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ارتداء الأحذية داخل املنزل يهدد �صحتك؟

املنزل؟  ب��اب  اأحذيتهم على  زواره��م خلع  اأن��ت ممن يطلبون من  هل 
اإذا كنت من بينهم، فعليك اأن تفخر بذلك، فاالأمر ال يتعلق بقواعد 

الذوق واللياقة فح�ضب، واإمنا باملتطلبات ال�ضحية اأي�ضاً.
اأُج��ري��ت يف ال��والي��ات املتحدة ب��اأن ارتداء  فقد اأف���ادت درا���ض��ة ج��دي��دة 
احلذاء داخل املنزل، ميكن اأن يوؤدي اإىل ن�ضر عدٍد كبرٍي من البكترييا 
والكائنات املجهرية اخلطرية يف اأرجائه، وهو ما قد ي�ضبب م�ضكالت 

�ضحية خمتلفة للمقيمني فيه.
 2500 من  اأك��ر  اختبار  عامني،  ا�ضتمرت  التي  ال��درا���ض��ة،  و�ضملت 
عينة الأنواع بعينها من البكترييا ُتعرف باأنها ت�ضيب االأمعاء وت�ضبب 

االإ�ضهال، وميكن حتى اأن تودي بحياة الب�ضر.
وك�ضف الباحثون اأنهم وجدوا هذه البكترييا اخلطرية وال�ضارة عالقة 
يف اأكر من ربع االأحذية التي ي�ضتخدمها القاطنون يف املنازل التي 
خ�ضعت للدرا�ضة. املفارقة اأن ن�ضبة ما ُعر عليه من كائنات جمهرية 
ُع��ر عليه يف  اأمثال ما  االأح��ذي��ة، تفوق بنحو ثالثة  �ضارة يف باطن 
بحٍث  ا�ضتخال�ضات  الدرا�ضة  هذه  نتائج  وتعزز  واملطابخ.  املراحي�ض 
�ضابق، اأجراه باحثون من�ضاويون عام 2015 وك�ضفوا من خالله اأن 
%40 من االأحذية حتمل بكترييا ت�ضبب م�ضكالت �ضحية قد ت�ضل 
يف بع�ض احلاالت احلادة اإىل حد االإ�ضابة بااللتهاب ال�ضحائي. االأ�ضواأ 
من ذلك اأن ا�ضتخدام مم�ضحة االأرجل واالأحذية التي ُتو�ضع على باب 

املنزل ال يزيل اجلراثيم والبكرتيا ال�ضارة التي قد تعلق بحذائك.
يف  امل�ضوؤول  �ضك�ضتون،  جوناثان  عن   Netdoctor موقع  وينقل 
خمترب علمي باإحدى كليات جامعة اأريزونا االأمريكية، قوله اإن املرء 
اأ�ضياء خ��الل يومه،  م��ن  م��ا وط��ئ عليه  ك��ل  داخ��ل منزله  اإىل  يجلب 

وذلك عندما يدلف اإليه ُمرتدياً حذاءه.

قمي�ص من ت�صميم نا�صا مينحك الراحة 
االأعمال  رج���ال  ه��ن��دام  م��ن  ه��ام��اً  ج���زءاً  البي�ضاء  القم�ضان  ت�ضكل 
اأنيقة،  مالب�ض  ارت���داء  تتطلب  ال��ت��ي  املكتبية  ب��االأع��م��ال  وامل��وظ��ف��ني 
قامت  لذلك  ال�ضهل،  باالأمر  لي�ض  مريح  قمي�ض  على  العثور  اأن  اإال 
نا�ضا بالتعاون مع �ضركة "اإم اآي تي" بت�ضميم قمي�ض ميكن اعتباره 

االأف�ضل يف هذا املجال.
للتغلب  بحاجة  اأنها  املالب�ض  لت�ضميم  نا�ضئة  �ضركة  �ضعرت  اأن  وبعد 
على م�ضكلة القم�ضان التي ال متنح مرتديها الراحة الالزمة، وخا�ضة 
خالل اأ�ضهر ال�ضيف احلارة، جلاأت اإىل نا�ضا التي اأجرت بال�ضراكة مع 
يوفر  فريد،  قمي�ض  الإنتاج  اأبحاثاً  اأعوام   5 مدى  تي" على  اآي  "اإم 
الراحة املطلوبة ملرتديه، بح�ضب �ضحيفة بيزن�ض اإن�ضايدر االأمريكية. 
ال�ضركة عليها  اأطلقت  والتي  القمي�ض  الن�ضخة اجلديدة من  وت�ضم 
ا�ضم "اأبولو3" قبة دائمة، وهو م�ضنوع من مواد ال حتتاج اإىل الكوي 
على االإطالق، ومتنح اجل�ضم القدرة على التنف�ض بن�ضبة 19 �ضعفاً 
من القطن. وتعتقد ال�ضركة اأن القمي�ض هو االأف�ضل على االإطالق، 
والإثبات ذلك، قامت جيهان اأمارا�ضيوارندا وهي من موؤ�ض�ضي ال�ضركة 

باجلري مل�ضافة تعادل ن�ضف �ضباق ماراثون وهي ترتديه.
ويبلغ �ضعر القمي�ض الواحد 115 دوالراً، وهو باهظ الثمن بالن�ضبة 
ال��ت��ي مينحها  ال��راح��ة  اإن  ت��ق��ول  املنتجة  ال�����ض��رك��ة  ل��ك��ن  ل��ل��ك��ث��ريي��ن، 
القمي�ض ملرتديه، وقدرته على تنظيم درجة حرارة اجل�ضم والتخفيف 

من ال�ضعور باحلر، جتعله ي�ضتحق هذا ال�ضعر. 

ملك اأفريقي يقرر منع الطالق
يحق مللك �ضوايزالند االفريقية الزواج بزوجة جديدة كل عام، وحالًيا 
ال��زواج كثرًيا،  اأنه يقدر موؤ�ض�ضة  15 زوجة، ويبدو  توجد على ذمته 
االأمر الذي دفعه التخاذ قرار منع الطالق يف اآخر مملكة يف اأفريقيا 
ال�ضوداء. ويطلق امللك م�ضاوتاي الثالث على نف�ضه ا�ضم االأ�ضد، ويف كل 
�ضنة يطلق مهرجاًنا ميتد ل� 8 اأيام ينتقي يف نهايته عرو�ضه اجلديدة. 
ويف لقاء �ضحايف مع �ضحيفة حملية مبنا�ضبة عيد الف�ضح قال: يف 
الوراء.  اإىل  ع��ودة  م��ا، ال يوجد  �ضخ�ض  ال��زواج من  ثقافتنا، مبجرد 

وبالفعل ال توجد كلمة الطالق يف مفردات اللغة املحلية.
و�ضارع م�ضوؤولون اآخرون يف الدولة، للتو�ضيح باأن الطالق مل ي�ضبح 
قانون  يف  يقّرها  عندما  �ضتطبق  امللك  ت�ضريحات  وب��اأن  بعد،  قانوًنا 
به  تقدم  ق��ان��ون  م�ضروع  على  رًدا  امللك  ت�ضريحات  وتعترب  ر�ضمي. 
يف  ال��ط��الق  بطلب  للمراأة  بال�ضماح  مطالًبا  للمملكة،  ال��ع��ام  امل��دع��ي 

بع�ض احلاالت.
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ثمانينية تدير مطعمًا يف 
النهار وتعمل "دي جي" لياًل 

على الرغم من �ضنها الذي جتاوز الثمانني من العمر، اإال اأن �ضيدة يابانية 
يف  مطعم  ب����اإدارة  تكتفي  ال  فهي  واحل��ي��وي��ة،  الن�ضاط  ملوؤها  حياة  تعي�ض 
"الدي جي" الإ�ضعال  النهار، بل تنتقل لياًل للعمل يف النوادي الليلة على 

احلفالت ال�ضاخبة يف العا�ضمة طوكيو.
وتدير �ضوميكو اإيوامورو )82 عاماً( مطعماً يف النهار ت�ضنع فيه الزالبية 
اآخ��ر، حيث  اإىل �ضخ�ض  ال�ضم�ض، تتحول  ال�ضهية، وبعد غ��روب  وامل��اأك��والت 
اأوديتي  م��وق��ع  بح�ضب  ال�����ض��اخ��ب��ة،  وامل��و���ض��ي��ق��ى  جي"  "الدي  ع��ل��ى  تعمل 

�ضنرتال.
كانت  عندما  عاماً،   12 قبل  التكنو  ملو�ضيقى  ع�ضقها  �ضوميكو  واكت�ضفت 
تختار املو�ضيقى املنا�ضبة حلفلة عيد ميالد ابنها، ويبدو اأن هذه املو�ضيقى 
اأن تبداأ  كاماًل يف تعلمها، قبل  اأم�ضت عاماً  اأنها  اأث��ارت اهتمامها، لدرجة 
باإبداع املو�ضيقى اخلا�ضة بها، لتتحول اإىل واحدة من اأكر عازيف الدي جي 

�ضهرة يف طوكيو.
ي�ضغرونها  �ضوميكو  مو�ضيقى  اإىل  امل�ضتمعني  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى 
باأكر من ن�ضف قرن من الزمن، اإال اأن مهاراتها جتاوزت جميع الفجوات 

الزمنية، لتحظى ب�ضعبية كبرية بني ال�ضباب يف امل�ضهد الليلي باملدينة.
يف  الزالبية  اإع��داد  متاماً  ي�ضبه  املو�ضيقى  على  العمل  اإن  �ضوميكو  وتقول 
املطعم، ففي احلالتني تظهر النتيجة على وجه الزبون يف احلال، فاإذا كان 

را�ضياً عما تقدمه �ضرتت�ضم االبت�ضامة على وجهه. 

مالجئ لالأبقار ال�صالة 
يف هذه الدولة

تتجه احلكومة الهندية الإن�ضاء مالجئ 
املقد�ض  احليوان  وهي  ال�ضالة،  لالأبقار 
ب���ه���دف منع  ال��ه��ن��دو���ض��ي��ة،  ال���دي���ان���ة  يف 
تهريب املا�ضية يف البالد حيث قتل م�ضلم 
م��ن ق��ب��ل مت�ضددين  اأب���ق���اراً  ي��ن��ق��ل  ك���ان 

هندو�ض. 
تو�ضيات  يف  ح��ك��وم��ي��ة  جل���ن���ة  وذك�������رت 
عليها  واطلعت  العليا  للمحكمة  اأر�ضلت 
اأن كل منطقة يتعني  املحلية  اآين  وكالة 
حيوان   500 �ضعة  ملجاأ  اإي��ج��اد  عليها 
�ضال على االأقل. �ضي�ضاعد هذا يف احلد 

من تهريب احليوانات ال�ضالة. 
ت�ضاعد  مع  بالتزامن  املقرتح  هذا  ياأتي 
حدة العنف الديني ب�ضبب االأبقار وبعد 
رعي  ح��ي��وان��ات  ينقل  ك��ان  م�ضلم  مقتل 
من قبل مت�ضددين هندو�ض قبل ثالثة 

اأ�ضابيع.
واأو�ضحت اللجنة اأن م�ضوؤولية احلكومة 
هذه  ورع��اي��ة  اأم���ن  �ضمان  ه��ي  الهندية 
احل��ي��وان��ات، خ��ا���ض��ة ب����دءاً م��ن اللحظة 
ال��ت��ي ت��ت��وق��ف ف��ي��ه��ا ع��ن اإن���ت���اج احلليب 
اإىل  ق��ان��وين  غ��ري  ب�ضكل  نقلها  ومي��ك��ن 

دول اأخرى حيث ال يحظر ذبحها. 

مقتل 24 �صخ�صًا يف 
ت�صادم بني حافلة و�صاحنة 
ت�����ض��ادم��اً وقع  اإن  ال�����ض��رط��ة  ق��ال��ت 
بني حافلة ركاب و�ضاحنة �ضهريج 
�ضخ�ضاً   24 مقتل  عن  اأ�ضفر  مما 
الرئي�ضي  ال�����ض��ري��ع  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
العا�ضمة  ب�����ني  ي�����رب�����ط  ال���������ذي 
الكينية نريوبي ومدينة مومبا�ضا 

ال�ضاحلية.
كيبويزي،  ����ض���رط���ة  ق���ائ���د  وق������ال 
اإن احلادث  ليونارد كيمايو هاتفياً 
الليل  منت�ضف  عند  باملنطقة  وقع 
االإثنني  املحلي  بالتوقيت  تقريباً 
�ضائق  حم����اول����ة  اأث�����ن�����اء  امل���ا����ض���ي 
احل���اف���ل���ة جت�����اوز م��رك��ب��ة اأخ����رى 
املحملة  بال�ضاحنة  ا�ضطدم  ولكنه 
ب��زي��ت ال��ط��ه��ي وال���ت���ي ك��ان��ت اآتية 
واأ����ض���اف  املقابل"،  االجت������اه  م���ن 
"لقي 20 بالغاً و3 اأطفال حتفهم 
على الفور يف حني لفظ بالغ اآخر 

اأنفا�ضه االأخرية يف امل�ضت�ضفى.
وك���ان���ت احل��اف��ل��ة يف ط��ري��ق��ه��ا من 
وق����ال  م���وم���ب���ا����ض���ا،  اإىل  ن����ريوب����ي 
كيمايو اإن احلافلة كانت تقل اأ�ضراً 
بعد  منازلها  اإىل  العودة  يف طريق 
وطلبة  القيامة  بعيد  االحتفاالت 
الدرا�ضة بعد  ي�ضتعدون ال�ضتئناف 
ان��ت��ه��اء ال���ع���ط���الت، واأ����ض���ي���ب 19 
القتلى  �ضخ�ضاً يف احل��ادث، وع��دد 

قد يرتفع

نفوق اأرنب عمالق على منت 
رحلة ليونايتد اإيرلينز 

نفق اأرنب عمالق طوله مرت تقريبا 
اإيرالينز  ل��ي��ون��اي��ت��د  رح��ل��ة  اأث���ن���اء 
اإىل  لندن  من  متجهة  االأمريكية 
مدينة �ضيكاجو بالواليات املتحدة 
يف وقت ال تزال ال�ضركة تواجه فيه 
تداعيات م�ضكلة اإخراج راكب عنوة 

من اإحدى طائراتها.
اأ�ضهر(  كان االأرن��ب �ضاميون )10 
ع��ل��ى م���ن رح���ل���ة م���ن ل���ن���دن اإىل 
اأن  بعد  �ضيكاجو  يف  اأوه���ري  م��ط��ار 

ا�ضرتاه اأحد امل�ضاهري.
اأن  اإىل  ت�����ض��ري  ال��ت��وق��ع��ات  وك���ان���ت 
����ض���امي���ون ���ض��ي�����ض��ب��ح واح�������دا من 

اأ�ضخم االأرانب يف العامل.
وقالت اأنيت اإدواردز مربية االأرنب 
ق��ب��ل هذه  ك���ان ب�ضحة ج��ي��دة  اإن���ه 

الرحلة.
�ضن  ذا  ل�����ض��ح��ي��ف��ة  واأ������ض�����اف�����ت 
خ�ضع  "�ضاميون  اأن  الربيطانية 
ل���ف���ح�������ض ب����ي����ط����ري ق����ب����ل ث����الث 
موفور  وك��ان  الرحلة  م��ن  �ضاعات 

ال�ضحة".
اأن االأرن������ب، وه���و من  واأو����ض���ح���ت 
�ضاللة كونتيننتال جاينت، نفق يف 
عنرب ال�ضحن يف طائرة من طراز 
مطار  مغادرتها  بعد   767 بوينج 

هيرو يف لندن.

كيف يوؤثر ال�صحك اإيجابيًا على �صحتك؟

يعترب ال�سحك انعكا�سًا ل�سعور الإن�سان بال�سعادة 
والفرح، ومن ذلك اأن يجعل ال�سخ�ص ال�ساحك يف 
حالة جيدة جدًا حتى، واإن مل يكن �سعيدًا، لذلك 
فاإن لل�سحك الكثري من الفوائد ال�سحية املده�سة 
التي تدعونا اإىل �سرورة ممار�سة ال�سحك دائمًا. 
العمل،  �سغط  ب�سبب  والقلق  التوتر  زيادة  فعند 
ال�سريع اخل��اط��ئ ل  وال��ع��اق��ات ومن��ط احل��ي��اة 

اأنف�سنا على الرغم  نحظى بوقت للرتفيه عن 
من اأهميته للعقل واجل�سم لتجديد الطاقة. 

لل�سحك  ال�سحية  الفوائد  بع�ص  وهناك 
بع�ص  تعطي  ل  كنت  اإذا  والب��ت�����س��ام، 

جًدا  متعبًا  �ست�سبح   لنف�سك،  الوقت 
وغري �سعيد.

االإجهاد، وهما  للتغلب على  ب�ضيطتان  وهناك طريقتان 
على  الو�ضيلتان  ه��ات��ان  وحت��اف��ظ  وال�ضحك،  االبت�ضام 
التوتر  تخففان  اأنهما  املعروف  ومن  احلياة،  التوازن يف 
ال�ضحة  ي��دع��م  ال�ضحك  اأن  وُيعتقد  واالأمل،  واخل���وف 

البدنية والعقلية واالجتماعية.
الدماغ  الكيميائية من  املواد  اإف��راز  وعندما نبت�ضم، يتم 
�ضعداء  يجعلنا  م��ا  واالأن���دروف���ني  ال�����ض��ريوت��ون��ني  م��ث��ل: 

وبالتايل تقلل االأمل.
التوتر  تخفيف  ع��ل��ى  ي�ضاعد  اأن  لل�ضحك  مي��ك��ن  ك��م��ا 
واالإج����ه����اد ف��ح��رك��ة ال��ع�����ض��الت ال��ن��اجت��ة ع���ن ال�ضحك 
ت�ضاعد على اال�ضرتخاء وتبقى على هذا النحو ملدة 30-

دقيقة.  45
اإفراز االأندورفني يف الدماغ يتم تقليل هرمونات  وعند 
م�ضتويات  خف�ض  وميكننا  ال��ك��ورت��ي��زول،  م��ث��ل  ال��ت��وت��ر 

الكورتيزول عن طريق ال�ضحك واال�ضرتخاء.
وعندما ن�ضحك، تتو�ضع الرئتان ومتتلئان باالأك�ضجني، 
باالأك�ضجني  الغنية  امل��غ��ذي��ات  ي��ع��زز  العميق  وال�ضحك 

والدم يف جميع اأنحاء اجل�ضم.
كما يدعم ال�ضحك �ضحة القلب، ويخف�ض �ضغط الدم 
الدموية،  االأوع��ي��ة  وظيفة  وي��دع��م  تدفقه  م��ن  وي��زي��د 
بينما يوؤدي احلزن اإىل تفاقم االأزم��ات القلبية وغريها 
اأم��را���ض القلب واالأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، وهذا  م��ن خماطر 

�ضيتيح لك معرفة كيف ي�ضاعد ال�ضحك �ضحتك.
لزيادة  جيدة  و�ضيلة  وهو  املناعة  جهاز  ال�ضحك  ويعزز 
ال��ه��رم��ون��ات اجل��ي��دة وي��زي��د ع��دد خ��الي��ا ال���دم البي�ضاء 

واالأج�ضام امل�ضادة للعدوى يف اجل�ضم.
ا من اأنواع التمارين الريا�ضية، حيث  وال�ضحك هو اأي�ضً
اجل�ضم   ع�ضالت  وي��ح��رك  احل��راري��ة،  ال�ضعرات  ي��ح��رق 

ويحافظ على �ضحة القلب.
كما ال يوؤثر ال�ضحك فقط على ال�ضحة البدنية ولكن 

العواطف  تكون  فعندما  العقلية،  ال�ضحة  يدعم  ا  اأي�ضً
اأو اخل���وف م���وج���ودة، ميكن  اأو احل���زن  ال��غ�����ض��ب  م��ث��ل: 

لل�ضحك اأن يخفف من هذه ال�ضائقة العاطفية.
وهناك �ضلة بني اجل�ضم والدماغ وكيف ميكن لل�ضحك 
تعزيز هذا االرتباط، والفكرة هي اأن اجل�ضم يعرف كيفية 
وبالتايل ال  �ضعيداً،  لي�ض  كان عقلك  لو  ال�ضحك، حتى 
اأج��ل تنفيذ هذا  فعاًل، ومن  �ضعيداً  اأن تكون  اإىل  حتتاج 

التمرين كل ما عليك القيام به هو جمرد ال�ضحك.
ال�ضحك يخفف ال�ضعور بالوجع

يخفف  ال�ضحك  اأن  حديثة  بريطانية  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت 
ال�ضعور باالأمل، حيث قام باحثون القائمون على الدرا�ضة 
باإجراء جتربة يف املختربات لقيا�ض ردة فعل املتطوعني 
اأفالم  جتاه االأمل، بينما كانوا ي�ضاهدون مقتطفات من 
كوميدية مثل "م�ضرت بن" اأو "فريندز"، اأو برامج غري 

فكاهية عن لعبة الغولف اأو احليوانات مثاًل.
اآخ�����ر -خ�����الل مهرجان  ال��ب��اح��ث��ون اخ���ت���ب���اراً  واأج������رى 
كوميدية  م�ضرحية  ي�ضاهدون  متطوعني  على  اأدن��ربه- 
اأو درامية، وبعد العر�ض طلب منهم االتكاء على حائط 
بينما يثنون ركبهم -كما لو كانوا جال�ضني على كر�ضي- 
ب��االأمل، وقد  ال�ضعور  اإذا كان ال�ضحك يخفف  ملعرفة ما 
احلقيقي  ال�ضحك  من  �ضاعة  رب��ع  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت 
 ،10% بن�ضبة  االأمل  احتمال  على  القدرة  لزيادة  تكفي 
درامية  اأو  فكاهية  برامج غري  م�ضاهدة  فاإن  املقابل  ويف 
ل��الأمل. وميزت الدرا�ضة بني  تاأثري م�ضاد  اأي  ال حتدث 
ال�ضحك ال�ضطحي -الذي ال ي�ضاهم يف تخفيف االأمل- 
يف  االإن��دورف��ني  هرمونات  تطلق  التي  ال�ضحك  ونوبات 
اأو  الدماغ، مما ي�ضاهم يف التخفيف من االأمل اجل�ضدي 

االأمل الناجت عن االإجهاد.
ويوؤدي ال�ضحك احلقيقي اإىل حترك الع�ضالت بطريقة 
ال اإرادي����ة وم��ت��ك��ررة، واإىل اإخ����راج االإن�����ض��ان ال��ه��واء من 

اإطالق  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  نف�ضه،  ا���ض��ت��ع��ادة  دون  م��ن  ف��م��ه 
الباحثون  واع���ت���رب  ال��ب��اح��ث��ني،  ب��ح�����ض��ب  االإن�����دورف�����ني، 
اأك��ادمي��ي��ة العلوم  -ال���ذي���ن ن�����ض��رت درا���ض��ت��ه��م يف جم��ل��ة 
االآليات  ف��ه��م  ع��ل��ى  ت�ضاعد  جت��ارب��ه��م  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة- 

اجل�ضدية واالجتماعية املتعلقة بال�ضحك.
ين�ضط خاليا املخ

ن�ضرتها  �ضحية  معلومة  الدماغ"  ين�ضط  "ال�ضحك 
"دايلي ميل" الربيطانية  موؤخراً حول فائدة  �ضحيفة 
ال�����ض��ح��ك وت���اأث���ريه ع��ل��ى ال�����ض��ح��ة، ح��ي��ث اأو���ض��ح��ت اأن 
ا�ضتنتجوا  كيمربيدج،  بجامعة  الباحثون  من  جمموعة 
ين�ضط  ال�ضحك  ان  التجارب  من  جمموعة  خ��الل  من 
خاليا الدماغ، وانه كلما كانت النكتة اأو الدعابة مثرية 
اخلاليا  ن�ضطت  كلما  للمتلقي،  بالن�ضبة  اأكر  لل�ضحك 
مما  ال��دم��اغ،  يف  امل��ك��اف��اأة  ب�مراكز  تعرف  التي  الع�ضبية 
و���ض��رور يجعالن من  ب��ف��رح  االإن�����ض��ان  �ضعور  اىل  ي���وؤدي 

وجهه م�ضرقاً، بح�ضب ما جاء يف ال�ضحيفة.
مقطعياً  متطوعني  اأدم��غ��ة  بت�ضوير  التجربة  ومتثلت 
بهدف مقارنة ردود اأفعالهم حني ي�ضمعون كالماً عادياً 
اأو عبارات مثرية لل�ضحك، فخل�ضت اىل النتيجة  ونكتاً 
ال��ت��ي اأع��ل��ن عنها يف ت��ق��ري��ر ���ض��ادر ع��ن ال��ق��ائ��م��ني على 
التجربة، جاء فيه اأي�ضاً ان قوة رد فعل ال�ضخ�ض تقا�ض 

مبدى اعتبار النكتة م�ضحكة.
وبح�ضب الدكتور مات ديفيز امل�ضرف على التجربة فاإن 
النكتة تعتمد مبنية  اذا ما كانت  الدماغ يختلف  ن�ضاط 
يف  معينة  مناطق  تتحرك  اذ  بالكلمات،  التالعب  على 

الدماغ تعمل على حتليل الكلمات. 
وراأى ديفيز يف نتيجة التجربة اإمكانية ت�ضهل التوا�ضل 
وكذلك  ال��دم��اغ،  يف  اإ�ضابات  يعانون  الذين  املر�ضى  مع 
م�ضاعدة اال�ضخا�ض الذين واجهوا �ضدمات عاطفية يف 

حياتهم.

ال�صـمنة تـرتبط 
ب�صـرطان الـكلى

رب����ط ب���اح���ث���ون ب��ري��ط��ان��ي��ون ب���ني زي����ادة 
األف �ضخ�ض  واإ�ضابة نحو ع�ضرين  الوزن 
العقد  خالل  اإجنلرتا  يف  الكلى  ب�ضرطان 

املا�ضي.
يف  ال�����ض��رط��ان  اأب��ح��اث  موؤ�ض�ضة  وبح�ضب 
االإ�ضابة  معدالت  ارتفعت  فقد  بريطانيا 
نف�ض  خ�����الل   40% ال���ك���ل���ة  ب�������ض���رط���ان 
االرتفاع  ي�ضتمر  اأن  املتوقع  ومن  الفرتة، 

م�ضتقبال.
 25% ال��زائ��د يف ق��راب��ة  ال���وزن  ويت�ضبب 
ويوؤدي  ال��ك��ل��ى،  ب�ضرطان  االإ���ض��اب��ات  م��ن 

التدخني اإىل نف�ض ن�ضبة االإ�ضابة اأي�ضا.
يف  ال�ضرطان  معلومات  م�ضوؤولة  وق��ال��ت 

موؤ�ض�ضة اأبحاث ال�ضرطان الدكتورة جويل 
�ضارب :اإنه الأمر مقلق ر�ضُد ارتفاع حاالت 
االإ���ض��اب��ة ب�����ض��رط��ان ال��ك��ل��ى اإىل م��ث��ل هذا 

املعدل.
ال�ضمنة  اأو  ال�����وزن  زي�����ادة  اأن  واأو����ض���ح���ت 
ترتبط بنحو 13 نوعا من ال�ضرطان، مبا 
يف ذلك الكلى التي اأ�ضبحت اأكر �ضيوعا.

تراكم  اإىل  ي���وؤدي  ال��ت��دخ��ني  اأن  واأ���ض��اف��ت 
االأ�������ض������رار ال����ت����ي ت�����ض��ي��ب اخل����الي����ا مع 
ال��وق��ت وت��زي��د م��ن خطر االإ�ضابة  م���رور 
الناجمة  االأ����ض���رار  اأن  ك��م��ا  ب��ال�����ض��رط��ان. 
ع��ن ال����وزن ال���زائ���د ت��رتاك��م ط����وال حياة 

االإن�ضان.
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�ش�ؤون حملية

رعى حفل تخريج طلبة جامعة الإمارات يف العني

حممد بن را�صد: الإمارات تعول كثريا على �صباب الوطن 
املت�صلحني بالعلم واملعرفة والإميان باهلل وبالوطن

•• العني -وام - حممد جاهني:
ت�صوير حممد معني

الدولة  نائب رئي�ض  اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  رعى �ضاحب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" حفل تخريج الدفعة ال�ضاد�ضة 
والثالثني من طلبة جامعة االإمارات العربية املتحدة الذي جرى يف م�ضرح 

اجلامعة يف مدينة العني �ضباح ام�ض.
وح�ضر االحتفال الذي بديء بال�ضالم الوطني �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي  بن را�ضد 
ويل  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  بن  حممد  ال�ضيخ  و�ضمو  عجمان  عهد  ويل 
عهد راأ�ض اخليمة و�ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
اآل مكتوم رئي�ض  اأحمد بن حممد بن را�ضد  ال�ضيخ  يف منطقة العني و�ضمو 
موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة و�ضمو ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم 
اآل مكتوم مدير دائرة اإعالم دبي و�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد 

اآل مكتوم.
كما ح�ضره عدد من ال�ضيوخ وكبار امل�ضوؤولني والقيادات الرتبوية والتعليمية 

يف الدولة اىل جانب اأولياء اأمور اخلريجني البالغ عددهم 473 خريجا.
كلمة  للجامعة  االأعلى  الرئي�ض  النعيمي  را�ضد  علي  الدكتور  معايل  واألقى 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  احلفل  راع��ي  فيها  حيا  املنا�ضبة  يف 
اأبنائهم  لذويهم جناح  وب��ارك  وهناأ اخلريجني  باحل�ضور  اآل مكتوم ورحب 
االإم����ارات  اأب��ن��اء  فخر  ب��اأن��ه��ا  و�ضفها  ال��ت��ي  االإم�����ارات  جامعة  يف  وتخرجهم 

وم�ضنعا للكوادر الوطنية املوؤهلة والقادرة على خو�ض غمار احلياة اجلديدة 
التي تنتظرهم بكل كفاءة واقتدار وثقة يف النف�ض.

ورفع الرئي�ض االأعلى للجامعة با�ضمه واأع�ضاء الهيئة التدري�ضية والطلبة 
راأ�ضها  وعلى  الر�ضيدة  قيادتنا  اىل  وال���والء  وال��ع��رف��ان  ال�ضكر  اآي���ات  اأ�ضمى 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" 
وكافة  االإم����ارات  دوؤوب���ة جلامعة  ورع��اي��ة  م��ن حر�ض  �ضموه  يوليه  م��ا  على 
موؤ�ض�ضات التعليم العايل الوطنية كي ت�ضل اىل م�ضاف اجلامعات والكليات 

العاملية من حيث م�ضتوى التعليم وا�ضاليبه وتقنياته احلديثة.
كما توجه بال�ضكر والعرفان اىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" على 
من  لهم  �ضموه  وحتفيز  الوطن  و�ضباب  اجلامعة  مل�ضرية  الكرمية  رعايته 
خالل مبادراته الوطنية التي يطلقها لتمكني �ضباب الوطن من اجلن�ضني 
من التناف�ض العلمي والتقني واالإبداع يف �ضتى املجاالت العلمية والتقنية من 

اجل خدمة وطنهم وحتقيق ذواتهم وبناء م�ضتقبلهم الواعد.
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  بال�ضكر واالمتنان اىل �ضاحب  وتوجه معاليه كذلك 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة على 
الدعم املتوا�ضل واملتابعة ال�ضخ�ضية من قبل �ضموه مل�ضرية العلم والتعليم 
يف بالدنا بكل مراحله وتوجهاته اميانا من �ضموه باأن التعليم هو الطريق 

ال�ضليم لبناء دولة وح�ضارة وم�ضتقبل الأجيال الوطن املتعاقبة.
اأع�ضاء املجل�ض  اأ�ضحاب ال�ضمو  كما �ضكر الرئي�ض االعلى جلامعة االمارات 
االعلى حكام االإمارات على دعمهم وت�ضجيعهم ل�ضباب دولتنا العزيزة ملوا�ضلة 

حت�ضيلهم العلمي ومتكينهم من اال�ضهام بخرباتهم ومعارفهم وطاقاتهم يف 
حتقيق التنمية امل�ضتدامة وروؤية االإمارات 2021 .

خريجيها  م��ن  الكوكبة  ه��ذه  بتقدمي  ال��ي��وم  تفخر  اجلامعة  ان  اىل  واأ���ض��ار 
معتزين  ل���واءه  حاملني  اخل��ري  وط��ن  خ��دم��ة  يف  ليكونوا  االأخ��ي��ار  ال�ضباب 
روؤية  يج�ضدون  ذلك  يف  وهم  و�ضعبهم  لبلدهم  خمل�ضني  الر�ضيدة  بقيادته 
ال��ق��ي��ادة امل��ع��ط��اءة ب���اأن االن�����ض��ان ه��و ال��ه��دف وه��و ع��م��اد التنمية وحمورها 

وم�ضتقبلها.
والأولياء  الر�ضيدة  لقيادتنا  ووالء  وع��رف��ان  �ضكر  كلمة  للخريجني  وك���ان 
اأم���وره���م وال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ال��ذي��ن ���ض��اع��دوه��م ودعموهم 
بناة  يكونوا  ك��ي  وتاأهيلهم  والتعلم  العلم  م��ن  املرحلة  ه��ذه  اىل  للو�ضول 
امل�ضتقبل يخدمون وطنهم و�ضعبهم بكل اخال�ض واقتدار وي�ضجلون والءهم 
لقيادتهم احلكيمة التي مل تبخل عليهم يوما يف ت�ضهيل الو�ضول اىل اأعلى 
مراتب العلم والتعلم وفتح كل االأبواب اأمامهم من اجل الوطن ومن اجل 

بناء م�ضتقبل م�ضرف لهم وحياة �ضعيدة.
واألقى الكلمة اخلريج يف كلية القانون الطالب اأحمد ح�ضن الزعابي الذي 
قال " تعلمنا كيف نخدم وطننا ونحافظ على مكت�ضباته الوطنية وهذا واجب 
ا�ضيل نفتخر نحن ابناء وبنات الوطن باأدائه والقيام به لرد ولو جزء ي�ضري 
من عطاء القيادة واحت�ضانها لنا يف كل الظروف وت�ضخري كل االإمكانات من 

اجل اإعدادنا وتعليمنا وتدريبنا يف �ضتى احلقول ".
الوزراء  الدولة رئي�ض جمل�ض  ال�ضمو نائب رئي�ض  وعقب ذلك كرم �ضاحب 
واالدارة  واالجتماعية  االن�ضانية  العلوم  كليات  يف  اخلريجني  دب��ي  حاكم 

واالقت�ضاد والقانون واالغذية والزراعة والهند�ضة وتقنية املعلومات والطب 
و�ضلمهم  �ضموه  و�ضافحهم  العليا  ال��درا���ض��ات  طلبة  ث��م  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم 
عامل  اىل  وانتقالهم  وتخرجهم  جناحهم  على  وهناأهم  العلمية  �ضهاداتهم 
جديد ومرحلة جديدة يف م�ضريتهم املباركة نحو املجد واال�ضتقرار وحتقيق 
اإثبات وجودهم يف مواقع العمل الوطني واالإب���داع كل يف  ال��ذات من خالل 

جمال تخ�ض�ضه وموهبته.
كثريا على  تعول  وموؤ�ض�ضات  قيادة وحكومة  العزيزة  دولتنا  ان  �ضموه  واكد 
وب��ال��وط��ن كي  ب���اهلل  واالمي����ان  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  املت�ضلحني  ال��وط��ن  ���ض��ب��اب 
�ضبقوهم من  االأول ويحلوا حمل من  ال�ضف  قيادات  امل�ضتقبل  ي�ضبحوا يف 
اخوانهم ال��ذي��ن خ��دم��وا وطنهم واأع��ط��وا م��ا لديهم م��ن خ��ربات وع��ل��وم يف 
التي  واالن�ضانية  احل�ضارية  االإجن���ازات  وحتقيق  دولتنا  �ضاأن  اإع��الء  �ضبيل 
تعزز مكانة بالدنا بني االأمم وحتجز لدولتنا موقعا متقدما على خارطة 
التطور العلمي والتقني واحل�ضاري واالإن�ضاين وغريها من ميادين التطور 
الذي نن�ضده ل�ضعبنا و�ضوال اىل حتقيق التنمية امل�ضتدامة التي ت�ضعد ابناء 

وبنات الوطن واأجياله.
االإمارات  جامعة  اليه  و�ضلت  ال��ذي  الرفيع  العلمي  بامل�ضتوى  �ضموه  وا�ضاد 
وتطورها الديناميكي منذ تاأ�ضي�ضها على يد املغفور له ال�ضيخ زايد طيب اهلل 
اآل نهيان رئي�ض  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  ثراه وبف�ضل رعاية �ضاحب 
موؤ�ض�ضاتنا  يرفد  الذي  الوطني  العلمي  ال�ضرح  "حفظه اهلل" لهذا  الدولة 
الوطنية بالكوادر والطاقات الوطنية ال�ضابة يف �ضتى املجاالت وعلى خمتلف 

امل�ضتويات. 

مبكرمة من رئي�ص الدولة

المتياز على  حا�صل  خريج  لكل  درهم  األف   20
ح�����س��ل اأوائ�������ل اخل���ري���ج���ون من 
من  وال��ث��اث��ني  ال�ساد�سة  الدفعة 

احلا�سلون  الإم��ارات  جامعة  طاب 
اإ�سافة  املواطنني  من  المتياز  على 

والعلوم  الطب  كلية  خريجي  اإىل 
ال�سحية على مكرمة �ساحب ال�سمو 

رئي�ص الدولة وقيمتها ع�سرون األف 
درهم لكل خريج امتياز. 

ق�صـم الـطبيب 
وخـريجو الـطب 

•• العني-الفجر:

نائب رئي�ض  اأمام راعي احلفل  ال�ضحية  اأدى خريجو كلية الطب والعلوم 
ردد  ح��ي��ث  الطبيب  – ق�ضم  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��دول��ة 
الق�ضم  ال�ضويدي  دمي��ا���ض  اأح��م��د  الدكتور  خلف  االأط��ب��اء  م��ن  اخلريجون 
للنا�ض  يحفظوا  واأن  االإن�����ض��ان  حياة  �ضون  على  اجلميع  واأم���ام  م��وؤك��دي��ن 
اأكد  كما   ، يحتاجها  م��ن  لكل  الطبية  ال��رع��اي��ة  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  كرامتهم 

اخلريجون و�ضمن الق�ضم على طلب العلم وت�ضخريه خلدمة االإن�ضانية .



ال�سرب واملثابرة
نف�ضه  ال�����غ�����ذاء  ل��ط��ف��ل��ك  ت���ق���ّدم���ي  اأن  ي���ج���ب 
وت��ط��ب��خ��ي��ه ب��ال��ط��ري��ق��ة ع��ي��ن��ه��ا ع�����ض��ر م����رات 
 ع���ل���ى االأق��������ل مل���ع���اجل���ة ن����ف����وره م����ن ال���ط���ع���ام.
 اإذا رف�ض طعاماً معيناً، ال جتربيه بل حاويل 

اقرتاح الغذاء نف�ضه بعد ب�ضعة اأ�ضابيع.
ك���ي ي��و���ّض��ع خ���ي���ارات���ه ال��غ��ذائ��ي��ة بوترية 
ت��دري��ج��ي��ة، ق��ّدم��ي ل��ه غ����ذاًء ج���دي���داً يف 

وجتّنبي  االأ����ض���ب���وع 
ال�������ن�������ك�������ه�������ات 

 . يبة لغر ا
ل���ك���ن ال 

ت�ضاعفي كمية الطعام اإذا اأحّبه. ينجذب االأوالد 
طبيعياً اإىل املذاق احللو،

حمو�ضة  اإىل  ت��ع��ّرف��ي��ه  اأن  واج���ب���ك  م���ن  ل����ذا   
اخل�ضراوات  بع�ض 

واحلم�ضيات...

خوف من كل جديد
ويرف�ض  بنف�ضه  امل��اأك��والت  الطفل  ينتقي  ه��ل 
تذوق اأ�ضناف جديدة؟ يف ال�ضهر الثامن ع�ضر، 
هذا  ويّت�ضح  لالأغذية  مقاومته  الطفل  يبدي 
اخلوف من الوجبات اجلديدة يف مواقف اأخرى 
القما�ضية  اللعبة  تغيري  االإقامة،  )تغيري مكان 
منزل  يف  عطلة  اأول  مت�ضية  ل��دي��ه،  ��ل��ة  امل��ف�����ضّ

اجلّدين...(.
ل��ذا ميّرون  ثابتة  معايري  اإىل  االأط��ف��ال  يحتاج 
موقف  ك��ل  م��ع  بالتكّيف  ل��ه��م  ت�ضمح  مب��رح��ل��ة 

جديد. اإنه �ضلوك طبيعي جداً.

اأهمية الوجبات امل�سرتكة
مل�����ض��اع��دة ط��ف��ل��ك ع��ل��ى جت�����اوز هذه 
مقاربة  تطّبقي  اأن  ي��ج��ب  امل��رح��ل��ة، 
قدوة  تكوين  واأن  ومطمِئنة  ه��ادئ��ة 

له. 
ال ت��دع��ي��ه ي��اأك��ل وح���ده الأن���ه يتعلم 
م��ن م��راق��ب��ة املحيطني ب��ه، ل��ذا من 

على  واأ�ضقائه  والديه  مع  ياأكل  اأن  ال�ضروري 
املائدة.

حتى لو �ضّبب الفو�ضى يف مطبخك، 
ال تطعميه الطعام كله بامللعقة.
ا�ضتعمال  اإىل  الطفل  يحتاج   

ال�����ض��ّم وال��ل��م�����ض ك��ي يكت�ضف 
حميطه. ميكنه اأن ي�ضاركك 

الت�ضوق واأعمال املطبخ.
 يف ال�ضوق، اجعل��يه يكت�ضف 
النيئة  امل������اأك������والت  روائ��������ح 

واأ�ضكالها. 
حني يعود اإىل املنزل،
اأن  مي���ك���������������������������ن���ك 

مبهمات  ت��ك��ّل��ف��ي��ه 
م��������ثل  �ضغ���رية 
البازالء.  تق�ضري 
���������ض��������رع��������ان م����ا 
املاأكوالت  ت�ضبح 
��������ض�������دي�������ق�������ت�������ه 

وي���ب���داأب���ت���ق���ّب���ل���ه���ا 
ب�ضهولة.

مـنــ�عـــــات
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ل جتربيه بل حاويل اقرتاح الغذاء نف�سه بعد ب�سعة اأ�سابيع

�صاعدي طفلك على جتاوز مرحلة رف�صه للطعام

اأعمارهم  ت����رتاوح  %34 مم��ن  ن��ح��و  ال��ي��وم  ي��ع��اين 
اإال  التقرير.  الزائد، وفق  ال��وزن  �ضنة  12 و19  بني 
كبرياً،  خ��ط��راً  اأي�����ض��اً  ت�ضّكل  الطعام  ا���ض��ط��راب��ات  اأن 

الثالثة  املرتبة  احلاالت فتحتل  ب��ني 
عاً امل������زم������ن������ة االأك���������ر  �ضيو

بعد ب�������ني امل�����راه�����ق�����ني 
ال�ضمنة والربو.

ال�ضبيل  م��ا  ولكن 
م����ع����اجل����ة  اإىل 

ا����������ض���������ط���������راب 

مماثل من دون الت�ضبب باآخر؟ على االأهل والقيمني 
على الرعاية ال�ضحية تطبيق الن�ضائح التالية، وفق 

التقرير:
على  امل��راه��ق  ول��دك  ت�ضجعي  اأن  ال�����ض��روري  • م��ن 
الوجبات،  تفويت  غذائية،  حمية  اتباع  عن  االمتناع 
يه  وت���ن���اول ح��ب��وب ال��ت��ن��ح��ي��ف. ب����داًل م��ن ذل����ك، ح�ضّ
حياة  ومن��ط  �ضحياً  غ��ذائ��ي��اً  نظاماً  ليتبع  وادع��م��ي��ه 
ن�����ض��ط��اً ج�����ض��دي��اً مي��ك��ن��ه االل����ت����زام ب��ه��م��ا ب�ضكل 

متوا�ضل.
اإيجابية  �ضورة  ليكّون  • �ضجعيه 
اإىل  تدفعيه  ال  ج�ضمه.  ع��ن 
ال�ضعور بعدم الر�ضا عن 
الرتكيز  اأو  ج�����ض��م��ه 
ال�ضعور  ه���ذا  ع��ل��ى 
ك�������ض���ب���ب الت����ب����اع 

حمية غذائية.
اح����ر�����ض����ي   •
اأن  ع����������ل����������ى 
تتناول العائلة 
معاً  ال��وج��ب��ات 

با�ضتمرار.
�����ض����ج����ع����ي   •
على  ال����ع����ائ����ل����ة 
ت���ت���ح���دث  اأال 
ع���ن ال�����وزن بل 
ع��ن ات��ب��اع نظام 
�ضحي  غ������ذائ������ي 
ن�ضط  ح���ي���اة  ومن����ط 
ب�ضحة  ال��ت��م��ت��ع  ب��غ��ي��ة 

جيدة.
ك���ان  اإذا  مم�����ا  حت���ق���ق���ي   •
امل��راه��ق، ال���ذي ي��ع��اين الوزن 
يواجه  ال�����ض��م��ن��ة،  اأو  ال���زائ���د 
�ضوء  م����ن  ط����وي����اًل  ت���اري���خ���اً 

املعاملة والتنمر.
• راقبي بدقة خ�ضارة الوزن 
ل���دى امل��راه��ق ال���ذي يحتاج 
ب�ضعة  وزن����ه  اإن��ق��ا���ض  اإىل 
من  لتتاأكدي  كيلوغرامات 
م�ضاعفات  ي��ع��اين  ال  اأن����ه 
تعر�ضه  ج���������راء  ط���ب���ي���ة 

لعملية جتويع جزئية.

حبك  اأن  لولدك  بّيني 

له غري م�سروط
ت��و���ض��ح ج��ان�����ض��ي وي��ك�����ض��ت��ورم، م��دي��رة م��وق��ع )مركز 
رنفرو يف �ضيكاغو(، الذي يتوىل معاجلة اال�ضطرابات 

الغذائية يف منطقة نورثربوك باإيلينوي:
امل��راه��ق يفهم  اأن  اأواًل  ت��ت��اأك��دي  اأن  ال�����ض��روري  )م��ن 
اأنك حتبينه بغ�ض النظر عن مظهره، �ضكل ج�ضمه، 

ووزنه(.
الزائد،  ال��وزن  يعاين  اإن��ه  لولدك  قلِت  )اإن  ت�ضيف: 
فال �ضك يف اأنه لن يخربك اأن رفاقه يهزاأون به الأنه 
اأن  اأواًل  عليك  لذلك  ال���راأي.  توافقينهم  اأن  يخ�ضى 
لن  واأن��ك  م�ضروط،  له غري  اأن حبك  لولدك  تثبتي 

تتوقفي عن حبه مهما كان حجمه ومظهره(.
وزنك  على  با�ضتمرار  التعليق  تفادي  لذلك،  نتيجة 

اأنت ووزن اأ�ضدقائك و�ضائر اأفراد العائلة اأي�ضاً.
ي�ضمع  )عندما  قائلًة:  ال�ضبب  اإىل  ويك�ضتورم  ت�ضري 
واأفراد  االأ�ضدقاء  اكت�ضاب  يتحدثون عن  اأهله  الولد 
العائلة الوزن، يتلقى ر�ضالة وا�ضحة مفادها اأن االأكر 
ج�ضمهم.  حجم  هو  االأ�ضخا�ض  ه��وؤالء  ب�ضاأن  اأهمية 
لكننا نريد اأن يدرك اأوالدنا اأنهم مثريون لالهتمام 

وعزيزون على قلبنا بغ�ض النظر عن مظهرهم(.
ت�ضيف ويك�ضتورم: )اإن كان االأهل قلقني ب�ضاأن وزن 
اأوالدهم، فعليهم توجيه املحادثة بطريقة ال يكون 

لها اأي عالقة بامليزان(.
ب��ل ناق�ضي  ت��ت��ح��دث��ي ع��ن االأرق������ام،  وت�����ض��دد: )ال 
والغذاء  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  ف���وائ���د  ���ض��راح��ًة 
به  القيام  يف  ج�ضمك  ي�ضاعد  عما  تكلمي  املتنوع. 

وعن الطرائق التي ميكنك 
يتمتع  جل��ع��ل��ه  ات��ب��اع��ه��ا 
وي�ضهل  اأف�����ض��ل  ب�ضحة 

عليك اإجناز املزيد.
اأال  ول��������دك:  ا������ض�����اأيل 
ريا�ضة  ممار�ضة  حتب 

ال��ت��زل��ج ع��ل��ى ال��ل��وح مع 
وكيف  اأ������ض�����دق�����ائ�����ك؟ 

ت�ضاعد  اأن  مي��ك��ن��ك 
لي�ضعر  ج���������ض����م����ك 

ب���ال���راح���ة خ����الل هذه 
الريا�ضة؟(.

ذل����ك،  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة 
ق��������اوم��������ي رغ�����ب�����ت�����ك يف 
غذائية  ح��م��ي��ة  ف���ر����ض 

اأ�ضرتك، الأن احلمية  على 
عوامل  اأح������د  ت�������ض���ّك���ل 

املرتبطة  اخل����ط����ر 

بال�ضمنة وا�ضطرابات الطعام على حد �ضواء، ح�ضبما 
توؤكد االأكادميية االأمريكية لطب االأطفال.

اأن ال��ف��ت��ي��ات ال��ل��وات��ي ات��ب��ع��ن حمية  ي��ذك��ر ال��ت��ق��ري��ر 
غ��ذائ��ي��ة يف ال�����ض��ف ال��ت��ا���ض��ع ك��ن اأك���ر ع��ر���ض��ة بنحو 
الثاين ع�ضر،  ال�ضف  الزائد يف  للوزن  اأ�ضعاف  ثالثة 
ذلك،  عن  ف�ضاًل  حمية.  اأي  يتبعن  مل  مبن  مقارنة 
الطعام  ا�ضتهالكهن  قللن  اللواتي  الفتيات  اأن  ات�ضح 
�ضعفاً   18 بنحو  عر�ضة  اأك��ر  كن  الوجبات  وفوتن 
يتبعن  با�ضطراب غذائي، مقارنة مبن مل  لالإ�ضابة 

اأي حمية.
ب��اأال تخ�ضى  االأم  ذل��ك، تن�ضح ويك�ضتورم  ع��الوة على 

طلب امل�ضاعدة.
تقول: )با�ضتطاعة خبري تغذية جماز اأو اخت�ضا�ضي 
تغذية اأن ي�ضاعد ولدك يف اتخاذ القرارات ال�ضحيحة. 
جمتمعنا مهوو�ض جداً بالوزن واملظهر. وي�ضّكل هذا 
االأم��ر مو�ضوعاً مهماً على االأه��ل مواجهته كل يوم. 
على  م�ضاعدتهم  ميكنها  ع��دة  م���وارد  ت��ت��واف��ر  ول��ك��ن 
خ��و���ض ه����ذه االأو����ض���اع 
احل�������������ض������ا�������ض������ة 

بنجاح(. 

يعاين نحو 34 % ممن ترتاوح اأعمارهم بني 12 و19 �سنة الوزن الزائد

مع اولدكم املراهقني.. ركزوا 
على منط احلياة ال�صحي ل على الوزن

اأ�سدرت الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال اأخريًا توجيهاتها 
املراهقني.  مع  الوزن  م�ساألة  مناق�سة  ب�ساأن  اجلديدة 

ب�سيطة  عبارة  يف  الن�سائح  ه��ذه  تلخي�ص  ميكننا 
واحدة: ل تناق�سي هذه امل�ساألة معهم.

لدى  الأكل  وا�سطرابات  ال�سمنة  )تفادي  تقرير  ين�سح 
املراهقني(، الذي ُن�سر يف جملة Pediatrics: )يجب 
على  ل  ال�سحي  احلياة  منط  على  الرتكيز  يكون  اأن 

الوزن(.

يبداأ الطفل برف�ص الأكل يف مرحلة معينة من منّوه. كيف ميكن جتاوز هذه املرحلة امل�ستجدة باأقل اأ�سرار ممكنة وكيف جنّدد رغبته يف 
تذّوق نكهات جديدة؟
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الرتقية يف العمل ت�صيب املوظف 
باأمرا�ص نف�صية وج�صدية!

 
اأن كثرياً من  �ضتوكهومل،  باحثون يف جامعة  بها  درا�ضة حديثة قام  اأك��دت 
هذه  اأن  اإال  عملهم،  يف  ال��رتق��ي��ة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  يف  يطمحون  امل��وظ��ف��ني 

الرتقية رمبا تكون �ضبباً يف اإ�ضابتهم باأمرا�ض نف�ضية وج�ضدية.
واأ�ضار الباحثون اإىل اأن الرجال والن�ضاء الذين ي�ضعدون ال�ضلم الوظيفي، 
ويح�ضلون على ترقيات يف عملهم ي�ضكون من اعتالل �ضحتهم، وي�ضعرون 

باالكتئاب بعد تويل امل�ضوؤوليات اجلديدة.
والنف�ضية،  اجل�ضدية  ال�ضحة  على  التاأثريات  ه��ذه  ف��اإن  للدرا�ضة،  ووف��ق��اً 
يف  ذل��ك  بعد  ال�ضحة  تبداأ  ثم  �ضنوات،   4 اإىل  ت�ضل  مل��دة  ت�ضتمر  اأن  ميكن 

التح�ضن مع تكيف املوظف مع دوره اجلديد يف العمل.
ودر�ض الباحثون حالة 1400 رجل و2000 امراأة يف ال�ضويد، مل يح�ضل 
ترقية  على  بع�ضهم  ح�ضل  بينما  ترقية،  اأي  على  �ضنوات   6 خالل  ثلثهم 

واحدة، وبع�ضهم االآخر على ترقيتني.
على  العامة  ال�ضحية  حالتهم  حتديد  املتطوعني  م��ن  الباحثون  وطلب 
الذين  اأن  ‘‘�ضيئ جداً‘‘، فوجدوا  ‘‘جيد جداً‘‘ وحتى  مقيا�ض يندرج من 
الرجال  واأن  االأمرا�ض،  بعديد من  اإ�ضابتهم  �ضجلوا  ترقيات  ح�ضلوا على 
كانوا اأكر َمن عانى من م�ضكالت نف�ضية، اأما الن�ضاء فكانت معاناتهن من 

االأمرا�ض اجل�ضدية اأكرب ب�ضبب �ضغوط العمل.
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم 263488        بتاريخ :  2016/11/19   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: كوكونا ا�ضتيتيك تران�ضفور مي�ضن �ضنرت.
وعنوانه: �ضندوق الربيد: 73279 – دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�ضحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�ضرية 

اأو احليوانات، خدمات الزراعة والب�ضتنة والغابات.
الواق�عة بالفئة: 44.

من  ب��ح��روف  مكتوبة   )XPRESS TOX by Cocoona( التجارية  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�ضف 
االأبجدية الالتينية مع  �ضعار ملون.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
 CHEM COAT :بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 252300        بتاريخ :  2016/04/19   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: �ضانديب جوبال جوبال رامكي�ضني هزاري.
وعنوانه: برج الرتمي-2  ٬مكتب806 ، بجوار فندق مرييت كورت يارد٬ اندهري ٬�ضارع الكورال٬ مومباى٬ 

الهند
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات

والب�ضتنة  الزراعة  يف  وكذلك  والت�ضويرالفوتوغرايف  العلمي  والبحث  ال�ضناعة  يف  امل�ضتخدمة  الكيماويات 
النريان٬  اإخ��م��اد  مركبات  اأ���ض��م��دة٬  غريمعالج٬  بال�ضتيك  غريمعالج٬  ا�ضطناعي  رات��ن��ج  ال��غ��اب��ات٬  وزراع���ة 
م�ضتح�ضرات �ضقي وحلام املعادن٬ مواد كيميائية حلفظ املوادالغذائية٬ مواد دباغة٬ مواد الل�ضق امل�ضتخدمة 

يف ال�ضناعة.
الواق�عة بالفئة:  01

و�ضف العالمة:العالمة التجارية )CHEM COAT( مكتوبة بحروف من االأبجدية الالتينية مع 
وجود احلرف  “C” من االأبجدية الالتينية.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 263047         بتاريخ : 2016/11/10 
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: ايت�ض ار اي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ضندوق الربيد 35549  دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
البرية )�ضراب ال�ضعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية، م�ضروبات م�ضتخل�ضة 

من الفواكه وع�ضائر الفواكه، �ضراب وم�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات.
الواق�عة بالفئة:  32.

مع  الالتينية  االأبجدية  من  بحروف  مكتوبة   )Mango King( التجارية  العالمة  العالمة:  و�ضف 
مل�ضق ملون.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 263008        بتاريخ :  2016/10/11   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: خالد ملر للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 21893  دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
واالأجهزة  وال�ضينمائي  الفوتوغرايف  الت�ضوير  واأج��ه��زة  وامل�ضاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأج��ه��زة 
واالأدوادت الب�ضرية واأدوات الوزن والقيا�ض واال�ضارة واملراقبة )اال�ضراف( واالنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل اأو ار�ضال اأو ن�ضخ 
ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ض الت�ضجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديو رقمية 
وغريها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�ضجيل النقد، اآالت 

حا�ضبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة:  09

و�ضف العالمة: العالمة التجارية )PRIME( مكتوبة بحروف من االبجدية الالتينية مع �ضعار ملون.
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 255011      بتاريخ :  2016/06/11
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: اأوزوكومباين ليميتد
وعنوانه: �ض.ب: 127531، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات
اأحذية  اأو���ض��ح��ة،  زن��ان��ري،  ب��ل��وف��رات،  قبعات،  ل��ل��راأ���ض،  ع�ضابات  ق��ف��ازات،  قبعات،  اأح��زم��ة،  ف�ضاتني،  مالب�ض، 
عمل،  مالب�ض  ر�ضمية،  مالب�ض  حرميي،  مالب�ض  رج��ال،  مالب�ض  اأط��ف��ال،  مالب�ض  م��دار���ض،  زي  )ملالب�ض( 
تي  ريا�ضية،  قم�ضان  قم�ضان،  بناطيل،  برن�ض حمام، جاكيتات )مالب�ض(،  عباءات، جالبيب،  نوم،  مالب�ض 
كور�ضيهات،  داخلية،  مالب�ض  بلوزات،   ، �ضماقات  معاطف،  �ضراويل،  العنق،  ربطات  تنورات،  ب��ذالت،  �ضريت، 
ديرية للثديني، تنورات داخلية، )مالب�ض داخلية(، مالب�ض  �ضراويل، �ضراويل ق�ضرية و�ضراويل داخلية، �ضُ
وتخزين غريها من  ج��واري،  اال�ضتحمام( مرايل )مالب�ض(  )قبعات  �ضباحة،  قبعات   ، )مايوهات(  �ضباحة، 
املالب�ض الريا�ضية اخلا�ضة، دثار من الفرو، �ضاالت، خمارات، اأحذية لي�ضت للفئات االأخرى، اأغطية للراأ�ض 

لي�ضت للفئات االأخرى، جميع الب�ضائع م�ضمولة يف الفئة 25.
الواق�عة بالفئة: 25

بحروف  مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  هي  اأع��اله   )NEMOZENA( التجارية  العالمة  العالمة:  و�ضف 
االأبجدية الالتينية ولي�ض لها معنى مقابل باللغة العربية.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 255012      بتاريخ :  2016٬06٬11
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: اأوزوكومباين ليميتد.
وعنوانه: �ض.ب: 127531، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات
االإع��الن؛ االإع��الن عرب االنرتنت. االإع��الن عرب ال�ضحف، االإع��الن عرب التلفاز، االإع��الن عرب الالفتات، 
خدمات  مكتبية،  وظائف  االأع��م��ال،  اإدارة  االأع��م��ال،  اإدارة  الطرقات،  على  االإع��الن  الكتيبات،  عرب  االإع��الن 

التجزئة وخدمة جتارة البيع باجلملة  وخدمات التوزيع وجميع اخلدمات امل�ضمولة يف الفئة 35. 
الواق�عة بالفئة: 35

بحروف  مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  هي  اأع��اله   )NEMOZENA( التجارية  العالمة  العالمة:  و�ضف 
االأبجدية الالتينية ولي�ض لها معنى مقابل باللغة العربية.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 255017       بتاريخ :  2016/06/11
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: اأوزوكومباين ليميتد
وعنوانه: �ض.ب: 127531، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات
اأخ��رى، جلود  فئات  ال��واردة يف  امل��واد غري  امل�ضنوعة من هذه  واملنتجات  املقلدة،  املدبوغة  واجللود  اجللود، 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة، ال�ضناديق واحلقائب ال�ضفرية، املظالت وال�ضما�ضي والع�ضي، ال�ضياط واأطقم 

احليوانات وال�ضروج يف الفئة 18.
الواق�عة بالفئة: 18

بحروف  مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  هي  اأع��اله   )NEMOZENA( التجارية  العالمة  العالمة:  و�ضف 
االأبجدية الالتينية ولي�ض لها معنى مقابل باللغة العربية.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
 )ROYCE )Japanese Characters:بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 255395        بتاريخ :  2016/06/20
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: روي�ض كونفيكت كومباين ليمتد
وعنوانه: 1-1، اينو�ضوتا 4 جي او 9 – ت�ضومي – كيتا-كو، �ضابورو-�ضي، اليابان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
وامل�ضتح�ضرات  الدقيق  اال�ضطناعى،  وال��ن  وال�ضاغو   والتابيوكا  واالأرز  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاى  ال��ن 
امل�ضنوعه من احلبوب  واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجه ع�ضل النحل والع�ضل االأ�ضود اخلمرية 

، وم�ضحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل والبهارات والتوابل والثلج.
الواق�عة بالفئة:  30

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمات اليابانية  روي�ض  كتبت باللون االأ�ضود ب�ضكل مميز و لي�ض لها معنى يف 
اللغة العربية.
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 263094         بتاريخ : 2016/11/13 
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: ايت�ض ار اي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ضندوق الربيد 35549  دبي – االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
البرية )�ضراب ال�ضعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية، م�ضروبات م�ضتخل�ضة 

من الفواكه وع�ضائر الفواكه، �ضراب وم�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات.
الواق�عة بالفئة:  32.

مكتوبة   )BLACK HORSE ENERGY DRINK( التجارية  العالمة  العالمة:  و�ضف 
بحروف من االأبجدية الالتينية مع �ضورة احل�ضان )مل�ضق ملون(.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 252062      بتاريخ :  2016/04/16
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: اأوزوكومباين ليميتد
وعنوانه: �ض.ب: 127531، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات
اأحذية  اأو���ض��ح��ة،  زن��ان��ري،  ب��ل��وف��رات،  قبعات،  ل��ل��راأ���ض،  ع�ضابات  ق��ف��ازات،  قبعات،  اأح��زم��ة،  ف�ضاتني،  مالب�ض، 
عمل،  مالب�ض  ر�ضمية،  مالب�ض  حرميي،  مالب�ض  رج��ال،  مالب�ض  اأط��ف��ال،  مالب�ض  م��دار���ض،  زي  )ملالب�ض( 
تي  ريا�ضية،  قم�ضان  قم�ضان،  بناطيل،  برن�ض حمام، جاكيتات )مالب�ض(،  عباءات، جالبيب،  نوم،  مالب�ض 
كور�ضيهات،  داخلية،  مالب�ض  بلوزات،   ، �ضماقات  معاطف،  �ضراويل،  العنق،  ربطات  تنورات،  ب��ذالت،  �ضريت، 
ديرية للثديني، تنورات داخلية، )مالب�ض داخلية(، مالب�ض  �ضراويل، �ضراويل ق�ضرية و�ضراويل داخلية، �ضُ
وتخزين غريها من  ج��واري،  اال�ضتحمام( مرايل )مالب�ض(  )قبعات  �ضباحة،  قبعات   ، )مايوهات(  �ضباحة، 
املالب�ض الريا�ضية اخلا�ضة، دثار من الفرو، �ضاالت، خمارات، اأحذية لي�ضت للفئات االأخرى، اأغطية للراأ�ض 

لي�ضت للفئات االأخرى، جميع الب�ضائع م�ضمولة يف الفئة 25  
الواق�عة بالفئة: 25

و�ضف العالمة: العالمة التجاية اأعاله التت�ضمن اأي كلمات اأوحروف اأبجدية وهي عبارة عن ر�ضم ت�ضبيهي 
الآلة القيثارة املو�ضيقية.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 255018      بتاريخ :  2016/06/11
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: اأوزوكومباين ليميتد
وعنوانه: �ض.ب: 127531، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات
اأخ��رى، جلود  فئات  ال��واردة يف  امل��واد غري  امل�ضنوعة من هذه  واملنتجات  املقلدة،  املدبوغة  واجللود  اجللود، 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة، ال�ضناديق واحلقائب ال�ضفرية، املظالت وال�ضما�ضي والع�ضي، ال�ضياط واأطقم 

احليوانات وال�ضروج يف الفئة 18  
الواق�عة بالفئة: 18

و�ضف العالمة: العالمة التجاية اأعاله التت�ضمن اأي كلمات اأوحروف اأبجدية وهي عبارة عن ر�ضم ت�ضبيهي 
الآلة القيثارة املو�ضيقية 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: قيثارة )ر�ضم(

املودعة حتت رقم 252063      بتاريخ :  2016/04/16
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: اأوزوكومباين ليميتد
وعنوانه: �ض.ب: 127531، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات
االإع��الن؛ االإع��الن عرب االنرتنت. االإع��الن عرب ال�ضحف، االإع��الن عرب التلفاز، االإع��الن عرب الالفتات، 
خدمات  مكتبية،  وظائف  االأع��م��ال،  اإدارة  االأع��م��ال،  اإدارة  الطرقات،  على  االإع��الن  الكتيبات،  عرب  االإع��الن 

التجزئة وخدمة جتارة البيع باجلملة  وخدمات التوزيع وجميع اخلدمات امل�ضمولة يف الفئة 35. 
الواق�عة بالفئة: 35

و�ضف العالمة:
اأبجدية وهي عبارة عن ر�ضم ت�ضبيهي الآلة القيثارة  اأوح��روف  العالمة التجاية اأعاله التت�ضمن اأي كلمات 

املو�ضيقية 
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: روي�ض

املودعة حتت رقم 255648        بتاريخ :  2016/06/25   

تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: روي�ض كونفيكت كومباين ليمتد

وعنوانه: 1-1، اينو�ضوتا 4 جي او 9 – ت�ضومي – كيتا-كو، �ضابورو-�ضي، اليابان.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبى.

الواق�عة بالفئة:  35

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة  " روي�ض'" مكتوبة باللون االأ�ضود ب�ضكل مميز.

اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
 )ROYCE )Japanese Characters:بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 255397        بتاريخ :  2016/06/20
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: روي�ض كونفيكت كومباين ليمتد
وعنوانه: 1-1، اينو�ضوتا 4 جي او 9 – ت�ضومي – كيتا-كو، �ضابورو-�ضي، اليابان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
وامل�ضتح�ضرات  الدقيق  اال�ضطناعى،  وال��ن  وال�ضاغو   والتابيوكا  واالأرز  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاى  ال��ن 
امل�ضنوعه من احلبوب  واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجه ع�ضل النحل والع�ضل االأ�ضود اخلمرية 

، وم�ضحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل والبهارات والتوابل والثلج.
الواق�عة بالفئة:  30

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمات اليابانية  روي�ض  كتبت باللون االأ�ضود ب�ضكل مميز و لي�ض لها معنى يف 
اللغة العربية.
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
 املالك:الذهب اال�ضود لتجارة الفحم واحلطب �ض.ذ.م.م

B G T Charcoal طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:الذهب اال�ضود فحم الرحالت فحم

املودعة بالرقم:266942       بتاريخ:2017/1/22 م
با�ض��م:الذهب اال�ضود لتجارة الفحم واحلطب �ض.ذ.م.م

الق�ضي�ض  دبي  حكومة  عقارات  املالك   3 رقم  م�ضتودع  دبي  ام��ارة  املتحدة  العربية  االم��ارات  وعنوانه:دولة 
ال�ضناعية ، هاتف:0509361363 ، فاك�ض:042675474 ، �ضندوق الربيد:86531

امييل:esmacilkarim 1971@gmail.com دبي
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

�ضعله  �ضكل  بداخلها  واالحمر  واالبي�ض  اال�ضود  باللون  دائرة  عبارة عن  التجارية  العالمة:العالمة  و�ضف 
قالب  �ضكل  اعالها  وم��ن  الالتينية  باللغة   GBT بحروف  وحماطة  واالح��م��ر  واال���ض��ود  االبي�ض  باللون 
ذهب بداخله كلمة gold باللغة الالتينية ومن ا�ضفلها كلمة فحم الرحالت باللغة العربية ومن اال�ضفل 
م�ضتطيل بداخله كلمة فحم الذهب اال�ضود باللون االحمر ومن ا�ضفلها كلمة charcoal باللون اال�ضود 

باللغة الالتينية. 
اال�ض��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  املالك:�ضتارز واي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
SUMER MOLASSES:طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:267391       بتاريخ:2017/1/30 م
با�ض��م:�ضتارز واي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

وعنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة امارة دبي مكتب رقم 102ملك عفراء نا�ضر اجلالف ديرة اخلبي�ضي 
هاتف 0553459833 فاك�ض: 042202742 �ضندوق الربيد: 64605 

امييل starswaygeneraltrading@gmail.com دبي
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب. 

 MOLASSES ا�ضفلها كلمة  SUMER ومن  العالمة:العالمة يف جمملها عبارة عن كلمة  و�ضف 
باللون االبي�ض واال�ضود ومن حتتها �ضكل قيثار يف و�ضط القيثار �ضورة ثور. 

