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الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�ساعدات 
اإن�سانية عاجلة لأهايل الريان ب�ساحل ح�سرموت 

•• املكال -وام: 

�إن�سانية  م�ساعد�ت  �ل�سبت  �م�س  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  قدمت 
و�إغاثية عاجلة لأهايل منطقة �لريان ب�ساحل ح�سرموت �لذين يعانون 
ظروفا �إن�سانية و�أمنية �سعبة ب�سبب �لأحد�ث �لتي �سهدها �ليمن وذلك 
من �أجل تخفيف معاناتهم وحت�سني ظروفهم �ملعي�سية و��ست�سعار� للو�جب 
�ملتحدة. و  �لعربية  �ل��ذي تلتزم به دول��ة �لم��ار�ت  �لأخالقي و�لإن�ساين 
عملية  خ��الل  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  م�ساريع  م�سرف  تفقد 
�لتوزيع �أحو�ل �ملو�طنني وتعرف على �حتياجاتهم وتلم�س �أو�ساعهم عن 
كثب و�إ�ستمع منهم لأهم �حتياجاتهم. و �كت�سبت �ملعونات �لإغاثية �لتي 
وزعها فريق �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �أهمية خا�سة بالن�سبة ملئات �لأ�سر 
�سديد�  فقر�  �أورثتها  �لتي  �ملعاناة  تخفيف  �أج��ل  من  و�ملحتاجة  �لفقرية 
توفري  تقوى على  �لتي ل  �لأ�سر  كاهل  وعبئا هائال على  وو�قعا مرير� 
�لقوت �ليومي لأفر�دها نتيجة �نقطاع �سبل �لك�سب و�لعي�س ب�سبب تفاقم 

�لأو�ساع �ملعي�سية و�لإن�سانية.                                )�لتفا�سيل �س9(

قوافل زايد اخلري تفتح باب التطوع 
يف م�ست�سفياتها امليدانية يف ال�سومال 

•• اأبوظبي-وام: 

يف  �ملو�طنة  �لطبية  للكو�در  �لتطوع  ب��اب  فتح  �خل��ري  ز�ي��د  قو�فل  �أعلنت 
�لقو�فل  ع��ي��اد�ت  يف  �لإن�سانية  �ملهام  يف  للم�ساركة  �خل��ري  �أط��ب��اء  برنامج 
�ملتحركة وم�ست�سفياتها �ملتنقلة يف �ل�سومال للتخفيف من معاناة �لطفال 
و�مل�سنني. ياأتي ذلك �ن�سجاما مع توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
2017 عام  ع��ام  ب��اأن يكون  �لدولة حفظه �هلل  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 

�خلري و تز�منا مع حملة لأجلك يا �سومال. )�لتفا�سيل �س3(

حممد بن را�سد يعلن ت�سكيل جمل�س القوة الناعمة لالإمارات لتعزيز مكانتها اإقليميا وعامليا
حممد بن زايد: املجل�س روؤية عميقة ل�ستثمار ر�سيد منجزاتنا يف تعزيز اأطر التوا�سل مع �سعوب العامل

•• عوا�صم-وكاالت:

نقلت وكالت �أنباء رو�سية عن وزير �خلارجية �لرو�سي 
مو�سكو  �إن  �ل�����س��ب��ت  �م�������س  ق���ول���ه  لف�����روف  ���س��ريغ��ي 
ب�����س��اأن حل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ل��ل��ت��ع��اون م��ع  م�ستعدة 
�لأزمة �ل�سورية، م�سري� �إىل �أنه يتوقع موقفا مماثال 

من و��سنطن. 
�أمين  �لأردين  ن��ظ��ريه  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  وذك����ر لف����روف 
�مللك  ك��الم  �إىل  �ل�ستماع  �أن��ه مت  �ل�سفدي يف مو�سكو 
جلهد  �لأ�سا�سي  �ملفتاح  ب��اأن  �لثاين  �هلل  عبد  �لأردين 
دويل فعال يف �سوريا هو �لتعاون بني رو�سيا و�لوليات 

�ملتحدة.
وتوؤكد �ل�سلطات �لرو�سية من حني �إىل �آخر ��ستعد�دها 
ب�ساأن �سوريا وق�سايا  �لتعاون مع و��سنطن  ل�ستئناف 
دولية �أخرى يف �سبيل مكافحة �لإرهاب، لكن �لعالقات 
�أطلقت  بعدما  ج��دي��د�  ت��ر�ج��ع��ا  �سهدت  �لبلدين  ب��ني 
على  ملعاقبتها  �سوريا  على  �سو�ريخ  �ملتحدة  �لوليات 

��ستخد�مها غاز� �ساما يف �أبريل ني�سان �جلاري.

ق���و�ت يف منطقة  �لأم��ري��ك��ي  ن�سر �جل��ي�����س  ذل���ك،  �ىل 
�حل����دود ب��ني ت��رك��ي��ا و���س��وري��ا �ل��ت��ي ���س��ه��دت يف �لآون����ة 
�لأخ����رية ت��ب��ادل لإط����الق �ل��ن��ار ب��ني �جل��ي�����س �لرتكي 
ث��الث عربات  و���س��وه��دت  ���س��وري��ني.   �أك����ر�د  ومقاتلني 
�حلدود  منطقة  جت���وب  �جل��م��ع��ة  �أم��ري��ك��ي��ة  م�سفحة 
�لعني  ر�أ����س  منطقة  يف  �لدربا�سية  ب��ل��دة  م��ن  بالقرب 

�لتابعة ملحافظة �حل�سكة.
وح��د�ت حماية  �إن  �لفرن�سية  �لأن��ب��اء  وكالة  قالت  كما 
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  تلك  تر�فق  كانت  �ل��ك��ردي  �ل�سعب 
قرب  بال�سالح  مدججة  ع��رب��ات  م��ن  على  كانت  �لتي 

منطقة �حلدود. 
�ملتحدة ووحد�ت  �لوليات  �أن هناك حتالفا بني  يذكر 
حماية �ل�سعب �لكردي يف �حلرب على ما تنظيم د�ع�س 
�لإرهابي �لذي فر�س �أيديولوجيته على �ملناطق �لتي 

�سيطر عليها يف �سوريا.
�لكردي  �ل�سعب  ت���رى يف وح����د�ت ح��م��اي��ة  ت��رك��ي��ا  ل��ك��ن 
�ملحظور  �لكرد�ستاين  �لعمال  بحزب  �سلة  له  �م��ت��د�د� 

�لذي تتهمه �أنقرة بخو�س حرب �نف�سالية �سدها.

•• عدن-وكاالت:

�أفادت قناة �لعربية باأن قو�ت �جلي�س �لوطني تتقدم باإجتاه 
�سنعاء و �أكملت ب�سط نفوذها على جبلي ُدَوه و�لعّياين �سرق 

حمافظة �سنعاء.
لل�سيطرة  �حُل���م���ر  �ل��ه�����س��اَب  ُي��خ�����س��ع��ون  �أن���ه���م  و�أ����س���اف���ت 
�لنارية، وذلك يف تطور ع�سكري �سيغري �سكل �ملو�جهات مع 

ميلي�سيات_�حلوثي و�ملخلوع_�سالح.
�أ�سبحو�  �ل�سابعة  �لع�سكرية  �ملنطقة  جنود  �أن  �إىل  ي�سار 

يبعدون عن قلب �سنعاء 20 كيلو مرت� فقط.
ميلي�سيات  عنا�سر  م��ن  �لع�سر�ت  �سقط  مت�سل،  �سياق  يف 
�حلوثي بني قتيل وجريح، �م�س �ل�سبت، خالل عملية نوعية 

نفذتها قو�ت �ل�سرعية يف مديرية ميدي مبدينة حجة �سمال 
غرب �ليمن باإ�سناد مبا�سر من مقاتالت �لتحالف �لعربي. 
وقالت م�سادر ميد�نية ل�اإرم نيوز �إن عنا�سر �جلي�س �ليمني 
و�أفر�د �ملقاومة �ل�سعبية،  فر�سو� ح�سار�ً حمكماً على مبان 
وحت�سينات وخنادق كانت تتمركز فيها ميلي�سيات �حلوثي 

يف �لأحياء �لغربية ملدينة ميدي.
ع��ن �حل�����س��ار�ن��دلع مو�جهات بني  �مل�سادر جن��م  و�أ���س��اف��ت 
�لطرفني، �نتهت ب�سيطرة قو�ت �ل�سرعية على تلك �ملو�قع، 
وتكبدت ميلي�سيات �حلوثي خ�سائر فادحة يف �لعدة و�لعتاد 
�لع�سكري، بالإ�سافة �إىل �سقوط �لع�سر�ت منهم بني قتيل 
�أ�سلحة غنمتها  وجريح، فيما لذ �لآخ��رون فارين ، تاركني 
قو�ت �ل�سرعية. و�أ�سارت �مل�سادر �إىل �أن مقاتالت �لتحالف 

�لعربي، نفذت بالتز�من مع تنفيذ قو�ت �ل�سرعية لعمليتها 
�أوكار  4 غار�ت جوية ��ستهدفت من خاللها عدة  �لنوعية، 

متركز فيها �ملتمردون على طول مدينة ميدي.
82 م�ساة �لعميد ركن حممد  من جانبه، قال قائد �للو�ء 
مو�قع  م�سطت  �لوطني  �جلي�س  ق��و�ت  �إن  �خل��ولين  �سامل 
مكثفة  �إ�سناد  عمليات  بعد  �لغربية  �حل��ارة  يف  �لنقالبيني 
�لتحالف  وم��ق��ات��الت  �لوطني  �جلي�س  مدفعية  بها  قامت 
�ل���ع���رب���ي مت��ك��ن��ت خ��الل��ه��ا م���ن ت��ط��ه��ري م��ن��ط��ق��ة ك����دف �أم 
�لعقارية، كما طهرت  �ل�سحيح  �لقر�قر، ومكتب جمموعة 
خنادق وحت�سينات كانت تتنقل عربها �مليلي�سيات يف �أحياء 
�ملدينة �ملحا�سرة، بالإ�سافة �إىل قطع خط �لإمد�د �لرت�بي 

�لذي يربط �أطر�ف مدينة ميدي مبز�رع �جلر .

•• دبي-وام:

�أعلن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �م�س .. ت�سكيل جمل�س �لقوة 
�سمعة  لتعزيز  و�ل��ذي يهدف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لناعمة 
�لعامل  �سعوب  وتر�سيخ �حرت�مها وحمبتها بني  �إقليميا وعامليا  �لدولة 

ويخت�س بر�سم �ل�سيا�سة �لعامة و��سرت�تيجية �لقوة �لناعمة للدولة.
ويتبع جمل�س �لقوة �لناعمة ب�سكل مبا�سر جمل�س �لوزر�ء و�سيعمل على 
و�خلا�سة  �حلكومية  �جلهات  ت�سمل  متكاملة  وطنية  منظومة  �سياغة 
و�لأهلية لنقل ق�سة �لإمار�ت للعامل بطريقة جديدة. و�سيعمل �ملجل�س 
على تطوير ��سرت�تيجية للقوة �لناعمة للدولة ت�سمل خمتلف �ملجالت 
تر�سيخ  بهدف  و�لقت�سادية  و�لإن�سانية  و�لفنية  و�لثقافية  �لعلمية 

�لتو��سل على �مل�ستوى �ل�سعبي مع �ملحيط �لإقليمي و�لعاملي.
كما �سيعمل على مر�جعة كل �لت�سريعات و�ل�سيا�سات �ملوؤثرة على �سمعة 
دولة �لإمار�ت ورفع ��سرت�تيجية متكاملة ملجل�س �لوزر�ء خالل �لأ�سهر 
�ملناطق  جميع  يف  �ل�سعبي  �مل�ستوى  على  �لدولة  �سمعة  تر�سخ  �لقادمة 

�ل�سرت�تيجية عامليا.
من جانبه �أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة �ن دولة �لم��ار�ت �سنعت 
بحكمة موؤ�س�سيها نهجا متفرد� لها وبقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 

حاكم دبي رعاه �هلل خطت خطو�ت و��سعة على طريق �لتميز و�لريادة.
وقال �سموه - مبنا�سبة �لعالن عن ت�سكيل جمل�س �لقوة �لناعمة لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ن ت�سكيل جمل�س �لقوة �لناعمة روؤية عميقة 
�لعامل  �سعوب  مع  �لتو��سل  �أط��ر  تعزيز  يف  منجز�تنا  ر�سيد  ل�ستثمار 

وتكري�س م�سار�ت �لتقارب �لن�ساين.                    )�لتفا�سيل �س2(
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األف وحدة ا�ستيطانية جديدة بالقد�س ال�سرقية  15
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

وحدة  �أل���ف   15 ب��ن��اء  �لإ�سر�ئيلية  �حل��ك��وم��ة  تعتزم 
��ستيطانية جديدة يف �لقد�س �ل�سرقية �ملحتلة، بينما 
�تهم �أمني �سر منظمة �لتحرير �لفل�سطينية �سائب 
�لدولية  �جل��ه��ود  تخريب  بتعمد  �إ�سر�ئيل  عريقات 
�ملبذولة ل�ستئناف عملية �ل�سالم من خالل ت�سعيد 

�لبناء �ل�ستيطاين.
و�أفادت �لقناة �لثانية بالتلفزيون �لإ�سر�ئيلي �أن وز�رة 
�أل��ف وحدة   25 لبناء  �أع��دت خطة  و�لإ���س��ك��ان  �لبناء 
�ل�سطر  يف  �آلف  ع�سرة  بينها  من  �لقد�س،  يف  �سكنية 

�لغربي و15 �ألفا يف �ل�سطر �ل�سرقي من �ملدينة.
ي��وؤ�ف غالنت  و�لإ�سكان  �لبناء  وزير  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
�لقد�س  يف  �لبلدية  م��ع  لت��ف��اق  �لتو�سل  على  يعمل 
للرئي�س  �ملتوقعة  �ل��زي��ارة  قبل  �خلطة  ه��ذه  لتطبيق 
�لأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رم��ب ي���وم 22 م��ن م��اي��و �أي���ار 

�ملقبل.
قال  �ل�ستيطانية �جلديدة،  تعقيب على �خلطة  ويف 

بت�سعيد  �لإ�سر�ئيلي  �لإم��ع��ان  ه��ذ�  بيان  يف  عريقات 
ر�سالة  �ملتو��سلة  �ملمنهجة  و�لنتهاكات  �ل�ستيطان 
�إىل �لوليات �ملتحدة -�لتي تعّد حاليا لزيارة �لرئي�س 
�ملقبل-  �ل�سهر  مطلع  عبا�س  حم��م��ود  �لفل�سطيني 
ت��ب��ذل من  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  وت��خ��ري��ب متعمد للجهود 
�أن  �ملقرر  وم��ن  �ل�سيا�سية”.  �لعملية  ��ستئناف  �أج��ل 
يلتقي عبا�س ترمب يف �لبيت �لأبي�س يوم 3 مايو�أيار 
�مل��ق��ب��ل.ك��م��ا ن���دد ع��ري��ق��ات ب��اإع��الن ب��ل��دي��ة �لحتالل 
ع��ن خم��ط��ط ����س��ت��ي��ط��اين ج��دي��د مل�����س��ادرة �أر�������س يف 
�إعالن  �إىل  �إ�سافة  �لقد�س،  ب�سرق  �لعامود  ر�أ���س  حي 
جنوب  �سيلو  م�ستوطنة  لتو�سيع  ��ستيطاين  خمطط 
ل�ستيعاب  ج��دي��د  ����س��ت��ي��ط��اين  ح��ي  لإق���ام���ة  �هلل  ر�م 
�سكان م�ستوطنة عمونا �لتي كانت مقامة على �أر�س 
جديدة  ��ستيطانية  ب��وؤرة  و�إقامة  خا�سة،  فل�سطينية 

بالقرب من م�ستوطنة �آدم �سمال �سرق �لقد�س.
�لفل�سطينية  �لأر����س��ي  يف  �ل�ستيطان  �أن  �إىل  ُي�سار 
يلقى معار�سة دولية بو�سفه عقبة �أمام �لتو�سل �إىل 

ت�سوية �سالم بني �لفل�سطينيني و�لإ�سر�ئيليني.  

�آليات ع�سكرية �أمريكية على �جلانب �ل�سوري من �حلدود مع تركيا  )رويرتز(

�لوحد�ت �لع�سكرية �ستوؤمن �ملن�سات �حليوية
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ع�شرات القتلى واجلرحى من امليلي�شيات مبواجهات غرب اليمن

قوات اجلي�س اليمني تتقدم باجتاه �سنعاء

الفروف: رو�شيا م�شتعدة للتعاون مع اأمريكا ب�شاأن �شوريا

اجلي�س الأمريكي ين�سر قوات على احلدود ال�سورية الرتكية

امل�س من وحدة البالد خط اأحمر:

تون�س: اجلي�س يوؤّمن املوؤ�س�سات احليوية والنفطية
•• الفجر – تون�س – خا�س

يبدو �ن �حلكومة �لتون�سية قررت 
ب�سكل  و�لتعاطي  خطابها  تغيري 
خمتلف مع موجات �لحتجاجات 
�لجتماعية �لتي ت�سهدها �لبالد، 
�ملطلبية  جت��اوزت  �نها  ر�ت  و�لتي 
�لتي تقر �حلكومة مب�سروعيتها، 
لغلق  ت�سعيد  م��وج��ة  يف  ودخ��ل��ت 
�مل�سالح  وت���ه���دي���د  �ل����ط����رق����ات، 
�حليوية للدولة عرب �سل �سر�يني 
وبعد  �لإنتاج،  وتعطيل  �قت�سادها 
�ملمار�سات  بع�س  �ن  �ع��ت��ربت  �ن 
ن����ال����ت م�����ن �ع����ت����ب����اري����ة �ل����دول����ة 
تهديد�  ت�سكل  وب��ات��ت  وه��ي��ب��ت��ه��ا، 
لوحدتها �لرت�بية. وتاأتي �ملقاربة 
و�لقا�سية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �جل���دي���دة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ق���ان���ون ب�����س��ر�م��ة يف 
م���و�ج���ه���ة م����ا ت���ع���ت���ربه جت������اوز�ت 
�أب���و�ب �حل���و�ر مع  تغلق  �ن  ودون 
قام  �لتي  �ل��زي��ارة  بعد  �ملحتجني، 

ح��ك��وم��ة وف����اق وط��ن��ي يف 
املقبل الأ���س��ب��وع  ال�����س��ودان 

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أعلن �لرئي�س �ل�سود�ين �أنه �سيتم 
�لوطني  �ل��وف��اق  حكومة  ت�سكيل 
�لأ�سبوع �لقادم، وقال �إن ذلك ياأتي 
�لوطني  �حل���و�ر  ملخرجات  �إن��ف��اذ� 
وحتقيق �لنه�سة �ل�ساملة. و�أعرب 
�حلكومة  ت��ك��ون  �أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن 
�لنه�سة  لتحقيق  �أد�ة  �جل��دي��دة 

�ل�ساملة بالبالد.
�أم�س  له  كلمة  �لب�سري -يف  وج��دد 
�لفتتاحية  ب��اجل��ل�����س��ة  �جل��م��ع��ة 
�لر�بع  �لتن�سيطي  �لعام  للموؤمتر 
�مل���وؤمت���ر �ل��وط��ن��ي �حلاكم  حل��زب��ه 
يف �خلرطوم- �لدعوة للممانعني، 
ومن �سماهم �ملرتددين لالن�سمام 
�لوقت  يف  ودع��ا  �لوطني.  للحو�ر 
نف�سه ملمار�سة حزبية ر��سدة �سو�ء 
باحلكومة �أو �ملعار�سة، م�سري� �إىل 
��ستمر�ر عملية �لإ�سالح يف حزبه 

و�لدولة معا.
�أقطاي  ي��ا���س��ني  �مل���وؤمت���ر  وح�����س��ر 
نائب رئي�س حزب �لعد�لة و�لتنمية 
�لنه�سة  حركة  ورئي�س  �ل��رتك��ي، 

�لتون�سية ر��سد �لغنو�سي.

لهلمند  ي��ع��ودون  امل��اري��ن��ز 
ووا�سنطن تدر�س اإر�سال املزيد

•• عوا�صم-وكاالت:

و�سل �أو�ئل عنا�سر م�ساة �لبحرية 
�لأم���ريك���ي���ة )�مل���اري���ن���ز( �أم�������س �إىل 
�فغان�ستان  جنوب  يف  هلمند  ولي��ة 
�ل��ت��ي ت�سيطر ح��رك��ة ط��ال��ب��ان على 
منذ  م��رة  لأول  وذل���ك  منها،  ق�سم 
منها  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �ن�سحاب 
تتمكن  �ن  دون  م��ن   ،2014 ع���ام 

من �لتغلب على �لتمرد.
�لثالثون،  �ملارينز  عنا�سر  وو�سل 
عنا�سرها  �جمايل  يبلغ  فرقة  من 
300، خالل �لأيام �ملا�سية، بح�سب 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  بع�سهم  �أف����اد  م��ا 
ب��ر���س، و���س��ي��و����س��ل��ون �لن��ت�����س��ار يف 
هجوم  طالبان  حركة  با�سرت  وقت 
�لربيع �ل�سنوي، متوعدة با�ستهد�ف 

�لقو�ت �لجنبية.
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  ق��ائ��د  و���س��ارك 
�جلرن�ل  �أفغان�ستان  يف  و�لأطل�سية 
�أقيم  ح��ف��ل  يف  ن��ي��ك��ول�����س��ون  ج����ون 
�لتي  �لنخبة  ق���وة  ع���ودة  مبنا�سبة 
ف����ادح����ة يف هذه  ب��خ�����س��ائ��ر  م��ن��ي��ت 
�مل�����س��ط��رب��ة وت��ع��د مركز�  �ل���ولي���ة 
لنتاج �لقنب يف �لبالد. ومت �إر�سال 
�لتبديل  �سياق  يف  �مل��اري��ن��ز  ط��الئ��ع 
�لتي  �لأمريكية  للقو�ت  �لعتيادي 
تن�سر 8400 عن�سر يف �أفغان�ستان 
�لأطل�سي،  �حل��ل��ف  ق���و�ت  �إط����ار  يف 
ب��ه��دف دع���م �ل���ق���و�ت �لأف��غ��ان��ي��ة يف 
�لإ�سالميني.  للمقاتلني  ت�سديها 
يقومون  م��ن��ه��م   2150 �أن  غ���ري 
�ملجموعات  ���س��د  خ��ا���س��ة  بعمليات 
�ملتهمة بالرهاب. وخالفا ملهماتهم 
يقومو�  ل��ن  �ملارينز  ف��اإن  �ل�سابقة، 
مبدئيا بدور مبا�سر يف �ملعارك �سد 
مهمتهم  �ستقت�سر  ب��ل  �ملتمردين، 

على تقدمي �لتدريب و�مل�سورة.

تاأمني �ملن�ساآت �حليوية و�لنفطية 
وغريها  ت���ط���اوي���ن  حم��اف��ظ��ة  يف 
�لتهديد�ت  ظ��ل  يف  �جل��ه��ات  م��ن 
ت�سهده  �ل��ذي  و�لو�سع  �لإرهابية 
ت�سريحه  وف����ق  �مل����ج����اورة  ل��ي��ب��ي��ا 

للتلفزة �لر�سمية.
)�لتفا�سيل �س16(

بها رئي�س �حلكومة يو�سف �ل�ساهد 
حامال  ت���ط���اوي���ن  حم��اف��ظ��ة  �ىل 
ل��ف��ائ��دة �جلهة  ق�����ر�ر�   64 م��ع��ه 
�ملحتجني.  ق��ب��ول  ت��ن��ل  مل  لكنها 
ويف هذ� �ل�سياق، �أّكد وزير �لدفاع 
�أّن  �حلر�ساين،  فرحات  �لتون�سي 
على  �ستعمل  �لع�سكرية  �لوحد�ت 
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اأخبـار الإمـارات
�سحة دبي تلغي العمل بنظام الإجازات املر�سية باأثر رجعي 

•• دبي-وام:

�ألغت هيئة �ل�سحة بدبي �لعمل بخا�سية تقدمي �لإجاز�ت �ملر�سية باأثر 
رجعي – 3 �أيام و �أوقفت هذه �خلا�سية نهائيا من �لنظام �لإلكرتوين 
�سريان د�عية �لأطباء و�ملعنيني يف �ملن�ساآت �ل�سحية �حلكومية و�خلا�سة 

يف دبي �إىل �للتز�م بهذ� �لإجر�ء حتقيقاً لل�سفافية .
�أنها ر�عت  بها  �ل�سحي  �لتنظيم  �إد�رة  ق��ر�ر �سدر عن  �لهيئة يف  و�أك��دت 
يف ذلك جميع �لقو�نني و�لنظم �لحتادية و�للو�ئح �لتنظيمية �ملنظمة 
ملمار�سة مهنة �لطب يف دبي مع �سمان جودة �خلدمات �ل�سحية �ملقدمة 
�أية �إجاز�ت مر�سية باأثر  و دعت جميع �لأطباء �إىل �لتوقف عن �إ�سد�ر 
رجعي و�إ�سد�رها فقط يف نف�س يوم مر�جعة �ملري�س للمن�ساأة �ل�سحية .

وقال مرو�ن �ملال مدير �إد�رة �لتنظيم �ل�سحي يف هيئة �ل�سحة بدبي �إن 
هذ� �لإجر�ء �سيتم �لعمل به بد�ية من �ليوم يف جميع �ملن�ساآت �ل�سحية 
�إع���ادة برجمة  بالفعل  قد مت  �أن��ه  دب��ي مو�سحا  و�خلا�سة يف  �حلكومية 
ب��اإج��از�ت �لأثر  �لنظام �لإل��ك��رتوين ل��الإج��از�ت حتى ل يتقبل ما ي�سمى 
�لرجعي .. و �أو�سح يف �لوقت نف�سه �أن هذ� �لإجر�ء يعزز مبد�أ �ل�سفافية 

يف منح �لإجاز�ت .
و يف �سياق مت�سل �أ�سار مرو�ن �ملال �إىل �أن هيئة �ل�سحة بدبي ومن خالل 
�ملبادئ  و  �لتنظيمية  �ملعايري  تطوير  على  تعمل  �ل�سحي  �لتنظيم  �إد�رة 
و�أنها  �إم��ارة دبي  �ل�سحيني يف  �ملهنيني  و  �ل�سحية  للمن�ساآت  �لتوجيهية 
و�مل��ر�ج��ع��ات �خلا�سة  �لتقييم  �أع��م��ال  م��ن  �لعديد  �أج���رت  ذل��ك  يف �سوء 
حاليا  �لإد�رة  تعمل  نف�سه  �ل��وق��ت  يف  و�لإج����ر�ء�ت  �لطبية  بال�سيا�سات 

جميع  مع  فعال  ب�سكل  مرت�بط  و  ذكي  �إلكرتوين  نظام  ��ستحد�ث  على 
�جلهات �خلارجية و�لتي لها عالقة بالرتخي�س �ملهني للمن�ساآت �لطبية 
و�لعمل على  �ل�سحي  دبي  �سجل  ��ستحد�ث مبادرة  �إىل جانب  و�لأطباء 
تطوير معايري �لرتخي�س للمهنيني و�ملن�سئات �ل�سحية وذلك للت�سجيع 

على توفري كفاء�ت عاملية �مل�ستوى .
���س��رروة حتديث  �أك���دت  م��وؤخ��ر�  ج��رت  �ل��ت��ي  �لتقييم  �أن عمليات  وذك���ر 
وتطوير بع�س �للو�ئح وكذلك �لنظام �لإلكرتوين و�حلاجة �إىل تو�سيع 
�لنطاق �لزمني لأعمال �لتفتي�س على �ملن�ساآت حيث تقت�سر هذه �لأعمال 
على فرتتني تبد�أ �لأوىل يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحاً وحتى �لو�حدة 
من بعد �لظهر و�لثانية من �ل�ساعة �لر�بعة ع�سر�ً وحتى �لثامنة م�ساًء . 
وبالن�سبة ل�سيا�سة �لتقييم و�لإعفاء من �لمتحانات �أو�سح �ملال �أن �متحان 

�لإع��ف��اء من �لمتحانات  ع��ام و�ح��د فقط ول ي�سمل  مل��دة  �لهيئة �سالح 
على  �حلا�سلني  و�ل�ست�ساريني  �لخ�سائيني  ت�سمل  ل  و  �لأ�سنان  �أطباء 
�سهاد�ت �أوروبية معينة لفتاً �إىل �أن �لهيئة تعمل �لآن على حتديث هذه 
من  ب��دل  �سنو�ت   5 �إىل  �لمتحانات  �سالحية  متتد  بحيث  �ل�سيا�سات 
با�سرت�طات  �لهيئة  تقييم  من  �لأ�سنان  �أط��ب��اء  �إع��ف��اء  يتم  �أن  على  �سنة 
على  �حلا�سلني  و�ل�ست�ساريني  �لخ�سائيني  و�إعفاء  معينة  ومتطلبات 

�سهاد�ت �أوروبية معينة ومنها �أملانيا فرن�سا �ل�سويد �إيطاليا .
ولفت �إىل �أن هيئة �ل�سحة بدبي ت�ستهدف من تغيري �ل�سيا�سات يف هذ� 
�ل�ساأن ت�سهيل �إجر�ء�ت تر�خي�س �لأطباء من �لدول �ملتقدمة و ��ستقطاب 
�ملزيد من �لكفاء�ت �ملهنية للعمل يف دبي �إىل جانب تعزيز قيمة �متحان 

�لهيئة وتوثيقه باملعايري �لعاملية �لأكرث تطور� .

حممد بن را�سد يعلن ت�سكيل جمل�س القوة الناعمة لدولة الإمارات لتعزيز مكانتها اإقليميا وعامليا
•• دبي-وام:

�ل�سيخ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  �أع����ل����ن 
نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل �م�س 
�لناعمة  �ل��ق��وة  جمل�س  ت�سكيل   ..
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�سمعة  ل���ت���ع���زي���ز  ي����ه����دف  و�ل��������ذي 
وتر�سيخ  وع��امل��ي��ا  �إقليميا  �ل��دول��ة 
�ح��رت�م��ه��ا وحم��ب��ت��ه��ا ب��ني �سعوب 
�ل�سيا�سة  بر�سم  ويخت�س  �ل��ع��امل 
�ل���ع���ام���ة و�����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل���ق���وة 

�لناعمة للدولة.
ويتبع جمل�س �لقوة �لناعمة ب�سكل 
و�سيعمل  �ل����وزر�ء  جمل�س  مبا�سر 
وطنية  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��ي��اغ��ة  ع��ل��ى 
متكاملة ت�سمل �جلهات �حلكومية 
و�خل��ا���س��ة و�لأه��ل��ي��ة ل��ن��ق��ل ق�سة 
�لإم��ار�ت للعامل بطريقة جديدة. 
تطوير  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و���س��ي��ع��م��ل 
��سرت�تيجية للقوة �لناعمة للدولة 
�لعلمية  �مل��ج��الت  خمتلف  ت�سمل 
و�لإن�سانية  و�ل��ف��ن��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
تر�سيخ  ب����ه����دف  و�لق���ت�������س���ادي���ة 
�لتو��سل على �مل�ستوى �ل�سعبي مع 

�ملحيط �لإقليمي و�لعاملي.
ك��م��ا ���س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى م���ر�ج���ع���ة كل 
�ملوؤثرة  و�ل�����س��ي��ا���س��ات  �ل��ت�����س��ري��ع��ات 
ورفع  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �سمعة  على 
ملجل�س  م��ت��ك��ام��ل��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لقادمة  �لأ���س��ه��ر  خ���الل  �ل������وزر�ء 
على  �ل�������دول�������ة  ����س���م���ع���ة  ت����ر�����س����خ 
�مل�ستوى �ل�سعبي يف جميع �ملناطق 

�ل�سرت�تيجية عامليا.
و�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
دول����ة  �أن  م���ك���ت���وم  �آل  ر������س����د  ب����ن 
�لع�سكرية  �ل��ق��وة  لديها  �لإم����ار�ت 
لبناء  ت�ستعد  و�ليوم  و�لقت�سادية 
�أجل  من  �لناعمة  �لقوة  منظومة 
تر�سيخ �سمعة عاملية تخدم م�سالح 

�سعبنا على �ملدى �لطويل.

ب����د من  �لأخ��������رية ول  �ل�������س���ن���و�ت 
�سعبية  دبلوما�سية  منظومة  بناء 
ل��رت���س��ي��خ روؤي����ت����ه يف و����س���ع دول���ة 
�لإم�����ار�ت ك��اأف�����س��ل من���وذج للدول 

من حيث �ل�سمعة و�ملكانة عامليا.
�أن �لإم������ار�ت لها  ���س��م��وه  و�أ����س���اف 
ماليني  ق��ل��وب  يف  عظيمة  م��ك��ان��ة 
�لنا�س حول �لعامل ونريد تر�سيخ 
هذه �ملكانة و�لو�سول بها مل�ستويات 
جديدة ودولة �لإمار�ت متتلك كل 
و�لثقافية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��ك��ون��ات 
�لناعمة  قوتها  لبناء  و�حل�سارية 

ب�سكل �أ�سرع بكثري من غريها.
وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
ب���ن ر�����س���د ل��دي��ن��ا جت��رب��ة ناجحة 
خالل �لفرتة �ل�سابقة يف م�ساركة 
�����س����ع����وب �خل����ل����ي����ج �ح���ت���ف���الت���ه���م 
��سرت�تيجية  ون���ري���د  �ل��وط��ن��ي��ة 
�سعوب  ك��ل  م��ع  للتو��سل  خمتلفة 
�أدو�ت  �����س���ت���خ���د�م  ن���ري���د  �ل����ع����امل 
ج��دي��دة ل��رت���س��ي��خ م��ع��رف��ة �سعوب 
وبثقافتها  �لإم��ار�ت  بدولة  �لعامل 
وق�ستها  وت����ف����رده����ا  وه���وي���ت���ه���ا 

�ملده�سة .
�لناعمة  �لقوة  �أن جمل�س  و�أ�ساف 
ر�ف��د� جديد� لتن�سيق كل  �سي�سكل 
للدولة  للرتويج  �لوطنية  �جلهود 
مع  �ل�سعبية  دبلوما�سيتها  وب��ن��اء 

خمتلف �ل�سعوب.
يف  �لناعمة  �ل��ق��وة  جمل�س  وي�سم 
م���ع���ايل حم��م��د بن   .. ع�����س��وي��ت��ه 
�سوؤون  وزي����ر  �ل��ق��رق��اوي  ع��ب��د�هلل 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء و�مل�����س��ت��ق��ب��ل - 
و�لذي مت ت�سميته رئي�سا للمجل�س 
- وك��ال م��ن م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أنور 
�لدولة  وزي���ر  ق��رق��ا���س  ب��ن حممد 
ل��ل�����س��وؤون �خل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل رمي 
بنت �إبر�هيم �لها�سمي وزيرة دولة 
ل�����س��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل ومعايل 
�لدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان 
�جل��اب��ر وزي���ر دول���ة وم��ع��ايل نورة 
ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزي����رة دولة 
ل�سوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د  و����س���ع���ادة 
�أبوظبي  �إد�رة هيئة  رئي�س جمل�س 
خليفة  و�سعادة  و�لثقافة  لل�سياحة 
ب��ن ���س��امل �مل��ن�����س��وري وك��ي��ل د�ئرة 
يف  ب��الإن��اب��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
�سامي  و����س���ع���ادة  �أب���وظ���ب���ي  �إم�������ارة 
�أح��م��د �ل��ق��م��زي م��دي��ر ع���ام د�ئرة 
�إم��ارة دبي  �لتنمية �لقت�سادية يف 
مدير  �مل��ري  �سعيد  ه��الل  و�سعادة 
و�لت�سويق  �ل�����س��ي��اح��ة  د�ئ�����رة  ع���ام 
�لتجاري باإمارة دبي و�سعادة �سعيد 
حم��م��د �ل��ع��ط��ر م��دي��ر ع���ام مكتب 
وز�رة  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
و�مل�ستقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  �سوؤون 

ب�سفته ع�سو� ومقرر� للمجل�س.
�ملجل�س  م���ه���ام  حت���دي���د  مت  وق�����د 
�ل����ع����ام����ة  �ل���������س����ي����ا�����س����ة  ر������س�����م  يف 
و��سرت�تيجية �لقوة �لناعمة لدولة 
و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ومكانة  �سمعة  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف 
وتر�سيخ  وع��امل��ي��ا  �إقليميا  �ل��دول��ة 
قوتها �لناعمة ورفعها �إىل جمل�س 

�لقوة  منظومة  وحت��دي��د  �ل����وزر�ء 
�لناعمة للدولة و�قرت�ح ومر�جعة 
�لتي  و�ل�����س��ي��ا���س��ات  �ل��ت�����س��ري��ع��ات 
�لدولة  �سمعة  ت��ع��زي��ز  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
و�لتن�سيق  �لتعاون  تفعيل  بجانب 
و�جلهات  �حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني 
تعزيز  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �خلا�سة 
�إقليميا  ل��ل��دول��ة  �ل��ن��اع��م��ة  �ل���ق���وة 
ودوليا ومناق�سة و�قرت�ح �مل�ساريع 
�لناعمة  للقوة  �لد�عمة  و�ملبادر�ت 
تنفيذ  متابعة  �إىل  �إ�سافة  للدولة 
�لناعمة  �ل����ق����وة  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�سادرة  و�ل����ق����ر�ر�ت  و�مل����ب����ادر�ت 
ورفع تقرير دورية ملجل�س �لوزر�ء 
تنفيذ  يف  �مل��ن��ج��ز  �ل��ت��ق��دم  ب�����س��اأن 

�ل�سرت�تيجية.
�لناعمة  �ل��ق��وة  جمل�س  و���س��ي��ك��ون 
ر�سمية  مرجعية  �لإم���ار�ت  لدولة 
ل��ت��ق��دمي �ل�������ر�أي و�مل�������س���ورة حول 
�ملقرتحة  و�مل����ب����ادر�ت  �ل��ت��وج��ه��ات 
�لدبلوما�سية  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ت 
�ل����ع����ام����ة ل����دول����ة �لإم������������ار�ت مبا 
�لإمار�ت  منجز�ت  تر�سيخ  ي�سمن 

وط���م���وح���ات���ه���ا ودوره��������ا �مل���رك���زي 
�إقليميا ودوليا يف �لعلوم و�لثقافة 
و�لتجارة  و�ل�����س��ي��اح��ة  و�ل���ف���ن���ون 
غريها  �أو  �لإن�����س��ان��ي��ة  و�مل����ب����ادر�ت 
للر�أي  و�إب�����ر�زه�����ا  �مل����ج����الت  م���ن 
�لعامل  و�ل�سعبي يف  �لر�سمي  �لعام 
ل��ت��ك��ون م������ر�آة مل�����س��رية �لإم�������ار�ت 
و�إرثها �حل�ساري ودورها �حليوي. 
تطوير  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و���س��ي��ع��م��ل 
دولة  لإي�سال ق�سة  �أدو�ت جديدة 
�سعوب  ل��ك��ل  وت���ف���رده���ا  �لإم�������ار�ت 
�لعامل مبا يليق مبنجز�ت �لدولة 
قيادتها  وروؤي��ة  م�ساحلها  ويحقق 
�لر�سيدة يف �أن تكون �أف�سل دولة يف 

�لعامل �سمعة ومكانة و�حرت�ما.
مكتب  ت���ك���ل���ي���ف  مت  وق��������د  ه��������ذ� 
وز�رة  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
و�مل�ستقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  �سوؤون 
�لقوة  ��سرت�تيجية  �إع���د�د  مب��ه��ام 
�جلهات  م���ع  بالتن�سيق  �ل��ن��اع��م��ة 
�لفني  �ل����دع����م  وت����ق����دمي  �مل��ع��ن��ي��ة 
�لناعمة  �ل��ق��وة  ملجل�س  و�لإد�ري 

لدولة �لإمار�ت.

يف  �ل�ستثمار  �أن  �إىل  �سموه  و�أ�سار 
�ل�سعوب  وحم��ب��ة  �ح���رت�م  تر�سيخ 
�سيعمل  �لإم���ار�ت  لدولة  �لأخ���رى 
على تر�سيخ عالقات د�ئمة مع هذه 

�ل�سعوب على �مل�ستوى �لقت�سادي 
و�ل�سياحي و�ل�ستثماري.

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �إن  وق����ال 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
تر�سيخ  يف  جن��ح  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 
مكانة قوية وغري م�سبوقة لدولة 
�لإم������ار�ت �إق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا خالل 

حممد بن زايد: جمل�س القوة الناعمة روؤية عميقة ل�ستثمار ر�سيد منجزاتنا يف تعزيز اأطر التوا�سل مع �سعوب العامل
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك��د 
بحكمة  �سنعت  �لم���ار�ت  دول��ة  �ن  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
موؤ�س�سيها نهجا متفرد� لها وبقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 

خطت خطو�ت و��سعة على طريق �لتميز و�لريادة.
وقال �سموه - مبنا�سبة �لعالن عن ت�سكيل جمل�س �لقوة �لناعمة لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ن ت�سكيل جمل�س �لقوة �لناعمة روؤية عميقة 
�لعامل  �سعوب  م��ع  �لتو��سل  �أط��ر  تعزيز  يف  منجز�تنا  ر�سيد  ل�ستثمار 

وتكري�س م�سار�ت �لتقارب �لن�ساين.
و�أكد �سموه كلنا �سفر�ء �لمار�ت نحمل و�جب �إعالء �ساأنها وعلينا م�ساعفة 

�جلهد لتبقى يف قلب �مل�سهد �لعاملي بنهجها �ملتميز وقيمها وطموحاتها .

ت�سكيل  �أعلن  �آل مكتوم قد  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  وك��ان �ساحب 
يهدف  �ل���ذي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �لناعمة  �ل��ق��وة  جمل�س 
بني  وحمبتها  �حرت�مها  وتر�سيخ  وعامليا  �إقليميا  �لدولة  �سمعة  لتعزيز 
�لقوة  و��سرت�تيجية  �ل��ع��ام��ة  �ل�سيا�سة  بر�سم  ويخت�س  �ل��ع��امل  �سعوب 

�لناعمة للدولة.
ويتبع جمل�س �لقوة �لناعمة ب�سكل مبا�سر جمل�س �لوزر�ء و�سيعمل على 
و�خلا�سة  �حلكومية  �جل��ه��ات  ت�سمل  متكاملة  وطنية  منظومة  �سياغة 

و�لأهلية لنقل ق�سة �لإم��ار�ت للعامل بطريقة جديدة. كما �سيعمل على 
�ملجالت  خمتلف  ت�سمل  ل��ل��دول��ة  �ل��ن��اع��م��ة  ل��ل��ق��وة  ��سرت�تيجية  ت��ط��وي��ر 
تر�سيخ  ب��ه��دف  و�لق��ت�����س��ادي��ة  و�لإن�����س��ان��ي��ة  و�لفنية  و�لثقافية  �لعلمية 
�لتو��سل على �مل�ستوى �ل�سعبي مع �ملحيط �لإقليمي و�لعاملي ف�سال عن 
مر�جعة كل �لت�سريعات و�ل�سيا�سات �ملوؤثرة على �سمعة دولة �لإمار�ت ورفع 
��سرت�تيجية متكاملة ملجل�س �لوزر�ء خالل �لأ�سهر �لقادمة تر�سخ �سمعة 

�لدولة على �مل�ستوى �ل�سعبي يف جميع �ملناطق �ل�سرت�تيجية عامليا.

حممد بن را�سد يعتمد م�سروع تطوير �سارعي لطيفة بنت حمدان واأم ال�سيف بتكلفة 800 مليون درهم

مو�سحا   .. �مل��روري��ة  للحركة  ح��رة 
تنفيذها  ���س��ي��ت��م  �ل��ت��ي  �جل�����س��ور  �أن 
�لأحمر  و�أ���س��ف��ل م�سار �خل��ط  �أع��ل��ى 
مل��رتو دب��ي روع��ي فيها ع��دم �لتاأثري 
للمرتو.  �ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  �حل���رك���ة  يف 
وق���ال �مل��دي��ر �ل��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
�إن�ساء  يت�سمن  �مل�سروع  �إن  �ملديرين 
لطيفة  ���س��ارع  ع��ل��ى  جم�سر  ت��ق��اط��ع 

•• دبي-وام:

�عتمد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل .. تر�سية عقد م�سروع 
حمد�ن  ب��ن��ت  لطيفة  ���س��ارع  ت��ط��وي��ر 
�أم �ل�سيف مع �سارع لطيفة  وتقاطع 
ب��ن��ت ح��م��د�ن �ل����ذي ي��رب��ط منطقة 
ج����م����ري� ب�������س���ارع �خل����ي����ل و�ل����ط����رق 
و�سارع  �لأول  �خل��ي��ل  ���س��ارع  �مل��و�زي��ة 
�لأ�سايل بتكلفة �إجمالية تقدر بنحو 

. درهم  مليون   800
�لأول  �لعقد  �أع��م��ال  �إجن���از  ويتوقع 
�لأول  �لن�سف  خ���الل  �مل�����س��روع  م��ن 
من عام 2018 .. فيما �سيتم �إجناز 
�أع��م��ال �ل��ع��ق��د �ل��ث��اين خ���الل �لربع 

�لأول من عام 2019.
و�أك����د ���س��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر �ملدير 
�ملديرين  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  �ل���ع���ام 

وطر�بل�س و�ليالي�س و�لأ�سايل .
�لأول  �ل��ع��ق��د  �أن  �ل��ط��اي��ر  و�أو����س���ح 
تر�سيته  مت  �ل����ذي   - �مل�������س���روع  م���ن 
��ستيت - يت�سمن  على �سركة �ساينا 
بنت حمد�ن  لطيفة  �سارعي  تطوير 
�ل�سفا  ت���ق���اط���ع  م����ن  �ل�����س��ي��ف  و�أم 
�ملنارة  تقاطع  �إىل  �ل��ث��اين  �لتقاطع 
�لتقاطع  ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ  ����س���ارع  ع��ل��ى 
�مل�سروع  ي��ت�����س��م��ن  ب��ح��ي��ث  �ل���ث���ال���ث 
�خليل  ب�سارع  جمري�  منطقة  رب��ط 
���س��ارع��ي �خليل  �مل����و�زي����ة  و�ل���ط���رق 
تنفيذ  م��ن خ��الل  و�لأ���س��اي��ل  �لأول 
ط�����رق وج�������س���ور مب�����س��ت��وي��ني توفر 
ح��رك��ة م���روري���ة ح���رة م��ن ���س��ارع �أم 
و�سارع  �لو�سل  �سارع  باجتاه  �ل�سيف 
�ل�سيخ ز�يد و�سول �إىل �سارع لطيفة 
ب��ن��ت ح��م��د�ن .. وك��ذل��ك م��ن �سارع 
�لزمرد �سرقا �إىل �سارع �ل�سيخ ز�يد.

وذكر �أنه �سيتم ربط �جل�سرين ب�سارع 
�ل�سيخ ز�يد عرب ج�سور توفر خمارج 

�أن   - و�مل��و����س��الت  �ل��ط��رق  يف هيئة 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�  ي���اأت���ي  �مل�����س��روع 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�لفوري  ب��ال��ب��دء  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د 
و�أنظمة  �ل��ط��رق  م�ساريع  تنفيذ  يف 
�لتنمية  ل��ع��م��ل��ي��ات  م��و�ك��ب��ة  �ل��ن��ق��ل 
دبي  �إم���ارة  ت�سهدها  �ل��ت��ي  �مل�ستمرة 
و�لنت�سار  �لنمو  متطلبات  وتلبية 
لل�سكان  �ل�سعادة  وحتقيق  �ل�سكاين 
�إطار  يف  يندرج  �مل�سروع  �أن  و�أ���س��اف 
و�سعتها  �ل���ت���ي  �ل�����س��ام��ل��ة  �خل���ط���ة 
�لطرق  ���س��ب��ك��ة  ل���ت���ط���وي���ر  �ل���ه���ي���ئ���ة 
و�جل�سور و�ملعابر و�لأنفاق ل�ستيعاب 
�لزيادة �ملتنامية يف �حلركة �ملرورية 
وت�سهيل  �ل��ن��ق��ل  ح���رك���ة  وحت�����س��ني 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  �مل������رور  ح���رك���ة 
��ستكمال  دب��ي وه��و ما يعترب  �إم���ارة 
للهيئة  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ل��ل��خ��ط��ة 
و�ل��ر�م��ي��ة �إىل ت��ط��وي��ر �ل��ع��دي��د من 
�ملطار  �سو�رع  �لعمودية مثل  �ملحاور 

�لأول  �خليل  �سارع  مع  حمد�ن  بنت 
حمكوم  �سطحي  تقاطع  �إىل  �إ�سافة 
�جل�سر  �أ����س���ف���ل  ���س��وئ��ي��ة  ب���اإ����س���ار�ت 
ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني تقاطع  وك���ذل���ك 
�سارع �أم �ل�سيف مع �سارع �لو�سل �إىل 
�سطحية  رئي�سة  طرق  تنفيذ  جانب 
خدمية  ط�����رق  وت���ط���وي���ر  و�إن���������س����اء 
على  �لتجميلية  �ل���زر�ع���ة  و�أع���م���ال 
طول �سارع �ل�سيخ ز�يد بني تقاطعي 
�ل�سيف  �أم  و���س��و�رع  و�مل��ن��ارة  �ل�سفا 

ولطيفة بنت حمد�ن و�لزمرد.
و�أو�سح �أن هيئة �لطرق و�ملو��سالت 
ب�ساأن  م���ت���ك���ام���ل���ة  خ���ط���ة  و����س���ع���ت 
ل�سمان  �مل������روري������ة  �ل����ت����ح����وي����الت 
و�سيكون  �ل�����س��ري  ح��رك��ة  �ن�����س��ي��اب��ي��ة 
للتحويلة  �ل��ه��ن��د���س��ي  �ل��ت�����س��م��ي��م 
�مل���وؤق���ت���ة م��ط��اب��ق��ا جلميع  �مل����روري����ة 
مو��سفات �لطرق �لد�ئمة من حيث 
ودرجة  �لهند�سي  �لت�سميم  معايري 
وتوفري  و�لإ�سفلت  �ل�سطح  ��ستو�ء 

ز�ي���د و�خل��ي��ل وبني  �ل�سيخ  ���س��ارع��ي 
م��ن��ط��ق��ة ج���م���ري� غ���رب���ا ودب�����ي لند 
مد�خل  حت�������س���ني  وك����ذل����ك  ����س���رق���ا 
�لعديد  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��ق��وز  منطقة 

من �مل�ساريع �لتطويرية.
�مل�سروع يت�سمن تطوير  �أن  و�أ�ساف 
�خليل  تقاطع  م��ن  �لقائم  �لطريق 
حاليا  �ل��ت��ط��وي��ر  ق��ي��د  وه���و   - �لأول 
�لر�بط  �ل��ت��ق��اط��ع  م�����س��روع  ���س��م��ن 
ولطيفة  �ل�����س��ي��ف  �أم  ����س���ارع���ي  ب���ني 
ز�يد  �ل�سيخ  �سارع  على  حمد�ن  بنت 
�خليل  ����س���ارع  م���ع  �ل��ت��ق��اط��ع  �إىل   -
ب���ط���ول ث���الث���ة ك���ي���ل���وم���رت�ت حيث 
�لتقاطعات على طول  �سيتم تطوير 

�ملحور.
وتابع �أنه �سيتم تطوير تقاطع �سارع 
�لأ����س���اي���ل م���ع ����س���ارع ل��ط��ي��ف��ة بنت 
حمد�ن من تقاطع �سطحي حمكوم 
جم�سر  تقاطع  �إىل  �سوئية  ب��اإ���س��ارة 
يتكون من ج�سر مب�ستوى �أول ب�سعة 

�لإنارة �لكافية وذلك طبقا لل�سرعة 
�ل��ت�����س��م��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��ري��ق مب���ا يحقق 
م�ستخدمي  لكل  �مل��روري��ة  �ل�سالمة 

�لطريق.
�سيكون  �مل�سار�ت  عدد  �أن  �إىل  و�أ�سار 
عدد  هو  �لتحويالت  مرحلة  خ��الل 
ي�سمن  مبا  نف�سه  �حلالية  �مل�سار�ت 
عدم �لتاأثري �سلبا يف �ل�سعة �ملرورية 
�أو  �زدح����ام����ات  �أي  ل��ت��ف��ادي  �مل��ت��اح��ة 
تاأخري ب�سبب �أعمال �لتنفيذ و�سيتم 
ب�سكل  �مل��ق��اول  ع��م��ل  منطقة  ف�سل 
كامل بو��سطة حاجز مرتفع لتقليل 
�لزع�����اج مل�����س��ت��خ��دم��ي �ل��ط��ري��ق �إىل 

�حلد �لأدنى.
�مل�سروع وما  �لثاين من  �لعقد  وعن 
�سعادة  ق��ال   .. �أع��م��ال  م��ن  يت�سمنه 
�لثاين  �ل���ع���ق���د  �إن  �ل���ط���اي���ر  م���ط���ر 
تر�سيته  مت  �ل����ذي   - �مل�������س���روع  م���ن 
للمقاولت  �لوطنية  �ل�سركة  على 
�ل���رب���ط بني  �إىل حت�����س��ني  ي��ه��دف   -

ثالثة م�����س��ار�ت يف ك��ل �جت��اه يخدم 
لطيفة  �سارع  على  �مل��روري��ة  �حلركة 
ب��ن��ت ح��م��د�ن ب��ج��ان��ب �إن�����س��اء ج�سر 
كل  م�سارين يف  ب�سعة  ثان  مب�ستوى 
�جت��اه يخدم �حل��رك��ة �مل��روري��ة على 
�لتقاطع  وت��ط��وي��ر  �لأ���س��اي��ل  ���س��ارع 
يف  لي�سهم  كفاءته  ل��رف��ع  �ل�سطحي 
�لتقاطع  على  �لنتظار  زمن  خف�س 
�أقل  �إىل  ث���الث دق��ائ��ق  �ل��ق��ائ��م م��ن 
�لزدحام  وتقليل  و�ح��دة  دقيقة  من 
�ل����ذروة  ���س��اع��ات  %78 يف  ب��ن�����س��ب��ة 
�ل�ستيعابية  �ل��ق��درة  ورف��ع  �مل�سائية 
وذك����ر   .40% ب��ن�����س��ب��ه  ل��ل��ت��ق��اط��ع 
تطوير  يت�سمن  �مل�سروع  �أن  �لطاير 
و�سلة  باإ�سافة  �خليل  �سارع  تقاطع 
�ملرورية  �حل��رك��ة  جم�����س��رة خل��دم��ة 
�خليل  ����س���ارع  �إىل  ���س��م��ال  �مل��ت��ج��ه��ة 
وم��ع��رب �خل��ل��ي��ج �ل��ت��ج��اري وه���و ما 
�سي�سهم يف تخفيف �لزدحام �لقائم 

على �لتقاطع مع �سارع �خليل.
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الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

كهرباء دبي ت�سكل جلنة ملتابعة تنفيذ اأوامر حممد بن را�سد بتوفري مولدات كهرباء احتياطية
•• دبي-وام:

�سعيد حممد  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة  دب���ي جل��ن��ة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  �سكلت 
�أو�مر  تنفيذ  ملتابعة  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�سو  �لطاير 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لعقاريني  �ملطورين  باإلز�م  �هلل  رع��اه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
و�ل�سركات و�جلهات �ملعنية �لأخرى برتكيب مولد�ت كهرباء �حتياطية 
يف �مل�سروعات �لكربى يف دبي. و�أ�سدرت �لهيئة تعميما بتوفري مولد�ت 
�لطابع  ذ�ت  �حليوية  و�مل��ن�����س��اآت  و�مل��ر�ف��ق  �مل��ب��اين  يف  �حتياطية  كهرباء 
�حل�ساري و�ل�سياحي و�لتجاري يف �إمارة دبي ل�سمان تزويدها بالطاقة 
و�ل�سالمة  �لأم��ان  لعتبار�ت  �لطارئة  �حل��الت  يف  �لالزمة  �لكهربائية 

هذه  ق��درة  تكون  �أن  على  و�جلمهور  للمجتمع  �ل��ر�ح��ة  وت��اأم��ني  �لعامة 
�ملولد�ت �لحتياطية كافية لتغطية �ملتطلبات �لأ�سا�سية مبا فيها �لإنارة 
�لكافية و�مل�ساعد و�ل�سالمل �ملتحركة و�لأبو�ب �لأوتوماتيكية وكامري�ت 
�ملر�قبة و�أجهزة �لإنذ�ر و�ل�سالمة ومكافحة �حلريق وغريها مع �لتاأكد 
من �ل�سيانة �لدورية ل�سمان عمل هذه �ملولد�ت �لحتياطية يف �حلالت 
��سرت�طات  مر�عاة  مع  منا�سب  ووق��ت  فّعال  ب�سكل  ذل��ك  ت�ستدعي  �لتي 
و�إج��ر�ء�ت �ل�سالمة. وتوجه �سعيد �لطاير بجزيل �ل�سكر و�لتقدير �ىل 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على دعم �سموه غري �ملحدود 
ومتابعته �حلثيثة وتوجيهاته �ل�سديدة وروؤيته �لثاقبة �لتي حتفز د�ئماً 
م�ستقبل  و�سناعة  و��ست�سر�ف  و�لتميز  �ل��ري��ادة  م�سرية  مو��سلة  على 

�لبتكار  ركيزته  ومتكامل  و��سح  منهج  وفق  �ل�سرت�تيجية  �لقطاعات 
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �أو�م��ر �ساحب  �لطاير  و�لتطوير. وثمن  و�لبحث 
بن ر��سد �آل مكتوم باإلز�م �ملطورين �لعقاريني و�ل�سركات و�جلهات �ملعنية 
�حليوية  �مل�����س��روع��ات  يف  �حتياطية  كهرباء  م��ول��د�ت  برتكيب  �لأخ���رى 
يف  وي�سهم  �ملعنيني  جميع  م�سلحة  يف  ي�سب  و�ل���ذي  دب��ي  يف  و�ل��ك��ربى 
جتنب �أي �نقطاع للكهرباء قد يحدث نتيجة �أي خلل طارئ مما ي�سمن 
ذ�ت  و�ملباين  �لكربى  �لعمر�نية  �ملن�ساآت  يف  توقف  دون  �لعمل  ��ستمر�ر 
�لطابع �حل�ساري و�ل�سياحي و�لتجاري. و�أ�ساف �سعادته "نعمل يف هيئة 
كهرباء ومياه دبي وفق توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم لتعزيز ريادة دبي على �مل�ستوى �لعاملي ومو��سلة درب �لريادة 
�إىل �لرقم و�حد عاملياً ونحر�س د�ئماً على مر�جعة  و�لتميز و�لو�سول 

طريقة �لعمل و�لإجر�ء�ت �ملتبعة ملو��سلة م�سرية �لريادة يف �إطار مبادرة 
مدينة  دب��ي  تكون  �أن  �إىل  وتهدف  �سموه  �أطلقها  �لتي   "x10 "دبي 
�مل�ستقبل عرب �إحد�ث تغيري �سامل يف منظومة �لعمل �حلكومي وو�سع 
�لثورة  مو�كبة  على  �لعمل  و�أك��د   . " م�ستقبلية  وخطط  مبتكرة  �أف��ك��ار 
�ل�سناعية �لر�بعة و�ل�ستفادة من �لتقنيات �لإحاللية يف جمالت �إنتاج 
�مل�ستوى ت�سهم يف  و�ملياه لتقدمي خدمات عاملية  �لكهرباء  ونقل وتوزيع 
وتوفري  دب��ي  و�ل��ز�ئ��ري��ن يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  �حل��ي��اة  ج��ودة  تعزيز 
خدمات �لكهرباء وفق �أعلى معايري �لتو�فرية و�لعتمادية حيث حققت 
�لهيئة �أف�سل �لنتائج �لعاملية يف معدل �لدقائق �ملفقودة للمتعامل �سنوياً 
مبعدل 3.28 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة م�سجلة لدى نخبة �سركات 

�لكهرباء �لأوروبية و�لأمريكية.

قوافل زايد اخلري تفتح باب التطوع يف م�ست�سفياتها امليدانية يف ال�سومال
•• اأبوظبي-وام: 

�أع���ل���ن���ت " ق����و�ف����ل ز�ي������د �خل�����ري " 
�لطبية  ل��ل��ك��و�در  �لتطوع  ب��اب  فتح 
�ملو�طنة يف "برنامج �أطباء �خلري" 
�لإن�سانية  �مل���ه���ام  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
�ملتحركة  �ل����ق����و�ف����ل  ع�����ي�����اد�ت  يف 
وم�ست�سفياتها �ملتنقلة يف �ل�سومال 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��اة �لأط���ف���ال 
مع  �ن�سجاما  ذل��ك  ياأتي  و�مل�سنني. 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
يكون  ب����اأن  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
تز�منا  و  �خل��ري  ع��ام   2017 ع��ام 
م��ع حملة " لأج��ل��ك ي��ا ���س��وم��ال " 
ور�سالتها  �لم���ار�ت  ل��دور  وتعزيز� 
�لن�سانية و�حل�سارية يف �لتخفيف 
من معاناة �ل�سعب �ل�سومايل جتاه 
�ملجاعة  نتيجة  �لأم���ر�����س  تف�سي 
�لأفريقية  �ل���ق���ارة  �أ����س���اب���ت  �ل��ت��ي 
ومببادرة �ن�سانية م�سرتكة من ز�يد 
�لعطاء وجمعية د�ر �لرب و موؤ�س�سة 

وجمموعة  �خل�������ريي  �ل���������س����ارق����ة 
�لأملانية  �ل�����س��ع��ودي��ة  �مل�ست�سفيات 
�لن�ساين  للعمل  مم��ي��ز  من���وذج  يف 
���س��ف��رية �لعمل  �مل�����س��رتك . وق��ال��ت 
عثمان  رمي  �ل���دك���ت���ورة  �لن�����س��اين 

و�ل��ف��ن��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �مل���ب���ادر�ت 
تقدمي  يف  و�مل�������س���ارك���ة  �لإن�����س��ان��ي��ة 
�لت�سخي�سية  �خل����دم����ات  �ف�����س��ل 
و�لوقائية  و�جلر�حية  و�لعالجية 
لالأطفال و�مل�سنني. من جانبه �أكد 

�لإم�����ار�ت�����ي �ل��ط��ب��ي �ل��ت��ط��وع��ي يف 
و�أطباء  �أطباء �خلري  برنامج  �إط��ار 
�لأخ����ذ يف �لعتبار  م��ع  �لإن�����س��ان��ي��ة 
�أن كل متطوع يطلب منه �مل�ساركة 
ب���ج���ه���ده ووق����ت����ه وخ����ربت����ه ك����ل يف 

تهدف  �خل����ري  �أط���ب���اء  م���ب���ادرة  �إن 
و�لعمل  �لعطاء  ثقافة  تر�سيخ  �إىل 
�لتطوعي يف �لكو�در �لطبية و�إتاحة 
�لتخ�س�سات  مل��خ��ت��ل��ف  �ل���ف���ر����س 
و�لطبية  �لإد�ري��ة  �لكو�در  وخا�سة 

�لدكتور  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ق��ل��ب  ج���ر�ح 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�سامري  عادل 
ل�" مبادرة ز�يد �لعطاء " بدء عملية 
�لن�سمام  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  ت�سجيل 
�لفريق  يف  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  �إىل 

جمال تخ�س�سه �لأمر �لذي يوؤدي 
و�لكفاء�ت  �ل���ق���در�ت  جت��م��ي��ع  �إىل 
تنفيذ  نحو  وتوجيهها  و�خل����رب�ت 
�لرب�مج �لإن�سانية �ملوجهة للفئات 

�مل�ستهدفة من �لفقر�ء �ملر�سى.

�سعيد بن طحنون يح�سر ختام فعاليات 
اأ�سبوع الأ�سم العربي ال�42 يف العني

•• العني-وام:

�أم�س  �آل نهيان  ح�سر معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون 
�ل�42  �أ�سبوع �لأ�سم �لعربي  �لأول حفل ختام فعاليات 
برعاية  �ملنزلية  للرعاية  �لوطني  �مل��رك��ز  نظمها  �لتي 
معاليه حتت �سعار " لغة �لإ�سارة و�سيلة م�ساعدة هامه 
" على م�سرح �ملبزرة �خل�سر�ء يف  للتو��سل مع �لأ�سم 
�لعني بح�سور �ل�سيخ �سامل حممد بالركا�س �لعامري 
و�ملكرمني و�ملت�سامنني و�ملهتمني بهذه �لفئه وعدد من 

�ل�سيوف.
وبد�أ �حلفل بال�سالم �لوطني لدولة �لإمار�ت ثم تو�لت 
فقر�ت �حلفل �لرتفيهيه �ملميزة و�ملعربة منها �لأ�سئلة 

و�مل�سابقات و�ألعاب �لأطفال مب�ساركة �ل�سم.
وبعدها كرم معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان 
�أ�سبوع  فعاليات  �جن��اح  �ساهم يف  �ملنا�سبة كل من  ر�ع��ي 
�لأ�سم �لعربي �ل�42 من �لأفر�د و�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 

�حلكومية و�خلا�سة �لر�عية لهذ� �حلدث.
ويف ختام �حلفل �أعرب معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون 
ختام  حفل  وم�ساركته  بح�سوره  �سعادته  عن  نهيان  �آل 
�لإمار�ت  دول��ة  قيادة  �أن  موؤكد�  �لعربي  �لأ�سم  �أ�سبوع 
�لرعاية  �سبل  �أرق����ى  ل��ت��ق��دمي  ق�����س��ارى ج��ه��ده��ا  ت��ب��ذل 
�ملبني  �ل�سامي  �لهدف  �أج��ل  من  �ل�سم  لفئة  و�لتاأهيل 
و�لرعاية  و�ل�����س��ل��وك  و�ل��ع��اط��ف��ة  �ل��ف��ك��ر  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 

�ل�ساملة.

جراحة نادرة ل�ستئ�سال ورم كلوي ل�سابة ع�سرينية
•• دبي-الفجر:

يف  �لبولية  �جل��ر�ح��ة  ق�سم  متكن  
من  �لأمل���اين  �ل�سعودي  �مل�ست�سفى 
مري�سة  كلية  م��ن  ورم  ��ستئ�سال 
29 ع���ام���ا مع  ت��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 
�حلفاظ  على �لكلية بحالة جيدة 
مربحة  �آلم  من  �ملري�سة  عانت   .
�لبطن،  م��ن  �ليمنى  �جلهة  �على 
فحو�س  �ج���������ر�ء  �����س���ت���دع���ى  م�����ا 
ت�سخي�سية و�إ�سعات مقطعية بينت 
�لكلية  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل  ورم  وج�����ود 
وعندما  �سم   10 بحجم  �ليمنى  
�مل�ست�سفى  �مل����ري���������س����ة   دخ����ل����ت 
�ل�������س���ع���ودي �لأمل�������اين �ج���ري���ت لها 
ف��ح��و���س ����س��اف��ي��ة ب��امل��وج��ات فوق 
بالفعل  �ك�����دت  و�ل���ت���ي  �ل�����س��وت��ي��ة 

وجود �لورم .
ح�سن  �أح�����م�����د  �ل����دك����ت����ور  وق��������ال 
جر�حة  ق�سم  رئي�س  و  ��ست�ساري 
ق��رر جتنب  �إن��ه   ، �لبولية  �مل�سالك 
وحرمان  كاملة  �لكلية  ��ستئ�سال 
�ملري�سة منها يف عمر مبكر تفاديا 
لأي �سرر على حياتها يف �مل�ستقبل 
يف حال توقف �لكلية �لأخ��رى عن 
�و غري  ���س��ب��ب ط����ارئ  �ل��ع��م��ل لأي 

متوقع . 
على  مت���ت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن  و�و�����س����ح 
م��رح��ل��ت��ني، ح��ي��ث ك����ان لب����د من 
ت�سغري حجم �لورم قدر �مل�ستطاع 
�ملتوقع  �ل��ن��زي��ف  ف��ر���س  تقليل  و 
�لورم  �أن  �ل�ستئ�سال خا�سة  �أثناء 
للكلية  �ملغذية  �لأوعية  من  قريب 
�لأ�سعة  ����س��ت�����س��اري  �ن  �ىل  لف��ت��ا 
�ملغذي  �ل�سريان  حقن  �لتد�خلية 

�إيقاف  ب���ه���دف  �إغ���الق���ه  و  ل���ل���ورم 
وجتويعه  عنه  �ل��دم��وي��ة  �لتغذية 
كمرحلة �أوىل ، وبعد 3 �أ�سابيع مت 
 9 بحجم  �ل��ورم  ��ستئ�سال  �إج���ر�ء 
�سم و بوزن 210 غر�م مع حدود 
�ساعات    5 ��ستغرقت  بعملية  �آمنة 
م�سري� �ىل �أن �ملري�سة خرجت من 
�مل�ست�سفى بعد 4 �أيام و هي ب�سحة 

جيدة 
على   ح�سن   �حمد  �لدكتور  و�سدد 
����س���رورة �مل��ت��اب��ع��ة م���ع �ل��ط��ب��ي��ب و 
�إج������ر�ء �لأ����س���ع���ة �مل��ق��ط��ع��ي��ة ك���ل 3 

�سهور بهدف �لتاأكد من عدم وجود 
�أي �نت�سار جديد للمر�س. 

م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت �ل����دك����ت����ورة 
�لتنفيذية  �مل���دي���رة  ع��ث��م��ان  رمي 
للم�ست�سفى �إن �تباع �ملبادئ �لطبية  
�ل�سحيحة و�لتن�سيق بني �لأق�سام 
�ملختلفة �مل�ساركة يف �لعالج ي�سمن 
�لو�سول �إىل �أف�سل نتيجة ممكنة 
�ل�سفاء  �ل��ع��الج و  م��ن حيث جن��اح 
للتح�سن  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع��ن  و�أع���رب���ت 
�لذي ظهر على �ملري�سة و عودتها 
حلياتها �لطبيعة   بعد �جلر�حة .

بلدية مدينة اأبوظبي ترعى موؤمتر �سرف مياه الأمطار ما بني 1-2 مايو العام احلايل
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  حتت رعاية بلدية مدينة 
من  �لأول  �ملقبل  �لث��ن��ني  تنطلق 
مياه  �إد�رة  م��وؤمت��ر  �أع���م���ال  م��اي��و 
�ل�سرقي  �لقرم  فندق  يف  �لأم��ط��ار 
تنظمه  و�ل��ذي  باأبوظبي  )�أننتار�( 

.ACM Event سركة�
�جلدير بالذكر �أن �ملوؤمتر �سي�سهد 
�أور�ق  م���ن  �ل���ع���دي���د  ����س��ت��ع��ر����س 
ب��ل��دي��ة �بوظبي  �ل��ع��م��ل، وت�����س��ارك 
هذ� �لعام بثالث �أور�ق عمل يلقيها 
�ملو�طنني  �مل��ه��ن��د���س��ني  م��ن  ن��خ��ب��ة 
�سرف  م�سروعات  �أه��م  ت�ستعر�س 
�آخر  و  �مل�ستقبلية  �لأم��ط��ار  م��ي��اه 
�أدل�����ة �سرف  م�����س��ت��ج��د�ت ت��وح��ي��د 
م�ستوى  ع���ل���ى  �لأم������ط������ار  م����ي����اه 
�لم����ارة ، و�أح����دث �ل��رب�م��ج �لتي 
�سيانة  لإد�رة  �ل��ب��ل��دي��ة  ت��ت��ب��ع��ه��ا 
كما  �لأم��ط��ار  مياه  �سرف  �سبكات 
ي�����س��ارك خ����رب�ء �ل��ب��ل��دي��ة يف هذ� 
�لفني  �لنقا�س  جل�سات  يف  �مل��ج��ال 
�ملحلية  بخرب�تهم  �ملوؤمتر  لإث��ر�ء 
على  �ل�����س��وء  وت�سليط  و�ل��دول��ي��ة 
مياه  ���س��رف  �إد�رة  وخ��ط��ة  ق�سايا 
�لأم����ط����ار ط��ب��ق��اً ل���ربن���ام���ج روؤي����ة 

�أبوظبي2030.
وي���اأت���ي ه���ذ� �مل���وؤمت���ر ���س��م��ن �إط���ار 
�لبلدية  �ل�������س���وؤون  د�ئ�����رة  ح��ر���س 
�أبوظبي على �ل�ستفادة  و�لنقل يف 
�ملوؤ�س�سات  وجت�����ارب  خ����رب�ت  م���ن 

يف  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  و�جل��ه��ات 
جمال �ل�ستفادة من مياه �لأمطار 
�لذي  بال�سكل  ت�سريفها  وط���رق 

يحقق �لتنمية �مل�ستد�مة.
و�أ�سافت �لبلدية �أن �ملوؤمتر يهدف 
لبلدية  �ل��ري��ادي  �ل��دور  تاأكيد  �إىل 
مدينة �أبوظبي يف جمال �إد�رة مياه 
و�ل�ستفادة من �خلرب�ت  �لأمطار 
ب���ح���ري�ت  �ل���ع���امل���ي���ة يف جم��������الت 
جتميع مياه �لأمطار و�آبار �حلقن 
�رتفاع من�سوب  و�حلد من ظاهرة 
�مل���ي���اه �جل��وف��ي��ة وت��غ��ذي��ة �خل���ز�ن 
نوعية  ع���ل���ى  و�حل����ف����اظ  �جل������ويف 
�لتحكم  �أن��ظ��م��ة  وتطبيقات  �مل��ي��اه 

�سبكات �سرف  بعد يف عنا�سر  عن 
م��ي��اه �لأم����ط����ار، و �ل���و����س���ول �إىل 
لرت�سيخ  م��وح��دة  م�سرتكة  روؤي���ة 
�أف�سل �ملمار�سات، و��ستثمار �أف�سل 
�لتي  �مل��ب��دع��ة  و�لأف���ك���ار  �لتقنيات 
من �ساأنها �مل�ساهمة يف توفري �آلية 
�ملائية  �ل��رثوة  ��ستثمار  يف  ت�ساعد 
نف�س  ويف  �لأم��ط��ار  م��ي��اه  وخا�سة 
ترفيهية  م��ن�����س��اآت  ت��وف��ري  �ل��وق��ت 
وتوفري  و�مل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
للمطورين،  ����س��ت��ث��م��اري��ة  ف��ر���س 
وت���وط���ي���د ث���ق���اف���ة �حل����ف����اظ على 
�لبيئة بال�سكل �لذي يحقق وجهي 
�مل����ع����ادل����ة م����ن ح���ي���ث دف�����ع عجلة 

�لتنمية قدماً من جهة، و�حلفاظ 
�ملائية من  و�ل���رثوة  �مل��خ��زون  على 
�لأ�ساليب  و�تباع  و�ل�سياع،  �لهدر 

�حلديثة يف ت�سريفها و�إد�رتها.
و�أكدت �لبلدية �أن �ملوؤمتر ي�ستقطب 
تتمثل  ج��ه��ات  ع��دة  م��ن  م�ساركني 
و�ملطورين  �حل��ك��وم��ي��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ات 
و�لدوليني،  و�لإقليميني  �ملحليني 
و�ل�����س����ت���������س����اري����ني و�مل�����ق�����اول�����ني 
�ملتخ�س�سني يف جمال �إد�رة �سرف 
�لعاملية  و�ل�سركات  �لأمطار،  مياه 
�مل�ستخدمة  للمنتوجات  �مل�سنعة 
���س��ب��ك��ات ���س��رف مياه  ع��ن��ا���س��ر  يف 

�لأمطار.

�سندوق الوطن يتلقى دعما بقيمة خم�سة ماليني درهم من جمموعة نايل وبن حرمل
•• اأبوظبي-وام:

دعما  �ل�����وط�����ن  �����س����ن����دوق  ت���ل���ق���ى 
ماليني  خم�سة  بقيمة  ل��رب�جم��ه 
دره�����م م���ن جم��م��وع��ة ن���اي���ل وبن 

حرمل .
�ل�سام�سي  �سيف  ر��سد  نايل  و�أك��د 
�لظاهري  ح����رم����ل  ب����ن  و����س���ع���ي���د 
�أن ه���ذ� �ل��دع��م ي��اأت��ي ت��ز�م��ن��ا مع 
�أطلقها  �ل��ت��ي  م��ب��ادرة ع���ام �خل���ري 
خليفة  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لتالحم  ي���رتج���م  و  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
يف  وحر�سهما  �ملجتمع  ف��ئ��ات  ب��ني 
جم��م��وع��ة ن��اي��ل وب���ن ح��رم��ل على 
�لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات  تلبية 
بتمكني �ملو�هب �لوطنية يف جمال 
بناء  ل��دع��م  �لتطبيقية  �لأب���ح���اث 

�قت�ساد معريف م�ستد�م.
نايل  جمموعة  �عتز�ز  عن  و�أعربا 
وبن حرمل بتقدمي هذه �مل�ساهمة 
باعتباره  �ل���وط���ن  ����س���ن���دوق  �إىل 
مبادرة ر�ئدة من قيادتنا �لر�سيدة 
�لتي  و�لنتماء  �ل��ولء  قيم  تعك�س 
�ل��وط��ن لدولة  �أب��ن��اء وب��ن��ات  يكنها 
�لر�سيدة  ول���ل���ق���ي���ادة  �لإم�����������ار�ت 

�لوطن  ����س���ن���دوق  وم�������س���روع���ات 
ترتجم �لتز�مها بر�سالتها ودورها 
ر�ئ�����دة د�سنت  ك��م��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي��ة 
خمتلف  يف  ت��ن��م��وي��ة  م�������س���روع���ات 
�لنه�سة  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  �مل�����ج�����الت 
�حل�����س��اري��ة ل��ل��وط��ن وم����ن خالل 
�ملجموعة  �ستو��سل  �مل�ساهمة  هذه 
�لقيام بو�جبها جتاه نه�سة �لوطن 
ودعم  �لتنموية  م�سريته  وتعزيز 
يف  �حليوي  �ل�سندوق  ه��ذ�  بر�مج 
�ل��وط��ن ومتكينهم  ���س��ب��اب  ت��اأه��ي��ل 
�لع�سر  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���و�ك���ب���ة  م���ن 
يف  ي�سهده  �ل��ذي  �لعلمي  و�لتطور 

جميع �ملجالت.

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  يف  متمثلة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه �هلل 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�ل�سيوخ  �ل�سمو  و�أ�سحاب  �مل�سلحة 
لالحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����س��اء 

حكام �لإمار�ت.
جمموعة  م�ساهمة  �أن  و�أو���س��ح��ا 
ن��اي��ل وب���ن ح��رم��ل يف دع���م بر�مج 

بن  و�سعيد  �ل�سام�سي  ن��اي��ل  و�أك���د 
حرمل �أن �لوطن وقيادته �لر�سيدة 
و�لكثري  �لكثري  جميعا  لنا  قدمو� 
�ملجموعة  من  �مل�ساهمة  ه��ذه  و�أن 
و��سعة  �أف��ق  �سوى قطرة يف  لي�ست 
بها  يجود  �لتي  �لغيث  مظلة  م��ن 
�لوطن على �أبنائه وبناته يف جميع 
�أنه جاء دور  .. م�سيفني  �ملجالت 
�لوطن  �لأع����م����ال خل��دم��ة  رج����ال 
�حل�سارية  �لتنمية  معدلت  ودفع 
قيادته  رعاية  حتت  ي�سهدها  �لتي 

�لر�سيدة.
�إد�رة  �أ�����س����اد جم��ل�����س  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ب��ال��دع��م �لذي  ���س��ن��دوق �ل���وط���ن 
قدمته جمموعة نايل وبن حرمل 
�ملجموعة  دع��م  �أن  �إىل  م�سري�   ..
�نعكا�س  ه���و  �ل���وط���ن  ل�����س��ن��دوق 
ل��ت��اأ���س��ل ق��ي��م �ل���ب���ذل و�ل��ع��ط��اء يف 
وتعبري  �لإم��������ار�ت  �أب���ن���اء  ن��ف��و���س 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  ح��ر���س جميع  ع��ن 
�لفاعلة  �مل�ساهمة  على  و�أط��ي��اف��ه 
�أف�������س���ل  م�����س��ت��ق��ب��ل  ����س���ن���اع���ة  يف 
لالأجيال �لقادمة وذلك من خالل 
�لوطنية  �مل���و�ه���ب  ومت��ك��ني  دع����م 
�لتنمية  م�����س��رية  يف  و�إ����س���ر�ك���ه���ا 

و�لتقدم و�لبناء.
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اأخبـار الإمـارات
البتكاري التفكري  وا�سرتاتيجيات  التخ�س�سية  القراءة  مبادرة  دبي" تطلق  "اأرا�سي 

•• دبي -وام:

�لقر�ءة  "مبادرة  م��وؤخ��ر�  دب���ي  و�لأم�����الك يف  �لأر�����س���ي  د�ئ����رة  �أط��ل��ق��ت 
�لتخ�س�سية و��سرت�تيجيات �لتفكري �لبتكاري" وذلك متا�سيا مع �سعي 
يف  �لإ�سهام  على  وحتفيزهم  م�ستمر  ب�سكل  موظفيها  لتطوير  �ل��د�ئ��رة 

حت�سني عملياتها وخدماتها ملتعامليها.
وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك 
�ملوؤ�س�سات  �إح��دى  �لد�ئرة كونها  �ن  �م�س  له  ت�سريح �سحايف  دبي يف  يف 
�ملبادر�ت  يف  ود�ع���م  فاعل  دور  لعب  عليها  يتوجب  �لفاعلة،  �حلكومية 
و�مل�ساريع كافة �لتي تطلقها �لقيادة �لر�سيدة ومن بينها "قانون �لقر�ءة 

�لوطني" للنهو�س بالوطن و�ملو�طن يف جميع �ملجالت.
و�أ�ساف �أن من �أهم �لأهد�ف �لرئي�سة لتطبيق هذ� �مل�سروع هو �لتو�سل 

بتدريب جميع  و�سنقوم  �لب��ت��ك��اري��ة  �لأف��ك��ار  م��ن  ق��در ممكن  �أك���رب  �إىل 
على  �بتكارية  عمل  بيئة  لإيجاد  �لتفكري  وطرق  �أ�ساليب  على  موظفينا 

�أر�س �لو�قع.
ي�����س��اع��د يف تعزيز  ب��ه��ذ� �حل��ج��م  م�����س��روع  �أن تنفيذ  �ب���ن جم���رن  و�أك����د 
توجهات �لد�ئرة لتوفري بيئة عمل تعليمية مبينة على م�ساركة �لفكار 
�لبتكارية. و�أ�سار �إىل �أن �لد�ئرة يتعني عليها تهيئة بيئة مثالية لتحفيز 
موظفيها على �لتفاعل و�ل�ستفادة من �أق�سى طاقاتهم �لإبد�عية �ملمكنة 
من خالل توفري قنو�ت مالئمة و�أدو�ت لتنفيذ �أن�سطة �لإبد�ع و�لبتكار 

�ملرتبطة مبختلف عملياتها.
�لأول  �لق�سم  ي�سجع  �إذ  ق�سمني  �إىل  و�لبتكار  �لقر�ءة  م�سروع  وينق�سم 
جمال  يف  �لعلمية  �مل���و�د  �أو  �لكتب  ق���ر�ءة  على  �ل��د�ئ��رة  موظفي  جميع 
�سكل  على  لعر�سها  ق��ر�أوه  ما  بتلخي�س  يقومون  ثم  ومن  �خت�سا�سهم 

مدر�ء  م��ن  �ملحا�سرين  م��ن  ملجموعة  تقدميية  ع��رو���س  �أو  حما�سر�ت 
قنو�ت  على  من�سة  ت�سميم  مع  �لق�سم  ه��ذ�  ويكتمل  �ل��د�ئ��رة  وموظفي 

�لتو��سل �لجتماعي حتمل ��سم "د�ئرة �لأر��سي تتحدث".
�ساحب  �أ�سدره  �ل��ذي  �لوطني  �لقر�ءة  قانون  مع  �لق�سم  هذ�  ويتناغم 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
تنفيذية  وبر�مج  ت�سريعية  �أط��ر�  ي�سع  للقر�ءة  نوعه  من  قانون  ك��اأول 
�لإمار�ت  دول��ة  �لقر�ءة يف  قيمة  وم�سوؤوليات حكومية حم��ددة لرت�سيخ 

ب�سكل م�ستد�م.
ويعد هذ� �لقانون �أول ت�سريع يعطي �ملوظف �حلق يف �لقر�ءة �لتخ�س�سية 
�لتخ�س�سية  �أو  �ملهنية  �لثقافة  بو�سف  �لر�سمية  �لعمل  �ساعات  �سمن 

�سرطا لتطوير �لأد�ء وحت�سني �لإنتاجية.
تنظيم  �سيتم  حيث  �لبتكارية"  "�لأفكار  عنو�ن  �لثاين  �لق�سم  ويحمل 

��سرت�تيجية  عمل  ور���س��ة  مثل  و�لإد�ر�ت  �لقطاعات  مل���در�ء  عمل  ور���س 
�ملحيط �لأزرق مل�ساعدتهم يف ��ست�سر�ف روؤية جديدة للريادة و�لبتكار.

يتم  �ل��د�ئ��رة  موظفي  جلميع  حو�رية  وجل�سات  عمل  ور���س  �ستعقد  كما 
�لع�سف  �لتفكري �لبتكارية مثل  �أ�ساليب  خاللها �لرتكيز على خمتلف 
�لذهني و�لتفكري �لعك�سي لالإ�سهام يف توليد �أفكار �بتكارية قيمة للد�ئرة 

وموظفيها وعمالئها.
ومن خالل من�سة �لد�ئرة على قنو�ت �لتو��سل �لجتماعي �سي�ساعد كل 
موظف يف �إجناح هذه �ملبادرة ون�سر �ملعرفة �لتي �كت�سبها من �لقر�ءة عن 

طريق تبادل �لأفكار �لقيمة �لتي مت �خلروج بها بعد قر�ءة كل كتاب.
تتحول  �إلكرتونية  تخ�س�سية  عقارية  مكتبة  �إن�ساء  �ل��د�ئ��رة  و�ستتوىل 
لحقا �إىل مكتبة ذكية ميكن �لو�سول �إليها من قبل موظفي �لد�ئرة يف 

�أي وقت ومن �أي مكان.

الكتاب" على  الطالب  من  مكثف  "اإقبال 

تن�سيق من املدار�س وكوبونات جمانية لزيارة معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب
•• حتقيق رم�صان عطا

�أقبل �لطالب على معر�س �بوظبي 
ركن  يف  لي�ساركو�  للكتاب  �ل��دويل 
�لذي ي�ست�سيف جمموعة  �لإبد�ع 
و�لفنانني  �مل���وؤل���ف���ني  �أ����س���ه���ر  م���ن 
و�مل���ت���ح���دث���ني �مل���ل���ه���م���ني وم������وؤدي 
�لعامل  �أن��ح��اء  كافة  م��ن  �لعرو�س 
�لعربي، كما ويت�سمن ركن �لإبد�ع 
27 على عدد  �ل���  �ملعر�س  يف دورة 
م��ن �لأق�����س��ام �ل��ف��ري��دة �لتي تقدم 
�لن�ساطات  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
�لتعليمية �مل�سممة لغر�س مفاهيم 
�لإبد�عي  و�لتعبري  �ملبتكر  �لتعلم 
ل����دى �لأط����ف����ال، وي��ح��ظ��ى بدعم 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  �أهم  عدد من 
�لتابعة للقطاعني �لعام و�خلا�س، 
من بينها جمعية �ل�سيخ حممد بن 
�مل�ستقبل،  لأجيال  نهيان  �آل  خالد 
وم������رك������ز ت������دوي������ر، و�أك�����ادمي�����ي�����ة 
للتدريب  توك"  و"كي  ت���ك���ام���ل، 

و�ل�ست�سارة.
�ملعيلي:  �إب���ر�ه���ي���م  ب�����دور  وق���ال���ت 
ركزنا من خالل �لور�س �لتدريبية 
من  �لأط��ف��ال  بها  ��ستهدفنا  �لتي 
مفهوم  ع��ل��ى  ���س��ن��ة،   14-7 ع��م��ر 
وف����ن كتابة  �لإب���د�ع���ي���ة،  �ل��ك��ت��اب��ة 
خاللها  م���ن  وت���ن���اول���ن���ا  �ل��ق�����س��ة، 
ث��الث��ة م��و����س��ي��ع �أ���س��ا���س��ي��ة حملت 
ع���ن���اوي���ن خم��ت��ل��ف��ة، و���س��ع��ي��ن��ا من 
�إىل �ط���الع  �ل����ور�����س  خ����الل ه����ذه 
�مل�ستخدمة  �ملناهج  على  �لأط��ف��ال 
وت�سجيعهم  �ل��ق�����س�����س،  ك��ت��اب��ة  يف 
وخو�طرهم،  ق�س�سهم  كتابة  على 
�إىل ج��ان��ب �ل��ت��اأك��ي��د ل��ه��م ع��ل��ى �أن 
ي��دون��ه ويخطه قلمهم هو  م��ا  ك��ل 
كانت  ومهما  وتقدير  �إ���س��ادة  حمل 
نو�ة  ي�����س��ك��ل  �أن  ف��ي��م��ك��ن  ب�����س��اط��ت��ه 

لعمل �أدبي متكامل.
�لأطفال  تعرف  �ملعيلي  و�أ���س��اف��ت 
مر�حل  ع���ل���ى  م��ع��ن��ا  �مل�������س���ارك���ون 
بتجميع  ب�����دًء  �ل��ق�����س��ة،  ���س��ن��اع��ة 
�لأفكار مرور�ً ب�سياغتها، وو�سوًل 
�إىل �لطباعة و�لن�سر، كما �كت�سبو� 
ت�ساعدهم  �لتي  �ل��الزم��ة  �مل��ه��ار�ت 
�لأفكار  م�سادر  �كت�ساف  كيفية  يف 
يخدم  مب��ا  وتوظيفها  �لإب��د�ع��ي��ة، 
بينها  من  و�لتي  �لق�سة،  مو�سوع 

وحمتوى  منا�سبة،  غ��ري  برتجمة 
�لعربية  �ل��ق��ي��م  م���ع  ي��ن�����س��ج��م  ل 

�لأ�سيلة ومبادئ �لإ�سالمية.
�لهندية  �لكاتبة  بينت  جهتها  من 
�لعمل  �أن  ف�����ي�����زو�ن�����اث  ����س���وب���ه���ا 
ل��الأط��ف��ال و�مل��ح��ت��وى �مل��ق��دم لهم 
مبختلف  م�����ت�����و�ف�����ر  �ل����ه����ن����د  يف 
يح�سلون  وه��م  و�ل�سكال،  �ل�سيغ 
ب�سكل  و�ل���رتف���ي���ه  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
ح���ك���وم���ي، م����ن خ�����الل �مل����د�ر�����س، 
�ل�سبكة  خ���الل  م��ن  ذ�ت���ي  وب�سكل 
�لعنكبوتية و�لتطبيقات، و�لف�ساء 
هذ�  �أن  �إىل  لف��ت��ة  �لإل����ك����رتوين، 
ي�ستدعي  �ملحتويات  بني  �لتناف�س 
تربوية  م�����س��رتك��ة  ج���ه���ود  ق���ي���ام 
�لطفل  وع����ي  ل��ت��ع��زي��ز  وث��ق��اف��ي��ة 
و�أ�سرته مبا هو منا�سب، و�مل�ساهمة 
�ل���ن���اق���دة �لتي  �ل��ع��ق��ل��ي��ة  ب��ت��ك��وي��ن 

�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ك��اأط��ف��ال ل��ه��م ح��ق يف 
�ل���ق���ر�ءة و�حل�����س��ول ع��ل��ى �ملعرفة 

ور�سم معامل م�ستقبلهم.
�لكتاب  �مل�������ازم�������ي:�إن  و�أ�����س����اف����ت 
كانت  مهما  للطفل  ح��ق  و�مل��ع��رف��ة 
ظ��روف��ه، و�ح��ت��ي��اج��ات��ه، ف��م��ا تقوم 
ب���ه �مل��وؤ���س�����س��ة، ي��ن��ط��ل��ق م���ن روؤي����ة 
بنت  بدور  �ل�سيخة  قادتها  ر��سخة 
�سلطان �لقا�سمي، �لرئي�س �ملوؤ�س�س 
ملوؤ�س�سة كلمات لتمكني �لأطفال، �إذ 
�أن  �أن تكاتف �جلهود ميكنه  �آمنت 
وي�ساعدهم  �لأطفال،  عقول  ينقذ 
�لوطن،  ب��ن��اء  ���س��رك��اء يف  ل��ي��ك��ون��و� 

وحتقيق نه�سته. 
و�أ�ساد عادل �لزمر، رئي�س جمل�س 
للمعاقني  �لإم����ار�ت  جمعية  �إد�رة 
كلمات  موؤ�س�سة  مب��ب��ادرة  ب�سريا 
ل���ت���م���ك���ني �لأط������ف������ال م�����ن خ���الل 

ت�����س��ت��ط��ي��ع مت��ي��ي��ز �ل�������س���و�ب من 
�خل��ط��اأ �ل��ت��ي ت��ع��د �أ���س��ا���س يف بناء 

�لطفل م�ستقباًل.
�مل�����ازم�����ي:  يعاين  �آم����ن����ة  وق����ال����ت 
و�سعاف  �مل���ك���ف���وف���ني  �لأط������ف������ال 
�لب�سر من حتديات كثرية، يتعلق 
تفاعلهم  تعزيز  بجانب  منها  جزء 
و�جلزء  بهم،  �ملحيطة  �لبيئة  م��ع 
ب���ط���رق ح�����س��ول��ه��م على  �لآخ��������ر 

�ملعرفة، حيث 
��ستثنائية  ظ��روف��اً  يعي�سون  �أن��ه��م 
�لب�سر،  ل��ن��ع��م��ة  ف��ق��د�ن��ه��م  ج����ر�ء 
بهدف  �لكتب  بهذه  تربعنا  وياأتي 
تقدمي �لدعم لهذه �لفئة و�لتاأكيد 
حمور  ه����ي  ق�����س��اي��اه��م  �أن  ع���ل���ى 
�ه��ت��م��ام��ن��ا، و�أن����ن����ا ���س��ن��ع��م��ل دوم���ا 
ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه �أن 
حياتهم  ممار�سة  على  ي�ساعدهم 

�لأطفال  ق�س�س  وت��وف��ري  طباعة 
ب���ر�ي���ل وب���اخل���ط �ملكرب  ب��ط��ري��ق��ة 
بالدولة تنظم مثل  كاأول موؤ�س�سة 
�لأطفال  تدعم  �لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
توفري  خالل  من  ب�سريا  �ملعاقني 
م��ث��ل ه����ذه �مل��ط��ب��وع��ات، ح��ي��ث �أن 
�ملكتبة �لعربية تفتقر لتوفري هذه 
�ملطبوعات ب�سيغ تنا�سب �لأطفال 
مو��سلة  �آم����ال  ب�����س��ري��ا،  �مل��ع��اق��ني 
�ل��ت��ع��اون م��ع �مل��وؤ���س�����س��ة مب��ا يخدم 

�لأطفال �ملعاقني ب�سريا.
�ل�سكر  بخال�س  �ل��زم��ر  تقدم  كما 
لتمكني  كلمات  ملوؤ�س�سة  و�لتقدير 
ملكتبة  �إه���د�ئ���ه���م  ع��ل��ى  �لأط����ف����ال 
�ملطبوعات  م���ن  ل���ع���دد  �جل��م��ع��ي��ة 
�ملكرب  ب����ر�ي����ل و�خل������ط  ب��ط��ري��ق��ة 

مبعر�س �أبوظبي للكتاب. 
م��ن خالل  �ل��ر�ئ��د  دوره����م  مثمنا 

ممار�سة �لتاأمل وحماكاة �لو�قع.
�إح�سان  قدمت  �آخ��ر  �سعيد  وعلى 
خ�������س���ر ����س���ل�������س���ل���ة م������ن �ل�����ور������س 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، �ل���ت���ي حت���دث���ت عن 
كيفية لف �لورق وتاريخ �سناعته، 
وك��ي��ف ت��ط��ورت �ل��ك��ت��اب��ة م��ن على 
�ل����ورق وعن  �إىل  �حل��ج��ر و����س���وًل 
�إىل   �إ�سافة  �ملتعددة،  ��ستخد�ماته 
عنو�ن"  حت��ت  فنية  ور���س��ة  تقدمي 
عالمات �لرتقيم" و�أهميتها �أثناء 
مف�سل  ���س��رح  ج��ان��ب  �إىل  �لكتابة، 
ك���ل ع��الم��ة وك��ي��ف��ي��ة و�سعها  ع���ن 
د�خل �لن�س بالطريقة �ل�سحيحة، 
بطريقة �سهلة ومب�سطة، وباأ�سلوب 

ل يخلو من �ملرح و�لرتفيه.
�إح�سان خ�سر:  ومن جانبها قالت 
�لور�سة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  حر�سنا 
�لأط�����ف�����ال  ع����ق����ول  حم�����اك�����اة  �إىل 
م�ساعدتهم  خ��الل  م��ن  وخيالهم، 
ي�سنعوها  فنية  قطعة  �إب���د�ع  على 
�إلهامهم  �أج������ل  م����ن  ب��اأن��ف�����س��ه��م، 
�خلا�سة،  ق�����س��ت��ه��م  ت���األ���ي���ف  ع��ل��ى 
با�ستخد�م �لأ�سكال �أو �ل�سخ�سيات 
�ل���ورق،  خ���الل  م��ن  �سكلوها  �ل��ت��ي 
�إىل جانب حثهم على �لعديد من 
�لعاد�ت �ل�سحية �ل�سليمة بطريقة 
وتنمي  خ��ي��ال��ه��م  حت��اك��ي  مب�سطة 

مهار�تهم �لإبد�عية.
يعقوب  �ل�سعودي  �لكاتب  و��ستهل 
بالتعريف  حديثه  �إ���س��ح��ق  حممد 
�لتلفزيونية،  �ل��ق��ن��و�ت  مب��ح��ت��وى 
وب�����نّيَ خم���اط���ر �خ��ت��ي��ار �لأع���م���ال 
قبل  م��ن  للطفل  �مل��وج��ه��ة  �لفنية 
�أنه  �إىل  �ملتخ�س�سني، م�سري�ً  غري 
م�سوهة  ث��ق��اف��ة  ت��ك��وي��ن  يف  ���س��ب��ب 
ذلك  �ق���رتن  �إذ�  �سيما  ل  للطفل 

هذ� �لإهد�ء حيث �ستقوم �جلمعية 
�لأطفال  على  �لكتب  تلك  بتوزيع 
�ملعاقني ب�سريا �ملنتمني للجمعية، 
�ملوؤ�س�سات  بقية  حت��ذو�  �أن  متمنيا 
ودور �لن�سر �ملختلفة حذو موؤ�س�سة 
�لعربية  �مل��ك��ت��ب��ة  ب���رف���د  ك���ل���م���ات 
للمكفوفني بالإ�سد�ر�ت �ملختلفة.

