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الإ�سرب�سو يحد من �سرطان الربو�ستات

اأفادت درا�سة اإيطالية باأن تناول ثالثة فناجني من القهوة املعدة على 
الطريقة الإيطالية اإ�سرب�سو يومًيا، يقلل من خطر الإ�سابة ب�سرطان 
باحثون يف معهد  ال��درا���س��ة  واأج���رى   .%  50 م��ن  لأك��ر  الربو�ستات 
الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  الع�سبية،  لالأمرا�ض  املتو�سط  البحر 

الإيطايل لل�سحة، ون�سرت يف املجلة الدولية لل�سرطان.
ومتت مراقبة اأكر من �سبعة اآلف رجل يف اإيطاليا ملدة اأربع �سنوات. 
يومًيا،  القهوة  من  فاأكر  فناجني  ثالثة  �سرب  اأن  الباحثون  ووج��د 
%، مقارنة  يقلل خطر الإ�سابة ب�سرطان الربو�ستات بن�سبة بلغت 53 

مع من مل ي�سربوا القهوة.
وقال الباحثون اإنه يجب اأن ناأخذ يف العتبار اأن الدرا�سة اأجريت على 
الإيطالية  بالطريقة  القهوة  يعدون  الذين  الو�سطى  اإيطاليا  �سكان 

التي تختلف عن الطرق التي يتبعها ال�سكان حول العامل.
يجعلها حتتوي  الإيطالية  الطريقة  على  القهوة  اإع��داد  اأن  واأ�سافوا 
على تركيز اأعلى من املواد الن�سطة بيولوجيا التي ت�سهم يف احلد من 
اإيطالية مركزة وغامقة  ال�سرطانية. واإ�سرب�سو قهوة  انت�سار الأورام 
اللون، ويتكون من القليل من املاء املغلي مع حبوب النب املطحونة، 
الأخرى،  القهوة  �ُسمكاً من م�سروبات  اأكر  ما يكون  وله قوام غالباً 
ويحتوي على تركيز اأعلى من املواد العالقة والذائبة ورغوة الكرميا 

الناجتة عن ال�سغط، بالإ�سافة اإىل ن�سبة مرتفعة من الكافيني.

زيت الربتقال يعالج ا�سطراب ما بعد ال�سدمات
يحدث ا�سطراب ما بعد ال�سدمات للم�سابني يف حوادث ال�سيارات اأو 
احلروب اأو الكوارث اأو يف اعتداءات، اأو من فقدوا �سخ�ساً عزيزاً. من 
اأهم اأعرا�ض هذا ال�سطراب التوتر املزمن، والإح�سا�ض باخلوف على 
اإىل جانب  الأع�ساب،  ال�سيطرة على  املقّربني، وفقدان  النف�ض وعلى 
التحديات التي ت�سببها الذاكرة عند تذّكر اأي �سيء له �سلة باحلادثة. 
وقد وجد باحثون من جامعة وا�سنطن اأن زيت ق�سر الربتقال ميكن 
اأن يعالج هذا ال�سطراب. ووفقاً لنتائج الأبحاث التي ُعر�ست موؤخراً 
يف املوؤمتر ال�سنوي جلمعية الطب النف�سي الأمريكية الذي انعقد يف 
تعترب  التي  والقلق  اخل��وف  م�ساعر  الربتقال  زي��ت  يخّفف  �سيكاغو 
اإىل �سعوبات  وت��وؤدي  ال�سدمات،  بعد  ا�سطراب ما  اأعرا�ض  اأه��م  من 
الزيت الذي  اأن تناول هذا  النتائج  اأظهرت  النوم، وكوابي�ض. وقد  يف 
اإىل حت�سن �سلوك امل�ساب با�سطراب  الب�سيطة يوؤّدي  يتميز بتكلفته 
ما بعد ال�سدمات، فتقل �سدة ووتري نوبات القلق واخل��وف، وي�سبح 
ال�ستغراق يف النوم اأ�سهل، وتقل الكوابي�ض، وميكن للم�ساب التعامل 
ال�سطراب  هذا  ويعاين من  اأف�سل.  نحو  على  الذاكرة  مع حتديات 
حوايل 8 مليون �سخ�ض يف الوليات املتحدة، وت�سري بع�ض التقارير 
بريطانيا  يف  الن�ساء  م��ن  باملائة  و10  ال��رج��ال  م��ن  باملائة   5 اأن  اإىل 
40 باملائة ممن فقدوا  يعانون من ا�سطراب ما بعد ال�سدمات، واأن 

�سخ�ساً عزيزاً عليهم يعانون من هذا ال�سطراب. 

النوم املنتظم للأطفال يحمي من ال�سمنة
ربطت درا�سة اأمريكية بريطانية حديثة بني النمط احلياتي لالأ�سرة 
وال�سلوك الذي يتبعه الوالدان مع اأطفالهم داخل املنزل وتاأثريه على 
زيادة اأوزانهم يف عمر احلادية ع�سر، م�سرية اإىل انتظام مواعيد النوم 

لدى الأطفال منذ ال�سغر يحميهم من اكت�ساب وزن اإ�سايف.
تعويد  اأن  اأندر�سون  �سارة  الدرا�سة  وامل�سرفة على  الباحثة  واأو�سحت 
الأطفال على الذهاب اإىل اأ�سرتهم كل يوم يف موعد حمدد هو املفتاح 
و�سن  الطفولة  مرحلة  يف  ال�سمنة  م��ن  الأط��ف��ال  لوقاية  الأ���س��ا���س��ي 
التلفزيون  اتباع نظام غذائي �سحي وم�ساهدة  املراهقة، مع مراعاة 
اأقل من �ساعة يومياً.  و�سملت الدرا�سة التي اأجريت من قبل جامعتي 
ولية اأوهايو الأمريكية وكلية لندن اجلامعية الربيطانية، 10955 
منذ  الروتيني  نظامهم  الدرا�سة  فح�ست  حيث  بريطانيا،  يف  طفاًل 
ال��ث��ال��ث��ة وح��ت��ى احل��ادي��ة ع�سر م��ن اأع��م��اره��م، ���س��واء م��واع��ي��د النوم 

والنظام الغذائي والأوزان وال�سلوكيات.
من  روتيني  حياتي  بنمط  التزموا  الذين  الأطفال  اأن  النتائج  بينت 
حيث النوم يف ميعاد حمدد وتناول الوجبات يف وقت معني وم�ساهدة 
التلفزيون �ساعة اأو اأقل يومياً، كانوا الأكر قدرة على �سبط اأنف�سهم 
لل�سمنة  عر�سة  اأق��ل  اأنهم  على  بالإ�سافة  غريهم،  من  وانفعالتهم 

وزيادة الوزن، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
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هل ميكن اأن تتنباأ بالطق�س بنف�سك؟
لينتهي غ�سبكم من التنبوؤات اخلاطئة لالأر�ساد، اعتمدوا على اأنف�سكم!، 
هذا هو ما يو�سي به اأور�ض نوي، اجلغرايف املتخ�س�ض يف علم الأر�ساد وعلم 

املناخ. 
ويو�سح نوي يف كتابه »كيف تتنباأ بالأر�ساد بنف�سك؟«، الذي يحتوي على 
الكثري من التو�سيحات امل�سورة، كيف ميكن لالإن�سان غري املتخ�س�ض اأن 

ي�سبح خبرياً يف الطق�ض ب�سهولة. 
ت�ستند التحليالت، التي قدمها نوي يف كتابه، اإىل خريطة ال�سغط اجلوي 

يف طبقة 500 ِهكتو با�سكال. 
واأو�سح نوي ال�سبب الذي جعل هذه اخلريطة، التي تركز على �سغط اجلو 
على ارتفاع نحو 5،5 كيلومرت فوق البحر، منا�سبة لو�سع تنبوؤات خا�سة 
األقى على مدى �سنوات طويلة حما�سرات يف  بالطق�ض. وقال نوي، الذي 
جامعة ِبرن عن التنبوؤ بالطق�ض، اإن و�سائل الإعالم ما تزال تعمل بخرائط 

اأر�سية للطق�ض. 
اجلوي  لل�سغط  با�سكال  هكتو  ال�500  خرائط  مييز  ما  اأن  نوي  واأو�سح 
هو اأن الأح��وال اجلوية على هذا الرتفاع يف معظم اأنحاء العامل ل تتاأثر 
باملعطيات الطوبوغرافية، مثل اجلبال اأو العوامل امل�سِو�سة لطبقات الهواء 

العليا مثل تيارات الهواء النفاثة. 
واأ�سار اخلبري ال�سوي�سري اإىل اأن مثل هذه اخلرائط متوفرة حالياً جماناً 
ذلك  اإن  وق��ال  اجل��و،  التنبوؤ بحالة  اإمكانية  للجميع  وتتيح  الإنرتنت  على 
بف�سل  وذل���ك  ال�سابق  يف  عليه  ك��ان  عما  بكثري  اأ���س��ه��ل  ع��ام  ب�سكل  اأ���س��ب��ح 

العتماد على احل�سابات اآليا با�ستخدام الكمبيوتر.

الألعاب قد توؤذي 
اأذن طفلك

ح��ذر طبيب الأط��ف��ال ج��وزي��ف ك��ال من 
ل��ل��غ��اي��ة متثل  امل��رت��ف��ع��ة  اأن الأ�����س����وات  
دامت  ����س���واء  ال��ط��ف��ل  اأذن  ع��ل��ى  خ��ط��را 
اأو حتى  ه��ذه الأ���س��وات ف���رتات  طويلة 
ق�سرية.  واأو�سح ع�سو الرابطة الأملانية 
لأطباء الأطفال واملراهقني اأن ما ي�سمى  
ال�سجيج الق�سري، كال�سادر من م�سد�ض 
يلحق �سررا   ق��د  ال�����س��اف��رة،  اأو  الأل��ع��اب 

م�ستدميا باأهداب الأذن.
عند  ك��ال  ين�سح  اخلطر  ه��ذا  ولتجنب   
�سراء األعاب الأطفال التي ُت�سدر اأ�سواتا  
والبط  وال�������س���اف���رات  ال�������س���ف���ادع  م��ث��ل 
املوافقة   ال��ن��وع��ي��ات  ب��اخ��ت��ي��ار  امل��ط��اط��ي، 
ل��ل��م��ع��اي��ري. وت��ن�����ض ه���ذه امل��ع��اي��ري على 
بجانب  �سم   50 م�سافة  على  اللعبة  اأن 
األ تزيد �سدة �سوتها عن  الأذن  ينبغي 
ال�سو�ساء  اأن  واأ�ساف  دي�سيبال.   125
امل�ستمر ل�سوت  كال�ستماع  احل��ادة،  غري 
لي�ست ج��ي��دة هي  ال��ت��ل��ف��از،  اأو   ال���رادي���و 
الأخرى بالن�سبة لأذن الطفل. واإذا كان 
امل�سل�سالت  م��ت��اب��ع��ة  ي��ح��ب��ون  الأط���ف���ال  
الإذاعية فيلزم الآباء غلقها من اآن  لآخر 

وعدم تركها تعمل ب�سكل م�ستمر.

الزهامير داء مرعب 
يدخل يف خانة اخلرف �ص 23

احلي�س ال�سديد 
ي�ستدعي فح�س الرحم
القطاع   يف  اجل�������ودة  م��ع��ه��د  ق�����ال 
ال�سحي باأملانيا اإن احلي�ض ال�سديد 
من  الطبيب  ا���س��ت�����س��ارة  ي�ستدعي 

اأجل فح�ض الرحم.
 واأو�سح الأطباء الأملان اأن احلي�ض 
ت�سطر  عندما  بال�سديد  يو�سف 
امل�����راأة اأث���ن���اء  م��ع��ظ��م اأي�����ام فرتته 
اأو  لتغيري احلفاظات كل �ساعتني، 
خالله،  �سديد  ب�سعف  �سعرت  اإذا  

اأو كان الدم متكتال.
املحتملة لهذا متعددة،  والأ�سباب   
حميدة   اأورام  وج����ود  م��ث��ال  م��ن��ه��ا 
الع�سلية  الطبقة  يف  ت��ورم��ات  اأو 
ل���ل���رح���م، امل���ع���روف���ة ب��ا���س��م ال����ورم 
حتى  اأو   ال����رح����م����ي،  ال���ع�������س���ل���ي 
الل���ت�������س���اق���ات  اأو  الل����ت����ه����اب����ات 

بالرحم.
على  املنا�سب  العالج  حتديد  ويتم 
املثال  �سبيل  فعلى  ال�سبب،  اأ�سا�ض 
احلميدة  الأورام  ا�ستئ�سال  ميكن 
الرحمية  الع�سلية  وال���ت���ورم���ات  
منع  حبوب  ت�ساعد  وق��د  جراحيا. 
ب��ع�����ض احل�����الت على  احل���م���ل يف  

تقليل حدة النزيف.

اأول ال�سور من 
داخل حلقات زحل 

والف�ساء  ال���ط���ريان  اإدارة  ق��ال��ت 
اإن  اجلمعة  ام�ض  نا�سا  الأمريكية 
هي  �سورا  اأر�سلت  كا�سيني  املركبة 
الأقرب على الإطالق لكوكب زحل 
اأول عملية غو�ض  بعد جناحها يف 

داخل احللقات املحيطة به. 
واأر����س���ل���ت امل��رك��ب��ة ك��ا���س��ي��ن��ي، التي 
 13 م��ن��ذ  زح���ل  ك��وك��ب  ت�ستك�سف 
عاما، اإىل الأر���ض عددا كبريا من 
دوام����ة غيوم  ال��ت��ي تظهر  ال�����س��ور 
الكوكب واإع�سارا هائال والأحوال 
اجلوية الغريبة عند منط ال�سحب 
ال�سدا�سي ال�سكل يف قطب الكوكب 
التي  كا�سيني،  وع��ربت  ال�سمايل. 
تقوم باآخر دورة لها حول الكوكب، 
الكوكب  ب���ني  ال�����س��ي��ق��ة  ال���ف���ج���وة 
الأربعاء  ي��وم  له  الأق���رب  واحللقة 
حيث مل تدخل اأي مركبة ف�سائية 
من قبل. وهذه اخلطوة هي واحدة 
خمطط  اق���رتاب  عملية   22 م��ن 
اإىل  الآيل  امل�سبار  اإر�سال  بغية  لها 
قبل  م��ن  م�ستك�سفة  غ��ري  منطقة 

بني اأعايل �سحب زحل وحلقاته.
ك��ب��ري علماء  وق�����ال ج��ي��م ج���ري���ن 
"مرة  ب��ي��ان  ن��ا���س��ا يف  ال��ك��واك��ب يف 
كا�سيني  امل���رك���ب���ة  ����س���ّق���ت  اأخ�������رى 
ط���ري���ق���ا ج����دي����دا واأظ������ه������رت لنا 
اأي  اإىل  ع��ج��ائ��ب ج��دي��دة واأث��ب��ت��ت 
مدى ميكن اأن يقودنا ف�سولنا اإذا 

امتلكنا اجلراأة".

هكذا ت�ساعدك املعكرونة يف احلمية وفقدان الوزن!

الريجيم،  ملتبعي  املمنوعات  من  املعكرونة  تعترب 
لكن اخلرب املفرح لع�شاق املعجنات هو اأن املعكرونة 
ميكن اأن ت�شاهم يف حتقيق هدفك بفقدان الوزن، 
اإذا التزمت بعدة اأمور متعلقة باختيار املعكرونة 

وتوقيت تناول الكربوهيدرات ب�شكل عام.
املعكرونة  اأن  فكرة  انت�شرت  عديدة  ل�شنوات 
�شمن  وكانت  الر�شاقة  عن  الباحثني  تنا�شب  ال 
لكن  الوزن،  زيادة  يف  بالت�شبب  املتهمة  الوجبات 
اأن املعكرونة يف حد ذاتها ال تزيد  احلقيقة هي 
االإ�شافات  يف  عادة  تتمثل  امل�شكلة  واإمن��ا  ال��وزن 
واأنواع  واجلنب  الق�شدة  مثل  معها  ت�شتخدم  التي 
ال�شل�شة املختلفة التي تزيد من كمية ال�شعرات 

احلرارية يف وجبة املعكرونة.
فاإن  للتغذية  االأملانية  اجلمعية  لبيانات  ووفقا 
يزيد  ال  املعكرونة  يف  احلرارية  ال�شعرات  عدد 
املعكرونة  من  غرام   100 كل  اأن  كما  االأرز،  عن 
املتو�شط،  يف  حرارية  �شعرة   134 على  حتتوي 

بح�شب نوعية الدقيق امل�شنوعة منه.

املفاجاأة هي اأن املعكرونة نف�سها قد تكون من و�سائل خف�ض 
الوزن، لكن ب�سرط اتباع بع�ض اخلطوات. النقطة الأهم 
الغامق  الدقيق  امل�سنوعة من  املعكرونة  اختيار  تتمثل يف 
والتي ت�ساعد على رفع معدل ال�سكر يف الدم ب�سكل بطيء 
وبالتايل ت�سرع من ال�سعور بال�سبع. طريقة الطهي اأي�سا 
تلعب دورا كبريا يف تاأثري الطعام على الوزن، وهنا ين�سح 
اخلرباء وفقا ملجلة بريغيته الأملانية، بعدم غلي املعكرونة 
ب�سكل تام لأن هذا ي�سهل من عملية التخل�ض من الدهون 
يتم  ال��ت��ي  امل��ح��ت��وي��ات  اإغ��ف��ال  ميكن  ول  تخزينها.  وع���دم 
ذات  املنتجات  عن  البتعاد  فيف�سل  املعكرونة،  مع  طهيها 
اخل�سروات  على  والعتماد  العالية  احل��راري��ة  ال�سعرات 

الطازجة اأو �سمك التونة.

اختيار التوقيت املنا�شب
دوك  ماي  موقع  ن�سرها  درا�سة  خل�ست  نف�سه،  الإط��ار  يف 
الأملاين، اإىل اأن اأف�سل توقيت لتناول الكربوهيدرات ب�سكل 

عام للباحثني عن الر�ساقة، هو امل�ساء. 
الوزن  من  يعانون  اأ�سخا�ض  جمموعة  الدرا�سة  و�سملت 
املجموعة  ت��ن��اول��ت  ملجموعتني،  تق�سيمهم  ومت  ال���زائ���د، 
ف��ق��ط، يف ح��ني وزعت  امل�����س��اء  ال��ك��رب��وه��ي��درات يف  الأوىل 

املجموعة الثانية نف�ض الكمية على الوجبات الثالث.
واأظهر فح�ض الدم املنتظم للخا�سعني للدرا�سة على مدار 
�ستة اأ�سهر، وجود ثالثة هورمونات يف الدم وهي: هورمون 
ال�سبع املعروف بالليبتني والذي يفرز خالل النهار بكميات 
بالغريلني،  املعروف  اجلوع  وهورمون  ليال،  ويزيد  قليلة 
ال���دم خ��الل ف���رتات النهار  ت��زي��د ن�سبته ع���ادة يف  وال���ذي 

اأديبونكتني،  فهو  الأخ��ري  الهورمون  اأم��ا  ليال.  ويرتاجع 
ب�سيطة  بكميات  يظهر  وال��ذي  الأي�����ض  بعملية  واملرتبط 

لدى من يعانون من ال�سمنة.
واأظهرت النتيجة اأن تناول الكربوهيدرات يف امل�ساء، �ساهم 
ارتفعت  اإذ  الثالثة،  الهورمونات  اإف��راز  يف تغيري معدلت 
ت��راج��ع هورمون  ن��ه��ارا يف ح��ني  الليبتني  ه��ورم��ون  ن�سبة 
طفيف،  ب�سكل  ذل��ك  بعد  وارت��ف��ع  ن��ه��ارا  الغريلني  اجل���وع 
نتيجة هذا  وكانت  الأديبونكتني.  اإف��راز  ارتفع معدل  كما 
التغيري، تراجع ال�سعور باجلوع كما مت ت�سجيل انخفا�ض 

يف الوزن ويف ن�سب ال�سكر والكولي�سرتول يف الدم.
وتوؤكد نتيجة هذه الدرا�سة اأن الكربوهيدرات من املمكن 
اأن تكون و�سيلة للباحثني عن الر�ساقة، ل�سيما عند اختيار 

التوقيت املنا�سب لتناولها.

معكرونة نباتية للحميات الغذائية
الآن اأ�سبحت املعكرونة على قائمة النظام الغذائي ال�سحي، 
وذلك اأن البديل قد اأ�سبح متوفراً بوجود معكرونة نباتية 
�سهية تكاد تخلو من الكربوهيدرات وغنية بالفيتامينات 

واملعادن التي تعرف با�سم "زودلز".
يبدو كاأن حلم حمبي املعكرونة الذين يهتمون بنظامهم 
التي  ال�سهية  املعكرونة  وذل��ك يف ظل  الغذائي قد حتقق، 
النباتية  واملعكرونة  الكربوهيدرات.  على  حتتوي  ل  تكاد 
ال��ت��ي ت��ع��رف اأي�����س��ا با�سم زودل���ز ه��ي ال��ب��دي��ل ال���ذي كانوا 
ينتظرونه. والفوائد وا�سحة: القليل من الكربوهيدرات 
الكثري من الفيتامينات واملعادن. وتو�سح خبرية التغذية 
للكثريين  زودل���ز  معكرونة  تعترب  ف��ي��دم��ان:  كري�ستيانا 

البديل ال�سحي للقيام باأنظمتهم الغذائية العادية وب�سكل 
عام توؤدي اإىل تناول املزيد من اخل�سروات يومياً .

املعكرونة ال�سباغيتي امل�سنوعة من الكو�سا، هي ما بداأت 
الجتاه �سوب اإحالل املعكرونة حمل اخل�سروات. وبف�سل 
اإىل  للتحول  للغاية  الكو�سا مالئمة  تعد  �سكلها وقوامها، 

�سرائح اأو حلزونيات �سبيهه باملعكرونة .
وقالت فيدمان: تقريباً كل اخل�سروات ذات القوام اجلامد 
وا�سعة  ال��ق��ائ��م��ة  ه���ذه  م��ع��ك��رون��ة.  اإىل  ت��ت��ح��ول  اأن  مي��ك��ن 
واأعواد  واخلر�سوف،  واخليار،  والبطاطا،  اجل��زر،  وت�سمل 
الأحمر.  والبنجر  والفجل  ال�ساقي،  والكرنب  الربوكلي، 
ما  كل  اأغلب اخل�سروات،  �سرائط من  ول�سناعة مكرونة 
اأو  ب�سيطة  بطاط�ض  مق�سرة  اإىل  املنزيل  الطباخ  يحتاجه 

حتى �سكني.
�سنع  اآل���ة  ا���س��ت��خ��دام  تتطلب  اخل�����س��روات  بع�ض  اأن  غ��ري 
الطريقة  هي  هذه  فيدمان:  وقالت  احللزونية.  الأ�سكال 
الوحيدة لتحويل بع�ض الدرنات اخل�سرية مثل البطاط�ض 

اإىل معكرونة . 
والتذوق هو ما يحدد اأف�سل طريقة اإعداد و�سكل املعكرونة 
ما ت�سنع فيدمان، مثاًل، كعكات  نوع خ�سار. وغالباً  لكل 
على �سكل هامبورغر من املعكرونة امل�سنوعة من البطاطا 
اأو حتول اأي خ�سار لديها اإىل معكرونة وت�سعه يف �سل�سة 

الكاري وحليب جوز الهند.
و�سعها  اأو  نيئة  ال��زودل��ز  املعكرونة  تقدمي  م�ساألة  وتعد 
اأوًل و�سريعاً يف مياه مغلية م�ساألة تذوق حقاً. ولكن من 
اخل�سروات  لأن  نيئة  تقدميها  يف�سل  غ��ذائ��ي،  منطلق 

تفقد العنا�سر الغذائية عرب الطهي.

البي�س يوميًا على الفطور 
للأطفال: نعم اأم ل؟

ال��ب��ي�����ض ع��ل��ى كمية  ي��ح��ت��وي 
ك����ب����رية م�����ن ال������ربوت������ني مما 
املفيدة  الأط��ع��م��ة  م��ن  يجعله 
و���س��غ��اراً، حيث  ك��ب��اراً  للجميع 
اأنه مينحِك الإح�سا�ض بال�سبع 
ال�سعرات  من  قليلة  كمية  مع 
احلرارية مما يعني عدم زيادة 
ال�����وزن اأي�����س��اً ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
الهامة  الفيتامينات  من  ع��دد 

اأ، ف��ي��ت��ام��ني د  م��ث��ل ف��ي��ت��ام��ني 
والأحما�ض الأمينية.

ولكن، ما هو احل��د الآم��ن من 
تناول البي�ض؟ هل من اخلطر 
تناول البي�ض كل يوم بالن�سبة 
اأمراً  يعد  ه��ذا  اأن  اأم  لطفلِك؟ 

مفيداً ل�سحته؟
تعريف على فوائد البي�ض

اخلرباء  يقول  للكبار  بالن�سبة 
ب��اأن تناول بي�سة واح��دة فقط 
ومن  ي�سر  ول  يكفي  اليوم  يف 
الأف���������س����ل ع�����دم جت�������اوز ه���ذه 
البي�ض  اأن  ح��ي��ث  احل�����س��ة، 
يحتوي على الكولي�سرتول 
فهل  امل�سبعة،  وال���ده���ون 
على  الأم��ر  نف�ض  ينطبق 
الأم�����ر  اأن  اأم  الأط�����ف�����ال 

يختلف؟

يف الواقع ل يختلف الأمر كثرياً 
حيث اأن بي�سة واحدة يف اليوم 
بالن�سبة  كافية  م��ن  اأك���ر  ه��ي 
ح�ساب  م����ع  وذل�������ك  ل���ط���ف���ل���ِك 
الأطعمة الأخرى التي حتتوي 
على البي�ض اأي�ساً يف مكوناتها 
م���ث���ل امل���ع���ج���ن���ات وامل���خ���ب���وزات 
والدجاج  اللحوم  وحتى  اأي�ساً 
يف  ال��ب��ي�����ض  ت�ستخدمني  ال��ت��ي 

تغطيتها من اخلارج.
الأف�����س��ل لتغذية  اأط��ع��م��ة ه��ي 

طفلِك، تعريف عليها
املف�سل  م��ن  لي�ض  ع���ام  ب�سكل 
الإفراط يف اأي نوع من الطعام 
اأن  ح��ي��ث  ك���ان �سحياً  ل��و  ح��ت��ى 
والعتدال  التو�سط  ه��و  ال�سر 
م���ع احل���ر����ض ع��ل��ى ال��ت��ن��وع يف 

اختيار الطعام لطفلِك.
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�ش�ؤون حملية

ا�شتقطبت 140 طالبا وطالبة من خمتلف اأنحاء الدولة

جامعة اأبوظبي تكرم ثلثة فرق طلبية فائزة يف الدورة اخلام�سة من امل�سابقة الوطنية للريا�سيات 

نادي مليحه ينظم قوايف �سبابية مب�ساركة خم�سة من ال�سعراء ال�سباب قدموا 22 ق�سيدة تغنت بالوطن واإجنازاته

•• اأبوظبي-الفجر:

فعاليات  اأبوظبي  بجامعة  والعلوم  الآداب  كلية  نظمت 
للريا�سيات"  الوطنية  "امل�سابقة  من  اخلام�سة  ال��دورة 
والتي تهدف اإىل ت�سجيع طلبة �سفوف احلادي والثاين 
ع�سر من ذوي الهتمامات العلمية للتناف�ض فيما بينهم 
والتحليلي  ال��ن��ق��دي  ال��ت��ف��ك��ري  يف  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ع 
لإيجاد حلول مبتكرة للم�سكالت الريا�سية، ف�ساًل عن 
يف  وتطبيقاتها  الريا�سيات  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط 
يزيد عن  ما  امل�سابقة  ا�ستقطبت  العلمية، حيث  حياتنا 
140 طالب وطالبة �سكلوا 70 فريقاً طالبياً ميثلون 
م���ا ي��زي��د ع���ن 40 م��در���س��ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
الآداب  كلية  عميد  ال�����س��ي��ب��اين  ح��م��دي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
والعلوم بجامعة اأبوظبي حر�ض الكلية على تنظيم هذه 
تعزيز  يف  حيوي  دور  من  لها  ملا  �سنوي  ب�سكل  امل�سابقة 
الطلبة  نفو�ض  يف  الريا�سية  ال��ع��ل��وم  اأه��م��ي��ة  وتر�سيخ 
والأجيال النا�سئة، وتعزيز قدراتهم التحليلية والنقدية 
على  ت�سجيعهم  خ��الل  م��ن  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  وتطويرها 
املعقدة،  الريا�سيات  مل�سائل  مبتكرة  حلول  عن  البحث 

من  �سنوياً  امل�سابقة  على  املتزايد  الإقبال  اأن  اإىل  لفتاً 
قبل اأعداد الطلبة امل�ساركني يف خمتلف دورات امل�سابقة 
والذين زاد عددهم من نحو 70 طالب وطالبة �ساركوا 
يف الدورة الأوىل اإىل ما يزيد عن 140 طالب وطالبة 

يف دورتها اخلام�سة اإمنا يوؤكد جناح امل�سابقة يف دح�ض 
علوم  �سعوبة  م��دى  ح��ول  وال�سائد  اخل��اط��ئ  الع��ت��ق��اد 
العلوم  بن�سر  اجل��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام  وي��رتج��م  ال��ري��ا���س��ي��ات 
الوطنية  م�سوؤوليتها  م��ن  كجزء  املجتمع  يف  وامل��ع��ارف 

التنمية  امل�ساهمة بفعالية يف عملية  وحر�ساً منها على 
القت�سادية.

ومن جانبه اأو�سح الدكتور �سفيان قريرة اأ�ستاذ م�ساعد 
ل�  املنظمة  اللجنة  ورئ��ي�����ض  والإح�����س��اء  الريا�سيات  يف 
اأحد  هي  امل�سابقة  اأن  للريا�سيات"  الوطنية  "امل�سابقة 
اأهم الأن�سطة والفعاليات العلمية املتعددة التي حتر�ض 
جهودها  جميع  وتكري�ض  دوري���اً  تنظيمها  على  الكلية 
على  ال�سوء  لت�سليط  والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  وم��وارده��ا 
ت�سليحهم  اأهمية  امل�ستقبل  اأجيال  اإع��داد  يف  العلوم  دور 
باملهارات التي ت�ساهم يف بناء اقت�ساد املعرفة مبا يتوافق 
اأبوظبي  العامة حلكومة  ال�سيا�سة  اأجندة  مع متطلبات 
اأ�سئلة  اأن  اإىل  لف��ت��اً    ،2030 الق��ت�����س��ادي��ة  وروؤي��ت��ه��ا 
ح�ساب  يف  اأ�سئلة  �سملت  جولتني  اإىل  انق�سمت  امل�سابقة 
ال��ت��ف��ا���س��ل وال��ت��ك��ام��ل، وامل��ن��ط��ق، والح��ت��م��ال، واجلرب، 
والهند�سة، وبداأت بتناف�ض كل الفرق امل�ساركة يف اجلولة 
بعدها  ومت  الأ���س��ئ��ل��ة  ملختلف  احل��ل��ول  لإي���ج���اد  الأوىل 
اختيار اأف�سل الفرق للتاأهل للمرحلة الثانية والأخرية 
من امل�سابقة، وقد فاز باملركز الأول الفريق الطالبي من 
الثاين  املركزين  ح�سد  بينما  الدولية،  الراحة  مدر�سة 

والثالث الفرق الطالبية من كلية برايتون باأبوظبي.

•• ال�شارقة _ الفجر:

اأم�سية �سعرية حفلت بعدد من �سعراء الوطن ال�سباب 
نبطية  �سعرية  ق�سائد  م��ن  لديهم  م��ا  اأج��م��ل  ق��دم��وا 
ال�سيوخ  وف��اخ��رت مب��ا قدمه  ال��وط��ن  ب��اإجن��ازات  تغنت 
وم�ستقبلهم  مواهبهم  واأب���رزت  واملقيمني  للمواطنني 

الواعد لل�سعر النبطي املحلي .
ن���ادي مليحه  ال��ت��ي نظمها  الأم�سية  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
الثقايف الريا�سي يف اإطار براجمه الثقافية واملجتمعية 
اربعة  لها  دع��ا  اأم�ض  م�ساء   ) �سبابية  ق��وايف   ( بتنظيم 
من ال�سعراء ال�سباب هم ال�ساعر هادي مهري خ�سوين 
ال�سويدي  امل��ظ��ل��وم  ب��ط��ي  وال�����س��اع��ر حم��م��د  ال��ك��ت��ي��ب 
وال�ساعر �سعيد زايد الكتبي وال�ساعر عاي�ض �سامل بن 

عاي�ض وقدمها ال�ساعر املعروف علي ال�سوين .
نادي  مبقر  اأم�ض  م�ساء  اأقيمت  التي  الأم�سية  ح�سر 
ولفيف  الو�سطى  املنطقة  اأبناء  من  كبري  عدد  مليحه 
من املدعوين تقدمهم م�سبح بالعجيد الكتبي رئي�ض 
جمل�ض اإدارة نادي مليحه وحممد �سلطان اخلا�سوين 
اللجنة  رئي�ض  ن��ادي مليحه  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  نائب 
الثقافية واملجتمعية واأع�ساء جمل�ض الإدارة كما ح�سر 
اإدارة  الأم�سية �سامل حممد بن هويدن رئي�ض جمل�ض 
نادي الذيد الثقايف الريا�سي وحممد بن نومه الكتبي 
ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة و�سعيد را�سد 
بن  وخليفه  الو�سطى  القناة  مدير  الكتبي  فا�سل  بن 
املظلوم  بطي  وه��م  ال�سعراء  م��ن  وع��دد  الكتبي  عمري 

و�سلطان الرفي�سا وال�سماحي .
بداأت الأم�سية بكلمة رحب فيها م�سبح بالعجيد الكتبي 
رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي مليحه باحل�سور وموؤكدا اأن 
الفعالية هي هامة ومميزة كونها تتفق مع روؤى القيادة 
يف دعم الرتاث والذي من بينه ال�سعر الذي ميثل لغة 

اأهايل المارات واإبراز بالغتهم .
اإىل  �سلطان اخلا�سوين  اأ���س��ار  يف كلمته حممد  فيما  
ال�سباب  ت�سجيع  مليحه يف  لنادي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأهمية 
ليكون  لهم  املهرجانات  واإت��اح��ة  ق�سائدهم  ط��رح  على 
لهم دورهم الواعد يف حمل راية ال�سعر النبطي بو�سفه 

اأحد الفنون الهامة يف املجتمع .
ثم رحب ال�ساعر علي ال�سوين بال�سعراء ودعاهم للقاء 
ق�سائدهم . وبداأ الكوكبة ال�ساعر ال�ساب حممد بطي 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  باإجنازات  تغنى  الذي  املظلوم 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ب��داأه��ا اأط��ل��ق هجو�سي ك��ل ال��ع��ن��ان ،،، 
بن  �سعيد  ال�ساب  ال�ساعر  ليقدم  الكلمات  وتوا�سلت 
زايد الكتبي ق�سيدة عن ال�سهداء واأجمادهم اخلالده 
ليتبعه   ،، الأب��ج��دي��ة  واحل�����روف  بالق�سيد  مطلعها 
ال�ساعر ال�ساب عاي�ض بن �سامل يف تقدمي رائعته التي 
اأهل الثقافات ، وبها  بداأها ت�سيغ يل الأفكار لعا�سمة 
ذكر اإجنازات اإمارة ال�سارقة يف الثقافة واملعرفة وجهود 

حاكم ال�سارقة يف هذا املجال .
وقدم بعده ال�ساعر ال�ساب هادي مهري ق�سيدة غزليه 
مطلعها دروب الهوى له عنه بتوب ، ثم توا�سل ال�سعراء 
يف طرح ق�سائدهم التي بلغت يف جمملها 22 ق�سيدة 

اأمتعت احل�سور بح�سها وقوة بالغتها وتنوعها .
و�ساركهم يف الأم�سية ال�ساعر علي ال�سوين ليثني على 
�سلطان  ال�ساعر  قدم  كما  رائعة  ق�سيدة  يف  الأ�سحاب 

الرفي�سا عددا من ق�سائده املعروفة .
بهذه  وال����س���ادة  احل�����س��ور  ت�سفيق  ال��ق�����س��ائ��د  ون��ال��ت 
البادرة لنادي مليحه يف جمع ال�سباب ومنحهم فر�ض 

اللقاء باجلمهور واإلقاء اأروع ما لديهم .
ويف نهاية احلفل قام م�سبح بالعجيد بتكرمي ال�سعراء 

احل�سور وال�سادة بقريحتهم ال�سعرية . 

كلية القانون تعقد دورة "حتقيق 
املخطوطات" للهيئة التدري�سية

•• العني-الفجر:

بجامعة  ال��ق��ان��ون،  كلية  يف  الإ���س��الم��ي��ة  وال��درا���س��ات  ال�سريعة  ق�سم  عقد 
الإمارات وبالتعاون مع مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، دورة علمية 
للهيئة التدري�سية بعنوان “حتقيق املخطوطات “، قدمها الأ�ستاذ الدكتور 
وال�سوؤون اخلارجية  والن�سر  الدرا�سات  ق�سم  -رئي�ض  زغيبة  بن  الدين  عز 
و27   26 املوافق  واخلمي�ض  الأربعاء  يومي  وذلك  املاجد-،  مبركز جمعة 

من �سهر اإبريل احلايل.
واأكد الدكتور علي ح�سني اجلنيدي -رئي�ض ق�سم ال�سريعة-اأن هذه الدورة 
معايري  مع  يتوافق  مبا  وتاأهيلهم  التدري�سية  الهيئة  اإع���داد  بهدف  تاأتي 
يف  املعنية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  خ��الل  من  وذل��ك  العايل،  التعليم  ج��ودة 
الدولة، بالإ�سافة اإىل دورها يف اإحياء الرتاث الإ�سالمي القدمي، بتجديده 

وال�ستفادة منه.
امل�ستقبلية  املحا�سرات  من  ل�سل�سلة  الأوىل  اخلطوة  تعد  اأنها  اإىل  واأ���س��ار 
لتطوير مهارات اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جمال املخطوطات باعتبارها 
موؤ�سر على احل�سارات الإن�سانية، مبا يتما�سى مع ر�سالة الكلية بامل�ساهمة 
الأهمية،  ذات  املجالت  يف  امل�سكالت  وح��ل  املجتمع  ل��دى  املعرفة  تعزيز  يف 
تلبية  اإىل  ت�سعى  رائ����دة  كموؤ�س�سة  وروؤي��ت��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  ل��ر���س��ال��ة  وت��ف��ع��ي��اًل 
اإع��داد الور�ض  احتياجات املجتمع ومتطلباته ب�سكل عام، وذلك من خالل 
املهنية واملحا�سرات والفعاليات املختلفة. وقدم املحا�سر عر�ساَ تو�سيحياً 
يت�سمن تعريف املخطوطات وملحة تاريخية عنه، وا�ستعر�ض كيفية درا�سة 
اإ�سافة اإىل  �سخ،  ق، وكيفية اختيار املخطوط وجمع النُّ املوؤلَّف للن�ض املحقَّ

اآلية التعامل مع احلوا�سي والت�سويب يف الن�ض.

طالبات اجلامعة القا�سمية يف زيارة 
علمية لغرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة

•• ال�شارقة –الفجر:

نظمت كلية اإدارة الأعمال باجلامعة القا�سمية زيارة علمية اإىل غرفة جتارة 
و�سناعة ال�سارقة- ق�سم ال�سوؤون القانونّية- يف اإطار �سيا�سات اجلامعة يف 

التعريف باملوؤ�س�سات العريق�ة وربط اجلامعة باملجتمع اخلارجي.
قامت بالزيارة طالبات ق�سم القت�ساد  يف كّلّية ) اإدارة الأعمال(  باجلامعة 
وذلك  امل�ساق،  مدر�سة  يرفقهم  طالبة   )17( عددهم  والبالغ  القا�سمية 
داخل  العمل  وقوانني  القانونّية  الأم��ور  حول  الطالبات  معلومات  لإث��راء 
عمليات  يف  الإ�سالمية  واملبادئ  القيم  لأب��رز  العملي  والتطبيق  املوؤ�س�سات، 
والقّيم  العمل  اأخ��الق��ي��ات  م�ساق  يتطلبه  م��ا  وف��ق  وال�����س��ن��اع��ة.  ال��ت��ج��ارة 

الإ�سالمية.
ال��ت��ج��اري��ة واآل��ي��ة التخطيط  ال��ق��وان��ني  ال��زي��ارة على  ال��ت��ع��رف خ��الل  ومت 
املوؤهلة  الكوادر  ال�سناعي�ّة والتجارّية من خالل  العلميات  والتنفيذ لأبرز 

يف غرفة �سناعة وجتارة ال�سارقة.
ويف نهاية الزيارة عربَّ الطلبة عن �سكرهم و�سعادتهم ملا اكت�سبوه يف هذه 
الزيارة من ا�ستفادة عملية والتطبيق العملي لأبرز القيم واملبادئ الإ�سالمية 
يف عمليات التجارة وال�سناعة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة والتي 

تربزها معامالت وقوانني غرفة جتارة و�سناعة اإمارة ال�سارقة.