والكلمة  جعرايف  موقع  باعتبارها   sumer كلمة  ت�ضمل  وال  جمملها  يف  للعالمة  اال�ض��رتاطات:احلماية 
املنتجات.  على  و�ضفيه  كونها   molasses

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم غيابي بالن�صر 

الدعوي رقم 02/02481/2017  جتاري  -ايجارات
ايل املحكوم عليه / عبد االمني خان ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م    

جمهول حمل االقامه  - تعلمكم بان اللجنه االبتدائيه باملركز حكمت بجل�ضتها 
2017/04/09 يف الدعوي املذكوره اعاله 
ل�ضالح :/ �ضحر كامران كامران غني     

واملبينه  ال��ت��داع��ي  مو�ضوع  ال��ع��ني  م��ن  عليه  امل��دع��ي  ب��اخ��الء    : بال����������������زامكم 
ال�ضواغل  م��ن  خاليه  وت�ضليمها   2016/3/9 امل���وؤرخ  االي��ج��ار  وعقد  بال�ضحيفه 
عن  امل�ضتحقه  االج��ره  قيمه  للمدعيه  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعي  وب��ال��زام  للمدعيه 
ال�ضنويه  االج��ره  بواقع  الفعلي  االخ��الء  مت��ام  وحتي   2016/3/10 من  الفرته 
الر�ضوم  والزمته  واملياه  الكهرباء  هيئه  من  ذم��ه  ب��راءه  وبتقدمي  دره��م   46000

وامل�ضاريف 
وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد املكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابه احل�ضوري فهو قابل لال�ضتئناف خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر 

هذا االعالن واال �ضار نهائيا قابل للتنفيذ 
مركز ف�ص املنازعات اليجاريه

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم غيابي بالن�صر 

الدعوي رقم 02/02473/2017 �صكني  -ايجارات
ايل املحكوم عليه / ديراج �ضارما �ضاتي�ض كومار - جمهول حمل االقامه 

تعلمكم بان اللجنه االبتدائيه باملركز حكمت بجل�ضتها 2017/04/3 يف الدعوي 
املذكوره اعاله  -  ل�ضالح :/ رايا اخرن ا�ضحاق      

بال����������������زامكم   -  اوال : الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجره وت�ضليمها خاليه 
من ال�ضواغل واال�ضخا�ض 

ثانيا : بالزام املدعي عليه بان ي��وؤدي للمدعي  مبلغ 25800دره��م متثل القيمه 
االيجاريه من تاريخ 2016/06/25 وحتي تاريخ 2017/03/14 وما ي�ضتجد من 

القيمه االيجاريه حتي تاريخ االخالء الفعلي بواقع 36000 �ضنويا 
ثالثا : الزام املدعي عليه بت�ضليم براءه ذمه من الكهرباء واملياه 

رابعا : الزام املدعي عليه بامل�ضروفات  
وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد املكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابه احل�ضوري فهو قابل لال�ضتئناف خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر 

هذا االعالن واال �ضار نهائيا قابل للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجاريه

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم غيابي بالن�صر 

الدعوي رقم 02/02472/2017 �صكني  - ايجارات
ايل املحكوم عليه / حممد حممد رم�ضان دودي    جمهول حمل االقامه 

تعلمكم بان اللجنه االبتدائيه باملركز حكمت بجل�ضتها 2017/04/09 يف الدعوي 
املذكوره اعاله   ل�ضالح :/ ح�ضن زبري �ضيخ     

بال����������������زامكم  اوال : الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجره وت�ضليمها خاليه 
من ال�ضواغل واال�ضخا�ض 

ثانيا : بالزام املدعي عليه بان ي��وؤدي للمدعي  مبلغ 21250دره��م متثل القيمه 
االيجاريه من تاريخ 2016/10/27 وحتي تاريخ 2017/03/14 وما ي�ضتجد من 

القيمه االيجاريه حتي تاريخ االخالء الفعلي بواقع 51000 �ضنويا 
ثالثا : الزام املدعي عليه بت�ضليم براءه ذمه من الكهرباء واملياه 

رابعا : الزام املدعي عليه بامل�ضروفات  
وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد املكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابه احل�ضوري فهو قابل لال�ضتئناف خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر 

هذا االعالن واال �ضار نهائيا قابل للتنفيذ 
مركز ف�ص املنازعات اليجاريه

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم غيابي بالن�صر 

الدعوي رقم 02/08717/2016  جتاري   -ايجارات
ايل املحكوم عليه / حمريا عر�ضي للخياطه �ض.ذ.م.م   - جمهول حمل االقامه 

تعلمكم بان اللجنه االبتدائيه باملركز حكمت بجل�ضتها 2016/12/25 يف الدعوي 
املذكوره اعاله  ل�ضالح :/ عبدول جمري حمبوب رحمت اهلل      

بال����������������زامكم  اوال : الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجره وت�ضليمها خاليه 
من ال�ضواغل واال�ضخا�ض 

ثانيا : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي  مبلغ 45833 درهم متثل القيمه 
االيجاريه من تاريخ 2016/02/28 وحتي تاريخ 2016/11/28 وما ي�ضتجد من 

القيمه االيجاريه حتي تاريخ االخالء الفعلي بواقع 55000 �ضنويا 
ثالثا : الزام املدعي عليه بت�ضليم براءه ذمه من الكهرباء واملياه 

رابعا : الزام املدعي عليه بامل�ضروفات  
وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد املكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابه احل�ضوري فهو قابل لال�ضتئناف خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر 

هذا االعالن واال �ضار نهائيا قابل للتنفيذ 
مركز ف�ص املنازعات اليجاريه

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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فروع الإمارات العربية املتحدة  البيانات املالية 31 دي�سمرب 2016
U.A.E Branches - Financial Statements  As on 31 December 2016

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة اإع�ساء 

جمل�ص اإدارة البنك الأهلي الكويتي )�ص.م.ك.ع(

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية للمركز الرئي�سي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان املركز املايل يف 31 دي�سمرب 2016
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العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعـــــــالن

املرجع :2017/298 ك.ع.ت
من  عجمان   والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�ضيخ/ في�ضل �ضعيد را�ضد حميد النعيمي ، اجلن�ضية : االإمارات ، ال�ضيد/ جليل 
مامو فيليالتي ، اجلن�ضية : الهند -يف اال�ضم التجاري )مطعم كافترييا التنوير - 
ذ م م(  املرخ�ضة من دائرة التنمية االقت�ضادية يف عجمان حتت رقم امللف : 63912  
�ضامل جمعان  يو�ضف  ال�ضيد/  اىل  وامل�ضجل لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان  
قمان - اجلن�ضية : االإم��ارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �ضيقوم 
ا�ضبوعني  ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء  التوقيعات ذوي  بالت�ضديق على  

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 يف الدعوى رقم 2016/2630  جتاري جزئي  

املعلن اليه / املدعي عليه : احمد يو�ضف ح�ضن علي جناحي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املح�ضابية يف الدعوى 
الرابعة والن�ضف  املوافق 2017/5/8، وذلك يف متام  اعاله فقد حددنا يوم االثنني  
الكائن  املحا�ضبية وذلك مبكتبنا  م�ضاء  موعدا لعقد االجتماع االول مكرر للخربة 
دبي- بر دبي- �ضارع ال�ضيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل برج  العطار 
وفاك�ض  رق���م  04-3589996  ه��ات��ف  وال��ع�����ض��رون-  ال��راب��ع  ال��ط��اب��ق   2403 رق��م  مكتب 
3589966-04 �ض ب 91153 دبي- لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور 

االجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى 
 i2an م�ضعل الزرعوين للمحا�ضبة القانونية- ع�ضو يف

اخلبري املحا�ضبي   د. م�ضعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�صور االجتماع االول
للخربة املحا�صبية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن بيع عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2016/61 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �ضده : اأمري ح�ضني �ضنجابي  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الثنية اخلام�ضة ، بناية جولد كر�ضت فيوز 2 - ار�ض 

رقم 33 - �ضقة رقم )2404 ، الطابق 24( 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث  ال�ضاعة   2017/5/10 انه يف يوم االربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية 
لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : )نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم االر�ض : 33 - رقم 
املبنى : -1 - ا�ضم املبنى : جولد كر�ضت فيوز - 2 - رقم العقار : 2404 - رقم الطابق : 24 - امل�ضاحة : 83.04 مرت 

مربع - تقدر قيمتها : 984.111.00 درهم( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

 اعـــــــالن
 : خ��ورف��ك��ان   والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�ضيد/ حممد خمي�ض علي عبدالرحمن النقبي ، اجلن�ضية : االإمارات - وطلب 
للهواتف  ال��الم��ع  ال��ت��ج��اري  اال���ض��م  يف  )ت��ن��ازل(  يت�ضمن  حم��رر  على  الت�ضديق 
جتارية  رخ�ضة  ال�ضارقة  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض  املتحركة 
بخورفكان.  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة   2004/1/5 بتاريخ  ال�ضادر   525060 رقم 
اىل ال�ضيد/علي حممد خمي�ض علي عبدالرحمن النقبي - اجلن�ضية : االإمارات 
-  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق 
على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر 

هذا االعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

 اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان : ال�ضيد/ 
حممد خمي�ض علي عبدالرحمن النقبي ، اجلن�ضية : االإمارات - وطلب الت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل( يف اال�ضم التجاري األو خورفكان للهواتف املتحركة رخ�ضة 
رخ�ضة  املتحركة  للهواتف  خورفكان  األ��و  التجاري  واال�ضم   -  513479 رقم  جتارية 
األو خورفكان للهواتف املتحركة فرع  فرع 1 جتارية رقم 608839 واال�ضم التجاري 
2 رخ�ضة جتارية رقم : 616685 - اىل ال�ضيد/علي حممد خمي�ض علي عبدالرحمن 
النقبي - اجلن�ضية : االإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اإعادة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر

يف الدعوى 2017/73 احوال �صخ�صية    
اىل املدعي عليه : اليذ فنيطل ح�ضن الظاملي 

حيث ان املدعية / مي�ضلون اإ�ضماعيل علي علي 
قد اقامت عليك الدعوى رقم 2017/73  احوال �ضخ�ضية وعليه يقت�ضي ح�ضورك اإىل 
مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية يوم  االأحد  املوافق 2017/4/30 
م  ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
ويف حالة تخلفك عن احل�ضور اأو اإر�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن املحكمة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك
حرر بتاريخ : 2017/4/24 م

 مدير اإدارة الدعوى 
 حممد عثمان �صاتي  - مكتب اإدارة الدعاوى االبتدائية

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/877  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-هيتني كاملي�ض بهاتيا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
امل�ضرق )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله : اإبراهيم ح�ضن اإبراهيم املال -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )334٬528٬79 درهم( 
)ثالثمائة واربعة وثالثون الف وخم�ضمائة وثمانية وع�ضرون درهما وت�ضعة و�ضبعون 
ال�ضداد والر�ضوم    الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  القانونية 12% من  فل�ضا( والفوائد 
وامل�ضاريف واالت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/3  ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8٬30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت املواطنة/ هومريا احمد �ضامل - بطلب اىل حمكمة 
من  ا�ضمها  بتغيري  التوثيقات  ق�ضم  االبتدائية-  اأبوظبي 

)هومريا(اىل) نوره(  
باملحكمة  املذكور  الق�ضم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر االعالن
ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني  - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 مذكرة اإعالن بالن�صر

الرقم 2017/27 ا�صتئناف جتاري
اىل امل�ضتاأنف �ضده : ر�ضا جنيب حممد حجازي 

حيث ان امل�ضتاأنفة : �ضركة �ضريا للنقليات  
قد اأقامت اال�ضتئناف رقم 2017/27 ا�ضتئناف جتاري.  

راأ�ض  ا�ضتئناف  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ل��دى  ح�ضورك  يقت�ضي  وعليه 
ال�ضاعة  م  املوافق 2017/5/4  يوم اخلمي�ض  املقام بحقك  اال�ضتئناف  اخليمة يف 
التا�ضعة �ضباحا وذلك لالجابة على اال�ضتئناف ، وتقدمي ما لديك من بيانات 
املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�ضال  اأو  احل�ضور  عن  تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع 

اعاله فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا.    
    عوين اجلرجاوي - مدير الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
يف الدعوى رقم 2016/556 عقاري كلي 

�صادر عن هيئة التحكيم الثالثية - الق�صية رقم 556-2016 عقاري كلي دبي
طالبي التحكيم : 1-في�ضل ادري�ض ادري�ض احمد 2(�ضمينه ادري�ض ادري�ض احمد 

اىل املحتكم �ضدها : �ضركة تنميات لال�ضتثمار والتطوير العقاري - ذ م م 
مبوجب احلكم ال�ضادر من حمكمة دبي االبتدائية يف دعوى التحكيم املذكورة اعاله ، فقد قررت 
هيئة التحكيم حتديد ودعوة اطراف التحكيم لعقد جل�ضة حتكيم لالتفاق والتوقيع على م�ضارطة 
التحكيم وذلك يوم االربعاء املوافق 2017/5/10 يف متام ال�ضاعة  12٬00 الثانية ع�ضرة ظهرا مبكتب 
املحكم د. ب�ضام يحيى عجول الكائن يف مكتب رقم c08 طابق امليزانني بناي العوي�ض C �ضارع الرقة 
ديرة )نف�ض مبنى م�ضرف االإمارات االإ�ضالمي( - وتطبيقا لن�ض املادة )208( من قانون االإجراءات 
املدنية فان اعمال التحكيم �ضوف ت�ضتمر يف حالة تغيب احمد اطراف الدعوى ما دام قد مت مت 

اإخطاره ببدء اإجراءات التحكيم بطريقة قانونية �ضحيحة
املحكم احل�ضابي املحكم الهند�ضي    املحكمة الهند�ضية  

د. ب�ضام يحيى عجول  م. حممد جمال �ضيخوين   م.�ضيما احمد اإبراهيم اللنجاوي  

اإعالن املحتكم �صدها �صركة 
 تنميات لال�صتثمار والتطوير العقاري - ذ م م 

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 يف  الدعوى 2016/1603  جتاري كلي   

اخلبري املنتدب : يو�ضف طاهر اخلاجة 
املدعي : امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية 

املدعي عليهم : نيو �ضتايل لتجارة مواد الغذائية - �ض ذ م م وجورمندر �ضينج جور ديب �ضينج وبلو اليفنت 
تريدجن ) م م ح( و رافيندار �ضينغ هارديال �ضينغ واأمري ر�ضا اأكربى راد واأوريفكو للتجارة  - �ض ذ م م - 
مت ندبنا خبري م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله و املرفوعة من امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة 
اخلارجية �ضد نيو �ضتايل لتجارة مواد الغذائية - �ض ذ م م وجورمندر �ضينج جور ديب �ضينج وبلو اليفنت 
تريدجن ) م م ح( و رافيندار �ضينغ هارديال �ضينغ واأمري ر�ضا اأكربى راد واأوريفكو للتجارة  - �ض ذ م م  - 
وعليه ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
املو�ضح ادناه وذلك يوم االثنني  املوافق 2017/5/1  يف متام ال�ضاعة 00 : 10 �ضباحا ، ويرجى منكم اح�ضار 

كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع  
   17B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق االول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون

 اجتماع خربة 
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

املدعي ال�ضيد/ �ضهاب زينقلي - ا�ضرتايل اجلن�ضية 
املدعي عليه االأول ال�ضادة / �ضركة اب بي ايه اأن كيو انرتنا�ضيونال - �ض م ح عجمان 

املدعي عليه الثاين ال�ضيده/ اليزابيث بامرب النك�ضرت 
املطلوب اإعالنه املدعي عليهما اعاله 

مبا ان املدعي اقام الدعوى رقم 2016/2496 مدين كلي عجمان خمت�ضما املدعي عليهما 
عليهما  فاملدعي  احل�ضابية  للخربة  املو�ضوع  االبتدائية  عجمان  حمكمة  واحالت  اعاله 
املوافق  الثالثاء  له يوم  املحدد  او من ميثلها قانونا الجتماع اخلربة  مكلفان باحل�ضور 
االبتدائية  ال�ضارقة  مبحكمة  املحامني  غرفة  مبقر  ظهرا   12٬00 ال�ضاعة   2017/5/2
بالطابق االأول - ويف حالة عدم ح�ضور املدعي عليهما او من ميثلها قانونا �ضيتم امل�ضي 

باإجراءات اخلربة وايداع التقرير قبل اجلل�ضة القادمة. 
اخلبري احل�صابي املنتدب 
اأ�صرف اأحمد حممد جنينه  

اإعالن املدعي عليهما بالن�صر

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
يف الدعوى رقم 2016/2901  جتاري جزئي

املدعي : بنك االحتاد الوطني - �ض م ع 
املدعي عليهما : 1-ريجني برا�ضيني مادابورا 

2- جيجني �ضاتيان مانياتنارا بارا�ضيني 
باالإ�ضارة اىل الكتاب ال�ضادر عن حمكمة دبي االإبتدائية ب�ضاأن ندبنا خبريا م�ضرفيا يف 
الدعوى املذكورة اأعاله ، يرجى العلم باأنه تقرر عقد جل�ضة خربة م�ضرتكة مع اطراف 
ال�ضاعة 11٬00 �ضباحا مبقر اخلربة  املوافق 2017/5/3 يف متام  االربعاء   يوم  الدعوى 
الكائن ببناية االإحتاد )وزارة الطاقة( ، خلف �ضيتي �ضنرت ديرة - دبي - الطابق التا�ضع 
رقم 902  - لذا يرجى ح�ضور كل طرف اأو من ميثله قانونا وذلك لالإطالع على ا�ضول 

امل�ضتندات الثبوتية التي بحوزته
عبداهلل فايز ال�سام�سي 
اخلبري املنتدب

اعالن بالن�صر
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

  اإعادة اإعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2016/6021  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه : �ضركة مالتي فليك�ض ميدل اي�ضت - �ض م ح - ذ م م 
نعلمك بان املدعي : �ضركة بعلبكي غروب ا�ض ايه )اوف �ضور( ليمتد يف الدعوى رقم 2016/6021  

الدائرة املدينة اجلزئية الثانية  
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 27364 درهم )�ضبعة وع�ضرون الف وثالثمائة واربعة 
 ، ال�ضداد  متام  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم(  و�ضتون 

وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
انتم مكلفون باحل�ضور امام الدائرة اجلزئية الثانية مبحكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 

2017/5/7 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  
حتريرا يف 2017/4/25. 

 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

  اإعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/700  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه : الدينار خلدمات الفنية - ذ م م - حاليا يونايتد لالأملنيوم - �ض ذ م م - �ضابقا  
املدينة  الدائرة  رقم 2017/700  الدعوى  م  يف  م  ذ   - للتجارة  بو�ضكو  �ضركة   : املدعي  بان  نعلمك 

اجلزئية الثانية   
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 

مع  درهم   260٬367٬42 مبلغ  للمدعية  يوؤديان  بان  االآخر  عليه  املدعي  مع  عليها  املدعي  بالزام 
الفائدة القانونية 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام ، وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
انتم مكلفون باحل�ضور امام الدائرة اجلزئية الثانية مبحكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 

2017/5/2 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  
حتريرا يف 2017/4/25. 

 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اإعالن للح�صور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم 2016/1105 - جتاري )كلي( 

بوا�صطة الن�صر  
 بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

اىل املدعي عليه / امل�ضنع الوطني للتغليف - ذ م م 
اقام املدعي / �ضركة وفا كيميكالز - �ض م ح  - جن�ضيته

.WM-16-MB-21- هاتف   MB-22 عنوانه / ال�ضارقة - املنطقة احلرة باحلمرية - م�ضتودع رقم
رقم 065261017 

الدعوى برقم / 2016/1105 )جتاري )كلي(( - عجمان 
ومو�ضوعها : املطالبة مببلغ 1266905 درهم 

فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد يف ال�ضاعة 
11٬00 من يوم 14 �ضهر : مايو ل�ضنة 2017 م 

وذلك يف النظر يف الدعوى وطلب االإغفال بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2017/4/25 

 مكتب اإدارة الدعوى 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�صاد

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2656   

املنذر : بنك را�ض اخلمية الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : النية لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - جئنا مبوجب هذا االنذار العديل ننذركم بوجوب 
�ضدادكم املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة ، مبلغ قدره /4٬713٬579٬55/ اربعة ماليني 
و�ضبع مائة وثالثة ع�ضر الف وخم�ض مائة وت�ضعة و�ضبعني درهم وخم�ضة وخم�ضني فل�ض( )مو�ضع قيمة 
املديونية املرت�ضد يف ذمته " �ضكاي وي للتجارة - ذم م التي تكفلون( وذلك خالل مهلة �ضبعة ايام  من تاريخ 
اعالن هذا  االنذار بالن�ضر واال �ضن�ضطر اآ�ضفني اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم 
ق�ضائيا بالت�ضامن والتكافل مع املدين ب�ضدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع  الزامكما اي�ضا بتعوي�ض البنك املنذر 
عن كافة اال�ضرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �ضدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة 
القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ضتحقاقه وحتى متام �ضداده باال�ضافة اىل حتميلكم كافة الر�ضوم 

وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/129   بيع عقار مرهون      
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، 

مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب  66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �ضده : كريان اريان - عنوانه :  دبي ، معي�ضم االأوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال رقم بي 53 ، ليم تري 

فايل ، رقم االر�ض 1352 ، )939.40( م م )10111.62( قدم مربع ، دبي االإمارات العربية املتحدة. 
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا 
مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : فيال �ضكنية B53 / ليم تري فال/ عقارات جمريا جولف - رقم االر�ض : 1352 - املنطقة : معي�ضم 

االأول - امل�ضاحة : 939.40 مرت مربع - املقدر قيمتها ب��� )5.400.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اعالن بيع  عقار بالن�صر     
فى الدعوى رقم  2016/69 بيع عقار مرهون      

 طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدودة - عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب  66     
املنفذ �ضده : باري فري غ�ضون  - عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد ، وادي ال�ضفا 3 ، الرباري ، ال�ضعفة 19، فيال 3 ، دبي ، 

االإمارات العربية املتحدة.  
املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/10 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
 )www.emiratesauction.ae( او�ضافه ادناه امام  اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 

وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات.
املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/10 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
 )www.emiratesauction.ae( او�ضافه ادناه امام اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 

وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات.  
ب��  قيمتها  امل��ق��در   - م��رب��ع  ق���درم   11.359.05  : امل�ضاحة   -  3 ال�ضفا   وادي   : املنطقة   -  109  : االر����ض  رق��م   - )مبنية(  ار����ض  قطعة 

)14.000.000( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  )املنفذ �صده(    
فى الدعوى رقم  2016/129   بيع عقار مرهون      

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب  66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 

املنفذ �ضده : كريان اريان - عنوانه :  دبي ، معي�ضم االأوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال رقم بي 53 ، ليم تري 
فايل ، رقم االر�ض 1352 ، )939.40( م م )10111.62( قدم مربع ، دبي االإمارات العربية املتحدة. 

احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا 
مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : فيال �ضكنية B53 / ليم تري فال/ عقارات جمريا جولف - رقم االر�ض : 1352 - املنطقة : معي�ضم 

االأول - امل�ضاحة : 939.40 مرت مربع - املقدر قيمتها ب��� )5.400.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن بيع  عقار بالن�صر )املنفذ �صده(      

فى الدعوى رقم  2016/69 بيع عقار مرهون      
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب  66     
املنفذ �ضده : باري فري غ�ضون   - عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد ، وادي ال�ضفا 3 ، الرباري 

، ال�ضعفة 19، فيال 3 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.  
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/5/10 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه امام  اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى 
الدولة   مواطني  من  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها 
ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية 
109 - املنطقة : وادي  جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات قطعة ار�ض )مبنية( - رقم االر�ض : 
ال�ضفا  3 - امل�ضاحة : 11.359.05 قدرم مربع - املقدر قيمتها ب�� )14.000.000( درهم  مالحظة 

: يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ املا�ضة اجلميلة للخياطة والتطريز - فرع 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�ضة بتاريخ 2017/5/10 ، يف ال�ضاعة 8٬30 �ضباحا     

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 
قبل اجلل�ضة بثالث ايام على االقل باال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف واحلكم م�ضمول املعجل بال كفالة

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
2017/1894 عمايل جزئي
2017/1895 عمايل جزئي
2017/1896 عمايل جزئي
2017/1897 عمايل جزئي
2017/1898 عمايل جزئي
2017/1900 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5
6

ا�ضم املدعي
 �ضراج علي حارث علي

اكال علي بادو مياه
حممد خوكان مياه اكرم علي

حممد �ضاجب مياه عبداحلافظ
دو�ض ماوت مياه ماجنو مياه

حممد جهاد اال�ضالم حممد عبيد اهلل

مبلغ املطالبة
15711 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
15817 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
15834 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
14806 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
16516 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
16118 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                             اىل املدعي عليه/ان اي اف ايه ات�ض الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/5/10  ال�ضاعة 8:30  �ضباحا

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  لذا 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  اىل  باال�ضافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

واحلكم م�ضمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
 2039/2017 عمايل جزئي
2043/2017 عمايل جزئي
2047/2017 عمايل جزئي
2048/2017 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�ضم املدعي
االمني ا�ض كي 

مرياج �ضردار
ار�ضد علي 

حممدد �ضدام حممد جالل الدين 

مبلغ املطالبة
8152٬8 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
9934٬7 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
7405 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
8880 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن جمموعة  )بالن�صر(            

اىل املنفذ �ضدها :  مريد خان للمقاوالت الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�ضحة بالك�ضف ادناه، وذلك اللزامك 
ب�ضداد املبالغ املو�ضحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ضتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم التنفيذ 
2016/3375 تنفيذ عمايل  
2016/3097 تنفيذ عمايل 

2016/3228 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
عبدالر�ضيد غالم قادر 

حممد علي حممد �ضافعي 
حممد �ضديق حممد بالل 

 ر�سم التنفيذ   
1016 درهم 
1190 درهم 

1276 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 1164٬60 درهم 

14551 درهم 
15792٬5 درهم 
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العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعـــــــالن

املرجع :2017/298 ك.ع.ت
من  عجمان   والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�ضيخ/ في�ضل �ضعيد را�ضد حميد النعيمي ، اجلن�ضية : االإمارات ، ال�ضيد/ جليل 
مامو فيليالتي ، اجلن�ضية : الهند -يف اال�ضم التجاري )مطعم كافترييا التنوير - 
ذ م م(  املرخ�ضة من دائرة التنمية االقت�ضادية يف عجمان حتت رقم امللف : 63912  
�ضامل جمعان  يو�ضف  ال�ضيد/  اىل  وامل�ضجل لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان  
قمان - اجلن�ضية : االإم��ارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �ضيقوم 
ا�ضبوعني  ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء  التوقيعات ذوي  بالت�ضديق على  

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 يف الدعوى رقم 2016/2630  جتاري جزئي  

املعلن اليه / املدعي عليه : احمد يو�ضف ح�ضن علي جناحي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املح�ضابية يف الدعوى 
الرابعة والن�ضف  املوافق 2017/5/8، وذلك يف متام  اعاله فقد حددنا يوم االثنني  
الكائن  املحا�ضبية وذلك مبكتبنا  م�ضاء  موعدا لعقد االجتماع االول مكرر للخربة 
دبي- بر دبي- �ضارع ال�ضيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل برج  العطار 
وفاك�ض  رق���م  04-3589996  ه��ات��ف  وال��ع�����ض��رون-  ال��راب��ع  ال��ط��اب��ق   2403 رق��م  مكتب 
3589966-04 �ض ب 91153 دبي- لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور 

االجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى 
 i2an م�ضعل الزرعوين للمحا�ضبة القانونية- ع�ضو يف

اخلبري املحا�ضبي   د. م�ضعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�صور االجتماع االول
للخربة املحا�صبية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن بيع عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2016/61 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �ضده : اأمري ح�ضني �ضنجابي  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الثنية اخلام�ضة ، بناية جولد كر�ضت فيوز 2 - ار�ض 

رقم 33 - �ضقة رقم )2404 ، الطابق 24( 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث  ال�ضاعة   2017/5/10 انه يف يوم االربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية 
لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : )نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم االر�ض : 33 - رقم 
املبنى : -1 - ا�ضم املبنى : جولد كر�ضت فيوز - 2 - رقم العقار : 2404 - رقم الطابق : 24 - امل�ضاحة : 83.04 مرت 

مربع - تقدر قيمتها : 984.111.00 درهم( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

 اعـــــــالن
 : خ��ورف��ك��ان   والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�ضيد/ حممد خمي�ض علي عبدالرحمن النقبي ، اجلن�ضية : االإمارات - وطلب 
للهواتف  ال��الم��ع  ال��ت��ج��اري  اال���ض��م  يف  )ت��ن��ازل(  يت�ضمن  حم��رر  على  الت�ضديق 
جتارية  رخ�ضة  ال�ضارقة  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض  املتحركة 
بخورفكان.  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة   2004/1/5 بتاريخ  ال�ضادر   525060 رقم 
اىل ال�ضيد/علي حممد خمي�ض علي عبدالرحمن النقبي - اجلن�ضية : االإمارات 
-  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق 
على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر 

هذا االعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

 اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان : ال�ضيد/ 
حممد خمي�ض علي عبدالرحمن النقبي ، اجلن�ضية : االإمارات - وطلب الت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل( يف اال�ضم التجاري األو خورفكان للهواتف املتحركة رخ�ضة 
رخ�ضة  املتحركة  للهواتف  خورفكان  األ��و  التجاري  واال�ضم   -  513479 رقم  جتارية 
األو خورفكان للهواتف املتحركة فرع  فرع 1 جتارية رقم 608839 واال�ضم التجاري 
2 رخ�ضة جتارية رقم : 616685 - اىل ال�ضيد/علي حممد خمي�ض علي عبدالرحمن 
النقبي - اجلن�ضية : االإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اإعادة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر

يف الدعوى 2017/73 احوال �صخ�صية    
اىل املدعي عليه : اليذ فنيطل ح�ضن الظاملي 

حيث ان املدعية / مي�ضلون اإ�ضماعيل علي علي 
قد اقامت عليك الدعوى رقم 2017/73  احوال �ضخ�ضية وعليه يقت�ضي ح�ضورك اإىل 
مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية يوم  االأحد  املوافق 2017/4/30 
م  ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
ويف حالة تخلفك عن احل�ضور اأو اإر�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن املحكمة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك
حرر بتاريخ : 2017/4/24 م

 مدير اإدارة الدعوى 
 حممد عثمان �صاتي  - مكتب اإدارة الدعاوى االبتدائية

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/877  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-هيتني كاملي�ض بهاتيا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
امل�ضرق )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله : اإبراهيم ح�ضن اإبراهيم املال -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )334٬528٬79 درهم( 
)ثالثمائة واربعة وثالثون الف وخم�ضمائة وثمانية وع�ضرون درهما وت�ضعة و�ضبعون 
ال�ضداد والر�ضوم    الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  القانونية 12% من  فل�ضا( والفوائد 
وامل�ضاريف واالت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/3  ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8٬30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت املواطنة/ هومريا احمد �ضامل - بطلب اىل حمكمة 
من  ا�ضمها  بتغيري  التوثيقات  ق�ضم  االبتدائية-  اأبوظبي 

)هومريا(اىل) نوره(  
باملحكمة  املذكور  الق�ضم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر االعالن
ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني  - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 مذكرة اإعالن بالن�صر

الرقم 2017/27 ا�صتئناف جتاري
اىل امل�ضتاأنف �ضده : ر�ضا جنيب حممد حجازي 

حيث ان امل�ضتاأنفة : �ضركة �ضريا للنقليات  
قد اأقامت اال�ضتئناف رقم 2017/27 ا�ضتئناف جتاري.  

راأ�ض  ا�ضتئناف  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ل��دى  ح�ضورك  يقت�ضي  وعليه 
ال�ضاعة  م  املوافق 2017/5/4  يوم اخلمي�ض  املقام بحقك  اال�ضتئناف  اخليمة يف 
التا�ضعة �ضباحا وذلك لالجابة على اال�ضتئناف ، وتقدمي ما لديك من بيانات 
املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�ضال  اأو  احل�ضور  عن  تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع 

اعاله فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا.    
    عوين اجلرجاوي - مدير الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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يف الدعوى رقم 2016/556 عقاري كلي 

�صادر عن هيئة التحكيم الثالثية - الق�صية رقم 556-2016 عقاري كلي دبي
طالبي التحكيم : 1-في�ضل ادري�ض ادري�ض احمد 2(�ضمينه ادري�ض ادري�ض احمد 

اىل املحتكم �ضدها : �ضركة تنميات لال�ضتثمار والتطوير العقاري - ذ م م 
مبوجب احلكم ال�ضادر من حمكمة دبي االبتدائية يف دعوى التحكيم املذكورة اعاله ، فقد قررت 
هيئة التحكيم حتديد ودعوة اطراف التحكيم لعقد جل�ضة حتكيم لالتفاق والتوقيع على م�ضارطة 
التحكيم وذلك يوم االربعاء املوافق 2017/5/10 يف متام ال�ضاعة  12٬00 الثانية ع�ضرة ظهرا مبكتب 
املحكم د. ب�ضام يحيى عجول الكائن يف مكتب رقم c08 طابق امليزانني بناي العوي�ض C �ضارع الرقة 
ديرة )نف�ض مبنى م�ضرف االإمارات االإ�ضالمي( - وتطبيقا لن�ض املادة )208( من قانون االإجراءات 
املدنية فان اعمال التحكيم �ضوف ت�ضتمر يف حالة تغيب احمد اطراف الدعوى ما دام قد مت مت 

اإخطاره ببدء اإجراءات التحكيم بطريقة قانونية �ضحيحة
املحكم احل�ضابي املحكم الهند�ضي    املحكمة الهند�ضية  

د. ب�ضام يحيى عجول  م. حممد جمال �ضيخوين   م.�ضيما احمد اإبراهيم اللنجاوي  

اإعالن املحتكم �صدها �صركة 
 تنميات لال�صتثمار والتطوير العقاري - ذ م م 
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 يف  الدعوى 2016/1603  جتاري كلي   

اخلبري املنتدب : يو�ضف طاهر اخلاجة 
املدعي : امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية 

املدعي عليهم : نيو �ضتايل لتجارة مواد الغذائية - �ض ذ م م وجورمندر �ضينج جور ديب �ضينج وبلو اليفنت 
تريدجن ) م م ح( و رافيندار �ضينغ هارديال �ضينغ واأمري ر�ضا اأكربى راد واأوريفكو للتجارة  - �ض ذ م م - 
مت ندبنا خبري م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله و املرفوعة من امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة 
اخلارجية �ضد نيو �ضتايل لتجارة مواد الغذائية - �ض ذ م م وجورمندر �ضينج جور ديب �ضينج وبلو اليفنت 
تريدجن ) م م ح( و رافيندار �ضينغ هارديال �ضينغ واأمري ر�ضا اأكربى راد واأوريفكو للتجارة  - �ض ذ م م  - 
وعليه ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
املو�ضح ادناه وذلك يوم االثنني  املوافق 2017/5/1  يف متام ال�ضاعة 00 : 10 �ضباحا ، ويرجى منكم اح�ضار 

كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع  
   17B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق االول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون

 اجتماع خربة 
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

املدعي ال�ضيد/ �ضهاب زينقلي - ا�ضرتايل اجلن�ضية 
املدعي عليه االأول ال�ضادة / �ضركة اب بي ايه اأن كيو انرتنا�ضيونال - �ض م ح عجمان 

املدعي عليه الثاين ال�ضيده/ اليزابيث بامرب النك�ضرت 
املطلوب اإعالنه املدعي عليهما اعاله 

مبا ان املدعي اقام الدعوى رقم 2016/2496 مدين كلي عجمان خمت�ضما املدعي عليهما 
عليهما  فاملدعي  احل�ضابية  للخربة  املو�ضوع  االبتدائية  عجمان  حمكمة  واحالت  اعاله 
املوافق  الثالثاء  له يوم  املحدد  او من ميثلها قانونا الجتماع اخلربة  مكلفان باحل�ضور 
االبتدائية  ال�ضارقة  مبحكمة  املحامني  غرفة  مبقر  ظهرا   12٬00 ال�ضاعة   2017/5/2
بالطابق االأول - ويف حالة عدم ح�ضور املدعي عليهما او من ميثلها قانونا �ضيتم امل�ضي 

باإجراءات اخلربة وايداع التقرير قبل اجلل�ضة القادمة. 
اخلبري احل�صابي املنتدب 
اأ�صرف اأحمد حممد جنينه  

اإعالن املدعي عليهما بالن�صر
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يف الدعوى رقم 2016/2901  جتاري جزئي

املدعي : بنك االحتاد الوطني - �ض م ع 
املدعي عليهما : 1-ريجني برا�ضيني مادابورا 

2- جيجني �ضاتيان مانياتنارا بارا�ضيني 
باالإ�ضارة اىل الكتاب ال�ضادر عن حمكمة دبي االإبتدائية ب�ضاأن ندبنا خبريا م�ضرفيا يف 
الدعوى املذكورة اأعاله ، يرجى العلم باأنه تقرر عقد جل�ضة خربة م�ضرتكة مع اطراف 
ال�ضاعة 11٬00 �ضباحا مبقر اخلربة  املوافق 2017/5/3 يف متام  االربعاء   يوم  الدعوى 
الكائن ببناية االإحتاد )وزارة الطاقة( ، خلف �ضيتي �ضنرت ديرة - دبي - الطابق التا�ضع 
رقم 902  - لذا يرجى ح�ضور كل طرف اأو من ميثله قانونا وذلك لالإطالع على ا�ضول 

امل�ضتندات الثبوتية التي بحوزته
عبداهلل فايز ال�سام�سي 
اخلبري املنتدب

اعالن بالن�صر
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  اإعادة اإعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2016/6021  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه : �ضركة مالتي فليك�ض ميدل اي�ضت - �ض م ح - ذ م م 
نعلمك بان املدعي : �ضركة بعلبكي غروب ا�ض ايه )اوف �ضور( ليمتد يف الدعوى رقم 2016/6021  

الدائرة املدينة اجلزئية الثانية  
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 27364 درهم )�ضبعة وع�ضرون الف وثالثمائة واربعة 
 ، ال�ضداد  متام  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم(  و�ضتون 

وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
انتم مكلفون باحل�ضور امام الدائرة اجلزئية الثانية مبحكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 

2017/5/7 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  
حتريرا يف 2017/4/25. 

 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
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  اإعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/700  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه : الدينار خلدمات الفنية - ذ م م - حاليا يونايتد لالأملنيوم - �ض ذ م م - �ضابقا  
املدينة  الدائرة  رقم 2017/700  الدعوى  م  يف  م  ذ   - للتجارة  بو�ضكو  �ضركة   : املدعي  بان  نعلمك 

اجلزئية الثانية   
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 

مع  درهم   260٬367٬42 مبلغ  للمدعية  يوؤديان  بان  االآخر  عليه  املدعي  مع  عليها  املدعي  بالزام 
الفائدة القانونية 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام ، وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
انتم مكلفون باحل�ضور امام الدائرة اجلزئية الثانية مبحكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 

2017/5/2 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  
حتريرا يف 2017/4/25. 

 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اإعالن للح�صور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم 2016/1105 - جتاري )كلي( 

بوا�صطة الن�صر  
 بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

اىل املدعي عليه / امل�ضنع الوطني للتغليف - ذ م م 
اقام املدعي / �ضركة وفا كيميكالز - �ض م ح  - جن�ضيته

.WM-16-MB-21- هاتف   MB-22 عنوانه / ال�ضارقة - املنطقة احلرة باحلمرية - م�ضتودع رقم
رقم 065261017 

الدعوى برقم / 2016/1105 )جتاري )كلي(( - عجمان 
ومو�ضوعها : املطالبة مببلغ 1266905 درهم 

فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد يف ال�ضاعة 
11٬00 من يوم 14 �ضهر : مايو ل�ضنة 2017 م 

وذلك يف النظر يف الدعوى وطلب االإغفال بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2017/4/25 

 مكتب اإدارة الدعوى 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�صاد

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2656   

املنذر : بنك را�ض اخلمية الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : النية لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - جئنا مبوجب هذا االنذار العديل ننذركم بوجوب 
�ضدادكم املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة ، مبلغ قدره /4٬713٬579٬55/ اربعة ماليني 
و�ضبع مائة وثالثة ع�ضر الف وخم�ض مائة وت�ضعة و�ضبعني درهم وخم�ضة وخم�ضني فل�ض( )مو�ضع قيمة 
املديونية املرت�ضد يف ذمته " �ضكاي وي للتجارة - ذم م التي تكفلون( وذلك خالل مهلة �ضبعة ايام  من تاريخ 
اعالن هذا  االنذار بالن�ضر واال �ضن�ضطر اآ�ضفني اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم 
ق�ضائيا بالت�ضامن والتكافل مع املدين ب�ضدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع  الزامكما اي�ضا بتعوي�ض البنك املنذر 
عن كافة اال�ضرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �ضدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة 
القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ضتحقاقه وحتى متام �ضداده باال�ضافة اىل حتميلكم كافة الر�ضوم 

وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/129   بيع عقار مرهون      
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، 

مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب  66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �ضده : كريان اريان - عنوانه :  دبي ، معي�ضم االأوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال رقم بي 53 ، ليم تري 

فايل ، رقم االر�ض 1352 ، )939.40( م م )10111.62( قدم مربع ، دبي االإمارات العربية املتحدة. 
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا 
مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : فيال �ضكنية B53 / ليم تري فال/ عقارات جمريا جولف - رقم االر�ض : 1352 - املنطقة : معي�ضم 

االأول - امل�ضاحة : 939.40 مرت مربع - املقدر قيمتها ب��� )5.400.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر     
فى الدعوى رقم  2016/69 بيع عقار مرهون      

 طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدودة - عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب  66     
املنفذ �ضده : باري فري غ�ضون  - عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد ، وادي ال�ضفا 3 ، الرباري ، ال�ضعفة 19، فيال 3 ، دبي ، 

االإمارات العربية املتحدة.  
املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/10 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
 )www.emiratesauction.ae( او�ضافه ادناه امام  اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 

وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات.
املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/5/10 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
 )www.emiratesauction.ae( او�ضافه ادناه امام اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 

وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات.  
ب��  قيمتها  امل��ق��در   - م��رب��ع  ق���درم   11.359.05  : امل�ضاحة   -  3 ال�ضفا   وادي   : املنطقة   -  109  : االر����ض  رق��م   - )مبنية(  ار����ض  قطعة 

)14.000.000( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  )املنفذ �صده(    
فى الدعوى رقم  2016/129   بيع عقار مرهون      

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب  66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 

املنفذ �ضده : كريان اريان - عنوانه :  دبي ، معي�ضم االأوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال رقم بي 53 ، ليم تري 
فايل ، رقم االر�ض 1352 ، )939.40( م م )10111.62( قدم مربع ، دبي االإمارات العربية املتحدة. 

احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا 
مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : فيال �ضكنية B53 / ليم تري فال/ عقارات جمريا جولف - رقم االر�ض : 1352 - املنطقة : معي�ضم 

االأول - امل�ضاحة : 939.40 مرت مربع - املقدر قيمتها ب��� )5.400.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن بيع  عقار بالن�صر )املنفذ �صده(      

فى الدعوى رقم  2016/69 بيع عقار مرهون      
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�ضرق االو�ضط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب  66     
املنفذ �ضده : باري فري غ�ضون   - عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد ، وادي ال�ضفا 3 ، الرباري 

، ال�ضعفة 19، فيال 3 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.  
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/5/10 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه امام  اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى 
الدولة   مواطني  من  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها 
ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية 
109 - املنطقة : وادي  جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات قطعة ار�ض )مبنية( - رقم االر�ض : 
ال�ضفا  3 - امل�ضاحة : 11.359.05 قدرم مربع - املقدر قيمتها ب�� )14.000.000( درهم  مالحظة 

: يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ املا�ضة اجلميلة للخياطة والتطريز - فرع 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�ضة بتاريخ 2017/5/10 ، يف ال�ضاعة 8٬30 �ضباحا     

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 
قبل اجلل�ضة بثالث ايام على االقل باال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف واحلكم م�ضمول املعجل بال كفالة

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
2017/1894 عمايل جزئي
2017/1895 عمايل جزئي
2017/1896 عمايل جزئي
2017/1897 عمايل جزئي
2017/1898 عمايل جزئي
2017/1900 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5
6

ا�ضم املدعي
 �ضراج علي حارث علي

اكال علي بادو مياه
حممد خوكان مياه اكرم علي

حممد �ضاجب مياه عبداحلافظ
دو�ض ماوت مياه ماجنو مياه

حممد جهاد اال�ضالم حممد عبيد اهلل

مبلغ املطالبة
15711 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
15817 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
15834 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
14806 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
16516 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
16118 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                             اىل املدعي عليه/ان اي اف ايه ات�ض الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/5/10  ال�ضاعة 8:30  �ضباحا

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  لذا 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  اىل  باال�ضافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

واحلكم م�ضمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
 2039/2017 عمايل جزئي
2043/2017 عمايل جزئي
2047/2017 عمايل جزئي
2048/2017 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�ضم املدعي
االمني ا�ض كي 

مرياج �ضردار
ار�ضد علي 

حممدد �ضدام حممد جالل الدين 

مبلغ املطالبة
8152٬8 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
9934٬7 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
7405 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف
8880 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن جمموعة  )بالن�صر(            

اىل املنفذ �ضدها :  مريد خان للمقاوالت الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�ضحة بالك�ضف ادناه، وذلك اللزامك 
ب�ضداد املبالغ املو�ضحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ضتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم التنفيذ 
2016/3375 تنفيذ عمايل  
2016/3097 تنفيذ عمايل 

2016/3228 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
عبدالر�ضيد غالم قادر 

حممد علي حممد �ضافعي 
حممد �ضديق حممد بالل 

 ر�سم التنفيذ   
1016 درهم 
1190 درهم 

1276 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 1164٬60 درهم 

14551 درهم 
15792٬5 درهم 
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العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2046  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد �ضريف خلدمات التنظيف  جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  ان املدعي /�ضيبلي �ضيباتي كيبيدي قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   10397( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت   MB168015940AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/5/10 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2089  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فرييدي للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد ا�ضتاك مياه ا�ضحاق مياه قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6794( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
وحددت   MB168353397AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
 ch1.A.1:لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/5/10 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2596  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضالون زين العمر لل�ضيدات  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ضانتينو  ان��ا  �ضتا  /ماريلني  املدعي 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19825٬7 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb169302725ae وحددت لها جل�ضة 
لذا فاأنت   ch1.A.2:يوم االربعاء املوافق 2017/5/17 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2044  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املر�ضد للمقاوالت ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�ضانتوك �ضينغ جوربال �ضينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15669( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb170868026ae وحددت لها جل�ضة 
لذا فاأنت   ch1.A.1:يوم االربعاء املوافق 2017/5/10 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2716  عمايل جزئي

ب��ال�����ض��اح��ن��ات اخلفيفة  ال���ع���ام���ه  امل������واد  ل��ن��ق��ل  ع��ل��ي��ه / 1-ب���ه���ادري���ة  امل���دع���ي  اىل 
�������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ع��ث��م��ان �ضيد حممد 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ضتحقات  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)31988 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
يوم اخلمي�ض  لها جل�ضة  ال�ضكوى:MB170207855AE/2017 وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   8٬30 ال�ضاعة   2017/5/18 امل��واف��ق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2311  عمايل جزئي
الثقيلة  ب��ال�����ض��اح��ن��ات  ال��ع��ام��ة  امل�����واد  ل��ن��ق��ل  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ك���اب���ري���ك���ورن  اىل 
جا�ضفيندار  �ضينغ  /جا�ضكاران  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  واخلفيفة  
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ضينغ 
)16516 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
االربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB170043830AE/2017:ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   8٬30 ال�ضاعة   2017/5/10 امل��واف��ق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/59  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-�ضركة ابو كرم للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ:2017/3/2 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان 
ل�ضالح/حممد جمعه علي عي�ضى بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )13410 
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ضت  فيها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1682  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وود ما�ضرت انرتنا�ضونال �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /مري�ضي ونغاري كاراجنا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   16000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB168249456AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم االربعاء  املوافق 2017/5/10 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1008  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه جيه اي جيه للخدمات الفنية والتنظيف �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /عمران خان حممد اأ�ضلم خان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )14603 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB167099007AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
�ض   8٬30 ال�����ض��اع��ة   2017/5/2 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء   ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1904  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا  ب��ي اك�ضربي�ض  امل��دع��ي عليه / 1-يف اي  اىل 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العزيز   عبد  علي  املدعي /حممد ح�ضني  ان 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   19109( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
. وحددت   MB168968618AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق 2017/5/17 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1216  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ك��وه��ات   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  مبا ان املدعي /ندمي خان غل دار علي خان  قد 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   24892( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف . وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق 2017/5/17 
اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8٬30 �ض  ال�ضاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1893  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املوغل للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد افروز حممد مرت�ضى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   28233( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB168980991AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم االربعاء  املوافق 2017/5/3 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، وامرت بتق�ضري مدة االعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1933  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  االيل  باحلا�ضب  الت�ضميم  خلدمات  االب��داع  1-ب�ضتان   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  املدعي /مب�ضر �ضهزاد حممد ريا�ض  قد  ان  جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16616 درهم( وتذكرة عودة 
 MB168349321AE:مببلغ )2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
�ض   8٬30 ال�����ض��اع��ة   2017/5/10 امل����واف����ق  االرب����ع����اء   ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/822  عمايل جزئي
االقامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  العام  للنقل  ال�ضوار  1-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /حمدان حممود بدويه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   1400( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   31522( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
 AE168358734MB:رقم العماليه  ال�ضكوى  يف  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم 
�ض   8٬30 ال�����ض��اع��ة   2017/5/10 امل���واف���ق  االرب����ع����اء   ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/183  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �ضدهم/1- حممد عبداهلل يحي ال �ضميع 2- عبداهلل حم�ضن يحي ال �ضميع 3- بدوى 
التنفيذ/احمد عاي�ض نا�ضر  ان طالب  حممد عدىل بدوى دالل  جمهويل حمل االقامة مبا 

قرا�ض وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع
نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:2015/83 عقاري جزئي يوم االحد بتاريخ:2016/9/27   
وت�ضليمه اىل  درهم  وق��دره )40397(  ب�ضداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.  2- باأحقية املدعي 
يف بيع ح�ضته ال�ضائعه يف العقار حمل الدعوى )واملبني تف�ضيليا بتقرير اخلبري املرفق( باملزاد 
العلني بال�ضعر املقدر لن�ضيبه ح�ضب ال�ضعر املبني بتقرير اخلبري وذلك طبقا لالجراءت املقرره 
بالقانون . وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/482  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1-�ضركة ابو اكرم للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/

مبا ان املدعي/حممد احمد عبدالعزيز اجلم�ضى قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب���ت���اري���خ:2017/4/20  حكمت  املحكمة  ب��ان 
طرق  بكافة  امل��دع��ي  ليثبت  للتحقيق  ال��دع��وى  باإحالة  املو�ضوع  يف  الف�ضل  وقبل  احل�ضوري 
االثبات القانونية مبا فيها القرائن و�ضهادة ال�ضهود وجود عالقة عمل بينه وبني املدعي عليها 
للمدعي  بف�ضله و�ضرحت  قامت  عليها  املدعي  وان  عليه  املتفق  والراتب  العالقة  بدء  وتاريخ 
عليها نفي ذلك بذات الطرق وحددت للتحقيق جل�ضة:2017/4/30 مبكتب القا�ضي رقم 215 
ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا على ان ينتهي منه خالل اأ�ضبوعني من تاريخ بدئه و�ضرحت للطرفني 
باإعالن اأو اح�ضار �ضهودهما للجل�ضة املحددة وابقت الف�ضل يف امل�ضاريف ، وحددت لها املحكمة 

جل�ضة يوم االحد املوافق:2017/4/30 ال�ضاعة:10:00 �ضباحا مبكتب القا�ضي رقم:215 . 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/954  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  اك�ضل  �ضفل  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فريد احمد عبدالرحيم بويان  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7100( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2396  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضيتي�ضكيب �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ربيع ع�ضمت ال�ضقرة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
والر�ضوم  عمالية وقدرها )249589 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
لها  . وحددت   MB170121842AE/2017:ال�ضكوى وامل�ضاريف رقم 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/16 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1648  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-التوا�ضل للمتاجرة االلكرتونية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ماري ان لوجناون فران�ضي�ضكو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   23100( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
. وحددت   MB169014417AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/9 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/471  جتاري جزئي 

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �ضتار  ه��او���ض  عليه/1-وي�ضت  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2017/4/18 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ضالح/برتوغاز اخلليج بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ )425700( درهم )اربعمائة وخم�ضة وع�ضرون الف و�ضبعمائة 
تاريخ  �ضنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  الدعوى  �ضند  ال�ضيكات  قيمة  دره��م( 
ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام ف�ضال عن الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
ال�ضيخ  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا االع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/523  عمايل جزئي 
مبا  االقامة  حمل  جمهول  م.د.م.����ض  كوم�ضريف  عليه/1-برولوجيك�ض  املدعي  اىل 
ان املدعي/حممد عرفان جوماين حممد بجل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
عرفان  ل�ضالح/حممد  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  ب���ت���اري���خ:2017/3/28  املنعقدة 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )91٬397 درهم( بان  املدعي عليها  بالزام  جوماين حممد بجل 
)واحد وت�ضعون الف وثالثمائة و�ضبعة وت�ضعون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او 
مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب 
قابال  احل�����ض��وري  منها. حكما مبثابة  ن�ضيبه  م��ن  امل��دع��ي  واع��ف��ت  امل�����ض��روف��ات  م��ن 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2061  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نور الندي ل�ضيانة املباين �ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /هاين جمال حممد ربيع عبد احل�ضيب قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   6133( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB170786522AE وحددت لها 
لذا   ch1.A.1:جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/5/10 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2049  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  التنظيف  امل��دع��ي عليه / 1-خ�ضر ح��ي��ات خل��دم��ات  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  االقامة مبا ان املدعي /حممد ا�ضفاق اهلل يار قد 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16000( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB170315217AE وحددت لها 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 8٬30 �ض  ال�ضاعة   2017/5/14 املوافق  االحد  يوم  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1107 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- حممد را�ضد غلبان العمال العزل �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الرباق العمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )فرع 
من الرباق للديكور �ض.ذ.م.م( وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )24406( وق��دره 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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بيان الدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق  ملكية املركز الرئي�سي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2016

فروع الإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�سمرب 2016

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2016 

 ةفروع اإلمارات العربية المتحد –بنك الدوحة (ش.م.ق) 

 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
٥ 

 الدخلبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 
   ١٦٨,٧٠٦   ١٨١,٥١٢  ١٣ لفوائدادخل 

   )٤٠,٦٠٥(  )٦٦,٠١٧( ١٤ مصاريف الفوائد
 

   ١٢٨,١٠١   ١١٥,٤٩٥   الفوائد دخلصافي 
 

   ٢٨,١٥٥   ٣٩,٥٨٩  ١٥ الرسوم والعموالتدخل صافي 
   ٢٥,٢٠٥   ١٠,٩٤٤  ١٦ دخل آخر

 
   ١٨١,٤٦١   ١٦٦,٠٢٨   التشغيليالدخل 

 
   )٦٠,٣٩١(  )٥٨,٥٢٦( ١٧ المصاريف العمومية واإلدارية

   )٢,٥٨٤(  )٣,٦٥٢( ٨ االستهالك
 

   )٦٢,٩٧٥(  )٦٢,١٧٨(  المصاريف التشغيلية
 

   ١١٨,٤٨٦   ١٠٣,٨٥٠   األرباح التشغيلية للسنة قبل مخصص االنخفاض في القيمة
 

   )١٢٢,٧٤٤(  )١٤٦,١٢٧( ٥ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
 

   )٤,٢٥٨(  )٤٢,٢٧٧(  الضريبةللسنة قبل  الخسائر
 

   ٥٥١   ٨,٤٢٦  ٦ الضرائب
 

   )٣,٧٠٧(  )٣٣,٨٥١(  للسنة الخسائر
 

 ةفروع اإلمارات العربية المتحد –بنك الدوحة (ش.م.ق) 

 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
٦ 

 الدخل الشاملبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  )٣,٧٠٧(  )٣٣,٨٥١( للسنة الخسائر

 
 بنود الدخل الشامل األخرى

 
  )٧٤٤(  -  بيان الدخل إلىراق المالية االستثمارية المتوفرة للبيع المعاد تدويرها القيمة العادلة لألو 

 
  )٤,٤٥١(  )٣٣,٨٥١( للسنة ةالشامل خسائرالإجمالي 

 

 ةفروع اإلمارات العربية المتحد –بنك الدوحة (ش.م.ق) 

 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
٧ 

 المركز الرئيسي ملكيةحقوق في  بيان التغيرات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل
 
 

 غير موزعة أرباح احتياطي رأس المال 
 المجموع /(الخسائر المتراكمة) نيقانو  المخصص 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 
  ٩١٧,٧٨٧   ١٥,١٩٢   ٢,٥٩٥  ٩٠٠,٠٠٠ ٢٠١٥ يناير ١الرصيد في 

 
  )٣,٧٠٧(  )٣,٧٠٧(  -  - لسنةل الخسائر

 
  )٧٤٤(  )٧٤٤(  -  - األخرى للسنة الخسائر الشاملةبنود 

 
  )٤,٤٥١(  )٤,٤٥١(  -  - للسنة الخسائر الشاملةإجمالي 

 
  ٩١٣,٣٣٦   ١٠,٧٤١   ٢,٥٩٥  ٩٠٠,٠٠٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
  )٣٣,٨٥١(  )٣٣,٨٥١(  -  - لسنةل الخسائر

 
  )٣٣,٨٥١(  )٣٣,٨٥١(  -  - للسنة الخسائر الشاملة إجمالي

 
 

  ٨٧٩,٤٨٥   )٢٣,١١٠(  ٢,٥٩٥  ٩٠٠,٠٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  الرصيد
 

بيان التدفقات النقدية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2016

 ةفروع اإلمارات العربية المتحد –بنك الدوحة (ش.م.ق) 

 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
٨ 

 النقدية بيان التدفقات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 األنشطة التشغيلية

   )٤,٢٥٨(  )٤٢,٢٧٧(  قبل الضريبةللسنة  الخسائر
 التعديالت للبنود التالية:

   ٢,٥٨٤   ٣,٦٥٢  ٨ االستهالك 
   ٢,٧٤٤١٢   ١٤٦,١٢٧  ٥ نخفاض في قيمة القروض والسلفياتمخصص اال 
 

   ١٢١,٠٧٠   ١٠٧,٥٠٢   الموجودات والمطلوبات التشغيلية األرباح التشغيلية قبل التغيرات في
 

 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 االحتياطي النقدي القانوني لدى المصرف المركزي لدولة 

   ١٨,٢٢٠   ٩,٥٧١   اإلمارات العربية المتحدة  
   ٣٥,٦٩٣   )١١٥,٦٠٨(  قروض وسلفيات 
 ٩٥٤,٩٨٠   )٤٠٤,٠٣٠(  بعد ثالثة شهور  المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي 
   )١٢,٠٥٨(  ١٢,٤٦٠   موجودات أخرى 
   )٨٨٧,١٩٠(  ٥٩٢,١٠٦   ودائع العمالء 
   ٧,٤٦٩   ٥,٤٥٣   مطلوبات أخرى 
 

   ٢٣٨,١٨٤   ٢٠٧,٤٥٤   العمليات في )المستخدم( من/ النقد
   )٢٢,٦٢٥(  )٢٤,٨٦٥( ٦ الدخل المدفوعةضريبة 

 
   ٢١٥,٥٥٩   ١٨٢,٥٨٩   يليةاألنشطة التشغ في )المستخدممن/( صافي النقد

 
 االستثماريةاألنشطة 

   )١,٩١٨(  )٤,٧٥٢( ٨ شراء موجودات ثابتة
   ٥٥,٠٩٥   -   وراق مالية استثماريةأبيع 

 
   ٥٣,١٧٧   )٤,٧٥٢(  يةاالستثمار األنشطة  / من(المستخدم في) النقدصافي 

 
   ٢٦٨,٧٣٦   ١٧٧,٨٣٧   في النقدية وشبه النقدية )النقص( الزيادة/ صافي

 
   ٤٣٧,٧٨٣   ٧٠٦,٥١٩   يناير ١في  النقدية وشبه النقدية

 
   ٧٠٦,٥١٩   ٨٨٤,٣٥٦  ١٨ ديسمبر ٣١النقدية وشبه النقدية في 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٩ 

 األنشطة -١
 
وحــة دبــي لبنــك الدو أبــوظبي  فــروع بأنشــطةتتعلــق فــروع اإلمــارات العربيــة المتحــدة ("الفــروع")  –.ق) البيانــات الماليــة لبنــك الدوحــة (ش.م إن

 .في بورصة قطر مدرج بنك الدوحة (ش.م.ق) .(ش.م.ق) ("المركز الرئيسي")
 

. بــدأ فــرع المصــرفيةوتقــوم باألنشــطة المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  عــن صــادرةرخــص منفصــلة  بموجــبتعمــل الفــروع 
 .٢٠١٢نوفمبر  ٢٧أبوظبي عملياته في 

 
 إن العناوين المسجلة للفروع هي كما يلي:

 
  دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ١٢٥٤٦٥ص. ب  –فرع دبي 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة٢٧٤٤٨ص.ب  - فرع أبوظبي ، 
 

معــامالت وموجــودات ومطلوبــات المركــز الرئيســي والفــروع  وال تشــمل جميــع، دبــي وأبــوظبي فقــط فــروعتعكــس هــذه البيانــات الماليــة أنشــطة 
 خارج اإلمارات العربية المتحدة. األخرى للمركز الرئيسي

 
 السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 أسس إعداد البيانات المالية
لمعايير الدولية إلعـداد اوالتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةيتم إعداد البيانات المالية للفروع وفقًا 

 ومتطلبات القوانين السارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ،الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدوليةالتقارير المالية 
 

بالقيمـــة  تقـــاسالتـــي األدوات الماليـــة المشــتقة األوراق الماليـــة االســـتثمارية و باســتثناء يــتم إعـــداد البيانـــات الماليـــة وفقــًا لمبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة 
 العادلة.

 
جميـع القـيم إلـى أقـرب  تقريـب ويجـريالفـروع،  لـدىالعملـة المسـتخدمة وهـو  ،درهم اإلمارات العربية المتحـدةألف البيانات المالية ب عرضيتم 

 ذلك. أشير لغيردرهم إال إذا ألف 
 

 اسات المحاسبيةالتغيرات في السي
 

 ٢٠١٦يناير  ١ بعدوالتي يسري مفعولها  الجديدة يراتسفوالتالمعايير 
 هـذه فـيذات صـلة، التـي أصـبحت سـارية المفعـول للفتـرات الحاليـة  التاليـة والمعدلـة الجديـدة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير اتباع تم

 يؤثر قد لكنهللفترات الحالية والسابقة،  المعلنة المبالغ على جوهري تأثير أير الجديدة والمعدلة التباع هذه المعايي يكن ولم .المالية البيانات
 .المستقبلية الترتيبات أو المعامالت احتساب على

 

 الوصف المعيار
تاريخ سريان 

المفعول (ُيسمح 
 باالتباع المبكر)

 المعيــــــــــــــار علــــــــــــــى تعــــــــــــــديالت
 - ١ رقـــــــم الـــــــدولي المحاســـــــبي

 حاإلفصا مبادرة

عــــرض حــــد اإلفصـــاح و علـــى مركـــزة وتحســــينات توضـــيحات التعــــديالت  هـــذه تـــوفر
 فصــاح عــن السياســات المحاســبية، وعــرضاإليضــاحات واإل هيكــلو  البيانــات األوليــة

 االستثمارات ذات الصلة باألسهم. الناشئة عنبنود الدخل الشامل األخرى 
 

 عندقرارات المنطقية وقد ُصممت التعديالت لمواصلة تشجيع الشركات على اتخاذ ال
تحديــد ماهيــة المعلومــات التــي ســيتم اإلفصــاح عنهــا وكيفيــة تنظــيم اإليضــاحات فــي 

 بياناتها المالية.
 

 ٢٠١٦ينــــــــــــــــــاير  ١
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٠ 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 ٢٠١٦يناير  ١ بعدوالتي يسري مفعولها  الجديدة والتفسيراتالمعايير 
 

التعــــــــــــديالت علــــــــــــى المعيــــــــــــار 
ــــــــم  ــــــــدولي رق  ١٦المحاســــــــبي ال

والمعيار المحاسـبي الـدولي رقـم 
توضـيح الطــرق المقبولــة  – ٣٨

 لالستهالك واإلطفاء

يوضح التعديل أن استخدام الطرق القائمة على اإليرادات لحساب استهالك بند 
الموجودات غير مناسب. وقد أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية أيضا أنه ال 

باإليرادات كأساس مناسب لقياس استهالك المنافع  يفترض عمومًا األخذ
 االقتصادية المتضمنة في بند الموجودات غير الملموس.

 

 ٢٠١٦يناير  ١

 
 التي لم يسر مفعولها بعد الجديدةوالتفسيرات  المعايير

عـدم اختيـار ، مـع ٢٠١٦ديسـمبر  ٣١ للسنة المنتهيـة فـيال يسري مفعولها التعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة و معايير إن بعض ال
  يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية.لم  ،في وقت مبكر. وبالتالي الفروع اتباعها

 
المعيار الدولي إلعداد التقارير 

اإليرادات  – ١٥المالية رقم 
 العمالءن عقود م
 

بي الدولي هذا هو المعيار الموحد لتثبيت باإليرادات. ويحل محل المعيار المحاس
"اإليرادات" والتفسيرات  ١٨"عقود البناء" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١١رقم 

 ذات الصلة.
 

زمام السيطرة على سلعة أو خدمة.  العميليتم تثبيت اإليرادات عندما يمتلك 
زمام السيطرة عندما تكون لديه القدرة على توجيه االستخدام  العميلويمتلك 

 من السلعة أو الخدمة.والحصول على منافع 
 

المنشأة  تثبتهو أن  ١٥المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 يساويبمبلغ  العمالءاإليرادات إلثبات تحويل السلع أو الخدمات المتفق عليها إلى 

 المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه نظير تلك السلع أو الخدمات.
 

مجموعة شاملة من  ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم كما يتضمن 
المالية  مستخدمي البياناتمتطلبات اإلفصاح التي ستجعل المنشأة تقوم بتزويد 

بمعلومات شاملة عن طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكيد اإليرادات والتدفقات النقدية 
 .العمالءالناشئة عن عقود المنشأة مع 

 

 ٢٠١٨يناير  ١

رقم  المعيار المحاسبي الدولي
 ضرائب الدخل ١٢
 

 توضح التعديالت ما يلي:
يسمح بتثبيت بند موجودات الضريبة المؤجلة في حال عدم تحقق  )أ(

 الخسارة، وذلك عند استيفاء شروط معينة؛ و
إن الناتج النهائي للعوائد الضريبية ليس "األرباح المستقبلية الخاضعة  )ب(

 بيت.للضريبة" الختبار التث
توضح تعديالت مجلس المعايير المحاسبية الدولية محاسبة موجودات الضريبة 

 المؤجلة للخسائر غير المحققة من أدوات الدين والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.
 

إن النهج الحالي المتمثل في استخدام الناتج النهائي المتوقع من العوائد الضريبية 
للضريبة ناقصًا المصاريف التي يمكن خصمها أي الدخل المستقبلي الخاضع  -

لن يكون مناسبًا، بدًال من ذلك، سيتم استخدام الدخل الخاضع  -من الضرائب 
 للضريبة قبل الخصم، وذلك لتجنب االزدواجية في الحساب.

 ٢٠١٧يناير  ١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١١ 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 (تتمة) التي لم يسر مفعولها بعد والتفسيرات المعايير
 

رقم  المعيار المحاسبي الدولي
 بيان التدفقات النقدية ٧

 تصدر التعديالت على النحو التالي:
تقديم متطلبات إفصاح إضافية تهدف إلى التعامل مع متطلبات   )أ(

المستثمرين حيث أنهم حاليًا غير قادرين على فهم إدارة األنشطة التمويلية 
 للمنشأة؛

لتي تمكن المستخدمين من تقييم طلب اإلفصاح عن المعلومات ا  )ب(
التغيرات في المطلوبات التي تنتج عن أنشطة التمويل، بما في ذلك 

 التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية
عدم تقديم وصف للصيغة المحددة لإلفصاحات ولكن اإلشارة إلى أنه  )ج(

األرصدة االفتتاحية يمكن استيفاء هذا األمر من خالل توفير تسوية بين 
 والختامية للمطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل؛ 

كما أنها تطبق أيضًا على الموجودات المالية التي تتحوط بشأن   )د(
 المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل.

 ٢٠١٧يناير  ١

 التقارير إلعداد الدولي المعيار
 المالية األدوات ٩ رقم المالية

ستبدل معظم ت ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  إن النسخة الكاملة من
. المعيار الدولي إلعداد ٣٩اإلرشادات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ألدوات المالية: ليجمع كافة الجوانب الثالثة للمحاسبة  ٩التقارير المالية رقم 
 وط.التصنيف والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التح

 التصنيف والقياس )أ
يحتفظ لكن يبسط نموذج القياس  ٩إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 المختلط ويحدد ثالث فئات للقياس األولي للموجودات المالية:
 التكلفة المطفأة، )أ(
 القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى؛ و )ب(
 سائر.القيمة العادلة من خالل األرباح والخ )ج(

 
يعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية 

 التعاقدية لبند الموجودات المالي.
 

بالنسبة للمطلوبات المالية، لم تكن هناك تغيرات على التصنيف والقياس باستثناء 
تثبيت التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة في بنود الدخل الشامل األخرى، 

 نسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة، من خالل األرباح أو الخسائر.وبال
 االنخفاض في القيمة )ب

المستخدمة في  الخسائر التكبدة قيمةاالنخفاض في من المقرر استبدال طريقة 
جديدة متوقعة لرصد خسائر االئتمان.  بطريقة ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 
من المجموعة تسجيل خسائر  ٩التقارير المالية رقم  يتطلب المعيار الدولي إلعداد

االئتمان المتوقعة على كافة سندات الدين والقروض والذمم المدينة لديها، إما على 
 شهرًا أو مدى الحياة. ١٢
 

 محاسبة التحوط )ج
من متطلبات فعالية التحوط عن  ٩يقلل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ختبارات برايت الين حول فعالية التحوط. يقتضي وجود عالقة طريق استبدال ا
أن اقتصادية بين العنصر المتحوط بشأنه وأداة التحوط وبخصوص "نسبة التحوط" 

تكون نفس ما تستخدمه اإلدارة فعليًا ألغراض إدارة المخاطر. ما زالت هناك حاجة 
المعيار المحاسبي  بموجب لتوثيق متزامن ولكن يختلف عن الذي تم إعداده حالياً 

 ٣٩الدولي رقم 
 

 ٢٠١٨يناير  ١

 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٢ 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 (تتمة) التي لم يسر مفعولها بعدالجديدة والتفسيرات  المعايير
 

المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير 
 عقود االيجار ١٦المالية رقم 

 لمحاســبة عقــود اإليجــارأصــدر مجلــس المعــايير المحاســبية الدوليــة المعيــار الجديــد 
 .٢٠١٦في يناير 

 
ال يغيـــر المعيـــار الجديـــد بشـــكل جـــوهري محاســـبة عقـــود اإليجـــار بالنســـبة  )أ(

للمــؤجرين. ومــع ذلــك، فإنــه يســتوجب علــى المســتأجرين أن يقومــوا بتثبيــت 
معظــم عقــود اإليجــار فــي بيانــات المركــز المــالي لــديهم كمطلوبــات عقــود 

 .ت حق االستخداماإليجار، مع ما يقابلها من موجودا
يجـب علـى المســتأجرين اتبـاع نمــوذج واحـد لجميـع عقــود اإليجـار المثبتــة،  )ب(

ولكن سيكون لديهم خيار عـدم تثبيـت عقـود اإليجـار قصـيرة األجـل وعقـود 
 .إيجار الموجودات منخفضة القيمة

بشــكل عــام، فــإن نمــط تثبيــت األربــاح أو الخســائر بالنســبة لعقــود اإليجــار  )ج(
ـــة ســـيكون مشـــا ـــة، مـــع المثبت ـــة الحالي بهًا لمحاســـبة عقـــود اإليجـــار التمويلي

تثبيــت الفوائــد ومصــاريف االســتهالك بشــكل منفصــل فــي بيــان األربــاح أو 
 الخسائر.

