٨ ٤٫٢٨٥ اإلضافات 
 ٣٫٧٩١ ٣٫٢٨٤ التحويالت الداخلية

 )١٢٫٩٣٠( )١٢٫٠٦٣( االستبعادات/ الموجودات المطفأة بالكامل التي تم شطبها  
 ----------- ----------- 

 ٢٩٫٤٣٧ ٢٤٫٩٤٣ ديسمبر  ٣١في 
 ===== ===== 
 

   اإلطفاء 
 ١٨٫١٨٨ ١٤٫٤٩٥ يناير  ١في 

 ٩٫٢٣٧ ٦٫٢٣٣ سنةللالمحمل 
 )١٢٫٩٣٠( )١٢٫٠٦٣( االستبعادات/ الموجودات المطفأة بالكامل التي تم شطبها  

 ----------- ----------- 
 ١٤٫٤٩٥ ٨٫٦٦٥ ديسمبر  ٣١في 

 ---------- ---------- 
 ١٤٫٩٤٢ ١٦٫٢٧٨ ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

 ===== ===== 
 

 ملموسة من برامج الكمبيوتر. تتألف الموجودات غير ال
 

  موجودات أخرى ١١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٨٦٫٠٢٠ ١٨٢٫٣١٩ فوائد مستحقة القبض
 ٥٢٧٫٤٤٢ ١٩٥٫٤٠٣ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بأسعار الفائدة

 ١٫٤١٨٫٥٧١ ١٫٣٠٦٫٦٦٢ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بصرف العمالت األجنبية
 ٥٤٩٫٦٥٦ ١٤٩٫٠٦٨ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بالسلع 

 ٩٫٥٩٧ ١٫٤٥٦ تعديالت القيمة العادلة لعقود مشتقات حقوق الملكية 
 ١٠٨٫٤٠٣ ٣٨٤٫٣٧١ أخرىذمم مدينة 

 ٥٦٣٫١٢٥ ٧٠٧٫٥٩٧ ) ١-٢٣موجودات الضريبة المؤجلة (راجع اإليضاح 
 -------------- ------------- 
 ٣٫٣٦٢٫٨١٤ ٢٫٩٢٦٫٨٧٦ 
 ======== ======= 
 

 المستحق إلى البنوك ١٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٧٤٨٫٦٨٤ ١٫٢٩٧٫٥٦١ ودائع تحت الطلب
 ٢٫٣٠٣٫٣٩٥ ١٫٩٢٦٫٧٥٦ ودائع ألجل وودائع أخرى

 -------------- ------------- 
 ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ ٣٫٢٢٤٫٣١٧ 
 ======== ======= 
 
 
 
 
 

  

٢٧ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 الودائع من العمالء ١٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٠٫٢٦١٫٤٠١ ١٨٫١٠٦٫٧٣٧ ودائع تحت الطلب 
 ١٦٫٤٩٤٫٩١٢ ١٥٫٠٧٣٫٢٧٩ ودائع ألجل

 ٣٫٦٤٣٫٦٦٨ ٣٫٥٧٨٫٤٧٦ ودائع ادخارية
 ٣٨٥٫١٧١ ٢٨٥٫٤٣٤ ائع أخرىود
 ---------------- --------------- 
 ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ 
 ========= ======== 
 

 بخالفمركزية  بنوكمستلمة من يتمثل في ودائع مليون درهم)  ٦٤١: ٢٠١٥(ال شيء تشتمل الودائع من العمالء على مبلغ 
 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

  
 خرىأمطلوبات  ١٤

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٢١٫١٣٦ ٨١٫٦١١ فوائد مستحقة الدفع
 ٥٤٠٫٤٢٥ ٢٥٠٫٢٧١ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بأسعار الفائدة

 ١٫٤٣٤٫٣٢٦ ١٫٢٣٧٫٩٦٢ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بصرف العمالت األجنبية
 ٥٤٩٫٦٧٧ ١٥١٫٣٨٨ لعادلة لعقود ذات عالقة بالسلع تعديالت القيمة ا

 ٨٫٩١٠ ٤٫٦٣٧ تعديالت القيمة العادلة لعقود مشتقات حقوق الملكية 
 ١٧٢٫٠٤٥ ١٩١٫٠٠٦ )٢-١٤ و ١-١٤تعويضات نهاية الخدمة للموظفين (راجع اإليضاحين 

 ٢٣٨٫٦٥٠ ٢٤٦٫٤٩٨ مصروفات مستحقة الدفع
 ١٥٫٣٧٤ ١٢٤٫٥٣٨ )٢٣لضرائب (راجع اإليضاح امخصص 
 ١٨٫٨٦٧ ١٧٫٧٦٥ اللتزامات الطارئةامخصص 

 ٧٥٨٫٨٥٨ ٧٥٧٫٣٢٦ أخــرى
 -------------- ------------- 
 ٣٫٨٥٨٫٢٦٨ ٣٫٠٦٣٫٠٠٢ 
 ======== ======= 

 خطة التعويضات المحددة ١-١٤
 

بموجب برنامج التعويضات (المكافآت) المحددة ، قام البنك بإعادة تقييم االفتراضات االكتوارية ذات الصلة بالتزاماته ٢٠١٦خالل 
 . ١٩وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
ً للحساب االكتواري، بلغ االلتزام بموجب خطة التعويضات المحددة  مليون درهم). تم  ٣.١٧١: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣.١٩٠وفقا

اكتوارية بمبلغ  أرباح: ٢٠١٥مليون درهم ( ٥.٢بمبلغ  ٢٠١٦بر ديسم ٣١اكتوارية للسنة المنتهية في بخسائر االعتراف مباشرًة 
ة مؤجلضريبة التزامات األرباح االكتوارية"، بعد خصم الخسائر أو مليون درهم) ضمن اإليرادات الشاملة األخرى تحت بند " ٨.٢٠

اإليرادات الشاملة ضمن مليون درهم)، وقد تم عرضها  ٢.٤بلغت ضريبية مؤجلة  موجودات: ٢٠١٥مليون درهم ( ٥.٠ بلغت
 .وبيان التغيرات في حقوق الملكية األخرى

 
 المحددة: فيما يلي الحركة في التزامات التعويضات

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٦٩٫٨٠٩ ١٧١٫٣٠٤ يناير ١الرصيد في 
 ٤٩٫٢٢٨ ٥٠٫٩٢٠ تكاليف الخدمة الحالية والفائدة

 )٢٦٫٨٦٦( )٣٤٫٤٣١( التسويات
 )٢٠٫٨٦٧( ٢٫٥٠٩ االكتوارية المعترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى / الخسائر ألرباح)(ا
 ------------ ------------ 

 ١٧١٫٣٠٤ ١٩٠٫٣٠٢ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ====== ====== 

  

٢٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 خرى (تابع)المطلوبات األ ١٤
 

 خطة التعويضات المحددة (تابع) ١-١٤
 

 االفتراضات التالية:  استناداً إلىتم احتساب االلتزام 
 

ً  ٪٦.٤ سنوياً  ٪٤.٤ معدل الخصم   سنويا
ً  ٪٠.٤ سنوياً  ٪٠.٤ الزيادة المتوقعة في الرواتب   سنويا

 سنة  ٦٠  سنة ٦٠ لتقاعد الموظفين (الذكور واإلناث)   التاريخ االعتيادي
 

 خطة المساهمات المحددة  ٢-١٤
 

 فيما يلي الحركة في خطة المساهمات المحددة: 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٨٥٨ ٧٤١ يناير ١الرصيد في 
 ٦٫٠٥٢ ٥٫٣٢٢ تكاليف الخدمة الحالية

 )٧٫١٦٩( )٥٫٣٥٩( المساهمات المدفوعة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 
 ---------- ---------- 

 ٧٤١ ٧٠٤ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ----------- ----------- 

 ١٧٢٫٠٤٥ ١٩١٫٠٠٦ إجمالي تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 ====== ====== 
 

 القرض الثانوي  ١٥
 
بغرض الوفاء بالمتطلبات التنظيمية المحلية  رأس المال المقدم من قبل المركز الرئيسي من الثاني في الشق مثل القرض الثانويتي

 التي تم الحصول عليها من المركز الرئيسي:  ةمختلفالالمتعلقة بكفاية رأس المال. فيما يلي تفاصيل القروض الثانوية 
 

٢٠١٦ 
 

 
 العملة

 القيمة االسمية 
 ألف دوالر أمريكي

 القيمة االسمية
 ألف درهم إماراتي

 
 تاريخ االستحقاق 

 
 فائدةسعر ال

     
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦ ٣٦٧٫٢٨١ ١٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٣٠٠زائداً 

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦ ٣١٢٫١٨٩ ٨٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي
أشهر  بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة

 نقطة أساس ٣٠٠زائداً 
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٢أكتوبر  ٣١ ٢٧٥٫٤٦١ ٧٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٣٠٥زائداً 

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٢أكتوبر  ٣١ ٢٩٣٫٨٢٥ ٨٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي
يكي لمدة ثالثة أشهر بالدوالر األمر

 نقطة أساس ٣٠٥زائداً 
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٣ديسمبر  ٢٣ ٦٢٤٫٣٧٧ ١٧٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٢٥٠زائداً 

  ١٫٨٧٣٫١٣٣   

  

٢٩ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 حات (تابع)إيضا
 

 (تابع) ثانويالقرض ال ١٥
 

٢٠١٥ 
 

 
 العملة

 القيمة االسمية 
 ألف دوالر أمريكي

 القيمة االسمية
 ألف درهم إماراتي

 
 تاريخ االستحقاق 

 
 سعر الفائدة

     
     

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦ ٣٦٧٫٢٩٢ ١٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي
ي لمدة ثالثة أشهر بالدوالر األمريك

 نقطة أساس ٣٠٠زائداً 
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦ ٣١٢٫١٩٨ ٨٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٣٠٠زائداً 

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٢أكتوبر  ٣١ ٢٧٥٫٤٦٩ ٧٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي
لدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر با

 نقطة أساس ٣٠٥زائداً 
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٢أكتوبر  ٣١ ٢٩٣٫٨٣٤ ٨٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٣٠٥زائداً 

دى بنوك لندن أسعار الفائدة السائدة ل ٢٠٢٣ديسمبر  ٢٣ ٦٢٤٫٣٩٦ ١٧٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي
بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 

 نقطة أساس ٢٥٠زائداً 
  ١٫٨٧٣٫١٨٩   

 

 
 رأس المال المخصص من قبل المركز الرئيسي  ١٦

 
اإلمارات العربية  دولة البنك فيمال مخصص من المركز الرئيسي لفروع  المبلغ المستلم من المركز الرئيسي كرأس في مثلتي

بتقديم أي مساهمة  ٢٠١٦خالل  لم يقم المركز الرئيسي .وتعديالته ١٩٨٠لسنة  ١٠من القانون االتحادي رقم  ٨٠لمادة وفقاً ل المتحدة
  إضافية في رأس المال.

 
 االحتياطي القانوني ١٧

 
 لتكوينلسنوية من صافي أرباحها ا ٪١٠، يتعين على البنوك تحويل ما ال يقل عن ١٩٨٠من القانون االتحادي لسنة  ٨٢وفقاً للمادة 

إلى االحتياطي  تحويالت أيإجراء بالبنك  لم يقممن رأس المال المخصص للبنك.  ٪٥٠احتياطي قانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي 
 .، نظراً لتكبد البنك لصافي خسائر٢٠١٦عام خالل  القانوني

 
  إيرادات الفائدة ١٨
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٣٫٣٢١ ٣٩٫٠٧٤ إلى المؤسسات المالية/ البنوك لفياتوالسعلى القروض 
 ١٫٦٠٨٫٦٥٥ ١٫٦١٦٫٢٨٩ إلى العمالء  والسلفياتعلى القروض 

 ٨٣٫٠٧٣ ١٠٠٫٦٨٨ على االستثمارات في األوراق المالية
 ٧٫٧٣١ ١٫٣٣٤ على المشتقات المحتفظ بها إلدارة المخاطر 

 -------------- ------------- 
 ١٫٧٥٢٫٧٨٠ ١٫٧٥٧٫٣٨٥ 
 ======== ======= 
 
 

  

٣٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 مصروفات الفائدة  ١٩
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٩٫١٠٥ ٣١٫٩٦٥ على الودائع من البنوك والمؤسسات المالية 
 ١٩١٫٨٢٧ ٢٣٧٫٨٩٦ على الودائع من العمالء 

 ٣٣٠ ٢٧٤ على المشتقات المحتفظ بها إلدارة المخاطر 
 ٥٨٫٧٤٥ ٦٦٫١٢١ الثانويعلى القرض 

 ------------ ----------- 
 ٢٨٠٫٠٠٧ ٣٣٦٫٢٥٦ 
 ======= ====== 

 
 إيرادات الرسوم والعموالت ٢٠
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٢٣٫٨١٣ ٣٧٨٫٥٣٨ أخرىرسوم القرض ورسوم 
 ٣٢٠٫٨٣٥ ٢٧٤٫٩٧٢ عموالت

 ------------ ----------- 
 ٧٤٤٫٦٤٨ ٦٥٣٫٥١٠ 
 ------------ ----------- 
   

   مصروفات األتعاب:
 ١٨٨٫٢١٢ ٢٣٩٫٢٤٥ مصروفات العموالت واألتعاب

 ------------ ----------- 
 

 إيرادات تشغيلية أخرى ٢١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٣٧٫٩٢٢ ٢٧٤٫٧٢٦ العمالت األجنبيةتداول صرف 
 ١٧٠ ٢٫٩٦٥ أوراق مالية استثمارية 

 )٤٦٫٠٦٨( ١٤٥٫٩٨٤ تداوالت أخرى
 ٣٫٤٨٧ )٢٧٣( أخرى

 ----------- ----------- 
 ١٩٥٫٥١١ ٤٢٣٫٤٠٢ 
 ====== ====== 

 

  

٣١ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 المصروفات التشغيلية ٢٢
 

 مصروفات الموظفين ١-٢٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

   الموظفين على ما يلي:  مصروفاتتشتمل 
 ٦٩٢٫٤٥٨ ٦٧٦٫٢٦٨ رواتب وبدالت للموظفين 

 ٥٥٫٣٤٣ ٥٦٫٢٥٩ تعويضات المعاشات والتقاعد
 ------------- ------------ 
 ٧٤٧٫٨٠١ ٧٣٢٫٥٢٧ 
 ------------- ------------ 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية ٢-٢٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٥١٫٤١٥ ١٥٥٫٦٨٨ المصروفات اإلدارية للمكتب الرئيسي
 ٦٩٫٠٠٢ ٦٢٫٣٠٠ إيجار المكاتب

 ٣٦٫٨١٠ ٣٩٫٩١٦ المكاتب األخرى وتكلفة المعدات
 ٦٣٤٫٩٣٧ ٥٤٦٫٩٤٦ التكاليف العمومية واإلدارية األخرى

 ------------- ------------ 
 ٨٩٢٫١٦٤ ٨٠٤٫٨٥٠ 
 ------------- ------------ 

 

 الضرائب ٢٣
 

 الضرائب مستحقة الدفع. احتسابفي إمارات أبوظبي ودبي والشارقة بخصوص السارية يتم رصد مخصص للضرائب وفقاً للقوانين 
  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

   لضرائباالحركة في مخصص 
 ٢٣٦٫٧٨٧ ١٥٫٣٧٤ يناير   ١الرصيد في 

 )٢٦٨٫٥٥٠( )١٥٫٣٧٤( الضرائب المدفوعة
 ٤٧٫١٣٧ ١٢٠٫٩١٣ من خالل األرباح والخسائر – مصروفات الضريبة الحالية
 - ٣٫٦٢٥ من خالل حقوق الملكية (تسوية لسنة سابقة) –                               

 ------------ --------- 
 ١٥٫٣٧٤ ١٢٤٫٥٣٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ======= ===== 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم   ألف درهم 

   مصروفات الضريبة الحالية
 ٤٫٨٣٤ - السنة الحالية 

 ٤٢٫٣٠٣ ١٢٠٫٩١٣ لفترات سابقة تسويات
 ------------ ---------- 
 ٤٧٫١٣٧ ١٢٠٫٩١٣ 
 ------------ ---------- 
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم   ألف درهم 

   الضريبة المؤجلة
 )١٢٩٫٢٩٩( )١٩٫٦٨٦( ظهور وعكس الفروق المؤقتة

 )٤٢٫٣٢٥( )١٢٠٫٠٠١( لفترات سابقة تسويات
 -------------- ------------- 
 )١٧١٫٦٢٤( )١٣٩٫٦٨٧( 
 ------------- -------------- 

 )١٢٤٫٤٨٧( )١٨٫٧٧٤( مصروفات ضريبة الدخل(تخفيضات) / إجمالي 
 ======= ======== 

  

٣٢ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 الضرائب (تابع) ٢٣
 

ً لمعدالت الضريبة المطبقة مع  مصروفات (تخفيضات) / فيما يلي تسوية بين ضريبة الدخل المحتسبة عن األرباح المحاسبية وفقا
 نة: ضريبة الدخل للس

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 )٧٤٩٫٧٣٧( )٢٠٧٫٤١٩( قبل ضريبة الدخلالخسائر 
 ------------------ ----------------- 
   

 )١٤٩٫٩٤٧( )٤١٫٤٨٤( ضريبة الدخل وفقاً للمعدالت الضريبية المطبقة
   إيرادات مستثناه من الضريبة
 ٢٥٫٤٨٢ ٢١٫٧٩٨ مصروفات غير قابلة للخصم

 ٤٢٫٣٠٣ ١٢٠٫٩١٣ ضرائب إضافية تم تقديرها للسنة السابقة 
 )٤٢٫٣٢٥( )١٢٠٫٠٠١( االعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجة عن بنود تخص السنة السابقة

 ----------------- ----------------- 
 )١٢٤٫٤٨٧( )١٨٫٧٧٤( ضريبة الدخلتخفيضات إجمالي 

 ========= ========== 
 ٪١٦ .٦٠ ٪٩ .٠٥ لضريبة الفعليةمعدل ا

 ====== ======= 
 

 الضريبة المؤجلة  ١-٢٣
 

 فيما يلي الحركة في الضريبة المؤجلة خالل السنة: 

 

 
يناير  ١في 

٢٠١٦ 
تسويات 

 أخرى

(المحمل)/ 
 المضاف

 إلى األرباح 

 افالمض(المحمل)/ 
إلـى اإليرادات 

 الشاملة األخرى

 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

      تتألف الضريبة المؤجلة من: 
مخصص انخفاض قيمة القروض 

 ٥٨٤٫٣٧٧ - ١٦٤٫٦٩٦ - ٤١٩٫٦٨١ بنوكالعمالء/ الإلى  السلفياتو
 احتياطي تقييم الموجودات المتاحة للبيع

 ١٫٨٠٩ )١٦٣( - - ١٫٩٧٢ وفقاً لسعر السوق
 ٦٢٥ ٨٢١ - - )١٩٦( لتدفق النقدياحتياطي عقود تحوط ا

خسائر اكتوارية من برامج (أرباح)/ 
 ٥٠٢ ٥٠٢ - ٣٫٦٢٥ )٣٫٦٢٥( التعويضات المحددة

 ١٢٠٫٢٨٤ - )٦٫٩٤٠( - ١٢٧٫٢٢٤ مرحلةخسائر ضريبية 
 - - )١٨٫٠٦٩( - ١٨٫٠٦٩ مؤقتة أخرى  فروق

 -------------- --------- -------------- --------- -------------- 
 ٧٠٧٫٥٩٧ ١٫١٦٠ ١٣٩٫٦٨٧ ٣٫٦٢٥ ٥٦٣٫١٢٥ 
 ======== ===== ======== ===== ======== 
      

 
يناير  ١في 

٢٠١٥ 
 تسويات 

 أخرى

(المحمل)/ 
 المضاف

 إلى األرباح 

 (المحمل)/ المضاف
إلـى اإليرادات 
 الشاملة األخرى

 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٥ 
 ألف درهم  رهم ألف د ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      تتألف الضريبة المؤجلة من: 
مخصص انخفاض قيمة القروض 

 ٤١٩٫٦٨١ - ٣٣٫٢٧٢ - ٣٨٦٫٤٠٩ بنوكالعمالء/ الإلى  السلفياتو
 احتياطي تقييم الموجودات المتاحة للبيع

 ١٫٩٧٢ ٢٫٧٨١ - - )٨٠٩( وفقاً لسعر السوق
 )١٩٦( ٩٤٤ - - )١٫١٤٠( احتياطي عقود تحوط التدفق النقدي

خسائر اكتوارية من برامج (أرباح)/ 
 )٣٫٦٢٥( )٤٫١٧٣( - - ٥٤٨ التعويضات المحددة

 ١٢٧٫٢٢٤ - ١٢٤٫٤٩١ - ٢٫٧٣٣ مرحلةخسائر ضريبية 
 ١٨٫٠٦٩ - ١٣٫٨٦٠ - ٤٫٢٠٩ مؤقتة أخرى  فروق

 ------------- ------------ ------------- ---------- ------------- 
 ٥٦٣٫١٢٥ )٤٤٨( ١٧١٫٦٢٣  ٣٩١٫٩٥٠ 
 ======= ======= ======= ====== ======= 

  

٣٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 الضرائب (تابع) ٢٣
 

 الضريبة المؤجلة (تابع) ١-٢٣
 

 موجودات الضريبة المؤجلة من الخسائر الضريبية الُمرحلة
 

ً لقوانين الضريبة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ويمكن ترحيل هذه الخسائر حتى بالفروع في كافة اإلمارات  الضريبة تتعلق الخسائر وفقا
 المطبقة.

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة ٢٤

 
 ً  ارتباطاتفي شكل تسهيالت قروض معتمدة. تنطوي  االرتباطاتقائمة بتقديم ائتمان. تكون هذه  ارتباطاتيكون لدى البنك دائما

 ض القائمة على فترات التزام ال تتجاوز الفترة االعتيادية للضمان والسداد. القرو
 

يقوم البنك بتقديم الضمانات المالية وخطابات االعتماد لضمان أداء العمالء تجاه األطراف األخرى. تنطوي هذه االتفاقيات على حدود 
 . ما نتهاء في فترةكز تواريخ االترت ثابتة وتمتد بشكل عام لفترة تصل إلى سنتين، وال

 
تم في الجدول أدناه بيان المبالغ التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات الطارئة حسب الفئة. تم بيان المبالغ المدرجة في الجدول بخصوص 

ً بالكامل. كما أن المبالغ المدرجة في الجدول بخصوص الضمانات  االرتباطات على أساس افتراض أن المبالغ مدفوعة مقدما
ألطراف المقابلة اإلخفاق الكامل لطابات االعتماد تمثل أقصى خسارة محاسبية كان ليتم االعتراف بها في تاريخ التقرير في حال وخ
 التزاماتها وفقاً للشروط واألحكام التعاقدية. الوفاء بفي 

  
 ديسمبر:  ٣١لبنك في لدى افيما يلي االرتباطات وااللتزامات الطارئة 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ف درهمأل 
   

 ٢٫٠٤٥٫٧٧٥ ٢٫٥٨٨٫٦٩٨ ات مستنديةاعتماد
 ١٣٫٨٧٧٫١٣٩ ١٦٫٣٥٤٫٥٨٣ ضمانات 
 ١٫١٤٣٫٠٦٤ ١٫٩٩٢٫٥٢٩ غير مسحوبة لتقديم ائتمان ارتباطات

 ---------------- -------------- 
 ١٧٫٠٦٥٫٩٧٨ ٢٠٫٩٣٥٫٨١٠ 
 ========= ======== 
 

ت الطارئة أعاله دون أن يتم تقديمها بشكل كلي أو جزئي. لذلك فإن المبالغ ال تمثل تدفقات نقدية قد تنتهي االرتباطات وااللتزاما
 مستقبلية متوقعة. 

 
 .  ٣١تم اإلفصاح عن األدوات المالية المشتقة في اإليضاح رقم 

 
سواء بشكل مطالبات غير مادية أن هذه اليرى البنك  ضده في سياق األعمال االعتيادية. مرفوعةمطالبات قانونية لالبنك  يخضع

فردي أو جماعي. حيثما يكون مناسباً، يقوم البنك باالعتراف بمخصص مقابل االلتزامات عندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر 
 بصورة موثوقة. تقديرهاتدفقات خارجة لموارد اقتصادية تتضمن منافع اقتصادية لتسوية هذه االلتزامات، والتي يمكن 

 
البنك إلى االلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة، ولكنه قد يخضع للتحقيقات واإلجراءات القانونية من وقت ألخر، والتي يصعب يسعى 

 التنبؤ بنتائجها، والتي قد تكون هامة. 
 

 ت الطارئة. االرتباطات وااللتزامابعض مليون درهم) فيما يتعلق ب ٩.١٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٨.١٧يحتفظ البنك بمخصص بمبلغ 

  

٣٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 الضرائب (تابع) ٢٣
 

 الضريبة المؤجلة (تابع) ١-٢٣
 

 موجودات الضريبة المؤجلة من الخسائر الضريبية الُمرحلة
 

ً لقوانين الضريبة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ويمكن ترحيل هذه الخسائر حتى بالفروع في كافة اإلمارات  الضريبة تتعلق الخسائر وفقا
 المطبقة.

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة ٢٤

 
 ً  ارتباطاتفي شكل تسهيالت قروض معتمدة. تنطوي  االرتباطاتقائمة بتقديم ائتمان. تكون هذه  ارتباطاتيكون لدى البنك دائما

 ض القائمة على فترات التزام ال تتجاوز الفترة االعتيادية للضمان والسداد. القرو
 

يقوم البنك بتقديم الضمانات المالية وخطابات االعتماد لضمان أداء العمالء تجاه األطراف األخرى. تنطوي هذه االتفاقيات على حدود 
 . ما نتهاء في فترةكز تواريخ االترت ثابتة وتمتد بشكل عام لفترة تصل إلى سنتين، وال

 
تم في الجدول أدناه بيان المبالغ التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات الطارئة حسب الفئة. تم بيان المبالغ المدرجة في الجدول بخصوص 

ً بالكامل. كما أن المبالغ المدرجة في الجدول بخصوص الضمانات  االرتباطات على أساس افتراض أن المبالغ مدفوعة مقدما
ألطراف المقابلة اإلخفاق الكامل لطابات االعتماد تمثل أقصى خسارة محاسبية كان ليتم االعتراف بها في تاريخ التقرير في حال وخ
 التزاماتها وفقاً للشروط واألحكام التعاقدية. الوفاء بفي 

  
 ديسمبر:  ٣١لبنك في لدى افيما يلي االرتباطات وااللتزامات الطارئة 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ف درهمأل 
   

 ٢٫٠٤٥٫٧٧٥ ٢٫٥٨٨٫٦٩٨ ات مستنديةاعتماد
 ١٣٫٨٧٧٫١٣٩ ١٦٫٣٥٤٫٥٨٣ ضمانات 
 ١٫١٤٣٫٠٦٤ ١٫٩٩٢٫٥٢٩ غير مسحوبة لتقديم ائتمان ارتباطات

 ---------------- -------------- 
 ١٧٫٠٦٥٫٩٧٨ ٢٠٫٩٣٥٫٨١٠ 
 ========= ======== 
 

ت الطارئة أعاله دون أن يتم تقديمها بشكل كلي أو جزئي. لذلك فإن المبالغ ال تمثل تدفقات نقدية قد تنتهي االرتباطات وااللتزاما
 مستقبلية متوقعة. 

 
 .  ٣١تم اإلفصاح عن األدوات المالية المشتقة في اإليضاح رقم 

 
سواء بشكل مطالبات غير مادية أن هذه اليرى البنك  ضده في سياق األعمال االعتيادية. مرفوعةمطالبات قانونية لالبنك  يخضع

فردي أو جماعي. حيثما يكون مناسباً، يقوم البنك باالعتراف بمخصص مقابل االلتزامات عندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر 
 بصورة موثوقة. تقديرهاتدفقات خارجة لموارد اقتصادية تتضمن منافع اقتصادية لتسوية هذه االلتزامات، والتي يمكن 

 
البنك إلى االلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة، ولكنه قد يخضع للتحقيقات واإلجراءات القانونية من وقت ألخر، والتي يصعب يسعى 

 التنبؤ بنتائجها، والتي قد تكون هامة. 
 

 ت الطارئة. االرتباطات وااللتزامابعض مليون درهم) فيما يتعلق ب ٩.١٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٨.١٧يحتفظ البنك بمخصص بمبلغ 

  

٣٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 النقد وما يعادله  ٢٥
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٤٫٨٦٩٫٧٥١ ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مستحقة خالل ثالثة أشهر
 ١٫٦١٠٫١٣٨ ١٫٠٧٤٫٩٥٧ إلى البنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر وسلفياتقروض 

 ٢٫٤٨٤٫١٥٥ ٣٫٥٣٧٫٨٧٩ المستحق من المركز الرئيسي والفروع خالل ثالثة أشهر
 )٣٫٨٥٥٫٨٣٣( )٣٫١٥٤٫٥٠٠( ودائع من البنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر

 )٢٫٦٣٣٫٠٦١( )١٫٤٧٧٫٢٢٦( المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع خالل ثالثة أشهر
 --------------- --------------- 

 ٢٫٤٧٥٫١٥٠ ٣٫٧٧٥٫٦٠٨  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية
 ======== ======= 
 

 محاسبة التحوط  ٢٦
 

 لمخاطر أسعار الفائدة التدفق النقديعقود تحوط 
 

للمزيد من  ٢٧ساس كل حالة على حدة (راجع اإليضاح تتمثل سياسة البنك بالتحوط من تعرضاته لمخاطر أسعار الفائدة على أ
 التفاصيل حول إدارة المخاطر). 

 
موجودات التي تخضع ألسعار فائدة متغيرة من التعرض لمخاطر التدفق النقدي من اليتم استخدام عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط 

 نها إلى معدالت ثابتة. والمنشأة من قبل البنك وذلك من خالل تغيير الفائدة المستلمة ع
 

لة والقيم العاد يمستخدمة للتحوط من مخاطر التدفق النقديبين الجدول التالي ملخص حول معامالت عقود مقايضة أسعار الفائدة ال
 ووجد أنها فعالة. التدفق النقدي حوط عقود تذات الصلة. تم اختبار فعالية 

 

 وصف البند الخاضع للتحوط
 القيمة االسمية

 رهمألف د

القيمة العادلة 
 الـموجبة 
 ألف درهم

 
القيمة العادلة 

 الـسالبة 
 ألف درهم

 صـــــــــافي القيمة 
/ العادلة للموجودات
 (الـــــــمطلوبات)

 ألف درهم

 الـــــقيمة العادلة 
 صافية مـــــــــــن 
 الضريبة المؤجلة

 ألف درهم
      

٢٠١٦      
      

 - - - - - ةسندات ذات أسعار متغير
 )٢٫٤٩٩( )٣٫١٢٣( ٩٫٤١٧ ٦٫٢٩٤ ١٫٠١٨٫٢٠٣ القروض والذمم المدينة 

 -------------- -------- -------- ---------- ---------- 
 ٢٫٤٩٩( )٣٫١٢٣( ٩٫٤١٧ ٦٫٢٩٤ ١٫٠١٨٫٢٠٣( 
 ======== ==== ==== ====== ====== 
      

٢٠١٥      
      

 - - - - - سندات ذات أسعار متغيرة
 ٧٨٣ ٩٧٩ ٥٫١٨٦ ٦٫١٦٥ ١٫١٢٦٫٤٠٧ القروض والذمم المدينة 

 ------------- -------- -------- --------- --------- 
 ٧٨٣ ٩٧٩ ٥٫١٨٦ ٦٫١٦٥ ١٫١٢٦٫٤٠٧ 
 ======= ==== ==== ===== ===== 
 

: صافي قيمة ٢٠١٥مليون درهم ( ٢٩.٦تبلغ  ةموجبيشتمل صافي القيمة العادلة للموجودات/ (المطلوبات) على صافي قيمة عادلة 
المنتهية. سوف تتم إعادة تصنيف هذا المبلغ من  التدفق النقدي تحوطمليون درهم) فيما يتعلق بعقود  ٧٣.١تبلغ  موجبةعادلة 

 .الخسائربيان األرباح أو على  المتوقعةعندما تؤثر العمليات  األرباح أو الخسائراإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان 
 

  

٣٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 محاسبة التحوط (تابع) ٢٦
 

 (تابع) لمخاطر أسعار الفائدة التدفق النقديعقود تحوط 
 

لفائدة الخاص بها. يرتكز المرجح ألسعار ا والمتوسط النقدي تدفقللتحوط يبين الجدول التالي عقود المقايضة المحتفظ بها كعقود 
، وقد تتغير بشكل كبير مما قد يؤثر ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  عدالت المتضمنة في منحنى العائدمتوسط أسعار الفائدة المتغيرة على الم

 .على التدفقات النقدية المستقبلية
 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
   

 ٠ .٤٨ ٠ .٩٧ متوسط سعر الدفع (٪) 
 ------- ------- 

 ١ .٥٤ ١ .٣٠ لقبض (٪) متوسط سعر ا
 ------- ------ 
 

 ).شهراً  ٢٩: ٢٠١٥شهراً ( ٣٠المتبقية لعقود مقايضة أسعار الفائدة  الفتراتيبلغ متوسط 
 

 عقود تحوط القيمة العادلة
 

األسعار الثابتة ذات  والسلفياتضد التعرضات للتغيرات في القيمة العادلة للقروض  قود مقايضة أسعار الفائدة للتحوطيستخدم البنك ع
الناتجة من التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق. تتوافق عقود مقايضة أسعار الفائدة مع اإلصدارات المحددة  والسندات والودائع

 الخاصة بالقروض أو السندات ذات األسعار الثابتة.
 

 ة العادلة:للقيمعقود تحوط  ألدوات المشتقة المحددة على أنهالفيما يلي القيمة العادلة 

 وصف البند الخاضع للتحوط

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 القيمة االسمية
 ألف درهم

القيمة العادلة 
 الـموجبة 
 ألف درهم

القيمة العادلة 
 الـسالبة 

 ألف درهم
 القيمة االسمية

 ألف درهم

القيمة العادلة 
 الـموجبة 
 ألف درهم

القيمة العادلة 
 الـسالبة 

 ألف درهم
       

 ٣٫٩٥٤ ٢٫٠٢٤ ٩١٤٫٥٥٧ ١٫٩٧١ ٩٦١ ٧٣٠٫٨٨٩ ثابتةسندات ذات أسعار 
 - ٣٨٤ ٩١٫٨٢٣ - - - ودائع ذات أسعار ثابتة

 ١٣٫٨٨٣ ١٫٧٩٣ ٣٫١٠٤٫٨٧٢ ١٢٫٣٢٦ ٢٫٠٠٥ ٢٫٦٠٤٫٧٩٤ قروض ذات أسعار ثابتة
شهادات إيداع ذات أسعار ثابتة 
لدى مصرف اإلمارات العربية 

 ١٫٢٧٦ - ١٢٤٫٨٦٤ ٦٨١ - ١٢٤٫٨٦١ المتحدة المركزي
 -------------- -------- ---------- ------------- -------- --------- 
 ١٩٫١١٣ ٤٫٢٠١ ٤٫٢٣٦٫١١٦ ١٤٫٩٧٨ ٢٫٩٦٦ ٣٫٤٦٠٫٥٤٤ 
 ======== ==== ====== ======= ===== ===== 

 

  

٣٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 لماليةإدارة المخاطر ا ٢٧
 

 مقدمة ونظرة عامة  ١-٢٧
 

 : والعمليات التي يقوم بها التالية من جراء استخدامه لألدوات المالية الهامة يتعرض البنك للمخاطر
 

 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السوق 
  مخاطر السيولة 
 المخاطر التشغيلية 
 مخاطر السمعة 
 مخاطر رأس المال 
 

قياس  وآليةللمخاطر المبينة أعاله ويصف أغراض البنك وإطار إدارة المخاطر لديه  يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض البنك
 وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال.

  
 اإلطار العام إلدارة المخاطر ٢-٢٧

 

جزء رئيسي من  الي، فإنهاة للمخاطر عنصر أساسي ألداء متوافق ومستدام لكافة أصحاب المصلحة لدينا وبالتتمثل اإلدارة الفعال
يقدم البنك قيمة إلى العمالء والمجتمعات التي يعمل بها باإلضافة إلى تحقيق عائدات للمساهمين  اإلدارة التشغيلية والمالية لدى البنك.

 من خالل تحمل وإدارة المخاطر.
 

ا األعمال وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من من خالل اإلطار العام إلدارة المخاطر بإدارة المخاطر التي تتعرض لهيقوم البنك 
 تحمل المخاطر.لقابلية البنك  مستوى العائدات المعدلة وفقاً للمخاطر مع بقائها ضمن

 

التي يرغب البنك في غرسها و إدارة المخاطر تصف ثقافةكجزء من هذا اإلطار العام، يستخدم البنك مجموعة من المبادئ التي 
 :وتبنيها

 

 المخاطر واالمتيازاتبين  تحقيق توازن 

  أصحاب المصالح.فائدة لكافة مستدامة بما يحقق  تحقيق امتيازات بهدفالمخاطر إدارة 

  بما يتماشى مع االستراتيجية المعتمدة الخاصة بالبنك لدى البنك قبول واستيعاب المخاطر في إطار حدود  المخاطرتحمل. 

  الخسائر غير المتوقعة والتي تؤثر بشكل كبير على ثقة  منمحتمل  أقل مستوى بهدف الوصول إلىإدارة المخاطر
 المستثمرين.

 األعمال  تنفيذ 

  بطريقة غير مناسبة.للعمل خدمات متميزة كما يدرك النتائج السلبية التأكيد على هدف البنك في االرتقاء من خالل 

 نك مع االلتزام بروح ونص اللوائح لتحقيق نتائج جيدة للعمالء والمستثمرين والسوق الذي يعمل من خالله الب السعي
 والقوانين.

  ونزاهةباحترام التعامل مع الموظفين. 

 والمساءلة المسؤولية 

  وبشكل خاص في نطاق الصالحياتيعتبر كل فرد مسؤوالً عن التأكد من أن قبول المخاطر يتم بشكل نظامي ومحدد ،. 