و�أكد �سادي حممد م�سرف مبيعات 
�ملناهج �لعاملية قائال :�أ�سبح �سوق 
�لت�سويقي  �ل��ط��اب��ع  ي��اأخ��ذ  �ل��ك��ت��اب 
�لبيعى حيث نهتم بت�سويق  ولي�س 
و�مل�����ر�ك�����ز  �مل�������د�ر��������س  �ل����ك����ت����ب يف 
و�جلامعات وهي �جلهات �لتى تهتم 
بالكتاب ، ومن خالل �ملعار�س �لتى 
�لعربية يحقق  �لبلد�ن  نزورها يف 
ك���ت���اب �لط����ف����ال �ل��ن�����س��ب��ة �لك���رب 
و�لطفل  �ل���س��رة  لهتمام   ، مبيعا 
�حلديثة  �لتعليمية  �لكتب  ب��ه��ذه 
وبالطبع هذ� �مر �سحي و�يجابي 
حيث �أب�سط حقوق �لطفل �لقر�ءة 
و��ستخد�م �ملو�د �ملكتبية �لتي تلبي 
حاجاته وميوله ورغباته �خلا�سة 
، وقد �أ�سبح هناك موؤلفات عديدة 
ت��خ�����س �ل��ط��ف��ل ، ول�����ذ� ب����ات من 
�ل�سروري �لهتمام بثقافة �لطفل 
�لقر�ءة  على  ل��الإق��ب��ال  وت�سجيعه 
و�ل��ك�����س��ف ع��ن م��و�ه��ب��ه وم��ي��ول��ه ، 
ومهارة  �ل��ل��غ��وي��ة  �ل��ق��درة  وتنمية 
�لعتماد  وتعويده  لديه،  �لتفكري 
ت���وف���ري م�سادر  م���ع  �ل������ذ�ت  ع��ل��ى 
�سنه  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  �مل��ع��ل��وم��ات 
وميوله ، وتلك م�سوؤولية تتحملها 

�لأ�سرة و�ملدر�سة و�ملجتمع.
و�أكد �ملهند�س �سياء �سامل �ساحب 
�سركة �ل�سرق �لأو�سط للربجميات 
على �ن ما ي�سغل تفكري �لكبار هو 

�لأكرب  �لن�سبة  �ن  وجتد  �أطفالهم 
مبيعا هو �لكتاب �لتعليمي �مل�سنع 
 ، �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا  بو�سائل 
باقتناء  تهتم  �لأ���س��ر  م��ن  و�لكثري 
هذ� �لكتاب و�لبحث عنه لأبنائهم 
�أولياء �لأم��ور بالقر�ءة  ، ول يهتم 
�لكتاب  ط����ري����ق  ع�����ن  و�ل���ت���ث���ق���ف 
�مل��ط��ب��وع لن�����س��غ��ال��ه��م ب��احل��ي��اة �و 
�ل�ستغناء عن �لكتاب بالتكنوجليا 
�حلديثة ولكن ل يدركون �ن جميع 
ت�����س��رف��ات��ه��م حت����ت م���ر�ق���ب���ة من 
جميع  يف  تقليدهم  ويتم  �لأطفال 
�لطفل  يجد  مل  و�ذ�   ، �ل�سلوكيات 
ل  بالطبع  �لكتاب  يقروؤون  �آبائهم 
يهتم به ول يدركون دورة �حليوي 

لأنه �ملربي �لأول لأبنائهم .
�ل�����س��ي��اق حت���دث جمال  ن��ف�����س  ويف 
�ملنهل  د�ر  مبيعات  م��دي��ر  خ��وج��ة 
دولية  حم���اف���ل  وج������ود   : ق���ائ���ال 
وعاملية تهتم بالكتاب مثل �لإمار�ت 
كبري  معر�س  ع��ام  ك��ل  تقدم  �لتي 
بلد�ن  جميع  فيه  ي�سارك  للكتاب 
، ولكن �لكتاب �للكرتوين  �لعامل 
������س����ب����ح ي�������س���غ���ل ح����ي����ذ ك����ب����ري يف 
�لإقبال  و�أ����س���ب���ح  �لآن  �مل���ع���ار����س 
و�لأطفال  �لكبار  �لأك��رب علية من 
و�عتربها خطوة جيدة لن �لكتاب 
�جليل  رغ��ب��ة  ي�سبع  �لل���ك���رتوين 
بالتكنولوجيا  لق���رت�ن���ه  �حل���ايل 
باثرة  �لعامل  على  �سيطرت  و�لتي 
يف جميع �ملجالت ، و�أولياء �لأمور 
بال�سلع  ي��ه��ت��م��و�  �أ���س��ب��ح��و�  �لآن 
من  �أك���رث  �ل��ي��وم��ي��ة  �ل�ستهالكية 
�ملو�سوع  وه����ذ�  و�ل��ع��ل��م  �ل��ث��ق��اف��ة 
نرجع  ح��ت��ى  در������س����ة  �ىل  ي��ح��ت��اج 

�لقارئ مرة ثانية .

بدور املعيلي :�شعينا من خالل الور�س اطالع االأطفال على املناهج امل�شتخدمة يف كتابة الق�ش�س
اإح�شان خ�شر : حماكاة عقول االأطفال وخيالهم، من خالل م�شاعدتهم على اإبداع قطعة فنية

يعقوب اإ�شحاق: ثقافة م�شوهة للطفل ال �شيما اإذا اقرتن ذلك برتجمة غري منا�شبة
اآمنة املازمي: الكتاب واملعرفة حق للطفل مهما كانت ظروفه، واحتياجاته

عادل الزمر: املبادرة تدعم االأطفال املعاقني ب�شريا من خالل توفري املطبوعات
�شادي حممد: بات من ال�شروري االهتمام بثقافة الطفل وت�شجيعه لالإقبال على القراءة

�شياء �شامل: الن�شبة االأكرب مبيعا هو الكتاب التعليمي امل�شنع بو�شائل التكنولوجيا
جمال خوجة: اأولياء االأمور اأ�شبحوا يهتموا بال�شلع اال�شتهالكية اليومية اأكرث من الثقافة

 •• ابوظبي-الفجر:

�سعيد  م��ن�����س��ور  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور 
ن���ائ���ب مدير  �مل���ن�������س���وري  ع��م��ه��ي 
،د�سن  ز�ي��د  ع��ام مركز �سلطان بن 
�ملركز �م�س جمموعة جديدة من 
ر�سول  �لدكتور  ووق��ع  �إ�سد�ر�ته.. 
حممد ر�سول يف جناح �ملركز كتابه 
�جلديد �لذي ��سدره مركز �سلطان 
بن ز�يد حتت عنو�ن �ل�مثقفون يف 
عبارة  وه��و  �لول  �لهجري  �لقرن 

عن در��سة فل�سفية تاريخية.
�ملكون من خم�سة  �لكتاب  ويتناول 
تر�ثنا  يف  �لعرب  �ملثقفون  ف�سول 
�ل���ع���رب���ي ،وم�����ن ه���م �مل��ث��ق��ف��ون يف 
�ل������ق������ر�آن �ل�����ك�����رمي ،وك�����ي�����ف جنح 

يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول 
 ١١ �سنة  حتى  �ملثقفة  �لنخبة  بناء 
ت���ط���ورت مفردة  ،وك���ي���ف  ه��ج��ري��ة 
م��ث��ق��ف يف ن�����س��و���س ت��ر�ث��ن��ا ، وما 
هو دور �لنخبة �ملثقفة يف �ملجتمع 
�لعربي �ل�سالمي ، وي�سكل �لكتاب 
فر�سة لكل باحث عن �أ�سالة وعمق 
�ل��ع��رب��ي �ل�سالمي  ت��ر�ث��ن��ا  وت��ن��وع 

�لعريق.
ح�����س��ر ح��ف��ل �ل��ت��وق��ي��ع ح�����س��د من 
�لذين  �مل��ع��ر���س  ورو�د  �مل��ث��ق��ف��ني 
ث��م��ن��و� ج��ه��ود م��رك��ز ���س��ل��ط��ان بن 
يف  �لتنويري  ودورة  �لثقافية  ز�يد 
يعترب  �مل��رك��ز  �ن  .وق��ال��و�  �ملجتمع 

مالذ� ثقافيا وعلميا لهم .
وق����ال ب��اح��ث ���س��ي��ن��ي م���ن جامعة 

ب��ك��ني �أن م���ا ي��ق��وم ب���ه �مل���رك���ز من 
�إ�سد�ر�ت ثقافية و�أكادميية تعترب 

ذ�ت جدوى كبرية يف فهم �حل�سارة 
�لعربية ب�سورة �سليمة وفق منهج 

و�سطي معتدل بعيد عن �لتطرف 
و�لنطو�ء على �لذ�ت .

على هام�س م�شاركته مبعر�س ابوظبي للكتاب

مركز �سلطان بن زايد يد�سن جمموعة من ا�سداراته
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اأخبـار الإمـارات
جمارك دبي تطلق مبادرة "زاد اخلري"

•• دبي-وام:

�أطلق فريق "غياث " �لتطوعي بجمارك دبي مبادرة خريية �إن�سانية بعنو�ن 
" ز�د �خلري" تهدف �إىل توفري �لحتياجات �لرئي�سية من �ملري - �لقوت - 
�ليومي �إىل 156 �أ�سرة عرب تربعات وم�ساهمات موظفي �لد�ئرة مبنا�سبة 
عام �خلري. و��ستهدفت �ملبادرة �لأ�سر �ملحتاجة و�ملتعففة يف �إحدى مناطق 
دبي �ل�سكنية كمرحلة �أوىل من حمالت �لفريق �لذي يهدف م�ستقبال �إىل 

تغطية عدة مناطق على م�ستوى �إمارة دبي و�لإمار�ت �لأخرى يف �لدولة.
�أن �خلري  دبي  �ملوؤ�س�سي يف جمارك  �لت�سال  �إد�رة  وقال خليل �سقر مدير 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  ر�سخها  �لإمار�تية  �ل�سخ�سية  �سمات  من  �سمة 
�ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه وبقيادة �ساحب  �سلطان 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل.

وقال �ن �لعطاء كتوجه جمتمعي عام تنخرط فيه جميع �جلهات �حلكومية 
موؤكد� �لتز�م �لد�ئرة وحر�سها على تبني جمموعة من �ملبادر�ت �خلريية 
و�إن�سانية  خريية  مبادر�ت   9 �أطلقت  دبي  جمارك  �أن  و�أو�سح  و�لإن�سانية. 
مبا يتو�فق مع �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للد�ئرة �لتي تتما�سى مع توجيهات 
�لقيادة �لر�سيدة يف �إعالء قيم �خلري و�لت�سامح وم�ساعدة �لفئات �ملحتاجة.. 
هذه  تطبيق  �سبيل  يف  �ه��ت��م��ام��ات��ه��ا  ك��ل  و���س��ع��ت  �ل���د�ئ���رة  �أن  �إىل  م�����س��ري� 

�لتوجيهات �ل�سامية و�إطالق �ملزيد من هذه �ملبادر�ت.
و��ستهدفت مبادرة ز�د �خلري 156 �أ�سرة متعففه مت تنفيذ �ملرحلة �لأوىل 
منها يف �لأ�سبوع �لثاين من �سهر �أبريل �حلايل و�سيتم تنفيذ �ملرحلة �لثانية 

�لتي ت�ستهدف �مل�سلمني �جلدد مع نهاية �ل�سهر.

الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة ينظم معر�س "�سحة املوظف" 
•• ال�صارقة-وام: 

�لأ�سرة  ل�سوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  يف  �ل�سحي  �لتثقيف  �إد�رة  نظمت 
وذلك  �ملوظف"  "�سحة  ع��ن��و�ن  حت��ت  �سحيا  م��ع��ر���س��ا  ب��ال�����س��ارق��ة 
�ل�سحة  وي��وم  �لعاملي  �ملهنية  و�ل�سالمة  �ل�سحة  ي��وم  مع  بالتز�من 

و�ل�سعادة يف بيئة �لعمل .
�ملجل�س  يف  �لعاملني  �ملوظفني  وتثقيف  توعية  �إىل  �ملعر�س  يهدف 
حياة  يعي�سو�  ك��ي  �لعامة  �سحتهم  على  �حل��ف��اظ  وط��رق  باأ�ساليب 
�سحية �سعيدة بعيد� عن �لأمر��س �ملزمنة �أو �ملعدية �لتي قد تهدد 
�جلهات  م��ن  �لعديد  م�ساركات  وتنوعت   . �أ���س��ره��م  وح��ي��اة  حياتهم 

و�مل��وؤ���س�����س��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���س��ة ب��ني ت��ق��دمي �ل��ف��ح��و���س �لطبية 
فحو�سات  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ملجل�س  يف  �ل��ع��ام��الت  للموظفات  �ملجانية 
طبية �أخرى مقدمة من �جلمعيات �لد�عمة لل�سحة �لعامة �لتابعة 

للمجل�س �لأعلى ل�سوؤون �لأ�سرة .
يف  �لق�سوى  لأهميته  �ل��غ��ذ�ئ��ي  باجلانب  �مل��وظ��ف��ات  توعية  وج���رى 

توفري حياة �سحية بعيد� عن �أمر��س �ل�سمنة و�ل�سكري. 
و�أكدت �سعادة �إميان ر��سد �سيف مدير �إد�رة �لتثقيف �ل�سحي باملجل�س 
�أن �سحة �ملوظفني و�سعادتهم وتوفري بيئة عمل مريحة و�سحية لهم 
تدخل يف �سلب �هتمامات �لإد�رة لدورها يف حتقيق ر�ساهم وبالتايل 

زيادة كفاءتهم و�أد�ئهم ومن ثم جناح �لإد�رة وتطورها ومتيزها .

حاكم ال�سارقة يقدم واجب العزاء يف وفاة حممد بن خالد بن حميد القا�سمي
•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�ل�سمو  �إىل �ساحب  �لعز�ء  و�ج��ب 
�لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ 
ر�أ�س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو 
باإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  وف���اة  �خليمة يف 
�هلل تعاىل �ل�سيخ حممد بن خالد 

بن حميد �لقا�سمي.
�ل�����س��م��و حاكم  و�أع�������رب ���س��اح��ب 
�م�س  زي���������ارة  خ������الل  �ل���������س����ارق����ة 
جم��ل�����س �ل�����س��ي��خ ���س��ق��ر ب���ن خالد 
�ل��ق��ا���س��م��ي يف منطقة  ب��ن ح��م��ي��د 
�خلر�ن بر�أ�س �خليمة عن �سادق 

�ل�����س��م��و ح���اك���م ر�أ�������س �خل��ي��م��ة .. 
كايد  بن  عبد�مللك  �ل�سيخ  معايل 
�خلا�س  �مل�������س���ت�������س���ار  �ل���ق���ا����س���م���ي 
ل�������س���اح���ب �ل�������س���م���و ح���اك���م ر�أ������س 
�خليمة و�ل�سيخ حميد بن عبد�هلل 
�لقا�سمي و�ل�سيخ �أحمد بن حميد 
�لقا�سمي و�ل�سيخ ر��سد بن حميد 
�لقا�سمي و�ل�سيخ فاهم بن �سلطان 
بن �سامل �لقا�سمي و�ل�سيخ جا�سم 
بن حميد �لقا�سمي و�ل�سيخ �سقر 
�لقا�سمي  ح��م��ي��د  ب���ن  خ���ال���د  ب���ن 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة ر�أ�س 
وعلومه  �ل��ك��رمي  للقر�آن  �خليمة 
و�ل�سيخ �سعود بن خالد بن حميد 
�لقا�سمي و�ل�سيخ جمال بن �سقر 
و�ل�سيخ  �ل��ق��ا���س��م��ي  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 

�ل�سمو  ل�ساحب  ومو��ساته  عز�ئه 
حاكم ر�أ�س �خليمة �أعمام و�أ�سقاء 
�سائال  �ل��ف��ق��ي��د..  وذوي  و�أجن�����ال 
يتغمد  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �مل���وىل 
�لفقيد بو��سع رحمته و�أن ي�سكنه 
�أهله  ي��ل��ه��م  و�أن  ج��ن��ات��ه  ف�����س��ي��ح 

�ل�سرب و�ل�سلو�ن.
وتقبل �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س 
�سقر  �ل�سيخ  جمل�س  يف  �خليمة 
�لقا�سمي  ح��م��ي��د  ب���ن  خ���ال���د  ب���ن 
و����س��ق��اء �ل��ف��ق��ي��د و�جن���ال���ه وعدد 
من  �لتعازي  �لقو��سم  �سيوخ  من 
و�ل�سخ�سيات  �ل�����س��ي��وخ  م��ن  ع���دد 
و�مل�������س���وؤول���ني و�أع�����ي�����ان ووج���ه���اء 

�لبالد و�ملو�طنني.
�ساحب  جانب  �إىل  �لتعازي  تقبل 

�أ�سمنت �لحتاد و�ل�سيخ حممد بن 
وجنلي  �لقا�سمي  خالد  بن  �سعود 
حممد  ب��ن  �سقر  �ل�سيخ  �لفقيد 

�سامل بن خالد بن حميد �لقا�سمي 
و�ل�سيخ �أرحمة بن �سعود بن خالد 
�سركة  ع��ام  مدير  نائب  �لقا�سمي 

و�ل�سيخ خالد  �لقا�سمي  بن خالد 
بن حممد بن خالد �لقا�سمي �إىل 

جانب عدد من �سيوخ �لقو��سم.

مثقفون يتطلعون ل�"طريق حرير جديد" يعزز التبادل املعريف العربي ال�سيني

على  و�لرتكيز  �لعربية  و�ملنطقة 
خمتلف �مل�سروعات �لتي من �ساأنها 
�أن ت�سهم يف تعزيز �حلر�ك �لثقايف 
م�����س��ي��دة يف هذ�  �جل���ان���ب���ني  ب����ني 
�لرتجمة  تبادل  مب�سروع  �ل�سدد 

بني �لدول �لعربية و�ل�سني.
بال�سكر  ت�ساومني  جينغ  وتوجهت 
و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  لهيئة 
�أن  م���وؤك���دة  �مل��ع��ر���س  تنظيم  ع��ل��ى 
هذ� �لتعاون �ملثمر ي�سهم يف تعزيز 

�لعالقات �لثقافية بني �لبلدين.
�لعربية  �ل��ك��ت��ب  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 
�ل�����ت�����ي ت���������س����دره����ا �ل�����������د�ر لق����ت 
��ستح�سانا كبري� يف �لدول �لعربية 

تطرقت  �لتي  �لثقافية  �لفعاليات 
�إىل �سرورة تعزيز قنو�ت �لتو��سل 
�لثقايف بني �لدول �لعربية و�ل�سني 
من  �ث��ن��ني  ميتلكان  �نهما  خا�سة 

�أعظم �حل�سار�ت يف �لعامل .
م��وؤك��د� �أن دول��ة �لإم���ار�ت �أ�سحت 
�لثقايف  ل���الإ����س���ع���اع  م���ن���ارة  �ل���ي���وم 
و�مل���ع���ريف �ل��ع��امل��ي وت�����س��ه��د �إط���الق 
�لثقافية  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 

�لر�ئدة.
و�أكدت جينغ ت�ساومني نائب رئي�س 
�ل�سينية  �ن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  د�ر 
�أهمية  ع���ل���ى  و�لإع����������الم  ل��ل��ن�����س��ر 
تعزيز �لتبادل �لثقايف بني �ل�سني 

..م��و���س��ح��ة �أن ه���ذ� �ل��ت��ع��اون من 
ثقافتنا  �نت�سار  من  يعزز  �أن  �ساأنه 
�لتو��سل  ج�سور  وتقوية  �ل�سينية 

مع �ملنطقة �لعربية.
خليل  �ل����دك����ت����ور  �لأدي���������ب  ون�������وه 
�لطلبة  يلعبه  �ل��ذي  بالدور  دوم��ة 
�للغة  �ل���ذي���ن در����س���و�  �ل�����س��ي��ن��ي��ني 
�لعربية وتخ�س�سو� بها يف تعميق 
�لتو��سل �لثقايف ما بني �جلانبني 
و�بحاثهم  ترجماتهم  خ��الل  م��ن 
خالل  �لو�قعية  جتربتهم  و�أي�سا 
يق�سونها  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  ف���رت�ت 
يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي ..م��و���س��ح��ا �أن 
عن  �لعربي  �لعامل  معرفة  معظم 

•• اأبوظبي -وام:

و�أج��ان��ب على  ع��رب  �أك���د مثقفون 
�لثقايف  �ل���ت���ب���ادل  ت��ع��زي��ز  �أه���م���ي���ة 
�ل�سني  ب����ني  و�مل����ع����ريف  و�لأدب����������ي 
و�ل��������دول �ل���ع���رب���ي���ة م���ع���رب���ني عن 
تطلعهم �إىل متهيد "طريق حرير 
هذه  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  جديد" 
�لثقايف  ب��احل��ر�ك  وينطلق  �لغاية 

�لعربي �ل�سيني �إىل �آفاق �رحب.
لوكالة  ��ستطالع  - خ��الل  وق��ال��و� 
"و�م" على هام�س  �لإم���ار�ت  �أنباء 
�أبوظبي  م��ع��ر���س  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 
�حل�سارتني  �إن   - للكتاب  �ل��دويل 
تعترب�ن  و�ل�������س���ي���ن���ي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لعامل  ح�سار�ت  �أعظم  من  �ثنني 
..م��وؤك��دي��ن �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ج�سور 

�لتو��سل بينهما.
ون  ت�����س��او  �ل�سيني  �ل��ك��ات��ب  وق���ال 
تت�سم  �لعربية  �لثقافة  �إن  �سيو�ن 
بالعمق وجتمعها �سفات م�سرتكة 
عديدة مع �لأدب �ل�سيني ..موؤكد�ً 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة مت��ه��ي��د م��ا مي��ك��ن �أن 
نطلق عليه "طريق حرير جديد" 
�لدول  �إىل  �ل�سينية  �لآد�ب  لنقل 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��ك�����س مب���ا ي�����س��ه��م يف 
�لعربي  �ل��ث��ق��ايف  �حل�����ر�ك  ت��ع��زي��ز 

�ل�سيني.
�أبوظبي  م���ع���ر����س  �أن  و�أ������س�����اف 
�لدويل للكتاب ت�سمن �لعديد من 

خالل  م��ن  ك��ان��ت  �ل�سيني  �لدب 
�لفرن�سية  م��ث��ل  �لأخ�����رى  �ل��ل��غ��ات 
يف  �لآو�ن  �آن  وق���د  �لإجن��ل��ي��زي��ة  و 
طريق  عن  �ملعرفة  هذه  ت�سبح  �ن 
�لرتجمة باللغة �لعربية مبا�سرة.

جيا  م���اي  �ل�سيني  �لدي����ب  و�أك����د 
ع��ل��ى �ل������دور �ل�����ذي ل��ع��ب��ه طريق 
و�لرو�ية  �لأدب  �إنتقال  يف  �حلرير 

�ل�سينية �إىل �لعامل �لعربي .
�أحدثه  �ل��ذي  �لتاأثري  �إىل  م�سري� 
�لعربي  �لأدب  يف  �ل��ت��و����س��ل  ه���ذ� 
كال�سيكيات  ت��زخ��ر  ح��ي��ث  ن��ف�����س��ه 
بال�سخ�سيات  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل���رو�ي���ة 
بالد  ع��ن  ب��احل��دي��ث  �و  �ل�سينية 

�ل�سني.
�ل��دك��ت��ور هيثم �حل���اج علي  و�أك����د 
�لعامة  �مل�����س��ري��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�لثقافتني  �لتقارب بني  �ن  للكتاب 
�أهمية  يكت�سب  و�ل�سينية  �لعربية 
�لعاملي  �مل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  خ���ا����س���ة 
�حل�سارة  �إظ��ه��ار  يف  ي�ساهم  لن���ه 

�ل�سرقية.
�لرتجمة  تبادل  م�سروع  �إن  وق��ال 
�لعربية  �ل��������دول  ب����ني  و�ل���ن�������س���ر 
�إنطالقة  نقطة  ي�سكل  و�ل�����س��ني 
عموما  �ل�سرقية  للح�سارة  قوية 
وهو بو�بة عبور ثقافية من �سرق 
�سحيح  و�لعك�س  غربها  �إىل  �آ�سيا 
�إختيار  يف  �ل��ت��ن��وي��ع  �إىل  ..د�ع���ي���ا 
ترجمتها من  �سيتم  �لتي  �لعمال 

هذ�  �سمن  �ل�سينية  �إىل  �لعربية 
دول  ك��اف��ة  تغطي  بحيث  �مل�����س��روع 
�ل�سوء  وت��ل��ق��ي  �ل��ع��رب��ي  �ل���وط���ن 
�لدب���ي���ة فيها بكل  �ل��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى 

خ�سو�سيتها.
�أبوظبي  م��ع��ر���س  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
�لدويل للكتاب �سهد توقيع �تفاقية 
م�سرتكة  ن�����س��ر  د�ر  �أول  ت��اأ���س��ي�����س 
�إمار�تية - �سينية من قبل �لكاتبة 
�لدكتورة  �لإم���ارت���ي���ة  و�ل��ب��اح��ث��ة 
ن�سر  ود�ر  �مل��زروع��ي  حمد  فاطمة 
على  �ل�سينية"  "�نرتكونتيننتال 
ك�سيف  �ل�سني  ��ست�سافة  خلفية 
���س��رف م��ع��ر���س �أب��وظ��ب��ي �ل���دويل 

للكتاب 2017.
ج�سر  �جل��دي��دة  �لن�سر  د�ر  ومتثل 
�لعربية  �ل��ث��ق��اف��ت��ني  ب��ني  ت��و����س��ل 
�لثقايف  للتعاون  ودعما  و�ل�سينية 
ب��ني ك��ل م��ن �ل�سني و�لإم����ار�ت ملا 
ميلكه �جلانبان من ح�سارة غنية 
و�لأدب  �لن�سر  �سناعة  يف  وت��اري��خ 
بعيدة  �ل�سني  و�لكتب فبينما تعد 
�إل  �لعربية  �ملنطقة  عن  جغر�فيا 

�أنها قريبة ثقافيا وفكريا.
ر�سمي  لإط���ار  �لتفاقية  وتوؤ�س�س 
�لإمار�تية  �ل��ن�����س��ر  د�ر  لإط�����الق 
�ل�����س��ي��ن��ي��ة و����س���ي���ب���د�أ �جل���ان���ب���ان 
�لد�ر  و�إن�����س��اء  ترخي�س  �إج����ر�ء�ت 
�ملدى  يف  �إ�سد�ر�تها  �أول  وتد�سني 

�لقريب.

�شمن فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2017

 ركن الر�سامني يتاألق باإبداعات فنية وتقنيات مبتكرة
•• اأبوظبي-الفجر: 

ي����ق����دم رك������ن �ل���ر����س���ام���ني ل������زو�ر 
للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�س 
ه���ذ� �ل��ع��ام ف��ر���س��ة �لط����الع على 
�أع������م������ال م���ت���ن���وع���ة ل���ن���خ���ب���ة من 
و�مل�سممني  و�لر�سامني  �لفنانني 
�ملتحركة  �ل����ر�����س����وم  وم����ب����دع����ي 
�مل��ع��روف��ني حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً، حيث 
ميثل هذ� �لركن جزء�ً رئي�سياً من 
برنامج فعاليات �ملعر�س. وجت�سد 
جمموعة  �ل�����ع�����ام  ه������ذ�  �أع������م������ال 
و�لتعابري  �مل��ف��اه��ي��م  م��ن  متنوعة 
�لزيتّية  �لألو�ن  لر�سومات  �لفنّية 
�خليالية  �لتو�سيحية  و�ل��ر���س��وم 
�ل�سخ�سيات  وت�����س��م��ي��م  �مل��ل��ه��م��ة 

و�لر�سم �لغر�فيكي.
�أب��وظ��ب��ي �لدويل  وي��ق��ام م��ع��ر���س 
هيئة  ت���ن���ظ���م���ه  �ل�������ذي  ل���ل���ك���ت���اب، 
و�لثقافة، حتت  لل�سياحة  �أبوظبي 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����س��ل��ح��ة، وذل�����ك خالل 
�لفرتة �ملمتدة بني 26 �أبريل و2 
�أبوظبي  م��رك��ز  يف   2017 م��اي��و 

�لوطني للمعار�س.
وي�����س��ارك يف رك��ن �ل��ر���ّس��ام��ني 22 
ف��ن��ان��اً م��ن دول���ة �لإم�����ار�ت وكافة 
يقدمون  ح��ي��ث  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء 
�لأعمال  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
و�لأ�سكال �لفنّية مثل فن �لر�سوم 
�لتو�سيحية  و�ل��ر���س��وم  �ملتحركة، 
�ملتحركة  و�ل���ر����س���وم  �خل���ي���ال���ّي���ة، 

�سويد،  و�إب�����ر�ه�����ي�����م  �جل���ن���ي���ب���ي، 
�أميكان  وح�����س��ن  ح�����س��ام،  و�أ����س���رف 
ق��ائ��م��ة �ل��ف��ن��ان��ني �مل�����س��ارك��ني من 
و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة 

�أفريقيا.
�لدوليني،  �لفانني  جمموعة  �أّم��ا 
ب�������اروز،  روث  م�����ن  ك������اًل  ف���ت�������س���م 
وباتري�سيا  م���ا����س���ي���دو،  ودي���ف���ي���د 
ت���وم���ا، وف��رين��ي�����س ب������ر�ون، وجيه 
قائمة  ت�سمل  كما  روك�سا�س.  �سي 
ن��ادي��ن ك��ع��د�ن ومانو  �مل��ت��ح��دث��ني 
تباعاً  �سيناق�سان  �ل��ل��ذ�ن  ري��ب��ول، 
مو�سوعات تتعلق بالهوية و�لتنوع 
لالأطفال،  �مل���������س����ّورة  �ل���ك���ت���ب  يف 
�لتو�سيحية  �ل��ر���س��وم  وم��و���س��وع 

لكتّيبات �ل�سفر.
ومت ت�سميم ركن �لر�ّسامني لي�سبح 
من�سة حيوية تتيح لزّو�ر معر�س 

للفنانني  ح���ّي���ة  ع���رو����س  ت���ق���دمي 
��ح ع��م��ل��ي��ة �إن�������س���اء �لأع���م���ال  ت��و���سّ
على  ب��الع��ت��م��اد  �ل��ف��ري��دة  �لفنية 

�لإبد�ع و�ملخّيلة �مللهمة.
�لفنانة  �ستقوم  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن 
�لت�سكيلية �لأملانية ور�ّسامة �لكتب 
بتقدمي  ت��وم��ا  باتري�سيا  �مل�����س��ورة 
ع��م��ل��ه��ا �خل���ا����س ي���وم �لأح�����د 30 
�أبريل يف ركن �لر�ّسامني؛ يف حني 
�لأطفال  ك��ت��ب  ر���س��ام��ة  �ست�سّلط 
�مل�سرية �سحر عبد�هلل �ل�سوء على 
�أ�ساليب �إبد�ع �لر�سوم �لتو�سيحّية 
و�مل�سّورة لكتب �لأطفال با�ستخد�م 
�لورق و�لقما�س و�ألو�ن �لأكرليك، 

وذلك يوم �لثنني 1 مايو. 
زو�ر  �لر�ّسامني  رك��ن  ي�سجع  كما 
�مل��ع��ر���س م��ن ج��ي��ل �ل�����س��ب��اب على 
�لتعبريية  م���و�ه���ب���ه���م  ت���ط���وي���ر 

�لقما�س  على  و�ل��ر���س��م  �لرقمية، 
�لزيتّية،  �لأل���������و�ن  ب���ا����س���ت���خ���د�م 
وفنون  و�لأل����������و�ن  �خل������ط،  وف�����ن 
لع�ساق  وميكن  وغريها،  �لطباعة 
مع  مبا�سر  ب�سكل  �لتفاعل  �ل��ف��ن 
�مل��رم��وق��ني �لذين  �ل��ف��ن��ان��ني  �أمل����ع 
خالل  �أي�ساً  �أعمالهم  �سيقّدمون 

فعاليات �ملعر�س.
�ل��ف��ن��ان��ني �لعرب  وت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة 
�لذين �سيقّدمون �أعمالهم �ملبدعة 
�أروى  كل من:  �لّر�سامني  ركن  يف 
�لزعابي، و�سمية  و�آمنة  �لعمودي، 
ومنى  �لبنعلي،  وم��رمي  �لعمودي، 
وحمدة  ع��ب��د�هلل،  و�سحر  يقظان، 
���س��ع��د، و�أح���م���د ح���ل���و�ين، وف����ادي 
ف��ي��ا���س، وع�����روج ���س��اب��ر، ومرمي 
�حل��م��ادي، و���س��ي��اء ع���الم، و�أحمد 
�ل��ت��ت��ان؛ يف ح��ني ي��ت�����س��در حممد 

�مل�ساركة  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي 
�لإبد�عي  �ل���س��ت��ك�����س��اف  رح��ل��ة  يف 
على  و�لط���الع  �ملعرفة  وم�ساركة 
ف��ن��ون �ل��و���س��ائ��ط �مل��ت��ع��ددة؛ حيث 
ي��رت��ك��ز ه���ذ� �ل��رك��ن ع��ل��ى برنامج 
مميز ميزج بني �لتطور �لإبد�عي 
�خلا�سة  �ل��ت��و���س��ي��ح��ي��ة  ل��ل��ر���س��وم 
�ل�سوء  وت�سليط  �لأط��ف��ال  بكتب 
�لب�سيطة  �مل��و�د  حتويل  �سبل  على 
فنّية  ق��ط��ع  �إىل  ت��دوي��ره��ا  �مل���ع���اد 
ثنائية  متحركة  ور���س��وم  ف��ري��دة، 
�لكثري  وغ��ريه��ا  �لأب��ع��اد  وثالثية 

من �لأ�سكال �لفنّية �خليالية.
�ملعر�س  ه���ام�������س  ع���ل���ى  و����س���ي���ت���م 
�لعديد  تنظيم ور�س عمل تناق�س 
بالفنون  �ملرتبطة  �مل��و����س��ي��ع  م��ن 
�لفنّية  �ل���رق���م���ي���ة  و�لأ�����س����ال����ي����ب 
و�ل��ر���س��وم �مل��ت��ح��رك��ة، �إ���س��اف��ة �إىل 

وتعزيز  �لإب����د�ع����ي����ة  وق���در�ت���ه���م 
متنوعة  جم��م��وع��ة  م��ع  تفاعلهم 
�لتي  �ملعا�سر  �ل��ف��ن  �أ�ساليب  م��ن 
ت��و����س��ل ت��ط��ّوره��ا ب�سكل لف��ت يف 

جميع �أنحاء �لعامل.
معر�س  �أن  �إىل  �لإ����س���ارة  وجت���در 
�أب��وظ��ب��ي �ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب يعترب 
م��ع��ر���س �ل��ك��ت��اب �لأ����س���رع من���و�ً يف 
حيث  �لأو����س���ط؛  �ل�����س��رق  منطقة 
بف�سل  ��ستثنائية  ب�سهرة  حظي 
وجهات  �ملوؤلفني  لأبرز  ��ستقطابه 
من  و�لعار�سني  و�لفنانني  �لن�سر 
فعالية  �سمن  �لعامل  �أنحاء  �سّتى 
�مل�سهد  ب��اإب��د�ع��ات  حتتفي  حيوية 
و�سيقّدم  �مل���ن���ط���ق���ة.  يف  �لأدب��������ي 
�مل��ع��ر���س ل�����زّو�ره ه���ذ� �ل��ع��ام �أكرث 
وفعالية مميزة  ن�ساطاً   800 من 
�سمن �أرجائه ومن�ساته �ملختلفة.

الإمارات تتوىل اإعداد م�سودة امليثاق اخلليجي 
ملعاملة نزلء املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية

•• اأبوظبي-وام:

�لعقابية  �ملوؤ�س�سات  ن��زلء  ملعاملة  �لدنيا  �لقو�عد  �سياغة  ور���س��ة  �أو���س��ت 
دولة  بتكليف  �لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  بدول  و�لإ�سالحية 
�مليثاق �خلليجي ملعاملة  باإعد�د م�سودة م�سروع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لنزلء ، وتزويدها بالت�سريعات �ملطبقة ، و�لقرت�حات عن طريق �لأمانة 

�لعامة ملجل�س �لتعاون بدول �خلليج �لعربية.
  وكانت �لور�سة ناق�ست مو�سوعات ب�ساأن م�سروع �مليثاق �خلليجي ملعاملة 
نزلء �ملوؤ�س�سات �لعقابية و�لإ�سالحية، ونظمتها وز�رة �لد�خلية بالتعاون 
�لأمم  ومكتب  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  مع 

�ملتحدة �ملعني مبكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية يف �أبوظبي .
بتقدمي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تقوم  �أن  �لتو�سيات  وت�سمنت    
م�سودة �مليثاق لالأمانة �لعامة لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي حال �لنتهاء 
منها لتعميمها على �لدول �لأع�ساء و�إبد�ء �لر�أي حولها قانونياً وفنياً و�أن 
ير�عى يف �إعد�دها �لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية �مل�سادق عليها من قبل دول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي .
  ودعت �إىل مر�عاة مقرتح �ململكة �لعربية �ل�سعودية ب�ساأن �إعد�د �مل�سودة 
و�لت�سريعات و�ملبادئ و�ملبادر�ت �لد�خلية �ملعمول بها يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي ومبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لعاد�ت و�لتقاليد، موؤكدة �سرورة 
�لطالع على قانوين تنظيم �ملوؤ�س�سات �لعقابية بدولة �لكويت ، وموؤ�س�سة 
و�ل�سرت�ساد  �لبحرين  مملكة  يف  �لتنفيذية  ولئحته  و�لتاأهيل  �لإ�سالح 

بالقو�عد �ملعتمدة من �لأمم �ملتحدة يف �إعد�د �مليثاق �خلليجي .
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  و�ل�سكر  �لتقدير  بالغ  �مل�ساركون عن  وع��رب    
ومكتب  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  و�لأم��ان��ة  �ملتحدة 
�لأمم �ملتحدة �ملعني مبكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية على ��ست�سافة وتنظيم 

�لور�سة.
  و�عرب �لعميد حمد خمي�س �لظاهري نائب مدير عام �ملوؤ�س�سات �لعقابية 
و�لإ�سالحية بوز�رة �لد�خلية عن �أمله بال�ستمر�ر يف عقد مثل هذه �لور�س 
لتبادل �خلرب�ت و�أف�سل �ملمار�سات و�مل�ساهمة يف تعزيز جهود دول �ملجل�س 
�ملوؤ�س�سات  ن��زلء  ملعاملة  �أج��ل و�سع ميثاق خليجي موحد  من  للعمل معاً 

�لعقابية و�لإ�سالحية.
�لتعاون  روؤ�ساء وفود دول جمل�س  �لتذكارية مع  �لدروع  �لظاهري  وتبادل 

�خلليجي �مل�ساركني يف �لور�سة.

 اإقبال جماهريي على جناح نادي تراث 
الإمارات مبعر�س اأبوظبي للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  معر�س  فعاليات  يف  �مل�سارك  �لإم����ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  جناح  ي�سهد 
�لدويل للكتاب مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س يف دورته �حلالية �ملمتدة 
من  كبري�  وتفاعال  جماهرييا  �إق��ب��ال  �ملقبل  مايو  �سهر  من  �لثاين  حتى 
خمتلف زو�ر �ملعر�س باعتبار �لنادي �أحد �أبرز �ملوؤ�س�سات �حلكومية �مل�ساركة 

ومن �أهم �جلهات �لفعالة يف �إبر�ز �لرت�ث �ل�سعبي للجيل �حلا�سر.
فقد ز�ر �جلناح عدد من �مل�سوؤولني ومئات �لزو�ر و�ملهتمني و�لإعالميني 
�لرت�ثية  معرو�ساته  على  وطالبيا  جماهرييا  �إق��ب��ال  و�سهد  و�ملثقفني 
و�سملت  باإ�سد�رها  يتخ�س�س  �لتي  �لرت�ثية  �ملطبوعات  �سيما  ل  �ملتنوعة 
ع�سر�ت �لعناوين يف �ملجالت �لثقافية و�لرت�ثية و�لكتب �ملحققة و�ملوؤلفة 
يف جو�نب �لرت�ث �لأدبي و�حلياة �ل�سعبية �إ�سافة �إىل �لعديد من �لدو�وين 
ل�سعر�ء من �لإمار�ت و�أعد�د جملة تر�ث �ل�سهرية �لتي ت�سدر عن �لنادي 

حمافظة على ��ستمر�ريتها منذ نحو عقدين من �لزمن.
ويعد �لنادي من �ملوؤ�س�سات �حلكومية �لبارزة �مل�ساركة يف �ملعر�س وهو من 
�جلهات �لفعالة يف �إبر�ز �لرت�ث �ل�سعبي للجيل �حلا�سر وذلك من خالل 
رفد �مليد�ن بالكتب �لرت�ثية يف �ستى �ملجالت وذلك �ن�سجاما مع توجيهات 
�سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة 
�لنادي يف �ملحافل  تاأكيد ح�سور  �لهادفة �ىل  �لإم��ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  رئي�س 
ب�سناعة  �ملعنية  تلك  خا�سة  و�ل���دويل  �لعربي  �مل�ستويني  على  �لثقافية 
�لثقافة و�لن�سر وت�سجيع �قتناء �لكتاب و�مل�ساركة يف �حلر�ك �لثقايف �لن�سط 

�لذي ت�سهده �لدولة.
�لأكيد  �ل��ن��ادي  �ملعر�س جت�سيد� حلر�س  ه��ذ�  �ل��ن��ادي يف  م�ساركة  و متثل 
�لرت�ث  ن�سر  تتيح  �لتي  �ملنابر  و�ستى  �ملحافل  �ل�ستفادة من خمتلف  على 
للكتاب مكانة  �ل��دويل  �أبوظبي  �إذ يحتل معر�س  �لإم��ار�ت  �ل�سعبي لدولة 
خا�سة لدى �لنادي وهو من بني �ملعار�س �ملهمة �لتي يوليها �هتمامه حيث 
�ملثقفني  جتذب  ثقافية  تظاهر�ت  ت�سكل  باعتبارها  منها  �لنادي  ي�ستفيد 
�لفئات  من  وجميعهم  و�لثقافة  �ملعرفة  م�سادر  عن  و�لباحثني  و�ل��ق��ر�ء 
�لتي ي�سعى �لنادي للو�سول �إليها حيث يعر�س خمتلف �إ�سد�ر�ته باأ�سعار 
رمزية ت�سجيعية لتحقيق �أهد�فه يف �لتعريف بالرت�ث ون�سر �لوعي �لثقايف 
�لثقافية  �لإ���س��د�ر�ت  يف  �لر�غبني  قبل  من  �لكتب  �قتناء  عملية  وت�سهيل 

و�لرت�ثية ب�سكل عام.
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ويل عهد راأ�س اخليمة يقدم واجب العزاء يف وفاة حممد بن خالد بن حميد القا�سمي

د�ستورية الوطني الحتادي تناق�س �سيا�سة وزارة العدل يف تطوير الت�سريعاتموؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي تقدم دعما ماليا اإىل 33 جهة يف 2016 

الإعالم  منتدى  فعاليات  تنظيم  يف  ي�ساركون  ومتطوعة  متطوعا   80

•• دبي- وام:

و�لطعون  و�لت�سريعية  �ل��د���س��ت��وري��ة  �ل�����س��وؤون  جلنة  ناق�ست 
للمجل�س �لوطني �لحتادي خالل �جتماعها �ل�ساد�س من دور 
�لنعقاد �لعادي �لثاين للف�سل �لت�سريعي �ل�ساد�س ع�سر �لذي 
�ل�سيخ  �سعادة  برئا�سة  بدبي  �لعامة  �لأم��ان��ة  مقر  يف  عقدته 
�سيا�سة  مو�سوع  �للجنة  رئي�س  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  حممد 

وز�رة �لعدل يف تطوير �لت�سريعات.
ح�سر �لجتماع �أع�ساء �للجنة �سعادة كل من .. حمم�د عل�ي 
�حلمودي  و�أحمد   - �لجتماع  لهذ�   - �للجنة  مقرر  �لكمايل 
 .. �لعدل  وز�رة  .. فيما ح�سره من جانب  وخلفان بن يوخة 
�مل�ست�سار �سلطان �ملطرو�سي �لقائم باأعمال وكيل وز�رة �لعدل 

وعدد من �ملوظفني.
وقال �سعادة �ل�سيخ حممد عبد�هلل �لنعيمي �إن �للجنة �طلعت 
�لت�سريعات  وتطوير  وتعديل  �إ���س��د�ر  �آل��ي��ة  على  �ل���وز�رة  م��ن 
تتبلور من خالل عمل جلان متخ�س�سة  و�لتي  بها  �خلا�سة 
و�أهميتها  فاعليتها  مدى  وتبحث  �لت�سريعات  تطوير  تدر�س 
وجتري مقارنات معيارية مع بع�س �لدول �ملتقدمة يف موؤ�سر 

�سيادة �لقانون.
�آلية تطوير  �ل��وز�رة  ��ستو�سحت من ممثلي  �للجنة  �أن  وذكر 
�ل��ت�����س��ري��ع��ات و�خل���دم���ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة �إع�����د�د �ل����دورة 
�لت�سريعية للقانون وقيا�س �لأثر �لت�سريعي للقانون و�خلطة 
�خت�سا�سات  وع���ن  �لت�سريعات  لتطوير  �ل��الزم��ة  �ل��زم��ن��ي��ة 
�للجنة  �أع�ساء  ��ستف�سر  كما  و�لت�سريع  �لفتوى  �إد�رة  ومهام 

عن �ملبادر�ت �لتي تقدمها وز�رة �لعدل.
و�أف�����اد ���س��ع��ادة �ل�����س��ي��خ حم��م��د �لنعيمي ب����اأن روؤي����ة �لم����ار�ت 
تكون بني �أف�سل  لأن  بالدولة  �لو�سول  على  ترتكز   2021
دول �لعامل يف كفاءة �لنظام �لق�سائي و�أن �خت�سا�س �لوز�رة 
�ملتعلقة  �لقانونية  �ل�سوؤون  و�لقيام بجميع  �لت�سريعات  �إعد�د 
باإ�سد�ر �لفتاوى �لقانونية للجهات �حلكومية وفقا للد�ستور 
�ل�سبيل  وهو  و�خت�سا�ساتها  ل�سالحياتها  �ملحددة  و�لقو�نني 

لتحقيق هذه �لروؤية.

و�أو�سح �أن �للجنة تناق�س �ملو�سوع �سمن حماور �ل�سرت�تيجية 
�لقانونية  و�خل��دم��ات  �لت�سريعات  تطوير  �ساأن  يف  و�مل��ب��ادر�ت 
ومر�حل و�آلية �إعد�د �لت�سريعات يف �للجنة �لفنية للت�سريعات. 
و�أ�سار �إىل �أنه تندرج حتت هذه �ملحاور جمموعة من �لأفكار 
تنا�سب  وم���دى  فيهما  �ل�����و�ردة  �لأ���س��ا���س��ي��ة  باملفاهيم  تتعلق 
�ل�سرت�تيجية مع �لرب�مج �لت�سغيلية و�مل�سكالت �ملتعلقة بكل 
منهما ومدى �حلاجة �إىل حل تلك �مل�سكالت وو�سع �لدولة يف 
وتنتهي  �لت�سريعات  بتطوير  يتعلق  فيما  �لتناف�سية  موؤ�سر�ت 

�لورقة بعر�س عدد من �لنتائج.
�ل��ت��ط��رق لأه�����د�ف �لدر��سة  �أن����ه مت  ���س��ع��ادة �ل��ن��ع��ي��م��ي  وذك����ر 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ن ح��ي��ث �مل��ف��ه��وم وت��ن��ا���س��ب��ه��ا م���ع �خلطط 
�حتياجات  تلبي  وق��و�ن��ني  ت�سريعات  �إع���د�د  وه��ي  �لت�سغيلية 
وتعزيز  �مل�ستقبل  وت�ست�سرف  �مل��ت��غ��ري�ت  وت���و�ك���ب  �مل��ج��ت��م��ع 
�لق�ساء �ملتخ�س�س �لقائم على �ملعرفة و�لتميز �ملوؤ�س�سي مبا 
جز�ئية  منظومة  �إر�ساء  وه��دف  وتطويره  ��ستقالله  ي�سمن 
متطورة ت�ساهم يف �حلفاظ على �أمن �ملجتمع وت�سهيل رحلة 
�لوز�رة  �سر�كات  وتعزيز  �لعد�لة  �إىل  وو�سولهم  �ملتعاملني 
و�سمان تقدمي جميع �خلدمات �لإد�رية وفق معايري �جلودة 
بيئة  يف  �لبتكار  ثقافة  تر�سيخ  وه��دف  و�ل�سفافية  و�لكفاءة 
�لعمل �ملوؤ�س�سي. و�أ�ساف �أن �للجنة ناق�ست مع �لوز�رة مر�حل 
و�آلية �إعد�د �لت�سريعات يف �للجنة �لفنية من حيث د�ستورية 
�لدورة  �ىل  �إ�سافة  �لفتوى  �إد�رة  عمل  ون��ط��اق  �لخت�سا�س 
�لت�سريعية لوز�رة �لعدل يف �إ�سد�ر م�سروعات �لقو�نني حيث 
تنظر يف �لت�سريعات �ملحالة على �للجنة من قبل �لوز�ر�ت �أو 
�لوزر�ء  جمل�س  مو�فقة  على  بناء  وذل��ك  �لحت��ادي��ة  �جلهات 
�لقانونية  �ل�سياغة  حيث  من  �لت�سريع  م��و�د  مر�جعة  ويتم 
ويتم ��ستقطاب �آر�ء �خلرب�ء و�ملخت�سني يف �ملجال �لت�سريعي 
ورف��ع �ملقرتحات �إىل جمل�س �ل��وزر�ء ملعاجلة �لآث��ار �لتي قد 
ترتتب بعد �سدور �لت�سريع ومن ثم ��ستدعاء �لوزير �أو رئي�س 
�لوطني  �ملجل�س  يف  �لقانون  م�سروع  ملناق�سة  �ملعنية  �جلهة 
�لوزر�ء  جمل�س  �إىل  رفعه  منه  �لنتهاء  بعد  ويتم  �لحت���ادي 

ومن ثم �إىل �لرئي�س و�ملجل�س �لأعلى لالحتاد .

•• دبي-وام:

80 متطوعا ومتطوعة يف تنظيم فعاليات  �أكرث من  ي�سارك 
ينعقد  �لذي  �لعربي  �لإع��الم  ملنتدى  �ل�ساد�سة ع�سرة  �ل��دورة 
حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 

يومي 1 و 2 مايو �ملقبل يف مدينة �جلمري� بدبي.
وقال نادي دبي لل�سحافة �ن �ملتطوعني من طلبة �جلامعات 
وكليات �لإعالم يف �لدولة �سيعملون على دعم فريق �لنادي يف 
مهمات ��ستقبال �ل�سيوف من خمتلف �أرجاء �لوطن �لعربي 
�للوج�ستية  �ملتطلبات  على  �لإ���س��ر�ف  �إىل  بالإ�سافة  و�لعامل 

ومركز �ملعلومات �لتابع للمنتدى.
و�كدت موزة عبيد ع�سوة �للجنة �لتنظيمية ملنتدى �لإعالم 
�لعربي �ن �لنادي يعمل على ��ستثمار فر�سة �ملنتدى من �أجل 
تعزيز ثقافة �لعمل �لتطوعي يف �أو�ساط كو�در طلبة �لإعالم 

�لإعالميني  م��ع  �ملبا�سر  للتو��سل  �لفر�سة  منحهم  بهدف 
لك�سب �لتجربة و�خلربة �لعملية.

�ملتطلبات  �إجن��از  على �سمان  �ستعمل  �لتطوع  فرق  �ن  وقالت 
و��ستقبال �سيوف �لدولة بال�سكل �لالئق.. لفتة �إىل �أن جميع 
�ملتطوعني يخ�سعون لتدريب وفق معايري �للجنة �لتنظيمية 
للمنتدى وحتقيقا لهذه �لغاية يتم تزويدهم بدليل متكامل 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل�سيوف  �ل���الزم���ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات و�لإر������س�����اد�ت 

و�لجابة عن خمتلف �ل�ستف�سار�ت �ملتعلقة باملنتدى.
يذكر �أن �للجنة �لتنظيمية ملنتدى �لإعالم �لعربي متنح د�ئما 
�لفر�سة لطلبة وطالبات كليات �لإعالم للم�ساركة يف تنظيم 
�حلدث �لإعالمي �لأكرب على م�ستوى �ملنطقة وهو ما يندرج 
يف �سياق ��سرت�تيجية نادي دبي لل�سحافة يف توفري م�ساحة 
لتعزيز م�ساركة �ل�سباب يف خمتلف مبادر�ت و�ن�سطة �لنادي 
ملا لذلك من �أثر يف رفدهم باخلرب�ت �لإعالمية و�لتنظيمية 

�لتي �ستنعك�س �يجابا على حياتهم �لعملية.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ويل  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  قدم 
عهد ر�أ�س �خليمة و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له باإذن �هلل 

تعاىل �ل�سيخ حممد بن خالد بن حميد �لقا�سمي.
بن  �سقر  �ل�سيخ  �م�س جمل�س  زيارته  �سموه خالل  و�أع��رب 
خالد بن حميد �لقا�سمي يف منطقة �خلر�ن بر�أ�س �خليمة 
عن �سادق عز�ئه ومو��ساته �ىل �أعمام �لفقيد �ل�سيخ �أحمد 
بن حميد �لقا�سمي و�ل�سيخ ر��سد بن حميد �لقا�سمي و�ل�سيخ 

جا�سم بن حميد �لقا�سمي و�ىل ��سقاء �لفقيد �ل�سيخ �سقر 
موؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سمي  حميد  بن  خالد  بن 
بن  خالد  ب��ن  �سعود  و�ل�سيخ  �ل��ك��رمي  للقر�آن  �خليمة  ر�أ����س 
حميد �لقا�سمي و�ل�سيخ �سامل بن خالد بن حميد �لقا�سمي 
خالد  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  �أرح��م��ة  �ل�سيخ  �لفقيد  �أخ  �ب��ن��اء  و�ىل 
و�ل�سيخ  �لحت���اد  �أ�سمنت  �سركة  ع��ام  مدير  نائب  �لقا�سمي 
�لفقيد  جنلي  و�ىل  �لقا�سمي  خ��ال��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد 
�ل�سيخ �سقر بن حممد بن خالد �لقا�سمي و�ل�سيخ خالد بن 
�أن  �لقدير  �لعلي  �ملوىل  �سائال  �لقا�سمي..  بن خالد  حممد 

و�أن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  و�أن  رحمته  بو��سع  �لفقيد  يتغمد 
يلهم �أهله �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

�لتعازي من  �لفقيد  و�أ�سقاء و�جنال وذوي  �أعمام  كما تقبل 
عدد من و�ل�سخ�سيات و�مل�سوؤولني و�ملو�طنني.

ر�أ�����س �خليمة  ع��ه��د  �سمو ويل  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��ع��ازي  وت��ق��ب��ل 
..�ل�سيخ حمد بن حممد �لقا�سمي و�ل�سيخ حميد بن عبد�هلل 
�لقا�سمي و�ل�سيخ خالد بن عبد�هلل �لقا�سمي و�ل�سيخ فاهم 
و�ل�سيخ جمال بن �سقر بن  �لقا�سمي  �سامل  �سلطان بن  بن 

�سلطان �لقا�سمي �إىل جانب عدد من �سيوخ �لقو��سم.

•• دبي -وام:

�لعام  خ��الل  ب��دب��ي  ر  �لق�سّ و���س��وؤون  �لأوق����اف  موؤ�س�سة  حققت 
�ملا�سي تطور� نوعيا يف م�ساريعها وبر�جمها ومبادر�تها �لوقفية 
جهة   33 �إىل  ماليا  دع��م��ا   2016 يف  ق��دم��ت  حيث  و�خل��ريي��ة 
تديرها  �ل��ت��ي  �لوقفية  �ل��وح��د�ت  ع��دد  و�رت��ف��ع  وع��امل��ي��ة  حملية 
�إىل 1872 وحدة يف حني نفذت م�ساريع وقفية بقيمة 65.7 
و�إد�رة  �ل��وق��ف  تنمية  يف  دوره���ا  م��ن  بذلك  لتعزز  دره��م  مليون 
�سوؤون �لق�سر ومن مكانة �إمارة دبي ودولة �لإمار�ت يف جمالت 

�لعمل �خلريي و�لإن�ساين.
ملوؤ�س�سة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لري�س  عبد�لرحمن  طيب  �سعادة  و�أك���د 
رك���زت ج��ه��وده��ا خالل  �مل��وؤ���س�����س��ة  �أن  �لق�سر  و����س���وؤون  �لأوق�����اف 
نطاق  وتو�سيع  �لوقف  وعو�ئد  م��و�رد  تنمية  على  �ملا�سي  �لعام 
�مل�ستفيدين من خدماتها مع تطوير عالقات �ل�سر�كة و�لتعاون 
�ل��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا م��ع �ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�لوقفية 
و�خل��ريي��ة د�خ���ل دول���ة �لإم����ار�ت وخ��ارج��ه��ا م��ن �أج���ل ن�سر قيم 
ج��و من  و�إي��ج��اد  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني  �ل��رت�ب��ط  لتاأمني  �لتكافل 
كمحور  دب��ي  مكانة  تعزيز  �إىل  �إ�سافة  بينهم  و�لأل��ف��ة  �لرحمة 
�لأد�ء  بتطوير  �لهتمام  خالل  من  �لعاملي  �لقت�ساد  يف  رئي�سي 

�ملايل للوقف و�لرتويج ملبادئ �لقت�ساد �لإ�سالمي.
من  �لعديد   2016 يف  �أطلقت  �ملوؤ�س�سة  �أن  �إىل  �لري�س  و�أ���س��ار 
�لإبد�عية  �ل��ق��در�ت  تنمية  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  و�لفعاليات  �ل��رب�م��ج 
�أنف�سهم  جت��اه  لديهم  بامل�سوؤولية  �لإح�����س��ا���س  وت��ع��زي��ز  للق�سر 
يف  وم�ساهمة  فاعلة  عنا�سر  يكونو�  ك��ي  ووطنهم  وجمتمعهم 
�لوقف  �أم��ام  �ملجال  �إتاحة  �إىل  �إ�سافة  �لوطنية  �لنه�سة  م�سرية 
لياأخذ دوره �حلقيقي كنظام �جتماعي تكافلي ي�سهم يف �لعديد 
�ل�سحة  ول���س��ي��م��ا يف جم���ايّل  �ل��ب�����س��ري��ة  �لتنمية  م�����س��اري��ع  م��ن 
و�لتعليم وحت�سني معي�سة وجودة حياة �لأفر�د مع �إيجاد م�سادر 
متويل وقفية تخفف من عبء �خلدمات �لجتماعية �مللقاة على 
�ملوؤ�س�سة عملت جميعها على مو�كبة  �إد�ر�ت  �إن  �حلكومة. وقال 
�لتطور�ت �لتقنية وتطوير �أنظمتها وبر�جمها كي توفر خدماتها 
وفق �أرقى معايري �جلودة جلمهور �ملتعاملني على مد�ر �ل�ساعة 
وطو�ل �أيام �لأ�سبوع وهو ما �أدى �إىل و�سول م�ستوى �لر�سا �لعام 
عن �ملوؤ�س�سة �لعام �ملا�سي �إىل 95 باملائة وكذلك و�سل م�ستوى 
�لثقة يف حر�س �ملوؤ�س�سة على تلبية �حتياجات وحماية م�سالح 
�ملتعاملني �إىل 95 باملائة �أي�سا ح�سب �لنتائج �ل�سادرة عن جائزة 
�لتابع  �لذكية - مركز منوذج دبي  حمد�ن بن حممد للحكومة 

لالأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي.
عام  خ��الل  و��سلت  �ملوؤ�س�سة  يف  �لوقف  تنمية  �إد�رة  �أن  و�أ���س��اف 
على �ملمتلكات و�لأمو�ل  و�لإ�سر�ف  �حلفاظ  يف  عملها   2016
وتفعيل  و�إد�رت����ه����ا  وح��ف��ظ��ه��ا  وت�سجيلها  للموؤ�س�سة  �مل��م��ن��وح��ة 
م�سارفها و�إعادة �إعمارها و��ستثمار فو�ئ�س عو�ئدها معتمدة يف 
ذلك على نظام “�ل�ستد�مة �لوقفية” للمحافظة على �لأ�سول 
�ل�سنوي  �لريع  من  ج��زء  ��ستقطاع  خ��الل  من  وريعها  �لوقفية 
وحتويله �إىل حمفظة تكافلية ت�سهم فيها جميع �لأوق��اف �لتي 
�لأوق��اف عامال  �إد�رتها حيث يعترب منو عو�ئد  �ملوؤ�س�سة  تتوىل 
من  ومتكينه  �ملجتمع  ودع���م  �خل���ريي  �لعمل  ت��ط��ور  يف  �أ�سا�سيا 

�حتياجاته.
ون����وه �ل��ري�����س ب����اأن �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي ���س��ه��د ت��ط��ور� ن��وع��ي��ا يف عدد 
�إىل  و�سلت  و�ل��ت��ي  �ملوؤ�س�سة  ت��دي��ره��ا  �ل��ت��ي  �لوقفية  �ل��وح��د�ت 

1872 وحدة مقابل 1841 وحدة يف عام 2015 كما تطورت 
�أي�سا �ل�ستقطابات �لوقفية �لهادفة �إىل زيادة �إير�د�ت �لتربعات 
 2014 �لأع��و�م  50.2 مليون دره��م تقريبا خالل  �إىل  لت�سل 
�لفرتة  دره���م يف  29 مليون  م��ن  �أك���رث  م��ع  م��ق��ارن��ة   2016  -
�ملوظفني  �أفكار و�بتكار�ت  �أ�سهمت  2013 حيث   -  2011 من 
�إيجاد حلول مبتكرة لزيادة �لإي��ر�د�ت مثل ق�سائم �لتربعات  يف 
و�لر�سائل �لن�سية و�لركن �خلريي و�ل�ستقطاعات �ل�سهرية من 

�جلهات �حلكومية و�خلا�سة و�لتربعات عن طريق �لبنوك.
ولفت �إىل �مل�سارف �لوقفية �خلم�سة �لتابعة للموؤ�س�سة “�ل�سحة 
و�ل��ت��ق��وى و�لرعاية  و�ل����رب  �لإ���س��الم��ي��ة  و�ل�������س���وؤون  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
 49 56 مليون دره��م مقارنة مع  �لجتماعية” �أنفقت ح��و�يل 
�إنفاقه  �ل��ذي مت  �لإجمايل  �ملبلغ  و�سل  فيما   2015 يف  مليوناً 
�إىل نحو  2011 و2016  �ملمتدة ما بني عامي  �لفرتة  خالل 
�لإ�سالمية على  �ل�سوؤون  و��ستحوذ م�سرف  291 مليون درهم 
باملائه من هذه �لنفقات بو�قع 207.8 مليون درهم تقريبا   88
باملائة   7 ��ستحوذ على  �لذي  و�لتقوى  �لرب  ثانيا م�سرف  وحل 
م��ن �إج��م��ايل �مل�����س��ارف �ل��وق��ف��ي��ة وب��و�ق��ع 17.4 م��ل��ي��ون درهم 
�ل�سوؤون �لجتماعية م�ستحوذ� على  تقريباً وجاء ثالثا م�سرف 

وبنحو 6.3 مليون درهم. �لإجمايل  �ملبلغ  من  باملائه   3
و�أو�سح �أن عدد �جلهات �مل�ستفيدة من �لدعم �ملايل من �مل�سارف 
 26 م��ع  مقارنة   2016 ع��ام  يف  جهة   33 �إىل  �رت��ف��ع  �لوقفية 
جهة يف عام 2015 كما �أطلقت �لإد�رة ثماين مبادر�ت وقفية يف 
�لعام �ملا�سي وبادرت �إد�رة تنمية �لوقف �إىل تطوير �سبع �سيا�سات 
�لعمل  لتنظيم  روؤيتها  من  ج��زء�  ت�سكل  جديدة  �إد�ري��ة  و�أنظمة 
و�لريادة  �لتميز  من  �أعلى  م�ستويات  �إىل  به  و�لرت��ق��اء  �لوقفي 
�أتاح لالإد�رة  �أفر�ده وهو ما  مبا يو�كب تطور �ملجتمع وتطلعات 
�إطالق وتنفيذ م�ساريع وقفية بقيمة 65.7 مليون درهم تقريباً 
�لعام �ملا�سي مقارنة مب�ساريع بحو�يل 43.8 مليون درهم عام 

.2015
�لوقف  تنمية  �إد�رة  �أبو�سهاب مدير  �أحمد حمد  �أك��د  من جانبه 
على �أهمية �لدور �لذي تلعبه موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 
�ملا�سي  �ل��ع��ام  حتقق  م��ا  وه��و  �لتكافل  وت��اأث��ري  قيمة  تعظيم  يف 
م��ن خ���الل مت��وي��ل �ل��ك��ث��ري م��ن �مل�����س��اري��ع �ل��وق��ف��ي��ة و��ستقطاب 
توزيع  مع  و�ل�سدقات  و�لعينية  �ملالية  و�لهبات  و�ملنح  �لأوق��اف 
ريع ت�سغيل �لأ�سول �لوقفية ل�سمان حتقيق �لغايات و�لأهد�ف 

�ل�سرت�تيجية للموؤ�س�سة وتنفيذ �سروط �لو�قفني.
�لنجاحات  �لعديد من  �لق�سر حققت  �إد�رة  �أن  �سهاب  �أبو  و�أف��اد 
�أق�����س��ام��ه��ا وب���ر�جم���ه���ا �ملختلفة  �مل��ا���س��ي م���ن خ����الل  �ل���ع���ام  يف 
�لرتكات  �أق�سام  يف  معاملة   12352 �إجن���از  م��ن  متكنت  حيث 
جانب  �إىل  و�لتاأهيل  و�لرعاية  �لجتماعي  و�لبحث  و�لدر��سات 
متعامال   16320 وم��ق��اب��ل��ة  خ��ارج��ي��ة  زي����ارة   1829 تنظيم 
�ملتعاملني  16572 ر�سالة خارجية تتعلق باحتياجات  و�إ�سد�ر 
ر  يف جمالت تخ�س�س �لإد�رة �إىل جانب متابعة م�ستحقات �لق�سّ
و�لتي  عليها  و�لإ�سر�ف  لإد�رتها  �ملوؤ�س�سة  �إىل  وتوريدها  �ملالية 

و�سلت قيمتها �إىل نحو 22.8 مليون درهم.
وبني �أن �لإد�رة قدمت يف �لعام �ملا�سي م�ساعد�ت مادية وعينية 
تعليمية  م�ساعد�ت  وكذلك  تقريبا  دره��م  مليون   13.7 بقيمة 
بنحو  �سكنية  م�ساعد�ت  �إىل  �إ�سافة  دره��م  مليون   2.5 بحو�يل 
و�لرب�مج  �لفعاليات  من  �لعديد  نفذت  كما  درهم  مليون   6.4
�إىل   15 �سن  �ل�سباب من  برنامج متكني  �أبرزها  �ملجتمعية من 

وتنظيم رحلة عمرة  و�لبتكار  رو�د لالإبد�ع  وبرنامج  20 عاما 
وتنظيم  �ليتيم  بيوم  و�لحتفال  �لفني  �سلة  وبرنامج  للق�سر 

ندوة “�أ�سعدهم” ومع�سكر �ملغامرون.
و�أ�سار �إىل �أن �ملوؤ�س�سة وقعت ثالث مذكر�ت تعاون يف عام 2016 
مع كل من هيئة تنمية �ملجتمع بدبي ورو�ق عو�سة بنت ح�سني 
�إ�سافة  �لعمر�ين  للتخطيط  �ل�سارقة  وجمل�س  بدبي  �لثقايف 
�ل�سوؤون  �مل�ساريع مع كل من وز�رة  �لتعاون يف تنفيذ بع�س  �إىل 
بدبي  و�مل��و����س��الت  �لطرق  وهيئة  �ملعا�سات  وهيئة  �لجتماعية 
وم�سرف  �لإ�سالمي  �أبوظبي  وم�سرف  �لوطني  �أبوظبي  وبنك 
�لرتكات  �إج����ر�ء�ت ح�سر  لت�سهيل  وذل��ك  �لإ���س��الم��ي  �لإم����ار�ت 

و�لأمور �ملتعلقة باملتوفني وتدريب وتاأهيل �لق�سر.
ثالث  �أطلقت  �ملوؤ�س�سة  يف  �لق�سر  �إد�رة  �أن  �سهاب  �أب��و  و�أ���س��اف 
خدمات جديدة يف �لعام �ملا�سي هي “خدمة لبيه” �لهادفة �إىل 
�لوفاة  �ل�سن و�لأر�م��ل يف فرتة عدة  �ملتعاملني من كبار  خدمة 
يف مقر �إقامة و�سكن هاتني �لفئتني �إ�سافة �إىل خدمة “�لو�ت�س 
�آب” �لتي تتيح جلميع �ملتعاملني �لتو��سل لال�ستف�سار�ت و�إر�سال 
�ملالحظات وت�سليم ن�سخ من �مل�ستند�ت �ملطلوبة لإجناز �ملعامالت 
“�لإمار�ت للمز�د�ت” �ملتمثلة يف توفري ق�سم  �إىل جانب خدمة 
موؤ�س�سة  مقر  يف  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  ل�سركة  “كاونرت”  خا�س 
�لأوقاف و�سوؤون �لق�سر من �أجل ت�سهيل وت�سريع �إجر�ء�ت �ملز�د 

�لإلكرتوين و�لبيع وت�سليم �مل�ستند�ت و�ل�سيكات للورثة.
�سوؤون  �إد�رة  م��دي��رة  �لتميمي  جمعة  زي��ن��ب  لفتت  جهتها  م��ن 
ر بالإنابة �إىل �أن �ملوؤ�س�سة بادرت يف �لعام �ملا�سي �إىل تطوير  �لق�سّ
ر ولالأو�سياء عليهم لت�سهيل  �ملقدمة للق�سّ كثري من خدماتها 
من  ع��دد  توقيع  على  حر�ست  كما  معامالتهم  �إجن���از  وتو�سيع 
وبر�مج  فعاليات  لتنفيذ  �ل�سر�كات  وتو�سيع  �لتعاون  م��ذك��ر�ت 
ر مل�ساعدتهم على �لتفوق و�لتميز  ت�سهم يف تاأهيل ومتكني �لق�سّ
�خلدمات  �أن  م�سيفة  م�ستقبال  جمتمعهم  وخدمة  حياتهم  يف 
�جلديدة لقت ��ستح�سان �ملتعاملني من جميع �لفئات �مل�ستفيدة 
باملوؤ�س�سة  �ل�ستثمار  �إد�رة  �ن  �لتميمي  وق��ال��ت  �ملوؤ�س�سة.  م��ن 
و�سوؤون  �لأوق����اف  موؤ�س�سة  ��ستثمار�ت  �أد�ء  تطوير  يف  جنحت 
ر خالل عام 2016 لتحقيق �أعلى �لعو�ئد �ملمكنة بهدف  �لق�سّ
توفري �حتياجات �مل�ساريع و�ملبادر�ت �لتي تنفذها �ملوؤ�س�سة حيث 
با�سرت بتنفيذ �سبعة م�ساريع عقارية جديدة بقيمة 32 مليونا 
مل�ساريع  �لإج��م��ال��ي��ة  �لقيمة  ب��ذل��ك  لرتتفع  دره���م  �أل���ف  و442 
 92 �أكرث من  �ملوؤ�س�سة �لتي يتم �لعمل على �إجنازها حاليا �إىل 

مليونا و 742 �لف درهم.
و�أو�سحت �أن �لإد�رة متكنت من �إجناز وت�سليم خم�سة مباين يف 
منطقتي �لبدع و�لورقاء بدبي ممولة ل�سالح قرية �لعائلة بلغت 
�أن  �ملتوقع  ومن  درهم  مليون   57.7 حو�يل  �لإجمالية  قيمتها 
ماليني  �ستة  بنحو  تقدر  بقيمة  �إجمالية  �سنوية  عو�ئد  حتقق 
�إ�سافة �إىل �لنتهاء من  درهم �عتبار� من �لعام �جلاري و�ملقبل 
مليون   2.6 بقيمة  �ملحي�سنة  وق��ف يف منطقة  جممع حم��الت 

درهم يتوقع �أن حتقق عائد� بقيمة 525 �ألف درهم �سنويا.
��ستثمارية  و��ست�سار�ت  در��سات   204 �أع��دت  �لإد�رة  �أن  وذك��رت 
 37 مع  باملقارنة   2016 ع��ام  خ��الل  وللق�سر  للوقف  جديدة 
 24 در����س��ة  �إىل  ب��ادرت  ..كما   2015 ع��ام  و��ست�سارة يف  در����س��ة 
فر�سة �سر�ء عقار وقامت بالفعل ب�سر�ء عقارين جديدين بقيمة 
67 مليون درهم من �ملتوقع �أن يحققا عائد� �سنويا للموؤ�س�سة يف 

حدود 8.5 باملائة .

•• الفجرية -وام:

عهد  ويل  �ل�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �فتتح 
�لفجرية،  يف  �لطبي  “�سيرنجي”  م��رك��ز  �م�����س،  �سباح   ، �لفجرية 
وذلك بح�سور �ل�سيخ �لدكتور ر��سد بن حمد �ل�سرقي رئي�س هيئة 

�لفجرية للثقافة و�لإعالم و�ل�سيخ مكتوم بن حمد �ل�سرقي.
وجال �سموه يف �أق�سام �ملركز، حيث ��ستمع �إىل �سرح مف�سل من قبل 
�لطبية ومر�فق  و�مل�ستلزمات  �لأجهزة  �أحدث  ، عن  �لقائمني عليه 
�لتي  �خل��دم��ات  ع��ل��ى طبيعة  ���س��م��وه  ت��ع��رف  ك��م��ا   ، �ملختلفة  �مل��رك��ز 

يقدمها �ملركز وطاقته �ل�ستيعابية وطاقمه �لطبي �لإد�ري.
و�أكد �سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�سرقي دعم حكومة 

و�ملو�طن  �لوطن  خدمة  ت�ستهدف  �لتي  �مل�ساريع  جلميع  �لفجرية 
،م�سري� �إىل توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي 
�ل�سحي  بالقطاع  بالرتقاء   ، �لفجرية  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�سو 
من  لتمكينها  �لالزمة  �لت�سهيالت  وتوفري  �لطبية  �ل�سروح  ودعم 

تقدمي �أف�سل �خلدمات �ل�سحية.
�لذي يعد  �ل�سحي �جلديد  باملركز  �لفجرية  و�أ�ساد �سمو ويل عهد 
�إ�سافة متميزة ل�سل�سلة �ل�سروح �لطبية يف �إمارة �لفجرية ،م�سري�ً 
و�خلدمات  �ل�سحية  �لرعاية  بتوفري  �لإ�سهام  يف  دوره  �أهمية  �إىل 

�لعالجية لأهايل �ملنطقة و�ملناطق �ملجاورة لها.
عهد  ويل  �سمو  مكتب  مدير  �لزحمي  �سامل  �سعادة  �لفتتاح  ح�سر 

�لفجرية، و�لطاقم �لطبي للمركز.

حممد ال�سرقي يفتتح مركز “�سيرنجي” الطبي يف الفجرية
•• دبي-وام:

�جلماعي  �لعر�س  ب��دب��ي  �ملجتمع  تنمية  هيئة  نظمت 

�لثاين “ عر�س �خلري “ مب�ساركة 25 عري�سا يف �أجو�ء 
غمرتها �لبهجة و�لفرحة و�ل�سرور .

وياأتي “ عر�س �خلري “ - �لذي تكلفت به �أ�سرة �ملرحوم 
لكل  دره��م  �أل��ف   50 تقدميها  �إىل جانب  �حللو  عبيد 
عري�س - يف �إطار خطط �لهيئة وبر�جمها �لر�مية �إىل 
�ملجتمع يف  �أف��ر�د  و�إ�سر�ك  �لتالحم �لجتماعي  تعزيز 

تنميته وتطويره.
و�أو�سح �أحمد عبد �لكرمي جلفار مدير عام هيئة تنمية 
�ملجتمع بدبي �لذي ح�سر �حلفل �أن �لعر�س �جلماعي 

و�لتوعوي  �مل����ايل  �ل���دع���م  ت��وف��ري  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ث���اين 
لل�سباب �لر�غبني بالزو�ج .

�إقامة  خ��الل  م��ن  ت�سعى  �لهيئة  �أن  �إىل  جلفار  ون���وه 
و�سركات  �لأع���م���ال  رج���ال  ت�سجيع  �إىل  �خل���ري  ع��ر���س 
من  �ملجتمع  خدمة  يف  �مل�ساهمة  على  �خلا�س  �لقطاع 
�أف��ر�ده وتعزز  خالل مبادر�ت متنوعة ت�سب يف �سالح 

�لتما�سك و�لتعا�سد بينهم.
كانت �لهيئة قد نظمت ور�سة عمل بعنو�ن “ميز�نيتي 
�ل�سعادة  “�أ�س�س  ب��ع��ن��و�ن  ح��و�ري��ة  وجل�سة  �لأ�سرية” 
�لزوجية” للم�ساركني يف �لعر�س �جلماعي بهدف رفع 
وعيهم باأ�س�س �ل�سعادة �لأ�سرية وحت�سني قدرتهم على 

�إد�رة �سوؤون �لأ�سرة.

�سعادته  ع��ن  �ملجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  و�أع����رب 
عر�س  لإقامة  �حللو  عبيد  �ملرحوم  �أ�سرة  مع  بالتعاون 

�خلري .
�أف���ر�د  لف��ت��ا �إىل �أه��م��ي��ة دور رج���ال �لأع���م���ال يف دع���م 
�ملجتمع ل�سيما �ل�سباب �ملقبلني على �لزو�ج وتخفي�س 

�لأعباء �ملادية عنهم وهم يف بد�ية حياتهم �لأ�سرية.
�مل��رح��وم عبيد �حل��ل��و عن  �أع��رب��ت زوج���ة  م��ن جانبها 
تعاونها  على  �ملجتمع  تنمية  لهيئة  و�متنانها  �سكرها 

للمرة �لثانية بتنظيمها هذ� �لإحتفال .
�خلريية  لالأعمال  �لباب  فتح  يف  �لهيئة  جهود  مثمنة 
كاهل  عن  �ملادية  �لأع��ب��اء  تخفيف  يف  �ملجتمع  لي�ساهم 

�ل�سباب ل�سمان بناء جمتمع متالحم ومرت�بط.

هيئة تنمية املجتمع بدبي تنظم “عر�س اخلري” مب�ساركة 25 عري�سا

•• اأم القيوين ـ الفجر

�لعام  خليفة  �ل�سيخ  م�ست�سفى  نظم 
يف �أم �لقيوين، �ملوؤمتر �لثاين ل�سحة 
�ل����رج����ل و�ل�������ذي ي��ن��اق�����س �أم����ر������س 
�لتعوي�سية  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل����ذك����ورة 
و�لذي �أقيم �أم�س �ل�سبت يف فندق تاج 
متخ�س�ساً   230 مب�ساركة  دب��ي  يف 

من �أكرث من 15 دوله.
وذك���ر رئ��ي�����س �مل��وؤمت��ر ورئ��ي�����س ق�سم 
�جلر�حة يف م�ست�سفى �ل�سيخ خليفة 
�لزرعوين  عبد�لقادر  �لدكتور  �لعام 
�أن �ملوؤمتر يعد فر�سة هامة لالأطباء 
و�مل��ه��ت��م��ني يف ه���ذ� �مل��ج��ال لالطالع 
عالج  يف  �لعلمية  �مل�����س��ت��ج��د�ت  ع��ل��ى 
�لعمليات  �سيما  ول  �لذكورة  م�ساكل 
ه��و ج��دي��د عن  م��ا  وك��ل  �لتعوي�سية 

�سحة �لرجل.
�سهدت  �مل���وؤمت���ر،  ف��ع��ال��ي��ات  �أن  وذك���ر 
عمليات   6 ل����  وم���ب���ا����س���ر�ً  ح���ي���اً  ب���ث���اً 
جر�حية جرت يف �مل�ست�سفى يف جمال 
�ل���زر�ع���ات �ل��ت��ع��وي�����س��ي��ة وذل����ك عرب 

من  �لد�خلية  �لتلفزيونية  �ل��دو�ئ��ر 
�إىل قاعات �حل�سور  �لعمليات  غرف 
تخللها نقا�سات مفتوحة من �خلرب�ء 

و�ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال.
بهدف  ج������اء  �مل������وؤمت������ر  �أن  و�أب�����������ان 
يف  �مل�ستجد�ت  �أح���دث  على  �لط���الع 
جم��ال عقم �ل��رج��ال وج��ر�ح��ات زرع 

جانب  �إىل  �ل��ت��ع��وي�����س��ي��ة،  �لأج���ه���زة 
�لتحديات  ظ��ل  يف  �خل����رب�ت  ت��ب��ادل 
�لتخ�س�س  هذ�  تو�جه  �لتي  �لطبية 
و�مل��ع��ق��دة يف هذ�  �ل�سعبة  و�حل���الت 

�ملجال.
ع�سرة  من  �ك��رث  م�ساركة  �إىل  ولفت 
�لدولة،  د�خل وخارج  متحدثني من 

4 م��ت��ح��دث��ني ع���امل���ي���ني من  م��ن��ه��م 
و��سبانيا  وفرن�سا  بريطانيا،  �أمريكا، 
ركزت نقا�ساتهم يف جمملها على �آخر 
ما تو�سل �إليه �لطب يف جمال �لعقم 

عند �لرجال وطرق عالجه.
ور�سة  ���س��ب��ق��ه  �مل���وؤمت���ر  �أن  و�أ�����س����اف 
ت��ف��اع��ل��ي��ة مت خ��الل��ه��ا تدريب  ع��م��ل 

�ل�����دول  م����ن خم��ت��ل��ف  25 ط���ب���ي���ب���اً 
�لعربية على كيفية تركيب �لأجهزة 
�لتعوي�سية لتطور مهار�تهم يف هذ� 

�ملجال.
�ملوؤمتر�ت  ي��ويل  �مل�ست�سفى  �أن  وذك��ر 
�أه��م��ي��ة ك���ربى و�أن����ه يف ه���ذ� �لط���ار 
من  �ل��ع��دي��د  �مل�ست�سفى  �ج���رى  فقد 

�مل��وؤمت��ر�ت و�مل��ح��ا���س��ر�ت يف خمتلف 
�لتخ�س�سات �لطبية ويحر�س ب�سكل 
م�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ت���ب���ادل �خل�����رب�ت مع 
لطالع  وعاملياً  حملياً  �ملتخ�س�سني 
و�لتمري�سية  �ل���ط���ب���ي���ة  �ل�����ك�����و�در 
�مل�ستجد�ت  �أح������دث  ع��ل��ى  و�ل��ف��ن��ي��ة 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�أف���������س����ل �مل���م���ار����س���ات يف 

�ملجالت �لطبية �ملختلفة.
مع  بالتعاون  يقام  �مل��وؤمت��ر  �أن  يذكر 
بجمعية  �ل��ب��ول��ي��ه  �مل�����س��ال��ك  ���س��ع��ب��ة 
�ل�سارقة  و جامعة  �لطبية  �لم��ار�ت 
�سوي�سر�  يف  �ل��رج��ل  �سحة  م��رك��ز  و 
ب����ال����ت����و�أم����ه م����ع ����س���ح���ة �ل����رج����ل يف 
عدد  به  وي�سارك  بربيطانيه   لندن 
و�سيكون  �ل���ز�ئ���ري���ن  �لأط����ب����اء  م���ن 
�ملهار�ت  ه��ام��ة ل���س��ت��ع��ر����س  ف��ر���س��ة 
و�لأ����س���ال���ي���ب �ل��ط��ب��ي��ة �حل���دي���ث���ة يف 
وتدريب  �لتعوي�سية  �لأجهزة  زر�عة 
�لأطباء على كيفية تركيبها وكيفية 
هذ�  من  �لعمليات  م�ساعفات  تاليف 
و�لأ�ساليب  �ل��ط��رق  و�أح����دث  �ل��ن��وع، 

و�لتقنيات �حلديثة �مل�ستخدمة.

مب�شاركة 230 متخ�ش�شًا من 15 دولة

�لعدد 12007 بتاريخ 2017/10/30م�ست�سف��ى خليف��ة الع���ام يعق��د موؤمت���ر �سح��ة الرج���ل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية
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اأخبـار الإمـارات

ا�ست�ساري ال�سارقة ي�سادق على م�سروعي قانونني وتو�سيات �سيا�سة الهيئة ال�سحية

املجل�س التنفيذي بعجمان يلتقي الإعالميني وي�ستعر�س م�سروعاته ومبادراته الرائدة

•• ال�صارقة-وام:

�أعمال  �سمن  �ل�����س��ارق��ة  لإم����ارة  �ل���س��ت�����س��اري  �ملجل�س  ع��ق��د 
�لتا�سع  �لت�سريعي  �لف�سل  من  �لثاين  �لعادي  �لنعقاد  دور 
خولة  برئا�سة  ع�سرة  �خلام�سة  جل�سته  مبقره  �لأول  �أم�س 
عبد�لرحمن �ملال رئي�سة �ملجل�س و�سادق فيها على م�سروعي 

قانونني وتو�سياته ب�ساأن هيئة �ل�سارقة �ل�سحية .
و بعد �لت�سديق على حم�سر �جلل�سة �ل�سابقة ناق�س �ملجل�س 
�ل�سحية  �ل�سارقة  هيئة  �سيا�سة  ب�ساأن  تو�سياته  م�سروع 
و�ل������و�ردة م��ن جل��ن��ة �إع�����د�د م�����س��روع �ل��ت��و���س��ي��ات ح��ي��ث تال 
�أحمد ح�سني بوكاله ع�سو جلنة م�سروع �لتو�سيات م�سروع 
�لهيئة  تتوله  ما  �أهمية  جمملها  يف  �أك��دت  �لتي  �لتو�سيات 

�خلدمات  �أرق����ى  ت��وف��ري  �سعيد  ع��ل��ى  �خت�سا�ساتها  بحكم 
م�سرية  ي��خ��دم  مب��ا  �لعاملية  �مل��ع��اي��ري  �أف�����س��ل  وف��ق  �ل�سحية 
على  لالإن�سان  خ��دم��ًة  �مل��ج��الت  �ستى  يف  و�ل��ت��ط��ور  �لتنمية 
�أر���س �إم��ارة �ل�سارقة و�أق��ر �ملجل�س �إح��دى ع�سرة تو�سية يف 

نهاية �لنقا�س .
بعدها ناق�س �ملجل�س م�سروع قانون ب�ساأن �إلغاء �لقانون رقم 
من  �لو�رد  و�لتقرير  �ملهن  رخ�س  ب�ساأن   1981 ل�سنة   2
جلنة �ل�سوؤون �لت�سريعية و�لقانونية و�لطعون و�لقرت�حات 
و�ل�����س��ك��وى وم�����س��روع ق��ان��ون ب�����س��اأن �مل��خ��ال��ف��ات و�جل�����ز�ء�ت 
�لد�رية يف �إمارة �ل�سارقة و�لتقرير �لو�رد من جلنة �ل�سوؤون 
ذلك  و  و�لق����رت�ح����ات  و�ل��ط��ع��ون  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�سريعية 
بح�سور �مل�ست�سار من�سور حممد بن ن�سار مدير عام �لإد�رة 

حنظل  ب��ن  �سيف  وعي�سى  �حل��اك��م  �سمو  مبكتب  �لقانونية 
�لقانونية  ب���الإد�رة  �لقانونية  لل�سوؤون  �لعام  �ملدير  م�ساعد 
مبكتب �سمو �حلاكم وعائ�سة حممد هزمي �ل�سويدي باحث 
وحممد  �حل��اك��م  �سمو  مبكتب  �لقانونية  ب����الإد�رة  ق��ان��وين 
�سليمان �ملطرو�سي باحث قانوين بالأمانة �لعامة للمجل�س 

�لتنفيذي.
تقرير  �للجنة  م��ق��رر  �ل��ب��اروت  عثمان  �أمي���ن  �لع�سو  ت��ال  و 
�للجنة ب�ساأن �مل�سروعني �للذين ناق�س �لأع�ساء و�لع�سو�ت 
على  ب��ال��رد  ن�سار  ب��ن  من�سور  �مل�ست�سار  ق��ام  فيما  مو�دهما 
��ستف�سار�ت �ملجل�س �لذي �سادق عليهما. وقبل رفع �جلل�سة 
�أعلنت رئي�سة �ملجل�س �أن �جلل�سة �ملقبلة �ستخ�س�س ملناق�سة 

�سيا�سة د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية.

•• عجمان ـ الفجر 

باإمارة عجمان  �لتنفيذي  �لعامة للمجل�س  �لأمانة  عقدت 
�ملوؤ�س�سات  خمتلف  م��ن  و�سحفيني  �إع��الم��ي��ني  م��ع  ل��ق��اء 
�لإعالم  ق�سم  مدير  �للقاء  وت��ر�أ���س   ، �ملحلية  �لعالمية 
�للقاء عدد  �ل�سوم وح�سر  �ميان  �ل�سيدة  �لعامة  بالأمانة 

من مدر�ء �إد�ر�ت �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي.
وجرى خالل �للقاء ��ستعر��س �جناز�ت �ملجل�س �لتنفيذي 
ق�سري،  فيديو  خ��الل  م��ن   2016 لعام  م�ساريعه  و�ب���رز 
، كما مت   2017 و�أهم �خلطط و�مل�ساريع و�ملبادر�ت لعام 
حتقيق  يف  �مل��ح��وري  ودوره  �ملجل�س  ��سرت�تيجية  مناق�سة 
وجت�سيد روؤية عجمان 2021 �لقائمة على جمتمع �سعيد 
متميزة  حكومة  حت��ف��زه  �أخ�����س��ر  �قت�ساد  ب��ن��اء  يف  ي�ساهم 

من�سجمة مع روح �لحتاد.
�لأمني  �مل��ط��رو���س��ي  ���س��ي��ف  �سعيد  �مل��ه��ن��د���س  ���س��ع��ادة  وق����ال 
بات يلعب  �لإع��الم  �أن  �لتنفيذي بعجمان،  �لعام للمجل�س 
�إبر�ز �جلهود �حلكومية وتعزيز �ل�سيا�سات  دور�ً حيوياً يف 
و�خل���ط���ط �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ل��ج��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة لذلك 
مع  و�لتعاون  �لتو��سل  ج�سور  مد  على  �ملجل�س  يحر�س 
�لتجارب  وت��ب��ادل  �لقطاعات،  خمتلف  يف  �لع��الم  و�سائل 
�لإعالمي  ب����الأد�ء  �لرت��ق��اء  على  ينعك�س  و�خل����رب�ت مب��ا 

وتعزيز �ملكانة �لإعالمية لإمارة عجمان.
م��ن جهتها �أك���دت �مي���ان �ل�����س��وم م��دي��ر ق�سم �لإع����الم يف 
�للقاء  �أن  بعجمان   �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة 
�لعالقة  تعزيز  يف  و�أهميته  �لإعالمي  �لعمل  �آف��اق  تناول 
بني خمتلف فئات �ملجتمع و�ملوؤ�س�سات و�جلهات �حلكومية 
�أن  .و�أو�سحت  �لطرفني  على  بالنفع  يعود  مبا  و�خلا�سة 
�لإعالميني هم �سركاء فاعلون يف م�سرية �لتنمية و�لبناء، 
و�أ�سارت �ل�سوم �إىل �أجو�ء �لألفة و�ملحبة �لتى ميزت �للقاء، 
و�أكدت �أن �ملجل�س �لتنفيذي �سيعمل على ��ستمر�رية مثل 

هذه �للقاء�ت �ملميزة للطرفني.
�ل��ذي عقد  �للقاء  �ل�سوء خ��الل  �سلط  �آخ���ر،  وم��ن جانب 
حتت �سعار تنفيذي عجمان يف �سطور على م�سروع منتدى 
مب�ساركة  �ملا�سي  يناير  يف  عقد  �ل��ذي  �حلكومي  عجمان 
م��ع��ايل ع��ه��ود �ل��روم��ي وزي����رة دول���ة لل�سعادة و ع���دد من 
�سخ�س   250 م��ن  �ك��رث  وبح�سور  �ملخت�سني  و  �خل���رب�ء 
�ل��دول��ة، وخمرجات  �ملحلية و�لحت���ادي���ة يف  م��ن �جل��ه��ات 
لتبادل  مثالية  من�سة  �سكل  �ل��ذي  �ملنتدي  هذ�  وتو�سيات 
�أف�سل �خلرب�ت و�لتجارب و�ملمار�سات �ملحلية و�لإقليمية 
مفهوم  و�إر���س��اء  �لعمل،  بيئة  يف  �ل�سعادة  مفهوم  ،لرت�سيخ 

�ل��ع��ط��اء ك��ت��وج��ه جمتمعي ع���ام ي��ن��خ��رط ف��ي��ه ك��اف��ة فئات 
�ملجتمع ويحقق �سعادة �جلميع.