اليوم ختام ت�سفيات م�سابقة ال�سيخ را�سد بن حممد اآل مكتوم لأجمل ترتيل والتكرمي الثلثاء
•• دبي-الفجر:

الكرمي  للقراآن  الدولية  دب��ي  جائزة  مقر  ي�سهد 
فى منطقة املمزر م�ساء اليوم ال�سبت بعد �سالة 
ال�سيخ  مل�سابقة  اخلتامي  ال��ي��وم  مبا�سرة  امل��غ��رب 
را���س��د ب��ن حم��م��د اآل م��ك��ت��وم لأج��م��ل ت��رت��ي��ل فى 
فى  �سارك  قد  كان  والتى  ع�سرة  احلادية  دورتها 
مت�سابقا   325 اأك��ر من   التمهيدية  ت�سفياتها 
ال��رباع��م وفئة  اأف��رع��ه��ا اخلم�سة فئة  م��ن خ��الل 
وفئة  امل�ساجد  اأئمة  وفئة  ال�سباب  وفئة  الفتيان 
مت�سابقا   50 منهم  و�سل  وق��د  والإق��ام��ة  الأذان 
من جميع الفروع للت�سفيات النهائية التى جرت 
على مدار خم�سة اأيام وتختتم مب�سيئة اهلل اليوم 
واإقامة  الأذان  فئة  10 مت�سابقني من  مب�ساركة 

ال�����س��الة وه���م ع��م��ر م��ن��ذر اأح��م��د اجل��م��ي��ل��ي من 
ال��ع��راق وحم��م��د اخل��وي��ل��ي م��ن امل��غ��رب وعبداهلل 
اي���وب خ��ان م��ن امل��غ��رب ورع���د ع���الوي ن���واف من 
العراق و�سريف عدنان عبا�ض من �سورية ومعاذ 
عبدالرحمن حممد ابو عواد من الأردن وحميد 
اهلل ن���ور زم���ان غ���الب ع��ب��دال��رح��م��ن م��ن املغرب 
وعبداللطيف ايت احلاج علي من املغرب وحممد 
ا�سامة حممد عبيد احلق من بنجالدي�ض وحممد 
�سعد �سعد فليفل من م�سر هذا وقد اأ�ساد �سعادة 
م�ست�سار  ب��وم��ل��ح��ه  حم��م��د  اإب���راه���ي���م  امل�����س��ت�����س��ار 
ل��ل�����س��وؤون الثقافية  ال�����س��م��و ح��اك��م دب���ي  ���س��اح��ب 
والإن�سانية رئي�ض اللجنة املنظمة للجائزة بالأداء 
امل�ساركة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م  للمت�سابقني  املتميز 
تناف�ض كبري وقدموا من��اذج متميزة  و�سط  بقوة 

جميع  وح��ث  والتجويد  والأداء  ال�سوت  حل�سن 
الرفيع  امل�ستوى  ه��ذا  على  املحافظة  املت�سابقني 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ���س��رح  م��ن جانبه   ، وت��ط��وي��ره 
حممد عبدالرحيم �سلطان العلماء ع�سو اللجنة 
املنظمة للجائزة رئي�ض وحدة امل�سابقات باأن احلفل 
اخلتامي  للم�سابقة �سيقام مبقر اجلائزة فى يوم 
الثالثاء القادم املوافق 2 مايو  بعد �سالة املغرب 
مبا�سرحيث �سيجرى تكرمي الفائزين احلا�سلني 
و�سيتم  ف��رع  كل  من  الأوىل  الثالثة  املراكز  على 
منحهم مكافات مالية جمزية وا�ساف بان اللجنة 
املنظمة للجائزة وحتفيزا وت�سجيعا  منها لبقية 
املت�سابقني الذين مل  يح�سلوا  على املراكز الأول 
�سيتم منحهم مكافات مادية  و�سهادات تقديرية 

ومتنى لهم التوفيق فى املرات القادمة.
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ح�سب الدرا�سات، ل ميكن ال�سفاء من الزهامير. لت�سخي�سه، 
يرتكز الطبيب على ثالث نقاط:

اأميلويد. البيتا  بروتني  لرتاكم  نتيجة  ال�سفائح  • تت�سّكل 
اآخر  بروتني  تراكم  اإث��ر  يف  الدماغية  الأل��ي��اف  تتدهور   •

ا�سمه )تاو(.
الدماغية. الق�سرة  يف  الع�سبية  اخلاليا  • تتدهور 

الدماغية  ب�سبب تراكم تلك الربوتينات، ت�سطرب اخلاليا 
وتتدّمر بالكامل يف نهاية املطاف فت�ستحيل اإعادة الو�سع اإىل 
الربوتينات  نوَعي  تراكم  اأن  يبدو  املرحلة.  بعد هذه  ن�سابه 

�سروري كي تظهر اأعرا�ض املر�ض كافة.

اأعرا�شه
اأ���س��ب��ح��ت اأع���را����ض ال��زه��امي��ر م��ع��روف��ة ال��ي��وم رغ���م �سعوبة 
ر�سدها يف املرحلة الأوىل من املر�ض. ي�ساب اجلميع بزلت 
يف الذاكرة مع التقدم يف ال�سن ول ي�ستبه النا�ض دوماً بوجود 
م�سكلة. لذا قد يتطّور املر�ض من دون اأعرا�ض مقلقة خالل 
�سنتني اأو ثالث �سنوات اأو اأكر. لحقاً، يتطّور الزهامير مبا 

يكفي لُيفِقد املري�ض ا�ستقالليته.
الذاكرة وتراجع احليوية  الأوىل، يرتافق �سعف  املرحلة  يف 
ال�ستقاللية  ف���ق���دان  م���ع  ال��ق�����س��ري  امل����دى  ع��ل��ى  ال��ف��ك��ري��ة 
دقتها.  حركاته  وتفقد  املري�ض  مفردات  تتقّل�ض  اجل�سدية. 
�سرعان ما ي�سبح ال�سخ�ض غريباً حني يخ�سر ال�سفات التي 
ُعِرف بها طوال حياته، ويكون هذا الو�سع �سعباً بالن�سبة اإىل 

املحيطني به.
يعرفون  النا�ض  لأن  اأي�ساً  املري�ض  يعاين  امل��ر���ض،  بداية  يف 
اليوم ما يكفي من املعلومات عن تطور الزهامير كي يقلقوا 
م�سبقاً. ثم تتال�سى هذه امل�ساعر بعد تر�ّسخ املر�ض ويفقد كل 
�سيء اأهميته يف نظر املري�ض. تتغري �سخ�سيته ب�سكل هائل، 

ما ي�سّعب الو�سع على ال�سريك حتديداً.

داء تطّورّي
ي��وؤث��ر ه��ذا امل��ر���ض يف عقل امل��ري�����ض، فيجد الأخ���ري �سعوبة 
م��ت��زاي��دة يف فهم م��ا ُي��ق��ال ل��ه اأو اإق��ام��ة حم��ادث��ة ب��ّن��اءة. يف 
القهوة  اليومية: حت�سري  امل�ساكل يف حياته  تبداأ  ذل��ك،  اإث��ر 
را�سخاً  املا�سي  يبقى  الت�سوق...  اخلياطة،  الطعام،  ووجبات 

يف ذاكرته اأكر من احلا�سر، لكن �سرعان ما يتال�سى بدوره. 
مع ذلك، ي�سعر املري�ض مبا يح�سل يف حميطه ويحّب �سماع 

اأ�سوات املقربني منه.
اإىل  املري�ض  ومييل  اأي�ساً  ال�سلوك  يتغرّي  اآخ��ر،  �سعيد  على 
تكرار احلركات والكلمات نف�سها، وقد ي�سيبه الأرق اأو ي�سبح 
تتعّدد  املزاجية  تقلباته  اأن  �سخ�سيته لدرجة  تتغرّي  عدائياً. 
يف اليوم نف�سه، فيتنّقل بني ال�سحك والغ�سب والبكاء. مع 

مرور الوقت، يرتاجع تفاعله مع حميطه.
ت�سبح امل�سكلة يف املرحلة الأخرية ج�سدية، فيخ�سر املري�ض 
وجهته.  حتديد  عن  ويعجز  التنقل  يف  �سعوبة  ويجد  قوته 
اأحد  ل  غالباً.  البول  �سل�ض  مع  اأي�ساً  الو�سع  ه��ذا  يرتافق 
املرحلة، ول حتى الطبيب الذي  ي�ستطيع حتديد مدة هذه 

يتابع و�سع املري�ض.

اأ�شبابه

امل��ج��ال، حت��دي��داً على  الباحثون تقدماً لف��ت��اً يف ه��ذا  اأح���رز 
م�ستوى الت�سخي�ض. لكن ي�سود جدل حتى الآن حول اأ�سباب 
املر�ض احلقيقية رغم ر�سد بروتينات مرتبطة بالزهامير. 
اكُت�سفت اأ�سكال وراثية من املر�ض لكنها نادرة جداً. مع ذلك 
اليوم.  حتى  جمهولة  الدماغي  التدهور  ه��ذا  اأ�سباب  تبقى 
اآثار املر�ض بعد  اأبرز امل�ساكل بعدم القدرة على عك�ض  تتعلق 
تر�ّسخه وقد ميتّد التدهور على �سنوات اأو يت�سارع م�ساره اإذا 

اأ�سيب املري�ض بالزهامير قبل عمر ال�سبعني.

ت�شخي�شه
الذي  )فول�ستاين(  اختبار  ع��رب  الت�سخي�ض  ت�سهيل  ميكن 
يتوّزع على ثالثني نقطة. اإذا �سّجل املري�ض نتيجة اأقل من 
ا�ستكماله  الزهامير ممكناً يف حالته. لكن يجب  24، يكون 
ب��اخ��ت��ب��ارات اأخ����رى ل��ل��ذاك��رة. ق��د ت���ربز احل��اج��ة اأي�����س��اً اإىل 
فحو�ض اإ�سافية ل�ستبعاد الأمرا�ض الدماغية التي ترتافق 
اأحياناً مع موؤ�سرات ت�سبه اأعرا�ض الزهامير. ميكن معاجلة 
اأو  ال�سوئي  املا�سح  ي�سّكل  اأي�ساً.  اخل��رف  من  اأخ��رى  اأ�سكال 
الت�سوير بالرنني املغناطي�سي جزءاً من الفحو�ض املطلوبة 

للتاأكد من الت�سخي�ض.

و�شائل الوقاية
حتى لو كان الباحثون ي�سعون اإىل معاجلة املر�ض، اإل اأنهم 
مل ين�سوا اأهمية الوقاية ول يكفون عن مراقبة العوامل التي 
لكن  طبعاً  بالعمر  خطر  عامل  اأول  يتعلق  الزهامير.  تعزز 

ي�سعب اتخاذ اأي مقاربة عالجية يف هذا املجال.
ل  لكن  اأي�ساً،  املجال  ه��ذا  يف  دوراً  الوراثية  القابلية  ت��وؤدي 
البحوث  تتقّدم  م�سبقاً.  م�ستقبلية  اإ�سابة  اأي  توّقع  ميكن 
ت��دري��ج��اً وق���د ي��ك��ون حت��دي��د بع�ض اجل��ي��ن��ات ال��ت��ي ت��وؤث��ر يف 
الوراثية  الوقاية  ت�سبح  مل  لكن  مفيداً،  الدماغية  اخلاليا 
ملمو�سة بعد اإل مع الزهامير الذي يبداأ يف مراحل مبكرة. 

لكن تبقى هذه احلالت نادرة.
تربز عوامل اأخرى لكنها لي�ست موؤكدة حتى الآن: كلما زاد 
الن�ساط الفكري، يرتاجع احتمال الإ�سابة بهذا الداء. برزت 
اأي�ساً م�ساكل وعائية موؤثرة، ل �سيما ارتفاع �سغط الدم الذي 
يحتاج اإىل عالج �سريع، فالزهامير ي�سيب اأعداداً كبرية من 
اأي�ساً  اأخ��رى  خطر  عوامل  ثمة  ال�سغط.  بارتفاع  امل�سابني 

مثل الكتئاب اأو الحتكاك بالأملنيوم يف مهن معينة، لكن ما 
من اأدلة جازمة ب�ساأنها.

اأبرزها  واق��ي��اً  دوراً  الفيتامينات  بع�ض  ي����وؤدي  امل��ق��اب��ل،  يف 
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ان C وE. ك��ذل��ك مي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة ط��ب��ع��اً من 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال�����س��ك��ري وال��ك��ول�����س��رتول وال��ب��دان��ة ووقف 

التدخني.

عالجات حمتملة
ل ي�سمح اأي عالج حتى الآن بال�سفاء من الزهامير اأو وقف 
تاأخري  يف  العنا�سر  بع�ض  ي�ساهم  معينة.  مرحلة  يف  م�ساره 
من  ل��ذا  املر�سى.  ب��ني  فاعليتها  تتفاوت  لكن  امل��ر���ض  تطور 
الأف�سل اأخذها يف اأبكر مرحلة ممكنة. تتعدد اجلزيئات التي 
اأ�سبحت قيد الدر�ض مثل الأ�سرتوجني وم�سادات الأك�سدة 
وم�سادات الأميلويد... حتى اأن الباحثني ي�ستك�سفون اأ�ساليب 
غري اعتيادية من الناحية العلمية، من بينها بع�ض عنا�سر 

العمل على  بيلوبا. ويجري  ال�سيني من نوع اجلنكة  الطب 
املر�ض. قد  امل�سوؤولة عن  ابتكار لقاح ملنع تراكم الربوتينات 
تربز احلاجة اأحياناً اإىل اأخذ اأدوية لتهدئة املر�سى القلقني 
اأو العدائيني وت�سمح اإعادة التاأهيل مبتابعة ت�سجيع املر�سى.
ترّكز البحوث راهناً على اإيجاد لقاح وقائي، وثمة اختبارات 
ظهور  ومنعت  الفئران  على  لالهتمام  مثرية  نتائج  اأعطت 
التي  الدرا�سات  لكن مل حتقق  باخلرف.  املرتبطة  ال�سفائح 

جتري على الب�سر اأي نتائج عملية من دون اآثار جانبية.

م�شكلة للعائلة كلها
احلالت  معظم  يف  باملري�ض  الهتمام  العائلة  اأف���راد  يتوىل 
وي�����س��ّك��ل ه���ذا ال��و���س��ع ع��ب��ئ��اً ث��ق��ي��اًل ع��ل��ي��ه��م. ل��ك��ن ي��ج��ب األ 
تتوقف حياتهم الطبيعية ب�سبب هذا الداء. تكر املوؤ�س�سات 
اأن  يجب  امل�ساعدة.  تقدمي  ت�ستطيع  التي  الدعم  وجماعات 
يخ�س�ض اأفراد العائلة بع�ض الوقت لنف�سهم وياأخذوا عطلة

اأو ينظموا وقتهم بطريقة تنا�سب جميع  اآخر  اإىل  من وقت 
الأطراف.

الهتمام  لأن  النف�سية  الناحية  من  �سرورية  خطوات  اإنها   
بع�ض  يف  م��ري��ع��اً  ي�����س��ب��ح  ق���د  ب��ال��زه��امي��ر  م�����س��اب  ب�سخ�ض 
اللحظات وي�سهل اأن يتوتر الأ�سخا�ض املقربون من املري�ض 
من  مفرغة  حلقة  يف  يدخلون  ث��م  م��ن  بالذنب،  ي�سعروا  اأو 

�ساأنها اأن تزعزع ا�ستقرار العائلة كلها.
ل بد من اإيجاد حلول عملية واإن�سانية كي تتمكن العائالت 
من اأخذ ق�سط من الراحة من دون التاأثري �سلباً على املري�ض 
يبقى  اأن  يجب  ال��ك��ربى.  ال��ت��غ��ريات  يتحّمل  ل  الأخ���ري  لأن 

حميطه م�ستقراً!
 حتى لو كانت العائلة حتب املري�ض اإل اأنها ل تتمتع بخربة 
لهم  نحمل  اأ���س��خ��ا���ض  م��ع  اأح��ي��ان��اً  التعامل  وي�سعب  طبية 

عاطفة قوية. 
ميكن اأن ميّر املمر�سون من وقت اإىل اآخر لالطمئنان على 
املري�ض اأو م�ساعدته على ال�ستحمام لكنه يحتاج اإىل عناية 

متوا�سلة.
باخت�سار، يطرح داء الزهامير حتدياً �سعباً على املجتمعات 
ول تزال احللول الطبية الفاعلة غري موجودة. من الوا�سح 

اأن �سيخوخة ال�سكان ل تخلو من التحديات اجلديدة!

ميكن ر�شد اآثاره على م�شتوى الدماغ بكل و�شوح

الزهامير داء مرعب يدخل يف خانة اخلرف

معرفة  على  ق��ادرًا  يعود  ال  املري�ض  اأن  لدرجة  الدماغ  يتدهور 
الناحية  من  حديث  داء  الزهامير،  اإنه  اإليه!  االأ�شخا�ض  اأقرب 
العلمية، فقد اكت�شفه األوي�ض األزهامير يف بداية القرن الع�شرين 
عندما فح�ض دماغ مري�شته والحظ وجود �شفائح فيه وتدهور 
االألياف على الق�شرة الدماغية. الزهامير داء مرعب، يدخل يف 
خانة اخلرف نظرًا اإىل طبيعة االأعرا�ض. وبعد مرور قرن على 
م�شتوى  على  اآثاره  لر�شد  يكفي  مبا  البحوث  تقّدمت  اكت�شافه، 

الدماغ بكل و�شوح.

ي�سكو الكثري من الأطفال من اأوجاع 
يف البطن،

 وت��ت��زاي��د ه���ذه الأوج������اع م���ع الوقت 
وتوؤثر على �سهيته،

 مم��ا ق��د ي��ك��ون ع��الم��ة على 
وجود ديدان يف اأمعائه، 

ت���اأك���ي���د هذه  وي��ت��ط��ل��ب 
ت�سخي�ض  احل������ال������ة 

الطبيب،
الوقاية   لكن ميكنك 

من هذه امل�سكلة، 
احتمالت  وت��ق��ل��ي��ل 
بديدان  الطفل  اإ�سابة 
الأم��������ع��������اء ب�����ات�����ب�����اع ه����ذه 

الن�سائح التالية:

– امل�شم�شة:  1
ع��ن��د غ�����س��ل الأ����س���ن���ان على 
ماء  ا�ستخدام  ع��دم  الطفل 
امل�سم�سة،  يف  ال�����س��ن��ب��ور 
زجاجة  جت��ه��ي��ز  مي��ك��ن��ك 
لل�سرب  �سالح  نظيف  ماء 
م�سم�سة  يف  لي�ستخدمها 

الفم.

اال�شتحمام: – ماء   2
ال�ستحمام،  اأث��ن��اء  ��داً  َج��يِّ الطفل  م��راق��ب��ة  عليك 

بحيث ل يبتلع من ماء الد�ض؛
 لأنه قد يكون م�سدراً للديدان املعوية.

اليدين: – غ�شل   3
د طفلك على غ�سل يديه َجيِّداً قبل الأكل. عوِّ

االأظافر: – تقليم   4
اأظافر الطفل با�ستمرار؛ لأنَّ  احر�ض على تقليم 
الو�سيط الذي تنتقل  الأظافر الطويلة قد تكون 

من خالله الديدان اإىل فم واأمعاء الطفل.

ات: ريَّ كَّ – ال�شُّ  5
���ات يزيد  ���ريَّ ���كَّ اأك�����ل احل���ل���وى وال�������سُّ الإف�������راط يف 
ال�سكر  لأنَّ  الأم��ع��اء؛  بديدان  الإ�سابة  احتمالت 

يجذب هذه اجلراثيم بطبيعته.

واخل�شروات: – الفواكه   6
َجيِّداً  واخل�سروات  الفواكه  غ�سل  ال�سروري  من 

قبل اأكلها وقبل اإعداد ال�سلطة.

الأمعاء ديدان  من  طفلك  حلماية  ن�سائح   6
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�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1323  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���ض   - للكهروميكانيكية  1-ري��ال��ت��ي��ك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق�������ام عليك  ق����د    - م�����ول  اول  ج���اه���د   / امل����دع����ي  ان  الق����ام����ة مب����ا  حم����ل 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )13897 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB168225590AE/2017(ال�سكوى
اخلمي�ض   املوافق 2017/5/11  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1905  عمايل جزئي             

جمهول  م  م  ذ  �ض   - وال�سباغ  اجلب�ض  1-ج��م��ريا لعمال   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي / ملك مياه افاز الدين قد 
وتذكرة  دره���م(   18876( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل���ح���ام���اة  رقم 
الثالثاء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB170032018AE(ال�سكوى
املوافق 2017/5/16  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/2233  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-مون واي للعقارات  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ في�سان �سفيق حممد �سفيق   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   46364( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
 )MB170050900AE(ال�سكوى وامل�ساريف ورقم  والر�سوم  درهم( 
�ض    8.30 ال�ساعة    2017/5/16 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1137  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-�سم�ض اجلزيرة لل�سحن - جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حممد اقبال ر�سول غالم -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
 )MB167581579AE(ال�سكوى ورقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
8.30 �ض   ال�ساعة  املوافق 2017/5/11   ي��وم اخلمي�ض    لها جل�سة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2016/8561  عمايل جزئي             

م  جمهول حمل  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  ان  اي�ض  / 1-ام  امل��دع��ي عليه  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ر����س���وان ع��ب��دال�����س��الم -  ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   35248( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
املحاماة   وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )3000 دره���م(  وت��ذك��رة 
الربعاء   يوم  جل�سة  لها  وحددت   )MB166546903AE(ال�سكوى رقم 
املوافق 2017/5/3  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1503  عمايل جزئي             

حمل  جمهول  التوظيف   خلدمات  ديركت  1-اينوفي�سن   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / عادل احمد ال�سيد بريقع -  قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   48200( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سكوى)2017/ ورق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2500( مببلغ  ع���ودة 

املوافق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB170476043AE
2017/5/9  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1943  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  �ض   - �سولو�سان�ض  �سيكيوريتي  1-كاكتا�ض   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / �سابو عبدالرحمن عبدالرحمن   قد اأقام عليك 
درهم(   47419( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ورقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مبلغ  يقابلها   ما  او  ع��ودة  وتذكرة 
اخلمي�ض    ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB168316497AE(ال�سكوى
املوافق 2017/5/4  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1451  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- موتوكيف لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا اأن املدعي/مالك �سيخ -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )35531 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  )MB167401844AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
8.30 �سباحا   ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/5/15   الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1022   تنفيذ جتاري  
جمهول  ال�سويدي   عبداهلل  ن�سيب  خمي�ض  خالد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ   - للمقاولت  اخلليج  التنفيذ/ثقة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد  بخ�ض   بخ�ض بري  / فقري  وميثلها 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4088( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/945   تنفيذ جتاري  
�سالح  عو�ض  2-ع���ادل  ج��ب��واين  �سالح  عو�ض  حممد  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
 - ج��ب��واين  �سالح  ع��و���ض  حممد  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته   - ج��ب��واين 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - �ض م  ع 
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1610712.02( 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/151   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- نا�سر الدين ارزم خان  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حامت لديجمي وميثله : را�سد عبدالرزاق 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  تهلك   حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )956790( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1002   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- تداول مي - �ض ذ م م 2-�سركة اك�سنتيال ميدي�ست 
 للو�ساطة التجارية - ذ م م 3-�سركة اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار - ذ م م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ساهد لطيف عبداللطيف  
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )739127( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1283  عمايل جزئي             

�ض   - �سريفي�سز  & تكنيكال  كلينينغ  ليديا  اوف  1-هو�ض   / عليه  املدعي  اىل 
دل��ة كروز  الك�سندر قويجتار  امل��دع��ي /  ان  م م  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ذ 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)47325 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB167937967AE/2016(ال�سكوى
لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ���ض    8.30 ال�ساعة     2017/5/4 املوافق  اخلمي�ض 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/720   تنفيذ جتاري  
ل��ل��م��ق��اولت  جم��ه��ول حمل  �سركة احلقائق  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 : وميثله  الب�سي�سي  خليل  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
علي ابراهيم حممد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املبلغ املنفذ به وق��دره )523553(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
دعوى رقم 2017/50 مدين كلي حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 

ال�سيد/ حممد ا�سلم �ساد حممد ح�سني 
ال�سادة/ �سركة �سذى للتجارة العامة - ذ م م 

بال�سارة اىل انتدابنا كخبري من قبل حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
نود  عجمان  م�سرف  من  �سدكم  املقامة  كلي  م��دين   2017/50 الدعوى  يف 
دعوتكم اىل اجتماع خربة ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد ظهر يوم اخلمي�ض 
2017/5/4 يف مكتبنا الكائن يف دبي منطقة بور �سعيد - ديرة - بناية الوحدة 
مكتب 504 )هاتف 042959958( لتزويدنا مبا لديكم من م�ستندات متعلقة 

بالدعوى اعاله    
اخلبري امل�شريف  
جمال خليل يا�شني     

�إجتمـــــــــاع خبــــــــرة 
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2017/2614(

املنذر : حمد ا�سماعيل عبداهلل حممد 
املنذر اإليها : اأر �سي اأر لتاأجري ال�سيارات 

املو�سوع : املو�سوع / انذار قانوين ب�سرعة ت�سليم ال�سيكات اخلا�سة باملنذر وارقامها كالتي )ال�سيك 
رقم 000017 مببلغ 30.000 درهم( وال�سيك رقم 000018 مببلغ 165.000 درهم( والذي قام املنذر 
تلك  لت�سليم  اليها  للمنذر  املنذر  املمنوحة من  امل��دة  تكون  ان  على  اليها  املنذر  ليد  نقدا  ب�سدادها 
التقاع�ض )املخطر  ، وانه يف حالة  ا�سبوع من تاريخ ا�ستالمه الع��الن بالنذار  ال�سيكات هي مدة 
الج���راءات  لت��خ��اذ  اآ�سفا  ي�سطر  ���س��وف  امل��ن��ذر  ف��ان  بعالية  امل��ذك��ورة  ال�سيكات  ت�سليم  ع��ن  اليها( 
ما  كافة  والحتيال مع حتملكم  والن�سب  المانة  بخيانة  دعوى جزائية  واقامة  قبلكم  القانونية 
يتكبده املنذر من م�سروفات فعليه ومطالبته بالتعوي�ض الالزم مقابل خيانتكم لالأمانة وحتملكم 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1130  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سي جي ار جي للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ يا�سر لطيف حممد لطيف   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4396.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/286  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- جي�سون يل   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 : م وميثله  م  ذ  ���ض   - ال��ع��ام��ة  للتجارة  ت��ي  ب��ي  كيه  التنفيذ/  ط��ال��ب 
فوزية عبدالرحمن عبداهلل علي احلو�سني   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5317(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : فون كو�شت للتجارة - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب  101 ملك خالد حممد الزرعوين - عيال نا�سر -  ال�سكل القانوين: 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م    711138 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات 
1138217 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2016/11/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2016/11/6 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني متيم حما�شبون 
قانونيون  العنوان : مكتب رقم )217( ملك نادي الن�سر الريا�سي - بردبي /عود 
ميثاء -  هاتف  3962980-04 فاك�ض: 3963260-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/متيم حما�شبون قانونيون  
  - بردبي /ع��ود ميثاء   - الريا�سي  الن�سر  ن��ادي  رق��م )217( ملك  : مكتب  العنوان 
هاتف  3962980-04 فاك�ض: 3963260-04    مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية 
الق��ت�����س��ادي��ة ب��دب��ي ب��اأن��ه ق��د مت ت��ع��ي��ني امل�����س��ف��ي امل���ذك���ور اأع����اله لت�سفية 
دب��ي بتاريخ  ق��رار حماكم  فون كو�شت للتجارة - �ض ذ م م  وذل��ك مبوجب 
   2016/11/6 بتاريخ    دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2016/11/6
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2017/2678(

املنذر :فابني بو�سك - بوكالة/ املحامية ديانا حممد حمادة 
املنذر اليها : جوان زو - جمهول حمل الإقامة 

اعتبارا من  اليه  امل�سار  التوكيل  بالغاء  اليها  يخطر املخطر املخطر 
تاريخ ا�ستالم املخطر اليه هذا الخطار واعتباره غري منتج لثاره 
ويحمله  ال�ستالم  مبجرد  مبقت�ساه  العمل  من  ويحذره  القانونية 
ك��اف��ة امل�����س��وؤول��ي��ات امل��دن��ي��ة واجل��ن��ائ��ي��ة وم��ن جميع ال��وج��ود ل��و ثبت 
تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد تاريخه ، ويتعهد املخطر بت�سليم 

هذا الإلغاء اىل املخطر اليه. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

 �عـــــــالن       
 املرجع :2017/322 ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
الت�سديق  -  طلب  الإم���ارات   : ، اجلن�سية  بوخما�ض  علي مبارك م�سعود مبارك 
ال�سيارات(  لتاأجري  )املتحدة  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حمرر  علي 
  43839  : امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�سة 
وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل/ حممد بن �سليمان بن حممد 
العدل بعجمان �سيقوم  الكاتب  بان  ال�سحي - اجلن�سية : عمان -  ليكن معلوما 
ا�سبوعني  ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء  التوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

من تاريخ ن�سر هذا العالن   
�لكاتب �لعدل   

بد�ئرة �لتنمية �القت�سادية- عجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

 �عـــــــالن
املرجع :2017/298 ك.ع.ت

من  عجمان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�سيخ/ في�سل �سعيد را�سد حميد النعيمي ، اجلن�سية : الإمارات ، ال�سيد/ جليل 
مامو فيليالتي ، اجلن�سية : الهند -يف ال�سم التجاري )مطعم كافترييا التنور - 
ذ م م(  املرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف : 63912  
�سامل جمعان  يو�سف  ال�سيد/  اىل  وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  
قمان - اجلن�سية : الإم��ارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
ا�سبوعني  ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء  التوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

من تاريخ ن�سر هذا العالن
�لكاتب �لعدل   

بد�ئرة �لتنمية �القت�سادية- عجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2017/2689   

املنذر:ك�سودوجن لى
املنذر اليه:�سناكل امريى فرزند امري خان

املو�سوع/انذار عديل بالن�سر:
ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة الخ����الء ال��ت��ام ل��ل��ع��ني امل���وؤج���رة يف ت��اري��خ ان��ت��ه��اء العقد 
يف:2017/9/7 وعدم جتديد العقد و�سداد املرت�سد من القيمة اليجارية حتى تاريخ 
الخالء الفعلي و�سداد كافة الفواتري وت�سليم املفاتيح للمنذر وذلك من خالل يف مدة 
اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال�سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات 
وم�ساريف  اليجارية  القيمة  كامل  ب�سداد  املطالبة  يف  حقه  حتفظ  التي  القانونية 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ 

حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم التقا�سي مبا يف ذلك اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/1978  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب��ي��ل��ف��ورد ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة �������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  /���س��ان عبا�ض حممد �سابر  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وتذكرة  دره���م(   9733( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   mb168890362ae:ال�سكوى
لذا فاأنت مكلف باحل�سور   ch1.A.1:2017/5/3 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2017/45  تظلم مدين

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املتظلم �سده / 1-�سركة توا�سي غورميت كاترينغ 
حممود  وميثله:حممد  ا�ستيوي  حممد  عبدالرحمن   / املتظلم  ان  مبا  القامة 
علي حممود املرزوقي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه التظلم من 
المر ال�سادر بالق�سية رقم 2017/17 امر على عري�سة حجز حتفظي والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/2   ال�ساعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  �لدعوى 2017/569  �حو�ل نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- ماجد املر�سى حممد ابراهيم  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سكينه ت�سفايت وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  قد 
النفاق  وع��دم  لل�سرر  بالطالق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
لها  وامل�ساريف. وحددت  والر�سوم  ال�سرعية  بامل�ستحقات  والهجر ومطالبة 
جل�سة يوم  الثنني املوافق  2017/5/15   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )3( 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2017/44  بيع عقار مرهون   

والبالغ  رق���م:1202  العقار  على  التنفيذ  احلجز  بايقاع  ال��ق��رار  الق�سية:ا�سدار  مو�سوع 
م�ساحته:1090.57 مرت مربع على قطعة الر�ض رقم:352 مبجمع دبي لال�ستثمار بامارة 

دبي نظري مببلغ )4.362236.46( درهم.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري

املطلوب اعالنه:املنفذ �سدهما:1- حممد كا�سف ابراهيم حممد ابراهيم 2- حممد عاطف 
ابراهيم حممد ابراهيم جمهويل حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على حق املنفعة يف العقار بياناتها )ار�ض رقم:352 مبنطقة جممع 
دبي لال�ستثمار الول رقم املبنى:1202 يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/991 تنفيذ جتاري

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  مارتنيز  كوليو  ك��ارل��وت��ا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سويدي   
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )15387( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2017/938 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- غامن عبداهلل ح�سن غامن جمهول حمل القامة مبا 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
ال�سويدي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )376725.98( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2017/795 تنفيذ جتاري

انطونيو  موريزيو   -2 لوبيز  هرينانديز  جهريوزكا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ارن�����ون جم��ه��ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك ابوظبي 
التجاري وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4125979.25(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2017/841 تنفيذ جتاري

ا�سد  حجت   -2 �����ض.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  العاملية  مق�سد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
العامة  للتجارة  العاملية  ملديونية مق�سد  ب�سفته كفيل و�سامن   - ديبا  اللهى  نور 
ا�سغر حقران - ب�سفتها كفيل و�سامنة ملديونية مق�سد  اكرم علي   -3 ���ض.ذ.م.م 
كفيل  ب�سفتها   - اللهيان  لطف  ملك  اخرت   -4 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  العاملية 
و�سامنة ملديونية مق�سد العاملية للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي ايران )فرع دبي الرئي�سي( وميثله:حممد عي�سى 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد  ال�سويدي    �سلطان 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10967231( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2017/921  جتاري جزئي
القامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  البناء  م��واد  لتجارة  الكرامة   -1  / املدعي عليه  اىل 
احلمادي  حممد  ابراهيم  وميثله:علي  ����ض.ذ.م.م  احلديد  ل�سناعة  بي�سة  املدعي/  ان 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
اعتبارا  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )80.601.99(
التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق   من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
2017/5/4   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1185  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- راجان جاكوب جاكوب  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  ���ض.م.ع  وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
راجان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م    )29.971.16( وق��دره  مببلغ  جاكوب  جاكوب 
املحاماة والفائدة 2.49% من تاريخ:2016/12/25 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/3  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1188  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ناندانا براديب بولو اتاج  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ام القيوين الوطني �ض.م.ع  وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد 
اتاج  بولو  براديب  ناندانا  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
مببلغ وقدره )38.055.12( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %2.49 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2017/5/7  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1226  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نافني كي�سور �ساينا ىل كي�سور  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع  وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 
ىل  �ساينا  كي�سور  نافني  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم    )46.738.78( وقدره  كي�سور مببلغ 
2.49% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
اأو من  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2017/5/4  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى قد احاله للدائرة التجارية اجلزئية . 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2017/1017  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد جنكري حممد عبداهلل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اآر 
بي ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول 
امل��واف��ق  2017/5/4    ي��وم اخلمي�ض  لها جل�سة  املعجل بال كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1005  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سومالينجام �ساثا�سيفام  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ال�سام�سي قد  العمران  ���ض.م.ع  وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه �سومالينجام �ساثا�سيفام مببلغ 
وقدره )40.739.31( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من تاريخ 
الربعاء  يوم  لها جل�سة  التام. وحددت  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق 2017/5/10  
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية. 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف  �لدعوى رقم 2017/360  جتاري كلي 

 -3 عثمان  كمايل  عبداجلبار   -2 ����ض.ذ.م.م  العاملية  بيربك�ض  عليه/1-�سركة  املدعي  اىل 
دبي  ف��رع   - م�سر  املدعي/بنك  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  عبداجلبار  يا�سر  حممد 
الدعوى  اق��ام  قد  دب��ي  ف��رع   - املدعي/بنك م�سر  ان  القرق مبا  وميثله:بدر حممد علي 
التمهيدي  ب��ت��اري��خ:2017/4/20 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه  املذكورة 
التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف 
املخت�ض �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة 
ال�ساعة:09:30 �سباحا يف  امل��واف��ق:2017/5/8  الثنني  يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت   ،

القاعة:ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري . 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/839  جتاري كلي

للخدمات  الر����ض  قمر  �سركة  يف  �سريك  ب�سفته   - �سيتني  اون���ال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �سي  دبليو  دي  اللوج�ستية  ال�ست�سارات 
ايهان �ساياهوغلو - ب�سفته �سريك يف �سركة قمر الر�ض للخدمات ال�ست�سارات اللوج�ستية 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبةبف�ض ال�سركة واخراج  دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م قد 
�سنرتال  وورل��د  دب��و  اللوج�ستية  ال�ست�سارية  للخدمات  الر���ض  قمر  �سركة  من  ال�سريك 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/2 ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2017/689  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- يف اي بي لك�سرى لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ توب اك�سالن�ض لتاأجري ال�سيارات وميثله : هدى ر�ستم ابراهيم احمد قد 
 612.200( وق��دره  عليها   مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و الفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
املوافق  .   وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2017/5/8
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

  �عـــــالن  
رقم املرجع :781    

 ليكن معلوما للجميع بان  ال�سيد/ احمد امني حممد علي اخلمريي - اماراتي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل الطرف الثاين:�سعود عبداهلل حممد علي 
املعمري - اماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )الوقت لنقل الركاب باحلافالت( والتي 

تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:)731721(
تغيريات اخري:

اجلديد  التجاري  ال�سم  لي�سبح  باحلافالت(  الركاب  لنقل  )الوقت  من  التجاري  ال�سم  • تغري 
)الوقت للنقليات العامة(

• تغري الن�ساط التجاري من )نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة( لي�سبح الن�ساط التجاري اجلديد 
)نقليات عامة(

وعمال لن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 

من تاريخ هذا العالن.
  �لكاتب �لعدل 
مركز �إجناز�ت �ل�سارقة - �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  �عـــــالن  

رقم املرجع :778    
 ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد/ يو�سف عي�سى يو�سف بلله - اماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل ال�سيد/عبداهلل حممد ح�سن 

عبا�ض الهويل - اماراتي اجلن�سية رخ�سة رقم )121417( با�سم:بقالة املر�ساد
تعديالت اخري:

�ساأن  ل�سنة 2013 يف  رق��م )4(  الحت��ادي  القانون  امل��ادة )14( فقرة )5( من  لن�ض  وعمال 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على حيال ذلك 

تقدمي طلب العرتا�ض لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية .
مكتب �لكاتب �لعدل 

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  �عـــــالن  

رقم املرجع :779    
اجلن�سية  اماراتي   ، العقروبي  �سعيد  خليفه  مطر  �سيف  ال�سيد/  الط��راف  من  كال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وال�سيد/حبيب اهلل نعمت اهلل ، افغاين اجلن�سية وال�سيد/حممد رفيع حميد زاده ، افغاين اجلن�سية يرغبون يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة 100% وذلك اىل الطراف ال�سيد/حممد علي كمايل ال علي ، اماراتي 
اجلن�سية عن 51% وال�سيد/�سيد �سريف �سيد اأ�سرف بن �سيد اأ�سرف ، افغاين اجلن�سية عن 25% وال�سيد/�سمري 
ظفر اهلل �سيد ابراهيم الها�سمي ، افغاين اجلن�سية عن 24% رخ�سة رقم:570973 با�سم:مطعم نور الفجر ذ.م.م ، 

ومت تغيري ال�سم التجاري للرخ�سة وهو كما يلي:
ال�سم التجاري ال�سابق:مطعم نور الفجر ذ.م.م

ال�سم التجاري اجلديد:مطعم املذاق الأفغاين ذ.م.م
تعديالت اخري:

فقد  ال��ع��دل.  الكاتب  �ساأن  يف   2013 ل�سنة   )4( رق��م  الحت���ادي  القانون  من   )5( فقرة   )14( امل��ادة  لن�ض  وعمال 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على حيال ذلك تقدمي طلب العرتا�ض لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية .
مكتب �لكاتب �لعدل 

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  �عـــــالن  

رقم املرجع :780    
 ليكن معلوما للجميع بان  ال�سيد/ كانان فادكيدات كافيل فالبيل �سيندان هندي 
اىل  وذل��ك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد:رفيق �سينا مادام هاو�ض - هندي اجلن�سية يف )�سوبر ماركت املدينة املثالية( 

مبوجب رخ�سة رقم:557146
تعديالت:

وعمال بن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف 
�ساأن الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق 

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
  �لكاتب �لعدل 

 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية - �ل�سارقة 18          

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  �عـــــالن  

تقدم ايل انا الكاتب العدل باإدارة الكاتب العدل والت�سديقات - خورفكان
ال�سيد:فايز �سعيد �سيف العطر - اجلن�سية المارات ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل( يف ال�سم التجاري املثايل لتجارة الهواتف املتحركة واملرخ�ض من دائرة التنمية 
دائرة  ب��ت��اري��خ:2004/1/5  ال�سادر  رق���م:519793  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف  القت�سادية 

التنمية القت�سادية بخورفكان
اىل ال�سيد/يازر بوتني بيديكال بوكري بوتني بيديكال - اجلن�سية الهند

على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد اإنق�ساء اأ�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.

  �سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي 
 �لكاتب �لعدل بخورفكان

وز�رة �لعدل

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  يف �لق�سية  رقم : 2016/1257 جتاري جزئي �بوظبي     

املدعية:موؤ�س�سة الطريق ال�سريع للنقليات
املدعي عليه:�سركة ال�سرح للمقاولت

لقد مت انتدابنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة بعاليه
املراد اعالنه املدعي عليه:�سركة ال�سرح للمقاولت

اخلمي�ض  يوم  وذلك  عنه  قانوين  وكيل  او  هو  الثاين  اخلربة  اجتماع  حل�سور 
اخلبري  مكتب  مبقر  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  املوافق:2017/5/4 

الكائن:مبدينة اأبوظبي �سارع الكورني�ض - بناية رقم:29 - الطابق العا�سر
لي ا�ستف�سار:التوا�سل مع اخلبري مبا�سرة على موبايل رقم:0509234647.  

 �خلبري �حل�سابي / حممد علي �إمبابي    
 موبايل رقم : 0509234647

 �إعالن بالن�سر حل�سور�جتماع
�خلربة �حل�سابية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  يف �لق�سية  رقم : 2016/3367 عمايل جزئي �بوظبي     

املدعية:�سركة برتول ابوظبي الوطنية - ادنوك
املدعي عليه:�سني اداو اوؤدز

اخلبري  يعلن  بعاليه  املذكورة  الدعوى  يف  ح�سابيا  خبريا  انتدابنا  مت  لنه  نظرا 
احل�سابي املنتدب يف الدعوى املذكورة

املراد اعالنه املدعي عليه:�سني اإداو اوؤدز
اخلمي�ض  يوم  وذلك  عنه  قانوين  وكيل  او  هو  الثالث  اخلربة  اجتماع  حل�سور 
اخلبري  مكتب  مبقر  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  متام  يف  املوافق:2017/5/4 

الكائن:مبدينة اأبوظبي �سارع الكورني�ض - بناية رقم:29 - الطابق العا�سر
لي ا�ستف�سار:التوا�سل مع اخلبري مبا�سرة على موبايل رقم:0509234647.  

 �خلبري �حل�سابي / حممد علي �إمبابي    
 موبايل رقم : 0509234647

 �إعالن بالن�سر حل�سور�جتماع
�خلربة �حل�سابية



اخلليجي فرن�شا �ض.م. فروع دولة االإمارات العربية املتحدة - تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل والبيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016
تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

بيان الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

بيان الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق املركز الرئي�شي لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2016

 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 الرئيسي المركز

 فرنسا ش.م.الخليجي 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتـحدة

 اإلمارات العربية المتـحدة
 

 البيانات المالية تدقيق تقرير حول 
 

 الرأي
والتـي تتكـون مـن  ")الفـروع(" فـروع دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، ش.م.  فرنسـالخليجـي لقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقـة 

التـدفقات و  لتغيـرات فـي حقـوق المركـز الرئيسـياو  الـدخل الشـاملو  الـدخل وبيانـات ٢٠١٦ديسـمبر  ٣١كما فـي  بيان المركز المالي
 ات تفسيرية أخرى.وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ومعلومالنقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 

، للخليجــي فرنســا ش.م. فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النــواحي الجوهريــة المركــز المــالي 
 النقديـة للسـنة المنتهيـة بـذلك التـاريخ وفقـاً  االمـالي وتـدفقاته اوآدائهـ ٢٠١٦ديسـمبر  ٣١كمـا فـي  فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 

 

 اساس الـــــرأي
لقــد قمنــا بتــدقيقنا وفقــا للمعــايير الدوليــة للتــدقيق ("المعــايير الدوليــة للتــدقيق"). إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعــايير موضــحة فــي فقــرة 

وفــق معــايير الســلوك الدوليــة  فــروعا مســتقلون عــن المســؤوليات مــدقق الحســابات حــول تــدقيق البيانــات الماليــة الــواردة بتقريرنــا. كمــا أننــ
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ذات بى اآلخـــر لمتطلبـــات األخالقيـــة ا ووفـــقلمجلـــس المحاســـبين "قواعـــد الســـلوك للمحاســـبين المهنيـــين" 

المتطلبــات ووفــق قواعــد الســـلوك  ى وفــق تلـــكاآلخــر ع. هــذا، وقــد التزمنــا بمســـؤولياتنا األخالقيــة و الصــلة بتــدقيقنا للبيانــات الماليــة للفـــر 
 للمحاسبين المهنين. نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

 

 

 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
لعقـد للتقارير المالية وطبًقا لألحكام السـارية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية 

، وعــن تلــك الرقابــة الداخليــة التــي تحــددها ٢٠١٥) لســنة ٢للقــانون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم (تأســيس الفــروع و 
 حتيال أو خطأ.اإلدارة أنها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن ا

 

على أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح،  اعلى متابعة أعماله فروعوعند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة ال
أعمـال مبدأ االستمرارية المحاسـبي مـا لـم تعتـزم اإلدارة تصـفية  وتطبيقمبدأ االستمرارية أساس حسب االقتضاء، عن األمور المتعلقة ب

 أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.  اأو وقف أعماله فروعال
 

 
 

 
 
 
 

 (تتمة) تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
ة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خاليب غايتناتتمثل 

احتيال أو عن خطأ، وٕاصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن 
األخطاء عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ 

عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع بشكل معقول تأثيرها على القرارات 
 االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية.

 

قدير المهني ونحافظ على الشك المهني على مدار فترة كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الت
 التدقيق. ونقوم كذلك:

 

  بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم والقيام
ر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم بإجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توف

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف 
 المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

 ات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن صلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءعلى نظام الرقابة الداخلي ذات  باالطالع
 ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

 

 .بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة 
 

 اسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المح
على  فروعإذا كان هنالك حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة ال

ا إلى اإليضاحات االستمرار. وفي حال استنتجنا وجود حالة جوهرية من عدم اليقين، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرن
ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا 
ونعتمد في استنتاجاتنا على بّينات التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو 

 على أساس مبدأ االستمرارية. فروعوقف أعمال الالظروف المستقبلية إلى ت
 

 بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها ومحتوياتها ،
 العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

 

سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي خلل  فيما يتعلق على اإلدارةنقوم بالتواصل مع 
 يتبين لنا من خالل تدقيقنا.قد جوهري في نظام الرقابة الداخلي 

 
 
 
 

 

 
 
 

 (تتمة) تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 ى اآلخر  والتنظيميةتقرير حول المتطلبات القانونية 
 ، نفيد بما يلي:٢٠١٥) لسنة ٢(لبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم إضافة إلى ذلك ووفقًا لمتط

 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ )١(
تحادي لدولة ، من جميع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االللفروعالمالية تم إعداد البيانات  )٢(

 .٢٠١٥) لسنة ٢(اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛ الفروعأن  )٣(
 ؛٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنة لم تقم الفروع بشراء األسهم أو االسثتمار فيها خالل )٤(
بموجبها إبـرام تلك تم لعالقة والشروط التي أهم معامالت األطراف ذات ا للفروع حول البيانات المالية ٦يظهر اإليضاح رقم  )٥(

 المعامالت؛
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الفترة المنتهية في خالل  تقد ارتكب الفروعبأن  يسترع انتباهناأنه، وفًقا للمعلومات التي توافرت لنا، لم  )٦(

مما أو لعقد تأسيسها  ٢٠١٥ ) لسنة٢(ربية المتحدة رقم أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات الع
 .٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في المالي  اأو مركزه اقد يؤثر جوهرًيا على أنشطته

 

، وتعديالتـه، ١٩٨٠) لسـنة ١٠وعالوة على ما سبق، نود اإلفادة أنه، عمًال بقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة االتحـادي رقـم (
 ت التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.أننا قد حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرا

 
 (الشرق األوسط) توش دديلويت آن

 
 

 موسى الرمحي
 ٨٧٢سجل مدققي الحسابات رقم 

 ٢٠١٧مارس  ٢٩
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 ٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
 بيان المركز المالي 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 

  إيضاحات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥يناير  ١
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    (معاد عرضه) (معاد عرضه)
 الموجودات    

٤١٩،٧٦١ ٥٥٧,٦٦٤ 
 

٧٥٣،٧٨٠ 
 
٥ 

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

 ذات عالقة  مطلوب من أطراف ٦ ١٥٠،٤٣٠ ١٥٩،٩٥١ ٢٣١,١٠٠
 مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٧ ١١٢،٦٦٨ ١٤٢،٥٤٤ ٨١,٤٨٥

 استثمارات مالية ٨ ٢٣٩،٢١٢ ٢٧٨،٠٩٥ ٢٣٦,٧٥٨
  للعمالء القروض والسلف ٩ ٢،٣٢٤،٧٩٨ ٢،٥٩٦،٨٣٧ ٢,٣٠٩,٠٧٨

 القبوالت البنكيةمطلوبات العمالء ضمن   ٢٣،٨٩٣ ١١٤،٣٦٧ ١٣١,٦٥٨
 موجودات أخرى ١٠ ٥٣،٥١٤ ٣٢،٢٥٥ ٤٤،٤٣٩
 الممتلكات والمعدات  ١١ ٣،٣١٤ ٣،٣٩٥ ١,٩٨٨
 موجودات غير ملموسة ١٢ ٨،٠٩١ ٢،٩١٢ ٣,٩٨٢

 مجموع الموجودات  ٣،٦٦٩،٧٠٠ ٣،٧٥٠،١١٧ ٣،٥٩٨،١٥٢
     

 المطـلوبات وحقوق المركز الرئيسي    
 المطلوبات    

 المالية مطلوب إلى البنوك والمؤسسات ١٣ ٢٠٧،١٣٥ ٩٦،٩٧٧ ٩٦,٨٩٣
 ودائع العمالء ١٤ ٢،٧٤٧،٧٣٨ ٢،٨٤٠،٠٣٧ ٢,٦٩٤,٠١٠

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة ٦ ٨،٨٠٠ ٩،٩٩٦ ٣٥,٢٥٣
 مطلوبات القبوالت البنكية     ٢٣،٨٩٣ ١١٤،٣٦٧ ١٣١,٦٥٨
 مطلوبات أخرى ١٥ ٨١،١٠٥ ٦٨،٣٣٤ ١١٧,٧٨٨

 مجموع المطلوبات  ٣،٠٦٨،٦٧١ ٣،١٢٩،٧١١ ٣,٠٧٥,٦٠٢
     

 حقوق المركز الرئيسي     
 رأس المال المخصص (أ) ١٦ ٣٧٥،٠٠٠ ٣٧٥،٠٠٠ ٣٣٥,٠٠٠
 احتياطي قانوني (ب) ١٦ ٥٢،٥٠٦ ٥٢,٥٠٦ ٤٦,٧٢٠

 أرباح مستبقاة  ١٧٣،٥٢٣ ١٩٢,٩٠٠ ١٤٠،٨٣٠
 مجموع حقوق المركز الرئيسي  ٦٠١،٠٢٩ ٦٢٠،٤٠٦ ٥٢٢،٥٥٠

     

 بات وحقوق المركز الرئيسيمجموع المطلو   ٣،٦٦٩،٧٠٠ ٣،٧٥٠،١١٧ ٣،٥٩٨،١٥٢
 
 
 
 
 
 

 
 

 جيل درمو
 المدير العام

 
 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

 ٥ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 بيان الدخل 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ اتإيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
 (معاد عرضه)   

 ١٥٢،٢١٣  ١٥٦،٨٠٨   الفوائد إيرادات
 )٣٣،٦٥٤( )٤٧،٣٢٨(  مصروف الفوائد

 ١١٨،٥٥٩  ١٠٩،٤٨٠   الفوائد إيراداتصــافي 
 ٣٩،٩٥٩  ٣٠،٥٢٧   الرسوم والعموالت إيرادات

 )٥٤١( )٤٢١(  مصاريف الرسوم والعموالت
 ٣٩،٤١٨  ٣٠،١٠٦   الرسوم والعموالت  إيراداتصافي 

 ٦،٩٦١  ٥،٨٠٤   صافي الربح من المعامالت بعمالت أجنبية
    

 ١٦٤،٩٣٨  ١٤٥،٣٩٠   اإليرادات التشغيلية للسنة 
 

 عمومية إدارية و مصاريف 
 

١٧ 
 

)٤٩،٩٤٢( )٤٦،٤٥٧( 
 )٤٠،٦١٣( )١٢٤،١٣٥( ١٨ مخصص انخفاض القيمة، صافي

 )٩٠،٥٥٥( )١٧٠،٥٩٢(  صافي المصاريف التشغيلية 
  

  
 ٧٤،٣٨٣  )٢٥،٢٠٢(  الربح قبل الضريبة (الخسارة) / 

 )١٦,٥٢٧( ٥،٨٢٥  ١٩ ضريبة الدخل دخل / (مصاريف)
 ٥٧,٨٥٦  )١٩،٣٧٧(  للسنة  الربح(الخسارة) / صافي 

 
 
 
 
 
 

 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

 ٦ الخليجي فرنسا ش.م.
 لة اإلمارات العربية المتحدةفروع دو 

 

 بيان الدخل الشامل 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

   ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم  
 (معاد عرضه)   

    

 ٥٧,٨٥٦ )  ١٩،٣٧٧(   الربح للسنة (الخسارة) / 
    

 - -  اآلخرالدخل الشامل 
    

 - -  للسنة اآلخرالدخل الشامل 
    

 ٥٧,٨٥٦ )  ١٩،٣٧٧(    الشامل للسنة / الدخل (الخسارة)  جماليإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية
 

 ٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 بيان التغيرات في حقوق المركز الرئيسي

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 المجموع أرباح مستبقاة احتياطي قانوني رأس المال المخصص 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 ٥١٨،٨٥٦ ١٣٧،١٣٦ ٤٦،٧٢٠ ٣٣٥،٠٠٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 كما هو معروض سابًقا     

 ٣،٦٩٤ ٣،٦٩٤ - - )٢٨صافي تأثير إعادة العرض (إيضاح 
 ٥٢٢،٥٥٠ ١٤٠،٨٣٠ ٤٦،٧٢٠ ٣٣٥،٠٠٠ معاد عرضه – ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
 ٥٧،٨٥٦ ٥٧،٨٥٦ - - معاد عرضه –الربح للسنة 

     

 ٥٧،٨٥٦ ٥٧،٨٥٦ - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 ٤٠،٠٠٠ - - ٤٠،٠٠٠ زيادة في رأس المال المخصص
 - )٥،٧٨٦( ٥،٧٨٦ - تحويل إلى االحتياطي القانوني

     

 ٦٢٠،٤٠٦ ١٩٢،٩٠٠ ٥٢،٥٠٦ ٣٧٥،٠٠٠ معاد عرضه – ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في الرصيد 
 )١٩،٣٧٧( )١٩،٣٧٧( - - الخسارة للسنة

     

 )١٩،٣٧٧( )١٩،٣٧٧( - - مجموع الخسارة الشاملة للسنة
 ٦٠١،٠٢٩ ١٧٣،٥٢٣ ٥٢،٥٠٦ ٣٧٥،٠٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 
 .من هذه البيانات الماليةجّزأ جزءًا ال يتاإليضاحات المرفقة تشكل 

 

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

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

 ٨ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 بيان التدفقات النقدية 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه)  

   التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
 ٧٤،٣٨٣ )٢٥،٢٠٢( الضريبة  قبل (الخسارة) / الربح

   تعديالت لـ:
 ٤٠،٦١٣ ١٢٤،١٣٥ ، بعد طرح االسترداداتخسائر انخفاض قيمة القروض

 ٨٢ - الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
 ٢،٥٩٠ ٣،٨٨٧ استهالكات وٕاطفاءات

 ٢،٢٣٦ ٢،٠٦٤ مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
   

 ١١٩،٩٠٤ ١٠٤،٨٨٤ في الموجودات والمطلوبات التشغيلية األرباح التشغيلية قبل التغيرات
في احتياطي النقد لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات  النقص / (الزيادة)

 )٣،٠٥٤( ٤،٠١٢ العربية المتحدة 
 )٣٢٨،٣٧٢( ١٤٧،٩٠٤ للعمالء في القروض والسلف النقص / (الزيادة)

 ١٨،٩٢٧ ٣،٣٦٦ ى اآلخر في الموجودات  النقص
 ١٤٦،٠٢٧ )٩٢،٢٩٩( في ودائع العمالء / الزيادة  )النقص(

 )٥٤،٢٤٣( ١٨،٠٦٠ ىاآلخر في المطلوبات الزيادة / (النقص) 
 )١٠٠،٨١١( ١٨٥،٩٢٧ العمليات التشغيلية(المستخدم في) الناتج من / النقد 

 )١٧،٥٤٠( )٢٣،٤٨٧( الضرائب المدفوعة
 )٣،١٧٧( )٢،٦٦٦( منافع نهاية الخدمة المدفوعة

 )١٢١،٥٢٨( ١٥٩،٧٧٤ العمليات التشغيلية(المستخدم في)  من / صافي النقد
   

   التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية
 )٢،٤٢٤( )١،٥١١( شراء ممتلكات ومعدات 

 )٥٨٥( )٧،٤٧٤( شراء موجودات غير ملموسة
 )٤٦،٥٢٧( )٢،٠٢٣( شراء استثمارات

 ٥،١٩٠ ٤٠،٩٠٦ بيع استثماراتاستثمارات /  استحقاقالمبالغ المحصلة من 
 )٤٤،٣٤٦( ٢٩،٨٩٨ العمليات االستثمارية (المستخدم في)  من / صافي النقد

   

   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية  
 ٤٠،٠٠٠ - الزيادة في رأس المال المخصص

 ٤٠،٠٠٠ - العمليات التمويلية من صافي النقد 
   

 )١٢٥،٨٧٤( ١٨٩،٦٧٢ في النقد وما يعادله (النقص)  / الزيادة صافي
 ٦٠٦،٩١٠ ٤٨١،٠٣٦ النقد وما يعادله في بداية السنة 

 ٤٨١،٠٣٦ ٦٧٠،٧٠٨ )٢٠النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

 ٩ الخليجي فرنسا ش.م.
 اإلمارات العربية المتحدة فروع دولة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 والنشاط الوضع -١
أعماله في دولة البنك  بدأ. ("المركز الرئيسي") باريس، فرنسا في مركزه الرئيسيُمسجل  يهو بنك فرنس الخليجي فرنسا ش.م.

رأس ، أبو ظبي، في كل من دبي أربعة فروعحاليًا لدى البنك ، ويوجد كبنك تجاري ١٩٧٣اإلمارات العربية المتحدة في عام 
 ("الشركة األم الرئيسية"). الدوحة، قطر، التجاري جالطرف المسيطر هو بنك الخليالشركة األم و  الخيمة والشارقة.

 

اإلقليمي مكتب الإن عنوان . ية المتحدةاإلمارات العرب فروععمليات  إدارةة يتولى المكتب اإلقليمي للبنك في دبي مسؤولي
 .اإلمارات العربية المتحدة -دبي ، ٤٢٠٧المسجل هو صندوق بريد رقم 

 

") وال تتضمن الفروع. في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط ("ش. م فرنساالخليجي تعكس هذه البيانات المالية نشاطات فروع 
 .الشركة األموفروع لخاصة بالمركز الرئيسي الموجودات والمطلوبات ا، أي من المعامالت

 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 

 على البيانات المالية المطبقة وليس لها تأثير جوهريالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   ١-٢
 

لية الجديدة والمعدلة التالية، التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير الما
في هذه البيانات المالية. لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير المعدلة أي تأثير مهم على المبالغ المدرجة في  ٢٠١٦يناير  ١بعد 

 سبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.السنة الحالية أو السنوات السابقة ولكن قد تؤثر على محا
 

  جلةالحسابات التنظيمية اآل ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
 

  عرض البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم. 
 

  المتعلق بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في  المشتركةبات الترتي - ١١تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .عمليات مشتركة

 

  الموجودات  ٣٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ممتلكات وآالت ومعدات  ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
 .المتعلق بتوضيح إستخدام أساليب مقبولة لإلستهالك واالطفاء غير الملموسة

 الزراعة -٤١والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ممتلكات وآالت ومعدات ١٦معيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على ال :
 .النباتات المثمرة

 

  والمتعلقة بمحاسبة االستثمارات في الشركات  البيانات المالية المنفصلة ٢٧تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
الزميلة، بأن تتم المحاسبة اختياريًا باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية  التابعة والمشاريع المشتركة والشركات

 المنفصلة
 

  ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  البيانات المالية الموحدة ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع  ٢٨سبي الدولي رقم والمعيار المحا اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى

 لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار. مشتركة
 

 المعيار التي تتضمن التعديالت على  ٢٠١٤ - ٢٠١٢ على دورة المعايير الدولية للتقاري المالية التحسينات السنوية
لتقارير لالمعيار الدولية على و  الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة ٥ لية رقملتقارير المالالدولية 

والمعيار المحاسبي  منافع الموظفين ١٩وعلى المعيار المحاسبي الدولي رقم ،  البيانات المالية: اإلفصاحات ٧ المالية رقم
 .ليةإعداد التقارير المالية المرح ٣٤الدولي رقم 

 

 ١٠ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 

 والمعدلة قيد اإلصدار وغيـر السارية بعد  المالية الجديدة الدولية للتقاريرالمعاييـر  ٢-٢
 ولم يسري العمل بها بعد: المصدرةالمالية الجديدة والمعدلة التالية  الدولية للتقاريربعد المعاييـر  الفروعلم تطبق 

 

 الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرالمعاييـر 
التي تبدأ  سارية للفتـرات السنوية

 في أو بعد

بتعديل  ٢٠١٦ – ٢٠١٤المالية  الدولية للتقاريرات السنوية على دورة المعاييـر التحسين
 ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٢و  ١المعيارين الدوليين إلعداد التقاريـر المالية رقمي 

يسري العمل بالتعديالت على 
المالية رقم  الدولي للتقاريرالمعيار 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١
للفتـرات السنوية التي تبدأ في  ٢٨
أو بعدها، بينما  ٢٠١٨ينايـر  ١

يسري العمل بالتعديالت على 
المالية رقم  الدولي للتقاريرالمعيار 

للفتـرات السنوية التي تبدأ في  ١٢
 أو بعدها ٢٠١٧ينايـر  ١

 

 

  

تعلق بقيد ، وهي تعديالت تضرائب الدخل ١٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 موجودات الضرائب اآلجلة للخسائر غيـر المحققة

 ٢٠١٧ينايـر  ١
 

 

  

، بحيث تقدم اإلفصاحات بيان التدفقات النقدية ٧تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيـرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة 

 التمويلية.

 ٢٠١٧ينايـر  ١

 

مقابل المعامالت بالعمالت األجنبية  ٢٢المالية رقم  الدولية للتقاريرتفسيـر لجنة المعاييـر 
 والسلف 

 

يتعلق هذا التفسيـر بالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية أو أي أجزاء من تلك المعامالت 
 في حال:
 وجود مقابل سائد بعملة أجنبية أو مسعر بها؛ 
 ي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل المتعلقة بذلك أنشأة قيد الم

 المقابل في موعد يسبق قيد األصل أو المطلوب أو الدخل ذات الصلة؛ و
 .أن كان أي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل غيـر نقدي 

 

 ٢٠١٨ينايـر  ١

  

  

 

: تـرتبط تلك التعديالت االستثمارات العقارية ٤٠ولي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي الد
ليكون أنه ال يجوز للمنشأة تحويل أي عقار إلى استثمارات عقارية  ٥٧بتعديل نص الفقرة رقم 

أو من استثمارات عقارية إال بوجود دليل يشهد على تغيـر في استخدامه. ويقع التغيـر في 
أو لم يستوف تعريف معنى االستثمار العقاري. وال  استخدام العقار في حال استوفى العقار

يعتد بمجرد بتغييـر اإلدارة نيتها الستخدام العقار في ذاته دليًال على تغيـر استخدامه. وقد تم 
 تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التي تضمنتها هي قائمة غيـر شاملة. 

 ٢٠١٨ينايـر  ١

 

 

 ١١ الخليجي فرنسا ش.م.
 دولة اإلمارات العربية المتحدة فروع

 

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

 

 

 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 ـر السارية بعد (تتمة)المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغي الدولية للتقاريرالمعاييـر  ٢-٢

 

 الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرالمعاييـر 
سارية للفتـرات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد
  

، وهي التعديالت األدوات المالية: اإلفصاحات ٧المالية رقم  الدولي للتقاريرتعديالت على المعيار 
 .٩المالية رقم  الدولي للتقاريرمعيار بشأن اإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق األولي لل

عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقريـر المالية رقم 

 للمرة األولى ٩
إضافية لمحاسبة  األدوات المالية: إفصاحات ٧المالية رقم  الدولي للتقاريرتعديالت على المعيار 

التحوط الواردة بالمعيار الدولي التحوط (والتعديالت الالحقة لها) الناتجة من مقدمة فصل محاسبة 
 ٩إلعداد التقريـر المالية رقم 

عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقريـر المالية رقم 

 للمرة األولى ٩
المالية  الدولي للتقاريرفي نسخته األخيـرة (المعيار  ٩المالية رقم  الدولي للتقاريرتم إصدار المعيار 

ويتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنيف والقياس  ٢٠١٤) في يوليو )٢٠١٤األدوات المالية ( ٩رقم 
يقوم المعيار بتعديل متطلبات قياس ف. ة التحوط العام وٕالغاء االعتـراوانخفاض القيمة ومحاسب

 وتصنيف الموجودات المالية، كما يقدم نمط جديد لمتوقع خسائر انخفاض القيمة.
 

  :والتي  ٢٠١٤الصادرة في  ٩المالية رقم  للتقارير الدوليمع نسخة المعيار انخفاض القيمة
تقدم نظام "خسارة ائتمانية متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية، فلم يعد من 

 الضروري االعتـراف بأي واقعة ائتمانية تحدث قبل أي خسارة ائتمانية.
  :ق مزيد من الصلة يقدم المعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيمحاسبة التحوط

بالكيفية التي تكون عليها المنشآت التي تعمل في أنشطة إدارة المخاطر وقت التعرضات 
 للمخاطر المالية وغيـر المالية.

  :استمر العمل بمتطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات المالية والمطلوبات إلغاء االعتـراف
 .٣٩المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

على  اآلخرتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل سي
أدوات الدين التي تم االحتفاظ بها ضمن نمط عمل تحقق الهدف المرجو منه عن طريق تحصيل 

 التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على أدوات الدين المقاسة  سيتم تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة على
والذمم اإليجارية المدينة  اآلخربالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 وموجودات العقود وكذلك على بعض تعهدات القروض المبـرمة وعقود الضمان المالي.

 ٢٠١٨يناير  ١

  

الدولي : يقدم المعيار اإليـرادات من العقود المبـرمة مع العمالء ١٥المالية رقم  الدولي للتقاريرالمعيار 
نظامًا وحيدًا وقائمًا على خمسة مبادئ يتعين سريانه على جميع العقود  ١٥المالية رقم  للتقارير

 المبـرمة مع العمالء.

 ٢٠١٨ينايـر  ١

 
 

 ١٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 لمتحدةفروع دولة اإلمارات العربية ا

 

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

 

 

 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغيـر السارية بعد (تتمة) الدولية للتقاريرالمعاييـر  ٢-٢

 

 

تكون معموًال بها.  عندما للفروعتتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعاييـر والتفسيـرات والتعديالت التـي سيتم تطبيقها على البيانات المالية 
في  للفروعأنه قد ال يكون لتطبيق هذه المعاييـر والتفسيـرات والتعديالت أي تأثيـر جوهري على البيانات المالية  الفروعكما وتتوقع 

 .٩المالية رقم  الدولي للتقاريرفتـرة التطبيق األولي لها، وذلك باستثناء المعيار 
 

 

 ١في البيانات المالية للفروع للفترات السنوات التي تبدأ في  ٩لي إلعداد التقارير المالية رقم تتوقع اإلدارة تطبيق المعيار الدو 
على المبالغ المرصودة واإلفصاحات  ٩المالية رقم  الدولي للتقاريرتطبيق النسخة النهائية من المعيار  يؤديقد . ٢٠١٨يناير 

 ومطلوباتها المالية.موجوداتها بشأن  للفروعالواردة في البيانات المالية 
 

مراجعة  لحين إجراء الفروععن التطبيق  الناجمةإال أنه ال يمكن عمليًا تقديم تقديـر معقول بشأن التأثيـرات وعلى الرغم من ذلك، 
 شاملة ومفصلة.

 

 أهم السياسات المحاسبية -٣
 بيان االلتزام

 الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية. قارير الماليةللمعايير الدولية للتوفقًا  للفروعتم إعداد البيانات المالية 
 

. ٢٠١٥يوليو  ١("قانون الشركات") في  ٢٠١٥) لسنة ٢سرى العمل بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
القانون ("األحكام االنتقالية"). وقد ُمنحت الفروع فترة قدرها أربعة وعشرون شهًرا اعتباًرا من تاريخ السريان لاللتزام بأحكام 

 التزمت الشركة بتلك األحكام االنتقالية.
 

 إعداد البيـانات الماليةأسس 
بقــيم أو  تقييمهـا بقـيم معــادالتـي تقــاس وفقــا لمبـدأ التكلفــة التاريخيـة، باســتثناء بعـض األدوات الماليــة  الماليـةلقـد تــم إعـداد البيانــات 

 ر، كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. في نهاية كل فترة تقريعادلة 
 تستند التكلفة التـاريخية بشكل عام إلى القيمة العادلة للمقابل الممنوح مقابل الموجودات أو البضائع أو الخـدمات.

 

  الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرلمعاييـر ا
سارية للفتـرات السنوية التي 

 تبدأ في أو بعد
   

بحيث يقدم نظام محاسبي واحد للمستأجرين  عقود اإليجار ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
جميـع عقـود اإليجـار االعتـراف بـالموجودات والمطلوبـات المتعلقـة بيوجب على جميع المسـتأجرين 
 شهًرا أو أقل أو كان األصل المعني له قيمة أقل. ١٢ما لم تكن فترة عقود اإليجار 

 ٢٠١٩يناير  ١ 

   

والمعيار المحاسبي  البيانات المالية الموحدة ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بيع أو ) المتعلقة بمعالجة ٢٠١١(شتركة استثمارات في شركات زميلة ومشاريع م ٢٨الدولي رقم 

 المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

أرجـــــئ ســــــريان التطبيــــــق إلــــــى  
 أجل غير مسمى

 ١٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ة في للسنة المنتهي

 

 (تتمة) المحاسبيةأهم السياسات  -٣
 (تتمة) إعداد البيـانات الماليةأسس 

ُتعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملـة منظمـة 
ظـر عـن مـا إذا كـان السـعر يمكـن تحقيقـه بطريقـة مباشـرة أو أكـان مقـدرًا بين المتشاركين في السـوق فـي تـاريخ القيـاس، بغـض الن

بعــين االعتبــار عنــد  الفــروع. وعنــد تقــدير القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات، تأخــد آخــرباســتخدام أســلوب تقيــيم 
فـي  عنـد تسـعير األصـل أو المطلـوب مـا إذا كـان المتشـاركون سـيأخذون بعـين االعتبـار تلـك العوامـل تسعير األصل أو المطلوب

علــى ذلــك األســاس، باســتثناء  الماليــةتــاريخ القيــاس. تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح فــي هــذه البيانــات 
 .٣٦رقم القياسات التـي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي 

بنــاًء علــى مــدى وضــوح  ٣أو  ٢أو  ١إعــداد التقــارير الماليــة، إلــى المســتوى فيمــا يخــص ، كــذلك ُتصــنف قياســات القيمــة العادلــةو 
 المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

المدخالت المسـتنبطة مـن األسـعار المدرجـة (غيــر المعّدلـة) لموجـودات أو مطلوبـات مطابقـة فـي وهي  ١مدخالت المستوى  -
 شطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛اأسواق ن

ـــات عـــدا عـــن األســـعار المدرجـــة المســـتخدمة فـــي المســـتوى  ٢مـــدخالت المســـتوى  -  ١وهـــي المـــدخالت المســـتنبطة مـــن البيان
 موجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ ووالمالحظة لل

 وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة. ٣مدخالت المستوى  -
حديـده علـى ى إلـى أقـرب ألـف درهـم، باسـتثناء مـا يـتم تاآلخـر ُتعرض البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي (الدرهم) وتُقرب كافـة القـيم 

 خالف ذلك.
 :فيما يلي أهم السياسات المحاسبية

 

 باإليراداتاالعتراف 
 إيرادات ومصاريف الفوائد

المالية المحملة بفوائد المصنفة كمحتفظ بها لالستحقاق إيرادات ومصاريف الفوائد لجميع األدوات في بيان الدخل تقيد الفروع 
النسبة التي تخصم فعليا الدفعات النقدية المستقبلية كونها قة الفائدة الفعلية ومتاحة للبيع وقروض وذمم مدينة باستخدام طري

ي المقدرة أو المبالغ المستلمة على مدار العمر االفتراضي ألداة المالية أو على مدار فترة أقصر، حسب االقتضاء، إلى صاف
يتوقف االعتراف بإيرادات الفوائد حال وجود شكوك و  وب المالي عند االعتراف المبدئي.القيمة الدفترية لألصل المالي أو المطل

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  فوائدإيرادات  وتقيد. في تحصيل مبلغ األصل أو الفائدة
 اس النقد المستلم.ويتم محاسبة المستردات المتعلقة بالقروض المكون لها مخصص بالكامل على أس على أساس االستحقاق.

 

 

 إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت
 ذات الصلةيتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت في بيان الدخل على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمة 

التي تدخل في حسبة نسبة  باستثناء تلك الرسوم والعموالت التي تعتبر جزءًا من حسبة نسبة الفائدة الفعلية. إن الرسوم والعموالت
 .هجزءًا من عائد بجلب المنتج والتي تشكل الفائدة الفعلية هي تلك الرسوم والعموالت اإلضافية والمرتبطة بشكل مباشر 

 

 ى بشكل رئيسي برسوم المعامالت والخدمات التي تم تكبدها كخدمات مستلمة.اآلخر وتتعلق مصاريف الرسوم والعموالت 
 

الرسوم من تقديم رسوم خدمات المعامالت الناتجة من التفاوض أو، االشتراك في مفاوضات، بشأن معاملة  ويتم قيد إيرادات
 االعتراف لطرف ثالث، مثل الترتيبات التعاقدية لالستحواذ على أسهم أو أوراق مالية أخرى أو شراء أو بيع أعمال تجارية، يتم

قيد الرسوم أو بنود الرسوم المرتبطة بأداء محدد بعد استيفاء المعايير ذات تلك اإليرادات عند إنجاز المعاملة ذات الصلة. تب
 الصلة.

 
 

 ١٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 الت األجنبيةالمعامالت بالعم

 .للفروع وعملة العرضيمثل العملة الوظيفية  ؛ حيث(درهم)البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة  ُتظهر الفروع
 

 .المعامالتيتم تحويل قيمة المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية المناسبة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ 
 

ة العادلة للموجودات المالية السائدة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية وُتحول بسعر التحويل في تاريخ كل فترة تقرير. ُتحدد القيم
 ويشكل مكون سعر الصرف األجنبي جزًءا من ربح أو خسارة قيمته العادله. ووفًقا لذلك،

 

 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو يتم قيد مكون سعر الصرف األجنبي للموجودات المالية المصنفة بالقي
 الخسارة؛ و

  في  اآلخريتم قيد مكون سعر الصرف األجنبي للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 .اآلخرالدخل الشامل 

 

مقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل دوات دين األجنبية السائدة بأ وُتحدد أرباح وخسائر سعر الصرف األجنبي بالنسبة للعمالت
 فترة تقرير بناًء على التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتقيد في بيان الدخل.

 

 الممتلكات والمعدات 
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكـلفة بعـد طرح االستهالك المتراكم وأي خسارة في انخفاض القيمة. يتم رسملة المصاريف 

ية والمصاريف الالحقة إلى الدرجة التي تعزز فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقع أن تنتج من األصل. يتم اإلضاف
 :ت المحددة وذلك على النحو التالياحتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت مبنيًا على سنوات الخدمة الفعلية للموجودا

 

   السنوات
 سـيارات  ٣
 تبيةمكمعدات   ٥ - ٣
 أثاث ومعدات  ٥ - ٣
 تحسينات المباني  ٧ - ٥
   

 

المبلغ القابل لالستهالك هو إجمالي القيمة الدفترية بعد طرح القيمة المتبقية المقّدرة في نهاية العمر االفتراضي لالنتفاع من 
 الممتلكات والمعّدات. 

 

طيات معينة، يتم مراجعة العمر االفتراضي، وطرق االستخدام، وتحسبًا ألي تغيرات قد تطرأ بناًء على مع تاريخ كل تقرير،في 
 والقيمة المتبقية المستخدمة في حساب استهالك الممتلكات والمعّدات. 

 

 في بيان الدخل.، وُتسجل نة المتحصالت مع القيمة الدفتريةالخسائر الناتجة عن االستبعاد عن طريق مقار  وأاألرباح  ُتحدد
 

. ويتم تصنيف تلك الممتلكات معترف بها أي خسائر النخفاض القيمة بعد طرحالية قيد التنفيذ بالتكلفة ُتدرج األعمال الرأسم
حسب الفئة التي تناسبها من فئات الممتلكات والمعدات عندما يتم االنتهاء منها وتصبح جاهزة لغرض االستخدام المعد لها. 

ى، عندما تصبح الموجودات اآلخر ستهلك به الموجودات العقارية يبدأ استهالك تلك الموجودات، وفق نفس األساس الذي تو 
 جاهزة لغرض االستعمال المعد لها.

 

 

 ١٥ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 وجودات غير الملموسةالم
قاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها فرديًا عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. وبعد االعتراف المبدئي، تدرج تُ 

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا اية إطفاءات متراكمة أو أي خسـائر النخفاض القيمة. يتم إطفاء الموجودات غير 
 يفيدعندما يكون هناك دليل  خسائر انخفاض القيمةألعمار المحددة على األعمار االقتصادية االفتراضية وتقييم الملموسة ذات ا

غير الملموس ذو العمر  لألصلمراجعة على فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء  إجراءالنخفاض القيمة. يتم باحتمالية تعرض األصل 
التغيرات في العمر االفتراضي المقدر أو طريقة االستخدام  ُتحتسبى األقل. االقتصادي المحدد في نهاية كل سنة مالية عل

، ويتم التعامل معها حسب الضرورةفترة أو طريقة اإلطفاء، البتغيير  األصلالمتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في 
ر الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل نفقات اإلطفاء على الموجودات غيتسجل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. 

 غير الملموس. األصلفي فئة المصاريف بما يتفق مع وظفية 
 

 

 

 انخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
 

ناك أي مؤشر بمراجعة القيم الحالية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما إذا كان ه تقوم الفروعفي فترة كل تقرير، 
يدل على انخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة. وٕان وجد، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات لكي 

تقدير القيمة  ، تعمل الفروع علىالقابلة لالسترداد لألصل فردياً  يتم تحديد مدى الخسارة. وفي حال يصعب فيها تقدير القيمة
 داد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.القابلة لالستر 

 

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع والقيمة المستخدمة. عند تقييم 
م ما قبل الضريبة والتي تعكس القيمة المستخدمة فإن التدفقات النقدية المقدرة يتم خصمها لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خص

 قيمتها السوقية مع األخذ بعين االعتبار أثر الوقت على النقد والمخاطر المحددة لألصل.
 

أما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من قيمته الحالية، يتم خفض القيمة الحالية 
) إلى أن تصل إلى قيمته القابلة لالسترداد. إن خسارة انخفاض القيمة تحمل على بيان الدخل إال إذا لألصل (أو وحدة توليد النقد

 كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.
 

ة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للقيمة في حال تم الحقًا عكس خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيم
المقدرة المستردة على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل (وحدة توليد 

ل إال إذا كان األصل قد تم إعادة النقد) في السنوات السابقة. إن عكس خسارة االنخفاض في القيمة يتم تسجيله في بيان الدخ
 تقييمه، وفي هذه الحالة فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم.

 

 األدوات المالية
 طرفًا في بنود تعاقدية لألداة. تصبح الفروعيتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما 

 

التي تعزى  ،تكاليف المعامالت كما يتم إضافة أو خصم، بدئيًا بالقيمة العادلةلية والمطلوبات المالية متُقاس الموجودات الما
بشكل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها (خالف الموجودات المالية والمطلوبات 

ة، حسب ت المالية أو المطلوبات الماليمن القيمة العادلة للموجودا، ر)عادلة من خالل األرباح والخسائالمالية بالقيمة ال
تكاليف المعامالت التي ُتعزى مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات المالية أو تسجل ، عند االعتراف المبدئي. االقتضاء

 دخل.المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر على الفور في بيان ال
 

 الموجودات المالية
يتم االعتراف بجميع طرق الشراء والبيع االعتيادية وٕالغاء االعتراف بها على أساس تاريخ العملية التجارية. إن جميع طرق 
الشراء أو البيع االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطبق تسليم الموجودات في غضون إطار زمني 

 قبل التشريعات والتعهدات في السوق. ُيحدد من
 

 

 ١٦ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 

 (تتمة)الموجودات المالية 
 موجودات الماليةتصنيف ال

ض الغر التصنيف على طبيعة و  يعتمدو  ."وذمم مينةو"قروض  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق"كـ "تصنف الموجودات المالية 
 عند االعتراف المبدئي.، وُيحدد الموجودات الماليةمن 

 

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق استثمارات
دفعات ثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق ذات ي موجودات مالية غير مشتقة قاق هاالستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستح

على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق. تقاس االستثمارات المالية المحتفظ  ،القدرة اولديه تتجه نية المجموعة بشأنها،محددة، والتي 
بعد طرح خسائر االنخفاض  ؛ وذلكطريقة الفائدة الفعلية بالتكلفة المطفأة باستخدامبعد االعتراف المبدئي بها لتاريخ االستحقاق 

 الفعلي. العائدفي القيمة، ويتم االعتراف بإيراداتها على أساس 
 

 

 القروض 
القروض  ُتسجل وفقًا لدفعات ثابتة أو محددة. الفروعالقروض هي موجودات مالية غير مشتقة تم إحداثها أو شراؤها من قبل 

مبالغ نقدية بالقيمة العادلة لها بتاريخ االلتزام مضافًا إليها التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. ويتم  مبدئيًا عندما يتم إقراض
 االعتراف بها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد طرح أي مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض القيمة. 