 ة المخاطر واإلبالغ عنها بما يتوافق مع اإلطار العام إلدارة قبول المخاطر والتأكد من أنه يتم مراقب ضمان الشفافية عند
 فر البنية التحتية والموارد المناسبة.وقبول المخاطر بحيث تتو المخاطر ضمن حدود تحمل

 

 توقع المخاطر 

 عي بكافة ضمان الوو المادية واالستفادة من األحداث التي أدت إلى نتائج سلبية يسعى البنك إلى توقع المخاطر المستقبلية
  المخاطر.

  تنافسيةمزايا 

  .يسعى البنك إلى تحقيق مزايا تنافسية من خالل التحكم في المخاطر وإدارتها بكفاءة وفاعلية  

  

٣٧ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 خاطر (تابع)اإلطار العام إلدارة الم ٢-٢٧
 

 إدارة المخاطر
 

إن لجنة المخاطر المحلية مسؤولة عن إدارة كافة المخاطر باستثناء المخاطر التي تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بإدارتها. إن 
والمخاطر الخارجية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية اإلشراف على مخاطر االئتمان  لجنة المخاطر المحلية مسؤولة عن

مخاطر المعاشات ومخاطر السمعة. تعتبر لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن إدارة رأس المال وااللتزام بالسياسات المتعلقة و
بإدارة الميزانية العمومية بما في ذلك إدارة السيولة وكفاية رأس المال ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة 

المسؤول الرئيسي المحلي كما يتولى ي التنفيذي رئاسة لجنة المخاطر المحلية ولجنة الموجودات والمطلوبات. الرئيس. يتولى المهيكلة
 التجارة والمبيعات.بدء المعامالت وإدارة قسم المخاطر المستقل عن أقسام إلدارة المخاطر 

 
مات المصرفية للعمالء من الشركات والمؤسسات الخدإدارة مخاطر االئتمان في قطاعات مسؤولية الرئيسي  االئتمان مسؤول يتولى

التي  مسؤوالً عن مخاطر االئتمان األعمال المصرفية لألفراد -االئتمان" إلدارة اإلقليمي المدير"والعمالء التجاريون، في حين يعتبر 
 التصحيحية عن اإلدارة كما يعتبر رئيس قسم إدارة الموجودات الخاصة مسؤوالً  ،المصرفية لألفرادقطاع الخدمات نطوي عليها ي

كما يعتبر رئيس قسم االئتمان التجاري مسؤوالً عن  مخاطر األسعار مسؤول عن مخاطر السوق ، ويعتبر رئيس قسمللمخاطر
(بخالف السيولة االحترازية التي يتولى  مسؤوالً عن مخاطر السيولة. يعتبر الرئيس اإلقليمي للخزينة مخاطر االئتمان التجاري

 تنفيذي مسؤوليتها).الرئيس ال
 

لسياسات واإلجراءات واألنظمة الرقابية كما قام بتزويد فريق إدارة المخاطر بالدعم الكافي من خالل نظم إدارة قام البنك بوضع ا
تحمل  يتبع البنك بيان قابلية. هاالتحكم فيبغرض إدارة المخاطر ورقابتها والمخاطر واألدوات الالزمة لقياس المخاطر واإلبالغ عنها 

رقابة المعايير مجموعة من إن بيان قابلية المخاطر مدعوم من خالل المخاطر المعتمد من قبل مجلس إدارة ستاندرد تشارترد . 
تشغيلية، والمعروفة باسم تحمل المخاطر. كما يتم دعم بيان قابلية المخاطر من خالل نظام أوسع يوضح مبادئ قابلية المالية وال

أدوات التحكم مثل حدود التعرض ومعايير االكتتاب وبطاقات النقاط والسياسات ومعايير الرقابة إن ة. المخاطر لدى المجموع
 المخاطر والقدرة على تحملها. تحمل التشغيلية األخرى يتم استخدامها بغرض بقاء تعرض البنك للمخاطر ضمن نطاق قابلية

 
دفاع. يندرج ضمن خط الدفاع األول وحدة األعمال، حيث يتولى  يتم تحديد أدوات ومسؤوليات إدارة المخاطر ضمن ثالث خطوط

رؤساء األقسام والقطاعات الجغرافية مسؤولية إدارة المخاطر. في حين يتضمن خط الدفاع الثاني المسؤولين عن مراقبة المخاطر 
من قبل قسم التدقيق الداخلي لدى  المستقل المقدم التدقيقويدعمهم في ذلك أقسام الرقابة ذات الصلة. يمثل خط الدفاع الثالث 

 المجموعة.
 

 مخاطر االئتمان  ٣-٢٧
 

 إدارة مخاطر االئتمان 
 

تجاه البنك وفقاً الوفاء بالتزاماته  علىتعرض البنك لخسائر نتيجة لعدم قدرة الطرف المقابل في احتمالية تتمثل مخاطر االئتمان 
تم إدارة مخاطر االئتمان من خالل إطار يتم بموجبه تاتر المصرفية والتجارية. الدف تنشأ مخاطر االئتمان من .للشروط المتفق عليها

وضع سياسات وإجراءات تشمل قياس وإدارة مخاطر االئتمان. يكون هناك فصل واضح في المهام بين الموظفين المسؤولين عن بدء 
يتم اعتماد كافة حدود التعرض لمخاطر االئتمان المعامالت والموظفين المسؤولين عن اعتماد تلك المعامالت لدى قسم المخاطر. 

 ضمن اإلطار العام المحدد الخاص بهية اعتماد االئتمان.
 

وقطاعات العمل وأنواع  والمناطق الجغرافية يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان التي يتعرض لها من خالل إتباع مبدأ تنوع المنتجات
 الضمانات والعمالء.

 
راءات الخاصة باالئتمان معايير رقابية أساسية على منح االئتمان وتقييم مخاطر االئتمان ومخاطر التركز تضع السياسات واإلج

والتعرضات الكبيرة للمخاطر والحد من مخاطر االئتمان ومراقبة االئتمان وإدارة عمليات التحصيل واالسترداد. عالوة على ذلك، 
وقياس المخاطر ورصد  التحملرة مخاطر االئتمان مثل السياسات الخاصة باختبار هناك سياسات أخرى تشكل جزءاً ال يتجزأ من إدا

 مخصص النخفاض القيمة.
 



األربعاء   10   مايو    2017  م   -   العـدد  12016  
Wednesday  10   May   2017  -  Issue No   120162016 فروع دولة الإمارات العربية املتحدة - البيانات املالية 31 دي�صمرب 

U.A.E Branches Financial Statement as on 31 December 2016

»مت الن�صر مبوافقة م�صرف المارات العربية املتحدة املركزي«

  

٤٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –رد بنك ستاندرد تشارت
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 (تابع) مخاطر السوق ٤-٢٧
 

الخاصة بالعمالء التجاريون والعمالء من المؤسسات لضمان توافقها مخاطر اللجنة إدارة تتم مراجعة حدود مخاطر السوق من قبل 
أي تغيرات في العمليات. تقوم وحدة إدارة مخاطر السوق واالئتمان التجاري بتنسيق إجراءات مراجعة مع الموازنات المالية و

 الحدود الموضوعة.
 

، بلغت القيمة المعرضة للمخاطر ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يستخدم البنك المحاكاة التاريخية لقياس القيمة المعرضة للمخاطر. كما في 
 مليون درهم).  ٩١.٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٧.٦بالبنك 

 
بحيث تتم إدارتها من قبل مكتب  الماليةيتم تحويل مخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن محافظ الدفاتر غير التجارية إلى األسواق 

في األسواق في  يتعاملالموجودات والمطلوبات تحت إشراف لجنة الموجودات والمطلوبات. إن مكتب الموجودات والمطلوبات 
 المعتمدة بغرض إدارة صافي مخاطر أسعار الفائدة مع مراعاة القيمة المعرضة للمخاطر وحدود المخاطر المقبولة. األدوات المالية 

 
 مخاطر أسعار الفائدة –تحليل الحساسية 

 
قلب أسعار يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المحتمل المعقول في حركة أسعار الفائدة. يفترض البنك ت

 الفائدة بمعدل نقطة أساس واحدة، وبناًء عليه يقوم بتقييم التأثير التالي على صافي األرباح قبل الضرائب عن السنة.
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٢٥١ -+/ ٢٧٦ -+/ الحركة في العائد بمقدار نقطة أساس واحدة
 --------- --------- 

 ٢٠١ -+/ ٢٢١ -+/ لكية بعد الضرائبالتأثير على حقوق الم
 --------- --------- 
 

ترتكز على  تتم إعادة تسعير الجزء األكبر من موجودات ومطلوبات البنك خالل سنة واحدة. إن حساسيات أسعار الفائدة المبينة أعاله
حركات أسعار ل اإلدارة للحد من تأثير ال تتضمن النتائج إجراءات كان يتعين اتخاذها من قب. توضيحية فقط قيمة اقتصادية وهى

 الفائدة.

  

٤٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر السوق (تابع) ٤-٢٧
 

 حساسية أسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات 
 

 لبنك وفقاً لتواريخ إعادة التسعير التعاقدية:اوجودات والمطلوبات لدى فائدة للمفيما يلي مركز فجوة سعر ال
 

 
 التفاصيل 

 
 أقل مــــــن 
 شهر واحد

 
 إلى ١من 

 أشـــهر ٣

 
 إلى ٣من 

 أشـــهر ٦

 
 أشهر  ٦من 

 إلــــــى سنة 

 
 أكثر من 
 ســـــــنة 

 
 بنود ال تخضع
 لــــــــــــــفائدة

 
 

 اإلجــمالي

معدل الفائدة 
 علي الف

٢٠١٦ /
)٢٠١٥( 

 ٪ ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
         

٢٠١٦         
النقد واألرصدة لدى مصرف 

 )٤٠.٠/(٥٨.٠ ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ - ٢٫٠٣٩٫٠٨٧ ١٫٧٠٠٫٠٢٦ ٨٠٠٫١٩١ - اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 )٢٣.١/(١٤.١ ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ )٣٫٤٨١( - ٣٢٧٫٦٥١ ٧٢٠٫٩٥٨ ٦١٢٫١٠٥ ٩٩١٫٢٣٤ نوكلبإلى ا سلفياتالوقروض ال

المستحق من المركز الرئيسي 
 )٤٠.٠/(٦٤.٠ ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ ١٫٣٥٣٫٧٨٩ ٤٫٧٥٦ ٤٢٫٦٢٥ ٣٧٫٢٤٧ ٦٩٩٫٠١٤ ٢٫١٩٠٫٦٦٨ أخرى وفروع

 )١٥.٠/(١٤.٤ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ )٤٣٫٨١٥( ٣٫٢٥٠٫٣٢٧ ٦٫٠٥٨٫٦٩٦ ٣٫٣٣٥٫١٦٣ ٧٫٧٢٥٫٢٩٨ ٩٫٧٤٣٫٤٤٤ لعمالءإلى ا سلفياتالوقروض ال
 )٩٥.١/(٢٣.١ ٤٫٦٤٢٫٢٤٥ - - - ٢٫٠٥٧٫٦٦٥ ٢٫٧٩٣٫٢٠٩ ٧٩١٫٣٧١ أوراق مالية استثمارية

 - ١٨٫٠٧٧ ١٨٫٠٧٧ - - - - - الممتلكات والمعدات
 - ١٦٫٢٧٨ ١٦٫٢٧٨ - - - - - الموجودات غير الملموسة

موجودات أخرى بما في ذلك 
 - ٤٫٨٦٧٫٩٦٠ ٤٫٨٦٧٫٩٦٠ - - - - - القبوالت

  ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١ ١٠٫٠٠٣٫٣٠٦ ٣٫٢٥٥٫٠٨٣ ٨٫٤٦٨٫٠٥٩ ٧٫٨٥١٫٠٥٩ ١٢٫٦٢٩٫٨١٧ ١٣٫٧١٦٫٧١٧ إجمالي الموجودات 
         

 )٣٦.٠/(٧٣.٠ ٣٫٢٢٤٫٣١٧ ٨٣٧٫٥٨٥ - ١٨٫٤١٩ - ٣٤٫٥٦٢ ٢٫٣٣٣٫٧٥١ بنوكالالمستحق إلى 
المستحق إلى المركز الرئيسي 

 )٣٣.٠/(٤٣.٠ ٣٫٤١٢٫١٤٢ ١٨٥٫٦٢٧ ٢٤٫٣١٨ - ١٫٢٧٢٫٩٥٧ ٦٦٢٫٨٨٠ ١٫٢٦٦٫٣٦٠ أخرىفروع و
 )٦٥.٠/(٨٨.٠ ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ١٦٫٧٠٨٫٠٣٦ ٤٥٤٫٨١٤ ١٫١٣٣٫٠٧٦ ٣٫٨٧٨٫٠٩٢ ٦٫٠٣٦٫٢٠٦ ٨٫٨٣٣٫٧٠٢ ودائع من العمالء

مطلوبات أخرى بما في ذلك 
 - ٥٫٠٠٤٫٠٨٦ ٥٫٠٠٤٫٠٨٦ - - - - - القبوالت
 )١٤.٣/(٥٣.٣ ١٫٨٧٣٫١٣٣ - ١٫٨٧٣٫١٣٣ - - - - ثانويةقروض 

 - ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ - - - - - حقوق الملكية
         

  ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١ ٢٨٫١٠١٫٧٧١ ٢٫٣٥٢٫٢٦٥ ١٫١٥١٫٤٩٥ ٥٫١٥١٫٠٤٩ ٦٫٧٣٣٫٦٤٨ ١٢٫٤٣٣٫٨١٣ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
         

فجوة حساسية أسعار الفائدة للبنود 
  - )١٨٫٠٩٨٫٤٦٥( ٩٠٢٫٨١٨ ٧٫٣١٦٫٥٦٤ ٢٫٧٠٠٫٠١٠ ٥٫٨٩٦٫١٦٩ ١٫٢٨٢٫٩٠٤ ٢٠١٦-داخل الميزانية العمومية 

 
فجوة حساسية أسعار الفائدة 

  - - ١٨٫٠٩٨٫٤٦٥ ١٧٫١٩٥٫٦٤٧ ٩٫٨٧٩٫٠٩٣ ٧٫١٧٩٫٠٧٣ ١٫٢٨٢٫٩٠٤ ٢٠١٦ –المتراكمة 
         

فجوة حساسية أسعار الفائدة للبنود 
  - )٥٤٧.٥١٤.١٩( )٣٧٧.٥٦٣.١( ٠٢٢.٥٩٠.٧ ٥٠٢.٩٣٥.٢ ٧٥٨.١٧٤.٤ ٦٤٢.٣٧٧.٦ ٢٠١٥-داخل الميزانية العمومية 

         
فجوة حساسية أسعار الفائدة 

  - - ٥٤٧.٥١٤.٥٤٧ ٩٢٤.٠٧٧.٢١ ٩٠٢.٤٨٧.١٣ ٤٠٠.٥٥٢.١٠ ٦٤٢.٣٧٧.٦ ٢٠١٥ –المتراكمة 

  

٤٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 لمالية (تابع)إدارة المخاطر ا ٢٧
 

 مخاطر السيولة ٥-٢٧
 

مصادر مالية كافية للوفاء بالتزاماته عند  ال تتوافر لديه ، بالرغم من المالءة المالية،من أن البنك مخاطرالتتمثل مخاطر السيولة ب
ى المتوسط والبعيد . تتمثل مخاطر التمويل في المخاطر من عدم قدرة البنك على امتالك مصادر تمويل ثابتة على المداستحقاقها

أو أن البنك يستطع على اإلطالق تمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية مثل أداء الدفعات أو المطالبة بالضمانات، عند استحقاقها، سواء 
 الحصول على هذه المصادر فقط بتكلفة باهظة.

 
 إدارة مخاطر السيولة 

 
الذي يقدم اسلوب إلدارة ورقابة المخاطر بشكل عام.  "إطار نوعية المخاطر"يقوم البنك بإدارة مخاطر السيولة والتمويل من خالل 

يضع هذا االطار مبادئ ومعايير إدارة المخاطر لدى البنك كما أنه يحدد مستوى قبول المخاطر والمعايير ذات الصلة المعتمدة من 
 قبل مجلس اإلدارة.

 
ة الموجودات والمطلوبات بالدولة ذات الصلة ضمن حدود السيولة المحددة تتم إدارة مخاطر السيولة في كل دولة من قبل لجنة إدار

ً وبما يتوافق مع سياسات السيولة لدى المجموعة والمتطلبات التنظيمية المحلية. تقوم لجان الموجودات والمطلوبات بدعم ذلك،  سلفا
، إلدارة أزمات السيولةخطط  الدولوعة، يوجد لدى اإلدارة العليا بكل دولة. باإلضافة إلى المعايير الموض من عضويتها وتتألف

 خطط التمويل الطارئة باستخدام مؤشرات تحذير مبكرة.لية التصعيد وآوالتي تتضمن تفاصيل حول إدارة الدولة و
 

ا من خالل إن بيان قابلية تحمل المخاطر يوضح قابلية تحمل المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بالسيولة والتمويل، والتي يتم توضيحه
 معايير المخاطر التالية:

 
   ولكن بشكل  ،في ظل الظروف القصوى الزمنية التي يمكن لشركات المجموعة خاللها الفترةتوضح  –االستمرارية فترات

 .ليست في صالحها قبل تطبيق إجراءات االستمرارمعقول، 
 

   على مدىخارجة التدفقات العالية السيولة مقارنة بصافي معدل الضغط التنظيمي لقياس نسبة الموجودات  –تغطية السيولة  نسبة 
 يوماً. ٣٠

 
   ضمان احتفاظ البنك بتمويل العمالء دون االعتماد بشكل كبير على تمويل الشركات –ت إلى الودائع نسبة السلفيا. 
 
    الموجودات والمطلوبات  من قبل لجنة إدارةالخارجية للشركات يقيس ويحد من حجم القروض  – الخارجي للشركات اإلقراض

 االعتماد الزائد على ذلك التمويل حيث أنه قد يكون غير متاح خالل أوقات ضغط العمل.بهدف تجنب 
 
    البنود داخل نتيجة  على مدى فترة محددة المتراكمة الخارج النقدي ذروة صافي التدفقأقصى تدفقات خارجة متراكمة: تتمثل في

 ظل الظروف االعتيادية.وخارج الميزانية العمومية في 
 
    المنشآت من فرع آخر أو شركة تابعة عاملة  قروض إلحدىاإلقراض الداخلي للشركات: يتضمن اإلقراض الداخلي للشركات

 تمثل جزء من مجموعة ستاندرد تشارترد.
 
   عن سنة على الموجودات ذات  معدل التمويل متوسط األجل: يتم احتسابه من خالل تقسيم المطلوبات التي تزيد فترات استحقاقها

فيما ويخضع لرقابة مستقلة فترات االستحقاق المتماثلة. يتم احتساب معدل التمويل متوسط األجل على أسس تعاقدية وسلوكية 
 األجنبية. والعمالتالمحلية  بكافة العمالت والعملةيتعلق 

 
    بشكل سلبي على  بموجب المنتجات تأثير السحوباتوالتي يتم وضعها لضمان عدم  –التزامات غير مسحوبة وحدود طارئة

 والعملة المحلية والعملة األجنبية.بكافة العمالت مستقلة فيما يتعلق  ضع السيولة اليومي للبنك وتخضع لرقابةو
 
   صافي التمويل المستقر وفقاً لتوجيهات المجموعةنسبة و ٣وفقاً لبازل تغطية السيولة  نسبة. 
 
    قاعدة االلتزام الممول.عن يث ال يزيد رصيد أعلى المودعين عن نسبة مئوية محددة ح –تركز المودعين 

 
 
 

  

٤٧ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر السيولة (تابع) ٥-٢٧
 

 أ) بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات 
 

 :في تاريخ التقريرمطلوبات حسب الفترة المتبقية اللموجودات ولالستحقاقات التعاقدية ل الجدول التالي تحليالً  يقدم
 

 
 أقل مـــــن 
 شهر واحد

 إلى ١من 
 أشـــهر ٣

 إلى ٣من 
 أشـــهر ٦

 أشهر  ٦من 
 إلــــــى سنة 

 
 أكثر من 
 ســــــنة 

 
 اإلجــمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهمأل ألف درهم ألف درهم التفاصيل 
       

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ - ٢٫٠٣٩٫٠٨٦ ١٫٧٠٠٫٠٢٦ ٣٫٩١٩٫٤٧٧ ٦٧٥٫٢١٣ المتحدة المركزي

 ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ ٩١٫٨٢٠ ٣٢٧٫٦٥١ ٧٢٠٫٩٥٨ ٦١٢٫١٠٥ ٨٩٥٫٩٣٣ بنوكالإلى  سلفياتالوقروض ال
 ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ ٤٫٧٥٦ ٤٢٫٦٢٤ ٧٤٢٫٨٤٠ ٦٩٩٫٠١٤ ٢٫٨٣٨٫٨٦٥ أخرى فروع المستحق من المركز الرئيسي و

 ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ١٤٫٩٩٢٫٨٩٣ ٣٫٤٤٣٫٩١٩ ٢٫٢٨١٫٣٨٣ ٤٫٥١٤٫٨٥٨ ٤٫٨٣٦٫٠٦٠ إلى العمالء سلفياتالوقروض ال
 ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ ١٫٢٩٦٫٩١٨ ٢٫١٨٣٫٧٢٥ ١٫٦٠٣٫٠٨٢ ٣٣٠٫٥٦٣ ٢٢٧٫٩٥٧ أوراق مالية استثمارية

 ١٨٫٠٧٧ ١٨٫٠٧٧ - - - - الممتلكات والمعدات
 ١٦٫٢٧٨ ١٦٫٢٧٨ - - - - الموجودات غير الملموسة

 ٤٫٨٦٧٫٩٦٠ ١٫٤٢٠٫٠٤٢ ٦٠٣٫٨٦٣ ٥١٩٫٦١٥ ١٫٢٦٤٫٠١٦ ١٫٠٦٠٫٤٢٤ موجودات أخرى بما في ذلك القبوالت
 ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 

 ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١ ١٧٫٨٤٠٫٧٨٤ ٨٫٦٤٠٫٨٦٨ ٧٫٥٦٧٫٩٠٤ ١١٫٣٤٠٫٠٣٣ ١٠٫٥٣٤٫٤٥٢ ي الموجودات إجمال
 --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 
       

 ٣٫٢٢٤٫٣١٧ ٥٫٨٠٦ ٤٠٫٣٩٤ ٥٥ ٣٤٫٥٦٢ ٣٫١٤٣٫٥٠٠ المستحق إلى البنوك
 ٣٫٤١٢٫١٤٢ ٥٦٩٫٨٣٦ - ١٫٢٧٢٫٩٥٧ ١١٧٫٤٦٤ ١٫٤٥١٫٨٨٥ أخرى فروع المركز الرئيسي و المستحق إلى

 ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ٤٧١٫٤٧٣ ١٫٢١٢٫١٣٨ ٣٫٩٢٨٫٩٣٥ ٦٫١١٥٫٥٧٥ ٢٥٫٣١٥٫٨٠٥ ودائع من العمالء
 ٥٫٠٠٤٫٠٨٦ ٩٥٩٫٩٦٥ ٥٩٧٫٨٥٤ ٥١١٫٦٠٥ ١٫٧٥٥٫٨٤١ ١٫١٧٨٫٨٢١ المطلوبات أخرى بما في ذلك القبوالت

 ١٫٨٧٣٫١٣٣ ١٫٨٧٣٫١٣٣ - - - - ثانويقرض 
 ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ - - - - حقوق الملكية

 ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 
 ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١ ٩٫٢٤٦٫٦٥٠ ١٫٨٥٠٫٣٨٦ ٥٫٧١٣٫٥٥٢ ٨٫٠٢٣٫٤٤٢ ٣١٫٠٩٠٫٠١١ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 
 صافي فجوة السيولة داخل 

 - ٨٫٥٩٤٫١٣٤ ٦٫٧٩٠٫٤٨٢ ١٫٨٥٤٫٣٥٢ ٣٫٣١٦٫٥٩١ )٢٠٫٥٥٥٫٥٥٩(  ٢٠١٦الميزانية العمومية 
 ----------------- --------------- -------------- ------------- --------------- -------------- 

       البنود خارج الميزانية العمومية
 ٢٫٥٨٨٫٦٩٨ ١٢٧٫٧٥٦ ١٣٩٫٥١٤ ١٦٥٫٠٢٠ ١٫٥٠١٫٨٤١ ٦٥٤٫٥٦٧ اعتمادات مستندية

 ١٦٫٣٥٤٫٥٨٣ ٦٫٧٥١٫١٢٨ ٣٫١٧٥٫٥٧٦ ٢٫٤٥٠٫٨٩٢ ٢٫٦١٠٫١٤٨ ١٫٣٦٦٫٨٣٩ الضمانات 
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------- 
 ١٨٫٩٤٣٫٢٨١ ٦٫٨٧٨٫٨٨٤ ٣٫٣١٥٫٠٩٠ ٢٫٦١٥٫٩١٢ ٤٫١١١٫٩٨٩ ٢٫٠٢١٫٤٠٦ 
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------- 

       :٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٦٠٫٤٨١٫٧٧٣ ٢٠٫٤٠١٫٤٦٢ ٧٫٦٥٤٫٣٣٦ ٥٫٤٨٩٫١٠٠ ١٢٫٨٧٦٫٣٩٨ ١٤٫٠٦٠٫٤٧٧ موجودات إجمالي ال

 ٦٠٫٤٨١٫٧٧٣ ١٠٫٩٦٨٫٨٦٢ ٢٫١٠١٫١٩٧ ٥٫٩٥٩٫٩٢٩ ٧٫٠٣٩٫٧٧٦ ٣٤٫٤١٢٫٠٠٩ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 --------------- --------------- ------------- -------------- --------------- --------------- 

 صافي فجوة السيولة داخل 
 - ٩٫٤٣٢٫٦٠٠ ٥٫٥٥٣٫١٣٩ )٤٧٠٫٨٢٩( ٥٫٨٣٦٫٦٢٢ )٢٠٫٣٥١٫٥٣٢( ٢٠١٥الميزانية العمومية 

 ---------------- --------------- ------------- -------------- --------------- --------------- 
       

 ٢٫٠٤٥٫٧٧٥ ٩٤٫٩٥٤ ٣٥٦٫٥٦١ ١٦٩٫١٤٦ ٨٧١٫٧٥٤ ٥٥٣٫٣٦٠ اعتمادات مستندية
 ١٣٫٨٧٧٫١٣٩ ٥٫٣٣٩٫١٠٩ ٣٫٠٧١٫٩٢٣ ٢٫٢٦٥٫١٥٩ ١٫٩٤٩٫٠٨٤ ١٫٢٥١٫٨٦٤ الضمانات 

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------- 
 ١٥٫٩٢٢٫٩١٤ ٥٫٤٣٤٫٠٦٣ ٣٫٤٢٨٫٤٨٤ ٢٫٤٣٤٫٣٠٥ ٢٫٨٢٠٫٨٣٨ ١٫٨٠٥٫٢٢٤ 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------- 

  

٤٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر السيولة (تابع) ٥-٢٧
 

 على أساس عدم الخصم (باستثناء األدوات المالية المشتقة)فع مقابل المطلوبات المالية لدى البنك التدفقات النقدية التعاقدية مستحقة الد ب) 
 

إن أرصدة المطلوبات المالية  االستحقاق التعاقدية على أساس عدم الخصم.يوضح الجدول التالي تحليالً للتدفقات النقدية التعاقدية مستحقة الدفع مقابل المطلوبات المالية للبنك حسب الفترة المتبقية لتواريخ 
 المبلغ األصلي والفائدة. بدفعات كافة التدفقات النقدية، على أساس عدم الخصم، المتعلقة  يتضمنعلن عنها في الميزانية العمومية حيث أن الجدول أدناه الواردة في الجدول أدناه لن تتفق مع األرصدة المُ 

 
 
 
 

 التفاصيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة٢٠١٥ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة٢٠١٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــ
 ـــــقيمة الــــ

 الـــــدفترية
 ثالثة أشهر 
 أو أقـــــــل

من ثالثة أشهر 
 إلــــــــــى سنة 

مـــن سنة إلى 
 خمس سنوات

 أكثر مــــــــــن 
 خمس سنوات

 الــــــــقيمة 
 الـــــدفترية

 ثالثة أشـهر 
 أو أقــــــــل

من ثالثة أشهر 
 إلــــــــــى سنة 

من سنة إلــى 
 خمس سنوات

 مــــــــنأكثر 
 خمس سنوات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

 - ٦٢٫٣١٣ ١٨٫٤٧٤ ٣٫٩٧١٫٢٩٢ ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ - ٥٫٨٠٦ ٤٠٫٤٤٩ ٣٫١٧٨٫٠٦٢ ٣٫٢٢٤٫٣١٧ المبلغ األصلي - المستحق إلى البنوك                
 - ٥٫٣٧٧ ١٨٥ ١٫٤٥٦ - - - ٣٫٠٦٥ ٦٫٤٠١  الفائدة -

 - ٥٩٣٫٩٩٤ ١٧١٫٨٣٦ ٢٫٧٤٩٫٨٢١ ٣٫٥١٥٫٦٥١ - ٥٦٩٫٨٣٦ ١٫٢٧٢٫٩٥٧ ١٫٥٦٩٫٣٤٩ ٣٫٤١٢٫١٤٢ المبلغ األصلي - المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع
 - ٣٧٫٣٧٩ ٤٥٠ ١٫٧٣٨ - - ٦٢٫٥٠٤ ١١٫٢٤٨ ١٫٩٧٥  الفائدة -

 - ١٫٠٦٧٫٥٨٩ ٧٫٠٧٦٫٣٧٦ ٣٢٫٦٤١٫١٨٧ ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ٤٫٠٠٠ ٤٦٧٫٤٧٣ ٥٫١٤١٫٠٧٣ ٣١٫٤٣١٫٣٨٠ ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ المبلغ األصلي - ودائع من العمالء
 - ٥٫٥١٦ ١٢٦٫٥٨٣ ٤٠٫٢٧٩ - ٧٥٧ ٢٫٧٥٠ ٥٠٫٦٠٨ ٥٧٫٤٨٤  الفائدة -

 ١٫٣٠٣٫٩٠٣ ٥٦٩٫٢٨٦ - - ١٫٨٧٣٫١٨٩ ١٫١٩٣٫٦٦٣ ٦٧٩٫٤٧٠ - - ١٫٨٧٣٫١٣٣ المبلغ األصلي - ثانوية ديون 
 ١٠٦٫٠١٢ ٢٤٦٫٥٥٧ ٤٦٫٢٣٠ ١٥٫٤١٠ - ٨٧٫٩٣٠ ٢٥٧٫٢٧١ ٥٣٫٢٥٣ ١٧٫٧٥٢  الفائدة -

 - ١٨٢٫٢٠٠ ٣٥٦٫٦٩٨ ١٫٦٢٣٫٧٤٥ ٢٫١٦٢٫٦٤٣ - ١٩٦٫٤٨٠ ٩٠٢٫٧٧٠ ٢٫٢٦٠٫٥٧٨ ٣٫٣٥٩٫٨٢٨ المبلغ األصلي - مطلوبات أخرى بما في ذلك القبوالت
            

 ١٫٣٠٣٫٩٠٣ ٢٫٤٧٥٫٣٨٢ ٧٫٦٢٣٫٣٨٤ ٤٠٫٩٨٦٫٠٤٥ ٥٢٫٣٨٨٫٧١٤ ١٫١٩٧٫٦٦٣ ١٫٩١٩٫٠٦٥ ٧٫٣٥٧٫٢٤٩ ٣٨٫٤٣٩٫٣٦٩ ٤٨٫٩١٣٫٣٤٦  إجمالي المطلوبات (المبلغ األصلي فقط)
  --------------- --------------- -------------- -------------- -------------- --------------- --------------- -------------- -------------- -------------- 
            

 

 

٤٩ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 المخاطر التشغيلية ٦-٢٧
 

التكنولوجيا أو نتيجة األفراد أو  الداخلية أو اإلجراءات إخفاق عدم كفاية أو تكبد خسائر نتيجة باحتماليةتتمثل المخاطر التشغيلية 
يسعى البنك إلى التحكم في المخاطر التشغيلية وذلك لضمان أن الخسائر . بما في ذلك المخاطر القانونية لتأثير أحداث خارجية

 التشغيلية لن تضر بسمعة البنك بصورة مادية.
 

ة التي تتبلور في تحديد المخاطر وتقييمها لمخاطر التشغيلية من خالل مجموعة منتظمة من اإلجراءات اإلداريالتعرض لتتم إدارة 
ويدعمه في  ةمسؤول عن إدارة المخاطر التشغيلي ةعلى الصعيد المحلي، يكون رئيس قسم المخاطر التشغيليوالتحكم فيها ومراقبتها. 

ً لألطر الفرعية  والشؤون القانونية قسم الشؤون المالية وااللتزام ءساؤولين عن مراقبة المخاطر (مثل رؤذلك الموظفين المس وفقا
 المخاطر).  ةإلدار

 
تم تعيين مسؤول رئيسي للمخاطر التشغيلية بغرض بصورة يومية على عاتق وحدات األعمال.  ةتقع مسؤولية إدارة المخاطر التشغيلي

وم لجنة إدارة تقالتعرضات للمخاطر التشغيلية بشكل فعلي. في دارة المخاطر التشغيلية والتحكم إل اإلطار العامضمان تطبيق 
 حيث تقوم لجنة إدارة المخاطر التشغيلية المحلية، ويتم دعمها من قبل إدارة المخاطر التشغيليةاإلشراف على ب المحليةالمخاطر 

في  لدى البنك.باإلشراف على تعرضات البنك للمخاطر التشغيلية بغرض ضمان إدارتها بصورة متسقة مع إطار إدارة المخاطر 
 مخاطر الجرائم المالية لدى المجموعة مسؤولية اإلشراف على المخاطر التشغيلية الناتجة عن االعمال العالمية. حين تتولى لجنة

 
 

 مخاطر السمعة  ٧-٢٧
  

تتمثل مخاطر السمعة في المخاطر من احتمالية تعرض سمعة البنك للخطر مما يؤدى إلى خسائر في األرباح أو تأثير سلبي على 
قد يؤثر اإلخفاق في السلوك  السلبية التي يتخذها أصحاب المصلحة تجاه المؤسسة أو أعمالها. النظرلوجهة رسملة السوق نتيجة 

   منظور أصحاب المصلحة والتزام المجموعة بمبدأ "االرتقاء". واألنظمة على 
 

وتتضح جزء من قواعد السلوك  يتولى كافة الموظفين مسؤولية تحديد وإدارة مخاطر السمعة بصورة يومية. ُتشكل هذه المسؤوليات
خالل التقرير والحسابات السنوية من القيم. تصدر المجموعة تقارير حول أدائها االجتماعي والبيئي ترتكز على تقييمات لإلداء من 

 علىللمجموعة ومن خالل قسم االستدامة على الموقع االلكتروني للمجموعة. تتولى لجنة المخاطر المحلية مسؤولية اإلشراف 
 .هامةعلى مستوى الدولة باإلضافة إلى وضع السياسات ومراقبة المخاطر  السمعةمخاطر 

 
رئيس قسم الشؤون التجارية إدارة مخاطر السمعة ويدعمه في ذلك  مسؤول المخاطر الرئيسي على مستوى الدولة مسؤولية يتولى 

 بغرض تحديد المخاطر الهامة واإلبالغ عنها وإدارتها.
 

 خاطر رأس المال إدارة م  ٨-٢٧
 

إن منهج البنك إلدارة رأس المال مستمد من رغبته في المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التطوير المستقبلي ألعماله في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والوفاء بمتطلبات رأس المال التنظيمية المفروضة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في 

إجراءات المراجعة الرقابية  –" ٢" بيلر  ٢ع األوقات. كما يتطلب مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي االلتزام بالقاعدة جمي
حسابات رأس المال. إن عملية  –" ١" بيلر  ١للتركيز على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لدى البنك باإلضافة إلى القاعدة 

 لكفاية رأس المال تشمل رؤية مستقبلية لرأس المال بناًء على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. التقييم الداخلي 
 

إن لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في دولة اإلمارات العربية المتحدة مسؤولة عن ضمان احتفاظ البنك بوضع رأسمالي قوي 
. وفقاً لخطة الميزانية العمومية السنوية، يقوم البنك بإعداد خطة رأسمالية لتحديد متطلبات حدةت العربية المتومناسب في دولة اإلمارا

يتم إخطار لجنة . رأس المال وتتم مراجعة تلك الخطة واعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وخزينة المجموعة
 رأس المال بصورة منتظمة. الموجودات والمطلوبات بالدولة بالمستجدات التي تطرأ على مركز 

 
ً لقاعدة  ٢٠١٧أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي خالل الربع األول من  توجيهات تتعلق باحتساب رأس المال وفقا

ه وبالتالي لم تؤخذ باالعتبار في هذ ٢٠١٧للبنوك التي تعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تسري اعتباراً من  ٣بازل 
 البيانات المالية.