 
يســـمح بـــالتطبيق المبكـــر شـــريطة تطبيـــق معيـــار اإليـــرادات الجديـــد، المعيـــار الـــدولي 

 .خ، في نفس التاري١٥إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 ١٦أجرين اتبـــاع المعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير الماليـــة رقـــم يتوجـــب علـــى المســـت
 .باستخدام طريقة األثر الرجعي الكامل أو المعدل

 ٢٠١٩يناير  ١

 
 
تـأثير المعـايير والتعـديالت علـى المعـايير  الفـروع. قيمـت ٩حاليًا على تحليل تـأثير المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم  عو عمل الفر ت

 إن المعـايير والتعـديالت علـى المعـايير والمراجعـات والتفسـيرات األخـرى المـذكورة أعـاله  ،راجعات والتفسيرات األخرى. استنادًا إلى التقيـيموالم
 كما في تاريخ إعداد التقرير المالي.للفروع تأثير جوهري على البيانات المالية أي لها من غير المتوقع أن يكون 

 
 األدوات المالية

 
 ف األدوات الماليةتصني

"أدوات ماليــــة بالقيمــــة العادلــــة مــــن خـــالل األربــــاح أو الخســــائر" و"قــــروض وذمــــم مدينــــة علــــى أنهـــا تقـــوم الفــــروع بتصــــنيف األدوات الماليــــة 
 .اذاالستحو و"مطلوبات مالية عدا التي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر". تحدد اإلدارة التصنيف المالئم لكل أداة عند 

 
 

 التثبيت
. إن جميــع مشــتريات طرفــًا فـي النصــوص التعاقديــة لــألداةالفــروع عنــدما تصــبح  ةالماليــبنــد المطلوبـات أو  ةالماليــبنــد الموجــودات تثبيــت يـتم 

ها للموجـودات. أي تـواريخ اسـتالم الفـروع أو تسـليم ،تـاريخ السـداد احتسـاب باستخدامومبيعات الموجودات المالية بالطريقة العادية يتم تثبيتها 
فـــي بيـــان الــدخل وفقـــًا للسياســـة المطبقـــة لـــألداة ذات العالقـــة. إن تثبـــت التغيــرات فـــي القيمـــة العادلـــة بـــين تـــاريخ المتــاجرة وتـــاريخ الســـداد إن 

إطـار زمنـي  المشتريات أو المبيعات بالطريقة العادية تمثل المشتريات أو المبيعات للموجـودات الماليـة التـي تتطلـب تسـليم الموجـودات خـالل
 يحدد عمومًا حسب األنظمة أو األعراف المتبعة في السوق.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٣ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 
 

 التوقف عن التثبيت
 ) عندما:ئياً أو جز كليًا ( ةالماليبند الموجودات يتم التوقف عن تثبيت 

  ؛ أواتبند الموجودتنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من 
  بالكامل دون تأخير جوهري لطـرف ثالـث  هابدفع اً التزامولكن تحملت  الموجوداتالتدفقات النقدية من  الستالمتحتفظ الفروع بحقوقها

 "؛ أوتمرير"ترتيب بموجب 
  ماإ و  بند الموجوداتتحول الفروع حقوقها للحصول على التدفقات النقدية من 

 ومزايا بند الموجودات؛ أو قامت الفروع فعليًا بتحويل جميع مخاطر -
 لم تقم الفروع فعليًا بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا بند الموجودات، ولكن حولت السيطرة على بند الموجودات. -

 
ومزايا فعليًا بجميع مخاطر  احتفظتوال تكون قد حّولت أو  بند الموجوداتعندما تحول الفروع حقها في الحصول على التدفقات النقدية من 

 .بند الموجوداتالفروع بارتباط  استمرار إلى حد بند الموجودات، يتم تثبيت بند الموجوداتعلى  السيطرةأو حولت ، بند الموجودات
 

والحد األقصى لبند الموجودات المحول يتم قياسه بالمبلغ األصلي المدرج  بند الموجوداتالمستمر الذي يأخذ شكل ضمان على  االرتباطإن 
 يطلب من الفروع دفعه أيهما أقل. غ الذي قدللمبل

 
 فترته. انتهاءالعقد أو إلغائه أو المحدد في  االلتزام اإلعفاء منعندما يتم  المالية المطلوباتبند  التوقف عن تثبيتيجري 

 
 القياس األولي

اف تكــاليف المعــامالت إلــى تكلفــة جميــع األدوات يـتم قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة أو المطلوبـات الماليــة فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة. تضـ
ـــة مـــن خـــالل األربـــاح أو الخســـائر. إن تكـــاليف المعـــامالت علـــى  الماليـــة باســـتثناء الموجـــودات الماليـــة المصـــنفة كاســـتثمارات بالقيمـــة العادل

 <الدخلفي بيان  الموجودات المالية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تثبيتها
 

 القياس الالحق
 القروض والذمم المدينة

يــتم و  ،موجــودات ماليــة غيــر مشـتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديـد وهــي غيــر متداولــة فـي ســوق نشــطةالقـروض والــذمم المدينــة هـي إن 
فــي القيمــة. تحتســب التكلفــة المطفــأة  خفــاضلالنأي مخصــص  ناقصــاً  الفعلــيســعر الفائــدة طريقــة  باســتخدامقياســها الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة 

والرسوم والتكاليف التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. يـدرج اإلطفـاء  االستحواذأي خصم أو عالوة على  االعتبارباألخذ في 
ضــمن "المخصصــات / خســائر  الــدخلفــي القيمــة فــي بيــان  االنخفــاض. تثبــت الخســائر الناتجــة عــن الــدخل الفوائــد" فــي بيــان دخــل ضــمن "

 في القيمة". االنخفاض
 

واألرصــدة لـدى البنـوك والودائـع والحســاب الجـاري لـدى أطـراف ذات عالقــة والقـروض والسـلفيات وبعـض الموجــودات إن النقـد فـي الصـندوق 
 القروض والذمم المدينة".مصنفة على أنها "األخرى 

 
 ة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادل بخالف المصنفةالمطلوبات المالية 

أي خصـم أو عـالوة  االعتبـارالتكلفة المطفأة باألخذ في  احتسابالفعلي. يتم سعر الفائدة طريقة  باستخداميتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة 
ك وودائـع العمـالء والقـروض والحسـاب للبنو  ةالمستحقإن المبالغ الفعلي. سعر الفائدة عند اإلصدار والتكاليف التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من 

بالقيمـة العادلـة مـن خـالل  بخـالف المصـنفة"مطلوبـات ماليـة مصـنفة علـى أنهـا الجاري من أطـراف ذات عالقـة وبعـض المطلوبـات األخـرى 
 األرباح أو الخسائر".

 
 األدوات المالية المشتقة

أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. يــتم تثبيــت المشــتقات فــي البدايــة تبــرم الفــروع عقــود صــرف عمــالت أجنبيــة آجلــة إلدارة تعرضــها لتقلبــات 
المشـتقات ذات القيمـة العادلـة الموجبـة (األربـاح تدرج المشتقات ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. إبرام بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي تم فيه 

محققة) ضمن المطلوبات األخرى فـي الخسائر غير الالعادلة السالبة ( المشتقات ذات القيمة تدرجغير المحققة) ضمن الموجودات األخرى و 
 بيان المركز المالي.

 
أربـاح أو خسـائر تنـتج عـن التغيـرات فـي  "المحـتفظ بهـا للمتـاجرة"، فـإن أي لمشـتقاتالمحاسبة التحـوط و التي ال تؤهل بخصوص التحوطات، 

 لسنة.ل الدخل القيمة العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في بيان 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٤ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 (تتمة) القياس الالحق
 

 الضمانات المالية
مسـتندية وكفـاالت وأوراق قبـول. يـتم تثبيـت الضـمانات الماليـة  اعتمـاداتأثناء سير األعمال العادية، تقـدم الفـروع ضـمانات ماليـة تتـألف مـن 

 الــدخل القسـط المقبــوض فـي بيـان يطفـأ مطلوبــات أخـرى. ضـمن  ،القسـط المقبـوض اعتبارهــابفـي البدايـة فـي البيانــات الماليـة بالقيمـة العادلـة 
الضـمان الحقـًا يقـاس بنـد مطلوبـات الرسـوم والعمـوالت" حسـب طريقـة القسـط الثابـت علـى مـدى الفتـرة المقـدرة للضـمان.  دخـل"صـافي ضمن 

تتعلــق بنــد المطلوبــات قــد ينــتج بعــد ذلــك أيهمــا أعلــى. إن أي زيــادة فــي  مــالي التــزامأو قيمــة أي إلطفــاء االمبلغ المثبــت فــي البدايــة ناقصــًا بــ
 .الدخلبالضمانات المالية يتم تثبيتها في بيان 

 
 التسوية

ى أساس إن الموجودات والمطلوبات المالية يتم تسويتها عندما يكون لدى الفروع حق ملزم قانونيًا لتسوية المبالغ المثبتة وتنوي إما السداد عل
 بالتزامن.بند المطلوبات وسداد  بند الموجوداتأو تحقيق  الصافي

 
 في قيمة الموجودات االنخفاض

أو مجموعة بند موجودات مالية جوهري بصورة فردية تقوم الفروع بإجراء تقييم بتاريخ التقارير المالية فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي بأن 
وٕاذا فقط منخفضة القيمة المالية الموجودات مجموعة من تعتبر المالية أو بند الموجودات  يعتبر. قد انخفضت قيمتهاالمالية الموجودات من 
بعـد التثبيـت األولـي للموجـودات  مـة نتيجـة لحـدث خسـارة أو أكثـر حصـلفـي القي لالنخفـاضفي حال وجود مثل هذا الـدليل الموضـوعي فقط 

الماليـة. الموجـودات أو مجموعـة الماليـة بنـد الموجـودات المتوقعة مستقبًال مـن  المالية ويكون لحدث الخسارة ذلك تأثير على التدفقات النقدية
 مستويات حيث يوجد بشكل منفصل تدفقات نقدية يمكن تحديدها.الفي القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية بأقل  االنخفاضلغرض تقييم 

 
منخفضـــة القيمـــة باإلضـــافة إلـــى جميـــع القـــروض والســـلفيات غيـــر غيـــر  واعتبـــرتإن القـــروض والســـلفيات التـــي جـــرى تقييمهـــا بصـــورة فرديـــة 

صــفات مخــاطر مشـابهة لتحديــد فيمــا إذا كــان موجــودات ذات مجموعـات فــي بصـورة مجتمعــة، بعــد ذلــك بصــورة فرديــة يـتم تقييمهــا الجوهريـة 
تأثيراتهــا لــآلن. يأخــذ  أحــداث الخســائر التــي يتــوفر بخصوصــها دليــل موضــوعي ولكــن لــم يــتم إثبــاتبســبب حصــول يجــب تكــوين مخصــص 

ونسـبة القـرض  االئتمـان واسـتخدامومسـتويات المتـأخرات  االئتماننوعية مثل المعلومات من محفظة القروض ( االعتبارالتقييم الجماعي في 
اطر الُبلـدان مستويات البطالة ومؤشـرات أسـعار العقـارات ومخـبما في ذلك ( االقتصاديةإلى الضمان...الخ) وتركيزات المخاطر والمعلومات 

 وأداء مجموعات فردية مختلفة).
 

إلــى  ةالماليــ بنــد الموجــوداتفــي القيمــة، يــتم تخفــيض  االنخفــاضبالنسـبة للقــروض والســلفيات، فــي حــال وجــود دليــل موضــوعي علــى خسـائر 
ه القيمـة الحاليـة للتـدفقات القـروض والـذمم المدينـة ذات أسـعار فائـدة ثابتـة، يمثـل المبلـغ الممكـن تحصـيلبخصـوص المبلغ الممكـن تحصـيله. 

، وبالنســبة للقــروض والــذمم المدينــة ذات أســعار فائــدة متغيــرة، يــتم الفائــدة الفعلــي األصــليســعر مخصــومة حســب النقديــة المتوقعــة مســتقبًال ال
سـتقبلية المبـالغ التـدفقات المتتضـمن بموجـب العقـد.  محـدد هـوكما  الفائدة الفعلي األصلي الحاليسعر خصم المبلغ الممكن تحصيله حسب 

الممكــن تحصــيلها مــن الكفــاالت والضــمانات. يــتم تقيــيم الكفــاالت الماليــة ويجــري تكــوين مخصــص كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــروض والــذمم 
فـي القيمــة فــي  االنخفــاضخسـائر مبلــغ ثبـت يحسـاب المخصــص و  اســتخداممــن خـالل لبنــد الموجـودات المدينـة. يــتم تخفـيض المبلــغ المـدرج 

القروض والذمم المدينة مع حساب المخصص المتعلق بذلك عندما ال يوجد منظور واقعي للتحصـيل المسـتقبلي ويكـون  تشطب. خلبيان الد
بيــان جميــع الضــمانات أو تحويلهــا إلــى الفــروع. فــي حالــة تحصــيل المبلــغ المشــطوب الحقــًا، يــتم تثبيــت المبلــغ المحصــل فــي تحقيــق قــد تــم 
 .الدخل

 
فـي القيمـة، فـإن  االنخفـاضبسـبب حـدث يحصـل بعـد تثبيـت أو انخفـض فـي فتـرة الحقـة،  ،ةالمقـدر  في القيمة نخفاضاالخسائر زاد مبلغ إذا 

 في القيمة المثبتة سابقًا تزداد أو تنقص بتعديل حساب المخصص. االنخفاضخسائر 
 

علــى  ٪١,٥مخصــص عــام بحــد أدنــى  إن توجيهــات المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتطلــب مــن الفــروع الحفــاظ علــى
 المخاطر. المرجحةإجمالي الموجودات 

 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٥ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 (تتمة) في قيمة الموجودات االنخفاض
 

في القيمة عندما تشـير األحـداث أو التغيـرات فـي الظـروف إلـى عـدم إمكانيـة تحصـيل  االنخفاضيتم مراجعة الموجودات األخرى بخصوص 
يزيــد عــن المبلــغ الممكــن لبنــد الموجــودات فــي القيمــة للمبلــغ الــذي يكــون فيــه المبلــغ المــدرج  االنخفــاضالغ المدرجــة. يــتم تثبيــت خســائر المبــ

 أيهما أعلى.االستخدام ناقصًا تكلفة البيع وقيمة لبند الموجودات تحصيله. إن المبلغ الممكن تحصيله يمثل القيمة العادلة 
 

 التفاوض بشأنهاالقروض التي تم إعادة 
ذلك توسـيع ترتيبـات الـدفع يتضمن ، تسعى الفروع إلى إعادة هيكلة القروض بدًال من الحصول على ضمان. قد عن السداد في حالة العجز

واالتفاق على شروط جديدة للقرض. عند إعادة التفاوض بشأن شروط وأحكام هذه القروض، فإن الشروط واألحكام للترتيب التعاقدي الجديد 
تنطبــق علــى تحديــد فيمــا إذا كانــت هــذه القــروض ســتبقى متــأخرة الســداد. تســتمر اإلدارة فــي مراجعــة القــروض التــي أعيــد التفــاوض بشــأنها 

 المستقبلية.، ومن المحتمل تحصيل الدفعات هاؤ استيفالضمان أن جميع المعايير قد تم 
 

 النقدية وشبه النقدية
مارات العربية المتحـدة والودائـع البنوك والمصرف المركزي لدولة اإلمن  ةالمستحقالمبالغ الصندوق و  تتألف النقدية وشبه النقدية من النقد في

لبنوك التي تستحق في األصل خالل فتـرة ل ةالمستحقالمبالغ بعد تنزيل أشهر  ٣لدى البنوك التي تستحق في األصل خالل فترة ال تزيد عن 
 .أشهر ٣ال تزيد عن 

 
 الموجودات الثابتة

 في القيمة. االنخفاضمتراكمة في خسائر أي المتراكم و  االستهالكبالتكلفة ناقصًا التملك الحر هر جميع الموجودات الثابتة عدا أراضي تظ
 
ــ إدراج إلــى الفــروع. يــتم للمصــاريف االقتصــادية المســتقبلية المزايــا أن تتــدفق المــرجح الالحقــة فقــط عنــدما يكــون مــن المصــاريف تم رســملة ي

 عند تكبدها.ضمن المصاريف الجارية والصيانة  اإلصالحات
 

والقيمـة االسـتبعاد مـن المبـالغ المحصـلة علـى أسـاس الفـرق بـين صـافي يحتسـب (الموجودات الثابتة من استبعاد بند خسائر أو أرباح أي إن 
 .بيان الدخلفي الدخل اآلخر ضمن تثبت للبند) المدرجة 

 
بنــد موجــودات تكلفــة كــل  لشـطب، بمعــدالت تحتســب حــرالملـك التأراضــي باســتثناء ، ت الثابتــةالموجــودايـتم احتســاب االســتهالك علــى جميـع 
 .لالستخدام ةالمقدر  األعمارعلى أساس القسط الثابت على مدى 

 
ليــة. إن فــي نهايــة كــل ســنة ما إذا لــزم األمــروتعــديلها  االســتهالكوطــرق  لالســتخدام ةيــتم مراجعــة القــيم المتبقيــة للموجــودات واألعمــار المقــدر 

 :كما يلي هي االستهالك الحتسابالموجودات  الستخداماألعمار المقدرة 
 

 سنوات ٥ مكتبية معدات
 سنوات ٧ والتركيباتاألثاث 

 سنوات ٣ أجهزة الكمبيوتر
 سنوات ٥ السيارات

 
فـي القيمـة.  انخفـاضمؤشـر علـى حصـول  بتـاريخ التقـارير الماليـة لتحديـد فيمـا إذا كـان هنـاك للموجودات الثابتـةيتم مراجعة المبالغ المدرجة 

فــي القيمــة فــي بيــان  االنخفــاضفــي حــال وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يــتم تخفــيض الموجــودات إلــى المبــالغ الممكــن تحصــيلها وتثبــت خســائر 
 .الدخل

 
 تحقق اإليرادات

دخـل يثبـت ذمـم مدينـة، و ة المصـنفة كقـروض الفعلية. عندما تنخفض قيمة األداة الماليـالفوائد ومصاريف الفوائد على أساس دخل يتم تثبيت 
ومصـاريف دخـل فـي القيمـة. إن  االنخفـاضخسـائر سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المسـتقبلية لغـرض قيـاس  باستخدامالفوائد 

 .الدخلبيان ضمن ترتب عليها فوائد تثبت تالفوائد لجميع األدوات المالية التي 
 

ســعر الفائــدة الفعلــي. يــتم تثبيــت علــى كتعــديل تعامــل تــي تمثــل جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي لــألداة الماليــة إن الرســوم والعمــوالت ال
 الت األخرى على مدى فترة الخدمة.الرسوم والعمو 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 
 

 الضرائب
الضـرائب علـى فـروع البنـوك األجنبيـة العاملـة فـي إمـارة دبـي وٕامـارة  باحتسـابيتم تكوين مخصص للضرائب وفقـًا لألنظمـة المحليـة الخاصـة 

 أبوظبي.
 

 الضريبة المؤجلة
بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات والمبالغ في تاريخ بيان المركز المالي لفروقات المؤقتة للضريبة المؤجلة تكوين مخصص ليتم 

 باستثناء: ،ثبيت مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبةالمدرجة ألغراض إعداد التقارير المالية. يتم ت
 

 دمـجفـي معاملـة ليسـت بند موجودات أو مطلوبات الضريبة المؤجلة من التثبيت األولي للشهرة أو بند مطلوبات عندما يظهر  −
 رباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.أعمال، في وقت المعاملة، وال يؤثر على األرباح المحاسبية أو على األ

يمكـن الـتحكم بتوقيـت عكـس تلـك  ،باالسـتثمارات فـي شـركات تابعـةالمرتبطـة بخصوص الفروقات المؤقتـة الخاضـعة للضـريبة  −
 ويكون من المرجح أن تلك الفروقات المؤقتة لن تعكس في المستقبل المنظور. ،الفروقات المؤقتة

 
ــة لجميــع الفروقــات المؤقتــة القابلــة لالســتقطاعالضــريبة المؤجموجــودات يــتم تثبيــت  أي غيــر المســتخدمة و الخصــومات الضــريبية  ترحيــلو  ،ل

الفروقـات حيـث يمكـن اسـتخدام ن األربـاح الخاضـعة للضـريبة سـتكون متـوفرة أإلى حد يكون فيه من المرجح ، خسائر ضريبة غير مستخدمة
 ، باستثناء:مقابلهاغير المستخدمة وخسائر الضريبة غير المستخدمة ترحيل الخصومات الضريبية المؤقتة القابلة لالستقطاع و 

 
لبنـــد تعلـــق بالفروقـــات المؤقتـــة القابلـــة لالســـتقطاع مـــن التثبيـــت األولـــي الـــذي يالضـــريبة المؤجلـــة ينـــتج بنـــد موجـــودات عنـــدما  −

لمحاسـبية أو علـى األربـاح أعمال وال تؤثر، فـي وقـت المعاملـة، علـى األربـاح ا دمجفي معاملة ليست موجودات أو مطلوبات 
 أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

 
باالســـتثمارات فـــي شـــركات تابعـــة، يـــتم تثبيـــت موجـــودات الضـــريبة  المرتبطـــةبخصـــوص الفروقـــات المؤقتـــة القابلـــة لالســـتقطاع  −

ة علخاضــالمؤجلــة فقــط إلــى حــد يكــون فيــه مــن المــرجح عكــس تلــك الفروقــات المؤقتــة فــي المســتقبل المنظــور وتــوفر األربــاح ا
 .مقابلها الفروقات المؤقتةحيث يمكن استخدام للضريبة 

 
أن األربـاح الخاضــعة لـم يعـد مرجحــًا وتخصــم إلـى حــد بيــان مركـز مـالي الضـريبة المؤجلـة بتــاريخ كـل  لموجــوداتالمـدرج المبلــغ يـتم مراجعـة 

ــة. يــتم إعــادة تقيــيم الضــريببنــد موجــودات للضــريبة الكافيــة ســتكون متــوفرة للســماح باســتخدام كــل أو جــزء مــن  الضــريبة موجــودات ة المؤجل
ثبــت إلــى حــد يصــبح فيــه مــن المــرجح أن األربــاح المســتقبلية الخاضــعة للضــريبة ســوف تو كــل بيــان مركــز مــالي تــاريخ بالمؤجلـة غيــر المثبتــة 

 موجودات الضريبة المؤجلة.بند تسمح بتحصيل 
 

ــة بالنســب الضــ بنــد أو ســداد بنــد الموجــودات عنــد تحقيــق فــي الســنة  تطبيقهــاريبية المتوقــع يــتم قيــاس موجــودات ومطلوبــات الضــريبة المؤجل
  بيان المركز المالي. بتاريخالضريبية) المطبقة لقوانين إلى النسب الضريبية (وااستنادًا المطلوبات، 

 
 .وق الملكية وليس في بيان الدخلكذلك في حقيتم تثبيتها مباشرًة في حقوق الملكية إن الضريبة المؤجلة التي تتعلق بالبنود المثبتة 

 
لتســوية موجــودات الضــريبة الحاليــة مقابــل مطلوبــات الضــريبة  اً يــتم تســوية موجــودات ومطلوبــات الضــريبة المؤجلــة إذا وجــد حــق ملــزم قانونــ

 الضريبة المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.تتعلق الحالية و 
 

 المخصصات
محتملــة  االلتــزام) علــى الفــروع نتيجــة حــدث ســابق وتكــون تكــاليف ســداد ضــمنيحــالي (قــانوني أو  التــزاممخصصــات عنــد وجــود يــتم تثبيــت ال

 .موثوقةوقابلة للتحديد بصورة 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
للمعاشـــات والتأمينـــات بخصـــوص المـــوظفين المـــواطنين، تقـــدم الفـــروع مســـاهمات فـــي صـــندوق تقاعـــد تـــم تأسيســـه مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة 

 .استحقاقهاالفروع على تلك المساهمات والتي تحّمل للمصاريف عند  التزاماتوتحتسب كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر  االجتماعية
 

حد األدنى من هذه المزايا عادة على طول مدة خدمة الموظفين وٕاتمام الاستحقاق ستند يتقدم الفروع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين اآلخرين. 
النــاتج حســب قــانون العمــل وقــانون بنــد المطلوبــات فتــرة الخدمــة وال يقــل عــن حســب لتكــاليف المتوقعــة لهــذه المزايــا تســتحق افتــرة الخدمــة. 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. االجتماعيةالمعاشات والتأمينات 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 العمالت األجنبية
بـالعمالت النقديـة الموجـودات والمطلوبـات إن المعـامالت. قيمـة سجل المعـامالت بـالعمالت األجنبيـة حسـب أسـعار الصـرف السـائدة بتـاريخ ت

إلـى الـدرهم حسـب أســعار الصـرف السـائدة بتـاريخ التقـارير الماليـة ويـتم تقيـيم عقـود صـرف العمــالت تحـول القائمـة فـي نهايـة السـنة األجنبيـة 
جلة حسب سعر الصرف اآلجل السائد بتاريخ التقارير المالية. تـدرج أيـة أربـاح أو خسـائر ناتجـة عـن عمليـات التحويـل فـي بيـان األجنبية اآل

 .الدخل 
 

 الطارئةالمطلوبات 
يـة وخطابـات الضـمانات المال مـن. وتتـألف لإللغاءغير قابلة  طارئة، تدخل الفروع في التزامات ومطلوبات للعمالءالمالية  حتياجاتاالتلبية ل

 تحتوي فإنها، المالي المركزبيان  على تااللتزاماهذه  تثبيتاالعتماد وغيرها من االلتزامات غير المسحوبة لإلقراض. وعلى الرغم من عدم 
 .العامة للفروع المخاطرفهي جزء من  وبالتالي ناالئتما مخاطرعلى 

 
فـي حالـة وجـود  العمـالءلزم البنك بسداد مدفوعات نيابة عن ت )الحتياطيةا داالعتمابما في ذلك خطابات (والضمانات  االعتمادإن خطابات 

تحمــل مخــاطر ائتمــان مماثلــة علــى  االحتياطيــة االعتمــادمحــدد يتعلــق باســتيراد أو تصــدير البضــائع. إن خطابــات الضــمان وخطابــات  قــانون
 .القروض

 
 قياس القيمة العادلة

مة العادلة، تقوم الفروع بقياس القيمة العادلة بتـاريخ كـل تقريـر مـالي. إن القيمـة العادلـة هـي بخصوص الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقي
 في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.بند مطلوبات أو دفعه لتحويل بند موجودات المبلغ الذي سيتم استالمه لبيع 

 
 تحدث إما:بند المطلوبات أو لتحويل  بند الموجوداتى االفتراضات بأن المعاملة لبيع إللألدوات المالية يستند قياس القيمة العادلة 

 
 أوبند المطلوباتأو بند الموجودات لوق الرئيسي في الس ، 
  بند المطلوباتبند الموجودات أو لفي غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيًال 

 
 بنـــد المطلوبـــاتبنـــد الموجـــودات أو لكـــون فـــي متنـــاول الفـــروع. يـــتم قيـــاس القيمـــة العادلـــة إن الســـوق الرئيســـي أو األكثـــر تفضـــيًال يجـــب أن ي

، علـــى افتـــراض أن بنـــد المطلوبـــاتأو  بنـــد الموجـــوداتباســـتخدام االفتراضـــات التـــي ســـوف يســـتخدمها المشـــاركين فـــي الســـوق عنـــد تســـعير 
 المشاركين في السوق يتصرفون على أساس مصلحتهم االقتصادية.

 
مزايـا انتـاج إن قياس القيمة العادلـة لـألدوات غيـر الماليـة (أدوات غيـر األدوات الماليـة) يأخـذ بعـين االعتبـار قـدرة المشـارك فـي السـوق علـى 

بنــد بــأعلى وأفضــل اســتخدام لــه أو عــن طريــق بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق الــذي ســوف يســتخدم  بنــد الموجــوداتاقتصــادية باســتخدام 
 ى وأفضل استخدام له.بأعل الموجودات

 
ت تستخدم الفـروع أسـاليب التقيـيم المناسـبة حسـب الظـروف وحيـث تتـوفر البيانـات الكافيـة لهـا لقيـاس القيمـة العادلـة، لزيـادة اسـتخدام المـدخال

 الملحوظة ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
 

المتاجرة بها في األسواق النشطة تستند على أسعار اإلقفال للعطاءات. بخصـوص جميـع األدوات إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم 
تشـتمل المالية األخرى بما في ذلك األدوات التي أصبح السوق لها غيـر نشـط، يـتم تحديـد القيمـة العادلـة باسـتخدام أسـاليب التقيـيم المناسـبة. 

المعــامالت العاديــة، بالمقارنــة مــع أدوات مشــابهة حيــث توجــد أســعار الســوق الملحوظــة، أو  القيمــة العادلــة المشــتقة مــنعلــى أســاليب التقيــيم 
طريقــة التــدفقات النقديــة المخصــومة أو أســاليب التقيــيم األخــرى ذات العالقــة المســتخدمة عــادة مــن قبــل المشــاركين فــي الســوق. بخصــوص 

 االستثمارات بالتكلفة. جإدراعقول للقيمة العادلة، يتم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية حيث ال يمكن تحديد تقدير م
 

وذلـك إن القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة هي المعادل لألرباح أو الخسائر غير المحققة من التخصيص لتسـويق األداة الماليـة المشـتقة، 
 باستخدام أسعار السوق المعنية.

 
 س القيمة العادلة لها يتم تصنيفها واإلفصاح عنها في البيانات المالية كما يلي:إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قيا

  على أسعار اإلقفال للعطاءات التي يتم المتاجرة بها في أسواق نشطة بناءً  – ١المستوى 
  مباشــرة أو  لقيــاس القيمــة العادلــة هــي ملحوظــة بصــورةالجوهريــة أدنــى مســتوى مــدخالت تكــون أســاليب التقيــيم حيــث  – ٢المســتوى

 غير مباشرة. يتم اشتقاق التقييم من المعامالت العادية، بالمقارنة مع أدوات مشابهة حيث توجد أسعار السوق الملحوظة.
  مل أســاليب تلقيــاس القيمــة العادلــة غيــر ملحوظــة. تشــالجوهريــة مــدخالت أدنــى مســتوى تكــون أســاليب التقيــيم حيــث  - ٣المســتوى

مـن  النقدية المخصومة أو طريقة القيمـة الدفتريـة أو أسـاليب تقيـيم أخـرى ذات عالقـة المسـتخدمة عـادةً  طريقة التدفقاتعلى التقييم 
 قبل المشاركين في السوق.

 
بخصــوص الموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد الفــروع فيمــا إذا كانــت التحــويالت قــد تمــت بــين 

ل فتـرة لقيـاس القيمـة العادلـة ككـل) فـي نهايـة كـالجوهريـة مـدخالت أدنـى مسـتوى إعـادة تقيـيم التصـنيف (اسـتنادًا إلـى مستويات في التسلسل ب
 إلعداد التقارير المالية.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٢
 

 واألحكامالتقديرات  استخدام
حــول الحاليــة إن الظــروف واالفتراضــات ومــع ذلــك، فــالبيانــات الماليــة.  تســتند افتراضــات وتقــديرات الفــروع علــى المعــايير المتــوفرة عنــد إعــداد

لفــروع. تــنعكس تلــك التغيــرات فــي افــي الظــروف الواقعــة خــارج نطــاق ســيطرة تغيــر بســبب التغيــرات فــي الســوق أو التطــورات المســتقبلية قــد ت
 االفتراضات عند حدوثها.

 
 مبينة أدناه:المعنية المدرجة للقروض والسلفيات والمخاطر إن األساس المستخدم من قبل اإلدارة في تحديد القيمة 

 
 قيمة القروض والسلفياتخسائر االنخفاض في 

. بيـان الـدخلفـي القيمـة فـي  االنخفـاضتسـجيل خسـائر  يجـبتقوم الفروع بمراجعة القروض والسلفيات لديها بشكل دوري لتقييم فيما إذا كان 
لتقــدير المبلــغ والتوقيــت للتــدفقات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى ن قبــل اإلدارة ضــروري مــ جوهريــاً تقييمــًا فــإن علــى وجــه الخصــوص، 
 حول عدة عوامل تستلزم درجات مختلفة من األحكام وعدم التأكد. الفتراضاتبالضرورة إلى اهذه التقديرات تستند المخصصات المطلوبة. 

 
يكـون ولكـن متسـاوية بشـكل معقـول، قـد  ،مختلفـة وافتراضاتتقديرات  استخدامإلى ضافة ، باإلواالفتراضاتتغيرات في هذه التقديرات  أي إن

 على المبالغ المدرجة للقروض والذمم المدينة.لها تأثير 
 

 األحكام
لهـا التـي  ،تقـديراتالتـي تتضـمن ضمن سياق عملية تطبيق السياسـات المحاسـبية للفـروع، أصـدرت اإلدارة األحكـام التاليـة، عـالوة علـى تلـك 

 أكبر تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في المعلومات المالية:
 

 السيولة
فــي جــدول  لمبينــةالعمــالء المطلوبــات مــن صــافي الموجــودات الســائلة  ل كــافٍ تقــوم الفــروع بــإدارة الســيولة لــديها وذلــك بالمحافظــة علــى معــد

 الموجــودات اعتبــاريجــب األحكــام بخصــوص مــا إذا كــان  ذاتخــا. يســتلزم الجــدول ٢٣إفصــاحات مخــاطر الســيولة فــي اإليضــاح رقــم  ضــمن
 سائلة.

 
 األطراف ذات العالقة

 في حال: بالفرععالقة  ذييعتبر الطرف على أنه طرف 
 

 أن الطرف، بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط واحد أو أكثر: )أ(
 
 يسيطر أو مسيطر عليه من قبل أو يخضع لسيطرة مشتركة مع الفرع؛ .١
 الفرع؛ أو تمنحه نفوذًا كبيرًا علىي الفرع لديه حصة ف .٢
 لديه سيطرة مشتركة على الفرع؛ .٣

 
 

 الطرف شركة شقيقة؛ )ب(
 الطرف منشأة تحت سيطرة مشتركة؛ )ج(
 الطرف عضو من موظفي اإلدارة العليا للفرع؛ )د(
 إليه في البند (أ) أو (د)؛ عائلة أي شخص مشارل الطرف هو قريب من الدرجة األولى )ه(
سيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبـل شـخص، أو أي شـخص آخـر مشـار إليـه فـي منشأة تحت الالطرف  )و(

 ؛ أوالبند (د) أو (و) وله صالحية تصويت كبيرة بشكل مباشر أو غير مباشر
  .بالفرععالقة  منشأة ذات، أو أي الفرعبرنامج تقاعدي يخدم مصلحة موظفي الطرف هو  )ز(

 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٩ 

 المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةواألرصدة لدى  قفي الصندو النقد -٣
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 درهمألف  درهم ألف 

 
  ٢١,٩٩٢  ١٩,٨٢٦  النقد في الصندوق

 أرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٧٢١,٠٤٤  ٧٨٨,٧٢٩ حسابات جارية -
  ١,٣٨١١٢  ١١١,٨١٠ القانوني النقدي االحتياطي -
   -  ٢٥٠,٠٠٠ إيداعشهادة  -
 

 ٨٦٤,٤١٧  ١,١٧٠,٣٦٥  
 

والـدوالر  اإلمـارات العربيـة المتحـدةبـدرهم  المصـرف المركـزي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدةلـدى  القـانوني محـتفظ بـهنقدي الاالحتياطي إن 
يـتم احتسـاب االحتيـاطي  لتمويـل العمليـات اليوميـة للفـروع. األمريكي وال يمكن سحبها بدون موافقة المصرف المركزي. وبالتالي، غيـر متاحـة

 القائمة. العمالء ودائعويستند إلى أرصدة  المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةشهريًا وفقًا لتوجيهات  النقدي القانوني
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٤ 
 

 هفروعـو  ي اإلدارة العليـا للمركـز الرئيسـيومـوظفالمركـز الرئيسـي وأعضـاء مجلـس إدارة  هفروعو   ألطراف ذات عالقة المركز الرئيسيتمثل ا
ــًا أو المشــتركة الســيطرة أو الســيطرة والشــركات التــي تحــت  بتلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة المركــز الرئيســي علــى الشــروط المتــأثرة جوهري

 المتعلقة بهذه المعامالت.
 

كجـــزء مـــن دوحـــة والفــروع األخـــرى الخارجيـــة وتجــري معـــامالت مصـــرفية معهــا لمركـــز الرئيســي فـــي الريــة لـــدى اتحــتفظ الفـــروع بحســـابات جا
 .أنشطتها العادية

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 فروعهلمركز الرئيسي و االمبالغ المستحقة من 
   ٣٥,٤٠٠  ٢٥٩,٧٤٣ المبالغ المستحقة خالل ثالثة أشهر 
 

 هوفروعالرئيسي  لمركزلالمبالغ المستحقة 
   ٩,٦٧٣  ٤٤٠,٢١٧ المبالغ المستحقة خالل ثالثة أشهر

   ٩٥٤,٩٨٠  ٥٥٠,٩٥٠ المبالغ المستحقة بعد ثالثة أشهر
 

 ٩٦٤,٦٥٣  ٩٩١,١٦٧  
 

) وتترتـب ٢٠١٦يوليو/أغسـطس  والـف درهـم هـ ٩٥٤,٩٨٠ -٢٠١٥( ٢٠١٧يوليـو  ألـف درهـم هـو ٥٥٠,٩٥٠ لمبلـغان تاريخ االسـتحقاق 
 .سنوياً ) %١,٩٥ -٢٠١٥( %١,٥٥بنسبة  فائدةعليه 

  
 :كما يلي هيالدخل المدرجة في بيان  ،التي تنتج أثناء سير األعمال العادية ،إن معامالت األطراف ذات عالقة

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 تحويالت للمركز الرئيسي
  ٢,٠٦٧  ٣,١١٥ )١٣ (إيضاح فوائددخل ال

  ٤٩٤  ٨,٣٦٧ )١٤ (إيضاح مصاريف فوائد
  ٥,٣٠٠  ٥,٦٦٧ )١٧ مصاريف المركز الرئيسي (إيضاح

 
 :كما يليإن تعويضات موظفي اإلدارة العليا لدى الفروع هي 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٢,٠٢٣  ١,٥٧٩ رواتب ومزايا أخرى
  ١,٣٠٧  ٧٠٨ مكافأة نهاية الخدمة

 
 

 ٣,٣٣٠  ٢,٢٨٧  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٠ 

 القروض والسلفيات -٥
 

 القروض والسلفيات مما يلي: محفظةتتكون 
 
 الفروع إلى العمالء: منالجدول التالي القروض والسلفيات  يعرض )أ

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٣,٨٥٠,٥٩٦   ٤,٠٨٦,٥٣٨  قروض الشركات

   ٣٧٧,٧٣٦   ٣١٧,٨٥٥  قروض األفراد
 

  ٤,٢٢٨,٣٣٢   ٤,٤٠٤,٣٩٣   
   )٣٠٣,٢٥٢(  )٤٤٩,١٦٠( : مخصص االنخفاض في القيمة ناقصا

   )٥٧,٧٠٩(  )١١٨,٣٨١( الفوائد المعلقةناقصا: 
 

  ٣,٨٦٧,٣٧١   ٣,٨٣٦,٨٥٢   
 
 حسب القطاع االقتصادي: )ب

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٧٤٤,٨٩٧  ٨٩٥,٣٣٢ الخدمات

   ٢,١٠٨,٥١٢  ١,٩٠٥,٦٣٠ تجارة الجملة والتجزئة
   ٦٢٣,٦٣٣  ٩٢٦,٢٦٨ اإلنشاء

   ٣٤٣,٧٩٤  ٣١٧,٨٥٥ القروض الشخصية
   ٢٤٤,٠٩٧  ٢٦٠,٢٦٧ التصنيع

   ١٦٣,٣٩٩  ٩٩,٠٤١ النقل واالتصاالت
 

 ٤,٢٢٨,٣٣٢  ٤,٤٠٤,٣٩٣   
 
 حسب المنطقة الجغرافية: )ج

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٤,١٠٥,٧٩٤  ٤,٣٠٥,٣٥٢ داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

   ١٢٢,٥٣٨  ٠٤١٩٩, دولة اإلمارات العربية المتحدةخارج 
 

 ٤,٢٢٨,٣٣٢  ٤,٤٠٤,٣٩٣   
 
 حسب العملة: )د

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٢,٨٣٧,٣٣٠  ٣,٤٤٨,٩٣٠ درهم اإلمارات العربية المتحدة

  ١,٣٩١,٠٠٢  ٩٥٥,٤٦٣ الدوالر األمريكي
 

 ٤,٢٢٨,٣٣٢  ٤,٤٠٤,٣٩٣  
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢١ 

 
 
  القروض والسلفيات (تتمة) -٥
 
 لقيمة:مخصص االنخفاض في ا )ه
 

قيمــة القــروض والســلفيات. إن فــي  االنخفـاض مخصــصيـتم إظهــار القــروض والســلفيات فـي بيــان المركــز المــالي بعــد تنزيـل الفوائــد المعلقــة و 
 كما يلي:هي في القيمة  االنخفاضالحركات على حساب الفوائد المعلقة ومخصصات 

 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  

 فاضاالنخمخصصات  فوائد االنخفاضمخصصات  فوائد 
 في القيمة معلقة في القيمة معلقة 
 درهمألف  درهمألف  درهم ألف درهم ألف 

 
   ١٩٠,٣٧٨   ٤٢,٣٤٣   ٣٠٣,٢٥٢   ٥٧,٧٠٩  الرصيد في بداية السنة

   ١٢٢,٧٤٤   ٢٤,٩٧٧   ١٤٦,١٢٧   ٦٠,٧٢٩  مخصص االنخفاض في القيمة خالل السنة
   )٦,٣٩٨(  )٥,٨٣٤(  )٨٨(  )٥٧( خالل السنة التحصيالت
   )٣,٤٧٢(  )٣,٧٧٧(  )١٣١(  -  خالل السنة المشطوبات

 
   ٣٠٣,٢٥٢   ٥٧,٧٠٩   ٤٤٩,١٦٠   ١١٨,٣٨١  الرصيد في نهاية السنة

 
لمخصـص الجمـاعي للقـروض فـي القيمـة يتعلـق با االنخفـاضدرهـم) مـن مخصـص  ألـف ٨٤,٤٠٠ -٢٠١٥درهـم ( ألف ٨٤,٤٠٠إن مبلغ 

 والسلفيات.
 
 :متأخرة السدادالوغير السداد ذات األرصدة المتأخرة لقروض والسلفيات اإجمالي أدناه  مدرج )و
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٣٢١,٧٨٢  ٥٨٠,٦١٤ منخفضة القيمة

  ٢٠٧,٠٨٧  ١٨٤,٣١١ متأخرة السداد لكن غير منخفضة القيمة
  ٣,٦٩٩,٤٦٣  ٣,٦٣٩,٤٦٨ غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 
 ٤,٢٢٨,٣٣٢  ٤,٤٠٤,٣٩٣  

 الضريبة -٦ 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 الدخلبيان 
 :ضريبة الدخل الحالية

  ٢٤,٨٣٥   ٣٢,٨٠٤  مصاريف ضريبة الدخل الحالية
  ١٠٠   ٣٠  ضريبة الدخل الحالية للعام السابقبخصوص تعديل 

 
  ٢٤,٩٣٥   ٣٢,٨٣٤  

 
 :الضريبة المؤجلة

  )٢٥,٤٨٦(  )٤١,٢٦٠( الضريبة المؤجلة للسنة
 

 العالقة بين المصروف الضريبي والربح المحاسبي
  )٤,٢٥٨(  )٤٢,٢٧٧( قبل الضريبة الخسارة المحاسبية

 
  )٨٥٢(  )٨,٤٥٥( ٪٢٠الضريبة حسب النسبة المطبقة بواقع 

  ٢٥,٦٨٦   ٤١,٣٧١  ضريبةألغراض الالتأثيرات الضريبية للمصاريف التي ال تستقطع 
 -   ) ١١٢( ضريبةألغراض التستقطع  صاريف التي تأثيرات الضريبية للمال

 )٢٥,٤٨٦(  )٤١,٢٦٠( السنة الحالية -ختالفات التوقيتوعكس ا حدث
  ١٠١   ٣٠  رسوم السنة الماضية

 
  )٥٥١(  )٨,٤٢٦( ضريبة الدخل الحالية مزايا
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٢٢ 

 (تتمة) الضريبة -٦
 

عة للضـريبة للسـنة فـي إمـارتي دبـي وأبـوظبي التـي تعمـل فيهـا الفـروع. األربـاح الخاضـعلـى ) ٪٢٠ –٢٠١٥( ٪٢٠لضـريبة بواقـع يتم تقديم ا
األرباح الخاضـعة للضـريبة بعـد إرجـاع بعـض المخصصـات إلـى األربـاح قبـل الضـريبة والتـي تعتقـد اإلدارة أنـه مـن المحتمـل أال يـتم تحتسب 

 السماح بها كاستقطاع من قبل السلطات الضريبية.
 

 :كما يليخالل السنة هي الدفع مستحقة إن الحركات في ضريبة الدخل ال
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٢٢,٥٢٥   ٢٤,٨٣٥  يناير ١الرصيد كما في 

   ٢٤,٩٣٥   ٣٢,٨٣٤  المخصص خالل السنة
   )٢٢,٦٢٥(  )٢٤,٨٦٥( ضريبة الدخل المدفوعة

 
   ٢٤,٨٣٥   ٣٢,٨٠٤  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 
 :كما يليالضريبة المؤجلة خالل السنة هي ات بند موجودإن الحركات في 

 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٢٩,٩٨٥   ٥٥,٤٧١  يناير ١الرصيد كما في 

  ٢٥,٤٤٨   ٤١,٣١٦  الفائدة المعلقة غير المسموح بهاو  في القيمة صافي خسائر االنخفاض
  ٣٨   )٥٦( مخصصات اخرى

 
  ٤٧١٥٥,   ٩٦,٧٣١  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 
 
 
 
 الموجودات األخرى -٧

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٣,٢١٤  ٢,٢١٦ ةمقدمالالدفعات 

  -  ٨٨٢ القيمة العادلة الموجبة لعقود الصرف اآلجلة
  ٢٣,١٦٥  ١٠,٨٢١ أخرى

 
 ٢٦,٣٧٩  ١٣,٩١٩  

 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٣ 

 الموجودات الثابتة -٨
 أجهزة أثاث معدات 
 المجموع سيارات كمبيوتر وتركيبات مكتبية 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 التكلفة:
  ٢٣,٩٢٣   ٤٩٦  ٤,٦٢٤   ١٨,٠٣٢  ٧٧١  ٢٠١٦يناير  ١في  
  ٤,٧٥٢   -  ٣,٨٥٣   ٨٥٦  ٤٣  اإلضافات 
 
   ٢٨,٦٧٥   ٤٩٦  ٨,٤٧٧   ١٨,٨٨٨  ٨١٤  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 

 :االستهالك
  ١٤,٧٥٧   ٣٣٧   ٣,٧١٣   ١٠,٠٧٥  ٦٣٢  ٢٠١٦يناير  ١في  
  ٣,٦٥٢   ٩٢  ١,٥٩٥   ١,٩٠٧  ٥٨  للسنة 
 
  ١٨,٤٠٩   ٤٢٩  ٥,٣٠٨   ١١,٩٨٢  ٦٩٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 

 :الدفتريةصافي القيمة 
  ١٠,٢٦٦   ٦٧  ٣,١٦٩   ٦,٩٠٦  ١٢٤  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 
 

 أجهزة أثاث معدات 
 المجموع سيارات كمبيوتر وتركيبات مكتبية 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم لف درهمأ 

 التكلفة:
  ٢٢,٠٩١   ٤٩٦  ٣,٩٥٦   ١٦,٩٣٥  ٧٠٤  ٢٠١٥يناير  ١في  
  ١,٩١٨   -  ٧٤٧   ١,٠٩٧  ٧٤  اإلضافات 
  )٨٦(  -  )٧٩(  -  )٧( االستبعادات 
 
   ٢٣,٩٢٣   ٤٩٦  ٤,٦٢٤   ١٨,٠٣٢  ٧٧١  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  
 

 :االستهالك
  ١٢,٢٥٩   ٢٤٢   ٣,١٨٠   ٨,٢٥٠  ٥٨٧  ٢٠١٥يناير  ١في  
  ٢,٥٨٤   ٩٥  ٦١٢   ١,٨٢٥  ٥٢  للسنة 
  )٨٦(  -  )٧٩(  -  )٧( لالستبعادات 
 
  ١٤,٧٥٧   ٣٣٧  ٣,٧١٣   ١٠,٠٧٥  ٦٣٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  
 

 صافي القيمة الدفترية:
  ٩,١٦٦   ١٥٩  ٩١١   ٧,٩٥٧  ١٣٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٤ 

 للبنوك وودائع العمالء المبالغ المستحقةمن البنوك /  مبالغ المستحقةال -٩
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 من البنوكالمبالغ المستحقة 
  ١٢,٧٥٦  ٦,٢٧٥ ودائع ألجل

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 للبنوكالمبالغ المستحقة 
  ٧٥,٠٠٠  - ودائع ألجل

 
 خالل ثالثة أشهر.تستحق و  ،المالي من أحد البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودائع السوقتمثل الودائع ألجل 

 
 ودائع العمالء

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 حسب النوع
   ٧٩٦,٠٣٧  ٥٦٧,٠٨٣ حسابات جارية

   ٣٩,٠٠٥  ٤٤,٨٣٦ حسابات تحت الطلب
   ٣٣,٧٧٩  ٢٥,٣٢٠ حسابات التوفير

   ١,٩٣٠,٠٣٤  ٢,٧٢٥,٠٩١ ودائع ألجل
   ٥٣,٧٤٣  ٨٢,٣٧٤ التأمينودائع 

 
 ٢,٨٥٢,٥٩٨  ٣,٤٤٤,٧٠٤   

 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 حسب القطاع
  ٢,٦٨٧,٦٣٨  ٣,٢٧٤,٤٧٢ الشركات

  ١٦٤,٩٦٠  ١٧٠,٢٣٢ األفراد
 

 ٢,٨٥٢,٥٩٨  ٣,٤٤٤,٧٠٤  
 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 حسب العملة
  ٢,٧٧٠,٧٧٧  ٢,٤٨٥,٥٧٠ لمتحدةدرهم اإلمارات العربية ا

  ٤٨,٢٨٢  ٩٢٤,٣٧٠ الدوالر األمريكي
  ٣٣,٥٣٩  ٣٤,٧٦٤ أخرى

 
 ٢,٨٥٢,٥٩٨  ٣,٤٤٤,٧٠٤  

 
درهـم  ألـف ١٣٣,٢٧١بلغـت  ٢٠١٦ديسـمبر  ٣١مرهونة كضمان للقـروض والسـلفيات (الممولـة وغيـر الممولـة) كمـا فـي الإن الودائع ألجل 

 ).درهم الف ٥١٥,٧٠٠ -٢٠١٥(

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٥ 

 لمطلوبات األخرىا -١٠
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٦,٠٥٥  ١٢,٨٢٢ فوائد مستحقة الدفع

   ٢٣,٩٢٠  ٢,٠٣٠ ذمم دائنة
   -  ١٢ كتسبةغير م تعموال

   ٧,٠٠٨  ٦,٤٥٧ ومخصصات أخرىذات العالقة  للموظفينمخصصات 
   ٢٤,٨٣٥  ٣٢,٨٠٤ )٦مخصص الضرائب (إيضاح 

   -  ٧٣٩ عقود الصرف اآلجلة منالقيمة العادلة السلبية 
   ٣,٥٥٥  ٢٣,٩٣١ أخرى

 
 ٦٥,٣٧٣  ٧٨,٧٩٥   

 
 اتالتقاعــــد والتأمينـــــ كافـــــأةتضــــمن مكافـــــأة نهايــــة الخدمـــــة للمــــوظفين ومت خـــــرىاألمخصصــــات الو العالقـــــة  ذاتلمــــوظفين ا اتمخصصــــإن 

 االجتماعية.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إعــداد والســنوات المتراكمــة مــن الخدمــة فــي نهايــة كــل فتــرة فين اســتنادًا إلــى الراتــب الحــالي للمــوظيــتم تكــوين مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. المخصص وفقًا لقوانين العمل في تكوينيتم  رير.اتقال
 

 مكافأة التقاعد والتأمينات االجتماعية
 ٧مــواطني دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن قبــل الفــروع وفقــًا للقــانون االتحــادي رقــم التقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة ليــتم إجــراء مســاهمات 

 .١٩٩٩لسنة 
 
 

 رأس المال المخصص -١١
 

خطاب إلى المصرف ل طبقاً درهم)  مليون ٩٠٠ – ٢٠١٥درهم ( مليون ٩٠٠ للفروع من قبل المركز الرئيسي هوإن رأس المال المخصص 
 .٢٠١٤ديسمبر  ١٤بية المتحدة المؤرخ في المركزي لدولة اإلمارات العر 

 
 

 القانوني االحتياطي -١٢
 

القـانوني. يمكـن التوقـف عـن  االحتيـاطيمن أربـاح السـنة إلـى  ٪١٠، يتم تحويل ١٩٨٠لسنة  ١٠رقم  االتحاديمن القانون  ٨٢وفقًا للمادة 
 ألف ٣٣,٨٥١بمبلغ  ل السنة، تكبدت الفروع خسائرخال .من رأس المال المخصص ٪٥٠مساويًا  االحتياطيهذه التحويالت عندما يصبح 

 إال في الحاالت التي يسمح بها القانون. ،غير قابل للتوزيع االحتياطي. هذا تحويل أي مبلغ إلى االحتياطي تملم ي ،، لذلكدرهم
 

 فوائدالدخل  -١٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ١٦٥,٢٥٣  ١٧٧,٢٢٠ للعمالء القروض والسلفيات

   ٢,٠٦٧  ٣,١١٥ )٤(إيضاح  المركز الرئيسي
   ١,٣٨٦  ١,١٧٧ السوق الماليودائع 

 
 ١٦٨,٧٠٦  ١٨١,٥١٢   

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة 

اإع�ساء جمل�ص اإدارة بنك الدوحة )�ص.م.ق(

 ةفروع اإلمارات العربية المتحد –بنك الدوحة (ش.م.ق) 

 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
٤ 

 المركز الماليبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 

 
 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 درهمألف  درهمألف  حإيضا 

 الموجودات
 النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصرف المركزي

   ٨٦٤,٤١٧   ١,١٧٠,٣٦٥  ٣ لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
    ٣٥,٤٠٠   ٢٥٩,٧٤٣  ٤ المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
   ١٢,٧٥٦   ٦,٢٧٥  ٩ رىالمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخ

   ٣,٨٦٧,٣٧١   ٣,٨٣٦,٨٥٢  ٥ القروض والسلفيات
    ٥٥,٤٧١    ٩٦,٧٣١  ٦ الضريبة المؤجلةبند موجودات 

   ٢٦,٣٧٩   ١٣,٩١٩  ٧ موجودات أخرى
   ٩,١٦٦   ١٠,٢٦٦  ٨ الموجودات الثابتة

 
   ٤,٨٧٠,٩٦٠   ٥,٣٩٤,١٥١   إجمالي الموجودات

 
 

 المركز الرئيسية ملكيالمطلوبات وحقوق 
 

 تطلوباالم
   ٩٦٤,٦٥٣    ٩٩١,١٦٧  ٤ المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

    ٧٥,٠٠٠   -  ٩ األخرى المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
   ٢,٨٥٢,٥٩٨   ٣,٤٤٤,٧٠٤  ٩ ودائع العمالء

   ٦٥,٣٧٣    ٧٨,٧٩٥  ١٠ مطلوبات أخرى
 

   ٣,٩٥٧,٦٢٤   ٤,٥١٤,٦٦٦   لوباتإجمالي المط
 

 المركز الرئيسيملكية حقوق 
   ٩٠٠,٠٠٠   ٩٠٠,٠٠٠  ١١ المخصص رأس المال
    ٢,٥٩٥   ٢,٥٩٥  ١٢ قانوني احتياطي

   ١٠,٧٤١   )٢٣,١١٠(  أرباح غير موزعة (الخسائر المتراكمة)/
 

      ٩١٣,٣٣٦    ٨٧٩,٤٨٥   المركز الرئيسيملكية إجمالي حقوق 
 
   ٤,٨٧٠,٩٦٠   ٥,٣٩٤,١٥١   المركز الرئيسيملكية جمالي المطلوبات وحقوق إ
 
 
 
 

______________________ 
 نائل زاهي الزاغة

 اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة 
 ٢٠١٧مارس  ٢٩
 
 



اأبوظبي الإ�صالمي يوؤكد اأن جودة اخلدمات 
الرقمية عاماًل هامًا للحفاظ على ولء العمالء

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�ضار فيليب كينغ، رئي�ض اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد يف م�ضرف اأبوظبي 
االإ�ضالمي، اإىل اأن نحو ثالثة اأرباع عمالء امل�ضارف يف دولة االإمارات قد 
وجاء  املقدمة،  الرقمية  اخلدمات  ج��ودة  �ضوء  ب�ضبب  م�ضارفهم  يغريوا 
بانكر حول  اآ�ضيان  ال��ذي نّظمته جملة ذي  االأخ��ري  امل��وؤمت��ر  ذل��ك خ��الل 

مو�ضوع م�ضتقبل التمويل.
وقال ال�ضيد كينغ يف اجتماعه مع امل�ضوؤولني التنفيذيني بالقطاع امل�ضريف 
العمالء  اأن  اإىل  خل�ضت  االإ���ض��الم��ي  اأبوظبي  م�ضرف  درا���ض��ة  اأن  دب��ي  يف 
اأخرى  ب�ضاطة اخلدمات وتنا�ضبها مع احتياجاتهم على جوانب  يثمنون 
مثل تقدمي خدمات ومنتجات باأ�ضعار تناف�ضية اأو �ضبكة امل�ضرف الدولية. 
جتربة  تقدمي  يف  اأ�ضا�ضياً  مكّوناً  ُتعد  الرقمية  اخل��دم��ات  اأن  كينغ  واأك��د 
م�ضرفية اأف�ضل، م�ضرياً اإىل اأن %72 من امل�ضاركني يف الدرا�ضة اأعربوا 
عن ا�ضتعدادهم لتغيري م�ضرفهم من اأجل احل�ضول على جتربة م�ضرفية 

رقمية اأف�ضل.
املالية  اخل��دم��ات  قطاع  وي�ضهد  كينغ:  فيليب  ق��ال  حديثه،  معر�ض  ويف 
امل�����ض��ارف خا�ضة  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��ات  م��ت�����ض��ارع��ة، م��ا ي�ضع بع�ض  حت���والت 
كثب  ع��ن  العميل  على  للتعرف  البيانات  تقنية  على  االع��ت��م��اد  زم��ن   يف 
وتقدمي جتربة م�ضممة خ�ضي�ضاً له، باالإ�ضافة اىل االعتماد على و�ضائل 
التوا�ضل االجتماعي وتقنيات الذكاء اال�ضطناعي وتقنية بلوك ت�ضني، و 
التكنولوجية  �ضركات احللول  بينهم  ال�ضوق من  اإىل  دخول العبني جدد 
واالت�ضاالت. واأ�ضاف كينغ: بالطبع، �ضتتاأّثر بع�ض امل�ضارف بهذا االجتاه 
خيارات  اأي��ة  اأمامنا  ولي�ضت  اأخ��رى،  م�ضارف  م�ضلحة  يف  �ضي�ضب  بينما 
على هام�ض  �ضيوؤّثر كثرياً  واأن��ه  التغرّي، خ�ضو�ضاً  التاأقلم مع هذا  �ضوى 
فر�ضة  اأمامها  امل�ضارف  اأن  اأجد  حيث  ال�ضلب.  اأو  باالإيجاب  �ضواء  الربح 

كبرية لتوفري جتربة وخدمات اأف�ضل لعمالئها.  
وذكر كينغ خالل االجتماع اأن م�ضرف اأبوظبي االإ�ضالمي يعتمد اأف�ضل 
دمج  على  يعمل حثيثاً  اأنه  كما  املتطورة اجلديدة،  التكنولوجية  احللول 

اته وقنواته امل�ضرفية. و�ضائل التوا�ضل االجتماعي �ضمن من�ضّ
وقد اأطلق م�ضرف اأبوظبي االإ�ضالمي فئة جديدة من فروعه امل�ضرفية 
املزودة باأحدث احللول الرقمية حتت ا�ضم اإك�ضرب�ض من م�ضرف اأبوظبي 
العمليات  اإمت��ام  �ضاأنها  من  والتي   ،)ADIB Express( االإ�ضالمي 
ب�ضكل اأ�ضرع وتقليل الوقت امل�ضتهلك يف املعامالت مبا يف ذلك فتح ح�ضابات 
جديدة خالل دقائق وتقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء مع اال�ضتفادة 
من خدمات موظفي الفرع. وقد اأطلق امل�ضرف كذلك قناة رقمية جديدة 

ة جمتمعية. تتيح توا�ضل العمالء عرب من�ضّ
قبواًل  التكنولوجية  احللول  يف  االإ�ضالمي  اأبوظبي  ا�ضتثمارات  وتالقي 
وا�ضعاً بني اأو�ضاط العمالء، علماً باأن اأكر من %90 من املعامالت يتم 

ات الرقمية اأو املوؤمتتة. تنفيذها حالياً عرب املن�ضّ

»الإمارات دبي الوطني« �صريكًا اأول ر�صميًا لإك�صبو 2020 دبي يف جمال اخلدمات امل�صرفية
احلدث  ملنظمي  امل�����ض��رف��ي��ة،  اخل���دم���ات 
الذين  ال��زوار  فيه وماليني  وامل�ضاركني 
�ضياأتون من اأرجاء العامل. وي�ضمل ذلك 
االإلكرتوين  ال��دف��ع  م��ع��ام��الت  معاجلة 
للتجار، واخلدمات امل�ضرفية االإ�ضالمية 

وخدمات �ضرف العمالت االأجنبية. 
ومتثل هذه ال�ضراكة مع اإك�ضبو 2020 
دب��ي خ��ط��وة ج��دي��دة على ط��ري��ق النمو 
واالزده��ار لبنك االإم��ارات دبي الوطني، 
الذي تاأ�ض�ض يف عام 2007 اإثر اندماج 
ب��ني بنك االإم�����ارات ال���دويل وب��ن��ك دبي 
كبرياً  ا���ض��م��اً  لي�ضبح  وت��ط��ور  ال��وط��ن��ي، 
قيمته 12.5 مليار درهم )3.4 مليارات 
اأمريكي(، ورائداً للقطاع امل�ضريف  دوالر 
امل��ن��ط��ق��ة وعلى  امل��ال��ي��ة يف  واخل����دم����ات 
قالت  املنا�ضبة،  بهذه  العاملي.    ال�ضعيد 
وزيرة  الها�ضمي،  اإب��راه��ي��م  رمي  م��ع��ايل 
دول���ة ل�����ض��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل، مدير 
“يتغري  دبي   2020 اإك�ضبو  مكتب  عام 
بدءاً  �ضريعة،  ب��وت��رية  امل�ضريف  القطاع 
واخلدمات  االإن��رتن��ت،  عرب  تطوره  من 
ال��ه��ات��ف الذكي  ال��ه��ات��ف��ي��ة، وت��ط��ب��ي��ق��ات 
وو�ضواًل اإىل اأحدث التقنيات امل�ضتخدمة 
ل��ت��ع��زي��ز وحت�����ض��ني جت��رب��ة ال��ع��م��الء يف 
ال����ف����روع. وي��ح��ت��ل ب��ن��ك االإم��������ارات دبي 
الوطني �ضدارة هذا التحول ال�ضريع يف 
امل�ضتقبل  املنطقة، ويتجلى ذلك يف فرع 
اأب��راج االإم��ارات جمريا- جزء  الواقع يف 
مبادرات  اإح����دى  امل�ضتقبل  متحف  م��ن 
موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل- حيث ي�ضتطيع 
القطاع  ت��ط��ور  م���دى  ي����روا  اأن  ال��ن��ا���ض 
من  املجموعة  �ضتتمكن  وبهذا  امل�ضريف. 
القيام بدور حموري يف �ضمان اأن تكون 
اإك�ضبو  م��وق��ع  يف  امل�����ض��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 

وتلبي  االبتكار  ���ض��دارة  دب��ي يف   2020
اح��ت��ي��اج��ات ج��م��ي��ع ال���ع���م���الء.   ورحب 
ال�ضراكة،  بهذه  القا�ضم  اهلل  عبد  ه�ضام 
كربى  م�ضرفية  موؤ�ض�ضة  :اإن��ن��ا  ق��ائ��اًل 
رائدة  واأ�ضبحت  الدولة  ن�ضاأت ومنت يف 
اأن  وي�ضرفنا  فيها،  امل�ضريف  القطاع  يف 
وطني  مل�ضروع  امل�ضريف  ال�ضريك  نكون 

كبري بحجم اإك�ضبو 2020 دبي. 
واأ�ضاف اإننا نقدر قيمة التعاون والعمل 
امل�ضرتك بني خمتلف الثقافات من اأجل 
التي  للتحديات  م�ضتدامة  حلول  اإيجاد 
ال�ضدد  هذا  يف  وي�ضرنا  عاملنا،  يواجهها 
وروؤيته  دب��ي   2020 اإك�ضبو  ن��دع��م  اأن 
العقول،  ت��وا���ض��ل  حت��ق��ي��ق  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
نوؤمن  “اإننا  واختتم  امل�ضتقبل.  و�ضنع 
باأهمية  الوطني  دب��ي  االإم����ارات  بنك  يف 
م�ضرية  ملوا�ضلة  البالد  دعم  يف  االبتكار 
ملتزمون  ون��ح��ن  وازده����اره����ا،  تقدمها 
متميزة  م�������ض���رف���ي���ة  ت���ق���ن���ي���ات  ب��ت��ب��ن��ي 
قناعة  وعلى  عمالئنا،  جتربة  لتح�ضني 
فر�ضة  ي�ضكل  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و  اأن 
قيمة لت�ضليط ال�ضوء على اأبرز اإجنازات 
دول�����ة االإم��������ارات ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق االأم����ر 
وااللتزام  االأع��م��ال  جم��ال  يف  باالبتكار 

باأف�ضل املمار�ضات العاملية«. 
تبلغ اإجمايل قيمة اأ�ضول بنك االإمارات 
450 م��ل��ي��ار درهم  دب���ي ال��وط��ن��ي ن��ح��و 
)122.5 مليار دوالر(، وت�ضمل عملياته 
وال�ضعودية  وم�����ض��ر  االإم���������ارات  دول�����ة 
امل��ت��ح��دة، ف�ضاًل  و���ض��ن��غ��اف��ورة وامل��م��ل��ك��ة 
عن املكاتب التمثيلية يف الهند وال�ضني 
اأكر  البنك  ل��دى  ويعمل  واإندوني�ضيا. 
اآالف موظف ميثلون ما يزيد   10 من 
ع��ل��ى 70 ج��ن�����ض��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة؛ وه����و ما 

واأكرها  امل��وؤ���ض�����ض��ات  اأك����رب  م��ن  يجعله 
تنوعاً يف دولة االإمارات. 

االإم����ارات  بنك  ين�ضم  ال�����ض��راك��ة  وب��ه��ذه 
العالمات  م��ن  نخبة  اإىل  الوطني  دب��ي 
اأرفع  �ضمن  ال��رائ��دة،  العاملية  التجارية 
 2020 اإك�ضبو  �ضراكة  برنامج  فئة من 
دبي، ومنها موانئ دبي العاملية وطريان 
االإم����������ارات وات���������ض����االت واإ��������ض اإي������ه بي 

)SAP( و�ضيمن�ض. 
عرب  دب�������ي،   2020 اإك�������ض���ب���و  وي����وف����ر 
ت��وا���ض��ل العقول  ال��رئ��ي�����ض��ي،  م��و���ض��وع��ه 
و�ضنع امل�ضتقبل، من�ضة لت�ضجيع االإبداع 
وعليه،  امل�������ض���رتك.  وال��ع��م��ل  واالب���ت���ك���ار 
الوطني  دب��ي  االإم����ارات  ف��اإن �ضغف بنك 
دعماً  ي�ضكل  ال��ف��ر���ض،  وخ��ل��ق  باالبتكار 
الثالثة  الفرعية  للمو�ضوعات  ك��ب��رياً 
الفر�ض  وه����ي  دب����ي   2020 الإك�����ض��ب��و 

والتنقل واال�ضتدامة. 
وق���د اأك���د ب��ن��ك االإم������ارات دب���ي الوطني 
ال��ت��زام��ه ال���دائ���م ب��االب��ت��ك��ار، م��ن خالل 
درهم  م��ل��ي��ون   500 ال���ض��ت��ث��م��ار  خطته 
م���دى  ع���ل���ى  دوالر(  م���ل���ي���ون   136(
ال�����ض��ن��وات ال��ث��الث امل��ق��ب��ل��ة، يف جماالت 
وال��ت��ط��وي��ر متعدد  ال���رق���م���ي  االب���ت���ك���ار 
ومنتجاته  ع��م��ل��ه  الآل����ي����ات  اجل����وان����ب 
وخدماته.  ميثل خمترب امل�ضتقبل مبادرة 
رئي�ضية يف ا�ضرتاتيجية البنك الرقمية 
اجليل  ت��ط��ور  عجلة  دف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الرقمية  امل�ضرفية  املقبل من اخلدمات 
م�ضتوى  رف��ع  بهدف  وذل��ك  والهاتفية؛ 
تبني اخلدمات الذكية يف دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
الرقمية   Liv من�ضة  اأطلق  قد  البنك 
ال�ضبابية -اأول من�ضة خدمات م�ضرفية 

•• دبي-الفجر: 

ان�ضمام  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��و  اأع���ل���ن 
اإحدى  الوطني”  دب��ي  االإم����ارات  “بنك 
املنطقة  يف  امل�ضرفية  املجموعات  اأك���رب 
دبي   2020 اإك�ضبو  �ضراكة  برنامج  اإىل 
ليلتحق  ر�ضمي”،  اأول  “�ضريك  فئة  يف 
اإك�ضبو  اأول  ���ض��رك��اء  م��ن  مم��ي��زة  بنخبة 
االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  يقام  دويل 
اآ���ض��ي��ا، وت�ضم قائمة  واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
عاملياً  ال��رائ��دة  املوؤ�ض�ضات  اأب��رز  ال�ضركاء 
و”ات�ضاالت”  االإمارات”  “طريان  مثل 
و”اإ�ض.اإيه.بي«  العاملية”  دبي  و”موانئ 
لتكون  ال�����ض��راك��ة  ه��ذه  ت��اأت��ي   .)SAP(
بنك  �ضجل  اإىل  ت�ضاف  ج��دي��دة  حمطة 
الطويل  وال��ت��زام��ه  ال��وط��ن��ي  االإم������ارات 
الدولة،  يف  النمو  حتقيق  يف  بامل�ضاهمة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  روؤي��ة �ضاحب  مع  متا�ضياً 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
حاكم  ال����وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة، 

دبي، رعاه اهلل. 
وّقع اتفاقية ال�ضراكة �ضمو ال�ضيخ اأحمد 
بن �ضعيد اآل مكتوم، رئي�ض اللجنة العليا 
اهلل  عبد  وه�ضام  دب��ي،   2020 الإك�ضبو 
االإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ض��م، 
والع�ضو املنتدب ملجموعة بنك االإمارات 

دبي الوطني.
بنك  �ضيكون  االتفاقية،  ه��ذه  ومبوجب 
االإم��ارات دبي الوطني، الذي يتخذ من 
ال�ضريك  ل���ه،  رئ��ي�����ض��ي��اً  االإم������ارات م��ق��راً 
امل�ضريف احل�ضري يف موقع اإك�ضبو، حيث 
ويفتتح  االآيل  ال�ضراف  اأج��ه��زة  �ضيوفر 
و�ضيتوىل  امل��وق��ع.  يف  امل�ضتقبل”  “فرع 
ك��ذل��ك ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

رقمية يف دولة االإمارات ت�ضتهدف �ضباب 
االإمارات  بنك  وي�ضطلع  االألفية.  جيل 
االأن�ضطة  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ال��وط��ن��ي  دب���ي 
وذلك  املجتمع  التزامه جتاه  التي تربز 
املوؤ�ض�ضية  امل�ضوؤولية  ا�ضرتاتيجية  عرب 

واهتمامه بالقيم امل�ضرتكة. 
لدى  اال�ضتدامة  مو�ضوع  مع  ومتا�ضياً 
اإك�ضبو 2020 دبي، يركز البنك تركيزاً 
يف  االأول���وي���ة  ذات  الق�ضايا  على  خ��ا���ض��اً 
دول����ة االإم�������ارات م��ث��ل ال��ع��م��ل اخل���ريي، 
اخلا�ضة،  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ودع������م 
والتوعية املالية، ومتكني املراأة، وال�ضحة 

وال�ضالمة، والبيئة وتطوير املجتمع. 
ويعمل البنك على تنمية هذه اجلوانب 
املوظفني  بتطوع  املعني  برناجمه  ع��رب 
جائزة  ح�ضد  وال���ذي  اإك�ضت�ضينجر،  ذا 
ما  البنك  اإقليمية؛ حيث عمل موظفي 
ي��ق��رب م��ن 11 األ���ف ���ض��اع��ة م��ن العمل 

التطوعي يف عام 2016. 
االإم����ارات  بنك  ي�ضبح  ال�ضراكة  وب��ه��ذه 
دبي الوطني اأحدث املن�ضمني اإىل �ضراكة 
اتفاقية  ومت��ث��ل  دب���ي.   2020 اإك�����ض��ب��و 
ال�ضراكة هذه جزءاً ال يتجزاأ من عملية 
التح�ضري الإك�ضبو، اإىل جانب جمموعة 
مميزة من اأكر ال�ضركات العاملية ابتكاراً 
ا�ضتثنائي  اإك�ضبو  ا�ضت�ضافة  على  تعمل 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م��ن  امل��الي��ني  ي�ضت�ضيف 
للتعلم  ف��ر���ض��ة  للجميع  وي��ت��ي��ح  ال��ع��امل 
وتبادل  امل�������ض���رتك  وال���ع���م���ل  واالب���ت���ك���ار 
والرتفيه  امل��ت��ع��ة  م���ن  ج���و  اخل�����ربات يف 

وم�ضاركة االأفكار اخلالقة. 
 2020 اإك�ضبو  يعلن  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
دب���ي ع��ن امل��زي��د م��ن ال�����ض��راك��ات املهمة 

خالل االأ�ضهر املقبلة.