كما مت ��ستعر��س �فاق م�سروع خمترب �سناع �لقر�ر بعنو�ن 
�ملا�سي،  ��ست�سر�ف م�ستقبل عجمان و�لذي عقد يف يناير 
حيث خرج �ملخترب باأكرث من 30 تو�سية حتولت �إىل 10 
�سيا�سات حكومية مت �لعمل على تنفيذها ، و�ست�سدر نتائج 
�لثانية من  �ل��دورة  �أ�سهر. كذلك عقد   3 �لدر��سة خالل 
خمترب �سناع �لقر�ر خالل �سهر نوفمرب �لقادم وذلك من 
�أجل تر�سيخ ثقافة �مل�ستقبل كتوجه حكومي ون�سر �لوعي 

باأهميتها بني خمتلف �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية.
كما مت �طالع �ل�سحفيني وو�سائل �لعالم على م�ستجد�ت 
�لول من  �ل��رب��ع  ت��ع��د�د عجمان، حيث مت خ��الل  م�سروع 
�لعام �حلايل �لنتهاء من عد �لتجمعات �لعمالية و�مل�ساكن 
�لت�سال  م��رك��ز  يف  للتعد�د  خ��ا���س  خ��ط  وتفعيل  �ل��ع��ام��ة 
عن  �لبيانات  ��ستكمال  مرحلة  على  ح��ال��ي��اً  �لعمل  وي��ت��م 
�لتقارير  و�ع��د�د  �لتدقيق  مرحلة  �لت�سال  مركز  طريق 

و�ملخرجات و�لتو�سيات و�لن�سر.
و����س��ت��ع��ر���س يف �ل��ل��ق��اء �ي�����س��ا ع���دد م��ن م���ب���ادر�ت �ملجل�س 
للقادة  حو�رية  جل�سات  وه��و  �مليل�س  بينها   من  �لتنفيذي 
�مل��م��ار���س��ات . و�سيعقد  �أف�����س��ل  �إط��الع��ه��م على  ، م��ن �ج��ل 
�سيتناول  حيث   ، مايو  �سهر  يف   2017 لعام  جمل�س  �أول 
مو�سوع �لقت�ساد �لأخ�سر ، و�ستتم ��ست�سافة متحدثني 
�لثاين خالل  �ملجل�س  �سيتم عقد  كما  �ل��دول��ة.  خ��ارج  من 

�سهر �أكتوبر �لقادم.
�ل�سن،  لكبار  �لك�سف عن تفا�سيل مبادرة  و�جبنا  كما مت 
وهي خدمة ت�سمل باقة متنوعة من �خلدمات و�لت�سهيالت 
تقدم لكبار �ل�سن من مو�طني �إمارة عجمان، ت�سرتك فيها 
جم��م��وع��ة م��ن �ل���دو�ئ���ر و�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �لحتادية 
مبادرة  �خل��ا���س.و  �لقطاع  �ملوؤ�س�سات  من  وع��دد  و�ملحلية 
خمتلف  مع  نقا�سية  جل�سات  تت�سمن  �لتى  قهوة  فنجان 
فئات �ملجتمع يف �مارة عجمان للم�ساهمة يف دمج �لفئات 
و�تاحة  �حل��ك��وم��ة  م��ن  �حتياجاتهم  يف  و�ل��ن��ظ��ر  �ملختلفة 
�لفر�سة لهم بامل�ساركة يف بناء �مل�ستقبل، و�سيتم عقد �ملزيد 

من �جلل�سات �لنقا�سية خالل �ليام و�ل�سهر �لقادمة.
ومت خ���الل ه���ذ� �ل��ل��ق��اء �لع��الم��ي �حل��دي��ث ع��ن م�سروع 
و�لتي  �حلكومية  �خل��دم��ات  م��ن  ع��دد  وخ�سخ�سة  تعهيد 
. وكذلك  �كرب  بفاعليه وكفاءه  �لقطاع �خلا�س  بها  يقوم 
م�سروع �حلوكمة �لذي يرتكز على در��سة وحتليل و��ستنتاج 
مركز  م�ستوى  على  �لقر�ر  �تخاذ  �آليات  ب�ساأن  �لتو�سيات 
ومر�جعة  �لرئي�سية  �لأدو�ر  حتديد  خ��الل  من  �حلكومة 
و�لت�سعيد  �ل�سالحيات  وم�سفوفات  �لعمل  تنظيم  هيكل 
من  عدد  و�سع  على  �لعمل  مع  �لفعال،  �لتو��سل  وقنو�ت 
�لحتمالت �ملدرو�سة وخطط عمل و�قعية لإجر�ء �لتغيري 
��سرت�تيجية  يف  �لتنمية  م�ستهدفات  لتحقيق  �ملنا�سب 

�لإمارة.
�سيكون  �لذي  �لتنفيذي  �ملجل�س  ��سافة �ىل م�سروع نظام 

ع��ب��ارة ع��ن ن��ظ��ام م��ت��اب��ع��ة �ل���ك���رتوين ي�����س��اع��د يف متابعة 
�ملجل�س  وتو�سيات  توجيهات  يف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  �أد�ء 

�لتنفيذي.
ت���ق���دمي م�����س��ت��ج��د�ت ت��ف��ا���س��ي��ل م�����س��روع تطوير  ك��م��ا مت 
�ملعنيني  �إك�����س��اب  ي��ه��دف �ىل  �ل����ذي  �ل��ع��ام��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي ور�سم  يف ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان 
�ل�سيا�سات �لعامة خرب�ت ومهار�ت علمية وعملية يف كيفية 
و�سع وتطوير �ل�سيا�سات �لعامة �لالزمة لتحقيق �لتنمية 

�مل�ستد�مة مبختلف �أبعادها وتطوير ر�أ�س �ملال �لب�سري.
�ل�سيا�سات  �أج���ن���دة  م�����س��روع  ����س��ت��ع��ر����س  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�حلكومية �لذي ياأتي يف �طار �لدور �ملحوري �لذي تلعبه 
�لأمانة �لعامة يف دعم �تخاذ �لقر�ر �ل�سرت�تيجي يف �مارة 
�ل�سيا�سات جمتمع �لإم��ارة من  عجمان، حيث تخدم هذه 
�ل�سعادة  لهم  وحتقق  �أعمال،  ورج��ال  ومقيمني  مو�طنني 
�ملوؤ�س�سية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م��ن خ���الل 
�حلكومية يف �سنع �ل�سيا�سات و حت�سني �لأد�ء وفق مبادئ 
ور�س   4 و�ل���ذي مت خ��الل��ه عقد   ،  2021 روؤي���ة عجمان 
للمجل�س  �لتابعة  �لد�ئمة  �للجان  روؤ�ساء  ��ستهدفت  عمل 

�لتنفيذي و�أع�سائها، وعدد من �خلرب�ء.
ك��م��ا مت ����س��ت��ع��ر����س حم����اور �مل�����س��روع �لإع���الم���ي �لر�ئد 
حكومي،  �إذ�ع�����ي  ب��رن��ام��ج  وه���و  ح��ك��وم��ي��ة  روؤى  للمجل�س 
يناق�س �أهم �مل�ستجد�ت و�لق�سايا �ل�سرت�تيجية حلكومة 
عجمان، وعدد من �مللفات �حليوية د�خل �لإم��ارة، ��سافة 
عجمان  ��سرت�تيجية  م��ن  �إجن����ازه  مت  م��ا  ��ستعر��س  �ىل 
مو�ئمتها  وم��دى  تاريخه،  وحتى  �نطالقها  منذ   2021

مع �خلطة ل�سرت�تيجية �لحتادية للدولة 2021.
�أهم منجز�ت مركز عجمان لالت�سال،  �للقاء  و��ستعر�س 
�سمو  �ساميه من  باأو�مر   2016 عام  �إن�سائه يف  �ل��ذي مت 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�سيخ 
�ملجل�س �لتنفيذي بالإمارة حتقيقاً لروؤية عجمان 2021، 
من خالل �إ�سهامه يف تطوير �خلدمات �حلكومية �ملقدمة 
خدمات  جميع  ع��ن  �ل���س��ت��ع��الم  ط���رق  وت�سهيل  للعمالء 
�لدو�ئر �حلكومية على رقم موحد 80070 ، حيث �سم 
�ملركز 8 دو�ئر حكومية كمرحلة �أوىل للم�سروع، و��ستقبل 
لفتتاح  بالإ�سافة   ،  2016 �سنة  خ��الل  مكاملة   7992
�حتياجات  لتلبية  �لإم�����ارة  ق��ل��ب  يف  للمركز  �آخ���ر  م��وق��ع 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��غ��ة �لوردو  �مل��رك��ز  �ل��ع��م��ل. و����س��ت��ح��دث 
و�ل�ستف�سار�ت،  �ملكاملات  على  للرد  و�لجنليزية  �لعربية 
وت��ف��ع��ي��ل ق��ن��و�ت �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي �خل��ا���س��ة مبركز 

عجمان لالت�سال يف �لربع �لأول من �سنة 2017.

طحنون بن حممد يزور مواطنًا 
لالطمئنان على �سحته 

وفد من بلدية العني يطلع على اآلية 
عمل اخلط ال�ساخن يف بلدية ال�سارقة

•• العني- وام: 

�لعني  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  �ل�سيخ  �سمو  ز�ر 
على  لالطمئنان  �لعني  مبدينة  منزله  يف  �خليلي  جوعان  بن  حممد  �مل��و�ط��ن 
�مل��و�ط��ن��ني وتفقد  �أح����و�ل  ع��ل��ى متابعة  ���س��م��وه  �إط����ار ح��ر���س  �سحته وذل���ك يف 
�أو�ساعهم. وتبادل �سموه �حلديث مع عائلة �ملو�طن و�طماأن على و�سعه �ل�سحي 

.. متمنيا له �ل�سحة و�لعافية و�ل�سفاء �لعاجل .

•• ال�صارقة -وام:

�أم�س  �ل��ع��ني خ��الل زي��ارت��ه  �ط��ل��ع وف��د م��ن بلدية مدينة 
يف  �ملطبقة  �مل��م��ار���س��ات  �أه���م  على  �ل�����س��ارق��ة  لبلدية  �لأول 
خدمة �خلط �ل�ساخن و�لتطوير�ت �خلا�سة مبجال خدمة 

�لعمالء.
�ل�ساخن  �خل��ط  �سعبة  رئي�س  �ل��ربمي��ي  ع��ب��د�هلل  �أو���س��ح  و 
�لتعاون  �إط��ار  تاأتي يف  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �أن  �ل�سارقة  بلدية  يف 
�مل�ستمر وتبادل �خلرب�ت مع جميع دو�ئر وهيئات �لإمارة 

و�لإم���ار�ت �لأخ��رى . من جانبه قال ح�سني علي عبد�هلل 
رئي�س �سعبة �خلدمات �للكرتونية و�لتطبيقات �لذكية يف 
بلدية �ل�سارقة �إن �لزيارة بحثت �لعديد من �ملحاور منها 
��ستقبال  �لتي يتم من خاللها  �لقنو�ت  �أهم  �لتعرف على 
�سكاوى �جلمهور يف �لبلدية وحجم �لكادر �لوظيفي للخط 
على  �ل���رد  عملية  ح��ول  تف�سيلي  ���س��رح  وت��ق��دمي  �ل�ساخن 
بتعاون  �لزيارة  ختام  يف  �لز�ئر  �لوفد  �أ�ساد  و   . �ملتعاملني 
�لبلدية �ملثمر مع �جلهات و�لدو�ئر كافة ما يعود بالنفع 

�لعام على �لدولة.

•• عجمان ـ الفجر 

و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  د����س���ن���ت 
عجمان دليل خدماتها �للكرتوين 
رئي�سية  خ��دم��ة   13 ي�سم  و�ل����ذي 
لأع�سائها  عجمان  غرفة  تقدمها 
يف  �لع��م��ال  وجم��ت��م��ع  ومنت�سبيها 
�لم����ارة بحيث ي��ه��دف �ل��دل��ي��ل �إىل 
م�سافة  قيمة  ذ�ت  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 
ر���س��د خمتلف خدمات  خ���الل  م��ن 
ب��ه��ا يف و�جهة  �ل��غ��رف��ة و�ل��ت��ع��ري��ف 

موحدة مبا يوفر �لوقت و�جلهد.
عبد�ملح�سن  ع�����ب�����د�هلل  وك���������س����ف 
�ل���ن���ع���ي���م���ي رئ����ي���������س ق�������س���م ج�����ودة 
ي�ستمل  �لدليل  �ن  على  �خل��دم��ات 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة �لتي  ك���اف���ة �خل���دم���ات 
تقدمها غرفة عجمان بثالث لغات 
و�لدرو  و�لجنليزية  �لعربية  وهي 
�سريحة  �ك��رب  �ىل  للو�سول  وذل���ك 
�لتجار ورج��ال �لعمال  ممكنة من 

و�مل�ستثمرين.
دليل �خلدمات جمع  �ن  �إىل  و�أ�سار 
كافة �خلدمات �لتي تقدمها �لغرفة 
يف و�جهة موحدة لتعريف �لعمالء 
ع��ل��ى ت��ل��ك �خل����دم����ات وق����د وف���رت 
�ل�ستفادة  تفا�سيل  كافة  �خل��دم��ة 
م����ن خم��ت��ل��ف �خل����دم����ات وق���ن���و�ت 
ت��ق��دمي��ه��ا وخ��ط��و�ت��ه��ا، وذل����ك من 
خ���الل م�����س��ح ���س��وئ��ي ل��رم��ز خا�س 
باركوود يتم من خالله حتميل كافة 
�لذكية.  �ل��ه��و�ت��ف  ع��ل��ى  �خل��دم��ات 
و�أو�سح عبد�هلل �لنعيمي �أن �لدليل 
ي�سم خدمات �إ�سد�ر �سهاد�ت �ملن�ساأ 
يهمه  ومل��ن  �ل�سخ�سية  ل��الأغ��ر����س 
�لأمر وخدمة �لت�سديقات و��سد�ر 

�ملن�ساأ  و�سهاد�ت  �لع�سوية  �سهاد�ت 
�لل��ك��رتون��ي��ة وع���دد م��ن �خلدمات 
�لديون  حت�سيل  ومنها  �لقانونية 
و�لتوفيق  �ل��ق��ان��وين  وم�����س��ت�����س��ارك 
�لتجارية  و�ل��و���س��اط��ة  و�ل��ت��ح��ك��ي��م 
�ملعلومات  تقنية  وعدد من خدمات 
�ملعلومات  ط���ل���ب  خ���دم���ة  وم���ن���ه���ا 
وخ��ري��ط��ة �ع��م��ال ع��ج��م��ان وخدمة 
بو�بة علي بابا للتجارة �للكرتونية 
�ل�سحي  ل��ل��ت��اأم��ني  ن��ب�����س  وخ���دم���ة 
�سيد�ت  جمل�س  خدمات  جانب  �إىل 
�عمال عجمان ومنها خدمة رخ�سة 
ب���د�ي���ات وخ��دم��ة ع�����س��وي��ة جمل�س 
���س��ي��د�ت �لع��م��ال وخ��دم��ة تو�سيل 

�ل�سيد�ت.
و�كد رئي�س ق�سم جودة �خلدمات �ن 
�يجاد  على  حري�سة  عجمان  غرفة 
�ب��د�ع��ي��ة ور�ئ�����دة ت�سمن  خ���دم���ات 
منو و��ستد�مة جمتمع �لعمال مع 
بال�سرعة  �ملقدمة  �خل��دم��ات  متيز 
و�ملرونة و�لأمان، م�سيد� بتوجيهات 
عجمان  غ�����رف�����ة  �د�رة  جم���ل�������س 
�لغرفة  خ���دم���ات  زي�����ادة  ب�������س���رورة 
�للكرتونية و�لذكية مبا يعزز من 
�يجاد بيئة عمل �آمنة تخدم �أهد�ف 
و��ستد�مة  �ل�سرت�تيجية  �لغرفة 
�لعام  �ل��ت��وج��ه  �أع�����س��ائ��ه��ا وت��ع��ك�����س 
تطلعات  وترتجم  عجمان  حلكومة 
جمتمع �لع��م��ال يف �لم���ارة �لمر 
�ل�����ذي ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى زي������ادة ن�سب 
وي�سمن  و�إ�سعادهم  �لع�ساء  ر�سا 
�ل��و���س��ول ل��روؤي��ة ع��ج��م��ان 2021 
ي�ساهم  ���س��ع��ي��د  جم��ت��م��ع  لإي����ج����اد 
،، حتفزه  �أخ�����س��ر  �ق��ت�����س��اد  ب��ن��اء  يف 
روح  مع  من�سجمه  متميزة  حكومة 

�لحتاد .

غرفة عجمان تد�سن دليل خدماتها 
لأع�سائها ومنت�سبيها بثالث لغات
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/919  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١- �سركة �يتز� بيتز�  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�سركة 
�لعربية �لأمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك وميثله:منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ 
لل�سركة  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد 
�ملدعية مبلغ وقدره )33.279.١0( درهم  و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتاأخريية بو�قع ١2% من رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 20١7/5/2  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.14

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/157  مدين كلي
�سركة  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  بيك  جمهول حمل  �سو�سيتيه   -١  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  �ل�سويدي  قد  �لر�سة  �ك�سبورت�س )���س.م.ح( وميثله:حممد عبيد خلفان  في�سن 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها باأد�ء مبلغ وقدره )000.000.١ 
ت�سببت  �لتي قد  �ملادية و�لدبية  �مار�تي ل غري( عن �ل�سر�ر  دره��م( )مليون درهم 
فيها يف حق �ملدعية مع �لز�م �ل�سركة �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  �لربعاء �ملو�فق  20١7/5/3   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/579  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة �س.ذ.م.م 2- دليب ر�هولن 3- با�سيفيك كنرتولز 
ن��ور بنك )م�ساهمة  �مل��دع��ي/  �ن  دب��ي( جمهويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  ك��الود �سرف�سيز م.م.ح )ف��رع 
عامة( وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالت�سامن  �ملدعي عليهم  و�ل��ز�م  �لدعوى  مللف  �لمر على عري�سة 20١6/687 جتاري  ب�سم ملف 
و�لت�سامم بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )32.995.8١١.77( درهم مع �لفائدة �لقانونية ١2% من 
تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة .   وحددت لها جل�سة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 20١7/5/4 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/521  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / ١- فاكري� بورن بي كارنيتي�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�أقام  قد  بوعميم  �ل  عبد�هلل  �ساحي  عبد�هلل  �حمد   : وميثله  �ساند  جيان  بال  �سور�ج 
ب�سد�د مبلغ وقدره  �ملدعي عليهم  بالز�م  �د�ء  �مر  ��سد�ر  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
)١000000( درهم )مليون درهم( مع �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة .   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 20١7/5/9 �ل�ساعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.15 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2016/5573 (
�ملنذر : بنك �أبوظبي �لوطني 

�ملنذر �إليه :  �سريجت �سوريندر�ن بوديا فيتل بابين�سريي 
 ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )50،723.75( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك 
�لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع  خ��الل 
نوع  من   ) دب��ي   /R/ خ�سو�سي   /97١١5  ( رق��م  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة   ) لن�سر– �سالون  )ميت�سوبي�سي 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2016/5979 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
�ملنذر �إليها :  قوة �لرب�ق خلدمات رجال �لعمال .

درهم   )١25،253.36( وقدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
نتيجة �لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 79296/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع ) 
فورد �دج  – ��ستي�سن( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإنذار عديل بالن�سر
رقم ) 1434 /2017 (

                              �ملنذر   : بنك �أبوظبي �لوطني 
�ملنذر �إليها : لينك و�ي لتاجري �ل�سيار�ت �س ذ م م

ب�سد�د  �لإخالل  �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )665،536.70( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لن�سر و�إل  �أ�سبوع من تاريخ  �ل�سيار�ت وذلك خالل  �ملتعلقة بعقدى متويل  �ل�سهرية  �لأق�ساط 
�سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على كل �ل�سيار�ت �ملموله ل�ساحلكم وبيعها باملز�د 

ومنها �ل�سيار�ت �لتاليه :-            
�ل�سياره رقم )١5966/ خ�سو�سي/E/ دبي ( من نوع ) هوند� �كورد _ �سالون  ( 

�ل�سياره رقم )6١256/ خ�سو�سي/ D / دبي ( من نوع )هوند� �كورد _ �سالون  (
�ل�سياره رقم )١5587/ خ�سو�سي/ E / دبي ( من نوع )هوند� �كورد _ �سالون  ( 

�ل�سياره رقم )١5990/ خ�سو�سيE/ / دبي ( من نوع )هوند� �سيفيك _ �سالون  ( 
�سالون(   _ �سيفيك  )هوند�  نوع  من   ) دبي   /  D /ل�سياره رقم )70769/ خ�سو�سي�

�ل�سياره رقم )١694١/ خ�سو�سي/ E / دبي ( من نوع )هوند� �سيفيك _ �سالون  ( 
�ل�سياره رقم )١5993/ خ�سو�سي/ E / دبي ( من نوع )هوند� �سيفيك _ �سالون  ( 
�ل�سياره رقم )١5868/ خ�سو�سي/ E / دبي ( من نوع )هوند� �سيفيك _ �سالون  ( 

�سالون(   _ �سيفيك  )هوند�  نوع  من   ) دبي   /  E /ل�سياره رقم )١6784/ خ�سو�سي�
�ل�سياره رقم )١5603/ خ�سو�سي/ E / دبي ( من نوع (هوند� �سيفيك _ �سالون  ( 

و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو/ حممد عمر�ن  فقد 
باك�ستان    ، حم���م���ود  خ���ال���د 
رقم  �سفره  ج���و�ز  �جلن�سية 
يرجى   -  )2299232(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�لباك�ستانية   ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت  
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•• دبي -وام: 

�أ�ساد �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
بدور �لبنك �لإ�سالمى للتنمية يف �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية يف 

�لبلد�ن �لأع�ساء و�ملجتمعات �لإ�سالمية.
وثمن �سموه تعاون �لبنك مع هيئة �آل مكتوم �خلريية يف دعم �مل�ساريع 
�لتنموية للمجتمعات �لتي تنفذها وتقوم بها �لهيئة يف عدد من �لدول 
�ملياه  و�آب���ار  و�ل�سحة  �لتعليم  جم��الت  يف  وت��رتك��ز  وغ��ريه��ا  �لأفريقية 

للنهو�س مبجتمعات هذه �لبلد�ن.
�أع��رب معايل دكتور بندر بن حممد حجار رئي�س جمموعة  من جانبه 
�لبنك �لإ�سالمي للتنمية عن تقديره ل�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل 
مكتوم - ر�عى هيئة �أل مكتوم �خلريية - ع�سو جمل�س حمافظي �لبنك 

�لعديد  تنفيذ  يف  �سموه  من  بتوجيهات  �لهيئة  به  تقوم  �ل��ذي  ول��ل��دور 
من �مل�ساريع �لتنموية يف �أكرث من 45 دولة حول �لعامل خا�سة �لدول 
�لأفريقية و�لتي تت�سمن قطاعات متعددة مثل �لتعليم و�ل�سحة وحفر 

�آبار �ملياه .
و�أبدى ��ستعد�د �لبنك للتعاون مع �لهيئة يف متويل عدد من م�ساريعها 
و�ل�سحة  �لتعليم  وه��ي  �أفريقيا  يف  �لهيئة  تدعمها  �لتي  �لقطاعات  يف 
�ملتعلقة  �مل�ساريع  ومنها  �ملجتمع  تنمية  لأهميتها يف  نظر�  �لآب��ار  وحفر 

بالعملية �لتعليمية كاملد�ر�س و�ملعاهد و�لتثقيف �ل�سحي.
وكان وفد هيئة �آل مكتوم �خلريية برئا�سة �سعادة مريز� �ل�سايغ مدير 
مكتب �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم ع�سو جمل�س �أمناء �لهيئة 
حممد  حامد  وح��م��د�ن  �سالح  وم�سعود  �لأن�����س��اري  ع��ب��د�هلل  وع�سوية 
�مل�ست�سار �لثقايف للهيئة .. قد �لتقى رئي�س جمموعة �لبنك �لإ�سالمي 

�ملخت�سني  و�مل��در�ء  �لبنك  قياد�ت  �جتماعا مع عدد من  للتنمية وعقد 
بن�ساط �لبنك يف �أفريقيا .

و�أعرب �ل�سايغ عن �رتياحه لنتائج �لجتماع .. م�سري� �إىل �أن عمل �لهيئة 
ون�ساطها يف �أفريقيا يلقى تقدير� من �لبنك �لإ�سالمي للتنمية .

و�أ�ساف �أنه - خالل �أ�سبوع - �سيتم در��سة ميز�نية �لهيئة وت�سمل طلبات 
وبعد  خريية  جمعيات  من  طلبات  بجانب  �أفريقيا  يف  مبد�ر�س  متعلقة 
�إىل �مل�سئولني بالبنك متهيد� للبدء يف �لتنفيذ..  در��ستها �سيتم رفعها 
لن�ساطها  دفعة  ميثل  م��ا  وه��و  �لهيئة  م��ع  �لبنك  ت��ع��اون  �أهمية  م��وؤك��د� 

ون�ساط �لبنك يف �لقطاعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
�لتنمية  تعزيز  على  يعمل  للتنمية  �لإ�سالمي  �لبنك  �أن  بالذكر  جدير 
�ملجتمعات  ويف  �لأع�����س��اء  �ل���دول  يف  �لجتماعي  و�ل��ت��ق��دم  �لقت�سادية 

�مل�سلمة وي�سم 56 دولة يف ع�سويته.

•• نيودلهي-وام:

�ختتمت �سعادة لنا زكي ن�سيبة �ملندوبة 
�ل��د�ئ��م��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ل���دى �لأمم 
�لرئي�س  ب�سفتها  نيويورك  يف  �ملتحدة 
�لأمم  هيئة  ملجل�س  �حل���ايل  �لتنفيذي 
�أم�����س زي����ارة ميد�نية  ل��ل��م��ر�أة  �مل��ت��ح��دة 
ثالثة  ����س��ت��م��رت  ن��ي��ودل��ه��ي  �إىل  ر�سمية 

�أيام .
�ل��زي��ارة ك��ل نو�ب  ر�ف��ق �سعادتها خ��الل 
للهيئة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س 
م���ن غ��ي��ان��ا ول���ي���ربي���ا و�جل���ب���ل �لأ����س���ود 
و����س���وي�������س���ر�.. ف��ي��م��ا ه���دف���ت �ل����زي����ارة 
بتقييم  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س  ق��ي��ام  �إىل 
للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  م�ساهمات 
�أر����س  �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى  وم��ن��ظ��وم��ة �لأمم 
تنفيذ  دع������م  يف  وف���ع���ال���ي���ت���ه���ا  �ل�����و�ق�����ع 
�لأولويات �لوطنية حلكومة �لهند. وقد 

�مل�سارك  �لوفد  و�أع�ساء  �سعادتها  �لتقت 
�ل�سركاء  - خالل �لزيارة - �لعديد من 
�إ�سافة  �مل����دين  و�مل��ج��ت��م��ع  �حل��ك��وم��ي��ني 
�إىل ممثلي �لإعالم وعقدت �سل�سلة من 
�لجتماعات �لر�سمية مع مانيكا غاندي 
وزيرة �سوؤون �ملر�أة وتنمية �لطفل وم.ج 
�خلارجية  لل�سوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  �أك��رب 
ووز�رة  �لريفية  �لتنمية  وز�رة  و�أم��ن��اء 
�لوفد على  بان�ساياتي ر�ج.. حيث �طلع 
�مل�ساو�ة  بتعزيز  �ل�سيا�سي  �لهند  �لتز�م 
بني �جلن�سني يف �أطر �سيا�ساتها �ملحلية 

و�لوطنية.
و���س��م��ل ب��رن��ام��ج �ل��ع��م��ل ت��ب��ادل وجهات 
�لنظر مع كل من �أميتاب كانت �لرئي�س 
لتحويل  �ل��وط��ن��ي  للمعهد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
رئي�سة  ك��وم��ار�م��ان��غ��الم  ولل��ي��ت��ا  �لهند 
مركز  وممثلي  للمر�أة  �لوطنية  �للجنة 
وقوة  �ل�����س��الم  حل��ف��ظ  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

�أع�ساء  �لعمل �ل�سريع .. �لذين �طلعو� 
تعميم  م�ساألة  على  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ملوؤ�س�سات  جميع  يف  �جلن�ساين  �ملنظور 
�لهندية ول �سيما �جلي�س باعتبار �لهند 
و�حدة من �أكرب �لبلد�ن �مل�ساهمة بقو�ت 

عمليات حفظ �ل�سالم يف �لعامل.
و�أع���رب���ت ���س��ع��ادة �ل�����س��ف��رية لن���ا ن�سيبة 
للحكومة  �متنانها  ع��ن  لها  ت�سريح  يف 
للتو��سل  �ل��ف��ر���س  لإت��اح��ت��ه��ا  �ل��ه��ن��دي��ة 
و�ل�سركاء  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وك����الت  م��ع 
وقالت  �ل��و�ق��ع.  �أر���س  على  �حلكوميني 
�إن �ل��ه��ن��د ت��ع��ت��رب ع��ن�����س��ر� �أ���س��ا���س��ي��ا يف 
هام  وم�ساهم  �لأط���ر�ف  �ملتعدد  �لنظام 
كال�سلم  �لأط���ر�ف  �ملتعددة  �لق�سايا  يف 
و�لتنمية  �لعاملي  �لقت�ساد  �إىل  و�لأم��ن 
لق�سايا  م��ن��ا���س��ر�  ك��ون��ه��ا  �إىل  �إ���س��اف��ة 
مت��ك��ني �مل������ر�أة ول��ه��ا م�����س��ت��وى ع����ال من 
�لل���ت���ز�م �ل�����س��ي��ا���س��ي يف ذل���ك وه����ذ� ما 

مع  �لهندية  �حلكومة  تفاعل  �أو���س��ح��ه 
�مل�ستويات..  كل  على  �لتنفيذي  �ملجل�س 
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وكالة من وكالت �لأمم �ملتحدة.
�لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�����س��اء  �أن  وذك����رت 
و�أو��سر  �أوج����ه  �ل���زي���ارة  ���س��ه��دو� خ���الل 
ب����ني وك�������الت �لأمم  �ل���ت���ع���اون �جل���ي���د 
لهيئة  �ل���ك���ب���رية  و�مل�������س���اه���م���ة  �مل���ت���ح���دة 
�ملنظور  �إ�سفاء  للمر�أة يف  �ملتحدة  �لأمم 
�ملتحدة  �لأمم  عمل  لإط���ار  �جلن�ساين 

للتنمية �مل�ستد�مة يف �لهند.
�ل�سوء  ن�سيبة  �ل�سفرية  �سعادة  و�سلطت 
على �لكيفية �لتي قامت بها هيئة �لأمم 
�ملتحدة للمر�أة بت�سييق �لفجوة بني بناء 
�ل�سيا�سات و�لعنا�سر �لتنفيذية لأعمال 
�لتفاعل  طريق  عن  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
و�سع  ب�����س��اأن  �حلكوميني  �ل�����س��رك��اء  م��ع 
لالحتياجات  �ل���س��ت��ج��اب��ة  م��ع  �مل��ع��اي��ري 

�لفورية على �أر�س �لو�قع.
ونوهت �إىل �أن �ملجل�س �لتنفيذي تعرف 
خالل زيارته على �مل�ساريع �لر�ئدة �لتي 
�لهندية  �حلكومة  مع  بال�سر�كة  نفذت 
�لذي  �لآمنة  �مل��دن  ذل��ك برنامج  مبا يف 
للمر�أة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ه��ي��ئ��ة  ب��ه  ت��ق��وم 
و�ساملة  �آم��ن��ة  م���دن  ب��ن��اء  �إىل  وي�����س��ع��ى 
بر�مج  ع��ن  ف�سال   .. و�لفتيات  للن�ساء 
ت���دري���ب���ي���ة ل���ل���ق���ي���اد�ت �ل��ن�����س��ائ��ي��ة على 
بال�سرت�ك  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع  م�����س��ت��وى 
�سعادة  وقالت  ر�ج.  بان�ساياتي  وز�رة  مع 
�لأمم  برنامج  �إن  ن�سيبة  لن��ا  �ل�سفرية 
�ملتحدة �لر�ئد للمر�أة يف جمال �لطاقة 
�جلديدة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  م��ع  بال�سر�كة 
و�ملتجددة يقدم منوذجا جديد� للتعاون 
�إىل  و�حل���ك���وم���ات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب���ني 

بلد�ن �أخرى حول �لعامل.
�ملجل�س  زي��ارة وفد  برنامج عمل  و�سمل 

�لجتماع   .. للهند  ل��ل��م��ر�أة  �لتنفيذي 
�ملدين  �ملجتمع  و���س��رك��اء  �حل��ك��وم��ة  م��ع 
يف ولية مادهيا بر�دي�س. جدير بالذكر 
بعد  ج���اءت  �لهند  �إىل  �ل��وف��د  زي���ارة  �أن 
قامت  �لتي  �مل�سرتكة  �مليد�نية  �ل��زي��ارة 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لتنفيذية  �ملجال�س  بها 

�إىل نيبال حيث �طلع �لوفد هناك على 
�ملتحدة  �لأمم  لهيئة  �لإقليمي  �لعمل 
وكالت  مع  �مل�سرتكة  وجهودها  للمر�أة 

�لأمم �ملتحدة �لأخرى د�خل �لبلد.
�ل�سفرية  �سعادة  تقوم  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
لن����ا ن�����س��ي��ب��ة ون�����و�ب �ل��رئ��ي�����س باطالع 

عن  ل��ل��م��ر�أة  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  ق��ي��ادة 
نتائج �لبعثة لدى عودتهم �إىل نيويورك 
�ملجل�س  �إىل  تقرير  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�سال 
للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  لهيئة  �لتنفيذي 
خ���الل دورت����ه �ل��ع��ادي��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف وقت 

لحق من هذ� �لعام.

حمدان بن را�سد ي�سيد بدعم البنك الإ�سالمي للتنمية مل�ساريع هيئة اآل مكتوم اخلريية يف اأفريقيا
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�سرطة راأ�س اخليمة تطيح بع�سابة متخ�س�سة يف �سرقة الكيبالت
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

�إد�رة   - �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ���س��رط��ة  �ل��ق��ي��ادة  متكنت 
�لعامة  ب���الإد�رة  �جلنائية  �ملباحث  و  �لتحريات 
بع�سابة  �لإط���اح���ة  م��ن  �ل�����س��رط��ي��ة،  للعمليات 
�آ�سيوية مكونة من )7( �أ�سخا�س من �جلن�سية 
�لآ�سيوية، تخ�س�ست ب�سرقة كابيالت �لكهرباء 
ومو�د �لبناء من �مل�ساريع و �ملو�قع �لتي ما ز�لت 
حتت �لإن�ساء وكذلك من �مل�ستودعات يف مو�قع 

خمتلفة من �لإمارة. 
علي  �هلل  عبد  �لعميد  بح�سب  �لتفا�سيل  ويف 
�ملباحث  و  �ل���ت���ح���ري���ات  �إد�رة  م���دي���ر  م��ن��خ�����س 
يف  وردت  ب��اأن��ه  �خليمة  ر�أ����س  ب�سرطة  �جلنائية 
�ل��ف��رتة �لأخ����رية �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��الغ��ات حول 
بناء من عدد  م��و�د  و  �سرقة كابيالت كهربائية 

�لإمارة،  �مل�ستودعات يف  و  �لإن�سائية  �ملو�قع  من 
رئي�س  ب��رئ��ا���س��ة  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�سكيل  وع��ل��ي��ه مت 
ق�سم �لتحريات و�ملباحث �جلنائية، و فرق عمل 
ميد�نية ملر�قبة �لنقاط �ل�ساخنة �لتي تكرث بها 
يثري  ما  كل  ومتابعة  لر�سد  و�أي�ساً  �ل�سرقات، 
�ل�سبه يف خمتلف �ملناطق �لتي تكرث بها �أعمال 
�لبناء و تو�جد �مل�ستودعات، ومع تكثيف �لرقابة 
�أحد  ر���س��د  مت  �أي����ام،  ل��ع��دة  �مل�ستمرة  �ملتابعة  و 
�مل�ستودعات  �أحد  �سرقة  �لأ�سخا�س وهو يحاول 
�ل���ف���ور مت �سبطه  ب�����الإم�����ارة، وع���ل���ى  �ل��ك��ب��رية 
جمموعة  مع  بقيامه  �أق��ر  ومبو�جهته  متلب�ساً، 
�لإم���ار�ت  ب��اإح��دى  يقيمون  جن�سيته  نف�س  م��ن 
�ملجاورة، ب�سرقة �لعديد من �ملو�قع �لإن�سائية و 

�مل�ستودعات بالإمارة و خارجها �أي�ساً.
وبعد �أخذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية، و �لتن�سيق 

�إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية بالقيادة  مع 
�لأ�سخا�س  �سبط  مت  �ل�سارقة،  ل�سرطة  �لعامة 
 )6( وع��دده��م  �ل�سرقة  عمليات  يف  �مل��ت��ورط��ني 
�أ�سخا�س، و بالتدقيق عليهم تبني لنا �أنهم من 
�أ�سحاب �ل�سو�بق، وقد بلغ عدد بالغات �ل�سرقة 
م�ستوى  على  بالغ   )72( �سدهم  �سجلت  �لتي 
معهم  �ملبدئي  وبالتحقيق  �خليمة،  ر�أ���س  �إم��ارة 
�أقرو� باأنهم ت�سكيل ع�سابي مكون من جمموعة 
ويقومون  �ل��دول��ة،  م�ستوى  على  �لأف����ر�د  م��ن 
بن�ساطهم يف �سرقة �لكابيالت �لكهربائية و مو�د 
�لإن�ساء  حت��ت  �لتي  �مل��و�ق��ع  خمتلف  م��ن  �لبناء 
و�أنهم  �لدولة،  م�ستوى  على  �مل�ستودعات،  ومن 
ب���ر�أ����س �خليمة،  �ل�����س��رق��ات  ت��ل��ك  ن��ف��ذو� جميع 
وب��غ��ريه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل����دول����ة، ب��ه��دف بيع 
�لكابيالت �لكهربائية ومو�د �لبناء، و �حل�سول 

على �ملبالغ �ملالية نظري بيعها، وقد مت �إحالتهم 
�لإج���ر�ء�ت  باقي  ل�ستكمال  �ملخت�سة  للجهات 

�لقانونية بحقهم.   
و�أ�ساد �لعميد عبد �هلل منخ�س بالتعاون �لكبري 
مع  �خليمة  بر�أ�س  �لعامة  �لنيابة  تبديه  �ل��ذي 
�سرطة ر�أ�س �خليمة يف خمتلف �لق�سايا، لينال 
م��رت��ك��ب��ي ت��ل��ك �جل���ر�ئ���م �جل�����ز�ء �ل���ع���ادل، كما 
ل�سرطة  �لعامة  للقيادة  �جلزيل  بال�سكر  توجه 
�ل�سارقة، لدورهم �ملميز و لتعاونهم �ل�سريع يف 
�لقب�س على بقية �ملتورطني يف تلك �ل�سرقات، 
�ل�سرت�تيجي  �ل���ه���دف  �أن  ع��ل��ى  دل���ي���ل  وه�����ذ� 
نحو تعزيز �لأم��ن و �لأم��ان هو مطلب جلميع 
��سرت�تيجية  وف��ق  لتحقيقه،  ت�سعى  �ل��ق��ي��اد�ت 
�أف����ر�د  ���س��ع��ور  ن�����س��ب��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة، وزي�����ادة  وز�رة 

�ملجتمع بالأمن. 

•• بريوت-وام: 

�أ�سادت �لهيئة �لعليا لالإغاثة يف لبنان بالدور �ملهم و�لريادي 
�لذي تلعبه دولة �لمار�ت يف جمال �لغاثة وتقدمي �لدعم 
للحكومة �للبنانية و�ملجتمع �مل�سيف خا�سة يف ظل �لعدد 
�لكبري �لذي يتحمله لبنان من �لنازحني �ل�سوريني. جاء 
ذلك خالل ��ستقبال �سعادة حمد �سعيد �سلطان �ل�سام�سي 
مبقر  �م�����س  �للبنانية  �جل��م��ه��وري��ة  ل���دى  �ل���دول���ة  �سفري 
�للو�ء  برئا�سة  لالإغاثة  �لعليا  �لهيئة  من  وف��د�  �ل�سفارة 

حممد خري .
وق���دم �ل��ل��و�ء خ��ري ���س��ك��ره ل��دول��ة �لم�����ار�ت ق��ي��ادة و�سعبا 
�أكرث  يف  �خلرية  و�مل�ساهمات  �لالمتناهية  �مل�ساعد�ت  على 

جلهة  ���س��و�ء  �للبنانية  �ل�ساحة  على  و�سعيد  جم��ال  م��ن 
و�لمنائية  �ل�سحية  �مل�ساريع  دعم  �أو  �ملو�سمية  �مل�ساعد�ت 
وغريها ..معربا عن �أمله يف زيادة �لتعاون و�لتن�سيق بني 

�لبلدين �ل�سقيقني .
�لم����ار�ت  �أن  �ل�سام�سي  �ل�سفري  ���س��ع��ادة  �أك���د  جهته  م��ن 
�أهمية  توليه  وه��ي  و�لغ��اث��ي  �لن�����س��اين  بالعمل  ملتزمة 
يد  ت��ق��دمي  باأهمية  منها  �مي��ان��ا  ق�سوى  و�أول���وي���ة  ك��ربى 
�لعون و�لتخفيف من �ملعاناة وحفظ كر�مة �لن�سان وذلك 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ملبادرة  تتويجاً 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لعام 2017 حتت م�سمى 
�لأعمال  ��ستعر��س  �للقاء  وقد جرى خالل   . �خلري  عام 

و�مل�ساريع �لن�سانية يف لبنان.

اإ�سادة لبنانية بدور الإمارات الإن�ساين واخلريي

•• روما -وام:

لدى  �لدولة  �سفري  �لري�سي  نا�سر  �سقر  �سعادة  �سارك 
حتت  �مل�ستوى  رفيعة  ن��دوة  يف  �لإيطالية  �جلمهورية 
ع��ن��و�ن �لحت����اد �لأوروب������ي - 60 ع��ام��ا وم���ا ب��ع��ده��ا .. 

�مل�ساهمة يف �لتعاون �لإمنائي .
�خلارجية  وزي��ر  �لفانو  �جنلينو  معايل  �ل��ن��دوة  ح�سر 
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل �لإي���ط���ايل وم��ع��ايل م��ار���س��ي��ل �أمون 
ت��ان��وه وزي��ر خارجية ك��وت دي��ف��و�ر وم��ع��ايل ج��ان ماري 

�لدول  ر�بطة  يف  �لفرن�سية  �لتطوير  وزي��رة  غوين  يل 
�لأوروبي  �ملفو�س  نيفني ميميكا  و�سعادة  �لفر�نكفونية 
للتعاون �لدويل وتطوير دول �لحتاد �لأوروب��ي و�أكرث 
و�أك��دت �ملد�خالت  �إيطاليا.  50 �سفري� معتمد� يف  من 
�لدور �لكبري و�ملهم �لذي لعبه �لحتاد �لأوروبي طو�ل 
�لعامل  و�ل�سالم يف  �ل�ستقر�ر  60 عاما م�سن يف دعم 
وت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات ب��ني �ل����دول و�مل�����س��اع��د�ت �لتقنية 
و�ملالية و�لإن�سانية �لتي قدمتها دوله للعديد من �لدول 

�لتي �سهدت �أزمات �سيا�سية وع�سكرية و�إن�سانية.

�سفري الدولة يف روما ي�سارك يف ندوة حول دور 
الحتاد الأوروبي يف التعاون الإمنائي •• الفجرية -الفجر:

تر�أ�س �للو�ء حممد �أحمد بن غامن �لكعبي �لقائد �لعام 
ل�سرطة �لفجرية �لجتماع �لر�بع لعام 2017م للجنة 

�لقيادة �لعليا ل�سرطة �لفجرية.
 213 �ل��وز�ري رقم  مت خالل �لجتماع مناق�سة �لقر�ر 
لقر�ر  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل��الئ��ح��ة  ب��ت��ع��دي��ل   2017 ل�����س��ن��ة 
�ساأن تنظيم  2012 يف  24 ل�سنة  �ل��وزر�ء رقم  جمل�س 
ب��ال��دول��ة ،ح��ي��ث مت ��ستعر��س  �مل���دين  �ل��دف��اع  خ��دم��ات 
�ملنازل  �ملبادر�ت �خلا�سة بنظام �لن��ذ�ر من �حلر�ئق يف 
حت��ت م��ب��ادرة )ك��ا���س��ف �ل��دخ��ان لبيتك �أم�����ان(، ك��م��ا مت 
ب�ساأن   2017 ل�سنة  مناق�سة �لقر�ر �لوز�ري رقم 178 
�لتي  �لبنود  و�أه���م  �مل���روري  �ل�سبط  و�إج�����ر�ء�ت  ق��و�ع��د 

�لتو�سية  مت��ت  حيث  عليها  و�ل��ت��ع��دي��ل  ��ستحد�ثها  مت 
ب�سرورة تكثيف �حلمالت �لتوعوية ون�سر �لثقافة ب�ساأن 
�ملقرر  �أنه من  �ملجتمع حيث  �سر�ئح  ملختلف  �لتعديالت 
�لبدء بتطبيق �لتعديالت �جلديدة �عتبار� من �لأول من 

يوليو لهذ� �لعام.
ح�سر �لجتماع �لعميد مبارك ربيع بن �سنان � مديرعام 
، و �لعميد حميد  �لإق��ام��ة و���س��وؤون �لأج��ان��ب بالفجرية 
 ، �ل�����س��رط��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام  �ليماحي–� م��دي��ر  حم��م��د 
�لدفاع  �إد�رة  مدير   –  � �لطنيجي  عبيد  علي  و�لعميد 
�ملدين بالفجرية،و�لعقيد �سليمان �سعيد �ملر�سدي � مدير 
ر��سد  �سعيد  و�لعقيد   ، �مل�ساندة  و�خل��دم��ات  �مل���و�رد  ع��ام 
من  وع��دد   ، بالفجرية  �جلن�سية  �إد�رة  مدير   � �ليماحي 

مدر�ء �لإد�ر�ت و �أع�ساء �أمانة �للجنة.

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف احلكم رقم 02023152017 اإيجارات       
�ىل �ملحكوم عليه / فابريو للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

نعلمكم بان �للجنة �لبتد�ئية �ل�ساد�سة بجل�سة 20١7/4/١0 �سدر حكمها 
يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�سالح / �سركة ��سيكو �خلليجية �لعقارية - �س ذ م م - فرع 

دبي - بوكالة �ملحامي/ نا�سر مال �هلل 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري :  

من   خالية  للمدعية  وت�سليمها  �مل��وؤج��رة  �ل��ع��ني  ب��اإخ��الء  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   : �أول   
�سو�غلها 

ثانيا : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية متاأخر�ت بدل �ليجار مبلغ وقدره 77.550 
درهم للفرتة من 20١6/6/١ حتى 20١7/3/١2 مع ما ي�ستجد من قيمة �يجارية حتى 

�لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 99.000 درهم كاأجرة �سنوية
�ل�سيكني  �رجت��اع  ت��وؤدي للمدعية مبلغ )2000( غر�مة  بان  �ملدعي عليها  �ل��ز�م   : ثالثا 

تطبيقا للن�س �لتفاقي من �لعقد. 
و�لكهرباء  �ملياه  هيئة  من  ذم��ة  ب��ر�ءة  للمدعية  ت�سلم  ب��ان  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   : ر�بعا 

للفو�تري �مل�ستحقة على �ملاجور حتى تاريخ �لخالء 
خام�سا : �لز�م �ملدعي عليها بر�سوم وم�سروفات  �لدعوى. 

وملا كان هذ� �حلكم قد �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا بجل�سة �حلكم ، فهو قابل للتنفيذ �عتبار� من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف احلكم رقم 02011482017  اإيجارات       
�ىل �ملحكوم عليها / �ر�بيان �نتي باير��سي �لالين�س ليمتد )فرع دبي( 
نعلمكم بان �للجنة �لبتد�ئية �لثالثة بجل�سة 20١7/4/4 �سدر حكمها 

يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
 ل�سالح /��س & ��س لال�ستثمار و�لتطوير - �س ذ م م  بوكالة �ملحامي/ نا�سر مال �هلل - 

حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري :  
- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �سو�غلها 

ب��دل �لي��ج��ار وم��ا ي�ستجد �ع��ت��ب��ار� من  ي���وؤدي للمدعية  ب��ان  �مل��دع��ي عليه  �ل���ز�م   -
���س��ن��وي مقد�ره  �ي��ج��ار  ب���دل  ب��و�ق��ع  �ل��ف��ع��ل��ي  ت��اري��خ �لخ�����الء   20١6/١0/١6 ح��ت��ى 

)224532( درهم. 
- �لز�م �ملدعي عليه بت�سليم بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه

- �لز�م �ملدعي عليه مب�سروفات �لدعوى 
وملا كان هذ� �حلكم قد �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا بجل�سة �حلكم ، فهو قابل للتنفيذ �عتبار� من تاريخ ن�سر هذ� 

�لإعالن. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف احلكم رقم 02015062017  اإيجارات       
�ىل �ملحكوم عليها / �سيد �سلمان �حمد 

نعلمكم بان �للجنة �لبتد�ئية �ل�ساد�سة بجل�سة 20١7/4/9 �سدر حكمها 
يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�سالح / �سكاي كورت�س - �س ذ م م 

بوكالة �ملحامي/ نا�سر مال �هلل 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 

�ليجارية  �لقيمة  درهم   39.323 وق��دره  ب�سد�د مبلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
للفرتة من 20١5/8/24 ولغاية 20١6/9/١9 ، مع �لز�مه باح�سار �سهادة 

بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وبالر�سوم و�مل�سروفات.  
وملا كان هذ� �حلكم قد �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�ل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا بجل�سة �حلكم ، فهو قابل للتنفيذ �عتبار� 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12007 بتاريخ 2017/4/30   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف احلكم رقم 02015642017  اإيجارات 
�ىل �ملحكوم عليها : م�سدق نو�ز �سيال 

نعلمكم بان �للجنة �لبتد�ئية �ل�ساد�سة بجل�سة 20١7/3/28 �سدر حكمها 
يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�سالح / �سكاي كورت�س - �س ذ م م 

بوكالة �ملحامي/ نا�سر مال �هلل  حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 
�لقيمة  دره���م  �ل���ف    29.669 وق����دره  مبلغ  ب�����س��د�د  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�ليجارية للفرتة من تاريخ 20١5/١١/١5 حتى 20١6/7/24 ، بو�قع قيمة 
ب���� 42895  �لف درهم ، مع �لز�مه بت�سليم بر�ءة  �يجارية �سنوية مقد�ره 

ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ،  وبالر�سوم و�مل�سروفات.   
وملا كان هذ� �حلكم قد �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�ل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا بجل�سة �حلكم ، فهو قابل للتنفيذ �عتبار� 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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•• القاهرة-وام:

����س��ت��ق��ب��ل ف�����س��ي��ل��ة �لإم��������ام �لأك�����رب 
�لأزهر  �سيخ  �لطيب  �أحمد  �لدكتور 
�ل�������س���ري���ف م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�ملجل�س  رئ��ي�����س��ة  �لقبي�سي  ع��ب��د�هلل 
م�ساركتها  خالل  �لحت��ادي  �لوطني 
لل�سالم  �ل��ع��امل��ي  �لأزه�����ر  م��وؤمت��ر  يف 

�لذي �أختتم �أم�س بالقاهرة .
ف�سيلة  رح�����ب  �ل���ل���ق���اء  ب����د�ي����ة  ويف 
�لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب 
�لقبي�سي  �أم����ل  �ل���دك���ت���ورة  مب��ع��ايل 
�جلل�سة  خ�����الل  ب��ك��ل��م��ت��ه��ا  و�أ������س�����اد 
�لف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر �ل��ت��ي وجهت 
�ملهمة  �لر�سائل  من  �لعديد  خاللها 
�لعامل يف  زعماء  يتحد  �أن  �أج��ل  من 
و�أهمية  �لإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة  ���س��ب��ي��ل 
�أجل  م��ن  �ل�سالم  م�ستقبل  �سياغة 
تنعم  لكي  �ملقبلة  و�لأجيال  �ل�سعوب 
�لدكتورة  معايل  و���س��ددت  بال�سالم. 
�أهمية  على  �للقاء  خ��الل  �لقبي�سي 
موؤ�س�سة  كاأهم  �ل�سريف  �لأزه��ر  دور 
�لفكر  ن�سر  ت��ت��وىل  �إ�سالمية  دينية 
وقيم  �لإ���س��الم��ي  ل��ل��دي��ن  �ل�سحيح 
�ل��ت�����س��ام��ح و�مل��ح��ب��ة و�ل�����س��الم وروح 
�لو�سطية و�لعتد�ل و�حرت�م وتقبل 
�لآخ���ر و�حل���و�ر ب��ني �لأدي���ان وتلعب 
باأهمية  �ملجتمع  تنوير  دور� هاما يف 
�إمكانياتها  و�ح��������رت�م  �مل��������ر�أة  دور 
�إ�سر�كها  �إىل  و�ل���دع���وة  وق���در�ت���ه���ا 

ودجمها ب�سورة كاملة يف �ملجتمع .
و ثمنت معاليها دور �لأزهر يف ن�سر 
�لإ�سالمية يف م�سر  و�لثقافة  �لعلم 
�لإقليمي  ملحيطه  ر�سالته  و�م��ت��د�د 
ر�سالة  ن�سر  يف  وم�ساهمته  و�ل��دويل 

على  حت��ث  �ل��ت��ي  �ل�سمحة  �لإ����س���الم 
و�لت�سامح  و�ل��و���س��ط��ي��ة  �لع����ت����د�ل 
منهجه  �أن  م����وؤك����دة   .. و�ل�������س���الم 
�سورة  تر�سيخ  على  عمل  �لو�سطي 
�لإ�سالم �ل�سمحة و�ساهم يف �حلفاظ 
�أمام  ووق��وف��ه  �ملجتمع  متا�سك  على 

�لأفكار �ملت�سددة و�ملتطرفة .
و�أ�����س����ادت ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي ي��ق��وم بها 
���س��ي��خ �لأزه������ر وق���ال���ت :” ه���و رجل 
�لإ�سالم  قيم  لرت�سيخ  ي�سعى  �سالم 
 .. �لأر�س”  ب��ق��اع  ك��ل  يف  �ل�����س��م��ح��ة 
موؤكدة �أهمية موؤمتر �لأزهر خا�سة 
فى ظل �لظروف �لع�سيبة و�لأزمات 
�أجمع  �لعامل  بها  مير  �لتي  �لكبرية 
ن���ت���ي���ج���ة �ل����ت����ط����رف و�مل����م����ار�����س����ات 
�لدين  با�سم  ترتكب  �لتي  �لإرهابية 

وهو منها بر�ء .

ت�سحيح  �أه��م��ي��ة  �جل���ان���ب���ان  �أك�����د  و 
وتو�سيح �ل�سورة �حلقيقة لالإ�سالم 
عملت  �ل��ت��ي  �لغربية  �ملجتمعات  يف 
ت�سويهها  على  �لإرهابية  �لتنظيمات 
و�لرتويع  �لقتل  م�ساهد  طريق  عن 
با�سم �لدين �لإ�سالمي .. و�سدد� على 
�لتنظيمات  تعمد  �لتي  �لأع��م��ال  �أن 
�إىل مم��ار���س��ت��ه��ا ل متثل  �لإره��اب��ي��ة 
تعاليمه  وت��ن��اق�����س  �أب�����د�  �لإ�����س����الم 

�ل�سمحة .
تعزيز  �آل��ي��ة  بحث  �للقاء  خ��الل  ومت 
�ل���ت���ع���اون ب���ني �ل���ربمل���ان���ات و�لأزه�����ر 
�لو�سطي  �ل��ف��ك��ر  ن�����س��ر  يف  �ل�����س��ري��ف 
وحماربة �لتطرف و�لإرهاب و�إر�ساء 
دعائم �ل�سالم يف �ملنطقة باعتبار �أن 
وميكنها  �ل�سعوب  �سوت  �ل��ربمل��ان��ات 
�ل�سعوب  ب��ني  �ل�سحيح  �لفكر  ن�سر 

�خ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا يف  ت��ع��م��ل وف���ق  و�أن 
�لت�سدي  ع���ل���ى  �مل�����ج�����الت  ج���م���ي���ع 
ت�سوه  �ل���ت���ي  �مل��غ��ل��وط��ة  ل��ل��م��ف��اه��ي��م 
ت�سحيح  خ��الل  م��ن  �ل��دي��ن  حقيقة 
ل�سماحة  �ملنافية  �خلاطئة  �لأف��ك��ار 

�لدين �لإ�سالمي.
�لأزهر  �سيخ  �لأك���رب  �لإم����ام  �أ���س��اد  و 
�لد�عمة  �لإم�������ار�ت  دول����ة  مب���و�ق���ف 
�لأخوي  وموقفها  �لعرب  لأ�سقائها 
م�سر  جلمهورية  و�ل��د�ع��م  �ل�سادق 
�لعربية ب�سكل عام و�لأزهر �ل�سريف 
موؤكد�   .. �خل�����س��و���س  وج����ه  ع��ل��ى 
و�خلالدة  �لنبيلة  �مل��و�ق��ف  ه��ذه  �أن 
ر��سخا  م��وق��ف��ا  ت��ع��ك�����س  ل����الإم����ار�ت 
ما  ك��ل  ب��ت��ق��دمي  ل��ق��ي��ادت��ه��ا �حلكيمة 
�لأمتني  ق�����س��اي��ا  خ���دم���ة  يف  ي�����س��ب 

�لعربية و�لإ�سالمية .

•• القاهرة-وام:

�ل���ت���ق���ت م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�����ل 
�ملجل�س  رئي�سة  �لقبي�سي  ع��ب��د�هلل 
�أولف  �ل��ق�����س  �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي 
فيك�س تفانيت �لأمني �لعام ملجل�س 
�لكنائ�س �لعاملي خالل م�ساركتها يف 
�لعاملي �لذي  �أعمال موؤمتر �لأزه��ر 

�ختتم �أم�س بالقاهرة.
و�أ�ساد �لأمني �لعام ملجل�س �لكنائ�س 
بالفكر  �ل���ل���ق���اء  ب���د�ي���ة  يف  �ل���ع���امل���ي 
�لعامل  ع���ل���ي  و�مل���ن���ف���ت���ح  �مل�����س��ت��ن��ري 
�أك��رث من  �لإم���ار�ت وبوجود  لدولة 
هذه  على  يعي�سون  جن�سية   200
�لإم����ار�ت  و����س��ف��ا  �لطيبة  �لأر�����س 
�لتعاي�س  يف  يحتذى  من���وذج  ب��اأن��ه��ا 
�لآخر.  على  و�لن��ف��ت��اح  و�لت�سامح 
وقال �إن كلمة معايل رئي�سة �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي خ��الل �جلل�سة 
�أو�سحت  ل��ل��م��وؤمت��ر  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 

بكثري  وبعثت  �ملفاهيم  م��ن  �لكثري 
من �لر�سائل �لإيجابية وكان وقعها 
ك��ب��ري� وم���وؤث���ر� وحت��ت��اج لأن نعمل 
على  مم��ار���س��ات  �إىل  حتويلها  ع��ل��ى 

�أر�س �لو�قع.
�لدكتورة  معايل  �أك��دت  جهتها  من 
�أهمية  �ل��ق��ب��ي�����س��ي  ع����ب����د�هلل  �أم������ل 
لل�سالم  �ل���ع���امل���ي  �لأزه�������ر  م���وؤمت���ر 
�لتي  �ل���ر�ه���ن���ة  �ل���ف���رتة  يف  ودوره 
�ل��ت��وت��ر�ت على  �ل��ع��دي��د م��ن  ت�سهد 

خمتلف �لأ�سعدة .
�سعادتها  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه��ا  �أع���رب���ت  و 
مب��ا ق��دم��ه �مل�����س��ارك��ون ع��ل��ى �سعيد 
ت���ربئ���ة دي����ن �لإ�����س����الم م���ن �لعنف 
باأنه  �مل��وؤمت��ر  و��سفة   .. و�ل��ت��ط��رف 
جديدة  لوقفة  وجيدة  طيبة  بد�ية 
ملحاربة �لإرهاب و�لتطرف . وقالت 
�لدكتورة �لقبي�سي �إن هناك �لعديد 
�لتي  �مللحة  �حليوية  �لق�سايا  من 
�ل���ب���ح���ث �جل��������اد مثل  ت�������س���ت���وج���ب 

و�لتعليم  و�لفقر  و�جلهل  �لتنمية 
وغ��ريه��ا م��ن �لأم�����ور �ل��ت��ي ي�ستند 
�إل��ي��ه��ا �لإره��اب��ي��ون وت��غ��ذي فكرهم 
�ل�سلم  م�����س��رية  وت��ع��رق��ل  �مل��ت��ط��رف 
دولة  �أن  �إىل  �أ����س���ارت  و  و�ل�����س��الم. 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�ست�سيف 
�لعاملية  �مل��ب��ادر�ت  ع��دد� من  وتدعم 
و�ملوؤ�س�سات  �ل���دول���ي���ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لت�سامح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  �ل���ر�ئ���دة 
�لتطّرف  وم��ك��اف��ح��ة  �ل��ع��ن��ف  ون��ب��ذ 
مثل “ مركز هد�ية �لدويل للتميز 
ملكافحة �لتطّرف �لعنيف” و”مركز 
�سو�ب” �إ�سافة �إىل “منتدى تعزيز 
�مل�سلمة”  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  �ل�����س��ل��م 
و”جمل�س حكماء �مل�سلمني” وذلك 
يتزعزع  ل  �إمي������ان  م���ن  �ن���ط���الق���اً 
بحتمية تعاي�س �لأديان و�حل�سار�ت 

و�لثقافات .
جمل�س  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ن��وه��ت  و 
يرت�أ�سه  �ل���ذي   - �مل�سلمني  حكماء 

�ل�سيخ  �لأك��������رب  �لإم���������ام  ف�����س��ي��ل��ة 
�لدكتور �أحمد �لطيب �سيخ �لأزهر 
دوًر�  تاأ�سي�سه  منذ  لعب   - �ل�سريف 
ا يف تقدمي �ل�سورة �حلقيقية  حيوًيّ
�لعامل  �أرج���اء  خمتلف  يف  لالإ�سالم 
و�لعي�س  و�لت�سامح  �ل�سالم  وتعزيز 

�مل�سرتك و�لتقارب بني �لأديان .
وقالت معاليها : نحر�س يف عملنا 
ثقافة  ت���ك���ري�������س  ع���ل���ى  �ل�����ربمل�����اين 
ودوليا  حملياً  و�لتعاي�س  �لت�سامح 
وترجمنا ذلك من خالل تعاوننا مع 
�حلكومة يف �إ�سد�ر “قانون مكافحة 
يعد  �ل����ذي   “ و�ل��ك��ر�ه��ي��ة  �لتمييز 
قو�عد  تكري�س  يف  يحتذى  منوذجاً 
�لعي�س �مل�سرتك ف�ساًل عن �إ�سهامنا 
يف “ �إع��الن �أبوظبي “ �ل�سادر عن 
�لربملانات  لرئي�سات  �لعاملية  �لقمة 
دي�سمرب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ق��دت يف  �ل��ت��ي 
�إ�سد�ر  ع��ل��ى  ح���ث  و�ل�����ذي  �مل��ا���س��ي 
بناء  للت�سامح  دويل  برملاين  �إع��الن 

على مقرتح �إمار�تي و�سادقت على 
�جتماعات  يف  �لعامل  برملانات  ذل��ك 
�لتي  �ل������دويل  �ل����ربمل����اين  �لحت������اد 
�لبنجالية  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف  ع���ق���دت 
دك���ا م��ار���س �مل��ا���س��ي ك��م��ا ���س��دد هذ� 
�لإعالن على �سرورة تعزيز �حلو�ر 

�لدويل من �أجل �ل�سالم.
�لقبي�سي  �لدكتورة  معايل  وقدمت 
ملجل�س  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �إىل  دع�����وة 
�لإم����ار�ت  ل��زي��ارة  �ل��ع��امل��ي  �لكنائ�س 
�لإجناز�ت  على  قرب  عن  و�لتعرف 
�لتي حققتها على خمتلف �ل�سعد .

من جهته قال �لأمني �لعام ملجل�س 
على  حري�سون   : �لعاملي  �لكنائ�س 
�ملوؤ�س�سات  م��ع  ق��وي��ة  ع��الق��ات  ب��ن��اء 
�ل���ربمل���ان���ي���ة ����س���وت �ل�����س��ع��وب ومع 
خمتلف �لقادة �لدينيني حول �لعامل 
ل�سيما �مل�سلمني وعلى ر�أ�سهم �سيخ 
�لأزه��ر �لذي ميثل لنا قيمة كبرية 
�لدينية  �ل��ق��ي��اد�ت  �أب����رز  ب��اع��ت��ب��اره 

وما  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  �ملرموقة 
و�لأم���ة  م�سر  يف  قيمة  م��ن  ميثله 
من  مهم  وه��ذ�  باأكملها  �لإ�سالمية 
�لدور  �لناحية �لروحية ف�ساًل عن 
لالأجيال  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�ل���ق���ادم���ة �ل�����ذي ي���ق���وم ب���ه �لأزه�����ر 
�لو�سطى  �مل��ن��ه��ج  ل��ن�����س��ر  �ل�����س��ري��ف 

و�لفهم �ل�سحيح لالإ�سالم .

و�أكد �لق�س �أولف فيك�س �أن �لزعماء 
�لدينيني يجب �أن يتحدثو� ب�سوت 
و�حد �سد دعاة �لكر�هية و�أن يقفو� 
مد�فعني عن �مل�ساو�ة بني كل �لب�سر 

.
و�لتعاي�س  �مل��ح��ب��ة  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
لي�سا جمرد رغبة �إن�سانية بل م�ساألة 
فيه  تزيد  وق��ت  يف  و�أ�سا�سية  ملحة 

جماعات �لعنف �لتي ت�ستغل �لدين 
لتربير ممار�ساتها �لإجر�مية.

�لكنائ�س  جمل�س  ع��ام  �أم���ني  ول��ف��ت 
�لكنائ�س  جم��ل�����س  �أن  �إىل  �ل��ع��امل��ي 
تربطه  �لتي  �ل�سر�كة  حري�س على 
مبجل�س حكماء �مل�سلمني ملا له من 
جهود كبرية يف ن�سر وتعزيز �ل�سالم 

�لعاملي .

•• املكال -وام: 

ق����دم����ت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����الل �لأح����م����ر 
م�ساعد�ت  �ل�سبت  �م�س  �لإم��ار�ت��ي 
�إن�����س��ان��ي��ة و�إغ��اث��ي��ة ع��اج��ل��ة لأهايل 
ح�سرموت  ب�ساحل  �لريان  منطقة 
�إن�سانية  ظ���روف���ا  ي��ع��ان��ون  �ل���ذي���ن 
و�أم���ن���ي���ة ���س��ع��ب��ة ب�����س��ب��ب �لأح�����د�ث 
�ل���ت���ي ���س��ه��ده��ا �ل��ي��م��ن وذل�����ك من 
وحت�سني  معاناتهم  تخفيف  �أج���ل 
و��ست�سعار�  �مل��ع��ي�����س��ي��ة  ظ���روف���ه���م 
و�لإن�ساين  �لأخ����الق����ي  ل���ل���و�ج���ب 
�ل�����ذي ت��ل��ت��زم ب���ه دول�����ة �لم������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
م�������س���اري���ع هيئة  م�������س���رف  وت���ف���ق���د 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي خالل 

�ملو�طنني  �أح����و�ل  �ل��ت��وزي��ع  عملية 
وتلم�س  �حتياجاتهم  على  وتعرف 
منهم  و�إ�ستمع  كثب  عن  �أو�ساعهم 
�كت�سبت  و  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م.  لأه�����م 
�ملعونات �لإغاثية �لتي وزعها فريق 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي �أهمية 
خا�سة بالن�سبة ملئات �لأ�سر �لفقرية 
و�ملحتاجة من �أجل تخفيف �ملعاناة 
وو�قعا  �سديد�  فقر�  �أورثتها  �لتي 
مرير� وعبئا هائال على كاهل �لأ�سر 
ت��وف��ري �لقوت  ت��ق��وى على  �ل��ت��ي ل 
�نقطاع  نتيجة  لأف���ر�ده���ا  �ل��ي��وم��ي 
�سبل �لك�سب و�لعي�س ب�سبب تفاقم 
و  و�لإن�����س��ان��ي��ة.  �ملعي�سية  �لأو���س��اع 
�لأحمر  �ل��ه��الل  ف��ري��ق  رئي�س  �أك���د 
�لإم����ار�ت����ي ع��ب��د�هلل �مل�����س��اف��ري �أن 

�خلرية  ج��ه��وده  �سيو��سل  �لفريق 
حياة  لتح�سني  �حلثيثة  وم�ساعيه 
وتخفيف  �ل��ي��م��ن��ي��ني  �مل����و�ط����ن����ني 
وط����اأة �مل��ع��ان��اة ع��ن ك��اه��ل��ه��م وذلك 
�أكرب عدد  �إىل  �لو�سول  عن طريق 
من �مل�ستهدفني من ن�ساط �لهالل 
وعملياته �لإغاثية وتقدمي و�سائل 
�لدعم و�مل�ساندة لتح�سني ظروفهم 

�أن عملية توزيع �ل�سالل  �إىل  لفتاً 
لعمليات  �م���ت���د�د�  ت��اأت��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
حمافظة  يف  �مل�����س��ت��م��رة  �لإغ�����اث�����ة 
منطقة  �أه���ايل  ع��رب  و  ح�سرموت. 
وتقديرهم  ���س��ك��ره��م  ع���ن  �ل���ري���ان 
و�سعبها  وقيادتها  �لإم���ار�ت  لدولة 
على �ملعونات �لقيمة �لتي تقدم يف 
خمتلف �ملجالت و�أكدو� �أنها جاءت 

يف وق��ت��ه��ا �مل��ن��ا���س��ب ن���ظ���ر� ل���رتدي 
�لأو������س�����اع �لق���ت�������س���ادي���ة و�ن���ع���د�م 
ف���ر����س �ل���ع���م���ل ل�����دى ع�����دد كبري 
من �أرب���اب �لأ���س��ر. و �أ���س��اد �لأهايل 
ب��ت��و����س��ل �ل���ع���ون �لإم�����ار�ت�����ي لهم 
مثمنني هذه �للفتة �لن�سانية �لتي 
ظل  يف  خ�سو�سا  معاناتهم  خففت 

�لأو�ساع �لتي تعي�سها بالدهم.

تنفيذي عجمان يناق�س �سبل زيادة تناف�سية الإمارة
•• عجمان-وام: 

تر�أ�س �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي �جلل�سة �لثالثة للمجل�س لهذ� �لعام و�لتي عقدت 
يف �لديو�ن �لأمريي حيث جرى مناق�سة �ملو�سوعات �ملدرجة على 
ممثل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ  بح�سور  �لأع��م��ال  ج��دول 
�لعموم  و�مل��در�ء  �ملجل�س  نائب رئي�س  �ل�سمو حاكم عجمان  �ساحب 
�لأع�ساء يف �ملجل�س. و��ستكمال جلل�سات �ملجل�س �لتنفيذي �مل�ستمرة 
�ل�سيخ حميد  �ل�سمو  �لر�سيدة ل�ساحب  �لقيادة  وحتقيقا لتوجهات 
�لر�مية  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن 
�لتعاون  ج�سور  وم��د  �جل��ه��ود  وتن�سيق  �لإم����ارة  تناف�سية  لتعزيز 
 2021 عجمان  ل��روؤي��ة  �ل�سرت�تيجية  �لأه����د�ف  وف��ق  و�ل�سر�كة 

موؤ�سر�ت  برفع  ت�سهم  �لتي  �ملو��سيع  من  ع��دد�  �لأع�ساء  ناق�س   ..
�مل�ستد�م  �لنمو  و�سمان  �لإم���ارة  يف  م�ستوياتها  وتعزيز  �لتناف�سية 
وتطوير �لد�ئم للخدمات �لتي �ستحقق �سعادة فئات �ملجتمع كافة. 
حتفيز  �ساأنها  من  �لتي  �لقانونية  �لت�سريعات  على  �ملجل�س  و�طلع 
تناف�سية  حكومية  وت�سهيالت  م��ز�ي��ا  منح  خ��الل  م��ن  �ل�ستثمار 
�لو�عدة بجميع قطاعاتها من خالل  �ل�ستثمار�ت  ت�سهم يف جذب 
�لأمانة  يف  �مل�ست�سار  حممد  عبيد  حممد  �ل��دك��ت��ور  ق��دم��ه  ع��ر���س 
�لت�سريع  يف  �حل��اك��م  �لإط���ار  مبينا   .. �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 
�ملحلي لإمارة عجمان ويف ت�سريعات �لإمار�ت �لأخرى و�لذي تناول 
بالعر�س و�لبيان �لت�سريعات �لتي تدعم زيادة �لتناف�سية يف �لإمارة 
�ل�سيخ عمار  �سمو  و�أكد  �أعمال جاذب لال�ستثمار�ت.  و توفري مناخ 
بن حميد �لنعيمي �سرورة توحيد �جلهود ما بني �ملجل�س �لتنفيذي 

�لأعمال  تكامل  �أج��ل  م��ن  �لأخ���رى  و�ل��دو�ئ��ر و�جل��ه��ات �حلكومية 
�أف�سل  تلبي  علمية  منهجية  خ��الل  من  و�لغايات  �ل���روؤي  وتوحيد 
�مل�سروعات  �أه��د�ف  رب��ط  و���س��رورة  �ل�ساأن  ه��ذ�  �ملتبعة يف  �ملمار�سات 
2021 و�لتطلعات  �ل�سرت�تيجية مع ��سرت�تيجية وروؤية عجمان 
�أوجهها  بكل  �ل�ستد�مة  حتقيق  نحو  �لإم���ارة  لتوجيه  �مل�ستقبلية 
�لعمل  �سرورة  �سموه  �أك��د  كما  �مل��دى.  طويلة  خلطط  و��ستكمالها 
�إم��ارة عجمان يف  على و�سع مبادر�ت حكومية ت�سجع �ل�ستثمار يف 
�سعيد  �ملهند�س  �أكد  جانبه  من  �مل�ستهدفة.  �لقت�سادية  �لقطاعات 
�لقيادة  حر�س  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ملطرو�سي  �سيف 
�لر�سيدة يف �لإمارة على �سن �لت�سريعات و�لإجر�ء�ت �لر�مية لتوفري 
�مل�ستوى  على  �لقت�ساد  عجلة  لدفع  �مل�ساندة  �لت�سريعية  �لبيئة 

�ملحلي وجذب �ل�ستثمار�ت يف قطاعات �لقت�ساد �لأخ�سر.

اأمل القبي�سي تلتقي يف القاهرة اأمني عام جمل�س الكنائ�س العاملي

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�ساعدات اإن�سانية عاجلة 
لأهايل الريان ب�ساحل ح�سرموت 

�سيخ الأزهر و اأمل القبي�سي يوؤكدان اأهمية تو�سيح 
ال�سورة احلقيقة لالإ�سالم يف املجتمعات الغربية

•• دبي-وام:

وزيرة  �لقا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  �ل�سيخة  م��ع��ايل  �أك���دت 
�ل�سعب  ثقافة  �أ�سيل من  �لت�سامح جزء  �أن  للت�سامح  دولة 
�أب��ائ��ه و�أج���د�ده غر�سته يف نف�سه قيم  �لإم��ار�ت��ي ورث��ه عن 
وروؤية  و�لأج���د�د  �لآب��اء  وتقاليد  �ل�سمح  �لإ�سالمي  �لدين 
�لقائد �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان رحمه �هلل 
معاليها  و�أ���س��اف��ت   . و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �لقو�نني  و�إح���رت�م 
�لقا�سم  �لدكتور حنيف  خالل ندوة نظمها جمل�س معايل 
رئي�س مركز جنيف حلقوق �لإن�سان و�حلو�ر �لعاملي �إن �سعب 
�لإمار�ت يدرك بذكائه وخربته �أن �لتقدم و�لتطور و�لنمو 
ومعاي�سته  معه  و�لتعامل  �لآخ���ر  بقبول  ره��ن  و�لإزده�����ار 
�أن�����و�ع �لإخ���ت���الف���ات لأن����ه يف �ملح�سلة  و�ل��ت�����س��ام��ح م��ع ك��ل 
�إن�سان  ي�ستطيع  ول  ومعتقد�ته  دينه  �إن�سان  لكل  �لنهائية 
�أن يغري قناعات �إن�سان �آخر لذ� ل �سبيل �أمام �لب�سرية �إل 
قبول �لتعدد و�لإختالف و�سيادة قيم �لت�سامح و�لتعاي�س . 
وقدمت معاليها خالل �لندوة �لتي ��ست�سافت �أي�سا ر�بطة 
�لعديد  وح�سرها  �لإم����ار�ت  يف  ه��ارف��ارد  جامعة  خريجي 
�لربنامج  ح��ول  و�ف��ي��ا  عر�سا   .. و�ملهتمني  �ملخت�سني  م��ن 
�لوطني للت�سامح وجتربة �لإمار�ت يف �لتعاي�س �لذي مكن 
�لدولة من بناء منوذج ح�ساري مزدهر �إقت�ساديا وم�ستقر 
ويتعاي�س  ويتعاون  يعمل  حيث  �إن�سانيا  و�سعيد  �إجتماعيا 
ب�سر من �أكرث من 200 جن�سية يف مكان و�حد . وعر�ست 

معايل �ل�سيخة لبنى �لقا�سمي �لربنامج �لوطني للت�سامح 
�ل����ذي ي��ه��دف �إىل �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ق��ي��م وت��ق��ال��ي��د جمتمع 
�لإمار�ت ونقلها لالأجيال �لقادمة وحماية �لأجيال �ل�سابة 
من �لأفكار �لو�فدة �لتي قد تتعار�س مع �لقيم �ملتو�رثة يف 
�أك��د معايل �لدكتور حنيف  جمتمع �لإم���ار�ت . من جانبه 
�لقا�سم �أن �حرت�م معتقد�ت �لب�سر �لركن �لأول يف حقوق 
بني  للمزج  د�ئما  ي�سعى  جنيف  مركز  ف��اإن  لذلك  �لإن�سان 
�لتي  �لإن�سان  حقوق  ومنظومة  و�لتعاي�س  �لت�سامح  قيم 
�أه��م عو�مل متيز مركز  �ل��دويل وه��ذ� من  �ملجتمع  �أقرها 
على  �لقا�سمي  لبنى  �ل�سيخة  ملعايل  �ل�سكر  وجه  و  جنيف. 
ومركز  للت�سامح  �لوطني  �لربنامج  بني  �مل�ستمر  �لتعاون 
و�أن�سطة  مبادر�ت  دعم  يف  ودوره��ا  �لإن�سان  حلقوق  جنيف 
�ملركز . وتقدمت �ساجدة �سروف نيابة عن ر�بطة خريجي 
�لقا�سمي  لبنى  �ل�سيخة  مل��ع��ايل  بال�سكر  ه��ارف��ارد  جامعة 
�أث��ار خريجو �جلامعة  ثم  �لقا�سم  �لدكتور حنيف  ومعايل 
م��ن رج����ال �أع���م���ال وت��ن��ف��ي��ذي��ني و�أك���ادمي���ي���ني �ل��ع��دي��د من 
�لت�ساوؤلت ود�ر نقا�س مع معايل �لوزيرة حول �أ�سر�ر جناح 
�إىل جمتمعات ودول  نقله  �لإمار�تي وكيف ميكن  �لنموذج 
�لنموذج  �أن ه��ذ�  .. موؤكدين  �لإ���س��الم��ي  �ل��ع��امل  �أخ���رى يف 
�لقاعدة  هو  �لت�سامح  �أن  على  �ل�سك  يقبل  ل  دليال  يقدم 
تريد  �لتي  �ملجتمعات  و�أن  �لإقت�سادي  �لأ�سا�سية لالإزدهار 
�لدخول �إىل مر�حل �لتقدم عليها �أن ت�سلك طريق �لتعاي�س 

و�لت�سامح وتنبذ �لتطرف و�لطائفية و�لكر�هية و�لعنف .

لبنى القا�سمي: الت�سامح جزء اأ�سيل من ثقافة �سعب الإمارات

مبوؤمتر  وظيفة    800
راأ�س اخليمة للتوظيف 

يف دورته اجلديدة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

�سلطان  حممد  عبد�لنا�سر  ق��ال 
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ذه��ب 
�ل�����روؤي�����ة ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل����ع����ار�����س �ن 
للتعليم  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  م��ع��ر���س 
�ملزمع  و�ل���ت���وظ���ي���ف  و�ل���ت���دري�������س 
�لثاين من مايو يوفر  تنظيمه يف 
و�أبناء  للمو�طنني  وظيفة   800

دول �خلليج وجزر �لقمر .
وتابع : 500 وظيفة من جمموع 
يف  طرحها  �سيتم  �ل��ت��ي  �ل��وظ��ائ��ف 
خا�سة  للموؤمتر  �جلديدة  �ل��دورة 
بالقطاع �لع�سكري ومطار �أبوظبي 
�جلديد بينما 300 وظيفة خا�سة 
يف  �مل�ساركة  �لأخ����رى  بالقطاعات 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  مثل  �ملعر�س 
�لقطاع  و����س���رك���ات  وم���وؤ����س�������س���ات 

�خلا�س .
ر�أ������س �خليمة  وي��ت�����س��م��ن م���وؤمت���ر 
و�لتوظيف  و�ل��ت��دري�����س  للتعليم 
�لتا�سعة  دورت��������ه  ي����دخ����ل  �ل�������ذي 
�لتعليمية  �لرب�مج  من  جمموعة 
للطلبة  �مل��وج��ه��ة  �ل��ع��م��ل  وور������س 
و�ل����ط����ال����ب����ات وب�����ر�م�����ج �لر�����س����اد 
�لأكادميي يف د�خل وخارج �لدولة 
وخم�������س�������س���ة مل������ن ي�����رغ�����ب�����ون يف 

�للتحاق باجلامعات .
وب���ح�������س���ب �ل�����ذه�����ب ن���ف�������س���ه ف���ان 
�ل�سباب  روؤي��ة  يتبنى  �أي�سا  �ملوؤمتر 
�ل����ط����احم����ني ل�����دخ�����ول �لأع�����م�����ال 
فعاليات  ي���ن���ظ���م  �ذ  �ل����ت����ج����اري����ة 
�لتجارية  �مل�ساريع  تاأ�سي�س  ت�سرح 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة .
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 )١( دوجالس أومهوني وباول سودابي وجاك فاخوري ومحمد البورنو مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين

 
 الصين المحدود  السادة أعضاء مجلس إدارة بنكتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 

 
 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 رأينا 

 
فرع  -في رأينـا، تعبر البيانات المالية بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهريـة، عن المركز المالي لبنك الصين المحدود 

وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ا في أبوظبي ("البنك") كم
 للتقارير المالية.

 
 نطاق التدقيق

 
 تشمل البيانات المالية للبنك ما يلي:

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي كما في. 
 التاريخ.بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك 
.بيان الحركات في حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
.بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
 .إيضاحات حول البيانات المالية وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة 
 

 أساس الرأي 
 

مسؤوليات التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير 
 المدرجة ضمن تقريرنا.  مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

 
 لى عملية التدقيق. نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء ع

 
 االستقاللية

 
إننا مستقلون عن البنك وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولي للمحاسبين 

التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد 
 األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.

 
 

 

    )٢( 

 بنك الصين المحدود (تابع) السادة أعضاء مجلس إدارةتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 منهجنا في التدقيق
 نظرة عامة

 
 خسائر االئتمان للقروض والسلفيات مخصص الرئيسيأمر التدقيق 

 
في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. وعلى وجه الخصوص، 

األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع أخذنا باالعتبار 
افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى 

بما في ذلك بين أمور أخرى، النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، 
 مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.

 
لقد قمنا بتصميم نطاق عملية التدقيق بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية ككل، مع األخذ بعين 

 واإلجراءات والضوابط المحاسبية، وقطاع العمل لدى البنك.االعتبار هيكل البنك، 
 

 أمر التدقيق الرئيسي
 

 أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية للفترة
 الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً 

 هذه األمور.   بشأن
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي 

 مخصص خسائر االئتمان للقروض والسلفيات
 )ةالمالي اتمن البيان ٨ االيضاح رقم(راجع 

تمثل مخصصات انخفاض القيمة أفضل تقدير لإلدارة حول 
بتاريخ الميزانية الخسائر المتكبدة في المحافظ االئتمانية 

العمومية. وُتحتسب هذه المخصصات على أساس جماعي 
لمحافظ القروض العاملة التي تكون ذات طبيعة مماثلة، وعلى 
أساس فردي للقروض الهامة غير العاملة. يعد حساب كل من 
مخصصات انخفاض القيمة الجماعية والفردية في األصل عمالً 

 تقديرياً.
صص الجماعي على النموذج وتستند عملية حساب المخ

اإلحصائي الذي يقارب تأثير الظروف االقتصادية واالئتمانية 
الحالية في محافظ القروض المماثلة. وتخضع مدخالت هذه 
النماذج لحكم اإلدارة. إن وضع األحكام يعتبر أمراً مطلوباً 
لبعض انخفاضات القيمة وذلك لتحديد توقيت ظهور حدث 

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  انخفاض القيمة ومن ثمّ 
المتعلقة بتلك القروض.

 

 
 

 
أجرينا اختباراً مفصالً للنموذج المستخدم في حساب كل من 
انخفاض القيمة المحدد وغير المحدد. وقد اشتمل هذا االختبار تحديداً 

والتي تتضمن  على مدى اكتمال البيانات المستخدمة في النموذج
، وتقييم مدى مالءمة االفتراضات وأسعار الفائدة الضمانات

 المستخدمة في النموذج، وإعادة تنفيذ حساب انخفاض القيمة.
 

فحصنا عينة من التسهيالت االئتمانية التي لم تحددها اإلدارة على 
أنها قد تتعرض النخفاض محتمل في القيمة ووضعنا تقييمنا حول ما 

في ذلك استخدام األدلة الخارجية إذا كان ذلك التحديد مناسباً بما 
 المتعلقة باألطراف المقابلة المعنية. 

 
قمنا بتقييم مدى بالنسبة للمخصصات الجماعية اللنخفاض في القيمة، 

دارة فيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة في احتساب المالئمة تقدير ا
الخسارة المعطاة واحتمال معدالت التخلف عن السداد، بما في ذلك 

 معقولية تجزئة المحفظة.
 

في ما يتعلق ببعض مخصصات انخفاض القيمة كان لنا رأي مختلف 
عن رأي اإلدارة، ولكن في رأينا أن االختالفات كانت ضمن نطاق 
معقول من النتائج على مستوى جميع التسهيالت االئتمانية والشكوك 

 المفصح عنها في البيانات المالية. 
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 بنك الصين المحدود (تابع) السادة أعضاء مجلس إدارةتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 (تابع) منهجنا في التدقيق
 

 (تابع) أمر التدقيق الرئيسي
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي 

من البيانات المالية، سجل  ٨مبين في اإليضاح رقم وكما هو 
كما في  درهم النخفاض القيمة الجماعي مليون ٣٫٤مبلغ البنك 

لم يتم تسجيل مخصصات محددة النخفاض  .٢٠١٦ ديسمبر ٣١
، حيث لم يتم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في القيمة من قبل البنك كما في 

 .قروض انخفضت قيمتها بشكل فردياي تحديد 
 

لى هذا األمر ألن إدارة البنك تضع أحكاماً معقدة لكل نركز ع
من توقيت تسجيل انخفاض القيمة وتقدير حجم أي انخفاض في 

 القيمة.

 لقد قمنا بالتركيز على الجوانب التالية أثناء أعمال التدقيق:
 االفتراضات واألحكام الرئيسية التي وضعتها إدارة البنك

حسب النموذج وتعد األساس لحساب انخفاض القيمة 
 المستخدم.

 اكتمال حسابات العمالء المدرجة في حساب انخفاض
القيمة، بما في ذلك كيفية التعامل مع انخفاض القيمة غير 
المحدد (أي العمالء الذين عانوا من حدث خسارة ولم 
يظهر أثره حتى اآلن في شكل إخفاق في السداد أو أي 

 مؤشر آخر) والقدرة على التحمل.

 

    )٤( 

 بنك الصين المحدود (تابع)السادة أعضاء مجلس إدارة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية
 

عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقاً إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة 
والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  ٢٠١٥) لسنة ٢لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

ى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات تي تر، وتعديالته، وعن تلك الرقابة الداخلية ال١٩٨٠) لسنة ١٠المتحدة رقم (
 مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 

 
عند  -وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة البنك على االستمرار في عمله واإلفصاح 

لمتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية عن األمور ا -الضرورة 
 البنك أو وقف أنشطته أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

 
 يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة 

وًى عالياً من التأكيد، ولكنه ليس عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مست
ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ويمكن أن تنشأ 

و إجماالً، على األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أ
  القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

 
وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال 

 التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

ييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتق
إجراءات التدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم 

كبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أ
 التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

 ،تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف
 فعالية الرقابة الداخلية للبنك.  وليس لغرض إبداء رأي حول

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة

 

    )٥( 

 د (تابع)بنك الصين المحدوالسادة أعضاء مجلس إدارة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تابع)
 

 معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها
تحديد ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة البنك على 

عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات  االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود
إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات 

الحسابات. ومع ذلك، فإن  التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق
 األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع البنك إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 

 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية
 لى النحو الذي يضمن العرض العادل.تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة ع

كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق 
 الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 

 
ة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم بجميع نقدم أيضاً للقائمين على الحوكم

 العالقات وغيرها من المسائل التي ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر. 
 

وكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الح
المالية للفترة الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو 

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كنا  -االت نادرة للغاية في ح -التشريعات اإلفصاح عنه للرأي العام أو إذا قررنا 
نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يترك تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام من جراء 

 هذا اإلفصاح. 
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

، وتعديالته، نفيدكم ١٩٨٠) لسنة ١٠فة إلى ذلك ووفقاً لما يقتضيه القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وإضا
 بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.

 
 برايس ووترهاوس كوبرز
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  دوجالس أومهوني
 ٨٣٤ مدققي الحسابات المشتغلين رقمسجل 
 : دبي، اإلمارات العربية المتحدةالمكان

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٦( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 

 
 وقام بالتوقيع عليها:٢٠١٧مارس  ٣٠تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 

 
 

——————— 
 غاو شياومينغ
 المدير العام 

  

ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٥٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤ المركزينقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

٦١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٧٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٨٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ قروض وسلفيات 
٩١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩ فوائد مدينة

١٠٩٤٠١٫٥٩١ ممتلكات ومعدات
١١١٠٩١٩٣ موجودات غير ملموسة

١٢١٫٤٦٨١٫١١٩ موجودات ضريبة مؤجلة
١٣١٫١٩٢١٫٠٨٩ موجودات أخرى

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 المطلوبات

١٤١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫١١٤٫٠٦٠ سندات دائنة
١٥١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء

-١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
١٦٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٢٢٣١٤١ فوائد دائنة
١٨٢٫٥٣٠٩٥٨ مطلوبات أخرى
-١٩٢٠٫٨٧٨ مطلوبات مشتقة

١٫٤٩٥٫٥٤٤١٫٥٥١٫٤٨٧ مجموع المطلوبات
 

 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
٢٠٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
--٢١ احتياطي قانوني

٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥  احتياطي مخاطر االئتمان
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٦( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 

 
 وقام بالتوقيع عليها:٢٠١٧مارس  ٣٠تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 

 
 

——————— 
 غاو شياومينغ
 المدير العام 

  

ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٥٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤ المركزينقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

٦١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٧٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٨٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ قروض وسلفيات 
٩١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩ فوائد مدينة

١٠٩٤٠١٫٥٩١ ممتلكات ومعدات
١١١٠٩١٩٣ موجودات غير ملموسة

١٢١٫٤٦٨١٫١١٩ موجودات ضريبة مؤجلة
١٣١٫١٩٢١٫٠٨٩ موجودات أخرى

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 المطلوبات

١٤١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫١١٤٫٠٦٠ سندات دائنة
١٥١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء

-١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
١٦٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٢٢٣١٤١ فوائد دائنة
١٨٢٫٥٣٠٩٥٨ مطلوبات أخرى
-١٩٢٠٫٨٧٨ مطلوبات مشتقة

١٫٤٩٥٫٥٤٤١٫٥٥١٫٤٨٧ مجموع المطلوبات
 

 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
٢٠٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
--٢١ احتياطي قانوني

٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥  احتياطي مخاطر االئتمان
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 فرع أبوظبي -ن المحدود بنك الصي
 

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 
 )٨( 

 بيان الحركات في حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

ودات المرجحة بالمخاطر للبنك، بما يزيد على * وفقا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، تم تكوين احتياطي مخاطر االئتمان ليكون بمثابة احتياطي عام، على أساس الموج
 مخصص انخفاض القيمة الجماعي المطلوب بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.  

 
 
 

          
المخصص 

من رأس المال
  احتياطي
قانوني 

احتياطي 
مخاطر االئتمان

خسائر 
المجموعمتراكمة

ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم   
 
----- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

٣٦٧٫٢٠٠---٣٦٧٫٢٠٠ تخصيص رأس المال المبدئي 
(٦٫٧٩٣)(٦٫٧٩٣)--- مجموع الخسارة الشاملة للفترة

-(٩٫٦٧٥)٩٫٦٧٥-  - إنشاء احتياطي مخاطر االئتمان*
٣٦٠٫٤٠٧(١٦٫٤٦٨)٩٫٦٧٥-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 
٣٦٠٫٤٠٧(١٦٫٤٦٨)٩٫٦٧٥-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٦يناير  ١في 

(٨٫٠٤٠)(٨٫٠٤٠)--- مجموع الخسارة الشاملة للسنة
-٢٫٢٧٥(٢٫٢٧٥)-- تحرير احتياطي مخاطر االئتمان

٣٥٢٫٣٦٧(٢٢٫٢٣٣)٧٫٤٠٠-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
          

بيان الدخل ال�شامل 

بيان التدفقات النقدية

اإي�شاحات  حول البيانات املالية  لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

  
 )٧(   تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل
 

 

 

إيضاحات

للسنة
المنتهية في 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

 ١٠للفترة من 
إلى  ٢٠١٤ديسمبر 

٢٠١٥ديسمبر  ٣١
ألف درهمألف درهم 
 

٢٣٥٠٫٨٣٥٢٦٫١٤٩ إيرادات فائدة
(٢١٫٧٥٢)(٤٣٫٦٣٤)٢٤ مصاريف فائدة

٧٫٢٠١٤٫٣٩٧ صافي إيرادات الفائدة
٢٥٢٫١١٠٤٦٦ صافي إيرادات الرسوم والعموالت

(٦١٦)١٠١ صافي ربح / (خسارة) صرف العمالت األجنبية 
 صافي الخسارة من المطلوبات المشتقة

 تشغيلية أخرىإيرادات 
(٨٫٠٤٢)

١٥
(٤٦٣)

-
١٫٣٨٥٣٫٧٨٤ اإليرادات التشغيلية
(٩٫٣٧٩)(٨٫٧٢٧)٢٦ مصاريف تشغيلية

(٢٫٣١٧)(١٫٠٤٧)٢٧ مخصص خسائر االئتمان
(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) خسارة السنة / الفترة قبل ضريبة الدخل

٢٨٣٤٩١٫١١٩ إيراد ضريبة الدخل
(٦٫٧٩٣)(٨٫٠٤٠) الفترة صافي الخسارة للسنة /

 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة / الفترة
  (٦٫٧٩٣)  (٨٫٠٤٠) مجموع الخسارة الشاملة للسنة / الفترة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٩(                تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية 
 

إيضاحات 

للسنة 
المنتهية في

 ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦

للفترة من  
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠ 

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 األنشطة التشغيلية

(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) خسارة السنة/ الفترة قبل الضريبة
 تعديالت لـ:

٢٦٧٨٣٧٣٣ استهالك وإطفاء
٢٧١٫٠٤٧٢٫٣١٧ مخصص خسائر االئتمان

(٦٧٫٤٠٠) (٦٢٫٠٠٠) فروق تحويل عمالت أجنبية من السندات الدائنة
-٢٠٫٨٧٨ مالية مشتقةخسائر غير محققة من أدوات 
(١٫٧٤٠)١٫١٨٦ إطفاء تكاليف إصدار السندات

(٧٤٫٠٠٢) (٤٦٫٤٩٥) التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
 التغيرات في رأس المال العامل:

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
(١١٫٤٨٧)(٥١٩)٣٠، ٥ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمهباستثناء المبالغ 

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى باستثناء المبالغ الُمصّنفة ضمن 
(٧٫٣٤٤)(١٧٢٫٦٥٦)٣٠، ٦ النقد وما في حكمه

مبالغ مستحقة من شركات أخرى داخل المجموعة باستثناء 
(١٫١١٣٫٩٠٣)٣٠١٫٠٩١٫٢٤٦، ٧ المبالغ الُمصّنفة ضمن النقد وما في حكمه

(٣٦٢٫٨٧٦)(٣٧٫٢٣١)٨ قروض وسلفيات قبل مخصص االنخفاض في القيمة
(٢١٫٩٥٩)٩١٩٫٩٨٩ فوائد مدينة

(١٫٠٨٩)(١٠٣)١٣ موجودات أخرى
١٠٩٫٥٩٢ ١٥٧٩٫٥٤٦ مبالغ مستحقة للعمالء

- ١٥١  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
٣٢٦٫٧٣٦(٩٧٫٣٥٨)١٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٨٢١٤١ فوائد دائنة
١٨١٫٥٧٢٩٥٨ مطلوبات أخرى

(١٫١٥٥٫٢٣٣)٨٣٨٫٢٢٤ صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
 

 األنشطة االستثمارية
(٢٫٥١٧)(٤٨)١١، ١٠ دفعات لشراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

  (٢٫٥١٧)(٤٨) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
 

 األنشطة التمويلية
٣٦٧٫٢٠٠- تخصيص رأس المال

١٫١٨٣٫٢٠٠- إصدار سندات
١٫٥٥٠٫٤٠٠- صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 
٨٣٨٫١٧٦٣٩٢٫٦٥٠ صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

-٣٩٢٫٦٥٠ النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة
٣٠١٫٢٣٠٫٨٢٦٣٩٢٫٦٥٠ النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة  فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

                                 )١٠( 

 التأسيس والعمليات١
 

بنك الصين المحدود ("المركز الرئيسي") هو شركة عامة محدودة تأسست في بكين، جمهورية الصين الشعبية، وعنوان 
النشاط الرئيسي لفرع بنك الصين المحدود  ). يتمثل١٠٠٨١٨، شارع فوكسينجميني، بكين (١مكتبها المسجل هو رقم 

في أبوظبي ("البنك") في اإلمارات العربية المتحدة في تقديم الخدمات المصرفية. العنوان المسجل للبنك هو الطابق 
 األرضي، برج المنصور، شارع السالم، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 
("قانون الشركات التجارية") حيز التنفيذ  ٢٠١٥) لسنة ٢دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

ويخضع البنك ألحكامه. وقد قام البنك بدراسة وتقييم أحكام القانون المذكور  ٢٠١٥اعتباراً من األول من يوليو لعام 
 . ٢٠١٧يونيو  ٣٠ل الفترة االنتقالية للقانون التي ُمددت حتى المطبقة عليه، وهو بصدد االمتثال لها خال

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت 
 ً  لذلك. على كافة السنوات المعروضة، ما لم ُيذكر خالفا

 
 أساس اإلعداد (أ)    

 
أعدت البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والتفسيرات 

 الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية، واألحكام السارية لقوانين اإلمارات العربية المتحدة. 
 