 
 

 

٥٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 (تابع)إدارة مخاطر رأس المال   ٨-٢٧
 

 يتم تحليل رأس المال النظامي للبنك في شقين:
 
  احتياطي القيمة العادلة المتعلق باألرباح/ وحتياطيات واألرباح المحتجزة من رأس المال، ويشتمل على رأس المال واال ١الشق

 . قديالن التدفقالخسائر غير المحققة من الموجودات المالية المصنفة على أنها متاحة للبيع وعقود تحوط 
 
  المؤهلة. الثانويةمن رأس المال، ويشتمل على المطلوبات  ٢الشق 
 

بات التنظيمية الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي خالل السنة. فيما يلي مركز لقد التزم البنك بكافة المتطل
 ديسمبر:  ٣١كما في  ٢كفاية رأسمال البنك وفقاً التفاقية بازل 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 

   ٢معدل كفاية رأس المال وفقاً التفاقية بازل 
   

   قاعدة رأس المال
   

 ٥٫٥٤٤٫٧٧٩ ٥٫٣٥٠٫١٥٩ من رأس المال ١الشق 
 ٢٫٢٩٦٫٢٣١ ٢٫١٤٨٫٨٦٥ من رأس المال ٢الشق 

 -------------- -------------- 
 ٧٫٨٤١٫٠١٠ ٧٫٤٩٩٫٠٢٤ من رأس المال) ٢والشق  ١إجمالي قاعدة رأس المال (مجموع الشق 

 -------------- -------------- 
   

   الموجودات المرجحة للمخاطر
   

 ٤٤٫٧١٢٫١٣٢ ٤٣٫٧٩٤٫٩٧٩ مخاطر االئتمان
 ١٫٩٢٣٫٧٥٥ ٩٢٦٫٨٩٢ مخاطر السوق

 ٥٫٢٦٩٫٣٩٣ ٤٫٥٩٩٫١٥٨ المخاطر التشغيلية
 --------------- --------------- 

 ٥١٫٩٠٥٫٢٨٠ ٤٩٫٣٢١٫٠٢٩ إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر
 --------------- --------------- 
   

  مال النظامي المبين كنسبة مئوية من الموجودات المرجحة للمخاطرإجمالي رأس ال
 ٪١٥ .١١ ٪١٥ .٢٠ )٪١٢(بحد أدنى 

 ====== ====== 
   

  من رأس المال المبين كنسبة مئوية من الموجودات المرجحة للمخاطر ١الشق 
 ٪١٠ .٦٨ ٪١٠ .٨٥ )٪٨(بحد أدنى 

 ====== ====== 

 

٥١ 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة فروع –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 الموجودات والمطلوبات قيد االعتماد ٢٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٨٣٧٫٧١٣ ١٫٩٤١٫٠٨٤ مديونيات العمالء ومطلوبات البنك قيد االعتماد 
 ======= ====== 
 

ات المقبولة الموثقة والقابلة لالسترداد من عمالء البنك ذوي الصلة في تاريخ في مبلغ المطلوب مديونيات العمالء قيد االعتمادتتمثل 
 التقرير. 

 
في الكمبياالت وخطابات االعتماد وغير ذلك، والتي يقبل البنك بموجبها المطلوبات المعنية بموجب  المطلوبات قيد االعتمادتتمثل 

وجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي بصورة إجمالية حيث أن اعتمادات مستندية في تاريخ التقرير. لقد تم عرض تلك الم
 البنك ليس لديه حق قانوني لمقاصتها. 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة  ٢٩

 
ً على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات  تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذاً ملحوظا

: األطراف ذات ٢٤و التشغيلية. وبالنسبة للبنك، إن األطراف ذات العالقة، كما هي معرفة في المعيار المحاسبي الدولي رقم المالية أ
نفيذ العالقة، تتضمن موظفي اإلدارة الرئيسيين والفروع األخرى والشركات الزميلة في مجموعة ستاندرد تشارترد التي يتم ت

 . يتم االتفاق عليها لشروطمعامالت مصرفية معها وفقاً 
 

 فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات المالية: 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ١٧٫٤٨٦ ١٣٫٩٨٩ الفائدةإيرادات 
 ٧٥٫٣١٣ ٨١٫٩٠٩ مصروفات الفائدة

 ١٠٥٫٣٤٨ ١٥٦٫٥٩٩ الفوائد يرادات دون اإل
 ٨٩٫٠٣٣ ١٤٧٫٨٤٤ فوائدالمصروفات دون ال

 ١٥١٫٤١٥ ١٥٥٫٦٨٨ رسوم المركز الرئيسي
 

يتم بيان أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة كمستحق من/ إلى المركز الرئيسي والفروع. فيما يلي المبالغ المستحقة 
 من/ إلى المركز الرئيسي والفروع:

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٢٫٨٨٨٫٢١٢ ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ أخرى فروع حق من المركز الرئيسي والمست
 --------------- -------------- 

 ٣٫٥١٥٫٦٥١ ٣٫٤١٢٫١٤٢ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى 
 -------------- ------------- 
 

 ٣١مليون درهم ( ٧٩٫٨١٠ي نهاية السنة بلغت المشتقة المبرمة مع أطراف ذات عالقة والقائمة ف لعقود األدواتإن القيمة االسمية 
 مليون درهم).  ١٦٤٫٦٧٩: ٢٠١٥ديسمبر 

 
: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ٣٫٥٨٢عن أطراف ذات عالقة والقائمة في نهاية السنة  باإلنابةكما بلغت االلتزامات الطارئة 

 مليون درهم).  ٢٫٥٠١
 

 فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين:
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٣١٫٩٣٠ ٣٢٫٥٦٦ الرواتب واالمتيازات قصيرة األجل  
 -------- -------- 

 ١٫٩٩٤ ١٫٢٩٥ تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 -------- -------- 

 

٥٢ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 اسبي والقيم العادلةالتصنيف المح ٣٠
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية )أ
 

 يوضح الجدول المبين أدناه تصنيف البنك لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها العادلة:
 

 

 التفاصيل  

 
 الــــقيمة 
 الـدفترية

 القيمة العادلة
 مــــــــــن خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
المـحتفظ بها 
 لالســـتحقاق

 
الـــــقروض 

 والذمم المدينة

 
 الـــمتاحة 
 للـــــــبيع

 أخـــــرى 
 بـــــالتكلفة 
 الـــــمطفأة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

٢٠١٦       
       

       الموجودات المالية
واألرصدة لدى مصرف اإلمارات النقد 

 - ٤٫٥٣٩٫٣٠٤ ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ - - ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ العربية المتحدة المركزي
 - - ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ - - ٢٫٦٤٨٫٤٦٧  القروض والسلفيات إلى البنوك

 - - ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ - - ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ المستحق من المركز الرئيسي والفروع
 - - ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ - - ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ عمالءالإلى  والسلفياتالقروض 

 - ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ - - - ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ األوراق المالية االستثمارية
 - - ٢٫٢٠٥٫٥٥٣ - ١٫٦٥٢٫٥٨٩ ٣٫٨٥٨٫١٤٢ موجودات أخرى 

 ---------------- --------------- ------------ ---------------- -------------- ----------- 
 - ١٠٫١٨١٫٥٤٩ ٤٣٫٠٤٥٫٧٣٠ - ١٫٦٥٢٫٥٨٩ ٥٤٫٨٧٩٫٨٦٨ إجمالي الموجودات 

 ========= ======== ======= ========= ======== ====== 
       المطلوبات المالية

 ٣٫٢٢٤٫٣١٧ - - - - ٣٫٢٢٤٫٣١٧ المستحق إلى البنوك
 ٣٫٤١٢٫١٤٢ - - - - ٣٫٤١٢٫١٤٢ المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع

 ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ - - - - ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ودائع من العمالء
 ٢٫١١٥٫٧٤٤ - - - ١٫٦٤٤٫٢٥٨ ٣٫٧٦٠٫٠٠٢ مطلوبات أخرى 

 ١٫٨٧٣٫١٣٣ - - - - ١٫٨٧٣٫١٣٣ ثانويقرض 
 ---------------- -------------- ----------- ----------- ----------- --------------- 
 ٤٧٫٦٦٩٫٢٦٢ - - - ١٫٦٤٤٫٢٥٨ ٤٩٫٣١٣٫٥٢٠ 
 ========= ======== ====== ====== ====== ========= 

 

٢٠١٥        
       الموجودات المالية

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 - ٧٫٦٨٦٫٦٠١ ٤٫٨٦٩٫٧٥١ - - ١٢٫٥٥٦٫٣٥٢ العربية المتحدة المركزي

 - - ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ - - ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ إلى البنوك  والسلفياتالقروض 
 - - ٢٫٨٨٨٫٢١٢ - - ٢٫٨٨٨٫٢١٢ المستحق من المركز الرئيسي والفروع

 - - ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ - - ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ إلى العمالء والسلفياتالقروض 
 - ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ - - - ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ األوراق المالية االستثمارية

 - - ١٫٠٩٧٫٧٢١ - ٢٫٥٠٥٫٢٦٦ ٣٫٦٠٢٫٩٨٧ موجودات أخرى 
 -------------- ------------- ------------ -------------- --------------- ----------- 

 - ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ ٤٦٫٦٩١٫٥٤٤ - ٢٫٥٠٥٫٢٦٦ ٥٩٫٨٤٥٫٨٤٩ إجمالي الموجودات 
 ======== ======= ======= ======== ======== ====== 

       المطلوبات المالية
 ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ - - - - ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ المستحق إلى البنوك

 ٣٫٥١٥٫٦٥١ - - - - ٣٫٥١٥٫٦٥١ المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع
 ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ - - - - ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ودائع من العمالء
 ١٫٠٧٠٫٥٠٦ - - - ٢٫٥٣٣٫٣٣٨ ٣٫٦٠٣٫٨٤٤ مطلوبات أخرى 

 ١٫٨٧٣٫١٨٩ - - - - ١٫٨٧٣٫١٨٩ ثانويقرض 
 -------------- ------------- ----------- ----------- ----------- -------------- 
 ٥١٫٢٩٦٫٥٧٧ - - - ٢٫٥٣٣٫٣٣٨ ٥٣٫٨٢٩٫٩١٥ 
 ======== ======= ====== ====== ====== ======== 

 

 

٥٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية )ب
 

 اإلطار العام لمراقبة التقييم
 

لعادلة إلطار رقابة تم وضعه لضمان أن القيم العادلة يتم تحديدها أو اعتمادها من قبل قسم المخاطر المستقل. يقوم قسم تخضع القيم ا
التي تحكم عملية التقييم كما أنه مسؤول عن توافق هذه السياسات واإلجراءات مع المحاسبية المالية بوضع السياسات واإلجراءات 

الصلة. يتم التحقق من عملية تحديد األسعار بصورة مستقلة، والتي تتمثل في عملية تحديد التقييمات كافة المعايير المحاسبية ذات 
ير المدرجة في البيانات المالية، عن الجهة التجارية المسؤولة عن المنتج. قام البنك بمراقبة تعديالت القيمة العادلة لضمان أنه يتم تسع

ً لسعر البيع. وي عتبر ذلك بمثابة ضوابط أساسية لضمان دقة التقييمات المطبقة في البيانات المالية. في األسواق األدوات المالية وفقا
معطيات التي الغير النشطة يكون من غير المحتمل مالحظة سعر التداول. قد تتضمن معطيات السوق المستخدمة في تحديد األسعار، 

األطراف المقابلة الخارجية أو أطراف أخرى مثل بلومبريغ و رويترز  تم الحصول عليها من بيانات التداول الحديثة بما في ذلك
أسعار البيانات التي يتم الحصول عليها بشكل مستقل والتي ر بشكل عام. تستخدم عملية تحديد والوسطاء ومقدمي عروض األسعا

االعتبار بعض العوامل المستخدمة من قبل لتحديد جودة معطيات السوق يتم األخذ بعين  دوات التي يتم تداولها لدى السوق.تمثل األ
 ومدى صالحيتها ومدى توافر مصادر المعلومات المتنوعة.والموثوقية مقدمي عروض األسعار مثل االستقاللية ومدى المالئمة 

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة

 
 النظام المتدرج. مستوياتمن  مستوىفيما يلي نظام التقييم المتدرج وأنواع األدوات التي يتم تصنيفها ضمن كل 

 
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
    

القيمة العادلة التي يتم تحديدها 
 باستخدام: 

األسعار المدرجة غير المعدلة 
في سوق نشط لموجودات 

 ومطلوبات مطابقة 

المدخالت الملحوظة، إما بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة بخالف األسعار 

 ١ضمن المستوى  المدرجة غير المعدلة
 والتي تكون ملحوظة

واحد أو أكثر من المدخالت التي ال ترتكز 
على بيانات السوق الملحوظة (المدخالت 

 غير الملحوظة)

    
األوراق المالية الحكومية  - أنواع الموجودات المالية:

التي يتم تداولها بصورة 
نشطة واألوراق المالية 

 األخرى
 سندات الملكية المدرجة -
 وات المشتقة المدرجةاألد -
االستثمارات في صناديق  -

متبادلة يتم تداولها بصورة 
 عامة بأسعار سوقية مدرجة

 المشتقات خارج البورصة -
 أوراق مالية مضمونة بموجودات -
 استثمارات في األسهم الخاصة -
 

القروض والسندات التجارية  -
 والحكومية األخرى

 أوراق مالية مضمونة بموجودات -
 سهم الخاصةاستثمارات في األ -
المشتقات خارج البورصة على  -

مستوى عالي من الهيكلة ذات 
 المؤشرات غير الملحوظة

السندات التجارية غير السائلة أو تلك  -
التي على مستوى عالي من الهيكلة 

 ذات المدخالت غير الملحوظة
 

اولها األدوات المشتقة التي يتم تد - المدرجة المشتقةاألدوات  - أنواع المطلوبات المالية:
 خارج البورصة

 الودائع المهيكلة -
سندات دين ائتمانية مهيلكة قيد  -

 اإلصدار

المشتقات خارج البورصة على  -
مستوى عالي من الهيكلة ذات 

 المؤشرات غير الملحوظة
سندات الدين غير السائلة على  -

مستوى عالي من الهيكلة قيد اإلصدار 
 ذات المدخالت غير الملحوظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

٥٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة:  –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 

أدناه القيم العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام يوضح الجدول المبين 
 المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:   

 

  
 التفاصيل 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 والخسائر

 
 بيعالـمتاحة للــ

مستوى 
 ٢مستوى  ١

مستوى 
 اإلجمالي  ٣

مستوى 
 ٢مستوى  ١

مستوى 
 اإلجمالي  ٣

ألف 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم

ألف 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم

         

٢٠١٦         
         الموجودات المالية

النقد واألرصدة لدى 
مصرف اإلمارات العربية 

 ٤٫٥٣٩٫٣٠٤ - ٤٫٥٣٩٫٣٠٤ - - - - -  المتحدة المركزي
األوراق المالية 

 ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ - ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ - - - - - االستثمارية
 موجودات أخرى

 - - - - ١٫٦٥٢٫٥٨٩ - ١٫٦٤٨٫٩٨٦ ٣٫٦٠٣ (أدوات مالية مشتقة)
 ------- ------------- --------- -------------- --------- --------------- --------- --------------- 

 ١٠٫١٨١٫٥٤٩ - ١٠٫١٨١٫٥٤٩ - ١٫٦٥٢٫٥٨٩ - ١٫٦٤٨٫٩٨٦ ٣٫٦٠٣ إجمالي الموجودات
 ------- ------------- --------- -------------- --------- --------------- --------- --------------- 

         المطلوبات المالية
 مطلوبات أخرى

 - - - - ١٫٦٤٤٫٢٥٨ - ١٫٦٤٠٫٨٩٢ ٣٫٣٦٦ (أدوات مالية مشتقة)
 ------- ------------- --------- --------------- --------- --------- --------- --------- 
 ١٫٦٤٤٫٢٥٨ - ١٫٦٤٠٫٨٩٢ ٣٫٣٦٦ - - - - 
 ------- ------------- --------- --------------- --------- --------- --------- --------- 

         

٢٠١٥         
         الموجودات المالية

النقد واألرصدة لدى 
مصرف اإلمارات العربية 

 ٧٫٦٨٦٫٦٠١ - ٧٫٦٨٦٫٦٠١ - - - - - المتحدة المركزي 
األوراق المالية 

 ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ - ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ - - - - - االستثمارية
 موجودات أخرى

 - - - - ٢٫٥٠٥٫٢٦٧ ٥٤٨ ٢٫٥٠١٫١٤٧ ٣٫٥٧٢ (أدوات مالية مشتقة)
 ------- ------------- --------- ------------- --------- --------------- --------- --------------- 

 ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ - ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ - ٢٫٥٠٥٫٢٦٧ ٥٤٨ ٢٫٥٠١٫١٤٧ ٣٫٥٧٢ إجمالي الموجودات
 ------- ------------- --------- ------------- --------- --------------- --------- --------------- 
         

         المطلوبات المالية
 مطلوبات أخرى

 - - - - ٢٫٥٣٣٫٣٣٧ ٥٤٨ ٢٫٥٣٠٫٠٣١ ٢٫٧٥٨ (أدوات مالية مشتقة)
 ------- ------------- --------- --------------- --------- --------- --------- --------- 
 ٢٫٥٣٣٫٣٣٧ ٥٤٨ ٢٫٥٣٠٫٠٣١ ٢٫٧٥٨ - - - - 
 ------- ------------- --------- --------------- --------- --------- --------- --------- 
 

 ٣إلى المستوى  ١/٢، لم يكن هناك تحويل للموجودات والمطلوبات المالية من المستوى ٢٠١٦ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
 ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة.

 
 
 
 
 

 

٥٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ندرد تشارترد بنك ستا
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

 المحتفظ بها بالقيمة العادلة ٣لحركة في موجودات المستوى اتحليل  )١
 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الطلوبات مالموجودات ولاحية إلى األرصدة الختامية ليوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتت
 في النظام المتدرج للقيمة العادلة:  ٣األرباح والخسائر في المستوى 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة٢٠١٥ــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة٢٠١٦ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 الــــــــــــــــمطلوبات المالية ــــموجودات الماليةالــــــ الــــــــــــــــمطلوبات المالية الــــــــــــــــموجودات المالية 

 

 وراقاأل
مــــــــالية ال
 ستثماريةاال

مـــــوجودات 
 ــــرىأخـــــــ

 (أدوات مالية
 مــــــــشتقة)

 أوراق
مــــــــالية 
 استثمارية

مــــــطلوبات 
 أخـــــــــــرى
 (أدوات مالية
 مــــــــشتقة)

 أوراق
مــــــــالية 
 استثمارية

مـــــوجودات 
 أخـــــــــــرى
 (أدوات مالية
 مــــــــشتقة)

 أوراق
ـالية مــ

 استثمارية

مــــــطلوبات 
 ــــــرىأخـــــ

 (أدوات مالية
 مــــــــشتقة)

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         

 ١٣٣٫٤٣٩ - ١٣٣٫٤٣٩ - ٥٤٨ - ٥٤٨ - يناير  ١الرصيد في 
 - - - - - - - - الزيادة (النقص) في التحويل 

 - - - - ٥٠٦ - ٥٠٦ - / االصدارات المشتريات
 - - - - )٥٤٨( - )٥٤٨( - التسويات

المعترف  األرباح/  (الخسائر)
 )١٣٢٫٨٩١( - )١٣٢٫٨٩١( - - - - - بها في األرباح والخسائر

 - - - - )٥٠٦( - )٥٠٦( - ٣المستوى  منالتحويالت 
 - - - - - - - - حركات أخرى

 --------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 
 ٥٤٨ - ٥٤٨ - - - - - ديسمبر ٣١الرصيد في 

 --------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 
 

 

ضات مختلفة قد يؤدي إلى قياس مختلف على الرغم من أن البنك يرى أن تقديراته للقيمة العادلة مناسبة، إال أن استخدام طرق أو افترا
 ن يكون له تأثيرل ٪١٠ +تغيير في متغيرات المخاطر بنسبة ال، إال أن ٣للقيمة العادلة. فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة في المستوى 

 جوهري على البيانات المالية.
 

 تعديالت القيمة العادلة
 

ج التسعير التي يضعها بعين االعتبار التعديالت على نماذليب التقييم يأخذ البنك عند تحديد سعر بيع أداة مالية ما باستخدام أسا
د المشاركين في السوق باالعتبار عند تسعير األداة. قام البنك بإجراء التعديالت التالية على طرق التقييم في بيان األرباح والخسائر عن

 لية.تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات الما
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 ١٫١١٢ ٢٫١٢٢ سعر العرض
 )٨٣٫٧٨٣( )٢٤٫٤٨٤( تعديل االئتمان*

 ------------ ------------ 
 )٨٢٫٦٧١( )٢٢٫٣٦٢( 
 ----------- ----------- 
 

 يتعلق باألدوات المشتقة. بالبنك فيما ةخاصية ائتمانوتسويات *تتضمن تعديالت على طرق التقييم الخاصة بالتمويل 
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

 (تابع) تعديالت القيمة العادلة
 

 فيما يلي التعديالت األساسية:
 

 تقييم سعر العرض طرق على تعديالت
 

عندما يتم االستدالل على مؤشرات السوق من نظم إعادة التقييم على أساس متوسط السوق، يتعين تعديل طرق تقييم سعر العرض 
صبح المراكز طويلة األجل تمثل سعر العرض من خالل التعامل في السوق بحيث ت لتحديد التكلفة المتوقعة الخاصة بإيقاف األعمال

كز قصيرة األجل تمثل سعر الطلب. تتضمن الطريقة المتبعة الحتساب تعديل سعر العرض الخاص بمحفظة األدوات المشتقة والمرا
ة األجل والمراكز قصيرة األجل وتجميع المخاطر حسب تاريخ التعاقد وتاريخ االستحقاق بناًء على لإجراء تسوية بين المراكز طوي

على المراكز قصيرة األجل من  لل على المراكز طويلة األجل بسعر العرض ويتم االستدالاستراتيجية التحوط حيث يتم االستدال
 خالل سعر الطلب في النظم.

  
 تعديالت على طرق تقييم االئتمان

 
م يقوم البنك بإجراء تعديالت على طرق تقييم االئتمان الخاصة بالقيمة العادلة للمنتجات المشتقة. تمثل التعديالت على طرق تقيي

االئتمان تعديل على القيمة العادلة للمعامالت لكي تعكس احتمالية عجز األطراف المقابلة عن السداد واحتمالية عدم استالم البنك 
القيمة السوقية الكاملة الخاصة بالمعامالت القائمة. يمثل ذلك تقدير التعديالت التي قد يقوم بها المشاركين في السوق عند تحديد ثمن 

رض االستحواذ على التعرضات للمخاطر. يتم احتساب التعديالت على طرق تقييم االئتمان الخاصة بكل طرف مقابل على الشراء بغ
حدة والتي يتعرض البنك من خاللها إلى مخاطر كما يقوم باحتساب الضمانات التي يحتفظ بها. يقوم البنك باحتساب التعديالت على 

تمالية التعثر الناتجة من التعرض اإليجابي المستقبلي المقدر المحتمل الخاص بالطرف المقابل طرق تقييم االئتمان من خالل تطبيق اح
يستخدم البنك المعطيات المرتكزة على السوق  الضمنيةالتعثر السوقية الضمنية. في حال عدم توافر بيانات السوق  تباستخدام احتماال

وافق عندما تت خاطر الطرق المعاكسةم. تنشأ خاطر الطرق المعاكسةمباحتساب  ق بصورة عامةالطر تقومر احتمالية التعثر. ال لتقدي
المقابل.  جراء أي تعديالت على طرق تقييم المخاطر بشكل إيجابي مع احتمالية التعثر من قبل الطرفقيمة األداة ذات الصلة قبل إ

ً ك خاطر الطرق المعاكسةميستمر البنك في إدراج  انت التعديالت على طرق تقييم االئتمان في تعديالت طرق التقييم الوقائية. سابقا
 ترتكز على خسائر الطرف المقابل المتوقعة التي يتم احتسابها باستخدام احتماالت التعثر السابقة.

 
 تعديل االئتمان الخاص بالبنك

 
ب تعديل االئتمان يقوم البنك باحتساب تعديل االئتمان الخاص به ليعكس التغيرات في التصنيف االئتماني الخاص به. يتم احتسا

الخاص بالبنك فيما يتعلق بالمطلوبات المشتقة لدية من خالل تطبيق احتمالية التعثر الخاصة بالبنك على التعرضات المتوقعة السلبية 
الخاصة بالمجموعة من الطرف المقابل. يتم تحديد احتمالية التعثر لدى البنك والخسائر المتوقعة من التعثر بناًء على تصنيفات 
االئتمان التي تم تقييمها داخلياً ومستويات االسترداد القياسية لدى السوق. يتم عرض التعرض المتوقع بناًء على طريقة المحاكاة التي 

الطرف المقابل.  تتضمن طريقة  تم حجزها منتنتج من خالل محاكاة عوامل المخاطر ذات الصلة على مدى عمر الصفقة التي 
تحديد تعديل االئتمان  لمقدمة من قبل البنك وتأثير اتفاقيات التسوية األساسية. إن الطريقة المستخدمة فيالمحاكاة هذه الضمانات ا

تتوافق مع الطريقة المستخدمة لتحديد التعديالت على طرق تقييم االئتمان من الموجودات  المشتقةك من المطلوبات الخاص بالبن
 ص بالبنك على مدى فترة استحقاق االلتزامات الخاصة به.المشتقة. سوف يتم تغيير تعديل االئتمان الخا

 
 تعديالت على طرق تقييم التمويل

 
تقييم التمويل تقدير التعديالت على  يقوم البنك بتعديل طرق تقييم التمويل الخاصة بالمنتجات المشتقة. تعكس التعديالت على طرق

د تحديد تكاليف التمويل التي قد تنشأ من التعرضات. يتم احتساب التعديالت القيمة العادلة التي قد يقوم بها المشاركين في السوق عن
على طرق التقييم عن طريق تحديد صافي التعرضات المتوقعة على مستوى الطرف المقابل ثم من خالل تطبيق معدل التمويل على 

طرق تقييم التمويل الخاصة باألدوات المشتقة  تلك التعرضات التي تعكس التكلفة السوقية الخاصة بالتمويل. ترتكز التعديالت على
ة واحدة بعد األخذ بعين االعتبار شروط عة بمعدل مقايضة مرتبط بمؤشر ليلالمضمونة على خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوق

صة باألدوات المشتقة غير الضمان ذات الصلة المبرمة مع الطرف المقابل. تتضمن التعديالت على طرق تقييم التمويل  الخا ةاتفاقي
المضمونة (بما في ذلك األدوات المشتقة المضمونة بشكل جزئي) القيمة الحالية المقدرة الخاصة بتكلفة التمويل السوقية  أو الفائدة 

ً ترتكز على معدالت التمويل الداخليالمرتبطة بمعامالت التمويل هذه. إ ة الخاصة ن التعديالت على طرق تقييم التمويل كانت سابقا
 ، تم تعديل عملية االحتساب بحيث تستخدم المعدالت المرتكزة على السوق.٢٠١٥ديسمبر  ٣١بالبنك. كما في 
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

  : النظام المتدرج للقيمة العادلة –األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة  )٢
 

قاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج يقدم الجدول المبين أدناه تحليالً لألدوات المالية غير المُ 
 يمة العادلة:   للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس الق

 

 التفاصيل
 

 كلفة المطفأةـذمم المدينة / التـــــالقـــروض والـ        
 القيمة 

 الدفترية
 ـــــادلةــــــة العــــــــلقيما                    

 اإلجمالي  ٣مستوى  ٢مستوى  ١مستوى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      
٢٠١٦      

      
      الموجودات المالية

 ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ - ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ - ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي 
 ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ - ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ - ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ بنوكإلى ال سلفياتالوقروض ال

 ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ - ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ - ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ المستحق من المركز الرئيسي والفروع
 ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ - - ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ إلى العمالء  لفياتسالوقروض ال

 - - - - - األوراق المالية االستثمارية
 ٢٫٢٠٥٫٥٥٣ - ٢٫٢٠٥٫٥٥٣ - ٢٫٢٠٥٫٥٥٣ موجودات أخرى (قبوالت وموجودات مالية أخرى)

 --------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 
 ٤٣٫٠٤٥٫٧٣٠ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ١٢٫٩٧٦٫٦١٧ - ٤٣٫٠٤٥٫٧٣٠ 
 --------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 
      

      المطلوبات المالية
 ٣٫٢٢٤٫٣١٧ - ٣٫٢٢٤٫٣١٧ - ٣٫٢٢٤٫٣١٧ بنوكال إلىالمستحق 

 ٣٫٤١٢٫١٤٢ - ٣٫٤١٢٫١٤٢ - ٣٫٤١٢٫١٤٢ المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع
 ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ - ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ - ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ودائع من العمالءال

 ٢٫١١٥٫٧٤٤ - ٢٫١١٥٫٧٤٤ - ٢٫١١٥٫٧٤٤ مطلوبات أخرى (قبوالت ومطلوبات مالية أخرى)
 ١٫٨٧٣٫١٣٣ - ١٫٨٧٣٫١٣٣ - ١٫٨٧٣٫١٣٣ ثانوي قرض 

 --------------- ---------- --------------- ---------- --------------- 
 ٤٧٫٦٦٩٫٢٦٢ - ٤٧٫٦٦٩٫٢٦٢ - ٤٧٫٦٦٩٫٢٦٢ 
 -------------- ---------- -------------- ---------- -------------- 

٢٠١٥      
      

      الموجودات المالية
 ٤٫٨٦٩٫٧٥١ - ٤٫٨٦٩٫٧٥١ - ٤٫٨٦٩٫٧٥١ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي 

 ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ - ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ - ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ لبنوكإلى ا تسلفياالوقروض ال
 ٢٫٨٨٨٫٢١٢ - ٢٫٨٨٨٫٢١٢ - ٢٫٨٨٨٫٢١٢ المستحق من المركز الرئيسي والفروع

 ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ - - ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ لعمالءإلى ا سلفياتالوقروض ال
 - - - - - األوراق المالية االستثمارية

 ١٫٠٩٧٫٧٢١ - ١٫٠٩٧٫٧٢١ - ١٫٠٩٧٫٧٢١ ية أخرى)موجودات أخرى (قبوالت وموجودات مال
 --------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 
 ٤٦٫٦٩١٫٥٤٤ ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ ١٢٫٨٨٠٫٩٧٧ - ٤٦٫٦٩١٫٥٤٤ 
 --------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 
      

      طلوبات الماليةالم
 ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ - ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ - ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ البنوك إلىالمستحق 

 ٣٫٥١٥٫٦٥١ - ٣٫٥١٥٫٦٥١ - ٣٫٥١٥٫٦٥١ المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع
 ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ - ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ - ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ودائع من العمالء

 ١٫٠٧٠٫٥٠٦ - ١٫٠٧٠٫٥٠٦ - ١٫٠٧٠٫٥٠٦ مطلوبات أخرى (قبوالت ومطلوبات مالية أخرى)
 ١٫٨٧٣٫١٨٩ - ١٫٨٧٣٫١٨٩ - ١٫٨٧٣٫١٨٩ ثانوي قرض 

 --------------- ---------- --------------- -------------- --------------- 
 ٥١٫٢٩٦٫٥٧٧ - ٥١٫٢٩٦٫٥٧٧ - ٥١٫٢٩٦٫٥٧٧ 
 -------------- ---------- -------------- --------------- --------------- 
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة لألدوات المالية بالتكلفة المطفأة )٣(
 

 النظام المتدرج. كل مستوى في هذاضمن  المصنفةألدوات لاع الرئيسية نواألفيما يلي نظام التقييم المتدرج و
 
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
    

القيمة العادلة يتم تحديد 
 باستخدام: 

األسعار المدرجة غير المعدلة 
في سوق نشط لموجودات 

 ومطلوبات مطابقة 

المدخالت الملحوظة، بصورة مباشرة أو 
خالف األسعار بصورة غير مباشرة ب
ضمن المدرجة المدرجة غير المعدلة 

 والتي تكون ملحوظة ١المستوى 

المدخالت الهامة للموجودات أو 
كز على المطلوبات التي ال ترت

دخالت مالسوق الملحوظة ( معطيات
 ملحوظة)غير 

    

الديون أو الديون التجارية  أنواع الموجودات المالية:
عالية  المتداولةاألخرى 

 اولالتد
 

 المركزية البنوكالنقد واألرصدة لدى  -
القروض إلى البنوك والمؤسسات  -

 المالية األخرى
 القروض الحكومية -
 

 إلى العمالء السلفياتالقروض و -
السندات التجارية غير السائلة  -

مستوى عالي  أو السندات ذات
 من الهيكلة

غير  السلفياتالقروض و -
 السائلة

    

ندات الدين المدرجة س - أنواع المطلوبات المالية:
 قيد اإلصدار

 الثانويةالمطلوبات  -
 المدرجة

سندات الدين غير المدرجة قيد  -
 اإلصدار

 غير المدرجة الثانويةالمطلوبات  -
 ودائع ألجل من العمالء -
 ودائع من البنوك -

أو سندات الدين غير السائلة  -
مستوى عالي من  السندات ذات

 الهيكلة قيد اإلصدار
 

 

 
 لية المشتقةاألدوات الما  ٣١

 
األدوات المالية المشتقة المستخدمة  تشتملالعديد من األدوات المالية المشتقة ألغراض المتاجرة وإدارة المخاطر.  بإبراميقوم البنك 

 عقود مقايضة وعقود صرف عمالت أجنبية آجلة وعقود السلع. على من قبل البنك 
 

متفق عليها. إن أكثر اسمية  إلى قيم ية استناداً ية مستقبلف أخرى لتبادل تدفقات نقداتفاقيات بين البنك وأطرافي تتمثل عقود المقايضة 
عقود المقايضة استخداماً من قبل البنك هي عقود مقايضة أسعار الفائدة. بموجب عقود مقايضة أسعار الفائدة يتفق البنك مع األطراف 

غ الفائدة ذات األسعار الثابتة وذات األسعار المتغيرة والذي يتم احتسابه فترات محددة، بتبادل الفرق بين مبال فياألخرى على القيام، 
 إلى قيمة اسمية متفق عليها.  استناداً 

 
 تاريخ مستقبلي محدد مقابل سعر محدد. في زامات شراء أو بيع عمالت أجنبية التفي ود صرف العمالت األجنبية اآلجلة تتمثل عق

 
تنشأ مخاطر السوق من . مالوفاء بالتزاماته عن ذات الصلة األطراف المقابلة إخفاق رتبة علىالمتالبنك لمخاطر االئتمان  يتعرض

مخاطر السوق في معظم الحاالت  ه يتم التحوط مناحتمال حدوث تغييرات سلبية في أسعار الفائدة مقارنة باألسعار التعاقدية، إال أن
 لبنك. ل لماليا مركزال الحفاظ علىبمثلها بغرض  مسندةمن خالل صفقات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

٥٩ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 (تابع)  األدوات المالية المشتقة  ٣١
 

القيم  يوضح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة التي تعادل القيم السوقية، باإلضافة إلى
 االسمية التي تم تحليلها وفقاً لتاريخ االستحقاق. 

 

 

 
 القيمة العادلة

 الموجبة 

 
 القيمة العادلة

 السالبة

 
 القيمة 
 االسمية

 الـقيمة االسمية حسب تاريخ االستحقاق
 

 شهور ٣خالل 
١٢-٣  

 شهر
٥-١  

 سنوات
 أكثر مـــن 

 سنوات ٥
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

٢٠١٦        
 ٨٫٨٨٧٫٥٦٣ ١٤٫٦١٠٫٣٩٣ ٣٫٧٠٢٫٦٩٥ ٦٫٦٩٤٫٣٨٨ ٣٣٫٨٩٥٫٠٣٩ ٢٢٥٫٨٧٦ ١٩٢٫٤٣٧ عقود أسعار الفائدة

 عقود صرف العمالت
 ٢٫٥٨٥٫٧٢١ ١٤٫٩٠٩٫٧٨٥ ٤٩٫٦٠٨٫٠٨٦ ١٠٢٫٧٩٦٫٦١٦ ١٦٩٫٩٠٠٫٢٠٨ ١٫٢٣٧٫٩٦٢ ١٫٣٠٦٫٦٦٢ األجنبية

 - ٨٨١٫٥٥٨ ٩١٫٤١٣ ٦٥٫٧٦٦ ١٫٠٣٨٫٧٣٧ ١٥١٫٣٨٨ ١٤٩٫٠٦٨ عقود السلع
 - ١٣٦٫٣٨٩ ٩٫١٠٠ - ١٤٥٫٤٨٩ ٤٫٦٣٧ ١٫٤٥٦ مشتقات حقوق الملكية

        
األدوات المشتقة 

 المحتفظ بها
التدفق  كعقود تحوط

        :النقدي
 - ١٫٠١٨٫٢٠٣ - - ١٫٠١٨٫٢٠٣ ٩٫٤١٧ - عقود أسعار الفائدة

        
األدوات المشتقة 

 بهاالمحتفظ 
كعقود تحوط القيمة 

        العادلة:
 ١٨٣٫٦٤١ ٢٫٤٢٠٫٥٠٦ ١٨٣٫٦٤١ ٦٧٢٫٧٥٦ ٣٫٤٦٠٫٥٤٤ ١٤٫٩٧٨ ٢٫٩٦٦ عقود أسعار الفائدة

 -------------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- --------------- --------------- 
 ١١٫٦٥٦٫٩٢٥ ٣٣٫٩٧٦٫٨٣٤ ٥٣٫٥٩٤٫٩٣٥ ١١٠٫٢٢٩٫٥٢٦ ٢٠٩٫٤٥٨٫٢٢٠ ١٫٦٤٤٫٢٥٨ ١٫٦٥٢٫٥٨٩ ٢٠١٦إجمالي 

 ------------- -------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- 
 ١٧٫٢٩١٫١٠٥ ٤٥٫٩٩٧٫٣٧٢ ١٠٢٫٦٣١٫٨٦٧ ١٦٨٫٤٧٩٫٣٦٩ ٣٣٤٫٣٩٩٫٧١٣ ٢٫٥٣٣٫٣٣٨ ٢٫٥٠٥٫٢٦٦ ٢٠١٥إجمالي 

 ------------- ------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- 
 

  الجوهريةالمفتوحة  المالية صافي المراكز ٣٢
 

 لية:لدى البنك صافي التعرضات المفتوحة الهامة لمخاطر العمالت التا كما في تاريخ التقرير، كان
 
 مركز طويل األجل/ (قصير األجل)  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٥١٫١٨٨ ٤٨١٫٥٩١ الدوالر األمريكي 
 ٩٫٨٠٦ ١٢٫٢٠٢ الدينار البحريني

 ٢٫٢٠٨ ٢٣٫٩٠٩ اليورو
 )١٫٧٥٩( )٤١٨٫٧٥٣( الدينار الكويتي 
 )٩٠٫٩٧٨( )١٨٫٨٨٠( اللایر السعودي

 ٣٫١١٤ )١٢٤٫٥٩٤( الجنية االسترليني
 )١٠٠( ١٩١ الفرنك السويسري

 ٢٫١٦٩ ٩٫٣٨٦ الين الياباني
 )٥( ٥٠١ دوالر هونج كونج

 )١١٥٫١٣٣( ٣٠٫٨٦٧ عمالت أخرى (صافي) 
 

 
 
 
 
 

 

٦٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التزامات عقود اإليجار ٣٣
 

 غير القابلة لإللغاء في نهاية السنة: وية بموجب عقود اإليجار التشغيلينفيما يلي االلتزامات الس
  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٥٩٫٠١٣ ٥٠٫٦٠٥ خالل سنة واحدة
 ١٤١٫٤٣٣ ١٤٨٫٩٠٢ بين سنة وخمس سنوات 

 ٢١٥٫٩٥٣ ٢٠٣٫٦٦٤ أكثر من خمس سنوات
 ----------- ----------- 
 ٤١٦٫٣٩٩ ٤٠٣٫١٧١ 
 ====== ====== 
 

مقابل عقود  األرباح والخسائرمليون درهم) على بيان  ٠.٦٩: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣.٦٢خالل السنة الحالية، تم تحميل مبلغ 
 اإليجار التشغيلي.