 

قروض والسلف عندما يكون هنالك شك في استردادها بالكامل حسب بنود العقد مخصص ألي انخفاض في قيمة ال تكوينيتم 
لدولة قياس القيمة العادلة وتوجيهات المصرف المركزي  بشأنمع األخذ بعين االعتبار متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية 

 .اإلمارات العربية المتحدة
 

 

 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 

 يف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن هذه الفئة في حال استيفاء الشروط التالية:يتم تصن
 

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نمط أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل تدفقات نقدية  )أ(
 تعاقدية؛ و

ة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات مالية لألصل أن تسفر البنود التعاقدية لألصل المالي عن تواريخ محدد  )ب(
 الفائدة على مبلغ األصل غير المسدد.و 

 

تُقاس أدوات الدين، بما في ذلك االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والسلف والمنتجات االستثمارية، بالتكلفة المطفأة 
 عند استيفاء كال الشرطين التاليين:

 من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و باألصلضمن نمط أعمال يهدف إلى االحتفاظ  االحتفاظ باألصل )أ(
 فائدة / ربحو عن تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات مالية لألصل  لألداةأن تسفر البنود التعاقدية   )ب(

 على مبلغ األصل غير المسدد.
 

 النقد وما يعادله
في نقد في الصندوق وودائع لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة (ما عدا اإليداعات يتمثل النقد وما يعادله 

اإللزامية) واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية. إن النقد وما يعادله هو عبارة عن استثمارات عالية السيولة قابلة للتحويل 
 وهرية من التغير في القيمة وال تزيد فترة استحقاقها األصلي على ثالثة أشهر. إلى قيمة معينة من النقد وغير معرضة لمخاطر ج

 

 

 ١٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 تمة)(ت األدوات المالية

 

 (تتمة) الموجودات المالية
 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

وتعتبر هذه الموجودات يتم تقييم الموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة الكتشاف انخفاض القيمة في نهاية كل فترة تقرير، 
مبدئي بالموجودات المالية، يفيد بتعرض إذا كان هناك دليل مادي، على إثر حدث أو أكثر بعد االعتراف المنخفضة القيمة 

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة النخفاض القيمة.
 : قد يتضمن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة

  ؛ألي من المصدر أو الطرف المقابلالتعثر المالي الكبير 
 خر في سدادها؛ خرق لبنود العقد، مثل اإلخفاق في تسديد أصل المبلغ أو الفوائد عليه أو التأ 
  أو؛ دخوله في إعادة هيكلة ماليةوجود احتمالية إفالس المقترض أو 
 ألصل المالي نتيجة للتعثر الماليغياب السوق الناشط ل. 

 

 

ي قيمة االنخفاض في القيمة هو الفرق بين قيمة الموجودات المالية الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسـتقبلية المقـدرة التــ
 تعكس الضمانات، مخصومة بنسبة الفائدة الفعلية األصلية.

 

، باســتثناء جميــع الموجــودات الماليــة قيمــةشــرًة بمقــدار خســارة االنخفــاض فــي يــتم تخفــيض القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة مبا
القـرض فـي حـال كـان  المخصـص.الدفتريـة باسـتخدام حسـاب  هـاتقيمحيـث يـتم تخفـيض  والمطلوب من البنـوك، القروض والسلف

تــم شــطبها فــي التــي الالحقــة المبــالغ المســتردة ، وُتضــاف مقابــل حســاب المخصــص ُيشــطب هــذا القــرض، غيــر قابــل للتحصــيل
 إلى حساب المخصص. ويتم االعتـراف بالتغيـرات على القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان الدخل.  السابق

 

وكان من الممكن أن يكون اإلنخفاض ذو صلة بشـكل موضـوعي  ،يمة، في فترة الحقةإنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض في الق إذا
بحــدث وقــع بعــد االعتـــراف باإلنخفــاض فــي القيمــة، يــتم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا فــي الســابق وذلــك مــن 

اإلنخفـاض فـي القيمـة ال تتجـاوز التكلفـة خالل بيان الدخل إلى حد أن تكون القيمـة الدفتريـة للموجـودات الماليـة فـي تـاريخ عكـس 
 المطفأة في حالة عدم االعتـراف باإلنخفاض في القيمة.

 

 :كما يـلي الُمقاسةبتقييم إنخفاض قيمة القروض والسلف  الفروعتقوم 
 

 القروض المقيّمة إفرادياً 
لمعرفـة من قبـل إدراة االئتمـان بـالفروع إفراديًا تتمثل القروض المقّيمة إفراديًا بشكل رئيسي من قروض الشركات والتـي يتم تقييمها 

 قيمتها. إلى إنخفاض يشيرإن كان هنالك أي دليل موضوعي 
 

على أساس معـدل  المخصومةيتم تقييم القروض المنخفضة القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
القيمـــة العادلـــة بأو  إن كـــان متاحــًا، للقـــرض، الملحوظــةبنـــاًء علـــى القيمــة الســـوقية  الفائــدة الفعـــال للقــرض أو يـــتم تقيـــيم القــروض

 .إذا كان القرض يخضع لضمانات للضمان المرتبط بالقرض
 المحتسبة كما ذكر أعاله. الحاليةيتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للقرض وقيمته 

 

 ١٨ .الخليجي فرنسا ش.م
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 (تتمة) الموجودات المالية
 

 (تتمة)انخفاض قيمة الموجودات المالية 
 قروض مقيمة جماعياً 

 خسائر انخفاض قيمة القروض المقيمة جماعيًا مخصصـات على:تتضمن 
 

 قروض تجارية عاملة وقروض أخرى
عندما يتم تقييم القروض إفراديًا دون أن يكون هناك مؤشرات على وجود أي خسارة، يمكن أن يكون هناك خسائر محتملة مبنية 

 على أساس تصنيف مركز مخاطرة القروض والمناخ االقتصادي السائد. 
 
 

 التقريريشمل انخفاض القيمة الخسائر التي من الممكن أن تنتج من القروض العاملة الفردية المشكوك في تحصيلها في تاريخ 
 والتي ال يمكن تحديدها فرديًا إال في وقت الحق مستقبًال. 

 

لخبرة السابقة وتصنيف القروض لكل نوع من القروض على أساس ا الفروعيتم احتساب االنخفاض بالقيمة المقدرة من قبل إدارة 
تماني والتغّيرات المتوقعة باإلضافة للخسائر المقدرة والتي تنعكس عن الظروف االقتصادية واالئتمانية مع األخذ بعين ئاإل

 اإلعتبار متطلبات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 

 حد ذاتها والتي يتم تصنيفها جماعياً قروض فردية ذات صفات مشتركة ذات قيمة غير جوهرية ب
من رصيد القرض الذي تجاوز  %٢٥ُيحتسب انخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة يتم فيها رصد مخصص بنسبة 

من رصيد القرض عندما يتخطى موعد استحقاقه ألكثر من  %٥٠يومًا، ومخصص بنسبة  ٩٠موعد استحقاقه بما يزيد على 
 .يوماً  ١٨٠عندما تتجاوز موعد استحقاها عن لقروض ين مخصص بالكامل لتكو يومًا، ويتم  ١٢٠

 

 

 

 إلغـاء االعتراف بالموجودات المالية
األصـل ذلـك إال عند انتهاء الحق المتعاقـد عليـه المتعلـق باسـتالم التـدفقات النقديـة مـن  أصل مالياالعتـراف بأي  الفروعال تلغي 

ل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايـا ملكيـة األصـل بصـورة جوهريـة إلـى منشـأة أخـرى. المالي؛ أو عندما تقوم المجموعة بتحوي
بتحويـــل كافـــة مخــاطر ومزايـــا الملكيـــة أو تحويلهــا بصـــورة جوهريــة واســـتمرت بالســـيطرة علــى األصـــل المحولـــة  الفــروعإذا لــم تقـــم 

صاحبة عن المبـالغ التـي قد تـدفعها. إذا احتفظـت بالحصة المحتـفظ بها من األصل المالي والمطلوبات الم تعترف الفروعملكيته، 
فـــي االعتــــراف باألصـــل المـــالي  الفــــروعبصـــورة جوهريـــة بكافـــة مخـــاطر ومزايـــا األصـــل المـــالي المحولـــة ملكيتـــه، فتســـتمر  الفـــروع

 المستلمة.المضمون لصافي المبالغ واالعتـراف كذلك باالقتراض 
 

مقاسة بالتكلفة المطفأة، ُيقيد الفارق بين القيمـة الدفتريـة لألصـل وقيمـة المقابـل المسـتلم وعند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية ال
 أو الذمة المدينة في بيان الدخل.

 

 ١٩ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) سياسات المحاسبيةأهم ال -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية 
 التصنيف كدين أو أدوات ملكية

إمــا كمطلوبــات ماليــة أو كحقــوق ملكيــة وفقــًا لجوهـــر العمليــة المتعاقــد  الفــروعأدوات الــدين وأدوات الملكيـــة التــي ُتصــدرها  ُتصــنف
 ات المالية وأدوات الملكية.عليها في العقد وتعريف المطلوب

 

 أدوات الملكية
بعـد اقتطـاع كافـة المطلوبـات المترتبـة عليهـا. تسـجل  ألي منشـأةالعقـد الـذي يثبـت فائـدة مسـتبقاة فـي الموجـودات  هيأداة الملكية 

 بقيمة صافي المبالغ المحّصلة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.  الصادرة عن الفروعأدوات الملكية 
 

 ت الماليـةالمطلوبا
مبدئيـًا بالقيمة العادلة بعد خصم  تتضمن القروض وودائع العمالءى كمطلوبات مالية أخرى اآلخر تُقاس المطلوبات المالية 

ى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية إضافة إلى اآلخر بينما تُقاس المطلوبات المالية تكاليف المعامالت، 
 سنوي.ال العائد د المعترف بها على أسـاسمصاريف الفوائ

 

 عقود الضمان المالي
 

عقد الضمان المالي هو العقد الذي يتطلب من المصدر القيام بدفعات محددة لتعويض صاحب الضمان عن أي خسارة يتكبدها 
 الدفعات عند استحقاقها وفقًا ألحكام أداة الدين. استيفاءجراء إخفاق المدين في 

 

إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية  ، بينما تقاس الحًقا، ها العادلةبشكل مبدئي بقيم الفروعلضمان المالي الصادرة عن وتقاس عقود ا
 :، بالقيمة األعلى ألي منبالقيمة العادلة

   المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات ، ٣٧رقم  يقيمة االلتزام بموجب العقد، طبقا للمعيار المحاسبي الدول
 و طارئة؛ال

 باإليراداتطبقا لسياسات االعتراف ، عند االقتضاء، اإلطفاء الكلي المعترف بهًا القيمة المعترف بها مبدئيًا ناقص. 
 

في بيان الدخل باألقساط المستلمة ويتم االعتراف ، لمتعلقة بالضمانات في بيان الدخلفي المطلوبات المالية ا أي زيادةتسجل 
 والت على أساس القسط الثابت على مدار عمر الضمانة.في إيرادات الرسوم والعم

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
ال تلغي الفروع االعتراف بالمطلوبات المالية إال عندما يتم إعفاء الفروع من التزاماتها أو إلغاء تلك االلتزامات أو انتهاء 

المالي الملغى االعتراف به والمقابل المدفوع، أو مستحق الدفع، بما  سريانها. ويتم تسجيل الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب
 في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، في بيـان الدخل.

 

 ٢٠ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية (تتمة)
 

 القيم العادلة
عر تُقيـد جميع األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة. إن القيمـة العادلـة لـألدوات الماليـة، عنـد االعتــراف المبـدئي، تتمثـل عـادًة بسـ

 معاملة وهي القيمة العادلة للثمن المسدد أو المستلم.ال
 

 يتم المتـاجرة بهـا فـي أسـواق نشـطة ذات سـيولة التي عادية و الشروط ال ذاتالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ُتحدد
 ؛بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة

 

 ى (فيمــا عــدا األدوات الماليــة المشــتقة) بنــاًء علــى نمــاذج األســعار ر اآلخــالقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة  ُتحــدد
 المقبولة بشكل عام وذلك بناًء على التدفق النقدي المخصوم بإستخدام أسعار من معامالت السوق الحالية المنظورة واألسـعار

 ؛ والمقدمة من وسطاء ألوراق مماثلة
 

 تقة بنــاًء علــى األســعار المدرجــة. وفــي حالــة عــدم وجــود هــذه األســعار يــتم يــتم إحتســاب القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــ
إستعمال التدفق النقدي المخصوم باإلستناد إلى منحنى العائد المتعلـق بهـا وذلـك علـى فتـرة األداة الماليـة دون الخيـار ونمـاذج 

 اإلختيارية.المشتقة تسعير الخيار لألوارق المالية 
 

 المطلوبات الماليةالموجودات المالية و  مقاصة
حق قانوني للقيام بذلك  وجود ن المركز المالي فقط عندفي بيا وٕاظهارهايتم إجراء مقاصة على الموجودات والمطلوبات المالية 

 على أساس صافي القيمة أو عند استعادة األصل وتسديد االلتزام في نفس الوقت. الفروع تسويتهاأو عندما تنوي 
 

 التحوطمحاسبة قة و األدوات المالية المشت
 

األدوات المالية المشتقة والتي تشمل العقود اآلجلة للعمالت األجنبية للتحوط من مخاطر مبادالت العمالت  تستخدم الفروع
 ى.اآلخر والفوائد وأخطار السوق 

 

بحيث تدرج حقًا بالقيمة العادلة، ال ويعاد قياسهاالقيمة العادلة بتاريخ العقد  كونهابالتكلفة  مبدئيااألدوات المالية المشتقة  تقاس
 .سلبيةالمشتقات بقيمها العادلة ضمن الموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة أو ضمن المطلوبات إذا كانت القيمة العادلة 

 

ير بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسع عموما يتم الحصول على القيم العادلة
 المناسبة.

 في بيان الدخل عند حدوثها.  لألدوات المالية المشتقة، غير المؤهلة لمحاسبة التحوط،التغيرات في القيمة العادلة ُتدرج 
 

صنف معامالت التحوط إلى فئتين: (أ) معامالت تحوط القيمة العادلة التي توفر تغطية تُ  ،محاسبة التحوطب وفيما يتعلق
قيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات معترف بها؛ و (ب) معامالت تحــوط التدفقات النقدية التي توفر لمخاطر التغيرات في ال

تغطية من التغيرات في التدفقات النقدية التي إما أن تنسب إلى مخاطرة معينة ترتبط بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو 
 بمعاملة متوقعة تؤثر في صافي الدخل المستقبلي.

 

 ٢١ ي فرنسا ش.م.الخليج
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 

 (تتمة) التحوطمحاسبة األدوات المالية المشتقة و 
 

ات جدوى وفاعلية كبيرة، مثًال التغيرات في القيمة العادلة أو محاسبة التحوط يجب أن تكون عملية التحوط ذ من أجل تطبيق
التدفق النقدي من األدوات التي استخدمت في عملية التحوط يجب أن تماثل التغيرات في البنود المغطاة وأن تكون قابلة للقياس. 

تضمنة تحديد األداة المستخدمة في في بداية عملية التحوط يجب أن تكون األهداف وٕادارة المخاطر واإلستراتيجيات موثقة وم
مدى فاعلية التحوط. في الفترات الالحقة ية تقييم الفروع للتي أستخدم من أجلها التحوط وكيفعملية التحوط وطبيعة المخاطر ا

 فإنه من المطلوب تقييم هذا التحوط لبيان فاعليته بشكل مستمر.
 

 تحوطات القيمة العادلة
عادة قياس األدوات المشتقة والتي تطبق عليها أسس محاسبة التحوط بالقيمة العادلة تؤخذ مباشرة الربح أو الخسارة من عملية إ

 ضمن بيان الدخل.
 

سبة عالقة التحوط أو استحقاق األداة أو بيعها أو أنها لم تعد مستوفية لشروط محا إلغاء الفروع محاسبة التحوط عند تتوقف
 من ذلك التاريخ. بداية في بيان الدخللألداة والناتجة عن مخاطر التحوط  فتريةالدلقيمة على االتغيرات  ُتطفئالتحوط. 

 

 تحوط التدفقات النقدية 
بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية الذي تنطبق عليه أسـس محاسبة التحوط، فإن جزء الربح أو الخسارة على أداة التحوط والتي 

ى تحت حساب حقوق المركز الرئيسي، بينما الجزء اآلخر في حساب االحتياطيات تحقق التحوط الفعال يتم االعتراف بها مبدئيًا 
 ُتحولغير الفعال، إن وجـد، يتم تسجيله في بيان الدخل. أما تحوط التدفقات النقدية والتي تؤثر في المعامالت المستقبلية، 

نفس الفترة التي يؤثر بها التحوط على بيان ى إلى بيان الدخل في اآلخر األرباح أو الخسائر المعترف بها ضمن االحتياطيات 
الدخل، وعندما ينتج عن معامالت التحوط المسـتقبلية موجودات أو مطلوبات معترف بهما فإن األرباح والخسـائر المتعلقة بهما 

ى اآلخر ة الدفترية ى يتم إدراجها في القياس األولي لتكلفة الشـراء أو القيماآلخر والتي تم إضافتها سـابقًا إلى االحتياطيات 
 .للموجـودات أو المطلوبات

 

األداة أو عندما يتم بيعها أو إلغاؤها أو عندما ال تعود مستوفية لشروط معالجتها  صالحيةمحاسبة التحوط عندما تنتهي  تتوقف
ية المقيدة في محاسبيًا كمعاملة تحوط. وعند تحديد ذلك، فإن أي ربح أو خسـارة متراكمة على أداة تحوط التدفقات النقد

من المتوقع حـدوث  يعدإلى وقت حدوث المعاملة المتوقعة. أما عندما ال  المركز الرئيسيى، تبقى في حقوق اآلخر االحتياطيات 
 صافي الربح أو الخسـارة المتراكمين المسجلين في االحتياطيات إلى بيان الدخل للسنة. ُتحولمعاملة التحوط، 

 

 المشتقات المتضمنة
المتضمنة في أدوات مالية أخرى أو عقود مضيفة يتم معاملتها كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وصفاتها  المشتقات

غير متعلقة بتلك العقود المضيفة وأن تكون العقود المضيفة غير مدرجة بالقيمة العادلة وعندما تكون األرباح أو الخسائر غير 
 المتحققة مسجلة في بيان الدخل.

 

 نهاية خدمة الموظفين مخصص تعويض
الرواتب الحالية وفترات الخدمة المتراكمة للموظفين في نهاية كل  بناًء علىمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  يحتسب

قوانين العمل لدولة اإلمارات  المكون وفقال تقل عن المخصص التي  الفروعالمخصص وفقًا لسياسات  يتم تكوينفترة تقرير. 
 ة. العربية المتحد

 

لسنة  ٧لقانون االتحادي رقم بموجب افي التأمين الوطني والتقاعد لموظفيها مواطني دولة اإلمارات العربية المتـحدة  تسهم الفروع
١٩٩٩. 

 ٢٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 

 عقود اإليجارات التشغيلية 
أما إن عقود اإليجار التي يتحمل فيها المؤجر كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية األصل كعقود إيجار تشغيلية.  ُتصنف

قرير، فتتم المحاسبة عن اإليجارات المستأجر وكانت الموجودات المستأجرة غير معترف بها في فترة الت كانت الفروع هي
 ، بموجب عقود اإليجار التشغيلية، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. الفروع أو لهاالمستحقة على 

 

 

 ضريبة الدخل
تعلق فيه ، ويتم تسجيل ضريبة الدخل في بيان الدخل إلى الحد الذي تجلةتتألف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والضريبة اآل

، أو ُتسجل مباشرة في حقوق الملكية، وفي تلك الحالة يتم االعتراف بها اآلخرتلك الضريبة بـبنود معترف بها في الدخل الشامل 
 في نفس البيان الذي يظهر فيه البـند ذات الصلة.

 

بة باستخدام معدالت الضريبة تمثل الضريبة الحالية الضريبة المتوقع دفعها على أرباح السنة الخاضعة للضريبة، والمحتس
السائدة أو التي ستكون سائدة باحتمال كبير كما في تاريخ الميزانية العمومية. تقوم الفروع بتشكيل مخصصات للضريبة الحالية 

 على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى السلطات الضريبيـة. 
 

والمبالغ التي  بيان المركز الماليدفترية للموجودات والمطلوبات في على الفروق المؤقتة بين القيمة ال جلةضريبة اآلاليتم إثبات 
عموما لجميع الفروقات المؤقتة  جلةألغراض الضريبة. يتم إثبات االلتزامات الضريبية اآل الموجودات والمطلوباتتعزى إلى هذه 

الخاضعة للضريبة  رباحاألتمل أن إلى الحد الذي يكون من المح جلةالخاضعة للضريبة ويتم إثبات األصول الضريبية اآل
 .جلةالستخدام تلك االصول الضريبية اآل كافيةستكون  مستقبال

 

باستخدام معدالت ضريبية متوقع تطبيقها في الفترات التي يتم تحقيق الموجودات فيها أو يتم تسوية  جلةُتحتسب الضرائب اآل
 أو الصادرة بشكل مؤكد قبل تاريخ الميزانية العمومية.المطلوبات بناًء على النسب الضريبية والقوانين السائدة، 

 

 

 المخصصـات
التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة أحداث سابقة ويكون من  الفروعيتم االعتـراف بالمخصصات عندما يكون على 

 . موثوقبشكل  تقدير تكلفة هذه المخصصات، ويكون من الممكن تسديد هذا االلتزامب ُتطاَلب الفروعالمحتمل أن 
  

التقرير مع األخذ في االعتبار المخاطر  في نهاية فترةالمبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير لتسوية االلتزام الجاري 
والشكوك المحيطة بااللتزام. حيث تقاس المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية هذا االلتزام، ومن ثم فإن القيمة 

 ي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. الدفترية ه
 

كأصل  المدينة طرف ثالث، يتم إدراج الذمة منإسترداد جميع المنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات  يتوقععندما 
 ثوق.إذا أصبح من المؤكد بالفعل أنه سيتم إستالم التعويض وٕاذا كان من الممكن قياس مبلغ الذمة المدينة بشكل مو 

 

وتُقاس كمخصصات. ويعتبر العقد المرهق قائمًا عندما يكون لدى الفروع عقدًأ  باهظةيتم تسجيل االلتزامات الحالية ضمن عقود 
تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها الستيـفاء االلتزامات المتضمن عليها ذلك العقد عن المنافع االقتصادية المتوقع استالمها 

 من العقد.
 

 قبـوالتال
قد يتم االعتـراف بالقبوالت كمطلوبات مالية في بيان المركز المالي مع حق تعاقدي للسداد من العمالء كموجودات مالية. ولذلك 

 كموجودات مالية ومطلوبات مالية.  تاإللتزامات المتعلقة بأوراق القبوال تم احتساب
 

 

 ٢٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 لمتحدةفروع دولة اإلمارات العربية ا

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 االئتمانات المستندية

بالنيابة عن مبالغ مالية أن يدفع  تضمن بموجبها الفروع، هي عقود الفروعاالئتمانات المستندية، الصادرة بالنيابة عن عمالء 
تسدد المبالغ فقط عندما يقّدم المستفيد إلى ، على أن ائع قّدمها العميللى المستفيد من االئتمان المستندي عن بضالعميل إ

 الوثائق المبينة في االئتمان.  الفروع
 

من إصدار ائتمان أو من أعمال المتابعة الالحقة للفواتير بموجب في إيرادات الرسوم المستلمة يتم االعتراف باإليرادات 
 الئتمان، عند استالمها. ا

 

 االلتزام بتمديد االئتمانات 
مطلوبات لتمديد االئتمان وفقًا لبنود االتفاقية، وتعتبر كمطلوبات خارج  اتجاه عمالئه الفروعتعهد بها تالتزامات راسخة  تتمثل في

 الميزانية العمومية. 
 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤

أحكام، وتقديرات  اتخاذ، يتطلب من اإلدارة  ٣والموضحة في إيضاح رقم  للفروعور تطبيق السياسات المحاسبية في ط
وتستند هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة وافتراضات للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات لعدم وجود مصادر أخرى مؤكدة. 

 تبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تع
 

 

على التقديرات في الفترة التي يتم فيها إجراء  ، وتقيد نتائج المراجعةبشكل مستمرالمحددة تقديرات واالفتراضات يتم مراجعة هذه ال
فترات المراجعة والفترات المستقبلية إذا ما  تلك المراجعة إذا ما كان تأثير تلك المراجعة ال يؤثر سوى على تلك الفترة، أو في

فيما يلي األمور المهمة التـي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات، أو من الفترات الحالية والمستقبلية. ال كان تأثير المراجعة يشمل ك
  االفتراضات أو األحكام:

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية
 لخصائصة على نمط األعمال التي تتبناه اإلدارة بشأن إدارة موجوداتها المالية ووفًقا تصنيف وقياس الموجودات المالي يعتمد

 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية المقدرة. وترى اإلدارة أن الموجودات المالية للفروع مصنفة ومقاسة بشكل مناسب.
 
 

 ةقيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأانخفاض 
. الموجودات المالية المنخفضة القيمة المقاسة بالتكلفة المطفأة بشأنالمحاسبية للمخصصات  الفروعسياسة  )٣يتضمن إيضاح (

أو بتطبيق نسبة مئوية محددة على القروض غير يتم احتساب انخفاض القيمة على أساس خصم التدفقات النقدية المقدرة 
لنسبة للقروض والخبرة السابقة للتعثر في السداد. ويتم احتساب انخفاض القيمة با المصنفة العاملة بناًء على توجه السوق

 اعتماًدا على األقساط والدفعات التي تخطت تاريخ استحقاقها. والسلف لألفراد وفق منهج معادلي
  

في  لنقصالزيادة وا تظهريتم تكوين مخصص القروض المتعثرة من خالل بيان الدخل على شكل مخصص خسارة قروض. 
وبالتالي تؤثر على بيان  ؛المخصص والناتجة عن التغيرات في تقييم القروض المتعثرة ضمن مخصص خسارة القروض المتعثرة

 الدخل.
 
 

 ٢٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤
 (تتمة) انخفاض قيمة القروض

 

 قروض مقيمة فردياً 
هذه الطريقة على القروض ، وتنطبق خسائر انخفاض قيمة القروض المقيمة فرديًا من خالل تقييم كل حالة على حدة ُتحدد

 .للتقييم الجماعي للقروض والسلففردها جوهرية أو غير خاضعة التجارية والسلفيات المصنفة والتي تعتبر بم
 

 تؤخذ العوامل التالية أدناه بعين االعتبار عند تحديد الخسارة من انخفاض قيمة القروض المقيمة فرديًا :
 الحد االئتماني اإلجمالي للعميل. .١
 لسداده المبلغ المقترض.أي قدرة العميل على تنفيذ تجارة مربحة وتحصيل نقد كاف  –نسبة المخاطرة  .٢
 قيمة الرهن واحتمالية إعادة تملكه. .٣
 تكلفة استرداد الدين. .٤

 

مراجعة دورية ومنتظمة لمخصصات انخفاض القيمة للتسهيالت الفردية باإلضافة إلى تقييم دوري  سياسة الفروعتتطلب 
 للرهونات والتأكد من إمكانية تحصيله.

تحصيل الفائدة ومبلغ القرض  ويكون من المرجح ،تصنيفها كقروض جارية ُيعادمالم يستمر تصنيف القروض كقروض متعثرة 
 األساسي.

 قروض مقيمة جماعياً 
وفقًا للخبرة التاريخية السابقة والظروف االقتصادية واالئتمانية السائدة بتقييم حجم القروض والسلف التي من  الفروعتقوم إدارة 

 يدها بتاريخ التقرير. الممكن أن تكون متعثرة والتي لم يتم تحد
 

  تقديرات اإلدارة وٕارشادات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  وفق، وُتعدل قيم مخصصات المحافظ بشكل دوريتُ 
 

مخصصات القروض المقيمة جماعيًا بناًء على الخسائر التي تتكبدها محافظ القروض الفردية ذات الصفات المشتركة  يتم إعداد
 ث يكون القرض بحد ذاته ذو قيمة غير جوهرية.وحي

  

من رصيد القرض الذي تجاوز موعد استحقاقه  %٢٥نسبة  ترصد فيهاانخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة  يحتسب
يومًا وأقل من  ١٢٠أكثر من بلقرض عندما يتخطى موعد استحقاقه من رصيد ا %٥٠يومًا، ومخصص بنسبة  ٩٠ بأكثر من

 .يوماً  ١٨٠ ألكثر منعندما تتجاوز موعد استحقاها القروض  رصد مخصص كامل لكافةًا. ويتم يوم ١٨٠
 

 والمعدات الممتلكات
المتوقع  والتقادمتستهلك الممتلكات والمعدات على مدار العمر االفتراضي والذي ُيحدد بناًء على االستخدام المتوقع لألصل 

 إلدارة باألخذ باالعتبار أي قيمة متبقية إذ ترى ذلك غير جوهري.والذي يستند على عوامل تشغيلية. لم تقم ا
 

تحدد الفروع في كل تاريخ تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يفيد بتعرض الممتلكات والمعدات النخفاض في قيمتها. 
وٕاذا لمقارنة المنفذة من قبل الفروع. وتقدر اإلدارة القيمة السوقية للعقارات بناًء على األوضاع السوقية الراهنة والمعامالت ا

 تخطت القيمة الدفترية ألي من الممتلكات قميته القابلة للتحصيل، يتم قيد خسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.
 

 

 ٢٥ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة -٥
 

٢٠١٦  ٢٠١٥  
  ألف درهم  ألف درهم

    

 نقد في الصندوق ١٠،٤٩٥  ١٢،٩٤٠
 لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةأرصدة    

 حساب جاري ٢٣٨،٠٥٠  ٢٧٢،٥٧٤
 متطلبات معدل النقد اإللزامي ١٣٠،٢٣٥  ١٣٤،٢٤٧

 إيداعشهادات  ٣٧٥،٠٠٠  -
٧٥٣,٧٨٠  ٤١٩،٧٦١  

 

لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير المتاحة بمتطلبات معدل النقد اإللزامي االحتفاظ يتطلب من الفروع 
 لالستخدام في العمليات اليومية.

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٦
اإلفصاح عن األطراف ذات : ٢٤رقم  الدوليمعامالت مع األطراف ذات عالقة بما يتفق مع المعيار المحاسبي  تجري الفروع

المسيطرة خارج دولة اإلمارات العربية و  الرئيسية األم . تتمثل األطراف ذات العالقة في المركز الرئيسي وفروع الشركةالعالقة
طراف ذات العالقة بشكل جوهري وفًقا إلى نفس الشروط واألحكام السائدة في نفس الوقت وتتم المعامالت مع األالمتحدة. 

 .لمعامالت مماثلة مع عمالء وأطراف خارجية
 

األنشطة عمليات مصرفية معها كجزء من وتجري  والشركة األم الرئيسية بودائع محددة لدى المركز الرئيسي تحتفظ الفروع
 .االعتيادية

 

 ٣١). بلغ مجموع رسوم تلك الخدمات كما في ١٧(إيضاح  للفروعئيسي الخدمات اإلدارية والدعم اإلداري المركز الر  يوفر
 مليون درهم). ٠,٧٣: ٢٠١٥درهم ( مليون ١,٤٩مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر 

 

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 يتألف من: المطلوب من أطراف ذات عالقة    
 حسابات جارية    

 الشركة األم الرئيسية  ٣،٤٣٦  ٥،٣١١
 المركز الرئيسي  ٥١،٧٦٩  ٥٥،٦٦٨

     

 ودائع ألجل    
 الشركة األم الرئيسية  -  ٧،٤٦٤

 المركز الرئيسي  ٩٥،٢٢٥  ٩١،٥٠٨
١٥٠،٤٣٠  ١٥٩،٩٥١   

 

 يتألف من: المطلوب إلى أطراف ذات عالقة    
 حسابات جارية    

 لرئيسيةالشركة األم ا  ٥،١٣٤  ٦،٣٥٥
 المركز الرئيسي  ٣،٦١٤  ٣،٤٨٦

     

 خاضعة إلدارة مشتركة منشأة    
 شركة قطر لرأس المال المحدودة، دولة قطر  ٥٢  ١٥٥

٨،٨٠٠  ٩،٩٩٦   

 ٢٦ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة -٦
 يتضمن الدخل للسنة معامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 إيرادات الفوائد  ٥٧٤  ٨٢٩
 إيرادات العموالت  -  ٢٦٦

     

 مصاريف الفوائد  ٥٨٣  ٩٦
 مصاريف العموالت  ٧٤  ٣٨

 )١٧مصاريف المركز الرئيسي (إيضاح   ١،٤٩٣  ٧٣٠
 

  تعويضات اإلدارة العليا
 

 خالل السنة المستحقةتعويضات اإلدارة العليا   ٥,٠٥٨  ٧,٧٠٤
 

 

 

 

 مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية -٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

 دولة اإلمارات العربية المتحدة المطلوب من بنوك ومؤسسات مالية خارج  ١١١،٦٢٦  ١١٣،٤٢٥
 المطلوب من بنوك ومؤسسات مالية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ١،٠٤٢  ٢٩،١١٩

١١٢،٦٦٨  ١٤٢،٥٤٤   
 

 

 

 

 استثمارات مالية -٨
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق   ٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥
٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   

 

 فيما يلي التوزيعات الجغرافية لالستثمارات المالية: 
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  ٩٨،٠١٦  ١٣٦،٥٦١
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  ١٤١،١٩٦  ١٤١،٥٣٤
٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   

 

 لية وفقًا لنوع القطاع: يظهر الجدول التالي االستثمارات الما
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 القطاع الحكومي والعام   ١٤٧،١٥٢  ١٨٥،٦٣٦
 المؤسسات المالية  ٩٢،٠٦٠  ٩٢،٤٥٩

٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   
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 ٢٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١نتهية في للسنة الم
 
 

 القروض والسلف للعمالء -٩
 ما يلي:ن أ) يتكون مبلغ القروض والسلف م

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 القروض والسلف   ٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢
 يطرح : مخصص االنخفاض في القيمة  )٢٣٤،٩٩٩(  )١٠٩،٨٧٥(

٢،٣٢٤،٧٩٨  ٢،٥٩٦،٨٣٧   
 

مليون درهم  ١,٩٦٨، كانت القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل قروض وسلف للعمالء ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ كما في
 .٢٦مليون درهم)، والمبين تحليًال بشـأنها في إيضاح رقم  ٢,٣٣١: ٢٠١٥(
 

 خالل السنة، كانت كما يلي:للعمالء إن الحركة على مخصـص االنخفاض في قيمة القروض والسلف  )ب
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 يناير ١في   ١٠٩،٨٧٥  ٦٤،٣٧٤
 للسنة مخصص انخفاض القيمة  ١٤٠،٧٢٤  ٤٥،٧٩١

 مبالغ مشطوبة خالل السنة  )١٤،٦٣٢(  -
 استردادات خالل السنة  )٩٦٨(  )٢٩٠(

 ديسمبر ٣١في   ٢٣٤،٩٩٩  ١٠٩،٨٧٥
 

خالل  ال توجد استردادات)، كما مليون درهم ٤,٨٩: ٢٠١٥المعلقة ( الفائدة منمليون درهم  ١٥,٦٢نة مخصص السيتضمن 
 ).درهم ١,٩٠٦: ٢٠١٥السنة من الفائدة المعلقة (

 

تغير في الجودة االئتمانية للقروض والسلف المقاسة  يتأخذ الفروع باالعتبار عند تحديد القدرة على استرداد القروض السلف أ
ن قاعدة أل نظًرا  يعد تركيز مخاطر االئتمان محدودو تمان وحتى نهاية تاريخ التقرير. بالتكلفة المطفأة من تاريخ منح االئ

 العمالء كبيرة وغير مرتبطة.
 
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 االنخفاض الفردي للقيمة   ١٧٧،٦٨٢  ٥٢،٥٥٨
 االنخفاض الجماعي للقيمة   ٥٧،٣١٧  ٥٧،٣١٧

٢٣٤،٩٩٩  ١٠٩،٨٧٥   
 

 تحليل القروض والسلف للعمالء حسب الفئة، كانت كما يلي : إن ج) 
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 إقراض شركات   ٢،٠٥٢،٨٢٦  ٢،١٣٢،٤١١
 إقراض مؤسسات صغيرة   ١٣٧،٢٧٥  ١٧٩،٢٩٢
 إقراض أفراد   ٣٦٩،٦٩٦  ٣٩٥،٠٠٩

٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

 ٢٨ الخليجي فرنسا ش.م.
 اإلمارات العربية المتحدة فروع دولة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) القروض والسلف للعمالء -٩
 كما يلي: وض والسلف حسب التوزيع الجغرافيالقر  إجمالي كاند)  

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 ة اإلمارات العربية المتحدةداخل دول  ٢،٢٠٢،٥٠٨  ٢،٥٢٩،٨١٨
 دولة اإلمارات العربية المتحدة خارج  ٣٥٧،٢٨٩  ١٧٦،٨٩٤

٢،٥٥٩،٧٩٧   ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

 :ما يلي األنشطة االقتصاديةمجمل القروض والسلف حسب نوع  بلغ ) هـ
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 تجارة جملة وتجزئة  ٥٥٨،٩٢١  ٧٣٤،٩٦٧
 قروض شخصية  ٣٦٦،٨٦٨  ٣٩١،٢٤٧
 تصنيع  ٣٤٨،٠١٨  ٤٢٩،٧٩٥
 مواصالت واتصاالت  ١٠٥،٧٠١  ٧٤،٧٥٥

 إنشاءات  ٥١٤،٨٠٨  ٦٥٢،٧٩٣
 خدمات  ٥٤٥،١١٨  ٣٧٧،٢٤٢

 الكهرباء  ٣٤،٥٧٠  -
 المؤسسات المالية  ٨٥،٧٩٣  ٤٥،٩١٣

٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

 موجودات أخرى -١٠
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  همألف در 

     (معاد عرضه)
 )١آجلة (موجودات ضريبة   ٣٥،٠٦٢  ١٠،٤٣٧
 فوائد مدينة  ١١،٥٠٨  ١٢،٣٩٥
 مصاريف مدفوعة مقدماً   ٣،٥١٠  ٢،٧٧٢
 أخرى   ٣،٤٣٤  ٦،٦٥١

٥٣،٥١٤  ٣٢،٢٥٥   
 

 كانت الحركة في موجودات الضريبة اآلجلة خالل السنة كما يلي:) ١
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  درهم ألف
     (معاد عرضه)

 الرصيد في بداية السنة  ١٠،٤٣٧  ٣،٦٩٤
 إضافة خالل السنة  ٢٤،٦٢٥  ٦،٧٤٣

 الرصيد في نهاية السنة  ٣٥،٠٦٢  ١٠،٤٣٧
 

ك تراجع السلطات الضريبية في دولة اإلمارات العربية المتـحدة احتساب الضريبة على الفروع على أساس دوري، وعلى إثر تل
السلطات الضريبية بناًء على تقديراتها االعتراف بـمخصص انخفاض القيمة للقروض والسلف كمصروفات  رفضتالمراجعة، 

لبعض العمالء. لقد نتج عن تلك المبالغ المرفوض االعتراف بها فرق مؤقت في األسس الضريبية والتي نتج عنها موجودات 
موافقة السلطات الضريبية على االعتراف بـالمخصصات سالفة الذكر كمصروف في ، والتي سيتم استغاللها عند جلةالضريبة اآل
 بيـان الدخل.

 
 ٢٩ الخليجي فرنسا ش.م.