 أساس القياس (ب)
 

كما أُعدت البيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، المعّدل بإعادة تقييم المطلوبات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة.

 
التالية ُتصّنف ال يتم عرض بيان المركز المالي للبنك باستخدام التصنيف المتداول أو غير المتداول، إال أن األرصدة 

عموماً كمتداولة: النقد وما في حكمه والفوائد المدينة والسندات الدائنة والموجودات األخرى والفوائد الدائنة، بينما 
ُتصّنف األرصدة التالية عموماً كغير متداولة: الممتلكات والمعدات، الموجودات غير الملموسة، وموجودات الضريبة 

لية فتعتبر ذات طبيعة مختلطة أي تشمل أجزاء متداولة وغير متداولة وهي: المبالغ المستحقة المؤجلة. أما األرصدة التا
من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المجموعة والقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ 

 رى والمطلوبات المشتقة.المستحقة لبنوك أخرى والمبالغ المستحقة لشركات المجموعة والمطلوبات األخ
 

إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، 
كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي 

ة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات المالية على درج
 .٤في اإليضاح رقم 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١١( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات      (ج)
 
المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير )١(

 ٢٠١٦يناير  ١على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في الدولية للتقارير المالية السارية 

 
 لم يكن للمعايير وتعديالت المعايير المنشورة أو التفسيرات المذكورة أي تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.

 
ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

وكان من الممكن أن يكون لها  ٢٠١٦يناير  ١األولى على السنة المالية التي تبدأ في للتقارير المالية كانت سارية للمرة 
 تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك
، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعيار ١٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الملموسة"، بخصوص االستهالك واإلطفاء ، "الموجودات غير٣٨المحاسبي الدولي رقم 
يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اإليرادات تعتبر أساسا غير مالئم لقياس 

 استهالك المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل غير الملموس.
 

 وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاالت المعينة.
 

 ٢٠١٦يناير  ١

، "عرض البيانات المالية" حول مبادرة ١على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعديالت 
 اإلفصاح

 ٥٤توضح التعديالت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 
(بيان الربح أو الخسارة) في المعيار المحاسبي الدولي  ٨٢(بيان المركز المالي) والفقرة رقم 

يلزم فصل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز أو األداء المالي  حيث ١رقم 
 للمنشأة.

 

 ٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٤ - ٢٠١٢التحسينات السنوية للفترة 
يتطلب التعديل  -، "األدوات المالية: اإلفصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ■ 

المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب  المتعلق بعقود الخدمات أنه عندما تقوم
شروط تسمح للمتنازل إلغاء إدراج األصل، فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المشاركة 

 المستمرة التي قد تظل المنشأة محتفظة بها في الموجودات المحولة.
 

ه عند تحديد معدل يوضح التعديل أن -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 
الخصم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها تلك االلتزامات وليس 

 البلد التي تنشأ فيها.
 

، "التقارير المالية المرحلية"، بخصوص المعلومات ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 
لمرحلي. يوضح التعديل الغرض من اإلشارة المفصح عنها في أي موقع آخر في التقرير المالي ا

في المعيار إلى عبارة "المعلومات المفصح عنها في أي موقع آخر في التقرير المالي المرحلي"، 
فضالً عن تعديل آخر ينص على اإلشارة داخل البيانات المالية المرحلية عن موقع تلك 

 المعلومات. ويطبق هذا التعديل بأثر رجعي.

 ٢٠١٦يناير  ١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٢( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 (تابع)المعايير والتعديالت والتفسيرات      (ج) 
 
تفسيرات المعايير المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة )٢(

 ٢٠١٦يناير  ١الدولية للتقارير المالية لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 
 ولم يقم البنك بتطبيقها بشكل مبكر

  
 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء".١٥للتقارير المالية رقم المعيار الدولي 
، "عقود البناء"، والمعيار المحاسبي ١١يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، "اإليرادات"، والتفسيرات ذات الصلة. يتم إدراج اإليرادات عندما يسيطر ١٨الدولي رقم 
الي تكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة العميل على سلعة أو خدمة، وبالت

هو أن  ١٥والحصول على فوائد منها. إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المنشأة تعترف باإليرادات لبيان تحويل البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء مقابل 

يمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها مقابل تلك السلع أو الخدمات. مبلغاً من المال يعكس الق
يشمل المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع المنشأة إلى 
تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن 

 النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع عمالئها.من اإليرادات والتدفقات 
 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تشتمل هذه التعديالت على توضيحات حول تحديد التزامات األداء والمحاسبة عن رخص حقوق 
رض اإلجمالي مقابل العرض الصافي الملكية الفكرية وتقييم الموكل مقابل الوكيل (الع

لإليرادات). كما أدرج المجلس أيضا حالً مناسباً وعملياً إضافيا يتعلق باالنتقال إلى معيار 
 اإليرادات الجديد.

 ٢٠١٨يناير  ١

 ، "األدوات المالية"٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
محل معظم اإلرشادات المقررة ضمن  ٩ة رقم تحل النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالي

بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة 

دلة من خالل الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العا
على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية. 
كما يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل 

بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة مع خيار نهائي 
عند نشوئها. وحالياً هناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانية لكي تحل محل 

. ٣٩طريقة انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
طرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية، فلم ت

االعتراف بالتغيرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما يخفّف المعيار من حدة متطلبات فعالية 

تحوط القياسية ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند التحوط باستبدال اختبارات فعالية ال
المتحوط وأداة التحوط، وفيما يخص "معدل التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعلياً 
في أغراض إدارة المخاطر. ما يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه 

 .٣٩دها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم الوثائق عن تلك التي يجري إعدا

 ٢٠١٨يناير  ١
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٣( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع)    (ج)  
 
المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير )٢(

 ٢٠١٦يناير  ١الدولية للتقارير المالية لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 
 (تابع) ولم يقم البنك بتطبيقها بشكل مبكر

 

 
والتعديالت على المعايير المنشورة أو يضطلع البنك في الوقت الحالي بتقييم تأثير المعايير الجديدة المذكورة أعاله 

التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها حتى 
 .٢٠١٦يناير  ١تاريخه للمرة األولى على السنة المالية للبنك التي تبدأ في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك
 ، "بيان التدفقات النقدية بشأن مبادرة اإلفصاح"٧الدولي رقم  التعديالت على المعيار المحاسبي

إفصاحا إضافيا لتمكين مستخدمي البيانات  ٧تقدم التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية، وهذا يشمل تلك الناشئة من 

والتغيرات غير النقدية األخرى. وعادة ما يقتضي المتطلب الجديد إجراء تسوية  التدفقات النقدية
بين األرصدة االفتتاحية والختامية المدرجة في بيان المركز المالي للمطلوبات الناشئة من األنشطة 

 التمويلية.

 ٢٠١٧يناير  ١

 ، "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، ويعد المعيار ١٧عيار محل التوجيهات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم يحل هذا الم

تعديال كبيرا في عملية المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه الخصوص حيث كان يجب عليهم 
التمييز بين عقود اإليجار التمويلي (المدرجة في  ١٧بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ية) وعقود اإليجار التشغيلي (غير المدرجة في الميزانية العمومية). أما اآلن الميزانية العموم
االعتراف بالتزام اإليجار  ١٦فيجب على المستأجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بما يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية و"حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا. كما 
جلس معايير المحاسبة الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أدرج م

اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة، إال أن هذا اإلعفاء ال يمكن تطبيقه إال بواسطة 
 المستأجرين. 

 
مجلس معايير وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريبا. ومع ذلك ونظرا لقيام 

المحاسبة الدولية بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات حول التجميع 
والفصل بين العقود)، فسوف يتأثر المؤجرون أيضا بالمعيار الجديد. وعلى أقل تقدير، فمن 
المتوقع أن يؤثر نموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين 

، فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا إذا كان العقد ١٦والمستأجرين. وبموجب المعيار الدولي رقم 
 ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل تعويض ما.

 ٢٠١٩يناير  ١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٤( 

 (تابع) ية الهامةملخص السياسات المحاسب        ٢
 
 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة )د(
 

القروض والسلفيات هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق 
 ً بالتكلفة المطفأة باستخدام نشطة. ُتحتسب القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة زائدة تكاليف المعاملة وُتدرج الحقا

 طريقة الفائدة الفعلية.
 

يقوم البنك بتاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على تعّرض القروض والسلفيات لالنخفاض في 
عندما القيمة. ال تعتبر القروض والسلفيات أنها تعرضت لالنخفاض في القيمة ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال 

 يتوفر دليل موضوعي على أن البنك لن يكون قادراً على تحصيل كافة المبالغ المستحقة له.  
 

إن المعايير التي يستخدمها البنك في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما 
 يلي:

 
 يها.العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عل-
 مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية.-
 خرق تعهدات أو شروط القروض. -
 المباشرة في إجراءات إشهار اإلفالس.-
 تراجع المركز التنافسي للمقترض.-
 التراجع في قيمة الضمانات.-
 انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار. -
 

إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض فردي في قيمة الموجودات المالية ذات يقوم البنك أوالً بتقييم ما 
األهمية الفردية، وكذلك إذا كان هناك انخفاض فردي أو جماعي في قيمة الموجودات المالية غير ذات األهمية الفردية. 

قّيم بصورة فردية، سواًء كان إذا قرر البنك عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي مُ 
كبيراً أم ال، يتم إدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان ويتم 
تقييمها بشكٍل جماعي لتحري االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في 

 يزال االعتراف بخسارة انخفاض القيمة لها جارياً، ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي لالنخفاض القيمة والتي تم أو ال
 في القيمة.

 
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٥( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة (تابع) (د) 
 

إن قيمة المخصص تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد من الكفاالت والضمانات، مخصومة على أساس معدل الفائدة 

فة أو على أساس معدل الفائدة الفعلي الحالي بالنسبة للقروض ذات معدالت الفائدة السائد بتاريخ منح القرض أو الُسل
 المتغيرة. 

 
إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية المرهونة يعكس التدفقات النقدية التي قد 

 وبيعه، سواء كان أو لم يكن من الُمرجح إغالق الرهن. تنتج عن إغالق الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الرهن
 

في حال كان هناك أي قرض غير قابل للتحصيل، يتم حذف األصل مقابل مخصص االنخفاض في قيمة هذا القرض. 
وفي حال عدم وجود مثل هذا المخصص، فإنه يتم حذف األصل في بيان الدخل الشامل. كما يتم إدراج المبالغ المستردة 

 ً في بيان الدخل الشامل. إذا نقص مقدار االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق نتيجة لحدٍث معين يظهر بعد حذف  الحقا
 األصل، يتم تحرير المخصص وُيدرج في بيان الدخل الشامل.

 
طر وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخا

االئتمان (أي على أساس تصنيف البنك الذي يتضمن نوع األصل والقطاع ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد 
والعوامل األخرى ذات الصلة). تتصل هذه الخصائص بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات تلك 

ميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الموجودات كونها ُتعد مؤشراً على قدرة المدينين على سداد ج
 الجاري تقييمها.

 
ر التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من القروض والسلفيات المقّيمة بصورة جماعية لتحري االنخفاض في قيمتها  تقدَّ

سبة للموجودات ذات خصائص مخاطر على أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية بالن
االئتمان المماثلة. يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة لبيان آثار الظروف 
الحالية التي لم يكن لها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار الظروف في 

 لفترة التاريخية التي ال وجود لها في الوقت الراهن.ا
 

إن القروض التي يتم تقييم االنخفاض في قيمتها بصورة جماعية أو التي تكون هامة من الناحية الفردية والتي أعيد 
األصل التفاوض بشأن شروطها ال تعتبر متأخرة السداد ولكن ُتعامل كقروض جديدة. وفي السنوات الالحقة، يتم اعتبار 

 أنه متأخر السداد وال يتم اإلفصاح عنه إال إذا تمت إعادة التفاوض بشأنه مجدداً.
 

 الموجودات المالية       (هـ)
 

يصّنف البنك موجوداته المالية في الفئات التالية: بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وموجودات مالية مدرجة 
إلى الغرض الذي تم اقتناء الموجودات المالية من أجله. تحدد اإلدارة تصنيف  بالتكلفة المطفأة. يستند التصنيف

 موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٦( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 الموجودات المالية (تابع)      (هـ)
 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

المالية المحتفظ بها للمتاجرة إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي الموجودات 
والمشتقات ما لم تكن مصنفة كتحوطات وتلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من البداية. يتم 
تصنيف األصل المالي في هذه الفئة إذا تم اقتناؤه أساسا بغرض بيعه خالل فترة قصيرة األجل. وعند االعتراف 

ودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم إدراج المبدئي، يتم قياس الموج
تكاليف المعاملة كمصروف في بيان الدخل الشامل. يتم إلغاء إدراج الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم 

البنك بتحويل كافة مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل.  التدفقات النقدية من االستثمارات أو عندما يتم تحويلها مع قيام
يتم عرض األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة" في بيان الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.
 
لفة المطفأةموجودات مالية مدرجة بالتك 

 
إن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير 
مدرجة في سوٍق نشطة بما في ذلك المبالغ المستحقة من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المجموعة 

األموال مباشرة للعمالء وال ينوي بيع الذمم المدينة، يصنف البنك هذه والقروض والسلفيات. عندما يقدم البنك 
الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة، ويسجلها بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي 

لميزانية العمومية الحقاً، يتم قياس هذه تتعلق مباشرة باقتناء الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي. وفي تواريخ ا
الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إدراج المشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات 

مالية وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل. يتم إلغاء إدراج الموجودات ال -المالية بتاريخ المتاجرة 
عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يتم تحويلها مع قيام البنك بتحويل كافة 

 مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل.
 

 أدوات مالية مشتقة     (و)  
 

المشتقة وُيعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة. يتم تحتسب األدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة 
الحصول على القيمة العادلة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة، بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق. تدرج 

 بة.كافة األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سال

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٧( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 مقاصة األدوات المالية   (ز)   
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي عند وجود حق قانوني واجب 
للتسوية على أساس الصافي أو تحقق األصل وتسوية االلتزام في نفس النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية 

 الوقت.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية       (ح)
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
 

يقوم البنك في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 
الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال ُيعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعّرض أو 

اض في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض تعّرضت لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر االنخف
في القيمة نتيجة لحدٍث واحد أو أكثر يحصل بعد اإلدراج المبدئي لألصل ("حدث خسارة") ويكون لذلك الحدث (أو تلك 

بشكٍل يمكن تقديره األحداث) أثٌر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية 
 على نحٍو موثوق به. 

 
يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
(باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. يتم 

م إدراج مقدار الخسارة في الربح أو الخسارة. في حال كان للقرض أو االستثمارات تخفيض القيمة الدفترية لألصل ويت
المحتفظ بها لحين استحقاقها ُمعدل ربح متغير، فإن ُمعدل الخصم المتعلق بقياس أي خسارة لالنخفاض في القيمة يكون 

 ُمعدل الفائدة الفعلي الحالي الُمحدد بموجب العقد. 
 

خفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل إذا نقص مبلغ خسارة االن
بعد أن تم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين)، فإن عكس خسارة االنخفاض في 

  القيمة المحتسبة سابقاً يتم إدراجه في الربح أو الخسارة.
 

 كات ومعدات ممتل      (ط)
 

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. 
تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرة القتناء البنود. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 

حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى البنك فوائد  لألصل أو احتسابها كأصل منفصل،
اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم إلغاء إدراج القيمة الدفترية ألي 

لصيانة األخرى على بيان الدخل عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل كافة أعمال التصليح وا
 الشامل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٨( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 (تابع) ممتلكات ومعدات      (ط)
 

التقديرية المتبقية ُيحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت ُتحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها 
 على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة على النحو التالي:

   
القيمة المتبقيةالعمر اإلنتاجي (بالسنوات) الفئة

٪٥٣ معدات مكتبية
٪٥٣ أثاث وتجهيزات

٪٣٠ تحسينات على عقار مستأجر
٪٦٣ مركبات

٪٣٠ أجهزة حاسوب وملحقات
 

 المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل فترة تقرير.تتم مراجعة القيم 
 

عندما تكون القيمة الدفترية ألصل ما أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرة إلى القيمة القابلة 
 ، أيهما أعلى.لالسترداد التي تمثل صافي سعر البيع أو القيمة قيد االستخدام

 
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية ويتم تسجيلها في بيان الدخل 

 الشامل. يتم قيد مصاريف أعمال التصليح والصيانة في بيان الدخل الشامل عند تكبدها.
 

 موجودات غير ملموسة     (ي)
 

يتم إظهار الموجودات غير الملموسة بسعر التكلفة مخصوماً منها اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة عن االنخفاض 
في القيمة، إن وجدت. تشمل تكلفة الموجودات غير الملموسة تكلفة الشراء إلى جانب أي مصاريف ظرفية ناتجة عن 

تؤدي إلى زيادة في الفوائد االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل غير  االقتناء. ال تتم رسملة النفقات الالحقة إال عندما
الملموس وعندما يكون باإلمكان قياسها بشكٍل موثوق به. يتم إدراج كافة المصاريف األخرى في بيان الدخل الشامل عند 

عتبار القيمة المتبقية، إن وجدت. يتم تكبدها. يتم احتساب تكلفة اإلطفاء للسنة بطريقة القسط الثابت بعد األخذ في عين اال
مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وتعديلها، عند االقتضاء، في نهاية كل فترة تقرير. يتم تحميل اإلطفاء على 

 اإلضافات من الشهر الذي يكون فيه األصل متاحا لالستخدام. وال يتم تحميل أي إطفاء في شهر االستبعاد. 
 

 ح والخسائر الناتجة عن بيع الموجودات غير الملموسة في بيان الدخل الشامل.تدرج األربا
 

 القروض       (ك)
 

تشمل القروض المبالغ المستحقة لبنوك أخرى والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ المستحقة لشركات المجموعة 
عوائد إصدار القروض (أي القيمة العادلة للمقابل والسندات الدائنة. تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، وتمثل 

المقبوض)، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم بيان القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة مع احتساب أي فرق بين 
ة العوائد صافية من تكاليف المعاملة والقيمة المستردة في بيان الدخل الشامل على مدى فترة القروض باستخدام طريق

 الفائدة الفعلية.
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٩( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢
 

 مخصص منافع الموظفين(ل)        
 

، يتم رصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً ١٩وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 
لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي. يتم بيان المخصص 

ت األخرى في بيان المركز المالي. يقوم البنك بدفع مساهماته فيما الناتج باعتباره رواتب ومزايا دائنة ضمن المطلوبا
يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية في دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة وال يوجد أي مطلوب إضافي. 
 

 ت المجموعةمبالغ مستحقة من بنوك أخرى وشركا (م)
 

يتم إظهار المبالغ المستحقة من البنوك األخرى وشركات المجموعة بالتكلفة المطفأة، ناقصاً مخصص االنخفاض في 
 القيمة، إن ُوجد.

 
 مخصصات       (ن)

 
ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على البنك التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل 

 يقتضي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق.أن 
 

 العمالت األجنبية      (س)
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض)١(

 
اإلماراتي")، باعتباره عملة يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للبنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم 

البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، 
 وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك.

 
 المعامالت واألرصدة)٢(
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة 

 ب أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل الشامل. في نهاية فترة التقرير. ويتم احتسا
 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٠( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 إيرادات ومصاريف الفائدة      (ع)
 

ُتحتسب إيرادات ومصاريف الفائدة في بيان الدخل الشامل لكافة األدوات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
 الفائدة الفعلية. 

 
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي وتوزيع إيرادات أو مصاريف 

الفترة ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات أو الفائدة على مدى 
المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألداة المالية أو، حيثما يكون مالئماً، خالل فترة 

 أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب المالي.
 

عندما يتم خفض قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة نتيجة لخسارة االنخفاض في القيمة، 
يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة 

 االنخفاض في القيمة.
 

 رسوم والعموالتإيرادات ال    (ف) 
 

يحصل البنك على إيرادات من الرسوم والعموالت على مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه. يتم عموماً 
االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت على أساس االستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة، ما لم تكن مدرجة في حساب 

 سوم والعموالت على النحو التالي:الفائدة الفعلية. ُتحتسب إيرادات الر
 
يتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية كتعديل على معدل -

 الفائدة الفعلي ويتم إدراجها ضمن بند "إيرادات فائدة".
 الخدمات. يتم االعتراف باإليرادات المحققة من تقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم-
 

 عقود اإليجار      (ص)
 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزٍء كبيٍر من مخاطر وعوائد الملكية كعقود إيجار تشغيلي. يتم 
تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي إلى بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 

 ر.اإليجا
 
 
 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢١( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 الضريبة     (ق)
 

من  ٪٢٠يتم رصد مخصص للضريبة المتعلقة بعمليات البنك في إمارة أبوظبي، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل 
 صافي الربح المعّدل المحقق خالل السنة في اإلمارة وفقاً للتشريعات السائدة في اإلمارة.

 
يتم االعتراف بضريبة الدخل كمصروف للفترة، باستثناء الضريبة الحالية ذات الصلة بالبنود المحّملة إلى أو المدرجة 
في الدخل الشامل اآلخر، أو المحّملة أو المدرجة مباشرًة في حقوق الملكية. وفي ظل هذه الظروف، يتم تحميل أو إدراج 

 و حقوق الملكية. الضريبة الحالية في الدخل الشامل اآلخر أ
 

يتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بين الوعاء 
الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام 

التي تم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع العمل بها عند تحقق المعدالت الضريبية (والقوانين) 
 أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

 
 تنشأ الفروق المؤقتة الرئيسية من مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات. 

 
المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن يتوفر في المستقبل أرباح خاضعة للضريبة يتم االعتراف بموجودات الضريبة 

 بحيث يمكن على أساسها احتساب الخسائر الضريبية غير المستخدمة.
 

 نقد وما في حكمه     (ر)
 

العربية ألغراض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه األرصدة لدى البنوك والودائع لدى مصرف اإلمارات 
المتحدة المركزي والمؤسسات المالية األخرى التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، باستثناء الودائع 

 اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٢( 

 إدارة المخاطر المالية ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر      ١-٣
 

خالل أنشطته لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول  يتعرض البنك من
وإدارة درجة محددة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن قبول المخاطر يعتبر في صميم النشاط المالي. يهدف 

 يرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك. البنك إلى تحقيق توازٍن مالئم بين المخاطر والعائدات والحد من التأث
 

إن المصادر الرئيسية للمخاطر المالية التي يواجهها البنك تنشأ من األدوات المالية التي ُتعد عنصراً رئيسياً في عمل 
االئتمان  البنك وتشّكل األساس لعملياته. تؤدي األدوات المالية إلى ظهور أو تعديل أو خفض مخاطر السيولة ومخاطر

ومخاطر السوق على بيان المركز المالي للبنك. وبالتالي، يقوم البنك بتخصيص الموارد المعقولة التي تمّكنه من تطبيق 
نظام رقابي فّعال يعمل على إدارة وقياس وتخفيف كل خطر من هذه المخاطر، كما يقوم البنك بمراجعة إجراءات 

 ضمن تلبية احتياجات العمل.وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما ي
 

تعتبر إدارة المخاطر المالية، والسيما مخاطر االئتمان، عنصراً أساسياً في نشاط البنك وأحد المكونات الرئيسية في 
عملية التخطيط. يحقق البنك أهدافه المتعلقة بإدارة المخاطر بوضع عملية إدارة المخاطر في صلب جدول األعمال 

 يرتكز على تقييم إدارة المخاطر عند اتخاذ قرارات العمل اليومية. التنفيذي وتبني نهج 
 

كما يتأكد البنك من قدرته على إدارة المخاطر في أعماله الجديدة والمتنامية وكذلك من توافق خطط العمل مع مستوى 
 المؤسسية.تحّمل البنك للمخاطر، وهو مستوى الخطر الذي يوافق البنك على قبوله من أجل الوفاء بأهدافه 

 
لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر للبنك بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجه البنك ووضع السقوف والضوابط 
المالئمة لها ومراقبتها وااللتزام بها. تنص هذه السياسات على إرشادات عامة موثقة حول كيفية إدارة المخاطر 

األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان  وإرشادات عن جوانب معينة أخرى مثل مخاطر صرف العمالت
 واستخدام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. 

 
تعتبر مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (التي تشمل مخاطر األسعار ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 

 أهمية لدى البنك.  الفائدة) ومخاطر السيولة هي المخاطر األكثر 
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية٣
 
 مخاطر االئتمان     ٢-٣
 

ُتعرف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر الناجمة عن إخفاق عمالء أو زبائن البنك أو األطراف األخرى في أداء واجباتهم 
أو عدم قدرتهم على دفع الفوائد أو أصل الدين أو بطريقة أخرى تنفيذ االلتزامات التعاقدية بموجب اتفاقيات القروض أو 

تكبد البنك لخسارة مالية. إن التغيرات الهامة في الظروف االقتصادية أو  أي تسهيالت ائتمانية أخرى، بما يؤدي إلى
استقرار أي قطاع من قطاعات العمل التي تستحوذ على نصيب كبير من محفظة البنك من الممكن أن ينتج عنها خسائر 

اطر االئتمان بعناية وحذر. تختلف عن تلك المرصودة في نهاية فترة التقرير. وبالتالي، تقوم اإلدارة بإدارة تعرضها لمخ
تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان بشكٍل رئيسي من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة األخرى 

 والتعرضات غير الممولة مثل إعادة إصدار خطابات الضمان. 
 

زانية العمومية، ومراقبتها بفاعلية وفقاً تتم إدارة مخاطر االئتمان، على مستوى البنود المدرجة وغير المدرجة في المي
لسياسات وإجراءات االئتمان المحددة. يتم تقييم المالءة االئتمانية لكل طرف مقابل ووضع سقوف ائتمانية مناسبة له. تتم 
مراجعة سقوف االئتمان المقررة والمستويات الفعلية للمخاطر بشكٍل منتظم وتحديثها من قبل اإلدارة. إن إجراءات 
مراجعة مخاطر االئتمان مصممة لكي تحدد في مرحلة مبكرة التعرضات للمخاطر التي تتطلب مراجعة ومراقبة أكثر 

 تفصيالً.
 
 إدارة مخاطر االئتمان١-٢-٣
 

 قروض وسلفيات (أ) 
 

يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض والسلفيات الممنوحة للعمالء وللمؤسسات المالية وفقا لكل عميل من 
خالل استخدام نظام تقييم مطور داخليا وخارجيا، أيها أكثر احترازية. إن نظام التقييم الخارجي هو موديز كريديت إيدج 

إم في ريسك أناليست. يتم تضمين نموذجي القياس المشار إليهما في عملية اتخاذ ونظام التقييم الداخلي هو موديز كيه 
 القرار وإدارة المخاطر في البنك. 

 
يتم االحتفاظ بنماذج القياس للمراجعة والتحديث عند الضرورة. يقوم البنك بالتحقق من صحة أداء نماذج القياس والقدرة 

ز بانتظام. تختلف حاالت العجز التي تتم مالحظتها وفقاً لفئة التقييم من سنة على التنبؤ بها فيما يتعلق باألحداث العج
 ألخرى، وخاصة على امتداد الدورة االقتصادية.

 
 مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها٢-٢-٣
 

يقوم البنك بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة ما يتعلق بكل طرف 
 مقابل ومجموعة معينة، وكذلك بقطاعات العمل والبلدان المختلفة. 

 
تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكٍل رئيسي من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة من مقترض واحد أو 

 مجموعة من المقترضين. تتم مراقبة هذه المخاطر دورياً وتخضع للمراجعة بشكٍل يومي. 
 

االئتمان أيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء  يدار التعرض لمخاطر
 بالتزامات الفوائد وأصل الدين، وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إن لزم األمر. 

 
مخاطر يحصل البنك على ضمانات، إن لزم األمر، على القروض والسلفيات كجزء من سياسات وممارسات إدارة 

 االئتمان الخاصة بالبنك. تشتمل أنواع الضمان على رهن الودائع النقدية والكفاالت البنكية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى  ٣-٢-٣
 

، دون ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يمثل الجدول التالي أسوأ احتمال من حيث تعّرض البنك لمخاطر االئتمان كما في 
النسبة للموجودات المدرجة في الميزانية األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى. ب

العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل المخصصات التي ستكون أكبر من تلك 
 المدرجة في بيان المركز المالي. وبالنسبة للموجودات غير المدرجة في الميزانية العمومية، تستند التعّرضات الموضحة 

 االئتمان.إلى إجمالي القيم الدفترية قبل عوامل تحويل االئتمان وتخفيف مخاطر أدناه 
 
 

 

 
 
 

الحد األقصى للتعرض 
ألف درهم 

 مدرجة في الميزانية العمومية:
١٫١٧٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٣٧٫٩١٨ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة
٤٠٠٫١٠٧ قروض وسلفيات

١٫٩٧٠ فوائد مدينة
 ً ١٩٢ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما

١٫٦١٧٫١٣٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 غير مدرجة في الميزانية العمومية:
١٤٫٦٩٤ اعتمادات مستندية
٤١٢٫٣٦٦ ضمانات وقبوالت

١٠٧٫٦٤٧ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٥٣٤٫٧٠٧ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

الحد األقصى للتعرض 
ألف درهم 

 مدرجة في الميزانية العمومية:
٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦ قروض وسلفيات

٢١٫٩٥٩ فوائد مستحقة
 ً ٨٩ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما

١٫٥٤٨٫٢٢٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

 الميزانية العمومية:غير مدرجة في 
٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية
١٩٠٫٥٤٣ ضمانات وقبوالت

٩١٫٨٠٠ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٢٨٥٫٩٣٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى   ٣-٢-٣
 

 ترى اإلدارة أن التعرضات الناتجة عن شركات المجموعة لن تؤدي إلى أي خسائر محتملة. 
 

إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة على الخسارة والحد منها والتي قد تنشأ عن تعّرضها لمخاطر 
 لك على أساس ما يلي:االئتمان الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك، وذ

 
) من القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها مضمونة ٪٥٠: ٢٠١٥( ٪٤٢إن نسبة 

 بالكامل بضمانات من المركز الرئيسي من خالل فروعه. 
 
 القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى وشركات المجموعة  ٤-٢-٣
 

 ص القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى وشركات المجموعة:فيما يلي ملخ
 

 

 

مليون درهم)  ٢٫٣٢: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٫٣٦يبلغ مجموع مخصص االنخفاض في القيمة للقروض والسلفيات 
  ويمثل المخصص الجماعي. 

 ٢٠١٦
 

قروض وسلفيات للعمالء
مبالغ مستحقة من بنوك 

أخرى وشركات المجموعة
ألف درهمألف درهم 
 

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في 
٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦                      القيمة

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 
-- القيمة 

-- تعرضت لالنخفاض في القيمة
٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦ إجمالي األرصدة

-(٣٫٣٦٤) ناقصا: مخصص خسائر االئتمان
٣٩٦٫٧٤٣١٫٢١٤٫٨٦٦ صافي األرصدة

 ٢٠١٥ 
 

سلفيات للعمالءوقروض 
مبالغ مستحقة من بنوك 

المجموعةأخرى وشركات 
ألف درهمألف درهم 
 

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في 
٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠ القيمة

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 
-- القيمة 

-- تعرضت لالنخفاض في القيمة
٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠ إجمالي األرصدة

-(٢٫٣١٧) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان
٣٦٠٫٥٥٩١٫١٦٣٫٣٠٠ صافي األرصدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع) بنوك أخرى وشركات المجموعة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من ٤-٢-٣
 
 لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة )أ(
 

يمكن تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك التي لم يتأخر سدادها ولم 
 البنك. تتعرض لالنخفاض في قيمتها بالرجوع إلى نظام التقييم الداخلي المّتبع لدى

 
تسعى إدارة البنك للتعامل فقط مع العمالء متعددي الجنسيات والمحليين المرموقين. وعليه، فإن محفظة القروض 
والسلفيات تقتصر على عدد محدود من العمالء مما نتج عنه تركيز في مخاطر االئتمان من خالل عشرة عمالء بما 

لفيات القائمة في نهاية فترة التقرير. ومع األخذ في االعتبار ) من إجمالي القروض والس٪٩٩٫٨: ٢٠١٥( ٪٩٨٫٩يمثل 
السمعة الطيبة لهؤالء العمالء واستمرار تطوير األعمال، فإن اإلدارة واثقة من أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان في 

 نهاية فترة التقرير مقبول وسوف يحافظ على التحسين. 
 
 في القيمةتأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض  )ب(
 

يوماً أنها قد تعرضت النخفاض في قيمتها، إال إذا توفرت  ٩٠ال تعتبر القروض والسلفيات التي تأخر سدادها ألقل من 
معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك. لم يكن هناك أي قروض أو سلفيات تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 

 شيء). : ال٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١القيمة كما في 
 
 تعرضت النخفاض فردي في القيمة )ج(
 

 : ال شيء).٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ال يوجد أي قروض أو سلفيات منخفضة القيمة بشكل فردي كما في 
 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣

 
تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة  ينشأ تركيز مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة

الجغرافية أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات 
في التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير التركيزات 

 المخاطر إلى تأثر أداء البنك نسبياً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة.
 
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٢٧(  )٢٧( )٢٧( 

)٢٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب المنطقة الجغرافية
 

يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان لدى البنك بقيمها الدفترية مصنفة بحسب 
. بالنسبة للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية، تستند ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المناطق الجغرافية كما في 

قبل المخصصات التي ستكون أكبر من تلك المدرجة في بيان التعرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية 
المركز المالي. وبالنسبة لهذا الجدول، قام البنك بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى الدولة المقر 

  لألطراف المقابلة:   
 

 
 

  

 
 

اإلمارات 
المجموعأخرىآسيادةالعربية المتح

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

١٫١٧٦٫٩٤٨-١٫٠٠٤٫٣٦٤١٧٢٫٥٨٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٢٫٠٥٥٢٥٫٨٦٣٣٧٫٩١٨- المجموعة
٤٠٠٫١٠٧ ٤٩١٣٧١٫٨٦٢٢٧٫٧٥٤ قروض وسلفيات

١٫٩٧٠ -٧٠٣١٫٢٦٧ فوائد مدينة
باستثناء موجودات أخرى 

 ً ١٩٢ -١٩٢- المبالغ المدفوعة مقدما
١٫٦١٧٫١٣٥ ١٫٠٠٥٫٥٥٨٥٥٧٫٩٦٠٥٣٫٦١٧ المجموع

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

٧٫٣٤٤ ٧٫٣٤٤-- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٫١٥٥٫٩٥٦ ٤٠٩٫١٣٤٫١٢١٫٥٤٧- المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦ ٢٠٫١٠٣٠٤٥٫٣٣٧٥٫٧٢٨ قروض وسلفيات

٢١٫٩٥٩ ٩٥٦٫٢١٣- فوائد مستحقة
موجودات أخرى باستثناء 

 ً ٨٩ --٨٩ المبالغ المدفوعة مقدما
١٫٥٤٨٫٢٢٤ ٢٠٫١٩٢٤١٠٫٤٩٣٫١٣٤٫٦٢٢ المجموع
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خالل احتفال الثقافة بيوم العمال العاملي 

نهيان بن مبارك: الإمارات با�سرتاتيجيتها وحكمة قيادتها اأحرزت تقدمًا حلقوق العمال ي�سهد به العامل
•• ابوظبي – الفجر:

�أكد معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة 
�أن دولة �لإمار�ت با�سرت�تيجيتها وحكمة قيادتها �لر�سيدة �أحرزت تقدماً 
و�لدويل  �لعربي  �مل�ستوى  على  �جلميع  به  ي�سهد  �لعمال  حلقوق  كبري�ً 
�لتي  و�ل�سعادة  و�لرفاهية  و�ل�سالم  و�لتفاهم  �لأل��ف��ة  �أج���و�ء  عن  ناجم 
حر�ست �لإمار�ت على حتقيقها جلميع مو�طنيها و�ملقيمني على �أر�سها 
�مل�ستويات، ير�فقها  ونه�سة على جميع  �قت�سادياً  وهو ما نتج عنه منو�ً 

��ستقر�ر �جتماعي و�سيا�سي، مع ��ستمر�ر �زدياد �لفر�س للجميع.
ورفع معايل �ل�سيخ نهيان �أ�سمى �آيات �ل�سكر و�لعرفان �إىل �ساحب �ل�سمو 
و�ساحب  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  رع��اه �هلل، �ساحب  �ل���وزر�ء، حاكم دبي  جمل�س 
�مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أع�ساء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت  و�أ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ 
على جهودهم �لدوؤوبة وحر�سهم على حفظ حقوق �لعمال، وتوفري بيئة 
�ملطلوب،  بال�سكل  �أعمالهم  مهام  �أد�ء  من  ليمكنهم  لهم،  �ملنا�سبة  �لعمل 
ويعزز قيم �لثقافة و�ملعرفة و�لتعاي�س و�لت�سامح مبا ير�سخ مكانة �لدولة 
بعد م�سرية طويلة عرب  ج��اء  وذل��ك  �مل��ج��الت  ر�ئ��د يف خمتلف  كنموذج 
�ل�سنو�ت �ملا�سية �أ�س�س لها �لأب �لو�لد �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ 

ز�يد بن �سلطان �آل نهيان.
جاء ذلك خالل �حلفل �لذي نظمته وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة م�ساء 

�أم�س �جلمعة �ملو�فق 28 �أبريل �جلاري يف جزيرة يا�س باأبوظبي �سمن 
ز�يد  �م���ار�ت  للجميع  �ملعرفة  �سعار  حت��ت  �خل��ري  لعام  �ل���وز�رة  فعاليات 
عفر�ء  �سعادة  �حلفل  ح�سر  للعمال  �لعاملي  باليوم  ولالحتفال  جتمعنا 
�ل�سابري وكيل وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة وعدد كبري من �سفر�ء �لدول 
و�لدبلوما�سيني ورجال �لأعمال وقياد�ت �جلهات �لحتادية و�ملحلية وما 

يزيد عن 8 �ألف عامل من خمتلف �جلن�سيات.
�أن وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة حر�ست على �لحتفال  و�أ�ساف معاليه 
�لكبرية  وم�ساركتهم  �لعمال  دور  لأهمية  للعمال جت�سيد�ً  �لعاملي  باليوم 
يف م�سرية �لتنمية، وملا حتتله مكانة �لعمال من �هتمام خا�س وم�ساهمة 
كما  و�لجتماعية،  �لقت�سادية  و  و�ملعرفية  �لثقافية  �لتنمية  حتقيق  يف 
تهدف �إىل دعم قطاع �لعمل و�لعمال و�لهتمام بهم ورعايتهم، بتحقيق 
�خلا�سة  و�لقطاعات  �جل��ه��ات  جميع  م��ع  و�لتعامل  و�ل��ت��ع��اون  �لتو��سل 
جندد  منا�سبة  �أنها  بجانب  و�ملو�طنني  �لوطن  خلدمة  بالدولة  و�لعامة 
و�لجتهاد  �لعمل  بقيم  �لر��سخ  �إمياننا  عن  للتعبري  جيدة  فر�سة  فيها 
كاأ�سا�س لتحقيق �لتنمية �ل�ساملة لبالدنا وتقدم ورفاهية �سعبنا يف ظل 
�أر���س دولة  �أكرث من مئتان جن�سية يعي�سون على  �لثقايف بوجود  �لتنوع 
�ل��دول تعدد� على  �أك��رث  �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تعد و�ح��دة من 

م�ستوى �لعامل مع حتقق �لأجو�ء �ملنا�سبة لل�سالم و�لتفاهم �لعاملي.
�لقانون  �إل حقوق طبيعية كفلها  �لعمال ما هي  �إن حقوق  وقال معاليه 
�لإمار�تي ، ونادت بها كل �لأديان �ل�سماوية وعلى ر�أ�سها �لإ�سالم �حلنيف 

�لذي �أعز �لعامل ورعاه وكرمه.
 حيث جاء بكثري من �ملبادئ �لتي تدعو �إىل �لرفق به ومعاملته معاملة 

�إن�سانية كرمية، ت�سمن له حقوقه وحفظ كر�مته و�أدميته وحريته وهي 
و�لقانوين،  �لديني  فيها  مبا  �مل�ستويات  كافة  على  �إج��م��اع  مكان  حقوق 
م�سيفا معاليه �أن �مل�سوؤولية �لأولية فيما يتعلق بحماية �حلقوق تقع على 
�لتي لديها ت�سريعات  �لعربية  �ل��دول  �أوىل  �لدولة، و�لإم��ار�ت من  عاتق 
وموؤ�س�سات قامت بذلك على �أكمل وجه، ولديها نهجها �خلا�س �لنابع من 
قيمها �لأ�سيلة، للتعامل مع �سريحة �لعمال، لأهمية دورهم يف خمتلف 

�لقطاعات
يف  �ل��ع��م��ال  ك��ل  �إىل  �ل�����س��ادق��ة  و�لتهنئة  و�لتحية  �ل�سكر  معاليه  ووج���ه 
و�جبهم  �أد�ء  يف  لتفانيهم  تقدير�  بالدولة  و�لإنتاج  �لعمل  مو�قع  جميع 
دفع  و�إكبار� جلهودهم يف  �لإم��ار�ت  تعي�سها  �لتي  �لنه�سة  و�إ�سهامهم يف 

م�سرية �لتنمية �لثقافية و�لقت�سادية و�لجتماعية بالدولة.
 ت�سمن �حلفل جمموعة من �لعرو�س �لفنية �لهندية و�مل�سابقات �لثقافية 
و�لغنيات باللغات �ملختلفة حيث ��ستمر �حلفل حتى �لعا�سرة م�ساء� وبد�أ 
�حلفل بكلمة �سكر من �أجنيلو فالي�س مدير �لعمليات بالقرية �لعمالية 
بجزيرة يا�س قدم من خاللها �ل�سكر لقياد�ت دولة �لمار�ت وللحكومة 
�لر�سيدة على دورها �لبارز يف رعاية �لعمال و�حلفاظ على حقوقهم �لتي 
ل تلو جهد� يف �سونها ورد �حلق ل�ساحبة موؤكد� �ن د�ستور وقانون دولة 

�لمار�ت من �كرث �لدول �هتماما برت�سيخ حق �لإن�سان يف �لعمل. 
�لهتمام  يوؤكد من جديد  للعمال  �ليوم  �لحتفال  �أن هذ�  فالي�س  وق��ال 
�لكبري بالأيدي �لعاملة و�لعمال كما �نه يعد حمفز لهم على زيادة �لإنتاج 
وفق  �ملنا�سبة  �لعمل  بيئة  وتوفري  وتطوير مهار�تهم  و�لعطاء  و�لرتقاء 

�أف�سل �ملعايري �لعاملية.

بنك ال�شني املحدود - فرع ابوظبي 
  البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف

 31 دي�شمرب 2016
 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 

 
 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

 )٢٨(  )٢٨( )٢٨( 

)٢٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بأهم التعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة 
موعة والبنود غير المدرجة بالميزانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المج

 .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١العمل كما في 
 

بالنسبة للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل 
لمركز المالي. بالنسبة للموجودات غير المدرجة في الميزانية المخصصات التي ستكون أكبر من تلك المدرجة في بيان ا

العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل عوامل تحويل االئتمان وتخفيف مخاطر 
 االئتمان. 

 

 
  

البنود المدرجة في الميزانية العمومية 
 

قروض 
وسلفيات

 مبالغ مستحقة من
بنوك أخرى 

وشركات المجموعة
إجمالي 

المبلغ الممّول

البنود غير 
المدرجة في 

المجموعالميزانية العمومية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 نفط خام وغاز وتعدين

١٢٧٫٤١٨٩١٫٨٠٠٢١٩٫٢١٨-١٢٧٫٤١٨ ومحاجر
 كهرباء
 تصنيع

٧٠٫١٠٢
-

-
-

٧٠٫١٠٢
-

-
٢٢٫٠٥٩

٧٠٫١٠٢
٢٢٫٠٥٩

٤٠٫٩٤٣٣٣٫٨٠١٧٤٫٧٤٤-٤٠٫٩٤٣ إنشاءات
١٦٫٩٢٣١٠٣٫٨٦٤١٢٠٫٧٨٧-١٦٫٩٢٣ اتصاالت ونقل

٧١٫٢٠٦١٫٢١٤٫٨٦٦١٫٢٨٦٫٠٧٢٢٤١٫٣٦٢١٫٥٢٧٫٤٣٤ مؤّسسات مالية 
٧٣٫٥١٥٤١٫٨٢١١١٥٫٣٣٦-٧٣٫٥١٥ خدمات

٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦١٫٦١٤٫٩٧٣٥٣٤٫٧٠٧٢٫١٤٩٫٦٨٠ مجموع التعّرضات
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
نفط خام وغاز وتعدين 

٩١٫٨٠٠٩١٫٨٠٠١٨٣٫٦٠٠-٩١٫٨٠٠ ومحاجر
١٠٩٫٧٦٣٤٫٤٧٨١١٤٫٢٤١-١٠٩٫٧٦٣ تصنيع

٢٨٫٦٦٣٢٨٫٦٦٣--- إنشاءات
٥٥٫٠٨٠٣٫٥٩٦٥٨٫٦٧٦-٥٥٫٠٨٠ تجارة

١٠٦٫٢٣٣١٫١٦٣٫٣٠٠١٫٢٦٩٫٥٣٣١٤٤٫٥٣٧١٫٤١٤٫٠٧٠ مؤّسسات مالية 
١٢٫٨٦٥١٢٫٨٦٥--- خدمات

٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠١٫٥٢٦٫١٧٦٢٨٥٫٩٣٩١٫٨١٢٫١١٥ مجموع التعّرضات

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 
 

 إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان بحسب آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية 

 
 

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
والتي المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت، 

تتعرض جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل 
أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية. تتكون مخاطر السوق من مخاطر األسعار ومخاطر 

 العمالت ومخاطر أسعار الفائدة.

أشهر ٣حتى  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

١٫١٧٦٫٩٤٨--  ١٨٠٫٠٠٠    ٩٩٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

٣٧٫٩١٨--٧٫٨٨٥٣٠٫٠٣٣ المجموعة
٥٨٫٦٧٧١٥٨٫٤١١٨٧٫٠٢٥٤٠٠٫١٠٧     ٩٥٫٩٩٤       قروض وسلفيات

١٫١٠٠٫٨٢٧٢٦٨٫٧١٠١٥٨٫٤١١٨٧٫٠٢٥١٫٦١٤٫٩٧٣ إجمالي المبلغ الممّول

أشهر ٣حتى  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموعسنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

٧٫٣٤٤--٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٫١٥٥٫٩٥٦-١٫١١٣٫٩٠٣-٤٢٫٠٥٣ المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦-٢٩٫٧٤٥٩٤٫١٨٦٢٣٨٫٩٤٥ قروض وسلفيات

١٫٥٢٦٫١٧٦-٧١٫٧٩٨١٠١٫٥٣٠١٫٣٥٢٫٨٤٨ إجمالي المبلغ الممّول
 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 

 
 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

 )٣٠(  )٣٠( )٣٠( 

)٣٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 

ُتعد لجنة الموجودات والمطلوبات ("اللجنة") هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والمعدالت المالية 
مخاطر السوق وأيضاً تحليل مدى تأثير حاالت عدم التطابق ألسعار الفائدة للبنك وتحديد السقوف إلدارة ومراقبة 

وفترات االستحقاق لدى البنك. تضطلع اللجنة أيضاً باتخاذ قرارات االستثمار الخاصة بالبنك وتقديم اإلرشادات من حيث 
 الحركات في أسعار الفائدة والعمالت.

 
 مخاطر األسعار ١-٣-٣
 

تقلب قيمة األدوات المالية للمنشأة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير  تتمثل مخاطر األسعار في
الحركات في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر األسعار باألساس من حالة عدم اليقين فيما 

. ال يحتفظ البنك بأدوات مالية جوهرية يكون للتغيرات يتعلق باألسعار المستقبلية لألدوات المالية التي تحتفظ بها المنشأة
 في أسعار السوق تأثير على قيمتها، وبالتالي فإن البنك غير معّرض لمخاطر األسعار.

 
 مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت 
 نبية وتنشأ من األدوات المالية المقّومة بعملة أجنبية.األج

 
يتعرض البنك آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم 

ومن  المركز الرئيسي بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد
يوم إلى يوم، وتتم مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي. يلخص الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر العمالت. يشتمل 

 الجدول على األدوات المالية للبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب العملة.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 
  

 
يورودوالر أمريكيدرهم

دوالر 
المجموع يوان صينيهونغ كونغ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٢٣٠٫٦٢٣---٢٢٠٫١٣٤١٠٫٤٨٩ المركزي

١٫١٧٦٫٩٤٨---١٨٠٫٠٠٠٩٩٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٣٫١٨٤٢٢٥٦٤٨٣٣٫٨٦١٣٧٫٩١٨- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٤٠٠٫١٠٧-٦٦٫٦١١-٣٣٣٫٤٩٦- قروض وسلفيات
٥٩٧١٫٩٧٠--٣٣١١٫٠٤٢ فوائد مدينة

 ً ١٩٢---١٠٨٨٤ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٤٠٠٫٥٧٣١٫٣٤٥٫٢٤٣٢٢٥٦٧٫٢٥٩٣٤٫٤٥٨١٫٨٤٧٫٧٥٨ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

٨٫١٦٥١٨٩٫١٣٨-٢٥٫٥٠٠١٥٥٫٢٢٣٢٥٠ مبالغ مستحقة للعمالء
٦٥٫٨٠٣١٨٫٤٤١٢٢٩٫٣٧٨-٩٠١٤٥٫٠٤٤ لشركات المجموعةمبالغ مستحقة 

١٥١١٥١---- مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫٠٥٣٫٢٤٦---- سندات دائنة  

٣٦١٧٠٢٢٣-١٧- فوائد دائنة
٢٠٫٨٧٨---٢٠٫٨٧٨- مطلوبات مشتقة

٢٫٢٥٠---٢٫٢٤٩١ اإليرادات المؤجلةمطلوبات أخرى باستثناء 
٢٧٫٨٣٩٣٢١٫١٦٣٢٥٠٦٥٫٨٣٩١٫٠٨٠٫١٧٣١٫٤٩٥٫٢٦٤ مجموع المطلوبات المالية

صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
٣٥٢٫٤٩٤(١٫٠٤٥٫٧١٥)١٫٤٢٠(٢٥)٣٧٢٫٧٣٤١٫٠٢٤٫٠٨٠ العمومية 

 
 -  ٨٩٧٫٠٤٥٫١  -  - (١٫٠٣٧٫٥٢٤)  - العمالت األجنبية اآلجلةعقد صرف 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٢  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 

 
يورودوالر أمريكيدرهم

دوالر هونغ 
المجموع يوان صينيكونغ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٣٦٢٫٠٨٤---٣٥٠٫٨١٣١١٫٢٧١ المركزي

٧٫٣٤٤---٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
١٣٫١٥٣٤٫٦٦٤١٥٫٨٥٨١٫١٢٢٫٢٨١١٫١٥٥٫٩٥٦- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٣٦٢٫٨٧٦-٧٤٫١٤٥-٢٨٨٫٧٣١- قروض وسلفيات
٢١٫٦٣٥٢١٫٩٥٩--٣٢٤- فوائد مستحقة

 ً ٨٩----٨٩ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٣٥٠٫٩٠٢٣٢٠٫٨٢٣٤٫٦٦٤٩٠٫٠٠٣١٫١٤٣٫٩١٦١٫٩١٠٫٣٠٨ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

١١٩١٠٩٫٥٩٢-٣٫١٤٣١٠١٫٦٦١٤٫٦٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٠٫٠٠٣٢٠٫٠٨٤٣٢٦٫٧٣٦-٢١٦٫٦٤٩- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٫١١٤٫٠٦٠١٫١١٤٫٠٦٠---- سندات دائنة 
١٣٠١٤١--١١- فوائد دائنة

٨٨٦----٨٨٦ مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة
٤٫٠٢٩٣١٨٫٣٢١٤٫٦٦٩٩٠٫٠٠٣١٫١٣٤٫٣٩٣١٫٥٥١٫٤١٥ مجموع المطلوبات المالية

صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
٩٫٥٢٣٣٥٨٫٨٩٣-(٥)٣٤٦٫٨٧٣٢٫٥٠٢ العمومية 

            

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٣  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 

 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 

 مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

سوقية، أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي ال مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة
ر الفائدة السوقية على القيمة العادلة والتدفقات النقدية. مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. يتعرض البنك آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعا

وف على ة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركات غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقيمكن أن تزداد فروق الفائد
 مستوى الفرق بين أسعار الفائدة وإعادة التسعير، ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

 

ير أو االستحقاق البنك لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية التابعة للبنك بإجمالي قيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسع يلخص الجدول التالي مدى تعّرض
 التعاقدي، أيهما أسبق.

 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
٣أقل من 

أشهر
أشهر إلى ٣

سنة واحدة
 ٥سنة واحدة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

سنوات 
غير محّملة 

المجموع   بالفائدة
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٢٣٠٫٦٢٣٦٢٣٫٢٣٠---- نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

٩٤٨٫١٧٦٫١---٩٩٦٫٩٤٨١٨٠٫٠٠٠ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٩١٨٫٣٧---١٥٫٢٦٢٢٢٫٦٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

١٠٧٫٤٠٠---٣٤١٫٤٣٠٥٨٫٦٧٧ قروض وسلفيات
١٫٩٧٠٩٧٠٫١---- فوائد مدينة

 ً ١٩٢١٩٢---- موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٢٣٢٫٧٨٥٧٥٨٫٨٤٧٫١--١٫٣٥٣٫٦٤٠٢٦١٫٣٣٣ الماليةمجموع الموجودات 

 
 المطلوبات

١٨٣٫٨٦٩١٣٨٫١٨٩---٥٫٢٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٠٣٧٨٫٢٢٩--١٩٢٫٥٦٨٣٦٫٧٢٠ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٥١١٥١---- مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
٢٤٦٫٠٥٣٫١---١٫٠٥٣٫٢٤٦- سندات دائنة
٢٢٣٢٢٣---- فوائد دائنة

٨٧٨٫٢٠-٢٠٫٨٧٨---- مطلوبات مشتقة
٢٫٢٥٠٢٥٠٫٢---- مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة

٢٠٧٫٤٦١٢٦٤٫٤٩٥٫١--١٩٧٫٨٣٧١٫٠٨٩٫٩٦٦ مجموع المطلوبات المالية
٢٥٫٣٢٤٤٩٤٫٣٥٢--(٨٢٨٫٦٣٣)١٫١٥٥٫٨٠٣ فرق تأثر أسعار الفائدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٤  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣

 

 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣
 

 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

٣أقل من 
أشهر

أشهر إلى  ٣
سنة واحدة

سنة واحدة إلى 
سنوات ٥

 ٥أكثر من 
سنوات

غير محّملة 
المجموع   بالفائدة

ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٣٦٢٫٠٨٤٣٦٢٫٠٨٤---- المركزي

٧٫٣٤٤---٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٣٤٫٨٠٠١٫١٥٥٫٩٥٦-١٫١١٣٫٩٠٣-٧٫٢٥٣ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٣٦٢٫٨٧٦---٢٥٠٫٧٧٠١١٢٫١٠٦ قروض وسلفيات
٢١٫٩٥٩٢١٫٩٥٩---- فوائد مستحقة

 ً ٨٩٨٩---- موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٤١٨٫٩٣٢١٫٩١٠٫٣٠٨-٢٥٨٫٠٢٣١١٩٫٤٥٠١٫١١٣٫٩٠٣ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

٩٦٫٧١٨١٠٩٫٥٩٢--١٢٫٨٧٤- مبالغ مستحقة للعمالء
٣٢٦٫٧٣٦----٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٫١١٤٫٠٦٠--١٫١١٤٫٠٦٠-- سندات دائنة
١٤١١٤١---- فوائد دائنة

٨٨٦٨٨٦---- مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة
٩٧٫٧٤٥١٫٥٥١٫٤١٥-٣٢٦٫٧٣٦١٢٫٨٧٤١٫١١٤٫٠٦٠ مجموع المطلوبات المالية

٣٢١٫١٨٧٣٥٨٫٨٩٣-)١٥٧(١٠٦٫٥٧٦ (٦٨٫٧١٣) فرق تأثر أسعار الفائدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٥  ( 

 (تابع) المخاطر المالية إدارة ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣

 

يلخص الجدول التالي متوسط أسعار الفائدة لألرصدة القائمة المحملة بالفائدة من حيث العمالت الرئيسية لألدوات المالية 
 النقدية:

 

 

 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. يفترض 
نقطة أساس كمعدل معقول، ويقّدر التأثير التالي على إيرادات ومصاريف  ٢٠٠البنك تقلباً في أسعار الفائدة بناًء على 

 الفائدة للسنة/ الفترة:  
 

 

 الفائدة. ال يقتضي تحليل التأثر المبين أعاله قيام اإلدارة باتخاذ تدابير لخفض تأثير حركات أسعار

 

درهم
يوان 
صيني

دوالر 
يوروأمريكي

دوالر 
هونغ 
كونغ

٪٪٪٪٪ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

--٠٫٨٦-١٫٢٥ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
---٣٫٨٥- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٢٫٧٥-٢٫٤٣-- قروض وسلفيات
 

 المطلوبات
١٫٢٥-١٠٫٠٠١٫٥٨- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

--٣٫٠٠٠٫٩٠- مبالغ مستحقة للعمالء
---٣٫٦٠- سندات دائنة

 

درهم
يوان 
صيني

دوالر 
يوروأمريكي

دوالر 
هونغ 
كونغ

٪٪٪٪٪ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

--١٫٤٥-- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
---٣٫٨٠- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٢٫٥٠-٢٫٤٧-- قروض وسلفيات
 

 المطلوبات
٠٫٣٣-٥٫٥٠٠٫٨٩- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

--٠٫٩٠-- مبالغ مستحقة للعمالء
---٣٫٦٠- سندات دائنة

مصاريف الفائدةإيرادات الفائدة 
ألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٢١٫٧٦٨١٧٫٥٦١ نقطة أساس ٢٠٠تقلب بواقع 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
٤٫٩٧٠٧٫٨٩٣ نقطة أساس ٢٠٠تقلب بواقع 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 

)٣٦  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 

 مخاطر السيولة     ٤-٣
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباته المالية عندما 
تصبح مستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد يترتب على ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات المتعلقة 

 بسداد مبالغ المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

يقوم البنك بإدارة سيولته النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى 
البنك الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

لطلب والودائع ألجل. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة للودائع تحت ا ٪١٤و ٪١متطلبات االحتياطي بنسبة 
للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أّال تزيد القروض والسلفيات  ١:١المركزي أيضاً المحافظة على معدل 

ة وفقاً لما هو مقرر (مضافاً إليها المبالغ الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) على األموال الثابت
من قبل المصرف المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكٍل منتظم، ويقوم المركز 

 الرئيسي بتوفير التمويل الالزم للبنك لمواجهة المخاطر الناتجة عن تباين نسب السيولة.
 

ك وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة على أساس آجال يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على البن
االستحقاق التعاقدية بتاريخ بيان المركز المالي. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.
 

 
عمالء)، وبالتالي يحتفظ البنك بسيولة  ٦: ٢٠١٥عمالء ( ٦) من ودائع العمالء في ٪٩٦: ٢٠١٥( ٪٨٤تتركز نسبة 

 نقدية كبيرة لتلبية سداد هذه الودائع حسب وعند االقتضاء. 
  

أشهر ٣حتى  
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 المطلوبات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

١٨٩٫١٣٨---١٨٩٫١٣٨ مبالغ مستحقة للعمالء
مبالغ مستحقة لشركات 

٢٢٩٫٣٧٨-١٠٠٫٨٥٨٣٦٫٧٢٠٩١٫٨٠٠ المجموعة
١٥١---١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫٠٥٣٫٢٤٦ سندات دائنة
٢٢٣---٢٢٣ فوائد دائنة

مطلوبات أخرى باستثناء 
٢٫٢٥٠--٢٫٢٥٠- اإليرادات المؤجلة

١٫٤٧٤٫٣٨٦-٢٩٠٫٣٧٠١٫٠٩٢٫٢١٦٩١٫٨٠٠ مجموع المطلوبات المالية

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 

 
 )٣٧( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر  ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة  ٤-٣
 

 
 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية

 

 

 
 
 
 

أشهر ٣حتى  
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
أكثر من

المجموع سنوات ٥ 
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 المطلوبات
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

١٠٩٫٥٩٢---١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء
مبالغ مستحقة لشركات 

٣٢٦٫٧٣٦-٩١٫٨٠٠-٢٣٤٫٩٣٦ المجموعة
١٫١١٤٫٠٦٠-١٫١١٤٫٠٦٠-- سندات دائنة
١٤١--٣١١١٠ فوائد دائنة

مطلوبات أخرى باستثناء 
٨٨٦---٨٨٦ اإليرادات المؤجلة

١٫٥٥١٫٤١٥-٣٤٥٫٤٤٥١١٠١٫٢٠٥٫٨٦٠ مجموع المطلوبات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
سنة واحدة 

  فأقل
سنة واحدة 

 سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

١٠٧٫٦٤٧ - ١٠٧٫٦٤٧ - التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٤١٢٫٣٦٦ ٢٠٠٫٧٩٦ ٥٢٫٩١٥ ١٥٨٫٦٥٥ وقبوالتضمانات 

١٤٫٦٩٤ - - ١٤٫٦٩٤ اعتمادات مستندية
٥٣٤٫٧٠٧ ٢٠٠٫٧٩٦ ١٦٠٫٥٦٢ ١٧٣٫٣٤٩ المجموع

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
سنة واحدة 

 فأقل
سنة واحدة 

 سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

 المجموع سنوات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

٩١٫٨٠٠ - ٧٨٫٦٨٦ ١٣٫١١٤ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
١٩٠٫٥٤٣ ٧٠٫٢٣٦ ٥٥٫٩٦٦ ٦٤٫٣٤١ ضمانات وقبوالت
٣٫٥٩٦ - - ٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية

٢٨٥٫٩٣٩ ٧٠٫٢٣٦ ١٣٤٫٦٥٢ ٨١٫٠٥١ المجموع

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٣٨( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر  ٣
 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٥-٣
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما إذا كانت معطيات أساليب  ٧ُيحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها  التقييم جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات

من مصادر مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات البنك الخاصة بالسوق. لقد نتج عن هذين 
 النوعين من المعطيات التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:

 
 (غير الُمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.األسعار الُمعلنة  -المستوى األول 
 
 المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة  -المستوى الثاني

 مدة من األسعار).بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المست
 
 المدخالت الخاصة باألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات سوق قابلة للمالحظة (ويطلق عليها  -المستوى الثالث

 المدخالت غير القابلة للمالحظة).
 

التي ال تقاس إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية  .٢يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة في المستوى 
 ١٫٠٤٣باستثناء السندات الدائنة التي بلغت قيمتها العادلة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بالقيمة العادلة تقارب القيمة العادلة كما في 

 مليار درهم).  ١٫٠٩٦: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار درهم كما في 
 
 إدارة رأس المال ٦-٣
 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،  ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 
يحتسب البنك نسبة كفاية رأس المال وفقاً لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي الذي يحدد نسبة مجموع 

 . رأس المال إلى مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 

، قرر البنك اتباع المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات الرئيسية لمخاطر ٢ثاالً لمقررات بازل امت
تشير التقديرات األولية للبنك إلى عدم وجود أي متطلبات إضافية لرأس . التشغيل باإلضافة إلى مخصص مخاطر السوق

 . المال للمحافظة على نسبة المخاطر الحالية
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

         )٤٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعرض البنك وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

تخفيف مخاطر االئتمان 
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج 
الميزانية العمومية

التعّرض قبل 
تخفيف مخاطر 

االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان
بعد عوامل 

تحويل االئتمان
الموجودات المرّجحة 

بالمخاطر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
-٢٣٠٫٦٢٣-٢٣٠٫٦٢٣٢٣٠٫٦٢٣ مطالبات سيادية 

١٫٣٥٣٫٧٧٣٣٦٢٫٢٥١-١٫٤٣٢٫٣٤٤١٫٤٣٢٫٣٤٤ مطالبات على بنوك 
٧١٩٫٣٠٥٧١٩٫٣٠٥١٥٢٫٩٨٨٣٨٩٫٦٩١٣٥٤٫٦٤٠ مطالبات على شركات 

٢٫٣٨٢٫٢٧٢٢٫٣٨٢٫٢٧٢١٥٢٫٩٨٨١٫٩٧٤٫٠٨٧٧١٦٫٨٩١ مجموع المطالبات
 

 منها:
١٫٧٣٣٫٠٦٩ تعّرضات مصّنفة

٦٤٩٫٢٠٣ تعّرضات غير مصّنفة
٢٫٣٨٢٫٢٧٢ مجموع التعّرض

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٣٦٢٫٠٨٤-٣٦٢٫٠٨٤٣٦٢٫٠٨٤ مطالبات سيادية 
١٫٢٩٠٫٤٤١٦٢٤٫٣٥٠-١٫٣٦٢٫٧١٠١٫٣٦٢٫٧١٠ مطالبات على بنوك 

٤٧١٫٣٦٤٤٧١٫٣٦٤١٦٫٤٦٠٣٩٩٫٥٨٥٢٩٤٫٠١٨ مطالبات على شركات 
٢٫١٩٦٫١٥٨٢٫١٩٦٫١٥٨١٦٫٤٦٠٢٫٠٥٢٫١١٠٩١٨٫٣٦٨ مجموع المطالبات

 
 منها:

١٫٧٢٤٫٧٩٤ تعّرضات مصّنفة  
٤٧١٫٣٦٤ تعّرضات غير مصّنفة

٢٫١٩٦٫١٥٨ مجموع التعّرض

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٣٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٦-٣
 

إن البنك ملزم باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب إطار المحور الثالث من 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه:٢بازل 

 

 
 
 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 الشق األول من رأس المال
٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

-- احتياطيات قانونية
٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥ احتياطي مخاطر االئتمان

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع الشق األول

 
 الشق الثاني من رأس المال

٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ احتياطي عام
٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ مجموع الشق الثاني من رأس المال

 
 االقتطاعات من الشق األول والشق الثاني لرأس المال

(١٩٣)(١٠٩) شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة
٣٥٥٫٦٢٢٣٦٢٫٥٣١ مجموع قاعدة رأس المال

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

٧١٦٫٨٩١٩١٨٫٣٦٨ مخاطر االئتمان
٣٠١٩٫٥١٨ مخاطر السوق

٣٫٣٨٢٢٫٣٧٨ مخاطر التشغيل
٧٢٠٫٥٧٤٩٣٠٫٢٦٤ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 
٣٨٫٩٧٪٤٩٫٣٥٪ نسبة كفاية رأس المال لرأس المال التنظيمي 

٣٨٫٧٤٪٤٨٫٩٠٪ نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٤١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة  ٣-٦-٣
 

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 

 مخاطر التشغيل وأوزان المخاطر
 

يتم احتساب متطلبات رأس المال باستخدام المنهجية الموحدة. ويتم احتساب مجموع تكلفة رأس المال عن طريق ضرب 
كما هو محدد في  ٪(بيتا) ٪١٥متوسط صافي إيرادات الفوائد لثالث سنوات وصافي اإليرادات من غير الفوائد في نسبة 

ث أن هذه هي السنة الثانية من عمليات البنك، فقد تم استخدام متوسط صافي إيرادات الفوائد . وحي٢اتفاقية بازل 
  وصافي اإليرادات من غير الفوائد لسنتين في الحساب. 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

والمطلوبات في غضون السنة المالية يقوم البنك بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات 
القادمة. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة 

 باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة.
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
 

يقوم البنك بمراجعة محفظة القروض الخاصة به لتقييم االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل، يقوم البنك بإبداء رأيه حول ما إذا كانت 

د انخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض هناك معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجو
قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة كل قرض في تلك المحفظة بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا الدليل معطيات 

لظروف االقتصادية جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين في إحدى المجموعات أو ا
الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة. تستخدم اإلدارة 
التقديرات بناًء على تجربة الخسارة السابقة بالنسبة للموجودات التي تكون خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها 

ا مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. والدليل الموضوعي على االنخفاض في قيمته
وبما أن البنك ال يمتلك تجربة خسارة سابقة، فإن تقديراته تستند إلى سياسات مركزه الرئيسي. يتم بانتظام مراجعة 

لية، وذلك للحد من أي فروق بين المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقب
 تقديرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلية.

الموجودات   مخاطر السوق
المرّجحة بالمخاطر

تكلفة  
رأس المال

ألف درهمألف درهم 
٢٠١٦ 

٣٠١٣٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية
 

٢٠١٥ 
٩٫٥١٨١٫١٤٢ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٤٢( 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٥
 

 
إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات البنك اليومية. إن 

 الحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي عبارة عن أرصدة غير محّملة بالفائدة. 
 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ٦
 

 
 مبالغ مستحقة من شركات المجموعة       ٧
 

 
 قروض وسلفيات ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 

 
 
 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في:
٢١٨٫٦١٧٣٥٠٫٥٩٧ حساب جارٍ 

١٢٫٠٠٦١١٫٤٨٧ وديعة إلزامية
 ٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤

 ٢٠١٦٢٠١٥
درهمألف ألف درهم 
 

١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ ودائع ألجل

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٧٫٨٨٥٣٤٫٨٠٠ حسابات جارية
٣٠٫٠٣٣١٫١٢١٫١٥٦ ودائع ألجل

 ٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٠٠٫١٠٧٣٦٢٫٨٧٦ قروض وسلفيات
(٢٫٣١٧)(٣٫٣٦٤) (ج))٨مخصص خسائر االئتمان (إيضاح 

٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ صافي القروض والسلفيات

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٤٣( 

 (تابع)قروض وسلفيات  ٨
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 

 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 

 
: ٢٠١٥، لم يكن هناك أي قروض أو سلفيات قد تأخر سدادها أو تعرضت النخفاض في قيمتها (٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ال شيء).
 

مليون درهم) لدى فروع أخرى  ٢٨٫٤٥: ٢٠١٥درهم ( ٦٩٫٠٨خصم الكمبياالت مبلغ  -يتضمن التمويل التجاري 
 للمركز الرئيسي.  

 
 فوائد مدينة ٩
 

 
 
 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 قروض إلى العمالء:
٧١٫٢٠٦٣٣٫٢٣٣ خصم الكمبياالت  -تمويل تجاري 
١٥٣٫٦٣٦٧٤٫١٤٥ قروض مجمعة
١٧٥٫٢٦٥٢٥٥٫٤٩٨ قروض ثنائية

٤٠٠٫١٠٧٣٦٢٫٨٧٦ مجموع القروض والسلفيات 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٢٫٣١٧ الرصيد االفتتاحي
١٫٠٤٧٢٫٣١٧ مخصص خسائر االئتمان للسنة / الفترة

٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ الرصيد المرّحل

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 فوائد مدينة من:
٦٧٠٣٢٠ قروض وسلفيات 

٥٩٨٢١٫٦٣٥ ودائع وإيداعات لدى شركات مجموعة 
٧٠٢٤ ودائع وإيداعات لدى بنوك أخرى

 ١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

   )٤٤( 

 ممتلكات ومعدات ١٠
 
 

 
أثاث 

مركباتوتجهيزات

أجهزة 
حاسوب 
وملحقات

 تحسينات عقار
المجموعةمعدات مكتبيمستأجر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 التكلفة

------ ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 
٤٧٢٫٢٦٧  ٢٣١١٥٢٢٠٤١٫٦٣٣ إضافات خالل الفترة

٢٣١١٥٢٢٠٤١٫٦٣٣٤٧٢٫٢٦٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
١١٤٨-٣٧-  - إضافات خالل السنة

٢٣١١٥٢٢٤١١٫٦٣٣٥٨٢٫٣١٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 االستهالك المتراكم
------ ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

(٦٧٦)(٧)(٥٤٤)(٥٥)(٢٢)(٤٨) المحّمل للفترة
(٦٧٦)(٧)(٥٤٤)(٥٥)(٢٢)(٤٨) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

(٦٩٩)(٧)(٥٤٤)(٦٦)(٣٦)(٤٦) المحّمل للسنة
(١٫٣٧٥)(١٤)(١٫٠٨٨)(١٢١)(٥٨)(٩٤) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 صافي القيمة الدفترية

١٣٧٩٤١٢٠٥٤٥٤٤٩٤٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
١٨٣١٣٠١٤٩١٫٠٨٩٤٠١٫٥٩١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

            
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

   )٤٥( 

 موجودات غير ملموسة ١١
 

 
برمجيات 
الحاسوب

ألف درهم 
 التكلفة

- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 
٢٥٠ إضافات خالل الفترة

٢٥٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
- السنة إضافات خالل

٢٥٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 اإلطفاء المتراكم
- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

(٥٧) المحّمل للفترة
(٥٧) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

(٨٤) المحّمل للسنة
(١٤١) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 صافي القيمة الدفترية

١٠٩ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
١٩٣ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

 المؤجلة موجودات الضريبة ١٢
 

تحتسب الضريبة المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة بموجب طريقة المطلوبات باستخدام معدل ضريبي فعلي يبلغ 
٢٠٪. 
 

 إن الحركة في حساب الضريبة المؤجلة هي كما يلي:
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-١٫١١٩       في بداية السنة / الفترة
٣٤٩١٫١١٩ )٢٨الدخل (إيضاح إيراد في بيان 

١٫٤٦٨١٫١١٩ ديسمبر ٣١في 
 

 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة مرتبطة بالبنود التالية:
 

٧٫٣٤٢٥٫٥٩٥ خسائر ضريبية
 

 يتم تحقيق االستحقاق الضريبي ذي ال يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المرجح أن
الصلة.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

   )٤٦( 

 موجودات أخرى ١٣
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٨٤       رسوم وعموالت مدينة 
 ً ١٫٠٠٠١٫٠٠٠ مبالغ مدفوعة مقدما

١٠٨٨٩ تأمين نقدي
 ١٫١٩٢١٫٠٨٩
 

 سندات دائنة      ١٤
 

 
 السند غير مضمون ويحمل معدل فائدة ثابت ومقوم باليوان الصيني.إن هذا 

 
مليار  ١٫٠٤٣، كانت القيمة العادلة لهذا السند ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن هذا السند مدرج في بورصة ناسداك دبي وفي 

 مليار درهم).  ١٫٠٩٦: ٢٠١٥درهم (
 

  العادلة. يتم تصنيف هذا السند في المستوى األول من التسلسل الهرمي للقيمة

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-     ٨٠٠٫١١٥٫١ الرصيد االفتتاحي
١٫١٨٣٫٢٠٠                    - سندات مصدرة خالل السنة / الفترة

(٦٧٫٤٠٠))٠٠٠٫٦٢( فروق من تحويل عمالت أجنبية
٨٠٠٫٠٥٣٫١١٫١١٥٫٨٠٠ المرّحلالرصيد 

 (١٫٧٤٠))٥٥٤( ناقصاً: تكاليف المعامالت
 ٢٤٦٫٠٥٣٫١١٫١١٤٫٠٦٠
 

 يتم سداد السندات على النحو التالي:
-٨٠٠٫٠٥٣٫١ خالل سنة واحدة

 ١٫١١٥٫٨٠٠- بين سنتين وخمس سنوات
-- بعد خمس سنوات

 ٨٠٠٫٠٥٣٫١١٫١١٥٫٨٠٠

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٤٧( 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٥
 

 
مليون درهم) ُمحتفظ بها كضمانات  ١٦٫٥: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٦ة ، كانت الودائع ألجل بقيم٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 نقدية مقابل التسهيالت الممنوحة للعمالء.
 

 مبالغ مستحقة لشركات المجموعة     ١٦
 

 
 فوائد دائنة     ١٧

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٤٧٫٨٧٧٩٣٫١٠٨ حسابات جارية
٤١٫٢٦١١٦٫٤٨٤ ودائع ألجل

 ١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٩٠ حسابات جارية
٢٢٩٫٢٨٨٣٢٦٫٧٣٦ ودائع ألجل

 ٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 فوائد دائنة على:
-١٥ مبالغ مستحقة للعمالء

١٠٤٣١ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة
١٠٤١١٠ سندات دائنة

 ٢٢٣١٤١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٤٨( 

 مطلوبات أخرى ١٨
 

 
 مطلوبات مشتقة     ١٩

 

 

 
 رأس المال المخّصص ٢٠

 
، وتعديالته، يمثل رأس المال المخصص ١٩٨٠) لسنة ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

 قيمة وديعة غير محملة بالفائدة مقدمة من قبل المركز الرئيسي. 
 

 قانونياحتياطي  ٢١
 

، وتعديالته، على تحويل ١٩٨٠) لسنة ١٠) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٨٢تنص المادة (
من ربح السنة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد  ٪١٠ما نسبته 

 ص. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع. من رأس المال المخص ٪٥٠االحتياطي ما ُيعادل نسبة 
 

 ، ولذلك لم يتم إجراء أي تحويل لالحتياطي القانوني خالل السنتين. ٢٠١٥و ٢٠١٦تكبد البنك خسائر خالل السنتين 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٩٧٩٧٢١ رواتب ورعاية دائنة
٢٨٠٧٢ إيرادات مؤجلة
٢٧١١٦٥ ذمم دائنة أخرى

 ٢٫٥٣٠٩٥٨

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٢٠٫٨٧٨ جلةألجنبية االا التالقيمة العادلة لعقد تبادل العم

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-(٢٠٫٨٧٨) خسائر غير محققة من أدوات مالية مشتقة قائمة
(٤٦٣)١٢٫٨٣٦ دوات المالية المشتقةاألمحققة من  )خسائر(أرباح / 

 (٨٫٠٤٢)(٤٦٣)

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٤٩( 

 مطلوبات طارئة والتزامات ٢٢
 

 
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفر األموال للعمالء عند الحاجة. تحمل الضمانات واالعتمادات 

والتي يتعهد بموجبها البنك بأن يقوم بسداد الدفعات في حال لم المستندية االحتياطية التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء 
يستطع العميل الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض والسلفيات. إن خطابات االعتماد 

ا الغير بسحب المستندية والتجارية، التي تعتبر تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل والتي يفوض بموجبه
كمبياالت على البنك وفق المبلغ المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة، تكون مضمونة بشحنات البضائع التي 
تتعلق بها، وبالتالي فإن المخاطر الناشئة عنها تعتبر أقل. كما أن المتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات 

ثير عن مبلغ االلتزام حيث إن البنك ال يتوقع عادًة قيام الغير بسحب أموال بموجب المستندية االحتياطية تقل قيمتها بك
 االتفاقية.

 
مليون درهم) صادر بالنيابة عن الفروع  ١٤٢: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٣٥تتضمن الضمانات والقبوالت مبلغا بقيمة 

 األخرى للمركز الرئيسي. 
 

 إيرادات الفائدة ٢٣
 

 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٤٫٦٩٤٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية
٤١٢٫٣٦٦١٩٠٫٥٤٣ وقبوالتضمانات 

١٠٧٫٦٤٧٩١٫٨٠٠ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 ٥٣٤٫٧٠٧٢٨٥٫٩٣٩
    

 
يللسنة المنتهية ف

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

من  للفترة
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٢٫٠٧٩٢٫٧٢٣ قروض وسلفيات 
٣٥٫٨٦٧٢٢٫٣٧٦ ودائع وإيداعات لدى شركات مجموعة

٢٫٨٨٩١٫٠٥٠ ودائع لدى بنوك أخرى
 ٥٠٫٨٣٥٢٦٫١٤٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٥٠( 

 مصاريف الفائدة ٢٤
 

 
 الرسوم والعموالت صافي إيرادات ٢٥

 

 
 المصاريف التشغيلية ٢٦

 

 
 

 
فيللسنة المنتهية 

ديسمبر  ٣١ 
٢٠١٦

من للفترة
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٣٩٫٨٤٥٢٠٫٨٣٥ سندات دائنة
 ٣٠٦٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء

٣٫٤٧٩٨٣٥ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة
٤١٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 ٤٣٫٦٣٤٢١٫٧٥٢

 
 للسنة المنتهية في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من 
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم  

 
٢٫٣٢٦٧٧٤ إيرادات الرسوم والعموالت

 (٣٠٨)(٢١٦) مصاريف الرسوم والعموالت
 ٢٫١١٠٤٦٦

 
ي للسنة المنتهية ف

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٥٫٦٤٠٤٫١١٩ (أ)) ٢٦تكاليف موظفين (إيضاح 
١٫٢٤٨٢٫٦٧١ إيجار ومرافق
٥٨٤٩ مصاريف سفر

١٣١٤٦٨ اتصاالت وأجهزة حاسوب
٩٣٣٧٥ مصاريف تسويق

٧٨٣٧٣٣ ) ١١و ١٠استهالك وإطفاء (اإليضاحان 
٤١٥٤٩٨ أتعاب خدمات مهنية

٣٥٩٤٦٦ أخرى
 ٨٫٧٢٧٩٫٣٧٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٥١( 

 تكاليف موظفين   (أ) ٢٦
 

 
 مخصص خسائر االئتمان     ٢٧

 

 
 

 
 
 

للسنة المنتهية في
ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٦

من فترةلل
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠ 

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 

١٫٩٢٨١٫٢٧٤ رواتب
٨٨٢٦٠ مخصصات

٢٫٨٣٠٢٫٧٨٥ تكاليف أخرى للموظفين
 ٥٫٦٤٠٤٫١١٩

 
 للسنة المنتهية في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من 
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ١٫٠٤٧٢٫٣١٧ (ج)) ٨مخصص جماعي للقروض والسلفيات (إيضاح 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٥٢( 

 ضريبة الدخل  ٢٨
 
 

ي للسنة المنتهية ف
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦

للفترة من 
١٠ ديسمبر ٢٠١٤ 

إلى ٣١ ديسمبر 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 

-- الضرائب الحالية على الدخل خالل سنة / فترة التقرير
-- مجموع الضريبة الحالية

١٫٤٦٨١٫١١٩ )١٢أصل ضريبة مؤجلة (إيضاح 
٣٤٩١٫١١٩ إيراد ضريبة الدخل 

 
 ).٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على البنك في سنة 

 
. إن الضريبة المفروضة على خسارة ١٢يتم بيان المزيد من المعلومات حول ضريبة الدخل المؤجلة في اإليضاح رقم 

النظري الذي قد ينشأ باستخدام معدل الضريبة األساسي للبنك وذلك على البنك قبل خصم الضريبة تختلف عن المبلغ 
 النحو التالي:

 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) الخسارة قبل الضريبة
-- ضريبة محتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للبنك

 تأثير ما يلي:
٣٤٩١٫١١٩  فروق مؤقتة أخرى
 ١٫١١٩ ٣٤٩ إيراد ضريبة الدخل

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

   )٥٣( 

 التزامات إيجار تشغيلي ٢٩
 

إن التزامات اإليجار التشغيلي تتعلق بمقرات البنك في أبوظبي. إن الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود 
 اإليجار التشغيلي القابلة لإللغاء هو على النحو التالي:

 

 
 نقد وما في حكمه ٣٠

 

 
 األطراف ذات العالقة ٣١

 
المجموعة في سياق العمل االعتيادي. تشمل هذه المعامالت القروض والودائع يتم إبرام عدد من المعامالت مع شركات 

ومعامالت صرف العمالت األجنبية والضمانات. وإضافة إلى األرصدة مع شركات المجموعة المدرجة بشكٍل منفصل، 
 فقد تم إبرام المعامالت التالية باألحكام والشروط التجارية المعتمدة من قبل إدارة الفروع.

 
 معامالت األطراف ذات العالقة: )أ(

 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٠٠٠١٫٢٠٠ أقل من سنة واحدة
١٫٠٠٠- أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 ١٫٠٠٠٢٫٢٠٠

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
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 األرقام المقارنة ٣٢

 
لقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة عند االقتضاء لكي تتوافق مع سياسات العرض واالحتساب المطبقة في هذه 

 البيانات المالية.
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عربي ودويل
حكمتيار يدعو لل�سالم يف اأفغان�ستان 

•• مهرتالم-رويرتز:

�أب���رز �أم����ر�ء �حل���رب يف   دع��ا قلب �ل��دي��ن حكمتيار �أح���د 
�أفغان�ستان حركة طالبان �إىل وقف �لقتال وبدء �ملفاو�سات 
مع  �سالم  �تفاق  توقيعه  منذ  يلقيه  علني  �أول خطاب  يف 
�حلكومة. وقال حكمتيار حل�سد من موؤيديه و�سيا�سيني 
“�أدعوكم  كابول  �لعا�سمة  �سرقي  لغمان  �إقليم  يف  �أفغان 
لالن�سمام لقافلة �ل�سالم ووقف تلك �حلرب غري �ملقد�سة 
�أفغان�ستان  �أري���د  ل��ه��ا...  معنى  ول  منها  ج��دوى  ل  �لتي 
�سباط  فرب�ير  ويف  وم�ستقلة«.  وفخورة  وح��رة  �إ�سالمية 
�إ�سقاط  �ملتحدة على  ل��الأمم  �لتابع  �لأم��ن  و�ف��ق جمل�س 

عقوبات مفرو�سة على حكمتيار مما مهد �لطريق لعودته 
يف  �خلطوة  �لأفغانية  �حلكومة  وطلبت  �أفغان�ستان.  �إىل 
�إطار �تفاق �سالم مع حكمتيار وجماعته �ملت�سددة �حلزب 
�أ�سرف  �لرئي�س  ورح���ب  �أي��ل��ول.  �سبتمرب  يف  �لإ���س��الم��ي 
عبد �لغني بعودة حكمتيار �لعلنية وقال �إن �أمري �حلرب 
يف  �لرئي�س  مكتب  وق��ال  �حلكومة.  مع  �سيتعاون  �ل�سابق 
بيان “عودة زعيم �حلزب �لإ�سالمي قلب �لدين حكمتيار 
و�لرخاء  �ل�سالم و�ل�ستقر�ر  �آثار مهمة على  لها  �ستكون 
لنتقاد�ت  �لت��ف��اق  وتعر�س  �جل��و�ن��ب«.  كل  يف  و�لتنمية 
م��ن بع�س �لأف���غ���ان وم���ن ج��م��اع��ات م��د�ف��ع��ة ع��ن حقوق 
�لإن�سان ب�سبب �لعفو �لذي منحه حلكمتيار و�لعديد من 

مقاتليه. وقالت باتري�سيا جوزمان وهي باحثة يف موؤ�س�سة 
هيومن ر�يت�س ووت�س عن �لتفاق �إن عودة حكمتيار �سوف 
باأنها  وو�سفتها  �لعقاب  من  �لإف��الت  ثقافة  �إىل  ت�سيف 
�سخ�سية  حكمتيار  وك���ان  �لن��ت��ه��اك��ات.  ل�سحايا  �إه��ان��ة 
�لثمانينيات  �ل�����س��وف��ي��ت يف  ���س��د  �ل��ت��م��رد  خ���الل  ج��دل��ي��ة 
�أمر مقاتليه  باأنه  �لت�سعينيات و�تهم  �لأهلية يف  و�حلرب 
�ل�سحايا  م��ن  �لعديد  ل�سقوط  �أدى  مم��ا  ك��اب��ول  بق�سف 
�لإ�سالمي  �حل��زب  يلعب  ول  �أخ���رى.  لنتهاكات  �إ�سافة 
�لذي يتزعمه حكمتيار دور� كبري� يف �ل�سر�ع �حلايل يف 
�أفغان�ستان �لذي ت�سطلع فيه طالبان بدور قيادي يف قتال 

�حلكومة .

اليابان تريد حل نزاع على ال�سيادة مع رو�سيا 
•• لندن-رويرتز:

ن��ز�ع على  ب��الده ترغب يف حل  �إن  �آب��ي �م�س  �لياباين �سينزو  �ل���وزر�ء  ق��ال رئي�س 
�لثانية.  �لعاملية  �حل��رب  منذ  رو�سيا  م��ع  �ل��ع��الق��ات  على  بظالله  يلقي  �ل�سيادة 
و�أ�ساف لل�سحفيني يف لندن “مل ت�ستكمل معاهدة �سالم بني �ليابان ورو�سيا بعد 
�إنه و�سع غري عادي للغاية.  �لثانية...  70 عاما على �حلرب �لعاملية  رغم مرور 
�ليابان ورو�سيا«. ومل توقع  �لتعاون بني  يكمن عدد ل نهائي من �لحتمالت يف 
رو�سيا و�ليابان معاهدة �سالم ر�سمية يف نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية ب�سبب نز�ع 
على جزر يف غرب �ملحيط �لهادي تعرف با�سم �لأر��سي �ل�سمالية يف �ليابان وجزر 
كوريل �جلنوبية يف رو�سيا. و��ستولت �لقو�ت �ل�سوفيتية على �جلزر يف نهاية �حلرب 
�لعاملية �لثانية و��سطر �ل�سكان �ليابانيون �لبالغ عددهم 17 �ألف �سخ�س للفر�ر. 
وقال �آبي “م�ساركة رو�سيا �لبناءة �سرورية حلل �لتحديات �لعاملية. �أعتزم مو��سلة 

�حلو�ر مع �لرئي�س فالدميري بوتني يف �سبيل �لتن�سيق ب�ساأن هذه �لتحديات«.

•• بغداد-وكاالت:

دعا رئي�س �لربملان �لعر�قي �سليم 
�إىل  �ل��ق��و�ت �حلكومية  �جل��ب��وري 
م�ساعد�ت  �إل���ق���اء  يف  ف���ور�  �ل��ب��دء 
غ��ذ�ئ��ي��ة م��ن �جل���و ع��ل��ى عائالت 
�لأحياء �لتي ل تز�ل حتت �سيطرة 
تنظيم �لدولة يف �جلانب �لغربي 

للمو�سل.
ك��ل��م��ة له  و����س���دد �جل����ب����وري -يف 
بغد�د-  بالعا�سمة  موؤمتر  خ��الل 
على �سرورة �أن تتجاوز �ل�سلطات 
�ملخاوف  فكرة  �لعر�قية  و�لقو�ت 
من وق��وع ه��ذه �مل��و�د بيد مقاتلي 

�لتنظيم. 
و�أكد �أن ما �سي�سل �سيكفي لإنقاذ 
�جلوعى يف �ملناطق �ملحا�سرة من 

�لهالك.
و�أع��ل��ن �جل��ب��وري رف�����س��ه لوجود 
�لأر��سي  على  م�سلحة  جماعات 
�لعر�قية، و�أو�سح �أن بالده تتقبل 
�لإرهاب  ملكافحة  �ل���دويل  �ل��دع��م 
���س��ري��ط��ة �ل��ت��ن�����س��ي��ق �مل�����س��ب��ق مع 

حكومة بغد�د.
وقال “نرف�س كل مظاهر تو�جد 
و�جلماعات  �لإره��اب��ي��ة  �حل��رك��ات 
�لقانون،  ن��ط��اق  خ����ارج  �مل�����س��ل��ح��ة 
دولة  �أي  م��ن  دع��م  �أي  نتقبل  كما 
مل�����س��ان��دت��ن��ا يف م��ع��رك��ة �لإره������اب، 
وعرب  �لقانونية  �لأط��ر  لكن  وفق 
 �لتن�سيق مع �حلكومة �لعر�قية«.

وما يز�ل �آلف �ملدنيني حما�سرين 
ملدينة  �لغربي  �جل��ان��ب  �أح��ي��اء  يف 
�سيطرة  حت��ت  �خلا�سعة  �مل��و���س��ل 
حتذير�ت  و�سط  �ل��دول��ة،  تنظيم 

يجب  وت��اب��ع  �مل��ج��م��ل.  يف  �سخ�س 
�أولويات  ر�أ����س  على  ه��ذ�  يكون  �أن 
�لحتاد �لأوروبي و�ململكة �ملتحدة. 
ب��ال��ف��ع��ل قائمة  �مل��ف��و���س��ي��ة  �أع�����دت 
حمددة ومف�سلة حلقوق �ملو�طنني 

�لتي ترغب يف حمايتها. 
�ملوقف يحظى  ه��ذ�  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
موؤ�س�سات  ك����ل  م����ن  ق�����وي  ب���دع���م 
�لحتاد �لأوروبي وحكومات �لدول 

�ملتبقية.

�إن�سانية  ل��ك��ارث��ة  ت��ع��ر���س��ه��م  م���ن 
نتيجة لنفاد �لأغذية و�لأدوية.

�لهجرة  وز�رة  و�أع����ل����ن����ت  ه������ذ� 
من  دف����ع����ة  �آخ�������ر  �أن  �ل���ع���ر�ق���ي���ة 
�لغربي  �جل���ان���ب  م���ن  �ل���ن���ازح���ني 
�ل�سبعة  نحو  بلغت  �ملو�سل  ملدينة 
ع����دد  �إج������م������ايل  ل����ي����ق����رب  �آلف 
�لنازحني من ثالثمئة �ألف نازح، 
ع�سر�ت  ب��ت��دف��ق  ت��وق��ع��ات  و���س��ط 
�لأي����ام  خ����الل  �لآخ����ري����ن  �لآلف 

�ملقبلة.
وقالت �لوز�رة �إن �أعد�د �لنازحني 
من �جلانب �لغربي ملدينة �ملو�سل، 
وعمليات  م��و�ج��ه��ات  ت�سهد  �ل��ت��ي 
ق�سف مدفعي وجوي متو��سلني، 

قبل �أيام �أن جمموع �لنازحني من 
مدينة �ملو�سل بلغ �أكرث من ن�سف 
�نطالق  منذ  وذل���ك  ن���ازح  مليون 
�ل��ع��م��ل��ي��ات ق��ب��ل �أك�����رث م���ن �ستة 
 150 ن��ح��و  �أن  �أ���س��ه��ر، م��و���س��ح��ة 
�ألفا متت �إعادتهم �إىل مناطقهم.