 
 أرقام المقارنة  ٣٤

 
الحالية. ترى اإلدارة أن تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما اقتضت الضرورة لكي تتوافق مع العرض المتبع في السنة 

 على متطلبات اإلفصاح والعرض فقط. يقتصرتأثيرها 
 
 
 

  

٤٣ 

 ولة اإلمارات العربية المتحدةفروع د –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 
 حسب درجة الضمان غير العاملة تحليل القروض  و)
 

ي أو غير في تاريخ التقرير، حسب درجة الضمان سواء كان ضمان كامل أو جزئ للقروض غير العاملةيقدم الجدول التالي تحليل 
  :بناًء على القرض الذي يتم تقديم ضمان له وقت منح القرضمضمون، 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٧١٨٫٢٠٢ ٢٣٢٫٨١٤ كاملضمان 
 ١٫٥٢٧٫٥٧٣ ١٫٣٠٣٫٤٢٠ ضمان جزئي
 ١٫٤٨٥٫٢٣٦ ١٫٦٨٨٫٠١٨ غير مضمون

  ---------------  --------------  
 ٣٫٧٣١٫٠١١ ٣٫٢٢٤٫٢٥٢ 
 ======== ======== 
 
 
 وتعزيزات االئتمان األخرى التي تم الحصول عليها أو المطالبة بها اإلضافية الضمانات ) ز
 

 الضمانات التي تم الحصول عليها/ المطالبة بها من قبل البنك خالل السنة:  فيما يلي قيمة
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٢٫٤٠١ ٣٫٤٧٥ سيارات
 --------  --------  
 ٢٫٤٠١ ٣٫٤٧٥ 
 --------  --------  
 

 
 مخاطر السوق ٤-٢٧

 
اً للتغيرات السلبية في األسعار أو المعدالت السوقية ظراألرباح والقيمة االقتصادية نمن تتمثل مخاطر السوق في الخسائر المتوقعة 

الء والتسهيالت التي تضع البنك في مكانة متوسطة من حيث المالية. يتعرض البنك لمخاطر السوق من خالل دعم البنك ألنشطة العم
مخاطر السوق. يقوم فريق التداول بدعم أنشطة العمالء، ال يقوم فريق العمل بإجراء أنشطة تداول للبنك. وبالتالي فإن اإليرادات 

 المحققة من األنشطة المتعلقة بمخاطر السوق تكون متناسبة بوجه عام.
 

 ساسية الخاصة بمخاطر السوق لدى البنك:فيما يلي الفئات األ
 
  مخاطر أسعار الفائدة: تنشأ من التغيرات في منحنيات العائد والفروقات االئتمانية والتقلبات الضمنية في عقود خيارات أسعار

 الفائدة.
 

 ف العمالت.مخاطر أسعار صرف العمالت: تنشأ من التغيرات في أسعار الصرف والتقلبات الضمنية في عقود خيارات صر 
 

وفقاً للصالحيات الممنوحة لها من قبل لجنة المخاطر الخاصة بالعمالء التجاريون والعمالء من المؤسسات، مخاطر الإن لجنة إدارة 
 تمثل وحدة إدارة مخاطر السوق واالئتمان التجاري   بصورة رئيسية عن إدارة مخاطر السوق. لدى المجموعة، تكون مسؤولة 

اقبة تعرض البنك لمخاطر السوق. يتم تطبيق محدود مخاطر االئتمان وفقاً لما تقتضيه سياسة حدود مخاطر االئتمان وحدة مستقلة لمر
يتعين على كافة األنشطة التي تخضع لمخاطر السوق القيام بذلك بما يتوافق مع سياسة الحدود  ووثائق اإلجراءات ذات الصلة.

 الخاصة بمخاطر االئتمان.
 

  

٣٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 

  مخاطر االئتمانالحد من 
 

تم الحد من مخاطر االئتمان المتوقعة من الحساب أو العميل أو المحفظة باستخدام مجموعة من األدوات مثل الضمانات والضمانات ي
عوامل الحد من المخاطر بعناية في ضوء الظروف المتوافرة مثل التأكيد القانوني وقابلية التنفيذ االعتماد على اإلضافية. يتم تقييم 
تحدد السياسات االئتمانية لدى البنك  رابط والمخاطر الخاصة بالطرف المقابل فيما يتعلق بالجهة المانحة.وتقييم السوق والت

متطلبات الحد من بالرغم من ذلك، ال تمثل ة التنفيذ وفعالية اتفاقيات الحد من مخاطر االئتمان. ياالعتبارات الرئيسية لالستحقاق وقابل
 ت اإلقراض.ااد، والتي تمثل االعتبار الرئيسي عند اتخاذ قرارالمخاطر، بديل عن القدرة على السد

 
مع ضرورة توفر سوق ثانوي نشط إلعادة بيع  منفصلالضمانات المادية مثل العقارات والموجودات الثابتة والسلع بشكل  يتعين تقييم

لية التقييم سنوية وبشكل أكثر تكراراً  الضمان. يتعين تقييم الضمان قبل عملية السحب وبصورة منتظمة بعد ذلك. عادًة تكون عم
المحققة منافع التقل أو تنعدم قد التعرض للمخاطر.  وأحسب مستوى تقلب سعر كل نوع من الضمانات وطبيعة المنتجات ذات الصلة 

 قيمة الضمان من خالل عملية تقييم مستقلة حديثة. عندما ال يمكن االستدالل على الحد من المخاطرمن 
 

يتعين  حتفاظ بالوثائق حتى يتمكن البنك من تحقيق الموجودات دون التواصل مع مالك األصل في حال كان ذلك ضرورياً.يتعين اال
في كافة األوقات خضوع الضمان المادي للتأمين ضد المخاطر أو التلف أو الضرر المادي. يتم تعديل قيم الضمانات، حيثما يكون 

كما يسعى . التصفيةالالزمة لتحقيق الضمان في حال  االسترداد والفترة الزمنيةاحتمالية مناسباً، لتعكس ظروف السوق الحالية و
 البنك إلى تنويع ما يحتفظ به من ضمانات على مستوى فئات الموجودات واألسواق.

 
نية التي تم خالل منح يتم تعديل قيم الضمانات حيثما يكون مناسباً، لتعكس ظروف السوق الحالية واحتمالية االسترداد والفترة الزم

أدوات االئتمان المشتقة على أنها عوامل  التأمين ضد مخاطر االئتمان أو الضمان في حالة التملك. عندما يتم استخدم الضمانات أو
عن تقييم  حد من المخاطر، يتم تقييم الجدارة االئتمانية  للجهة المانحة للضمان ويتم تحديدها باستخدام إجراءات اعتماد االئتمان فضالً 

 الجدارة االئتمانية للمدين أو الطرف المقابل األساسي.
 

 مخاطر التركز
 

أو من  ذات الصلةقد تنشأ مخاطر تركز االئتمان من التعرض الكبير من طرف مقابل واحد أو من مجموعة من األطراف المقابلة 
 المحفظة والتي تكون مترابطة بشكل كبير. منتعرضات متنوعة 

 
التعرض لمخاطر تركزات كبيرة من خالل حدود التركز التي يتم وضعها من قبل الطرف المقابل أو مجموعة من األطراف يتم إدارة 

 المقابلة المتصلة.
 

على مستوى المحفظة، يتم وضع حدود تركز مخاطر االئتمان وتتم مراقبة التركزات والتحكم فيها حيثما يكون مناسب حسب الدولة 
 وتاريخ االستحقاق ونوع الضمانات ومستوى الضمانات اإلضافية وبيان مخاطر االئتمان. وقطاع العمل والمنتج

 

 المنتجات المتاجر بها
 

تم إدارة مخاطر االئتمان من المنتجات التي يتم المتاجرة بها من خالل قابلية تحمل مخاطر االئتمان الخاصة بالهيئات والمؤسسات ت
 .والتجاريةالمالية 

 

خاطر االئتمان من المنتجات التي يتم المتاجرة بها، من القيمة السوقية الموجبة الخاصة باألدوات ذات الصلة ينشأ التعرض لم
ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  ، يتم بيان حاالت تعرض ٣٢باإلضافة إلى التعرضات المحتملة من تحركات السوق. وفقا

 ى البنكويكون لدالبيانات المالية فقط عندما يكون هناك حق قانوني بإجراء مقاصة  ضمناألدوات المشتقة على أساس صافي القيمة 
 الرغبة في تسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.

 
 األوراق المالية االستثمارية

 
على القيام بأعمال  مخاطر االئتمان، وتشتمل أنشطتهبإدارة مية الخاصة األنشطة اليو فريق متخصص لدى قسم المخاطر بإدارة قومي

يتم مراقبة مخاطر االئتمان الخاصة بالجهة المانحة  المناسبة. اللجنةيتم تخويلها من قبل الرقابة واالعتماد ضمن المستويات التي 
 من قبل قسم المخاطر.للضمان بما في ذلك مخاطر التسوية ومخاطر ما قبل التسوية ومخاطر األسعار 

 

يوضح الجدول التالي تحليالً لسندات الدين واألسهم التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة. تتمثل 
مماثلة المستخدمة من قبل البنك بالتصنيفات التي يتم تقييمها من قبل "ستاندرد آند بورز" أو التصنيفات ال القياسية التصنيفات االئتمانية

لها. إن سندات الدين المحتفظ بها والتي يكون لها تصنيف قصير األجل يتم اإلعالن عنها مقابل التصنيفات طويلة األجل الخاصة 
 المصدرة. بالنسبة لألوراق المالية غير المصنفة، يقوم البنك بتطبيق تصنيف ائتماني داخلي. بالجهة

  

٣٩ 

 العربية المتحدة فروع دولة اإلمارات –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 

 (تابع) األوراق المالية االستثمارية
 

 تحليل سندات الدين وأسهم الملكية
 

 التصنيف

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 سندات الدين
 ألف درهم

 أسهم الملكية
 ألف درهم 

 اإلجمالي
 ألف درهم

 نسندات الدي
 ألف درهم

أسهم 
 الملكية

 ألف درهم 
 اإلجمالي

 ألف درهم
       

 ١٫١٩٤٫٦١٦ - ١٫١٩٤٫٦١٦ ٢٫٩٢٠٫٧٧٧ - ٢٫٩٢٠٫٧٧٧ أ أ أ
 ٦٥٢٫٣٢٥ - ٦٥٢٫٣٢٥ ٨١٩٫١٠٩ - ٨١٩٫١٠٩ إلى أ أ+* -أ أ
 ٧٤٫٨٥٥ - ٧٤٫٨٥٥ ٣٣١٫٦٥٠ - ٣٣١٫٦٥٠ إلى أ+ –أ 

 - - - - - - ب ب ب+ إلى -ب ب ب
 - - - - - - -أدنى من ب ب ب

 ٨٫٧٢٧٫٢٤٣ - ٨٫٧٢٧٫٢٤٣ ٦٫١١٠٫٠١٣ - ٦٫١١٠٫٠١٣ غير مصنفة
 --------------- ---------- --------------- --------------- ---------- --------------- 
 ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ - ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ ١٠٫١٨١٫٥٤٩ - ١٠٫١٨١٫٥٤٩ 
 ======== ====== ======== ======== ====== ======== 

 
 االئتمانوتصنيف قياس 

 
المخاطر له دور رئيسي في اإلبالغ عن المخاطر واتخاذ القرارات الخاصة  قياسباإلضافة إلى األحكام الموضوعة والخبرة، فإن 

 بإدارة المحفظة.
 

سسات. يبدأ الخاصة بالعمالء التجاريون والعمالء من المؤ مخاطر االئتمانأبجدي رقمي بغرض حصر  يتم استخدام نظام تصنيف
أقل احتماالً ويتم تصنيف بعض التصنيفات بصورة فرعية. تشير تصنيفات االئتمان الدنيا إلى  ١٤إلى  ١التصنيف الرقمي من 

، في حين يتم ١٢إلى  ١فعون بشكل منتظم ضمن الفئات من العمالء الذين يدالحسابات العاملة أو يتم تصنيف . للتعرض للعجز
(هـ)، بيان  ٣-٢٧يتم في اإليضاح . ١٤و  ١٣ضمن الفئتين  المتأخرين في السدادأو يدفعون بشكل منتظم الء الذين ال تصنيف العم

 التصنيف االئتماني للقروض التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة. 
 

ماذج وتصنيفات ائتمانية يتم تقييمها للتحقق من مدى فيما يتعلق بمحافظ العمالء من األفراد التي يتم تصنيفها داخلياً، فإننا نستخدم ن
 احتمالية التعثر عن السداد ثم يتم تصنيفها ضمن النظام األبجدي الموحد لتصنيف المخاطر االئتمانية.

 
 االئتمان مراقبة

 
تؤثر على  أن من الممكنيقوم البنك بصورة منتظمة بمراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان وأداء المحفظة والمؤشرات الخارجية التي 

 نتائج إدارة المخاطر.
 

 على معلومات حول االتجاهات االقتصاديةهذه التقارير تشتمل و إلى لجان المخاطر تقارير إدارة المخاطر الداخلية تقديميتم 
 .وضقرالقيمة  انخفاضالتعثر في السداد و ومعلومات حولوالدول المحافظ معظم الرئيسية في  والسياسية والبيئية

 
. من أمثلة عالمات الضعف، تدهور فعلية أو محتملة ضمن اإلنذارات المبكرة عندما تظهر بها عالمات ضعف العمالءيتم وضع 

أو التعرف  خالل فترة محددة وضع عميل ما ضمن نشاط معين أو تدهور الوضع المالي أو خرق االتفاقيات أو عدم أداء التزام ما
في  من قبل لجنة منح االئتمان تخضع مثل تلك الحسابات أو المحافظ إلى إجراءات إشرافيةدارة. على قضايا تخص الملكية أو اإل

 االتفاق بشأن إجراءات عالجيةوالتصنيفات االئتمانية. عالوة على ذلك يتم  إعادة تقييم خطط االحتساب الدول ذات الصلة حيث تتم
مباشرًة  تحركهرضات للمخاطر وتعزيز الضمانات وخروج الحساب أو على سبيل المثال وليس الحصر، تقليص التعوالتي تتضمن 

يتم عادًة إدارة . والتي تعتبر وحدة االسترداد المتخصصة لدى البنك للدخول ضمن سيطرة لجنة إدارة الموجودات الخاصة للمجموعة
رفية الخاصة من قبل لجنة إدارة كافة الحسابات التي تجاوزت موعد استحقاقها الخاصة بالمؤسسات والشركات واألعمال المص

 الموجودات الخاصة بالمجموعة.
 
 

  

٤٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 

 (تابع) مراقبة االئتمان
 

ضمن  ل المصرفية لألفراد، تتم بصورة مستمرة مراقبة اتجاهات التعثر لدى المحفظةفيما يتعلق بالتعرض للمخاطر من األعما
تخضع الحسابات التي مستوى ُمفصل. يتم كذلك متابعة سلوك العمالء من األفراد وأخذها باالعتبار عن اتخاذ قرارات اإلقراض. 

بل قسم المخاطر. يتم إدارة الحسابات المشطوبة من تجاوزت موعد استحقاقها إلجراءات تحصيل وتتم إدارتها بصورة مستقلة من ق
 قبل فريق االسترداد المتخصص.

 
   محفظة القروض

 
درهم)  مليون ٣٫٦٧٥: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٫٣٦٢ إلى العمالء بواقع والسلفياتالقروض  إجمالي انخفض، ٢٠١٦خالل سنة 

 مليون درهم).  ٣٦٫٦٠٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٣٫٢٣٨لتصبح 
 

  االقتصادي القطاع حسب والسلفياتالقروض  إجمالي تحليل )أ
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ١٣٩٫٤٤٢ ٧٥٫١٥٧ واألنشطة ذات الصلة الزراعة
 ٥٧٫٣٢٣ ٥٩٨٫٢٣٥ التعدين والمحاجر

 ٢٫٤٩٧٫٢٨٩ ١٫٨٨٧٫٨٠٢ الصناعة
 ٢١٨ - الكهرباء والغاز والمياه

 ٣٫٤٠٤٫١٥٦ ٢٫٤٢٧٫٨٦٢ والعقارات اإلنشاءات
 ١٠٫٤٨٣٫٨٥٦ ٩٫٤٨٤٫٢٢٣ التجارة

 ١٫٢٩٤٫٥٦٠ ١٫٥٨٨٫٧٤٩ النقل والتخزين واالتصاالت
 ٣٫١١٥٫٩٩٦ ٢٫٩٤٦٫١٤٣ المؤسسات المالية

 ١٫٣٢٥٫٩٧٩ ١٫٣٣٤٫٣١٦ خدمات أخرى
 - - الحكومة

 ١٤٫٢٨١٫٦٧٤ ١٢٫٨٩٥٫٧٩٤ قروض لألفراد
 ---------------- --------------- 
 ٣٦٫٦٠٠٫٤٩٣ ٣٣٫٢٣٨٫٢٨١ 
 ========= ======== 

 
   محفظة القروض

 
 وفقاً للمنطقة الجغرافية والسلفياتالقروض  إجمالي تحليل )ب

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٣٤٫٨٨١٫١٢٧ ٣١٫٣١٤٫٨٥٤ اإلمارات العربية المتحدة 
 ٢٩٩٫٩٨٢ ٢٤٢٫٠٧٥ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 ١٢٦٫٤٧٥ ٩٥٫٨٢٨ الهند 
 ١٫٢٩٢٫٩٠٩ ١٫٥٨٥٫٥٢٤ ول أخرىد
 ----------------  --------------  
 ٣٦٫٦٠٠٫٤٩٣ ٣٣٫٢٣٨٫٢٨١ 
 ========= ======== 

 
 حسب الموقع الجغرافي ترتكز على موقع و/أو مكان إقامة المقترض. والسلفياتإن تركزات القروض 

  

٤١ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 

 تحليل محفظة القروض وفقاً لجودة االئتمان )ج

 التفاصيل

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 قروض للبنوك

 لعمالءقروض ل                                            قروض للعمالء                                        
شركات 

 عمالء تجاريون ومؤسسات
خدمات 

 مصرفية خاصة
العمالء من 

 عمالء تجاريون شركات ومؤسسات قروض للبنوك اإلجمالي األفراد
خدمات مصرفية 

 خاصة
العمالء من 

 اإلجمالي األفراد
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

             
 ٣٫٧٣١٫٠١١ ١٥٨٫٢٠٧ ١٢٫٢٨٨ ١٧٠٫٦٥٨ ٣٫٣٨٩٫٨٥٨ - ٣٫٢٢٣٫٣٥٨ ١٦٩٫٤٧٠ ١٢٫٢٨٨ ٩٨٢٫٢٥٧ ٢٫٠٥٩٫٣٤٣ ٨٩٤ نخفاض القيمةالقروض تعرضت 

قروض تجاوزت موعد استحقاقها 
ولكن لم تتعرض النخفاض في 

 ١٫٠٦٢٫٦٥٦ ٦٧٨٫٨٢٠ - ٦٢٫١٧٩ ٣٢١٫٦٥٧ ١٫٥٨٥ ٣٫٩٠٤٫٧١١ ٧٧٧٫٤٥٠ - ٥٦٦٫٤٩٢ ٢٫٥٦٠٫٧٦٩ ٢٢٫٢٩٨ القيمة
قروض لم تتجاوز موعد استحقاقها 

 ٣١٫٨٠٦٫٨٢٦ ١٢٫٥٤٥٫١٠٦ ٩٤١٫٨٨٩ ١٫٩٦٢٫٦٧٢ ١٦٫٣٥٧٫١٥٩ ٤٫٠٢٥٫٣٧٩ ٢٦٫١١٠٫٢١٢ ١١٫١٨٦٫٦٥٥ ٨٢٤٫١٨٣ ٥٫٣١٦٫٧٢٥ ٨٫٧٨٢٫٦٤٩ ٢٫٦٢٨٫٣٩٩ ولم تتعرض النخفاض في القيمة
 )٢٫١١٦٫٥٩٧( )٩٦٫٥٣٥( )١٢٫٢٨٨( )٩٧٫٥٥٩( )١٫٩١٠٫٢١٥( - )٢٫٥١١٫٣٩٨( )٨٢٫٣٣٧( )١٢٫٢٨٨( )١٫٠٨٩٫٢١١( )١٫٣٢٧٫٥٦٢( )٨٩٤( ض القيمةمخصص محدد النخفا

 )٦٧٣٫٣٢٩( )٩٫٧٨٠( )١٣٢٫٢٨٧( )٣٧٫٣٨٤( )٤٩٣٫٨٧٨( )١٫٦٧١( )٦٥٧٫٧٧٠( )١٠٦٫١١٩( )٩٫٢٠٦( )١٠٣٫٥٢٥( )٤٣٨٫٩٢٠( )٢٫٢٣٠( مخصص انخفاض قيمة المحفظة
 ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ ١٣٫٢٧٥٫٨١٨ ٨٠٩٫٦٠٢ ٢٫٠٦٠٫٥٦٦ ١٧٫٦٦٤٫٥٨١ ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ١١٫٩٤٥٫١١٩ ٨١٤٫٩٧٧ ٥٫٦٧٢٫٧٣٨ ١١٫٦٣٦٫٢٧٩ ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ 

 
 القروض والسلفيات التي تجاوزت موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض في القيمة )د

 

فع جز الطرف المقابل عن دتجاوزت موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض في القيمة ولم يتم رصد مخصص فردي لها. يعتبر القرض أنه تجاوز موعد استحقاقه عندما يعيبين الجدول التالي أعمار القروض والسلفيات التي 
 رف المقابل النخفاض في القيمة. إن تجاوز موعد استحقاق أحد القروض ال يعني بالضرورة تعرض الطاستحقاقها التعاقدي المبلغ األصلي أو الفائدة عند

 

 التفاصيل

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 قروض للبنوك

 قروض للعمالء                                           قروض للعمالء                                     
شركات 

 ومؤسسات
عمالء 

 تجاريون
خدمات 

 مصرفية خاصة
العمالء من 

 عمالء تجاريون شركات ومؤسسات قروض للبنوك اإلجمالي األفراد
خدمات مصرفية 

 خاصة
العمالء من 

 اإلجمالي األفراد
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

             
 ٣٠تجاوزت موعد استحقاقها منذ 

 ٢٫٤٦٦٫٣١٠ ٢٢٫٢٩٨ يوم أو أقل
 

٧٥١٫١٩٣ ٥٢٥٫٠٣٤ - ٥١٫٧٢٠ ١٧٤٫٤٣٩ ١٫٥٨٥ ٣٫٤٠٧٫٥٣٨ ٦٠٤٫٣١٥ - ٣٣٦٫٩١٣ 
 ٣١تجاوزت موعد استحقاقها منذ 

 ١٢٧٫٠٢٣ ١١٣٫٦٦٠ - ٥٫٣٦٩ ٧٫٩٩٤ - ٣٠٩٫١٩٩ ١٢٢٫٢٤٤ - ٩٢٫٤٩٦ ٩٤٫٤٥٩ - يوم  ٦٠إلى 
 ٦١تجاوزت موعد استحقاقها منذ 

 ٤٥٫٢١٦ ٤٠٫١٢٦ - ٥٫٠٩٠ - - ١٨٧٫٩٧٤ ٥٠٫٨٩١ - ١٣٧٫٠٨٣ - - يوم  ٩٠إلى 
 ٩١تجاوزت موعد استحقاقها منذ 

 ١٣٩٫٢٢٤ - - - ١٣٩٫٢٢٤ - - - - - - - يوم  ١٥٠إلى 
تجاوزت موعد استحقاقها منذ أكثر 

 - - - - - - - - - - - - يوم  ١٥٠من 
 ١٫٠٦٢٫٦٥٦ ٦٧٨٫٨٢٠ - ٦٢٫١٧٩ ٣٢١٫٦٥٧ ١٫٥٨٥ ٣٫٩٠٤٫٧١١ ٧٧٧٫٤٥٠ - ٥٦٦٫٤٩٢ ٢٫٥٦٠٫٧٦٩ ٢٢٫٢٩٨ 

  

٤٢ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 
 القروض والسلفيات التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض القيمة وفقاً للتصنيفات االئتمانية )هـ
 

ً للتصنيف االئتماني الداخلي. على الرغم من عدم وجود عالقة مبا والسلفياتجدول التالي تحليل القروض يبين ال شرة بين هذه التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم يتم رصد مخصص فردي لها وذلك وفقا
وجود معدل  ت االستثمارية وشبه االستثمارية وغير االستثمارية تعتبر متساوية تقريباً لتوقع عجز الطرف المقابل، معالتصنيفات االئتمانية وتلك التصنيفات الخاصة بوكاالت التصنيف الخارجية، إال أن التصنيفا

 تعثر مرتفع  متوقع في فئة التصنيفات غير االستثمارية.
 

 التفاصيل

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 قروض للبنوك

 قروض للعمالء                                           قروض للعمالء                                      
شركات 

 ومؤسسات
عمالء 

 تجاريون
خدمات 

 مصرفية خاصة
العمالء من 

 عمالء تجاريون شركات ومؤسسات قروض للبنوك اإلجمالي األفراد
خدمات مصرفية 

 خاصة
العمالء من 

 اإلجمالي األفراد
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

             
 ١٥٫٤٤١٫٢١٤ ٩٫٢٩٠٫٣٥٥ ٩٤١٫٨٨٩ ٤٦٫٧٨٧ ٥٫١٦٢٫١٨٣ ٣٫٤٧٨٫٠٠٧ ١٣٫٤٦١٫١٠٩ ٧٫٢٣٩٫٩٣٥ ٨٢٤٫١٨٣ ٦١٦٫٥٣٩ ٤٫٧٨٠٫٤٥٢ ١٫٥٠٠٫٤٦٤ : الفئات االستثمارية٥ – ١الفئات 
 : ٨ – ٦الفئات 
 ٩٫٩٦٩٫٦٦٩ ٢٫١٩٨٫٤١٩ - ٧٦٩٫٠٢٥ ٧٫٠٠٢٫٢٢٥ ٥٤٠٫٤٣٤ ٩٫٩٢٧٫٣٦٣ ٣٫٧١٥٫٩١٨ - ٣٫٣٤٤٫١٩٠ ٢٫٨٦٧٫٢٥٥ ١٫١٢٦٫٠٣٠ شبه االستثمارية الفئات
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عربي ودويل

تلقى �لعاهل �الأردين �مللك عبد �هلل �لثاين �م�س دعوة للم�شاركة يف 
قمة عربية - �إ�شالمية - �أمريكية �شتعقد يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
خالل زيارة �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب نهاية �ل�شهر �حلايل.

بر�س  فر�ن�س  تلقت  �الردين،  �مللكي  �ل��دي��و�ن  عن  �شادر  بيان  وذك��ر 
�لدولة  وزي��ر  �لثالثاء  �م�س  ��شتقبل  �هلل  عبد  �مللك  �ن  عنه،  ن�شخة 
�ل�شعودي ع�شام بن �شعيد �لذي �شلمه ر�شالة خطية من �مللك �شلمان 
�مللك  دع��وة  ت�شمنت  “�لر�شالة  �ن  �لبيان  و�أ���ش��اف  عبد�لعزيز.  بن 
�الإ�شالمية  �لعربية  �لقمة  حل�شور  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  من 

�الأمريكية �لتي �شت�شت�شيفها �ململكة �لعربية �ل�شعودية«.
وتعترب �لريا�س زيارة �لرئي�س �المريكي دونالد تر�مب �ملقررة �ىل 
�ململكة هذ� �ل�شهر خطوة تاريخية قد توؤدي �ىل حتقيق �شر�كة بني 
�علنت  ما  وبح�شب  و�ال�شالمية.  �لعربية  و�ل��دول  �ملتحدة  �لواليات 
قمتني،  زيارته يف  �شي�شارك خالل  تر�مب  فان  �ل�شعودية  �ل�شلطات 
زعماء  مع  و�لثانية  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  مع  �الأول 
دول عربية ودول �أخرى ذ�ت غالبية م�شلمة. و�علن تر�مب �خلمي�س 
�أوىل رحالته �خلارجية منذ و�شوله �ىل �لبيت �البي�س  �ملا�شي �ن 
�شتكون نهاية �أيار مايو �ىل �ل�شعودية و�إ�شر�ئيل و�لفاتيكان، �ملر�كز 

�لروحية لالإ�شالم و�ليهودية و�لكاثوليكية على �لتو�يل.

مدينة  يف  للم�شنني  د�ر  على  ه��ج��وم  بعد  ��ط��ف  خجُ ه��ن��دي  ق�س  ظهر 
عدن �ل�شاحلية �جلنوبية �لعام �ملا�شي يف فيديو على موقع �إخباري 
توم  �الأب  طف  وخجُ �شر�حه.  �إط��الق  �شبيل  يف  �مل�شاعدة  طالبا  ميني 
م�شلحني  �أرب��ع��ة  دخ��ل  عندما   2016 �آذ�ر  م��ار���س  يف  �أوزه��ون��ال��ي��ل 
�أربع  فقتلو�  �مل��ك��ان  �إىل  �مل�شنني  د�ر  ن���زالء  �أح���د  �أق����ارب  �إن��ه��م  ق��ال��و� 
ر�هبات هنديات وموظفتني مينيتني وثمانية من �لنزالء كبار �ل�شن 
�لهجوم ومل يت�شح  �أي جماعة م�شوؤوليتها عن  وحار�شا. ومل تعلن 
بعد �لد�فع ور�ءه لكن �لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور هادي و�شفه 
باأنه عمل �إرهابي. وحتدث �لق�س �الإجنليزية ببطء يف �لفيديو وقال 
: يعاملونني جيد� قدر ��شتطاعتهم . وقال �أوزهوناليل يف �لفيديو 
�لذي ن�شره موقع عدن تامي �الإخباري �الإلكرتوين حالتي �ل�شحية 
ممكن.   وق��ت  �أق���رب  يف  للم�شت�شفى  نقلي  و�أط��ل��ب  ب�شرعة  تتدهور 
�ملخطوف  �لق�س  مالب�س  يف  مثبتة  الفتة  �لفيديو  ت�شجيل  و�أو�شح 
وعليها تاريخ 15-4-2017 . وقال �أوزهوناليل �إن خاطفيه �أبلغو� 
�حلكومة �لهندية و�الأ�شقف �لكاثوليكي يف �أبوظبي مبطالبهم لكن 
�أف��ر�د عائلتي �الأع��ز�ء �فعلو� ما  �ل��رد كان غري م�شجع . و�أ�شاف يا 
بو�شعكم  ما  �فعلو�  رج��اء  �شر�حي...  �إط��الق  يف  للم�شاعدة  بو�شعكم 
للم�شاعدة يف �إطالق �شر�حي. وليبارككم �لرب على ذلك. ومل يت�شن 
�لتحقق من �شحة �لفيديو. وفر كثريون من �أبناء �الأقلية �مل�شيحية 
ت�شري منطقة  �أن  قبل  عامليا  ميناء  كانت  �لتي  �ملدينة  ع��دن من  يف 

�شر�ع.

�شادق جمل�س �ل�شيوخ �الأمريكي ب�شهولة على تر�شيح هيذر ويل�شون، 
�شالح  وزي��ر  ملن�شب  �لنو�ب،  مبجل�س  �ل�شابقة  �جلمهورية  �لع�شوة 

�جلو .
وجاء �لت�شويت بو�قع 76 مقابل 22 ل�شالح تعيني ويل�شون لتكون 
�أكرب م�شوؤولة مدنية ت�شرف على �شالح �جلو. وجميع �لنو�ب �لذين 

رف�شو� تعيينها من �حلزب �لدميقر�طي.
بقدر�ت  ويل�شون  �أ�شادت  �آذ�ر  مار�س  يف  تر�شيحها  تاأكيد  جل�شة  ويف 
تعليقات  يف  مارتن  لوكهيد  تنتجها  �لتي  �ملقاتلة  �إف-35  طائر�ت 
�لدفاع  وز�رة  يف  كلفة  �الأ���ش��ل��ح��ة  م��ن��ظ��وم��ات  �أك���رب  �أن  �إىل  �أ����ش���ار�ت 

)�لبنتاجون( �شتجد مد�فعا مهما.
�شالح  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن  �ل��ت��ي تخرجت  ع��ام��ا(،  ويل�شون )56  وت��ول��ت 
و�لتكنولوجيا  للمناجم  د�كوتا  �شاوث  كلية  رئا�شة  �الأمريكية،  �جلو 
من  مك�شيكو  نيو  عن  �لنو�ب  مبجل�س  ع�شوة  وكانت   .2013 منذ 
1998 حتى 2009 وعملت يف جمل�س �الأمن �لقومي خالل عهد 

�لرئي�س جورج بو�س �الأب.

عوا�شم

عمان

وا�شنطن

عدن

» دول التعاون « تدعو اإىل �صرورة اإخالء 
ال�صرق الأو�صط من اأ�صلحة الدمار ال�صامل

•• فيينا -وام: 

دعت دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �إىل �شرورة �إخالء منطقة 
و�الأم���ان يف  �الأم��ن  لتحقيق  �ل�شامل  �ل��دم��ار  �أ�شلحة  �الأو���ش��ط من  �ل�شرق 
�ملنطقة. ونقلت وكالة �الأنباء �لكويتية “ كونا “ عن دول جمل�س �لتعاون 
يف بيانها �مل�شرتك �م�س �� �أمام �جتماعات �للجنة �لتح�شريية �الأوىل ملوؤمتر 
�الأطر�ف يف معاهدة عدم �نت�شار �الأ�شلحة �لنووية �� �أن �خ�شاع جميع �ملن�شاآت 
و�لرب�مج �لنووية لنظام �ل�شمانات �ل�شاملة �لتابع للوكالة �لدولية للطاقة 
�لذرية و�إخالء �ملنطقة من �الأ�شلحة �لنووية هدف ال ميكن �لتخلي عنه. 
�لكويت  دولة  نائب مندوب  �لعبيدي  �لقاه عبد�هلل  �لذي   �� �لبيان  و�أ�شاف 
�لد�ئم لدى �الأمم �ملتحدة يف فيينا �� �إن قر�ر1995 حول �ل�شرق �الأو�شط 
�ملفعول  �شاري  يبقى  للمعاهدة  �لالنهائي  �لتمديد  �أ�شا�س  على  و�ل��ذي مت 

حتى تتحقق غاياته و�أغر��شه .
�الأطر�ف  �ل��دول  عاتق جميع  تقع على  �لقر�ر  تنفيذ  م�شوؤولية  �أن  موؤكد� 
�لتي  �ل��دول  و  �لنووية  �الأ�شلحة  على  �حلائزة  �ل��دول  وخا�شة  �ملعاهدة  يف 
�ملجل�س  دول  بذلتها  �لتي  �حلثيثة  �جل��ه��ود  و��شتعر�س  �مل��ع��اه��دة.  قدمت 
خالل �ملر�حل �ملختلفة لدورة �ملر�جعة �ل�شابقة 2010 - 2015 بهدف 
تنفيذ خطة �لعمل �لتي �عتمدت خالل موؤمتر مر�جعة 2010 ب�شاأن عقد 
�أنه رغم �لروح �الإيجابية  موؤمتر الإقامة �ملنطقة �ملن�شودة. و�أو�شح �لبيان 
و�ملرونة �لتي �أبدتها دول جمل�س �لتعاون و�شوال ملوؤمتر مر�جعة �ملعاهدة 
لعام 2015 .. فاإنها فوجئت برف�س بع�س �لدول �ملو�فقة على �ل�شياغة 

�ملقرتحة.

موا�سم اجلزر بعد مو�سم املّد:

فرن�صا: الهزمية الثالثة لل�صعبويني الأوروبيني...!
عدد الأ�سوات التي حت�سل عليها ال�سعبويون تظهر اأن هذه احلركات جتد �سدى متزايدا

اإ�سرائيل غا�سبة من اإتهام اأردوغان لها بالعن�سرية 

فل�صطني تطالب الأمم املتحدة بالتدخل لتلبية نداء الأ�صرى 

فر�شو�  �ع��������الم،  ����ش���اب���ق  دون     
�ململكة  و�خ����رج����و�  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت 
�مل��ت��ح��دة م���ن �الحت�����اد �الأوروب�������ي، 
�نتخاب  مت  �أ���ش��ه��ر  ب�شعة  بعد  ث��م 
�لواليات  لرئا�شة  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
�ملتحدة، وهو بريك�شيت قوة 3 قال 

�لفائز نف�شه. 
�ل�شعبويون  تبّنى   ،2016 ع��ام     
ّبقت  طجُ �ل���ت���ي  �ل��دوم��ي��ن��و  ن��ظ��ري��ة 
�ل�شيوعية  �مل���وج���ة  ع��ل��ى  ���ش��اب��ق��ا 
�ل���ت���ي �ج���ت���اح���ت �آ�����ش����ي����ا.  وك���ان���و� 
���ش��ي��ك��ن�����ش��ون �ل����و�ح����د ت��ل��و �الآخ����ر 
�لنخب  �أول���ي���غ���ار����ش���ي���ة  م���ع���اق���ل 
تناوبت  �لتي  �لقدمية  �ل�شيا�شية 
�لدميقر�طيات  يف  �ل�شلطة  على 
�لغربية با�شم �لفكر �لو�حد. وبعد 
بريطانيا و�لواليات �ملتحدة، كانت 
لهذ�  مر�شحتني  وفرن�شا  هولند� 

خا�شة  للهجرة،  و�ل��ع��د�ء  �لكاذبة، 
عندما تكون من �لعامل �ال�شالمي، 
و�ل��دف��اع -�خل��ط��اب��ي فقط - على 
بفعل  �ملهجورة  �ل�شناعية  �ملناطق 
للواليات  �ل�����ش��د�أ  ح����ز�م  �ل��ع��ومل��ة، 
�ملتحدة، و�شمال �إجنلرت�، �أو فرن�شا 
�أوروب����ا،  يف  وجميعهم  �الأط�����ر�ف. 
متفاوتة،  ب����درج����ات  ي���ن���ت���ق���دون، 
�الحتاد �الأوروبي، ويف كل �الحو�ل 
�أنه  يعتقدون  �ل���ذي  �حل���دود  فتح 
���ع���ّزز �الإره�������اب، وي���ّدع���ون يف كل  يجُ
مكان �نهم �شوت من ال �شوت له.