فروع الإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�سمرب 2016

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2016  (ش.م.ق) فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 

 
 

٢٦ 

 فوائدالمصاريف  -١٤
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٣٨,٦١٧  ٥٥,٥٧٣ ودائع عمالء

   ٤٩٤  ٨,٣٦٧ )٤المركز الرئيسي (إيضاح 
   ١,٤٩٤  ٢,٠٧٧ ودائع السوق المالي

 
 ٤٠,٦٠٥   ٦٦,٠١٧   

 
 

 الرسوم والعموالتدخل صافي  -١٥
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٨٧  ٨٩ العموالت على الحواالت األجنبية دخل
   ٨,٩٩٧  ١٢,٣٨٨ العموالت على خطابات الضمان دخل

   ٧,٨٩٢  ١٩,١٧٦ اإلدارة أتعاب
   ١١,١٧٩  ٧,٩٣٦ أخرى

 
 ٢٨,١٥٥  ٣٩,٥٨٩   

 
 

 اآلخر الدخل -١٦
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٦,١٥٩  ٦,٨٥٩ العمالت األجنبية صرف أرباح

   ١٢,٤٣٥  ٣٣٩ المعدومةالديون  تحصيالت
   ١,٤٨٣  ١,٥٤٨ مصاريف تلكس وبرقيات وبريد مستردة

   ٥,١٢٨  ٢,١٩٨ أخرى
 

 ٢٥,٢٠٥  ١٠,٩٤٤   
 
 

 المصاريف العمومية واإلدارية -١٧
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ف درهمأل درهم ألف 

 
  ٣٦,٧٣٨  ٣٣,١٢٨ أخرى للموظفين ومخصصات وتكاليفرواتب 

  ٣,٢٥٥  ٣,٢٩٧ وتأمين وخدماتاتصاالت 
  ٦,٦٧٥  ٦,٨٠٨ إيجار وصيانة

  ٥,٣٠٠  ٥,٦٦٧ )٤مصاريف المركز الرئيسي (إيضاح 
  ٢,٠٩٥  ٢,٢٩٩ تأمين
  ٦,٣٢٨  ٧,٣٢٧ أخرى

 
 ٦٠,٣٩١  ٥٨,٥٢٦  

 
 ءال شــي -٢٠١٥( درهــم ءمبلــغ ال شــي ٢٠١٦المقدمــة خــالل ســنة  الخيريــة) ألعمــالفــي ذلــك التبــرع وا المســاهمة االجتماعيــة (بمــابلغــت 
 درهم).

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٧ 

 النقدية وشبه النقدية -١٨
 

 :مما يليإن النقدية وشبه النقدية لغرض بيان التدفقات النقدية تتألف 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٢١,٩٩٢   ١٩,٨٢٦  د في الصندوق واألرصدة في البنوكالنق

  ٧٢١,٠٤٤   ٧٨٨,٧٢٩  الحساب الجاري –األرصدة لدى المصرف المركزي 
 -   ٢٥٠,٠٠٠  شهادة إيداع

  ٣٥,٤٠٠   ٢٥٩,٧٤٣  )٤المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية (إيضاح 
  ١٢,٧٥٦   ٦,٢٧٥  المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 
  ٧٩١,١٩٢   ١,٣٢٤,٥٧٣  

 
  )٩,٦٧٣(  )٤٤٠,٢١٧( )٤ناقصًا: المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية (إيضاح 

  )٧٥,٠٠٠(  -  ناقصًا: المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 

  ٧٠٦,٥١٩   ٨٨٤,٣٥٦  النقدية وشبه النقدية
 

قــد فــي الصــندوق والحســاب الجــاري لــدى المصــرف المركــزي والمبــالغ المســتحقة مــن البنــوك والمؤسســات تتــألف النقديــة وشــبه النقديــة مــن الن
 فـي الحـال المالية والمبالغ المستحقة من المركـز الرئيسـي والفـروع الخارجيـة واالسـتثمارات السـائلة قصـيرة األجـل األخـرى التـي يمكـن تحويلهـا

 لبنوك والمركز الرئيسي والفروع الخارجية.لالمبالغ المستحقة ناقصًا لتغيرات في القيمة  إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية
 
 

 المركز الرئيسي والبنود خارج الميزانية العموميةحقوق ملكية تركيز الموجودات والمطلوبات و  -١٩
 

 المناطق الجغرافية
 

٢٠١٦ 
 البنود خارج وحقوق المطلوبات  

 الميزانية العمومية لرئيسيالمركز املكية  الموجودات 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 
  ٣,٤٤٥,٥١٤  ٣,٥٠٢,٩٨٤  ٥,٠٢٩,٠٩٢ اإلمارات العربية المتحدة

  -  ١,٨٩١,١٦٧  ٢٥٩,٧٤٣ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  -  -  ١٠٥,٣١٦ عالمالباقي دول 

 
  ٣,٤٤٥,٥١٤  ٥,٣٩٤,١٥١  ٥,٣٩٤,١٥١ اإلجمالي

 
٢٠١٥ 

 البنود خارج وحقوق باتالمطلو   
 الميزانية العمومية المركز الرئيسيملكية  الموجودات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  ٣,٣٥٣,١٨٣  ٣,٩٦١,٤٦٢  ٤,٧٠٠,٢٦٦ اإلمارات العربية المتحدة

  -  ٩٠٩,٤٩٨  ٣٥,٤٠٠ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  -  -  ١٣٥,٢٩٤ باقي دول العالم

 
  ٣,٣٥٣,١٨٣  ٤,٨٧٠,٩٦٠  ٧٠,٩٦٠٤,٨ اإلجمالي

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٨ 

 والمطلوبات الطارئة االلتزامات -٢٠
 

والكفــاالت وأوراق القبــول تلــزم الفــروع بالســداد نيابــة عــن عمالئهــا والضــمانات المســتندية  االعتمــاداتإن المبــالغ التعاقديــة للفــروع بخصــوص 
االئتمـان بـافتراض أن هـذه المبـالغ قـد تـم اقراضـها بالكامـل وتـم طلـب  المبـالغ التعاقديـة مخـاطرتمثـل لقناعة العميل بشروط العقـد.  وخضوعاً 

المبـــالغ إجمـــالي ضـــمانات أو حجـــوزات هـــي بــدون قيمـــة. ومـــع ذلــك، فـــإن  وأن أي ،تســديد ضـــمانات لكامـــل المبلــغ بعـــد االخفـــاق فــي األداء
ينتهــي يمكــن أن  االلتزامــاتن كثيــرًا مــن هــذه إ، حيــث النقديــة المســتقبليةالمتطلبــات ال يمثــل بالضــرورة تقــديم القــروض  تزامــاتاللالتعاقديــة 

 مفعولها أو يتم إلغاؤها دون تمويلها.
 

تــواريخ صــالحية ثابتــة أو شــروط أخــرى  االلتزامــاتالتعاقديــة لتقــديم القــروض. وعــادة مــا يكــون لهــذه  االلتزامــاتالقــروض تمثــل  التزامــاتإن 
، وعنــد تلبيــة الشـروط التــي تســبق عمليـة الســحب، فــإن إجمــالي ســحبهاي صـالحيتها دون يمكــن أن تنتهــ االلتزامـاتهــذه إللغائهـا. ونظــرًا ألن 

 المبالغ التعاقدية ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.
 

 إن إجمالي المطلوبات الطارئة وااللتزامات القائمة كما يلي:
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ١,٠٠٨,٦٠٠  ١,٠٤٠,٥٣٤ التسهيالت المتوفرة

   ٢٠٧,٧٢٥  ٢١٣,٣٥٢ مستندية اعتمادات
   ٢,١٣٦,٨٥٨  ٢,١٩١,٦٢٨ ضمانات

 
 ٣,٣٥٣,١٨٣  ٣,٤٤٥,٥١٤   

 التسهيالت المتوفرة
ـــل  االلتزامـــات التعاقديـــة لتقـــديم القـــروض والتســـهيالت االئتمانيـــة المتغيـــرة. يوجـــد تـــاريخ ثابـــت النتهـــاء ســـريان تقـــديم القـــروض التزامـــات تمث
ات بشـكل عـام، أو بنـود أخـرى إلنهـاء العقـد. نظـرًا ألن االلتزامـات قـد ينتهـي سـريانها دون سـحب أيـة مبـالغ منهـا، فـإن إجمـالي مبـالغ االلتزام

 .المستقبليةالعقد ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية 
 

ة ألن معظــم التزامــات تقــديم قــروض تكــون تكــون أقــل مــن إجمــالي االلتزامــات غيــر المســتخدمالمحتملــة الخســائر االئتمانيــة فــإن  ،ومــع ذلــك
األطـول  طارئة بالنسبة للعمالء الملتزمين بمعايير معينة. تراقب الفروع فتـرة سـريان االلتزامـات االئتمانيـة ألن االلتزامـات ذات فتـرات السـريان

 يكون لها درجات أكبر من مخاطر االئتمان مقارنة مع االلتزامات ذات فترات السريان األقصر.
 
 

 األدوات المالية المشتقة -٢١
 

صـرف العمـالت األجنبيـة. إن الفائـدة وأسـعار أثناء سير األعمال العادية، تستخدم الفروع أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضـها لتقلبـات أسـعار 
لفــروع عقــود صــرف عمــالت األدوات الماليــة المشــتقة المســتخدمة تشــتمل علــى العقــود اآلجلــة والمســتقبلية والخيــارات. خــالل الســنة، أبرمــت ا

 باإلضافة لمخاطر سوقية. ائتمانيةأجنبية آجلة فقط. ينتج عن معامالت المشتقات، بدرجات مختلفة، مخاطر 
 

عـن السـداد الطـرف المقابـل عجـز المتعلقة بالمشتقات هو تكلفة إحالل العقود بأسعار السوق الحاليـة إذا  االئتمانإن مقياس الفروع لمخاطر 
 القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية التي لصالح الفروع.على ريخ السداد وتنحصر في أو قبل تا

 
للسـيطرة تنتج مخاطر السوق عند حدوث تقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبيـة ممـا يـؤثر علـى قيمـة العقـد. ألغـراض إدارة المخـاطر و 

 من قبل المركز الرئيسي.على هذه األنشطة، وضعت الفروع إجراءات وحدود مالئمة معتمدة 
 

 المبلــغيظهــر الجــدول أدنــاه القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة المســجلة كموجــودات أو مطلوبــات باإلضــافة إلــى مبالغهــا التعاقديــة. إن 
اس الـذي بموجبـه المعنـي للمشـتق أو مرجـع السـعر أو المؤشـر وهـو األسـ بنـد الموجـوداتالمبلـغ الخـاص ب هوباإلجمالي،  التعاقدي، المسجل

تقـاس التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات. تشــير المبــالغ التعاقديــة إلــى حجــم المعـامالت القائمــة فــي نهايــة الســنة وهــي ليســت مؤشــرًا علــى مخــاطر 
 .االئتمانالسوق أو مخاطر 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٩ 

 األدوات المالية المشتقة (تتمة) -٢١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 القيمة القيمة  القيمة القيمة 
 المبالغ العادلة العادلة المبالغ ةالعادل العادلة 
 اإلسمية السالبة الموجبة اإلسمية السالبة الموجبة 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 مشتقات محتفظ بها للمتاجرة
  -  -  -  ١,٨٠٦,٦٤١  )٧٣٩(  ٨٨٢ عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

 
تعاقدية لشراء أو بيع أو مقايضة أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محدد في المسـتقبل.  اتفاقياتجلة هي إن عقود صرف العمالت األجنبية اآل

 إن العقود اآلجلة هي عقود مخصصة يتم التعامل بها في السوق مباشرة ويتم سدادها على األساس اإلجمالي.
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -٢٢
 

 المدرجة. تهاقيموات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن إن القيمة العادلة لجميع األد
 

 -٢في قسم القيمة العادلة ضـمن اإليضـاح رقـم  شرحهاالمستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية يتم  واالفتراضاتإن المنهجيات 
 السياسات المحاسبية الهامة.

 
 

 إدارة المخاطر -٢٣
 

ضـمن وعبـر كـل مـن أقسـام العمـل التـي  المزايـالمحافظة على ثقافـة إدارة مخـاطر فعالـة وٕادارة عالقـة المخاطر/الفروع في ا استراتيجيةتتمثل 
 تستند إلى المخاطر الرئيسية الخاصة بالفروع.

 
 تبين األقسام التالية المخاطر المتعددة المرتبطة بالعملية المصرفية وطبيعتها وكيفية إدارتها.

 
 االئتمانمخاطر 
مــا ويتســبب فــي خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر. تقــوم  التــزامهــي المخــاطر التــي يفشــل فيهــا أحــد طرفــي أداة ماليــة فــي تســديد  ئتمــاناالمخــاطر 

بوضع الحدود للمقترضين األفراد والمجموعات والقطاعات الجغرافية والصناعية. كـذلك تقـوم الفـروع بمراقبـة  االئتمانيةالفروع بإدارة المخاطر 
لكــل طــرف مقابــل. باإلضــافة لــذلك، تحصــل الفــروع علــى الضــمان عنــدما  االئتمانيــةوالتقيــيم المســتمر للمــالءة  االئتمــان التعرضــات لمخــاطر
 حد من فترة التعرض للمخاطر.تدخل في ترتيبات تصفية رئيسية وترتيبات ضمان مع األطراف المقابلة و تيكون ذلك مالئمًا و 

 
 في بيان المركز المالي. ةماليبند موجودات ا بتاريخ التقارير المالية يمثل المبلغ المدرج لكل كم االئتمانإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

 
 .٥رقم اإليضاح يرجى اإلشارة إلى تفاصيل محتويات محفظة القروض والسلفيات بخصوص 

 
تشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة عنــدما يعمــل عــدد مــن األطــراف المقابلــة بأنشــطة تجاريــة م االئتمانيــةعلــى المخــاطر  تالتركيــزاتظهــر 

التعاقديـة تتـأثر بصـورة مشـابهة بـالتغيرات فـي الظـروف  بااللتزامـاتمشـابهة قـد تجعـل قـدرتهم علـى الوفـاء  اقتصاديةالجغرافية أو لديهم مزايا 
تطورات التي تؤثر على صـناعة أو إلى الحساسية النسبية ألداء الفروع نحو ال تالتركيزاأو السياسية أو الحاالت األخرى. تشير  االقتصادية

 منطقة جغرافية خاصة.
 

الموجـودة  االئتمانيـةعلـى درجـة مـن الكفـاءة يقـوم بدراسـة وتقيـيم التسـهيالت يمتلك المركز الرئيسي لجنة داخلية تتألف من طـاقم عمـل مؤهـل 
بطة بوضع العميل قد تؤدي إلى تصنيف الديون لكل عميل من عمالء البنك. تقوم اللجنة بتحديد أية أوضاع غير مألوفة وأية صعوبات مرت

 على أنها غير مألوفة وتحديد مستوى رصد المخصصات المالئمة لذلك.
 

 األدوات المالية المشتقة
إن مخــاطر االئتمــان فيمــا يتعلــق بــاألدوات الماليــة المشــتقة تنحصــر فــي األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة الموجبــة، كمــا هــي مســجلة فــي بيــان 

 .اتز للمنشأة المعنية من قبل المشتقكز المالي. في حالة المشتقات االئتمانية، تتعرض الفروع كذلك لمخاطر العجالمر 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٠ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 الحد األقصى للتعرض والجودة االئتمانية لألدوات المالية
ألخــذ فــي االعتبــار أي ضــمان أو تعزيــزات ائتمانيــة إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخــاطر االئتمــان بخصــوص مكونــات المركــز المــالي بــدون ا

 أخرى تم اعتبارها كغير مصنفة.
 

 ألــف ٢,٣٤٤,٥٨٣ – ٢٠١٥ديســمبر  ٣١درهــم ( ألــف ٢,٤٠٤,٩٨٠ قــدرهاإن التعرضــات لمخــاطر االئتمــان التــي تتعلــق بالمبــالغ الطارئــة 
 درهم).

 
 الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى

مـن  عمليـة قبـول أنـواعبخصـوص  التوجهـاتلوب يعتمـد علـى تقيـيم مخـاطر االئتمـان للطـرف المقابـل. يـتم تنفيـذ إن مبلغ ونوع الضمان المط
 التقييم. مؤشراتو  اتالضمان

 
 والضمانات المقابلة. يةالعقار الممتلكات على  رسومهي النقد واألوراق المالية وال اي تم الحصول عليهات التإن األنواع الرئيسية للضمان

 
 ٣١اتفاقيات القرض المعنيـة. فـي  حسب، إن كان ضرورياً ، ةإضافي اتضمان تطلبو  بشكل مستمر اتاإلدارة القيمة السوقية للضمانتراقب 

مقابــــل  درهـــم) ألــــف ٣,٩١١,٧٤٦ -٢٠١٥درهـــم ( ألــــف ٢,٢٥٥,٩٥٤بمبلـــغ بقيمــــة عادلـــة  ات، احتفظـــت الفــــروع بضـــمان٢٠١٦ديســـمبر 
 القروض والسلفيات.

 
 مخاطر السيولة

المطلوبات المستحقة وسـحوبات الودائـع ونمـو الموجـودات التمويليـة والعمليـات التجاريـة وتلبيـة  استيعابعلى لسيولة هي القدرة المستمرة إن ا
 التعاقدية من خالل الوصول الحر للتمويل بأسعار السوق المعقولة. االلتزامات

 
الماليـة. قـد  باالسـتثماراتالمرتبطـة  بااللتزامـاتعلى األمـوال للوفـاء  مخاطر السيولة هي المخاطر عندما تواجه الفروع صعوبة في الحصول

المالية بسرعة بما يقارب قيمتها العادلة. يمكن أن تحـدث مخـاطر  الموجوداتتنتج مخاطر السيولة أيضًا من عدم قدرة الفروع على بيع أحد 
ب نفـاد بعـض مصـادر التمويـل فـورًا. وللتحـوط مقابـل هـذه المخـاطر، التي قد تسـب االئتمانفي  انحداراتالسيولة نتيجة تقلبات في السوق أو 

 السيولة وتقوم اإلدارة بمراقبة وضع السيولة يوميًا. االعتبارقامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل ويتم إدارة الموجودات باألخذ في 
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 من سنة أشهر ٣من  خالل 
 عالمجمو  سنوات ٥إلى  إلى سنة أشهر ٣ 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 
  ٩٩٦,٨٨٤  -  ٥٥٦,٦٦٧  ٤٤٠,٢١٧ الخارجيةوالفروع  المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي

  -  -  -  - المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ٣,٤٧٥,٣٠١  ١٥٩,٣٨٤  ١,١٣٣,٠٦٢  ٢,١٨٢,٨٥٥ ءودائع العمال

  ٦٥,١٢٧  ٤,٥٢٥  -  ٦٠,٦٠٢ ىمطلوبات أخر 
 

  ٤,٥٣٧,٣١٢  ١٦٣,٩٠٩  ١,٦٨٩,٧٢٩  ٢,٦٨٣,٦٧٤ ةمإجمالي المطلوبات غير المخصو 
 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 من سنة أشهر ٣من  خالل 
 المجموع سنوات ٥إلى  إلى سنة أشهر ٣ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  ٩٧٥,٥١٢  -  ٩٦٥,٨٣٩  ٩,٦٧٣ المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  ٧٥,٦٤١  -  -  ٧٥,٦٤١ المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٢,٨٦٣,٥٠٨  ٣,٢٤٨  ٣٦٦,١٠٥  ٢,٤٩٤,١٥٥ ءودائع العمال
  ٥٩,١٤٣  ٤,٥٣٨  -  ٥٤,٦٠٥ مطلوبات أخرى

 
  ٠٤٣,٩٧٣,٨  ٧,٧٨٦  ١,٣٣١,٩٤٤  ٢,٦٣٤,٠٧٤ إجمالي المطلوبات غير المخصومة

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣١ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 مخاطر السيولة (تتمة)
) مـن الضـمانات خـالل سـنة واحـدة بينمـا تنتهـي صـالحية ٪٨٧ -٢٠١٥( ٪١٠٠خـالل فتـرة ال تتعـدى السـنة، وتنتهـي صـالحية تنتهـي صـالحيتها فعليـًا  المسـتندية واالعتمـاداتأوراق القبول  التزاماتكافة  إن

 تتعدى خمس سنوات. خالل فترة ال الجزء المتبقي
 

 االســتحقاقالموجــودات والمطلوبــات تــم تحديــدها علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تــاريخ التقــارير الماليــة لتــاريخ  اســتحقاقاتالموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بــالفروع. إن  اســتحقاقيلخــص الجــدول أدنــاه قائمــة 
مع أو بـدون مخالفـات الـدفعات مقـدمًا ويمكـن أن يتوجـب سـداد ودائـع  االلتزاماتأدناه حيث يمكن أن يكون لدى المقترض الحق بتسديد  الواردة اتاالستحقاقالفعلية عن  االستحقاقاتالمتوقع. يمكن أن تختلف 

 العمالء عند الطلب.
 

 الموجودات والمطلوبات كما يلي: استحقاقإن 
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 أكثر من من سنة من ثالثة أشهر خالل 

 المجموع سنوات ٥ سنوات ٥إلى  سنة إلى ثالثة أشهر 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 
  ١,١٧٠,٣٦٥  -  ١١١,٨٠٩  -  ١,٠٥٨,٥٥٦ لدولة االمارات العربية المتحدة النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصرف المركزي

  ٦,٢٧٥  -  -  -  ٦,٢٧٥ لبنوك والمؤسسات المالية األخرىمن االمبالغ المستحقة 
  ٢٥٩,٧٤٣  -  -  -  ٢٥٩,٧٤٣ الرئيسي والفروع الخارجيةالمركز المبالغ المستحقة من 

  ٣,٨٣٦,٨٥٢  ٨٣٣,٢٨٤  ٦٥٣,٩١٩  ٢٠٠,٧٦٩  ٢,١٤٨,٨٨٠ للعمالء قروض وسلفيات
  ٩٦,٧٣١  -  ٩٦,٧٣١  -  - الضريبة المؤجلةبند موجودات 

  ١٣,٩١٩  -  -  -  ١٣,٩١٩ أخرى موجودات
  ١٠,٢٦٦  ١٠,٢٦٦  -  -  - دات ثابتةموجو 

 
  ٥,٣٩٤,١٥١  ٨٤٣,٥٥٠  ٨٦٢,٤٥٩  ٢٠٠,٧٦٩  ٣,٤٨٧,٣٧٣ الموجوداتإجمالي 

 
  ٩٩١,١٦٧  -  -  ٥٥٠,٩٥٠  ٤٤٠,٢١٧ المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  -  -  -  -  - المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٣,٤٤٤,٧٠٤  -  ١٥٤,٦٣١  ١,١١٠,٩٤٤  ٢,١٧٩,١٢٩ لعمالءودائع ا
  ٧٨,٧٩٥  -  ٤,٥٢٥  -  ٧٤,٢٧٠ مطلوبات أخرى

 
  ٤,٥١٤,٦٦٦  -  ١٥٩,١٥٦  ١,٦٦١,٨٩٤  ٢,٦٩٣,٦١٦ إجمالي المطلوبات

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٢ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 مخاطر السيولة (تتمة)
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 أكثر من من سنة من ثالثة أشهر خالل 

 المجموع سنوات ٥ سنوات ٥إلى  إلى سنة ثالثة أشهر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  ٨٦٤,٤١٧  -  ١٢١,٣٨٢  -  ٧٤٣,٠٣٥ النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصرف المركزي

  ١٢,٧٥٦  -  -  -  ١٢,٧٥٦ المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ٣٥,٤٠٠  -  -  -  ٣٥,٤٠٠ غ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجيةالمبال

  ٣,٨٦٧,٣٧١  ٣٦٧,١٩٥  ٧١١,٧١٧  ٢٧٣,٦٠٠  ٢,٥١٤,٨٥٩ قروض وسلفيات
  ٥٥,٤٧١  -  ٥٥,٤٧١  -  - الضريبة المؤجلةبند موجودات 

  ٢٦,٣٧٩  -  -  -  ٢٦,٣٧٩ موجودات أخرى
  ١٦٦,٩  ٩,١٦٦  -  -  - موجودات ثابتة

 
  ٤,٨٧٠,٩٦٠  ٣٧٦,٣٦١  ٨٨٨,٥٧٠  ٢٧٣,٦٠٠  ٣,٣٣٢,٤٢٩ إجمالي الموجودات

 
  ٩٦٤,٦٥٣  -  -  ٩٥٥,٢٨٣  ٩,٣٧٠ المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  ٧٥,٠٠٠  -  -  -  ٧٥,٠٠٠ المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٢,٨٥٢,٥٩٨  -  ٣,٢٤٨  ٣٦١,٦٧٩  ٢,٤٨٧,٦٧١ ودائع العمالء
  ٦٥,٣٧٣  -  ٤,٥٣٨  -  ٦٠,٨٣٥ مطلوبات أخرى

 
  ٣,٩٥٧,٦٢٤  -  ٧,٧٨٦  ١,٣١٦,٩٦٢  ٢,٦٣٢,٨٧٦ إجمالي المطلوبات

 
 خالل ثالثة أشهر.، وتنتهي درهم) ء شيال -٢٠١٥ديسمبر  ٣١(ال شيء  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  ألف درهم ١,٨٠٦,٦٤١بمبلغ  المبالغ التعاقدية إلجمالي مراكز المشتقات المسددةبلغت 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

الماليـة. تتعـرض الفـروع لمخـاطر أسـعار الفائـدة نتيجـة لعـدم توافـق أسـعار  تنتج مخاطر أسعار الفائدة عن إمكانية تـأثير التغيـرات فـي أسـعار الفائـدة علـى التـدفقات النقديـة المسـتقبلية أو القيمـة العادلـة لـألدوات
ذه المخـاطر بمقارنـة إعـادة تسـعير الموجـودات والمطلوبـات مـن ة أو إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات. قام المركز الرئيسي بوضع حدود للفجوات فـي سـعر الفائـدة لفتـرات معينـة. تقـوم الفـروع بـإدارة هـالفائد

 إدارة المخاطر. استراتيجياتخالل 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٣ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 (تتمة) ئدةمخاطر أسعار الفا
ديسـمبر  ٣١والمطلوبـات الماليـة المحـتفظ بهـا فـيالماليـة إلـى األسـعار المتغيـرة للموجـودات  استنادا ،الفوائد لسنة واحدة دخلصافي  علىتأثير التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة  يهالدخل إن حساسية بيان 

٢٠١٦. 
 

 .الدخلعلى بيان  ،بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتةفي أسعار الفائدة، مع  نقطة أساس ٢٥تغيرات بمعدل  تأثيريعكس الجدول التالي 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 درهمألف  درهم ألف 

 
 ٢,٢٣٤ ٩٠٣ جميع العمالت

 
 مخاطر العمالت األجنبية

ضع المركز الرئيسي حدودًا للمراكز حسب العمالت، والتـي يـتم مراقبتهـا يوميـًا. يـتم تمويـل أسعار العمالت األجنبية. و إن مخاطر العمالت األجنبية تمثل مخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية بسبب التغير في 
والتــدفقات ســعار السـائدة للعمــالت األجنبيـة علـى المركــز المـالي موجـودات الفـروع بــنفس العملـة لنشـاط المعاملــة بغـرض إزالــة التعـرض لمخـاطر العمــالت األجنبيـة. تــدير الفـروع التعـرض آلثــار التقلبـات فـي األ

 النقدية. في نهاية السنة، كان لدى الفروع التعرضات الجوهرية التالية المصنفة بالعمالت األجنبية:
 

 المجموع أخرىعمالت  الكويتيالدينار  االستراليالدوالر  االسترلينيالجنيه  اليورو 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٣٥,٧٦٨   ١,١٦٧   ١١٨,١٣٩   ٢٥٠   ٥,٩٩٢   ١٠,٢٢٠  الموجودات 
  )٣٢,٠٨٨(  )٧١(  )١٩,٠٧١(  )٢٩(  )٥,٨٢٧(  )٧,٠٩٠( المطلوبات وأموال المركز الرئيسي 
  ١٠٣,٦٨٠   ١,٠٩٦   ٩٩,٠٦٨   ٢٢١   ١٦٥   ٣,١٣٠  صافي المركز المفتوح للعمالت 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  ٢٦,٩٦٦   ١,١٧٠   ٣,٧٧٤   ١٣٥   ٨,٢١٤   ١٣,٦٧٣  تالموجودا

  )٢٦,١٦٨(  )٢,٦٩٦(  )٣١٢(  )٢,٧٢٣(  )٨,٤٠٤(  )١٢,٠٣٣( المطلوبات وأموال المركز الرئيسي 
  ٧٩٨   )١,٥٢٦(  ٣,٤٦٢   )٢,٥٨٨(  )١٩٠(  ١,٦٤٠  صافي المركز المفتوح للعمالت 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٤ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 (تتمة) ائدةمخاطر أسعار الف
 المعنيـــةلزيـــادة أو الــنقص فــي الـــدرهم اإلمــاراتي مقابــل العمـــالت األجنبيــة المئويــة للنســبة ليوضــح الجــدول التـــالي تفاصــيل حساســية الفـــروع 

لعمالت باســتثناء الــدوالر األمريكــي ألنــه مــرتبط بالــدرهم اإلمــاراتي. إن تحليــل الحساســية يشــتمل فقــط علــى البنــود الماليــة القائمــة المصــنفة بــا
 تأثير التغير في أسعار الصرف هو كما يلي:ن إ األجنبية و 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف النسبة 

 
 )٦(  ٥  ٪٣+ الجنيه االسترليني

 ٤٩   ٩٤  ٪٣+  اليورو
 )٨٢(  ٧  ٪٣+ الدوالر االسترالي
 ١٠٤   ٢,٩٧٢  ٪٣+ الدينار الكويتي
 )٤٦(  ٣٣  ٪٣+ عمالت أخرى

 
أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة، ة عـن التغيـرات فـي القيمـة العادلـة و ربـاح فـي المسـتقبل الناتجـإلى عـدم التأكـد مـن األ تشير مخاطر السوق

وأســـعار الســـوق والتقلبـــات. بســـبب العمليـــات المحـــدودة فـــي فـــروع دبـــي وأبـــوظبي، اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة (الخـــدمات المصـــرفية للشـــركات 
تغيــرات فــي تعــرض الفــروع لمخــاطر الســوق  ساســية. ال يوجــد أيلمخــاطر الســوق مــن خــالل تحليــل الح واألفــراد)، يــتم قيــاس تعــرض الفــروع
 وأسلوب إدارة وقياس تلك المخاطر.

 
 المخاطر التشغيلية

 فـي التكنولوجيـاأدى إلـى إخفـاق  فعـلحـدث أو نتيجـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة  المخاطر التشغيلية هي المخاطر التي تنشأ عن حدوث خسارة
 العمليات التشغيلية. والمخاطر األخرى التي تؤثر فيواألشخاص البنية التحتية و 
 

تسعى الفروع للحد من الخسائر الفعلية والمحتملة من إخفاقات المخاطر التشغيلية مـن خـالل قسـم إدارة مخـاطر العمليـات عـن طريـق وضـع 
يم وتعــد تقــارير حــول تلــك مهــام التــدقيق الــداخلي المســتقلة تحــدد وتقــ إطــار عمــل للسياســات واإلجــراءات لمراقبــة وٕادارة المخــاطر. كــذلك، فــإن

 المخاطر.
 

إن المخاطر األخرى التي تتعرض لها الفروع هي المخاطر التنظيميـة والمخـاطر القانونيـة ومخـاطر السـمعة. يـتم مراقبـة المخـاطر التنظيميـة 
القانونية من خالل االستخدام األمثـل لالستشـاريين القـانونيين الـداخليين وٕاجراءات التوافق. يتم إدارة المخاطر من خالل إطار عمل سياسات 

ع إصـدار إرشـادات وسياسـات والخارجيين. يتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل الفحص المنتظم لألمور التي تمثل ضررًا بسـمعة الفـروع، مـ
 مالئمة.

 
 

 إدارة رأس المال -٢٤
 

 تنظيم رأس المال
 دولة اإلمارات العربية المتحدة بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للفروع.يقوم المصرف المركزي ل

 
. تقــوم الفــروع ٢٠٠٩نـوفمبر  ١٧نظـام رأس المــال مـن تــاريخ  ٢بــازل  اتفاقيـةتبــاع ابقـام المصــرف المركـزي لدولــة اإلمـارات العربيــة المتحـدة 

ادرة عن المصرف المركزي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة. إن الحـد نسبة كفاية رأس المال لديها بما يتماشى مع اإلرشادات الص باحتساب
الموجـــودات مـــن  ٪١٢تعديلـــه إلـــى تـــم مـــن قبـــل المصـــرف المركـــزي لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  الموضـــوعةاألدنـــى لنســـبة رأس المـــال 

 قبلهم. وفقًا لإلرشادات الصادرة من احتسابه) في جميع األوقات ويتم RWA(المخاطر  المرجحة

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة (ش.م.ق) 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٥ 

 (تتمة) إدارة رأس المال -٢٤
 

تعتمد سياسـة الفـروع علـى المحافظـة علـى قاعـدة رأس مـال قويـة للمحافظـة علـى ثقـة السـوق وتعزيـز التطـوير المسـتقبلي لألعمـال. إن تـأثير 
معــدل وائــد العليـا الممكنـة مـع لحفــاظ علـى تـوازن بـين العبضـرورة االفـروع  تعتـرفمسـتوى رأس المـال علـى العائــد للمـالكين يـتم تثبيتـه أيضــًا و 

 المزايا والضمان الذي يمكن تحمله من مركز رأس المال السليم.على و األاإلقراض 
 

 لم يكن هناك أي تغيرات جوهرية في إدارة الفروع لرأس المال خالل السنة.
 

 ديسمبر كان كما يلي: ٣١إن مركز رأس المال التنظيمي للفروع في 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 درهم ألف درهم ألف 

 الشق األول من رأس المال
  ٩٠٠,٠٠٠   ٩٠٠,٠٠٠  رأس المال المخصص

  ٢,٥٩٥  ٢,٥٩٥  القانوني االحتياطي
  ١٠,٧٤١  )٢٣,١١٠( األرباح غير الموزعةمتراكمة)/(الخسائر ال

 
  ٩١٣,٣٣٦  ٨٧٩,٤٨٥  

 الشق الثاني من رأس المال
  ٥٨,٣٨٣  ٤,٠٤٣٦  مخصص االنخفاض في القيمة الجماعي للقروض والسلفيات

 
  ٩٧١,٧١٩  ٩٤٣,٥٢٨  إجمالي قاعدة رأس المال

 
 المخاطر المرجحةالموجودات 

  ٤,٦٧٠,٦٧٦  ٥,١٢٣,٤٦٨  االئتمانمخاطر 
  ٨,٤٤٨   ١٠٢,٥٨٥  مخاطر السوق

  ١٨٥,٩٨٣   ٢٥٧,٥٤١  المخاطر التشغيلية
 

  ٤,٨٦٥,١٠٧  ٥,٤٨٣,٥٩٤  المخاطر المرجحةإجمالي الموجودات 
 

  ٪١٩,٩٧        %١٧,٢١  اية رأس المالكفنسبة 
 

 تخصيص رأس المال
تعتمد عملية تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة معينة، إلى حد كبير، على االستفادة القصوى من العوائد المتحققة على رأس المـال 

ـــوب مـــن قبـــل الجهـــات المخصـــص. إن حجـــم رأس المـــال المخصـــص لكـــل عمليـــة أو نشـــاط يعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى رأس المـــال  المطل
التنظيمية. تقوم عملية تخصيص رأس المال على عمليات وأنشطة معينة تجرى بشكل مستقل عن الجهات القائمة على هذه العمليات والتـي 

 .ءعند االقتضا، وتخضع للمراجعة عن طريق لجنة الموجودات والمطلوبات وٕادارة المخاطر االئتمانيةهيالت تتم من خالل دائرة التس
 

بالرغم مـن أن زيـادة العائـد ألقصـى حـد علـى رأس المـال المعـدل المخـاطر هـي األسـاس الرئيسـي الـذي يسـتخدم فـي تحديـد كيفيـة تخصـيص 
أيضــًا  االعتبــاررأس المــال ضــمن الفــروع لعمليــات وأنشــطة معينــة، إال أنــه لــيس األســاس الوحيــد المســتخدم فــي صــنع القــرار. تــم األخــذ فــي 

للفـروع علـى  االسـتراتيجيةات واألنشـطة األخـرى، وتـوفر مصـادر اإلدارة والمصـادر األخـرى، وتوافـق النشـاط مـع األهـداف التنسيق مع العمليـ
 سياسات الفروع بخصوص إدارة رأس المال وتخصيصه.مراجعة منتظمة ل إجراءتم يالمدى البعيد. 
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املال والأعمال

الحتاد للطريان ت�صّغل رحلًة يوميًة ثانية 
A380 اإىل �صيدين عرب طائرتها اإيربا�ص

•• اأبوظبي-الفجر:

الرائدة طراز  ا�ضتخدام طائرتها  اعتزامها  ام�ض  للطريان  االحتاد  اأعلنت 
 - اأبوظبي  وجهة  اإىل  االأ�ضبوعية  رحالتها  كافة  على   A380 اإيربا�ض 

�ضيدين الرائجة والبالغ عددها 14 رحلًة، اعتباًرا من 29 اأكتوبر.
اليومية  ال��رح��الت  اإىل  الثانية  اليومية  ال��رح��ل��ة  تن�ضم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
القائمة التي تخدمها الطائرة العمالقة، حيث حتل حمل الطائرة بوينغ 
التي تت�ضع اإىل 328 مقعًدا. ويتزامن هذا االإعالن مع   300ER-777
مرور ع�ضر �ضنوات على اإطالق االحتاد للطريان رحالتها اإىل �ضيدين، التي 

ت�ضكل اأُوىل وجهاتها يف اأ�ضرتاليا.    
واملرتبة  مقعًدا   496 اإىل  تت�ضع  التي  الرائدة،  الطائرة  ا�ضتخدام  ويعني 
وفق نظام الدرجتني، وت�ضم مق�ضورة االإيوان فائقة الفخامة واملوؤلفة من 
ثالث غرف يف االأجواء وهي االأوىل من نوعها يف قطاع الطريان التجاري، 
لندن ونيويورك ب�ضفتها  اإىل  اأ�ضرتاليا  املدن يف  اأكرب  واح��دة من  ان�ضمام 
اإيربا�ض  ط��راز  ال�ضركة  طائرة  عرب  بالكامل  رحالتها  خدمة  تتم  وجهات 

.A380
من  والرتفيه  العمل  الأغ��را���ض  امل�ضافرون  �ضيتمتع  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�ضافة 
واإىل اأبوظبي، مركز الت�ضغيل الرئي�ضي لعمليات ال�ضركة، بقدرة ا�ضتيعابيًة 
جانب  م��ن  املُتنامي  االإق��ب��ال  تلبية  م��ن  ال�ضركة  �ضتتمكن  كما  م��ت��زاي��دة، 
امتداد  الربط على  املتحدة ويف مدن  العربية  االإم��ارات  ال�ضيوف يف دولة 

منطقة اخلليج العربي وال�ضرق االأو�ضط واأوروبا.
اأبوظبي،  وع��الوًة على ذلك، فاإن خدمة م�ضار �ضيدين- لندن هيرو عرب 
من  على  والرفاهية  والراحة  االت�ضاق  م�ضتويات  اأرق��ى  ال�ضيوف  �ضيمنح 
الطائرة اإيربا�ض A380 التي ت�ضغلها ال�ضركة خلدمة امل�ضار بالكامل على 
كال االجتاهني. علًما باأن االحتاد للطريان ُت�ضغل رحالتها اليومية الثالث 
اإىل مطار لندن هيرو عرب الطائرة اإيربا�ض A380. واعتباًرا من االأول 
اإىل  نيويورك  اإىل  الثانية  اليومية  الرحلة  ترقية  �ضتتم  يونيو  �ضهر  من 

الطائرة العمالقة.
ت�ضغيلها  للطريان  االحت��اد  با�ضرت  التي   ،A380 اإيربا�ض  وت�ضم طائرة 
اإىل �ضيفني يف مق�ضورة االإيوان  اإىل وجهة �ضيدين قبل عامني، ما ي�ضل 
الرائعة التي تتاألف من غرفة جلو�ض وغرفة نوم وغرفة ا�ضتحمام، وت�ضع 
رجال  درج��ة  ا�ضتوديو  و70  االأوىل،  ال��درج��ة  م�ضكن  فئة  م��ن  مق�ضورات 

اأعمال و415 مقعداً ذكياً يف الدرجة ال�ضياحية. 
لالحتاد  التنفيذي  الرئي�ض  بومغارترن،  بيرت  اأف���اد  اخل�ضو�ض  ه��ذا  ويف 
للطريان، قائاًل: تعّد �ضيدين واحدًة من اأف�ضل م�ضاراتنا طويلة املدى من 
�ضيما على  اإقبااًل متنامًيا ال  ن�ضهد  نزال  اإ�ضغااًل، وال  واأكرها  االأداء  حيث 
قبل  الوجهة  لتلك  اإطالقنا  وذلك منذ  املمتازة  الدرجات  مق�ضوراتنا من 

ع�ضرة اأعوام.
اإيربا�ض  ط��ائ��رة  ع��رب  الثانية  اليومية  ال��رح��ل��ة  بف�ضل  ق��ائ��اًل:  واأ���ض��اف 
رحالتنا  كافة  يف  ال��رائ��د  منتجنا  على  االعتماد  ن�ضمن  �ضوف   ،A380
اأ�ضبوعًيا، كما �ضت�ضاعد ترقية هذه الرحلة على تلبية الطلب  اإىل �ضيدين 
اأبوظبي وعلى امتداد  امل�ضافرين من واإىل  املتنامي، مبا يعود بالنفع على 

�ضبكة وجهات االحتاد للطريان العاملية.

اأ�صعار »اأوبك« عند 49.21 دولرا للربميل
•• فيينا -وام: 

اأعلنت منظمة الدول امل�ضدرة للنفط “اأوبك” اأن �ضعر �ضلة خاماتها ال� 13 
و�ضل اأم�ض االول الثالثاء اىل 49.21 دوالر للربميل مقارنة ب�ضعر اليوم 

الذي قبله 49.64 دوالر.
التي تعد مرجعا يف م�ضتوى �ضيا�ضة االإنتاج  وت�ضم �ضلة خامات “اأوبك” - 
التالية : خام مربان االإماراتي وخام مزيج �ضحارى اجلزائري  - االأن��واع 
وااليراين الثقيل والب�ضرة اخلفيف العراقي وخام الت�ضدير الكويتي وخام 
القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�ضدر 
م��رياي وجريا�ضول  الفنزويلي  واخل��ام  ال�ضعودي  العربي اخلفيف  واخل��ام 

االأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت االكوادوري.

�صيولة اأ�صواق الإمارات تعود فوق
 ن�صف مليار رغم تباين اإغالق املوؤ�صرات

•• اأبوظبي-وام:

االإم��ارات��ي��ة ن�ضف مليار  امل��ال  اأ���ض��واق  املربمة يف  ال�ضفقات  جت��اوزت قيمة 
درهم خالل جل�ضة التداول ام�ض رغم عودة التباين لل�ضيطرة على اغالق 

املوؤ�ضرات العامة يف �ضوقي اأبوظبي ودبي املاليني.
ت��ذب��ذب��ا طيلة جل�ضة  ال��ق��ي��ادي��ة  ال�����ض��رك��ات  اأ���ض��ه��م  اأ���ض��ع��ار غالبية  و���ض��ه��دت 
وذلك  االأخ���ر  انخف�ض  ح��ني  يف  ل��الإرت��ف��اع  بع�ضها  م��ال  ،حيث  التعامالت 
حتت �ضغط من عمليات جني اأرباح طبيعية بعد ال�ضعود الذي �ضجلته يف 

اليومني ال�ضابقني.
وعلى م�ضتوى حركة املوؤ�ضرات وا�ضل املوؤ�ضر العام ل�ضوق دبي املايل ارتفاعه 
بن�ضبة %0.15 بالغا 3438 نقطة يف ما اأغلق املوؤ�ضر العام ل�ضوق اأبوظبي 

لالأوراق املالية على انخفا�ض بن�ضبة %0.52 عند 4541 نقطة.
من  االأك��رب  ال�ضريحة  اأن  للتعامالت  اليومي  التحليل  خالل  من  ويت�ضح 
اأ�ضهم العقار املدرجة يف ال�ضوقني �ضجلت مكا�ضب جيدة وارتفع �ضهم الدار 
اىل 2.18 وتبعه يف نف�ض االإجت��اه �ضهم ا�ضراق اىل 1.14 دره��م.. اأما يف 
�ضوق دبي املايل فقد �ضعد �ضهم اأرابتك بن�ضبة جتاوزت %4 بالغا 90 فل�ضا 
كذلك ارتفع �ضهم داماك اىل 2.55 درهم ومتكن �ضهم االإحتاد العقارية 

من ا�ضتعادة قيمته االإ�ضمية جمددا مغلقا عند 1.01 درهم.
قائمة  �ضمن  العا�ضمة  �ضوق  يف  امل��درج  الوطني  ابوظبي  بنك  �ضهم  وك��ان 
10.95 دره��م وهو نف�ض  االأك��ر ن�ضاطا وذل��ك رغم انخفا�ض �ضعره اىل 
الو�ضع الذي �ضيطر على �ضهم اعمار يف �ضوق دبي واملرتاجع بن�ضبة طفيفة 

اىل 7.20 درهم و�ضط �ضفقات بلغت قيمتها 43 مليون درهم تقريبا.
املوؤ�ضر ال�ضعري فقد وا�ضلت االأ�ضهم الرابحة تفوقها  وعلى �ضعيد حركة 
�ضركة   37 اأ�ضهم  اأغلقت  الوزنية فقد  املوؤ�ضرات  اغ��الق  تباين  وذل��ك رغم 
65 �ضركة ج��رى ت��داول��ه��ا ام�����ض مقابل  اأ���ض��ه��م  على ارت��ف��اع م��ن اج��م��ايل 
انخفا�ض اأ�ضعار اأ�ضهم 17 �ضركة ومل يطراأ تغيري يذكر على اأ�ضعار اأ�ضهم 

11 �ضركة اكتفت باالإغالق على نف�ض م�ضتوياتها ال�ضابقة.

توفر التحويات للريف واحل�سر

موارد لل�صرافة توقع اتفاقية مع Land Bank اأكرب امل�صارف احلكومية بالفلبني
•• دبي –الفجر:

اأع����ل����ن����ت جم���م���وع���ة �����ض����رك����ات م������وارد 
 Land لل�ضرافة عن توقيع اتفاق مع
 Bank of the Philippines
الند بانك اوف فليببينز ، وال��ذي يعد 
 ، الفلبني  يف  احلكومية  البنوك  اأك���رب 
من حيث الودائع واالأ�ضول والقرو�ض 
 Land ���وراأ����ض امل��ال ، وت��خ��دم اأف���رع ل
كافة  وك���ذا  احل�ضرية  امل���دن   Bank
امل��ن��اط��ق وامل�����دن ال��ري��ف��ي��ة ب��ال��ف��ل��ب��ني ، 
حر�ض  لتعك�ض  اخل��ط��وة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
موارد لل�ضرافة على تقدمي ت�ضهيالت 

اأكرب لعمالئها ..
�ضيتمكن  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  اإذ مب��وج��ب   
موارد  ل�ضركات  ال�ضتة  ال��ف��روع  عمالء 
، وامل��ن��ت�����ض��رة يف رب����وع دولة  ل��ل�����ض��راف��ة 
اخلدمات  ا���ض��ت��خ��دام  م���ن   ، االم������ارات 
االلكرتونية للبنك والتحويل مبا�ضرة 
على ح�ضاب العميل اأو نقدا بكافة اأفرع 
موارد  ت�ضاهم  كما   ، ووكالئهم  البنك 
ت��وج��ي��ه عمالئها  اأي�����ض��ا يف  ل��ل�����ض��راف��ة 
 Land Bank of �لفتح ح�ضابات ب
داخل  م��ن   the Philippines
االمارات ، وتعد هذه االتفاقية الثانية 
اإذ �ضبق ملوارد لل�ضرافة اأن وقعت اإتفاقا 
مماثال مع بنك BDO  بي دي او يف 
الفلبني ، ولطاملا كان بنك BDO يف 
املركز االول النت�ضاره يف جميع االحياء 

وتعتمد   ، بالفلبني  التجارية  وامل��راك��ز 
رواتب  لتحويل  ال�ضركات  اغلب  عليه 

موظفيها ..
االتفاقية ممثال عن موارد   وقد وقع 
النعيمي  م�����ض��ب��ح  حم��م��د  ل��ل�����ض��راف��ة 
عن  وقعها  فيما   ، التنفيذي  الرئي�ض 
بونافينرتا  الك�ض    Land Bank

الرئي�ض التنفيذي للبنك .
النعيمي  اأكد حممد م�ضبح  من جهته 
الرئي�ض التنفيذي ل� موارد لل�ضرافة ، 
على اأن اتفاق احل�ضول على اخلدمات 
هو   Land Bank م���ن  ال��ب��ن��ك��ي��ة 
و�ضبقه  االم�����ارات  يف  ن��وع��ه  م��ن  االول 

م��ن ق��ب��ل ب��ن��ك BDO ، م��وؤك��دا على 
حر�ض موارد لل�ضرافة لتوطيد اأوا�ضر 
ال���ت���ع���اون م���ع ب���ن���وك ع���امل���ي���ة  لتقدمي 
كما   ، لعمالئها  �ضموال  اأك��ر  خ��دم��ات 
تعزيز  م��ن  االت��ف��اق��ي��ات  ت��ل��ك  �ضتمكن 
انت�ضار وتوزيع خدمات موارد لل�ضرافة  
يف كافة انحاء دولة االمارات ، وميكنها 
ح���ني ذل�����ك  م���ن ال���و����ض���ول اىل اأك���رب 
قاعدة من العمالء ، �ضتتاح لهم فر�ضة 
تقدمها  التي  اخلدمات  من  اال�ضتفادة 

موارد لل�ضرافة .
الكبري م��ن جممل  ال��ك��م  اأن  الف��ت��ا اىل 
عبارة  ه��ي  لل�ضرافة  م���وارد  ت��ع��ام��الت 

ع��ن حت��وي��الت ل��ل��خ��ارج ، ي��ذه��ب منها 
و35%  اأ���ض��ي��ا  دول  اىل  منها   45%
اىل   20% ونحو  العربية  ال��دول  اىل 
دول اأوروبا ، باالإ�ضافة اإىل نظام حماية 
االأجور ، م�ضريا اىل اأن موارد لل�ضرافة 
ما�ضية يف اإفتتاح فروع اأخرى لها قريبا 

باالإمارات ال�ضمالية وابو ظبي  .
الرئي�ض  ب��ون��اف��ي��ن��رتا  ال��ك�����ض  واأع������رب 
عن    Land Bank ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�ضرافة   بالتعاون  مع موارد  �ضعادته 
االتفاقية  ه�����ذه  اأن  ع���ل���ى  م�����وؤك�����دا   ،
خدماته  ي��ق��دم  اأن  كبنك  ل��ه��م  �ضتتيح 
يعملون  الفلبني  مواطني  من  ملاليني 

ب��دول��ة االم������ارات، وي��ق��ط��ن��ون يف مدن 
تتواجد  ب��ال��ف��ل��ب��ني  ري��ف��ي��ة  وم���ن���اط���ق 
اإذ   ،    Land Bank ل�  فيها فروعا 
املوؤ�ض�ضات  اأك��رب  م��ن  بانك  الن��د  يعترب 
االئتمانية الر�ضمية يف املناطق الريفية 
املزارعني  م��ن  ك��ب��رية  �ضريحة  وي��خ��دم 
ال�ضغرية  وامل���وؤ����ض�������ض���ات  وال�����ض��ي��ادي��ن 
ال�ضغرية،  وامل�������ض���اري���ع  وامل���ت���و����ض���ط���ة 
الزراعية  واالأن�ضطة  املهنية  القرو�ض 
والبنية التحتية الزراعية وغريها من 
االأن�ضطة وامل�ضاريع الزراعية وامل�ضاريع 
االجتماعي  اال�ضكان  بالبيئة،  املت�ضلة 

واملدار�ض وامل�ضت�ضفيات.

وزارة املالية تعقد ور�صة عمل حول املحافظ ال�صتثمارية بالتعاون مع �صندوق النقد العربي
•• اأبوظبي-الفجر: 

اإىل  الرامية  ا�ضرتاتيجيتها  على  تاأكيداً 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة يف 
واالقت�ضادية  املالية  امل��ج��االت  خمتلف 
ع���ل���ى ال�����ض��ع��ي��دي��ن امل���ح���ل���ي وال�������دويل، 
وبالتعاون  م��وؤخ��راً  املالية  وزارة  نظمت 
عمل  ور�ضة  العربي،  النقد  �ضندوق  مع 
جمال�ض  يف  االحت��ادي��ة  احلكومة  ملمثلي 
واملنظمات  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  اإدارات 
االحتادية  احلكومة  فيها  ت�ضاهم  التي 
يف  وذل���ك  اال�ضتثمارية،  امل��ح��اف��ظ  ح��ول 
م��ق��ره��ا ب���اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي. وت���اأت���ي هذه 
ال��وزارة الأن�ضطة  اإطار تنفيذ  الور�ضة يف 
اال�ضتثمارات  متابعة  م��ب��ادرة  وب��رام��ج 
اال�ضرتاتيجية  االحتادية �ضمن اخلطة 

للوزارة لعام 2017. 
اخلوري،  حاجي  يون�ض  �ضعادة  وت��راأ���ض 
التي  العمل،  ور�ضة  املالية،  وزارة  وكيل 
الب�ضتاين  ع��ل��ي  خ��ال��د  ���ض��ع��ادة  ح�ضرها 

ال��وزارة امل�ضاعد ل�ضوؤون العالقات  وكيل 
امل�ضوؤولني يف  الدولية، وعدد من  املالية 
وزارة  بها ممثلون عن  و�ضارك  ال���وزارة، 
الطاقة. وهدفت الور�ضة اإىل نقل املعرفة 
واإط���الع ممثلي احلكومة االحت��ادي��ة يف 
جمال�ض االإدارات يف ال�ضركات واملنظمات 
اأف�ضل املمار�ضات العاملية املتبعة يف  على 
يف  وحت��دي��داً  االإدارات  جمال�ض  حوكمة 
نطاق اإدارة وتقييم املحافظ اال�ضتثمارية 

واإدارة املخاطر.
الب�ضتاين  خ��ال��د  �ضعادة  اأك���د  جهته  م��ن 
اأف�ضل  اع��ت��م��اد وت��ط��ب��ي��ق  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ممار�ضات ومعايري احلوكمة وتطويرها 
يف م��وؤ���ض�����ض��ات ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي، ملا 
املبادرات  دع��م  يف  حم���وري  دور  م��ن  لها 
طويلة االأجل التي حتقق قيمة م�ضافة، 
وامل�ضاءلة،  ال�����ض��ف��اف��ي��ة  م���ب���داأ  ول��ت��ع��زي��ز 
والرقابة  االإنفاق ورفع كفاءته،  و�ضبط 
بفعالية  ل��الرت��ق��اء  امل����ايل،  االأداء  ع��ل��ى 
التي  اخلدمات  وج��ودة  احلكومي  االأداء 

تقدمها اجلهات احلكومية للمتعاملني، 
االقت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  ودف������ع 

واالجتماعية يف الدولة.
املالية  وزارة  ت�ضطلع  ���ض��ع��ادت��ه:  وق���ال 
احلكومة  م�������ض���اه���م���ات  اإدارة  مب��ه��م��ة 
واملنظمات  امل���وؤ����ض�������ض���ات  يف  االحت����ادي����ة 
امل��ح��ل��ي��ة، واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، حيث 
قامت الوزارة بتحديد املهام وامل�ضوؤوليات 
ع��ل��ى مم��ث��ل��ي احلكومة  ي��ت��وج��ب  ال���ت���ي 
بها �ضمن جمال�ض  االل��ت��زام  االحت��ادي��ة 
م�ضاركته  ���ض��ي��ت��م  وال�������ذي  االإدارات، 
م����ع االأع���������ض����اء ل���الع���ت���م���اد واالل����ت����زام 
حتددها  ال��ت��ي  وال�����ض��روط  بالتعليمات 
مهام التكليف، االأمر الذي بدوره يعظم 
هذه  م��ن  االحت��ادي��ة  احلكومة  ا�ضتفادة 
امل�����ض��اه��م��ات، ���ض��واًء م��ن خ���الل متثيلها 
عرب  اأو  االإدارات  جم��ال�����ض  يف  امل��ب��ا���ض��ر 
االحتادية  اجلهات  من  ممثليها  تدريب 
االأخرى واطالعهم على اأحدث واأف�ضل 

املمار�ضات العاملية املتبعة يف هذا ال�ضاأن.

املالية  وزارة  “هدفت  �ضعادته:  واأ�ضاف 
من تنظيم هذه الور�ضة ملمثلي احلكومة 
ال�ضركات  اإدارات  جمال�ض  يف  االحت��ادي��ة 
اإطالعهم  اإىل  بها،  امل�ضتثمر  واملوؤ�ض�ضات 
وال�ضبل  املمار�ضات  واأف�ضل  اأح��دث  على 
احلوكمة،  جم����ال  يف  ع���امل���ي���اً  امل��ع��ت��م��دة 
عرب  االإدارة،  جم��ال�����ض  ج������دارة  ورف�����ع 
حتديد املهام وامل�ضوؤوليات املوكلة اإليهم، 
وتدريبهم على اآليات حتليل اأداء املحافظ 
اال�ضتثمارية لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات وطرق 

تقييمها ودرا�ضة املخاطر املحتملة.« 
ال��ت��ق��ى �ضعادة  وع��ل��ى ه��ام�����ض اجل��ل�����ض��ة، 
ي���ون�������ض ح����اج����ي اخل��������وري م����ع ممثلي 
احلكومة االحتادية يف جمال�ض االإدارات، 
وناق�ض معهم امل�ضوؤوليات واملهام املنوطة 
على  م�ضدداً  االإدارة،  جمال�ض  باأع�ضاء 
�ضرورة التن�ضيق والرجوع لوزارة املالية 
يف كافة املوا�ضيع، حيث مت احلوار حول 
�ضبل تعزيز التعاون امل�ضتمر بني اأع�ضاء 
املالية  وزارة  م���ن  االإدارات  جم��ال�����ض 

الدولية  امل��ال��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  اإدارة  ودور 
اجلمعيات  الج��ت��م��اع��ات  ال��ت��ح�����ض��ري  يف 
ت��ق��دمي جمموعة  ك��م��ا مت  ال��ع��م��وم��ي��ة، 
من املقرتحات والتو�ضيات حول اأف�ضل 
ا�ضتثمارات  ملتابعة  املعتمدة  امل��م��ار���ض��ات 
احل���ك���وم���ة االحت�����ادي�����ة، وخ���ا����ض���ة فيما 
يتعلق بزيادة روؤو���ض االأم��وال وتوزيعات 

االأرباح.
ون���اق�������ض���ت ور�����ض����ة ال���ع���م���ل ج���م���ل���ة من 
امل��وا���ض��ي��ع ���ض��م��ل��ت اأط�����ر م��ت��اب��ع��ة مهام 
االإدارات،  جمال�ض  اأع�ضاء  وم�ضوؤوليات 
جمال  يف  املتخ�ض�ضة  االآل��ي��ات  واأف�����ض��ل 
اال�ضتفادة  و�ضبل  اال�ضتثمارية  املحافظ 
العربي  النقد  �ضندوق  ق��دم  كما  منها، 
املحافظ  اإدارة  ح���ول  تف�ضيلياً  ع��ر���ض��اً 
وال�ضندات  ب����ال����ودائ����ع  اال����ض���ت���ث���م���اري���ة 
االحتياطيات  واإدارة  امل��ال��ي��ة،  واالأوراق 
ال�ضوء  ت�ضليط  ج��ان��ب  اإىل  اخل��ارج��ي��ة، 
امل��ت��ب��ع��ة واإدارة  امل��ع��اي��ري واالأل���ي���ات  ع��ل��ى 

املخاطر.

خالل توقيع االتفاقية

طريان الإمارات ت�صتقبل وفدين حكوميني خالل معر�ص �صوق ال�صفر العربي
•• دبي-وام:

�ضعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل 
ال��رئ��ي�����ض االأع����ل����ى مل��ج��م��وع��ة ط���ريان 
االإم�������ارات وف���دي���ن ح��ك��وم��ي��ني رفيعي 
اأ�ضرتاليا واليونان خالل  امل�ضتوى من 
امللتقى  ال��ع��رب��ي  ال�ضفر  ���ض��وق  معر�ض 
2017 بدبي احلدث االأكرب لقطاعي 
ال�ضفر وال�ضياحة يف املنطقة. �ضم وفد 
الربملان  ع�ضو  االأ���ض��رتال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
التجارة  وزي����ر  ���ض��ي��وب��و  �ضتيف  م��ع��ايل 
و�ضعادة جريارد  واال�ضتثمار  وال�ضياحة 

�ضيرب القن�ضل العام الأ�ضرتاليا يف دبي 
وكبري مفو�ضي التجارة واال�ضتثمار يف 
منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

و�ضونا روزنغرن م�ضت�ضار النقل .
ون����اق���������ض ال�����وف�����د خ�����دم�����ات ط�����ريان 
وم�ضاهمة  اأ���ض��رتال��ي��ا  اإىل  االإم��������ارات 
الناقلة امل�ضتمرة جتاه قطاعي التجارة 

وال�ضياحة يف تلك الدولة.
77 رحلة  االإم������ارات  وت�����ض��غ��ل ط����ريان 
اأ����ض���ب���وع���ي���اً ب����ني دب�����ي وخ���م�������ض م���دن 
اأ�ضرتالية هي بري�ضن وبريث وملبورن 
���ض��ه��دت عمليات  اذ  واأدي��ل��ي��د  و���ض��ي��دين 
الناقلة منواً م�ضتمراً يف اأ�ضرتاليا حيث 

نقلت منذ اأن اأطلقت خدماتها اإىل تلك 
27 م��ل��ي��ون راكب  اأك����ر م���ن  ال���دول���ة 
دعم  �ضاهم يف  ما  على من طائراتها، 
العائدات ال�ضياحية للبالد البالغة 30 

مليار دوالر اأ�ضرتايل �ضنويا.
االإم����ارات لل�ضحن اجل���وي ثاين  وت��ع��د 
اأكرب ناقلة دولية للب�ضائع يف اأ�ضرتاليا 
حيث نقلت خالل ال�ضنة املالية االأخرية 

124 األف طن منها واإليها.
ك��م��ا ا���ض��ت��ق��ب��ل ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ اأح��م��د بن 
يونانيا  وفدا حكوميا  مكتوم  اآل  �ضعيد 
وزيرة  ك��ون��ت��ور  اإيلينا  م��ع��ايل  برئا�ضة 
زوي�ض  ديونيزيو�ض  و�ضعادة  ال�ضياحة 

���ض��ف��ري اجل��م��ه��وري��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة لدى 
هوندروماتيدو  واأن��غ��ي��ل��ي��ك��ي  ال���دول���ة 
ومي�ضال  ال�����وزراء  جمل�ض  رئ��ا���ض��ة  م��ن 
االأول  امل�����ض��ت�����ض�����������������ار  اأن���غ���ي���ل���وب���ول���و����ض 
للوزير  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي  وامل��������������������ض��ت�����ض��ار 
وكري�ضتو�ض �ضتامبولوبولو�ض امل�ضت�ضار 
والتجارية  االقت�ضادية  لل�ضوؤون  االأول 
الدولة.  ل���دى  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال�����ض��ف��ارة  يف 
وج���رى خ���الل االج��ت��م��اع، ال���ذي مت يف 
االإم���ارات مبعر�ض �ضوق  جناح ط��ريان 
تعزيز  فر�ض  مناق�ضة  العربي،  ال�ضفر 
ح��رك��ة ال�����ض��ي��اح��ة ب��ني دول����ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة واليونان.

وك��ان��ت ط����ريان االإم������ارات ق��د اأطلقت 
موؤخرا خدمة يومية اإىل نيويورك عرب 
اأثينا معززة بذلك فر�ض التوا�ضل بني 
االأمريكية  املتحدة  والواليات  اليونان 
الن�ضطة  ال�ضفر  حركة  من  وم�ضتفيدة 

بني البلدين .
اليونان  االإم����ارات  طي������ران  وتخ������دم 
وتعد  ع��ام��اً  ع�ضرين  م��ن  اأكث�������ر  منذ 
توفر  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  الناقل�����ة  ح��ال��ي��اً 
رح����الت ي��وم��ي��ة م���ن دون ت��وق��ف بني 
 1996 ال��ي��ون��ان ودب����ي .. وم��ن��ذ ع���ام 
3 ماليني  �ضافر على هذا اخلط نحو 

راكب.
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املال والأعمال

جمل�ص �صيدات اأعمال عجمان ينظم دورة بعنوان البتكار يف امل�صاريع
•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م جم��ل�����ض ���ض��ي��دات اع���م���ال عجمان 
دورة  عجمان  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  يف 
ب��ع��ن��وان االب��ت��ك��ار يف امل�����ض��اري��ع  وذل���ك يف 
فندق عجمان �ضراي وبح�ضور اأكر من 
التدريبية  ال��دورة  60 م�ضارك وقدمت 
رئي�ضة  علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة 

جمل�ض �ضيدات اعمال عجمان.
ويف م�ضتهل الدورة اكدت الدكتورة اآمنة 
امل��ج��ل�����ض بتنظيم  خ��ل��ي��ف��ة ع��ل��ى ح��ر���ض 
وور�ض  التدريبية  ال���دورات  من  العديد 
الت�ضويقية  املهارات  زي��ادة  بهدف  العمل 
واالنتاجية واالإبتكارية ل�ضيدات االعمال 
تنفيذ  كيفية  يف  �ضواء  املجل�ض  ع�ضوات 
امل�ضاريع اأو كيفية عمل درا�ضات اجلدوى 
اأو الت�ضويق للمنتج ومبا ي�ضب يف جناح 
اأن  اإىل  الفتة  وري��ادت��ه��ا،  امل�ضاريع  اف��ك��ار 
الدورات  ع��ددا من  �ضنويا  ينفذ  املجل�ض 
وع�ضوات  االع��م��ال  ل�ضيدات  التدريبية 
دورة  اأن  واو�ضحت  املجل�ض،  ومنت�ضبات 
االب���ت���ك���ار يف امل�����ض��اري��ع جم��ان��ي��ة وذل���ك 

تزامنا مع عام اخلري.
وع��رف��ت االب��ت��ك��ار على ان��ه امل��ق��درة على 
تطوير فكرة اأو عمل اأو ت�ضميم اأو اأ�ضلوب 
اأو اأي �ضيء اآخر وبطريقة اأف�ضل واأي�ضر 

يف  االب��ت��ك��ار  اهمية  اإىل  م�ضرية  واأك����ر، 
التنمية واالقت�ضاد ودوره يف تطويرهما، 
اإىل خلق  ي��ه��دف  وا���ض��اف��ت ان االب��ت��ك��ار 
اأ�ضواق  وا�ضتحداث  جديدة  عمل  فر�ض 
م��ن منتجات  اب��ت��ك��اره  مّت  م��ا  ب��وا���ض��ط��ة 
يف  وامل�ضاهمة  االإنتاجية  م�ضتوى  ورف��ع 
رفع م�ضتوى الروات الوطنية وتنميتها 
وخف�ض  التكاليف  تقليل  على  وال��ق��درة 

اإىل خدمة  ل  التو�ضّ النفقات من خالل 
الر�ضا  اأف�ضل وحتقيق  ذات جودة  اأ�ضرع 
وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ض ل���دى امل��ب��ت��ك��ر ك��م��ا ان 
االب���ت���ك���ار ي�����ض��م��ن ال��ب��ق��اء ���ض��م��ن عامل 

املناف�ضة.
واأو����ض���ح���ت ل��ل��ح�����ض��ور ان االب���ت���ك���ار ال 
ي�ضمل  ب���ل  ب��ع��ي��ن��ه  جم���ال  ع��ل��ى  يقت�ضر 
ي�ضمل  كما  وامل��ج��االت  القطاعات  ك��اف��ة 

املنتجات والعمليات واخلدمات واالبتكار 
التنظيمي هذا وعددت للح�ضور �ضفات 

املبتكر. 
واكدت الدكتورة اآمنة على الدور الكبري 
االب��ت��ك��ار لدى  ت��ع��زي��ز روح  ل��الأ���ض��رة يف 
الفرد من خالل التحفيز وتاأ�ضيل الثقة 
بالنف�ض واال�ضادة بااليجابيات الت�ضجيع 
اأكدت  كما  ال����راأي،  واب����داء  احل���وار  على 

على الدور الهام للمدر�ضة يف تعزيز روح 
والتعريف  التوجيه  خالل  من  االبتكار 
مواد  تدري�ض  واهمية   االبتكار  باهمية 
تخدم التفكري االإبتكاري وحتفز االإبتكار 
واالإت�����ض��ال، حل  التوا�ضل  م��ه��ارات  مثل 
امل�ضاكل، ادارة الوقت، القدرة على كتابة 
واعداد التقارير واملقدرة على اال�ضتنتاج 
وال��ت��ن��ب��وؤ، ك��م��ا او���ض��ح��ت اه��م��ي��ة املعلم 
ب��ث روح االب��ت��ك��ار لدى  واال���ض��دق��اء يف 
امل�ضاريع  اأ�ضحاب  ان  واأ�ضافت  املجتمع. 
وخلق  و�ضقلها  ال��ق��درات  بتنمية  عليهم 
ال�ضغرية  ل��ل��م�����ض��اري��ع  اب��ت��ك��اري��ة  ف��ر���ض 
واملتو�ضطة ور�ضم ا�ضرتاتيجية لالبتكار 

حتى تكون م�ضاريعهم مبتكرة.
رئي�ضة جمل�ض  اأ�ضادت  ال��دورة  ويف ختام 
القيادة  بحر�ض  عجمان  اعمال  �ضيدات 
واالبتكار  االب���داع  تعزيز  على  الر�ضيدة 
لتكون االمارات من الدول االكر ابتكارا 
ال�ضنوات  ال��ع��امل خ���الل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
االبتكار  م�ضارات  ان  مو�ضحة  القادمة، 
تت�ضمن ار�ضاء بيئة حمفزة لالبتكار من 
وت�ضريعات  موؤ�ض�ضية  بيئة  توفري  خالل 
االبتكار  وت���ط���وي���ر  ل���الب���ت���ك���ار  داع����م����ة 
احل��ك��وم��ي ودف���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض نحو 
ميلكون  اف��راد  وبناء  االبتكار  من  مزيد 

مهارات عالية يف االبتكار.