من جهتها نقلت وكالة �لأنا�سول 
ع��ن م�����س��در ع�����س��ك��ري ع��ر�ق��ي �أن 
�لقرى  �إىل  �لنازحني عادو�  مئات 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ق�����س��اء �حل�����س��ر جنوب 
م��دي��ن��ة �مل��و���س��ل، ب��ع��د ي���وم و�حد 
على ��ستعادة �لق�ساء من �سيطرة 

تنظيم د�ع�س.
و�فتتحت مفو�سية �لأمم �ملتحدة 
ل�سوؤون �لالجئني �خلمي�س �ملا�سي 

نازحا  و630  �أل���ف���ا   281 ب��ل��غ 
خميمات  يف  جميعا  �إ�سكانهم  مت 

بجنوب و�سرق �ملو�سل.
�آخر  �أن  بيان  �ل���وز�رة يف  و�أ�سافت 
دف��ع��ة م��ن �ل��ن��ازح��ني م��ن مناطق 
بلغت  للمو�سل  �ل��غ��رب��ي  �جل��ان��ب 
6855 نازحا مت �إ�سكانهم جميعا 

يف �ملخيمات.
�ل��وز�رة عن وزي��ر �لهجرة  ونقلت 
تتوقع  �ل����وز�رة  �أن  �جل��اف  جا�سم 
ن���زوح 150 �أل���ف ن���ازح يف �لأي���ام 
�أحياء �جلانب �لغربي  �ملقبلة من 
للمو�سل، �لتي مل تتمكن �لقو�ت 
�لعر�قية من �لو�سول �إليها حتى 
�أعلنت  ق��د  �ل�����وز�رة  وك��ان��ت  �لآن. 

جديد�  خميما  �مل��و���س��ل  غ���رب  يف 
لإيو�ء �لنازحني من �لأحياء �لتي 
��ستعادت قو�ت �حلكومة �لعر�قية 

�ل�سيطرة عليها.
وت���وق���ع���ت م�������س���وؤول���ة �لإع�������الم يف 
�أمرية  �أرب��ي��ل  يف  �ملفو�سية  مكتب 
ع��ب��د �خل���ال���ق خ����الل ج��ول��ة على 
تدفقا  �ل���ع���ل���ي���ل  ح����م����ام  خم����ي����م 

للنازحني.
�لدولية  �لهجرة  منظمة  وت��ق��ول 
�لدولة  تنظيم  ���س��د  �مل���ع���ارك  �إن 
ماليني  خم�سة  ح��ي��اة  على  �أث���رت 
�لبنية  ح��ج��م  و�إن  ع���ر�ق���ي،  ن����ازح 
بتعري�س  يوحي  �ملدمرة  �لتحتية 

�ل�سكان خلطر �لعقاب �جلماعي.

 27 �أوروب����ي ي�سم  يف �سكل �حت��اد 
من  �سنتمكن  فقط  حينئذ  دول���ة. 
�أن  يعني  مما  �ملفاو�سات  ��ستكمال 
م�سلحة  يف  �أي�����س��ا  ت�سب  وح��دت��ن��ا 

�ململكة �ملتحدة. 
�إن �لحت��اد �لأوروبي  وق��ال تو�سك 
ر������س����خ����ة لكل  ي����ري����د ����س���م���ان���ات 
م���ن ���س��ي��ت��اأث��رون ب���اخل���روج د�خل 
�لأوروب����ي  �لحت����اد  ويف  بريطانيا 
ماليني  خم�سة  ح���و�يل  وع��دده��م 

و�أ�ساف  ل��ن��دن.  م��ع  �مل�ستقبل  يف 
لكن  ه����ذ�.  يف  ���س��ك  ه��ن��اك  “لي�س 
فرز  علينا  �مل�ستقبل  مناق�سة  قبل 
م��ا���س��ي��ن��ا. ���س��ن��ت��ع��ام��ل م���ع �لأم����ر 
�لوحيدة  �لطريقة  �إن��ه��ا  ب��ن��ز�ه��ة. 
�إىل  �إ�����س����ارة  يف  قدما”  ل��ل��م�����س��ي 
جتاه  بريطانية  مالية  �ل��ت��ز�م��ات 
ميز�نية �لحتاد �لأوروبي قطعتها 
لندن قبل �أن تقرر �خلروج بكثري.

متحدين  �لبقاء  �إىل  نحتاج  وق��ال 

•• بروك�صل-ةماالت:

�ع��ت��م��د ق�����ادة �لحت������اد �لأوروب�������ي 
�ملبادئ  ب���الإج���م���اع  �ل�����س��ب��ت  �م�����س 
�ستحدد  �لتي  �لكربى  �لتوجيهية 
م�سار �ملفاو�سني �لوروبيني خالل 
عملية بريك�ست ما يدل على وحدة 

�سفهم يف مو�جهة بريطانيا.
و�أع���ل���ن رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لوروب����ي 
بعيد  تويتري  على  تو�سك  دون��ال��د 
����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف  ق��م��ة  �أول  �ف���ت���ت���اح 
�ل27  �لع�����س��اء  ل��ل��دول  بروك�سل 
�ملبادىء  تبني  “مت  بريك�ست  حول 
�لتوجيهية للمفاو�سات بالإجماع. 
و�ملن�سف  �حل���������ازم  �ل���ت���ف���وي�������س 
حول  �ل27  �لحت�������اد  لأع�������س���اء 

مفاو�سات بريك�ست جاهز«.
���س��دد ع��ن��د و�سوله  ت��و���س��ك  وك����ان 
“�لبقاء  ���س��رورة  على  �لقمة  �ىل 
متحدين” طو�ل م�سار �ملفاو�سات 
من  بريطانيا  خ���روج  �ت��ف��اق  ع��ل��ى 
�لحتاد �لوروب��ي، و�لتي يفرت�س 

�ن ت�ستمر �سنتني.
قادرين  نكون  فقط  “هكذ�  وق��ال 
ع��ل��ى �إجن����از ه���ذه �مل��ف��او���س��ات، ما 
�أي�سا  ه��ي  �سفنا  وح���دة  �أن  يعني 

ل�سالح” لندن.
بارنييه  م��ي�����س��ال  �ل��ف��رن�����س��ي  و�أك����د 
�لوروبي  �لحت��اد  مفاو�سي  كبري 
ح���ول ب��ري��ك�����س��ت �ن وح����دة �ل���دول 

موجهة  لي�ست  �ل27  �لع�����س��اء 
���س��د ب��ري��ط��ان��ي��ا. م���ن ج��ه��ت��ه قال 
�لرئي�س �لفرن�سي فرن�سو� هولند 
�لذي ي�سارك يف �آخر قمة �وروبية، 
�ن �وروبا �ستعرف كيف تد�فع عن 

م�ساحلها.
وبعد �سهر بالتمام على �إبالغ لندن 
بعزمها  ر�سميا  �لأوروب����ي  �لحت���اد 
ع�سرة  وبعد  �سفوفه  من  �خل��روج 
�لربيطاين،  �ل�ستفتاء  على  ��سهر 
جتري �أوىل �ل�ستعد�د�ت بدون �أي 
عقبة من �جلانب �لوروبي بح�سب 

ما قال دبلوما�سي.
ويظهر �لأوروب��ي��ون وح��دة �سفهم 
�مل�ست�سارة  وج��ه��ت��ه  حت���ذي���ر  ب��ع��د 
�إذ  م�����ريك�����ل  �أن����غ����ي����ال  �لأمل�����ان�����ي�����ة 
�مل�سوؤولني  ب��ع�����س  ب�����اأوه��ام  ن����ددت 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ني، م��ا �أث���ار ت��وت��ر� مع 
رئي�سة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� 
�إن �لحت����اد  ت��و���س��ك  م�����اي. وق�����ال 
�لأوروب��ي لن يتمكن من ��ستكمال 
حمادثات خروج بريطانيا منه �إل 
�إذ� ظل متحد� مما يعني �أن وحدة 

�لتكتل من م�سلحة لندن.
قبل  لل�سحفيني  ت�سريحات  ويف 
ل���ل���م���و�ف���ق���ة على  ل����الحت����اد  ق���م���ة 
مع  للمفاو�سات  �أوروبية  �إر�ساد�ت 
�لدول  �أن  ت��و���س��ك  �أك���د  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
 27 وع���دده���ا  �ل��ت��ك��ت��ل  يف  �ملتبقية 
وقوية  وثيقة  عالقة  تن�سد  دول��ة 

اجلبوري يدعو لتقدمي االإغاثة جوًا و�شط تفاقم االأزمة

نزوح متوا�سل للمدنيني غرب املو�سل وتوقعات باملزيد

تو�شك: وحدة اأوروبا من م�شلحة بريطانيا 

الحتاد الأوروبي يعتمد ا�سرتاتيجية مفاو�سات بريك�ست 

اأردوغان: توحيد القوى �سيحول الرقة مقربة لداع�س

�أنه  �سُيدرك  �جليبوتي  �ل�سومايل-  �لتاريخ  يقرء  من 
تاريخ و�حد ولكن ل�سوء حظه �أنه ترعرع يف بيئة ُمتناحرة 
رغم ولدته يف بيئة �سمحاء قادت ذ�ت يوم �أطول �حلروب 
�لزعيم  بقيادة  �لتاريخ  م��د�ر  على  لالإ�ستعمار  ُمقاومًة 
حممد عبد �هلل ح�سان موؤ�س�س �لدولة �لدروي�سية ، فمن 
�لقرن  من  �ملنطقة  حكمت  �لتي  عجور�ن  �إم��رب�ط��وري��ة 
�لر�بع ع�سر حتى �ل�سابع ع�سر مرور�ً ب�سلطنة �إيفات �إىل 
�سلطنة عدل 1529 �إىل حكم �أ�سرة جوبورون 1848 
�لأوروبي  �لإ�ستعمار  وبد�ية   1884 برلني  �إىل موؤمتر 
لأفريقيا �إىل حممود فرح �حلربي رئي�س �لوزر�ء ونائب 
رئي�س جمل�س حكم جيبوتي �إىل �لرئي�س �لر�حل ح�سن 
عام  جيبوتي  جلمهورية  رئي�س  �أول   ( �أبتيدون  جوليد 
ول��الأ���س��ف مل  �خل��ل��ي��ج��ي��ني  م��ع��ظ��م  �أن  ، جن��د   )1977
يتعرفو� على مثل هذ� �لتاريخ �لعريق �لذي �سيجدونه 
ت�سهد  فلم  باأخرى،  �أو  بطريقة  �إليهم  مُمتد�ً  ق��ر�أوؤه  لو 
�لإ�ستعمار  م��ن  ��ستقاللهما  منذ  وجيبوتي  �ل�سومال 
�لقرن  و�سبعينيات  �ستينيات  يف  و�لفرن�سي  �لربيطاين 
�مل��ا���س��ي ح���ر�ك���اً خ��ل��ي��ج��ي��اً ك��ال��ذي ت�����س��ه��ده ه���ذه �لأي����ام، 
�لعالقات  يف  ُمتخ�س�سة  �سابقه  در��سات  يف  �أِ�سرنا  ولقد 
وتبدو  م�سبوق،  غري  ح��ر�ك��اً  باأنه  �لأفريقية  �خلليجية 
�لريا�س و�أبوظبي هما �لأكرث ح�سور�ً يف منطقة �لقرن 

�لأفريقي عن قريناتهم �خلليجيات.
م��ا ك���اد �ملُ��ن��ت��دى �لإق��ت�����س��ادي �ل�����س��ع��ودي �جل��ي��ب��وت��ي �أن 
ي��خ��ت��م ت��و���س��ي��ات��ه �ل��ن��ه��ائ��ي��ة يف �ل��ع��ا���س��م��ة ج��ي��ب��وت��ي يف 
لوزير  �ل����وز�ري  �لإج��ت��م��اع  ج��اء  حتى   2017/4/13
�لعا�سمة  يف  �ل�����س��ع��ودي  ون���ظ���ريه  �جل��ي��ب��وت��ي  �ل���دف���اع 
و�لذي   2017/4/23 ب��ت��اري��خ  �ل��ري��ا���س  �ل�����س��ع��ودي��ة 
�لذي  �جليبوتي  �ل�سعودي  للتقارب  ود�عماً  ُمعزز�ً  جاء 
�ملُتابع  وي��رى  �لأفريقي،  �لقرن  �لأب��رز يف منطقة  يبدو 
�ل�سعودية  �لعالقات  �أن  �لأفريقية  �خلليجية  للعالقات 
�جليبوتية تبدو �لأكرث ن�ساطاً عن قريناتها �خلليجيات 
�للعبة  لقو�عد  �لريا�س  �إدر�ك  �إىل  بر�أيي  ذلك  ويرجع 
�ل�سيا�سية يف �لقرن �لأفريقي، وعليه �سيكون �أمام �ململكة 
لتثبيت  نف�سها  على  �لع��ت��م��اد  �إم���ا  �ل�سعودية  �لعربية 
عا�سفة  لأجلها  خ��رج��ت  �ل��ت��ي  �لأم��ن��ي��ة  �إ�سرت�تيجيتها 
تقبل  �أن  و�إم����ا  ل�����س��احل��ه��ا،  ح�سمها  م��ن  ولب����د  �حل����زم 
�إير�ن  وبني  بينها  �ملتبادل  �لردع  ��سرت�تيجية  با�ستمر�ر 
�سالح  يف  لي�س  �ل�سرت�تيجية  تلك  ��ستمر�ر  �أن  ويبدو 
�لقو�ت �ملُتحالفة �لتي بد�أت عملياتها يف جنوب �جلزيرة 
�لعربية منذ عام 2015 حتى و�إن كانت هناك �أطر�ف 
 ، �ل�����س��ريورة  با�ستمر�ر تلك  ت��رغ��ب  دول��ي��ه )و����س��ن��ط��ن( 
فعدم ح�سم �ملعارك �لع�سكرية يف جنوب �جلزيرة �لعربية 
جاء متو�فقاً مع �لروؤية �لأمريكية �لتي ترى باأن �نتهاء 
�ملعارك يف �ليمن لي�س يف �ساحلها، بل ��ستمر�ر ��ستنز�ف 
ق���و�ت �ل��ت��ح��ال��ف �ل��ع��رب��ي��ة ب��ق��ي��ادة �ل��ري��ا���س م��ن جانب 
�إير�نياً من  �مليل�سيات �حلوثية �ملدعومة  و��ستنز�ف قوة 
�أف�سل  �أخر ياأتي يف �ساحلها ، ولي�س هناك وقت  جانب 
�لرئي�سية  �لبو�بة  �إىل  و��سنطن  لعودة  �لوقت  ه��ذ�  من 
�لقرن  دول  �إىل  وم��ن��ه��ا   ) )�ل�����س��وم��ال  �أف��ري��ق��ي��ا  ل�����س��رق 
زيارة  �أك��دت��ه  ما  وه��ذ�  فيها  �لتو�جد  وتعزيز  �لأفريقي 
وزير �لدفاع �لأمريكي جليبوتي بتاريخ 2017/4/23 
جيبوتي  يف  �ل�سيني  �لنفوذ  حتجيم  تريد  فو��سنطن   ،
وحتجيم  ه��ن��اك،  ع�سكرية  ق��اع��دة  �أك���رب  ميتلك  �ل���ذي 
�لنفوذ �ل�سيني بالطبع لن يقت�سر على جيبوتي فقط 
بات  �لتي  �لأفريقية  �لقارة  قيا�سه على عموم  بل ميكن 
�إىل  �أ�سف  �أك��رث قوة من ذي قبل،  �ل�سيني فيها  �لنفوذ 
ذل���ك ت��ع��اون و����س��ن��ط��ن ودول �لحت����اد �لأوروب������ي وعلى 
�لقرن  يف  �لرتكي  �لن�ساط  حُما�سرة  يف  باري�س  ر�أ�سهم 
�أن مُيهد ُم�ساحلة  �أفريقيا خ�سية من  �لفريقي وغرب 
متهيد�ً  �أفريقيا  يف  و�ل��رتك��ي��ة  �خلليجية  �مل�سالح  ب��ني 
لفتح باب خليجي عربي تركي يف �أفريقيا ظل ُمغلقاً يف 

وجه �لأخوة �لأفارقة لعقود.
�أن����ه بتاريخ  ف��ي��وؤ���س��ف��ن��ي  �ل�����س��وم��ال  �أم����ا يف ج��م��ه��وري��ة 
�لأحمر  �ل���ه���الل  ق��اف��ل��ة  ت��ع��ر���س��ت   2017/4/19
�ل�سومالية  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف  �إره���اب���ي  ل��ه��ج��وم  �لإم����ار�ت����ي 
مقدي�سو وكان قد �سبقه تعر�س موكب �ل�سفري �لإمار�تي 
يف �ل�سومال لهجوم مماثل، وتو�يل هذه �لهجمات �أرى 
باأنها حتمل دللت فقد تكون موؤ�سر�ً لرف�س جزء من 
�لإقليم  يف  �إمار�تية  قاعدة  لوجود  �ل�سومالية  �لنخبة 
�مل���رك���زي �سومالند،  �ل�����س��وم��ال  ع���ن  م�����س��ت��ق��ل  �ل�����س��ب��ه 
بني  �نق�سمت  هرجي�سيا  يف  �لعامة  �ملجال�س  �أن  خا�سة 
�أن  �إىل ذلك  �أ�سف  �لإمار�تية،  للقاعدة  وُمعار�س  موؤيٍد 
�لأقاليم  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�ستثمارية  �مل�ساريع  تد�سني 
ودعم  ���س��وم��الن��د،  يف  �مل��ائ��ي  �ل�سد  مثل  �ملُ�ستقلة  �سبه 
�لبنى �لتحتية يف بونتالند قد تبدو لل�سارع �ل�سومايل 
ُموؤ�سر�ً على �لدعم �خلفي ل�ستقالل تلك �لأقاليم مما 
�أقوى  �لدويل وب�سكل  �سُيعزز من مطالبتها بالعرت�ف 

مما م�سى .
ما �أريد �إي�ساله للمو�طن �ل�سومايل وحكومته �أن دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مل ت�سعى ولن تكون �سريكة يف 
دولة  ُت�سارك  و�إمن��ا  �ل�سومالية  �لأقاليم  �نف�سال  دع��م 
�لإمار�ت يف دعم �لأقاليم �سبه �ملُ�ستقلة ويف دعم �حلكومة 
�ملركزية يف مقدي�سو يف �أن و�حد، ويرجع ذلك �إىل خربة 
تاأ�س�ست عليه  �لتي  �لفيدر�يل  �ملجال  �لإم���ار�ت يف  دول��ة 
�إىل ذلك رعاية دولة  �أ�سف   ،  1971 �لدولة  منذ قيام 

مليثاق  �لإم������������ار�ت 
للم�ساحلة  دب������ي 
�ل�������������س������وم������ال������ي������ة 
 2012 ع�����������������ام 
�جتمعت  �ل����������ذي 
ف�����ي�����ه �لأط��������������ر�ف 
لأول  �ل�����س��وم��ال��ي��ة 
21 عاماً  بعد  مرة 

من �خلالفات .
�ل�سومال  ب��اأن  �أرى 
يكون  ق�����د  �ل�����ي�����وم 

�لدولية  �لقوى  �لثانية من  للمرة  �أمام حتدى تق�سيمه 
و�سيكون ذلك �لتحدي �لأكرب للدولة ُمنذ عام 1991، 
�أمثال  لأوط��ان��ه��ا  �ملُخل�سة  �لوطنية  �ل��رم��وز  �أن  وي��ب��دو 
ما  د�ئماً  فرماجو  عبد�هلل  حممد  �ل�سومايل  �لرئي�سي 
�أنه م�ستعد  �أثبت  و�لتي  بهكذ� حتديات  تكون على وعد 
لها بعد �إقالته لرئي�س جهاز �ملخابر�ت �ل�سومايل �للو�ء 
عبد �هلل غافو، و�إعفاء �لقائد �لعام لقو�ت �ل�سرطة حممد 
�سيخ حامد، وبالتايل �سيكون على كاهل �لرئي�س حممد 
�لتي  �ل�سادقة  �لوطنية  �إ�سرت�تيجتيه  تنفيذ  فرماجو 
�ل�سومايل  �ل�سعب  �أن  بدليل  و�أنت�سر،  ثمنها  دفع  طاملا 
وبجميع �أطيافه مل يجتمع حول رئي�س �سومايل �سابق 
فرماجو  �هلل  عبد  حممد  �لرئي�س  ح��ول  �جتمع  مثلما 
�لأخرية  �ل�سومالية  �لرئا�سية  بالنتخابات  ف��از  �ل��ذي 
�لقرن  �سعوب  له  تطلعت  م�سهد  يف   2017 فرب�ير  يف 

�لأفريقي بكثري من �لتفاوؤل.
و�أمام كل ذلك �أرى باأننا �أمام �سيناريوهان ل ثالث لهما 
�لأمني  �لتن�سيق  يتعزز  ق��د   : �لأول  �ل�سيناريو   1-   :
�لفريقي  �لقرن  يف  �لأمريكي  �خلليجي  �لإ�ستخبار�تي 
يف مقابل ��ستمر�ر �لدعم �ل�سعودي للقاهرة و�لذي يبدو 
�أنه حتقق بعد زيارة �لرئي�س �مل�سري للريا�س يف �إبريل 
من هذ� �لعام ، ولكن يبقى �ل�سوؤ�ل هنا ما هو �مل�ستوى 
و�لإ�ستخبار�تي  �لأم��ن��ي  �لتن�سيق  �إل��ي��ه  �سي�سل  �ل���ذي 
�ل��ق��رن �لف��ري��ق��ي؟ ه��ل �سيكون  �لأم��ري��ك��ي �خلليجي يف 
خا�سة  و�أبوظبي  �لريا�س  �إليه  تتطلع  �ل��ذي  بامل�ستوى 
�أن و��سنطن و�إن تعاونت مع �لقو�ت �ملُتحالفة يف جنوب 
تعاونها  �أن  �إل  �لفريقي  �ل��ق��رن  ويف  �لعربية  �جل��زي��رة 
�سياأتي ب�سكل حمدود ومر�سوم ووفقاً ملا تر�ه يف �ساحلها 
و�لذي �سيف�سي بالطبع ملزيد من خلط �لأور�ق يف تلك 

�ملنطقة �ملُ�ستعلة. 
�ل�سيناريو �لثاين : من �ملرجح �أن تتعاون و��سنطن   2-
مع باري�س يف منطقة �لقرن �لأفريقي ملحا�سرة �لنفوذ 
�مل�����س��ال��ح �خلليجية  ت���ق���ارب  �ل�����س��ي��ن��ي و�ل���رتك���ي ومل��ن��ع 
�لدولية )و��سنطن( و�لقوى  �لقوى  �أن  �لرتكية خا�سة 
�لروؤي  �خ��ت��الف  �أن  ُت���درك  ت��رك��ي��ا(  )�إي����ر�ن،  �لإقليمية 
�ل�سبب �لأول يف  �ل�سيا�سية بني دول �خلليج �لعربي هو 
��ستمر�ر �لعمليات �لع�سكرية يف جنوب �جلزيرة �لعربية، 
�لغري  �حل��ر�ك �خلليجي  لهذ�  �لأول  �ل�سبب  �أي�ساً  وهو 
ور�سم  �لتعامل  يتم  وعليه  �لفريقي  �لقرن  يف  م�سبوق 

�لإ�سرت�تيجيات.

التو�شيات 
�لعالقات  لتعزيز  ُمتخ�س�سة  علمية  جل��ان  ت�سكيل   •
ُمرتبطة  ت��ك��ون  �ل��ل��ج��ان  وه����ذه  �لأف��ري��ق��ي��ة  �خلليجية 
ل��ل��ج��ان��ب��ني �خلليجي  �ل��ث��ق��اف��ة و�خل���ارج���ي���ة  ب�������وز�ر�ت 
�لعالقات  ه��ذه  تعزيز  على  �لعمل  ُمهمتها  و�لأف��ري��ق��ي، 
باإقامة ور�س عمل وموؤمتر�ت علمية ٌم�سرتكة يتم فيها 
ُمناق�سة كافة �لق�سايا �ل�سيا�سية و�لإجتماعية و�لثقافية 

�ملُ�سرتكة بني �جلانبني.
�خلليج  دول  بني  و�لأمنية  �ل�سيا�سية  �ل��روؤى  توحيد   •
�خلليجي  �لإحت����اد  ف��ك��رة  تنفيذ  على  و�ل��ع��م��ل  �ل��ع��رب��ي، 
و�لعمل على �إجناح ما جاء يف �جتماع  “�لكونفدر�يل”، 
ل����دول جمل�س  و�خل��ارج��ي��ة  و�ل���دف���اع  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء 

�لتعاون �خلليجي �لذي �أُنعقد يف �لريا�س قبل �أيام. 
�ل�سعودي  �ملنتدى �جليبوتي  �لريا�س يف خطوة  دعم   •
و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى ت���ك���ر�ر م��ث��ل ت��ل��ك �مل��ن��ت��دي��ات يف �ل����دول 

�لأفريقية �لأخرى. 
• تاأ�سي�س معاهد ومر�كز خا�سة بالدر��سات �لأفريقية 
يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي لتقريب وجهات �لنظر 

و�لعمل على قر�ءة �أفريقيا ب�سكل ُم�ستقبلي .
• دعم �لرئي�س �ل�سومايل حممد عبد �هلل فرماجو يف 
مل�ساف  �ل�سومال  لعودة  �لوطنية  �إ�سرت�تيجيته  تنفيذ 

�لدول. 
– جيبوتي  �ليمن  ج�سر  م�سروع  �إجن��اح  على  �لعمل   •
�لذي �سُيعزز �لتبادل �لتجاري بني دول �لقرن �لفريقي 

ودول �خلليج �لعربي.
باإقامة  �ل���ق���ارة �لأف��ري��ق��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة يف  �ل��ل��غ��ة  دع���م   •
�لبحثية  و�ملر�كز  �ملجانية  �لعربية  و�ملد�ر�س  �جلامعات 
وتطوير  �لأف��ري��ق��ي��ة،  �ل���دول  يف  �لعربية  للغة  �ل��د�ع��م��ة 
�ملو�طن  دخ��ل  ورف��ع  �لأفريقية،  ل��ل��دول  �لتحتية  �لبنى 
�لأفريقي بدعم �مل�ساريع �ل�سغرية يف �أفريقيا خا�سة �أن 

�أفريقيا تزخر باأ�سحاب �لكفاء�ت �لعلمية.
د.اأمينـــة العرميــــي 

باحثـة �شيا�شيــة اإمـاراتيــة فـي ال�شـاأن االأفـريقـي
 @gulf_afro

من الريا�س اإىل جيبوتي ومن اأبوظبي اإىل ال�سومال
ا�شداء افريقية

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

�عترب �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �ردوغ��ان �أم�س �ن تركيا 
و�لوليات �ملتحدة ميكنهما �ذ� وحدتا قو�هما، حتويل �لرقة، 
�ىل  ���س��وري��ا،  يف  �لإره���اب���ي  د�ع�����س  لتنظيم  �لرئي�سي  �ملعقل 

مقربة لالإرهابيني.
“�أمريكا  �ن  ��سطنبول  يف  �أل��ق��اه��ا  كلمة  يف  �ردوغ����ان  وق���ال 
�ل��ه��ائ��ل��ة، و�ل��ت��ح��ال��ف وت��رك��ي��ا ق����ادرون ع��ل��ى ت��وح��ي��د قو�هم 

وحتويل �لرقة �ىل مقربة لد�ع�س«.
�أيار  منت�سف  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �لرتكي  �لرئي�س  وي��زور 

مايو لعقد �أول لقاء له مع �لرئي�س دونالد تر�مب.

�لو�جب  �ل�سرت�تيجية  ح��ول  و�أن��ق��رة  و��سنطن  وتختلف 
�عتمادها يف �سوريا حيث ل يز�ل تنظيم د�ع�س ي�سيطر على 

مناطق و��سعة.
�لعمود  �ل��ك��ردي،  �ل�سعب  حماية  وح���د�ت  و��سنطن  وت��دع��م 
ف�سائل  من  حتالف  �لدميوقر�طية،  �سوريا  لقو�ت  �لفقري 

عربية وكردية مدعوم من و��سنطن ويقاتل تنظيم د�ع�س.
�متد�د�  �لكردي  �ل�سعب  وح��د�ت حماية  تعترب  تركيا  �أن  �إل 
حلزب �لعمال �لكرد�ستاين، حركة �لتمرد �مل�سلحة �لنا�سطة 
وحلفاوؤها  �أن���ق���رة  ت�سنفها  و�ل��ت��ي  ت��رك��ي��ا  يف   1984 م��ن��ذ 

�لغربيون �إرهابية. 
يف  �ل�سعب  حماية  ل��وح��د�ت  م�ساركة  �أي  �ردوغ���ان  ويعار�س 

هجوم لطرد تنظيم د�ع�س من معقله يف �لرقة، وقال �م�س 
�ل�سبت �إنه �سيعر�س على تر�مب خالل لقائهما وثائق تثبت 

�رتباط وحد�ت حماية �ل�سعب بحزب �لعمال �لكرد�ستاين.
ل  �لأم��ريك��ي��ني حتى  لأ�سدقائنا  �سنقوله  م��ا  ه��ذ�  و�أ���س��اف 

يتحالفو� مع جمموعة �إرهابية .
وتتهم تركيا �لف�سائل �لكردية بال�سعي لإقامة دولة كردية 
يف ���س��م��ال ���س��وري��ا، وه���و م��ا ت��رف�����س��ه. وت���رى �أن��ق��رة تهديد� 
حكم  ذ�ت  كردي��������ة  منطق�����ة  �ن�س�����اء  يف  كبري�  ��سرت�تيجيا 
�سوريا  يف  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  عمليتها  وت��رم��ي  مب��ح��اذ�ت��ه��ا،  ذ�ت����ي 
�لكردية  للقو�ت  �ملناطق �خلا�سعة  خ�سو�سا �ىل منع و�سل 

ببع�سها.
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�ليوم  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  تنظم 
�لحد مبقرها يف �لريا�س ور�سة بعنو�ن “نحو �سر�كة ��سرت�تيجية 
خليجية - �أفريقية«. وقال �سعادة �لدكتور عبد�لعزيز حمد �لعوي�سق 
مبجل�س  و�مل��ف��او���س��ات  �ل�سيا�سية  ل��ل�����س��وؤون  �مل�����س��اع��د  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
مب�سرية  تتعلق  �ملو�سوعات  من  ع��دد�  �ستتناول  �لور�سة  �أن  �لتعاون 
وتن�سيق  تطويرها  و�سبل  و�أفريقيا  �لتعاون  جمل�س  بني  �لعالقات 
�جلهود ملكافحة �لتطرف و�لإرهاب و�لتدخالت �لأجنبية يف �ل�سوؤون 

�لد�خلية ودورها يف �ثارة �ل�سر�عات �لدينية و�لعرقية.
���س��ر�ك��ة ��سرت�تيجية  ل��ب��ن��اء  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���رب�م���ج  �ل��ور���س��ة  وت��ن��اق�����س 
�مل���ج���الت وت��وظ��ي��ف �لعالقات  يف ج��م��ي��ع ب��ني �ل��ط��رف��ني يف ج��م��ي��ع 
�ملجالت  يف  �لتعاون  دع��م  يف  بينهما  �لقائمة  �لتاريخية  و�ل��رو�ب��ط 
�لثقافية و�لإعالمية و�لجتماعية وغريها. ي�سارك يف هذه �لور�سة 
�لتعاون خرب�ء وخمت�سون من  �لتي تعقد يف �طار منتدى جمل�س 
وز�ر�ت خارجية دول جمل�س �لتعاون و�لقطاعات �ملخت�سة بالأمانة 
و�لهيئة  �لع��ل��ى  للمجل�س  �ل�ست�سارية  و�لهيئة  للمجل�س  �لعامة 
ل�سرق  �مل�سرتكة  و�ل�سوق  “�ليجاد”  �لفريقية  للتنمية  �حلكومية 
�لأفريقية  �ل��دول  �سفر�ء  من  وعدد  “�لكومي�سا”،  �أفريقيا  وجنوب 
�كادمييني  جانب  �ىل  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ل��دى  �ملعتمدين 

وخرب�ء خمت�سني بال�ساأن �لأفريقي.

ن�سرت �ل�سلطات �لرو�سية مئات من �سرطة مكافحة �ل�سغب يف و�سط 
مو�سكو �م�س قبل �حتجاج للمعار�سة يدعو �لرئي�س �لرو�سي فالدميري 
بوتني �إىل عدم تر�سيح نف�سه لفرتة ولية ر�بعة �لعام �ملقبل. ومل يذكر 
بوتني، �لذي هيمن على �ل�ساحة �ل�سيا�سية يف رو�سيا منذ �أكرث من 17 
عاما، ما �إذ� كان �سري�سح نف�سه يف �لنتخابات �ملقررة يف مار�س �آذ�ر عام 
2018 ولكن هيئات ر�سمية ل�ستطالع �لر�أي �أو�سحت �رتفاع ن�سبة 
�سعبيته ومن �ملتوقع ب�سكل كبري �أن ير�سح نف�سه. ودعت حركة رو�سيا 
�ملنفتحة �لد�عية للدميقر�طية �لتي �أ�س�سها ميخائيل خودوركوف�سكي 
�لنا�س �إىل �لتجمع عند �ملكتب �لتنفيذي للرئا�سة لت�سليم �لتما�سات 
�ل�سيا�سية. وت�سعى حركة رو�سيا  مكتوبة لبوتني للخروج من �حلياة 
�ملنفتحة �إىل تنظيم �حتجاجات م�سابهة يف مدن �أخرى �أي�سا مبا يف 
رو�سيا  ت�سعى  �سئمنا منه”  “لقد  �سعار  �سان بطر�سربج. وحتت  ذلك 
ملوجة  جناحا  �لليرب�لية  �ملعار�سة  �عتربته  ما  على  للبناء  �ملنفتحة 
تعد  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل��ا���س��ي  �ل�سهر  للحكومة  �ملناه�سة  �لح��ت��ج��اج��ات 
�لأكرب من حيث �لتوزيع �جلغر�يف و�لعدد منذ عام 2012. و�سعدت 
و�سف  �إذ  �ليوم  قبل  �ملنفتحة  رو�سيا  حركة  على  �ل�سغط  �ل�سلطات 
�إن �ل�سرطة  باأنها غري قانونية وقال  �لكرملني �لحتجاجات �ملزمعة 

�ستتعامل معها وفقا لذلك. 

��سخا�س  ث��الث��ة  �لت��ه��ام �ىل  ت��وج��ي��ه  �م�����س  م�����س��در ق�سائي  �أع��ل��ن 
يف  �لثنني  �مل�سبوهني  �ىل  لوج�ستية  م�ساعدة  قدمو�  �نهم  ي�ستبه 
م�سروع �عتد�ء �أحبط قبل �لدورة �لأوىل من �لنتخابات �لرئا�سية 
�لفرن�سية. و�أو�سح �مل�سدر �ن قا�سيا يحاكم �لرهابيني �تهم �جلمعة 
�مل�سبوهني �لثالثة بالن�سمام �ىل ع�سابة �جر�مية �رهابية وحيازة 
�و نقل ��سلحة، متهيد� للقيام بعمل �رهابي. وو�سع هوؤلء �لرجال 
من  و�لع�سرين  �لر�بعة  يف  �سي�ساين  �سيا�سي  لج��ىء  وه��م  �لثالثة، 
من   35 و�ل   16 �ل  يف  ك��و���س��وف��و،  م��ن  �سربيان  و�سقيقان  ع��م��ره 
�ل�سجن على  نان�سي )�سرق(، يف  �لثالثاء يف �ساحية  �لعمر، �عتقال 

ذمة �لتحقيق.
�لدين  ع��ام��ا( وحم��ي  ب��ور )23  كليمان  ���س��اع��دو�  �أن��ه��م  يف  وي�ستبه 
مر�بط )29 عاما( �مل�سبوهني مب�سروع �عتد�ء �أحبط، عرب ت�سليم 
ني�سان   18 يف  �لرجلني  �عتقال  خ��الل  عليها  ع��رث  �لتي  �لأ�سلحة 
�بريل يف مار�سيليا )جنوب(. وما ز�ل �ملحققون ي�سعون �ىل حتديد 
مدى معرفة هوؤلء �لرجال �لثالثة مب�ساريع مر�بط وبور، �ملعروف 
�عتناقه  �ىل  بهم  �ت�ساله  �دى  �لذين  �ل�سي�سانيني  من  مقرب  باأنه 

�ل�سالم يف 2007 يف ني�س.

عوا�صم

الريا�ض

باري�ض

مو�سكو

ال�سلطات الرتكية حتجب موقع ويكيبيديا
•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

“ويكيبيديا”  �أعلنت �ل�سلطات �لرتكية �م�س �نها حجبت موقع �ملو�سوعة 
لها  يتعر�س  �لتي  �حلظر  عمليات  �آخ��ر  يف  �ل��ب��الد،  د�خ��ل  �لن��رتن��ت  على 

�مل�ستخدمون �لأتر�ك.
وقالت هيئة تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت �لرتكية �نها نفذت �حلظر 
على “ويكيبيديا دوت �أورغ”، وهي مو�سوعة و��سعة �لنت�سار وحرة �ملحتوى 
بلغات متعددة على �سبكة �لنرتنت، دون �ي�ساح �ل�سباب �لتي دفعتها �ىل 
ذلك. وقال بيان للهيئة بعد حتليالت تقنية وبال�ستناد �ىل �لقانون رقم 
دوت  ويكيبيديا  �ملوقع  هذ�  بحق  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  �تخاذ  مت   ،5651
�أورغ . و�سرى �ملنع على كل �للغات يف ويكيبيديا يف تركيا �بتد�ء من �ل�ساعة 
ملجموعة  بيان  بح�سب  باحلظر،  �لد�ري  �ل��ق��ر�ر  �سدور  بعد  تغ   05،00

تركيا بلوك�س �لتي تر�سد حالت �ملنع على �سبكة �لنرتنت يف تركيا.
خدمة  م��زودي  من  �لعديد  �سمل  �ملنع  �ن  بيانها  يف  بلوك�س  تركيا  وقالت 

�لنرتنت يف تركيا.
�ل�سبت  �م�س  يتمكنو�  مل  �إ�سطنبول  �سكان  �ن  بر�س  فر�ن�س  مر��سل  وق��ال 
�خلا�سة  �ل�سبكات  ��ستخد�م  ب��دون  ويكيبيديا  �سفحات  �ىل  �ل��دخ��ول  من 

�لفرت��سية يف بي �أن. 
ود�أبت تركيا يف �ل�سنو�ت �لأخرية على منع �لدخول ب�سكل موؤقت �ىل مو�قع 
معينة، منها في�سبوك وتويرت، بعد وقوع �حد�ث رئي�سية مثل �لتظاهر�ت 

�ل�سخمة و�لهجمات �لرهابية.
�خلا�سة،  �لفرت��سية  �ل�سبكات  با�ستخد�م  �ملنع  على  �مل�ستخدمون  ويلتف 
بالرغم من �ن هذه �ل�سبكات باتت بدورها معر�سة للمنع. وتقول �حلكومة 
�ن هذه �لجر�ء�ت موؤقتة د�ئما و�سرورية لالأمن �لوطني، لكن �ملنتقدين 
رج��ب طيب  �لرئي�س  �ملدنية حت��ت حكم  �حل��ري��ات  تعديا على  ذل��ك  ي��رون 

�ردوغان.

خطة اإ�شرائيلية الإقامة �شكة حديد مع غزة

خرباء اإ�سرائيليون يتوقعون مبادرة اأمريكية بال�سرق الأو�سط

دعا للوحدة يف مواجهة التطرف خالل قدا�س بالقاهرة 

زيارة البابا ترفع معنويات امل�سيحيني يف م�سر 

انتخابات الرئا�سة الفرن�سية ت�سد اجلزائريني

جمل�س الأمن يدعم مفاو�سات ال�سحراء الغربية 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

توقع خرب�ء �إ�سر�ئيليون �أن تطلق 
�سيا�سية  �لأمريكية مبادرة  �لإد�رة 
جديدة يف �ملنطقة دون �أن متار�س 
وباقي  �إ����س���ر�ئ���ي���ل  ع��ل��ى  ���س��غ��وط��ا 

�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة.
موقع  مر��سل  غولن  �آ�ساف  ونقل 
�ألون  �لإخ��ب��اري عن  �آر جي”  “�أن 
بنكا�س �ل�سفري �لإ�سر�ئيلي �ل�سابق 
و�مل�����س��ت�����س��ار �ل�����س��ي��ا���س��ي ق���ول���ه �إن 
ترمب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 
�ل�����ذي ����س���ي���زور �ل�������س���رق �لأو����س���ط 
�ل�����س��ه��ر �ل���ق���ادم رمب����ا ي��ط��ل��ب من 
باملنطقة  �سيلتقيها  �لتي  �لأطر�ف 
مو�قفهم  ب�����اإع�����د�د  ي���ق���وم���و�  �أن 
لزيارة  يدعوهم  �أن  قبل  �ل�سيا�سة 
عن  �لإع����الن  يتم  حيث  و��سنطن 
مدعومة  ج��دي��دة  �أم��ريك��ي��ة  خطة 
�إىل  �مل��ر����س��ل  ول��ف��ت  دويل.  بتوجه 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل بعد  ���س��ي��زور  ت��رم��ب  �أن 
�لرئي�س  ق��د حت��دث م��ع  ي��ك��ون  �أن 
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم���م���ود ع��ب��ا���س يف 

و��سنطن، وبعد زيارة لل�سعودية.
بالعالقات  �خل��ب��ري  �أتينغر  ي���ور�م 
�إن  ق��ال  �لأم��ريك��ي��ة،  �لإ�سر�ئيلية 
�لأه������م يف �مل���رح���ل���ة �ل���ق���ادم���ة هو 
�ملنطلقات �ل�سيا�سية �لتي يعتنقها 
�خلارجية  �أن  م���ع���ت���رب�  ت����رم����ب، 
ترتبط  ز�ل��������ت  م�����ا  �لأم�����ريك�����ي�����ة 
ب���ع���الق���ات ج���ي���دة م����ع �لأط�������ر�ف 

مل�ستوطني غالف غزة- �أن �لتوجه 
�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي �جل����دي����د �مل���دع���وم 
ي�سمل  دول���ي���ة  م��ال��ي��ة  مب����و�زن����ات 
بحيث  �إي��ري��ز  معرب  م��ه��ام  تو�سيع 
ي���ت���ج���اوز ح���رك���ة �لأف���������ر�د دخ����ول 
وخروجا من غزة، حتى ي�سمل نقل 
�ل��ب�����س��ائ��ع �ل��ت��ج��اري��ة مب��ا يف ذلك 

حركة حمطة �لقطار�ت.
ي�سمل  �ل��ت��و���س��ي��ع  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
�مل��ن��ط��ق��ة �مل���ح���اذي���ة مل��ع��رب �إي���ري���ز، 
ب����ح����ي����ث ت������ك������ون �مل���������س����ت����وط����ن����ات 
�سريكة يف  �مل��ج��اورة  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
ه���ذه �خل��ط��ة �جل���دي���دة م��ن حيث 

�لتطوير و�لتخطيط.
ون��ق��ل��ت ي��دي��ع��وت �أح����رون����وت عن 
تدر�س  �إ�سر�ئيل  �أن  �أمنية  �أو�ساط 
�ملمنوحة  �لت�ساريح  �أع���د�د  زي���ادة 
غزة  م��ن  �لفل�سطينيني  ل��ل��ع��م��ال 
�إل��ي��ه��ا للعمل يف  ي��دخ��ل��ون  �ل��ذي��ن 
لغالف  �لتابعة  �لزر�عية  �حلقول 
غ�����زة، وذل�����ك ع��ق��ب م��ط��ال��ب من 
�ل�ستيطانية  �ل��ت��ج��م��ع��ات  روؤ����س���اء 
حلكومة  وج����ه����وه����ا  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 

بنيامني نتنياهو.
بهذه  �ل��دف��اع  وز�رة  رحبت  وبينما 
�أفيغدور  �لوزير  -وبدعم  �ملطالب 
�ل��ت��وج��ه �جلديد  ل��ه��ذ�  ل��ي��ربم��ان 
�لأمني  �لهدوء  ي�ستمر  �أن  ب�سرط 
�أو�ساط  ت��ع��ار���س  غ����زة-  ق��ط��اع  يف 
�ل�ساباك دخول  �لعام  �لأمن  جهاز 

عمال فل�سطينيني لأ�سباب �أمنية.

تنظيم  مثل  �مل�سلحة  للمجموعات 
�لإ�سالمية، بجانب توثيق  �لدولة 
تعترب  �لتي  �إ�سر�ئيل  مع  �لعالقة 
و��سنطن �لد�عم �لرئي�س لها �أكرث 

من �أي جهة �أخرى.
ومن جانب �آخر، يعتقد ياكي ديان 
يف  �ل�����س��اب��ق  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لقن�سل 
ل  �لأمريكيني  �أن  �أجنلو�س  لو�س 
�ل���ذي يريدونه  ب��ع��د م��ا  ي��ع��رف��ون 
وجود  �أم��ام  �أننا  رغ��م  �ملنطقة  من 
�أمريكي جديد يف �ل�سرق �لأو�سط 

و�لأردن  م�������س���ر  م���ث���ل  �ل���ع���رب���ي���ة 
و�ل�سعودية ودول �خلليج لعربي.

ترمب  زي������ارة  �أن  �خل���ب���ري  وي�����رى 
�ل�ستماع  على  �سرتكز  للمنطقة 
و�لإ�سر�ئيلية  �لعربية  للمو�قف 
�أكرث  ين�سدونه،  �لذي  �ل�سالم  عن 
�ساملة  �أمريكية  مبادرة  ط��رح  من 
مف�سلة. ويعتقد �أن ترمب �سريكز 
باملنطقة  �لأمريكية  �مل�سالح  على 
�لتهديد  م��و�ج��ه��ة  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة 
�لإير�ين، وحماربة �لبنى �لتحتية 

�ل�سابق  �لرئي�س  عهد  يف  يكن  مل 
بار�ك �أوباما.

�أن  �ل�سابق  �لدبلوما�سي  وي�سيف 
للعمل  نف�سه م�ستعد�  ترمب يرى 
يف �ملنطقة مثل �سوريا و�أفغان�ستان، 
�لقوة  م��ن  �مل��زي��د  ومي��ار���س فيهما 
وهو  �خل��ارج��ي��ة،  �سيا�سته  لتنفيذ 
�ملنطقة..  ل���دول  �إي��ج��اب��ي  م��وؤ���س��ر 
�أمريكيا ز�ر  �أذكر رئي�سا  “لكني ل 
�إ�سر�ئيل يف بد�ية عهده �ل�سيا�سي، 
مما يعني �أن هناك توجها للتدخل 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

ي���ب���دي �جل���ز�ئ���ري���ون �مل��ق��ب��ل��ون على 
مايو  �أي���ار   4 يف  ت�سريعية  �نتخابات 
ل ت���ن���ط���وي ع���ل���ى ره�����ان�����ات ك����ربى، 
�هتماما كبري� بالنتخابات �لرئا�سية 
�ىل  مر�سح  �ن  يبدو  حيث  �لفرن�سية 
�ملف�سل  �لأمام �ميانويل ماكرون هو 
ل���دى �ل�����س��ل��ط��ات و�ل�����س��ع��ب ع��ل��ى حد 

�سو�ء.
�لثانية  �ل�����دورة  يف  �مل��ن��اف�����س��ة  وت����دور 
�لفرن�سية  �لرئا�سية  �لنتخابات  من 
�لو�سطي  ب�����ني  م����اي����و  �أي���������ار   7 يف 
�ملتطرف  �ليمني  ومر�سحة  م��اك��رون 

�مل�سرتك بني فرن�سا  �لتاريخ  �ملتناق�سني متاما يف ما يخ�س  مارين لوبن 
وم�ستعمرتها �ل�سابقة.

�سفتي  ب��ني  �ل�سخا�س  تنقل  حرية  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ون  �جل��ز�ئ��ري��ون  وي�سكل 
�لآلف  �أكرب �جلاليات �لجنبية يف فرن�سا ويحمل مئات  �حدى  �ملتو�سط، 

يعطي  ما  �مل��زدوج��ة  �جلن�سية  منهم 
لهم حق �لت�سويت يف فرن�سا.

�أخ��رى، فان فرن�سا متنح  ومن جهة 
�لف   400 ���س��ن��ة  ك���ل  �جل���ز�ئ���ري���ني 
ت��اأ���س��رية دخ���ول لأر����س��ي��ه��ا. وح�سب 
برنار  ب��اجل��ز�ئ��ر  �لفرن�سي  �ل�سفري 
فرن�سي  م��الي��ني  �سبعة  ف���ان  �مي��ي��ي 

لهم رو�بط مبا�سرة مع �جلز�ئر.
وخالل زيارة �ىل �جلز�ئر يف �سباط 
حار  ��ستقبال  تخ�سي�س  مت  فرب�ير 
ملانويل ماكرون، و�زد�د �عجاب �لر�أي 
عندما  ب��ه  و�ل�سعبي  �لر�سمي  �ل��ع��ام 
و�سف �ل�ستعمار �لفرن�سي للجز�ئر 
�سد  جرمية  ب��اأن��ه   1962-1830
بها مناف�سته  و�أث��ارت ت�سريحاته جدل يف فرن�سا حيث نددت  �لإن�سانية.  
لوبن. ويف �أول رد فعل ر�سمي بعد �عالن نتائج �لدورة �لوىل يف 23 ني�سان 
�ملر�سح ماكرون  �بريل و�سف وزير �خلارجية �جلز�ئري رمطان لعمامرة 

باأنه �سديق �جلز�ئر. 

فنزويال تبداأ اإجراءات ان�سحابها 
من منظمة الدول الأمريكية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لأمريكية،  �ل���دول  منظمة  م��ن  �ن�سحابها  �إج����ر�ء�ت  ر�سميا  فنزويال  �أطلقت 
وهي عملية يتوقع �أن ت�ستغرق عامني، بح�سب ما �أفاد مر��سل لوكالة فر�ن�س 
بر�س. و�لتقت ممثلة فنزويال بالوكالة د�خل �ملنظمة كارمن لويز� فيال�سكيز 
ببدء  ر�سميا  كتابا  لت�سلمه  و��سنطن،  �أملاغرو يف  لوي�س  للمنظمة  �لعام  �لأمني 
�ن�سحاب فنزويال من �ملعاهدة �لتي �أ�س�ست هذ� �لتكتل �لإقليمي �لأمريكي يف 
وحتمل �لر�سالة توقيع �لرئي�س نيكول�س مادورو. ويف �لوقت   .1948 �لعام 
نف�سه يف نيويورك، قال �ل�سفري �لفنزويلي لدى �لأمم �ملتحدة �سامويل مونكاد� 
�إن حكومته على و�سك �خلروج نهائيا من منظمة �لدول �لأمريكية. نحن لن 
نعود �إليها �أبد�. هذه خطوة تاريخية لبالدنا. و�خلمي�س، �أعلنت فنزويال، �لتي 
منذ  قتيال  �أ�سفرت عن ثالثني  للحكومة  مناه�سة  �حتجاجات  تو�جه موجة 
�أنها �ستبد�أ مبا�سرة خروجها  �أبريل وحتت �سغط دويل متز�يد،  بد�ية ني�سان 
�لتي يختار  �لتاريخ  �مل��رة �لأوىل يف  �ل��دول �لأمريكية. وه��ذه هي  من منظمة 
�لعام  �ملنظمة يف  وق��د مت ط��رد كوبا من  �ملنظمة.  ه��ذه  بلد �خل��روج من  فيها 
م�ستوياتها.  �أعلى  �إىل  �ملتحدة  �لوليات  �لتوتر�ت مع  و�سلت  1962، عندما 

ورف�ست هافانا �لعودة �إىل �ملنظمة، رغم �إعادة ع�سويتها يف �لعام 2009.

�ملبا�سر يف �ملنطقة رغم �أنه ل �أحد 
يعلم ما �لذي بحوزة �أجندة ترمب 

من خطط �سيا�سية للمنطقة«.
م��ر����س��ل ل�سحيفة  ق��ال  ذل���ك،  �ىل 
�إ�سر�ئيل  �إن  �أح���رون���وت  ي��دي��ع��وت 
ب�����س��دد ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ه���ي �لأوىل 
م��ن ن��وع��ه��ا، ب��اإق��ام��ة ���س��ك��ة حديد 
ت��رب��ط��ه��ا ب��ق��ط��اع غ���زة م���ن خالل 
ماتان  و�أو�سح  حانون.  بيت  معرب 
�أبو  ك��م��ي��ل  �ل�����س��اب��ط  �إن  ت�����س��وري 
�لربية  �ملعابر  �إد�رة  رئي�س  روك��ن 
ب����وز�رة �ل��دف��اع �ل��ت��ق��ى م��ع روؤ�ساء 
�ل�ستيطانية يف غالف  �لتجمعات 
غزة، و�أبلغهم باخلطة �لتي ت�سمل 
ت��و���س��ي��ع م��ع��رب �إي����ري����ز �حل�����دودي 
�إقامة  تتم  �أن  على  �لقطاع،  �سمال 
�ملحطة مبناطق �حلقول �لزر�عية 

�لتابعة مل�ستوطنة �إيريز.
و�أكد �ل�سابط �أن �ل�سبب �لأ�سا�سي 
�لأزمة  رقعة  يعود لت�ساع  للخطة 
�لإن�سانية يف قطاع غزة، و�سمولها 
قطاعات وجمالت حيوية �إن�سانية 
متز�يدة، و�إمكانية �لتاأثري �ل�سلبي 

لهذه �لأزمات على �أمن �إ�سر�ئيل.
ون��ق��ل �مل��ر����س��ل ع��ن �أل���ون �سو�سرت 
رئي�س �لتجمع �ل�ستيطاين �ساعر 
هنيغيف �أن �خلطة �ستحظى بدعم 
وت�سمل  وم���ال���ي���ا،  ���س��ي��ا���س��ي��ا  دويل 
�سمال  �إي��ري��ز  ملعرب  فعليا  تو�سيعا 

غزة.
و�أو�سح �سو�سرت -يف خطاب وجهه 

�ملغرب  �جل���اري  �ل�سهر  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  جوتريي�س  ودع���ا 
�أن  ميكن  ج��دي��دة  مفاو�سات  ب��دء  �إىل  �لبولي�ساريو  وجبهة 

تت�سمن مقرتحات من �جلانبني.
وقال متحدث با�سم �لأمم �ملتحدة يف بيان ي�سري �إىل �ن�سحاب 
�لقو�ت �ملغربية ويوؤكد �ن�سحاب �لبولي�ساريو �إن هذ� �لن�سحاب 
تهيئة  ف��ر���س  يح�سن  ق��ب��ل  م��ن  مغربية  عنا�سر  و�ن�����س��ح��اب 
�لأجو�ء �لتي �ست�سهل �لتنفيذ �ملبكر لدعوة �ل�سيد جوتريي�س 

لإعادة �إطالق عملية �لتفاو�س.
يجري  �لإ���س��ب��اين  �ل�ستعمار  �نتهاء  بعد   1975 ع��ام  ومنذ 
�لتنازع على �ل�سحر�ء �لغربية وهي منطقة �سحر�وية مطلة 
على �ملحيط �لأطل�سي. ويزعم �ملغرب ملكيته للمنطقة �إل �أن 

•• اجلزائر-رويرتز:

�أنطونيو  ب���الإج���م���اع م�����س��اع��ي  �ل�����دويل  دع���م جم��ل�����س �لأم�����ن 
جوتريي�س �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة ل�ستئناف �ملفاو�سات 
ومتديد  �لغربية  �ل�سحر�ء  يف  �ل�����س��ر�ع  لإن��ه��اء  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 

مهمة �ملنظمة �لدولية حلفظ �ل�سالم ملدة عام �آخر.
�أك��دت بعثة �لأمم �ملتحدة �سحب جبهة  �أن  و�تخذ �لقر�ر بعد 
�لبولي�ساريو �لتي ت�سعى ل�ستقالل �ل�سحر�ء �لغربية قو�تها 
�سهدت  �ملتنازع عليها حيث  �ملنطقة  �لكركر�ت يف  من منطقة 
�ملغربية.  �لقو�ت  �ق��رت�ب  �ملا�سي مع  �لعام  �أزم��ة منذ  �ملنطقة 

و�سحبت �لرباط قو�تها يف وقت �سابق من �لعام �جلاري.

جبهة �لبولي�ساريو خا�ست حرب ع�سابات من �أجل �ل�ستقالل 
�لنار بدعم من �لأمم  �أن مت �لتفاق على وق��ف لإط��الق  �إىل 

�ملتحدة.
ب�ساأن  لت��ف��اق  �لتو�سل  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  حم��ادث��ات  وف�سلت 

كيفية تقرير �مل�سري. 
�سيادة  حت��ت  ذ�ت��ي��ا  حكما  �ملنطقة  متنح  خطة  �مل��غ��رب  وي��ري��د 
�إج���ر�ء  �ل��ب��ول��ي�����س��اري��و  ت��ري��د جبهة  ح��ني  �مل��غ��رب��ي��ة يف  �ململكة 

��ستفتاء يت�سمن �سوؤ�ل عن ��ستقالل �ملنطقة.
ق��و�ت حفظ  �أم�����س �جلمعة مهمة  �ملتحدة  �لأمم  ق��ر�ر  وم��دد 
ني�سان  �أب��ري��ل   30 حتى  �ل��دول��ي��ة  للمنظمة  �لتابعة  �ل�سالم 
و��ستئناف  �سيا�سية  �إر�دة  �إب���د�ء  �إىل  �لطرفني  ودع��ا   2018

�مل��ف��او���س��ات ب���اإج���ر�ء ج��ول��ة خ��ام�����س��ة م���ن �مل���ح���ادث���ات. ودعم 
ديناميكية وروحا جديدة للتو�سل �إىل حل �سيا�سي مقبول من 

�جلانبني.
و�نهارت �ملحاولت �ل�سابقة للتو�سط يف �تفاقات ب�سبب �سروط 
�ل�ستفتاء مبا يف ذلك من يحق له �لإدلء ب�سوته وما �إذ� كان 
�حلكم  �أو  �ل�ستقالل  عن  �أ�سئلة  �ل�ستفتاء  يت�سمن  �أن  يجب 

�لذ�تي.
م�ستعمرتها  فرن�سا  ت��دع��م  �أي�����س��ا.  منق�سم  �لأم���ن  وجمل�س 
�أكرب  حر�سا  �ملتحدة  �لوليات  تبدي  حني  يف  �ملغرب  �ل�سابقة 
�ل�سحر�وية  �لعربية  �جلمهورية  و�أجن���ول  فنزويال  وتدعم 

�لدميقر�طية �لتي �أعلنتها جبهة �لبولي�ساريو.

و�أ�ساف �لزيارة جاءت يف وقت منا�سب متاما... وترفع 
ت��ز�ل بخري ول  �إن م�سر ل  �ملعنوية وتقول  �ل��روح  من 
�إجر�ء�ت  ب�سبب  �لطويلة  �لطو�بري  ورغ��م  �أمانا.  ت��ز�ل 
�مل�ساركني  تفارق  ل  �لبت�سامة  كانت  و�لتفتي�س  �لأم��ن 
يوم  يف  وكاأنهم  ومبهجة  فاخرة  ثيابا  �أغلبهم  و�رت��دى 
قبل قدوم  �مل�ساركون يحتفلون  كان  �مللعب  د�خ��ل  عيد. 
�لبابا على قرع �لطبول و�أب��و�ق �لفوفوزيال على غر�ر 
م�سجعي كرة �لقدم. وكانو� ي�سفقون ويلوحون عندما 

حتلق طائر�ت �لهليكوبرت من فوقهم.
و�لفاتيكان  م�سر  �أع��الم  �لقد��س  يف  �مل�ساركون  وحمل 
جماعي  ب�سكل  �ل��ه��و�ء  يف  و�أطلقوها  ب��ال��ون��ات  وحملو� 
�سيارة جولف  �ل�ستاد على  لأر���س  �لبابا  دخ��ول  حلظة 

وطو�فه حول �مللعب.

•• القاهرة-رويرتز:

حذر �لبابا فرن�سي�س من �لتطرف �لديني �م�س �ل�سبت 
يف خ��ت��ام زي����ارة ق�����س��رية ل��ل��ق��اه��رة دع���ا خ��الل��ه��ا زعماء 
مع  �لديني  �لعنف  مو�جهة  يف  �ل��وح��دة  �إىل  �مل�سلمني 
�ل�سرق  يف  �مل�سيحيني  على  بالق�ساء  مت�سددين  تهديد 

�لأو�سط.
وقال �لبابا فرن�سي�س �لإميان �حلقيقي و ذ�ك �لإميان 
و�أك��رث �سدقاً  و�أك��رث رحمة  �أك��رث حمبّة  �ل��ذي يجعلنا 

و�أكرث �إن�سانية.
ي��ُع��ربَّ عنه  �إمي���ان  �إّل ع��ن  “هلل ل ير�سى  �ل��ب��اب��ا  وق���ال 
للموؤمنني  يجوز  �ل��ذي  �لوحيد  �لتطّرف  لأن  باحلياة 
�إمنا و تطّرف �ملحبّة! و�أّي تطّرف �آخر ل ياأتي من هلل 

ول ير�سيه!«
ووجوه  �سفاه  على  و�لبهجة  �ل�����س��ع��ادة  و�رت�����س��م��ت  ه��ذ� 
�لذي  �لقد��س  يف  �ساركو�  �لذين  �مل�سريني  �مل�سيحيني 
�ل�سبت  �م�س  �لقاهرة  با�ستاد يف  �لبابا فرن�سي�س  �أقامه 
�لبابا مل�سر �ساهمت يف رفع  زي��ارة  �إن  وق��ال ع��دد منهم 
روح��ه��م �مل��ع��ن��وي��ة ب��ع��د ع���دة ه��ج��م��ات ت��ع��ر���س��و� ل��ه��ا يف 

�ل�سهور �لأخرية.
وجاءت  �لأول  �أم�����س  مل�سر  ق�سرية  زي���ارة  �ل��ب��اب��ا  وب���د�أ 
حت�سني  �إىل  م��ن��ه��ا  ج��ان��ب  يف  ت�ستهدف  �ل��ت��ي  زي���ارت���ه، 
�ل��ع��الق��ات م��ع ك��ب��ار رج���ال �ل��دي��ن �لإ���س��الم��ي وكذلك 
من  فقط  �أ�سابيع  ثالثة  بعد  �لأرث��وذك�����س��ي��ة،  �لكني�سة 
�نتحاريني  45 �سخ�سا على �لأقل يف تفجريين  مقتل 

��ستهدفا كني�ستني يف م�سر.
ويف دي�سمرب كانون �لأول �ملا�سي �أودى تفجري �نتحاري 

��ستهدف كني�سة ملحقة بكاتدر�ئية �لأقباط �لأرثوذك�س 
�لإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  و�أع��ل��ن  �سخ�سا.   29 ب��ح��ي��اة 

م�سوؤوليته عن �لهجمات �لثالثة.
�إح�����دى �لكنائ�س  وق����ال �ل��ق�����س خم��ل�����س ن��ا���س��ر ر�ع����ي 
فرن�سي�س  �لبابا  “زيارة  �لإ�سكندرية  يف  �لكاثوليكية 
نف�سي قوي ج��د�... ترفع من معنوياتنا  �أث��ر  لها  �أكيد 
نتم�سك بوطننا  �أننا  وتع�سدنا وتقوينا يف خدمتنا ويف 

وبالبقاء يف وطننا حتى يف �لأوقات �ل�سعبة«.
لكل  ف���رح  �سبب  نف�سيا  �أي�����س��ا  �ل��ب��اب��ا  “زيارة  و�أ����س���اف 

�مل�سيحيني وب�سكل خا�س �لطائفة �لكاثوليكية«.
�إىل ع�سرة باملئة من �سكان  �مل�سيحيون ما ي�سل  وميثل 
م�سر �لبالغ عددهم 92 مليون ن�سمة وهم بذلك �أكرب 
ويغلب  �لأو���س��ط.  �ل�سرق  يف  تقريبا  م�سيحية  طائفة 
�لأرثوذك�س على �مل�سيحيني يف م�سر �إذ يوجد فقط نحو 

200 �ألف من �أتباع �لكني�سة �لكاثوليكية.
و�سارك ب�سعة �آلف �أغلبهم كاثوليك يف �لقد��س �لذي 
�أقيم و�سط �إجر�ء�ت �أمنية م�سددة يف ��ستاد تابع للقو�ت 
فوق  حتلق  حربية  هليكوبرت  طائر�ت  وكانت  �مل�سلحة. 

�ل�ستاد.
لزكريا  جميلة  ذكريات  فرن�سي�س  �لبابا  زي��ارة  و�أع��ادت 
جلوم �لذي �سارك يف قد��س �أقامه �لبابا �لر�حل يوحنا 
وهذه   .2000 ع���ام  م�سر  ز�ر  ع��ن��دم��ا  �ل��ث��اين  ب��ول�����س 
�لزيارة �لأوىل للبابا فرن�سي�س مل�سر وهو ثاين بابا يزور 

�لبالد بعد �لبابا يوحنا.
وقال جلوم وهو يقف يف طابور طويل ��ستعد�د� للتفتي�س 
�لأمني قبل دخول �ل�ستاد هذه فر�سة طبعا جيدة جد� 

جد� �أننا يف م�سر نقدر ن�ستقبل �لبابا. 

وتعول �ل�سلطات يف م�سر على �أن ت�سهم زيارة �لبابا يف 
ت�سهم  و�أن  �لعامل  �أم��ام  �لأمنية  �لبالد  �سورة  حت�سني 
�لتي  �لهجمات  �سل�سلة  بعد  �مل�سيحيني  روع  تهدئة  يف 
لتنظيم  �مل��و�ل��ني  �ملت�سددين  �أي���دي  على  لها  تعر�سو� 

د�ع�س.
�لبابا قال متحدث عرب مكرب�ت �ل�سوت  وقبل و�سول 
�أن  م�سيفا  �ل��زي��ارة  لهذه  �حلاجة  �أ�سد  يف  كانت  م�سر 

هذه �لزيارة جاءت من �ل�سماء.
وقال رجل يدعى �إيهاب حميي �إن �لزيارة تدعم �لوحدة 
�إل م��ن ربنا  �أن��ه ل خ��وف  وت��دع��م فكرة  �لوطنية فعال 
�لتفجري�ت لن  و�أن  �لب�سر  �لب�سر ل يخيف  و�أن  وحده 
تقام  و�أن  مل�سر  �لبابا  قد��سة  ي��اأت��ي  �أن  يف  متاما  تفرق 
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –يونايتد بنك ليمتد / المدير العام
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي
 

فروع اإلمارات العربية المتحدة" ("البنك")،  -لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لـ "يونايتد بنك ليمتد 
، وكذلك بيانات األرباح أو الخسائر واإليرادات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١التي تتألف من بيان المركز المالي كما في 

ة األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى الشامل
 إيضاحات تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

 
 للبنكركز المالي في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة ُتعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن الم

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

 
 أساس إبداء الرأي

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

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

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

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

 
 مسؤولية اإلدارة تجاه البيانات المالية 

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

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  لة أعمالهعلى مواص 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.
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –يونايتد بنك ليمتد              
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين            

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١        
 
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

مجمل، خالية من ، بشكل ول ما إذا كانت البيانات الماليةتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة ح
األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن 
التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها 

ف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتش
أو الخطأ وُتعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية وبشكل معقول 

 على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية.
 

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

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

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

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

 .للبنكالراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 

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

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

داث أو كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألح
على مواصلة أعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية. في  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 
ينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير ، أو نقوم بتعديل رأت ذات الصلة في البيانات الماليةإلى اإلفصاحا

كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي 
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  اليةتقييم عرض البيانات الم
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 
لها والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام 

 الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –يونايتد بنك ليمتد              
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين            

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١        
 
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 

فإننا نؤكد ، وتعديالته، ١٩٨٠) لسنة ١٠( ة اإلمارات العربية المتحدة رقمكما يقتضي القانون االتحادي لدول
 .تدقيقناألغراض  ضرورية نعتبرهاالتي أننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات 

 
 

 بي إم جي لوار جلف ليمتد كي
 
 
 
 

 فيجندراناث مالهوترا 
 ٤٨رقم التسجيل: 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد  التاريخ:

٤ 
 

 المركز الماليبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    الموجودات
 ٩٨٠٫٣٢٩ ٨٦٨٫٥٧١ ٨ المركزياإلمارات العربية المتحدة  مصرفلدى  رصدةالنقد واأل
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٦٥٥٫٢٦٣ ٩ ومؤسسات مالية  أخرى من بنوك المستحق

 ١١١٫٨٨٥ ٦٣٫٥٠٩ ٣٤ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى
 ٩٫٧٨٤ ٥٫٦٨٣ ٢٢ األدوات المالية المشتقة

 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ ١٠ المدينةوالذمم قروض ال
 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٣٧٣٫١٦٧ ١١ ستثماريةاالمالية الوراق األ
 ٢١٨٫٣٥١ ٢٧٤٫٩٤٦ ١٢ خرىاألموجودات ال

 ٧٫٢١٨ ٦٫٩٢٢ ١٣ واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز والمعدات الممتلكات
 ٥٫٢١٢ ٤٫٦٠٢ ١٤ الموجودات غير الملموسة

 ٧٦٫٦٥٨ ٧٥٫٠١٨ ٣-٣٠ صافي - موجودات الضريبة المؤجلة
  -------------- ------------- 

 ٦٫٩٩٢٫٧٢٤ ٧٫٤٢٠٫٠٥٤  إجمالي الموجودات
  ======== ======= 

    المطلوبات وحقوق الملكية
    

    المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ ٣٨٨٫٨٠٩ ١٥ المستحق لبنوك أخرى

 ١٣٤٫٤٣٤ ٥٧٫٤٣١ ٣٤ المستحق للمركز الرئيسي وفروع أخرى
 ١٤٫١٧٤ ١١٫٨٢٩ ٢٢ األدوات المالية المشتقة

 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ ١٦ ودائع العمالء
 ٣١٠٫٩٧٥ ٣٦٨٫٧٨٩ ١٧ خرىاألمطلوبات ال
 ٣٦٫٧٣٠ - ١٨ الثانويةقروض ال
  ------------- ------------- 

 ٦٫٠٨٠٫٧٤٦ ٦٫٤٠١٫٥٤٧  إجمالي المطلوبات
  ------------- ------------- 
    

    حقوق الملكية
 ٣٧٣٫٩٩٢ ٣٩٥٫٢٢٠ ١٩  مخصصالمال الرأس 

 ١٠٣٫٢٤٦ ١١١٫٣٥١ ٢٠ قانونيالحتياطي اال
 ٤٢٣٫٩٤٩ ٤٩٦٫٨٩٦  األرباح المحتجزة

  -------------- ----------- 
  ٩٠١٫١٨٧ ١٫٠٠٣٫٤٦٧ 

 ١٠٫٧٩١ ١٥٫٠٤٠ ٢١ احتياطي القيمة العادلة
  -------------- ----------- 

 ٩١١٫٩٧٨ ١٫٠١٨٫٥٠٧  إجمالي حقوق الملكية
  -------------- ------------- 

 ٦٫٩٩٢٫٧٢٤ ٧٫٤٢٠٫٠٥٤  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ======== ======= 
 

 في المدير العامها من قبل والتصريح بإصدار تم اعتماد هذه البيانات المالية
 
 
 

_______________ 
   المدير العام

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

    
 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥ 
 

  األرباح أو الخسائربيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 ٢٥١٫٧٣٦ ٢٨٢٫١٩١ ٢٤ إيرادات الفائدة
 )٦٤٫٦٣٣( )٨٨٫٨٩٠( ٢٥ مصروفات الفائدة

  ----------- ----------- 
 ١٨٧٫١٠٣ ١٩٣٫٣٠١  صافي إيرادات الفائدة

    
 ٦٥٫٧٠٥ ٦٧٫٩١٨  إيرادات الرسوم والعموالت

 ١٧٫٣٤٤ ٢٠٫١٧١  يرادات من معامالت بالعمالت األجنبيةاإل
 ٧٫٢٧٢ ١١٫٢٣٥ ٢٦ بيع أوراق مالية استثمارية صافي األرباح من

 )٤٫٣٩٠( )٦٫١٤٦(  مشتقة مالية أدواتإعادة تقييم  منمحققة الغير  الخسائر
 ١٣٫٤٥٦ ١٢٫٣٣١ ٢٧ خرىاأليرادات اإل
  ----------- ----------- 

 ٢٨٦٫٤٩٠ ٢٩٨٫٨١٠  صافي اإليرادات التشغيلية
    

 )١٢٧٫٦٨٤( )١٣٩٫٨٠٧( ٢٨ المصروفات التشغيلية
 )٣٦٫٤٩٠( )٥٥٫٣٣٠( ٢٩ صافي - االئتمانخسائر لمخصص ال
 )١٫٥٠٦( )١٥٢( ٣-١٠ مشطوبةال والذمم المدينةقروض ال
  ----------- ---------- 

 ١٢٠٫٨١٠ ١٠٣٫٥٢١  صافي األرباح قبل الضريبة
    

 )٢٥٫٧٤٢( )٢٢٫٤٦٩( ٣٠ الضريبة
  ----------- ----------- 

 ٩٥٫٠٦٨ ٨١٫٠٥٢  صافي أرباح السنة
  ===== ===== 
 

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

 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 
 
 
 
 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٦ 
 

  بيان الدخل الشامل
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 ٩٥٫٠٦٨ ٨١٫٠٥٢  صافي أرباح السنة
  ---------- ---------- 
    :خرىاألشاملة اليرادات اإل
    

    :إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائريتم أو قد يتم البنود التي 
    

    المالية  األوراقغير المحققة من  األرباح/(الخسائر) صافي
 )٢٧٫٩٣٦( ١٦٫٥٤٦ ٢١ للبيع المتاحةاالستثمارية    

    االستثمارية المتاحة المحققة من األوراق المالية الخسائرصافي 
 )٧٫٢٧٢( )١١٫٢٣٥( ٢١ عند االستبعاد األرباح أو الخسائرالُمعاد تصنيفها ضمن بيان  للبيع   

    
 ٧٫٠٤٢ )١٫٠٦٢( ٣-٣٠ المؤجلة ذات العالقة الضريبة   
  ----------- ------------ 

 )٢٨٫١٦٦( ٤٫٢٤٩  البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائرإجمالي 
  -------- ----------- 
    

 )٢٨٫١٦٦( ٤٫٢٤٩  الشاملة األخرى للسنة /(الخسائر)اإليرادات
  ---------- ----------- 

 ٦٦٫٩٠٢ ٨٥٫٣٠١  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ===== ===== 
 

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

 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

  

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

اإي�شاحات حول البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٧ 
 

 بيان التدفقات النقدية 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    األنشطة التشغيلية
 ١٢٠٫٨١٠ ١٠٣٫٥٢١  صافي األرباح قبل الضريبة

    التسويات لـ:
 ٢٫٦٢٢ ٢٫٤٥٤ ١٣ واإلطفاء االستهالك

 ١٫٥٠٦ ١٫٥١٢ ١٤ إطفاء موجودات غير ملموسة
 ٣٦٫٤٩٠ ٥٥٫٣٣٠ ٢٩ صافي - االئتمانخسائر لمخصص ال
 ١٫٥٠٦ ١٥٢ ٣-١٠ مشطوبةال والذمم المدينةقروض ال
 ٦٥٥ -  خرىاألمشطوبات ال /مخصصاتال

 ٤٫٣٩٠ ٦٫١٤٦   غير المحققة من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة الخسائر
 ٢٫٠٥٩ ٢٫٠٥٩  نهاية الخدمة للموظفين تعويضاتمخصص 

  ----------- ----------- 
     النقد الناتج من العمليات قبل التغيرات في الموجودات

 ١٧٠٫٠٣٨ ١٧١٫١٧٤  والمطلوبات التشغيلية    
    

 اإلمارات  مصرفالمودعة لدى  في االحتياطيات التغير
 )٤٣٫٢٥١( )٩٫٨٢٤(  المركزي العربية المتحدة   

 )٢٣٠٫٩٤٩( )٣٠٫٠٨١(  ومؤسسات مالية أخرىالتغير في المستحق من بنوك 
 )٢١٠٫٠١١( )٤٤٠٫٧٩٢(  والذمم المدينةفي القروض  التغير
 ١٦٫٧٤٠ )٤٦٫٨١١(  في الموجودات األخرى التغير

 )٨٢٫٩٣٧( ٢٦٫٠١٦  أخرىالتغير في المستحق لبنوك 
 )١٠٢٫٥٣٢( ١٠٢٫٥٣٢  المستحق للمركز الرئيسي وفروع أخرىفي التغير 

 ٥٨٤٫٩١١ ٢٢٥٫٣٧٤  الزيادة في ودائع العمالء
 ٢٨٫٣٤٧ ٤٧٫١٠١  في المطلوبات األخرى التغير

  ----------- ----------- 
  ١٣٠٫٣٥٦ ٤٤٫٦٨٩ 

 )١٫٥٣٧( )١٫٦٢٩(  نهاية الخدمة للموظفين المدفوعات من تعويضات
 )٣٥٫٥٣٧( )٢٥٫٧٨٢(  ضريبة الدخل المدفوعة 

   ------------ ------------ 
 ٩٣٫٢٨٢ ١٧٫٢٧٨  األنشطة التشغيلية  الناتج منصافي النقد 

  ---------- --------- 
    األنشطة االستثمارية

 )٩٦٫٣٤٣( )٨١٫٢٧٧(  صافي –ستثمارية االمالية الوراق األ
 )٢٫٢١٦( )٢٫١٥٨( ١٣ ممتلكات ومعداتلشراء  المدفوعات

 )٦٢٦( )٩٠٢( ١٤ االستحواذ على موجودات غير ملموسة
  ----------- ----------- 

 )٩٩٫١٨٥( )٨٤٫٣٣٧(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
  ----------- ----------- 

    األنشطة التمويلية
 - ٢١٫٢٢٨  رأس المال الُمقدم من المركز الرئيسي

 - )٣٦٫٧٣٠(  سداد قروض ثانوية
  ------------ ------------ 

 - )١٥٫٥٠٢(  في األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم
  ------------ ------------ 
    

 )٥٫٩٠٣( )٨٢٫٥٦١(  وما يعادله في النقد التغيرصافي 
 ٣١٩٫٥٦٣ ٣١٣٫٦٦٠  يناير  ١النقد وما يعادله في 

  ------------ ----------- 
 ٣١٣٫٦٦٠ ٢٣١٫٠٩٩ ٣٢ ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 

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

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

 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٨ 
 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية
    ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية 

 

 

 
 رأس المال
 المخصص 

 
 االحتياطي
 القانوني

 
 األرباح

 المحتجزة 

 
 احتياطي 

 القيمة العادلة

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٨٤٥٫٠٧٦ ٣٨٫٩٥٧ ٣٣٨٫٣٨٨ ٩٣٫٧٣٩ ٣٧٣٫٩٩٢ ٢٠١٥يناير  ١كما في 
      

 ٩٥٫٠٦٨ - ٩٥٫٠٦٨ - - أرباح السنة
      
 )٢٨٫١٦٦( )٢٨٫١٦٦( - - - خرى للسنةاألشاملة اليرادات اإل
 -------- --------- --------- ----------- ----------- 

 ٦٦٫٩٠٢ )٢٨٫١٦٦( ٩٥٫٠٦٨ - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
      

 - - )٩٫٥٠٧( ٩٫٥٠٧ - القانوني حتياطيلالالمحول 
 ----------- ----------- ----------- --------- ----------- 

 ٩١١٫٩٧٨ ١٠٫٧٩١ ٤٢٣٫٩٤٩ ١٠٣٫٢٤٦ ٣٧٣٫٩٩٢ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ====== ====== ====== ===== ====== 
      

 ٩١١٫٩٧٨ ١٠٫٧٩١ ٤٢٣٫٩٤٩ ١٠٣٫٢٤٦ ٣٧٣٫٩٩٢ ٢٠١٦يناير  ١كما في 
      

 ٨١٫٠٥٢ - ٨١٫٠٥٢ - - أرباح السنة
      
 ٤٫٢٤٩ ٤٫٢٤٩ - - - خرى للسنةاألشاملة اليرادات اإل
 -------- --------- --------- --------- ---------- 

 ٨٥٫٣٠١ ٤٫٢٤٩ ٨١٫٠٥٢ - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
      

 ٢١٫٢٢٨ - - - ٢١٫٢٢٨ رأس المال الٌمقدم من المركز الرئيسي
      

 - - )٨٫١٠٥( ٨٫١٠٥ - القانوني حتياطيلالالمحول 
 ----------- ----------- ----------- --------- -------------- 

 ١٫٠١٨٫٥٠٧ ١٥٫٠٤٠ ٤٩٦٫٨٩٦ ١١١٫٣٥١ ٣٩٥٫٢٢٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 ====== ====== ====== ===== ======== 
 

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

 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٩ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  التأسيس واألنشطة ١

 
. إن العنوان المسجل ١٩٥٩تأسس يونايتد بنك ليمتد ("يو بي إل" أو "المركز الرئيسي") في جمهورية باكستان اإلسالمية في سنة 

"يو بي يزاول  .. آي. آي. طريق شندريجر، كراتشي١مبنى ستيت اليف رقم جينا أفينيو، بلو إريا، إسالم أباد، للمركز الرئيسي هو 
، والتي تتضمن الخدمات المصرفية التجارية والخدمات ذات الصلة، من خالل فروعه أنشطته العربية المتحدةإل" في دولة اإلمارات 

) بموجب ترخيص صادر من قبل مصرف أو "الفرع" المنتشرة في أبوظبي ودبي والشارقة ("البنك" : ثمانية فروع)٢٠١٥الثمانية (
 اإلمارات العربية المتحدة. ،، دبي١٣٦٧سجل للبنك هو ص. ب اإلمارات العربية المتحدة المركزي. إن العنوان الم

  
 أساس اإلعداد ٢

 
 بيان التوافق  ١-٢

 
الصادة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  التقارير المالية للمعايير الدولية إلعدادوفقاً المنفصلة تم إعداد هذه البيانات المالية 

 ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم بدولة اإلمارات العربية المتحدة. تم إصدار  ذات الصلة القوانين تطلباتوم
ابريل  ١ في") ٢٠١٥الذي يمثل قانون الشركات التجارية ("قانون الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة ، و٢٠١٥لسنة 

لسنة  ٨ليحل محل القانون االتحادي القديم لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٢٠١٥يوليو  ١وأصبح سارياً اعتباراً من  ٢٠١٥
 ٣٠بحلول  ٢٠١٥. يتعين على الشركات االلتزام بقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة (وتعديالته) ١٩٨٤
 .٢٠١٧يونيو 

 
 قياسأساس ال  ٢-٢

 
 تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي: 

 األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة؛  -
 ي يتم قياسها بالقيمة العادلة.الموجودات المالية المتاحة للبيع التو -
 

 استخدام التقديرات واألحكام ٣-٢
 

الية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر إن إعداد البيانات الم
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن 

 تلك التقديرات. 
 

على التقديرات المحاسبية في الفترة التي  بالتعديالتتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. ويتم االعتراف 
 مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت. وفي أي فترات  يتم فيها تعديل التقديرات

 
مة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة المعلومات حول المجاالت الها بيان ٧في اإليضاح يتم بصورة محددة، 

 . كبر عند تطبيق السياسات المحاسبية على المبالغ المعترف بها في البيانات الماليةاأل التأثير التي لها
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  ٤-٢
 

 إلى أقرب عدد صحيح باأللف. للبنك، حيث تم تقريبهاالعملة الرسمية  وهو ")اإلماراتيالدرهم ("تم عرض هذه البيانات المالية بعملة 
 

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٠ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

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

 
 تحويل العمالت األجنبية   ١-٣

 
تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 

يتم إدراج أية  السائدة بتاريخ بيان المركز المالي.سعار الصرف الدرهم اإلماراتي وفقاً ألوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى 
 .األرباح أو الخسائربيان  ضمنأرباح أو خسائر ناتجة عن التحويل 

 
 األدوات المالية   ٢-٣

 
ملكية لطرف آخر. إن كافة الموجودات والمطلوبات  أداةوالتزام مالي أو  للبنكتتمثل األداة المالية بأي عقد ينشأ عنه أصل مالي 

والموجودات غير  نجازواألعمال الرأسمالية قيد اإل الواردة في بيان المركز المالي هي أدوات مالية باستثناء الممتلكات والمعدات
 اً.  والمقبوضات مقدم، والموجودات غير المصرفية التي تم االستحواذ عليها عند تسوية الديون الملموسة

 
 التصنيف

 
 الموجودات المالية

 
 يقوم البنك بتصنيف موجوداته المالية ضمن واحدة من الفئات التالية:

 القروض والذمم المدينة؛ -
 ستحقاق؛لتاريخ االالمحتفظ بها  -
 بيع؛ المتاحة لل -
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.و -
 

 المطلوبات المالية
 

المالية والتزامات القروض، يقوم البنك بتصنيف مطلوباته المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة باستثناء الضمانات 
 من خالل األرباح أو الخسائر.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

بالقيمة العادلة من خالل المصنفة لمحتفظ بها للمتاجرة والموجودات المالية تشتمل هذه الفئة على فئتين فرعيتين: الموجودات المالية ا
يتم قيد الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بتغيرات  األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي.

قام البنك بتصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما  .األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة في بيان 
تمت إدارة الموجودات وتقييمها وتقديم تقارير داخلية بشأنها على أساس القيمة العادلة. ويتم أيضاً تصنيف األدوات المشتقة كأدوات 

  كعقود تحوط. تصنيفهايتم محتفظ بها للمتاجرة ما لم 
 

 والذمم المدينةالقروض 
. وتنشأ هذه ةفي سق نشطوغير مدرجة  قابلة للتحديدوبموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة  القروض والذمم المدينةتتمثل 

 الذمم المدينة.دون نية المتاجرة في بصورة مباشرة إلى المقترض  القروض والذمم المدينة عندما يقدم البنك أمواالً 
 

 ستحقاقلالالمحتفظ بها 
وفي تواريخ استحقاق ثابتة بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد  الموجودات المحتفظ بها لالستحقاقتتمثل 

القليل من حيث يكون لدى البنك الرغبة والقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. عندما يقوم البنك ببيع جزء ليس ب
 الموجودات المحتفظ بها لالستحقاق، تتم إعادة تصنيف الفئة بأكملها كموجودات متاحة للبيع.

 
 المتاحة للبيع

) ١ليست مصنفة كـ ( التي كموجودات متاحة للبيع أو المصنفةالموجودات المالية غير المشتقة تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع ب
) استثمارات محتفظ بها لالستحقاق. يتم ٣) قروض وذمم مدينة أو (٢العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، (موجودات مالية بالقيمة 

م تسجيل الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة، مع االعتراف بتغيرات القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. قد يت
 اجات السيولة أو التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت أو أسعار األسهم.بيع هذه الموجودات استجابة الحتي

 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١١ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣
 
 األدوات المالية (تابع)   ٢-٣
 

 االعتراف
بكافة  تنشأ فيه. ويتم االعتراف مبدئياً  في التاريخ الذي الثانويةوالودائع وااللتزامات  والذمم المدينةالقروض البنك مبدئياً ب يعترف

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) بتاريخ  المصنفةاألخرى (بما في ذلك الموجودات المالية الموجودات والمطلوبات 
 طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية.  المتاجرة وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك

 
 القياس

و إصدار يتم االعتراف بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئياً بقيمتها العادلة زائداً، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لحيازة أ
ادلة من خالل بالقيمة العليست ت المالية أو المطلوبات المالية الموجوداإذا كانت المطلوبات المالية، وذلك  الموجودات المالية أو

 األرباح أو الخسائر.
 

العتراف المبدئي، يتم قياس كافة األدوات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المتاحة للبيع بالقيمة الحقاً ل
 العادلة. 

 
المنشأة والموجودات المحتفظ بها لالستحقاق بالتكلفة  القروض والذمم المدينةوغير المتاجر بها يتم قياس كافة الموجودات المالية 

 المطفأة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة.
 

 قياس التكلفة المطفأة 
ناقصاً  له المبدئي مالي عند االعترافاللتزام االصل أو األتتمثل التكلفة المطفأة ألصل أو التزام مالي بالمبلغ الذي يتم بموجبه قياس 

ألي فروق بين المبلغ المبدئي  ةإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعليازائداً أو ناقصاً المبلغ األصلي  من دفعات السداد
 لقيمة. انخفاض في ا اقصاً أينومبلغ االستحقاق المعترف به 

 
 قياس القيمة العادلة 

 
 مبادئ قياس القيمة العادلة 

 
"القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين تتمثل 

في ذلك التاريخ. تعكس  للفرعتكون متاحة أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق  ةفي السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي
  القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 
السوق  وتعتبرلتلك األداة.  ةبقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط البنكقوم يعندما يكون ذلك متاحاً، 

مطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو ال ةنشط
 األسعار بصورة مستمرة.  

 
أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  البنكستخدم ي، ةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط

تقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب ال
 باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

 
مبلغ المدفوع أو أي القيمة العادلة لل -يكون سعر المعاملة عادًة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي

أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة  فرعالقرر المقبوض. عندما ي
لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق  ةبواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط

قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف  الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئياً 
المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان الدخل الموحد على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر 

 كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة 
 

إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي يقوم الفرع بإدارتها على أساس 
تم قبضه لبيع صافي مركز طويل صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف ي

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

 ي المحفظة. ويشير هذا إلى تعديالت تحسباً لمخاطر االئتمان للبنك والطرف المقابل، حيثما يكون مناسباً.ف
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٢ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣
 
 األدوات المالية (تابع)   ٢-٣

 
 (تابع)قياس القيمة العادلة 

 
 (تابع)مبادئ قياس القيمة العادلة 

 

ال تقل القيمة العادلة للودائع تحت الطلب عن المبالغ المستحقة الدفع عند الطلب، مخصومة من أول يوم يكون فيه المبلغ مطلوب 
 السداد.

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

 التغيير.  
 

 النظام المتدرج للقيم العادلة
 :المستخدمة في وضع القياسات المدخالتيقوم البنك بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة التالي الذي يعكس أهمية 

 
إذا توفر لها  ةألداة مطابقة. تعتبر األداة المالية مدرجة في سوق نشط ةسعر السوق المدرج (غير معدل) في سوق نشط :١المستوى 

أو بنك أو خدمة تسعير أو هيئة تنظيمية، كما تمثل  قطاعأسعار مدرجة بصورة منتظمة من البورصة أو منسق أسعار أو وسيط أو 
  لشروط السوق االعتيادية. اً متكررة بصورة فعلية ومنتظمة وفق هذه األسعار معامالت سوقية

 
التقييم المرتكزة على المدخالت الملحوظة سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (كالمشتق من  أساليب :٢المستوى 
أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار  :تتضمن هذه الفئة األدوات التي تم تقييمها من خالل األسعار).

مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة أو غير ذلك من طرق التقييم األخرى التي تكون فيها كافة المدخالت الهامة ملحوظة بشكل مباشر أو 
 غير مباشر من معطيات السوق.

 
التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات التي يشتمل أسلوب تقييمها على  أساليب :٣لمستوى ا

على تقييم تلك األدوات. تضم هذه الفئة  تأثير كبير ويكون لهذه المعطيات غير الملحوظةملحوظة غير مدخالت مرتكزة على معطيات 
وضع تسويات هامة غير ملحوظة أو إجراء حيث يلزم بعلى أساس األسعار المدرجة ألدوات مماثلة،  األدوات التي تم تقييمها

 افتراضات لعكس الفروق بين األدوات. 
 

 األرباح والخسائر عند القياس الالحق
 يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة ألدوات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مباشرةً 

 . أما األرباح والخسائر الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع، والتي لم يتماألرباح أو الخسائرضمن بيان 
التحوط لقيمها العادلة، فيتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل الشامل حتى يتم إيقاف االعتراف باالستثمار أو يتعرض النخفاض في 

األرباح القيمة، في ذلك الوقت يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن بيان الدخل الشامل، ضمن بيان 
  ة.للفتر أو الخسائر

 
 تحديد وقياس انخفاض القيمة 

 
إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيلها بالقيمة  مايقوم البنك بتاريخ كل تقرير بتقييم 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تتعرض الموجودات المالية النخفاض في القيمة عندما تشير األدلة الموضوعية إلى وقوع حدث 
لحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات ويمكن تقدير ذلك لهذا ا وكانخسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجودات 

  التأثير بصورة موثوقة.
 

األدلة الخاصة بانخفاض القيمة لكل أصل على حده ولباقي الموجودات بصورة جماعية. يتم تقييم كافة الموجودات  بدراسةيقوم البنك 
كافة الموجودات الهامة  في حين أنذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة بشكل محدد. إ ماهامة في حالتها الفردية لتحديد الالمالية 

ا كان قد وقع أي انخفاض في للتحقق مما إذالنخفاض في قيمتها بصورة فردية يتم تقييمها بصورة جماعية لم تتعرض التي وجد أنها 
ال تكون هامة في حالتها الفردية، يتم تقييمها بصورة جماعية للتحقق من . فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تحديدهالقيمة دون أن يتم 

 تعرضها النخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات المالية (المسجلة بالتكلفة المطفأة) التي لها خصائص مخاطر مماثلة. 
 

األزمة المالية الحادة التي قد يمكن أن تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية (بما في ذلك سندات الملكية) 
إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل  أو ،، أو التأخر في السداد أو العجز عن السداد من قبل المقترضمقترض أو المصدرليواجهها ا

أو  ،سيتعرض إلفالس مصدرأو المؤشرات على أن مقرضين أو  ظروف أخرىالبنك وفقاً لشروط لم يكن البنك ليأخذها باالعتبار في 
ة في األوراق المالية أو أي بيانات ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغييرات السلبية إلحدى عدم وجود سوق نشط

القدرة على الدفع من قبل المقترضين أو المصدرين ضمن المجموعة أو الظروف االقتصادية التي تساهم في عدم االلتزام بالسداد في 
العادلة ألقل  افي قيمته طويل المدةيتعلق باالستثمار في سندات الملكية، فإن االنخفاض الحاد أو  باإلضافة إلى ذلك، فيماالمجموعة. 

 على انخفاض القيمة.  يعد بمثابة دليالً  امن تكلفته

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٣ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣
 
 األدوات المالية (تابع)   ٢-٣

 
 (تابع)تحديد وقياس انخفاض القيمة 

 
للموجودات المرجحة بالمخاطر المحتسب وفقاً لتوجيهات  ٪٥.١متوسط بواقع  عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، يستخدم البنك

 وتوقيتالحتمالية التأخر في السداد  التوجهات السابقةالنماذج اإلحصائية التي تتضمن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي و
النماذج اإلحصائية وفقاً ألحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف  . ويتم تعديل تلك، أيهما أعلىالخسارة المتكبداالستردادات ومبلغ 

. ويتم قياس معدالت السابقةأو أقل مما تشير إليه النماذج  أكثرية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون االئتماناالقتصادية و
تقبلية بصورة منتظمة مقارنة بالنتائج الفعلية لضمان بقاء الستردادات المسل والمواعيد المتوقعةالتأخر عن السداد ومعدالت الخسائر 

 تلك المعدالت مناسبة.
 

المالية والقيمة  الدفترية للموجوداتيتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة 
لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية. يتم االعتراف بالخسائر  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقاً 

. ويستمر االعتراف بالفائدة على القروض والذمم المدينةويتم إظهارها في حساب المخصص مقابل  األرباح أو الخسائرضمن بيان 
 الموجودات الخاضعة النخفاض القيمة من خالل عكس الخصم. 

 
 . األرباح أو الخسائروفي حال أدى حدث الحق إلى تقليص خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان 

 
يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع من خالل تحويل الفرق بين تكلفة االستحواذ المطفأة 

ويتم إظهار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة . األرباح أو الخسائربيان  ، من بيان الدخل الشامل إلىاليةوالقيمة العادلة الح
وفي حال أدى حدث الحق إلى تقليص خسائر انخفاض قيمة سندات الدين المنسوبة للقيمة الزمنية للمال كأحد مكونات إيرادات الفائدة. 

 . األرباح أو الخسائرالقيمة من خالل بيان المتاحة للبيع، يتم عكس خسائر انخفاض 
 

يتم االعتراف به ضمن  ،المتاحة للبيع التي انخفضت قيمتها الملكيةفي القيمة العادلة لسندات  اً استرداده الحقإال أن أي مبلغ يتم 
إيرادات كأحد مكونات ة اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم إظهار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة للقيمة الزمني

 الفائدة. 
 