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 موجودات أخرى (تتمة) -١٠
 

 المحرر اإلضافات الرصيد االفتتاحي 
الرصيد 
 الختامي

كما  آجلةضرائب 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٦ 

محول إلى 
بيان الدخل 
 خالل السنة

موجودات الضريبة 
 ٣١كما في  آجلة

 ٢٠١٥ديسمبر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه)       

مخصص انخفاض قيمة 
 ٨،٩٦٨ ٢٢،٥٣٦ ٣١،٥٠٤ ١٥٧،٥٢٠ )٩٦٨( ١١٣،٦٤٨ ٤٤،٨٤٠ للعمالءالقروض والسلف 

 ١،٤٦٩ ٢،٠٨٩ ٣،٥٥٨ ١٧،٧٩٠ - ١٠،٤٤٥ ٧،٣٤٥ معلقة فوائد
 ١٠،٤٣٧ ٢٤،٦٢٥ ٣٥،٠٦٢ ١٧٥،٣١٠ )٩٦٨( ١٢٤،٠٩٣ ٥٢،١٨٥ 
 

 المحرر اإلضافات الرصيد االفتتاحي 
الرصيد 
 الختامي

كما  آجلةضرائب 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٥ 

محول إلى 
يان الدخل ب

 خالل السنة

موجودات الضريبة 
 ٣١كما في  آجلة

 ٢٠١٤ديسمبر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه) (معاد عرضه) (معاد عرضه)     

مخصص انخفاض قيمة 
 ٣،١٦٦ ٥،٨٠٢ ٨،٩٦٨ ٤٤،٨٤٠ )٢٨٧( ٢٩،٢٩٧ ١٥،٨٣٠ القروض والسلف للعمالء

 ٥٢٨ ٩٤١ ١،٤٦٩ ٧،٣٤٥ )٢( ٤،٧٠٧ ٢،٦٤٠ معلقة فوائد
 ٣،٦٩٤ ٦،٧٤٣ ١٠،٤٣٧ ٥٢،١٨٥ )٢٨٩( ٣٤،٠٠٤ ١٨،٤٧٠ 
 

 ٣٠  الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الممتلكات والمعدات -١١
 

 

  مكتبيةمعدات  أثاث ومعدات سـيارات تحسينات المباني قيد التنفيذ مشاريع لمجمـوعا
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 التكــــلفة      
 ٢٠١٥يناير  ١في  ٤،٤١٩ ١،١٥٧ ٤٢٥ ٤،٧٧٠ ٥٤ ١٠،٨٢٥
 إضافات خالل السنة ١٩٥ ٧ - ٢٨ ٢،١٩٤ ٢،٤٢٤

 استبعادات خالل السنة )٣٩٩( - - - )٨٢( )٤٨١(
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٤،٢١٥ ١،١٦٤ ٤٢٥ ٤،٧٩٨ ٢،١٦٦ ١٢،٧٦٨
 إضافات خالل السنة ٩٨٠ ١ - ٢١٧ ٣١٣ ١،٥١١

 رسملة أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ١،٥٥٤ - - ٦١٢ )٢،١٦٦( -
 استبعادات خالل السنة )٥٠٢( - - - - )٥٠٢(

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٦،٢٤٧ ١،١٦٥ ٤٢٥ ٥،٦٢٧ ٣١٣ ١٣،٧٧٧
       

 االستهالك المتراكم      
 ٢٠١٥يناير  ١في  ٣،٤٢٢ ١،٠٤٩ ١١٨ ٤،٢٤٨ - ٨،٨٣٧

 للسنةمحمل  ٥٣٣ ٥٠ ١٤٢ ٢١٠ - ٩٣٥
 استبعادات خالل السنة )٣٩٩( - - - - )٣٩٩(

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٣،٥٥٦ ١،٠٩٩ ٢٦٠ ٤،٤٥٨ - ٩،٣٧٣
 للسنةمحمل  ١،٠٥٩ ٤٧ ١٤٢ ٣٤٤ - ١،٥٩٢

 استبعادات خالل السنة )٥٠٢( - - - - )٥٠٢(
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ٤،١١٣ ١،١٤٦ ٤٠٢ ٤،٨٠٢ - ١٠،٤٦٣

       

 القيمة الدفترية      
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ٢،١٣٤ ١٩ ٢٣ ٨٢٥ ٣١٣ ٣،٣١٤
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٦٥٩ ٦٥ ١٦٥ ٣٤٠ ٢،١٦٦ ٣،٣٩٥

 ٣١ الخليجي فرنسا ش.م.
 مارات العربية المتحدةفروع دولة اإل

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  الملموسةغير الموجودات  – ١٢
 

 الكترونية برامج 
ملموسة قيد غير  أعمال
 المجمـوع التنفيذ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    التكلفة

 ١٢،٢٩١ ٩٦ ١٢،١٩٥ ٢٠١٥يناير  ١في 
 ٥٨٥ ٤٦٧ ١١٨ إضافات خالل السنة

    

 ١٢،٨٧٦ ٥٦٣ ١٢،٣١٣ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٧،٤٧٤ ٢،٣٦٥ ٥،١٠٩ إضافات خالل السنة

 ٢٠،٣٥٠ ٢،٩٢٨ ١٧،٤٢٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

    

    اإلطفاءات المتراكمة
 ٨،٣٠٩ - ٨،٣٠٩ ٢٠١٥يناير  ١في 

 ١،٦٥٥ - ١،٦٥٥ محمل للسنة
    

 ٩،٩٦٤ - ٩،٩٦٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٢،٢٩٥ - ٢،٢٩٥ محمل للسنة

 ١٢،٢٥٩ - ١٢،٢٥٩ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
    

    القيمة الدفترية
 ٨،٠٩١ ٢،٩٢٨ ٥،١٦٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 ٢،٩١٢ ٥٦٣ ٢،٣٤٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 
 

 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية -١٣
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 المطلوب إلى بنوك ومؤسسات مالية خارج اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠٧،٠٩٥  ٩٦،٩٧٥

 المطلوب إلى بنوك ومؤسسات مالية داخل اإلمارات العربية المتحدة  ٤٠  ٢
٢٠٧،١٣٥  ٩٦،٩٧٧   

 
 

 ودائع العمالء -١٤
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 حسابات جارية  ٦٣٩،٤٧٢  ٧٨٦،٢٨٢
 حسابات توفير  ١٢،٩٤٠  ١٤،٥١٢

 ودائع ألجل  ١،٩٤٠،٥٣٠  ١،٨٤٤،١٢٧
 حسابات تأمينات  ١٥٤،٧٩٦  ١٩٥،١١٦

٢،٧٤٧،٧٣٨  ٢،٨٤٠،٠٣٧   
 

 ٤٩٣مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بلغت الودائع ألجل المرهونة كضمان للقروض والسلف (الممولة وغير الممولة) كما في 
 .مليون درهم) ٥٠٠: ٢٠١٥مليون درهم (

 

 جميع ودائع العمالء من عمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 ٣٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 مطلوبات أخرى -١٥
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

     

 )١٩مخصص ضريبة الدخل (إيضاح   ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠
 )١( نهاية الخدمة للموظفين منافعمخصص   ١٨،٣٢٨  ١٨،٩٣٠
 فوائد دائنة  ١٨،٧٧٨  ١٣،٠٤٠
 أخرىحوالة مصرفية و   ٢٥،٤١٦  ١٣،٠٩٤
٨١،١٠٥  ٦٨،٣٣٤   

 

 

 ) كانت الحركات في مخصص منافع الخدمة للموظفين كما يلي:١
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  لف درهمأ

     

 الرصيد في بداية السنة  ١٨،٩٣٠  ١٩،٨٧١
 محمل للسنة  ٢،٠٦٤  ٢،٢٣٦

 دفعات مالية خالل السنة  )٢،٦٦٦(  )٣،١٧٧(
 الرصيد في نهاية السنة  ١٨،٣٢٨  ١٨،٩٣٠

 
 

 واالحتياطي القانوني المخصصرأس المال  -١٦
 

 المخصصرأس المال  )أ(
 مليون درهم. ٣٧٥عند قيمة رأس المال المخصص ب باالحتفاظع خالل السنة قامت الفرو 

 

 االحتياطي القانوني   )ب(
يتعين على الفروع االتحادي،  قانون الشركات التجارية، ١٩٨٠لعام  ١٠من القانون االتحادي رقم  )٨٢(عمًال بالمادة رقم 

لسنة حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويًا لما من صافي ربح ا %١٠احتياطي قانوني وذلك باستقطاع نسبة  تكوين
 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأس المال %٥٠نسبته 

 

 

 مصاريف إدارية وعمومية -١٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 رواتب ومنافع ذات صلة بالموظفين  ٣٠،٠٢٠  ٣٦،٨٨٤
 استهالكات وٕاطفاءات  ٣،٨٨٧  ٢،٥٩٠

 )٦(إيضاح أتعاب المركز الرئيسي   ١،٤٩٣  ٧٣٠
 أخرى  ١١،٠٥٧  ٩،٧٣٨

٤٦،٤٥٧  ٤٩،٩٤٢   
 

 

 ٣٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 القيمة، صافيانخفاض  مخصص -١٨
 

٢٠١٦  ٢٠١٥  
  ألف درهم  درهم ألف

 والسلفخسائر انخفاض قيمة القروض مخصص  ١٢٥,١٠٣  ٤٠،٩٠١
 استردادات خالل السنة )٩٦٨(  )٢٨٨(

 خسائر انخفاض قيمة القروض، بعد طرح اإلستردادات ١٢٤،١٣٥  ٤٠،٦١٣
 

وائد المعلقة بمبلغ ال تتضمن خسائر انخفاض قيمة القروض بعد طرح اإلستردادات الموضحة أعاله التحويالت إلى الف
 مليون درهم). ٤,٨٩: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٥,٦٢

 

 صافي -ضريبة الدخل  -١٩
كل من إمارة أبو ظبي، إمارة دبي وٕامارة  فيمن صافي ربح السنة الخاضع للضريبة  %٢٠يتم احتساب الضريبة بنسبة 

 اإلدارةدة إلى صافي الدخل، والتي تعتقد الشارقة. تم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بعد إضافة بعض المخصصات المحد
 :اء ضريبيًا من قبل سلطات الضريبةبأنها بنود غير قابلة لإلعف

 

 يمثل (دخل) / مصاريف ضريبة الدخل للسنة الموضحة في بيان الدخل ما يلي:
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

     (معاد عرضه)
 بشأن السنة الحالية  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 بشأن السنة السابقة  ٢١٧  -
     

١٨،٨٠٠  ٢٣،٢٧٠   
 ضريبة آجلة  )٢٤،٦٢٥(  )٦،٧٤٣(

 مجموع (دخل) / مصاريف ضريبة الدخل المعترف بها في السنة الحالية  )٥،٨٢٥(  ١٦،٥٢٧
     
     
 (أ) كانت الحركات في مخصص ضريبة الدخل خالل السنة كما يلي:    

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  درهم ألف

 الرصيد في بداية السنة  ٢٣،٢٧٠  ١٧،٥٤٠
 بشأن السنة الحالية  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 السنة السابقة بشأن  ٢١٧  -
 المدفوع خالل السنة  )٢٣،٤٨٧(  )١٧،٥٤٠(

 )١٥الرصيد في نهاية السنة (إيضاح   ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠
 

 

 
 ٣٤ الخليجي فرنسا ش.م.

 العربية المتحدة فروع دولة اإلمارات
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 صافي (تتمة) –ضريبة الدخل  -١٩
 

 العالقة بين مصاريف الضريبة والربح المحاسبي:) (ب    
٢٠١٦  ٢٠١٥    

   ألف درهم  ألف درهم
     

 الضريبة(الخسارة) / الربح قبل   )٢٥،٢٠٢(  ٧٤،٣٨٣
 الدخل غير الخاضع للضريبة  )٤،٨٨٠(  )٣،٧١٠(

 بنود غير خاضعة للضريبة (صافي مخصص انخفاض القيمة)  ١٢٣،١٢٥  ٣٣،٧١٥
 أخرى  )١٣٠(  ١١،٩٦٠

     

 الربح الخاضع للضريبة  ٩٢،٩١٣  ١١٦،٣٤٨
     

 معدل ضريبة الدخل  %٢٠  %٢٠
 مصاريف ضريبة الدخل  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 
 النقد وما يعادله -٢٠

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

     

 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٤٨،٥٤٥  ٢٨٥،٥١٤

٥٠٥،٢٣٥  ١٣٤،٢٤٧  
لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات احتياطيات نقدية وشهادات إيداع 

 العربية المتحدة
 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٥٠،٤٣٠  ١٥٩،٩٥١
 مطلوب من بنوك ومؤسسات مالية   ١١٢،٦٦٨  ١٤٢،٥٤٤
١،٠١٦،٨٧٨  ٧٢٢،٢٥٦   

     

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  )٨،٨٠٠(  )٩،٩٩٦(
 مطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  )٢٠٧،١٣٥(  )٩٦،٩٧٧(
 ف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةلدى المصر  احتياطي قانوني  )١٣٠،٢٣٥(  )١٣٤،٢٤٧(

 النقد وما يعادلهإجمالي   ٦٧٠،٧٠٨  ٤٨١،٠٣٦

 ٣٥   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 وبنود خارج الميزانية ركز الرئيسيالموحقوق  المطلوبات، تركز الموجودات -٢١
 

 (معاد عرضه) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

  الموجودات  
المطلوبات وحقوق 

  المركز الرئيسي
بنود خارج 

  الموجودات  الميزانية
المطلوبات وحقوق 

  المركز الرئيسي
بنود خارج 

 الميزانية
 ألف درهـــــم  ألف درهـــــم  ألف درهــــم  ألف درهـــــم  مألف درهـــــ  ألف درهـــــم  طق الجغرافيةاالمن
             

 ١،٧٤٣،٤٦٧  ٣،٥٣٤،٣٠١  ٣،١٥٧،٤٤٧  ١،٣١٣،٦٦٤  ٣،٤٢٢،٠٠١  ٢،٩٠٦،٢٥٩  اإلمارات العربية المتحدة
 ١٥،٥٣٠  ١٤٩،٢٦٣  ٢٨٨،٥٣١  ١٤،٠٥٧  ٢٣٤،١٣٢  ٤٢١،١٧٥  ىاآلخر الشرق األوسط دول 

 ٣٧  ٥٨،١٧٦  ١٩٣،٧٨٦  -  ١١،٨٠٧  ٢٥٠،٢٥٩  االقتصادية والتنمية دول منظمة التعاون 
 -  ٨،٣٧٧  ١١٠،٣٥٣  -  ١،٧٦٠  ٩٢،٠٠٧  أخــرى

 ١،٧٥٩،٠٣٤  ٣،٧٥٠,١١٧  ٣،٧٥٠,١١٧  ١،٣٢٧،٧٢١  ٣،٦٦٩،٧٠٠  ٣،٦٦٩،٧٠٠  المجـــموع
             

             القطاعات
 -  ٩٧٧،١٢٨  ٥٩٢،٤٥٦  -  ٤٥٢،٣٩٦  ٩٢٥،٠٠٧  اع العامالحكومة والقط

 ١،٧٢٥،٥٧٧  ١،٤٠١،٥٥٠  ٢،٢٧٠،٢٨٣  ١،٣١٣،٠٢٢  ١،٦٢٩،٧١١  ١،٨٥٨،٨٠٧  التجارة واألعمال 
 ٦٥٢  ٥٥٥،٠٨٩  ٣٩٥،٠٠٩  ٣٢٤  ٦٢٦،٤٤٠  ٣٦٩،٥٢٢  األفراد

 ٣٢،٨٠٥  ١٢٧،٦١١  ٤٤٠،٨٦٧  ١٤،٣٧٥  ٢٧٩،٠١٩  ٤٤٠،٩٥٠  المؤسسات المالية
 -  ٦٨٨،٧٣٩  ٥١،٥٠٢  -  ٦٨٢،١٣٤  ٧٥،٤١٤  أخرى

 ١،٧٥٩،٠٣٤  ٣،٧٥٠,١١٧  ٣،٧٥٠,١١٧  ١،٣٢٧،٧٢١  ٣،٦٦٩،٧٠٠  ٣،٦٦٩،٧٠٠  المجـــموع

 
 ٣٦   الخليجي فرنسا ش.م.

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية -٢٢
 

 :٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  ها الدفتريةتوقيملكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية  الفروعالجدول التالي تصنيف يوضح 
 

  
قروض وسلف (بما في 

 القيمة الدفترية أخرى بالتكلفة المطفأة ذلك النقد وما يعادله)
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

     الموجودات المالية
 ٧٥٣،٧٨٠ - ٧٥٣،٧٨٠  النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة

 ١٥٠،٤٣٠ - ١٥٠،٤٣٠  أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 ١١٢،٦٦٨ - ١١٢،٦٦٨  المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 ٢٣٩،٢١٢ ٢٣٩،٢١٢ -  تثمارات ماليةاس
 ٢،٣٢٤،٧٩٨ - ٢،٣٢٤،٧٩٨  قروض وسلف للعمالء 

 ٥٠،٠٠٤ ٥٠،٠٠٤ -  موجودات أخرى
 ٣،٦٣٠،٨٩٢ ٢٨٩،٢١٦ ٣،٣٤١،٦٧٦  المجموع 

     
     المطلوبات المالية

 ٢٠٧،١٣٥ ٢٠٧،١٣٥ -  المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية
 ٢،٧٤٧،٧٣٨ ٢،٧٤٧،٧٣٨ -  ودائع العمالء
 ٨،٨٠٠ ٨،٨٠٠ -  أطراف ذات عالقةالمطلوب إلى 

 ٤٤،١٩٤ ٤٤،١٩٤ -  مطلوبات أخرى
 ٣،٠٠٧،٨٦٧ ٣،٠٠٧،٨٦٧ -  المجموع 

 ٣٧   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية -٢٢
 

 (معاد عرضه): ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل منهما كما في  الفروعالجدول التالي تصنيف يوضح 
 

  
قروض وسلف (بما في 

 ذلك النقد وما يعادله)
أخرى بالتكلفة 

 تريةالقيمة الدف المطفأة
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

     الموجودات المالية
 ٤١٩،٧٦١ - ٤١٩،٧٦١  النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة

 ١٥٩،٩٥١ - ١٥٩،٩٥١  أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 ١٤٢،٥٤٤ - ١٤٢،٥٤٤  المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 ٢٧٨،٠٩٥ ٢٧٨،٠٩٥ -  استثمارات مالية
 ٢،٥٩٦،٨٣٧ - ٢،٥٩٦،٨٣٧  قروض وسلف للعمالء 

 ٢٩،٤٨٣ ٢٩،٤٨٣ -  موجودات أخرى
 ٣،٦٢٦،٦٧١ ٣٠٧،٥٧٨ ٣،٣١٩،٠٩٣  المجموع 

     
     المطلوبات المالية

 ٩٦،٩٧٧ ٩٦،٩٧٧ -  المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية
 ٢،٨٤٠،٠٣٧ ٢،٨٤٠،٠٣٧ -  ودائع العمالء
 ٩،٩٩٦ ٩،٩٩٦ -  أطراف ذات عالقةالمطلوب إلى 

 ٢٦،١٣٤ ٢٦،١٣٤ -  مطلوبات أخرى
 ٢،٩٧٣،١٤٤ ٢،٩٧٣،١٤٤ -  المجموع 

 ٣٨   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 ة)(تتم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  تحليل السيولة -٢٣
اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات التعاقديــة علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تــاريخ  اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات الفــروع بنــاًء علــى الترتيبــات التعاقديــة إلعــادة الســداد. ولقــد تــم تحديــديلخــص الجــدول التــالي (أ) 

 التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 

   أقل من ثالثة أشهر  من ثالثة أشهر إلى سنة  أكثر من سنة  ــموعالمجـ
 ٢٠١٦  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ٦٢٣،٥٤٥  -  ١٣٠،٢٣٥  ٧٥٣،٧٨٠
 أطراف ذات عالقةالمطلوب من   ١٥٠،٤٣٠  -  -  ١٥٠،٤٣٠
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية  ٢٠،٨٤٣  ٩١،٨٢٥  -  ١١٢،٦٦٨
 استثمارات مالية  ١٨،٤٠١  ٥٩،٣٧٩  ١٦١،٤٣٢  ٢٣٩،٢١٢

 للعمالءالقروض والسلف   ٨٥٦،٢٢٨  ٣٤٨،٩٧٧  ١،١١٩،٥٩٣  ٢،٣٢٤،٧٩٨
 يةالبنك ضمن القبوالت مطلوبات العمالء  ٢٠،٤٠٨  ٣،٤٨٥  -  ٢٣،٨٩٣
 موجودات أخرى   -  ١٥،٢٨٤  ٣٨،٢٣٠  ٥٣،٥١٤
 الممتلكات والمعدات   -  -  ٣،٣١٤  ٣،٣١٤
 الموجودات غير الملموسة  -  -  ٨،٠٩١  ٨،٠٩١

 مجموع الموجودات  ١،٦٨٩،٨٥٥  ٥١٨،٩٥٠  ١،٤٦٠،٨٩٥  ٣،٦٦٩،٧٠٠
         

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي        
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  ٢٣،٤٨٥  -  ١٨٣،٦٥٠  ٢٠٧،١٣٥

 ودائع العمالء  ١،٧٩٣،٢٣٠  ٩٤٨،٥١٨  ٥،٩٩٠  ٢،٧٤٧،٧٣٨
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ٨،٨٠٠  -  -  ٨،٨٠٠

    القبوالت البنكيةمطلوبات   ٢٠،٤٠٨  ٣،٤٨٥  -  ٢٣،٨٩٣
 مطلوبات أخرى  ٦٢،٧٧٧  -  ١٨،٣٢٨  ٨١،١٠٥

 حقوق المركز الرئيسي  -  -  ٦٠١،٠٢٩  ٦٠١،٠٢٩
  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي   ١،٩٠٨،٧٠٠  ٩٥٢،٠٠٣  ٨٠٨،٩٩٧  ٣،٦٦٩،٧٠٠

 

 ٣٩   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) ليل السيولةتح -٢٣
 

 

   أقل من ثالثة أشهر  من ثالثة أشهر إلى سنة  أكثر من سنة  المجـــموع
 (معاد عرضه) ٢٠١٥  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات        
 ةنقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحد  ٢٨٥،٥١٤  -  ١٣٤،٢٤٧  ٤١٩،٧٦١
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٥١،٦٨٧  ٨،٢٦٤  -  ١٥٩،٩٥١
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية  ٣٢،٣٥٤  ١١٠،١٩٠  -  ١٤٢،٥٤٤
 استثمارات مالية  -  ٤١،١٨١  ٢٣٦،٩١٤  ٢٧٨،٠٩٥

 للعمالءالقروض والسلف   ١،١٩٩،٥٤٩  ٥٩٨،٩٤٤  ٧٩٨،٣٤٤  ٢،٥٩٦،٨٣٧
 ضمن القبوالت مطلوبات العمالء  ١٠٥،٧١١  ٨،٦٥٦  -  ١١٤،٣٦٧
 موجودات أخرى   -  ٣٢,٢٥٥  -  ٣٢,٢٥٥
 الممتلكات والمعدات   -  -  ٣،٣٩٥  ٣،٣٩٥
 الموجودات غير الملموسة  -  -  ٢،٩١٢  ٢،٩١٢

 مجموع الموجودات  ١،٧٧٤،٨١٥  ٧٩٩،٤٩٠  ١،١٧٥،٨١٢  ٣،٧٥٠،١١٧
         

 ز الرئيسيالمطلوبات وحقوق المرك        
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  ٥،١٥٢  ٩١،٨٢٥  -  ٩٦،٩٧٧

 ودائع العمالء  ٢،٢٦٦،٠٧٩  ٥٢٣،٩٥٨  ٥٠،٠٠٠  ٢،٨٤٠،٠٣٧
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ٩،٩٩٦  -  -  ٩،٩٩٦

 ضمن القبوالتمطلوبات   ١٠٥،٧١١  ٨،٦٥٦  -  ١١٤،٣٦٧
 طلوبات أخرىم  ٤٩،٤٠٤  -  ١٨،٩٣٠  ٦٨،٣٣٤

 حقوق المركز الرئيسي  -  -  ٦٢٠،٤٠٦  ٦٢٠،٤٠٦
  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي   ٢،٤٣٦،٣٤٢  ٦٢٤،٤٣٩  ٦٨٩،٣٣٦  ٣،٧٥٠،١١٧

 

 ٤٠   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 
 

  تحليل السيولة -٢٣
 التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية –(ب) استحقاق السيولة 

بنـاًء علـى أقـرب تـاريخ قـد يطلـب فيـه مـن ومة للمطوبـات الماليـة صل الجدول التالي االستحقاق التعاقـدي للفـروع بشـأن المطلوبـات الماليـة غيـر المشـتقة. إن الجـدول التـالي هـو التـدفقات النقديـة غيـر المخصـ.   يف
 الفروع تسديد تلك المطلوبات.

 
 

 

 أكثر من سنة المجـــموع
من ثالثة أشهر إلى 

 أقل من ثالثة أشهر سنة
المعدل المرجح لنسبة 

 الفائدة الفعلية
 

 ٢٠١٦ % ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
 المطلوبات المالية     
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٠,٦ ٢٣،٨٧٩ - ١٨٣،٦٥٠ ٢٠٧،٥٢٩

 ودائع العمالء ١,٥ ١،٧٩٥،٢٣٥ ٩٥٣،٤٠٠ ٣٨،٢٩٣ ٢،٧٨٦،٩٢٨
 مطلوب ألطراف ذات عالقة ٠,٦ ٨،٨٠٠ - - ٨،٨٠٠

 ضمن القبوالتمطلوبات  - ٢٠،٤٠٨ ٣،٤٨٥ - ٢٣،٨٩٣
 أخرى  مطلوبات - ٦٢،٧٧٧ - ١٨،٣٢٨ ٨١،١٠٥

 المجموع  ١،٩١١،٠٩٩ ٩٥٦،٨٨٥ ٢٤٠،٢٧١ ٣،١٠٨،٢٥٥
      

     ٢٠١٥ 
 المطلوبات المالية     

 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٠,٢ ٥،٤٩٨ ٩٢،٥١٦ - ٩٨،٠١٤
 ودائع العمالء ١,٢ ٢،٢٦٧،٢٨٦ ٥٣٣،٧٦٦ ٦١،٨٢٨ ٢،٨٦٢،٨٨٠

 مطلوب ألطراف ذات عالقة ٠,٢ ٩،٩٩٦ - - ٩،٩٩٦
 ضمن القبوالت مطلوبات - ١٠٥،٧١١ ٨،٦٥٦ - ١١٤،٣٦٧
 أخرى  مطلوبات - ٤٩،٤٠٤ - ١٨،٩٣٠ ٦٨،٣٣٤

 المجموع  ٢،٤٣٧،٨٩٥ ٦٣٤،٩٣٨ ٨٠،٧٥٨ ٣،١٥٣،٥٩١

 ٤١ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 المالية القيمة العادلة لألدوات -٢٤
ُتعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضــمن معاملــة 

ما إذا كان السعر يمكـن تحقيقـه بطريقـة مباشـرة أو أكـان ق في تاريخ القياس، بغض النظر عمنظمة بين المتشاركين في السو 
تراعـي الفـروع عنـد تسـعير  ألي مـن الموجـودات أو المطلوبـات، وعنـد تقـدير القيمـة العادلـة .آخـرمقدرًا باستخدام أسلوب تقييم 

الموجــودات أو المطلوبــات مــا إذا كــان المتشــاركون بالســوق ســيأخذون فــي حســبانهم تلــك العوامــل عنــد تســعير الموجــودات أو 
 المطلوبات بتاريخ القياس.

 

 

بنــاًء علــى  ٣أو  ٢أو  ١إلــى المســتوى  ُتصــنف قياســات القيمــة العادلــةاليــة، وعــالوة علــى ذلــك، وألغــراض إعــداد التقــارير الم
مدى وضوح المدخالت بالنسـبة لقياسـات القيمـة العادلـة وأهميـة المـدخالت لقياسـات القيمـة العادلـة بالكامـل، وهـي محـددة كمـا 

 يـلي:
لـة) لموجـودات أو مطلوبـات مطابقـة وهـي المـدخالت المسـتنبطة مـن األسـعار المدرجـة (غيــر المعدّ  ١مـدخالت المسـتوى  -

 في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛
 ١وهــي المــدخالت المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المدرجــة المســتخدمة فــي المســتوى  ٢مــدخالت المســتوى  -

 اشرة؛ ووالمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مب
 وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة. ٣مدخالت المستوى  -

  

 المطبقة في قياس القيمة العادلة أساليب وافتراضيات التقييم
 تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي: 

 بالرجوع إلى ة والمطلوبات المالية والمتداولة ومتاجر بها في أسواق مالية نشطة القيمة العادلة للموجودات المالي تحدد
 وأسعار السوق المدرجة؛ 

  ى وفقًا لنماذج األسعار المقبولة عمومًا بناًء اآلخر ى والمطلوبات المالية اآلخر تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية
األسعار السائدة في السوق وعروض األسعار من المتاجرين ألدوات  على تحليل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام

 .مشابهة
 

 

 مستقبليللموجودات المالية للفروع المقاسة بالتكلفة المطفأة على أساس القيمة العادلة 
الجدول باستثناء ما هو مفصل في تُقاس بعًضا من الموجودات المالية للفروع بالتكلفة المطفأة في نهاية فترة التقرير. و 

 تقارب قيمها العادلة. في البيانات المالية المقيدةالقيم الدفتريـة للموجودات المالية والمطلوبات المالية أن  ترى اإلدارةالتالي، 
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠١٦      
      الموجودات المالية

 ٢٤٠،١٧٩ ٤،٢٥١ - ٢٣٥،٩٢٨ ٢٣٩،٢١٢ استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
      

٢٠١٥      
      الموجودات المالية

 ٢٧٨،٩٤٢ ٤،١٩٣ - ٢٧٤،٧٤٩ ٢٧٨،٠٩٥ استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 

 ٤٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 رات العربية المتحدةفروع دولة اإلما

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 إدارة رأس المال -٢٥
يقوم المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بصفته المنظم الرئيسي للفروع بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال 

 التنظيمي.
 

 :هيرة رأس المال إداعند أهداف الفروع  إن
 ضمان قدرة الفروع من مواصلة تقديم أعمالها وزيادة عائدات المساهمين؛ و 
 .االلتـزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المحددة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة 

 

اية رأس المال لديها بما يتفق مع التوجيهات كف نسبةوتقوم الفروع في سياق تنفيذ متطلبات رأس المال التنظيمي باحتساب 
رأس التي توضح بشكل رئيسي أن هذه النسبة هي نسبة  الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 المال للموجودات المرجحة حسب المخاطر.
 رأس المال النظامي

 ككل.  الفروعع ومراقبة متطلبات رأس مال يقوم المصـرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بوض
 

نسبة ، وتحستب الفروع ٢٠٠٩نوفمبر ) منذ ٢قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق سياسة بازل (
األدنى  الحد تم تحديدالصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  للتعاميم وفقاً  المال لديهاكفاية رأس 

من معدل األصول المعرضة  %١٢لنسبة رأس المال التي من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة هي 
 من قبلهم. الصادرةحسب التعاميم وقد تم احتسابها ب، للمخاطر

 

 

 من خالل طبقتين: الفروعتم تحليل عملية تنظيم رأس مال 
 

 

االحتياطي  ، األرباح المسـتبقاة،عالوات األسهم، االعتياديرأس المال  يتضمنوالذي الشق األول من رأس المال،  -
 بعد اقتطاع الموجودات غير الملموسة، إن وجدت. القانوني

 

 

 من %١,٢٥الشق الثاني من رأس المال، والذي يتضمن المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة بنسبة ال تزيد على  -
من  %٤٥(حتى الحد األدنى لنسبة  وعنصر احتياطي القيمة العـادلة سب المخاطرالمرجحة ح االئتمانية الموجودات

 ألرباح غير المحققة لالستثمارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع.ل زيادة القيمة السوقية على صافي القيمة الدفترية)
نسبة  ي الشق الثاني رأس المالتم تقديم ضوابط مختلفة لعناصر رأس المال األساسي. ال يمكن أن يتعدى رأس المال ف

رأس المال في الشق من  %٥٠الشق األول، وكذلك يجب أن ال يتعدى القرض الثانوي الرأسمالي اآلجل المؤهل  من %٦٧
 .ن الموجودات المرجحة حسب المخاطرم %٨ على األقل نسبةاألول. يجب أن يشّكل الشق األول من رأس المال 

 

، والسوقية والتشغيلية الخاصة بهابالقياس إلى المخاطر االئتمانية  بالفروعالمخاطر الخاصة  تقّيم الموجودات المرجحة حسب
تتضمن المخاطر االئتمانية المخاطر المدرجة في بيان المركز المالي وغير المدرجة فيه. تتمثل مخاطر السوق في و 

اشئة عن الحركة على أسعار السوق وتتضمن الخسائر من المراكز المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي والن
مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر االستثمارات في حقوق الملكية ومخاطر البضائع ومخاطر 
الخيارات. وتعّرف المخاطر التشغيلية مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية غير الكافية أو غير الناجحة أو عن 

طريقة القياس المعيارية لمخاطر االئتمان والسوق  تتبع الفروعشرية أو األنظمة أو عن األحداث الخارجية. العناصر الب
 . ٢ل از ومخاطر العمليات، وفقًا للدعامة األولى من نظام ب

 

 الفروعإدارة  م يكن هناك أي تغييرات جوهرية فيل .السنةبمتطلبات رأس المال الخارجية المفروضة خالل  التزمت الفروع
 .خالل السنة لرأس المال

 

 

 ٤٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) إدارة رأس المال -٢٥
 (تتمة) رأس المال النظامي

 

 :للفروعرأس المال النظامي فيما يلي مركز 
 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهــم  ألف درهــم  
 (معاد عرضه)    
     األول من رأس المال شقلا

 ٣٧٥،٠٠٠  ٣٧٥،٠٠٠  رأس المال المخصص
 ٥٢،٥٠٦  ٥٢،٥٠٦  االحتياطي القانوني
 ١٩٢،٩٠٠  ١٧٣,٥٢٣  األرباح المستبقاة 

 )٢،٩١٢(  )٨،٠٩١(  برامج -يطرح: الموجودات غير الملموسة 
 ٦١٧،٤٩٤  ٥٩٢،٩٣٨  المجموع

 

 

 

 

    

     الشق الثاني من رأس المال
 ٤٣،٤١١  ٣٦،٥٠٦  المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة

 ٦٦٠،٩٠٥  ٦٢٩،٤٤٤  مجموع قاعدة رأس المال (أ) 
 

     الموجودات المقيمة بناءً على المخاطرة
     مخاطر االئتمان:

 ٢،٤٦٦،٣٦١  ٢،٢٧١،٤٦٥  الميزانية العموميةداخل   
 ١،٠٠٦،٤٩٩  ٦٤٨،٩٩٦  خارج الميزانية العمومية  
  ٣،٤٧٢،٨٦٠  ٢،٩٢٠،٤٦١ 

 ١٤٥  ١،٨١١  مخاطر السوق 
 ٢٧٣،٣٦٢  ٢٨٦،٤٧٣  المخاطر التشغيلية 

 ٣،٧٤٦،٣٦٧  ٣،٢٠٨،٧٤٥  مجموع الموجودات المقيمة بناًء على المخاطرة (ب) 
     

 %١٧,٦٤  %١٩,٦٢  ]١٠٠× ب  \[أ=  رأس المال النظاميبة نس
 

 توزيع رأس المال
إلى حد كبير على مفاضلة العوائد المتحققة على رأس المال  المحددةعملية توزيع رأس المال بين العمليات واألنشطة تعتمد 

صاحبة لهذا النشاط. تقوم عملية توزيع الموزع. إن حجم رأس المال الموزع على كل عملية أو نشاط يعتمد على المخاطر الم
رأس المال على تحديد العمليات والنشاطات الملزمة بشكل مستقل ومنفصل عن الجهات القائمة على هذه العمليات 

 واألنشطة.
 

بالرغم من أن تعظيم العائد على رأس المال المعدل للمخاطرة هو أساس رئيسي في تحديد كيفية توزيع رأس المال من خالل 
أيضًا التعاون مع  باالعتبارللعمليات والنشاطات، إال أنه ليس األساس الوحيد المستخدم في صنع القرار. تم األخذ  الفروع

على المدى  الفروعى، وتوافق النشاط مع أهداف استراتيجية اآلخر ى، توفر اإلدارة والمصادر اآلخر العمليات والنشاطات 
 متعلقة بإدارة رأس المال وتوزيعه بانتظام.ال الفروعالبعيد. تتم مراجعة سياسات 

 ٤٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 إدارة المخاطر -٢٦
 

يقات في مجال إدارة المخاطر إلدارة ومراقبة أفضل التطب بتبـنيمدعومة بوضع قاعدة إدارة مخاطر قوية  قامت الفروع
 المخاطر الرئيسية الموضحة أدناه والناتجة عن العمليات اليومية :

 

 االئتمانمخاطر  -
 مخاطر السيولة -
 مخاطر السوق -
 مخاطر أسعار الفائدة -
 المخاطر التشغيليـة -

 

 إدارة المخاطر عمل إطار
حيث قام بتأسيس سياسات  ،مراقبة إطار عمل إدارة المخاطرن عللفروع بالمسؤولية الكاملة المركز الرئيسي  ينهض

لضمان التقيد في السياسات وذات نفوذ لجان على مستوى إداري عالي باإلضافة إلى مفصلة بهذا الخصوص وٕاجراءات 
 .عن قرب للفروعالمقررة ومراقبة المخاطر المختلفة 

 

نشاء حدود المخاطر وٕادارة المخاطر الشاملة إلمركز الرئيسي تفويض ال بموجب ان اإلدارة والمخاطر واالئتمانلج تعمل
 . بالفروع

 

على درجة كبيرة من . يعمل مدراء سياسات المخاطر بالتنسيق مع رغبة المجموعةإن هذه اللجان هي المسؤولة عن تطوير 
ومراقبة مخاطر  االئتمان تفويض السلطات ضمن هيكل إدارات المخاطر للموافقة على معامالت مخاطر في التدريب والخبرة

 السوق والمخاطر التشغيلية. 
 

 االئتمانمخاطر إدارة 
 

كما أن جميع السلف يتم الموافقة  بالفروع المخاطرإن السياسات المتعلقة بالسلف يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة 
ل التسهيالت الممنوحة بغرض التقليل من ضمانات مقبولة مقابيتم ضمان القروض بشكل عام بعليها مركزيًا للفروع. 

 قتصادية.حسب األنشطة اال اتقليل تلك المخاطر بواسطة تنويع أصوله تعمل الفروع أيضًا على، كما االئتمانمخاطر 
 

قسم بواسطة قسم إدارة االئتمان، ويتم دوريًا مراجعتها من قبل فريق اختبار االئتمان في ويتم مراقبتها جميع التسهيالت  ُتدار
بناء على سياسة موضوعة محددة في كتيب  التعهداتالتدقيق، وقسم المراجعة وااللتزام في إدارة المخاطر ويتم تصنيف 

 سياسة االئتمان.
 

وتحديد وحدات النشاط الصناعي، والموافقة  للفروعمسؤولة وضع السياسات االئتمانية بالسياسات االئتمانية  انلج تنهض
 ام بالمراجعة الدورية للمحفظة االئتمانية للتأكد من جودتها.على االستثناءات والقي

 

 تنطبق إجراءات االئتمان المختلفة المنصوص عليها على قطاع األفراد، الشركات كما هو مبين أدناه.
 

 ٤٥ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان
 إقراض األفراد

طلب ائتمان لقطاع األفراد للموافقة حسب برنامج المنتج المبني على اإلرشادات التي نصت عليها سياسة المنتج كل يخضع 
الحيات مختلفة خصصت للموافقة على برنامج المنتج . هناك مستوى صبالفروعالموافق عليها من لجنة سياسات االئتمان 

واالستثناءات على القروض الفردية واالئتمانية حسب برامج المنتج. يحتوي كل برنامج منتج على تفاصيل متعلقة باالئتمان 
المتطلبات ذلك ك) والمتطلبات القانونية والوثائق حسب السياسات البنكية و اإلقامةو  على مستوى الدخل (مثل االئتمان بناءً 

 ى.اآلخر التشغيلية 
 

 التجارياإلقراض 
االئتمانية والمعايير المنصوص عليها ووحدات النشاط (إن  الفروعتخضع كافة طلبات االئتمان للقروض التجارية لسياسة 

اطر ذات مخ تعتبرها الفروعالشركات التي تعمل في مجاالت صناعية  الفروع تقرضوجدت) والمتطلبات القانونية. ال 
تعتمد  احدود ائتمانية لعمالئه تضع الفروعتتطلب معرفة خاصة عن هذه الصناعة. وباإلضافة إلى ذلك ،  حيثبطبيعتها 

 على مقدرتهم على السداد.
 

للموافقة المسبقة وفقا للنظام المفوض لصالحية التوقيع  الفروعخطوط االئتمان والتسهيالت الممنوحة من قبل جميع تخضع 
 الكامل من قبل لجنة سياسة االئتمان وتحت إشراف المركز الرئيسي.  تحت اإلشراف

 

 وتصنيف القروض االئتمانسياسة مراجعة 
لعملية تقييم مستقل بصورة منتظمة  الفروع موجوداتمخاطر ل) CRT( الفروعلدى  االئتمانمخاطر قسم مراجعة يخضع 

على القروض المسبق للتعرف  للفروعمتحدة والسياسات الداخلية اإلمارات العربية اللدولة  المصرف المركزيوفقا لتوجيهات 
، بالتأكد من تصنيفات المخاطر لكل العمالء التجاريين الفروعقسم مراجعة مخاطر االئتمان لدى يقوم . غير العاملة المحتملة

 الفروعة مخاطر االئتمان لدى قسم مراجعكما يقوم ، حسب المنتج وقطاعات األفراد االئتمانيةوتزويد تقييم لمخاطر المحفظة 
 .التي تتبعها الفروعالتوجيهات واإلجراءات ، االئتمانبمراقبة وجود الموافقات حسب سياسات 

 

إن المخصصات المحددة للديون . يوم أو أكثر يتم تعليق الفوائد وال تضاف إلى الدخل ٩٠لفترة  االئتمانعندما يتأخر سداد 
 .للموجودات االئتمانيالتصنيف على إمكانية تحصيل الرصيد القائم و  بناءً  كوك في تحصيلها يتم تكوينهاالمش

 

الخسارة من الديون المشكوك في  تُقيم االلتـزام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والتي بناًء عليها تحرص الفروع على
 .لكل قرض مستقبًال للتدفق النقدي المتوقع  تحصيلها والناتجة عن محفظة القروض من خالل حساب صافي القيمة الحالية

 

 القروض والسلف المنخفضة القيمة
 

والتي من المحتمل أن تكون جميع التزاماتها  تحددها الفروعإن القروض والسلف المنخفضة القيمة هي قروض وسلف 
ق عليها للقروض / سلف. إن هذه القروض الرئيسية والفوائد المترتبة عليها غير قابلة للتحصيل نظرًا للترتيبات التعاقدية المتف

للفروع بشأن )، دون المستوى، مشكوك فيها أو خسارة ضمن السياسات الداخلية OLEMمصنفة بـ عادل، أو إل إي إم (
 تصنيف مخاطر االئتمان.