امل�صرف املركزي: ارتفاع عر�ص النقد
 »ن1« اإىل 504.4 مليار درهم بنهاية مار�ص

•• اأبوظبي -وام:

من   3.2% بن�ضبة  ارت��ف��ع  ن1  النقد  ع��ر���ض  اأن  امل��رك��زي  امل�ضرف  اأع��ل��ن 
مليار   504.4 اإىل  املا�ضي  فرباير  �ضهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   488.9
درهم يف نهاية �ضهر مار�ض 2017. وذكر امل�ضرف املركزي يف بيان �ضحفي 
ام�ض ان عر�ض النق�د ن2 ارتفع بن�ضبة %2.3 من 1244.2 مليار دره�م 
يف نهاية �ضهر فرباير اإىل 1272.2 مليار درهم يف نهاي��ة مار�ض 2017 
يف حني ارتفع عر�ض النقد ن3 بن�ضبة %1.6 من 1442.5 مليار درهم 

يف نهاية �ضهر فرباير اإىل 1465.8 ملي�ار درهم بنهاي�ة مار�ض 2017. 
امل�����ض��رف ه��ذا االرت��ف��اع يف ع��ر���ض النقد ن1 اىل ارت��ف��اع مبقدار  واأرج����ع 
14.6 مليار درهم يف الودائع النقدي�����ة، كما ارجع االرتفاع يف ن2 ب�ضكل 
اأ�ضا�ضي الإرتفاع يف ن1 وارتفاع مبقدار 12.5 مليار درهم يف الودائع �ضبة 
الرغم  ارت��ف��اع يف ن1 و ن2 على  اإىل  االرت��ف��اع يف ن3  ع��زا  بينما  النقدي 
وارتفع  احلكومية.  الودائع  يف  دره��م  مليار   4.7 مبقدار  االنخفا�ض  من 
 0.8% بن�ضبة  امل�ضرفي��ة  القبوالت  �ضامال  امل�ضرفية،  االأ���ض��ول  اإجمايل 
 2648.3 اإىل   2017 �ضهر فرباير  بنهاية  دره��م  مليار   2626.3 من 
امل�ضريف  االئتمان  اجمايل  ارتفع  كما   .2017 بنهاية مار�ض  درهم  مليار 
بن�ضبة %0.7 من 1585.6 مليار درهم بنهاية �ضهر فرباير املا�ضي اإىل 
وخالل �ضهر مار�ض   .2017 1597.2 مليار درهم بنهاية �ضهر مار�ض 
درهم  مليار   20.6 مب��ق��دار  امل�ضرفية  ال��ودائ��ع  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع   2017
23.3 مليار درهم يف ودائ��ع املقيمني على الرغم  نتيجة الرتفاع مبقدار 

من انخفا�ض مبقدار 2.7 مليار درهم يف ودائع غري املقيمني.

دبي ت�صت�صيف ملتقى النجاح 
لقادة الأعمال 13 مايو املقبل 

•• دبي -وام: 

بهدف  املقبل  مايو   13 يف  االأع��م��ال  لقادة  النجاح  ملتقى  دب��ي  ت�ضت�ضيف 
وخلق  وا���ض��ح��ة  اأه����داف  حت��دي��د  على  امل�����ض��ارك��ني  وحتفيز  وتعليم  تثقيف 
اإىل  التفكري  م�ضتوى  �ضريفع  ب���دوره  وال���ذي  امل�����ض��ت��دام  ال��دخ��ل  وحتقيق 

م�ضتويات عالية من التحقيق الذاتي والنجاح.
ب��ال��ت��ع��اون مع  “جناحي”  ت��ن��ظ��م��ه م��وؤ���ض�����ض��ة  ال����ذى  امل��ل��ت��ق��ى  ي��ح��ا���ض��ر يف 
“�ضك�ضي�ض ري�ضور�ضز” املوؤ�ض�ضة العاملية لتنظيم املوؤمترات عددا من اأبرز 
املتحدثني يف العامل والذين �ضيقومون يف يوم واحد بح�ضر وتقدمي كل ما 
تعلموه من ا�ضرتاتيجيات النجاح وكيفية احليازة على االأ�ضول واال�ضتثمار 
اىل  االأ�ضا�ضية  القيادية  امل��ه��ارات  وتطوير  بفعالية  االأم���وال  واإدارة  فيها 
على  الوقت  نف�ض  ويف  ال��روة  على  واحلفاظ  تكوين  على  الرتكيز  جانب 
اخلري  ع��ام  ب��دع��م  جن��اح��ي  موؤ�ض�ضة  وت��ل��ت��زم  والعقلية.  البدنية  اللياقة 
م��ن خ��الل تقدمي ج��زء م��ن ري��ع الفعالية لالأعمال اخل��ريي��ة ع��ن طريق 
اإحداث  اإىل  امل�ضاريع  هذه  وتهدف   . وم�ضاريعها  االأم��ل  منارة  مع  التعاون 
اأثر اإيجابي يف حياة ال�ضباب من خالل ن�ضر العلم واملعرفة بني ال�ضباب يف 
الدول النامية. وقالت زينة الزهريي ال�ضريك املوؤ�ض�ض واملدير التنفيذي 
ملوؤ�ض�ضة جناحي: لقد ارتاأينا تنظيم هذه الفعالية بعد النجاح الذي القاه 
اأقيم يف دبي يف نوفمرب  الذي   ”2016 “موؤمتر رّواد االأعمال املتميزين 
املا�ضي، باالإ�ضافة اإىل ح�ضور عدد كبري من امل�ضاركني للدورات التدريبية 
اىل  م�ضرية   . والقيادة  االأعمال  مهارات  وتطوير  املالية  املعرفة  تعزيز  يف 
ملا  املنطقة  اإىل  املتحدثني والفعاليات  اأف�ضل  اإىل جلب  املوؤ�ض�ضة تهدف  ان 
فيها من اإلهام وحتفيز وت�ضجيع امل�ضاركني لنيل املعرفة والعلم ومت اختيار 
وو�ضع  خلق  على  امل�ضاركني  وحتفيز  اإلهام  على  لقدرتهم  وفقا  املتحدثني 
اإليه  اأهدافهم ب�ضكل وا�ضح وحتقيقها للو�ضول اإىل النجاح الذي ي�ضبون 
ومن اأبرزهم ماري بوفيت وهي املتحدث الرئي�ض يف الفعالية والتي تتميز 
بكونها �ضاحبة اأعلى ن�ضبة مبيعات لكتبها واأيقونة اال�ضتثمار حيث �ضتقوم 
بطرح روؤيتها وا�ضرتاتيجيتها يف االأعمال والتي ت�ضاعد على خلق وتطوير 

االأعمال ب�ضكل ناجح.

بالتعاون مع اأكادميية �سنغافورة للملكية الفكرية

حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع وقطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك تطلقان »مركز دبي للملكية الفكرية«

يف  امل�ضاهمة  الرئي�ضية  ال��ع��وام��ل  اإح���دى 
جن��اح رج���ال االأع��م��ال م��ن اأ���ض��ح��اب هذه 
االأكادميية  اإط���الق  وي�ضعدنا  امل�����ض��اري��ع. 
والتي ن�ضعى من خاللها اإىل حتقيق وثبة 
يف م�ضتوى االإبداع، واالنتقال اإىل مراحل 
اأكر تطوراُ على م�ضتوى قطاع االأعمال. 
واأ�ضاف اجلناحي: ت�ضع موؤ�ض�ضة حممد 
ال�ضغرية  امل�����ض��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����ض���د  ب���ن 
واملتو�ضطة ن�ضب اأعينها م�ضوؤولية تعزيز 
ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة يف  امل�����ض��اري��ع  اأداء 
كافة مراحل التطوير املتعلقة باأعمالهم، 
املحاور  اأح��د  م��ن  القطاع  ه��ذا  يعد  حيث 
بني  ومن  دبي.  اقت�ضاد  لنجاح  الرئي�ضية 
اأهداف توقيع االتفاقية هو دعم االبتكار 
امل�ضاريع  ق��ط��اع��ات  جميع  ع��رب  وال��ق��ي��ادة 
رجال  وم�����ض��اع��دة  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 
التناف�ض،  ع��ل��ى  ال��ط��م��وح��ني  االأع����م����ال 

امل��ل��ك��ي��ة الفكرية  واحل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ق��وق 
اأعمال  اإىل  اإب��داع��ات��ه��م  وحت��وي��ل  لديهم، 

ناجحة وم�ضتدامة .
واأ�ضار اجلناحي اإىل اأن مركز دبي للملكية 
الدورات  �ضيقوم بطرح عدد من  الفكرية 
التدريبية املوجهة اإىل اجلهات احلكومية 
خللق  كمن�ضة  دوره  لتفعيل  واخل��ا���ض��ة 
وتر�ضيخ ثقافة امللكية الفكرية واملحافظة 
فح�ضب،  االإم����ارات  دول��ة  يف  لي�ض  عليها، 
املنطقة،  دول  ك���اف���ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ب���ل 
ال����دورات  اإط����الق جم��م��وع��ة م��ن  و�ضيتم 
ح��ول ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة، واالب��ت��ك��ار يف 
امللكية  يف  املهارات  وبناء  الفكرية،  امللكية 
الرقابة  ق��ط��اع  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ف��ك��ري��ة 
ال���ت���ج���اري���ة وح���م���اي���ة امل�����ض��ت��ه��ل��ك. ومن 
ج��ان��ب��ه، ق���ال حم��م��د ع��ل��ي را����ض���د لوتاه، 
املدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية 

الرقابة  قطاع  ي�ضعى  امل�ضتهلك:  وحماية 
التجارية وحماية امل�ضتهلك يف اقت�ضادية 
جتارية  كوجهة  دبي  مكانة  رفع  اإىل  دبي 
ت��ن��اف�����ض��ي��ة، وذل����ك ع���رب ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب 
م�ضالح  حل���م���اي���ة  ال�������ض���راك���ات  وت���ع���زي���ز 
ال��ت��ج��اري��ة وحقوق  ال��ع��الم��ات  اأ���ض��ح��اب 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ع��ام��ة، وت��وف��ري البيئة 
الن�ضاط  مل���زاول���ة  امل��الئ��م��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
هذه  و�ضتعزز  دب��ي.  اإم���ارة  يف  االقت�ضادي 
االتفاقية من ن�ضر ثقافة ومفهوم امللكية 
الفكرية لدى ال�ضركات بحيث تكون اأكر 
واإبداعاتها،  اأفكارها  حماية  على  حر�ضاً 
اأف�ضل  وف��ق  االأع��م��ال  ممار�ضة  وب��ال��ت��ايل 

املمار�ضات املتبعة عاملياً .
واأ�ضاف لوتاه: يتزامن اإطالق املركز مع 
االحتفال باليوم العاملي للملكية الفكرية 
امللكية  حقوق  حماية  دور  الأهمية  وذل��ك 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  وقعت 
امل�����ض��اري��ع ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة، اإحدى 
موؤ�ض�ضات اقت�ضادية دبي، وقطاع الرقابة 
التجارية وحماية امل�ضتهلك يف اقت�ضادية 
دب������ي، ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون م����ع اأك���ادمي���ي���ة 
الإط���الق  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية  ���ض��ن��غ��اف��ورة 
لتطوير  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية  دب���ي  م��رك��ز 
وتعزيز املمار�ضة والتوعية باأن�ضطة امللكية 
وباالأخ�ض  االأع���م���ال  ق��ط��اع  يف  ال��ف��ك��ري��ة 
واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  امل�ضاريع  اأ�ضحاب 
وذل�����ك م���ن خ����الل ت��ه��ي��ئ��ة ���ض��ل�����ض��ل��ة من 
الربامج التدريبية املتخ�ض�ضة وتقدميها 
دعم  وبالتايل  الفكرية،  امللكية  جم��ال  يف 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  االبتكار عرب قطاعات 
االأعمال  رج���ال  وم�����ض��اع��دة  وامل��ت��و���ض��ط��ة، 
واإبداعهم  اأفكارهم  لتحويل  الطموحني 

اإىل اأعمال ناجحة.
الفكرية  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة  دب����ي  م��رك��ز  وي���ه���دف 
والقطاع  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  اإ����ض���راك  اإىل 
و�ضع  يف  احلكومية  والهيئات  االأك��ادمي��ي 
اأف�ضل  حت��ق��ق  ال���ت���ي  اال����ض���رتات���ي���ج���ي���ات 
وبالتايل  املجتمع،  الحتياجات  ا�ضتجابة 
قطاعات  يف  وال�����ض��ف��اف��ي��ة  االأداء  ت��ع��زي��ز 
دب��ي ودولة  اإم���ارة  االأع��م��ال على م�ضتوى 

االإمارات عموماً.  
عبدالبا�ضط  ق�����ال  امل���ن���ا����ض���ب���ة،  وب����ه����ذه 
ملوؤ�ض�ضة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اجل���ن���اح���ي، 
امل�ضاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
املوؤ�ض�ضة  ت��ل��ع��ب  وامل��ت��و���ض��ط��ة:  ال�����ض��غ��رية 
دوراً حموريا يف دعم ري��ادة االأعمال على 
م�����ض��ت��وى اإم�����ارة دب���ي ب��اع��ت��ب��اره��ا اجلهة 
قطاع  اأداء  ب��ت��ع��زي��ز  وامل��خ��ول��ة  امل��خ��ت�����ض��ة 
امل�����ض��اري��ع ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة، ومتثل 
الربامج التدريبية والدورات املتخ�ض�ضة 

اال�ضتثمارات  على  احل��ف��اظ  يف  الفكرية 
دبي،  يف  واملعرفية  وال�ضناعية  التجارية 
اأ�ضا�ض  ه���ي  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  اأن  ح��ي��ث 
التنمية االقت�ضادية، وت�ضاهم يف ا�ضتدامة 
ونحن  االأع��م��ال.  مل��زاول��ة  املثالية  البيئة 
دبي  ن�ضاهم يف تد�ضني مركز  ب��اأن  �ضعداء 
للملكية الفكرية، واأن نلعب دوراً فعااًل يف 
تعزيز حماية العالمات التجارية وحقوق 
قطاع  يف  ال��وع��ي  ب��زي��ادة  الفكرية  امللكية 
االعمال واملجتمع، وبالتايل احلفاظ على 
باعتبارها  دبي  الإم��ارة  التجارية  ال�ضمعة 
وتناف�ضيتها  االأع���م���ال  ال���ض��ت��دام��ة  ب��واب��ة 
القطاع  اأن  ع��ل��ى  ل���وت���اه  واأك������د  ع���امل���ي���اً. 
�ضيعمل على توفري البيانات ال�ضتمرارية 
باملركز،  اخلا�ضة  ال��ربام��ج  يف  التح�ضني 
يف  واملمار�ضات  ال�ضوق  ت��ط��ورات  وملواكبة 
جمال امللكية الفكرية، وتعزيز اأداء فريق 
االأك���ادمي���ي���ة يف جم���ال ال��ت��وع��ي��ة، وجذب 
التدريبية من  املعنية للربامج  االأط��راف 
املتاحة  التوا�ضل  ق��ن��وات  خمتلف  خ��الل 
ل��ل��ق��ط��اع. وق��ال��ت ال�����ض��ي��دة ���ض��ي��ام ل��و لني، 
�ضنغافورة  اأكادميية  يف  التنفيذي  املدير 
امللكية  حقوق  تكت�ضب  الفكرية:  للملكية 
الفكرية اأهمية ق�ضوى يف اقت�ضادنا اليوم 
والذي يعتمد ب�ضكل رئي�ضي على االبتكار، 
مع  ال��ت��ع��اون  ي�ضعدنا  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  لتنمية  دب��ي  موؤ�ض�ضة 
التجارية  ال��رق��اب��ة  وق��ط��اع  وامل��ت��و���ض��ط��ة 
دبي،  اق��ت�����ض��ادي��ة  يف  امل�ضتهلك  وح��م��اي��ة 
واأ�ضحاب  احلكوميني  امل�����ض��وؤول��ني  ودع���م 
االأع���م���ال م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف دبي، 
بهدف حت�ضني اإدارة امللكية الفكرية. وتعد 
اأكادميية  جهود  م��ن  ج��زًء  ال�ضراكة  ه��ذه 
امللكية الفكرية امل�ضتمرة لتو�ضيع نطاقها 
كمركز متخ�ض�ض يف جمال تعليم امللكية 

الفكرية.

» اينوك « تفتتح اأول حمطة خدمة تعمل بالطاقة ال�صم�صية يف دبي تفوق 30 % عن احتياجاتها
ملجموعة اينوك وزيد القفيدي املدير التنفيذي لقطاع 
امل���دراء يف  كبار  ع��دد من  اإىل جانب  اينوك  التجزئة يف 

املجموعة.
وقال �ضعادة الفال�ضي �� يف كلمة له خالل االحتفال �� اإن 
اإينوك لطاملا كانت العبا رئي�ضا يف قطاع الطاقة و�ضاهمت 
بدور جوهري يف دعم م�ضرية منو دبي ومن هذا املنطلق 
فهي ال تزال على عهدها ملتزمة ببذل كل جهد ممكن 
لتعزيز البنى التحتية يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
معر�ض  ال�ضت�ضافة  دب��ي  فيه  ت�ضتعد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

“اك�ضبو 2020 دبي«.
واأ�ضاف اأن املجموعة و�ضعت خطة مف�ضلة الإطالق 14 
االإعالن  اأعقاب  العام احل��ايل يف  حمطة جديدة خالل 

•• دبي -وام: 

 “ “ اي��ن��وك  الوطنية  االإم����ارات  ب��رتول  �ضركة  افتتحت 
بالطاقة  تعمل  اأول حمطة خدمة  ام�ض   � دب��ي  � مقرها 
امل�ضتمر  التزامها  تعك�ض  الدولة يف خطوة  ال�ضم�ضية يف 
الطاقة ومبا  وكفاءة  البيئية  اال�ضتدامة  باأعلى معايري 
ين�ضجم يف امل�ضمون واالأهداف مع “ خطة دبي 2021 

“ نحو جعل االإمارة مدينة ذكية وم�ضتدامة.
وت�ضل القدرة االإنتاجية لالألواح الكهرو�ضوئية للطاقة 
امل���ظ���الت اخلارجية  اأ���ض��ق��ف  امل��رك��ب��ة ع��ل��ى  ال�����ض��م�����ض��ي��ة 
االأيام  كيلوواط يف   120 اإىل نحو  ذروتها  للمحطة يف 
ذات الطق�ض املثايل اأي ما يزيد بن�ضبة 30 يف املائة على 

حجم الطاقة الالزمة لتنفيذ العمليات يف املحطة حيث 
�ضيتم نقل فائ�ض الطاقة اإىل �ضبكة هيئة كهرباء ومياه 

دبي.
 .. م��ن  ك��ل  �ضعادة  بح�ضور  املحطة  اإفتتاح  حفل  واأق��ي��م 
اينوك  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  نائب  الطاير  �ضعيد حممد 
واأع�ضاء  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  والرئي�ض 
جمل�ض اإدارة اينوك وهم اأحمد املحريبي وعبدالرحمن 
�ضرف  واأحمد  العور  عبدالرحمن  الدكتور  و  �ضالح  اآل 

وال�ضيد ح�ضني ح�ضن مريزا ال�ضايغ.
� التي تقع قرب املدخل  كما ح�ضر حفل افتتاح املحطة 
ال�ضيخ  ���ض��ارع  على  ل��الإن��رتن��ت  دب��ي  مدينة  اإىل  املتجه 
التنفيذي  الرئي�ض  الفال�ضي  حميد  �ضيف  �ضعادة   � زايد 

عن افتتاح حمطتني جديدتني يف وقت �ضابق من العام 
بالطاقة  تعمل  اأول حمطة خدمة  افتتاح  لياأتي  احلاي 
ال�ضم�ضية على م�ضتوى الدولة تتويجا ملا تبذله اينوك 
من جهود حثيثة نحو تر�ضيخ مكانتها الرائدة يف جمال 

امل�ضوؤولية البيئية يف قطاع الطاقة.
يف  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  حمطة  اأن  اإىل  الفال�ضي  ول��ف��ت 
دبي لالإنرتنت متثل منطلقا الختبار عدد من  مدينة 
البخار  ا���ض��ت��ع��ادة  اأن��ظ��م��ة  م��ث��ل  ال��ط��اق��ة  ت��وف��ري  تقنيات 
واالأل��������واح ال��ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة و���ض��ت��ك��ون ج��م��ي��ع حمطات 
امل�ضتقبل جمهزة  يف  “اينوك”  التي �ضتطلقها  اخلدمة 
ال�ضم�ضية على  الكهرو�ضوئية للطاقة  االأل��واح  لرتكيب 

اأ�ضقف املظالت اخلارجية.

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/02334/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �ضركة المربيل للطاقة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 
 مبا اأن املدعي : �ضركة الوثبة الوطنيه للتاأمني   

 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/02334/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بتعوي�ض املدعية عن ما فاتها من ك�ضب نتيجة عدم 
ال��ت��ي خلفتها يف الفيال  ب��اج��راء اال���ض��الح��ات ل��ال���ض��رار  امل��دع��ي عليها  ، وال���زام  ان��ذاره��ا 
واحت�ضاب مده اال�ضالح االزمه �ضمن التعوي�ض والزام املدعي عليها بكل تلك التكاليف 
مع ح�ضاب  التعاقد  وق��ت  املدعية  بها من  ا�ضتلمتها  التي  احلالة  اىل  الفيال  اع��اده  الج��ل 

فواتري املياه والكهرباء ف�ضال عن التعوي�ض عن فرتة  �ضياغ �ضنة تاأجريية كامله
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/5/1 
واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  ال�ضاد�ضة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  امام  3٬00م  ال�ضاعة 
مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر. فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم/بالن�صر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/02714  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / مدينة دبي املالحية -�ض ذ م م 
م��ك��اين -2532795077 رق���م  را����ض���د  م��ي��ن��اء  )ا(  ال��ق�����ض��م   - امل��الح��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة   :  ال��ع��ن��وان 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه / نور كرين اآند وينت�ض - �ض م د م  
العنوان :  �ضربة رقم دي واي 79 اجلداف دبي - رقم مكاين -2532795077

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/4/18  
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

اوال : بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة
ال��زام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ وق��دره 221479٬50 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من   : ثانيا 
تاريخ 2015/9/6 حتى 2017/3/1 ، وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/3/2 حتى 

تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 148767 درهم كاأجرة �ضنوية
ثالثا : الزام املدعي عليها بامل�ضروفات. 

لذلك  الطعن  من  ليمكن  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم بالن�صر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04999 �صكني ل�صنة 2016  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / جلف اغلو ليد ليتنغ - �ض م ح  - العنوان : العنوان : دبي - جبل 
 علي - قطعة ار�ض رقم بي 34 بي ا�ض 17 هاتف رقم 0504565423 بوكالة املحامي / علي ال�ضواب 
 املحكوم عليه املطلوب اعالنه / 1-الرب�ض للعقارات  2-ايرو�ضوفت انرتنا�ضيونال للتجارة - �ض ذ م م

العنوان : غري معلوم حمل االقامة  - منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/1/4  
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

1-بف�ضخ عقد االيجار املحرر بني املدعية واملدعي عليها االوىل
الزام املدعي عليها االوىل برد مبلغ وقدره 336٬000 ثالثمائة و�ضتة وثالثني الف درهم   -2

قيمة ما �ضددته املدعية كبدل ايجار للمدعي عليها االوىل
درهم   168000 وق��دره  مببلغ   2017/1/15 يف  الحقا  امل�ضتحق  ال�ضيك  قيمة  �ضرق  وبوقف   -3

والزمت املدعي عليها االوىل وحدها امل�ضروفات ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
لذلك  الطعن  من  ليمكن  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/02474/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : االآفاق لتجارة الزجاج واملرايا - �ض ذ م م 

مبا اأن املدعي : مدينة دبي املالحية - �ض ذ م م   
 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/02474/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى االخالء الفعلي 
اإخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد االجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/17 
اخطاره  رغ��م  ���ض��داده  عن  وميتنع  دره��م   365219 مبلغ  بذمة  فرت�ضد   2017/3/1 وحتى 

بال�ضداد او االخالء يف 2016/11/7 
والبالغ  املدعية  ل�ضالح  بذمته  امل�ضتحق  املبلغ  ب�ضداد  املدعي عليه  ال��زام   - مطالبة مالية 
درهما  ع�ضر  وثمانية  ومائتني  ال��ف��ا  و�ضتون  وخم�ضة  )ثالثمائة   365٬218٬50 م��ق��داره 
ولغاية   2016 اكتوبر   17 ت��اري��خ  منذ  القانونية  الفائدة  اىل  باال�ضافة  فل�ضا(  وخم�ضون 

الت�ضديد الفعلي والتام. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/5/1 
ال�ضاعة 3٬00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�ضر. فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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املال والأعمال

هيئة ال�صحة – اأبوظبي وهيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة
 توقعان اتفاقية تعاون لإن�صاء �صبكة ال�صياحة العالجية يف اأبوظبي

�سمل وزارة الكهرباء واملركز الإقليمي لكفاءة الطاقة واليون�سكو

برنامج زيارات مكثف لوفد كهرباء ال�صارقة يف م�صر لالإطالع على اأف�صل التجارب 
والرتويــج ملبادرة �صاعة الرت�صـيد والتعاون يف برامج تطويـر الكوادر الب�صرية 

وفقاً  املن�ضاآت  هذه  اأداء  على  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة 
الرعاية  خ���دم���ات  اأب���وظ���ب���ي جل����ودة  مل��وؤ���ض��ر 
يف  ال��ت��ف��وق  – م��ع��اي��ري  “ج����ودة  ال�����ض��ح��ي��ة 
اأطلقته  ال��ذي  ال�ضحية”  الرعاية  خ��دم��ات 
املناعي:  واأ�ضافت    .2014 ع��ام  يف  الهيئة 
جودة  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ذل��ك  يف  “نعتمد 
اخل���دم���ات ال�����ض��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة يف االإم������ارة، 
الذي  ج��ودة  برنامج  بف�ضل  حتققت  وال��ت��ي 
االأعوام  �ضهدت  ال�ضحة، حيث  هيئة  اأطلقته 
اخلدمات  جودة  يف  ملحوظاً  حت�ضناً  املا�ضية 
حمط  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يجعل  م��ا  ال�ضحية 
اأنظار العديدين الراغبني يف احل�ضول على 
وم�ضتويات  عالية  ب��ج��ودة  عالجية  خ��دم��ات 
اإىل  “جودة”  ب���رن���ام���ج  وي���ه���دف  ع���امل���ي���ة.« 

الوفد ب�ضرورة اتخاذ كافة االإج��راءات التي 
اجلهات  م��ع  ال��ت��ع��اون  �ضبل  تي�ضري  ت�ضمن 
الدول  يف  ال��ط��اق��ة  وك��ف��اءة  ب����اإدارة  املخت�ضة 
اأن  اإىل  م�ضرياً  زي��ارت��ه��ا،  يتم  ال��ت��ي  العربية 
دول����ة االإم������ارات ���ض��ب��اق��ة يف ه���ذا امل��ج��ال من 

خالل امل�ضاريع املبتكرة التي تنفذها.  
ال�ضارقة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اأن  واأو����ض���ح 
ك��ب��رية لتوفري ط��اق��ة نظيفة  ت��ب��ذل ج��ه��وداً 
تت�ضم باال�ضتمرارية وتخدم معطيات البيئة 
اأن �ضروريات امل�ضتقبل ت�ضتدعي ذلك،  حيث 
التوعية  ج��ه��وده��ا يف جم��ال  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
واملياه  الكهرباء  ا�ضتهالك  تر�ضيد  باأهمية 
هذه  ت�ضتغل  اأن ُ ل��زام��اً  اأ�ضبح  وال��ت��ي  وال��غ��از 
تعاين  ال  حتى  االأم��ث��ل  اال�ضتغالل  الطاقات 
االأجيال القادمة من جراء اال�ضتنزاف الذي 
يوؤثر على هذه املوارد احليوية وعلى البيئة 
و�ضحة االإن�ضان ، م�ضرياً اإىل اأن الهيئة ت�ضع 
�ضمن اأولوياتها احلفاظ على البيئة يف جميع 
الهيئة  واأط��ل��ق��ت  تنفذها  ال��ت��ي  امل�����ض��روع��ات 
���ض��اع��ة ال��رت���ض��ي��د ل��ت��ك��ون 7/1 م��ن ك��ل عام 
املنطقة  رائ��دة تنطلق من  باعتبارها مبادرة 
باأهمية  ال��ع��امل  و���ض��ع��وب  ق���ادة  اإىل  ب��ر���ض��ال��ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي،   – ال�ضحة  هيئة  م��ن  ك���اًل  وق��ع��ت 
ال�ضحية  الرعاية  لقطاع  التنظيمية  الهيئة 
لل�ضياحة  اأبوظبي  وهيئة  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف 
�ضبكة  الإن�ضاء  تعاون  اتفاقية  اليوم  والثقافة 
للمر�ضى  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ع��الج��ي��ة  ال�ضياحة 
للح�ضول  االإم���ارة  اإىل  القادمني  الدوليني 
وجاء  والعالجية.  ال�ضحية  اخل��دم��ات  على 
ت��وق��ي��ع ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة خ���الل امل�����ض��ارك��ة يف 
معر�ض �ضوق ال�ضفر العربي )امللتقى( الذي 
اإبريل   24 االإث��ن��ني  ي��وم  فعالياته  انطلقت 
اإبريل يف مركز   27 فعالياته حتى  وت�ضتمر 

دبي التجاري العاملي. 
كافة  الهيئتان  ت��دع��و  االت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 
اجلهات وال�ضركات الراغبة يف االن�ضمام اإىل 
العالجية  ال�ضياحة  خ��دم��ات  م���زودي  �ضبكة 
– اأبوظبي  ال�ضحة  هيئة  مع  التوا�ضل  اإىل 
www. وال��ت�����ض��ج��ي��ل ل���دي���ه���ا م����ن خ�����الل

 haad.ae/admt
ان�ضمامها  املتوقع  من  التي  اجلهات  وت�ضم 
خمتلف  ت����ق����دم  ال����ت����ي  ت���ل���ك  ال�����ض��ب��ك��ة  اإىل 
الدوليني  املر�ضى  يحتاجها  التي  اخلدمات 
وال���ت���ي تت�ضمن  ل����الإم����ارة  زي���ارت���ه���م  خ����الل 
امل����ن���������ض����اآت ال�������ض���ح���ي���ة و�����ض����رك����ات خ���دم���ات 
ال�ضياحية  وال�ضركات  والطريان  املوا�ضالت 
وغريها  ال��دول��ة  يف  البيع  منافذ  وخمتلف 
يف  امل�ضاهمة  لها  ميكن  التي  القطاعات  من 

حتقيق تطلعات واأهداف ال�ضبكة. 
�ضبكة  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ت��ان  ك���ال  وت���ه���دف 
م��ت��ك��ام��ل��ة و���ض��ام��ل��ة ت�����ض��م خم��ت��ل��ف اجلهات 
وال���������ض����رك����ات امل���ع���ن���ي���ة ب���ت���ق���دمي اخل����دم����ات 
االإمارة  ي��زورون  الذين  الدوليني  للمر�ضى 

و�ضحية  ع��الج��ي��ة  خ��دم��ات  ع��ل��ى  للح�ضول 
�ضمن جماالت طبية حمددة وتوفري جتربة 
�ضمن  وذل����ك  م��ت��ك��ام��ل��ة،  و���ض��ي��اح��ي��ة  �ضحية 
بات�ضاق  ت��ع��م��ل  متكاملة  ت�ضغيلية  م��ع��اي��ري 
اخلا�ضة  للتاأ�ضريات  امل��ط��ورة  املنظومة  م��ع 
نيابة عن  االتفاقية  الداخلية. ووقع  ب��وزارة 
اأ�ضماء  ال��دك��ت��ورة  اأبوظبي   – ال�ضحة  هيئة 
املناعي، مدير دائرة جودة الرعاية ال�ضحية، 
الثقافة  ل��ل�����ض��ي��اح��ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وع����ن 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري،  �ضلطان 
ال�ضياحة باالإنابة يف هيئة اأبوظبي لل�ضياحة 
امل�ضوؤولني  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ض��ور  وال���ث���ق���اف���ة، 
م��ن ك��ال اجل��ه��ت��ني.  ويف ه��ذا ال�����ض��دد، قالت 
جودة  دائ��رة  مدير  املناعي،  اأ�ضماء  الدكتورة 
ال���رع���اي���ة ال�����ض��ح��ي��ة يف ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ح��ة – 
توقيع مذكرة  “نتطلع من خالل  اأبوظبي: 
التفاهم مع هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة 
م���ن خاللها  ي��ت��م  م��ت��ي��ن��ة  اأ���ض�����ض  اإىل و���ض��ع 
لتقدمي  م�ضتعدة  م��ت��ق��دم��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء 
للمر�ضى  ال����الزم����ة  ال�����ض��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
الدوليني القادمني اإىل االإمارة، حيث نعمل 
ومع  والثقافة  لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة  م��ع 
ال�ضبكة  لتطوير  كثب  ع��ن  �ضركائنا  جميع 

وحتقيق اأهدافها املرجوة.« 
اأكدت هيئة  ال�ضحية،  باملن�ضاآت  يتعلق  وفيما 
املن�ضاآت  ان�����ض��م��ام  اأن  اأب��وظ��ب��ي   – ال�����ض��ح��ة 
ال�ضحية اإىل ال�ضبكة املزمع تطويرها يعتمد 

ال��رع��اي��ة ال�ضحية  حت�����ض��ني ج����ودة خ��دم��ات 
امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف اإم����ارة 
اأبوظبي، حيث يعمل موؤ�ضر االأداء “ج����ودة” 
ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل اأرب�������ع حم������اور اأ����ض���ا����ض���ي���ة هي 
ومدة  املري�ض  جتربة  الفعالية،  ال�ضالمة، 
االنتظار. وكجزء من الربنامج، األزمت هيئة 
ال�ضحة – اأبوظبي كافة امل�ضت�ضفيات بتعيني 
وت�ضليم  ل���ل���ج���ودة،  وم�������دراء  م��ت��خ�����ض�����ض��ني 
ب���اأوق���ات االن��ت��ظ��ار، واإر�ضال  ت��ق��اري��ر خ��ا���ض��ة 
ال��ب��ي��ان��ات وامل�����ض��ت��ن��دات امل��وق��ع��ة م���ن امل����دراء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وامل�����دراء ال��ط��ب��ي��ني م��ن خالل 
ال�ضحة  البوابة االإلكرتونية اخلا�ضة بهيئة 
 - ال�ضحة  بالتعاون مع هيئة  اأب��وظ��ب��ي.    –
لل�ضياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  �ضتقوم  اأب��وظ��ب��ي، 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ضارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ن  وف��د  ق��ام 
ب��ربن��ام��ج زي����ارات مكثف خ���الل ي��وم��ني اىل 
وتوزيع  ب��اإن��ت��اج  املخت�ضة  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد 
لالإطالع  العربية  م�ضر  بجمهورية  الطاقة 
ع��ل��ى اأح�����دث امل����ب����ادرات وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات التي 
اإدارة  جم���ال  يف  اجل��ه��ات  ه���ذه  ت�ضتخدمها 
وتر�ضيد  الذكية  لل�ضبكات  والتحول  الطاقة 
املهند�ض  مع  الوفد  بحث  حيث  اال�ضتهالك، 
الكهرباء  وزارة  وكيل  املهيبة  حممد  احمد 
واملهند�ض  امل�����ض��ري��ة  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة 
االإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ض��و  ال����ف����ار  احل�����ض��ي��ن��ي 
بال�ضركة  ال��ت��وزي��ع  ���ض��رك��ات  ل�ضئون  امل��ت��ف��رغ 
القاب�ضة لكهرباء م�ضر وعدد من امل�ضئولني 
متخ�ض�ضة  تدريبية  برامج  اإع��داد  ب��ال��وزارة 
الب�ضرية  ال��ك��وادر  م��ه��ارات  وتطوير  لتاأهيل 
يف جم����ال ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة ودع����م امل���ب���ادرات 
�ضاعة  م��ب��ادة  ب���اأه���داف  وال��ت��ع��ري��ف  البيئية 
بتوجيهات  الهيئة  اطلقتها  التي  الرت�ضيد 
ال��دك��ت��ور �ضلطان  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
االأعلى  املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن 

ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة ل��ت��ك��ون 7/1 م��ن ك��ل عام 
و�ضبل تفعيل التعاون ل�ضمان تقدمي اأف�ضل 
اخلدمات للم�ضرتكني وتطبيق التكنولوجيا 
وتوزيع  اإن��ت��اج  يف  ال��ذك��ي  والتحول  املتقدمة 
واملوارد  البيئة  على  للحفاظ  واملياه  الطاقة 
الوفد  زار  كما  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  احليوية 
امل��رك��ز االإق��ل��ي��م��ي ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة والطاقة 
املتجددة وبحث معه التعاون يف جمال اإعداد 
الطاقة  كفاءة  لرفع  تهدف  م�ضرتكة  برامج 
زار  كما  اال�ضتهالك،  تر�ضيد  و�ضائل  واأف�ضل 
الوفد املقر االإقليمي ملنظمة الرتبية والعلوم 
والثقافة )اليون�ضكو( لبحث التعاون يف ن�ضر 
فكرة �ضاعة الرت�ضيد واهداف واليات تنفيذها 
حيث رحب امل�ضئولون بالفكرة و�ضيتم درا�ضة 
املبادرة  ل��دع��م  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  كيفية 
ووق�����ع.  ع��ل��ى ���ض��ه��ادة رم��زي��ة ل��دع��م وتاأييد 
املبادرة ويف ختام جولته يف جمهورية م�ضر 
يف  االم���ارات  �ضفارة  مقر  الوفد  زار  العربية 
م�ضر وال��ت��ق��ى م��ع ���ض��ع��ادة  ال���ذي وق���ع على 
�ضهادة رمزية لدعم مبادرة �ضاعة الرت�ضيد. 
الليم  را�ضد  املهند�ض  الدكتور  �ضعادة  واأ�ضار 
رئي�ض هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة اأنه كلف 

اأج����ل م�ضتقبل  احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ط��اق��ة م��ن 
اأف�ضل لالأجيال القادمة. �ضم الوفد الزائر 
املهند�ض  ال�ضارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ن 
عثمان �ضرور املا�ض مدير اإدارة مركز التحكم 
ورئي�ض الوفد، ورا�ضد املرزوقي م�ضاعد مدير 
ق�ضم  رئي�ض  مر�ضي  وج��الل  الرت�ضيد  اإدارة 
االإعالم واأحمد املح�ضار رئي�ض ق�ضم الدعم 
الفني باإدارة الرت�ضيد. واأكد املهند�ض عثمان 
�ضرور املا�ض مدير اإدارة مركز التحكم رئي�ض 
الوفد  اأن الهيئة حتر�ض على تطبيق اأحدث 
واملياه  الطاقة  اإنتاج  جم��ال  يف  التكنولوجيا 
ون��ف��ذت م�ضروعات  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
الإنارة مناطق كاملة بالطاقة ال�ضم�ضية مثل 
ال�ضناعية  وال�����ض��ج��ع��ة  ال��ربا���ض��ي  منطقتي 
وع����دد م���ن ال�����ض��ع��ب��ي��ات وامل������زارع وال���ع���زب يف 
امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة وت��ط��ل��ق امل���ب���ادرات الهادفة 
باأهمية  امل��ج��ت��م��ع  وف���ئ���ات  ���ض��رائ��ح  ل��ت��وع��ي��ة 

املتكاملة  ال�ضبكة  تطوير  بت�ضهيل  والثقافة 
العالجية  ال�����ض��ي��اح��ة  ل���ق���ط���اع  وال�������ض���ام���ل���ة 
وال����رتوي����ج ل��ه��ا م���ن خ����الل ق���ن���وات اجلذب 
املكاتب  تو�ضيع  ومنها  املختلفة  ال�ضياحية 
لل�ضياحة  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة  التابعة  ال��دول��ي��ة 
التي  والدولية  املحلية  واملعار�ض  والثقافة 
ت�����ض��ارك ف��ي��ه��ا، وال���ت���ي مت��ك��ن م���ن ت�ضليط 
ال�ضوء على فر�ض اال�ضتثمارات والتطورات 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  حتققت  ال��ت��ي 
املتاحة  ال��دع��م  �ضبكات  واإق��ام��ة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

لتطوير وتنامي هذ القطاع.
ك��م��ا و���ض��ي�����ض��اه��م ه���ذا ال��ربن��ام��ج يف حتقيق 
اأه��داف االإم��ارة ودف��ع عجلة النمو يف جمال 
يف  دوره  اإىل  باالإ�ضافة  العالجية،  ال�ضياحة 
عملية تطوير ودعم عرو�ض الرعاية الطبية 
داخ�����ل االإم�������ارة م���ن خ����الل ت���ق���دمي الدعم 
الظاهري،  �ضلطان  وق���ال  ال�����ض��رك��اء.  لكافة 
املدير التنفيذي لقطاع ال�ضياحة باالإنابة يف 
“تت�ضمن  والثقافة  لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة 
مبادئ  اأرب��ع��ة  ال��ي��وم  املوقعة  االتفاقية  ه��ذه 
وت�ضجيع  لدعم  اال�ضرتاتيجي  نهجنا  متثل 
وت�ضتمل  اأب��وظ��ب��ي.  يف  العالجية  ال�ضياحة 
منها  اأ�ضا�ضية  نقاط  ع��دة  على  امل��ب��ادئ  ه��ذه 
رف���ع م�����ض��ت��وى ال���وع���ي ب��ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي يف 
االإم��ارة، واإدراج��ه �ضمن اإطار مبادراتنا، اإىل 
جانب تعزيز فر�ض التوا�ضل وتطوير اأفكار 

ت�ضويقية جديدة ل�ضناعة هذا القطاع«.
واأ�ضاف الظاهري “من خالل وجود ممثلني 
بارزين من جميع القطاعات ال�ضناعية ذات 
اإن�ضاء  يف  روؤيتنا  تتمثل  اأبوظبي،  يف  ال�ضلة 
من�ضة موحدة لقطاع ال�ضياحة العالجية يف 
االإمارة مع العمل على و�ضع االأطر وامل�ضارات 

الالزمة النطالقها«.

باعتبارهما  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
اأ����ض���ا����ض احل����ي����اة. ودع�����ا امل�����ض��ئ��ول��ني ب�����وزارة 
اأهداف  لتبني  املتجددة  والطاقة  الكهرباء 
واآليات تنفيذ �ضاعة الرت�ضيد ملا حققته من 
ورموز  القادة  انتباه  لفت  يف  ايجابية  نتائج 
الق�ضية  ل��ه��ذه  ال�����ض��رائ��ح  وك���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع 
للحفاظ  اجلهود  ت�ضافر  و�ضرورة  احليوية 
ع��ل��ى امل�����وارد احل��ي��وي��ة م��ن ال��ط��اق��ة واملياه. 
اأن الدرا�ضات التي نفذتها الهيئة  اإىل  واأ�ضار 
اأكدت اأن انت�ضار فكرة �ضاعة الرت�ضيد �ضيوفر 
ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال��ط��اق��ة واحل��ف��اظ على 
حيث  الكهربائية  ال�ضبكات  وا�ضتقرار  ثبات 
مت خالل العام املا�ضي توفري 17 ميجا وات 
ا�ضتمر تر�ضيد اال�ضتهالك  خالل �ضاعة ولو 
بهذا املعدل طوال اليوم �ضيتم توفري كميات 
كبرية تعادل اإن�ضاء حمطة اإنتاج طاقة كاملة 

بتكلفة 500 مليون درهم.

اطالق فندق و �صبا جنة اخلان بال�صارقة 
يف �صوق ال�صفر العربي 2017

•• دبي-الفجر: 

ك�ضفت جمموعة فنادق و منتجعات جنة النقاب عن اأحدث فنادقها يف دولة 
االإمارات خالل معر�ض وموؤمتر �ضوق ال�ضفر العربي 2017 بدبي  

و  ف��ن��ادق  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  دروي�����ض،  عماد  نعمة  ال�ضيد  وذك��ر 
املن�ضة  املعر�ض  هذا  يعترب  املنا�ضبة  بهذه  �ضحايف  بيان  يف  جنة  منتجعات 
االأمثل لالإعالن عن اطالق فندق و�ضبا جنة اخلان يف ال�ضارقة -  وهو اأعلى 
57 طابقاً تطل على اخل��ور ال�ضاحر  اذ يرتفع ايل  ال�ضارقة  ام��ارة  برج يف 

ومظاهر النه�ضة احل�ضارية يف االمارة واأفقها اجلميل .
وقال : ان هذا امل�ضروع ال�ضياحي العمالق ي�ضم مول جتاري راق ومكاتب 
لل�ضركات و�ضقق �ضكنية فاخرة وغرف فندقية و�ضقق فندقية مت تاأثيثها وفقا 

الرقى املوا�ضفات العاملية ، 
ونادي  م�ضابح  ي�ضم  كما 
جتارية  وحم���ال  ريا�ضي 
وك����اف����ي����ه����ات وم���ط���اع���م 
لال�ضرتاحة  واأم�����اك�����ن 
وال��ع��اب االأط��ف��ال لتلبية 
اح�����ت�����ي�����اج�����ات ال�������ض���ك���ان 
وال�����������������������زوار وخ�����ا������ض�����ة 

العائالت .
�ضوف  ي����ق����ول:  وم�������ض���ى 
ي���������ض����م ه���������ذا ال����ف����ن����دق 
ا���ض��خ��م جناح  ال��ع��م��الق 
ال�ضارقة  ام���ارة  يف  ملكي 
وم�������������ض������اب������ح داخ�����ل�����ي�����ة 
وخارجية لتوفري الراحة 
لل�ضيوف  وال���رف���اه���ي���ة 
اإ�ضافة  وال�ضكان  وال��زوار 
ل���ط���ائ���رات  م���ه���ب���ط  ايل 
ف����وق قمة  ال��ه��ل��ي��وك��ب��رت 
الربج االأول من نوعه يف 

ال�ضارقة .
وذكر ال�ضيد دروي�ض ان هذا الفندق الفخم ي�ضكل اإ�ضافة نوعية لل�ضياحة 
الراقية يف امارة ال�ضارقة ودولة االمارات ب�ضكل عام كما انه يطرح مفهوما 
جديدا لتكامل اخلدمات ال�ضياحية يف مكان واحد لراحة ال�ضيوف والزوار 

واملقيمني . 
واأو�ضح ان هذا الفندق �ضوف ي�ضم �ضل�ضلة مطاعم حتمل عالمات جتارية 
، وي�ضمل  لها  مرموقة و متاجر جتزئة فاخرة  ومرافق ترفيهية المثيل 
واملنا�ضبات  لالجتماعات  قاعة  مثل  واخل��دم��ات  املرافق  من  ع��ددا  الفندق 
�ضحي  مبركز  وجمهز  ف��اخ��رة  مبوا�ضفات  خ��ارج��ي  واخ��ر  داخ��ل��ي  وم�ضبح 
ومرافق للبيع بالتجزئة   ،ويقع يف منطقة اخل��ان الج��ون يف راأ���ض اخلور 
 ، ال�ضارقة.  من جانبه قال �ضعادة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي  يف 
رئي�ض جمموعة الربيع يف ابوظبي ، وال�ضريك يف جمموعة جنة للفنادق 
اخلان  جنة  �ضبا  و  فندق  اط��الق  عن  لالإعالن  �ضعداء  نحن   : واملنتجعات 
اإن هذا هو اول فندق للمجموعة  ، وق��ال  ال�ضارقة من فئة اخلم�ض جنوم 
الثقافة والفنون والت�ضوق يف املنطقة  ال�ضارقة التي تعد عا�ضمة  يف امارة 

اخلليجية والعربية . 

قوائم اأ�سعار وا�سحة للم�ستهلكني 

د.ها�صم النعيمي : 1100 �صلعة باأ�صعار ثابتة يف منافذ راأ�ص اخليمة 
•• راأ�س اخليمة –الفجر 

ب������وزارة  امل�����ض��ت��ه��ل��ك  ح���م���اي���ة  ادارة  اأك�������دت 
ومنافذ  ب��االأ���ض��واق  ال�ضلع  توفر  االقت�ضاد 
مع  االأ���ض��ع��ار  �ضبط  يف  ي�ضاهم  مم��ا  ال��ب��ي��ع 
ح���ل���ول ���ض��ه��ر رم���������ض،ان امل���ب���ارك يف راأ�����ض 

اخليمة . 
اإدارة  مدير  النعيمي  ها�ضم  الدكتور  وق��ال 
ح��م��اي��ة امل�����ض��ت��ه��ل��ك يف اج��ت��م��اع ���ض��م ع���دداً 
طلبنا  اخليمة:  راأ����ض  يف  البيع  منافذ  م��ن 
منفذا    65 عددها   التي  البيع  منافذ  من 
امل�ضتهلكني  اإ���ض��ع��اد  اخليمة  راأ����ض  اإم���ارة  يف 
بتقدمي خ�ضومات وتخفي�ضات على ال�ضلع 
الرئي�ضية بواقع �ضلتني غذائيتني حتوي كل 
�ضلة من 20 �� 25 �ضلعة على االأقل وبكلفة 

بيع ترتاوح بني 100 �� 150 درهماً.
ن��ف�����ض��ه وج���ه���ت وزارة  ال��ن��ع��ي��م��ي  وب��ح�����ض��ب 
االق��ت�����ض��اد اأم�������ض ج��م��ي��ع م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع يف 
مبادرات  يف  بامل�ضاركة  اخليمة  راأ���ض  اإم���ارة 
الوزارة  جهود  �ضمن  وذلك  ال�ضائم  اإفطار 
لدعم مبادرات عام اخلري، وطالبت الوزارة 
منافذ البيع بالتعاون مع اجلهات اخلريية 

االأحمر  الهالل  مثل  امل��ب��ادرة  بهذه  املعنية 
واجلمعيات اخلريية باالإمارة.

وب��ح�����ض��ب ال��ن��ع��ي��م��ي ن��ف�����ض��ه ه���ن���اك حوايل 
من  مثبتة  اأ�ضعارها  حالياً  �ضلعة   4600
بينها 1100 �ضلعة يف منافذ راأ�ض اخليمة 
مبادرات  �ضت�ضم  العام  هذا  االأوىل  وللمرة 
ال�ضلع املثبت اأ�ضعارها اخل�ضروات الورقية، 
حيث تقرر اأن تباع احلزمة ب� 95 فل�ضاً يف 
اأن الوزارة  اإىل  جميع منافذ البيع، م�ضرياً 
ب�ضكل  املحلية  االأ���ض��واق  احتياجات  تراقب 
الرئي�ضيني  ال��ت��ج��ار  م��ع  وت��ت��وا���ض��ل  ي��وم��ي 
يف  كافية  وبكميات  ال�ضلع  وج���ود  ل�ضمان 

جميع منافذ البيع. 
واأردف :�ضتكون هناك قوائم اأ�ضعار وا�ضحة 
خالل  البيع  منافذ  جميع  يف  للم�ضتهلكني 
العر�ض  �ضا�ضات  جانب  اإىل  املقبلة  الفرتة 
التي �ضتبث الوزارة من خاللها االإر�ض��ادات 

املطلوبة للم�ضتهلكني .
امل�ضتهلك  حماية  ادارة  مدير  وجهة  وم��ن 
املواد  ���ض��راء  تر�ضيد  ث��ق��اف��ة  ف���ان  النعيمي 
ب����ات م���ن ال�������ض���روري���ات امللحة  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
الفتاً  رم�ضان  يف  االأ���ض��ع��ار  ارت��ف��اع  ملواجهة 

لتخزين  االق��ت�����ض��ادي��ة  اجل����دوى  ع���دم  اإىل 
وتوفر  البيع  منافذ  وج���ود  ظ��ل  يف  ال�ضلع 
اأهمية  على  م�ضددا  العام  على مدار  ال�ضلع 
املخالفني  ���ض��ب��ط  يف  ال���رق���اب���ة  ف����رق  دور 

وم��ع��اق��ب��ت��ه��م ب����اإج����راءات رادع����ة م��ن بينها 
الغرامات الكبرية واالإغ��الق يف حال تكرار 

املخالفة.
اأ�ضعار وا�ضحة  وتابع: �ضتكون هناك قوائم 

خالل  البيع  منافذ  جميع  يف  للم�ضتهلكني 
العر�ض  �ضا�ضات  جانب  اإىل  املقبلة  الفرتة 
الوزارة من خاللها االإر�ضادات  التي �ضتبث 

املطلوبة للم�ضتهلكني.

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى  02/02069/2017 جتاري ل�صنة 2017 ايجارات    
اىل املحكوم عليها : �ضيد حممد جماهد �ضيد من�ضور علي �ض م �ضيد 
من�ضور علي  - دار الدنيا للعقارات - �ض ذ م م )جمهول حمل االقامة(  
بجل�ضتها  حكمت  ب��امل��رك��ز  االإب��ت��دائ��ي��ة  الق�ضائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

2017/4/25 يف الدعوى املذكورة اعاله  
ل�ضالح /�ضيف �ضويدان ح�ضريم الكتبي 

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :  
الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1٬733٬332 درهم( 

، مع الزام املدعي عليها الثانية مب�ضاريف الدعوى. 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  قد  احلكم  ه��ذا  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�ضوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را���ض��د 
واإال  االإع��الن  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 لالإ�ضتئناف خ��الل 

�ضار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/03508/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �ضركة اجللباب للتجارة العامة - ذ م م 

 مبا اأن املدعي : حممد بن عبدالرزاق بن حممد االأن�ضاري   
قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/03508/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد ما ي�ضتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/4/18 
وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 106260 درهم �ضنويا 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/7/1 وحتى 
2017/4/17 فرت�ضد بذمته مبلغ وقدره 88550 درهم وميتنع عن �ضداده رغم  اخطاره بال�ضداد 

او االخالء يف 2016/12/8 
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره 35420 درهم كقيمة ايجارية للفرتة 

من 2017/1/1 وحتى 2017/4/17 ورغم اخطاره يف 2016/12/8 ميتنع عن ال�ضداد
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد )2( �ضيك مبلغ )26565( درهم كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�ضيد لهم وميتنع عن �ضداد مقابلهم 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

 2017/5/2 املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  ال�ضابعة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  امام  3٬00م  ال�ضاعة 
مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  الن�ضر.  تاريخ  من 

وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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     اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/02787/2017 / �صكني  
اىل املدعى عليه : فادى نبيل ندم  

مبا اأن املدعي : ق�ضر امللوك للعقارات - �ض م خ    
قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/02787/2017/�ضكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية -  الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره 7733 درهم كقيمة ايجارية من تاريخ العقد 
يف 2017/2/1 حتى تاريخ اخالء العني الفعلي وا�ضدار �ضهادة براءة الذمة يف 2017/3/18 على ا�ضا�ض 

القيمة االيجارية 58000 درهم 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه �ضداد مبلغ وقدره 562 درهم ر�ضوم املاء والكهرباء 

مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ 1160 وقد ارتد عدد )1( 
�ضيك دون �ضرف

التاأخري  تعوي�ضية عن  دره��م كغرامة   5800 وق��دره  ب�ضداد مبلغ  املدعي عليه  ال��زام   - مطالبة مالية 
وال�ضرر كما هو متفق عليه ببنود عقد االيجار

مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �ضيك مببلغ 11600 درهم كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود 
ر�ضيد له وميتنع عن �ضداد مقابلة والتي متثل قيمة ال�ضيك املرتد من البنك بتاريخ 2016/1/16 عن 

العقد املنتهي بتاريخ 2017/1/31  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

 2017/5/2 املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ضاعة 3٬00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة ال�ضابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر. 

فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات  

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم/بالن�صر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/2478  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن /  مدينة دبي املالحية -�ض ذ م م 
م��ك��اين -2532795077 رق���م  را����ض���د  م��ي��ن��اء  )ا(  ال��ق�����ض��م   - امل��الح��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة   :  ال��ع��ن��وان 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه / ثرى اآبلز للمراتب - �ض ذ م م 
م��ك��اين -2532795077 رق���م   - امل��الح��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة  م��ل��ك  رق���م 426  م�����ض��ت��ودع   :  ال��ع��ن��وان 
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/4/12 - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :-  اوال - بالزام 

املدعي عليها امل�ضتاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها خالية من ال�ضواغل للمدعية
وثالث  ثالثمائة   )373٬320٬00( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  امل�ضتاأجرة  عليها  املدعي  بالزام   : ثانيا 
من  للفرتة  االيجارية  القيمة  عن  وذل��ك  للمدعية  دره��م  وع�ضرون  وثالثمائة  ال��ف  و�ضبعني 
2013/8/26 حتى 2017/3/1 ومبا ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 

اجرة �ضنوية قدرها 186٬660٬00 درهم
ثالثا : بالزام املدعي عليها امل�ضتاأجرة مب�ضاريف الدعوى  

لذلك  الطعن  من  ليمكن  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/878  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �ضركة نيو �ضاين�ض - �ض م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  ق��د  امل��ال -   اإب��راه��ي��م  اإب��راه��ي��م ح�ضن   : ���ض وميثله  م  د  م  �ضركة غارانتي ترافيل - 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )43٬320( درهم 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وع�ضرون  وثالثمائة  الف  واربعون  )ثالثة 
وحددت  واالتعاب.   وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ 
 Ch 1.C.14 لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/4/27 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  انذار عديل بالن�صر

رقم 2017/2648   
املنذر : ال�ضويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه / 1- ام زد ام لتجارة قطع غيار االجهزة االلكرتونية 
2- منري احمد �ضيد -        لذلك 

ينذر  املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�ضداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
بح�ضب عقد االإيجار لوجود فرتة بدون ا�ضتحقاق تبداأ يف 2017/4/10 حيث ان  
عقد االيجار جدد من تلقاء نف�ضه ملدة ايجارية جديدة ،  ومبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن وذلك ح�ضب االج��راءات املتبعة لدى مركز 

ف�ض املنازغات االيجارية - ننذركم باالخالء وت�ضليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2016/2897 تنفيذ جتاري 

كلي  جت��اري   2015/1223 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ض��ادر  احلكم  تنفيذ   : الق�ضية  مو�ضوع 
امل�ضتاأنفة باال�ضتئناف رقم 2016/52 جتاري واملميز بالتمييز رقم 2016/384 جتاري ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )42650678٬73 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب االعالن : طالب التنفيذ : �ضركة فلور تران�ضورلد �ضريفي�ضي�ض انك 

حمل  جم��ه��ول   - وال��غ��از  للنفط  برتك�ضو  �ضركة   -1  : ���ض��ده  املنفذ   : اع��الن��ه  املطلوب 
االقامة.  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة يف احلجز التحفظي 2015/314 
التحفظي رقم  دره��م وتقرر حتويل احلجز  املطالبة 42650678٬73  ملبلغ  وف��اء  جت��اري 
2015/314 جتاري اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ املذكور اعاله وذلك للعلم مبا جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار قا�ضي التنفيذ ال�ضادر يف 2017/3/7  
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/61 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ماركو�ض ا�ضتينتون براد�ضاو - جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/3/1 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
بن  را�ضد حممد  مالكها / حممد  - مبثلها  وم�ضاركوه  ل�ضالح/ال�ضويدي  اع��اله 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املحكمة  بحكمت  ال�ضويدي  جرب 
املطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة   ، دره��م  ال��ف  خم�ضون 
للمحاماة.   كاأتعاب  درهم  وخم�ضمائة  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزامه  التام  ال�ضداد 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2017/119    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �ضده / 1- ايهاب الداخلي طه �ضلقامي   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم /م�ضرف الهالل - �ضركة م�ضاهمة عامة وميثله : نا�ضر مال اهلل حممد 
غامن - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف 
الدعوى رقم 2017/173 امر على عري�ضة جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف.    وحددت 
رقم  بالقاعة  �ضباحا   8٬30 ال�ضاعة    2017/4/30 امل��واف��ق  االح��د   ي��وم  جل�ضه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
      اإعادة اعالن بالن�صر     

   يف  الدعوى 2016/515    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �ضده / 1- �ضركة تكنولوجي بارترنز منطقة حرة - ذ م م 2-عمر ها�ضم الربزجني 
جمهويل حمل االقامة مبا اأن التظلم /البحر وم�ضاركوه للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية 
- ل�ضاحبه / يو�ضف حممد ح�ضن البحر - موؤ�ض�ضة فردية - وميثله : يو�ضف حممد ح�ضن 
حممد البحر - قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تظلم من القرار ال�ضادر يف االمر على 
عري�ضة  رقم : 2016/699 اخلا�ض بتقدير اتعاب املحاماة اخلا�ض بالدعوى رقم 870/2010 
جتاري كلي والر�ضوم وامل�ضاريف.   وحددت لها جل�ضه يوم االثنني  املوافق 2017/5/8  ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.E.22 9٬30 �ضباحا بالقاعة رقم
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/321  ا�صتئناف عقاري    

اىل امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ 1-ان���ي���ل ادي���ن���اث ب�����ض��ت��وادي  جم��ه��ول حمل 
ذ  �ض   - العقاري  للتطوير  املينتز  /فايف  امل�ضتاأنف  ان  مبا  االقامة 
م م قد ا�ضتاأنف   احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم : 2015/473 عقاري 
املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت   2016/6/5 بتاريخ  كلي 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �ضباحا    10٬00 ال�ضاعة    2017/5/3
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/478  ا�صتئناف عقاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-�ضركة ال�ضباح احلديثة لالعمال الهند�ضية 
امل�����ض��ت��اأن��ف /���ض��ن ف��ي��و با�ضيفيك  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
جلوبال انك   قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم : 
يوم  لها جل�ضه  وح��ددت   2016/8/30 بتاريخ  كلي  عقاري   2016/95
اخلمي�ض  املوافق 2017/5/4  ال�ضاعة 10٬00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/49  ا�صتئناف تظلم مدين    

جمهول  عي�ضوي   كمال  حممد  عي�ضوي  1-ط���ارق  �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
 : وميثله  �ضلمان  مو�ضى  حممد  /ام���ل  امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  قد  ها�ضم   بو  عبدالرحمن  علي  احمد  حممد 
  2016/11/26 بتاريخ  م��دين  تظلم   2016/133  : رق��م  بالدعوى  ال�ضادر 
وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 2017/5/24  ال�ضاعة 17٬30 م�ضاء   
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/2916  جتاري جزئي                               
االقامة  حمل  جمهويل   - الزعابي  ال�ضوري  �ضامل  جا�ضم  حممد   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�ضالمي - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
: حكمت  التايل  التمهيدي  بتاريخ 2017/4/20 احلكم  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت 
املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�ضريف املخت�ض �ضاحب 
 CD الدور باجلدول وكلفت اخلبري بان يكون التقرير يف ن�ضخة منه على فال�ض ولي�ض
بعد االطالع  - وتكون مهمته   PDF ن�ضخة  WORD بجانب  ن�ضخة منه  تكون  وان 
على ملف الدعوى االنتقال للبنك املدعي ، وحددت امانة خربة وقدرها خم�ضة االف درهم 
كاتعاب اخلبري والزمت املدعية ب�ضدادها ، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق 

 .Ch1.C.14 2017/5/4  ال�ضاعة 30 : 8  �ضباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2010/483 عقاري كلي

االقامة  م  جمهول حمل  م  ذ  ح  م   - ليمتد  املحكوم عليه/1- بالنتي�ضن هولدينج  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2011/12/28 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/ ايان كيلي بالزام املدعي عليها االوىل بالنتي�ضن هولدجنز - م ح ذ م م 
واربعني  واثنني  دره��م )خم�ضة ماليني ومائتان  للمدعيني مبلغ 5242750  ت��وؤدي  بان 
الف و�ضبعمائة وخم�ضني درهما( والفوائد بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها  التام.  ال�ضداد  وحتى 
ورف�ض ما عدا ذل��ك.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

  اإعالن �صطب قيد
تعلن وزارة االقت�ضاد باأن ال�ضادة/ �ضركة كوك ايرالند ليمتد )اجلن�ضية : ايرلندة( قد 
 - زاي��د  ال�ضيخ  �ضارع   : )العنوان  دبي  اإم��ارة  ال�ضركة يف  تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع 
مكتب ملك املركز اخلليجي لالعمال - �ض/ ال�ضيخ زايد - �ض ب : 125812 دبي ، �ض 
ب : 126812( واملقيدة حتت رقم )2771( يف �ضجل ال�ضركات االأجنبية بالوزارة  وتنفيذاً 
ال�ضركات التجارية وتعديالته  القانون االحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 يف �ضاأن  الأحكام 
الرتخي�ض  اإج���راءات  دليل  اعتماد  �ضان  ل�ضنة 2010م يف   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار 
ال�ضادة  من  يرجى  بالدولة.  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ض�ضة  املن�ضاآت  ومكاتب  لفروع 
ال��وزارة يف ميعاد ال يتجاوز  اأ�ضحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل 

�ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ص.ب )3625( دبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�صاد

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/501  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضده/1-�ضرييو�ض العقارية املحدودة )اخلليج للتطوير اف زد �ضي( �ضابقا - 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جلربت دي�ضوزا جوزيف وميثله : حبيب 
 2012/122 رق��م  ال��دع��وى  ال�ضادر يف  باحلكم  نعلنكم    - امل��ال  ع��ب��داهلل  �ضريف  حممد 
 -1 وذل���ك  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره   2013/4/18 ب��ت��اري��خ   اخلمي�ض   ي��وم  كلي  ع��ق��اري 
بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )1655039( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% وت�ضليمه 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن  2-ف�ضخ 
املحكمة  فان  وعليه  الراهنة.   الدعوى  يف  التداعي  حمل  العقارية  الوحدة  بيع  عقد 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/203  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضدههما /1-مازن �ضادق ال�ضاماراي 2-�ضو�ضن عثمان �ضالح 
حمزه جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضفيع الدين براجه 
الدعوى  عليكم  اأق���ام  ق��د  �ضيفان     ب��ن  احمد  ابراهيم  غ��ازي   : وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )683300( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/229  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضده/1- على بن عبداهلل بن �ضليمان العتبي - جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ديار للتطوير العقاري - �ض م ع وميثله : علي م�ضبح علي 
يوم  كلي  ع��ق��اري    2016/41 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ضادر  باحلكم  نعلنكم    - �ضاحي 
الثالثاء  بتاريخ  2016/8/30  باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�ضداد 
اىل طالب  وت�ضليمه   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  وق��دره )264095(  مبلغ 
التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/1898   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- مرت�ضى دهقاين نور حممد  جمهول حمل االقامة 
مهدي  حممد  مري  مهدي  �ضيد  �ضادات  التنفيذ/فاطمة  طالب  ان  مبا 
اأقام  امل��رزوق��ي - ق��د  -ومي��ث��ل��ه : ع��ام��ر �ضيد حممد �ضيد حم��ي رو���ض��ن 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )29613( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/938   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ض��ده/1- غ��امن ع��ب��داهلل ح�ضن غ���امن  جم��ه��ول حمل 
 : وميثله  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة 
حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )376725٬98( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2657   

املنذر : بنك را�ض اخلمية الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه : خمبز العايل - �ض ذ م م )�ضابقا خمبز جنمة امللوك - �ض ذ م م( 

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - جئنا مبوجب هذا االنذار العديل ننذركم بوجوب 
�ضدادكم املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة ، مبلغ قدره /4٬713٬579٬55/ اربعة ماليني 
و�ضبع مائة وثالثة ع�ضر الف وخم�ض مائة وت�ضعة و�ضبعني درهم وخم�ضة وخم�ضني فل�ض( )مو�ضع قيمة 
املديونية املرت�ضد يف ذمته " �ضكاي وي للتجارة - ذم م التي تكفلون( وذلك خالل مهلة �ضبعة ايام  من تاريخ 
اعالن هذا  االنذار بالن�ضر واال �ضن�ضطر اآ�ضفني اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم 
ق�ضائيا بالت�ضامن والتكافل مع املدين ب�ضدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع  الزامكما اي�ضا بتعوي�ض البنك املنذر 
عن كافة اال�ضرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �ضدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة 
القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ضتحقاقه وحتى متام �ضداده باال�ضافة اىل حتميلكم كافة الر�ضوم 

وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2654   

املنذر  �ضركة كلداري للخدمات املحدودة - �ض ذ م م 
املنذر اليه : ا�ضف عبدالرازق )جمهول حمل القامة(

1- تعاقد املنذر اليه على ايجار مكتب رقم )10D( الكائن مببنى كلداري بالزا مل يقم املنذر اليه ب�ضداد 
القيمة االيجارية عن ال�ضنة املا�ضية وارجتع له ال�ضيك رقم 67  مببلغ وقدره 25000 درهم علما بان القيمة 
االيجارية ال�ضنوية هي 100000 درهم واملرت�ضد عليه من ايجار حتى االنن مبلغ 25000 درهم اي املرت�ضد 

بذمته حتى تاريخ االنذار هو مبلغ 50000 درهم وجتديد العقد وت�ضليم �ضيكات بكامل مدة العام 
2- وحيث انه وعمال بن�ض املر�ضوم رقم 26 ل�ضنة 2007 لذلك فاننا نخطركم ب�ضرورة جتديد عقد االيجار 
و�ضداد امل�ضتحقات عليكم وت�ضليم ال�ضيكات عن فرتة العقد خالل �ضهر من تاريخ ا�ضتالمكم االنذار واعتبارا 
هذا االنذار  بال�ضداد جتنبا التخاذ االجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار امل�ضتاأجر لعدم 

جتديد العقد ولعدم ال�ضداد مع حتميلكم كافة االر�ضرار والر�ضوم. 
3- كما نخطركم ب�ضرورة �ضداد االيجار املرت�ضد بذمتكم خالل املهلة القانونية من تاريخه

مع حفظ كافة احلقوق االخرى من اي نوع كانت 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2655   

املنذر: خالد حمدي خلف العتيبي 
املنذر اليه : ر�ضتم كيوموف )جمهول حمل االقامة(

ينذر املنذر املنذر اليه مبلغ وقدره 37٬700 ثالثة و�ضتون الف و�ضبعمائة 
درهم خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر هذا االن��ذار و اال 
للمطالبة  القانونية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�ضفا  املنذر  �ضي�ضطر 
االأداء  ام���ر  وا���ض��ت�����ض��دار  الق�ضائية  ال���دع���اوى  اق��ام��ة  فيها  مب��ا  باملبلغ 
اليه  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  وال�ضرر  للعطل  اجل��اب��ر  بالتعوي�ض  واملطالبة 

بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

اإعالن  بالن�صر
رقم 2017/4234   

املنذر: في�ضل �ضاهزاد ف�ضل رحمان - باك�ضتاين اجلن�ضية 
املنذر اليه : اخلوري للمفرو�ضات - �ض ذ م م  

ب��اأداء مبلغ وقدره 24٬200 )اربعة وع�ضرون الف  ينذر املنذر املنذر اليه 
،  و  الن�ضر  اي��ام من تاريخ  ومائتان دره��م(  خالل مدة اق�ضاها خم�ضة 
اال �ضي�ضطر املنذر ا�ضفا اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة 
باملبلغ مبا فيها اقامة الدعاوى الق�ضائية وا�ضت�ضدار امر االأداء واملطالبة 
ر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  وال�ضرر مع حتميل  للعطل  بالتعوي�ض اجلابر 

وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2650   

املنذر : ال�ضويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /  كا ان �ضي العاملية للتجارة العامة 

لذلك ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرعة ت�ضويب و�ضع املاأجور حيث خمالفة 
�ضروط العقد الوا�ضحة وازال��ة املخالفات وذلك خالل )30 يوما ( من 
تاريخ ن�ضر هذا االنذر ، وننبه عليه بف�ضخ عقد االيجار والزامه ب�ضرورة 
ي�ضتجد من  وم��ا  ال�ضواغل  وت�ضليمها خالية من  امل��وؤج��رة  العني  اخ��الء 

ايجار ومن اثمان الكهباء واملياه يف حالة عدم اال�ضتجابة له.   
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2653   

املنذر : ال�ضويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1-اخلمري لالعمال الفنية - �ض ذ م م 

2- مانوج كاراباليل �ضاكو  -  ينذر  املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�ضداد 
ل��وج��ود فرتة  االإي��ج��ار  ال��غ��ري م��دف��وع��ة بح�ضب عقد  امل��ت��اأخ��رات  لقيمة 
بدون  االيجار  �ضيك  لرجوع  ذمتها  يف  مرت�ضده  حيث  ا�ضتحقاق  ب��دون 
�ضرف ،  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االع��الن وذلك 
ح�ضب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات االيجارية - ننذركم 

باالخالء وت�ضليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2562   

املنذر : ال�ضويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1-القلعة االحمر للتجارة العامة - �ض ذ م م 

2-ق����ادر حممد عمر حممد -  ي��ن��ذر  امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ويف ح��ال عدم 
لوجود  االإي��ج��ار  عقد  بح�ضب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  لقيمة  ال�ضداد 
االيجار  �ضيك  لرجوع  ذمتها  يف  مرت�ضده  حيث  ا�ضتحقاق  ب��دون  ف��رتة 
االعالن  ن�ضر هذا  تاريخ  يوما من  ، ومبهلة مدتها )30(  ب��دون �ضرف 
وذلك ح�ضب االج��راءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات االيجارية - 

ننذركم باالخالء وت�ضليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

  انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2651   

املنذر : ال�ضويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / : عي�ضى حممد عي�ضى العبار ال�ضويدي. 