 المقاصة
لك فقط عندما يكون لدى البنك حق تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي وذ

بمقاصة المبالغ ويكون لديه الرغبة إما في إجراء التسوية على أساس صافي القيمة أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات  قانوني
 بصورة متزامنة. 

 
عندما تتعلق اإليرادات والمصروفات على أساس صافي القيمة، وذلك فقط عندما تجيز المعايير المحاسبية القيام بذلك أو  بيانيتم 

 و الخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المتماثلة مثل المعامالت في األنشطة التجارية للبنك.أباألرباح 
 

 إيقاف االعتراف 
يقوم البنك بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات 

بصورة فعلية لموجودات المالية من خالل معاملة يتم فيها لالحق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية  المعنية أو يقوم البنك بتحويل
 تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية المتعلقة بالموجودات المالية المعنية.

 
 يقوم البنك بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماته التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها. 

 
 بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما يقوم بشطب أرصدة تتعلق بموجودات يتم اعتبارها غير قابلة للتحصيل.  ويقوم البنك أيضاً 

 
 التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 يقوم البنك بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الحاالت التالية: 
 
 ؛عندما تتم إدارة الموجودات أو المطلوبات وتقييمها وبيانها داخلياً على أساس القيمة العادلة -
 كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة ملحوظة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ خالفاً لذلك؛ إذا -
 إذا كان األصل أو االلتزام يتضمن أداة مشتقة ضمنية تعدل بصورة جوهرية التدفقات النقدية التي قد يتطلبها العقد.و -

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٤ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز    ٣-٣

 
إن وجد. تشتمل التكلفة التاريخية على  ،بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمةبيان الممتلكات والمعدات يتم 

كاليفها الطارئة. يتم حساب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت بمعدالت زائداً ت حيازة الموادالمنسوبة مباشرًة إلى النفقات 
 :المبينة أدناهالمتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة  المقدرةتحتسب لخفض تكلفة الموجودات إلى قيمها 

 
 السنوات 

  ١٠ المستأجرةتحسينات على العقارات 
 ٥-٤ ومعدات مكتبية وأجهزة كمبيوتر وتجهيزاتأثاث 

 ٥ سيارات
 

خرى األتشغيلية اليرادات اإلويتم إدراجها ضمن بند  المتحصالت بالقيم الدفترية.من خالل مقارنة  االستبعاديتم تحديد أرباح وخسائر 
 .األرباح أو الخسائرفي بيان 

 
القابلة للتحصيل والتي قيمته على الفور خفضها إلى  ، يتمالمقدرة القابلة للتحصيلكبر من قيمته ألصل ما أتكون القيمة الدفترية عندما 
 .أكبرأيهما  االستخدام منصافي سعر البيع أو القيمة تمثل 

 
 عند الضرورة.ويتم تعديلها مستقبالً كل سنة مالية  نهايةب االستهالكيتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق 

 
ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد تزيد عن قيمته القابلة  القيمة الدفتريةتتعرض الممتلكات والمعدات النخفاض القيمة في حال كانت 

 .  األرباح أو الخسائرلالسترداد. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان 
 

الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ويتم تحويلها عند االنتهاء من اإلنجاز إلى الفئة المناسبة من الممتلكات والمعدات  األعماليتم مبدئياً قيد 
 البنك. للسياسات المتبعة لدىوفقاً  ثم يبدأ احتساب االستهالك لها

 
 الموجودات غير الملموسة  ٤-٣

 
تم رسملة تالقيمة. ونخفاض أية خسائر متراكمة البالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم و المجموعةالبرامج التي تستحوذ عليها يتم قياس 

. يتم االعتراف في الموجودات ذات الصلة لمتضمنةفقط عندما تزيد االمتيازات االقتصادية المستقبلية ا للبرامج المصروفات الالحقة
  بكافة المصروفات األخرى عند تكبدها.

 
تكون  الذيالمقدرة اعتباراً من التاريخ  اإلنتاجية أعمارهاعلى أقساط متساوية على مدى من األرباح أو الخسائر إطفاء البرامج ضيتم 

تتم سنوات. إلى عشر  بأربعتقدر  المقارنة وفترةالحالية  للفترة للبرامج المقدرة اإلنتاجيةفيه البرامج متاحة لالستخدام. إن األعمار 
 اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير مع إجراء تسوية عليها إذا كان ذلك مناسباً. رمراجعة طرق اإلطفاء واألعما

 
 لموظفينلتعويضات نهاية الخدمة  ٥-٣

 
 نظام التعويضات المحددة 

وفقاً ألحكام قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لدى البنك برنامج تعويضات نهاية الخدمة وهو يغطي كافة الموظفين 
 محدد وغير ممول.تعويضات الوافدين الذين مضى على توظيفهم لدى البنك أكثر من سنة. وهو عبارة عن برنامج 

 
على وضع  ةاالكتواري التقييماتنطوي ة غير الممولة باستخدام التقييمات االكتوارية. تيحدد البنك تكلفة برامج التعويضات المحدد

افتراضات حول معدالت الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل االنسحاب. نظراً لطبيعة هذه البرامج 
 طويلة األجل، فإن تلك التقديرات تخضع لشكوك جوهرية.ال
 

 مساهمات المعاشات المحددة نظام 
وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية في اإلمارات  للتغطيةيخضع الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بصورة  العربية المتحدة، حيث يتم تقديم المساهمات من قبل البنك والموظفين إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية
 شهرية. ليس لدى البنك أية التزامات أخرى لتمويل ذلك النظام غير المساهمات المدفوعة شهرياً.

 
 عند استحقاقها.  األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالتزامات المساهمات في نظام مساهمات المعاشات المحددة كمصروفات ضمن بيان 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 المخصصات ٦-٣

 
نتيجة لحدث سابق  يمكن تقديره بصورة موثوقة يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون على البنك التزام حالي قانوني أو إنشائي

االقتصادية لتسوية االلتزام، ويتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات  للمنافعتطلب تدفقات خارجة يأن  المرجحويكون من 
ً الن التي ينطوي عليها المخاطر لقيمة المال في الوقت المعني و لمعدالت تعكس تقييمات السوق الحاليةقدية المستقبلية المتوقعة وفقا

 .حيثما يكون مناسباً ، االلتزام
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة ٧-٣
 

نها محتفظ ستثناء تلك األدوات المصنفة على أفائدة، بال تخضعيتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة لجميع األدوات المالية التي 
في بيان الدخل ‘ مصروفات الفائدة’و ‘ إيرادات الفائدة’، ضمن من خالل األرباح أو الخسائر بها للمتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة

 بها. تتعلقاالستحقاق باستخدام معدالت الفائدة الفعلية للموجودات والمطلوبات المالية التي على أساس 
  

المحققة من أصل مالي أو  النقدية المستقبلية المقدرة المقبوضات يتم من خالله تخفيضيتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي 
 القيمة الدفتريةصافي إلى  دى فترة أقصر، حيثما يكون مالئماً،أو على مالمتوقعة  هاأعمار عن التزام خالل ؤهايتم أداالمدفوعات التي 

معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات المالية وال يتم تعديله  تحديديتم . لذلك األصل أو االلتزام المالي
  .الحقاً 

 
 المالية باستثناءالشروط التعاقدية لألدوات  كافةباالعتبار  الوضعقدير التدفقات النقدية مع معدل الفائدة الفعلي، يقوم البنك بت حسابعند 

والتي تمثل جزءاً معدل الفائدة الفعلية على كافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل البنك  حسابالمستقبلية. يتضمن  االئتمانخسائر 
يتم احتساب الفائدة على  ك كافة تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى.ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي بما في ذل

القيمة تطبيق معدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية على  من خالل التي تعرضت النخفاض في القيمةالموجودات المالية 
 وال يتم االعتراف بها كإيرادات فائدة.من خالل مخصص انخفاض القيمة  عند تخفيضها المرحلة الدفترية

 
 إيرادات الرسوم والعموالت   ٨-٣

 
البنك إيرادات الرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها لعمالئه. يمكن تقسيم إيرادات الرسوم إلى  يحقق

 ين:تالتالي الفئتين
 

 زمنية معينةخدمات مقدمة خالل فترة إيرادات الرسوم المكتسبة من 
إيرادات  علىهذه الرسوم  تشتملتقديم خدمات على مدى فترة من الوقت يتم استحقاقها خالل تلك الفترة. من  المحققة الرسوم إن

فيما يتعلق القرض بلتزام االوالوصاية والرسوم اإلدارية واالستشارية األخرى. إن رسوم  الموجوداتالعموالت ورسوم إدارة 
 ويتم االعتراف بهايتم تأجيلها (مع أي تكاليف إضافية)  والرسوم األخرى المتعلقة باالئتمانلمرجح أن يتم سحبها التي من ا بالقروض

رسوم التزام القرض على مدى االعتراف بعندما يكون من غير المرجح سحب القرض، يتم  .الفائدة الفعلي للقرض معدلكتعديل على 
 فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.

 
 إيرادات الرسوم من تقديم خدمات المعامالت

أسهم أو أوراق مالية  حيازة، مثل ترتيب أخرإن الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح طرف 
أداء بالرسوم التي يتم ربطها  بنودعند االنتهاء من المعاملة المعنية. إن الرسوم أو  االعتراف بهاأخرى أو شراء أو بيع الشركات، يتم 

 .ذات الصلةمعايير البعد استيفاء  االعتراف بهامعين يتم 
 

 عقود اإليجار التشغيلية ٩-٣
 

المبالغ المدفوعة بموجب عقود تحميل إجمالي ويتم  إن عقود اإليجار المبرمة من قبل البنك هي بشكل رئيسي عقود إيجار تشغيلية.
 على مدى فترة عقد اإليجار.  بأقساط متساوية األرباح أو الخسائربيان  علىاإليجار التشغيلية 

 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٦ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 يةاالئتماناألنشطة  ١٠-٣

 
يقدم البنك حلول إدارة الثروات بغرض إدارة موجودات العمالء. يتم االحتفاظ بهذه الموجودات تحت وصاية البنك ويتم استثمارها 

 صناديق أطراف أخرى وأوراق مالية أخرى مثل السندات والصكوك. فيباإلنابة عن العميل 
 

 الخاصة بملكيةحيث تبقى المخاطر واالمتيازات ال يتم إدراج هذه الموجودات أو اإليرادات الناتجة عنها ضمن البيانات المالية للبنك 
 هذه الموجودات لدى العميل.

 
 الضريبة ١١-٣

 
الدخل. هناك العديد  ضريبةلتقديرات لتحديد المخصص  وضعيخضع البنك لضريبة الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويتعين 

تيادية. يقوم البنك من المعامالت والحسابات التي ال يمكن تحديد التزامات الضرائب بشأنها بصورة مؤكدة في سياق األعمال االع
عندما مطلوبات الضريبة المتوقعة ألغراض التدقيق استناداً على التقديرات حول احتمالية استحقاق ضرائب إضافية. باالعتراف ب

 ضريبة الدخليختلف الناتج النهائي للضرائب لهذه األمور عن المبالغ التي تم تسجيلها مبدئياً، فإن هذه الفروق سوف تؤثر على 
 ومخصصات الضريبة المؤجلة في الفترة التي يتم فيها ذلك التحديد.

 
 الضريبة الحالية

من  ٪٢٠جب سداد ضريبة بنسبة يالشارقة وأبوظبي ودبي حيث  إمارةعمليات البنك في ب فيما يتعلقمخصص للضريبة  رصديتم 
 صافي الربح المعدل الناتج خالل السنة في كل من هذه اإلمارات وذلك وفقاً للقوانين المعنية في كل إمارة.

 
 الضريبة المؤجلة

المؤقتة بتاريخ بيان المركز المالي بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات  الفروقالمؤجلة على  للضريبةمخصص  رصديتم 
المؤقتة الخاضعة للضريبة،  الفروقااللتزامات الضريبية المؤجلة لجميع االعتراف بألغراض التقارير المالية. يتم  الدفتريةوقيمتها 

 :باستثناء ما يلي
 
 إحدىضمن معاملة ليست صل أو التزام في األأو من االعتراف بالمبدئي بالشهرة التجارية الضريبي المؤجل  االلتزامينشأ  عندما -

 وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األرباح المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.عمليات دمج األعمال 
تابعة، حيث يمكن التحكم في توقيت عكس شركات المتعلقة باالستثمارات في المؤقتة الخاضعة للضريبة  بالفروقما يتعلق في -

 الفروق المؤقتة المستقبل المنظور. يتم عكس أالمن المحتمل  يكونوالتي المؤقتة  الفروق
 

بموجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع، وترحيل التخفيضات الضريبة غير المستخدمة يتم االعتراف 
، والذي يمكن في مقابله اً أن يكون الربح الخاضع للضريبة متاح ، إلى الحد الذي يحتمل معهالضريبة غير المستخدمةوالخسائر 

استخدام الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع، وترحيل التخفيضات الضريبة غير المستخدمة والخسائر الضريبة غير المستخدمة باستثناء 
 ما يلي:

 
األصل الضريبي المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع من االعتراف بالمبدئي باألصل أو االلتزام في ينشأ  عندما -

وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األرباح المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة ضمن نطاق دمج األعمال  ال تقعمعاملة 
 للضريبة.

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة تابعة، المتعلقة باالستثمارات في شركات  لقابلة لالقتطاعاالمؤقتة  بالفروقما يتعلق في -
عكس فروقها المؤقتة في المستقبل المنظور وتكون األرباح الخاضعة للضريبة متاحة، والتي يمكن  الذي يحتمل معهفقط إلى الحد 

 في مقابلها استخدام الفروق المؤقتة.
 

تخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من يتم لمركز المالي وكل بيان لتاريخ بلضريبية المؤجلة الدفترية للموجودات امراجعة القيمة  تتم
موجودات الضريبية إن ة للضريبة كافية تسمح باستخدام كل أو بعض من موجودات الضريبة المؤجلة. خاضعتوفر أرباح المرجح 
إلى الحد الذي يصبح فيه من المرجح أن  االعتراف بهالمركز المالي ويتم لبيان كل تاريخ بيتم إعادة تقييمها  المعترف بهاغير المؤجلة 

 .موجودات الضريبة المؤجلةباسترداد تسمح األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة 
 

يتحقق  التي بهاتوقع أن يتم تطبيقها في السنة الضرائب التي من الم وفقاً لمعداتيتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة 
 اريخ بيان المركز المالي.(وقوانين الضرائب) المطبقة بتاألصل أو يتم تسوية االلتزام، على أساس معدالت الضرائب 

 
كية وليس في بيان أيضا في حقوق المل االعتراف بهامباشرة في حقوق الملكية يتم  المعترف بهاإن الضرائب المؤجلة المتعلقة بالبنود 

 .الدخل
 

مقابل  الضريبة الحاليةلموجودات  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني إلجراء مقاصة
 الضرائب. هيئةوأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس ، مطلوبات الضريبة الحالية

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٧ 
 

البيانات الماليةإيضاحات حول   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 النقد وما يعادله ١٢-٣

 
واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمستحق  نقديتألف النقد وما يعادله من اللغرض بيان التدفقات النقدية، 

لدى جب االحتفاظ بها يباستثناء الوديعة اإللزامية التي  وفروع أخرىالمركز الرئيسي  إلى/من أخرى والمستحقبنوك  إلى/من
 الخاضعة للرهن والقروض ذات فترات استحقاق تمتد إلى أكثر من ثالثة أشهر.المركزي والودائع  اإلمارات العربية المتحدة مصرف

 
 الضمانات المالية ١٣-٣

 
تتمثل الضمانات المالية بعقود تتطلب أن يقوم البنك بأداء دفعات معينة لتعويض صاحب األداة عن خسارة تكبدها بسبب فشل مدين 

ً لشروط  ً بقيمتها العادلة، ويتم  أداةمعين في أداء الدفعة عند استحقاقها وفقا الدين. يتم االعتراف بمطلوبات الضمانات المالية مبدئيا
ً ترحيل مطلوبات الضمانات بالقيمة المطفأة أو القيمة إطفاء القيمة  العادلة المبدئية على مدى أعمار الضمانات المالية. ويتم الحقا

 الحالية ألي دفعة متوقعة عندما تصبح الدفعة محتملة بموجب الضمان، أيهما أكبر. 
 

 الموجودات غير المالية انخفاض قيمة  ١٤-٣
 
للتحقق مما إذا  )المؤجلةموجودات الضريبة باستثناء ( بمراجعة القيم الدفترية لموجوداته غير المالية في تاريخ كل تقرير البنكقوم ي

كان هناك أي مؤشر على تعرضها النخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. 
لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر وتكون 

 ى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى. مستقلة إل
 

ً تكاليف البيع، أيهم ا أكبر. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا
 ما قبل الضريبة ومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصمترتكز القيمة من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخص

 يعكس التقييمات السوقية الحالية لقيمة المال في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة بذلك األصل. 
 

 قيمته القابلة لالسترداد. أويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل 
 

إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته الدفترية التي كان سيتم تحديدها،  فقطخسائر انخفاض القيمة  عكسيتم 
 صافية من االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

 
  التي لم يتم تفعيلها بعدوالتفسيرات المعايير الجديدة   ١٥-٣

 
 يقم البنك بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التالية الصادرة والتي لم يتم تفعليها بعد: لم

 

 الوصف المعايير 
يسري للفترات التي تبدأ بعد 

  ٢٠١٦يناير  ١
   

 ٢٠١٨يناير  ١ )٣والمرحلة  ٢المالية (المرحلة األدوات  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم 
   

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٥المعيار رقم 
 ٢٠١٨يناير  ١ اإليرادات من العقود مع العمالء المالية

   
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦المعيار رقم 

 المالية
 عقود االيجار

 ٢٠١٩يناير  ١ 
   

 ٢٠١٧يناير  ١ بيان التدفقات النقدية (تعديالت) ٧المحاسبي الدولي رقم المعيار 
   

 (تعديالت) ١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم 
االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة 

 ٢٠١٧يناير  ١ للخسائر غير المحققة
   

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٨ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 (تابع)التي لم يتم تفعيلها بعد  والتفسيرات المعايير الجديدة  ١٥-٣

 
النموذج الجديد حول  جديدةتوجيهات ) ٣والمرحلة  ٢(المرحلة التقارير المالية  الدولية إلعداد معاييرالمن  ٩ رقم المعياريتضمن 

لخسائر االئتمان المقدرة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما 
 .٣٩يتضمن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" وفقاً لتوجيهات مصرف  ٩ رقم قام البنك بإجراء تقييم مبدئي لتأثير المعيار
حول انخفاض القيمة، والتي تكون مطلوبة اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يواصل البنك تركيزه على وضع نماذج وإجراءات 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يرى البنك أنه بمجرد  ٩بغرض االلتزام الكامل بالمعيار رقم  ٢٠١٧ي خالل بشكل متواز
من المعايير  ٩االنتهاء من نموذج وإجراءات انخفاض القيمة، فإنه سوف يكون في وضع أفضل لتقييم التأثير المحتمل للمعيار رقم 

 مالية على البيانات المالية والتأثيرات الالحقة على متطلبات رأس المال النظامي.الدولية إلعداد التقارير ال
 

يحل . طار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليراداتإالتقارير المالية  المعايير الدولية إلعدادمن  ١٥ رقم المعيار يضع
 ،"اإليرادات" ١٨ رقم الدولي المحاسبي لمعياربما في ذلك ا باإليرادات االعترافالحالية المتعلقة ب توجيهاتال محل المعيارهذا 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادر عن لجنة تفسيرات  ١٣ والتفسير ،"اإلنشاءات عقود" ١١ رقم الدولي المحاسبي والمعيار
 العمالء". والءبرامج "
 

يميز بين الخاص بعقود االيجار، والذي نموذج االحتساب المزدوج التقارير المالية  إلعدادالمعايير الدولية من  ١٦المعيار رقم يلغي 
من  ١٦. بموجب المعيار رقم خارج الميزانية العمومية العمومية وعقود اإليجار التشغيليالمدرجة في الميزانية  عقود اإليجار التمويلي

الحالية لعقود  عملية االحتساب يشبه ن هناك نموذج لالحتساب في الميزانية العموميةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف يكو
 اإليجار التمويلي. 

 
بيان التدفقات النقدية بغرض عرض إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من  ٧التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 أنشطة التمويل.تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من 
 

ضرائب الدخل المتعلقة باالعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير  ١٢التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 المحققة.

 
 يقوم البنك حالياً بمراجعة تأثير المعايير األخرى المذكورة أعاله.

 
 إدارة المخاطر  ٤
 

على تحليل وتقييم وقبول وإدارة بعض مستويات  تلك األنشطة من المخاطر المالية وتنطوي تؤدي أنشطة البنك إلى تعرضه لمجموعة
هي سمة رئيسية للمؤسسات المالية كما أن المخاطر التشغيلية هي نتيجة حتمية  التعرض للمخاطرالمخاطر أو مجموعة المخاطر. إن 

المناسب بين المخاطر والعائد باإلضافة إلى الحد من التأثيرات السلبية ذلك فإن هدف البنك هو تحقيق التوازن للمزاولة األعمال. و
 المحتملة على األداء المالي للبنك.

 
لتحديد وتحليل هذه المخاطر، ووضع الحدود  قد تم تصميمها من قبل المركز الرئيسي والمعتمدة سياسات البنك إلدارة المخاطر إن

مخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة من خالل أنظمة معلومات حديثة وقابلة للتطبيق. يقوم ال ولمراقبةوالضوابط المناسبة للمخاطر، 
البنك بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر. توفر هذه السياسات مبادئ خطية حول إدارة المخاطر بشكل عام، 

ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات باإلضافة إلى الجوانب المحددة، مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية 
المالية المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. باإلضافة إلى ذلك، فإن قسم التدقيق الداخلي مسؤول عن أعمال المراجعة المستقلة 

 إلدارة المخاطر والبيئة الرقابية.
 

مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية األخرى. تشتمل مخاطر مخاطر السيولة وو إن أكثر أنواع المخاطر أهمية هي مخاطر االئتمان
 السوق على مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.

 
 االئتمانمخاطر   ١-٤
 

، وهي المخاطر التي يتسبب فيها الطرف المقابل بخسارة مالية للبنك من خالل اإلخفاق في تسوية االئتمانيتعرض البنك لمخاطر 
قطاع عمل محدد يمثل تركيزاً في المحفظة الخاصة بالبنك،  قوةفي االقتصاد، أو في  الهامةالتغييرات تؤدي االلتزام. من الممكن أن 

تقوم اإلدارة بإدارة تعرضها لمخاطر  ،يخ بيان المركز المالي. وبالتاليبتار التي رصد لها مخصصاً خسائر تختلف عن تلك إلى 
مؤسسات أخرى و من بنوك والمستحق القروض والذمم المدينةي من بشكل رئيس االئتمانبعناية. تنشأ التعرضات لمخاطر  االئتمان

التي لم يتم إظهارها في  ئتمان في الترتيبات الماليةواألوراق المالية االستثمارية والذمم المدينة األخرى. هناك أيضاً مخاطر امالية 
 ية.االئتمانبيان المركز المالي مثل االلتزامات 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٩ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 (تابع) إدارة المخاطر ٤

 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤

 
 االئتمانقياس مخاطر   ١-١-٤

 
 المدينةالقروض والذمم 

للعمالء على مستوى الطرف المقابل باستخدام أسلوب مطور  القروض والذمم المدينةالمتعلقة ب االئتمانيقوم البنك بقياس مخاطر 
نقطة. كلما كانت  ١٠٠إلى  ١مع األخذ في االعتبار العوامل المختلفة على مقياس من  (ORR)" المديندعى "تقييم مخاطر داخلياً يُ 

 إدارة عمليات البنك اليومية.المذكور أعاله ضمن  االئتمانيندرج مقياس مخاطر ية للعميل أفضل كانت النتيجة أعلى. االئتمانالقوة 
 

"تقييم  تصنيف كل فئة حسب أسلوبنطاق يعكس ، الموضح أدناهمقياس التقييم الخاص بالبنك،  إنفئات.  خمسةيتم تقسيم العمالء إلى 
. تتم مراجعة أدوات تقييم التصنيفاتتنتقل بين الفئات مع تغير  للمخاطر يث المبدأ، أن التعرضات". وهذا يعني، من حالمدينمخاطر 

يقوم البنك بشكل منتظم بالتحقق من أداء التصنيف ومن قوته االستداللية فيما يتعلق  .عند الضرورةتحديثها والتصنيف باستمرار 
 السداد.في تعثر البحاالت 

 
 الخارجية اتمع التصنيف تهللبنك ومقارن الداخلي فاتمقياس التصني

 

 وصف الفئة تصنيف البنك
 نيف الخارجي:التص

 زآند بور دستاندرمكافئ لتصنيف 
   

 -Bإلى  ORR 1-6 AAA عاملةقروض 
 ORR 7-9 CCC المتابعةقائمة 

 CCCأقل من  ORR  10 دون القياسية
 ORR  11 SD مشكوك فيها

 ORR  12 D خسارة
 

. تختلف حاالت التعثر التي تتم االئتمانيستخدم البنك درجات التصنيف الخارجية عند توفرها للمقارنة مع التقييم الداخلي لمخاطر 
 .اقتصاديةدورة مدى  ، خصوصاً علىأخرىمالحظتها وفقاً لفئة التصنيف من سنة إلى 

 
 وذمم مدينة أخرىأوراق مالية استثمارية ومؤسسات مالية و أخرى بنوك من المستحق

الخارجي  التصنيفمدينة أخرى، يتم استخدام ذمم أوراق مالية استثمارية وومؤسسات مالية و أخرىبنوك من  بالمستحقفيما يتعلق 
أو ما يعادله إلدارة التعرضات لمخاطر االئتمان. يتم عرض األوراق المالية االستثمارية في تلك السندات  زآند بور ستاندردمثل 

بطريقة ما للحصول على مقارنة أفضل لنوعية االئتمان وللمحافظة على مورد متاح بصورة منتظمة للوفاء بمتطلبات التمويل في نفس 
 الوقت.

 
 الحد من المخاطرت مراقبة حدود المخاطر وسياسا  ٢-١-٤

 

عندما يتم تحديدها، وبشكل خاص، لألطراف المقابلة من األفراد والبنوك،  االئتمانيقوم البنك بإدارة حدود وضوابط تركيزات مخاطر 
 وكذلك للقطاعات والبلدان. 

 
بشكل رئيسي من خالل وضع حدود على حجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو مجموعة من  االئتمانتتم إدارة مخاطر 

 لمراجعة سنوية أوالمقترضين وكذلك للقطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال. تتم مراقبة هذه المخاطر على أساس دوري وتخضع 
 لفترات أقصر من ذلك.

 
 بالتزاماتأيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء  االئتمانتتم إدارة التعرض لمخاطر 

توضيح بعض اإلجراءات المحددة أدناه ومن خالل تغيير حدود اإلقراض عندما يكون ذلك مالئماً. تم  األصليسداد الفائدة والمبلغ 
 .والحد منهالمراقبة المخاطر 

 

 الضمانات
بغرض الحد من مخاطر االئتمان  القروض والذمم المدينةفيما يتعلق بيقوم البنك بالحصول على الضمان عندما تقتضي الحاجة لذلك 

 الرئيسية على: اتالخاصة بالبنك. تشتمل أنواع الضمان االئتمانكجزء من سياسات وإجراءات إدارة مخاطر  وذلك
 

  والتجارية؛الرهونات على العقارات السكنية 
  مثل المباني والمخزون والذمم المدينة؛ البنكالرهونات على أصول 
 مالية مثل سندات الدين واألسهم؛ الرهونات على األدوات ال 
 المقدمة من الشركات.والضمانات الشخصية  والضمانات 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٠ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤
 
 (تابع) الحد من المخاطرمراقبة حدود المخاطر وسياسات   ٢-١-٤

 
المتجددة الممنوحة لألفراد  يةاالئتمان، أما التسهيالت التجارية يكون مضموناً بشكل عام إن التمويل واإلقراض طويل األجل للمنشآت

، يحصل البنك على ضمانات إضافية من الطرف يةاالئتمان الخسائرفتكون بشكل عام بدون ضمان. إضافًة إلى ذلك، بهدف تقليل 
 .القروض والذمم المدينةفيما يتعلق بفي القيمة  لالنخفاضالمقابل عندما تتم مالحظة مؤشرات 

 

وفقاً لطبيعة األداة، أما سندات الدين  القروض والذمم المدينةان للموجودات المالية بخالف يتم تحديد الضمان المحتفظ به كضم
 والخزينة والسندات ذات األهلية األخرى بشكل عام تكون بدون ضمان.

 

 المشتقات
على القيمة العادلة الحالية لألدوات المفضلة للبنك والتي فيما يتعلق  االئتمانفي أي وقت كان، يقتصر المبلغ الخاضع لمخاطر 

المستخدمة إلظهار حجم األدوات القائمة. تتم إدارة هذا التعرض لمخاطر  االسميةبالمشتقات تمثل جزء صغير من العقد أو القيم 
السوقية ومن  التغيراتالمحتملة من  للمخاطر ، باإلضافة إلى التعرضاتبشكل عام كجزء من حدود اإلقراض مع العمالء االئتمان

أن تكون مخاطر بشراء أو بيع العقد، بما يؤدي إلى بمثلها (متبادلة)  ةزامات معضدالتي تشكل الت، وبنوك أخرىعقود آجلة مع إبرام 
 .االئتمان التي يتعرض لها البنك محدودة

 

 االنخفاض في القيمة ورصد المخصصات ٣-١-٤
 

يظهر الجدول أدناه النسبة المئوية إلجمالي القروض والذمم المدينة الخاصة بالبنك وكذلك مخصص االنخفاض في القيمة ذات العالقة 
من فئات التصنيف  محفظة من المحافظ دون القياسية ومحفظة الخسائر والديون المشكوك في تحصيلها (وذلك بناًء على كل فئةلكل 

 :)الداخلي للبنك
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 
 

والذمم قروض ال
 المدينة

محدد  مخصص
 القيمة نخفاضال

القروض والذمم 
 المدينة

محدد  مخصص
 القيمة نخفاضال

 (٪) (٪) (٪) (٪) تصنيف البنك
     

  ٤.٨٤  ٩.٨٤ قروض عاملة
  ٤.٤  ٠.٤ قائمة المتابعة

 --------  --------  

 ٥.٢٠ ٨.٨٨ ٠.١٨ ٩.٨٨ 
 ٩.٠ ٦.٠ ٣.٢ ٠.١ دون القياسية

 ٥.١٢ ٥.٢ ٩.٨ ٩.١ مشكوك في تحصيلها
 ١.٦٦ ١.٨ ٨.٧٠ ٢.٨ خسارة

 ----------- ----------- ----------- ----------- 

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ 
 ====== ====== ====== ====== 
 

وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة بموجب المعيار المحاسبي الدولي  التحقق منتساعد أداة التصنيف الداخلي اإلدارة في 
في القيمة مقابل القروض العاملة وقائمة  الجماعي إن مخصص االنخفاض .٢–٣، استناداً إلى المعايير المبينة في اإليضاح ٣٩رقم 

 االنخفاض الجماعي في القيمة. يمثلمليون درهم)  ٩.٨٠: ٢٠١٥(مليون درهم  ١.٨٠المتابعة يشتمل على مبلغ 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢١ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤
 
  التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى  ٤-١-٤
 

 التعرضات القصوى         
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
 

 التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات ضمن وخارج بيانفيما يلي 
  

   :المركز المالي 

   

 ٩٥٠٫٩١٣ ٨٢٧٫١٧٠ األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٦١٣٫٨٣٣ ٦٧٩٫٧٥٧ إجمالي -ومؤسسات مالية  المستحق من بنوك أخرى

 ١١١٫٨٨٥ ٦٣٫٥٠٩ من المركز الرئيسي وفروع أخرى المستحق
 ٩٫٧٨٤ ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
   :القروض والذمم المدينة

 ٣٫٧١٨٫٠٩٦ ٤٫١٨٣٫٣٤١ قروض للشركاتال  
 ٤٠٥٫٣١٥ ٣٥٤٫٥٧٦ قروض لألفرادالرهونات وال  

 ١٫٣١٣٫٦٢٣ ١٫٤٠٠٫٢١١ *األوراق المالية االستثمارية
 ٢١٣٫١١٢ ٢٦٩٫٦٨٣ خرىاألموجودات ال
 -------------- -------------- 
 ٧٫٣٣٦٫٥٦١ ٧٫٧٨٣٫٩٣٠ 

   

 ٢٫٠٦٨٫٩٦٧ ٢٫٠١٩٫٣٦٢ مطلوبات طارئة
 ٨٫٧٠٩ ٧٫٦٦٨ التزامات قروض غير قابلة لإللغاء

 -------------- -------------- 
 ٢٫٠٧٧٫٦٧٦ ٢٫٠٢٧٫٠٣٠ 
 -------------- -------------- 

 ٩٫٤١٤٫٢٣٧ ٩٫٨١٠٫٩٦٠ ديسمبر ٣١في 
 ======== ======== 

 
 ألف درهم). ١٠٫٢٦٤: ٢٠١٥ألف درهم ( ١٠٫٢٦٤*يتضمن هذا المبلغ أسهم ملكية بقيمة 

 
يمثل الجدول أعاله أسوأ سيناريو لتعرض البنك لمخاطر االئتمان، ودون األخذ باالعتبار أية ضمانات محتفظ بها أو أية تعزيزات 

 . فيما يتعلق بالموجودات ضمن بيان المركز المالي، تستند التعرضات المبينة أعاله إلى إجمالي المبالغ.مرتبطة بهاائتمانية أخرى 
 

من قدرتها على مواصلة الرقابة والمحافظة على تعرض البنك للحد األدنى من مخاطر االئتمان الناتجة عن محفظة إن اإلدارة واثقة 
 وسندات الدين الخاصة به. القروض والذمم المدينة

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٢ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤

 
  وفروع أخرىوالمستحق من المركز الرئيسي  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالقروض والذمم المدينة والمستحق من  ٥-١-٤

 

 :وفروع أخرىمن المركز الرئيسي  والمستحق بنوك أخرى ومؤسسات ماليةمن  والمستحق والذمم المدينةلقروض فيما يلي ملخص ل
 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  

 
 القروض

  والذمم المدينة

 المستحق
 بنوك من

 أخرى

من  المستحق
المركز 

الرئيسي 
 وفروع أخرى

 
القروض 

  والذمم المدينة

 
المستحق من 

 بنوك
 أخرى

من  المستحق
المركز 

الرئيسي 
 وفروع أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
   غير متأخرة ولم تتعرض 

 ١١١٫٨٨٥ ٥٧٢٫٧٦٠ ٢٫٩٣٠٫٩٧٨ ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٨٫٩٨٠ ٣٫٤٧١٫٦٥٥ في القيمة  لالنخفاض
 متأخرة السداد ولم تتعرض

 - - ٧٢٨٫٢٠٣ - - ٥٦٤٫٤٢٥ لالنخفاض في القيمة  
 - ٤١٫٠٧٣ ٤٦٤٫٢٣٠ - ٤٠٫٧٧٧ ٥٠١٫٨٣٧ منخفضة القيمة

 -------------- ------------ ----------- -------------- ----------- ----------- 
 ١١١٫٨٨٥ ٦١٣٫٨٣٣ ٤٫١٢٣٫٤١١ ٦٣٫٥٠٩ ٦٧٩٫٧٥٧ ٤٫٥٣٧٫٩١٧ اإلجمالي

 - )٢٤٫١٨٨( )٤١٦٫٣٤٨( - )٢٤٫٤٩٤( )٤٤٥٫٥٤٤( ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
 -------------- ------------ ----------- -------------- ----------- ----------- 

 ١١١٫٨٨٥ ٥٨٩٫٦٤٥ ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٦٣٫٥٠٩ ٦٥٥٫٢٦٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ الصافي
 ======== ====== ====== ======== ====== ====== 

 
والمبالغ المستحقة من  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةفيما يتعلق بالجودة االئتمانية لمحفظة القروض والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من 

التي لم يتأخر موعد سدادها ولم تتعرض النخفاض في القيمة، يتم تقييمها استناداً إلى نظام التصنيف  وفروع أخرىالمركز الرئيسي 
 الداخلي الُمتبع من قبل البنك.

 

والقروض والذمم المدينة المتأخرة السداد ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة،  الذمم المدينةالضمانات المحتفظ بها مقابل القروض و )أ(
 لالنخفاض في القيمة وإعادة التفاوض.التي خضعت 

 

، مقابل القروض والذمم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ضمانات الُمقيدة بالحد األقصى للمبالغ القائمة كما في لقيمة اليبين الجدول التالي تحليل 
 القيمة وإعادة التفاوض.المتأخرة السداد ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة، والقروض والذمم المدينة التي خضعت لالنخفاض في  المدينة

 

  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
 
 
 
 

 وصف الضمانات

 
متأخرة السداد 

ولم تتعرض 
لالنخفاض في 

 القيمة

 
 

تعرضت 
لالنخفاض 
 في القيمة

وذمم قروض 
إعادة مدينة تم 
التفاوض 

 بشأنها

 
متأخرة السداد 
ولم تتعرض 

لالنخفاض في 
 القيمة

 
 

تعرضت 
لالنخفاض في 

 القيمة

 
 

وذمم قروض 
إعادة  تم مدينة

 التفاوض بشأنها
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 - - ١٤٢٫٦٥٣ ٥٫٢٥٠ - ١٦٠٫٨٩٠ ودائع مرهونة
 ١٣٠٫٤٥٠ ١٣٨٫٦٤٣ ١٩٥٫٠١٧ ١٠٢٫١٣٧ ٩٥٫٧١٧ ١٦٣٫٨٠٠ عقارات

 ----------- ---------- ----------- ----------- ---------- ----------- 
 ١٣٠٫٤٥٠ ١٣٨٫٦٤٣ ٣٣٧٫٦٧٠ ١٠٧٫٣٨٧ ٩٥٫٧١٧ ٣٢٤٫٦٩٠ اإلجمالي
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 ديسمبر. ٣١إن قيم الضمانات المذكورة أعاله ُمقيدة بالحد األقصى القائم في إيضاح: 
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U.A.E Branches - Financial Statements  As on 31 December 2016  2016 فروع دولة االإمارات العربية املتحدة - البيانات املالية كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب  
  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٣ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 (تابع)مخاطر االئتمان   ١-٤

 
 (تابع) وفروع أخرىوالمستحق من المركز الرئيسي  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالقروض والذمم المدينة والمستحق من  ٥-١-٤

 
متأخرة السداد ال وفروع أخرىالمركز الرئيسي والمستحق من  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةمن والمستحق  القروض والذمم المدينة )ب(

 .ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
 

المتأخرة السداد  وفروع أخرىمن المركز الرئيسي  والمستحق بنوك أخرى ومؤسسات ماليةمن  المستحق القروض والذمم المدينةإن 
القروض والذمم فيما يلي إجمالي مبلغ ما لم تتوفر معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك.  منخفضة القيمةيوماً ال تعتبر  ٩٠أقل من 

 في قيمتها: لالنخفاضلم تتعرض ووفقاً لفئة العمالء المتأخرة السداد  المدينة
 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
  

قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

 اإلجمالي

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

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

 ٤٧٤٫٣٢٤ ٥٣٫٢٨٩ ٤٢١٫٠٣٥ ٤٣١٫٣٤٩ ٥٥٫٧٤٢ ٣٧٥٫٦٠٧ يوماً  ٣٠ ألقل منمتأخرة السداد 
 ١٥٣٫٩٦٧ ٢٩٫٣٤٥ ١٢٤٫٦٢٢ ١٠٨٫٦٢١ ٤٠٫٥٣١ ٦٨٫٠٩٠ يوماً  ٥٩إلى  ٣٠متأخرة السداد من 
 ١٣٫٤٤٢ ١٣٫٤٤٢ - ١٤٫٦١٩ ١٤٫٦١٩ - يوماً  ٨٩إلى  ٦٠متأخرة السداد من 

 ٨٦٫٤٧٠ - ٨٦٫٤٧٠ ٩٫٨٣٦ - ٩٫٨٣٦ يوماً فأكثر ٩٠السداد  متأخرة
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 ٧٢٨٫٢٠٣ ٩٦٫٠٧٦ ٦٣٢٫١٢٧ ٥٦٤٫٤٢٥ ١١٠٫٨٩٢ ٤٥٣٫٥٣٣ اإلجمالي
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 ٣٣٧٫٦٧٠ ٨٣٫٨١٦ ٢٥٣٫٨٥٤ ٣٢٤٫٦٩٠ ٨٩٫٨١١ ٢٣٤٫٨٧٩ للضماناتالقيمة العادلة 
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 والمستحق من المركز الرئيسي والفروع. بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالمستحق من ناتجة عن ال توجد أرصدة متأخرة السداد 

 
 .المنخفضة القيمة بشكل فردي والذمم المدينة ج) القروض(

 
باإلضافة إلى القيمة  ،حسب الفئة في القيمة بشكل فردي لالنخفاضالتي تعرضت  القروض والذمم المدينةمبالغ  إجماليتفاصيل فيما يلي 

 :عالقة المحتفظ به لدى البنك كضمانالعادلة للضمان ذات ال
 

   ٢٠١٥    ٢٠١٦  

 

 
المستحق 
من بنوك 

 أخرى

 
 

قروض 
 للشركات

 
رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 
 

 اإلجمالي

المستحق 
بنوك ن م

 أخرى

 
 

قروض 
 للشركات

 
رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 
 

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

المنخفضة القيمة 
 ٥٠٥٫٣٠٣ ١٨٩٫٨٢٨ ٢٧٤٫٤٠٢ ٤١٫٠٧٣ ٥٤٢٫٦١٤ ١٤٥٫٠٥٥ ٣٥٦٫٧٨٢ ٤٠٫٧٧٧ بشكل فردي

 ===== ====== ====== ====== ===== ====== ====== ====== 
 ١٣٨٫٦٤٣ ١١٤٫٩١٠ ٢٣٫٧٣٣ - ٩٥٫١٧٧ ٧٣٫١٣٩ ٢٢٫٥٧٨ - القيمة العادلة للضمانات
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  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٤ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤
 
 (تابع)مخاطر االئتمان   ١-٤

 
 (تابع) وفروع أخرىوالمستحق من المركز الرئيسي  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالقروض والذمم المدينة والمستحق من  ٥-١-٤

 
 .التفاوض بشأنهاالتي تم إعادة  القروض والذمم المدينة (د) 

 
التفاوض بشأنها باإلضافة إلى القيمة العادلة للضمان ذات العالقة  تم إعادةللموجودات المالية التي  إجمالي القيم الدفتريةفاصيل فيما يلي ت

 المحتفظ به لدى البنك كضمان هي كما يلي:
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  

 

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

 اإلجمالي

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

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

 الُمعاد  المالية الموجودات
 ٣٤٣٫٢١٨ ٣٫٥٢٢ ٣٣٩٫٦٩٦ ٣١١٫٨٨٢ ٢٨٫٦٣٩ ٢٨٣٫٢٤٣ التفاوض بشأنها   
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

 ١٣٠٫٤٥٠ ٢٫٦٩٧ ١٢٧٫٧٥٣ ١٠٧٫٣٨٧ ١٩٫٠٩٤ ٨٨٫٢٩٣ القيمة العادلة المقدرة للضمانات
 ====== ===== ====== ====== ===== ====== 
 

 .بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالجودة االئتمانية للقروض العاملة والذمم المدينة والمستحق من  (هـ)
 

 قروض للشركات  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
رهونات وقروض 

 لألفراد
المستحق من 

 بنوك 

المستحق من 
المركز الرئيسي 

 وفروع أخرى
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٤٫٧٣٨٫٥٦٩ ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٨٫٩٨٠ ٢٠٩٫٥٢١ ٣٫٨٢٦٫٥٥٩ المبالغ القائمة
 ====== ====== ====== ====== ======= 

      الضمانات
 ٣٢٨٫٢٤٧ - - - ٣٢٨٫٢٤٧ ودائع مرهونة

 ٩٣٥٫٠٧٠ - - ١٧٣٫٣٧٧ ٧٦١٫٦٩٣ ممتلكات
 -------------- ----------- ------- ------------ -------------- 
 ١٫٢٦٣٫٣١٧ - - ١٧٣٫٣٧٧ ١٫٠٨٩٫٩٤٠ 
 ======== ====== ==== ======= ======== 
      
 

 قروض للشركات  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
رهونات وقروض 

 لألفراد
المستحق من 

  بنوك أخرى
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٤٫٢٣١٫٩٤١ ١١١٫٨٨٥ ٥٧٢٫٧٦٠ ٢١٥٫٤٨٧ ٣٫٤٤٣٫٦٩٤ المبالغ القائمة
 ======= ====== ====== ====== ======= 

      الضمانات:
 ٣٠٦٫٩٨٤ - - - ٣٠٦٫٩٨٤ ودائع مرهونة

 ٥٤٠٫٢٣٤ - - ١٨٨٫٦٥٦ ٣٥١٫٥٧٨ ممتلكات
 ----------- ----------- ------- ---------- ----------- 
 ٨٤٧٫٢١٨ - - ١٨٨٫٦٥٦ ٦٥٨٫٥٦٢ 
 ====== ====== ==== ====== ====== 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤

 
 (تابع)مخاطر االئتمان   ١-٤

 
 االستثماريةاألوراق المالية  ٦-١-٤
 

أجنبية تتمتع بسمعة  / ومؤسسات محلية اتحكوممن قبل  الصادرةبشكل رئيسي من سندات الدين  االستثماريةاألوراق المالية  تتألف
 جيدة.

 
، بناًء على التصنيفحسب تصنيف وكاالت (صافية من المخصصات)  االستثماريةيعرض الجدول أدناه تحليالً لألوراق المالية 

 :أو ما يعادلها زآند بور ستاندرز تصنيفات
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٧٫٢٤٢ ٧٫١١٤ -Aإلى   AAAمن 
 ١٫٠٨٦٫٠٩٦ ١٫١٧٩٫٩٤٩  B-إلى  BBBمن 

 ١٩٣٫٢٤١ ١٨٦٫١٠٤ (تتضمن األوراق المالية غير المصنفة) أخرى
 ------------- ------------- 

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٣٧٣٫١٦٧ اإلجمالي
 ======= ======= 

 
 تملُّكهاضمانات ُمعاد  ٧-١-٤
 

لسداد التسهيالت  استخدامهاضمانات محتفظ بها كضمان بخالف الودائع البنكية التي قد يكون تم  ييتملك البنك أ، لم ٢٠١٦خالل سنة 
 ال شيء). :٢٠١٥( االئتمانية

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 

 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤
 

 تركزات مخاطر الموجودات المالية ذات التعرضات لمخاطر االئتمان ٨-١-٤
 

 .الخاصة بها والمصنفة وفقاً لقطاعات عمل األطراف المقابلةلدى البنك بصافي قيمها الدفترية لمخاطر االئتمان  ةالرئيسي اتالتعرضتلخص الجداول التالية  
 

٢٠١٦  
 المؤسسات المالية

 
 المنسوجات

اإلنشاءات 
 والعقارات

 
 القطاع العام

تجارة الجملة 
 والتجزئة 

 القطاعات
 األخرى 

 
 األفراد

 
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 
         

 ٨٢٧٫١٧٠ - - - - - - ٨٢٧٫١٧٠  المتحدة المركزياألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 ٦٥٥٫٢٦٣ - - - - - - ٦٥٥٫٢٦٣ بنوك أخرى ومؤسسات مالية (صافي)من  المستحق

 ٦٣٫٥٠٩ - - - - - - ٦٣٫٥٠٩ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى
 ٥٫٦٨٣ - - - - - - ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
         المخصص) صافية من( القروض والذمم المدينة

 ٣٫٨٣٢٫٤٠١ ٢٩٠٫٨٣٢ ١٫٦١٣٫٥٠٦ ٤١٩٫٠٢٠ ١٢١٫٣٦٦ ٦٣٣٫٥٣٠ ٢٩٫١٧٨ ٧٢٤٫٩٦٩ شركاتللقروض  -
 ٢٥٩٫٩٧٢ ٢٥٩٫٩٧٢ - - - - - - قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ - ١٨٫٤١٧ - ١٫١٣٠٫٧٤٨ ٣٠٫١٧٢ - ١٣٫٨٣٠  ستثماريةاالمالية الوراق األ
 ٢٦٩٫٦٨٣ - ٦٦٫٦٦٨ ٢٠٣٫٠١٥ - - - - خرىاألموجودات ال
 ------------------ ------------- -------------- ----------------- -------------- ------------------ -------------- ------------------ 

 ٧٫٢٨٦٫٨٤٨ ٥٥٠٫٨٠٤ ١٫٦٩٨٫٥٩١ ٦٢٢٫٠٣٥ ١٫٤٣٢٫١١٤ ٦٦٣٫٧٠٢ ٢٩٫١٧٨ ٢٫٢٩٠٫٤٢٤ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ========== ======= ======== ========== ======== ========== ======== ========== 

٢٠١٥         
 ٩٥٠٫٩١٣ - - - - - - ٩٥٠٫٩١٣  المتحدة المركزياألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 ٥٨٩٫٦٤٥ - - - - - - ٥٨٩٫٦٤٥ بنوك أخرى ومؤسسات مالية (صافي)من  المستحق
 ١١١٫٨٨٥ - - - - - - ١١١٫٨٨٥ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ٩٫٧٨٤ - - - - - - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
         المخصص) صافية من( القروض والذمم المدينة

 ٣٫٤١٤٫٤٦٠ ٧٨٫٦٧٣ ١٫٣٤٦٫١٨٤ ٤٦٦٫٩٨٢ ٢٠٨٫٧٤٢ ٥٣٨٫٦٥٤ ٥٫٨٩٣ ٧٦٩٫٣٣٢ شركاتللقروض  -
 ٢٩٢٫٦٠٣ ٢٩٢٫٦٠٣ - - - - - - قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - ١٨٫٥٥٠ - ١٫٢٢٣٫٣٨٠ ٣٠٫٩٠٣ - ١٣٫٧٤٦  ستثماريةاالمالية الوراق األ
 ٢١٣٫١١٢ - ٥٩٫٠١٨ ١٥٤٫٠٩٤ - - - - خرىاألموجودات ال
 ----------------- ---------- -------------- ----------------- -------------- ----------------- -------------- ------------------ 

 ٦٫٨٦٨٫٩٨١ ٣٧١٫٢٧٦ ١٫٤٢٣٫٧٥٢ ٦٢١٫٠٧٦ ١٫٤٣٢٫١٢٢ ٥٦٩٫٥٥٧ ٥٫٨٩٣ ٢٫٤٤٥٫٣٠٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 ========= ====== ======== ========== ======== ========== ======== ========== 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 مخاطر االئتمان (تابع)  ١-٤

 
 (تابع)تركزات مخاطر الموجودات المالية ذات التعرضات لمخاطر االئتمان  ٨-١-٤

 
ً لدى البنك بقيمها الدفترية لمخاطر االئتمان ةالرئيسي اتيبين الجدول التالي تفاصيل التعرض  ٣١كما في الجغرافي  لإلقليم، مصنفة وفقا

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦ديسمبر 
 

ألطراف الدولة التي يعمل بها اإلى  قام البنك بتوزيع التعرضات لمخاطر االئتمان بحسب المناطق استناداً بالنسبة لهذا الجدول، فقد 
 المقابلة للبنك:

 

 
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول منظمة 
التنمية 

والتعاون 
 االقتصادي

 
 

دول آسيا 
 األخرى

 
 
 

 دول أخرى

 
 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
      

 األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
 ٨٢٧٫١٧٠ - - - ٨٢٧٫١٧٠  المتحدة المركزي   

 ٦٥٥٫٢٦٣ ١٣٫٤٦٨ ٥٠٤٫٨٨٧ ١٣٦٫٩٠٨ - ماليةمؤسسات و من بنوك أخرى المستحق
 ٦٣٫٥٠٩ - ٦٣٫٥٠٩ - - وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 ٥٫٦٨٣ - - - ٥٫٦٨٣ المالية المشتقةاألدوات 
      :القروض والذمم المدينة

 ٣٫٨٣٢٫٧١٦ ٢١٫٢٨٥ ٧٩٧٫٠٩٦ ١٨٫٧٤٤ ٢٫٩٩٥٫٥٩١ شركاتللقروض  -
 ٢٥٩٫٦٥٧ - - - ٢٥٩٫٦٥٧ قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ ١١٢٫٨٠٠ ٧٨٤٫٠٣٠ ٢٧٫٠٤٥ ٤٤٩٫٢٩٢  األوراق المالية االستثمارية
 ٢٦٩٫٦٨٣ - - - ٢٦٩٫٦٨٣ خرىاألموجودات ال
 ------------- ---------- ------------ ---------- ------------- 
 ٧٫٢٨٦٫٨٤٨ ١٤٧٫٥٥٣ ٢٫١٤٩٫٥٢٢ ١٨٢٫٦٩٧ ٤٫٨٠٧٫٠٧٧ 
 ======= ====== ======= ====== ======= 

 

 

 
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول منظمة 
التنمية 

والتعاون 
 االقتصادي

 
 

دول آسيا 
 األخرى

 
 
 

 دول أخرى

 
 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
      

 األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
 ٩٥٠٫٩١٣ - - - ٩٥٠٫٩١٣  المتحدة المركزي   

 ٥٨٩٫٦٤٥ ١١٤٫٦٨٩ ٣٥٧٫٦٧٢ ٧٩٫٦٠٦ ٣٧٫٦٧٨ ومؤسسات مالية من بنوك أخرى المستحق
 ١١١٫٨٨٥ - ٨١٫١٩٧ ٣٠٫٦٨٨ - المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ٩٫٧٨٤ - - - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
      القروض والذمم المدينة:

 ٣٫٤١٤٫٤٦٠ ٣٩٤٫٥٩٩ ٧٣٩٫٤٥٥ ٨٧٫٥٩٩ ٢٫١٩٢٫٨٠٧ شركاتللقروض  -
 ٢٩٢٫٦٠٣ - - - ٢٩٢٫٦٠٣ قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٩٠٫٤٢٠ ٦٦٨٫٦٩٩ ١٣٫٤٠٩ ٤١٤٫٠٥١  المالية االستثماريةاألوراق 
 ٢١٣٫١١٢ - - - ٢١٣٫١١٢ خرىاألموجودات ال
 ------------- ----------- ------------- ----------- -------------- 
 ٦٫٨٦٨٫٩٨١ ٦٩٩٫٧٠٨ ١٫٨٤٧٫٠٢٣ ٢١١٫٣٠٢ ٤٫١١٠٫٩٤٨ 
 ======= ====== ======= ====== ======= 

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 السوقمخاطر  ٢-٤

 
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة والتي تتمثل في حدوث تغيرات في يتعرض البنك لمخاطر السوق، 

للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة ألدوات أسعار الفائدة والعمالت وحقوق الملكية، والتي تتعرض 
 االئتمان وفروقعدالت السوق مثل أسعار الفائدة جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق والتغييرات في مستوى تذبذب أسعار أو م

 األسهم.وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
 

إلدارة ومراقبة  الحدودإن لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن وضع المؤشرات والنسب المالية الرئيسية للبنك، وكذلك عن وضع 
ً عن تحليل  البنك وعن حاالت عدم التطابق في فترات االستحقاق. توجه لجنة لدى الفائدة حساسية أسعار مخاطر السوق وأيضا

 فيما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة والعمالت.وتقدم التوجيهات البنك لدى الموجودات والمطلوبات أيضاً قرارات االستثمار 
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية ١-٢-٤

 
ركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم المركز فيما يتعلق بميتعرض البنك لتأثير التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة 

ً للعملة وبشكل إجمالي لكل من المراكز الليلية واليومية، والتي تتم مراقبتها بصورة لالرئيسي بوضع الحدود  مستوى التعرض وفقا
ول التالي تعرض البنك لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. يشتمل الجدول التالي على األدوات المالية للبنك منتظمة. يلخص الجد

 الدفترية، المصنفة وفقاً للعملة.بقيمها 
 اإلجمالي أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي درهم إماراتي  

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

       الموجودات
 رصدة لدى مصرفاألالنقد في الصندوق و

 ٨٦٨٫٥٧١ - - - ٥٥٫٣٥٠ ٨١٣٫٢٢١ المركزيالعربية المتحدة  اإلمارات   
 ٦٥٥٫٢٦٣ ١١٫١٧٣ ١٤٫٢٦٢ ٧٫١٨٣ ٦١٩٫٦٢٧ ٣٫٠١٨ ومؤسسات مالية بنوك أخرى المستحق من

 المستحق من المركز الرئيسي  
 ٦٣٫٥٠٩ ٧٣٩ - - ٦٢٫٧٧٠ - وفروع أخرى   

 ٥٫٦٨٣ - - - - ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ - ٤٫٢٦١ ٦٫٩٦٣ ١٫٤٥٦٫٧٠٣ ٢٫٦٢٤٫٤٤٦ القروض والذمم المدينة

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ - - - ١٫٣٧٣٫١٦٧ - األوراق المالية االستثمارية
 ٢٦٩٫٦٨٣ ٦٢٢ ٣٨٤ ٢٨ ٢٩٫٦٢٣ ٢٣٩٫٠٢٦ الموجودات األخرى

 -------------- -------------- ---------- --------- --------- -------------- 
 ٧٫٣٢٨٫٢٤٩ ١٢٫٥٣٤ ١٨٫٩٠٧ ١٤٫١٧٤ ٣٫٥٩٧٫٢٤٠ ٣٫٦٨٥٫٣٩٤ 
 ======== ======== ===== ===== ===== ======== 

       المطلوبات
 ٣٨٨٫٨٠٩ - - - ٣٤٣٫٦٧٩ ٤٥٫١٣٠ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ٥٧٫٤٣١ ١٨٦ - - ٢٫٢٨٩ ٥٤٫٩٥٦ وفروع أخرى   

 ١١٫٨٢٩ - - - - ١١٫٨٢٩ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ ١٠٫٦٦٧ ٣٥٢٫٨٩١ ٢٥٫٩٠٨ ٧٨٠٫٧٧٢ ٤٫٤٠٤٫٤٥١ ودائع العمالء

 ٣٤٥٫١٩٣ ٦٧٠ ٢٫٣٩٩ ٢ ١٤٫٩١٧ ٣٢٧٫٢٠٥ المطلوبات األخرى
 -------------- -------------- ---------- ------------ ---------- -------------- 
 ٦٫٣٧٧٫٩٥١ ١١٫٥٢٣ ٣٥٥٫٢٩٠ ٢٥٫٩١٠ ١٫١٤١٫٦٥٧ ٤٫٨٤٣٫٥٧١ 
 ======== ======== ===== ====== ===== ======== 

 صافي المركز المالي ضمن
 ٩٥٠٫٣٢٩ ١٫٠١١ )٣٣٦٫٣٨٣( )١١٫٧٣٦( ٢٫٤٥٥٫٥٨٣ )١٫١٥٨٫١٤٦( الميزانية العمومية   
 ========= ======= ======= ======= ===== ====== 

 صافي المركز المالي خارج  
 - ٥٨ ٣٣٦٫٣٧٣ ١١٫٧٨٧ )٢٫٤٥٣٫٠٣٣( ٢٫١٠٤٫٨١٥ الميزانية العمومية   
 ======= ========= ====== ======= ====== ======= 

 ٩٥٠٫٣٢٩ ١٫٠٦٩ )١٠( ٥١ ٢٫٥٥٠ ٩٤٦٫٦٦٩ صافي المركز المالي
 ======= ==== === === ===== ======= 

 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 (تابع) السوقمخاطر  ٢-٤
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية  ١-٢-٤
 

 اإلجمالي أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي درهم إماراتي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
       الموجودات

 النقد في الصندوق واألرصدة لدى مصرف
 ٩٨٠٫٣٢٩ - - - ٧٤٫٤٣٨ ٩٠٥٫٨٩١ اإلمارات العربية المتحدة المركزي   

 ٥٨٩٫٦٤٥ ٣٫٧٤٠ ٦٫٦٢٨ ٣٫٤٤١ ٥٧١٫٨١٥ ٤٫٠٢١ ومؤسسات مالية أخرىبنوك  المستحق من
 المستحق من المركز الرئيسي  

 ١١١٫٨٨٥ ٦٫٦٣٥ - - ١٠٥٫٢٥٠ - وفروع أخرى   
 ٩٫٧٨٤ - - - - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ - - ٥٫٧١٣ ١٫٣٠٨٫١٤٠ ٢٫٣٩٣٫٢١٠ القروض والذمم المدينة

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - - - ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - االستثماريةاألوراق المالية 
 ٢١٣٫١١٢ ١٫٧٢٦ ٣٥٩ ٣١ ٢٢٫١٥٦ ١٨٨٫٨٤٠ الموجودات األخرى

 -------------- -------------- --------- -------- ---------- -------------- 
 ٦٫٨٩٨٫٣٩٧ ١٢٫١٠١ ٦٫٩٨٧ ٩٫١٨٥ ٣٫٣٦٨٫٣٧٨ ٣٫٥٠١٫٧٤٦ 
 ======== ======== ==== ==== ===== ======== 

       المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ - - - ٢٣٤٫٧٠٤ ٤١٤ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ١٣٤٫٤٣٤ - - - ١٣١٫٩٠١ ٢٫٥٣٣ وفروع أخرى   

 ١٤٫١٧٤ - - - - ١٤٫١٧٤ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٢٫٨٧٣ ٣٤٩٫٠٤٣ ٤١٫٨٢٠ ١٫٠٠٧٫٨٦٤ ٣٫٩٤٧٫٧١٥ ودائع العمالء

 ٢٨٧٫٣٧٨ ١٫٨٣٤ ١٫٩١٧ ٣ ١٥٫٧٧٧ ٢٦٧٫٨٤٧ المطلوبات األخرى
 ٣٦٫٧٣٠ - - - ٣٦٫٧٣٠ - القروض الثانوية

 -------------- -------------- ---------- ------------ -------- -------------- 
 ٦٫٠٥٧٫١٤٩ ٤٫٧٠٧ ٣٥٠٫٩٦٠ ٤١٫٨٢٣ ١٫٤٢٦٫٩٧٦ ٤٫٢٣٢٫٦٨٣ 
 ======= ======= ===== ====== ==== ======= 

 صافي المركز المالي ضمن
 ٨٤١٫٢٤٨ ٧٫٣٩٤ )٣٤٣٫٩٧٣( )٣٢٫٦٣٨( ١٫٩٤١٫٤٠٢ )٧٣٠٫٩٣٧( الميزانية العمومية   
 ======== ======= ======= ======= ===== ====== 

 صافي المركز المالي خارج  
 - )١٣٤( ٣٤٤٫٤٧٤ ٣٢٫٦٨٨ )١٫٩٤٥٫٣٧٨( ١٫٥٦٨٫٣٥٠ الميزانية العمومية   
 ======= ======== ===== ====== ===== ======= 

 ٨٤١٫٢٤٨ ٧٫٢٦٠ ٦٨١ ٥٠ )٣٫٩٧٦( ٨٣٧٫٤١٣ صافي المركز المالي
 ======= ====== ===== === ==== ======= 

 
التحليل  يحتسبول أدناه العمالت التي يتعرض البنك للمخاطر على أساسها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية. الجد وضحي

 السالبة القيمة تعكسالمتغيرات األخرى ثابتة.  بقاء كافةأي تغير ممكن ومعقول في سعر صرف العملة مقابل الدرهم اإلماراتي مع تأثير 
 .المحتملةصافي الزيادة  تعكس القيمة الموجبةبينما  األرباح أو الخسائرفي بيان  المحتملفي الجدول صافي االنخفاض  ةالمدرج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 

 مخاطر السوق (تابع)  ٢-٤
 

 مخاطر أسعار الفائدة   ٣-٢-٤
 

مخاطر أسعار الفائدة بمخاطر  نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق. تتمثل متغيرألداة مالية تخضع لمعدل فائدة  التدفقات النقدية المستقبليةتقلب مخاطر ب أسعار الفائدة للتدفقات النقديةمخاطر  تتمثل 
ادلة سعار الفائدة لدى السوق. يتعرض البنك للمخاطر الناتجة عن تأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة لدى السوق على كل من القيمة العتقلب قيمة أداة مالية تخضع لمعدل فائدة ثابت نتيجة التغيرات في أ

مستويات حاالت عدم التطابق ل حدودموجودات والمطلوبات بوضع تقوم لجنة الوالتدفقات النقدية. قد تزيد هوامش الفائدة نتيجة تلك التغيرات ولكنها قد تقلل الخسائر في حالة حدوث حركات غير متوقعة. 
 الدفتريةويشتمل على األدوات المالية للبنك بالقيم  تعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة.يلخص الجدول التالي  إلعادة تسعير أسعار الفائدة التي قد يتم القيام بها، والتي تتم مراقبتها من قبل الخزينة بشكل يومي.

 .أقربوالمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير التعاقدية أو تاريخ االستحقاق أيهما 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 حتى سنة واحدة
 من سنة واحدة

 سنوات ٥حتى 
 أكثر من 

 سنوات ٥
 ال تخضع 

 لفائدة
 

 اإلجمالي 
 سعر الفائدة

 الفعلي
 (٪) ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 - ٨٦٨٫٥٧١ ٨٦٨٫٥٧١ - - - - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٪٤ .٤ - ٪٠ .٢ ٦٥٥٫٢٦٣ ١٠١٫٩٦٦ - ٢٠٥٫٤٤٨ ٩٥٫٨١٢ ٢٥٢٫٠٣٧ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 - ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٫٥٠٩ - - - - وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 - ٥٫٦٨٣ ٥٫٦٨٣ - - - - األدوات المالية المشتقة
        القروض والذمم المدينة 

 ٪١٧ .٠ - ٪٠ .٥ ٣٫٨٥٧٫٠٤٦ - ٤٥٥٫٩٩١ ٦٢١٫٥٥١ ٩١٦٫٠٨٩ ١٫٨٦٣٫٤١٥ قروض الشركات -
 ٪٣٣ .٠ - ٪٢ .٠ ٢٣٥٫٣٢٨ - ١٨٤٫٤٢٤ ٤٤٫٧٢٦ ٥٫٩٧٩ ١٩٩ رهونات وقروض لألفراد (بما في ذلك بطاقات االئتمان) -

 ٪٨ .٥ - ٪٣ .٠ ١٫٣٧٣٫١٦٧ - ٤٤٣٫٠٤٣ ٥٩٦٫٨٨٧ ٣٣٣٫٢٣٧ - األوراق المالية االستثمارية  
 - ٢٦٩٫٦٨٣ ٢٦٩٫٦٨٣ - - - - الموجودات األخرى

 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------  
  ٧٫٣٢٨٫٢٥٠ ١٫٣٠٩٫٤١٢ ١٫٠٨٣٫٤٥٨ ١٫٤٦٨٫٦١٢ ١٫٣٥١٫١١٧ ٢٫١١٥٫٦٥١ إجمالي الموجودات المالية 

 =========== =========== =========== =========== ============ ===========  
        المطلوبات  

 ٪٤ .٧ - ٪٠ .٢ ٣٨٨٫٨٠٩ - - - ٨٨٫١٥٤ ٣٠٠٫٦٥٥ المستحق إلى بنوك أخرى
  ٪١ .٠ ٥٧٫٤٣١ - - - - ٥٧٫٤٣١ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ١١٫٨٢٩ ١١٫٨٢٩ - - - - األدوات المالية المشتقة
 ٪٦ .٥ - ٪٠ .١ ٥٫٥٧٤٫٦٩٠ ١٫٥٠٥٫٥٤٤ ٣٥٣٫٨١٠ ٣٢١٫٧٢٤ ١٫١٨٠٫٤٨١ ٢٫٢١٣٫١٣١ ودائع العمالء 

 - ١٣١٫٧١٢ ١٣١٫٧١٢ - - - - المطلوبات األخرى 
 - - - - - - - قرض ثانوي 

 --------------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------------------- ---------------------  
  ٦٫١٦٤٫٤٧١ ١٫٦٤٩٫٠٨٥ ٣٥٣٫٨١٠ ٣٢١٫٧٢٤ ١٫٢٦٨٫٦٣٥ ٢٫٥٧١٫٢١٧ إجمالي المطلوبات 

 ============ ========== =========== ========== =========== ===========  
  ١٫١٦٣٫٧٨٠ )٣٣٩٫٦٧٣( ٧٢٩٫٦٤٨ ١٫١٤٦٫٨٨٨ ٨٢٫٤٨٢ )٤٥٥٫٥٦٦( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١فجوة حساسية الفائدة في 

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 (تابع) السوقمخاطر  ٢-٤
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية  ١-٢-٤
 

 
 
 

التغير في سعر 
صرف العملة 

 ٪بالنسبة المئوية 

التأثير على 
 اإليرادات

٢٠١٦ 

التغير في سعر 
صرف العملة 

 ٪بالنسبة المئوية 

التأثير على 
 اإليرادات

٢٠١٥ 
 ألف درهم ٢٠١٥ ألف درهم ٢٠١٦ 

    العملة
     

 ٥ ١٠+ ٥ ١٠+ اليورو
 ٥٠ ١٠+ )١( ١٠+ استرلينيجنية 
 ٧٢٦ ١٠+ ١٠٧ ١٠+ أخرى

 
إما بالدرهم  ، تتمبالعملة األجنبية التي تتميتعرض البنك بدرجة محدودة لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث أن معظم األدوات المالية 

الدرهم  ونظراً لثبات سعر صرفالدوالر األمريكي. مثبت سعر صرفها أمام اإلماراتي أو بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى 
 أسعار صرف تلك العمالت مقابل الدرهم اإلماراتي.  أن تتقلب فمن غير المتوقعاإلماراتي مقابل الدوالر األمريكي، 

 
 األسعارمخاطر  ٢-٢-٤
 

: ٢٠١٥ألف درهم ( ٢١٣٫٨٠٧بالقيمة العادلة. تشتمل هذه السندات على مبلغ  مسجلةيحتفظ البنك بشكل رئيسي بسندات دين، معظمها 
ألف  ٣٨٤٫٣٩٨: ٢٠١٥ألف درهم ( ٣٣٢٫٢٦٠ألف درهم) يمثل سندات سيادية صادرة عن حكومة باكستان، ومبلغ  ٢٧١٫٩٣٠

في دبي. إن تعرض البنك لمخاطر األسعار يعتمد على العوامل  أخرى درهم) كسندات صادرة عن حكومة دبي ومؤسسات قطاع عام
 .الدولتينهاتين لاالقتصادية والسياسية 

 
. يتم تقديم تقارير حول محفظة الفردية والكلية سندات الدينيقوم البنك بإدارة مخاطر األسعار من خالل تنويع ووضع حدود على محفظة 

. تقوم لجنة إدارة البنك بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات المتعلقة بصورة منتظمةإلى اإلدارة العليا للبنك  سندات الدين
 .ستثمارات في سندات الدينباال

 
ألف درهم  ٧٫٤٨٠دي إلى انخفاض اإليرادات الشاملة األخرى بمقدار تؤنقطة أساس، سوف  ٢٥فائدة بمقدار إن الزيادة في أسعار ال

ألف درهم  ٧٫٤٨٠االستثمارية ذات الدخل الثابت بمقدار  لألسهمألف درهم) وعليه، سوف تنخفض القيمة العادلة  ٩٫١٤٧: ٢٠١٥(
 ألف درهم)، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. ٩٫٤١٧: ٢٠١٥(

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السوق (تابع)مخاطر   ٢-٤
 

 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)   ٣-٢-٤

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 حتى سنة واحدة
 من سنة واحدة

 سنوات ٥حتى 
 أكثر من 

 سنوات ٥
 ال تخضع 

 لفائدة
 

 اإلجمالي 
 سعر الفائدة

 الفعلي
 (٪) ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 - ٩٨٠٫٣٢٩ ٩٨٠٫٣٢٩ - - - - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٪٤٫١٠ - ٪٠٫١٠ ٥٨٩٫٦٤٥ ٣١٫٢٣٠ - ١٤٩٫٩٣٠ ١٥٨٫٠٠٧ ٢٥٠٫٤٧٨ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 ٪٠٫١٠ ١١١٫٨٨٥ ٣٧٫٣٢٢ - - - ٧٤٫٥٦٣ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ٩٫٧٨٤ ٩٫٧٨٤ - - - - األدوات المالية المشتقة
        القروض والذمم المدينة 

 ٪١٨٫٥ - ٪١٫٣ ٣٫٤٩٠٫٥٩٢ - ١٧٥٫٥١٠ ٥٩٦٫٢١٨ ١٫١٦٣٫١٦١ ١٫٥٥٥٫٧٠٣ قروض الشركات -
 ٪٣٥٫٩ - ٪٢٫٤ ٢١٦٫٤٧١ - ١٨٤٫٤٢٤ ٢٥٫٨٦٩ ٥٫٩٧٩ ١٩٩ رهونات وقروض لألفراد (بما في ذلك بطاقات االئتمان) -

 ٪٨٫٥ - ٪٣٫٠ ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - ٣٤١٫٢٥٩ ٩٠٤٫٨٦٤ ٣٨١ ٤٠٫٠٧٥ األوراق المالية االستثمارية  
 - ٢١٣٫١١٢ ٢١٣٫١١٢ - - - - الموجودات األخرى

 --------------------- -------------------- -------------------- ----------------- ------------------- --------------------  
  ٦٫٨٩٨٫٣٩٧ ١٫٢٧١٫٧٧٧ ٧٠١٫١٩٣ ١٫٦٧٦٫٨٨١ ١٫٣٢٧٫٥٢٨ ١٫٩٢١٫٠١٨ إجمالي الموجودات المالية 

 =========== =========== =========== ========= =========== ===========  
        المطلوبات  

 ٪٤٫٤ - ٪٠٫٥ ٢٣٥٫١١٨ ٢٤٫٩٥٨ - ٧٫٦٥٢ ١٥٠٫٥٩٤ ٥١٫٩١٤ المستحق إلى بنوك أخرى
 ٪٣٫٧ - ٪٠٫١ ١٣٤٫٤٣٤ ٢٫٥٣٢ - ٧٣٫٤٦١ ٢٩٫٠٧١ ٢٩٫٣٧٠ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ١٤٫١٧٤ ١٤٫١٧٤ - - - - األدوات المالية المشتقة
 ٪٦٫٥ - ٪٠٫١ ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ١٫٣٦٨٫٩٨٤ ٣٢٧٫٧٢٨ ٣٩٩٫٢٨٦ ١٫١٣٨٫٩٣٥ ٢٫١١٤٫٣٨٢ ودائع العمالء 

 - ٢٨٧٫٣٧٨ ٢٨٧٫٣٧٨ - - - - المطلوبات األخرى 
 ٪١٫٥٩ ٣٦٫٧٣٠ - - - ٣٦٫٧٣٠ - قرض ثانوي 

 --------------------- ------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ---------------------  
  ٦٫٠٥٧٫١٤٩ ١٫٦٩٨٫٠٢٦ ٣٢٧٫٧٢٨ ٤٨٠٫٣٩٩ ١٫٣٥٥٫٣٣٠ ٢٫١٩٥٫٦٦٦ إجمالي المطلوبات 

 =========== ========== =========== ========== =========== ===========  
  ٨٤١٫٢٤٨ )٤٢٦٫٢٤٩( ٣٧٣٫٤٦٥ ١٫١٩٦٫٤٨٢ )٢٧٫٨٠٢( )٢٧٤٫٦٤٨( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١فجوة حساسية الفائدة في 

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

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السوق (تابع)مخاطر   ٢-٤

 
 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)   ٣-٢-٤

 
يفترض البنك تقلباً في  في حركات أسعار الفائدة.معقول بشكل يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس أثر التغير المحتمل 

 في ذلك التاريخ:  وداتالتالي على صافي أرباح السنة وصافي الموج للتأثير ويضع تقديراً نقطة أساس  ٢٥أسعار الفائدة يقدر بـ 
 
 إيرادات 

 الفوائد
مصروفات 

 الفوائد
 ألف درهم  ألف درهم  

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ١٠٫١٥٠ ١١٫١٩٤ نقطة أساس ٢٥بواقع  العائدالتقلب في 

 ===== ===== 
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 ٩٫٣٢٤ ٩٫٧٧٧ نقطة أساس ٢٥بواقع  العائدالتقلب في 
 ==== ==== 

  

إن حساسيات أسعار الفائدة المبينة أعاله هي توضيحية فقط وتتضمن سيناريوهات مبسطة، وتستند إلى متوسط موجودات يترتب عليها 
مليون درهم  ٤٫٠٦٠مليون درهم) ومتوسط مطلوبات يترتب عليها فائدة بقيمة  ٣٫٩١١: ٢٠١٥مليون درهم ( ٤٫٤٧٨فائدة بقيمة 

 تأثير حركات أسعار الفائدة. للحد منالحساسية اتخاذ اإلدارة إلجراءات  تتطلبمليون درهم). ال  ٣٫٧٣٠: ٢٠١٥(
 

 السيولة مخاطر   ٣-٤
 

 تعويضوالقدرة على  عند استحقاقها المالية على الوفاء بالتزاماته البنكتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة 
 والوفاء بالتزامات اإلقراض. نمودعيللسداد لااللتزام با عجز البنك عن يترتب على ذلكوقد المبالغ المالية عندما يتم سحبها. 

 
ً للتوجيهات الداخلية الخاصة  ً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ووفقا يقوم البنك بإدارة السيولة الخاصة به وفقا

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتحديد متطلبات االحتياطي بالبنك الصادرة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. قام 
موزعة بين الودائع تحت الطلب والودائع ألجل على التوالي. يشترط مصرف  ٪١٤إلى  ٪١الخاص بالودائع التي تتراوح من 

القروض والذمم ذلك ينبغي أال تزيد  وبموجب ١:١ الودائع هياإلمارات العربية المتحدة المركزي أيضاً أن تكون نسبة السلفيات إلى 
ً إليها  المدينة بين المصارف والتي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) عن األموال الثابتة بناًء على توجيهات  اإليداعات(مضافا

تبلغ نسبة  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكل منتظم.
 وهو ما يتوافق مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. )٪٢٠ :٢٠١٥( ٪١٧ لدى البنكالسائلة الموجودات 

 
ً لتواريخ اليعرض الجدول أدناه التدفقات النقدية مستحقة السداد من قبل البنك بموجب المطلوبات المالية غير المشتقة  مصنفة وفقا

التعاقدية غير  الخارجة التدفقات النقديةبالمبالغ المبينة في الجدول  تتمثلتاريخ بيان المركز المالي. دية المتبقية كما في التعاق االستحقاق
 إلى أسعار الفائدة السائدة الحالية. استناداً  المخصومة

 

 
 

 أشهر ٣حتى 
  ١٢ - ٣من 

 شهراً 
 ٥ - ١من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات ٥
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

      
 ٣٩٠٫٦٤٣ - - ٨٨٫١٥٤ ٣٠٢٫٤٨٩ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ٥٧٫٧٠١ - - - ٥٧٫٧٠١ وفروع أخرى   

 ٥٫٧٥٥٫٠٤٢ ٤٢٣٫٨٦٥ ٣٧٤٫٨٠٨ ١٫٢١٩٫٤٣٦ ٣٫٧٣٦٫٩٣٣ ودائع العمالء 
 ١٣١٫٧١٢ - - - ١٣١٫٧١٢ المطلوبات األخرى 

 -------------- -------------- ----------- ----------- -------------- 
 ٦٫٣٣٥٫٠٩٨ ٤٢٣٫٨٦٥ ٣٧٤٫٨٠٨ ١٫٣٠٧٫٥٩٠ ٤٫٢٢٨٫٨٣٥ 
 ======== ======== ====== ====== ======== 
 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٣ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السيولة (تابع) مخاطر   ٣-٤
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
  ١٢ - ٣من 

 شهراً 
 ٥ - ١من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات ٥
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

      
 ٢٣٥٫٤٣٥ - ٧٫٦٥٢ ١٥٠٫٥٩٤ ٧٧٫١٨٩ أخرىالمستحق إلى بنوك 

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ١٣٥٫١١٧ - ٧٣٫٤٦١ ٢٩٫٦١٦ ٣٢٫٠٤٠ وفروع أخرى   

 ٥٫٥٣٥٫١١٧ ٣٩٢٫٦١٩ ٤٦٥٫١٦٨ ١٫١٧٦٫٥٢٠ ٣٫٥٠٠٫٨١٠ ودائع العمالء 
 ٢٨٧٫٣٧٨ - - - ٢٨٧٫٣٧٨ المطلوبات األخرى 

 ٣٧٫١١٩ - - ٣٦٫٩٧٣ ١٤٦ قرض ثانوي 
 -------------- -------------- ----------- ----------- -------------- 
 ٦٫٢٣٠٫١٦٦ ٣٩٢٫٦١٩ ٥٤٦٫٢٨١ ١٫٣٩٣٫٧٠٣ ٣٫٨٩٧٫٥٦٣ 
 ======== ======== ====== ====== ======== 
 

 األجنبية.التي سيتم سدادها على أساس اإلجمالي تشتمل على عقود صرف العمالت وإن المشتقات الخاصة بالبنك 
 

 بنود خارج الميزانية العمومية
  .لم يكن في نهاية السنة أي رصيد يندرج تحت فئة أكثر من سنة

 
 اإلجمالي  
 ألف درهم  

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  

 ٧٫٦٦٨ التزامات قروض 
 ٢٫٠١٩٫٣٦٢ ضمانات وتسهيالت مالية أخرى

 -------------- 
 ٢٫٠٢٧٫٠٣٠ اإلجمالي 

 ======== 
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
 ٨٫٧٠٩ التزامات قروض 

 ٢٫٠٦٨٫٩٦٧ ضمانات وتسهيالت مالية أخرى
 ------------- 

 ٢٫٠٧٧٫٦٧٦ اإلجمالي 
 ======= 

 
 التشغيلية مخاطر ال  ٤-٤

 

ن تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية. بمخاطر الخسارة الناتجة عالمخاطر التشغيلية  تتمثل
ثار قانونية أو للسمعة ويكون لذلك آ ضرراً لمخاطر التشغيلية أن يترتب على ا يمكن أداء عملها،عن  األنظمة الرقابية تعجزعندما 

رقابي ومن خالل المخاطر التشغيلية، ولكن من خالل إطار  كافة أن يتجنبلبنك يتوقع اتشريعية أو تؤدي إلى الخسارة المالية. ال 
 بين المهام الفعال فصلعلى الة يالرقاب األنظمة تشتمللمخاطر المحتملة، يستطيع البنك أن يدير هذه المخاطر. ومواجهة امتابعة 

 ضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي.ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويت
 

 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤

 

 إدارة رأس المال   ٥-٤
 

 :ما يليفي مقدمة بيان المركز المالي،  الملكيةأهداف البنك عند إدارة رأس المال، الذي هو مفهوم أوسع من حقوق  تتضمن
 

 ؛المركزيمتطلبات رأس المال التي حددها مصرف اإلمارات العربية المتحدة االلتزام ب 
 ارية وزيادة العوائد للمساهمين؛ ضمان قدرة البنك على مواصلة أعماله وفقاً لمبدأ االستمر 
 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمال البنك.و 
 

وذلك عن طريق استخدام األساليب من قبل إدارة البنك،  ةمنتظم بصورةمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي  تتم
المعلومات المطلوبة  حفظ. يتم المركزيمصرف اإلمارات العربية المتحدة ولجنة بازل  الموضوعة من قبلالتوجيهات المرتكزة على 

 ربع سنوي.سنوي والجهات التنظيمية على أساس  لدى
 

بإخطار جميع البنوك  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٧بتاريخ  ٢٧/٢٠٠٩قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي من خالل تعميمه رقم 
فيما يتعلق بمخاطر   اعتبارا من تاريخ التعميم. ٢العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق منهج موحد من اتفاقية بازل 

 الموحدتوجيهات تمهيدية فيما يتعلق بتطبيق المنهج بإصدار  ياالئتمان ومخاطر السوق، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركز
الشق الثاني من رأس المال  –ومن المتوقع أن تلتزم البنوك وإعداد التقارير الخاصة بها وفقاً لمتطلبات تقييم كفاية رأس المال الداخلي 

أو  لبنوك خيار استخدام منهج المؤشر األساسي.فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، قام المصرف المركزي بإعطاء ا٢٠١٠بحلول مارس 
ة في كاف . إن معدل كفاية رأس المال الذي يتعين االحتفاظ بهاألساسيحيث اختارت المجموعة تطبيق منهج المؤشر  الموحدالمنهج 
      .٪١٢هو  ٢وفقاً لبازل  األوقات

 

ً كفاية رأس المال وفق معدل فيما يلي  :٢بازل  التفاقية ا
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   الشق األول من رأس المال
 ٣٧٣٫٩٩٢ ٣٩٥٫٢٢٠ رأس المال المخصص

 ٩٣٫٧٣٩ ١٠٣٫٢٤٦ احتياطيات قانونية 
 ٣٣٨٫٣٨٨ ٤٢٣٫٩٤٧ أرباح محتجزة 

 )٥٫٢١٢( )٤٫٦٠٢( الشهرة التجارية وموجودات أخرى غير ملموسة
 --------------- --------------- 

 ٨٠٠٫٩٠٧ ٩١٧٫٨١١ إجمالي الشق األول من رأس المال
 --------------- --------------- 

   من رأس المال الثانيالشق 
 ٧٤٫٩٠٣ ٦٦٫٧١٥ احتياطيات لم يتم اإلفصاح عنها / انخفاض جماعي في القيمة 

 ٤٫٨٥٦ ٦٫٧٦٨ احتياطي القيمة العادلة
 - - مؤهل ثانويقرض 

 ------------- ------------- 
 ٧٩٫٧٥٩ ٧٣٫٤٨٣ من رأس المال الثانيإجمالي الشق 

 ---------------- -------------- 
 ٨٨٠٫٦٦٦ ٩٩١٫٢٩٤ المالإجمالي قاعدة رأس 

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

   الموجودات ذات المخاطر المرجحة 
   

 ٤٫٨١٨٫٠١٧ ٥٫٣٣٧٫٢١٥ مخاطر االئتمان 
 ٩٢٨٫٧٠٠ ٧١٢٫٤٥٤ مخاطر السوق

 ٤٧٠٫٠١٩ ٥٠٤٫٥٣٨ المخاطر التشغيلية 
 ------------------- ------------------- 

 ٦٫٢١٦٫٧٣٦ ٦٫٥٥٤٫٢٠٧ إجمالي الموجودات ذات المخاطر المرجحة 
 ========== ========== 
   

 ١٧.١٤ ١٢.١٥ كفاية رأس المال (٪) معدل
 ====== ====== 

 ٨٨.١٢ ٠٠.١٤ (٪)ذات المخاطر المرجحة رأس المال إلى الموجودات من  ١الشق  نسبة
 ====== ====== 

 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٥ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 رأس المال (تابع)إدارة   ٥-٤
 
 مخاطر االئتمان والحد من مخاطر االئتمان  –المنهج الموحد   ١-٥-٤

 
ً ل كافة التعرضاتفي إطار المنهج الموحد، يتم تقييم   مؤسساتتصنيفات  وبناًء على ةالمقابل األطرافلتصنيفات  مخاطر االئتمان وفقا

 ):٢٠٠٩(نوفمبر  الدولةالمصرف المركزي حسب تقدير  وفقاً لتعليمات التقييم االئتماني الخارجية
 
 ٠ هيالبنوك السيادية والمركزية في دول مجلس التعاون الخليجي  من مطالباتتكون نسبة مخاطر ال٪. 
  تمت معاملة المطالبات بالعمالت المحلية من شركات القطاع العام غير التجارية كمطالبات من الصناديق السيادية لدول مجلس

التعاون الخليجي إذا كانت مصارفهم المركزية أو هيئاتهم المالية تعاملهم كذلك. وقد تمت معاملة المطالبات بالعمالت األجنبية من 
ل مجلس التعاون الخليجي ضمن الفئة التي تلي مباشرة الفئة الخاصة بدولهم؛ أي تكون نسبة المخاطر شركات القطاع العام بدو

. وتمت معاملة المطالبات من شركات القطاع العام غير التجارية األجنبية األخرى ضمن الفئة التي ٪٢٠المرجحة المطبقة هي 
 تلي مباشرة الفئة الخاصة بدولهم. 

  القطاع العام التي تعمل  شركاتالشركات التجارية التي تملكها دول مجلس التعاون الخليجي أو  منتمت معاملة المطالبات
ً  ويتم تحديد نسبة المخاطر الكامنةالشركات  منتجارية كمطالبات  كمؤسسات  ةلتصنيفات مؤسسات تقييم االئتمان الخارجي وفقا

 المقبولة.
  ً البنوك والمؤسسات  تعرضلتحديد متطلبات رأس المال مقابل  التقييم االئتماني الخارجية مؤسساتات استخدام تصنيف يتم أيضا

 التقييم االئتماني الخارجية مؤسساتومصفوفات تصنيفات  أحد بدائل وزن المخاطرالمالية للمخاطر. يستخدم البنك الخيار الثاني (
ً لما تنص عليها مصرف  يمارسهاالتي  الصالحية الرقابية بما يتماشى معات رأس المال ) لتحديد متطلب٢بازل  يةاتفاق وفقا

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
  تقييم خارجية للمؤسسة  ألوزان المخاطر المطبقة بناء على آخر تصنيفالمخاطر المرجحة للمطالبات من الشركات وفقاً  وزنيتم

 .٪١٠٠ هي المطالبات على الشركات غير المصنفة تكون نسبة مخاطراالئتمان للطرف المقابل. 
 المؤهلة النظاميةمحفظة ال"الرهن العقاري المؤهل" و" ضمنتعرض الخدمات المصرفية للمستهلكين للمخاطر  يتم تصنيف 

ً لألفراد  ٪٣٥ بهاوتبلغ نسبة المخاطر الكامنة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ل ٢لتوجيهات بازل  " و"آخرون"؛ وفقا
 على التوالي. ٪١٠٠و ٪٧٥و

  ويتم وزن المخاطر " و"آخرون" العالية مخاطرذات اللفئات ضمن ا الموجودات" ضمنيتم تصنيف جميع الموجودات األخرى
 .للمخاطر محددة وفقاً ألوزان الكامنة بها

 
تصنيف  لمؤسساتالمناسبة  التصنيفاتلتحديد  بصورة متسقة، يتم تطبيق القواعد التالية الموحدةلغرض احتساب كفاية رأس المال 

 :ةاالئتمان الخارجي
 
 سوأ).األقل (التصنيف األ تصنيفات الثنين من وكاالت التصنيف المقبولة، يؤخذ في االعتبار في حالة وجود عدة 
 يؤخذ في االعتبار بالتساوي بين جميع وكاالت التصنيف األربعة ةعندما يتم تقسيم تصنيفات مؤسسة تقييم االئتمان الخارجي ،

 ً  .التصنيفات األكثر تحفظا
 المقبولة هي موديز وستاندرد آند بورز وفيتش آند كابيتال انتليجنس. ةإن وكاالت تصنيف االئتمان الخارجي 
 

 إدارة مخاطر االئتمان
 

في الدفاتر  للحد من مخاطر االئتمانأي مزايا  تسجيلمن مخاطر االئتمان للدفاتر البنكية. لم يتم  للحدقام البنك بإتباع المنهج البسيط 
إطار  ضمنضمان يتوافق مع معايير األهلية بموجب  المدين منتأمين تعرض البنك للمخاطر فيها التجارية. في الحاالت التي يتم 

مع األخذ في المحددة  المعاملةبعد ذلك بتقليل تعرضه للمخاطر بموجب هذه  من مخاطر االئتمان، يقوم البنك للحدالمنهج البسيط 
المخاطر الحتساب متطلبات رأس المال، أي أن المخاطر الموزونة ألداة الضمانات  على الحد من المقدمة لضماناتااالعتبار تأثير 

 التي تؤمن التعرض للمخاطر يتم استبدالها بالمخاطر الموزونة للطرف المقابل.
 

إطار المنهج  ضمنالنقدية والودائع المرهونة واألوراق المالية الحكومية والضمانات المؤهلة وغيرها كضمان مؤهل  يتم اعتبار المبالغ
على سبيل من مخاطر االئتمان. يوجد لدى البنك توجيهات مفصلة بخصوص تقييم وإدارة هذه األنواع من الضمانات.  للحدالبسيط 

 باستخدام القيمة القابلة للتحقيق للضمانات المؤهلة. مخاطر االئتمانمن  الحدا ، يقوم البنك باحتساب مزايالحيطة والحذر
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 المال (تابع)إدارة رأس   ٥-٤
 
 مخاطر االئتمان والحد من مخاطر االئتمان (تابع)  –المنهج الموحد   ١-٥-٤

 
 الموجودات ذات المخاطر المرجحة بناًء على مخاطر االئتمان 

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 

  الحد من مخاطر االئتمان   

 
 فئة الموجودات

إجمالي 
 المستحقات 

ضمن الميزانية 
 العمومية

إجمالي 
 المستحقات

الميزانية  خارج
 العمومية

 
التعرض قبل 

مخاطر الحد من 
 االئتمان

 
 الحد من 
 مخاطر 

 االئتمان 

 
 بعد الحد

من مخاطر  
 االئتمان

 
الموجودات 

ذات المخاطر 
 المرجحة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       المطالبات من:

 ٤٢٧٫٥٨٦ ١٫٢٥٤٫٧٥٦ - ١٫٢٥٤٫٧٥٦ - ١٫٢٥٤٫٧٥٦ الصناديق السيادية 
 الحكومي شركات القطاع العام 

 - ٣٨٫١٩٠ - ١٩٠٫٩٥٢ ١٩٠٫٩٥٢ - غير المركزية    
 ٨٥٠٫٣٠٧ ١٫٤٨٠٫٩١٨ ٢٤٩٫٧٤٠ ١٫٤٨٠٫٩١٨ ٦٣٫٥٢٨ ١٫٤١٧٫٣٩٠ البنوك

 ٣٫٢٦٧٫٦٠٥ ٣٫٥١٠٫٣٩١ ٥٩٣٫٣٣٩ ٤٫٧٣٧٫١٥٨ ٢٫٠٣١٫٤٢٥ ٢٫٧٠٥٫٩٣١ الشركات 
 ١٤٫١٧٤ ١٤٫٤٠٤ - ١٤٫٤٠٤ - ١٤٫٤٠٤ لألفرادالمحفظة النظامية 

 ٢٢١٫٥١٠ ٣٢٣٫٣٢٨ - ٣٢٧٫١٦٢ ٧٫٦٦٨ ٣١٩٫٤٩٤ المضمونة بموجب عقارات سكنية
 ٢٠٩٫٠٥٧ ٢٠٩٫٠٥٧ - ٢٠٩٫٠٥٧ - ٢٠٩٫٠٥٧ المضمونة بموجب عقارات تجارية 

 ١٦٣٫٨٦٥ ١٦٣٫٨٦٥ - ١٦٣٫٨٦٥ - ١٦٣٫٨٦٥ قروض متأخرة السداد 
 ١٨٣٫١١٠ ١٫٢٣١٫٣٩٦ - ١٫٢٣١٫٣٩٦ - ١٫٢٣١٫٣٩٦ موجودات أخرى

 ---------------  --------------  --------------  -----------  --------------  --------------  
 ٥٫٣٣٧٫٢١٤ ٨٫٢٢٦٫٣٠٥ ٨٤٣٫٠٧٩ ٩٫٦٠٩٫٦٦٨ ٢٫٢٩٣٫٥٧٣ ٧٫٣١٦٫٢٩٣ إجمالي المطالبات

 ======== ======== ======== ====== ======== ======== 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  
       المطالبات من:

 ٣٢٦٫١٧٢ ١٫٢٧٧٫٠٨٥ - ١٫٢٧٧٫٠٨٥ - ١٫٢٧٧٫٠٨٥ الصناديق السيادية 
 الحكومي شركات القطاع العام 

 - ٣٨٫٤٨٢ - ١٩٢٫٤١٢ ١٩٢٫٤١٢ - غير المركزية    
 ٨٦٨٫٠٥٢ ١٫٥٣٦٫٨٣٨ ٢٣٧٫٠٧٢ ١٫٥٣٦٫٨٣٨ ٦٦٫٦٥٠ ١٫٤٧٠٫١٨٨ البنوك

 ٢٫٨٤٦٫٣٤٢ ٣٫١١٥٫٣٨٥ ٥٢٤٫٢٨٣ ٤٫٢٧١٫٦٨٥ ٢٫٠٣٠٫٦٤٩ ٢٫٢٦٧٫٨٥٣ الشركات 
 ١٤٫٢٣٤ ١٤٫٥٩٦ - ١٤٫٥٩٦ - ١٤٫٥٩٦ المحفظة النظامية لألفراد

 ٢٣٤٫٥٦٦ ٣٢٩٫٤٧٥ - ٣٣٣٫٨٣٠ ٨٫٧٠٩ ٣٢٥٫١٢١ المضمونة بموجب عقارات سكنية
 ٢١٥٫٧٧٥ ٢١٥٫٧٧٥ - ٢١٥٫٧٧٥ - ٢١٥٫٧٧٥ المضمونة بموجب عقارات تجارية 

 ١٤٩٫٨٦٠ ١٤٩٫٨٦٠ - ١٤٩٫٨٦٠ - ٥١٥٫٧٢٠ قروض متأخرة السداد 
 ١٦٣٫٠١٦ ١٫٢١٩٫٧٦١ - ١٫٢١٩٫٧٦١ - ١٫٢٢٠٫٣٧٤ موجودات أخرى

 --------------  --------------  --------------  -----------  --------------  -------------  
 ٤٫٨١٨٫٠١٧ ٧٫٨٩٧٫٢٥٧ ٧٦١٫٣٥٥ ٩٫٢١١٫٨٤٢ ٢٫٢٩٨٫٤٢٠ ٧٫٣٠٦٫٧١٢ إجمالي المطالبات

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 المال (تابع)إدارة رأس   ٥-٤

 
 مخاطر السوق   ٢-٥-٤
 

 :كما يلي لرسوم رأسماليةتخضع مخاطر السوق 
 
 مخاطر أسعار الفائدة 
  العمالت األجنبية صرفمخاطر 
 التعرض لمخاطر حقوق الملكية 
 مخاطر السلع 
 الخيارات عقود مخاطر 
 

 الرسومحقوق الملكية بينما سيتم تطبيق  ومراكزأسعار الفائدة فيما يتعلق ب"الدفاتر التجارية" فقط  على الرسوميقتصر نطاق هذه 
 المتبقية على كافة مراكز البنك. 