   وم��ع �ن��ه ال ���ش��يء مينحهم حق 
�ل��ك��الم، ك��م��ا ي��زع��م��ون، ن��ي��اب��ة عن 
���ش��ح��اي��ا �ل��ع��ومل��ة، ف��ان��ه ي��ب��ق��ى من 
�خل����ط����اأ ت���اه���ل �ل��غ�����ش��ب �ل����ذي 
�النتخابية.  نتائجهم  عنه  ت��ع��رّب 
فال تهاون وال م�شايرة مع �الأفكار 
�لتي تتعار�س مع �لقيم �لليرب�لية 
و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، ول��ك��ن م��ن دون 

عمى.

�ل�شعود �لذي ال يقاوم.    بالتاأكيد، 
يف  �لنم�شاوي  �الن����ذ�ر  ه��ن��اك  ك��ان 
�جلمهورية  ت��ل��ك  ف��ف��ي  دي�����ش��م��رب. 
�جلبلية �ل�شغرية، منحت �جلولة 
�لثالثة لالنتخابات �لرئا�شية - مت 
بع�س  ج��ر�ء  �لثانية  �جلولة  �لغاء 
�ملخالفات يف عمليات فرز �الأ�شو�ت 
- منحت �لفوز لعجوز مثقف من 
بيلن،  دي��ر  ف��ان  �ألك�شندر  �خل�شر، 
�ليمني  م���ر����ش���ح  ع���ل���ى  م���ت���ق���دم���ا 
�مل��ت��ط��رف، ن���ورب���رت ه��وف��ر. وكان 
ه���ذ� �الأخ�����ري ق���د ت�����ش��ّدر �جلولة 
زم  �الأوىل بثلث �الأ�شو�ت، �ال �نه هجُ
�إ�شارة،  وك��ان��ت  �مل��ط��اف.   نهاية  يف 

داللة.      ذ�ت  لكنها  هام�شية  رمب���ا 
جديدتان  فر�شتان   ،2017 ع��ام 
�ل�شعبوي  �ل���ي���م���ني  �م������ام  ك���ان���ت���ا 
دون  وفرن�شا.  هولند�  �الأوروب����ي: 
�أمل���ان���ي���ا، ح��ي��ث �حل���زب  �ن ن��ن�����ش��ى 
�لبديل  ح��زب  �مل��ت��ط��رف،  �ليميني 
�أن يدخل  �مل��ان��ي��ا، ميكن  �ج��ل  م��ن 
�نتخابات  بعد  للربملان  م��رة  الأول 
�شابقة  وه��ي  �ل��ق��ادم،  �شبتمرب   24

منذ عام 1949.

�سدى متزايد
ول����ك����ن..، ك���ان���ت ل��ل��ه��ول��ن��دي��ني يف 
�لنم�شاويني.  ه��ّب��ة  ن��ف�����س  م��ار���س 
برئا�شة خريت  ح��زب �حلرية  ك��ان 
ف��ي��ل��درز، �مل��ر���ش��ح ل��ل��ف��وز يف جميع 
��شتطالعات �ل��ر�أي، غري �ن حزب 

رئي�س �لوزر�ء تقّدم عليه، و�كتفى 
باحل�شول على �ملركز �لثاين �لذي 
ناأى به عن �ل�شلطة.    ذ�ت �لنك�شة 
مارين  �لوطنية  �جلبهة  لرئي�شة 
لوبان �لتي مل ت�شل �إىل ن�شبة 40 
حددها  �لتي  �الأ���ش��و�ت  من  باملائة 
فريقها كدليل على �النت�شار. و�ىل 
يجب  ه����ذه،  �الن��ت��ك��ا���ش��ات  �شل�شلة 
�ال�شتقالل،  ح���زب  ف�����ش��ل  �إ���ش��اف��ة 
�حلزب �ملناه�س الأوروبا �لذي قاد 
�النتخابات  يف  �لربيك�شيت،  حملة 

�ملحلية يف بريطانيا.
تن�شيب  ه����و  �مل���ط���ل���وب  �ن  �ال     
�الأ�شو�ت  ف��ع��دد  �ل��ن��ك�����ش��ات.  ه���ذه 
�أو  �ملر�شحون  عليها  ل  حت�شّ �لتي 
يف  �ل�شعبوية  �ليمينية  �الأح�����ز�ب 
هذه  �أن  تجُظهر  �الن��ت��خ��اب��ات،  ه��ذه 

متز�يد�.  ���ش��دى  ت���د  �حل���رك���ات 
باالأغلبية  مت��ت��ع��ه��م  �ن���ع���د�م  ف��ف��ي 
�ل���ب���ل���د�ن، لديهم  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف 
�أقرباء يف �ل�شلطة يف بولند� و�ملجر 
من  �أخ��رى  بلد�ن  ويف  و�شلوفاكيا. 
�الحت����اد �الأوروب�������ي، ي�����ش��ارك��ون يف 

�حلكومة.
د�ئ���م���ا فيما  ي��ت��ف��ق��ون  �ن���ه���م ال     
���ك���ن �حل���دي���ث عن  ب��ي��ن��ه��م، وال ميجُ

ر�بطة دولية للقوميني.
وع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل �مل����ث����ال ك����ان����و� غري 
نف�س  �الل���ت���ق���اء يف  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
�لكتلة يف �لربملان �الأوروبي، ولكن 
�ل��ب�����ش��اع��ة: مزيج  ن��ف�����س  ل��دي��ه��م 
حتى  ب�”�لنخبة”  �الزدر�ء  م���ن 
ب�  و�لتنديد  �ليهم،  تنتمي  عندما 
وبال�شحافة  “�الأوليغار�شية”، 

و�لتنكر للحقوق �الإن�شانية وعدم �ملباالة تاه حياة �الأ�شرى �مل�شربني.
ويخو�س مئات �الأ�شرى �إ�شر�باً مفتوحاً عن �لطعام منذ 17 �أبريل �ملا�شي 
�لعزل �النفر�دي و�العتقال �الإد�ري ولتح�شني  باإنهاء �شيا�شتي  للمطالبة 

�أو�شاعهم �ملعي�شية مبا يف ذلك �الإهمال �لطبي بحقهم. 
�مل�شتوى  رفيع  ��شر�ئيليا  م�شوؤوال  �ن  دبلوما�شية  �أعلنت م�شادر  ذلك،  �ىل 
ت�شريحات  من  ��شتيائه  عن  لالعر�ب  �لرتكي  بال�شفري  �لثالثاء  �ت�شل 
للرئي�س �لرتكي رجب طيب �ردوغان �تهم فيها �لدولة �لعربية بالف�شل 

�لعن�شري و�لتمييز بحق �مل�شلمني.
وقالت �مل�شادر �ن �ملدير �لعام لوز�رة �خلارجية �ال�شر�ئيلية يوفال روتيم 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لتدخل  �ملتحدة  �الأمم  م��ن  �لثالثاء  �م�س  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  طلبت 
يف  �لطعام  ع��ن  �مل�شربني  �لفل�شطينيني  �الأ���ش��رى  مئات  مطالب  لتلبية 

�ل�شجون �الإ�شر�ئيلية لليوم 23 على �لتو�يل.
�ل�شلطة  يف  �ملدنية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  لقاء  ل��دى  ذل��ك  وج��اء 
�لفل�شطينية ع�شو �للجنة �ملركزية حلركة “فتح” ح�شني �ل�شيخ يف مدينة 
ر�م �هلل مع �ملن�شق �خلا�س لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�شالم بال�شرق �الأو�شط 

نيكوالي مالدينوف.
�الإ�شر�ب  ق�شية  على  رك��ز  �للقاء  �أن  �ل�شيخ  مكتب  عن  �شادر  بيان  وذك��ر 
وحالة  �إ�شر�ئيل  �شجون  يف  �الأ���ش��رى  يخو�شه  �ل��ذي  �لطعام  ع��ن  �ملفتوح 
�خلطر �ل�شديد �لتي باتت تهدد حياتهم، وح�شب �لبيان، طلب �ل�شيخ من 
عليها  و�ل�شغط  �الإ�شر�ئيلية  �حلكومة  لدى  �لتدخل  �شرورة  مالدينوف 

لال�شتجابة للمطالب �الإن�شانية �لعادلة لالأ�شرى«.
�لتجاهل  �شيا�شة  يف  �ال�شتمر�ر  مغبة  من  �إ�شر�ئيل  حكومة  �ل�شيخ  وح��ذر 

بنيامني  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أو�م���ر من  على  بناء  �وك��م  كمال  بال�شفري  �ت�شل 
نتانياهو. وهاجمت ��شر�ئيل ب�شدة �ردوغان و��شفة �ياه باأنه ينتهك حقوق 
�لف�شل  مبمار�شات  �الإ�شر�ئيلية  �ملمار�شات  �شبه  �ن  بعد  باجلملة  �الن�شان 

�لعن�شري بحق �ل�شود يف �أمريكا ويف جنوب �أفريقيا �شابقا.
�ن  نح�شون  �ميانويل  �ال�شر�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
“من ينتهكون حقوق �الن�شان ب�شكل منهجي يف بلدهم عليهم �أن يتجنبو� 

�لوعظ �الأخالقي للبلد �لدميوقر�طي �حلقيقي �لوحيد يف �ملنطقة«.
و��شاف يف بيان �ن “��شر�ئيل تر�عي با�شتمر�ر حرية �لعبادة �لكاملة لليهود 

و�مل�شلمني و�مل�شيحيني و�شت�شتمر يف ذلك رغم حماوالت تلطيخ �شمعتها«.

وتعهد �ردوغان �الثنني مبنع مترير م�شروع قانون يف ��شر�ئيل يحول دون 
��شتخد�م �ملاآذن للدعوة �ىل �شالة �لفجر.

يقره  ومل  فرب�ير  �شباط  يف  �ل���وزر�ء  عليه  و�ف��ق  �ل��ذي  �لقانون  وم�شروع 
�لتي  �ل�شرقية  و�لقد�س  ��شر�ئيل  يف  �مل�شاجد  على  �شيطبق  بعد،  �لربملان 

�شمتها، لكن لي�س على �مل�شجد �الق�شى.
و��شاف �ردوغان خالل منتدى حول �لقد�س يف �إ�شطنبول “ما �لفرق بني 
�ملمار�شات �الإ�شر�ئيلية �حلالية و�ل�شيا�شة �لعن�شرية و�لتمييزية �لتي كانت 

مطبقة تاه �ل�شود يف �أمريكا �شابقا، ويف جنوب �أفريقيا يف ما بعد؟«
ومت تطبيع �لعالقات بني تركيا و��شر�ئيل يف حزير�ن يونيو �لفائت بعد 
بعد �شهور من �ملفاو�شات �ل�شرية لتنهي قطيعة ��شتمرت �شت �شنو�ت بعد 
مايف  �شفينة  �إ�شر�ئيلية  خا�شة  ق��و�ت  مد�همة  �ثناء  �أت���ر�ك  ع�شرة  مقتل 
لك�شر �حل�شار على قطاع غزة  �إن�شاين  ��شطول  كانت �شمن  �لتي  مرمرة 
�دل�شتاين  2010. وهاجم رئي�س �لربملان �ال�شر�ئيلي يويل  �أيار مايو  يف 
�ردوغ��ان �م�س �لثالثاء يف حديث لالإذ�عة �لعامة قائال �نه “ال يجب �ن 

ين�شى �أحد �ن �أردوغان كان عدو� و�شيبقى عدو�«.

نوربرت هوفر  كاد �ن يفعلها يف �لنم�شا مارين ثالث هزمية لل�شعبويني يف �وروبا خريت فيلدرز  من �برز هز�ئم �ل�شعبوية �الوروبية

 يبقى من اخلطاأ جتاهل الغ�صب الذي تعربرّ عنه نتائجهم النتخابية
ل يتفقون دائما فيما بينهم ول ميكن احلديث عن 
رابطة دولية للقوميني ولكن لديهم نف�س الب�صاعة

كانوا يحلمون بتطبيق »نظرية الدومينو« التي 
طبقت �صابقا على املوجة ال�صيوعية التي اجتاحت اآ�صيا

كانو� ور�ء �لربيك�شيت و�نهزمو� يف �ملحليةيف �نتظار هزميتهم يف �ملانيا

•• الفجر - دانيال فرنيه – ترجمة خرية ال�شيباين

الكوريون اجلنوبيون ينتخبون رئي�صا جديدا 
ق��ررت عدم  �أنها  �إع��الم كورية جنوبية  و�أف���ادت و�شائل  �أخ��ط��اء  �أي  �رت��ك��اب 
على  �الإقبال  ن�شبة  �إن  �لوطنية  �النتخابات  وقالت جلنة  ب�شوتها.  �الإدالء 
بالتوقيت  ع�شر�  �لر�بعة  �ل�شاعة  بحلول  �ملئة  يف   67.1 بلغت  �لت�شويت 
�ملحلي )0700 بتوقيت جرينت�س( متجاوزة ن�شبة �الإقبال على �النتخابات 
�ل�شابقة يف 2012 يف مثل هذ� �لوقت و�لتي بلغت 65.2 يف �ملئة. وتتوقع 
�للجنة �أن تتجاوز ن�شبة �مل�شاركة يف �لت�شويت يف �ملجمل 80 يف �ملئة و�لتي 
�شتكون �الأعلى منذ �نتخاب �لرئي�س كيم د�ي جوجن يف عام 1997 عندما 
�ليوم  وق��ال مون ج��اي-�إن  باأ�شو�تهم.  �لناخبني  �ملئة من  80.7 يف  �أدىل 
�أكر فاعلية يف �لعالقات �لدبلوما�شية لتحد  �أن تلعب دور�  �إن على �شول 
�لواليات  �شاكنة فيما تري  و�أال تقف  �لنووي  �ل�شمالية  من خطر كوريا 

•• �شول-رويرتز:

توجه �لناخبون �لكوريون �جلنوبيون 
النتخاب  �م�س  �الق���رت�ع  م��ر�ك��ز  �إىل 

رئي�س جديد فيما ي�شري �حتمال �أن ت�شل ن�شبة �مل�شاركة يف �لت�شويت �إىل 
م�شتويات قيا�شية �إىل حر�س �لناخبني على تاوز ف�شيحة ف�شاد �أ�شقطت 

�لرئي�شة �ل�شابقة وهزت �لنخبة �ل�شيا�شية و�القت�شادية.
كبرية.  مفاجاأة  حت��دث  مل  م��ا  رئي�شا  ج���اي-�إن  م��ون  �لليرب�يل  و�شي�شبح 
ويدعو مون �إىل نهج معتدل تاه كوريا �ل�شمالية ويريد �إ�شالح �ل�شركات 

�لعمالقة �لتي تديرها �لعائالت وزيادة �الإنفاق �ملايل لتوفري �لوظائف.
و�شينهي �لت�شويت �أ�شهر من فر�غ �لقيادة. و�أطيح بالرئي�شة �ل�شابقة باك 
�ل�شلطة  ��شتغالل  و�إ�شاءة  بالر�شا  �تهامات  ب�شبب  �ل�شلطة  من  هاي  جون 
�جلنوبية  لكوريا  دميقر�طيا  منتخبة  رئي�شة  �أول  لت�شبح  �آذ�ر  مار�س  يف 
باك  وتنفي  للمحاكمة.  �نتظار�  �الآن  �ل�شجن  تعزل من من�شبها. وهي يف 

�مل��ت��ح��دة و�ل�����ش��ني حم���ادث���ات. وقال 
يوتيوب  م��وق��ع  ع��ل��ى  مبا�شر  ب��ث  يف 
�أعتقد �أن ما تريده �لواليات �ملتحدة 
هو �شغط قوي على كوريا �ل�شمالية 
وحملها  �ملفاو�شات  مائدة  �إىل  �ل�شمالية  كوريا  لدفع  �ل�شني  من  بتعاون 
�أن  �لعملية هو  �ملهم يف هذه  و�أ�شاف  �لنووي.  �لتخلي عن برناجمها  على 
�لذي  �ملتفرج  دور  نلعب  �أال  ينبغي  �الأح���د�ث.  تطور  �جلنوبية  كوريا  تقود 
ير�قب �ملحادثات بني �لواليات �ملتحدة و�ل�شني. و�نتقد مون، �لذي خ�شر 
بهام�س �شئيل �أمام باك يف �آخر �نتخابات رئا�شية يف 2012، �حلكومتني 
�ملحافظتني �ل�شابقتني لف�شلهما يف منع كوريا �ل�شمالية من تطوير �أ�شلحة. 
و�لعقوبات  �ل�شغط  ومو��شلة  �حل��و�ر  م�شاري  على  تقوم  ل�شيا�شة  ويدعو 
�الأربعاء  ملوؤ�ش�شة جالوب كوريا يوم  ��شتطالع  �لتغيري. و�أظهر  للحث على 
�ملا�شي �أن مون ح�شل على ن�شبة 38 يف �ملئة بني 13 مر�شحا و�أن �لو�شطي 

�آهن ت�شيول �شو هو �أقرب مناف�شيه بح�شوله على 20 يف �ملئة.
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عربي ودويل
التقى وزير اخلارجية الإ�سباين

الزياين و�صفري فل�صطني لدى ال�صعودية يبحثان تطورات الأو�صاع يف الأرا�صي الفل�صطينية
•• الريا�س-وام: 

�جتمع معايل �لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين �الأمني �لعام ملجل�س 
بالريا�س  �لعامة  �الأمانة  �لعربية يف مكتبه مبقر  �لتعاون لدول �خلليج 
�إ�شبانيا  لل�شوؤون �خلارجية يف  �لدولة  وزير  كا�شرتون  �يدليفو  �م�س مع 

وذلك مبنا�شبة زيارته للمملكة �لعربية �ل�شعودية.
ومت خالل �الجتماع بحث عالقات �لتعاون بني جمل�س �لتعاون و�أ�شبانيا 
تطور�ت  بحث  مت  كما  �مل��ج��االت..  جميع  يف  بتعزيزها  �لكفيلة  و�ل�شبل 

�الهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  و�ل��دول��ي��ة  �القليمية  �ل�شاحتني  على  �الأو���ش��اع 
�مل�شرتك.

من جهة �خرى بحث معايل �لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين �الأمني 
�لعام ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية خالل �جتماعه مبكتبه مبقر 
�الأمانة �لعامة مبدينة �لريا�س �م�س مع با�شم عبد�هلل �الآغا �شفري دولة 
فل�شطني لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية �شبل تعزيز �لتعاون بني جمل�س 
تطور�ت  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  فل�شطني  ودول���ة  �ل��ت��ع��اون 
�ملمار�شات و�النتهاكات  �ملحتلة يف ظل  �لفل�شطينية  �الأر��شي  �الأو�شاع يف 

غري �لقانونية �لتي تقوم بها �شلطات �الحتالل �الإ�شر�ئيلي.
وعرب �الأمني �لعام ل�شعادة �ل�شفري خالل �للقاء عن م�شاندة دول جمل�س 
دولته  �إقامة  يف  �مل�شروع  حقه  لنيل  �لفل�شطيني  �ل�شعب  لن�شال  �لتعاون 
�لدولية  �ل�ش��رعية  لق�ر�ر�ت  �ل�شرقية طبقا  �لقد�س  �لوطنية وعا�شمتها 

ذ�ت �ل�ش�لة ومبادرة �ل�شالم �لعربية.
و�أعرب معاليه عن ت�شامن دول جمل�س �لتعاون مع �الأ�شرى �لفل�شطينيني 
�ملجتمع  مطالبا  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل  �شجون  يف  �لطعام  عن  �مل�شربني 

�لدويل بالتدخل �لفوري الإنقاذ حياتهم.

مناورات �صينية قرب
 �صبه اجلزيرة الكورية 

•• بكني-رويرتز:

قالت وز�رة �لدفاع �ل�شينية �م�س �إن �جلي�س �ل�شيني �أجرى 
مناور�ت بالذخرية �حلية وقام باختبار �أ�شلحة يف بحر بوهاي 

ب�شمال �شرق �لبالد قرب �شبه �جلزيرة �لكورية.
�لتابعة  �ل�شاروخية  �ل��ق��وة  �أن  مقت�شب  ب��ي��ان  يف  و�أ���ش��اف��ت 
جلي�س �لتحرير �ل�شعبي �أجرت �ختبار�ت الأ�شلحة و�شو�ريخ 
جديدة “يف �الأيام �لقليلة �ملا�شية بهدف رفع �لكفاءة خالل 
�لعمليات حتى تتم مو�جهة تهديد�ت �الأمن �لقومي بفعالية. 

ومل تتوفر تفا�شيل �أخرى.

•• الفجر - تون�س - خا�س
ي�ستع�سي على  تون�س  الزمــات يف  باب  ان  يبدو     
تفتح  جــديــدة  �سيا�سية  ازمـــة  هــي  وهــا  الــغــلــق، 
الهيئة  رئي�س  اأعلن  فقد  مفاجئ.  ب�سكل  ملفها 
اأم�س  �سر�سار  �سفيق  لالنتخابات  امل�ستقّلة  العليا 
ال�ستقالة  قرار  باأّن  كا�سفا  ا�ستقالته،  الثالثاء، 

كان ا�سطراريا. 
خالف عميق

    وقال �سر�سار قبل اأن ينهي مداخلته الإعالمية 
الجها�س  عن  نف�سه  مي�سك  باأنه  توحي  بنربة 
و�سيتم  ال�ستقالة  اىل  ا�سطررنا  لقد  بالبكاء 

تقدميها وفق الجراءات القانونية لحقا..

تاأكدنا  �أن  ب��ع��د  م�����ش��وؤول  ق���ر�ر�ن���ا 
�لهيئة  �أن �خل��الف د�خ��ل جمل�س 
�لتي  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  مي�س  �أ�شبح 
�لدميقر�طية..  عليها  ت��ت��اأ���ش�����س 
ل���ق���د ت���ب���ني ل���ن���ا ت���ع���م���ق �خل����الف 
وتوتر �الأجو�ء ومطالبة جزء من 
�ملجل�س باإنهاء عمل عدد من كو�در 

�لهيئة عملو� بجهد �شلبها .
    وط��ل��ب ���ش��ر���ش��ار م���ن جمل�س 
�مل�شتقيلني  تعوي�س  �ل�شعب  نو�ب 
�لربملانية،  �ل��ع��ط��ل��ة  دخ����ول  ق��ب��ل 
�شنو��شل  �الث���ن���اء  “ويف  م�شيفا 
�لعمل من �أجل �ال�شتعد�د للم�شار 
�شنو��شل  �ل����ق����ادم..  �الن��ت��خ��اب��ي 
�لعمل من �أجل �شد �ل�شغور �لذي 
للق�شاء  �الع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  ع��اي��ن��ه 
�مل�شادقة  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال  ون���ط���ال���ب 
ل�شنتي  �مل��ال��ي��ني  �لتقريرين  على 
قبل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  و2015   2014

مغادرتنا مهامنا«.
   و�أك��د �شر�شار �أنه �شيك�شف عن 
ندوة  يف  كاملة  ��شتقالته  �أ���ش��ب��اب 

�شحفية �شتنظم للغر�س.
   وتاأتي هذه �ال�شتقالة �لتي فاجاأت 

•• الفجر - تون�س - خا�س
   �أجرى رئي�س �حلكومة �لتون�شية 
ي��و���ش��ف �ل�����ش��اه��د، �الث��ن��ني، مكاملة 
هاتفية مع �لوزير �الأول �جلز�ئري 
عبد �ملالك �شالل هناأه فيها بنجاح 
�جلز�ئرية  �لت�شريعية  �النتخابات 
مايو   4 ي��وم �خلمي�س  ج��رت  �لتى 

�جلاري.

��شتعد�دها الإجر�ء ��شتفتاء �شعبي 
حول قانون �مل�شاحلة �القت�شادية، 
ه��ن��اك ت�شور لهذ�  م��رج��ان:  ق��ال 
و�حل��دي��ث حوله موجود،  �ل��د�ف��ع 
و�ل���و�ق���ع �أن��ن��ا �أ���ش��ع��ن��ا �ل��ك��ث��ري من 
�ل��وق��ت ح���ول ه���ذ� �مل�����ش��روع وكان 
�أم��ل��ي ل��و ك��ان��ت �مل�����ش��احل��ة �أ�شمل 
رئا�شة  �ق����رتح����ت����ه  مم�����ا  ب���ك���ث���ري 

�جلمهورية.
    ه���ذ� ون��ف��ت م�����ش��ت�����ش��ارة رئي�س 
بالعالقة  و�مل��ك��ل��ف��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
قر��س  �شعيدة  �مل��دين  �ملجتمع  مع 
علم �لرئا�شة �لتون�شية بوجود �ي 
�لهيئة  �شلب  م�شاكل  �و  خالفات 

�لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات.
�ل��رئ��ا���ش��ة تفاجاأت     و����ش��اف��ت �ن 
رئي�س  ����ش��ت��ق��ال��ة  �ع������الن  ب���خ���رب 
�شفيق �شر�شار،  �النتخابات  هيئة 
�ل����ق����ر�ر  ه�������ذ�  �ن  �ىل  م���������ش����رية 
تنظيم  م����وع����د  ع���ل���ى  ي����وؤث����ر  ق����د 
يف  و�أو�شحت  �لبلدية  �النتخابات 
�لهيئة  ق����ر�ر�ت  �ن  �ل�شياق  نف�س 
تدخل  الأي  تخ�ش����ع  وال  م�شتقلة 

من �ي طرف.

�لعالقات  ل��ت��وت��ري  ب��ه��ا  للمتاجرة 
بني �لبلدين.

  وعن �الجر�ء�ت �لتي �تخذتها �أو 
تاه  �لر�شمية  �جلهات  �شتتخذها 
�إن��ه ال ميكنه  �مل��وؤخ��ر ق��ال �ل�شفري 
باعتبار  �إج�������ر�ء�ت  ع���ن  �ل��ت��ح��دث 
ذلك �شاأنا د�خليا و�أن �اليام �لقليلة 
�لقادمة رمبا تك�شف عن �جر�ء�ت، 

م�شيفا “لكل حادث حديث«.

�أ�شهر  ق��ب��ل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة 
�النتخابات  �ج����ر�ء  م��ن  م���ع���دودة 
�لبلدية و�ملحلية �لتي من �ملنتظر 

تنظيمها يف 17 دي�شمرب �ملقبل.

احلكومة ل تتدخل
�مل�شجلة،  �ل��ف��ع��ل  ردود  وم����ن      
�لهيئات  �ل��ع��الق��ة م��ع  ق���ال وزي����ر 
�ل���د����ش���ت���وري���ة و�مل���ج���ت���م���ع �مل����دين 
وح�����ق�����وق �الن���������ش����ان م����ه����دى بن 
ت�شمح  ال  �حل��ك��وم��ة  “�إن  غ��رب��ي��ة، 
�ل�������ش���اأن  ب���ال���ت���دخ���ل يف  ل��ن��ف�����ش��ه��ا 
�لد�شتورية”،  للهيئات  �ل��د�خ��ل��ي 
موؤكد� �أنها حر�شت على �لتو��شل 
مع جمل�س �لهيئة �لعليا �مل�شتقلة 
ووفرت  م���ر�ت،  ع��دة  لالنتخابات 
كل �ملتطلبات �للوج�شتية من �أجل 

�إجناح �النتخابات �لبلدية.

�ال�شتقالة �شتوؤثر على �النتخابات 
يتاأجل  وق����د  �ل���ق���ادم���ة  �ل��ب��ل��دي��ة 
م��وع��ده��ا �إىل ح��ني �ل��و���ش��ول �إىل 
ت���و�ف���ق ح����ول ���ش��خ�����ش��ي��ة �أخ�����رى، 
�ليوم  حت��ت��اج  �ل��ب��الد  �أن  و�حل����ال 
و�إىل  �مليادين  ك��ل  يف  �لتو�فق  �إىل 
ميثاق وطني و�شيا�شي و�قت�شادي 

و�جتماعي.
�أن  ي�شتبعد كمال مرجان      ومل 
وتاأثري�ت  �شغوطات  هناك  تكون 
ما  �شر�شار  �شفيق  على  مور�شت 
معترب�  �ال���ش��ت��ق��ال��ة،  �إىل  ب��ه  دف���ع 
�أن ق���ر�ر� مثل ه��ذ� ال ب��ّد �أن��ه كان 
و�أن  ف���ر�غ،  م��ن  ي��اأت  مدرو�شا ومل 
ال  باأنه  قناعة  �إىل  و�شل  �شر�شار 

ميكنه �ملو��شلة على ر�أ�س �لهيئة.
�إن ك��ان ق��ر�ر �ال�شتقالة     وح��ول 
ل����ه ع���الق���ة ب��ت��ع��ب��ري �ل��ه��ي��ئ��ة عن 

دعوة للرتاجع
   وق�����ال �ل���ق���ي���ادي و�ل���ن���ائ���ب عن 
�لورميي  �لعجمي  �لنه�شة  حركة 
�شفيق  ق���ر�ر  ي��ك��ون  �أاّل  يتمنى  �إن���ه 
رئا�شة  م��ن  باال�شتقالة  �شر�شار 
�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات 
فاجاأ  ذل��ك  �أن  �إىل  م�شري�  نهائيا 

�جلميع.
   و�أو�شح �لورميي �أم�س �لثالثاء، 
و�أن  منتخب  رئي�س  �شر�شار  “�أن 
بح�شن  له  وم�شهود  �جماعا  عليه 
وبحر�شه  وبالنز�هة  �لهيئة  �إد�رة 
�ل�������ش���دي���د ع���ل���ى �إجن���������اح �مل�������ش���ار 
وجوب  على  موؤكد�  �لدميقر�طي، 

�أن ير�عي �شر�شار و�شع �لبالد.
   و�أ�شار �إىل �شرورة توفر �الر�دة 
�النتخابات  الإجن�����از  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لبلدية يف موعدها وعدم تاأجيلها 

�أع�����������������������رب خ�الل  �أن�����ه    و�أ�����ش����اف 
�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب��رئ��ي�����س  �ت�����ش��ال��ه 
�ش������فيق  لالنتخاب������ات  �مل�شتقلة 
�شر�شار �ث���������ر تقدمي�ه ال�شتقالته 
عن  �لهيئ���������ة،  من  ع�شوي�������ن  مع 
�لذى  �لق�������ر�ر  ه��������ذ�  من  �أ�ش�فه 
فت����������������رة تعد ق�شرية  ج���������اء قبل 
�النتخاب�������ات  ت��ن��ظ��ي��������������������������م  م���ن 

�لبلدية.
    كما �أفاد، باأن �شر�شار تعهد باأن 
يو��شل عمله على ر�أ�س �لهيئة �ىل 
�لطرق  ع��رب  �ل�شغور  �شد  يتم  �أن 
�لتح�شري�ت  وب�����اأن  �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 
حثيث،  بن�شق  ترى  لالنتخابات 
و�أعرب عن �أمله يف �أن يتم �لرت�جع 
عن قر�ر �ال�شتقالة قائال “لويتم 
�عادة �لنظر يف �ال�شتقاالت �شيكون 

�أف�شل.

�ال�شتقالة �شتوؤثر حتما على �مل�شهد 
�لبالد مقبلة  �أن  �ل�شيا�شي خا�شة 
ب��ل��دي��ة مالحظا  �ن��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى 
وجود نقاط ��شتفهام عديدة ور�ء 
�أن  �ىل  متعددة، م�شري�  ��شتقاالت 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  يدير  من  هناك 
�لباب  يفتح  مب��ا  �ل�شتار  ور�ء  م��ن 

�مام عديد �لتاأويالت.

الرئا�سة ل تعلم
   وع������رّب رئ���ي�������س ح�����زب �مل����ب����ادرة 
�لوطنية �لد�شتورية كمال مرجان 
�شفيق  ال����ش���ت���ق���ال���ة  ت���اأ����ش���ف���ه  ع����ن 
�لعليا  �لهيئة  رئا�شة  �شر�شار من 
�أن  معترب�  لالنتخابات،  �مل�شتقلة 
هذ� �لقر�ر فاجاأ �جلميع ومل يكن 

م�توقعا وهو خ�شارة حقيقية.
�أن هذه  ك��م��ال م���رج���ان،     وب���ني 

م���وؤك���د�  بها”،  “�للعب  وع������دم 
ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة �ل��ه��ي��ئ��ة �الإع������د�د 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى قدم 
و���ش��اق وت��وف��ري �ل��ظ��روف �ملالئمة 
باعتبارها  عملها،  ملو��شلة  للهيئة 
�ال�����ش����ت����ق����ر�ر  �ىل  ح�����اج�����ة  “يف 

و�لت�شامن«.
    م��ن ج��ان��ب��ه، دع��ا �الأم���ني �لعام 
�ملغز�وي،  زه���ري  �ل�����ش��ع��ب  حل��رك��ة 
�مل�شتقلة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�شفيق  �مل�����ش��ت��ق��ي��ل  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
عن  �ل������رت�ج������ع  �ىل  �����ش����ر�����ش����ار 
�ال�شتقالة �لتي �أعلن عنها يف �أ�شرع 
وقت ممكن، ومو�جهة �ل�شغوطات 

بدل �ال�شتقالة.
�أن  �ملغز�وي على �شرورة     و�شدد 
�لتي  �ل�شغوطات  يو�شح �شر�شار 
�أن هذه  م��وؤك��د�  ل��ه��ا،  ك��ان تعر�س 

ل���ن���ظ���ريه  �ل���������ش����اه����د  و�������ش������دد     
�أ�شدرته  ب���الغ  وف���ق  �جل����ز�ئ����ري، 
رئا�شة �حلكومة، على �أن �لعالقات 
�جلز�ئرية  �لتون�شية  �لتاريخية 
ميكن  ال  �أن��ه  وعلى  و�شلبة  متينة 

�لبتة تعكري �شفوها.
   كما جدد حر�س تون�س على مزيد 
دفع �لعالقات �ملتميزة مع �جلز�ئر 
وتطويرها يف خمتلف �ملجاالت مبا 

لالإ�شاءة  �لفر�شة  �لبلد�ن  ي��رتك 
�ال�شتثنائية  و�لعالقة  لتاريخهما 

�لتي تمع بني �شعبيهما.
    و�أ�شاف �أن ت�شريح �ملوؤخر جاء 
يف �إط����ار �ل��دع��اب��ة و�أن����ه ل��و مّت يف 
ت��ون�����س ل��ك��ان �أه����ون، م�����ش��ّدد� على 
����ش���رورة �ل��ت��وق��ف ع��ن �ث����ارة هذه 
تاوزها  على  و�حل��ر���س  �لق�شية 
للبع�س  �ل���ف���ر����ش���ة  ت�����رك  وع������دم 

�لبلدين  قيادتي  لتطلعات  يرتقى 
وتدر  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني.     و�ل�شعبني 
ن�شبت  ت�شريحات  �أن  �ىل  �ال���ش��ارة 

�لنهار  ب���ق���ن���اة  ل�����ه  م����د�خ����ل����ة  يف 
ياأخذ  �أاّل  ���ش��رورة  �ىل  �جل��ز�ئ��ري��ة 
و�أاّل  حجمه  م��ن  �أك���ر  �لت�شريح 

و�لبيئة  �ملحلية  �ل�شوؤون  وزير  �ىل 
�لتون�شي ريا�س �ملوؤخر يف �يطاليا 
�أث����ارت ردود فعل  ح���ول �جل���ز�ئ���ر، 

م�شتنكرة لها يف تون�س و�جلز�ئر.
�ل���������ش����وؤون  وز�رة  و������ش����ت����دع����ت    
�خل���ارج���ي���ة �جل���ز�ئ���ري���ة، �الأح�����د، 
�ملجيد  عبد  ل��دي��ه��ا،  تون�س  �شفري 
تو�شيحات  لتقدمي  �لفر�شي�شي، 

بخ�شو�س هذه �لت�شريحات.