لذلك 
ينذر  املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�ضداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
بح�ضب عقد االإيجار لوجود فرتة بدون ا�ضتحقاق تبداأ يف 2017/1/1 حيث ان  
عقد االيجار جدد من تلقاء نف�ضه ملدة ايجارية جديدة ،  ومبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن وذلك ح�ضب االج��راءات املتبعة لدى مركز 

ف�ض املنازغات االيجارية - ننذركم باالخالء وت�ضليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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بيان احلركات يف ح�ساب املركز الرئي�سي والحتياطيات

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل اإىل ال�سادة اأع�ساء جمل�ص اإدارة بنك 
باركليز �ص.م.ع فيما يتعلق بفروعه يف دولة الإمارات العربية املتحدة

بيان الدخل ال�سامل

امليزانية العمومية

بيان التدفقات النقدية
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باركليز ش.ع.م فيما يتعلق تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 رأينا

  
فروع  -برأينا، فإن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لبنك باركليز ش.ع.م 

وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١("الفروع" أو "البنك") كما في اإلمارات العربية المتحدة 
 بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 نطاق التدقيق

 
 تشمل البيانات المالية للبنك ما يلي:

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

 
 

  أساس الرأي
 

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

 
 اس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.  نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أس

 
 االستقاللية

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

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

 
 تأكيد على أمر

 
، أعلنت إدارة ٢٠١٦ يونيو ٢من البيانات المالية اللذين يشيران إلى أنه بتاريخ  ٢٤و ١نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاحين 

 ٨١٫٨مزاولة عملياتها في فرع دبي. وقد قامت اإلدارة باحتساب تكاليف إعادة الهيكلة بمبلغ  البنك عن قرارها بالتوقف عن
أعماله . وسوف يستمر البنك في مزاولة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بتاريخ   الشامل للسنة المنتهيةفي بيان الدخل  مليون درهم

 يتعلق بهذا األمر. التجارية من خالل فرعه القائم في أبوظبي. وال يعد رأينا معدالً فيما
 
 

 

)٢( 

 
 
 
 

مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز ش.ع.م فيما يتعلق تقرير 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة (تابع)

 
 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها 

، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ٢٠١٥) لسنة ٢طبقاً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
ورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو ترى اإلدارة أنها ضر

 خطأ. 
 

عند  -وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة البنك على االستمرار في عمله واإلفصاح 
استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم لك ية، وكذعن األمور المتعلقة بهذه االستمرار -الضرورة 

 تصفية البنك أو وقف أنشطته أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 
 

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

 تدقيق البيانات المالية مسؤوليات مدقق الحسابات حول
 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوًى عالياً من التأكيد، 

نه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ولك
ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، 

 قتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية. إفراداً أو إجماالً، على القرارات اال
 

وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال 
 التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

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

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

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

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة 
 معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد

ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة البنك على االستمرار 
عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى  كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود

اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي 
الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث  نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق

 أو الظروف المستقبلية قد تدفع البنك إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 
 
 

 

)٣( 

 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز ش.ع.م فيما يتعلق 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة (تابع)

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تابع)

 
 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية

 تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.
 

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

 
 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 
، وتعديالته، نفيدكم بأننا قد حصلنا ١٩٨٠) لسنة ١٠التحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وفقاً لما يقتضيه القانون ا

 على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.
 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز
 ٢٠١٧مارس  ٢٧
 
 
 
 

أوماهوني دوغالس
 ٨٣٤سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 اإلمارات العربية المتحدةدبي، 
 
  

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٥( 

 بيان الدخل الشامل
 

ديسمبر ٣١السنة المنتهية في   

 
٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح

  
ألف درهم

 
ألف درهم

١٤٩٫٨٢٣ ٢٠ إيرادات فائدة     
 

١٩٥٫٣٣٩
(٢٠٫٢٩٨) ٢١ مصاريف فائدة

 
(٢١٫٢٨٥)

 إيرادات الفائدةصافي 
 

١٢٩٫٥٢٥
 

١٧٤٫٠٥٤
٣٨٫٥٤٨ ٢٢ إيرادات الرسوم والعموالت

 
٥٤٫٢٣٧

 صافي إيرادات صرف العمالت األجنبية
 

٩٫٠٩٣
 

١٥٫٩٠٥
 اإليرادات التشغيلية

 
١٧٧٫١٦٦

 
٢٤٤٫١٩٦

(١٥٤٫٣١٥) ٢٣ مصاريف تشغيلية
 

(١٩٤٫٥٨٣)
(٣٫٦٠٠) ١٥ مخصص آخر

 
(٢٨٫٤٠١)

(٨٠٫٧٩٣) ٢٤ الهيكلةتكاليف إعادة 
 

(٩٫٩٢٣)
(٦٥٫٦٠٤) (د) ٨ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 
(١٨٫٠٥٧)

 الخسارة قبل الضريبة
 

(١٢٧٫١٤٦)
 

(٦٫٧٦٨)
(٤٦٫٤٤٣) ٢٥ (مصروف) / إيراد ضريبة الدخل 

 
٥٫٦٤١

 خسارة السنة 
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 

(١٫١٢٧)
- -  الدخل الشامل اآلخر

(١٫١٢٧) (١٧٣٫٥٨٩)  الخسارة الشاملة للسنةمجموع 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 )٦(   المالية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات  ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 

 الرئيسي واالحتياطياتبيان الحركات في حساب المركز 
 

  
 إيضاح

رأس المال 
المخّصص

 

احتياطي 
قانوني

 

احتياطي 
عام

 

خيارات  
أسهم

 

أرباح 
محتجزة

 
المجموع

 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

  ٢٠١٥يناير  ١في            
 

٢٫٥٤٠٫٢١٤
 

١٢٥٫٠٠١
 

٦٦٫٨٨٥
 

١٤٫٥٧٩
 

١٩٧٫٥٨٥
 

٢٫٩٤٤٫٢٦٤
 مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

 خسارة السنة ومجموع الخسارة الشاملة       
 

-
 

-
  

-
 

(١٫١٢٧)
 

(١٫١٢٧)
 الحركات األخرى في حقوق الملكية

-(ب) ١٧ تحويل من االحتياطي العام      
 

-
 

(٥٤٫٧٧٠)
 

-
 

٥٤٫٧٧٠
 

-
- مجموع الحركات

 
-

 
(٥٤٫٧٧٠)

 
-

 
٥٣٫٦٤٣

 
(١٫١٢٧)

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في      
 

١٢٥٫٠٠١
 

١٢٫١١٥
 

١٤٫٥٧٩
 

٢٥١٫٢٢٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع الخسارة الشاملة للسنة

- الخسارة الشاملةخسارة السنة ومجموع      
 

-
 

-
 

-
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 الحركات األخرى في حقوق الملكية

-(ب) ١٧ تحويل إلى االحتياطي العام     
 

-
 

٢٠٫٤٨٤
 

-
 

(٢٠٫٤٨٤)
 

-
- مجموع الحركات

 
-

 
٢٠٫٤٨٤

 
-

 
(١٩٤٫٠٧٣)

 
(١٧٣٫٥٨٩)

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

٢٫٥٤٠٫٢١٤
 

١٢٥٫٠٠١
 

٣٢٫٥٩٩
 

١٤٫٥٧٩
 

٥٧٫١٥٥
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 )٧(                                                                               تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 

 بيان التدفقات النقدية 
 

ديسمبر ٣١السنة المنتهية في   
٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
 

 
ألف درهم  ألف درهم

 األنشطة التشغيلية
 

   
 خسارة السنة قبل الضريبة

 
)١٢٧٫١٤٦( 

 
)٦٫٧٦٨( 

 تعديالت بسبب:
 ٧٫١٩٣ ١٠ استهالك    

 
٥٫٥٥٨ 

 ٢٣٫٨٩٠ ١٠ حذف ممتلكات ومعدات
 

٧٫٧٦١ 
 ٣٫٢٩٠ (أ) ١٥ مكافآت نهاية الخدمة المحّملة على السنة 

 
٥٫٢٥٢ 

صافي الزيادة في مخصص االنخفاض في قيمة قروض 
 ٨ وسلفيات

 
٦٧٫٤٥٦ 

 

 
٢٢٫٤٠٠ 

التدفقات النقدية التشغيلية قبل مكافآت نهاية الخدمة 
 والضرائب المدفوعة والتغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 

 
)٢٥٫٣١٧( 

 

 
٣٤٫٢٠٣ 

 )٩٫٥٢٤( (أ) ١٥ مكافآت نهاية الخدمة 
 

)٥٫٥٥٣( 
 ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

 
- 

 
)٧٫٥٦٦( 

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي     

 ٢٧، ٥ باستثناء المبالغ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمه
 
)٢١٧٫٨٢٧( 

 

 
)٣٧٢٫٣٦٦( 

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى باستثناء 
  ٢٧، ٧ المبالغ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمه

)٣٩٫٦٤٢( 
 

 
٣٫٣٠٥ 

وسلفيات صافية من المخصصات والحذوفات قروض 
 والديون المعدومة المستردة

 
٨ 

 
٣٫٣٠٢٫٦٧١ 

 

 
٨٥٤٫٧٥٧ 

 ٨٫٩١٦ ٩ موجودات أخرى
 

١٥٩٫٢٧٤ 
 )١٫٨٤٠٫٨٤٢(  )٨٫١١٧( ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 )٥٧٨٫١٥٦(  )١٫٠١٣٫٨١٨( ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 )٢٫٦١٧٫٧٥٢( ١٤ األخرىمبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 

 
)٥٦٥٫٦٦٧( 

 مطلوبات أخرى صافية من مخصص ضريبة الدخل
 

)١٢٫٤٩٨( 
 

)١٦٩٫٤٠٠( 
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

 
)٦٣٢٫٩٠٨( 

 
)٢٫٤٨٨٫٠١١( 

 األنشطة االستثمارية 
 

 
 )٢٠٧( ١٠ دفعات لشراء ممتلكات ومعدات  
 

)٣٨٫٣٦٤( 
 -  عوائد من استبعاد استثمارات 

 
١٦٫٦٣٩ 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
 

)٢٠٧( 
 

)٢١٫٧٢٥( 
 صافي النقص في النقد وما في حكمه

 
)٦٣٣٫١١٥( 

 
)٢٫٥٠٩٫٧٣٦( 

 ٨٠١٫٠٥١ ٢٧ النقد وما في حكمه في بداية السنة
 

٣٫٣١٠٫٧٨٧ 
 ١٦٧٫٩٣٦ ٢٧ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
٨٠١٫٠٥١ 

اإي�ساحات حول البيانات املالية
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

)٨( 

 التأسيس والعمليات١
 

 ١بنك باركليز ش.ع.م ("المركز الرئيسي") هو شركة محدودة عامة تأّسست في المملكة المتحدة وعنوان مكتبها المسّجل هو 
اتش بي. يتمثل النشاط الرئيسي لبنك باركليز ش.م.ع في دولة اإلمارات العربية المتحدة في  ٥ ١٤تشرشيل بليس، لندن إي 

الل فروعه في إمارة أبوظبي وإمارة دبي ("البنك" أو "الفروع"). إن العنوان مزاولة األعمال المصرفية للشركات من خ
، مجمع إعمار لألعمال، شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ٦المسّجل لفرع دبي هو الطابق األول، مبنى رقم 

، ٢، أبراج المركز التجاري، شارع رقم ، الطابق السابع، البرج الشرقي٢والعنوان المسّجل لفرع أبوظبي هو مكتب رقم 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

 
(قانون الشركات  ٢٠١٥) لسنة ٢قام البنك بدراسة وتقييم أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

 .   ٢٠١٧يونيو  ٣٠حتى  التجارية) وهو بصدد االمتثال لها خالل الفترة االنتقالية للقانون التي ُمددت
 

، وكنتيجة للمراجعة االستراتيجية، قام البنك باتخاذ قرار بالبدء بإغالق فرعه في دبي. ونتيجة لهذا التحول، قام ٢٠١٦في 
 ).٢٨البنك بتحويل جزء من محفظة قروضه للشركات إلى المركز الرئيسي (راجع إيضاح 

  
 السياسات المحاسبية الهامة٢
 

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

 
 أساس اإلعداد (أ)    

 
لقد تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

بيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما تم إعداد ال
 واألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة. 

 
محاسبية أساسية محددة، كما  إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات

يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على 
درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات المالية في اإليضاح 

 .٤رقم 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٩( 

 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (ب)   
 

 .٢٠١٦يناير  ١والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في المعايير 
 

 
 ليس هناك أي تأثير جوهري لهذه التعديالت على المعلومات المالية للبنك.

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

والتي كان من الممكن أن يكون لها تأثير  ٢٠١٦يناير  ١المالية التي بدأت في  المالية كانت سارية للمرة األولى على السنة
 جوهري على المعلومات المالية الموحدة للبنك.

 
 
 
 

 
 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعيار ١٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ، "الموجودات غير الملموسة"، بخصوص االستهالك واإلطفاء٣٨المحاسبي الدولي رقم 

يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اإليرادات تعتبر أساس غير مالئم لقياس 
 استهالك المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل غير الملموس.

 ت المعينة.وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاال

 ٢٠١٦يناير  ١

  ، "عرض البيانات المالية" مبادرة اإلفصاح١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ٥٤توضح التعديالت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 

المعيار المحاسبي الدولي رقم (بيان الربح أو الخسارة) في  ٨٢(بيان المركز المالي) والفقرة رقم 
 حيث يلزم فصل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز أو األداء المالي للمنشأة. ١

 .٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٤التحسينات السنوية لعام 
، ٢٠١٤ - ٢٠١٢تعمل هذه التحسينات السنوية على تعديل المعايير لفترة التقارير المالية من 

 على ما يلي: وتشمل تغييرات
يتطلب التعديل المتعلق  -، "األدوات المالية: اإلفصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ■ 

بعقود الخدمات أنه عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب شروط تسمح 
اركة المستمرة التي للمتنازل بإيقاف تسجيل األصل، فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المش

 قد تظل المنشأة محتفظة بها في الموجودات المحولة. 
يوضح التعديل أنه عند تحديد معدل  -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 

الخصم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها تلك االلتزامات وليس 
 نشأ فيها.البلد التي ت

 

 ٢٠١٦يناير  ١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٠( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع) (ب)   
 

يناير  ١لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة 
 ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر ٢٠١٦

 

 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

 ء"، "اإليرادات من العقود مع العمال١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، "عقود البناء"، والمعيار المحاسبي الدولي ١١يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، "اإليرادات"، والتفسيرات ذات الصلة. يتم تسجيل اإليرادات عندما يسيطر العميل على سلعة ١٨رقم 
والحصول على فوائد منها.  أو خدمة، وبالتالي تكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة

هو أن المنشأة تعترف باإليرادات لبيان  ١٥إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تحويل البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء بمقابل مالي يعكس القيمة التي تتوقع المنشأة 

المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات  الحصول عليها من تلك السلع أو الخدمات. يشمل
اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع المنشأة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن 
طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع 

 عمالئها.
 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥الدولي للتقارير المالية رقم التعديل على المعيار 

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

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

 ٢٠١٨يناير  ١

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

بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩قم المعيار المحاسبي الدولي ر
تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف على 

ري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية. كما النموذج التجا
يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل الربح أو 

ا. الخسارة مع خيار نهائي بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند نشوئه
وحالياً هناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانية لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة 

. وفيما يتعلق بالمطلوبات ٣٩الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ات في مخاطر المالية، فلم تطرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا االعتراف بالتغير

االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة. كما يخّفف المعيار من حدة متطلبات فعالية التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط 

التحوط، وفيما يخص "معدل  القياسية ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة
التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعلياً في أغراض إدارة المخاطر. ما يزال االحتفاظ 
بالوثائق المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادها بموجب المعيار 

 .٣٩المحاسبي الدولي رقم 

 ٢٠١٨يناير  ١
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 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع) (ب)   
ولم يتم  ٢٠١٦يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 

 تطبيقها بشكل مبكر (تابع)
 

 
يضطلع البنك في الوقت الحالي بتقييم تأثير المعايير الجديدة المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها حتى تاريخه على السنة 

 .٢٠١٦يناير  ١مالية للبنك التي تبدأ في ال
 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن 
على السنة المالية للبنك لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى 

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية للبنك. ٢٠١٦يناير  ١التي بدأت في 
 
 

 

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

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

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

 ٢٠١٧يناير  ١

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

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

العمومية) وعقود اإليجار التشغيلي (غير المدرجة في الميزانية العمومية). أما اآلن فيجب على 
ار بما يعكس االعتراف بالتزامات اإليج ١٦المستأجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مدفوعات اإليجار المستقبلية و"حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا. كما أدرج مجلس 
معايير المحاسبة الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات 

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

وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريبا. ومع ذلك ونظرا لقيام مجلس معايير 
المحاسبة الدولية بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات حول التجميع 

وعلى أقل تقدير، فمن المتوقع أن والفصل بين العقود)، فسوف يتأثر المؤجرون أيضا بالمعيار الجديد. 
يؤثر نموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين والمستأجرين. وبموجب 

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

 ٢٠١٩يناير  ١
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة (ج)
 

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

 الفائدة الفعلية.
 

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

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

 إن المعايير التي يستخدمها البنك في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما يلي:
 
 العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عليها.-
 مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية.-
 رق تعهدات أو شروط القروض. خ-
 المباشرة في إجراءات إشهار اإلفالس.-
 تراجع المركز التنافسي للمقترض.-
 التراجع في قيمة الضمانات.-
 انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار. -
 

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

ج عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي ُمقّيم بصورة فردية، سواًء كان كبيراً أم ال، يتم إدرا
األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان ويتم تقييمها بشكٍل جماعي لتحري 
االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في القيمة والتي تم أو ال يزال االعتراف 

  يتم إدراجها في التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة.بخسارة انخفاض القيمة لها جارياً، ال
 

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

 القرض أو الُسلفة أو على أساس معدل الفائدة الفعلي الحالي بالنسبة للقروض ذات معدالت الفائدة المتغيرة. 
 

قد تنتج  إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية المرهونة يعكس التدفقات النقدية التي
 عن إغالق الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الرهن وبيعه، سواء كان أو لم يكن من الُمرجح إغالق الرهن.

 
إذا كان هناك قرض غير قابل للتحصيل، يتم حذف األصل مقابل مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق به. وفي حال عدم 

الدخل. يتم إدراج المبالغ المستردة الحقاً في بيان الدخل. وإذا نقص  وجود مثل هذا المخصص، فإنه يتم حذف األصل في بيان
مقدار االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق نتيجة لحدٍث معين بعد حذف األصل، فإنه يتم تحرير المخصص وإدراجه في بيان 

 الدخل.
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 االنخفاض في القيمة (تابع)القروض والسلفيات ومخصص  (ج)
 

وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخاطر 
االئتمان (أي على أساس تصنيف البنك الذي يتضمن نوع األصل والقطاع ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد والعوامل 

. تتصل هذه الخصائص بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات تلك الموجودات كونها ُتعد األخرى ذات الصلة)
 مؤشراً على قدرة المدينين على سداد جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الجاري تقييمها.

 
ر التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من القروض وال سلفيات المقّيمة بصورة جماعية لتحري االنخفاض في قيمتها على تقدَّ

أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية بالنسبة للموجودات ذات خصائص مخاطر االئتمان 
لبيان آثار الظروف الحالية التي لم المماثلة. يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة 

يكن لها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار الظروف في الفترة التاريخية التي ال 
 وجود لها في الوقت الراهن.

 
ن الناحية الفردية والتي أعيد التفاوض إن القروض التي يتم تقييم االنخفاض في قيمتها بصورة جماعية أو التي تكون هامة م

بشأن شروطها ال تعتبر متأخرة السداد ولكن ُتعامل كقروض جديدة. وفي السنوات الالحقة، يتم اعتبار األصل أنه متأخر 
 السداد وال يتم اإلفصاح عنه إال إذا تمت إعادة التفاوض بشأنه مجدداً.

 
 ممتلكات ومعدات  (د)
 

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم. تشمل التكلفة التاريخية النفقات المنسوبة مباشرًة إلى اقتناء 
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما ال البنود. 

ح أن تتدفق إلى البنك فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق يكون من الُمرجّ 
 به. يتم تحميل كافة تكاليف عمليات التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 
بمعدالت ُتحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها التقديرية المتبقية على ُيحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت 

 مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة على النحو التالي:
 
 السنوات 
  

ا سنة أو على مدى فترة اإليجار إذ ١٥-١٠ تحسينات على عقار مستأجر  
سنوات  ١٠كانت أقل من 

١٠-٥ وتجهيزات (موجودات أخرى)مركبات ومعدات مكتبية وأثاث 
 

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

 
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة عوائد المبيعات مع القيمة الدفترية لألصل المستبعد 

وتؤخذ باالعتبار عند تحديد إيرادات العمليات. 
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 (د)        ممتلكات ومعدات (تابع)
 

الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة من تاريخ بدء العمل في المشروع حتى تاريخ االنتهاء من تنفيذه. وبعد يتم إظهار 
االنتهاء من تنفيذ المشروع، يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء إلى الفئة المالئمة لها ضمن الممتلكات والمعدات وتستهلك وفق 

 السياسات المحاسبية للبنك.
 

 وات مالية مشتقةأد (هـ)
 

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

 المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. األدوات
 

 مقاصة األدوات المالية (و)
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في الميزانية العمومية عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
 ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية المطلوب في نفس الوقت.بمقاصة المبالغ المحتسبة 

 
 قروض  (ز)

 
تشمل القروض المبالغ المستحقة للبنوك األخرى والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
األخرى. تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، وتمثل عوائد إصدار القروض (أي القيمة العادلة للمقابل المقبوض)، صافية 

بيان القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة مع احتساب أي فرق بين العوائد صافية من تكاليف  من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم
 المعاملة والقيمة المستردة في بيان الدخل على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 
 مخصص منافع الموظفين (ح)

 
لسياسة مجموعة باركليز التي تمتثل ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم وفقاً  الدوليينُتمنح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

وتحل محل مكافآت نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. تتم تسوية المطلوبات  ١٩
 ف في بيان الدخل.المتعلقة بهذه المكافآت من خالل الحساب الجاري للمركز الرئيسي وتدرج ضمن المصاري

 
يتم أداء مساهمات المعاشات عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

 في شأن المعاشات والتأمينات االجتماعية. ١٩٩٩) لسنة ٧االجتماعية وفقاً للقانون االتحادي رقم (
 

األساليب االكتوارية، لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة ويتم أيضاً رصد مخصص، باستخدام 
اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك عن فترات خدمتهم حتى تاريخ الميزانية 

 العمومية. 
 

تذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ  يتم رصد مخصص لاللتزام المقدر لمستحقات الموظفين من
 الميزانية العمومية.  

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٥( 

 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 مخصصات منافع الموظفين (تابع) (ح)
 
 التعويضات المبنية على األسهم     )  ١(
 

يقوم المركز الرئيسي بإدارة اعتمادات الموظفين من خالل عدد من خطط التعويضات المبنية على أسهم والمسددة بأدوات 
حقوق الملكية. يتم احتساب القيمة العادلة لخدمات الموظفين المستلمة مقابل مكافآت األسهم والخيارات الممنوحة من قبل 

 لها ضمن حساب المركز الرئيسي.   الفروع كمصروف، مع إدراج المبلغ المكافئ
 

يتم تحديد القيمة اإلجمالية المتوقع صرفها على مدى فترة الَمنح بالرجوع إلى القيمة العادلة لألسهم والخيارات المحددة كمكافأة 
ق الملكية). / منحة، باستثناء تأثير شروط الَمنح غير المرتبطة بالسوق (مثل ربحية السهم والعائد المستهدف على أدوات حقو

تتم مراعاة شروط الَمنح عند إعداد االفتراضات المتعلقة بعدد الخيارات / مكافآت األسهم المتوقع منحها. يقوم المركز الرئيسي 
بتاريخ بيان كل مركز مالي بمراجعة تقديراته لعدد الخيارات / مكافآت األسهم التي يتوقع أن تكون قابلة للممارسة. وتعترف 

المراجعة على التقديرات األصلية، إن وجدت، في بيان الدخل الشامل مع إدراج التعديل المكافئ ضمن حساب الفروع بأثر 
 المركز الرئيسي.  

 
إن مبالغ المساهمات التي تقوم الفروع بأدائها بهدف تمويل المدفوعات المبنية على األسهم يتم احتسابها مباشرًة في حقوق 

 المساهمات.الملكية عندما يتم أداء هذه 
 
 مبالغ مستحقة من البنوك والمركز الرئيسي والفروع األخرى )١(
 

يتم إظهار المبالغ المستحقة من البنوك والمركز الرئيسي والفروع األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مبالغ محذوفة ومخصص 
 االنخفاض في القيمة، إن ُوجد.

 
 مخصصات )ط(
 

على البنك التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن ُتحتسب المخصصات عندما يترتب 
 يقتضي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق.

 
 تحويل عمالت أجنبية ) ك(
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  )    ١(
 

قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للبنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، باعتباره عملة البيئة يتم 
االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، وهو العملة 

 لعرض للبنك.الوظيفية وعملة ا
 
 المعامالت واألرصدة)      ٢(
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. كما يتم تحويل 
تاريخ الميزانية الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة ب

   العمومية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٦( 

 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٢
 
 )        إيرادات ومصاريف الفائدةل(
 

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

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

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

 الدفترية لألصل أو المطلوب المالي.
 

قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة نتيجة لخسارة االنخفاض في القيمة، يتم  عندما يتم خفض
احتساب إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض 

 في القيمة.
 
 إيرادات الرسوم والعموالت )م(
 

ل البنك على إيرادات من الرسوم والعموالت على مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه. يتم عموماً يحص
االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت على أساس االستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة، ما لم تكن مدرجة في حساب الفائدة 

 ت على النحو التالي:الفعلية. ُتحتسب إيرادات الرسوم والعموال
 
يتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية كتعديل على معدل الفائدة -

 الفعلي ويتم إدراجها ضمن بند "إيرادات فائدة". 
 يتم االعتراف باإليرادات المحققة من تقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم الخدمات.-
 
 إيجارات تشغيلية  )     ن(
 

إن عقود اإليجار المبرمة من قبل البنك تمثل في معظمها عقود إيجار تشغيلي. يتم إدراج إجمالي الدفعات المؤداة بموجب 
 عقود اإليجار التشغيلي في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 الضريبة )س(
 

من  ٪٢٠قة بعمليات البنك في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل يتم رصد مخصص للضريبة المتعل
 صافي الربح المعّدل المحقق خالل السنة في كل إمارة وفقاً للتشريعات السائدة في كل إمارة.

 
المحّملة إلى أو يتم االعتراف بضريبة الدخل كمصروف (أو إيراد) للفترة، باستثناء الضريبة الحالية ذات الصلة بالبنود 

المدرجة في الدخل الشامل اآلخر، أو المحّملة أو المدرجة مباشرًة في حقوق الملكية. وفي ظل هذه الظروف، يتم تحميل أو 
 إدراج الضريبة الحالية في الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية ( مثل الضريبة الحالية على االستثمارات المتوفرة للبيع).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٧( 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 (تابع) الضريبة  (س)
 

يتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بين الوعاء 
استخدام المعدالت الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة ب

الضريبية (والقوانين) التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في تاريخ الميزانية العمومية والتي يتوقع العمل بها عند بيع أصل ضريبة 
 الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

 
فرة للبيع، ومخصصات االنخفاض في قيمة القروض تنشأ الفروق المؤقتة الرئيسية من إعادة تقييم الموجودات المالية المتو

والسلفيات والفوائد الُمعلقة ألرصدة القروض التي تم رصد مخصص لها بالكامل، وإطفاء نفقات رأسمالية محددة تم تحرير 
 المخصص المتعلق بها في السنة السابقة. 

 
يتوفر في المستقبل أرباح خاضعة للضريبة بحيث يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن 

 يمكن على أساسها احتساب الخسائر الضريبية غير المستخدمة.
 

إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بإعادة قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع، والتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل 
 الدخل الشامل اآلخر.اآلخر، يتم االعتراف بها أيضاً في 

 
 نقد وما في حكمه (ع)

 
ألغراض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق واألرصدة في الحسابات الجارية وتحت الطلب 

صلية والودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمؤسسات المالية األخرى التي تبلغ فترات استحقاقها األ
 ثالثة أشهر أو أقل، باستثناء الودائع اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 
 إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر ١-٣
 

يتعرض البنك من خالل أنشطته لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول 
وإدارة درجة محددة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن قبول المخاطر يعتبر في صميم النشاط المالي. يهدف البنك 

 والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك. إلى تحقيق توازٍن مالئم بين المخاطر والعائدات 
 

إن المصادر الرئيسية للمخاطر المالية التي يواجهها البنك تنشأ من األدوات المالية التي ُتعد عنصراً رئيسياً في عمل البنك 
السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر وتشّكل األساس لعملياته. تؤدي األدوات المالية إلى ظهور أو تعديل أو خفض مخاطر 

التي تمّكنه من تطبيق نظام رقابي  الضروريةالسوق على الميزانية العمومية للبنك. وبالتالي، يقوم البنك بتخصيص الموارد 
فّعال يعمل على إدارة وقياس وتخفيف كل خطر من هذه المخاطر، كما يقوم البنك بمراجعة إجراءات وأنظمة إدارة المخاطر 

 ٍل منتظم بما يضمن تلبية احتياجات العمل.بشك
 

تعتبر إدارة المخاطر المالية، والسيما مخاطر االئتمان، عنصراً أساسياً في نشاط البنك وأحد المكونات الرئيسية في عملية 
يذي وتبني التخطيط. يحقق البنك أهدافه المتعلقة بإدارة المخاطر بوضع عملية إدارة المخاطر في صلب جدول األعمال التنف

 نهج يرتكز على تقييم إدارة المخاطر عند اتخاذ قرارات العمل اليومية. 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٨( 

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية          ٣
 
 (تابع)مراجعة إدارة المخاطر        ١-٣
 

توافق خطط العمل مع مستوى كما يتأكد البنك من قدرته على إدارة المخاطر في أعماله القائمة والجديدة والمتنامية وكذلك من 
 تحّمل البنك للمخاطر، وهو مستوى الخطر الذي يوافق البنك على قبوله من أجل الوفاء بأهدافه المؤسسية.

 
لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر للبنك بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجه البنك ووضع السقوف والضوابط 

ام بها. تنص هذه السياسات على إرشادات عامة موثقة حول كيفية إدارة المخاطر وإرشادات عن المالئمة لها ومراقبتها وااللتز
جوانب معينة أخرى مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات المالية 

قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة مستقلة إلدارة  المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. وباإلضافة إلى ذلك، يضطلع
 المخاطر والبيئة الرقابية.

 
مخاطر السوق مخاطر صرف تشمل وتعتبر مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق هي المخاطر األكثر أهمية. 

 العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار. 
 
 مخاطر االئتمان ٢-٣
 

والناتجة عن عدم  العمالء أو الزبائن أو األطراف المقابلة أو األدوات المالية األخرى بمخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة  
بموجب اتفاقيات سواء التعاقدية بااللتزامات الوفاء عدم التمكن من سداد مبلغ الفائدة أو أصل الدين أو  أو، على االداءالقدرة 

 ت ائتمانية أخرى، وبالتالي التسبب في خسارة مالية للبنك.القروض أو أي تسهيال
 

تنشأ مخاطر االئتمان أيضاً من انخفاض التقييم االئتماني لألطراف المقابلة التي يحتفظ البنك بأدواتها االئتمانية، األمر الذي 
، يتم تخصيص موارد وخبرات نك للب ن مخاطر االئتمان تعد أهم المخاطربما أيؤدي إلى االنخفاض في قيمة الموجودات. و

 وضوابط هامة إلدارة هذه المخاطر ضمن األقسام الرئيسية في البنك.
  

يتعرض البنك لمخاطر االئتمان، وهي المخاطر التي يتسبب فيها الطرف المقابل بخسارة مالية للبنك من خالل اإلخفاق في 
االقتصادي أو في كفاءة قطاع العمل الذي ترتكز عليه المحفظة االستثمارية تسوية التزاٍم ما. إن التغيرات الكبيرة في الوضع 

للبنك قد ينتج عنها خسائر تختلف عن تلك التي يتم رصد مخصص لها بتاريخ الميزانية العمومية. ولذا، تقوم إدارة البنك 
لفيات والذمم ساس من القروض والسُ بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان بعناية وحذر. تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان باأل

المدينة األخرى، باإلضافة إلى مخاطر االئتمان المصاحبة للترتيبات المالية غير المدرجة في الميزانية العمومية مثل 
 االلتزامات االئتمانية. 

 
 إدارة مخاطر االئتمان ١-٢-٣
 

ات البنك، وبالتالي فهو يمثل أحد المخاطر األكثر أهمية ويقوم إن منح التسهيالت االئتمانية ُيعتبر أحد المصادر الرئيسية إليراد
 بفعالية.ه المخاطر هذللتحكم ب الضروريةالبنك بتخصيص الموارد 

 
يقدم قسم مخاطر االئتمان التوجيهات الالزمة حول مدى التعرض لمخاطر االئتمان. كما يقوم موظفو القسم بحل كافة القضايا 

ئتمان، والموافقة على قرارات االئتمان في إطار الصالحيات الموكلة للقسم، ومساعدة المركز الهامة المتعلقة بسياسة اال
 الرئيسي عند الضرورة، وتطبيق نظام للحوكمة واإلشراف على كافة األمور المتعلقة بمخاطر االئتمان. 
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)١٩( 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

يتوفر لكل قطاع عمل فريق من داخل القطاع إلدارة مخاطر االئتمان يقوم بالمساعدة في وضع سياسة المخاطر وتطبيقها على 
 مستوى عمليات القطاع. تشتمل األمثلة المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان لكل قطاع على ضمان ما يلي:

 
 تطبيق إرشادات حول الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لكل عميل أو طرف مقابل. -
 تطبيق السياسات التي تحصر اإلقراض في قطاعات صناعية محددة.-
 

يتم إدراج حسابات الشركات التي تنطوي على مستويات مرتفعة من المخاطر في قوائم تتضمن تصنيفات للقروض المهددة 
طلق عليها اسم "قوائم التحذير المبكر". يتم تحديث هذه القوائم شهرياً وتوّزع على الجهات المعنية بمراقبة بالخطر ويُ 

المخاطر. وفور إدراج القرض ضمن القائمة، تتم مراقبة مدى تعرضه للخطر بحرص شديد ويتم تخفيض مستوى التعرض إن 
 أمكن. 

 
ة المصاحبة للقرض. كما يتم تصنيف األعمال المتعلقة بالعمالء من الشركات تصنف هذه القوائم وفقاً لشدة المخاطر المتوقع

). عندما يتعرض حساب ما EWL3و EWL2و EWL1التي تتزايد معها فرص الخطر في فئة من هذه الفئات الثالث (
ثالث بما يعكس مدى النخفاٍض في قيمته بمرور الوقت، فإن هذا الحساب سيكون عادًة، وليس بالضرورة، قد تجاوز الفئات ال

 الحاجة إلى الحذر والرقابة الشديدة.
 

عندما يؤدي الوضع المالي للمدين إلى ظهور مخاوف معينة، يتم تصنيف المدين في الحال في الفئة المالئمة. ويخضع جميع 
تنفيذ عمليات مراجعة المدينين لمراجعة شاملة فيما يتعلق بكافة التسهيالت الممنوحة لهم على األقل بشكٍل سنوي. وقد يتم 

 مرحلية أو ربع سنوية إذا اقتضت الظروف ذلك.
 

تسمح األساليب اإلحصائية المتوفرة في الوقت الحالي بمراقبة االنخفاض في القيمة لكل محفظة ائتمانية على حدة وذلك فيما 
ركز الرئيسي، يتم رصد مخصص شياً مع سياسة المايتعلق بالمحافظ الخاصة باألفراد التي تتضمن موجودات متجانسة. وتم

لالنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث خسارة واحد أو أكثر يقع بعد 
 االعتراف المبدئي.  

 
ل على مدى تستند النماذج القياسية عند استخدامها إلى األداء الشخصي والمالي للعميل وإلى القواعد السائدة في قطاع العم

الفترات األخيرة ويتم اعتبارها كمؤشر على األداء المستقبلي المتوقع. تتم مراجعة النماذج بانتظاٍم لمراقبة فعاليتها ومدى 
 مالءمتها لألداء الفعلي ويتم تعديلها عند الضرورة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية المرجوة منها.

 
 قروض وسلفيات (أ) 

 
يستخدم البنك أساليب النماذج اإلحصائية في كافة أنظمة التصنيف االئتماني الخاصة بنشاط البنك. تساعد هذه األنظمة البنك 
في اتخاذ قرارات االئتمان المبدئية فيما يتعلق بااللتزامات الجديدة وفي إدارة محفظة التعرضات القائمة. كما تساعد هذه 

 من األفراد والشركات. لعمالء لدارة المخاطر على مستوى كافة التعرضات االئتمانية األنظمة في تبني آلية موحدة إل
 

يقوم البنك بقياس الخسائر المتأصلة غير المحددة في محفظة القروض بما يمّكن البنك من تحديد أسعارها بالشكل المالئم. 
ير إحصائي لمتوسط الخسارة في محفظة القروض لفترة وُيعرف ذلك داخل البنك باسم "القابلية للمخاطر" التي تكون بمثابة تقد

 شهراً، مع األخذ في االعتبار حجم المحفظة وخصائص المخاطر وفقاً لظروف االئتمان الحالية.  ١٢
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٠( 

 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

 حساب القابلية للمخاطر ينطوي على ثالثة عناصر هي:إن 
 
تقدير حجم التعرض في حالة العجز عن السداد حيث يتم تقدير المبلغ الذي ُيحتمل أن يكون مستحقاً على العميل في .١

 حالة عجزه عن السداد.
شهراً، مع  ١٢ احتمالية العجز عن السداد وهي عبارة عن تقديرات لمتوسط الخسارة في محفظة القروض لفترة.٢

 األخذ في االعتبار حجم المحفظة وخصائص المخاطر وفقاً لظروف االئتمان الحالية.
شدة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد حيث يتم تقدير مستوى الخسائر المحتملة التي يتوقع البنك تكبدها في حال .٣

 حدوث عجز بعد بيع أي ضمان. 
 

األساس للعديد من تطبيقات قياس مخاطر االئتمان المصاحبة لمجمل مكونات المحفظة.  إن هذه العناصر الثالثة تعتبر حجر
توقيت تحديد احتمالية العجز عن السداد في  يجب وقت محدد أي في  الزمن منوبما ان مخاطر االئتمان تقاس بنقطة محددة 

مدخالً لقياس جودة االئتمان للمحفظة، كما تساعد  كأحد المعطيات الالزمة لتنفيذ عملية القياس. توّفر القابلية للمخاطرمحدد 
اإلدارة في متابعة التغيرات في المخاطر مع تطور نصيب المركز الرئيسي من التعرضات االئتمانية من حيث حجم أو محفظة 

 المخاطر.
 

توقيت  العجز عن السداد فييتم حساب قابلية المخاطر بالنسبة لقروض الشركات واألفراد كما يلي: قابلية المخاطر = احتمالية 
يتم تجميع قابلية المخاطر  شدة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد. xالتعرض المقدر في حالة العجز عن السداد  x محدد

لكل قرض للحصول على قابلية المخاطر لمختلف المحافظ الفرعية في المجموعة وصوالً في النهاية إلى قابلية المخاطر 
 لها. للمجموعة بأكم
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢١( 

 
 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

لقد قام البنك بتطبيق آلية تقييم داخلية ُيطلق عليها (تصنيف العجز عن السداد). إن تصنيف العجز عن السداد هو نظام قياسي 
للتقييم الداخلي المتطور. وبموجب هذا النظام، يتم  ٢-الداخلي تتبناه مجموعة باركليز وهو متوافق مع مقررات بازل للتقييم

درجة، ولكل درجة احتمالية محددة للعجز عن السداد، ويمكن ربطها بالدرجة المكافئة لها وفقاً  ٢١تصنيف العمالء من خالل 
رد أند بورز (بالنسبة للتصنيفات وإعدام الديون، فإن لها تقييمات إضافية تتعدى لتصنيف وكالة موديز وتصنيف وكالة ستاند

). ونظراً ألن منهجية التقييم تعتبر منهجية متطورة ويتم الحصول على الدرجات من نموذج متطور، فال يوجد ٢١الدرجة 
ندرد أند بورز. يحدد الجدول التالي تبويب ثابت بين الدرجات الداخلية للبنك وتلك الخاصة بتصنيف وكالتي موديز وستا

التبويب الداخلي للبنك فيما يتعلق بتصنيف درجات العجز عن السداد مقارنة بدرجات التصنيف لوكالتي موديز وستاندرد أند 
 بورز:

 

 احتمالية العجز عن السداد الدرجة

 <الحد األقصى الحد المتوسط >=الحد األدنى
    
٠٫٠٢ ٪٠٫٠١ ٪٠٫٠٠ ١٪ 
٠٫٠٣ ٪٠٫٠٣ ٪٠٫٠٢ ٢٪ 
٠٫٠٥ ٪٠٫٠٤ ٪٠٫٠٣ ٣٪ 
٠٫١٠ ٪٠٫٠٨ ٪٠٫٠٥ ٤٪ 
٠٫١٥ ٪٠٫١٣ ٪٠٫١٠ ٥٪ 
٠٫٢٠ ٪٠٫١٨ ٪٠٫١٥ ٦٪ 
٠٫٢٥ ٪٠٫٢٣ ٪٠٫٢٠ ٧٪ 
٠٫٣٠ ٪٠٫٢٨ ٪٠٫٢٥ ٨٪ 
٠٫٤٠ ٪٠٫٣٥ ٪٠٫٣٠ ٩٪ 
٠٫٥٠ ٪٠٫٤٥ ٪٠٫٤٠ ١٠٪ 
٠٫٦٠ ٪٠٫٥٥ ٪٠٫٥٠ ١١٪ 
١٫٢٠ ٪٠٫٩٠ ٪٠٫٦٠ ١٢٪ 
١٫٥٥ ٪١٫٣٨ ٪١٫٢٠ ١٣٪ 
٢٫١٥ ٪١٫٨٥ ٪١٫٥٥ ١٤٪ 
٣٫٠٥ ٪٢٫٦٠ ٪٢٫١٥ ١٥٪ 
٤٫٤٥ ٪٣٫٧٥ ٪٣٫٠٥ ١٦٪ 
٦٫٣٥ ٪٥٫٤٠ ٪٤٫٤٥ ١٧٪ 
٨٫٦٥ ٪٧٫٥٠ ٪٦٫٣٥ ١٨٪ 
١١٫٣٥ ٪١٠٫٠٠ ٪٨٫٦٥ ١٩٪ 
١٨٫٦٥ ٪١٥٫٠٠ ٪١١٫٣٥ ٢٠٪ 
١٠٠٫٠٠ ٪٥٩٫٣٣ ٪١٨٫٦٥ ٢١٪ 

 
يستخدم البنك درجات التقييم الخارجية عند توفرها لمقارنتها مع التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان. تختلف حاالت العجز التي 

 تتم مالحظتها وفقاً لفئة التقييم من سنة ألخرى، وخاصة على امتداد الدورة االقتصادية. 
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٢( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها   ٢-٢-٣
 

يستخدم البنك مجموعة كبيرة من األساليب للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض، وأكثر هذه األساليب أهمية للبنك 
يتمثل في إجراء تقييم لقدرة المقترض على الوفاء بالمستوى المقترح من القرض دون مواجهة صعوبات. تهدف سياسة البنك 

على الضمانات، ونتيجة  بشكل مفرطل بحيث يستطيع الوفاء به بدالً من االعتماد إلى التأكد من أن القرض في متناول العمي
 لذلك واستناداً إلى وضع العميل ونوع المنتج فقد يتم منح التسهيالت بدون ضمان.

 
عات يقوم البنك بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة لألطراف المقابلة والمجمو

 والبلدان المختلفة.  االقتصاديةقطاعات لكذلك ل
 

األول من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو م تتم إدارة مخاطر االئتمان في المقا
تتم مراقبة هذه المخاطر على أساس دوري كما مجموعة من المقترضين وكذلك للقطاعات الجغرافية وقطاعات العمل. 

 وتخضع للمراجعة سنوياً أو خالل فترات أقصر. 
 

تتم إدارة التعرض لمخاطر االئتمان أيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء 
ن لزم األمر. مبين أدناه بعض اإلجراءات المتبعة بالتزامات الفوائد وأصل الدين، وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إ

 لمراقبة المخاطر والحد منها.
 

 الضمانات (أ)
 

، يلتزم البنك بالحصول من الشركات على فئات محددة ومتفق عليها من مناسباعندما يكون الحصول على ضمانات أمراً 
 ى. وفيما يلي أبرز أنواع الضمانات:الضمانات والتأكد من أن هذه الضمانات تشّكل رهناً من الدرجة األول

 
 الرهن على العقارات السكنية. -قطاع األفراد -
 الرهن على الموجودات مثل المباني والمخزون والذمم المدينة القابلة لالسترداد. -القطاع التجاري والصناعي -
 .العقارات التي يتم تمويلهاالرهن على  -قطاع العقارات التجارية -
 

. بالنسبة متحفظ إن الضمانات التي يحصل عليها البنك يتم تقييمها وفقاً لمقاييس متفق عليها مع تحديد قيمة الضمان بشكٍل 
لقطاع الشركات، يتم تقييم الضمانات المتعلقة بالقروض التي تعرضت لالنخفاض في القيمة بما في ذلك الكفاالت والتأمين 

لك للتأكد من سريان الضمان ومالءمة مخصص االنخفاض في القيمة مع األخذ في بانتظام وبشكل سنوي على األقل، وذ
االعتبار التقييم الحالي. عندما تنخفض قيمة الضمان، قد يتم رصد مخصص إضافي لالنخفاض في القيمة. وفي المقابل، قد 

 ينتج عن الزيادات في الضمان تحرير مخصص االنخفاض في القيمة.
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٢٣( 

 (تابع) المخاطر الماليةإدارة       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها  ٢-٢-٣
 

 المشتقات (ب)
 

ينحصر المبلغ المعّرض لمخاطر االئتمان، في أي وقت كان، في القيمة العادلة الحالية لألدوات المفضلة لدى البنك. بالنسبة 
لعقود الصرف اآلجلة، يتعرض البنك لمخاطر القيمة االسمية في حال إخفاق الطرف المقابل. تتم إدارة هذا التعرض لمخاطر 

اإلقراض الخاصة بالعمالء، إلى جانب التعرضات المحتملة من حركات السوق وعقود االئتمان بشكٍل عام كجزء من سقوف 
والتزامات بشراء أو  )Back to Back( مسندةالصرف اآلجلة المبرمة مع البنوك األخرى، والتي تكون في صورة عقود 

 بيع عقد ما، بما يؤدي إلى الحد من تعّرض البنك لمخاطر االئتمان.
 
 القيمة والمخصصات  االنخفاض في ٣-٢-٣
 

يظهر الجدول أدناه النسبة المئوية للبنود المدرجة في الميزانية العمومية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات، وكذلك 
 مخصص االنخفاض في القيمة لكل فئة من فئات التقييم الداخلي للبنك: 

 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

قروض 
 وسلفيات

  

مخصص 
االنخفاض في 

 القيمة

 

قروض 
 وسلفيات

  

مخصص 
االنخفاض في 

 القيمة
  )٪(  )٪(  )٪(  )٪( 
        

٣٧ ٩٧ ٣٦ ٩٥ منتظمة السداد
١٦ ١ - - دون القياسية

٣ - ١٦ ١ مشكوك في تحصيلها
٤٤ ٢ ٤٨ ٤ خسارة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
 

 تستند التصنيفات الداخلية أعاله إلى الظروف الداخلية التالية:
 

منتظمة السداد: وهي التعرضات تجاه العمالء الذين يؤدون أداًء جيداً من حيث الوفاء بالتزاماتهم في الوقت المحدد. القروض 
ويتم إعفاء هؤالء العمالء لبضعة أيام في حالة أي تأخر عن السداد بسبب ظروف معينة. ويشمل ذلك أيضاً العمالء الذين 

شأنها أن تؤثر على استمرار السداد على المدى المتوسط بحيث يكون من يظهرون بعض الجوانب غير المرضية التي من 
المالئم اتباع منهج متحفظ. إن مخاطر العجز عن السداد بالنسبة لهؤالء العمالء تعتبر بمثابة مخاطر منخفضة في هذه 

 المرحلة. وليس من المرجح حدوث أي خسائر محتملة في المستقبل القريب. 
 

ل العمالء الذين يشعر البنك تجاههم بشكوٍك في إمكانية وفائهم بالتزاماتهم واستمرارهم في السداد، إال أن دون القياسية: وتشم
البنك يعتقد أن بإمكان هؤالء العمالء الوفاء بالتزاماتهم خالل فترة الستة أشهر إلى االثني عشر شهراً المقبلة، وتعتبر بمثابة 

حتمال بتعرض البنك للمخاطر في المستقبل القريب، ويشمل ذلك أيضاً العمالء مخاطر متوسطة في هذه المرحلة. وهناك ا
الذين يعانون تراجعاً في أوضاعهم المالية، وفي هذه الحالة تكون هناك احتمالية للعجز عن السداد ويكون البنك ُعرضة 

أو عندما يكون من المرّجح أن للمخاطر. من المرّجح أن يواجه البنك خسارة من خالل المخصص / عدم استحقاق الديون 
     تطول فترة االسترداد.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان   ٢-٣
 
 (تابع)االنخفاض في القيمة والمخصصات     ٣-٢-٣
 

المشكوك في تحصيلها: تشمل العمالء المصنفين دون الدرجات المذكورة أعاله والذين يعانون مزيداً من التراجع. قد يقتضي 
 األمر رصد مخصص جزئي يتم تحديده من قبل مسؤول وحدة دعم األعمال لدى بنك باركليز.  

 
الخسارة: العمالء ذوي التعرضات االئتمانية القائمة التي يكون استرداها بعيداً نوعاً ما. ويجب رصد مخصص لها في هذه 

 الحالة. ويتم تحديد حجم المخصص طبقاً لسياسة االنخفاض في القيمة بواسطة مسؤول وحدة دعم األعمال لدى بنك باركليز. 
 

في تحديد مدى وجود أي دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة بموجب المعيار يساعد نظام التقييم الداخلي اإلدارة 
القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض  –(ج)  ٢، وذلك استناداً إلى المعايير المبينة في اإليضاح ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

 في القيمة.
 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى  ٤-٢-٣
 

، دون األخذ ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ُيـمثِّـل الجدول التالي أسوأ احتمال من حيث تعّرض البنك لمخاطر االئتمان كما في 
رى. بالنسبة للموجودات المدرجة وغير المدرجة في الميزانية في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخ

 إلى المبالغ اإلجمالية المدرجة في الميزانية العمومية. أدناهالعمومية، تستند التعّرضات الموضحة 
 
 

 أقصى تعّرض 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 

    ضمن الميزانية العمومية:
 ٣٫٧٧٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 
٣٫٠٣٧ 

 ١٨٤٫٩١١ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

٢٧٨٫٢٢٠ 
 قروض وسلفيات:

 ٨٫١٨٦ قروض للعمالء من األفراد    
 

٦٣٫٥٦٤ 
 ٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض للعمالء من الشركات 

 
٥٫٦٣٤٫١٩٤ 

 ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى
 

٩٫٦٥٣ 
 

 خارج الميزانية العمومية:   
 ١٥٨٫٢٩١ خطابات اعتماد   

 
٧٢٦٫٩٤٧ 

 ٢٫١٢٤٫٢٥٩ ضمانات وقبوالت
 

١٫٨٧٢٫٥٤٨ 
 ٢٫٩٩٠٫٠٠٦ التزامات ائتمانية غير مسحوبة

 
٥٫٢٤٢٫٢٠٦ 

 ٧٫٧٧٢٫٢٦١ ديسمبر ٣١في 
 

١٣٫٨٣٠٫٣٦٩ 
 

  ترى اإلدارة أن التعرض الناتج عن المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى لن يؤدي إلى خسائر محتملة.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى  ٤-٢-٣
 

تعّرضها لمخاطر االئتمان إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة على الخسارة والحد منها والتي قد تنشأ عن 
 الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك، وذلك على أساس ما يلي:

 
) من القروض والسلفيات للعمالء من الشركات في الدرجات العليا ٪٤٧: ٢٠١٥( ٪٤٢٫٣٠تم تصنيف ما نسبته -

 وفقاً لنظام التقييم الداخلي للبنك.
 

 ) من قروض األفراد مؤمنة بضمانات.٪٣٨٫٣٥: ٢٠١٥( ٪٩٨العقاري التي تمثل قروض الرهن -
 

يقوم البنك بمراجعة سياسته االئتمانية بشكٍل متواصل ويجري التغييرات الالزمة عليها استناداً إلى تقارير نظام -
 المعلومات اإلدارية واألنماط التي تنتج من هذه التقارير.

 
 قروض وسلفيات ٥-٢-٣
  
 فيما يلي بياناً موجزاً بالقروض والسلفيات: 

 
مليون درهم)  ١٨٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٥٣يبلغ المخصص اإلجمالي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ما قيمته 

النخفاض فردي في مليون درهم ) يمثل القروض والسلفيات التي تعرضت  ١٦٧: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٤٧منها مبلغ بقيمة 
 مليون درهم) مخصص المحفظة. ١٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٦قيمتها بينما يمثل المبلغ المتبقي البالغة قيمته 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

 قروض
 وسلفيات 
   للعمالء 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 األخرى

 

 قروض
 وسلفيات 
   للعمالء 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 األخرى

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
لم يتأخر سدادها ولم         

تتعرض لالنخفاض 
 ١٫٩١٦٫٤٩٩ في القيمة 

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
٢٢٩٫٤٦٢٫٥ 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

تأخر سدادها لكنها لم 
تتعرض لالنخفاض 

 ٧٨٫١٥٢ في القيمة 
 

- 
 

٤٩٢٫٣ 
 

- 
تعرضت لالنخفاض 

 ٣٠٥٫٣٩٤ في القيمة 
 

- 
 

٠٣٧٫٢٣٢ 
 

- 
 ٢٫٣٠٠٫٠٤٥ اإلجمالي

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
٧٥٨٫٦٩٧٫٥ 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

ناقصاً: مخصص 
 )١٥٢٫٦٣٠( االنخفاض في القيمة

 
- 

 
)٢١٦٫١٨٠( 

 
- 

 ٢٫١٤٧٫٤١٥ الصافي
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٥٤٢٫٥١٧٫٥ 
 

٢٥٧٫٢٨١ 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٤( 

 الميزانية العمومية
 
 
 

ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
ألف درهم  

 
ألف درهم

     الموجودات
٢٫٦٤٤٫١٤٢ ٥ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

٣٫٧٧٤ ٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

٣٫٠٣٧
١٨٤٫٩١١ ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫١٤٧٫٤١٥ ٨ قروض وسلفيات 
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
١٤٫٥٩٣ ٩ موجودات أخرى

 
٢٣٫٥٠٩

١٨٫٤٩٢ ١٠ ممتلكات ومعدات
 

٤٩٫٣٦٨
٤٤٣ ١١ موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

 
٤٦٫٢٤٥

 مجموع الموجودات
 

٥٫٠١٣٫٧٧٠
 

٨٫٨٤٥٫١٣٧
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
 المطلوبات  
٦٫٦٣٣ ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى  

 
١٤٫٧٥٠

١٫٧٦٠٫٧٢٩ ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٦٨٫٨٨٦ ١٤ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

٢٠٧٫٩٧٤ ١٥ مطلوبات أخرى
 

٢٢٦٫٠٦٥
 مجموع المطلوبات

 
٢٫٢٤٤٫٢٢٢

 
٥٫٩٠٢٫٠٠٠

 
 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
٢٫٥٤٠٫٢١٤ ١٦ رأس المال المخّصص   

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤

١٢٥٫٠٠١ (أ) ١٧ احتياطي قانوني 
 

١٢٥٫٠٠١
٣٢٫٥٩٩ (ب) ١٧ احتياطي عام

 
١٢٫١١٥

 أسهمخيارات 
 

١٤٫٥٧٩
 

١٤٫٥٧٩
 أرباح محتجزة

 
٥٧٫١٥٥

 
٢٥١٫٢٢٨

 مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 
٨٫٨٤٥٫١٣٧ ٥٫٠١٣٫٧٧٠

 
 وقام بالتوقيع عليها: ٢٠١٧مارس   ٢٧تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ   

 
 
 

 …………………………… 
 سوبير ساها 

 المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٤( 

 الميزانية العمومية
 
 
 

ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
ألف درهم  

 
ألف درهم

     الموجودات
٢٫٦٤٤٫١٤٢ ٥ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

٣٫٧٧٤ ٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

٣٫٠٣٧
١٨٤٫٩١١ ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫١٤٧٫٤١٥ ٨ قروض وسلفيات 
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
١٤٫٥٩٣ ٩ موجودات أخرى

 
٢٣٫٥٠٩

١٨٫٤٩٢ ١٠ ممتلكات ومعدات
 

٤٩٫٣٦٨
٤٤٣ ١١ موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

 
٤٦٫٢٤٥

 مجموع الموجودات
 

٥٫٠١٣٫٧٧٠
 

٨٫٨٤٥٫١٣٧
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
 المطلوبات  
٦٫٦٣٣ ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى  

 
١٤٫٧٥٠

١٫٧٦٠٫٧٢٩ ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٦٨٫٨٨٦ ١٤ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

٢٠٧٫٩٧٤ ١٥ مطلوبات أخرى
 

٢٢٦٫٠٦٥
 مجموع المطلوبات

 
٢٫٢٤٤٫٢٢٢

 
٥٫٩٠٢٫٠٠٠

 
 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
٢٫٥٤٠٫٢١٤ ١٦ رأس المال المخّصص   

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤

١٢٥٫٠٠١ (أ) ١٧ احتياطي قانوني 
 

١٢٥٫٠٠١
٣٢٫٥٩٩ (ب) ١٧ احتياطي عام

 
١٢٫١١٥

 أسهمخيارات 
 

١٤٫٥٧٩
 

١٤٫٥٧٩
 أرباح محتجزة

 
٥٧٫١٥٥

 
٢٥١٫٢٢٨

 مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 
٨٫٨٤٥٫١٣٧ ٥٫٠١٣٫٧٧٠

 
 وقام بالتوقيع عليها: ٢٠١٧مارس   ٢٧تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ   

 
 
 

 …………………………… 
 سوبير ساها 

 المدير المالي 
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 

 قروض وسلفيات لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة   (أ)
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

قروض
وسلفيات
  للعمالء

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
األخرى

 

قروض
وسلفيات
  للعمالء

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز

الرئيسي والفروع 
األخرى

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        قروض وسلفيات

قروض  -
 ٣٩٧٫٩١٦٫١ شركات

 
- 

 
٠٠٩٫٤٣٢٫٥ 

 
- 

 ١٠٢ قروض أفراد -
 
- 

 
٢٢٠٫٣٠ 

 
- 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 - األخرى

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
- 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

 ٤٩٩٫٩١٦٫١ صافي
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٢٢٩٫٤٦٢٫٥ 
 

٢٥٧٫٢٨١ 
 

يمكن تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في قيمتها بالرجوع إلى 
 نظام التقييم الداخلي المّتبع لدى البنك.

 
تصنيف كافة القروض التي ال تعاني يتم تصنيف القروض البنكية لألفراد إلى مجموعات وفقاً لعدد األقساط متأخرة السداد. يتم 

من تأخر في سداد الفائدة واألقساط في المجموعة (صفر). بينما يتم تصنيف القروض والسلفيات التي تعاني من تأخر في سداد 
ئتمان ) فما فوق استناداً إلى عدد أيام التأخر عن السداد. يتم استخدام مصفوفة اال١الفائدة واألقساط تصاعدياً من المجموعة (

للعمليات البنكية للشركات لتصنيف القروض ذات الخصائص المختلفة. توجد ثالث فئات من القروض منتظمة السداد وفئتان 
من القروض غير منتظمة السداد. تتم مراجعة هذه التقييمات مرة واحدة سنوياً على األقل أو أكثر حسب الحاجة. يتم تصنيف 

يوماً على عدم سداد الفوائد واألقساط. تنص سياسة  ٩٠ة عجز عن السداد بعد مرور القروض والسلفيات على أنها في حال
. تتم مراجعة محفظة القروض للشركات االقتصاديةقطاعات لاالئتمان على تحديد سقوف إقراض داخلية لمختلف التعرضات ل

قروض الل جزءاً كبيراً من على أساس نصف سنوي. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تأمين قروض الرهن العقاري التي تمث
 من خالل الضمانات.ألفراد لالمتبقية سلفيات الو
 

 قروض وسلفيات تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة (ب)
 

يوماً ال تعتبر أنها قد تعرضت لالنخفاض في القيمة، ما لم تتوفر  ٩٠إن القروض والسلفيات التي تأخر سدادها ألقل من 
 ٩٠تشير إلى عكس ذلك. يتم اعتبار القروض والسلفيات للعمالء من الشركات التي تأخر سدادها ألكثر من  معلومات أخرى

يوماً أنها قد تعرضت لالنخفاض في القيمة، ما لم تتوفر معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك، مثل توّفر ضمانات كافية أو 
المبالغ اإلجمالية للقروض والسلفيات بحسب فئة العمالء التي تأخر أوراق مالية مرهونة أو أي مؤشرات قوية أخرى. فيما يلي 

 سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة:

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 

 لم تتعرض لالنخفاض في القيمة (تابع)قروض وسلفيات تأخر سدادها لكنها    (ب)
 

    ٢٠١٥      ٢٠١٦     

 
قروض 
 شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

 

قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
متأخرة السداد             

ً  ٣٠حتى  ٢٦٢٫٥١ يوما
 

٣
 

٢٦٥٫٥١
 

٤٧٤٫٣
 

-   
 

٤٧٤٫٣
متأخرة السداد 

 ٦٠ - ٣٠من 
١٧٨٫١ يوماً 

 
-

 
١٧٨٫١

 
١

 
-   

 
١

متأخرة السداد 
 ٩٠ - ٦٠من 
٧٣٨٫١٥ يوماً 

 
٦

 
٧٤٤٫١٥

 
١٧

 
-   

 
١٧

متأخرة السداد 
 ٩٠ألكثر من 

٩٦٥٫٩ يوماً 
 

-
 

٩٦٥٫٩
 

              
     -   

 
-   

 

             
  -   

١٤٣٫٧٨ المجموع
 

٩
 

١٥٢٫٧٨
 

٤٩٢٫٣
 

-
 

٤٩٢٫٣
 

 قروض وسلفيات تعرضت لالنخفاض في القيمة (ج)
 
 القروض والسلفيات للعمالء )١(
 

تم تقييم القروض والسلفيات  بينما لقد تم تقييم القروض والسلفيات الممنوحة إلى العمالء من الشركات على أساٍس منفرد، 
قد تم تقييم القروض والسلفيات الممنوحة إلى العمالء من األفراد على أنها قد و هذا الممنوحة لألفراد على أساس المحفظة. 

راً من بداية فترة العجز عن السداد. فيما يلي بياناً تفصيلياً حول القروض والسلفيات تعرضت لالنخفاض في القيمة اعتبا
الممنوحة للعمالء والتي تعرضت النخفاض في قيمتها وذلك وفقاً لفئة كل منها، باإلضافة إلى القيمة العادلة للضمان ذي الصلة 

 الُمحتفظ به لدى البنك كتأمين:
 

   ٢٠١٥      ٢٠١٦    

 
قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

 

قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
تعرضت             

لالنخفاض في 
٣١٩٫٢٩٧ القيمة

 
٠٧٥٫٨

 
٣٩٤٫٣٠٥

 
٦٩٣٫١٩٨

 
٣٤٤٫٣٣

 
٠٣٧٫٢٣٢

القيمة العادلة 
 - للضمانات

 
-

 
-

 

              
     -   

 
٩٠٠٫١٤

 
٩٠٠٫١٤

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 
 جدولتهاقروض وسلفيات ُمعاد  )       ٢(
 

تشمل أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد وتعديلها وتأجيل الدفعات. يتم تنفيذ العديد من أنشطة إعادة الهيكلة بغرض 
زيادة التدفقات النقدية وذلك ضمن المبادئ التوجيهية المعتمدة. تتم مراجعة تلك السياسات بصورٍة مستمرة. يعرض الجدول 

 . ٢٠١٥و ٢٠١٦ت إعادة هيكلتها خالل العامين أدناه القروض التي تم
 

 قيمة القروض 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
٩١٫٥٥٩ قروض الشركات    نوع القرض

 
٦٤٫٦٢٩

 ٩١٫٥٥٩
 

٦٤٫٦٢٩
 
 ضمانات ُمعاد تملكها ٦-٢-٣
 

الودائع البنكية التي قد استخدمت في على أي ضمان محتفظ به كتأمين باستثناء  ٢٠١٥و ٢٠١٦لم يستحوذ البنك خالل عامي 
 تسوية التسهيالت االئتمانية.