 
 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق حسب المنهج الموحد

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٩٢١٫٧٣٧ ٧١٢٫٠١٤ مخاطر أسعار الفائدة 
 ٦٫٩٦٣ ٤٤٠ مخاطر صرف العمالت األجنبية 

 ------------ ----------- 
 ٩٢٨٫٧٠٠ ٧١٢٫٤٥٤ إجمالي متطلبات رأس المال

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

 المخاطر التشغيلية  ٣-٥-٤
 

المؤشر األساسي، والمنهج الموحد ومنهج  -المخاطر للمخاطر التشغيلية  نفقاتثالث طرق الحتساب  ٢بازل ل العام طاراإل يحدد
 ً  بإتباع منهج المؤشر األساسي. القياس المتقدم. يقوم البنك حاليا

 
مليون درهم).  ٤٧٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ٥٠٤ مبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية كما في  يبلغ
ً  المحددلثالث سنوات بواسطة عامل بيتا  البنك إيراداتمتوسط إجمالي على أساس  القيمةباحتساب تلك البنك  يقوم  .سابقا

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات المالية ٥

  
 مجموعة بنود في بيان المركز المالي الموحد وفئات األدوات المالية.بين  مطابقة هأدنايتضمن الجدول  

 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
 
 

 المتاحة للبيع

 
 

المحتفظ بها 
 لالستحقاق

 
 

أخرى بالتكلفة 
 المطفأة

 
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      الماليةالموجودات 
 اإلماراتالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 ٨٦٨٫٥٧١ ٨٦٨٫٥٧١ - - - العربية المتحدة المركزي    
 ٦٥٥٫٢٦٣ ٦٥٥٫٢٦٣ - - - ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 المستحق من المركز الرئيسي 
 ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٫٥٠٩ - - - وفروع أخرى   

 ٥٫٦٨٣ - -  ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ - - - القروض والذمم المدينة 

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ - ٣٦٦٫٢٨٥ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢٦٩٫٦٨٣ ٢٦٩٫٦٨٣ - - - األخرى المالية الموجودات

 -------- ------------- ----------- -------------- -------------- 
 ٧٫٣٢٨٫٢٤٩ ٥٫٩٤٩٫٣٩٩ ٣٦٦٫٢٨٥ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ ٥٫٦٨٣ 
 ==== ======= ====== ======== ======== 

      المالية المطلوبات
 ٣٨٨٫٨٠٩ ٣٨٨٫٨٠٩ - - - إلى بنوك أخرىالمستحق 
 المركز الرئيسي  إلى المستحق

 ٥٧٫٤٣١ ٥٧٫٤٣١ - - - وفروع أخرى   
 ١١٫٨٢٩ - - - ١١٫٨٢٩ األدوات المالية المشتقة

 ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ - - - ودائع العمالء 
 - - - - - قروض ثانوية  

 ١٣١٫٧١٢ ١٣١٫٧١٢ - - - المطلوبات المالية األخرى 
 --------- ------- ------- -------------- -------------- 
 ٦٫١٦٤٫٤٧٠ ٦٫١٥٢٫٦٤١ - - ١١٫٨٢٩ 
  ===== ==== ==== ======== ======== 

 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المالية (تابع)التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات  ٥
 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
 
 

 المتاحة للبيع

 
 

المحتفظ بها 
 لالستحقاق

 
 

أخرى بالتكلفة 
 المطفأة

 
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      الماليةالموجودات 
 اإلماراتالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 ٩٨٠٫٣٢٩ ٩٨٠٫٣٢٩ - - - العربية المتحدة المركزي    
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٥٨٩٫٦٤٥ - - - ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 المستحق من المركز الرئيسي 
 ١١١٫٨٨٥ ١١١٫٨٨٥ - - - وفروع أخرى   

 ٩٫٧٨٤ - -  ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ - - - القروض والذمم المدينة 

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - ٢٥٩٫٢٥٠ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢١٣٫١١٢ ٢١٣٫١١٢ - - - األخرى المالية الموجودات

 -------- ------------- ----------- -------------- -------------- 
 ٦٫٨٩٨٫٣٩٧ ٥٫٦٠٢٫٠٣٤ ٢٥٩٫٢٥٠ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ٩٫٧٨٤ 
 ==== ======= ====== ======== ======== 

      المالية المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ ٢٣٥٫١١٨ - - - المستحق إلى بنوك أخرى

 المركز الرئيسي  إلى المستحق
 ١٣٤٫٤٣٤ ١٣٤٫٤٣٤ - - - وفروع أخرى   

 ١٤٫١٧٤ - - - ١٤٫١٧٤ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٥٫٣٤٩٫٣١٥ - - - ودائع العمالء 

 ٣٦٫٧٣٠ ٣٦٫٧٣٠ - - - قروض ثانوية  
 ٢٨٧٫٣٧٨ ٢٨٧٫٣٧٨ - - - المطلوبات المالية األخرى 

 --------- ------- ------- -------------- -------------- 
 ٦٫٠٥٧٫١٤٩ ٦٫٠٤٢٫٩٧٥ - - ١٤٫١٧٤ 
  ===== ==== ==== ======= ======= 

 
 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  ٦

  
 على أساس القيمة العادلة. ألدوات المالية المشتقة واالستثمارات المتاحة للبيعيتم قياس ا

 
الموجودات والمطلوبات المالية األخرى تتضمن المالية األخرى بالتكلفة المطفأة أو التكلفة التاريخية.  والمطلوبات يتم بيان الموجودات

بنوك والموجودات األخرى وودائع العمالء والمستحق البها لالستحقاق والقروض والذمم المدينة والمستحق من  المحتفظاالستثمارات 
 ٣١ال تختلف القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الفرع بصورة جوهرية عن القيمة الدفترية في والقروض الثانوية. البنوك  إلى

تتم إعادة حيث أن الموجودات والمطلوبات ذات طبيعة قصيرة األجل أو في حال القروض والذمم المدينة والودائع،  ٢٠١٦ديسمبر 
النظام المتدرج  من ٣تسعيرهم بصورة متكررة. يتم تصنيف القيمة العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ضمن المستوى 

. تم ١ات المحتفظ بها لالستحقاق حيث يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام األسعار المدرجة للمستوى للقيمة العادلة باستثناء االستثمار
 .١١في اإليضاح المحتفظ بها لالستحقاق اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات 

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 لألدوات المالية (تابع)القيمة العادلة  ٦

 
لنظام المتدرج للقيمة ا المستوى فيالتقرير حسب  تاريخبالقيمة العادلة في  التي يتم قياسهاتحليالً لألدوات المالية  التالي يوضح الجدول

 كز المالي.القيم المعترف بها في بيان المر إلى. تستند المبالغ القيمة العادلة تصنيف قياسات طارهإ في يتم ذيالعادلة ال
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات المالية
 ٥٫٦٨٣ - ٥٫٦٨٣ - األدوات المالية المشتقة

 ١٫٠٠٦٫٨٨٢ - - ١٫٠٠٦٫٨٨٢ المتاحة للبيع –األوراق المالية االستثمارية 
 -------------- --------- ------ -------------- 
 ١٫٠١٢٫٥٦٥ - ٥٫٦٨٣ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ======== ===== ==== ======== 
     

     المطلوبات المالية
 ١١٫٨٢٩ - ١١٫٨٢٩ - األدوات المالية المشتقة

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

      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات المالية
 ٩٫٧٨٤ - ٩٫٧٨٤ - األدوات المالية المشتقة

 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ - - ١٫٠٢٧٫٣٢٩ المتاحة للبيع –األوراق المالية االستثمارية 
 -------------- -------- ------ ------------- 
 ١٫٠٣٧٫١١٣ - ٩٫٧٨٤ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ 
 ======= ==== ==== ======= 
     

     المطلوبات المالية
 ١٤٫١٧٤ - ١٤٫١٧٤ - األدوات المالية المشتقة

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

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٧
 

في البيانات  المعترف بهاأحكام لتحديد المبالغ و بوضع تقديراتضمن إطار عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك، قامت اإلدارة 
 .المستخدمة أهم األحكام والتقديرات فيما يليالمالية. 

 
المستخدمة عند إعداد البيانات المالية للسنة التقديرات إن التقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية مماثلة لتلك 

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 

 مبدأ االستمرارية ١-٧
 

أن البنك لديه الموارد بعلى أساس مبدأ االستمرارية، وهي مقتنعة  على مواصلة أعمالهقامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة البنك 
التي قد  حاالت من عدم اليقين المادي وجودب علماإلدارة  ليس لدىذلك، عالوة على في المستقبل المنظور.  الالزمة لمواصلة أعماله

ً لاالستمرار  علىحول قدرة البنك  تثير شك جوهري مبدأ االستمرارية. وبناء عليه، يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ وفقا
 االستمرارية.

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٧

 
 األحكام ٢-٧

 

 تصنيف االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  لمسجستثمار يجب تصنيفه على أنه احيازة أحد االستثمارات فيما إذا كان تقرر اإلدارة عند 

 للبيع. متاح استثمار تاريخ االستحقاق أواستثمار محتفظ به حتى الخسائر أو 
 

 تاريخ االستحقاقاالستثمارات المحتفظ بها حتى 
عند تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة  ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  يتبع البنك توجيهات

عند وضع هذه  تتطلب عملية التصنيف أحكام هامة. للتحديد وذات االستحقاق الثابت كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
حكام، يقوم البنك بتقييم نيته وقدرته على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق. في حالة عدم قدرة البنك على االحتفاظ األ

على سبيل المثال، بيع جزء صغير في تاريخ قريب من  –بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق باستثناء بعض الحاالت المحددة 
يتعين على البنك إعادة تصنيف الفئة بأكملها إلى استثمارات متاحة للبيع. وبذلك يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة  –تاريخ االستحقاق 

 العادلة وليس بالتكلفة المطفأة. 
 

 للمتاجرةاالستثمارات المحتفظ بها 
بصورة أساسية لغرض تحقيق ربح  االستحواذ عليهاللمتاجرة إذا تم  استثمارات محتفظ بها البنك بتصنيف االستثمارات على أنهايقوم 

للبيع. يستلزم التصنيف المذكور  استثمارات متاحةقصير األجل من قبل التجار. يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى على أنها 
 باإلدارة. الموضوعة من قبلأعاله تطبيق األحكام 

 

 التقديرات ٣-٧
 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات
أو  جوهريانخفاض  يكون هناكعندما قد تعرضت النخفاض في القيمة للبيع  المتاحة في حقوق الملكية البنك أن االستثماراتيعتبر 

عند . االنخفاض الممتدواالنخفاض الجوهري  يتعين وضع أحكام للتمييز بينتكلفتها.  ألقل منفي القيمة العادلة لالستثمارات  ممتد
عالوة على ذلك، قد يكون االنخفاض  .تشمل التقلبات العادية في سعر السهمبتقييم عدد من العوامل التي  وم البنكيقوضع تلك األحكام، 

ً إذا كان هناك دليل على تدهور الوضع المالي للشركة المستثمر بها أو أداء قطاع العمل أو التغيرات في التقنية أو  في القيمة مناسبا
 ة.التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلي

 
 القروض والذمم المدينةخسائر انخفاض قيمة 

ً على األقل شهريمرة واحدة يقوم البنك بمراجعة محافظ قروضه لتقييم انخفاض القيمة  لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض . ا
ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض  أدلة هناك أي بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كان البنكقوم ي، األرباح أو الخسائربيان القيمة ضمن 

  . يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
 

حدوث تغير سلبي في القدرة على السداد من قبل المقترضين في البنك، أو قد يشمل هذا الدليل معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى 
. تستخدم اإلدارة التقديرات البنكعن السداد بخصوص الموجودات في  لتعثراأو المحلية المقترنة بحاالت  اإلقليميةاالقتصادية الظروف 
لتلك  مماثلةالنخفاض في القيمة ة على اموضوعي وأدلة مماثلةمخاطر ائتمان  سماتسابقة لموجودات ذات تجارب خسارة بناًء على 

ج واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من مبلغ وتوقيت القائمة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. تتم مراجعة المنه
 .وتجارب الخسارة الفعليةفروقات بين تقديرات الخسائر  أيتقليل النقدية المستقبلية بشكل منتظم لالتدفقات 

 
بتقييم مدى الحاجة ، يقوم البنك في حالتها الفرديةالهامة  والذمم المدينةلقروض التي يتم رصدها لباإلضافة إلى المخصصات المحددة 

 تنطوي علىبالرغم من أنها ال تتطلب أي مخصص محدد،  ،التي القروض والذمم المدينةقيمة  نخفاضجماعي المخصص رصد ل
ويتم تعديله الخسارة التاريخية للقروض ضمن كل فئة  نمطألول مرة. يرتكز مبلغ المخصص على  منحهاعند  أكثر تعثر مخاطر
 .الراهنةتصادية عكس التغيرات االقبحيث ي

 
 ضرائب الدخل

تقديرات هامة لتحديد مخصص ضرائب الدخل. يقوم  يلزم وضعيخضع البنك لضرائب الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
نتيجة مستحقة. وحيثما تختلف الالتي ستكون  إلى تقديرات هامة لمبلغ الضرائب متوقعة استناداً الضرائب المطلوبات ب باالعتراف البنك

الضريبة  وموجوداتتم تسجيلها بصورة أولية، فإن هذه االختالفات ستؤثر على مخصص ضريبة الدخل النهائية عن المبالغ التي 
 المؤجلة.

 
 المؤجلة الضريبةموجودات 

عتراف بموجودات يتم االق بالفروق المؤقتة في بيان المركز المالي. ما يتعلالضريبة المؤجلة في بموجودات باالعترافاإلدارة  تقوم
وضع يلزم . الخسائر استخدام مقابلهاتوفر أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن  فيهالضريبة المؤجلة إلى المدى الذي يحتمل 

إلى التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية  ، استناداً االعتراف بهاالمؤجلة التي يمكن موجودات الضريبة  قيملتحديد  أحكام
 التخطيط الضريبي المستقبلي. ستراتيجياتا باإلضافة إلىالخاضعة للضريبة، 

 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع) ٧

 
 (تابع) التقديرات ٣-٧

 
 

 لألدوات المشتقةالقيمة العادلة 
 استخدام تتضمن أساليب التقييمتقييم.  طرقيتم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في أسواق نشطة من خالل استخدام 

ها الرغبة في إتمام المعاملة وفقاً لشروط السوق االعتيادية (عندما يتوافر ذلك)، والرجوع إلى بين أطراف على دراية ولديالمعامالت 
إلى الحد المسموح به عملياً، يتم القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى والتي تكون مشابهة تماماً وتحليل التدفقات النقدية المخصومة. 

مخاطر االئتمان  ببعض المجاالت مثل وضع تقديرات تتعلقفي حين يتطلب من اإلدارة  التقييم طرقتطبيق المعطيات الملحوظة في 
(الخاصة بالبنك والطرف المقابل)، والتقلبات واالرتباطات المتبادلة. قد تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة 

  لألدوات المالية. المعلنة العادلة
 
 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٨

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 ٢٩٫٤١٦ ٤١٫٤٠١ النقد في الصندوق 
   لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة في: 

 ٢٩٨٫٥١٤ ٣٠٨٫٣٣٨ ودائع قانونية    
 ٦٥٢٫٣٩٩ ٥١٨٫٨٣٢ ودائع متداولة    
 ----------- ----------- 
 ٩٨٠٫٣٢٩ ٨٦٨٫٥٧١ 
 ====== ====== 
 

 لتمويل عمليات البنك اليومية. متاحةمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير لدى إن الودائع القانونية 
 

 ومؤسسات ماليةبنوك أخرى المستحق من  ٩
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٤٨٣٫٤٣١ ٥١٣٫٥١٢ قروض ألجل 
 ٩٩٫١٧٢ ٦٤٫٢٧٩ إيداعات

 ٣١٫٢٣٠ ١٠١٫٩٦٦ ودائع تحت الطلب 
 ----------- ----------- 
 ٦١٣٫٨٣٣ ٦٧٩٫٧٥٧ 

 )٢٤٫١٨٨( )٢٤٫٤٩٤( ) ١-٩المخصص مقابل قروض ألجل غير عاملة (إيضاح 
 ------------ ------------ 
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٦٥٥٫٢٦٣ 
  ======  ====== 

 
 المخصص مقابل قروض ألجل غير عاملة    ١-٩

 

 خالل السنة: عاملةالحركة في المخصص مقابل قروض ألجل غير فيما يلي 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢٥٫٧٥٣ ٢٤٫١٨٨ يناير  ١الرصيد في 
 - - حمل على السنة صافي المُ 

 )١٫٥٦٥( ٣٠٦ صافي –الفائدة (الُمحررة) / المعلقة خالل السنة 
 ---------- --------- 

 ٢٤٫١٨٨ ٢٤٫٤٩٤ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 ===== ===== 
 

 قيد الرهن      ومؤسسات مالية من بنوك أخرىالمستحق  ٢-٩
 

بنوك ) محتفظ بها لدى مليون درهم ٢٩٣ .٤: ٢٠١٥درهم ( مليون ٥٥ .١مبلغ  على ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرىشتمل ي
للتصدير، والصادرة للهيئات التجارية من غير  مستنديهالمتعلقة بفتح اعتمادات و بالبنكالخاصة مخاطر المشاركة أخرى كرهن مقابل 

 البنوك.

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٣ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   
   القروض والذمم المدينة ١٠

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٫٧١٨٫٠٩٦ ٤٫١٨٣٫٣٤١ قروض للشركات
 ٤٠٥٫٣١٥ ٣٥٤٫٥٧٦ ألفرادلقروض ورهونات 

 -------------- ------------- 
 ٤٫١٢٣٫٤١١ ٤٫٥٣٧٫٩١٧ ) ١-١٠القروض والذمم المدينة (اإليضاح إجمالي 

 )٤١٦٫٣٤٨( )٤٤٥٫٥٤٤( ) ٢-١٠المخصص للقروض والذمم المدينة غير العاملة (اإليضاح 
 -------------- -------------- 

 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ صافي القروض والذمم المدينة 
   ======== === ==== 
 

   القروض والذمم المدينةتحليل إجمالي  ١-١٠
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٫٧٢٤٫٨١٥ ٢٫٠٥٠٫٦١٢ قروض 
 ٢٦٦٫٩٨٩ ٣٢٨٫٢١٠ سحوبات على المكشوف 

 ١٫٢٠٥٫٦٣٩ ١٫١٧٧٫٥٥٤ إيصاالت أمانةقروض مقابل 
 ٩٢٥٫٩٦٨ ٩٨١٫٥٤١ كمبياالت مخصومة

 -------------- ------------- 
 ٤٫١٢٣٫٤١١ ٤٫٥٣٧٫٩١٧   القروض والذمم المدينةإجمالي 

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

 غير العاملةوالقروض لذمم المدينة لالمخصص  ٢-١٠
 

 خالل السنة: العاملةغير قروض للذمم المدينة وال الحركة في المخصص فيما يلي
 

٢٠١٦ 
 اإلجمالي جماعي أفراد  شركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 ٤١٦٫٣٤٨ ٨٠٫٨٩٦ ١١٢٫٧١٢ ٢٢٢٫٧٤٠ يناير ١في 
 ٥٥٫٣٣٠ )٧٩٦( )١٫١٣٠( ٥٧٫٢٥٦ لسنة ل /(المعكوس)صافي المحمل

 )٦٫٨٩٤( - )١٫٥١٥( )٥٫٣٧٩( صافي  –الفوائد المعلقة خالل السنة 
 )١٩٫٢٣٩( - )١٥٫١٤٩( )٤٫٠٩٠( ) ٣-١٠المبالغ المشطوبة (إيضاح 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 ٤٤٥٫٥٤٥ ٨٠٫١٠٠ ٩٤٫٩١٨ ٢٧٠٫٥٢٧ ديسمبر  ٣١في 

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

٢٠١٥     
 اإلجمالي جماعي أفراد  شركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 ٣٦٥٫٩٢٦ ٥٤٫٦٢١ ١١١٫١٣٠ ٢٠٠٫١٧٥ يناير ١في 
 ٣٦٫٤٩٠ ٢٦٫٢٧٥ ١٫١٨٦ ٩٫٠٢٩ للسنة  صافي المحمل/(المعكوس)
 ٢٩٫٤٢٤ - ١١٫٧٦٩ ١٧٫٦٥٥ صافي  –الفوائد المعلقة خالل السنة 
 )١٥٫٤٩٢( - )١١٫٣٧٣( )٤٫١١٩( ) ٣-١٠المبالغ المشطوبة (إيضاح 

 ----------- ----------- --------- ----------- 
 ٤١٦٫٣٤٨ ٨٠٫٨٩٦ ١١٢٫٧١٢ ٢٢٢٫٧٤٠ ديسمبر  ٣١في 

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) القروض والذمم المدينة ١٠

 
   تفاصيل المشطوبات ٣-١٠

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٥٫٤٩٢ ١٩٫٢٤٠ )٢-١٠مقابل المخصصات (إيضاح 
 ١٫٥٠٦ ١٥٢  األرباح أو الخسائرالمحملة مباشرة على بيان 

 --------- --------- 
 ١٦٫٩٩٨ ١٩٫٣٩٢ 
  =====  ===== 
 

 األوراق المالية االستثمارية  ١١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   المتاحة للبيع
   

   سندات دين (مدرجة)
 ٣٩١٫٦٤٠ ٣٣٢٫٢٦٠ سندات دين حكومية   
 ٥٧٢٫٤٩٠ ٦٠٥٫٠٨٩ سندات دين حكومية أجنبية   
 ٦٣٫١٩٩ ٦٩٫٥٣٣ سندات دين تجارية   
 ------------- ------------- 
 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ------------- ------------- 

   

 ١٠٫٢٦٤ ١٠٫٢٦٤ سندات ملكية (غير مدرجة)
 )١٠٫٢٦٤( )١٠٫٢٦٤( مخصص انخفاض قيمة مقابل األسهم (غير مدرجة) 

 ------------- ------------- 
 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ------------- ------------- 
   

   المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
   

   سندات دين (غير مدرجة)
 ٢٥٩٫٢٥٠ ٣٦٦٫٢٨٥ سندات دين حكومية أجنبية   
 ----------- ----------- 
 ٢٥٩٫٢٥٠ ٣٦٦٫٢٨٥ 
 ----------- ----------- 

   

   سندات دين (غير مدرجة)
 ١٦٫٧٨٠ ١٦٫٧٨٠ سندات دين تجارية   
 )١٦٫٧٨٠( )١٦٫٧٨٠( الدين مخصص انخفاض قيمة مقابل سندات   
 ------------ ------------ 
 - - 
 -------------- ------------- 
 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٣٧٣٫١٦٧ 
 
 

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

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٥ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الستثماراتلقيمة المخصص انخفاض  ١-١١

 
     فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة االستثمارات خالل السنة:  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢٧٫٠٤٤ ٢٧٫٠٤٤ يناير ١الرصيد في 
 - - حمل خالل السنةالمُ 

 - - المبالغ المعكوسة/المستردة خالل السنة 
 --------- --------- 

 ٢٧٫٠٤٤ ٢٧٫٠٤٤ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  =====  ===== 

 

 ٢٨١٫٦٠٢: ٢٠١٥( درهم ألف ٣٦٨٫٣٩٢بلغت  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق كما في 
 ألف درهم)

 
 الموجودات األخرى      ١٢

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٦٫٤٢٤ ٤٤٫٦٣٩ مستحقةإيرادات فوائد 
ً  ومبالغ مدفوعةسلفيات وودائع   ٨٫٩٦٣ ٩٫٧٩٨ مقدما

 ١٥٤٫٠٩٤ ٢٠٣٫٠١٥ أوراق قبول
 ١٩٫٣٧٢ ١٧٫٩٩٦ ذمم مدينة أخرى

 ----------- ----------- 
 ٢١٨٫٨٥٣ ٢٧٥٫٤٤٨ 

 )٥٠٢( )٥٠٢( )١-١٢المخصص مقابل الذمم المدينة األخرى (إيضاح 
 ----------- ----------- 
 ٢١٨٫٣٥١ ٢٧٤٫٩٤٦ 
  ======  ====== 

 
 يوجد تغير في المخصص مقابل الذمم المدينة األخرى خالل السنة.     ال ١-١٢

 
 لممتلكات والمعداتا ١٣

 

 

على  تحسينات
 عقارات 
  مستأجرة

 أثاث 
 وتجهيزات 

 
 

 السيارات

 
 أعمال رأسمالية

 قيد اإلنجاز

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦

      
      : التكلفة

 ٣٧٫٦٧٨ ١٫٠٩٢ ١٫٢٠٠ ٢٤٫٩١١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫١٥٨ ٨١٤ - ١٫٧٤٠ - اإلضافات خالل السنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 ---------- ---------- -------- -------- --------- 
 ٣٩٫٨٣٦ ١٫٥١٠ ١٫٢٠٠ ٢٦٫٦٥١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 --------- --------- -------- -------- --------- 

      االستهالك المتراكم:
 ٣٠٫٤٦٠ - ٩١٢ ٢٠٫٩٦٢ ٨٫٥٨٦ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫٤٥٤ - ١٥١ ١٫٦٨٩ ٦١٤ االستهالك المحمل للسنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 -------- ---------- -------- ------ --------- 

 ٣٢٫٩١٤ - ١٫٠٦٣ ٢٢٫٦٥١ ٩٫٢٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 -------- --------- ------- ------ --------- 

       :صافي القيمة الدفترية
 ٦٫٩٢٢ ١٫٥١٠ ١٣٧ ٤٫٠٠٠ ١٫٢٧٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 = === === = == = == == === == 
  

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الممتلكات والمعدات (تابع) ١٣

 

 

على  تحسينات
 عقارات 
 مستأجرة 

 أثاث 
 وتجهيزات 

 
 

 السيارات

 
 أعمال رأسمالية

 قيد اإلنجاز

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٥

      
      التكلفة: 

 ٣٥٫٤٦٢ ٢٧٨ ١٫٢٠٠ ٢٣٫٥٠٩ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٥يناير  ١  
 ٢٫٢١٦ ٨١٤ - ١٫٤٠٢ - اإلضافات خالل السنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 --------- --------- -------- -------- --------- 
 ٣٧٫٦٧٨ ١٫٠٩٢ ١٫٢٠٠ ٢٤٫٩١١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 --------- --------- -------- -------- --------- 

      االستهالك المتراكم:
 ٢٧٫٨٣٨ - ٧٠٤ ١٩٫٢٩٥ ٧٫٨٣٩ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫٦٢٢ - ٢٠٨ ١٫٦٦٧ ٧٤٧ االستهالك المحمل للسنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 -------- --------- ------- ------ --------- 

 ٣٠٫٤٦٠ - ٩١٢ ٢٠٫٩٦٢ ٨٫٥٨٦ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 -------- --------- ------- ------ --------- 

       :صافي القيمة الدفترية
 ٧٫٢١٨ ١٫٠٩٢ ٢٨٨ ٣٫٩٤٩ ١٫٨٨٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
  ====  ====  === = ===  ===== 

 
       الموجودات غير الملموسة ١٤

 اإلجمالي 
 ألف درهم  

٢٠١٦  
  التكلفة:

 ١١٫٩٩١ ٢٠١٦يناير  ١
 ٩٠٢ االستحواذات خالل السنة

 ------------ 
 ١٢٫٨٩٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ------------ 

  اإلطفاء المتراكم:
 ٦٫٧٧٩  ٢٠١٦يناير  ١

 ١٫٥١٢ اإلطفاء المحمل للسنة
 ----------- 
 ٨٫٢٩١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ----------- 

  صافي القيمة الدفترية:
 ٤٫٦٠٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ====== 

٢٠١٥  
  التكلفة:

 ١١٫٣٦٥ ٢٠١٥يناير  ١
 ٦٢٦ االستحواذات خالل السنة

 ------------ 
 ١١٫٩٩١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 ------------ 

  اإلطفاء المتراكم:
 ٥٫٢٧٣  ٢٠١٥يناير  ١

 ١٫٥٠٦ اإلطفاء المحمل للسنة
 ----------- 
 ٦٫٧٧٩ ٢٠١٥يسمبر د ٣١  
 ----------- 

  صافي القيمة الدفترية:
 ٥٫٢١٢ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 ====== 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
       بنوك أخرىالمستحق إلى  ١٥

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٠١٫٠٠٩ ٣٤٦٫٦٤٩ ودائع ألجل 
 ١٣٤٫١٠٩ ٤٢٫١٦٠ حسابات جارية 

 ----------- ----------- 
 ٢٣٥٫١١٨ ٣٨٨٫٨٠٩ 
  ======  ====== 

  
 ودائع العمالء        ١٦

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٫٢٧٧٫٢٨٦ ٣٫٣٠٧٫٢٩٢ ودائع ثابتة 
 ١٫٢٦٩٫٥٢٤ ١٫٤٣٧٫٤٠٣ ال تخضع لفوائد  –حسابات جارية 
 ٤٢٣٫٦٥٢ ٤٣٦٫٢٨٠ تخضع لفوائد  –حسابات جارية 

 ٢٧٩٫٣٩٣ ٣٢٥٫٦٥٨ ودائع توفير 
 ٩٩٫٤٦٠ ٦٨٫٠٥٦ ودائع متنوعة 

 -------------- -------------- 
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ 
 ==== ====  ======== 
 

 ) من إجمالي ودائع العمالء. ٪٣٩٫١ :٢٠١٥( ٪٣٩٫٣عميالً نسبة  ١٢ أعلى ، بلغت ودائع٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في
 
القروض  مقابلمليون درهم) كضمان نقدي  ٢٦٧ :٢٠١٥مليون درهم ( ٣٦١، تم االحتفاظ بودائع بمبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في

 المقدمة للعمالء. والذمم المدينة
 

     المطلوبات األخرى ١٧
     

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٦٣٫٩٢٣ ٢١٫٣٠٣ سندات مستحقة الدفع
 ١٧٫٥٩٢ ٣٣٫٩٤١ فوائد مستحقة الدفع

 ١٤٫٩٣٠ ١١٫٤٩٢ عموالت غير مكتسبة 
 ١٠٫١٩٥ ٤٫١٠٠ مستحقة  مصروفات
 ٨٫٥٥٦ ٨٫٩٨٦ نهاية الخدمة للموظفين  تعويضاتمخصص 

 ١٥٤٫٠٩٤ ٢٠٣٫٠١٥ أوراق قبول 
 ٢٢٫٢٤٨ ١٨٫٣٥٧ مخصص الضرائب 

 ١٩٫٤٣٧ ٦٧٫٥٩٥ أخرى
 ----------- ----------- 
 ٣١٠٫٩٧٥ ٣٦٨٫٧٨٩ 
 == ====  ====== 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 غير مضمونة  –القروض الثانوية  ١٨

  
 القروض الثانوية من المركز الرئيسي: 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ شروط السداد تاريخ  معدل   
 درهم ألف ألف درهم المبلغ األصلي الفائدة االستحقاق الفائدة المدة 
        

 سنوات ٧ ٢قرض ثانوي 

 ليبور
لمدة  ٪١زائد 

 ربع سنوية ٢٠١٦سبتمبر   أشهر ٣
دفعة واحدة 

 ٣٦٫٧٣٠ - عند االستحقاق
      ---------- ---------- 
      - ٣٦٫٧٣٠ 
      ====== ====== 

 
تمت من المركز الرئيسي بالدوالر األمريكي  ثانويةشكل قروض  فيشريحتين من الشق الثاني من رأس المال  ةضافبإقام البنك سابقاً 

 .مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالموافقة عليها من قبل 
 

  رأس المال المخصص ١٩
 

التي ال المبالغ بمثل رأس المال المخصص توتعديالته، ي ،١٩٨٠لسنة  ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 .مليون درهم) ٣٧٣ .٩: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٩٥ .٢المقدمة من المركز الرئيسي والبالغة ووائد يترتب عليها ف

 
 االحتياطي القانوني  ٢٠
 

 ً من  ٪١٠، يجب تحويل ، وتعديالته١٩٨٠لسنة  ١٠من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٨٢للمادة رقم  طبقا
رصيد االحتياطي  إلى هذا االحتياطي حتى يبلغ تالتحويال يلزم إجراء تلكأرباح السنة إلى االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع. 

 من رأس المال المخصص. ٪٥٠
 

 احتياطي القيمة العادلة ٢١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 ٤٨٫٦٩٧ ١٣٫٤٨٩  يناير ١في 
 غير المحققة من األوراق المالية  الخسائر)/ ( األرباحصافي 

 )٢٧٫٩٣٦( ١٦٫٥٤٦ للبيع المتاحةاالستثمارية    
 للبيع  المتاحةالمحققة من األوراق المالية االستثمارية  الخسائرصافي 

 )٧٫٢٧٢( )١١٫٢٣٥( عند االستبعاد األرباح أو الخسائرتصنيفها إلى بيان الُمعاد  
 ------------ ---------- 

 ١٣٫٤٨٩ ١٨٫٨٠٠ المؤجلةديسمبر قبل تسوية الضريبة  ٣١في 
 )٢٫٦٩٨( )٣٫٧٦٠( موجودات الضريبة المؤجلة ذات الصلة

 ---------- ---------- 
 ١٠٫٧٩١ ١٥٫٠٤٠ المؤجلة الضريبةصافي من  – ديسمبر ٣١في 

 =====   ===== 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية المشتقة          ٢٢

 
يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة والمسجلة كموجودات ومطلوبات مع قيمها االسمية. تتمثل القيمة االسمية 

سعر أو المؤشر المرجعي وهو األساس الذي تقاس به التغيرات في قيمة المسجلة كقيمة إجمالية، بقيمة األصل التابع لألداة المشتقة وال
 المشتقات. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة.

 
  

 الموجودات
 

 المطلوبات
 القيمة 
 االسمية

 
 الموجودات

 
 المطلوبات

 القيمة 
 االسمية

 ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

       مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
 ٤٫٢٦٩٫٢٩٥ ١٤٫١٧٤ ٩٫٧٨٤ ٤٫٨٢٧٫١٩٣ ١١٫٨٢٩ ٥٫٦٨٣ عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

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

 
 حتى شهر 

 واحد
٣ – ١  

 أشهر 
٦ – ٣  

 أشهر
١٢ – ٦ 
 اإلجمالي شهرًا  

 
  -----------------------------------ألف درهم  ---------------------------------

  
٤٫٨٢٧٫١٩٤ ٣٨١٫٩٩٢ ٨١٢٫٠٠٤ ١٫٥٨٠٫٢٢٥ ٢٫٠٥٢٫٩٧٣ ٢٠١٦ 

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

٤٫٢٦٩٫٢٩٥ - ٦٫٢٦٤ ١٫٥٧٤٫٣٨٠ ٢٫٦٨٨٫٨٥١ ٢٠١٥ 
 ==== === === ====  ==== == === ==== === 
 

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات          ٢٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٥٤٠٫٧٥٣ ٥٤٠٫٤٧٠ اعتمادات مستندية  
 ١٫٥٢٨٫٢١٤ ١٫٤٧٨٫٨٩٢ خطابات ضمان

 ٨٫٧٠٩ ٧٫٦٦٨ نهائية - ارتباطات ائتمانية غير مسحوبة
 ==== ==== 

 
أن البنك يتعهد بالسداد في حالة بإن خطابات الضمان وكذلك االعتمادات المستندية االحتياطية، التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء 

. القروض والذمم المدينةعدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى، تنطوي على نفس مخاطر االئتمان الخاصة ب
إن اإلعتمادات المستندية وخطابات االعتماد التجارية، وهي تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل تفوض بموجبها طرفاً آخر 

ً ألحكام وشروط محددة، مضمونة مقابل شحنات البضائع  إلىبسحب كمبياالت على البنك تصل قيمتها  المبلغ المنصوص عليه وفقا
ً للضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية التي تتعلق بها، ولذلك ف إن مخاطرها تقل بصورة جوهرية. إن المتطلبات النقدية وفقا

 من مبلغ االلتزام ألن البنك ال يتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية المبرمة. اً هي أقل كثير
 

ء غير المستخدمة من الموافقات الصادرة بمنح ائتمان في شكل قروض أو تتمثل االرتباطات االئتمانية غير المسحوبة باألجزا
بمنح ائتمان، فإنه من المحتمل  غير القابلة لإللغاءضمانات أو اعتمادات مستندية. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من االلتزامات 

صعوبة تحديد  إال أن مبلغ الخسارة المحتملة، بالرغم منأن يتعرض البنك لخسارة مبلغ يساوي إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. 
من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة نظراً ألن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن يتمتع العمالء  اً كثير، هو أقل قيمته

ت، إال أنه يتم اعتبار تلك المخاطر أنها بمعايير ائتمانية محددة. على الرغم من وجود بعض مخاطر االئتمان المرتبطة ببقية االلتزاما
مخاطر محدودة حيث أنها تنشأ من احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير المستخدم من الموافقات الصادرة بمنح القروض، وثانياً من 

لك ألن مخاطر االلتزامات احتمال عدم سداد هذه السحوبات عند استحقاقها. يقوم البنك بمراقبة فترة االستحقاق اللتزامات االئتمان وذ
طويلة األجل تنطوي على مخاطر أكبر من المخاطر التي تنطوي عليها االلتزامات قصيرة األجل بشكل عام. ال يمثل إجمالي مبلغ 

 ها.االلتزام التعاقدي بمنح االئتمان بالضرورة متطلبات النقد المستقبلية حيث أن معظم هذه االلتزامات ستنتهي أو تنقضي دون تمويل
 

 ألف درهم). ٢٢٫٣٥٥: ٢٠١٥ألف درهم ( ٣١٫٢٨٧معرفة كديون الغير البنك و ضدبلغت المطالبات 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إيرادات الفوائد    ٢٤
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   إيرادات الفوائد من: 
 ١٦٠٫٢٥٨ ١٧٨٫٤٠٥ القروض والذمم المدينة  
 ٢٥١ ٢٢٨ وفروع أخرىمن المركز الرئيسي  المستحق  
 ١٢٫٨٣١ ١٧٫٢٨٨ ومؤسسات مالية من بنوك أخرى المستحق  
 ٧٨٫٣٩٦ ٨٦٫٢٧٠ أوراق مالية استثمارية  
 ----------- ----------- 
 ٢٥١٫٧٣٦ ٢٨٢٫١٩١ 
 === ===  ====== 

   
 مصروفات الفوائد    ٢٥

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   مصروفات الفوائد على: 
 ٥٩٫٢٠١ ٨٠٫٧٥٩ ودائع عمالء  
 ٥٦٩ ٥٨٣ وفروع أخرىلمكتب الرئيسي ا المستحق من  
 ٤٫٤٣٠ ٧٫٥٤٨ بنوك أخرىالمستحق ل  
 ٤٣٣ - األوراق المالية الُمباعة بموجب اتفاقية إعادة شراء 
 ----------- ---------- 
 ٦٤٫٦٣٣ ٨٨٫٨٩٠ 
 === === == === 

 
 صافي األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية ٢٦

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

   للبيع: متاحةصافي األرباح من بيع أوراق مالية 
 ٧٫٢٧٢ ١١٫٢٣٥ للبيع  متاحةأوراق مالية   
 ----------- --------- 
 ٧٫٢٧٢ ١١٫٢٣٥ 
 ====== ===== 

 اإليرادات األخرى  ٢٧
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٧٫٩٣٤ ٦٫٨٥٥ رسوم تتعلق بالبريد والتلكس
 ٢٫٩٢٢ ٢٫٨٣٩ رسوم حفظ حسابات ورسوم الحد األدنى لألرصدة
 ١٫١٦٨ ١٫٣١٣ المبالغ المستردة من قروض غير عاملة مشطوبة  

 ١٫٤٣٢ ١٫٣٢٤ أخرى
 ----------- ----------- 
 ١٣٫٤٥٦ ١٢٫٣٣١ 
 ====== ====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المصروفات التشغيلية   ٢٨

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٨٣٫٤١٩ ٩٤٫٢١٩ )٣١(إيضاح تكاليف الموظفين 
 ١٥٫٥٨٨ ١٥٫٦٩٠ تأمين وكهرباءوضرائب وإيجارات 

 ٤٫٤٠٢ ٥٫٢٨٨ تكاليف اتصاالت
 ٢٫٦٢٢ ٢٫٤٥٤ )١٣االستهالك (إيضاح 

 ١٫٥٠٦ ١٫٥١٢ )١٤إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 
 ٢٫١٨٣ ٢٫٢٣٦ سفر وانتقال

 ١٫٦٣٥ ١٫٧٨٤ وترويج اتإعالن
 ٢٫٨٧٦ ٣٫٢٢٤ تصليح وصيانة

 ١٫٦٨٩ ١٫٦٦١ قرطاسية
 ٢٫٤٢٦ ٢٫٢٩٩ قانونية ومهنيةخدمات 
 ٥٥٧ ٥٨٦ وندوات تدريب 

 ٣٦٢ ٣٦٢ رسوم تقنية المعلومات
 ٣٫٤٠١ ٣٫٧٦٨ رسوم الخدمات

 ٧٣ ١٤ مصاريف تأشيرات
 ٤٫٩٤٥ ٤٫٧١٠ أخرى

 ------------ ------------ 
 ١٢٧٫٦٨٤ ١٣٩٫٨٠٧ 
 ======= ======= 

 
   صافي –مخصص الخسائر االئتمانية  ٢٩

  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   
 ٣٤٫٤٩٠ ٥٥٫٣٣٠ )٢-١٠صافي (إيضاح  - القروض والذمم المدينةمخصص النخفاض قيمة ال
 ---------- --------- 
 ٣٤٫٤٩٠ ٥٥٫٣٣٠ 
 ===== ===== 

 
 الضريبة     ٣٠

 
تقديرات القبل الضريبة للسنة وتستند إلى أفضل  الربحصافي ل التسوياتللضريبة بعد إجراء بعض  ةالخاضع اإليرادات احتسابيتم 

 هي: ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مكونات مصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  فيما يلياإلدارة. الموضوعة من قبل 
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   الضريبة الحالية
 ٢٢٫٢٤٨ ٨٫٣٢٤ ضريبة الدخل الحالية   
 ١٢٫٩١٦ ١٣٫٥٦٧ لسنوات السابقةبا تسويات تتعلق   
 ---------- --------- 
 ٣٥٫١٦٤ ٢١٫٨٩١ 

   الضريبة المؤجلة
 )٩٫٤٢٢( ٥٧٨ المؤقتة الفروقالمتعلقة بتكوين وعكس 

 ---------- ---------- 
 ٢٥٫٧٤٢ ٢٢٫٤٦٩ 
 ===== ===== 

 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
     (تابع) الضريبة ٣٠

 
 بين مصروفات الضريبة والربح المحاسبي      المطابقة ١-٣٠

 
أبوظبي ودبي والشارقة. إمارةفي الناتجة من عملياته من صافي أرباح البنك الخاضعة للضريبة  ٪٢٠يتم احتساب الضريبة بنسبة 

  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٢٠٫٨١٠ ١٠٣٫٥٢١  صافي ربح السنة قبل احتساب الضريبة
 ====== ====== 

 ٢٤٫١٦٢ ٢٠٫٧٠٤ )٪٢٠: ٢٠١٥( من صافي الربح الخاضع للضريبة ٪٢٠الضريبة بواقع 
   
 ١٫٤٤٧ ٩٢٣ للفروق الدائمة ةيالضريب اتتأثيرال

 ١٣٫٠٤٩ )١٢٫٧٢٥( التأثيرات الضريبية للفروق المؤقتة
 ١٢٫٩١٦ ١٣٫٥٦٧ مخصص الضريبة للسنة السابقة

 ---------- ---------- 
 ٢٧٫٤١٢ ٢٢٫٤٦٩ إجمالي مصروفات ضريبة الدخل

 ===== ===== 
   

 ٪٢١ ٪٢٢ معدل الضريبة الفعلي 
 

 ضريبة السنة السابقة      ٢-٣٠
 

بخصوص سنوات التقييم السابقة كانت تزيد عن مخصص الضريبة الحالي لدى بتقييمها ة يسلطات الضريبال التي قامتإن الضريبة 
 البنك.من قبل  األرباح أو الخسائربيان  علىوقد تم تحميل العجز  .ألف درهم) ١٢٫٩١٦ :٢٠١٥ألف درهم ( ١٣٫٥٦٧البنك بمبلغ 

 
 الضريبة المؤجلة       ٣-٣٠

 
 
 
 

 
 
 

 يناير  ١في 

  المحمل على
 األرباح بيان 

 الخسائرو أ

المضاف إلى 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

 
 
 

 ديسمبر  ٣١في 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦

     

 مخصصموجودات الضريبة المؤجلة على 
 ٧٨٫٧٧٨ - )٥٧٨( ٧٩٫٣٥٦ خسائر انخفاض القيمة   

 موجودات الضريبة المؤجلة على 
 )٣٫٧٦٠( )١٫٠٦٢( - )٢٫٦٩٨( احتياطي القيمة العادلة   
 ---------- ------- ---------- ---------- 
 ٧٥٫٠١٨ )١٫٠٦٢( )٥٧٨( ٧٦٫٦٥٨ 
 ===== ==== ===== ===== 

٢٠١٥     
 موجودات الضريبة المؤجلة على مخصص

 ٧٩٫٣٥٦ - ٩٫٤٢٢ ٦٩٫٩٣٤ خسائر انخفاض القيمة   
 موجودات الضريبة المؤجلة على 

 )٢٫٦٩٨( ٧٫٠٤٢ - )٩٫٧٤٠( احتياطي القيمة العادلة   
 --------- -------- -------- --------- 
 ٧٦٫٦٥٨ ٧٫٠٤٢ ٩٫٤٢٢ ٦٠٫١٩٤ 
 ===== ==== ==== ===== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٣ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 تكاليف الموظفين  ٣١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٧٨٫٧١٤ ٨٩٫٠٤٢ وبدالت رواتب 
 ٢٫٠٥٩ ٢٫٢٥١ نهاية الخدمة للموظفين المحمل لتعويضات

 ٢٫٦٤٦ ٢٫٩٢٦ طبية مصروفات
 ---------- --------- 
 ٨٣٫٤١٩ ٩٤٫٢١٩ 
 
 

===== ===== 

 النقد وما يعادله   ٣٢
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٩٨٠٫٣٢٩ ٨٦٨٫٥٧١ واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالنقد 
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٦٥٥٫٢٦٣ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 ١١١٫٨٨٥ ٦٣٫٥٠٩ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى
 )٢٣٥٫١١٨( )٣٨٨٫٨٠٩( بنوك أخرىالمستحق إلى 

 )١٣٤٫٤٣٤( )٥٧٫٤٣١( المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى
 -------------- -------------- 
 ١٫٣١٢٫٣٠٧ ١٫١٤١٫١٠٣ 
   

 )٢٩٨٫٥١٤( )٣٠٨٫٣٣٨( ودائع قانونية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 )٤٨٣٫٤٣١( )٥١٣٫٥١٢( أشهر) ٣(مستحق بعد أكثر من  قروض ألجل لبنوك أخرى

 - - ودائع مرهونة
 )١١٤٫١٧٠( )٨٨٫١٥٤( بنوك أخرى وُيستحق بعد ثالثة أشهرالمستحق إلى 

 )١٠٢٫٥٣٢( - المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى وُيستحق بعد ثالثة أشهر
 ------------ ------------ 
 ٣١٣٫٦٦٠ ٢٣١٫٠٩٩ 
 ====== ====== 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات   ٣٣

 

البنك وتعرضه للتغيرات في  لدى سيولةالالتي تترتب عليها فوائد عندما تستحق، وبتكلفة مقبولة، تعتبر عوامل هامة في تقييم  المطلوباتإن فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدال 
 أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت.

 

 صلة بناًء على الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي:الستحقاق ذات االتاريخ بيان المركز المالي في مجموعات كما في موجودات ومطلوبات البنك تحليالً ل الجدول التالييعرض 
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 شهراً  ١٢حتى 
 اإلجمالي الفرعي 
 حتى سنة واحدة

 من سنة واحدة
 سنوات ٥حتى 

 أكثر من 
 سنوات ٥

 اإلجمالي الفرعي
 أكثر من سنة 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 ٨٦٨٫٥٧١ - - - ٨٦٨٫٥٧١ - ٨٦٨٫٥٧١ المتحدة المركزي    بيةرصدة لدى مصرف اإلمارات العرالنقد واأل

 ٦٥٥٫٢٦٣ ٢٠٥٫٤٤٨ - ٢٠٥٫٤٤٨ ٤٤٩٫٨١٥ ٩٥٫٨١٢ ٣٥٤٫٠٠٣ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 ٦٣٫٥٠٩ - - - ٦٣٫٥٠٩ - ٦٣٫٥٠٩ وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 ٥٫٦٨٣ - - - ٥٫٦٨٣ - ٥٫٦٨٣ المشتقةاألدوات المالية 
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٤ ١٫٣٠٦٫٦٩٢ ٦٤٠٫٤١٥ ٦٦٦٫٢٧٧ ٢٫٧٨٥٫٦٨٢ ٩٢٢٫٠٦٨ ١٫٨٦٣٫٦١٤ القروض والذمم المدينة 

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ ١٫٠٣٩٫٩٣٠ ٤٤٣٫٠٤٣ ٥٩٦٫٨٨٧ ٣٣٣٫٢٣٧ ٣٣٫٢٣٧ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢٧٤٫٩٤٦ - - - ٢٧٤٫٩٤٦ - ٢٧٤٫٩٤٦ الموجودات األخرى

 ١١٫٥٢٤ ١١٫٥٢٤ - ١١٫٥٢٤ - - - قيد اإلنجاز الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية
 ٧٥٫٠١٨ ٧٥٫٠١٨ - ٧٥٫٠١٨ - - - صافي –موجودات الضريبة المؤجلة 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 
 ٧٫٤٢٠٫٠٥٥ ٢٫٦٣٨٫٦١٢ ١٫٠٨٣٫٤٥٨ ١٫٥٥٥٫١٥٤ ٤٫٧٨١٫٤٤٣ ١٫٣٥١٫١١٧ ٣٫٤٣٠٫٣٢٦ إجمالي الموجودات 

 =========== ========== =========== ========== ========== =========== =========== 
         المطلوبات 

 ٣٨٨٫٨٠٩ - - - ٣٨٨٫٨٠٩ ٨٨٫١٥٤ ٣٠٠٫٦٥٥ بنوك أخرىالمستحق إلى 
 ٥٧٫٤٣١ - - - ٥٧٫٤٣١ - ٥٧٫٤٣١ وفروع أخرىالمركز الرئيسي  إلى المستحق

 ١١٫٨٢٩ - - - ١١٫٨٢٩ - ١١٫٨٢٩ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٥٧٤٫٦٩١ ١٫٦٦٩٫١٣٧ ١٫٠٩١٫٤٨٥ ٥٧٧٫٦٥٢ ٣٫٩٠٥٫٥٥٤ ١٫٤٥١٫٤٦٣ ٢٫٤٥٤٫٠٩١ ودائع العمالء 

 ٣٦٨٫٧٩٠ ٨٫٩٨٦ - ٨٫٩٨٦ ٣٥٩٫٨٠٤ - ٣٥٩٫٨٠٤ المطلوبات األخرى 
 - - - - - - - قروض ثانوية  

 ------------------- ------------------- ------------------- ---------------- ------------------ ------------------- ------------------- 
 ٦٫٤٠١٫٥٥٠ ١٫٦٧٨٫١٢٣ ١٫٠٩١٫٤٨٥ ٥٨٦٫٦٣٨ ٤٫٧٢٣٫٤٢٧ ١٫٥٣٩٫٦١٧ ٣٫١٨٣٫٨١٠  المطلوباتإجمالي 

 ========== ========== =========== ========= ========== ========== =========== 
 ١٫٠١٨٫٥٠٥ ٩٦٠٫٤٨٩ )٨٫٠٢٧( ٩٦٨٫٥١٦ ٥٨٫٠١٦ )١٨٨٫٥٠٠( ٢٤٦٫٥١٦  السيولة  فجوةصافي 
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  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٥ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات (تابع)  ٣٣
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 شهراً  ١٢حتى 
 اإلجمالي الفرعي 
 حتى سنة واحدة

 من سنة واحدة
 سنوات ٥حتى 

 أكثر من 
 سنوات ٥

 اإلجمالي الفرعي
 أكثر من سنة 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 ٩٨٠٫٣٢٩ - - - ٩٨٠٫٣٢٩ - ٩٨٠٫٣٢٩ المتحدة المركزي    بيةالنقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العر

 ٥٨٩٫٦٤٥ ١٤٩٫٩٣٠ - ١٤٩٫٩٣٠ ٤٣٩٫٧١٥ ١٥٨٫٠٠٧ ٢٨١٫٧٠٨ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 ١١١٫٨١٥ - - - ١١١٫٨٨٥ - ١١١٫٨٨٥ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ٩٫٧٨٤ - - - ٩٫٧٨٤ - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٩٨٢٫٠٢١ ٣٥٩٫٩٣٤ ٦٢٢٫٠٨٧ ٢٫٧٢٥٫٠٤٢ ١٫١٦٩٫١٤٠ ١٫٥٥٥٫٩٠٢ القروض والذمم المدينة 

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٢٤٦٫١٢٣ ٣٤١٫٢٥٩ ٩٠٤٫٨٦٤ ٤٠٫٤٥٦ ٣٨١ ٤٠٫٠٧٥ األوراق المالية االستثمارية  
 ٢١٨٫٣٧٥ - - - ٢١٨٫٣٧٥ - ٢١٨٫٣٧٥ الموجودات األخرى

 ١٢٫٤٣٠ ١٢٫٤٣٠ - ١٢٫٤٣٠ - - - قيد اإلنجاز الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية
 ٧٦٫٦٣٤ ٧٦٫٦٣٤ - ٧٦٫٦٣٤ - - - صافي –المؤجلة موجودات الضريبة 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ --------------- ------------------- ------------------- 
 ٦٫٩٩٢٫٧٢٤ ٢٫٤٦٧٫١٣٨ ٧٠١٫١٩٣ ١٫٧٦٥٫٩٤٥ ٤٫٥٢٥٫٥٨٦ ١٫٣٢٧٫٥٢٨ ٣٫١٩٨٫٠٥٨ إجمالي الموجودات 
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        المطلوبات  

 ٢٣٥٫١١٨ ٧٫٦٥٢ - ٧٫٦٥٢ ٢٢٧٫٤٦٦ ١٠٦٫٥١٨ ١٢٠٫٩٤٨ بنوك أخرىالمستحق إلى 
 ١٣٤٫٤٣٤ ٧٣٫٤٦١ - ٧٣٫٤٦١ ٦٠٫٩٧٣ ٢٩٫٠٧١ ٣١٫٩٠٢ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ١٤٫١٧٤ - - - ١٤٫١٧٤ - ١٤٫١٧٤ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ١٫٦٣٠٫٥٤٣ ٩٩٨٫٥٣٠ ٦٣٢٫٠١٣ ٣٫٧١٨٫٧٧٢ ١٫٤٢٩٫٤٢٨ ٢٫٢٨٩٫٣٤٤ ودائع العمالء 

 ٣١٠٫٩٧٥ ٨٫٥٥٦ - ٨٫٥٥٦ ٣٠٢٫٤١٩ - ٣٠٢٫٤١٩ المطلوبات األخرى 
 ٣٦٫٧٣٠ - - - ٣٦٫٧٣٠ ٣٦٫٧٣٠ - قروض ثانوية  
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 ٦٫٠٨٠٫٧٤٦ ١٫٧٢٠٫٢١٢ ٩٩٨٫٥٣٠ ٧٢١٫٦٨٢ ٤٫٣٦٠٫٥٣٤ ١٫٦٠١٫٧٤٧ ٢٫٧٥٨٫٧٨٧ إجمالي المطلوبات 
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 ٩١١٫٩٧٨ ٧٤٦٫٩٢٦ )٢٩٧٫٣٣٧( ١٫٠٤٤٫٢٦٣ ١٦٥٫٠٥٢ )٢٧٤٫٢١٩( ٤٣٩٫٢٧١ صافي فجوة السيولة  
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  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األطراف ذات العالقة  ٣٤

 
. تم إبرام عدد الشركات التي تؤثر عليها تلك األطراف بصورة جوهريةأو  الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركةوالشركات  الرئيسيينالمركز الرئيسي وموظفي اإلدارة  علىاألطراف ذات العالقة  تشتمل

حسب األصول عليها تمت الموافقة ألحكام وشروط وفقاً جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة  تنفيذ. تم االعتياديةاألعمال  ضمن سياقللبنك  وفروع أخرىع المركز الرئيسي البنكية ممن المعامالت 
 من قبل إدارة البنك:

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
  

 موظفي اإلدارة
 الرئيسيين 

 
 المركز الرئيسي/

 فروع أخرى

شركات تابعة 
وشركات زميلة 
 للمركز الرئيسي

 
 أطراف أخرى

 ذات عالقة 

 
 موظفي اإلدارة

 الرئيسيين 

 
 المركز الرئيسي/

 فروع أخرى

شركات تابعة 
وشركات زميلة 
 للمركز الرئيسي

 
 أطراف أخرى

 ذات عالقة 
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         األرصدة
         القروض والذمم المدينة

 - - - ١٢ - - - ٥٠ يناير  ١في    
 - - - ١٠٠ - - - - مقدمة خالل السنة   
 - - - )٦٢( - - - )٥٠( سددة خالل السنةمُ    
 -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

  - - - ٥٠ - - - - ديسمبر ٣١في 
 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 

         الودائع
 ٢٧١٫٣٧٧ ٣٠٣ - ٧٧٩ ٢٦٧٫٥٣٠ ٤٤٫٨٤١ - ٧٧٧ يناير  ١في    
 ٧٢٦٫٢٢٦ ٢٤٩٫٤٣٢ - ١١٫٩٧٦ ٨٦٢٫٦٠٨ ٢٧٩٫٠٩٣ ٧٥٫٩٩٣ ٧٫٩٩٢ ستلمة خالل السنةالمُ    
 )٧٣٠٫٠٧٣( )٢٤٩٫٠٠٧( - )١١٫٩٧٨( )٦١٤٫١٤٠( )٢٧٩٫٤٣٨( )٧٦٫٠٨٩( )٦٫١٩٧( المسحوبة خالل السنة   
 - - - - - - - - سحبةأطراف ذات عالقة منُ    
  -------- ------- ---------- ------------ ------ ------- ------------ ----------- 

 ٢٦٧٫٥٣٠ ٧٢٨ - ٧٧٧ ٥١٥٫٩٩٨ ٤٤٫٤٩٦ )٩٦( ٢٫٥٧٢ ديسمبر ٣١في 
 ==== === ===== ====== === ==== === ====== 
         

 - ٧٫٤٢٨ ٣٧٫٣٢٢ - - ١٥٫١١٥ ٦٣٫٥٠٩ - حسابات جارية في نهاية السنة
 - ١٨٫٣٦٥ ٧٤٫٥٦٣ - - ٣١٫٢٢١ - - قائمة في نهاية السنة إيداعات

 ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------- ---------- ------- 
 - ٢٥٫٧٩٣ ١١١٫٨٨٥ - - ٤٦٫٣٣٦ ٦٣٫٥٠٩ - 
 ==== ===== ===== ==== ==== ====== ===== ==== 

 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األطراف ذات العالقة (تابع)   ٣٤

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
  

 موظفي اإلدارة
 الرئيسيين 

 
 المركز الرئيسي/

 فروع أخرى

 شركات تابعة
وشركات زميلة 
 للمركز الرئيسي

 
 أطراف أخرى

 ذات عالقة 

 
 موظفي اإلدارة

 الرئيسيين 

 
 المركز الرئيسي/

 فروع أخرى

شركات تابعة 
وشركات زميلة 
 للمركز الرئيسي

 
 أطراف أخرى

 ذات عالقة 
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

         المعامالت خالل السنة 
         

 - ٦١٨ ٢٥١ ٢ - ٣٨٤ ٢٢٨ - / عائد / فوائد مكتسبة  هامش الربح
         

 ٧٫٠٦١ ٤ ٤٧٧ - ٥٫٢٠٧ - - - / عائد / فوائد مدفوعة هامش الربح
         

 ١٦ ٣٣٩ - - - - - - إيرادات أخرى
         

 - - ٧٣٦ - - - ٧٣٦ - أخرى مصروفات
         

 - - - ٢٫٣٧٨ - - - ٢٫٧٦٦ مدفوعة مكافآت
         

 - ٣١٨٫٤٥٣ ١٫٣٩٦٫٤٢٩ - - ٢١١٫١٩٦ ٣٫٧٦٤٫٨٠٢ - خالل السنة  تمتإيداعات 
         

 - )٣٤٦٫٠٠١( )١٫٣٤٠٫٢٣١( - - )١٩٤٫٦٦٧( )٣٫٨٣٩٫٣٤٧( - خالل السنة  سدادها إيداعات تم
         

 - ٢٣٤٫٠٦٨ ٤٫١٤٠٫٣٢٢ - - ٩٢٫٩٣٧ ٢٫٧١٢٫١٢٧ - خالل السنة تم تقديمهاقروض 
         

 - )٢٣٥٫٣٣٧( )٤٫٠٢٦٫٥٨٦( - - )٨٧٫٧٣٣( )٢٫٧١٢٫٨٩٩( - خالل السنة تم سدادهاقروض 
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عربي ودويل
امل�س من وحدة البالد خط اأحمر:

تون�س: اجلي�س يوؤّمن املوؤ�س�سات احليوية والنفطية
وتاأتي املقاربة اجلديدة للحكومة والقا�شية بتطبيق 
القانون ب�شرامة يف مواجهة ما تعتربه جتاوزات ودون 
ان تغلق اأبواب احلوار مع املحتجني، بعد الزيارة التي 
قام بها رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد اىل حمافظة 
تطاوين حامال معه 64 قرارا لفائدة اجلهة لكنها مل 

تنل قبول املحتجني.

وتهديد  الطرقات،  لغلق  ت�شعيد  موجة  يف  ودخلت 
امل�شالح احليوية للدولة عرب �شل �شرايني اقت�شادها 

وتعطيل االإنتاج..
من  نــالــت  املــمــار�ــشــات  بع�س  ان  اعــتــربت  ان  وبــعــد 
تهديدا  ت�شكل  وباتت  وهيبتها،  الدولة  اعتبارية 

لوحدتها الرتابية.

•• الفجر – تون�س – خا�س

خطابها  تغيري  قــررت  التون�شية  احلكومة  اأن  يبدو 
االحتجاجات  موجات  مع  خمتلف  ب�شكل  والتعاطي 
انها  رات  والتي  البالد،  ت�شهدها  التي  االجتماعية 
مب�شروعيتها،  احلكومة  تقر  التي  املطلبية  جتاوزت 

حتت حماية اجلي�س
�أّكد وزير �لدفاع  �ل�سياق،  ويف هذ� 
�أّن  �حل��ر���س��اين،  ف��رح��ات  �لتون�سي 
على  �ستعمل  �لع�سكرية  �ل��وح��د�ت 
و�لنفطية  �ملن�ساآت �حليوية  تاأمني 
وغريها  ت���ط���اوي���ن  حم���اف���ظ���ة  يف 
�لتهديد�ت  ظ���ل  يف  �جل���ه���ات  م���ن 
ت�سهده  �ل��ذي  و�لو�سع  �لإره��اب��ي��ة 
ت�سريحه  وف����ق  �مل����ج����اورة  ل��ي��ب��ي��ا 

للتلفزة �لر�سمية.
“تاأمني  حرفيا  �حل��ر���س��اين  وق���ال 
يتعلق  م����ا  يف  غ���ريه���ا  �أو  �جل���ه���ة 
�ل  يجب  �ذ  �لبرتولية..  باملن�ساآت 
حدودنا  ع��ل��ى  �لره�����اب  �ن  نن�سى 
مع ليبيا وحتى ل يكون ملا يجري 
يف  �جلي�س  دور  على  �سلبيا  تاأثري� 

حربه على �لإرهاب«.
رئا�سة  م�����س��وؤول يف  م�����س��در  و�ك����د 
�جلي�س  وح������د�ت  “�ن  �حل���ك���وم���ة 
�ملوؤ�س�سات  ك��اف��ة  ���س��ت��وؤم��ن  �لم��ن��ي 
�جلهات  يف  و�حل��ي��وي��ة  �ل�����س��ي��ادي��ة 
�لتي ت�سهد �حتجاجات و�نحر�فات 
على  �ملوؤ�س�سات  تلك  ت�ستهدف  قد 
مقر�ت  �ق���ت���ح���ام  ع��م��ل��ي��ات  غ������ر�ر 
و�مل��ع��ت��م��دي��ات وحجز  �مل��ح��اف��ظ��ات 

�ل�سيار�ت �لإد�رية.
�حلكومة  رئ���ي�������س  �ن  �ىل  ي�������س���ار 
ي��و���س��ف �ل�����س��اه��د ك���ان ق���د �جتمع 
�جل��م��ع��ة ب��وزي��ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ووزير 
�جلي�س  �أرك��������ان  وق����ائ����د  �ل����دف����اع 
و�آمر  �لوطني  �لأم���ن  ع��ام  وم��دي��ر 
�حل���ر����س �ل��وط��ن��ي يف ت��ف��اع��ل مع 
ت�سهدها  �لتي  �لأخ��رية  �لتطور�ت 

بع�س مناطق �لبالد.

خط احمر
با�سم  �ل���ر����س���م���ي  �ل���ن���اط���ق  وك������ان 
�حل���ك���وم���ة �إي�������اد �ل����ده����م����اين، قد 
�نعقدت  ���س��ح��ف��ي��ة  ن����دوة  يف  ح���ذر 
�ل���وزر�ء، من  �نعقاد جمل�س  عقب 
حم��اولت �مل�س من وح��دة �لرت�ب 
�ل��وط��ن��ي ووح����دة �ل��ب��الد، معترب� 
جتاوزه،  ميكن  ل  �حمر  خط  �أنها 
م���وؤك���د� �ن رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة قد 
�لقانون  بتطبيق  تعليماته  �أعطى 
على كل من تخول له نف�سه خرق 

د�ستور �لبالد.
�أن �حلكومة  �لدهماين  �ي��اد  وق��ال 
ل���دي���ه���ا روؤي�������ة و�����س���ح���ة يف �إط�����ار 
�لق�ساء على �لتفاوت �جلهوي وقد 
مع  بالتن�سيق  ف��رق عمل  و�سع  مت 
كل �لوز�ر�ت من �جل دفع �لتنمية 
يف �جلهات وبرجمة زيار�ت �لوفود 

وم��ط��ال��ب��ة ج��م��ي��ع �مل���وّق���ع���ني على 
وثيقة قرطاج خا�سة من �لحز�ب 
�حلكومي  ل����الئ����ت����الف  �مل����ك����ّون����ة 
م�سوؤولياتهم  ك����ام����ل  ب���ت���ح���م���ل 
و�لأخ���الق���ي���ة يف هذ�  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�لظرف �خلطري و�لبتعاد بالتايل 
و�لتوظيف  �مل����زدوج  �خل��ط��اب  ع��ن 

�ل�سيا�سوي لالحتجاجات.
�لتنفيذي  �مل���ك���ت���ب  ع�����س��و  وك������ان 
و�ل��ن��ائ��ب ع��ن كتلة �حل���رة حلركة 
فرج،  بن  �ل�سحبي  تون�س  م�سروع 
�ملعار�سة  يف  وج���وده  �أن  �عترب  ق��د 
�أّن ما وقع  ل مينعه من �أن يعترب 
�ل�ساهد  يو�سف  �حلكومة  لرئي�س 
ع���م���ل خ���ط���ري غري  ت����ط����اوي����ن  يف 
وهو مبثابة  مقبول وغري معقول 
ول  �لدولة  على  �ل�سطو  يف  �سروع 
مب�ساكل  ع��ل��ي��ه  ن��غ��ط��ي  �ن  مي��ك��ن 
يف  و�ل�سفافية  و�لت�سغيل  �لتنمية 

قطاع �لنفط وفق قوله. 

دعوة لال�شتقالة
م���ن ج���ان���ب���ه، ط���ال���ب �ل���ق���ي���ادي يف 
جبهة �لإنقاذ ورئي�س حزب �لحتاد 
�لوطني �حلر �سليم �لرياحي، من 
�ل�ساهد  ي��و���س��ف  رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 

بال�ستقالة بعد �أحد�ث تطاوين.
“هيبة  �ل��ري��اح��ي  �سليم  و�أ����س���اف 
�لدولة �لتون�سية �أهينت يف �لفرتة 
�لأخرية، ويو�سف �ل�ساهد ل ميلك 
ما يعطيه لل�سعب �لتون�سي لذلك 
ف�سل  بعد  ��ستقالته  تقدمي  عليه 

حكومته.
�لئتالف  �ل��ري��اح��ي  �سليم  وح��ّم��ل 
تون�س  ن������د�ء  يف  �مل���م���ث���ل  �حل����اك����م 
وح���رك���ة �ل��ن��ه�����س��ة م�����س��وؤول��ي��ة ما 
يح�سل �ليوم.، معترب� �ن منظومة 
و�لف�سل  مت���ام���ا  �ن��ت��ه��ت  �حل���ك���م 
يف  مبكرة  �نتخابات  حت��و  �لتوجه 

�قرب فر�سة.
يف حني قال �لناطق �لر�سمي با�سم 
�لهمامي،  حمة  �ل�سعبية  �جلبهة 
يو�سف  �حلكومة  رئي�س  زي���ارة  �أن 
تطاوين  حم��اف��ظ��ة  �ىل  �ل�����س��اه��د 
مل�ساغل  ح��ل��ول  ت��ق��دم  ف��ا���س��ل��ة ومل 

�ملو�طنني.
وق���������ال ح����م����ة �ل����ه����م����ام����ي خ����الل 
����س��ت�����س��اف��ت��ه يف ب���رن���ام���ج ح����و�ري 
�ل�ساهد  يو�سف  لوم  �ن  تلفزيوين، 
بتقدمي  لها  ومطالبته  للمعار�سة 
 “ غ��ري حم��ل��ه، م�سيفا  ح��ل��ول يف 
حلول  بتقدمي  مطالبة  �حلكومة 

ل �لعتماد على �ملعار�سة«.

رئي�س �حلكومة  وزيارة  �حلكومية 
للجهات و�لتي يجب �أن تكون على 
و�مكانيات  مدرو�سة  بر�مج  �أ�سا�س 
�ل����دول����ة �حل��ق��ي��ق��ي��ة ول��ي�����س على 
�أ�سا�س مر�كمة للوعود وهو منهج 
�خ����ت����ارت����ه �حل���ك���وم���ة ب���ع���ي���د� عن 

�ل�سعبوية
“�حلكومة  �أن  �ل��ده��م��اين،  و�أك����د 
����س���ت���ت���ع���ام���ل ب���������س����ر�م����ة م�����ع كل 
�ل����ت����ي ل حت���رتم  �لح����ت����ج����اج����ات 
�لقانون و�لتي تعطل حركة �لتنقل 

و�ل�سغل«.
�أن��ه �ستتم   ولح��ظ يف هذ� �ل�سدد 
على  ي��ح��ر���س  م��ن  ك��ل  “مقا�ساة 
�أن  على  م�����س��دد�  �لقانون”،  خ��رق 
لأحد  �ملجال  ترتك  »لن  �حلكومة 
ل��ي��م��ار���س �لب���ت���ز�ز وي��دف��ع��ه��ا �إىل 

�ل�سعبوية«.
“حكومة  �أن  �ل��ده��م��اين،  و�أ���س��اف 
ت�����س��ع��ى �إىل  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����وح�����دة 
�لإيجابي  �ل��ت��م��ي��ي��ز  م��ب��د�إ  تثبيت 
وحترتم  �لتنمية  يف  �جل��ه��ات  ب��ني 
�ل�سلمية  �لح��ت��ج��اج��ات  يف  �حل���ق 

�مل�ستوى  على  �أو  �ملركزي  �مل�ستوى 
�جلهوي.

و����س��ت��ن��ك��رت ب�����س��ّدة �مل��ع��ام��ل��ة �لتي 
و�لوفد  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ل��ق��ي��ه��ا 
�مل�����س��اح��ب ل��ه م��ن ق��ب��ل �ملحتجني 
ل  �حلكومة  معار�سة  �أن  باعتبار 
تعني �لتقليل من �حرت�م �أع�سائها 

�أو �لعتد�ء عليهم.
ودعت �لكتلة يف بيان لها، �حلكومة 
�إىل �عتماد �أكرب قدر من �ل�سفافية 
و�ىل  �ل����ب����الد  ث��������رو�ت  �إد�رة  يف 
�لتعامل مع م�ساكل تعطيل �لنتاج 
�لنف�س  �سبط  �إط���ار  ويف  ب��احل��و�ر 
بدون  ح��ل��ول حقيقية  ت��ق��دمي  م��ع 
�لقانونية  �خل��ي��ار�ت  ع��ن  �لتخلي 

عندما يقت�سي �لو�سع ذلك.
ب�رئي�س  �حل������رة  ك��ت��ل��ة  و�أه�����اب�����ت 
وحدة  رم��ز  باعتباره  �جلمهورية، 
ل�ستمر�ريتها  و�ل�سامن  �ل��دول��ة 
ووح�����دة ت��ر�ب��ه��ا، �ىل �ل��ت��دخ��ل يف 
�لد�ستورية  ���س��الح��ي��ات��ه  �إط�������ار 
�لبالد  وجتنيب  �لأو���س��اع  لتهدئة 
و�لفو�سى،  �ل���س��ط��ر�ب  خم��اط��ر 

�جتماع �ملجل�س �لوز�ري و�لجتماع 
�ل���ذي ع��ق��ده �ل�����س��اه��د م��ع وزيري 
ع��دد من  رفقة  و�ل��دف��اع  �لد�خلية 

�لكو�در �لمنية و�لع�سكرية.

كور�شيد يتهم
كان  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  �أن  ي���ذك���ر 
م�����س��اء �خل��م��ي�����س حمافظة  غ����ادر 
برنامج  ي��ت��م  �أن  ق��ب��ل  ت���ط���اوي���ن، 
زيارته �إىل �جلهة، نظر� لحتجاج 
بع�س �حلا�سرين على �لإجر�ء�ت 
رئي�س  �أع��ل��ن��ه��ا  �ل��ت��ي  و�ل����ق����ر�ر�ت 

�حلكومة باملنا�سبة. 
�ل�سبت، غلق  �أم�����س  وت��و����س��ل  ه��ذ� 
و�زن  ذهيبة  ملعرب  �ملوؤدية  �لطريق 
حمتجني  ق���ب���ل  م�����ن  �حل����������دودي 
�لحتجاجي  �حل�������ر�ك  �إط�������ار  يف 
تن�سيقية  و��������س������درت  ب���اجل���ه���ة. 
فيه  �ك��دت  بيانا  �لكامور  �عت�سام 
�مكانية  �حلكومة  ل��ق��ر�ر  رف�سها 
ف�س �لحتجاجات بالقوة م�سيفة 
�نها �ست�سهل عملية تنقل �لعاملني 
�لر�غبني  �لبرتولية  �ل�سركات  يف 

على �أ���س��ا���س �ل��د���س��ت��ور ول��ك��ن هذه 
مت���ار����س  �أن  مي���ك���ن  ل  �حل����ق����وق 
�أن  مو�سحا  �لدولة”،  �إط��ار  خ��ارج 
وعود  تقدمي  تريد  ل  “�حلكومة 
و�ه��ي��ة وك��اذب��ة و�إمن���ا تتبع مقابل 
ذلك م�سار �مل�سارحة مع �ل�سعب«.

بع�س  �إق��ال��ة  م�ساألة   وبخ�سو�س 
حمافظة  يف  �جلهويني  �مل�سوؤولني 
�لر�سمي  �ل��ن��اط��ق  ق���ال  ت��ط��اوي��ن، 
يف  ق���ر�ر  �أي  “�إن  �حل��ك��وم��ة،  با�سم 
هذ� �لجتاه �سيتم �لإعالن عنه يف 
�لإبان”، م�سري� �إىل �أن “�حلكومة 
تريد �إ�سد�ر قر�ر�ت تكون مدرو�سة 

ولي�س من باب رد �لفعل«.
ه�������ذ� وق���������رر رئ����ي���������س �حل���ك���وم���ة 
�ل�سبت  �م�������س  �ل�������س���اه���د  ي���و����س���ف 
وتاأتي  ت��ط��اوي��ن.  �إق���ال���ة حم��اف��ظ 
ه��ذه �لإق��ال��ة بعد م��ا عرفته جهة 
ت��ط��اوي��ن م��ن �ح��ت��ج��اج��ات وحالة 
و�ل��ف��و���س��ى يف �سفوف  �لح��ت��ق��ان 

�سبابها و�أهاليها عموما.
وكانت هذه �لإقالة متوقعة �سمن 
�إثر  �ملرتقبة،  �ل��ق��ر�ر�ت  من  جملة 

�ل�سعار  وه����و  ل”  “�لرخ  ���س��ع��ار 
حمافظة  ل���ت���ح���رك���ات  �ل��رئ��ي�����س��ي 

تطاوين.

م�شوؤولية احلكومة
�لفعل  ردود  ت��ت��و����س��ل  �لث���ن���اء،  يف 
�لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  ع��ل��ى  �ل�سيا�سية 
تعاطي  وطريقة  �ل��ب��الد  ت�سهدها 
�حلكومة مع هذ� �ملد �لحتجاجي 
حمافظات  طال  �لذي  �لجتماعي 

�أخرى غري تطاوين.
كتلة  ح��ّم��ل��ت  �ل�س������ياق،  ه���ذ�  ويف 
تون��������س،  م�����س��روع  حل��رك��ة  �حل���رة 
م�سوؤولية  �حلالي�������ة  �حل��ك��وم��ة 
بل������غ  �ل��ذي  �لت��س�������يري  يف  �خللل 
للزيارة  �لإع������د�د  يف  �ل��ف�����س��ل  ح���د 
�لتي �أد�ها �لوف�����د �حلكومي �لذي 
�ل�سيد  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ت��ر�أ���س��ه 
حمافظة  �إىل  �ل�������س���اه���د  ي���و����س���ف 
ب�����س��ب��ب نق�س  وذل������ك  ت���ط���اوي���ن، 
�إبانه  يف  �إليه  نبهت  �ل��ذي  �لكفاءة 
ب��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات على  �ل���ق���ي���ام  ع���ن���د 
�أ�سا�س �ملحا�س�سة فقط �سو�ء على 

يف مغادرة �لعمل.
و�ّت����ه����م ك���ات���ب �ل����دول����ة لأم�����الك 
�لعقارية،  و�ل�����������س�����وؤون  �ل�����دول�����ة 
م����ربوك ك��ور���س��ي��د، ح��زب��ي حر�ك 
تون�س �لإر�دة، �لذي ير�أ�سه �ملن�سف 
�مل��رزوق��ي وح��رك��ة وف���اء بالوقوف 
تطاوين  يف  �لح���ت���ج���اج���ات  ور�ء 

وتاأجيج �لأو�ساع باجلهة.
وك�سف كور�سيد، يف مد�خلة �ذ�عية 
ل���ه، �أّن����ه لح���ظ �أث��ن��اء حت��ّول��ه �إىل 
�إ����س���ر�ر ع���دد م��ن �ل�سباب  �جل��ه��ة 
�ملذكورين  �حلزبني  �ىل  �ملنت�سبني 
ع���ل���ى �ل����ت����ف����او�����س خ�������ارج �لأط������ر 
كبري�  ج��زء  �أن  م��وؤك��د�  �لقانونية، 
من �ملطالب �لتي قّدمها �ملحتجون 

م�سّي�س.
وقد عرّب �ملرزوقي �أم�س �ل�سبت يف 
�فتتاح موؤمتر حزبه، عن ت�سامنه 
وم�ساندته للمحتجني يف تطاوين 
بكافة �جلهات،  �ملنتف�سني  وجميع 
�عتماد  م����ن  �حل���ك���وم���ة  حم�������ذر� 
�سيا�سة �حلزم يف مو�جهتها. ورفع 
�حلا�سرون �أثناء مد�خلة �ملرزوقي 

�حلكومة تقرر �لت�سدي ب�سلطة �لقانون

�سليم �لرياحي يدعو �ل�ساهد �ىل �ل�ستقالة

�حتجاجات خالل زيارة �ل�ساهد لتطاوين

حجز �ساحنات �لنفط �لت�سدي لعمليات قطع �لطرقات

تن�شيقية االعت�شام توؤكد رف�شها لقرار احلكومة اإمكانية ف�س االحتجاجات بالقوة

احلكومة �شتتعامل ب�شرامة مع كل االحتجاجات التي ال حترتم القانون والتي تعطل حركة التنقل وال�شغل
 �سليم الرياحي يدعو يو�سف ال�ساهد اىل ال�ستقالة بعد اأحداث تطاوين

ك��ت��ل��ة احل�������رة 
احلكوم��ة  تدع��و 
اإىل اعتم�اد اأكب�ر

ق������������در م���ن 
ال�����س��ف��اف��ي��ة يف 
اإدارة الرثوات.. 

كور�سيد  م��ربوك 
ي���ّت���ه���م ح���زب 
امل�������رزوق�������ي 
وح���رك���ة وف���اء 
الأو�ساع  بتاأجيج 
ت���ط���اوي���ن يف 

�لوحد�ت �لع�سكرية �ستوؤمن �ملن�سات �حليوية
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ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�����س��ي��خ  �سمو  ز�ر 
منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 
للرماية  �ل���ظ���ف���رة  ن�����ادي  �ل���ظ���ف���رة 
�فتتاحه  مت  �ل�����ذي  ز�ي�����د  مب��دي��ن��ة 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

للقو�ت �مل�سلحة.
�لزيارة من  بد�ية  �سموه يف  وتعرف 
مبارك حمد �جلنيبي رئي�س جمل�س 
�إد�رة �لنادي على �ملر�فق و�لأن�سطة 
�لتي ي�سمها نادي �لظفرة للرماية 
�لذي يد�ر من قبل قيادة �لوحد�ت 
فرب�ير  يف  �ف��ت��ت��اح��ه  ومت  �مل�����س��ان��دة 

�ملا�سي.
�لرماية  م���ي���ادي���ن  ���س��م��وه  وت��ف��ق��د 
�ملتعددة و�ملخ�س�سة ملناف�سات رماية 
و�ل�سكتون  و�مل�������س���د����س  �ل��ب��ن��دق��ي��ة 
و�ل�������س���وزن و�ل���ق���و����س وت���ع���رف على 
�مل�ستخدمة  �لأ�����س����ل����ح����ة  �أن������������و�ع 
و�ل���ب���ط���ولت �ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن���ادي 

�لظفرة للرماية.
عدد�  �جلولة  خ��الل  �سموه  و�لتقى 

منهم  وت����ع����رف  �ل����ن����ادي  رو�د  م����ن 
�لتي  و�لإمكانيات  �لت�سهيالت  على 

ي��ق��دم��ه��ا وط��ري��ق��ة �لن��ت�����س��اب �ىل 
ع�سويته.

ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  و�أك��د 
�آل نهيان يف ختام �جلولة �أن ريا�سة 

�لرماية تعد من �لريا�سات �لأ�سيلة 
�لتي تعمل �لدولة على ت�سجيعها يف 

كافة �مار�ت �لدولة.
مو�سحا �سموه �نه وبف�سل توجيهات 

�لرماية  حققت  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�إجن��از�ت ر�ئعة وكانت ول ت��ز�ل هي 
منجم �لإجن��از�ت لريا�سة �لإمار�ت 
ومرور�  �خلليجية  بالإجناز�ت  بدء� 
ب���ال���ب���ط���ولت �ل���ع���رب���ي���ة و�ل���ق���اري���ة 
و�لدولية و�نتهاء بالأوملبية. و�أبدى 
�لكبرية  بالإمكانيات  �إعجابه  �سموه 
�لظفرة  ن������ادي  ب���ه���ا  ي��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ى 

للرماية.
و�أكد �سموه �ن �إنت�سار �أندية �لرماية 
يدعم  ���س��وف  �ل��دول��ة  م�ستوى  على 
�لريا�سة ويحفز على م�ساركة  هذه 
�لبطولت  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  �أو����س���ع 

وم�سابقات �لرماية بالدولة.
ر�ف���ق ���س��م��وه خ���الل �ل���زي���ارة �سعادة 
حم��م��د ح��م��د ب���ن ع�����ز�ن �مل���زروع���ي 
وك����ي����ل دي���������و�ن مم���ث���ل �حل�����اك�����م يف 
منطقة �لظفرة و�سعادة �سلطان بن 
�سمو  مكتب  مدير  �لرميثي  خلفان 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  مم��ث��ل 

وعدد من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة.

رعاية  حت��ت  �مل��ق��ام  �لبحري  �لظفرة  مهرجان  �سهد 
�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
�لرت�ثية  �لفعاليات  من  �لعديد  �لظفرة  منطقة  يف 
�لريا�سات  لع�ساق  �مل�سوقة  �لريا�سية  و�مل�����س��اب��ق��ات 
�أيام   10 �أقيمت على مدى  �لبحرية �لرت�ثية و�لتي 
كاملة خالل �لفرتة من 20 �إىل 29 �إبريل �جلاري 
�أل���ف م��رت مربع   20 ت��زي��د ع��ن  وذل���ك على م�ساحة 

و�سط ح�سور جماهريي كبري.
و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة  �مل��ه��رج��ان  ن��ظ��م 
نادي  م��ع  بالتعاون  �أبوظبي  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية 

�أبوظبي للريا�سات �ل�سر�عية و�ليخوت.
�لبحرية  �مل�سابقات  م��ن  �لعديد  �لفعاليات  و�سملت 
فئات  على ثالث  تتوزع  و�لتي  و�ل��ه��و�ة،  للمحرتفني 
�لفعاليات  وك���ذل���ك  و�ل��ن��ا���س��ئ��ة،  و�ل��ن�����س��اء  �ل���رج���ال 
�إ���س��اف��ة لالألعاب  و�لأط����ف����ال،  ل��ل��ع��ائ��ل��ة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
�ل�ساطئية “كرة �لطائرة، وكرة �لقدم”، وباقة مميزة 
من �لفعاليات �لرت�ثية ذ�ت �ل�سلة بالبيئة �لبحرية، 
�خلا�سة  �لفعاليات  من  وع��دد  �لطفل،  قرية  ومنها 
حيث  �لنوخذة،  وبيت  �ل�سعبي،  و�ل�سوق  بال�سيد�ت، 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  حتر�س 
و�لعمل  �ملميز،  �حل��دث  ه��ذ�  تنظيم  على  و�ل��رت�ث��ي��ة 
للمهرجان،  �لبحري  �ل��رت�ث��ي  �جل��ان��ب  تفعيل  على 
باعتبار �أن هذ� �جلانب هو جزء ل يتجز�أ من �ملوروث 

و�لعاد�ت و�لتقاليد �لإمار�تية �لأ�سيلة.
وت��خ��ل��ل ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان ه���ذ� �ل��ع��ام �ل��ع��دي��د من 
�مل�سابقات �لريا�سية �لبحرية و�لرتفيهية و�لرت�ثية 
ريجاتا  لل�سر�ع  �لإم���ار�ت  بطل  بطولة  �سملت  و�لتي 
و�لوبتم�ست  �ل��ل��ي��زر  ف��ئ��ة:  حديثة  �سر�عية  ق���و�رب 
قو�رب  و�سباق  بو�ني�س،  ق���و�رب  �لتفري�س  و�سباق   ،
�لتجديف �لرت�ثية فئة 30 قدما، و�سباق �لبو�ني�س 
فئة  �ل�سر�عية  للمحامل  جنانة  و�سباق  �ل�سر�عية، 

�سريف. �لكايت  و�سباق  قدما،   22
�لقو�رب  جتديف  مب�سابقات  �ليوم  فعاليات  وتختتم 

�لمار�ت  بطل  م�سابقة  ��ستكمال  بجانب  �ل��رت�ث��ي��ة 
ري���ج���ات���ا، و�ل���ت���ي �أق��ي��م��ت ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني، فيما 
�ل�سرعة”  “فئة  �سريف  �لكايت  م�سابقات  �ست�ستكمل 
�أجل حتديد �لفائزين باملر�كز �لأوىل يف �لفئات  من 

�ملختلفة للم�سابقة.
و�أعرب معايل �للو�ء ركن طيار فار�س خلف �ملزروعي 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جلنة  رئي�س 
حققه  �ل��ذي  �لكبري  بالنجاح  �عتز�زه  عن  و�لرت�ثية 
موؤكد�  �حلالية  �ل���دورة  يف  و�مل�سوق  �ملميز  �ملهرجان 
من  �لعديد  �ل��ع��ام  ه��ذ�  طياته  يف  حمل  �ملهرجان  �أن 
�ل��ت��ي ت��ن��ا���س��ب ج��م��ي��ع �لفئات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ت��ن��وع��ة 
�ل��ري��ا���س��ة، فاأ�سبح  و�لأع����م����ار ح��ي��ث جت����اوز ح����دود 
م��ه��رج��ان��ا ����س���ام���ال، ي��ت�����س��م��ن �ل���ري���ا����س���ة و�ل�����رت�ث 

و�لفعاليات �لجتماعية و�ل�سياحية.
وتوجه معاليه بال�سكر و�لتقدير با�سم �للجنة �لعليا 
�ملنظمة ل�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
ملهرجان  �سموه  لرعاية  �لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م 
�ل����الحم����دود ملختلف  �ل���ب���ح���ري، ودع���م���ه  �ل���ظ���ف���رة 

�لفعاليات �لتي تقام يف �ملنطقة.
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  �أن  و�أك��د 
�لظفرة  فعالياتها يف مهرجان  و�لرت�ثية من خالل 
�لر�سيدة يف  �لقيادة  روؤي��ة  ترجمة  ت�سهم يف  �لبحري 
ويف  �مليادين  خمتلف  يف  �ل�ستد�مة  مقومات  تعزيز 
مقدمتها �سون �لرت�ث �لثقايف �لإمار�تي، و�لرتويج 

له و��ستقطاب �لزو�ر و�ل�سياح.
و�عترب �ملزروعي �أن فعاليات �ملهرجان تربز للجمهور 
ما متلكه منطقة �لظفرة من مقومات ��سرت�تيجية 
كبرية  وطموحات  و�عد  مل�ستقبل  توؤ�س�س  و�قت�سادية 
تعود على �ملنطقة و�أهلها بالنفع و�لزدهار، وعاما تلو 
�لآخر، ومع كل فعالية تنظمها �للجنة ت�سبح �ل�سورة 
و�سوحا،  و�كرث  و�أعمق  �أكرث  حية  �ملبا�سرة  �لرت�ثية 
�حلقيقية  �ل�سورة  �إب���ر�ز  على  يعمل  �ملهرجان  فهذ� 
�ل�سابق  يف  �لأج���د�د  وحلياة  �لبحرية  �لبيئة  ل��رت�ث 

�حلياة  ركيزة  و�لغو�س  �لبحر  يف  �لتنقل  ك��ان  حيث 
قدميا.

من جانبه �أكد عبيد خلفان �ملزروعي مدير �ملهرجان 
�إد�رة  جل��ن��ة  يف  و�مل�����س��اري��ع  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  �إد�رة  م��دي��ر 
�ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي.. 
بني  �ل��ع��امل��ي��ة  مكانته  تر�سيخ  يف  جن��ح  �مل��ه��رج��ان  �أن 
�أ�سبح  �أن  �لعاملية بعد  �لبحرية  �لريا�سة  �ملهرجانات 
�أج��ن��دة جن���وم �ل��ع��امل يف �لألعاب  يف م��وق��ع ث��اب��ت يف 
فيه  و�مل�ساركة  متابعته  �لذين يحر�سون على  �ملائية 
�إليها  �لتي و�سل  �لكبرية  �ملكانة  يوؤكد مدى  وهو ما 
�ملهرجان على م�ستوى �لعامل مما ي�ساهم يف تن�سيط 
ق��ط��اع �مل��ن��اط��ق �ل�����س��اح��ل��ي��ة ري��ا���س��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا ودعم 

�جلانب �ل�سياحي يف �ملنطقة.
�ل�سو�طئ  �أف�سل  م��ن  يعترب  �مل��رف��اأ  �ساطئ  �إن  وق��ال 
ب��ه م��ن مناظر طبيعية  مل��ا يتمتع  لإق��ام��ة �مل��ه��رج��ان، 
��سرت�تيجيا  يعترب  �مل��رف��اأ  م��وق��ع  �أن  حيث  متنوعة، 
�لتي حتققت من  �لإجن���از�ت  �ملنطقة، ف�سال عن  يف 
مقارنة  �إليها  و�سل  �لتي  �لكبرية  و�ملكانة  �ملهرجان 
وهو  وقيا�سية،  متميزة  تعترب  و�لتي  �لزمني،  بعمره 
دعم  على  �لر�سيدة  �لقيادة  حر�س  م��دى  يعك�س  م��ا 
�لريا�سة وت�سجيع �لريا�سيني وفتح جمالت ريا�سية 
ج���دي���دة ل��ل�����س��ك��ان ل��ي��ت��م��ك��ن ك���ل ���س��اح��ب ه���و�ي���ة من 
�أعلى معايري �لأمن و�ل�سالمة  ممار�سة هو�يته وفق 
و�أكد �أن جناح �ملهرجان مل يكن ليتحقق لول �لتعاون 
و�مل�����س��ان��دة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ن��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا م���ن قبل 
�لد�عمني و�لرعاة من �جلهات �حلكومية و�ملوؤ�س�سات 
و�لتقدير  �ل�سكر  ع��ن  معربا  و�خل��ا���س��ة..  �لر�سمية 
للمهرجان،  “تدوير”  �لنفايات  �إد�رة  مركز  لرعاية 
و�ل���دع���م �مل���ق���دم م���ن ك���ل م���ن دي�����و�ن مم��ث��ل �حلاكم 
�لبحرية  �ملن�ساآت  حماية  وجهاز  �لظفرة،  منطقة  يف 
و�ل�سو�حل، ومديرية �سرطة منطقة �لظفرة، ود�ئرة 
�لظفرة،  منطقة  بلدية   - و�لنقل  �لبلدية  �ل�����س��وؤون 
�لريا�سي،  �لغربية  ون��ادي  للتوزيع،  �أبوظبي  و�سركة 

و�ل�سريك �لإعالمي قناة بينونة �لف�سائية.
وتكللت فعاليات �لدورة �لتا�سعة من مهرجان �لظفرة 
�لبحري بالنجاح حيث �ساهم تنوع �لأن�سطة و�لرب�مج 
يف �إنعا�س �أجو�ء �ملهرجان و�نعك�س ذلك على �ملنطقة، 
من خالل ��ستقطاب �أعد�د كبرية من �مل�ساركني وزو�ر 

للمهرجان من خارج �ملنطقة ود�خلها.
�لظفرة  مهرجان  �إن  �لرميثي،  عبيد  �مل�سارك  وق��ال 
�ل��ب��ح��ري ي��ف��وق ك���ل ع���ام �ل��ت��وق��ع��ات، ح��ي��ث مل يكن 
�لفعاليات  وه���ذه  �جل��م��اه��ريي  �لإق��ب��ال  ه��ذ�  يتخيل 
�ملتميزة، خا�سة �إ�سافة �ملزيد من �لفعاليات �جلديدة 
�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل دع���م �ل�����س��ي��ادي��ن يف �مل��ن��ط��ق��ة مثل 
بطولة �سيد �لكنعد، و�ملحافظة على �لرت�ث �لبحري 

و�مل�سابقات �لبحرية وغريها.
متميز�  ك��ان  �مل�ستوى  �ن  �خل�سر  علي  �ل��ز�ئ��ر  و�أك���د 
فيما قدمه من فعاليات تنال �هتمام �ل�سر �ملو�طنة 
وجتذب �ل�سياح للتعرف على تر�ث �لمار�ت �لعريق.