اعتذار
�ل�شوؤون      ه���ذ� وق���د ق���دم وزي����ر 
ريا�س  �لتون�شي  و�لبيئة  �ملحلية 
�ملوؤخر �عتذ�ره لل�شعبني �جلز�ئري 
ت�شريحاته  بخ�شو�س  و�ل��ل��ي��ب��ي 
باأن  �لقول  باأنه يف�شل  �يطاليا  يف 
ت��ون�����س ت��ق��ع حت���ت �إي��ط��ال��ي��ا على 
�جلز�ئر  بجانب  تقع  باأنها  �لقول 
�شيوعي  �أنه  يجُقال عنه  �لذي  �لبلد 
�لبلد  �الأم���ري���ك���ان ول��ي��ب��ي��ا  ح�����ش��ب 

�لذي فيه فو�شى.
ريا�س  ق����ال  �ل�������ش���دد  ه����ذ�  ويف     

�ل�شادرة  �لت�شريحات  �إن  �مل��وؤخ��ر، 
بروما  م��ل��ت��ق��ى  يف  ���ش��خ�����ش��ي  ع���ن 
باملرة  �ق�شد منها  4 مايو مل  يوم 
�مل�����س م��ن دول��ت��ي �جل��ز�ئ��ر وليبيا 
تربطهما  �ل���ل���ت���ني  �ل�����ش��ق��ي��ق��ت��ني 
تاريخية  �أخ��وي��ة  ع��الق��ات  بتون�س 
�شعوب  وت���ه���م  ���ش��خ�����ش��ي  ت���ت���ع���دى 
ه�����ذه �ل�����ب�����ل�����د�ن.    و�أع���������رب عن 
هذه  عن  وليبيا  للجز�ئر  �عتذ�ره 
�لت�شريحات، قائال :�إن م�شت هذه 
�لت�شريحات غري �ملق�شودة ب�شورة 
�الأ�شقاء  مبا�شرة  غري  �و  مبا�شرة 
�أعرّب  فاإين  و�لليبيني  �جلز�ئريني 
عن عميق �أ�شفي و�عتذ�ري يف حق 

�جلز�ئر وليبيا قيادة و�شعبا.
ت��ون�����س باجلز�ئر  ���ش��ف��ري  وك����ان     
عبد �ملجيد �لفر�شي�شي قد قال �إن 
و�ل�شوؤون  �لبيئة  وزي��ر  ت�شريحات 
�مل��ح��ل��ي��ة ري��ا���س �مل���وؤخ���ر ج����اءت يف 
�إط��ار معنّي و�أن �ل��وزي��ر �أو���ش��ح يف 
ومالب�شات  خ��ل��ف��ي��ات  ل���ه  ت��دوي��ن��ة 
�لفر�شي�شي  ودع��ا  ت�شريحاته.     

بن غربية �حلكومة ال تتدخل يف هيئة د�شتورية �شفيق �شر�شار يقرر �لرحيل ملياء �لزرقوين �مل�شتقيلة

�لهيئة �لعليا لالنتخابات تهتز �لنقابات ت�شتعد ملو�جهة قانون �لعمل

�ل�شاهد لل�شالل  ال �شيء يعكر �شفو �لعالقات �ملوؤخر يعتذر

يف خطوة باغتت اجلميع:

تون�س: ا�صتقالة رئي�س الهيئة العليا لالنتخابات...!

ال�ساهد يت�سل بنظريه اجلزائري

وزير تون�صي يعتذر لل�صعبني اجلزائري والليبي



األربعاء   10   مايو    2017  م   -   العـدد  12016  
Wednesday  10   May   2017  -  Issue No   12016

16

عربي ودويل
مئات املهاجرين يت�صللون اإىل مليلية يف ا�صبانيا

•• مدريد-اأ ف ب:

متكن حو�ىل مئة مهاجر �فريقي �م�س من دخول جيب 
مليلية �ال�شباين بت�شلق �ل�شياج �حلدودي مع �ملغرب، على 
ما �أفادت م�شادر متطابقة. و�شرح متحدث با�شم �حلر�س 
�ملدين �ال�شباين لوكالة فر�ن�س بر�س وقعت �الحد�ث يف 
كانت  غ(،  ت   05،00( �شباحا   07،00 �ل�شاعة  ح��و�ىل 
�فريقيا  �شخ�س من   300 ح��و�ىل  كبرية من  جمموعة 

جنوب �ل�شحر�ء، جنح 100 منهم يف دخول مليلية .
�ملغرب  �شمال  يف  �ال�شبانيان  ومليلية  �شبتة  جيبا  وي�شكل 
و�لقارة  �لوحيدة بني �الحت��اد �الوروب���ي  �لربية  �حل��دود 

�الف���ري���ق���ي���ة. وي���ت���وىل �مل���غ���رب و����ش��ب��ان��ي��ا م��ر�ق��ب��ة هذه 
�لكيلومرت�ت �لثمانية من �حلدود �لربية.

�ملدين بجروح  �أ�شيب ثالثة عنا�شر من �حلر�س  كذلك 
وجرح  �ل�شقوط،  �و  ل�شربات  �لتعر�س  نتيجة  طفيفة 
�حلاجز،  لت�شلق  �مل��ه��اج��رون  ي�شتخدمه  ب��ك��الب  �أح��ده��م 
بيان متهمة  �أو�شحت مديرية �شرطة مليلية يف  على ما 
�مل��ه��اج��ري��ن ب��ر���ش��ق ع��ن��ا���ش��ر �الأم�����ن ب��احل��ج��ارة و�إحل����اق 

�ال�شر�ر بعدد من �آليات �حلر�س �ملدين.
من جهته �فاد متحدث با�شم �ل�شليب �الحمر يف مليلية 
عن معاجلة ثالثة مهاجرين �إ�شاباتهم طفيفة ر�شو�س 
�جلماعية  �ل���دخ���ول  حم���اول���ة  ت��ع��ود   . ب�شيطة  وج�����روح 

 2016 �كتوبر  �الأول  ت�شرين  �ىل  مليلية  �ىل  �لكثيفة 
عندما جنح حو�ىل مئة مهاجر �فريقي يف �جتياز �ل�شياج 

�لثالثي �لذب يبلغ طوله 12 كلم.
ي��رت��ف��ع �ل�����ش��ي��اج��ان �خل���ارج���ي���ان �أك����ر م���ن ���ش��ت��ة �أمتار 
و�شفر�ت  �شائكة  �أ���ش��الك��ا  �مل��و�ق��ع  بع�س  يف  ويت�شمنان 
باجلروح  با�شتمر�ر  �حلقوقية  �ملنظمات  ت��ن��دد  قاطعة، 

�خلطرية �لتي تلحقها.
�ل��ع��ام �ىل عدة  م��ن��ذ مطلع  �شبتة  ت��ع��ر���س ج��ي��ب  ك��ذل��ك 
�أفارقة. ويف  حماوالت �قتحام جماعية نفذها مهاجرون 
850 مهاجر� �فريقيا يف  �أكر من  �شباط فرب�ير جنح 

ذلك يف �قل من �ربعة �يام.

بدء حماكمة 11 اأردنيا �صمن خلية اإرهابية
•• عمان-اأ ف ب:

بد�أت حمكمة �أمن �لدولة �الأردنية �م�س حماكمة خلية �إرهابية ت�شم 11 متهما على خلفية هجوم �لكرك �لذي �وقع نهاية 
�لعام �ملا�شي ع�شرة قتلى بينهم �شبعة من رجال �المن وتبناه تنظيم د�ع�س �الإرهابي. و�شرعت �ملحكمة مبحاكمة 10 متهمني 
ح�شرو� �جلل�شة �الأوىل للمحاكمة ومتهم �آخر فار من وجه �لعد�لة على خلفية �لهجوم �لذي وقع يف حمافظة �لكرك )118 
كلم جنوب عمان( يف 19 كانون �الأول دي�شمرب �ملا�شي، بح�شب مر��شلة فر�ن�س بر�س �لتي ح�شرت �جلل�شة. ووجهت لهوؤالء 
14 تهمة �برزها �ملوؤ�مرة بق�شد �لقيام باأعمال �إرهابية، وت�شنيع مو�د مفرقعه بق�شد �لقيام باأعمال �إرهابية، وحيازة مو�د 
مفرقعه بق�شد ��شتخد�مها يف �عمال �رهابية، و�لرتويج الأفكار جماعة �إرهابية د�ع�س. عقدت �جلل�شة و�شط �جر�ء�ت �أمنية 
م�شددة، فيما طلب بع�س �ملتهمني من �ملحكمة توكيل حمام للدفاع عنهم. وبح�شب الئحة �التهام فاإن �ملتهمني ن�شبو� �حدهم 
�أمري� للخلية و��شرتو� �أ�شلحة ومو�د متفجرة ور�شدو� مو�قع لتنفيذ هجمات �شدها، فيما روج �ثنان منهما الأفكار تنظيم 
د�ع�س. وتبنى تنظيم د�ع�س هجوم �لكرك �لذي �وقع ع�شرة قتلى بينهم �شبعة رجال �من و�شائحة كندية، و34 جريحا هم 
15 من عنا�شر �المن و17 مدنيا و�جنبيان. وحت�شن حينها �ربعة م�شلحني يف قلعة �لكرك �الثرية، بعد �ن هاجمو� دوريات 

لل�شرطة ومركز� �أمنيا، و��شتبكو� مع �الجهزة �المنية نحو �شبع �شاعات قبل �ن تقتلهم قو�ت �المن.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
   �لروؤ�شاء يذهبون، و�ملهلة �ملمنوحة 
�إليهم تنح�شر. �إميانويل ماكرون، 
�لذي �نتخب، �الأحد، ب� 66 فا�شل 
�الأ�����ش����و�ت، يدرك  ب��امل��ائ��ة م���ن   1
�النتخابي  �ن��ت�����ش��اره  فبعد  ذل���ك. 
على �جلبهة �لوطنية، لن ي�شتفيد 
من مهلة مينحها عادة �لفرن�شيون 
ويف  �جل��دي��د.  دول��ت��ه��م  رئي�س  �ىل 
ي�شاعفها  �شيا�شية  �أزم��ة  مو�جهة 
�ل�������ش���رخ �الج���ت���م���اع���ي �ل��ع��م��ي��ق يف 
هو  �ملنتخب  �لرئي�س  ف��ان  �ل��ب��الد، 
من �الن يف مرمى نري�ن معار�شيه 

�لعديدين.

�سرعية ه�سة  -  1
�إميانويل  �ن���ت�������ش���ار  ظ������روف       
م����اك����رون ذ�ت���ه���ا ت��ت�����ش��ّم��ن ج���ذور 
�ملرتفعة،  نتيجته  ه�شا�شته. فرغم 
�الم����������ام، مل  م���وؤ����ش�������س �ىل  ف������ان 
ي��ت��م��ك��ن م���ن م��ن��ع �أك����ر م���ن ثلث 
على  �مل�������ش���ج���ل���ني   )%33.95(
�النتخابية من مقاطعة  �لقائمات 
�لت�شويت  �أو  �الق�����رت�ع  ���ش��ن��ادي��ق 
ب����اأور�ق م��ل��غ��اة.     ي�شاف �إىل كل 
��شتطالع  ح�شب  �أنه  حقيقة  ذلك، 
لفر�ن�س  �شترييا  �شوبر�  �يب�شو�س  
تلفزيون ن�شر م�شاء �الأحد، �شوت 
�لناخبني للرئي�س  باملائة من   43
�لطريق  ق���ط���ع  ب���ه���دف  �جل����دي����د 
منهم  ب���امل���ائ���ة   16 ل����وب����ان.  ع��ل��ى 
����ش���وت���و� ل�����ش��ال��ح ب���رن���اجم���ه، و8 
�ملائة ل�شخ�شيته، مما يوؤدي �إىل ما 
جمموعه 24 باملائة من �مل�شاندين 
له، �أي ما يعادل نتيجته يف �جلولة 
�الوىل. »�شيكون من �ل�شعب عليه 
�إيجابية،  �شعبّية  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
فحتى بينو� هامون كان �شيجُنتخب 
�م���ام م��اري��ن ل��وب��ان، فما ح��دث يف 
�ل�شابع من مايو ال ميكن �أن ميثل 
يقول  للقوة”،  ح��ق��ي��ق��ي��ا  ت���و�زن���ا 
ماري،  �شانت  ج��ريوم  لالإك�شرب�س 
ورئي�س  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ 
ب��ول��ي��ن��غ فوك�س.  �الق�����رت�ع  م��ع��ه��د 
الإميانويل  �الن���ت�������ش���اب  و�أ�����ش����اف 
�أن يجُبنى، وال ميكن  ماكرون يجب 
يف كل �الأحو�ل �أن يجُختزل يف فوزه.

دائما  اخلا�سر  الختيار   -  2
لرئي�س الوزراء

�أول     وبهذ� �ملعيار، يجُعترب �ختيار 
رئي�س للوزر�ء لواليته، حا�شما، وال 
ميكن �ن يكون، كما كان يف �ل�شابق، 
نتيجة ح�شابات تو�زن ب�شيطة. لقد 

�أو  يرف�شون،  �لو�شيطة  و�لهيئات 
�ملذهب  يف  ي�شككون  �الأق�����ل،  ع��ل��ى 
�الق���ت�������ش���ادي �ل���ل���ي���رب�يل. ورب���ط 
�لعقيدة،  بتلك  ماكرون  �إميانويل 
لطماأنة  �ل��ك��ث��ري  ف��ع��ل  �ىل  ي��دف��ع��ه 
�ملحرومة،  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ف��ئ��ات 
جان  كبري  ب�شكل  ��شتقطبها  �لتي 

لوك ميلين�شون ومارين لوبان
    �ن ما ك�شفته هذه �النتخابات، 
�لثانية، هو وجود  و�كدته �جلولة 
ففي  للغاية.  قوي  ت�شويت طبقي 
�ملدن �لكبرية، ويف �لفئات �ملن�شهرة 
�أقلية  ه����م  و�ل����ذي����ن  �ل���ع���ومل���ة،  يف 
�إميانويل  �نت�شار  يبدو  �نتخابيا، 
ماكرون، بعد �لربيك�شيت و�نتخاب 
�إلهية،  م��ف��اج��اأة  مب��ث��اب��ة  ت���ر�م���ب، 
�لذي  م���اري،  �شانت  ج��ريوم  يقول 
يرى �نه ماز�ل يجُنظر �ىل �مل�شريف 
�ل�شابق كمر�شح �لكتلة �لنخبوية. 

غري  �سيا�سية  معار�سة   -  5
م�سبوقة

   ويف هذ� �ل�شياق، ال يتمتع �إميانويل 
ماكرون باي حليف طبيعي. ولكي 
نكون �أكر دقة، �إن له حلفاء يف كل 
مكان ولي�س له حلفاء يف �أي مكان، 
�ال�شتطالع.  حم��ل��ل  ي�����ش��ت��ف��ي�����س 
غ���ري �ن ل���ه �ف�����ش��ل��ي��ة، ت��ت��م��ث��ل يف 
ال  �شيا�شية  ك��ت��ل  �أرب���ع���ة  م��و�ج��ه��ة 
ميكن �لتوفيق بينها. ولن�شري �أوال 
لديهم  �ل��ذي��ن  �جل��م��ه��وري��ني،  �ىل 
���ش��ب��ك��ة ق��وي��ة م���ن �ملجُ��ن��ت��خ��ب��ني �ىل 
عليها،  حافظو�  ديناميكية  جانب 
رغ����م �ق�����ش��اء ف��ر�ن�����ش��و� ف���ي���ون يف 
�حلزب  هناك  ثم  �الأوىل.  �جلولة 
يقاوم  �أن  يريد  �ل��ذي  �ال�شرت�كي، 
حت��ّل��ل��ه �مل��ح��ت��وم م��ن خ���الل �إقامة 

حتالف مع �خل�شر و�ل�شيوعيني.
   ولكن هناك �أخري� - وخ�شو�شا- 
فرن�شا �ملتمردة، و�جلبهة �لوطنية، 
�إىل  تفتقر�ن  �نتخابيتان  كتلتان 
وحدهما  متثالن  �نهما  �ال  ك��و�در 
�أكر من 40 باملائة من �الأ�شو�ت 
�الأوىل،  �جل���ول���ة  يف  ب��ه��ا  �مل�������ش���ّرح 
يذّكر جريوم �شانت ماري.    وهذه 
�لت�شكيالت �الأربعة، �شتحافظ على 
�إج���ر�ء  ب��ع��د  �ل��ق��ائ��م بينها  �ل��ع��د�ء 
و�شيعمل  �لت�شريعية،  �النتخابات 
بنائه  �ع���ادة  و�ح���د منهم على  ك��ل 
وتوطيده. �جلمهوريون على وجه 
�خل�شو�س - و�أك��ر منهم �حلزب 
�مل��ج��رب�ن على وقف  �ال���ش��رت�ك��ي، 
ب���ات���اه حركة  ن���زي���ف ك���و�دره���م���ا 
�ىل �المام للحفاظ على �شكل من 
�ل�شيا�شي تاه  �لذ�تي  �ال�شتقالل 
�الح��ز�ب �الأخ��رى. ب��دء� من حزب 

�لرئي�س.
عن لك�سربي�س الفرن�سية

حذر وزير �القت�شاد �ل�شابق خالل 
�ل��ف��رتة ب��ني �جل��ول��ت��ني، ب��ان��ه لن 
�شري�ك  ج��اك  خ��ط��اأ  نف�س  يرتكب 
بعد  �الك���ت���ف���اء،  �أي   ،2002 ع���ام 
ف���وز ���ش��اح��ق ع��ل��ى م��ر���ش��ح �جلبهة 
قاعدته  على  باالنكفاء  �لوطنية، 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�الأي��دي��ول��وج��ي��ة من 
�أج���ل ت�شكيل �حل��ك��وم��ة.     وعلى 
�لطريقة  ف���اإن  ذل���ك،  م��ن  �لعك�س 
�لقائمة على �النفتاح  �ل�شاركوزية 
تجُد�ن  ق��د  و�ل�شيا�شوي،  �مل�شطنع 
فهمها  ويجُ�شاء  �ملر�قبني،  قبل  من 

�لنقابي،  �مل�شتوى  فعلى  فرن�شا. 
ق�����دم ج�����ان ك����ل����ود م���ي���ل���ي �الم����ني 
�لنموذج،  �أوف��ري��ار،  لفور�س  �ل��ع��ام 
�ملوقع  ع���ل���ى  ن�������ش���رت  م��ق��اب��ل��ة  يف 
�الإلكرتوين ل�شحيفة لو باريزيان 
�الأحد مبا�شرة بعد �عالن �لنتائج، 
مترير”  رف�����ش��ه  ت��اأك��ي��د  ج����دد  �ذ 
قانون �لعمل” من خالل مر�شوم.
�ل���ن���ظ���ر عن  ب��ق��ط��ع      �حل���������و�ر، 
�أي ح��د و�شل  �ىل  ي��ب��نّي  ت��وق��ي��ت��ه، 
�ل��رئ��ي�����س �جل��دي��د ع��ل��ى ر�أ�����س بلد 
�ل�شكان  م����ن  ك���ب���ري  ج�����زء  ح���ي���ث 

�لتنفيذية �لوليدة. وبني �الثنني، 
�لهام�س �شيق.

ت�سريعية �سعبة  3
�مل�شتاأجر  ف��������اإن  ك��������ان،  و�أي���������ا     
�ل���ق���ادم مل��ات��ي��ن��ي��ون، ���ش��ي��ق��ود حملة 
يونيو.  يف  �لت�شريعية  لالنتخابات 
ت���ب���دو معقدة  �ن��ت��خ��اب��ي��ة  حم��ط��ة 
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��ه��د  �ن  مب���ا  ج�����د�، 
�لت�شكيلة  �ن  ومب����ا  ت�����ش��ظ��ى،  ق���د 
�لبناء.      ط��ور  يف  م��از�ل��ت  �ملنت�شرة 
�شانت ماري،  �أو���ش��ح ج��ريوم  وكما 

م��ن ط��رف �ل���ر�ي �ل��ع��ام. ولذلك، 
ف��ان �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف موقف 
�شعب، فتعيني �شخ�شية �جتماعية 
�ال�شرت�كي،  �حل��زب  من  ليرب�لية 
ميكن �أن يجُنظر �إليها على �أنها �شكل 
م��ن �أ���ش��ك��ال �ال���ش��ت��م��ر�ري��ة لوالية 
فرن�شو� هولند. من ناحية �أخرى، 
�جلمهوريني،  م��ن  ع�شو  �خ��ت��ي��ار 
�ن  �أك��ر �شعوبة، مبا  يكون  �شوف 
�ل��ي��م��ني ي��ب��دو �أك����ر �إ�����ش����ر�ر� من 
�حل����زب �ال���ش��رت�ك��ي يف رغ��ب��ت��ه يف 
لل�شلطة  �شيا�شية  ت�شكيل معار�شة 

�ل����دول����ة ع��ل��ى �أغ��ل��ب��ي��ة ن�����ش��ب��ي��ة يف 
�جلمعية �لوطنية على �لرغم من 
�شعف �شرعيته �النتخابية، �إال �نه 
�ال�شتقر�ر  عدم  من  ال  يحميه  لن 
قاعدته  �شيق  م��ن  وال  �ل��ربمل��اين، 

�ل�شعبية.

ال�سخط الجتماعي  -  4
�أن �نت�شار     الأن��ه يجب �لتذكري: 
يوقف  مل  م�����اك�����رون  �إمي����ان����وي����ل 
و�ل�شرخ  �الج���ت���م���اع���ي،  �ل�����ش��خ��ط 
منهما  ت���ع���اين  �ل������ذي  �مل��ج��ت��م��ع��ي 

�أو جماعة  �شيا�شي  ح��زب  يوجد  ال 
���ش��ت��ل��ت��ح��ق ط��ب��ي��ع��ي��ا ب���اإمي���ان���وي���ل 
ماكرون، كما كان �حلال على �شبيل 
فر�ن�شو�  مع  �لي�شار  ملكونات  �ملثال 
�أو فر�ن�شو� هوالند. لذ�،  ميرت�ن، 
فاإنه �شي�شطر �إىل ق�شم �أنا�س من 
�جلمهوريني و�حلزب �ال�شرت�كي، 
بربجميات  ي��ح��ت��ف��ظ��ون  �ل����ذي����ن 
�لقدمية  �ل��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  حت�����ّزب 
.    �ن��ه �خ��ت��ب��ار �أك���ر خ��ط��ورة مبا 
�إىل والء�ت ظرفية،  ي��وؤدي  �نه قد 
رئي�س  بح�شول  بالتاأكيد  �شت�شمح 

فوزه العري�س ل يرتجم قوته:

ماكرون رئي�صا: العقبات اخلم�س ل�صاكن الليزيه...!

اف�صلية ماكرون اأنه يف مواجهة اأربعة 
كتل �ص�يا�ص�ية ل ميكن التوفي�ق بينه�ا

ما ك�صفته هذه النتخابات واكدته اجلولة 
الثاني��ة ه�و وج��ود ت�صوي�ت طبقي ق��وي

 ظروف انت�سار اإميانويل ماكرون
 ذاتهـــا تت�سّمن جـذور ه�سـا�ســته

 ما حدث يف ال�سابع من مايو ل 
ميكن اأن ميثل توازنا حقيقيا للقوة

ميلين�شون �شوكة يف حلق ماكرون

�حلزب �ال�شرت�كي �عادة �لبناء �و �النهيار

�جلمهوريون �شيلعبون دور �ملعار�شة �ل�شر�شة

ماكرون �المتحان يبد� �الن

حتليل اخباري

 انت�صار ماكرون مل يوقف ال�صخط الجتماعي وال�صرخ املجتمعي الذي تعاين منهما فرن�صا

ح�سوله على اأغلبية ن�سبية يف الربملان لن حتميه من عدم ال�ستقرار الربملاين ول من �سيق قاعدته ال�سعبية

جرحى بينهم اأطفال يف تفجري جنوب تايالند  املجموعة العربية توؤكد حر�صها على اإيجاد حل توافقي لإ�صالح �صامل ملجل�س الأمن
•• فطاين-اأ ف ب:

�أ�شيب �أكر من 50 �شخ�شا بينهم �أطفال بجروح �م�س �لثالثاء يف تفجري 
�شيارة مفخخة �أمام متجر يف فطاين بجنوب تايالند �لذي ي�شهد مترد� 

تقوده حركة تطالب باال�شتقالل، بعد �أ�شهر من �لهدوء.
بني  �لرعب  �ملتجر  موقف  يف  مركونة  نارية  در�ج��ة  يف  قنبلة  �نفجار  بث 
�لزبائن قبل �لظهر، لكن �النفجار �لثاين كان �شيارة مفخخة وفق �مل�شوؤول 

يف �شرطة فطاين ثانونغ�شاك و�نغ�شوبا.
�ربعة  و�أن  �أ�شيبو� بجروح،  �أطفال  بينهم  51 �شخ�شا  �ن  �ل�شرطة  وقالت 
�ن  و�ع��ت��ربت  �لتفجري  يوني�شيف  منظمة  و�أد�ن���ت  خطرة.  حالة  يف  منهم 
��شتهد�ف �ملدنيني وال �شيما �الأطفال غري مقبول . وقع �لتفجري يف موقف 

•• نيويورك-وام:

�جلهود  دع��م  على  حر�شها  �ملتحدة  �الأمم  ل��دى  �لعربية  �ملجموعة  �أك��دت 
�لر�مية �ىل �إيجاد حل تو�فقي دويل يوؤدي �ىل �إ�شالح �شامل ملجل�س �الأمن 
�لدويل. ونقلت وكالة �الأنباء �لكويتية “ كونا “ عن �ل�شفري من�شور عياد 
�لعتيبي مندوب دولة �لكويت �لد�ئم لدى �الأمم �ملتحدة �� يف بيان �لقاه با�شم 
�ملجموعة �لعربية �� �أن ن�شبة متثيل �ملجموعة يف جمل�س �الأمن حاليا مقعد 
و�حد ل�� 22 دولة مما يجعلها من �أقل �ملجموعات متثيال. و�أكدت �ملجموعة 
�� �لليلة قبل �ملا�شية خالل �جتماع �ملفاو�شات �حلكومية �لدولية  �لعربية 
ب�شاأن �إ�شالح جمل�س �الأمن خالل �لدورة �ل� 71 لالأمم �ملتحدة �� حر�شها 
على دفع عملية �ملفاو�شات من �أجل �الإ�شالح �ملن�شود.  و�أو�شحت �أنه منذ 

متجر من �شل�شلة “بيغ �شي” يف مقاطعة فطاين �لتي ت�شهد �أعمال عنف 
�ملطر،  �ل�شيارة حتت  هيكل  �لعملية فح�س  �ل�شرطة  وتولت  �شنو�ت.  منذ 
وفق م�شور فر�ن�س بر�س. ومنذ 2004 قتل �أكر من 6800 �شخ�س يف 
�ملنطقة، معظمهم مدنيون وبينهم قر�بة 200 مدر�س. وحظي هذ� �لنز�ع 
�ملن�شي باالهتمام �لعام �ملا�شي بعد �شل�شلة من �لتفجري�ت يف �آب �غ�شط�س يف 
منتجعات �شياحية. يطالب �ل�شكان �مل�شلمون يف جنوب تايالند با�شتقاللية 
�لغالبية  ذ�ت  تايالند  �ىل  و�لتي �شمت  ملاليزيا  �ملحاذية  �ملنطقة  �أك��رب يف 
�لبوذية يف بد�ية �لقرن �لع�شرين.  وتن�شب معظم �لتفجري�ت و�لهجمات 
�لعنيفة �ىل جبهة �لتحرير �لوطني �لتي ن�شاأت قبل ب�شع �شنو�ت ويرف�س 
�لتفاو�س   2014 مايو  �أي��ار  منذ  تايالند  يف  �حلاكم  �لع�شكري  �ملجل�س 

معها و�ن كانت متثل �لق�شم �الأكرب من حركة �لتمرد.

�لدعوة �إىل بدء �جلولة �حلالية من �ملفاو�شات �حلكومية �� قبل نحو ثالثة 
�أفكار  ط��رح   .. خمتلفة  �إقليمية  وجماميع  �الأع�شاء  �ل��دول  ب��د�أت   �� �أ�شهر 
ومقرتحات وروؤى حول م�شاألة �إ�شالح جمل�س �الأمن. و�أ�شافت �أن �لنقا�شات 
خالل �الجتماعات �ل�شتة �لتي �شهدتها �لدورة �حلالية عك�شت وجود رغبة 
م�شرتكة بني خمتلف �لدول و�ملجموعات نحو دفع عملية �ملفاو�شات قدما 
فاعال  ويكون  وم�شاءلة  ودميقر�طية  �أكر متثيال  �ىل جمل�س  و�لو�شول 
وبينت  �ل�شرعية.  من  �أك��رب  بقدر  يتمتع  كي  وم�شوؤولياته  مهامه  �أد�ء  يف 
�أي�شا �ل�شعوبات �لتي تكتنف عملية �ملفاو�شات نظر�  �أن �لنقا�شات عك�شت 
للتباين بني �ملو�قف يف عدد من �جلو�نب �الأ�شا�شية يف عملية �الإ�شالح مما 
يوؤكد �حلاجة �إىل حو�ر م�شتمر ومتو��شل لتقريب وجهات �لنظر و�إيجاد 

�أر�شية م�شرتكة بني مو�قف خمتلف �لدول و�ملجموعات.
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بنك الكويت الوطني فروع الإمارات العربية املتحدة   البيانات املالية 31 دي�سمرب 2016
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني  اإىل ال�سادة 

اأع�ساء جمل�س اإدارة بنك الكويت الوطني

بيان الدخل  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان الدخل ال�سامل  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان املركز املايل  كما يف 31 دي�سمرب 2016

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
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لتعوي�س خ�شارته ذهابا  �إىل ن�شف معجزة  �ال�شباين  �أتلتيكو مدريد  يحتاج 
�الأرب��ع��اء على  �ليوم  �للقب،  ري��ال مدريد حامل  ج��اره  �أم��ام  بثالثية نظيفة 
لكرة  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�شف  �ي��اب  يف  كالديرون  في�شنتي  ملعبه 

�لقدم.
�لربتغايل  لنجمه  3-�شفر  ب�هاتريك  �شيفه  على  تغلب  �مللكي  �لنادي  وكان 
لقبه  الإح���ر�ز  �شعيا  �لنهائي  بلوغ  م�شارف  على  جعلته  رون��ال��دو  كري�شتيانو 

�لثاين ع�شر وتعزيز رقمه �لقيا�شي يف �مل�شابقة �الأوروبية �ملرموقة.
ريال بثالثة  �لفوز على  �أتلتيكو يف  �ملا�شية مل ينجح  �ل�شنو�ت �الربعني  ويف 
�لدوري  يف  �شنتني  منذ  كانت  يتيمة،  م��رة  �شوى  �ر�شه  على  نظيفة  �أه���د�ف 
�أو  �ملحلي )4-�شفر(، علما باأن �ي ناد مل ينجح بقلب تاأخره بفارق هدفني 

�أكر يف ن�شف �لنهائي.
�أربع  �أتلتيكو ن�شف �لنهائي و�لثالثة يف  وهذه �ملرة �ل�شاد�شة �لتي يبلغ فيها 

�شنو�ت، من دون �أن يح�شل على �شرف �لتتويج �ذ خرج �أمام ريال يف 1959 
يف  �ال�شكتلندي  �شلتيك  وتخطى   ،1971 يف  �لهولندي  �م�شرتد�م  و�ياك�س 
1974 وت�شل�شي �النكليزي يف 2014 وبايرن ميونيخ �الملاين يف 2016. 
ومل يخ�شر �أتلتيكو على �أر�شه يف ن�شف �لنهائي، �ذ فاز �ربع مر�ت وتعادل مرة 

و�حدة، كما مل يتلق �أي هدف يف ملعبه.
من جهته، يخو�س ريال مدريد ن�شف �لنهائي للمرة �ل�شابعة على �لتو�يل 
�مل�شابقة، و�لثانية ع�شرة )رقم قيا�شي  �لن�شخة �حلديثة من  رقم قيا�شي يف 

�ي�شا( بفارق م�شاركة و�حدة عن مو�طنه بر�شلونة.
ويف �ملجمل، يخو�س ريال مدريد ن�شف �لنهائي �ل�28 يف �لبطولة بدء� من 

مو�شمها �الأول يف 1956.
لكن ريال �لذي مل يخ�شر هذ� �ملو�شم يف �مل�شابقة 8 �نت�شار�ت و3 تعادالت ، 

فاز مرة يتيمة يف �آخر 7 زيار�ت خارج ملعبه يف ن�شف �لنهائي.

�الأوروبية  م��ب��ار�ت��ه  يخو�س  الأن���ه  الأتلتيكو  ج��د�  عاطفية  �مل��ب��ار�ة  و�شتكون 
1966 قبل  �حت�شنهم منذ  �ل��ذي  كالديرون  في�شنتي  �الخ��رية على ملعب 

�النتقال �ىل ملعب “ال بينيتا«.
ي�شعى ريال �ىل تكري�س �لعقدة �لقارية �لتي �شكلها جلاره والأن ي�شبح �ول 

فريق يحتفظ بلقب �مل�شابقة منذ ميالن عام 1990.
وتو�جه �لفريقان 4 مر�ت يف �مل�شابقة، بينها ثالث مر�ت يف �الأعو�م �لثالثة 
�الأخ��رية، وكانت �لكلمة �لف�شل للنادي �مللكي �لذي توج بلقبني على ح�شاب 

جاره معزز� �شجله �لقيا�شي يف �مل�شابقة بر�شيد 11 لقبا.
وتو�جه ريال مدريد مع �تلتيكو يف نهائي 2014 يف ل�شبونة وفاز عليه 1-4 
بعد �لتمديد، يف مبار�ة تقدم فيها �تلتيكو 1-�شفر حتى �لدقيقة �لثالثة من 
�ملناف�س  �لتعادل ويجر  �ن يدرك �شريخيو ر�مو�س  �ل�شائع قبل  �لوقت بدل 

�ىل �شوطني �إ�شافيني �شجل فيهما فريقه ثالثة �أهد�ف.

و�أوقعت �لقرعة �لفريقني يف �ملو�شم �لتايل يف ربع �لنهائي فتعادال �شلبا ذهابا 
�الربعة على يد يوفنتو�س  دور  �ن يخرج من  �يابا، قبل  1-�شفر  ريال  وفاز 

�الإيطايل �لذي خ�شر �لنهائي �أمام �لغرمي �لتقليدي بر�شلونة.
�ل��ع��ام �ملا�شي يف  �ل��ل��دودي��ن  وك��ان��ت �ملو�جهة �لقارية �الأخ���رية ب��ني �جل��اري��ن 
 3-5 �لرتجيح  بركالت  ري��ال  وح�شمه  �اليطالية،  ميالنو  مبدينة  �لنهائي 

بعد تعادلهما 1-1.
�الأندية  كاأ�س  �لقدمية  �مل�شابقة ب�شيغتها  �لفريقان يف ن�شف نهائي  وتو�جه 
�الأوروبية �لبطلة خالل مو�شم 1958-1959 حني فاز ريال ذهابا 1-2، 
يكن  مل  فا�شلة  م��ب��ار�ة  �ىل  �لطرفان  فاحتكم  1-�شفر،  �ي��اب��ا  �تلتيكو  ورد 
�مللكي  �ل��ن��ادي  وف��از  �لقو�عد.  خ��ارج  �مل�شجلة  �الأه���د�ف  ف��ارق  معتمد� حينها 
فريينك  و�ملجري  �شتيفانو  دي  �ألفريدو  �ال�شطورتني  بو��شطة   1-2 وقتها 

بو�شكا�س.

ذهاب ن�صف نهائي دوري الأبطال .. ريال مدريد يبحث عن تاأهل منطقي اأمام اأتلتيكو

ماز نواز يحقق اأول فوز له �سمن فئة الكبار يف بطولة ا�س دبليو اأ�س 

اإملا يتفوق يف فئة املحرتفني والأزهري يت�صدر فئة ال�صغار

ختام بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للجودو

حممد بن ثعلوب يعتمد برنامج احلفل اخلتامي للمو�صم الريا�صي للجودو
�مللونة يف بطوالت  �مليد�ليات  من 
�لعامل و�جلر�ند �شالم و�جلر�ند 
باأول  ،و�ل��ف��وز  �لرجال  لفئة  ب��ري 
ميد�لية ذهبية �آ�شيوية للنا�شئني 
يف بطولة �آ�شيا �لتي �أقيمت مبكاو 
خليجيا  �الأول  ب��امل��رك��ز  و�ل���ف���وز 
و�حل�����ش��ول ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة بطولة 
الأول  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 

مرة يف تاريخ �الحتاد.   
وك���ان �حت���اد �مل�����ش��ارع��ة و�جل���ودو 
ت��اأه��ي��ل �شالته  ب����اإع����ادة  ق����ام  ق���د 
وفق  �مل�شرف  مبنطقة  �لرئي�شية 
��شتثمارية  ري��ا���ش��ي��ة  م��و����ش��ف��ات 
طموحات  يحقق  مب��ا  وت�شويقية 
�مل��رح��ل��ة �ل��ق��ادم��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�شيتم  و�ل����ت����ي  )ت���ي���ت���ان(  ����ش���رك���ة 
 5/19 ت��د���ش��ي��ن��ه��ا ي���وم �جل��م��ع��ة 
�شهر  قبل  جاهزة  لتكون  �حل��ايل 
رم�شان �ملبارك و�شط �إقبال كبري 
من �لر�غبني يف تنظيم ن�شاطهم 

�لريا�شي �لرم�شاين فيها .

بجائزة  �ل��ت��م��ي��م��ي  ن��ا���ش��ر  وف�����وز 
لالإبد�ع  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
بجائزة  �الحت���اد  وف��وز  �لريا�شي 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
للمو�شم  �ل���ري���ا����ش���ي  ل���ل���ت���ف���وق 
�حلادي ع�شر على �لتو�يل و�إعادة 
�ن���ت���خ���اب حم���م���د ج���ا����ش���م �أم����ني 
�ل�شر �مل�شاعد يف ع�شوية �الحتاد 

�لعربي للجودو.
�أم�������ا ع���ل���ى ����ش���ع���ي���د �الإجن����������از�ت 
�خل���ارج���ي���ة ف��ق��د ح��ق��ق �الحت����اد 
�ل����ف����وز ب���امل���ي���د�ل���ي���ة �ل���ربون���زي���ة 
باأوملبياد ريو دي جانريو كاأف�شل 
�أجن�����از ل��ل��ري��ا���ش��ة �الإم���ار�ت���ي���ة يف 
�أوملبياد �لرب�زيل ،وحتقيق �لعديد 

يف �الحت��اد من 20 مدربا �إيل 4 
على  بتحويلهم   ، فقط  م��درب��ني 

كادر �الأندية .