 

 قروض مستحقة لكن ليست منخفضة القيمة
أن مستحقة ولم تدفع بعد، إالن أن الفروع تعتبر  قديةالتعارئيسية الدفعات الفوائد أو ال ذات والسلفيات القروض تعتبر

و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة  السندات المالية / الضمانات المتوفرة انخفاض القيمة غير مناسب على أساس مستوى
 .للفروع

 ٤٦ الخليجي فرنسا ش.م.
  فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 في القيمة لالنخفاضمخصصات 
إن . في القيمة والذي يمثل تقديره للخسائر المحملة على محافظ القروض لديه االنخفاضمخصص لخسائر  تكون الفروع

ومخصص خسارة قابلة ، مخاطر جوهرية فرديةالمحتويات الرئيسية لهذا المخصص تكمن في خسارة محددة متعلقة ب
للتحصيل تم أخذه لمجموعات موجودات متجانسة بهدف الخسائر المحملة والتي لم يتم التعرف عليها وتخضع للتقديرات 

 .في القيمة لالنخفاضالفردية 
 

  الدين حذفسياسة 
 

بتحديد  بالفروع ئتماناالما تقوم إدارة في القيمة) عند االنخفاضالقرض (وأي مخصصات متعلقة بخسائر  تحذف الفروع
أرصدة القروض فيما يتعلق ب القرارات بشأن ما سيتم حذفهتعتمد . القروض غير القابلة للتحصيل بشكل كامل أو جزئي

 .على حالة المنتج المحدد المستحق العادية الصغيرة
دات المنخفضة القيمة من خالل تصنيف في القيمة) الموجو  االنخفاضمخصصات من فيما يلي تحليل إلجمالي وصافي (

 المخاطر :
 

 مطلوب من بنوك  
 ماليةستثمارات ا للعمالء قروض وسلف ومؤسسات مالية

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

        منخفضة القيمة
 - - ٦٤،٧٤٠ ٩،٠٨٣ - -  المستوى  دون 

 - - ١٥،٦٣٩ ٧٦،٩٠٦ - -  مشكوك فيها
 - - ١٥،٣٠١ ١١٩،٤٦٠ - -  خسارة

 - - ٩٥،٦٨٠ ٢٠٥،٤٤٩ - -  اإلجمالي
        

 - - )٧،٧١٨( )٢٠،١٥٨( - -  فائدة معلقة
 - - )٤٤،٨٤٠( )١٥٧،٥٢٤( - -  مخصص محدد لالنخفاض في القيمة

  - - ٤٣،١٢٢ ٢٧،٧٦٧ - - 
        

        مستحقة لكن ليست منخفضة القيمة
  - ١،١١٨ ١،٥٢١ - -  يوم ١٨٠قروض مستحقة أقل من 
 - - ٣،١٩١ ٤،٠٢٥ - -  يوم  ٣٠قروض مستحقة أقل من 

  - - ٤،٣٠٩ ٥،٥٤٦ - - 
        

        غير منخفضة القيمة وغير مستحقة
 ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٦٠٦،٧٢٣ ٢،٣٤٨،٨٠٢ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨  اإلجمالي

 - - )٥٧،٣١٧( )٥٧،٣١٧( - -  مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة
  ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٥٤٩،٤٠٦ ٢،٢٩١،٤٨٥ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨ 

 ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٥٩٦،٨٣٧ ٢،٣٢٤،٧٩٨ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨  القيمة الدفترية

 ٤٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 عربية المتحدةفروع دولة اإلمارات ال

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 

، سندات أخرى على الموجودات، بضمانات مقابل القروض والسلف للعمالء على شكل رهونات فوائد عقارية تحتفظ الفروع
يتم تحديثها إال ال والتي بشكل عام ، االقتراضقيمة الضمانات المقدرة بتاريخ  يعتمد تقدير القيمة العادلة على. وضمانات

. للفروعال يتم االحتفاظ بضمانات القروض على القروض والسلف الممنوحة . رديًا كمنخفض القيمةـعندما يتم تقدير القرض ف
قروض على تلك اللم يتم االحتفاظ بضمانات  لذلك، في األوراق المالية االستثماراتال يتم عادة االحتفاظ بضمانات مقابل 

 .٢٠١٥أو  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 :يليما  ديسمبر ٣١كما في بلغت القيمة العادلة للضمانات 
 

 قروض وسلف للعمالء  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

    منخفضة القيمة مقابل 
 ٨،٨٢١ ٢٧،٤٣٢  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية مأسه
 - -  نقد

 - -  أخرى
    

    مستحقة وغير منخفضة القيمةمقابل 
 ٥،٥٧٧ ٢،١٥٤  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية أسهم
 - -  نقد

 - -  أخرى
    

    غير مستحقة وغير منخفضة القيمة مقابل 
 ٢،٠٣٥،٢٨٣ ١،٧٥٢،٠٥٠  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية أسهم
 ٢٦٢،٦١٥ ١٧١،٣٨٧  نقد

 ١٨،٣٩٠ ١٤،٦٧٣  أخرى
 ٢،٣٣٠،٦٨٦ ١،٩٦٧،٦٩٦  المجموع

 ٤٨ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 :االئتمانيةفي قيمة القروض والسلف ومخصص للخسائر  لالنخفاضز الجغرافي يمن خالل التركفيما يلي التوزيعات 

 

  
اإلمارات 

 العربية المتحدة

دول منطقة 
الشرق 
 األوسط

منظمة دول 
والتنمية  تعاونال

 االقتصادية
دول 
 المجموع أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
٢٠١٦       

 ٢٠٥,٤٤٩ - - - ٢٠٥,٤٤٩  ر عاملة قروض غي
 ١٥٧,٥٢٤ - - - ١٥٧,٥٢٤  االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية

 ٢٠,١٥٨ - - - ٢٠,١٥٨  فائدة معلقة
 

٢٠١٥       
 ٩٥،٦٨٠ - - - ٩٥،٦٨٠  قروض غير عاملة 

 ٤٤،٨٤٠ - - - ٤٤،٨٤٠  االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية
 ٧،٧١٨ - - - ٧،٧١٨  فائدة معلقة

 

 ٤٩ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ادة التسعير التعاقدية كما في يظهر الجدول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة ومركز الفجوة في أسعار الفائدة على أساس ترتيبات إع

 

 :الفجوة في حساسية أسعار الفائدة
 

 المجـــموع
بنود غير حساسة 

  أشهر ٣أقل من  أشهر ٦إلى  ٣من  شهرًا  ١٢إلى  ٦من  أكثر من سنة ألسعار الفائدة
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 الموجودات       
 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ٣٧٥،٠٠٠ - - - ٣٧٨،٧٨٠ ٧٥٣،٧٨٠
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٢٦،٨٤٦ - - - ٢٣،٥٨٤ ١٥٠،٤٣٠
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ١٤،٨٤٩ - ٩١،٨٢٥ - ٥،٩٩٤ ١١٢،٦٦٨
 استثمارات مالية ١٨،٤٠١ ٢٢،٦٥٨ ٣٦،٧٢١ ١٦١،٤٣٢ - ٢٣٩،٢١٢

 القروض والسلف إلى العمالء ١،٦٩٨،٦٤٣ ٣٢٤،٠٣١ ٨٧،٨٠٥ ١٧٩،٤٧٣ ٣٤،٨٤٦ ٢،٣٢٤،٧٩٨
 بنكية مطلوبات العمالء ضمن قبوالت - - - - ٢٣،٨٩٣ ٢٣،٨٩٣
 موجودات أخرى  - - - - ٥٣،٥١٤ ٥٣،٥١٤
 الممتلكات والمعدات  - - - - ٣،٣١٤ ٣،٣١٤
 جودات غير الملموسةالمو  - - - - ٨،٠٩١ ٨،٠٩١

 مجموع الموجودات ٢،٢٣٣،٧٣٩ ٣٤٦،٦٨٩ ٢١٦،٣٥١ ٣٤٠،٩٠٥ ٥٣٢،٠١٦ ٣،٦٦٩،٧٠٠
       

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي      
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية ١٨٣،٦٥٠ - - - ٢٣،٤٨٥ ٢٠٧،١٣٥

 ع العمالءودائ ١،٠٥٣،١٦١ ٤٣٤،٠٨٨ ٥١٤،٤٣٠ ٥،٩٩٠ ٧٤٠،٠٦٩ ٢،٧٤٧،٧٣٨
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة - - - - ٨،٨٠٠ ٨،٨٠٠

 البنكيةالقبوالت ضمن مطلوبات  - - - - ٢٣،٨٩٣ ٢٣،٨٩٣
 مطلوبات أخرى - - - - ٨١،١٠٥ ٨١،١٠٥

 حقوق المركز الرئيسي - - - - ٦٠١،٠٢٩ ٦٠١،٠٢٩
 وبات وحقوق المركز الرئيسي مجموع المطل ١،٢٣٦،٨١١ ٤٣٤،٠٨٨ ٥١٤،٤٣٠ ٥،٩٩٠ ١،٤٧٨،٣٨١ ٣،٦٦٩،٧٠٠

       

 الميزانية العموميةالفجوة في  ٩٩٦،٩٢٨ )٨٧،٣٩٩( )٢٩٨،٠٧٩( ٣٣٤،٩١٥ )٩٤٦،٣٦٥( -
 الفجوة المتراكمة في حساسية أسعار الفائدة  ٩٩٦،٩٢٨ ٩٠٩،٥٢٩ ٦١١،٤٥٠ ٩٤٦،٣٦٥ - -

 ٥٠ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 احات حول البيانات الماليةإيض
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 : (معاد عرضه) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١يظهر الجدول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة ومركز الفجوة في أسعار الفائدة على أساس ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 

 :عار الفائدةالفجوة في حساسية أس
 

 المجـــموع
بنود غير حساسة 

  أشهر ٣أقل من  أشهر ٦إلى  ٣من  شهرًا  ١٢إلى  ٦من  أكثر من سنة ألسعار الفائدة
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 الموجودات       
 ارات العربية المتحدةنقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلم - - - - ٤١٩،٧٦١ ٤١٩،٧٦١
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٣٠،٦٤٦ ٧،٤٦٤ ٨٠٠ - ٢١،٠٤١ ١٥٩،٩٥١
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٢٨،٥٢٩ - ١١٠،١٩٠ - ٣،٨٢٥ ١٤٢،٥٤٤
 استثمارات مالية - ٤١،١٨٢ - ٢٣٦،٩١٣ - ٢٧٨،٠٩٥

 وض والسلف إلى العمالءالقر  ٢،٠٤٢،٥١٩ ٢٩٣،٨٧٩ ٧٢،٩٠٣ ١٤٣،٤١٦ ٤٤،١٢٠ ٢،٥٩٦،٨٣٧
 مطلوبات العمالء ضمن قبوالت - - - - ١١٤،٣٦٧ ١١٤،٣٦٧
 موجودات أخرى  - - - - ٣٢،٢٥٥ ٣٢،٢٥٥
 الممتلكات والمعدات  - - - - ٣،٣٩٥ ٣،٣٩٥
 الموجودات غير الملموسة - - - - ٢،٩١٢ ٢،٩١٢

 لموجوداتمجموع ا ٢،٢٠١،٦٩٤ ٣٤٢،٥٢٥ ١٨٣،٨٩٣ ٣٨٠،٣٢٩ ٦٤١،٦٧٦ ٣،٧٥٠،١١٧
       

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي      
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية ٩١،٨٢٥ - - - ٥،١٥٢ ٩٦،٩٧٧

 ودائع العمالء ١،٣٨١،٩٦٨ ٣٤٢،٨٠٧ ١٨١،١٥١ ٥٠،٠٠٠ ٨٨٤،١١١ ٢،٨٤٠،٠٣٧
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة - - - - ٩،٩٩٦ ٩،٩٩٦

 القبوالت ضمن مطلوبات  - - - - ١١٤،٣٦٧ ١١٤،٣٦٧
 مطلوبات أخرى - - - - ٦٨،٣٣٤ ٦٨،٣٣٤

 حقوق المركز الرئيسي - - - - ٦٢٠،٤٠٦ ٦٢٠،٤٠٦
 مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي  ١،٤٧٣،٧٩٣ ٣٤٢،٨٠٧ ١٨١،١٥١ ٥٠،٠٠٠ ١،٧٠٢،٣٦٦ ٣،٧٥٠،١١٧

       

 الميزانية العموميةفي الفجوة  ٧٢٧،٩٠١ )٢٨٢( ٢،٧٤٢ ٣٣٠،٣٢٩ )١،٠٦٠،٦٩٠( -
 الفجوة المتراكمة في حساسية أسعار الفائدة  ٧٢٧،٩٠١ ٧٢٧،٦١٩ ٧٣٠،٣٦١ ١،٠٦٠،٦٩٠ - -

 ٥١ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

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

  
 

 تمة)(ت إدارة المخاطر -٢٦
 مخاطر السيولة

 .المالية بالوقت المحدد بالتزاماتهصعوبات في الوفاء  تواجه فيها الفروعمخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي 
 

 إدارة مخاطر السيولة 
، ضمن الظروف العادية والصعبة، السيولة لضمان توفر سيولة كافية دائمًا لمقابلة التزاماته عند استحقاقها تدير الفروع

 . ألي مخاطر الفروعبدون تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة و 
 

ى بخصوص وضع السيولة للموجودات والمطلوبات المالية اآلخر تستقبل الخزينة الرئيسية معلومات من وحدات األعمال 
ك باالحتفاظ بمحفظة تقوم الخزينة الرئيسية بعد ذل. وتفاصيل عن وضع التدفقات النقدية التي تظهر من األعمال المستقبلية

القروض والسلف البنكية والتسهيالت الداخلية  على هيئة استثمارهاعلى األغلب تم ، للموجودات السائلة قصيرة األجل
 . الفروعلدى  وتوافرهالضمان كفاية السيولة ، ىاآلخر 

 

دد يشمل الظروف العادية والسوق يتم مراقبة موقع السيولة يوميًا وكذلك فحص السيولة المنتظم يتم إدارته ضمن مخطط متع
 يتم مراجعة. المركز الرئيسيتخضع لمراجعة واعتماد من قبل  اإلجراءاتجميع السياسات المتعلقة بالسيولة وكذلك . المفصلة

وذلك ، يتضمن أي استثناءات وأي إجراء ناجع متخذ، يتم تقديم تقرير ملخص، و يومياً  سيولة الفروعموقع عن التقارير اليومية 
 .يوميبشكل 

 

إلدارة مخاطر السيولة هي نسبة صافي الموجودات السائلة إلى المبالغ التي  الفروعإن الطريقة الرئيسية المستخدمة من قبل 
لهذا الغرض يتم اعتبار صافي الموجودات السائلة كنقد وما يعادله وسـندات استثمارية مدينة . يتم إيداعها من قبل العمالء

ى وااللتزامات التي اآلخر القروض ، سيولة مخصومًا منها اإليداعات البنكية، السندات المدينة المصدرةألي سوق نشط ولديه 
مع ضوابط  الفروعيتم استخدام طريقة احتساب مشابهة ولكن ليست مطابقة لقياس مدى التزام . تستحق خالل الشهر القادم

عن قرب بشكل منتظم دفعات نسبة  تراقبى التي اآلخر ؤشرات المتعتبر السيولة التي تم وضعها من قبل السلطات المنظمة. 
اإليداعات، استخدام األموال لعمل توازن للمصادر وفحص مستوى ضغط السيولة المالية لمواجهة سحب غير متوقع 

 للمطلوبات. 
 

 

 إدارة مخاطر السوق
لنقدية المستقبلية لألدوات المالية نظرًا مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تتذبذب فيها القيمة العادلة أو التدفقات ا

المخاطر  تصنف الفروعللتغيرات في السوق المتقلب مثل أسعار الفائدة، أسعار الصرف األجنبية، وأسعار السندات واألسهم. 
 إلى مخاطر سوقية تجارية أو غير تجارية أو مخاطر مصرفية.

 

أسعار ، وُتدرج ة ويقوم بمراقبة ذلك بشكل مستمرسة تفضيليتحمل حد معين من مخاطر السوق وذلك كسياتقوم الفروع ب
 .مناسببشكل  الفروعالصرف الخارجية لحسابات 

 

 ٥٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 (تتمة) رة مخاطر السوقإدا

 الدفاتر غير التجارية أو البنكية –مخاطر السوق 
تظهر مواقع مخاطر السوق للدفاتر غير التجارية أو البنكية بشكل رئيسي من معدل الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالت 

 األجنبية.
 

 ) إدارة مخاطر أسعار الفائدة١
لمخاطر  تتعرض الفروع. أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة األدوات الماليةتذبذب  احتمالتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من 

 .وااللتزاماتأسعار الفائدة كنتيجة لعدم الموازنة أو الفجوات في مبالغ الموجودات 
في  ، وتحلل وتراقب النتائج من قبل لجنة اإلدارة المحليةبشكل دوري نماذج لمراقبة حساسية أسعار الفائدة تستخدم الفروع

يتم إعادة تسعير الودائع والقروض بشكل و ذات معدالت فوائد معومة،  الفروعحيث أن جزء من موجودات والتزامات  الفروع،
معظم موجودات والتزامات كما ُيعاد تسعير من مخاطر انكشاف معدالت الفائدة،  يقلل بدورهمتزامن مما يضفي تحوط تلقائي 

الفقرات التالية الحساسية للتغير المعقول المحتمل في أسعار  توضحأسعار الفائدة.  خالل سنة مما يقلل من مخاطر الفروع
حساسية الدخل  ترجع. حقوق ملكية المركز الرئيسي للفروعالفائدة، مع وضع متغيرات أخرى ثابتة على بيان الدخل أو 

ة للموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية على النسبة المعوم، وتستند ة في إيرادات الفوائد لسنة واحدةللتغيرات المفترض
متضمنًا تأثير أدوات التحوط. يتم تحليل حساسية حقوق الملكية عن طريق  ،٢٠١٦ديسمبر  ٣١والمحتفظ بها كما في 

المعرضة للمخاطر وتحليلها من خالل مسـتوى تركز  الفروعاستحقاق الموجودات أو المبادالت. يتم مراقبة جميع دفاتر 
 الت وتحليالت الحساسية والتي تم إفصاحها بماليين الدراهم.العم

 

بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن تأثير أي حركة فجائية في أسعار الفائدة على صافي الدخل خالل اإلثني عشر شهرًا كما في 
في (في حال انخفاض سعر الفائدة) وكان يؤدي إلى زيادة صا %٣٣,١٤-كان سيؤدي إلى انخفاض صافي الدخل  %١

 .على التوالي) %١٠,٤٠و + %١٠,٤٠-: ٢٠١٥(في حال زيادة سعر الفائدة) ( %٣٣,١٤الدخل +
 

) وعلى %١,١٤: ٢٠١٥( %١,٢٦شهادات اإليداع مع المصرف المركزي لمحفظة االستثمار و بلغت نسبة الفائدة الفعلية 
وعلى القروض البنكية  ) %١,١٣: ٢٠١٥( %١,٥٤)، وعلى ودائع العمالء %٥,٣٩: ٢٠١٥( %٥,٤٣القروض والسلف 

١,٠٨: ٢٠١٥( %١,٧٣%.( 
 

 ) مخاطر العمالت٢
تمثل مخاطر العمالت األجنبية مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نظرًا للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

اتيجيات تحوط يتم استخدامها أيضًا ضوابط على مراكز العمالت، والتي يتم مراقبتها يوميًا، واستر  قام المركز الرئيسي بوضع
 للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز الحدود المسموح بها.

 

 تتعرض لها الفروعبصورة رئيسية بنفس العملة التي يتم التعامل بها وذلك لتقليل المخاطر التي  الفروعيتم تمويل موجودات 
 االعمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاتهمخاطر التقلبات في أسعار  تدير الفروعمن العمالت األجنبيـة. 

النقدية. وكذلك فإن المركز الرئيسي يقوم بوضع ضوابط على مستويات المخاطر لكل عملة على حدة وإلجمالي العمالت 
مبينة  صافي مخاطر جوهرية الفروعللمعامالت خالل اليوم، والتي يتم مراقبتها بشكل يومي. في نهاية السنة، كان لدى 

 بعملتها األصلية كالتالي:

 ٥٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

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

  
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 (تتمة) إدارة مخاطر السوق

 (تتمة) ) مخاطر العمالت٢
 
 

 المراكز اآلجلة للحظيةصافي المراكز ا  
 المجموع
٢٠١٦ 

 المجموع
٢٠١٥ 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 ٢٧ ١٥ - ١٥  يورو

 ٣ ٢٢ - ٢٢  جنيه إسترليني
 - - - -  كرونر سويدية

 ٦٥ ١،٦٦٢ - ١،٦٦٢  ليرة لبناني
 ٧ ٤٧ - ٤٧  دينار كويتي

 - ١ - ١  راند جنوب إفريقي
 - ١ - ١  ين ياباني

 ٤ ١٨ - ١٨  دوالر كندي
 ١٤ ١٧ - ١٧  فرنك سويسري
 ٦ ٨ - ٨  دوالر استرالي
 ١٩ ٢٠ - ٢٠  دينار أردني

 - - - -  كرونر دنماركي
   ١٤٥ ١,٨١١ - ١,٨١١  المجموع

 

ر لمخاطر أسعا الفروعكما أن تعرض  ،١٩٨٠مقابل الدوالر األمريكي منذ نوفمبر ثابت إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي 
 العمالت محدودة. 

 

 المخاطر التشغيلية
 

 على النحو التالي: ها،تعهد بتقليلتو ، الخسائر التشغيليةتدير الفروع 
 

ذلك قبل إدراج  إتمامتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية الكامنة في كل المنتجات المادية، واألنشطة والعمليات والنظم، وضمان 
 و االضطالع بها، الخطر الكامن في هذه العملية يخضع إلجراءات تقييم كافية.منتجات وأنشطة وعمليات ونظم جديدة أ

 

 تنفيذ عملية لرصد المخاطر التشغيلية والتعرض للخسائر المادية على أساس منتظم.
 

يجية وضع وتنفيذ السياسات والعمليات واإلجراءات لتقليل و / أو السيطرة على المخاطر التشغيلية المادية. استعراض إسترات
الحد من المخاطر التنظيمية والسيطرة عليها بشكل دوري، وتعديل المخاطر التشغيلية باستخدام استراتيجيات مالئمة في 

 للمخاطر الكاملة. الفروع قابليةسياق 
 

على العمل على أساس مستمر والحد  الفروعضمان وجود مخططات طارئة ومخططات إلستمرارية األعمال لضمان قدرة 
 ائر في حال حدوث توقف األعمال الشديد واختالل أو الخسارة.من الخس

 

 

 ٥٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

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

  
 

 وااللتزامات المطلوبات الطارئة -٢٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   مألف دره  ألف درهم

 المطلوبات الطارئة) (أ    
  كفاالت   ١،٢٦٧،٧٢١  ١،٦٢١،٧٩٤

 اعتمادات مستندية   ٦٠،٠٠٠  ١٣٧،٢٤٠
١،٣٢٧،٧٢١  ١،٧٥٩،٠٣٤    

 

مليون  ١,٨٣٤: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ١,٨٣٨ بلغت التسهيالت المستحقة وغير المستخدمة
 درهم).

 

وجود أسس مقبولة في حال في أي وقت بشكل منفرد زء المستحق وغير المستخدم من االلتزامات الج حق إلغاء لفروعتمتلك ا
 تتماشى مع بنود العقد االئتماني. 

 

 تحليل االستحقاق – المطلوبات الطارئة) (ب
 : الفروعفيما يلي تحليل المطلوبات الطارئة الستحقاق 

 أشهر ٣خالل  
 ٦إلى  ٣من 
 أشهر

 ١٢إلى  ٦من 
 المجموع كثر من سنةأ شهراً 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
٢٠١٦      
 ١،٢٦٧،٧٢١ ٩٤،٢٣٢ ١٩٢،٣٤٨ ١٠٤،٨٠٥ ٨٧٦،٣٣٦ كفاالت

 ٦٠،٠٠٠ - - ٨،٥٧٠ ٥١،٤٣٠ اعتمادات مستندية
 ١،٣٢٧،٧٢١ ٩٤،٢٣٢ ١٩٢،٣٤٨ ١١٣،٣٧٥ ٩٢٧،٧٦٦ 

 

٢٠١٥      
 ١،٦٢١،٧٩٤ ٢١٢،٦٤٨ ١٦٩،٩٤٩ ٢٠٨،٩٦٧ ١،٠٣٠،٢٣٠ كفاالت

 ١٣٧،٢٤٠ - - ٢٨،٣٤٩ ١٠٨،٨٩١ اعتمادات مستندية
 ١،٧٥٩،٠٣٤ ٢١٢،٦٤٨ ١٦٩،٩٤٩ ٢٣٧،٣١٦ ١،١٣٩،١٢١ 

 

 .والقطاعاتلمناطق الجغرافية حسب ا واالحتماالتاللتزامات لتحليل  ٢١تضمن إيضاح 
 

 إعادة العرض -٢٨
ضرائب الدخل بشأن  ١٢ضى المعيار المحاسبي الدولي رقم وفق مقت آجلةسجلت اإلدارة خالل الفترة موجودات ضرائب 

 فترات سابقة.
 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية، فقد تم تعديل  ٨وبمقتضى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 تالية على البيانات المالية:قد كان للتعديالت بأثر رجعي التأثيرات الما سبق بأثر رجعي في البيانات المالية. و 

 

  ألف درهم؛ ٣,٦٩٤بقيمة  ٢٠١٥يناير  ١ى كما في اآلخر ارتفعت الموجودات 
  ألف درهم؛ ٣,٦٩٤بقيمة  ٢٠١٥يناير  ١ارتفعت األرباح المستبقاة كما في 
  ألف درهم؛ ٦,٧٤٣بقيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المتنهية في انخفضت صافي ضرائب الدخل 
 ألف درهم. ٦,٧٤٣بقيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ح للسنة المنتهية في ارتفع صافي الرب 

 

 الموافقة على البيانات المالية -٢٩
 .٢٠١٧ مارس ٢٩تم الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة والتصريح بإصـدارها في 

 www.alkhaliji.ae :ميكنكم االإطالع على البيانات املالية اأعاله على موقعنا االإلكرتوين

اخلليجي فرن�شا �ض.م. فروع دولة االإمارات العربية املتحدة - تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل والبيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016



28

املال والأعمال

النفط يرتفع بف�سل اآمال 
متديد خف�س الإنتاج 

•• لندن-رويرتز:

�سهر  يف  م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  انخف�ست  بعدما  اجلمعة  ام�ض  النفط  اأ�سعار 
امل�ستويات  عند  ال�����س��راء  على  امل�ستثمرين  حفز  مم��ا  ال�سابقة  اجلل�سة  يف 
ق��د مي��دد فيه  وال���ذي  اأي���ار  امل��ق��رر يف مايو  اأوب���ك  الرخي�سة قبيل اجتماع 

املنتجون تخفي�سات الإنتاج.
ويتنامى التفاوؤل ب�ساأن احتمال متديد اتفاق كبح الإنتاج مع توقع معظم 
ب��ني منظمة  امل��ربم  الت��ف��اق  اأج��رت��ه روي���رتز متديد  ا�ستطالع  املحللني يف 
البلدان امل�سدرة للبرتول واملنتجني من خارج اأوبك الذي مت التو�سل اإليه 

العام املا�سي اإىل نهاية العام.
�سعف  من  اإ�سافيا  دعما  اليوم  النفط  �سعر  حققها  التي  املكا�سب  وتلقت 
الدولر وموؤ�سرات على اأن رو�سيا غري الع�سو يف اأوبك تلتزم بالكامل بقيود 

الإنتاج املتفق عليها بني كبار املنتجني اأواخر العام املا�سي.
ويف ال�ساعة 1150 بتوقيت جرينت�ض �سجلت العقود الآجلة خلام القيا�ض 
وب��ل��غ اخلام  ���س��ن��ت��ا.   44 ب���زي���ادة  ل��ل��ربم��ي��ل  51.88 دولر  ب��رن��ت  ال��ع��امل��ي 

الأمريكي اخلفيف 49.55 دولر للربميل مرتفعا 58 �سنتا.
ت�سجيل  يتجهان �سوب  فاإنهما  اليوم  العقدان  التي حققها  املكا�سب  ورغم 
ثاين خ�سارة اأ�سبوعية على التوايل وتكبد خ�سارة �سهرية بعدما انخف�ست 

الأ�سعار اأم�ض الأول بفعل اأنباء عن ا�ستئناف عمل حقول نفطية يف ليبيا.
العر�ض  ت��وازن  يتوقعون  املحللني  اأن  ام�ض   روي��رتز  ن�سرته  م�سح  واأظهر 
اإذا اتفق املنتجون على متديد  والطلب ب�سوق النفط بنهاية العام احلايل 

تخفي�ض الإنتاج.

كينيا ت�سدر ترخي�سا لبنك اإ�سلمي 
للمرة الأوىل منذ 2015 

•• نريوبي-رويرتز:

اأ�سدر البنك املركزي الكيني ترخي�سا لبنك دبي الإ�سالمي كينيا املحدود، 
البنك  عن  ال�سادرة  الأوىل  الرخ�سة  وهي  الإ�سالمي،  دبي  لبنك  اململوك 

املركزي منذ عام 2015 حني علق املوافقة على بنوك جديدة.
وقال البنك املركزي اإن هذه اخلطوة التي اأعلن عنها ام�ض اجلمعة �ستجعل 
ال�سريعة يعمل  بالكامل مع  الإ�سالمي كينيا ثالث بنك متوافق  بنك دبي 

يف البالد. 
وقال البنك املركزي الكيني يف بيان : يعتزم بنك دبي الإ�سالمي اأن يقدم 
�سيزيد  ك��ي��ن��ي��ا...  يف  ال�سريعة  م��ع  م��ت��واف��ق��ة  م�سرفية  خ��دم��ات  ح�سريا 
ال�سوق خا�سة يف القطاع امل�سريف  العرو�ض يف  دخول بنك دبي الإ�سالمي 

الإ�سالمي النا�سئ .
وال�سودان  باك�ستان  يف  بنوك  يف  اأي�سا  ح�س�سا  الإ�سالمي  دبي  بنك  ميلك 
والأردن والبو�سنة واإندوني�سيا. والبنوك الأخرى املتوافقة مع ال�سريعة يف 

كينيا هي بنك اخلليج الفريقي وبنك فر�ست كوميونيتي.
اإىل  ي�ستند  كينيا  اإىل  الإ���س��الم��ي  دب��ي  بنك  دخ���ول  امل��رك��زي  البنك  وق���ال 

ا�سرتاتيجيته التي تركز على حت�سني ح�سوره الدويل.
اأي�سا اللم�سات النهائية على  اإنه ي�سع  اآذار قال البنك املركزي  ويف مار�ض 
احلني  ذل��ك  ويف  كينيني.  مل�ستثمرين  اململوك  فري  م��اي  لبنك  الرتخي�ض 
اإ�سدار  تعليق  قبل  مبدئية  موافقة  تلقيا  البنكني  اإن  املركزي  البنك  قال 

الرتاخي�ض يف 2015.
ومل يف�سح البنك املركزي عن اأ�سبابه حني اأوقف موؤقتا اإ�سدار الرتاخي�ض 

لبنوك جديدة.

ارتفاع مبيعات توم�سون رويرتز 
والأرباح تفوق التوقعات 

•• لندن-رويرتز:

الأول  الربع  يف  زادت  اإي��رادات��ه��ا  اإن  اجلمعة  ام�ض  روي��رتز  توم�سون  قالت 
اأرباح  �سايف  وبلغ  باأكمله.  العام  ملبيعات  توقعاتها  تاأكيد  واأع��ادت  العام  من 
�سركة الأخبار واملعلومات 314 مليون دولر يف الربع الأول مبا يعادل 41 
�سنتا لل�سهم مقارنة مع 272 مليون دولر اأو 34 �سنتا لل�سهم قبل عام. 

وبتعديلها يف �سوء البنود ال�ستثنائية تبلغ الأرباح 63 �سنتا لل�سهم.
اآي- لل�سهم وفقا لتوم�سون روي��رتز  �سنتا   53 املتو�سط  املحللون يف  توقع 

بي-اإي- ا�ض.
وزادت الإيرادات واحدا باملئة اإىل 2.82 مليار دولر عنها قبل عام متجاوزة 

التقديرات اأي�سا.
خانة  اأوائ���ل  يف  مبعدل  العام  مبيعات  منو  توقعها  تاأكيد  ال�سركة  واأع���ادت 

الآحاد.
�سركات  ي��زود  ال��ذي  واملخاطر،  املالية  ال�سركة، وح��دة  اأك��رب قطاعات  �سهد 
1.5 مليار دولر.  اإي��رادات قدرها  املالية بالأخبار والتحليالت،  اخلدمات 
وفاقت مبيعات الق�سم اإلغاءاته يف موؤ�سر مهم على النمو يف امل�ستقبل وبعد 

اأن كان الجتاه عك�ض ذلك يف الربع ال�سابق.
يف  وتناف�سها  لالأنباء  روي��رتز  لوكالة  الأم  ال�سركة  هي  روي��رتز  توم�سون 
�سريحة العمالء املاليني بلومربج ووحدة داو جونز التابعة ملجموعة نيوز 

كورب.

موؤمتر اال�شتثمار العربي الفندقي يحتفي برائد ال�شناعة الفندقية ال�شيخ مبارك ال�شباح

تكرمي رائد الأعمال الكويتي البارز جلهوده يف تطوير
 قطاع الفنادق القت�سادية املتو�سطة يف ال�سرق الأو�سط

•• دبي-الفجر: 

�سعادة  املنطقة  يف  ال�سيافة  قطاع  ك��ّرم 
ال�سباح  امل��ب��ارك  عبداهلل  مبارك  ال�سيخ 
املوؤ�س�ض والرئي�ض غري التنفيذي ملجل�ض 
بجائزة  للفنادق  العملية  ال�سركة  اإدارة 
“رائد ال�سناعة الفندقية” املرموقة يف 
اليوم اخلتامي ملوؤمتر ال�ستثمار العربي 

الفندقي 2017 الذي عقد يف دبي.
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  وق���ام 
مكتوم، رئي�ض هيئة دبي للطريان املدين 
رئ��ي�����ض م���ط���ارات دب���ي ال��رئ��ي�����ض الأعلى 
طريان  ملجموعة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض 
للفائزين.  اجل��وائ��ز  بتقدمي  الإم�����ارات 
40 ع�سواً يف املجل�ض  اأكر من  و�سّوت 
العربي  ال�ستثمار  مل��وؤمت��ر  ال�ست�ساري 
الفنادق  مالكي  م��ن   2017 الفندقي 
وال�ست�ساريني  وامل�سغلني  وامل�ستثمرين 
املبارك  ع��ب��داهلل  م��ب��ارك  ال�سيخ  ل�سعادة 
ال�سباح كرائد ال�سناعة الفندقية �سمن 
املبتكر  لتطويره  تقديراً  املوؤمتر  جوائز 

القت�سادية  الفنادق  لقطاع  وال��ري��ادي 
ال�سرق  يف  امل��ت��و���س��ط  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ذات 

الأو�سط واأ�سرتاليا.
النوعية  ب���امل���ب���ادرات  اجل���ائ���زة  واح��ت��ف��ت 
بها  قام  التي  املثمرة  واجلهود  واملبتكرة 
املبارك  ع��ب��داهلل  م��ب��ارك  ال�سيخ  ���س��ع��ادة 
ال�سباح لتطوير الفنادق من فئة ثالثة 
2004، حينما  واأرب��ع��ة جن��وم منذ ع��ام 
تركز  الرئي�سية  التطوير  اأن�سطة  كانت 
والفنادق  اخل��م�����س��ة جن���وم  ف��ن��ادق  ع��ل��ى 

الفاخرة يف �سائر اأنحاء املنطقة.
عبداهلل  م��ب��ارك  ال�سيخ  ���س��ع��ادة  واأع����رب 
امل��ب��ارك ال�����س��ب��اح ع��ن ���س��ع��ادت��ه با�ستالم 
اجل����ائ����زة ب���ق���ول���ه: اإن�����ه ل�����س��رف عظيم 
ال�سناعة  “رائد  ج���ائ���زة  ا����س���ت���الم  يل 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  امل��رم��وق��ة  الفندقية” 
اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، والتي جاءت 
بناًء على ت�سويت الالعبني الرئي�سيني 
املجل�ض  اأع�������س���اء  ال�����س��ي��اف��ة  ق���ط���اع  يف 
العربي  ال�ستثمار  مل��وؤمت��ر  ال�ست�ساري 

الفندقي 2017. 

واأو�سح قائاًل: ياأتي هذا التكرمي احتفاء 
لأكر  ا�ستمرت  ال��ت��ي  املثمرة  بجهودنا 
من ع�سر �سنوات منذ اأن اكت�سفنا وجود 
الت�سنيف  ذات  ال��ف��ن��ادق  ���س��وق  ف��ج��وة يف 
الأو�سط،  ال�����س��رق  منطقة  يف  امل��ت��و���س��ط 
���س��وى ع��دد �سئيل  ه��ن��اك  حيث مل يكن 
ج���داً، اإن وج���دت، م��ن ع��الم��ات الفنادق 
ع��ال��ي��ة اجل����ودة م��ن ف��ئ��ة ث��الث��ة واأربعة 
جنوم يف املدن الرئي�سية يف �سائر اأنحاء 

ال�سرق الأو�سط. 
واأ�����س����اف: ويف ال���وق���ت ذات�����ه، وم���ع منو 
املنطقة  يف  الإق���ل���ي���م���ي  ال�����س��ف��ر  ح���رك���ة 
القت�سادي،  ال��ط��ريان  �سركات  وتو�سع 
هذه  لتطوير  فر�سة  ه��ن��اك  اأن  وج���دت 
اأنحاء  �سائر  يف  ال��ف��ن��ادق  م��ن  ال�سريحة 
منطقتنا. وكان ذلك ال�سبب الذي دفعنا 
لتاأ�سي�ض ال�سركة العملية للفنادق ذ.م.م. 
يف عام 2005 والتي تعترب حالياً �سركة 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  ال���رائ���دة  ال��ف��ن��ادق 
الفنادق  �سريحة  وتت�سدر  واأ���س��رتال��ي��ا 

القت�سادية وال�سوق املتو�سطة. 

الوقت  يف  ال�������س���رك���ة  حم��ف��ظ��ة  وت�������س���م 
جمتمعة  ت�����س��م  ف���ن���دق���اً   12 ال����راه����ن 
ت�����س��ع��ة م��ن��ه��ا يف  ت��ق��ع  2.181 غ���رف���ة، 
م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو�����س����ط وث���الث���ة يف 
فنادق   6 ه���ن���اك  زال  وم����ا  اأ����س���رتال���ي���ا. 
عدد  ب��زي��ادة  ت�ساهم  �سوف  الن�ساء  قيد 
 18 اإىل  ال�����س��رك��ة  حمفظة  يف  ال��ف��ن��ادق 
دول   8 يف  غرفة   3.100 ت�سم  فندقاً 

بحلول العام 2018.
�سعداء  نحن  ق��ائ��اًل:  �سعادته  وا�ستطرد 
العربي  ال���س��ت��ث��م��ار  م��وؤمت��ر  اأدرك  ب����اأن 
�سناعة  القطاع يف  هذا  اأهمية  الفندقي 
ال�سيافة، واأبرز �سعار موؤمتر هذا العام 
الفنادق  من��و  اأهمية  التغيري،  حم��ف��زات 

القت�سادية يف املنطقة.