 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

يعرض الجدول التالي بياناً تفصيلياً بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان لدى البنك بقيمها الدفترية مصنفة بحسب قطاعات 
 المقابلة للبنك:العمل لألطراف 

 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
مؤّسسات 

  مالية 
إنشاءات 
  وعقارات

تجارة جملة 
  وتجزئة

قطاعات
المجموع  أفراد  أخرى 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
            بنود ضمن الميزانية العمومية            

 ٧٧٤٫٣  -  -  -  -  ٧٧٤٫٣ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩١١٫١٨٤  -  -  -  -  ٩١١٫١٨٤ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ٨٩  ٨٩  -  -  -  - سحوبات على المكشوف -            قروض لألفراد:            قروض وسلفيات للعمالء:
 ٨٠  ٨٠  -  -  -  - قروض ألجل -
 ٠١٧٫٨  ٠١٧٫٨  -  -  -  - عقارية رهونات -

 ٨٥٩٫٢٩١٫٢  ٠٩٤٫١١  ٣٢٥٫٩١٤  ٩٢٧٫٨٠٥  ٨٦٩٫٤٠  ٦٤٤٫٥١٩ قروض لشركات تجارية
 ٩٧٥٫١٠  -  ٢٣١٫١  -  -  ٧٤٤٫٩ موجودات أخرى

 ٧٠٥٫٤٩٩٫٢  ٢٨٠٫١٩  ٥٥٦٫٩١٥  ٩٢٧٫٨٠٥  ٨٦٩٫٤٠  ٠٧٣٫٧١٨ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 بنود خارج الميزانية العمومية            

 ٣١٤٫٩٣ خطابات اعتماد           
 

- 
 

٢١٨٫١٨ 
 

٧٥٩٫٤٦ 
 

- 
 

٢٩١٫١٥٨ 
 ٨٧٤٫١١٣٫١ ضمانات وقبوالت

 
٢٤٥٫١١ 

 
٨٨٢٫٤٧٤ 

 
٢٥٨٫٥٢٤ 

 
- 

 
٢٥٩٫١٢٤٫٢ 

 ٤٨١٫٣٣١ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 

٥٧٨٫٣٧ 
 

٤٦٣٫٠٠٧٫٢ 
 

٥٧٧٫٦١١ 
 

٩٠٧٫١ 
 

٠٠٦٫٩٩٠٫٢ 
 ٦٦٩٫٥٣٨٫١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 
٨٢٣٫٤٨ 

 
٥٦٣٫٥٠٠٫٢ 

 
٥٩٤٫١٨٢٫١ 

 
٩٠٧٫١ 

 
٥٥٦٫٢٧٢٫٥ 

 
 
 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٣٠( 

 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 مؤّسسات 

 مالية 
 

إنشاءات 
 وعقارات

 

تجارة جملة 
وتجزئة

 

قطاعات 
أخرى

 
أفراد

 
المجموع

 ألف درهم 
 

 ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
            بنود ضمن الميزانية العمومية            

٣٫٠٣٧ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

-
 

- 
 

-
 

-
 

٣٫٠٣٧
٢٧٨٫٢٢٠ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
-

 
- 

 
-

 
-

 
٢٧٨٫٢٢٠

 قروض وسلفيات للعمالء:
 قروض لألفراد:      
- سحوبات على المكشوف -      
 

-
 

- 
 

-
 

٢٩٫٢١٨
 

٢٩٫٢١٨
- قروض ألجل -

 
-

 
- 

 
-

 
٤٫٠٦٣

 
٤٫٠٦٣

- عقارية رهونات -
 

-
 

- 
 

-
 

٣٠٫٢٨٣
 

٣٠٫٢٨٣
٥٧٢٫٤٥١ قروض لشركات تجارية

 
٤٠٤٫٦٢٠

 
١٫٨٦١٫٦١٨ 

 
٢٫٧٩٥٫٥٠٥

 
-

 
٥٫٦٣٤٫١٩٤

٨٫٢٧١ موجودات أخرى
 

-
 

- 
 

١٫٣٨٢
 

-
 

٩٫٦٥٣
٨٦١٫٩٧٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 
٤٠٤٫٦٢٠

 
١٫٨٦١٫٦١٨ 

 
٢٫٧٩٦٫٨٨٧

 
٦٣٫٥٦٤

 
٥٫٩٨٨٫٦٦٨

 الميزانية العموميةبنود خارج        
٥٠٣٫١٥٤ خطابات اعتماد      
 

   - 
 

١٥٨٫٢٠٩ 
 

٦٥٫٥٨٤
 

-
 

٧٢٦٫٩٤٧
٦٧٠٫٦٩٤ ضمانات وقبوالت

 
٣٦٫٥٧٦

 
٦٥٧٫٦٢٤ 

 
٥٠٧٫٦٥٤

 
-

 
١٫٨٧٢٫٥٤٨

٣٠٨٫٣٠٩ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 

٤٠٠٫٠٧٤
 

٢٫٩١٣٫٨٠٩ 
 

١٫٦١٨٫٨١١
 

١٫٢٠٣
 

٥٫٢٤٢٫٢٠٦
١٫٤٨٢٫١٥٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 
٤٣٦٫٦٥٠

 
٣٫٧٢٩٫٦٤٢ 

 
٢٫١٩٢٫٠٤٩

 
١٫٢٠٣

 
٧٫٨٤١٫٧٠١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

يعرض الجدول التالي بيان تفصيلي بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان الخاصة بالبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب 
 . ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المناطق الجغرافية كما في 

 
 مقر جد فيها التي يتوابالنسبة لهذا الجدول، فقد قام البنك بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى دولة 

 ألطراف المقابلة: ا
 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة

دول منظمة  
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

 

 آسيا
 

 أخرى
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
مبالغ مستحقة من بنوك 

- أخرى
 

٥٧٤
 

٣٫٢٠٠
 

-
 

٣٫٧٧٤
مستحقة من المركز مبالغ 

١٨٤٫٩١١ ١٠٫٦٧٦ ٢٥ ١٧٤٫٢١٠ - الرئيسي والفروع األخرى
٢٫٢٩١٫٨٥٩ ٨٫٤٥٧ ٣٦٩٫٣١١ ٧٢٫٧٨٤ ١٫٨٤١٫٣٠٧ قروض شركات -     قروض وسلفيات

٨٫١٨٦ - - - ٨٫١٨٦ قروض أفراد -
١٠٫٩٧٥  -  - -  ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى

٢٫٤٩٩٫٧٠٥ ١٩٫١٣٣ ٣٧٢٫٥٣٦ ٢٤٧٫٥٦٨ ١٫٨٦٠٫٤٦٨ اإلجمالي
 

          
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١         
مبالغ مستحقة من بنوك          

   - أخرى
 

٢٫٣٤٠
 

٦٩٧
 

   -
 

٣٫٠٣٧
مبالغ مستحقة من المركز 
   - الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٤٫١٤٩

 
٤٦

 
٤٫٠٢٥

 
٢٧٨٫٢٢٠

 وسلفياتقروض 
٤٫٥٥٣٫٤٧٦ قروض شركات -    
 

٤٤٤٫٩٤٢
 

٦٣٥٫٦٣٤
 

١٤٢
 

٥٫٦٣٤٫١٩٤
٦٣٫٥٦٤ قروض أفراد -

 
 -

 
   -

 
   -

 
٦٣٫٥٦٤

٩٫٦٥٣ موجودات أخرى
 

   -
 

   -
 

   -
 

٩٫٦٥٣
٤٫٦٢٦٫٦٩٣ اإلجمالي

 
٧٢١٫٤٣١

 
٦٣٦٫٣٧٧

 
٤٫١٦٧

 
٥٫٩٨٨٫٦٦٨

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٢( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

من البنوك  يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بالتعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة
 .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والبنود خارج الميزانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع العمل كما في 

 
     البنود المدرجة في الميزانية العمومية 
 

قروض
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
والمركز  البنوك

الرئيسي والفروع 
األخرى

 

إجمالي
التمويل 

 

بنود خارج
الميزانية العمومية 

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

الزراعة والصيد          
واألنشطة ذات 

 - عالقة
 
- 

 

              
-    

 
- 

 

              
- 

النفط الخام والغاز 
 ٥٠٥٫٦٧٩ والتعدين والمحاجر

 
- 

 
٥٠٥٫٦٧٩ 

 
٤٩٤٫٣١٨ 

 
٩٩٩٫٩٩٧ 

 ٧٢٤٫٣٩ التصنيع
 
- 

 
٧٢٤٫٣٩ 

 
٢١٨٫٤٠٠ 

 
٩٤٢٫٤٣٩ 

 ١٨٢٫٣٣ اإلنشاءات
 
- 

 
١٨٢٫٣٣ 

 
٨٢٣٫٤٨ 

 
٠٠٥٫٨٢ 

 ٩٠١٫٧٣٠ التجارة
 
- 

 
٩٠١٫٧٣٠ 

 
٤٧٤٫٤٦١٫٢ 

 
٣٧٥٫١٩٢٫٣ 

النقل والتخزين 
 ٧٨٤٫١٠٨ واالتصاالت

 
- 

 
٧٨٤٫١٠٨ 

 
٥٥٧٫١٨١ 

 
٣٤١٫٢٩٠ 

 ٦٤٤٫٥١٩ المؤسسات المالية 
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٣٢٩٫٧٠٨ 
 

٦٦٩٫٥٣٨٫١ 
 

٩٩٨٫٢٤٦٫٢ 
 ٠٢٥٫١٦٩ الخدمات

 
- 

 
٠٢٥٫١٦٩ 

 
٣٢١٫٣٢٣ 

 
٣٤٦٫٤٩٢ 

 ٠٩٤٫١١ القطاع الحكومي
 
- 

 
٠٩٤٫١١ 

 
- 

 
٠٩٤٫١١ 

التجزئة والخدمات 
 ١٨٦٫٨ البنكية لألفراد

 
- 

 
١٨٦٫٨ 

 
- 

 
١٨٦٫٨ 

 ٠٤٥٫٣٠٠٫٢ مجموع التعّرضات
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٧٣٠٫٤٨٨٫٢ 
 

٥٥٦٫٢٧٢٫٥ 
 

٢٨٦٫٧٦١٫٧ 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

   بنود ضمن الميزانية العمومية 

 
قروض 
وسلفيات

 

 مبالغ مستحقة من
البنوك والمركز 
ع الرئيسي والفرو

األخرى
 

إجمالي 
التمويل

 

بنود خارج 
الميزانية 
العمومية

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

واألنشطة الزراعة والصيد          
٧٫٤٨٢ ذات عالقة

 

 
- 

 
٧٫٤٨٢

 
٥١٦

 
٧٫٩٩٨

النفط الخام والغاز والتعدين 
٨٣٠٫٥٥٧ والمحاجر

 

 
- 

 
٨٣٠٫٥٥٧

 
٢١٠٫٦٢٨

 
١٫٠٤١٫١٨٥

٣٩٩٫٦٥٥ التصنيع
 
- 

 
٣٩٩٫٦٥٥

 
٨١٧٫٨٧٧

 
١٫٢١٧٫٥٣٢

٦٣٫٥٤٧ اإلنشاءات
 
- 

 
٦٣٫٥٤٧

 
٤٣٦٫٦٥٠

 
٥٠٠٫١٩٧

١٫٥٣٦٫٥٦٢ التجارة
 
- 

 
١٫٥٣٦٫٥٦٢

 
٣٫٥٤٠٫٨٩٣

 
٥٫٠٧٧٫٤٥٥

٧٦٩٫٥٣٠ النقل والتخزين واالتصاالت
 
- 

 
٧٦٩٫٥٣٠

 
٣٦٤٫٩٣٠

 
١٫١٣٤٫٤٦٠

٥٧٢٫٤٥١ المؤسسات المالية 
 

٢٨١٫٢٥٧ 
 

٨٥٣٫٧٠٨
 

١٫٤٨٢٫١٥٧
 

٢٫٣٣٥٫٨٦٥
١٫٤٥٤٫٤١٠ الخدمات

 
- 

 
١٫٤٥٤٫٤١٠

 
٩٨٦٫٨٤٨

 
٢٫٤٤١٫٢٥٨

- القطاع الحكومي
 
- 

 
-

 
   -

 
-

التجزئة والخدمات البنكية 
٦٣٫٥٦٤ لألفراد

 

 
- 

 
٦٣٫٥٦٤

 
١٫٢٠٢

 
٦٤٫٧٦٦

٥٫٦٩٧٫٧٥٨ مجموع التعّرضات
 

٢٨١٫٢٥٧ 
 

٥٫٩٧٩٫٠١٥
 

٧٠١٫٨٤١٫٧
 

١٣٫٨٢٠٫٧١٦
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

   البنود المدرجة في الميزانية العمومية 

قروض  
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

 الرئيسي والفروع
األخرى

 

إجمالي 
التمويل

 

إجمالي المبلغ 
غير الممّول

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

٩٢٣٫٤٣٤ أشهر ٣أقل من        
 

١٨٨٫٦٨٥
 

١٫١١٢٫١١٩
 

٣٣٨٫١١٤
٧٥٩٫٩٤٣ أشهر إلى سنة واحدة ٣

 
-

 
٧٥٩٫٩٤٣

 
٤٦٢٫٩٣٣

٦١٦٫٦٦٨ سنوات ٥سنة واحدة إلى 
 
-

 
٦١٦٫٦٦٨

 
٤٫٣٦٩٫٠١٦

 - سنوات ٥أكثر من 
 
- 

 
-

 
١٠٢٫٤٩٣

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ المجموع اإلجمالي
 

١٨٨٫٦٨٥
 

٢٫٤٨٨٫٧٣٠
 

٥٫٢٧٢٫٥٥٦

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية         
  

قروض  
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

 الرئيسي والفروع
األخرى

 

إجمالي
التمويل 

 

إجمالي المبلغ 
غير الممّول

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

٢٫٨٠٠٫١٨٨ أشهر ٣من  أقل       
 

٢٨١٫٢٥٧
 

٣٫٠٨١٫٤٤٥
 

٧٢٦٫٩٤٧
١٫٨١٦٫٧٨٥ أشهر إلى سنة واحدة ٣

 
-

 
١٫٨١٦٫٧٨٥

 
١٫٣٣٥٫٣٦٨

١٫٠٨٠٫٧٨٥ سنوات ٥سنة واحدة إلى 
 

-
 

١٫٠٨٠٫٧٨٥
 

٥٫٧٧٩٫٣٨٦
- سنوات ٥أكثر من 

 
-

 
-

 
-

٥٫٦٩٧٫٧٥٨ المجموع اإلجمالي
 

٢٨١٫٢٥٧
 

٥٫٩٧٩٫٠١٥
 

٧٫٨٤١٫٧٠١
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب قطاع العمل
 

 :االقتصادي قطاع الالقروض والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها بشكٍل فردي بحسب  صيلاتف فيما يلي 

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية 
السوق من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت، والتي تتعرض جميعها  نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر

لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة ومعدالت 
 االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية.

 
الرئيسية المالية ِنسب بات ("اللجنة") هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والُتعد لجنة الموجودات والمطلو

للبنك وتحديد السقوف إلدارة ومراقبة مخاطر السوق وأيضاً تحليل مدى تأثير حاالت عدم التطابق ألسعار الفائدة وفترات 
الخاصة بالبنك وتقديم اإلرشادات من حيث الحركات في االستحقاق لدى البنك. تضطلع اللجنة أيضاً باتخاذ قرارات االستثمار 

 أسعار الفائدة والعمالت.
 

   
     تأخر سدادها

 
لم يتأخر 
سدادها 

 

أقل من
 ٩٠  ً يوما

 

أكثر من
 ٩٠  ً يوما

 
المجموع

 

مخصص 
 محدد

ألف درهم 
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
٣٣٫٠٢١ اإلنشاءات          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 
-

 
-

 
٠٢١٫٣٣ 

 
٠٢١٫٣٣ 

٦٩٫١٨٠ التجارة
 

٣٥٫٦٧٥
 

٤١٫٠٤٩
 

٩٠٤٫١٤٥ 
 

١٨٢٫٦١ 
- األفراد 

 
-

 
٨٫٠٧٥

 
٠٧٥٫٨ 

 
٠٧٥٫٨ 

- أخرى
 

٦٩٫٦٩٢
 

٤٨٫٧٠٢
 

٣٩٤٫١١٨ 
 

٤١١٫٤٤ 

 ١٠٢٫٢٠١
 

١٠٥٫٣٦٧
 

٩٧٫٨٢٦
 

٣٩٤٫٣٠٥ 
 

٦٨٩٫١٤٦ 

             
     تأخر سدادها

 
لم يتأخر 

سدادها
 

أقل من
 ٩٠  ً يوما

 

أكثر من
 ٩٠  ً يوما

 
المجموع

 

مخصص 
محدد

ألف درهم 
 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 
 

       
 ٨٧٨٫٥٠ اإلنشاءات

 
- 

 
١٫٦٨٧ 

 
٥٢٫٥٦٥

 
٢٩٫٦٢٩ 

 ٢١١٫٢٣ التجارة
 

٠٧٤٫٥ 
 

١٢٫٤٩٢ 
 

٤٠٫٧٧٧
 

٣٤٫٩٤١ 
 - األفراد 

 
- 

 
٣٣٫٣٤٤ 

 
٣٣٫٣٤٤

 
٢٣٫٨٧٣ 

 ٧٨٨٫٣١ أخرى
 

٥٠٢٫٤٨ 
 

٢٥٫٠٦١ 
 

١٠٥٫٣٥١
 

٧٩٫٠٦٤ 

 ٨٧٧٫١٠٥ 
 

٥٧٦٫٥٣ 
 

٧٢٫٥٨٤ 
 

٢٣٢٫٠٣٧
 

١٦٧٫٥٠٧ 

)٣٥( 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق  ٣-٣
 
 أساليب قياس مخاطر السوق ١-٣-٣
 

قد تنشأ في الظروف شديدة الصعوبة. تشتمل اختبارات يوفر أسلوب اختبار التحّمل مؤشراً على حجم الخسائر المحتملة التي 
التحمل المنفذة بواسطة إدارة الخزينة لدى البنك على ما يلي: اختبار التحمل لعامل المخاطر حيث يتم تطبيق حركات التحمل 

ت التحمل، على كل فئة من فئات المخاطر، واختبار التحمل لألسواق الناشئة حيث تخضع محافظ األسواق الناشئة لحركا
منها على سبيل  -أو مناطق معينة  مالية واختبار التحمل لغرض خاص يشمل تطبيق أحداث التحمل المحتملة على مراكز

 المثال محصلة التحمل على منطقة بعد تعويم عملة محددة. تتم مراجعة نتائج اختبارات التحمل بواسطة اإلدارة العليا.
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية ٤-٣
 
تعرض البنك آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم المركز ي

الرئيسي بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد ومن يوم إلى يوم، 
خص الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. يشتمل وتتم مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي. يل

 الجدول على األدوات المالية للبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب العملة.
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية          ٤-٣
 

الدرهم  
 اإلماراتي

 

الدوالر
األمريكي

 
اليورو

 

الجنيه 
االسترليني

 
أخرى

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 الموجودات           
 ٢٫٥٧٠٫٧٦٠ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي           

 
٧٣٫٣٨٢ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٢٫٦٤٤٫١٤٢ 

 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 
- 

 
- 

 
- 

 
٧٧٤٫٣ 

 
٣٫٧٧٤ 

 ٦٫٣٤٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

١٠٣٫٧٥٥ 
 

٤٧٫٥٠٦ 
 

١٦٫٦٠٨ 
 

٧٠٠٫١٠ 
 

١٨٤٫٩١١ 
 ١٫٠٤١٫١١٤ قروض وسلفيات

 
١٫٢٤٩٫٠٠٩ 

 
٤٫٨٣٥ 

 
٥٫٠٨٧ 

 
- 

 
٢٫٣٠٠٫٠٤٥ 

 ٨٫٦١٠ موجودات أخرى 
 
- 

 
٢٣٨ 

 
٢٫١٢٦ 

 
١ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 ٣٫٦٢٦٫٨٢٦ مجموع الموجودات المالية
 

١٫٤٢٦٫١٤٦ 
 

٥٢٫٥٧٩ 
 

٢٣٫٨٢١ 
 

٤٧٥٫١٤ 
 

٥٫١٤٣٫٨٤٧ 

 المطلوبات            
 ٦٫٦٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى           

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٦٫٦٣٣ 

 ٣٦٠٫٧٨٤ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٫٣٢١٫٤٠٠ 
 

٥٠٫١٠٠ 
 

١٧٫٣٧٣ 
 

٠٧٢٫١١ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
 ٢٦٥٫٧٧٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
١١٤٫٣ 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 ١٥٩٫٣٠٧ مطلوبات أخرى
 

٣٣٫٨٣٤ 
 

٢٫٤٠٤ 
 

٢٫١٨٦ 
 
- 

 
١٩٧٫٧٣١ 

 ٧٩٢٫٤٩٦ مجموع المطلوبات المالية
 

١٫٣٥٥٫٢٣٤ 
 

٥٢٫٥٠٤ 
 

١٩٫٥٥٩ 
 

١٨٦٫١٤ 
 

٢٫٢٣٣٫٩٧٩ 
 ٢٫٨٣٤٫٣٣٠ صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية العمومية

 
٧٠٫٩١٢ 

 
٧٥ 

 
٤٫٢٦٢ 

 
٢٨٩ 

 
٢٫٩٠٩٫٨٦٨ 

 
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية          ٤-٣
 
 درهمال 

اإلمارتي
 

الدوالر 
األمريكي

 
اليورو

 

الجنيه 
االسترليني

 
أخرى

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 الموجودات           
٢٫٧٤٦٫٢٤٤ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي           

 
١٨٠٫٨٦١

 
١٠٠

 
٣

 
٨

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

- مستحقة من بنوك أخرىمبالغ 
 
-

 
-

 
-

 
٣٫٠٣٧

 
٣٫٠٣٧

٥٫٥٧٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

١٤١٫٢١٥
 

١٢٠٫٤٠٤
 

٦٫٩٥٨
 

٤٫٠٧١
 

٢٧٨٫٢٢٠
١٫٧٥٨٫٣٩٤ قروض وسلفيات

 
٣٫٩٢٨٫٥٦٩

 
٨٫١٦٣

 
٢٫٦٣٢

 
-

 
٥٫٦٩٧٫٧٥٨

٨٫٠٠٨ موجودات أخرى 
 

٧٦٠
 

١٠
 

٨٧٥
 
-

 
٩٫٦٥٣

٤٫٥١٨٫٢١٨ الموجودات الماليةمجموع 
 

٤٫٢٥١٫٤٠٥
 

١٢٨٫٦٧٧
 

١٠٫٤٦٨
 

٧٫١١٦
 

٨٫٩١٥٫٨٨٤
 

 المطلوبات     
١٦ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى     
 

١٤٫٧٢٣
 
-

 
-

 
١١

 
١٤٫٧٥٠

٥٦٨٫١١٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٫٦٥٧٫٨٣٤
 

٢٠٧٫٧٠٦
 

٣٣٤٫٣٣٤
 

٦٫٥٥٤
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٥٩٫٨٠٦ للمركز الرئيسي والفروع األخرىمبالغ مستحقة 

 
٢٫٦٢٦٫٥٣٨

 
-

 
-

 
٢٩٤

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

١٧٥٫٩٧١ مطلوبات أخرى
 

٢٨٫٩٩٨
 

٩٦٦
 

١٫٨٨٩
 

١٤
 

٢٠٧٫٨٣٨
١٫٠٠٣٫٩١٢ مجموع المطلوبات المالية

 
٤٫٣٢٨٫٠٩٣

 
٢٠٨٫٦٧٢

 
٣٣٦٫٢٢٣

 
٦٫٨٧٣

 
٥٫٨٨٣٫٧٧٣

٣٫٥١٤٫٣٠٦ العموميةصافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
 

(٧٦٫٦٨٨)
 

(٧٩٫٩٩٥)
 

(٣٢٥٫٧٥٥)
 

٢٤٣
 

٣٫٠٣٢٫١١١
 

مريكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي. يتعرض البنك بشكٍل محدود لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث إن أغلب األدوات المالية الناشئة بالعمالت األجنبية هي إما بالدوالر األ
مقايضات الصرف األجنبي  بالعمالت األخرى، وبشكل رئيسي باليورو والجنيه االسترليني، يتم إيداعها لدى مجموعة باركليز أو مبادلتها بالدرهم اإلماراتي من خاللالمطلوبات المقبوضة 

 .ةريلتبقى متوافقة مع أحكام المصرف المركزي بشأن إدارة المخاطر الكب
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٩( 

 (تابع) المخاطر المالية إدارة     ٣
 
 مخاطر أسعار الفائدة ٥-٣
 

أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي مخاطر  .السوقية مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة
لقيمة العادلة والتدفقات النقدية. يمكن أن تزداد المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. يتعرض البنك آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة السوقية على اتقلب قيمة األداة 

ت غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقوف على مستوى الفرق بين معدالت فروق الفائدة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركا
 الفائدة وإعادة التسعير، ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

قيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير أو االستحقاق التعاقدي، أيهما يستعرض الجدول التالي مدى تعّرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية التابعة للبنك ب
 أسبق.

 
 

 
 حتى شهر واحد

 

 ٣ -شهر واحد 
 أشهر

 
 أشهر ٦ - ٣

 

 ١٢ -أشهر  ٦
 شهراً 

 

أكثر من سنة 
 واحدة

 
 غير محّملة بالفائدة

 
 المجموع

 ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف              
اإلمارات العربية المتحدة 

 المركزي
 

١٫٣٥٠٫٠٠٠ 
 

 
٢٠٠٫٠٠٠ 

 

 
٧٥٠٫٠٠٠ 

 

 
٠٠٠٫٢٠٠ 

 

 
- 

 

 
١٤٤٫١٤٢ 

 

 
٢٫٦٤٤٫١٤٢ 

مبالغ مستحقة من بنوك 
 - أخرى 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٣٫٧٧٤ 

 
٣٫٧٧٤ 

مبالغ مستحقة من المركز 
 ٣٦٫٧٣٣ الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
١٤٨٫١٧٨ 

 
١٨٤٫٩١١ 

 ١٫٢٩٤٫٨٣٩ قروض وسلفيات
 

٦٦٧٫٤٧٥ 
 

٢٥٠٫٧٢٠ 
 

٠١١٫٨٧ 
 

- 
 

- 
 

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ 
 - موجودات أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
١٠٫٩٧٥ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 ٢٫٦٨١٫٥٧٢ مجموع الموجودات المالية
 

٨٦٧٫٤٧٥ 
 

١٫٠٠٠٫٧٢٠ 
 

٢٨٧٫٠١١ 
 

- 
 

٣٠٧٫٠٦٩ 
 

٥٫١٤٣٫٨٤٧ 
 المطلوبات

 - أخرى مبالغ مستحقة لبنوك             
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

٦٫٦٣٣ 
 

٦٫٦٣٣ 
 ٤٤٩٫٦٩٣ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٦٢٢٫٦٥٨ 

 
٢٥٫٢٨٤ 

 
٤٢٫٧٠٠ 

 
١٤٤ 

 
٦٢٠٫٢٥٠ 

 
١٫٧٦٠٫٧٢٩ 

مبالغ مستحقة للمركز 
 - الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 - مطلوبات أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 

 - 
 

١٩٧٫٧٣١ 
 

١٩٧٫٧٣١ 
 ٤٤٩٫٦٩٣ مجموع المطلوبات المالية

 
٦٢٢٫٦٥٨ 

 
٢٥٫٢٨٤ 

 
٧٠٠٫٤٢ 

 
١٤٤ 

 
١٫٠٩٣٫٥٠٠ 

 
٢٫٢٣٣٫٩٧٩ 

 ٢٫٢٣١٫٨٧٩ فرق التأثر بسعر الفائدة
 

٢٤٤٫٨١٧ 
 

٩٧٥٫٤٣٦ 
 

٢٤٤٫٣١١ 
 

)١٤٤( 
 

)٧٨٦٫٤٣١( 
 

٢٫٩٠٩٫٨٦٨ 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٤٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 
 

حتى 
شهر واحد

 

 ٣ -شهر واحد 
أشهر

 
أشهر ٦ - ٣

 

 -أشهر  ٦
شهراً  ١٢

 

أكثر من 
سنة واحدة

 

غير محّملة 
بالفائدة

 
المجموع

ألف درهم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

درهم ألف
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات              
٧٥٠٫٩٤٧ العربية المتحدة المركزي

 
٥٠١٫٧٣٣

 
٢٠٠٫٥٥٨

 
٧٠٠٫٦١٨

 
-

 
٧٧٣٫٣٦٠

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٣٫٠٣٧

 
٣٫٠٣٧

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 
٥٫٥٧٢ والفروع األخرى

 
-

 
-

 
-

 
-

 
٢٧٢٫٦٤٨

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫٢١٩٫٠٠٨ قروض وسلفيات
 

١٫٧٧٠٫٣٠٥
 

١٫٤٧٦٫٦٢٦
 

١٨١٫٦٦٥
 

٥٠٫١٥٤
 

-
 

٥٫٦٩٧٫٧٥٨
- موجودات أخرى

 
-

 
-

 
-

 
-

 
٩٫٦٥٣

 
٩٫٦٥٣

٢٫٩٧٥٫٥٢٧ مجموع الموجودات المالية
 

٢٫٢٧٢٫٠٣٨
 

١٫٦٧٧٫١٨٤
 

٨٨٢٫٢٨٣
 

٥٠٫١٥٤
 

١٫٠٥٨٫٦٩٨
 

٨٫٩١٥٫٨٨٤
 المطلوبات

١٤٫٧٢٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى      
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٢٧

 
١٤٫٧٥٠

٣٦٧٫٨١٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٧٦٦٫١٤٨
 

١٣٨٫٥٧٣
 

١٣٦٫٤٩٥
 

٥٩٦٫٧٨٠
 

٧٦٨٫٧٣٢
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 

٥٥٫٠٩٦ والفروع األخرى
 

١٫١٩٣٫٩٦٩
 
-

 
١٫٣٧٧٫٤٧٤

 
-

 
٢٦٠٫٠٩٩

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

- مطلوبات أخرى
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٢٠٧٫٨٣٨

 
٢٠٧٫٨٣٨

٤٣٧٫٦٣٨ مجموع المطلوبات المالية
 

١٫٩٦٠٫١١٧
 

١٣٨٫٥٧٣
 

١٫٥١٣٫٩٦٩
 

٥٩٦٫٧٨٠
 

١٫٢٣٦٫٦٩٦
 

٥٫٨٨٣٫٧٧٣
٢٫٥٣٧٫٨٨٩ فرق التأثر بسعر الفائدة

 
٣١١٫٩٢١

 
١٫٥٣٨٫٦١١

 
(٦٣١٫٦٨٦)

 
(٥٤٦٫٦٢٦)

 
(١٧٧٫٩٩٨)

 
٣٫٠٣٢٫١١١

 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 

المالية يلخص الجدول التالي متوسط أسعار الفائدة لألرصدة القائمة المحملة بالفائدة من حيث العمالت الرئيسية لألدوات 
 النقدية:

 
الدرهم  

 اإلماراتي
الدوالر  

 األمريكي
  

 اليورو
الجنيه  

 االسترليني
 ٪  ٪  ٪  ٪ 

        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 الموجودات

 ٠٫٦٥ ودائع لدى المصرف المركزي       
 

- 
 

- 
 

- 
 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 - األخرىمبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 

٠٫٧٥ 
 

- 
 

- 
 ٤٫٤٨ قروض وسلفيات

 
٣٫٨٢ 

 
١٫٤١ 

 
٠٫٩٩ 

 
 المطلوبات       
 - مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى       

 
- 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 ٠٫٤١ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٠٫٦٤ 

 
- 

 
- 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١       
 الموجودات        
 ٠٫٣٢ ودائع لدى المصرف المركزي       

 
- 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 - مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 ٤٫١٢ قروض وسلفيات 
 

٢٫٤٠ 
 

٣٫٣٢ 
 

١٫٣٩ 
 

 المطلوبات       
 - األخرىمبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع        

 
٠٫٨١ 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 

٠٫٤٧ 
 

- 
 

- 
 ٠٫١٥ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٠٫٣١ 

 
- 

 
٠٫٣٥ 

 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٢( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. يفترض البنك 
 نقطة أساس كمعدل معقول، ويقّدر التأثير التالي على إيرادات ومصاريف الفائدة للسنة:   ٢٥تقلباً في أسعار الفائدة بناًء على 

 
 إيرادات 

 الفائدة 
 مصاريف  

 الفائدة
 ألف درهم  ألف درهم 

    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ٢٫٥٦٥  ١٫٩٧٧ نقطة أساس ٢٥التقلب في العائد بواقع 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١   
 ٥٫٠٠٦ نقطة أساس ٢٥التقلب في العائد بواقع    

 
٥٫٣٨٨ 

 
 حركات أسعار الفائدة.ال يقتضي تحليل التأثر المبين أعاله قيام اإلدارة باتخاذ تدابير لخفض تأثير 

 
 مخاطر السيولة       ٦-٣
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباته المالية عندما تصبح 
ذلك إخفاق الفروع في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بسداد مبالغ  عن ينتجمستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد 

 المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

يقوم البنك بإدارة سيولته النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى البنك 
صرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة متطلبات الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد الم

للودائع تحت الطلب والودائع ألجل. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أيضاً  ٪١٤و ٪١االحتياطي بنسبة 
يها المبالغ للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أّال تزيد القروض والسلفيات (مضافاً إل ١:١المحافظة على معدل 

الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) على األموال الثابتة وفقاً لما هو مقرر من قبل المصرف 
المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكٍل منتظم، ويقوم المركز الرئيسي بتوفير التمويل 

 ة اإلمارات العربية المتحدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن تباين نسب السيولة.الالزم لفروع البنك في دول
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٦-٣
 

على أساس آجال االستحقاق يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على البنك وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة 
التعاقدية المتبقية بتاريخ الميزانية العمومية. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.

 شهور ٣حتى   
 

 شهرا ١٢ - ٣
 

 سنوات ٥ - ١
 

 المجموع
 المطلوبات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١       
 ٦٫٦٣٣ لبنوك أخرىمبالغ مستحقة        

 
- 

 
- 

 
٦٫٦٣٣ 

 ١٫٦٨٩٫٨٨٢ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٧٠٫٧٠٣ 
 

١٤٤ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
مبالغ مستحقة للمركز 

 ٢٦٨٫٨٨٦ الرئيسي والفروع األخرى
 
- 

 
- 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 ٢٠٧٫٩٧٤ مطلوبات أخرى
 
- 

 
- 

 
٢٠٧٫٩٧٤ 

 ٢٫١٧٣٫٣٧٥ 
 

٧٠٫٧٠٣ 
 

١٤٤ 
 

٢٫٢٤٤٫٢٢٢ 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١       
 ١٤٫٧٥٠ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى       

 
- 

 
- 

 
١٤٫٧٥٠ 

 ٢٫٦٤٠٫٦٥٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٣٢٫٨٢٢ 
 

١٫٠٧٢ 
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
مبالغ مستحقة للمركز 

 ١٫٥٠٩٫١٦٤ الرئيسي والفروع األخرى
 

١٫٣٧٧٫٤٧٤ 
 
- 

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 

 ٢٢٦٫٠٦٥ مطلوبات أخرى
 
- 

 
- 

 
٢٢٦٫٠٦٥ 

 ٤٫٣٩٠٫٦٣٢ 
 

١٫٥١٠٫٢٩٦ 
 

١٫٠٧٢ 
 

٥٫٩٠٢٫٠٠٠ 
 

 تشتمل مشتقات البنك التي ستتم تسويتها على أساس اإلجمالي على عقود صرف العمالت األجنبية.
 

يحلل الجدول الموضح أدناه األدوات المالية التي ستتم تسويتها على أساس اإلجمالي لدى البنك، إلى مجموعات استحقاق ذات 
العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية 

 تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
 

 

حتى شهر 
واحد

 

شهر واحد 
أشهر ٣ -

 

 -أشهر  ٣
شهراً  ١٢

 

سنة 
 -واحدة 

٥ 
سنوات

 

أكثر من 
٥ 

سنوات
 

المجموع
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١            

عقود صرف العمالت            
 األجنبية

٣٨٫٧٨٦ تدفقات خارجة -           
 

١٣٫٧٠٩
 
-

 
-

 
-

 
٥٢٫٤٩٥

٣٨٫٧٩٢ تدفقات واردة -
 

١٣٫٧١٣
 
-

 
-

 
-

 
٥٢٫٥٠٥

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١            
عقود صرف العمالت            

 األجنبية
١٫١٦٣٫٨٩٩ تدفقات خارجة -           

 
٥٦٧٫٠٦٦

 
٨٫٩٣٠

 
-

 
-

 
١٫٧٣٩٫٨٩٥

١٫١٦٣٫١٢٣ تدفقات واردة -
 

٥٦٧٫٣٨٧
 

٨٫٩٤٤
 
-

 
-

 
١٫٧٣٩٫٤٥٤

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة     ٦-٣
 

 المدرجة في الميزانية العمومية البنود غير
أقل من  

من سنة واحدة
 

سنوات ٥ - ١
 

المجموع
ألف درهم 

 
ألف درهم

 
ألف درهم

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ٢٫٩٥٣٫٢٧٦ التزامات قروض     

 
٣٦٫٧٣٠ 

 
٢٫٩٩٠٫٠٠٦ 

 ٧٦٦٫٥١٣ ضمانات وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى
 

١٫٥١٦٫٠٣٧ 
 

٢٫٢٨٢٫٥٥٠ 
 ٣٫٧١٩٫٧٨٩ المجموع

 
١٫٥٥٢٫٧٦٧ 

 
٥٫٢٧٢٫٥٥٦ 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ٥٫٢١٢٫٨٢٢ التزامات قروض     

 
٢٩٫٣٨٤ 

 
٥٫٢٤٢٫٢٠٦ 

 ١٫٥٣٨٫٧٤٤ ضمانات وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى
 

١٫٠٦٠٫٧٥١ 
 

٢٫٥٩٩٫٤٩٥ 
 ٦٫٧٥١٫٥٦٦ اإلجمالي

 
١٫٠٩٠٫١٣٥ 

 
٧٫٨٤١٫٧٠١ 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة (أ)
 

يلخص الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المعروضة بقيمتها العادلة في الميزانية 
 العمومية للبنك:

 القيمة الدفترية 
 

 القيمة العادلة
 ٢٠١٥  ٢٠١٦

 
٢٠١٥  ٢٠١٦

ألف درهم 
 

درهم ألف
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 الموجودات المالية

 ٣٫٧٧٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى       
 

٣٫٠٣٧ 
 

٣٫٧٧٤ 
 

٣٫٠٣٧ 
مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 

 والفروع األخرى
 

١٨٤٫٩١١ 
 

 
٢٧٨٫٢٢٠ 

 

 
١٨٤٫٩١١ 

 

 
٢٧٨٫٢٢٠ 

 قروض وسلفيات
 ٩٠ عمالء أفراد -       

 
٣٥٫٦٦٢ 

 
٩٠ 

 
٣٥٫٦٦٢ 

 ٢٫١٤٧٫٣٢٥ عمالء شركات -
 

٥٫٤٨١٫٨٨٠ 
 

٢٫١٤٧٫٣٢٥ 
 

٥٫٤٨١٫٨٨٠ 
 ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى

 
٩٫٦٥٣ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 
٩٫٦٥٣ 

 
 المطلوبات المالية       
 ٦٫٦٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى       

 
١٤٫٧٥٠ 

 
٦٫٦٣٣ 

 
١٤٫٧٥٠ 

 ١٫٧٦٠٫٧٢٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 

 ٢٦٨٫٨٨٦ والفروع األخرى
 

٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 
 

٢٦٨٫٨٨٦ 
 

٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 
 ١٩٧٫٧٣١ مطلوبات أخرى

 
٢٠٧٫٨٣٨ 

 
١٩٧٫٧٣١ 

 
٢٠٧٫٨٣٨ 

 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 (تابع)األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة  (أ) 
 
 مبالغ مستحقة من / إلى بنوك أخرى )١(
 

تشتمل المبالغ المستحقة من / إلى بنوك أخرى على الودائع الموظفة بين البنوك. وهذه الودائع قصيرة األجل وقيمتها الدفترية 
 تقارب قيمتها العادلة. 

 
 المركز الرئيسي والفروع األخرىمبالغ مستحقة من / إلى    )٢(
 

تشتمل المبالغ المستحقة من / إلى المركز الرئيسي والفروع األخرى على الودائع الموظفة ضمن المجموعة والذمم المدينة 
ادلة والدائنة األخرى قصيرة األجل غير المحّملة بالفائدة. إن القيمة الدفترية للودائع الموظفة ضمن المجموعة تقارب قيمتها الع

 نظراً ألن هذه الودائع تتم باألسعار السائدة في السوق.
 
 قروض وسلفيات للعمالء)٣(
 

القروض والسلفيات تعتبر صافية من مخصصات االنخفاض في القيمة. كما تقارب القيمة الدفترية للقروض والسلفيات قيمتها 
 العادلة.

 
 مبالغ مستحقة للعمالء   )٤(
 

غ المستحقة للعمالء التي ليس لها فترة استحقاق محددة والتي تشتمل على ودائع غير محملة إن القيم العادلة المقدرة للمبال
 بالفائدة تمثل المبلغ مستحق السداد عند الطلب.

 
 ال تختلف القيم العادلة للودائع المحّملة بالفائدة اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية نظراً ألنها قصيرة األجل.

 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٦( 

 (تابع) المخاطر الماليةإدارة       ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  (ب) 
 
 )        التسلسل الهرمى للقيمة العادلة١(
 

إذا كانت معطيات أساليب التقييم التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما  ٧ُيحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها من مصادر 
مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات البنك الخاصة بالسوق. لقد نتج عن هذين النوعين من 

 التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:المعطيات 
 

األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. يشمل هذا  -المستوى األول   •  
المستوى األوراق المالية وأدوات الدين المدرجة في أسواق المال (مثل سوق دبي المالي وناسداك دبي وسوق أبوظبي 

ألوراق المالية) وأسواق المال الخاصة بتداول المشتقات مثل العقود اآلجلة (على سبيل المثال ناسداك ومؤشر ستاندرد أند ل
 ).٥٠٠بورز 

 
المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول التي تعتبر جديرة  -المستوى الثاني •     

لمطلوب، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من األسعار). بالمالحظة بالنسبة لألصل أو ا
يشمل هذا المستوى معظم عقود المشتقات المبرمة في السوق الموازية والقروض المتداولة والديون المهيَكلة المصدرة. تعتبر 

المعطيات مثل منحنى العائد بسعر ليبور أو مخاطر وكالتي بلومبيرغ ورويترز المصدر الذي يتم الحصول منه على مقاييس 
 االئتمان للطرف المقابل.

 
المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى معلومات سوق جديرة بالمالحظة (المعطيات غير  -المستوى الثالث 

مل مكونات هامة غير جديرة بالمالحظة. الجديرة بالمالحظة). يشمل هذا المستوى استثمارات األسهم وأدوات الدين التي تش
يتطلب التسلسل الهرمي استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها. ينظر البنك في أسعار السوق المناسبة 

 والجديرة بالمالحظة عند إجراء عمليات التقييم، حيثما كان ذلك ممكناً.
 

 وفقاً للتسلسل المذكور أعاله: مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
        الموجودات المالية

عقود صرف العمالت األجنبية 
 -  اآلجلة

 
٢٩٨ 

 
- 

 
٢٩٨ 

 - 
 

٢٩٨ 
 
- 

 
٢٩٨ 

 المطلوبات المالية
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٢٨٩ 
 
- 

 
٢٨٩ 

        
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 الموجودات المالية       
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٤١ 
 
- 

 
٤١ 

 - 
 

٤١ 
 
- 

 
٤١ 

 المطلوبات المالية
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٧٩٥ 
 
- 

 
٧٩٥ 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 إدارة رأس المال ٨-٣
 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة ) ٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 
لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي الذي يحدد نسبة المركزي، يحتسب البنك نسبة كفاية رأس المال وفقاً 

 . مجموع رأس المال إلى مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 

، قررت الفروع اتباع المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات الرئيسية لمخاطر ٢امتثاالً لمقررات بازل 
تشير التقديرات األولية للفروع إلى عدم وجود أي متطلبات إضافية لرأس . طر السوقالتشغيل باإلضافة إلى مخصص مخا

 . المال للمحافظة على نسبة المخاطر الحالية
 
 ديسمبر ٣١كما في  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٨-٣
 

المرجحة بالمخاطر بموجب إطار الدعامة الثالثة من اتفاقية إن الفروع ملزمة باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه.٢بازل 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    الشريحة األولى من رأس المال
 ٢٫٥٤٠٫٢١٤ رأس المال المخّصص 

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤ 

 ١٢٥٫٠٠١ احتياطيات قانونية
 

١٢٥٫٠٠١ 
 ٥٧٫١٥٥ أرباح متراكمة 

 
٢٥١٫٢٢٨ 

 ٢٫٧٢٢٫٣٧٠ مجموع قاعدة رأس المال
 

٢٫٩١٦٫٤٤٣ 

  
  

 الشريحة الثانية من رأس المال
 ٣٠٫٨٣٧ احتياطي عام

 
٧٨٫٤٤٦ 

 ٢٫٧٥٣٫٢٠٧ مجموع رأس المال التنظيمي
 

٢٫٩٩٤٫٨٨٩ 
 ٢٫٤٦٦٫٩٥٣ مخاطر االئتمان    الموجودات المرّجحة بالمخاطر    

 
٦٫٢٧٥٫٧١٩ 

 ٣٤٦ مخاطر السوق
 

٥٠٦ 
 ١٫٣٣٠٫٢٣٨ مخاطر التشغيل

 
 ١٫٦٥١٫٤٢٢ 

 ٣٫٧٩٧٫٥٣٧ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 
 ٧٫٩٢٧٫٦٤٧ 

 ٪٧٢٫٥٠ نسبة كفاية رأس المال لرأس المال التنظيمي     
 

٣٧٫٧٨ ٪ 
 ٪٧١٫٦٩ نسبة كفاية رأس المال للشريحة األولى من رأس المال

 
٣٦٫٧٩ ٪ 

 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٤٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٨-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٨-٣
 
   تخفيف مخاطر االئتمان   
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج
 الميزانية العمومية

التعّرض قبل  
تخفيف 

مخاطراالئتمان

تخفيف مخاطر   
االئتمان

بعد عوامل   
تحويل االئتمان

الموجودات  
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

- ٢٫٦٣٠٫٧٦٩ - ٢٫٦٣٢٫٦٧٦ ٢٫٦٣٢٫٦٧٦ مطالبات سيادية 
- ٤٥٩٫١٢٥ - ٤٥٩٫١٢٥ ٤٥٩٫١٢٥ مطالبات على مؤسسات قطاع عام 

٦٢٥٫٠٧٤ ١٫٣٢٦٫٨٠٣ - ٢٫٢١٦٫٢٨٦ ٢٫٢١٦٫٢٨٦ مطالبات على بنوك  
١٫٨٠٦٫٠٦٧ ١٫٨٤١٫٠٦٣ ٣٤٫٩٩٦ ٤٫٩٣٥٫٤٩٠ ٤٫٩٦٠٫٨٥٦ مطالبات على شركات 

١٥ ٢٠ - ٢٠ ٢٠ مطالبات مدرجة في المحفظة التنظيمية لخدمات التجزئة 
٦٫٦٢٨ ٦٫٦٢٨ - ٦٫٦٢٨ ١٣٤٫٤٥١ قروض متأخرة السداد 

٢٩٫١٦٩ ٥٣٫٦٣٤ - ٥٣٫٦٣٤ ٥٣٫٦٣٤ موجودات أخرى
٢٫٤٦٦٫٩٥٣ ٦٫٣١٨٫٠٤٢ ٣٤٫٩٩٦ ١٠٫٣٠٣٫٨٥٩ ١٠٫٤٥٧٫٠٤٨ مجموع المطالبات

         منها:
        ٥٫١٦٩٫٠٠٧ تعّرض مصّنف

        ٥٫٢٨٨٫٠٤١ تعّرض عير مصّنف
        ١٠٫٤٥٧٫٠٤٨ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٤٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية       ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال        ٨-٣
 
 (تابع)الموحدة  ٢تحليل تعرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل      ٢-٨-٣

   تخفيف مخاطر االئتمان   
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج 
 الميزانية العمومية

التعّرض قبل  
مخاطر  تخفيف

 االئتمان

تخفيف   
مخاطر 
 االئتمان

بعد عوامل   
تحويل 
 االئتمان

الموجودات  
المرّجحة 
 بالمخاطر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

- ٢٫٨٩٨٫٨١٧ - ٢٫٩٠٨٫٨١٧ ٢٫٩٠٨٫٨١٧ مطالبات سيادية  - ٤٥٩٫١٢٥ - ٤٥٩٫١٢٥ ٤٥٩٫١٢٥ مطالبات على مؤسسات قطاع عام  ٦٥٧٫٨٢٤ ١٫٣٧٠٫٠٠٠ - ١٫٩٨٩٫٧٦٢ ١٫٩٨٩٫٧٦٢ مطالبات على بنوك  
٥٫٤٣٩٫٢٩٥ ٥٫٨٧١٫١٢٤ ١٧٣٫٩٨٤ ١١٫٢٣٩٫٤٠٤ ١١٫٢٣٩٫٤٠٤ مطالبات على شركات 

٢٩٫٦٤٦ ٣٢٫١١٧ - ٣٣٫٣٢٠ ٣٣٫٣٢٠ مطالبات مدرجة في المحفظة التنظيمية لخدمات التجزئة 
٤١٫٢٢٦ ٤١٫٢٢٦ - ٤١٫٢٢٦ ١٧٠٫٩٩٠ قروض متأخرة السداد 

١٠٧٫٧٢٨ ١٣٦٫١٢٨ - ١٣٦٫١٢٨ ١٣٦٫١٢٨ موجودات أخرى
٦٫٢٧٥٫٧١٩ ١٠٫٨٠٨٫٥٣٧ ١٧٣٫٩٨٤ ١٦٫٨٠٧٫٧٨٢  ١٦٫٩٣٧٫٥٤٦ مجموع المطالبات

 منها:
٦٫٢٩٧٫٦٤٧ تعّرض مصّنف        
١٠٫٦٣٩٫٨٩٩ تعّرض عير مصّنف        
١٦٫٩٣٧٫٥٤٦ مجموع التعّرض        
         

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٨-٣
 
 ديسمبر ٣١متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة كما في  ٣-٨-٣
 
 تكلفة رأس المال  الموجودات المرّجحة بالمخاطر 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ ٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        مخاطر السوق
٣٤٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 
٥٠٦ 

 
٤٢

 
٦١

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 
 وتخفيف مخاطر االئتمان إجمالي التعرضات ٤-٨-٣
 
 التعرضات 

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 ٢٠١٥  ٢٠١٦
 

٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم 

 
ألف درهم

 
ألف درهم

 
ألف درهم

إجمالي التعرض قبل تخفيف مخاطر         
١٠٫٣٠٣٫٨٥٩ االئتمان

 
١٦٫٨٠٧٫٧٨٢

 
٢٫٤٦٦٫٩٥٣

 
٦٫٢٧٥٫٧١٨

بضمانات ناقصاً: التعرضات المغطاة 
(٣٤٫٩٩٦) مالية مستحقة

 
(١٧٣٫٩٨٤)

 
-

 
-

صافي التعرضات بعد تخفيف مخاطر 
١٠٫٢٦٨٫٨٦٣ االئتمان

 
١٦٫٦٣٣٫٧٩٨

 
٢٫٤٦٦٫٩٥٣

 
٦٫٢٧٥٫٧١٨

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

في غضون السنة المالية القادمة. يقوم البنك بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 
يتم تقييم التقديرات واآلراء بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة باألحداث 

 المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة.
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات (أ) 
 

يقوم البنك بتقييم محافظ القروض الخاصة بها لتحري مدى االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل، فإن البنك يقوم بإبداء رأيه حول ما إذا كانت هناك 

د انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجو
بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا الدليل معطيات وفي تلك المحفظة محدد قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة قرض 

المجموعات أو الظروف االقتصادية جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين في إحدى 
الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة. تستخدم اإلدارة التقديرات 
بناًء على تجربة الخسارة السابقة بالنسبة للموجودات التي تكون خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها والدليل الموضوعي 

نخفاض في قيمتها مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. يتم بانتظام مراجعة على اال
المنهجية واالفتراضات المستخدمتين في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك للحد من أي فروق بين تقديرات 

 ٨الربح بواقع في في المخصص يؤدي إلى ارتفاع / انخفاض  ٪٥ -ن أي تغّير بنسبة +/الخسائر وتجربة الخسارة الفعلية. إ
 مليون درهم). ٩: ٢٠١٥مليون درهم (

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥١( 

 (تابع)التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

 مخصصات إعادة الهيكلة (ب) 
 

حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل أن تحتسب المخصصات عندما يترتب على البنك التزام 
 يقتضي األمر تكبد موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.

 
 إن المخصص المحتسب هو أفضل تقدير موثوق عن النفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات كما في نهاية فترة التقرير.

 
 العربية المتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات  ٥
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
٢٨٫٤٠٠ ٢٤٫٤٦٥ )٢٧نقد في الصندوق (إيضاح     

  لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في:
٤٩٦٫٩٦٦ - )٢٧حساب جار (إيضاح 

٢٤٧٫٩٩٥ ١١٠٫٧٦٠ وديعة إلزامية
٢٫١٥٣٫٨٥٥ ٢٫٥٠٨٫٩١٧ شهادات إيداع

 ٢٫٩٢٧٫٢١٦ ٢٫٦٤٤٫١٤٢
 

إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات البنك اليومية. إن النقد في 
 الصندوق والحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي عبارة عن أرصدة غير محّملة بالفائدة. 

 
 بنوك أخرىمبالغ مستحقة من  ٦
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

 ٠٣٧٫٣  ٣٫٧٧٤ )٢٧حسابات جارية (إيضاح 
 
 مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى ٧
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٧٢٫٦٤٨ ١٠٢٫٩٦٤ )٢٧حسابات جارية (إيضاح 
-    ٣٦٫٧٣٣ ودائع ألجل
٥٫٥٧٢ ٤٥٫٢١٤ أخرىذمم مدينة 

 ٢٧٨٫٢٢٠ ١٨٤٫٩١١
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٢( 

 قروض وسلفيات  ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض شركات
 

٥٫٦٣٤٫١٩٤
٨٫١٨٦ قروض أفراد

 
٦٣٫٥٦٤

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ (ب))٨مجموع القروض والسلفيات (إيضاح 
 

٥٫٦٩٧٫٧٥٨
(١٥٢٫٦٣٠) (ج))٨مخصص تكلفة االنخفاض في القيمة (إيضاح 

 
(١٨٠٫٢١٦)

٢٫١٤٧٫٤١٥ صافي القروض والسلفيات
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    قروض للعمالء من األفراد:
  ٢١٨٫٢٩  ٨٩ سحوبات على المكشوف -
  ٠٦٣٫٤  ٨٠ قروض ألجل -
  ٢٨٣٫٣٠  ٨٫٠١٧ رهونات -

  ١٩٤٫٦٣٤٫٥  ٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض لشركات
  ٧٥٨٫٦٩٧٫٥  ٢٫٣٠٠٫٠٤٥ مجموع القروض والسلفيات 

    
 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 
قروض  

شركات
قروض 

 أفراد
 

المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
      

١٨٠٫٢١٦ ٢٧٫٩٠٢ ١٥٢٫٣١٤ قبلهرصيد ما 
٦٧٫٤٥٦ (١٠٫٨٨٠) ٧٨٫٣٣٦ مخصص / (تحرير) االنخفاض في القيمة

(٩٥٫٠٤٢) (٨٫٩٢٦) (٨٦٫١١٦) المحذوف خالل السنة
١٥٢٫٦٣٠ ٨٫٠٩٦ ١٤٤٫٥٣٤ رصيد ما بعده

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
   

١٣٢٫١٨٦  رصيد ما قبله
 

 ٤١٫٢٨٢
 

 ١٧٣٫٤٦٨
٢٩٫٧٧٠ (تحرير) االنخفاض في القيمةمخصص / 

 
(٧٫٣٧٠)

 
٢٢٫٤٠٠

(٩٫٦٤٢) المحذوف خالل السنة
 

(٦٫٠١٠)
 

(١٥٫٦٥٢)
١٥٢٫٣١٤ رصيد ما بعده

 
٢٧٫٩٠٢

 
١٨٠٫٢١٦

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٣( 

 (تابع) قروض وسلفيات ٨
 
 مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات الصافي من المبالغ المستردة (د)٨
 
قروض 

شركات 
 قروض 

 أفراد 
  

المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
مخصص / (تحرير) مخصص االنخفاض في 

٦٧٫٤٥٦ (١٠٫٨٨٠) ٧٨٫٣٣٦ القيمة
٢٫٠٧٤ ١٫١٢٩ ٩٤٥ ديون معدومة مشطوبة مباشرة 

(٣٫٩٢٦) (٥٥١) (٣٫٣٧٥) مسترد خالل السنة (تحصيل)
 ٦٥٫٦٠٤ (١٠٫٣٠٢) ٧٥٫٩٠٦
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
مخصص / (تحرير) مخصص االنخفاض في   

٢٩٫٧٧٠ القيمة
 

(٧٫٣٧٠)
 

٢٢٫٤٠٠
١٫٠٦٨ ١٫٠٥٣ ١٥ ديون معدومة مشطوبة مباشرة
(٤٫٩٨٣) مسترد خالل السنة (تحصيل)

 
(٤٢٨)

 
(٥٫٤١١)

 ٢٤٫٨٠٢
 

(٦٫٧٤٥)
 

١٨٫٠٥٧
 
 موجودات أخرى ٩
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٫٦١٨ مبالغ مدفوعة مقدماً 
 

١٣٫٨٥٦
٢٩٥ موجودات مشتقة 

 
٤١

١٠٫٦٨٠ ذمم مدينة أخرى
 

٩٫٦١٢
 ١٤٫٥٩٣

 
٢٣٫٥٠٩

 
مليون درهم) قيد االسترداد من مصرف أبوظبي  ٧٫٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٧٫٣تشتمل الذمم المدينة األخرى على مبلغ 

 اإلسالمي.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٤( 

 ممتلكات ومعدات ١٠
 
  

تحسينات على
 عقار مستأجر

  
موجودات 

أخرى

  
موجودات

 قيد اإلنشاء

  

المجموع
ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

               التكلفة
٧٠٫٢٢٦ ١٨٫٩٦٣ ٣٠٫٠٨٥ ٢١٫١٧٨  ٢٠١٦يناير  ١في 

(٤٦٫٢٩٥) (٥٫٠٧٤) (٢١٫٤٥٨) (١٩٫٧٦٣) حذف
٢٠٧ - ٢٠٧ - إضافات

٢٤٫١٣٨ ١٣٫٨٨٩ ٨٫٨٣٤ ١٫٤١٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
    االستهالك المتراكم

(٢٠٫٨٥٨) -                  (١٠٫٨٦٧) (٩٫٩٩١) ٢٠١٦يناير  ١في 
٢٢٫٤٠٥ - ١٢٫٠٤٦ ١٠٫٣٥٩ حذف

(٧٫١٩٣) - (٦٫٠٢٢) (١٫١٧١) المحمل للسنة
(٥٫٦٤٦) - (٤٫٨٤٣) (٨٠٣) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

    صافي القيمة الدفترية
١٨٫٤٩٢ ١٣٫٨٨٩ ٣٫٩٩١ ٦١٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  
    التكلفة   

٢٥٫١٧٩ ٢٠١٥يناير  ١في 
 

١٠٤٫٥٤٣
 

٨٫١٢٠
 

١٣٧٫٨٤٢
(٤٫٤٩٠) حذف

 
(٩٣٫٧٢٩)

 
(٧٫٧٦١)

 
(١٠٥٫٩٨٠)

٤٨٩ تحويل 
 

٨٫٤٨٥
 

(٨٫٩٧٤)
 
-

- إضافات
 

١٠٫٧٨٦
 

٢٧٫٥٧٨
 

٣٨٫٣٦٤
٢١٫١٧٨ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 
٣٠٫٠٨٥

 
١٨٫٩٦٣

 
٧٠٫٢٢٦

 االستهالك المتراكم
(١٢٫٧٤٧) ٢٠١٥يناير  ١في    
 

(١٠٠٫٧٧٢)
 
-

 
(١١٣٫٥١٩)

٤٫٤٩٠ حذف
 

٩٣٫٧٢٩
 
-

 
٩٨٫٢١٩

(١٫٥١١) المحمل للسنة
 

(٤٫٠٤٧)
 
-

 
(٥٫٥٥٨)

(٢٢٣) مخصص االنخفاض في القيمة
 

٢٢٣
 
-

 
-

(٩٫٩٩١) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

(١٠٫٨٦٧)                  -
 

(٢٠٫٨٥٨)
 صافي القيمة الدفترية

١١٫١٨٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في    
 

١٩٫٢١٨
 

١٨٫٩٦٣
 

٤٩٫٣٦٨
 
 



 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٥(  Internal Only 

 )٥٥( 

 مؤجلةموجودات ضريبة دخل  ١١
 

تحتسب ضرائب الدخل المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة بموجب طريقة المطلوبات باستخدام معدل ضريبي فعلي يبلغ 
٢٠٪. 
 

 كالتالي: هيالحركة في حساب ضريبة الدخل المؤجلة 
    
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٣٫٢٨٢  ٤٦٫٢٤٥ يناير ١في 
١٢٫٩٦٣  ٤٤٣ إضافات خالل السنة

-  (٤٦٫٢٤٥) المحذوف خالل السنة 
٤٦٫٢٤٥  ٤٤٣ ديسمبر ٣١في 

 
 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة مرتبطة بالبنود التالية:

 
 ٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
    

- مخصص االنخفاض في قيمة قروض األفراد
 

١٨١٫٥ 
٢٨٣ مخصص االنخفاض في قيمة قروض الشركات

 
٣٦٢٫٢٢ 

٤٠ مخصص فوائد ُمعلقة
 

٢٧١٫٧ 
١٢٠ مخصص إنفو فورت للمطالبات

 
٢٠٣٫٩ 

- مخصص إعادة الهيكلة
 

٢٢٨٫٢    

 
٤٤٣

 
٢٤٥٫٤٦ 

 
 

 
  

  موجودات الضريبة المؤجلة:
 

  
٤٤٣ موجودات ضريبة مؤجلة قابلة لالسترداد  

 
٢٤٥٫٤٦ 

 
عندما يكون من المرّجح أن يتحقق االستحقاق الضريبي ذي الصلة. ال تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة إال 

: ٢٠١٥مليون درهم ( ٤٦٫٧٨لم يقم البنك باحتساب أصل ضريبة مؤجلة على الخسائر المتعلقة بفرع دبي البالغة قيمتها 
 مليون درهم). ١٠٫٩٢

 
 مبالغ مستحقة لبنوك أخرى ١٢

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
    

  ٢٧  ٦٣٣٫٦ حسابات جارية
  ١٤٫٧٢٣  - ودائع ألجل

 ١٤٫٧٥٠  ٦٣٣٫٦  
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٦(  Internal Only 

 )٥٦( 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٣
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٧٦٨٫٧٣١ ٦٠٧٫٩٥٧ حسابات جارية
٧٦٣٫٧٩٠ ٢٢٥٫٨٢١ ودائع تحت الطلب

١٫٢٤٢٫٠٢٦ ٩٢٦٫٩٥١ ودائع ألجل
 ٢٫٧٧٤٫٥٤٧ ١٫٧٦٠٫٧٢٩
 

مليون درهم) ُمحتفظ بها كضمانات نقدية  ٦٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٩١، كانت الودائع ألجل بقيمة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بتاريخ 
 مقابل القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء.

 
 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى ١٤

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٫٦٢٦٫٥٣٨ - ودائع ألجل
٢٠١٫٤٣٨ ٢٢٣٫٦٢٠ حساب جار

٤١٫٠٧٩ ١٨٫٣٢٠ حساب تحت الطلب
١٧٫٥٨٣ ٢٦٫٩٤٦ أخرى

 ٢٫٨٨٦٫٦٣٨ ٢٦٨٫٨٨٦
 

 مطلوبات أخرى ١٥
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٩١٫٤٩٠ كمبياالت دائنة
 

٧٠٫٠٣٢
١٫٢٠٣ إيرادات مؤجلة

 
٢٫٩٥٣

٩٫٠٤٠ (أ)) ١٥(إيضاح مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 

١٥٫٢٧٤
٢ مطلوبات مشتقة 

 
٧٩٥

٢٫٩٤٤ مخصص البنود خارج الميزانية العمومية 
 

٦٫٨٦٠
٧٢٫٤١٠ أخرى

 
١١٩٫١٠٠

٣٠٫٨٨٥ )٢٤مخصص إعادة الهيكلة (إيضاح 
 

١١٫٠٥١
 ٢٠٧٫٩٧٤

 
٢٢٦٫٠٦٥

 
درهم) يمثل التقدير الذي أجرته اإلدارة  مليون ٥٥٫٢١: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٨٫٣١يشمل بند "أخرى" مخصصاً بقيمة 

 ٢٨٫٤٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٫٦٠لمطالبة متعلقة باستبعاد العمليات البنكية لألفراد، وهو ما تم رصد مخصص له بقيمة 
 مليون درهم) خالل السنة.

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٧(  Internal Only 

 )٥٧( 

 تابع)مطلوبات أخرى ( ١٥
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة (أ)
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
 

 
  

١٥٫٥٧٥ ١٥٫٢٧٤ رصيد ما قبله
٥٫٢٥٢ ٣٫٢٩٠ زائداً: المحّمل خالل السنة

(٥٫٥٥٣) (٩٫٥٢٤) ناقصاً: مدفوعات خالل السنة
١٥٫٢٧٤ ٩٫٠٤٠ رصيد ما بعده

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين       (ب)

 
ديسمبر  ٣١اإلدارة بإجراء تقدير للقيمة الحالية اللتزاماتها كما في ، فقد قامت ١٩وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة، بخصوص مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون العمل ٢٠١٦
المتوقعة للموظف لدى البنك وللراتب  لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الطريقة، فقد تم إجراء تقييم لفترة الخدمة

 ٢٠١٦في عام  ٪٨٫٠٨األساسي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة. وقد افترضت اإلدارة متوسط تكاليف زيادة / ترقية بنسبة 
). لقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ ٪٥٫٠٩: ٢٠١٥(

٣٫١٨: ٢٠١٥( ٪٢٫٥٢٪.( 
 

 رأس المال المخّصص ١٦
 

، وتعديالته، يمثل رأس المال المخصص قيمة ١٩٨٠) لسنة ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
 وديعة غير محملة بالفائدة مقدمة من قبل المركز الرئيسي. 

 
 احتياطيات ١٧

 
 االحتياطي القانوني (أ)
 

، وتعديالته، على تحويل ما ١٩٨٠) لسنة ١٠) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٨٢تنص المادة (
من ربح السنة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما  ٪١٠نسبته 

 ص. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع. من رأس المال المخص ٪٥٠ُيعادل نسبة 
 

 احتياطي عام (ب)
 

" ٢٨/٢٠١٠قام البنك بإنشاء احتياطي خاص تحت اسم "احتياطي عام" بدالً من المخصص العام المقرر وفق "التعميم رقم 
ياً بتاريخ كل الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ويقوم البنك بتقييم متطلبات المخصص العام سنو

ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ٣٢٫٦٠ميزانية عمومية. وبناء على هذا التقييم، كان هناك حاجة لرصد احتياطي عام بقيمة 
مليون درهم إلى االحتياطي العام تحت بيان  ٢٠٫٤٨مليون درهم)، وبالتالي تم تحويل مبلغ وقدره  ١٢٫١٢: ٢٠١٥( ٢٠١٦

مليون درهم تم  ٥٤٫٧٧: المحرر بقيمة ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الل السنة المنتهية في التغيرات في حقوق الملكية خ
 تسجيله في االحتياطي العام).

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٨(  Internal Only 

 )٥٨( 

 مطلوبات طارئة والتزامات ١٨
 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم  ألف درهم 
       

٧٢٦٫٩٤٧  ١٥٨٫٢٩١ خطابات اعتماد
١٫٨٧٢٫٥٤٨  ٢٫١٢٤٫٢٥٩ ضمانات وقبوالت

٥٫٢٤٢٫٢٠٦  ٢٫٩٩٠٫٠٠٦ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 ٧٫٨٤١٫٧٠١  ٥٫٢٧٢٫٥٥٦
 

عند الحاجة. تحمل الضمانات واالعتمادات المستندية يل إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفر األموال للعم
البنك بأن يقوم بسداد الدفعات في حال لم يستطع العميل االحتياطية التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء والتي يتعهد بموجبها 

الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض والسلفيات. إن خطابات االعتماد المستندية والتجارية، 
ت على البنك وفق المبلغ التي تعتبر تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل والتي يفوض بموجبها الغير بسحب كمبياال

المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة، تكون مضمونة بشحنات البضائع التي تتعلق بها، وبالتالي فإن المخاطر 
الناشئة عنها تعتبر أقل. كما أن المتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية تقل قيمتها بكثير عن 

 حيث إن البنك ال يتوقع عادًة قيام الغير بسحب أموال بموجب االتفاقية. مبلغ االلتزام
 

 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة ١٩
 

تتكون عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة من التزامات بشراء وبيع عمالت أجنبية ومحلية لصالح العمالء وأنشطة البنك 
وفقاً لسعر تقييمهاالخاصة ومعامالته الفورية غير المنجزة. لقد قام البنك بإبرام معامالت الصرف اآلجلة التالية والتي تم 

 السوق:
 
القيمة التعاقدية /  

االسمية
 

الموجودات
 

المطلوبات
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

٢٨٩ ٢٩٨ ٥٢٫٤٩٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

١٫٧٣٩٫٨٩٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 

٤١
 

٧٩٥
 

 إيرادات الفائدة ٢٠
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
  

١٩٤٫١٨٩ ١٤٩٫٣٩٨ قروض وسلفيات 
٤٢٥ )٢٨الرئيسي (إيضاح ودائع لدى المركز 

 
١٫١٥٠

 ١٤٩٫٨٢٣
 

١٩٥٫٣٣٩
    

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٩(  Internal Only 

 )٥٩( 

 مصاريف الفائدة ٢١
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
  

٩٨٩٫١١ ١٧٫٧٠٨ )٢٨الرئيسي (إيضاح ودائع من المركز 
٩٨٢٫٧ ٢٫٢٧٨ مبالغ مستحقة للعمالء

٣١٤٫١ ٣١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ٢٨٥٫٢١ ٢٠٫٢٩٨
 

 إيرادات الرسوم والعموالت ٢٢
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

 ٢٩٫٧٦٣  ٢٢٫٠٥٠ خطابات اعتماد وضمانات
 ٣٫٥٩٥  ٢٫٥٦٥ رسوم قروض

 ٢٠٫٨٧٩  ١٣٫٩٣٣ عموالت أخرى
 ٥٤٫٢٣٧  ٣٨٫٥٤٨ 
 

 المصاريف التشغيلية ٢٣
 

 ٢٠١٦
 

٢٠١٥
ألف درهم 

 
ألف درهم

٨٥٫٦٢٣ (أ)) ٢٣تكاليف موظفين (إيضاح     
 

١٢٦٫٧٧٦
١٫٢٨٨ سفر

 
٢٫٨٦٨

٦٫٥٢٧ إيجار
 

٧٫٩٤٠
٨٫٢٨٤ رسوم بريد واتصاالت

 
٥٫٩٦٤

٥١٠ تسويق وإعالن
 

٦٨٦
٧٫١٩٣ )١٠(إيضاح استهالك 

 
٥٫٥٥٨

 مصاريف متكبدة من قبل أطراف ذات عالقة بالنيابة عن الفروع 
٣٦٫٤٥٨ ) ٢٨(إيضاح  

 
٣٧٫٩٤٢

 مصاريف متكبدة من قبل الفروع بالنيابة عن أطراف ذات عالقة 
(١١٫٩٤٠) )٢٨(إيضاح  

 
(٦٫٣٧٤)

٨٫٠٢٥ رواتب مدفوعة لموظفين منتدبين
 

١٠٫٩٩٦
١٢٫٣٤٧ أخرى

 
٢٫٢٢٧

 ١٥٤٫٣١٥
 

١٩٤٫٥٨٣
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٦٠(  Internal Only 

 )٦٠( 

 (تابع)المصاريف التشغيلية       ٢٣
 

 تكاليف موظفين  (أ) ٢٣
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٩٫٣٩٠ رواتب
 

٥٥٫٦٤٣
٢١٫٥٩٥ بدالت

 
٣٠٫٣٠٥

٢٤٫٦٣٨ تكاليف أخرى للموظفين
 

٤٠٫٨٢٨
 ٨٥٫٦٢٣

 
١٢٦٫٧٧٦

 
 تكاليف إعادة الهيكلة  ٢٤

 
 تتلخص كالتالي: الهيكلةمخصص إعادة الحركة في 

 

 
٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
 

 
  

 ١٨٢٫٣٠  ٠٥١٫١١ رصيد ما قبله
 )٤٥٦٫٤(  ٩٠٣٫٥٦ السنةتحميل / (تحرير) خالل 

 -  ٨٩٠٫٢٣ حذف ممتلكات ومعدات خالل السنة 
 )٦٧٥٫١٤(  )٩٥٩٫٦٠( االستخدام خالل السنة 

 ٠٥١٫١١  ٨٨٥٫٣٠ رصيد ما بعده
 

 ٣١مليون درهم في بيان الدخل للسنة المنتهية في  ٩٫٩٢ ا، يتضمن مخصص تكاليف إعادة الهيكلة البالغ قيمته٢٠١٥في 
 مليون درهم تم تحميله مباشرة على بيان الدخل. ١٤٫٣٨مبلغاً وقدره  ٢٠١٥ديسمبر 

 
، احتسب البنك بعض مصاريف إعادة الهيكلة الناشئة عن قرار استبعاد العمليات البنكية لألفراد. احتسبت ٢٠١٣خالل   (أ) 

 ً . ٢٠١٧ومن المتوقع استخدامها بالكامل بحلول ديسمبر  ٣٧لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  هذه المخصصات وفقا
 مليون درهم). ١١٫٠٥: ٢٠١٥مليون درهم ( ٢٫١١ما قيمته  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بلغت قيمة المخصص للسنة المنتهية في 

 

 
٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

 ١١٫٠٥١ رصيد ما قبله   
 

٣٠٫١٨٢ 
 )١٫٠٠٠( المحّرر خالل السنة

 
)٤٫٤٥٦( 

 )٧٫٩٤١( االستخدام خالل السنة 
 

)١٤٫٦٧٥( 
 ٢٫١١٠ رصيد ما بعده

 
١١٫٠٥١ 

 
ستراتيجية، قام البنك باتخاذ قرار بالبدء بإغالق فرعه في دبي. ونتيجة لهذا التحول، ا لمراجعة ، وكنتيجة ٢٠١٦في (ب)     

 ).٢٨قروضه للشركات إلى المركز الرئيسي (راجع إيضاح  قام البنك بتحويل جزء من محفظة
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٦١(  Internal Only 

 )٦١( 

 (تابع)تكاليف إعادة الهيكلة  ٢٤
 
خالل السنة، احتسب البنك بعض المصاريف المتعلقة بإعادة الهيكلة الناشئة عن قرار البدء بإغالق فرع دبي. لقد تم احتساب  

 .٢٠١٧ومن المتوقع استخدامها بالكامل بحلول ديسمبر  ٣٧هذه المخصصات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

كلة المقدرة بواسطة اإلدارة، على مستوى فروع اإلمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق فيما يلي تفاصيل تكاليف إعادة الهي
 بالتحول المذكور أعاله:  

 
 ٢٠١٦  

 ألف درهم
  

٣٧٫١٢٤ )١-٢٤تكاليف موظفين (إيضاح 
٢٣٫٨٩٠ )٢-٢٤انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات (إيضاح 

١٤٫٢٤٥ )٣-٢٤إيجار عقارات وتصليح وصيانة (إيضاح 
٦٫٥٣٤ )٤-٢٤تقنية معلومات وأخرى (إيضاح 

 ٨١٫٧٩٣
 

 تشمل باألساس تعويضات إنهاء الخدمة وفائض العمالة التي يتوقع تكبدها لتنفيذ إعادة الهيكلة.     ١-٢٤
تمثل باألساس تحسينات على عقارات مستأجرة ومعدات وموجودات قيد اإلنشاء، ومن المتوقع حذفها نتيجة إعادة    ٢-٢٤

 الهيكلة. 
 تتعلق بالتكاليف المتوقع تكبدها نتيجة لعقود اإليجار المثقلة بااللتزامات وإهالك ونقل مقرات فرع دبي.    ٣-٢٤
 بدها بشكل رئيسي نتيجة إيقاف عمل األنظمة والشبكات، وإلغاء العقود، واألتعاب المهنية.تتعلق بالتكاليف المتوقع تك    ٤-٢٤
 

 الحركة في مخصص إعادة الهيكلة تتلخص كالتالي:
 

 
٢٠١٦

ألف درهم 
 - رصيد ما قبله  

 ٥٧٫٩٠٣ المحّمل خالل السنة
 ٢٣٫٨٩٠ حذف ممتلكات ومعدات خالل السنة

 )٥٣٫٠١٨( االستخدام خالل السنة 
 ٢٨٫٧٧٥ رصيد ما بعده

 
 مخصص ضريبة الدخل ٢٥

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٠٠ الضرائب الحالية على الدخل خالل فترة التقرير
 

-
- تعديل متعلق بسنة سابقة

 
٧٫٣٢٢

٢٠٠ مجموع الضريبة الحالية
 

٧٫٣٢٢
٤٦٫٢٤٣ الضريبة المؤجلة 

 
(١٢٫٩٦٣)

٤٦٫٤٤٣ (إيراد) ضريبة الدخلمصروف / 
 

(٥٫٦٤١)
  

 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٦٢(  Internal Only 

 )٦٢( 

 (تابع)مخصص ضريبة الدخل     ٢٥
 

). يتم تقديم إقرارات ضريبة الدخل ٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ نسبة  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على البنك لسنة 
 الضرائب المعمول بها.بشكٍل منفصل لكل من فرعي دبي وأبوظبي وفقاً لألحكام التي تنص عليها قوانين 

 
. إن الضريبة المفروضة على ربح / خسارة ١١يتم بيان المزيد من المعلومات حول ضريبة الدخل المؤجلة في اإليضاح رقم 

البنك قبل خصم الضريبة تختلف عن المبلغ النظري الذي قد ينشأ باستخدام معدل الضريبة األساسي للبنك وذلك على النحو 
 التالي:

 
 ٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
 )١٢٧٫١٤٦( الربح قبل الضريبة    

 
)٦٫٧٦٨( 

 )٢٥٫٤٢٩( ضريبة محتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للبنك
 
)١٫٣٥٤( 

 تأثير ما يلي:
 )١٫٢٧٣( مخصص عام مرفوض لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة له   

 
- 

 ١١٠ مؤجلة لهمخصص مرفوض خاص بمحفظة األفراد لم ُتحتسب ضريبة 
 
- 

 - خسائر ضريبية لفرع أبوظبي لم ُيحتسب أصل ضريبة مؤجلة لها
 
)٢٫٤١٦( 

 - تعديالت فترة سابقة
 

٧٫٣٢٢ 
 -  ٥٫٧٥٥ مصاريف إعادة هيكلة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة لها

مصاريف إعادة هيكلة مرفوضة في سنوات سابقة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة 
 - لها

 
)٤٫٣٧٣( 

 -  ٦٠٠ فورت لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة له مخصص إنفو
 )٦٨٣( مخصص مرفوض في سنوات سابقة لم ُتحتسب موجودات ضريبة مؤجلة له

 
)٥٫٣٦٢( 

 -  ٢٠٫٦٧٨ خسائر ضريبية غير مستخدمة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة لها
 -  ٤٦٫٢٤٥ المحذوف خالل السنة

 ٤٤٠ فروق مؤقتة أخرى
 

٥٤٢ 
 ٤٦٫٤٤٣ مصروف ضريبة الدخل 

 
)٥٫٦٤١( 

 
 التزامات إيجار تشغيلي ٢٦

 
إن التزامات اإليجار التشغيلي تتعلق بمقرات البنك ومبانيه السكنية في دبي وأبوظبي. إن الحد األدنى لدفعات اإليجار 

 المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي القابلة لإللغاء هو على النحو التالي:

 ٢٠١٦
 

٢٠١٥

ألف درهم 
 

درهمألف 
 ٤٫١٦٢ سنة واحدة فأقل    

 
١٤٣٫٨ 

 ٥٧٥ أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات
 

٢٤٤٫٤٥ 
 - أكثر من خمس سنوات

 
٥٣٠٫١٢ 

 ٤٫٧٣٧ 
 

٩١٧٫٦٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٦٣(  Internal Only 

 )٦٣( 

 النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية      ٢٧
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    ):٥العربية المتحدة المركزي (إيضاح نقد وأرصدة لدى بنك اإلمارات 
٢٨٫٤٠٠ ٢٤٫٤٦٥ نقد في الصندوق 

٤٩٦٫٩٦٦ - حساب جار لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٣٫٠٣٧ ٣٫٧٧٤ )٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (إيضاح 

  )٧مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي (إيضاح 
٢٧٢٫٦٤٨ ١٠٢٫٩٦٤ حسابات جارية

-    ٣٦٫٧٣٣ ودائع ألجل
 ٨٠١٫٠٥١ ١٦٧٫٩٣٦
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٨
 

يتم إبرام عدد من المعامالت مع المركز الرئيسي خالل سياق العمل االعتيادي. وباإلضافة إلى األرصدة المشار إليها ضمن 
 موجودات ومطلوبات البنك في نهاية السنة، فقد تم إبرام المعامالت التالية بناًء على أحكام وشروط تجارية عادية. 