اإجنازات اإدارية
�أما على �ل�شعيد �الإد�ري فقد فاز 
�لدويل  �الحت���اد  بجائزة  �الحت���اد 
ل��ل��ج��ودو ك��اأف�����ش��ل �حت���اد متطور 
حممد  �الحت���اد  رئي�س  وح�����ش��ول 
ب���ن ث��ع��ل��وب �ل����درع����ي ع��ل��ى لقب 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �الأك����ر 
�للعبة  تطوير  جم��ال  يف  ت��اأث��ري� 
و�الرت����ق����اء ب��ه��ا دول���ي���ا ، ك��م��ا فاز 
�الحت������اد ب���ج���ائ���زة �أف�������ش���ل �حت���اد 
�لعربي  �ل���وط���ن  م�����ش��ت��وي  ع��ل��ى 

م�شتوي  ع���ل���ى  حم��ل��ي��ة  ب���ط���ول���ة 
�لدوري   ( �لفئات  �لدولة جلميع 
�لبطوالت  �إيل جانب   ) �لكاأ�س   ..
�الأوملبياد  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �الأخ������رى 
�ل���ي���وم  ، وم����ه����رج����ان  �مل����در�����ش����ي 
�لوطنية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��وط��ن��ي 
�الأخرى . علما باأن عدد �لبطوالت 
�شابقا مل تكن تتجاوز �لبطولتني 
و�لثالثة يف �ملو�شم ، و�شهد �ملو�شم 
�ملو�شم  �أج��ن��دة الأن�����ش��ط��ة  �ع��ت��م��اد 
�ملنا�شبات  ج��م��ي��ع  ���ش��م��ل��ت  و�ل���ت���ي 
للجودو   .. �مل��ح��ل��ي��ة  و�ل��ب��ط��والت 
هيكلة  �إع���ادة  ظل  يف  و�مل�شارعة،  
�لنفقات  وتوفري  �لفنية  �الأجهزة 
م��درب��ي �جلودو  ع��دد  تقلي�س  مت 

�ملن�شوية  �الأن���دي���ة  م��ن  �الحت����اد  
�أندية  ع�شرة  �الحت���اد  ل���و�ء  حت��ت 
ممثلة يف �أندية �جلزيرة ، �لوحدة 
�لظفرة   ، �ل���ع���ني   ، ي���ا����س  ب��ن��ي   ،
،�ل�شارقة  دب��ي   ، كلباء  ،�لفجرية، 
و�خلليج ،كما ز�د عدد �ملر�كز �لتي 
متار�س �جلودو من 4 مر�كز �إيل 
�إمار�ت  ثمانية مر�كز يف خمتلف 
– ك��م��ا �شهد  �ل���دول���ة . و�أ����ش���اف 
�لالعبني  ت�شجيل  �عتماد  �ملو�شم 
�لكرتونيا  و�حل����ك����ام  و�مل����درب����ني 
و�أ�شبح   ، �ملعلومات  �شبكة  بنظام 
ك���ام���ل جلميع  ���ش��ج��ل  ل���الحت���اد  
مما  بالتف�شيل  �الحت���اد  �أع�����ش��اء 
���ش��اع��د ع��ل��ى �ع��ت��م��اد �إق���ام���ة 13 

 ، بالفطرة  �مل��وه��وب��ني  �ملتميزين 
خطط  تنفيذ  يف  �ال���ش��ت��م��ر�ر  م��ع 
�للعبة  ق��اع��دة  بتو�شيع  �الحت����اد 
بافتتاح قنو�ت جديدة من خالل 

�الأندية و�ملر�كز .

اإجنازات اجلودو
وث���م���ن رئ��ي�����س �حت�����اد �الإم�������ار�ت 
و�مل�����ش��ارع��ة و�جل����ودو �الإجن����از�ت 
�ل���دورة  �الحت����اد يف  �ل��ت��ي حققها 
�ل�شعيد  فعلى  �الملعلومات،نتهية 
زي����ادة عدد  �مل��و���ش��م  �شهد  �مل��ح��ل��ي 
�الأن���دي���ة �مل��م��ار���ش��ة ل��ل��ج��ودو من 
نادي و�حد يتمثل يف نادي �خلليج 
بخورفكان حتى �أ�شبحت ع�شوية 

تكرمي  خ������الل  م�����ن  �ل����الع����ب����ني 
�أف�������ش���ل الع�����ب و�أف���������ش����ل العب 
وت�شليم  م���درب  و�أف�����ش��ل  ���ش��اع��د 
�أندية  الأب����رز  �ل��ع��ام  �ل��ت��ف��وق  درع 
�لتقدير  �شهاد�ت  بجانب  �ملو�شم 
ل��ل��ح��ك��ام و�ل��ل��ج��ان �ل��ع��ام��ل��ة �لتي 
�إجن��اح مو�شم �جلودو  �شاهمت يف 
�ل��ل��ج��ان جلنة  ويف م��ق��دم��ة ت��ل��ك 
حممد  برئا�شة  باالحتاد  �جل��ودو 
ج��ا���ش��م وف���ري���ق �ل��ع��م��ل �مل���ع���اون 
و�لفنية  �حل��ك��ام  جلنتي  ب��ج��ان��ب 
ثعلوب  ب���ن  حم��م��د  و�أ�����ش����اف   ..
�ل��درع��ي – ل��ق��د ح��ر���س �الحتاد 
�لرتكيز  �مل���ن�������ش���رم  م��و���ش��م��ه  يف 
�لالعبني  ع��دد  ب��زي��ادة  �لكم  على 

حقق �ل�شائق ماز نو�ز �أول فوز له يف 
)�أ�س  �شرييز  وورل��د  �شودي  �شباقات 
وذلك  �لكبار  فئة  �شمن  �أ����س(  دبليو 
م�شاء  �شعبني  �شباقني  خ��و���س  بعد 
�م�س �الول �الإثنني 8 مايو يف حلبة 
دبي كارتدروم، يف �لوقت �لذي متكن 
جمدد�  �ل�شعود  م��ن  �إمل���ا  هيكي  فيه 
�ملحرتفني،  فئة  تتويج  من�شة  على 
فيما قدم �ل�شاب كيانو �الأزهري �أد�ء 
�أ���ش��ب��ه ب��امل��ث��ايل ت��وج على �ث���ره بكا�س 
�ل�شغار.  ت�شلق ماز نو�ز �شلم �شد�رة 
فئة �لكبار �شمن مناف�شات ��س دبليو 
�أ�س بروية وهدوء على مد�ر �ل�شنتني 
�إ�شر�ره  و�أخري جنى ثمار  �ملا�شيتني 
�ل���ف���وز م��ت��ق��دم��ا على  �أن ح��ق��ق  ب��ع��د 
�ملت�شلحني  �ل�����ش��ائ��ق��ني  م���ن  �ل��ع��دي��د 
بد�ية  وب���ع���د  و�مل������ه������ارة.   ب���امل���وه���ب���ة 
متو��شعة لالأم�شية، و�لتي حجز فيها 
نو�ز �ملركز �ل�شابع على خط �نطالق 
ب��ط��ل �جلولة  ب��ع��ي��د� ع���ن  �ل�����ش��ب��اق، 
�مل��ا���ش��ي��ة، ر�م���ي ع����ز�م، �ل���ذي ت�شدر 
�جلولة �لتاأهيلية بقطعه لفة �حللبة 
يف 1:11.608 دقيقة.  ��شتغل عز�م 
�نطالقته من �ملركز �الأول يف �ل�شباق 
�شرب  ع���ن  م��ب��ت��ع��د�  و�ن��ط��ل��ق  �الأول 
البروي  روم��ال��دو  �أن  �إال  �ل�شائقني، 
و�ح��م��د �حل��م��ادي ح���اوال �ل��ل��ح��اق به 
و�ل�شغط عليه يف �لوقت �لذي تقدم 
فيه نو�ز �شيئا ف�شيئا ليق�س م�شاجع 

قوية  معركة  بعد  ب�شعوبة  �الأم�شية 
د�رت بينه وبني �أقرب مناف�شيه كمال 
�آغ����ا.  وب����د�أ �آغ���ا �مل��ن��اف�����ش��ات بتحقيق 
�أ�شرع زمن للفة يف �جلولة �لتاأهيلية 
 1:20.165 بزمن  قطعها  �أن  بعد 
ثانية  ن�شف  ب��ح��و�يل  �أك���ر  دق��ي��ق��ة، 
عن �الأزهري �لذي قطع �للفة بزمن 
ليحجز  دقيقة،   1:20.617 ق��دره 

�ملركز �لثاين على خط �النطالق. 
وبذل �الأزهري و�آغا جمهود� عظيما 
يف كال �شباقي �جلولة، وتناف�شا بقوة 
على �ل�����ش��د�رة وت��ب��ادال �مل��ر�ك��ز �أكر 
�ل�شباقني،  ك��ال  ويف  ل��ك��ن  م����رة،  م��ن 
تاأكيد  �الأزه��ري من  �الأف�شلية  كانت 
تفوقه وفاز ب�شباقي �جلولة متقدما 
على �آغا.  وقطع �الأزهري خط نهاية 
جزء   0.827 ب��ف��ارق  �الأول  �ل�شباق 
من �لثانية، فيما �نهى �ل�شباق �لثاين 
�لثانية.  م��ن  ج���زء   0.231 ب��ف��ارق 
�للحاق  ك������وم������ار�ن  ك����اي����ل  وح��������اول 
�أن��ه حل  �إال  �ل�شباقني،  بال�شائقني يف 

ثالثا يف كال �ل�شباقني. 
ت�شدر  �ل�شباقني،  نقاط  جمع  وبعد 
�لعام  �ل���رتت���ي���ب  �الأزه����������ري  ك���ي���ان���و 
فيما  نقطة،   80 بر�شيد  لل�شائقني 
حل �آغا يف �ملركز �لثاين بر�شيد 72 

نقطة. 
�لثالث ف��ك��ان م��ن ن�شيب  �مل��رك��ز  �أم���ا 

كايل كومار�ن بر�شيد 66 نقطة. 

�لبطولة، �شرح  �الأول يف  ف��وزه  وبعد 
نو�ز قائال: �أخري� متكنت من �لفوز. 
�لتقدم بوجود هوؤالء �ل�شائقني �ملهرة 
يعني �لكثري بالن�شبة يل. �إنه ل�شعور 
��شتعاد  �مل��ح��رتف��ني،  ف��ئ��ة  ويف  ر�ئ����ع. 
�النت�شار  ن��غ��م��ة  �إمل����ا  ه��ي��ك��ي  �ل��ب��ط��ل 

�للذ�ن  وروم��ال��دو  ع��ز�م  تبعه  نقطة، 
تعادال بر�شيد 67 نقطة لكل منهما. 
يف  نتيجة  �أف�شل  حقق  ع��ز�م  ول��ك��ون 
�جلولة �لتاأهيلية، كانت له �الأف�شلية 
ذهب  فيما  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  يف  ليحل 

�ملركز �لثالث ل�شالح البروي. 

لقائمة  ج�����دي�����د�  ف��������وز�  و�أ��������ش�������اف 
�نت�شار�ته. و�شارك �إملا من�شة �لتتويج 
مع مناف�شيه ت�شارلز ديك�شرت يف �ملركز 
�ملركز  �لثاين وموريزيو كولومبو يف 
متتاليني،  فوزين  بتحقيقه  �لثالث.  
متكن كيانو �الأزه��ري من �لتفوق يف 

�شباق  ب���اأول  �ل��ف��وز  برغبة  م�شحونا 
له يف �لبطولة، �الأمنية �لتي حققها 
 0.257 �لنهاية بفارق  بقطعه خط 
جزء من �لثانية عن البروي يف �ملركز 
�لثاين.  وبعد جمع نقاط �ل�شباقني، 
 76 ت�شدر ماز نو�ز �جلولة بر�شيد 

من �لثانية عن نو�ز.  و�شهد �ل�شباق 
من  كثري  مع  قوية،  مناف�شة  �لثاين 
�ل��ت��غ��ي��ري�ت وت���ب���ادل �مل����ر�ك����ز. ومرة 
�أخرى ت�شدر عز�م �ل�شباق يف بد�ياته، 
�إال �أن هذه �جلولة �شهدت تقدم نو�ز، 
�ل�شائقني  ب��ق��ي��ة  ع���ن  �ن�����ش��ق  �ل�����ذي 

�ملت�شدرين.  يف �للفة �الأخرية متكن 
ن���و�ز م��ن ت���اوز الب���روي و�حلمادي 
و���ش��رع��ان م���ا �ق����رتب م���ن ع�����ز�م، �إال 
�حل���ف���اظ على  ����ش��ت��ط��اع  �الأخ�����ري  �أن 
�أن قطع  بعد  وف��از باجلولة  �شد�رته 
0.106 جزء  ب��ف��ارق  �ل��ن��ه��اي��ة  خ��ط 

ثعلوب  بن  حممد  �شعادة   �عتمد 
�ل��درع��ي رئ��ي�����س �حت���اد �الإم����ار�ت 
برنامج  و�جل��������ودو  و�مل�������ش���ارع���ة 
للمو�شم  �خل�����ت�����ام�����ي  �حل�����ف�����ل 
�ل��ري��ا���ش��ي ل��ل��ج��ودو �ل����ذي حتدد 
له يوم �جلمعة 19 مايو �حلايل 
�شاحب  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  ب���اإق���ام���ة 
�ل�شمو رئي�س �لدولة للجودو �لتي 
تقام ب�شالة �الحتاد �لرئي�شية يف 
قا�شرة  �شتكون  و�ل��ت��ي  ظبي  �أب���و 
و�لتي  �مل��و�ط��ن��ني  �لالعبني  على 
يتم من خاللها �ختيار �ملنتخبات 
�لتي  �ملختلفة  �لعمرية  �لوطنية 
�مل�شاركات  م��ن  �ل��ع��دي��د  تنظرها 
و�لدولية  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
�ملقبل  �ل�������ش���ي���ف  ف������رتة  خ������الل 
�لتي تقام  �لعرب  و�أبرزها بطولة 
�مل�شرية  �الإ���ش��ك��ن��دري��ة  مدينة  يف 

�عتبار� من  6 يوليو �لقادم .
وذك��ر ب��اأن حفل �جل��ودو �خلتامي 
من  �مل��ت��م��ي��زي��ن  ت��ك��رمي  �شي�شهد 

الأمريي نائبا وعلياء اليا�صي مقرر اللجنة..»ت�صويقية ال�صطرجن« تدر�س اإقامة بطولت تن�صيطية يف »املولت«
عقدت جلنة �لت�شويق باحتاد �ل�شطرجن �جتماعها �الأول برئا�شة 
�للجنة، وذلك  رئي�س  رئي�س �الحتاد  نائب  عبد�لعزيز �خلوري 
بدبي، بح�شور مهدي  م��ردف  مبقر �الحت��اد �جلديد مبنطقة 
�المريي،  ح�شن  وعبد�هلل  �مل�شاعد،  �لعام  �الأم��ني  عبد�لرحيم 

وعلياء �ليا�شي، و�شعود �ملرزوقي �ملدير �لتنفيذي لالحتاد.
ب��رتح��ي��ب باالأع�شاء  ����ش��ت��ه��ل ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �خل����وري �الج��ت��م��اع 
و�لرعاية  �لت�شويق  مبالغ  ح�شيلة  على  و�ط��الع��ه��م  �جل���دد، 
�أهمية  �ملا�شية، موؤكد� على  �النتخابية  �ل��دورة  لالحتاد خالل 
دعم �ملوؤ�ش�شات �لوطنية و�لقطاع �خلا�س بدعم �لريا�شة ب�شكل 

عام ولعبة �ل�شطرجن ب�شكل خا�س.
�إ�شناد  مت  حيث  �للجنة  يف  �ملنا�شب  ت��وزي��ع  �الج��ت��م��اع،  و�شهد 
من�شب نائب رئي�س �للجنة �إىل عبد�هلل ح�شن �المريي، �لذي 
و�ل��رتوي��ج من خالل  �لت�شويق  يتمتع بخربة كبرية يف جم��ال 
عمله كمدير �إد�رة �حلمالت �لرتويجية و�ل�شحوبات يف موؤ�ش�شة 
�إىل  �للجنة  مقرر  مهمة  و�إ�شناد  و�لتجزئة،  للمهرجانات  دبي 
�لت�شويق  جمال  يف  ممتازة  بخربة  تتمتع  و�لتي  �ليا�شي  علياء 
ب��اإد�رة ت�شويق يف بنك  �ملعامالت �مل�شرفية من خالل عملها  و 
�لع�شوة رونكابيجي. وقام  �للجنة  �أبوظبي �لوطني، كما ت�شم 
مهدي عبد�لرحيم باطالع �أع�شاء �للجنة على جدول �لن�شاط 

�ل��د�خ��ل��ي و�خل���ارج���ي ل��الحت��اد، و�أه����م �ل��ب��ط��والت �ل��ت��ي �شيتم 
�ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطولة  مثل  لها  �لت�شويق  على  �لرتكيز 
رئي�س �لدولة للرجال و�ل�شيد�ت وبطولة �لعرب، وكذلك رعاية 
عبد�لرحمن �لذي  �شامل  �لكبري  �ل��دويل  �الأ�شتاذ  �لذهبي  فتى 
�لعامل  بطولة  مقدمتها  يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ب��ط��والت  يف  ي�����ش��ارك 
للجائزة �لكربى حيث ي�شارك يف �جلولة �لثانية �لتي �شتقام يف 
�لعا�شمة �لرو�شية خالل �لفرتة من 11 �إىل 22 مايو �جلاري 
كما ي�شارك يف �حللقة �لثالثة يف بطولة �لعامل للجائزة �لكربى 
يوليو   16  5- م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �شتقام  و�ل��ت��ي  �شوي�شر�  يف 
�ملقبل. وي�شارك منتخبنا يف بطولة �شرق �آ�شيا �لتي �شتقام من 
17 �إىل 26 يونيو �ملقبل يف منغوليا، بجانب �مل�شاركة يف بطولة 
يف  �ملقبل  �شبتمرب   27-17 �لفرتة من  لل�شاالت خالل  �آ�شيا 
تركمن�شتان، و�مل�شاركة يف �أوملبياد �لعرب لل�شطرجن خالل �شهر 
�أكتوبر �ملقبل باملغرب. يف �لوقت �لذي ي�شارك العبونا يف بطولة 
�لعامل لالأ�شبال خالل �شهر �أغ�شط�س �ملقبل بالرب�زيل، وبطولة 
�لعامل يف جورجيا خالل �شهر �شبتمرب ويف نف�س �ل�شهر ي�شارك 
�ملنتخب يف بطولة �لعامل للنا�شئني يف �الأورجو�ي. و�أكد عبد�هلل 
�أن �الجتماع �الأول كان مثمر� للغاية وحتدثنا  ح�شن �الأمريي 
فيه عن كافة �الأمور �لت�شويقية �خلا�شة باللعبة، ونحن ندرك 

�الأجو�ء  ت�شيطر على كل  �لتي  �لقدم  لي�شت كرة  �ل�شطرجن  �أن 
خا�شة يف �ملجال �لت�شويقي بينما بقية �الألعاب تعاين، و�لطبيعي 
رعاية  على  و�حل�����ش��ول  �لت�شويق  يف  ك��ث��رية  عقبات  ن��و�ج��ه  �أن 
تفاوؤلية  لدينا نظرة  ذلك  ورغم  �لبطوالت،  كل  للمنتخبات يف 
�شنعمل  �لتي  �الأم���ور  من  �لكثري  ن��درك  �أننا  خا�شة  بامل�شتقبل 
�للعبة من  ن�شر  �أن  �الأم��ريي  و�أو�شح  �ملقبلة.  �لفرتة  عليها يف 
�الأمور �ل�شرورية ولدينا مقرتح �أن يتم عمل بطوالت تن�شيطية 
للعبة يف مر�كز �لت�شوق و�ملوالت، و�شنجهز لهذه �لفكرة خالل 
�الأيام �ملقبلة باالتفاق مع �إد�ر�ت �ملوالت يف كل �إمار�ت �لدولة، 
بحيث تكون �لبطوالت على مر�حل كي يت�شنى �للعب �أكر من 
�شاحات  �ملباريات يف  تكون  �أن  و�شنحر�س  �أم��ام �جلمهور  جولة 
�ملول و�أمام �جلمهور كي نلفت �الأنظار للعبة، وهذ� هو �ملدخل 
له  �ل�شطرجن  �أن العب  �إىل  و�أ�شار  للت�شويق.  و�لرئي�شي  �الأه��م 
�للعبة  مي��ار���س  �أن  �شخ�س  الأي  ميكن  وال  خا�شة  م��و����ش��ف��ات 
�لبطوالت  �إقامة  �شيتم خالل  وبالتايل  �لبطوالت،  ويناف�س يف 
�لتن�شيطية فتح �ملجال الأي �شخ�س لالن�شمام للعبة ب�شرط �أن 
يكون ملما بها وقادر على ممار�شتها، و�الأهم لي�س فقط �ن�شمام 
و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  وتعريف  �للعبة  ن�شر  يف  بل  جدد  العبني 

باأهميتها كريا�شة حتقق �الإجناز�ت للدولة.
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الفجر الريا�ضي

رامو�س: خ�صومة ريال واتلتيكو لي�صت مواجهة بني الأثرياء والفقراء 
دوري  ت��اري��خ  يف  ف��ري��ق  الأي  ي�شبق  مل  �ذ  ت��ف��وق��ه،  لتجديد 
�الأبطال �ن قلب تاأخره يف ن�شف �لنهائي بهدفني �أو �أكر، 
�ىل فوز يوؤهله �ىل �لنهائي. وياأمل العبو �تلتيكو، حتى و�إن 
مل يتمكنو� من �لو�شول �ىل �لنهائي �لثاين على �لتو�يل، 
توديع ملعب في�شنتي كالديرون باأف�شل طريقة الأن مبار�ة 
�لقاري �الأخري على هذ�  �للقاء  �لثالثاء ) �م�س ( �شتكون 
وك�شف  ع��ام��ا.   50 طيلة  �لفريق  معقل  ك��ان  �ل��ذي  �مللعب 
�للعب  باأن  �أننا ندرك   : �تلتيكو �شاول نيغويز  العب و�شط 
كل  نعطي  �أن  يجب  �الأف�شلية.  د�ئما  مينحنا  �أر�شنا  على 
�شيء لدينا و�حلر�س �أن يعود م�شجعونا �ىل منازلهم وهم 

فخورون بالعبيهم بغ�س �لنظر عن تاأهلنا من عدمه.

وكاأن  �الأم��ر  ي�شورون   : قائال  �لعاملة،  و�لطبقة  �الأثرياء 
العبو ريال ترعرعنا يف بيفريل هيلز ، يف �إ�شارة �ىل �ملدينة 
�الأمريكية �لتي يقطنها �الأثرياء و�مل�شاهري. و�شن �أتلتيكو 
�لتو��شل �الجتماعي،  �ملا�شية حملة عرب مو�قع  �الي��ام  يف 

متهما غرميه باالفتقاد للتو��شع و�لقيم.
وتابع هنا يف ريال ثمة نا�س من خلفيات متو��شعة �ي�شا، 
مع مبادئ وقيم �لت�شحية هي ما يعطيك �لرغبة بتحقيق 
�الن��ت�����ش��ار�ت . و�رت��ف��ع��ت ح���دة �خل�����ش��وم��ة ب��ني �جلارين 
�تلتيكو بقيادة  �للدودين يف �الأع��و�م �الأخ��رية، بعدما دخل 
مدربه �الأرجنتيني دييغو �شيميوين على خط مناف�شة ريال 
�الإ�شبانية،  �لكرة  زعامة  على  بر�شلونة  �لتقليدي  وغرميه 

وو�شوله �ىل نهائي دوري �الأبطال مرتني يف غ�شون ثالثة 
تتويج  م��ن  �أدن����ى  �أو  ق��و���ش��ني  ق���اب  �تلتيكو  وك���ان  م��و����ش��م. 
تاريخي عندما تقدم على جاره 1-�شفر يف نهائي 2014 
�لتعادل،  ر�مو�س  ي��درك  �أن  قبل  �ل�شائع  بدل  �لوقت  حتى 
و�أنهى  تام  ب�شكل  فريقه  فيه  تفوق  �ل��ذي  �لتمديد  فار�شا 
ثم تكررت �ملو�جهة بني �جلارين يف  �للقاء مل�شلحته 1-4. 
�لن�شخة �لتالية، لكن هذه �ملرة يف ربع �لنهائي وخرج ريال 
منت�شر� جمدد� بنتيجة �جمالية 1-�شفر، ثم جدد تفوقه 
على العبي �شيميوين يف نهائي �لعام �ملا�شي بف�شل ركالت 
بالتعادل  و�الإ�شايف  �الأ�شلي  �لوقتني  �نتهاء  بعد  �لرتجيح 
طريقه  يف  للعا�شمة  �الأب��ي�����س  �لقطب  �ن  وي��ب��دو   .1-1

دربي  ت�شنيف  ر�م��و���س  �شريخيو  �الإ���ش��ب��اين  �مل��د�ف��ع  ف�س 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �الإ���ش��ب��ان��ي��ة ب���ني ف��ري��ق��ه ري����ال وج�����اره �تلتيكو 
مبو�جهة بني �الأثرياء و�لطبقة �لكادحة، وذلك ع�شية لقاء 
�لفريقني يف �ياب �لدور ن�شف �لنهائي من م�شابقة دوري 
�أك��ر من ن�شف  �للقب  ري��ال حامل  �أوروب���ا. وقطع  �أبطال 
�لطريق نحو تديد تفوقه على جاره وبلوغ نهائي �مل�شابقة 
�لذهاب  لقاء  ح�شم  بعدما  �ل��ت��و�يل،  على  �لثاين  للمو�شم 
على �أر�شه �أمام �لفريق �لذي تغلب عليه يف نهائي 2014 
كري�شتيانو  �لربتغايل  للنجم  نظيفة  بثالثية  و2016، 
�مللكي ر�مو�س ر��شيا على  �لنادي  رونالدو. ومل يكن قائد 
بني  �أنها  على  �جلارين  بني  للخ�شومة  �ملب�شط  �لت�شنيف 

يف ثالث اأيام بطولة  ال�سرطة  للرماية الأوملبية

اأبوظبي حت�صد ذهبية الفردي ودبي تنفرد مبناف�صات الفرق لل�صيدات

ينطلق ال�سباق ال�سبت برعاية حمدان بن را�سد

قافلة تنظيمية القفال 27 تتوجه اإىل �صري بونعري 
باحلبالة : ن�سكر كل اجلهات املتعاونة يف اإجناح احلدث

ج���زي���رة �شري  �إىل  �ل��ت��وج��ه  ع��ن��د 
ب��ون��ع��ري و����ش���رورة �إب����الغ �جلهات 
�ملعنية بالتحرك �إىل هناك و�أي�شا 
�ل��ن�����ش��رة �جلوية  ع��ل��ى  �الط������الع 
لتجنب  �الأر�شاد �جلوية  وتقارير 
ق��د تنجم م��ن عدم  �أي��ة م�شكالت 
و�أي�شا  �ل��ب��ح��ر  ح���ال���ة  ����ش��ت��ق��ر�ر 
بالو�شول  �ملنظمة  �للجنة  �إخطار 

�إىل جزيرة �شري بونعري.
و�����ش����ددت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة على 
�شرورة �لتز�م �لنو�خذة و�لبحارة 
�لن�شخة  ����ش���ب���اق  يف  �مل�������ش���ارك���ني 
يوم  و�مل��ق��رر  و�لع�شرين  �ل�شابعة 
�ال�شرت�طات  بكل  �ملقبل  �ل�شبت 
و�ل�شالمة  ب�����االأم�����ن  �خل����ا�����ش����ة 
و�ملنظمة  ب���ال���ل���و�ئ���ح  و�ل���ت���ق���ي���د 
�ملتعارف عليها و�لتعاون كذلك مع 
�للجنة �ملنظمة من �جل ��شتكمال 
كافة �الإج���ر�ء�ت مبا فيها فح�س 

�ل�شالمة على �ملحامل.

و�ل�شفينة من�شور. 36.

 50
جزيرة  من  كالعادة  �ل�شباق  يبد�أ 
�شري بونعري باتاه �شو�طئ دبي 
�لنهاية  خط  نقطة  �شتكون  حيث 
�ملعلم  جمري�  نخلة  جزيرة  قبالة 
�حل�شاري �لكبري يف لوؤلوؤة �خلليج 
�لعامل  �إىل  ر�شالة  �حل��دث  ليقدم 
�أن �أهل �الإمار�ت متم�شكون بحياة 

�ملا�شي وتر�ث �الآباء و�الأجد�د. 
وي�شل �إجمايل �مل�شافة بني نقطتي 
يزيد  م��ا  �إىل  و�ل��ن��ه��اي��ة  �ل��ب��د�ي��ة 
متر  حيث  بحريا  ميال   50 على 
جزيرة  يف  �أوىل  بنقطة  �مل��ح��ام��ل 
�لقمر )نيوه بن حن�شول( و�لتي 
ت��ب��ع��د ع��ن ج��زي��رة ���ش��ري بونعري 

نحو 23.6 ميال بحريا.

الأر�ساد اجلوية
دعت �للجنة �لعليا �ملنظمة جميع 
�لنو�خذة و�لبحارة �مل�شاركني �إىل 
و�حلذر  �حليطة  ت��وخ��ي  ���ش��رورة 

م�شري� �إىل �أن �للجنة تر�قب عن 
كثب حالة �لبحر وكافة �لتقارير 
�خلا�شة بذلك عرب �ملركز �لوطني 
لالأر�شاد �جلوية وعدد من �ملو�قع 

�اللكرتونية �ملتخ�ش�شة.

1991
ل�شباق  �الأوىل  �الن��ط��الق��ة  ك��ان��ت 
 1991 ع����ام  �ل�����ش��ن��وي  �ل���ق���ف���ال 
بفكرة ومباركة من ر�عي �حلدث 
و�لد�عم �الأول �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
ن��ائ��ب حاكم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
���ش��ارك يف  �ملالية حيث  دب��ي وزي���ر 
�ل�شر�عية  �لقو�رب  �الأول  �ل�شباق 
�للقب  وك����ان  ق��دم��ا   43 �مل��ح��ل��ي��ة 
من ن�شيب �لقارب )�لعوير 46( 
 1993 عام  �لثالثة  �لن�شخة  ويف 
�ل�����ش��ب��اق مب�����ش��ارك��ة فئتي  �أق���ي���م 
 43 �ملحلية  �ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب 
�ملحلية  �ل�شر�عية  و�ل�شفن  قدما 
60 قدما لكرب حجمها وحتملها 
للم�شافات �لطويلة و�لتي �شهدت 
ت����ت����وي����ج �ل������ق������ارب �الزي����������ب 22 

�جلهات  بال�شكر  باحلبالة  وخ�س 
و�لقيادة  �الأمريية  �ليخوت  �إد�رة 
دب����ي مبختلف  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �إد�ر�تها 
�ملن�شات  حماية  وج��ه��از  �ل�����ش��ارق��ة 
�حل���ي���وي���ة و�ل���������ش����و�ح����ل )ق����ي����ادة 
�لعامة  و�الإد�رة  �ل��ر�ب��ع(  �ل�شرب 
وموؤ�ش�شة  دب��ي  �مل���دين يف  ل��ل��دف��اع 
)قناة  يف  مم��ث��ل��ة  ل����الإع����الم  دب����ي 
وموؤ�ش�شة  �ل����ري����ا�����ش����ي����ة(  دب������ي 
�أبوظبي لالإعالم ممثلة يف )قناة 
�لطرق  وهيئة  �لريا�شية(  ي��اأ���س 
دبي  وبلدية  دب��ي  و�مل��و����ش��الت يف 
وهيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية 

يف �ل�شارقة .
وطالب باحلبالة جميع �لنو�خذة 
و�مل��������الك �مل�������ش���ارك���ني ب�������ش���رورة 
�لتعاون مع �للجنة �ملنظمة و�لتي 
 - غ��د  ي��وم  بقافلتها  ت�شل  ���ش��وف 
�الأربعاء- لتبد�أ �إجر�ء�ت �مل�شاركة 
على  �ل�شالمة   فح�س  و��شتكمال 
جميع �ل�شفن �مل�شاركة يف �ل�شباق 
�ل�شبت  ي����وم  �مل���ق���رر  م���وع���ده  ب���ل 

�لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
نائب رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
بن  ح����م����د�ن  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  �إىل 
حاكم  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د 
�ل�شباق  �مل��ال��ي��ة ر�ع����ي  دب���ي وزي����ر 
وت�شجيعه  �مل��ت��و����ش��ل  دع��م��ه  ع��ل��ى 
من  �ملجتمع  ل��ق��ط��اع��ات  �مل�شتمر 
�لتم�شك مبا�شي من خالل  �جل 
و�لذي  �لكبري  �حل���دث  ����ش��ت��م��ر�ر 

بات من �أهم �الأحد�ث �لرت�ثية.
�ل������دويل  دب������ي  ن�������ادي  �أن  وق�������ال 
�شعيد  �ل���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
و�ل�شر�كة  �مل��ت��و����ش��ل  ب��ال��ت��ع��اون 
و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  م��ع  �ملتو��شلة 
�لوطنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حلكومية 
مهما  دور�  ت��ل��ع��ب  ظ��ل��ت  و�ل���ت���ي 
�لتظاهرة  �إجناح  و��شرت�تيجيا يف 
�لبحرية  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لكبرية منذ �نطالق �حلدث عام 
وبف�شل  �ل��ي��وم  ه��و  وه��ا   1991
�إىل  ت��ل��ك �جل��ه��ود �جل��ب��ارة ي�شل 

�لن�شخة رقم 27.