نقوم  مب��ا  متحم�سون  “نحن  واأ���س��اف: 
العمل  اأق���وم وف��ري��ق  ال�سبب  ول��ه��ذا  ب��ه، 
واجلهد  وال���ط���اق���ة  ال����وق����ت  ب��ت��ك��ري�����ض 
املزيد  لتحقيق  وال���س��ت��ث��م��ار  وامل�����س��ادر 
م��ن ال��ن��م��و. و���س��وف ت��دع��م ج��ائ��زة رائد 
ا�سرتاتيجيتنا  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة 
وتعترب �سهادة موثوقة بكفاءة فريقنا يف 
و�سوف  ذ.م.م،  للفنادق  العملية  ال�سركة 
ن��وا���س��ل العمل وب���ذل اجل��ه��ود ب��ال كلل 

لتنمية هذا القطاع من الفنادق.
للفنادق ومقرها  العملية  ال�سركة  وتعد 
الكويتية  ال�������س���ي���اف���ة  ����س���رك���ة  دب�����ي  يف 
اأ�سهمها  امل��درج��ة  املنطقة  يف  ال��وح��ي��دة 
املالية  اأعمالها  وينظم  لندن  بور�سة  يف 

مركز دبي املايل العاملي.
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امل�سنعون يف م�سر يلجاأون للموردين املحليني بعد قفزة الأ�سعار 

قيودا  وفر�ست  ل��ل��دولر  جنيه   8.8 عند 
اأكر  على  ال��ر���س��وم  وزادت  ال����واردات  على 
املت�سخم يف  300 منتج لكبح العجز  من 

امليزانية.
ملنطقة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سيخ  اأح��م��د  وق���ال 
بيب�سيكو يف  ل���دى  اأف��ري��ق��ي��ا  ���س��رق  ���س��م��ال 
امل���واد اخل���ام من  “احل�سول على  م��وؤمت��ر 
ال�سوق املحلية مهم جدا حاليا. ل ن�ستطيع 
الع���ت���م���اد ع��ل��ى ه��ي��ك��ل ت��ك��ل��ف��ة ق��ائ��م على 

الدولر مع اإيرادات باجلنيه امل�سري.«
حمليا  ال���ب���ذور  ت��ط��وي��ر  بيب�سيكو  ب�����داأت 
الأوىل  ل��ل��م��رة  وا�ستخدمتها   2013 يف 
 .2017 ع���ام  للبطاط�ض  حم�سولها  يف 
وك��ان��ت ال�����س��رك��ة ت�����س��ت��ورد ب��ني 12 و15 
لإنتاجها من  �سنويا  البذور  األف طن من 

�سيب�سي.
ا�سترياد  اإىل  حاجة  يف  ال�سركة  ت��زال  ول 
40 باملئة من البذور التي حتتاجها  نحو 
خف�ض  يف  ت��اأم��ل  لكنها   2017 ملح�سول 

ذلك اإىل 30 باملئة العام القادم.
وت��ع��ت��م��د م�����س��ر م���ن���ذ اأم������د ط���وي���ل على 

املحليون  امل�����س��ن��ع��ون  وي�����س��ت��ورد  ال������واردات 
معظم املكونات وامل��واد اخل��ام من اخلارج. 
ظل  ويف  جت�����اري  ع��ج��ز  اإىل  ذل����ك  واأدى 
اإثر  الأجانب  وامل�ستثمرين  ال�سياح  عزوف 
اأ�سبح القت�ساد يعاين   ،2011 انتفا�سة 
من �سح مزمن يف الدولر مما �سغط على 

اجلنيه.
تعوميه  م��ن��ذ  قيمته  ن�سف  اجل��ن��ي��ه  ف��ق��د 
بالقدرة  الت�سخم  واأ����س���ر  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
من  ج��ع��ل  مم���ا  للم�ستهلكني  ال�����س��رائ��ي��ة 
ال�����س��ع��ب ع��ل��ى ال�����س��رك��ات حت��م��ي��ل زي����ادة 
ذلك،  م��ن  وب��دل  امل�ستهلك.  على  التكلفة 
ب��ي��ن��ه��م �سركات  امل�����س��ن��ع��ون وم���ن  ي��ت��ط��ل��ع 
كبرية مدرجة اإىل اإحالل اإمدادات حملية 

حمل الواردات.
التغليف حمليا

احليوانات  واأطعمة  احللوى  �سركة  زادت 
الأل��ي��ف��ة الأم��ري��ك��ي��ة م���ار����ض، ال��ت��ي تنتج 
ال�������س���وك���ولت���ة م���ث���ل ج��الك�����س��ي وم���ار����ض 
معروفة  وع���الم���ات  وب���اون���ت���ي  وت��وي��ك�����ض 
اأخرى، قاعدتها من موردي مواد التغليف 

ال�سنوات  م���دى  ع��ل��ى  م�����س��ر  امل��ح��ل��ي��ني يف 
حاليا  ال�سركة  تعتمد  الأخ����رية.  ال��ث��الث 
70 ب��امل��ئ��ة من  ع��ل��ى ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة يف 
ل��ل��ت��غ��ل��ي��ف وت��خ��ط��ط لرفع  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
عام  بحلول  باملئة   100 اإىل  الن�سبة  ه��ذه 

.2018
ت���اأخ���ريات الإف�����راج ع��ن ال��ب�����س��ائ��ع نتيجة 
ل����ل����ق����واع����د اجل������دي������دة م�������س���ك���ل���ة اأخ�������رى 
التكلفة  زادت  ح��ي��ث  ال��ك��ب��ار  للم�سنعني 
الإمدادات  ب�سل�سلة  اختناقات  يف  وت�سببت 
تقلي�ض  ع���ل���ى  ال���������س����رك����ات  ����س���ج���ع  مم�����ا 

الواردات.
ال��ع��ام ملنطقة  امل��دي��ر  اأح��م��د �سديق  وق���ال 
ل�����دى مار�ض  وال�������س���ام  اأف���ري���ق���ي���ا  ����س���م���ال 
لرويرتز ل نزال نواجه م�سكلة يف عملية 

التخلي�ض يف م�سر.
�سركة  اأكرب  الغذائية،  لل�سناعات  وجهينة 
من  م�سر،  يف  والع�سائر  الألبان  ملنتجات 
لتباع  ت�سعى  مدرجة  اأخ��رى  �سركات  بني 

ا�سرتاتيجية مماثلة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ث���اب���ت  ���س��ي��ف  وق�����ال 
ال�سركة  اإن  للقطاع  منا�سبة  يف  جلهينة 
اع���ت���ادت ع��ل��ى ���س��ن��ع ع�����س��ائ��ر امل��اجن��و من 
خالل ا�سترياد 50 باملئة من الثمار التي 
منذ  حتولت  لكنها  اخل���ارج  م��ن  حتتاجها 

تعومي اجلنيه اإىل الثمار امل�سرية.
�سركات  ع��ل��ى  الجت�����اه  ه����ذا  ي��ق��ت�����س��ر  ول 
ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ق��ط ح��ي��ث تتجه 
العمالقة  الهولندية  الجنليزية  يونيلفر 
لالأغذية ومنتجات العناية ال�سخ�سية اإىل 
لل�سابون  املحليني  التغليف  م��واد  م��وردي 

وم�ساحيق التنظيف.
املنتدب  ال��ع�����س��و  ب���ك���ري  اأ�����س����رف  وق������ال 
�سركته  ت�ستورد  ال��ذي  م�سر  يف  ليونيلفر 
40 باملئة من مواد التغليف التي حتتاجها 
لكنها تاأمل يف تدبريها بالكامل من داخل 

•• القاهرة-رويرتز:

اأفادت وكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط ام�ض اأن 
 6.59 اإىل  تراجع  مل�سر  التجاري  العجز 
 2017 م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  دولر  مليار 
الفرتة  ع��ن  ب��امل��ئ��ة   46 ب��ذل��ك  منخف�سا 

ذاتها من العام املا�سي.
�سهدت م�سر املعتمدة على الواردات زيادة 
يف ال�سادرات منذ تعومي عملتها يف نوفمرب 
الثاين مما قل�ض قيمتها مبقدار  ت�سرين 
التناف�سية  ال��ق��درة  وع��زز  تقريبا  الن�سف 

ملنتجاتها يف الأ�سواق العاملية.
وقالت الوكالة الر�سمية اإن �سادرات م�سر 
مليار   5.52 اإىل  ق��ف��زت  الأول  ال��رب��ع  يف 
حني  يف  دولر  م��ل��ي��ار   4.79 م���ن  دولر 
مليار   12.11 اإىل  ال�����واردات  انخف�ست 

دولر من 17 مليار دولر قبل عام.
ق��رب �ساحل  ذل��ك ويف حقول خ�سراء  اىل 
م�سر على البحر املتو�سط، جتني بيب�سيكو 
املنتجة  البطاط�ض  من  لها  حم�سول  اأول 

ببذور حملية ل�سناعة الرقائق املقلية.
الكبار  امل�سنعني  م��ن  ك��ث��ري  ���س��اأن  ���س��اأن��ه��ا 
الآخرين يف م�سر، اأ�سبحت �سركة الأغذية 
املزيد  تدبر  العمالقة  العاملية  وامل�سروبات 
لكبح  املحلية  ال�سوق  اخل��ام من  امل��واد  من 
التكلفة واحل���د م��ن رف��ع الأ���س��ع��ار يف ظل 
اأ�سعار  ت�����س��خ��م  م���ن  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  م��ع��ان��اة 

الغذاء الذي جتاوز 40 باملئة.
على  لبيب�سيكو  �سيب�سي  ع��الم��ة  ت�سيطر 
نحو 55 باملئة من �سوق رقائق البطاط�ض 
األف   360 اإىل  وحت��ت��اج  م�سر  يف  املحلية 
تزرعها  كانت  �سنويا  البطاط�ض  من  طن 
ح�����س��ري��ا يف ال�������س���اب���ق ب���ا����س���ت���خ���دام ب����ذور 

م�ستوردة.
منذ  م�سر  يف  ال���س��ت��رياد  تكلفة  وق��ف��زت 
تخلت عن ربط اجلنيه بالعملة الأمريكية 

�سنوات يعاين اجلميع  م�سر خالل ثالث 
من �سح ال��دولر ولذا عليك اأن تنظر اإىل 
بع�سها  ع��ن  لال�ستغناء  واردات�����ك  ق��ائ��م��ة 
وت����وف����ري ال���������دولر. ل���ك���ن ال����وج����ه الآخ�����ر 
لل�سركات  بالن�سبة  العملة  قيمة  خلف�ض 
امل�سنعة  امل��ن��ت��ج��ات  اأن  يف  يتمثل  ال��ع��امل��ي��ة 
اخلارج  يف  تناف�سية  اأك��ر  اأ�سبحت  حمليا 
وت�ستفيد من ذلك عدة �سركات من خالل 

تو�سعة ن�ساطها ال�سناعي يف م�سر.
اإىل  امل��ث��ال،  �سبيل  على  بيب�سيكو،  تتطلع 
يف  ت��زرع��ه��ا  ال��ت��ي  البطاطا  ب���ذور  ت�سدير 
م�����س��ر اإىل ���س��رك��ات اأخ����رى ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف 
احلا�سر،  الوقت  ال�سيخ يف  وقال  املنطقة. 
ويف ظل هيكل التكلفة اجلديد، فاإن تكلفة 
اأ���س��ب��ح لدينا  ال��ع��م��ال��ة ان��خ��ف�����س��ت ول����ذا 
للمناف�سة يف  الكبرية  الفر�ض  الكثري من 
ال�سعر مقارنة مع كيانات اأخرى لبيب�سيكو 

يف املنطقة ولذا نرى ذلك فر�سة.
 750 �ست�ستثمر  مار�ض  اإن  �سديق  وق��ال 
على  دولر(  م��ل��ي��ون   42( ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون 
مدى الثمانية ع�سر �سهرا القادمة بهدف 
زيادة �سادراتها اإىل 80 باملئة من الإنتاج 
ارتفاعا من ما بني 50 و60 باملئة حاليا.

حيث  التو�سع  اإىل  اأي�سا  يونيلفر  وتتجه 
بهدف  اأ�سولها  ق��اع��دة  مل�ساعفة  تخطط 
اإقليمي  ت�سدير  مركز  اإىل  م�سر  حتويل 
هذا  ملثليها  �سادراتها  زي��ادة  وتتوقع  لها. 

العام.
لأن  ج��ذاب��ة  فر�سة  م�سر  اإن  بكري  وق��ال 
جدا  منخف�سة  امل���اه���رة  ال��ع��م��ال��ة  ت��ك��ل��ف��ة 
واللوج�ستيات  امل���راف���ق  ت��ك��ل��ف��ة  وك���ذل���ك 
بف�سل موقعها القريب من اأ�سواق كثرية.

واأ����س���اف ن��ن��اق�����ض ه���ذا ال���ق���رار م��ن��ذ فرتة 
قيمة  خ��ف�����ض  وب���ع���د  الآن،  ل��ك��ن  ط��وي��ل��ة 
ب�سكل �سريع  الأم��ور تتحرك  ف��اإن  العملة، 

جدا... حرر ذلك عملية اتخاذ القرار.

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
�إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/03083/2017/جتاري 
اىل املدعى عليه : عبداخلالق بن غريب بن م�سعود اليامى  

مبا اأن املدعي : لوت�ض جراند لل�سقق الفندقية - ديرة   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03083/2017/جتاري  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ:2017/4/3 وحتى 
تاريخ الإخالء الفعلي بواقع )78.525( درهم �سنويا 

م��ن 2015/2/26 وحتى  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���س��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ي  ان   - اخ��الء عقار 
او  بال�سداد  اخطارهم  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م(   165.000( مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/4/2

الخالء عن طريق العالن بالنا�سر رقم:2016/3952 بتاريخ 2016/8/16
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره )165.000 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة 
رق����م:2016/3952  بالنا�سر  الع��الن  طريق  عن  اخ��ط��اره  ورغ��م   2017/4/2 وحتى   2015/2/26 من 

بتاريخ:2016/8/16 ميتنع عن ال�سداد 
تطهري  من  ولب��د  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاأجر  ان  م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

املاأجور من تلك اللتزامات ليمكن اعادة النتفاع به. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

املوافق 2017/5/3  الربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 3.00م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
�إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/02705/2017/جتاري 
للحفالت  �سابقا/الريان  ال�سيارات  خلدمات  يوروموتيف   : عليه  املدعى  اىل 

موؤ�س�سة فردية حاليا - ميثلها مالكها/ر�سا حممد جواهريان  
مبا اأن املدعي : جمموعة رجيد للمقاولت �ض.ذ.م.م   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02705/2017/جتاري  ايجارات امام املركز بطلب 
الزامكم بالتايل

للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
من:2013/9/10 وحتى:2014/5/15 الذي ميتنع عن �سداده 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء 
ال�ساد�سه(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  ال�ساعة 3.00م   املوافق 2017/5/3 
لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �القت�ساد 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

�ل�سبت  29  �إبريل 2017 �لعدد 12006
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املال والأعمال

جناح طريان الإمارات يف �سوق 
ال�سفر العربي ا�ستقطب 15 األف زائر

•• دبي-وام:

العام من  اإمكانيات بال ح��دود خالل دورة هذا  الإم���ارات  ا�ستقطب جناح ط��ريان 
معر�ض �سوق ال�سفر العربي الذي اأختتم بدبي اأم�ض الول اأكر من 15 األف زائر 
من كبار ال�سخ�سيات والعاملني يف �سناعة ال�سياحة وال�سفر و اجلمهور. و �سجلت 
%15 مقارنة مع الدورة املا�سية والذين اطلعوا على  اأعداد الزوار منوا بن�سبة 
الإمارات  ط��ريان  ك�سفت  و  املتميزة.  اجلوية  الإم���ارات  ط��ريان  منتجات وخدمات 
خالل املعر�ض النقاب عن ال�سالون اجلوي اجلديد لطائرة A380 الذي �سيكون 
قيد اخلدمة يف يوليو القادم . واأتاحت الناقلة للزوار فر�سة الطالع على منطقة 
اجللو�ض اجلديدة واملن�سدة املركزية التي حافظت على �سكلها الدائري بالإ�سافة 
الأعمال  رج���ال  درج���ة  مقاعد  ال����زوار  واإخ��ت��رب  الأخ����رى.  التح�سينات  بع�ض  اإىل 
وقد  متاما  م�ستو  �سرير  اإىل  تتحول  التي   777 البوينج  طائرات  على  اجلديدة 
الفريدة  الإم��ارات اجلوية  اإىل منتجات طريان  بالإ�سافة  دخلت اخلدمة موؤخرا 

كجناح الدرجة الأوىل وال�ساور �سبا ومقاعد الدرجة ال�سياحية اجلديدة.

�سعر �سلة خامات »الأوبك« ي�سل اىل 
48.90 دولرا للربميل اخلمي�س

•• فيينا-وام:

اأن �سعر �سلة خاماتها ال 13  اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط “الأوبك”، 
و�سل ام�ض الأول اىل 48.90 دولر للربميل مقارنة ب�سعر ام�ض قبل الأول 
تعد  التي  الأوب��ك  �سلة خامات  وت�سم  للربميل.  دولر   49.63 �سجل  ال��ذي 
مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة الإنتاج الأنواع التالية: خام مربان الإماراتي وخام 
مزيج �سحارى اجلزائري والإيراين الثقيل والب�سرة اخلفيف العراقي وخام 
الت�سدير الكويتي وخام ال�سدر الليبي وخام بوين اخلفيف النيجريي واخلام 
البحري القطري واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي واخلام الفنزويلي مرياي 

وجريا�سول الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

�سعر برميل النفط الكويتي ينخف�س 
73 �سنتا ليبلغ 83,47 دولرا

•• الكويت -وام:

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي 73 �سنتا يف تداولت ام�ض الأول ليبلغ 
83ر47 دولر اأمريكي مقابل 56ر48 دولر للربميل يف تداولت اأم�ض 
قبل الأول الربعاء وفقا لل�سعر املعلن من موؤ�س�سة البرتول الكويتية. ويف 
الأ�سواق العاملية انخف�ض �سعر برميل نفط خام القيا�ض العاملي مزيج برنت 
انخف�ض  كما  دولر  68ر51  اىل م�ستوى  الت�سوية  لي�سل عند  �سنتا   14
�سعر برميل النفط اخلام الأمريكي اخلفيف 37 �سنتا لي�سل اىل م�ستوى 

25ر49 دولر.

كهرباء ومياه دبي حتول حمطاتها العاملة اإىل �سبكة طاقة ذكية 
•• دبي -وام: 

تعزز  التي  اجل��دي��دة  والتقنيات  والإ�سرتاتيجيات  امل��ب��ادرات  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  تتبني 
امل�ستقبل ومن بينها  العاملية وفق منهج وا�سح ومتكامل ركيزته البتكار وا�ست�سراف  ريادتها 
مبادرة حتويل جميع حمطاتها العاملة ب�سكل م�ستقل اإىل �سبكة من حمطات الطاقة الذكية. 
تت�سمن هذه املبادرة تطوير اأنظمة املعلومات يف كل حمطة بهدف نقل بيانات الأداء ب�سيغة 
م�سرتكة اإ�سافة اإىل تطوير جهاز نقل البيانات اأحادي الجتاه وا�ستخدامه حلماية كل حمطة 
من خماطر الهجمات الإلكرتونية التي قد تخرتق ال�سبكة. ومت ت�سميم “نظام هيئة كهرباء 
ومياه دبي ملحطات الطاقة الذكية” عام 2014 بهدف حتويل بيانات حمطات الطاقة اإىل 
�سل�سة من التقارير التي ميكن للمخت�سني يف الهيئة ال�ستعانة بها لدعم اتخاذ القرار واأي�سا 
�سمولية  نظرة  توفر  مبتكرة  غرافيكية  ر�سوم  اإىل  البيانات  من  ال�سخم  الكم  ذل��ك  حتويل 
يف  خ�سو�سا  ودقيقة  �سريعة  ق��رارات  لدعم  احلقيقي  الوقت  يف  املحطات  و�سع  عن  و�سفافة 
احلالت الطارئة اأو لتحليل امل�سكالت اأو الأعطال التقنية.  وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير 
الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: جاء ت�سميم نظام هيئة كهرباء 
ومياه دبي ملحطات الطاقة الذكية يف اإطار جهودنا لتحقيق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.

اير برلني تتكبد �سايف خ�سارة �سنوية قيا�سيا 
لتحقيق  ال�����س��رك��ة  ف��ي��ه  ت��ك��اف��ح  ال�����ذي 
اير  واجهت  املا�سي  العام  ويف  الربحية. 
املناف�سة على م�سارات  املزيد من  برلني 
حول  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  املتو�سط  البحر 
من  ال�ستيعابية  الطاقة  مناف�سون  فيه 
م�سر اإىل تركيا وا�سبانيا. تظهر النتائج 
م���دى ال��ت��ح��دي ال����ذي ي��واج��ه��ه املدير 
فينكلمان  توما�ض  للوفتهانزا  ال�سابق 

الذي تويل رئا�سة ال�سركة هذا العام.
تو�سيحي  ع��ر���ض  يف  ال�����س��رك��ة  وق���ال���ت 
والتمويل  الكافية  ال�سيولة  متتلك  اإنها 
لن  النتائج  لكن  الهيكلة  اإع��ادة  ملوا�سلة 

تظهر حت�سنا قبل نهاية الربع الثاين.
اأي�سا  ه������ذا  ي���ع���ن���ي  ف��ي��ن��ك��ل��م��ان  وق�������ال 

•• برلني-رويرتز:

اجلمعة  ام�ض  الأملانية  برلني  اير  قالت 
اإنها تكبدت �سايف خ�سارة �سنوية قيا�سيا 
بقيمة 782 مليون يورو )854 مليون 
يف  ك��ب��رية  وخ�����س��ارة   2016 يف  دولر( 
الربع الأول من 2017 ب�سبب تكاليف 
اإعادة الهيكلة وخف�ض القيمة و�سغوط 

على اأ�سعار الرحالت.
 29 بن�سبة  اململوكة  برلني،  اي��ر  جت��ري 
ب��امل��ئ��ة ل�����س��رك��ة الحت����اد ل��ل��ط��ريان التي 
تت�سمن  هيكلة  اإع���ادة  اأبوظبي،  مقرها 
الن�سف  اإىل  اأ���س��ط��ول��ه��ا  ح��ج��م  خ��ف�����ض 
الوقت  يف  ط��ائ��رة   75 نحو  اإىل  لي�سل 

بخالف  ج���دي���دة  ف���ر����ض  اإىل  ال��ت��ط��ل��ع 
اأن يخو�ض  ال�سرتاتيجية احلالية دون 

يف مزيد من التفا�سيل.
البالغ   2016 خ�����س��ارة  ���س��ايف  يت�سمن 
 335 ق���دره  مبلغا  ي���ورو  مليون   782
القيمة  انخفا�ض  ناجت عن  يورو  مليون 
باملقارنة  وذل��ك  الهيكلة  اإع��ادة  وتكاليف 
يورو  مليون   447 بقيمة  خ�����س��ارة  م��ع 

�سجلتها ال�سركة يف 2015.
�سايف  ال�سركة  تكبدت  الأول،  الربع  ويف 
خ�سارة بقيمة 293 مليون يورو مقارنة 

مع 182 مليونا قبل عام.
تقل القيمة ال�سوقية لل�سركة قليال عن 

61 مليون يورو.

الت�سخم مبنطقة اليورو يعود اإىل نطاقه امل�ستهدف
•• بروك�شل-رويرتز:

تفيد تقديرات اأولية من مكتب اإح�ساءات الحتاد 
منطقة  يف  الت�سخم  بارتفاع  يورو�ستات  الأوروب��ي 
النطاق  اإىل  ل��ي�����س��ل  امل��ت��وق��ع  م���ن  اأك�����ر  ال���ي���ورو 
امل�ستهدف من البنك املركزي الأوروبي يف حني زاد 
الت�سخم الأ�سا�سي اإىل اأعلى م�ستوياته يف اأكر من 

ثالث �سنوات.
وقال يورو�ستات اإن الت�سخم يف الت�سع ع�سرة دولة 
اأ�سا�ض  على  باملئة   1.9 بلغ  اليورو  ت�ستخدم  التي 
�سنوي ارتفاعا من 1.5 باملئة يف مار�ض اآذار واأقل 
�سنوات  اأرب��ع  يف  م�ستوى  اأعلى  من  فح�سب  بقليل 

البالغ اثنان باملئة امل�سجل يف فرباير �سباط.
كان اقت�ساديون ا�ستطلعت رويرتز اآراءهم توقعوا 

 1.8 ني�سان  ابريل  يف  ال�سنوي  الت�سخم  يبلغ  اأن 
ب��امل��ئ��ة ل��ك��ن ت���ق���دي���رات ����س���درت اخل��م��ي�����ض تظهر 
اأعدت  اأملانيا  يف  املتوقع  من  اأق��وى  �سعرية  طفرات 

الأ�سواق لرقم اأقوى حمتمل للمنطقة ككل.
الأوروب��ي معدل ت�سخم  املركزي  البنك  ي�ستهدف 

اأقل بقليل من اثنني باملئة يف املدى املتو�سط.
ي�ستثني  ال��ذي  الأ�سا�سي،  الت�سخم  معدل  وارتفع 
التقلب  �سديدة  امل�سنعة  والأغ��ذي��ة  الطاقة  اأ�سعار 
اإىل  كثب،  ع��ن  الأوروب����ي  امل��رك��زي  البنك  ويراقبه 
1.2 باملئة على اأ�سا�ض �سنوي يف ابريل ني�سان من 
0.8 باملئة يف مار�ض اآذار متجاوزا توقعات ال�سوق 

لت�سخم بن�سبة واحد باملئة.
م�ستوياته  اأعلى  الأ�سا�سي  الت�سخم  ي�سجل  وبهذا 

منذ �سبتمرب اأيلول 2013.

احلكومة ال�سعودية تتقدم يف خف�س التكاليف  •• الريا�ض-رويرتز:

احلكومة  اإن  امل�ستوى  رف��ي��ع  حكومي  م�����س��وؤول  ق��ال 
ال�سعودية حتقق تقدما اأف�سل من املتوقع يف خف�ض 
القوي  املركز  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  وهو  التكاليف 
التوقعات  العام مقارنة مع  للموازنة حتى الآن هذا 

الأولية.
ال�سعودي  ال��ع��اه��ل  اأم����ر  امل��ا���س��ي  الأ����س���ب���وع  وخ����الل 
البدلت  باإعادة جميع  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
الدولة من مدنيني وع�سكريني  اإىل موظفي  املالية 
مل�ساعدة  املا�سي  اأيلول  �سبتمرب  يف  ا�ستقطاعها  بعد 
احلكومة يف خف�ض عجز املوازنة الناجم عن هبوط 

وزير  نائب  التويجري  حممد  وق��ال  النفط.  اأ�سعار 
على  اإن��ه  لرويرتز  ال�سعودي  والتخطيط  القت�ساد 
ات��خ��اذ احلكومة لهذه اخل��ط��وة ل تزال  ال��رغ��م م��ن 
 2020 بحلول  امل��وازن��ة  عجز  على  الق�ساء  خطط 
كما هي ومل تتغري لأ�سباب اأبرزها املكا�سب الكربى 

التي حتققت نتيجة خلف�ض التكاليف.
واأ�ساف اأن عجز املوازنة خالل الربع الأول من العام 
اجلاري بلغ 26 مليار ريال )6.9 مليار دولر( وهو 
ما يقل كثريا عن توقعات اأولية بت�سجيل عجز قيمته 

17 مليار ري��ال من هذا  اأن  56 مليار ري��ال. وتابع 
حققت  بينما  التكاليف  خلف�ض  نتيجة  ك��ان  الفارق 
من  ري��ال  مليارات  وخم�سة  اأرب��ع��ة  بني  ما  احلكومة 
الإيرادات غري النفطية التي جاءت اأعلى من املتوقع 
فيما يعود املبلغ املتبقي من الفارق الكبري يف العجز 
الكاملة خلف�ض  الإمكانية  اإن  اأخرى. وقال  لعوامل 

التكاليف تبدو وا�سحة لوا�سعي ال�سيا�سات.
الفر�ض  امل��زي��د م��ن  ه��ن��اك  ي���زال  واأ����س���اف حتما ل 

لرت�سيد التكاليف.

واأثار ا�ستقطاع البدلت ا�ستياء الكثري من ال�سعوديني 
على مدى الأ�سهر املا�سية.

�سوتوا  ال�سيا�سات  �سانعي  اأن  التويجري  واأو���س��ح 
لتح�سني  ال��دول��ة  مل��وظ��ف��ي  ال��ب��دلت  اإع����ادة  ل�سالح 
النمو  ال���رع���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة وحت��ف��ي��ز  م�����س��ت��وى 
التاأكد  بعد  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ج��رى  لكن  الق��ت�����س��ادي 
من اإمكانية تعوي�ض الإنفاق الزائد من خالل نواح 
اأخرى. وقال :قرار حتقيق ميزانية متوازنة بحلول 

2020 مل يتغري ول يزال كما هو.
قيمته  ع��ج��ز  ت�سجيل  ال�����س��ع��ودي��ة  م��ي��زان��ي��ة  وت��ت��وق��ع 
ري��ال )52.8 مليار دولر( خالل عام  198 مليار 

2017 باأكمله.

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 2016/1321 جتاري كلي
                             اىل املحكوم عليه/1- بن اك�سيونغ - جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/1/17 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
مروان احمد عي�سى ال ثاين بحل وت�سفية �سركة مروان احمد ل�سيانة املباين والديكور 
وندب امل�سفي �ساحب الدور يف اجلدول املتخ�س�ض يف ت�سفية ال�سركات لت�سفيتها بالطالع 
اخرى  م�ستندات  من  له  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وما  وم�ستنداتها  الدعوى  اوراق  على 
دفاترها  وج��رد  اإدارت��ه��ا وح�سر  على  القائم  ال�سركة  ل�ستالمها من  اىل مقر  والنتقال 
و�سجالتها وكافة موجوداتها وا�سولها وفح�ض ح�ساباتها من خالل الطالع على الدفاتر 
املحا�سبية لها وحركة واليرادات وامل�سروفات وك�سوف حركة احل�ساب لدى البنوك و�سول 
لبيان املركز املايل لها ثم بيان ما لها من اموال لدى الغري وال�سعي لتح�سيلها وايداعها 
والعقارية  النقولة  موجوداتها  كافة  وبيع  امل�ساريف  احد  لدى  بالت�سفية  خا�ض  ح�ساب 
التزامات  خمن  عليها  ما  بيان  وك��ذا  احل�ساب  بذلك  البيع  ح�سيلة  واي��داع  العلني  باملزاد 
حمليتني  ب�سفحتني  بالن�سر  الت�سفية  هن  ولخطار  طلباتهم  لتقدمي  ودعوتهم  للغري 
يوميتني لعالم الدائنني غري مغلومي العنوان والعمل على �سداد هذه الديون والوفاء 
بها وايداع مبالغ كافية للوفاء بالديون املتنازع عليها حلني الف�سل يف املنازعة وكذا - حكما 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

�عالن �لالئحة �لتنفيذية رقم  2015/435 �ل�سادر 
يف �لدعوى رقم  2014/2799   بالن�سر

اىل املنفذ �سدهم : 1- اأحمد ح�سن دروي�ض حممد 2-طاهر يو�سف 
بهاي اإيراين ايراين يو�سف  3-نيوجولد �ستار تكنوجلي - �ض ذ م م   

حيث تقدمت طالب التنفيذ : بن �سبيب العقارية   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي : - 

-  الزام املدعي عليها )املنفذ �سدها( بان توؤدي لطالبة التنفيذ مبلغ 
وقدره /12.925 درهم اإ�سافة لر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر 
املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من  يوم 

املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
   �عالن حكم بالن�سر 

يف �لدعوى  2017/02574/02 �سكني ل�سنة 2017 �يجار�ت   
اىل املحكوم عليه : دور�سيك خلدمات احلرا�سة - �ض ذ م م

جمهول حمل القامة  
الدعوى  باملركز حكمت بجل�ستها 2017/4/19 يف  الإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  بان  نعلمكم 

املذكورة اعاله  ل�سالح /م�سنع نرتاج للمواد الغذائية - �ض ذ م م 
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  

 اول - بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعية
و�ستة  مائتان   )  246.400.00( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  بالزام   : ثانيا 
واربعون الف وابعمائة درهم للمدعية وذلك عن القيمة اليجارية للفرتة من 2016/7/1 

حتى 2017/2/28 ومبا ي�ستجد بعدها من اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي 
ثالثا : بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة بتقدمي �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي

رابعا : بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة مب�ساريف الدعوى.  
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
     �إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/03103/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : الهرية لتجارة القرطا�سية - �ض ذ م م 

ونبيل كوداكان�سريى حمي الدين كوتي كوداكان�سريي 
مبا اأن املدعي : فوزية علي عبداهلل   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03103/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  وما تالها من قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى الخالء 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/6/20 وحتى 2015/12/19 
 فرت�سد بذمته مبلغ 22.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2016/11/10 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه كقيمة  ايجارية للفرتة من 2015/6/20 وحتى 2015/12/19 
 فرت�سد بذمته مبلغ 22.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2016/11/10  
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 890 درهم )ثمامنائة 
وت�سعون درهما( عبارة عن ر�سم ت�سجيل النذار العديل ب�سداد الجرة ور�سم العالن بالنذار ور�سم 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق 2017/5/2  الثالثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
�إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/03199/2017/�سكني 
اىل املدعى عليه : نانتونغ اك�سنجاجنان يان للمقاولت - �ض ذ م م  

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارة �سابقا(   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03199/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار و�سرائب وخدمات حلني الإخالء الفعلي والتام 
العقد يف  انتهاء  م��ن  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���س��داد  ع��ن  عليهما ميتنعا  امل��دع��ي  ان   - عقار  اخ��الء 
2016/12/31 وحتى 2017/4/8 فرت�سد بذمتهما مبلغ )154.652 درهم( وميتنعا عن �سداده رغم 

اخطارهما بال�سداد او الخالء يف 2017/2/20 عن طريق الن�سر
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليهما مبلغ )154.652 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 
انتهاء العقد يف 2016/12/31 وحتى 2017/4/8 ورغم اخطارهما يف 2017/2/20 عن طريق الن�سر 

ميتنعا عن ال�سداد 
مطالبة مالية - ان املدعي عليهما حرر لهما �سيك رقم 39 تاريخ 2016/10/1 مببلغ )144.000 درهم( 
كقيمة ايجارية متمثلة حتى انتهاء تاريخ العقد يف 2016/12/31 وتبني عد وجود ر�سيد لهما وميتنعا 

عن �سداد مقابلة. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن ال�سرط رقم )13( بظهر العقد على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 

)2500 درهم ( وقد ارتد عدد )واحد( �سيك دون �سرف. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق 2017/5/3  الربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 3.00م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
    �إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/03199/2017/�سكني 
اىل املدعى عليه : هايدوجن لو   

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارة �سابقا(   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03199/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار و�سرائب وخدمات حلني الإخالء الفعلي والتام 
العقد يف  انتهاء  م��ن  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���س��داد  ع��ن  عليهما ميتنعا  امل��دع��ي  ان   - عقار  اخ��الء 
2016/12/31 وحتى 2017/4/8 فرت�سد بذمتهما مبلغ )154.652 درهم( وميتنعا عن �سداده رغم 

اخطارهما بال�سداد او الخالء يف 2017/2/20 عن طريق الن�سر
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليهما مبلغ )154.652 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 
انتهاء العقد يف 2016/12/31 وحتى 2017/4/8 ورغم اخطارهما يف 2017/2/20 عن طريق الن�سر 

ميتنعا عن ال�سداد 
مطالبة مالية - ان املدعي عليهما حرر لهما �سيك رقم 39 تاريخ 2016/10/1 مببلغ )144.000 درهم( 
كقيمة ايجارية متمثلة حتى انتهاء تاريخ العقد يف 2016/12/31 وتبني عد وجود ر�سيد لهما وميتنعا 

عن �سداد مقابلة. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن ال�سرط رقم )13( بظهر العقد على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 

)2500 درهم ( وقد ارتد عدد )واحد( �سيك دون �سرف. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق 2017/5/3  الربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 3.00م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
تاريخ  ايام من  امل�سافة اىل ثالثة  بتق�سري مدة  اأمر  الدعوى، وقد  الإيجارية لنظر  املنازعات  ف�ض 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
     �إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/02230/2017 / �سناعي 
اىل املدعى عليه : لطف الدين بوتيا كوتي ، والفاون للتجارة - �ض ذ م م 

 مبا اأن املدعي : عقارات الغرير - ذ م م   
ق��د اأق���ام �سدكم ال��دع��وى 02/02230/2017/����س���ن���اع���ي اي��ج��ارات ام���ام امل��رك��ز بطلب 

الزامكم بالتايل
اخ����الء ع��ق��ار - ان امل���دع���ى ع��ل��ي��ه مي��ت��ن��ع ع���ن ����س���داد الأج�����رة ل��ل��م��اأج��ور ل��ل��ف��رتة من 
2016/10/20 وحتى 2016/1/31 فرت�سد بذمته مبلغ 120.649.00 درهم وميتنع عن 

�سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/1/28   
من  للفرتة  ل��ل��م��اأج��ور  الأج����رة  ���س��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ى  ان   - مالية  مطالبة 
2016/10/20 وحتى 2016/1/31 فرت�سد بذمته مبلغ 120.649.00 درهم وميتنع عن 

�سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/1/28   
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء  املوافق 
2017/5/2 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة 
امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
    �إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/02776/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : كمال الق�سماين  

مبا اأن املدعي : غولناز غاريف    
املركز بطلب  امام  ايجارات  الدعوى 02/02776/2017/�سكني   اأقام �سدكم  قد 

الزامكم بالتايل
ال��ف��رتة من  ع��ن  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  �سغل  ق��د  عليه  امل��دع��ي  ان    - مالية  مطالبة 
2015/11/17 وحتى 2016/6/26 دون ان يدفع الجرة مما تر�سد عن ذلك يف 
 ذمته مبلغ وقدره 70200 درهم بال�سافة للفائدة القانونية 12% حتى ال�سداد. 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  
ال�ساد�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/5/3 املوافق 
لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض  الإب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت 

مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية
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خالل ندوة �شمن فعاليات ال�شارقة القرائي

�سخ�سيات احليوانات يف اأدب الطفل تتجاوز الهويات والأعراق والنتماءات

�شمن 11 ور�شة م�شتمرة جتمع بني الفنون واالأدب والرتفيه

)كولج( يكت�سف مواهب العزف والر�سم لأطفال »ال�سارقة القرائي«

•• ال�شارقة-الفجر:

الطفل  وكتاب  اأدب���اء  من  جمموعة  اإتفق 
ت�سكل  احل���ي���وان���ات  ���س��خ�����س��ي��ات  اأن  ع��ل��ى 
وثقافة  اأدب  لق�س�ض  ال��رئ��ي�����ض  ال��ع��م��ود 
تاأثرياً  الأك��ر  العامل، وهي  الطفل حول 
يف ن��ف��و���ض الأط���ف���ال ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن��ه��ا ل 
فكراً  حتمل  ول  حم���دد،  بلد  اإىل  تنتمي 
واإمنا  ل��ون،  اأو  ع��رق  اأو  اأو جن�سية  معيناً، 
العامل،  دول  كل  يف  تعي�ض  خملوقات  هي 
وال���رتاث  البيئة  وا���س��ع يف  ول��ه��ا ح�����س��ور 

ومنط احلياة اليومية.
اأقامها  ال��ت��ي  ال���ن���دوة  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
للطفل  ال���ق���رائ���ي  ال�������س���ارق���ة  م���ه���رج���ان 
الثقافية يف قاعة ملتقى  �سمن فعالياته 
اإميان  د.  م��ن:  ك��ل  فيها  و���س��ارك  الأدب، 

كاترين  الأم��ري��ك��ي��ة  وال��ك��ات��ب��ة  ب��ق��اع��ي، 
ران����دي����ل، وال��ك��ات��ب��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة روزي 
غبا�سي،  الفنان حممد  واأداره��ا  ولي�سلي، 
بح�سور جمموعة من كتاب ور�سامي اأدب 
الأطفال، والإعالميني، والعديد من رواد 

و�سيوف املهرجان.
وا���س��ت��ه��ل��ت ال��ك��ات��ب��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة روزي 
اختيارها  كيفية  ح��ول  حديثها  ولي�سلي 
للطفل،  امل��وج��ه��ة  ق�����س�����س��ه��ا  ل�����س��خ��و���ض 
اأن��ه��ا ب��الإ���س��اف��ة اىل احل��ي��وان��ات، ت��رى يف 
جت��رب��ت��ه��ا ال�����س��خ�����س��ي��ة ع��م��ل��ي��ة م��ه��م��ة يف 
اإثراء حمتوى ق�س�سها، وذلك من خالل 
املتابعة اليومية الدقيقة حلركة اأطفالها، 
اإنفعالتهم،  وق���راءة  بر�سمها،  القيام  ثم 
لتكون  ق�س�سها  ب��ب��ن��اء  ذل���ك  ك��ل  ورب����ط 
جميعهم  الأط��ف��ال  اهتمامات  من  قريبة 

على اعتبار اأن تلك املواقف جتمع اأطفال 
العامل ول تقت�سر على طفل دون غريه.