 
 ٢٠١٦

ألف درهم
 

٢٠١٥
ألف درهم

٤٢٥ )٢٠إيرادات فائدة (إيضاح   المعامالت خالل السنة:
 

١٫١٥٠
٧٠٨٫١٧ )٢١مصاريف فائدة (إيضاح 

 
١١٫٩٨٩

 المصاريف التشغيلية تشمل ما يلي:
٤٥٨٫٣٦ )٢٣مصاريف متكبدة من قبل أطراف ذات عالقة بالنيابة عن الفروع (إيضاح  
 

٣٧٫٩٤٢
٩٤٠٫١١ )٢٣بالنيابة عن أطراف ذات عالقة (إيضاح مصاريف متكبدة من قبل الفروع 

 
٦٫٣٧٤

٦٠٤٫٤ مكافآت أعضاء اإلدارة العليا
 

٤٫٦٢٣
-   ٣٨٤٫٢٤٥٫١ تحويل محفظة الموجودات إلى بنك باركليز ش.ع.م

يمثل تحويل قروض الشركات المقابل المقبوض من قبل البنك من مركزه الرئيسي لجزء من محفظة الشركات المحولة بالقيمة     
 . ٢٠١٦أغسطس  ٢٥الدفترية بموجب اتفاقية تحويل المحفظة. تم توقيع االتفاقية مع بنك باركليز ش.ع.م في 

بنك باركليز �ص.م.ع - فروع الإمارات العربية املتحدة 
البيانات املاليةلل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

U.A.E Branches Financial Statements
as at 31 December 2016 
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العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/262  مدين جزئي
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ابراهيم   حممد  خمي�ض  احمد  منرية   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ فاطمه �ضيف اهلل �ضالح وميثله:را�ضد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك 
درهم جربا  وق��دره )200000(  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها 
لل�ضرر املادي واملعنوي الذي حلق بها والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ احلادث وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض   املوافق  2017/5/4   
ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/970  جتاري جزئي

دو�ضانلو  جمهويل  باباوند  اوخ��وف��ات 2- فرهاد حممد  �ضري  / 1- مانو  املدعي عليه  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ احتاد ادارة املجتمع - موؤ�ض�ضة فردية ممثلة مبديرها/وقار 
�ض.ذ.م.م  لال�ضتثمار  فورت�ضن  جمموعة  عن  ووكيال  نائبا  ب�ضفته   - ح�ضن  اخ��رت  ح�ضن 
القائم باعمال مدير االحتاد املوؤقت ملالك امل�ضروع وميثله: جو�ضلني �ضبلي خري اهلل قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره 
املدعي عليه 2 منفردا )3574٬02( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف  )136827٬97( درهم والزام 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�ضداد  وحتى  القانونية  الفائدة  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/5/3  ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/860  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مرجان للتجارة ���ض.ذ.م.م - ب�ضفتها مقرت�ضه 2- عبد ال�ضتار علي 
االقامة  حمل  جمهويل  �ضامن   وكفيل  مقرت�ض  ب�ضفته   - امبيل  توتيبار  بوتييل  حمزه 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني ���ض.م.ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�ضني قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضدهم مببلغ وقدره )218381٬74( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 22٬295367 % م�ضاف اليها 
الفائدة التاأخرييه بواقع 3% من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف :2016/6/28 والفائدة %18 
على مبلغ 900 درهم. وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2017/4/30  ال�ضاعة 8٬30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1036  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �ضركة انرتكون لالعمال الكهروميكانيكية ���ض.ذ.م.م  2- �ضيد 
علي حممد علي جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �ض �ض لوتاه العقارية وميثله: 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  اآل علي  الناخي  عبداهلل خمي�ض غريب 
قيمة  دره��م   12٬500 مبلغ  االم��ر  لطالبة  ي��وؤدي��ا  ب��ان  االم��ر  �ضدهما  املطلوب  ب��ال��زام 
ال�ضيكيني املرتدين. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/2  ال�ضاعة 8٬30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ، علما بان اجلل�ضة قد احالة للدائرة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/663  جتاري كلي

ان  امل��دع��ي عليه / 1- وورل���د واي��د اوك�ضنريز ليمتد جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
بن  حممد  را�ضد  حممد   : وميثله  ليمتد  ديفيلومبنت  انرتنا�ضيونال  �ضاين  املدعي/ 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضويدي  ج��رب 
مببلغ وقدره )596408٬66 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  اال�ضتحقاق  تاريخ  من 
اأو  2017/5/10 ال�ضاعة 9٬30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/676  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �ضبيحة عبداهلل مراد العلي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
م�ضرف ابوظبي اال�ضالمي وميثله : خليفة يو�ضف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2٬549٬293/49 درهم( 
وباال�ضافة اىل  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  تاريخ:2017/2/15  امل�ضتحق حتى 
قيمة العن�ضر املتغري املتفق عليه بعقد االجارة وتعديالته و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/5/8 ال�ضاعة 9٬30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/519  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- علي �ضليمان مراد عبداهلل الطاهر البلو�ضي جمهول حمل االقامة 

مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد �ض.م.ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأقام 

املدعي عليه مببلغ وقدره )1٬062٬447٬66  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 

درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/5/8 ال�ضاعة 9٬30 �ض 

بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/206  عقاري كلي

حمل  جمهويل  كومين�ض  مارغريت   -2 الدين  ت��اج  الدين  ظهور  1-اح��م��د   / عليه  املدعي  اىل 
نا�ضر مال اهلل حممد غامن قد   : املدعي / متويل )م�ضاهمة خا�ضة( وميثله  ان  االقامة مبا 
يف  ال�ضادر  احلكم  مبوجب  املقرر  البيع  عقد  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
درهم   )1٬091٬000( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  وب��ال��زام  كلي  ع��ق��اري  ال���دع���وى:2011/916 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة ورد احليازة وت�ضليم الوحدة للمدعية خالية من ال�ضواغل 
)ا�ضخا�ض ومنقوالت( و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االحد 
املوافق 2017/5/7   ال�ضاعة 09٬30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2016/700  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �ضده/1- با�ضيفيك ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق����ام   ق��د  اتكين�ضون   فيكتوريا  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اأن��ا 
 )2070875٬16( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
�ضتبا�ضر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن ، ت�ضديق حكم املحكم ال�ضادر يف الدعوى 

التحكيمية رقم:2014/77 ال�ضادر من مركز دبي للتحكيم الدويل. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/329  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ك�ضالوي للو�ضاطة التجارية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  ابراهيم   املدعي /عبداللهي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   23147( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB166535643AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم االربعاء  املوافق 2017/5/17 ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/2439  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1-الريامي ملقاوالت ت�ضيد االن�ضاءات املعدنية جمهول حمل االقامة مبا 
م�ضلم  حامد  م�ضلم   : وميثله  ذ.م.م  �ضي  دبليو  دى  لوجي�ضتك�ض  جلوبال  �ضركة  املدعي/  ان 
بخيت املحرمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2017/3/30 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضركة جلوبال لوجي�ضتك�ض دى دبليو �ضي ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )474700( درهم )اربعمائة واربعة و�ضبعون الف و�ضبعمائة درهم( 
وحتى  يف:2016/11/5  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�ضداد التام ف�ضال عن الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/2875  جتاري جزئي

ال�� عميل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �ضركل  اىل اخل�ضم املدخل / 1- �ضالون 

دارت �ض.ذ.م.م وميثله: ابراهيم علي املو�ضى احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 

املطالبة بالزام املدعي عليها واخل�ضوم املدخلة مببلغ وقدره )130٬000( درهم  والر�ضوم 

التام و�ضمول  ال�ضداد  وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/5/3  ال�ضاعة 

8٬30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1042  جتاري جزئي
فينل  م��ار  االإدارة/ن���ك���ي  مدير  وميثلها   - ذ.م.م  الفنية  كوبينات  �ضركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
لتجارة  م�ضرتاليت  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  اجلن�ضية   هندي   - ناير  جوبناتان 
راما كوروب  راجان  ���ض.ذ.م.م - فرع وميثلها مديرها/تيو التيل  الكهربائية  التمديدات  اأدوات 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املهريي  علي  بطي  �ضلطان  بطي  وميثله: 
املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )24٬533٬10( درهم والفائدة القانونية بواقع 
بالر�ضوم  والزامها  التام  ال�ضداد  وحتى  يف:2016/1/27  احلا�ضل  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12
وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/5/8  ال�ضاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ض   8٬30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل،علما 

بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/639  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- زينب عبداهلل �ضليمان علي البلو�ضي  جمهول حمل االقامة مبا 
���ض.م.ع  وميثله: احمد مهري خمي�ض عبيد  ان املدعي/ م�ضرف االم��ارات اال�ضالمي 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م�ضحار  بن 
وقدره )232٬765٬86( درهم  والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والغرامة التاأخريية 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  الق�ضائية وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من 
االثنني املوافق 2017/5/8  ال�ضاعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/181  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- لورنا اي�ضون �ضانتو�ض جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
فاجن جوجن قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )65000( وق��دره 
وحتى ال�ضداد التام والق�ضاء ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم:22/2017 حجز 
حتفظي جتاري.   وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق  2017/4/30   ال�ضاعة 8٬30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/844  جتاري جزئي
�ضميح  2-اح��م��د  ����ض.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اوالت  الظاهر  �ضميح   -1  / عليه  املدعي  اىل 
احمد حميدات جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�ضانع االمارات للخدمات 
الهند�ضية وميثله:�ضالح ح�ضن حممد مبا�ضري قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )434٬000( األف درهم.   وحددت لها جل�ضة 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8٬30 ال�ضاعة   2017/5/2 املوافق   الثالثاء   يوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/314  تنفيذ عمايل 
م  جمهول  م  ذ  ���ض   - ال��ب��ن��اء  مل��ق��اوالت  فينك�ض  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �ضاهد اقبال جوالم �ضروار   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )4285( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  باال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/738  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- حممد ا�ضحاق حممد يو�ضف   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ موؤ�ض�ضة اخلياط العربي اخلا�ض 
ملالكها/ الل بخ�ض ر�ضول بخ�ض   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )51745( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1341  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �ضده/1- عبدالرحمن لتخلي�ض و�ضحن الب�ضائع - �ض ذ م م )فرع(  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ كل جهان الل اكرب   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2332( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�ضافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/943   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- كيفون للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-عبد العلي ح�ضن زارعي 
�ضامان   -3 م   م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  كيفون  ملديونية  �ضامن  كفيل  ب�ضفته   -
 عبدالعلي زارعي - ب�ضفته كفيل �ضامن ملديونية كيفون للتجارة العامة - �ض ذ م م 
للتجارة  ك��ي��ف��ون  مل��دي��ون��ي��ة  ���ض��ام��ن  كفيل  ب�ضفتها   - اف�����ض��ري  ع��ل��ي  حم��م��د  4-اذر 
العامة - �ض ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف ابوظبي 
الدعوى  اأق��ام عليك  ال�ضويدي - قد  اال�ضالمي - وميثله : حممد عي�ضى �ضلطان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�ضامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )545717٬33(
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/931   تنفيذ جتاري  
جمهول  العبدي   عبيد  علي  عبيد  ع��ب��داهلل  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/مايكل مولري وميثله : علي 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  اب��راه��ي��م حممد احل��م��ادي - 
 )253378( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/3164   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ت�ضاينا ريل وي 18 بريو جروب - �ض ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/زتا�ض زمني تكنولوجي�ضي انونيم 
�ضريكيتي - فرع دبي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )156436٬20( درهم اىل طالب 
�ضتبا�ضر االجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

يف الدعوى رقم  2017/1036 تنفيذ جتاري  
امل��ع��ادن امل��ح��دودة  جم��ه��ول حمل  اىل املنفذ ���ض��ده/1- ك��ون��ارز لتوريد 
الثقيلة  بال�ضاحنات  للنقل  �ضتار  التنفيذ/اوجلة  طالب  ان  مبا  االقامة 
 : �ضنيغ وميثله  دار���ض��ان  �ضينغ  م وميثلها جاجتار  م  ذ  ���ض    - واخلفيفة 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - الكبان  ريا�ض عبداملجيد حممود 
 )863271٬35( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2636   

املنذرة : الإمارات ريت �سي اإي اأي �سي املحدودة 
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خال جل�سة �سمن »ال�سارقة القرائي«

فتحية النمر: كيف ن�صنع طفاًل قارئًا؟ 

»ال�صارقة القرائي للطفل« يبحث دور اأدب الطفل يف تعزيز ثقافة ال�صالم

من خال ور�سة تدريبية بالتعاون مع مكتبة ال�سارقة

مهرجان ال�صارقة القرائي للطفل يعّلم ال�صغار كيفية النطق ال�صليم

نظمت يف جناحها جمموعة من الور�ص التدريبية

»األف عنوان وعنوان« تعرف اأطفال »القرائي للطفل« بعنا�صر الق�صة الإبداعية

•• ال�صارقة-الفجر:

دقيق،  اأم��ر  ال��ق��راءة  مو�ضوع  يعترب 

ف��ه��ل م�����ض��األ��ة ال���ق���راءة ب��ح��ّد ذاتها 
ي�ضرتط  اأم  ف��ق��ط،  حم���م���ودة  اآل���ي���ة 
لها اأن تكون نوعية ال كّمية، وماهي 
م�ضوؤولية االأ�ضرة يف اإنتاج جيل مهتّم 
بالقراءة، واإىل اأي مدى ن�ضتطيع اأن 
ن��ر���ّض��خ ث��ق��اف��ة امل��ط��ال��ع��ة يف دواخ���ل 
اختيار  ن��ح��و  ون��وج��ه��ه��م  االأط���ف���ال، 

موا�ضيع الكتب؟. 
ك���ل ه���ذه االأ���ض��ئ��ل��ة واأك�����ر تطرقت 
الكتب  “القراءة واختيار  لها جل�ضة 

التي اأقيمت  املتوافقة مع الذائقة”، 
اأم�ض االأول، �ضمن الربنامج الثقايف 
لفعاليات مهرجان ال�ضارقة القرائي 
ل��ل��ط��ف��ل، يف دورت����ه ال��ت��ا���ض��ع��ة، حيث 
تناولت االأ�ضاليب التي ميكن اتباعها 
ل�����ض��ن��اع��ة ط��ف��ل ق������ارئ، واالآل����ي����ات 
االأعمال  النتقاء  تنفيذها  ال��واج��ب 

االإبداعية املوّجهة لالأطفال. 
اأداره����ا  ال��ت��ي  اجلل�ضة  وا���ض��ت�����ض��اف��ت 
�ضكري،  اأب��و  اإ�ضالم  ال�ضوري  الروائي 
اإذ  النمر،  االإماراتية فتحية  الكاتبة 
يقراأ،  طفاًل  ن�ضنع  كيف  ت�ضاءلت: 
االأ�ضر  ت�ضتند  اأن  ي��ج��ب  م���اذا  واإىل 
تعزيز  يف  ال���رتب���وي���ة  وامل���وؤ����ض�������ض���ات 

االأج��ي��ال اجلديدة؟،  ل��دى  ال��ق��راءة 
عديدة  حم��اور  اإىل  بذلك  منطلقة 
واإمكانية  ال����ق����راءة،  م��ف��ه��وم  ح����ول 

حتويلها اإىل عادة يومية. 
بالقول:”  حديثها  النمر  وا�ضتهلت 
اأن نطلب من الطفل  اأب��داً  ال ميكن 
اأن يقراأ وينتقي موا�ضيع كتبه فهو 
ال��ن��وع م��ن الطلبات،  ال ي���درك ه��ذا 
اإىل  بيده  ناأخذ  اأن  علينا  يجب  ل��ذا 
نوافذ  ل����ه  ون���ف���ت���ح  ال���ك���ت���اب،  ع�����امل 
على  لنطلعه  املغلقة  ال��ع��وامل  ه��ذه 
م��دارات��ه��ا اخل�����ض��ب��ة، ون��ع��ّرف��ه على 
بحبالها،  ت��ع��ّل��ق��ه  ال���ت���ي  امل��وا���ض��ي��ع 
ومن هنا تبداأ اأول خطوة للطفل يف 

تر�ضيخ مفهوم املطالعة داخله«. 
تق�ضري  هنالك  لالأ�ضف  واأ���ض��اف��ت: 
م��ن ال��ع��ائ��ل��ة يف ه���ذا االأم�����ر، وهذه 
من  الأن��ه  لها  االنتباه  يجب  م�ضكلة 
للطفل  لنختار  نذهب  اأن  اخلطورة 
ماذا يقراأ، بل على االآباء اأن يلتفتوا 
بحر�ض اإىل ربط االأطفال بالكتاب، 
يف  لديهم  ال��ق��راءة  ثقافة  وتر�ضيخ 
�ضنواتهم  منذ  ي��رتّب��وا  واأن  امل��ن��زل، 

االأوىل على االهتمام بالقراءة. 
املوؤ�ض�ضات  ب������دور  ي���ت���ع���ّل���ق  وف���ي���م���ا 
قارئة،  اأجيال  تاأهيل  يف  االأكادميية 
املعلمني  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  اأ�����ض����ارت 
ي��واج��ه��ون ���ض��غ��وط��ات ك��ب��رية، لكن 

هذا اأمر ال يعفيهم وموؤ�ض�ضاتهم من 
م�ضوؤولية كبرية، قائلة: على االآلية 
منهجية  م��ن  ت��غ��رّي  اأن  التعليمية 
وخ�ضو�ضاً  ت��ّت��ب��ع��ه��ا،  ال��ت��ي  ال��ت��ل��ق��ني 
حتقق  ال  التي  املدر�ضية  التكليفات 
غايتها املرجوة، الأنها طريقة تدفع 
ال�����ط�����اّلب ل���ل���ع���زوف ع����ن ال����ق����راءة 
وامل��ط��ال��ع��ة وال��ب��ح��ث، ح��ي��ث ن�ضاهد 
ل�ضراء  يذهبون  الطاّلب  غالبية  اأن 
االأعمال البحثية اجلاهزة وهذا اأمر 

خطري. 
املبذولة يف  وعن اجلهود احلكومية 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة،  يف 
لدى  القراءة  اأ�ضا�ضات  تعزيز  �ضبيل 

قالت:” هناك  اجل��دي��دة  االأج���ي���ال 
وملمو�ض،  ملحوظ  حكومي  ِح��راك 

ب��ل يجب  ه��ذا وح���ده ال يكفي  لكن 
على املوؤ�ض�ضات التعليمية واالأ�ضر اأن 

االأط��ف��ال وال  بواجباتها جت��اه  تقوم 
يعفيها ذلك من امل�ضوؤولية«. 

•• ال�صارقة-الفجر:

من  والتفاهم  لل�ضالم  ال��رتوي��ج  جل�ضة  تناولت 
اأم�������ض االأول يف  خ����الل ك��ت��ب االأط����ف����ال، م�����ض��اء 
مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل، اأو�ضاع العامل 
الراهنة، التي يتعر�ض فيها عدد كبري من ال�ضغار 
الأ�ضكال من العنف وعدم اال�ضتقرار، كا�ضفة عن 
حاجة العامل اإىل حتقيق ال�ضالم املتبادل وتعزيز 

القيم االإن�ضانية.
و����ض���ارك يف اجل��ل�����ض��ة، ك��ل م��ن ال��ق��ا���ض والكاتب 
والفنانة  ال�����ض��ج��واين،  ال��ر���ض��ا  ع��ب��د  االإم����ارات����ي 
وم���وؤل���ف���ة ك��ت��ب االأط����ف����ال ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة فوزية 
�ضيغدمي  الرتكية  وامل��ح��ررة  والكاتبة  اهلل،  منة 

كابالنغي، واأدارها االإعالمي حممد عبده.
 واأكدت املتحدثون اأنه يف ظل اال�ضطرابات التي 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ع��دي��دة  دول  ت�ضهدها 

لتحقيق  �ضبياًل  بو�ضفه  االأط���ف���ال  اأدب  ُي��ط��رح 
ال��وح��ي��د الذي  امل����الذ  ال��ك��ت��ب ه��ي  ال�����ض��الم، واأن 
اإليه الطفل للتخفيف االآثار القا�ضية التي  يلجاأ 
االأطفال  ع��ل��ى  واحل�����روب  ال�����ض��راع��ات  تخلفها 

واليافعني.  
وا�ضتعر�ضت فوزية منة اهلل جتربتها يف توظيف 
وال�ضالم،  املحبة  ثقافة  ن�ضر  ل�ضالح  الطفل  اأدب 
اأن���ه���ا م��ار���ض��ت ذل����ك ل��ع��ق��دي��ن من  م�����ض��رية اإىل 
ال�ضراعات  جت��اوز  يف  خاللها  وجنحت  ال��زم��ان، 
واأكدت  والهند،  باك�ضتان  من  كل  بني  ال�ضيا�ضية 
فيما  العقبات،  ك��ل  تتخطى  اأن  ا�ضتطاعت  اأن��ه��ا 
يف  االأطفال  بني  الثقايف  التوا�ضل  بتعزيز  يتعلق 

الدولتني.
ال�ضالم  ل��ث��ق��اف��ة  ال���رتوي���ج  اهلل:  م��ن��ة  واأ���ض��اف��ت 
يعترب  ال���ع���امل،  يعي�ضها  ال��ت��ي  االأو����ض���اع  ظ��ل  يف 
حت���دي���اً ك���ب���رياً، وخ���ري م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك جتربة 

دولة االإم��ارات العربية املتحدة، واإم��ارة ال�ضارقة  
امل��ل��ه��م��ة وال����ري����ة، ف��ق��د وج����دت اجل���ال���ي���ات هنا 
تتعاي�ض مع بع�ضها يف تناغم فريد، وهي جتربة 

رائدة ت�ضتحق اال�ضادة والتقدير. 
ومن جانبه قال عبد الر�ضا ال�ضجواين: “ميكن 
ال�ضالم  ثقافة  تعزيز  يف  الطفل  اأدب  ي�ضاعد  اأن 
ما  االأدوار  تتكامل  اأن  الب���د  ول��ك��ن  وال��الع��ن��ف، 
اأدب  بني االأ�ضرة واملدر�ضة، حيث ميكن ا�ضتخدام 
من  وذل���ك  امل��در���ض��ة،  قبل  م��ا  مرحلة  يف  الطفل 
التي  امل�ضورة  والكتب  احلكايات،  ا�ضلوب  خ��الل 
ال�ضجواين  و�ضدد  نبيلة”.  اإن�ضانية  قيم  حتمل 
على اأن بذرة الت�ضامح يجب اأن تغر�ض يف الطفل 
تنطلق  الت�ضامح  ثقافة  اأن  م��وؤك��داً  ال�ضغر،  منذ 
اأفراد  من االأ�ضرة بني الطفل واالأم واالأب وبقية 

االأ�ضرة.
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت ���ض��ي��غ��دمي ك��اب��الن��غ��ي: قبل 

ثقافة  تعزيز  يف  الطفل  اأدب  دور  ع��ن  احل��دي��ث 
ال�ضالم يف نفو�ض ال�ضغار، البد من التاأكيد على 
التحديات،  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي��واج��ه  ال��ي��وم  اأن ط��ف��ل 
اأب����رزه����ا ���ض��ه��ول��ة و���ض��ول��ه اإىل م���ا ي��ع��ر���ض من 
حمتوى اخباري حول ال�ضراعات واأعمال العنف 
التحدي  ياأتي  وهنا  ع��دي��دة،  دول  ت�ضهدها  التي 
االأبرز الذي يتمثل يف كيفية �ضرف انتباه الطفل 
عن هذه االأحداث وت�ضجيعه على القراءة، االأمر 
الذي ي�ضعب حدوثه يف حال عدم ممار�ضة كل من 
االأب واالأم للقراءة ب�ضكل م�ضتمر اأمام اأطفالهم .

واختتمت اجلل�ضة بالتاأكيد على �ضرورة التم�ضك 
العامل  االأط��ف��ال دوم��اً بجمال  ب��االأم��ل، وبتذكري 
اأدب  كّتاب  املتحدثون  ودع��ا  املاآ�ضي،  من  بالرغم 
الطفل اإىل �ضرورة ادخال قيم الت�ضامح واملحبة 
وال�ضالم يف كتاباتهم وموؤلفاتهم، حتى تغر�ض يف 

الطفل مبكراً.

•• ال�صارقة-الفجر:

ا�ضتكمااًل لدوره الثقايف، الذي يجمع بني الرتبية والتعليم 
والتوعية والرتفيه، نظم مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل، 
يوم اأم�ض االأربعاء، بالتعاون مع مكتبة ال�ضارقة، ور�ضة حول 
فن النطق، هدفت اإىل تدريب االأطفال يف الفئة العمرية بني 
خم�ضة اإىل �ضبعة اأعوام على مهارات النطق ال�ضليم للحروف 
امل�ضابقات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت�ضمن  مم��ت��ع  ب��اأ���ض��ل��وب  وال��ك��ل��م��ات، 

واجلوائز التحفيزية.
يف  املتخ�ض�ضة  خ�ضراء،  ب��ن  دان��ي��ا  امل��درب��ة  الور�ضة  وق��دم��ت 
االأ�ضا�ضية  الغاية  اأن  اأك��دت على  التي  واللغة،  النطق  تقومي 
من هذه الور�ضة هو تنمية وعي االأطفال باالأ�ضوات اللغوية 
م��ن خ���الل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى االأ����ض���وات وامل��ق��اط��ع ال��ت��ي تتكون 
االأول  احل��رف  بني  �ضمعياً  التمييز  وكذلك  كلمة،  كل  منها 
واالأخري، والتمييز بني الكلمات املت�ضابهة يف النغمة، اإ�ضافة 
اإىل تركيب كلمة من حروف منف�ضلة، مل�ضاعدة ال�ضغار على 

بناء املفردات اخلا�ضة بهم.
ك��ب��رياً م��ن االأط��ف��ال، ال�ضيما يف  و�ضهدت ال��ور���ض��ة ح�����ض��وراً 
والذين  االأ�ضا�ضي،  االأول  وال�ضف  املدر�ضة  قبل  ما  مرحلة 
املقاطع  ع���دد  ع��ل��ى  ت��ع��رف��وا  ح��ي��ث  م��ع م�ضمونها،  ت��ف��اع��ل��وا 
كيفية  وتعّلموا  الرتكيبية،  املكعبات  با�ضتخدام  الكلمة  يف 
حتديد ال�ضوت اخلا�ض باحلرف االأول واالأخري من الكلمة 
متييز  جانب  اإىل  ال�ضور،  من  جمموعة  عر�ض  خ��الل  من 
با�ضتخدام  االأخ���ري  اأو  االأول  احل��رف  يف  املت�ضابهة  الكلمات 

�ضورتني لكل كلمة.
الفقرات  من  الكثري  للور�ضة  التدريبي  الربنامج  وت�ضمن 
امل��م��ت��ع��ة، ال��ت��ي ج��ذب��ت االأط���ف���ال اأك���ر ن��ح��و ال��ل��غ��ة، وعززت 
اهتمامهم باكت�ضاف املزيد من املفردات اجلديدة من البيئة 
املحيطة بهم، وحر�ضت املدربة على توزيع اأوراق عمل احتوت 
على كلمات اإ�ضافية الإثراء حم�ضلتهم اللغوية، وت�ضجيعهم 
التناف�ض  اللغوي اخلا�ض من خالل  على تكوين قامو�ضهم 

فيما بينهم على ذكر اأكرب عدد ممكن من املفردات. 

وتعد مثل هذه الور�ض التدريبية التي تقدم جميعها ب�ضكل 
جماين للزوار، من عنا�ضر التفرد ملهرجان ال�ضارقة القرائي 
القراءة  على  االأطفال  ت�ضجيع  على  يركز  ال  ال��ذي  للطفل، 
اللغوية،  قدراتهم  وتطوير  بناء  على  يعمل  واإمن��ا  فح�ضب، 
وحت�ضني طريقة واأ�ضلوب نطقهم، اإ�ضافة اإىل حتفيزهم على 
املو�ضيقية  باالأ�ضوات  واالإح�ضا�ض  العربية،  باللغة  التحدث 
لغتهم  منها  تتكون  التي  الكلمات  تنبعث من  التي  اجلميلة 

االأم.

•• ال�صارقة-الفجر:

ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات االأط����ف����ال املختلفة،  م��ن��ه��ا ع��ل��ى  ح��ر���ض��اً 
حياتهم  يف  وال��ق��راءة  الثقافة  اأهمية  تر�ضيخ  يف  وامل�ضاركة 
اإحدى  وعنوان”،  عنوان  “األف  م��ب��ادرة  �ضاركت  اليومية، 
مبادرات “ثقافة بال حدود”، والرامية اإىل اإ�ضدار 1001 
كتاب اإماراتي خالل العامني 2016-2017، يف الن�ضخة 
التا�ضعة ملهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل، مبجموعة من 

الور�ض التعليمية والفنية التفاعلية.
ون��ظ��م��ت امل����ب����ادرة خ����الل امل���ع���ر����ض ���ض��ل�����ض��ل��ة م���ن الور�ض 
التدريبية، التي �ضاركت يف تقدميها كل من بدور اإبراهيم 
امل��ع��ي��ل��ي، م��درب��ة يف جم���ال االإب�����داع وك��ات��ب��ة الأدب الطفل، 

املعيلي  قدمت  حيث  خ�ضر،  اإح�ضان  الت�ضكيلية  والفنانة 
ال��ور���ض حتت  ه��ذه  اأوىل  واأقيمت  االأوىل،  ال��ث��الث  ال��ور���ض 
خاللها  ق���ام  وال���ت���ي  وانطلق”،  ق�����ض��ت��ك  “اجمع  ع���ن���وان 
امل�ضاركون بتكوين ق�ضتهم اخلا�ضة، والتعرف على اأجزائها 
مل�ضاعدتهم  ال�ضحيح،  بال�ضكل  كتابتها  وعنا�ضرها، وكيفية 
وتوظيفها  االإب���داع���ي���ة،  وق��درات��ه��م  خ��ي��ال��ه��م  تنمية  ع��ل��ى 

بال�ضكل ال�ضحيح.
بهدف  االأفكار”،  تاأتي  اأي��ن  “من  الثانية  الور�ضة  وقدمت 
تعريف االأطفال بكيفية التفكري بطريقة مبدعة ومبتكرة، 
اتباعها  يجب  التي  امل��راح��ل  على  التعرف  اإىل  باالإ�ضافة 
ونظمت  واالأه������داف،  العنا�ضر  متكاملة  ب��ف��ك��رة  ل��ل��خ��روج 
لتعميق  الق�ضة”،  “م�ضنع  ع��ن��وان  حت��ت  الثالثة  الور�ضة 

ال�ضحيحة  بالطريقة  وتعريفه  بالق�ضة،  الطفل  عالقة 
التي يجب اتباعها عند كتابتها ابتداًء من التاأليف و�ضواًل 
اإىل االإخراج ثم الن�ضر، اإىل جانب تعريف االأطفال بطريقة 
ح��ف��ظ احل��ق��وق ال��ف��ك��ري��ة ل��ل��م��وؤل��ف واأه��م��ي��ت��ه��ا يف الع�ضر 

احلديث.
وقالت بدور اإبراهيم املعيلي: ركزنا من خالل هذه الور�ض 
 14-7 عمر  من  االأطفال  بها  ا�ضتهدفنا  التي  التدريبية، 
الق�ضة،  كتابة  وف��ن  االإبداعية،  الكتابة  مفهوم  على  �ضنة، 
وتناولنا من خاللها ثالثة موا�ضيع اأ�ضا�ضية حملت عناوين 
خمتلفة، و�ضعينا من خالل هذه الور�ض اإىل اطالع االأطفال 
على املناهج امل�ضتخدمة يف كتابة الق�ض�ض، وت�ضجيعهم على 
كتابة ق�ض�ضهم وخواطرهم، اإىل جانب التاأكيد لهم على اأن 

كل ما يدونه ويخطه قلمهم هو حمل اإ�ضادة وتقدير ومهما 
كانت ب�ضاطته فيمكن اأن ي�ضكل نواة لعمل اأدبي متكامل.

على  معنا  امل�ضاركون  االأط��ف��ال  تعرف  املعيلي:  واأ���ض��اف��ت   
ب����دًء بتجميع االأف���ك���ار م����روراً  م���راح���ل ���ض��ن��اع��ة ال��ق�����ض��ة، 
اكت�ضبوا  كما  والن�ضر،  الطباعة  اإىل  وو���ض��واًل  ب�ضياغتها، 
املهارات الالزمة التي ت�ضاعدهم يف كيفية اكت�ضاف م�ضادر 
الق�ضة،  مو�ضوع  يخدم  مبا  وتوظيفها  االإبداعية،  االأفكار 

والتي من بينها ممار�ضة التاأمل وحماكاة الواقع.
وعلى �ضعيد اآخر قدمت اإح�ضان خ�ضر �ضل�ضلة من الور�ض 
وتاريخ  ال����ورق  ل��ف  كيفية  ع��ن  حت��دث��ت  ال��ت��ي  التعليمية، 
�ضناعته، وكيف تطورت الكتابة من على احلجر و�ضواًل اإىل 
الورق وعن ا�ضتخداماته املتعددة، اإ�ضافة اإىل  تقدمي ور�ضة 

اأثناء  واأهميتها  الرتقيم”  ع��الم��ات  عنوان”  حت��ت  فنية 
وكيفية  عالمة  ك��ل  ع��ن  مف�ضل  �ضرح  جانب  اإىل  الكتابة، 
و�ضعها داخل الن�ض بالطريقة ال�ضحيحة، بطريقة �ضهلة 

ومب�ضطة، وباأ�ضلوب ال يخلو من املرح والرتفيه.
ومن جانبها قالت اإح�ضان خ�ضر: حر�ضنا من خالل هذه 
خالل  من  وخيالهم،  االأطفال  عقول  حماكاة  اإىل  الور�ضة 
باأنف�ضهم،  ي�ضنعوها  فنية  قطعة  اإب���داع  على  م�ضاعدتهم 
من اأجل اإلهامهم على تاأليف ق�ضتهم اخلا�ضة، با�ضتخدام 
الورق،  خ��الل  من  �ضكلوها  التي  ال�ضخ�ضيات  اأو  االأ�ضكال 
ال�ضحية  ال����ع����ادات  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ح��ث��ه��م  ج��ان��ب  اإىل 
ال�ضليمة بطريقة مب�ضطة حتاكي خيالهم وتنمي مهاراتهم 

االإبداعية.
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تناق�سان النقاط امل�سرتكة بينهما بكل عفوية

نيكــول كيدمــان و�صــو بريــريل )اأخــتني بالــروح(

فعلك  رد  من  بالقلق  �ضعرُت  اإلكرتونية،  ر�ضالة  لِك  كتبُت  حني  بريريل:  • �ضو 
تفا�ضيلها  اأع���رف  فكنت  الق�ضة،  تلك  ع�ضُت  كنت  مل��ا   .Lion مثل  فيلٍم  على 
اأنك  الحظُت  الت�ضوير،  موقع  اإىل  اأتيِت  حني  �ضراحة.  بكل  عليك  قلقُت  لكني 
كنت م�ضطربة بع�ض ال�ضيء ثم قلِت يل: )بكيِت كثرياً!(. اأ�ضابني ذلك التعليق 
يف ال�ضميم الأن النا�ض يظنون اأّن هذا النوع من التجارب �ضهل لكنه لي�ض بهذه 

الب�ضاطة األي�ض كذلك؟

اأنقل  واأن  اأكّرمك  اأن  اأحاول  كنت  طبعاً.  �ضهاًل  لي�ض  الو�ضع  كيدمان:  • نيكول 
الأنك  اأك��ّرم��ك  اأن  اأردُت  بيننا.  ب��راب��ط  ف�ضعرُت  عنك،  الكثري  علمُت  م�ضاعرك. 
جنحِت يف احلفاظ على متا�ضك العائلة. قامت والدتي باملثل، لذا اأدرك دور املراأة 
يف العائلة: اإنها م�ضدر قوتها! اأعرف اأن الفيلم يتمحور حول ق�ضة ابنك بالتبني 
�ضارو لكني اأردُت اأن اأعطيك حقك يف امل�ضاهد التي اأج�ّضد فيها دورك الأنك مميزة. 

لذا ي�ضّرين اأن ي�ضاهد العامل ملحة عنك.

واأمتنى  فعلُته  مبا  كثرياً  فكرُت  لكني  باملو�ضوع  راأيِك  اأعرف  ال  بريريل:  • �ضو 
الطفل  ب�ضاأن  قراراتهن  وات��خ��اذ  بالتبني  التفكري  على  الن�ضاء  الفيلم  يحث  اأن 
ننجبهم.  الذين  باالأطفال  تنح�ضر  ال  االأطفال  م�ضاعدة  �ضرورة  ُي��ِرْدَن��ه.  ال��ذي 
ن�ضاء طريقة  اإذا غرّيت ع�ضر  �ضاأُ�َضّر  لكني  قريباً  التبني جذرياً  يتغرّي م�ضار  لن 

تفكريهن ب�ضاأن االأمومة والتبني.
ما  ه��ذا  بيولوجياً.  طابعاً  التجربة  ه��ذه  لتتخذ  داع��ي  ال  كيدمان:  نيكول   •
الرابط بني االأم والطفل،  اأري��د قوله: حني ين�ضاأ ذلك  الفيلم وهذا ما  اأحبه يف 

تتال�ضى اأهمية اجلانب البيولوجي. يكون ذلك الرابط قوياً بدرجة ا�ضتثنائية.

قوة الأمومة
التي  الظروف  تتكّون  اأن  قبل  ين�ضاأ  الرابط  ذلك  اأن  تظنني  بريريل: هل  • �ضو 
االأمومة  ق��وة  ب��اأن  اأ�ضعر  احل��م��ل؟  اأو  ال���زواج  مثل  التجربة  ه��ذه  مُت��ّه��د خلو�ض 

متّلكتني منذ مرحلة مبكرة من حياتي.

كنت  الأنني  تعنيني،  ق�ضتك  باأن  دوماً  �ضعرُت  لذا  �ضحيح،  كيدمان:  نيكول   •
اأعرف اأنني �ضاأتبنى االأوالد. اأردُت اأن اأرّبي طفاًل منذ مرحلة مبكرة من حياتي، 

بغ�ض النظر عن الطريقة. مل اأكن واثقة من اأنني �ضاأجنب لذا تبّنيُت اأواًل.

ثم  اأب��ل��غ  اأن  قبل  ب����االأوالد  اأح��ل��م  ب����داأُت  ب��ه.  ���ض��ع��رُت  م��ا  ه��ذا  ب��ري��ريل:  • �ضو 
اأن�ضى ذلك  الأنني حققُت حلمي. لن  اأن��ا حمظوظة ج��داً  ج��اءين اجل��واب فجاأًة. 

مطلقاً.

ع�����ن • نيكول كيدمان: لكني اأحب ما قلِته اأي�ضاً حني تزّوجِت. اأخربينا 
ذلك.

مل  ل��و  ليح�ضل  ال���زواج  ك��ان  م��ا  ب��ري��ريل:  • �ضو 
تربية  ب�����ض��اأن  فل�ضفتي  ي�ضاركني  �ضخ�ضاً  اأق��اب��ل 
ال�ضاد�ضة  يف  ك��ن��ت  ح���ني  ج���ون  ق��اب��ل��ُت  االأوالد. 
ع�����ض��رة م��ن ع��م��ري. يف ال��ن��ه��اي��ة مي��ك��ن التحكم 
ب��ط��ري��ق��ة ت��ك��وي��ن ال��ع��ائ��ل��ة. ق��د ت��ك��ون احل����وادث 

االقت�ضادية  والتطورات  االأزم���ات  مثل  االأخ���رى، 
واحل��روب، خارجة عن �ضيطرتنا. لكننا ن�ضتطيع 

االعتناء باأوالدنا.
حني تبّنيُت ابني، عاملني النا�ض يف املرحلة االأوىل 

وك����اأن����ن����ي ن�����وع خم���ت���ل���ف م����ن االأم����ه����ات 
خيارات  ي��ف��ه��م��ون  ال  الأن���ه���م 

االآخ��ري��ن وظ��روف��ه��م يف ما 
العائلية.  احل��ي��اة  يخ�ض 

انتظار  اإىل  ا���ض��ط��ررن��ا 
اإجناب  قبل  �ضنة   16

�ضارو.  ج��اء  ث��م  طفل 
ما  ال��ن��ا���ض  يفهم  مل 
ت�ضّرفوا  ل��ذا  ح�ضل 
ب�����غ�����راب�����ة اأح�����ي�����ان�����اً 
موقفاً  وات�����خ�����ذوا 

دفاعياً.

ن��������ي��������ك��������ول   •
كنُت  ك��ي��دم��ان: 
للنا�ض:  اأق�����ول 
م�ضريي.  )اإن���ه 

ه����ذا م���ا اأردُت�������ه. 
ه�����������ذه ال����ط����ف����ل����ة 

اأب�ضط  اإن��ه��ا  اب��ن��ت��ي(. 
ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

اأقرب  حتى  الو�ضع.  هذا 
اأن  اأ����ض���دق���ائ���ي مت���ّن���وا يل 

يوماً!  اخل��ا���ض  طفلي  اأجن��ب 
ماألوف  غري  الو�ضع  ه��ذا  يبقى 

طريق  عن  اليوم  احلا�ضلة  التغريات  ظل  يف  العامل  راأي  يتغرّي  اأن  اأمتنى  لكني 
التعليم.

لنا. هكذا تطورت  م�ضابهاً  الذين يحملون تفكرياً  االأ�ضخا�ض  اإىل  نحن ننجذب 
التعامل معِك ب�ضهولة.  اأ�ضتطيع  باأنني  اأ�ضعر  البداية، لذا  عالقتنا طبيعياً منذ 

اإنه امل�ضار الطبيعي لعالقتنا.

رابط روحي
مذيع  ذّك��رين  املا�ضي،  االأ�ضبوع  يف  اأي�ضاً.  مميزة  ام���راأة  اأن��ت  ب��ري��ريل:  �ضو   •
باأنني   2012 ع��ام  اأم��ه احلقيقية يف  �ضارو  اأج��رى معي مقابلة حني وج��د  ك��ان 

اخرتِتك اأنِت حني كنا منزح ب�ضاأن املمثلة التي اأريدها اأن توؤدي دوري...

اأنك  اأ�ضّدق  ال  ثاقبة!  روؤيتك  كانت  كم  مده�ض!  اأمر  اإنه  كيدمان:  نيكول   •
قلِت ذلك!

الذي  الكتاب  ب�ضاأن  متحّم�ضني  كنا  الفرتة  تلك  يف  بريريل:  • �ضو 
خا�ضة  ن�ضخة  اإ���ض��دار  على  ونعمل  ول��غ��ة.  ب��ل��داً   15 يف  االآن  ُن�ضر 

باالأوالد اأي�ضاً. رمبا ميكنك قراءته البنَتيك.

كنت  اإذا  دوم���اً  النا�ض  ي�ضاألني  رمب���ا...  كيدمان:  نيكول   •
ومل   Lion فيلم  مب�ضاهدة  لهما  �ضاأ�ضمح 

كيث  زوج��ي  حتى  اأف��الم��ي.  مب�ضاهدة  لهما  اأ�ضمح  م��ا  ن���ادراً  بعد.  اأم���ري  اأح�ضم 
األي�ض  جميعاً  �ضن�ضاهده  نيويورك.  يف  االأول  عر�ضه  يف  �ضرياه  بعد.  ي�ضاهده  مل 

كذلك؟

ذلك. اإىل  اأتوق  بريريل:  • �ضو 

اأي�ضاً.  مده�ض  الفيلم(  يف  �ضارو  دور  )ي��وؤدي  باتيل  دي��ف  كيدمان:  نيكول   •
متوتراً.  ب���دا  لكنه  وظ��ري��ف  م�ضحك  �ضخ�ض  اإن���ه  االأ���ض��ب��وع.  ن��ه��اي��ة  يف  ق��اب��ل��ُت��ه 

ي�ضحك اجلميع حني اأناديه ابني الأنه �ضخم جداً!

اأجمل  مي�ضيان  هما  اليوم.  ديف  مع  له  �ضورة  �ضارو  يل  اأر�ضل  بريريل:  • �ضو 
االأوقات.

اإذا كنت  • نيكول كيدمان: حني قابلُت خمرج الفيلم غارث ديفي�ض، �ضاألُته فوراً 
االإنتاج  يف  �ضريكي  ت��وىّل  لذا  عليك.  اأ�ضغط  اأن  اأ�ضاأ  مل  لكني  مقابلتك  اأ�ضتطيع 

اأجوبتك،  وت�ضجيل  عليك  االأ�ضئلة  وط��رح  ث����������������������������م مقابلتك 
والتقينا  الت�ضجيل  �ضاهدُت 

اأخرياً يف �ضقتي يف 

�ضيدين. حتدثنا مطواًل عن م�ضائل عميقة وبكيُت. اإنها جتربة جنونية حقاً.

ذلك  واأعطى  بيننا،  ق��وي  روح��ي  راب��ط  بن�ضوء  حينها  �ضعرُت  بريريل:  �ضو   •
ُط��رح��ت علّي.  ال��ت��ي  االأ���ض��ئ��ل��ة  �ضمعُت بع�ض  ح��ني  اأي�����ض��اً  بكيُت  ث��م��اره.  ال��راب��ط 
التعّمق  اإىل  اأن��ِت الأن��ك كنت تتوقني  ب��ِك  يتعلق  امل�ضروع  اأه��م ج��زء من  اأن  اأظ��ن 
بهذا الدور وحققِت يل كل ما كنت اأمتناه. �ضعرُت ب�ضعادة فائقة الأنني متكنُت من 

التعبري عن م�ضاعري.

اإنها  جداً.  ُمهّدئة  رفقتك  كانت  كثرية.  درو�ضاً  تعّلمُت  واأنا  كيدمان:  • نيكول 
�ضاأوؤديه  الذي  بالدور  وتعّلقُت  �ضخ�ضيتك  جذبتني  اإيل.  بالن�ضبة  غريبة  جتربة 

يف الفيلم، لذا �ضمعُت حد�ضي واأنا م�ضرورة بقراري.

املجتمع  يبالغ  رمبا  التجربة.  بهذه  واأفتخر  م�ضرورة،  اأي�ضاً  اأنا  بريريل:  • �ضو 
امراأتني  ي��ق��ّدر  ك��ي  مميز  �ضخ�ض  اإىل  اأح��ي��ان��اً  نحتاج  ل��ذا  االأح���ك���ام.  اإ���ض��دار  يف 

مثلنا. اإنها جتربة قوية. هل ت�ضعرين بذلك يا نيكول؟

بذلك  اأ�ضعر  بالروح(.  )اأختان  اأننا  عن  قلِته  ما  اأحب  طبعاً.  كيدمان:  • نيكول 
لكّل منا  ماألوف.  راب��ط مميز وغري  اإن��ه  االأب��د.  اإىل  االإح�ضا�ض  و�ضيالزمني هذا 
ظروف  يف  اأحياناً.  الطريقة  تلك  تف�ضل  وقد  الظروف  مع  التعامل  يف  طريقته 
مماثلة، اأحاول التم�ضك بهذا النوع من االأ�ضخا�ض يف حياتي. قّدم يل الفيلم هذه 
الفر�ضة املده�ضة وكان بناء هذه ال�ضلة بيننا اأمراً �ضهاًل و�ضريعاً. منحني التمثيل 
اأهّم الفر�ض الأنه �ضمح يل مبقابلة اأ�ضخا�ض اأريد التم�ضك بهم طوال حياتي. اإنها 

اأعظم هبة قّدمها يل التمثيل.

اأعمق عاقة
اأي�ضاً. ابنَتيك  مع  التجربة  هذه  تتقا�ضمي  اأن  ميكنك  بريريل:  • �ضو 

غري  اأم��ور  وم�ضاهدة  ال�ضفر  فر�ضة  على  ابنتاي  ح�ضلت  كيدمان:  نيكول   •
منا  لكل  لكن  ال�ضفر  وتتابعان  املدر�ضة  عن  تتغّيبا  اأن  اأحياناً  يحزنني  ماألوفة. 
عمله وال اأريد اأن نفرتق. اأعترب الفيلم )ر�ضالة حب البنتّي( وقد اأّثر بي م�ضهدي 

مع �ضارو حني اأ�ضرح له ما دفعني اإىل خيار التبني.

لطاملا  بابنها.  االأم  عالقة  لتج�ضيد  م�ضهد  اأق���وى  اأن��ه  اأظ��ن  ب��ري��ريل:  �ضو   •
اأف�ضل  ث��اين  تعتربه  التي  االإع���الم  و�ضائل  يف  التبني  جت�ضيد  طريقة  اأحزنتني 
و�ضررُت  البيولوجية  اأمه  اأن يجد  �ضارو  اأراد  االأطفال.  املوقف ي�ضدم  خيار. هذا 
كثرياً  وعائلته  اأم��ه  عن  تكلمنا  طبيعية.  غريزة  اإنها  م�ضاعدته.  اأ�ضتطيع  الأنني 
و�ضّجعُته كي يتابع بحثه وكي تعرف والدته اأنه بخري. حني قابلُت كامال ]اأمه 
البيولوجية] للمرة االأوىل، اأردُت اأن اأعرف اإذا �ضعرت باأن �ضارو ال يزال حياً. اإنها 

الر�ضالة التي اأردُت توجيهها لها طوال 25 �ضنة.
�ضعرُت بالفخر حني عّرفُتها على ذلك االبن اجلميل، ثم تاأثرُت حني علمُت اأنها 
�ضعرت بوجود ذلك الرابط بينهما، لذا مل تنتقل من منزلها على اأمل اأن يعود 
ذلك  تكون فقدت  اأن  قلقة من  كنت  توا�ضيني!  وب���داأت هي  اأبكي  رح��ُت  ي��وم��اً. 
تلك  الأن��ن��ي ع�ضُت  ج��داً  كنُت حمظوظة  اأجنبته.  ال��ذي  الطفل  م��ع  ال��راب��ط 

التجربة.

اأخ����رى.  ع���الق���ات  اأي  م���ن  اأع���م���ق  ال��ع��الق��ة  ه���ذه  ك��ي��دم��ان:  • ن��ي��ك��ول 
على  ب��ن��اًء  نف�ضه  وي��ط��ور  معاً  امل��راأت��ني  على  النهاية  يف  االب��ن  و�ضيح�ضل 
هذه التجربة. حني �ضاهدُت الفيلم للمرة االأوىل، ت�ضاءلُت فوراً عن �ضعور 

�ضو لدى روؤيته.

ب�ضدمة  ن�����ض��اب  ك��دن��ا  ب��ال��ذه��ول.  ���ض��ع��رُت  ب���ري���ريل:  • ���ض��و 
ميكن  حياتنا  اأن  ن�����ض��ّدق  مل  حقيقية. 
طلبُت  ال����دق����ة.  ب���ه���ذه  جت�����ض��ي��ده��ا 
احلفاظ  اأ����ض���ت���ط���ع  ومل  م�����اء  ك�����وب 
ع��ل��ى ت�����وازين اأث���ن���اء امل�����ض��ي. كنت 
اإىل ذراَعيك الحت�ضاين  اأحتاج 
حني  تفعلني  كما  نيكول،  ي��ا 

نلتقي دوماً.

كيدمان:  ن���ي���ك���ول   •
مع  الفيلم  ���ض��اه��دُت 
����ض���ق���ي���ق���ت���ي، وه����ي 
اأوالد.  ل�����ض��ت��ة  اأّم 
ك�������ان م���ده�������ض���اً 
ح������ق������اً. ق���ال���ت 
)ه�����������ذا  يل: 
فيلماً  ل���ي�������ض 
ب�����������ل جت������رب������ة 
ذاتها!(.  ب��ح��د 
بالفيلم  تاأثرت 
ب�ضدة.  ودع��م��ت��ه 
ل�����ن�����غ�����رّي م����ف����ه����وم 

التبني يا �ضو!

- نيكول: اأردُت اأن اأكّرمك لأنك جنحِت يف احلفاظ على متا�سك العائلة
- �سو: اأ�سعر باأن قوة الأمومة متّلكتني منذ مرحلة مبكرة من حياتي

- Lion.. يحث الن�ساء على التفكري بالتبني واتخاذ قراراتهن ب�ساأن الطفل الذي ُيِرْدَنه

اأّدت  بعدما  بالروح(  )اأختني  بريريل  و�سو  كيدمان  نيكول  اأ�سبحت 
اجلديد  الأ�سرتايل  الفيلم  يف  بالتبني  الأم  دور  الأ�سرتالية  املمثلة 
Lion. كانت �سو تبّنت �سارو بريريل من الهند حني كان يف اخلام�سة 
من عمره، ثم دعمته عندما قّرر البحث عن اأمه البيولوجية يف الهند 
امل�سرتكة  النقاط  املقابلة  هذه  يف  املراأتان  تناق�ص  �سنة.   25 بعد 

بينهما بكل عفوية، ل �سيما الأمومة والتبني.
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الأ�صربين مينع انت�صار هذا النوع من ال�صرطان
اأ�ضارت نتائج درا�ضة تعرف با�ضم “فيزيكانز هيلث �ضتدادي” اإىل اأن الرجال 
االإ�ضابة  خطر  لديهم  يقل  منتظم  ب�ضكل  االأ���ض��ربي��ن  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن 

ب�ضرطان برو�ضتاتا.
وقالت الطبيبة ماري كيه داونر، من كلية هارفارد تي. اإت�ض. ت�ضان لل�ضحة 
املنتظم  اال�ضتخدام  بني  اأق��وى  �ضلة  هناك  اأن  يبدو  بو�ضطن:  يف  العامة، 
مراحل  يف  قاتل  برو�ضتاتا  ب�ضرطان  االإ�ضابة  خطر  وتقل�ض  لالأ�ضربين 

متاأخرة من تقدم ال�ضرطان.
مبثابة  ال�ضلة  هذه  كانت  اإذا  االإل��ك��رتوين،  الربيد  عرب  (هيلث)  واأ�ضافت 
عالقة �ضببية فعال وهو ماال نعرفه بعد فهذا قد تكون له انطباعات مهمة 

على معاجلة املراحل املتاأخرة من املر�ض.
اأع�ضاء  اإىل  اخلبيث  ال���ورم  انت�ضار  مينع  ق��د  االأ���ض��ربي��ن  اأن  ذل��ك  ويعني 
اأخرى ولي�ض بدء الورم وهو ما ميكن القول: اإنه اأكر اأهمية من الناحية 

االإكلينيكية.

اأبرزها النظام الغذائى

بالدم الكول�صرتول  ارتفاع  وراء  �صيوعا  اأكرث  اأ�صباب   5
ذلك  ي��ك��ون  فقد  ال���دم  ف��ى  الكول�ضرتول  الرت��ف��اع  دائ��م��ا  تتعر�ض  كنت  اإذا 
 very" ناجتا عن عدد من االأ�ضباب، وذكر تقرير ن�ضره املوقع االأمريكى
الدم،  الكول�ضرتول فى  ن�ضبة  ارتفاع  وراء  �ضيوعا  اأكر  اأ�ضباب   well"، 5

وتت�ضمن االآتى:

اخلاطئ الغذائى  1.نظامك 
وحلم  ال�ضريعة  كالوجبات  امل�ضبعة  بالدهون  غنيا  طعاما  تتناول  كنت  اإذا 
البقر الغنى بالدهون واللن كامل الد�ضم والزبدة واالأطعمة املعلبة املليئة 
بالزيوت وحتتوى على الدهون امل�ضبعة فهى تزيد من م�ضتوى الكول�ضرتول 

ال�ضيئ فى الدم.

2.وزنك
من  يزيد  لكنه  ج�ضمك،  �ضكل  على  فقط  ي��وؤث��ر  ال  بطنك  كربحجم  ف��اإن 

الدهون الثالثية والكول�ضرتول فى الدم.

ن�ضاطك 3.م�ضتوى 
قلة الن�ضاط البدنى قد تزيد من م�ضتوى الكول�ضرتول ال�ضيئ فى الدم.

ال�ضجائر 4.تدخني 
التدخني ميكن اأن يدمر الكول�ضرتول اجليد فى اجل�ضم فينتج عنه زيادة 

فى الكول�ضرتول ال�ضيئ.

الوراثى 5.التاريخ 
اإذا كان اأحد اأفراد اأ�ضرتك يعانى من ارتفاع الكول�ضرتول، فقد تكون عر�ضة 

لالإ�ضابة بارتفاع الكول�ضرتول ال�ضيئ فى الدم.

؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 
- عقبة بن نافع

�سرب  ب��دون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�سافة  ك��م   •
املاء؟

- 400 كيلومرت
؟ املبارك  رم�سان  �سهر  �سيام  فر�ص  • متى 

- عام 2 للهجرة
ال�سّديق؟ بكر  اأبي  اأ�سم  • ما 

- عبد اهلل بن قحافة
العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 

- املحيط الهادئ
�سلى  الر�سول  فيها  قاتل  التي  الغزوات  عدد  كم   •

اهلل عليه و�سلم؟
-  ت�ضع غزوات

امللقب  علي  اأب��و  �ضينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�ضني  �ضينا  ابن  الطبيب  اال�ضالمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •
بال�ضيخ الرئي�ض يعود له الف�ضل يف اكت�ضاف العديد من االأمور الطبية اأهمها:

يف  مركزي  �ضبب  عن  الناجت  وال�ضلل  املحلي  الع�ضوي  ال�ضلل  بني  وميز  الن�ضفي  ال�ضلل  �ضخ�ض  من  اأول   �
الدماغ.

� اأول من و�ضف اأعرا�ض داء )الفيالريا( اأو داء الفيل، وهو مر�ض ي�ضيب الرجلني فتت�ضخمان. وهو اأول من 
و�ضف اأعرا�ض داء )اجلمرة اخلبيثة(.

اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف  اأول من وفق اإىل اكت�ضاف الطفيلة املعوية املعروفة باالنكل�ضتوما  � وهو 
اأمعاء االإن�ضان. وقد و�ضفها و�ضفا دقيقاً يف كتابه ال�ضهري القانون وقد �ضماها )الدودة امل�ضتديرة(.

االأندل�ض. ومل يكن يف زمانه  االأندل�ضي يعترب من نوابغ الطب واالأدب يف  ابن زهر  اأن احلفيد  • هل تعلم 
اأعلم منه ب�ضناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرتياق اخلم�ضيني يف الطب ور�ضالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�ضف جرثومة مر�ض 
اجلرب من اأطباء امل�ضلمني كما هو اأول من �ضخ�ض اأعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�ضافة 

واالن�ضكاب.

التاجر ال�صالح 
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البطريق 
الطيور  عن  البطريق  طيور  تختلف 
االأخ�����رى يف ال�����ض��ك��ل و ال���ع���ادات فهو 
حت�ضل  و   ، ي��ط��ري  ال  ب���ح���ري  ط���ري 
طيور البطريق على كل غذائها من 
براغيت  و  ال�����ض��م��اد  ت���اأك���ل  و  ال��ب��ح��ر 
البطاريق  تكون  و   . الق�ضرية  البحر 
لي�ض  امل���اء  يف  ج���داً  ن�ضطة  و  �ضريعة 
لكن  و  فري�ضتها  على  للقب�ض  فقط 
تت�ضمن  التي  اأع��دائ��ه��ا  م��ن  للهروب 

ا�ضماك القر�ض و احليتان القاتلة و ميكنها اأن تقفز عدة اأقدام خارج املاء 
اإىل كتلة من ال�ضخر اأو من اجلليد و هي تعوم بزعانفها م�ضتخدمة اأرجلها 
املتجمدة  املناطق  ك��ب��رية يف  ب��ري��ة  ح��ي��وان��ات  ت��وج��د  ال   . فقط  التوجيه  يف 
اجلنوبية حيث يعي�ض طيور البطريق و هذا هو ال�ضبب يف اأن معظم طيور 
البطريق األيفة جداً . توجد طيور البطريق غالباً يف ن�ضف الكرة اجلنوبي 
حول ال�ضواطئ و اجلزر البعيدة يف املنطقة املتجمدة اجلنوبية و من �ضفات 
و  لديها  م��األ��وف  غري  �ضيء  اأي  تخترب  فهي  ج��داً  ف�ضولية  انها  البطريق 
على الرغم من اأنها لي�ضت ذكية اأال انها خملوقات م�ضلية و جذابة ، و يبلغ 
حجم البطريق من 40 �ضم اإىل 120 �ضم و ت�ضل �ضرعته يف املاء اىل 32 
كيلومرتاً يف ال�ضاعة . و يعد اأح�ضن انواع البطاريق املعروفة هو البطريق 
املناطق  يقطن  فهو ال  احل��ي��وان  ح��دائ��ق  ي�ضاهد يف  ال���ذي  ه��و  و  ج��اك��ا���ض 

القطبية الباردة و يوجد على �ضواطئ جنوب اأفريقيا. 

اأن نوبات الدوار فى منت�ضف العمر،  ك�ضفت درا�ضة علمية حديثة 
املر�ض  اأع��را���ض  اخل��رف قبل ظهور  تكون عالمة حتذير من  قد 
ب�20 عاماً، و يعتقد العلماء اأن االنخفا�ض املفاجئ فى �ضغط الدم 

غالبا ي�ضبب �ضررا دائما فى الدماغ، ويزيد من خماطر اخلرف.
ووجدت الدرا�ضة، التى اأجريت على 11 األف �ضخ�ض فى منت�ضف 
با�ضم  واملعروفة  امل�ضكلة،  هذه  من  عانوا  الذين  اأولئك  اأن  العمر، 
كانوا  الوقوف"  عند  "الدوار  اأو  االنت�ضابى،  ال��دم  �ضغط  هبوط 
اأك��ر عر�ضة لتطوير اخل��رف فى وق��ت الح��ق فى احلياة مبعدل 

.40%
واأو���ض��ح ال��دك��ت��ور اأن��دري��ا رول��ي��ن��ج��ز، م��ن م��در���ض��ة ج��ون��ز هوبكنز 
رئي�ض  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  فى  العامة  لل�ضحة  بلومربج 
فريق البحث، اأن هوؤالء النا�ض الذين يعانون من انخفا�ض �ضغط 

الدم االنت�ضابى فى منت�ضف العمر مت تتبعهم على مدى ال�ضنوات 
اأكر عر�ضة لتطوير  %40 منهم  اأن  املقبلة لهم، وتبني   20 ال� 
اخلرف من اأولئك الذين مل يتعر�ضوا لنف�ض انخفا�ض فى �ضغط 

الدم.
واأ����ض���اف اأن��ه��م اأي�����ض��ا ع��ر���ض��ة ل��ل��ت��ده��ور امل��ع��رف��ى ف��ى االختبارات 
يرتبط  الدم  انخفا�ض �ضغط  اأن  اإىل  اأي�ضاً، الفتاً   15% مبعدل 
مبا�ضرة اإىل اخلرف اأو يكون موؤ�ضراً على بع�ض االأمرا�ض الكامنة 

االأخرى.
خطر  م��ن  يقلل  اأن  ميكن  �ضخ�ض  اأى  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 
االإ���ض��اب��ة ب��اخل��رف، مب��ا ف��ى ذل��ك االأ���ض��خ��ا���ض ال��ذي��ن يعانون من 
انخفا�ض �ضغط الدم االنت�ضابى، من خالل التوقف عن التدخني، 

واتباع نظام غذائى �ضحى والقيام باأعمال اأكر ن�ضاطا بدنياً.

نوبات الدوار فى منت�صف العمر عالمة على اخلرف

املمثلة فان بينغ بينغ لدى و�سولها حل�سور حفل Time 100  يف حي مانهاتن بنيويورك. )رويرتز(

كان احمد تاجرا طيبا �ضاحلا يفعل اخلري �ضرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�ضرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �ضديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل 
اال ار�ضل حرا�ضه ليقتادوه اىل ال�ضجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�ض بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ض 
يف �ضحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب 
فالقى بها يف حفرة وراءه غطت باالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ض الذين اقتادوه اإىل الوايل 

الذي امر مب�ضادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�ضجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ض مدة طويلة هي �ضنوات جاءت فيها ف�ضول وذهبت ف�ضول ومل يفكر احد من 
ا�ضدقائه او ا�ضحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�ضة بعد ان متت م�ضادرة كل ما يف البيت 

وا�ضبح خاويا على عرو�ضه فجف الب�ضتان ويب�ض.
مات الوايل، ومن جاء بعده اطلق �ضراح التاجر بعدما عرف انه حب�ض ظلما، وذهب اإىل بيته وعاد له خادم 
التاجر يتذكر جمل�ضه يف احلديقة وما القى فيها من جواهر فت�ضاءل يا ترى  كان خمل�ضا لريعاه فاأخذ 
هل هناك من �ضئ منها... فذهب اإىل املو�ضع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب االر�ض وجد احدى 
جواهره حتى وجدها كلها ومل ي�ضع منها واحدة.. و�ضبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ض ماله فحمد 

اهلل وعلم انه قد بقيت له اأعماله ال�ضاحلة يف الدنيا.