�لو�قعة  �ملنطقة  دبي وحتديد� يف 
قبالة هالل نخلة جمري� �لغربي 
لي�شل �إجمايل م�شافة �ل�شباق �إىل 

ما يزيد عن 50 ميال بحريا 
ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  و�أك��م��ل��ت 
�لقفال �ل�شابع و�لع�شرين برئا�شة  
�ملهريي  م�شحار  بن  �شعيد  �حمد 
دبي  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لبحرية كافة  �لدويل للريا�شات 
النطالقة  �ل���الزم���ة  �ل��رتت��ي��ب��ات 
�للجان  ج��م��ي��ع  وت���وج���ه  �ل�����ش��ب��اق 
�إىل �جل��زي��رة قبل  �ل��ع��م��ل  وف���رق 
��شتكمال  �جل  �لبد�ية من  موعد 
�شتنتقل  حيث  �ملعتادة  �الإج���ر�ء�ت 
�ل��ت��ي تقل  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��ط��ع  �أول 
�ل��ل��ج��ان �مل��ن��ظ��م��ة و�مل���ع���اون���ة �إىل 
�جل��زي��رة �ل��ي��وم -�الأرب���ع���اء- على 
���ش��وء ح��ال��ة �ل��ب��ح��ر و�ل��ت��ي تبدو 
��شتعد�د�  وذلك  لالإبحار  منا�شبة 
ال�شتقبال �مل�شاركني بالتن�شيق مع 
�جلهات �مل�شئولة عن جزيرة �شري 

بونعري.
باحلبالة  ن��ا���ش��ر  ع��ل��ي  وح���ر����س 

تر�ثياً ينتظره �شباب �لوطن بفارغ 
�أجد�دهم  �رت��ب��ط  �ل��ذي��ن  �ل�شرب 
و�آباوؤهم بهذ� �ملوروث منذ �شنو�ت 
لي�شت بالق�شرية و�لذي يحمل يف 
فتجد  �مل��ع��اين  م��ن  �لكثري  طياته 
�الأ�شرة  �إف��ر�د  �شباق جميع  كل  يف 
�الأمر  �ل�شغري  وحتى  �لكبري  من 
�لذي حول �لتظاهرة �إىل كرنفال 
عر�س  يف  �ملئات  وح�شور  بتو�جد 
�مللحمة  مياه �خلليج الإحياء هذه 
�حلر�س  ي��وؤك��د  وه���ذ�  �لتاريخية 
�ل�����ش��دي��د ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف هذه 

�لتظاهرة �لبحرية 
وي���ن���ط���ل���ق �ل�������ش���ب���اق �مل���رت���ق���ب يف 
�ل�شاعة �ل�شاد�شة متاما من �شباح 
�ل�����ش��ب��ت �مل��ق��ب��ل م���ن جزيرة  ي����وم 
�شري بونعري باتاه خط �لنهاية 
�أو نيوه بن  م��رور� بجزيرة �لقمر 
حن�شول و�لتي متثل خط �لنهاية 
حمطة  وت����ع����د  ل���ل�������ش���ب���اق  �الأول 
����ش���روري���ة مت���ر م��ن��ه��ا �ل�����ش��ف��ن يف 
�لطريق �إىل م�شو�ر �آخر �شاق حتى 
�شو�طئ  يف  �لنهاية  خط  ع��و�م��ات 

بوفد  ي��ل��ح��ق  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم�����ن 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ���ش��ب��اح ي���وم غد 
�ل�شندغة  �ل��ب��اخ��رة  -�خل��م��ي�����س- 
ف���ري���ق ع��م��ل �شبكة  ت��ق��ل  و�ل���ت���ي 
ق����ن����و�ت دب�����ي وط����اق����م ق���ن���اة دبي 
�لنقل  �شتتوىل  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
كامري�ت  ع���رب  ل��ل�����ش��ب��اق  �مل��ب��ا���ش��ر 
�مل�شتمر  تو��شلها  �إط��ار  يف  �لقناة 

مع �حلدث منذ �لتاأ�شي�س.
�مليناء  يف  �ل�����ن�����ادي  م���ق���ر  وك�������ان 
د�ئمة  حركة  �شهد  ق��د  �ل�شياحي 
ط����و�ل �الأي�����ام �مل��ا���ش��ي��ة م��ع قدوم 
للت�شجيل  و�مل�������الك  �ل����ن����و�خ����ذة 
�لكبري  �ل�����ش��ب��اق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�ملطلوبة  �الإج������ر�ء�ت  و����ش��ت��ك��م��ال 
�إ�شافة �إىل ��شتالم �إجاز�ت �لتفرغ 
�خلا�شة  و�ل����ل����و�ئ����ح  �ل���ري���ا����ش���ي 
�الأور�ق  كذلك  و�إب����ر�ز  بامل�شاركة 
ملكية  ت��خ�����س  و�ل���ت���ي  �مل��ط��ل��وب��ة 
�ل�����ش��ف��ي��ن��ة وق�������ارب �ل���ق���ط���ر وقد 
مهمتها  �لت�شجيل  جلنة  �أك��م��ل��ت 

بنجاح.
ويتوقع �أن ي�شهد �ل�شباق �ملرتقب 
تعك�س  وك��ب��رية  قيا�شية  م�شاركة 
مدي �هتمام كافة �شر�ئح �ملجتمع 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
حيث  �حل�شاري  �مل���وروث  باإحياء 
�شهدت  �ملا�شية قد  �لن�شخة  كانت 
ومن  حم���م���ال   112 م�������ش���ارك���ة 
�ل����ع����دد يف  ي���ت���ج���اوز  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر 

�لن�شخة �حلالية هذ� �لرقم.
مهرجاناً  �ل��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق  ���ع���د  ويجُ

�شرطة  ح���ق���ق���ت  ف���ق���د   ، رج�������ال   -
وج���اءت مدر�شة  �الأول  �مل��رك��ز  دب��ي 
�ل�شرطة �الحتادية يف �ملركز �لثاين 
�الأمن �خلا�شة  قو�ت  �حتلت  بينما 

�ملركز �لثالث.
خالد  �لعميد  ت��وج��ه  ناحيته  وم��ن 
ع��ل��ي ���ش��ه��ي��ل ن���ائ���ب ري�������س جمل�س 
�لريا�شي  �ل�����ش��رط��ة  �حت����اد  �إد�رة 
للرماية  �ل��ع��ني  ن���ادي  �إىل  بال�شكر 
ال�شت�شافته  و�جلولف  و�لفرو�شية 
�لتوفيق  م��ت��م��ن��ي��ى�ً  �حل�����دث  ه����ذ� 
و�لنجاح جلميع �لقياد�ت �ل�شرطية 
وموؤكد�ً يف �لوقت نف�شه �أن م�شابقة 

�ل�����ش��ارق��ة  �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ال��ث��ة ب��ع��د �أن 
م�شابقة  ويف  نقطة.   1044 جمعت 
م�شد�س 10 مرت - رجال فردي فاز 
�ل�شام�شي  ���ش��ال��ح  حم��م��د  �ل��ر�م��ي 
بعد  �الأول  باملركز  دب��ي  �شرطة  من 
�لر�مي  ون���ال  نقطة   239 حقق  �أن 
�أح�����م�����د ع�����ب�����د�هلل �ل����ع����ام����ري من 
�ملركز  �الحتادية  �ل�شرطة  مدر�شة 
بينما حقق  ول��ه236 نقطة   �لثاين 
�ل�شام�شي   ح�شني  حممد  �ل��ر�م��ي 
�لثالث  �مل��رك��ز  عجمان  �شرطة  م��ن 

بر�شيد 214 نقطة.
مرت   10 م�����ش��د���س  م�شابقة  يف  �أم����ا 

�لريا�شي وقد تكلل �ملو�شم بالنجاح 
�ل�شرطية  ب���ال���ن�������ش���اط���ات  ومت���ي���ز 
�أن  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة   ، �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�الحتاد ي�شتعد �الآن للمو�شم �ملقبل 

ليكون �أف�شل ومتميز. 
�شعيد  �لعقيد  ق��ال  له  ت�شريح  ويف 
منتخبات  مدير  �خلاطري  حممد 
�لقيادة  �إن  دب��ي  ل�شرطة  �ل��رم��اي��ة 
�لعامة ل�شرطة دبي ت�شعى للتو�جد 
�لريا�شية  �ل���ب���ط���والت  ج��م��ي��ع  يف 
و�لتي تنظمها �إد�رة �حتاد �ل�شرطة 
�لريا�شي و�لهدف من ذلك تمع 
رج������ال �ل�������ش���رط���ة �الإم�����ار�ت�����ي�����ة يف 

علي  ع��ارف  و�لعقيد  �حلفل  ر�ع��ي 
�ل�شرطة  �حتاد  �إد�رة  �لري�س مدير 
حممد  �شعيد  و�لعقيد   �لريا�شي 
�خلاطري  مدير منتخبات �لرماية 
ل�������ش���رط���ة دب�����ي و�مل�����ق�����دم ع���ب���د�هلل 
عبد�لرحمن �حلميدي نائب مدير 

�د�رة �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي.
ويف م�����ش��اب��ق��ة م�����ش��د���س 25 م���رت - 
���ش��ي��د�ت ف���رق ح��ق��ق��ت  ���ش��رط��ة دبي  
�لنقاط  م��ن  بر�شيد  �الأول  �مل��رك��ز 
�شرطة  ت��ل��ت��ه��ا   ن��ق��ط��ة   1113 ب��ل��غ  
�أبوظبي يف مركز �لو�شيف بر�شيد 
�شرطة  �حتلت  بينما  نقطة   1107

�لهامة  �مل�����ش��اب��ق��ات  م���ن  �ل���رم���اي���ة 
ل���رج���ل �الأم�����ن و�ل���ت���ي رك����ز عليها 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لوزر�ء  وزير �لد�خلية  و�أن �لهدف 
ريا�شي  �شرطة  بناء رجل  منها هو 

جمهز يف كل �حلاالت .
وقال: لقد تابعنا يف هذه �لبطولة 
وكلما  �ل��ف��رق  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�شة 
�أد�ء  م�����ش��ت��وى  ز�د  �مل��ن��اف�����ش��ة  ز�دت 
�لبطولة  ه���ذه  �أن  ك��م��ا  �ل��الع��ب��ني. 
�لريا�س  �مل���و����ش���م  خ���ت���ام  يف  ت���اأت���ي 
2017 الحتاد �ل�شرطة   /2016

، بندقية 50  50 م��رت ر�ق���د� رج��ال 
م���رت ر�ق�����د�ً ���ش��ي��د�ت، م�����ش��د���س 25 
مرت رجال، م�شد�س 10 مرت رجال، 
م�شد�س 10 مرت �شيد�ت م�شد�س 50 
مرت رج��ال.  وج��اءت �لر�مية منى 
�بر�هيم حممد من �شرطة دبي يف 
�ل��ث��اين بر�شيد  558 نقطة  �مل��رك��ز 
بينما �حتلت �لر�مية ندى �إبر�هيم 
خ��ل��ي��ف��ة م���ن ���ش��رط��ة دب�����ي  �ملركز 

�لثالث بعد �أن جمعت 555 نقطة.
ح�����ش��ر �مل��ن��اف�����ش��ا�ت �ل��ع��م��ي��د خالد 
ع��ل��ي ���ش��ه��ي��ل ن���ائ���ب ري�������س جمل�س 
�لريا�شي  �ل�����ش��رط��ة  �حت����اد  �إد�رة 

وم�شاركتهم  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ح��اف��ل 
وتبادل �خلرب�ت فيما بينهم . 

�أن فريق �شرطة دبي  �إىل  �أ�شار  كما 
�لعامة  �لقيادة  متثيل  على  حر�س 
من  �جل��ي��د  �لتمثيل  دب���ي  ل�شرطة 
و�لتم�شك  �مل�����ش��رف  �الأد�ء  خ���الل 

بقيم رجل �ل�شرطة.
 

•• العني - الفجر 

 ف���ازت �ل��ر�م��ي��ة  �آم��ن��ة ح�شن علي 
من  �شرطة �أبوظبي  باملركز �الأول 
يف م�شابقة م�شد�س 25 مرت �� فردي 
�شيد�ت بعد �أن جمعت 566 نقطة 
وذلك �شمن مناف�شات �ليوم �لثالث 
للرماية  �ل�������ش���رط���ة  ب���ط���ول���ة  م����ن 
�لتي  �لثامنة  ن�شختها  يف  �الأوملبية 
ك����ان����ت ق����د �ن���ط���ل���ق���ت ����ش���ب���اح يوم 
�الأ�شبوع  ه���ذ�  م��ن  �مل��ا���ش��ي  �الأح����د 
�لعني  بنادي  �لرماية  ميد�ن  على 
و�جلولف  و�ل���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
يوم  فعالياتها  حتى  ت�شتمر  و�لتي 
11 مايو  �مل���و�ف���ق   غ���ٍد �خل��م��ي�����س 
فرق  ت�شعة  فيها  وت�شارك  �جل��اري 
من  �ل�شرطة  و�إد�رت  قياد�ت  متثل 
وت�شتمل  �ل��دول��ة  �إم�����ار�ت  خمتلف 
بندقية  ه��ي:  مناف�شات  �شبع  على 

اليوم  �سباح   بونعري  �سري  جــزيــرة  اإىل  تتوجه 
القفال  ل�سباق  املنظمة  اللجنة  قافلة  الأربــعــاء 
 60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  والع�سرين  ال�سابع 
للريا�سات  الدويل  نادي دبي  قدما والذي ينظمه 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية  برعاية  البحرية 
املالية  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
يوم ال�سبت املقبل وينطلق من هناك مل�سافة تزيد 

بحريا. ميال  عن 50 
ويتوجه اإىل جزيرة �سري بونعري اليوم وفد املقدمة 
للقطع البحرية التي تقل اللجنة املنظمة واأع�ساء 
)زعبيل(  العتيد  اليخت  ومنها  العاملة  اللجان 
والعمليات  املنظمة  اللجنة  اأع�ساء  يقل  والــذي 
اإىل اليخت فتح والذي �سيمثل  اإ�سافة  وال�سيطرة 
الطاقم  ــراد  اأف ويقل  العائم  امليداين  امل�ست�سفي 

الطبي وامل�سعفني وطبيب طوارئ.



تغرمي �صائح ب�22 األف دولر
�أمرت �ل�شلطات يف �لنيبال بتغرمي �شائح يحمل جن�شية دولة جنوب �فريقيا 
باآالف �لدوالر�ت، بعد �أن ت�شلق جبل �إيفر�شت. وو�شل ر�ين �شون ديفي )43 
عاما(، �إىل �ملخيم رقم 2 على علو 6400 مرت عن �شطح �لبحر، يف م�شار 
�ألف   22 �أن توقفه �ل�شلطات، وتطالبه بدفع غر�مة بقيمة  متهيدي قبل 
�أعلى  لت�شلق  �لالزمة  �لر�شمية  �لرخ�شة  على  ح�شوله  عدم  بحجة  دوالر 
�ألف   11 تكلف  رخ�شة  على  �حل�شول  لالأجانب  وينبغي  �ل��ع��امل.  يف  قمة 
دوالر لت�شلق �جلبل �لبالغ �رتفاعه 8448 مرت�، مبوجب ت�شريعات ت�شمح 
لل�شلطات بتنظيم تو�فد �ملت�شلقني �إىل �ملنطقة وتدر �أرباحا مالية على هذ� 
�لبلد �لفقري �لو�قع يف منطقة �لهيمااليا. وحاول �ملت�شلق �جلنوب �أفريقي 
بعيد� عن جمموعات  �لبقاء  �لر�شوم، وحر�س على  دفع هذه  �لتهرب من 
�إيفر�شت  �الأ�شا�شي يف  �ملخيم  �أمني يف  �ل�شرعيني. وقال م�شوؤول  �ملت�شلقني 
: ر�أيت �لرجل بالقرب من �ملخيم، فاقرتبت منه لكنه الذ بالفر�ر، فقمت 
ديفي  �شفر  ج��و�ز  ومت��ت م�شادرة   . مغارة  ووج��دت��ه خمتبئا يف  مبطاردته 
وقد مينع من دخول �لنيبال ملدة خم�س �شنو�ت و�حلرمان من ت�شلق جبل 
�إيفر�شت لع�شر �شنو�ت. ومن �لنادر �أن يحاول �أجنبي ت�شلق �جلبل مبفرده، 
نظر� ل�شعوبة هذه �ملهمة، كما �أن �أغلبية �ملت�شلقني ي�شتعينون مبر�شدين 
�الأ�شا�شي.  �ملخيم  يف  �مل�شوؤولني  من  طاقم  من  لوج�شتي  بدعم  ويحظون 
وقبل بدء �مل�شار �إىل �لقمة، يقوم �ملت�شلقون بتمرينات بني �ملخيمات �ملتعددة 
يف �جلبل ملدة �أ�شابيع بغية �لتعود على �لظروف �ل�شعبة يف �ملرتفعات. ومن 
�ملنتظر �أن يقوم 750 �شخ�شا بت�شلق جبل �إيفر�شت هذ� �لربيع، يف خ�شم 

�ملو�شم �ل�شياحي �حلايل باملنطقة.

مبلغ مايل مقابل العي�س يف هذه املدينة
خوفا من حتولها �إىل مدينة �أ�شباح، قدمت مدينة �إيطالية عر�شاً من نوع 
يف  يعي�شون  من  �أع��د�د  تناق�س  ظل  يف  �جل��دد،  �ل�شكان  ال�شتقطاب  خا�س 
�أرجائها. وعر�س رئي�س بلدية مدينة بورميد� �جلبلية، �لتي يقطنها 394 
ن�شمة، مبلغ 2000 يورو الأي �شخ�س يقوم باالنتقال �إىل �ملدينة للعي�س 
�أع��د�د �ل�شكان يف �ملدينة �لو�قعة يف  فيها، يف حماولة لكبح جماح تناق�س 
�شطح  420 مرت� عن  ترتفع  و�لتي  �إيطاليا،  �شمال غربي  ليغوريا  �إقليم 
�أن  بعد  على هذه �خلطوة  غاليانو،  د�نييلي  �ملدينة،  و�أق��دم عمدة  �لبحر. 
بلدية  وذك���رت  �ل��ك��ب��رية.  �مل��دن  يف  عمل  ع��ن  للبحث  �شبابها  معظم  تركها 
2000 يورو �شيتم تقدميه لل�شخ�س �لذي  �ملبلغ �ملقرتح وهو  �أن  �ملدينة 
�أو عند ��شتئجاره الأي مقر �شكني  �إىل �ملدينة �جلبلية،  �إقامته  يقوم بنقل 
تعاين  �أخ��رى  �إيطالية  وبلد�ت  بورميد�  بلدية  يف  للم�شوؤولني  و�شبق  بها. 
من تناق�س �ل�شكان، �أن قامو� بخطو�ت �شبيهة لت�شجيع �الإيطاليني وحتى 

�الأجانب على �النتقال للعي�س يف بلدتهم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�صرحية لبنانية تت�صدى 
لل�صراعات الطائفية 

�مل�شرحي  ي��خ��ت��ار  �أع��م��ال��ه  �أح����دث  يف 
على  �ل�شرب  جابر  يحيى  �للبناين 
وتر �حلرب ال�شتخر�ج �حلب وينقل 
م�شرح  �إىل  هو  كما  �للبناين  �ل�شارع 
ي��ب��ت��ع��د ع���ن �ل��ت��م��ث��ي��ل ل��ي��ق��رتب من 

�الأد�ء �لو�قعي.
مثاال  ب���ريوت(  )ه��ن��ا  م�شرحية  تعد 
�ملوؤلف و�ملخرج  �أهد�ف  و��شحا على 
يحيى جابر �لذي ��شتقدم �شبابا من 
ح��و�ري �ملناطق �ملكتظة و�أزق��ة �ملدن 
يف  مهم�شني  �أو  �لعمل  ع��ن  عاطلني 
�مل�شرح  �إىل  بهم  و�شعد  جمتمعاتهم 
بلغة  �الجتماعية  همومهم  لعر�س 
طائفية ومذهبية غالبا ما ترتدد يف 

�ملجتمع �للبناين.
ت���دور �أح����د�ث �مل�����ش��رح��ي��ة ع��ل��ى خط 
مت��ا���س طائفي يف ق��ه��وة و�ق��ع��ة على 
ب���ني م��ن��اط��ق �شنية  م���ف���رتق ط����رق 
�لتوتر  ي�����ش��وب  م��ت��د�خ��ل��ة  و���ش��ي��ع��ي��ة 

�لعالقات بني �شكانها.
�مل�شرحية  �إن  ل��روي��رتز  ج��اب��ر  وق���ال 
طائفي  ب�����ش��ك��ل  ب����ريوت  “تخت�شر 
مذهبي عرب �شباب كانو� متناحرين 
متقاتلني ياأخذون �أفكار� كريهة عن 
بع�شهم �لبع�س ويعي�شون على وقع 
فقر�ء  �أن��ا���س  ه��م  �مل�شبقة.  �الأح��ك��ام 
نكون  �أن  وق��ررن��ا  �أح��الم��ه��م  لديهم 

ج�شر� الإي�شال هذه �الأحالم«.
من  وف��ت��ي��ات  ب�شباب  ج��اب��ر  ي�شتعني 
خ����ن����دق �ل���غ���م���ي���ق وزق��������اق �ل���ب���الط 
و�ل��ط��ري��ق �جل���دي���دة و�أر������س جلول 
وبرج �أبو حيدر وحي �ل�شلم وغريها 
مم�����ن مي����ث����ل����ون ك����اف����ة �ل����ط����و�ئ����ف 

و�ملذ�هب �للبنانية.

ا�صتخراج �صمك حي من معدة رجل 
�أقدم رجل �شيني يبلغ من �لعمر 49 عاًما على �إدخال �شمك 
و�ملرتبط  �ملريح  غري  ملر�شه  كعالج  ج�شمه  �إىل  حي  �إنقلي�س 
�تخذت م�شاًر� خطرًي� منذ  �ملزمن، ولكن �خلطة  باالإم�شاك 
�لبد�ية عندما بد�أ �لرجل يعاين من �آالم يف معدته ما ��شطره 
�إىل طلب �مل�شاعدة �لطبية من �أحد �مل�شت�شفيات. وبعد �ملعاينة 
نقل �ملري�س على جناح �ل�شرعة �إىل جناح �لعمليات �جلر�حية 
حيث كافح �الأطباء للتخل�س من �الإنقلي�س �لذي يبلغ طوله 
�الأمعاء  عرب  ت�شلل  �الإنقلي�س  �إن  �الأطباء  وق��ال  مرت.  ن�شف 
وت�شبب يف �لكثري من �ال�شر�ر لبطن �لرجل  وكاد �أن يقتله. 
ويف مقطع �لفيديو �لذي مت ت�شويره للعملية ميكن بو�شوح 
مالحظة �شدمة �الأطباء وهم ي�شتخرجون �لكائن من معدة 
ي��ز�ل على قيد �حلياة، حيث  �الإنقلي�س ال  كان  بينما  �لرجل 
ك���ان ي��ت��ح��رك وي��ت��ل��وى �أث��ن��اء ����ش��ت��خ��ر�ج��ه م��ن �مل��ري�����س. ويف 
�لبد�ية �دعى �لرجل �أن �لكائن �شبح د�خله من تلقاء نف�شه، 
ولكنه �عرتف الحًقا �أنه و�شعه بنف�شه د�خله. ويجُعترب �لرجل 
حمظوًظا الأنه ال يز�ل على قيد �حلياة بعد تربته لطريقة 
له فكان مدببان  �الإنقلي�س  �لغريبة، ف�شمك  �ل�شعبي  �لعالج 
و�أ�شنان حادة وج�شم نحيل يتحرك يف متوجات، ما ي�شمح له 
و�لطني  �لرمال  يف  بكفاءة  و�الختباء  بالتحرك  �لطبيعة  يف 

و�حل�شى.

ي�صقط من ارتفاع �صاهق وزمالوؤه يتفرجون
�شكنية  بناية  قمة  على  بناء  عامل  علق  �شادم  م�شهد  يف 
زمالوؤه  �كتفى  ح��ني  يف  ه��ائ��ل،  حريق  بها  ن�شب  �شاهقة 

مبتابعة �لو�قعة وت�شويره دون �لتدخل الإنقاذه.
�ل��ت��و����ش��ل �الجتماعي  ن��ا���ش��ط��ون ع��ل��ى م��و�ق��ع  وت�����د�ول 
�لت�شبث  ي��ح��اول  وه���و  �ل��ع��ام��ل  يظهر  م�����ش��ور�  ت�شجيال 
ب�شطح �ملبنى �لو�قع يف �ل�شني هربا من �لنري�ن، دون �أن 
�أن خارت  بعد  ليلقى م�شرعه  �أح��د،  يتلقى م�شاعدة من 
�أث��ار �لفيديو �ل��ذي مت بثه على موقع اليف  ق��و�ه. وق��د 
ليك ��شتياء �لكثريين �لذين �نتقدو� موقف �حلا�شرين 
 : �ملتابعني  �أح���د  وق���ال  ل��ل��رج��ل.  �مل�شاعدة  ت��ق��دمي  وع���دم 
يو�جه  زميلكم  بينما  بامل�شاهدة  وتكتفون  تقفون  كيف 
�لنا�س  يكون  �آخ��ر قائال: كيف  �مل��وت؟. فيما علق متابع 
�لعمال  باإمكان  ك��ان  حلوال  �آخ��ر  و�ق��رتح   . �لغباء؟  بهذ� 
هو�ئي  كي�س  و���ش��ع  وق���ال:  �ل��رج��ل،  الإن��ق��اذ  ��شتخد�مها 
مياه  خ��رط��وم  ��شتخد�م  ع���اٍل،  �شلم  جلب  �ملبنى،  �أ�شفل 

الإطفاء �لنار، ملء مكان باملياه لي�شقط فيه .

اخرتاع مدافن حتول املوتى لأ�صجار
�مل��وت��ى تختلف م��ن ثقافة  دف���ن  �أن ط���رق  �مل��ع��روف  م��ن 
بالدفن  �أبرزها  وتتمثل  �ل�شعوب  ملعتقد�ت  وفقاً  الأخ��رى 
حتت �الأر�س �أو �حلرق، ويف �إ�شافة جديدة تعد �شديقة 
�خرت�ع  يف  �الإي��ط��ايل  موندي  كاب�شوال-  م�شروع  للبيئة 
مد�فن بي�شاوية �ل�شكل كبديل ع�شوي للتو�بيت، حيث 
لنمو  �شتالت  �إىل  بد�خلها  �مل��وت��ى  رف��ات  وحت��ول  تتحلل 

�الأ�شجار.

بدل املاء...نفط من احلنفيات
�شهدت منطقة �شكانية و�قعة �شمال �لعر�ق، حالة غري ��شتثنائية وغريبة بع�س �ل�شيء، وذلك بعد �ن الحظ �ل�شكان 

�ن مادة �شود�ء �للون وبر�ئحة �شبيهة بالبنزين تخرج مبا�شرة من حنفيات �ملنزل.
�ملادة �خلارجة من ق�شاطل  �أن  �لفح�س  �ل�شكني، تبني خالل  �مل�شوؤولة عن �حلي  �ملدنية  وبعد �الت�شال باخلدمة 
�شملت  �حلادثة  هذه  �أن  هيلو،  حممد  �ل�شكني،  �مل�شروع  عن  �مل�شوؤول  �ملهند�س  و�أعلن  �لنفط،  هو  �ملياه  وحنفيات 

�مل�شروع �ل�شكاين كله �لذي يحتوي على 50 مبنى �شكني.
و�أ�شاف “ هذه �حلادثة خطرية الأن �ملادة �ملفحو�شة هي مادة قابلة لالإ�شتعال، مما حَول �مل�شروع �ل�شكني �ىل قنبلة 
موقوتة قابلة لال�شتعال و�النفجار يف �أي حلظة، لذلك يجب �أخذ �الحتياطات وتنبيه �ل�شكان، ونقوم �الأن بالتحري 

من م�شدر �ملادة �لتي خرقت �لنظام تدفق �ملياه �ىل �ل�شقق«.
يذكر �أن �مل�شروع �ل�شكني يقع يف مدينة كركوك �لو�قعة �شمال �لعر�ق، بالقرب من حقل نفطي كبري ميد �ملنطقة 

بالنفط و�ملازوت.
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يقتل زوجته وهو يحمل طفلتها
ق�شت وز�رة �لد�خلية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، بحكم �لقتل 
تعزير� يف مو�طن مبحافظة �لقطيف، قتل زوجته وهو يحمل 
�ل���وز�رة يف  وذك���رت  بينهما.  خ��الف  ب�شبب  ي��ده  على  طفلتهما 
�أحمد،  �آل  بن عبد�هلل  علي  بن  نور  ويدعى  �ملو�طن  �أن  بيانها، 
�أقدم على قتل زوجته نو�ل بنت عبد�هلل بن علي �ملرزوق، وذلك 
باإطالق �لنار عليها عدة طلقات تاه ر�أ�شها و�شدرها، ما �أدى 
�أن �جلهات  و�أك��دت  بينهما.  ب�شبب خالفات  وذل��ك  وفاتها،  �إىل 
�الأمنية �ألقت �لقب�س على �جلاين �ملذكور، ووجهت �إليه �تهاما 
بارتكاب جرميته، وباإحالته �إىل �ملحكمة �جلز�ئية ق�شت بثبوت 
حكمت  �شو�بقه  وتعدد  جرميته  لب�شاعة  ونظر�ً  �إليه،  ن�شب  ما 
�م�س  �ملذكور  �جل��اين  بحق  �حلكم  ونفذ  تعزيز�ً.  بالقتل  عليه 

مبحافظة �لقطيف باملنطقة �ل�شرقية.

طائر يبني ُع�صًا من حقن املخدرات
حقن  من  مبنيا  ع�شا  �لكندية،  فانكوفر  والي��ة  �شرطة  وج��دت 
لفندق  لل�شلطات  مد�همة  خ��الل  وذل��ك  �مل�شتعملة،  �مل��خ��در�ت 
مدينة  يف  �ل�شمعة  �ل�����ش��يء  �يت�شايد  د�ون��ت��ون  ح��ي  يف  مهجور 
فانكوفر �لكندية. ويف تغريدة على موقع تويرت، كتب موظف 
�الأ�شخا�س  �لوالية تعليقاً جاء فيه: لقد الحظ بع�س  �شرطة 
غرفة  د�خ��ل  �إب��ر  با�شتعمال  �أع�شا�شها  تبني  �أخ��ذت  �لطيور  �أن 
فيه  بينت  ب�شورة  �لتغريدة  �ل�شرطة  و�أرف��ق موظف  مهجورة. 
من  �لعديد  �ل�شرطة  ون�شرت  بي�شات.  وث��الث��ة  �لطائر  ع�س 
�لن�شر  �شبب  وعللت  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على  �ل�شور 
باإطار ك�شف حقيقة �نت�شار �ملخدر�ت با�شتعمال �حلقن يف هذه 
�ملنطقة، �لتي تعترب من �أخطر �ملناطق و�الأكر �جر�ما يف كند�. 
وقالت �ل�شرطة “ نحن نهدف من خالل ما ن�شرناه �إىل حث كل 
�إيجاد حل  �ل�شحة على  و�الأخ�شائيني يف جمال  �ملر�قبني  من 

م�شرتك الأزمة �ملو�د �الأفيونية �ملنت�شرة د�خل �ملنطقة«.

تتحدى الب�صر وتربز جمالها الطبيعي
بر�زيلية  “ديلي ميل” �لربيطانية ق�شة فتاة  ن�شرت �شحيفة 
قررت حتدى �لو�قع، بعدما ولدت ب�وحمة م�شعرة يف منت�شف 
بالقبيحة،  و�الأق����ارب  �جل���ري�ن  م��ن  �لكثري  وو�شفها  وجهها، 

وظلت حبي�شة هذ� �للقب �مل�شني طو�ل طفولتها.
حتى قررت ماريانا منديه 24 عاًما من مدينة جويز دي فور� 
�أن  �لطبيعي، وتربهن  وت��ربز جمالها  �لعامل  تو�جه  �أن  �أخ��ري�َ 

تلك �لوحمة هي م�شدر جمالها ولي�س قبحها.
بعملية  للقيام  نية  �أى  وج���ود  ع��دم  ع��ن  “ماريانا”  و�أ���ش��اف��ت 
الأنها  للغاية  بها  �شعيدة  و�أن��ه��ا  �لوحمة،  تلك  الإز�ل���ة  تميلية 
متثل �شخ�شيتها وجمالها فى �آن و�حد، كما تقوم بن�شر �لعديد 
من �ل�شور على موقع �لتو��شل �الجتماعى �ل�شهري �إن�شتجر�م 

وتتلقى ردود فعل موؤيدة جلمالها �لطبيعي ب�شدة.
 1998 ع���ام  ف��ى  ط��ف��ل��ة  وه���ى  “منديه” خ�شعت  �أن  وي��ذك��ر 
جمدية،  تكن  مل  ولكنها  �ل��وح��م��ة  تلك  �آث���ار  بع�س  لتخفيف 
وتعلمت  �ملجتمع،  قبل  نف�شها  وحت��دى  عليها  �الإب��ق��اء  ف��ق��ررت 
�أنها مميزة عن  �أكرب، كما تري  كيف حتب نف�شها لت�شعر بثقة 

باقي �لب�شر �لعاديني.
�أحد �ملمثلني ميزح مع �ملمثلة �أنابيل و�لي�س خالل ح�شورها �لعر�س �الأول لفيلم “كينغ �آرثر: �أ�شطورة �ل�شيف” مب�شرح TCL �ل�شيني يف هوليوود. )رويرتز(

تقتل طفلتيها خوفًا من 
حرمانها من ح�صانتهما

�الأملانية  ز�ورالن���د  منطقة  �شهدت 
م���اأ����ش���اة ع��ائ��ل��ي��ة �إث����ر ق��ي��ام �م����ر�أة 
)44 ع��ام��اً( ب��االن��ت��ح��ار ب��ع��د قتل 

طفلتيها.
�لعام  و�الدع����اء  �ل�شرطة  و�أع��ل��ن��ت 
�م�س �الأول �أنه مت �لعثور على جثث 
�أعو�م وو�لدتهما  6 و7  �لطفلتني 
يف منزل مبدينة �أرن�شربج. وذكرت 
ور�ء  �ملرجح  �ل�شبب  �أن  �ل�شلطات 
�جل����رمي����ة ه����و خ�����الف ح�����ول حق 

�لو�شاية على �لطفلتني.
قتلت  �الأم  �أن  �ل�شلطات  وت��رّج��ح 
�ب���ن���ت���ي���ه���ا و�ن����ت����ح����رت خ����وف����اً من 

حرمانها من ح�شانتهما. 

يقتل ابنه
 بطعنة يف القلب

حاول  بعدما  �بنه  مغربي  �أب  قتل 
�الأخ������ري ف�����س ���ش��ج��ار ن�����ش��ب بني 
و�شائل  �أف�������ادت  م���ا  وف����ق  و�ل����دي����ه 

مغربية .
و�أ�شار موقع ه�شربي�س �ملحلي �إىل 
�أن �جل��رمي��ة وق��ع��ت يف ح��ي ظهر 
�ل��ق��ن��ف��ود مب��دي��ن��ة ط��ن��ج��ة �شمايل 

�لبالد.
و�أ�شار �إىل �أن �الأمر بد�أ بعدما نز�ع 
ب��ني �الأب وزوج��ت��ه، ف��ح��اول �البن 
�لنز�ع بني  �لتدخل حم��اول ف�شح 
�الث���ن���ني، ل��ك��ن �الأم�����ر ت��ط��ور �إىل 

��شتباك باالأيدي،
البنه  �الأب  ي��وج��ه  �أن  ق��ب��ل  وذل���ك 
�إىل  �أدت  ق��ل��ب��ه  يف  ق���ات���ل���ة  ط��ع��ن��ة 

م�شرعه.

عرو�صان جمموع 
عمرهما 165 �صنة 

تزوج م�شنان بريطانيان، لي�شبحا 
�أك����رب ع��رو���ش��ني يف �ل���ب���الد؛ حيث 
يبلغ جمموع عمرهما 165 �شنة.

82 �شنة وق��ع يف حب  بيرت ب��ار�ت 
�شنة،   83 وعمرها  �إيفانز،  نان�شي 
�لكنائ�س.  الإح����دى  ت��اب��ع  ن���ادي  يف 
وتّوج �حلب بعقد قر�ن �لعري�شني 
�شحيفة  ب��ح�����ش��ب  �ل���ع���ج���وزي���ن. 

“�ل�شن” �لربيطانية.
عر�س  زوجها  �إن  �لعرو�س  وقالت 
ع��ل��ي��ه��ا �ل������زو�ج ب��ع��د ���ش��ه��ري��ن من 

�لتعرف عليها يف �لنادي.
9 من  لديها  -�لتي  �لعرو�س  لكن 
�الأح��ف��اد- و�فقت على �ل��زو�ج بعد 

�شنتني من �لعر�س.
وقالت �لعرو�س �إن بيرت مل ي�شتطع 
�النحناء على ركبتيه كعادة طالبي 
ي�شتطيع  �أاّل  خ�شي  الأن���ه  �ل����زو�ج؛ 

�لوقوف جمدد�.

ملعظم  �شحية  خفيفة  وج��ب��ة  �لف�شار  ي��ك��ون  �أن  ميكن 
�ل���ن���ا����س، ول���ك���ن ه����ذ� ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ط��ري��ق��ة �إع�������د�ده، 
�حلر�رية  �ل�شعر�ت  من  �لقليل  على  �حتو�ئه  فب�شبب 
حمية  متبعو  �إليه  يلجاأ  ما  كثري  عالية،  �ألياف  ون�شبة 

�لتنحيف.
حيث  �ل�شكري،  ملر�شى  بالن�شبة  يختلف  �الأم��ر  �أن  �إال 
�ل�شكري  مر�س  من  يعانون  �لذين  لالأ�شخا�س  ميكن 
�لنوع  �خ��ت��ي��ار  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  لكنهم  �ل��ف�����ش��ار،  ت��ن��اول 
وطريقة �الإعد�د و�لكمية �ملتناولة بعناية ب�شبب �حتو�ء 

�لف�شار على ن�شبة عالية من �لكربوهيدر�ت.
بالفيتامينات  مليء  �لف�شار  �أن  بالذكر  �جلدير  وم��ن 
و�مل����ع����ادن، ف��ال��وج��ب��ة �ل����و�ح����دة م���ن �ل��ف�����ش��ار حتتوي 
ع��ل��ى ع����دد م���ن �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل����ع����ادن، مب���ا يف ذلك 
وحم�س   ،6 ب  وف��ي��ت��ام��ني  ه����،  وف��ي��ت��ام��ني  �أ،  فيتامني 
�لبانتوثنيك، وحم�س �لفوليك، و�لثيامني، و�لنيا�شني 

و�لريبوفالفني.
ا على �حلديد وكميات  �أي�شً �لف�شار  كما حتتوي وجبة 
و�لنحا�س  و�لفو�شفور  و�لكال�شيوم  �ملنغنيز  �شئيلة من 

و�ملاغني�شيوم و�لبوتا�شيوم و�لزنك.
عندما يختار �شخ�س م�شاب مبر�س �ل�شكري �لف�شار، 

�لغذ�ئية  �لقيود  �أ�شا�س  على  بالت�شوق  يقوم  �أن  يجب 
و�لتف�شيل �ل�شخ�شي.

وقد وجد �لباحثون �أن �لف�شار �ل�شحي يباع يف حاويات 
ف�����ش��ف��ا���ش��ة. وال حت��ت��وي ه���ذه �ل��ع��ب��و�ت �ل�����ش��ائ��ب��ة �أو 
�أو  �أو زيت  �إ�شايف  �أي ملح  �أو �حلاويات على  �لزجاجات 
�شكر �أو �أي مكونات �أخرى �شارة ب�شكل عام لالأ�شخا�س 
لل�شخ�س  ميكن  ثم  وم��ن  �ل�شكري،  مبر�س  �مل�شابني 
�حتياجاته  ت��ن��ا���ش��ب  �ل���ت���ي  �ل��ط��ه��ي  ط��ري��ق��ة  �خ���ت���ي���ار 

ورغباته.
�أ�شرع  خ��ي��ار  ع��ن  يبحثون  �ل��ذي��ن  الأول��ئ��ك  وبالن�شبة 
ل���ل���وج���ب���ات �خل���ف���ي���ف���ة، ق����د ي���ك���ون ط���ه���ي �ل���ف�������ش���ار يف 
�جلاهز،  �لف�شار  مع  ولكن  بديل.  �أف�شل  �مليكروويف 
يجب على �الأ�شخا�س �مل�شابني مبر�س �ل�شكري تنب 

�ملنتجات �لتي حتتوي على زبدة �أو �شكر �إ�شايف.
فمن �الأف�شل �أن تبحث عن �أكيا�س تقدم زبدة خفيفة �أو 

�أكيا�س حتتوي على �شعر�ت حر�رية �أقل.
كما يجب على �الأ�شخا�س �مل�شابني بد�ء �ل�شكري تنب 
باإ�شافة  تاأتي  �حل��الوة  �أن  حيث  �ل���ذرة،  ف�شار  �أ�شناف 
�أو  بالكر�ميل  �ملغطى  �لف�شار  �ل�شكر كما ينبغي تنب 

�حللوى لل�شبب ذ�ته.

ما خطورة تناول الف�صار على مر�صى ال�صكري؟

كيم كاردا�صيان تلتقي معجبيها
ن�شرت جنمة تلفزيون �لو�قع كيم كارد��شيان �شورة جديدة عرب �شفحتها على �حد مو�قع 

�لتو��شل �الجتماعي تظهر �بنها �شانت �لبالغ من �لعمر �شنة و�حدة.
و�شانت هو ثاين طفل لكيم من زوجها �لنجم كانيي وي�شت حيث �نها لديها منه 

طفلة هي نورث �لبالغة من �لعمر 3 �شنو�ت.
من ناحية �خرى فقد �لتقطت عد�شات كامري�ت �لبابار�تزي �شور�ً لكيم يوم 

�أم�س يف لو�س �أجنلو�س.
ب��رف��ق��ة �شديقها ج��ون��اث��ان �شيبان  �ل���غ���د�ء  ل��ت��ن��اول  م��ت��وج��ه��ة  ك��ي��م  وك��ان��ت 

مبالب�شها �جللدية.
حار�شها  برفقة  ج��اءت  �لتي  كورتني  كيم  �شقيقة  وجوناثان  كيم  ور�ف��ق 

�ل�شخ�شي. و�لتقطت كيم �ل�شور مع �ملعجبني و�ملعجبات.