اأردنا حكاية  اإذا  رانديل:«  وقالت كاثرين 
ننقله  اأن  علينا  للطفل  موجهة  ناجحة 
احلقيقي  عامله  لأن  املغامرات،  ع��امل  اإىل 
ب�سيط وهادئ، ولن يجد املتعة فيه، بينما 
ي�ستطيع اأن ي�سبح بخياله الوا�سع يف عامل 
املغامرات التي تنا�سب �سنه، وتن�سجم مع 
راأي����اً،  اأو  م��ع��ي��ن��ة،  �سلطة  مي��ل��ك  ل  ك��ون��ه 
الواقع  ك�سر  اإىل  م�ستمر  ب�سكل  ويحتاج 
م��ن ح��ول��ه، واإك�����س��اب��ه اأم����ور اأك����ر ج���راأة 

ملواجهة خمتلف مواقف احلياة.
ُكّتاب  يف  اخل��ط��اأ  بقاعي  اإمي���ان  د.  وبينت 
الق�سة املخ�س�سة للطفل عربياً، بقولها: 
ي��ع��ت��م��د ال��ك��ث��ري م���ن ال��ك��ت��اب دائ���م���اً على 
اأنها مثالية  الطفل على  اإظهار �سخ�سية 

وذكي،  م��رت��ب،  اأن��ه  على  وت�سويره  ج���داً، 
وناجح، وخاٍل من امل�سكالت وال�سغب، وما 
اىل ذلك، مو�سحة اأن مثل هذه الق�س�ض 
حتديد  نحو  تنطلق  ول  ال��واق��ع،  تخالف 
الهدف من اأدب الطفل، ودعت اإىل اأهمية 
تغيري هذا الأ�سلوب والقرتاب من واقع 

الطفل ب�سورة حقيقية ل مثالية.
با�ستعرا�ض  حديثها  البقاعي  واختتمت 
���س��خ�����س��ي��ات ب��ع�����ض ق�����س�����س��ه��ا الأدب����ي����ة 
امل��وج��ه��ة ل��ل��ط��ف��ل، م�����س��رية اأن���ه���ا مت�سي 
كتف�سيل  النمطية،  من  اخل��روج  باجتاه 
الأ�سباب  وال��ق��وة، وبقية  وامل���ال،  اجل��م��ال، 
التحول عن هذه  اأهمية  املعروفة، مبينة 
والقيم  ال��ذك��اء،  على  والرتكيز  املفاهيم 
ال��ت��ي حت��م��ل��ه��ا ال��ن��ف��و���ض ال��ك��ب��رية، كعزة 

النف�ض، واملروءة، واليثار.

»ملكة الثلج« تن�سر ر�سائل الت�سامح 
واحلب بني زوار »ال�سارقة القرائي«

»ال�سارقة القرائي« ي�ستعر�س دور املكتبات 
يف غر�س حب املطالعة لدى الأطفال

•• ال�شارقة-الفجر:

م�سرحية غنائية حافلة بالأحداث 
ال�سيقة،  وامل���غ���ام���رات  ال�����س��اح��رة 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  زوار  ع��ا���س��ه��ا 
القرائي للطفل يف دورته التا�سعة، 
مع امل�سرحية الغنائية »ملكة الثلج 

املو�سيقية«،
الكرتوين  الفيلم  م��ن  امل�ستوحاة 
العاملي »فروزن« للكاتب الدمناركي 

هان�ض اندر�سون،
الفني  امل�������س���رح  ق���دم���ه���ا  وال����ت����ي   

الغنائي الأوكراين.
ت������دور اأح��������داث امل�����س��رح��ي��ة حول 
الثلج،  ملكة  اإل�����س��ا  اأخ����وات  ث��الث��ة 
واأختها هيلدا ملكة النار، واختهم 

اأثناء  والديهم  فقدن  اللواتي  اآن��ا، 
لتتما�سى  ال���ب���ح���ر،  يف  ع���ا����س���ف���ة 
اأحداث الق�سة التي تخللها العديد 
حماولة  ح����ول  ال�������س���راع���ات  م���ن 
الأم��ري هانز من اجل��زر اجلنوبية 

ال�سيطرة على احلكم.
تت�ساعد الأحداث حني تهرب اإل�سا 

من الق�سر،
 وتت�سبب من غري ق�سد يف ف�سل 
لتحرر  اململكة،  على  اأب���دي  �ستاء 
جليدياً  ق�������س���راً  وت��ب��ن��ي  ن��ف�����س��ه��ا 

منعزًل عن بالدها اآريندل،
اأولف،  الثلج  رج��ل  ب�سنع  وتقوم   
اأختها،  ع����ن  ب��ح��ث��ا  اآن������ا  ف���ت���خ���رج 
اآريندل،  اىل  اإع��ادت��ه��ا  على  ع��ازم��ة 
وو�سع حد لف�سل ال�ستاء واإ�سالح 

ال��ذي وق��ع بينهما ولكن  اخل��الف 
اأختها  اي�������ذاء  م����ن  اإل�������س���ا  خ�����وف 
وت�سرب  ب��ال���س��ط��راب،  ي�سيبها 
اآن����ا بقواها  ع���ن غ���ري ق�����س��د ق��ل��ب 

اخلارقة.
ظلم  زاد  الأخ��������وات  ت���ف���رق  وب���ع���د 

هانز،
هيلدا  ب�������س���ج���ن  ط����ال����ب  ال��������ذي   

���س��اح��رة، ليتمكن  ب��اأن��ه��ا  وات��ه��م��ه��ا 
ال�سيطرة على احلكم، في�سل  من 
اخلرب اإىل اآل�سا وتعود اإىل الق�سر 
وتعيد  ال�سر،  م��ن  اأخ��وات��ه��ا  لتنقذ 
قلب اآنا اإىل احلياة، مب�سهد موؤثر 
ويوؤكد  الإن�سانية،  امل�ساعر  يحاكي 
والت���ف���اق  ���س��ع��ف  الخ����ت����الف  اأن 

قوة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  م���ه���رج���ان  ا���س��ت��ع��ر���ض 
ال����ذي تختتم  ل��ل��ط��ف��ل،  ال���ق���رائ���ي 
ال�����س��ب��ت مبركز  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
اإك�سبو ال�سارقة، الدور الذي تلعبه 
تعزيز  يف  العامة  الطفل  مكتبات 
جاء  ال�سغار،  لدى  القراءة  ثقافة 
ذلك خالل اجلل�سة التفاعلية التي 
اخلمي�ض  الأول  اأم�����ض  احت�سنها 

املقهى الثقايف.
حملت  ال��ت��ي  اجلل�سة  يف  و���س��ارك   
ع����ن����وان »م���ك���ت���ب���ات الأط������ف������ال يف 

امل�سرحي  احل������دي������ث«  ال���ع�������س���ر 
ب�سام  حم��م��د  الأردين  وال���ن���اق���د 
مل�ض، واأداره���ا الإع��الم��ي حممد 
اأن  اأك��د مل�ض  ال�سميع، حيث  عبد 
متازج  املعا�سرة  الأط��ف��ال  مكتبات 
م���ا ب���ني ال���ك���ت���اب وجم���م���وع���ة من 
الأن�سطة التفاعلية الأخرى، التي 
على  الأط��ف��ال  ت�سجيع  يف  ت�ساهم 
اإذ مل تعد  ال��ق��راءة،  الإق��ب��ال على 
عبارة  املعا�سر  مبفهومها  املكتبة 
املوؤلفات  م��ئ��ات  ت�����س��م  اأرف����ف  ع��ن 

فح�سب.
تفاعل  �سيق  م�سرحي  وب��اأ���س��ل��وب 

م��ع��ه ال���ك���ب���ار ق��ب��ل ال�����س��غ��ار قدم 
من  جمموعة  مل�ض  ب�سام  حممد 
ميكن  التي  والأ���س��ال��ي��ب  الن�سائح 
الأطفال  لت�سجيع  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
على ارتياد املكتبات، و�سلط ال�سوء 
على دور اأمينة مكتبة الطفل التي 
الأ���س��ا���ض على  ت��ك��ون يف  اأن  ي��ج��ب 

دراية كافية باأدب الطفل، 
يتمثل  اأ���س��ا���س��اً  دوره����ا  اأن  م���وؤك���داً 
التي  املنا�سبة  للكتب  اختيارها  يف 
ال��ط��ف��ل لالقرتاب  ت��زي��د ح��م��ا���ض 
تكون  واأن  ال����ك����ت����اب،  م����ن  اأك�������ر 
اخ���ت���ي���ارات���ه���ا ج����اذب����ة، م����ن حيث 

والر�سومات  والن�سو�ض،  املحتوى 
والت�سميم، والخراج.

و�سدد مل�ض على اأهمية الأن�سطة 
ت�سرف  التي  والذهنية  الرتفيهية 
اأمينة املكتبة على اإقامتها، ودورها 
للمكتبة،  الأط���ف���ال  ا�ستقطاب  يف 
���س��رورة فتح قنوات  اأك��د على  كما 
لت�سجيعهم  امل���دار����ض  م��ع  ات�����س��ال 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م رح�������الت ق���رائ���ي���ة، 
الطفل  م��ك��ت��ب��ات  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
العامة  تكّمل دور الأ�سرة واملدر�سة 
القراءة  ع���ادة  تعزيز  يخ�ض  فيما 

لدى الطفل.
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•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة كولج،  �سيدات  بنادي  املواهب  ا�ستقطب جناح مركز 
القرائي  ال�سارقة  ملهرجان  التا�سعة  ال���دورة  م�ساركته  خ��الل 
 ،2017 احل��ايل  اإب��ري��ل  29 من  ي�ستمر حتى  ال��ذي  للطفل 
اأيام  واأ�سرهم على مدار  والأطفال  املدار�ض  الآلف من طلبة 

املهرجان.

وجمع برنامج فعاليات كولج مركز املواهب بني الفنون والأدب 
والرتفيه، حيث نظم املركز �سل�سلة من الأن�سطة، وا�ست�ساف 
�ساحة  للمهرجان يف  والكتاب احلا�سرين  الفنانني  نخبة من 

خم�س�سة للقراءة والر�سم والت�سكيل والألعاب اليدوية.
ال��ت��ل��وي��ن، والأ�سغال  ب���ني ور�����ض  ف��ع��ال��ي��ات اجل���ن���اح  وت��ن��وع��ت 
و�سناعة  الق�سا�سات،  وتلوين  الأ���س��اور،  و�سناعة  ال��ي��دوي��ة، 
بالورق،  ال��ف��ن��ي  ت�سميم  يف  ور�����ض  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل���ج���وه���رات، 

والقما�ض، وغريها من الور�ض التي عر�ست مواهب الأطفال 
ومهاراتهم اليدوية.

الأطفال  م��ن  بالغ  باهتمام  الورقية  الفنون  ور���س��ة  وحظيت 
حيث نفذوا اأعماًل فنية من الورق، بتوظيف فن الأوريغامي، 
الورقية  املخلفات  تدوير  عملية  من  جانباً  الور�سة  وت�سمنت 
فنياً اإذ يقوم الفنانون بتدريب الأطفال على ا�ستغالل الورق، 

وال�ستفادة منه اإبداعياً.

وللمو�سيقى وقع خا�ض على الأطفال الذين يتجمعون ب�سكل 
الآلت  على  ال��ع��زف  يف  ي�ساركون  ك���ولج، حيث  دائ��م يف جناح 
الفنانني  اإىل مقطوعات فنية لعدد من  املختلفة، وي�ستمعون 
اخلطوات  ل��ب��دء  فر�سة  منحهم  اإىل  اإ���س��اف��ة  مبا�سر،  ب�سكل 
بتجريب  م�ستقبلية،  مو�سيقية  ه��واي��ات  تكوين  نحو  الأوىل 

العزف على اآلة العود، واجليتار، غريها من الآلت.
ومل يخل جناح كولج من ور�سة الألعاب الذهنية التي تدعم 

تنمية وتطوير الذكاء، ومهارات التفكري �سمن برنامج مثري 
ومدعوم بامل�سابقات التحفيزية.

ق�س�سية  لكتب  ق��رائ��ي��ة  جل�سات  بعقد  ك���ولج  ج��ن��اح  ويتميز 
خم���ت���ارة يف م��ك��ت��ب��ة ك�����ولج، وذل����ك مب�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة من 
الق�سة  ط���رح  وي��راف��ق  ال��ط��ف��ل،  وث��ق��اف��ة  ب����اأدب  املتخ�س�سني 
تعليم الأطفال ا�سلوب الكتابة وعر�ض الق�سة لتكتمل لديهم 

الهوايات الإبداعية اخلا�سة بالقراءة والتاأليف.
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البالغني ال�سباب  ت�ستهوي  جديدة  انطلقة   ...Rings

فيلم رعب تدور اأحداثه يف منتجع �شياحي يف جبال االألب ال�شوي�شرية

الع�سرية املدنية  احلياة  وجه  من  الهروب   ...  A Cure for Wellness
رمبا   ،A Cure for Wellness يف 
ت�سري كلمة )رفاه( �سمنياً اإىل )الروة(. يهرب 
ُيدعى  النفوذ يف )وول �سرتيت(  وا�سع  م�سريف 
بيمربوك )هاري غرويرن( اإىل منتجع �سياحي 

عن  زم��الئ��ه  اإىل  بر�سالة  يبعث  ث��م  �سوي�سري، 
لن  اأن��ه  لهم  ويوؤكد  ن�سيانها  عن  يعجز  حقائق 
ي���رج���ع. ل��ذل��ك ُي��ر���َس��ل م�����س��ريف م��ب��ت��دئ �ساب 
دي��ه��ان( ليعيده بغية  ل��وك��ه��ارت )داي���ن  ُي��دع��ى 

تفادي حالة طارئة يف العمل، ويتعّر�ض لتهديد 
من روؤ�سائه بابتزازه.

اأنه  لو  كما  املنتج  اإىل  خمتاًل  لوكهارت  يدخل 
على  رئي�سه  اإرغ���ام  ال�سعب  م��ن  اأن  اإل  ميلكه، 
اإىل نيويورك.  ا�ستقالل الطائرة التالية عائداً 
وُي�ساب  ����س���ي���ارة  حل�����ادث  ل���وك���ه���ارت  ي��ت��ع��ّر���ض 
ماء  تقدمي  اجلميع  ويوا�سل  �ساقه،  يف  بك�سر 
خا�ض له. عندما تدخل هذا املنتجع، من �سبه 

امل�ستحيل اأن تغادر.
يغو�ض لوكهارت يف النهاية يف ق�سة مريعة عن 
املكان وعن بارون جمنون و�سقيقته  تاريخ هذا 
ال��ب��ارون��ة وال��ق��روي��ني ال��ذي��ن اأح��رق��وه��م��ا مع 

الق�سر.
ف��ريب��ي��ن�����س��ك��ي وجا�سنت  ك��ت��ب��ه  ال�����ذي  ال��ف��ي��ل��م، 
 The هايث، م�ستوحى من كتاب توما�ض مان 
رغم   .Magic Mountain()1924
ع�سرية.  يعاجلها  ال��ت��ي  امل��خ��اوف  ت��ب��دو  ذل���ك، 

 A Cure for Wellnessيتناول
الرغبة يف التو�سل اإىل عالج �سحري لأمرا�ض 
فجر  مع  براأ�سها  اأطلت  التي  الع�سرية  احلياة 
من���ط ال��ع��ي�����ض احل���دي���ث. وي��ت��م��ّي��ز ه���ذا العمل 
الطرائق  م��ن��ت��ق��داً  اأي�������س���اً،  ال��ع�����س��ري  ب��ط��اب��ع��ه 
عن  بحثهم  يف  اليوم  كثريون  ي�ستخدمها  التي 
اليوغا،  تطبيقات  خ��الل  من  والعمق  الو�سوح 
وهكذا  ال��واع��ي.  وال��ت��اأم��ل  الغذائية،  والأن��ظ��م��ة 
النعزال  يف  ال��رغ��ب��ة  ت�سوير  يف  الفيلم  ينجح 
يف وجه احلياة املَدنية الع�سرية التي ل ترحم، 
ب��ه��ا هذه  ُت�ستغل  ال��ت��ي  الأ���س��ال��ي��ب  ف�����س��اًل ع��ن 

الرغبة.

تدور  ق��وي��ة  اإمن���ا  �سمنية  حم���اور  العمل  ي�سّم 
وراء  ال�سعي  يف  الكامنني  وال�سر  اخلطر  ح��ول 
بنقاوة دمه  ال��ب��ارون مهوو�ساً  ك��ان  ال��دم.  نقاوة 
اأنه جلاأ اإىل �سفاح القربى واأ�سيب  امللكي، حتى 

ب��اجل��ن��ون، وا���س��ت��م��ّرت م���ب���ادوؤه. ف��ف��ي املنتجع، 
ينقون بهو�ض )�سوائل( اجل�سم لغايات �سريرة.

فيلم غريب
فيلماً   A Cure for Wellness ي�سّكل 
غريباً، اأُعد باإتقان مبالغ فيه. عمد اأخرياً كثري 
ممن يرغبون يف اإ�سفاء مل�سة قوية من الواقعية 
التخلي  اإىل  التي يعدونها،  الرعب،  اأف��الم  على 
عن هذا النتباه كله اإىل التفا�سيل والت�ساميم، 
والرتكيبة، وحركة الكامريا التي متّيز العمل. 
األوان  فيها  تكر  التي  الإن��ت��اج  ت�ساميم  وتبدو 
وغنية،  مم��ي��زة  والأ���س��ف��ر  والأخ�����س��ر،  الأزرق، 
اأن����ه����ا ت����ت����الءم م����ع ع��ي��ن��ي ديهان  ف�������س���اًل ع����ن 

الزرقاوين الباردتني ومعامله الباهتة.
 A Cure for ي�����س��ت�����س��ل��م  ذل��������ك،  رغ�������م 
مقدماً  الأ���س��ا���س��ي��ة،  ل��غ��رائ��زه   Wellness
لقطات من عنف مقزز وم�ساهد دموية يتطلّبها 

هذا النوع من العمل.
خالل ال�ساعَتني ون�سف ال�ساعة، يوا�سل التوتر 
امل�سهد  الفيلم. ولكن يف  واخل��وف تراكمهما يف 
الق�سة  حبكة  يف  وا�سحة  هفوات  ثمة  الأخ��ري، 

وتطوراتها. ويف اخلتام، يتحّول
اأحد  اإىل   A Cure for Wellness
اأف��������الم ا����س���ت���ودي���وه���ات )ي���ون���ي���ف���ر����س���ال( من 

ثالثينيات القرن املا�سي عن الوحو�ض.
حد  على  و�سطحية  وا�سحة  املحاور  هذه  تبدو 

�سواء.
ق��وي��ة. رغم  ر���س��ال��ة  العمل  لنا ه��ذا  ي��ق��ّدم   ول 
 A Cure for Wellnessيبقى ذل���ك، 
افتتاناً  ك��ث��ريي��ن  ل����دى  ��د  ل��ي��ولِّ ك��ف��اي��ة  غ��ري��ب��اً 
وهو�ساً. ويزداد الفيلم تاأثرياً مع اعتماده على 
اأكر ميوله غرابة، مع اأنه يفتقر اإىل التما�سك. 
اأنه يبقى حتفة  اإل  وهكذا يكون حتفة ناق�سة، 

مميزة رغم ذلك.

م����ع م��ل�����س��ق ي��ح��م��ل ف���ن���اً اأُع�����ي�����د ت���دوي���ره 
اإع����الن على  اأق����رب اإىل  وع���ب���ارة ت��روي��ج��ي��ة 
لفيلم  دع���اي���ة  اإىل  م��ن��ه  الإن����رتن����ت  ���س��ب��ك��ة 
ل  مت��������وت((،  ث����م  اأوًل  ))ت�������س���اه���ده  رع�����ب 
من  اآخ������ر  ج�����زء  جم�����رد   Rings ي�����س��ّك��ل 
Zoolander 2 طال انتظاره ول هدف 

منه.
مي��ّث��ل ه���ذا ال��ع��م��ل، ال����ذي اأخ���رج���ه الوافد 
انطالقة  غوتيرييز،  خافيري  ف.  اجل��دي��د 
جديدة ت�ستهوي ال�سباب البالغني، ما يعني 
 The( ال�����س��اب��ق��ني ب��اجل��زاأي��ن  اأن ع��الق��ت��ه 
 The Ring Two(و Ring )2002
عابر،  ���س��ردي  راب��ط  على  تقت�سر   )2005
فيلم   ،Ringu )1998( ب��الأح��رى  فكم 
ال��ت�����س��وي��ق ال��ي��اب��اين ال����ذي اأخ���رج���ه هيديو 
ال�سل�سلة  ه����ذه  ن����واة  ���س��ّك��ل  وال�����ذي  ن��اك��ات��ا 

باللغة الإنكليزية؟
ال��ف��ي��ل��َم��ني الأمريكيني  ب��ني  م��ا م��ن راب����ط 
�سوى  اجل��دي��د  العمل  ه��ذا  وب��ني  ال�سابَقني 
الق�سري  ال��ف��ي��ل��م  ذل����ك  ال��ف��ي��دي��و،  ���س��ري��ط 
اأ�سبه مبخلفات  يبدو  الذي  بالألغاز  املحّمل 
دماغ �سلفادور دايل، والذي ينتهي به املطاف 
م�ساهدتك  م��ن  اأي���ام  �سبعة  بعد  قتلك  اإىل 

اإياه.
يف نهاية The Ring، تدرك بطلة الفيلم 
املوت  ت��ف��ادي  باإمكانها  اأن  وات�����ض(  )نعومي 
بن�سخ ال�سريط وتوزيعه، مهدئًة من ثم روح 

ُتدعى  التي  ال�سعر  طويلة  املتوح�سة  الفتاة 
م�ساهد  اأن  �سحيح  رع��ب��ه��ا.  بن�سر  ���س��م��ارا 
الرعب قد ُتن�سى، اإل اأن اخلامتة تقّدم �سورة 
جمازية غنية تذّكر بالع�سر الرقمي: انت�سر 

عرب الإنرتنت اأو مت.
مالءمًة  اأك��ر  املجازية  ال�سورة  ه��ذه  تبدو 
فيه  حت��ّول��ت  زم��ن  يف  م�ستهلكة(  حتى  )اأو 
اأمر خطري  اإىل  املجازية  ال�سور  تكنولوجيا 

ل مفر منه، متاماً مثل �سبح فيلم الرعب.

الرواية الفعلية
فيديو  �سريط  �سمارا حمتجزة يف  ع��ادت  ما 
ق���دمي، ب��ل ���س��ار ب��اإم��ك��ان��ه��ا ال��زح��ف خارجًة 
وغ������زو مكتبة  الأن������دروي������د،  ج����ه����ازك  م����ن 
التقاط  ورمب����ا  ج���ه���ازك،  )الإمي����وج����ي( يف 
ب��ع�����ض ال�����س��ور امل��ري��ع��ة ح��ق��اً ون�����س��ره��ا على 

.Snapchats موقع
Rings، نراها ت�سافر جواً مع  يف م�ستهل 
�سا�سة  البائ�سني، متنقلًة من  الركاب  بع�ض 
ت��ل��ف��زي��ون ع��ل��ى م�����س��ن��د م��ق��ع��د اإىل اأخ����رى. 
عند  )�سمارا  اإىل  �سمارا  من  تتحّول  وهكذا 

الطلب(.
الفعلية:  للرواية  متهيد  اإل  امل�سهد  هذا  ما 
ق�سة مراهقة ُتدعى جوليا )ماتيلدا لوتز( 
هولت  اجل��ام��ع��ة  يف  حبيبها  ل��ت��وه��ا  وّدع����ت 
الأخري  ي��ك��ّف  عندما  ول��ك��ن  روي(.  )األ��ك�����ض 
ب�سعة  بعد  ات�سالتها  على  ال��رد  عن  فجاأة 

التنّهد  منها:  نتوّقعه  مبا  تقوم  ل  اأ�سابيع، 
�ساباً  تواعد  عادت  ما  اأنها  وال�ستنتاج  بعمق 
ُيدعى هولت. بدًل من ذلك، تتقفى اأثره يف 
حرم اجلامعة، حيث تلتقي بروف�سوراً غريب 

الأطوار ُيدعى غابريال )جوين غاليكي(.
ح���ّول ه���ذا ال��ربوف�����س��ور ���س��ري��ط ���س��م��ارا اإىل 
الدرا�سي، تعجز  املنهج  اأغ��رب م�سروع خارج 
اأ�س�سه الفل�سفية العالية عن اإخفاء واقع اأنه 
ينفذ عملية احتيال هرمية وا�سعة ومميتة.

ب��ني ه���ذا العمل،  اأوج����ه �سبه ع���دة  ن��الح��ظ 
اإي�ست�ض،  وج��اك��وب  لوكا،  ديفيد  كتبه  ال��ذي 
و)املرعب( اأكيفا غولد�سمان، وبني الن�سخة 
 ،Blair Witch م��ن  امل��ح��دث��ة  امل��دّع��م��ة 
ف�����س��اًل ع���ن ف��ي��ل��م ال��ت�����س��وي��ق امل��ب��ت��ك��ر لعام 
It Follows 2014، الذي يرتكز اأي�ساً 
يف  يكمن  باخلال�ض  الأم���ل  اأن  مفهوم  على 

ماأ�ساة الآخرين. 
كبري.  بتعاطف  تتحّلى  بطلة  ج��ول��ي��ا  ل��ك��ن 
وبعد عودة هولت اإىل جانبها، تخو�ض رحلة 
بقدر  ال��ذات  اإنقاذ  اإىل  ال�سعي  على  تقوم  ل 

اعتمادها على التعاطف والف�سول.

)�ساهد ومت(
اإىل  )���س��اه��د وم����ت(  ف��ك��رة   Rings ي��ن��ق��ل 
ن�سخ  فيه  ن�ستطيع  ال��ذي  الرقمي،  ع�سرنا 
وحتى  ون�����س��ره،  ب�����س��رع��ة،  ب�����س��ري  ت�سجيل 
هذه  )تكاد  واح��د  زر  على  بال�سغط  تعديله 

العمل  افتقار  ع��ن  نتغا�سى  جتعلنا  الفكرة 
يرجع  لكنه  والب��ت��ك��ار(.  الأ�سالة  اإىل  اململ 
اإىل ج���ذور ه��ذه الأ���س��ط��ورة، م�سوراً  اأي�����س��اً 
ق�����س��ة ث���ان���وي���ة ع��ن��ي��ف��ة وم���ع���ق���دة ع���ن فتاة 
تتعّر�ض للقتل، ووالدتها املعذبة، وغريهما 
اأحدث  يف  تظهر  مقلقة  روائ��ي��ة  مل�سات  م��ن 

ن�سخة من �سريط �سمارا.
لالأ�سف  ي�ستحق  ل  جوليا  تكت�سفه  ما  لكن 
ه��ذا ال��وق��ت واجل��ه��د ك��ل��ه. ثمة رج��ل اأعمى 
ُيدعى بورك )يوؤدي فن�سنت دونوفريو هذه 
ميلك  وم��ق��ل��ق(  متقن  باأ�سلوب  ال�سخ�سية 

بع�ض املعلومات عن ما�سي �سمارا.
حتفل هذه الق�سة باأ�سراب احل�سرات وكرات 
وحلظات  مطاردات  تت�سّمن  كذلك  ال�سعر. 
تو�سك اأن ت�سدمنا اإل اأنها تق�سر عن ذلك، 
جتعل  غام�سة  ب��الم��ب��الة  حمملة  حل��ظ��ات 
اإنتاجي  بانت�سار  اأ�سبه  يبدو  �سمارا  �سريط 

مقارنة بها.
ل ينجح الفيلم يف اأي من م�ساهده يف احلفاظ 
على التوتر اأو حالة الرعب احلقيقي. بدًل 
الإ�سارات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  يعتمد  ذل���ك،  م��ن 
الذكية املغرورة اإىل اأ�سطورة اأورفي�ض، الذي 
اإنقاذ حبيبته يوريدي�ض لو  كان با�ستطاعته 

اأنه وا�سل ال�سري ومل يلتفت اإىل الوراء.
 Rings ي�����س��ّك��ل ه���ذا در����س���اً ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى
اأي�ساً، واإن بطريقة تختلف عما كان يخطط 

له معدو الفيلم.

اأعمال  مع  لنف�شه  ا�شمًا  �شنع  فريبين�شكي  غور  اأن  �شحيح 
 Pirates اأبرزها  ا�شتوديوهات هوليوود،  اإنتاج  �شخمة من 
دومًا  متّيز  اأنه  اإال   ،Lone Rangerو  of Caribbean
بلم�شة غريبة، متبعًا مبداأ )واحد لهم وواحد يل(. تخّللت 
 .Rangoو The Weather Man م�شاريعه اأفالم مثل 
للرفاه(،  )عالج   A Cure for Wellness اأن  �شك  وال 
فيلم رعب تدور اأحداثه يف منتجع �شياحي يف جبال االألب 

ال�شوي�شرية، اأحد االأعمال التي يعّدها لنف�شه.

اأنها تنت�شب فجاأة واقفة وتنفث القيء باجتاه دور  على غرار جثة من�شية تتحّلل على مهل منذ 12 �شنة، اإال 
ال�شينما يف منطقتك، تعود �شل�شلة Ring اإىل احلياة نوعًا ما.
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�سيات�سو طريقة يابانية لعلج 
ال�سغوط وقلة النوم واملناعة

الطريقة  ب��اري�����ض  بجامعة  ك��اب��ي��ل  ف��ال��ريى  الفرن�سية  الطبيبة  ���س��رح��ت 
اليابانية التى تعرف با�سم �سيات�سو التى ت�سبه الوخز بالأبر ال�سينية لكنها 
بدون اأبرة بل تعتمد على التدليك فى مناطق معينة باجل�سم عن طريق 
ال�سغوط  وتخفيف  املناعى  اجلهاز  تقوية  على  تعمل  الأ�سابع،  ا�ستخدام 

وحت�سني نوعية النوم وهى تخفف من الآلم وم�سادة لاللتهابات.
لتحدد  امل��ري�����ض  م��ع  باللقاء  ت��ب��داأ  �ساعة  مل��دة  جلل�سة  ال�سخ�ض  وي��ح��ت��اج 
احتياجاته وعاداته الغذائية وحالته ال�سحية ثم يتم فح�ض الل�سان وقيا�ض 
لتبداأ  الفح�ض،  اأو طاولة  الكر�سى  املري�ض على  ي�ستلقى  اأن  وبعد  النب�ض 
عملية التدليك اأو ال�سغط على اأماكن معينة ثم تعطى ن�سائح فى عملية 
بتنفيذها  املري�ض  يقوم  التى  التدريبات  بع�ض  وتعطى  وال�سحة  التغذية 

بنف�سة فى املنزل اأما م�ساكل النوم فيها حتتاج لثالث جل�سات.

الغذائية  احلمية  خلل   اأخطاء   4
تعّر�سك مل�سكلت خطرية!

اأكدت خبرية التغذية جيكي لينت�ض، اأن الكثري من النا�ض يرتكبون اأخطاء 
لهم  تت�سبب  الأخ��ط��اء  وت��ل��ك  ال��غ��ذائ��ي��ة،  للحميات  اتباعهم  اأث��ن��اء  ف��ادح��ة 

مب�ساكل �سحية خطرية، ومن هذه الأخطاء ما يلي:
التخلي عن وجبة  اإىل  العديد  يلجاأ  الإف��ط��ار:  وجبة  التخلي عن  اأوًل:   -
الإف���ط���ار، اأث���ن���اء ات��ب��اع��ه��م ل��ل��ح��م��ي��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، الأم����ر ال����ذي ي����وؤدي اإىل 
ا�سطرابات يف معدلت الهرمونات امل�سوؤولة عن عملية اله�سم يف اجل�سم، 

والذي بدوره ممكن اأن ي�سبب ال�سمنة اأو النحافة املفرطة.
- ثانياً: النقطاع عن الطعام: النقطاع عن الطعام لفرتات طويلة ميكن 
اأن يوؤثر على هرمون ‘‘اللبتني‘‘ امل�سوؤول عن اإر�سال اإ�سارات ال�سبع للدماغ، 
اأما اخلطاأ الآخر الذي حتدثت عنه اخلبرية، فهو عدم حتديد الكميات يف 

الوجبات الغذائية التي يتناولها الإن�سان اأثناء احلمية.
نوهت  ال��ت��ي  الثالثة  املهمة  النقطة  تتمثل  ال�����س��ك��ري��ات:  ت��ن��اول  ث��ال��ث��اً:   -
التي  ال�سكريات  كمية  يراقبون  ل  النا�ض  من  العديد  اأن  هي  لينت�ض،  لها 
يتناولونها يوميا، من خالل الأطعمة املختلفة، كالأرز والفواكه والع�سائر 
وحتى الع�سل، فال�سكريات الزائدة عن حاجة اجل�سم تتحول لدهون ترتاكم 

يف مناطق خمتلفة منه.
اإليه خبرية  اأ�سارت  اأما الأمر الأخري الذي  - رابعاً: التخلي عن الدهون: 
التغذية، هو اأن الكثريين يتخلون عن الدهون متاما اأثناء اتباعهم للحميات 
الغذائية، ومعظمهم ل يعلمون اأن الدهون �سرورية لتوازن الهرمونات يف 
الفيتامينات، لذلك  امت�سا�ض بع�ض  دورها يف عملية  اجل�سم، ف�سال عن 
من ال�سروري اأن يح�سل الإن�سان على الكميات الالزمة من الدهون من 

خالل الطعام.

القد�ض؟ يف  ال�شخرة  قبة  باين  هو  • من 
- عبد امللك بن مروان

ا�شالمه؟ بعد  الوليد  بن  خالد  قادها  معركة  اأول  اأ�شم  • ما 
- معركة موؤته

؟ اجلاهلي  ال�شعر  يف  املعلقات  عدد  يبلغ  • كم 
- �سبع معلقات

؟ االأر�شية  الكرة  حول  دارت  �شفينة  اأول  اأ�شم  • ما 
- فيكتوريا

االإ�شالم؟ تاريخ  يف  معركة  يف  �شقط  �شهيد  اأول  هو  • من 
- عبيدة بن احلارث

العقلية. لالمرا�ض  م�ست�سفى  اأن�ساأ  من  اأول  هو  عبدامللك  بن  • الوليد 
.  Marselllaise )مار�سياز(  الفرن�سي  الوطني  الن�سيد  • ي�سّمى 

والبحر  قزوين  بحر  يف  يعي�ض  ال��ذي  )احلف�ض(  ال�سمك  بي�ض  )الكافيار(  هو  الطعام  من  نوع  اأغلى   •
الأ�سود.

البوظة. خمرتع  • �سميت�سون 
اإليه  عادت  الفلك  من  احلمامة  اطلق  عندما  )ع(  نوح  النبي  لأّن  ال�سالم؛  اإىل  الزيتون  غ�سن  يرمز   •

بغ�سن زيتون عربون ال�سالم اي اإن الطوفان قد انتهى.
للقائم. تقال  واأقعد  للنائم  تقال  اجل�ض  اأن  واأقعد  اجل�ض  بني  • الفرق 

منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  • الفرق 
خمتلفة. ل�سان  ب�سمة  له  �سخ�ض  فكل  ال�سابع  ب�سمة  • مثل 

الخ�سر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 
مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�سيئة  • ال�سفة 

الكوهنيور. هي  ما�سة  ا�سهر  • ا�سم 
ال�سينيون. هم  احلدائق  ان�ساء  فكرة  ابتكر  �سعب  • اول 

العطور. �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  • العنرب 
الدافئة. املياه  من  اأ�سرع  ب�سكل  الباردة  املياه  يف  ت�سري  • البواخر 

 !!! والكتابة  القراءة  جتهل  كانت  البكر  �سك�سبري  ابنة  ان  ت�سدق  • هل 
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فوائد امل�شم�ض 
م��������ن ا������س�����ه�����ر ف�����واك�����ه 
ف��امل��ائ��ة غرام  ال�����س��ي��ف، 
حتتوي  امل�����س��م�����ض  م����ن 

على امالح معدنية 
ك������ث������رية وخ���������س����و�����س����ا 
ال���ف���و����س���ف���ور واحل���دي���د 
وال���������ك���������ال�������������������س���������ي���������وم 
وفيتامني  والبوتا�سيوم 

 A
وفيتامني   B وفيتامني 
امل�سم�ض  يف  ويوجد   ،C

غرام  و1  ال�سكر  من  غراما   13
بروتني و30 مليغرام دهون و20 غرام كال�سيوم و20 مليغرام حديد 

والياف. 
فوائده: 

ال��ب��اق��ي��ة يف اجل�����س��م م��ن بع�ض  ال�����س��ارة  ت��ع��دي��ل احل��م��و���س��ة  - يفيد يف 
الغذية. 

- من اقوى العوامل النباتية يف تقوية العظام والن�سجة لأنه يزيد من 
ن�ساطها ومنوها. 

- يزيد من قوة اجل�سم الدفاعية لالأمرا�ض. 
ويقوي  والع�����س��اب  الكبد  وظ��ائ��ف  وين�سط  ال��دم  فقر  حالة  يف  مفيد   -

ال�سعر. 

اأو�سى خرباء التغذية على �سرورة تناول الب�سل ملا يحتويه 
من عنا�سر غذائية هامة لل�سحة ، ولكن ماذا لو تناولناه 
م�����س��ل��وًق��ا ؟ ����س���وؤال ي��ج��ي��ب ع��ن��ه ال��دك��ت��ور ف����اروق الطاهر 
بالأع�ساب:  ال���ت���داوي  ال��ب��دي��ل وخ��ب��ري  ال��ط��ب  ا���س��ت�����س��اري 
بالفعل العنا�سر الغذائية املوجودة يف الب�سل النيئ تختلف 
عن تلك العنا�سر التي نح�سل عليها عند تناوله م�سلوًقا، 
كما يختلف تركيزها يف الب�سلة ، مع �سرورة تناوله �سباًحا 

مع وجبة الإفطار ، للح�سول على هذه الفوائد : 
- يحتوي الب�سل امل�سلوق على م�سادات اأك�سدة ، كما مينع 
مبر�ض  الإ���س��اب��ة  مينع  مم��ا   ، اجل�سم  يف  ال��ط��ع��ام  تاأك�سد 

ال�سرطان .
يعمل  الإفطار  وجبة  مع  �سباًحا  امل�سلوق  الب�سل  تناول   -
على منح القلب ال�سحة وحماية ال�سرايني من الن�سداد .

الثالثية  ال��ده��ون  حم��ارب��ة  على  يعمل  امل�سلوق  الب�سل   -
والإبقاء على الدهون الحادية املفيدة للج�سم .

حدوده  يف  بالدم  ال�سكر  م�ستوى  امل�سلوق  الب�سل  يجعل   -
الطبيعية ، لذا فهو مفيد جًدا ملر�سى البول ال�سكري .

- تناول الب�سل امل�سلوق مع وجبة الإفطار يعالج التهابات 
اجل�سم .

- الب�سل امل�سلوق يطرد �سموم اجل�سم الناجتة عن العمليات 
احليوية التي تتم باجل�سم .

- ي�ساعد تناول الب�سل امل�سلوق مع وجبة الإفطار على فقد 
الوزن وذلك لأنه يعطي اإح�سا�ًسا طوياًل بال�سبع لحتوائه 

على األياف طبيعية .
احليوية  اجل�سم  مينح  �سباًحا  امل�سلوق  الب�سل  ت��ن��اول   -

والن�ساط .

تناول ب�سلة م�سلوقة �سباحًا وا�ستمتع بـ8 فوائد رائعة

فتاة ت�شغل روبوتا خالل موؤمتر �شحفي عن اجلديد يف عامل انرتنت املوبايل يف بكني.  )رويرتز(

طلبت المرية من اخلياط ان ي�سنع لها ف�ستانا جميال ليد ميالدها وبالفعل �سنع اخلياط الف�ستان الذي زاده 
جمال جمال المرية ال�سغرية لكنها بعد ان جربته مرة واثنتني وثالث قالت ملربيتها اين اح�ض بان ذا الف�ستان 
من املمكن ان يكون من لكن ل اعرف ؟ احبه لكن ل ا�ستطيع ان الب�سه ،ان عيد يقرتب �ساعديني فقالت لكن ل 

ا�ستطيع ان الب�سه ،ان عيد ميالدي يقرتب �ساعديني فقالت مربيتها ل اري ال انه جميل جميل جميل جدا .
بالطبع مل  لكن  الجابة  تنتظر منهم  م�سكلتها  وكانها  م�سكلتها  لزهورها  الم��رية حتكي  وقفت  ال�سباح  ويف 
جتيبها الزهور ويف تلك الثناء �سمعها الطاوو�ض وهو مي�سي يف حديقة الق�سر يختال بنف�سه ويزهو بري�سه 
وهي تقول امتني ان ير�سل اهلل يل ما يفرح قلبي وي�سعدين ،فانا اح�ض ب�سئ قريبا مني لكن ل اعرف ماهو 
..هنا جاد نظرها علي الطاوو�ض الذي وقف ين�ست لها وكانه ب�سر ولحظت كم يحرك را�سه وذيله فاقرتب منه 
وهي تقول امتني ان ير�سل يل ما يفرح قلبي وي�سعدين ،فانا اح�ض ب�سئ قريبا مني لكن ل اعرف ماهو ..هنا 
جاد نظرها علي الطاوو�ض الذي وقف ين�ست لها وكانه ب�سر ول حظت كم يحرك را�سه وزيله فاقرتبت منه 
وهي تدقق النظر لعيناه حني فوجئت به يتحدث اليها كما الب�سر ويقول خذي ري�سي كله وكلما اخذت واحدة 
بلليها باملاد و�سعيها علي ذيل ف�ستانك اجلديد فا�ستعجبت لكنها فعلت وكلما بللت ري�سة و�سعتها علي الف�ستان 
فتذوب فيه وتنطبع عليه وكانها حقيقية وا�ستمرت هكذا حتي انتهي الذيل فانتف�ض الطاوو�ض ليتحول ايل 
�ساب جميل �ساع �سحره واختفي مع ري�سه اجلميل فوق ف�ستان المري وفرحت المرية بالف�ستان الذي لي�ض له 

مثيل وبالفتي الذي ا�سبح بعد وقت ق�سري امري البالد .