�أن�سطة  �أن  للمهرجان،  ز�ئ��رة  ج��ون،  و�أك��دت جاكلني 
�أنها  ف�سال  وت��ن��وع��ه��ا،  بتنظيمها  مت��ي��زت  �مل��ه��رج��ان 
م�سلية وتتناغم مع ميول كافة �أفر�د �لعائلة م�سيفة 
�أن نوعية �لفعاليات �ملقدمة للطفل، على �سبيل �ملثال، 
ذ�ت  يف  وتثقيف  ت��رف��ي��ه  م��ن  فيها  مل��ا  �لأن���ظ���ار  تلفت 
�لوقت، وهو �أ�سلوب حمبب يدخل �لفرح و�ل�سرور �إىل 

قلوب �أطفالنا و ينمي ذ�كرتهم و يو�سع مد�ركهم .
�ل�سعبي �ملقام �سمن مهرجان �لظفرة  �ل�سوق  و�سهد 
�لإمار�تي  �مل��ط��ب��خ  م�سابقات  يف  �لتناف�س  �ل��ب��ح��ري 
مد�ر  على  �أقيمت  و�لتي  �ملحلية،  �ل�سعبية  لالأكالت 
�أيام �ملهرجان، حيث قدمت فيها �مل�ساركات جمموعة 
م��ن �مل���اأك���ولت �لإم��ار�ت��ي��ة م��ث��ل �مل��ك��ب��و���س و�لأك����الت 

�لبحرية وغريها.
و�أكدت �إد�رة �ل�سوق �ل�سعبي �أن �مل�سابقات �لتي تنظمها 
كبري�  �إق��ب��ال  �أوج����دت  للمهرجان،  �ملنظمة  �للجنة 
�لظفرة،  مبنطقة  �ملو�طنات  من  متميزة  وم�ساركة 
“�ملكبو�س”  �أك��ل��ة  م�سابقات  يف  �مل�ساركات  ع��دد  وبلغ 

باملر�كز  �ل��ف��ائ��ز�ت  ت��ك��رمي  م�����س��ارك��ة، ومت   30 ن��ح��و 
�لع�سرة �لأوىل.

ك��م��ا �أك����دت �أن �ل��ه��دف م��ن �مل�����س��اب��ق��ات ت��ع��ري��ف زو�ر 
وتعريف  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ل�سعبية  ب��الأك��الت  �مل��ه��رج��ان 
�لأجيال بها للمحافظة عليها، حيث مت ت�سكيل جلنة 
�ل��رت�ث �ل�سعبي  حتكيم �سارك فيها عدد من خ��رب�ء 
و�لتي �عتمدت يف تقييمها على �أ�س�س ترتبط بالنكهة 
�لعر�س  �ل��ط��ع��ام وط��ري��ق��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة يف ���س��ن��اع��ة 

و�لتقدمي.
ملالكها  �لعا�سفة  ف��وز  عن  �لبو�ني�س  نتائج  و�أ�سفرت 
حمد�ن �سعيد يابر و�لنوخذة عمر عبد�هلل �ملرزوقي 
خم�سرم  �لثاين  �ملركز  يف  حل  بينما  �لأول..  باملركز 
�سيف  عبيد  �ح��م��د  ح���ارب  �سعيد  �سلطان  ل�ساحبه 
�ل�سويدي، ويف �ملركز �لثالث �ل�سياد ل�ساحبه حممد 
�ح��م��د ع��ب��د�هلل م��ر���س��د �ل��رم��ي��ث��ي و�ل��ن��وخ��ذة حممد 
�ح��م��د ع��ب��د�هلل �ل��رم��ي��ث��ي، ويف �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع �سليج 
و�لنوخذة  �لرميثي  �حل��ب��اب  جمعه  عبيد  ل�ساحبه 

في�سل مبارك �سالح �لأحباب،
 ويف �ملركز �خلام�س زل��ز�ل ل�ساحبه م��رو�ن عبد�هلل 

�ملرزوقي و�لنوخذة ح�سن عبد�هلل �ملرزوقي.
جمعه  عبيد  ملالكه  �لزعيم  �ل�ساد�س  �ملركز  يف  وج��اء 
�لرميثي،  عبيد  خليفه  و�لنوخذة  �لرميثي  �لأحباب 
حممد  ل�ساحبه  �حل���زم  عا�سفة  �ل�سابع  �مل��رك��ز  ويف 
�سهيل عبد�هلل  و�ل��ن��وخ��ذة  �مل��رزوق��ي  ع��ب��د�هلل حممد 
عبد�هلل  ل�ساحبه  �لهادي  �لثامن  �ملركز  ويف  حممد، 
�لرميثي،  �سباح  عبد�هلل  و�لنوخذة  �لرميثي  �سباح 
�سباح  خليفة  ل�ساحبها  عا�سوف  �لتا�سع  �ملركز  ويف 
�ملزروعي،  �سابر  حممد  مكتوم  و�لنوخذة  �لرميثي 
ر��سد ها�سم  �أحمد  �سامي ومالكها  �لعا�سر  �ملركز  ويف 
�سعيد  ها�سم  ر��سد  و�لنوخذة  �لرميثي  �سباح  �سعيد 

�سباح �لرميثي.
ف��وز� غاليا على فريق فهود  دب��ي  ت��ر�م  وحقق فريق 
زعبيل بنتيجة 3 مقابل 1 يف ت�سفيات بطولة �لكرة 

�ل�ساطئية يف مهرجان �لظفرة �لبحري، ليحتل بذلك 
�ملركز �لأول ويح�سل على قمة �لبطولة ويحل فهود 

زعبيل يف �ملركز �لثاين.
وكانت مناف�سات �ملرحلة �لثانية من �لت�سفيات و�لتي 
بعد  �مل��رف��اأ  �أك��ادمي��ي��ة  ه��ي  ف���رق،   3 �أقيمت مب�ساركة 
مقابل  بهدفني  �بوظبي  �سقور  فريق  على  تغلب  �ن 
هدف، كما �سعد فريق تر�م دبي للنهائيات بعد تغلبه 
�أي�سا  و�سعد  ه��دف،  مقابل  بهدفني  دمل��ا  فريق  على 
فريق �ملرفاأ بعد �ن �سحق فريق فهود زعبيل بخما�سية 
مقابل 4، حيث �نتهت ب�سعود فهود زعبيل وتر�م دبي 

�ىل �ملبار�ة �لنهائية �لتي �نتهت ل�سالح تر�م دبي.
وطبقا لنظام �لبطولة فان �لنهائيات ت�سمنت �إقامة 
دوري من دور و�حد للفرق �لثالثة على �أن يلعب كل 
�أ�سحاب  �حت�ساب  يتم  عليهما  وبناء  مبار�تني  فريق 

�ملر�كز �لأوىل �لثالثة ح�سب �لنقاط.
وكانت جلنة �لتحكيم قد �أعلنت عن ت�سعيد 6 فرق 
من  فريق   12 ع��دده��ا  و�لبالغ  �مل�ساركة  �ل��ف��رق  م��ن 
د�خل منطقة �لظفرة وخارجها �ىل ت�سفيات �ملرحلة 
�ل��ث��ان��ي��ة ل��ل��م�����س��اب��ق��ة، وه���ي ف���رق �ك��ادمي��ي��ة �لظفرة 
و�سقور �بوظبي وفريق دملا وفريق تر�م دبي وفريق 
بينهم  فيما  للت�سفية  �مل��رف��اأ  وف��ري��ق  زع��ب��ي��ل  ف��ه��ود 

لتحديد �لفرق �لثالث �لفائزة بجو�ئز �مل�سابقة.
�أكادميية  ف����وز  ع���ن  �لأول  �ل�����دور  ن��ت��ائ��ج  و�����س���ف���رت 
�لظفرة على فريق فر�سان فز�ع يف �لت�سفيات �لأولية 
للم�سابقة فيما �سعد فريق تر�م دبي بعد تفوقه على 
فريق �ل�سلع 3 مقابل 2، و�سعيد فريق دملا بعد تغلبه 
�سيء  ل  مقابل  �أه���د�ف  بثالثة  �لظفرة  ف��ري��ق  على 
تغلبه على فريق  بعد  �بوظبي  و�سعيد فريق �سقور 
�أه��د�ف مقابل ل �سيء وفريق فهود  �لظفرة بثالثة 
درزن  بن�سف  بينونة  ف��ري��ق  على  تغلبه  بعد  زعبيل 
�ملرفاأ بعد  �لأه��د�ف مقابل خم�سة و�سعد فريق  من 
تغلبه على فريق ن�سور قرطاج بثالثة �هد�ف مقابل 

هدفني.

مه��رج����ان الظف����رة البح����ري يختت����م فع���الي����ات����ه و�س����ط ح�س�����ور جماهي�����ري كبي����ر

حم��دان ب��ن زاي��د ي��زور ن��ادي الظف��رة لل�رماي��ة مبدين��ة زاي��د

توج طاقم �لقارب �لترب 1 بقيادة �لثنائي جمعة �سيف 
�مل��ه��ريي و�ح��م��د ع��ل��ي ج��اب��ر �ل��ه��ام��ل��ي ب��ط��ال ل�سباق 
�ل�ساد�سة  )�جل��ول��ة  �ل�سريعة  �خل�سبية  للقو�رب  دب��ي 
 )2017-2016 �لإم����ار�ت  بطولة  م��ن  و�خلتامية 
�لبحرية  للريا�سات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  نظمها  و�لتي 
�ل�سباقات  روزن��ام��ة  -�ل�سبت-�سمن  �أم�س  ي��وم  �سباح 
 .2017-2016 �ل��ري��ا���س��ي��ة  �مل��و���س��م  يف  �ل��ب��ح��ري��ة 
يف  متثل  كبري�  وتنظيميا  فنيا  جناحا  �ل�سباق  وحقق 
�لقو�رب  �لكبرية حيث و�سل عدد  و�مل�ساركة  �حل�سور 
�مل�ساركة �إىل 19 قاربا ر�سمت لوحة �جلولة �ل�ساد�سة 
�لأوىل يف  �مل��ر�ك��ز  لنيل  ب��ق��وة  وت��ن��اف�����س��ت  و�خل��ت��ام��ي��ة 
�ل�سباق وحتى نهايته و�لتي �سملت  �ل�سباق من بد�ية 
ب����د�أت م��ن ن��ق��ط��ة �ل��ب��د�ي��ة قبالة  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   30
�م �سقيم  ���س��اط��ئ  �ل�����س��رق��ي وح��ت��ى  ه��ال نخلة ج��م��ري� 
�ساطئ  يف  �ل�سباق  كور�س  حول  و�ل���دور�ن  �لعودة  قبل 
�ل�سفوح بني �ملعلم �حل�ساري �لكبري فندق برج �لعرب 
�لترب  �ل��ق��ارب  �ل�سرقي. وجن��ح  ج��م��ري�  نخلة  وه���الل 
وت��ق��دم من  �جل��ي��دة  �لنطالقة  م��ن  �ل�ستفادة  يف   1
�لرتتيب  قمة  على  منق�سا  �لبد�ية  مع  �لثالث  �ملركز 
بقيادة   2 �لترب  �ل��ق��ارب  �سقيقه  مبا�سرة  يتبعه  �لعام 
�بوعفر�  �حمد  و�سلطان  �ملهريي  خلفان  �سهيل  ر��سد 
و�لذي حقق �ملركز �لثاين يف �لرتتيب �لعام مع نهاية 
�لثنائي  بقيادة   10 نا�س  �لقارب  و�سل  فيما  �ل�سباق 
نقاط  �أول  عند  ثالثا  �ل�سويدي  و�حمد  �لقامة  �سعيد 
�لقو�رب  ب��ني  �ل�ساخن  �لتناف�س  و��ستمر  �لل��ت��ف��اف. 
م�سافته  و�سلت  و�ل���ذي  �ل�سباق  م��ر�ح��ل  ك��ل  �لثالثة 
م�سار  ح��ول  ل��ف��ات   7 و�سملت  بحريا  ميال   30 �إىل 
�لبد�ية  لفة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل�سفوح  �ساطئ  يف  �ل�سباق 
يف حني ��ستعل �لتناف�س يف �ملر�كز �ملتبقية بني جميع 
�لقو�رب ومن بينها �لقارب �مل�سخ�س مارين 3 بقيادة 
خليفة بن ذيبان وحممد �حلمري و�لذي �حتل �ملركز 
�لر�بع يف حني عاد �ملركز �خلام�س �إىل �لقارب �لكويتي 
رهيب 11 بقيادة بطالنا �سامل علي �لعديدي وعي�سى 

�ل��ق��ارب �حل��اج مارين  �مل��ر�ك��ز ج��اء  �آل علي. ويف باقي 
�ل�سابع   17 رهيب  �لقارب  ثم  �ل�ساد�س  �ملركز  يف   55
و�مللك  �لتا�سع   6 و�لنوبي  �لثامن   7 رهيب  و�ل��ق��ارب 
25 �حلادي ع�سر وهياف �لثاين  14 �لعا�سر ورهيب 
�لكويتي  و�ل���ك���ر�ج  ع�����س��ر  �ل��ث��ال��ث   5 ع�����س��ر و�ل��ن��وب��ي 
�لر�بع ع�سر و�حلمري 20 �خلام�س ع�سر و�لنوبي 8 
16 �ل�سابع ع�سر وتوب مارين  �ل�ساد�س ع�سر ورهيب 
وم��رت مر�حل  �لتا�سع ع�سر.   4 ورهيب  �لثامن ع�سر 
�ل�سباق مييزها �لتنف�س �ل�ساخن بني �لقو�رب �مل�ساركة 
دون عو�ئق �أو توقفات �إل يف �للفة �لأخرية �لتي �سهدت 

�لكويتي  رهيب  �لقارب  توقف  و�سهدت  مثري�  تناف�سا 
16 و�نحر�فه قبل �أمتار من خط �لنهاية و�حلمد �هلل 
�إىل  �لطاقم  وع��اد  �ل�سباق  مل�سار  �إعاقة  دون  �لأم��ر  مر 

�لقارب بعد �نتهاء �ل�سباق يف �أمت �ل�سحة و�لعافية
التتويج

�لدويل  دب��ي  ن��ادي  �ل�سباق يف مقر  نهاية  بعد  وج��رت 
�ملر�كز  �أ���س��ح��اب  تتويج  مر��سم  �لبحرية  للريا�سات 
حريز  بن  حممد  �مل��ر  حريز  بح�سور  �لأوىل  �خلم�سة 
رئي�س �حتاد �لإمار�ت للريا�سات �لبحرية وعلي نا�سر 
باحلبالة نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي وحممد عبد 

�هلل حارب �ملدير �لتنفيذي وهزمي �لقمزي م�سرف عام 
�ل�سباق

حريز املر ي�شيد بامل�شتوي وامل�شاركة اخلليجية
�أ�ساد حريز �ملر حممد بن حريز رئي�س �حتاد �لإمار�ت 
للريا�سات �لبحرية و�لذي حر�س على متابعة مر�حل 
�سباق دبي للقو�رب �خل�سبية �ل�سريعة )�جلولة �ل�ساد�سة 
 )2017-2016 �لإم�����ار�ت  بطولة  م��ن  و�خل��ت��ام��ي��ة 
ب��امل�����س��ت��وي �مل��ت��م��ي��ز �ل����ذي �أن��ه��ت ع��ل��ي��ه ج����ولت بطولة 
�لإمار�ت و�لتميز �لو��سح يف �مل�ساركة و�حل�سور �لكبري 
�لإم����ار�ت  �أب��ن��اء  على  يتوقف  مل  و�ل���ذي  للمت�سابقني 

جمل�س  دول  �أبناء  وم�ساركة  ح�سور  �سمل  بل  فح�سب 
�لتعاون �خلليجي وهذ� �أمر يح�سب لالأندية �لبحرية 
وهناأ  �حل�����س��اري.  �مل����وروث  تطوير  على  عملت  و�ل��ت��ي 
�مل�ساركني  �لبحرية  للريا�سات  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
من  و�خلتامية  �ل�ساد�سة  �جلولة  �سباق  يف  و�لفائزين 
�لبطولة موؤكد� �أن �حتاد �لإمار�ت للريا�سات �لبحرية 
يف  �ملو�سم  �أبطال  وتتويج  �لتو�جد  على  د�ئما  يحر�س 
جميع �لفئات �لتي تقام حتت مظلته و�سيكون لأبطال 
�لنتائج  �عتماد  بعد  �لتكرمي  ن�سيبهم من  �ملو�سم  هذ� 

�لنهائية و�إخ�ساع �لقو�رب للفح�س �لفني.

اإهداء املركز االأول اإىل مالك )الترب(
�أهدت �أ�سرة فريق �لترب لل�سباقات �جناز قاربي �لفريق  
�لترب 1 بقيادة جمعة �سيف �ملهريي و�حمد علي جابر 
�مل��ه��ريي و�سلطان  ب��ق��ي��ادة ر����س��د   2 �ل��ه��ام��ل��ي و�ل��ت��رب 
�سباق  و�ل��ث��اين يف  �لأول  ب��امل��رك��زي��ن  ب��ال��ف��وز  �ب��وع��ف��ر� 
�ل�ساد�سة  )�جل��ول��ة  �ل�سريعة  �خل�سبية  ل��ل��ق��و�رب  دب��ي 
 )2017-2016 �لإم�����ار�ت  بطولة  م��ن  و�خل��ت��ام��ي��ة 
�إىل ر�عي �لفريق ر��سد حممد ر��سد بن غدير. ووجه 
ومدير   1 �ل��ت��رب  �ل��ق��ارب  ق��ائ��د  �مل��ه��ريي  �سيف  جمعة 
�إىل �حتاد �لإم��ار�ت للريا�سات  �لفريق �ل�سكر �جلزيل 
�أبوظبي  ن��ادي  �لدولة  يف  �لبحرية  و�لأن��دي��ة  �لبحرية 
ونادي دبي ونادي �ل�سارقة على �جلهود �لكبرية و�لتي 
�أثمرت يف ��ستمر�ر وجناح �حلدث و�إ�سافة �إىل �لر�عي 
�إىل  �جلزيل  بال�سكر  �ملهريي  توجه  للفريق  �لر�سمي 
)زعبيل( للدعاية و�لإع��الن جلهودها يف دعم �لفريق 
مثمنا �أي�سا �جلهود �لكبرية من طاقم �لقاربني �لترب 
�لثمار  وك��ان��ت  ب��ال��ن��ج��اح  كللت  و�ل��ت��ي   2 و�ل��ت��رب   1

و��سحة مع نهاية �ملو�سم.
الهاملي: اأقرب ال�شباقات اإىل قلبي

قال بطلنا �لعاملي �حمد علي جابر �لهاملي قائد �لقارب 
�ل�سريعة  �خل�سبية  للقو�رب  دب��ي  �سباق  بطل   1 �لترب 
�لإم���ار�ت  بطولة  م��ن  و�خلتامية  �ل�ساد�سة  )�جل��ول��ة 
م�ستحقا  ك���ان  �ل���ق���ارب  ف���وز  �أن   )2017-2016
لأن��ه �لأج���در و�لأح���ق م��ن خ��الل �مل�ستوى �لثابت من 
�ملو�سم �حلايل  كثري� يف  �نه متيز  مبينا  �سنو�ت  ثالث 
وح��ق��ق �مل��رك��ز �لأول 4 م���ر�ت يف �أب��وظ��ب��ي و�مل��رف��اأ ويف 
و�لذي  بطنا  و�أ�سار  بدبي.  و�ل�سفوح  �ل�سياحي  �مليناء 
ي�سارك منذ �سنو�ت يف مناف�سات بطولة �لعامل للزو�رق 
�أبوظبي  ف���رق  ب��ني  متنقال  -فورمول-1  �ل�����س��ري��ع��ة 
و�لإمار�ت و�لفيكتوري تيم �نه يعترب �سباقات �لقو�رب 
�خل�سبية �ل�سريعة �لأقرب �إىل قلبه نظر� لأنها حتمل 
روح �لأ�سرة �لتي تتجلي يف �حلب و�لتعاون خارج �مل�سار 

وكور�س �ل�سباق.

جناح كبري للجولة اخلتامية من بطولة االإمارات

قاربا الترب 1 و2 بطل وو�سيف للقوارب اخل�سبية ال�سريعة
نا�س 10 الثالث وامل�شخ�س ورهيب الرابع واخلام�س
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افتتاح بطولة الحتاد ال�سنوية على كاأ�س �سباعيات فرق املوؤ�س�سات لكرة القدم
حتت رعاية معايل �سيف بن �أحمد �لهاملي رئي�س �لحتاد 
�لريا�سي �لعام للموؤ�س�سات �حلكومية تفتتح يف �خلام�سة 
�آل  ز�ي��د  �سلطان بن  باإ�ستاد  �ليوم  و45 دقيقة من م�ساء 
نهيان مبقر �لحتاد يف �أبو ظبي بطولة �لحتاد �ل�سنوية 
و�لتي  �ل��ق��دم  لكرة  �ملوؤ�س�سات  ف��رق  �سباعيات  ك��اأ���س  على 
ت�سهد م�ساركة 20 فريقا وزعت على 5 جمموعات خالل 
�لحتاد  مبقر  �لأول  �أم�����س  عقد  �ل���ذي  �ل��ق��رع��ة  �ج��ت��م��اع 
�لفني  م��دي��ر �لحت���اد  �مل��ه��ريي  بح�سور حممد �جل���الف 
وح�سور ممثلي �لفرق �مل�ساركة ، و�لذي نقل خالله مدير 
و�أن  �مل�����س��ارك��ة  ب��ال��ف��رق  �لهاملي   �سيف  ت��رح��ي��ب  �لحت����اد 
�لكروي  �لحت��اد  ن�ساط  �لتي متثل ختام  �لبطولة  حتقق 
�أج��ل��ه��ا بعد جن��اح �مل�سابقات  �أق��ي��م��ت م��ن  �ل��ت��ي  �لأه����د�ف 

�لريا�سية �لتي تو��سلت بنجاح بف�سل تعاون كافه �أطر�ف 
باأنه  �جل��الف  حممد  وذك��ر   . �مل�ساركة  و�جل��ه��ات  �لنجاح 
فقد �سمت  5 جمموعات  على  �مل�ساركة  �لفرق  توزيع  مت 
للجامعات  �ل��ري��ا���س��ي  �لحت�����اد  ف���رق  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 
ث���م م��در���س��ة �لظفرة،  ب��ا���س��م )�ل��زع��ي��م (  ي��ل��ع��ب  و�ل�����ذي 
�لثانية  و�سمت  للحد�ئق.  و�سال�سبوري  �لغربية  �ملنطقة 
�لعقارية  ديز�ين،�سينريز  �لإمار�ت،�لظبي  مد�ر�س  فرق 
�ساعد  فرق  �سمت  فقد  �لثالثة  �لريا�سية..�أما  و�مبي�سن 
�سبت  �أكادميية   ، �لهند�سية  �سيكيور  �مل��روري��ة،  لالأنظمة 
ومركز خدمات �ملز�رعني. و�سمت �لر�بعة فرق هيئة �ملياه 
لأعمال  �لقت�سادية،�ل�سامل  �ملناطق  ،موؤ�س�سة  و�لكهرباء 
�خلام�سة  �ملجموعة  وت�سهد  خ��دم��ة  �سركة  و  �لأمل��ون��ي��وم 

،من�سك  �لالعبني،�لفر�سان  وك��الء  جولد  ف��رق  م�ساركة 
�نطالقة  وت�سهد  �ستوجتارت.  و�أكادميية  و�لعمرة  للحج 
م�ساء  م��ن  دقيقة  و45  �خلام�سة  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �لبطولة 
�أربعة مباريات و�لتي تبد�أ بامللعب رقم و�حد بلقاء  �ليوم 
يجمع بني فريقي �لزعيم ومدر�سة �لظفرة وبنف�س �مللعب 
 ، للحد�ئق  �سال�سبوري  مع  �لغربية  �ملنطقة  فريق  يلعب 
ويفتتح مباريات �ملجموعة �لثانية فريق مد�ر�س �لإمار�ت 
و�مبي�سن  �لعقارية  �سينريز  لقاء  ثم  ديز�ين،  �لظبي  مع 
�ملباريات حلكام من �حتاد  كافه  �إد�رة  و�أ�سندت  �لريا�سية 
 5/9 حتى  �لتمهيدي  �ل��دور  ت�سفيات  ،وتتو��سل  �لكرة 
وتعقبها مباريات دور �لثمانية وحتدد يوم �لأحد 5/21 

موعد� لنهائي �لبطولة م�سكا للمو�سم �لريا�سي .

�سينطلق �لأملاين �سيبا�ستيان فيتل �سائق 
فري�ري يف �ملركز �لأول �ليوم �لحد يف 
�سباق �جلائزة �لكربى لرو�سيا، �ملرحلة 
للفورمول  �لعامل  بطولة  من  �لر�بعة 
�سباق  م���ن���ذ  �لوىل  ل���ل���م���رة  و�ح���������د، 

�سنغافورة يف �أيلول �سبتمرب 2015.
�لعامل  ب��ط��ل  ف��ي��ت��ل  و���س��ج��ل 

ومت�سدر  م��ر�ت  �رب��ع 
�ل�سائقني  ترتيب 

ب������ط������ول������ة  يف 
��سرع  �ل����ع����امل، 

وقت يف �لتجارب 
�ملوؤهلة  �لر�سمية 
�ل�����������س�����ب�����ت ع���ل���ى 
�سوت�سي  ح���ل���ب���ة 

ع�������ل�������ى �ل�����ب�����ح�����ر 
قاطعا  �ل���������س��������ود، 
 5،848 م�������س���اف���ة 

ك��ي��ل��وم��رت�ت يف 

�سرعة  مبتو�سط  دقيقة   1:33:194
�ل�ساعة،  يف  ك��ي��ل��وم��رت�   225،903
�ل��ف��ن��ل��ن��دي كيمي  زم���ي���ل���ه  وم���ت���ق���دم���اً 
ر�يكونن �لذي حل ثانياً بفارق 0:059 
ثانية. فيما �سيكون �سائقا مر�سيد�س يف 
�خلط �لثاين، �ذ حل �لفنلندي فالتريي 
بوتا�س ثالثا بفارق 0:095 ثانية 
هاميلتون  لوي�س  و�لربيطاين 

ر�بعا.
وكان فيتل خرج فائز� 

�أ�سل  من  ب�سباقني 
بد�ية  يف  ث����الث����ة 
�مل��������و���������س��������م، م���ا 
متقدما  ج��ع��ل��ه 
هاميلتون  على 
ب������ف������ارق 7 
نقاط 

يف هذه �ملعركة �لتي تبدو ثنائية باإمتياز، 
لأن �ل�سائقني �سعد� �ىل من�سة �لتتويج 
�لأمل��اين جاء  �لثالثة كون  �ل�سباقات  يف 
ثانيا يف �ل�سني خلف �لربيطاين �لذي 
جاء ثانيا �ي�سا يف ��سرت�ليا و�لبحرين. 
�لذي  �ل�سحايف  �مل��وؤمت��ر  يف  فيتل  وق��ال 
ت��ال �ل��ت��ج��ارب: �أ���س��ع��ر ب�����س��ع��ادة غامرة 
�لكبري لأفر�د  ر�ئ��ع. و�ل�سكر  �مر  وهذ� 
�لفريق �ذ كان �د�ء �ل�سيارة مميز�. وهذه 
من  لفيتل  �لوىل  �لنطالقة 
�ملو�سم،  ه���ذ�  �لول  �مل��رك��ز 
و�ل��ث��ان��ي��ة ل���ه م���ع ف���ري�ري 

و�ل� 47 يف م�سريته.
يف حني قال ر�يكونن: من 
�ل�سعب �ن ن�سرح لكم كيف 

متكنا من حتقيق �لف�سل.
منذ  �لوىل  �مل����������رة  وه����������ذه 
وحت����دي����د�  ����س���ب���اق���ا   127
�لكربى  �جل����ائ����زة  ���س��ب��اق 
 2008 يف  ل���ف���رن�������س���ا 
حت���ق���ق ف���ي���ه���ا ف������ري�ري 
من  �نطالقا  �لثنائية 
كما  �لول.  �خل�������ط 
�لوىل  �مل�������رة  �ن����ه����ا 
منذ  ���س��ب��اق��ا   31 يف 
�لكربى  �جلائزة  �سباق 
تغيب   ،2014 عام  لرو�سيا 
�لول  �خل��ط  ع��ن  مر�سيد�س  فيها 
ت�ساهم  �ن  �ملر�قبون  وتوقع  �نطالقا. 
ب��������رودة �ل���ط���ق�������س يف �����س���ت���ه���الك �أق����ل 
�ل�سائقني  توفري  يعني  م��ا  ل��الط��ار�ت، 
لتبديل  �ل�����س��ي��ان��ة  م�����ر�آب  يف  �ل��ت��وق��ف 
�أ�����س����ار �ليه  �لط����������ار�ت. �لم������ر �ل������ذي 
�سوت�سي  حلبة  �إن  ب��ال��ق��ول  ه��ام��ي��ل��ت��ون 
���س��ل�����س��ة و�أق������ل ����س��ت��ه��الك��اً ل����الإط����ار�ت، 

وباإمكاننا �إكمال عدد كبري من �للفات.

كونتي ل يجزم ببقاء هازار يف ت�سل�سي فيتل اأول املنطلقني بجائزة رو�سيا الكربى
رف�س �لإيطايل �نتونيو كونتي مدرب ت�سل�سي مت�سدر 
�ملهاجم  ببقاء  �جل���زم  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لنكليزي  �ل���دوري 
�لبلجيكي �دين هاز�ر يف �سفوف �لفريق �ملو�سم �ملقبل، 
ب��ع��د ت��ق��اري��ر ع���ن �ح��ت��م��ال �ن��ت��ق��ال��ه �ىل ري����ال مدريد 

�ل�سباين.
-2015 يف  ت�سل�سي  م��ع  ل��ه��از�ر  م��ت��و����س��ع  �د�ء  وب��ع��د 

هذ�  ر�ئعة  م�ستويات  �لبلجيكي  �لنجم  يقدم   ،2016
�ل��دوري �لنكليزي �ملمتاز  15 هدفا يف  �ملو�سم، ف�سجل 
حتى �لن و�ساهم ب�سكل كبري يف ت�سدر فريقه �لرتتيب 
بفارق �أربع نقاط �أمام توتنهام �لثاين، وذلك قبل خم�س 

مباريات من �لنهاية.
�لتخلي  يريد  ل  ت�سل�سي  �أن  �أك��د  كونتي  �أن  وم��ع 

ع��ن ه����از�ر )26 ع���ام���ا(، ف��ان��ه �ع����رتف ب��اأن��ه ل 
�لبلجيكي لن يغادر  �ملهاجم  �أن  تاأكيد  ميكنه 

�ستامفورد بريدج.
وق���������ال ك����ون����ت����ي يف 

ن�سرته  ت�����س��ري��ح 
و����س���ائ���ل �لع�����الم 

�ل�سبت  �لربيطانية 
“�عتقد �أنه من �مل�ستحيل 

بالن�سبة يل �أن �أحتمل هذه �مل�سوؤولية، 
لي�س فقط ب�ساأن �دين، بل فيما يتعلق بكل لعب«.

وت��اب��ع يف ه��ذه �حل��ال��ة، ف��ان �ل��ق��ر�ر �لنهائي يعود 
ل���ل���ن���ادي. مي��ك��ن��ن��ي ق����ول ر�أي�����ي ب��ال��و���س��ع، ولكن 

�لكلمة �لنهائية هي للنادي، �عتقد باأن هذ� هو 
�ل�سحيح.

و����س��اف �مل���درب �لإي��ط��ايل ل �عتقد ب��اأن هذه 
�لفكرة بيع هاز�ر هي يف ذهن م�سوؤويل �لنادي، 
�لفريق  نح�سن  �أن  يجب  ب��اأن��ه  �عتقد  لأن��ن��ي 
ونعززه. لكن تعرفون �أنه يف كرة �لقدم هناك 

�أي�سا �إر�دة �لالعب.
و�أو���س��ح �أي�����س��ا لكن �أع��ت��ق��د ب���اأن �ي���دن �سعيد 
جد� بالبقاء يف ت�سل�سي، �أ�ستطيع قول ذلك. 

�أعتقد باأن كل �سيىء ممكن يف كرة �لقدم، 

لي�س فقط بالن�سبة �إىل �يدن بل جلميع �لالعبني.
�سعبا  �خ��ت��ب��ار�  ت�سل�سي  وي��خ��و���س 
ي��ح��ل �سيفا  ح���ني  �لح�����د 
على �يفرتون �ل�سابع.

ف���از ف��ري��ق ���س��رك��ة ف��ري���س��ت ���س��ي��ك��ي��ورت��ي جروب 
بلقب بطولة �لكرة �لطائرة يف �لدورة �لريا�سية 
دبي  جمل�س  ب��ني  بالتعاون  تقام  �لتي  �لعمالية، 
�لعمال بدبي  �لد�ئمة ل�سوؤون  �لريا�سي و�للجنة 
للريا�سة  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د�ن  “مبادرة  ���س��م��ن  
مع  بالتعاون  �ملجل�س  �أطلقها  �لتي  �ملجتمعية” 
�لهيئات و�لدو�ئر �حلكومية يف �إمارة دبي بهدف 
دبي على  �إم��ارة  �ملجتمع يف  حتفيز خمتلف فئات 
باعتبارها  �ل��ب��دين  و�لن�ساط  �لريا�سة  ممار�سة 

�أد�ة مهمة لل�سعادة و�لطاقة �ليجابية.
�للجنة  مم��ث��ل  �مل����د�وي  عبد�ملنعم  �لعقيد  وق���ام 
عن  ممثل  ر�فقه  بدبي  �لعمال  ل�سوؤون  �لد�ئمة 
جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���س��ي ب��ت��ت��وي��ج ف��ري��ق فري�ست 
و�مليد�ليات  �لبطولة  بكاأ�س  ج���روب  �سيكيورتي 
لفريق  �لف�سية  �مل��ي��د�ل��ي��ات  وت�سليم  �ل��ذه��ب��ي��ة، 
دل�����س��ك��و ���س��اح��ب �مل���رك���ز �ل���ث���اين و����س���ط ح�سور 
ب�سغف  �لنهائية  �مل���ب���ار�ة  ت��اب��ع  ك��ب��ري  ج��م��اه��ريي 
�سركة  ملعب  على  �ملبار�ة  �أقيمت  حيث  وحما�س، 
فيها  وتغلب  �ل�سناعية،  �ل��ق��وز  مبنطقة  دل�سكو 
ف��ري��ق ف��ي�����س��رت ���س��ي��ك��ي��ورت��ي ج����روب ع��ل��ى فريق 

و�سارك يف  و�ح��د،  �سوط  ب�سوطني مقابل  دل�سكو 
بطولة �لكرة �لطائرة �ستة فرق مت توزيعها على 
جمموعتني و�أقيمت �لبطولة بنظام �لدوري من 

دور و�حد.
وكانت مناف�سات �لدورة �لريا�سية �لعمالية �لأوىل 
�ملا�سي   2017 ف��رب�ي��ر   17 ي���وم  �ن��ط��ل��ق��ت  ق��د 
2017، وتعترب هي  24 نوفمرب  وت�ستمر حتى 

�لأوىل من نوعها على م�ستوى �ملنطقة من حيث 
�لريا�سات  �لتي تقام فيها وعدد  �لزمنية  �لفرتة 
ريا�سات  �ستة  على  ت�ستمل  حيث  تت�سمنها  �لتي 
ه��ي ك��رة �ل��ق��دم، �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة، �لكريكيت، �سد 
ريا�سة  �إىل  بالإ�سافة  �لطائرة،  و�لري�سة  �حلبل، 
�لدورة  �إىل  موؤخًر�  �إ�سافتها  مت  �لتي  �ل�سلة  كرة 
�ل�سركات  قبل  م��ن  �مل��ت��ز�ي��دة  �لطلبات  على  بناء 

و�ملوؤ�س�سات.
وت���ع���د �ل������دورة �ل��ري��ا���س��ي��ة �ل��ع��م��ال��ي��ة م���ن �أب����رز 
�سمن  تنظيمها  يتم  �لتي  �لريا�سية  �لفعاليات 
)مبادرة حمد�ن بن حممد للريا�سة �ملجتمعية( 
نظًر� ملا حتققه من �أهد�ف يف ن�سر �لريا�سة بني 
�لذين  �لعمال،  فئة  وه��ي  �ملجتمع  يف  مهمة  فئة 
�ملبادرة  وتت�سمن  �جلن�سيات،  خمتلف  ميثلون 

�لريا�سية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���رب�م���ج  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�مل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ع��م��ال، ح��ي��ث ي�����س��ع��ى جم��ل�����س دبي 
�لريا�سي �إىل منحهم �لفر�سة ملمار�سة ريا�ستهم 
�سبكة  وت��ع��زي��ز  �أنف�سهم  ع��ن  و�ل���رتوي���ح  �ملحببة 
�ل�سركات  مب��خ��ت��ل��ف  �أق���ر�ن���ه���م  م���ع  ع��الق��ات��ه��م 
بناء  �ملجل�س يف  روؤية  و�ملوؤ�س�سات، و�سعًيا لتطبيق 
جمتمع ريا�سي متميز من خالل تنظيم �أحد�ث 

ريا�سية تتاح فيها فر�سة �مل�ساركة للجميع.
�لريا�سية  �ل�����دورة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  �ل���ه���دف  وي���اأت���ي 
ملمار�سة  �ملنا�سبة  �ل��ظ��روف  توفري  �إىل  �لعمالية 
باملوؤ�س�سات  ل��ل��ع��ام��ل��ني  �ل���ري���ا����س���ي  �ل���ن�������س���اط 
�لبدنية  لياقتهم  م�����س��ت��وى  ل��رف��ع  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  بني  فاعلة  �سر�كة  و�إر���س��اء 
�لتو��سل  ف��ر���س  ت��وف��ري  م���ن خ���الل  و�خل��ا���س��ة 
بينهم �إىل جانب حت�سني ظروف �لعمل من �أجل 
بالن�سبة  �حل��ر  �ل��وق��ت  و��ستثمار  �لإنتاجية  رف��ع 
لهذه �ل�سريحة من �ملجتمع، و�إ�سر�كهم يف �أجو�ء 
حقوقهم  ي��وؤك��د  مب��ا  و�ل��رتف��ي��ه  باملناف�سة  مليئة 
�ملجتمع،  يف  مهما  دور�  تلعب  كطبقة  ومكانتهم 
ريا�سي  جمتمع  بناء  يف  �ملجل�س  ل��روؤي��ة  وتعزيز� 

متميز.
�لدورة  فعاليات  �سمن  �حلبل  �سد  بطولة  وتقام 
2017 يف  5 م��اي��و  ي���وم  �ل��ع��م��ال��ي��ة  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
مالعب �سركة �لنابودة، مبنطقة �لقوز، فيما تقام 
مناف�سات بطولة �لري�سة �لطائرة يف �لفرتة من 
�سركة  2017 يف مالعب  نوفمرب   24 �إىل   17

دل�سكو بالقوز.

بطولة   “ مناف�سات  �ليوم  تنطلق 
“ وت�ستمر  للرماية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
حتى �ل�سابع من �سهر مايو �ملقبل 
ر�ميا   429 مب�ساركة  قرب�س  يف 

ور�مية ميثلون 63 دولة. 
وي�سارك �ملنتخب �لوطني للرماية 
�أن  10 رم��اة .. حيث من �ملقرر  ب� 
�لأطباق  رم���اي���ة  م��ن��اف�����س��ات  ت���ب���د�أ 
“ و�لتي  “ �لأ�سكيت  �لأب����ر�ج  م��ن 
هما  �ثنيني  ر�م��ي��ني  فيها  ميثلنا 
حممد ح�سن و�سيف فطي�س حيث 
ي�ساركان �سمن 182 ر�ميا ور�مية 
بينهم 119 ر�ميا من �لذكور من 

خمتلف �أنحاء �لعامل .
مكتوم  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ  وي��غ��ي��ب 
رماية  يف  رماتنا  �أب��رز   - ر��سد  بن 
�مل�����س��ارك��ة ب�سبب  �ل���س��ك��ي��ت - ع��ن 
يجريها  �ل����ت����ي  �ل������س�����ت�����ع�����د�د�ت 
للم�ساركة يف دورة �ألعاب �لت�سامن 
و�لتي  �أذرب���ي���ج���ان  يف  �لإ����س���الم���ي 

�ختري فيها �سفري� للدورة .
�لر�سمي  �ل��ت��دري��ب  �م�����س  و���س��ه��د 
مل�سابقة رماية �لأطباق من �لأبر�ج 

�ل�سكيت وقد كانت معدلت �لرمي 
عالية ن�سبيا .. كما �سهد ظهر يوم 
�ل��ف��ن��ي وح�سرت  �أم�����س �لج��ت��م��اع 

�لوفود �لفتتاح �لر�سمي.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر .. و���س��ل منتخب 
رم�����اي�����ة �لأط������ب������اق م�����ن �حل���ف���رة 
�مل�����زدوج�����ة �ل����دب����ل ت������ر�ب و�ل�����ذي 

�لكعبي  خ����ال����د  م�����ن  ك�����ل  ي�������س���م 
�إىل جانب لعبي  �ملهريي  ويحيى 
رم���اي���ة �لأط����ب����اق م���ن �حل���ف���رة “ 
“حمد بن جم��رن و�سيف  �ل��رت�ب 
�ل�������س���ام�������س���ي و����س���ي�������س���ل ب���ع���د غد 
�لعرياين  ظاهر  من  كل  �لثالثاء 
و�أحمد يحيى �حلمادي وعبد �هلل 

�ملجموعة  �إىل  لين�سمو�  بوهليبة 
�حلالية.

�لإد�ري  �جل���ه���از  �ل��ب��ع��ث��ة  وت�����س��م 
و�لفني و�لطبي .. وهم لوؤي ح�سن 
روفائيل  و�مل��درب��ان  مدير�  �لنعيم 
حممد وماركو كونتي و�ملعالج يان 

ميت�سنك.

�أبوظبي  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ث��م��ن 
�لقيادة  ودع������م  ح���ر����س  ل����ل����در�ج����ات 
ل���ل���ري���ا����س���ة ب�������س���ك���ل ع������ام وري���ا����س���ة 

�لدر�جات ب�سكل خا�س.
جاء ذلك خالل �جتماع جمل�س �إد�رة 
�لنادي �لثاين برئا�سة معايل �لدكتور 
هيئة  رئي�س  �خلييلي  خمي�س  مغري 
بن  خالد  �لأع�ساء  وح�سور  �ل�سحة 
�سيبان �ملهريي ومطر �سهيل �ليبهوين 
و�إبر�هيم حممد �ملرر و�سويد�ن ر��سد 
�لقبي�سي  غرير  �هلل  وعبد  �لظاهري 
وعبد �هلل حمد �لعو�ين وحممد �سند 

�لقبي�سي وخالد �سيف �ملهريي.
و�لتقدير  �ل�����س��ك��ر  �مل��ج��ل�����س  ووج������ه 
م�سار  م�������س���روع  لإط��������الق  ل���ل���ق���ي���ادة 
�لعني  مدينة  يف  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات 
وبدء �لعمل به يف 21 �أبريل �جلاري 
حتت �إ�سر�ف �سركة �أبوظبي للخدمات 

�لعامة “م�س���اندة«.
�خلييلي  مغري  �لدكتور  معايل  وق��ال 
�إن  �أبوظبي:    - �ل�سحة  هيئة  رئي�س 
�لدر�جات  م�سار  مل�سروع  �لقيادة  دعم 
ياأتي  �ل���ع���ني  م���دي���ن���ة  يف  �ل���ه���و�ئ���ي���ة 
للو�سول  �أب��وظ��ب��ي  خطة  م��ع  متا�سيا 
ممار�سة  ودع���م  م��ع��اف��ى  جمتمع  �إىل 

�لريا�سة و�لت�سجيع على �تباع �أ�سلوب 
�حلياة �ل�سحية ورفع م�ستوى �لوعي 
يف  �لإيجابي  لدورها  نظر�  باأهميتها 

حياة �لفرد �ليومية.
ومي���ت���د م�������س���روع م�������س���ار �ل����در�ج����ات 
�لو�قعة  �لبطني  منطقة  يف  �لهو�ئية 
ودو�ر  �ملطار  ودو�ر  �لدهماء  دو�ر  بني 
�ل�سالمات يف مدينة �لعني على مدى 

�أمتار و  �أربعة  23 كيلو مرت� بعر�س 
م�ستخدمي  حلماية  �سياجا  يت�سمن 

�لدر�جات �لهو�ئية.
وم���ن �مل��ق��رر �لن��ت��ه��اء م��ن��ه يف �لربع 
�لأخ���ري م��ن �ل��ع��ام �جل����اري. و�أ�ساف 
�أ�سبحت  �أب�����وظ�����ب�����ي  �إن  م���ع���ال���ي���ه 
�لعديد  ل���س��ت��ق��ط��اب  ع��امل��ي��ا  م���رك���ز� 
م����ن �ل���ري���ا����س���ات وذل������ك م����ن خالل 

جم��ل�����س �أب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����س���ي حيث 
�ل���در�ج���ات �إحدى  �أ���س��ب��ح��ت ري��ا���س��ة 
�إىل  �ل��ري��ا���س��ات و�إ���س��اف��ة نوعية  �أه���م 
ونرى  �لإم���ارة  يف  �ملتميزة  �لريا�سات 
“ط����و�ف  خ�����الل  م����ن  ج���ل���ي���ا  ذل�����ك 
حدث  �أه��م  �أ�سبح  �ل��ذي  �أب��وظب��ي” 
ب����ال����در�ج����ات على  ري���ا����س���ي خ���ا����س 

م�ستوى �ملنطقة.

�شمن مبادرة حمدان بن حممد للريا�شة املجتمعية

جمل�س دبي الريا�سي واللجنة العمالية يتوجان فري�ست �سيكيورتي بلقب طائرة الدورة الريا�سية العمالية 

نادي اأبوظبي للدراجات ي�سيد بدعم القيادة الر�سيدة للريا�سةمنتخب الإمارات ي�سارك يف كاأ�س العامل للرماية يف قرب�س

اختتام مناف�سات الن�سخة اخلام�سة 
من الأوملبياد املدر�سي

�ختتمت �أم�س �لأول فعاليات �لن�سخة �خلام�سة من �لأوملبياد �ملدر�سي �لتي �سارك 
فيها 1971 طالبا وطالبة من خمتلف �ملد�ر�س على م�ستوى �لدولة .

و�أ�سدل �ل�ستار على ��سبوع �لتميز �لريا�سي مبناف�سات �جلودو �لتي �أقيمت ب�سالة 
�سالح �لدين بدبي للبنني و�سهدت تتويج كل من عبد �لرحمن �سالح وعبد �هلل 
 42 و�لف�سية لوزن حتت  �لذهبية  بامليد�ليتني  �لتعليمي  �لعني  �سالح من مكتب 
�ملركز  �أبوظبي بربونزية  ب�سام من عجمان و�سامل جا�سم من  كغ فيما فاز خلفان 

�لثالث.
وتوج عبد �لرحمن دجيل من �أبوظبي بذهبية وزن حتت 46 كغ ملو�ليد “2001 
– 2002 “ فيما ح�سد �ساري �سالح من �لعني �مليد�لية �لف�سية و كل من ر��سد 
حممد �سعيد من �لفجرية و�سلطان �سعيد من منطقة �ل�سارقة �ل�سرقية �لتعليمية 

برونزية �ملركز �لثالث.
– 2004 ح�سد م�سعل حممد   2003 ملو�ليد  46 كغ  ويف مناف�سات وزن حتت 
من منطقة �ل�سارقة �ل�سرقية �لتعليمية �مليد�لية �لذهبية فيما فاز بدر عبد �هلل 
من �أبوظبي بامليد�لية �لف�سية ويو�سف �إبر�هيم من عجمان وعبد �هلل �سهيل من 

�لعني بامليد�لية �لربونزية.
ويف مناف�سات وزن حتت 50 كغ ملو�ليد 2003 – 2004 توج �لطالب مطر �سامل 
من  �إبر�هيم  �هلل  عبد  ح�سد  فيما  �لذهبية  بامليد�لية  �لتعليمي  �لعني  مكتب  من 
منطقة �ل�سارقة �ل�سرقية �لتعليمية بامليد�لية �لف�سية وخالد حممد �سامل من دبي 

و�سيف خلف من منطقة �ل�سارقة �ل�سرقية �لتعليمية بامليد�لية �لربونزية .
كما توج يف ذ�ت �لوزن ملو�ليد 2001 – 2002 �لطالب حميد �سعيد من �لعني 
وحمد�ن �سقر غلوم من دبي بامليد�لية �لف�سية وكل من حمد عي�سى عبيد ور��سد 

خدوم من �ل�سارقة �ل�سرقية بامليد�لية �لربونزية.
وتوج �أي�سا يف وزن حتت 50 كغ ملو�ليد 1999-2000-2001 كل من �لطالب 
حمد�ن خمي�س وعلي جا�سم من �ل�سارقة �ل�سرقية بامليد�ليتني �لذهبية و�لف�سية 

فيما ح�سد عبد �هلل ر��سد من �لفجرية برونزية �ملركز �لثالث.
حتت  ل���وزن  �لذهبية  �مليد�لية  �لفجرية  م��ن  علي  حممد  مطر  �لطالب  وح�سد 
– 2004 فيما توج عبد �هلل نا�سر من دبي بامليد�لية   2003 ملو�ليد  كغ   55
�لف�سية وكل من خليفة عادل من ر�أ�س �خليمة ويون�س �أحمد من �ل�سارقة �ل�سرقية 

بامليد�لية �لربونزية .
من  �سعيد  عبد�هلل  �لطالب   2002 –  2001 ملو�ليد  نف�سه  �ل��وزن  يف  ت��وج  كما 
�ل�سارقة �ل�سرقية بذهبية �ملركز �لأول و�سعيد بطي من عجمان بامليد�لية �لف�سية 

وكل من عبد �هلل حمد وحممد مبارك من �لظفرة بربونزية �ملركز �لثالث.
بامليد�لية  �لوزن  �ل�سرقية يف ذ�ت  �ل�سارقة  �لطالب ماجد دروي�س من  �أي�سا  و فاز 
�أبوظبي  م��ن  �لعريفي  وف��ار���س   2001 –  2000 –  1999 ملو�ليد  �لذهبية 

بامليد�لية �لف�سية و�سعيد خمي�س من �ل�سارقة �ل�سرقية بامليد�لية �لربونزية.
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بنك الحتاد الوطني يعلن عن 
الفائزين يف حملة اأنفق واربح

دبليو  �إم  بي  ب�سيار�ت  �لفائزين  عن  بالإعالن  �لوطني  �لحتاد  بنك  قام 
BMW يف حملة �أنفق و�ربح وهم: �ل�سيد علي مبارك �ملن�سوري، و�ل�سيد 
�لتي  و�ربح  �أنفق  حلملة  �لنهائي  �ل�سحب  �سمن  وذلك  �لقطبة،  �أحمد 
�إد�رة  �أول ورئي�س  رئي�س  نائب  �ل�سيد حممد ح�سني،  �لبنك. وقام  �أطلقها 
�لفائز�ن   من  لكل  �ل�سيار�ت  بتقدمي  �لوطني  �لحتاد  بنك  لدى  �لفروع، 

�أثناء �حلفل �لذي �أقيم يف مقر �لبنك �لرئي�سي يف �أبوظبي.

تر�ث  نادي  نظم   
مبركز  ممثال  �لمار�ت 
مع  �لن�سائي  �بوظبي  
طالبات  من  جمموعة 
حملة  �لبرتويل  �ملعهد 
�لر�حة   ب�ساطئ  تنظيف 
حر�س  �إطار  يف  وذلك 
غر�س  على  �لنادي 
�لرتبوية  �جلو�نب 
�ل�سباب  نفو�س  يف 
�لتز�مه  على  وتاأكيد� 
�لبيئية  �ملبادر�ت  بدعم 
 ، �لر�ئدة  و�ملجتمعية 
�إيجاد  على  و�حلر�س 
 ، و�سحية  نظيفة  بيئة 

لغر�س �لقيم �لبيئية �ل�سليمة لدى �سر�ئح �ملجتمع وعلى وجه �خل�سو�س �سريحة 
�لطالب ، بالإ�سافة �إىل تعزيز �مل�سوؤولية �ملجتمعية جتاه �لبيئة ، وتر�سيخ قيم 
يف  �لبرتويل  �ملعهد  طالبات  بدعم  �ملركز  م�سرفات  وقامت  �لتطوعي.  �لعمل 
�أبوظبي وت�سجيع مبادرتهن لتنظيف �ساطئ �لر�حه �أمام مدر�سة �لإمار�ت لل�سر�ع 
. يذكر �لعمل �لبئيى �أحد �أبرز حماور عمل  نادي تر�ث �لمار�ت كموؤ�س�سة وطنية  
تنه�س مب�سوؤولية �ملحافظة على �لرت�ث �ملادي و�ملعنوي و�لبيئي لدولة �لإمار�ت 

�ملتحدة  �لعربية 
توجبهات  مع  �ن�سجاما 
بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو 
ممثل  نهيان  �آل  ز�يد 
رئي�س  �ل�سمو  �ساحب 
�لنادي.  رئي�س  �لدولة 
كما �ن �لأن�سطة �لبيئية 
ر�سالة  مع  تن�سجم 
�لتي  �لوطنية  �لنادي 
من �أهم عنا�سرها تاأهيل 
جيل متعلم مت�سلح بكل 
�لثقايف  موروثنا  ذخائر 
�حل�ساري.  و�سلوكنا 
تعمل  �لإطار  هذ�  ويف 
بالنادي  �لأن�سطة  �إد�رة 
هم  بجهود  وتعريفهم  �لأبناء  جيل  �إىل  و�لأجد�د  �لآباء  ر�سالة  تو�سيل  على 
وحر�سهم  على �سالمة بيئتهم . من جانب �آخر عربت طالبات �ملعهد �لبرتويل 
عن تقديرهن  للدور �لبناء و�ملثمر �لذي ي�سطلع به نادي تر�ث �لمار�ت من 
وحتفيز  �ملجتمع  لدى  �لبيئي  �لوعي  م�ستوى  رفع  �إىل  �لهادفة  بر�جمه  خالل 
�مل�سوؤولية �ملجتمعية جتاه هذ� �جلانب �حليوي من حياة �ملجتمع ، وحتقيق قيم 

�ل�ستد�مة.

�سغار الإمارات يقومون بجولة يف املن�ساأة اجلديدة ل�سركة ال�سرقية لل�سيارات
ز�رت جمموعة من �لطالب �لإمار�تيني �ل�سغار �ملن�ساأة �جلديدة �خلا�س ب�سركة �ل�سرقية لل�سيار�ت يف �لعني للتعرف على �سناعة �ل�سيار�ت و�أهم �لطر�ز�ت �سمن عالمة مر�سيد�س بنز. وكان 

�ملن�ساأة  �إىل  توجهو�  �لعليا، قد  ز�يد  وموؤ�س�سة  �لنموذجية،  �لتميز  �لطالب من مدر�سة 
�جلديدة و�ملتميزة �خلا�سة بال�سركة، وذلك كجزء من �لتز�م جمموعة �لفهيم وتوجهها 
�كت�ساف  على  وحتفيزهم  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  من  و�لأفر�د  �ل�سباب  متكني  نحو 
�سعار  معنى  على  �ل�سيار�ت  حمبي  من  �ل�سغار  وتعرف  قدر�تهم.   وتطوير  �سغفهم 
مر�سيد�س بنز �لذي يرمز �إىل عنا�سر �لطبيعة من �لهو�ء، و�لأر�س، و�ملاء، وتاريخ �أول 
�سيارة بنز باتينت موتورو�غن و�لتي �خرتعها كارل بنز عام ١886، وذلك قبل م�ساركة 
ذلك  بعد  �لطالب  و�أجرى  �ل�سيار�ت.  �أنو�ع  حول  �لتفاعلية  �لألعاب  بع�س  يف  �لطالب 
على  تعرفو�  حيث  مربع،  مرت   ١5623 م�ساحة  على  متتد  �لتي  �ملن�ساأة  �أنحاء  يف  جولة 
مكونات �ل�سيار�ت، ومتتعو� مب�ساهدة �لعملية �ملذهلة لتفكيك �ملحرك، و�إعادة جتميعه. 

تعترب �ل�سركة �ل�سرقية لل�سيار�ت �لوكيل �ملعتمد ل�سيار�ت مر�سيد�س-بنز، و�سركة موبار 
�لفهيم،  �لر�ئدة يف جمموعة  �ل�سركات  و�سيار�ت جيب وفيات، يف مدينة �لعني و�إحدى 

�لتي تاأ�س�ست يف مدينة �لعني قبل ما يقارب 60 �سنة.

اأحمد بن عبد اهلل اآل ثاين يفتتح الفرع ال�20 ملحالت تالل لالأزياء
•• العني - الفجر

�فتتح �ل�سيخ �أحمد بن عبد �هلل �آل ثاين رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �ل�سارقة 
�لريا�سي ير�فقه عدد من �أع�ساء جمل�س �إد�رة �لنادي �لفرع �لع�سرون ملحالت 
�ملجتمعية  �ملبدر�ت  �سمن  �لفتتاح  هذ�  وياأتي  �لنادي  مبنى  يف  لالأزياء  تالل 

وتقدمي خدمات متميزة جلماهري نادي �ل�سارقة �لريا�سي. 
جامعة  مدير  نائب  �ل�سام�سي  �جلرو�ن  حممد  ماجد  �لفتتاح  حفل  ح�سر 
�ل�سارقة ل�سوؤون �لعالقات �لعامة وخمي�س �سامل �ل�سويدي رئي�س د�ئرة �سوؤون 
جمل�س  رئي�س  �سوكلي  ح�سن  �ل�سالم  وعبد  �ل�سارقة  يف  و�لقرى  �ل�سو�حي 
�إد�رة تالل لالأزياء وعبد �لنا�سر بوتيكال مدير عام تالل لالأزياء وعدد من 

�ل�سخ�سيات و�مل�سوؤولني بال�سارقة وجمع كبري من �حل�سور.

اأنا اأحب ال�سارقة 
كلمتان يتو�سطهما قلب، �سكلت عبارة �أنا �أحب �ل�سارقة؛ ��سم �رتبط بالفرح 
�أكرب،  و�لرتفيه، لكنه يف مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل �كت�سب بريقاً 
وتزين ب�سكل �أكرث بهجة، فهنا تر�ه على بالونة حتملها يد طفلة، وهناك 
تر�ه على كاأ�ٍس ي�سرب منه طفل، و�آخر يتباهى به على قمي�سه بني ��سدقائه. 
جناح �سغري على جانبه �سيارة حمر�ء جميلة ومميزة، وجمموعة كر��سي 
يلون  �أو  ير�سم،  من  بينهم  و�لأطفال،  �لطالب  �إليها  ��ستقطبت  �سغرية 
لفعالية  �سغري�ً  ركناً  مبجموعها  �سكلت  وجهه،  لتلوين  يجل�س  �أو  �أور�قه، 

“�أنا �أحب �ل�سارقة” يف مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل.

اأت�س اأم اأت�س تعني 
رئي�سًا تنفيذيًا جديدًا

�لقاب�سة  �ل�سيافة  �إد�رة  �أعلنت 
عبد  �ل�سيد  تعيني  �ت�س(  �أم  )�أت�س 
رئي�سا  �لع�سلي  فاروق  �حلميد 

تنفيذيا لل�سركة.
�أت�س  �أم  �أت�س  �إىل  ين�سم  �لع�سلي 
من  عاماً  ع�سرين  من  �أكرث  مع 
بدء�ً  �ل�سيافة،  جمال  يف  �خلربة 
بو�سطن.  فور�سيزونز  فندق  من 
�لعمليات  قطاع  يف  �سنو�ت  عدة  بعد 
�أندر�سن  �آرثر  �إىل  �لع�سلي  �ن�سم 
يف  و�سيافة  عقار�ت  كاإ�ست�ساري 
عاد  ذلك  بعد  لندن.  ثم  �لبحرين 
 2002 �لعام  يف  �لأو�سط  �ل�سرق  �إىل 
�لرئي�س للتطوير �لدويل يف  كنائب 
فنادق ماريوت �لعاملية، يف عام 20١2  
�أ�س�س �لع�سلي �سركه لتوجيه م�سغلي 
�ل�سرق  منطقة  يف  �لفنادق  ومالك 
على  وتفاو�س  و�أفريقيا،  �لأو�سط 
و�آي  هيلتون  مع  �لعقود  من  عدد 

�أت�س جي و�ستاروود.

فعالية » رحلة عرب عاداتنا« تعود جمددًا يف مايو
�لقادم،  3 و١0 مايو  من جديد يومي  “رحلة عرب عاد�تنا”  برنامج  يعود 
من  �جلمهور  تعريف  بهدف  �لوطني  �لعني  متحف  من  �لرحلة  وتنطلق 
مو�طنني ومقيمني وزو�ر بعاد�ت وتقاليد جمتمع �لإمار�ت �مل�ستوحاة من 
و”�سباح  “�لزهبة”  مر��سم  يف  تتمثل  و�لتي  �لعرو�س  جتهيز  يف  �لرت�ث 
يف  �جلولة  وتبد�أ  �ملهمة.   �لجتماعية  �ملنا�سبة  تلك  مييز  وما  �ملك�سار” 
مب�ساركة  �ليوم،  نف�س  ظهر  بعد  ما  �إىل  ومتتد  �سباحاً  �لعا�سرة  �ل�ساعة 
جمانية للجميع، وتنطلق �جلولة بد�ية من متحف �لعني �لوطني، مرور�ً 
يتعرف  حيث  �لإمار�تية،  �لبيوت  لإحدى  بزيارة  و�نتهاًء  �لذهب،  ب�سوق 

�مل�ساركون على ذهب �لعرو�س وتفا�سيل �سباح �ملك�سار.

نادي تراث الإمارات ينظم بالتعاون مع طالبات املعهد البرتويل حملة تنظيف ب�ساطئ الراحة

عار�سة اأزياء تزور اأبوظبي مع اإطالق الحتاد للطريان برنامج ال�سفر »من املدرج اإىل من�سة العر�س« 

كبار ال�سخ�سيات يح�سرون حفل غداء 
تخرج املالزم �سعيد من الكلية البحرية 

ح�سر منذر حممد �أحمد بن �سكر رئي�س بلدية ر�أ�س �خليمة و�لدكتور 
و  �لقت�سادية  �لد�ئرة  عام  مدير  �لنقبي  �ل�سايب  �لرحمن  عبد 
�لعميد �سيف �لزري قائد عام �سرطة �ل�سارقة  وجمع غفري من  كبار 
و لفيف  �لدولة،  �أعيان  و  �ملوؤ�س�سات،  و  �لدو�ئر  و مدر�ء  �مل�سوؤولني، 
من �لأهل و �لأ�سدقاء حفل �لغد�ء �لذي �أقامه �لعقيد �أحمد �ل�سم 
�لنقبي نائب مدير �ملرور و�لدوريات ب�سرطة ر�أ�س �خليمة مبنا�سبة  
�لحتفال يف �سالة  �أقيم    . �لبحرية  �لكلية  �سعيد من  تخرج جنله 

�لكورني�س بر�أ�س �خليمة .

�أعلنت دبي بارك�س �آند ريزورت�س، �أكرب وجهة ترفيهية متكاملة يف �ملنطقة، عن �إتاحة 
فر�سة فريدة للزو�ر مل�ساهدة �ملنطقة �لرتفيهية هاو تو تر�ين يور در�غون يف درمي 
ورك�س، وهي جزء من منتزه مو�سنجيت دبي �مل�ستوحى من �أجو�ء هوليوود �ل�سيقة.  
ومت ��ستلهام  �لفكرة �لتي قامت عليها �ملنطقة �لرتفيهية من فيلم �لر�سوم �ملتحركة 
�أنيمي�سن، حيث توفر �لأر�س �جلديدة  �إنتاج درمي ورك�س  �حلائز على �جلو�ئز من 
و�لباحثني  �لأ�سطوري  �لتنني  ع�ساق  تغمر  ركوب  و�ألعاب  ترفيهية  جذب  معامل 
باملتعة و�لإثارة. وتتميز هاو تو ترين يور در�غون  �ملغامر�ت من كافة �لأعمار  عن 
�لأنيمي�سن  فيلم  عامل  �إىل  �لزو�ر  تنقل  �لتي  �لفايكنغ  مغامر�ت  ر�ئعة من  باأجو�ء 
�أجو�ء جمهزة بتقنية �مل�ست�سعر�ت �ملتعددة. لذ� تدعو �لوجهة �لرتفيهية ع�ساق  يف 

خا�سة يف �سبا روزود، �سن�س.   وتاأتي 
على  �ملرة  �أقيمت هذه  �لتي  �لفعالية 
�لعربية  �لإمار�ت  دولة  م�ستوى 
�لناجح  �لإطالق  عقب  �ملتحدة، 
من�سة  �إىل  �ملدرج  »من  لربنامج 
�لعر�س«، خالل ماأدبة ع�ساء ح�سرية 
للمو�سة:  نيويورك  �أ�سبوع  يف 

ومميزة  غامرة  جتربة  خلو�س  �جلديدة  �لرتفيهية  �لأر�س  زيارة  �إىل  �ملغامر�ت 
�لتنني  مقابلة  فر�سة  زو�رها  متنح  �لتي  و�ملمتعة  �لفريدة  �ملنطقة  هذه  بريك،  يف 
�لأ�سطوري يف م�سهد فريد من نوعه نر�ه ح�سرياً يف منتزه مو�سنجيت دبي. ويتمكن 
من  على  در�غون  يور  ترين  تو  هاو  منطقة  يف  �لفايكنغ  مثل  �لإبحار  من  �لزو�ر 
�سوينغينغ فايكينغ، �ل�سفينة �ملتاأرجحة �لتي تلقي بزو�رها يف خ�سم م�ساعر بحرية 
فايكينغ  كامب  �لأطفال خو�س جتربة مذهلة يف  للزو�ر من  فيما ميكن  متقلبة.  
�لزحف  يف  �ملرح  من  ف�ساًل  زو�رها  متنح  �سّيقة  تفاعلية  ولعب  مغامر�ت  منطقة 
حتت �ل�سبكات، و�للعب مع �لتنني، و��ستخد�م �مل�سد�سات �ملائية، حيث يتاح لالأطفال 

�لت�سويب من �ملر�كب، و�لك�سف عن مهار�ت �لفايكنغ �لتي ميتلكونها.

وجاءت  فرب�ير.   8 يف  �لعرو�س 
حلفل  للطري�ن  �لحتاد  ��ست�سافة 
مع  بامل�ساركة  �ملو�سة  م�ساهري  ع�ساء 
�ل�سريكة  دومينغو،  �سانتو  لورين 
�لر�قية  �لأزياء  ملتجر  �ملوؤ�س�سة 
�أوبري�ندي«  »مود�  �لإنرتنت  عرب 

.)Moda Operandi(

�أقامت �لحتاد للطري�ن موؤخر� حفل 
�أبوظبي  روزود  يف  خا�س  ��ستقبال 
�حل�سري مبنا�سبة �إطالق برناجمها 
�لعر�س”  من�سة  �إىل  �ملدرج  “من 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف 
�ل�سركة  مكافاآت  برنامج  �سمم  وقد 
متطلبات  لدعم  ا  خ�سي�سً �لفريد 
�ملو�سة.  ملجتمع  �لدويل  �ل�سفر 
�لأزياء  بعار�سة  �حلفل  و�حتفى 
�ل�سومالية �لأمريكية، حليمة عدن، 

�ملتحدة  �لوليات  من  قدمت  �لتي 
تلك  على  خا�سة  �سيفة  ب�سفتها 
متاألًقا  زًيا  ترتدي  وكانت  �لأم�سية، 

  .Bouguessa من بوغي�سا
عامل  من  �سخ�سيات  �حلفل  و�سم 
يف  وموؤثرين  و�إعالميني  �ملو�سة 
كافة  وحظي  �لإقليمي.   �ملجتمع 
من  تاأ�سي�سية  بع�سوية  �ل�سيوف 
»من  برنامج  �سمن  �لذهبية  �لفئة 
�ملدرج �إىل من�سة �لعر�س« وعالجات 

»دبي بارك�س اآند ريزورت�س« تعلن عن افتتاح املنطقة الرتفيهية »هاو تو ترين يور دراغون« 



    
تعود حل�سن عائلتها بعد 43 عاما 

�أه��ل��ه��ا بعد  �إىل  �ل���ع���ودة  ���س��ن��ة( م��ن  ���س��ي��دة م�����س��ري��ة )50  متكنت 
43 �سنة، بعدما عر�ست ق�ستها على برنامج  �ختفائها عنهم ملدة 

تلفزيوين.
وك�سفت زكية لربنامج "�سبايا �خلري" �لذي تبثه قناة "�لنهار"، 
�أنها �ختفت عن �أهلها منذ كانت طفلة، م�سيفة �أنها كانت تعي�س 

يف منطقة فالحية، دون �أن تعرف بال�سبط �أي بلدة.
بو�لدتها،  وطيدة  عالقة  تربطها  كانت  �سيدة  ب��اأن  �مل��ر�أة  وتابعت 
ب��اأن ت�سمح لها با�سطحابها للعي�س معها يف  �أحل��ت على �لأخ��رية 
�ملدينة، لكنها مل تتمكن من روؤية عائلتها ثانية بعد �أن ذهبت مع 

�سديقة �أمها.
�أما  تبناها،  �ل��ذي  �لأب  ��سم  عليها  ميالدها  �سهادة  �أن  و�أو�سحت 
�لأول  ��سمه  �سوى  �سيء  �أي  عنه  �أع���رف  ف��ال  �لبيولوجي  و�ل���دي 
ها�سم  و�أم  �سيد  و�إخ��وت��ي  كربية"   " ��سمها  و�أم��ي  "�سلطان".. 
�أن  هي  �حلياة  يف  �أمنيتي  �أن  م�سيفة  وهدى".   وحممد  و�سم�س 

�أعرف عائلتي و�أتو��سل معهم .

عمرها 37 عاما ولديها 38 طفال!
 37 �لعمر  من  تبلغ  �أوغندية  مو�طنة  �ن  �أوغندي،  �سيا�سي  �أعلن 
تو�ئم  عن  عبارة  جمموعات   4 بينهم  من  طفاًل   38 لديها  عاماً 

ثالثية، و3 جمموعات تو�ئم رباعية وثنائية.
ويف �لتفا�سيل، �أجنبت مرمي ناباتانزي من قرية كابيمبريي، على 
جميع  كمبال،  �لعا�سمة  �سرق  �سمال  كيلومرت�ً   50 ح��و�ىل  بعد 

�أطفالها من نف�س �لرجل.
وقال �سامارى مو�سينريو، ع�سو جمل�س �ملقاطعة، لوكالة �لأنباء 
�لأملانية، �إن �أعمار �لأطفال ترت�وح بني 4 �أ�سهر و23 عاماً، وفق ما 

ذكرت �سحيفة �ل�سروق �مل�سرية.
لأنها  �أطفالها  دعم  �أج��ل  من  تكافح  �مل��ر�أة  �أن  مو�سينريو  و�أ�ساف 
�ل�سيا�سيني  �ن  وق��ال  و�لدهم،  من  مالية  م�ساعد�ت  �أي  تتلقى  ل 
�لذرة  �ملنطقة قامو� بجمع م�ساعد�ت حكومية لتوفري بذور  من 

لنباتانزي كي تقوم بزر�عتها ملو�جهة �أعباء �ملعي�سة.

فطرية بيتزا من 100 نوع من اجلنب
�سنع �لطهاة يف �أحد �ملطاعم يف ولية �أوريغون �لأمريكية، فطرية 

بيتز� مميزة ��ستخدمو� فيها 100 نوع خمتلف من �جلنب.
قال مدير مطعم �سكوتيز بارلور، باأن �لطهاة لديه �سنعو� فطرية 
�لفكرة  100 نوع من �جلنب، م�ستوحياً  بيتز� مميزة حتتوي على 
نعت خالله  من فيلم "تني غيج ميوتانت نينجا تريتلز" �لذي �سُ

فطرية بيتز� حتتوي على 99 نوعاً من �جلبنة. 
و�أ�ساف: "ندين بالفكرة لفيلم نينجا تريتلز �لذي �حتوت فطريته 
على 99 نوعاَ من �جلنب، ولكننا �أردنا �أن نتفوق على تلك �لفطرية، 
بفطرية �حتوت على مئة نوع خمتلف من �جلنب �للذيذ" وك�سف 
�ساحب �ملطعم لقناة فوك�س نيوز عن �أن فطريته تتميز باحتو�ئها 

على طبقة رقيقة من جنب �ملوز�ريال د�خل �لعجينة. 
�ملطعم  وينوي  �أمريكياً،  دولر�َ   16 �لفطرية  ه��ذه  �سعر  بلغ  وق��د 

�سنعها ب�سكل د�ئم �إن لقيت رو�جاً بني �لزبائن.
وت�سكيلة  �مل��وز�ري��ال،  جنب  على  �حتوت  �لبيتز�  فطرية  ب��اأن  يذكر 
36 نوعاً  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سلب،  55 نوعاً من �جلنب  منوعة من 
من �جلنب �لطري، ناهيك عن 9 �أنو�ع من �جلنب �جلاف، بح�سب 

موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين.  

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اخرتاع خاليا قادرة على تكوين جنني كامل
�بتكر باحثون من معهد “�سالك” وجامعة بكني يف �ل�سني نوعاً جديد�ً من �خلاليا �جلذعية �سنعوها من خاليا 
�جللد و�خلاليا �جلذعية �جلنينية، حيث ميكن برجمتها لت�سبح �أي خلية يف ج�سم �لإن�سان كما وميكن �أن تفعل 

�أ�سياء غري م�سبوقة كخلق �أن�سجة لزمة لتغذية ومنو �جلنني ب�سكل كامل.
و�سرح �لباحث �مل�سارك يف �لدر��سة جون وو يف بيان �سحفي تناقلته و�سائل �إعالمية دولية باأن تكوين �لأجنة يف 

�لثدييات �حليو�نية و�لب�سرية تنق�سم �إىل نوعني من �خلاليا. 
ويتمثل �لنوع �لأول باخلاليا �جلذعية لت�سكيل �جلنني، و�لنوع �لثاين بخاليا �جللد لت�سكيل �مل�سيمة وغريها من 

�لأن�سجة �لد�عمة للجنني لإبقائه على قيد �حلياة.
و�سكل �لفريق �ل�سيني كوكتيل كيميائي من �أربعة مو�د كيميائية ونوع من عامل �لنمو، وخلق �ملركب بيئة لتطوير 

�لنوعني من �خلاليا د�خل عينة �لتجربة حليو�ن �لكمري و�كت�سفو� منو �جلنني كاماًل و�سليماً.
ويقول �لباحثون �إن �لتجربة تثبت �إمكانية خلق �أجنة ب�سرية من �خلاليا ولكن �لعتبار�ت �لأخالقية حالت �أمام 

حماولتهم بهذ� �لنهج.
ودر��سة  �لأن�سجة،  وجتديد  لالأمر��س،  منذجة  عمل  من  �سيمكنهم  �خلاليا  من  �جلديد  �لنوع  �لباحثون  وي��رى 

معمقة لعمليات �لإجناب �ملبكر.
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�سوارع بلدة تفي�س ب�28 مليون لرت بيب�سي 
غمرت �سو�رع بلدة ليب�ستك يف منطقة ليبيت�سك �أوبال�ست غرب رو�سيا �أكرث 
من 28 مليون لرت من �مل�سروبات �لغازية بعد �نهيار م�ستودع كبري لل�سركة 
�لهائل  �لن�سكاب  �أدى  �لربيطانية،  م��ريور  �سحيفة  وبح�سب  �مل�سنعة. 
على  ُن�سرت  �لتي  �للقطات  تظهر  كما  �لبنية  بال�سود�  �ل�سو�رع  غمر  �إىل 

�لإنرتنت، �لنا�س وهم يقودون �سيار�تهم و�سط برك �سخمة من �ل�سر�ب.
300 مرت مربع من �مل�سنع، ولكن حل�سن  وذكرت �لتقارير �نهيار حو�يل 
�حل��ظ مل يكن يف �مل��وق��ع ع��م��ال وق��ت وق���وع �حل����ادث. و�لآن ت�����س��ارك فرق 
�لإنقاذ يف عملية تنظيف هائلة لنقل �لأنقا�س من �ملبنى �ملنهار. فيما قال 
�مل�سكوب يف  �لبيب�سي  كان  �إذ�  ما  ب��د�أو� حتقيقاً حول  �إنهم  �لبيئة  م�سوؤولو 
�ملحلية  �لبيئية  �لرقابة  هيئة  ممثل  و�أك��د  �سحياً.  خطر�ً  ي�سكل  �ل�سو�رع 
دميرتي ت�سور�سني �أنه قد مت جمع عينات �ملياه من نهر دون، �لذي يتدفق 
بال�سود�  تاأثرت  قد  �لرئي�سة  �ملياه  كانت  �إذ�  فيما  للتحقيق  �ملدينة،  عرب 
�لآن مل يعرث  وق��ال: حتى  ت�ستخدم يف مزجها.  �لتي  �لكيميائية  �مل��و�د  �أو 

�ملتخ�س�سون على �أي عالمة على �حتمال وقوع �سرر يف �ملو�رد �ملائية.
�مل�سرق،  �إىل �جلانب  للنظر  �لإنرتنت  �سارع م�ستخدمو  ومنذ ذلك �حلني 
�إذ قال �أناتويل �أفريكوف: �ل�سيء �جليد هو �أنه كان م�سنعاً متخ�س�ساً يف 
مو�د  م�سنع  مثل  خطورة،  �أك��رث  �سيئاً  كان  لو  فتخيل  �لغازية،  �مل�سروبات 
�مللونة  �لأن��ه��ار  تبدو   : �أل�سيكوف  كاظمري  با�سم  �آخ��ر،  و�أ���س��اف  كيميائية. 
مثل هذه ممتعة يف �أفالم �لر�سوم �ملتحركة. و�أكد ممثلو �سركة بيب�سي �أنهم 
م�ستعدون لدفع ثمن �لأ�سر�ر، و�أكدو� �أن م�ستوى �لفي�سانات لي�س كبري�ً.

اأ�سياء قد ل تعرفها عن التوائم
�لتو�ئم، وما  �لعالقة بني  يت�ساءلون عما هو �سكل  �لأ�سخا�س  �لكثري من 
�إذ� كانت �حلا�سة �ل�ساد�سة بني �لتو�ئم حقيقية �أم ل، وكيف تقوم �لعائالت 
بالتفرقة بني �لتو�أم �ملت�سابه.  ونعر�س هنا بع�س �لأ�سياء �لتي قد ل يعرفها 
يخلط  �أن  على  معتادون  �لتو�ئم  ببع�س.  وعالقتهم  �لتو�أم  حول  �لبع�س 
�لنا�س بينهم حتى عائالتهم يف بع�س �لأحيان؛ لكن �أغلبهم معتادون على 
يكونو�  �لتو�ئم  بع�س  �أن  �لرغم من  �مل��و�ق��ف. على  ه��ذه  �ل�سحك يف مثل 
مت�سابهني �إىل حٍد كبري �إل �أن �لكثري منهم ل يكونو� بال�سرورة متماثلني. 

يكمل �لتو�أم جمل بع�سهم �لبع�س ب�سهولة.
*عندما يكون �لتو�أم ذكر و�أنثى فهم ل يكونو� متماثلني يف �ل�سكل.

*على عك�س ما هو ُمعتقد فاإن �لتو�أمان ل يحاولن �لتفوق على بع�سهم 
�لبع�س طو�ل �لوقت.

*للتو�ئم �هتمامات خمتلفة.
*�لتخاطر ما بني �لتو�أم �أمر �سديد �لندرة.

*يتعجب �لتو�ئم عندما يقوم �لبع�س ب�سوؤ�لهم عن ما يبدو عليه كونهم 
تو�أم، فالعالقة بينهم تكون طبيعية ول د�عي لل�سوؤ�ل عن �سكل �لعالقة.

�سربينج�ستني يك�سف 
عن �سراعه الكبري

�لأمريكي  �ل�����روك  م��غ��ن��ي  حت���دث 
ن�ساله  عن  �سربينج�ستني  برو�س 
�ل����ع����امل  �ل���ع���ي�������س يف  �أج���������ل  م�����ن 
د�خل  �لعي�س  م��ن  ب��دل  �حلقيقي 
�لأغ�����اين �ل��ق��ي��ث��اري��ة �ل��ت��ي قدمها 
ميتد  �ل��ذي  �ملهني  تاريخه  خ��الل 
�إىل 40 عاما. وقال �سربينج�ستني 
تريبيكا  مهرجان  يف  جمهور  �أم��ام 
�ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي خ���الل ح��دي��ث حول 
ت��اري��خ��ه �مل��ه��ن��ي �إن����ه �أح��ي��ان��ا يرى 
على  ل��الإب��ق��اء  كو�سيلة  مو�سيقاه 
�نك  تعتقد   - �آم��ن  وكحيز  �حلياة 
وق����ال  ف���ي���ه.  ت��ع��ي�����س  �أن  مي��ك��ن��ك 
�لذي  ع��ام��ا(   67( �سربينج�ستني 
 2016 ل��ه ع��ام  ك�سف يف م��ذك��ر�ت 
�إنه  �لكتئاب  �إن��ه عانى من مر�س 
يعي�س  �أن  مي��ك��ن��ه  ف��ن��ان  ي��وج��د  ل 
فقط د�خل فنه. و�أ�ساف يف نهاية 
�أنها وظيفتك وعملك  �لأم��ر جتد 
فح�سب، وتكون �حلياة يف �نتظارك 
تطلب  ولذ�  �لأ�سياء...  هذه  خارج 
�لأم��ر مني فرتة طويلة لكي  هذ� 
باتي  بف�سل  �ل���در����س  ه���ذ�  �أت��ع��ل��م 
وك�����ان ه����ذ� مب��ث��اب��ة ����س���ر�ع هائل 
زوجته  �ىل  م�����س��ري�  يل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

باتي �س�سالفا )25 عاما(.

القب�س على زوج 
�سيلبا �سيتي الغ�سا�س

�ل���غ�������س و�لإح�����ت�����ي�����ال على  ب��ت��ه��م��ة 
حجزت  ون�سيج  غزل  �سركة  �ساحب 
�خلمي�س  ي�����وم  م���وم���ب���اي  ����س���رط���ة 
�ملا�سي رجل �لأعمال ر�ج كندر�، زوج 
�سيتي كندر�،  �سيلبا  �لهندية  �ملمثلة 
�ن  �لتفا�سيل  ويف  �آخ��ري��ن.  وثالثة 
�سفقة  و�آخ���ري���ن  ع��ق��د  �سيلبا  زوج 
عامني،  قبل  �لإن��رتن��ت  ع��رب  ت�سوق 
�سملت �سر�ء �لكثري من �مل�سنوعات 
�خلا�سة ب�سركة �لن�سيج قامو� بدفع 
م��ق��دم ل��ه��ا، ث��م م��اط��ل��و� يف ت�سديد 
بالتهرب  وق���ام���و�  �مل��دي��ون��ي��ة  ب��اق��ي 
من خالل �لوعود �لكاذبة. �سحيفة 
حاولت   hindustantimes
�ملمثلة وزوج��ه��ا من  م��ع  �ل��ت��و����س��ل 
�أجل  م��ن  با�سمها،  �مل��ت��ح��دث  خ��الل 
�حلقيقة،  وتو�سيح  �لأمر  ��ستجالء 

لكنها مل تتلق �أية ��ستجابة.

خرج من ال�سجن 24 �ساعة لريتكب جرمية 
يف  �ل�سمالية  �حل��دود  منطقة  يف  �لأمنية  �جلهات  �ألقت 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لقب�س على �سجني يف �لعقد 
�ل��ر�ب��ع م��ن �ل��ع��م��ر، ق���ام ب�سرقة م�����س��وغ��ات ذه��ب��ي��ة بعد 

خروجه مدة 24 �ساعة لزيارة �أ�سرته يف مدينة عرعر.
�ل�سمالية،  �حل��دود  يف  لل�سرطة  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
�ل��ع��ق��ي��د ع��وي��د م��ه��دي، �إن م��و�ط��ن��ا ت��ق��دم ب��ب��الغ ملركز 
وفقد�ن  و�لعبث  لل�سرقة  منزله  تعر�س  بعد  �ل�سرطة 

بع�س �لأغر��س �لثمينة.
�خلارجي  �لباب  بك�سر  �جل��اين  قيام  �ت�سح  �أن��ه  و�أ���س��اف 
من  وجمموعة  م�سد�سا  منه  و�سرق  للمنزل،  و�لد�خلي 
�مل�سوغات �لذهبية بقيمة 100 �ألف ريال وجهاز جو�ل. 
و�لتحري،  �ل��ب��ح��ث  وب��ع��د   .”24 “�أخبار  مل��وق��ع  وف��ق��ا 
�ت�سح  �ل��ذي  �ملتهم،  على  �لتعرف  م��ن  �ل�سرطة  متكنت 
عقوبة  ويق�سي  �لعمر  �لر�بع من  �لعقد  يف  �سعودي  �أن��ه 
�سجن بق�سية مماثلة، حيث �تخذت �ل�سرطة �لإجر�ء�ت 

�لالزمة و�أحالته جلهات �لخت�سا�س.

طرد من وظيفته ب�سبب اأخطر "�سنب"
مل يدرك �مل�سعف �لطبي توما�س فغرن �أن فعلته �مل�سيئة 
تكلفه  ق��د  و�ل�سحك  �ل���س��ت��ه��ز�ء  بغر�س  �رتكبها  �ل��ت��ي 
�لأمل��اين يف فر�نكفورت بر�سم  �مل�سعف  وظيفته. فقد قام 
�أدول��ف هتلر لكن لي�س  �سنب ي�سبه �سنب �لزعيم �لنازي 
على وجهه ه��و، و�إمن��ا على وج��ه مري�س لج��ئ، ح�سبما 

�أوردت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
�كت�سافها  مت  لكن  �ل�سنة،  ر�أ���س  ي��وم  يف  �لو�قعة  وحدثت 
هذ� �لأ�سبوع. و�أن�ساأ فغرن جمموعة تو��سل عرب و�ت�ساب 
مع زمالئه يف �لعمل، ون�سر فيديو لالجئ ي�ستبه يف �أنه 
و�مل��خ��در�ت، وظهر  �لكحوليات  م��ن  ز�ئ���دة  ت��ن��اول جرعة 
�إغ��م��اء. وظهر �لالجئ مم��دد� يف و�سعية خطاأ  يف حالة 
بالقلم �جلاف  �مل�سعف  ر�سم  وقد  لالإ�سعاف  �سيارة  د�خل 
�سنبا �سغري� على وجهه ي�سبه �سنب هتلر، وكتب حتتها: 
. ومل يظهر فغرن يف  �سو�رب ع�سرية   :1 �ل�سحية رقم 
�لفيديو، لكن �سوته كان م�سموعا وهو يقول لالجئ:" 

هل �ستاأتي معنا �إىل �مل�ست�سفى لتتخل�س من �لإدمان؟
ومن �سوء حظ �مل�سعف �أن روؤ�ساءه يف �لعمل �طلعو� على 
�ملن�سور وق��ررو� ط��رده يف �حل��ال. وع��رف عن هتلر �سنبه 
�ل�سغري �لذي �أ�سبح فيما بعد عالمة د�لة على �لنازية. 
��ستقبلت  �لتي  �لأوروبية  �لبلد�ن  �أكرث  كونها من  ورغم 
لجئني، فاإن ق�سما من �لأمل��ان يعار�سون �لهجرة، بينما 

تن�سط حركات ميينية متطرفة �سد �لأجانب.

وجبة “قنافذ” تت�سبب بجدل 
�أثار مقطع فيديو �نت�سر على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
��سطادو�  �سباًنا  يظهر  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف 
جمموعة من �لقنافذ و��ستعر�سوها بعد ذبحها لطبخها 
و��ستنكر  متد�وليه.  و�سط  كبرًي�  ��ستياء  حلمها،  و�أك��ل 
م��ت��د�ول��و �مل��ق��ط��ع ت�����س��رف �ل�����س��ب��ان، وو���س��ف��وه باملقزز 
قالو�  حيث  تناولها،  ��ستغربو�  كما  لال�سمئز�ز،  و�ملثري 
�ل�سارة  و�لقو�ر�س  �لزو�حف  تتغذى على عدد من  �إنها 
و�ل�����س��ام��ة ك��ال��ع��ق��ارب و���س��غ��ار �ل��ف��ئ��ر�ن، مم��ا ق��د يت�سبب 

باأمر��س خطرية.

�سيلينا غوميز تو�سح 
حقيقة لوكها اجلديد

ح�سابها  عرب  لها  �سورة  غوميز  �سيلينا  �لعاملية  �لنجمة  ن�سرت  �أن  بعد 
�خلا�س على �أحد مو�قع �لتو��سل �لإجتماعي وظهرت ب�سعر ق�سري جد�، 

ك�سفت �أن �لت�سريحة �لتي ظهرت يف �ل�سورة لي�ست �إل �سعر�ً م�ستعار�ً.
جد�ً،  م�سحكاً  �لأم���ر  ك��ان  �سحفي:  ت�سريح  يف  غوميز  �سيلينا  وق��ال��ت 
�أحببت  �أن  بعد  �ل�سورة  ون�سرت  خمتلفة،  �سعر  ت�سريحات  �أج���رب  كنت 
�أنني ق�س�ست من �سعري، ولكن باحلقيقة  �عتقدت  و�لنا�س  �لت�سريحة، 

ل يز�ل على ما هو عليه.
 "We Day" وقد تاأكد �خلرب بعد �أن �أطلت على �ل�سجادة �حلمر�ء يف

وطول �سعرها هو نف�سه.

املمثلة دوريا تيلييه خالل ح�شورها مهرجان كولكوا ال�شينمائي الفرن�شي يف لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

اإنقاذ رحالة ظل 
مفقودًا 47 يومًا 
�أث����������ارت ع��م��ل��ي��ة �إن�����ق�����اذ رح���ال���ة 
�ل�سالمة  تايو�ين ت�ساوؤلت حول 
�أن  ن��ي��ب��ال، حيث  �ل��رح��الت يف  يف 
47 يوماً  �ل��رج��ل ظ��ل حم��ا���س��ر�ً 
 3600 �رت��ف��اع  على  �سالل  �أ�سفل 

مرت و�سط نيبال.
وكان لياجن �سينج يويه، �لذي �أمت 
عامه �ل� 22 �م�س �لأول �جلمعة، 
ليو  �سديقته  مع  ت�سلق  رحلة  يف 
مار�س   11 م���ن���ذ  ت�������س���ون  ت�����س��ن 
�لثلج و�سقطا  �نزلقا على  عندما 

يف كهف �أ�سفل �سالل.
وترددت تقارير عن �سفر �لثنني 
من  �أي  م����ن  م���ر�ف���ق���ني  ب�������دون 
�ملتمر�سني  �مل��ح��ل��ي��ني  �ل�������س���ك���ان 
جبال  �إىل  �مل�������وؤدي  �ل���ط���ري���ق  يف 
ج����ان����ي���������س ه����ي����م����ال �مل����ع����روف����ة 
�خلادعة  �ل���وع���رة  ب��ت�����س��اري�����س��ه��ا 
وت�����عاقد  �مل��ت��ف��رق��ني،  و���س��ك��ان��ه��ا 
�إي�سان  �ل�سابني مع وكالة  و�ل�����د� 
تريكينج يف 26 مار�س بعد فقد�ن 
�لت�سال بابنيهم، لإجر�ء عملية 

�لبحث و�لإنقاذ.
وذك�����ر ب���ي���ان م���ن �ل���وك���ال���ة: لقد 
تناول �لطعام �لذي حملوه معهم 
ملدة 4 �أو 5 �أيام و��ستطاعا �لبقاء 
بال���عي�س  �ل�����حياة  ق������يد  ع���لى 
على �ملاء و�مللح فح�سب حتى عرث 
وتوفيت  �ل��ب��ح��ث،  ف��ري��ق  عليهما 
ليو قبل 3 �أيام من و�سول رجال 

�لإنقاذ �لأربعاء �ملا�سي. 

كيف يت�سبب التلوث بالأزمات القلبية؟
�ل���ت���ي يجري  �ل��دق��ي��ق��ة  �جل�����س��ي��م��ات  �إن  ع��ل��م��اء  ق����ال 
ميكن  �ملركبات،  �أدخ��ن��ة  من  �ملنبعثة  كتلك  ��ستن�ساقها 
�أن جتد طريقها �إىل �لرئتني ثم �إىل �ل��دم، حيث تزيد 
خماطر �لأزم��ات �لقلبية. ومتكن �لعلماء، عرب جتارب 
�لدقة  فائقة  �ل��ذه��ب  م��ن  ج�سيمات  فيها  ��ستخدمو� 
��ستن�ساق هذه  كيفية  تتبع  لأول مرة من  �سارة،  وغري 

�جل�سيمات، و�نتقالها �إىل �لرئتني ومن ثم �إىل �لدم. 
وقال �لعلماء، يف �إفادة يف لندن �إن �أكرث ما يثري �لقلق 
�لأوعية  يف  �ل��ت��ج��م��ع  �إىل  مت��ي��ل  �جل�����س��ي��م��ات  ه���ذه  �أن 
بالفعل  يعانون  �ل��ذي��ن  لالأ�سخا�س  �لتالفة  �ل��دم��وي��ة 
�لقلبية  ل��ل��ن��وب��ات  �مل�سببة  �ل��ت��اج��ي  �ل�����س��ري��ان  �أم���ر�����س 
وتزيد خماطر تلك �لأمر��س. وقال جريمي بري�سون، 
�لأ�ستاذ مبوؤ�س�سة �لقلب �لربيطانية �لتي قدمت جزء� 
من متويل �لدر��سة، "ل �سك يف �أن تلوث �لهو�ء قاتل.. 
وتقربنا هذه �لدر��سة خطوة نحو ك�سف غمو�س كيفية 

�إ�سر�ر تلوث �لهو�ء ب�سحتنا �لقلبية".
�لهو�ء يحمل خماطر  تلوث  �أن  �خل��رب�ء  ولطاملا عرف 
نوبات قلبية مميتة.  ي�سبب  �أن  �سحية ج�سيمة وميكن 
وبح�سب منظمة �ل�سحة �لعاملية فقد �سبب تلوث �لهو�ء 

�مل���دن و�ل��ري��ف ثالثة  ك��ل م��ن  �ملفتوحة يف  �مل��ن��اط��ق  يف 
ماليني وفاة مبكرة يف �أنحاء �لعامل يف عام 2012.

غري �أن �لباحثني مل يتاأكدو� قبل �لآن من كيفية تاأثري 
على �سحة  �لرئتني  �مل�ستن�سقة عرب  �جل�سيمات  �نتقال 

�لقلب.
�لتي ن�سرت �لأربعاء يف دورية  �لنتائج �جلديدة،  وتعزز 
"�يه.�سي. �أ�س نانو"، �أدلة �سابقة، وتظهر �أن �جل�سيمات 
�ملوجودة يف �لهو�ء �لذي نتنف�سه ت�سل �إىل �لدم وتنتقل 
و�لأوعية  �ل�����س��ر�ي��ني  مثل  باجل�سم  ك��ث��رية  �أج����ز�ء  �إىل 
�لباحثني  كبري  ميلر،  م��ارك  وق��ال  و�لقلب.  �لدموية 
�أن ج�سيمات  �ل��در����س��ة، لو  ق��اد  �إدن���ربه و�ل��ذي  بجامعة 
مثل تلك �ملوجودة يف �لهو�ء �مللوث.. و�سلت �إىل مناطق 
ي�سبب  قد  قليال منها  ع��دد�  ف��اإن  �جل�سم،  ح�سا�سة من 

عو�قب خطرية.
و��ستخدم فريق ميلر تقنيات متخ�س�سة يف تتبع تنف�س 
�ل�سارة، حيث وجد  �لذهب غري  متطوعني جل�سيمات 
من  تنتقل  �أن  ميكن  �لدقيقة  �جل�سيمات  �أن  �لباحثون 
�لرئتني �إىل �لدم يف غ�سون �أربع وع�سرين �ساعة، ويظل 

من �ملمكن ر�سدها بعد ذلك بثالثة �أ�سهر.


